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   چكيده

از سـاخت   تند كه سـاليان طـوالني  هاي تاريخي در شهرها گرانبهاترين يادگار دوران معماري گذشته هسبافت

رورتي ضـ هـاي تـاريخي   سـازي بافـت  زنده اند كه بازگذرد و در گذر زمان دچار فرسودگي كاركردي شدهها ميآن

پـي نظريـاتي    در بارهنظر در اين ، افراد صاحببه همين منظور؛ رودفظ آنها به شمار مياجتناب ناپذير در جهت ح

در  رشـد هوشـمند   ةسازي كنند. نظريزنده ها را بازارزش آن هستند كه بتوانند بدون آسيب رساندن به اين بناهاي با

ريـزان شـهري   برنامـه  دستور كار ها درهاي قديمي و حومهپايدار با حمايت از بازسازي بافت ةشهر و توسع ةمقول

ود. هدف اين شكاشان سنجيده مي سنّتيهاي رشد هوشمند در بازار به همين دليل در اين مقاله شاخص ؛قرار دارد

 ،ازار كاشـان بكاشان است.  سنّتيسازي بازار زنده بررسي پتانسيل نماگرهاي رشد هوشمند در راستاي باز ،پژوهش

ز جملـه  ابه ابعاد فيزيكـي، جسـمي، روحـي و معنـوي انسـان       توجهي ايران است كه ترين بازارهايكي از قديمي

سـتفاده در  ااست. روش مورد ساخت اين بنا رعايت شده در ... و خلق اجتماعات محلي و رويپيادهقابل  محالّت

ركيب و ت Super Desicionافزار و نرم ANP تحليلي است كه با استفاده از تكنيك -اين پژوهش، روش توصيفي

شـان  . نتـايج ن بندي گرديدو با تكنيك ادغامي بردا معيارها اولويت WSMو  Entropy ، SMART آن با ضريب

       ين وبهتـر  رويپيـاده قابـل   محـالّت دهد كه در بين معيارهاي رشد هوشمند، كـاربري تركيبـي زمـين و خلـق     مي

ـ       ها و ساختمان ةهاي متنوع حمل و نقل، طراحي فشردگزينه رين خلـق اجتماعـات بـا احسـاس تعلـق مكـاني كمت

  پتانسيل را در وضع موجود بازار كاشان داشتند.
  

  .Entropy، ضريب ANP، بازار، تكنيك ءهاي مركزي شهر، احيابافتهاي كليدي: واژه
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  مقدمه

يراثي مفرهنگي بوده و  -هاي تاريخيهاي تاريخي شهرها در بردارندة ارزشبافت

 ها رانعي انساهايي از خرد جمآيند. آنها آموزههاي آتي به شمار ميگرانبها براي نسل

 مايشنكه ضمن برخورداري از تجربه، هنر، حس مكان و جهان زيستي آدميان است به 

گيري ل. نواحي كهن شهري كه در زمان شك)27: 1391گذارند (غيائي و همكاران، مي

 و تيناخشپي تحوالت فن  اند، دردهمراتب نيازهاي ساكنان خود بوپاسخگو به سلسله

 ني،بوچا(اند تغيير در نيازهاي زيستي، اجتماعي و اقتصادي اكنون فاقد عملكرد قوي

- يويژگ كه از است يكي از عناصر اصلي بافت قديم و تاريخي شهر ،زار). با15: 1383

 صرعنا مركز مهم اقتصادي شهر در كنار ةمنزلو به  ـ شرقي استيهاي مناطق اسالم

ذا ل ؛مدارس از اعتبارخاصي برخوردار است و ديگري چون مساجد جامع، امـامزاده

  ).5: 1385باشد (موحد،  سازيزندهباز هاي مهم احيا و تواند از اولويتمي

جود وهاي قديمي فرسوده و تاريخي رويكردهاي گوناگوني براي مداخله در بافت

ه از اي است كرشد هوشمند، توسعه رشد هوشمند است. دارد. يكي از اين رويكردها

از و كند و فضاهاي بهاي قديمي حمايت ميسازي شهرهاي مركزي و حومهباز زنده

اريخي و ). بافت ت163: 1393كند (صرافي و همكاران، هاي كشاورزي را حفظ ميزمين

 نبهتري خود با ارزش كاشان با توان بالقوه تاريخي، فرهنگي و كالبدي نهفته در درون

ص هاي ساختاري خااست كه به دليل ويژگينشانة هويت شهري كاشان محسوب شده

  ).10: 1390گردد (شاطريان و همكاران، در گذشته موجب وحدت فضايي شهر مي

ترين فضاهاي شهري و يكي از مهم ةاسالمي، به مثاب -بازار در شهرهاي ايراني

سـتون فقـرات شـهر عمل كرده عنوان ه همواره بو شود عملكردي قلمداد مير عناص

 ديرينه و با ساختار و بـافتي كهـن از گذشـته تـا امـروز ةبازارهاي سّنتي با سابق ت.اسـ

(فيروزي و نصرآبادي،  اندهاي اقتصادي و اجتماعي بودهگيري فعاليتكـانون شكل

است و  بازار سّنتي كاشان، يكي از عناصر مهم و حياتي بافت تاريخي كاشان ).2: 1393

سازي هاي اقتصادي و اجتماعي لزوم باز زندهبه دليل فرسودگي كالبد و ركود فعاليت

است. يكي از مشكالت شهرها در ايران، توسعة ناهمگون و نامتعادل در آن نمايان شده
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ها و بناها به لحاظ آنهاست. عدم توجه به گذشته، شامل محيط تاريخي، طبيعي بافت

جمعيتي و فرهنگي و كالبدي و همچنين هماهنگي توسعة جديد  مسائل مختلف، اعم از

با بافت قديمي يا ساخته شدة اطراف، عالوه بر ناهمگوني و ايجاد هرج و مرج در 

سيماي شهري و از بين رفتن تدريجي هويت شهرها و عدم تطابق فرهنگي، تبعات 

  ).53: 1390ديگري نيز به دنبال خواهد داشت (مرادي و ترك زبان، 

 اهميت و ضرورت حفظ آثار كهن به دليل شناخت سـير تحول و تكامل تاريخ

 شهرسازي و تمدن شهرنشيني، حفظ هويت و اصالت شهري و تبيين حيات شهري بر

ان ه همبها اما اين بافت ؛تساساس شواهد و مدارك علمي همواره مورد توجه بوده ا

 و پذيرندسيبخي عوامل، ناپايدار و آاندازه كه ارزشمند و گرانبها هستند در مقابل بر

اي هشيوه هايي از خاطرات اجتماعي وهايي متراكم را دارند كه گنجينهحكم اندوخته

  ).127: 1384اند (شماعي و پوراحمد، زندگي گذشتگان ما را در برگرفته وريزي برنامه

ّنتي ايراني اهميت بازار به مثابة عنصر كالبدي، اقتصادي و حتي اجتماعي در شهر س

از بازار به عنوان مركز اصلي  1به حدي است كه شهرشناسي چون اويگن ويرث

). اهلرز بازار را در ميان شهرهاي اسالمي 16: 1386اند (رجبي، اقتصادي شهر ياد كرده

داند كه از نظر شكل، كاركرد و تكوين يكتاست (پوراحمد و عنصري استثنايي مي

سازي بناهاي تاريخي و قديمي با يل، باز زنده) به همين دل3: 1389موسوي، 

رويكردهاي جديدي مانند رشد هوشمند ضرورت دارد؛ به طور كلي، كاهش كارآيي هر 

پديده و عدم رسيدگي به آن، ضرورت نگهداري و تجديد حيات و رفع فرسودگي آن 

ه ركود اي از شهر، به هر علتي پا برا در پي دارد. هنگامي كه حيات شهري در محدوده

گيرد بافت را در روند گذارد و كوششي جهت رونق مجدد آن صورت نميمي

  دهد. فرسودگي قرار مي

هاي اجتماعي و هاي تاريخي بر كالبد بافت و همچنين فعاليتفرسودگي در بافت

اقتصادي آن تأثيرگذار است. فرسودگي كالبدي و فرسودگي حيات اجتماعي و اقتصادي 

متقابل به تشديد يكديگر كمك كرده و موجب ركود حيات شهري  بافت، در يك رابطة

                                                                 
1 - E-Wirth 



46        8شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري  

سازي و گردد به همين دليل باز زندهو تنزّل شديد كيفيت زيست در آن بافت مي

هاي تاريخي اهميت دارد. بازار سّنتي كاشان، يكي از عناصر مهم و رسيدگي به بافت

هاي و ركود فعاليت حياتي بافت تاريخي كاشان است و به دليل فرسودگي كالبد

است؛ به اين منظور، اهداف سازي در آن نمايان شدهاقتصادي، اجتماعي لزوم باز زنده

سازي با معيارهاي اين پژوهش، ارزيابي پتانسيل بازار سّنتي كاشان به منظور باز زنده

يابي به ميزان تطابق معيارهاي رشد هوشمند با وضعيت موجود رشد هوشمند و دست

  كالبدي شهر كاشان است. -فضاييساختار 

 ي وپايدار شهر ةتوسع ةگذشته راهبرد رشد هوشمند در چارچوب نظري ةدر دو ده

رشد  وبه شهر فشرده  توجهدر حقيقت،  ؛استالگوي شهر فشرده بنا شده حمايت از

امطلوب نهاي رسيدن به اين فرم شهري، به دليل آثار از راه عنوان يكي هوشمند به

 هاي سياسي و زيست محيطي به صورت وسيعيپراكنده در زمينه ةوسعالگوهاي ت

بندي و نهپهرشد هوشمند از قوانين  ).75: 1378 دلير، ةزادحسينت (افزايش يافته اس

ا منع كم ر رويي و تراكمگيرد كه پراكندهكاربري زمين پايدار يا اكولوژيكي بهره مي

وجب كند و با حفاظت از زمين ممين هدايت نموده و رشد را به سوي مناطق معي

رشد  ،براينبنا ؛)679: 2044(ميلر،  گرددمناطق پايدار از لحاظ محيط زيستي مي ةتوسع

-مهبرنا در جوامع جمعيتگيرد كـه تراكم بـاالي فضايي را در بر مي ةهوشمند توسع

ها ريزي شده، طراحي فضاهاي باز كوچك ولي بـا طراحي خوب و ايجاد روستا شهر

  ).13 :2008 (آرويكس، دباشاتمسفر شهرهاي گذشته مي ةكه تالشي براي خلق دوبار

رشد و گسترش شهرها  ةرشد هوشمند شهري بر مبناي نياز به يك بازنگري در شيو

 و به تحريك مشكالت پديد آمده در اثر رشد پراكنده، شكل گرفت و داراي مباني

-هزينه(افزايش  ان به داليل اقتصاديتواز آن جمله مي ؛منطقي براي توجيه خود است

اين شهرها) و كمك  ةهاي خانوارهاي ساكن در شهرهاي پراكنده و نهادهاي اداره كنند

). 189: 2010(ويبل  سالمت عمومي جامعه اشاره كرد به حفاظت از محيط زيست و

اين واژه در  .استشده هاي زيادي پذيرفتهكار رشد هوشمند توسط سازمان ةبرنام
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حمل و نقل عمومي و  ةاي بر پايپايدار، توسعه ةنگ لغت شهرسازي به عنوان توسعفره

  ).37: 2005است (كاون، كاهش اثرات سوء توسعه بر محيط زيست تعريف شده

كيد ات هاي مختلط،ايجاد كاربري :گانه در رشد هوشمند شهري عبارتند ازاصول ده

لف هاي مختفراهم آوردن گزينههاي فشرده، بر مزاياي حاصل از طراحي ساختمان

با  و گيرا هايي دور از همرو محلههايي با دسترسي پيادهانتخاب مسكن، ايجاد محله

عت هاي كشاورزي، طبياحساس هويت باالي اجتماعي، حفاظت از فضاي باز و زمين

 زيبا و نواحي زيست محيطي حساس، تقويت توسعه در جهت جوامع موجود، فراهم

ويق بيني، تشة قابل پيشهاي توسعگيريهاي حمل و نقل، تصميماز گزينه آوردن تنوعي

  ).5: 1387 زاده،ي مشاركت در توسعه (رهنما و عباسنفعان براجوامع و ذي

تعريف جامعي از رشد هوشمند دارد كه چنين  1المللي مديريت شهريانجمن بين

گيرد و چارچوبي براي مي بر اي كه اقتصاد، اجتماع و محيط زيست را دراست: توسعه

رشد در كجا و  در اين خصوص كه گيريقالب آن تصميم كند كه درجوامع تهيه مي

  ).17: 2004 (هوسي، گيردشكل مي ،چگونه اتفاق بيفتد

 اًاخير ل به مطالعاتي كهبخش او ؛استاين پژوهش به دو بخش تقسيم شده ةپيشين

خش است و بدانشگاهي نگارش شده ةعسازي در ايران توسط جامزنده در مورد باز

ت تا به اسهدر مورد رشد هوشمند در ايران و جهان انجام شد مطالعاتي كه اخيراً ،دوم

 ؛ستاشده سازي و رشد هوشمند انجامزنده حال مطالعات زيادي در راستاي مفاهيم باز

هيم اهاي قبلي بدين شرح است كه اين پژوهش مفاما تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش

ر يشين ههاي پسازي و رشد هوشمند را تركيب و تلفيق كرده و مانند پژوهشزنده باز

  .كندكدام از مفاهيم را به تنهايي بررسي نمي

هرم باز آفريني بافت تاريخي عنوان  با) در پژوهشي 1390( پوراحمد و همكاران

 تحليل باز پيمايشي به و با روش اسنادي، ميداني SWOTشهري با استفاده از مدل 

 ةدهد كه بايد در نحودست آمده نشان ميهتايج بپردازد. نآفريني بافت تاريخي مي

                                                                 
1 - Internatinal City/Country Management Assoiation (ICMA) 
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نگري و مشاركت مردم به عنوان  سازي يا احياي شهري باززنده هاي بازاجراي طرح

  . هاي شهري در نظر گرفته شودعاملي مهم در پايداري پروژه

       جمعي در باز ةنقش خاطرن عنوا با) در پژوهشي 1392( حسيني و همكاران

 SPSS رافزامتجزيه و تحليل با نر ،با استفاده از پرسشنامه هاي شهريسازي بافتزنده

 يشــنهادپ بــا اســتنتاج نقاط ضعــف موجود بــهكند سازي را بررسي ميزنده باز

ظري نرچوب اچ از تاريخي شــهر با اســتفاده ةاحيــاي ناحي ةراهكارهايــي در زمينــ

  . استپرداخته شده

 بخشي بههويت ،احياي بازارهاي تاريخي) در پژوهشي با عنوان 1385( موحد

ت عاليفاي و آماري مطالعات ميداني اطالعات كتابخانه ةبه وسيل فضاي كالبدي شهر

 ،ر شهردت بازار يبه موقع توجهو با ثيرگذار است أآن تمجدد بازار در عدم تخريب 

  . شودبازار احساس مي يضرورت احيا

ل هاي اعماچالش عنوان بسترها و با) در پژوهشي 1392( احمد و همكارانپور

 - يهتوصيفي، پرسشنامه و تجز -روشي تحليلي ةسياست رشد هوشمند شهري، به وسيل

- قابليت ترينرسند كه از مهمبه اين نتيجه مي SPSS و AHPهاي مدلة تحليل به وسيل

يست زها و تعامالت اجتماعي، تمايل به حفظ واملي مانند كنشهاي رشد هوشمند ع

ا ترش نهاي پيرامون شهر، تمايل به كيفيت بخشي به زندگي اجتماعات شهري، گسبوم

 ةسعهاي محيطي توهاي مسكوني و محدوديتها و جرايم شهري و امنيت مجتمعامني

  آباد است.ماسپرال خرّ

ر الگوي كيد برسي ظرفيتي فرم شهر گرگان با تابر) به 1395فر و همكاران (شاهيني

، خالي هاي باير وهايي چون تراكم جميعتي، زمينفشرده پرداختند، با بررسي شاخص

ه بسترسي دها، ها، اختالط كاربريبندي قطعات، نظام دسترسيتراكم ساختماني و دانه

- پياده ايهاي شهري، دسترسي به حمل و نقل شهري و دسترسي به مسيرهزيرساخت

  بندي كردند. مناطق مختلف شهر را رتبهروي 

فضايي  -) در پژوهشي با عنوان شناخت رشد كالبدي1394( حياتي و همكاران

(مشهد،  شهرهاي ايران شناخت الگوي گسترش كالبدي كالنشهرهاي ايران به كالن
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 ةيلو به وس استپرداخته  1390تا  1335شيراز، اصفهان و تبريز) در دورة زماني 

-به بررسي الگوهاي رشد شهري مي متروپل ةتجمع، تراكم و انداز ةدرجهاي روش

شهرهاي مورد  دهد كه از ميان كالنميدست آمده از اين پژوهش نشان نتايج بهپردازد. 

شهرهاي مشهد، اصفهان و شيراز از نظر رشد و گسترش فضايي در  مطالعه، كالن

خوردار بوده كه با شروع شهرنشيني سريع، گذشته از رشد آرام و فشردگي نسبي بر

اخير از  هايافتد؛ اما در سالميشود و رشد پراكنده اتفاق ميرشد مساحت آن سريع 

گردد؛ ميميزان پراكنش آنها كاسته شده و گرايش به تمركز و فشردگي در آنها مشاهده 

 عه دارد؛ بهشهرهاي مورد مطال شهر تبريز، وضعيتي متفاوت از ساير كالن اما كالن

تقريباً متعادلي را دارد؛ ولي از اين  جمعيت، رشد مساحت و 1375طوري كه تا دهة 

گسترش  آن داشته و جمعيتدهه به بعد است كه مساحت آن رشد بسيار بيشتري از 

  .افقي زيادي را يافته است

شد عنوان معرفي الگويي بر اساس ر با) در پژوهشي 2011( و همكاران الگرسا

  شانن ArcGISافزار نرم ةكاتانيا به وسيل ةند شهري جهت كنترل رشد پراكندهوشم

 .استشهري باعث ناكافي بودن وسعت فضاهاي سبز شده ةدهند كه رشد پراكندمي

ب با عنوان رشد هوشمند و سيستم فاضال با) در پژوهشي 2011( هاريسون و همكاران

حل، وجود سيستم فاضالب در يك م دهد كه، نشان ميENVIافزار استفاده از نرم

تحده، م، در اياالت 1990 ةمشوق رشد پراكنده است. گرنت معتقد است، در اواخر ده

ريزي به وجود آمد و در جنبش رشد هوشمند همانند يك رويكرد جديد برنامه

من ضت يافت. اين رويكرد كشورهاي كانادا و آمريكا به صورت روز افزون عمومي

دد ي متعهالبدي در سطح محلي، بر فرم فشرده، كاربري مختلط، گزينهريزي كابرنامه

  ).6: 2007(گرنت، كنديمو نقل پياده تاكيد دسترسي و حمل

  شناسيها و روشداده

دريا به  كيلومتر مربع و ارتفاع آن از سطح 5000كاشان كه مساحت آن حدود  ةمنطق

اين  جمعيت). 1(شكل شده استكوير مركزي ايران واقع  ةرسد در حاشيمتر مي 995

   .)11: 1394 نفر است (حيدري و همكاران، 275325شهر نيز 
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  مورد مطالعه ةموقعيت فضايي منطق -1شكل 

 آراني،ي(خان رسدبـر اساس شواهد و قرائن، قدمت اين بازار به دوران سلجوقي مي

 ز آنجاا(فيض) و كه از حوالي ميدان كمال الملك تا ميدان تاريخي سنگ  )101: 1390

ر چه و گذازاربكه تا بازار مسگرها و ميدان دروازه دولت ادامه دارد شامل تعداد زيادي 

 ها،الينج، زغپعماد، كاروانسراي ميرمسجد ميدان مير چونها بناي تاريخي همبوده و ده

  ).1390(سازمان ميراث فرهنگي ايران،است ...  الدوله وتيمچه معروف امين

  
  كاشان در بافت قديمي شهر سّنتيموقعيت بازار  -2شكل 

آوري اطالعات به صورت كه جمع استكاربردي  ،روش تحقيق اين پژوهش

ة ادبيات نظري موضوع، ل پس از مطالعاو ةپيمايشي و شامل پنج مرحله است. در مرحل

هاي رشد هوشمند مشخص شد كه اين معيارها عبارتند از: همچنين پيشينه، معيار
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 قيتشو، مسكن ةگسترد فيطي، روادهيپ قابل محالّت، فشرده يطراحي، بيترك يكاربر

، ميتصم ساختن صرفه به مقروني، اجتماع يهمكار، توسعه در مشاركت يبرا جوامع

به سوي  توسعه، هدايت نقل وحمل متنوع يهانهيگز، سبز و باز يفضاها حفظ

 9اي با مقياس وم، پرسشنامهد ة). در مرحل5: 1387 زاده،اجتماعات (رهنما و عباس

صان طراحي شد و بين سي نفر از كارشناسان و متخصANP تايي و بر اساس مدل 

زوجي برقرار و  ةها مقايسة سوم، بين معيارمطالعات شهري توزيع گشت. در مرحل

تت شدازار شهر كاشان هر معيار نسبت به معيارهاي ديگر در وضع موجود ب اهمي

وارد  Super Desicionافزار هاي پرسشنامه در نرمهي شد و دادهدارزيابي و امتياز

چهارم معيارهاي رشد هوشمند با ضريب  ةبندي شدند. در مرحلها امتيازگرديد و معيار

محاسبه و در نهايت با استفاده  wsmو  SMARTهاي آنتروپي وزن داده شد و مدل

  بندي گرديدند.ها اولويتاز تكنيك ادغامي بردا شاخص

  
  فرايند پژوهش -3شكل 

  بحث

اي پرسشنامه معيارها در اهميتطور كه در بخش روش پژوهش شرح داده شد همان

 به ،دهي شدزط كارشناسان امتيازوجي صورت گرفت و توس ةمقايس ANPطبق مدل 
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حاصل ) 1( اوزان جدول ها،ود دادهروارد گرديد پس از و Super Decisionافزار نرم

هاي بيشترين پتانسيل و گزينه 23/0كاربري تركيبي زمين با  ةگزين ANPشد طبق مدل 

   .استكمترين پتانسيل را دارا  06/0و نقل با متنوع حمل

  ANPوزن معيارهاي رشد هوشمند در بازار كاشان بر اساس مدل  -1جدول 

 وزن  عدد معيار وزن  عدد  معيار

كاربري تركيبي 

  زمين
  58/0  44/4  همكاري اجتماعي  9/0  8/12

طراحي فشردة 

  ساختمان
8/2  3/0  

قابل پيش بيني و مقرون به 

  صرفه ساختن تصميم
64/2  52/0  

خلق محالّت 

  رويقابل پياده
01/9  8/0  

- حفظ فضاهاي باز و زمين

  هاي سبز
9/1  4/0  

اي طيف گسترده

  از مسكن
  3/0  18/3  و نقلهاي متنوع حملگزينه  6/0  58/1

خلق اجتماعات 

جذاب با حس 

  ق مكانيتعل

9/7  3/0  
هدايت توسعه به سوي 

  اجتماعات
8/1  51/0  

  

   مدل آنتروپياجراي 

 ةانمطابق با اصل تئوريك مدل، وقتي آنتروپي به طرف عدد يك ميل نمايد، نش

شان نوجود تعادل و توازن فضايي يك متغير و كمتر از آن عدد عكس اين حالت را 

   ).152: 1387، و همكاران (وارثي دهدمي

  :ريمآودست مي) مقدار اطمينان را به1ل، با استفاده از رابطة (گام اودر 

  ): 1رابطة (

= − H 

-= H  
G = H / LnK  

لگاريتم  LnPiفراواني،  Pi مجموع فراواني لگاريتم نپري فراواني، H در اين رابطه،

: 1385 ،موسويو  نيا(حكمت است ميزان آنتروپي Gعداد طبقات و تK ،فراواني نپري

ها بر مجموع تقسيم آن و lnpijو  pij ضرب حاصل ة). در مدل آنتروپي به وسيل189
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- ها نشان داده شدهحاصل ضرب آن 2د و در جدول شماره آيوزن معيارها به دست مي

 بيشترين پتانسيل براي باز 85/0روي با قابل پياده محالّتاست. طبق مدل آنتروپي خلق 

  كمترين پتانسيل را داراست. 39/0سازي بازار كاشان و طراحي فشرده ساختمان با زنده

  فرمول ضريب آنتروپي lnpijو  pijضرب  -2جدول 

  

  مدل اسمارتاجراي 

ه حداقل بامتياز  10بندي شده و رتبه اهميت، معيار به ترتيب ابتدادر اين روش 

ز متياقل مهم انتخاب شده و اسپس، معيار بعدي حدا ؛معيار مهم اختصاص داده است

هايي نوزن  نسبي آنها بوده و اهميت ةبيشتري به آن اختصاص داده و غيره منعكس كنند

  .)3: 2014 آيد (ماركوس،دست ميهبا عادي از مجموع امتيازات ب

  ): 2رابطة (

, j=1,…,n 

  

وزان از آن تقسيم بر مجموع ادر مدل اسمارت وزن اعداد به توان رسيده و پس 

ع وهاي متنگزينه ،شرح داده شد. بر اساس مدل اسمارت )3(شود كه در جدول مي

كمترين  09/0بيشترين پتانسيل و هدايت توسعه به سوي اجتماعات  2/11و نقل با حمل

  سازي بازار كاشان داراست.زنده پتانسيل براي باز
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  SMARTبازار كاشان بر اساس مدل  وزن معيارهاي رشد هوشمند در -3جدول 

  عدد  معيار
وزن 

  استاندارد
  وزن  عدد معيار

  095/0  183/0  همكاري اجتماعي  244/0  471/0  كاربري تركيبي زمين

طراحي فشردة 

  ساختمان
بيني و مقرون به صرفه پيش  033/0  064/0

  ساختن تصميم
109/0  056/0  

  055/0  106/0هاي هاي باز و زمينحفظ فضا  146/0  282/0خلق محالّت قابل 

اي طيف گسترده

  ازمسكن
  058/0  112/0  هاي متنوع حمل و نقلگزينه  121/0  332/0

خلق اجتماعات 

جذاب با حس تعلق 
074/0  038/0  

هدايت توسعه به سوي 

  اجتماعات
295/0  153/0  

   WSMمدل اجراي 

كه  چند شاخصه قلمداد كردگيري مدل جمع وزني را ميتوان بهترين روش تصميم

ز آن بــراي اريــزان اقتصــادي پژوهشــگران و برنامــه 1957نخستين بـار در ســال 

دل مين گذاري در بخش تجارت استفاده كردند. اانتخــاب سياســت هــاي سرمايه 

 :)12: 1989؛ من،  33: 1969(ميلر و استار، است زير  رابطةطبق 

                                                                        ): 3رابطة (

  

Wi  است.وزن هر شاخص  

 بيشترين و قابل پيش بيني و 8/24طراحي فشرده ساختمان با  WSMطبق مدل 

ازار كاشان كمترين پتانسيل براي باززنده سازي ب 2/1مقرون به صرفه ساختن تصميم با 

  .باشدرا دارا مي
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 WSMزن معيارهاي رشد هوشمند در بازار كاشان بر اساس مدل و -4جدول 

  عدد  معيار
وزن 

استاندار
  عدد معيار

وزن 

  استاندارد

  096/0  882/0  همكاري اجتماعي  103/0  945/0  كاربري تركيبي زمين

طراحي فشرده 

  ساختمان
828/0  09/0  

قابل پيش بيني و 

مقرون به صرفه 
١/٠  ٩١٣/٠  

قابل خلق محالت 

  پياده روي
977/0  107/0  

حفظ فضاهاي باز و 

  زمين هاي سبز
882/0  096/0  

طيف گسترده اي 

  ازمسكن
952/0  104/0  

گزينه هاي متنوع 

  حمل و نقل
916/0  ١/٠  

خلق اجتماعات جذاب 

  با حس تعلق مكاني
٩۵٠/٠  104/0  

هدايت توسعه به 

  سوي اجتماعات
913/0  ١/٠  

  روش بردااجراي 

دي راي دهندگان به هر كانديدا را به صورت يك امتياز عد روش بردا، نظرات

وردار برخ دريافت مي كند. پس از انجام محاسبات، كانديدايي كه از باالترين امتياز

ساس بر ا دهنده ليست كانديداها رايدر روش شمارش بردا رأ است، برنده خواهد بود.

اولين  ارايددهنده، كانديداي  ترجيحات ميان آن ها رتبه بندي مي كنند براي مثال راي

ا رايند تين فااولويت را در جايگاه اول، دومين اولويت را در جايگاه دوم قرار داده و 

گي ندي بستبرتبه  شده به هر كانديدا براي هريابد. در اين روش امتياز دادهآخر ادامه مي

رين ده تدر سا گيري حضور دارند، تعيين مي شود.به كانديد هايي كه در فرآيند راي

از، امتي nول اكانديدا وجود داشته باشد، به كانديداي داراي اولويت  nحالت، زماني كه 

امتياز  n-2امتياز و كانديداي داراي اولويت سوم  n-1كانديداي داراي اولويت دوم 

  ).162 :1393، تعلق مي گيرد و اين فرآيند تا آخر ادامه مي يابد (ميرغفوري و همكاران

خروجي حاصل در اين نرم افزار و نتايج حاصل از مدل هاي نامبرده و جمع  نتايج

قابل مشاهده است. طبق اين جدول به  )5(روش بردا در جدول  ةبندي آن به وسيل

ترتيب نماگرهاي كاربري تركيبي زمين، خلق محالت قابل پياده روي، طيف گسترده اي 
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ماعات محلي، قابل پيش بيني و از مسكن، همكاري اجتماعي، هدايت توسعه به اجت

مقرون به صرفه ساختن تصميم، گزينه هاي متنوع حمل و نقل، حفظ فضاهاي باز و 

زمين هاي سبز، طراحي فشرده ساختمان و خلق اجتماعات جذاب با حس تعلق مكاني 

  بيشترين امتياز ممكن را بدست آوردند.

  WSMو  ضريب آنتروپي ،SMART ،ANP اوزان حاصل از مدل -5جدول 

 ANP ENTROPY  SMART WSM   رتبه نهايي

با روش 

  رتبه  وزن  رتبه وزن رتبه وزن رتبه وزن  معيار بردا

 1  4  103/0  1  244/0  3  24/0  1  9/0  كاربري تركيبي زمين

 8  10  09/0  10  033/0  1  25/0  8  3/0  طراحي فشرده ساختمان

 2  1  107/0  3  146/0  9  12/0  2  8/0  خلق محالت پياده روي

 3  2  104/0  4  121/0  10  1/0  3  6/0  ف گسترده اي ازمسكنطي

خلق اجتماعات جذاب با 

  حس تعلق مكاني
3/0  10  16/0  8  038/0  9  104/0  3  9 

 3  8  096/0  5  095/0  2  24/0  4  58/0  همكاري اجتماعي

قابل پيش بيني و مقرون به 

  صرفه ساختن تصميم
52/0  5  22/0  5  056/0  7  1/0  7  5 

هاي زمين حفظ فضاهاي باز و

  سبز
4/0  7  23/0  4  055/0  8  096/0  9  7 

 6  5  1/0  6  058/0  6  19/0  9  3/0  گزينه هاي متنوع حمل و نقل

هدايت توسعه به سوي 

  اجتماعات
51/0  6  18/0  7  153/0  2  1/0  6  4 

  گيرينتيجه

دل ه از منماگرهاي رشد هوشمند با استفاد، سازي بازار كاشاندر راستاي باززنده

ي شمارش بردا اولويت و روش ادغام SAMRT ،WSM ريب آنتروپي،، ضANPهاي 

اده ل پيدر بين معيارهاي رشد هوشمند كاربري تركيبي، خلق محالت قاب بندي گرديد.

  د. روي و طيف گسترده مسكن بيشترين ارزش را از ديدگاه كارشناسان كسب نمودن
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 زي بافتسا يار باززندهبازار كاشان، بيشترين استعداد بالفعل پياده روي را در اخت

شان طي ر كاقديم قرار داده است. اين عامل مهم ترين عامل زنده ماندن بازار سنتي شه

 نساني وادسه قرن اخير بوده كه با قابليت پياده روي و عدم ورود خودرو تمام ابعاد هن

 ده وفضاي را رعايت كرده است، معابر فرعي اطراف بازار كاشان تنگ و باريك بو

اشان كازار دهند. اهميت ظرفيت پياده روي به ورود خودرو به درون بازار را نمياجاز

روي يادهدر اين نكته نهفته است كه براي مديريت شهري مهيا نمودن محور اختصاصي پ

ر ه بازاه است ككيلومتر و با فرم پوشيده مطابق با اقليم كاشان دشوار و پيچيد 3به طول 

  ه ارث گذاشته است. اين قابليت را از گذشته ب

يم فرم خطي بازار باعث گرديده عدالت فضايي و دسترسي تمام محالت بافت قد

فت حالت باام مدر نظر گرفته شود و افراد پياده ها با عبور از بازار امكان ورود به تم

دمات خبه  قديم را داشته باشند.عدم وجود آلودگي صوتي و هوا، امنيت باال و دسترسي

زار ري و پذيرايي حتي در سطح نيازمندي هاي روزانه در محدوده باشهري، گردشگ

ن و قديم باعث گرديده است كه عابرين پياده اعم از شهروندان، كسبه، خريدارا

ر دسكن مگردشگران در آسايش و آرامش در اين فضا تردد نمايند. طيف گسترده اي از 

ته ن نككه نشان دهنده اي بين شاخص هاي رشد هوشمند بازار رتبه سوم را كسب كرده

ي ادي و اجتماعمتري بازار اقشار متفاوتي با پايگاه اقتص 500است كه در فاصله كمتر از 

و  ماعيمستقر شده اند كه هم از نظر ابعاد و كيفيت مسكن و هم از نظر وضعيت اجت

  اقتصادي محالت متصل به بازار تنوع قابل مالحظه اي مشاهده مي گردد. 

ازار بكه  عي نيز به دليل موقعيت اجتماعي، اقتصادي، مذهبي و مكانيهمكاري اجتما

د، ي كنمدر گرد هم آوردن اقشار متفاوت مردم و افزايش تعامل هاي اجتماعي ايجاد 

ي را سيارتوانسته است تشكل هاي غير دولتي و سازمان هاي مردم نهاد و مذهب نهاد ب

  در خود شكل دهد.

راحي فشرده ساختمان و خلق اجتماعات جذاب با هاي طدر بين نماگرها، شاخص

حس تعلق مكاني و گزينه هاي متنوع حمل و نقل كمترين پتانسيل را در بين معيارهاي 

رشد هوشمند دارند. طراحي فشرده ساختمان درمحدوده بازار سنتي تحت تأثير حريم 
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ر زمينه هاي قانوني دبناهاي نفيس تاريخي اين بافت كهن قرار گرفته و محدوديت

ارتفاع ساختمان ها باعث گرديده ساختمان هاي بلند مرتبه در اين محدوده اجازه رشد 

اند ليكن امكان گسترش در طبقات زيري زمين وجود دارد. در گذشته اسراف نيافته

كردن فضاهاي شهري امري مذموم به شمار مي رفت و بناها فشرده و در كنار هم 

طراف بازار كاشان به دليل مصالح قديمي و سست ساخته مي شدند. ساختمان هاي ا

بودن سازه ها تراكم و فشرده شدگي الزم را ندارند و از پتانسيل كمي براي باززنده 

سازي برخوردار است. كمبود حس تعلق مكاني در برخي از محالت متصل بازار به 

معيتي دليل مهاجرت هاي درونشهري ساكنان اصلي و جايگزيني اجتماعي گروه هاي ج

هاي متنوع حمل و نقل با مهاجر و بدون هويت محلي محسوس است. كمبود گزينه

شرايط كالبدي محدوده با ضريب نفوذپذيري پايين قابل درك بوده چرا كه در بافت 

 BRTفرسوده شهر كاشان بيشتر حمل و نقل خصوصي (تاكسي) و خطوط مترو و 

بوس) در اطراف بازار محدود مي حمل و نقل عمومي(اتو ،تعبيه نشده است؛ همچنين

باشد. اين نتايج نشان از فقر زيرساخت، فضاهاي سبز و باز، امكانات و خدمات و 

  دهد. فرسودگي كاركرد بازار سنتي كاشان را نشان مي

 ائه شدهد اردر پايان راهكارهايي براي باززنده سازي بازار با نماگرهاي رشد هوشمن

  است كه به شرح زير مي باشد:

اماندهي مجدد سيستم حمل و نقل عمومي و جهت دهي ايستگاه هاي اتوبوس س -

  ورن شهري به ورودي و خروجي بازار.د

اضر حنتي تهيه برنامه توسعه كالبدي بازار در محور هاي خروجي و با فرم بومي و س -

 به طوري كه فضاهاي تجاري اضافه شده به اتصاالت ارتباطي بازار به صورت

  ان مقياس مهيا شود.سرپوشيده و در هم

  هريم شبهبود كيفيت پياده روي معابر فرعي متصل كننده بازار با محالت بافت قد -

ه ارتقاي قابليت دسترسي و فرصت هاي حمل و نقل و كاهش ترافيك وسايل نقلي -

  .سريع در خيابان هاي منتهي به بازار

   .احداث و تجهيز فضاي پارك خودرو در ورودي هاي منتهي به بازار -
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ضل و ا افتصال كالبدي محور انفصال شده بازار به وسيله خيابان هاي اباذر و بابا -

  .كنندههاي قطعتعبيه زير گذر براي خيابان

ق اين ه طبكتهيه برنامه توسعه پياده مداري در بافت مركزي كاشان با محوريت بازار  -

ص و ي خابندبرنامه معابر فرعي بازار و متصل كننده به محالت بافت قديم با زمان 

 ا كيفيتبز و با توجه به شرايط فني، كالبدي، اقتصادي و اجتماعي به پياده رو ها مجه

  الحاق پيدا كنند.

با  ب آنبازنده سازي قابليت اقامتي بازار كاشان در كاروانسرها و سراها و تركي -

  كاربري هاي رايج فعلي.

و  ده بازار سنتيسياست گذاري و قانون گذاري در زمينه ساخت و ساز در محدو -

ردد ود گبافت تاريخي كاشان كه احداث بناهاي با معماري بيگانه با اين بافت محد

  كه نما و ظاهر بناها را نيز در بر گيرد.

  .بهره گيري بهينه از فضاهاي باير اطراف محدوده بازار كاشان -

 هاي مديريت هماهنگ كاربرد زير ساخت ها در جهت انطباق با نيازها،تلفيق طرح -

  .هاحمل و نقل با كاربري زمين و بهبود سرمايه گذاري در زير ساخت

  .ناستفاده جامع از مقررات كاربري زمين و منطقه بندي در بافت مركزي كاشا -

  گسترش فشردگي ساختمان هاي جديد با جهت دهي افزايش طبقات در زيرزمين -

ي در راستاآموزش مهاجرين وارد شده به محالت مهاجرپذير بافت اطراف بازار  -

شناخت بيشتر ارزش فرهنگي، اجتماعي و تاريخي بازار كاشان و خلق احساس 

 .هويت مكاني در بين اين اجتماعات
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