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1/4/99؛ تاریخ پذیرش: 25/9/98تاریخ دریافت:   

  هچکید
 استفاده با گذشته تجارب از برداري هبهر ضرورتفرسوده هاي بافت همچون نوسازي شهري مسائلامروزه در 

 سـازگاري  مـا  کشـور  ايزمینـه  شـرایط  بـا  و استفاده کرده بومی اي نظریه از که مفهومی یمدل ویژه به ها،مدل از
 .اسـت قرار داده  در این زمینه نفرایندي نوی چارچوب خود را بر مبناياین پژوهش لذا  ؛، ضروریستباشد هـداشت

(بافت  نمونۀ موردي آن درگشته و از تبیین  "شهري هاي فرسودةنوسازي متوازن بافت"نظریه  در این مقاله ابتدا
مدلسـازي  "، بـراي اسـتفاده در   شـده از گـام نخسـت   نتایج حاصل. شودمی استفادهمرکزي شهر زنجان)  فرسودة

استفاده در مدلسـازي  که براي  پژوهش رهايمتغی. گیردرار میمورد استفاده ق "داینامیکی سیستم بافت فرسوده
 از ند کـه شـهري هسـت   فرسودة بافت اقتصادي عناصر و ها لفهمؤ ها،شاخص تعداد فراوان شامل ،شونداستفاده می

آیند  دست می ر نخبگان به روش دلفی، بهو نیز استفاده از نظ نامه پرسشو معتبر نظري و مطالعات میدانی  منابع
 از پـژوهش ایـن   یابنـد. هاي مهم و تأثیرگذار کاهش مـی ، به شاخصعاملی تحلیلروش با استفاده از در نهایت  و

 بـه بود که  نفر 375 پژوهش این آماريجامعه شود.  می محسوب پیمایشی روش، حیث از و کاربردي هدف، حیث
 بافت کاربران و ساکن خانوارهاي ،پژوهش این در نمونه انتخاب معیار و شدند انتخاب تصادفی گیري  نمونه صورت

 برابـر  آمـده  دسـت به ضریبآن  نتیجه در گردید، استفاده کرونباخ آلفاي آزمون از نامه پرسش تکمیل براي و بود
مرکـزي   بافـت فرسـودة   دهد کـه نتایج این پژوهش، نشان می .است نامه پرسش پایایی از نشان که است 0,782
ـ   ها و اولویت از توازن خارج گشته ،اقتصاديعد در بزنجان،  رسـانیدن بافـت را مشـخص     ه تـوازن ي اقـدام بـراي ب

رو به نامتوازن بودن سیستم بافت فرسـوده  این نیز از "افزار ونسیمنرم اینامیکدسیستم مدل "خروجی د. نمای می
  .کندیک، صحت نتایج نظریه متوازن را تأیید میسیستم داینامهاي ؛ همچنین مدلدر آینده حکایت دارد
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  قدمهم
 در که کشور شهرهاي فرسودة هايبافت: طرح مسئله

 تشـکیل  را شـهرها  آن اصلی و اولیه هستۀ ،موارد اغلب
ــی ــد،م ــک از دهن ــرف ی ــزو ط ــراث ج ــی می  و فرهنگ

نوسـازي   حفـظ،  و شده محسوب شهرها آن یـاریخــت
 آنهـا  عملکـردي  و توانمندسـازي  اقتصـادي  یا بهسازي

 ایـن  اغلـب  دیگـر  طـرف  از و باشـد مـی  اجتناب ناپذیر
 نگهــداري و توجـه  عـدم  و زمـان  گذشـت  بـا  هـا بافـت 

ــب، ــار مناس ــودگی دچ ــمحالل و فرس ــدي اض  و کالب
عنـوان موجـودي    قبول شهر به گردند. بامی عملکردي

زنده، دیگر نمی توان تنها به ابعاد ظاهري آن نگریست. 
اي در شهر حضور دارد که شاخص و نماد درجه  پدیده

و  هـا  کیفیت تمـدن و روحیـات جمعـی اقـوام و ملـت     
 حاصـل تصــمیمات و تصـورات مــردم آن شـهر اســـت   

 اسـاس،  همـین  بـر ). 129: 1396(وحدت و همکـاران،  
ــزيبرنامــه در لهمســئ تــرینمهــم  از قســمت نـایــ ری
 آنهـا  میزان مشـارکت  و انسانی عامل به توجه ا،ـشهره

 ).12: 1388(رهنما،  است برنامه ریزي یندفرا در
آن  بافـت ي نوسـازي  اشکال مترتب بـر فرآینــدها  

سنتی اسـت   ها ریزي ت که رویکرد به این نوع برنامهاس
 هـا  یبسـ درحالی است کـه بخش عمـده اي از آن و ای
عـدم رعایـت    مخاطرات محیطی و امنیتی ناشـی از در 

ریـزي شـهري بـوده کـه بـا       اصول و معیارهاي برنامـه 
ریـزي شـهري و ارزیــابی    بکـارگیري تمهیـدات برنامـه   

تـوان   ي خـرد مـی ها مقیاسپذیري در  درجات آسیب
کــاهش  و مــوثرتري در جهــت گیرانــه اقـدامات پــیش 

آسیب ناشی از مخاطرات محیطی و امنیتـی انجـام داد   
اي کهن بلکه با مرتفع نمودن اشکاالت  ولی نه به شیوه

جـدایی فرآینـد   ی،یگرا فرآیندهاي گذشته نظیر نتیجـه 
گلـوردزاده و  (غیـره   گیـري و  سازي و تصـمیم  تصمیم
  )202: 1397ن، همکارا

 هـاي بافـت  نوسـازي  موضوع هايضرورت به توجه
 نوسـازي  ابعـاد  نظـر  از استاندارد غیر محالت و فرسوده

 از بسیاري بودن خیززلزله مانند ،)اقتصادي خصوصبه(
 افـزایش  مـا،  کشـور  در مسکونی مناطق سایر و شهرها

 و توجـه  عدم دلیل به موجود هاي بافت فرسودگی روند
 قابـل  غیـر  قبلـی،  هـاي فرسـودگی  نوسازي در تعجیل

 بافـت  هـاي بخش از بسیاري بودن سکونت و استاندارد

 ندکمی تهدید را هامحدوده این که خطراتی و فرسوده
 رهاشـدن  و هـا بافـت  این از نکناسا خروج همچنین و

 بـه  افتـــ ب مناطق برخی شدن تبدیل و قطعات برخی
 اعتمادشـدن  غیرقابـل  نتیجـه  در و بزهکاري هايمحل
 بیشـتر در  سرعتنیازمند  ،نوسازي امر به نساکنا باقی

 و راهبـردي  عقالنی، علمی، عملی، راهکاري جستجوي
جهت در عملى زى نوسا .اسـت به مسئله  نگاه در تغییر

ب به حساشـهر   سـعۀ تو خۀچردر بافت  ةربادودادن جا
صلى اکه عامل د سى نموراید بربا بتداین ابنابر ؛یدآمى

ــبان ت چیست تا بتوبافجاماندگى  آن، از ا شناخت ــــ
ــضاوخامت وجهت تصحیح زى نوسا ــبهع اـــ  دبره رـــ

  .  )32: 1396(عندلیب، 
، هادیکرح، روسطو، جنبههاد، بعاا در "ازنتوم عد"
بافـــــت د ضع موجوى وهارکازوساو یندها آفر، هاروش

هم این قسمت از شهرها به حسـاب  فرسوده از مسائل م
ــی ــد.م ــاخص ان درمىتوازن را توم ین عدا آی ــايش  ه

 مدیریتى ى وکالبددى، اقتص، اجتماعىد ابعاامربوط به 
ــفرسى ابافتهزى نوسا در ارض عو، همچنینده و وــــ

ترین مهمشناخت. زبا "ر سیستمىـغیه یدگاد"از ناشى 
 یی اسـت هـا شاخصدر این پژوهش، شناسایی  موضوع

ها ابعاد یا شبکهزن عدم توا که بتوان چرایی و چگونگی
گیـري،  ی و قابل انـدازه را با اعداد و ارقام به صورت کم

پـژوهش   هـاي بنابراین اهداف و پرسـش  مشاهده کرد؛
  طبق بندهاي ذیل تشریح می گردند:

 ديـــــ راینـف تبیـین  پـژوهش،  ایـن  در اصلی هدف
 بافـت  نوسـازي  در اقتصـادي  تـوازن  آن، در هـکـ  است

 مدل" و "متوزان نمودار" تحلیل از استفاده با فرسوده،
  .ارائه گردد بافت،  شدةسازيشبیه "دینامیکی

 و هـا لفـه مؤهـا،  شـاخص  اسـتخراج اول  فرعی هدف
ــر ــبکۀ عناص ــادي ش ــتم اقتص ــت سیس ــودة باف  فرس

ــــم ــهر زيـرک ــان، ش ــر زنج ــاس ب ــ اس ــه انیم  نظری
ـــوســن ــوازن ازيـ ــبیه و مت ــازيش ــدل س سیســتم  م

  .بافت داینامیک
بـا تحلیـل   هاي اقدام تعیین اولویتدوم  فرعی هدف

و  اقتصـادي  بـه تـوازن  نمودار متـوازن بـراي دسـتیابی    
آزمـایش  بـراي   مدل سیستم داینامیـک رفتار  مشاهدة

  نتایج مدل متوازن.
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 اصلی پرسش
ــا روش نوســازي متــوازن و مدلســازي آیــا مــی تــوان ب

سیستم داینامیک بافت مورد مطالعه، به فرایند مـدون  
ي فرسـوده  هـا  استانداردي در زمینـه نوسـازي بافـت   و 

 ؟دست یافت
 فرعی اول پرسش

تخرج از مطالعــات هــاي مســهــا و مؤلفــهآیــا شــاخص
ــی ــه-پژوهش ــدانیکتابخان ــبکۀ -اي و می ــاري در ش  آم
ــادي ــاخت    اقتص ــاز س ــخگوي نی ــوردي، پاس ــۀ م نمون

هاي متوازن و سیسـتم داینامیـک بافـت خواهنـد      مدل
  بود؟ 

  فرعی دوم پرسش
 نمونه (بافت فرسودةهاي اقدام محلهتوان اولویتآیا می

رفتار نمودار متوزان مشخص کرده  را با مشاهدةموردي)
 شـبکۀ  روند تـوازن ، با استفاده از مدلسازي دینامیکی و

، آمدهاز نتایج به دست و بافت را مشاهده کرده اقتصادي
  براي بهبود جایگاه محله ارائه کرد؟ ییها پیشنهاد

  
  نظري مبانی

 هـاي بافـت  متـوازن  نوسازي نظریه"نوسازي متوازن: 
 بـا  کـه  بـومی،  نظریـه  یـک  عنـوان  به "شهري فرسوده

 نیـازِ  بـه  پاسـخ  جهت در الگوي نوآورانه تولید بر تأکید
 شده هارائ ایران شهري فرسوده يها بافت نوسازي امروزِ
 کـاربردي،  مـدلی  عنوان به را مفهومی خود مدل است،
ـ  نظریه این اصول تحقق و بخشیدن عینیت جهت  هارائ
 عنـوان  بـه  متـوازن  نوسـازي  مدل مفهومی. است کرده

ــوي ــدیریت الگ ــوازن م ــان،ت ــا بنی ــردي ب ــی رویک  پ
 درهـدایت  سعی مبنا و توسعۀ شگیرانه پی ه،ـرانــشنگ

 و خـروج  از جلـوگیري  و تـوازن  بازگردانـدن  سـمت  به
 و هـا محدوده بافت، سیستم نوسازي در توازن از عدول
  .دارد هدف هايمحله

 عامـلِ  نظریه نوسازي متـوازن بـا تکیـه بـر چهـار     

گسـترة   در زمینـه  شـناخت  از ناشـی  نیـاز  تشـخیص "
 تجربـه  پشـتوانه " ،"کشـور  شـهري  فرسـوده  يها بافت

 ایـن  مشـکالت  و لمسـائ  بـا  مواجهه در میدانی کارهاي
 و داخلـی  يهـا  تجربـه  و دانش از گیري بهره" ،"ها بافت

 موجود ناکارآمد الگوهاي تغییر براي تالش" و "خارجی

 جهـت  در جلـو  به گامی ،"نوآورانه الگوي تولید هدف با

 در نوسـازي  نظري -علمی پشتوانۀفقدان  به گوییخپاس
 آن از منـتج  مفهـومی  مدل لذا، ؛شود می محسوب ایران

 عینیـت  بـراي  کـاربردي،  مـدلی  عنـوان  بـه  تـوان  می را
 در توجـه  مورد صحیح نوسازيِ اصول تحقق و بخشیدن

نظریـه  . )45: 1397 (عندلیب، آورد شمار به نظریه، این
ا از روش تفکـر  ي تفکـر خـود ر  ها نوسازي متوازن، پایه

 بنابراین در معرفـی ایـن نظریـه    سیستمی وام میگیرد؛
یم که ایـن  ها هستنیازمند تشریح مبانی نظري سیستم

داینامیـک و مدلسـازي نیـز    مبانی بـه بخـش سیسـتم    
نظریه نوسازي متوازن و  شوند و پیونددهندةمربوط می

 روش سیستم داینامیک هستند.
 ايزمینــه هـا، سیســتم نظریـه سیسـتم داینامیــک:  

 و نظري مطالعۀ و بررسی پی در که است ايرشته میان
ــاگون هــاي سیســتم ریاضــی  تفکــر در. آیــدمــیبر گون

 شود،نمی نگاه سیستم یک جزئیات و اجزا به سیستمی
 و اجـزا  بـرهمکنش  نیز و اجزا بین تعامل چگونگی بلکه

نگـرش   ).Milstein,2008:102( شـود می بررسی محیط
سیستمی هم جزئی نگر است هم کلـی نگـر. یعنـی از یـک     
طرف توجه خود را به اجزا و عناصر سیسـتم معطـوف مـی    
کند و از طرف دیگر آن را درون یک سیستم بزرگ تر و در 
محیط خود مورد توجه قرار می دهد(پرهیزکار و همکـاران،  

 مشخص سیستمی، تفکر تعریف به توجه با ).40: 1384
 اسـت  چیـزي  هرآن ما متغیرهاي اینجا در که گرددمی
 کـل  یـک  در و شـده  سیسـتم  این از ايچرخه وارد که

 سـطوح  و ابعـاد  همـۀ  یکـدیگر،  با تعامل در و مندنظام
 تحلیـل،  بررسی، مورد و داده پیوند یکدیگر با را مسئله
 قضـیه  مجهول و معلوم ابعاد همۀ. دهدمی قرار تطبیق

 سیسـتم  در) اسـت  فرسـوده  بافـت  ابعـاد  اینجا در که(
 مسـئله  پاسـخ  و داشته پیوند یکدیگر با بافت، یکپارچه

 دسـت  بـه  پیونـدها  همـین  درون از فرایند، این در نیز
  ).34: 1391 ،مینجرز( آیدمی

 مستمر مدیریتی اقدامات نیازمند داینامیک مسائل
 داینامیـک  مسائل )153: 1391(عطایی،  هستند پویا و

 و مــزمن  مســتمر،  ماهیــت  کــه  هســتند  مســائلی
ــتی ــد بازگش ــا .دارن ــدایش ب ــرش پی ــتمی نگ  در سیس
 کـه  را مختلفـی  هـاي فعالیت دارد سعی که شهرسازي

 مشـخص  هسـتند،  انسانی محیط ماهیت کنندة تعیین
ــوده ـــرابط و نمـ ــان ۀــ ـــآن میـ ــ درك را هاــ  د،ـکنـ
 و تحلیـل  نیـز بـراي   مرتبطـی  و متعـدد  ايـهـ  تکنیک
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 از لــشکـمت سیستم نتیجه در و هافعالیت این بررسی
 ایـن  تـرین مهـم  و تـرین  توجـه  قابـل  از. شـد  ابداع آنها

 انـــ جه نمایانـدن  بـراي  هـا مـدل  سـاخت  ها،تکنیک
 مـدیریت  قابل حالت به ولی انتزاعی صورت به یــواقع

ــت در روش . )Batty & Torrens, 2000: 45( اس
از ست. اکلى سیستم د عملکرف درك سیستمى هد

ى گیرتصمیماى شى برروسیستمى  تفکــر روى، همین 
بر زد. هم مىساافررا تصمیم مناسبتر ذ تخاو ا بهتـــــر

و ها ناـــــــــجری، یم شبکههاراداندیشه پااپایه همین 
ـــسیستمى مدى یکردر روپیوندها  ار سى قرربررد وــــ
ار قردارى برهبهررد مو نظریه پایهان بهعنوو گرفته 
ین ى انظرمبانى  ).62: 1396 (عنــــدلیب، ستاگرفته 

و ها ناــ که جریــ شب، مطالعه با تکیه بر تفکر سیستمى
ظریه عمومى ـــــندر  تحلیل فضاست.ل نبادپیوندها به 
ها صحبت ن آنبط میااف و رواهد، اعناصراز  سیستمها

مختلف تشکیل یک ى ترین سیستمهامهمد و مىشو
ى شبکهها، هر سیستمدر همچنین  ؛هنددمىرا شبکه 
 به هم متصل مىشونده) طریق پیوندها (گره از پیچید

)Glomsacer, 2012: 87.(  
 اــــ هسیسـتم  دینامیک سازيمدل روش: سازيمدل
 از یکــی را آن پــنجم نظـم  کتــاب در سـنگه  پیتــر کـه 

ــرین ضــروري ــد،مــی مــدیریت نیازهــاي ت  از یکــی دان
ــاخه ــاي ش ــلی ه ــتیبان اص ــن پش ــوع ای ــرش ن  در نگ
). Beneson & Others,2001:23( اسـت  گیـري  تصمیم

 از بـرداري بهـره  امکان با هاسیستم دینامیک متدولوژي
 تحلیـل  در ازيـسشبیه تــاهمی اییــشناس و هارایانه

 نگـرش  اسـت  بـدیهی . اسـت  یافتـه  توسـعه  هاسیستم
 حـل  بـه  نیـاز  آنهـا  بین تعامل و اجزا رفتار به زمان هم

ــه ــادالت از ايمجموع ــیل مع ــم دیفرانس ــانه  دارد زم
)Taylor, 2008: 67 .( پـذیرش  تـوان  متـدولوژي  ایـن 

 هـاي حلقـه  سـاختار  و خطـی  غیـر  روابط ،ها پیچیدگی
 هـاي سیسـتم  ذاتی هايویژگی از که دارد را بازخوردي
ــی ــادي و فیزیک ــت اقتص ــرفی،(اس ). 177: 1385 مش

  .»زمان طول در تغییر« یعنی »داینامیک« از منظور
 حــل و بررســی در رایــج علمــی ابزارهــاي از یکــی

 ارـساختـ  بهتـر  درك بـراي . است "مدلسازي" مسائل،
 در. اسـت  ضروري مدلسازي زبان یک وجود ها،سیستم
 یـا  بـازخور  نمودارهـاي  زبان، این به داینامیک سیستم

 مـدل  ).65: 1388 مظفـري، ( گویند می معلولی و علت
 هــاي جنبـه  از بازنمـایی  یـک « عنــوان بـه  تـوان  مـی  را

ــا یــک اــــب مــرتبط واقعــی سیســتم یــک منتخــب  ی
 ن،ـابرایـ ـــبن ؛کـرد  تعریف »مشخص مسئلۀ دـــنــچ

 بلکــه ســازیم، نمــی »هــا سیســتم از هــایی مــدل« مــا
 بـراي  هـا  سیسـتم  منتخـب  هـاي  جنبـه  از را هایی مدل

 کنـیم،  مـی  ایجـاد  مشـخص  مسـائل  از برخـی  پژوهش
 چگـونگی  ینامیک،اد هاي مدل. کنیم می مدل را لهمسئ

 کننـد.  مـی  بازنمـایی  را زمـان  طـول  در متغیرها تغییر
 توصــیفی هــایی مــدل سیســتم داینامیــک هــاي مــدل

  ).6: 1388 مشایخی،( شوند می محسوب
  

  روش تحقیق
ــژوهش ــورت،  روش پ ــه ص ــیفی ب ــ-توص ی تحلیل

اطالعـات بـه    وريهمچنین با اسـتفاده از شـیوه گـردآ   
صـورت پذیرفتـه    نادي و میدانیاي، اسصورت کتابخانه

  است.
ـــشه، پایه نظریه سیستمها بر ــبکه"ز ار ــ ى هاشـ
ردارى غم برخور به کهه، تشکیل شدرى بسیا "عیموضو

 مختلــــف ملاعواء و جزدن ابوو دارا کلیتى مستقل از 
ــبط تباد اریجاا(شاخصها) که با  ــا یکدیگـ ى ر به سوـ

ــخ، ت مىکنندشبکه حرکاف آن هدا ـــجد وــ از زئى ــ
به ن ناات آیرــتغی ه ودـشب وـمحس شهرنسیستم کال

ــشهد بر عملکر مستقیم، هر شکل  ستار ار تأثیرگذــــ
  .  )1381(مینجرز، 
یک  ،ازنمتوزى وساـــــریه نــــنظل در مدر ساختا

ر خوشه ـــــهدر درون ه ــــست کا 1اىخوشهر ساختا
ــتر متصو هایى3هیا گرو  ها2نلماا که هر ى. به نحواســ

ــخ، رمذکوى هانلمااز ایک  ــیک خد وــ وى حا، وشهــ
ر ساختادر تب این سلسلهمراست. ا کــوچکترهایى نلماا

 ،6دبعااف، اهدا ،5شبکهها ، 4مفاهیم، به ترتیباى خوشه
زى نظریه نوسادر موضوعى ى 8شاخصها، و 7مؤلفهها

ــکل ح به شرازن متو یک  عمجمودرمىباشند که  2شــ
                                                             
1. Cluster 
2.. Element 
3. Node 
4. Consepts 
5. Networks 
6. Dimensions 
7. Components 
8. Indicators 
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ین سیستم اد که ــهندتشکیل مىرا یا سامانه  سیستم
ــدلیب،  یدآمىب شهر بهحسااز یرسیستمى زز نی (عنـــ

1386 :218(

 
  )222: 1396عندلیب، ( اي یک سیستمب ساختار خوشهسلسله مرات: 1 شکل

 
ن در گوناگوى جنبههااز هگانه که نُى ین شبکههاا
ــشه انندیشمندات انظر ـــبزى و رساـ ار فرینى پایدزآاـ
ها ودهمحدار فرینى پایدزآبادى هبرراسند ملى ى، شهر

ــنمندساتوزى و نوسازى، بهساف هدت محالو  زى و اـــ
ــمرا ست ه ایددگرح مربوطه مطرى تجربهها ان در ىتوـ

  د.نموه مشاهد 1ول جد
  

 گانه سیستم بافت فرسوده 9هاي شبکه :1 جدول

 
  

ه پیچیدى مؤلفههازى سادهسا"ربازن متوزى نوسا
زى سادهساى ستادر را الذ ؛کیـــد داردتأ"رنشگبر هم کُ
، یرسیستمها شامل شبکههاو زسیستم اء جزو اعناصر 

ى بافتها ةپیچیدو مؤثر ى شاخصهاو ها  مؤلفهد، بعاا
متـــوالی  ىگىهارپادو" ،فهدى هاودهمحدده در فرسو
) اقتصـادي براي شبکه  (در اینجا براي هر شبکه "بافت

لى امتو ىهاگىرپادو د.ـــىشونـــرفى مــ معو شناسایى 
 ازنوـسنجش ت وشناسایى ، حد تشخیصواکوچکترین 

با توجه . هستندده فرسوى اـبافته زىسیستم نوسا در
و کنش رت متناظر بهصوو لى امتو طــــۀ بارى رابه برقر

 عیتــــضدر وتغییر ، گىهارپااز دوکنش بین هر یک وا
ــلابالفاصله باعث تغییر متو، هر یک ـــیگدر دى ــ ى رــ
. افزایش کارایی یک سمت دوپارگی بـا سـمت   ددمىگر

دیگر دوپارگی باید برابر باشـد وگرنـه شـبکه از تـوازن     
اعـداد   خارج می شود. این کارایی در نمودار متوازن بـا 

رگی بـر  شوند که یک دوپـا نمایش داده می 1تا  0بین 
  ند.گردروي قطر یک دایره مشخص می

هاي مربـوط  ها و مؤلفههاي بافت، شاخصدوپارگی
(در  بافـت مـورد نظـر    ۀگانـ  9هـاي  شبکهیک از به هر 

دا از منـابع و مبـانی   که ابت است )اقتصادي اینجا شبکۀ
و نظرسـنجی از   نامه و مطالعات میـدانی نظري، پرسش

ي مرتبط(روش دلفی) به ها هنفر از متخصصان رشت 10
به دلیل حجـم بـاال،    هاي فراوانآیند. شاخصدست می

ي هـا  بـه داده اکتشافی عاملی با استفاده از روش تحلیل
یابند که بـه دلیـل حجـم    متناسب و مرتبط کاهش می

باالي مطالب و محاسبات و خارج شدن از بحث اصـلی،  
ها ها، مؤلفهشوند. این شاخصاین قسمت آورده نمیدر 

بـه شـبکه را   هاي مربـوط  و معیارها در نهایت دوپارگی
  تشکیل خواهند داد.

زى نوسا ةندزسا اصرــــ عن ولدـــ جدر گىها رپادو
د رــــبه خُن الــــکاز اى خوشهر یک ساختاازن، در متو

ن جهت حائز ــ یا ول ازدـین جا. تنظیم مرتب مىشوند
با ه و سیستم شدتر ست که موجب شناخت بهاهمیت ا

کوچکترین ان ا به عنوــــگىهرپادو بـــۀمحاسدر کمک 
ــشنو تشخیص حد وا ى ها، دادهمفهومىل اخت مدــــ

ه ـــکرت ین صوابه زد. اـــىسمده مال را آبه مدورودى 
لفه ؤمادى به تعد، گىِ منتخبرپادو هر شبکها در بتدا

آن ماهیت  هندزاــ ومى سـمفهرت به صوع مجمودر که 
ى اــــلفههؤسپس مه و دــــتقسیم ش، گى هستندرپاود

ــبام کد هرر مذکو ـــا پــ چه «ه ین پرسش کااسخ به ــ
قابل ده و بوار ثرگذالفه مــــــؤین اتشکیل ى در عناصر

ایى جهت محاسبه ـاخصهـبه ش »؟هستندن کمى شد
ــاخص روش  قسمت مىشوند. ــبۀ شـ ــا محاسـ اى برهـ

ع موضور خوابه فرو  دهبووت گىها متفارپاام از دوهرکد
وزن گى رپادوسمت یک دو هر اى برو  ددتعیین مىگر
اي در نهایت براي رسـم نمـودار دایـره    دد.تعیین مىگر
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ــوازن،  به آن یف ردکه هر دد لى ترسیم مىگروجدمتــ
ــنتو در اشته ص داختصااگى رپادویک  ، یفى آن ردهاـ

ــل تقسیـــــ(حاصازن آن ضریب تو سمت وزن دو م ـــ
ــست مثبدى ابر هم) که عد گىرپادو از تر کوچکو ت ـ

    د.یک ثبت مىشو
  

  محدوده و قلمرو پژوهش
هــزار نفــر در   521بــا جمعیــت  شــهر زنجــان  

. بـر  تغرب کشور در استان زنجان واقع شده اسـ  شمال
هکتــار از اراضــی  550اســاس مطالعــات انجــام یافتــه 

بافـت فرسـوده قـرار گرفتـه اسـت.       زنجان در محدودة
سایر شـهرهاي کشـور در جریـان توسـعۀ     زنجان مانند 

کـه شـرایط نـامطلوبی     هایی را ایجاد کـرده خود، پهنه
از بافت مرکزي شـهر   هاییهاست. قسمتگیر آنگریبان

ــن پیرامــون هســتۀاولیه و توســعه هــاي ابتــدایی در ای
هـاي جدیـد بـه    ارزشمحدوده در جریان ورود مقطعی 

زنـدگی شـهر و سـاکنان آن، ارزش پیشـین خـود را از      
: 1388(حیدري،  دست داده و به تدریج فرسوده شدند

 اقتصـادي  گستردةت نسنجیده و مداخالت . اقداما)76
 شـهر، (آرمان ابعاد این فرسودگی دامن زده اسـت نیز به 

1-1388 :2.(  
زنجان طبق طرح تفصـیلی، بـه سـه     بافت فرسودة

گردد که یک قسمت در مرکـز  قسمت مجزا تقسیم می
زنجان و دو قسمت مجزا در سایر نقاط شـهر شـناخته   

قسمت تقسـیم  شوند که بخش مرکزي، خود به سه می
مـورد   ردد و قسـمت اصـلی و مهـم آن، محـدودة    گمی

کـه   این پژوهش، بافت فرسودة مرکـزي اسـت  مطالعه 
  .شودارزش تاریخی شهر میشامل بخش با

گیري از شده از نظر موقعیت قرارمحدودة شناسایی
 ، از شـرق بـه خیابـان کشـاورز    امـام شمال به خیابـان  

خیابان و از جنوب به  فداییان اسالم، از غرب به جنوبی
ــی  ــی م ــام منته ــرددخی ــهر، گ ). 3: 1388-1 (آرمانش

ط بـه  در طـرح تفصـیلی مربـو    1-4و  1-1هـاي   محله
هـا  هـاي، ایـن بخـش   نمونه موردي بوده و در پـژوهش 

  اند.مدنظر قرار گرفته

  

 
  )1388 (آرمانشهر، : محدودة بافت فرسودة مرکزي زنجان1نقشه 

  

  بحث اصلی
 1335 تـا قبـل از دهـۀ   : اقتصـادي بافـت  مطالعات 

در بافـت قـدیم شـهر زنـدگی      اکثریت جمعیت زنجان
تر شهر زنجـان، در بافـت   اند و به عبارت روشنکرده می

بـه بعـد و بـه     1335هاي شد. از سالخالصه میقدیم 
ــۀ   ــوص ده ــه  65-55و  55-45خص ــرایط  ب ــل ش دلی

الحات ارضـی در کشـور و شـهر    آمـده از اصـ   وجـود  به
زنجان، جمعیت شهر با سـرعت زیـاد افـزایش یافـت و     



 199-216: صفحات/  1400بهار / نهم و  سی مسلسل شماره/  یازدهم سال/  فضا جغرافیایی آمایش مجله                                                       205

هاي اطـراف را زیـر سـاخت و سـاز      شهر، باغات و زمین
  .  )1386(سجادي و همکاران، برده و گسترش پیدا کرد
کـه شـهر بـا توجـه بـه       1353در طرح جامع سال 

تقسیم شده بـود. از ایـن   محله  19تقسیمات محلی به 
کامل یا قسمتی از  طورهمحله ب 12محله در حدود  19

مـورد مطالعـه قـرار داشـتند. ایـن       آن داخل محـدودة 
محالت هر کدام خدمات مورد نیاز خود را چون مسجد، 
حسینیه، حمام و مغازه در مرکز محله داشتند. جمعیت 

 نفـر بـود   79261در حدود  1352سال  شهر زنجان در
مـورد   نفر در بخـش محـدودة   27375ین تعداد از اکه 

درصد کـل جمعیـت    35مطالعه زندگی می کردند که 
شد. با انتخاب شدن شـهر زنجـان بـه    شهر را شامل می

باال رفـتن قیمـت زمـین     عنوان مرکز استان و از طرفی
و تحـوالت   اجتمـاعی جابجـایی طبقـات    شهري، زمینۀ

. بعد از انقالب آورد کالبدي شهر و بافت قدیم را فراهم
جنگ و بورس بازي زمین این امـر را   اسالمی و مسئلۀ
جمعیت بخـش مرکـزي در    به گونه ايدو چندان کرد. 

نفـر   18070نفـر بـه    27375از  65-52هاي طی سال
درصد جمعیت این بخش طی  34ود رسید یعنی در حد

به دلیـل   75تا  65 دهۀ ساله جابجا شدند. در 13 دورة
زمـین شـهري و پـایین آمـدن سـطح       باال رفتن قیمت

درامد، به دلیل اجاره و قیمـت پـایین مسـکن در ایـن     
 25016بـه   65نفر در سـال   18070بافت، جمعیت از 

درصـد   38,4رسـید یعنـی در حـدود     75نفر در سال 
پیدا کرد. این جمعیت بیش  افزایش 65نسبت به سال 

 بنابر مطالعات 83در سال  بینی طرح جامع بود.از پیش
نفـر بـوده کـه     36226انجام شده جمعیت ایـن بافـت   

. برابر افزایش یافته اسـت  1,4حدود  70نسبت به سال 
عوامل اصلی افزایش چشمگیر جمعیت در بافت قـدیم  

تـوان نیـاز مسـکن،    رهـه از زمـان مـی   شهر را در این ب
محـدودیت افقــی شــهر، گرانـی قیمــت زمــین و نبــود   

افـزایش  .نستاستطاعت خرید زمین و ساخت مسکن دا
هاي  هاي اقتصادي در بافتنرخ بیکاري یکی از شاخص

مراکز رسد تعطیلی فرسودة شهري است. که به نظر می
افزایش  شهري  موجب تولیدي سنتی در بافت فرسودة

شـود.  براسـاس آمـار    ها مـی نرخ بیکاري در این  بافت
ت فرسوده بیشتر از کل آمده نرخ بیکاري در باف دست هب

 26. جمعیت بیکار در بافت فرسوده بـیش از  شهر است
ان در شـهر را بـه خـود اختصـاص     درصد شـمار بیکـار  

هـاي اقتصـادي در   اند. با وجود دارا بـودن ظرفیـت   داده
ز اقتصـادي در سـطح   ترین مراکـ بافت و قرارگیري مهم

هـاي مسـاعدي را جهـت     زمینـه  توانبافت فرسوده می
  کاهش نرخ بیکاري فراهم نمود.

 
  جمعیت فعال و بیکار: 2جدول 

  بیکاري نرخ  بیکار جمعیت  شاغل جمعیت  فعال جمعیت
  کل  زن  مرد  کل  زن  مرد  کل  زن  مرد  کل  زن  مرد

5258  1145  6403  4612  604  5216  646  541  1187  1229  4725  1854  
  1398آماري زنجان، سازمان برنامه و بودجه،  ماخذ: سالنامۀ

  

ــاخص    ــی از ش ــانوار یک ــد خ ــط درآم ــاي متوس ه
ن جایگـاه اجتمـاعی خـانوار اسـت.     گذار در تعیـی ثیرتأ
هـا  تر باشد خانوارکه هر چه سطح درآمد پایینطوري به

تـري  میزان رفاه اجتماعی در وضعیت نامناسـب  از نظر
نـد.  قرار دارند و به تبع آن، جایگاه اجتماعی باالیی ندار

جـه بـه پـایین تـر بـودن میـزان       در بافت فرسوده با تو
براي سـکونت   درآمدهاي زندگی تمایل اقشار کمهزینه

دست آمـده  هکه اطالعات بطوريدر آن بیشتر است. به
دهنـدة پـایین   از نمونۀ آماري در سطح محـالت نشـان  

  هاي ساکن در این محالت است.خانواربودن درآمد 
  

  مد خانوارمتوسط درآ: 3جدول 
هزار  500کمتر از 

 تومان
میلیون  1هزار تا  500

 تومان
 5/1میلیون تا  1

 میلیون تومان
میلیون  2تا  5/1

 تومان
میلیون  2بیشتر از 

 تومان
 متوسط درآمد
 (میلیون ریال)

35/32 00/25 25 35/7 10 29,147,644  
  1398آماري زنجان، سازمان برنامه و بودجه،  ماخذ: سالنامۀ
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هـاي  یکـی از شـاخص   تصرف واحد مسکونی نحوة
به گونـه اي  تأثیرگذار در مزان مشارکت ساکنان است، 

ن چه میزان مالکیـت بیشـتر باشـد سـاکنا    هر است که
بیشـتري بـراي مشـارکت دارنـد و بـرعکس. در      ل تمای

درصـد از   70نـوع تصـرف بـیش از    مورد مطالعه  نمونۀ
ن ملکی عرصه و اعیان و ملکی اعیان عنوان شده ساکنا

اند. بـاال  درصد از آنان مستاجر بوده 25,39است و تنها 
بودن مالکیت مساکن  با وجـود مشـکالت و معضـالت    

توانـد زمینـۀ   مـی  ي بافت فرسـوده ها ماعی در پهنهاجت
ن بـه منظـور   مساعدي را جهت جلب مشارکت سـاکنا 

  هاي سکونتی در بافت فراهم نماید.ء کیفیتارتقا
  

  تصرف واحد مسکونی نحوة: 4جدول 
ملکی عرصه 

 و اعیان
 اجاره اي ملکی اعیان

در برابر 
 خدمت

 مجانی

18/41 88/30 59/20 88/5 47/1 
  1398سازمان برنامه و بودجه، آماري زنجان، ماخذ: سالنامۀ

  
ستفاده از ارتفاع براي افزایش تراکم از دیرباز مورد ا

گیرنـدگان مسـائل شـهري بـوده اسـت.       توجه تصمیم
عنوان موثرترین عامل  تراکم پایین جمعیتی، امروزه به

 در تشدید مسائل گسترش کالبدي شهرها مطـرح مـی  
الگـوي  گردد. ضرورت افزایش تراکم جمعیتی بر رونـد  

ــراکم   تــراکم ســاختمانی اثــر گذاشــته اســت. عامــل ت
توانـد   ي اخیر میها ساختمانی و تغییرات آن طی سال

در بررسی میزان درونی شدن توسعه موثر باشد. تراکم 
 108 ،1390انی بر اسـاس محاسـبات در سـال    ساختم

ـــا دورة قبـــل   ــوده اســت. کــه در مقایســه ب درصــد ب
اختمانی در دورة سـ درصدي تراکم  5افزایشِ ) 1385(
ساله ناشی از اقداماتی اسـت کـه در شـهر بـه وقـوع       5

اجتمـاعی کشـور و    -پیوسته است. شـرایط اقتصـادي   
مبتنـی بـر تشـویق     هـا  مشـی  و خـط  ها اتخاذ سیاست

ي هـا  تراکم، تأثیر قابل تــوجهی بـر کـاهش مسـاحت    
(محمـدي،   ساختمانی و افـزایش تـراکم داشـته اسـت    

1396 :16(  
ــلی  ــی از اص ــیک ــهت ــا رین مشخص ــودگ يه ی فرس

هــاي اقتصــادي در اقتصـادي از رونــق افتــادن فعالیـت  
از مراکـز   محالت است. در اینجا منظـور  داخل محدودة

مراکـز تجـاري، تولیـدي،    هایی ماننـد  اقتصادي کاربري
بار و مراکز پذیرایی  میوه و تره نها و میادیدفاتر شرکت

کاالهاي  و گردشگري است که به تولید و توزیع و ارائه
ــا بررســی  خاصــی اختصــاص د ــن قســمت ب ارد. در ای

هاي کالبدي و عملکردي مراکز در سطح بافـت  کیفیت
هـاي اقتصـادي و   ن پویایی و رونق فعالیتفرسوده میزا

ثیر آن در میزان فرسودگی محـالت بررسـی خواهـد    تأ
نـدن  ماایش کالبدي مراکز اقتصـادي و خـالی  فرس .شد

دة محالت فرسـوده و  واحدهاي تجاري در داخل محدو
ن در محــیط در نتیجــه عــدم تــأمین نیازهــاي ســاکنا

ت ي سـکونتی بافـ  ها زندگی سبب از بین رفتن جذابیت
شده است؛ همچنین جذب واحـدهاي تجـاري بـه لبـۀ     

هاي مرکزي شهر خود دلیلی ویژه در محدودهخیابان به
بـر تشـدید فرسـایش کالبـدي مراکـز اقتصـادي درون       

  محالت شده است.
  

  مراکز اقتصادي: 5جدول 
 تخریبی مرمتی قابل نگهداري نوساز در حال ساخت کل مراکز اقتصادي

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
2946 65/81 5 17/0 56 90/1 947 15/32 359 19/12 1579 60/53 

  1398مطالعات میدانی نگارندگان، ماخذ: 
  

هاي توسـعۀ  یکی از مشکالت عمده در اجراي طرح
مالکیت خصوصـی و قـوانین و مقرراتـی     شهري مسئلۀ

ها خواهد بـود  ین طرحاست که دست و پا گیر اجراي ا
هـاي  ز این هم فراتـر اسـت و حتـی مالکیـت    و مشکل ا

هـا  مشـکالتی فـراوان در اجـراي ایـن طـرح     دولتی هم 

ناموزون و نامناسبی کـه برخـی از   دارند، نظیر فضاهاي 
هـاي  دولتی بـه خـود اختصـاص داده و گـره     سیساتتأ

انـد و یـا   هـا بـه وجـود آورده   کوري در اجراي این طرح
ـ  تأ  دوجـو هسیسات مزاحمی که در شهرها در گذشـته ب

ها و نیازهاي شـهرها  وجه با طرحآمده و امروزه به هیچ
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تناسب ندارد؛ بنـابراین عامـل بسـیار مهـم و زیربنـایی      
هـا و  هـاي توسـعۀ شـهري مسـئله مالکیـت     همۀ طرح

ــال  ــوقی ام ــعیت حق ــیر  وض ــع در مس ــی واق ك و اراض

لعـات  ست که باید به طور جدي و عمیق از مطاها طرح
اران امر توسـعۀ شـهري بـوده و پـس از     اولیه سیاستگذ

  اجراي آن را فراهم نمایند. نۀارائۀ هر طرحی زمی
  

  مالکیت بناهاي فرسوده :6جدول 

 تعداد کل
 نامشخص وقفی دولتی  خصوصی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
7439 7276 81/97 78 05/1 35 47/0 48 65/0 

  1398ماخذ: شهرداري زنجان، 
  

هـایی هسـتند کـه ثبـات     زمین و مسکن تنهـا کاال 
شود که با انجـام  فضایی دارند. ثبات فضایی موجب می

یک شـهر کـه توسـط دولـت و یـا       اقدامات مختلف در
گیرد، منافع بنگاههاي دیگر بخش خصوصی صورت می

هاي زیادي را براي مالـک زمـین بـه    بادآورده و یا ضرر
همچنـین  ش و یا کاهش قیمت ایجاد کند؛ صورت افزای

ک ناحیـه شـهري متضـمن    تغییر قواعد کـاربري در یـ  
هاي زیادي براي صـاحبان امـالك اسـت.    منافع یا ضرر

هـاي شـهري   ري از این عوامـل در نتیجـه برنامـه   بسیا
ف حقیقـی و  آیند. اقدامات اشـخاص مختلـ  می دجوو هب

گذارند. ارزش زمـین  ها اثر میحقوقی نیز بر این قیمت
هـاي  همچنین به وسیله نزدیکـی بـه ویژگـی   و امالك 

وب مکانی، محیطی و اجتمـاعی تحـت   مطلوب و نامطل
هاي فرسـودة شـهري بـه    گیرند. در بافتتأثیر قرار می

هـاي  زول کیفیتهاي شهري و نُدلیل عدم تحقق طرح

مــین نســبت بــه ســایر نقــاط شــهر ســکونتی، ارزش ز
اراضـی مسـکونی تحـت تـأثیر      قیمـت تـر اسـت.    پایین

معـابر   ۀاي و قرار گیري نسبت به شـبک نطقهموقعیت م
. اراضی مسـکونی واقـع در منـاطق    استاصلی متفاوت 

نـات رفـاهی،   مختلف با توجه به وجود تسهیالت و امکا
اصلی شهر، موقعیـت نسـبت    ۀدوري و نزدیکی به هست

هاي شهري، باالتر بودن منزلـت و موقعیـت   به محدوده
ــاکنان ــاعی سـ ــات و   اجتمـ ــراکم، ترجیحـ ــه، تـ محلـ

، داراي هـــاي اجتمـــاعی و دیگـــر عوامـــل مطلوبیـــت
. از طرفـی مطالعـات میـدانی    استهاي متفاوتی  قیمت

دهـد کـه قیمـت اراضـی مسـکونی واقـع در       نشان می
اراضی واقع در  هاي اصلی نسبت به سایرحاشیه خیابان

بـه   ها، به لحـاظ قابلیـت اسـتفاده    جبهه پشتی خیابان
دماتی) داراي ارزش صورت غیر مسکونی (فضـاهاي خـ  

  .استبیشتري 
  

  متوسط قیمت زمین :7جدول 
 (ریال)قیمت متوسط (ریال) جبهه میانگین قیمت بر (ریال) جبهه میانگین قیمت پشت

45800000 70000000 57900000 
  1398ماخذ: مطالعات میدانی نگارندگان، 

  

  متوسط قیمت مسکن: 8جدول 
 مسکن نوساز مسکن کلنگی

 متوسط قیمت پشت جبهه بر جبهه متوسط قیمت پشت جبهه بر جبهه
35800000 25800000 30800000 75800000 45800000 60800000 

  1398ماخذ: مطالعات میدانی نگارندگان، 
  

گــذاري در افــول (از بــین رفــتن و میــزان ســرمایه
ثیر محــالت و یــا رشــد و شــکوفایی آنهــا تــأتخریــب) 

در یکی از ایـن سـه    بسزایی دارد. به طور کلی محالت

گیرند : رشد و توسعه، تعادل و یا افـول  مرحله قرار می
ــک از   ــر ی ــه در ه ــایی  ک ــرات نه ــه اث ــن ســه مرحل ای

 ر مرحلۀ رشـد و گذاري مختلف است. این امر د سرمایه
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افـول کمتـرین را شـامل     توسعه بیشترین و در مرحلۀ
می شـود. دانیـل شـیفر عقیـده دارد تخریـب محـالت       

ایـن فراینـد زمـانی بـه اوج خـود       فرآیندي است پویـا، 
رسد که سرمایه گذاري الزم جهت احداث در مدت  می

زمان طوالنی صورت نگرفته باشد و خدمات و سـرمایه  
جـود  جـایگزینی و مورد نیـاز جهـت نگهـداري, اداره و    

 گــذاري تنهــا شــبکۀنداشــته باشــد.در زمینــه ســرمایه
اقتصادي حاکم است که خط مشی را تعیین می کنـد.  

بایسـت در  رت دیگر هرگونه تغییر در بافـت مـی  به عبا
درجۀ اول توجیه اقتصادي داشته باشـد، امـا در زمینـه    

هــاي فرســوده نبایــد انتظــار گــذاري در بافــت ســرمایه
ه توان توجه بمدت داشت و نمیکوتاه ازدهی اقتصاديب

 نشـا هـایی کـه در مورد  آنها را به اقتصادي بودن پروژه
شود معطوف داشت؛ بنـابراین عـدم توجیـه    تعریف می

اي فرسـوده باعـث شـده    هـ اقتصادي زودبازده در بافت
هاي دولتـی و خصوصـی در   گذاري بخشمیزان سرمایه

  د. این بافت نسبت به سایر نقاط شهر کمتر باش
شـده  هاي انجامگذاريدر این قسمت میزان سرمایه
 محاسـبه  95-85هـاي  در بخش مسکن در طول سـال 

شده و سپس با اسـتفاده از قیمـت زمـین در محـالت     
بافت هزینه ساخت و فروش یک مترمربع ساختمان در 

ظرفیـت هریـک از    هریک از محالت تعیین و در نهایت
مشـخص   گذاري در بخش مسکنمحالت جهت سرمایه

  شده است.
  

  گذاري در بافتمیزان سرمایه: 9 جدول
تعداد واحد 

مسکونی در سال 
1385  

تعداد واحد 
مسکونی در سال 

1395  

نرخ رشد 
  مسکن

تعداد واحدهاي 
  مسکونی نوساز

سطح کل 
  زیربنا(مترمربع)

حداقل سرمایه گذاري انجام 
  شده(میلیون تومان)

سرمایه نسبت 
  گذاري به کل

3910  3868  0,1  1180  135500,07  3,388,000  8,2  
  1398ماخذ: استانداري زنجان، 

  
  هاي شهرداريمصوب سازمان : بودجۀ10جدول

  
  1399ماخذ: شهرداري زنجان، 

  
 هــدف، گـام،  ایــن در: متـوازن  نوســازي، اول گـام 

ــتیابی ــه دس ــادیر ب ــارگی مق ــادوپ ــا ه ــتفاده ب  از اس
 بـا  متوازن نمودار ترسیم و اقتصادي شبکۀ العاتـــمط

 اقـدام  ابتـدا  بنابراین ؛هاستگیردوپا مقادیر از استفاده
 نمونـۀ  فرسوده تـافــب هايدوپارگی جدول تشکیل به

 کـه  یـــ هایلفهؤـــم و هاشاخص از استفاده با موردي،

 نامـه، پرسـش  میـدانی،  مطالعات(ذکرشده يها روش از
  .نماییممی اندآمده دست به) دلفی روش

 طراحـی  اينامـه پرسـش  تکمیل با میدانی روش در
 یافتـه  انجـام  مطالعـات  نفـر  375 نمونـه  حجم با شده

 تعــداد پــژوهش ایــن در نمونــه انتخــاب معیــار. اســت
 تکمیـل  براي که بوده بافت کاربران و ساکن خانوارهاي
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 در و شـده  استفاده کرونباخ آلفاي آزمون از نامهپرسش
 کـه  اسـت  0,782 برابر آمده دست به ضریب آن نتیجه
 حاصـل  نتایج. است نامه پرسش مناسب پایایی از نشان

 و تسـت -تـی  و دو-خی آماري هايآزمون از استفاده با
 مـورد  شـده  مطـرح  فرضـیات  و هـاي پرسـش  قالب در

  .است گرفته قرار تحلیل و تجزیه
  

  اقتصادي شبکۀ در هادوپارگی سنجش هايلفهمؤ و هادوپارگی: 11 جدول
  هاؤلفهم  ابعاد  ها لفهمؤ  ابعاد  شبکه

-اقتصادي
  مالی

ag- ارائه تسهیالت
  اقتصادي

شده در بافت میانگین تسهیالت ارائه-
  سال اخیر 10در 

 دهندةکاهش هايبرنامه نسبت-
  مستاجرین هاياجاره

ag' - حمایت از سرمایه
  گذاري خصوصی

شده از بخش ي انجامها تعداد حمایت-
  خصوصی در نوسازي محله

ah - بسته تشویقی
  مسکونی

دولتی در بخش  يها نسبت تشویق-
  هاي تشویقیمسکونی به کل بسته

ah' - بسته تشویقی
  خدماتی

ي دولتی در بخش خدمات ها نسبت تشویق-
  تشویقیهاي به کل بسته

ai - تامین نیازهاي
  امروز محله

هاي یک سال اخیر میانگین هزینه-
  دولت در نوسازي اقتصادي محله

ai' - پیش بینی شرایط
  ي نوسازي اقتصادي در آیندهها تعداد برنامه-  اقتصادي آینده

aj - کنترل بازار
  مسکن

میانگین تغییرات قیمت مسکن در -
 10هاي ساختمانی در میانگین رشد پروانه-  رونق ساخت وساز- 'aj  سال اخیر10

  سال اخیر
ak - بافت موثر بر

تبعیت از اقتصاد - 'ak  بافت بر اقتصاد شهر سود ساالنۀ-  اقتصاد
  بافت از بودجه کل شهر بودجۀ ساالنۀ-  کالن

al - توجه به سود
  مالک

نسبت سود خالص ساخت با احتساب -
  تراکم و بدون احتساب تراکم

al' - واگذاري عدم
  تراکم بیش از حد

شده به ساخت و هاي ارائهمیانگین تراکم -
سال اخیر(باید منفی  10سازهاي جدید در 

  باشد)

am- اولویت منافع
  نساکنا

مات نسبت سرمایه گذاري در خد-
اي داخلی محله به توسعه فرامحله

  بافت

am' - توجه به منافع
  نغیرساکنا

فرامحله اي  نسبت سرمایه گذاري در توسعۀ-
  به خدمات داخلی بافت

an - سود اقتصادي
  سرمایه گذار

ملک  گذار سازندةنسبت سود سرمایه-
  به مالک

an' - سود اقتصادي
  مالک

 گذار سازندةسرمایه نسبت سود مالک به-
  ملک

  ماخذ: محاسبات نگارندگان
  

گـردد،  مشـاهده مـی   9گونـه کـه در جـدول    همان
 8ی از نخبگــان، از اقتصــادي پــس از نظرســنج شــبکۀ

هـا و  شده کـه وزن هـر یـک از مؤلفـه     دوپارگی تشکیل
هـا، از آمـار و ارقـام    هاي زیرمجموعۀ دوپـارگی شاخص
هـایی از مطالعـات میـدانی و مبـانی     ها و بخشقسمت

 هـا  با دوپـارگی  نظري که بیشترین قرابت و مشابهت را
ــه دســت مــی  ــد، ب ــد. دارن پــس از تشــکیل جــدول آی

ها، باید طرفین هر دوپارگی را بـر اسـاس وزن   دوپارگی
هریک، از کوچک به بزرگ به ترتیب در جدولی نوشته 

  اي نماییم.آماده ترسیم بر روي نمودار دایرهو 
  

 و ضریب توازن آنها ي اقتصاديهار دوپارگی: مقادی12 جدول
  ضریب توازن دوپارگی  مقدار جزء دوم دوپارگی  جزء دوم دوپارگی  مقدار جزء اول دوپارگی  دوپارگیجزء اول 

ag 1  ag’  0  0  
ah  1  ah’ 1  1  
ai  4  ai’  1  0.25  
aj 0  aj’ 1  0  
ak 2  ak’ 5  0.4  
al 1  al’ 1  1  
am 1  am’ 1  1  
an 5 an’ 5 1 

  ماخذ: محاسبات نگارندگان
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ــیکى بض با فر ،گىهارپادو ــتکیهگدن وـ ، هاه آناـ
ترسـیم ایـن دایـره     .خواهند کردد یجاه ایرداشکل یک 

و ابعاد بر روي دایره پذیرد افزار اتوکد صورت میدر نرم
خص خواهند نمود کـه هـر قطـر،    ها را مشمقدار شعاع

قطـر) روبـروي   (بر دو سـر   یک دوپارگی دهندةنمایش
ــار    ــن اقط ــود. ای ــد ب ــم خواه لمرکز امتحدرت بهصو ه

 دجووبه وى قالب کررا در شکلى فضایى  و دهند بواخو
  .دنآورمی

  

 
  ازنمتو زىنوسا مفهومى لمد در نمایه اىجزا: 2 شکل

  
به ترتیب را یر دمقا، 11ول دــــــجى هاس دادهساابر 
ــجهت ساعترگ و در کوچک به بزاز لویت او ى د روگرـ

  .  کنیممیزى سادهپیاع هر شعا
ag’ 
Aj  

Ag  
aj’  
ai’  
Ah  
ah’  
Al 
al’ 

Am 
am’ 

Ak 
Ai 

ak’ 
an 

an’ 
ـــگى که پرپادوبه یک ن سیداز رس پ اول آن  ةراــ
 عِاـــشع دى آن را درعدار مقده، شدترسیمدار نموروى 

که هر ى به نحوده، سم نمو، رگىراــــپآن دومتناظر به 
ن اــ ابد. به بیــ یص اختصاگى راــ پدوبه یک ه ریداقطر 

در تر زودگى رپاف دورطاز دو که یکى تىرصو، در یگرد
در گى رپاف دوم آن دوطر، باشده جانمایى شده یردا

  د.نوشته مىشوره پان دوهماوى برع روشعا

ى هاعشعاروى یر دتک تک مقا، در ایــــن دایــــره
ــمنحنه و شداده ن دمربوطه نشا  ددگر ى ترسیم مىــــ

)a,b,c,… ند کـه بـر روي دایـره    هایی هستپارگی یک
جانمایی می شوند) و وزن مربوط بـه آنهـا کـه عـددي     

 .گردداست، روي شعاع متناظر مشخص می 1و  0بین 
پس از اتصال نقاط مشخص شده به یکدیگر، در اتوکد، 

مسـطح روي   ، یک صـفحۀ Masspropبه وسیله فرمان 
گـردد کـه مرکـز ایـن صفحه(دسـتور      دایره ایجاد مـی 

center نقطه (G  شخص خواهد کرد.میا گرانیگاه ما را 
از مرکز سطحی خواهـد بـود کـه     دهندةنشان G نقطۀ

هـاي دایـره ایجـاد    ها روي شعاعاتصال مقادیر دوپارگی
   در واقع نشانگر وضعیت فعلی بافت ما است. .گرددمی

(مرکـز دایـره) حرکـت     Oبه سمت   Gاگر از نقطه 
در همان امتداد   کنیم و حرکت خود را به همان فاصله

شبکه یا سیستم مـا   رسیم.می 'G، به نقطه ادامه دهیم
مانی به توازن خواهد رسید که یـک سـطح متناسـب    ز

شـده روي  مشـخص روي دایره داشته باشیم کـه نقـاط   
 سـازند، که یک چندضلعی را مـی  هادوپارگیهاي شعاع

در مرکز  'Gو  Gواقع . در نزدیک به محیط دایره باشند
در حالت فعلی اینگونـه   اما متناظر باشند،هر دو سطح، 

  ) و این یعنی بافت ما توازن ندارد.4(شکل  نیست
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   اقتصادي توازن شبکۀم ايدایره : نمودار3 شکل

  ماخذ: مدلسازي نگارندگان)(
  

  دوپـارگی اقتصـادي:   تحلیل دایره متوازن شـبکۀ 
an-an’ تقریبا مساوي هسـتند و   با اینکه داراي مقادیر

هاي نوسازي به هر دو بـه یـک انـدازه توجـه     در برنامه
خوردن نظم توازن در شـبکه  رهمشده است، اما باعث ب

، سهم بسیار بیشتري ’al-alنیز در دوپارگی  alاند. شده
از جــزء روبــروي خــود داشــته و یکــی دیگــر از ابعــاد  

داخـل   G. با توجه به اینکـه  استنامتوازن شدن شبکه 
منحنی تـوازن اسـت، اوضـاع شـبکه بحرانـی نیسـت و       

نزدیک به مرکز دایره هسـتند. پـس    ’Gو  Gهمچنین 
و  am ،akمی توان امیدوار بود که با کمک به مقـادیر  

al  کــه نزدیــک بــهG’  ــا ســرعت هســتند، شــبکه را ب
 ’agین باید بـه  ابر؛ عالوهبیشتري به توازن نزدیک نمود

گام در کنونی خارج شوند. 0توجه کرد تا از مقدار  ajو 
 اقتصـادي  شبکۀترسیم مدل داینامیکی دوم، هدف ما، 

لیـل ارتباطـات   تحمرکزي زنجـان، بـراي    بافت فرسودة
  .ها و ابعاد استها، شاخصغیرقابل تصور مؤلفه

مدلسازي سیستم نوسازي با استفاده از گام دوم، 
فراینـد، بـا    در گـام دوم : روش سیستم داینامیـک 

 جـدول شـبکۀ  آمـده در  دسـت مقدارهاي بهاستفاده از 
اقــدام بــه طراحــی مــدل ، نوســازي متــوازن اقتصــادي

ده گردیـد. ایـن   سیستم داینامیک نوسازي بافت فرسـو 
هـایی  کند که هریـک از دوپـارگی  مشخص میسیستم 

محاسـبه و مشـخص   اي متـوازن،  که در نمـودار دایـره  
ـ  و ، چگونه و با چه سازشدند ا یکـدیگر  کار داینامیکی ب

 هـا  در ارتباط هستند و هر مؤلفه چگونه بر سایر مؤلفـه 
  پذیرد؟تأثیر می از آنها گذاشته وثیر تأ

بـا روش   Vensimافزار در واقع مدلی که توسط نرم
دهنـدة  م داینامیکی طراحـی مـی گـردد، نشـان    سیست

هـایی از  هـا، ابعـاد و شـبکه   ها، مؤلفهارتباطات شاخص
سیستم بافت فرسوده است، که بـه صـورت جداگانـه و    

انـد،  دیـده تک به تک به آنها پرداخته شده و تحلیل گر
ارتبـاط   بـه  نظریه نوسازي متوازن بافت فرسوده، اما در

این عناصر و تاثیري که آنها بر یکدیگر دارند و از همـه  
پرداختـه نشـده   تر چگونگی و میزان این تـاثیرات،  مهم
سیسـتم   گانۀ 9هاي هشبک (در واقع اگر براي همۀاست

بیان  بافت فرسوده، به ترتیب گام پیشین که به تفصیل
هـا، ترسـیم نمـودار و    د، تشکیل جدول دوپـارگی گردی

میکی ایــن سیســتم، تحلیــل انجــام گیــرد، مــدل دینــا
کند، امـا  ها را نیز مشخص میارتباطات بین همۀ شبکه

و  هپرداختـه شـد   اقتصـادي  در این مقاله تنها به شبکۀ
اي نامـه در پایـان هـا  شبکه مطالعات تفصیلی براي همه

، انجـام پذیرفتـه   اسـت ه ایـن مقالـه مسـتخرج از آن    ک
  .)است

ایــن پــژوهش، سیســتم  مــدل سیســتم داینامیــک
ز نوسازي بافـت فرسـوده در یـک    اي اوسیع و گسترده

گذارد کـه نمـودار واضـح،    نمونۀ عملی را به نمایش می
روشن، قابل استناد و با خوانایی باالي نهایی این مـدل،  

تـوازن یـا عـدم     ما را در صعودي یا نزولی بـودن رونـد  
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هاي حال و آینده، در هر شـبکه  نوسازي در زمان زنتوا
قـاط  از نوسازي و در کل سیستم، راهنمـایی کـرده و ن  

با تغییـر در  کند. ت نوسازي را شناسایی میضعف و قو
یافت که ، ما به این مهم دست خواهیم هامقادیر مؤلفه

اي و به چه میزانی قادر خـواهیم  چگونه و در چه زمینه
  اثر کنیم.یا بی ند،کُسریع، وسازي را بود روند ن

ین زیرسیستم طراحی شده، یعنی گراف مربوط به ا
آید کردن سیستم به دست می Run، با اقتصادي شبکۀ

که، به ما نمایشی از روند نوسازي در ماههاي آتی را 
مشخص کرده و نیز، در صورتی که اجراي سیستم با 

هاي قبلی را گام مشکلی مواجه نباشد، صحت اقدامات
  کند.نیز تأیید می

  

 
  )ماخذ: مدلسازي نگارندگان( اقتصادي شبکۀ نمودار داینامیکی :4 شکل

  
  گیرينتیجهبندي و جمع

یابیم که برخی می هاي مدل دربا مشاهدة خروجی
اي بـا حـروف   نمـودار دایـره  هـا (کـه در   اجزاء دوپارگی

پـس   نزدیکترنـد،  'Gاند) به نقطـه  التین مشخص شده
هـاي  راي افـزایش تـوازن شـبکه بایـد شـعاع     بنابراین ب

اي تقویت نماییم که سـطح  را به اندازه 'Gنزدیک نقطه 
ما تقریبا یک شکل شده و به سمت دایره شدن(نزدیک 

ه) حرکـت کنـد. بـراي ایـن کـار،      شدن به محیط دایـر 
هاي اقدام ما خواهند اولویت 'Gهاي نزدیک نقطه اعشع
  بود.

1.am  :ناولویت منافع ساکنا  
2.al توجه به سود مالک :  
3.ak ثر بر اقتصاد: بافت مؤ  
4.ah بسته تشویقی مسکونی : 
5.an گذار: سود اقتصادي سرمایه  

همچنین تحلیل نهایی نمودار گویـاي ایـن مطلـب    
در حـال  است که با روند فعلی و آمار و اطالعـاتی کـه   

حاضر از بافت فرسوده نمونۀ مـوردي در دسـت اسـت،    

در صورت ادامـۀ   ،اقتصادي نوسازي متوازن ما در شبکۀ
ها و اقدامات کالن و جزء دولتـی و غیردولتـی   سیاست

ا و بدون اعمال تغییرات و بدون تغییر در دیدگاهه فعلی
سـال   7با روندي ثابت تا شده در این پژوهش، پیشنهاد

آینده ادامه خواهد یافت و بهبودي در رونـد و عملکـرد   
 اقتصادي ده نخواهد گردید. یعنی اوضاع شبکۀآن مشاه

سال  7اما پس از  ما به همین صورت باقی خواهد ماند،
 بـودن نمـودار یعنـی، نوسـازي شـبکۀ      صـعودي امکان 

دهندة این  وجود خواهد داشت و این نیز نشان اقتصادي
 تنها بهتر نخواهد شد،مطلب است که وضعیت بافت، نه

ها که مقـادیر بیشـتري   بلکه با غلبه اجزائی از دوپارگی
زي بدتر شده و بافـت بـه   دارند، در بافت، وضعیت نوسا

زیـرا، مـا بـراي     پاشـیدگی خواهـد رفـت؛     سمت از هم
آوردن توازن در بافت کـه هـدف و عنـوان ایـن     دست به

پژوهش است، نیـاز بـه یـک نمـودار مسـتقیم و ثابـت       
دینامیکی در آینده داریم، و هر دو وضـعیت نزولـی یـا    

خـیم  صعودي بودن نمودار، نشانگر نـامتوازن شـدن و و  
حـداکثري   شدن اوضاع است. ایـن نمـودار از پـژوهش   
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ـ  حـاظ نمـودن عوامـل داخلـی و     ا لوضعیت یک بافت ب
و براي بهبود اوضاع،  خارجی مؤثر بر بافت انجام پذیرفته

ورد این اي متوازن و دینامیکی که دستها ارتوجه به نمود
تواند بهترین گزینه براي ایجاد وضـع  پژوهش است، می

  متناسب، متوازن و مثبت در بافت باشد.
آمـده،  دسـت مراحل این پژوهش و نتایج به طی در

را تبیـین   مـی تـوان فراینـدي   مشاهده گردید که ابتدا 
نوســازي بافــت فرســوده،  در تــوازن آن، در نمــود کــه

 سیسـتم  مدلسازي از استفاده باسنجیده شده و سپس 
و  صـحت علمـی و رفتـاري نمـودار متـوازن      داینامیک،

  ). هدف اصلی( فرایند آن، پایش گردد
 و هازیرسیستم سازندة عناصر و هالفهمؤ"توان، ثانیاً می
 شـهر  مرکـزي  فرسـودة  بافـت  اصلی سیستم همچنین

 ،را متـوازن  نوسـازي  نظریـۀ  مبـانی  اسـاس  بـر  زنجان،
ــا  ــوده و ب ــتخراج نم ــی اس ــازيکم ــر س ــی،  عناص کیف

هـدف  ( "بافت را انجام داد سیستمیِ مدل سازي شبیه
  )فرعی اول

همچنین، با توجه به این که مدلسازي سیسـتم بـا   
معادالت مشخصـی، طراحـی گردیـده و در     ارتباطات و

 در تغییـر تـوان بـا   شخص ارائه گشته است، میقالبی م
 بــراي سیســتم، هــايمؤلّفــه و عناصــر عــددي مقــادیر
 از نتایج حاصل از اجـراي سیسـتم داینامیـک،    مشاهدة

 و نوسـازي  رونـد  بهبـود  بـراي  ،پیشـنهادها  ارائه در آن
کمتـر اقـدام    زمـان  و هزینه صرف با توازن، به رسیدن

  )هدف فرعی دوم("نمود.
  

  پیشنهادها
ــش منجاى اهازىسى نمونه نوساربرز ا ه در دـــــــ
ط ستنبااچنین ان یره ایژوبهم و سون جهاى هارکشو
و ربى ــ غى اـهنمونهدارى از لگوبراغلب به اکه  دشومى

متناسب با بستر ا لذه و کتفا شدایافته عهتوسى هارکشو
د نتقاارین ـــع مهمتـــقوا در. ها نیسترین کشوى اشهر
ــه ع این موضوابر ه شدوارد  ــت کـ ــن اسـ ى هانمونه یـ
شت دابرب غرمع اوــــجل حل تحوامراز غربى زى نوسا
ــۀگى به هدبه ساه و شد  ،نداهشدداده مع تعمیم اجو مـ
ــتحب در که غررا هى راالً اوکه حالیدر  زى نوسال و وــ
هى منحصر دى رااـــــیزالیل دست بنا به ده اپیمود خو

ــب ین ابنابرده یخى بورتاص یط خااشرل محصود و فره ـ
بعید م سون به جهام مع موسواجواى برار آن تکرن مکاا

هى که ران ــــنکه همیو دوم آست اشاید غیر ممکن و 
ــتصدازان نچنانکه نظریهپرآست ده اطى کرب غر ر وــــ

آن حل ابلکه مرده ى نبوــــــخطده و هى سارامىکنند 
ــحى یگراز دیکى پس  خم و ى پر پیچ هه و راشددث اـ

  .ستده ابو
رو در این پـژوهش سـعی گردیـد بـا روشـی      از این

ز نظـر  شـهري را ا  بداعی و بومی، جایگاه بافت فرسودةا
لـذا قالـب نوسـازي     توازن در نوسازي مشخص کنـیم؛ 

متــوازن بــراي ایــن عمــل مناســب دیــده شــد و طــی  
گیـري تـوازن بافـت نمونـه در نمـودار      جهـت  فرایندي

  ش داده شد.متوازن بافت نمای
 اقتصـادي هاي اقدام براي رسیدن به تـوازن  اولویت

در این فرایند، با تحلیل نمودار متوازن بافـت فرسـوده   
که در انتهاي نظریه نوسازي متوازن بافت فرسوده بیان 
شد، مشخص گردیدند و طی فرایندي مشاهده گردیـد  

هــاي اقــدام یشــنهاد تغییــرات بهینــه در اولویــتکــه پ
نـد  تواهاي نوسازي، مـی ها و برنامهطرح شده، درمطرح

شـهري قـرار دادن    به تسریع رونـد تـوازن و در شـبکۀ   
بافت کمک شایانی نماید. در قسمت نهایی مقالـه نیـز،   
مدل دینامیکی طراحی شده براي بافـت، مسـیر آینـده    

بافت را  اقتصادي و شبکۀنوسازي بافت را نمایان کرده 
  ان داد.  اي رو به توازن و بهبود نششبکه

ادامه مسیر پـژوهش، کوشـش    اولین پیشنهاد براي .1
در توسـعۀ نظریـه نوســازي متـوازن اسـت. نظریــه     

شـهري کـه بـا     هاي فرسـودة نوسازي متوازن بافت
روش مشخصی در صـدد نمایـان سـاختن نحـوه و     
وضعیت توازن یک بافت است، در روشی کـه ارائـه   

ه و تعمیــق دارد. روش داده اســت، نیــاز بــه توســع
افزار اکسـل و  نرم 2هاي متوازن، که از یم دایرهترس

کنـد، از چنـد مرحلـۀ زمـان بـر      اتوکد استفاده می
مراحل پایـانی، یعنـی ترسـیم     تشکیل شده که در

 سالۀ 5هاي هاي متوازن کلی بافت، براي دورهدایره
بات اسـ گـردد. مح نیـز مـی  این زمان بسیار بیشـتر  

بـه   هـا  دادهها، چیـنش مرتـب آنهـا، ورود    دوپارگی
هاي دایـره، اتصـال   اتوکد و ترسیم نقاط روي شعاع
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یگر و ... کاري بس طوالنی نقاط با پلی الین به یکد
ه و نیاز به دقت بسیار بـاال دارد؛ زیـرا   بر بودو زمان

 ها یا نقاط، ترتیب کل ترسیماشتباه در یکی از گره
زند. از این رو طبق تجربۀ این پژوهش، را برهم می

اي مخصوص بـه  افزار یا برنامهن با داشتن نرمتوامی
د بسـیار زیـادي   خود، مسیر انجـام روش را تـا حـ   

افـزار  هـا را در نـرم  اي کـه داده کوتاه کـرد. برنامـه  
و بــا  سـل، بــه ترتیـب مــورد نظـر مرتــب کـرده    اک

افزار اتوکـد نمـوده و بـا چیـنش     دستوري، وارد نرم
ي هااعت اتوماتیک، آنها را بر روي شعدقیق به صور

توانـد یکــی از  دایـره رسـم نمایــد. ایـن اقـدام مــی    
  ترین دستاوردهاي نظریه باشد. مهم

فــت هــا و سیســتم بامدلســازي داینــامیکی شــبکه .2
ــر و داراي زمــان ،دشــوار یارفرســوده، کــاري بســ ب
که نیاز به دقت بسـیار بـاال    محاسبات سخت است

افـزار  صوص در ورود محاسبات به محـیط نـرم  به خ
دارد. ارائـه روشـی منطقـی و مـدون بـراي      ونسیم 

ــرايامــري ضــروري  ،مدلســازي بافــت فرســوده  ب
برداشتن یک گام اساسی و مهم در علم شهرسازي 

محاسـبات و انجـام    ، بدیهی است همـۀ ی استایران
ـ   مدلسازي در نرم ا نهایـت  افزار، در ایـن پـژوهش ب

بـه روشـی   دقت و وسواس و با مشابهت حـداکثري  
م یافته، اما به دلیل حجم بـاالي  منطقی انجا-علمی

توضیح نحـوة محاسـبات و    مطالب، تشریح کامل و
پـذیر  و امر مدلسازي، امکان افزارها به نرمورود داده

ود که این روند به تفصیل در رسـالۀ مرجـع ایـن    نب
انـد  تومـی  لذا ایـن روش،  مقاله بیان گردیده است؛

 اي باشد.دستمایۀ انجام پژوهش جداگانه

انجام پژوهش به دلیل وسعت و تنوعی که  محدودة .3
یی بود ها دچار پیچیدگی ها داشت، در برخی زمینه

که سعی بر این گردید تا با نهایت دقت، اطالعات و 
ي هـا  ي مربوطه برداشت شده یـا از سـازمان  ها داده

نامه نیز بـه نوبـۀ    مختلف اخذ گردد. مرحله پرسش
از کـار  هایی د داراي مشکالتی بود. لذا در بخشخو

شـدن توضــیحات حجــم بــاالي  بـه دلیــل طــوالنی 
لب، توضیحات کافی و ارائـه ادلّـۀ کـافی بـراي     مطا

، نمی توانست میسر ها و اطالعاتاثبات صحت داده
رو، انجام فرایند تبیین شده، با ترتیـب  باشد. از این

و دقیـق، در چنـد    انجام کار به صورت کامال منظم
توانـد در صـحت   میمحدوده و نمونۀ موردي دیگر، 

گـردد  مطالب این پژوهش، کمک نماید. توصیه می
باشند تـا   هاي انتخابی وسعت کمی داشتهمحدوده

بتوان بـه نحـو احسـن، فراینـد را مـورد بـازبینی و       
  پایش قرار داد.

بافت  شبکۀ 9رایند که تنها براي یکی از این ف همۀ
در صدد عنـوان  گیري شد، ید و نتیجهفرسوده اجرا گرد

عملــی در هــا بــراي اقــدامات نمــودن بهتــرین گزینــه
گـردد بـراي   یشـنهاد مـی  لـذا پ  هاي نوساز اسـت؛  طرح

هـا بـراي   نه و زمان و انتخاب بهترین گزینهکاهش هزی
هــاي نوســازي هــا و طــرحاقــدامات عملــی در برنامــه

هاي فرسـودة شـهري و همچنـین ارتقـاي سـطح       بافت
   .هاي بومینظریه

ــا شــراقــدامات متنا .4 ــی و امــروزین ســب ب ایط محل
نقاط مختلف کشور از این فرایند  هاي فرسودة بافت

هاي موردي استفاده گردیـده تـا بـه    ر سایر نمونهد
وسـازي و در جهـت گـامی بلنـد در     گسترش علم ن

  هاي نوسازي کمک شود.  طرح
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