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،آمایش جغرافیایی فضامجله   
پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی  

  1395سال ششم/ شماره مسلسل نوزدهم/ بهار 
  

  .شهرية اي فرسودههاي رها شده در بافت تعیین کاربري براي زمین
  مورد مطالعه: شهر داراب

  

  2 فاطمه حیدري*، 1اکبر کیانی
 دانشگاه زابل، ایران. ریزي شهري، دانشیار جغرافیا و برنامه1

  ریزي شهري، دانشگاه زابل، ایران. ارشد جغرافیا و برنامه دانشجوي کارشناسی2
  12/4/94؛ تاریخ پذیرش:  23/11/93تاریخ دریافت: 

  چکیده
رو  ایـن . از دهـد  رخ  بـه عنـوان رشـد هوشـمند،     شهري بافت فرسوده وه در فضاهاي رها شد تواند، شهري می يزا روند ۀتوسع

هـا و   هاي ایجاد ایـن بافـت   هاي فرسوده شهري، شناسایی ریشه اي به بافت توجه ویژه ،ریزان شهري کند که برنامه شرایط ایجاب می
تعیـین کـاربري بـراي     بنابراین هدف از ایـن پـژوهش   .حلی براي فضاهاي رها شده در بافت فرسوده شهرها داشته باشند یافتن راه

در  ناپایـداري  مینـۀ عالوه بر تشویش مناظر بصري، زکه  است شهر داراب ي، مورد مطالعه:شهر فضاهاي رها شده در بافت فرسوده
سـنادي و  اي، ا تحلیلـی مبتنـی بـر مطالعـات کتابخانـه      -وصـیفی روش این پـژوهش، ت  است. فراهم کرده فرسوده شهر داراب بافت

افـزار   هـا بـا نـرم    سـرانه کـاربري   بعد. هاي اطالعاتی تهیه گردید الیه هاي موجود، منظور تعیین کاربري . بهاستهاي میدانی  بررسی
Excelبرنامــه هــا بــه وســیله  دهــی و اهمیــت شــاخص ، وزنExpert Choice نویســی در بــا فرمــول در نهایــت .مشــخص شــد  

Code Blocks  وMATLAB  عملگر (با روشOWA FUZZY ( هـاي جـایگزین فضـاهاي رهـا      کاربريو انجام عملیات ریاضی
اولویـت   ،هر سه بـازه  که واحد مسکونی پایدار در نتایج حاکی از آن است ند.ي شدبند سنج اولویت کمیته (فاصله) شده در سه باز

هـاي   هوشمند شهري، یکی از اولویـت منظور رشد  بهمسکن  در زمینه ،ریزي براي فضاهاي رها شده رو برنامه از ایناول قرار گرفت. 
  باشد. یداراب مشهر  فرسوده تمهم نوسازي و بهسازي باف

  
  شهري رها شدة هاي بافت فرسوده، شهر داراب، زمین :کلیدي هاي واژه

  
 1سئلهو طرح م مقدمه

بهینـه از فضـاهاي   ة زا در پـی اسـتفاد   درون توسعۀ
ل ناسـازگار داخـ  هـاي   خالی و متروك، تغییـر کـاربري  

هایی که موجب مشـکالت و معضـالت    (کاربريهرها ش
بـراي رسـیدن   شوند)  محیطی و ... در شهرها می زیست

 ندپایدار شـهري بـا تأکیـد بـر سـازگار کـر       ۀبه توسع
، حــداکثر اســتفاده از فضــاهاي  هــاي همجــوار کــاربري

هاي فرسـوده و   خالی، متروك، بهسازي و نوسازي بافت
ورد مطالعـه (مکـان   ة مـ ... با توجه به موقعیت محـدود 

 .)3: 1391(شفاعتی و همکاران،  باشد اجراي طرح) می
ــن ــدة   رو از ای ــکالت عم ــن مش ــی از ای ــهرهاي  یک ش
سـت کـه   ه فرسـوده در آن هـاي   ر، وجود بافتت قدیمی

خود سرآغاز بسیاري از مشکالت شهري شده و مسـائل  

                                                             
  fatemeh.heydari2012@gmail.com نویسنده مسئول:*

 کالبدي، زیست محیطی و امنیتیاجتماعی،  -اقتصادي
زمینه ناپایداري در بسـیاري از شـهرها را    در پی دارد و

). 218: 1391زاده و ملکـی،   براهیم(افراهم آورده است 
به هاي مرکزي شهرها  در بافتشروع فرآیند فرسودگی 

مسـکونی   هاي زمان فضاهاي متروك و یا مخروبهمرور 
هـا بـه    ایـن بافـت   کهاست شکل داده  را در این نواحی

هـا امکـان نوسـازي و     ن آناکنان و مالکـا دلیل فقر سـ 
ــت   ــودي را نداشـ ــه خـ ــود بـ ــازي خـ ــز ند بهسـ و نیـ

گـذاري در ایـن    اي جهت سرمایه انگیزه ،گذاران سرمایه
 ).80: 1391ها ندارند (صادقی مقدم و همکـاران،   بافت

 بـا  بهسـازي تقریبـاً   و نوسـازي  اقدامات بنابراین تمامی
در  شـده  رهـا  و اسـتفاده  بـال  هـاي  سـاختمان  و ها زمین

 از محـروم  ،هافضـا  ایـن  طـوري کـه   بـه انـد.   ارتبـاط 
بـراي  م الز  توانـایی  ولـی هسـتند   اجتماعی هاي فعالیت

 . بـه دارنـد  آینـده  و حـال  زمان در شهري، کارکردهاي
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 همـواره  شهري باید طراحان و ریزان برنامه دلیل همین

 متعـددي  هاي گزینه و داشته کافی فضاها توجه این به
 کارآمـد  فضـاهاي  بـه  تبـدیل  و هـا  آن از حفاظت براي

 واقـع  در .Merten Nefs, 2006: 5)(دهند   ارائه شهري
تعـادل   و» رشد هوشمند« شهر، باعثاي ز توسعه درون

عملیـات سـاخت و سـاز در     اي اسـت همچنـین   منطقه
ــد  ــهري را موجـــب شـ  Infill( اســـت منـــاطق شـ

Development Standards and Policy Guide, 
شهر داراب همانند بسـیاري  که  جایی از آن ).10 :2006

در  داراي بافت فرسوده است، ،از شهرهاي قدیمی ایران
نظمـی و   هـا فضـاهاي رهـا شـده باعـث بـی       این بافـت 

ن در ایـن  بنـابرای اسـت.  اغتشاش بصري و ناامنی شـده  
ریـزي بـراي    برنامـه تعیـین کـاربري و    تحقیق به دنبال

واقع در ناحیه دو شهر فضاهاي رها شده بافت فرسوده 
 .باشد می داراب

  
 حقیقۀ تپیشین
ۀ زمینـ  در کـه  جمله تحقیقات داخلی و خـارجی  از

و فضاهاي رها شده  شهري اراضی کاربري بافت فرسوده
  :کرد اشاره زیر موارد به توان می گرفته انجام

اي در ارتبـاط بـا    مقاله) 1389رفیعیان و همکاران (
 در اسـتفاده  بـدون  فضـاهاي  توسعۀ ظرفیت سنجش"

 "افـزا  میان توسعۀ رویکرد بر تأکید با قزوین شهر مرکز
 به توسعه، قابلیت باالترین که داد نشانپرداختند نتایج 

 از مشـکالت  بیشترین که شود می مربوط هایی محدوده

 و اجتمـاعی  اقتصـادي،  کالبـدي،  هـاي  شـاخص  لحاظ
 و ضوابط لحاظ از که هایی پالك و دارند محیطی زیست

 داراي دارنـد،  مناسـبی  شـرایط  بنـدي  منطقـه  قـوانین 

 )1389( نضرابی و همکارا .اند توسعه ظرفیت بیشترین
تحلیل و ارزیابی کاربري اراضی در شـهر  «در مقاله نیز 
 ایذه، شهر در ها کاربري تحلیل نتیجهپرداختند و  »ایذه

 و اخیر هاي دهه در شهر کالبدي گسترش که ددا نشان
 پـراکنش  در تعـادل  عـدم  باعـث  آن، جمعیـت  افزایش

 هـاي  کاربري از بسیاري سرانۀ و است گردیده ها بريرکا
 شهرسـازي  اسـتانداردهاي  و علمـی  ضـوابط  بـا  موجود

)، در تحقیقی بـا  1390عزیزي و آراسته (ندارد مطابقت
ریزي راهبردي در توسـعه   طراحی الگوي برنامه«عنوان 

فضاهاي رها شده شهري با استفاده از رویکرد تلفیقـی  
ابتـدا مسـائل   » مونه موردي شـهر یـزد  نSwot  فازي و

هر یـزد را  شناشی از وجود این فضاها در بافت تاریخی 
 ،نهـایی هـاي   بـر اسـاس یافتـه    ندمورد بررسی قرار داد

براي توسـعه ایـن فضـاها را     ،چهار راهبرد کالنۀ برنام
 کشـور دوسـت و دلخـوش   نتـایج پـژوهش    ارائه دادند.
ــا  ارتبــاط ) در1390کســمایی (  بافــت ســاماندهی«ب

نشان داد کـه بـه علـت    » رشت باقرآباد خیابان فرسوده
کم سواد، فقدان تسهیالت و  ،غیربومیحضور مهاجران 

 این محلـه از  ،مناسبنادسترسی  و امکانات زیرساختی
    .ه استدچار رکود و فرسودگی شدشهر 

ــانع ( ــان1391ق ــه ) در پای ــه اش نام ــی و ب" ب ررس
افـزا در فضـاهاي موقوفـه     سنجش ظرفیت توسعه میان

 "شـهر یـزد   2منطقـه   3ناحیـه  شهري (نمونه موردي 
-عوامـل مـدیریتی  کـه   این نتیجه رسـید و به  پرداخت

، بیشــترین تــأثیر و 0,664نهــادي بــا ضــریب اهمیــت 
ــا ضــریب اهمیــت -عوامــل کالبــدي ، 0,208فضــایی ب

هر یک بـا  عوامل اقتصادي و اجتماعی تأثیر و کمترین 
، تأثیر ناچیزي در سنجش ظرفیت توسـعه  0,064عدد 

  اراضی وقفی ناحیه مورد مطالعه دارند.
)، در پژوهشی تحت عنوان 1392ان (زنگنه و همکار

هـاي فرسـوده    بندي مداخله در بافـت  تبیین و اولویت«
نمونه مـوردي مشـهد،    AHPشهري با استفاده از روش 

به این نتایج رسیدند که بخش )» 2 محله نوغان (قطاع
از نظـر احتیـاج بـه بهسـازي و      ،قابل تـوجهی از بافـت  

نوسازي در اولویت اول قـرار گرفتـه، و تـأثیر شـاخص     
کالبـدي بـه نسـبت سـایر     -اقتصادي و عوامل محیطـی 

مختـاري و   عوامل در فرسودگی بافت مشهودتر اسـت. 
 بنـدي  پهنـه «اي با عنـوان   )، در مقاله1393کیا ( امامی

 اسـاس  بـر  تبریـز  ارم شـهرك  شـهري  اراضی کاربري
به این » ژئومورفولوژیک مخاطرات اساسی ايه شاخص

هکتـاري   36/554کـل مسـاحت    از نتیحه رسیدند که
هکتار در منـاطق بـا اسـتاندارد     15/60شهرك، حدود 

هکتار در مناطق با استاندارد کـم،   47/164خیلی کم، 
ــط،     45/196 ــتاندارد متوس ــا اس ــاطق ب ــار در من هکت
 2/18هکتار در منـاطق بـا اسـتاندارد زیـاد و      09/115
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ه هکتار در مناطق با استاندارد خیلی زیاد تعیین گردید
  .است

ــاران ( ــق 1393ملکــی و همک ــل«)، در تحقی  تحلی
 فرسـوده  بافـت  در کالبدي مداخله رویکردهاي فضایی

بـراي تعیـین نـوع مداخلـه کالبـدي، از      » باغملک شهر
و ه کردنـد  مدل میانگین هندسی باکلی فـازي اسـتفاد  

 بهسـازي  به صـورت  مداخله رویکرد که داد نشان نتایج
نتـایج   دارد. قـرار  مداخلـه  اول اولویـت  در بافـت،  در

درونی ۀ توسع :د کهاین بو ،1یریچاردیاکوبوسکمطالعه 
از  ناشی مشکالت بسیاري از کردن برطرف به تواند می

شهري  مناطق و شهرها ریزي برنامه بدون و سریع رشد
  کمک کند. 

اي تحـت    )، در مقالـه 2013کاپوبیانکو و همکاران (
هاي علمی در بهبود مرکز تـاریخی شـهر    روش«عنوان 

آمیـزي در مرکـز شـهر رم و     رنـگ به مطالعه طرح » رم
محصـوالت جدیـد سـاخت و سـاز و مشـکالت       توسعۀ

سازگاري آن با بافت تاریخی پرداختند. نتایج نشان داد 
سیماي شـهر رم،  که بررسی دقیق در طرح حفاظت از 

ــات و محــدودیت هــاي موجــود  برجســته کــردن امکان
هاي  تواند ابزاري براي درك بهتر بازسازي ساختمان می

 ).Capobianco et al., 2013( تـاریخی شـهر رم باشـد   
)، در تحقیقــی 2013ســنتوس و همکــاران ( همچنــین

شناسایی نـوع مصـالح سـاختمانی بـراي     «تحت عنوان 
ي مطالعه موردي بافـت  کاهش ریسک در مقیاس شهر

ــه بررســی»قــدیم شــهر سیســال (پرتغــال)  دقیــق   ، ب
هاي مورد مطالعه پرداختند و به ایـن نتیجـه    ساختمان

رسیدند که راهبرد اقدامات حفاظتی یک نوع سیاسـت  
 ,.Santos et al( مدیریت بحران براي این منطقه است

2013.(   
 

  مبانی نظريها و  مفاهیم، دیدگاه
 قانونیة محدود از اي عرصه به شهري، فرسودة بافت

 فرسودگی کالبـدي،  دلیل به که شود می اطالق شهرها

 و تأسیسات سواره، دسترسی از مناسب برخورداري عدم
 از و بـوده  پـذیر  آسـیب  شهري هاي ساخت زیر خدمات

                                                             
1. Ukubousky, 1997 

 برخوردارنـد  نـازلی  اقتصـادي  و محیطـی  مکانی، ارزش
  ).66: 1389 ران،و همکا حبیبی(
  

 فضاهاي رها شده و متروك شهريو ا ه زمین
خصـوص   در گوشه کنار فضاهاي شهري ایـران بـه  

تاریخی مثل یـزد،    -شهرهاي صنعتی  هاي قدیمی بافت
اي از اراضـی و فضـاهاي    اصفهان، تبریز و شیراز، گونـه 

خورد که تا کنون در نظام قانونی و  شهري به چشم می
ائـه  هـا ار  ریزي شهري کشور، تعریف خاصی از آن برنامه

که این فضاها در کشورهاي دیگر  حالی نشده است. در
یافتـه بـه وفـور دیـده      خصـوص کشـورهاي توسـعه    به

ــی ــ م ــه   دوش ــروف ب ــین«و مع ــوه  زم ــاي قه و » 2اي ه
  ).  33: 1390هستند (آراسته، » 3هاي سبز زمین«
  

  ساختمان مخروبه و متروکه
و یـا داراي خرابـی   بناهایی که قابل سکونت نیست 

ـ   کم یا (زیاد) ه و در اسکلت سقف و بدنه باشـند. مخروب
ولو اینکه سـالم و یـا   بناهایی که خالی از سکنه هستند 

ــی    ــده م ــه نامی ــند، متروک ــه باش ــن   مخروب ــوند. ای ش
انـد   دلیل شدت خرابی تخلیه شده ها عمدتاً به ساختمان
  ).17: 1376(اسعدي، 

  
  زا درون تعاریف توسعۀ

 روي بر که ست شهري توسعه از شکلی زا، درون توسعۀ

 محـدوده  داخـل  بالاستفادة و شده رها و متروکه هاي فضا

 Falconer and)گیـرد   مـی  شـکل  شـهرها  موجـود  بافـت 

Frank, 1990: 137) .را زا درون توسـعۀ  نیـز  الـدینی  سیف 

روي  بـر  کـه  کنـد  مـی  تعریـف  مسکونی معموالً اي توسعه
 مانده باقی شهري هاي ساختمان میان در که زمینی قطعه

  ).230: 1378 الدینی، شود (سیف می ایجاد است،
  رشد هوشمند وزا  ندرو توسعۀ )الف

در واکـنش بـه    1980و  1970 ۀتقریباً طی دو ده
رشد  ، نظریۀکانادا و آمریکاشهرها در  گسترش پراکندة

به تدریج شکل  ،هوشمند شهر بر مبناي اصول پایداري
در قالـب یـک تئـوري تـدوین گردیـد. رشـد       گرفت و 

                                                             
2. Brown Fields 
3. Green Fields 
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وان پاسـخی جهـت تـداوم مشــکالت    بـه عنـ   هوشـمند 
ــایج منفــی آن توســعۀ ــه وجــود آمــد  ،پراکنــده و نت ب

.(Edwards, 2007: 49-50) ریزي آمریکا انجمن برنامه، 
ریزي،  برنامه« کند: اینچنین تعریف میرا  رشد هوشمند

طراحی، توسـعه و نوسـازي جوامـع بـراي ترقـی دادن      
حس مکانی، حفظ منابع طبیعـی و فرهنگـی و توزیـع    

 :Ye line, 2005) »ها و مزایـاي توسـعه   عادالنه هزینه

زاي  فصل مشترك رشد هوشمند با توسـعه درون  (301
توان چنین عنوان کـرد کـه هـر دو روش     شهري را می

پراکنـدگی بـه   دي بـراي اصـالح   توسعه، روشی پیشنها
زا بــه طــور خــاص در  درون رونــد و توســعۀ شــمار مــی

هــاي بــایر،    هري (زمــین ة شــفضــاهاي رهــا شــد  
  شود.   هاي متروکه و مخروبه) اجرا می ساختمان

 یا هامحله ایجاد به منجر ،هوشمند رشد راهبردهاي
 و امـن  و مناسـب  جـذاب، ، جدیـد  همسایگی واحدهاي

 محیط، از محافظت با همراه راهبرد این .گردد می سالم
). Heberler, 2006: 5( انگیزد برمی نیز را اقتصادي رشد

 از هوشـمند، توسـعۀ   ماننـد  بـه  زا، درون توسـعۀ  در

ــت ــاي باف ــاریخی ه ــت ت  Development)  محافظ

Standards and Policy Guide,2006: 1) و شـود  می 
 ایـن  در اي عمـده  نقـش  هـا  بافـت  گونه این از حمایت

  ).Kienitz, 2001: 5( دارد یندفرآ
  

  زا با شهر فشرده درون باط توسعۀارت )ب
نظـر  از  .مطرح شد 1990در دهه  شهر فشرده ایدة

پراکنده و کـم تـراکم    تاریخی، واکنشی به روند توسعۀ
اسـت و در واقـع در    یافتـه  شهري در کشورهاي توسعه

است شهري مطرح گردیده  يزا درون   حمایت از توسعۀ
کلـی شـهر    طـور  به ).93: 1382 (پورمحمدي و قربانی،

فشرده متکی بر تراکم باال، کـاربري مخـتلط شـهري و    
یک سیسـتم حمـل و نقـل عمـومی کـارا و همچنـین       

سـواري   روي و دوچرخـه  اهمیت دادن و تشـویق پیـاده  
بـه   ،سازي توسـعه در داخـل شـهرها    فزونا باشد. با می

بـه پراکنـدگی   دنبال رفع بسیاري از مشکالت وابسـته  
  ).Burton, 2000: 44( باشد شهري می

  

  زا با توسعه پایدار شهري ارتباط توسعه درون )ج
هـاي مطـرح    ترین نظریـه  ترین و بنیانی یکی از مهم

محیطی، شرایط  شده در راستاي انتقاد از مسائل زیست
نامناسب شهرها و همچنین پیامـدهاي منفـی توسـعه    

باشـد.   پایدار شهري، میپراکنده شهرها، مفهوم توسعه 
، امکـان  »توسعه پایـدار «در این راستا بر اساس دیدگاه 

تنهـا در بسـتر توجـه بـه      ،گیري فرآیندهاي رشد شکل
مالحظات اکولوژیکی طبیعی و توجه به عـدالت برقـرار   

). توسعۀ پایدار 3: 1386رحمتی،  قائد ی وشود (وارث می
سـبز،  مدیریت رشد، توسعه فضـاها و کمربنـد   شهري، 

توسعه متراکم و فشرده، بهبود سیسـتم حمـل و نقـل،    
ــدالت و مشــارکت      ــدد اقتصــاد، ع ــاختاربندي مج س

هـاي توسـعه    واژهتـرین کلیـد   عنوان اصـلی  جتماعی بها
). به ایـن  Caves, 2005: 259نماید ( شهري، معرفی می

تـرین رهیافـت    عنوان قابل قبول ترتیب توسعه پایدار به
 دهاي منفــی توســعۀمــبــراي مشــکالت محیطــی و پیا

میالدي در نظر گرفتـه   90و  80هاي پراکنده، در دهه
ــه ــاعی و   شــده و زمین ــف اقتصــادي، اجتم ــاي مختل ه

محیطی در بردارد و براي رسیدن به توسعه پایدار بایـد  
و  میرمقتــداییهــا پایــدار شــوند ( همــه ایــن شــاخص

تـرین اصـول شـهر     ). یکی از مهـم 45: 1389همکاران، 
باشد کـه   شهري می فشردگی کالبدي در توسعۀر، پایدا

هـاي توسـعه در    این اصل به دنبال اسـتفاده از فرصـت  
درون شهرها است. بر اساس ایـن اصـل، بخـش اعظـم     

توان  رشد آینده جمعیت و نیاز به مسکن در شهر را می
از طریق پر کردن بافت موجود شهر، افـزایش متعـادل   

ك و فرسـوده و  تراکم، نوسازي و بازسازي مناطق مترو
احیا و تغییر کاربري بناهـاي قـدیمی موجـود بـرآورده     
ــا اصــولی همچــون کــاهش   ــدار ب ســاخت. توســعه پای
پراکندگی شهري، توسعه متراکم، کاهش فاصله محـل  

اهش کــار و زنــدگی، کــاهش اســتفاده از اتومبیــل، کــ
زا را مورد توجـه   درون هاي محیطی و ... توسعۀ آلودگی

: 1387زاده،  رهنمـا و عبـاس  (دهـد   و حمایت قرار مـی 
93.(  

پراکندگی شهري ة با توجه به علل و دالیل گسترد
گیـري مباحـث    و پیامدهاي انتقادآمیز آن، تـوأم بـا اوج  
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هـاي   محیطی در دهه آخر قـرن بیسـتم، چـالش    زیست
ریزي شهري به وجود آمده و موجـب   جدیدي در برنامه

شده هري ي شهاگاه هایی نو در ساماندهی سکونت ایده
آغاز انتقاد جامعه شهرسازي  1970است. در واقع دهه 

پراکنـده   بت به پیامدهاي منفـی و مخـرب توسـعۀ   نس
هـاي توسـعه شـهري بـه      و سیاست رویی) بود (پراکنده

  ).  94: 1386 زاده، گردید (محمدزا متوجه  درون توسعۀ
  

  زا شهري درون توسعۀ برخی از اهداف
 محـور،  ایـن  در زا درون توسـعه  هاي هدف جمله از

 طریـق  از جنگـل،  و کشـاورزي  بـاز  اراضـی  از حفاظت

 سـبز  اراضـی  و هـا  زمـین  روي بـر  فشار توسعه کاهش

 واقـع  در و اسـت  (Sendich, 2006: 456)پیرامـونی  

 بـاز  فضـاي  حفـظ  بـراي  شـیوه  بهترین زا درون توسعۀ

  .(Roth, 2005, 23)آید  می شمار به شهر پیرامونی
 کـاهش  در توانـد  مـی  زا درون توسعۀ دیگر طرف از

 - نیز انرژي در جویی صرفه همچنین و روزانه سفرهاي
 بسـیار  - انـدازه  از بیش وآمدهاي رفت حذف طریق از

جوامـع   همچنـین  (Gardiner, 1999: 22). باشد مؤثر
بینـی موانـع    ز طریق پـیش ا را از درون توانند توسعۀ می

توسعه، از قبیل دسترسی بـه زمـین، ذخیـره امکانـات     
هـاي   هاي قدیمی، محدودیت مکـان  محیطی زیرساخت
اي بــاالي ســاخت و مالکیــت زمــین،  فیزیکــی، هزینــه

ها و موانع قانونی از جمله نیازهاي غیر معقـول   سرمایه
هـاي مخـتلط    به ابعاد مختلف زمین و تفکیک کـاربري 

   ).OKI’s Community Choices, 2007: 2( ارتقا دهند
  

  روش تحقیق
این تحقیق از نـوع مطالعـات کـاربردي و بـه روش     

ها و اطالعات مورد نیاز تحلیلی است که داده -توصیفی 
اي و میـدانی بـه دسـت     اسنادي، کتابخانههاي  ا روشب

 ،اسنادي اطالعات روش توصیفی،نخست، با  آمده است.
تعریف شد و بعد  پژوهش نظري هايچارچوب و تعاریف

 بـین  روابـط  تبیـین  منظـور  بـه  تحلیلی تحقیق روشاز 
 از که شده فضاهاي رها مؤثر براي هاي مختلفشاخص
 ،آمـد  دسـت  بـه  آن در مؤثر معیارهاي میدانی و بررسی

 OWA Fuzzyاز روش عملگــر ســپس  .اســتفاده شــد
گیري که قابلیـت در   هاي تصمیم عنوان یکی از روش به

گیـر را  تصـمیم ها و ارزیـابی ذهنـی   نظر گرفتن اولویت
. به همین دلیل در ابتدا سرانه گرفته شد داراست، بهره

 هاي موجود محدوده مـورد مطالعـه (ناحیـه دو   کاربري
سپس در  ن گردید.تعیی GIS) با استفاده از شهر داراب

و بر اساس به دست آمد ها  درصد کاربري Excelافزار نرم
 هاکاربري چیدمان برايهاي مورد نیاز، کمبود کاربري

هاي رها شدة بافت کاربري جایگزینی و یکدیگر درکنار
 نظرگرفته در هر کاربري براي اي ویژه معیارهاي فرسوده،

 بـا  بایـد  جوارهم دو کاربري قرارگیري که طوري به ؛شد

ها تعیین شـود و در   آن سازگاري و ناسازگاري به توجه
 MATLAB, Codeنویسی در نرم افزار  با برنامه پایان،

Blocks محاسبه شد تأیید و نهایی خروجی .  
  

  محدوده مکانی پژوهش 
و بـه   اسـتان فـارس  شهر داراب در جنـوب شـرقی   

دقیقـه   33درجـه و   54کیلـومتري آن در   276فاصله 
دقیقـه عـرض شـمالی و     47درجه و  28طول شرقی و 

متري از سطح دریا در شمال شهرستان  180در ارتفاع 
(طرح  باشد داراب قرار گرفته و مرکز این شهرستان می

با توجه به موقعیـت خـاص   . )1391جامع شهر داراب، 
بندي  ناحیه داخلی تقسیم شهر در وضع موجود به پنج

بنـدي آینـده نیـز     گردیده که این تقسیمات در منطقـه 
محدوده مورد مطالعـه در   مالك عمل قرار گرفته است.

محلـه  شامل پنج ه ک است ناحیه دو شهر ،این پژوهش
متر مربع و مساحت  2705496,12159و مساحت آن 
 باشـد.  مربـع مـی  متر 1408037,72644بافت فرسوده 

 در داراب به همراه بافـت فرسـوده شـهر    شهر موقعیت

  ) آمده است:2) و (1شکل ( در سیاسی تقسیمات نقشه
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 : موقعیت شهر داراب در استان و شهرستان1شکل 

دو شهر داراب   : محدوده بافت فرسوده در ناحیه2شکل 
 )(ترسیم: نگارندگان

 
  هاي تحقیق یافته

هاي موجود محـدوده   بررسی سرانه کاربري )الف
 مورد مطالعه

 هـاي موجـود   سـرانه مقایسـۀ   اسـاس  بـر  کمی ارزیابی
 نیازهـاي  راه بررسی از یا ،مربوط استانداردهاي با ها کاربري
 ارزیـابی . شـود  می انجام ،مطالعه وردمنطقۀ م آتی و کنونی
 نسـبت  و شده تعیین کیفی هاي ویژگی از استفاده با کیفی

 سـازگاري،  مـاتریسِ  اسـاس چهـار   بـر  یکـدیگر،  بـه  ها آن
ــت، ــت مطلوبی ــتگی و ظرفی ــورت وابس ــی ص ــرد  م گی

در این پژوهش از هـر دو روش   ).93: 1382(پورمحمدي، 
ها به همـراه نیـاز کنـونی و آتـی      هاي کاربري کمی (سرانه

هـا) بـه    (سـازگاري و وابسـتگی کـاربري   منطقه) و کیفـی  
تحقیـق   ریزي بهتر براي فضاهاي رهـا شـدة   مهمنظور برنا

پایـدار، رشـد    ۀبدین ترتیب در راستاي توسعاستفاده شد. 
به منظـور واکـنش بـه     را زا درون هوشمند شهري، توسعۀ

تـوان بـراي فضـاهاي رهـا      پراکنده شهري می روند توسعۀ
ریـزي   شده شهري به عنوان توسعه فشرده شـهري برنامـه  

 یـک  بـه  یافتـه  اختصاص زمین مقدار عنوان به ،سرانهکرد. 
 عملکـردي  بـا سـطح   شهري تسهیالت از مشخص کاربري

ــه مشــخص، ــرد، هــر ازاي ب  در .گــردد مــی تعریــف ف
 برقـراري  بـراي  خـدمات شـهري،   حـداقل  اسـتانداردهاي 

 مـورد  تسـهیالت  و خـدمات  میزان و جمعیت میان ارتباط
 :Omer, 2006( شـود  مـی  سـرانه اسـتفاده   شاخص از نیاز

254.(  
 دخالـت  مهـم  بسـیار  عامل چند ،ها رانهن ستعییدر 

 درآمـد  نـوع  زمـین،  قیمـت  عبارتند از: تعیین که دارند
 طبیعی و اقلیمی موقعیت شهر، گسترش امکانات مردم،

 احتیاجـات  رسـوم،  و آداب اجتمـاعی،  مسـائل محـل،  
تکنولـوژي   معیشـت،  نـوع  رفاهی، تأسیسات به جمعیت

ــاختمان ــال و س ــا آن امث ــیعه،  ه  ).151: 1392(ش
 نـوع  هر تفکیک به ،سرانه محاسبۀ با شهري ریزان برنامه

 بـا  آن مقایسـه  سـپس  و شـهري  تسهیالت و از خدمات
 کمبـود  تعیـین  ضـمن  استانداردها، در شده ذکر مقادیر
 بـه  تسـهیل،  نـوع  هـر  بـه  یافتـه  اختصاص زمین میزان

بـه   .پردازنـد  مطالعه می مورد منطقه مشکالت شناسایی
ابتـــدا مســـاحت  ،همــین منظـــور در ایـــن تحقیــق  

هاي موجـود بـا اسـتفاده از سیسـتم اطالعـات       کاربري
افـزار   دسـت آورده سـپس در نـرم    به (GIS)جغرافیایی 

Excel      با توجه به جمعیـت محـدوده مـورد مطالعـه و
 هــاي موجــود و هــا، ســرانه کــاربري مســاحت کــاربري

) و جـدول  3مشخص شده است کـه شـکل (   ،کمبودها
  ) گویاي این مطلب است.  1(
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  ن)نگارندگا: د محالت ناحیه دو شهر داراب (ترسیمهاي موجو : نقشه کاربري3شکل 

  
  هاي موجود در محالت ناحیه دو شهر داراب : سرانه کاربري1جدول 

   محله یک  محله دو  محله سه  محله چهار  محله پنج
وضعیت 
 برخورداري

سرانه 
 موجود

وضعیت 
 برخوردار

سرانه 
 موجود

وضعیت 
 برخوردار

سرانه 
 موجود

وضعیت 
 برخورداري

سرانه 
 موجود

وضعیت 
 برخورداري

سرانه 
 موجود

سرانه 
یف کاربري  استاندارد

رد
  

 1 مسکونی 40-50 50,66  مناسب 42,51 مناسب 56,72 مناسب 55,93 مناسب 57,5  مناسب
 2  تجاري 2.5 ≥ 3  مازاد 2,49 مناسب 13,94  مازاد 9,19  مازاد 4,32  مازاد
 3  انبار و حمل و نقل 2 ≥ .26  کمبود .16  کمبود 1,62 مناسب .18  کمبود .72  کمبود
 4 درمانی x ≤ 1.5 ≥ 1 1,54  مناسب - - 1,58 مناسب 2,79  مازاد .22  مناسب
 5 ستادي- اداري x ≤ 2 ≥ 1 .07  مناسب .18  مناسب .16  مناسب 2,54  مازاد 6,19  مازاد

 6 صنعتی x ≤ 8 ≥ 6 .4  ناسازگار .26  ناسازگار .13  ناسازگار .02  ناسازگار -  ناسازگار
 7 مذهبی x ≤ .5 ≥ 2. .61  مناسب 1,12  مازاد 4,03  مازاد 2,53  مازاد 5,75  مازاد
 8 آموزشی x ≤ 5 ≥ 2 1,73  مناسب 16,25  مازاد 3,03 مناسب 6,5  مازاد 4,58  مازاد

  9 تجهیزات-تأسیسات x ≤ .5 ≥ 2 5.  مناسب  0,3 مناسب .49 مناسب  0,35  مناسب  0,52 مناسب
  10  فضاي سبز  8 ≤ - -  - - - - - - - -

  11  فرهنگی x ≤ 1.5 ≥ .2  0,2  مناسب  0,4  مناسب .27 مناسب .26  مناسب .31  مناسب
 12  ورزشی  x ≤ .75 ≥ 4. - - - - .04 مناسب .3 مناسب .05  مناسب

  مأخذ: محاسبات نگارندگان
  

هـاي محـالت    دست آوردن سرانه کاربري پس از به
هـا، کـاربري    سـرانه مورد مطالعه، هر چنـد بـر اسـاس    

ه مورد مطالعه کمبود نیسـت ولـی   مسکونی در محدود
دلیل ریزدانگـی بافـت، در نظـر گـرفتن سـازگاري و       به

زا شـهري   درون جوار، توسعۀ هاي هم ازگاري کاربريناس
به علت محدودیت توسعه فیزیکـی شـهر و قرارگیـري    
تنها جهت توسـعه (شـرق شـهر) در مسـیر سـیالب و      

رهـا شـده واحـدهاي مسـکونی     مساحت کم فضـاهاي  
هاي جایگزین این فضاها  عنوان یکی از شاخص پایدار به

هــاي  هــاي کمبــود: پارکینــگ و در کنــار آن (کــاربري

مکانیزه طبقاتی، فضاي سبز، کاربري ورزشی) با توجـه  
هاي در نظر گرفته و نیاز منطقه بـا اسـتفاده    به شاخص

ــب  OWA Fuzzyاز روش عملگــر  کــه در ادامــه مطل
  بندي شدند. رده شده است اولویتآو
  OWA Fuzzyروش عملگر )ب

 از یکـی  عنــوان بـه  OWA Fuzzyروش عملگـر  

 گـرفتن  نظـر  در قابلیـت  کـه  گیـري  تصمیم هاي روش

 داراسـت،  را گیـر  تصمیم ذهنی هاي ارزیابی ها و اولویت

تــوان بــه ســه روش متفــاوت  مــی .گــردد مــی معرفــی
، یـک  OWA Fuzzy روش عملگـر  گیري کـرد.  تصمیم
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wبـردار وزن متنـاظر    با Fعملگر تجمیعی  ∈ [0,1] , 
∑ w = که بـه ازاء یـک مجموعـه     طوري است. به 1

xها  ورودي از داده = (푥 , … ,푥 کـه قـرار اسـت بـا      (

–Yager, 1999: 141(یکدیگر تجمیـع گردنـد داریـم:    

150(.

푓 (푥 , … , 푥 ) = 푤 .푏

، or ness (w) > 0.5 بـا  OWA Fuzzy یک عملگـر 
 or nessپـذیر و مناسـب و    معرف یک تصمیم ریسـک 

(w) = 0.5،   معرف یک تصمیم خنثـی و(w)< 0.5 or 

nessگریـز و کـم اهمیـت     ریسکمی ، معرف یک تصمی
هـاي رهـا شـده خواهـد بـود.       ریزي کاربري براي برنامه

ــه اول:   ــابراین در مرحل ــدول   بن ــه ج ــه ب ــا توج و  1ب
ناحیــه دو همچنــین بــر اســاس کمبــود  يهــا کــاربري

 ذیـل آن و توضـیحات   هـاي همجـوار   سازگاري کاربري
در  هـا  کـاربري  ل ماتریس بـراي امتیـازدهی  یتشک ابتدا

  شده است: نشان داده )2جدول (
  

  

  هاي جایگزین فضاهاي رها شده  : تشکیل ماتریس براي امتیازدهی کاربري2جدول 
  OWA  شیب  جوار کاربري هم  صدا، هوا, بو  دسترسی  مساحت  مشخصه

  ؟  )0.، 1.، 3(  .)1.، 3.، 5(  .)3.، 5.، 7(  )0.، 1.، 3(  .)1.، 3.، 5(  کاربري ورزشی
  ؟  )0.، 1.، 3(  .)7.، 9، 1(  .)5.، 7.، 9(  .)7.، 9, 1(  .)7.، 9، 1(  مسکونیکاربري 

  ؟  )0.، 1.، 3(  .)5.، 7.، 9(  .)7.، 9، 1(  .)5.، 7.، 9(  .)3.، 5.، 7(  فضاي سبز
  ؟  )0.، 1.، 3(  )0.، 1.، 3(  .)1.، 3.، 5(  .)1.، 3.، 5(  .)1.، 3.، 5(  پارکینگ

 (مأخذ: محاسبات نگارنده)
  

  Expert choiceافزار  ها با استفاده از نرم دست آوردن وزن کاربري دوم: بهمرحله  -
  

 
  (مأخذ: محاسبات نگارنده) Expert choiceها با استفاده از نرم افزار  دهی به کاربري : خروجی وزن4شکل 

 
   OR nessو  OWAمرحله سوم: به دست آوردن بردار وزن عملگر 

푓 (. 3, .5, .7), (. 5, .7, .9), (0, .1, .3), (. 1, .3	.5) = 

= . 359 ∗ (. 5, .7, .9) + .390 ∗ (. 3, .5, .7) + .063 ∗ (. 1, .3, .5) + .187 ∗ (0, .1, .3) = 2.66 

OR	ness =
1
3

[3(. 359) + 2(. 390) + 1(. 063) + 0(.187)] = .64 
  

 or ness (w)یعنی  OR ness=.64در اینجا میزان 

  گیـري  تصمیمبنابراین معرف یک به دست آمد،  0.5 <
هـا   بنـدي کـاربري   پذیر و مناسب بـراي اولویـت   ریسک

صورت  به or nessیک معیار سنجش دیگر از  تأیید شد.
and ness = 1- or ness     تعریف شـده اسـت. مشخصـه

میــزان مصــالحه بــین     OWA Fuzzyدوم عملگــر  

هاسـت. میـزان مصـالحه یـا تأثیرپـذیري یـک        شاخص
دهـد. درجـه    هـا را نشـان مـی    شاخص از سایر شاخص

مصالحه باید بین صفر تا یک باشـد هـر چـه عـدد بـه      
پـذیري   تـر باشـد تبـادل    دست آمـده بـه یـک نزدیـک    

  باشد.   تر می ها مناسب شاخص
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trad	off = 1−
4
3 . 359−

1
4 + . 390−

1
4 + . 063−

1
4 + . 187−

1
4 = .7 

 trad off = .7دسـت آمـده از    با توجه بـه عـدد بـه   
هـا   پـذیري شـاخص   توان نتیجه گرفت میزان تبادل می

 OWAطور کـه در تعریـف عملگـر    همان مناسب است.

Fuzzy     مشاهده شد، یک مسئله مهـم در تعریـف ایـن
هاي متعددي  است. روش Wحاسبه بردار وزن عملگر م

وجـود   OWA Fuzzyبراي محاسبه بـردار وزن عملگـر   
اي هــ دارد. در روش اول بــردار وزن بــا اســتفاده از داده

مونه تعیین شد. در روش دوم، بردار وزن با استفاده از ن
شـود. روش اول بـه    زبانی محاسبه مـی ي ها سنجکمیت

neat OWA ها به  معروف است. در این روش، وزن داده
خواهنـد بـا یکـدیگر     صورت تابعی از مقادیري کـه مـی  

شـود کــه از رابطـه زیــر    تجمیـع گردنــد محاسـبه مــی  
  آید: دست می به

푤 =
푥

								∑ 푥 ,훼 ≥ 0 
푤 = (. ,. ,. )

	(. ,. ,. ) (. ,. ,. ) ( ,. ,. ) (. ,. ,. )
= .306     푤 = (. ,. ,. )

	(. ,. ,. ) (. ,. ,. ) ( ,. ,. ) (. ,. ,. )
= .429 

푤 = ( ,. ,. )
	(. ,. ,. ) (. ,. ,. ) ( ,. ,. ) (. ,. ,. )

= .082      푤 = (. ,. ,. )
	(. ,. ,. ) (. ,. ,. ) ( ,. ,. ) (. ,. ,. )

= .184 

푛푒푎푡	푂푊퐴 (푥 , … , 푥 ) =
∑

								∑
,훼 ≥ 0     푛푒푎푡	푂푊퐴 = (. ,. ,. ) (. ,. ,. ) ( ,. ,. ) (. ,. ,. )

(. ,. ,. ) (. ,. ,. ) ( ,. ,. ) (. ,. ,. )
= 1.56 

  

توانــد  ، پــارامتر تصــمیم اســت کــه مــیαپــارامتر 
گیر معین شده و یا جـایگزین   براساس تجربیات تصمیم

در  α= 0عملگر شـود. اگـر    and nessو  or nessدرجه 
گیـري   نظر گرفته شود، عملگر به یک عملگـر میـانگین  

در نظر گرفتـه شـود،    α= ∞ شود و اگر ساده تبدیل می
شــود.  عملگــر بــه یــک عملگــر مــاکزیمم تبــدیل مــی 

 تر بزرگ αشود میزان  که در باال مشاهده می طور همان
، 082/0، 429/0، 306/0هــا (  از صــفر شــد وزن داده  

ترتیب بـراي چهـار کـاربري (فضـاي سـبز،       ) به184/0
هــاي  واحــدهاي مســکونی پایــدار، ورزشــی، پارکینــگ

مکانیزه طبقاتی) به دست آورده شد. که بـا اسـتفاده از   
توان بـردار وزن را مسـتقیماً از مقـادیري     این روش می

دسـت آورد.   خواهند با یکدیگر تجمیع شوند بـه  که می
طـور   گیـر بـه   ست که تصـمیم مناسب ااین روش زمانی 

ــع،    ــر تجمی ــه عملگ ــد ک ــل داشــته باش ــویحی تمای تل
  نباشد.  andو یا   orعملگرهايکدام از  یچه
  

گیـري بـراي تعیـین     اي از مراحل تصـمیم  نمونه - 
کاربري جـایگزین بـراي فضـاهاي رهـا شـده در      

  MATLAB افزار نرم
 داده، پایگاه  اصلی بخش سه ،در روش منطق فازي

 ،فـازي  موتـور اسـتنتاج   و فـازي  قـوانین  و قواعد پایگاه
 و سـازگاري  اعـداد  مـا،  ورودي هـاي  دادهمطرح اسـت.  

 سـازي  فـازي  بایـد  ،اول مرحله در که هستند وابستگی
 و سـازگاري  عضـویت  توابـع  از سـازي  فازي براي .شوند

 OWAبـا اسـتفاده از عملگـر    و شـد  استفاده وابستگی

Fuzzy     هـاي   نسبت سازگاري هـر کـاربري بـا کـاربري
    .جوار سنجیده شد هم

  

  
  کننده: نگارنده) : میزان سازگاري کاربري مورد نظر با همسایگان (ترسیم5شکل 
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 دو جمعیـت  تـراکم  و تسهیالت و خدمات تا فاصله

 مقدار تعیین در مهمی نقش که باشند می اصلی پارامتر

 مکـان  یـک  در کـاربري  هر براي شده تأمین وابستگی

 میـزان  سـازي  مـدل  در رو ایـن  از کنند؛ می ایفا خاص

 عنوان به فاصله و سرانه، معیار دو از ها کاربري وابستگی

 اسـت.  شـده  گرفته قرار استفاده مورد اصلی پارامتر دو

 شـده  تـأمین  وابستگی میزان تعیین براي معیار دو این

هاي در نظر  کاربري به توجه با فضاي رها شده براي هر
شوند. عملیات انجـام شـده    می استفاده آن، گرفته براي

) 9) و (8)، (7)، (6در شـکل (  MATLABافـزار   در نرم
  نشان داده شده است.

    

    
  ها خروجی شاخص عضویت تابع نمودار :7شکل   هاي ورودي شاخص  عضویت تابع اي از نمودار نمونه: 6 شکل

                

    
هاي وارد شده به صورت سه  ي خروجی داده نمونه :8شکل 

  Matlabافزار  بعدي در نرم
ستونی به صورت سه بعدي در  خروجی نموداري  نمونه: 9شکل 

  Matlabافزار  نرم
  

  هاي جایگزین فضاهاي رها شده بندي کاربري اولویت
هـاي   بنـدي کـاربري   در روش نهایی بـراي اولویـت  

صـورت زیـر بیـان شـده      جایگزین فضاهاي رها شده به
  است:

푊 = 푄 − 푄         i=1, …., n 
 Qباشـد.   ها مـی  تعداد شاخص nشماره شاخص و  iکه 

سنج زبانی است که مفهوم اکثریـت فـازي را    نیز کمیت
مــنعکس نمــوده و بــراي محاســبه بــردار وزن عملگــر  

شود و به صـورت ذیـل نشـان داده     تجمیع استفاده می
            شود:   می

  
سنج هستند. براي مثال، بـازه   ) بازه کمیتa, bکه (

تا حد «، »حداقل نیمی«، »بیشترین«ي ها سنج یتکم
 و 1) و (0، 0,5) و (0,3، 0,8ترتیـب برابـر (   به» ممکن

سـنج زبـانی سـمت     ) کمیـت 10باشد. شکل ( ) می0,5
) و وسـط در ارتبـاط بـا بـازه     0,3، 0,8راست بـا بـازه (  

ــازه0,0،0,5( ــا ب ) 0,5،1(ي  ) در نهایــت ســمت چــپ ب
  دهد. نشان می
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  هاي زبانی فازي (مأخذ: محاسبات نگارنده) سنج  : سه نمونه از کمیت10شکل 
 

Or ness (w) = ∫ 푄(푟)푑푟 = ∫ 푟 	 푑푟 =  
بــه منظــور تعیــین صــحت اعــداد خروجــی روش  

OWA افزار  در نرمCode Block نویسـی شـد و    فرمول
) دو 11ها تأیید شدند. در شـکل (  خروجیی پاسخ نهای

  افزار نشان داده شده است. از خروجی در این نرم  نمونه
  

        
  (مأخذ: محاسبات نگارنده) Code Blocks افزار  نویسی در نرم : دو نمونه از خروجی برنامه11شکل 

  
  (0.3,0.8) براي کمیت بیشترین با بازه

푊 = 푄 − 푄 = 0− 0 = 0        푊 = 푄 −푄 = . .
. .

− 0 = 0.4 
푊 = 푄 − 푄 = . .

. .
− 0.4 = 0.5         푊 = 푄 − 푄 = 1− 0.5 = 0.5 

푤 = (0, 0.4, 0.5, 0.5)	 
F( ) = 0.5 ∗ 0.390 + 0.5 ∗ 0.390 + 0.4 ∗ 0.390 + 0 ∗ 0.390 = پایدار  مسکونی واحدهاي کاربري  0.5460  

F( ) = 0.5 ∗ 0.187 + 0.5 ∗ 0.187 + 0.4 ∗ 0.187 + 0 ∗ 0.187 = مکانیزه کاربري پارکینگ  طبقاتی 0.2618  

F( ) = 0.5 ∗ 0.359 + 0.5 ∗ 0.359 + 0.4 ∗ 0.359 + 0 ∗ 0.359 = سبز فضاي کاربري  0.5026  

F( ) = 0.5 ∗ 0.063 + 0.5 ∗ 0.063 + 0.4 ∗ 0.063 + 0 ∗ 0.063 =  کاربري ورزشی  0.0882
 

  (0.0,0.5) براي کمیت حداقل نیمی
푊 = 푄 − 푄 = 0− 0 = 0            푊 = 푄 −푄 = 	 .

.
− 0 = 1 

푊 = 푄 − 푄 = .
.

− 1 = 0.5         푊 = 푄 −푄 = 1 − 0.5 = 0.5 
푤 = (1, 0.5, 0.5, 0) 
F( ) = 1 ∗ 0.390 + 0.5 ∗ 0.390 + 0.5 ∗ 0.390 + 0 ∗ 0.390 = 0.780    پایدار مسکونی واحدهاي کاربري 

F( ) = 1 ∗ 0.187 + 0.5 ∗ 0.187 + 0.5 ∗ 0.187 + 0 ∗ 0.187 = 0.367  کاربري پارکینگ   مکانیزه طبقاتی 

F( ) = 1 ∗ 0.359 + 0.5 ∗ 0.359 + 0.5 ∗ 0.359 + 0 ∗ 0.359 = 0.718    سبز فضاي کاربري 

F( ) = 1 ∗ 0.063 + 0.5 ∗ 0.063 + 0.5 ∗ 0.063 + 0 ∗ 0.063 = 0.126    کاربري ورزشی 



 95مجله آمایش جغرافیایی فضا / سال پنجم / شماره مسلسل نوزدهم/ بهار                                                                                            178

 

  .(1 ,0.5) بازه کمیت تا حد ممکن
  

푊 = 푄 − 푄 = 0− 0 = 0          푊 = 푄 −푄 = 	 . .
.
− 0 = 0 

푊 = 푄 − 푄 = . .
.
− 0 = 0.5        푊 = 푄 −푄 = 1− 0.5 = 0.5  

w = (0.5, 0.5, 0, 0) 
F( ) = 0.5 ∗ 0.390 + 0.5 ∗ 0.390 + 0 ∗ 0.390 + 0 ∗ 0.390 = 0.390 پایدار مسکونی واحدهاي کاربري   

F( ) = 0.5 ∗ 0.187 + 0.5 ∗ 0.187 + 0 ∗ 0.187 + 0 ∗ 0.187 = 0.187 کاربري پارکینگ مکانیزه طبقاتی  

F( ) = 0.5 ∗ 0.359 + 0.5 ∗ 0.359 + 0 ∗ 0.359 + 0 ∗ 0.359 = 0.359 سبز فضاي کاربري   
F( ) = 0.5 ∗ 0.063 + 0.5 ∗ 0.063 + 0 ∗ 0.063 + 0 ∗ 0.063 =  کاربري ورزشی 0.063

  

 OWA Fuzzyاز روش عملگـر  بنابراین سـعی شـد   
سـازي بـراي تغییـرات     عنوان یک روش مهم در مدل به

هـاي   شهري استفاده شود؛ کـه کـاربري   کاربري اراضی
شــان همچنــین در حالــت  جـایگزین از نظــر وابســتگی 

ناسازگاري، کـاربري نامناسـب (فاقـد مطلوبیـت) و در     
حالت سازگاري، کاربري مناسب و مطلوب با توجـه بـه   
کاربري وضـع موجـود همسـایگان، جهـت جـایگزینی      

نمایـد. ایـن    وکـه را تعیـین مـی   هاي بـایر و متر  کاربري
در مــدل  OWA Fuzzyمهــم روش عملگــر  شخصــۀم

ریزي و  گیر براي برنامه کردن خصوصیات ذهنی تصمیم
هاي بـاال   انتخاب بهترین گزینه است. با توجه به تحلیل

کــاربري واحــدهاي مســکونی پایــدار در اولویــت اول و 
هـاي   ها به ترتیب فضـاي سـبز، پارکینـگ    سایر کاربري

بنـدي   ر اولویـت مکانیزه طبقـاتی و کـاربري ورزشـی د   
هـاي پیشـنهادي    بعدي قرار گرفتند. در نهایت کاربري

جایگزین فضاهاي رها شده در محالت بافـت فرسـوده   
) نمایش داده شـده  12ناحیه دو شهر داراب در شکل (

  است.  
  

       
  کننده: نگارنده) بندي شده پیشنهادي (ترسیم هاي اولویت کاربري: نقشه موقعیت فضاهاي رها شده موجود و 12شکل 

  
محتوي شکل مذکور (دو نقشه) حاصل اجراي 

گیري و  افزاري، مدل تصمیم فرآیندهاي محاسباتی، نرم
باشد که بر اساس وضعیت  می OWA Fuzzyعملگر

  موجود شهر داراب انجام شده است. 
  

  گیري نتیجهبندي و  جمع
بافـت قــدیم شــهرهاي ایــران، در گذشــته بناهــا و  

 صـورت  بـه معموالً ، رونق بودند که امروزه فضاهایی پر

متروکـه   هـاي  ویرانهبه ، ناهنجار و نامناسب هاي محیط
 محسوب شهري نامطلوب محیط یک به عنوان و تبدیل؛

چنـد فضـاهاي رهـا شـده شـهري داراي      هر گردند. می
هاي زیسـت محیطـی، اقتصـادي، اجتمـاعی و      پتانسیل

 و شـوند  مـی  فضا خود زوال باعث کالبدي هستند ولی
 فـراهم  را نیـز  اطـراف  فضـاهاي  انحطـاط  هـاي  زمینـه 

بنابراین بازگردانـدن ایـن فضـاها بـه چرخـه       .آورند می
ها باعث سرزندگی و  هاي آن توسعه با توجه به پتانسیل
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بافـت فرسـوده    بـه خصـوص  طراوت در محیط شهري 
گردد. شهر داراب از جمله شـهرهاي قـدیمی ایـران     می

به دلیـل   ،هست که فضاهاي رها شده در بافت فرسوده
ب ریــزي و عـدم مــدیریت شـهري موجــ   ضـعف برنامـه  

ریـزي بـراي ایـن     رو برنامـه  یـن انظمی شده است. از  بی
هاي مهم نوسازي و بهسازي بافت  فضاها یکی از اولویت

باشد. در این راستا با توجـه بـه نظـر متخصصـین و      می
هـا   نیازهاي زمان حال و آینده محدوده، کمبود کاربري

از لحــاظ معیارهــاي مــورد مطالعــه مــورد ســنجش و  
ایـن زمینـه بـراي اجـراي روش     بررسی قرار گرفت. در 

گیـري،   عنـوان روش تصـمیم   بـه  OWA Fuzzyعملگر 
  GISهاي موجـود بـا اسـتفاده از    ابتدا مساحت کاربري

ها محاسبه شـد. بعـد    سرانه Excelافزار  تعیین و در نرم
هاي مورد نیاز  اربريوزن ک Expert Choiceافزار  در نرم

 Codeنویسـی در   و در نهایت بـا فرمـول   به دست آمد

Blocks  وMatlab  گزینه نهایی با توجه به خصوصیات
 ،گیـر انتخـاب گردیـد. در ایـن پـژوهش      ذهنی تصمیم

 ، با توجهبافت فرسوده شدةهاي رها  کاربريجایگزینی 
، ســازگاري و ناســازگاري   هــا  بــه کمبــود کــاربري   

هاي جایگزین با همسایگانش، ریزدانگی بافت و  کاربري
ه واحـدهاي مسـکونی پایـدار    سایر موارد اولویت اول بـ 

بنابراین کاربري مناسب و مطلـوب جهـت   تعلق گرفت. 
هاي بایر و متروکه انتخاب شد و این  جایگزینی کاربري

در مـدل  OWA Fuzzy مشخصـه مهـم روش عملگـر    
گیـر بـراي انتخـاب     کردن خصوصـیات ذهنـی تصـمیم   

  بهترین گزینه است.
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