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 چکیده
 فرانوگرایانهه و نوگرایانهه ههایسیاسهت اجهرای اصهلی محمه  امهروزه شههری یفرسوده هایبافت
 شهرای  بها ناسهازگار و ناپایهدار سنتی، هاییبافت شود؛می قلمداد شهرها کالبدی یعرصه در شهرسازی
 متنهوعی رویکردههای با و گوناگون هایطرح هعجام در حاضر قرن اوای  از که شهرها در امروزی زیست
 ههابافهت ایهن در کالبهدی یمداخله نوع شناخت بین این در. اندگرفته قرار مداخله و اندازیدست مورد

 توصهییی» روش با حاضهر پژوهش در بنابرایهن .است انکارناپذیر ضرورتی هاآن نیاز و شرای  با متناسب
 شهده پرداخته باغملک شهر یفرسوده بافت در کالبدی مداخله رویکردهای فضایی تحلی  به«تحلیلی -

 یعنهی کالبهدی شهاخ  پهن  دسترس، در هایداده و مطالعه مورد یمحدوده وضعیت به توجه با. است
 از ارتبهاطی هشهبک وضهعیت و بنها در رفتهه کهار بهه مصهال  نهوع بنها، ارزش بنها، مسهاحت بنها، قدمت

 مرمهت سهازی،بهه بازسهازی، چهاررویکرد در مداخله نوع تشخی  برای کارشناسان از نیر دیدگاهپانزده
 شههرداری اطالعهات بانک میدانی، مشاهدات و برداشت از هاداده تهیه برای. است شده ارزیابی ونوسازی
 گهذاریوزن و تحلیه  بهرای. است شده استیاده 1335 سال شهردر هادی طرح و 1331 سال باغملکدر

 هندسی میانگین مدل از کالبدی، یمداخله نوع تعیین برای کارشناسان نظرات از آمدهدستبه هایداده
 در گانههپهن  ههایشهاخ  از حاصه  ههایالیهه در حاصله نتای  و شده استیاده( FBGM) فازی باکلی
 باغملهک شههر یفرسوده بافت در کالبدی یمداخله نوع شناخت به و اعمال ArcGIS10 افزارنرم محی 
 در بافهت، در سهازیبهه صهورتبه  مداخله رویکرد که دهدمی نشان آمدهدستبه نتای . است شده اقدام
 اصهلی ههایخیابان حواشهی در بافت عمهده هایقسمهت که صورت بدین دارد؛ قرار مداخله اول اولویت
 نظهرات از آمهده دسهت به هایوزن و هاآن پراکنش گستردگی و شده مطرح هایشاخ  به توجه با آن

 .است سازیبه صورت به مداخله نیازمند عمدتاً کارشناسان

 1باغملک شهر سازی،به فرسوده، بافت کالبدی، مداخله: کلیدي واژگان
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 مسأله بیان و مقدمه

 همزیستی گویاییرهنگ دیگر بیان به و شهر کی تولد آغاز ینقطه شهری، یفرسوده هایبافت

 هایارزش شهرها، در کالبدی هایمحدوده این. است آن گیریشک  ابتدای در مجتمع کی مردمان

 برخوردی و دهیسامان نیازمند که دارد معماری و شهرسازی اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، متعدد

 (.34: 1332 علیزاده، و پورصیایی) هاستآن امروزی هایواقعیت با متناسب

 و کالبدی بستر در جریان حال در1فرانوگرایی و نوگرایی روندهای به توجه با امروزه هابافت این

 قلمداد شهرها در ریزیبرنامه و مدیریت برای 2آفرینچالش و ناکارآمد هایبافت شهرها، فرهنگی

 بارون طرح با همزمان نوزدهم، قرن اواس  از که شده سبب مسأله این(. Rajab, 2011:108) شوندمی

(. ,Barton 2009:44) شهود شروع هابافت این در اندازیدست و مداخله فرایند پاریس، در 3هوسمان

 این در اجتماعی زندگی تحرکات روزبه و مناسب جریان عدم کالبدی، هایشاخصه در ناکارآمهدی

 مشکالت ها،بافت این در اقتصادی و فعالیتی ناکارآمدی و رکود ،(Nolan & Vatson, 2011:72) هابافت

 از ترمهم و( Ista, 2008:213) ساکنین اجتماعی مناسبات در نوآوری پذیرش و تمای  عدم و دسترسی

 که است هایهیچالش تهرینمهم جمله از طبیعهی، بالیای برابهر در هابافت این پذیریآسیب همه

 است کرده هابافت این در مداخله به وادار گوناگون هایطرح قالب در را شهری مدیران و ریزانبرنامه

(Knox, 2011: 29 .) 

 با مطابق و مناسب رهیافت انتخاب ها،بافت این مدیریت هنر و اهمیت حایز ینکته این، وجود با

 با مواجهه و 4مداخله برای کالبدی هاینارسایی زمینه در خصوص به هابافت این جریان حال در شرای 

 با متناسب نیازسنجی و ریزیبرنامه ،مطالعه ضرورت که هاستآن درونی مشکالت و هاچالش

در  شهری های فرسودهمداخله در بافت فرایند (.UN, 2009:233) طلبدمی را هابافت این هایواقعیت

سازی، کشورما نیز همزمان با ورود فرایند نوگرایی در اوای  قرن حاضردر صور گوناگون در قالب به

 (.131: 1331 حبیبی،) است گرفته انجام گوناگون هایطرح جامه در ونوسازی، بازسازی یا مرمت 

 از یکهی عنوانبه شهرهها در قدیمهی و فرسوده هایبافت در مداخله و مواجهه ینحوه امروزه

 سنجیامکان و نیازها شناخت زمینه این در. شودمی قلمداد شهرها در مدیریت و ریزیبرنامه هایچالش

 زمینه در ویژهبه هاآن در جاری موجود هایواقعیت به توجه با هابافت این در مداخله و برخورد مناسب

 گشاراه بسیار هابافت این در مداخله نوع و برخورد در تواندمی هاآن جمعیتی و کالبدی هایشاخ 

 . بود خواهد

                                                             
1. Modernism and postmodernism 
2. Problem- created 
3. George Eugene Hussmann 
4. Interference 
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 ،(1331) همکهاران و نهژادمههدوی ،(1331) همکهاران و آبهادخلی  کالنتری مطالعات راستا این در

 و پههورصههیایی ،(1332) کجههوری کمههانرودی ،(1332) نظههری و رسههتمی ،(1331) همکههاران و حبیبههی

 در فرسهوده هایبافت با مواجهه یمسأله که دهدمی نشان( 1332) همکاران و زنگنه و( 1332) علیزاده

 نیازهای دقیق شناخت و ساکنین اجتماعی یسرمایه از استیاده بر ترتیب به هاآن پژوهش موضوع قالب

 و فرسههوده ههایبافهت در ساکههن مردمهی و اسالمههی فرهنهگ از استیاده فرسوده، هایبافت کالبدی

 قهوت و ضهع  نقها  بهه کالبدی،توجه هایشاخ  یزمینه در هابافت این کمبودهای به گذاریاولویت

 رویکهرد انتخهاب فرسهوده، ههایبافت سازیبه و نوسازی در بومی فرهنگ به اتکا و کالبدی هایشاخ 

 در مردمهی مشهارکت هایمدل طراحی و بافت ساکنین نیازهای و کالبدی هایضع  به توجه با مداخله

 .  است بوده هاآن پژوهشی موضوعات یزمینه در مطالعات این دستاوردهای جمله از زمینه این

 ،(2223) لی و وانگ ،(2223) ایستا به توانمی پژوهش موضوع با مرتب  خارجی مطالعات در

 کرد اشاره( 2213) همکاران و پینتر و( 2211) واتسون و نوالن ،(2211) رجب سعد ،(2223) بارتون

ها، گزینش بافت کالبدی هایشاخ  یدرباره مدون یمطالعه و ریزیبرنامه خود مطالعات در که

شهر و استیاده از مدیریت  یجریان مناطق فرسودهرویکرد نوآوری در بافت با توجه به نیازهای در حال 

 اند.این مناطق را یادآور شده یمشارکتی در احیا

شههر  یپهژوهش، بافهت فرسهوده یدر راستای مطالعات صورت گرفته و با توجه به موضوع و مسأله

باغملک نیهز شهر یحاضر انتخاب شده است.بافت فرسوده باغملک به عنوان بستر مورد مطالعه در مطالعه

 و ههازیانداها، از این دستهای فرسوده در کشور و مداخله در آنهای حاکم بر بافتبه تبعیت از نگرش

 کالبدشناسهی بافهت مسهتینی نبهوده اسهت. یدر محهدوده کالبهدی مهداخالت بهرای هاگذاریسیاست

 افول ها،فعالیت و جمعیت تمرکز و تراکم نظیر مشکالتی یدهندهنشان بافت این عملکردی و ساختاری

 و ایمحلهه ههایارزش کهاهش آن، در رفتهه کهاربهه مصهال  کیییتهیبی کالبدی، کییت افول اقتصادی،

 کالبدیمحدوده در پایین امنیت با و مخروبه فضاهای وجود حاضر، نوگرایی روند به توجه با آن سکونتی

 ههایکیییت انحطا  و ترافیکی مشکالت دسترسی، هایدشواری محیطی،زیست نامطلوب شرای  بافت،

 .است بصری و فرهنگی

بافت یاد  یکالبدی در حوزه ی  عدیده و همزمان با مطرح بودن مداخلهیبا توجه به این مسا

های کالبدی و وضعیت حاضر تالش شده تا با طرح این سؤال که با توجه به شاخ  یشده،در مطالعه

سازی، نوسازی، بازسازی یا مرمت، برای مداخله در بافت به ک از رویکردهاییموجود بافت، کدام

کالبدی در این بافت پرداخته  شهر باغملک مناسب است، به تحلی  و شناخت اولویت مداخله یفرسوده

کالبدی در  شود. بنابراین با توجه به سؤال مطرح شده، هدف پژوهش مشخ  ساختن رویکرد مداخله

 های کالبدی منتخب خواهد بود.تحلی  فضایی آن با توجه به شاخ  شهر باغملک و بافت فرسوده
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 نظري مبانی و هادیدگاه ،مفاهیم -2

 و پویا ایآینده گرفتن نظر در و شهری حیات یالزمه را شهری یفرسوده هایبافت نوسازی و احیا

 لحاظ باید هابافت این احیای در آنچه .(Dinik et al., 2008:127) انددانسته آن برای روشن اندازچشم

 Thwaites) است احیا هایطرح پیشبرد در مردمی مشارکت و کالبدی هاینارسایی سنجیاولویت شود،

et al., 2007: 11 .)و مسای  ح  برای بهینه هایح راه شهری،یافتن هایدربافت مداخله از اصوالًهدف 

 از یکی ها،آن برخوردبا شیوه و فرسوده هایبافتدر مداخله بنابراین. است شهروندان زیستی مشکالت

 ها،سیاست به نگاهی(. 32: 1332 ابلقی،) است بوده شهری هایدربرنامه مسای  انگیزترینبحث

 این بیانگر نیز جهانی مقیاس در شهر قدیمی و فرسوده کالبدی هایبافت برای مدنظر اهداف و راهبردها

 کالبدی هاینارسایی ارتبا  در ویژهبه معاصر شهر بحران به پاسخ پی در هاآن یهمه که است مطلب

 احیای و آن ساکنین هاینیاز به توجه با هاآن کالبد و عملکرد معاصرسازی جهت در فرسوده هایبافت

 در امروزی زندگی با مطابق یعمده جریانهات دیگر و اجتماعی فرهنگی، مسکونی، تجاری، عملکردهای

 در جهان سط  در ایعمده هایرهیافت و هاپارادایم(. 342: 1331 خلیلی، و پورحاجی) است شهرها

 افکار و هاسیاست بیانگر یک هر که است شده اتخاذ شهری فرسوده هایبافت مرمت و ءاحیا بحث

 فرهنگ گرایانه، تجدد رویکردهای توانمی را هاآن ترینمهم که است هاآن اتخاذ یدوره بر حاکم

 (. 43: 1331 سناجردی، رجبی و یزدی پاپلی) کرد ذکر گرایانهمردم در نهایت و فراتجددگرایانه گرایانه،

 سازیباززنده برای نگرش سه شهرسازان، و ریزانبرنامه میان در امروزه شده، یاد نظریات با مطابق

 :از عبارتند که باشدمی و بوده رای  شهری یفرسوده و قدیمی هایبافت کالبدی

 از امکهان حهد تها نگهرش ایهن در. اسهت نهیتهه آیینی تیکر نوعی آن در که کارانهمحافظه ینظریه

 دوم. اسهت1راسهکین جهان نگهرش نوع این بزرگان از که شودمی پرهیز موجود وضع در دخالت هرگونه

 حیه  بها را کهن هایبافت کام  تجدید یا کردن دگرگون نگرش آن، در که است رادیکال ،نظریهنظریه

 نگهرش، نهوع ایهن سهردمدار(. 121: 1311 ،عسهگری و عسگری) کنندمی تجویز ارزشمند فرهنگی آثار

 بخهش کهردن فهدا خواههان ،1322 دردههه «3درخشهان شههر» نام به خود طرح با که بود 2لوکوربوزیه

 دوم، جههانی جنهگ از پهس (.43:1333 پهاکزاد،) بهود عظیم بناهای جایگزینی طریق از پاریس قدیمی

 بهه وسهریع آسهان پاسهخی را او طهرح کههطهوریبه کردند، تأیید را لوکوربوزیه اصول جهانی هایدولت

 کردنههد انتخههاب مههدرن شهرسههازی حقیقههی مبلهه  عنههوانبههه را وی و کههرده ادیهه نوسههازی تقاضههاهای

(Legatesetal, 2002:134.) های فرسود، نگرش عقالنی است که سازی بافتباززنده یرویکرد آخر درباره

                                                             
1. John Ruskin 
2. Charles- Eduard Jeanerette 
3. Radiant city 
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های فرسوده، مشرو  بهه وضهعیت بافهت اسهت )عسهگری و سازی و نوسازی بافتدر آن مرمت، باززنده

 یادامهه در. یافهت مدرنیسهم پسهت دوران در تهوانمهی عمدتاً را نگرشی چنین(. 121 :1311 عسگری،

 در فرسهوده ههایبافهت سهازیبه و نوسازی از هدف غربی، اروپای درکشورهای امروزه ها،رهیافت همین

 حهال نیازههای بها نظهر مهد محلهی شرای  مطابقت کالبدی، -فیزیکی شرای  بهبود یعمده عام  چهار

 بهرای نهوآوری کنهار در اجتمهاعی یکپهارچگی و هابافت نوع این در انرژی کارایی بهبود ساکنین، حاضر

 (.33: 1332 علیزاده، و پورصیایی) است شده ذکر فرسوده بافت

 

 تحقیق روش
 برای. است شده انجام «تحلیلی -توصییی» روش با که است کاربردی ایمطالعه حاضر، پژوهش

 روش میدانی، مشاهدات ای،کتابخانه اسناد از پژوهش، توصییی بخش در الزم اطالعات آوریجمع

 سال به باغملک شهرداری توسعه و ریزیبرنامه معاونت درآمارنامه موجود اطالعاتی منابع ای،مصاحبه

 الزم هایداده و اطالعات آوریجمع برای. است شده استیاده 1335 سال به شهرهادی طرح و 1331

 برای پژوهش گانهپن  هایشاخ  به مربو  هایالیه یتهیه به اقدام ابتدا پژوهش، تحلیلی بخش برای

 و قطعات مساحت ها،زمین ارزش مصال ، نوع بناها، قدمت شام  که شد کالبدی مداخله نوع ارزیابی

 و باغملک شهرداری اطالعات بانک از نیز زمینه این در. بودند بافت ارتباطی یشبکه وضعیت و هازمین

 و مشاهدات بناها، قدمت و مصال  نوع به مربو  هایالیه تهیه برای آن در موجود یاولیه هاینقشه

 موجود اولیه هاینقشه و 1قطعات مساحت و زمین ارزش به مربو  الیه تهیه برای میدانی هایبرداشت

 . شد استیاده بافت توصییی اطالعات و محدوده شناسایی برای باغملک شهرهادی طرح در

 از نیر پانزده نظرات از استیاده تحلیلیپژوهش، هایداده آوریجمع بخش در بعدی یمرحله

 بهترین تشخی  جهت پژوهش متغیرهای و هاشاخ  به دهیوزن برای 2پژوهش منتخب کارشناسان

به شرای  موجود بافت بوده است. برای سنجش نظرات  توجه با بافت در مداخله برای رویکرد

ها از مدل نوین میانگین هندسی باکلی در محی  فازی استیاده شده و دهی به دادهکارشناسان و وزن

 ArcGIS10افزار های ساخته شده برای متغیرهای پژوهش، در محی  نرمدست آمده در الیهنتای  به

ای در قالب متغیرهای پژوهش های نهایی برای هر چهار رویکرد مداخلهترتیب نقشهتلییق شده و بدین

 دست آمده است. به

                                                             
 محدوده در موجود امالک مشاورین و شهرداری کارشناسان اطالعات و راهنمایی با الیه این به مربو  اطالعات تهیه -1

 .است شده انجام

 و شهری ریزیبرنامه و شهری ریزیبرنامه و جغرافیا هایرشته در دانشگاه اساتید از نیر پانزده را پژوهش کارشناسان -2
 .است بوده 1332 سال ماهاردیبهشت در آنان از نظرسنجی و مصاحبه زمان که دهندمی تشکی ( شهرسازی) ایمنطقه
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 تحقیق اجراي فرایند مفهومی مدل -3 شکل

 

 پژوهش قلمرو و محدوده
 شهرستان مرکز باغملک، شهر.است باغملک شهر فرسوده بافت حاضر، پژوهش در مطالعه مورد محدوده

 23 حدود جمعیتی و کیلومترمربع 3/2223 حدود مساحت با شهر این .است خوزستان استان در باغملک

 بویراحمد و کهگیلویه استان به شرق و شرقی ازجنوب سلیمان، مسجد و ایذه شهرستان به ازشمال نیر هزار

 (.1331 باغملک، شهرداری) شودمی محدود رامهرمز شهرستان به غرب و غربی جنوب از و

 هایبخش سایر بر مشرف هایدامنه و هاتپه روی باغملک شهر درشمال فرسوده بافت یمحدوده

 شهید خیابان اطراف در جز به.است شده ساخته انبوه و متراکم صورت به و محدود فضایی در شهر،

 محور. شودمی محهدود ماهوری تپه ارتیاعات و تند هایشیب به جهات سایر از مذکور بافت بهشتی،

 طرف به دو هر که است واقع (ع )عصرولی و بهشتی شهید خیابان اطراف در نیز بافت کنونی توسعه

 اختصاص مسکونی مناطق به هاکاربری یبافت،عمده محدوده در. اندشده کشیده خمینی امام خیابان

 سنگ و گچ یا و گ  و خشت هاآن مصرفی مصال  تربیش اند،شده احداث متمرکز صورتبه که دارد

 حضرت خیابان و طالقانی شهید خیابان بهشتی، شهید هایخیابان محدوده در هاآن اکیر و است

 (.23: 1335 ایران، آمایش مشاور مهندسین) اندگرفته قرار (ع )عصرولی
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 مطالعه مورد يمحدوده موقعیت نقشه-2 شکل

 (1332 نگارندگان، ترسیم: منبع)
 

 اصلی بحث

 پژوهش متغیرهاي و هاشاخص
 شاخ  پن  باغملک، شهر فرسوده بافت شرای  به توجه با را حاضر پژوهش متغیرهای و هاشاخ 

 و بناها قدمت شده، ساخته هایزمین ارزش شده، ساخته هایزمین مساحت ارتباطی، یشبکه وضعیت

 شرای  به توجه با کارشناسان، از سنجینظر برای که دهدمی تشکی  بناها ساخت در رفته کار به مصال 

 قالب در مداخله مورد رویکرد نوع یانتخابزمینه در موجود استانداردهای نبود علت به و بافت موجود

 برای 1متغیر 24 از شده یاد هایشاخ  مناسب و دقیق تحلی  برای. است شده استیاده متغیرها این

 این. است آمده 1 جدول در که است شده استیاده هاآن برای نهایی الیه و داده پایگاه تشکی 

 ایمداخله رویکرد چهار برای جداگانه یک هر ها،آن دهندهتشکی  متغیرهای با گانهپن  هایشاخ 

 پژوهش فازی مدل قالب در جداگانه هاآن از یک هر و شده استیاده مرمت و بازسازی سازی،به نوسازی،

 سازی،به قسمت چهار به مداخله معیارهای بندیتقسیم که شودمی اشاره البته. اندشده دهیوزن

                                                             
 فرسوده بافت موجود وضع و شرای  به توجه با منتخب شاخ  پن  از یک هر برای شده بندیتقسیم فرعی متغیرهای -1

 .است کالبدی یمداخله نوع شناخت برای بافت موجود واقعیات مبنای بر و شده انتخاب باغملک شهر
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 برای موجود تعاری  و کشور در مداخله شرای  و کارشناسان نظر به توجه با مرمت و بازسازی نوسازی،

 .است بوده مداخله نوع

 

 پژوهش متغیرهاي و هاشاخص -3 ولجد

 متغیرها هاشاخ 

 متر 3 از تربیش – متر 3 از ترکم ارتباطیشبکه

 سال 52 باالی -سال 43 تا 42-سال 33 تا 32 - سال 23 تا 22 - سال 13 تا 12 - سال 12 از ترکم بنا قدمت

 قطعات مساحت
 422 – متر 422 تا 322 – متر 322 تا 222 – متر 222 تا 122 – متر 122 تا 52 -متر 52 از ترکم

 متر 522 تا

 متر 422 تا 322 – متر 322 تا 222 – متر 222 تا 122 – متر 122 تا 52 زمین ارزش

 سیمان و آجر سیمان، و بلوک سنگ، و گچ مصال  نوع

 (1332 پژوهش، هاییافته: منبع)

 

 پژوهش در رفته کار به مدل ریاضی ساختار
 مراتبیسلسله تحلی  روش به گسترش هایمدل از یکی 1فازی باکلی هندسی میانگین روش

 نظرات از استیاده برای ایذوزنقه فازی اعداد از آن در که است آن سازی فازی راستای در 2ساعتی

 (.1332:33 زنجیرچی،) شودمی استیاده دهندگانپاسخ

و در فضای هندسی فازی  ( ,ای به صورت ) در این مدل، اعداد فازی ذوزنقه

 (13: شود )همانبه صورت زیر نشان داده می

 
 فازي محیط در ايذوزنقه فازي اعداد -1 شکل

 (Wang et al.,2010:312) منبع

                                                             
1- Fuzzy Buckley Geometrical Mean FBGM 
2- Saaty 
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�̃� =

[
 
 
 
 

1,1,1,1        𝑎12, 𝑏12 , 𝑐12,, 𝑑12     …     𝑎1𝑛 , 𝑏1𝑛 , 𝑐1𝑛 , 𝑑1𝑛

    𝑎21, 𝑏21 , 𝑐21, 𝑑21       1,1,1,1     …       𝑎2𝑛 , 𝑏2𝑛 , 𝑐2𝑛 , 𝑑2𝑛 
…        …     …        …

 
𝑎𝑛1, 𝑏𝑛2, 𝑐𝑛2, 𝑑𝑛2      𝑎𝑛2, 𝑏𝑛2, 𝑐𝑛2, 𝑑𝑛2    …      1,1,1,1 ]

 
 
 
 

 3:رابطه    

  

 گردد که با استیاده از فرمول ذی  می باشد.در مرحله سوم میانگین هندسی سطرها محاسبه می

�̃� = [ ∏ �̃�𝑖𝑗
𝑛
𝑗 ]

1

𝑛  2رابطه:  

 

 در حالت جزیی تر برای هر سطر این مرحله به صورت رابطه زیر محاسبه می گردد.

𝑎1= [∑ 𝑎1𝑗
𝑛
𝑗=1 ]

1

𝑛 = (𝑎11. 𝑎12. 𝑎13. 𝑎14 .  … 𝑎1𝑛 )
1

𝑛  1رابطه:  

 

در مرحله چهارم میانگین های هندسی بدست آمده از سطرها نرمالیزه می شوند که با استیاده از 

 ذی  می باشد.فرمول 

𝑧�̃�                                                                                       :  4رابطه 

∑ 𝑧�̃�
𝑛
𝑖=1

  = �̃�𝑖𝑗 =�̃�𝑖𝑗  

                                               

برای نرماالیز سازی داده ها در این مرحله ابتدا الزم است میانگین هندسی سطرها با هم دیگر جمع 

 گردد: 

 

�̃�2                                                                                         :5رابطه  + �̃�3 + �̃�𝑁 +�̃�1 =∑ �̃�𝑖
𝑛
𝑖=1 

                                            
 )متغیرهای فرعی( باشد هاالزم به ذکر است که اگر این اوزان نرمالیزه شده، مربو  به مقایسه گزینه  

(�̃�𝑖𝑗 و در صورتی ،) که که مرتب  با معیارها یا متغیرهای اصلی باشد  (�̃�𝑖 .خواهد بود) 

 دههدمعیارهها وزن نههایی را بدسهت مهی)نسهبت بهه معیارهها( و  ههادرمرحله آخر ترکیب وزن گزینهه

 (.    Buckley,1985زنجیرچی، به نق  از )
 

∑.  �̃�𝑖𝑗                                                                                                  :  6رابطه  �̃�𝑖
𝑛
𝑗=1  =𝑈�̃� 

 

 باغملک شهر يفرسوده بافت کالبدي مشخصات
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 هایخیابان به و است شده تشکی  مسکونی کاربری از عمدتاً باغملک، شهر در فرسوده بافت محدوده

 هایتپه و شرق در باغات از ایمجموعه و جنوب از (ع )عصرولی حضرت خیابان و شمال از طالقانی شهید

 (.13: 1335 ایران، آمایش مشاور مهندسین)1شودمی محدود غرب سمت از شک  ماهوری

 
 باغملک شهر يفرسوده بافتمحدوده اراضی کاربري نقشه -4 شکل

 (1332نگارندگان، ترسیم و میدانی مشاهدات: مأخذ)

 

. است شخصی تربیش قدیم، بافت یمحدوده در مسکونی واحدهای مالکیت ینحوه مشاهدات، طبق

 این کم مهاجرپذیری بیانگر رقم این و دارند شخصی مالکیت مسکونی واحدهای درصد2/35 حدود

 باالی خیزیجرم و بافت فرسودگی چون مواردی در بتوان را آن دلی  ترینعمده شاید که است منطقه

 نیز مسأله این که است ایاجاره نیز مسکونی هایواحد درصد3/12 حدود. کالبدیدانست یمحدوده این

 درصد 2/1. است شهر مناطق سایر به نسبت کالبدی یمحدوده دراین اجاره میزان بودن پایین خاطر به

 . باشدمی وقیی هاآن3/2 حدود و است رهنی مسکونی واحدهای از

 دو هاآن درصد 4 ، طبقه بافت،یک بناهای از درصد 35 که دهدمی نشان نمودار نتای  4 شک  در

 (.1331 نگارندگان، میدانی مشاهدات)هستند تربیش و طبقه سه بناها، از درصد 1 تنها و بوده طبقه
 

                                                             
 میدانی، مشاهدات از باغملک شهر یفرسوده بافت کالبدی مشخصات و هاویژگی یبارهدر الزم اطالعات گردآوری برای -1

 استیاده شهرهادی طرح و باغملک شهرداری در فتبا به مربو  اطالعات بافت، یمحدوده در ساکن شهروندان با مصاحبه
 .است شده
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 باغملک فرسوده بافت در هاساختمان طبقات تعداد نمودار -5 شکل

 (پژوهش هاییافته: منبع)
 

 بناههای کهنگهی و فرسودگی. دارند سال بیست از تربیش قدمتی بافت، این مسکونی واحدهای اکیر

 ههایواحهد در تهوانمهی را قهدمت میهزان بهاالترین. دههدمی نشان را قدمت این خوبی به محدوده این

 مشهاهدات) کهرد مشهاهده آن شهرقی حاشهیه در آنههم ،(ع )عصرولی خیابان اطراف در موجود مسکونی

 ههاآن فراوانهی لحهاظ از بناهها مصهال  نهوع و بنا قدمت وضعیت 2 جدول در(. 1331نگارندگان، میدانی

 .است شده تشری 
 

 باغملک شهر يفرسوده بافت مسکونی ساختمانی مصالح و بناها قدمت فراوانی -2 جدول
 سال 52 باالی سال 43 تا 42 سال 33 تا 32 سال 23 تا 22 سال 13 تا 12 سال 12 از کمتر بنا قدمت

 1/2 1/1 3/11 2/21 21/2 3/21 فراوانی

 - - آهن و سنگ آهن و آجر سیمان و بلوک سنگ و گچ مصال  نوع

 - - 2/1 3/23 2/23 41/2 فراوانی

 (1331 نگارندگان، ویرایش و اصالح ،21 -22: 1335 ایران، آمایش مشاور مهندسین: منبع)

 هاي پژوهشداده تحلیل

شهر  یهای پژوهش برای بافت فرسودههای مربوطبه شاخ در این مرحله از پژوهش، ابتدا الیه

دهی باغملک تهیه شده است و با توجه به وضع موجود از کارشناسان خواسته شد جداگانه به وزن

 ای اقدام نمایند. مداخله یها و متغیرهای پژوهش برای هر کدام از رویکردهانسبت به شاخ 
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 باغملک شهر يفرسوده بافت در پژوهش گانهپنج هايشاخص موضوعی نقشه-6 شکل
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 (1331نگارندگان، ترسیم:  منبع)

 

 به هایداده پژوهش، متغیرهای برای کارشناسان از نظرسنجی و شده ساخته هایالیه اساس بر

 بافت در مداخله یچهارگانه رویکردهای از کدام هر برای پژوهش متغیرهای به دهیوزن از آمده دست

 شناسیروش قسمت در آن، برای شده ادی مراحه  با مطابهق فازی کلی با هندسی میانگین مدل در

 ادی مدل قالب در کارشناسان دهیوزن و نظرسنجی این از حاص  نتای  که شد تحلی  و تجزیه پژوهش

 .آمد دست به زیر شرح به شده
 

 فازي باکلی هندسی میانگین محیط در کارشناسان دهیوزن از حاصل نتایج -1 جدول

 بازسازي نوسازي مرمت سازيبه

 سال 42 باالی:  بنا قدمت سال 32-33:  بنا قدمت سال22-23:  بنا قدمت سال 12-13:  بنا قدمت

 سنگ و گچ:  مصال  نوع سنگ و گچ:  مصال  نوع سیمان و بلوک:  مصال  نوع سیمان و آجر:  مصال  نوع

 522 تا متر 52:  مساحت

 متر

 422 تا متر 52:  مساحت

 متر

 322 تا متر 52:  مساحت متر 422 تا: مساحت

 متر

 522 تا 422:  زمین ارزش

 متر

 422 تا 322:  زمین ارزش

 متر

 322 تا 222: زمین ارزش

 متر

 222 تا 122:  زمین ارزش

 متر

 متر 3 باالی:  معابر عرض پایین به متر 3: معابر عرض پایین به متر 3:  معابر عرض پایین به متر 3:  معابر عرض

 (1332 نگارندگان، محاسبات: منبع)

 

 در هاآن تحلی  و تجزیه و پژوهش متغیرهای هاوشاخ  به دهیوزن از حاص  آمده دستبه نتای 

 از کدام هر برای شده ایجاد هایالیه قالب در آخر یمرحله در فازی، باکلی هندسی میانگین محی 

 مداخله مورد هایقسمت مرحله، این از حاص  نتای .شد تلییق ArcGIS10افزارنرم محی  در متغیرها

 .کرد مشخ  مرمت و نوسازی سازی،به بازسازی، رویکرد چهار مبنای بر را بافت در
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 بافت سازيبه رویکرد براي هاشاخص به دهیوزن از حاصل نهایی نقشه - 7 شکل

 (1331 نگارندگان، ترسیم و محاسبات: مأخذ)

 

 از ایعمده قسمت فازی، باکلی هندسی میانگین مدل دهیوزن از حاص  نتای  با مطابق رویکرد

 هایشبکه و هاخیابان عنوان به(ع ) عصرولی و بهشتی شهید طالقانی، هایخیابان یحاشیه قطعات

 خیابهان شمال قطعات و بافهت شرق قسمت در فارس خلی  میدان حوالی و بافت اصلی ارتباطی

 با ثانیاً و قطعات پراکنش به توجه با اوالً. است بافت در سازیبه رویکرد با مداخله مستعد زهرابهشت

 قطعات قدمت مصال ، نوع ویژهبه سازیبه منتخب متغیرهای برای آمده دست به هایوزن به توجه

 .بود خواهد بافت در مداخله ترینمناسب کارشناسان، دیدگاه از رویکرد این زمین، ارزش و شده ساخته

 

 
 بافت مرمت رویکرد براي متغیرها به دهیوزن از حاصل نهایی نقشه -8 شکل
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 (1331 نگارندگان، ترسیم و محاسبات)
 

 حوالی قطعات که دهدمی نشان بافت در مرمت صورت به مداخله برای آمده دستبه نهایی ینقشه

 دوازده یکوچه و ابوالعباس یکوچه طالقانی، خیابان شمالی یحاشیه قطعات از بخشی الله، میدان

 این پراکنش هرچند. است بافت در مرمت صورت به مداخله مستعد (ع )عصرولی خیابان جنوب متری

 در آن به مربو  متغیرهای برای شده کسب هایوزن میانگین به توجه با است، زیاد بافت در نیز قطعات

 با بافت در مداخله دوم اولویت در کارشناسان دیدگاه از رویکرد این فازی، باکلی هندسی میانگین مدل

 .است شده مطرح متغیرهای به توجه

 
 بافت نوسازي رویکرد براي هاشاخص به دهیوزن از حاصل نهایی نقشه -3 شکل

 (1331نگارندگان، ترسیم و محاسبات: منبع)

 اطراف حواشی تا شده پایین،سبب به متر هشت معبر عرض و ساله 33 تا 32 قدمت با بناهای وجود

 طالقانی، خیابان جنوب در نیز قطعاتی و زهرابهشت خیابان جنوب در اندکی قطعات الله، میدان

 نوسازی صورتبه مداخله حقیقت در. شوند بافت در نوسازی صورتبه مداخله برای مستعد هاییمکان

 از ترکم مساحتی مجموع در و بوده سنگ و گچ از عمدتاً هاآن مصال  که شودمی دیده قطعاتی برای

 قطعات و آن جنوبی حواشی در ویژهبه الله میدان اطراف قطعات که گیت توانمی. دارند متر 422

 در نوسازی صورتبه مداخله برای هامکان بهترین زهرا،بهشت و طالقانی خیابان جنوب در محدودی

 .هاستآن کالبد
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 بافت بازسازي رویکرد براي هاشاخص به دهیوزن از حاصل نهایی نقشه –31 شکل

 (1331 نگارندگان، ترسیم و محاسبات: منبع)

 

 به که دهدمی نشان باغملک شهر فرسوده بافت در بازسازی صورتبه مداخله از حاص  نهایی نقشه

 سنگ و گچ مصال  وجود همچنین و متر 322 تا 52 از ترکم ارزش و سال 42 باالی قدمت وجود علت

 معدود و طالقانی خیابان شمال در متری دوازده یکوچه در واقع مرکزی قطعات کالبدی، یپیکره در

 بازسازی صورتبه مداخله مستعد دارند، قرار بافت بر مشرف هایدامنه حوالی در که بافت شمال قطعات

 .هستند

 پژوهش متغیرهای و  هاشاخ  به گذاریوزن از حاص  نهایی هاینقشه از که طورهمان بنابراین

 در کالبدی یمداخله برای رویکرد بهترین است، مشخ  بافت در مداخله رویکردهای تشخی  برای

 میان در البته. است سازیبه رویکرد کارشناسان، نظر از بافت موجود شرای  به توجه با بافت

 هایمشخصه و پژوهش متغیرهای به توجه با نیز مرمت رویکرد به نیازمند قطعات شده، ادی رویکردهای

 زیادی نسبتاً پراکنش بافت، یمحدوده در بنا، قدمت بخش در خصوصبه هاآن در موجود ساختمانی

 در سازیبه رویکرد به رویکردنسبت برایاین شده داده هایوزن میانگین بودن پایین به توجه با که دارد

 . است مداخله دوم اولویت

 

 گیرينتیجه و بنديجمع
 فرانوگرایانه حتی و نوگرایانه هایایده آزمایش اصلی محم  امروزه شهری یفرسوده هایبافت

 سازیهماهنگ جریان در نگریسته، هاآن کارایی در تردید دیده با که است ریزانیبرنامه و شهرسازان



 013                                                                 باغملک... شهر فرسوده بافت در کالبدی مداخله رویکردهای فضایی تحلیل

 به توجه با. کنندمی اندازیدست هاآن در ارتباطات و انتقال در سرعت و شدن جهانی یپدیده با شهرها

 اصلی هایچالش از یکی عنوان به شهری یفرسوده هایبافت در مداخله امر بودن مطرح و مسأله این

 عنوان به باغملک شهر یفرسوده بافت انتخاب با حاضر یمطالعه در شهری، ریزیبرنامه و مدیریت

 شده، یاد بافت در مداخله ضرورت به توجه با شد سعی پژوهش موضوع برای مطالعه مورد بستر

 . شود شناسایی نوسازی و مرمت سازی،به بازسازی، مداخالت بین از بافت این در مناسب یمداخله

 مساحت بافت، در موجود بناهای قدمت بافت، ارتباطی یشبکه وضعیت شاخ  پن  از منظور بدین

 با بافت در موجود قطعات و هازمین ارزش همچنین و بناها در رفته کار به مصال   نوع بناها، و قطعات

 شهر یفرسوده بافت در مداخله نوع شناخت و تحلی  فرایند پیشبرد برای دهندهتشکی  متغیر 23

 از نیر پانزده نظرات از شده، یاد متغیرهای و هاشاخ  گذاریبرایارزش. شد استیاده باغملک

 برای و تحلی  باکلی هندسی میانگین مدل وسیله به آمدهدستبه نتای  و شده استیاده کارشناسان

 از حاص  نهایی نتیجه. شد تلییق Arc GIS10 افزارنرم محی  از آمده دستبه نتای  فضایی نمایش

 مداخله باغملک، شهر یفرسوده بافت در مداخله بهترین که داد نشان هانقشه و هاداده تحلی  فرایند

 همچنین و نظر مد هایشاخ  برای آمده دستبه هایوزن به توجه با زیرا. است سازیبه صورتبه

 صورتبه مداخهله برای مستعهد بافت اصلهی هایخیابان حوالی عمده هایقسمت قطعات، پراکنش

 .بود خواهد بافت در بهسازی

 

 پیشنهادها
 :شودمی پیشنهاد حاضر پژوهش فرایند از حاص  یآمده دست به نتای  به توجه با

 بافت در مداخله اولویت بافت، موجود شرای  و پژوهش متغیرهای و هاشاخ  به توجه با اوالً -

 سه یحاشیه در موجهود قطعات راستا این در. بود خواهد سازیبه رویکرد با باغملک شهر یفرسوده

 قطعات ،(ع )عصرولی خیابان و طالقانی خیابان بهشتی، شهید هایخیابان عنیی بافت اصلی خیابان

به صورت به باید مداخله صورت در فارس خلی  میدان حوالی و زهرابهشت خیابان شمال در واقع

 .شود مداخله هاآن در سازی

 و لعباساابو کوچه طالقانی، خیابان شمال الله، میدان حوالی در موجود قطعات شودمی پیشنهاد -

 .گیرد صورت مداخله هاآن در مرمت، صورت به متری دوازده

 این شودمی پیشنهاد باغملک شهر یفرسوده بافت در قطعات نوسازی صورتبه مداخله صورت در -

 صورت طالقانی خیابان جنوب در موجود محدود قطعات و الله میدان شرقی حواشی قطعات در امر

 .گیرد
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 به توجه با باغملک شهر فرسوده بافت در بناها کام  بازسازی صورتبه مداخله نیازمند قطعات  -

. اندپراکنده بافت هایقسمت برخی در بنا تک صورت به عمدتاً و اندک بسیار شده ادی متغیرهای

 چه  از بیش هاآن بنای عمر که باشد نظر مد قطعاتی شودمی پیشنهاد نیز زمینه این در هرچند

. باشد سنگ و گچ از هاآن عمده مصال  بوده، متر سیصد تا پنجاه از ترکم هاآن زمین ارزش و سال

 قطعات و متری دوازده یکوچه مرکزی یحاشیه در محدودی قطعات به خصوصیات این به توجه با

 بازسازی صورت به هاآن در مداخله شودمی پیشنهاد که شودمی برخورد بافت شمال در محدودی

 .باشد
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