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  چکیده

 از فضـایی پایـدار توسـعه و فضا مسئله ایران، کشور در اخیر دهۀ چند در نشین شهر جمعیت یژهو به جمعیت، رویۀ بی افزایش با
 کشاورزي منابع بردن بین از و شهر افقی ناموزون توسعۀ با شهري جمعیت رشد ایران است. در گردیده برخوردار توجهی قابل اهمیت

 هسـتند اي فرسوده اما باارزش، فضایی منابع داراي شهرها از بسیاري که است حالی در این .است بوده همراه شهرها اطراف طبیعی و
ي فرسـوده هـا بافتاسـت، لـذا موضـوع بهسـازي و نوسـازي  حاضر حال در آمدة شهرها وجود به مشکالت از بسیاري گشاي راه که

مختلف و مدیران شهري را به حیطـه  هاي حوزهشهرهاي امروزي است که اندیشمندان  هاي چالششهري، همواره یکی از مسائل و 
بندي مناطق مختلـف قلمـرو پـژوهش  اولویت تالش در جهت بهسازي و نوسازي آن کشانده است. در این راستا هدف این پژوهش

در بافت فرسوده شامل قدمت، قیمت، نوع  متغیر اصلی 7اعمال بهسازي و نوسازي است. براي دستیابی به هدف مذکور از  منظور به
بافت استفاده شده اسـت. جهـت تجزیـه و  در مسکونی واحدهاي، شیب زمین و تعداد طبقات وضعیت دسترسی ،مصالح، مساحت

گذاري معیارهاي منتخب، از  و همچنین با وزن GIS) در محیط Sum ،And ،Product( ي پژوهش از عملگرهاي فازيها دادهتحلیل 
آمده از عملگرهاي فازي  به دستمقایسه استفاده شده است. در نهایت نتایج  منظور به)، FAHP( روش تحلیل سلسله مراتبی فازي

 بـه دسـت براي بهسازي و نوسازي بافت فرسوده، به قیاس کشیده شده است. نتایج ها مکانفازي، جهت شناسایی بهترین  AHPو 
متر مربع یعنی  244023از کل سهم بافت (مساحتی بالغ بر  ،آمده حاکی از آن است که مطابق توابع و مدل بکار رفته در پژوهش

متـر  5/41502مساحتی بالغ بـر است در حالی که مابقی سهم بافت (درصد) آن واجد شرایط قوي براي امر نوسازي بوده  721/0
، مسـاحتی بـالغ بـر FAHPدرصد) از  اولویت ضعیفی براي امر نوسازي برخوردار است. همچنین در ادامه مـدل  11/0مربع یعنی 

. البتـه جزئیـات عملیـات کنـد میدرصد از سهم کل بافـت را بـراي امـر بهسـازي پیشـنهاد  10/0متر مربع یعنی حدود  32085
   فازي با دقت بیشتري نشان داده شده است.  AHPنسبت به دیگر توابع و مدل Sum Fuzzyگر پیشنهادي در عمل

  
  ، شهر پیرانشهرGIS ،AHP Fuzzy بافت فرسوده، نوسازي و بهسازي، عملگرهاي فازي کلیدي: هاي واژه

  
   1مقدمه

تـا  کنـد میشهر نشینی کیفیتی از زیست را فراهم 
شهروندان در رفـاهی نسـبی زنـدگی کننـد. نـواحی و 
محـالت شــهري بــه لحـاظ کیفیــت کالبــدي و ســطح 

معمـول از  طور بهی هستند که های تفاوتزندگی داراي 
؛ شـود مینظر شهروندان قابل قبول و منطقی محسوب 

به عبارتی توسعه و کیفیت محیط زیست عمومی شـهر 
                                                        

   farahmand.geo@gmail.comول:ئنویسنده مس*

. در بعضـی نـواحی شـهري و در سطح متوسطی اسـت
اجتماعی و تحوالت ناشـی  –محالت به دالیل اقتصادي

ــت محیطــی  ــعه و کیفی ــانگین توس ــدت بهاز آن می  ش
ـــایین ـــا بافتري و از ســـطح متوســـط شـــه تر پ ي ه
اســت. ایــن عــدم تــوازن و خــود ســبب  شــان پیرامونی

معضالت و مشکالت بسیار زیادي اجتماعی و فرهنگـی 
 مسـئلهي هـا بافت. حاصل این امر ایجاد پدیده شود می

 هاي محـدودیتدار و فرسوده شهري است. مشکالت و 
 خوانی نـاهمدار و فرسوده شهرها، چون  مسئلهمحالت 
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شـهري، کمـی  ناهمخوانکالبد و فعالیت، وجود عناصر 
ماننــد فضــاهاي فراغتــی،  هــا کاربريســرانه برخــی از 

فرهنگی و پارکینگ، فقدان سلسله مراتـب مناسـب در 
شبکه ارتباطی و عـدم نفـوذ پـذیري بـه داخـل بافـت 

). در ایــن 74: 1389پوراحمــد و همکــاران، ( ارگانیــک
 خانوارهايهمه میان دسترسی به مسکن مناسب براي 

ــذیر، از  ــرین مهمشــهري مخصوصــاً اقشــار آســیب پ  ت
 طوري بـه باشـد میموجود در تمام کشورها  هاي چالش

که گزارش نهایی کمیسیون برانـت، آشـکارا مسـکن را 
یکی از نیازهاي کلیـدي جنـوب یـا جهـان در  عنوان به

ل اصـ در ).Hewitt, 1998: 413( دانـد میحال توسـعه 
 طبیعـی، هـاي جریان از متـأثّر شـهرها کالبدي ساختار

 فرسـودگی و تغییـر دچـار کم کم اقتصادي، و اجتماعی
 مرور بـه هـا آن نوسـازي و بازسـازي ضـرورت و شـده
 منـاطق در معمول طور به. شود می احساس اندك اندك

 کـه انـد گرفته شکل هایی بافت بزرگ شهرهاي مرکزي
 سـاخت کیفیت بودن نازل و مصالح نوع دلیل به بیشتر

 آسوده امن، زندگی یک ایجاد براي را الزم شرایط ،ها آن
 از بسیاري تا شده سبب موضوع همین و نداشته مرفّه و

 تنهـا و زیاد هاي وابستگی باوجود بومی و اصیل ساکنان
 و ها محلّه این کارکردي و ساختاري هاي ضعف دلیل به

 ها محلّه این در خود حداقلی نیازهاي تأمین امکان عدم
 سـاکنان اسـتقرار ي زمینـه هـا بافت ایـن از مهاجرت با

 بـه و سـاخته فـراهم را روسـتایی مهـاجران و غیربومی
  زمینـه فرهنگـی، و اجتمـاعی خاص مسائل ایجاد دلیل

 سـبب نیـز را هـا بافت ایـن فرسودگی و تخریب تشدید
شــناخت  ).218: 1390زاده، ابــراهیم( اســت شــده

ي فرسوده، تحلیل مسـائل و اتخـاذ رویکـرد بـر ها بافت
 تــرین مهممــدیریتی، یکــی از  هــاي اولویتاســاس 

معیارهاي تعیـین کننـده فرآینـد بهسـازي و نوسـازي 
ي هـا بافت. سـاکنان رود میي فرسوده به شمار ها بافت

فرسوده با مشکالت متعدد اقتصادي و اجتماعی دسـت 
یجـاد ایـن معضـالت از علـل ا هسـتند کـهبه گریبـان 

توسعه بافت فرسـوده بـوده و بـدون شـناخت و چـاره 
اقـدامات  تـوان نمی ها آناندیشی براي کاهش و یا رفع 

ــر ــدار محــالت صــورت داد مفیــدي را ب اي توســعه پای
از این رو نوسـازي بافـت فرسـوده  ).48: 1389خانی، (

شهري فرآیندي است که در برابر تغییرات عملکردها و 
. اما پذیرد مین آن انجام اکنااجتماع، توسط س نیازهاي

اقــدامات  جز بــهنوســازي در بافــت فرســوده در ایــران، 
 ي دربــارهبــراي عرضــه  اي تجربــهپراکنــده و کوچــک، 

ي فرسوده غیر تاریخی نـدارد و بیشـتر ها بافتنوسازي 
اقدامات انجام شده، در چارچوب ساماندهی مبتنـی بـر 

همکاران، تعریف و تعریض معابر بوده است (خسروي و 
 مشـکالت از کـه ایـران شهرهاي از یکی ).120: 1390
 پیرانشـهر شـهر بـرد می رنج فرسوده يها بافت از ناشی
 بطـن در را فرسـوده يها محلّـه زمـان گذر در که است
بافـت  ي محـدودهقـرار گـرفتن  .اسـت شده پذیرا خود

ترانزیتـی  سـر راهفرسوده در غرب شهر پیرانشـهر، بـر 
مرکز تجاري این شهر، یکـی  عنوان بهمرزي و همچنین 

ن منطقه از شهر بوده است. لـذا ای توسعهاز عوامل عدم 
این منطقه از شهر باید دستخوش تغییراتـی از جـنس 

در ایــن راسـتا در پــژوهش نوسـازي و بهســازي شـود. 
ــده اســت بافــت مرکــزي شــهر را  حاضــر ســعی گردی
 شناسایی نموده و با توجه به اهمیـت بافـت و تـأثیرات
اجتمــاعی و اقتصــادي آن بــر روي شــهر، بــه ظرفیــت 
ســنجی تــوان منطقــه بــراي امــر بهســازي و نوســازي 
پرداخته و مناطقی با الگوهاي خـاص بـراي بهسـازي و 
نوسازي بافت فرسوده مورد تأکید مشخص نمـاییم. بـا 
توجه به ماهیت و موضـوع پـژوهش متعـددي در ایـن 

ه بــر راســتا و اهمیــت بررســی تــأثیرات بافــت فرســود
و اقتصادي و فرهنگی صورت گرفتـه  وضعیت اجتماعی

بــه پــژوهش تــدوین  تــوان میاســت کــه از آن جملــه 
ــتردام ( ــانی آمس ــور جه ــدگان منش ــه 1975کنن )، ک

خواستار تغییرات وسیع در مـوازین و مقـررات اجرایـی 
ي فرسوده شهري شـدند بـه نحـوي ها بافتمداخله در 

و در آشتی دادن فضاهاي کالبـدي قـدیمی  بتوانندکه 
)، در 1997( 1فضاهاي زندگی مدرن توفیق یابند. پرتـر

پژوهشی تحت عنوان استراتژي نو در توسعه اقتصـادي 
مناطق داخلـی شـهرها بـه نقـش نهادهـاي محلـی در 

کنـد و معتقـد اسـت کـه  احیاي این مناطق تأکید می
ــات،  ــید، مالی ــر سوبس ــت نظی ــتقیم دول ــارت مس نظ

 جاي بـه هـا بافتفعـالیتی مسـتقیم در ایـن  هاي نامهبر
                                                        
1. Porter  
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هریسون و  نتیجه مثبت، کامالً معکوسی خواهد داشت.
چرا تجـارت ")، در پژوهشی با عنوان 1997( 1گلسمیر

باعث عقب افتادگی سطح توسعه مناطق داخلی شهرها 
کـه دولـت نقـش مهمـی در  شـود مییادآور  "شود می

کنـد و  دي ایفـا میهاي اقتصا ي سیاست پیشبرد توسعه
ــی نیــز حل ــت و بخــش نهادهــاي محل ــه اتصــال دول ق

ــتند ــی هس ــون ( .خصوص ــود و پارکیس در  )،1990جی
سطوح کالبدي و بافت فرسـوده "تحقیقی تحت عنوان 

شهري مطالعـه مـوردي شـهرهاي امرکیـاي شـمالی و 
به این نتیجه رسیده است که توجه بیش از حـد  "اروپا

اقدامات پراکنده و جزئـی از به ساختارهاي اقتصادي و 
هـاي فرسـوده  سوي متولیان در خصوص نوسازي بافت

ــت. ــده اس ــه ش ــت مواج ــا شکس ــن ب ــهري در ای  ش
زیبـا سـازي ")، در تحقیقی بنـام 1889( 2کامیلوسیته

که بعد تبدیل به کتاب هنر ساختن شهر شد،  "شهرها
ــازي  ــا بافتبهســازي و نوس ــنهاد ه ــوده را پیش ي فرس

ایرانی در ایـن زمینـه  هاي پژوهش . همچنین ازکرد می
ارزیـابی ")، با عنـوان 1393ملکی ( پژوهشبه  توان می

نوسازي و بهسازي بافت فرسـوده ایـذه یـا اسـتفاده از 
ــن  "سیســتم اطالعــات جغرافیــایی اشــاره کــرد. در ای

معیار کالبـدي ( عمـر، نـوع  5پژوهش محقق به نقش 
) بناهـامصالح، مساحت، قیمت و وضعیت دسترسی بـه 

و مشـخص  کنـد میدر نوسازي بافـت فرسـوده تأکیـد 
اصلی و وضعیت دسترسی به بافـت  هاي راهکند که  می

عامل تأثیر گذار در نوسـازي بافـت فرسـوده  ترین مهم
بررسی ")، تحت عنوان 1391دویران ( باشد. میشهري 

 "مداخله در ساماندهی بافت فرسوده و ناکارآمد شهري
احیـاء  هاي طرحتحلیلی بر  )، با عنوان1389یا مؤمنی (
ي فرسوده اشاره کرد. کـه هـر کـدام ها بافتو نوسازي 

براي رفع مشـکالت بافـت فرسـوده شـهري از روش و 
گوناگونی در تجزیه و تحلیل و تأیید فرضیات  هاي مدل

 هـا آن. که عمده هـدف و نگـرش اند کردهخود استفاده 
ــع و  ــایی موان ــوده و شناس ــت فرس ــه در باف ــه مداخل ب

موجود و ارائه راه کارهـاي مناسـب جهـت  هاي تیکاس
ساماندهی بافت محدود شـده اسـت.مطالعه حاضـر بـا 

                                                        
1. Harrison and Glasmeier 
2. Kamila site 

یابی به دو هـدف توجه به موضوع آن در راستاي دست
  زیر انجام گرفته است:

شـهر  غربـیشناسایی محدوده بافت فرسوده منطقـه  -
 و طبیعی کالبدي هاي شاخصبا توجه به  پیرانشهر

 مـدیریت اعمـال و( نظـر مـورد فرسوده بافت تحلیل -
ــه ــوع از بهین ــا بهســازي ن ــازي ی ــا )نوس ــتفاده ب  از اس

 فازي. مراتبی سلسله تحلیل مدل و فازي عملگرهاي
  

 مبانی نظري
، جهـان کنیم مـیزنـدگی  نآ درجهانی که امروزه 

شهري است کـه متأسـفانه نتیجـه آن دوري از محـیط 
اسـت کـه  هایی تعادلطبیعی و پذیرش ناخواسته عدم 

ــاموزون  و فضــاي شــهري نشــأت  ها انســاناز روابــط ن
 مـداوم. توسعه فیزیکی شهر فرآینـدي پویـا و گیرد می

است که طی آن محدوده شهر و فضاي کالبـدي آن در 
حیات عمودي و افقی از حیث کمـی و کیفـی افـزایش 

باشـد فضـا و  برنامـه بیو اگر این روند سریع و  یابد می
مواجه خواهد ساخت (حبیبی و  کالبد شهر را با مشکل

کلی کاهش کـارایی هـر  طور به). 14: 1386همکاران، 
، فرسـودگی آن را در پـی دارد. هنگـامی کـه اي پدیده

از شـهر بـه علتـی رو بـه  اي محـدودهحیات شهري در 
ــود  ــیرک ــد  رود م ــدوده در رون ــهري آن مح ــت ش باف

ي ها بافت. پدیده فرسودگی در گیرد میفرسودگی قرار 
اجتماعی  هاي فعالیتشهري کالبد بافت و همچنین بر 

). 177: 1388( شـکوهی،  گـذارد میو اقتصادي آن اثر 
بافت فرسوده شهري به دلیل عـدم توجـه بـه الزامـات 
کالبدي، اقتصادي، اجتمـاعی، یـا از بـین رفـتن حـس 

 هاي آسـیبالزم بـراي  هاي زمینه، ها بافتتعلق در این 
نظریـه مربـوط بـه آسـیب  .اند هآورداجتماعی را فراهم 

 عوامـلکه  دارد میشناسی کالبدي بافت فرسوده بیان 
 اختالف دما، هوایی، و آب وضعیت شامل طبیعی محیط
 هـوا، رطوبـت درصـد بـارش، میـزان حـرارت، درجـه

 بـاد سرعت خورشید، اشعه تابش و نور میزان یخبندان،
 ترکیـب و زیرزمینـی هـاي آب سطح آن، وزش جهت و

 پوشش خاك، ساختمان و بافت ،دران محلول هاي نمک
 ویژه به خیزي زلزله و شناسی زمین هاي ویژگی گیاهی،
 ایجـاد در زمـین هاي الیـه حرکـت و ها گسـل وجـود
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 فرسـایش تشدید و فرسوده هاي بافت کالبدي تغییرات
 بایسـتی شـهري ریزان برنامه و مجریان و بوده مؤثر آن

کارشناسی، راهکارهاي جلوگیري  مطالعات انجام ضمن
را به کار بندند  ها آناز تأثیر این عوامل یا تعدیل اثرات 

بــا ایــن وجــود بافــت فرســوده  ).25: 1372(شــکویی، 
  شناسایی کرد؟؟ آن را توان میچیست؟ و چگونه 

 نوعی تظاهر ي فرسودهها بافت تعریف بافت فرسوده:
 مناطق عموماً و زیستی هاي مجموعه ساختار در بیماري
 و بـروز در چنـدي عوامـل و گردند می محسوب شهري
 به عوامل توان می میان از که اند دخیل ها آن گیري شکل

 -اقتصــادي زیســت محیطــی، عملکــردي، کالبــدي،
 از یـک هـر مخرب تأثیرکرد.  اشاره فرهنگی اجتماعی،

 کیفـی و کمـی هـاي ارزش کـاهش سـبب فـوق عوامل
 بـا و شـود می شـهر از هایی محـدوده در محیط زیست،

 قبیـل ایـن در عملکـردي  -سـکونتی هـاي ارزش نزول
 هـا نآ در بهسـازي و بازسـازي نوسازي، امر ها محدوده
 هـا نآ در تحول و تغییر عدم به میل و گردد می متوقف
 هـا نآ در ناکارآمدي و فرسودگی حالت و یابد می فزونی

 شهري ي فرسوده بافت ترتیب بدین و شود می مستولی
 و گیـرد می شکل مخرب عوامل تأثیر از بازتابی عنوان به
 و همـه کـس بـه متعلـق تدریج به که فضایی صورت به

 ادامه خود حیات به باشد کس هر براي سکونت غیرقابل
 شـده، بیان هاي ویژگی). 131: 1388(مطوف،  دهد می
 ضـروري اقـدامات و قـدیمی و فرسـوده بافـت بین مرز
 . بنـاکند می تبیین را ها آن نوسازي و بازسازي منظور به
 اطـالق بـافتی بـه ناکارآمـد و فرسـوده بافت تعریف به

 کیفـی و کمـی هـاي ارزش کـاهش دران کـه گردد می
 در حـالی کـه در باشد کرده بروز انسانی محیط زیست

 تنها نه آن، ساختار دلیل به کارآمد، ولی قدیم بافت یک
 بلکـه نـدارد، نقشـی دران مخـرب عوامـل از یـک هیچ

 ارزش بافـت، متشـکله عناصر بین هارمونی و هماهنگی
 بافـت قـدمت رو این . ازبخشند می آن به نیز را تاریخی

 قلمـداد آن ناکارآمـدي و فرسـودگی مـالك توانـد نمی
شـکل  شـروع بدو در که هایی بافت بسیارند چه و گردد
 محسـوب شـهري ناکـار آمـد يها بافت زمره در گیري

 فرسودگی و ناکار آمـدي توان می رو این از و گردند می
( مهندسـین  گرفـت نظـر در یکـدیگر معادل ها دران را

 شـهري فرسـوده ). بنابراین بافت1: 1382مشاور امکو، 

 شـود می اطالق شهرها قانونی  محدوده از هایی عرصه به
 مناسب برخورداريِ عدم کالبدي، فرسودگی دلیل به که
ــر و خــدمات تأسیســات، ســواره، دسترســی از  زی

 مکـانی، ارزش از و بوده پذیر آسیب شهري هاي ساخت
 بـه هـا بافت برخوردارند. ایـن نازلی و اقتصادي محیطی

 خـود نوسـازي امکان ها آن مالکین و ساکنین فقر دلیل
 اي انگیـزه گـذاران سـرمایه نیـز و نداشـته را خودي به

: 1388ندارنـد. (مطـوف،  را دران گذاري سرمایه جهت
129.(  

به معنی تجدید بناي کامل مناطق موجود نوسازي: 
(که تا حدي تنزل  ها درانبراي ارتقاء کیفیت زندگی 

یافته که دیگر قابل اصالح نیست) و نیز، بناي مناطق 
  جدید شهري

از  هایی مداخلـهبهسازي شهري به مجموعـه بهسازي: 
شـهري  هاي محلـهاصالح وضع بناها، فضاها و بهسازي 

بر اساس یک سطح جـامع و هماهنـگ بـه نحـوي کـه 
از بـین ببـرد گفتـه  ها درانحالت فرسودگی و رکود را 

. در این مداخله اصل بر وفاداري بـه گذشـته و شود می
. دخالـت در ایـن هاسـت درانحفظ آثار هویت بخـش 

مستلزم رعایت مقررات سازمان میراث فرهنگی  ها بافت
 نوســازي و بهســازي ).36: 1379(حبیبــی،  باشــد می

 متفـاوت، هاي جنبـه از شـهري ي فرسـوده يهـا بافت
 از عمـدتاً آن سـاکنان .باشد می پیچیده بسیار موضوعی

 انـدکی شـغلی هاي فرصت از و بوده جامعه پایین اقشار
 دون پایــه مشــاغل بــه تــن ناچار بــه و برخوردارنــد

 آنـان بـه نـاچیزي شـهري خدمات طرفی از ؛سپارند می
 هـا کاربري تنـوع بـاال، فرسودگی دلیل به .شود می ارائه

و...)  آموزشـی درمـانی، سـبز، فضاي تفریحی، تجاري،(
 که باورند این بر گري و فنشتاین .شود می دیده ندرت به

 هـا بافت ایـن در بایـد اصـلی مـؤثرِ نهاد عنوان به دولت
 مسکنِ همچون اساسی و اولیه نیازهاي و نماید مداخله
 طریـق از اشـتغال هاي فرصـت آموزشی، مراکز مناسب،
 فـراهم را ساکنان روزمره نیازهاي تأمین و خُرد مشاغل
  ).Vidal, 1996: 178 نماید (

و منطق  ها مجموعهپایه و اساس فازي:  AHPتکنیک
زاده مطـرح شـده اسـت. در سـال  لطفی وسیله بهفازي 
پروفسور عسگر لطفی زاده، اولین مقاله خـود را  1965

ي فازي منتشـر ها مجموعهدر زمینه فازي تحت عنوان 
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از پرتـو یـک جهـان بینـی در  اي اولیـهکرد که جرقـه 
بود. این مقالـه اولـین قـدم در  و علومعرصه ریاضیات 

رچوب از جهـان در چـا گرایانـه واقعمعرفی بینشی نو و 
مفاهیم کامالً بدیع اما بسیار سازگار با طبیعـت انسـان 

دو محقـق  1983) اما در سال 11: 1389(عطائی،  بود
روشی را بـراي » الرهورن و پدریک« هاي نامهلندي به 

مراتبی فازي پیشنهاد کردند کـه فرایند تحلیل سلسله 
اساس روش حداقل مجـذورات لگـاریتمی بنـا نهـاده بر

محاسـبات و پیچیـدگی مراحـل روش  شده بود. میزان
سـال  امـا در باعث شد مورد اقبـال قـرار نگیـرد. ها آن

روش تحلیــل «روش دیگــري تحــت عنــوان  1996
توســط یــک محقــق چینــی بــه نــام )» EA(اي توســعه

د. اعـداد مـورد اسـتفاده در ایـن گردیـ ارائـه» چانگ«
ــاهیم و روش ــه مف ــتند ک ــازي هس ــی ف ــداد مثلث ، اع

 شود میتشریح  EAروش  اساسبر فازي  AHPتعاریف
  )250: 1392،مؤمنی(
  

 قلمرو محدوده مورد مطالعه
موجــود در  هاي شهرسـتانشهرسـتان پیرانشـهر از 

 جغرافیـایی مختصـات. باشد میاستان آذربایجان غربی 
 36 تـا دقیقـه 24 و درجـه 36 از پیرانشـهر شهرسـتان

 50 و درجـه 44 از و شـرقی طـول دقیقـه 57 و درجه
 دارد قـرار شمالی عرض دقیقه 32 و درجه 45 تا دقیقه

 از سردشـت، بـه جنوب از نقده، و اشنویه به شمال از و
 .اسـت محـدود عراق کشور به غرب از و مهاباد به شرق

 2017 در حـدود مسـاحتی بـا پیرانشـهر شهرسـتان
 داراي کشوري تقسیمات آخرین اساس بر کیلومترمربع

 در( وگردکشـانه) مرکـزي در بخـش( پیرانشهر شهر 2
 شـهر باشـد کـه می دهسـتان پـنج نیز و) الجان بخش

 شـده واقع مرکزي بخش از پیران دهستان در پیرانشهر
ــه،  .اســت ــر اســاس آخــرین محاســبات انجــام گرفت ب

هکتـار،  632شهرستان پیرانشهر با مساحتی در حدود 
(مهندسـین  باشد میمرکز شهرستان پیرانشهر  عنوان به

همچنین بر اسـاس  ).19: 1391مشاور بوم نگار پارس، 
آمار منتشر شده از سوي سازمان ملـی آمـار، جمعیـت 
این شهر در آخرین سرشماري انجـام گرفتـه شـده در 

 باشـــد مینفـــر  70722، برابـــر بـــا 1390ســـال 
)www.amar.org.it.(

  

  
  موقعیت جغرافیایی شهرستان پیرانشهر و محدوده مورد مطالعه: 1شکل 

 1393مأخذ: ترسیم نگارندگان، 
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  روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف گذاري کاربردي بوده 

 "تحلیلـی -توصیفی" ها دادهو از لحاظ شیوه گردآوري 
. جهت رسـیدن و دسـتیابی بـه هـدف نهـایی باشد می

ي مربـوط بـه هـا دادهپژوهش ابتدا به تولید و تشـکیل 
عوامل طبیعی تأثیرگذار در بهسـازي و نوسـازي بافـت 

منـوال اقـدام بـه تهیـه  بـر همـینفرسوده اقدام شـد. 
شـاخص اصـلی و تأثیرگـذار در  7مربوط بـه  هاي الیه

ابنیه، عمر بهسازي و نوسازي بافت یعنی نقشه ( قیمت 
و قدمت ابنیه، نوع مصالح، مساحت ابنیه، شیب زمـین، 

مسکونی وضعیت دسترسی بـه  واحدهايتعداد طبقات 
بافت) گردید. سپس با استفاده از مدل تحلیل سلسـله 

) و همچنـین عملگرهـا و توابـع Fuzzy AHPمراتبـی (
) به وزن دهی و ارزیابی Gama, Sum, productفازي (
بافت فرسوده منطقـه مرکـزي  هاي ظرفیتو  ها قابلیت

شهر جهت نوسازي و بهسازي بافت و همچنین مقایسه 
آمـده از توابـع فـازي و مـدل تحلیـل  بـه دسـتنتایج 

لحـاظ روش  ازسلسله مراتبی فازي اقدام شـده اسـت. 
ی که این پژوهش نسبت بـه های تفاوت شناسی پژوهش

هاي پیشـین دارد اختصـاص دادن دو نـوع وزن  تحقیق
مورد نظر اسـت  هاي الیه(کارشناسی و توابع فازي)، به 

، و ArcGISبـه الیـه در محـیط  هـا وزنیعنی بـا دادن 
سـطوح کالبـدي و طبیعـی در  هـاي ارزش کمی کردن

از طریـق سـه عملگـر  تعیین سطح فرسـودگی بافـت،
ــاوت ( ــازي،AND, Product, Sumمتف ــت  ) ف اولوی

راستاي سیاست  بافت فرسوده را در هاي بلوك دارترین
و همچنـین  شـدهبهسازي و یـا نوسـازي آن مشـخص 

براي حصول به نتیجه بهتر و دقیقتر به مقایسـه نتـایج 
و نتایج حاصـل  GISحاصل از بررسی سه عملگر فازي 

 پرداخته شده اسـت. fuzzy Ahpهاي کارشناسی از وزن
گانـه  7 هاي شـاخصمربوط به  هاي الیهجهت ساختن 

 Arc GIS 10.1 افــزار مــورد ارزیــابی پــژوهش از نــرم
  استفاده شده است.

 

  
  : فرایند انجام پژوهش2شکل 
  1393پژوهش،  هاي یافتهمأخذ: 

 
  و متغیرهاي پژوهش ها شاخص

ــاخص ــر  هاي ش ــژوهش حاض ــابی در پ ــورد ارزی م
 درکه  باشد میکلی در قالب شاخص کالبدي  صورت به

متغیر براي شناسایی مناطق اولویـت دار بـراي  7از  نآ
سـوده مـورد اسـتفاده قـرار نوسازي و بهسازي بافت فر

  گرفته است.
 

  

مراحل پژوهش

انتخاب موضوع و 
هدف گذاري  

پژوهش

شناخت شاخص 
ها و تولید الیه  

هاي پژوهش

بکارگیري توابع و 
مدل ها جهت 
تحلیل داده ها

ارزیابی و مقایسه  
نتایج بدست آمده

دست یابی به 
نتیجه نهایی و 
پاسخ به سواالت
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 : شاخص و متغیرهاي پژوهش1جدول 
   نام شاخص طبقات تحلیل طبقات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 کالبدي هاي شاخص

   میلیون تومان 5باالي  قیمت خیلی باال
  
 بناهاقیمت 

میلیون تومان 5الی  5/1 قیمت باال  
 میلیون تومان 5/1هزار الی 500 قیمت متوسط

 هزار تومان 500کمتر از  قیمت کم
   سال 10کمتر از  قدمت کم

 سال 20الی  10 قدمت متوسط بناهاقدمت یا طول عمر 
 سال 30الی 20 قدمت باال

 سال بیشتر30 قدمت خیلی باال
   متر 100الی  0 مساحت کم

 متر 200الی  100 مساحت متوسط بناهامساحت 
 متر 300الی  200 مساحت باال

 متر 300باالتر از  مساحت خیلی باال
   متر 5با عرض کمتر از  کیفیت پایین

 متر 10الی  5 متوسط کیفیت بناهاوضعیت دسترسی به 
 متر 10باالتر از  کیفیت خوب

.......... .......... 
   یک طبقه وضعیت غیر مطلوب

 دو طبقه وضعیت متوسط مسکونی واحدهايتعداد طبقات 
 سه طبقه و بیشتر وضعیت مطلوب

.......... .......... 
   درجه 3کمتر از  وضعیت مطلوب

 درجه 8الی  4 متوسطوضعیت  شیب زمین
 درجه 15الی  9 وضعیت غیر مطلوب

.......... .......... 
   فلزي کیفیت پایین

 آجر همراه با آهن کیفیت متوسط نوع مصالح
 با بلوك آجر همراه کیفیت خوب

 بلوك همراه با چوب کیفیت خیلی خوب
  1393پژوهش،  هاي یافتهمأخذ: 

  
  پژوهش هاي یافته

ـــل داده  ـــه تحلی ـــژوهش در مرحل ـــات پ و اطالع
متغیر مورد  7مربوط به  هاي نقشهبه ترسیم  بایست می

کالبـدي محـدوده مـورد  هاي شاخصاستفاده در قالب 
. لذا براي انجام این امر ابتدا اقـدام شد میمطالعه اقدام 

به تهیه نقشه پایه از منطقـه مـورد مطالعـه و تشـکیل 
مربوط به هـر کـدام از  هاي الیهو ترسیم  ها دادهپایگاه 

گردیـد  Arc GIS افـزار گانه در قالب نـرم 7متغیرهاي 
  زیر نمایان گشت: صورت بهکه نتیجه آن 
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  بناهااز راست به چپ) نقشه مساحت، قدمت، نوع مصالح و قیمت : (3شکل 

  1393مأخذ: ترسیم نگارندگان، 
  

  

  
  شیب زمین، وضعیت دسترسی به بافت و تعداد طبقات واحدهاي مسکونیاز راست به چپ) نقشه : (4شکل 

  1393مأخذ: ترسیم نگارندگان، 
  



 145                                                                          ...   يعملگرها یقو تلف يشهر یدارتوسعه پا یکردبافت فرسوده بارو يو بهساز ينوساز

 
 

در ادامه روند انجام عملیات پژوهش پـس از تهیـه 
الیه  7پژوهش که شامل  متغیرهايمربوط به  هاي الیه
اقدام به فـازي بودند،  و طبیعی کالبدي هاي شاخصاز 

 Fuzzyبا اسـتفاده از جعبـه تحلیلـی ( هاي الیهسازي 

membership افزار  ) در قالب نرمArc GIS  شد. سپس
بـه تحلیـل  ها الیـهدر مرحله بعدي بعد از فازي سازي 

فازي  عملگرهايپژوهش با استفاده از توابع و  هاي الیه
فـازي اقـدام  ANDبا اسـتفاده از تـابع  ابتداگردید که 

ساخت نقشه مربوط به مناطق پیشـنهادي اولویـت دار 
براي نوسازي بافت فرسوده شد. براي اعمال این عملگر 

ساخته شده از رابطه زیر اسـتفاده شـده  هاي یهالروي 
  .است

흁풄풐풎풃풊풏풂풕풊풐풏		 = Min (흁푨, 흁푩, 흁푪, … . ) 

  
  فازي And : نقشه نهایی مناطق اولویت دار براي امر نوسازي بافت فرسوده با استفاده از عملگر5 شکل

  1393نگارندگان، مأخذ: محاسبات و ترسیم 
  

این عملگر در یک موقعیت مشخص حداقل درجـه 
سلولی را استخراج نموده و در نقشه  واحدهايعضویت 

. عملگر اشتراك فازي منجـر بـه گردد مینهایی منظور 
پدید آمدن یـک تخمـین محافظـه کارانـه از عضـویت 

. شـود می کوچـکمقادیر با تمایل به ایجاد  اي مجموعه
اعظمی از منـاطق بـراي  هاي قسمتمطابق این عملگر 

به ، علت این امر عمدتاً امر نوسازي پیشنهاد شده است
عدم وجود فـاکتور خـاص جهـت تعیـین مکـان  خاطر

 فاکتورهامناسب و ضعف این عملگر در اعمال اثر همه 

حـدود  لذا همـین امـر موجـب قـرار گـرفتن .باشد می
یت دار براي امـر ردیف مناطق اولو از مناطق در 100/0

راي یابی مناطق مسـاعد بـ نوسازي شده است. در مکان
امر نوسازي، به دلیل مـورد اهمیـت واقـع نشـدن یـک 
فاکتور خاص جهت تعیین مکان مناسب و ضـعف ایـن 
عملگر در اعمال همـه فاکتورهـا، نتـایج حاصـل از آن 

 شـود.معیار اساسی مورد قبول واقع  عنوان بهتواند  نمی
بر همین اساس به منـاطق اولویـت دار پیشـنهادي در 

  باشند میداراي خصوصیات زیر  Andعملگر 
  

  فازي برحسب متر و درصد کاربري And: مناطق اولویت دار براي نوسازي با استفاده از عملگر 2جدول 
 Andجدول منطق 

 مناطق متر)( مساحت میانگین(متر) درصد کاربري
020/0   اولویت ضعیف 7093 1013 
979/0  اولویت قوي 331199 2608 

 1393مأخذ: محاسبات و ترسیم نگارندگان، 
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  فازي برحسب متر و درصد کاربري Andاولویت دار براي نوسازي با استفاده از عملگر  نمودار مناطق: 6شکل 

  1393مأخذ: محاسبات نگارندگان، 
  

 کـه عملگـر دهـد می) نشـان 2مندرجات جـدول (
AND  ــازي ــر نوس ــراي ام ــادي را ب ــی زی ــاطق خیل من

خص اسـت منـاطقی بـا که مش طور به کند میپیشنهاد 
 98/0متر مربع زیر بنا حـدود  331199اولویت قوي با 

ــود  ــه خ ــت فرســوده را ب درصــد از کــل مســاحت باف
که مناطق فاقد اولویت یا  طوري بهاختصاص داده است 

 02/0زیـر بنـا و حـدود  7093اولویت ضعیف با متـراژ 
  .شود میدرصد از کل مساحت بافت را شامل 

عملگــر بعــدي بــراي ارزیــابی منــاطق اولویــت دار 
 متغیرهـايپیشنهادي براي امر نوسـازي بـا توجـه بـه 

. این عملگر نیز باشد میفازي  Productپژوهش، عملگر 
 ها الیـهسـاختن خروجـی از رابطـه زیـر بـر روي براي 

  .کند میساخته شده استفاده 
흁풄풐풎풃풊풏풂풕풊풐풏		=∏ 흁풊푵

풊 ퟏ  

  
  فازي Product : نقشه نهایی مناطق اولویت دار براي امر نوسازي بافت فرسوده با استفاده از عملگر7 شکل

  1393نگارندگان، مأخذ: محاسبات و ترسیم 
  

فازي، در یک موقعیت مشخص  Productدر عملگر 
ي مختلف درجه عضویت واحدهاي سلولی فاکتورهادر 

. گـردد میدر هم ضرب شده و در نقشه نهـایی منظـور 
با استفاده از این عملگر مقادیر عضویت فازي در نقشـه 

 کنـد میروجی کوچک شده و به سـمت صـفر میـل خ
نقشـه نهـایی  وجـود دارد. در آنبنابراین اثر کاهندگی 

ــر نشــان  ــن عملگ ــد میحاصــل از ای ــا ده ــه من طق ک
پیشنهادي براي امر نوسازي، از لحاظ اولویت دار بـودن 
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دسته تقسیم شده است. همین امر باعـث تفـاوت  5به 
فـازي  ANDمیان عملکرد این عملگر بـا عملگـر تـابع 

 Productشده است. جزئیـات دقیـق عملکـرد عملگـر 
ـــر نشـــان داده شـــده اســـت .فـــازي در جـــدول زی

  
  فازي برحسب متر و درصد کاربري Product : مناطق اولویت دار براي نوسازي با استفاده از عملگر3جدول 

 product جدول منطق
 مناطق متر)مساحت( (متر) میانگین درصد کاربري

 اولویت قوي و خیلی قوي 331199 2608 979/0
 اولویت متوسط 3263 1631 009/0
 اولویت ضعیف 3022 756 008/0
 اولویت خیلی ضعیف 808 808 002/0

  1393 مأخذ: محاسبات و ترسیم نگارندگان،
  

  
  فازي برحسب متر و درصد کاربري Productاولویت دار براي نوسازي با استفاده از عملگر  نمودار مناطق: 8شکل 

  1393مأخذ: محاسبات نگارندگان، 
  

  Product) مبین ایـن اسـت کـه عملگـر 3جدول (
ــا جزئیــات  فــازي بــرخالف عملگــر پیشــین منــاطق ب

ــق ــنهاد  تري دقی ــازي پیش ــر نوس ــراي ام ــد میرا ب  کن
که مناطق با اولویت قوي و خیلی قـوي بـراي  طوري به

متـر  331199امر نوسازي با داشتن مساحتی بـالغ بـر 
در  شـود میاز سهم کـل بافـت را شـامل  97/0مربع و 

اسـت کـه منـاطقی کـه داراي فاقـد اولویـت یـا  حالی
فقـط  دانـ بودهاولویت خیلی ضعیف براي امـر نوسـازي 

بافـت را  از سهم کل 002/0متر یعنی تنها  808حدود 
عملگـر  به خود اختصـاص داده اسـت. عـالوه بـر ایـن

Product متر مربـع را  3263مناطقی با مساحت  فازي
ــط و  ــت متوس ــع را داراي  3022داراي اولوی ــر مرب مت

  کند میاولویت ضعیف براي امر نوسازي معرفی 
اما آخرین عملگر مورد استفاده در مطالعـه حاضـر 

. این عملگر مکمـل عملگـر باشد میفازي  Sumعملگر 
رابطـه  صـورت بهکـه  باشد می) Productضرب فازي ( 

و با استفاده از آن مقـادیر عضـویت  شود میزیر تعریف 
میـل  1فازي در نقشه خروجی بزرگ شده و به سـمت 

  کند می
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흁풄풐풎풃풊풏풂풕풊풐풏		= 1- (∏ (ퟏ − 흁풊푵
풊 ퟏ ) 

  
  فازي Sum : نقشه نهایی مناطق اولویت دار براي امر نوسازي بافت فرسوده با استفاده از عملگر9شکل 

  1393مأخذ: محاسبات و ترسیم نگارندگان، 
  

 دهـد میاین عملگر نشان  عملکردنتایج حاصل  از 
که مناطق پیشنهادي اولـویتی بـراي امـر نوسـازي بـه 

منظمی تقسیم شده است. بدین معنـی کـه  هاي دسته
بوده است که قسمتی از  به صورتیمکانیزم این عملگر 

ــر  ــت نمــوده و درنتیجــه اث فاکتورهــا یکــدیگر را تقوی
بهتـرین مکـان  انتخـابدر . گذارنـد میافزایشی بـرهم 

بــراي امــر نوســازي بــه دلیــل ارتبــاط افزایشــی بــین 
)، بناهـافاکتورهاي (شـیب زمـین و دسترسـی و عمـر 

مناطقی را که داراي بیشترین عضـویت از فاکتورهـاي 
بـراي  مناطقی با اولویت قوي عنوان بهگفته شده  باشد 

کـه در جـدول  طوري بـه کنـد میامر نوسازي پیشنهاد 
  چنین نتیجه گرفت: توان میست  ) آمده ا4(

تري را  فازي مناطقی با جزئیات دقیـق Sumکه منطق 
طوري کـه از  کنـد بـه براي امـر نوسـازي پیشـنهاد می

متـر  338292هاي بافـت یعنـی  مساحت کل قسـمت
از  72/0متـر مربـع کـه شـامل  244023مربع، حدود 

ال از لحـاظ  عنوان مناطق ایده سهم کل بافت است را به

یت دار بودن براي امـر نوسـازي پیشـنهاد کـرده و اولو
 41502درصد از سهم بافـت بـا مسـاحت  11/0حدود 

عنوان منـاطقی بـا اولویـت ضـعیف و خیلـی  متر را بـه
از کـل سـهم بافـت بـا مسـاحت  16/0ضعیف و حدود 

متر مربـع  5/1884متر مربع با میانگین متراژ  52767
مشـخص  را داراي اولویت متوسـط بـراي امـر نوسـازي

تر بودن جزئیات این عملگر  نماید. که نشان از دقیق یم
  باشد. نسبت به عملگرهاي پیشین می

اما در مرحله بعد سعی شد با استفاده از مدل فازي 
دیگري نتایج به دست آمده مورد ارزیابی قـرار بگیـرد. 

  Fuzzy AHPبر همین اساس از مدل سلسـله مراتبـی 
براي مقایسه نتایج استفاده شـد. در ایـن مـدل بعـد از 
وزن گذاري متغیرهاي پژوهش در قالـب اعـداد فـازي 

هاي متفاوتی از حداقل وزن تا  مثلثاتی، متغیرها با وزن
ــد کــه در جــدول ( ) 5حــداکثر وزن مشــخص گردیدن

  توان دید. می

  
  

  فازي برحسب متر و درصد کاربري Sum: مناطق اولویت دار براي نوسازي با استفاده از عملگر 4جدول 
 Sumجدول منطق 

 مناطق متر)مساحت ( (متر) میانگین در صد کاربري
 اولویت خیلی ضعیف 21312 21312 063/0
 اولویت ضعیف 20190 3365 059/0
 اولویت متوسط 52767 5/1884 155/0
 اولویت قوي و خیلی قوي 244023 2490 721/0

  1393مأخذ: محاسبات نگارندگان، 
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  فازي برحسب متر و درصد کاربري Sumمناطق اولویت دار براي نوسازي با استفاده از عملگر  : نمودار10 شکل

  1393مأخذ: محاسبات نگارندگان، 
  

  Fuzzy AHPپژوهش براي امر نوسازي با استفاده از مدل  متغیرهاي:  وزن 5جدول 
 نرمال شده وزن نرمال نشده معیار
264/0 1 قدمت  

948/0 نوع مصالح  250/0  
739/0 قیمت  195/0  

575/0 دسترسی  152/0  
177/0 شیب زمین  047/0  

214/0 تعداد طبقات  056/0  
143/0 مساحت  038/0  

  1393مأخذ: محاسبات نگارندگان، 
  

  
   Fuzzy AHP: نقشه نهایی مناطق اولویت دار براي امر نوسازي بافت فرسوده با استفاده از مدل 11شکل 

  1393مأخذ: محاسبات و ترسیم نگارندگان، 
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فازي بعد از وزن گـذاري  مراتبی سلسهمدل تحلیل   
)، اقـدام بـه تهیـه 5جدول ( هاي وزندر قالب  متغیرها

الیه همپوشانی نهایی گردید که براي این کار از جعبـه 
  افــزار در قالــب نــرم Weighted Overlayتحلیلــی 
Arc GIS دهنـده ایـن  استفاده شده است. نتایج نشـان

 Sumموضوع است که این مدل همانند عملگـر فـازي 

هماننـد  هـا دادهعمل کرده اسـت و بـا توجـه بـه وزن 
 گرایش افزایشی و صعودي داشـته اسـت. Sum عملگر

وسـیع  طور بـهغربی بافـت را  هاي قسمت این مدل نیز
مساعد و داراي اولویت قـوي بـراي نوسـازي پیشـنهاد 

 وضـوح به تـوان میکه در جدول زیـر  طوري به کند می
  .مشاهده نمود

  

  فازي برحسب متر و درصد کاربري AHP: مناطق اولویت دار براي نوسازي با استفاده از مدل 6جدول 
 امر نوسازيبراي  Fuzzy AHPجدول 

 مناطق متر)مساحت ( (متر) میانگین صد کاربريدر
 اولویت ضعیف 27777 9259 082/0
 اولویت متوسط 249041 2515 736/0
 اولویت قوي 61474 1983 181/0

  1393مأخذ: محاسبات نگارندگان، 
  

  
  فازي برحسب متر و درصد کاربري AHP: نمودار مناطق اولویت دار براي نوسازي با استفاده از مدل 12شکل

  1393مأخذ: محاسبات نگارندگان، 
  

) قیــد شــده اســت  6طــور کــه در جــدول ( همــان
چنین نتیجه گرفت که مـدل سلسـله مراتبـی  توان می

AHP   فازي مانند عملگرSum  فـازي گـرایش مثبـت
که از کل مساحت بافت چیـزي حـدود  طوري بهداشته 

 عنوان بـهمتـر را  310515از سهم بافـت یعنـی  91/0
مناطقی با اولویت متوسط بـه بـاال بـراي امـر نوسـازي 

سـهم  از 082/0حدود  فقطپیشنهاد کرده در حالی که 
متر را داراي اولویت ضعیفت بـراي  27777بافت یعنی 
بـه  تـوان می. علت ایـن انتخـاب را داند میامر نوسازي 

قیمـت دادن وزن و امتیاز بیشـتر بـه قـدمت زمـین و 
 و نوع مصالح بکار رفته در ساخت بافـت دانسـت. زمین

تهاي بخش سعی گردیـد بـا اسـتفاده از مـدل در اناما 
) با اختصـاص دادن Fuzzy AHP(سلسله مراتبی فازي 

مشــخص بــه هــر یــک از متغیرهــا منــاطق  هــاي وزن
مساعدي براي امر بهسازي مشخص شـود. کـه بعـد از 

حداکثر و  صورت بهمتغیرها  هاي وزنانجام کل مراحل، 
  زیر نمایان گشت. صورت بهحداقل 

هاي متغیـر در جعبـه  ها به الیه با اضافه کردن وزن
الیـه همپوشـانی نهـایی  Weighted Overlayتحلیلی 

) نشان داده شـد. بـراي 12( حاصل گردید که در شکل
)  نیــز 8( تحلیــل هرچــه بیشــتر ایــن مــدل از جــدول

  استفاده گردید.
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  Fuzzy AHPپژوهش براي امر بهسازي با استفاده از مدل  متغیرهاي: وزن 7جدول 
 شدهنرمال  وزن نرمال نشده معیار
781/0 قدمت  206/0  

651/0 نوع مصالح  172/0  

823/0 قیمت  217/0  

871/0 دسترسی  230/0  

321/0 شیب زمین  085/  

185/0 تعداد طبقات  049/0  

149/0 مساحت  039/0  

  1393مأخذ: محاسبات نگارندگان، 

  
   Fuzzy AHP: نقشه نهایی مناطق اولویت دار براي امر بهسازي بافت فرسوده با استفاده از مدل 13شکل 

  1393مأخذ: محاسبات و ترسیم نگارندگان، 
  

  فازي برحسب متر و درصد کاربري AHP: مناطق اولویت دار براي بهسازي با استفاده از مدل 8جدول 
 بهسازي براي امر Fuzzy AHPجدول 

 مناطق متر)مساحت ( (متر) میانگین کاربري صددر
 اولویت ضعیف 26646 13323 078/0
 اولویت متوسط 279561 2410 826/0
 اولویت قوي 32085 2139 094/0

  1393مأخذ: محاسبات و ترسیم نگارندگان، 
  

توان چنین استنباط کـرد کـه  ) می8طبق جدول (
مــدل سلســله مراتبــی قــازي بــا اختصــاص دادن وزن 
بیشتر به قیمت زمین و وضـعیت دسترسـی بـه بافـت، 

عنوان منـاطقی بـا  هاي مرکزي بافت را  به تمام قسمت
کنـد.  اولویت متوسط براي امـر بهسـازي پیشـنهاد می

متـر،  338292طوري که از کل مساحت بافت یعنی  به
متر داراي اولویـت  279561آن را با متراژ  82/0حدود 

متر با درصد  26646متوسط براي امر بهسازي و  فقط 
عنوان مناطق داراي اولویت ضعیف براي امـر  ، به078/0

کند. لذا تنها تفاوت آن در مقابـل  بهسازي مشخص می
جداول ارائه شده بـراي امـر نوسـازي اولویـت متوسـط 

اعظمـی از منـاطق مرکـزي بـراي امـر دادن به بخـش 
  باشد. بهسازي می
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  فازي برحسب متر و درصد کاربري AHP: نمودار مناطق اولویت دار براي بهسازي با استفاده از مدل 14شکل 

  1393مأخذ: محاسبات و ترسیم نگارندگان، 
  

 هـاي تحلیلمطـابق  دهـد یمنتایج پژوهش نشـان 
انجام گرفته توسط عملگرهـاي فـازي و مـدل تحلیـل 

مرکــزي بافــت از  هاي قســمتسلســله مراتبــی فــازي 
و هسـتند  برخـورداراولویت بیشتري براي امر نوسازي 

فازي با جزئیات بیشتر  Sumاین موضوع توسط عملگر 
کـه  طوري بـهمورد تأیید قرار گرفته اسـت  تري دقیقو 

فقط مناطقی را براي امر نوسـازي پیشـنهاد  عملگراین 
از کـل سـهم بافـت را بـه خـود  72/0کرده که حدود 
هــاي  از دیگــر مالك همچنــین اســت. اختصــاص داده

 هـاي بلوك دار براي امـر نوسـازي تعیین مناطق اولویت
آن  هـاي بلوكکه میانگین مساحت  بوده اي ساختمانی

اصلی به دور بوده  هاي راهمتر باشد و از  2400بیش از 
درجـه شـیب نیز و از بافت تجاري شهر نیز جدا بوده و 

 10این منطقه از شهر باالي ساخته شده در  هاي بلوك
قـت در تحلیـل که خود نشان گر میزان د باشد. درجه 

  این عملگر بوده است
  

  گیري نتیجه
 گذارد می شهري حیات بر را خود رد پاي زمان گذر

 و اسـت حرکت در مکان و زمان در شتابان سرعتی با و
 ،شـود می حاصـل شـهر در آن سریع عبور از بعد آنچه
 شـک بی. است قبل با آن متفاوت معنایی القاي و تغییر

 و فضـاها فرسـودگی و فرسـایش آن نتـایج از یکـی

 هاي یشـیاند چاره مهـم این و است شهري هاي فعالیت

 بناهـاي .طلبـد یم شـرایط ایـن تعـدیل در را بسیاري

 علـل بـه پیرانشـهر، ي فرسـوده هـاي بافت در موجـود

 و دوام بـی مصـالح از استفاده قدمت،: جمله از گوناگون
 ،سـاز و  ساخت صحیح هاي شیوه رعایت عدم و کم دوام

  مسـئلهنیسـتند.  برخـوردار الزم پایداري و استحکام از
 گویی پاسخ در ها بافت این ناتوانایی و کارایی عدم دیگر

 و نامناسـب هاي دسترسـی. است شهروندان نیازهاي به
امداد  عملیات اینکه بر افزون ،ها بافت این ناپذیري نفوذ

 سبب ،کند می رو روبه مشکل با را خطر مواقع در رسانی
  سـواره دسترسـی امکان عدم گاه و سواره ترافیک ایجاد

 بـه معـابر ایـن همچنـین. شود می بافت این به ساکنان
 نظـارت امکـان عـدم و بسیار خمپیچ و  بودن دارا علت
 اجتمـاعی مشـکالت بـروز ي زمینـه مسـئوالن، و مردم

لذا توجه به مطالعات . آورده است به وجودرا  اي عدیده
ي فرسوده ها بافتدقیق در خصوص نوسازي و بهسازي 

. بـا ایـن تفاسـیر در باشد می و ضروريامري بس مهم 
پژوهش حاضر تالش شد به شناسایی منـاطق اولویـت 

واقـع  شهر پیرانشهردار براي امر نوسازي بافت فرسوده 
در استان آذربایجان غربی پرداخته شود. و جهت انجـام 

 و طبیعی متغیر در قالب شاخص کالبدي 7این مهم از 
ل براي تهیه الیه مربوطه استفاده گردید. و بـراي تحلیـ

و  And, Product, Sumاز عملگرهـاي فـازي  هـا داده
) Fuzzy AHPهمچنین مدل تحلیل سلسـله مراتبـی (

استفاده شد. نتـایج حاصـل از پـژوهش نشـان داد کـه 
انجــام شــده عملگرهــاي فــازي و  هــاي تحلیلمطــابق 

همچنین مدل سلسله مراتبی فازي مناطق مرکـزي تـا 
کلـی مناسـب بـراي نوسـازي  صورت بهحاشیه بافت را 

 عملگرهـايانجـام شـده  هـاي تحلیل. مطـابق باشد می
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فازي و همچنین مدل سلسـله مراتبـی فـازي منـاطق 
کلـی  صـورت بهغربـی بافـت را  ي حاشـیهمرکزي و تا 

امـا ایـن موضـوع  باشـد میمناسب براي امـر نوسـازي 
بسـیار دقیـق و بـا  صـورت بهفازي  Sumتوسط عملگر 

کـه  طوري بـهشان داده شده اسـت. جزئیات بیشتري ن
نموده این عملگر مناطقی را براي امر نوسازي پیشنهاد 

درصد از کل سهم بافت را به خود اختصـاص  72/0که 
اي را مشـخص  سـاختمانی هـاي بلوكداده و همچنین 

 3000حـدود  هـاي بلوكیـانگین مسـاحت کرده که م
متـري باشــد و از مرکـز تجــاري شـهر دور بــوده و بــه 

نزدیـک اسـت کـه خـود  10/0مناطق که شیب باالي 
نشانگر میزان دقت در تحلیل این عملگـر بـوده اسـت. 
همزمان کردن یا تلفیق اثرات افزایش حاصـل از فـازي 
سازي داده در نقشـه خروجـی باعـث گشـته جزئیـات 

کنـد. در ایـن بـین البتـه  را نمایـان تري دقیقبیشتر و 
اصـلی، تجـاري  هاي شریانعواملی همچون نزدیکی به 

قیمت زمـین و  باال بودنبافت،  اي حاشیهبودن مناطق 
بافت در ایـن محـدوده  تنوع مصالح بکار رفته در ساخ

بر عدم انتخاب این منـاطق بـراي امـر نوسـازي بسـیار 
پـژوهش  هـاي تفاوتیکـی دیگـر از  نقش داشته است.

هاي پیشین مورد اهمیت واقـع شـدن  با پژوهش حاضر
دو معیــار (شــیب زمــین و تعــداد طبقــات واحــدهاي 

ــایج  ــه نت ــدن ب ــی ش ــاختمانی) در منته ــد میس  باش
که معیار شیب یکی از عوامـل اصـلی انتخـاب  طوري به

مختلف براي امـر نوسـازي و بهسـازي بـوده  هاي مکان
  است.

  
  پیشنهادها
 بافت هاي طرح در اساسی موضوعات از یکیدر آخر 

 انجام  نحوه. باشد می بافت در مداخله چگونگی فرسوده،
 طـرح، اهـداف و ابعـاد تـدوین و ترسـیم مطالعـات،

 مداخله نهاد یا سازمان ریزي، برنامه و طراحی هاي شیوه
 کـدام هـر... و اجـرا بنـديِ زمان اجرایی، هاي روش گر،

. طلبـد می را خـود مناسـب حـل راه که است اي مسئله
 هـر خاصِ موضوع با باید ها حل راه این که است بدیهی
 و اقتصـادي اجتمـاعی، قانونی، بستر با و متناسب طرح

یابـد.  تحقـق بتواند تا باشد داشته سنخیت آن فرهنگی

  فرسـودهبدین منظور جهت نوسازي و بهسـازي بافـت 
شهر پیرانشهر، الگوي راهبردي زیر را با عنـوان الگـوي 

  .کنیم میمطلوب کاربري شهري پیشنهاد 
  و تدوین مقررات مدیریت زمـین شـهري در بافـت

 تصمیمات اجرایی اتخاذ
  تعریض تمامی معابر براي عبور حداقل یک خودرو بـا

 مسکونی هاي پالكتملک و تخریب  ترین کمرعایت 
  محله هاي وروديطراحی 
  خالی و بناهاي متروك هاي زمیناستفاده از 
  ساخت و ساز صـنعتی کـه باعـث  هاي روشبهبود

 شود میکاهش و هدر رفت مصالح 
 جلب مشارکت اهالی در طرح، اجرا  نوسازي بافت 
  بـراي  ذینفـع هـاي گروهاعطاي امتیازات تشویقی بـه

 نوسازي
 تقویت نهادهاي عمومی براي سرمایه گذاري در بافت 
  

  منابع  
 تحلیلـی. 1390 یملک ینو گل آفر یسیزاده، ع یمابراه .1

مطالعه  ي؛و مداخله در بافت فرسوده شهر یبر سامانده
 یـايجغراف هاي پژوهشآباد، فصلنامه  شهر خرم يمورد
 .81شماره  ی،انسان

 ،و مهنـاز کشـاورز یبـیحب یـومرثاحمد، احمـد، کپور .2
 يشـهر ینـیبـاز آفر یتحول مفهوم شناس یر. س1389

 ي،فرسـوده شـهر يهـا بافتنـو در  یکـرديرو عنوان به
 .1شماره  ی،اسالم -یرانیفصلنامه مطالعات شهر ا

. جامعــه مــدنی و حیــات 1379 .محســنحبیبـی، سید .3
 0، شماره 7شهري، فصلنامه هنرهاي زیبا، دوره 

 یـاده. پ1386. عـدل ينظـر یدو سـع یومرثک یبی،حب .4
اطالعــات  یسـتمدر س جــواري هم هـاي ماتریس يسـاز
 ي،شـهر هـاي کاربري ییرتغ یاو  یینتع منظور به یمکان
 کشور. يسازمان نقشه بردار یک،ژئومات یشهما

فرسـوده شـهر تهـران:  يهـا بافت. 1389 .یعلـ ی،خان .5
 .10شماره  ي،نوساز ینترنتیا یهمسائل و راهبردها، نشر

 .ییانو زهـرا صـحرا يآبـاد یزنگ یفرامرز، عل ي،خسرو .6
بافـت فرسـوده  ییشناسا هاي شاخص. استخراج 1390
 یــایی؛اطالعــات جغراف یســتمبــا اســتفاده از س يشــهر

 هــاي پژوهششــهر جهــرم، فصــلنامه  يمطالعــه مــورد
 .78شماره  ی،انسان یايجغراف



 59 زمستان/ بیست و دوم/شماره مسلسل  ششممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                               154

دویران، اسماعیل، ابوالفضل مشکینی، غالمرضا کاظمیان و  .7
در سـاماندهی  مداخلـهبررسـی  .1391 .آبـادي زینب علی

و ناکارآمـد شـهري بـا رویکـرد ترکیبـی ي فرسوده ها بافت
نمونه موردي؛ محله زینبیه زنجان، مجله پژوهش و برنامـه 
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