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  چکیده

بعـدي و هـاي فرسـوده را از تـکآن، سـیر تفکـرات مرمتـی بافـت ۀوان به واسـطتهایی که میین روشیکی از مهمتر ،امروزه
 باشـد؛مـی» شـهر خـالق«و » خالقیـت«اي سیستمی و توسعه پایدار هدایت نمود، تاکید بر مفهوم ه نگري به سمت دیدگاه بخشی

ساز هاي زمینهشناسایی پهنه هايشاخص ،متخصصان از ظرسنجین  و مرتبط از مستندات استفاده با ابتدا ،پژوهش این دربنابراین، 
عملکردي  -اقتصادي، اجتماعی، کالبدي ةمعیارها در چهار حوزو  شناسایی هاي فرسوده محله فهادان شهر یزد،بافت خالق ۀتوسع

، Expert Choice افـزارو نـرم مراتبـی سلسـله تحلیـل فرآینـد اسـتفاده از سپس با .مدیریتی در نظر گرفته شده است -و نهادي
ة محـدود. اي اسـتتوسعه -تحلیلی و نوع آن کاربردي -روش تحقیق توصیفی .است ها استخراج شدهبندي و نقشهها رتبهشاخص

اجـراي  ۀنتیجـ اسـت. یـزدنفر در بافت قدیم شهر  هزار 7هکتار و جمعیت  114با مساحت  فهادانمحله  جغرافیایی مورد مطالعه،
هـا در هـر یـک از شـاخص و ضـریب سـازگاري سلسله مراتبی، با توجه به محاسبات صورت گرفته ضـریب اهمیـتفرایند تحلیل 

محاسـبات نشـان مدیریتی بـه ترتیـب  -عملکردي و نهادي -هاي اقتصادي، اجتماعی، کالبديهاي مطالعاتی شامل مشخصه حوزه
ت گرفته، ارزش زمین، سطح سـواد، ارزش بنـا و شـاخص هاي مطالعاتی صورهاي بررسی شده و حوزهمیان شاخصدهد که در  می

-هـا بـه خـودباالترین رتبه را در میان دیگـر شـاخص 36/0و  25/0، 41/0،44/0ترتیب با ضریب اهمیت  ولتی بهمالکیت اراضی د
اي اجتمـاعی و هـانتخاب اراضی دولتی با موانع حقوقی کمتر، سطح خوب مشخصه عالوه، نتایج نشان داد کهه باند. اختصاص داده
هـا ایـن پهنـههاي از ویژگیعد سواد، درآمد، اشتغال و ارزش زمین، همچنین کیفیت خوب بناها و دسترسی مناسب اقتصادي از بُ

هـاي رسـتري، بـا اِعمـال ضـریب ، از ترکیـب الیـهنهایتدر  اند.خالق معرفی شده ۀساز توسعهاي زمینهباشد و به عنوان پهنهمی
 هـاي داراي امتیـاز بـاالتر، معـرفگانه به دست آمـده اسـت کـه محـدوده5بندي هایی در قالب رستر با دستهشان، نقشه ناهمیت

  باشند. می خالق ۀساز توسعهاي زمینهشناسایی پهنه
   

   توسعه خالق، بافت فرسوده، گردشگري، محله فهادان شهر یزد.: کلیدي هاي  هواژ
  

  1مقدمه
 برنامـه بـدون و رویـهبیرشد و گسترش : طرح مسأله

 مشـکالت تـرینمهـم از یکی اخیر، هايدهه در شهرها
 موجـودات ماننـد نیـز اسـت. شـهرها شهرهاي کشـور

 عوامـل و مدیریت اگر زمان طول در که هستند اي زنده
 دچـار نشـود، کنتـرل آنها زیستی تعادل يبرهم زننده

ریـزي برنامـه ادبیات در شوند.می تدریجی مرگ و زوال
 هـايبافـت بـه شـهري ةفرسـود هـايفـتبا از شـهري

                                                             
 z.sahraeian22@gmail.com نویسنده مسئول:*

ــد، ــت ناکارآم ــايباف ــئلم ه ــاد... و دارهس ــی ی ــود م ش
ــژاد و دیگــران،  (حــاتمی  ة). بافــت فرســود66: 1393ن

هایی از محدوده قانونی شهرها اطـالق شهري، به عرصه
ــی ــهم ــه ب ــردد ک ــدم  گ ــدي، ع ــل فرســودگی کالب دلی

برخورداري از شبکه دسترسی مناسب، کمبود خـدمات 
هاي شهري، مسائل اقتصـادي و معضـالت رساختو زی

ارزش ذیر بـوده و پـمحیطـی، آسـیب اجتماعی و زیست
 دارنــدمکـانی، محیطــی، اقتصــادي و اجتمـاعی نــازلی 

 بـا امروزه هابافت ). این91: 1393(عسگري و دیگران، 
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 بسـتر در 1فرانـوگرایی و نـوگرایی رونـدهاي بـه توجـه
 و اکارآمـدن هـاي بافـت شـهرها، و فرهنگـی کالبـدي

 شـهرها در ریـزيبرنامـه و مدیریت براي 2آفرین چالش
 اواسـط از کـه شـده سـبب مسأله این .شوندقلمداد می

 در 3بـارون هوسـمان طـرح بـا همزمـان نـوزدهم، قرن
 هـابافـت ایـن در اندازيدست و مداخله فرایند پاریس،
 در ). ناکارآمــديBarton, 2009: 44شــود ( شــروع

 بـروز و مناسـب جریـان معـد کالبـدي، هـايشـاخص
 ,Nolan and Vatson( اجتمـاعی زنـدگی تحرکـات

 در اقتصـادي و فعالیتی ناکارآمدي و رکود )، 2011:72
 پذیرش و تمایل عدم و مشکالت دسترسی ها،بافت این

ــوآوري ــ اجتمــاعی مناســبات در ن  ,Istaن (اکناس

کـه  اسـت هـاییچالش مهمترین جمله از )2008:213
ي هـاطـرح قالـب در را شـهري دیرانمـ و ریـزانبرنامه

اسـت  کـرده هـابافـت این در مداخله به وادار گوناگون
)Knox, 2011: 29 .(بـه شـهري فرسـودة هـايبافـت 

 از که دارند مختلفی معضالت و مشکالت ،عمده صورت
 شهرهاي فرسوده هايبافت اکثر داشتن قرار آن جمله،

 خدمات نو فقدا زلزله باالي خطر با هايپهنه در کشور
 آموزشـی، زیربنـایی، هـايشـبکه( نیـاز مـورد عمومی

 مـورد ديـکلیـ نکـات عنوان به..) .و خدماتی بهداشتی،
 و مـالی تـوان بـودن پایین آنکه ضمن. دارند قرار توجه

 کالبد تطابق عدم و مناطق این عموم ساکنان اقتصادي
مشکالت  به شهري امروز زندگی نیازهاي با مناطق این
 نکتـه ایـن به باید آن کنار در. است فزودها مناطق این

 منـاطق، ساکنان ایـن درصد 50 از بیش که کرد توجه
 ایـن کـه نیسـتند خـود سکونت تحت واحدهاي مالک

 در و زنـدمـی مشـکالت دامـن تـداوم بـه خود موضوع
 در ریـزيبرنامـه و بیشتر هرچه مطالعۀ ضرورت نتیجه

گـردد (رضـایی و مـی شـدت احسـاس بـه زمینـه این
    .)96-97: 1393یگران، د

 114 حـدود با مسـاحتدر شهر یزد محله فهادان 
ــار ــ هکت ــادل ـو ب ــت تقریبــی مع ــر  7ا جمعی ــزار نف ه
 بـودن دارا ، بـا)6: 1392آبـادي و دیگـران، علـی (فالح

 معـابر، مهـاجرت کم عرض فرسودگی، چون مشکالتی
                                                             
1. Modernism and postmodernism  
2. Problem- created  
3. George Eugene Hussmann  

 است مهمی و ظریف نکات داراي غیره و بومی ساکنین
 رمتـمـ و تخریـب راهی دو سر بر آن احیاء مسئله که

 نـبیـ تعـادل یافتن است مهم چه آن. است گرفته قرار
 یـافتن بـراي. اسـت گرایـیسـنت و نوگرایی گزینه دو

 در را ايریشـه هـايکاسـتی و هـاباید نارسـایی تعادل
 کالبـدي و عملکـردي اقتصـادي، اجتماعی، هاي زمینه

(زیـاري و  نمـود ریـزيها برنامهآن براي و کرد بررسی
ـــران،  ـــرین  ).87: 1388دیگ ـــی از مهمت ـــروزه یک ام

تـوان بـه واسـطه آن، سـیر تفکـرات هایی که می روش
نگري عدي و بخشیبُهاي فرسوده را از تکمرمتی بافت

هاي سیستمی و توسعه پایدار هـدایت به سمت دیدگاه
و » 5شهر خـالق«و » 4خالقیت«نمود، تاکید بر مفهوم 

با توجـه بـه  باشد.می» 6قگردشگري خال«به خصوص 
 تحلیـل وهـدف از ایـن پـژوهش،  اهمیت این موضوع،

هـاي بافـت خالق ۀتوسعساز هاي زمینهشناسایی پهنه
فرسوده با تاکید بر گردشگري محله فهادان شـهر یـزد 

  باشد. می
 

  تحقیق پیشینۀ
طـور  قسمت، به بعضی از تحقیقاتی کـه بـهدر این 

انـد، پژوهش پرداخته مستقیم و غیرمستقیم به موضوع
اي ) در مقالـه1393رضـایی و دیگـران ( شود: میاشاره 
 هـايبافـت راهبـردي توسـعۀ ریزيبرنامه«عنوان تحت

) حنـا( مجاهدین محلۀ: مورديمطالعۀ  شهري فرسودة
 نظـر از مجاهـدین محلـۀنتیجه گرفتند که » یزد شهر

 داراي) کالبـدي، عملکـردي(فرسـودگی  هـايشاخصه
 و هـافعالیـت محله این در که طوري هب تاس فرسودگی
 بافــت باشـد،سـکنه نمــی نیـاز پاســخگوي هـاکـاربري
 و دیـده آسـیب زیـادي نسـبتاً حـدود تا محله کالبدي

 و باشـدمـی و نابسـامان ریختـه هـمبه هافعالیت نظام
 محلـــه در ناســـازگار و غیرمتجـــانس هـــايکـــاربري
  .کندمی خودنمایی

) تحت عنوان 1393( نتایج مقاله کالنتري و بخشی
 قـدیم بافـت سازيباززنده و احیاء راهکارهاي ارزیابی«

مراتبـی  سلسـله فرآینـد تحلیـل از استفاده با یزد شهر

                                                             
4. Creativity  
5. Creativity City 
6. Creativity Tourism 
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)AHPنشــان  »بــادگیر)شــش بــرزن :مطالعــه ) (مــورد
 و احیــاء دهــد کــه اثــر عامــل عملکــردي در مــی

 عوامـل بقیـۀ از مطالعـه مـورد محـدودة سـازي باززنده
کالبدي، اجتماعی، هاي شاخص آن از عدب و بوده بیشتر

 وزنشـان مبنـاي بـر ترتیـب بـه اقتصادي و رفت و آمد
اي ) در مقالــه1393نــادري و همکــاران ( .تأثیرگذارنــد

بافـت  ۀبنـدي مداخلـلویـتاشناسـایی و «عنوان تحت
تحلیـل سلســله  شـهري بـا اسـتفاده از مـدل ةفرسـود

بـه ایـن » مرکـزي شـهر سـقز مراتبی فازي؛ محـدودة
 ،مورد مطالعه ةمحدودة نتیجه رسیدند که بافت فرسود

خـودرو و همچنـین  و نامشـخص ۀداراي الگوي توسـع
زاده و ملکــی ســازمان فضــایی مبهمــی اســت. ابــراهیم

تحلیلی بر ساماندهی «عنوان اي تحت) در مقاله1391(
: مـوردي ۀمطالعـ( شـهري ةو مداخله در بافت فرسـود

این نتیجه رسیدند که  به» )آباد شهر خرم ةبافت فرسود
شـهر، وجـود مسـجد مختلـف دسترسی آسان به نقاط 

ــه در بافــت فرســوده ــه بــه عنــوان مرکــز محلّ از  ،محلّ
ترین نقاط قوت در تسهیل امکان مداخله در بافـت  مهم

آبـادي و دیگـران . زنگـیباشدآباد میفرسوده شهر خرم
اســـتخراج «عنـــوان شـــان تحـــت) در مقالـــه1390(

شهري با اسـتفاده  ةایی بافت فرسودهاي شناس شاخص
ي مــوردي: ی (مطالعــهیجغرافیــا از سیســتم اطالعــات

بـه ایـن » شـهر جهـرم)ة ي غربی بافت فرسودمحدوده
نفوذپـذیري،  بـه ترتیـب، شـاخصنتیجه رسیدند کـه 

ترین عوامـل مـؤثر مهماز ریزدانگی و استحکام کالبدي 
. بـا باشـدمـیمطالعه  مورد ۀفرسودگی منطق تدر شد

پوشـانی، هـم اتعملیـ ها در طیبه مجموع داده هتوج
مــورد مطالعــه،  ةمحــدود درصــد از 18/93حــدود 

نتایج پژوهش رفیعیان  به باال دارند. طفرسودگی متوس
هـاي شناسـایی پهنـه«عنوان ) تحت1389و همکاران (

هاي فرسـوده بـا رویکـرد خالق بافت ۀساز توسعزمینه
 ۀمونه موردي: محلریزي شهري (نگردشگري در برنامه

» شهرداري تهـران 12، منطقه 2امامزاده یحیی، ناحیه 
نشان داد که در صورتی که ورود بـه بافـت فرسـوده از 
ــازدهی  ــاال ب ــرد، احتم ــورت گی ــه ص ــن پهن ــق ای طری

ع بریزي و اجرا مناسـب بـوده و از هـدرروي منـا برنامه
همچنین ارتقاي بافـت در مراحـل  و شودجلوگیري می

) 1388زیاري و همکـاران (مند خواهد بود. بعدي، نظام
 هـايسیاسـت ارزیـابی و بررسی«اي با عنوان در مقاله
 شـهري نمونـه فرسـوده هـايبافـت نوسازي و بهسازي
 جدیـد نتیجه گرفتنـد کـه سـاختار» یزد شهر: موردي
 جدیـد هايخیابان شبکه احداث حاصل یزد در شهري

 سـازمان ،شـهر ساختار قدیم به اعتنایی بی که با است
و با بدنه دیـوار  گسسته پیرامون، بافت آن را با ارتباطی

 مسـکونی شـهر هـاي بافت مانند باعث از هم پاشیدگی
) بـه بررسـی اثـرات اجـراي 1387رهنمـا (شده است. 

طرح بهسازي و نوسازي مرکزي شهر مشهد بـر محلـه 
ترین موانع بر سر پردازد و یکی از مهمپائین خیابان می

ناپذیري آنها و هاي بهسازي را مشارکتطرحراه اجراي 
هـا ناچیز انگاشتن نقـش و جایگـاه مالکـان ایـن بافـت

دانــد و خریــد امــالك از مالکــان بــه قیمــت روز و  مــی
هــاي متنــوع توافــق و منتفــع شــدن بکــارگیري روش

مالکان در منافع آینده را از جمله راهکارهـاي نیـل بـه 
آبـاد و خلیـلالنتريکداند. ها میموفقیت در این برنامه

مـدیریت و «عنـوان اي تحت ) در مقاله1384پوراحمد (
نتیجـه » ریـزي احیـا ناحیـه تـاریخی شـهر یـزدبرنامه

گرفتند که ناحیه تاریخی شـهر یـزد از نظـر مـدیریتی 
گیــري داراي مشـکالتی چـون ضـعف عـامالن تصـمیم

ثر در امـر مـدیریت، عـدم مـؤ شامل تعدد دستگاههاي
      ناحیه تاریخی است.اقتدار شهرداري 

  
  ها و مبانی نظري مفاهیم، دیدگاه

گسترده  و دخالت مستقیم شده ثابت که حالی در
 عین در و بوده بسیار پرهزینه شهرها فرسوده بافت در

 گذاران سرمایه براي نیز توجهیقابل اقتصاديسود  حال
 نوسـازي، هـايطـرح اجراي کماکان با اما ندارد، بر در

 مـورد مسـکونی اجتمـاعی محـالت سـاختار و بافـت
 تغییـرات مجـاور دسـتخوش محـالت حتـی و مداخله
 مواقـع، ازدر بسـیاری دلیـل همـین بـه و شـده فراوانی

 سـوي از هـاي اجتمـاعیمقاومـت با نوسازي هايطرح
 ایـن هـاي اجـرايهزینـه کـه شـودمـی روبرو ساکنان

فـر و عطـار، اسـت (نظـم داده افـزایش نیـز را هـا طرح
 محمـل امـروزه شهري ةفرسود هايبافت .)52: 1393
فرانوگرایانـه  و نوگرایانـه هـايسیاسـت اجـراي اصـلی
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 شـود؛می قلمداد شهرها کالبدي يعرصه در شهرسازي
 شـرایط زیسـت با ناسازگار و ناپایدار سنتی، هاییبافت

 جامعـه در حاضـر قـرن اوایـل از که شهرها در امروزي
 وعی مـوردمتنـ رویکردهـاي بـا و گونـاگون هـايطرح
اند (ملکی و دیگـران، گرفته قرار مداخله و اندازيدست
هـاي اهمیت توجه به احیا و بهسازي بافت). 93: 1393

ـــه ـــوده از جنب ـــاعی، اقتصـــادي، فرس هـــاي اجتم
کالبدي قابل تعمق و بررسـی اسـت و  محیطی و زیست

ترین فاکتورهاي دستیابی به توسعه پایـدار یکی از مهم
ست. تجربـه نشـان داده اسـت کـه هوشمندانه ا و رشد

 هاي فرسوده تنها در نوسـازي فیزیکـی ومدیریت بافت
ــی ــه نم ــدي آن خالص ــرکالب ــود و اگ ــه ش ــاي جنب ه

هـا نادیـده گونه بافـت اقتصادي ساکنین این -اجتماعی
 ؛نتایج ناگواري به دست خواهـد آمـد شود، قطعاً گرفته

بـه هاي فرسـوده شـهري ریزي در بافتبرنامه ،بنابراین
ــا محــیط شــکل دلیــل ــاریخ، ب یافتــه آنهــا در طــول ت

ــه ــاي  برنام ــان و فض ــالی از انس ــی خ ــر اراض ــزي ب ری
باشد و توجه بـه همـین نکتـه، متفاوت می نشده اشغال
هـاي فرسـوده شـهري را مشـکل ریزي در بافـتبرنامه

ــوده اســت ــا،  نم ــرش ).12-13: 1388(رهنم ــانگ  و ه
موارد ذیـل را قدیم  بافت ساماندهی مورد درا ههدیدگا

  گیرد: در بر می
 قـدیم بافت احیاء دیدگاه، این درکارکردگرا:  دیدگاه

هــاي فعالیـت فضــایی و کالبـدي ســاماندهی طریـق از
 جلوگیري و شهر کارایی افزایش منظور به شهر مختلف

 شـهر کالبـدي نظـام آشـفتگی در و نظمـیبـی بروز از
 نقـش بـه رویکرد این که است بدیهی گیرد؛می صورت
 و ایسـتا نگـرش نـوعی بـه در نهایت هاي شهري،زمین

 حقوقی، اجتمـاعی تاریخی، ابعاد و انجامدمی جانبهیک
 توجـه کمتـر واقعـی طـور بـه شـهري بافت فرهنگی و

 ایـن در حـداقل ).1384شماعی و پوراحمـد، ( کند می
 را ایـن واقعیـت ،کـارکردگرایی کـه نیسـت شکی نکته

 نظامی محصول هاساختمان کیفیت که داردمی مخفی
 صـورتی بـه که است آیین خود شناسی زیبایی قواعد زا

   ). Habermas,1991شود (می اعمال سازگار و پیوسته
 ةشالود بر دیدگاه این: )تفکرآئینی( ايموزه نگرش
 ۀمداخل و است استواربافت  فرهنگی ازمیراث حفاظت

 آنها حفاظت جهت در جز را قدیمی هاي بافت در
 نیاکان میراث و هویت حفظ ،نگرش این در .پذیرد نمی

 در شود،می داده ترجیح معاصر زندگی مقتضیات بر
 امکان عدم دلیل به هابافت گونهاین ساکنان نتیجه
 و خود نیاز مورد روزمره زندگی مقتضی تغییرات انجام

 که شهري هايساخت زیر هاينارسایی و هاکاستی نیز
 بافت ترك به زیرناگ دارد، بینشی چنین در ریشه

 اجتماعی، بافت پاشیدگی هم از به دنبال شوند، می
. گیرد می قرار تخریب معرض در نیز کالبدي بافت

 تهدید به منطقی تسلسلی در ايموزه نگرش
 شود و در موارديمنجر می زندگی هاي فرصت

 دیگران هايارزش با زندگی به محکوم بعدي هاي نسل
 که برندمی سر به اهاییترتیب، در فض بدین. شوندمی

 اعمال. است نشده ناشی آنها زندگی هاياز ضرورت
 در چراکه ؛باشد بسط قابل توانداي نمیشیوه چنین

و  گردد می مختلف شهري کارکردهاي زمان، گذر
شود (اسدیان و می تهدید به جد شهري حیات

  ).  144: 1390سیاحی، 
 پیدایش تاریخ ):مدرنیزاسیون( نوسازي مکتب
 باز به زمانی یعنی ،1950 دهه به نوسازي مکتب

 جهانی ابرقدرت یک به متحده ایاالت که گردد می
 آمریکا اجتماعی در علوم محققین لذا ؛گردید تبدیل
 تازه کشورهاي در نوسازي پیشبرد براي تا شدند بسیج

 ارائه و حل تنظیمراه ،سوم جهان رسیدة استقالل به
 نظریه شدید نفوذ حتت نیز مزبور محققین. نمایند
 فرایند یک در قالب را نوسازي مفهوم گرائی،تکامل
 و پیشرفت به رو بازگشت، غیرقابل مرحله، به مرحله

 ۀجامع الگوي به سمت که نمودند تصویر درازمدت
 نظریه تاثیرتحت آنها همچنین ؛کردمی سیر آمریکا

 مفهوم دو را سنت و نوگرائی کارکردگرائی پارسونز،
 نتیجه، در. انگاشتندمی ناسازگار و متباین کامال
 کشورهاي به آمریکا در اجتماعی پژوهان علوم دانش
 از بردارينسخه به که کردندمی توصیه سوم جهان
 دگرگونی ایجاد براي و پرداخته هاي آمریکاییارزش

 هايکمک و هاوام روي بر خود، سنتی نهادهاي در
 وقتی ،حال این با. کنند نیز حساب اقتصادي آمریکا

 هجوم معرض در 1960 دهه اواخر در نوسازي مکتب
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 را اساسی هايفرض این ،محققین گرفت، انتقادات قرار
آخرین  طبق. دادند قرار نظر تجدید و اصالح مورد

 تواندمی سنت نوسازي، مکتب قبول مورد مضامین
 کشورهاي جهان و نماید ایفا توسعه در را مفیدي نقش
 نماید ایفا توسعه در را مفیدي نقش اندتومی نیز سوم

 الگوي هر یک، توانندمی نیز سوم جهان کشورهاي و
 جدید اصالحات این. برگزینند را خویش توسعه خاص

 جدیدي تحقیقات خط سیر آغازگر نوسازي، مکتب در
 جدید نوسازي مطالعات عنوان هب از آن که است بوده
  ). 1999اند (آلوین ي، سو، نموده یاد

شروع اندیشه بازآفرینی، مبتنی بر : ازآفرینی شهريب
هـاي فرسـوده بـود. مدار بناها و بافـتآفرینی اقتصادزبا

صـل از اهـاي مداخلـه و اقـدامات حنگاه بـه روشنوع 
کـرد؛ امـا توجـه هاي کالبدي توجه میها به جنبهطرح

هاي کارهاي اجرایی و مالی نوسازي، چارچوب و به ساز
اه استفاده سـودآور (اقتصـادي) بـه قانونی، نگ -قوقیح
هـاي آمرانـه و زمینـهار و بناهـاي تـاریخی بـا پـیشثآ

هـاي مدرنیسـتی و اجباري و همچنین تسـلط اندیشـه
ــی ــاعیب ــدهاي اجتم ــه پیام ــوجهی ب ــی از  –ت فرهنگ

مـیالدي بـه  1990. از دهـه هاي این نگرش بود ویژگی
بعد، چارچوبی جدید براي فرآیند تجدید حیات شهري 

هم شد که بـر اسـاس آن، مرمـت شـهري مفهـومی فرا
اقـدامات ). 27: 1394مد و دیگران، ح(پورا جامع است 

هاي کهن شـهري تـا بـه مرمتی صورت گرفته در بافت
هـاي توسـعه یـا حفاظـت امروز، فقط به یکی از جریان

سـویه بـا هریـک از ایـن کرد. این اقـدام یـک توجه می
افـت کهـن ود معضـالت جدیـدي را بـه بخـها، جریان

کنــد. بــازآفرینی شــهري را بایــد شــهري تحمیــل مــی
مرمت شـهري بـه  ر حوزةاثرگذارترین رویکرد معاصر د

ترین دالیل ایـن امـر، ظرفیـت یکی از مهمشمار آورد. 
زیــاد ایــن رویکــرد در پــرداختن بــه ابعــاد متنــوعی از 
واقعیت شهر است که در دو زیرگروه اصلی ساختارهاي 

 ,Galdininشـود (بندي مـیقهکالبدي و اجتماعی طب

در واقع، بـازآفرینی بـه معنـاي بازگردانـدن ). 2 :2005
حیات اجتماعی، اقتصادي و محیطی به منطقـه اسـت. 

کنــد، تصــویر هــا را دگرگــون مــیرکــت مکــانحایــن 
هاي زنده کند و مکاناجتماعی از خودش را تقویت می

گذاري درونـی پایـدار را تشـویق و جذاب را که سرمایه
 Ozlem, 2009: 28; Englishآفرینـد (کنـد، مـیمـی

Heritage, 2005; .() ــز ــاریون رابرت ــواملی 1998م ) ع
همچون فضایی براي بروز خالقیت بـه عنـوان محـرك 
توسـعه شـهري در فرآینــد بـازآفرینی شـهري معرفــی 

هـاي بـازآفرینی ؛ زیرا شاخصه بسیاري از طـرحکند می
هنـر مردمـی،  موفق، بروز توان بالقوه خـالق در شـکل

ها بـوده اسـت فراوانی باشگاه و ساخت بناهاي فرهنگی
  ).  7: 1394(پوراحمد و دیگران، 

 مفهـوم بیسـتم، قـرن اواخـر از: گردشگري خـالق  
 توسعه با مرتبط مباحث در ايفزآینده طور به خالقیت

 گرفتـه قـرار توجـه مورد شهري بازسازي و گردشگري
 بـر شاهدي خالق شهر ایده شدن فراگیر و ظهور. است
 عنـوان بـه شـهرها میـان شـدید رقابـت. ادعاست این

ــد ــگري، مقاص ــهرها گردش ــاگزیر را ش ــه ن ــافتن ب  ی
 و شــهرها ســایر از شــدن متمــایز جهــت راهکارهــایی

 صـنایع توسـعه بر تمرکز. است بوده گردشگري مقاصد
 از یکـی خـالق شـهر هاياستراتژي بکارگیري و خالق

 امــروزي شــهرهاي از بســیاري رويپــیش راهکارهــاي
 انـدکی سهم موجود، هايپتانسیل رغمعلی ایران. است

. دارد معاصـــر گردشـــگري از حاصـــل درآمـــدهاي از
ــل زنجیــره از حلقــه آخــرین خــالق گردشــگري  تکام
). 251: 1393است (زاهدشفیعی و دیگران،  گردشگري

ـــد  کارشناســـان، گردشـــگري خـــالق را نســـل جدی
ــد از نســل اول:  » ســاحل گردشــگري«گردشــگري بع

(اوقـــات فراغـــت و بـــراي اســـتراحت) و نســـل دوم: 
هـا) (متمایل به فرهنگ و مـوزه» گردشگري فرهنگی«

کننـد. در گردشـگري خـالق، گردشـگر بـه قلمداد می
تعامل بیشتر آموزشی، احساسی، اجتماعی و همچنـین 
مشارکت بـا مکـان، فرهنـگ زنـدگی و مـردم تشـویق 

هاي کمتـر، هبا شعار (موز» گردشگري خالق«شود.  می
هاي تجربی و تعامل هاي بیشتر) بر انجام فعالیتمیدان
تر با زندگی واقعـی فرهنگـی در شـهرها تمرکـز عمیق

کند. در نسل سوم گردشگري (گردشـگري خـالق) می
کند. همچنین در گردشگر شبیه یک شهروند رفتار می

این نوع از گردشگري، نقش مدیران در شـناخت انـواع 
ر شهر به عنوان یک منبـع و فرصـت خالقیت موجود د
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شــود  بــراي جــذب گردشــگران مهــم تلقــی مــی
)UNESCO,2006.(  در نســل ســوم گردشــگري بــا

گردشگرانی مواجه خواهیم بود که از مرز دیدار صـرف 
اند و با حضور در بطن آثار تاریخی و طبیعی فراتر رفته

تري از آن نائـل خواهنـد مقصد، به درك عمیق ۀجامع
  شد. 

  
  تحقیقروش 

ـــیفی ـــق توص ـــوع آن  -روش تحقی ـــی و ن تحلیل
جغرافیـایی مـورد ة محـدود. اي استتوسعه -کاربردي
هکتار و جمعیت  114با مساحت  فهادانمحله  مطالعه،

دآوري گـراسـت.  یـزدنفر در بافت قدیم شـهر  هزار 7
ــات  ــه روشاطالع ــدانیکتابخانــه ب صــورت  اي و می

مدل  اساس بر ،اطالعات تحلیل و تجزیه روش .پذیرفت
در ایـن  باشد.می) AHP( مراتبی سلسله تحلیل فرآیند

(روش دلفـی) گیري از نظر کارشناسان پژوهش، با بهره
مطالعاتی، معیارهـا  و با در نظر گرفتن شرایط محدودة

صـورت و زیر معیارها نسبت به یکدیگر، انتخـاب و بـه 
گیرند. اگر مقدار نسبت دویی مورد ارزیابی قرار میبهدو

باشـد، قضـاوت در  1/0سازگاري کوچکتر یـا مسـاوي 
سنجش دو به دویی معیارها درست است و سطح قابل 

دهـد هاي زوجـی نشـان مـیقبول توافق را در مقایسه
)Kahraman et al, 2004: 173(بــراي  ،. در نهایــت

شدن درجه اهمیت هر یـک از   گذاري و مشخص ارزش
معیارهـا ا و زیردهی به معیاره هاي اطالعاتی و وزن الیه

عملکردي  -در چهار حوزه اقتصادي، اجتماعی، کالبدي
بـراي  و Expert choiceافـزار مدیریتی از نرم -و نهادي

منظور تجزیه و  ها به ها و خروجی نقشه  سازي الیه آماده
 محیط سیستم اطالعـات جغرافیـاییتحلیل فضایی در 

  دید.استفاده گر Spatial Analystنیز از ابزار 
فرایند تحلیل سلسله مراتبی : ساخت سلسله مراتبی

گیري چند معیـاري و چنـد به عنوان یک روش تصمیم
شـود هدفی، از مقایسه دو به دوي معیارها استفاده می

هـاي هـاي مربـوط بـه گزینـهبندي اولویـتتا به درجه
ــد ( ــایی برس ــراي . )Saaty and Vagas,1991نه ب

تـدا در یـک ســاختار کـارگیري ایـن روش، بایسـتی ابب
 هـدف، معیارهـاي سلسله مراتبی در سه سطح شـامل

 شناسـایی هـايشـاخص اینجـا در که کلی، زیرمعیارها
 شوند. مطرح هستند، خالق ۀساز توسعهاي زمینهپهنه

ــکل ــان 1 ش ــدنش ــاختار ةدهن ــله س ــی سلس  مراتب
 خالق ۀساز توسعهاي زمینهپهنه شناسایی هاي شاخص

  .باشدمی
  

 
  )248: 1389رفیعیان و همکاران، ( خالق ۀتوسع ساززمینه هايپهنه شناسایی هايشاخص مراتبیسلسله ساختار :1 شکل

  
  

  و قلمرو پژوهشمحدوده 
هـاي شـغلی، شهر یزد بـه علـت دارا بـودن جاذبـه

ترین شـهر رفاهی، تمرکز اداري و نظایر اینها پرجمعیت
ر ). شـه2: 1390شود (زیـاري، این استان محسوب می

ناحیه شهري اسـت و  9یزد شامل سه منطقه شهري و 

باشد (قدیري و دیگران، می 45تعداد محالت این شهر 
هکتار بافـت  700). با توجه به وجود حدود 21: 1393

تاریخی ثبت شده در شهر یزد، از این رو محله فهـادان 
هکتار و با جمعیت تقریبی  114یزد با مساحتی حدود 

ــاریخی و  رايداهــزار نفــر  7معــادل  ــار ارزشــمند ت آث
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هاي مذهبی است. البته این محله نیز همانند اکثر بافت
تاریخی کشور با معضل فرسـودگی، نـابودي و کـاهش 

آبـادي و دیگـران، علیجمعیت روبه رو بوده است (فالح
 محـالت تـرینقدیمی از یکی فهادان، ). محله6: 1392

 خـود رد ساسـانی را دوره بافـت کـه باشدمی یزد شهر

 ؛اسـت شـهرت یافتـه نیـز محله یوزداران به نیزو  دارد
عالقـه  یـوز نگهـداري بـه یـزد اتابکـان از یکی که زیرا

کـرده مـی نگهـداري یوزپلنـگ خـود در منزل و داشته
  ).2شکل ( )138: 1394آبادي و دیگران، است (زنگی

   
 

  
  تان کشور و اس در سطح شهر یزدمحله فهادان و : موقعیت فضایی 2شکل

  ): نگارندگانترسیم(
  

  هاي پژوهشیافته
 خـالق ۀسـاز توسـعهـاي زمینـهمراحل شناسایی پهنه

در  )AHP( تحلیل سلسله مراتبیفرآیند  بافت فرسوده
بافت  خالق ۀساز توسعهاي زمینهشناسایی پهنهجهت 

    شود:طی مراحل زیر انجام میفرسوده 
  ؛تعیین مسأله و هدفشناخت موضوع  -
  ؛هاي محدوده مطالعاتیویژگیبررسی  -
و تعامـل بـا متخصصـین کـه  تعیین معیارهاي موثر -

سـاز هـاي زمینـهنقش موثري در جهت شناسایی پهنه
   ؛خالق دارد ۀتوسع

 ها براي ورود به محـیطسازي دادهآوري و آمادهجمع -
GIS (... آنالیزهاي آماري و مکانی و)؛  

هـاي ایجـاد دادهاین مرحله فرایندي شامل اخذ داده،  
تغییــرات فرمــت، زمــین مرجــع  بــرداري بــه رســتري،

-داده .هاستسازي دادهنمودن، تنظیم کردن و مستند
نقشــه هــایی کــه بــه سیســتم وارد شــده عبارتنــد از: 

نقشـه رقـومی شـده محله فهادان شهر یزد و  2000/1
ها و ه ارزش زمینکاربري اراضی، تراکم جمعیت و نقش

ــی و ــت اراض ــت ... مالکی ــه در نهای ــکیل الی ــاي تش ه
سـاز هاي زمینهاطالعاتی مورد نیاز مدل شناسایی پهنه

   ؛توسعه خالق
 استفاده از روش ارزیابی سلسله مراتبی چند معیاره -5
)AHP(؛    
هـاي رسـتري بـا ها و تهیـه نقشـهبندي دادهطبقه -6

  ؛ایجاد ماتریس مقایسه زوجی و تعیین وزن معیارها
ــابی و بنــدي و تجطبقــه -7 ــه و تحلیــل نتــایج ارزی زی

  .ساز توسعه خالقهاي زمینهمعرفی پهنه
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در  و زیر معیارهـا  هامعیار )ضریب اهمیت( تبیین
ارزیـابی و تبیـین ضـریب : Expert choiceافزار نرم

ها، اقدامی مهم جهت تعیـین اهمیت معیارها و شاخص
هـاي مداخلـه در بافـت بـراي شناسـایی عوامـل کانون

خــالق بافـت فرســوده بـا رویکــرد  ۀتوسـعســاز زمینـه
در ایــن  باشـد.گردشـگري در محلـه فهــادان یـزد مــی

براي تعیین ضـریب اهمیـت (وزن) معیارهـا و  پژوهش
 شـوند. همـهزیر معیارها دو به دو با هـم مقایسـه مـی

 یـک در شـده، شناسـایی فاکتورهاي و معیارها
هـاي اولویت بیانگر که دوبه دویی مقایسه ماتریس

 ،بنـابراینشـوند؛ مـی بیـان است، فاکتورها نسبی
 یـا و بنـدياولویـت بـه مربـوط عـددي مقادیر

 دیگـري، بـه نسـبت فـاکتور نسـبی یـک اهمیت

 Saaty and( باشـند شـده دهـیاختصاص بایستی

Vagas,19911977( ) و Saaty,(.  ــه منظــور اجــراي ب
در سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی، ابتـدا  AHPتحلیـل 

معیارها و معیارهاي مورد نظـر را زیر  يبُردارباید، نقشه
) 9تـا  1گذاري شده بـین ( هاي رستري و ارزشبه الیه

 هـر .کمیتی ساعتی، تبدیل کـرد 9مقیاس بر اساس 

 ،باشندمی اهمیت درجۀ بیانگر اعداد این از کدام
 اهمیـت« ةدهنـدنشـان یک، مقدار که طوري به

» ادزی بسیار اهمیت« ةدهندنشان 9 و مقدار »برابر
 1جـدول  .باشـد مـی دیگـري به نسبت فاکتور یک

ها در روش فرایند تحلیل سلسله مراتبـی محاسبه وزن
  دهد.را نشان می

 
 ها در روش فرایند تحلیل سلسله مراتبیمحاسبه وزن :1 جدول

  مقدار عددي  ترجیحات (قضاوت شفاهی)
  Extremely Preferred 9  ترتر یا کامال مطلوبکامال مرجح یا کامال مهم

  Very Strongly preferred  7  ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوي
  Strongly preferred  5  ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت قوي

  Moderately preferred  3  ترتر یا کمی مطلوبکمی مرجح یا کمی مهم
  Equally preferred  1  ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان

 Intermediate values between adjacent  ل قويترجیحات بین فواص
scale values 8،6،4،2  

  Boroushaki and Malczewski, 2008: 401 : نبعم

  
دسـت آوردن ضـریب اهمیـت  همنظور ب به در ادامه،

جهـت ترسـیم هر یـک از معیارهـا و زیـر معیارهـا در 
از هـا، هـا و خروجـی نقشـهسازي الیـه نمودارها، آماده

افـزار  نرمو از  Arc GISافزار در نرم AHPنبی برنامه جا
Expert choice  .نتیجــه اجــراي اســتفاده شـده اســت

بـا توجـه بـه محاسـبات فرایند تحلیل سلسله مراتبی، 

 هر یک و ضریب سازگاري صورت گرفته ضریب اهمیت
 هـــاي مطالعـــاتی شـــاملهـــا در حـــوزهاز شـــاخص

 عملکـردي -هاي اقتصادي، اجتماعی، کالبدي مشخصه
  6 و 5، 4، 3هاي ترتیب در شکل مدیریتی به -هاديو ن

  .به شرح ذیل آمده است

    

  
  ، درآمد و اشتغال در حوزه اقتصاديهاي ارزش زمین: ضریب اهمیت شاخص3شکل 
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  هاي سطح سواد، توزیع جمعیت و سابقه سکونت در حوزه اجتماعی: ضریب اهمیت شاخص4شکل 

  

  عملکردي - فراوانی کاربري و پارکینگ در حوزه کالبدي  هاي ارزش بنا، کیفیت بنا، عرض گذر،: ضریب اهمیت شاخص5شکل 
  

 
  مدیریتی - هاي ثبت میراث در حوزه نهاديهاي مالکیت دولتی، وقفی، شخصی و پالك: ضریب اهمیت شاخص6شکل 

  

هـاي دهد که در  میان شاخصمحاسبات نشان می
 ،صـورت گرفتـههـاي مطالعـاتی بررسی شـده و حـوزه

نا و شـاخص مالکیـت ارزش ب ارزش زمین، سطح سواد،
، 44/0 ،41/0ترتیب با ضـریب اهمیـت  اراضی دولتی به

ها باالترین رتبه را در میان دیگر شاخص 36/0و  25/0
  دارند.

 معیارها و تحلیل سلسـله مراتبـی   گذاريشارز
AHP در ایـن : بر مبناي شاخص کالبدي عملکردي

ــش ــ ،بخ ــاي ش ــر مبن ــديب ــردي -اخص کالب  ،عملک
معیار شـامل  زیر 5هاي محدوده مورد مطالعه به  بلوك

کیفیت بنا، قدمت بنا، پارکینگ، عـرض گـذر، فراوانـی 
  اند.دهی شدهوزنکاربري 

بر مبناي برداشت میـدانی صـورت گرفتـه  کیفیت بنا:
، در حـال سـاخت ،دسته 5هاي محدوده در کلیه بلوك

تهیـه شـده تخریبـی  و مرمتـی، قابل نگهـداري نوساز،
 1و  3 و 5و  7و  9 ترتیـب ها بـهاست که هر یک از آن

  اند.دهی شدهوزن

در این معیار براي نمایش ارزش بناها کلیه  قدمت بنا:
 5-20، 20-30،  60-30تخریبـی، زمینه  5قطعات در 

دهـی دسـته اول براي وزن .اندبندي شدهو نوساز دسته
 .طیـف الرا در  9و  7 ،5، 3ترتیـب وزن  و به عدد یک

کـه بناهـاي داراي  اسـتشایان ذکر  .گیرندساعتی می
در دسته نوسـاز  ،اندسال که مرمت شده 50عمر باالي 

  گیرند.قرار می
گـذاري ایـن زیرمعیـار، عـرض براي ارزش: عرض گذر

  صـورت بـه دسـته 5هـاي محـدوده در کلیه دسترسـی
ــک،  0-3 ــري ارزش ی ــري ارزش دو،  6-3مت  12-6مت
ــه، م ــري ارزش س ــار،  24 -12ت ــري ارزش چه  24مت

بنـدي شـده اسـت و  تقسـیم ،)متري به باال ارزش پـنج
  است.  سپس نقشه رستري مورد نیاز تهیه گردیده

: شاخص پارکینگ نیز ظرفیت وضع موجـود پارکینگ
 هر بلوك براي پارك وسایل نقلیه را براساس اطالعـات

است. در ده دهی شگانه وزنبندي پنجکاربري در دسته
و سـایر  1 هاي فاقد فضاي پـارك وزنبلوك ،این معیار

ها بر اسـاس مجمـوع مسـاحت فضـاي پـارك در بلوك
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 5در  ري اراضی محدوده محلـه فهـادان یـزدنقشه کارب
  اند. قرار گرفته 9و  7، 5، 3، 1هاي دسته بعدي با وزن

: در این شاخص بـه بررسـی فراوانـی فراوانی کاربري
بـه بیـان  ؛در محدوده پرداختـه شـده اسـتها کاربري

ها، قطعاتی کـه فراوانـی در توزیع آماري کاربري ،دیگر
هـایی کـه فراوانـی امتیـاز بیشـتر و آن ،بیشتري دارند

رونـد کـار بـه ایـن  دارند.کمتري دارند، امتیاز کمتري 
صورت است که ابتدا بـر مبنـاي فیلـد کـاربري نقشـه 

کانـت فاده از فیلـد با اسـت ،شود، سپسرستر تولید می
الیه رسـتري بـه بیشـترین تعـداد ارزش بیشـتر و بـه 

بـراي قابـل  شـود.کمترین تعداد ارزش کمتر داده مـی

هــاي داراي هــا، دســتهدهــیاســتفاده شــدن ایــن وزن
هـا در هاي نزدیـک تلفیـق شـده و کـل کـاربري ارزش
گیرنـد و سـپس بـر اسـاس  قرار می گانه 5بندي طبقه

بنـدي و در آخـر ها رتبـهاعتی الیهس .اي الطیف رتبه
بـه همـین  است. دهی تولید شدهالیه رستري این وزن

ــه ،ترتیــب ــابقی الی ــاتی در حــوزهم ــاي هــاي اطالع ه
بر اساس هر یک  یتیمدیر -اقتصادي، اجتماعی، نهادي

دهـی شـده جداگانـه تهیـه و وزنطور  از زیرمعیارها به
 و هــاهــاي تمـامی شـاخصنقشـه 7 شـکلو در  اسـت

  شده است.معیارها نشان داده 
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  گذاري هریک از معیارهاهاي تهیه شده با توجه به ارزش: الیه7شکل 
  

نهایی معیارهاي مؤثر  گذاريارزشمقایسه زوجی 
سـاز توسـعه   هاي زمینـه در جهت شناسایی پهنه

در این فرسوده محله فهادان شهر یزد:  خالق بافت
یارهاي مـؤثر در جهـت شدن مع مرحله، بعد از مشخص 

هـاي خـالق بافـت ۀساز توسعهاي زمینهشناسایی پهنه
باید براي معیارها، وزنی ، فرسوده محله فهادان شهر یزد

 گـذاريارزش ،مناسب تعریف شود که در ایـن پـژوهش
به صورت ماتریس مقایسـه دو هاي اطالعاتی الیه نهایی

ایـن  آورده شـده اسـت. 2به دویی معیارهـا در جـدول 
هاي مقایسه زوجی معیارهاي شناسـایی جدول ماتریس

خـالق را نشـان  ۀسـاز توسـعهـاي زمینـهشده در پهنه
بوده که  018/0مقایسه زوجی  ،ناسازگاري نرخدهد.  می

هـاي قبول توافق را در مقایسـه سطح قابلدهنده نشان
ه صـورت در نهایـت خروجـی بـدهد و دوتایی نشان می

    ارائه شده است. 8شکل 

  
  ساز توسعه خالق هاي زمینهنظرات کارشناسان در ماتریس مقایسۀ زوجی معیارهاي شناسایی پهنه: 2 جدول

 اقتصادي اجتماعی عملکردي - کالبدي  معیارها
 - نهادي

 وزن نهایی مدیریتی

 351/0 6/1 5/1 7/1 1 عملکردي - کالبدي 
 269/0 8/1 6/1 1 /. 588 هاي اجتماعیمشخصه
 223/0 7/1 1 /.66 /. 666 ديهاي اقتصامشخصه
 156/0 1 /.58 /.55 /. 55 مدیریتی - نهادي

 1 1/5 68/3 91/2 8/1 مجموع
CR=0.018           ،1394 منبع: محاسبات نگارندگان  

 
  دهد.مینشان AHP  توسط برنامه جانبی GISنحوه محاسبه ضریب اهمیت معیارها در محیط  8شکل 
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 AHP توسط برنامه جانبی  GISاهمیت معیارها در محیط  نحوه محاسبه ضریب :8شکل

  
ــا در   ــت معیاره ــریب اهمی ــایی ض ــبه نه محاس

هـاي  هاي مطالعاتی پـژوهش جهـت پهنـه    حوزه
در ایـن بخـش، ضـریب : خـالق ۀ ساز توسـع زمینه

هـاي مطالعـاتی ها در حـوزهشاخص اهمیت هر یک از
هــاي اقتصــادي، اجتمــاعی، کالبــدي شــامل مشخصــه

 هرا که با استفاده از برناممدیریتی  -نهادي عملکردي و
و مــاتریس  Arc GISافــزار در نــرم Ext-AHPجــانبی 

نظرات کارشناسی محاسـبه شـده، مـورد تحلیـل قـرار 
نشان داده شده است. همـانطور  3گیرد و در جدول  می

عملکردي نسـبت  -شود، معیار کالبديکه مالحظه می
،  اهمیـت 35/0سـایر معیارهـا بـا ضـریب اهمیـت  به

ــتري  ــاعی و  داردبیش ــادي و اجتم ــاي اقتص و معیاره
و  22/0ریب اهمیـت ترتیب بـا ضـ نهادي و مدیریتی به

  بعدي اهمیت قرار دارند.  ۀدر مرتب 16/0و  27/0
  

 : ضریب اهمیت نهایی هر یک از معیارها نسبت به یکدیگر3جدول 
  ساز توسعه خالق عوامل زمینه

  مجموع  عملکردي - کالبدي   مدیریتی - نهادي  اجتماعی  اقتصادي  دشگري بافت فرسوده با تاکید بر گر

  Criteria weights(  22/0  27/0  16/0  35/0  1( ضریب اهمیت
   1394منبع: محاسبات نگارندگان،

  
دار در جهـت   هـاي اولویـت  شناسایی محـدوده 

خالق بافت  ۀساز توسعهاي زمینهشناسایی پهنه
دهـی و ی و وزنپـس از انجـام مراحـل قبلـ: فرسوده

 هـاي اطالعـاتیزیرمعیارها، الیه گذاري معیارها وارزش
هاي جمعیتی، اقتصـادي، کالبـدي و با توجه به ویژگی

، تهیه گردیـد. در ایـن GISنهادي مدیریتی در محیط 

هاي اطالعاتی مـؤثر در شناسـایی بخش باید تمام الیه
خالق با هم ترکیـب شـوند.  ۀساز توسعهاي زمینهپهنه

دسـت   دار شده، الیـۀ جدیـد بـه هاي وزن  تلفیق الیه با
قرار دارد  GISهاي  آید که این عمل در مرکز تحلیل می

هـاي ، از ترکیب الیـهنهایت). در 18: 1384زاده، (فرج
شان، نقشـه نهـایی در رستري، با اِعمال ضریب اهمیت

ین   ٌّط  آ  ’ تین ل  آ”  ژ  غ

CR‹0.1  

ی   ل   غه ل   ’ تین ل  آ”  ژ غ
ی گنظی  ل غخه “  أ” ی ف   غخه

ل گق    أ ن هللا غص ین   غ
 ٌّ     ل ی  ن غخه ل گقن “
ف آ  یئق   ض    فحی
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طیـف رنگـی)  5گانـه (5بنـدي قالب رسـتر بـا دسـته
هـاي داراي امتیـاز بـاالتر، بـا  دهدست آمده که محدو به

رنگ تیره و پهنه هاي با رنگ روشن تر با امتیاز کمتـر 
 5و پهنه هـایی کـه داراي رتبـه  شده استنشان داده 

هـاي شناسـایی پهنـه معـرف باالترین رتبه) هسـتند،(
در ایـن پـژوهش، باشـند. مـی خـالق ۀساز توسعزمینه

هـا خصپوشـانی شـا هـا از مـدل همبراي ترکیب الیـه
آورده شده  9استفاده شده است که نتایج آن در شکل 

 است. 
ساز توسعۀ خالق بافت فرسـوده  هاي زمینهپهنه

بـا در این قسـمت، ابتـدا : در محلۀ فهادان شهر یزد
ــتخراج  ــهاس ــایی  الی ــؤثر در شناس ــاتی م ــاي اطالع ه

بافـت فرسـوده در سـاز توسـعۀ خـالق هاي زمینه پهنه
ها بـا کمـک روش فرآینـد یهمحدودة مطالعاتی، این ال

. از آنجایی کـه سازي شدندتحلیل سلسله مراتبی آماده

صـورت  کـردن مسـائل را به  امکـان فرمولـه این روش،
ابــزاري قدرتمنــد و  و آوردمراتبــی فــراهم مــیسلســله
ی و کمـمختلـف  معیارهـايپذیر براي بررسـی انعطاف

: 1386پـور، باشند (قدسیکیفی مسائل چندمعیاره می
تحلیل قرار مورد گذاري و ارزشها، نقشه ؛ بنابراین،)65

سـاز هـاي زمینـهدهنده پهنهاي که نشانالیهگرفتند و 
، 10کـه در شـکل  توسعۀ خـالق اسـت، تهیـه گردیـد

 هاي معرفی شده، نشان داده شـده اسـت. ویژگـیپهنه
ها، انتخاب اراضـی دولتـی بـا موانـع حقـوقی این پهنه

هاي اجتمـاعی و اقتصـادي کمتر، سطح خوب مشخصه
از بُعد سواد، درآمد، اشتغال و ارزش زمـین، همچنـین 

هـا کیفیت خوب بناها و دسترسـی مناسـب ایـن پهنـه
سـاز توسـعۀ خـالق هاي زمینهعنوان پهنه باشد و به می

  اند. معرفی شده

  

 
  

  خالق ۀتوسع سازهاي زمینهگذاري نهایی محدوده مورد مطالعه جهت شناسایی پهنهارزش :9شکل 
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  هاي معرفی شده جهت توسعه خالق: نقشه نهایی پهنه10 شکل
  

  گیرينتیجهبندي و جمع
 شـهري ةفرسـود هايبافت نوسازي و بهسازي روند

 و دولـت اقدامات که است آن نشانگر حال و گذشته در
 و محـدود بسـیار مقیـاس در زمینـه ایـن در شهرداري

ــدون ــه ب ــه توج ــاد ب ــاعیتاج اقتصــادي، ابع  و م
 .اسـت گرفتـه انجـام هـابافـت گونـهاین محیطی زیست
 الزامـات به توجه عدم دلیل به شهري فرسوده هايبافت

 حـس رفـتن بـین از بـا و اجتماعی اقتصادي، کالبدي،
 هـايآسـیب بـراي الزم هـايزمینـه هـا،آن در تعلـق

ــاعی ــراهم را اجتم ــد؛آورده ف ــذا ان ــتاي در ،ل  راس
 حـس تقویت بر عالوه ،ازينوس و بهسازي هاي سیاست

 از سـاکنین وضـعیت بهبـود مردمـی، مشارکت و تعلق
 هـايفرصت ایجاد نظیر اجتماعی و اقتصادي هايجنبه

 ۀزمینـ در کالبدي شرایط و هاآن براي درآمد و اشتغال
 از آنـان برخـورداري و مسـکن ایمنـی و کیفیـت ارتقـا

 در تغییـر و شـهري اساسـی خـدمات و هـازیرسـاخت
 شـهري و ايمنطقـه هايمقیاس در ریزيبرنامه رویکرد

  رسد. می نظر به ضروري زیستی شرایط بهبود منظور به
ــر،  ــی دیگ ــرن بیســتم، ماز طرف ــر ق ــوم فاز اواخ ه

اي در مباحثات مرتبط با بافت خالقیت به طرز فزآینده
فرسوده و بازسازي شهري مورد توجه قرار گرفته است. 

ق دلیلـی بـر ایـن شـهر خـال ةظهور و فراگیرشدن اید

در همین راستا، در این تحقیق، بـه تحلیـل و ادعاست. 
هـاي خالق بافـت ۀساز توسعهاي زمینهشناسایی پهنه

مـوردي: محلـه  ۀکید بر گردشگري (مطالعأفرسوده با ت
دسـت آمـده  ن شهر یزد) پرداخته شـد. نتـایج بـهفهادا

اجراي فرایند تحلیل سلسله مراتبی، با توجـه  ازحاکی 
هـاي مطالعـاتی محاسبات صـورت گرفتـه در حـوزهبه 

 -هـاي اقتصـادي، اجتمـاعی، کالبـديشامل مشخصـه
 دهـد کـه درمدیریتی نشـان مـی -عملکردي و نهادي

، ارزش زمـین، سـطح هاي بررسـی شـدهمیان شاخص
ــی ســواد، ارزش ب ــت اراضــی دولت ــا و شــاخص مالکی ن

 36/0و  25/0، 41/0،44/0 ترتیب با ضـریب اهمیـت به
ــاالت . دارنــدهــا رین رتبــه را در میــان دیگــر شــاخصب

عالوه، نتایج نشان داد که انتخـاب اراضـی دولتـی بـا  هب
ــر، ســطح خــوب مشخصــه ــوقی کمت ــع حق ــاي موان ه

عـد سـواد، درآمـد، اشـتغال و اجتماعی و اقتصادي از بُ
ارزش زمین، همچنین کیفیت خوب بناها و دسترسـی 

و بـه عنـوان باشد  ها میهاي این پهنهمناسب از ویژگی
انـد. در خالق معرفـی شـده ۀساز توسعهاي زمینهپهنه

هاي رسـتري، بـا اِعمـال ضـریب نهایت، از ترکیب الیه
بنـدي شان، نقشه نهایی در قالب رستر با دسـتهاهمیت

هـاي داراي گانه به دسـت آمـده اسـت کـه محـدوده5
سـاز هـاي زمینـهامتیاز باالتر، معـرف شناسـایی پهنـه
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بنابراین، رویکردهـاي مداخلـه  باشند؛خالق می ۀتوسع
مورد مطالعه، باید بـر اسـاس  ةمحدود ةدر بافت فرسود

ــع ــرد توس ــده و  ۀرویک ــام ش ــت انج ــالق و خالقی خ
ایـن ها بر اساس این دیدگاه صورت پـذیرد. ریزي برنامه

در ابعـاد  ي فرسـودههـابه تحقـق پایـداري بافـت ،امر
 -اديعملکــردي و نهــ -اقتصـادي، اجتمــاعی، کالبـدي

  . کمک خواهد کردمدیریتی 
  

  عمناب
 ترجمـه .و توسعه تغییر اجتماعی .1999 .سو.ي. آلوین .1

 پژوهشکده مطالعات انتشارات مظاهري، حبیبی محمود
 راهبردي. 

تحلیلـی بـر  .1391 .آفرین ملکیزاده، عیسی و گلابراهیم .2
 ۀمطالعـ( شـهري ةساماندهی و مداخلـه در بافـت فرسـود

هـاي  فصلنامه پژوهش .)آبادمشهرخر ةبافت فرسود: موردي
 .217- 234، صص 81جغرافیاي انسانی، شماره 

 الگـوي نقـش .1390 .سدیان، فریده و زهـرا سـیاحیا  .3
 هــايبافــت نوســازي و بهســازي در مردمــی مشــارکت
ــوده ــهري فرس ــا ش ــتفاده ب ــتم از اس ــات سیس  اطالع

مجلـه  .اهـواز عـامري محله: موردي ۀجغرافیایی مطالع
  .139-163، صص 12شماره  آمایش محیط،

 .الـه زیـاري و علـی حسـینیپوراحمد، احمـد، کرامـت .4
هاي فرسوده شهري با تاکید بـر بازآفرینی بافت .1394

فضاهاي گذران فراغت (نمونه مـوردي: محلـه قیطریـه 
، دوره 3ریزي و آمایش فضا، شماره مجله برنامه .تهران)

  .138نوزدهم، صص 
 .راحمـد و داوود عیوضـلونژاد، حسین، احمـد پوحاتمی .5

ــت واکــاوي .1393 ــاعی ســرمایه ظرفی  محــالت اجتم
: موردي فرسوده مطالعه هايبافت ساماندهی در شهري
 جغرافیـایی آمـایش مجلـه .تهـران شهرداري 9 منطقه

  . 65-92، صص 13فضا، شماره 
 .رضایی، محمدرضا، فرزین محمـودي و هژیـر شمسـی .6

 فرسـودة هايتباف راهبردي توسعۀ ریزيبرنامه .1393
 .یزد شهر) حنا(مجاهدین  محلۀ: مطالعۀ موردي شهري

دوم،  ي اول، شهري، سال ریزيبرنامه مطالعات فصلنامه
  .   95-121صص 

بررسی اثرات اجراي طـرح  .1387 .رهنما، محمدرحیم .7
بهسازي و نوسازي مرکزي شهر مشهد بر محلـه پـائین 

صـص  ،11فصلنامه جغرافیا و توسـعه، شـماره  .خیابان
180-157  . 

ریزي مناطق مرکزي برنامه .1388 .رهنما، محمدرحیم .8
 .هـا)و تکنیک تجربیات ها،تئوري مبانی، شهرها (اصول،

 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ اول. 
 .محسن، محمدرضا بمانیان و مجتبی رفیعیانرفیعیان،  .9

هـاي خـالق بافـت ۀشناسایی پهنه هاي توسـع .1389
ریـزي یکرد گردشگري در برنامه در برنامـهفرسوده با رو
 .2 موردي محله امـامزاده یحیـی، ناحیـه ۀشهري؛ نمون

شهرداري تهـران، مجلـه مـدیریت شـهري،  12منطقه 
 .25شماره 

 .آبادي، علی، سعیده مویـدفر و مجتبـی غفـورزادهزنگی .10
 در شـهري قدیم هايبافت سازيباززنده ارزیابی .1394

 مطالعـات فصـلنامه .هر یـزد)شـ( توسعه پایدار راستاي
  . 131-159، صص 9 ةشمار شهري، ریزيبرنامه

 .آبادي، علی، فرامـرز خسـروي و زهـرا صـحرائیانزنگی .11
 ةهاي شناسایی بافـت فرسـوداستخراج شاخص .1390

ــا اســتفاده از سیســتم اطالعــات ی یجغرافیــا شــهري ب
شـهر  ةي غربی بافـت فرسـودموردي: محدوده ۀ(مطالع
هاي جغرافیاي انسانی، شـماره ه پژوهشفصلنام .جهرم)
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