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 چکيده

سوده شهری که یک سیزدهم مساحت شهر را هکتار بافت فر 4422ران با یا یتپرجمع ن شهریشهر مشهد به عنوان دوم

در محدوده اطراف حرم مطهر که  مشهد سرشور محلهباشد. ا این بافت مواجه مییبا معضلی بزرگ برای اح ،شودمی شامل

محله قطعات  بندییتاولوهدف پژوهش، . استقطعه  4111شامل و هکتار  11حدود  یوسعتبا  ع( قرار گرفته،)رضاامام

 وجذود داشذته باشذد.    گذااران یهسرمان و ی، ساکنیمتول یهادستگاه یبرا یمناسب یدهجهتتا  باشدیماء یحا یبراسرشور 

 ،پنج شاخص قدمت، تعداد طبقات، کاربری، مصالح و دوام ،رسیدن به هدف یبرا و است یلی/ تحلیفیتوصق، یتحق روش

ها، تعداد اریمعر یو ز ارهایمعک از ین وزن هر ییتع ی. برادیگرد یآورجمع از محدوده یدانیق برداشت میطر و ازانتخاب 

ارهذا و  یمعک از یهر  یکسان براین اوزان یسپس ا و ین حوزه گردآوریاز متخصصان ا در دو مرحله عدد پرسشنامه 25

 یفاز، یال شبکهی، تحلیل سلسله مراتبیتحل یهاجداگانه در مدل صورتبه  به همراه اطالعات برداشت شده، هااریر معیز

 یها به صورت قطعاتنقشه یینها یخروج کهاجرا شد و  وارد ییایاطالعات جغرافستم یس افزارنرمدر  یوزن یو همپوشان

 گرانیبج حاصل از پژوهش ید. نتایگرد یبندطبقهو کاربری ک هر مدل یاء به تفکیت جهت احین اولوین تا کمتریشتریبا ب

 یو در مرحله بعد قطعات با کاربر قطعه( 24) یمسکون یا، قطعات با کاربریت اول احیآن است که در محله سرشور اولو

ت ین اولوییتعاره جهت یچند مع گیرییمتصم یهامدلد که ین مشخص گردیقرار دارد. همچن قطعه( 194) ی/ اداریتجار

 یشذتر یب دقت ید بررسمور یهار مدلیسه با سایدر مقا یو مدل فاز داشته ییکارا یفرسوده شهر یهاا قطعات بافتیاح

 دارد.

 محله سرشور مشهد، یمدل فاز اره،یچند مع گیرییمتصم بافت فرسوده، :هاکليدواژه
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 مقدمه. 1

 بيان مسئله .1. 1

در رشذد و   یرناپذا اجتنذاب تغییر و تحول رونذدی  

توسعه شهری اسذت. مطذابق بذا ناریذات جغرافیذای      

در طذی زمذان    شذهری ی هاهای فضاکاربردی، ساخت

قذوانین آن  بذا  مطذابق   کذه باشند ای روندی آرام میدار

 گرچها(. 94 ، ص.1933یابند )شکویی، میروند تغییر 

هذای متمذادی در یذک مکذان  ابذت      شهرها برای سده

هذذا بذذا تغییذذر ماننذذد، لذذیکن سذذاخت کالبذذدی آن مذذی

دگرگذون و فرسذایش در ابعذاد     ،فرآیندهای کذارکردی 

شذود.  مذی  هذا تبذدیل  های غالب آنمختلف به ویژگی

هذر   یطذورکل به(. 94 ، ص.1935نیا، )داوودپور و نیک

باشذد:  شهری متشذکل از دو بخذش عمذده مذی     بافت

د کالبد )فرم( و کارکرد )نقش(. ترکیب کالبذد و کذارکر  

نشذان   برای احیا رابه لحاظ میزان فرسودگی الگوهایی 

هذای شذهری کذه کیفیذت     هایی از بافتدهد. بخشمی

ها کاهش یافته و مختل گردیذده  نکالبدی و کارکردی آ

، 1933شذود )رهنمذا،   است، بافت فرسوده نامیذده مذی  

گذوی  پاسذخ  هایکاربرهرگاه فعالیت و  (.11-17 ص.

نیازها باشند ولی کالبد آسیب دیذده باشذد، فرسذودگی    

نسبی و هرگاه هم کالبد و هذم کذارکرد آسذیب دیذده     

 باشد، فرسودگی کامل اتفاق افتاده اسذت. هذر یذک از   

ی الگذوی  ریکذارگ  بذه نیازمنذد   هذا یفرسذودگ این نوع 

خاصذی از نوسذازی )فرسذودگی کامذل( تذا بهسذازی       

نیذا،  )داوودپذور و نیذک   باشذد یمذ )فرسودگی نسذبی(  

 (.92 ، ص.1935

هزار هکتذار   25دهد که بیش از برآوردها نشان می

بافت فرسوده شذهری در کشذور وجذود دارد. در ایذن     

هکتذار بافذت فرسذوده     27/4422میان شهر مشذهد بذا   

شذذهری کذذه یذذک سذذیزدهم مسذذاحت شذذهر را شذذامل 

(، با چالشذی بذزرگ   139، ص. 1931حیاتی، شود )می

 محلذه  اسذت. بافذت   روروبذه ها این بافت یایاحبرای 

 وجذوش جنذب  پذر  محذالت  از دسته آن جزء سرشور

 مجذاورت  دلیل به قدمت زیاد، رغمیعل که است شهر

 فعذالیتی  سذطح  رایدا مطهذر  حذرم  مجموعذه  با مکانی

 اقتصذادی  هایپتانسیل عبارتی به .باشدمی باالیی بسیار

 از خودجذوش  یایذ اح بذه  منجذر  محله بافت در نهفته

 نداشذتن کذه   گشذته  گذااران یهسذرما  سذاکنین و  سوی

 ایذن  مشذکالت اساسذی   از احیاء امر در واحد ایبرنامه

 به احیاء یدهجهت صورت در لاا ؛است قدیمی بافت

 ایمجموعذه  توانمی شده تعریف الگوهای به با توجه

و  زیباشناسذی  و کالبدی لحاظ به چه متناسب و منسجم

 و کذرد  ایجذاد  اجتماعی حتی و عملکردی لحاظ به چه

  مذری  کمک مثمر شهری یزادرون یاءاح به نهایت در

 سذو یذک از  محلذه،  بافذت گی فرسود از گاشته داشت.

 باعذ   آن در اسذالمی  تذاریخی  هذای وجود شذاخص 

 /تذاریخی  محذور  یذک  عنذوان  بذه  ایذن محلذه   گردیده

 سذایر  از چنذدان  دو اهمیتذی  و شذناخته شذده   فرهنگی

بذه علذذت   سذوی دیگذر   و از باشذد  داشذته  هذا بافذت 

مشهد و در کنار بارگاه ملکذوتی   شهر دل در یریقرارگ

 تذرین اصذلی  بذه عنذوان یکذی از    ع(،رضذا ) حضرت 

اا لذ  ؛شده اسذت  شناخته مشهد شهر پیدایش هایهسته

 آنقطعذات   یایذ اح بنذدی تیذ اولو یبرا داشتن برنامه

 .نمایدیم یار ضروریبس

قطعذات  احیاء  بندییتاولوپژوهش، اصلی هدف 

امذا در کنذار   ؛ باشدمیهای فرسوده محله سرشور بافت

هذای چنذد   ، سنجش دقت هر یذک از مذدل  این هدف
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معیاره استفاده شده در این پژوهش به مناور شناسذایی  

هذذر یذذک از قطعذذات نیذذز هذذدف دوم ا احیذذاولویذذت 

باشد پژوهش هم با این محتوا می یهاباشد. فرضیهمی

ت اول را یذ اولو یمسذکون  یکذاربر  رسدیمبه نار که، 

مدل فذازی از  ا دارد و یاح یها برایر کاربرین سایدر ب

هذذای احیذذاء بافذذت بنذذدییذذتاولودقذذت بیشذذتری در 

نذد  چ گیذری یمتصذم های فرسوده نسبت به سایر مدل

معیاره استفاده شده در این پذژوهش )تحلیذل سلسذله    

ای، همپوشانی وزنذی( برخذوردار   شبکه تحلیل مراتبی،

 است.

 پيشينه تحقيق و مباني نظري .3. 1

ای هسذتند کذه   شهرها بذه مثابذه موجذودات زنذده    

همواره نیذاز بذه تجدیذد حیذات دارنذد و بذرای ادامذه        

هسذتند.   ی فرسوده خودهابافتحیات، نیازمند احیای 

ی فرسذذوده شذذهری و هذذابافذذتوسذذعت بسذذیار زیذذاد 

قذانون برنامذه    171تکالیف تصریح شده در بند د ماده 

درصذذد  15پذذنجم کشذذور مبنذذی بذذر احیذذای حذذداقل  

ی فرسوده در هذر سذال )شذفیعی دسذتجردی،     هابافت

که متناسذب   کندیم( این الزام را ایجاد 34 ، ص.1934

نوین برای هر یذک   یهاروشبا شرایط و با استفاده از 

 اولویذذت احیذذا ،ی فرسذذودههذذابافذذتاز قطعذذات در 

 گردد. بینییشپ

 احیذا بذا توجذه بذه اهمیذت موضذوع      در این میان 

فرسذوده، مطالعذات مختلفذی در شذهرهای      یهذا بافت

مختلف کشورمان و سایر نقاط جهان انجام شده است 

 از: اندعبارتها برخی از آنکه 

 احیذا منذاطق   هذای هرا بررسذی  به( 4553) 1گازِی

 بهسذازی  و پذردازد یم آنکارا شهر در فرسوده مسکونی

                                                 
1. Guzey  

 هویذت  جهذت  فضذایی  اییاسذتراتژ  را منذاطق  ایذن 

 مورد امکانات افزایش و مناطق این به ساکنین بخشیدن

 .داندیم شهروندان نیاز

 در شذهری  احیذا  سذیر  بررسذی  به( 4552) 4یلوِنِاب

 روش دو اکنذون هذم  اسذت  معتقذد  و پردازدیم فرانسه

 مطذر   کشور این در شهری های فرسودهاحیای بافت

 رسذما   کذه  اسذت  هذایی یتفعال طرف یک در که شده

 هذا یذت فعال ایذن  هذدف  و گرفتذه  شهری نذام  نوسازی

 یسذاز مسکن میزان یشو افزاشهری  اجتماعی توسعة

 تجذاری  مراکذز  ایجذاد  افذزایش  دیگر طرف در و است

 و اصذال   هذای یذت فعالشذامل   که است مدنار محلی

   .باشدیم شهر متروک و قدیمی مناطق بازسازی

 طذر   اجذرای  ا ذرات  بررسذی  ( بذه 1937) رهنما

 محلذه پذانین   بذر  مشذهد  شهر مرکز نوسازی و بهسازی

 راه سذر  بذر  موانذع  ینترمهم از یکی و پردازدیم خیابان

و  هذا آن ناپذایری  مشذارکت  را احیذا  یهذا طر  اجرای

 هذا بافذت  ایذن  مالکذان  جایگذاه  و نقش انگاشتن ناچیز

از  امذالک  خریذد  کذه گیذرد  یمذ یتا  نتیجذه  نها و داندیم

 متنذوع  یهذا روش یریکذارگ به و روز قیمت به مالکان

جملذه   از را آینذده  منذافع  در مالکان شدن منتفع و توافق

دانذد  یمذ  هذا برنامذه  ایذن  در موفقیت به نیل راهکارهای

 (.127-135، ص. 1937)رهنما، 

شذهری در   های فرسودهبافتحیای در ایران روند ا

ادوار مختلف تاریخی نمایانگر الگوهای مختلفذی اعذم   

هذای  های شهری )مداخلذه اولیذه در بافذت   از جراحی

 دوره طذی های عمود بذر هذم   شهری و احداث خیابان

( تذذا نوسذذازی بذذزرگ مقیذذا    1955-1945 زمذذانی

( و الگوهای نوسازی/ بهسازی در بعذد  1927-1945)

                                                 
2. Bonneville 
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 ، ص.1973سذذالمی بذذوده اسذذت )نراقذذی، از انقذذالب ا

41.) 

در  گذااری یاسذت سدر جهان سه نذوع   یطورکلبه

 تذوان یمذ هذای فرسذوده شذهری را    زمینه احیذا بافذت  

را شذامل   1315هذای  تشخیص داد: نوع اول که تا سال

های کالبدی و محیط مصذنوع  بر ویژگی یدتأکشود، می

مذل  بوده، هدف آن بهبود شرایط سکونتی غیر قابل تح

های فرسوده شهرهای در حال رشد و خذار   در بافت

 یسذاز پذاک کردن فقذرا از دیذد عمذومی و همچنذین     

گذوی  ها بوده است. در واقع این رویکذرد جذزء ال  زاغه

باشذد کذه بیشذتر بذه     بازسازی به شیوه بولدوزری مذی 

صورت تحمیلی، اقتدارگرایانه یذا قذدرت مابانذه بذوده     

سذتراتژی تجدیذد   است. این رویکرد به عنذوان یذک ا  

هذایی کذه اجذرا شذد،     حیات شذهری در بیشذتر مکذان   

های نذوع دوم  محکوم و نامناسب شناخته شد. سیاست

، مبتنذی  شذود یمذ را شامل  1375تا  1315های که سال

بر باز زنده سازی محالت به عنوان یک راهکار جذامع  

از انتقادهذای شذدیدی اسذت     متأ رکه  گرددیممطر  

لذدوزری نذوع اول وارد شذد. در    که به راهکارهذای بو 

هذای بهسذازی مهیذا    این مرحله امکذان اجذرای برنامذه   

 (31 ، ص.1933گردید )عندلیب، 

 یذژه وبهنوع سوم، باز زنده سازی  احیاهای سیاست

بذر   یذد تأکدر مراکز شهری و راهکارهذای اجرایذی بذا    

 1335تذا   1375 یهادههتوسعه اقتصادی است که در 

سذت نشذان داد کذه اقذدامات     . ایذن سیا شودیممطر  

مثبتذی بذر    یرتذأ  تجدید حیات و فرایند اصالت بخشی 

 ، ص.1933شرایط محدوده مورد ناذر دارد )دویذران،   

2.)   

 

 پژوهش يشناسروش .3

 روش پژوهش .1. 3

از روش تحقیذذق توصذذیفی/  حاضذذر در پذذژوهش

به شذر  زیذر    آنمراحل  که ه استاستفاده شد تحلیلی

 :باشدیم

تحلیل وزنی،  یپوشانهم یهامدلشر    -1

 ای و فازیتحلیل شبکه سلسله مراتبی،

ی فوق در محیط هامدلیری کارگبه -4

 .Arc GIS افزارنرم

 /روش گردآوری اطالعذات بذه صذورت اسذنادی    

ی هذا اریذ معباشد. برای تعیذین  یمای و میدانی کتابخانه

مذذذورد اسذذذتفاده در پذذذژوهش از روش اسذذذنادی و  

 یهذا برداشذت  در همچنذین  .ای اسذتفاده شذد  کتابخانه

و روش مشذاهده   بذا اسذتفاده از  کذه  اطالعذات   میدانی

ی مذورد  هذا معیار انجام گرفت، یمحل یمصاحبه با اهال

طبقذات از   و نار شامل مصالح، قدمت، دوام، کذاربری 

 سطح محدوده مورد مطالعه برداشت شد.

قطعذات،   بنذدی یذت اولوبرای مشذخص شذدن و    

ی هذذامذذدلاتی از در محذذدوده مطالعذذ  جهذذت احیذذا 

تحلیذل سلسذله   مذدل  چند معیاره شذامل   گیرییمتصم

ای، مذدل فذازی و مذدل    تحلیذل شذبکه  مذدل  مراتبی، 

 یهذا یژگذ یدر وشذد کذه   اسذتفاده   همپوشذانی وزنذی  

بذا هذم    یاختصاصذ  یهایژگیاشتراک و در و یعموم

هذر   یهذا وزنارجحیذت و  ن یذی تع یبراتفاوت دارند. 

عذذدد  25تعذذداد ارهذذا، یر معیذذارهذذا و زیک از معیذذ

و  توزیذذعمتخصصذذان  نیبذذدر دو مرحلذذه پرسشذذنامه 

 گیذری یانگینمت از روش ید و در نهایگرد یآورجمع

ارهذذا یر معیذذارهذذا و زیعم ییاسذتفاده شذذد تذذا وزن نهذا  

ف پذژوهش،  اهذد ابذرای رسذیدن بذه     مشخص گردد.
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 بذا امتیذازات مشذابه    هذا مذدل قبل از ورود بذه   هااریمع

ک از یذ اطالعذات در هذر    تذا ورود  دنشذد  1یبندطبقه

ن یسذه بذ  یت مقایکسان باشد و قابلیها به صورت مدل

 وجود داشته باشد. هایخروج

را بذه صذورت    هذا مذدل سپس نتذایج حاصذل از    

کذرده و بذه مقایسذه     یبنذد طبقذه  ،یکسان در سه دسته

دیگر پرداخته شد. جذدول زیذر وضذعیت    نتایج با یک

قبل از ورود بذه   را ارهایمع یرزبه هر یک از  یازدهیامت

 (1)جدولدهد.یمنشان  هامدل

 هاي مورد استفاده در پژوهشتکنيک .3. 3

 Wieghted) يوزندد يپوشددانهددممدددل 

Overly) 
ای اسذت کذه امکذان    وزنی شذیوه  یپوشانهم مدل

که در آن فاکتورهذای   دهدیمحاسبه هر موضوعی را م

 ی،مختلف و متفاوت دخالت دارنذد )رهنمذا و کذا م   

 یمدل عذالوه بذر وزن دهذ    ین(. در ا157 ، ص.1935

 یذه موجذود در هذر ال   یواحدها ی،اطالعات هاییهبه ال

 شذت خواهد دا یخود وزن خاص یلبر اسا  پتانس یزن

   (.117 ، ص.1931، یومی، و قنبریپورق، ی)محمد

 (AHP) مدل تحليل سلسله مراتبي

در  4یکه توسط سذاعت  یسلسله مراتب یلتحل یندفرآ

و  ، کیذذانی،نیذذا)فاضذذل گردیذذدهد پیشذذنها 1375دهذذه 

 ینتذذذراز جذذذامع یکذذذی(، 2 ، ص.1933، رسذذذتگار

بذذا  گیذذرییمتصذذم یشذذده بذذرا یطراحذذ هذذاییسذذتمس

امکان فرموله کردن مسذلله   که است چندگانه یارهایمع

، زاده)فذر   کنذد یفراهم م یرا به صورت سلسله مراتب

ایذن روش متکذی   (. 42 ، ص.1935، امینیو  احدنژاد،

                                                 
1. Riclassify  

2. Tomas Saaty 

زیذذرا  ،هاسذذت، در نتیجذذه نسذذبی اسذذتبذذر قضذذاوت

تواند از یک شخص بذه شذخص دیگذر    ها میقضاوت

 (.  323، ص. 4557، 9ویتاکرمتفاوت باشد )

عذالوه بذر ایذن اسذتفاده از آن مسذتلزم ریاضذیات       

دست و پاگیر نیست، بنابراین درک آن آسذان اسذت و   

مذث ر هذر دو داده کمذی و کیفذی را      طذور بذه تواند می

   .(935، ص. 4559، 1، زیا2، اوفوک2زسنگی) کندکنترل 

توسذط  کذاربرد فضذایی ایذن مذدل     برای اولین بار 

کذار  ه بذ  Arc Gis افذزار نذرم در  7اوسوالد مذارینیوی 

   (.9، ص.4557گرفته شد )مارینونی، 

روش اساسی جهت آزمون مذدل تحلیذل سلسذله    

باشذذد. یمذذمراتبذذی اسذذتفاده از روش مقایسذذه زوجذذی 

جذی ابتذدا هذر یذک از     جهت انجام روش مقایسذه زو 

معیارهای مورد بررسی را به صورت زوجذی مقایسذه   

( و میذزان  2، ص. 1933نژاد و حیذدری،  )احذد نموده 

اهمیت نسبی هر یک را نسبت به دیگری با توجذه بذه   

اختصذاص داده و   3تذا   1جدول یک، بذین   یازبندیامت

نمذذاییم. در پذذژوهش یمذذآن را در یذک مذذاتریس وارد  

اسذت کذه سذطح     /.124(، CRحاضر نسبت توافذق ) 

 دهد.یمقابل قبولی را نشان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3. Whitaker 

4. cengiz 

5. Ufuk 

6. Ziya 

7. Oswald Marinoni 
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 معيارها يازدهيامتو  يبندطبقه .1جدول 
 رديف موجود کاربري امتياز يفرد دوام يازامت

 1 مسکونی 7 1 بادوام 1

 3 تجاری 7 3 دوامکم 2

 9 ماهبی 1 9 دوامیب 7

 4 یشآموز فرهنگی 1 يفرد مصالح یازامت

 5 اقامتی 9 1 خشت و گل 3

 6 بایر زمین 3 3 آجر 7

 7 بهداشتی درمانی 1 9 و آهن آجر 9

 8 سبز فضای 1 4 بتن 1

 3 ورزشی 1 يفرد طبقات تعداد یازامت

 يفرد قدمت امتیاز 1 طبقه یک 3

 1 سال ده تا یک 1 3 طبقه دو 7

 3 سال بیست تا ده 1 9 طبقه سه 2

 9 سال سی تا تبیس 9 4 طبقه چهار 9

 4 سال چهل تا سی 2 5 طبقه پنج 9

 5 سال پنجاه تا چهل 7 6 طبقه شش 1

 6 باال به سال پنجاه 3 7 باالترطبقه و  هفت 1

 1939، ندگاننگارخا: مأ
 

 (ANP) ايمدل تحليل شبکه

، تحذولی نذو در   تحلیل سلسله مراتبذی با ارانه مدل 

 یذن مذدل  اپدیدار شد. نقطه قوت  گیرییمتصمعرصه 

بذود،   1که مبتنی بر یک اصل ا بذات شذده روانشناسذی   

هذای ایذن روش   نتوانست مانع از هویدا شدن نارسایی

(. 94 ، ص.1934، سذیالوی و  ، ملک،گردد )حسینعلی

 یذک  از هاوزن محاسبه به منجر که مقیا  اعداد تغییر

 ایذن  جملذه  از شذود، مذی  اعذداد قذراردادی   از سذری 

 روش، ایذن  بذارز  مشکالت از ایرادهاست. یکی دیگر

و روابذط   است مسانل تمام برای مراتبی فرض سلسله

در  هذا، گزینذه  و معیارهذا  میذان  همچنین و معیارها بین

                                                 
مورد در یک  7±4ای فراتر از تواند درباره گسترههر فرد نمی . 1

 زمان قضاوت کند.

، 4553، 9، اونذذو4توزکایذذاشذذود )ناذذر گرفتذذه نمذذی 

بنابراین ساعتی گامی بذه پذیش نهذاد و بذا      (.9192ص.

 ،1331ای در سال معرفی روش پردازش تحلیل شبکه

 سلسله تحلیل برای فرایند مناسب جایگزینی عنوان به

، 2و، لذو 2لیذو به رفع ایذن مشذکل اقذدام کذرد )     ،مراتبی

 (.9، ص. 4552

 سذاختار  جانشذین ای شبکه اختارسکه  مدلدر این 

، بذدری، مطیعذی   سذبکبار فرجذی ) شذده  مراتبی سلسله

 مختلذف  عناصر، (42 ، ص.1933 ،شرفی و لنگرودی،

پس از انجام مطالعذاتی  ساعتی  .شوندمی وابسته هم به

و  هذا ینذه برای حل مسانلی با وابستگی نداشتن بین گز

                                                 
2. Tuzkaya 

3. Onut 

4. Liu 

5. Lu 
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و بذرای حذل مسذانل بذا      سلسله مراتبی روش یارهامع

را پیشذنهاد   ایتحلیل شذبکه  روش هانوابستگی بین آ

، 4515 ،2، رودریگِذز 9، پاسذتور 4پاروی، چ1د)آرگونسکر

 .(425ص. 

 مقیذا   نیذز ای شبکه تحلیل ویهتجزیند آفر اگرچه

 بذه  را زوجذی هذای  نی بر مقایسهمبت نسبی یریگاندازه

اما مانند فراینذد تحلیذل سلسذله مراتبذی،      گیرد،می کار

ساختار کذامال  سلسذله مراتبذی را بذه مسذلله تحمیذل       

 یریکذارگ را با بذه  گیرییمتصمبلکه موضوع  ،کندینم

. کنذد یمذ  یسازمدلدیدگاه سیستمی توأم با بازخورد، 

ی که هر یک از عناصذر در عذین تفذوق بذر     به این معن

دیگذذری، نذذوعی وابسذذتگی نیذذز بذذه یکذذدیگر دارنذذد   

ساعتی در روش تحلیذل   (.129، ص. 4552، 2ساعتی)

هذذای احتمذذال و  ه از مذذاتریسای بذذا اسذذتفاد شذذبکه

های مارکوف ا بات کرده است کذه وزن نهذایی   زنجیره

 کذذهیطذذوربذذه W=LimW2k+1عناصذذر از رابطذذه 

k→∞  و سذاخت  ازآنجاکذه آیذد.  دست میباشد، به 

 حذل  کنذد، ینمپیروی  خاصی قواعد از شبکه تشکیل

-لمذد  هنذر  بذه  زیادی مقدار به شبکه، کمک به مسانل

نقطذه ضذعف ایذن     ینتذر مهم، که یابدیم بستگی ساز

، 4553، 7، واسذیک 1نرلفسذلِ وُ) شذود یممدل محسوب 

پیشذنهاد  ، ساعتی برای از بین بردن این نقذص  (.9ص. 

د، این روش در تلفیذق بذا روش فذازی اسذتفاده     کنمی

 (.331، ص. 4557، 3، وو3یاوشود )

                                                 
1. Aragones 

2. Chaparo 

3. Pastor 

4. Rodrıguez 

5. Saaty 

6. Wolfslehner 

7. Vasik 

8. Wey 

 

اي و مدل نماي شماتيک مدل تحليل شبکه  .1شکل 

 تحليل سلسله مراتبي
 9911، ص. 4557،  11اگدِویرِن، د15وکسِلمأخا: ی

 

 (FUZZY) مدل فازي

فازی نخستین بار توسط لطفی زاده دانشمند  منطق

مذیالدی مطذر     1312کالیفرنیا در سال  ایرانی دانشگاه

عنذوان روشذی بذذرای    در ابتذذدا بذه  یمنطذق فذاز  شذد.  

پذذردازش اطالعذذات معرفذذی شذذد و بذذرخالف منطذذق 

ارسطویی به جای پرداختن به صفر و یک، از صفر تذا  

بذدین   .دهذد یک را مورد بررسی و تحلیذل قذرار مذی   

صورت به اعمال و طرز فکذر آدمیذان بیشذتر نزدیذک     

، 4552، 12، ایرانذذی19ارامِن، کذذ14سذذکیسبِ) شذذودیمذذ

منطذذق فذذازی بذذه علذذت توانذذایی رقابذذت بذذا  (.23ص.

هوشمندی انسذانی و رهیافذت سیسذتماتیک خذود در     

هذای مذبهم کذه ریاضذیات     بررسی شرایط و موقعیذت 

متعارف چندان کذارایی نذدارد، ابذزار تکنیکذی بسذیار      

هذا و امذور   سودمند و مفیدی را بذرای ارزیذابی پدیذده   

خذود،   یتواند بذه وسذیله ابزارهذا   و میآورد یمفراهم 

 یبنذد صذورت انسذانی را   هایگیرییمتصماستدالل و 

                                                                  
9. Wu 

10. Yuksel 

11. Dagdeviren 

12. Beskese 

13. Kahraman 

14. Irani 
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 یزتمذذا (.11 ، ص.1973)طذذاهری، ریاضذذی بخشذذید 

آن ی چنذد معیذاره   هذا مذدل دیگذر  با  یفاز مدلعمده 

عبذارت هذم،    یذک مفهذوم   یاست که در منطذق فذاز  

، 5345، 2، گذیم 9، کیم4، موگی1لیمبهم باشد ) تواندیم

از منطذق   یبسذط  یمنطق فاز کهیطوربه(. 1324ص. 

شذیوه تفکذر    توانیکه با کمک آن م است یچند ارزش

، 1تمذارِ ی، ه2فذان یطانسان را به فناوری منتقذل کذرد )  

سذازی   (. در زیر نمای شماتیک فازی142، ص. 4559

ارانه شده اسذت. پذس از وارد کذردن     GISدر  هاداده

بذر   هذا را آن، GISدر ارها یر معیو ز یارهااطالعات مع

و سذپس بذرای    کذرده فذازی   MS largeاسا  تابع 

 sumپنج معیار فازی شذده از عملگذر   ن یا یهمپوشان

 فازی استفاده شد.
 

در  هااز فازي سازي داده يکشمات ينما .3شکل 
GIS 

، حیاتی، خاکپور ،72 ، ص.4553، 7لودویک) ماخا:

 (41 ، ص.1934، ربانیو  کا می،

 قلمرو جغرافيايي پژوهش .9. 3

هکتذار بافذت فرسذوده     27/4422شهر مشذهد بذا   

شذذهری کذذه یذذک سذذیزدهم مسذذاحت شذذهر را شذذامل 

                                                 
1. Lee 

2 . Mogi 

3. Kim 

4. Gim 

5. Tufan 

6. Hamarat 

7. Lodwick 

آن زنذدگی   شهر دردرصد از جمعیت  1772 و شودمی

این بافت مواجذه   یایاحکنند با معضلی بزرگ برای یم

(. مسذاحت محلذه   139 ، ص.1931باشد )حیذاتی،  می

مجموعذه حذرم   سرشور که در ضذلع جنذوب غربذی    

هکتذار و   11مطهر امام رضا )ع( قذرار دارد در حذدود   

هزار نفذر   3قطعه با جمعیت ساکن تقریبا   4111دارای 

بذر اسذا  مطالعذات میذدانی      باشد.می 1935در سال 

ن یذ ا یکالبذد  یهذا یژگذ یو ینتذر مهمصورت گرفته، 

 ر است:یمحله به شر  ز

 هکتار( از 92) %23 ،دوام معیاربه لحاظ   -

 هستند. دوامیبکم و  یتوضع یدارا اتقطع

 قطعات، %25از  یشب ،قدمت معیاربه لحاظ   -

 .باشندیسال م 95از  باالتر یقدمت یدارا

هکتار از محدوده  45 ،مصالح معیاربه لحاظ  -

 .دباشیآجر م یامصالح خشت  یدارا

 هکتار 99محله با  یکاربر ن وسعتیشتریب -

 .اشدبیم یمسکون یمربوط به کاربر ،(22%)

فقط  محله سرشور،از مساحت هکتار  13 -

 .دباشیطبقه م یک یهاساختمان یدارا
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 محدوده بافت فرسوده شهر مشهد و محدوده محله سرشور .9شکل 

 1 ، ص.1937ی و ضیایی، آبادزرسعیده خا: مأ

 

 قطعات محله سرشور مشخصات .3جدول 
 ن قدمتيانگيم ن طبقاتيانگيم درصد وسعت )هکتار( درصد تعداد يکاربر فيرد

 95 172 2272 99753 1373 1231 یمسکون 1

 99 4 3 2731 777 117 یتجار 4

 95 4 273 4731 473 15 یماهب 9

 47 4 277 9727 1 44 ی/ آموزشیفرهنگ 2

 12 2 1972 3741 1279 953 یاقامت 2

 - - 773 2772 271 115 رین بایزم 1

 42 4 477 1711 574 2 ی/ بهداشتیدرمان 7

 15 - 571 5752 5 1 سبز یفضا 3

 42 1 473 1774 5 1 یورزش 3

 - - 155 15775 155 4111 جمع 15

 1939، های پژوهشخا: یافتهمأ
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 هاي پژوهش. يافته9

ا یذ ت احیذ اولو یمشخص کردن قطعات دارابرای 

ابتدا هر کدام از معیارهذا بذه    ،های مورد استفادهدر مدل

شد و سپس بذر اسذا  اهمیذت     ر معیارهایی تقسیمزی

به هر یک از معیارها و زیر معیارهذا بذر اسذا      ،هاآن

شد. پذس   یازدهیامتنار کارشناسی متخصصان شهری 

 هذذا بذذهل آنیتبذذدو  GISاز وارد کذذردن اطالعذذات بذذه 

رسذتری   یهذا در ادامه الیه ،رستریو های رقومی الیه

تذا قذادر    گردید یبندطبقهطبقات مشخص  یبه تعداد

 GISی مورد استفاده پذژوهش در  هادر مدل به استفاده

ی بذه شذر  زیذر    هامدل. نتایج به دست آمده از شوند

، تحلیذل  یاشذبکه ی فازی، تحلیذل  هامدلدر  باشد.یم

، %4172وزنذی بذه ترتیذب     یپوشانهمسلسله مراتبی و 

سرشذور   از وسعت محله %42715 و 91715%، 43713%

مشذخص شذد. همچنذین    یاء با اولویت باال را برای اح

های بذا اولویذت متوسذط در محلذه سرشذور      محدوده

، مذدل  %95794 ،بذرای مذدل فذازی    .مشخص گردیذد 

 ،، تحلیذذل سلسذذله مراتبذذی%94729 ،ایتحلیذذل شذذبکه

مشذخص   %24711 ،وزنذی  یپوشانهمو مدل  93741%

های با اولویذت کمتذر در   شده است. همچنین محدوده

، تحلیذل  %9773 ،ای، تحلیل شذبکه %23713 ،مدل فازی

بذه   %49 ،وزنذی  یپوشذان همو  %95713 ،سلسله مراتبی

ز یذذذن 2و  9ول ا(. جذذذد2-3 اشذذذکال) دسذذذت آمذذذد

ک وسذعت  یذ به تفکرا  ت باالیمشخصات قطعات اولو

 .دهدیمو مدل نشان  یکاربر

 

 هاي بررسي شده جهت اولويت احياانواع مدلوضعيت  .4شکل 

 1939، ی پژوهشهاخا: یافتهمأ
 

 مدل )به مترمربع( فکيکها به تاولويت توسعه هر يک از کاربري .9جدول 

 آموزشي اداري اقامتي باير درماني ساتيتأس تجاري
کاربري/ 

 وضعيت
 مدل

327471 5 32271 5 999271 5 241474  اولویت باال

Fuzzy 1313577 224377 311977 2544971 213771 3174 449377  وسطاولویت مت

1791173 429773 751271 149471 3152579 132279 1354772  اولویت کم
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 9ادامه جدول 

 آموزشي اداري اقامتي باير درماني ساتيتأس تجاري
کاربري/ 
 وضعيت

 مدل

1732772 13277 32271 23572 197171 5 241474  اولویت باال

AHP 4494174 9392 1311 2531273 1793579 3174 1457572  لویت متوسطاو

273172 429773 391173 5 7595171 132279 313272  اولویت کم

1142274 5 12271 5 213379 5 241474  اولویت باال

ANP 4935573 13277 1311 5 4515272 132279 1457572  اولویت متوسط

2312 147173 391173 2122179 1371374 233179 313272  اولویت کم

1252172 5 32271 5 911377 5 241474  اولویت باال

Weighted 
Overly 

4337272 224377 751271 2531273 9215273 132279 4541171  اولویت متوسط

952974 429773 311977 23572 2292772 233179 5  اولویت کم

 مسکوني ورزشي جمع درصد
فضاي 

 سبز

فرهنگي/ 
 مذهبي

در حال 
 ساخت

کاربري/ 
 وضعيت

 مدل

47722 11115572 5 12922377 5 214171 5  اولویت باال

Fuzzy 43753 17129379 1749571 9272372 22771 3775 9211571  اولویت متوسط

29723 41934371 5 3334173 5 42237 75173  اولویت کم

43752 17195474 5 19793772 5 711172 5  اولویت باال

AHP 24 42233379 1749571 3131274 22771 1712972 9231471  اولویت متوسط

43731 17277773 5 2334472 5 1251979 5  اولویت کم

47711 117239 5 19173771 5 219972 5  اولویت باال

ANP 95794 13253179 1749571 3451573 5 1352971 42372  اولویت متوسط

24757 422932 5 1513173 22771 1213171 9222271  اولویت کم

44775 19773273 5 15379373 5 2177 5  اولویت باال

Weighted 
Overly 

22721 99137971 1749571 14279573 22771 1322579 9231471  اولویت متوسط

41773 19495579 5 2221272 5 1912273 5  اولویت کم

 1939، های پژوهشخا: یافتهمأ
 

 )هکتار( کاربري وسعتتفکيک  باال بهاولويت  قطعاتمشخصات  .4جدول 
 یدرمان یاقامت یآموزش ی/ ماهبیفرهنگ ی/ اداریتجار یمسکون یمدل/ کاربر

 573 979 274 271 372 1279 یفاز

 572 4 971 472 271 3171 درصد

 5753 571 572 577 177 1977 یل سلسله مراتبیتحل

 572 971 9 271 1574 7374 درصد

 5753 572 572 572 171 1971 یال شبکهیتحل

 572 472 971 472 377 3171 صددر

 5753 579 572 572 172 1573 یوزن یهمپوشان

 577 479 973 271 1574 7373 درصد

 1939، های پژوهشخا: یافتهمأ
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 GISدر  AHPمدل  .6شکل                     GISدر  ANPمدل  .5شکل 

 1939، های پژوهشخا: یافتهمأ                   1939، های پژوهشخا: یافتهمأ

 
 GISدر  Weighted Overlayمدل  .8شکل         GISدر  Fuzzyمدل  .7شکل             

 1939پژوهش، های خا: یافتهمأ                    1939، های پژوهشخا: یافتهمأ
 

که حدود نیمی از کذاربری موجذود    با توجه به این

ی در محذذدوده مذذورد مطالعذذه بذذه کذذاربری مسذذکون   

هذای  بررسذی اختصاص دارد، این کاربری هم پذس از  

دارای شذذده  یبررسذذ یهذا انجذام شذذده و نتذایج مذذدل  

 ایذ احبیشترین میزان مسذاحت جهذت اولویذت بذاالی     

 4773از مجمذوع   یدر مذدل فذاز   کهیطوربهباشد. می

ی اولویذت  هکتار دارا 1279هکتاری کاربری مسکونی، 

وسط بر اسذا   باشد. در اولویت متمی ایاحباال جهت 
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دارای بیشذترین   %155مدل فازی، کاربری ورزشی بذا  

باشذند. در  فراوانی جهت احیذاء در ایذن اولویذت مذی    

بیشذترین سذهم    %33، کاربری اداری با نیزاولویت کم 

هذای اقذامتی   را به خود اختصاص داده است و کاربری

 و آموزشی در اولویت کم در رتبذه بعذدی قذرار دارد.   

مدل تحلیل سلسله مراتبی در بخذش   نتایج مستخر  از

کذاربری   %23گذر سذهم   ، بیذان ایاحاولویت باال جهت 

باشد که دارای بیشذترین فراوانذی در بذین    مسکونی می

باشذد. کذاربری تجذاری    می ایاحها جهت سایر کاربری

در مذدل تحلیذل    در رتبه بعدی قذرار دارد.  %93هم با 

ری ای هم کاربری مسذکونی و پذس از آن کذارب   شبکه

باشذند و  تجاری دارای بیشترین میزان اولویت باال مذی 

و  %155هذای ورزشذی بذا    در اولویت متوسط کاربری

در رتبذه بعذدی قذرار دارنذد. در      %21سپس تجاری با 

نهایت هم فضاهای بایر در بخش اولویت کذم جهذت   

مساحتشذذان،  %155هذذای فرسذذوده بذذا توسذذعه بافذذت

اند. اطالعذات  بیشترین سهم را به خود اختصاص داده

هم همچذون سذه    همپوشانی وزنیکسب شده از مدل 

گر بیشترین سهم کذاربری مسذکونی و   مدل دیگر بیان

هذای  باشد ولی سهم کذاربری تجاری با اولویت باال می

اسا  این مدل نسبت بذه سذایر   نی و تجاری برمسکو

دارای  %155ورزشی بذا   باشد. کاربریها کمتر میمدل

در اولویذذت متوسذذط  ایذذاح بیشذذترین میذذزان جهذذت 

باشند. در بخش اولویت کم جهت احیاء بر اسذا   می

هذای اداری، اقذامتی و   این مدل هم به ترتیب کذاربری 

 انذد. درمانی بیشترین سهم را به خذود اختصذاص داده  

 نیز مشخصات قطعات با اولویت بذاال را  1و  2جداول 

  بر اسذا  یتا نها دهد.یمبه تفکیک معیار و مدل، نشان 

نتیجه گرفت که اولویت اول احیا  توانیممطالب فوق 

های مختلف محله به کاربری مسذکونی  در بین کاربری

اختصاص یافته است و در اولویت بعدی نیز کذاربری  

 ییذد تأ، بنابراین فرضذیه اول پذژوهش   تجاری قرار دارد

 (.1و  2 ،9)جداول  گرددیم

پذس از مشذخص    سنجش فرضذیه دوم نیذز  برای 

ها، اقدام به بازدید دوبذاره میذدانی   وجی مدلشدن خر

ه مورد مطالعه گردید. پس از مقایسذه نتذایج   داز محدو

هذای مختلذف   مدل بررسی شده با وضذعیت بخذش   2

 Fuzzyکذه نتذایج مذدل     شذد ، مشخص محله سرشور

جهت شناسایی قطعات با اولویت احیا نسبت به سذایر  

 ،تذر اسذت  های بررسی شده، به واقعیذت نزدیذک  مدل

 ،2، 9)جذداول   گذردد یم ییدتأبنابراین فرضیه دوم نیز 

 (.1و  2
 

 

 مشخصات قطعات با اولويت باال به تفکيک معيار و مدل .5جدول 
 کاربري دوام مصالح قدمت طبقات معيار

Fuzzy 155% یک طبقه 

 سال 25تا  1972%

 سال 25تا  3272%

 سال 25بیش از  4%

 مسکونی %155 دوامیب %155 خشت 155%

 تعداد قطعات مجموع مساحت ميانگين مساحت + مترمربع322مساحت  بهسازي معيار

Fuzzy 155% قطعه 24 هکتار 573 مترمربع 172 %47 بهسازی نشده 
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  5ادامه جدول 
 کاربري دوام مصالح قدمت طبقات معيار

AHP 

 یک طبقه 17%

 دو طبقه 91%

 سه طبقه و بیشتر 4%

 سال 95تا  41%

 سال 25تا  91%

 سال 25تا  21%

 سال 25بیش از  4%

 آجر 37%

 خشت 11%

 آهن و آجر 4%

 دوامیب 33%

 دوامکم 1%

 مسکونی 34%

 تجاری 14%

 فرهنگی 9%

 بقیه %1اقامتی و  4%

 تعداد قطعات مجموع مساحت ميانگين مساحت + مترمربع322مساحت  بهسازي معيار

AHP 
 بهسازی نشده 33%

 بهسازی شده 14%
 قطعه 715 هکتار 1772 عمترمرب 443 21%

 کاربري دوام مصالح قدمت طبقات معيار

ANP 

 یک طبقه 17%

 دو طبقه 91%

 سه طبقه و بیشتر 4%

 سال 95تا  41%

 سال 25تا  91%

 سال 25تا  24%

 سال 25بیش از  1%

 آجر 31%

 خشت 11%

 آهن و آجر 4%

 بتن 1%

 دوامیب 33%

 دوامکم 1%

 مسکونی 39%

 تجاری 14%

 فرهنگی 4%

 بقیه %1اقامتی و  4%

 تعداد قطعات مجموع مساحت ميانگين مساحت + مترمربع322مساحت  بهسازي معيار

ANP 
 بهسازی نشده 33%

 بهسازی شده 14%
 قطعه 723 هکتار 1771 مترمربع 443 21%

 کاربري دوام مصالح قدمت طبقات معيار

Weighted 

Overly 

 یک طبقه 13%

 دو طبقه 91%

 رسه طبقه و بیشت 4%

 سال 95تا  172%

 سال 25تا  21%

 سال 25تا  24%

 سال 25بیش از  572%

 آجر 32%

 خشت 12%

 آهن و آجر 4%

 دوامیب 33%

 دوامکم 4%

 مسکونی 39%

 تجاری 11%

 فرهنگی 4%

 بقیه %4اقامتی و  4%

 تعداد قطعات مجموع مساحت ميانگين مساحت + مترمربع322مساحت  بهسازي معيار

Weighted 

Overly 

 بهسازی نشده 33%

 بهسازی شده 14%
 قطعه 233 هکتار 1977 مترمربع 495 21%

 1939های پژوهش، مأخا: یافته

 

 و مدل تفکيک اولويت احيابه  تعداد قطعات. 6جدول 
 پاييناولويت  متوسطاولويت  باالاولويت  مدل

Fuzzy 24 911 1729 

ANP 727 741 133 

AHP 715 312 234 

Weighted Overly 233 1129 242 

 1939، های پژوهشخا: یافتهمأ
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 و پيشنهادها گيرينتيجه .2

محله سرشذور جذزو محذالت قذدیمی بذا بافذت       

باشذد کذه علذی رغذم     فرسوده در مرکز شهر مشهد می

قدمت زیاد، به دلیل مجاورت مکانی با مجموعه حذرم  

باشد. بذا  مطهر دارای بسترهای فعالیتی بسیار باالیی می

ای بذرای  ود، این محله به خاطر نداشتن برنامذه این وج

بنذذدی قطعذذات جهذذت احیذذا، بذذا مشذذکالت  یذذتاولو

شده که باع  هدر رفت منابع مذالی   روروبهای عدیده

محذذدود دولتذذی و از دسذذت دادن انسذذجام کالبذذدی/  

شناسی/ عملکردی و حتی اجتماعی/ اقتصذادی  یباییز

بنذدی  ویتلاا داشتن برنامه برای اولدر آن شده است؛  

بذر ایذن   نمایذد.  یمذ احیای قطعات آن بسیار ضروری 

اسا  در این پژوهش به مناور تعیین اولویت احیذای  

قطعات، چندین معیار مد نار قرار گرفت کذه عبارتنذد   

از: مصالح، قدمت، دوام، کاربری و طبقات و همچنذین  

جهذت   GISگیری چنذد معیذاره در   یمتصمهای روش

مذاکور بکذار گرفتذه شذده      تجزیه و تحلیل معیارهای

های حاصل از پذژوهش، پیشذنهاد   است. براسا  یافته

هذای اجرایذی،   گردد که اولویت احیا برای دسذتگاه می

گذذااران بخذذش یهسذذرماکذذاربری مسذذکونی و بذذرای  

های اداری/ تجاری و اقذامتی باشذد   خصوصی کاربری

توانذد مفیذد   یمذ های این محلذه  که با توجه به  رفیت

حدوده مورد مطالعذه را از ایذن سذاختار    واقع شود و م

و سذذاختاری منسذذجم را بذذرای آن خذذار    نامنسذذجم

 نماید. پیشنهاد و تعریف

 نامهکتاب

یابی مراکز  انویه خدمات شهری در نیمه شذمالی شذهر زنجذان بذه     مکان(. 1933احدنژاد روشنی، م. و حیدری، ع. ) .1

ی امنطقذه اولذین همذایش   . اسذالم شذهر:   GIS اسذتفاده از  مناور کاهش فشار ترافیکی بر محدوده مرکزی شهر با 

 .ژنوماتیک

در  ANPو  AHPگیری چند معیذاره  یمتصمهای (. واکاوی روش1934حسینعلی، ف.؛ ملک، م.ر. و سیالوی، ط. ) .4

 .91-21(، 1)1، نشریه مهندسی فناوری اطالعات مکانی. GISیابی بهینه پل عابر پیاده در محیط مکان

کارشناسی ارشذد(،   منتشر نشدهنامه . )پایانهای رشد هوشمند شهری در مشهدتحلیل شاخص(. 1931حیاتی،  . ) .9

 دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

(. مقایسذه تطبیقذی/ تحلیلذی میذزان     1934نیذاز، م. و ربذانی ابوالفضذلی، ). )   یبذ خاکپور، ب.؛ حیاتی،  .؛ کذا می   .2

های تحلیل سلسله مراتبی و فذازی )نمونذه مذوردی:    ستفاده از مدلهای شهری در برابر زلزله با اپایری بافتیبآس

 .41-93(، 44)1، فصلنامه جغرافیایی آمایش محیطشهر المرد(. 

ی دسذتیابی بذه ابعذاد    سذو  به(. بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری راهبردی 1935داوود پور، ز. و نیک نیا، م. ) .2

 2، فصلنامه جغرافیذایی آمذایش محذیط   بافت فرسوده کوی سجادیه(. کالبدی توسعه پایدار شهری )مطالعه موردی: 

(12 ،)23-91. 

، فصذلنامه آبذادی  . های فرسذوده شذهری  شهری جهت مداخله در بافت یکپارچهراهبرد مدیریت (. 1933دویران، ا. ) .1

94(17 ،)17-15. 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1472&Number=67&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1472&Number=67&Appendix=0
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 و جغرافیذا  خیابان. محله پانین بر مشهد شهر مرکز نوسازی و بهسازی هایطر  اجرای (. ا رات1937) م.ر. رهنما، .7
 .127-135(، 11)1، توسعه

. چذا  اول.  هذا( ها، تجربیات و تکنیکریزی مناطق مرکزی شهرها )اصول، مبانی، تلوریبرنامه(. 1933رهنما، م.ر. ) .3

 اه فردوسی مشهد.مشهد: انتشارات دانشگ

رسذتری و   گذر محاسذبه های سلسذله مراتبذی،   (. مقایسه تطبیقی/ تحلیلی مدل1935نیاز، م. )رهنما، م.ر. و کا می بی .3

 گاهعیذد  ةهای مرکذزی شذهرها )مطالعذه مذوردی: محلذ     بندی توسعه بافتیتاولوی وزن برای شناسایی و پوشانهم

 .151-111(، 73)29، های جغرافیای انسانیفصلنامه پژوهشمشهد(. 

(. محله سرشور کذارکردی نذو در کالبذدی فرسذوده )الگذوی هذدایتگر       1937و ضیانی، م. )  . ی، ز.زرآبادسعیده  .15

هذای  اولذین همذایش بهسذازی و نوسذازی بافذت     اقتصادی شیوه نوین در برخورد با بافت فرسوده شهری(. مشهد: 

 .فرسوده شهری

هذای  ای فرسوده و ضرورت تغییر نگرش در تهیذه و اجذرای طذر    ه(. نوسازی بافت1934شفیعی دستجردی، م. ) .11

 .31-152(، 42)15، فصلنامه با) نارجامع و تفصیلی )نمونه موردی: شهر اصفهان(. 

. چا  هشذتم. مشذهد: انتشذارات آسذتان قذد       های جغرافیاییجغرافیای کاربردی و مکتب(. 1933شکویی،  . ) .14

 رضوی )به نشر(.

 . چا  دوم. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.های فازییی با ناریه مجموعهآشنا(. 1973طاهری، م. ) .19
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