
 

 

 

 

 

 

 

 

های فرسوده شهر کرمان وساز در بافت ساخت گذارانروی سرمایه های پیش بندی چالش رتبه
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 مقاله: پژوهشینوع 

 03/02/1398پذیرش:    11/09/1397دریافت: 

ناپذیر ها، امری اجتنابهای فرسوده بافت قدیم و حاشیه شهربا گسترش جوامع شهری و شهرنشینی، پیدایش بافت: چکیده

برخوردار هستند. شهر های جغرافیایی و اقلیمی خود از اهمیت باالیی برای فضای شهری است. این مناطق با توجه به ویژگی

هنا مشنک   های فرسوده مواجه است. از آنجا که فرسودگی اینن بافنتکرمان نیز مشابه با سایر مناطق ایران با معضل بافت

هنای فرسنوده، اهمینت زینادی دارد. کند، ت ش برای بهسازی و نوسازی بافنتمتعدد اجتماعی، اقتصادی و انسانی ایجاد می

وساز در بافت فرسوده شهر کرمان است. در گذاران ساختروی سرمایههای پیشترین چالشبندی عمدهرتبه ،هدف این مقاله

گنذار در نفنر خبنره سنرمایه 10ای متشکل از میدانی و با استفاده از پرسشنامه، نظرا  نمونه -ایاین راستا با روش کتابخانه

مراتبی فنازی در فضنای ها، از روش تحلیل سلسلهوتحلیل داده. به منظور تجزیهگردیدآوری بافت فرسوده شهر کرمان، جمع

گنذاران در بافنت روی سنرمایههنای پنیشترین چنالشاستفاده شده است. نتایج نشان دادند که عمده MATLABافزار نرم

 مهندسی است.  -های اقتصادی و فنیفرسوده شهر کرمان، چالش

 مراتبی فازی، شهر کرمانها، تحلیل سلسله بندی چالشگذاری، رتبهسرمایهبافت فرسوده، واژگان کلیدی: 

 JEL :E22, R51, C63, N15 بندیطبقه
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 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه  -1

توانند بنر روی یکی از مسائلی کنه در شنهرها منی

هنای اثرگنذار باشند، بافنتمدیریت شهری و اقتصاد آن، 

رینزان هنای برنامنهفرسوده شهری است و یکی از دغدغه

زاده و براتنی، شهری، وجود بافت فرسنوده اسنت )رسنول

هننای فرسننوده، مو ننوعی جهننانی اسننت و بافننت (.1397

هنای بعند از جننه جهنانی دوم در سابقه آن به بازسازی

 نر . در قرن حا (Zheng et al., 2017)گردداروپا برمی

ها فقط بر توسنعه شنهری نیسنت بلکنه تمرکز شهرداری

اهتمام جدی بر بهبود کیفیت زندگی به ویژه در محن   

قدیمی شهرها وجود دارد. براساس تجربه جهنانی، توجنه 

های فرسوده در شهرها نیازمنند مشنارکت آحناد به بافت

های دخیل ساکنین است و تنها با مشارکت تمامی بخش

ررسنی و اتخنار رویکنردی من قنی و در محدوده منورد ب

ساز تجدید حیا  ینا بنازآفرینی توان زمینهجانبه میهمه

 ای ریزی . گسترش بدون برنامه ( Hui et al., 2018)   در آن شد 

که در چند دهه گذشنته در شنهرهای بنزر  و متوسنط 

سنری منناطق کشورها رخ داده است، باعث شده که ین 

در حاشیه شهرها ایجاد گردد و مناطق قدیمی شنهرها از 

)وارثنی و همکناران، ماهیت قبلنی خنود فاهنله بگیرنند 

ای کنه در مراکنز شنهرها واقنع مح   مسکونی .(1391

های با درآمند بناال و متوسنط اینکه گروهاند به دلیل بوده

اننند، بننا مشننک   اقتصننادی و جننا را تننرد کننردهآن

محی ی، ارزش و اعتبار خود را به تدریج از دسنت زیست

درآمند، هنای مهناجر، فقینر و کنماند و توسط گنروهداده

شوند و آنجا را مبدل بنه مکنانی بنرای زیسنت اشغال می

مننش و نند )محمودیکفقرا در شرای ی غیربهداشتی می

 (. 1389پور، کریم

هنای در این مینان، بنا شکسنت خنوردن سیاسنت

هنای وسنیع و روزافنزون گراینی و گسنترش پهننهحومه

های فرسوده در کشورها از ین  سنو و وجنود ابعناد بافت

گوناگون و متننو  اجتمناعی، اقتصنادی، فننی، حقنوقی، 

بنه محی ی آن از سنوی دیگنر، توجنه مدیریتی و زیست

های فرسنوده شنهری در محافنل فننی و تخصصنی بافت

کشور، به یکی از مباحث جدی و با اهمیت تبندیل شنده 

هنای طنوری کنه در چنند دهنه اخینر سیاسنتاست؛ به

ها در حال اجرا است. ازجمله نوسازی و بهسازی این بافت

تننوان های مننرثر در زمینننه توسننعه شننهری مننیسیاسننت

ای قدیمی و فرسنوده را ننام ههای مداخله در بافتبرنامه

سنننازی در بافنننت (. نو1397بننرد )بصننیری و همکنناران، 

فرسنوده در اینران، بنه جز اقنداما  پراکننده و کوچن ، 

هننای ای بنننرای عر نننه دربننناره نوسننازی بافننتتجربنننه

فرسوده غیرتاریخی نندارد و بیشنتر اقداما  انجام شنده، 

نر تعرین  نی بن ف و تعنری  در چارچوب سناماندهی مبتنن

 (.1395معابر بوده است )نعمتی و همکاران، 

های های ناشی از بافتبا توجه به مشک   و آسیب

فرسننوده شننهری، نوسننازی و بهسننازی ایننن مننناطق در 

ها قرار گرفته و سازمانی تحت عنوان دستورکار شهرداری

سازمان بهسازی و نوسازی بافت فرسوده به عنوان متولی 

گذاری در د شده است. بنابراین سرمایهاهلی این امر ایجا

این مناطق از اهمیت باالیی برخوردار است. بدین منظنور 

گنذاری در و در جهت تشویق بخش خصوهی به سنرمایه

روی هنای پنیشاین حی نه،  نروری اسنت کنه چنالش

های فرسنوده، شناسنایی و در جهنت گذاران بافتسرمایه

 تسهیل یا رفع آنها، اقداما  مناسبی هور  گیرد. 

شهر کرمان نیز مشابه سایر نقنا  کشنور، بنا رشند 

هنای فرسنوده در نقنا  شهرنشینی مواجه است و با بافت

(. 1396رو است )غضنفرپور و حامدی، متنو  شهری روبه

شنهر  شنناختیبا توجه به موقعینت جغرافینایی و زمنین

کرمان، مسئله نوسازی و بهسازی بافت فرسوده از اهمیت 

خینز بنودن شنهر باالتری نیز برخوردار است؛ زینرا زلزلنه

رو در اینن ترین بحران انسانی پیشکرمان به عنوان اهلی

شهر،  رور  اهمینت بنه بهسنازی و نوسنازی در بافنت 

در کنند. بندین منظنور فرسوده شهر کرمان را بیشتر می

روی های پنیشترین چالشسعی شده که عمدهله این مقا

هنای فرسنوده اینن شنهر، گذاران فعنال در بافنتسرمایه

وتحلینل آنهنا، بنندی شنود و بنا تجزینهاستخراج و رتبنه
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پیشنهادا  عملیاتی و مناسبی در راستای بهبنود فراینند 

 نوسازی و بهسازی ارائه گردد.

 

  پیشینه تحقیق   -2

 خارجیهای الف( پژوهش

ای پیرامون ( در م العه2018و همکارانش ) 1هویی

کننه نتیجنه گرفتنند نوسازی و بهسازی در شهر هننه

هرچه دسترسی سناکنان بنه امکاننا  شنهری؛ از قبینل 

بیشنتر باشند و  یامکانا  آموزشنی، بهداشنتی و خندمات

فاهله محل زندگی تا محنل کنار سناکنان کمتنر باشند، 

های بهسنازی و نوسنازی تمایل آنها به مشارکت در طرح

یابند؛ لنذا باینند بنه منظنور ترغیننب شنهری افنزایش مننی

هنا و زیرسناخت ،هنای شنهریمشارکت در بهسازی بافت

 امکانا  مورد نیاز شهروندان به درستی تأمین گردد.

( در پژوهشنننی 2018همکنننارانش )و  2منوپننناتی

گینری شنهرهای پیرامون چگونگی روند بازسازی و شکل

جدید در هندوستان بیان کردند که در زمینه بازسنازی و 

 اند.نوسازی، شهرهای هوشمند موفقیت بیشتری داشته

ای بر اساس ( در م العه2017و همکارانش ) 3ژنه

تند مدل پیشنهادی خود برای نوسازی شهری نتیجه گرف

که در زمینه بازسازی شهری الزم است مننابع منالی بنه 

هنای گذاران تنأمین گنردد و ارگنانسهولت برای سرمایه

های جبرانی را به سناکنین تخصنی  مسئول باید هزینه

های فرسوده شهری به شنکل دهند تا روند نوسازی بافت

 مناسبی و با سهولت بیشتری دنبال شود.

ای  نمن ( در مقالنه2013و همکنارانش ) 4هوانه

بررسی ریس  مشنارکت بخنش خصوهنی در سننگاپور، 

نتیجه گرفتند که بخش خصوهی به منظور مشنارکت در 

های بهسازی و نوسازی بافنت فرسنوده شنهری بنه پروژه

توانند عمنل کنند و یکنی از بسنترهای طرق مختلف منی

 
1- Hui 

2- Manupati 

3- Zheng 

4- Hwang 

 هنا، ازگوننه پنروژهمشارکت فعال بخش خصوهی در این

 خصوهی است. -طریق قراردادهای عمومی

ای در زمیننه رقابننت و ( در م العننه2009) 5گنازی

باسازی در آنکارا نتیجه گرفتند به منظور سهولت در امنر 

های فرسنوده شنهری در آنکنارا، بازسازی و نوسازی بافت

بهترین استراتژی این است که کلیه امکاننا  منورد نیناز 

مناسنبی تنأمین گنردد و ها بنه شنکل ساکنان این بخش

بخشنی بنه سناکنان اینن ت ش زیادی در راستای هوینت

 مناطق هور  پذیرد.

 های داخلیب( پژوهش

  ای، به بررسنی( در مقاله1397زاده و براتی )رسول

های اطراف حرم مشنهد گذاران در پروژهمشک   سرمایه

پرداختند. مقدس، با مصاحبه با کارشناسان طرح نوسازی 

های به دست آمده از پرسشنامه، وتحلیل دادهبرای تجزیه

نتنایج نشنان  بندی خاکستری، استفاده شد.از روش رتبه

جایی مدیران و مسئولین امر بافت فرسوده، دادند که جابه

طوالنی بودن فرایند قضایی و باال بودن عوارض شهرداری 

هننای شتننرین چننالبننرای اخننذ پروانننه سنناخت، از عمننده

 باشد. گذاران بافت فرسوده اطراف حرم می روی سرمایه پیش 

پژوهشننی بنننه ( در 1396رهنمننا و همکننارانش )

بندی ق عا  محله سرشنور شنهر مشنهد مقندس اولویت

دهننی مناسننبی بننرای بننرای احیننا پرداختننند تننا جهننت

گذاران باشد. روش های متولی، ساکنین و سرمایهدستگاه

و برای دستیابی بنه  بوده استتحلیلی  -تحقیق، توهیفی

هدف، پنج شاخ  قدمت، تعداد طبقا ، کاربری، مصالح 

 ،و دوام، انتخاب و از طریق برداشنت میندانی از محندوده

در این محله اولویت آوری گردید. نتایج نشان دادند جمع

بافت تجناری اول احیا با بافت مسکونی و اولویت بعدی با 

گینری هنای تصنمیماست. همچنین در این مقاله از مدل

چندمعیاره استفاده شده است و نتیجه گرفته شد که نو  

از دقنت  ،های مورد بررسیفازی آنها نسبت به سایر مدل

 بیشتری برخوردار است.

 
5- Güzey 
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ای بنه ( در م العه1394پورمحمدی و همکارانش )

ازی و نوسنازی های موجود در زمینه بهسن بررسی چالش

بافت فرسوده شهر ارومیه پرداختند. نتنایج اینن بررسنی 

حاکی از آن است که وجنود معنابر تننه و نبنود فضنای 

اهالی و  بیشترپارکینه مناسب و همچنین باالبودن سن 

هنای نوسنازی و تماینل آنهنا بنه مشنارکت در طنرحعدم

هنای تنرین چنالشهای فرسنوده، از عمندهبهسازی بافت

 گذاران بافت فرسوده است. روی سرمایهپیش

ای بننه ( در مقالننه1394نننوین و پیننروی )مبننارکی

هنای فرسنوده اقتصادی بافت -بررسی مشک   اجتماعی

شهری در تجمیع و نوسازی محله ابورر شرقی شنهرداری 

تهنران پرداختنند. روش انجنام پنژوهش، بنه  17من قه 

شناهده و م ،کیفنی و ابنزار مورداسنتفاده -هور  میدانی

مصاحبه بوده است. نتایج نشان دادند در زمینه تجمینع و 

نوسننازی مشننک تی؛ از قبیننل وجننود سننالخوردگان پیننر، 

اجتماعی و ... وجود  -چندخانواری، س ح پایین اقتصادی

بایند مشنارکت منردم  هنادارد که برای برطرف کردن آن

هنای منرتبط بنا هنا و سنازمانو دیدگاه ارگان شودجلب 

 تغییر کند. ،نوسازی در این خصوص

 

 مبانی نظری   -3

هایی از بافت تناریخی را دربنر بافت فرسوده، بخش

گیرد که از لحاظ کالبدی، کیفیت پنایینی دارنند و بنا می

وجود قندمت تناریخی، از دیندگاه سناختاری و عناهنر و 

و از لحنناظ کالبنندی،  اننندابنیننه دسننتخوش تغییننر شننده

معماری و مرفولوژِی فاقد هرگونه ارزش تاریخی هسنتند. 

ها به ندر  ت  بناهای ارزشمند وجنود در این گونه بافت

(. بافنت شنهری، زمنانی 1394کش، دارد )سرایی و مهره

رسانی متناسب بنا شنرایط شود که از خدما فرسوده می

دگی بافنت، زمانی ناتوان باشد؛ بننابراین در مقولنه فرسنو

ناکارآمدی و کناهش کنارایی بافنت نسنبت بنه مینانگین 

شنود. فرسنودگی در بافنت و شهری بررسی می هایبافت

عناهر درونی آن یا به دلیل فقدان خندما  ینا بنه علنت 

گیری بافنت بنه نبود برنامه توسعه و نظار  فنی بر شکل

آید. فرسنودگی، موجنب از بنین رفنتن منزلنت وجود می

هنای شنود و در شنکلبافت در میان شهروندان میاولیه 

پذیری و گوناگون؛ از جمله کاهش یا فقدان شرایط زیست

 ایمنی، نابسامانی کالبدی، اجتماعی، اقتصنادی و تأسیسناتی 

 (.1393گردد )نادری و همکاران، در بافت مشاهده می

های مهمی دارنند؛ های فرسوده شهری ویژگیبافت

هنای سب، مشک   دفنع فا ن بنظیر کمبود معابر منا

دسترسی مناسب به امکانا  عمومی شهری، خانگی، عدم

هننا در برابننر حننوادی طبیعننی پننذیری سنناختمانآسننیب

بنه منظنور انتخناب و  (.1391زادگان و همکاران، )عباس

های فرسوده، سه معینار کلنی وجنود دارد شناسایی بافت

 که عبارتند از:

درهند ابنینه آن،  50هنایی کنه بنیش از بلود -1

 ناپایدار و فرسوده باشند.

درهند از معنابر آن،  50هایی که بیش از بلود -2

 کمتر از شش متر باشند.

درهند از ابنینه آنهنا  50هایی که بیش از بلود -3

 (. 1395مترمربع باشند )زالی و همکاران،  200کمتر از 

ریزی مندون و از این رو  روری است با ی  برنامه

و رسنننیدگی مناسنننب بنننه اینننن منننناطق، چندجانبنننه 

های کالبدی، اجتماعی و فرهنگی مورد اسنتفاده پتانسیل

(. عمدتاً در مینان 1390زاده و ملکی، قرار گیرند )ابراهیم

های تاریخی و باارزشی وجود دارند کنه ها، ابنیهاین بافت

اس می به عنوان  -های تاریخیتوانند ع وه بر سرمایهمی

ی بنرای گسنترش هننعت گردشنگری های مناسبفرهت

گنذاری سنرمایه (Choi et al., 2010).محسوب شنوند 

ها مکمنل مناسنبی های شهرداریخصوهی در کنار طرح

(. بنه 1390و احمندزاده، در این راستا خواهد بود )اهالت

هنای تنر بافنتمنظور بهبود مراکز شهری یا به طور دقیق

و منداخ   قدیمی و معموالً فرسوده شنهری، راهکارهنا 

 گوناگونی م رح است. انوا  مداخ   عبارتند از: 

شود که به بهسازی: به سلسله اقداماتی گفته می -

مند  منظور ابقا و بهبود کالبد و فضای شهری در کوتناه

گیرد. به عبار  دیگنر، بنه مجموعنه اقنداما  هور  می
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شود کنه بنه منظنور حفاونت و اجرایی در شهر گفته می

و فعالیت، موجبا  حفظ هویت، اهنالت و احیای کالبدی 

سنازد )مسنتوفی و بهبود با و فضای شهری را فراهم منی

 (.1395همکاران، 

نوسازی: تجدید بنای کامل مناطق موجود برای  -

ارتقای کیفیت زندگی در آنها که تا حدی تنزل یافته کنه 

اه ح نیست و نیز بنای مناطق جدیند شنهری دیگر قابل

 (.1395ران، است )نعمتی و همکا

بازسننازی: دگرگننونی کامننل پیشننینه و ایجنناد  -

شرای ی جدید در بافت یا عناهر آن را بنا برچیندن آثنار 

کند. وسازهای جدید دنبال میگذشته و بنا نهادن ساخت

مجموعه اقداماتی که منجر به شرایط کام ً دگرگون شده 

گنردد )ل یفنی و نسبت به شرایط و محتوای پیشین منی

 (. 1395پیروی، 

هننای بننه طننور کلننی نوسننازی و بهسننازی بافننت

فرسنننوده شنننهرها، مزاینننایی دارنننند کنننه عبارتنننند از: 

وری(، اسنننتفاده چنننند بننناره از زمنننین )ارتقنننای بهنننره

کنناهش ارا ننی بننایر و رهننا شننده در مرکننز شننهرها، 

هننای اسننکان جمعیننت، کنناهش هزینننه کنناهش هزینننه

آمنند خننانوار، وهزینننه رفتنگهننداری شننهرها، کنناهش 

هننای امنیتننی و انتظننامی در شننهرها، کنناهش هزینننه

هنننای فرسنننوده جلنننوگیری از کننناهش منننناطق بافنننت

شهری و حفظ آنهنا در چرخنه حینا  شنهر، کمن  بنه 

زیسنننت و مننننابع طبیعنننی )کینننانی و حفنننظ محنننیط

 (.1395حیدری، 

هنگننامی کننه بحننث پیرامننون بازسننازی و نوسننازی 

شننود، هنندف شننهری م ننرح مننیهننای فرسننوده بافننت

اهلی اینن اسنت کنه مجموعنه اقنداماتی هنور  گینرد 

تا این اماکن مجندد احینا شنوند و بنه جایگناه و منزلنت 

گذشته خنود برگردنند. بنا اینن وجنود، در اینن منناطق 

فقط واهر فیزیکی نیسنت کنه نیازمنند بازسنازی اسنت 

بلکننه عوامننل متعنندد باینند بننا یکنندیگر همننراه شننوند تننا 

ا تحقننق یابنند. در ایننن راسننتا، اقننداما  ایننن مهننم ر

سیاسننی، اقتصننادی، مننالی، اجتمنناعی و فرهنگننی باینند 

، شننود )پوراحمنند و شننماعیبننه طننور هننحیحی انجننام 

سننریع روننند نوسننازی و بهسننازی (. بننه منظننور ت1389

روی هننای مختلننف پننیش ننروری اسننت کننه چننالش

بننندی شننود تننا شناسننایی و رتبننه ،گننذارانسننرمایه

جهنت رفنع و ینا تسنهیل آنهنا هنور   اقداما  الزم در

 گیرد.

  

 روش تحقیق   -4

تحلیلننی  -روش تحقیننق در ایننن مقالننه، توهننیفی

ای و آوری اط عننا  بننه هننور  کتابخانننهو روش جمننع

پیمایشی )میدانی( اسنت. قلمنرو منورد بررسنی در اینن 

گانننه شننهر کرمننان اسننت کننه نننواحی پنننج ،تحقیننق

سنازمان بهسنازی و بنا مراجعنه بنه  1متناسب با نقشنه 

اسننتخراج گردیننده اسننت. ایننن  ،نوسننازی شننهر کرمننان

نواحی؛ شامل ناحیه غنرب خیابنان مهدینه بنه مسناحت 

متننری  20مترمربننع، ناحیننه شننمال خیابننان  686853

مترمربنننع، ناحینننه  1193826دانشنننجو بنننه مسننناحت 

شمال پاسنداران و خیابنان شنهید رجنایی بنه مسناحت 

د بننه مسنناحت مترمربننع، ناحیننه طاهرآبننا 1069820

مترمربننع و ناحیننه سرآسننیاب بننه مسنناحت  371454

 ،باشننند کنننه در مجمنننو مترمربنننع منننی 2128067

 5450029مسننناحت بافنننت فرسنننوده شنننهر کرمنننان 

 هکتار( است. 545مترمربع )
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 گانه بافت فرسوده شهرکرمان نواحی پنج  -1نقشه 

 ( منبع: )سازمان بهسازی و نوسازی شهر کرمان

 

روی هننای پننیشتننوان چننالشطور کلننی مننیبننه

گنذاران بافنت فرسنوده شنهر کرمنان را در شنش سرمایه

 بندی کرد:دسته عمده دسته

های اداری، فنی و مهندسی، منالی و بنانکی، چالش

فرهنگی و اجتماعی، حقوقی و اقتصادی. از آنجا کنه هنر 

ها خود از چندین علت متننو  تشنکیل ی  از این چالش

هنر  شوند، در این مقاله چهار زیرمعینار مهمتنر بنرایمی

نامنه معیار معرفی گردیده است و بر مبنای آنهنا، پرسنش

پننژوهش تنندوین شننده اسننت. پنن  از آن بننه منظننور 

مراتبی فازی از روش تحلیل سلسله ،هاوتحلیل دادهتجزیه

 استفاده شد.   MATLABافزار مثلثی در فضای نرم

گیننری انتخننابی، روش در ایننن مقالننه روش نمونننه

اسنت. اینن گیری از موارد شناخته شده یا معنروف نمونه

گیری، روشنی اسنت کنه در آن از نظنر ین  روش نمونه

شنود. کناربرد اینن متخص  یا م لع کلیدی استفاده می

روش زمانی است که پژوهشگر اط عا  کنافی در زمیننه 

 نظر متخصصین متکی گردد انتخاب نمونه ندارد و باید به

(Teddlie & Yu, 2007).  بنر اینن اسناس بنه منظنور

انتخاب نموننه مناسنب بنرای اینن پنژوهش بنه سنازمان 

بهسازی و نوسازی شهر کرمان مراجعه شد. بنا توجنه بنه 

گننذاران فعننال در نقشننه بافننت فرسننوده، تعننداد سننرمایه

 نفر اع م گردید. 90های فرسوده شهر کرمان، بافت

ع وه بر این به منظور اسنتخراج سنراال  مناسنب 

برای تدوین پرسشنامه، با چند نفنر از منتخبنان معرفنی 

 شده توسط سازمان بهسازی و نوسازی شهر کرمنان، مصناحبه 

 شد و نتایج در قالب پرسشنامه ارائه گردید.  انجام 

با توجه به ماهینت پنژوهش حا نر کنه در دسنته 

شنود، نموننه منی مباحث تحقینق در عملینا  محسنوب

گذاران نواحی ترین سرمایهنفر از خبره 10انتخابی شامل 

کنه بنه آنهنا  باشندپنجگانه بافت فرسوده شهر کرمان می

مراجعه و پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفت. متناسنب 

هنای پرسشننامه مجنزا، داده 10با نظر خبرگان در قالب 

هنای بنندی چنالشخام استخراج گردید. از آنجا که رتبه

گننذاران در بافننت فرسننوده؛ از جملننه روی سننرمایهپننیش

آینند گیننری چننندمعیاره بننه حسنناب مننیمسنائل تصننمیم

(Deveci et al., 2018) روش انتخنابی بنرای تحلینل ،

مراتبنی فنازی ها در این مقاله، روش تحلینل سلسنلهداده

به دلیل قندر   ،مثلثی است. انتخاب نو  فازی این روش

هنای فنازی بنا وتحلیل و تشابه بیشتر گنزارهیهباالی تجز

فضای ابهاما  ک می انسانی است. از آنجا که فضای حل 

 سنازی مسئله در این روش بر پایه ماتری  تصمیم است، پیاده 

  MATLABافنزار  ها و مراحل اینن روش، در فضنای ننرم گام 

بنه  افزار امکان بسیار مناسنبی هور  گرفته است؛ زیرا این نرم 

 کند.منظور تحلیل ماتریسی مسائل را فراهم می
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در این مقاله به منظور تحلیل مناسنب، ابتندا روش 

مراتبی فازی مثلثی به مسئله اعمال شند و تحلیل سلسله

پنن  از آن، وزن اسننتخراج شننده از ایننن روش، مبنننای 

 تحلیل قرار گرفت.وتجزیه

 مراتبی فازیمراحل تحلیل سلسله

مراتبی تحقیق از روش فرایند تحلیل سلسلهدر این 

( استفاده شده اسنت. پرکناربردترین 1996) 1فازی چانه

باشند. اینن عندد فنازی دارای سنه عدد فازی، مثلثی می

( آورده شده 1درایه است که تابع عضویت آن در معادله )

 است. 1دارای مقدار عضویت  mاست. در این مدل عدد 

(1) 𝐴 = (𝑎,𝑚, 𝑏) 
 

مراتبنی فنازی اولین گنام در روش تحلینل سلسنله

باشد. این عوامل مثلثی، تعیین عوامل مرثر بر پژوهش می

شنوند. در های مختلفی اسنتخراج منیبا استفاده از روش

نه پنژوهش، معیارهنای این مقاله با مرور ادبیا  و پیشنی

 (.2)جدول مرثر بر هدف پژوهش استخراج گردید 

گننام دوم در ایننن روش، تشننکیل تننیم خبرگننان و 

گویی به سراال  پرسشنامه است؛ بندین منظنور بنا پاسخ

مراجعه به سازمان نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شنهر 

گننذاری در نفننر از خبرگننان اهننلی سننرمایه 10کرمننان، 

فرسننوده شننهر کرمننان، انتخنناب گردینند و هننای بافننت

پرسشنامه تحقینق در اختینار آننان قنرار گرفنت. دلینل 

انتخاب اینن تعنداد خبنره بنه دلینل ماهینت تحقینق در 

 عملیاتی بودن این پژوهش است.

های فازی م رح در پرسشنامه  سازی گزاره به منظور کمی 

 استفاده شده است.   1از طیف اعداد فازی م ابق با جدول 

سنوم در اینن روش، بررسنی ننرخ ناسنازگاری  گام

انجنام  2مقایسا  زوجی است که به روش گاگوس و بوچر

( بنر اسناس شنرایط 1998گینرد. گناگوس و بنوچر )می

 
1- Chang 

2- Gogus and Boucher 

پننذیری قننوی، روشننی را بننرای محاسننبه درجننه انتقننال

های مقایسه فازی زوجی ارائنه کردنند. سازگاری ماتری 

سنازگاری، الزم در این روش به منظنور بررسنی شنرایط 

𝐴𝑛×𝑛است از هر ماتری  مقایسنه زوجنی
، دو مناتری  ~

، از مقنادیر 𝐴𝑚تشکیل شود. مناتری  𝐴𝑔و 𝐴𝑚مجزای 

میانی ترجیحا  هر خبنره )مقنادیر مینانی اعنداد فنازی 

𝐴𝑚آیند )مثلثی( به دسنت منی = [𝑎𝑖𝑗𝑚]  مناتری .)

دوم نیز از میانگین هندسی حد باال و حند پنایین اعنداد 

 شود.( ایجاد می3فازی مثلثی براساس راب ه )

(3) 𝐴𝑔 = √𝑎𝑖𝑗𝐼. 𝑎𝑖𝑗𝑈 

برای یافتن میزان سازگاری، بردار وزن هنر ین  از 

ایننن دو منناتری  باینند محاسننبه شننود. از آنجننا کننه ایننن 

تنوان از های غیرفازی هسنتند، منیها شامل دادهماتری 

روش ساعتی برای محاسنبه بنردار وزن اسنتفاده کنرد. از 

( 4های )از راب ه 𝑊𝑚و  𝑊𝑔این رو، بردارهای دو وزن 

 آید.دست می( به5و )

(4) 𝑤𝑚 = [𝑤𝑖
𝑚]        𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒         𝑤𝑖

𝑚

=
1

𝑛
∑

𝑎𝑖𝑗𝑚

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑚
𝑛
𝑖=1

𝑛

𝑗=1

 

  

(5) 

𝑤𝑔 = [𝑤𝑖
𝑔]        𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒         𝑤𝑖

𝑔

=
1

𝑛
∑

√𝑎𝑖𝑗𝐿 . 𝑎𝑖𝑗𝑈

∑ √𝑎𝑖𝑗𝐿 . 𝑎𝑖𝑗𝑈
𝑛
𝑖=1

𝑛

𝑗=1

 

n  تننرین مقنندار ویننژه بُعنند منناتری  اسننت. بننزر

(𝑚𝑎𝑥)  ( و 6هنای )ها، از راب نهبرای هر ی  از ماتری

 شود.( محاسبه می7)

(6) 
𝑚𝑎𝑥
𝑚 =

1

𝑛
∑∑ 𝑎𝑖𝑗𝑚(

𝑤𝑗
𝑚

𝑤𝑖
𝑚⁄

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

) 

(7) 
𝑚𝑎𝑥
𝑔 =

1

𝑛
∑∑√𝑎𝑖𝑗𝐿 . 𝑎𝑖𝑗𝑈(

𝑤𝑗
𝑔

𝑤𝑖
𝑔⁄

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

) 

براسنناس روش سنناعتی، شنناخ  سننازگاری بننرای 

سنجش پایایی پرسشننامه اول کنه انحنراف از سنازگاری 

 :آیددهد، به ترتیب زیر به دست میکامل را نشان می

(8) 
𝐶𝐼𝑚 =

(𝑚𝑎𝑥
𝑚 − 𝑛)

𝑛 − 1
 

(9) 
𝐶𝐼𝑔 =

(𝑚𝑎𝑥
𝑔 − 𝑛)

𝑛 − 1
 

(2) 𝜇
𝐴~
(𝑥) =

{
 
 

 
 
𝑥 − 𝑎

𝑚 − 𝑎
    𝑎 ≤ 𝑥 < 𝑚

𝑏 − 𝑥

𝑏 − 𝑚
     𝑚 ≤ 𝑥 < 𝑏

0            𝑥 < 𝑎, 𝑥 > 𝑏
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(10) 
𝐶𝑅 =

𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

𝐶𝑅محاسننبه درهنند سننازگاری )بننرای  =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 ،)

های بینان م ابق جدول 𝑅𝑔و  𝑅𝑚های تصادفیشاخ 

 ( ارائه شده است.1998شده توسط گاگوس و بوچر )

نامه مراحنل پرسش 10در این مقاله برای هری  از 

روش گاگوس و بوچر انجام شد. مقنادیر بنه دسنت آمنده 

دسنت بنه 1/0از  ها کمترنامهدر تمامی پرسش  𝐶𝑅 برای

 ها سازگار بودند.آمد؛ لذا تمام پرسشنامه

گام چهارم در این روش این است که پن  از آنکنه 

بررسنی شند و  ،نرخ ناسازگاری مقایسا  زوجی خبرگنان

همگی سازگار بودند، حال باید مقایسا  را ادغام و تبدیل 

به ی  مناتری  زوجنی کنرد. در م العناتی کنه از نظنر 

شود برای ادغام نظرا  و ده استفاده میدهنچندین پاسخ

تبدیل آنها به ماتری ، از روش میانگین هندسی استفاده 

 .(Deveci et al., 2018)شود می

دسننت آوردن میننانگین گننام پنننجم ایننن روش، بننه

هندسی س رهاست. در واقع این گام، اولین گام در روش 

راب نه بهبودیافته فازی است. در این گنام بایند براسناس 

 ( میانگین هندسی س رها محاسبه گردد.7)

(11) 
𝑟𝑖
~ = (∏ 𝑝𝑖𝑗

~𝑛
𝑗=1 )

1
𝑛⁄    i=1,2,…,m 

گننام ششننم،  ننرب میننانگین هندسننی سنن رها در 

معکوس مجمو  میانگین هندسی است. در این گام ابتندا 

میانگین هندسی که در مرحله قبل محاسبه شده است را 

مینانگین هندسنی را در کنند و سپ  هر با هم جمع می

 کنند.معکوس این مجمو   رب می

(12) 𝑤𝑖 = 𝑟𝑖(𝑟1𝑟2…𝑟𝑚)
−1 

 

اندازه 

 ماتری  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

𝑅𝑚 0 0 489 /0 793 /0 072 /1 199 /1 287 /1 341 /1 379 /1 409 /1 418 /1 446 /1 455 /1 494 /1 499 /1 

𝑅𝑔 0 0 179 /0 262 /0 359 /0 381 /0 409 /0 416 /0 434 /0 445 /0 453 /0 477 /0 469 /0 480 /0 488 /0 

 

های فازی اسنت. در فازی کردن وزنگام هفتم، دی

فازی کنرد. های فازی مرحله قبل را دیاین گام باید وزن

 کرد.توان از راب ه زیر استفاده فازی کردن میبرای دی

(13) 
𝑤𝑐𝑟𝑖𝑠𝑝 =

𝑙 + 2𝑚 + 𝑢

4
 

گننام هشننتم، نرمننال کننردن وزن معیارهننا بننا روش 

سازی خ ی است. در این گام کافی اسنت هنر وزن نرمال

فازی شده در مرحله قبل را بر مجمنو  اوزان تقسنیم دی

 کرد تا وزن نرمال حاهل شود.

گنذاران در روی سنرمایههای پیشبندی چالشرتبه

فرسوده؛ از جمله مسائلی است که در گروه مسنائل بافت 

گیرد؛ لذا در اینن مقالنه گیری چندمعیاره قرار میتصمیم

مراتبنی فنازی بندی از روش تحلیل سلسلهبه منظور رتبه

 گینری استفاده شده است که جزو روش حل مسائل تصمیم   مثلثی 

بنه  .(Abdulgader et al., 2018)باشند معیاره میچند

سننازی ایننن روش الزم اسننت کننه در گننام منظننور پیاده

نخست، هدف و معیارها تعیین گردد و در گام بعد، درجه 

اهمیت معیارها و درجه اهمیت نسبی آنها استخراج گردد 

 (.1396)خوزین، 

بنندی  ، معرف درخت تصمیم به منظور اولویت 1جدول 

باشند.  گذاران بافت فرسنوده منی روی سرمایه های پیش چالش 

ای و مصناحبه این معیارها با استفاده از م العا  کتابخانه

گنذاری در بافنت فرسنوده، با خبرگان در زمیننه سنرمایه

ای استخراج شنده اسنت. سنپ  بنا طراحنی پرسشننامه

و  2من بق بر معیارهای ک می فازی م نابق بنا جندول 

 هنای گذار در بافنت فرسنوده، داده مراجعه به خبرگان سنرمایه 

راج گردید. در مرحله بعد بنا اسنتفاده از روش اولیه استخ

میانگین هندسی، نظرا  خبرگان تلفینق و مراحنل روش 

 مراتبی فازی بر روی آنها اعمال شد.تحلیل سلسله
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 معادل فازی برای ترجیحات کالمی  -1جدول 
 معادل فازی عبار  ک می

 (1و1و1) ترجیح یکسان

 (1و2و3) بینابین

 (2و3و4) کمی مرجح

 (3و4و5) بینابین

 (4و5و6) خیلی مرجح

 (5و6و7) بینابین

 (6و7و8) خیلی زیاد مرجح

 (7و8و9) بینابین

 (9و9و9) کامً  مرجح

 مراتبی فازی درخت تصمیم مورد استفاده برای روش تحلیل سلسله  -2جدول 

 

 های تحقیقیافته  -5

بنننا توجنننه بنننه نتنننایج حاهنننل از روش تحلینننل 

هنای بنه دسنت آمنده مراتبی فنازی مثلثنی، وزنسلسله

گننذاران بافننت روی سننرمایههننای اهننلی پننیشاز چالش

در جنندول  ،بننندی آنهننافرسننوده شننهر کرمننان و اولویننت

 ارائه شده است.  3

 زیرمعیارها معیارها هدف 

بندی  رتبه

های  چالش 

روی  پیش 

گذاران  سرمایه

بافت فرسوده  

در شهر  

 کرمان 

I1 های = چالش 

 اداری 

I1-1 ها و عوارض شهرداری )ساالری سردری و ها و باال بودن میزان هزینههای زیاد در فرایند اخذ پروانه پروژه بر بودن و وجود بروکراسی= زمان

 ( Alvani et al., 2018؛ 1396کیانی، 

I1-2 جابه= عدم( ؛ 1397مکرم و حیدری، جایی مدیران و کارشناسان( )مرادی ثبا  مدیریت شهریMasoumi et al., 2018 ) 

I1-3 (1390سیاهویی و همکاران، گذاری در امور اداری )عامری برخورد مناسب با متولیان سرمایه= عدم 

I1-4(1392وجود شفافیت در روند اداری )موحد و همکاران، = مشک   اداری مربو  به تغییر کاربری و عدم 

I2 های  = چالش

 فنی و مهندسی

I2-1تفرشی و  )عسگریهای مناسب ونقل مصالح و  ایعا  ساختمانی به دلیل تنگی معابر بافت فرسوده و فقدان زیرساخت= مشک   حمل

 (1392؛ موحد و همکاران، 1389همکاران، 

I2-2 (1389روزرسانی  وابط ساختمانی )عسگری تفرشی و همکاران، ساز و نبود نظار  و بهورعایت قوانین ساخت= عدم 

I2-3 تعریف تراز هفر برای پروژه =Masoumi et al., 2018)) 

I2-4 (1390زاده و ملکی، های فرسوده )ابراهیمبعضی مناطق بافتسازی در امکان بلند مرتبه= عدم 

I3 های = چالش 

 مالی و بانکی

I3-1 ،(1388؛ موسویان و کریمی، 1395= فقدان ابزارهای مالی اس می )مانند هکود و...( )شهریاری 

I3-2)  (1397، کیامکرم و حیدری )مرادی = گران بودن تسهی   )باال بودن نرخ بهره تسهی 

I3-3 (1397، کیامکرم و حیدری= عدم بازپرداخت تسهی   برای خریداران نهایی در قالب اقسا  بلندمد  )مرادی 

I3-4 ( 1396ها )ساالری سردری و کیانی،  های زیاد و مشک   فراوان در دریافت تسهی   از سوی بان  = ناکافی بودن میزان تسهی   و وجود بروکراسی 

I4 های  = چالش

فرهنگی و 

 اجتماعی 

I4-1؛1391زادگننان و همکنناران، گرایش بننه مشننارکت در نوسننازی در بافننت فرسننوده )عبنناسعدم = باال بودن سن اکثر مالکان بافت فرسوده و   
(Choi et al., 2010 

I4-2 (1390اتبا  خارجی )سرور، = افزایش مهاجر  افراد بومی از بافت فرسوده و تمل  ام د بافت فرسوده در دست افراد بومی و 

I4-3 (1392گذاری )حسینی و همکاران، های سرمایهمشارکت در پروژه آگاهی و همکاری مالکین برای فروش ام د کلنگی و عدم= عدم 

I4-4 وساز های ساختگذاری در پروژه رسانی و ترویجی در امر سرمایههای اط   وجود سامانه= عدمMasoumi et al., 2018) ) 

I5 های = چالش 

 حقوقی

I5-1های اجرایی، قضایی و انتظامی تعامل کارآمد دستگاه = طوالنی بودن فرایندهای قضایی و عدم(Mavrodieva et al., 2019) 

I5-2وارثی و همکاران، المال ، ورثه = تعیین تکلیف مالکیت ام د مجهول( ... ؛ 1391ای، اوقافی وMasoumi et al., 2018 ) 

I5-3؛ عننامری سننیاهویی و 1392، های نوسازی بافننت فرسننوده )زنگنننه و همکننارانهای پروژه فروش ساختمان= نواق  موجود در قوانین پیش

 (1390همکاران، 

I5-4 ( 1390گذاری )اهالت و احمدزاده،  الزم به منظور رفع مشک   مالکیتی و سرمایه وجود راهکارهای حقوقی  تسریع در امور ثبتی و عدم = عدم 

I6 های = چالش  

 اقتصادی 

I6-1(1396بیدختی، ؛ عرفانی و طالب1390)اهالت و احمدزاده،گذاری در برخی از مناطق بافت فرسوده = عدم نرخ بازده مناسب سرمایه 

I6-2 همکاران،  وساز )وجود شرایط رکودی برای فروش( )میرغفوری وها بعد از ساختهای پروژه مناسب ساختمان وجود بازار برای فروش = عدم

 (1391؛ وارثی و همکاران، 1391

I6-3 ثباتی قیمت بازار مصالح و تجهیزا  ساختمانی = بی(Alvani et al., 2018 ) 

I6-4(1390زاده و ملکی، به بافت فرسوده )ابراهیم گذار= جهش آنی قیمت ام د کلنگی به مح  ورود اولین سرمایه 
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 گذاران بافت فرسوده شهر کرمان روی سرمایه های اصلی پیش بندی چالش اولویت  -3جدول 

 رتبه  وزن عامل معیارها

I14 061/0 های اداری: چالش 

I2  :2 292/0 مهندسی -های فنی چالش 

I33 191/0 های مالی و بانکی: چالش 

I46 001/0 های فرهنگی و اجتماعی: چالش 

I5 :5 029/0 های حقوقیچالش 

I61 426/0 های اقتصادی: چالش 

 

بر زماندر مرحله بعد و با توجه به نظرا  خبرگان، 

های زیاد در فراینند اخنذ پرواننه بودن و وجود بروکراسی

هنا و عنوارض شنهرداری ها و باال بودن میزان هزینهپروژه

هنای در قیاس با سایرین، رتبه اول را در زیرگروه چنالش

 4اداری داراست. رتبه زیرمعیارهای این چالش در جدول 

   آمده است. 
 

 های اداری بندی زیرمعیارهای چالش اولویت  -4جدول 

 های اداریزیرمعیارهای چالش

 وزن زیرمعیارها

FAHP 

 رتبه وزن

I1-11 53/0 ها و عوارض شهرداریها و باال بودن میزان هزینههای زیاد در فرایند اخذ پروانه پروژهبر بودن و وجود بروکراسی= زمان 

I1-22 46/0 جایی مدیران و کارشناسان(ثبا  مدیریت شهری )جابه= عدم 

I1-34 003/0 امور اداریگذاری در برخورد مناسب با متولیان سرمایه= عدم 

I1-43 007/0 وجود شفافیت در روند اداری= مشک   اداری مربو  به تغییر کاربری و عدم 

 

در مرحلننه بعنند و بننا توجننه بننه نظننرا  خبرگننان، 

وسنناز و نبننود نظننار  و رعایننت قننوانین سنناختعنندم

روزرسانی  وابط ساختمانی در قیاس بنا سنایر منوارد، به

هننای فنننی و مهندسننی رتبننه اول را در زیرگننروه چننالش

آمنده  5داراست. رتبه زیرمعیارهای این چالش در جدول 

 است.

 

 های فنی و مهندسی بندی زیرمعیارهای چالش اولویت  -5جدول 

 مهندسیهای فنی و چالشزیرمعیارهای 

 وزن زیرمعیارها

FAHP 

 رتبه وزن

I2-12 31/0 های مناسبونقل مصالح و  ایعا  ساختمانی به دلیل تنگی معابر بافت فرسوده و فقدان زیرساخت= مشک   حمل 

I2-21 68/0 روزرسانی  وابط ساختمانیوساز و نبود نظار  و بهرعایت قوانین ساخت= عدم 

I2-3 3 006/0 هفر برای پروژه= تعریف تراز 

I2-44 004/0 های فرسودهسازی در بعضی مناطق بافت= عدم امکان بلندمرتبه 

گنران در مرحله بعد و با توجه به نظرا  خبرگنان، 

بودن تسهی   )باال بودن نرخ بهره تسهی  ( در قیناس 

هنای منالی و زیرگنروه چنالشبا سایرین، رتبه اول را در 

در جندول  ،رتبه زیرمعیارهای این چنالش .بانکی داراست

 . نشان داده شده است 6
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 63 ننننننننننننی  رباط  یفاطمه نظر   ،ییبایشک  ر ایعل  منش،ران یا  دیسع  /...وساز  ساخت   گذارانهی سرما  یرو ش یپ  یهاچالش   یبندرتبه

 

 های مالی و بانکی بندی زیرمعیارهای چالش اولویت  -6جدول 

 های مالی و بانکیچالشزیرمعیارهای 

 وزن زیر معیار ها

FAHP 

 رتبه وزن

I3-1 =)... 3 25/0 فقدان ابزارهای مالی اس می )مانند هکود و 

I3-2)  1 46/0 = گران بودن تسهی   )باال بودن نرخ بهره تسهی 

I3-3 2 27/0 = عدم بازپرداخت تسهی   برای خریداران نهایی در قالب اقسا  بلندمد 

I3-44 02/0 ها  فراوان در دریافت تسهی   از سوی بان های زیاد و مشک = ناکافی بودن میزان تسهی   و وجود بروکراسی 

 

هنای وجود سنامانهعدمبا توجه به نظرا  خبرگان، 

گننذاری در رسننانی و ترویجننی در امننر سننرمایهاطنن  

وساز در مقایسه با سایر موارد، رتبه اول های ساختپروژه

های فرهنگنی و اجتمناعی داراسنت. را در زیرگروه چالش

 آمده است. 7در جدول  ،رتبه زیرمعیارهای این چالش

. 

 های فرهنگی و اجتماعیبندی زیرمعیارهای چالش اولویت   -7جدول 

 های فرهنگی و اجتماعیچالشزیرمعیارهای 

 وزن زیرمعیارها

FAHP 

 رتبه وزن

I4-12 198/0 گرایش به مشارکت در نوسازی در بافت فرسوده= باال بودن سن اکثر مالکان بافت فرسوده و عدم 

I4-2 3 14/0 افراد بومی و اتبا  خارجی= افزایش مهاجر  افراد بومی از بافت فرسوده و تمل  ام د بافت فرسوده در دست 

I4-34 012/0 گذاریهای سرمایهمشارکت در پروژهآگاهی و همکاری مالکین برای فروش ام د کلنگی و عدم= عدم 

I4-41 65/0 وسازهای ساختگذاری در پروژهرسانی و ترویجی در امر سرمایههای اط  وجود سامانه= عدم 

 

طوالنی در مرحله بعد و با توجه به نظرا  خبرگان، 

هنای تعامل کارآمد دستگاهبودن فرایندهای قضایی و عدم

در مقایسه با سایر موارد، رتبنه  اجرایی، قضایی و انتظامی

هننای حقننوقی داراسننت. رتبننه اول را در زیرگننروه چننالش

نشنان داده شنده  8در جندول  ،زیرمعیارهای این چنالش

 است.

 

 های حقوقیبندی زیرمعیارهای چالش اولویت  -8جدول 

 های حقوقیچالشزیرمعیارهای 

 هامعیاروزن زیر

FAHP 

 رتبه وزن

I5-11 58/0 های اجرایی، قضایی و انتظامیتعامل کارآمد دستگاه= طوالنی بودن فرایندهای قضایی و عدم 

I5-22 41/0 ای، اوقافی و...المال ، ورثه= تعیین تکلیف مالکیت ام د مجهول 

I5-33 008/0 های نوسازی بافت فرسودههای پروژهفروش ساختمان= نواق  موجود در قوانین پیش 

I5-44 002/0 گذاریمالکیتی و سرمایهوجود راهکارهای حقوقی الزم به منظور رفع مشک   تسریع در امور ثبتی و عدم= عدم 

در مرحلننه بعنند و بننا توجننه بننه نظننرا  خبرگننان، 

گذاری در برخنی از منناطق نرخ بازده مناسب سرمایهعدم

بافت فرسوده در مقایسه بنا سنایر منوارد، رتبنه اول را در 

معیارهنای های اقتصادی داراست. رتبه زیرزیرگروه چالش

 . نشان داده شده است 9در جدول  ،این چالش
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 1398  تابستان  ،هفتموبیست   شماره  /شهری  مدیریت  و  نننننننننن اقتصادننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ننننننننن 64

 

 های اقتصادی بندی زیرمعیارهای چالش اولویت  -9جدول 

 های اقتصادیچالشزیرمعیارهای 

 وزن زیرمعیارها

FAHP 

 رتبه وزن

I6-11 52/0 گذاری در برخی از مناطق بافت فرسوده= عدم نرخ بازده مناسب سرمایه 

I6-22 47/0 وساز )وجود شرایط رکودی برای فروش(ها بعد از ساختهای پروژهوجود بازار برای فروش مناسب ساختمان= عدم 

I6-34 004/0 ثباتی قیمت بازار مصالح و تجهیزا  ساختمان= بی 

I6-43 006/0 گذار به بافت فرسوده= جهش آنی قیمت ام د کلنگی به مح  ورود اولین سرمایه 

 

های مورد استفاده در این نرخ ناسازگاری پرسشنامه

دست آمده است و از آنجایی کنه به 04/0پژوهش برابر با 

اسننت؛ از ایننن رو نینناز بننه رفننع  1/0مقنندار آن، کمتننر از 

 ناسازگاری نیست.

در مرحله پایانی با توجه بنه وزن هنر معینار و وزن 

زیرمعینار اینن  24بنندی کلنی بنرای هر زیرمعیار، رتبنه

 (.10پژوهش، استخراج گردید )جدول 

 بندی نهایی زیر معیارهارتبه  -10جدول  

Fuzzy AHP 

 عوامل اصلی وزن عامل عوامل فرعی وزن عوامل فرعی وزن نهایی  رتبه

8 03233 /0  53 /0  I1-1 

061 /0  
I1های= چالش 

اداری    

9 02806 /0  46 /0  I1-2 

21 000183/0  003 /0  I1-3 

18 000427/0  007 /0  I1-4 

4 09052 /0  31 /0  I2-1 

292 /0  
I2های = چالش

 فنی و مهندسی

3 19856 /0  68 /0  I2-2 

14 001752/0  006 /0  I2-3 

16 001168 /0  004 /0  I2-4 

7 04775 /0  25 /0  I3-1 

191 /0  
I3های= چالش 

مالی و بانکی   

5 08786 /0  46 /0  I3-2 

6 05157 /0  27 /0  I3-3 

12 00382 /0  02 /0  I3-4 

20 000198/0  198 /0  I4-1 

001 /0  

I4های = چالش

فرهنگی و 

 اجتماعی

22 00014 /0  14 /0  I4-2 

24 000012/0  012 /0  I4-3 

17 00065 /0  65 /0  I4-4 

10 01682 /0  58 /0  I5-1 

029 /0  
I5های= چالش 

حقوقی   

11 01189 /0  41 /0  I5-2 

19 000232/0  008 /0  I5-3 

23 000058/0  002 /0  I5-4 

1 22152 /0  52 /0  I6-1 

426 /0  
I6های= چالش  

 اقتصادی

2 20022 /0  47 /0  I6-2 

15 001704/0  004 /0  I6-3 

13 002556 /0  006 /0  I6-4 
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 65 ننننننننننننی  رباط  یفاطمه نظر   ،ییبایشک  ر ایعل  منش،ران یا  دیسع  /...وساز  ساخت   گذارانهی سرما  یرو ش یپ  یهاچالش   یبندرتبه

 

 گیری و پیشنهادنتیجه  -6

روننند نوسننازی و بهسننازی در شننهرها بننه دلیننل 

هنای بسنیاری گستردگی حوزه تحت پوشش با پیچیدگی

همراه است. اگرچه در این زمینه تحقیقا  زینادی انجنام 

شده است، ولی همواره تحقیقا  چندبعدی و با تکیه بنر 

، بنننننرای (MCDM)روش تصنننننمیم چنننننندمعیاره 

االتری گذاران حوزه شهری از قابلیت اطمیننان بن سیاست

قاله با استناد به نظر خبرگنان برخوردار هستند. در این م

گذار در بافت فرسوده شهر کرمان و نیز با استفاده سرمایه

اسننتخراج  ،مراتبننی فننازی نتننایجاز روش تحلیننل سلسننله

تنرین تنوان عمندهمی 10گردید. با توجه به نتایج جدول 

فرسنوده شنهر گذاران بافت روی سرمایههای پیشچالش

 بندی کرد:کرمان را به هور  زیر رتبه

گذاری در برخنی نرخ بازده مناسب سرمایهعدم -1

  از مناطق بافت فرسوده

جنننود بنننازار بنننرای فنننروش مناسنننب وعننندم -2

وساز )وجنود شنرایط ها بعد از ساختهای پروژهساختمان

 رکودی برای فروش(

وساز و نبود نظنار  و رعایت قوانین ساختعدم -3

  روزرسانی  وابط ساختمانیبه

ونقننل مصننالح و  ننایعا  مشننک   حمننل -4

ساختمانی به دلیل تنگی معنابر بافنت فرسنوده و فقندان 

   های مناسبزیرساخت

گران بنودن تسنهی   )بناال بنودن ننرخ بهنره  -5

 تسهی  (

عنندم بازپرداخننت تسننهی   بننرای خریننداران  -6

   نهایی در قالب اقسا  بلندمد 

 س می )مانند هکود و ...( فقدان ابزارهای مالی ا  -7

هنای زیناد در بر بودن و وجود بروکراسنیزمان -8

هنا و ها و باال بودن مینزان هزیننهفرایند اخذ پروانه پروژه

  عوارض شهرداری

جایی مدیران و ثبا  مدیریت شهری )جابهعدم -9

 کارشناسان(

فقنندان طننوالنی بننودن فرایننندهای قضننایی و  -10

   های اجرایی، قضایی و انتظامی.دستگاهتعامل کارآمد 

در قالب معیارهنای اقتصنادی بینان شنده در اینن 

گذاری در نرخ بازده مناسب سرمایهپژوهش، زیرمعیار عدم

برخننی از مننناطق بافننت فرسننوده، از نظننر خبرگننان 

گذار در بافت فرسوده شهر کرمان، چالشی اساسی سرمایه

گذاری در بازدهی سرمایهآنجا که  شود. ازو مهم تلقی می

بافت فرسوده متناسب با نو  و محل انجام پروژه در حنال 

مد  و بلندمند  باشند، مد ، میانتواند کوتاهاحدای می

گذار ممکنن اسنت بنه بنازدهی در برخی از موارد سرمایه

انتظاری خود دست نیابد. راهکار پیشننهادی در راسنتای 

ناسنبی بنرای تعدیل این چالش آن است کنه اقنداما  م

هنای شنهری در تمنام توزیع متوازن اماکن و زیرسناخت

نقا  شهر هور  گیرد یا با تمرکز بیشتر بر مرمت ابنینه 

تنوان اینن های فرسوده منیتاریخی موجود در ب ن بافت

مننناطق را در حننوزه اقتصنناد گردشننگری تقویننت کننرد و 

گذاری در این مناطق را افزایش داد. اینن بازدهی سرمایه

شود توجه عمنومی سناکنان بنه خریند ما  سبب میاقدا

واحدهای تجاری و مسکونی در این نواحی افزایش یابد و 

رشد مناسنبی داشنته باشند.  ،گذارینرخ بازدهی سرمایه

هننای تشننویقی از سننوی عنن وه بننر ایننن اع ننای تننراکم

ها و پرداخت تسهی   ساخت به همراه امکنان شهرداری

ای خرینداران نهنایی در تبدیل آن به فروش اقسناطی بنر

قیمت و بلندمند  و پلکنانی کنردن قالب تسهی   ارزان

بازپرداخت اقسا  و تأمین یارانه الزم برای تحری  تقا ا 

هنای های ساخته شنده در محندودهبرای خرید ساختمان

 تواننند تحت برنامه نوسازی بافت فرسوده شهری، همگنی منی 

 هبود دهند.گذاری در این مناطق را ببازدهی سرمایه

در قالب معیارهنای اقتصنادی بینان شنده در اینن 

وجود بنازار بنرای فنروش مناسنب عدمپژوهش، زیرمعیار 

وساز )وجنود شنرایط ها بعد از ساختهای پروژهساختمان

روی ، دومنین چنالش مهنم پنیشرکودی بنرای فنروش(

گذاران بافت فرسوده شهر کرمان است. این مسئله سرمایه

کنه تواند م نرح گنردد؛ نخسنت آنمختلفی میاز جها  
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 1398  تابستان  ،هفتمو بیست   شماره  /شهری  مدیریت  و  نننننننننن اقتصادنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 66

 

تفریحنی و اقتصنادی، در  -غالباً تمرکنز امکاننا  رفناهی

خارج از مناطق بافت فرسوده است و از لحاظ اجتمناعی، 

میل عمومی جامعه به سنکونت در منناطق بنا امکاننا  و 

 تر، بیشتر است. بنابراین این چالشهای مناسبزیرساخت

گذار است کنه آینا تقا نا بنرای روی سرمایههمواره پیش

تولینندا  او وجننود داردن ایننن امننر نیازمننند بننه ایجنناد 

های فرسوده است. های مناسب شهری در بافتزیرساخت

وجود امکانا  مناسب و دسترسی مناسب جغرافینایی بنه 

شنود اینن های اقتصادی و تفریحی شهر باعنث منیق ب

ردد. مناطق به جذابیت سابق خود بنرای شنهروندان برگن 

های اجتمناعی اینن منناطق ع وه بر این تقویت پتانسیل

های تواند در راستای افزایش تقا ا برای ساختماننیز می

مسکونی تأثیرگذار باشند. حتی قرار گرفتن ادارا  مهنم، 

تواند مراکز آموزشی و اقتصادی مناسب در این مناطق می

 د. مشوق مناسبی برای سکونت بیشتر شهروندان محسوب گرد 

رعایت عدممهندسی، زیرمعیار  -در قالب معیار فنی

روزرسنانی  نوابط وساز و نبود نظار  و بهقوانین ساخت

هنای ترین چنالشرتبه سوم را در میان عمده ساختمانی،

گذاران بافت فرسنوده داراسنت. از آنجنا روی سرمایهپیش

توانند در که وجود مشک   و نبود قوانین متناسنب منی

های عملیاتی و میدانی دردسرآفرین باشد، پیشنهاد زمینه

وسناز های مربو  به ساختشود قوانین و دستورالعملمی

وسنازها تحنت شنرایط خناص، بنا دوره و به ویژه سناخت

تری مورد بازبینی قرار گیرند تنا  نمن رفنع زمانی کوتاه

تناقضا  و برطرف کردن قوانین محدودکننده، خ ءهنای 

 ینه نیز برطرف شوند.قانونی در این زم

مشنک   مهندسی، زیرمعینار  -در قالب معیار فنی

ونقل مصالح و  ایعا  ساختمانی بنه دلینل تنگنی حمل

رتبنه  های مناسب،معابر بافت فرسوده و فقدان زیرساخت

روی هننای پننیشتننرین چننالشچهننارم را در میننان عمننده

رسند در گذاران بافت فرسوده داراست. به نظر میسرمایه

هنا و ن راستا اقدام فوری، کمن  بنه ایجناد زیرسناختای

های فرسوده توسنط ونقل در بافتبسترهای مناسب حمل

هاسنت؛ زینرا وجنود معبرهنای مناسنب نقنل و شهرداری

وسناز اسنت و ایجناد چننین انتقال از الفبای اولیه ساخت

های فعلنی، مشنوقی بنرای بستری ع وه بر تسهیل پروژه

 ها است.ی در این محلههای آتگیری پروژهشکل

در قالب معیارهای مالی و بانکی بیان شنده در اینن 

گران بودن تسنهی   )بناال بنودن پژوهش، زیرمعیارهای 

عندم بازپرداخنت تسنهی   بنرای و  نرخ بهره تسهی  (

، رتبنه پننجم و خریداران نهایی در قالب اقسا  بلندمد 

هنای بهسنازی و طرحانند. ششم را به خود اختصاص داده

نوسازی بافت فرسوده در گام نخست نیاز به سرمایه اولیه 

بیشتری نسبت به ی  پروژه مشابه در سنایر نقنا  شنهر 

دارند. از طرفی با توجه بنه ننو  و ابعناد پنروژه، بنازدهی 

زمننانی متفنناوتی نیننز دارننند. بنننابراین در اغلننب مننوارد، 

ذاران قنرار گن تسهی   بانکی که در اختیار اینن سنرمایه

گیرند، گران هستند و نرخ بهره باالیی دارند. حال بنه می

منظور کاهش این چالش مناسب است کنه نظنام بنانکی، 

تسهی   ویژه این ننواحی را طراحنی کنند و در اختینار 

گذاران قرار دهد، تسهی تی که تناسب واقعنی بنا سرمایه

 شرایط و بازدهی طرح در دست اجرا دارند. اقندام جدیند

هننای زمننین و در ایننن زمینننه، طننرح تأسننی  هننندوق 

بهنادار اسنت کنه تنأمین ساختمان از طریق بنورس اوراق 

گیرد. ها از محل بازار سرمایه هور  میمالی این هندوق 

های حمایتی در قالب تسنهی   بلندمند  و ایجاد بسته

ها و قیمت با شرایط سهل و آسان برای کلیه کاربریارزان

های نوسنازی، معافینت کامنل در پروژه در تمامی مراحل

هنای وساز و تراکم و مالینا پرداخت کلیه عوارض ساخت

عنوارض نوسنازی و تننراکم در  مو نوعه، اعمنال تخفینف

تواننند کمن  شنایانی در جهنت هنگام هدور پروانه منی

هنای گنذاری در بهسنازی و نوسنازی بافنتبهبود سرمایه

 فرسوده داشته باشند.

از سنننوی  یاسنننت اقنننداماتمناسنننب  همچننننین

ها و دولت برای ایجاد و تداوم جلنب اعتمناد در شهرداری

کنه  گذاران بافت فرسوده شهری هور  گیردبین سرمایه

 :عبارتند از
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فراهم کردن امکانا  بیشنتر اسنکان و اشنتغال  -

 موقت ساکنان در طول دوران نوسازی ابنیه مسکونی

نظار  بر قراردادهنای مشنارکتی بنین مالکنان،  -

 گذاران و سازندگانسرمایه

هننای مالکننان تضننمین حفننظ ارزش دارایننی -

مننند شنندن متناسننب از واحنندهای فرسننوده و بهننره

 افزوده حاهل از نوسازیارزش

تضنننمین اهنننل سنننرمایه و بخشنننی از فنننر   -

 گذاران داخلی و خارجی گذاری سرمایهسرمایه

خرینند تضننمینی واحنندهای احننداثی حاهننل از  -

 فرایند نوسازی

الزام مالکان واحدهای فرسنوده بنه نوسنازی ینا  -

 گذارانمشارکت با سرمایه

المالن ، تعیین تکلیف مالکیت امن د مجهنول -

ای، اوقننافی و ... و تسننریع در امننور ثبتننی و تنندوین ورثننه

راهکارهای قانونی بنه منظنور رفنع مشنک   منالکیتی و 

اوقنافی ای، المال ، ورثهحقوقی ام د فاقد سند، مجهول

هنای اجراینی و و ب هاحب و مکلف شدن کلینه دسنتگاه

هنای کنننده خندما  و زیرسناختنهادهای عمومی ارائنه

شهری به تأمین خدما  مورد نیاز مناطق وینژه نوسنازی 

بیننی های شهری م لنوب و پنیشبرای رسیدن به سرانه

های رخیره برای پشتیبانی امنر نوسنازی و احندای زمین

 گران.سط توسعهواحدهای معوض تو

 

 منابع  -7

(. تحلیلننی  1390آفننرین. )زاده، عیسننی؛ ملکننی، گننلابننراهیم

بننر سنناماندهی و مداخلننه در بافننت فرسننوده شننهری.  

(،  81)44هننای جغرافیننای انسننانی،  نشننریه پننژوهش

234-217. 

(.  رور  ورود  1390اهالت، محمدحسن؛ احمدزاده، هادق. )

خننارجی( در   -)داخلننیگذاران بخش خصوهننی سرمایه

اولین کنفننران  اقتصنناد   بهسازی بافت فرسوده شهری.

 شهری ایران.

زاده دلیر، کننریم.  بصیری، مص فی؛ موسوی، میرسعید؛ حسین

های مداخله در بافت مرکننزی  (. ارزیابی سیاست1397)

های  شهر تبریز(. نشریه نگرششهر )نمونه موردی ک ن

 .159-174((،  41ی  )پیاپ1)11نو در جغرافیای انسانی،  

بهسننازی و نوسننازی   (.1389). شماعی، علننی؛ پوراحمد، احمد

تهننران:    ،چنناس سننوم  شننهری از دینندگاه علننم جغرافیننا.

 دانشگاه تهران.

پورمحمدی، محمدر ا؛ هدرموسوی، میرستار؛ عابدینی، اهغر.  

هننای  هننای سنناماندهی بافننت(. ارزیابی سیاسننت1394)

بننندی  اولویننتفرسننوده شننهری در شننهر ارومیننه و  

ای  های موجود با استفاده از فرایند تحلیل شننبکهچالش

(،  53)19ریننزی، نشریه جغرافیا و برنامننه(. ANP)مدل 

92-69. 

نیا،  نژاد، حسین؛ ر اییحسینی، علی؛ پوراحمد، احمد؛ حاتمی

(. راهبردهای سنناماندهی بافننت فرسننوده  1392حسن. )

نشننریه بننا   . QSPMمحله قی ریه با اسننتفاده از روش 

 .79-90(،  24)10نظر،  

بننندی عوامننل مننرثر در گسننترش  (. رتبه1396خوزین، علی. )

گذاری بننر روی هننکود بننا اسننتفاده از تحلیننل  سرمایه

اس می،  دوفصلنامه تحقیقا  مالی مراتبی فازی. سلسله

 .219-246((،  13)پیاپی  1)7

هننای  بندی پننروژه(. رتبه1397زاده، مریم؛ براتی، جواد. )رسول

وسنناز شننهر مشننهد و بررسننی  گننذاری سنناختسننرمایه

مشک   آنان به ویژه بافت فرسوده اطراف حرم م هننر  

فصلنامه م العا  اقتصادی  )به کم  روش خاکستری(. 

 .29-50(،  26)7و کاربردی ایران،  

رهنما، محمدرحیم؛ حیاتی، سننلمان؛ شننیرزاد، زهننرا؛ کنناومی  

(. تعیین اولویننت  1396نیاز، مهدی؛ قنبری، محمد. )بی

های  های فرسوده شهری با استفاده از روشاحیای بافت

گیری چندمعیاره )نمونه: محله سرشور مشننهد(.  تصمیم

 .23-39(،  1)4مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری،  

جوق،  زاده قلعهزاده، سامان؛ هاشمزالی، نادر؛ زارعی، مجید؛ ابی

ریزی راهبردی جهت ساماندهی  (. برنامه1395فرشید. )

ری )م العه موردی: محلننه شننهیدگاه  بافت فرسوده شه

فصننلنامه اقتصنناد و  الدین شهر اردبیننل. بقعه شیخ هفی

 .63-76(،  14)4مدیریت شهری،  

(. تبیننین و  1392زنگنه، یعقوب؛ فرهادی، جواد؛ توبی، وجیه. )

بندی مداخله در بافت فرسوده شهری با استفاده  اولویت

نمونننه مننوردی: مشننهد، محلننه نوغننان    AHPاز روش  
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(،  12)4ریزی شننهری، نشریه پژوهش و برنامه(. 2)ق ا 

62-49. 

(. تحلیننل الگننو  1396ساالری سردری، فر علی؛ کیانی، اکبر. )

مدیریت شننهری ایننران )سنناختار، عملکننرد و راهبننرد(.  

 .35-52(،  32)9یریت شهری،  فصلنامه م العا  مد

(. ارزیننابی  1394کننش، شننیرین. )سرایی، محمدحسین؛ مهننره

میزان فرسودگی بافت مح   من قه سه شهر اهننفهان  

نشریه  و جایگاه مشارکت ساکنین در فرایند ساماندهی. 

 .63-84(،  18)5ریزی فضایی )جغرافیا(،  برنامه

هننای بافننت فرسننوده و  (. بررسی ورفیننت1390سرور، رحیم. )

جلننه  متوانمندسازی آن )م العه مننوردی: شننهر بننافق(. 

 .101-124(،  31)9جغرافیا،  

(. هننکود مشننارکت ترکیبننی؛ ابننزار  1395شهریاری، مجید. )

نشننریه  بنیننان. هننای دانننشاس می تننأمین مننالی طننرح

 .133-154((،  10)پیاپی  2)5تحقیقا  مالی اس می،  

عننامری سننیاهویی، حمیدر ننا؛ تقننوی گننودرزی، سننعید؛  

تحلیلننی بننه  (. رویکننرد  1390بیرانوننندزاده، مننریم. )

هننای نامناسننب شننهری بافننت فرسننوده شننهر  بافننت

 .15-46(،  12)4مجله آمایش محیط،  بندرعباس.  

زادگان، مصنن فی؛ بینندرام، رسننول؛ مختننارزاده، هننفورا.  عباس

(. نگاهی ساختاری بننه اهنن ح شننبکه معننابر در  1391)

هننای فرسننوده جهننت حننل مشننکل نفورپننذیری و  بافت

هننای  مننوردی: بافننتانزوای فضایی این مح  ؛ نمونننه 

(،  30)10مجلننه منندیریت شننهری،فرسوده شهر مشهد. 

178-163. 

(. بررسننی نقننش  1396بیدختی، آزاده. )عرفانی، علیر ا؛ طالب

سیاست پولی و اهرم مننالی بننر ثبننا  مننالی در اقتصنناد  

(،  24)6مجله م العا  اقتصادی کاربردی ایننران، ایران. 

94-75. 

زاده، بهمن؛ رفیعیننان، مجتبننی؛  ادیبعسگری تفرشی، حدیثه؛ 

(. بررسی عوامل محی ی  1389حسینی، سید ابراهیم. )

های فرسننوده شننهری بننه منظننور  مرثر در نوسازی بافت

افزایش امنیت محلننی )نمونننه مننوردی: بافننت فرسننوده  

مجله هویننت شننهر،  تهران(.  19آباد من قه محله نعمت

4(6  ،)50-39  . 

بننندی  (. سنن ح1396ه. )غضنفرپور، حسننین؛ حامنندی، محدثنن 

هننای شننهر کرمننان براسنناس  پذیری بافننتمیزان آسیب

نشننریه جغرافیننا و توسننعه،  معیارهننای من ننق فننازی.  

15(48  ،)170-153. 

(. ارزیننابی عوامننل  1395کیننانی، اکبننر؛ حینندری، فاطمننه. )

های قدیم شننهری در  تأثیرگذار در روند فرسودگی بافت

راسننتای نوسننازی و بهسننازی )م العننه مننوردی: شننهر  

 .27-44(،  34)9فصلنامه آمایش محیط،  داراب(.  

(. فرایننند بهسننازی و  1395ل یفی، غ مر ا؛ پیروی، مر یه. )

های فرسننوده شننهری بننا تأکینند بننر ابعنناد  نوسازی بافت

  -اجتماعی و فرهنگننی )م العننه مننوردی: محلننه مقنندم

های فرسوده و  همایش ملی بافت(. 17ه شهرداری من ق

 تاریخی شهری.

(. بررسی مشک    1394نوین، می د؛ پیروی، مر یه. )مبارکی

های فرسوده شهری در تجمیع  اقتصادی بافت-اجتماعی

شهرداری   -و نوسازی م العه موردی: محله ابورر شرقی

هننای نننوین در  المللی پژوهشکنفران  بین. 17من قه 

 معماری و شهرسازی.عمران،  

(. تئننوری  1389پننور، جعفننر. )منننش، زهننرا؛ کننریممحمننودی

بخشننی؛ رویکننردی در جهننت ارتقننای کیفیننت  اهننالت

های شهری نمونه مورد م العننه: طننرح  سکونت در بافت

  نشننریه هفننت شننهر،بازسننازی محلننه حفیضننه تننون .  

 .20-31،  32و    31های  شماره

(. تحلیننل  1397کیننا، مننریم. )مکرم، سننیاوش؛ حینندریمرادی

مدیریت شننهری و نقننش آن در توسننعه پاینندار شننهری  

مجلننه جغرافیننا و روابننط  سنندآباد. م العه موردی شهر ا

 .98-115(،  1)1انسانی،  

منننش، طنناهره؛ هننابری، امیننر؛ اکبننری،  مستوفی، ر ا؛ عرفان

(. بررسی عوامل تأثیرگذار بر بهسازی  1395محمدر ا. )

تاریخی )م العه موردی:    -های فرسودهو نوسازی بافت

ریننزی توسننعه شننهری و  شننهر المننرد(. نشننریه برنامننه

 .31-55(،  2)1ای،  من قه

موحد، علی؛ فیروزی، محمدعلی؛ زارعی، ر ا؛ وفری، مسعود.  

نهاد برای مشارکت در  های مردم (. نقش سازمان 1392)

های فرسوده نمونه موردی: بافت فرسوده  بازسازی بافت 

  . 79-98(،  36) 11نشریه جغرافیا،  بخش مرکزی شهر اهواز.  

(. بررسننی  1388موسویان، سننید عبنناس؛ کریمننی، مجتبننی. )

فرایند تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره )هکود  
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