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ارزیابی طرح های توسعه شهری بر اساس
1AHPاصل هم پیوندی و اتصال با استفاده از روش

مطالعه موردی: طرح احیای میدان امام علی)ع( اصفهان

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران سید محمد امامی2 - 
اسفندیار زبردست - استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران
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چکیده:
که در متون نظری با مفاهیمی همچون وحدت، هماهنگی، هم پیوندی، اتصال و پیوستگی  یکپا رچگی مفهومی است 
قرابت مفهومی دارد. همچنین یکی از مهمترین ویژگی های بافت تاریخی شهرهای با رشد ارگانیک، به ویژه بافت تاریخی 
که تحت تأثیر طرح های توسعه شهری قرار می گیرند. به عنوان نمونه طرح احیای  گرم و خشک است  شهرهای با اقلیم 
میدان امام علی)ع( یکی از طرح های تأثیرگذار بر یکپارچگی بافت تاریخی اصفهان است. به منظور بررسی این تأثیر، سئوال 
پژوهش حول چیستی معیارهای اصل هم پیوندی و اتصال در متون نظری و تجارب مختلف و چگونگی ارزیابی طرح ها 
گرفت. با استفاده از روش تحقیق بر پایه استدالل قیاسی و بررسی  متون  براساس آن معیارها با استفاده از روش  AHP شکل 
که اصول یکپارچگی در پنج دسته وحدت، هم پیوندی و اتصال، تخلخل، اصالت و  نظری و تجارب جهانی، مشخص شد 
آسیب پذیری قرار می گیرند. به  منظور ارزیابی طرح مورد نظر بر یکپارچگی بافت تاریخی، اصل هم پیوندی و اتصال، با شش 
کاربری ها و عملکردها، پیوند و اتصال از طریق باززنده سازی بناهای  معیار پیوند و اتصال شبکه دسترسی، پیوند و اتصال 
کم انتخاب  قدیمی و مخروبه ها، پیوند و اتصال توده و فضا، پیوند و اتصال بدنه فضای شهری و پیوند و اتصال از طریق ترا
کیفی اند و از  که همه آنها  شدند. معیارها و زیرمعیارهای اصل هم پیوندی و اتصال در مجموع 12 معیار را در بر می گیرند 
ساختار سلسله مراتبی برخوردارند. پس از شناخت  و تحلیل تک تک معیارها در مورد طرح احیای میدان امام علی)ع(، 
کاربست شیوه ای خاص از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی )AHP( طرح  ارزیابی شد. در این روش، امتیاز  با استفاده از 
که  کلی ارزیابی نشان می دهد  معیارها در وضعیت طرح با سه حالت فرضی ایده آل و قابل قبول مقایسه می شود. نتیجه 
طرح از نظر اصل هم پیوندی و اتصال، در سطح قابل قبولی است اما با سطح ایده آل تفاوت چشمگیری دارد و با اجرای 

راهکارهای پیشنهادی اصالحی، نزدیکی به سطح ایده آل ممکن است.

.)AHP( فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،)واژگان کلیدی: ارزیابی، اصل هم پیوندی و اتصال، طرح احیای میدان امام علی)ع

تاریخ دریافت: 1392/07/02
تاریخ پذیرش: 1393/12/26

ارائه  و  یکپارچگی  اصل  اساس  بر  اصفهان  )ع(  علی  امام  میدان  احیای  ح  طر »ارزیابی  عنوان  با  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  از  برگرفته  مقاله  1 این 
که در دانشگاه تهران انجام پذیرفته است. راهکارها« است 
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1. مقدمه
با  ارتباط  که اجزای آن در  کلیتی یکپارچه است  به طور عام شهر 
یکدیگرند. به طور خاص نیز بهترین نمونه یکپارچگی در همه ابعاد 
خصوص  به  ارگانیک،  رشد  با  شهرهای  تاریخی  بافت های  در  آن 
با  اصفهان  و  نایین  یــزد،  مانند  خشک  و  گــرم  اقلیم  با  شهرهای 
کثر  ا در  اما  اســت.  مشاهده  قابل  و  ملموس  آنها  هم پیوند  بافت 
تحت تأثیر  تاریخی  بافت های  یکپارچگی  اصفهان  از جمله  شهرها 
گرفته است همچون احداث خیابان در بافت قدیم؛  عواملی قرار 
که در گذشته بخشی از میدان عتیق و بازار  مانند خیابان عبدالرزاق 
که  کرد  اذعــان  این واقعیت  به  باید  کرد.  را تخریب  بزرگ اصفهان 
یکپارچگی بافت قدیم مدلول عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی، مدیریتی و ... است، اما بررسی همه آن عوامل در گستره 
بررسی عوامل  این مقاله  بنابراین در  کار یک پژوهش نمی گنجد، 
دخیل در از بین رفتن یکپارچگی از طریق اجرای طرح های توسعه 

شهری مد نظر قرار دارد.
یکپارچگی بافت تاریخی و عناصر پیرامون میدان عتیق، در دوره 
قرن  اول  دهــه  پنج  مدرنیستی  طــرح هــای  اجــرای  و  برنامه ریزی 
در  عتیق  میدان  احیای  طــرح  و  رفــت  میان  از  ه.ش،  چهاردهم 
طرح  کشور  در  نوگرایی  فــرا  نگاه های  که  می گیرد  انجام  دوره ای 
ابعاد  از  آن  مشابه  و  طــرح  ایــن  مــی رود  انتظار  بنابراین  می شود. 
گون و در مراحل مختلف مورد ارزیابی قرار بگیرند. ولی از طرفی  گونا
پیدا  اقتصادی  جنبه  تنها  گرفته  انجام  کنون  تا که  ارزیابی هایی 
کرده اند و از طرف دیگر  طی حدود 25 سال از ارائه ایده اولیه طرح، 
که بازگرداندن یکپارچگی بافت تاریخی  در مورد هدف اصلی طرح 

گرفته است. کمتر ارزیابی علمی صورت  است، 
در  اتصال  و  هم پیوندی  اصل  رعایت  ارزیابی  هدف  با  مقاله  این 
طرح های شهرسازی مبتنی بر اصول یکپارچگی در پی پاسخگویی 
اتصال  و  هم پیوندی  اصــل  معیارهای  که  پرسش هاست  ایــن  به 
با  می توان  چگونه  کدام اند؟  )ع(  علی  امام  میدان  احیای  طرح   در 
که در  )ع(  AHP، طرح احیای میدان امام علی  ارزیابی  کمی  روش 
و  هم پیوندی  اصل  معیارهای  براساس  را  دارد  قرار  تاریخی  بافت 
کاهش تأثیرات  کرد؟ و راهکارهای مناسب به منظور  اتصال ارزیابی 
منفی طرح احیای میدان امام علی)ع( بر یکپارچگی بافت تاریخی 

چیستند؟ 
معیارهای  استخراج  از  پس  ســئــواالت،  ایــن  به  پاسخگویی  بــرای 
ارزیابی از متون شهرسازی و بافت تاریخی، طرح احیای میدان امام 
گرفت و راهکارهای رفع نکات منفی  علی اصفهان مورد ارزیابی قرار 

طرح از حیث معیارهای یکپارچگی ارائه شد. 

2. روش تحقیق 
قیاسی  استدالل  پایه  بر  پژوهش  در  استفاده  مــورد  تحقیق  روش 
است. این روش، با مروری بر متون نظری و تجربی مرتبط، برای 
دستیابی به معیارهای هم پیوندی و اتصال آغاز و سپس معیارهای 
گذارده شد. در مطالعه  به دست آمده در نمونه موردی به آزمون 
موردی، پس از بررسی معیارها با توجه به سادگی، انعطاف پذیری 
کیفی فرایند تحلیل سلسله مراتبی  کمی و  کارگیری معیارهای  و به 

بــرای ارزیــابــی استفاده شــده اســت. در بیشتر  ــزار  اب از ایــن   )AHP(
گزینه و طرح  پژوهش های شهرسازی از روش AHP ، برای انتخاب 
است.  شــده  استفاده  مختلف  طرح های  و  گزینه ها  میان  از  برتر 
شهرسازی  طرح  یک  ارزیابی  بــرای  روش  این  از  پژوهش،  این  در 
ارزیابی  برای  این مدل  از  استفاده می شود؛ معدود پژوهش هایی 
برای  جدید  روشی  معرفی،  بر  عالوه  کرده اند.  استفاده  طرح  یک 
کیفی با استفاده  ارزیابی طرح های شهرسازی مبتنی بر معیارهای 
کمی AHP، دلیل دیگر انتخاب این روش، ساختار سلسله  از روش 

مراتبی معیارهای اصل هم پیوندی و اتصال است.
مروری  از  زیرمعیارها  و  معیارها  اهمیت  ضریب  ارزیابی،  فرآیند  در 
 Cowley et al, 2009:( بر متون نظری و تجربی مرتبط و مصاحبه
کارشناسان ذی ربط سازمان نوسازی و بهسازی و همچنین  15( با 
به  پــارس،   _ جهان  نقش  مشاور  مهندسین  ذی ربــط  کارشناسان 
و  معیارها  امتیاز  مــورد  در  قضاوت  همچنین  اســت.  آمــده  دســت 
تحلیل  طریق  از  علی)ع(،  امــام  میدان  احیای  طرح  در  زیرمعیارها 
که  گـــزارش هـــای مــصــوب طــرح احــیــای مــیــدان عتیق  مــحــتــوای 
کارشناسان  دسترسی به آنها ممکن است و همچنین مصاحبه با 
کارفرما و  سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان به عنوان 
تهیه  عنوان  به  پارس  جهان  نقش  مشاور  مهندسین  کارشناسان 

کننده طرح است.

3. مبانی نظری: بررسی معیارهای هم پیوندی و اتصال
اتصال، متون شهرسازی  و  برای استخراج معیارهای هم پیوندی 
نظرات  شامل  هم  مطالعه  این  گرفت.  قــرار  بررسی  مــورد  مرمت  و 
سیر  شناخِت  در  می شود.  غربی  متفکران  هم  و  ایرانی  متفکران 
طرف  از  متفاوتی  جبهه گیری های  و  گروه بندی ها  اندیشه ها، 
کزاد، 1386 و بحرینی،  پا متفکران لحاظ می شود )شوای، 1987؛ 

1388(. در ادامه، نظرات دو دسته بررسی می شود.
3.1. بررسی معیارهای هم پیوندی و اتصال از نظر صاحب نظران 

ایرانی
بیش از نیم قرن از سعی برای دستیابی به نگرشی نظریه پردازانه 
برخی  مــدت،  همین  در  و  نمی گذرد  مــا  کشور  در  شهرسازی  بــه 
در  کــه  درس هــایــی  اســتــخــراج  و  معرفی  در  ایــرانــی  صاحب نظران 
کرده اند.  تالش  دارنــد،  وجود  ایرانی  سنتی  معماری  و  شهرسازی 
حاصل این تالش ها در متون نظری و تجارب آنها قابل مشاهده 
در  صاحب نظران  نظریات  مهمترین  از  برخی   1 جــدول  در  اســت. 
شهرسازی  متون  از  اتــصــال  و  هم پیوندی  بــا معیارهای  ارتــبــاط 
دسته بندی  ایرانی  نظریه پردازان  نــدرت  به  شــده انــد.  استخراج 
کلیات  کرده اند   و غالبًا به  منسجم و جامع از ابعاد یکپارچگی ارائه 
کتفا شده است. عالوه بر این مسئله، در این نظریات مسئله دیگر  ا
آن است که درمورد مفاهیمی مانند هماهنگی، پیوستگی، وحدت، 
هم پیوندی و غیره تعریف واحدی وجود ندارند. برای دستیابی به 
که  که حاوی نظرات مختلف باشد، معیارهایی  دسته بندی منظم 
کالبدی _ فضایی برخوردارند، در ذیل معیار هم پیوندی  از ماهیت 
و اتصال قرار گرفته اند. در معیار هم پیوندی و اتصال، عمدتًا به دو 
مفهوم هماهنگی و پیوستگی اشاره  شده  است و معیارهای آن غالبًا 

ی و 
ند

یو
م پ

ل ه
اص

س 
سا

بر ا
ی 

هر
ه ش

سع
 تو

ی
ها

رح 
ی ط

زیاب
ار

AH
P ش

 رو
ه از

اد
تف

اس
 با 

ال
تص

ا



23
1393 تابستان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره یازدهم

در مورد هماهنگی شکلی و هماهنگی فضایی و همچنین تداوم و 
کالبدی هستند، بنابراین آنها در دسته  پیوستگی فضایی، بصری و 
معیارهای هم پیوندی توده و فضا و شبکه دسترسی در ذیل اصل 

هم پیوندی قرار گرفتند.
نــظــرات  در  اتــصــال  و  هــم پــیــونــدی  مــعــیــارهــای  بــررســی   .3.2

صاحب نظران غربی
بخش  تقسیم اند.  قابل  بخش  دو  بــه  غربی  شــهــرســازی  نــظــرات 
به  و بخش دوم مربوط  اواخــر قرن 20  تا  اواخــر قرن 19  از  نخست 
اواخر قرن بیستم و اوایل قرن 21 است. دلیل ارائه آنها در دو بخش 
تجارب  و  نظری  نوآوری های  و  متفاوت  ماهیت  و  چالش ها  مجزا 
آنهاست. جدول 2 معیارها و  گستردگی  تغییر هــزاره و  متفاوت در 
زیرمعیارهای اصل هم پیوندی و اتصال را در سه اندیشه مطرح و 

متمایز قرن بیستم معرفی می کند.
وجود ویژگی های روش شناسی در ارائه معیارهای یکپارچگی میان 

دو دسته ایرانی و غربی، یکی از وجوه تمایز نظرات ایرانی و غربی 
تاریخی  بافت  به  استقرایی  نگاهی  با  ایرانی  نظریه پردازان  است. 
با  توسلی  مثاًل  کــرده انــد،  مطرح  را  معیارهایی  ــران،  ایـ شهرهای 
کرده  کویری یزد، معیارهای خود را ارائه  بررسی بافت تاریخی شهر 
با روشی قیاسی به   است )توسلی، 1368( اما نظریه پردازان غربی 
بافت های  که  زیته  جز  )به  یافته اند  دست  یکپارچگی  معیارهای 
تاریخی شهرهای اروپایی را مبنای استخراج نظریات خود قرار داده 

است(.
کالبدی، فضایی و عملکردی  که از ابعاد  معیارها و زیرمعیارهایی 
به یکپارچگی و پیوند اجزا می پردازند، در ذیل معیار پیوند و اتصال 
قرار داده شده اند. در استخراج معیارهای یاد شده از طرفی سعی 
شده است بیشترین قرابت با اصل هم پیوندی و اتصال یکپارچگی 
از  کالبدی، فضایی و عملکردی یکپارچگی( مدنظر باشد و  )ابعاد 

طرف دیگر معیارها از جامعیت نیز برخوردار باشند.

جدول 1: جمع بندی معیارهای هم پیوندی و اتصال مورد نظر صاحب نظران ایرانی

صاحب نظران )مأخذ(زیرمعیارهامعیارهااصل

هم پیوندی
و اتصال

پیوند و اتصال بدنه فضا

نادر اردالن و الله بختیار هماهنگی شکلی بناهای مختلِف محصور کننده فضای شهری
)1975 به نقل از توالیی، 

)38 :1386
تکرار قوی، منظم و پیوسته شکل های هندسی با نظمی پیاپی یا 

چرخشی مانند تکرار یک دهنه طاق در نماها
فرخ زنوزی، بی تاتداوم و پیوستگی بصری با ایجاد افق دید مداوم

یکپارچگی توده و فضا

تداوم و پیوستگی فضاهای شهری
محمود توسلی و ناصر 

بنیادی )1372: 4(

هم پیوندی واحدهای مسکونی با حیاط مرکزی و عناصر شهری
محمود توسلی 

)42 :1388(

پیوندزدن یا یکپارچه سازی 
سازمان فضایی

گذشته به  سود بردن از فعالیت های 
منظور تعریف مجدد سازمان فضایی 

سید محسن حبیبیموجود یا دیگر بخش های آن
گذشته به منظور  )1384: 22-23( سود بردن از بناهای 

تعریف مجدد سازمان فضایی موجود 
یا دیگر بخش های آن

کل بافت شهر برقرارکردن هم پیوندی بین مرکز تاریخی و قدیمی و 
محمود توسلی

)17 :1371( 

کل نگری نسبت به ساختار فضایی شهر
محمود توسلی

)20 :1365( 

یکپارچگی شبکه دسترسی

صراحت  بخشی به پیوندهاِی درون شهر با ِاعمال تغییرات خاص در 
فرخ زنوزی، بی تاشبکه گذربندی

ایجاد امکان حرکت آسوده شهروندان در شهر

گذرهای اصلی کز شهر از طریق  کز محالت و مرا پیوستگی مرا
محمود توسلی

)4 :1379( 
تداوم و پیوستگی فضایی طرح جدید با مجموعه فضایِی موجود 
گذرهای اصلی یا  کز محالت از طریق  در بافت های تاریخی در مرا

خیابان ها

محمود توسلی
)23 :1368(

طراحی با انسجاِم عناصِر ذهنی _ 
شهودی و علمی _ روشن و عناصر 

عملکردی _ شکلی، محتوایی
-

سید حسین بحرینی، 
)237 :1374(

تنظیم: نگارندگان، 1390
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شامل  آمــد،  یکپارچگی  مفهوم  معیارهای  مــورد  در  کنون  تا آنچه 
نظریه های اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 و تجارب جدید نیست. 
بنابراین الزم است نظریه های اخیر نیز از منظر مفهوم یکپارچگی 
تجربیات  بررسی  به  توجه  با  یکپارچه  شهرسازی  شوند.  بررسی 
نگرانی های  و  دانشگاهی  تــئــوری هــای  بــرنــامــه ریــزی،  و  طــراحــی 
اتصال، تخلخل،  و  پیوند  از چهار اصل  روزمــره جوامع شهرنشین 
اصالت و آسیب پذیری برخوردار است )Ellin, 2006: 8(. در جدول 
3 اندیشه های نو در ارتباط با اصل هم پیوندی و اتصال با عنوان 
معیارهای اصل پیوند و اتصال اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست 

و یکم جمع بندی شده اند. 
معیارهای اصل هم پیوندی و اتصال به ابعاد مختلفی می پردازند. 
اما اغلب معیارها و زیرمعیارهای اصل هم پیوند و اتصال، بیان کننده 
نتیجه  که  هستند  شهرسازی  از  گونه ای  فضایی   _ کالبدی  ابعاد 
کیفیت یکپارچگی بافت و ساخت شهرها را  کارگیری آن بهبود  به 
که برآنها  کیفیت پیوند و اتصال  رقم خواهد زد. معیارهای اصلی 
کید بیشتری شده و بیشتر از آنها نام برده شده است  به نسبت تأ
کاربری ها و عملکردها، شبکه دسترسی  عبارتند از پیوند و اتصال 

و حمل ونقل، سازمان فضایی، ایجاد پیوند و اتصال از طریق احیا 
کم و تنوع.  و باززنده سازی بناهای قدیمی و زمین های خالی، ترا

اعظم  بخش  اســت،  برداشت  قابل  بــاال  جــدول  در  که  همان طور 
کالبدی _ فضایی وابسته است، اما  کیفیت پیوند و اتصال به ابعاد 
که نقش مؤلفه های اجتماعی و مدیریتی  این به این معنا نیست 

گرفته شود. مانند مشارکت جامعه محلی در طراحی نادیده 
در مورد نقش مؤلفه های اجتماعی و مدیریتی این پرسش پیش 
می آید که چگونه مشارکت جامعه محلی در طراحی باعث یکپارچگی 
کمتر  نباشد،  عوامل  دیگر  از  بیشتر  گــر  ا مــورد  ایــن  تأثیر  می شود. 
گرو  کالبدی در  نیست. زیرا از طرفی اجرای موفقیت آمیز معیارهای 
مشارکت جامعه محلی است. از طرف دیگر، مشارکت جامعه محلی 
یکی از عوامل رشد طبیعی و رشد طبیعی نیز یکی از عوامل مهم 
ایجاد یکپارچگی است )Ellin, 2006, 57(. برای رشد طبیعی شهر، 
به وسیله تحمیل خواسته ها، می توان  کمیت  اعمال حا به جای 
کرد. بنابراین مشارکت جامعه محلی  راهبرد های مشارکتی را دنبال 
طراحی، رشد و تغییر طبیعی شهر و در نتیجه یکپارچگی شهر را به 

دنبال دارد.

اندیشه )مأخذ(زیرمعیارهامعیارهااصل

هم پیوندی و 
اتصال

پیوند شکل و عملکرد

کالبدی احیا شده با تصاویر ذهنی اشخاص  از محیط  انطباق محیط 
رفتارگرایان شامل کالبدی قبل از اجرای طرح

لینچ و اپلیارد
)لینچ، 1981: 89- 

)23

مشارکت دادن استفاده کنندگان در طراحی و اجرای پروژه ها 

کالبدی در طرح جدید با معنای واحد برای  استفاده از عناصر و خصوصیات 
همه استفاده کنندگان از فضا

پیوند توده و فضا

پیوند کالبدی 
_ فضایی 

بناها و فضای 
پیرامون آنها

پیوستگی و هماهنگی ورودی ها، راه های اصلی، اجزا، 
فضای باز داخلی، نور، حرکت در درون ساختمان، با 

موقعیت ساختمان در خیابان و واحد همسایگی

فرانوگرایان 
شامل ونچوری و 

الکساندر
 Alexander,(

1988، به نقل از 
توالیی، 1386: 

)114 -124

که هر بنا از  مثبت بودن فضای میان بناها به این شکل 
فضای عمومی پیوسته با خود  برخوردار شود

کالبدی آن  سازماندهی سه بعدی بنا و هماهنگی ساختار 
با احجام و فضاهای ساختمان

هماهنگی نمای خارجی بنا با فضای عمومی

پیوستگی عناصر یادواره ای با بافت پیرامون و خالی 
ننمودن اطراف بناها

زیبایی گرایان 
شامل زیته

)زیته، 1989 به 
نقل از بحرینی و 
دیگران، 1388: 

)31-65

پیوندکالبدی 
_فضایی عناصر 

میدان

کل و مجموعه ای  احاطه میدان با بناهای بیانگر یک 
هماهنگ 

کلیت و یکپارچگی جداره میدان علی رغم  باز شدن  حفظ 
خیابان ها به آن

هماهنگی و روابط موزون میان فضاها

کلیه  کالبدی  اتصال بصری و 
جاده های شهر به مرکز شهرو ایجاد 

ساختار واحد و متمرکز برای شهر 
-

تداوم و پیوستگی بصری و ذهنی و 
کریدور دید قوی وجود 

-

تنظیم: نگارندگان، 1390

جدول 2: جمع بندی معیارهای هم پیوندی و اتصال موردنظر صاحب نظران غربی از اواخر قرن 19 تا اواخر قرن 20
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3.3. چارچوب نهایی معیارهای هم پیوندی و اتصال

با توجه به نمونه موردی مطالعه که ارزیابی طرح احیای میدان امام 
علی)ع( است، دسترسی به همه معیارهای یاد شده ممکن نیست. 
میدانی،  مطالعات  ویژگی های  و  شرایط  نظرگیری  در  با  بنابراین 
که  می شود  جمع بندی  زیــر  جــدول  صــورت  به  نظری  مطالعات 
شامل 21 معیار به عنوان چارچوب ارزیابی طرح است. در انتخاب 
ویژگی های  به  تا  است  شده  سعی  چارچوب  این  تهیه  و  معیارها 
گون  گونا گرفتن ابعاد و مؤلفه های  جامعیت، به روز بودن و در نظر 

با محوریت مرمت شهری توجه شود. 
مهمترین ویژگی معیارهایی که از معیارهای جداول 1 تا 3 استخراج 
کاربردی بودن و  از  شده اند و در چارچوب زیر قرار دارند، عبارتند 
وجود مصادیق آنها در طرح احیای میدان امام علی)ع(. با در نظر 
گرفتن همه عوامل تعیین کننده در تهیه چارچوب نظری، چارچوب 
در  معیارها  نهایی  چارچوب  از  که  همان طور  آمــد.  دســت  به  زیــر 
جدول 4 مشخص است، نظریات نوین، ساختار اصلی معیارها را 
از معیارهای  آنها،  کاستی  جامعیت  تشکیل می دهند و برای رفع 

دیگر در این ساختار استفاده می شود. 
معیارهای ارائه شده در جدول 4، ابعاد مختلف اصل پیوند و اتصال 
که  را در خود جای داده انــد. برای مثال استفاده از عملکردهایی 
پتانسیل ترکیب با عملکردهای دیگر را دارد، برای ترکیب عملکردها 
ضروری است. برای نمونه کتابخانه ها از پتانسیل اختالط عملکردها 
برخوردارند و می توانند از یک مرکز هنر نوجوانان، کتابفروشی، سالن 

کودکان در محیط داخلی یا فضای باز و  گالری، بخش  اجتماعات، 
کافه برخوردار باشند.

اهداف  پایه  بر  استانداردهایی  از  استفاده  با  زمین  کاربری  تعیین 
که  است  دیگری  معیار  جامعه،  چشم اندازهای  و  عمومی  عملی 
کاربری مختلط  کاربری زمین می انجامد.  رعایت آن به یکپارچگی 
 Trancik, بنقل از ،Ellin, 2006( باعث غنا و سرزندگی بیشتر می شود
و جاذبه همجواری  مــی آورد  به وجود  و جاذبه همجواری1   )1986
موجب هم پیوندی و اتصال است. اینگونه منطقه بندی با رعایت 
معیار استفاده از استانداردهایی بر پایه اهداف عملی عمومی قابل 
دستیابی است. رایج ترین اهدف عمومی شامل آن است که توسعه 
به  دسترسی  و  نکند  تحمیل  اضافه  بار  موجود  زیرساخت های  بر 

سرانه های خدماتی مانند پارک ها و فضای سبز را محدود نکند.
کید بر متون نظری و تجارب  جدول 4: چارچوب نهایی معیارها با تأ

اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21
آنچه در مورد معیارهای هم پیوندی و اتصال در جدول باال آمده 
است، بخش مهمی از نظرات و تجارب شهرسازی پیرامون موضوع 
و  کیفی  معیار  اســت 21  ارزیــابــی الزم  به منظور  اســت.  یکپارچگی 
برخوردار از ساختار سلسله مراتبی، مورد شناخت، تحلیل و ارزیابی 

قرار گیرند.

1  adjacent attraction

جدول 3: جمع بندی معیارهای اصل پیوند و اتصال اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم

زیر معیارمعیاراصل 

پیوند و اتصال

پیوند و اتصال 
شبکه دسترسی و 

حمل ونقل

توسعه قابلیت پیاده روی و مسیرهای پیاده

ساختن اتصاالت به منظور تسهیل حرکت

ساختن اتصاالت به منظور افزایش آمدوشد 

یکپارچگی فضاهای دسترسی 
سواره و پیاده

مشارکت جامعه محلی در طراحی و مدیریت مسیرهای دسترسی

اثرات آرام کننده ترافیک در مسیرهای دسترسی

با  دسترسی  فضای  ک گــذاری  اشــتــرا بــه  و  پــیــاده رو  و  خیابان  بین  تمایز  عــدم 
کودکان رانندگان، دوچرخه سواران، پیاده و 

پیوند و اتصال 
کاربری ها و 
عملکردها

ترکیب و اتصال عملکردها
یکپارچگی و پیوند اجتماعی

پتانسیل ترکیب عملکردها با یکدیگر

کاربری زمین یکپارچه
کاربری زمین با استفاده از استانداردهایی بر پایه اهداف عملی عمومی و  تعیین 

چشم اندازهای جامعه 

کاربری زمین کاربری خاص و تعیین شدت  کاربری زمین به یک  محدود ننمودن 

پیوند و اتصال 
از طریق احیای 

بناهای قدیمی و 
زمین های خالی

کاربری و عملکرد بنای فرسوده تغییر 

تغییر در ساخت و معماری بنا

احیای زمین های خالی یا بایر

پیوند و اتصال 
سازمان فضایی

ایجاد شبکه فضاهای عمومی متصل به یکدیگر به وسیله مسیرهای متنوع 

رشد پیوندی فضاهای عمومی 

کریدورها و تشکیل استخوان بندی کز و  کید بر پیوند و اتصال مرا تأ
Ellin, 2006:12-102 تنظیم: نگارندگان به نقل از
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4. مطالعه موردی: ارزیابی طرح احیای میدان امام علی)ع(
4.1. بررسی ویژگی های طرح احیای میدان امام علی)ع(

تاریخی  بافت  قلب  در  علی)ع(  امــام  میدان  احیای  طرح  محدوده 
جمله  از  شاخصی  تاریخی  عناصر  شامل  و  گرفته   ــرار  ق اصفهان 
که با عناصر دیگر، یک مجموعه تاریخی  مسجد جامع و بازار است 
را شکل می دهند. این مکان یکی از پر رفت وآمد ترین و جاذب ترین 
که در تقاطع خیابان های عبدالرزاق، ولی  قسمت های شهر است 

عصر، عالمه مجلسی و هاتف واقع شده است. 
که قدمت آن به دوره سلجوقی می رسید،  در این محدوده، میدانی 
به دلیل محاصره شدن در حلقه تجاری ها و دست فروش ها از دید 
با هدف احیای آن میدان اجرا شد.  پنهان مانده بود. این طرح 
محدوده طرح احیای میدان شامل محدوده ای 32/5 هکتاری 
ــرای اجــرای طــرح، توسط شــهــرداری تملک و تخریب  ب که  اســت 
که در شکل گیری و تعریف میدان نقش دارند،  شد. عناصر اصلی 

کاسه گران،  عبارتند از محور قیصریه یا بازار، مسجد و مدرسه علمیه 
مجموعه هارون والیت، محور هارونیه، مسجد علی و مسجد جامع 
 Naghsh.e.Jahan.Pars( که در تصویر 2 مشاهده می شوند  عتیق 
بهسازی  و  نوسازی  و سازمان    ، Consulting Engineers, 2010: 2

شهر اصفهان، 1389(.
که در تصویر 3 آمده اند،  پروژه های مرتبط با طرح معماری میدان 
زیر  طبقه  دو  چندمنظوره  فضای  و  پارکینگ  احــداث  از:  عبارتند 
میدان، طراحی جلوخان مسجد جامع با مساحت 13 هزار و139 
که بازار نظامیه، بازار غاز و بازار مسجد جامع به همراه بازار  متر مربع 
کاسه گران و موزه امام علی)ع( اجزا تشکیل دهنده  ریسمان و مدرسه 
پیرامونی آن هستند، مرمت بازارهای پیرامون میدان اصلی، اتصال 
بازار  بازسازی و احیای  بازار بزرگ اصفهان در خیابان عبدالرزاق و 
ریسمان و احداث زیرگذرها )مهندسین مشاور نقش جهان _ پارس 

و سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان، 1389(.

زیرمعیارمعیار

پیوند و اتصال شبکه دسترسی 
و معابر

توسعه قابلیت پیاده روی و مسیرهای پیاده

ساختن اتصاالت به منظور تسهیل حرکت 

ساختن اتصاالت به منظور افزایش آمدوشد 

یکپارچگی فضاهای 
دسترسی سواره و پیاده

سهیم شدن جامعه محلی در طراحی و مدیریت مسیرهای دسترسی

اثرات آرام کننده ترافیک در مسیرهای دسترسی

ک گذاری فضای دسترسی با رانندگان،  عدم تمایز بین خیابان و پیاده رو و به اشترا
کودکان در فضاهای مسکونی و رفع تداخل سواره و پیاده  دوچرخه سواران، پیاده و 

در فضاهای عمومی پر رفت وآمد

کز محالت از طریق  تداوم و پیوستگی فضایی طرح جدید با مجموعه فضایِی موجود در بافت های تاریخی در مرا
گذرهای اصلی یا خیابان ها

کاربری ها و  پیوند و اتصال 
عملکردها

ترکیب و اتصال عملکردها
تنوع عملکردها به منظور یکپارچگی و پیوند اجتماعی

که پتانسیل ترکیب با عملکردهای دیگر را دارد  استفاده از عملکردهایی 

کاربری زمین یکپارچه
کاربری زمین با استفاده از استانداردهایی بر پایه اهداف عملی عمومی  تعیین 

کاربری زمین کاربری خاص و تعیین شدت  کاربری زمین به یک  محدود ننمودن 

پیوند و اتصال از طریق احیای 
بناهای قدیمی، زمین های خالی 

و مخروبه ها

تنوع بناهای قدیمی و جدید

کاربری و عملکرد بنای فرسوده تغییر 

احیای زمین های خالی )بایر( و مخروبه ها

پیوند و اتصال توده و فضا

حفظ و توسعه بلوک های کوچک

ایجاد شبکه فضاهای عمومی متصل به یکدیگر به وسیله مسیرهای متنوع 

پیوستگی عناصر یادواره ای با بافت پیرامون و خالی ننمودن اطراف بناها مانند هم پیوندی واحدهای مسکونی با 
حیاط مرکزی و عناصر شهری

پیوند و اتصال در بدنه فضاهای 
شهری

هماهنگی شکلی بناهای مختلِف محصور کننده فضای شهری مانند تکرار قوی، منظم و پیوسته شکل های هندسی 
با نظمی پیاپی یا چرخشی 

تداوم و پیوستگی بصری و ایجاد افق دید مداوم 

تمرکز و تجمع در شهرها
کم باالی جمعیت ترا

افزایش دادوستد و رونق تجارت
ماخذ: نگارندگان، 1390

کید بر متون نظری و تجارب اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21  جدول 4: چارچوب نهایی معیارها با تأ
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1393 تابستان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره یازدهم

تصویر 1: عناصر اصلی طرح احیای میدان امام علی)ع( _ مأخذ: نگارندگان، 1390

تصویر 2: پروژه های طرح احیای میدان امام علی)ع(
 تنظیم: نگارندگان، به نقل از گزارش عملکرد سال 1389 پروژه احیای میدان امام علی)ع(، 1390: 22.
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1393 تابستان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره یازدهم

به منظور بررسی طرح احیای میدان امام علی)ع( به صورت منظم و 
منسجم1، وضع موجود )قبل از مداخله( و طرح احیای میدان قبل 
گزارش ها قابل مشاهده است، به تفکیک  که در طرح ها و  از اجرا 
طرح  ارزیابی  دیگر،  عبارت  به  گرفتند.  قرار  مقایسه  مورد  معیارها 
از اجرا  ارزیابی قبل  از اجرا،  انواع سه گانه قبل، حین و بعد  از بین 
محسوب می شود. در این مقایسه، عوامل و یا اثرات به دو دسته 
تقسیم شدند، عوامل مثبت و عوامل منفی. عوامل مثبت عواملی 
که در آنها معیار مورد نظر رعایت می شود و اثر مثبت  از طرح هستند 
طرح بر معیار مورد نظر روشن است، اما عوامل منفی طرح بر معیار 

مورد نظر اثر منفی می گذارند و در آنها معیار مورد نظر رعایت نشده 
این نوشته وجود  بیان همه 21 جــدول مقایسه در  امکان  اســت. 
کامل مقایسه وضع موجود  از جدول  نمونه ای   5 و جدول  نــدارد 
و طرح اســت1. دیگر جــداول به صــورت خالصه در جــدول 6 ارائه 

شده اند.
برای همه معیارها و زیرمعیارهای دیگر نیز مقایسه ای مانند جدول 
و  از جــداول مقایسه معیارها  گرفت. جدول 6 خالصه ای  انجام   5
زیرمعیاها را میان وضع موجود و طرح احیای میدان امام علی )ع( 

قبل از اجرا نشان می دهد.

جدول 6: جداول مقایسه وضع موجود و طرح احیای میدان امام علی)ع( قبل از اجرا به تفکیک معیارها

طرح احیای میدان امام علی)ع(وضع موجودمعیار

ســــــاخــــــتــــــن 
اتــــــــصــــــــاالت 
ــور  ــظـ ــنـ بــــــه مـ
ــل  ــ ــیـ ــ ــهـ ــ ــسـ ــ تـ
حـــــــــــرکـــــــــــت 

ترافیک 

نقاط ضعف
- اختالل در حرکت روان ترافیک به دلیل مشخص نبودن 

نقش دقیق خیابان ها در شبکه دسترسی شهری 
- کمبود پارکینگ و پارک در حاشیه خیابان و در نتیجه ایجاد 

کندی حرکت. راهبندان و یا 
- اختالط حرکت پیاده با سواره و اخالل در حرکت روان سواره

عوامل مثبت
- پیشنهاد احداث زیرگذرها و از بین رفتن اختالط حرکت پیاده و سواره

- پیشنهاد به وجود آمدن 1640 واحد پارکینگ با احداث پارکینگ در دو طبقه زیر 
میدان 

- پیشنهاد ساماندهی )تعریض یا احداث مسیر( به منظور تسهیل جابجایی درمورد 
ویژه میدان  )فاقد ارزش تاریخی( در طراحی شهری محدوده  معابر اصلی و فرعی 

امام)ع(

نقاط قوت
)این معیار، در وضع موجود فاقد عامل مثبت است(

عوامل منفی
کالن و  - عدم وجود موارد مرتبط با تسهیل حرکت ترافیک، در چشم انداز، اهداف 

کالبدی _ فضایی طرح راهبردها و عوامل شکل دهنده به ساختار 

جدول 5: نمونه ای از جداول مقایسه وضع موجود و طرح احیای میدان امام علی)ع( قبل از اجرا به تفکیک معیارها

طرح احیای میدان امام علی)ع(وضع موجودمعیار

توسعه قابلیت 
پیاده روی و 

مسیرهای پیاده

نقاط ضعف:
- فضاهای حرکتی و مسیرهای پیاده، فاقد هرگونه 
و  نــورپــردازی  آب،  فواره های  نشستن،  ناحیه های 

دستگاه های خنک کننده هستند.
معابر  در  مــنــاســب  هــــوای  تــهــویــه  وجــــود  عـــدم   -
سرپوشیده و مسقف بازار که عبورومرور و ازدحام عابر 
پیاده و  گاهی موتورسیکلت ها از آنها انجام می گیرد، 

کاسته است. کیفیت هوای داخل آنها به شدت  از 
ســواره،  حرکت  با  آن  تداخل  و  جمعیت  ازدحـــام   -
موجب شده است که حرکت عابران پیاده با آسایش 

و آرامش خاطر صورت نگیرد.

عوامل مثبت:
کنترل شده در رابطه با  کید بر حرکت پیاده و در موارد اضطرار سواره  - تأ

گذرهای تاریخی و محور بازار
با پیشنهاد تعریض معابر اصلی و  افزایش امنیت عابر پیاده  کید بر   - تأ

فرعی )فاقد ارزش تاریخی(
محور  مهمترین  عــنــوان  بــه  بـــزرگ  بـــازار  پیوستگی  ایــجــاد  پیشنهاد   -

سرپوشیده تردد پیاده و مرمت بازارهای پیرامون میدان اصلی
و  پیاده  مسیرهای  تداخل  رفتن  بین  از  و  زیرگذرها  احــداث  پیشنهاد   -

سواره و افزایش آسایش و آرامش خاطر پیاده در فضای میدان
به  افــزودن محوطه میدان اصلی و جلوخان مسجد جامع  - پیشنهاد 

قلمرو تردد پیاده با مجموع مساحت حدود 35 هکتار

نقاط قوت:
در  مناسب  عملکرد  عنوان  به  سقاخانه ها  وجود   -

مسیرهای پیاده
- تأثیر مسیرهای مسقف بازار در حفاظت پیاده از 

باد و باران و آفتاب

عوامل منفی:
در  پــیــاده  مسیرهای  و  پـــیـــاده روی  قابلیت  توسعه  بــه  ــاره  اشــ عـــدم   -
ساختار  به  شکل دهنده  عوامل  و  راهبردها  و  کالن  اهــداف  چشم انداز، 

کالبدی_ فضایی طرح

مأخذ: نگارندگان، 1390

کارشناسان ذی ربط  1  در تجزیه وتحلیل  از مطالعه طرح، از مصاحبه با 
سازمان بهسازی و نوسازی شهر اصفهان و مهندسین مشاور نقش جهان 

_ پارس نیز استفاده شد.

2  برای دستیابی به همه جداول مقایسه به اصل پایان نامه در مخزن 
پایان نامه های پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و یا کتابخانه مرکزی 

دانشگاه تهران مراجعه کنید.
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1393 تابستان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره یازدهم

طرح احیای میدان امام علی)ع(وضع موجودمعیار

ســــــــاخــــــــتــــــــن 
ــاالت بــه  ــ ــصــ ــ ــ ات
افزایش  منظور 
آمــــــدوشــــــد بــه 
ــام  ــ ــدان امـ ــ ــیـ ــ مـ

علی)ع(

)معیار موردنظر مربوط به طرح احیای میدان امام علی)ع( است 
و در بررسی وضع موجود موضوعیت ندارد(

عوامل منفی
کالبدی _ فضایی طرح در هیچ یک از  - به جز عوامل شکل دهنده به ساختار 

کلیات طرح به موضوع آمدوشد اشاره ای نشده است. موارد 

عوامل مثبت 
- پیشنهاد تغذیه عناصر تجاری و خدمات پیش بینی شده در بدنه میدان 
ایجاد  و  همجوار  مسکونی  بافت  بر  منطبق  موجوِد  گذرهای  از  استفاده  با 
خیابان های  به  که  میدان  بدنه  مــوازات  به  دهنده  سرویس  دسترسی های 

اصلی واقع در منطقه منتهی می گردند. 
کلیات طرح - پیشنهاد افزایش نفوذپذیری بافت با حداقل تخریب در 

ــیـــم شـــدن  ــهـ سـ
محلی  جــامــعــه 
درطـــــــــراحـــــــــی 
مــــدیــــریــــت  و 
مــــســــیــــرهــــای 

دسترسی

)معیار موردنظر مربوط به طرح احیای میدان امام علی)ع( است 
و در بررسی وضع موجود موضوعیت ندارد(

عوامل مثبت 
کلیات طرح  - اشاره به مدیریت مشارکتی و پاسخگو در تصویر مدیریت شهری 

احیای میدان امام علی)ع( 
کید بر تضمین حقوق شهرنشینی و شهروندی در طرح - تأ

عوامل منفی
- عدم وجود موارد مرتبط با معیار مورد نظر در پالن سیاست گذاری و طرح 
کالن،  اهـــداف  چــشــم انــداز،  در  و  ــژه  وی مــحــدوده  شهری  طراحی  ساختاری 

کلیات طرح احیای میدان امام علی)ع(. راهبردها و سیاست های اجرایی 

اثرات آرام کننده 
در  تـــــرافـــــیـــــک 
مــــســــیــــرهــــای 

دسترسی

نقاط ضعف
- تعداد قابل مالحظه حرکت های عبوری از محدوده

- تعداد زیاد وسایل نقلیه شخصی در بافت

عوامل مثبت 
- پیشنهاد حذف حرکت های عبوری و بدون هدف

کالبدی به  کاهش میانگین سرعت در محدوده و ارائه تمهیدات  - پیشنهاد 
منظور کاهش سرعت

نقاط قوت 
کاهش سرعت سواره - اختالط حرکت پیاده و سواره و 

- تداخل عملکردی، اجتماعی و ترافیکی در بسیاری از معابر 
کاهش سرعت سواره محدوده و 

عوامل منفی
- افزایش سرعت حرکت سواره با پیشنهاد احداث زیرگذرها در آینده

- افزایش حجم تردد ترافیک عبوری از محدوده با پیشنهاد احداث زیرگذرها 
در آینده

ــز  ــایـ عــــــــدم تـــمـ
بــیــن خــیــابــان و 
به  و  ــاده رو  ــ ــی ــ پ
ک گــذاری  اشــتــرا
فــــــــــــــضــــــــــــــای 
ــی بــا  ــرســ ــ ــت دســ
ــان،  ــ ــ ــدگـ ــ ــ ــنـ ــ ــ رانـ
دوچــــــــــرخــــــــــه 
پیاده  ســـواران، 

کودکان و 

نقاط ضعف
کلیه فضاهای حرکتی مانند  - غلبه استفاده ترافیک سواره بر 

پارک موتورسیکلت ها در پیاده رو خیابان های اصلی

عوامل مثبت
ک گذاری فضا میان آنها در محدوده ویژه میدان به  - اختالط سواره و پیاده و به اشترا

کنترل شده درون بافت در طرح خاطر پیشنهاد تعریف معابر سواره 
که در آن امکان  - پیشنهاد احداث پارکینگ و فضای چند منظوره دو طبقه زیر میدان 

ک گذاری فضای دسترسی با پیاده و رانندگان وجود دارد اشترا

نقاط قوت
- تداخل عملکردی، اجتماعی و ترافیکی در بسیاری از معابر 

محدوده
و  دوچرخه سواران  میان  که  بــازار  فعالیتی  و  حرکتی  فضای   -
پیاده در طول روز و میان رانندگان، دوچرخه سواران و پیاده در 

گذاشته شده است ک  طول شب به اشترا

عوامل منفی
پیشنهاد  وجـــود  دلــیــل  بــه  دسترسی  فضاهای  مسیرهای  جــداســازی  پیشنهاد   -
جداسازی مسیرهای سواره از مسیرهای خدماتی واحدهای فعالیتی و تجهیز محدوده 
کنترل شده و تعریف  به یک حرکت سواره دور تا دور و حرکت های پیاده درونی و سواره 

گذرگاه های با قابلیت حرکت صرفًا پیاده معابر و 

تـــــــــــــــــــــــــداوم و 
ــی  ــگــ ــ ــت ــوســ ــ ــی ــ پ
فــضــایــی طــرح 
ــای مــیــدان  احــی
امــــــام عـــلـــی)ع( 
بـــــا مـــجـــمـــوعـــه 
فــــــــضــــــــایــــــــِی 
در  مــــــــوجــــــــود 
ــافــت تــاریــخــی  ب

اصفهان 

)معیار مورد نظر مربوط به طرح احیای میدان امام علی)ع( است 
و در وضع موجود موضوعیت ندارد(

عوامل مثبت:
طریق  از   اصفهان  شهر  و  آن  پیرامون  مسکونی  بافت  با  مجموعه  پیوند  تقویت   -
گذرهای اصلی به خصوص بازار بزرگ و امتداد آن  کالبدی  پیشنهاد ترمیم عملکردی و 

کالبدی _ عملکردی جدید  در حاشیه میدان و پیش بینی عناصر 
- تداوم و پیوستگی فضایی طرح احیای میدان امام علی)ع( با مجموعه فضایِی موجود 
با پیشنهاد مرمت بازارها و اتصال بازار بزرگ اصفهان در خیابان عبدالرزاق، به عنوان 

مهمترین گذر سرپویشده 

عوامل منفی
کاهش نقش خیابان ها به عنوان شریان اصلی تردد در تداوم و پیوستگی فضایی   -
و حذف  زیرگذر  احــداث  پیشنهاد  دلیل  به  با مجموعه فضایِی موجود،  طرح جدید 

پیوند خیابان ها، میدان و پیرامون آن
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1393 تابستان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره یازدهم

طرح احیای میدان امام علی)ع(وضع موجودمعیار

تنوع عملکردها 
بـــــــــه مــــنــــظــــور 
ــگــــی  ــــارچــ ــپ ــکــ ــ ی
پــــــیــــــونــــــد  و 

اجتماعی

نقاط ضعف
- فقدان عملکردهای نوین در محدوده

کیفیت  - غلبه واحدهای خرده فروشی، دارای عملکردهای با 
پایین

گردشگر  کاربری های پشتیبان برای جذب  - عدم وجود 
- کمبود فضاهای فرهنگی

عوامل مثبت
برخوردهای  و  »رویدادها  »زندگی«،  »کــار«،  همچون  متنوع  عملکردهای  به  اشــاره   -
مدنی« و »گذران اوقات فراغت« در بیانیه چشم  انداز محدوده طرح احیای میدان امام 

علی)ع(
کارکردی محدوده طرح کارکردها در تصویر  کید بر تنوع  - پیشنهاد و تأ

کلیات طرح  که از عملکردهای متنوع برخوردارند در  - پیشنهاد عناصر اساسی متنوع 
احیای میدان امام علی)ع(

که در وضع موجود در محدوده وجود ندارند - مجاز دانستن و تشویق فعالیت هایی 

نقاط قوت
- وجود 155 رسته شغلی و تنوع عملکردی در واحدهای تجاری

- تنوع عملکردی در اجزای ساختار عملکردی مجموعه
- تنوع عملکردهای مذهبی )مساجد، حسینیه ها، حوزه های 

علمیه و کنیسه(
کاربری های منحصر به فرد در محدوده مانند  - وجود تجمع 

پرنده فروشی، خرازی و ... 

عوامل منفی
- عدم وجود تنوع عملکردی در تعریف پروژه های بالفصل پیرامون میدان امام علی)ع( 

به دلیل آنکه فعالیت عمده اغلب پروژه ها صرفًا تجاری پیشنهاد شده است
- خروج تعداد قابل توجهی از واحدهای فعالیتی و رسته های شغلی از محدوده )26 
ادامه  که  فعالیتی  رسته   28 و  محیطی  زیست  دالیــل  به  محدوده  از  فعالیتی  واحــد 

فعالیت آنها در محدود ممنوع اعالم شده است(

پتانسیل ترکیب 
عملکردها با 

یکدیگر

نقاط ضعف
کننده کاربری های مزاحم و آلوده  - وجود 

کیفیت  کاالهای با  کننده  - وجود خرده فروشی های عرضه 
کهنه فروشی، زغال فروشی و ...  پایین مانند نمک فروشی، 

عوامل مثبت
که از پتانسیل باالیی برای ترکیب با دیگر عملکردها  گردشگری  - اشاره به خدمات 

برخوردارند مانند هتل، رستوران، چایخانه، آمفی تئاتر، فضاهای نمایشگاهی و 
کلیات طرح فرهنگی در عناصر اساسی پیشنهادی 

کز فروش محصوالت فرهنگی،  کتابخانه، مرا - پیشنهاد فضاهای فرهنگی مانند 
که از پتانسیل باالیی برای ترکیب با دیگر عملکردها برخوردارند آموزشکده ها و ... 

نقاط قوت
که  - وجود واحدهای تجاری خرده فروشی 
مایحتاج روزانه و مواد غذایی عرضه می کنند
کنار آن آرامگاه  - وجود مسجد جامع و در 

عالمین مجلسی

عوامل منفی
- عدم پیشنهاد عملکردهای با پتانسیل باالی ترکیب با دیگر عملکردها در پروژه های 

پیشنهادی بالفصل میدان

کــاربــری  تعیین 
بــر پــایــه اهــداف 
عـــــــمـــــــومـــــــی و 
چشم اندازهای 

جامعه 

)معیار موردنظر مربوط به نحوه تهیه طرح احیای میدان امام 
علی)ع( است و در بررسی وضع موجود موضوعیت ندارد(

عوامل مثبت
کلیات  - اشاره به مدیریت مشارکتی و پاسخگو در تصویر مدیریتی آینده محدوده در 

طرح

عوامل منفی
کاربری  )فعالیت عمده( پروژه های بالفصل پیرامون میدان برای پاسخگویی  - تعیین 
چشم اندازهای  و  عمومی  عملی  اهــداف  از  نبردن  بهره  و  طرح  اقتصادی  اهــداف  به 

کاربری  آنها  جامعه برای تعیین 

نکردن  محدود 
ــری زمــیــن  ــ ــارب ــ ک
کاربری  یک  به 
تعیین  و  خــاص 
کــاربــری  شـــدت 

زمین

)معیار موردنظر مربوط به طرح احیای میدان امام علی)ع( است 
و در بررسی وضع موجود موضوعیت ندارد(

عوامل مثبت
کاربری  کاربری در برنامه  کاربری زمین و به وجود آوردن امکان تغییر  - محدود ننمودن 
اراضی محدوده ویژه طرح احیای میدان عتیق برای جلوگیری از به اصطالح قفل شدن 

کاربری و بی استفاده ماندن مکان آن 

عوامل منفی
کاربری زمین در پیشنهادهای طرح احیای میدان امام علی )ع(  - عدم تعیین شدت 

پروژه های  پیشنهادهای  در  خاص  کاربری  یک  به  زمین  کاربری  نمودن  محدود   -
بالفصل پیرامون میدان امام علی)ع(

تـــنـــوع بــنــاهــای 
قدیمی و جدید

نقاط ضعف
که مداخله  - تعداد بناهای قدیمی در بافت درونی محدوده 

گرفته، بیشتر است. کمی صورت 
کمترین میزان توسعه دهه های اخیر - انجام حفاظت صرف با 

عوامل مثبت
- پیشنهاد تنوع بناهای قدیمی و جدید در مجموعه میدان )صحن میدان، پارکینگ 
و فضای چندمنظوره، عناصر اصلی تشکیل دهنده میدان اصلی و جلوخان مسجد 

جامع مانند بازار، هارونیه، مسجد علی و ...(
از زمین های  استفاده مناسب  با پیشنهاد  آینده  بناهای جدید در  احــداث  امکان   -

بالاستفاده به منظور توسعه جدید در طرح 

نقاط قوت
- وجود آثار و ابنیه متعدد و متنوع

و  ترافیکی  و جدید در حاشیه میدان  بناهای قدیمی  تنوع   -
خیابان های اصلی بیشتر است

عوامل منفی
کاهش تنوع در بناهای قدیمی و جدید با پیشنهاد ایجاد ضوابط و مقررات همسان   -

برای ساخت وساز
- پیشنهاد تخریب محدوده میدان ترافیکی و قسمتی از خیابان های پیرامون برای 
که از تنوع بیشتری از بناهای قدیمی و جدید  احداث میدان و جلوخان مسجد جامع 

برخوردارند
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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره یازدهم

طرح احیای میدان امام علی)ع(وضع موجودمعیار

و  کــاربــری  تغییر 
بنای  عــمــلــکــرد 

فرسوده

نقاط قوت
که از امکان مرمت  - نسبت تعداد بناهای تاریخی واجد ارزش 
بسیار  مرمت  درحــال  بناهای  تعداد  از  بــرخــوردارنــد  فعالیتی، 

بیشتر است
حمام،  یا  و  خانه  کاروانسرا،  مانند  تاریخی  بناهای  بیشتِر   -
کارگاه ویا  کالبد، به عنوان انبار،  بطور غیررسمی و بدون مرمت 

گرفته اند پارکینگ مورد استفاده قرار 

عوامل مثبت 
که محل فروش پرنده است، به موزه امام  کاروانسرای خیار  - پیش بینی تغییر عملکرد 

علی)ع( به عنوان یکی از اجزای جلوخان مسجد جامع
کاربری در فضای فاقد عملکرد  کاربری ها، تجدید  - پیشنهاد ارتقای کیفیت عملکردی 
به  تاریخی  و  معماری  ارزش  واجد  بناهای  تجهیز  و  نامناسب  کاربری  دارای  یا  مفید 

گردشگری و فرهنگی منظور ایجاد خدمات 

نقاط ضعف
کاربری و عملکرد، مرمت  - تعداد معدودی بنا با استفاده تغییر 
که  رشیدی  خانه  مانند  هستند.  مرمت  دســت  در  یا  و  شــده  

کاربری آن به حوزه علمیه تغییر یافته است

عوامل منفی
- در طرح پیشنهادی به معیار مورد نظر اشاره نشده است

زمین های  احیا 
خــالــی )بــایــر( و 

مخروبه   ها

نقاط ضعف
- حدود هشت درصد از کل مساحت محدوده را ساختمان های 

مخروبه تشکیل می دهد
- مخروبه هایی که دسترسی مناسبی ندارند، به مکان مناسبی 
گسترش مکان های پنهان برای بزهکاری و یا جمع شدن  برای 

زباله و نخاله های ساختمانی تبدیل شده اند

عوامل مثبت
کارایی و بهره وری از زمین، بازیافت زمین و گریز از تخریب و هدرروی  - پیشنهاد افزایش 

زمین در طرح
کالبدی در زمین های  کاربری و پنهان، ایجاد توسعه  - پیشنهاد تقلیل فضاهای بدون 

بایر و مخروبه و استفاده مناسب از زمین های بالاستفاده به منظور توسعه جدید

نقاط قوت
- زمین های بایر نسبتًا از دسترسی مناسب برخوردارند

عوامل منفی
- معیار موردنظر فاقد عامل منفی در شرایط و ضوابط طرح احیای میدان امام علی)ع( 

است

 حفظ و توسعه 
ــای  ــ ــوک هــ ــ ــ ــل ــ ــ ب

کوچک

نقاط ضعف
)این معیار، در وضع موجود فاقد عامل منفی است(

عوامل مثبت
بازسازی معابر  احــداث مسیر به منظور تسهیل جابجایی در پیش بینی  - پیشنهاد 
در  شهری  بلوک های  شــدن  کوچک  موجب  )فــاقــد ارزش تــاریــخــی(،  اصلی و فرعی 

محدوده ویژه میدان عتیق می شود

نقاط قوت
کهنه، بیشتر  - توده گذاری های انجام شده در محدوده میدان 
کوچک و در قسمت های درونی بافت به  به صورت بلوک های 
کرده است، اما در مجموع  صورت بلوک های بزرگتر نمود پیدا 

اندازه بلوک ها نسبتًا کوچک است

عوامل منفی
- با اجرای طرح پیشنهادی، حذف میدان ترافیکی و احداث میدان امام علی)ع(  با 
اتصال پیرامون میدان ترافیکی احداث زیرگذارها، موجب افزایش اندازه بلوک ها و بزرگ 

شدن بلوک های موجود می شود

شبکه  ایـــجـــاد   
فـــــــضـــــــاهـــــــای 
کــه  ــی  ــ ــومـ ــ ــمـ ــ عـ
ــا مــســیــرهــای  ــ ب
مــــــتــــــنــــــوع بـــه 
یـــــــکـــــــدیـــــــگـــــــر 
ــد  ــ ــل انـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ مـ
و  تــــــــداوم  از  و 
ــی  ــگــ ــ ــت ــوســ ــ ــی ــ پ

برخوردارند

نقاط قوت
کلیدی، یک  گره ها، راه ها و مکان های  - مهمترین محورها، 
نیمه  و  عمومی  قلمرو  در  قــوی  نیمه  فعالیِت  حرکت،  هسته 
حرکت  کلیدی  کــانــال هــای  امــتــداد  مهم ترین  در  و  عمومی 
مسجد  زغـــال،  مــیــدان  ــازار،  بـ محور  شامل  ــد،  ــ داده ان تشکیل 
ترافیکی و خیابان های منتهی  جامع، محورهارونیه و میدان 

به آن

عوامل منفی
کاهش نقش خیابان ها در تداوم و پیوستگی شبکه فضاهای عمومی به  - پیشنهاد 

دلیل حذف آنها و تبدیل آنها به زیرگذر 
- عدم برخورداری تداوم و پیوستگی شبکه فضاهای عمومی میان مجموعه میدان 
امام علی)ع( و پروژه های بالفصل پیرامون آن و تعریف نشدن مسیرهای ویژه و متنوع 

برای پیوند آنها در طرح پیشنهادی

نقاط ضعف
- حفاظت صرف بدون در نظرگیری توسعه متناسب با نیازهای 

جدید 

عوامل مثبت
- پیشنهاد احداث زیرگذر شرقی غربی و اتصال بازار بزرگ اصفهان به عنوان مهمترین 

محور پیاده سرپوشیده 
کالبدی فضایی بافت پیرامون میدان با اجرای طرح - افزایش تداوم و پیوستگی 

- طراحی جلوخان مسجد جامع در ارتباط و اتصال با میدان امام علی)ع( 

ــی  ــگـ ــتـ ــوسـ ــیـ پـ  
عـــــــــنـــــــــاصـــــــــر 
با  یــــــــــادواره ای 
پیرامون  بافت 
و خالی ننمودن 
و  بناها  اطـــراف 

عناصر شهری

نقاط ضعف
کالبدی و عملکردی موجود  - فرسودگی 

کم شدن بافت کم ترا کن و  - تخلیه جمعیت سا
- تخریب  بافت پیرامومن عناصر تاریخی

عوامل منفی
کاسه گران به عنوان دو عنصر یادواره ای در  کاروانسرا و مدرسه  - خالی شدن پیرامون 

طراحی جلوخان مسجد جامع عتیق در طرح پیشنهادی
- پیشنهاد تعریض یا احداث مسیر به منظور تسهیل جابجایی برای بازسازی معابر 
کاهش پیوستگی عناصر یادواره ای  اصلی و فرعی )فاقد ارزش تاریخی( می تواند موجب 

با بافت پیرامون شود

نقاط قوت
کم  - بافت مترا

- درشت دانگی بناهای عناصر عمومی و تاریخی 

عوامل مثبت
- پیشنهاد مرمت، بهسازی و احیای بناهای با ارزش با رعایت حرائم و همجواری ها 

در طرح
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طرح احیای میدان امام علی)ع(وضع موجودمعیار

ــی  ــگــ ــ ــن ــاهــ ــمــ هــ
بناهای  شکلی 
مــــــخــــــتــــــلــــــِف 
کننده  محصور 
شهری  فــضــای 

)ریتم(

نقاط ضعف
کهنه  ترافیکی  میدان  محصورکننده  ساختمان های  جداره   -
ریتم  فاقد  ناهماهنگ،  شکلی  نظر  از  اصلی،  خیابان های  و 
مشخص در شکل  بازشوها، بدون نظمی پیاپی مانند تکرار یک 

دهنه طاق در نما هستند

عومل مثبت
میدان  و  مسجدجامع  جلوخان  محصورکننده  جــداره  نمای  پیشنهادی  طرح  در   -
امام علی)ع( از هماهنگی شکلی الزم برخوردار و تکرار قوی، منظم و پیوسته شکل های 

هندسی با نظمی پیاپی با چرخشی در آن محسوس است

نقاط قوت
ــه وجـــود طــاق هــایــی  ــط ــه واس ــع، ب ــام - جــلــوخــان مسجد ج
هم شکل، از هماهنگی شکلی در نمای پیرامون برخوردار است

عوامل منفی
کلیات طرح پیشنهادی به موارد مرتبط با معیار مورد نظر اشاره نشده است - در 

و  تــــــــــــــــــــداوم   
ــی  ــگــ ــ ــت ــوســ ــ ــی ــ پ
ایجاد  و  بــصــری 
افق دید مداوم 

نقاط ضعف
که به واسطه وجود میدان زغال از تداوم  - خیابان عبدالرزاق 

بصری الزم برخوردار نیستند
ــدوده نــیــز بــه دلــیــل وجــود  ــح ــی بــافــت م ــ - بــرخــی مــعــابــر درون

کنار آنها فاقد پیوستگی بصری اند زمین های بایر وسیع در 

عومل مثبت
کالبدی در زمین های  کاربری و پنهان، ایجاد توسعه  - پیشنهاد تقلیل فضاهای بدون 

بایر و مخروبه و استفاده مناسب از زمین های بالاستفاده به منظور توسعه جدید 
- مصدود شدن افق دید از خیابان ها به سمت میدان توسط جداره میدان با اجرای 

طرح 

نقاط قوت
- تداوم و پیوستگی بصری و افق دید مداوم در خیابان های 

اصلی محسوس است 
- غلبه توده بر فضا

عوامل منفی 
- پیشنهادی در رابطه با معیار موردنظر در طرح وجود ندارد

ــاالی  ــ ــم بـ ــ کـ ــرا ــ تـ
جمعیت

نقاط ضعف
و  اقشار  ناهماهنگ  ترکیب  از  حاصل  اجتماعی  آسیب های   -

کم در بافتی قدیمی و سنتی  فرهنگ های متفاوت و ترا

عومل مثبت
از  چندمنظوره  استفاده  پیشنهاد  دلیل  به  روز  در  فعالیتی  کم  ترا افزایش  امکان   -

فضاهای دارای قابلیت در طرح

نقاط قوت
کم فعالیتی در طول روز  - افزایش جمعیت مهاجر روزمره و ترا

کاربری و عملکردهای مورد نیاز مردم - وجود 

عومل منفی
کن به دلیل پیشنهاد افزایش هزینه اجاره  کم جمعیت سا کاهش امکان باال رفتن ترا  -

بها و تملک زمین در طرح

افـــــــــــــزایـــــــــــــش 
دادوســـــــتـــــــد و 

رونق تجارت

نقاط قوت
- رشد ناهنجاری هایی مانند اعتیاد و انواع جرم و جنحه

کنار  در  انـــبـــارداری  و  کــارگــاهــی  فعالیت های  کــم  تــرا وجـــود   -
خرده فروشی و عمده فروشی  

عومل مثبت
حمل ونقل  و  راه هـــا  کیفیت  بهبود  تــجــارت،  ــق  رون و  دادوســتــد  افــزایــش  پیشنهاد   -
کز شهر،  عمومی، تشویق فرصت های جدید اشتغال متناسب با خدمات مورد نیاز مرا
جلب مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در ورود سرمایه به محدوده و تزریق 

کز محالت عملکردهای جدید در مرا

نقاط ضعف
کاالها در خرده فروشی ها و عمده فروشی ها. - وجود تنوعی از 

عومل منفی
کاهش تنوع رسته های فعالیتی با پیشنهاد ممنوعیت حضور 28 رسته فعالیتی در   -

محدوده
طرح  پیشنهادهای  براساس  محدوده  از  کارگاهی  و  انبارداری  فعالیت های  خروج   -

ساماندهی مشاغل 

4.2. ارزیابی طرح احیای میدان امام علی)ع(
ارزیابی نمونه موردی براساس روشی خاص از فرآیند تحلیل سلسله 
مراتبی  سلسله  تحلیل  فرآیند  روش  شد.  انجام    )AHP1( مراتبی 
که در آن از بین چند  کار رفته در این پژوهش با روش  متداول  به 
گفت  گزینه نهایی انتخاب می شود، تفاوت دارد. البته باید  گزینه، 
و  است  امتیازدهی  نحوه  در  و  مرحله  یک  در  تنها  تفاوت  این  که 
گرفته شده  کار  ماهیت مدل را تغییر نمی دهد. در روش خاص به 
در این پژوهش، گزینه های مختلف وجود ندارد بلکه تنها یک طرح 
ارزیابی می شود. در ادامه همراه با توضیح مرحله به مرحله، روش 

ارزیابی تشریح می شود.
مراتبی،  سلسله  تحلیل  فرآیند  گام های  ترتیب  گرفتن  نظر  در  با 
گام، معیارها و  گرفت. در نخستین  طرح مورد نظر مورد ارزیابی قرار 
زیرمعیارهای یکپارچگی مانند آنچه در تصویر 3 مشاهده می شود، 

1 Analytical Hierarchy Process

به شکل یک ساختار سلسله مراتبی درآمدند. 
ماتریس های  بــراســاس  مراتبی،  سلسله  ساختار  ترسیم  از  پــس 
مقایسه دودویی، ضرائب اهمیت معیارها، زیرمعیارها و معیارهای 
فرعی تر محاسبه و سازگاری در این قضاوت ها نیز بررسی شد. برای 
به دست آوردن ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها از نظرات سه 
کارشناس دانشگاهی، یک نفر به نمایندگی مشاور  کارشناس )یک 
کارفرما( استفاده و با استفاده از  کننده طرح و یک نفر نماینده  تهیه 
میانگین هندسی، میانگین نظرات آنها محاسبه شد و در ماتریس 
گرفت )زبردست، 1388(. نمونه ای از ماتریس  مقایسه دودویی  قرار 
اتصال )جــدول 6( در تصویر 4 مشاهده  و  معیارهای هم پیوندی 
اتصال  می شود. در این ماتریس، شش معیار اصل هم پیوندی و 
کارشناسان مقایسه  که در جدول 6 ارائه شده اند، دوبه دو توسط 
موجود  معیار  بیشتر  اهمیت  معنای  به  اعــداد  افزایش  شــده انــد. 
میانگین  براساس  بــرای مثال،  اســت.  به ستون  ردیــف نسبت  در 
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تصویر 3: ساختار سلسله مراتبی معیارها و زیرمعیارهای اصل هم پیوندی و اتصال

جدول 7: معیارهای اصل هم پیوندی و اتصال

معیارردیف
شبکه دسترسی و معابر1.1
کاربری ها و عملکردها2.1 پیوند و اتصال 
پیوند و اتصال از طریق احیا و باززنده سازی بناهای قدیمی، زمین های خالی و مخروبه ها3.1
پیوند و اتصال توده و فضا4.1
پیوند و اتصال در بدنه فضاهای شهری5.1
کم نوین: تمرکز و تجمع در شهرها 6.1 کید بر ترا تأ

مأخذ: نگارندگان، 1390

کارشناسان، معیار شبکه دسترسی و معابر )معیار 1.1(  هندسی نظر 
نسبت به معیار پیوند و اتصال در بدنه فضای شهری )5.1( اهمیت 
بیشتری دارد. تصویر 5 نیز نمودار ضرائب اهمیت معیارهای اصل 
هم پیوندی و اتصال را در نرم افزار Expert Choice نشان می دهد. 
است،  شده  مشخص  آنها  کد  با  که  نمودار  روی  بر  افقی  نوارهای 
میزان اهمیت نسبی آن معیار را نشان می دهد؛ بنابراین در مجموع 
کم نوین:  کید بر ترا معیارهای  1.1 )شبکه دسترسی و معابر( و 6.1 )تأ

تمرکز و تجمع در شهرها( اهمیت بیشتری نسبت به دیگر معیارها 
و  کاربری ها  اتصال  و  پیوند  معیارهای   ترتیب  به  سپس  دارنـــد. 
باززنده سازی  و  احیا  طریق  از  اتصال  و  پیوند   ،)2.1( عملکردها 
بناهای قدیمی، زمین های خالی و مخروبه ها )3.1(، پیوند و اتصال 
توده و فضا )4.1( و پیوند و اتصال در بدنه فضاهای شهری)5.1( قرار 
دارنــد. مجموع ضرائب اهمیت معیارها برابر با 1 است و سازگاری 

که در حد استاندارد است. برابر یا 0.02 محاسبه شده 
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پس از تعیین ضرائب اهمیت معیارها و زیرمعیارها، نوبت به مرحله 
تعیین امتیاز برای معیارها می رسد. برای تعیین امتیاز معیارها و 
زیرمعیارها، اطالعات مربوط به آنها در جداول مقایسه وضع موجود 
ایــن جــداول  که در  مــورد نظر جمع بندی شــد. اطالعاتی  و طــرح 
طرح،  مطالعه  و  طرح  کننده  تهیه  مشاور  از  شده اند  جمع آوری 
کارفرما و مردم به دست آمد. جمع آوری اطالعات به شیوه مصاحبه 
با پرسش های باز انجام و نظرات آنها درمورد تک تک معیارها مورد 
که در 21 جدول  این اطالعات  و مستند شد.  گرفت  قــرار  پرسش 
و  موجود  وضع  مطالعات  تجزیه وتحلیل  حاصل  شدند،  خالصه 
گــزارش و نقشه های وضع موجود و طرح، مصاحبه  از  طرح، اعم 
و نوسازی شهر اصفهان  کارشناسان ذی ربط سازمان بهسازی  با 
کننده طرح و مردم بود. به این صورت  و مهندسین مشاور تهیه 
که پس از دریافت نظرات آنها در قالب مصاحبه آزاد، درمورد رعایت 
یا عدم رعایت معیارها و جمع بندی نظرات آنها در قالب جداول، 
امتیازدهی به معیارها انجام شد. جدول 5 نمونه ای از این جداول 
از  بر هر معیار،  اثرات عوامل مثبت  امتیاز  اندازه گیری  برای  است. 
که در تصویر 6 مشاهده  مقیاس دوقطبی فاصله ای استفاده شد 

می شود.
که در آن  این اندازه گیری براساس یک مقیاس 10 نقطه ای است 
کننده  مشخص   10 و  ممکن  ارزش  حداقل  کننده  مشخص  صفر 
کثر ارزش ممکن از اثرات عوامل مثبت بر معیارهای مورد نظر  حدا
است. در این مقیاس، نقطه وسط )5( نقطه شکست مقیاس بین 
مطلوب و نامطلوب است، ضمنًا از مقادیر 2، 4، 6 و 8 می توان در 
)زعیمی،  دارد  وجــود  میانه  حالت های  که  کرد  استفاده  هنگامی 
معیار  امتیاز  مثال  بــرای   .)19  ،1384 زبــردســت،  از  نقل  به   1385
توسعه قابلیت پیاده روی و مسیرهای پیاده با توجه به جمع بندی 

حاصل از اطالعات جمع آوری شده در جدول 5، برابر با 8 تعیین 
شد. به همین ترتیب این روند برای همه معیارها انجام شد.

محاسبات مربوط به اجزای ساختار سلسله  مراتبی معیارها عالوه بر 
وضعیت  طرح مورد نظر، برای دو گزینه فرضی ایده آل و گزینه فرضی 
گزینه های  قابل قبول نیز به طور مجزا انجام شد. مجموع امتیازات 
گزینه فرضی ایده آل امتیاز هر  که در  فرضی به صورتی تعیین شدند 
گزینه فرضی مطلوب امتیاز هر معیار برابر با 7  معیار برابر با 91، در 
برابر با 6 فرض شد.  گزینه فرضی قابل قبول امتیاز هر معیار  و در 
برای مثال امتیاز معیار توسعه قابلیت پیاده روی و مسیرهای پیاده 
گزینه های فرضی ایده آل، مطلوب و قابل قبول به  در طرح 8 و در 

ترتیب 9، 7 و 6 تعیین شد.
پس از به دست آوردن امتیاز هر معیار در ارزیابی طرح و ضرب آنها 
و  نهایی هر معیار  امتیاز  زیرمعیارها،  و  اهمیت معیارها  در ضریب 
امتیاز نهایی طرح به دست آمد. سپس این امتیاز نهایی طرح با 
گزینه فرضی فوق مقایسه شد. جدول 7 امتیاز نهایی  امتیاز سه 
طرح، امتیاز نهایی فرضی ایده آل، حالت فرضی مطلوب و حالت 
که با اعمال ضرائب اهمیت در  فرضی قابل قبول را  نشان می دهد 

امتیازات فرضی )به ترتیب 9، 7 و 6( به دست آمده است2.
با مقایسه اعداد جدول باال، هر معیار و زیرمعیار را می توان به طور 
احیای  طرح  مجموع،  در  داد.  قرار  تجزیه وتحلیل  مورد  گانه  جدا
با  اتصال  و  هم پیوندی  معیارهای  رعایت  در  علی)ع(  امــام  میدان 
قبول  قابل  نهایی  امتیاز  سطح  گرچه  ا نهایی 1.38،  امتیاز  کسب 
)1.25( را پشت سرگذاشته اما به سطح امتیاز نهایی مطلوب )1.46( 

 10 و   0 امتیازهای  فاصله  ای،  دوقطبی  مقیاس  در  اینکه  به  توجه  1 با 
اغلب مورد استفاده قرار نمی گیرند.

2 به دلیل حجم زیاد نتایج محاسبات انجام شده، تنها نتایج مربوط 
به معیارهای اصلی هم پیوندی و اتصال در این مقاله آمده اند.

تصویر 4: ماتریس مقایسه دودویی زیر معیارهای هم پیوندی و اتصال در نرم افزار Expert Choice _ مأخذ: نگارندگان

تصویر 5: ضرائب اهمیت زیرمعیارهای هم پیوندی و اتصال و سازگاری قضاوت ها در نرم افزار Expert  Choice _ مأخذ: نگارندگان
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تصویر 6: مقیاس دوقطبی فاصله ای _ مأخذ: زبردست، 1384، 19

AHP جدول 8: تعیین امتیاز نهایی معیارهای هم پیوندی و اتصال با اعمال ضرائب اهمیت به وسیله روش

اصل
قابل قبولمطلوبایده آلطرحمعیارقابل قبولمطلوبایده آلطرح

ال
تص

 و ا
ی

ند
یو

م پ
ه

1.38731.88221.46391.2548

پیوند و اتصال شبکه دسترسی 
و معابر

0.36580.51500.40060.3433

کاربری ها و  پیوند و اتصال 
عملکردها 

0.23070.35930.27940.2395

پیوند و اتصال از طریق احیای 
بناهای قدیمی، زمین های 

خالی و مخروبه ها
0.19220.23540.18310.1569

0.11830.18250.14190.1216پیوند و اتصال توده و فضا

پیوند و اتصال در بدنه 
فضاهای شهری

0.06580.08460.06580.0564

کید  تمرکز و تجمع در شهرها )تأ
کم نوین( بر ترا

0.41450.50550.39320.3370

 مأخذ: نگارندگان، 1390

نرسیده است و با سطح امتیاز نهایی ایده آل )1.88( اختالف قابل 
مالحظه ای دارد.

4.3. یافته های ارزیابی
با  طرح  وضعیت  معیارهای  امتیازات  مقایسه  و  بررسی  براساس 
و  هم پیوندی  زیرمعیارهای  از  ــدول6(،  ــ )ج سه گانه  حالت های 
باززنده سازی  و  احیا  طریق  از  اتصال  و  »پیوند  معیارهای  اتصال، 
کم  کید بر ترا بناها«، »پیوند و اتصال بدنه فضاهای شهری« و » تأ
نوین1 و تمرکز و تجمع در شهرها«، از سطح مطلوب و معیار »پیوند 
و اتصال شبکه دسترسی و معابر« از سطح قابل قبول در وضعیت 
طرح برخوردارند، در صورتی که معیارهای »پیوند و اتصال کاربری ها 
و عملکردها« و »پیوند و اتصال توده و فضا« دارای سطحی پایین تر 

از سطح قابل قبول اند. 
4.3.1. بحث 

مهمترین  شــده،  یاد  معیارهای  از  یک  هر  زیرمعیارهای  بررسی  با 
کاستی ها مشخص می شود: دالیل این ضعف ها و 

الف_هم پیوندی و اتصال شبکه دسترسی و معابر محدوده
عوامل عمده در کاهش امتیاز معیار پیوند و اتصال شبکه دسترسی 
و معابر عبارتند از عدم وجود زیرساخت های مشارکتی و در نتیجه 
و  طراحی  در  محلی  جامعه  سهیم  شــدن  امکان  نشدن  اجــرایــی 
مدیریت مسیرهای دسترسی، احداث زیرگذرها و معضالت ناشی 

که بیشتر از  کم نوین به تمرکز و تجمع در شهرها اشاره دارد  کید بر ترا 1 تأ
آنکه متناسب با ارزش زمین افزایش یابد، با مردم پسندی افزایش می یابد، 
زیرا مردم زندگی در شهرها و محالت سرزنده را ترجیح می دهند؛ در آنها 

کم و تجمع افزایش می یابد. ترا

تردد  حجم  افــزایــش  ســـواره،  حرکت  سرعت  افــزایــش  مانند  آنها  از 
ترافیک عبوری از محدوده و تفکیک فضاهای سواره و پیاده، وجود 
راهبردها و سیاست های اجرایی متعارض با عدم تمایز بین خیابان 
مسیرهای  از  ــواره  سـ مسیرهای  جــداســازی  همچون  ــیــاده رو  پ و 
خدماتی واحدهای فعالیتی و تجهیز محدوده به یک حرکت سواره 
کنترل شده در طرح و  دور تا دور و حرکت های پیاده درونی و سواره 
ک گذاری فضای میدان اصلی و جلوخان مسجد  عدم وجود اشترا
کودکان، به خاطر به  جامع با رانندگان، دوچرخه سواران، پیاده و 
کنار این ضعف ها،  وجود نیاوردن امکان حضور اتومبیل در آنها. در 
بزرگ  بازار  ایجاد پیوستگی  نکات مثبتی هم وجود دارد همچون 
به عنوان مهمترین محور سرپوشیده تردد پیاده و مرمت بازارهای 
مسکونی  بافت  با  مجموعه  پیوند  تقویت  اصلی،  میدان  پیرامون 
کالبدی  و  عملکردی  ترمیم  طریق  از  اصفهان  شهر  و  آن  پیرامون 
گذرهای اصلی به خصوص بازار بزرگ و امتداد آن در حاشیه میدان 

کالبدی _ عملکردی جدید. و پیش بینی عناصر 
کاربری ها و عملکردها ب_هم پیوندی و اتصال 

پیوند  معیار  قبول  قابل  غیر  سطح  که  می دهد  نشان  بررسی ها 
کاربری  )فعالیت  کاربری ها و عملکردها، به خاطر تعیین  و اتصال 
به  پاسخگویی  بــرای  میدان  پیرامون  بالفصل  پــروژه هــای  عمده( 
ــدف در  کـــردن جامعه ه ــدم سهیم  اقــتــصــادی طــرح و ع ــداف  اهـ
کاربری  شدت  تعیین  عدم  زمین،  کاربری  برای  چشم اندازسازی 
کــاربــری خــاص در  کــاربــری زمین بــه یــک  زمــیــن، مــحــدود نــمــودن 
پروژه های بالفصل پیرامون میدان و طرح معماری میدان و عدم 
پیشنهاد عملکردهای با پتانسیل باالی ترکیب با دیگر عملکردها 
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در  دالیــل  مهمترین  میدان،  بالفصل  پیشنهادی  پــروژه هــای  در 
همچون  عواملی  گرچه  ا هستند.  نظر  مــورد  معیارهای  با  ارتباط 
به  اصلی  گذرهای  طریق  از  میدان  پیرامون  محالت  کز  مرا اتصال 
کاربری  کاربری در فضای فاقد عملکرد مفید یا دارای  آن و تجدید 
گروه های  جذب  قابلیت  با  کاربری ها  در  تنوع  ایجاد  نامناسب، 
آالینده  و  مزاحم  فعالیت های  خــروج  و  سنی  و  اجتماعی  مختلف 
زیست محیطی در پروژه های نوساز از جمله عوامل مثبت هستند. 
ج _هم پیوندی و اتصال از طریق احیا و باززنده سازی بناهای 

تاریخی بافت و زمین های خالی و مخروبه ها
گانه معیار یاد شده،  در مجموع با در نظرگیری زیرمعیارهای سه 
علی)ع(، موجب  امــام  احیای میدان  و صحیح طرح  کامل  اجــرای 
حفظ بناهای قدیمی با جلوگیری از تخریب بناهای شکل دهنده 
بافت تاریخی؛ بازسازی و مرمت بناهای قدیمی به منظور اجرای 
کیفیت  ارتــقــای  آنها؛  ــرای  ب شــده  پیش بینی  و  متناسب  عملکرد 
کاربری ها؛ تجهیز بناهای واجد ارزش معماری و تاریخی  عملکردی 
فضاهای  تقلیل  فرهنگی؛  و  گردشگری  خدمات  ایجاد  منظور  به 
کاربری و پنهان و استفاده مناسب از زمین های بالاستفاده  بدون 

به منظور توسعه جدید در محدوده خواهد شد.
د _هم پیوندی و اتصال توده و فضا

دو  عنوان  به  کاسه گران  مدرسه  و  کاروانسرا  پیرامون  شدن  خالی 
عنصر یادواره ای در طراحی جلوخان مسجد جامع عتیق؛ تعریض 
کاهش پیوستگی آن با بافت پیرامون  معابر پیرامون مسجد علی و 
کاهش پیوستگی بازار با بافت پیرامون آن به دلیل تخریب  خود؛ 
محدوده طرح معماری میدان؛ احداث معبر جدید و تعریض معابر 
رشیدی،  خانه  بوریاباف ها،  سرای  تاریخی  بنای  پیرامون  موجود 
میان  مــرز  عنوان  به  دسترسی ها  تعیین  ...؛  و  شمعولیان  خانه 
کاهش  مجموعه تاریخی و محوطه های مسکونی، از جمله دالیل 
امتیاز معیار پیوستگی عناصر یــادواره ای با بافت پیرامون هستند 
که تنزل پیوند و اتصال توده و فضا را نیز در پی دارنــد. اما در برابر 
این ضعف ها، نقاط مثبت طرح در معیار پیوند و اتصال توده و فضا 
عبارتند از احداث زیرگذر شرقی غربی و اتصال بازار بزرگ اصفهان به 
عنوان مهمترین محور پیاده سرپوشیده؛ افزایش تداوم و پیوستگی 
کالبدی _ فضایی بافت پیرامون میدان و مرمت، بهسازی و احیای 

بناهای با ارزش با رعایت حریم ها و همجواری ها.
ه _هم پیوندی و اتصال بدنه فضاهای شهری

ویژگی های  از  معیار  این  نظر  از  علی)ع(  امــام  میدان  احیای  طرح 
جــداره  نمای  شکلی  هماهنگی  همچون  اســت  بــرخــوردار  مثبتی 
محصورکننده جلوخان مسجد جامع و میدان امام علی)ع( و تکرار 
کیفیت های  تقویت  و  بهبود  نماها؛  طاق  پیوسته  و  منظم  قوی، 
کی و ساماندهی نما و بدنه خارجی بنا، مصدود شدن  بصری و ادرا

افق دید از خیابان ها به سمت میدان توسط جداره میدان.
کم نوین، تمرکز و تجمع کید بر ترا خ _تأ

امکان  همچون  عواملی  وجــود  با  جمعیت  بــاالی  کم  ترا زیرمعیار 
کم ناخالص جمعیتی به دلیل ارائه خدمات و تجهیزات  افزایش ترا
زیربنایی مناسب برای واحدهای مسکونی و اعطای وام و تسهیالت 
ویژه برای ساخت وساز هماهنگ با بافت تاریخی و امکان افزایش 

فضاهای  از  چندمنظوره  استفاده  دلیل  به  روز  در  فعالیتی  کم  ترا
دارای قابلیت در طرح از مطلوبیت الزم برخوردار است. گفتنی است 
که طرح مطابق با راهبردهای مورد  این مطلوبیت در صورتی است 
کاهش تنوع رسته های  نظر آن، اجرایی شود و عوامل منفی مانند 
کارگاهی براساس برنامه  فعالیتی و خروج فعالیت های انبارداری و 
رونق  و  دادوستد  کاهش  موجب  محدوده  از  مشاغل  ساماندهی 
تجارت در محدوده نشود. همچنین عوامل مثبتی نیز در رابطه با 
زیرمعیار حفظ محیط زیست و منابع طبیعی نقش مثبت دارند، 
و  مزاحم  کاربری های  افزایش فضای سبز، خروج  امکان  همچون 
کاربری ها. دستیابی به این اهداف،  هماهنگی در توزیع مطلوب 
که با آسیب پذیری بافت تاریخی و  راهکارهای ویژه ای را می طلبد 

بافت اجتماعی آن، دستیابی به آنها مشکل تر خواهد بود.

5. نتیجه گیری
اصل  معیارهای  که  می دهد  نشان  بررسی  ایــن  از  حاصل  نتایج 
آنها  فضایی   _ کالبدی  ماهیت  به  توجه  با  اتصال  و  هم پیوندی 
فرایند  روش  کاربست  همچنین  هستند.  ارزیابی  قابل  و  ملموس  
تحلیل سلسله مراتبی برای ارزیابی و نگاشت اثرات مثبت و منفی 
گزینه های فرضی و همراه  طرح توسعه شهری به تنهایی و با فرض 
کمی و قابل  اندازه گیری  کیفی به شاخصه های  با تبدیل معیارهای 

امکان پذیر است.
با توجه به نسبی بودن میزان ضعف طرح احیای میدان امام)ع( در 
راهکارهای  پیشنهاد  با  می توان  اتصال،  و  هم پیوندی  معیارهای 
کاربستن  ــه  ب ــا  ب و  بخشید  بــهــبــود  را  طـــرح  وضــعــیــت  اصـــالحـــی، 
راهکارهای پیشنهادی، سطح طرح احیای میدان امام علی)ع( را 
کرد. مهمترین  ایــده آل نزدیک  از وضعیت قابل قبول به وضعیت 
راهکارها عبارتند از مشارکت استفاده کنندگان در طراحی مسیرهای 
دسترسی و تبدیل نقش خیابان ها از شریان اصلی ترددی و عبوری 
تندرو که موجب انفصال مجموعه میدان امام علی از بافت پیرامون 
میدان  مجموعه  احیای  طرح  اتصال  برای  فضاهایی  به  می شود 
خیابان های  بدنه  و  کف  مناسب  طراحی  با  آن  پیرامون  بافت  به 

پیرامونی.
دیگر راهکارهای ارتقای یکپارچگی طرح احیای میدان امام علی)ع( 
چشم انداز  تعیین  در  محلی  استفاده کنندگان  مشارکت  از  عبارتند 
بر  که  استانداردهایی  از  استفاده  با  میدان  مجموعه  کاربری های 
پایه اهداف و چشم اندازهای آنها تدوین می گردند؛ مانند تشویق 
برای ساماندهی مشاغل محدوده،  مشارکت فعال جامعه محلی 
دسترسی  مسیرهای  در  ترافیکی  و  شــهــری  طــراحــی  تمهیدات 
مانند  ســواره  حرکت  سرعت  کاهش  منظور  به  خیابان ها  و  اصلی 
پیاده  عابران  عبور  کننده  مشخص  مناسب  کف پوش های  ایجاد 
از عرض خیابان در محل اتصال زیرگذر به خیابان اصلی و تدوین 
کیفیت احداث معابر  کمیت و  دستورالعمل های طراحی در تعیین 
جدید و تعریض معابر موجود در پیرامون بناهای تاریخی به گونه ای 
که پیوستگی بناهای تاریخی را با بافت پیرامون حفظ و تقویت کند.
که هم پیوندی و اتصال، محصول فرایندی  گفتنی است  در پایان 
از  کلیه اجزا،  آرام  که ویژگی مهم آن رشد و تغییر تدریجی و  است 
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ساماندهی 	  طرح های  ارزیــابــی   ،)1384( اسفندیار  زبــردســت، 

عمران  و  تحقیقات  دفــتــر  کــشــور،  روســتــایــی  سکونتگاه های 
روستایی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، تهران.

در 	  کــمــی  هـــای  روش  جـــزوه   ،)1388( اســفــنــدیــار  زبـــردســـت، 
شهرسازی، دانشگاه تهران، دانشکده شهرسازی.

گفتگو با فرخ 	  زنوزی، فرخ )بی تا(، شهر قدیمی، زندگی امروزی: 
زنوزی، فصلنامه شهرداری ها، سال اول، شماره 7، ص 19.

گــزارش 	   ،)1390( اصفهان  شهر  بهسازی  و  نــوســازی  ســازمــان 
عملکرد سال 1389 پروژه احیای میدان امام علی)ع(. اصفهان: 

سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان.
واقعیات. 	  و  تخیالت  شهرسازی،   ،)1978( فرانسواز  شــوای، 

ترجمه سید محسن حبیبی، 1379، تهران: مؤسسه  انتشارات 
و چاپ دانشگاه تهران.

حسین 	  سید  ترجمه  شهر،  شکل  تئوری   ،)1981( کوین  لینچ، 
دانشگاه  چاپ  و  انتشارات  مؤسسه   تهران:   ،1384 بحرینی، 

تهران.
مهندسین مشاور نقش جهان _ پارس )1389(، طراحی شهری 	 

ــام عــلــی)ع(، شــهــرداری  ــژه طــرح احــیــای مــیــدان ام مــحــدوده وی
اصفهان: سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان.

	 Cowley, J. S. & Gough, M. Z. )2009(, Evaluating New 
Urbanist Plans in Post-Katrina Mississippi. Journal of 
Urban Design, Vol 14. No. 4, 24-37.

	 Ellin, Nan )2006(, Integral Urbanism, New York: Revised 
Edition. 

	 Naghsh.e.Jahan.pars Consulting Engineers )2010(, 
Revitalization of Kohne Square and Antique jamee 
Masque, Metropolis International Awards.

	 Trancik, R. )1986(, Finding Lost Space: theories of Urban 
Design. New York, Van Nostrand Reinhold.

کاربری ها و عملکردها ، توده و فضا،  جمله شبکه دسترسی و معابر، 
بدنه فضای شهری و دیگر اجزا به صورت هماهنگ و در قالب یک 
تاریخی،  بافت  احیای  طرح های  انعطاف پذیری  است.  واحد  کل 
کالن،  توسعه در مقیاس خرد و عدم تخریب و انهدام در مقیاس 
از  پــیــروی  مــکــان، عــدم  فــردی  بــه  تقویت حــس هویت و منحصر 
رویکردهای ضد اصالت و شناخت طراحان از نیاز و سلیقه  جامعه 
که فرایند برنامه ریزی، طراحی  امروزین از دیگر ویژگی هایی هستند 
و اجرای طرح های شهرسازی برای دستیابی به اصل هم پیوندی و 

اتصال به آنها نیاز دارد.
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