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 دهیچك
و بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز نیز به عنوان نخستین هسته شکل گرفته 

اهواز، با مشکالتی چون افول کیفیت کالبدی، مشکالت دسترسی و  شهر
ترافیکی، تراکم و تمرکز بیش از حد جمعیت به علت ماهیت تجاری آن و 

 داشتن لحاظ به یخیتار یهاارزش بودن دارا باسایر عوامل،  همچنین 
 همه از ترمهم و یفرهنگ یهاارزش و محدوده نیا در مهم یخیتار یبناها

های درست و ریزی، بحث مطالعه و برنامهشهر یتجار تپنده قلب عنوان به
در این پژوهش سعی  ،بنابراینکند. با رویکرد پایدار را بیش از پیش طلب می

 هایریزی بافتشناسایی اولویت برنامه جهت شد تا از رویکرد بازآفرینی در
لحاظ روش . این پژوهش از شود گرفته مرکزی شهر اهواز بهره فرسوده

های توصیفی . برای گردآوری دادهاستتحلیلی  -شناسی به صورت توصیفی
های تحلیلی پژوهش به روش ای و برای گردآوری دادهاز اسناد کتابخانه

نفر از کارشناسان و متخصصان  00پیمایشی و ابزار پرسشنامه از نظرات 
-حلیل دادهریزی امور شهری اهواز استفاده شده است. جهت تحوزه برنامه

و  FDAHPهای پژوهش نیز از مدل تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی
 استفاده شده است. SPSSافزارهمچنین رگرسیون خطی در محیط نرم

گذاری فازی نسبی برای مشخص شد در وزنهای پژوهش براساس یافته
ابعاد پژوهش، مؤلفه بازآفرینی اقتصادی بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز 

ه است و بازآفرینی فرهنگی نیز شددر این مرحله  بیشترین وزن نسبیحائز 
در رتبه دوم قرار دارد. در این مرحله مؤلفه بازآفرینی زیست محیطی از سوی 

بنابراین از نظر کارشناسان ده است. شکارشناسان با اولویت کمتری ارزیابی 
ازآفرینی در این شهر اهواز، بازآفرینی اقتصادی دغدغه اصلی برای اقدام به ب

 .استبافت 

 

 .بازآفرینی شهری، بافت فرسوده مرکزی، شهر اهوازکلیدی:  یاههواژ

Abstract 
The worn-out central texture of Ahwaz as the city's first 

core, faces some problems such as physical quality 

decline, access and traffic problems, overcrowding and 

population concentration due to its commercial nature 

and other factors. The existence of important 

monuments, cultural values, and most importantly the 

commercial role of this area, necessitates the proper and 

sustainable approach to study and planning. Therefore, 

in this study, it was attempted to use the regeneration 

approach to identify the priority planning of worn-out 

central tissues of Ahwaz. The present study follows a 

descriptive-analytical method. To collect the descriptive 

data a library-documentary method was applied and to 

collect the analytical data a survey was conducted by 

which a questionnaire was formulated to collect the 

opinions of 40 experts in Ahwaz urban planning arena. 

To analyze the data, the Fuzzy Delphi Hierarchical 

Analysis model (FDAHP) and linear regression in SPSS 

software were used. Findings of the present study 

indicated that in the relative fuzzy weighting for the 

dimensions of research, the economic regeneration 

component of the worn-out central fabric of Ahwaz has 

the highest relative weight at this stage and the cultural 

regeneration is second. At this stage, the environmental 

remediation component has been evaluated by experts 

with less priority. Therefore, according to Ahwaz 

experts, economic re-creation is the main concern in the 

worn-out central texture of Ahwaz. 
 
Keywords: Urban Regeneration, Central Worn-out 
Texture, Ahwaz City. 
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 مقدمه

 ها،سرمایه صنایع، تمرکز و شهرنشینی جمعیت، با افزایش
 به بزرگ و شهرهای کرده رشد شهری خدمات و امکانات

 ناپذیریجبران و مشکالت شده تبدیل کنونی کالنشهرهای
 شهرنشینی نرخ یک سو از که است. چرا آورده پدید بشر برای

 دوران در پیشرفته شهرنشینی کشورهای نرخ از بیشتر هاآن در
 چنین اتفاق به قریب اکثر دیگر از سوی و است شهرنشینی اوج

 توجه با امر این. اندمواجه مالی منابع شدید با کمبود کشورهایی
 این کشورها شهری توسعه معمول هایبودن طرح بربه هزینه

 ,McDonald etal).است کرده مواجه اساسی مشکل با را

 توجهی قابل تأثیرات شهرنشینی، سریع توسعۀ (52 :2009
 هستۀ. است گذاشته جای بر تاریخی و قدیمی هایبافت بر

 غالباً که زیادی جمعیت اسکان برای شهرها، و تاریخی قدیمی
 شده شکل تغییر دچار پیوسته باشند،می اخیر هایمهاجران سال

 همراه به را مذکور هایبافت فرسودگی و تخریب که خود
 در شهرنشینی روند چنین پیامدهای ترینمهم از .داشته است

 و ساکنان برای شهری مناسب هایزیرساخت تامین عدم کنار
 فرسوده و نامنظم هایبافت آمدن وجود به شهرها، مهاجران
 متعدد معضالت که است شهری درون و شهری پیرامون

 این .داشت خواهد دنبال به را اقتصادی فرهنگی، اجتماعی،
 اجتماعی، کمیاب منبع یک به زمین شدن تبدیل کنار در مسئله

 هایبافت از بهینه استفاده که شده باعث اخیر هایدهه در
 است، شهری درون زمین تامین اصلی منابع از یکی که فرسوده
 بنا شهری، فرسوده نواحی مشکالت .کند ای پیداویژه اهمیت

 به مورد هر در و هستند بعدی چند و چندوجهی خود سرشت به
 و اقتصادی و اجتماعی منزلت افت. نمایدمی بروز خاصی شکل

 افت همراه به هابافت این کالبدی و کارکردی هاینابسامانی
 که است دالیلی از جمله شهری محیط کیفیت شدید بسیار

 و راهبردها ارائه به مجاب را شهری ریزانبرنامه و سیاستگذاران
 کرده آن مشکالت و مسائل با مواجهه در نوینی راهکارهای

 پایداری و زمینه در رویکردها ترینعمده از تباطرادر این . است
. است 5بازآفرینی رویکرد بر تأکیدشهری،  هایبافت احیای

 فرسودۀ هایبافت و فرسودگی ابتدا بازآفرینی، بحث چراکه در
کریمی و )خورانی شد خوهد مطرح احیا، و توسعه نیازمند

 سازی،باززنده بازسازی، از که رویکردی .(8335310 شوهانی،
 تکامل شهری نوزایی و بازآفرینی به مجدد توسعه و نوسازی

 به کالبد به صرف توجه حوزه از را گذاری مسیر، این در و یافته

                                                      
1. Regeneration 

 و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، مالحظات بر تأکید عرصه
 شهری یکی پایدار بازآفرینی رویکرد .است کرده تجربه هنری

 مواجهه با در جهانی شده پذیرفته رویکردهای از جدیدترین
 بازآفرینی امروزه، ،بنابراین. است شهری فرسوده هایبافت

 یک داشتن گسترده، شکلی و به است جهانی موضوعی شهری،
 راهکارها ترینمهم از یکی به شهری مؤثر، بازآفرینی برنامه
  خواهندمی که است شده تبدیل شهرهای جهان تمام برای

 متراکم و درونی توسعه و را متوقف کرده و گسترده افقی توسعه
. (Leary & McCarthy,2013:47) ایجاد کنند را

 در شده مطرح اصول به توجه باید را این رویکرد ظهور زمینه
 در ذینفع هایگروه نقش مشارکت یافتن اهمیت و توسعه پایدار

 پور و زارعی،)صفایی دانست شهری ریزی برنامه فرایند
 فرایند برای را جدیدی چارچوب 5110دهه  .(53135311

 به اجتماعی مباحث. آورد به ارمغان شهری بازآفرینی
 کیفیت به خاصی توجه و بازگشتند ریزیهای برنامهدستورالعمل
نتیجه  در. شد محروم محالت در خصوص زندگی به
  .شد را شامل تریوسیع رویکرد شهری بازآفرینی راهبردهای

 ناپایداری رفع و قدیمی و فرسوده هایبافت به توجهبنابراین 
 که ایگونه به شده، تبدیل محوری و جدی موضوعی به ها،آن

بافت بازآفرینى و ساماندهی تکاپوی به را ذیربط هایسازمان
 در را هابافت این در مداخله لزوم و داده سوق مذکور های
آبادی و است)زنگی نموده مطرح زمانی مختلف هایدوره

-بافت فرسوده، و قدیمی هایچرا که بافت. (11835315مؤیدفر،

 تکوین و گرفته شکل طوالنی فرایند زمان در که هستند هایی
. اندشده گرفتار حاضر عصر محاصرۀ تکنولوژی در امروز و یافته

عملکرد  دارای زمان مقتضای به گذشتهدر  هابافت این اگرچه
 و ساختاری لحاظ از امروز ولی بودند، سلسله مراتبی و منطقی

 نیاز گوی جواب اغلب و بوده کمبودهایی عملکردی دچار
-همچنین بافت .(9035381خود)پوراحمد و همکاران، ساکنین

 جغرافیایی، مرکزیت دلیل به ی شهریفرسوده و قدیمی های
بودن  دارا تجاری( و هایبازار)فعّالیّت استقرار دسترسی، سهولت

 درآمد تولید برای بالقوّه ظرفیت فرهنگی، و تاریخی هایارزش
 هسته پیرامون محالّت مسکونی هاویژگی این علیرغم. دارند

 معابر، شبکه سنّتی هایبافت جمله از دالیلی به تجاری،
 مشکالت و هازیرساخت ضعف واحدهای مسکونی، فرسودگی

. کنندمی طی را عقب ماندگی و رکود مسیر زیست محیطی،
 از بخشی عنوان به که شهرها در گسترده مناطق فرسوده

باکیفیت  بیشتر شوندمی محسوب پیچیده و اصلی مشکالت
 و زیست محیطی و اجتماعی اقتصادی، عوامل شامل که زندگی
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 است ارتباط در است نهادی ظرفیت و شهری ساختار

(Berni,2010:140035313شویچی، و ؛ آلبوغبیش .) 

قدمت و در اکثر  لیبه دل یخیتار یهابافتعالوه براین، 
 یو ضرور هیو خدمات اول ساتیو فقدان تاس یموارد فرسودگ

 یها ازیبه ن ییامروز، در پاسخ گو یشهر یزندگ یبرا
امر  نیند. همهست یاساس یهاییشهروندان خود دچار نارسا

و  یمیو قد یها توسط ساکنان بومبافت نیا هیخود باعث تخل
شهر  یرامونیپ ای دیجد یآنان به سمت فضاها ینتحرکت سکو

به  ییکم درآمد و روستا یگشته و به تبع آن، مهاجرت قشرها
 نیا یکه عدم تمکن مال یبه طورافزایش یافته ها بافت نیا

ها به محل خاطر آن و تعلق یدرکنار عدم وابستگ دیساکنان جد
ها، جانب آن زسکونت تازه خود و برخورد صرف سرپناه بودن ا

بخش  یمسکون یهاو محله یمیقد یهامشکالت بافت
با سرعت  یو فرسودگ بیرا دو چندان نمود و روند تخر یمرکز

 یهابافت شتریاستقرار ب لیبه دل ،یی. از سوافتیادامه  یشتریب
توان از یشهرها و مجاورت بازار، نم یدر بخش مرکز یمیقد

و  ازاتیاز امت یدارو برخور نظر کردصرف یشهر دهیپد نیا
قرار داد و از آن به  یزیآن را خارج از محدوده برنامه ر یایمزا

 ها بهره نجستبافت نیا ینیدر بازآفر یعنوان مولفه اساس
شهر اهواز نیز به عنوان مرکز استان  .(1335313)رنجبر،

های خوزستان، یکی از شهرهای مهم این استان بوده و در دهه
-های عظیم مهاجرت از روستاها و شهرستاناخیر شاهد موج

های دیگر استان بوده است. بروز جنگ تحمیلی نیز مهاجرین 
بسیاری را از مناطق شهری و روستائی مناطق جنگ زده، روانه 

از لحاظ  شهر اهواز کرد. در شهر اهواز هسته قدیمی شهر
کاربری به دو هسته کامالً متفاوت تقسیم شده است و بخش از 
هسته مرکزی به نام محله اهواز قدیم)عامری( که نخستین و 

ترین کالبد شهر اهواز است؛ کاربری مسکونی دارد، قدیمی
بخش جدیدی که بازار بزرگ اهواز را در خود جای داده کامالً 

نبض اقتصادی شهر در  توان گفتمیکه تجاری و فعال است 
تپد و به همین دلیل از میان دو بخش فوق اهواز قدیم آنجا می

بر خالف بخش جدیدتر نتوانسته خود را با شرایط و نیازهای 
زندگی جدید هماهنگ سازد و تحرک زندگی شهری در این 
محدوده آهنگ کندی به خود گرفته است. ساکنان اولیه به 

ده و جایی خود را به افراد فقیر و تر نقل مکان کرمناطق مناسب
بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز به اند. در واقع مهاجر داده

اهواز، با مشکالتی  عنوان نخستین هسته شکل گرفته شهر
چون افول کیفیت کالبدی، مشکالت دسترسی و ترافیکی، 
تراکم و تمرکز بیش از حد جمعیت به علت ماهیت تجاری آن 

 ست. ضرورت امر اینجاست که این بافتا وو سایر عوامل، روبر
 یخیتار یبناها داشتن لحاظ به یخیتار یهاارزش بودن دارا با

 به همه از ترمهم و یفرهنگ یهاارزش و محدوده نیا در مهم
های ، بحث مطالعه و برنامه ریزیشهر یتجار تپنده قلب عنوان

در این کند. درست و با رویکرد پایدار را بیش از پیش طلب می
 شود تا از رویکرد بازآفرینی درراستا، در این پژوهش سعی می

 فرسودۀ مذکور در بافت مشکالت و مسائل کاهش جهت
 حاضر پژوهش هدف شود. گرفته مرکزی شهر اهواز بهره

 این ارتباط این در و است شده مطرح مسئله به پاسخگویی
 و بعد کدام-5دو سوأل  پاسخگویی به در را هدف این و مسئله
مرکزی  فرسودۀ بافت ریزی برای بازآفرینیبرنامه در عوامل

کدام رویکرد  -1تری دارد؟  و و اولویت بیش اهمیت شهر اهواز
مرکزی شهر اهواز تأثیر بیشتری  فرسودۀ بافت در بازآفرینی
 .کندمی دارد؟ دنبال

هستند که  یشمندانیاز جمله اند کوبزیج نیو ج نچیل نیکو
بر اساس  ستمیدر قرن ب یشهر یو نوساز یبهساز نهیدر زم

در  دیاند. به اعتقاد آنان باگرا اظهار نظر کرده انسان یشهرساز
 ارکتبا مش یزیبرنامه ر ،یشهر یو نوساز یبهساز انیجر

مسئوالن و مردم  یمردم و مشاوره با متخصصان و هماهنگ
 یهابافت»اصطالح  انی( با ب5115) کوبزیجد. ریشهر صورت گ

و موضوع  یگیهمسای به اصل روابط انسان« دار مزمنلهأمس
 تأکید ینیو بازآفر یو مشارکت مردم در امر بهساز یمیخود ترم

 اساس بر خوب هایمحله خلق( 1003) 5مونتگومری. داشت
 به رو هایمحدوده بازآفرینی منظور به را فرهنگی الگوهای

( 1001)  3اوانس و 1بلیکلی داد. قرار جستار مورد شهرها افول
 در حیاتی امری عنوان به سیاسی رهبران طرفداری و مشارکت
 خدمات ارتقاء جهت در های اجتماعیمسئولیت پیشرفت
تر فعال و شهروندان برای زندگی کیفیت افزایش عمومی،
 مورد را شهری بازآفرینی در محلی دمکراتیک مشارکت نمودن
 دوره بررسی با (1001) 0گازی پژوهش در دادند. قرار بررسی

 اقتصادی، هایفرصت وجود )ترکیه( آنکارا زیستی شهر های
 کلیدی بازیگران سیاسی تعهدات وضوح مردم، آموزش عمومی

نوسازی و  برای حیاتی عوامل جمله از گروهی و همکاری
 اشکال بررسی( 1055) 1بیدالف .است تعیین شده بازآفرینی
 تاثیرات و بریتانیا مناطق محروم در حکومت توسط کارآفرینی

                                                      
1. Montgomery 
2. Blakeley 
3. evans 
4. Güzey 
5. Biddulph 
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 نیاز عنوان به را شهری طراحی و داده قرار کار دستور در را آن
 است. در کردهمی قلمداد بازآفرینی جریان شاخص ویژگی و

 آفرینی باز ( در مورد1055) همکاران و 5دیکسون تحقیقی
 نوسازی در حیاتی موفقیت عوامل ازاکا و منچستر در شهری

 ها،زیرساخت اولویت قراردادن در بزرگ، مقیاس قوی، مشارکت
 فرصت عنوان به و رکود مدت طوالنی دیدگاه بازار، رونق

 بهبود بررسی به( 1053) 3مانول و 1آلپوپی .است شده معرفی
ساختن  سازگار آینده، برای گذاریسرمایه و زندگی کیفیت

 از مردم ذهنی تصویر ارتقاء مردم، نیازها با هاخانه و هاساختمان
 عنوان به امنیت درک و ارتباطات اجتماعی شبکه بهبود و محله

پرداخته است.  یکپارچه شهری بازآفرینی در اساسی اهداف
(، در پایان نامه کارشناسی 1051)1و دامیداویکلت 0کریستل

های شهری در ریودوژانیرو در ارشد خود بحث بازآفرینی بافت
نامه این پایانند. در را بررسی کرد 1051های المپیک طی بازی

بررسی و معرفی به طورکلی مفاهیم و نظریات بازآفرینی شهری 
و  ینیبازآفر» در پژوهش (5388) یو اردستان ینییآشده است. 

فرسوده  یهادر بافت نکهیا هضمن اشاره ب «مشارکت مردم...
فقر » لیدله متراکم شده و ب یو فقر خدمات«یکالبد فقر»یشهر

 یزندگ طیو ارتقاء مح یخودبخود رییامکان تغ «یاقتصاد
 یبرا. برای این منظور، رفته است نیاز ب بایمناسب تقر
 یهابافت یو نوساز یآحاد مرتبط با بهساز یتوانمندساز

-یدر سه محور را الزم م یزیاقدام و برنامه ر یفرسوده شهر
مالکان،  نیب مؤثر زهیانگ جادی3 اکه عبارت است از دانند

اعتماد  یفضا جادیا ؛یدولت ریگذاران غ هیسازندگان و سرما
 ریگذاران غ هیمشارکت مالکان، سازندگان و سرما یبرا نیآفر
التزام مردم  یمناسب برا یبستر قانون جادیا گر؛یبا همد یدولت

و  انیعیرف. موجود یو رفع موانع قانون یبه نوساز
 کردیو رو یشهر ینیبازآفر» پژوهش یدر ط (5381دیگران)

د نکنیاشاره م  (TND) یشهر یو توسعه محالت سنت جادیا
نشأت  یاست که از نهضت نوشهرساز یکردیرو  TNDکه

آن پاسخ  نیمحله و ساکن یها ازیکوشد به ن یگرفته است و م
 یو بهبود فضا تیکند با تقو یتالش م کردیرو نیدهد. ا

 ریمس نیداده و از ا شیرا افزا یمحله، تعامالت اجتماع یکالبد
و ارتقاء  یاقتصاد ییبه بهبود حس تعلق به مکان، خوداتکا

 ( طی پژوهشی به تدوین5311) . صباغیدشو لینا یجتماعا

                                                      
1. Dixon 
2. Alpopi  
3. Manole 
4. Christelle 
5. Damidavičiūtė 

 هاىبافت با مواجهه در شهرى بازآفرینى کارگیری به سازوکار
همدان  شهر جوالن محله3 موردى شهرى مطالعه فرسوده

پرداخته است. وی در این پژوهش سعی کرده است که با 
استفاده از ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی و 
همچنین متغیرهای مربوط به کیفیت زندگی چگونگی بازآفرینی 
پایدار محله جوالن همدان را در قالب برنامه ریزی جامع و 

( طی 5315دی)مرن لطفی و زرگرییکپارچه ارائه نماید. 
 3فرسودگی معیارهای بازتعریف و شهری پژوهشی بازآفرینی

-. بر اساس یافتهرا بررسی کردندپایدار  شهری مرمت بر آغازی

 تفاوت حاصل شهری، های مرمتروایت در ها تفاوتهای آن
 در فکری و انگاره یک تحت آن تعریف و فرسودگی به نگاه در

 پس. است فرسودگی رفع برای پیشنهادی حل راه حال عین
 راه حلی به رسیدن در شود،می مفهوم فرسودگی از که برداشتی
 دقیق با نگاهی بتوان شاید داشت؛ خواهد بسزایی نقش متناسب

 تعریف برای روشن فکری چارچوب ایجاد و فرسودگی مفهوم به
 ایجاد موجب شهری، مرمت کُنش مایه به عنوان بن آن

 و موجود شهری هایبافت به نگاه برای مشخص راهبردی
 به را شهری مرمت که نگاهی. شد آنها در مداخله چگونگی

 فرآیندی و شدن فرسوده و فرسودگی مقابله با در اقدامی مثابه
 های شهریمحله و شهر در پایداری مظاهر به رسیدن برای

(، طی پژوهشی به 5311پور و زارعی)صفایی .نمایدمی معرفی
 فرسوده هایبافت پایدار بازآفرینی و محله محور ریزیبرنامه

 محله3 موردی نمونه. اجتماعی بر سرمایه تأکید با شهری
 ازآن حاکی هاتحقیق آن اند. نتایجهمدان پرداخته شهر جوالن

 جامع یکپارچه، مدار، اجتماع بازآفرینی؛ به رویکرد اگر که است
 پایدار بازآفرینی رویکرد خود به خودی آنگاه باشد، استراتژیک و

مراد از فرسودگی، ناکارامدی و کاهش  .شد خواهد حاصل
های شهری کارایی یک بافت نسبت به کارآمدی سایر بافت

است. فرسودگی بافت و عناصر درونی آن یا به سبب قدمت یا 
گیری آن به سبب فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر شکل

(. 935311مدانلوجویباری،پور و آید)صفاییبافت به وجود می
 فرسودگی کالبدی، از ترکیبی تواندمی شهری نواحی فرسودگی
 فرسودگی اقتصادی و لحاظ اجتماعی، )به عملکردی فرسودگی

 تواندمی این فرسودگی. دـباش ناسالم( زیست طـ)محی طیـمحی
 رـفق ی وـمسکن دـب ونـچ التیـمشک بـالـق در را ودـخ

 توزیع ناعادالنه اجتماعی، ناهنجار هایگروه محیطی،تـزیس
)لطفی  بروز دهد اقتصادی رکود و اتیـطبق ایـهاوتـتف منابع،

 این با که هایی(. بنابراین محدوده5935315 و زرگرمرندی،
 و زمانی دوره یک یـط والًـشوند، معممی تلقی فرسوده تفسیر
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 هایآلودگی انباشت از ناشی تواندرکود که می چرخه یک در
 تغییرات گذشته، هایریزیمیراث برنامه محیطی،زیست

 و اجتماعی موقعیت در یا دگرگونی و ساختاری و اقتصادی
 کوچ با شرایط این. انددرآمده شکل کنونی به باشد، فرهنگی
 فقر دلیل به که هایطبق و مهاجرت اولیه اصیل ساکنان

 حیات وتـق اطـنق از اریـه بسیـب ابیـدستی از ادیـاقتص
 ارزان، کار نیروی عنوان اغلب به و است محروم ریـشه

 هـادام ت،ـاس رـشه دودی درـمح ادیـاقتص شـنق رـایفاگ

بافت فرسوده . (Syrret & North,2008:18) یابدمی
شود هایی از محدوده قانونی شهرها اطالق میشهری به عرصه

که به دلیل فرسودگی کالبدی، برخوردار نبودن از خدمات 
، محیطی و اقتصادی اند و ارزش مکانیپذیر شدهشهری، آسیب

ها، ها به دلیل فقر ساکنان و مالکان آننازلی دارند. این بافت
پذیر بر های آسیبامکان نوسازی خود به خودی ندارند. بافت

پذیر تعریف شده که حداقل یکی از شرایط اساس بلوک آسیب
 ( را داشته باشد. 5مطابق شکل )

 

                               
 (0935311شرایط و مشخصات بافت فرسوده شهری)صباغ، .4شکل

 
 بخشیدن، دوباره جان کردن، احیاء معنای بازآفرینی به واژه

 Christelle) است شده گرفته نو رشد کردن از و شدن احیاء

& Damidavičiūtė,2016:17). شهری هایمطالعه در 

 کار به بازآفرینی و معاصرسازی حیات، تجدید احیاء، معنای به

 بهبود معنای به که است جامعی مفهوم رویکرد این .رود می
 کالبدی، اقتصادی، هایدر جنبه محروم نواحی وضعیت

 :Alpopi & Manole, 2013)است فرهنگیو  اجتماعی

 فضای خلق به که است فرایندی . بنابراین بازآفرینی(179
 و کالبدی)فضایی اصلی هایویژگی حفظ با جدید شهری
به  جدیدی شهری فضای اقدام، این در. دشومی منجر (فعالیتی

 شهری فضای با اساسی شباهت حفظ ضمن که آیدوجود می
 به نیز قدیم فضای با را معنایی و ماهوی هایتفاوت قدیم،

 . بازآفرینی(358 5388حبیبی و مقصودی، )گذارد  می نمایش
 منجر که عملی و جامع یکپارچه، یانداز چشم عنوان به شهری

 اقتصادی، شرایط بهبودی جستجوی و شهری مشکالت رفع به
 تغییرات موضوع که منطقه محیطی و اجتماعی و فیزیکی،

 :Cheshire, 1989 )است  شده است، تعریف

 مفهوم به شهری بازآفرینی .(ODPM, 2003: 6؛10

 زنده دوباره عبارتی به و شهری نوزایی و حیات تجدید احیاء،

 که غیرکالبدی و کالبدی ابعاد با موضوعی است. شهر شدن

 یک رو این از شود.می شامل نیز را فرهنگی و اجتماعی ابعاد

 فرسوده، هایبافت زایدرون توسعه و شهری بازآفرینی در وجه

 هایبنیان میان هماهنگی و تعادل ایجاد جهت در تالش

 پویش از استفاده با آن هم هابافت این در اجتماعی زندگی

پور و همکاران، آنهاست )اسمعیل مشارکت و مردم اجتماعی
 جامع از3 دید است عبارت شهری (. در واقع بازآفرینی31 5315

 شهری مسائل حل به که هاییاقدام مجموعه و یکپارچه و
 اقتصادی، شرایط در دائمی بهبود که طوری به شود،می منجر

 دستخوش که را ایناحیه و زیست محیطی اجتماعی کالبدی،
 :Roberts & Sykes, 2000)د ـراهم کنـف ده،ـتغییرش

 بهبود زمینه که است جامع ایبه عنوان برنامه ،همچنین (.17
 محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، کالبدی، شرایط در پایدار

دستجردی و مرادیان  آورد )شفیعیمی فراهم را شهر در
بافت ینیو بازآفر یبهساز یهاهینظر .(53935310بروجنی، 

 رینظ یشمندانیشهرها را در تفکرات اند یمیکهن و قد های
 ه،یلوکوربوز ته،یلوزیانگلس، کام شیفردر ن،یراسک جان

توان یم گرید یو برخ نچیل نیمامفورد، کوئ زیابنزرهاوارد، لوئ
به  افتهیتوسعه  یتا کشورها دی. حدود چهار دهه طول کشدید

 دیبا هدف تجد یخیتار و یمیمداخله در مراکز ارزشمند قد
چهار دهه از  نیبپردازند که ا ی( و روان بخشینی)بازآفر اتیح

-ی( را شامل م5191( تا منشور آمستردام )5133منشور آتن )
 حفاظت و مرمت»در  جریانی با بیستم، قرن آخر دهه سه. شود

 تجدید»توان می اول وهله در را آن که است همراه« 5شهری

                                                      
1. Urban Conservation 

کی  معرف فشردگی بافت و کوچ•
و کثرت قطعات با مساحت 

به طوری که این قطعات )اندک
(شودمتر را شامل می200زیر 

ریزدانگی

های مناسبمعرف عدم دسترسی•
و عدم وجود معابر با عرض 

به  )کافی برای حرکت سواره
6طوری که عرض معابر کمتر از 

(متر است

ینفوذ ناپذیر

ای معرف فقدان سیستم سازه•
ه، به  مناسب و غیرمقاوم بودن ابنی

ویژه در هنگام وقوع زلزله

ناپایداری 
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 «شهرها نسل تجدید» که گفت باید. نهاد نام «5شهرها نسل
 شهرسازان دست در شعاری به تبدیل آنکه قبل از آن که از

 به و نسل شهروندان، خود شدن عوض در ریشه بشود، نو نسل
 دنیا اخیر ادبیات در(. 9135310)لطفی، دارد شهرسازان آن تبع

 جدید شهری فضای خلق به که است فرایندی شهری بازآفرینی
 منجر( فعالیتی وکالبدی ) فضایی اصلی هایویژگی حفظ با

 که آیدبه وجود می جدیدی شهری فضای اقدام این در. دشومی
 هایتفاوت قدیم، شهری فضای با اساسی هایشباهت ضمن

 درگذارند. می نمایش به قدیم فضای با را معنایی و ماهوی
 شرایط موقعیت، بررسی با دارد سعی بازآفرینی کلی حالت

 حیات تجدید به اقتصادی و فرهنگی -اجتماعی محیطی،
 کارایی الزم  و شده فرسوده زمان مرور بهکه  بپردازد هاییمکان

                                                      
1. Urban Regeneration 

 عملکردی و کالبدی احیای که نحوی به ،همچنین .ندارند را 
 دشو محیطی هایکیفیت افزایش باعث بپیوندد، وقوع به توامان

 بازآفرینی رویکرد(. در واقع 51535310)سجادزاده و زلفی گل،
 دارد توجه شهر محیطی اجتماعی و اقتصادی، وضعیت بهبود به
 زیست قابلیت که داردمی بیان ها رافعالیت از وسیعی طیف و

 زیر شده، پاکسازی هایساختمان مناطق مضمحل، به جدیدی
عمر  پایان به که بازسازی تحت هایو ساختمان هاساخت

 به در بازآفرینی کلیدی نگرش زیرا. دهدمی اند،رسیده مفیدشان
 را مردمش و شهرکلی  وضعیت که است این آن، عام معنای
های نشانه یافتن دنبال به شهری بخشد. بازآفرینی بهبود

در  .است فرسوده مناطق بهبود طریق از شهری مشکالت
 آمده است.  شهری بازآفرینی چهارگانه ابعاد (1شکل)

 

 (ODPM, 2003: 6 ؛035313 جمشیدی،) ابعاد چهارگانه بازآفرینی شهری .2شکل

 



 401            5318پاییز  ، 51)سری جدید(، پیاپی  3، شماره چهارمریزی توسعه کالبدی، سال پژوهشی برنامه –نشریه علمی 

 

 

 دوباره رشد با بازآفرینی که اندداده توضیح فریزر و کاچ
، اندیافته کاهش هافعالیت این که جایی اقتصادی هایفعالیت

 از را خود کارایی کارکردها این که جایی اقتصادی کارکرد احیا
-یجدای این که جایی اجتماعی گزینیجدایی یا اند،داده دست

 توازن یا محیطی کیفیت احیا و اندافتاده ها اتفاقگزینی
 .همراه است رفته بین از توازن این که جایی اکولوژیکی

فرایندی چند بعدی و چند وجهی که، هدف آن بهبود کیفیت 
بافت شهری و محیط طبیعی، همچنین باز ساخت اقتصاد محلی 

اجتماعی به عنوان کانونی  . مسائلی مانند جدایی گزینیاست
برای دستورات بازآفرینی دیده شده است. بازآفرینی بر کاهش 
جدایی گزینی اجتماعی و ادغام دوباره وضع نامناسب اقتصاد 

 مثلث ساختن بازآفرینی هدف منطقه شهری متمرکز است.
 و محیطی و اجتماعی اقتصادی، مسائل به التزام با پایداری،

 در فعالیت شرح برای نوسازی که حالی دراست؛  آن توسعه
 عنوان به امالک، مالکیت و محالت نشانه  که محالتی سطح

 مناطقی شهر، مرکزی منطقه هاینشانه محرومیت، به پاسخی
می کار به روستای مناطق همچنین و رکود و فرسودگی با که
 تمرکز شد که ، آشکار5110دهه از(. ODPM,2003:6) رود

 کافی تجاری و مسکونی توسعه سرمایه، مالی،( فیزیکی) سنتی
 راهبردی چارچوب از بخشی باید مداخله کههمچنین، . نیست

 پایداری آموزش، ایمنی، کودکان، از سالمتی، مراقبت شامل 
به . استزندگی  مسائل کیفیت دیگر و فرهنگ و هنر محیطی،

 در محیطی و اقتصادی، اجتماعی هایجنبه ادغام دیگر، عبارت
 نیازمند -عمیق این امر درک. مد نظر است جامع یرویکرد
 مشارکت رشد روبه نقش به منجر و ترجدی سازمانی تغییرات

 شود.بخشی می چند
 و های فرسودهبافت وضعیت و بهبود مداخله راستای در

 را مختلفی شهری رویکردهای هایمدیریت شهری ناکارآمد

 نشان مداخله روند سیر اند. هبکار برد بافت سازی بهینه جهت

 جنگ دوران در تخریب سیاست از این رویکردها که دهدمی

-قالب طرح در و توانمندسازی نوزایی سیاست تا جهانی دوم

 سیر با که متناسب است داشته ادامه و نوسازی بهسازی های

از  شده است. مشارکتی ختم رویکردهای به خود تاریخی
های قدیمی طی رابطه با بافتهایی که در ترین دیدگاهمهم

یکی دو قرن اخیر توجه دانشمندان را به خود جلب نموده 
گرایی، انسانگرایی، فنگرایی، آرماناست عبارتند از3 فرهنگ

گرایی، سازمندگرایی،کارکردگرایی، مدرنیسم، پست مدرنیسم، 
 . در جدولاستان نظریه توسعه پایدار شهری ـرایـگلـک

شهری نشان داده شده  بازآفرینی در مؤثر ایهدیدگاه 5شماره 
 است.
 

 شهری بازآفرینی در مؤثر هایدیدگاه .4 جدول

 مکتب هر در تأکید مورد نکات دیدگاه

 گذشته تاریخ نابودی از جلوگیری و فرهنگی میراث به توجه- گراییفرهنگ مکتب
 مرمت و بهسازی و شهری توسعه در قدیمی های سنت و ملی فرهنگ به توجه-
 شهری بناهای و بافت مرمت و ای موزه کاربری و گذشته سبک به بناها تکمیل-

 
 

 گراییانسان مکتب

 فرهنگ و طبیعت به توجه-
 شهری فضاهای در انسان حرکت به توجه-
 شهری نوسازی و بهسازی در ها آن کردن بارز و پنهان هایه شالود از الهام -
 شهروندان مشارکت با ساکنان زیستی شرایط و شهری محیط بهبود -
 جغرافیایی محیط شناخت و آمایش های طرح با مرمتی های طرح نمودن مطرح -
 و قدیم شهر عملکردی مراتب سلسله و ارگانیک بافت براساس نوسازی و بهسازی انجام -

 انطباق
 شهری ریزی برنامه های مطالعه حضور با شهری های مجموعه یا بنا در زمان و مکان

 
 هم و همگن های مجموع شود می یاد قدیمی بافت عنوان به آن از که کلیتی که است معتقد - گرایا واقع بینابینی دیدگاه

 بخش تا تاریخی های مجموعه و هاعرصه ارزشمندترین از وسیعی طیف بلکه نیست، ارزش
 .یگیرد م بر در را هداری نگ ارزش فاقد حتی موارد برخی در که شهری، بافت بسیارفرسوده

 1835311 پور و مدانلوجویباری،؛ صفایی30035315آبادی و مؤیدفر، زنگیأخذ3 م  
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مرمت و حفاظت »مروری بر تاریخچه به طور کلی 
از آغاز تا کنون، در نظر اول نشان دهنده یک گذار « شهری

طی این گذار، شهر در صورت کلی خود، دچار یخی است. رتا
های اخیر، شهر دگرگونی های متنوعی شده، و به ویژه در دهه

مدرنیستی و کارکردگرایی دوران پس صنعت، جای خود را به 
فرا شهر عصر اطالعات که جایی میان مرزهای واقع و مجاز 

(. 350 5315گیرد، داده است )لطفی و زرگرمرندی،قرار می
 شهری به نوسازی و بهسازی هایسیاست تحول سیر بررسی

هر  در که است این نشانگر امروز، به تا نوزدهم قرن از ویژه
در  خاصی نگاه نوع و رویکرد زمانه، شرایط اساس بر ایدوره
 .است داشته غلبه تاریخی و قدیمی هایبافت در مداخله امر

  تکامل و ولـتح رـسی در شهری بهسازی و مرمت رویکردهای

 به مجدد توسعۀ و نوسازی سازی،باززنده بازسازی،خود از 
 گذاری مسیر، این در و یافته تکامل شهری نوزایی و بازآفرینی

 مالحظات بر تأکید عرصۀ به کالبد به صرف توجه حوزۀ از را
اند)پوراحمد و کرده تجربه هنری و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی،
 و حفاظت» تکاملی، روندی طیبنابراین  .(9335381همکاران،
 به یکم، و بیست قرن آغازین هایسال در ،«شهری بازآفرینی

 دوره این. است آمده در تعاملی و جانبه، همه فعالیتی صورت
 آمیزمسالمت گفتگوی و همنشینی همزیستی، مفهوم با اصوالً
 در جدول .(1135313)رنجبر، شودمی آغاز هافرهنگ و هاسبک

 سیر تحول رویکردهای مرمت و حفاظت شهری( خالصه 1)
 آمده است.

 
 خالصه سیر تحول رویکردهای مرمت و حفاظت شهری .2جدول

 نوع اقدامات اقدامات  اجرایی رویکرد زمان مرحله

 اول
 دهۀ

5110 
 بازسازی

 شهری
ناشی از ی هابازسازی ویرانه

 جنگ جهانی دوم

پرداختن به عملکرد سکونت، و تأمین نور و هوا و بهداشت به 
، بندی منطقه قوانین قالب در عملکردگرایی، معنای عام آن

مسکن  ضربتی های پروژه ماشین، اجرای حرکت به اولویت
 انبوه

 دوم
 دهۀ

5110 

سازی  باززنده
 )تجدید

 حیات

 شهری(

تجدید توجه به فعالیت 
؛تثبیت «توانمندسازی«»حیات
 «نوسازی اجتماعی»

و درگیر ساختن سرمایه گذاران، « اتحادیه های رشد»تشکیل
عالوه بر جنبه های کالبدی، جنبه  شهرداران، و عوامل اجرایی

 قرار گرفت تأکیدهای اقتصادی نیز مورد 

 سوم
 دهۀ

5190 
نوسازی 
 شهری

 به رو های بافت ساماندهی

 زوال
 زدایی تمرکز ویژه مسئول، به مؤسسات و نهادها قوانین، توسعۀ

 محلی به دولتهای بیشتر قدرت واگذاری و

 چهارم
 دهۀ

5180 

 مجدد توسعه

 یا بازآفرینی

 مدار اقتصاد

 مشارکت نقش بر بیشتر تأکید
 و ها بافت به اقتصادی نگرش

 محالت فرسوده

 هایپروژه 5180 دهه در
 نوسازی بر اساساً بازآفرینی
 متمرکز فیزیکی و اقتصادی

 هستند

های  مکانیزم به توجه با کالبدی و مداخالت بازسازی نگاه
نگاه  و قانونی - حقوقی های چارچوب نوسازی، مالی و اجرایی

 گروه همۀ و دخالت مشارکت، شهری مرمت امر به درآمدزایی

گذار به دموکراسی و شهرسازی مردم ،  نفوذذی و نفعذی های
ساختارهای موجود به کمک اهالی و حفاظت از ، ساالرانه

مالکان، و ارتقاء سطح خدمات و بهبود وضعیت زیر ساختها با 
 حمایت دولت

 پنجم
 دهه

5110 
 بازآفرینی

 شهری

 هایفعالیت برای پیوند تالش
 زیست و بهبودی اقتصادی
 و فرهنگی حیات با محیطی

 اجتماعی
 اقتصادی تحوالت و تغییر

 شغلی، بهبود هایفرصت افزایشباز ساخت اقتصاد محلی، 
 مستغالت افزایش مالیات و استعدادها، پرورش توزیع ثروت،

زایی مستقیم و اشتغالداخلی،  هایگذاریسرمایه جذب محلی،
 غیر مستقیم

تحرک در توسعه ، ها()سطح مهارت تنوع مشاغل و نیری کار
، مناطق کسب وکار، مراکز خرده فروشی و تفریحی جدید

بسیار برای استفاده از خدمات تفریحی، گردشگری و تقاضای 
 فرهنگی
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 اجتماعی تحوالت و تغییر
 
 

 جنایت، و جرم کاهش روابط اجتماعی، و زندگی کیفیت بهبود
تغییر نگرش و ، و محرومیت اجتماعی سازی بدنام غلبه بر

 ایجاد جهت در تالش، ادراک ساکنین از محل سکونت خویش

 این در اجتماعی زندگی بنیانهای هماهنگی میان و تعادل

، آنها مشارکت و مردم پویش، اجتماعی از استفاده با بافتها
، دستیابی به سطح آموزش باال ، افزایش فعالیت های داوطلبانه

 کاهش جدایی گزینی اجتماعی، کرده ها در محلحفظ تحصیل

 حکمروایی

 طریق از سازی کارهای تصمیم و ساز مجدد دهی سازمان
 مشارکت، و همکاری میزان فضای ، افزایش دموکراتیک تفاهم

تعامالت  به ، توجه گوناگون ایمنطقه های مشارکت بر ، تأکید
افزایش فعالیت سرمایه های اجتماعی  ها،  نهاد و سازمانها میان

 و شبکه هایی که عملکرد جمعی دارند

 کالبدی تحوالت و تغییر
و  جدید اراضی با همراه کالبدیفرسودگی  با مرتبط مسائل حل

توسعه اراضی درونی شهرها که قبالً ، ضروریات متناسب
 ( brownfieldموضوع توسعه هایی بوده اند)

کار مطابق  اجرای لزوم پذیرفتن
 و زیست محیطی اهداف با

 پایدار توسعه کالبدی

 مدیریت و متوازن توسعۀ ارتقاء ارتقاء کیفیت محیط زیست، 
بهبود کیفیت بافت شهری و ، زیست محیط جامعه و اقتصاد

 محیط طبیعی

مرحله 
 ششم

1000 
 تاکنون

رنسانس یا 
نوزایی 
 شهری

تغییر الگوهای اجتماعی اهمیت 
توسعه پایدار تأثیر عصر 

 اطالعات

 اقتصادی و احیایی به رهیافت با هنری - فرهنگی ابعاد احیا

سعی در حل  سرزنده محیط های ایجاد و سرزندگی، اجتماعی
اختالف و کشمکش میان توسعه های درونی و بیرونی و در 
 همین حال، پذیرش الگوهای جدید فعالیتی در شهر درونی، 

از یک سو به اصول مردم ساالری و « نوزایی»شهر دوران 
زندگی انسانی توجه می کند، و از سوی دیگر، در مقیاسی 

 رار داشته است.جهانی مورد توجه بازارها، و شهروندان جهانی ق
 «شهرموجود»توسعه شهرها در چهارچوب 

 1035313 أخذ3 رنجبر،م

 

 ها و روش کارداده
مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش 

باشد. برای گردآوری تحلیلی می -شناسی به صورت توصیفی
مرجع در باب موضوع ای های توصیفی از اسناد کتابخانهداده

های تحلیلی پژوهش به روش مطالعه و برای گردآوری داده
 آماری پیمایشی و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه

 اساتید شامل) متخصصانی و کارشناسان را حاضر پژوهش
 در که دادندمی تشکیل( هاشهرداری کارشناسان دانشگاه،

 لحاظ به هم و نظری لحاظ به هم پژوهش موضوع با ارتباط
 و دانش( اهواز شهر) موردی نمونه با ارتباط در مصداقی
 چارچوب فقدان به توجه با. اندبوده دارا را الزم تخصص

 جامعۀ هایویژگی و تعداد از کافی شناخت عدم و نظری
 پژوهش، هدف و ماهیت گرفتن نظر در با همچنین و آماری

 از غیراحتمالی گیرینمونه هایروش از ترکیبی از استفاده با
 ایزنجیره ،(محور-معیار) قضاوتی یا هدفمند هایروش قبیل

 به( دسترس در اعضای) داوطلبانه و ایسهمیه و( برفی گلوله)
 میان از متخصصان پانل نیاز مورد اعضای تعداد انتخاب
 تعداد حداکثر که ایگونهبه شد؛ اقدام بالقوه شرایط واجدین
 در هاآن نظرات در اجماع به رسیدن برای ممکن اعضای

 در که گرفت قرار استفاده و انتخاب مورد موضوع، با رابطه
( 3) در جدول .است رسیده نفر 00 به آن تعداد نهایت

 مشخصات نمونه پژوهش آمده است.
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 مشخصات نمونه پژوهش. 3جدول

 تعداد تحصیالت بازآفرینی بافت فرسوده شهرینوع ارتباط با موضوع 

ریزی شهری، برنامه ریزی عضو هیئت علمی دانشگاه در حوزه جغرافیا و برنامه
 ای، مدیریت شهری، اقتصادشهری شهری و منطقه

دکتری با رتبه استاد، دانشیار، 
 استادیار

51 

معماری و شهرسازی، ریزی و توسعه، معاونت کارشناسان شهرداری) معاونت برنامه
معاونت توسعه منابع انسانی(، کارشناسان سازمان راه و شهرسازی)اداره معماری و 

 طراحی شهری(، کارشناسان استانداری)اداره کل مرکز امور شهری و شوراها(

دکتری، کارشناسی ارشد و 
 کارشناسی

51 

 1 دکتری و کارشناسی ارشد  محققین در حوزه بافت فرسوده شهری

           

های تحلیلی پژوهش در راستای برای تدوین شاخص
موضوع پژوهش به دو روش اقدام شد. ابتدا با استفاده از مطالعه 
اسنادی و وضع موجود شهر اهواز به گردآوری و تدوین اولیه 

های مرتبط با حوزه بر مبنای مطالعات نظری اقدام شد شاخص

سپس با استفاده از نظرات کارشناسان کیفیت آنها برای انجام و 
ها اقدام شد. پژوهش در شهر اهواز به تدوین نهایی این شاخص

های نهایی برای تحلیل موضوع پژوهش ( شاخص0در جدول)
 در راستای اهداف پژوهش آمده است.

 
ریزی بازآفرینی بافت فرسوده مرکزی شهر اهوازهای تحلیلی برنامهشاخص .1جدول

 اجتماعی بازآفرینی مؤلفه هایشاخص های مؤلفه بازآفرینی اقتصادیشاخص

 در را داوطلبانه و خـصـوصـی دولـتـی، های بخش مشارکت
 مرکزی فرسوده بافت بازآفرینی و احیا برای گذاری سرمایه

 اهواز

 بازآفرینی محلی در های مـشـارکـت نـقـش و مـردم بـه تـوجـه
 اهواز مرکزی فرسوده بافت

 اجرای برای مالی پشتیبان و گذار سرمایه نهادهای تنوع تحقق
 اهواز مرکزی فرسوده بافت در بازآفرینی به مربوط های طرح

اجرا  و طراحی در مردمی های مشارکت و مدنـی نهادهای تقویت
 اهواز مرکزی فرسوده بافت بازآفرینی در

 متکی های رویکرد مانند اقتصادی خالق شیوه های از استفاده
 بافت بازآفرینی برای گذاری سیاست و ریزی برنامه در دانش بر

 اهواز مرکزی فرسوده

 اجتماعی در مـسـائـل حل در یـکـپـارچـه رویـکردهـای تـأثـیـر
 اهواز مرکزی فرسوده بافت بازآفرینی

 چالش های حل برای مشارکتی و یکپارچه رویکردهای تحقق
 بافت در آن اجرای و بازآفرینی فرایند در را مالی و اقتصادی

 اهواز مرکزی فرسوده

 فرسوده بافت بازآفرینی فرایند در مردمی و فرهنگی تنوع به توجه
 اهواز مرکزی

 فرایند کارآفرین در و مولد ای شیوه و ها طرح کارگیری به
 فرسوده بافت بازآفرینی برای ریزی برنامه و گذاری سیاست

 اهواز مرکزی

 -بومی رویکردهای از استفاده در ساکنان از نظرسنجی و مشارکت
 در مکانی طراحی و ساخت در محلی فرهنگ نمود عنوان به محلی

 اهواز مرکزی فرسوده بافت بازآفرینی فرایند

 کالبدی بازآفرینی مؤلفه های شاخص فرهنگی بازآفرینی مؤلفه های شاخص

 فرسوده بافت بازآفرینی فرایند در منطقه محلی تحقق فرهنگ
 اهواز مرکزی

 مرکزی فرسوده بافت استفاده از زمین های نیمه کاره در بازافرینی
 اهواز

 فرسوده بافت بازافرینی فرایند در بومی فرهنگ از استفاده
 محلی فرهنگ واقعی سیمای برای نمایش اهواز مرکزی

 بازآفرینی فرایند در انها پیوند هم عملکرد و ها کاربری پایدار ترکیب
 اهواز مرکزی فرسوده بافت

 فرایند منطقه در اصلی فرهنگی اثار الگوبرداری از سایر
 اهواز مرکزی فرسوده بافت بازآفرینی

 فرایند در شهری هاینشانه و کالبدی های سرمایه از بهینه استفاده
 اهواز مرکزی فرسوده بافت بازآفرینی

 بافت بازافرینی فرایند در بخشی فرهنگی توجه به اصالت
 اهواز مرکزی فرسوده

 در گسترده و کالبدی مقیاس کالن های پروژه از جلوگیری و پرهیز
 اهواز مرکزی فرسوده بافت بازآفرینی فرایند

 فرایند در طراحی باز و در برابر بازسازی  کالبدی بافت احیای -
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 اهواز مرکزی فرسوده بافت بازافرینی

 های رویکرد راهبردی و پایداریمؤلفه بازآفرینی زیست محیطی مؤلفه های شاخص

 بافت بازافرینی فرایند اطراف در های کاربری تخریب عدم
 اهواز مرکزی فرسوده

ریزی برای بازآفرینی بافت  رویکرد مشارکتی در تحقق و برنامه
 هایکمک و محلی اجتماع فرسوده مرکزی اهواز )مشارکت

 ( بازآفرینی فرایند در داوطلبی بخش هایسازمان

 بافت بازآفرینی فرایند در را محیطی زیست توجه مالحظات
 اهواز مرکزی فرسوده

 اقدامات و مداخالت راهبردی به جای رویکرد توان امیدواری به
 اهواز مرکزی فرسوده بافت بازآفرینی فرایند غیرمنسجم در

 صحیح ریزی برنامه و انرژی و منابع محدودیت به توجه تحقق
 مرکزی اهواز فرسوده بافت بازافرینی فرایند در

ها، مشخص ساختن تحقق رویکرد راهبردی در تدوین منظم برنامه
فرایند بازآفرینی ها در ها و مهارتحدود توسعه و منابع و تکنیک

 بافت فرسوده مرکزی اهواز

 بازافرینی فرایند در اطراف های زمین گیری کار به و بازیافت
 اهواز مرکزی فرسوده بافت

رویکرد راهبردی در نگاه سیاست گذاران امر برای بازآفرینی بافت 
 فرسوده مرکزی اهواز

 بازآفرینی فرایند در طبیعی مواهب و هم پیوند مصنوع ترکیب
 اهواز مرکزی فرسوده بافت

رویکرد پایداری به عنوان رویکرد تحقق بخش بازآفرینی در بافت -
 فرسوده مرکزی اهواز

 رویکرد طریق جدید از مشاغل و اقتصادی های فعالیت ترویج-
 اهواز مرکزی فرسوده بافت بازآفرینی در پایداری

بازآفرینی بافت بهبود کیفیت محیطی طریق رویکرد پایداری در -
 فرسوده مرکزی اهواز

        
 

ها در بخش پیمایش نیز پرسشنامه ابزار گردآوری داده
ای لیکرت از باشد که براساس طیف پنج درجهمحقق ساخته می

تنظیم  1تا گزینه خیلی زیاد با امتیاز 5گزینه خیلی کم با امتیاز
دهندگان قرار گرفت. با توجه به نظر پاسخد و در اختیار ش
و انجام اصالحات و تأیید نهایی، پرسشنامه نهایی از  داناتاس

 ود و از نظر پایایی نیز ضریب آلفای ـرخوردار بـروایی محتوایی ب
 

 
درصد بود که  83کرونباخ محاسبه شده برای کل پرسشنامه، 

 مطلوب و قابل قبول است. 
پژوهش نیز از مدل تحلیل سلسله های جهت تحلیل داده

در  چنین رگرسیون خطیهمو  FDAHPمراتبی دلفی فازی
( مراحل 3شکل) دراستفاده شده است.  SPSSافزارمحیط نرم

 انجام پژوهش نشان داده شده است.

 

 مراحل انجام پژوهش  .3 شکل
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مدل بکار رفته در پژوهش حاضر مدل تحلیل سلسله 
باشد. این مدل ابتدا در سال می FDAHPمراتبی دلفی فازی

د. این روش در حقیقت شارائه  1و گوپتا 5توسط کوفمان 5188
-تعمیم روش دلفی در علم مدیریت بود که در آن ابتدا پیش

-رشناسان در قالب اعداد قطعی بیان میهای خبرگان یا کابینی

که استفاده از اعداد قطعی برای  شدگردید. بعدها مشخص 
ها را از واقعیت دور ساخته و از مدت نتایج آنهای بلندبینیپیش

های بینیطرفی دیگر چون خبرگان و کارشناسان نیز از پیش
د کنند، نتایج نشان داذهنی خود برای امر نظردهی استفاده می

که نوعی عدم قطعیت بر این فرایند حاکم بوده که این عدم 
ها بینی. وقتی پیشاستقطعیت نیز از نوع عدم قطعیت امکانی 

نشان داد که روند حاکم بر شرایط موجود در روابط عدم قطعی 
 ،های فازی سازگاری بیشتری داردامکانی با شرایط مجموعه

-ازی برای انجام پیشها یا اعداد فاز مجموعهشد که پیشنهاد 

بهره گرفته گیری در دنیای واقعی مدت و تصمیمهای بلندبینی
های مختلفی از اعداد فازی مانند اعداد شود که در آن از گونه

گردد. در پژوهش حاضر به ای استفاده میفازی مثلثی و ذوزنقه
علت کاربرد زیاد و سهولت در محاسبات و تجزیه و تحلیل 

ده است که فضای شها از اعداد فازی مثلثی استفاده داده
ها برای روش دلفی فازی در هندسی تابع عضویت این مجموعه

 (.301 5310( آمده است)ملکی و علیزاده،0شکل )

 
 تابع عضویت مثلثی در روش دلفی فازی .1شکل

 351 5311 پور،3 صفاییأخذم 
 

شود اعداد مشاهده می  0همان طور که در شکل 
حد پایین  𝑎𝑖𝑗فازی ارائه شده به صورت مثلثی بوده که 

میانگین و حد وسط تابع مثلثی  𝛿𝑖𝑗نظرات یا داده هاست 

 𝛾𝑖𝑗دهد و در نهایت بزرگترین حد ممکنرا تشکیل می
باشد که انتهای ضلع مثلث در تابع هندسی را تشکیل می
نگین و بیشینه دهد. حالت تالقی این اعداد کمینه، میامی

                                                      
1. Kaufman 
2. Gupta 

خواهد بود که در  5در رأس مثلث در حالت ایده ال عدد 
آمده است. در این مدل پس از دریافت نظرات  1شکل 

کارشناسان در مرحله نخستین، در مرحله بعد به محاسبه 
شود. با توجه به انتخاب ( پرداخته می�̃�𝑖𝑗اعداد فازی )

ه صورت اعداد فازی مثلثی در مدل پژوهش، این اعداد ب
 روابط چهارگانه زیر تعریف می شوند3

 
     (35) 𝑎𝑖𝑗 = (𝛼𝑖𝑗, 𝛽𝑖𝑗, 𝛾𝑖𝑗) 

   (31) 𝛼𝑖𝑗 = 𝑀𝑖𝑛(𝛽𝑖𝑗𝑘), 𝑘 = 1, … , 𝑛 

   (33  ) 𝛿𝑖𝑗 = (∏ 𝛽𝑖𝑗𝑘)1/3𝑛
𝑘=1   

  (30)  𝛾𝑖𝑗 = 𝑀𝑎𝑥(𝛽𝑖𝑗𝑘), 𝑘 = 1, … , 𝑛 

    
  نشان دهنده اهمیت نسبی پارامتر 𝛽𝑖𝑗در روابط فوق 

i  بر پارامترj  از دیدگاه کارشناسk  ام𝛾𝑖𝑗  حد باالی

حد پایین نظرات کارشناسان  𝛼𝑖𝑗نظرات کارشناسان و 

نیز  𝛿𝑖𝑗. در این روابط استبرای متغیرهای پژوهش 
میانگین هندسی نظرات کارشناسان خواهد بود. بدیهی 

 اند که3دهشای تعریف های فازی بگونهاست که مؤلفه
  𝛾𝑖𝑗 ≥   𝛿𝑖𝑗  ≥𝛼𝑖𝑗     باشد. در ضمن مقادیر
گذاری کارشناسان به ها یا اعداد فازی  جهت ارزشمؤلفه

 ( آمده است.1های پژوهش در جدول شماره)شاخص
 
 هامتغیرهای زبانی برای ارزیابی اهمیت شاخص. 1 جدول

 عدد فازی هااهمیت شاخص

 (0، 0، 5/0) بسیار کم اهمیت

 (0، 5/0، 3/0) کم اهمیت

 (5/0، 3/0، 1/0) تا حدودی کم اهمیت

 (3/0، 1/0، 9/0) بی تفاوت

 (1/0، 9/0، 1/0) تا حدودی با اهمیت

 (9/0، 1/0، 5) با اهمیت

 (1/0، 5، 5) بسیار با اهمیت

 310 5381عطایی،أخذ3 م

ازی در مرحله سوم روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی ف
ه ( ب1که از رابطه )د شوماتریس معکوس فازی تشکیل می

 آید.دست می

(1) :   �̃� = [�̃�𝑖𝑗]  �̃�𝑖𝑗 × �̃�𝑖𝑗 ≈ 1  ∀𝑖, 𝑗 =

1,2, … , 𝑛            
مدل پژوهش محاسبه وزن فازی نسبی  در مرحله چهارم



 441            5318پاییز  ، 51)سری جدید(، پیاپی  3، شماره چهارمریزی توسعه کالبدی، سال پژوهشی برنامه –نشریه علمی 

 

 

متغیرهای پژوهش صورت گرفته است. برای حصول به این امر 
 ( استفاده شده است.9( و )1از روابط )

                                                                    
�̃�𝑖 = (�̃�𝑖𝑗 ⊗ … ⊗ �̃�𝑖𝑗)1/𝑛 (31  ) 

                                                            �̃�𝑖 =
�̃�𝑖 ⊗ (�̃�𝑖 ⊕ … ⊕ �̃�𝑛)   (39) 

( = 𝛾2× 𝛾1 × 𝛿2 × 𝛿1×𝛼2 × 𝛼1در روابط باال) 

�̃�𝑖𝑗 × �̃�𝑖𝑗  نشان ⊕نماد ضرب اعداد فازی و  ⊗بوده و-

یک بردار  �̃�𝑖هنده عمل جمع فازی است. در این روابط 
است ام iسطحی است که نشان دهنده وزن فازی پارامتر 

 (.3519 5381)عطایی،
مرحله آخر در مدل تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی، غیر 

اده های پژوهش خواهد بود که با استففازی سازی وزن شاخص

 .  ( صورت گرفته است8از رابطه)
∏ 𝑤𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 )1/3  𝑊𝑖 = ( 3(1) 

بافت  ی پژوهش حاضر، محدودهمحدوده مورد مطالعه
 محدودهاز نظر موقعیت، این  شهر اهواز است. فرسوده مرکزی در

از شمال به محور رضوی، از غرب به محور آزادگان و رودکارون، 
به خیابان بهبهانی محدود از جنوب به بلوار جمهوری و از شرق 

هکتار  050نفر جمعیت و  01099د. این محدوده دارای شومی
. به لحاظ تاریخی این بافت، هسته اولیه رشد و استمساحت 

خاستگاه اولیه  .توسعه شهر اهواز امروز را در خود جای داده است
و محدودۀ مرکزی شهرکه در بستر تاریخی خود تمایل به توسعه 

گیری مداوم، د شکلـت، زاییده رونـه اسـرودخان رامونـدر پی

نوع توسعه این گستره ارگانیک و و آهسته و منسجم است 
ای محدود است این دوره متعلق به گیری آن در عرصهشکل

گستره زمانی وسیع یعنی دوره ابتدایی شکل گیری اولیه شهرتا 
ی این بخش قلب تپنده است. هجری شمسی5300تاریخ معاصر

قسمتی از خیابان امام خمینی است که بازار شهر اهواز را در خود 
ترین بخش از ساختار کلی جای داده است. این محدوده مهم

خدماتی شهر و  -شهر اهواز را شکل داده است، مرکز تجاری
اله بهبهانی، امام ارتباطی مانند خیابان آیت–محورهای اصلی 

محدوده قرار داشته و یا  خمینی، شریعتی و مسیر راه آهن در این
کنند. مقیاس عملکردی این مرکز در سطح شهر و از آن عبور می
. محورهای خدماتی اصلی در این محدوده استفراتر از آن 

محورهای اصلی چون دکتر شریعتی و سلمان فارسی و آزادگان 
-ی آنها در لبههستند که به دلیل تمرکز خدماتی و تنوع فعالیت

کند. در نقش ارتباطی، نقش خدماتی قوی ایفا میها، عالوه بر 
این محدوده، عناصر شاخصی چون بیمارستان امام خمینی، 
مصلی نماز جمعه، پارک، مجتمع توریستی استقرار یافته است که 

ی فعالیتی وسیعی را ها در کنار هم پهنهی این کاربریمجموعه
 محدوده این در گرفته قرار بناهای ایجاد کرده است. بیشتر

 ،همچنین. دارند مرمتی و تخریبی کیفیتی( درصدبناها 11حدوده)
 .اندشده واقع محدوده این در نیز تاریخی ارزش دارای بناهای

درصد از قطعات محدوده مرکزی مساحتی  90عالوه براین حدود 
مترمربع)بافت ریزدانه( دارند)مهندسین مشاور نقش  100کمتر از 
( موقعیت بافت فرسوده 1شماره)شکل  در(. 5315پیراوش،

 مرکزی در شهر اهواز نشان داده شده است.
 

 
(9135313پور و همکاران،)صفایی موقعیت بافت فرسوده مرکزی در شهر اهواز .1 شکل
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 ها یافته و نتایج تفسیر و شرح
ریزی های برنامهد به اولویتشدر این مرحله از پژوهش سعی 

بازآفرینی بافت فرسوده شهری در شهر اهواز پرداخته شود. در 
های اصلی بازآفرینی بافت فرسوده شهر اهواز این فرایند مؤلفه

اعی، ـادی، اجتمـرینی اقتصـازآفـهای بهـؤلفـالب مـدر ق
های ی در قالب شاخصـست محیطـو زی دیـی، کالبـفرهنگ

ها با استفاده از نظرات کارشناسان و تشکیل دهنده آن
گذاری قرار متخصصان مرتبط با موضوع پژوهش مورد وزن

گرفت. نتایج به دست آمده با استفاده از مدل تحلیل سلسله 
( نمونه از 9مراتبی دلفی فازی مورد تحلیل گرفت. در جدول)

های اصلی بازآفرینی زوجی فازی برای مؤلفهماتریس مقایسه 
 .5بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز آمده است

 
 نمونه ماتریس مقایسه زوجی دلفی فازی ابعاد پژوهش .1جدول 

  اقتصادی اجتماعی فرهنگی کالبدی زیست محیطی

 اقتصادی (5،5،5) (5، 30/1، 9) (5، 91/1، 1) (5، 1، 9) (3، 31/9، 1)

 اجتماعی (5، 11/3، 1) (5،5،5) (5، 3/1، 1) (3/0، 1/0، 9/0) (3، 9، 1)

 فرهنگی (5، 03/1، 9) (3، 9، 1) (5،5،5) (1/0، 9/0، 1/0) (5، 01/1، 1)

 کالبدی (3، 03/1، 1) (3، 95/1، 1) (3، 01/1، 9) (5،5،5) (3، 19/0، 9)

 زیست محیطی (3، 1، 9) (3، 05/9، 1) ( 15/5،1، 1) (5، 03/1، 1) (5،5،5)

 حاسبات نگارندگانأخذ3 مم

 
-بعد از اقدام به تشکیل ماتریس مقایسه زوجی برای مؤلفه

های مفهومی پژوهش، اقدام به وزن گذاری برای ها و شاخصه
وزن های مفهومی پژوهش و تحلیل پژوهش ها و شاخصمؤلفه

د که نتایج این ش( 1(با توجه به رابطه ) �̃�𝑖و  �̃�فازی نسبی )
( آمده 8گانه بازآفرینی در جدول) 1آزمون برای مؤلفه های 

 . است
 

 مرکزی شهر اهوازهای بازآفرینی بافت فرسوده محاسبه وزن فازی نسبی برای مؤلفه .1جدول

 �̃� �̃�𝒊 مؤلفه
 0000/0 0119/0 1110/0 00111/0 01005/9 9095 اقتصادی
 5305/0 1915/0 1101/0 00031/0 0513/0 1035 اجتماعی
 9801/0 3105/5 9830/5 00808/0 1098/1 1518 فرهنگی
 1055/0 1983/0 9811/0 00105/0 3150/1 1085 کالبدی

 1135/0 1110/0 1011/0 00311/0 0018/0 0001 زیست محیطی

 3 محاسبات نگارندگانأخذم             
 

گذاری فازی نسبی طور که مشخص است در وزنهمان
برای ابعاد پژوهش، مؤلفه بازآفرینی اقتصادی بافت فرسوده 

ده شدر این مرحله  بیشترین وزن نسبیمرکزی شهر اهواز حائز 
است و بازآفرینی فرهنگی نیز در رتبه دوم قرار دارد. در این 
مرحله مؤلفه بازآفرینی زیست محیطی از سوی کارشناسان با 

 شده یاد مرحله یادامه در ده است.شاولویت کمتری ارزیابی 
 دهش ارزیابی نیز پژوهش هایشاخص برای نسبی فازی وزن
( 1جدول) در فازی تحلیل و تجزیه از مرحله این نتایج که است

های مفهومی شاخصه ،است. همان طور که مشخص شد آمده
بازآفرینی اقتصادی به تبعیت از نتایج حاصل در بخش تحلیل 

های بیشتری در این مرحله ها، وزنوزن فازی نسبی برای مؤلفه
 اند.هداشت

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هها  راا ههه جیجهب به م  ت هارب      با توجه بهه وهوی ب بهوما رهات       . 1
 ها مر آلفه ها ی شاخص ها  پزیهش تنها   و ه مج ؤکارشناساا ی ه چنین ر

 م نجا آرده مست.
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 های پژوهشمحاسبه وزن فازی نسبی برای شاخص .1جدول

 �̃� �̃�𝒊 اجتماعی بازآفرینی مؤلفه های شاخص �̃� �̃�𝒊 شاخص های مؤلفه بازآفرینی اقتصادی
 خـصـوصـی دولـتـی، های بخش مشارکت

 و احیا برای گذاری سرمایه در را داوطلبانه و
 اهواز مرکزی فرسوده بافت بازآفرینی

(9551/0) (0110/0)  مـشـارکـت نـقـش و مـردم بـه تـوجـه 
 فرسوده بافت بازآفرینی محلی در های

 اهواز مرکزی

(1111/0) (0311/0)  

 و گذار سرمایه نهادهای تنوع تحقق
 های طرح اجرای برای مالی پشتیبان
 فرسوده بافت در بازآفرینی به مربوط

 اهواز مرکزی

(9513/0) (0119/0)  های مشارکت و مدنـی نهادهای تقویت 
 بازآفرینی اجرا در و طراحی در مردمی

 اهواز مرکزی فرسوده بافت

(0111/0) (0381/0)  

 مانند اقتصادی خالق های شیوه از استفاده
 برنامه در دانش بر متکی های رویکرد

 بازآفرینی برای گذاری سیاست و ریزی
 اهواز مرکزی فرسوده بافت

(9511/0) (0115/0)  در یـکـپـارچـه رویـکردهـای تـأثـیـر 
 بازآفرینی اجتماعی در مـسـائـل حل

 اهواز مرکزی فرسوده بافت

(1005/0) (0301/0)  

 مشارکتی و یکپارچه رویکردهای تحقق
 را مالی و اقتصادی های چالش حل برای

 بافت در آن اجرای و بازآفرینی فرایند در
 اهواز مرکزی فرسوده

(8983/0) (0905/0)  فرایند در مردمی و فرهنگی تنوع به توجه 
  اهواز مرکزی فرسوده بافت بازآفرینی

(1811/0) (035/0)  

 و مولد ای شیوه و ها طرح کارگیری به
 برنامه و گذاری سیاست فرایند کارآفرین در

 مرکزی فرسوده بافت بازآفرینی برای ریزی
 اهواز

(8859/0) (0953/0)  در ساکنان از نظرسنجی و مشارکت 
 به محلی -بومی رویکردهای از استفاده
 و ساخت در محلی فرهنگ نمود عنوان

 بافت بازآفرینی فرایند در مکانی طراحی
 اهواز مرکزی فرسوده

(1185/0) (0319/0)  

�̃� �̃�𝑖 فرهنگی بازآفرینی مؤلفه های شاخص �̃� �̃�𝑖 کالبدی بازآفرینی مؤلفه های شاخص   
 فرایند در منطقه محلی تحقق فرهنگ

 اهواز مرکزی فرسوده بافت بازآفرینی
(1891/0) (0011/0) استفاده از زمین های نیمه کاره در  

  اهواز مرکزی فرسوده بافت بازافرینی
(0013/0) (0301/0)  

 بازافرینی فرایند در بومی فرهنگ از استفاده
 برای نمایش اهواز مرکزی فرسوده بافت

 محلی فرهنگ واقعی سیمای

(1119/0) (0010/0)  هم عملکرد و ها کاربری پایدار ترکیب 
 بافت بازآفرینی فرایند در انها پیوند

 اهواز مرکزی فرسوده

(0081/0) (0305/0)  

 اصلی فرهنگی اثار الگوبرداری از سایر
 فرسوده بافت بازآفرینی فرایند منطقه در

 اهواز مرکزی

(1501/0) (0035/0)  و کالبدی های سرمایه از بهینه استفاده 
 بازآفرینی فرایند در شهری هاینشانه

 اهواز مرکزی فرسوده بافت

(3113/0) (0300/0)  

 فرایند در بخشی فرهنگی توجه به اصالت
 اهواز مرکزی فرسوده بافت بازافرینی

(1005/0) (0003/0)  کالن های پروژه از جلوگیری و پرهیز 
 فرایند در گسترده و کالبدی مقیاس

 اهواز مرکزی فرسوده بافت بازآفرینی

(3501/0) (0381/0)  

 و در برابر بازسازی  کالبدی بافت احیای  - -
 بافت بازافرینی فرایند در طراحی باز

 اهواز مرکزی فرسوده

(3001/0) (0309/0)  

بازآفرینی زیست  مؤلفه های شاخص
 محیطی

�̃� �̃�𝑖  

 فرایند اطراف در های کاربری تخریب عدم
 اهواز مرکزی فرسوده بافت بازافرینی

(1108/0) (0100/0)  

(0103/0) (1318/0) فرایند در را محیطی زیست توجه مالحظات  
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 اهواز مرکزی فرسوده بافت بازآفرینی
 و انرژی و منابع محدودیت به توجه تحقق

 بازافرینی فرایند در صحیح ریزی برنامه
 مرکزی اهواز فرسوده بافت

(3008/0) (0511/0)  

 اطراف های زمین گیری کار به و بازیافت
 مرکزی فرسوده بافت بازافرینی فرایند در

 اهواز

(1051/0) (0101/0)  

 طبیعی مواهب و هم پیوند مصنوع ترکیب
 مرکزی فرسوده بافت بازآفرینی فرایند در

 اهواز

(1115/0) (0155/0)  

 های تحلیلی پژوهشیافتهأخذ3 م

 
به تحلیل وزن دلفی بعد از محاسبه وزن فازی نسبی اقدام 

( شده 𝑾𝒊( و در نهایت وزن غیرفازی نهایی )�̃�𝒊فازی )
است. مطابق با ساختار ریاضیاتی مدل پژوهش برای محاسبه 

وزن نهایی به شیوه میانگین هندسی فازی استفاده شده است 
که برای نمونه نحوه محاسبه در پایین ذکر شده 

 (.50است)جدول
 

)  بازآفرینی اقتصادی 0010/0  × 0105/0  × 0910/0 )^ 3/5  = 0111/0  
)  باز افرینی اجتماعی 0153/0  × 0310/0  × 0013/0 )^ 3/5  = 0351/0  
)   بازآفرینی فرهنگی 0319/0  × 0115/0  × 0151/0 )^ 3/5  =  0011/0  
)   بازآفرینی کالبدی   0111/0  × 0311/0  × 0001/0 )^ 3/5  = 0315/0  
)  بازآفرینی زیست محیطی 0583/0  × 0155/0  × 0311/0 )^ 3/5  = 0133/0  

 

 محاسبه وزن فازی و غیرفازی نهایی برای ابعاد پژوهش .40جدول

 �̃�𝒊   𝑾𝒊 مؤلفه

 0111/0 0010/0 0105/0 0910/0 بازآفرینی اقتصادی

 0351/0 0153/0 0310/0 0013/0 بازآفرینی اجتماعی

 0011/0 0319/0 0115/0 0151/0 بازآفرینی فرهنگی

 0315/0 0111/0 0311/0 0001/0 بازآفرینی کالبدی

 0133/0 0583/0 0155/0 0311/0 بازآفرینی زیست محیطی

 محاسبات نگارندگانأخذ3 م             

 
بازآفرینی بافت ریزی برای های برنامهتحلیل اولویت

دهد که بازآفرینی فرسوده مرکزی شهر اهواز نشان می
فرینی در این بافت آاقتصادی دغدغه اصلی برای اقدام به باز

. در واقع مهم ترین مقوله در این فرایند سرمایه گذاری و است
زایی در فرایند بازآفرینی و متعاقباً کارآفرینی در اشتغال

تواند چشم انداز پایداری می که استمحدوده مورد مطالعه 
های بازآفرینی بنیان ارتباط،بازافرینی را نیز رقم بزند. در این 

 دولـتی، هایبخش در بعد اقتصادی آن توجه به مشارکت
 تنوع گذاری؛ تحقق سرمایه در را داوطلبانه و خـصوصـی

مالی برای اجرای مداوم و  پشتیبان و گذارسرمایه نهادهای
 خالق هایشیوه از های بازآفرینی؛ استفادهبدون توقف طرح

دانش و بهره گیری از  بر متکی رویکردهای مانند اقتصادی
های نوین های دانش بنیان برای ارائه طرحتوان شرکت

 و مولد هایشیوه و هاطرح کارگیری اقتصادی و همچنین به
تواند مطابق با نتیجه به دست آمده مهم ترین کارآفرین می

های بازآفرینی در بعد اقتصادی آن در بافت فرسوده اولویت
 مرکزی شهر اهواز باشد. 

د نقش رویکردهای راهبردی و شدر ادامه پژوهش سعی  
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رویکرد پایداری در کیفیت تحقق بازآفرینی بافت فرسوده 
مرکزی شهر اهواز مورد تحلیل قرار گیرد. برای این منظور از 

ین فرایند بازآفرینی بافت د. در اشمدل رگرسیون خطی استفاده 

فرسوده مرکزی شهر اهواز به عنوان متغیر وابسته و 
رویکردهای راهبردی و پایدار به عنوان متغیرهای مستقل قرار 

 (.55)جدول گرفتند
 

 مرکزی شهر اهوازآماره های تحلیل رگرسیونی چند متغیره تحقق بازآفرینی بافت فرسوده  .44جدول

 ضریب همبستگی چندگانه ضریب تبیین تصحیح شده Rمجذور انحراف معیار

113/5 005/0 011/0 190/0 

 های تحلیلی پژوهشیافتهأخذ3 م

دهد که های واردشده مدل رگرسیونی نشان میداده
تغییرات از  0/ 19رویکردهای راهبردی و پایداری در مجموع 

کنند که بازآفرینی در بافت فرسوده مرکزی اهواز را تبیین می

می باشد. در ادامه اماره  11/5میزان انحراف از معیار آن برابر با 
 ( آمده است.51نهایی تأثیر در جدول)

 
 

نقش رویکردهای راهبردی و پایداری در تحقق بازآفرینی بافت فرسوده مرکزی اهوازآماره نهایی تحلیل . 42جدول

ضرایب  ضرایب غیر استاندارد نام متغیر

 استاندارد شده

t 
 

 

 

سطح معنی 

 داری
 B  خطایB  

 509/0 101/5 - 931/1 151/0 عرض از مبداء

 001/0 359/3 011/0 199/5 135/1 رویکرد راهبردی

 03/0 105/1 135/0 035/3 191/9 پایداریرویکرد 

 های تحلیلی پژوهشافتهأخذ3 یم            
 

تحلیل تأثیر رویکردهای راهبردی و پایداری در تحقق با 
های بازآفرینی بافت فرسوده شهری در شهر کیفیت مؤلفه

بیشتری نسبت دهد که رویکرد راهبردی تأثیر اهواز نشان می
ها دارد. این به رویکرد پایداری در تحقق با کیفیت این مؤلفه

گذاری استراتژیک و داشتن دهد که سیاستمقوله نشان می
گرا در نگاه راهبردی در سطح کالن و نگاه عملیاتی واقع

سطح خرد تا چه اندازه در پیشبرد بازآفرینی بافت فرسوده 
یند شناخت شرایط بسترهای . در این فرااستشهر اهواز مؤثر 

آماده تحلیل در محیط درونی و همچنین محیط بیرونی و 
های مؤثر در راستای اقدام برای بازآفرینی شناخت استراتژی

. استبافت فرسوده مرکزی شهر اهواز بسیار مهم و ضروری 
ها و هم چنین این فرایند منجر به جلوگیری از موازی کاری

د که شوبه و همچنین تجویزی میجاناقدامات آمرانه و یک
های فرسوده با یک شبه به فکر انداختن طرحی نو در بافت

ها های کامالً ناکارامدی باشند که عمده نگاه آنتوجیه بافت
 .استنیز کالبدی 

 گیرینتیجهبحث و 
ویژه در کشورهای در حال توسعه، به طور فزاینده در شهرها به 

هستند. فقر، تخریب محیط زیست، های ناگوار معرض بحران
فقدان خدمات شهری، نزول زیربناهای موجود، فقدان دسترسی 

های مربوط به این موضوع به زمین و سرپناه، از جمله بحران
تقاضا برای رشد پایدار، بازیافت بناهای هستند. بنابراین 

تر را بیش از پیش ترغیب کرده و توجه ملی به مراکز قدیمی
 میان تر را نیز افزایش داده است. درو قدیمی شهری فرسوده

 و شهری مراکز احیای الگوی به که توجهی قابل هایپاسخ
حفاظت و است، رویکرد  شده داده فرسوده و تاریخی محالت

ترین نیروی محرک شکل که اصلی استبازآفرینی شهری 
دهنده به شهرها بوده و کلید موفقیت آن، پرداختن همزمان به 

 بازآفرینی در وجه یک رو این زا .است« حفاظت»و  «توسعه»

 جهت در تالش فرسوده، هایبافت درونزای توسعه و شهری

 در اجتماعی زندگی هایبنیان میان هماهنگی و تعادل ایجاد

از پویش اجتماعی مردم و  استفاده با آن هم هابافت این
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 فرسوده نواحی مشکالت و عوارضآنهاست. در واقع  مشارکت
 در و هستند بعدی چند و چندوجهی خود سرشت به بنا شهری،

 و اجتماعی منزلت افت. نمایدمی بروز خاصی شکل به مورد هر
 به هابافت این کالبدی و کارکردی هاینابسامانی و اقتصادی

 دالیلی از جمله شهری محیط کیفیت شدید بسیار افت همراه
 ارائه به مجاب را شهری ریزانبرنامه و سیاستگذاران که است

 مشکالت و مسائل با مواجهه در نوینی راهکارهای و راهبردها
بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز نیز به عنوان  .است کرده آن

نخستین هسته شکل گرفته شهراهواز، با مشکالتی چون افول 
کیفیت کالبدی، مشکالت دسترسی و ترافیکی، تراکم و تمرکز 

ت تجاری آن و سایر عوامل، بیش از حد جمعیت به علت ماهی
 بودن دارا با ست. ضرورت امر اینجاست که این بافتا روبرو
 نیا در مهم یخیتار یبناها داشتن لحاظ به یخیتار یهاارزش

 قلب عنوان به همه از ترمهم و یفرهنگ یهاارزش و محدوده
های درست و با ریزی، بحث مطالعه و برنامهشهر یتجار تپنده

بنابراین در این کند. پایدار را بیش از پیش طلب میرویکرد 
 کاهش جهت پژوهش سعی شد تا از رویکرد بازآفرینی در

مرکزی  فرسودۀ هایبافت روی بر مذکور، مشکالت و مسائل
تر اشاره شد، . همان طور که پیششود گرفته شهر اهواز بهره

بعاد چندگانه؛ اجتماعی، زیست محیطی، ابازآفرینی شهری 
توان انتظار . زمانی میداردفرهنگی، کالبدی و اقتصادی 

بازآفرینی جامع و موفق را داشت، که بازآفرینی تمامی ابعاد را 
در برگرفته باشد. در این راستا در پژوهش حاضر ابعاد مذکور در 
محدوده بافت فرسوده شهر اهواز از نظر کارشناسان و 

های پژوهش صصان مورد تحلیل قرار گرفت. براساس یافتهمتخ
گذاری فازی نسبی برای ابعاد پژوهش، مشخص شد در وزن

مؤلفه بازآفرینی اقتصادی بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز حائز 
است و بازآفرینی  شدهدر این مرحله  بیشترین وزن نسبی

فرهنگی نیز در رتبه دوم قرار دارد. در این مرحله مؤلفه 
بازآفرینی زیست محیطی از سوی کارشناسان با اولویت کمتری 

بازآفرینی از نظر کارشناسان  ،بنابراینده است. شارزیابی 
شهر اهواز، دغدغه اصلی برای اقدام به بازآفرینی در اقتصادی 
مهم ترین مقوله در این فرایند سرمایه . در واقعاستاین بافت 

زایی در فرایند بازآفرینی و متعاقباً کارآفرینی در گذاری و اشتغال
تواند چشم انداز پایداری باشد که میمحدوده مورد مطالعه می

های بازآفرینی در بنیان رتباطاآفرینی را نیز رقم بزند. در این باز
 دولـتـی، هایبخش بعد اقتصادی آن توجه به مشارکت

 تنوع تحقق گذاری سرمایه در را داوطلبانه و خـصـوصـی
مالی برای اجرای مداوم و  پشتیبان و گذار سرمایه نهادهای

 خالق هایشیوه از بدون توقف طرح های بازآفرینی استفاده
گیری از توان دانش و بهره بر متکی رویکردهای مانند اقتصادی

های نوین اقتصادی و ارائه طرحهای دانش بنیان برای شرکت
-کارآفرین می و مولد هایشیوه و هاطرح کارگیری همچنین به

های تواند مطابق با نتیجه به دست آمده مهم ترین اولویت
بازآفرینی در بعد اقتصادی آن در بافت فرسوده مرکزی شهر 

د نقش رویکردهای شدر ادامه پژوهش سعی  اهواز باشد.
ایداری در کیفیت تحقق بازآفرینی بافت راهبردی و رویکرد پ

تحلیل  فرسوده مرکزی کالن شهر اهواز مورد تحلیل قرار گیرد.
تأثیر رویکردهای راهبردی و پایداری در تحقق با کیفیت 

های بازآفرینی بافت فرسوده شهری در کالن شهر اهواز مؤلفه
نیز نشان داد که رویکرد راهبردی تأثیر بیشتری نسبت به 

ها دارد. این مقوله پایداری در تحقق با کیفیت این مؤلفه رویکرد
دهد که سیاست گذاری استراتژیک و داشتن نگاه نشان می

راهبردی در سطح کالن و نگاه عملیاتی واقع گرا در سطح خرد 
تا چه اندازه در پیشبرد بازآفرینی بافت فرسوده شهر اهواز مؤثر 

  (1001) 5گازی های پژوهش حاضر، با پژوهش. یافتهاست
 )ترکیه( آنکارا زیستی شهر هایدوره که در بررسی استهمسو 

 برای حیاتی عوامل جمله اقتصادی، از هایفرصت وجود
و  ینییآهمچنین  .است شدهبرشمرده  نوسازی و بازآفرینی

آحاد مرتبط با  یتوانمندساز یراخود ب در پژوهش یاردستان
اقدام و برنامه  یفرسوده شهر یهابافت یو نوساز یبهساز

 زهیانگ جادی3 اکه عبارت از دانندیدر سه محور را الزم م یزیر
 جادیا ؛یدولت ریگذاران غ هیمالکان، سازندگان و سرما نیب مؤثر
 هیمشارکت مالکان، سازندگان و سرما یبرا نیاعتماد آفر یفضا

 یمناسب برا یبستر قانون جادیا گر؛یبا همد یدولت ریگذاران غ
که بیشتر  موجود یو رفع موانع قانون یردم به نوسازالتزام م

  .استهای مورد نظر آنها، مؤلفه اقتصادی مؤلفه
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ریزی (. برنامه5313آلبوغبیش، داود و شویچی، جعفر)
مطالعۀ  های فرسودۀ شهریراهبردی بهسازی و نوسازی بافت

جغرافیا و  فصلنامهتهران.  15موردی3 محلّۀ جوادیه منطقۀ 
 .10-03(، 35، )پایداری محیط

(. 5381پوراحمد، احمد، حبیبی، کیومرث و کشاورز، مهناز)
سیر تحول مفهوم بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی نو در 

پژوهشی شهر ایرانی –فصلنامه علمیهای فرسوده شهری. بافت
 .11-93(، 5، )اسالمی

 بازآفرینی ابعاد در (. تأملی5313) شهرام،, جمشیدی
 توسعه و معماری ، المللی سازه بین کنگره دومین ی،شهر

 معماری ، سازه المللیبین کنگره دائمی دبیرخانه تبریز، شهری،
 شهری. توسعه و

مرمت (. 5388حبیبی، سید محسن و مقصودی، ملیحه)
ها ها، تجارب، منشورهای جهانی، روششهری، تعاریف، نظریه

 انتشارات دانشگاه تهران. . تهران3و اقدامات شهری
(. کاربرد 5310)کریمی، فرحناز و شوهانی، محمدخورانی

الگوهای توسعۀ پایدار در بازآفرینی منظر شهری نمونۀ موردی3 
 .503-81(، 01)51، فصلنامه فرهنگ ایالمشهر ایوان. 

جایگاه رویکرد بازآفرینی در (. 5313اکبر. )رنجبر، علی
 ز شهرها )نمونه موردی محله مرکز شهر اهواز(.کاهش فقر مراک

ریزی نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی گرایش برنامهپایان
 شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان.

رویکرد  (.5315زنگی آبادی، علی و مؤیدفر، سعیده)
برزن شش بادگیری  :های فرسودهبازآفرینی شهری در بافت

 .11-50(، 1، )معماری و شهرسازی آرمان شهرمجله شهر یزد. 
(. طراحی شهری 5310سجادزاده، حسن و زلفی گل، سجاد)

در بازآفرینی محالت سنتی با رویکرد محرک توسعه نمونه 
-509(، 35، )فصلنامه آمایش محیطموردی3 محله کلپا همدان، 

595. 

شفیعی دستجردی، مسعود، مرادیان و بروجنی، 
ازی روش مکان گزینی در بازآفرینی س(. مدل5310پیمان)

محالت فرسوده شهری)مطالعه موردی3 محدوده زینبیه اصفهان(. 
 .510-539(، 51)3، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری

(. تدوین سازوکار به کارگیری 5311صباغی، عاطفه)

هاى فرسوده شهرى مطالعه بازآفرینى شهرى در مواجهه با بافت
هاى فصلنامه پژوهشهمدان. موردى3 محله جوالن شهر 

 .11-01(، 5)0 حصار، شهرى هفت

 توزیع بر مؤثر عوامل بندی(، پهنه5311پور، مسعود)صفایی
 مدل استفاده از با خوزستان استان در میر و مرگ جغرافیایی

 ،ایمنطقه ریزیبرنامه فصلنامه .GIS- FAHPترکیبی
(1،)51-18. 

ریزی (. برنامه5311جواد)پور، مسعود و زارعی، صفایی
 تأکیدهای فرسوده شهری با محور و بازآفرینی پایدار بافتمحله

بر سرمایه اجتماعی. نمونه موردی3 محله جوالن شهر همدان. 
 .510-531(، 13)9، مجله آمایش جغرافیایی فضا

باغ، پور، مسعود، علیزاده، هادی و دامنصفایی
اف کالن بافت (. سنجش میزان اولویت اهد5313صفیه)

فرسوده مرکزی اهواز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی 
(، 31)51 ،فصلنامه جغرافیا و توسعه. FAHPگروهی فازی 

19-81. 
(.  5311پور، مسعود و مدانلوجویباری، مسعود)صفایی

. های زمین شهری در بازساخت بافت فرسوده شهریسیاست
 .نشر نیبگ کرج3

 . شاهرود3گیری چند معیارهتصمیم(. 5381عطایی، محمد)
 .ات دانشگاه صنعتی شاهرودانتشار

(. بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا3 تأملی 5310لطفی، سهند)
فصلنامه هنرهای های فرهنگی و کنش بازآفرینی. بر بن مایه

 .11-01(، 01، )معماری و شهرسازی -زیبا

(. بازآفرینی 5315ابراهیم)لطفی، سهند و زرگرمرندی، 
آغازی بر مرمت  :شهری و بازتعریف معیارهای فرسودگی

 .11-50(، 18، )دوماهنامه شهرنگارشهری پایدار. 

 بینی پیش و (. تحلیل5310ملکی، سعید و علیزاده، هادی)
 فصلنامهایران.  گردشگری صنعت در پایداری هایشاخص
 .18-31(، 10)51، جغرافیایی فضای

طرح بهسازی و (. 5315مهندسین مشاور نقش پیراوش. )
جلد اول)سنجش وضعیت و  نوسازی بافت فرسوده شهر اهواز.

 تحلیل(، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران.
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