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چکیده
امروزه مسئله بافت های تاریخی از جمله مسائل مهم در حوزه های شهرسازی و معماری می باشد .یکی از عوامل تاثیر گذار بر باززنده
سازی این بافت ها وجود کاربری های محرک هستند که در توسعه و پویایی بافت های تاریخی بسیار تاثیر گذار می باشند .هدف این
پژوهش ارزیابی تاثیر کاربری های محرک بر باززنده سازی بافت های تاریخی ،مرکزی ،عامری و خرمکوشک واقع در شهر اهواز است.
عوامل و معیارهای تاثیر گذار کاربری های محرک بر باززنده سازی و پویایی این بافت های تاریخی چیست؟ به عنوان سوال اصلی پژوهش
مطرح شده است .با توجه به مقایسه تطبیقی سه بافت تاریخی مرکزی ،عامری و خرمکوشک روش تحقیق این پژوهش بصورت توصیفی و
تحلیلی و یافته های بدست آمده از طریق مدل  Ahpو با استفاده نرم افزار  expert choiceانجام شده است .نتایج تحقیق نشان می
دهد بافت مرکزی با میانگین وزنی  ،0/691در رتبه نخست ،عامری با میانگین وزنی  0/209و خرمکوشک با میانگین وزنی  0/100در رتبه
های دوم و سوم قرار گرفتند .همچنین با توجه به ارزیابی صورت گرفته ،معیارهای اجتماعی با میانگین وزنی  ،0/459اقتصادی با میانگین
وزنی  ،0/285کالبدی با میانگین وزنی  0/ 137و زیست محیطی با میانگین وزنی  ،0/119بر تاثیر گذاری کاربری های محرک بر پویایی و
باززنده سازی این سه بافت موثر هستند.
واژگان کلیدی :کاربری های محرک ،بافت های تاریخی ،باززنده سازی ،پویایی ،اهواز
نحوه استناد به مقاله:
اسکندی ،آنوش ،بابائی مراد ،بهناز ،موسوی ،سید علیرضا .)1399(.ارزیابی تاثیرات کاربری های محرک شهری بر باززنده سازی بافت های تاریخی
با رویکرد پویایی (مقایسه تطبیقی بافت های مرکزی ،عامری و خرمکوشک اهواز) .فصلنامه پژوهشی -تخصصی شهرسازی و معماری هویت محیط،
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-1مقدمه
محالت تاریخی واجد ویژگی های ارزشمند و منحصربه فردی هستند که آنها را از سایر بافت های شهری متمایز می سازد
درعین حال این محالت برای رفع نیازهای ساکنان خود ناچار به پذیرش تغییراتی هستند که سرعت آن باید متناسب با طرح
نیازهای شهروندان در آن جامعه داشته باشد .بدیهی است محیطی که نتواند خود را با نیازهای شهروندان تطبیق دهد ،به
تدریج وارد فرایندی شده که فرسودگی را به همراه خواهد داشت( .حسن زاده ،سلطان زاده .)2 ،1396 ،یکی از سیاست های
نوین در توسعه شهری به طور عام و در بازآفرینی بافت های نابسامان شهری به طور خاص ،به کارگیری اقدامات و پروژه های
محرک توسعه با هدف تسریع و تسهیل فرایند تحول در این بافت ها با بهره گیری از مشارکت و توان اجتماعی ساکنان و
استفاده از ظرفیت های محلی می باشد( .پریزادی و همکاران .)3 ،1396 ،محرک توسعه در پی بازسازی مداوم بافت شهر
بصورت تدریجی است ،به همین دلیل محرک تنها یک محصول نهایی منفرد نیست ،بلکه عنصری است که در ارتباط با بافت
شکل گرفته و آن را وادار و هدایت به سمت توسعه های بعدی می نماید( .هاشمی و همکاران .)4 ،1397 ،در واقع پروژه های
محرک تالش می کند تجدید ساختار مجدد را انجام دهد .پروژه های محرک توسعه توانایی تأثیر بر فرم ،کاراکتر و کیفیت
عناصر شهری را دارا بوده و عموماً زنجیرهای کنترل شده از واکنش های محرک را در پی دارند و عالوه بر ارتقای شرایط
کالبدی ،تحوالت اقتصادی و اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت و موجبات هم افزایی بین گروه های ذینفع مختلف و منابع
موجود را فراهم می کنند( .عزیزی ،بهرا.)2 :1396 ،
باززنده سازی شهری به عنوان یکی از مفاهیم مربوط به مرمت و حفظ بافت های قدیمی شهر ،تعاریف متعددی داشته است که
با تکامل دانش بشری کامل تر شده اند( .عالیی .)31 ،1397 ،مسئله باززنده سازی شهری در حال حاضر یکی از موضوعات
اساسی می باشد که با بهبود کیفیت محیط زیست و مشکالت توسعه پایدار مرتبط است .این موضوع به طور مستقیم به
ساکنین محلی ارتباط داشته و در بکارگیری امکان مشارکت مردم در ارائه طرح ها و تصویب آنها موثر است .از سوی دیگر این
موضوع در معرض فشار جامعه مصرف گرا ،تبلیغات ،قدرت های اقتصادی و سیستم حقوقی قرار دارد .باززنده سازی شهری
موضوعی است که هم برنامه ریزان شهری ،هم معماران و هم اقتصاد دانان و جامعه شناسان با آن درگیر هستند .هر یک از این
متخصصان دیدگاه خاص خود را دارند .باززنده سازی شهری عاملی مهم برای حفظ و پایداری شهر است( .دوستی ،نصیری،
 .)2 :1394در فرآیند باززنده سازی شهری ،تحلیل های اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی صورت می گیرد .گرچه دوران
بازسازی شهری و همراه با آن اعتبارات دولتی حامی آن به سر آمده ،تالش برای باز زنده سازی شهرها همچنان ادامه دارد.
حفظ و احیاء محالت تاریخی و خیابان های اصلی مرکز توجه قرار گرفته است( .براون .)129 ،1393 ،2خلق فضای شهری پویا
که با نیاز های اجتماعی ،فرهنگی ،زیست محیطی ،فیزیکی ،روانشناسانه و اقتصادی مردم جامعه هماهنگ باشد همواره کار
بسیاری از امر طراحی فضای شهری بوده است (پاشا زانوسی و همکاران .)2 ،1394 ،مسئله ی پویایی فضاهای عمومی شهری
پدیده ای مثبت در این راستا به شمار می آید .مرکز محله های تاریخی با شاخصه های کیفی و کمی خود قابلیت آن را دارند
که در نقش عرصه های نیمه عمومی در ساختار های شهری تاریخی که روزگاری تولید کننده محیط های ساخته شده محلی
پایدار و پویا بوده اند ،به عنوان الگویی مثبت در ارائه ی راهکار های مناسب در ایجاد مکان های پویا  -با فعالیت ها و تعامالت
اجتماعی باال -در طراحی های شهری جدید مورد توجه ،بازشناسی و بهره برداری قرار گیرند( .رئوفی ،خواجه پور.)1 ،1397 ،
بافت های تاریخی شناسنامه و هویت هر شهر هستند که شهر را معرفی می کنند و هنر شهرسازی مردمان آن را نشان می
دهند .بافت ها و بناهایی که بیانگر این شاخص ها هستند باید حفظ شوند .شهر اهواز نیز دارای بافت های تاریخی می باشد از
جمله بافت های تاریخی اهواز می توان به بافت های مرکزی ،عامری و خرمکوشک اهواز می باشند به طوریکه این بافت ها
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هسته اولیه ی شهر را تشکیل می دادند .علی رغم موقعیت مناسب و نزدیکی به محالت مهم اهواز و همچنین وجود کاربری
های محرک در این بافت ها ،با توجه به تحوالت و رشد سریع شهرنشینی این بافت ها از لحاظ ساختارهای اجتماعی،
اقتصادی ،کالبدی و زیست محیطی نتوانسته اند خود را با این تحوالت وفق دهند .سیاست های غلط ،بی توجهی مسئولین و
نبود طرح های مناسب برای احیا و باززنده سازی این بافت ها که موجب پویایی این بافت ها شود ،باعث افول و فرسودگی آن
ها شده است این امر سبب کاهش تدریجی جمعیت و جایگزینی مهاجران به جای اقشار بومی ،پایین آمدن سطح امنیت ،و
غیره شده است .در پژوهش حاضر به ارزیابی تطبیقی و تاثیرگذاری کاربری های محرک بر باززنده سازی بافت های مرکزی،
عامری و خرمکوشک با رویکرد پویایی از طریق معیارهای کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی پرداخته خواهد شد.
-2مبانی نظری
بافت های تاریخی شهرها در بردارنده ارزش های تاریخی فرهنگی بوده و میراث گرانبهایی برای نسل های آتی به شمار می
آید .اهمیت و ارزش این ها بافت آنچنان است که هم اکنون با محدودترین امکانات ضروری ،توانسته اند توجه بسیاری را به
خود جلب نمایند (صدیق ارفعی و همکاران .)2 ،1394 ،در بررسی ط رح های مرمت یا احیای بافت ،بیش از هر چیز ،توجه به
بازگشت زندگی به بافت هایی است که در حال حاضر پویایی و بازده خود را نداشته و رفته رفته به مکان هایی غیر قابل
استفاده یا استفاده به میزان حداقل ،تبدیل شده اند (شیخی ،خواستار .) 2 ،1396 ،خالی شدن این بافت ها از ساکنان بومى و
اصلى محله هاى تاریخى و قدیمى شهر و جایگزینى مهاجرین با سطح درآمد پایین پیامدهایى چون شکل گیرى کانون هاى
بزهکارى ،بحران هویت ،توسعه افقى شهر ،ایجاد شهرک هاى پیرامونى و حومه اى ،مشکل تأمین زیرساخت ها را به دنبال دارد
(عقیلی ،بنیادی .)2،1397،عدم امنیت ،کمبود خدمات و تاسیسات شهری ،عدم مشارکت مردم ،عدم حسن تعلق مردم ساکن
بافت ها در برخی محورها سبب بروز مشکالتی شده و سبب شده تا اقدامات نوسازی و احیا آن ها را با مشکل و موانع برخورد
کنند .توجه به نوسازی و احیا بافت ها ضرورتی است که نه تنها به لحاظ کالبد و عملکرد بلکه به لحاظ اقتصادی اجتماعی،
فرهنگی و گردشگری از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد (صدیق ارفعی و همکاران .)11 ،1394 ،کوتاهی در امر مرمت
و احیای آنها و عدم برنامه ریزی درست و اصولی در این زمینه ،صرف نظر از پیامدهای اجتماعی  -مدنی ای که به همراه دارد،
به منزله پس زدن ثروت های ملی و اهمال در انتقال میراث ارزشمندی است که از پیشینیان به ما رسیده است و باید به همراه
ارزش های عصر حاضر ،غنی تر از گذشته ،به آیندگان منتقل گردد (علی زاده قناد ،مبهوت .)8 ،1394 ،امروزه باززنده سازى
فرآیندى ضرورى جهت پایدارى محیط یا به عبارت بهتر براى بهبود کیفیت آن مى باشد .اتفاقی که در سال هاى اخیر فکر
بسیارى از سیاست گذاران و طراحان شهرى را جهت استفاده حداکثرى از توان هاى بالقوه مناطق فراموش شده شهرى به خود
مشغول کرده است ( رجایی رامشه .)2، 1392 ،باززنده سازی شهری به منظور بازگرداندن زندگی دوباره به جوامع و اقتصاد
شهری و همچنین بهبود بخشیدن به اراضی فرسوده و فعالیت های ناکارآمد جاری در آن و ایجاد فرصت های نوین و محیط
زیست بهتر برای نسل های بعدی انجام می گیرد( .لی 3و ری .)148 ،2007 ،4از جمله راهکارهایی که می تواند باعث احیا و
باززنده سازی بافت های تاریخی شود توجه به کاربری های محرک شهری می باشند ،که با هدف ایجاد شهری جذاب و احیاء
مجدد مراکز تاریخی و با ارزش ظهور کردند( .دوت .)2009, ،5در رویکرد محرک توسعه بدون نیاز به مداخالت و سرمایه
گذاری های وسیع ،قابلیت تاثیر بر اجزای موجود امکان پذیر است .در این فرایند ایجاد تحول ،می بایست تغییرات اساسی
ایجاد نکند و با تاثیرگذاری بر عناصر موجود زندگی معاصر را در بافت قدیم به جریان اندازد (سجاد زاده ،زلفی گل.)8 ،1394 ،
بدیهی است وجود کاربری های محرک شهری بر باززنده سازی بافت های تاریخی بسیار تاثیرگذار است .باززنده سازی این
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بافت ها و بازگرداندن آنها از طریق محرک های شهری ،به چرخه زندگى شهری راه حل مناسبی برای ایجاد پویایی و تحرک
در این محالت می شود.
-1-2پروژه محرک توسعه شهری
پروژه های محرک توسعه همانند موجی که در یک دریاچه ایجاد می شود میی توانید عیالوه بیر ترغییب سیاکنان بافیت هیای
فرسوده ،ساکنان بافت های مجاور را نیز ترغیب به نوسازی کند  .محرک های توسعه بعنوان بستر مکانی کارکردهای اجتماعی،
شان زندگی در این بافت ها ارتقا داده و انگیزه نوسازی و سرمایه گیذاری خصوصیی را افیزایش میی دهنید( .چالشیگر ،عالییی،
.)2 ،1394
-2-2ویژگی های پروژه های محرک شهری
به طور کلی می توان گفت پروژه های محرک توسعه شهری یا کاتالیزور شهری دارای هشت ویژگی به شرح زیر است:
 -1عنصر جدید (پروژه محرک شهری) عناصر پیرامونش را تغییر می دهد.
 -2عناصر پیرامونی موجود به گونه ای مثبت تغییر یا ارتقا می یابند.
 -3این واکنش کاتالیستی به زمینه (بافت پیرامونی) آسیب نمی زند.
 -4واکنش کاتالیستی مثبت نیازمند درک مناسب و جامع از زمینه می باشد.
 -5همه ی واکنش های کاتالیستی یکسان نیستند.
 -6طراحی کاتالیست شهری دارای یک روند استراتژیک می باشد.
 -7محصول نهایی یک واکنش کاتالیستی ،بهتر از جمع اجزای تشکیل دهنده آن است.
 -8اقدام اولیه (کاتالیست) قابل شناسایی باقی می ماند.
این ویژگی ها بررسی پروژه های تجدید حیات مراکز شهری آمریکا ،به ویژه مرکز خرید خیابان گرند در شهر میلواکی در کتاب
معماری شهر آمریکا؛ کاتالیستی در طراحی شهرها به دست آمده است( .کنگسومبات.)2012 ،6
-3-2عوامل موثر بر محرک ها توسعه شهری
 -1ارتقا و توسعه زیرساخت ها ،شبکه معابر و تجهیز و گسترش فضاهای عمومی :تجهیز قلمرو عمومی ،توسعه و ارتقاء
زیرساخت های شهری ،بهبود شبکه معابر و توسعه و ارتقاء فضاهای عمومی در مقیاس شیهری و محلیه ای بیه عنیوان یکیی از
مهمترین اقدامات محرک نوسازی به شمار می رود .با اجرای این سیاست ،ضمن تحکیم ساختار و استخوان بندی بافت ،عیاملی
وحدت دهنده و انسجام بخش در محدوده هدف احیاء و تقویت می گردد( .سجادزاده ،زلفی گل.)7 ،1394 ،
 -2توسعه و تامین خدمات شهری -محله ای :مجموعه برنامه های عملیاتی که با هدف تامین خدمات مورد نییاز محیدوده
در مقیاس شهری و محله ای عرصه های مشخصی را منطبق با طرح های مصوب باالدست و یافته های طیرح هیای بهسیازی و
نوسازی بافت فرسوده به خدمات مورد نیاز محله و محدوده اختصاص می دهد( .سجادزاده ،زلفی گل.)7 ،1394 ،
Kongsombat
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 -3الگوسازی :به مجموعه ای از طرح ها و برنامه های عملیاتی اطالق می گردد که بیا هیدف ارائیه ییک میدل ییا نمونیه ای
مناسب ،زمینه های اجرای کمی و کیفی برنامه های بهسازی و نوسازی را فراهم نموده و فرایند اجیرای اقیدامات توسیط میرد،
سرمایه گذاران ،محققین ،سازندگان و سایر نهادها و سازمان های ذی مدخل را تسیریع و تسیهیل نمایید( .صیوفی و همکیاران،
.)13: 1395
 -4بازنده سازی مجموعه ها و فضاهای شهری تاریخی :به طرح ها و برنامه های عملیاتی اطالق می گردد که براساس آن
محدوده ای از قلمرو عمومی بافت در چارچوب طرح های مصوب باال دست مورد برنامه ریزی بهسازی و نوسازی قیرار گرفتیه و
با مکانیزم معین و مشارکت بخش خصوصی ،برنامه بهسازی و نوسازی این مجموعه ها اجیرا میی گردنید( .صیوفی و همکیاران،
.)13: 1395
-4-2ابعاد محرک های توسعه
-1-4-2کالبدی فضایی :سیمای کالبدی و کیفیت زیست محیطی شهرها در محله های شهری ،نماد شکوفایی ،کیفیت
زندگی و اعتماد شهروندان و موسسات می باشد ،از سوی دیگر واحدهای مسکونی فرسوده ،قطعات خالی زمین و کارخانه های
متروکه و مراکز شهری رو به زوال نماد فقر و رکود اقتصادی شهر هستند که در اغلب موارد نشانه رکود و یا عدم توانایی شهر
در تطبیق و سازگاری خود با تغییرات شدید اقتصادی و اجتماعی است .تاسیسات زیربنایی ناکارآمد و نامطلوب ،ساختمان های
کهنه و فرسوده می توانند علت رکود و زوال باشند( .رابرتز.)119 ،2000 ،7
-2-4-2اجتماعی فرهنگی :بعد اجتماعی و فرهنگی پروژه های محرک توسعه شامل آموزش ،امنیت و مشارکت حداکثر
می باشد( .علی نژاد  .همکاران.)7 ،1398 ،
اقتصادی :پروژه های محرک توسعه در بعد اقتصادی شامل قیمت زمین ،تبدیل عملکرد های مطلوب به کاربری های فعال و
جذب سرمایه گذاری برای رونق دادن به محله های سنتی می شود( .علی نژاد  .همکاران.)8 ،1398 ،
زیست محیطی :امروزه کیفیت زیست محیطی یکی از عناصر ضروری تصمیمات مکانی بسیاری از شرکت ها و افراد با مهارت
باال می باشد .حفظ و نگهداری از درختان در محله ،کاهش آلودگی و تلطیف شرایط عرصه های موجود در بافت از عوامل در
پروژه های محرک توسعه محسوب می شود( .رابرتز.)121 ،2000 ،
-3-4-2مفهوم باززنده سازی
باززنده سازی شهری به معنای بهبود کیفیت زندگی و سرمایهگذاری در آینده است .همچنین اصطالح باززنیده سیازی شیهری
مترادف با بازسازی شهری یا نوسازی شهری است).آلپوپی ، 8مانول.)179 ،2013 ،9

-5-2ابعاد باززنده سازی بافت های تاریخی:
-1-5-2باززنده سازی کالبدی

محله ای که در آن احیا و باززنده سازی موفق کالبدی صورت گرفته باشد ،با مرمت مطلوب به خوبی حفظ می شود :آلودگی از
ساختمان های قدیمی زدوده می شود و بناها مرمت می شوند؛ وضعیت خیابان ها بهبود می یابد و کل محدوده ظاهری
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آبرومند به خود می گیرد .همین تصاویر مثبت است که مکانی را برای سرمایه گذاران ،بازدید کنندگان و سیاکنان جیاذب میی
کند( .غیاثی.)108 :1390 ،
-2-5-2باززنده سازی اقتصادی

در این بخش عالوه بر ارزیابی های ضروری برای امالک ،تالش ها و توجهات باید مستقیما بیه سیمت زیرسیاخت هیا و توسیعه
اقتصادی محله ها و همچنین انگیزه های بهره برداری هر چه بیشتر از ساختمان های تاریخی جهت دهی شود .به این ترتییب،
باززنده سازی محله های تاریخی شهری هم نوسازی بافت کالبدی و هم بهره برداری اقتصادی فعال از ساختمان ها و فضیاها را
مد نظر قرار می دهد( .غیاثی.)108 :1390 ،
-3-5-2باززنده سازی اجتماعی

در این زمینه ،آنچه اهمیت دارد این است که قلمرو همگانی به عنوان ساختاری کالبدی و همچنین اجتمیاعی در نظیر گرفتیه
شود .در این میان نه تنها به قلمرو عمومی کالبدی تعریف شده ای از نظر فضایی نیاز است ،بلکه قلمرو عمومی نیز خود نیاز بیه
حیات بخشی به دست مردم دارد؛ با حضور و استفاده مردم است که فضاها تبدیل به مکان می شوند( .غیاثی.)108 :1390 ،
جذب نهادها و سازمان های آموزشی و پژوهشی ،رسیدن بیه ارزش هیا و ترجیحیات جامعیه و گیروه هیای مختلیف اجتمیاعی،
سازماندهی مجدد ساز و کارهای انطباق تصمیم با مردم ساالری ،افزایش میزان فضای همکاری و مشارکت ،توجیه بیه تعیامالت
میان سازمان ها و نهادها و روابط درونی انها .از جمله عوامل اجتماعی باززنده سازی می باشند( .النگ.)2005 ،10
-4-5-2باززنده سازی زیست محیطی

باززنده سازی شهری باید سبب ارتقاء توسعه ی متوازن و مدیریت اقتصاد جامعه و محیط زیست گیردد .البتیه دسیت ییابی بیه
چنین رویکرد یکپارچه ای ،مستلزم احیاء خالقیت های جامعه و به کارگیری آن در باززنده سازی می باشد( .دوستی ،نصییری،
.)4 :1394
جدول  -1تعاریف باززنده سازی بافت های تاریخی از دیدگاه صاحب نظران
تعاریف

صاحبنظران
(فرخنده جوهری ،محمد
رضا پورجعفر ،محمد رضا
مثنوی.)26 ،1391 ،

باززنده سازی بازگرداندن و رساندن یک مکان به عنوان محلی برای زندگی و ارائه راهکارهایی برای ارائه زندگی دوباره به
یک مکان و ایجاد فرصت برای افراد ساکن در محل ،جهت بهبود خانه هایشان یا ساخت خانه جدید با استفاده از کمک
های مالی دولت و انجمن ها و غیره می باشد.

(حسینی کومله و ستوده
علمباز)1392 ،

باززنده سازی شهری معاصر تنوعی از موضوعات و مسائل را دربرمی گیرد و از آنجایی که شهرها در حال تغییر و تحول
دائمی هستند،این موضوعات و مسائل نیز تحت تأثیر محر ک ها و متغیرهای گونا گون درونی و بیرونی به طور دائم تغییر
می یابند .از این رو ارائه یک تعریف از مفهوم باززنده سازی شهری به طور گریزناپذیری نیازمند یک رویکرد یکپارچه و
تحلیل جامع از پویایی و تغییرپذیری شرایط در شهرهای معاصر می باشد .باززنده سازی شهری به منظور بازگرداندن
زندگی دوباره به جوامع و اقتصاد شهری و همچنین بهبود بخشیدن به اراضی فرسوده و فعالیت های نا کارآمد جاری در آن
محیط زیست بهتر برای نسل های بعدی انجام می گیرد .و ایجاد فرصت های نوین

)Sibel (2010,18

باززنده سازی شهری به عنوان ارتباط دهنده محیط زیست  ،تغییرات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ،طرح شهری ،میراث.
(عالیی.)33 ،1397 ،

Lang

10

فصلنامه پژوهشی -تخصصی شهرسازی و معماری هویت محیط ،دوره ،1شماره ،2بهار 1399
-6-2پویایی فضای شهری

فضاهای شهری پویا به آن فضاهای اطالق می شود که روح تحرک در آن ها به وضوح نمایان باشد .این فضاها درست در نقطیه
مقابل فضاهای ایستایی قرار دارند که روح مکث ،تامل ،سکون و توقف در آن مشهود و غالب است .عملکردهای فضاهای پویا در
عین کثرت ،همگن و هماهنک می باشند؛ بدین صورت که در یک فضای شهری پویا و مطلوب ،امکان حرکت ،تعامل و انتخاب،
به طور مستمر برای استفاده کنندگان فراهم است .به نظر می رسد ویژگی های مهمی که دربیاره فضیاهای پوییا ،میورد توجیه
تحلیل گران شهری قرارگرفته ،عملکردهای اجتماعی اجزای فضاها می باشد که موجب شکل گیری نوعی آداب هماهنگ بیین
فرد ،گروه های اجتماعی و اجزای فضاهای پویای شهری می شود .قابل ذکر است که در فضای شهری پویا صحبت از همگنی و
همخوانی اجزا با همدیگر نیز مطرح می شود (سرور و همکاران.)35 ،1395 ،
-1-6-2پویایی شهری

پویایی شهری ابزاری مدیریتی برای تحلیل سیاست های شیهری اسیت( .ادوارد آلفلید .)1 ،2014 ، 11در واقیع پوییایی شیهری
نظریه ای را ارائه می دهد که درک مفهومی از کل شهر را در بر می گیرد .این امر می تواند فعالیت هیای مختلیف کیه ارتبیاط
تنگاتنگی دارند را تسهیل کند( .ادوارد آلفلد.)3 ،2014 ،
-2-6-2عوامل موثر در پویایی و سرزندگی فضاهای شهری

این عوامل شامل تحرک ،تغییر اجتماعی ،فراغت و گردشگری ،جاذبه ها و جذابیت هایی مانند مراکز خیرده فروشیی ،کیاربری
مسکونی ،مراکز فرهنگی و هنری توانایی دسترسی ،آسایش ،امنیت و هویت شیهری میی باشیند( .چی مین-160 ،1384 ،12
.)152
جدول  -2شاخص های سنجش پویایی فضای شهری(منبع ،سرور و همکاران)6، 1396 ،
معیار

مولفه

شاخص ها

کالبدی

دارا بودن ساختار و فرم مناسب و
انعطاف پذیر

 -1ساختار مناسب و پایایی فرم فضا  -2وجود عرصه عمومی و عناصر کالبدی و طبیعی در
فضا  -3قابلیت تغییر پذیری فضا برای استفاده های گوناگون . 4 ،همبستگی و نحوه اتصال
فضاها به کل فضای شهری

عملکردی

وجود کاربری های مختلط و
گوناگون

 -1کارایی و سازگاری کاربری ها  -2تنوع در کاربری های اطراف فضاها  . 3پاسخگویی
فضا به گروه های مختلف اجتماعی  . 4تعامل بین مجتمع تجاری را با دیگر مراکز تجاری
و اداری

کالبدی و ادراکی

وجود سرزندگی و جذابیت در
فضا از لحاظ داشتن هویت،
تناسبات بصری و حس تعلق

 -1وجود کاربری ها و مراکز جاذب جمعیت  -2ایجاد فضای چند وجهی با ترکیب ساختار
و رنگ  -3وجود نشانه ها و بناهای شاخص و یا دارای احساس تعلق در فضاها و هویت
بخش بودن فضا  -4تناسب ابعاد و اندازه عناصر مصنوع فضا نسبت به محیط  -5انطباق با
فرهنگ بومی منطقه  -6تنوع کاالیی موجود

کالبدی و عملکردی

نفوذپذیری و دسترسی رابطه
مناسب

 -1وجود نفوذ پذیری بصری و عملکردی برای کاربر فضا  -2دسترسی فضا به شریان های
اصلی رابطه  -3رابطه مناسب مسیر پیاده و سواره به فضاها  -4وجود پارکینگ

کالبدی و عملکردی

تامین ایمنی و امنیت

 -1ایمنی و استحکام عمومی فضا  -2امنیت اجتماعی  -3دسترسی رابطه ایمن به فضاها

زمانمند بودن

 -1امکان استفاده از فضا با گذر زمان و عدم تعلق به یک دوره تاریخی  -2امکان استفاده
فضا در شرایط آب و هوایی مختلف و ساعات گوناگون شبانه روز  -3قابلیت پاسخگویی
فضا به نیازهای بروز جامعه

شاخص اجتماعی

 -1افزایش جمعیت  -2درصد تراکم جمعیت

Edward Alfeld
Chapman

103

11

12

ارزیابی تاثیرات کاربری های محرک شهری بر باززنده سازی بافت های تاریخی با رویکرد پویایی ،آنوش اسکندری ،بهناز بابائی مراد..... ،

-3پیشینه تحقیق
علی نژاد و همکاران در سال  1398در پژوهشی با عنوان ارزیابی بازآفرینی بافت های با ارزش تاریخی بر مبنای رویکرد محرک
توسعه نمونه موردی :محله بازار کهنه قم انجام دادند .هدف تحقیق بازآفرینی بافت های تاریخی با رویکرد محرک توسعه انجام
در محله بازار کهنه قم می باشد .که در چهار بعد کالبدی  -فضایی ،اجتماعی  -فرهنگی ،اقتصادی و زیست محیطی مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که پروژه های محرک توسعه با کیفیت محیط پیرامونی ارتباط معناداری دارد.
عالیی در سال  1397پژوهشی با عنوان باززنده سازی بافت تاریخی شهر فاس با اولویت حفظ منظر بومی آن انجام داد .در این
مقاله به یک پروژه باززنده سازی شهری پرداخته شد و بر اساس انگاره های نظری این حوزه ارزیابی شد .پروژه باززنده سازی
مدینه فاس در جریان سفر به کشور مراکش مورد بازدید قرار گرفته است ،نتایج نشان می دهد که پروژه باززنده سازی بافت
تاریخی فاس با هدف تجدید حیات و بازگرداندن زندگی به آن سعی بر آن داشته تا با تقویت و بهبود شرایط زندگی ،به تثبیت
جمعیت ساکنان بومی در مدینه بپردازند.
سجاد زاده و همکاران در سال  1395پژوهشی با عنوان نقش بازآفرینی با رویکرد محرک توسعه در محالت سنتی (نمونه
موردی :محله حاجی شهر همدان) انجام دادند .این پژوهش به دنبال شناسایی رویکردی کارآمد است تا بتوان به یک بازآفرینی
جامع در جهت توسعه محله دست یافت .نتایج نشان داد که می توان با رویکرد محرک توسعه به عنوان بینشی جامع و
یکپارچه به احیا و بازآفرینی محله و همچنین حفظ ارزش های تاریخی و کالبدی آن در جهت تبدیل محله به یک مکان
زیستی هماهنگ با زندگی امروزی و متناسب با شخصیت و هویت تاریخی دست یافت.
علی زاده قناد و مبهوت در سال  1394پژوهشی با عنوان ضرورت بازآفرینی بافت های فرسوده و تاریخی درجهت فضاهای
شهری پویا انجام دادند .در این مقاله ضرورت ،اهداف و راهبردهای ارتقای کیفی بافت های فرسوده و تاریخی بیان شده ،سپس
به بیان فرهنگ سازی نوسازی و توسعه آن برای دستیابی به توسعه پایدار شهری پرداخته شده است .نتایج نشان می دهد در
جریان امر ارتقای کیفی شهری ،نگرش سیستمی حاکم در بافت های قدیم و تاریخی باید به کار گرفته شود ،چرا که ارتقای
کیفی پایدار بدون شناخت دقیق و عمیق اینگونه بافت ها و ساختارهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی آنها ممکن نیست.
بالش زر و جامعی در سال  1394پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر طراحی در بافت تاریخی بر پویایی و رونق بافت ازدیدگاه احیا
و باززنده سازی (نمونه موردی محله سنگ سیاه شیراز) انجام دادند .در این پژوهش ابتدا به اهمیت جهانگردی در بافت های
تاریخی و سپس به تاثیر جهانگردی در بافت های تاریخی شهر شیراز پرداخته شد .نتایج تحقیق نشان می دهد که ترکیب
سبک تاریخی و مفاهیم اجتماعی برای هرشهر یک هویت ویژه را ایجاد می نماید.
شیائولیانگ چنا 13و همکاران در سال  2020پژوهشی با عنوان یادآوری رقابت گذار سریع :سیاست فرهنگی باززنده سازی
شهری در گوانگژو چین انجام دادند .در این مقاله تفاسیر دو پروژه باززنده سازی شهری در گوانگژو ،یعنی پروژه باززنده سازی
با توجه به مطالعات موردی در مورد دو پروژه باززنده سازی شهری در شهر گوانگژو ،پرداخته شده است .یافته ها نشان می
دهد که باززنده سازی شهری مفهومی درهم تنیده با روابط قدرت پیچیده ،گفتمانها و مذاکرات فرهنگی است .همچنین
ارزیابی نهایی پروژه های باززنده سازی نیاز به نگاه به تاثیرات اقتصادی و تاثیرات اجتماعی دارد.

Xiaoliang Chena
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بوترو 14و همکاران در سال  2018پژوهشی با عنوان ارزیابی معیارهای فرآیندهای باززنده سازی شهری :کاربردی از روش
 PROMETHEEدر شمال ایتالیا انجام دادند .این مقاله فرآیند تصمیم گیری مربوط به روش مداخله در باززنده سازی را
بررسی و سناریوهای مختلف باززنده سازی را با توجه به معیارهای کمی و کیفی شامل عوامل کلیدی مانند اجتماعی ،محیطی،
پویایی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار داده است .در نهایت با توجه به ارزیابی صورت گرفته استراتژی های نوسازی جایگزین را
برای محدوده مورد مطالعه ارائه می دهد.
ملیح سین 15و ژاکوب 16در سال  2016پژوهشی با عنوان تحلیل انتقادی پروژه های باززنده سازی شهری در ترکیه :مطالعه
موردی جابجایی اسکان رومی ها انجام دادند .این مقاله با هدف بررسی چگونگی پروژه های باززنده سازی شهری با هدف
کیفیت زندگی شهروندان انجام شده شده است و به فعالیتهای باززنده سازی شهری میپردازد که مردم رم را هدف قرار
میدهد که به طور کلی در مراکز شهرها در ترکیه زندگی میکنند .نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد پروژه های
باززنده سازی شهری تنها بر بهبود ویژگیهای کالبدی پروژه تمرکز دارند ،بدون در نظر گرفتن پیشینه اجتماعی  -اقتصادی
ساکنان ،این شاخص ها استانداردهای زندگی مردم را بهبود نمیدهند .همچنین ،هیچ یک از این پروژهها تسهیالتی را برای
بهبود زندگی اجتماعی یا مهارتهای فنی جهت ایجاد اشتغال فراهم نمیکنند .بلکه به حاشیه نشینی ،مهاجرت و محروم
کردن مردم از جامعه و جلوگیری از حقوق مسکن آنها ادامه میدهد.
کیو هنگ هوانگ 17در سال  2014پژوهشی با عنوان شناسایی هویت شهری به شیوه باززنده سازی شهری با محوریت فرهنگ
انجام داده است .در این مقاله دالیل افول شهرها بررسی شده است .به منظور درک بهتر مردم و تحقق احیای اجتماعی-
اقتصادی و هویت شهری ،سه نمونه موردی روستای هانوک در شهر جئونجو ،روستای هنری چانگ وون در شهر چاندونگ و
شهر چونگجو مورد مطالعه و تحلیل قرار داده است .نتایج بدست آمده نشان می دهد دالیل اصلی افول در این سه نمونه
موردی ،بسته شدن تاسیسات صنعتی ،تغییر در ساختار صنعتی و گسترش شهرها می باشند.
سیفتچی 18و همکاران در سال  2010پژوهشی با عنوان استراتژیهای باززنده سازی شهری در مرکز شهر تاریخی بیشهر انجام
دادند .این مقاله به راهبردها و سیاست های باززنده سازی در مرکز شهر تاریخی بیشهر که از شهرهای متوسط در آناتولی
مرکزی است  ،پرداخته است .در این چارچوب سیاست ها و استراتژی های جامع باززنده سازی شهری در مرکز شهر تاریخی
تدوین شده است .یافته ها نشان می دهد ،مرکز تاریخی بیشهیر که هویت اصلی خود را از دست داده ،دوباره آن را بازیابی می
کند  .و همچنین کیفیت زندگی مردم محلی به وسیله ی باززنده سازی منجر به احیا و فرهنگ سازی می شود.
-4روش پژوهش
روش تحقیق این پژوهش بصورت توصیفی  -تحلیلی می باشد .پژوهش حاضر به منظور ارزیابی تطبیقی سه بافت تاریخی
مرکز ،عامری و خرمکوشک اهواز و تاثیر کاربری های محرک بر باززنده سازی بافت های تاریخی با رویکرد پویایی صورت
گرفته است ،به همین منظور و برای انتخاب گزینه برتر ،یک درخت سلسله مراتبی تنظیم گردید .این درخت از یک هدف
(انتخاب گزینه برتر) ،چهار معیار (کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی) ،در مجموع  12زیر معیار و سه گزینه (بافت
مرکزی ،عامری و خرمکوشک) تشکیل شده است .طراحی پرسشنامه بر اساس درخت سلسه مراتبی (شکل  )1انجام شده است.
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همچنین مطابق با نظر کارشنا سی نگارندگان پرسشنامه ی طرح شده تکمیل شد .ارزیابی صورت گرفته با مدل  AHPو با نرم
افزار  Eepert choiceصورت گرفته است .روش گرد آوری اطالعات بصورت مطالعات اسناد کتابخانه ای و برداشت میدانی
صورت گرفته است.
شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

(منبع :نگارندگان)1399 ،

-5معرفی اجمالی محدوده های مورد مطالعه
-1-5معرفی بافت مرکزی اهواز
بافت مرکزی به عنوان یکی از بافت های تاریخی شهر اهواز واقع در منطقه یک ،با دارا بودن کاربری های محرک که جنبه
تاریخی و ارزش فرهنگی دارند از جمله معین تجار ،هتل قو ،خانه ی دادرس ،خانه ماپار ،سرای عجم و غیره ،همچنین مهم تر
از همه به عنوان قلب تپنده تجاری شهر نیز محسوب می شود( .صفایی پور ،دامن باغ .)1 ،1398 ،که دارای تنوع عملکردی
تجاری ،مذهبی ،درمانی و غیره می باشد  .هر کدام از این کاربری ها به نوعی می توانند کاربری های پشتیبان محرک برای
توسعه ی بافت باشند .محدوده این بخش از فروشگاه رفاه تا پل سیاه و از رودخانه تا بلوار آیت اهلل بهبهانی است .علی رغم
قرارگیری کاربری های محرک مختلف و موقعیت مناسب ،این بافت دارای مشکالتی همچون افول کیفیت کالبدی و تخریب یا
متروکه شدن بناهای تاریخی ،دسترسی و معضالت ترافیکی ،تراکم بیش از حد جمعیت به علت ماهیت تجاری آن منجر به
فرسودگی بافت و مهاجرت ساکنین شده است.
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شکل  .2موقعیت بافت فرسوده مرکزی در شهر اهواز (صفایی پور و همکاران.)76 ،1398 ،

-2-5معرفی بافت تاریخی عامری
محله عامری در نزدیکی بخش مرکزی شهر اهواز و از محالت با پیشینه تاریخی می باشد .این محله هسته ی اصلی شهر را
تشکیل می داده و در اهواز قدیم قرار دارد( .مجتهد زاده ،نام آور .)130 ،1391 ،همجواری با محالتی همچون کیانپارس،
هسته ی مرکزی شهر ،نیوساید و همچنین نزدیک ی به رودخانه کارون این محله در موقعیت مناسبی قرار دارد .این محله علی
رغم بهره مندی از پتانسیل هایی چون نزدیکی به رودخانه ،وجود آستان علی بن مهزیار ،بناهای تاریخی که به نوعی می توانند
نقش کاربری های محرک توسعه را داشته باشند دارای مشکالتی همچون فرسودگی بافت ،کیفیت پایین محیط ،پایین بودن
سطح امنیت  ،عرض کم کوچه ها و دسترسی نامناسب و استقرار گروه های مهاجر در محل باعث از بین رفتن هویت و پویایی
فضای محله شده است .از دیگر مشکالت عمده ی این محله می توان به کمبود فضای سبز و ورزشی ،ازدحام و ترافیک باال،
وجود خانه های مخروبه و متروکه محلی فضایی برای جمع شدن پسماند و آلودگی محیط و تجمع معتادین و افراد بزهکار که
در میزان امنیت محل تاثیرگذار است ،کمبود پارکینگ در اطراف حرم و غیره اشاره کرد.

شکل  :3تصویر هوایی عامری در شهر اهواز (مجتهد زاده ،نام آور)131 ،1391 ،

107

ارزیابی تاثیرات کاربری های محرک شهری بر باززنده سازی بافت های تاریخی با رویکرد پویایی ،آنوش اسکندری ،بهناز بابائی مراد..... ،

-3-5معرفی محدوده خرمکوشک
خرمکوشک نام یکی از قدیمی ترین مناطق شرکتی اهواز است .حدود  90سال از احداث اولین خانه های خرمکوشک سپری
می شود .خرمکوشک همچون تمام محالت اهواز در طی چند سال گذشته دستخوش تغییر بوده است( .متولی .)1397 ،در
جنوبی ترین بخش خرمکوشک انبارهای مواد نفتی شرکت پخش قرار دارد .این محله در نزدیکی عامری قرار دارد .این بافت
همچون بافت های مرکزی و عامری دارای مشکالت مشترکی نظیر امنیت پایین ،کیفیت پایین خانه ها و فرسودگی می باشد.

شکل  :4تصویر هوایی خرمکوشک

شکل  :5موقعیت بافت های مرکزی ،عامری و خرمکوشک (آمارنامه کالنشهر اهواز)11 ،1392
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-6بحث و یافته های پژوهش
برای ارزیابی و انتخاب نمونه ای برتر ،از طریق مدل  AHPو با استفاده نرم افزار  expert choiceچهار معیار؛ کالبدی،
اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی بصورت مقایسه زوجی مورد مقایسه قرار گرفتند .در جدول  3رتبه بندی معیارها بر
اساس رتبه بدست آمده مشخص شده است.
جدول  -3اوزان محاسبه شده معیارها در نرم افزار expert choice
رديف

نام شاخص

ارزش وزني

رتبه

1

اجتماعی

0.459

1

2

اقتصادی

0.285

2

3

کالبدی

0.137

3

4

زیست محیطی

0.119

4

(منبع :نگارندگان)1399 ،

در جدول ذیل بر اساس مقایسات زوجی صورت گرفته ،نتایج نهایی اوزان زیر معیارهای موثر برای باززنده سازی و پویایی این
بافت ها از طریق کاربری های محرک نشان می دهد؛ در معیار کالبدی ،زیر معیار نفوذ پذیری دارای بیشترین وزن و بعد از آن
زیر معیارهای کیفیت مسکن ،زیبایی شناختی و دسترسی به خدمات شهری در رتبه های بعدی قرار گرفتند .همچنین در
معیار اجتماعی ،زیر معیار امنیت دارای بیشترین وزن و بعد از آن زیر معیارهای مشارکت عمومی ،فضاهای همگانی و حس
تعلق در رتبه های بعدی قرار دارند .در معیار اقتصادی ،زیر معیار قیمت زمین از اهمیت بیشتری نسبت بازیگران اقتصادی
برخوردار بوده است .در نهایت معیار زیست محیطی ،زیر معیار کیفیت محیطی نسبت به بهداشت محیطی در اولویت می باشد.
نتایج در جدول  4آمده است.
جدول  -4اوزان محاسبه شده زیر معیار ها در نرم افزار expert choice
معیارها

زیر معیار ها

وزن زیر معیارها

کالبدی ()0/459

کیفیت مسکن

0/231

زیبایی شناختی

0/183

نفوذ پذیری

0/419

دسترسی به خدمات شهری

0/166

مشارکت عمومی

0/262

امنیت

0/461

حس تعلق

0/124

اجتماعی ()0/285

اقتصادی ()0/137
زیست محیطی ()0/119

فضاهای همگانی

0/153

بازیگران اقتصادی

0/333

قیمت زمین

0/667

کیفیت محیط

0/667

بهداشت محیط

0/333

(منبع :نگارندگان)1399 ،
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نتایج بدست آمده از یافته ها و ارزیابی تطبیقی انجام شده در نرم افزار  expert choiceنشان می دهد بافت مرکزی اهواز
در رتبه نخست و بعد از آن عامری و خرمکوشک در رتبه های بعدی قرار گرفتند .در نمودار زیر اوزان نهایی گزینه های
پژوهش نشان داده شده است.
نمودار  :1رتبه بندی گزینه های منتخب

(منبع :نگارندگان.)1399 ،

با توجه به جدول ذیل ،بعد ارزیابی و مقایسه تطبیقی سه بافت مرکزی ،عامری و خرمکوشک نتایج تحلیل نشان می دهد؛ در
بافت مرکزی به ترتیب معیارهای کالبدی ،اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی در اولویت قرار دارند .و در زیر معیار ها در
معیار کالبدی؛ به ترتیب زیرمعیارهای زیبایی شناختی ،دسترسی به خدمات شهری ،نفوذ پذیری و کیفیت مسکن ،در معیار
اجتماعی؛ به ترتیب زیر معیار های فضاهای همگانی ،امنیت ،مشارکت عمومی و حس تعلق ،در معیار اقتصادی؛ زیر معیار
قیمت زمین و بعد از آن بازیگر ان اقتصادی ،در معیار زیست محیطی؛ زیر معیار کیفیت محیطی نسبت به بهداشت محیط در
اولویت قرار دارند .در بافت عامری به ترتیب معیارهای اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی و کالبدی و در زیر معیارها ،در
معیار کالبدی؛ به ترتیب زیر معیارهای نفوذ پذیری ،دسترسی به خدمات شهری ،کیفیت مسکن و زیبایی شناختی ،در معیار
اجتماعی؛ زیر معیارهای حس تعلق ،مشارکت عمومی ،امنیت و فضاهای همگانی ،در معیار اقتصادی؛ بازیگران اقتصادی نسبت
به قیمت و همچنین در معیار زیست محیطی؛ کیفیت محیط و بعد از آن بهداشت از اهمیت باالیی برخوردار هستند .در
نهایت در بافت خرمکوشک؛ به ترتیب معیارهای ،زیست محیطی ،کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی در اولویت قرار دارند .و در زیر
معیارها ،در معیار کالبدی؛ به ترتیب کیفیت مسکن ،زیبایی شناختی ،نفوذ پذیری و دسترسی به خدمات شهری .در معیار
اجتماعی؛ به ترتیب اولویت حس تعلق ،مشارکت عمومی ،امنیت و فضاهای همگانی در معیار اقتصادی؛ زیر معیار بازیگران
اقتصادی نسبت به قیمت زمین و در نهایت در معیار زیست محیطی؛ زیر معیار بهداشت محیط نسبت به کیفیت محیط
ارحجیت دارند .معیارها و زیر معیار های هر بافت که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند در سه رنگ مختلف برای هر کدام از
بافت ها در جدول  5مشخص شده است.
جدول  -5عوامل تاثیر گذار کاربری های محرک بر باززنده سازی بافت های تاریخی منتخب با رویکرد پویایی
ردیف

مولفه ها

بافت مرکزی

عامری

خرمکوشک

معیارها

کالبدی

0/739

0/148

0/113

اجتماعی

0/664

0/258

0/098

اقتصادی

0/751

0/174

0/075

زیر معیارها

زیست محیطی

0/687

0/162

0/151

کیفیت مسکن

0/731

0/081

0/188

زیبایی شناختی

0/761

0/073

0/166

نفوذ پذیری

0/733

0/199

0/068

دسترسی به خدمات
شهری

0/743

0/194

0/063

مشارکت عمومی

0/691

0/218

0/091
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0/717

0/195

0/088

امنیت
حس تعلق

0/249

0/549

0/157

فضاهای همگانی

0/731

0/188

0/081

بازیگران اقتصادی

0/731

0/188

0/081

قیمت زمین

0/761

0/166

0/073

کیفیت محیط

0/731

0/188

0/081

بهداشت محیط

0/614

0/117

0/268

(منبع :نگارندگان)1399 ،

-7نتیجه گیری
بافت قدیم و مراکز با ارزش تاریخی و فرهنگی شهرهای ایران مملو از بنا های ارزشمندی است که متاسفانه به علت عدم توجه
کافی به این نوع ابنیه ،کم کم رو به زوال و فرسودگی می روند( .علی زاده ،مبهوت .)10 ،1394 ،در این راستا پروژه های
محرک توسعه همانند موجی که در یک دریاچه ایجاد می شود می تواند عالوه بر ترغیب ساکنان بافت های فرسوده ،ساکنان
بافت های مجاور را نیز ترغیب به نوسازی کند (چالشگر ،عالیی .)11 ،1394 ،باززنده سازی بافت های تاریخی می تواند باعث
افزایش سطح کمی و کیفی معیارهای کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی باشد .دستیابی به احیا و باززنده سازی
بافت های تاریخی منجر به پویا تر شدن این بافت ها می شود .با توجه به پیشینه و چارچوب نظری تحقیق به منظور ارزیابی
تطبیقی بین سه بافت تاریخی مرکزی ،عامری و خرمکوشک اهواز ،چهار معیار؛ کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی
در نظر گرفته شد .ارزیابی این بافت ها با مدل  AHPو با استفاده از نرم افزار  Eepert choiceصورت گرفت .نتایج تحقیق
نشان می دهد طبق نظر کارشناسی محققان این پژوهش ،به ترتیب بافت مرکزی ،عامری و خرمکوشک در رتبه های اول تا
سوم قرار گرفتند .همچنین بعد ارزیابی معیارها و زیر معیارها معیار اجتماعی نسبت سایر معیار ها بیشترین وزن را دارا بود.
همینطور از میان زیر معیار ها و مطابق با جدول  ،4مولفه های نفوذ پذیری با میانگین وزنی  ،0/419امنیت با میانگین وزنی
 ،0/461قیمت زمین با وزن  0/667و کیفیت محیط با میانگین وزنی  ،0/667میانگین وزنی بیشتری نسبت به گروه خود
داشتند .بر اساس نتایج کلی پژوهش به منظور باززنده ساز ی و پویایی تر کردن این بافت ها از طریق محرک توسعه شهری،
پیشنهادات زیر ارائه شده است:
 -1استفاده مناسب از زمین های بایر و تخریب بناهای غیر قابل مرمت و جایگزینی با ابنیه مقاوم و کارآمد.
 -2باال بردن سطح امنیت در این مناطق.
 -3مرمت مراکز تاریخی و فرهنگی به منظور ارتقاء سطح کیفیت این مناطق.
 -4اصالح شبکه معابر به منظور دسترسی مناسب و نفوذ پذیر شدن این بافت ها.
 -5ایجاد شرایط مناسب و دادن تسهیالت به منظور مرمت و نوساز کردن به ساکنینی در بناهای فرسوده زندگی می کنند.
 -6ارائه ضوابط تشویقی برای مشارکت در طرح های باززنده سازی این بافت ها.
 -7در نظر گرفتن کاربری ها و نقش افراد ذی نفع و ذی نفوذ در این بافت ها که می توانند عامل محرک توسعه باشند.
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-8منابع
 -1آمار نامه سال ( .)1392شهرداری کالنشهر اهواز .سرزمین و آب و هوا ،فصل اول.23-8 ،
 -2بالش زر ،نازنین و جامعی ،سارا .)1394( .طراحی در بافت تاریخی با هدف رونق و پویایی بافت از دیدگاه احیا و باززنده
سازی نمونه موردی :محله سنگ سیاه شیراز ،مقاله ارائه شده به کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران ،معماری و
شهرسازی ،تهران ،شرکت مدیران ایده پردازان پایتخت ایلیا.
 -3پاشازانوسی ،سعید ،محمد مهدوی ،سیده هانیه نجاتی و خاطره احسنی .)1394( ،تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در
فضاهای شهری ،مقاله ارائه شده به دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران ،معماری و شهرسازی ،ترکیه،
موسسه سرآمد همایش کارین.
 -4پریزادی ،طاهر ،زارعی ،فاطمه ،مرادی ،مهدی .)1396( .ارزیابی محرکهای توسعه شهری در ساختار تاریخی (مورد مطالعه:
بافت تاریخی شهر قم) .مطالعات ساختار و کارکرد شهری.31-7 ،)15(4 ،
 -5جوهری ،فرخنده ،پورجعفر ،محمدرضا ،مثنوی ،محمد رضا .)1391( .تحلیلی پیرامون باززنده سازی مراکز شهری .هفت
شهر(3 ،شماره  41و .35-23 ،)42
 -6چالشگر ،پگاه و علی عالیی ،)1394( ،نقش پروژه های محرک توسعه در بازآفرینی و ارتقا کیفیت بافت های فرسوده
مطالعه موردی :محله فیض آباد کرمانشاه ،مقاله ارائه شده به دومین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم ،مهندسی
و تکنولوژی ،ترکیه  -استانبول ،موسسه پندار همایش پارس.
 -7چ

من ،دیوید ( ، )1384آفرینش محالت و مکان ها در محیط های انسان ساخت  .ترجمه منوچهر طبیبیان و شهرزاد

فریادی ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
 -8حسینی کومله ،مصطفی ،ستوده علمباز ،فاطمه .)1392( .نقش خاطره جمعی در باززنده سازی بافت های شهری :ارائه
راهکار در خصوص ناحیه تاریخی الهیجان .نشریه هنرهای زیبا -معماری و شهرسازی(18 ،شماره .70-79 ،)4
 -9حسن زاده ،مهرنوش ،سلطان زاده ،حسین .)1396( .تدوین مدل مفهومی تحقق پایداری بافت های تاریخی با رویکرد
راهبردی برنامهریزی بازآفرینی .باغ نظر.70-57 ،)56(14 ،
 -10دوستی ،سمیرا و نصیری ،اسماعیل ،)1394( ،باززنده سازی و کیفیت زندگی در مراکز شهری ،کنفرانس ساالنه تحقیقات
در مهندسی عمران ،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار ،تهران ،موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
 -11رجایی رامشه ،سیامک .)1397( .باززنده سازى سواحل جنوبى جزیره کیش با تأکید بر مفهوم هویت .هویت شهر،)4(12 ،
.84-77
 -12ریوفی ،زینب و منصور خواجه پور ،)1397( ،جستجوی الگوهای پویایی مکان در مرکز محله تاریخی شهر ایرانی ،سومین
کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و طراحی شهری ،تبریز ،مقاله ارائه شده به دبیرخانه دایمی کنفرانس -دانشگاه میعاد با
همکاری دانشگاه هنر اسالمی تبریز-دانشگاه خوارزمی -دانشگاه شهرکرد.
 -13زلفی گل ،سجاد ،سجاد زاده ،حسن .)1394( .نقش طراحی شهری در بازآفرینی محالت سنتی با رویکرد محرک توسعه
نمونه موردی :محله کلپا همدان .فصلنامه آمایش محیط.147-171 ،31 ،
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 -14زلفی گل ،سجاد ،سجادزاده ،حسن .)1396( .بررسی نحو فضایی ساختار محله های سنتی با نگرش محرک توسعه (نمونه
موردی :محله حاجی شهر همدان) .جغرافیا و برنامه ریزی محیطی.70-53 ،)4(28 ،
 -15سجادزاده ،حسن ،دالوند ،رضوان ،حمیدی نیا ،مریم .)1395( .نقش بازآفرینی با رویکرد محرک توسعه در محالت سنتی
(نمونه موردی :محله حاجی شهر همدان) .هفت شهر( 4 ،شماره  53و .76-54 ،)54
 -16سرور ،هوشنگ ،کاشانی ،امیر ،صالحی ،وحید ،افضلی ،زهرا .)1396( .سنجش بازار سر پوشیده اردبیل به لحاظ
برخورداری از مولفه های پویایی فضای شهری .فصلنامه علمی  -پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری.64-51 ،)30(8 ،
 -17سرور ،هوشنگ ،صالحی ساریخان بیگلو ،وحید ،مبارکی ،امید ( .)1396تحلیل نقش کاربری های تجاری در پویایی و
ایجاد فضاهای جدید شهری ،مطالعه موردی :مجتمع تجاری الله پارک تبریز .مجله پژوهش های بوم شناسی شهری-29 ،1 ،
42
 -18سرور ،هوشنگ ،کاشانی ،امیر ،صالحی ،وحید .)1395( .درآمدی بر پویایی فضاهای شهری ،با تاکید بر نقش مراکز
تجاری .مراغه :انتشارات مراغه.
 -19شیخی ،حجت و سیده راضیه خواستار ،)1396( ،باززنده سازی ساختار کالبدی بافت تاریخی شهر بیرجند ،مقاله اراده
شده به کنفرانس پژوهش های معماری و شهرسازی اسالمی و تاریخی ایران ،شیراز ،دبیرخانه دایمی کنفرانس.
 -20صوفی ،مریم ،مجتبی رفیعیان و مرتضی طالچیان .)1395( .بررسی و تحلیل رویکرد بازآفرینی فرهنگ محور از میان انواع
رویکردهای محرک توسعه شهری ،مثاله ارائه شده به کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران ،معماری
شهرسازی و محیط زیست ایران ،تهران ،دبیرخانه دایمی همایش -شرکت پویا اندیشان علم و صنعت پارس ،دانشکده فنی
مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق.
 -21صفایی پور ،مسعود ،دامن باغ ،صفیه .)1398( .تحلیل مولفه های بازآفرینی شهری در بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز.
فصلنامه علمی ی پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی .103-122 .)15( 6
 -22صدیق ارفعی ،فریبرز ،علی یزد خواستی ،محدثه قبایی آرانی و فاطمه میرزایی علی آبادی ،)1394( ،بررسی رابطه ی بافت
فرسوده ی شهری و گردشگری ،همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری :چالش ها و راهکارها ،کاشان ،دانشگاه
کاشان.
 -23علی زاده قناد ،نازنین و محمدرضا مبهوت ،)1394( ،ضرورت بازآفرینی بافت های فرسوده و تاریخی درجهت فضاهای
شهری پویا ،سومین کنگره بین المللی عمران ،معماری و توسعه شهری ،تهران ،مقاله ارائه شده به دبیرخانه دائمی کنگره بین
المللی عمران ،معماری و توسعه شهری ،دانشگاه شهید بهشتی
 -24علی نژاد ،احمد ،شریف ،مطوف و کیانوش ذاکرحقیقی .)1398( ،ارزیابی بازآفرینی بافت های با ارزش تاریخی بر مبنای
رویکرد محرک توسعه نمونه موردی :محله بازار کهنه قم ،مقاله ارائه شده به سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به
توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران ،تهران-مرکز همایش های توسعه پایدار ایران ،مرکز راهکارهای دستیابی به
توسعه پایدار.
 -25عزیزی ،محمد مهدی ،بهرا ،بهاره .)1396( .نقش پروژه های محرک توسعه در بازآفرینی بافت مرکزی شهرها :نمونه
مطالعاتی ،بافت تاریخی شهر یزد .نشریه هنرهای زیبا -معماری و شهرسازی.16-5 ،)4(22 ,
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هنر و تمدن شرق.  باززنده سازی بافت تاریخی شهر فاس با اولویت حفظ منظر بومی آن.) 1397( . نیره سادات, عالیی-26
.36-31 ،)20(6
 باززنده سازی در تقابل دو رویکرد جایگزینی اقشار اجتماعی و ماندگاری.)1398( . ناصر، بنیادی، سیده زیبا، عقیلی-27
.81-92 ،)2(13 ، هویت شهر.) محله اوچدکان اردبیل:ساکنین (مطالعه موردی
 سید: ترجمه، طراحی شهری برای قرن شهری مکان سازی برای مردم.)1393( . الیور گیلهم، دیوید دیکسون، لنس براون-28
. انتشارات دانشگاه تهران: تهران.حسین بحرینی
لینک؛
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خرمکوشک-بر-یادداشتی/3699/روز-یادداشت/http://www.petromuseum.ir/content/17
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