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چکیده
از جمله اهداف اصلی پروژههای محرک توســعه ،دســتیابی به بازآفرینی شــهری اســت؛ رویکردی که به
عنــوان یــک اســتراتژی جامع ،برای ایجــاد تغییر در یک مکان با نشــانههای زوال بــه کار میرود .تحقیق
حاضــر ،بــا تدویــن شــاخصهای تحرک و توســعه بافتهای شــهری از متــون نظری و تجــارب عملی ،به
تحلیل نقش این پروژهها در سطح بافت تاریخی شهر یزد میپردازد .برای جامعیت این سنجش ،از 27
شاخص عینی در سه پارامتر سکونتی ،فعالیتی و کالبدی در برزنهای نهگانه بافت مرکزی شهر استفاده
شــده اســت .روش تحقیق در این پژوهش ،تلفیقی از روشهای تحلیلی  F’ANPو  ،TOPSISاستفاده از
متون معتبر جهانی در ارتباط با بازآفرینی و پروژههای محرک توسعه از یک سو ،و تحلیل دادههای ثانویه
مربوط به  850بلوک شهری در محیط نرمافزارهای تحلیل آماری و سیستمهای اطالعات جغرافیایی از
سوی دیگر است .یافتههای تحقیق نشان میدهد عوامل اصلی سنجش نقش پروژههای محرک توسعه
در بازآفرینی بافت مرکزی شهرها شامل شأن سکونتی بافت ،وضعیت کالبدی مسکن و محیط مسکونی،
وضعیت فعالیتی ،وضعیت اقتصادی ،نوســازی کالبدی ،تحرک ساختوســازها ،سرمایهگذاری دولتی و
وضعیت عمومی بافت هســتند .در بافت تاریخی شــهر یزد ،برزن گنبدســبز ،بهترین و برزن زرتشــتیها،
نابسامانترین وضعیت را در ارتباط با شاخص تلفیقی تحرک و توسعه دارد.

واژههای کلیدی
پروژههای محرک توسعه ،بازآفرینی شهری ،تحلیل عاملی ،F’ANP ،تکنیک  ،TOPSISشهر یزد.
*ایــن مقالــه بر گرفته از پایاننامه کارشناســی ارشــد نگارنــده دوم با عنوان "ارزیابی موفقیــت پروژههای محرک توســعه در بازآفرینی بافت مرکزی
شــهرها و ارائه راهکارهای برنامهریزی جهت بهبود اثربخشــی ،موردپژوهی :بافت تاریخی شــهر یزد "،اســت که به راهنمایی نگارنده اول در ســال
 1394در دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران انجام شده است.
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مقدمه
بافــت مرکــزی برخــی از شــهرها ،شــامل محدودههــای تاریخی
و فرســودهای بــوده کــه در بســیاری مواقــع نســبت بــه بافتهــای
پیرامونــی خــود ،دچــار کاهش کارایی شــده و امکان به روز شــدن
بافــت و تغییــر خودبهخــودی ،در آنها از بین رفته اســت .از دیدگاه
ســند ملــی راهبــردی احیــاء ،بهســازی ،نوســازی و توانمندســازی
بافتهــای فرســوده و نا کارآمــد شــهری ،رونــد کنونــی گســترش
بافتهــای فرســوده ،نشــانگر آن اســت کــه ،چنانچــه تدابیــری
پیشــگیرانه بــه کار بســته نشــود ،شــاهد بغرنــج شــدن مســائل
مربــوط بــه اینگونه بافتها خواهیــم بود (وزارت راه و شهرســازی،
 .)5 ،1393ســیر تکاملــی مداخلــه در بافتهــای موجود شــهرها از
بازســازیهای پــس از جنگ جهانــی دوم آغاز میشــود .پس از آن
در دوره نوســازی ،بــه دو مقولــه توســعه مجــدد و تجدیــد حیــات
1
شهری توجه شده و در انتهای این دوره ،رویکرد تعاملی نوسازی
شــکل میگیــرد .ســپس ،بازآفرینــی شــهری در دوره اول خــود بــا
ً
دیــدگاه غالبــا اقتصــادی و از طریــق طر حهای بــزرگ مقیاس برای
توســعههای مجدد پرهزینه مطرح میشــود .ایــن رویکرد در دوره
دوم به ســوی شکل جامعتری از سیاس ـتگذاری و اعمال تمرکز بر
روی راهحلهــای یکپارچه و ارتقای کیفیــت زندگی حرکت میکند
ً
و نهایتا به رویکرد نوزایی شــهری میانجامد (صحیزاده و ایزدی،

 .)59 ،1383رویکردی که امروزه مورد توجه واقع شــده ،بازآفرینی
شهری است که به عنوان یک استراتژی جامع ،دربردارنده ارتقای
وضعیــت ایــن بافتهــا ،بــا اهدافــی همهجانبــه میباشــد؛ این در
حالی اســت که ،معتقدان به پروژههای محرک توسعه ،اتفاق نظر
دارنــد کــه یــک بافت ،بــدون اینگونــه پروژههــا ،بازآفرینــی را تجربه
نخواهد کرد (.)O’Tool et al., 1992, 221
بافت تاریخی شهر یزد که از کهنترین بافتهای تاریخی کشور
و دارای ارزشهای ســرمایهای بســیار میباشد ،در سالهای اخیر
با رکود نسبی مواجه بوده است .این در حالی است که پروژههای
خصوصــی و دولتی زیادی ،شــامل پروژههای مســکونی ،آموزشــی
و تجــاری 2در ایــن بافــت بــه اجــرا درآمدهانــد .از ســوی دیگــر ،بــا
ثبتشــدن بافــت تاریخی شــهر یزد در فهرســت میــراث جهانی ،بر
اهمیــت این بافــت و نتیجه اقدامات شهرســازانه در این محدوده
افــزوده میشــود .از ایــن روی ،در مقالــه حاضــر بــا هــدف مقایســه
برزنهای نهگانه بافت مرکزی شهر یزد بر اساس میزان بازآفرینی و
تحرک و توسعه کنونی آنها ،به تبیین شاخصهای تحرک و توسعه
پرداختــه شــده ،تا با تلفیق شــاخصهای مذکــور ،وضعیت کنونی
برزنها و نتیجه نهایی اجرای پروژههای محرک در این محدوده،
مورد قیاس قرار گیرد.

 -1مبانی نظری و چارچوب مفاهیم پایه
فعالیتهــای شهرســازی دهــه  1970میــادی ،اغلــب از جنس
روش تعاملی در نوسازی شهری بودهاست؛ بدین مفهوم که عالوه
بــر دیدگاههــای کالبدی ،دیدگاههــای محتوایی را مــورد توجه قرار
میدهــد .در ایــن دهــه ،هنوز از عنوان بازآفرینی شــهری اســتفاده
نمیشــود ،اما روند تحول بهســویی است که شرایط را برای چنین
نگرشــی فراهــم م ـیآورد .در یــک ســیر تحــول و تکامــل تدریجــی،
نگاهی یکپارچهنگر به شــهر ایجاد میشــود ،که به کمک تجربیات
گذشته از سطحی یا بخشینگری به موضوع “حفاظت و توسعه”3
ش��هری احتراز میکند ( .)Ellin, 2006, 1- 2در این دوره اســت که
موضــوع اجرای پروژههای محرک توســعه در بافتهای رو به زوال
شهرها مطرح میشود .در این زمان ،در راستای بازآفرینی مناطق
شــهری ،اقداماتــی نظیــر پروژههــای پرچــم ،پروژههــای پرســتیژ و
پروژههــای طالیــی و نقــرهای 4و  ...همگــی در قالــب پروژههــای
محــرک توســعه یــا کاتالیزورها 5شــکل میگیــرد .کــوان ،پروژههای
محرک توســعه را باالترین سطح از تمام عناصر یک طرح بازآفرینی
میداند؛ وی برای تعریف گســتردهتر  Flagship Projectکه واژهای
متعارف در انگلستان است ،خواننده را به واژه  Grand Projectکه
لغت معادل فرانســوی آن است ،ارجاع میدهد و آن را هر گونهای

از پروژههــای بــزرگ توســعهای میدانــد کــه در پاریس بــا ارجاع به
تواناییهــای پروژههــا ،بــا بودجههــای کالن و دارای معماری آزاد
هستند و برای ارتقای پرستیژ بینالمللی و فرهنگ پویای پایتخت
فرانسـ�ه مطـ�رح شـ�دند ( .)Cowan, 2005, 165; 139در مســابقه
بهتریــن جایــزه بورا ،یک محرک توســعه ،پروژهای اســت که اثرات
مثبتــی بر روی محدوده خــود و محدودههای همجوار میگذارد و
بــا فراهم نمودن امکان ادامه روند بازآفرینی در آینده برای ناحیه،
با برقرار نمودن امکان فرصتهای مناسب برای تحصیل و آموزش
و اشتغال ،آثار طوالنیمدت سودمندی را برجای خواهد گذاشت
(.)English Partnership, 2003, 10
واژه بازآفرینــی بــا معــادل انگلیســی  Regenerationدر لغــت
طبیعــی بخشــی از یــک تمامیت زنــده که در
بــه معنــای "بازتولیــد
ِ
معـ�رض نابودی قـ�رار گرفته ،میباشـ�د" (Roberts & Sykes, 2000,
 .)16از حــدود دهه  1980میالدی به بعــد ،واژه بازآفرینی یا تجدید
نســل ،جایگزیــن واژه نوســازی میشــود و ایــن درحالــی اســت که
معانـ�ی اجتماعی به آن افـ�زوده شدهاسـ�ت (.)Cowan, 2005, 425
برنامههای بازآفرینی به عنوان یک استراتژی جامع برای دستیابی
به کیفیت بیشتر در برنامهریزی و طراحی شهری در مناطق با سطح
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نا کارآمــدی اجتماعی و فضاهای نامطلوب شــهری مورد اســتفاده
ق��رار میگیرن��د ( )La Rosa et al., 2017, 181و این رویکرد به دنبال
پاســخگویی به مقوالتی چون رشــد دوباره فعالیتهای اقتصادی
در نواحیای که از دســت رفتهاند ،احیــای عملکردهای اجتماعی
که از میان رفته یا شــمول اجتماعی در جاهایی که محرومیت رخ
داده و احیای کیفیت زیس ـتمحیطی یا تعادل زیس ـتمحیطی در
جاهایـ�ی کـ�ه از دسـ�ت رفتـ�ه ،میباشـددCouch, 2003, 2; Rob�( 6
 .)erts & Sykes, 2000, 17; Alpopi & Manole, 2013, 179بــه
اعتقاد جان لنگ ،منظور از شهرســازی محرک ،طراحی و ســاخت
زیرســاختهای یک پــروژه به منظور به هم پیوســتن آن بهعنوان
یک واحد و برای ایجاد انگیزه در هر یک از مالکان و ســازندگان ،یا
ســرمایهگذاران به منظور ســرمایهگذاری در ســاختمانهای جدید
اســت (لنگ .)419 - 420 ،1391 ،هدف اصلی پروژه محرک ،خلق
توســعهای اســت که فراتــر از عرصه خودش باشــد و حضور فیزیکی
توسعه به وضوح قابل مشاهده خواهد بود .در واقع ،پروژه محرک
بهعنــوان یک تبلیغ بزرگ برای محدوده اســت که پیام ضمنی آن
مکانی برای جذب سرمایهگذاریها میباشد (.)Smyth, 1994, 20
بازآفرینــی شــهری ،تفکــری برای توســعه درونزای شــهر اســت
کــه بایــد متضمــن نوســازی اجتماعی و محلی ســا کنان شــهر بوده
و بــا مشــارکت مــردم صــورت پذیــرد (ایمــری و ســایرین،1390 ،
ش) .بنابرایــن ،بازآفرینــی پایــدار ،اقدامــی فراتر از نوســازی فیزیکی
اسـ�ت ( .)Gullino, 2009, 2013; Li et al., 2016, 1494اهــداف
اینگونه از توســعه پایــدار با توافق اجتماعی ،پایــداری اقتصادی و
بهبــود کالبــدی در یک پروژه بازآفرینی شــهری قابل دســت یافتن
اسـ�ت ( .)Ertan et al., 2016, 602در برخــی مــوارد جوامع محلی و
محلههــا ،در مواقعــی اقتصاد شــهری و گاهی هم زیرســاختهای
فیزیکی و تجاری شــهر نوســازی میشــوند .به عــاوه ،حرکتهایی
نیــز به ســمت بازاریابی فضاهای شــهری وجود داشــته کــه در آنها
هدف ،تغییر وجهه شهر است (.)Cochran, 2007
بدین ترتیب ،بازآفرینی شــهری در پی ایجاد تحرک و توسعه در
زمینهای اســت که رشــد کالبــدی  -محتوایی بافت شــهری در آن
ً
بــه کنــدی صــورت میگیرد .بــا این حــال ،بازآفرینی لزومــا در عمل
پیامدهای مثبتی را در پی ندارد .در صورتی که بازآفرینی جابهجایی
ســا کنین بومی را ســبب شــود ،تغییر مفهــوم و رویــه داده و ممکن
اســت اعیانســازی 7محــدوده را موجب شــود کــه میتواند تبعات
منفی بســیاری را برای بافت اجتماعی در پی داشته باشد (پورتر و
شــاو .)247- 240 - 3 ،1392 ،همانگونه که اقدامات انجام شــده
در محلــه آیــل آو دا گز 8لندن به خوبی عواقب رویکرد ســودا گرایانه
بــه پروژههــای محــرک توســعه در دهــه  1980را نشــان میدهــد.
زمانــی کــه پروژههای محرک بــه ساختوســازهایی میانجامد که
تنهــا به تقاضاهای اقتصادی پاســخ میدهنــد؛ نیازهای درازمدت
شــهروندان بــه فضاهــای عمومــی و فعالیتهــای مختلــط نادیده
گرفتــه شــده و اقبــال ایجاد محلههای ســرزنده و جوامعــی پایدار از
دســت میرود (راجــرز .)132- 125 ،1392 ،از دیــدگاه آلن کا کرین،
موفقیــت ایــن پروژههــا در برخــی مواقع با توســل به میــزان جذب
ً
سرمایهگذاری بخش خصوصی توجیه و نهایتا میزان موفقیت آنها،

تنهــا بر اســاس جــذب منابــع ایالتی و فدرال برای تشــویق توســعه
و نــه حــل مســائل اجتماعــی ســنجیده میشــده اســت (کا کریــن،
 .)174-207 ،1387همچنــان کــه منتقــدان بســیاری توســعه
حاشــیه رودخانــه تیمز لندن موســوم به طرح دا کلندز 9را مســببی
بـ�رای تقویت دوقطبی شـ�دن دو جامعـ�ه فقیر و ثروتمنـ�د میدانند
( .)Foster, 1999, 136 - 140از دیــدگاه برخــی صاحبنظــران نیــز
بازآفرینی مبتنی بر امال ک و سرمایهگذاری بر روی پروژههای محرک
توســعه میتوانــد آثــار مخربــی بــر تجــارت و جوامــع محلی داشــته
باشــد .در حقیقــت ،میتواند بــه جابهجایــی و جداییگزینیهای
اجتماعــی کمــک کنــد و بازآفرینــی محــات ممکــن اســت بــا زوال
نواحــی دیگــری از شــهر همــراه بــوده و نابرابریهــای اجتماعــی ـ
فضایــی را تقویــت نمایــد.)Vicario and Monje, 2003, 238( 10
کریکینجــن و دکرولــی 11تأ کیــد میکننــد کــه پروژههــای محــرک
بهطــور مشــخصی در نتیجــه و ســطح موفقیــت متفــاوت بودهانــد
( .)Temelova, 2007, 171همچنیــن ،گرچــه تالشهای بازآفرینی
شــهری شــباهتهای اساســی بــا هــم دارنــد ،امــا از شــهری بــه
شــهر دیگــر در پاســخگویی بهواقعیتهــای اقتصــادی ،سیاســی،
اجتماع��ی و تاریخ��ی ،تفاوته��ای زی��ادی مش��هود اس��ت( (�Beau
 .)regard and Holcomb, 1981, 17بــا ایــن حــال و بــا وجــود نقش
محــوری برنامههــای بازآفرینــی شــهری در برنامهریــزی شــهرهای
پایدار ،تعداد کمی از مطالعات ،نتایج واقعی اثربخشی برنامههای
بازآفرینــی را حتــی بــه لحــاظ متغیرهــای فیزیکــی ماننــد فضاهــای
ســبز تازه ارائه شــده ،دسترســی به حمل و نقل عمومــی ،تغییرات
آب و هوایـ�ی و کاهـ�ش خطر لـ�رزهای ارزیابـ�ی کردهانـ�د (Laprise et
al., 2015, 30; Villagra et al., 2014, 65; Zheng et al., 2014,
 .)273در هر صورت ،آنچه از اهمیت باالیی برخوردار اســت ،توجه
به طیف گســتردهای از شاخصها در ابعاد مختلف مرتبط با بستر
پروژه است که میتواند در روند ایجاد تحرک و توسعه در محدوده
رو به زوال مؤثر واقع شود.
در پروژه داندی 12در اســکاتلند ،از بین رفتن مظاهر فرســایش و
باالبردن اطمینان از ســرمایهگذاری در این مناطق ،در پی اجرای
پــروژه محــرک ،انجــام پذیرفتــه که نتیجــه این امر ،حفظ مشــاغل
موج��ود و ایجاد مش��اغل جدید بوده اس��ت (MacDougall, 1993,
 .)65در نمونــهای دیگــر ،در بازآفرینی مرکز شــهر منچســتر ،توســعه
فعالیتهای فرهنگی و اوقات فراغت ،پیریزی سرزندگی اقتصادی
منطقــه از طریــق ایجــاد اشــتغال و تضمیــن اینکــه مــردم محلی از
مهــارت و فرصــت کافی برای دسترســی به ایــن فرصتها بهرهمند
خواهند شــد و توسعه قلمروهای عمومی امن ،همچنین بازگشت
جمعیـ�ت بـ�ه محالت ،مـ�ورد انتظـ�ار بـ�وده اسـ�ت(.)EDAW, 2002
تا کنون نقدهای زیادی بر پروژههای محرک توسعه انجامشده
کــه در کنــار مطالعــات صــورت گرفتــه ،میتوانــد کمک شــایانی در
دســتیابی بــه شــاخصهای ســنجش نقــش پروژههــای محــرک
توســعه در بازآفرینــی بافــت مرکزی شــهرها داشــته باشــد .از جمله
مهمتریــن آنهــا ،خــروج جمعیت بومــی از محدودههــای پیرامونی
اینگونه پروژهها است .در مبانی نظری ،دسترسی به مسا کن قابل
اســتفاده بــه عنوان یکــی از زیرســاختهای اجتماعی مــورد توجه
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قرار گرفته است .دسترسی به زیرساختهایی همچون آب ،برق،
گاز ،تلفن و  ...نیز به ّکرات مورد تأ کید واقع شــده اســت .از جمله
نتایجــی کــه از پروژههــای محرک توســعه انتظــار م ـیرود ،تغییر در
روند ساختوسازها و ایجاد انگیزه برای نوسازی بناها و واحدهای
مسکونی است .در مبانی نظری ،بر نقش پروژههای محرک توسعه
بر تقویت نیروی تجاری محدوده و ایجاد فرصتهای شــغلی برای
ســا کنین محلهها نیز تأ کید شــده اســت .بنابراین ،شــاخصهایی

نظیــر نــرخ اشــتغال ســا کنین و میزان تجــاری بودن یا فعــال بودن
واحدهــای تجــاری موجود در محلهها ،بخشــی از نقش پروژهها بر
این محدودهها را تبیین میکند .دسترســی به خدمات آموزشــی،
تفریحــی  -ورزشــی و پارکینگهای عمومی نیــز ،میتواند در تبیین
نقــش پروژههــا در نظــر گرفتــه شــود .بنابراین ،در پژوهــش حاضر،
پــس از مطالعــه متــون نظــری و نمونههــای عملــی ،شــاخصهای
ارزیابی پروژههای محرک توسعه مطابق با جدول  ،1برای سنجش

جدول  -1مستندسازی شاخصها و سنجههای نقش پروژههای محرک توسعه در بافتهای شهری.
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پارامتر

سکونتی
()R

فعالیتی
()A

مطالعات شاخص

شاخص

سنجه

منطق شاخص

میزان بومیت

نسبت تعداد کل افراد بومی به
کل جمعیت در هر بلوک

هرچه این میزان بیشتر باشد ،نشاندهنده حضور سا کنین
بومی و درنتیجه شأن سکونتی و پتانسیلهای باالتر موجود در
بافت است.

میزان اجاره
نشینی

نسبت تعداد قطعات استیجاری
مسکونی به کل قطعات
مسکونی در هر بلوک

هرچه این میزان پایینتر باشد ،نشاندهنده تمایل زندگی
مالکین و خانوارهای با سطح اقتصادی باالتر در بافت است.

تعداد مسا کن
فعال

نسبت تعداد واحدهای مسکونی
فعال به کل مسا کن بلوک

باال بودن این شاخص ،نشاندهنده تمایل به زندگی در بافت
میباشد.

تعداد مسا کن
تکخانواری

نسبت تعداد مسا کن با یک
خانوار سا کن به کل مسا کن

هر چه این میزان بیشتر باشد ،نشانی از وضعیت بهتر سا کنین
در بافت دارد.

دسترسی مسا کن
به مدرسه
ابتدایی

نسبتی از قطعات بلوک که در
فاصله  400متری از مدرسه
ابتدایی واقع شده است.

باال بودن این شاخص ،تأمین هرچه بهتر این نیاز سا کنین را
بازگو میکند.

دسترسی مسا کن
به پارک محلی

نسبتی از مساحت بلوک که در
فاصله  350متری از فضای سبز
و پارک واقع شده است.

باال بودن این شاخص ،تأمین هرچه بهتر این نیاز سا کنین را
بازگو میکند.

دسترسی مسا کن
به فضای ورزشی

نسبتی از قطعات بلوک که
در فاصله  400متری از فضای
ورزشی واقع شده است.

باال بودن این شاخص ،تأمین هرچه بهتر این نیاز سا کنین را
بازگو میکند.

میزان جوانی
جمعیت

نسبت جمعیت زیر  14سال به
کل جمعیت هر بلوک

باال بودن این شاخص ،نشانی از برگزیدگی مکان توسط قشر
جوان است.

سطح تحصیالت

نسبت تعداد افراد با سطح
تحصیالت فوق دیپلم و لیسانس
به کل جمعیت بلوک

هرچه این میزان بیشتر باشد ،نشان از برگزیدن محله توسط
افراد با سطح اجتماعی باالتر است.

تعداد دانشجویان

نسبت تعداد دانشجویان
فوق دیپلم و لیسانس به کل
جمعیت بلوک

هرچه این میزان بیشتر باشد ،نشان از برگزیدن محله توسط
افراد با سطح اجتماعی باالتر است.

ضریب سکونت

نسبت تعداد خانوار به تعداد
قطعات مسکونی در هر بلوک

هرچه فاصله این شاخص از عدد  1بیشتر باشد ،نشاندهنده
تمایل کمتر به سکونت در بافت است.

Raco, 1999 & Imrie
Butler, 2007

میزان
مهاجرتپذیری
مردان

نسبت تعداد مهاجران مرد به
کل مهاجران

این شاخص و باال بودن آن نشاندهنده جذب مهاجران
جویای کار و در واقع پتانسیلهای شغلی محدوده است( .در
صورت برهم نخوردن تعادل نسبت جنسیتی)

Noon, 2000, BURA, 2003, LUDA, 2006

نرخ اشتغال

نسبت تعداد افراد شاغل بین 10
تا  65سال به تعداد افراد در سن
فعالیت در هر بلوک

هرچه این میزان باالتر باشد ،نشاندهنده وضعیت اقتصادی
بهتر خانوارهای سا کن است.

Noon, 2000, BURA, 2003, LUDA, 2006

بار تکفل

نسبت تعداد افراد بیکار بین 10
تا  65سال به تعداد شاغلین در
این سن در هر بلوک

هرچه این میزان کمتر باشد ،فعالیت و پویایی بیشتر اقتصادی
و در واقع بیکاری کمتر و اشتغال بیشتر را نشان میدهد.

درصد جمعیت
فعال

نسبت تعداد افراد  14تا  65سال
به کل جمعیت هر بلوک

باالتر بودن این شاخص برگزیدگی مکان توسط افراد در سن
فعالیت را نشان میدهد.

میزان تجاری
بودن

تعداد قطعات تجاری هر بلوک
به کل قطعات آن بلوک

هرچه این میزان سهم باالتری را به خود اختصاص دهد نشان
از پویایی و تحرک اقتصادی و شغلی باالتر است.

تعداد تجاری
فعال

نسبتتعداد کاربریتجاریفعالبه
کل کاربــری تجاری در ســطح بلوک

پایین بودن این شاخص ،حا کی از عدم پویایی اقتصادی و به
صرفه نبودن فعالیتهای تجاری در محدوده میباشد.

دوکسیادس ،1353 ،فرانسیس تیبالدز،1388 ،
حبیبی و مقصودی ،1388 ،پا کزاد،1389 ،

Preuss, 2004
GLA, 2004

راجرز ،1392 ،پاولUTF, 1999 ،1386 ،

BURA, 2003, LUDA, 2006

Temelova, 2007
Smyth, 1994
Cochrane, 2007

9
نقش پروژههای محرک توسعه در بازآفرینی بافت مرکزی شهرها

ادامه جدول .۱

کالبدی
()P

میزان عدم
ریزدانگی

نسبت مساحت قطعات مسکونی
باالی  200مترمربع به کل
مساحت قطعات مسکونی بلوک

هرچه این میزان بیشتر باشد ،نشان از رفع هرچه بیشتر
فرسودگیها دارد.

Temelova, 2007
Smyth, 1994

میزان دسترسی
به زیرساختها

نسبت واحدهای مسکونی
دارای آب لولهکشی و برق و گاز
و تلفن ثابت به کل واحدهای
مسکونی در یک بلوک

باال بودن این شاخص ،تأمین هرچه بهتر این نیاز سا کنین را
بازگو میکند.

Cochrane, 2007

میزان دسترسی
بناها به پارکینگ

نسبتی از قطعات بلوک که در
فاصله  200متری از پارکینگ
واقع شده است.

باال بودن این شاخص ،تأمین هرچه بهتر این نیاز سا کنین را
بازگو میکند.

Beauregard & Holcomb, 1981

میزان ترا کم
جمعیت

نسبت جمعیت هر بلوک به
مساحت آن

باال بودن این شاخص ،تمایل به سکونت در بافت را نشان
داده و پایین بودن میزان اراضی بایر را نشان میدهد.

آیینیUTF, 1999،1۳۸۸ ،

درصد مالکیت
دولتی  -وقفی و
تعاونی

نسبت تعداد قطعات با مالکیت
دولتی  -وقفی و تعاونی به تعداد
کل قطعات در هر بلوک

هر چه این میزان باالتر باشد ،نشاندهنده سرمایهگذاری بیشتر
بخش دولتی و عمومی در بافت است.

UTF, 1999

میزان نوسازی
مسکونی

نسبت واحدهای مسکونی
با عمرکمتر از  10سال به کل
واحدهای مسکونی در یک بلوک

باال بودن این شاخص ،نشاندهنده وجود گرایش به
ساختوساز در میان مردم محله و در نتیجه نوسازی
خودانگیخته بافت است.

Temelova, 2007
Smyth, 1994

درصد اراضی
غیربایر

نسبت مساحت اراضی غیربایر
به مساحت کل بلوک ( درصد)

پایین بودن این شاخص ،نشاندهنده عدم ساختوساز در
محدوده و در واقع به صرفه نبودن ساختو ساز میباشد.

BFL, 2011
CABE, 2006

تعداد ابنیه پایدار

نسبت بناهای با اسکلت فلزی و
بتنی به کل ابنیه در یک بلوک

هرچه این میزان بیشتر باشد ،نشان از تمایل به نوسازی و
تحریک نوسازی در محله است.

تعداد ابنیه نوساز

نسبت بناهای با عمرکمتر از 10
سال به کل ابنیه در یک بلوک

باال بودن این شاخص نشاندهنده وجود گرایش به
ساختوساز در میان مردم محله و در نتیجه نوسازی
خودانگیخته بافت است.

Temelova, 2007
Smyth, 1994
Beauregard & Holcomb, 1981,
AKAA, 2013
عندلیب1392 ،

میزان اداری
بودن

مساحت کاربری اداری هر بلوک
به کل کاربری آن بلوک

هرچه این میزان سهم باالتری را به خود اختصاص دهد ،نشان
از پویایی و تحرک اقتصادی و شغلی باالتر است.

نتیجه نهایی آنها در میزان تحرک و توســعه در بافت تاریخی شــهر
یزد استخراج شده و مورد تحلیل واقع میشوند.

 -۲روششناسی پژوهش و مدل مفهومی
پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت تحقیق ،در رده تحقیقات
کاربــردی قرار میگیــرد .هدف آن ،ارائه مدلی برای ســنجش نقش
پروژههای محرک توســعه در بافت مرکزی شهرها و سپس مقایسه
برزنهای بافت تاریخی شــهر یزد به لحاظ تحرک و توســعه اســت.
در راســتای دســتیابی بــه ایــن هــدف ،روش تحقیق قیاســی مورد
اســتفاده قــرار میگیــرد .شــاخصهای ســنجش تحــرک و توســعه
بافت شــهری به مفهوم عام و با تأ کید بر ســنجشپذیری و قابلیت
اندازهگیری با مروری بر متون مربوطه استخراج شده است .سپس
بر اســاس شرایط خاص محدوده هدف مطالعه و میزان دسترسی
به اطالعات ،به شــاخصهای نهایی خاص محدوده مطالعاتی در
راســتای ســنجش نقش پروژههای محرک توسعه در بافت شهری
تبدیــل و در جــدول  1ارائه شــدهاند .در قالب روششناســی و ارائه
مدلــی برای ســنجش نقش پروژههای محرک توســعه در بازآفرینی
بافتهــای شــهری در ایــران و بــه دلیــل زیــاد بودن شــاخصها ،از
روش تحلیل عاملی ا کتشــافی استفاده شده است .مدل مفهومی

UTF, 1999, DETR, 2000

نهایی پژوهش به قرار نمودار  1میباشد.
بدین ترتیب از تعداد  27شــاخص استخراج شده ،در نهایت بر
اساس شرایط خاص محدوده مطالعاتی 3 ،پارامتر نهایی انتخاب
گردیده است .از جمله این شرایط میتوان به غلبه کاربری مسکونی
و ماهیت ســکونتی بافت اشــاره نمــود .با توجه بــه محدودیتها،
شــاخصهایی که بر نحوه سکونت ،وضعیت ّکمی و کیفی مسکن
و خدمــات مــورد نیــاز ســا کنین ،همچــون ایجــاد پارکینگهــای
درونمحلــهای و  ...تأ کید داشــتهاند ،مورد اســتفاده قرار گرفته و
شــاخصهای اقتصــادی تنها در قالب میــزان تجاریهای محلی و
اشــتغال جمعیت بومی بررســی شــدهاند .بنابراین ،شاخصهایی
نظیــر ایجــاد تحــرک در ساختوســازهای کالن مقیاســی کــه بــا
ماهیت تاریخی محدوده ســازگار نباشــند ،مد نظر قــرار نگرفتهاند.
همچنین ،از آنجایی که محدوده دارای مشــکالت زیستمحیطی
عمــدهای نبــوده اســت ،ایــن پارامتــر در کنار ســه پارامتــر کالبدی،
ســکونتی و فعالیتــی در ارزیابی وارد نشــده اســت .بــرای وزندهی
به شــاخصها ،از مدل  F’ANPاســتفاده شده که دو روش تحلیل
عاملــی و فراینــد تحلیــل شــبکهای را بهگونــهای تلفیق نمــوده تا از
مزیتهــای ذاتی این دو روش بهره گیرد (زبردســت .)1 ،1393 ،در
نهایت ،با بهرهگیری از روش  ،TOPSISبه سنجش تحرک و توسعه
و قیــاس شــاخص تلفیقــی آن ،در برزنهــای نهگانه بافــت تاریخی
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نمودار  -1مدل مفهومی پژوهش.

شــهر یزد ،پرداخته شــده اســت .بلوکهای بافت تاریخی شهر یزد
بـ�ه عنوان نمونههای مطالعاتی در نظر گرفته شـ�ده و برای نرمافزار
 SPSS 21تعریف شدهاند که تعداد آنها  850بلوک است.
با توجه به مبانی نظری و تجارب بررســی شــده ،شــاخصهای
ســنجش نقش پروژههای محرک توسعه در بازآفرینی بافت مرکزی
شــهرها را میتــوان بــه ســه دســته کلــی پارامتــر ســکونتی ،پارامتــر
فعالیتــی و پارامتــر کالبــدی طبقهبندی کرد .شــاخصهای مذکور
با اسـ�تفاده از نرمافزار  SPSS 21مــورد تحلیل عاملی قرار میگیرند.
هــدف از انجــام این امر ،دســتیابی به نظامی از  27شــاخص مورد
ارزیابــی در  850بلــوک بافــت تاریخــی شــهر یزد اســت ،بــه گونهای
کــه مورد تأیید بوده باشــد .بنابراین ،هدف اصلــی از انجام تحلیل
عاملــی ،ســنجش اعتبار شــاخصها ،کاهــش دادهها و شناســایی
ساختاری تعمیمپذیر از شاخصها است .نمودار  ،1مدل مفهومی
حاصل از این تحلیل را نشان میدهد.

 -۳تحلیــل و ســنجش شــاخصهای تحــرک و
توسعه در محدوده مطالعه
همانطــور کــه پیشتــر ذ کــر آن رفت ،تحلیــل عاملــی پژوهش بر
اســاس ســه پارامتــر ســکونتی ،فعالیتــی و کالبدی به صــورت مجزا
انجــام میپذیــرد .در روش تحلیل عاملی ،بــرای حصول اطمینان
از کفایت تعداد نمونهها با توجه به تعداد شــاخصهای پژوهش،
از شــاخص  KMOو آزمون بارتلت اســتفاده میشــود .عدد KMO
برابر با  0.829به دســت آمده برای پارامتر سکونتی ،نشان از بسیار
خــوب بــودن شــرایط الزم بــرای تحلیــل عاملــی دارد .همچنیــن
بــا مناســب بــودن نتیجــه آزمــون بارتلــت و دترمینــان ماتریــس
همبســتگی ،امــکان ورود به مرحله بعــدی از فرایند تحلیل عاملی
فراهــم میشــود .با توجه به جدول واریانــس کلی ،دو عامل دارای
مقــدار ویــژه بیشــتر از یک هســتند و بــرای پارامتر ســکونتی همین
دو عامــل باقــی میماننــد کــه عامــل اول  38.613درصــد و عامــل
دوم  25.943درصــد از واریانــس کلــی را تبییــن میکنــد .بــرای
تفســیر بارهــای عاملی در هر ســه تحلیل عاملــی ،از روش چرخش

جدول  -2بارهای عاملی شاخصهای تحرک و توسعه سکونتی.
ماتریس عاملی چرخش یافته نهایی با دوران واریما کس
عوامل تحرک و توسعه سکونتی
2

1
0.898

0.845

شاخصهای تحرک و توسعه سکونتی
بومیت
مسکن تک خانواری

-0.709

عدم اجاره نشینی

0.848

مسا کن فعال

0.700

دسترسی مسا کن به مدارس ابتدایی

0.618
0.619

دسترسی مسا کن به پارک
-0.601

دسترسی مسا کن به فضای ورزشی

0.834

جوانی جمعیت

0.828

سطح تحصیالت

0.759

تعداد دانشجویان

0.535

معکوس نزدیکی ضریب سکونت به عدد یک

واریما کس استفاده شده است.
هر چه میزان قدرمطلق بارهای عاملی بیشــتر باشــد ،شــاخص
مربوطــه ،نقــش بیشــتری در کل تغییــرات عامــل مــورد نظــر دارد.
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،پارامتر سکونتی به دو
عامل قابل طبقهبندی اســت که با توجه به ماهیت شاخصهای
هر کدام ،عامل "شــأن سکونتی بافت" و "وضعیت کالبدی مسکن
و محیط مســکونی" نامگذاری شــدند .بنابر نتیجــه آزمون ،عوامل
ً
تعریــف شــده بــرای پارامتــر ســکونتی ،جمعــا میتواننــد 64.556
درصد از تغییرات شاخصها را تبیین نمایند.
بــرای مطالعــه نقــش پروژههــای محــرک توســعه در تحــرک و
توســعه فعالیتــی بافــت مرکــزی شــهرها ،شــش شــاخص در نظــر
گرفته شــده اســت .بــرای پارامتــر فعالیتــی ،شــاخص  KMOبرابر با
 0.645شــده اســت کــه نشــانی از کفایــت نمونههــا برای ســنجش
این شــاخصها میباشــد .با توجه به نتیجه آزمون بارتلت کهSig
در آن کمتــر از عدد  0.05شــده اســت ،امکان انجــام تحلیل عاملی
برای شناســایی ســاختار مناســب ،وجود دارد .در پارامتر فعالیتی
ً
نیــز ،دو عامــل دارای مقــدار ویــژه بزرگتــر از یک هســتند که جمعا
 68.444درصــد از واریانــس شــاخصها را تبییــن میکننــد .عامل
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جدول  -3بارهای عاملی شاخصهای تحرک و توسعه فعالیتی.

جدول -4بارهای عاملی شاخصهای تحرک و توسعه کالبدی.

اول ،قــدرت تبیین  43.636درصد و عامــل دوم 24.808 ،درصد
از واریانــس شــاخصها را دارد .جــدول  ،3بــار عاملــی هــر یــک از
شــاخصها در عوامل باقیمانده را نشــان میدهد و بر اســاس آن،
مشــخص شــده اســت کــه کــدام شــاخصها در گــروه کــدام عامل
قــرار میگیرنــد .دو عامل باقی مانده در پارامتــر فعالیتی با توجه به
ماهیت شاخصهای هر یک از آنها به نامهای "وضعیت فعالیتی"
و "وضعیت اقتصادی" نامگذاری میشوند.
تعــداد  10شــاخص بــرای تبییــن پارامتر کالبــدی در نظــر گرفته
شــدهاند .در آزمــون ایــن پارامتــر KMO ،برابــر بــا  0.653بــوده و با
توجه به  Sigکمتر از  ،0.05آزمون بارتلت نیز معنادار تلقی میشود.
با توجه به جدول  ،4برای پارامتر کالبدی چهار عامل دارای مقدار
ً
ویژه بیشــتر از یک هســتند که جمعا قدرت تبیین  65.314درصد
از تغییرات شــاخصها را دارند .عامــل اول  24.557درصد ،عامل
دوم  18.604درصــد ،عامــل ســوم  11.271درصــد و عامــل چهــارم
 10.882درصــد از واریانــس کل را تبییــن میکنــد .بنابــر جدول ،۴
جدول  -5سوپر ماتریس اولیه مدل .F’ANP
شاخص

معیار

پارامتر

هدف

0

0

0

0

هدف

0

0

0

W21

پارامتر

0

0

W32

0

معیار

W44

W43

0

0

شاخص

نامهــای انتخابی برای هریــک از عوامل به این ترتیب خواهد بود:
"نوســازی کالبــدی"" ،وضعیــت عمومــی بافــت"" ،ســرمایهگذاری
دولتی" و "تحرک ساخت و ساز".
 -1-3تعییــن ضریــب اهمیــت شــاخصها بــه روش  F’ANPو
اولویتبندی برزنهای محدوده هدف در دستیابی به شاخص
تلفیقی تحرک و توسعه
با توجه به مدل شــبکهای ســاخته شــده ،ســوپرماتریس اولیه
و ماتریسهــای انفــرادی ایجــاد شــدهاند .ســوپرماتریس اولیــه
بــرای مــدل پیشــنهادی در چهــار ســطح متناظــر بــا چهار خوشــه
مــدل شــبکهای طبق جدول  5اسـ�ت :ماتریـ�س  ، W21رابطه بین
اهــداف مطالعــه و پارامترهــای ســهگانه تحــرک و توســعه بافــت را
نشــان میدهد و در جدول  6مشــاهده میشــود .در مدل F’ANP
جدول  -۶رابطه بین پارامترها وهدف.
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جدول  -7رابطه بین عوامل و پارامترها.

جدول  -8ضرایب اهمیت نسبی شاخصها ،حاصل از مدل .F’ANP

بــرای بررســی ایــن رابطــه از درصــد تغییراتــی که هــر یــک از عوامل
استخراجشــده در تحلیــل عاملــی توضیــح میدهنــد ،بــه عنــوان
معیاری برای محاسبه ضریب اهمیت آنها استفاده میشود.
ماتریس  ، W32رابطه میان پارامترها و عوامل پژوهش را نشان
میدهد .در این مدل ،برای بررســی این رابطه ،از درصد تغییراتی
کــه هــر عامل در هــر پارامتر تبیین میکند ،اســتفاده میشــود .این
ماتریــس نیــز در جــدول  7قابــل مشــاهده اســت .عناصــر ماتریــس
 ،W43ارتبــاط بیــن عوامــل و شــاخصهای آنها را نشــان میدهد.
در مــدل  F’ANPبارهــای عاملــی شــاخصها ،بــه عنــوان میــزان
اهمیــت آنهــا در هر عامــل در نظر گرفته میشــوند .عناصر ماتریس

 ،W44وابســتگی درونی بین شــاخصهای تشــکیلدهنده هر یک
از عوامــل را نشــان میدهنــد .ایــن مــدل از قدرمطلق ایــن ضرایب
اســتفاده میکنــد ،بــه این ترتیــب که از طریــق نرمالیزهکــردن بردار
ذیربط اقدام میشود .14خروجی مدل  F’ANPکه در این مقاله به
صورت ضرایب اهمیت شاخصهای تحرک و توسعه در پروژههای
محرک توسعه است در جدول  8مشاهده میشود.
بر اســاس روش ،TOPSISماتریس تصمیمگیری شــامل  9سطر
از برزنها و  27ستون از شاخصها تشکیل شده و میانگین ساده
هر شــاخص در هر محله وارد ماتریس میشــود .بخشی از ماتریس
ابتدایی در جدول  9قابل مشــاهده اســت .عناصر این ماتریس به
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جدول  -9بخشی از ماتریس تصمیمگیری در روش .TOPSIS

صورت ستونی قابل مقایسه هستند .پس از تشکیل ماتریسهای
بیمقیــاس مــوزون شــده و تعییــن ایدهآلهــای مثبــت و منفــی،
فاصله هر برزن از شــاخص تلفیقی تحرک و توســعه محاســبه شده
ً
و نهایتــا نزدیکی نســبی به ایدهآلهای شــاخص تلفیقی به دســت
آمده است.
با توجه به امتیازات برزنها که در ستون امتیاز نهایی جدول10
آمــده اســت ،هــر برزنی که امتیــاز نهایی آن بیشــترین نزدیکی را به
عدد یک داشته باشد برزن برتر بوده و به همین ترتیب تمام برزنها
رتبهبندی میشوند .در مجموع ،بزرن گنبد سبز بیشترین نزدیکی
را به عدد یک داشــته و در نتیجه بهترین وضعیت را در دســتیابی
بــه شــاخص تلفیقــی تحرک و توســعه دارا میباشــد .ایــن در حالی
است که برزن زرتشتیها با فاصله بسیاری که از حد ایدهآل گرفته،
وضعیت نابســامانی از نظر شــاخص تلفیقی تحرک و توســعه دارد.

جدول  -10اولویتبندی نهایی برزنها بر اساس دستیابی به شاخص تلفیقی تحرک و توسعه.

نتیجه
رویکــرد بازآفرینــی شــهری و بهرهگیــری از پروژههــای محــرک
توســعه در بافــت مرکــزی شــهرها یکــی از اولویتهــای برنامهریزی
شــهری در ســالهای اخیر بوده است .بر اساس انتقادات موجود،
ایــن تحقیــق بر آن بــود تا رویکــرد جدیــدی را در ارتباط بــا مطالعه
بافت مرکزی شــهرها با کاربست شــاخصهای مختلف اقتصادی،
اجتماعــی و کالبــدی مرتبــط بــا پروژههــای محــرک توســعه کــه در
قالب شــاخصهای فعالیتی ،سکونتی و کالبدی طبقهبندی شد،
ارائــه نمایــد .برای ایــن منظور ،بافت تاریخی شــهر یــزد ،که دارای
توجیهــات قــوی در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع میباشــد ،بــه عنــوان
مطالعه موردی ،مورد پژوهش قرار گرفت.
بــا اســتفاده از تکنیــک  ، TOPSISبه مقایســه برزنهــای نهگانه
بافــت تاریخی شــهر یزد بــر مبنای میزان دســتیابی به  27شــاخص
ســنجش نقش پروژههای محرک توســعه در بازآفرینی بافت مرکزی
شــهرها پرداخته شــد .برای به دســت آوردن ضریب اهمیت نســبی

شــاخصها که مورد نیــاز روش  TOPSISمیباشــد ،از مدل F’ANP
بــه عنــوان تلفیقــی از دو روش تحلیــل عاملــی ( )FAو فرایند تحلیل
شــبکهای ( )ANPاســتفاده گردید .با بهکارگیری این روش ،عالوه بر
در نظر گرفتن ضریب اهمیت هر یک از خوشــهها که شــامل ضریب
اهمیت پارامترها نسبت به هدف ،ضریب اهمیت عوامل نسبت به
پارامترهــا و ضریب اهمیت شــاخصها نســبت به عوامل میباشــد،
ارتباطــات درونــی شــاخصها نیــز در نظــر گرفتــه شــد .ارتباطــات
سلســلهمراتبی و شــبکهای پارامترها ،عوامل و شاخصها به ترتیب
نمایش داده شده در نمودار  2به دست آمد .نتایج حاصل از تحلیل
عاملی ،ســه پارامتر مهم ،تحرک و توســعه سکونتی ،تحرک و توسعه
فعالیتی و تحرک و توسعه کالبدی را برای سنجش نقش پروژههای
محرک توسعه در بازآفرینی اینگونه بافتها تأیید میکند.
تعداد  11شــاخص مورد بررســی برای ســنجش تحرک و توســعه
ســکونتی ،از جمله میزان بومیت ،سطح تحصیالت و  ...که تحت
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نمودار -2ساختار شبکهای هدف ،پارامترها ،عوامل و شاخصهای سنجش نقش پروژههای محرک توسعه در بازآفرینی بافت مرکزی شهرها.

نقشه  -1میزان تحرک و توسعه برزنهای بافت تاریخی شهر یزد نسبت به یکدیگر.

نقشه-2میزانتحرکوتوسعهبلوکبهبلوکبافتتاریخیشهریزدبراساستحلیلخوشهای.

دو عامل اصلی شــأن ســکونتی بافت و وضعیت کالبدی مســکن و
محیط مســکونی مورد تأیید قرار گرفتهانــد ،درصد قابل توجهی از
تغییرات بافت مرکزی شهر یزد را به سوی تحرک و توسعه سکونتی
تبیین میکنند .برای ســنجش نقش پروژههای محرک توســعه در
تحــرک و توســعه فعالیتــی ،دو عامــل وضعیت فعالیتــی و وضعیت
اقتصادی با شاخصهایی شامل نرخ اشتغال ،معکوس بار تکفل،
تجاریهای فعال و  ...از مدل استخراج شدند .نوسازی کالبدی،
ســرمایهگذاری دولتی در بافتهای مذکور ،تحرک ساختوســاز در
اینگونــه بافتهــا و وضعیــت عمومی بافت ،عوامل ســنجش نقش
پروژههــای محــرک توســعه در میــزان تحــرک و توســعه بافتهــای

مرکــزی شــهرها هســتند که از طریق شــاخصهایی شــامل ،تعداد
ابنیــه نوســاز ،میــزان ترا کــم جمعیت ،میــزان اراضــی غیربایــر و ...
قابــل اندازهگیــری میشــوند .بــا توجــه بــه نتایــج تحلیــل عاملــی،
این شــاخصها قادر بــه تبیین درصد باالیــی از تغییرات در تحرک
و توســعه کالبــدی بــوده و قابــل تعمیــم بــه بافتهــای مشــابه در
ســایر شهرها هســتند .همانگونه که نقشه  1نشــان میدهد ،برزن
گنبدســبز در جایگاه اول و ســپس برزنهای شــیخداد ،دولتآباد،
پشت باغ ،گودال مصلی ،شش بادگیر ،فهادان ،گازرگاه و زرتشتها
در اولویتهــای بعــدی میــزان تحــرک و توســعه جــای گرفتهانــد.
ً
نهایتــا بــا اســتفاده از تحلیــل خوشــهای ،هر یــک از بلوکهای این
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بافــت در قیاس با ســایر بلوکها ،میتواند در طبقهای از شــاخص
تلفیقــی تحرک و توســعه از خوشــه با تحرک بســیار کم تا خوشــه با
تحــرک بســیار بــاال قــرار گیــرد؛ این موضــوع در نقشــه  2ارائه شــده
اســت .بــر اســاس پژوهش حاضــر ،مهمتریــن عوامــل تبیینکننده
تحــرک و توســعه بافت مرکزی شــهرها ،شــاخصهایی نظیر درصد
جمعیت فعال ســا کن ،میزان فعالیت تجاری در بافت ،دسترســی
بــه زیرســاختهای شــهری ،نوســازی بناهــا ،حفــظ و بازگردانــدن
جمعیت بومی و جوانی جمعیت این محدودهها است.
بررســی میــزان تحــرک و توســعه برزنهــای بافــت مرکــزی

شــهرهایی نظیــر یــزد در مقایســه بــا یکدیگــر ،خطمشــی کلــی در
جهــت برنامهریــزی و اقدامــات آتــی را بــه دســت میدهــد .بدیــن
ترتیــب ،بودجههای عملیاتی در محدودهای صحیح و با توجه به
اولویتها ،ســرمایهگذاری شــده و پروژههای آتی در محدودههای
دارای تحرک و توســعه کمتر ،صرف خواهد شد .بررسی تفصیلیتر
بلوکهــای بافــت تاریخــی شــهرها و ســنجش تأثیرپذیــری آنهــا از
پروژههای محرک توسعه بر مبنای فاصله از این پروژهها ،از جمله
مواردی اســت که پرداختن به آنها در پژوهشهای آتی ،راهگشــای
بسیاری از مسائل این پروژهها خواهد بود.

پینوشتها
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رســیدن بــه تــوازن در توســعههای اقتصــادی ،اجتماعــی و کالبدی اســت و
شیوهای متعادل از نوسازی است که در آن ،پرداختن به جنبههای کالبدی
اهمیتی برابر با ابعاد اجتماعی دارد (لطفی.)76 ،1390 ،
 2مانند مجتمعهای مسکونی نفت و خاتم در برزن شیخداد ،دانشکده
هنــر و معمــاری واقــع در بــرزن گــودال مصلــی و در خانــه رســولیان و خانــه
مرتاض ،هتل زنجیرهای مهر واقع در برزن فهادان.
3 Conservation & Development.
4 Flagship Project & Prestige Project & Gold and Silver Project.
 :Catalyst 5بــه نظــر میرســد ایــن اصطالح در شهرســازی بــرای اولین بار
توسط آتو و لوگان در سال  1989مطرح میشود .آنها در کتاب خود با عنوان
معمــاری شــهر آمریکایــی ،اســتعاره مرتبــط بــا شــیمی یعنــی " کاتالیســت" را
مطرح میکنند (.)Attoe & Logan, 1989, 46
 6برنامههــای بازآفرینــی شــهری کــه بــه ســمت پایــداری شــهری متمرکــز
هســتند ،باید با هدف دســتیابی به مجموعهای از مسائل مربوط به مناطق
شـ�هری همچـ�ون بهبـ�ود شـ�رایط زندگـ�ی در مناطـ�ق مسـ�کونی (& Alpopi
 ،)Manole, 2013, 179افزایــش کارایــی انــرژی (،)Deakin et al, 2012, 187
پاس��خگویی ضدل��رزهای ب��ه باف��ت ش��هری موج��ود (،)Guzey, 2016: 41
بازتوســعه فضاهای عمومــی ،افزایش خدمات عمومــی و خدمات مربوط به
ا کوسیس��تم ( ،)La Rosa et al., 2013, 181نوســازی زیرســاختهای شهری
( )Huston et al., 2015, 67و  ...برنامهریزی شوند.
 7ترجمه فارســی مصطلح بــرای واژه  Gentrificationبار معنایی مثبتی را
القا میکند ،حال آنکه به جهات اجتماعی ،این روند تبعات ناخوشــایند و یا
الاقــل نامنطبق بر شهرســازی انســانگرایانهای که در دورههــای بعدی باب
شد ،بر جای گذارد (لطفی.)129 ،1390 ،
8 Isle of Dogs.
 :Docklands 9که از دیدگاه پیترهال مهمترین طرح بازآفرینی شهری در
دنیا است (.)Hall, 2014, 427
 10بــا وجــود نقدهــای فــراوان بــر تحــوالت موجــود ،امــروزه هنوز هــم این
پروژههــا بــه عنــوان مهمتریــن ابــزار بازآفرینــی بافتهــای فرســوده شــهری
محســوب میشــوند .لــذا در ایــن میــان وظیفــه شهرســازان ،تجدیــد نظر در
رابطه مکانی و اجتماعی  -اقتصادی بین پروژههای محرک توسعه و محالت
مجــاور آنهــا اســت تــا از این طریــق موجبات کاهــش اثرات منفــی پروژههای
مذکور فراهم آید (.)Boelsums,2012,1-2
11 Criekingen and Decroly.
 :Dandee 12معروف به منطقه بهبود صنعتی بالنکس میباشد.
 13فاصلــه از برخــی کاربریهــا بر ســه اســاس اســتخراج شــده اســت .اول
طیفــی کــه در مبانی نظری چون کتاب کاربــری اراضی دکتر زیاری و  ...آمده
اســت .دوم طر حهــای فرادســت و ســوم نظــر نویســندگان بــا توجه به ســایز
ً
برزنهــا که نســبتا کوچک بــوده و در ضمن ماهیت تاریخی آنها باعث شــده
ً
که بعضا بیش از یک مرکز داشــته باشــند و الزم اســت که فاصله از خدمات با

توجه به پیشینه تأمین خدمات در این محالت ،کمی کمتر از سایر محالت
و سایر شهرها باشد.
 14بــه دلیــل بزرگ بودن دو ماتریــس  W43و  ، W44از آوردن آنها در مقاله
خودداری شده است.
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egeneration of historical and deteriorated
areas of cities has been noted in recent urban planning literature worldwide. Inefficiency is
a distinguished problem in historical and deteriorated urban areas where the possibility of updating and spontaneous changing has disappeared.
Similar to many other countries, current process
of extension of urban deteriorated area in Iran indicates that problems will be complicated, if we
did not apply any precautionary measures, suitable policies, planning and ation plans. In this
regard, one solution has been implementation of
flagship developments. One of the main objectives of flagship developments is to achieve urban
regeneration goals; an approach that is used as a
comprehensive strategy for applying some positive changes in one place that have signs of deterioration. It considers quality improvement, with
integrated goals of economic, social and physical
topics. This strategy is used in order to improve
a place that is in the process of decaying and
deteriorating, but advocators of flagship development have unanimity in this subject, which one
zone of urban won’t achieve regeneration without
such projects; Because of, flagship developments
caused a series of reactions that will be finished to
regeneration of urban fabric. On the other hand, it
is not true that we hope to achieve development
in the vast area of urban just by relying on this
project because many projects in all around the
world could not achieve their main goal that was
regenerating a decaying fabric. Historical fabric of
Yazd city is one of the important historical urban
fabrics of Iran that have high historical value but
in recent years, is encountered with decaying process. Accordingly, the present article is to collect
indicators of urban mobility and development by

studying the theoretical literature and reviewing
practical experiences, to study the role of flagship
developments in historic fabric of Yazd city. For
having a comprehensive evaluation, had used 27
objective indicators in three branches: residential, activity and physical parameters, in the nine
neighborhoods of the central districts of Yazd city.
The research method is a combination of analytical techniques; On the one hand the world’s leading texts on the urban regeneration and flagship
development have studied. On the other hand the
secondary data analysis of 850 city blocks in the
statistical analysis software (SPSS 21) and geographic information systems (Arc GIS) was conducted. The findings of this study show that the
main factors of evaluating the role of flagship development and such projects in regenerating the
inner cities fabric, includes eight factors. These
factors include: residential status, the physical
condition of housing and residential environment,
the activity situation, the economic situation,
physical renewal, construction’s mobility, governmental investment and general situation of neighborhood’s fabric. Then by using TOPSIS as a
multi-criteria decision making technique (MCDM)
the results show that in the historic fabric of the
city of Yazd, Gonbadesabz neighborhood has the
best situation and Zoroastrians neighborhood has
the most chaotic situation in relation to the combined indicators of mobility and development.
Keywords: Flagship Development, Urban
Regeneration, Factor Analysis, F’ANP, TOPSIS,
Yazd City.
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