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Abstract
The main issue of the present study is the feasibility of
Shiraz sustainable urban regeneration indicators and
components. In order to achieve the goals, the status of
sustainable urban regeneration indicators are analyzed and
evaluated (economic, managerial, legal, participatory,
socio-demographic, cultural-tourism and physicalfunctional) in the target areas of Shiraz's historical district
(Darb-shazdeh, Sare-dozak, Eshagh-beig, bazare-morgh
and sange-siah). These quarters are selected as target
neighborhoods to evaluate the regeneration and
sustainability indices, purposefully due to the availability
of documentation of rehabilitation, renovation and
regeneration programs and the availability of actors,
stakeholders, and key elements of plans and programs.
The statistical population of this study is 26069
inhabitants of five selected neighborhoods of eight
municipality of Shiraz historical district. Then, 384 people
were selected using Cochran formula and questionnaires
were distributed and completed by simple random
method. The required data were collected through FMEA
analysis and field studies (questionnaire and interview)
and analyzed by SPSS software, one-sample T-test,
analysis of variance, test experience (LSD) and Friedman.
Research findings show that in Shiraz status qua,
physical-functional index with the mean of 3.443 had the
highest mean and public participation index with the mean
of 2.223 was the lowest. The results of analysis of
variance indicate that there are significant differences
among the five target neighborhoods of Shiraz historical
district in terms of sustainable urban regeneration indices.
Also, according to the results of Friedman test, Saredozak neighborhood with a mean of 3.53 is the lowest and
the Bazare-morgh with a mean of 12.17 is ranked first.
Keywords: Evaluation, Sustainable Urban Regeneration,
Historical District, Target Neighborhoods, Shiraz.
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چكیده
 تحققپذیری شاخصها و مؤلفههای بازآفرینی پایدار،مسئله اصلی تحقیق حاضر
 وضعیت شاخصهای،شهری شیراز است که به منظور رسیدن به اهداف
- اجتماعی، مشارکتی، قانونی، حقوقی، مدیریتی،بازآفرینی شهری پایدار (اقتصادی
گردشگری و کالبدی–عملکردی) در محالت هدف بافت- فرهنگی،جمعیتی
 بازارمرغ و سنگ سیاه) که به، اسحاق بیک، سردزک،تاریخی شیراز (درب شازده
 نوسازی و بازآفرینی و،علت وجود اسناد و مدارک طرحها و برنامههای بهسازی
 بازیگران و عوامل اصلی طرحها و برنامهها،همچنین در دسترس بودن ذینفعان
به صورت هدفمند به عنوان محله هدف ارزیابی شاخصهای بازآفرینی و پایداری
 جامعه آماری این پژوهش را. مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت،انتخاب شدند
ساکنین پنج محله منتخب از منطقه هشت شهرداری بافت تاریخی شهر شیراز
 نفر384  نفر تشکیل میدهند که با استفاده از فرمول کوکران26069 معادل
.انتخاب و پرسشنامه به روش تصادفی ساده در سطح محالت توزیع و تکمیل شد
 و مطالعاتFMEA  از طریق روش تجزیه و تحلیل،دادههای مورد نیاز تحقیق
 آزمون،SPSS اسنادی و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) گردآوری و با نرمافزار
) و فریدمنLSD(  آزمون پس از تجربه، تحلیل واریانس، تک نمونهایT آماری
 یافتههای تحقیق نشان میدهد در شرایط موجود.تجزیه و تحلیل شده است
 باالترین میانگین و شاخص3/443 عملکردی با میانگین- شاخص کالبدی،شیراز
 کمترین میانگین را به خود2/232 مردمی با میانگین-مشارکت عمومی
 نتایج حاصل از تحلیل واریانس حاکی است که در میان.اختصاص داده است
محالت پنجگانه بافت تاریخی شهر شیراز به لحاظ شاخصهای بازآفرینی پایدار
، با توجه به نتایج آزمون فریدمن، همچنین.شهری تفاوت معناداری وجود دارد
،12/17  کمترین رتبه و محله بازارمرغ با میانگین،3/53 محله سردزک با میانگین
.در رتبه اول قرار گرفته است
 محالت، بافت تاریخی، بازآفرینی شهری پایدار، ارزیابی:واژههای کلیدی
. شیراز،هدف پنجگانه

 منوچهر طبیبیان:نویسنده مسئول
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مقدمه
افت کیفیت محیط شهری ناشی از الگوی غالب شهرنشینی
شهرهای صنعتی و تغییرات اساسی در ساختار و عملکرد
بخشهای مرکزی و قدیمی شهری باعث شد که مسئله
بازآفرینی بخش تاریخی و کهن شهرها به عنوان مسئلهای
مهم مطرح شود .بافتهای تاریخی ،بافتهایی هستند که در
گذر زمان شکل گرفته و تکامل یافته و امروز تسط تکنولوژی
عصر حاضر محاصره شدهاند .علی رغم اینکه بافتهای
تاریخی به اقتضای زمان در گذشته دارای عملکرد منطقی و
سلسلهمراتبی بودهاند ،امروز از لحاظ ساختاری و عملکردی
دچار کمبودهایی هستند و اغلب جوابگوی نیاز ساکنین خود
نیستند (حبیبی و همکاران .)16 :1386 ،برخی از طرحهای
ساماندهی بافت تاریخی شهری در عصر جهانیسازی بر
بازساخت کالبدی و رشد اقتصادی در راستای انباشت سرمایه
تأکید داشته و بیتوجه به بعد اجتماعی و شبکههای اجتماعی
در این بافتها بوده است (ابوذری و زیاری ،)336 :1398 ،این
عدم توجه به بعد اجتماعی مانع مشارکت شهروندان در این
طرحها شده است ( Maginn,2007:26; Yong et al,
 )2017: 135; Hong, 2018: 197و در نتیجه منجر
به عدم تحقق و موفقیت طرحها و برنامههای ساماندهی بافت
تاریخی میشود .بافت های تاریخی و کهن شهرها به دلیلی
مشکالتی کالبدی و فعالیتی و کمبود سرانه در برخی کاربری
ها چون کاربریهای فرهنگی-فراغتی ،موجب کاهش ارزش
و اهمیت بافت با هویت شهری ،جابه جایی جمعیت بومی و
عدم تعلق و حس به مکان و فضا شده و زمینههای بروز
آسیب های اجتماعی را فراهم آورده است .از اینرو،
رویکردهای مداخلهگرایانهای همچون بازآفرینی ،1به عنوان
رویکردی جدید به منظور ایجاد سازمان فضایی منطبق با
شرایط تازه و ویژگی های نو در دنیای معاصر که همگی در
پی ایجاد روابط جدید شهری و بازتعریف سازمان فضایی
کهن ،موثر هستند ،در بررسی مسائل و مشکالت بافتهای
تاریخی و ناکارآمد شهری به کار میرود (پوراحمد و همکاران،
 .)3 :1394بهدلیل ناکارآمدی دیدگاهها و نظریات مربوط به
ساماندهی بافت تاریخی چون بهسازی ،بازسازی،
باززنده سازی و برخی رویکردهای دیگر ،که گاهاً به دنبال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Regeneration

تزریق اندیشهای جدید در بافت بودهاند ،بدون اینکه به
نیازهای معاصر و روزآمد بافت و مردم توجهی شود و این
دلیلی بر عدم موفقیت این اندیشهها و دیدگاه هاست (حبیبی
و مقصودی .)1-20 :1386 ،کاربست بازآفرینی در بخش
تاریخی توامان با مبحث پایداری ،منجر به توسعه یکپارچه و
پایدار بافت خواهد شد .این رویکرد جامع میتواند با در نظر
گرفتن تمامی ابعاد و مؤلفههای اثرگذار بر بافت تاریخی بر
کیفیت و هویت این بافتها تأثیر بگذارد (رفیعیان:1392 ،
 .)13به عبارتی دیگر ،در بازآفرینی شهری 2بهویژه در بافت-
های تاریخی ،سازمان فضایی جدیدی منطبق با شرایط تازه
با ویژگیهای نو خلق میشود (زنگیآبادی و مویدفر:1391 ،
 .)298بازآفرینی شهری شامل همه جنبههای اساسی توسعة
شهری از جمله مسائل روانشناختی است ( Korkmaz
 .)and Balaban, 2019: 1امروزه ،بازآفرینی شهری،
موضوعی جهانی است و به شکلی گسترده ،داشتن یک برنامه
بازآفرینی شهری مؤثر ،به یکی از مهمترین راهکارها برای
تمام شهرهای جهان تبدیل شده است که میخواهند از توسعه
افقی و گسترده دست بکشند و توسعه درونی و متراکم را
ایجاد کنند (  .)Leary & McCarthy, 2013با توجه
به پژوهشهای انجام شده طی دهههای اخیر (دونادا 3و
همکاران2020 ،؛ کرکماز و باالبان2019 ،4؛ کیم و برامول،5
2019؛ الزارویچ 6و همکاران2016 ،؛ گیتینگ و دی فرانتز7،
2004؛ حیدری و همکاران1398 ،؛ نادریان1396 ،؛ لطفی و
همکاران1396 ،؛ ایزدی1396 ،؛ توکلی و همکاران1396 ،؛
شعله و همکاران1397 ،؛ موسوی و همکاران1398 ،؛
کریم زاده و همکارن1397 ،؛ توکلینیا و یدالهنیا1397 ،؛ فنی
و شیرزادی1397 ،؛ پوراحمد و احمدیفر1397 ،؛ ابوذری و
زیاری ، 1398 ،حکیمی و همکاران1394 ،؛ پورمحمدی و
همکاران1394 ،و غیره) ،می توان دریافت که نتایج پژوهش از
بسیاری ابعاد با پژوهش های پیشین مطابقت دارد ،اما تفاوت
مقاله حاضر با دیگر مطالعات ،تأکید بر شاخصهای بازآفرینی
در ابعاد گستردهتر ،مقایسه اهمیت شاخص ها و معیارها در
محالت هدف بافت تاریخی شیراز و رتبهبندی محالت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. Urban Regeneration
3. Donada
4. Korkmaza & Balabanb,
5. Kim & Bill
6. Lazarević
7. Keating and Frantz
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تاریخی با استفاده از روششناسی است که سعی در توصیف
و شرح فرآیند تحققپذیری بازآفرینی دارد .در کل ،درک ما از
تحققپذیری برنامه های بازآفرینی ضعیف است و همین امر
لزوم انجام پژوهشهای بیشتری در زمینة توسعه متدولوژیک
تحققپذیری طرح و برنامه های بازآفرینی را روشن می سازد.
کالنشهر شیراز با دارا بودن پهنه وسیعی از بافت تاریخی
ارزشمند ،فضای مستعدی برای توسعه پایدار اقتصاد شهری
است ،اما چنین قابلیتهایی هنوز در حالت بالقوه به سر می
برند .از طرف دیگر ،تحمیل شهرسازی جدید بر بدنة آن می-
تواند آثار زیانباری به بار آورده و چه بسا کارایی این بافت و
معنا و مفهوم هویت تاریخی آن از بین برود .بازآفرینی شهری
در این بافتها میتواند بسیاری از ویژگیها و مشخصههای
آنها را به نمایش بگذارد .در نتیجه میتوان راهبردها و
اقدامات متناسب و بهینهای برای استفاده مجدد در پیش
گرفت .بافت تاریخی شیراز ،شالودة اصلی و قلب تپندة شهر
است و عناصر هویت بخشی به عنوان ،نماد شهر در این
قسمت قرار دارد .این بافت در گذر زمان شاهد و مکان اصلی
تجربه وقایع و جریان زندگی بوده است که امروزه ،شاهد افت
کیفیت و سرزندگی آن هستیم .به منظور بازگشت حیات
شهری به هسته اصلی بافت تاریخی ،میتوان شالوده شهر را
با نیازهای معاصر تطبیق داد و در عین حال ،باعث حفظ و باز
زندهسازی میراث فرهنگی شهر و درنظر گرفتن نقش فعال-
تری برای بافت تاریخی شد .بنابراین ،الزم است که در جهت
بهبود مشکالت این محله تاریخی برنامهریزی اصولی و
صحیحی صورت گیرد تا از روند فرسودگی و تخریب این
بافت تاریخی جلوگیری شود و جایگاه خود را در شهر بازیابد.
از سوی دیگر ،همگرایی به دلیل وجود تشابهات فرهنگی و
اقتصادی -اجتماعی ساکنان ،باال بودن حس تعلق به مکان و
هویت بافت کهن و توسعه درونی با حفظ ارزشهای هویتی و
اجتماعی بافت تاریخی ،ضرورت بهکارگیری رویکرد بازآفرینی
را برجستهتر میکند .در این راستا ،تحقق نیافتن بسیاری از
طرحها و برنامههای پیشنهادی بازآفرینی شهری موجب شد تا
صاحبنظران به بررسی علل این مسأله و به طور کلی به
بررسی زمینههای امکانپذیری مداخالت بازآفرینی شهری
بپردازند .با توجه به این مسأله ،هدف اصلی پژوهش ،شناسایی
معیارها و شاخصهای تحقق طرحها و برنامه های بازآفرینی
شهری شیراز و میزان اهمیت هر کدام از آنها است .برای
این منظور ،در این پژوهش به ارزیابی و تحلیل وضعیت
شاخص های بازآفرینی شهری پایدار در محالت بافتهای
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تاریخی شیراز پرداخته شده است .پژوهش حاضر به دنبال
پاسخگویی به این پرسشهاست که:
 -1وضعیت شاخصهای بازآفرینی شهری پایدار در بافتهای
تاریخی شیراز چگونه است؟
 -2کدام یک از محالت پنجگانه بافت تاریخی شیراز به لحاظ
شاخصهای بازآفرینی شهری پایدار در وضعیت مطلوبتری
قرار دارد؟
بافتهای تاریخی ویژگیهای ارزشمند و منحصربه فردی
دارند که آنها را از سایر بافتهای شهری متمایز میکند
(مویدفر و صابری .)141 :1399 ،بافت تاریخی را میتوان هر
شکلی از فضای ساخته شده تعریف کرد که در آن بازتاب
پیشرفت سازمانیافته ،تداوم یافته و طراحی شده اندیشه
انسانی را در دورانی از گذشته ،یعنی غیر معاصر با خود بتوان
دید (فکوهی .)96 :1388 ،به منظور حفاظت از بافتهای
تاریخی شهرها و موفقیت طرحها و برنامه های بهسازی و
نوسازی در این مناطق ،باید بخش و نهادی جداییناپذیر از
سیاستهای منسجم توسعه اجتماعی و اقتصادی در هر سطح
در نظر گرفته شود ( .)Peerapun, 2012: 36سیر
تکاملی مداخله در بافتهای موجود شهرها از بازسازیهای
پس از جنگ جهانی دوم آغاز میشود .پس از آن در دوره
نوسازی ،به دو مقوله توسعه مجدد و تجدید حیات شهری
توجه شده و در انتهای این دوره ،رویکرد تعاملی نوسازی1
شکل میگیرد .سپس ،بازآفرینی شهری در دورة اول خود با
دیدگاه غالباً اقتصادی و از طریق طرحهای بزرگمقیاس برای
توسعههای مجدد پرهزینه مطرح میشود .این رویکرد در دوره
دوم به سوی شکل جامعتری از سیاستگذاری و اعمال تمرکز
بر روی راهحلهای یکپارچه و ارتقای کیفیت زندگی حرکت
میکند و نهایتا به رویکرد نوزایی شهری میانجامد (عزیزی و
بهرا .) 6 :1396 ،در ادبیات و مبانی نظری جهانی ،واژه و
مفهوم «بازآفرینی شهری» به عنوان یک واژه عام شناخته
شده است که در برگیرندة مفاهیم دیگری چون بهسازی،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1حاصل تلفیق دو دیدگاه "توسعه مجدد" و "تجدید حیات شهری" برای
رسـیدن به توازن در توسعههای اقتصـادی ،اجتماعـی 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 ،
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نوسازی ،بازسازی ،توانمندسازی ،روان بخشی و معاصرسازی و
احیا است .بازآفرینی شهری فرآیندی است که به خلق فضای
شهری جدید با حفظ ویژگیهای اصلی فضایی کهن (کالبدی
و فعالیتی) منجر میشود .در این بازتولید فضایی ،فضای
شهری جدیدی ایجاد میشود که ضمن شباهتهای اساسی با
سازمان فضای کهن شهری ،از نظر ریشهای و معنایی با
فضای کهن شهری متفاوت است (پوراحمد و همکاران،
 .)74 :1389یکی از رویکردهای اصلی مورد توجه دولتهای
اروپای غربی و آمریکای شمالی در اواخر دهة 1970و 1980
میالدی ،در مواجهه با مسائل و مشکالت مناطق شهری ،
بازآفرینی شهری ،به عنوان یک مفهوم نوظهور است
(سجادزاده و همکاران .)149 :1395 ،بازآفرینی پایدار شهری
برخالف رویکردهای پیشین برنامهریزی شهری که صرفاً بر
جنبههای کالبدی توجه داشتهاند ،بر ابعاد اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی ،کالبدی و سازمانی و فرایند سرزندگی بافتهای
قدیمی و فرسوده تأکید دارد (شماعی و همکاران.)59 :1397 ،
رویکرد بازآفرینی شهری در تالش برای حفاظت از ارزشهای
میراثی -فرهنگی در سازمان فضایی بافت کهن شهری است.
عملکردهای بسیاری به عنوان موتور محرک بازآفرینی شهری
در بافت تاریخی هستند ،از جمله ایجاد مراکز هنری ،فرهنگی
و فضاهای گذران اوقات فراغت ،طرحها و پروژههایی جهت
ارتقای میراث تاریخی و صنعت گردشگری در بافت تاریخی
که با جذب دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی همراه هستند و
همچنین ایجاد فضاهایی با فعالیتهای چندگانه که باعث
پویایی و ایجاد حس سرزندگی محیط شهری و ایجاد
فضاهای امن شهری میشوند ( Rabbiosi, 2015:

 .)196بررسی مطالعات انجام شده بر روی بازآفرینی شهری
در طول دوره  1990تا  2012میالدی ( Zheng et al,
 ،)2014نشاندهندة بازنگری یکپارچه با تمرکز بر زیرسیستم
برنامهریزی و زیرسیستم اجتماعی بازآفرینی شهری است که
طیف گستردهای از موضوعاتی را در بردارد که با هم
همپوشانی دارند و در نتیجه نمیتواند بهسادگی در زمینهای
مشخص طبقهبندی شود (آریانا و همکاران.)124 :1397 ،
(شکل )1
در واقع ،از دهة  90میالدی به این سو ،دگرگونیهایی در
رویکرد بازآفرینی در ابعاد مختلف صورت گرفت که در
همسویی با بحثهای توسعة پایدار بود .سادهترین آموختهها از
بازآفرینی دهههای  70و  80میالدی این بود که بازآفرینی
چیزی بیش از بحث آجر و مالت است .در ادامه نیز رویکرد
جدید بازآفرینی شهری پایدار مدنظر قرار گرفت که هاپکینز و
همکاران نیز آن را مطرح کرده و افرادی مانند بلکمن بر آن
تأکید داشتهاند (ویسی و همکاران .)46 :1399 ،مهمترین
تجارب جهانی در زمینه بازآفرینی به اختصار به شرح جدول 1
معرفی شدهاند.
تحقق بازآفرینی شهری پایدار ،با توسعة اجتماع محور
(مشارکت مردمی) شهرنگر ،تقاضا محور و زمینهگرا در همة
مراحل و اقدامات با تأکید بر نقش حمایتگر و تسهیلگر دولت
و با رعایت اولویتبندی محلهها و محدودههای هدف دنبال
میشود .در این فرآیند از رویکردهای یکسویه و از باال به
پایین و مداخالتی که به ازهمگسیختگی بافت اجتماعی،
اقتصادی و کالبدی محدودههای هدف منجر شود ،پرهیز
میشود (امینی و همکاران.)135 :1397 ،
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 -1950رویکردهای

( -1970توسعه اجتماعی و
 -1980بازآفرینی شهری متقدم

(توسعه های مجدد با رویکرد
امالک و مستغالت) -حفاظت
بر پایه اصالت مکان -تاکید
بر ابعاد اقتصادی حفاظت
Redevelopment
Urban Regeneration

تنوع بخشی کارکردی)-نوسازی

 -1960باززنده سازی -صیانت و

شهری در قالب باززنده سازی و

نگهداری از بافت های تاریخی-

بهسازی -تحدید حیات

تداوم رویکرد سنتی حفاظت-

کارکردی و معاصرسازی-

فعالیت انجمن  -SPABرویکرد

حفاظت از میراث فرهنگی و

ریخت شناسی شهری و رویکرد

طبیعی -نگهداشت صرف نمای

مدیریت بصری -تجدید حیات

بنا -حفاظت بر مبنای مشارکت

اجتماعی

مردمیRevitalization

فرهنگ و ارزش های
منحصر به فرد بستر -خلق
با

هویت جدید متناسب

بستر و نیازهای معاصر-
پایداری محیطی

صرف)؛ مرمت سبکی-
جنبش حفاظت
بازسازی جامع-
بازسازی پس از جنگ-

Reconstuction

Traditional
Approach

( -1990نوزایی شهری)

پایدار-حفاظت ،طراحی و
و بناهای شاخص ،توجه به

(محافظت و نگهداشت

پاکسازی وسیع

 -2018بازآفرینی شهری
ارتقاء عرصه های عمومی

سنتی به حفاظت

 -2000بازآفرینی فرهنگ مبنا
( -2010بازآفرینی پایدار)
بازآفرینی جامع یکپارچه
رویکرد یکپارچه -توسعه
پایدار
Integrated
Regeneration

بازآفرینی حفاظت مبنا

بازآفرینی حفاظت مبنا-

بازآفرینی سیما محور

صیانت از مکان های تاریخی بر

بازآفرینی رویداد محور
بازآفرینی اجتماع محور -رویکرد
یکپارچه -توسعه پایدار -حفاظت محیط
محور -حفاظت و پایداری

Susainable Urban
Regeneration

بازآفرینی پیشرفته

پایه اصالت یکپارچگی و ارزش
های مکانی -حفاظت میراث
مبنا -حفاظت توریسم مبنا-

مشارکت اجتماع محلی و
شهروندان در فرایند حفاظت و
بازآفرینی

شکل  .1سیری در روند رویکردهای مرمت و حفاظت شهری
منبع :ایزدی 20 :1380 ،و مطالعات میدانی نویسندگان1398 ،

جدول  .1تجارب جهانی بازآفرینی شهری

کشور
آمری
کا

تجارب

کشور

تجارب

استفادة مجدد و تطبیقیافته از ساختار کالبدی موجود برای انگلیس در انگلستان مالحظات اقتصادی در بیشتر طرحها لحاظ
میشود .همچنین ،در مالحظات اجتماعی به مشارکت مردم و
رسیدن به اهداف جدید توسعهای از اصول مورد تأکید
تقویت حیات اجتماعی توجه شده است .توجه عمده به
بازآفرینی در این کشور بوده است .از دیگر اصول موردتوجه
ارزشهای فرهنگی که الزمة توسعة صنعت گردشگری است
در بازآفرینی شهری در این کشور اشاعة حیات مدنی از
در طرحهای بازآفرینی این کشورها مورد توجه قرار میگیرد.
طریق طراحی کالبدی در تجدید ساختار کالبدی-اجتماعی
شهرها به کار گرفته میشود.
ژاپن

سند نارا را به دلیل سنتهای خاص خود مطرح میکند.

فرانسه

توسعة اقتصادی -اجتماعی شهر با رویکرد آمایش سرزمین

یونان

باززندهسازی نواحی تجاری و صنعتی با منافع تاریخی را در نیوزیلند این کشور منشور ایکوموس را به منظور حفاظت از میراث
فرهنگی کشور نیوزیلند ارائه میدهد.
دستور کار قرار دادند.
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این کشور در راستای توجه به اصول بازآفرینی ،منشور بورا
را در رابطه با اهمیت و ارزش مکانهای تاریخی به دلیل
وضعیت خاص بومیان کشورش ارائه میدهد.

ایران

تصویب سند ملی راهبردی احیای بهسازی ،نوسازی ،و
توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با هدف
جلب همکاری و مشارکت کلیة دستگاههای ذیربط در فرآیند
بازآفرینی پایدار محدودهها و محلههای هدف برنامه به منظور
حفظ حقوق شهروندی ،ارتقای کیفیت زندگی ،بازیابی هویت
شهری و اعمال حکمروایی محلی

منبع :فنی و همکاران.186 :1399 ،

دادهها و روشکار
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و روش تحقیق
توصیفی-تحلیلی است .روش جمعآوری اطالعات به دو صورت
اسنادی و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) است .جامعه آماری
تحقیق را شهروندان محالت پنجگانه بافت تاریخی شهر شیراز
(بازارمرغ ،دربشازده ،اسحاقبیک ،سنگسیاه و سردزک) و
کارشناسان و خبرگان باتجربه و صاحبنظر در رابطه با طرحها
و برنامههای بهسازی ،نوسازی و بازآفرینی بافت تاریخی شیراز،
شامل  26069نفر تشکیل میدهند (شهرداری شیراز.)1398 ،
حجم نمونه از طریق فرمول کوکران  384نفر محاسبه و
متناسب با جمعیت هر محله تعدادی پرسشنامه به آن محله
اختصاص داده و به روش نمونهبرداری تصادفی خوشهای توزیع
شد (جدول .)2روایی تحقیق با نظرات کارشناسان و اساتید و
برای سنجش میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ
استفاده شد (جدول  .)3برای تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری
شده با استفاده از نرمافزار  SPSSو با استفاده از آزمونهای
آماری تی تکنمونهای ،تحلیل واریانس (آنوا) ،آزمون پس از
تجربه 2)LSD( 1و آزمون فریدمن 3استفاده شده است و در
نهایت وزن هر یک از معیارها و شاخصها تعیین شد و بر
اساس هدف پژوهش اولویتبندی شاخصها و رتبهبندی
محالت انجام شد .نگارندگان از این روشهای تجزیه و تحلیل
و همچنین روش تجزیه و تحلیل  ،FMEA4برای تعریف،
شناسایی ،اولویت بندی و برطرف نمودن ناسازگاری در
سیاست ،برنامه ،فرآیند ،طراحی و یا خدمات بهره میجوید و یا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. post-hoc test

.2آزمون  LSDیا روش حداقل اختالف معنیدار ،بررای ماایۀرد دو
به دو میانگین گروهها بهکار میرود (.)Least Squar Difference
3. Friedman Test

 .4روش تجزیه و تحلیل حاالت بالاوه شکۀت و اثرات آن مبتنی برر
منطق فازیFailure Modes & Effects Analyses -

به عبارت دیگر از روش  FMEAبه عنوان روشی نظاممند
برای شناسایی و اولویتبندی شاخصهای مطلوب و نامطلوب و
جلوگیری از مسائل مرتبط با اجرای سیاستهای بازآفرینی و
بررسی تحققپذیری معیارهای بازآفرینی پایدار شهری بهره
میجوید.
جدول  .2جمعیت ،مساحت و سهم محالت پنجگانه بافت
تاریخی شهر شیراز

محالت

جمعیت

مساحت

تعداد

سردزک
سنگ سیاه
اسحاق بیگ
درب شازده
بازار مرغ
مجموع

(نفر)
6162
4269
5639
7322
2677
26069

(هکتار)
30
31
36
51
21
169

پرسشنامه
91
63
83
108
39
384

منبع :شهرداری شیراز1398 ،؛ نگارندگان.1398 ،

در این پژوهش سعی شده است که معیارها و شاخصهای
تدوین شده در طرحها و برنامههای مصوب و اجرایی تحت
عنوان بازآفرینی بافت تاریخی شیراز با استناد به طرح تفصیلی
شیراز ،با استفاده از فرآیند چندگانه روش تجزیه و تحلیل
 FMEAانتخاب شوند و میزان تحقق هر معیار و شاخص در
محالت هدف مورد مطالعه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .بر
این اساس ،با وجود سیاستهای بیشمار در طرحها و
برنامههای مصوب در بافت تاریخی شیراز ،نگارندگان با
مصاحبه با کارشناسان بازآفرینی بافت تاریخی و همچنین از
طریق برداشتهای میدانی متعدد در بافت تاریخی ،سعی در
غربالگری سیاستهای مدون نموده ،تا از این طریق تنها
سیاستهای ناسازگار مربوط به هر شاخص و معیار انتخاب
شود .در این میان ،با روش دلفی ،تعداد  95سیاست مربوط به
ابعاد مختلف مشترک در مبحث بازآفرینی و پایداری ،شامل
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ابعاد اقتصادی-مالی (مربوط به ذینفعان و بهرهوران) ،ابعاد و
رویکرد مشارکتی ،ابعاد کالبدی-عملکردی ،ابعاد اجتماعی-
جمعیتی ،ابعاد فرهنگی-گردشگری ،ابعاد زیستمحیطی و ابعاد
قانونی-حقوقی-مدیریتی ،پس از غربالگری  121سیاست که

امکان ناسازگاری در طرحها و برنامههای بازآفرینی بافت
تاریخی شیراز داشتند ،مورد شناسایی قرار گرفتهاند(اکتفا به ذکر
 5گویه به دلیل فرمت مقاله)( .جدول )3

جدول  .3آلفای کرونباخ شاخصهای تحقیق

شاخص
مدیریت و قوانین (قانونی-
حقوقی)

آلفای
کرونباخ
0/713

اقتصادی -مالی
سرمایه گذاری

0/771

مشارکت عمومی -مردمی

0/856

فرهنگی  -گردشگری

0/951
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تعداد گویه
 عدم همکاری میان سازمانی (عدم هماهنگی و همکاری عمودی و افقی واحدها و
سازمانهای ذیربط مرتبط با بازآفرینی بافت تاریخی شیراز)
 فقدان ساختار مدیریتی یکپارچه (عملکرد چند پاره و بخشی نهاد های مختلف) و
نبود نگرش واحد در ارتباط با بازآفرینی بافت کهن
 عدم وجود دانش بازآفرینی شهری در میان تیمهای درگیر و سهام داران و سرمایه
گذاران
 عدم همخوانی سیاست و برنامه با ماهیت بافت تاریخی
 عدم وجود نهادی سیاستگذار ،برنامهریز و ناظر بر تحقق برنامههای بازآفرینی بافت
تاریخی شیراز
 عدم همخوانی بودجه طرح با بودجه مصوب
 عدم جذب سرمایهگذار و سهامدار در پروژهها و ایجاد کسب و کار جدید
 توجه صرف به سودآوری و بعد اقتصادی پروژهها
 عدم ایجاد ابزارهای مالی و حقوقی در جهت تقویت و تسهیل جریان بازآفرینی بافت
 ناسازگاری بر سر منافع ،میان بهره وران کلیدی مختلف در راستای اجرای سیاست
 عدم مشارکت ساکنین به دالیل اقتصادی یا به علت عدم اطالع از طرحها و برنامه
ها
 عدم اجرای سیاست تشویق بخش خصوصی و سرمایهگذاران برای مشارکت
 عدم اولویت بخشی به مشارکت همه جانبه ساکنان از طریق توانمند سازی و تقویت
نهادها و سازمانهای مردم نهاد
 عدم مشارکت عرصه علم و دانش در تهیه و اجرای طرحها
 عدم توانایی در ایجاد و برقراری تعامل و تعادل متناسب بین دو جامعه سنتی و مدرن
(به عنوان مثال بازسازیهای صورت گرفته به شیوه مدرن در خیابان الینز در محدوده
آستانه)
 عدم توجه به بومیسازی تجارب دیگر کشورها و در نظر گرفتن فرهنگ بافت
تاریخی شیراز
 عدم توجه به حفاظت پایدار و احیای میراث فرهنگی ،تاریخی و هویت فرهنگی شهر
در همراهی با با فرایندهای توسعه
 عدم هماهنگی طرحها و سیاستها با بستر طبیعی ،فرهنگی و تاریخی و توجه به
مزیتهای خاص بافت
 عدم توجه به ارتقا صنعت توریسم و گردشگری به صورت کالن (ساخت خانههای
بوم گردی-هتل و )...به عنوان ایجاد درآمد پایدار
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اجتماعی -جمعیتی

0/727

کالبدی-عملکردی

0/914

 عدم توجه به کاهش محرومیت اجتماعی (ریشه کن کردن یا کاهش فقر شهری-
بد مسکنی و عدم وجود خدمات مورد نیاز)
 عدم توجه به کاهش جرمخیزی در بافت تاریخی (مشاغل کاذب و ) ...
 عدم توجه به تنظیم و اجرای برنامههای توسعه اجتماع ،بهبود معیشت و حل مسائل
اجتماعی به موازات بهسازی ،نوسازی و بازآفرینی بافت تاریخی
 عدم توجه به حفظ و احیای حقوق شهروندی-تحقق حقوق شهروندی
 خالی شدن بافت از ساکنین بومی و عدم تشویق جمعیت ساکن به ماندن در بافت
 عدم در نظر گرفتن شاخصهای تاب آوری (عدم تجهیز و مقاومسازی بافت تاریخی
در برابر حوادث قهری)
 عدم در نظر گرفتن احیای ساختار کالبدی و فضایی بافت کهن
 عدم توجه به حفاظت ،ارتقا و طراحی عرصههای عمومی و بناهای شاخص و ارزش
های تاریخی در بافت
 عدم ارائه طرح برای استفاده کارآمد از زمینهای قهوهای-زمینهای رهاشده و فاقد
بنا (با وجود اینکه درصد باالیی از بافت را به خود اختصاص دادهاند)
 عدم کارآمد بودن و تاثیرگذاری برنامههای تحت عنوان ساماندهی و تجهیز قلمرو
عمومی

منبع :نگارندگان1398 ،

شکل  .2موقعیت بافت تاریخی شهر شیراز
منبع :پایگاه داده علوم زمین ،1395 ،ترسیم :نگارندگان1398 ،
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محدوده مورد مطالعه منطقه بافت تاریخی شیراز را با
وسعت  378هکتار بخشی از محدوده مرکزی شهر شیراز
شامل می شود که دارای جمعیتی معادل  48195نفر است
(مهندسین مشاور پرداراز( )1395 ،شکل .)2لذا ،عالوه بر
اینکه هسته اولیه پیدایش شهر شیراز بوده ،در حال حاضر نیز
بسیاری از فعالیت های مرکزی تجاری ،مذهبی ،خدماتی و
اداری را در خود جای داده و ظرفیتهای بالقوه قابلتوجهی
جهت رونق فعالیت های سیاحتی ،زیارتی ،تجارتی ،فرهنگی و
مسکونی دارد .به طور کلی ،محالت این منطقه از حیث
فرسودگی ،پایین بودن سطح درآمد ،حضور اقشار سنتی در
کنار مهاجران تازه وارد ،کمبود خدمات شهری و کهنسالی
جمعیت با یکدیگر وجه اشتراک دارند (اسدی و رفیعیان،
.)10 :1397

شرح و تفسیر نتایج
با توجه به نتایج تحقیق ،از  384پاسخگو پرسشگری شده،
 62/1درصد پاسخگویان مرد و  37/9درصد آنها زن بودند .از
میان تمام پاسخگویان ،سن  15/6درصد بین ( )15-25سال،
 31/4درصد و بیشترین پاسخگویان بین ( )26-35سال بودهاند،
سن  22/7درصد پاسخگویان بین ( )36-45سال ،سن 11
درصد پاسخگویان بین ( )46-60سال و تنها  19/3درصد از
پاسخگویان  60سال به باال سن داشتند .در بررسی سطح
تحصیالت ،مشاهده شد که از میان کل پاسخگویان تحصیالت
 24درصد بیسواد 25/2 ،درصد زیر دیپلم 29/8 ،درصد دیپلم،
 13/3درصد فوقدیپلم 7/7 ،لیسانس و باالتر بودند49/6 .
درصد پاسخگویان درآمد پایین 36/2 ،درصد درآمد متوسط و
 14/2درصد نیز درآمد باالیی دارند( .شکل )3

سن پاسخگویان

19.30%
11%
22.70%
31.40%
15.60%

35.00%

30.00%

25.00%
15-25

20.00%
26-35

36-45

15.00%
46-60

37.9
62.1%

شکل  .3یافتههای توصیفی تحقیق
منبع :یافتههای پژوهش1398 ،
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بافت تاریخی شیراز تا پیش از توسعه شهر در قرن هجری
حاضر به عنوان شهر قدیم شیراز شناخته میشده که ساختار آن
نیز مطابق با شهر قدیم است .این منطقه به عنوان قلب
تاریخی و فرهنگی شهر مطرح است .بدینمعنی که هم به
واسطه استقرار عناصر اصلی مذهبی (با عملکرد منطقهای،
ملی و حتی حوزه ها کشورهای منطقه) و هم تاریخی به عنوان
مرکزیت تاریخی -فرهنگی شهر عملکرد دارد .منطقة
تاریخی -فرهنگی شهر شیراز منطبق بر محدوده منطقة 8
شهرداری است که در جوار مناطق یک ،دو و سه قرار دارد که
عمده همجواری آن از جنوب ،غرب و شرق با منطقه  2است.
محدوده شهر قدیم را خیابان های فردوسی در شمال ،کشاورز،
زنبیه در شرق ،بلوار سیبویه در جنوب و خیابانهای سعدی،
توحید و قاآنی در غرب به صورت حلقهای از سایر مناطق
همجوار مجزا کرده اند .بر روی این حلقه مجموعاً  9دروازه
قرار دارد که این دروازهها به همراه میدانها و فلکهها به
عنوان مفاصل و نقاط اتصال بافت قدیم و جدید محسوب
می شود .الزم به ذکر است که منطقه (بافت تاریخی) تا قبل از
سال  1377تحت نظارت مناطق دو و سه شیراز بوده و از این

سال به بعد ،تحت عنوان «بافت تاریخی-فرهنگی شیراز»
تحت نظارت شهرداری به صورت مستقل اداره میشود
(مهندسین مشاور پرداراز.)1 :1389 ،
ارزیابی وضعیت شاخصهای بازآفرینی در محالت پنج-گانه بافت تاریخی شیراز

به منظور بررسی و ارزیابی وضعیت بازآفرینی در محالت
پنجگانه بافت تاریخی شیراز از آزمون تی استفاده شده است.
نتایج نشان میدهد که از میان مؤلفههای ششگانه بازآفرینی
در محالت پنجگانه بافت تاریخی شهر شیراز ،سه مؤلفه
میانگین باالتر از حد مطلوب و سه مؤلفه پایینتر از میانگین حد
مطلوب ارزیابی شده است .مؤلفه کالبدی -عملکردی با
میانگین  3/443باالترین میانگین را به خود اختصاص داده
است .به عبارت دیگر ،مطلوبترین مؤلفه و مؤلفه مشارکت
عمومی -مردمی با میانگین  2/232کمترین میانگین را به خود
اختصاص داده است و به عبارتی نامطلوبترین مؤلفه است .در
مجموع ،وضعیت بازآفرینی در محالت پنجگانه با میانگین
 2/933پایینتر از حد مطلوب ارزیابی شده است (جدول .)4

جدول  .4ارزیابی شاخصهای بازآفرینی در محالت پنجگانه بافت تاریخی شیراز با استفاده از آزمون تی تک نمونهای

Test value=3
مولفه ها

میانگین

انحراف

مقدار t

معیار

باضریب
سطح

اختالف

اطمینان95درصد

معناداری

میانگین

حدپایین

حدباال

اقتصادی -سرمایه گذاری

2/541

0/834

-3/434

0/000

-0/459

-0/623

-0/221

مدیریت و قوانین و مقررات

2/334

0/813

-3/544

0/000

-0/666

-0/767

-0/343

مشارکت عمومی -مردمی

3/232

0/878

4/312

0/002

0/232

0/0163

0/354

فرهنگی -گردشگری

2/751

0/808

-3/323

0/000

-0/249

-0/344

-0/164

اجتماعی -جمعیتی

3/302

0/911

4/409

0/002

0/302

0/112

0/398

کالبدی -عملکردی

3/443

0/944

4/454

0/000

0/443

0/223

0/518

جمع

2/933

0/856

-3/689

0/002

-/077

-/134

-0/30

منبع :نویسندگان1398 ،

همانطور که عنوان شد ،این منطقه ،قلب تاریخی شهر
شیراز را تشکیل میدهد و بسیاری از ساکنان این منطقه با

افزایش فرسودگی و ورود مهاجران از این منطقه نقل مکان
کردند .بنابراین ،ساکنان این منطقه از ساکنان قدیمی و
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مهاجران تشکیل شدهاند .پایین بودن مشارکت عمومی به سبب
وجود ساکنان مهاجر و عدمنارضایتی ساکنان قدیمی از وجود
مسائل زیادی که در منطقه ایجاد شده است.
این مورد نشان میدهد که نقش مشارکت مردمی در
بازآفرینی بافت تاریخی شهر ،بسیار مهم و تعیینکننده بوده و
در این زمینه ،چه به لحاظ مادی و چه معنوی باید از مشارکت
مردم بهرهگیری شود .عدمتوجه به خواستههای مردم در هر
امری ،عدمعدالت در امور را سبب میشود و مشارکت مردم در
طرحهای بازآفرینی شهری نشاندهندة توجه مسئوالن به
خواستهها و نیازهای آنان است .بنابراین ،باید زمینههای
مشارکت بخش خصوصی و عمومی از طریق مسئولین امر
ایجاد شود و الزم است برنامهریزیهایی در این خصوص
صورت پذیرد .با توجه به دو بعد عاملیتی و ساختاری در سطوح
خرد و کالن میتوان باعث افزایش نقش مشارکت مردم در
بازآفرینی بافت تاریخی شد .به منظور ایجاد تغییر نگرش فردی
برای افزایش مشارکت مردم در نقش سطح خرد عاملیت به
آموزش ،آگاهسازی ،احترام قائل شدن به آزادیهای فردی و
حقوق شهروندی نیاز است .فعاالن و کنشگران مشارکت در
سطح کالن و سازمانی نیز بایستی تغییراتی در دیدگاهها و
نگرشهای خود به توانمندیهای مردم ایجاد کنند .از اینرو،
یکی از مهمترین ایفاکنندگان نقش در فرآیند مشارکتپذیری و
تسهیل امر مشارکت مردم ،مدیران و کارشناسان بافت های
شهری هستند که به مثابه عامالن اصلی در سطح کالن عمل
میکنند .تغییر نگرش این گروه ،نقشی تعیینکننده در
پاسخگویی ،واگذاری ،تصمیمسازی و تصمیمگیری به مردم و
تسهیل فرآیند ارتباط با مردم دارد (قاسمی و همکاران:1394 ،
 .)280عوامل دیگری مانند شرایط اجتماعی-اقتصادی خانواده و
فرد ،تحصیالت و سن نیز در این شاخصها تأثیرگذار است که
بررسی آنها در مجال این پژوهش نیست .در برخی از محالت،
شاخص کالبدی -عملکردی بدون در نظر گرفتن دیگر
شاخصهای بازآفرینی به صورت کالبدی صرف مورد اجرا قرار
گرفته است .این موضوع به ضعف مدیریتی و سیستم سازمانی
بافت تاریخی بر میشود که با بازآفرینی و احیای بافت به
صورت تؤامان و یکپارچه و جامع را تنها با دید و نگاه کالبدی
درک کردهاند .از جمله مورادی که زمینهساز کاهش تعارض-
های احتمالی بین ذینفعان و متولیان امور میشود ،وجود
قوانین شفاف و واضحی است که حاصل همکاری دوجانبه
مردم و مسئولین است .در حقیقت این شفافیت و وضوح قوانین،
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مقررات و دستورالعملهای اجرایی-حقوقی و مدیریتی را ایجاد
میکند که مستلزم پاسخگویی به انتظارات و تعهدات است.
 سنجش نابرابری میان محالت بافت تاریخی شهرشیراز

برای سنجش نابرابری میان مناطق شهر شیراز به لحاظ
بازآفرینی بافت تاریخی از آزمون تحلیل واریانس )(Anova
استفاده شده است .این آزمون هر یک از محالت پنجگانه بافت
تاریخی را با بقیه محالت مقایسه کرده و تفاوت بین محالت را
از نظر شاخصهای بازآفرینی بافت تاریخی مشخص کرده و
برای بیان تفاوت معناداری بین محالت ،مورد استفاده قرار می-
گیرد .آزمون آماری فیشر ( )Fنسبت برآورد پراکندگی بین-
گروهی و درونگروهی را نشان میدهد که هرچه مقدار آن
بیشتر باشد؛ یعنی اختالفات میانگین بین گروهها بیشتر از
اختالف درونگروهها بوده است .نتایج حاصل از آزمون تحلیل
واریانس در جدول  5نشان میدهد که با توجه به سطح معنا-
داری که کوچکتر از سطح  0/05است ،با ضریب اطمینان 95
درصد میتوان بیان کرد که بین محالتتاریخی شیراز به لحاظ
شاخصهای بازآفرینی تفاوت معناداری وجود دارد؛ یعنی
وضعیت هر یک از شاخصهای بازآفرینی در بین محالت با
یکدیگر متفاوت هستند .بیشترین اختالف میانگین بین محالت
به شاخص مدیریت و قوانین و مقررات با توجه به مقدار
آزمون Fکه برابر با ( )155/46وجود دارد و بیانگر این است که
وضعیت شاخص مدیریت و قوانین و مقررات در میان هر یک از
محالت تاریخی شیراز با هم تفاوت زیادی دارد .همچنین،
کمترین اختالف میانگین بین محالتتاریخی شیراز به لحاظ
شاخص کالبدی-عملکردی با توجه به مقدار آزمون Fکه برابر
با ( )43/34است و نشاندهندة این است که وضعیت شاخص
کالبدی-عملکردی در میان محالت کمترین میزان تفاوت
وجود دارد .شاخص کالبدی در بافت تاریخی شیراز خود درگیر
مشکالت و ضعفهای متعددی از جمله موارد ذیل است:
 عدم در نظر گرفتن شاخصهای تاب آوری (عدم تجهیز و
مقاوم سازی بافت تاریخی در برابر حوادث قهری و در نظر
گرفتن شاخص ناپایداری برخی از ابنیه)
 عدم در نظر گرفتن احیای ساختار کالبدی و فضایی بافت
کهن
 عدم توجه به حفاظت ،ارتقا و طراحی عرصه های عمومی و
بناهای شاخص و ارزش های تاریخی در بافت تاریخی
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 عدم ارائه طرح برای استفاده کارآمد از زمینهای قهوهای-
زمینهای رها شده و فاقد بنا (با وجود اینکه درصد باالیی از
بافت را به خود اختصاص دادهاند)
 عدم توجه به ارتقای هویت و منزلت مکانی-خلق هویت
جدید متناسب با بستر و نیازهای معاصر
 عدم توجه به ایجاد و ارائه زیر ساختهای الزم و مناسب در
بافت و اتصال خانه ها به زیر ساخت
 عدم ارائه و تدوین طرحها و برنامههای حفاظتی جامع ویژه
بافت فرهنگی-تاریخی (طرح حمایت از احیا ،بهسازی،

نوسازی و بازآفرینی بافت تاریخی)
 عدم کارآمد بودن و تأثیرگذاری برنامههای تحت عنوان
ساماندهی و تجهیز قلمرو عمومی نتایج تحلیل واریانس F
فقط معناداری تفاوت میانگین بین گروهها (محالت) را
بررسی میکند؛ ولی به طور دقیق مشخص نمیکند که این
تفاوتهای میانگین در میان کدامیک از گروههای مورد
مطالعه وجود دارد؛ بنابراین برای تعیین دقیق تفاوت میان
گروهها ،از آزمون پس از تجربه ( )LSDاستفاده شد.

جدول  .5آزمون تحلیل واریانس یکطرفه آنوا برای بررسی رابطة میان محالت بافت تاریخی شهر شیراز از لحاظ شاخصهای بازآفرینی

سطح
جمع مربعات

درجۀ آزادی

اختالف مربعات

شاخصها

آزمون واریانس

5

44/23

اقتصادی-

بین گروهی

44/14

0/14

سرمایه گذاری

درون گروهی

53/17

379

جمع

97/31

384

44/37

مدیریت و قوانین

بین گروهی

85/13

5

17/33

و مقررات

درون گروهی

70/12

379

0/31

جمع

155/25

3841

17/64

مشارکت عمومی-

بین گروهی

81/81

5

13/73

مردمی

درون گروهی

32/12

379

0/12

جمع

113/93

384

13/85

فرهنگی-

بین گروهی

122/25

5

33/43

گردشگری

درون گروهی

56/22

379

0/22

جمع

178/47

384

33/65

123/62

5

36/13

درون گروهی

21/23

379

0/14

جمع

134/85

384

36/27

بین گروهی

133/13

5

22/21

درون گروهی

22/22

379

0/33

جمع

155/35

384

22/54

بین گروهی

61/23

4

22/51

درون گروهی

35/36

367

0/07

جمع

96/59

371

آزمون F

معنیداری
()Sig

اجتماعی -جمعیتی بین گروهی

کالبدی-
عملکردی

کل شاخصها
منبع :نویسندگان1398 ،

56/73

155/46

103/34

101/31

123/24

43/34

125/14

0/000

0/000

0/002

0/000

0/001

0/000

0/000
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در جدول  ،6نتایج آزمون  LSDبرای بررسی تفاوت
شاخص های بازآفرینی بافت تاریخی در محالت تاریخی شهر
شیراز شهر نشان داده شده است؛ در خروجی آزمون LSD
میانگین هر محله با میانگین محالت دیگر به صورت زوجی
مقایسه شده است .با توجه به اینکه سطحمعناداری در مقایسه
این گروهها از  0/05کمتر است؛ تفاوت میانگین در میان
محالت تاریخی شهر شیراز به لحاظ شاخصهای بازآفرینی
بافت تاریخی معنا دار است؛ هرکجا مقدار سطح معناداری
( ،)Sigاز  0/05کمتر باشد ،تفاوت معنادار است ،بنابراین
تفاوت در میانگین در تمام محالت تاریخی شهر شیراز معنی-
دار است .به منظور بررسی میانگین شاخصهای بازآفرینی

بافت تاریخی در هر یک از محالت شهر شیراز از آزمون
فریدمن استفاده شده است .نتایج آزمون نشان میدهد که
سطح معنا داری در آزمون فریدمن برابر 0/000است .این
نشانگر آن است که حداقل یک زوج از رتبه میانگین گویهها،
تفاوت معنا داری با هم دارند .میانگین رتبه نشاندهندة
تأثیرگذاری آن گویه بوده و کمترین میانگین رتبه ،کمترین
نقش را در بازآفرینی ایفا می نماید .با توجه به جدول  ،7محله
سردزک با میانگین رتبه  3/53کمترین میانگین و رتبه و
محله بازارمرغ با میانگین  12/17بیشترین میانگین را در میان
سایر محالت به خود اختصاص داده و در رتبه اول قرار گرفته
است.

جدول  .6نتایج آزمون  LSDبرای بررسی تفاوت شاخصهای بازآفرینی بافت تاریخی در محالت تاریخی شهر شیراز

محله

داری

حد پایین

حد باال

0/061

0/000

0/053

0/156

0/065 -0/089

0/000

-0/126

-0/032

0/060

0/000

0/055

0/138

0/065 -0/212

0/001

-0/265

-0/149

0/058

0/000

0/047

0/218

0/062 -0/055

0/000

-0/099

-0/014

0/059

0/000

0/334

-0/119

اسحاق بیک

0/061 -0/112

0/000

-0/216

-0/093

سنگ سیاه

0/165

0/058

0/000

0/058

0/247

درب شازده

0/060 -0/066

0/007

-0/111

-0/040

0/063

0/000

0/085

0/273

سردزک

محله

اختالف اختالف سطح معنی-

درب شازده

میانگین استاندارد

سطح اطمینان %95

0/112

1
بازارمرغ
اسحاق بیک

سنگ

سردزک

سیاه

درب شازده
بازارمرغ

سردزک

بازارمرغ

درب
شازده

0/078
0/165
0/165

0/155

اسحاق بیک

0/089

0/116 0/032 0/000 0/065

سنگ سیاه

0/055

0/099 0/034 0/000 0/062

سردزک

0/066

0/091 0/040 0/001 0/060

بازارمرغ

0/212

0/326 0/141 0/000 0/057

-0/078

-0/047 -0/138 0/002 0/060

-0/165

-0/134 -0/239 0/000 0/059

بازارمرغ اسحاق بیک
سنگ سیاه

منبع :نویسندگان1398 ،

سردزک

0/043 0/000 0/063 -0/155

0/125

درب شازده

0/026 0/000 0/057 -0/212

0/141
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جدول .7آزمون فریدمن جهت بررسی محالت تاریخی شهر
شیراز از نظر شاخصهای بازآفرینی

محالت
اسحاق بیک

میانگین رتبه
11/14

سردزک
درب شازده
بازارمرغ
سنگ سیاه
حجم نمونه
آماره کای دو
درجه آزادی
سطح معنی داری

3/53
8/51
12/17
7/46
195
1338/170
13
0/000

موجود در محالت تاریخی و از سوی دیگر ،زمینه اقدامات آینده
در راستای بازآفرینی محالت مذکور را فراهم میآورد (شکل )4
(شکل .)5

15

اسحاق بیک

10

سردزک

5

درب شازده

بازارمرغ

0

سنگ سیاه

منبع :نویسندگان1398 ،

نتایج حاصل از ارزیابی بازآفرینی محالت در این پژوهش از
یک سو چارچوب الزم جهت بررسی علمی و منطقی وضعیت

شکل  .4تفاوت میانگین محالت پنجگانه بافت تاریخی شیراز به لحاظ
شاخصهای بازآفرینی

شکل  .5رتبهبندی محالت پنجگانه بافت تاریخی شیراز به لحاظ شاخصهای بازآفرینی
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در واقع اگر به هر دلیل و در هر مرحلهای از تهیه ،تصویب
و اجرای طرحهای بافت تاریخی ،موفقیت و تحقق پذیری
سیاست و برنامه بازآفرینی شهری با مشکل مواجه شود ،کل
برنامه بازآفرینی زیر سوال میرود .بنابراین ،از ابتدای امر
بایستی گروهها سازمان ها و نهادهای وابسته به طرحهای
بازآفرینی و مربوط به بافت تاریخی شناسایی شوند و در تمام
مراحل در رابطه متقابل حرفهای با دیگر عوامل و ذینفعان بافت
تاریخی باشند .از دیگر سوی ،ممکن است بسیاری از مشکالت
بافت تاریخی ،با در نظر گرفتن مشارکت مردم به خصوص
ساکنین بومی به عنوان نقطه عطف در فرآیند بازآفرینی و احیا
حل شوند .در این مرحله باید بر اساس طرح و ضوابط مشخص
آن ،میزان و نقش هر یک از نهادهای دخیل در تحققپذیری
برنامه بازآفرینی ،در ارتباط با شاخصها و معیارهای پایداری و
بازآفرینی مشخص شود .به منظور شناخت ضعفها و مشکالت
احتمالی پیشروی تحقق برنامه بازآفرینی بایستی از ارزیابی در
همه مراحل فرآیند انجام طرح و برنامه بازآفرینی پایدار شهری
استفاده کرد .فی الواقع با توجه به مباحث ذکر شده ،میتوان
شرایط نامطلوب فعلی بافت تاریخی شیراز را بهبود بخشید تا به
موفقیت و تحققپذیری برنامه دست یافت .موفقیت و تحقق
سیاست بازآفرینی در بافت تاریخی باعث میشود که نتایج
مثبت کالبدی-عملکردی ،سیاسی ،اجتماعی-جمعیتی ،اقتصادی
و زیست محیطی داشته و به اهداف پایداری شهری در زمینه
احیای بافت تاریخی ،جامه عمل بپوشاند .از اینرو ،چنانچه به
قابلیتها و مشکالت موجود توجه شود ،بافت تاریخی شهر
شیراز توان رقابت را با دیگر مکانها در داخل کشور مییابد و
شاهد تغییراتی نه تنها در بافت تاریخی ،بلکه در کل شهر شیراز
خواهیم بود .از جملة این تغییرات بازآفرینی اقتصادی ،اجتماعی،
کالبدی و زیستمحیطی بافت تاریخی ،سرمایهگذاری هرچه
بیشتر و افزایش سهم اشتغال به طرف استانداردهای بیشتر
زندگی است.
بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها ،نشانگر آن است که در
وضع موجود ،معیارها و شاخصهای بازآفرینی پایدار شهری ،از
حیث میزان موفقیت و تحققپذیری پایینتر از حد مطلوب و
وضعیت نیمه مطلوب تا نامطلوب قرار دارند .با تعمیم نتایج
حاصل به کل سیاستها و برنامههای بازآفرینی پایدار شهری در
شیراز ،میتوان در پاسخ به سوال اصلی و مسئله تحقیق بیان
کرد که وضعیت شاخصهای بازآفرینی پایدار شهری در محالت
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پنج گانه شهر شیراز در وضعیت موجود بافت تاریخی ،از جهت
میزان تحقق شاخصهای پایداری و بازآفرینی ،در وضعیت نیمه
مطلوب تا نامطلوب قرار دارند .که نتایج حاصل از طریق
آزمونهای تی تکنمونهای ،آزمون  ،Fآزمون فریدمن و آزمون
 LSDدر ارزیابی وضعیت شاخصها و معیارهای بازآفرینی و
پایداری در بافت تاریخی مؤید همین مطلب است .الزم به ذکر
است که در برخی از محالت ،شاخص کالبدی-عملکردی با
عملکرد متوسط رو به پایین خود و تفاوت فاحش در محالت
هدف پنجگانه ،بدون در نظر گرفتن دیگر شاخصهای بازآفرینی
به صورت کالبدی صرف مورد اجرا قرار گرفته است .این موضوع
به ضعف مدیریتی و سیستم سازمانی بافت تاریخی برمیگردد
که با بازآفرینی و احیای بافت به صورت تؤامان و یکپارچه و
جامع را تنها با دید و نگاه کالبدی درک کردهاند که این نتیجه از
طریق نتیجه آزمون  Fو تفاوت معنادار اختالف میانگین شاخص
ها در محالت هدف بافت تاریخی شیراز تایید میشود .در این
میان جهت اصالح و بهبود وضع موجود بافت تاریخی شیراز،
مسئوالن و مدیران شهری و همچنین ذی نفعان و بازیگران
اصلی باید روند اجرای سیاست و برنامههای بازآفرینی پایدار
شهری را فراتر از رویکردها و سیاستهای کوتاهبینانه و
متعصبانه دیده و به صورت مشارکتی ،با همکاری مردم و دیگر
سازمانهای ذیربط وارد عمل شوند به صورتی که بتوان یک
سیستم یکپارچه و منسجم مدیریتی در بافتهای تاریخی،
ناکارآمد و کل شهر به وجود آورد .از سوی دیگر در طول تمامی
روند و مراحل تهیه ،تصویب و اجرای برنامه بازآفرینی پایدار
شهری باید موفقیت و تحقق پذیری این طرحها مدنظر قرار
بگیرد .به طور کلی ،برای رفع مشکالت بافت تاریخی ،نیاز به
مطالعات همهجانبهنگر در تمامی ابعاد و شاخصهای بازآفرینی
بوده و در چارچوب چشماندازی که بر مبنای مشارکت تمامی
دستاندرکاران تصمیمگیری مرتبط با محدوده مورد بررسی
صورت میگیرد ،بخشی از مأموریت برنامه بازآفرینی شهری
بافت تاریخی شیراز اجرایی میشود.
منابع
آریانا ،اندیشه ،محمدی ،محمود و کاظمیان ،غالمرضا (.)1397
مدل مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری برپایه
حکمروایی همکارانه .نشریه نامه معماری و شهرسازی،21 ،
.123-143
ابوذری ،پانتهآ و زیاری ،یوسفعلی ( .)1398تحلیل نقش سرمایه
اجتماعی بر مشارکتپذیری در طرحهای ساماندهی بافت-
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های فرسوده با رویکرد بازآفرینی شهری (مورد پژوهی:
منطقه  12شهر تهران) .جغرافیا (برنامهریزی منطقهای)9 ،
(.335-349 ،)3
اسدی ،درنا و رفیعیان ،مجتبی ( .)1397بررسی عوامل موثر بر
بازآفرینی محالت تاریخی با تاکید بر رویکرد برندسازی
شهری نمونه موردی :محله سنگ سیاه شیراز .مطالعات
محیطی هفت حصار.5-14،)24( 6 ،
امینی ،میالد ،صارمی ،حمیدرضا و قالیباف ،محمدباقر (.)1397
جایگاه حکمروایی شهری در فرآیند بازآفرینی بافت فرسوده
شهری مطالعه موردی :منطقه  12شهر تهران .فصلنامه
تحقیقات جغرافیایی.217-202 ،)3( 33 ،
ایزدفر ،نجمه و رضایی ،محمدرضا ( .)1399شناسایی عوامل
کلیدی مؤثر بر بازآفرینی پایدار شهری با رویکرد
آیندهپژوهی (مورد شناسی :بافت ناکارآمد شهر یزد).
فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای،)34(10،
.130-109
ایزدی ،پگاه ( .)1396ارائه و تبیین الگوی بازآفرینی شهری با

تأکید بر رویکرد فرهنگمبنا؛ مطالعه موردی :منطقه 8
شهرداری شهر شیراز .پایاننامه دکتری گروه جغرافیا و
برنامهریزی شهری ،دانشکده جغرافیا و برنامهریزی
محیطی .دانشگاه سیستان و بلوچستان.
ایزدی ،محمدسعید ( .)1380بررسی تجارب مرمت شهری در
ایران با تأکید بر تحوالت دو دهه اخیر .هفت شهر-
فصلنامه عمران و بهسازی شهری.32-42 ،3 ،
برکپور ،ناصر و اسدی ،ایرج ( .)1388مدیریت و حکمروایی
شهری .تهران :انتشارات دانشگاه هنر.
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