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Background: Shiraz historical and cultural area is one of the ancient areas of the country, which has 
remarkable architectural and urban planning values due to its special architecture and urban context. 
The physical antiquity of the historical area and, consequently, its extreme complexity and therefore the 
specific social and economic problems of this context, is a factor in the direction of severe urban decline 
and consequently less local residents in renovation and housing in the context. 
Objectives: The present article intends to apply the FMEA and fuzzy TOPSIS techniques in the ranking 
of Shiraz historical sites with the aim of assessing the feasibility of sustainable urban regeneration 
policies (including economic, managerial, legal, participatory, socio-demographic, cultural-tourism, 
environmental, and physical-functional components) in the historical areas of Shiraz (Darb Shazdeh, 
Sare Dozak, Bazare Morgh, and Sange Siah). 
Methodology: The required data were collected through library studies and questionnaire completion. 
The statistical population of this study consists of citizens of four neighborhoods in eight district of 
Shiraz, equivalent 24871 people. Using Cochran's formula, 384 people were selected and questionnaire 
appropriate to the population of each neighborhood was randomly distributed and completed in the 
neighborhoods. In order to analyze the data, SPSS software and one-sample T-test were used, and in 
order to rank the neighborhoods, FMEA and fuzzy-TOPSIS were used by using AHP method in Expert-
Choice Software. 
Results: The findings of the fuzzy TOPSIS model showed that the Sange Siah neighborhood with a 
weight of 0.618 was ranked first out of all the studied neighborhoods. Bazare Morgh neighborhood with 
a weight of 0.470 is in the second place, Darb Shazadeh with a value of 0.265 is in the third place and 
Sardozak neighborhood with a value of 0.083 is in the last place. At the end of the research, appropriate 
strategies are presented according to the research findings. 
Conclusion: The results of the one-sample T- Test indicate that the overall average of urban 
development policies and strategies with the approach of redevelopment and regeneration at the 
neighborhood level is undesirable. 

Highlights: 
Using a combination of FFMEA and TOPSIS methods as a systematic method to identify and prioritize 
desirable and undesirable indicators and avoid issues related to the implementation of regeneration 
policies. 
Analysis of the root causes of failure and inconsistency in regeneration policies with respect to 
regeneration and sustainability indicators. 
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 یخیمحالت بافت تار یبندهدر رتب یفاز سیو تاپس FMEA کیکاربرد تکن
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 بازآفرینی ،بندیرتبه ها:کلید واژه
 ،شیراز تاریخی شهر ،پایدار شهری

 FMEA ،یفاز سیتاپس

خاص  یو بافت شهر یمعمار لیکهن کشور است که به دل یهااز بافت یکی رازیش یو فرهنگ یخیبافت تارله: ئیان مسب

و  یدگیچیو به تبع آن پ یخیبافت تار یاست. قدمت کالبد یتوجهقابل شهریریزی برنامهو  یمعمار یهاخود واجد ارزش
و به دنبال آن اقبال  یشهر دیشد افت یدر راستا یبافت، عامل نیخاص ا یو اقتصاد یمشکالت اجتماع د،یشد یفرسودگ

  .باشدیسکونت در بافت م نیو همچن یدر امر نوساز یمحل نیکمتر ساکن

 هدفبا  رازیش یخیمحالت بافت تار یبنددر رتبه یفاز سیو تاپس FMEA کیدارد به کاربرد تکن مقاله حاضر در نظر هدف:

 ،یمشارکت ،یقانون ،یحقوق ،یتیریمد ،یاقتصاد یها)شامل مولفه یشهر داریپا ینیبازآفر یهااستیس یریپذسنجش تحقق
)درب شازده،  رازیش یخیتار بافت تمحال ( دریعملکرد-یو کالبد یطیمح ستیز ،یگردشگر-یفرهنگ ،یتیجمع-یاجتماع

 ( بپردازد.اهیسردزک، بازار مرغ و سنگ س

 نیا یشده است. جامعه آمار یپرسشنامه گردآور لیو تکم یامطالعات کتابخانه قیاز طر قیتحق ازیموردن یهاداده روش:

که با استفاده از  دهدیم لینفر تشک 04841معادل  رازیش یپژوهش را شهروندان چهار محله از محالت منطقه هشت شهردار
در سطح محالت  بندی شدهطبقه یهر محله به روش تصادف تینفر انتخاب و پرسشنامه متناسب با جمع 184فرمول کوکران 

 یبندتبهو جهت ر یاتک نمونه T یو آزمون آمار SPSSافزار ها از نرمداده لیو تحل هیبه منظور تجز .دیگرد لیو تکم عیتوز
 شده است.گرفتهبهره Expert Choiceافزار در نرم AHPروشبا استفاده از  یفاز سیو تاپس FMEAمحالت از مدل 

در  618/2با وزن  اهینشان داد که از مجموع محالت مورد مطالعه، محله سنگ س یفاز سیمدل تاپس یهاافتهی :هایافته

در رتبه سوم و محله  065/2در رتبه دوم، محله درب شازده با مقدار  442/2ا وزن رتبه اول قرار گرفته است. محله بازار مرغ ب
 در رتبه آخر قرار گرفته است. 281/2سردزک با مقدار 

توسعه  یهایو استراتژ هااستیس یکل نیانگیآن است که م انگریب یانمونهتک یحاصل از آزمون ت جینتا: گیرینتیجه

 .بردیبه سر م یدر سطح محالت مزبور در سطح نامطلوب ینیآفرو باز اءیاح کردیبا رو یشهر

 نکات برجسته:

مطلوب و  یهاشاخص یبندتیو اولو ییشناسا یمند براروش نظام کیعنوان به TOPSISو  FMEA یروشهااستفاده از ترکیب 
 ی. نیبازآفر یهااستیس یاز مسائل مرتبط با اجرا یرینامطلوب و جلوگ

 یهابا توجه به در نظر گرفتن شاخص ینیبازآفر یهااستیدر س یای پدیدآورنده شکست و ناسازگارعلل ریشه تجزیه و تحلیل
 ی.داریو پا ینیبازآفر

 
سنجش  هدفبا  رازیش یخیمحالت بافت تار یبندهدر رتب یفاز سیو تاپس FMEA کیکاربرد تکن(. 1422. )منوچهر ،طبیبیان و الهام ،امان زادگان ارجاع به این مقاله:
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 مسئله بیان 
 یجوابگو توانندینم گریکه، د یبه طور کنندیرا تجربه م کارکردی-یتنزل کالبد ایدر طول زمان، افت  یشهر یاغلب فضاها

 یشهرها که روزگار یمیو قد یمرکزبافت  (.5115، 5و النگ 5115 ،0یجان ؛7031 ،یرزادیو ش ی)فن مردم باشند یازهاین
و به  یخیعناصر تار یامروز دارا یحضور اجتماعات انسان ـلیو بـه دل اندبودهشهرها  یسکونم هایمحله نیو بهتر نیترمهم

 جادیا ندیفرآ یو بررس یفرسودگ یهانهیشده است. زم یو ناکارآمد یهستند، در حال حاضر، دچار فرسودگ یباارزش متعدد یادمانی
و  هانهیزم نیاست. ا یتیریمد -یو حقوق یطیمحستیز ،یقتصادا ،ینگفره ،یاجتماع ،یدر ابعاد کالبد ،یشهر هفرسود هایبافت

 ندی(. فرآ0315، فرد، موحد و احمدیینی)مشک به دنبال داشته است یشهر هایمحله یفرسودگ جادیرا در ا یشگرف راتیابعاد، تأث
است که  ریدر قرن اخ یمتنوع هایدهیشهرها، دستخوش ا یو مرکز یخیدر مناطق تار ژهیوبهبافت  راتییو روند تغ یتوسعة شهر

مواجه بوده است؛ از جمله  یمتفاوت هایدهیبا ا راتش،ییتغ ریتوسعه شکل گرفته و در س هایاستیمکان و زمان و س طیشرا یبر مبنا
ه ب ،یهرش سازیدارد. در باززنده هیشهرها تک یمیو توسعة مناطق قد یبر بازساز یمبتن یکالبد راتییکه بر تغ یشهر یبازساز

ده فرسو هایبافت یازسو به ینوساز نةی. مطالعات و تجارب در زمشودیتوجه م یاز اهداف اجتماع یو برخ یساختار راتییتغ
با  «یشهر ینیبازآفر»مانند  ینینو یکردهایآن با رو ینیگزیو جا «یشهر ینوساز»متداول  یکردهاینشانگر تکامل رو زین یشهر

 رازیش یو فرهنگ یخیبافت تار (.0311، زاده سیالبیدهه، حاضری و دیزدانیاست ) دهید بیآس هایبافت اتیدحیتجد تیمحور
 یو شهرساز یمعمار یهاخاص خود واجد ارزش یو بافت شهر یمعمار لیکهن کشور است که به دل هایاز بافت یکی

 نیخاص ا یو اقتصاد یت اجتماعمشکال د،یشد یو فرسودگ یدگیچیو به تبع آن پ یخیبافت تار یاست. قدمت کالبد توجهیقابل
 (.0317، ، شهریاری و اردشیریزادهمی)کر است یمحل نیو به دنبال آن اقبال کمتر ساکن یشهر دیشد افت یدر راستا یبافت، عامل

-بهمتنوع باعث شده که  یعملکردها نیآن و همچن ریچشمگ نسبتاً تیو جمع عیسطح وس ز،یمتما یمکان تیمحدوده با موقع نیا

شدن  نیگزیو جا ریدهه اخ 3-5 یط یمهاجرت ساکنان بوم یکند؛ ول دایپدر ادوار مختلف نمود  رازیمنطقه ش نتریتیان پراهمعنو
و روابط چهره به چهره  یجمعتیکه عامل هو یاجتماع محل یوپاشفر و هاآن یبه جا یو اتباع خارج اجتماعی توانو کم ریافراد فق

 یخیآثار تار یریقرارگ رغمیو عل هستند، یخیتار هایبه ارزش یکه فاقد هرگونه وابستگ د،یدج نیبوده و عدم حس تعلق مهاجر
 خان،شاهچراغ، مدرسه ل،یباغ نظر، مجموعه وک ،یمخانیارگ کر ل،یاز قب یخیو تار یفرهنگ ،یفراوان با ابعاد گوناگون مذهب

 ییامدهاین پی(. چن1 ،0313)طرفدار،  مباشیروزافزون  یرسودگمنطقه، باعث شده تا شاهد ف نیآثار در ا گریو د رالملکنصی مسجد
به  محدوده امروزه نیا ن،یپاسخگو نخواهد بود. همچن یکالبد نگاه صرفاً یخیتار هایبافت اءیاح ندینکته است که در فرآ نیا دؤیم

با وجود ارائه و اعمال رویکردها و دلیل معضالت مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی، جاذبه خود را از دست داده و 
د گردن معضالت این از منطقه کامل رفتبرون به منجر اندجهت بازآفرینی منطقه، تا امروز این راهبردها نتوانسته ختلفراهبردهای م

و  FMEA کیکاربرد تکنتحلیل به که  حاضر، این استمقاله بنابراین، هدف (. 0311، نژاد و قادری، هادیانی، حاجییزدی)ا
 بپردازد.ی شهر داریپا ینیبازآفر یهااستیس یریپذسنجش تحقق هدفبا  رازیش یخیمحالت بافت تار یبنددر رتبه یفاز سیتاپس
 به شده انجام هایپژوهش سوابق جمله است. از شده انجام شهری بازآفرینی حوزه در مختلفی هایپژوهش گذشته هایسال طی
های بازآفرینی منظر ( در مقاله مروری بر پروژه5151) 3وادرافو  ، سانتاسوساگانا، روددونادا رد:موارد زیر اشاره ک به توانمی

-نه فقط پروژه -یمختلف شهر یهااسیدر مق یمتنوع یهاپروژههای شهری در فرانسه و اسپانیا به این نتیجه رسیدند که رودخانه

 ینیبازآفر یهاشروع پروژه یها برادولت لیاند که نشان از تماشده ییساشنا -کشورها  شرویپ یشهرهاخاص در کالن یها
و  یمحل ی، شرکانفعانیذ . در این مقاله، نظردارد یشهر یهاخوشهو  یبزرگ گرفته تا مناطق کوچک شهر یاز شهرها یشهر

مورد بررسی قرار گرفته است.  های بازآفرینیدر هر یک از پروژه به اجماع یابیمشورت با هدف دست یندهایفرا قیعموم مردم از طر
محور مطالعه موردی خیابان نووی ساد زمینه پساسوسیالیستی بازآفرینی شهر فرهنگمقاله  در (5101) 4گاجیکو  ، کرکلیجنیندوس

موجود و  اتیبر اساس ادبدر بخش مرکزی و شمالی اروپا، توسعه امالک  یستیالیسوس-پسا نهیبه بحث در مورد زمصربستان، 
است که  یتوسعه و توانبخش یهاچالش لیمقاله، تحل نیپردازد. هدف ایآنها م یبر توانبخش دیبا تأک یارشتهانیم یلیتحل کردیرو
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 زادگان و طبیبیان.../ اماندر یفاز سیو تاپس FMEA کیکاربرد تکن

-برنامهها و استیو س ندهیآ یاندازهابحث در مورد چشمبدین ترتیب به اند به با آن روبرو شده سمیالیامالک در دوران پساسوس نیا 

گذاری بررسی کار سیاست، مرزها و عبور از مرزها در گردشگریدر مقاله  (5101) 0و برامول میکپردازند. ی میداریمرتبط با پا یها
از  یشهر آفرینیو باز یگردشگر استیس یهادر سراسر بخش یمرز یریادگدر گردشگری و بازآفرینی شهری، دریافتند که ی

تحوالت شده  یو احتماالً برخ یرخ داده و منجر به هماهنگ یشهر ینیدر بازآفر گردشگریو تأمل در مورد نقش  ییشناسا قیطر
های مدیریت و عملکرد ای به استراتژی بازآفرینی با محوریت فرهنگ: ارزیابی استراتژیدر مقاله (5101) 5ونگو  ، لی. چیواست

بازآفرینی  یابیارز یهاخاب شاخصانت یبرا یفاز یمطالعه، روش دلف نیدر اهای بازآفرینی شهری در شهر تایپه پرداختند. پایگاه
و بهبود عملکرد  یبررس یبرا یتواند به عنوان مرجعیمدل م نیابنابر نتایج این مقاله، . ه استمورد استفاده قرار گرفتشهری 

( در 5101) 3نورینگ سراسر جهان باشد. یهاتوسط دولت یشهر ینیمرتبط با ارتقاء بازآفر یعوامل اصل ییها و شناسااستیس
مدل  کی ،مقاله نیدر ا ها پرداختند.مقاله؛ شرکت دارایی عمومی: ابزاری جدید برای بازآفرینی شهری و تامین مالی زیرساخت

( در مقاله، 0317) ، امانپور و زارعی. فیروزیارائه شده است یعموم یهارساختیو ز یتوسعه شهر یمال نیو تأم تیریاز مد یبیترک
به این نتیجه  (اهواز کالنشهر: موردی مطالعه) فرسوده هایبافت پایدار شهری بازآفرینی مدیریت رد نهادیمیان مناسبات تحلیل

 شهری بازآفرینی تحقق الزامات و هاضرورت با متناسب نهادی، هایظرفیت ارتقای باید کنشگر، هر نقش به توجه رسیدند که با

 و تعاملی هایظرفیت از استفاده بر اصلی تالش نونهادگرایی رویکرد از استفاده با و شود گرفته نظر در فرضپیش عنوان به پایدار
و طورانداز  آذرییمیکر .باشد جدید ساختارهای ایجاد مقابل در کنشگران، میان همکاری و ارتباط بر مبتنی مساعی تشریک

 میدان: موردی مطالعه) وشهرگرایین اصول اساس بر اجتماعی تعامالت بر تاکید با شهری میادین در مقاله بازآفرینی (،0317)
 تقویت و حفظ ارزش، واجد بافت حفظ محوری، پیاده بافت، در تراکم افزایش عامل نتیجه می گیرند که هفت (بندرانزلی ،(ره)امام

 شاخص که باشد داشته شهری میدان بازآفرینی در سزاییهب نقش تواندمی هوشمند نقل و حمل پیوستگی، و اتصال سبز، فضای
 به  نامطلوب، وضعیت در 184/1وزن  با فیزیکی امنیت و امنیت حس شاخص مطلوب، وضعیت در /.513 وزن با پیوستگی و تصالا

های بازآفرینی مندی پروژهارزیابی میزان رضایت، در مقاله (0317) فروشو حج ییرضا .دارند را وزن کمترین و بیشترین ترتیب
 ، نشان دادند که بینعات محلی؛ مطالعه موردی: مجموعه همسایگی کویر در شهر یزدبافت تاریخی شهرها با رویکرد اجتما

 و کویر همسایگی مجموعه ساکنان از رضایت با تاهل وضعیت درآمد، سکونت، وضعیت اقتصادی، - اجتماعی پایگاه سن، متغیرهای
 هایکاربرد تحلیل عرصهدر مقاله،  (،0317) ادهیش و ، مرادپور، قشقایی، عاشوریپژوهان .دارد وجود داریمعنا رابطه آن، خارج

نتیجه  دی: محله ظهیرآباد تهران(،مور مطالعه) تاریخی هایمحله در گردشگری رهیافت با مبنا، فرهنگ بازآفرینی در گیریتصمیم
 به دارد بازآفرینی ایندفر بر تأثیرگذار عوامل از وسیعی طیف با گسترده گیری ارتباط در که قابلیتی با فن/ روش گرفتند که این

، شعله و یلطف .دارد قرار محله این بازآفرینی ریزیبرنامه آغاز برای اولویت در ای،محله مدیریت ساختار و اقتصاد تقویت همراه
 مبنا )موردفرهنگ بازآفرینی شهری هایآموزه و اصول کاربست مفهومی چارچوب در مقاله خویش، تدوین (،0311) اکبریعلی

 هایویژگی بازخوانی و بازآفرینی هدف محدوده گزینی به روند و معیارها شیراز(، دریافتند که برشمردن تاریخی بافت: پژوهی
و  یزدیا .است گردیده تاریخی بافت در اقدام هایسیاست و هاشیوه تعریف در چندالیه راهبردی الگوی ارائه به منجر ای،زمینه

 بافت: موردی مطالعه) فرهنگی خالق هایخوشه تحلیل و شناسایی بر تاکید با شهری زآفرینیای، بادر مقاله (،0311همکاران )
 و دستی و بومی صنایع فعالیت رسته دو ای خوشه و جغرافیایی تمرکز وجود ، به این نتیجه رسیدند که با(شیراز فرهنگی -تاریخی
 صنایع ایخوشه توسعه تا شده باعث رسته، هر با مرتبط ینهادها میان موثر پیوند و همکاری شبکه فقدان نشر، و چاپ صنایع
 شهر تاریخی بافت احیای راهبردهای بندیدر پژوهش اولویت (،0311) پاشایی و ، ناصریییروستا .نیابد تحقق محدوده در خالق
 به تاریخی بناهای تبدیل. 0: از اندعبارت ترتیببه مدار نتیجه گرفتند که راهبردها فرهنگ بازآفرینی رویکرد بر تأکید با مراغه
 و گردشگری هایفعالیت جایگزینی و محدوده فعالیتی ترکیب تغییر. 5 ؛(موزه و رستوران هتل،) گردشگران استفادۀ مورد هایمکان

 دارو جمع آملییمیعظ .دارند تاریخی بافت احیای برای را اولویت باالترین ها،بازارچه بازسازی و بازار فعالیتی ساماندهی. 3 پذیرایی؛
 (تهران 3 منطقه ونک، ده محله: نمونه) خوب حکمروایی الگوی بر کیدأت با شهری فرسوده هایبافت ، در مقاله، بازآفرینی(0315)

 لحاظ به برآن، عالوه داراست، را نامناسبی وضعیت شهری خوب حکمروایی هایشاخص لحاظ به ونک ده نتیجه گرفتند که محله

                                                           
1 Kim & Bramwell 

2 Chiu, Lee & Wang 

3 Noring 
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 توانرا می پژوهش پیشینه تمایز این پژوهش در مقایسه با .نیست برخوردار مناسبی وضعیت از نیز مسکونی هایبافت فرسودگی
 دیگر از هامحله مقیاس در تحلیل و مختلف هایبه محله بافت همچنین، تقسیم .دانست بازآفرینی شهری جامع ابعاد به توجه

 است.   هاپژوهش سایر با پژوهش این هایتفاوت

  نظری مبانی
وجوه و  یبه تمام سوکیاست که از  یانیجر ،یاز مرمت شهر کپارچهیو  ریفراگ یتیبه منزله روا ،یشهر ینیبازآفر
ساختن  لیتبد یبه تدارک فرصت و استفاده از آن برا گر،ید یو از سو کندیامر توسعه در بطن شهر موجود توجه م یهاتیمحدود

مرمت و حفاظت  کردیرو نیتریبه عنوان اصل یشهر ینیبازآفر دگاهی. دپردازدیم داریاتوسعه پبه  دنیرس یبرا یراه ایآن به ابزار 
 تیو وضع یاقتصاد انیبن ،یساختار اجتماع ،یمنطقه هدف، تطابق همزمان بافت کالبد کی تیوضع قیدق لیبراساس تحل یشهر
 اریبس ینیبازآفر یها(. آنچه در برنامه0311 ،همکارانو  یی)روستا شودیجانبه بافت مهمه یایمنطقه، موجب اح کی ستیزطیمح

روز کردن به یبرا افت،یره نی(. ا0317 ا،یندالهیو  اینیمشارکت مردم است )توکل یهاتیاز ظرفقرار گرفته، استفاده  دیمورد تاک
دارد )پوراحمد و  یخیبافت تار تیوبه ه یروزمره، رجوع معنادار یمردم و زندگ یازهایبه ن ییعالوه بر پاسخگو ،یخیتار یهابافت
دهنده تکامل نشان ،یفرسوده شهر یهابافت یو بهساز ینوساز نهی(. مطالعات و تجارب صورت گرفته در زم0317 فرد،یاحمد

 اتیح دیتجد تیبا محور «یشهر ینیبازآفر»چون  ینینو یکردهایآن با رو ینیگزیو جا «یشهر ینوساز»متداول  یکردهایرو
از  Regeneration(. واژه 0310 ،یثانیگیو رضاب زادهنیبر مشارکت مردم است )ام دیمحله و با تاک اسیدر مق دهیدبیآس یهاتباف
در  نیشدن، از نو رشد کردن بوده و همچن ایاح دن،یکردن، جان دوباره بخش ایاح یبه معنای به معنا Regenerateفعل  شهیر

قرارگرفته  یکه در معرض نابود استزنده  تیتمام کیاز  یبخش ،یعیطب دیبازتول یاکه به معن شودیعبارت گفته م نیا فیتعر
ها را در نگرش نیتراز جامع یکی یشهر ینیدر مقدمه کتاب بازآفررابرتز (. 51، 5111، 0و رابرت و سیکز 71 ،0311 ،یاست )لطف

است که به حل مسائل و  یجامع و مجموعه اقدامات کامل، اندازچشم کی یشهر ینیارائه نموده است: بازآفر ینیبازآفر فیتعر
که  یبافت ،یطیمحستیو ز یاجتماع ،یکالبد ،یدر ابعاد اقتصاد داریپا یکه بهبود یابه گونه کند،یکمک م یمشکالت شهر

و  0181خر دهه از اوا یشهر ینیبازآفر(. 5، 5101، 5و تالون 51 ،1110 ،کیسا و )رابرتز آوردیشده را به وجود م رییدستخوش تغ
 تیفیک یفرسوده و ارتقا یهامحله یمطرح شده و در بهساز کایاز جمله هلند و آمر شرفتهیپ یدر کشورها 0111دهه  لیاوا

 ذاتخا ییفضا -یصرفا کالبد یهابرنامه یاجرا تیبه دنبال عدم موفق کردیرو نیسکونت در محالت مورد استفاده قرارگرفته است. ا
 اثریب تواندیم یاقتصاد -یاجتماع یبدون روند هم زمان نوساز یشهر یدر نوساز یگذارهیکه سرما افتندیرها ددولت رایشد، ز

در مواجهه با  یشده جهان رفتهیپذ یکردهایرو نیدتریاز جد یکی یشهر داریپا ینیبازآفر کردی(. رو0311 ،یو مقصود یبیباشد )حب
فرسوده در  یهابافت یو نوساز یبهساز نهیبه مداخالت صورت گرفته در زم یبا نگاه ،یاست. از طرف یفرسوده شهر یهابافت

و  ییدر عدم مشارکت مردم، پاسخگو ،یشهر یهااز طرح یبرخ تیموفقکه عدم شودیم دهیبه وضوح د تیواقع نیکشور ا
به  ن،ی(. همچن0315دار، و جمع یآملیمیاست )عظ افتهینمود  رهیو غ یقانونمند ،اجماع ،یعدالت و برابر ران،یمد یریپذتیمسئول

(. با توجه به خاستگاهِ 05 ،0388)پورجعفر،  پردازدیم یخیمجاور آثار تار یشهر یهاساکنان بافت ستیز طیبهبود شرا تیاهم
شده  ینصرف به تجاربِ جها یِاتکا نجربهمقوله، م نیدرا یپردازهیخالءِ نظر رانیدر ا ،یشهر ینیبازآفر کردیرو اتیو تجرب اتینظر

محور و آنچه در عمل تاکنون در کشور ما اجرا شده است، برخورد دو نگاه حفاظت ،یخیتار یهااست. در مواجهه با مشکالتِ بافت
 یازوکارهاو س میاهتوجه به مف ریاخ یهاالدر س ن،یبوده است. همچن یشـهر تیریمحور در مجموعه مدنگاه توسعه

مورد  کپارچهی تیریمختلف و موضوع مد یهاادارات و سازمان نیب یهماهنگ جادینظور ابه م یو بسترساز یمردم یهامشـارکت
مختلف  یهادر دوره یشهر ینیبازآفر یجیتکامل تدر ری، س0(.  در شکل 0317 ،یمینژادابراه ی ونژداغقرارگرفته است )توجه 

  تاکنون آورده شده است.

. ابدییم یتجل داریاست که در مکان پا یاجتماع یداریب و متأخر، مقوله پاغال دگاهید ،ینیمبحث بازآفر یخیتطور تار ریدر س
 دنیرس یو ابزارها داریاهداف توسعه پا یو اقتصاد یطیمحستیز یهایداریپا که،یتوسعه است، درحال تیقطع یاجتماع یداریپا

                                                           
1 Roberts & sykes 
2 Tallon 
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 زادگان و طبیبیان.../ اماندر یفاز سیو تاپس FMEA کیکاربرد تکن

 یهایژگیبر و دیمقوله اجتماع است. با تأک ،یشهر ینیبازآفر ندیدر فرآ یداریاعتباربخش و ضامن پا ممفهو ن،ی. بنابراهستندبه آن  
با دربرگرفتن  نفوذانیوذ نفعانیذ گریدر جوهره و ذات خود بر آن است تا با شرکت دادن ساکنان و د «یشهر ینیبازآفر»مکان 

 دار،یپا یشهر ینیزمه بازآفرال ن،یدهند. بنابرا رییمکان را تغ عتیطب درکاران،اندست یتمام نیو با کار مشترک ب هاتیاهداف و فعال

 تیشود و ظرف لیتشک یاتحاد و ائتالف راهبرد کیاست. الزم است  یبه توافق عموم دنیو رس یااجتماعات محله یهمکار
مردم را  یهایمکان و آگاهکه حس ی. هر موضوعابدیتوسعه  یشهرینیبازآفر ندیفرآ یمشارکت و رهبر یبرا نفعیذ یهاگروه

 (. در0317 ،یمینژادابراهو  ینژداغ) دیآیبه حساب م داریپا یشهرینیبازآفرجزو مقوالت  د،ینمایم حیخودشان تصر نسبت به محله
 آورده شده است. داریپا یشهر ینیو بازآفر ینیبازآفر یکردهایبارز رو یهایژگیها و و، مؤلفه0جدول 

 محله 
 یمشارک مردم و استفاده از توان جمع شیافزا یرا برا یمناسب طیراش تواندیکه م یو اجتماع یمکان کالبد کیمحله به عنوان 

 جادیحس تعلق و مشارکت شهروندان در محله، ا تیمحله، تقو یخیحافظه تار تیمحله، تقو تیهو دیآنان فراهم آورد. در باز تول
را برقرار  یتا نظم اجتماع کوشدیم گراییمهم است. محله اریبس ایو حفظ سازمان محله دانشهرون نیو گفتگو ب یعموم یفضاها

و از بار  دهیگرد یدر سطح محله موجب وفاق اجتماع یمشارکت مدن .ابدیتحقق  یتفاهم و مشارکت مدن ،یاجتماع تیسازد و امن
لف از ابعاد مخت تواندیواژه محله م و(. مفهوم 54 ،0314، زاده اردکانی، اسماعیلی و کریمانیقتی)حق کاهدیدولت م گرییتصد

خاص خود از محله  فیاز ابعاد مختلف تعر کیشود. هر  فیتعر یاسـی( و سی)کالبـد یمعمار ،یادراک ،یذهن ،یروانشناس ،یاجتماع
مثال، بر اساس  یمتفاوت باشد. برا تواندیم یخیدر مقاطع تار زیدر جوامع مختلـف و ن فیتعار نیا گر،ید ی. از سودهندیرا ارائه م

آنها به  تجمعی که، یدر حال .به منزله مفهوم محله ترجمه کرد توانیرا م Townshipو  Neighbourhood  هژوادو  یجهان اتیادب
دارد،  یمشخص تیاست که هو ی. واژه اول، محله مسکونردگیینفر را در بر م  41111تـا  05111و  01111تا  5111 یبرا بیترت

-فرصت ،یمتنوع است. به عبارت یشغل هایفرصت یدر اندازه، دارا یوه بر بزرگکه عال ودشیاطالق  م ایاما واژه دوم به محدوده

 .یشهر ینیبازآفر یجیدر روند تکامل تدر یریس .0 شکل

 (0318 ،سندگانیوو ن 0315 دی و مفیدی،ایز ،ینیبحر :از برگرفته)

سنتیرویکردهای-1151
ومحافظت)حفاظتبه

مرمت؛(صرفنگهداشت
حفاظتجنبش-سبکی

بازسازی -بازسازی جامع
پاکسازی -پس از جنگ

وسیع

Traditional
Approach

وصیانت-سازیباززنده-1161
-تاریخیهایبافتازنگهداری

لیتفعا-حفاظتسنتیرویکردتداوم
ریخترویکرد-SPABانجمن

مدیریترویکردوشهریشناسی
اجتماعیحیاتتجدید-بصری

Reconstuction

توسعه اجتماعی و تنوع )-1171
نوسازی شهری -(بخشی کارکردی

-باززنده سازی و بهسازیدر قالب 
تحدید حیات کارکردی و 

حفاظت از میراث -معاصرسازی
نگهداشت -فرهنگی و طبیعی

حفاظت بر مبنای -صرف نمای بنا
مشارکت مردمی

Revitalization

دممتقشهریبازآفرینی-1181
رویکردبامجددهایتوسعه)

ربحفاظت-(مستغالتوامالک
ابعادبرتاکید-مکاناصالتپایه

حفاظتاقتصادی

Redevelopment

Urban Regeneration

(نوزایی شهری)-1111

بازآفرینی پیشرفته

-بازآفرینی حفاظت مبنا

صیانت از مکان های تاریخی بر 
پایه اصالت یکپارچگی و ارزش

-حفاظت میراث مبنا-های مکانی
مشارکت-حفاظت توریسم مبنا

اجتماع محلی و شهروندان  در 
فرایند حفاظت و بازآفرینی

بازآفرینی فرهنگ مبنا-2111

بازآفرینی حفاظت مبنا

بازآفرینی سیما محور

بازآفرینی رویداد محور

-رویکرد یکپارچه-بازآفرینی اجتماع محور
-حفاظت محیط محور-توسعه پایدار

حفاظت و پایداری

(بازآفرینی پایدار)-2111

بازآفرینی جامع یکپارچه

توسعه -رویکرد یکپارچه
پایدار

Integrated 
Regeneration

شهریبازآفرینی-2111
وطراحیحفاظت،-پایدار
وعمومیهایعرصهارتقاء

بهتوجهشاخص،بناهای
منحصرهایارزشوفرهنگ

هویتخلق-بسترفردبه
وبستربامتناسبجدید

پایداری-معاصرنیازهای
محیطی

Susainable Urban
Regeneration
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 دهدی لبه و محله نشانه، گره، ،راه گانهمحله را در قالب عناصر پنج نچ،یمحله است. ل فیتعر یارهایمع نیتراز جملـه مهم یشغل های
 اتیخصوص یاز برخـ یبرخـوردار لیاست که به دل یعیمحله منطقه وس ،ی. به اعتقاد ودهدیم هارائ یمشخص فیو از محله تعر

، کمانرودی، ساسانپور و )موحد کندیورود به آن را حس م یکه فرد به طور ذهن ایاست؛ به گونه شناساییمشترک و خاص قابل
 شهری، ریزیامهعلوم از جمله برن یر(. محله مفهوم ثابت و ایستایی در مباحث شهرشناسی جغرافیایی و سا0313، قاسمی کفرودی

ه ب است، شده اساسی تغییرات دچار مفهوم این نیز حاضر، زمان در. است نداشته گذشته قرن در سیاسی علوم و اجتماعی علوم

آن  اصخ دید زاویه از علمی هایحوزه از یک هر در واقع، در. دارد وجود فراوانی مباحث آن ابعاد و مفهوم پیرامون ه،ک ایگونه
 (. 0381، نیاتوکلیو  ، صرافیی)عبدالله یـف شده استتعر

 
 0 جدول

 .داریپا یشهر ینیبازآفر و ینیبازآفر یکردهایرو بارز یهایژگیو و ابعاد 
 معیار کالن و خرد ها شاخص ابعاد پایداری

 کالبدی

 ایجاد تعادل میان حفاظت از ارزش های تاریخی شهر با تجدد و توسعه 

 بافت کالبدی موجود  ساخت بناهای جدید با احترام به
  یخیتار یو سازمند در بافت ها کینظم اندامواره، ارگان جادیبر ا دیتاک

 رامونیاز آنها در ساخت بافت پ یریزنده کردن بافت کهن و الهام گ

 ؛ یته، سمجدد فضا  یطراح یگذشته برا یغن یهنر یها وهیاستفاده از ش
 و مکان  یراصالت طرح، مواد و مصالح، کارب تیبر اهم دیتاک

 با حفظ تفاوت در کالبد  رامونیو بافت پ یخیمحوطه تار یهمجوار

)خوانایی در  منظرسازی
حفظ  -نظم اندامواره-بافت

انداز و منظر هویت و چشم
 بافت(

 تشخص و اعتبار  جادیا یبرا یخیدر مرمت بافت تار یخیتار تیاستفاده از فرهنگ و هو

 یخیتار یهاحترام به ارزشا یبر مبنا یخیتار راثیحفاظت از م

 یهاهسته یمعرف یخیبافت تار یو علم یخیتار ،یشناسییبایز یهاارزش یریشناخت و به کارگ
  ؛یوستگینظم و پ ،یمعمار یواحدها نیتربه عنوان موفق یسنت یشهر یهاطیدر مح یخیتار

نمادین  -)اصالت حفاظت
-نقش انگیزی بصری-بودن

 حفظ فرهنگ و منزلت بافت(

 

 اقتصادی

 امکان ایجاد بهره برداری اقتصادی از مکان 
 ایجاد فرصت های شغلی متناسب با روحیه فرهنگی 

  تاکید بر مراکز تاریخی شهری به عنوان بخشی از پویایی اقتصاد شهر

ثبات اقتصادی )خودکفایی 
درآمد( سرزندگی اقتصادی: 

 جذابیت -سودآوری

 

 عملکردی

 دوران معاصر؛ یازهاین بافت تاریخی بام خدمات قابل ارائه انیتطابق م

  یخیتار یهادر بافت یطیمح ستیز تیفیارتقاء ک

توجه، ؛ متنوع یسرزنده با عملکردها یشهر یانداموار، فضاها یحرکت و دسترس یتوجه به ساختارها
 یشهر ینیدر بازآفر یطیمحستیحفاظت و استفاده حداقل از منابع ز

 ی تیفعال یو سازگار یساختار عملکرد ،یطیحفاظت مح با توجه به یخیتار یهابافت حفاظتبر  دیتاک

 کیفیت محیطی
اختالط  -سازگاری-)پویایی

پایداری زیست  -کاربری ها
 محیطی(

 

 

 اجتماعی

 یبعد مرمت شهر نیبه عنوان مهمتر یبعد اجتماع
  وره تاریخیمکان از بافت تاریخی با استفاده از تنوع ساختاری متناسب با د درک حس زمان و 

  بافت یاصل نیحفظ ساکن یبرا یاجتماع و منزلت ارتقاء شان
 مشارکت اجتماعی

 اجتماعی و اقتصادی  -مشارکت فرهنگی به منظور بازآفرینی کالبدی

 سازی استفاده از بستر تاریخی برای نمایش منزلت اجتماعی و فرهنگ

 سرزندگی اجتماعی
-کیفیت زندگی)حس امنیت

 زندگی( امید به-حس مکان 
)عدالت  انسجام اجتماعی

 -هویت متشخص -اجتماعی
 مشارکت شهروندان(

 (0311برگرفته از: نویسندگان با اقتباس از حبیبی و مقصودی، )

 پژوهش روش
بالغ بر  یتیجمع ،یدیخورش 0315در سال  رانیمرکز آمار ا یسرشمار نیآخر هیعنوان مرکز استان فارس، بر پابه رازیشهر ش
به  0315در سال  یمنطقه شهردار 01شده و از  یراتییواجد تغ رازیش یکالبد ماتی، تقس0315فر داشته است. در سال ن 0511534

از  یهکتار بخش 378با وسعت  یو فرهنگ یخیهکتار دارد. منطقه تار 50171بالغ بر  یتکه مساح دهیرس 0315منطقه در سال  00
 یلیمشاور پرداراز و طرح تفص نینفر است )مهندس 48015معادل  یتیجمع یاراکه د شودیرا شامل م رازیشهر ش یمحدوده مرکز

عالوه بر  رازیشهر ش یو فرهنگ یخیارت (. منطقه5( )شکل 1 ،0318، زادهحاجیو  ، ایستگلدیزادهمی؛ ابراه0315 ،یخیتارمنطقه 
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را در  یو ادار یخدمات ،یمذهب ،یتجار یمرکز یهاتیاز فعال یاریبس زیبوده، در حال حاضر ن رازیشهر ش شیدایپ هیهسته اول نکهیا 
. به طور اردد یو مسکون یفرهنگ ،یتجارت ،یارتیز ،یاحتیس یهاتیجهت رونق فعال یتوجهبالقوه قابل یهاتیداده و ظرف یخود جا

وارد، کمبود خدمات  در کنار مهاجران تازه یبودن سطح درآمد، حضور اقشار سنت نییپا ،یفرسودگ ثیمنطقه از ح نیمحالت ا ،یکل
  (.0317 ان،یعیو رف یوجه اشتراک دارند )اسد گریکدیبا  تیجمع یو کهنسال یشهر

 
 

 و محالت مورد مطالعه رازیشهر ش یخیبافت تار تیموقع .5شکل 
 (0315 ن،یداده علوم زم گاهی: پااز برگرفته)

SPSSافزار های گردآوری شده از نرمجهت تجزیه و تحلیل داده 
استفاده و در نهایت، برای  5اینمونهآماری تی تک مونو آز 1

با استفاده از  3، تاپسیس فازیFMEAبندی محالت مورد پژوهش، از مدل های بازآفرینی شهری و سطحارزیابی کلی سیاست

ا استفاده از نظر پرسشنامه ب ییالزم به ذکر است که اعتبار و روااستفاده گردیده است.  Expert Choiceافزار در نرم AHPروش

 31 لیتکم قیپرسشنامه از طر ییایپا زانیسنجش م یشد، برا دییتا ینیبازآفر نهزمی در نظرانراهنما و مشاور و صاحب دیاسات

و  هیتجز یهاروش نیاز ا نگارندگان(. 5/. به دست آمد )جدول 71از  شیمختلف ب هایکرونباخ شاخص یآلفا زانیپرسشنامه و م

خدمات بهره  ایو  یطراح ند،یبرنامه، فرآ است،یدر س یو برطرف نمودن ناسازگار یبندتیاولو ،ییشناسا ف،یرتع یبرا ل،یتحل

 یبندتیو اولو ییشناسا یمند براروش نظام کیعنوان به TOPSISو  FFMEA یهااز روش گریبه عبارت د ایو  دیجویم

مقاله  یپژوهش ندی. فرآدیجویبهره م ینیبازآفر یهااستیس یاجرااز مسائل مرتبط با  یریو نامطلوب و جلوگ مطلوب یهاشاخص

شده در  نیتدو هایاستیشده است که س یسع پژوهش نیدر اارائه شده است.  3که در شکل  استوار است یگام اصل 05بر  حاضر

بافت  یلیموجود در طرح تفص زرایش یخیبافت تار ینیو بازآفر ینوساز ،یبهساز ،یسامانده ییمصوب و اجرا هایطرح ها و برنامه

و پس  یتیریاجرا، مراحل مد نیعوامل رشد و توسعه، ح ییطرح، مراحل شناسا نیدر مراحل تدو یشتریب یکه با ناسازگار ،یخیتار

علل شوند و  انتخاب  FMEA لیو تحل هیچندگانه روش تجز ندیفرآبا استفاده از  هستند، مواجه هابرنامه و هاطرح یاز اجرا

ی داریو پا ینیبازآفر یهابا توجه به در نظر گرفتن شاخص ینیبازآفر هایسیاستدر  یای پدیدآورنده هر شکست و ناسازگارریشه

مصوب، نگارندگان با مصاحبه با  هایبرنامه و هادر طرح شماریب هایاستیاساس، با وجود س نای بر. مورد بررسی قرار گیرد

در  یسع ،یخیبافت تار رمتعدد د یدانیم هایبرداشت قیاز طر نیو همچن یخیبافت تار ینیرو بازآف ینوساز ،یکارشناسان بهساز

                                                           
1 Statistical package for social science 

2 One Sample T. Test 

3 Fuzzy Topsis 
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 15تعداد  ،یبا روش دلف ان،یم نیناسازگار انتخاب گردد. در ا هایاستیتنها س قیطر نیمدون نموده، تا از ا هایاستیس یغربالگر

 ،(ورانو بهره نفعانی)مربوط به ذ مالی -یشامل ابعاد اقتصاد ،یاردیو پا ینیمربوط به ابعاد مختلف مشترک در مبحث بازآفر استیس

و ابعاد  یطمحیستیابعاد ز ،یگردشگر -یابعاد فرهنگ ،یتیجمع-یابعاد اجتماع ،یعملکرد -یابعاد کالبد ،یمشارکت کردیو رو ادابع

 یخیبافت تار ینیبازآفر هایبرنامه و هادر طرح یکه امکان ناسازگار استیس 050 یپس از غربالگر ،یتیریمد -حقوقی -قانونی

  گویه به دلیل فرمت مقاله(: 4)اکتفا به ذکر  هستند 5شماره  به شرح جدول هک اند؛قرار گرفته ییداشتند، مورد شناسا رازیش

 5جدول 
 پژوهش یرهایها و متغشاخص 

 شاخص
تعداد 

 هیگو
 برخی از گویه ها جهت نمونه 

آلفای 

 کرونباخ

 مالی-اقتصادی

-نفعانذی)

 وران(بهره

01 
خوانی عدم هم -ها )افزایش اشتغال(زائی در پروژهعدم توجه به اشتغال -افزایش هزینه های اجرای پروژه

های عدم توانمندی و وجود ظرفیت های الزم در شهرداری و سازمان -بودجه طرح با بودجه مصوب
 های دیگرفت تاریخی و مولفهذیربط برای قبول ماموریت بهسازی، نوسازی و بازآفرینی با

714/1 

مدیریتی، 

 حقوقی، قانونی
30 

 یعمود یو همکار ی)عدم هماهنگ یسازمان انیم یهمکار عدم -یشهر تیریمد یضعف و عدم همکار
 یتیریساختار مد فقدان -رازیش یخیبافت تار ینیبازآفر مرتبط با ربطیذ یهاواحدها و سازمان یو افق

و اصالت  تیحفظ هو یبرا یتیریتالش مد نبود -مختلف( ینهاد ها یره و بخش)عملکرد چند پا کپارچهی
 های دیگرو مولفه هاطرح یابیوجود ساز و کار ارز عدم -یخیبافت تار

855/1 

 1 مشارکتی

 یو حفاظت یمرمت یهاها و برنامهبه علت عدم اطالع از طرح ای یاقتصاد لیبه دال نیعدم مشارکت ساکن
بخش  قیتشو استیس یاجرا عدم-است؟( یشهر ینیدر بازآفر یبه عنوان عامل مهم نیحضور ساکن ای)آ

 یتوجهیب -با دولت یو نوساز ینیبازآفر یهاپروژه یمشارکت در اجرا یگذاران براهیو سرما یخصوص
و  یتوانمندساز قیجانبه ساکنان از طربه مشارکت همه یبخشتیاولو عدم -و مشارکت مردمبه حضور 

 های دیگری و مولفهشهر ینیبرنامه بازآفر یاصل کردیمردم نهاد به عنوان رو یهاهادها و سازمانن تیتقو

751/1 

-اجتماعی

 جمعیتی
8 

توجه به کاهش  عدم -رازیش یخیساکنان بافت تار یو ارتقاء انسجام و منزلت اجتماع ایعدم توجه به اح
 -(ازیو عدم وجود خدمات مورد ن یسکنمبد -یکاهش فقر شهر ایکن کردن شهی)ر یاجتماع تیمحروم

 یاجرا یبنددر جدول زمان ریتاخ -)مشاغل کاذب و...( یخیدر بافت تار یزیتوجه به کاهش جرم خ عدم
 های دیگری و مولفهنیبازآفر یهاپروژه

878/1 

-فرهنگی

 گردشگری
5 

کشورها و  گریجارب دت یساز یتوجه به بوم عدم -یارتقاء فرهنگ بوم یعدم تالش و ارائه راهکار برا
 ،یفرهنگ راثیم یایو اح داریتوجه به حفاظت پا عدم -رازیش یخیدر نظر گرفتن فرهنگ بافت تار

ها با استیها و سطرح یهماهنگ عدم -توسعه یندهایبا با فرا یشهر در همراه یفرهنگ تیو هو یخیتار
 های دیگرو مولفه رازیش یخیخاص بافت تار یهاتیو توجه به مز یخیو تار یفرهنگ ،یعیبستر طب

103/1 

 1 زیست محیطی

/ یسطح یهاتوجه به نحوه دفع آب عدم -منطقه یو آب و هوا ستیز طیمح راتییعدم توجه به تغ
ناسازگار  یهایکاربر یعملکرد شیپاال عدم -هاپروژه یاز اجرا یناش عاتیزباله و تجمع ضا یآورجمع

 -(یصنعت زدائ -موجود عیصنا یو کاربر یتجار یانبار ها یاه ی)عدم توجه به کاربر یخیدر بافت تار
 ...و معضالت نیدر جهت رفع ا یاستیس / آب و نبودی/ هوائی/ بصریصوت یتوجه به آلودگ عدم

705/1 

 -کالبدی 

 عملکردی
55 

در نظر  -یزندگ تیفیو ک یریپذستیعدم توجه به ارتقاء ز ،یآورتابهای شاخصگرفتن ندر نظر 
منظم و حساب  ،یاصول وندیپ یتوجه به برقرار عدم -بافت کهن ییو فضا یساختار کالبد یایحگرفتن ان

 .دیبافت کهن و جد نیشده ب
854/1 

 0318، تحقیق یهاافتهیو  رازیش یخیبافت تار ینیبازآفر ییمصوب و اجرا یها: طرحبرگرفته از
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Vij= rij XWj 
 لیبا استفاده از تحل محاسبه ماتریس وزنی

 یفاز مراتبیسلسله

d+ =   (𝑉𝑖𝑗 − 𝑉+𝑖𝑗+)2

𝑚

𝑗=1

 

 فاصله هرگزینه تا ایده آل مثبت

d− =   (𝑉𝑖𝑗 − 𝑉+𝑖𝑗−)2

𝑚

𝑗=1

 

 فیفاصله هرگزینه تا ایده آل من

𝐶𝐿∗
𝑑−

𝑑𝑖− + 𝑑𝑖+ 
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با استفاده از روش  استخراج سیاست ها و برنامه های بازآفرینی

دلفی

 لیست نمودن دلیل عدم تحقق طرح ها در زمینه شکست سیاست

 تعریف تابع متغیرهای زبانی

زبانیتغیرهای م اساسبر موجود وضع ماتریس  تشکیل  

 یمثبت ومنف یآل ها دهیمحاسبه ا

 وزن شاخص ها نیهمچن و نهیهرگز یبرا یجمع فاز ریمحاسبه مقاد

   یوزن سیمحاسبه ماتر

 آل دهیبه راه حل ا نهیهرگز یکینزد زانیمحاسبه م

 تبدیل ماتریس تصمیم گیری فازی به یک ماتریس نرمالیزه

 یریگ میتصم سیماتر یساز اسیمق یب

 ی و رتبه بندی بند تیاولو

F
u
zz

y
- 

F
M

E
A

 

 گام 05فرآیند پژوهشی تحقیق مبتنی بر  .3شکل

 یفاز ریبه مقاد یزبان یرهایمتغ لیتبد

 رهایمتغ یبر اساس اعداد فاز یفاز یریگ میتصم سیماتر لیتشک

 

 یقیبه اعداد حق لیتبد یبرا یریگ میتصم سیکردن ماتر یفازید

 اثر گذار یهاتاسیس شناسایی و بررسی

 لیست نمودن دالیل عدم تحقق طرح ها

 یاثر گذار از روش دلف یهامؤلفه یغربالگر

 کارشناسان و خبرگانبه  توزیع پرسشنامه

 ها و نظراتبازخورد کنترل شده پاسخ

 

 مقادیر زبانی و فازی

 زیاد خیلی زیاد متوسط کم کم خیلی

(1.31.11) (01.41.71) (51.51.81) (31.11.11) (41.71.011) 

 

 ماتریس فازی ماتریس زبانی

ابعاد و شاخص های  محالت
بازآفرینی در بافت 

 تاریخی

ابعاد و شاخص های 
بازآفرینی در بافت 

 تاریخی

 مقادیر فازی متغیر زبانی سنگ سیاه

 مقادیر فازی متغیر زبانی سردزک

 مقادیر فازی متغیر زبانی درب شازده

 قادیر فازیم متغیر زبانی بازار مرغ

 

𝐸𝑖𝑗 = 1 +
1

𝑀
= (𝐸𝑖𝑗1 + 𝐸𝑖𝑗2   +⋯𝐸𝑖𝑗𝑚 ) 

Eij نهیگز انیپاسخگو یمقدار فاز نیانگیبرابراست م i  نسبت به
 jشاخص 

M انیتعداد پاسخگو 

 
 𝐶𝐴𝑖𝑗 = ((𝑈𝐸𝑖𝑗 −𝑀𝐸𝑖𝑗) + (𝑀𝐸𝑖𝑗 − 𝑀𝐸𝑖𝑗))/3

+ 𝐿𝐸𝑖𝑗 

CAij نهیشده گز یفازیمعادل مقدار د i  در شاخصj 

UEij نهیگز یکران باال یمعادل مقدار فاز  i در شاخصj 

LEij نهیگز نییکران پا یمعادل مقدار فاز i  در شاخصj 

MEij نهیمتوسط  گز کران حد یمعادل مقدار فاز i  در

 jشاخص 

𝑟𝑖𝑗 =
Xij

√ 𝑥𝑖𝑗2𝑚
𝑖=1

 
𝑟𝑖𝑗 =

1
𝑋𝑖𝑗

√  
1
𝑋𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1

 

 یبرا یسازاسیمقیب

 باجنبه مثبت یهاشاخص

 یبرا یسازاسیمقیب

  منفی باجنبه یهاشاخص

CL* نهیهرگز ییرتبه نها             

di+ آل مثبت دهیتا ا نهیفاصله هرگز 

di- یآل منف دهیتا ا نهیفاصله هرگز 
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نفر  05مدل پس از اخذ نظر  نیدر ا یشهر ینیبازآفر هایو شاخص ارهایاز مع کیهر  یزوج سهیالزم به ذکر است که جهت مقا
از  کیهر  دهیبه وزن 0یفاز ی( با استفاده از مدل ا. اچ. پ3)جدول یو شهرساز یمعمار هاینهیاز کارشناسان مربوطه در زم

 است. دهیاقدام گرد ارهایمع
 

 3 جدول
 حجم نمونه کارشناسان 

 تجربه تعداد نمونه نهاد

 سال 55تا  4 4 ی بافت تاریخی شیرازشهردار

 3 و کارشناسان رانیمد
 1 یعلم أتیه

 5 مهندسان مشاور
 05 جمع

 
که با  دهدیم لیتشک 54870معادل  رازیشهر ش یخیتار نطقهپژوهش را شهروندان چهار محله از محالت م نیا یجامعه آمار

بندی طبقه یهر محله به روش تصادف تجمعی با متناسب سشنامه پژوهشپر و انتخاب نفر 384 تعداد کوکران استفاده از فرمول
  (.4)جدول دیگرد لیو تکم عیدر سطح محالت توز شده
 

 4 جدول
 رازیشهر ش یخیمحالت بافت تار تیمساحت و جمع 

 تعداد پرسشنامه تیجمع مساحت )هکتار( نام محالت

 010 01407 50 درب شازده
 11 1501 31 سر دزک

 75 4114 30 سنگ سیاه
 55 3551 50 بازار مرغ

 384 54870 033 جمع

 (0318، قیتحق یهاافتهیو  7 ،0318و همکاران،  زادهمی؛ ابراه0315 ،یخیمنطقه تار یلیمشاور پرداراز و طرح تفص نی: مهندساز برگرفته)
 

  رازیش یخیمحالت بافت تار یاصل یعملکردها

 ارتیو ز احتیس-3 ت،یکار و فعال -5سکونت،  -0 ؛است یسه عملکرد اصل یدار رازیش یخیبافت تار
شده  لیجداگانه تشک یهادر پهنه هاتیفعال نیا یشکل گرفته است. به طور کل زیمرتبط با آنها ن یهایکاربر ها،تیفعال نیتبع ا به

 :نمود یبندمیتقس ریدر دو پهنه ز توانیدر محدوده را م هایکاربر ینیگز ییجدا بیترت نیاست و بد
 ارتیو ز احتیس ت،یپهنه کار، فعال -الف  

 یادارات دولت ریبازار، ارگ، شاهچراغ، باغ، انتشارات و سا ژهیاز عناصر و یمحدوده با برخوردار یغربشمال مهیو ن یموریت محور
. در افتدیه اتفاق ممحدود نیمنطقه در ا یاصل یگفت که اغلب عملکردها توانی. ماست تیجاذب سفر و کار و فعال یپهنه اصل

محدوده  نیا یهایکاربر عمدهاست. محدوده  نیاز جمله مشکالت ا کیتراف یازدحام و شلوغ زات،یموجود ضعف تجه طیشرا
و  یتجار یهاتیاز فعال یااختالط گسترده یتی. به لحاظ فعالیو ادار یانباردار -یتجار ،یخیتار -یفرهنگ یاز کاربر نداعبارت
و  یخیتار -یفرهنگ تیبه صورت ناسازگار با ماه هایاغلب کاربر ی. از طرفگرددیپهنه مشاهده م نیکونت در ابا س یانباردار
در حوزه  یپهنه، سطح نوساز نیدر ا تیسکونت در برابر فعال یجد فیتضع گریمحدوده صورت گرفته است و از طرف د یمذهب

 .سکونت را کاهش داده است
 

                                                           
1 Fuzzy AHP 
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 پهنه سکونت - ب 
از محدوده را  یعیوس یهاو بخش است یمسکون یها، کاربرپهنه یعمده کاربر گردد،یمالحظه م 4در شکل که  همانطور

 یو ادار یکه عمدتأ تجار یو درون یرونیب یاصل یهاها به جز راستهبخش نیاند. در اداده لیتشک ،یخیبافت تار یمحالت مسکون
و مشکالت  یمعامالت اراض نییارزش پا ،یاجتماع دهیبا مشکالت عد ینمسکو یل غلبه کاربریها، به دلقسمت ریدر سا ،هستند
 شکل نگرفته است. یکارا و مؤثر یدر عمل تنوع کاربر تیمرتبط با مالک یحقوق

 

 
 عملکردها و کاربری های اصلی محالت بافت تاریخی شیراز .4شکل 

 و بحث  هایافته
 ی فیتوص یهاافتهی

 انمیـ از. بودنـد زن هادرصد آن 1/37مرد و  انیدرصد پاسخگو 0/15شده،  یپاسخگو پرسشگر 384از  ق،یتحق جیتوجه به نتا با
 7/55 سـن اند،( سال بوده51-35) نیب انیپاسخگو نیشتریدرصد و ب 4/30( سال، 05-55) نیدرصد ب 1/05سن  ان،یتمام پاسخگو

سال به  11 انیدرصد از پاسخگو 3/01سال و تنها  (41-11) نیب انیدرصد پاسخگو 00( سال، سن 31-45) نیب انپاسخگوی درصد
 5/55 التیبودند، تحص سوادیدرصد ب 54 انیکل پاسخگو انیکه از م دیمشاهده گرد الت،یسطح تحص یباال سن داشتند. در بررس

 پلم،دیقفـو التیتحصـ یدارا انیپاسـخگو ددرص 3/03 پلم،ید انیدرصد پاسخگو 8/51 التیتحص پلم،ید ریز انیدرصد از پاسخگو
درآمـد متوسـط و  انیاز پاسـخگو 5/31 ن،ییدرآمد پـا یدارا انیدرصد پاسخگو 1/41و باالتر بودند.  سانسیل التیتحص یدارا 7/7
 .(5)شکل هستند ییدرآمد باال زین انیدرصد پاسخگو 5/04
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 ی استنباط یهاافتهی
استفاده  اینمونهتک یاز آزمون ت رازیشهر ش یخیت تاردر محالت باف داریپا یشهر ینیبازآفر هایاستیس بندیتیاولو یبرا

حد متوسط آن عدد سه است. در  ن،یاستفاده شده است؛ بنابرا کرتیل فطی از هابه پرسش ییپاسخگو یشده است. از آنجا که برا
. است کمتر واکنش دهنده، نشانباشد ترنییپا نیانگیاست و اگر از م شتریب رتاثی دهندهنشان شد،از سه باالتر با نیانگیکه م یصورت

 یت کیاز آزمون پارامتر رازیمحالت شهر ش یخیدر بافت تار یشهر ینیبازآفر هایاستیاز س کیهر  تیوضع یابارزی در
تمام ابعاد کمتر از  دارییسطح معن دهدینشان م 5جدول  جنتای که طور( استفاده شده است. همان3)با ارزش آزمون  اینمونهتک

قبول آزمون قابل جیکرد که نتا انیدرصد ب 15 نانیبا اطم توانیبدان معنا است که م نیدرصد است و ا 15/1 داریینسطح مع
 یعملکرد -یمتوسط( است. بعد کالبد 3از دامنه مالک )عدد  ترنییبدست آمده تمام بعدها پا نیانگیکه م دهدینشان م جیاست. نتا

 ،یطیمحستیز ،یتیجمع-یر بعدها به خود اختصاص داده است. ابعاد اجتماعیسا نیرا در ب نیانگیم نیباالتر 133/5 نیانگیبا م
، 778/5، 811/5، 151/5، 135/5 نیانگیبا م بیبه ترت یو اقتصاد یو قانون یحقوق ،یتیریمد ،یگردشگر-یفرهنگ ،یمشارکت

 یهااستیس تیوضع ،یحالت کل رگرفت که د جهیتن توانیم ن،ی(. بنابرا5قرار دارند )جدول یبعد یهادر رده 158/5و  731/5
 دییمطلب تا نیبه دست آمده ا نیانگیقرار دارد که با توجه به م ینامطلوب تیدر وضع رازیشهر ش یخیتار در بافت یشهر ینیبازآفر

 عهتک بنا و مجمو ینیو بازآفر ینوساز ،یبهساز یبرا یقیتشو یهااستیو س یمال یاز ابزارها نیساکن ی. عدم برخوردارگرددیم
 نیو تام فیعدم تعر ،یخیتار یهابه بافت یاقتصاد ینگرش سودآور رییمناسب جهت تغ یهانهیزم یسازعدم فراهم ،یخیبافت تار

 التیمشتمل بر تسه یخیبافت تار ینیو بازآفر ینوساز ندیحضور فعال و گسترده در فرآ یساکنان برا قیو تشو یتیحما یهابسته
ها و به علت عدم اطالع از طرح ای یاقتصاد لیبه دال نیپالک، عدم مشارکت ساکن عیتجم یبرا ییهامشوق و متیقارزان
نهادها و  تیو تقو یتوانمندساز قیبه مشارکت همه جانبه ساکنان از طر یبخشتیعدم اولو ،یو حفاظت یمرمت یهابرنامه

 ،یزندگ تیفیو ارتقاء ک یریپذستیبه ارتقاء ز توجهعدم  ،یشهر ینیربرنامه بازآف یاصل کردینهاد به عنوان رومردم یهاسازمان
توجه به اطالق عنوان فرسوده عدم رساخت،یها به زالزم و مناسب در بافت و اتصال خانه یهارساختیو ارائه ز جادیتوجه به اعدم

و ارتقاء انسجام و منزلت  ایتوجه به احدمع ،یگذارنام نیاز ا یو کاهش تبعات ناش یریبه منظور جلوگ رازیش یخیبه بافت تار
 راز،یش یخیکشورها و در نظر گرفتن فرهنگ بافت تار گریتجارب د یسازیعدم توجه به بوم راز،یش یخیساکنان بافت تار یاجتماع

-موجود عیصنا یو کاربر یتجار یانبارها یهایتوجه به کاربر)عدم یخیناسازگار در بافت تار یهایکاربر یعملکرد شیعدم پاال
در  رازیشهر ش یخیدر محالت تار یشهر ینیبازآفر تیسبب شده تا وضع رهیها و غطرح یابی(، عدم وجود ساز و کار ارزیزدائتصنع
 مناسب قرار نداشته باشند. تیوضع
 
 
 
 

15/0%

37/1%

زن مرد

های توصیفی تحقیق یافته. 5 شکل  

05/11٪
41/30

55/71٪
00٪

01/31٪

1% 01% 51% 31% 41%

سن پاسخگویان

60-up 46-60 36-45 26-35 15-25 05-55  51-35  31-45  41-11 به باال 11   
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 5جدول 
 اینمونهتک تی آزمون از استفاده بررسی ابعاد بازآفرینی شهری در محالت تاریخی با

Test  value=3  

 اختالف درصد 15ضریب اطمینان  بعد

 میانگین

Sig مقدار T میانگین 

 حدپایین حدباال
 اقتصادی 158/5 -171/3 111/1 -375/1 -455/1 -557/1
 مدیریتی، حقوقی و قانونی 731/5 -871/3 110/1 -510/1 -315/1 -013/1
 یمشارکت رویکرد 811/5 -811/3 111/1 -010/1 -513/1 -111/1
 جمعیتی-اجتماعی 135/5 -511/4 111/1 -118/1 -055/1 -157/1
 گردشگری-فرهنگی 778/5 -171/3 115/1 -555/1 -343/1 -017/1
 محیطیزیست 151/5 -171/4 111/1 -181/1 -017/1 -138/1
 عملکردی-کالبدی 133/5 -188/3 111/1 -117/1 -055/1 -100/1

 داریپا یشهر ینیبه لحاظ بازآفر رازیشهر ش یخیمحالت بافت تار یبندرتبه
 رویکردهای. دارد استفاده بستگی مورد هایشاخص نسبی اهمیت به چند شاخصه، هایگیریتصمیم در فازی رویکرد از استفاده

رای ب ویژه به آن، سادگی و سهولت دلیل به« کوفمن و گاپتا»روش  بین این در. دارد وجود فازی بندی ارقامرتبه برای متفاوتی
هر  به متعلق هایوزن یا ماتریس عناصر آن در است که روشی فازی است. تاپسیس بیشتری شهرت دارای مثلثی، فازی ارقام

 از که گرفت بهره های متفاوتیروش از توانمی فازی، تاپسیس شیوه به انجام عملیات برای. شوندمی بیان فازی صورت به شاخص
برای اینکه بتوان محالت بافت (. 051 ،0311 ساربان،یدری)حاست « چن و هوانگ»وسیله هب وضع شده روش هاآن ترینمتداول

-همچنین، از تکنیک تحلیل سلسلهو بندی کرد، از مدل تاپسیس فازی مقایسه و رتبه پایدار شهری تاریخی را از نظر ابعاد بازآفرینی

ها تشکیل شد در مرحله بعد هریک آن که ماتریس اولیه داده پس از ها استفاده شده است.دهی به شاخصجهت وزن مراتبی فازی
 (. 1سازی شده است )جدولاز متغیرهای زبانی کمی

 1جدول 
  زبانی متغیرهای اساس بر ماتریس

ت
ال

ح
م

 

پاسخ 

 دهندگان
 یاقتصاد

 ،یتیریمد

و  یحقوق

 یقانون

 کردیرو

 یمشارکت

 -یاجتماع

 یتیجمع

 -یفرهنگ

 یگردشگر
 یطیمح ستیز

 -یکالبد

 یملکردع

گ سیاه
سن

 0 (41.71.011) (31.11.11) (41.71.011) (51.51.81) (31.11.11) (51.51.81) (41.71.011) 
5 (31.11.11) (51.51.81) (41.71.011) (01.41.71) (41.71.011) (31.11.11) (51.51.81) 
3 (41.71.011) (41.71.011) (31.11.11) (41.71.011) (51.51.81) (51.51.81) (31.11.11) 
4 (31.11.11) (41.71.011) (51.51.81) (31.11.11) (51.51.81) (41.71.011) (51.51.81) 

ک
سردز

 

 

5 (31.11.11) (51.51.81) (41.71.011) (1.31.11) (01.41.71) (31.11.11) (01.41.71) 
1 (51.51.81) (41.71.011) (01.41.71) (51.51.81) (1.31.11) (31.11.11) (51.51.81) 
7 (41.71.011) (31.11.11) (1.31.11) (01.41.71) (51.51.81) (01.41.71) (31.11.11) 
8 (31.11.11) (51.51.81) (31.11.11) (41.71.011) (31.11.11) (51.51.81) (1.31.11) 

ب شازده
در

 1 (51.51.81) (31.11.11) (41.71.011) (41.71.011) (31.11.11) (31.11.11) (51.51.81) 
01 (31.11.11) (41.71.011) (31.11.11) (31.11.11) (01.41.71) (51.51.81) (1.31.11) 
00 (31.11.11) (51.51.81) (1.31.11) (51.51.81) (01.41.71) (31.11.11) (01.41.71) 
05 (01.41.71) (1.31.11) (51.51.81) (51.51.81) (51.51.81) (1.31.11) (31.11.11) 

بازارمرغ
 03 (1.31.11) (01.41.71) (51.51.81) (31.11.11) (51.51.81) (41.71.011) (31.11.11) 

04 (51.51.81) (01.41.71) (51.51.81) (51.51.81) (41.71.011) (51.51.81) (41.71.011) 
05 (41.71.011) (51.51.81) (31.11.11) (31.11.11) (51.51.81) (31.11.11) (51.51.81) 
01 (51.51.81) (31.11.11) (41.71.011) (01.41.71) (31.11.11) (41.71.011) (31.11.11) 
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دهندگان پاسخ وجود دارد، در ادامه، بایستی این اعداد فازی با هم جمع شود و به از آنجایی که برای هر شاخص به تعداد پاسخ
ها سازی نظر پاسخگویان به پرسشترتیب، با یکپارچهدهندگان برای هر شاخص محاسبه شود. به این طور جداگانه، متوسط پاسخ

زدایی اعداد فازی بدست آمده ها در هر محله یک عدد فازی بدست آمد. در ادامه، از طریق فازیدر هر محله برای هریک از گویه
 نتایج ارائه شده است. 7طی محاسبات از حالت فازی خارج و به اعداد حقیقی تبدیل شدند که در جدول 

 
 7 دولج

 حقیقی اعداد به تبدیل برای گیریتصمیم ماتریس کردن فازیدی

 یاقتصاد محالت
 ،یتیریمد

 یو قانون یحقوق

 کردیرو

 یمشارکت

 -یاجتماع

 یتیجمع

 -یفرهنگ

 یگردشگر
 یطیمح ستیز

 -یکالبد

 یعملکرد

 5/57 5/57 5/17 55 5/15 5/15 15 سنگ سیاه
 45 5/55 45 5/47 51 5/57 11 سردزک

 45 51 45 5/57 5/55 5/55 5/55 ازدهدرب ش
 71 5/15 5/57 5/55 5/57 5/47 45 بازار مرغ

 
مراتبی فازی استفاده شده است. نتایج آزمون در مرحله بعدی برای بدست آوردن وزن هریک از ابعاد از تکنیک تحلیل سلسله

باالترین وزن را در میان  547/1قانونی با مقدار وزن  نشان داد که در میان ابعاد مختلف بازآفرینی شهری، بعد مدیریتی، حقوقی و
ترین وزن را به خود کم 184/1گردشگری با مقدار وزن -ابعاد کسب کرده و رتبه اول را به خود اختصاص داده است و بعد فرهنگی

-یطی، کالبدیمحجمعیتی، زیست-اختصاص داده است و در رتبه آخر جای گرفته است. همچنین، ابعاد اقتصادی، اجتماعی
اند در رتبه سوم تا ششم جای گرفته 113/1، و 001/1، 058/1، 043/1/.، 081های عملکردی و رویکرد مشارکتی به ترتیب با وزن

 (. 8)جدول 
 

 8 جدول
 مراتبی فازی وزن و رتبه هریک از ابعاد بازآفرینی شهری با استفاده از تحلیل سلسله

 
-بیگیری باید فازی کردن مقادیر فازی، بایستی از روش تاپسیس استفاده کنیم. لذا در این مرحله ماتریس تصمیمپس از دی

 یخیتار بافت یشهر تیریمدارائه شده است.  1سازی صورت گرفته و نتایج حاصل در جدول مقیاسمقیاس شود. در این روش، بی
ساز، تصمیماست که شامل عوامل  برخوردار یاز سطوح مختلف و است شهر شیراز کالن یشهر تیریمد ستمیاز س یتابع شیراز
هرکدام مسائل و  که است رهیآنها و غ فیاجزاء و وظا ،یشهر تیریمد ستمیس یهایژگیو ،یریگمیاسناد و ابزار تصم ر،یگمیتصم

بافت  یلیتفص طرح ای شیرازجامع توسعه شهر  طرح شامل یریگمیابزار تصم واسناد  ،خاص خود را دارند. به عنوان مثال یهامشکل
فراهم نبودن  ،نیروند. همچن شیپ عیسر ا،یپو یشهر ستمیگام با ساند که همبرنامه نتوانسته افق بلند بودن لیبه دل، رهیو غ یخیتار

ها شده است. از برنامه گرید یبرخ دنیزمان اجرا و به اجرا نرس شدنی نالباعث طو ها،برنامهها و طرح یاجرای م براالز یمنابع مال
یک بعد از به  صرفاًدر برخی موارد باشد،  ارکامل برخورد تیدقت و جامع از دیآنکه با رغمیعل یخیتار بافت یلیتفص ، طرحنیهمچن

است، که این امر یکی از پرداخته  توجه به دیگر ابعاد به صورت توامانبدون های بازآفرینی و احیا در بافت تاریخی و شاخص
 های بازآفرینی و احیا در بافت تاریخی شیراز است. ها و برنامهترین دالیل عدم موفقیت و تحقق طرحشاخص

 
 
 

 یاقتصاد ابعاد
 ،یتیریمد

 یانونو ق یحقوق

 کردیرو

 یمشارکت

 -یاجتماع

 یتیجمع

 -یفرهنگ

 یگردشگر

-ستیز

 یطیمح

 -یکالبد

 یعملکرد

 001/1 058/1 841/1 043/1 113/1 547/1 081/1 وزن
 5 4 7 3 1 0 5 رتبه
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 1 جدول 

 سازی شاخص هانرمال 

 یاقتصاد محالت

 ،یتیریمد

و  یحقوق

 یقانون

 کردیرو

 یمشارکت

 -یاجتماع

 یتیجمع

 -یفرهنگ

 یگردشگر

 ستیز

 یطیمح

 -یکالبد

 یعملکرد

 058/1 111/1 155/1 174/1 014/1 117/1 154/1 سنگ سیاه
 011/1 111/1 135/1 111/1 183/1 115/1 151/1 سردزک

 011/1 157/1 135/1 177/1 187/1 151/1 143/1 درب شازده
 051/1 175/1 144/1 171/1 111/1 150/1 137/1 بازار مرغ

 
های آلسازی کرده و سپس اقدام به دست آوردن ایدهها را نرمالدست آمد هریک از دادههپس از آن که وزن هریک از ابعاد ب

ها با آل مثبت و منفی محاسبه شده و در نهایت، رتبه هر یک از گزینههمثبت و منفی نموده و سپس فاصله هر گزینه از مقدار اید
 توجه به مقدار بدست آمده نهایی مشخص شده است. 

در رتبه اول قرار گرفته است. محله بازار مرغ با وزن  108/1دهد محله سنگ سیاه با وزن نشان می 01طور که نتایج جدولهمان
در رتبه آخر قرار گرفته است  183/1در رتبه سوم و محله سردزک با وزن  515/1ده با وزن شاز در رتبه دوم، محله درب 471/1

از  یخیتار ی بافتخدمات موجود توسط شهردار یو خدمات و عدم حفظ و نگهدار ساتیتأس یکمبود برخ(. 1و شکل  01)جدول
 زاتینبود خدمات و تجه ایو  کمبود شود و واقع دیمورد تهد بافت تاریخیاست که باعث شده است که  یگرید یهامشکل جمله
مشاهده در بافت تاریخی  ییکمبودها زینی سبز و اماکن فرهنگ ی. از نظر فضاهاستیکی دیگر از مشکالت مهم این بافت یشهر

 یمال هیرماعدم س ،ای و بال استفادهقهوه یهانیمختلف، وجود زم یهاتیبر موارد ذکر شده، وجود مهاجران از قوم الوهع .شودیم
ها بافت نیا گریعمده د تمحدوده از مشکال نیدر ا یدولت و بخش خصوص یگذارهیسرما نییپا زانیبنا و م ینوساز در نیساکن

دولتی با داشتن قدرت و مناسبات نهادی در ایجاد از هم های شبهالزم به ذکر است که برخی از سازمان .شودیم محسوب
های گسترده در بافت اند و این امر باعث ایجاد مشکالت فراوان و تخریبت تاریخی دخالت داشتهگسیختگی و عدم انسجام در باف

 شده است. 
 عالوه، اگرهب. یستن برخوردار مناسبی بازآفرینی قابلیت از کلی، محدوده بافت تاریخی شیراز حالت در که گفت توانمی بنابراین،

 در شد، وضع موجود بافت و ارتقا مطلوب وضع به رسیدن و موجود وضع در تغییر ببس مدتکوتاه بازآفرینی در رویکرد با نتوان
هنگام  در نیز شهری، مسئوالن و ریزانبرنامه افتاد. با توجه به این نتایج، نیاز است تا خواهد مخاطره به آن پایداری نیز بلندمدت

 محالت بازآفرینی وضعیت از کافی شناخت اقدامی، هر از لقب ها در این محدوده تاریخی،برنامه و سیاست تهیه و ریزیبرنامه
 شناخت تواندمی خوبی مذکور به محالت سطح در آن ارزیابی موردنظر، رویکرد بودن جامع به توجه با زیرا موردنظر داشته باشند؛

 بدهد. مسئوالن به محالت موجود از وضع کافی

 
 01جدول 

 یفاز سیبا استفاده از تاپس یشهر ینیبازآفر هایاستیر ساز نظ رازیشهر ش یخیمحالت تار بندیرتبه

 

 رتبه *CLمقدار نام محالت ردیف

 0 108/1 اهیسنگ س 0
 4 183/1 سردزک 5
 3 515/1 درب شازده 3
 5 471/1 بازارمرغ 4
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 گیرینتیجه
 ،یطـیمحسـتیز یهـاشداشـتند و ضـمن حفـظ ارز یجیرشد تـدر یشهرها، محالت شهر هندیتا قبل از دوران رشد فزا

 عیسر و رشـد ـتیجمع شیافـزا ـلیبه دل ،. اما امروزهدادندیابت ساکنان خود پاسخ مثنسبتاً  یازهایخود به ن یو اجتماع یکالبد
 قـادر بـه ،ـلیدل نیندارند و بـه همـ ،زمان وفق دهند اتیآنکه خود را با مقتض یبرا یشهر فرصتبافت تاریخی شهرها، محالت 

 کیپژوهش، به کاربرد تکن نیبر آنها حاکم شده است. در ا یادیز یهاو اختالل ستندیساکنان خود ن یازهایبه ن ییخگوپاس
FMEA داریپا ینیبازآفر یهااستیس یریپذسنجش تحقق هدفبا  رازیش یخیمحالت بافت تار یبنددر رتبه یفاز سیو تاپس 

متوسط( است. بعد  3از دامنه مالک )عدد  ترنییبدست آمده تمام بعدها پا نیانگیکه م دهدینشان م جیپرداخته شد. نتا یشهر
 یعملکرد-یبعد کالبد ن،یبعدها به خود اختصاص داده است. همچن ریسا نیرا در ب نیانگیم نیترنییپا 158/5 نیانگیبا م یاقتصاد

 یهاها و برنامهطرح یهااستیس ،یکه در حالت کل گرفت جهینت توانیم ن،یرا دارد. بنابرا نیانگیم نیباالتر 133/5 نیانگیبا م
 نیا توانیبه دست آمده م نیانگیقرار دارد که با توجه به م ینامطلوب تیدر وضع رازیشهر ش یخیتار در بافت یشهر ینیبازآفر

 یهاستایاز لحاظ س رازیشهر ش یخیمحالت محدوده بافت تار یبندتیبه منظور اولو ن،یکرد. همچن دییمطلب را تا
ست که از مجموع محالت مورد ا آن انگریمدل ب نیحاصل از ا یهاافتهیاستفاده شد.  یفاز سیاز مدل تاپس یشهرینیبازآفر

در رتبه دوم، محله  471/1 سیدر رتبه اول قرار گرفته است. محله بازار مرغ با مقدار تاپس 108/1با وزن  اهیمطالعه، محله سنگ س
گفت  توانیم ،یکلرتبه آخر قرار گرفته است. به طوردر  183/1در رتبه سوم و محله سردزک با مقدار  515/1درب شازده با مقدار 

 شیاجرا، افزا نیقبل و ح یخیدر بافت تار ینیبازآفر یهاپروژه تیو مطلوب یکارائ ،یشامل؛ کاهش سودآور مالی -یبعد اقتصاد
مولفه اثرگذار بر  نیترجزء مهم ره،یبافت و غ نیساکن یو اقتصاد یالضعف م گذار،هیپروژه، عدم جذب سرما یاجرا یهانهیهز

 یاصل لیکه از دال شودیمحسوب م رازیشهر ش یخیدر محدوده بافت تار یشهر داریپا ینیبازآفر یهاو برنامه هااستیتحقق س

 های بازآفرینی شهریبررسی شده از نظر سیاست بندی محالترتبه .1شکل 

 



015 

 

 

 زادگان و طبیبیان.../ اماندر یفاز سیو تاپس FMEA کیکاربرد تکن

و همکاران  یروزیف یهاپژوهش جینتاپژوهش، با  یکل جی. نتاگرددیم قلمدادمحدوده  نیدر ا ینیبازآفر یهاشکست برنامه 
(، 0311) مویدفر و ذاکریان ،ی(، توکل0311و همکاران ) یزدی(، ا0311و همکاران ) ی(، لطف0311و همکاران ) یی(، روستا0317)

ول از اص یکی داریپا یشهر ینیبازآفر نکهیگفت با توجه به ا توانیراستا، م نی. در ااستهمسو  رهیو غ (0314) یپورجعفر و نژداغ
و  هااستیس یو اجرا تیتقو شود،یدر ابعاد مختلف آن م داریه تحقق ابعاد توسعه پااست و منجر ب یشهر داریبه توسعه پا یابیدست

با این اوصاف، . رسدیبه نظر م ینامناسب آن ضرور تیعبا توجه به وض رازیشهر ش یخیدر بافت تار کردیرو نیا یهاشاخص
 یداریحاکم نباشد، پاشیراز  ی بافت تاریخیهاکارآمد در محله و حیصح تیریکه مد یاست وقت طور بیان کرد کهتوان اینمی

دانش و  یتر که داراقتر و خالباتجربه تر،مسلط رانیبهتـر اسـت مـدو  رسدیخود م تیوضع نیترفیو ضع نیترنییبه پا یامحله
در  یداریبه پا دنیرس یها برامحله یتا عملکردها رندیگ هـا قـرارمحلـهاین  یتیریدر رأس هرم مد ،باشند یالزم و کاف یآگاه
با توجه به وجود  رازیشهر ش یخیبافت تار. باشد برندهشیمثبت و پ محیطی و غیره(ابعاد )اقتصادی، مدیریتی، مشارکتی، زیست ههم

 ن،یدارد. بنابرا کردیرو نیا یبه اجرا یشتریب ازین یدر خدمات و امکانات شهر ینابرابر شیو افزا نیرنشینامناسب و فق یهامحله
 هایاستیس تیمناسب و تقو یزیربرنامه قیاز طر یشهر رانیها و مداست سازمان یضرور داریپا یشهر ینیتحقق بازآفر یبرا

کت و گسترش مشار جادیا یمناسب برا نهیو زم طیبه صورت متعادل؛ شرا رازیشهر ش یخیدر همه محالت بافت تار ینیبازآفر
  محالت را فراهم آورند. نیدر ا داریبروز توسعه پا یشهروندان و بسترها

 

 شنهاداتیپ
 داری،شهر) لتیدو یهاهستگاد[ نخیالاز د یک هر نقش تعیین با اههمر فهد تمحالو  هاودهمحد فرینیزآبا جامع سند یتهیه 

   ](ساکنینو  مالکینو  انتوسعهگر اران،سرمایهگذ) خصوصی بخش( شهر رایشو
 جانبه ساکنان، همه یدر محالت، به منظور همراه یشهر ینیبازآفر هایو برنامه هااستیس نیدر تدو یو چندبعد ینگاه فرابخش

 .هابا برنامه شهری گرانو توسعه رانیمد
 ردیو هماهنگ در دستور کار قرار گ کپارچهی یمحل تیریبه مد ایژهیشهر توجه و یخیمحالت بافت تار ینیدر امر بازآفر .

 (یمختلف دولت یهابرنامه ها و طرح ی)هماهنگ
 اتتغییرو  بالیا برابردر  فهد یهاودهمحددر  دیقتصاو ا دینها یتطبیقپذیر یتقاتوجه به ار   
 بافت محالت در پایدار اشتغال ایجاد جهت در غیربومی و بومی هایگذاریتشویق سرمایه 
 فهد یهاودهمحدو  ها محلهدر  جتماعیا سرمایه یتقاو ار دیجاا 
 بافت در اقتصادی رقابت افزایش جهت محله مرکز و ایمحله خُرد هایبنگاه در گذاریسرمایه 
 شهرها فرهنگی هویتو  یخیرتا ،فرهنگی اثمیر یحیاو ا ارپاید حفاظت  
 ابعاد( همهدر  یآورو تاب یداری)توجه به پا فهد یهاودهمحددر  اتخطرو  بالیا برابردر  بنیها اریپایدو  یمنیا یتقاار 
 فهد یهاودهمحددر  عمومی یعرصههاو  یشهر یها یرساختز اریپایدو  یمنیا یتقاار 
 شهر یخیمحالت بافت تار اتیح دیمرکز شهر و تجد یخیتار یبناها نیب میارتباط مستق جادیا 
 فضاها را ندارند. نیا یکه توان بازساز ینیمخروبه و متروکه از مالک یفضاها دیتملک و خر 
 دیکررو با هاآن  یلویتبندو او قعیوا یتقاضا سساا بر فهد یهاودهمحد نساکنا لشتغاو ا معیشت ضعیتو یتقاو ار دوبهب 

 کتیرمشاو  ییزربرنامه
 بافت فرسوده یو بهساز یدر امر نوساز نیبه ساکن یو بانک یمال التیارائه تسه 
 امالک مانند حفظ حق انشعاب آب و فاضالب و برق وگاز  یو بازساز یگذاران جهت نوساز هیبه سرما یقیتشو هایارائه بسته

 تراکم شیو افزا یو بازساز یبعد از نوساز
 یشهر تیریو مد یبا بخش خصوص یبهبود امالک در صورت مشارکت و همکار نیتضم 
 الزم نیگذاران و ارائه تضامهیسرما تیفراهم نمودن امن 
 ی شهرهاتاریخ یهادر بافت ژهیو یدر نظر گرفتن منابع مال 
 بافت  یو قانون یارزش اقتصاد شیافزا یاز خرد به کالن برا نیتوسعه مالک 
 یشهر ارپاید فرینیزآبا تحقق یندآفروری در  هبهرو  ییراکا یتقاار 
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 یشهر فرینیزآباو ابعاد  تمااقدا تمامیدر  ارپاید ندگیز سبک عنوانری بهشه آوریبتاو  یداریپا ندیشها بسطو  یجوتر 
 رازیش یخیو ارتقاء عملکرد آن در بافت تار ارپاید فرینیزآبا دستا تشکیل 
 به صورت مجزا یداریو پا ینیهر کدام از ابعاد بازآفر یبرا یتوانمندساز یها تهیکم لیتشک 
 میدمر یتشکلها دیجاا مینهز دننمو همافر (CBO  همحل -محور یاجتماع یکانون ها[ها[ NGO  ها]مردم  یسازمان ها

 .تشکلها گونه یناز ا یتحما(  و ]نهاد

 منابع
 محالت در شهری توسعه استراتژی هایشاخص بندیاولویت و تحلیل .(0318) .زاده، فاضلایستگلدی، مصطفی و حاجی ،زاده، عیسیابراهیم

 .07-0، 31، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط .شیراز شهر هشت منطقة
: موردی نمونه شهری برندسازی رویکرد بر تاکید با تاریخی محالت بازآفرینی بر موثر عوامل بررسی .(0317) .رفیعیان، مجتبی و اسدی، درنا
 . 04-5(، 54)1، حصارمطالعات محیطی هفت .شیراز سیاه سنگ محله

 بازآفرینی ناسبم فرآیند ارائه منظور به شهری منظر هایطرح در مشارکت جایگاه ارزیابی .(0310) .ثانی، راضیهرضابیگی و زاده، بهنازامین
 . 13-15، (3)07، نشریه هنرهای زیبا .دیدههای آسیببافت

 فرهنگی خالق هایخوشه تحلیل و شناسایی بر تاکید با شهری بازآفرینی .(0311) .قادری، جعفر و نژاد، علیحاجی ؛هادیانی، زهره ؛ایزدی، پگاه
  .41-50، 08، و مدیریت شهری فصلنامه اقتصاد .(شیراز فرهنگی -تاریخی بافت: موردی مطالعه)

 ینیتا بازآفر ی)از بازساز یشهر ینوساز یها استیوس کردهای(. رو0315) .مهرانوش ی،دیمف و دیمحمد سع ی،زدیا ؛نیحس دیس ی،نیبحر
  .31-07 ،(1)3 ،یفصلنامه مطالعات شهر(. داریپا یشهر

 فرهنگ بازآفرینی در گیریتصمیم هایکاربرد تحلیل عرصه .(0317) .بهمحبو ،یشاده یعاشور و رضا ،ییقشقا ،یمرادپور، نب ،یپژوهان، موس
 یزریبرنامه ییایجغراف هایفصلنامه پژوهش .دی: محله ظهیرآباد تهران(مور مطالعه) تاریخی هایمحله در گردشگری رهیافت با مبنا،
  .531-500، (3)1 ،یشهر

شهر  05گردشگری خالق در بازآفرینی بافت تاریخی )مطالعه موردی: منطقه  بررسی نقش .(0317) .نرگس فرد،یاحمد و پوراحمد، احمد
 .11-75، (0)1 ،یشهر یزریبرنامه ییایجغراف هایفصلنامه پژوهش .تهران(

 انتشارات پیام.  :تهران .مبانی بهسازی و نوسازی بافت قدیم شهرها .(0388) .پورجعفر، محمدرضا
. مقاله اسالمی نمونه موردی: شیراز -ترجمان پژواک مدرنیته در بافت تاریخی شهرهای ایرانی .(0314) .نژداغی، نسترن و پورجعفر، محمدرضا
 شیراز.  ،المللی عمران، معماری و شهرسازی، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمیکنفرانس ساالنه بینمنتشر شده در 

های فرسوده های مردمی در بازآفرینی بافتنهاد و تشکلازمانهای مردمنقش س (.0311. )ذاکریان، ملیحه مویدفر، سعیده و ،توکلی، نجمه
  .104-815، 40، های انسانیریزی سکونتگاهمطالعات برنامه. شهری )نمونه موردی: محله مهدیه واقع در ناحیه غرب شهرکرد(

فرینی شهری از منظر ساکنان محله )مطالعه موردی: خوب در بازآ حکمرواییهای تحلیل شاخص .(0317) .نیا، حسینیداله و نیا، جمیلهتوکلی
  .581-515، (0)1، ای(ریزی منطقهفصلنامه جغرافیا )برنامه .محله تجریش(

ها و اقدامات روش ،یجهان یهانامهتجارب، منشورها و قطع ها،هینظر ف،ی: تعاریمرمت شهر .(0311) ، ملیحه.یو مقصود دمحسنیس ،یبیحب
 .رات دانشگاه تهرانانتشا :تهران .یشهر

 .ساکنان شهر تهران نیو احساس تعلق به محله در ب یمحورمحله .(0314) .اردکانی، سمیهزاده کرمی و اسماعیلی، رضا ،حقیقتیان، منصور
  .74-53(، 04)5، شناختی شهریمجله مطالعات جامعه

 آمایش مجله .شهرمشگین شهرستان مناطق روستایی اعیاجتم یافتگیتوسعه سطح بندیرتبه و سنجش .(0311) .ساربان، وکیلحیدری
 . 340-530، 53، فضا جغرافیایی

 انتشارات دانشگاه تهران. تهران:  (.0313. )ترجمه سعید ایزدی و پیروز حناچی .بازآفرینی شهری .(0111) .سایک، هیو رابرتز، پیتر و
های بازآفرینی بافت تاریخی شهرها با رویکرد مندی پروژهان رضایتارزیابی میز .(0317) .الدینحج فروش، شهاب و رضایی، محمدرضا

  .55-41، (5)31، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی .اجتماعات محلی؛ مطالعه موردی: مجموعه همسایگی کویر در شهر یزد
د بر رویکرد بازآفرینی یی شهر مراغه با تاکبندی راهبردهای احیای بافت تاریخلویتوا .(0311) .، سعیدپاشایی و ناصری، رقیه روستایی، شهریور؛
  .14-77، (3)4، نشریه گردشگری شهری .فرهنگ مدار

 8: منطقه ی)نمونه مورد یخیتار ارزشمند یهابافت ینیدر بازآفر یمحرک توسعه شهر یهابازشناخت نقش پروژه .(0313) .طرفدار، زهره
 .   ریزی شهریدانشکده هنر و معماری، برنامهالملل دانشگاه شیراز، بینواحد پایان نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد.  .(رازیش

های شهری بررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن با تأکید بر شرایط محله .(0381) .نیا، جمیلهتوکلی و صرافی، مظفر ؛عبداللهی، مجید
 .015-83(، 75)45 ،های جغرافیای انسانیپژوهش .ایران

های فرسوده شهری با تاکید بر الگوی حکمروایی شایسته )نمونه موردی: محله ده بازآفرینی بافت .(0315) .اکبر ،دارل و جمعآملی، جالعظیمی
  .11-85، (0)7، ای(ریزی منطقهفصلنامه جغرافیا )برنامه .تهران( 3ونک، منطقه 
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مجله  .فضاهای تاریخی شهر )مطالعه موردی: میدان مشق، تهران( تحلیل عوامل موثر بر بازآفرینی .(0317) .فرزانه ،یرزادیش و زهره ،یفن 
  .017-071، 45 ،یانسان یسکونتگاهها یزیمطالعات برنامه ر

تحلیل مناسبات میان نهادی در مدیریت بازآفرینی شهری پایدار بافت های فرسوده  .(0317) .جواد ،یزارع و دیامانپور، سع ،یمحمدعل ،یروزیف
  .31-01، 51 ،یفصلنامه مطالعات شهر .نشهر اهواز()مطالعه موردی: کال

های تاریخی از دیدگاه تحلیلی بر گردشگری شهری در بازآفرینی بافت .(0317) .اردشیری، مهیار و الدینشهریاری، سیدکمال ،زاده، علیکریم
  .031-057، 35، ایریزی منطقهامهفصلنامه برن .گیری از روش تحلیل عاملی )نمونه موردی: شهر شیراز(ساکنین محلی با بهره

 مطالعه)نوشهرگرایی  اصول اساس بر اجتماعی تعامالت بر تاکید با شهری میادین بازآفرینی .(0317) .طورانداز، بهزاد و آذری، امیررضاکریمی
  .17-85، (3)5، فصلنامه دانش شهرسازی .(بندرانزلی ،(ره)امام  میدان: موردی

 . 15-41، (45)3 ،بایهنرهای ز هینشر .ینیبازآفر و کنش یفرهنگ هایهیر بن ماب یشهری فرهنگ مبنا: تأمل ینیزآفربا .(0311) .سهند ،یلطف
 اول.   چاپ آذرخش، انتشارات :تهران .نوزایی از بازسازی تا شهری، بازآفرینی تبارشناسی .(0311) .لطفی، سهند
مبنا  فرهنگ بازآفرینی شهری هایآموزه و اصول کاربست مفهومی چارچوب تدوین .(0311) .اکبری، فاطمهعلی ؛ شعله، مهسا ولطفی، سهند

  .545-551، 03، ایران شهرسازی و معماری علمی انجمن نشریه .شیراز( تاریخی بافت: پژوهی )مورد
ماتریس  از استفاده با هریشۀ فرسود هایبافت در بازآفرینی سیاست بررسی .(0315) .فرد، نرگساحمدی و موحد، علی ،مشکینی، ابوالفضل

QSPMوSWOT (تهران کالنشهر 05 منطقه: موردی مطالعه). 518-541، (4)4، ریزی شهریهای جغرافیایی برنامهفصلنامه پژوهش. 
 .رازیش یفرهنگ یخیبافت تار یلیطرح تفص .(0315) .مشاور پرداراز نیمهندس

 منطقه: یمورد مطالعه) یشهر یهامحله یپایدار یبررس .(0313) .کفرودی، سجادقاسمی و پور، فرزانهساسان ،کمانرودی، موسی ؛موحد، علی

  .558-540(، 4)5 ،ریزی شهریبرنامه یجغرافیا هایپژوهش .(تهران یشهردار01
ر بافت تاریخی براساس فلسفه رئالیسم اسالمی د بازآفرینی شهری اجتماع محور از طریق آموزش .(0317) .احد ،یمینژادابراه و نسترن ،ینژداغ

  .051-031، 35 ،یشهر یزیرفصلنامه پژوهش و برنامه .محله سرخاب تبریز
های فرسوده شهری با رویکرد گردشگری پایدار با فرینی بافتآباز .(0311) .سیالبی، پروینده زاده ده و حاضری، صفیه ،یزدانی، محمدحسن

نشریه گردشگری  .مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر خوی (ANP- SWOT) ریزی استراتژیک و تحلیل شبکههای برنامهتلفیق مدل
  .51-40، (0)4، شهری
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