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 چکیده

 یتوجاه باه گردشا ر گارو دربه آن تنهاا  یابیدارد که دست یخیبافت تار تیبه هو یرجوع معنادار ینیبازآفر افتیره

کاه  یاگوناهبهدر شهرها بدل شده  یبه موضوع محور هاآن یداریفرسوده و رفع ناپا توجه به بافتاست.  یشهر خلاقانه

 .گارددیما هیارزشمند توص یهابافت گونهنیاحفظ  یبرا یاچاره عنوانبه یش رتوسعه گرد کردیبا رو یشهر ینیبازآفر

های تاریخی از منظر توسعه گردشا ری بر بازآفرینی بافت مؤثرشناسایی و تحلیل عوامل  باهدفپژوهش حاضر  رونیازا

 ماوردهای مؤلفاهاسات.  تحلیلی -ی و بر اساس روش از نوع توصیفیدتحقیق حاضر با توجه به هدف، کاربر .شد انجام

، اقتصادی، سیاسی، ضاواب،، فرهن ای و بافات فرساوده و زیرساختی کالبدی اجتماعی، عامل 7در این تحقیق در  مطالعه

در مقادار نتاای  پاژوهش برای دستیابی به اهداف پژوهش، از روش دیمتل فاازی بهاره گرفتاه شاد. بندی شدند. تقسیم

(Di+Riنشان داد که بعد اقتصادی ب ) جهات  مطالعاه ماورد یهامؤلفاهدر بین  مؤلفه نیترتیاهم با 151/3ا امتیاز نهایی

در گروه علّی  نشان داد که( Di-Riدر مقدار ). همچنین نتای  باشدیمقدیمی شهر اهواز  یهابافتتوسعه گردش ری در 

و در  515/1 متیااز نهااییااجتماعی با  بعد هاآناجتماعی، اقتصادی، کالبدی و سیاسی قرار دارد و اثرگذارترین  یهامؤلفه

باا امتیااز نهاایی  بافات فرساوده هااآنفرهن ی، بافت فرسوده و ضواب، قرار دارد که اثرپذیرترین  یهامؤلفهگروه معلول 

 .شناسایی شد -0773/1

  .گردش ری بازآفرینی، بافت تاریخی،اهواز،  :هادواژهیکل
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 مقدمه. 2

، 1احماد)م برای دستیابی به توسعه پایادار در ساطج جهاان، گردشا ری اسات یکی از عوامل مهدر حال حاضر، 

، 7112، همکاارانو  7سایلوا) کننادیمعامل رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها یاد  عنوانبهکه از آن  (77.، ص7112

، 7111، انهمکاارو  3تاپاا ) داردنقش مهمی در بهبود کیفیت زنادگی ماردم و افاشایش رفااه اجتمااعی  و( 111.ص

باوم یکپاارچ یهستند که  یراهبرد نیتدو ازمندین ،یداریبه پا یابیدست منظوربه ،یگردش ر رانیمدبنابراین، ؛ (1.ص

 (.  550.، ص7111، 0هال) هر منطقه به همراه داشته باشدی و توسعه برا یرا حفظ کند و منافع اقتصادی شناخت

 بافات قادیمی .رودیماتااریخی باه شامار  یهابافتانت از توسعه گردش ری شهری و پایدار ضامن حفظ و صی

( و یکای از 51، ص.1317، همکاارانو شاماعی اسات )ارزشمند از تاریخ و تمدن جواماع بشاری  یانهیگنجشهرها، 

سااماندهی و (. 31، ص.1310، همکااران)سارایی و  شاوندیماآثار فرهن ای محساو   نیبهاترگرانارزشمندترین و 

ی رخاهچباه دلیال ارتقاای کیفای فضااهای مربو اه،  هابافتعلاوه بر تحقق هدف حفاظتی این  یهابافتاحیای این 

موجب افشایش هویت اجتمااعی و فرهن ای مجموعاه  تنهانه. این امر کندیمرا فعال  هابافتوسعه گردش ری در این ت

و  رفتهازدساتعماومی و هویات  یهاهعرصابرای ایجاد و بازتولید  شدهتجربهو  مؤثر، بلکه راهکارهای شودیمبافت 

از دیادگاه بالاا باه  یریرپذیتأثبه دلیل  یامروزشهرهای  چراکهتاریخی شهری است؛  یهابافتخا رات زدوده شده از 

شهرساازی  یهاوهیشاسایما و کالباد، اداماه  ازلحاا و  انادشیخوپایین و مدرنیستی، در حال از دست دادن هویات 

شاود یماناام بارده  فان گارانوساازی شاهری  عنوانباهیشی که در مکاتب مدرنیستی از آن ؛ چندیمایپیممدرنیسم را 

   .(1310پوراحمد و همکاران، )

نوریاان و گاردد )یاتخاا  ما یو افت شاهر رییتغ ندیفرا انیمنظور معکوس نمودن جربه یشهر ینیبازآفر افتیره

گذشاته و اعتقااد  اتیاگارفتن تجرب نظار باا در داریاعه پابا اتکا به اصول توس یشهر ینیبازآفر کردیرو(. 1311آریانا، 

و  یچاارچو  نظار  ارید یسو از ندهیآ یهاو با ن اه به چالش کسویاز  یقبل یکردهایرو ییراسخ به عدم پاسخ و

 هاایهاا از اناواع ناکارآمادآن رفت کامالمنظور برونفرسوده به یهادر بافت یشهر یهایباهدف رفع ناکارآمد یعمل

راهبردی، پایداری و مشارکت سه ضلع مثلا  رهیافات  یشیربرنامه .(57ص. ،1312یعقوبی و شمس، شده است )ارائه

. ن ارش تعااملی، فرهنات، توساعه از (5، ص.1310زاده و محمودی پااتی، فلاحشوند )یبازآفرینی شهری محسو  م

م دولات در امار توساعه، مشاارکت ، حفاظت بافت تاریخی، محدود کردن دخالت مستقیستیز،یدرون، توجه به مح

 ،7115، 5اوزلامدهناد )اصاول باازآفرینی شاهری را تشاکیل مای نیتاربا تأکید بر نقش جوامع محلی مهم یچندبخش

باه وضاعیت شاهرها و  یدهاز نیمه دوم قرن بیستم رویکردهای مختلا  و متفااوتی بارای بهباود و ساامان(. 71.ص

                                                           
1. Ahmad 

2. Silva 

3. Tapak 

4. Hall 
5. Ozlem 
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 1171رویکارد باززناده ساازی، دهاه  1151رویکارد بازساازی، دهاه  1151ها در دستور کار قرار گرفت )دهاه محله

رویکارد ناوزایی  7111رویکارد باازآفرینی و دهاه  1111رویکرد تجدیاد حیاات، دهاه  1121رویکرد نوسازی، دهه 

هاای اکثر این رویکردها بار جنباه کالبادی نوساازی بافات 1121تا دهه  (.21، ص.1317)عندلیب و دی ران،  (شهری

سیاسات  1111های نوسازی و بهساازی بافات فرساوده نادیاده گرفتاه شاد. در دهاه کرده و دی ر جنبه دیأکهدف ت

 یهااتیهو یساازکه با ن اه باه گذشاته و بادون پا  یانوعی رویکرد مداخله «چالش شهرها»جدیدی تحت عنوان 

 -ا اهاداف اقتصاادی، اجتمااعیتاریخی مختل ، به خلق هویتی جدید متناسب با شرای، زندگی ساکنان عصر حاضر ب

؛ بنابراین اهمیت توجاه باه باازآفرینی شاهری باا (12،ص.1325فرهن ی، محیطی و کالبدی شکل گرفت )حاجی پور،

میلاادی مطارح شاده  1111شهری از اواسا، دهاه  یهابودن رویکردهای قبلی نسبت به بافت یبعدناکارآمدی و تک

روز شادن اسات. اماا باه و نو شدن و به یساز دینی در لغت به معنی تمدواژه بازآفری (.7110 و دی ران، 1برگاست )

)کالبادی و فعاالیتی( قادیم اسات.  ییهاای فضاالحا  مفهومی به معنی خلق فضای شهری جدید باا حفاظ ویژگای

 نو که هم ای در ایجااد یهایژگی( یعنی تولید سازمان فضایی جدید منطبق بر شرای، تازه و ویبازآفرینی )معاصرساز

. در ایان رویکارد توجاه باه حفاظ افتادیرواب، شهری جدید و یا تعری  دوباره رواب، شهری کهن یا موجود مؤثر م

 یجادارای یاک ناوع کااربری باه یوساازهابومی و تاریخی، انتقااد از ساخت یهافرهن ی و حفظ ثروت یهاارزش

اجتمااعی و ییاره مشاهود  یهااکمی، مشاارکت گروه یهاموازات اقدامکیفی به یهامتعدد، توجه به اقدام یهایکاربر

است که در زیار باه چناد ماورد  شدهانجامی زیادی هاپژوهش(. در همین راستا 51ص. ،7111، 7دونالدمک) .باشدیم

 آن اشاره خواهد شد.

 اناددیماشهر خلاق را شهری « بازآفرینی اجتماعی و اقتصادی و مشارکت»ی تحت عنوان امقاله(، در 7110) 3سپ

ی هاویتی اسات. هااتیظرفکه قادر به ایجاد اقتصاد خلاق، تولیدات فرهن ی، تحقیقای، هناری و عااملی قاوی بارای 

باه دو کشاور اساپانیا و اساترالیا  دری مقاصد گردش ران ریپذرقابت(، در پژوهش خود به 7110و همکاران ) 0دومین ش

ی مناساب از اهمیات زیاادی بارای هارسااختیزاری و در استرالیا کیفیت خادمات، برنادهای تجا این نتیجه رسیدند

 جذ  گردش ر برخوردار است. 

ابعااد ( در پژوهشای باه ایان نتیجاه رسایده اسات کاه 1317)همکااران زاده و کریمدر خصوص پیشینه پژوهش 

ادی باا ، ابعااد اقتصا17/1 یتأثیرگذار بازآفرینی شهری گردش ری محور به ترتیب بر ابعاد اجتماعی با ضریب همبست 

. ، دلالات دارد23/1و کالبدی با ضاریب همبسات ی  11/1، ابعاد فرهن ی با ضریب همبست ی 11/1ضریب همبست ی 

ی عروساکی، شااخ  هااشینماعاواملی مانناد  انددهیرس(، در پژوهشی به این نتیجه 1317فرد )پوراحمد و احمدی

ی صانایع فرهن ای باه هااتیاولوعوامال و  نیتارهممی تاریخی منطقه از هاجا بهتبلیغات و شاخ  نقاشی در کنار 

                                                           
1. berg 

2. McDonalds 

3. Sepe 

4. Domínguez 
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نهایی بازآفرینی به کاار گرفات. )پوراحماد  باهدفرا در توسعه گردش ری خلاق منطقه  هاآن توانیمآیند که شمار می

 پایادارتر هرچاه سامت باه یاقتصاادمحور توسعه از گردش ری توسعه 1121 دهه اواخر (. از5، ص.1310و حسینی، 

 گردشا ری» اصاطلاح 1122 سال در بار اولین برای گردش ری جهانی (. سازمان7171و دی ران،  1یاگوکرد ) ت حرکت

 جواماع و حاضر گردش ران نیازهای پایدار کرد که گردش ری تعری  گونهنیا گشارش برانتلند معیارهای  بق را «پایدار

 تایلناد در نشستی در گردش ری پایدار توسعه میته. ککندیم برآورده آیندگان یهافرصتارتقای  و محافظت با را میشبان

 گردشا ری در پایاداری بهترین انعکاس بازبینی این هدف نمود، تجدیدنظر پایدار تعری  گردش ری در 7110 سال در

( 1117) 7(. لاا771، ص.1311، همکاارانادبی فیروزجاه و است ) ژوهانسبورگ توسعه پایدار کنفرانس نتای  به توجه با

( نیاش 7111) 3به بازآفرینی فیشیکی، اقتصادی و اجتمااعی کماک کناد. ساواربرو  تواندیماست که گردش ری معتقد 

شاود. رشاد ایان  وکارکسابی داخلای و ارتقاا گذارهیسارماباع  جذ   تواندیمکه گردش ری شهری  اعتقاددارند

باع  افشایش یارور محلای شاده زیارا  تواندیم، اندقرارگرفتهزوال شهری  ریتأثتحت  شدتبهصنعت در جوامعی که 

 (.7111ی خواهند داشت )سواربرو ، ترمثبتساکنین در مورد شهر خود احساس 

ی فرساوده و قادیمی ن ارش ارگانیساتی و یکای از جدیادترین هاابافتاز سوی دی ر، ن رش برتار در مرمات 

تصاد در بستر توسعه پایدار اسات کاه از  ریاق برای تلفیق فرهنت و اق هااقدامو  هابرنامهی در ن رجامعی آن هاهینظر

بدان دست یافت. همچنین اگر یک شاهر قارار باشاد مخا اب گردشا ری شاهری قارار ب یارد،  توانیمگردش ری 

 -7تاراکم زیااد فیشیکای،  -1از:  انادعبارترا دارا باشد، این چهار ویژگی  متداولو  قبولقابلچهار ویژگی  ستیبایم

مرکشیات عینای بافشاردگی  -0ی متفااوت اقتصاادی، هانقشایفای  -3وت فرهن ی و اجتماعی، ی متفاهانقشایفای 

ی هاابافت(. در همین راساتا، 5، ص.1310)پوراحمد و حسینی،  شودیمبیشتری در ساختار و ماهیت گردش ری دیده 

گردشا ری در ایاران هساتند، از ی هاجا باه نیترمهم، یکی از دهندیمهسته اولیه شهرها را تشکیل  عمدتاًتاریخی که 

این رو تجدید حیات و احیای بافت تاریخی علاوه بر ارتقای کیفیت محی، و برقراری دوباره زنادگی اجتمااعی در آن، 

به دلیل نماایش هویات  هابافت(. همچنین این 12، ص.1311، همکاراناسعدی و شود )یمسبب رونق گردش ری نیش 

 (.53، ص.1313ای جذ  گردش ری برخوردارند )تیموری و دی ران، شهرها، از ارزش بسیار زیادی بر

. باشادیما یاز منظار توساعه گردشا ر یخیتاار هاایبافت ینیعوامل مؤثر بر بازآفر لیتحل پژوهش نیهدف از ا

 کننادهمنعکسو  هاای فرهن ای و میاراا تااریخی و معناویثروت رنادهیدربرگو  ایاپو ییفضاها، فضااها نیا چراکه

 1321از ساال  یهکتاار اسات ولا 11117فرسوده در شهر اهواز  یهابافت کل. باشندفرهن ی می–تاریخیهای ارزش

هاای هاای تااریخی درون بافتجلاوه دادن بافت تیااهمکم ازجملاهبه دلایل مشکلات فراوان اهواز  یشهردار تاکنون

 کارده اسات یوده را اقادام باه نوساازهکتار از بافت فرس 12در حدود فرسوده موجود و همچنین کمبود بودجه، تنها 

های های میراثی بافت قادیم در زمیناهعدم توجه به ارزش (.1317)مطالعات بافت فرسوده، شهرداری منطقه یک اهواز، 

                                                           
1. Tiago 

2. Law 

3. Swarbrooke 
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عادم توجاه ، ی و...(فرهن اگاذران اوقاات فرایات، ، یسرگرم، یفروش، خردهیتجارپذیرایی،  -)احداا مراکش اقامتی

 بلندمادتناو و  یهاایبارداربهرهفضای مناساب ماورد  عنوانبهاهواز قدیم  توجهقابلسهم مدیران شهری به نقش و 

های و اشاتغال در زمیناه ینیکاارآفردر ایجااد  ماؤثرعدم توجه به بهبود بخشی بافت اهواز قدیم ، گردش ری یتوسعه

های اهاواز بناهاا و خاناه شاهرکلان در مرکشکه  یاگونهبه هارساختیز یناکارآمد، گردش ری در راستای اقتصاد پایدار

مرباو  باه چناد دهاه قبال : بازار معین التجار، سرای دادرس، خانه ماهپار، هتل قو، سرای فتحای و... ازجمله تاریخی

 هااآن یاقادام باه نوسااز نینه ماالک و قرارگرفته یثبت و مورد مرمت و بازساز یآثار باستان عنوانبهوجود دارد که نه 

های فرساوده باا تاکیاد بار های بازآفرینی بافتمولفهترین  براین این پژوهش در پی این سوال است که مهم. بناکنندمی

 تحقیق روش. 1 کدامند؟ توسعه گردش ری

آوری جماع ده اسات.باوتحلیلای  –نوع تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظار گاردآوری داده توصایفی 

. در این تحقیق برای تحلیل بازآفرینی شهری در راستای توساعه گردشا ری از باشدمی ایکتابخانه صورتا لاعات به 

اسات ، ضاواب،( اساتفاده شاده یرسااختیز)اجتماعی، اقتصادی، فرهن ی، سیاسای، کالبادی،  مؤلفه 7شاخ  در  03

 .تقرار گرف موردسنجشبین متغیرها  شان اثرگذاری و اثرپذیریمی مدل دیمتل فازی. با استفاده از (1جدول )

 

 قدیمی جهت توسعه گردشگری یهابافتبازآفرینی  یهاشاخصابعاد و  .2جدول 
 نام متغیر نماد عوامل اصلی نماد

A1 اجتماعی 

A1 امنیت اجتماعی 

A2 تقویت حس مکانی و همبست ی اجتماعی 

A3 های محلیحمایت از تشکل 

A4  و مردم ساکن گردش رانتعارض فرهن ی بین 

A5 های جنسیتیه گروهتوجه ب 

A6 مهاجرین جدید 

A7 ارتقای سطج فرهنت عمومی در جذ  گردش ر 

A8 گی در بافت فرسودهدتمایل برخی ساکنین برای ادامه زن 

A9  ینیبازآفرعلاقه ساکنین به 

A10 مشارکت مردم 

A11 های تاریخیعدم توجه به کاربری 

B1 فرهن ی 
B1 تقویت هویت فرهن ی 

B2 یدستعیصناهای هنری، مرکش موسیقی، ، گالریهاموزهسازی و توجه به برجسته 

B3 های خاصتوجه به مراسم خاص مذهبی، رخدادهای ورزشی، جشنواره 

C1 اقتصادی 

C1 بالا بودن قیمت زمین در بافت 

C2 توان مالی پایین شهرداری 

C3 رفع موانع اعطای وام 

C4 های مرتب، با گردش ریایجاد شغل و ینیکارآفر 
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 نام متغیر نماد عوامل اصلی نماد

C5 نشدیک بودن به هسته مرکشی شهر 

C6  عمومی ونقلحملدسترسی به 

C7 بودجه برای بالفعل کردن گردش ری نیتأم 

C8 کاهش سود وام پرداختی به ساکنین 

C9 عدم ثبات نرخ ارز 

D1 
-کالبدی

 زیرساختی

D1  ازحدشیبرسودگی ف لیبه دلبحرانی بودن برخی بناها 

D2 شبکه ارتبا ی و معابر نامناسب 

D3  ینیبازآفرتوجه به سیمای بصری و  راحی محیطی از  ریق 

D4 رستوران، چایخانهشاپیکافهای فرایتی مانند کتابخانه عمومی، ایجاد کاربری ، 

D5 های تجاری و اقامتیامکان افشایش کاربری 

D6 سازگارهای ناوجود کاربری 

D7 نظارت بر بازآفرینی متناسب با گردش ری 

D8 
های  رح ازجملههای داخلی ها و  رحسیاست خارجی ایران بر اجرای برنامه ریتأث

 کالبدی

D9  ،یفروشخرده یبازارهاراستهتوسعه فضاهای خرید و سرگرمی 

E1 سیاسی 
E1  هامیتحرادامه روند 

E2 ماجرایی شدن مفاد برجا 

E3 فساد اداری 

F1 
بافت 

 فرسوده

F1  وقفی بودن املا 

F2 مشکل وراثت در مالکیت 

F3 سازمان میراا فرهن ی با شهرداری قهیسلاختلاف 

G1 ،ضواب 

G1 آلودگی ناشی از ترافیک 

G2 رعایت حد بستر رودخانه 

G3 رودخانهنشدیکی به  لیبه دلمناسب  اندازچشم 

G4 ناشی از آن یو آلودگشبکه فاضلا  شهری  یناکارآمد 

 (1312؛ آزادبخت، 1317فیروزبخت،  ؛1317پور احمد و همکاران، ): مأخذ

 

 باا گیریتصامیم معیارهاای میاان علای روابا، ال وی شناسایی برای روشی Fuzzy DEMATEL فازی دیمتل 

در اساتخراج عوامال یاک سیساتم و  منادی از قضااوت خبرگاانایان تکنیاک باا بهره. اسات فازی استنتاج رویکرد

هاا، سااختار سلساله مراتبای از عوامال موجاود در ها، با استفاده از اصول تئوری گرافساختاردهی سیستماتیک به آن

ای که شادت اثار روابا، آورد به گونهدست میسیستم را با رواب، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل، عناصر مذکور را به

 گیریفاازی، تصامیم زبانی متغیرهای از استفاده فازی با دیمتلکند. تکنیک امتیازی عددی معین میمذکور را به صورت 

 های این تکنیک به شرح زیر است: کند. گاممحیطی تسهیل می عدم ا مینان شرای، در را
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 گام اول: ایجاد ماتریس رواب، مستقیم

 فازی زبانی معیارهای گام دوم:  راحی

 ( استفاده شده است .7جدول )  رفع عدم ا مینان از معیارهای کلامی فازی مطابقمرحله برای  این در
 

 تناظر اعداد کلامی با عبارات کلامی .1جدول 
 بسیار زیاد ریتأث تأثیر زیاد تأثیر متوسط تأثیر کم تأثیرکاملاً بی عبارات کلامی

 4 3 2 1 0 معادل قطعی

 (8,9,9) (6,7,8) (4,5,6) (2,3,4) (1، 1، 1) مقادیر کلامی

 (773، ص.1315یادگاری و تارخ، ): مأخذ
 

 (Oاولیه ) گیریتصمیم ماتریس گام سوم: ساخت

 شود. (محاسبه میZنرمالایشه شده ) گام چهارم: ماتریس

)ای هر حد فازی ( برVگام پنجم: در این گام ماتریس ) , , )ij ij ijL m u   ،شود.محاسبه می 

ایجااد  Vمااتریس  شاود. ساپسبه عدد قطعی تبادیل می 7با استفاده از رابطه  Vاز ماتریس  ijVگام ششم: هر 

 شود.می

iگام هفتم: محاسبه مقادیر  iD R  وi iD R  کهiD  وiR مع هر سطر و ساتون مااتریس به ترتیب جV 

 باشد. می

جامعه آماری پژوهش حاضر، کارشناسان بازآفرینی شهری، مدیران شهری، متخصصان حوزه گردشا ری در شاهر 

و گردشا ری  یدساتعیفرهن ی، صنا کارشناسان سازمان میراادر زمینه گردش ری،  اساتید دانش اه، پژوهش راناهواز 

بسایار بالاا، بالاا، ) یزباانباا پان  واژه « تاأثیر»های انسانی، متغیر زباانی باشند. برای مواجهه با ابهامات ارزیابیواز میاه

. پرسشنامه مرباو  باه دیمتال شدضعی ، عدم تأثیر( با اعداد مثبت فازی مثلثی مورد استفاده قرار گرفته  ضعی ، بسیار

در اختیاار نموناه  هاشااخ و ارزیابی رواب، علات و معماولی میاان ایان  فازی )بر پایه مقایسه زوجی( جهت تبیین

و  بافت های فرسوده و متخصصاان گردشا رانکارشناسان  یجامعه آماری مورد مطالعه، شامل تمام آماری قرار گرفت.

 اند.متخص  به روش تصادفی ساده انتخا  شده نفر 75در این پژوهش . باشدیم نهیزم نیدر ااساتید دانش اه 

 پژوهش قلمرو جغرافیایی .2. 1

 111715در حادود  یمسااحت شاودیمااهاواز محساو   داریشهر یککه همان منطقه  یممحدوده منطقه اهواز قد

و  یا لاعاات مناا ق ناواح)داده اسات.  ینفار را در خاود جاا 1120722 بربالغ یتیو جمع دهدیم یلهکتار را تشک

 در محادودههکتاار آن  35710 یمقد ازبافت فرسوده منطقه اهو دهندهلیتشکاز کل مساحت (.1315 محلات شهر اهواز،

هتال  التجاار، ینمعا یمنطقه همچون سارا ینا یخیتار یهامکانقدمت  اهواز قرار دارد. یکمنطقه  یمصو  شهردار

 یهاحلاهم همچناین .(1)نقشاه گرددیمابار  پهلاوی اول ایاو یه و ... به دوران قاجار یفتح یسرا دادرس، یسرا قو،
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 یهاکوچاهپسکوچه از گاذر کاه نباوده برخاوردار لاازم ایمنای از اهاواز شهر مرکش در سکنه از خالی بعضاً و قدیمی

 روبااز هاایجوی شاهر مرکاش یهااابانیخ و هاکوچه از بسیاری در دی ر  رف از. است ادعا این بر گواه شهر مرکشی

 ایان ونقالحمل تساهیلات یکارآماد و ییکارا عدم. است هاالهزب انباشت و مو ی حشرات تجمع مرکش که دارد وجود

 نماوده مواجاه مشاکلاتی با را مؤثر یهایو دسترس حریق ا فای امدادرسانی کار هاکوچه و هاخیابان بودن تنت بافت،

 یهاابافت حفاظات به توجه عدم و یناکارآمد ،باشدیم ریپذبیآس بسیار زلشله برابر در بافت این قدمت، دلیل به است

( گارددمای بار قاجاریه دوران به که ... و فتحی سرای دادرس، سرای قو، هتل التجار، معین سرای) قدیم اهواز ارزشمند

 عادم مسائله ایان کاه فاراهم نماوده اسات را قادیم اهاواز شهروندی خا رتعلق رفتن بین از و هویت ضع  زمینه 

 .است هزد دامن را بخش این در جمعیت پایداری و ماندگاری
 

 
 تقسیمات سیاسی خوزستان .2شکل 

 

 ی پژوهشهاافتهی .9

 های تاریخی برای توسعه گردشگریبر بازآفرینی بافت مؤثرابعاد  یبررس. 2. 9

بار  رگاذاریتأثدر ایان قسامت کلیاه ابعااد  .از روش دیمتل فازی بهره گرفته شده است هاداده لیوتحلهیتجشبرای 

فقا، روابا، ت حجم زیاد محاسبات و جداول، است که به عل  کر قابل ی قرار گرفته شد.مورد ارزیاب قدیمی یهابافت

در هماین راساتا، بعاد از اساتفاده عباارت کل فازی و نتیجه نهایی آن به صورت رواب، علّی و معلول ارائه شده است. 

ن ین حسابی نظارات خبرگاان عدد فازی مثلثی و محاسبه میا صورتبهکلامی و ایجاد ماتریس مقایسه زوجی هر خبره 
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-و نرمالیشه کردن ماتریس در نهایت محاسبه ماتریس رواب، کل فازی )از محاسبه کران بالا، کران میانه و کران پاایین باه

 نشان داده شده است. 3پس از محاسبه رواب، کل فازی نتای  نهایی آن به صورت دیفازی در جدول و آید( دست می

 

 ابعادتریس روابط کل فازی و نتایج نهایی دیفازی کردن ما .9جدول 

 A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 Di+Ri Di-Ri نماد

A1 0/1045 0/3115 0/2079 0/1899 0/2463 0/2951 0/2317 2/5583 0/6156 

B1 0/0967 0/1343 0/2067 0/1193 0/1728 0/1674 0/2204 2/7012 -0/4659 

C1 0/1584 0/2926 0/1700 0/2594 0/3056 0/3760 0/2657 3/1591 0/4965 

D1 0/1645 0/2315 0/2282 0/1093 0/1575 0/2729 0/2502 2/5726 0/2556 

E1 0/1279 0/1651 0/1817 0/2132 0/1132 0/3091 0/2064 2/6173 0/0157 

F1 0/1901 0/1750 0/1690 0/1620 0/1752 0/1530 0/2257 2/9721 -0/4723 

G1 0/1293 0/2735 0/1677 0/1055 0/1303 0/1487 0/1143 2/5838 -0/4453 

 (1311های پژوهش،  مأخذ: )یافته

 

علّی و معلاولی معیارهاای بافات فرساوده  نمودار، 5از جدول  آمده( به دست Di-Ri( و )Di+Riبر اساس مقدار )

میاشان  دهندهنشاانمحور افقای  نمودارترسیم گردید. در این  7 شکلبرای توسعه گردش ری در شهر اهواز به صورت 

 .دهدیمرا نشان  یریرپذیتأثو  یرگذاریتأثمیشان اهمیت معیارها و محور عمودی 

 

 
 هامؤلفه. نمودار علّی 1شکل 
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 های تاریخی برای توسعه گردشگریبر بازآفرینی بافت مؤثر یهاشاخص یبررس .1 .9

 اجتماعیی هاشاخصبررسی  .2 .1 .9

 ست.نشان داده شده ا 0به صورت دیفازی در جدول  های اجتماعیشاخ نتای  نهایی 

 

 اجتماعی یهاشاخص و نتایج نهایی دیفازی کردن ماتریس روابط کل فازی. 0جدول 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Di+Ri Di-Ri نماد

A1 0/340 0/512 0/463 0/427 0/414 0/514 0/534 0/448 0/467 0/284 0/405 8/314 1/299 

A2 0/292 0/370 0/405 0/337 0/330 0/394 0/456 0/345 0/422 0/274 0/316 8/523 -0/643 

A3 0/387 0/530 0/475 0/482 0/465 0/574 0/576 0/488 0/541 0/307 0/397 9/664 0/778 

A4 0/380 0/489 0/489 0/403 0/384 0/519 0/558 0/459 0/507 0/285 0/406 8/943 0/813 

A5 0/341 0/434 0/441 0/426 0/344 0/511 0/507 0/413 0/476 0/284 0/382 8/294 0/824 

A6 0/284 0/325 0/328 0/302 0/283 0/323 0/392 0/292 0/321 0/196 0/258 8/072 -1/467 

A7 0/286 0/407 0/359 0/308 0/288 0/359 0/378 0/333 0/373 0/239 0/295 8/751 -1/502 

A8 0/299 0/368 0/371 0/360 0/316 0/379 0/442 0/321 0/387 0/223 0/311 7/918 -0/367 

A9 0.385 0.490 0.477 0.421 0.393 0.488 0.522 0.448 0.444 0.297 0.360 9.356 0.094 

A10 0.259 0.310 0.318 0.294 0.255 0.338 0.361 0.301 0.328 0.177 0.245 5.956 0.418 

A11 0.256 0.348 0.318 0.305 0.265 0.372 0.401 0.294 0.365 0.203 0.246 6.997 -0.248 

 (1311های پژوهش،  مأخذ: )یافته

 

نظر است. به عبارتی هر چه مقدار باردار افقای بیشاتر باشاد، آن  (، میشان تأثیر و تأثر عامل موردDi+Riبردار افقی )

کنناد. هر عامال را مانعکس می یرگذاریتأث(، قدرت Di-Ri) یعمودبردار  های دی ر دارد.عامل تعامل بیشتری با عامل

 .(3)شکل شودثبت باشد، متغیر علّی و اگر منفی باشد، معلول محسو  میاگر این عامل م

 

 
 هاشاخص. نمودار علّی 9شکل 
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 فرهنگیهای بررسی شاخص .1 .1 .9

های فرهن ی از لحا  میشان اثرگذاری و اثرپذیری مورد ارزیابی و نتای  آن به شارح زیار کلیه شاخ  5در جدول 

 می باشد.

 

 دن ماتریس روابط کل فازی و نتایج نهایی شاخص های فرهنگیدیفازی کر .5جدول 
 B1 B2 B3 Di+Ri Di-Ri نماد

B1 0/5847 1/3910 0/6116 4/286423 0/8881858 

B2 0/2443 0/3592 0/2074 4/043358 -2/421492 

B3 0/8701 1/4823 0/5478 4/267012 1/533306 

 (1311های پژوهش،  مأخذ: )یافته

 

 یه متغیرهای علّی و معلول نشان داده شده است.، کل0در شکل 

 

 
 هاشاخص. نمودار علّی 0شکل 

 

 اقتصادیی هاشاخصبررسی  .9 .1 .9

هاا آن محاسبه و ماتریس هر یک از مولفاه دیفاز 5جدول  درهای اصلی آن شناسایی و در بح  اقتصادی نیش مولفه

 باشد.به شرح جدول زیر می
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 اقتصادی یهاشاخصماتریس روابط کل فازی و نتایج نهایی دیفازی کردن  .6جدول 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Di+Ri Di-Ri نماد

C1 0/992 0/735 0/777 0/801 0/948 0/797 0/941 0/902 1/084 16/80065 -0/848 

C2 0/873 0/575 0/656 0/682 0/769 0/677 0/739 0/693 0/850 12/73736 0/28956 

C3 0/963 0/677 0/701 0/715 0/902 0/734 0/887 0/784 0/934 14/05163 0/54158 

C4 1/017 0/718 0/751 0/718 0/877 0/730 0/890 0/832 0/981 14/28056 0/74673 

C5 1/004 0/720 0/820 0/796 0/868 0/793 0/882 0/815 1/042 15/68283 -0/2 

C6 1/224 0/879 0/933 0/934 1/133 0/894 1/088 1/064 1/212 16/0945 2/6249 

C7 0/928 0/666 0/740 0/741 0/834 0/712 0/798 0/749 0/971 14/98374 -0/703 

C8 0/927 0/626 0/701 0/701 0/842 0/722 0/789 0/723 0/931 14/25566 -0/153 

C9 0/896 0/628 0/677 0/681 0/768 0/675 0/830 0/731 0/843 15/57653 0/15179 
 

 (1311های پژوهش،مأخذ: )یافته

 

 نشان داده شده است. 5های اقتصادی به صورت علّی و معلول در شکل کلیه شاخ 

 

 
 هاشاخص. نمودار علّی 5شکل 

 

 زیرساختی-کالبدیی هاشاخصبررسی  .0 .1 .9

گرفات و نتاای  باه های کالبدی از لحا  تاثیرگذاری و تاثیرپذیری مورد ارزیاابی قارار در این بخش کلیه شاخ 

 باشد.می 7شرح جدول 
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 های کالبدیدیفازی کردن ماتریس روابط کل فازی و نتایج نهایی شاخص .0جدول 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Di+Ri Di-Ri نماد

D1 0/8775 0/9761 0/7296 0/9381 0/6120 0/7508 0/8134 1/0549 1/0088 8/31427 1/29943 

D2 0/6680 0/6401 0/5515 0/6632 0/4206 0/5613 0/5777 0/7227 0/7036 8/52266 -0/6432 

D3 0/9236 0/8890 0/6689 0/8918 0/5834 0/7214 0/7761 0/9224 0/9197 9/66384 0/77772 

D4 0/6723 0/6808 0/5536 0/6145 0/4466 0/5596 0/5490 0/7163 0/7037 8/94295 0/81337 

D5 0/7615 0/6923 0/6007 0/6727 0/4316 0/5602 0/5817 0/7368 0/7723 8/29402 0/82383 

D6 0/7988 0/8109 0/7057 0/7914 0/5034 0/6161 0/7158 0/8559 0/8084 8/07211 -1/4666 

D7 0/7029 0/7468 0/5732 0/7415 0/4835 0/5877 0/5747 0/8349 0/7730 8/75099 -1/5019 

D8 0/9869 1/0417 0/7938 0/9567 0/6117 0/8376 0/8319 1/0037 1/0683 7/91826 -0/3671 

D9 0/6514 0/6896 0/5388 0/6626 0/4472 0/5959 0/5542 0/7483 0/6659 9/35571 0/09416 

 (1311های پژوهش،  مأخذ: )یافته

 

 ، کلیه شاخ  ها به صورت رواب، علّی و معلولی نشان داده شده است.5در شکل 

 

 
 هااخصش. نمودار علّی 6شکل 

 

 ی سیاسیهاشاخصبررسی  .5 .1 .9

های سیاسی با استفاده از روش دیمتل فازی مورد بررسای قارار گرفات و مااتریس در این بخش نیش کلیه شاخ 

 نشان داده شده است. 2ها به صورت جدول این شاخ  دیفازی



  شمارۀ اول                                            وسعة فضای شهری      مجلّة جغرافیا و ت                                                       135

 

 یدیفازی کردن ماتریس روابط کل فازی و نتایج نهایی شاخص های سیاس. 8جدول 

 F1 F2 F3 Di+Ri Di-Ri نماد

F1 

F2 

F3 

 (1311های پژوهش،  مأخذ: )یافته

 

 است. ترین شاخ  بر اساس دیمتل فازی به صورت علّی و معلولی نشان داده شده در بح  سیاسی مهم

 

 
 هاشاخص. نمودار علّی 0شکل 

 

 بافت فرسودهی هاشاخصبررسی  .6 .1 .9

نشاان داده شاده  1رواب، کل فازی شاخ  های بافت فرسوده مورد ارزیابی قرار گرفته شد و نتای  آن در جدول 

 است.

 

 دیفازی کردن ماتریس روابط کل فازی و نتایج نهایی شاخص های بافت فرسوده .1جدول 
 G1 G2 G3 Di+Ri Di-Ri مادن

G1 

G2 

G3 

 (1311های پژوهش،  مأخذ: )یافته
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 نشان داده شده است. 2کلیه شاخ  های بافت فرسوده به صورت رواب، علّی و معلولی در شکل 

 

 
 هاشاخص. نمودار علّی 8شکل 

 

 ضوابط یهاشاخصبررسی  .0 .1 .9

نشاان  11در نهایت ماتریس رواب، کل فازی شاخ  های ضواب، مورد ارزیابی قرار گرفت و نتای  آن در جادول 

 داده شده است.

 

 های ضوابطدیفازی کردن ماتریس روابط کل فازی و نتایج نهایی شاخص .27جدول 

 E1 E2 E3 E4 Di+Ri Di-Ri نماد

E1 1/6853 1/7251 2/6767 2/3121 14/4 2/395 

E2 1/3650 1/1723 2/0168 1/8301 11/95 0/817 

E3 1/4904 1/1758 1/6318 1/6269 14/22 -2/369 

E4 1/4638 1/4938 1/9682 1/5699 13/83 -0/843 

 (1311های پژوهش،  مأخذ: )یافته

 

 نشان داده شده است.  1در جدول شماره  به صورت رواب، )علّی و معلولی( های ضواب،در نهایت کلیه شاخ 
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 هاشاخص. نمودار علّی 1شکل 

 بحث .0

 و اسات شاده واقاع شاهر مرکش در که است جهت آن از پژوهش مورد نمونه عنوان بههای تاریخی  بافت انتخا 

 و ابنیاه کاارون، خاناه رود متعادد  بیعای هایهجا ب جمله از گردش ری های پتانسیل و جا به پر های مکان از یکی

 محلای یاذاهای  ابخ آیینای، و ملای هاایمراسام و ها مناسبت مانند جوانبی در اصیل و ینی فرهنت ، تاریخی آثار

 بار باازآفرینی بارای مناساب فرصات و امکان و گردش ری توسعه لوتیپا عنوان به تواند می دستی...، صنایع و متنوع

برای توسعه گردش ری با چالش های عمده مواجاه اسات  پیچیدگی لذا این منا ق به خا ر.آورد یدپد گردش ری پایه

کاه معیارهاای  دهادیما، نتاای  نشاان 7اسااس شاکل به  وری کاه بار ین پژوهش به ان پرداخته شده است.که در ا

شاخ  اجتماعی باا بیشاترین  هاآناجتماعی، اقتصادی، کالبدی و سیاسی در دسته معیارهای علّی قرار دارند و در بین 

ی هاابافتبه عبارتی با ارتقای شاخ  اجتماعی برای توسعه گردشا ری در معیار شناخته شد. نیرگذارتریتأثامتیاز جش 

باع  بهباود گردشا ری  جهیدرنتافشایش پایداری در محدوده مورد مطالعه گردد و  سازنهیزم تواندیم قدیمی و فرسوده

 ی اجتمااعیهاشااخ  3در شاکل .باشدیم هامعیار نیرتریرپذیتأثبافت فرسوده جش معیار و.شودیم هامحدودهدر این 

ی محلی، تعاارض هاتشکلامنیت اجتماعی، حمایت از  شاخ  از لحا  علّی و معلول مورد ارزیابی قرار گرفته شد و

ه باازآفرینی و مشاارکت ماردم در ی جنسیتی، علاقه ساکنین بهاگروهفرهن ی بین گردش ران و مردم ساکنین، توجه به 

در بالااترین قسامت نماودار  Di+Riی که شاخ  امنیت اجتماعی با بیشترین مقدار اگونه؛ به اندشدهگروه علّی واقع 

ی هاشااخ  از سوی دی اری مورد مطالعه است.هاشاخ شاخ  در بین  نیرگذارتریتأثواقع شده است و نشان از 

به تقویت حاس مکاانی و همبسات ی اجتمااعی، مهااجرین جدیاد، ارتقاای ساطج  توانیماثرپذیر در معیار اجتماعی 

بارای اداماه زنادگی در بافات فرساوده و عادم توجاه باه  فرهنت عمومی در جذ  گردش ر، تمایل برخی سااکنین

شااخ  ارتقاای ساطج فرهنات عماومی در جاذ  .اندشادهدر گروه معلول واقع  وهای تاریخی اشاره کرد کاربری
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تقویات ، شااخ  0 شاکلدر  شاخ  شناخته شده اسات. نیرتریرپذیتأثبه عنوان  Di-Riبا کمترین مقدار  گردش ر

های خاص در دسته علّی قارار دارناد و هویت فرهن ی و توجه به مراسم خاص مذهبی، رخدادهای ورزشی، جشنواره

ی رگاذاریتأث دهندهنشاان( Di-Riی که شاخ  تقویت هویت فرهن ی باا بیشاترین مقادار امتیااز در مقادار )اگونهبه 

شااخ  در باین  نیترتیااهم باا( تقویات هویات فرهن ای Di+Riمقادار ) بار اسااسبیشتر آن اسات. همچناین 

، هااموزهسازی و توجاه باه شاخ  برجسته( Di-Riاز سوی دی ر بر اساس مقدار ) است. موردسنجشی هاشاخ 

شااخ  شاناخته شاده  نیرتریرپذیتأثبه عنوان  (-07/7)ین امتیازی با کمتردستعیصناهای هنری، مرکش موسیقی، گالری

بالاا باه  تاوانیمای اقتصادی هاشاخ  نیترمهم( Di+Riدر گروه ) ی دی ر قرار دارد.هاشاخ  ریتأثاست و تحت 

 ی اول تاا ساومها اهیجاعمومی و عدم ثبات نرخ ارز اشاره کرد و  ونقلحملبودن قیمت زمین در بافت، دسترسی به 

ی کاه هاشااخ ، 5 شاکل در.باشادیمو نشان از اهمیت بالای آن در توسعه گردش ری  انددادهرا به خود اختصاص 

ی نیکاارآفربه توان مالی پایین شهرداری، رفع موانع اعطاای وام،  توانیمو امتیاز مثبت دارند  اندشدهدر گروه علّی واقع 

عمومی و عدم ثبات نرخ ارز اشااره کارد. در باین ایان  ونقلحملهای مرتب، با گردش ری، دسترسی به و ایجاد شغل

 ثرگذارترین شاخ  شاناخته شاده اسات.جش ا 570/7عمومی با کسب امتیاز  ونقلحملها، عامل دسترسی به شاخ 

ی مانند بالا بودن قیمت زمین در بافت، نشدیک بودن به هساته مرکاشی شاهر، هاشاخ از سوی دی ر در گروه معلول 

ی هاشااخ بودجه برای بالفعل کردن گردش ری و کاهش سود وام پرداختی به ساکنین اشااره کارد و در باین  نیتأم

زیرسااختی مقادار -در بعد کالبادی شاخ  شناخته شد. نیرتریرپذیتأثمورد مطالعه بالا بودن قیمت زمین در بافت جش 

(Di+Ri ) توجاه باه سایمای  ی ماننادهاشااخ کاه  هددیمی مورد مطالعه قرار گرفته شده و نتای  نشان هاشاخ

ی و ایجااد فروشاخردهی بازارهاراستهی، توسعه فضاهای خرید و سرگرمی، نیبازآفربصری و  راحی محیطی از  ریق 

و از ساوی  هاشااخ  نیترتیااهم باا، رستوران، چایخانه جاش شاپیکافهای فرایتی مانند کتابخانه عمومی، کاربری

هاای کالبادی،  رح ازجملاههای داخلی ها و  رحسیاست خارجی ایران بر اجرای برنامه ریتأثی مانند هاشاخ دی ر 

میاشان  دهندهنشاانو  اندشادهواقاع  آخاری هاا اهیجاهای ناسازگار اشاره کرد که از لحا  اهمیات در وجود کاربری

، در گاروه معلاول 5ل بار اسااس شاک .باشادیمای فرساوده شاهری هاابافتدر توسعه گردش ری در  هاآناهمیت 

هاای ناساازگار، نظاارت بار باازآفرینی متناساب باا ی مانند شبکه ارتبا ی و معابر نامناسب، وجاود کاربریهاشاخ 

هاای کالبادی اشااره کارد  رح ازجملههای داخلی ها و  رحسیاست خارجی ایران بر اجرای برنامه ریتأثگردش ری و 

 ریتاأثکاه تحات  باشادیما هاشااخ  نیرتریرپاذیتأثتناسب با گردش ری جاش نظارت بر بازآفرینی م هاآنکه در بین 

شااخ   5کاه  دهدیمی نشان رگذاریتأث( نتای  در بعد Di-Riمقدار ) ی دی ر قرار دارد. همچنین بر اساسهاشاخ 

ی، نیزآفرباا، توجه به سیمای بصری و  راحی محیطی از  ریاق ازحدشیبفرسودگی  لیبه دل)بحرانی بودن برخی بناها 

هاای تجااری و ، رستوران، چایخانه، امکان افاشایش کاربریشاپیکافهای فرایتی مانند کتابخانه عمومی، ایجاد کاربری

ی( اشاره کرد که در گروه علّای قارار دارناد و در فروشخردهی بازارهاراستهاقامتی، توسعه فضاهای خرید و سرگرمی، 

 هاشااخ جاش اثرگاذارترین  71/1با امتیااز  ازحدشیبفرسودگی  لیبه دلا شاخ  بحرانی بودن برخی بناه هاآنبین 
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اجرایای شادن مفااد برجاام  نشان می دهد که شااخ ( Di-Riمقدار )نتای  شاخ  های سیاسی بر اساس  .باشدیم

( در Di-Riمقادار )باودن و فساد اداری با توجه به منفی  هامیتحرادامه روند  شاخ مثبت و در گروه علّی قرار دارد. 

گروه معلول قرار دارد. به عبارتی شاخ  اجرایی شدن مفاد برجام در گروه علّی به خاا ر مثبات باودن اثرگاذارترین 

اثرپاذیرترین شااخ   جاهیدرنتبه خاا ر منفای باودن در گاروه معلاول و  هامیتحرادامه روند  کهیدرحالشاخ  و 

 باا( 172/1جرایی شادن مفااد برجاام باا بیشاترین امتیااز )(، شاخ  اDi+Riشناخته شد. همچنین بر اساس مقادیر )

 .شودیمشاخ  در بعد سیاسی محسو   نیترتیاهم

 قهیسالاختلافنشاان مای دهاد کاه عاواملی مانناد ( Di+Riبا توجه به مقادار )نتای  شاخ  های بافت فرسوده 

ی حاصال از ازهاایامتت به ترتیب با سازمان میراا فرهن ی با گردش ری، وقفی بودن املا  و مشکل وراثت در مالکی

 بارای توساعه هااآنو نشان از اهمیات  اندشدهی اول تا سوم واقع ها اهیجا( در 51/7( و )71/0)(،00/0دیمتل فازی )

شاخ  مشاکل وراثات (Di-Riاز سوی دی ر، با توجه به مقدار ).(2)جدول  باشدیمی قدیمی هابافتدر گردش ری 

بار گردشا ری  هااآنی رگذاریتأثو نشان از  اندشدهملا  مثبت هستند و در گروه علّی واقع در مالکیت و وقفی بودن ا

سازمان میراا فرهن ای باا شاهرداری باا  قهیسل اختلافشاخ   که یحال در. باشدیمی قدیمی در شهر اهواز هابافت

اسات و  رگاذاریتأثی هاشااخ آن از  یریرپذیتأثدهنده ( در گروه معلول قرار دارد و نشان-157/1کسب امتیاز منفی )

آلاودگی ناشای از ترافیاک و نشان می دهد عاواملی مانناد ضواب،  شاخ  نتای  .(2) شکل قرار دارد هاآن ریتأثتحت 

جاش اثرگاذارترین  71315امتیااز  و باابا توجه به مثبات باودن در گاروه علّای قارار دارناد رعایت حد بستر رودخانه 

باه مناساب  اندازچشم(،Di-Ri. از سوی دی ر، با توجه به مقدار )باشدیممورد مطالعه  یهاشاخ در بین  هاشاخ 

 شاناختهمعلاول  یهاشااخ ناشی از آن جاش  یو آلودگشبکه فاضلا  شهری  یناکارآمدو  رودخانهنشدیکی به  لیدل

همچناین باا توجاه باه  .اشادبیما هاشاخ جش اثرپذیرترین  رودخانهنشدیکی به  لیبه دلمناسب  اندازچشم و اندشده

کمتارین اهمیات در و  بیشترین اهمیتناشی از ترافیک و رعایت حد بستر رودخانه به ترتیب  یآلودگ( Di+Riمقدار )

 ی مادیرانتاوجهیبابنابراین بر اساس یافته های مذکور مای تاوان گفات کاه  .باشدیممورد مطالعه  یهاشاخ  بین

، عادم اساتفاده انداز بلندمادتچشامی قدیمی و فرسوده با هابافتدر داخل ی گردش ری هالیپتانسو  نقش به شهری

ی گردش ری بارای دساتیابی باه اقتصااد پایادار، هانهیزمی و اشتغال در نیکارآفربرای ایجاد  هابافتی این هاتیظرفاز 

و  هااتیظرفز ایان ی توسعه گردش ری و سایر عوامل باع  گردیده است که اگذارلیربرای  هارساختیزناکارآمدی 

ایان   . در هماین راساتا، نتاای رفتاه اساتصاورت نی لازم برداربهره هابافتپایداری در داخل  در جهت  هالیپتانس

و پژوهاان و  1311؛ تقاوایی و  ااهری، 1311، همکااران؛ شاماعی و 1311های پوراحمد و دی اران، یافته با پژوهش

در ابعااد مختلا   یاز منظار گردشا ر یخیتاار هایبافت ینیوضوع بازآفرم ن،یبنابرا همخوانی دارد. 1315پورمقدم، 

 نیاا جاهیکاار دارد. در نت یهناوز جاا شیاآن ن یعملا هایاست مورد کنکاش قرار ن رفته و مصداق ستهیچندان که شا

لحاا  از  یگردشا ربهباود  یآن برا ینیع هایو مصداق یخیتار هایبافت ینیابعاد مختل  بازآفر یپژوهش با بررس

 یشیاکاه چ یشچیا آن نی. همچناشودیمقالات مشاهده م ریقرار گرفته شد که کمتر در سا یابیمورد ارز یو معلول یعلّ
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توجاه و  از یاک ساو،؛ توان به دو موضاوع اشااره کاردمی است، شده هاپژوهش ریپژوهش از سا نیا شیکه باع  تما

  یاباشار ی اریدرآماد و دمردمان مناا ق کام شتیو مع درآمد تیبهبود وضع یبرا یحلبه عنوان راه یدر  گردش ر

  ااهیجا نتعیای و هااعملکرد شااخ  یو بررس یابیارزو از سوی دی ر،  فرسوده یهابافت یجهت ارتقاء و سامانده

 و معلول. یفرسوده از لحا  علّ یهابافت ینیبازآفر یآنها در راستا

 گیریتیجه. ن5

ی انجام شاد. نتاای  از منظر توسعه گردش ر یخیتار هایبافت ینیبر بازآفرعوامل مؤثر  لیتحل باهدفاین پژوهش 

اجتماعی، کالبدی و زیرسااختی، اقتصاادی، سیاسای،  گانه 7که در بین معیارهای  دهدیمحاصل از روش مذکور نشان 

شااخ  شاناخته  نیرتریرپذیتأثو عامل بافت فرسوده  نیرگذارتریتأثضواب،، فرهن ی و بافت فرسوده، عامل اجتماعی 

 شد.

اثرگاذارترین  711/1اجتماعی، عامل تقویت حاس مکاانی و همبسات ی اجتمااعی باا امتیااز  یهاشاخ در بین 

( جاش Di-Riشاخ  و تمایل برخی ساکنین برای ادامه زندگی در بافت فرسوده با کمتارین امتیااز حاصال از مقادار )

توجه به مراسم خااص ماذهبی، رخادادهای ورزشای،  فرهن ی یهاشاخ اثرپذیرترین شاخ  شناخته شد. در بین 

های هناری، مرکاش موسایقی، ، گالریهاموزهسازی و توجه به اثرگذار و برجسته یهاشاخ های خاص جش جشنواره

 ونقالحملشااخ  دسترسای باه  شناخته شدند. در بین معیارهای اقتصاادی ریرپذیتأث یهاشاخ ی جش دستعیصنا

جاش عامال  -202/1جش عامل اثرگذار و بالا بودن قیمت زمین در بافت با کمترین امتیاز  570/7ز عمومی با بیشترین امتیا

و نظاارت بار  ازحادشیبفرساودگی  لیاباه دلدر بخش کالبدی عامل بحرانی بودن برخی بناهاا اثرپذیر شناسایی شد. 

 موردمطالعاه یهاشااخ ر باین بازآفرینی متناسب با گردش ری به ترتیب جش اثرگذارترین و اثرپذیرترین شااخ  د

و فسااد اداری در گاروه معلاوم و اجرایای شادن مفااد  هامیتحردر بعد سیاسی نیش دو عامل ادامه روند شناخته شدند. 

جاش  511/1بافت فرسوده، مشکل وراثات در مالکیات باا امتیااز  یهاشاخ برجام در گروه علّی واقع شدند. در بین 

( Di-Riسازمان میراا فرهن ی با شهرداری با کمترین امتیااز حاصال از مقادار ) قهیسلاختلافاثرگذارترین شاخ  و 

ناشی از ترافیاک اثرگاذارترین شااخ  و در  یآلودگضواب،  موردمطالعه یهاشاخ در بین  تیدرنهاشناخته شدند. 

؛ ناخته شادندمناسب به دلیل نشدیکی به رودخاناه اثرپاذیرترین شااخ  شا اندازچشمگروه علّی و همچنین شاخ  

معلاول باه کساب مقاادیر  یهااگروهعوامل اثرگذار و  مثابهبه( Di+Riعلّی با کسب مقادیر مثبت ) یهاگروهبنابراین، 

علااوه بار ایان، شادت اثرگاذاری و اثرپاذیری هار عامال و  عوامل اثرپاذیر شناساایی شادند. مثابهبه( Di-Riمنفی )

بتوانند با توجه و تمرکش بر عوامال علّای، زمیناه را هار چاه  رب،ی ی و نهادها هاسازمانکه  شودیمباع   هاشاخ 

کاه مادیریت  شاودیماباع   هاسازماندر بین  ییافشاهماین  تیدرنهابیشتر برای تحقق عوامل معلول فراهم سازند و 

   گردد. اهبافتافشایش و توسعه گردش ری در داخل این  سازنهیزمیکپارچه گردد تا  صورتبهقدیمی  یهابافت
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از منظار توساعه گردشا ری نیازمناد  هاای تااریخیلازم به  کر است تحقق افق روشن برای آینده بازآفرینی بافت

 باشد:به شرح زیر می یییشنهادها

 در داخل بافت جای رشد اسپرالتوجه و تأکید بر رشد هوشمند شهری به -

 منطقهپارکینت در  نیتأمو ونقل عمومی بهبود سیستم حمل -

 ارزشامند بناهاای از مناسب هر یاک معماری هایویژگی به توجه هویت تاریخی و همچنین با با در نظر گرفتن -

 افضل. یسرا نفیسی، منشل خانه ماهپار، مانند .شودیمپیشنهاد  فرهن ی -آموزشی تاریخی در این منطقه، کاربری

مجاورت باا رودخاناه کاارون که  CBDحدوده مدر  خصوصاً ها در سطج منطقهبر اختلا  کاربری دیتأکتوجه و -

 گاذارده ریتاأث CBD محادوده در هم اانی فضااهای بر که بخشیده آن به خاصی یهایژگیو اقتصادی یهاتیفعالو 

 است.

 .گرددیم تشویق و پیشنهاد محدوده این در یدستعیصنا از گردش ری خرید، اعم فعالیتی تنوع -

   باشد:می گردد که به شرح  یل می نیش ارائهپیشنهاداتی در سطج کلان 

 ؛توجه به مشارکت در بازآفرینی با تاکید بر گردش ری -

 ؛فرهن ی در بازآفرینی-توجه به هویت تاریخی -

 .توجه جدی به بروکراسی اداری و موازی کاریو  -

 نامهکتاب

ی گردش ری هامؤلفهی و مقایسه دبنتیاولو(. 1311زاده، ف. ).، و فتاححادبی فیروزجاه، ج.، ندایی،  .، محمدی،  .2

-700(، 3)1ی و توسعه گردشا ری، شیربرنامهورزشی پایدار استان گیلان بین گردش ران ورزشی و جامعه میشبان. 

777. 

ارتقای گردش ری  منظوربه(. ارزیابی محورهای مطلو  پیاده مداری 1311) . اسعدی، ع.، پرتوی، پ.، و حبیبی،  .7

 .17-33 (،3)7فصلنامه گردش ری شهری، ت مرکشی و تاریخی شهر سقش. شهری مطالعه موردی: باف

: ماوردی مطالعاه)شهری  گردش ری توسعه بر تاکید با شهری فرسوده هایبافت بازآفرینی ،(1312)ن.  بخت، آزاد .3

 .137-17(، 3)5 شهری، مدیریت و عمران جغرافیای مطالعات .(بروجرد شهر

ریشی راهبردی گردش ری شهری با رویکرد باازآفرینی فرهنات مبناا در ، برنامه(1317پژوهان، م.، و پورمقدم، ز. ) .0

 .53-55(، 77)7مطالعات شهری، های تاریخی )مطالعه موردی: بافت قدیم شهر رشت(. بافت

: ماوردی مطالعه)تاریخی  بافت بازآفرینی در خلاق گردش ری نقش بررسی .(1317) ن.  فرد، احمدی ا.، پوراحمد، .5

 .75-11(، 1)5 شهری، ریشیبرنامه جغرافیای هایپژوهش .(تهران 17 منطقه

(. بررسی نقش گردش ری خلاق در بازآفرینی بافت تاریخی )مطالعه ماوردی: 1317پوراحمد، ا.، احمدی فرد، ن. ) .5

 .75-11(، 1)5ی شهری، شیربرنامهی جغرافیای هاپژوهششهر تهران(.  17منطقه 
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 ی. کاشاان:فرهن ا یجهات توساعه گردشا ر یشهر یخیتار یهابافت ینیبازآفر (.1310) .عپوراحمد، ا.، سینی،  .7

 ..ها و راهکارها: چالشیشهر یخیفرسوده و تار یهابافت یمل شیهما

بافات  ینیباازآفر یال او نیایتب (.1311پوراحمد، ا.، فرهودی، ر.، زن نه شهرکی، س.، و شافاعت قراملکای،  . ) .2

 .03-51(، 70)70جغرافیا و برنامه ریشی، . (شی: شهر تبریمورد ی)مطالعه  یگردش ر یتوسعه  کردیبا رو یخیتار

منطقاه ساه  ی)مطالعه ماوردی شهر یبر گردش ر یشهر ینیبازآفر ریتاث یبررس(، 1311تقوایی، م.، و  اهری، ا. ) .1

 .15-77(، 01)17مطالعات مدیریت شهری، . شهر اصفهان(

ی تااریخی شاهری هاامکانبر گردش ری  مؤثر(. عوامل 1313ا )، تیموری، ر.، کرمی، ف.، تیموری، ز.، و صفدری .11

 .53-72(، 1)1نشریه گردش ری شهری، تبریش.  شهرکلاننمونه موردی: بازار تاریخی 

مجله (. راهبرد تجدید حیات بافت قدیم شهر آران و بیدگل. 1310ارائی، ع. ا. ) پشرهیشسرائی، م. ح.، اشنویی، ا.، و  .11
 .71-37(، 1)7ای شهری، جغرافیا و توسعه فض

(. توسعه گردش ری در محلاه تجاریش باا رویکارد باازآفرینی 1311شماعی، ع.، دلفان نسب، م.، و فصیحی، ح. ) .17

 .277-210(، 31)11ای(، ریشی منطقهفصلنامه جغرافیا )برنامهشهری. 

یم شهر اردکان در توساعه (. تحلیل نقش بازآفرینی بافت قد1317شماعی، ع.، موحد، ع.، و رضاپور میرصالج، ح. ) .13

 .51-71(، 30)1فصلنامه شهر ایرانی اسلامی، گردش ری شهری. 

 امیابلاو  خ یشاهر یفرساوده یهابافت ینیبازآفر قیو تطب سهیمقا(. 1317) .عندلیب، ع.، بیات، ا.، و رسولی، ل .10

 .71-110 (،73)5آمایش محی،، . (ایتانی)بر 1ورپولی( و پروژه لرانیتهران )ا

بار  دیاتأکی مشارکتی در بازآفرینی شهری با هااستیسی بندتیاولو(. 1310ه، س.، و محمودی پاتی، ف. )زادفلاح .15

 .5-15(، 15)0فصلنامه مطالعات شهری، . ورانبهرهاحتمال وقوع ناسازگاری میان 

: ژوهایپ ماورد)شاهری  گردشا ری توسعه بر تاکید با شهری فرسوده هایبافت بازآفرینی .(1317)م.  فیروزبخت، .15
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2(37 ،)101-177. 
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