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چکیده
يتوجهي به این مراکز در جريان رشد شتابان شهرنشيني ،آنها ا را با ا مش الک تتت
مراکز شهری نماد فرهنگی شهرها به شمار میآیند .ب 
ل ک در ننن حضو اسنا ر نن ننن ،باف تتته ار زكارم نيا يا راچد     
کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی روبه رو ک الع و هدر و رب ه     مختل ل
فرسودگي نموده ا تس  .در سالهای اخیر در بافت مرک لوئسم یاهداهن طسوت یتالخادم زیربت رهش یز

نیا .تسا هتفرگرارق           

مداخالت پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی مثبت و منفی در زندگی ساکنان این منطقه به دنب تسا هتشاد لا    
که از جملهی این مداخالت میتوان به بازسازی و احیاء بافت فرسوده بلوک گلستان ،تو  ضیرعت و هعس ب ازا ررر رررر مش و هعسوت و هطور
تعریض خیابان رضانژاد اشاره کرد .تحقیق حاضر به لحاظ هدف در زمره پژوهشهای کاربردی و به لحاظ روش تحقیققق پیمایشییی
ا تس

که جامعه آماری آن ،افراد باالی  18سال و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  873ن ب یزکرم تفاب نادنورهش زا رف ه    

عنوان نمونهی آماری برآورد گردید .شیوه نمونهگیری ،نمونهگیری ترکیبی هدفمند ا تس

و  873پرسشنامه در بین سرپرستان خانوار

منطقه  8شهرداری تبریز توزیع گردید .چهار معیار کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی به عنوان معیاره یا ی یبایزرا یارب     

طرحهای موردنظر انتخاب شد و به منظور تحلیل دادهها ،از آزمون  Tو فرایند تحلیل شبکهای ( )ANPا سسس تفاده ش جیاتن .تسا هد   
حاصل از آزمون  Tگویای این ا تس

که مداخالت صورت گرفته تأثیر مثبتی را بر محدوده م سا رب .دراد روکذ ا لیلحت دنیارف س      

شبکهای ،بعد کالبدی با وزن  0/154بیشترین تأثیر و بعد اجتماعی با وزن  0/ 119کمترین تأثیر را بر روی سطح کیفیت محیط حاصل
از مداخال تسا هتشاد ،هتفرگ تروص ت ..

واژگان کلیدی :مداخله ،بافت فرسوده ،بافت مرکزی ،فرایند تحلیل شبکهای ،تبریز.

( -1نویسنده مسئول) ms.moosavi@iaut.ac.ir
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مقدمه
شهای فراروي غالب شهرها و به طور خاص كالنشهرها طي
بافت فرسوده بدون شك یکی از مهمترین چال 
یشود ،از اين رو همواره برنامه ريزان و م ناريد
دهههای اخير است و از دغدغههای اصلي مديريت شهري محسوب م 
شهري به آن توجه داشتهاند ( .)Saghei,2018: 172از اینرو به منظور احیای این بافتها و جلوگیری از فرسودگی بیشتر
تآمیززز نبودند
آنها مدیران شهری اقدام به اجرای طرحهای مختلف در شهرها کردند که بیشترین گونه طرحها یقفوم  تت تت
ن ن عو
ی بههه این ن
ش دس بایت ی ی
یتوان از مهمترین عوامل کاهش ش
( .)Maleki et al,2014: 98عدم توجه به مشارکت مردم را م 
ت فرس دو ه ه در
یها دانست ( .)Abdollah Zadeh, Andalib,2014: 119طبق تجارب جهانی توجه بههه بافت ت
برنامه ریز 
ل در مح دود ه ه و اتخاذذ
شهاای دخیل ل
ی بخش ش
شهرها نیازمند مشارکت حداکثری ساکنین است؛ و تنها با مشارکت تمامی ی
ی در آن ش  د ( ( Mohammadi Dost et
ت یاا با نیرفآز ی ی
یتوان زمینه ساز تجدید حیات ت
رویکردی منطقی و همه سو نگر م 

 .)al,2015: 216شهردرگذر زمان چون ی  یلحارم ،مسیناگرا ک از    تول  د ( (پی وج )،شیاد ا و ین

سپس و یلاسنایم     

کهنسالی را طی میکند .این فرایند سیستماتیک همواره مت ثأ ر از مکانیزمهای متعدد طبیعی و انسانی است .گ رهش رذ   
از جوانی و پویایی به پیری ،سیمایی را ایجاد میکند که از آن به عنوان بافت فرسوده یاد میشود .بافتها ،هدوسرف ی   
عمدتًاًا بخشهایی از شهر هستند که از چرخۀ تکاملی حیات آن جدا گشته و به شکل کا و تالکشم نون

اهیئاسران    

درآمدهاند) .) Mousavi et al,2014: 2این مسأله سبب شده که از اواسط قرن نوزدهم ،همزما حرط اب ن     ژرژ اوژن

تاندازی در این بافتها شروع شود ( .)Maleki et al,2014: 98بافتهای
هوسمان 1در پاریس ،فرایند مداخله و دس 

یدهند ( .)Wisie et al,2014: 3بافت-
فرسوده و ناکارآمد شهری ،بخش بزرگی از سطح شهرهای کشور را تشکیل م 

های قدیمی شهرها به عنوان ارزشمندترین بافتهای شهری هستند که ارزشهای غنی و فرهنگی زیادی برای شهرها
  

ال ،یدبلاک ت
دارند ( .)Doroody and Khoshab,2014: 10این بافتها از ی درتسگ فیط زا ،وس ک هههه هههههای از مشکال ال

یبرد و برای کل شهر ،یک تهدید جدی بشمار میرود و از س ،رگید یو   
عملکردی ،ترافیکی و زیستمحیطی رنج م 
مهمترین پتانسیل شهرها برای استفاده از زمین ،جهت اسکان جمعیت ،تأمین فضا و زاب یاه

مدخ ا دوبهب زین و یت      

تهای
یشوند ( .)Vatandust & et al,2016: 53در این میا سایس ندروخ تسکش اب ،ن تتتتت تتتتت
طزیست محسوب م 
محی 
حومهگرایی ( )Ahad Nejad & et al,2012: 99و گسترش پهنهها و وسعت روزافزون بافتهای فرسوده در کشور و
به ویژه در کالنشهرها از یک سو و وجود ابعاد گوناگون و متنوع اجتما و یتیریدم ،یقوقح ،ینف ،یداصتقا ،یع    
تها و ینف لفاحم رد )یزکرم ی   
زیستمحیطی آن از سوی دیگر ،بحث توجه به بافتها فاب( یرهش هدوسرف ی تتتت تتتت
تخصصی کشور به یکی از مباحث جدی و با اهمیت تبدیل شده است ( .)Moztarzadeh and Hojjati,2013: 74بههه
طوری که در دهههای اخیر سیاستهای نوسازی این بافتها در حال اجراست .از جمله سیاستهاای م هعسوت رثؤ   
تهای قدیمی و فرسوده دانست .مسئله مداخله در بافت قدیم ،بر همگامی و
یتوان برنامههای مداخله در باف 
شهری م 
تعادل آنها با تحوالت حادث شده معاصر در شهرها به منظور سازگاری با محیط جدید بر کسی پوش و تسین هد

رد   

تها رد یزاسون فلتخم ی
حال حاضر به مسئله روز شهرها ب هدش لد    اس  ت ( ( .)Habibi &et al,2016: 9سیاست ت
Georges Eugene Haussmann
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کشورها و در دوران مختلف ،نتایج مؤثر و درخور تأملی داش هت اس  ت ( ( .)Mc Danald & et al, 2009: 53اق تاماد
یهای بافت شکل گرفته که همین عام ندش هدیرد ل    
مداخلهای در ایران به صورت پراکنده و گاهًاًا متناقض با ویژگ 
بافت اجتماعی و فرهنگی را سبب ساز شده است .این امر نتیج اک درکیور ه ک گدر ر فرص یداصتقا و ا

فعض و

    

گگرا و لحاظ نکردن سایر ابعاد مؤثر بر آن ،بوده است ( .)Duarin & et al,2011: 71در دههها ریخا ی   
نگرش فرهن 
تهای قدیمی و فرسوده را مورد توجه قرار داده و جهت نوسازی این بافتها دست
مدیران و برنامهریزان شهری ،باف 
به مداخالتی زدهاند .دوره ده ساله مقرر در قانون برنامه پنج ساله چهارم که باید با به کا مه تیفرظ یریگر ه هه ههههجانبه
دستگاههای مدیریتی و اجرایی مرتبط منجر به نوسازی ساالنه ده درصد از بافتهای فرسوده کشور میشد و لیکن آمار
یدهد .براساس اظهارنظر مسئولین اصلی این
موجود حکایت از تحقق تقریبی درصد کمی از کل مأموریت را نشان م 
برنامه در حوزه نوسازی بافتهای فرسوده ،باوجود آنکه در طول سالهای گذشته اقدامات زیادی در بسیاری از ش اهره
انجام شد ،این امر نه تنها منجر به ارتقاء کیفی زندگی نشد ،بلکه در برخی موارد مسائل بیشتری را ب نادنورهش یار   
ایجاد کرده است (.)Izadi,2016: 14

شهر تبریز از جمله شهرهای تاریخی ایران محسوب میشود که با پیشینهای بسیار قدیمی و با جایگاهی بسیار مؤثر و
استراتژیک در منطقه دارای یک مرکز شهری قدیمی ،فرسوده ،تاریخی ،قدرتمند ،ودارای ماهی و یسایس شزرا و ت
اجتماعی بسیار با اهمیتی است که تمام تحوالت و تغییرات این مرکز مهم در کل شهر قابل احساس و نفوذ است .در
سالهای اخیر در بافت مرکزی شهر تبریز مداخالتی توسط نهادهای مسئول انجام گرفته اس هقطنم .ت     8ش یرادره
تبریز که بافت تاریخی و مرکزی شهر محسوب میگردد ،بخش عمده های از باف  یگدوسرف راچد هقطنم نیا ت و    
ناکارامدی است .آنچه تاکنون در مداخالت انجام گرفته در این بافت مورد توج امزاس ه نن نننها  لوئسم یاهداهن و  و
مداخلهگر بوده مسئله تملک و تعریض معابر و بازسازی و نوسازی بوده است که خود این مداخالت از یک

جهت

فکری و مطالعاتی منسجمی استفاده نشده و صرفًاًا به یک سری اقدامات موضعی و مقطع خب رد ی شش شششها فلتخم ی   
بافت ،بسنده شده و با طیف وسیعی از اقدامات شهرسا ماجسنا و یگچراپکی و یگتسویپ مدع هک مجسنمان یز        
رویکردهای مداخله باعث شده تا در برخی موارد نتایج مورد انتظار بدست نیامده و یا نتایج مداخالت ارزیابی نشود.
در نتیجه با توجه به جایگاه و اهمیتی که این کالنشهر در منطقه دارد و با توجه به نقش مرکز شهر تاریخی تبری رد ز
کل بافت شهری ،ضرورت ارزیابی و تحلیل پیامدهای مداخله در بافت مرکزی شهر تبریز به من نازیم شجنس روظ    
مؤفقیت این طرحها در بهبود اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی و زیستمحیطی محالت از زمان اجرا بسیار حائز اهمیت
بوده و جایگاه این مطالعه و تحقیق را بیان میکند.
هدف تحقیق حاضر بررسی و ارزیابی اثرات طرحهای مداخلهای بافت فرسوده مرکزی شهر تبریز بر ابعا ،یدبلاک د

  

اجتماعی و اقتصادی و زیستمحیطی محالت بافت مرکزی شهر تبریز میباشد .خیابان رضا ن و ناتسلگ کولب ،داژ
بازار مشروطه از بافت قدیم و فرسوده شهر تبریز میباشند که در محدوده بافت مرکزی شهر تبریز واقع شده است و
دارای ارزشهای کالبدی و فرهنگی باالیی میباشد ،و در سالهای اخیر توسط نهادهای مسئول به بازسازی و احیای
بافت فرسوده بلوک گلستان ،توسعه و تعریض بازار مشروطه و توسعه و تعریض خیابان رضا ژن  ا هتفرگ تروص د     
است.
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طبق بیان مسأله مطرح شده در این پژوهش هدف بررسی و ارزیابی ت ثأ یرات بازسازی و احیای بافت فرس کولب هدو   
گلستان ،توسعه و تعریض بازار مشروطه و توسعه و تعریض خیابان رضا نژاد ب ،یطیحم تسیز ،یداصتقا داعبا ر      
اجتماعی و کالبدی بر محالت بافت مرکزی شهر تبریز بوده و بر این اساس سؤال اصلی پژوهش حاض هنوگ نیا ر    
ارائه میگردد که آیا مداخال رد یراج ت بافت مرکزی شهر تبریز ت ثأ یرات مثبتی بر محالت بافت مرکزی ش بت ره ررریززز
داشته است؟
ت موضوووع ،تا دروم هدودحم صوصخ رد نونک     
یدهد که با وجود اهمیت ت
یهای منابع و پیشینه تحقیق نشان م 
بررس 
مطالعه در رابطه با موضوع مورد بررسی تحقیقات و پژوهشهایی ص  زا هتفرگن ترو اا ااای یین ن رظ ی ییک فق ءالخ و ر   
صهای
مطالعاتی در منطقه احساس میشود همچنین کمتر مطالعهای به بررسی پیامدهای مداخالت در قال خاش ب صص صص
اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و زیستمحیطی پرداخته است .همچنین در این مطالعه به دنبال مشخص کردن این مهم
میباشد که کدام محله بیشترین ت ثأ یر و کدام محله کمترین ت ثأ یر را از مداخالت انجا دش م هه ههه به و هتفرگ هر

یسررب    

یباشد.
ت ثأ یرات شاخصها بر روی سطح کیفیت محیط حاصل از مداخالت صورت گرفته م 

اوزلم گزي ) 2009 ( 1به بررسی راهکارهاي بهسازي و باز زنده سازي نواحی مسکونی غیر معمول و فرسوده در شهر

ن
ن این ن
آنکارا میپردازد و باز زنده سازي و نوسازي این مناطق را استراتژي فضایی جهت هویت بخشیدن بههه سا ینک ن ن
مناطق و افزایش تجهیزات مورد نیاز شهروندان میداند.

ی طرح ح
ح
ی اثربخشی ی
ی ش یره  ،،ارزیابی ی
ی نوسازی ی
هاب پلوگمیکر و پاسکال بیکر )5102( 2در مقالهای با عن او ننن "ارزیابی ی

ی س سسایت
ی فیزیکی ی
نوسازی فیزیکی در سایت صنعتی اجراشده در پایین دست هلند" به این مهم رسیدهاند که بازسازی ی
صنعتی شهر ،ت ثأ یر ناچیزی بر درآمدهای اقتصادی داشته است اما در عوض ،افزایش اشتغال و افزایش شدت استفاده از
ی در
ت س یامر ههه گ راذ ی ی
اراضی و همچنین افزایش ارزش اموال را با خود به همراه داشته است .این پ هوژ ششش بررر اهمیت ت
حوزهی نوسازی شهری صحه میگذارد (.)Afzali and Sharifi,2016: 374

تهای ق هدوسرف و یمید   
احد نژاد و همکاران ( )2102در تحقیقی با عنوان "آسیبشناسی مداخالت در نوسازی باف 

ت
ی م الخاد ت ت
(مطالعه موردی :محله فیضآباد" با بهرهگیری از نرمافزارهای  SPSSو  Arc/Gisبه بررسی آسیبشناسی ی
ت انجاممم شدهه در جهت ت
ت
انجام شده در جهت نوسازي محله فیض آباد و حلقه مفقود مشارکت سا انک ننن در م الخاد ت ت
بها ييي
نوسازي بافت انجام دادهاند .نتایج به دست آمده این پژوهش نشان میدهد که مداخالت انجام شدهه بههه آسیب ب
تو
کالبدي ،تاریخی ،اجتماعی و اقتصادي در محله فیض آباد منجر شده است و با سیاستهاا و راهکارها ييي نادرست ت
یبرنامه با حداکثر تملک  187پالك به صورت متمرکز ،آمرانه و بدون در نظر گرفتن مشارکت ساکنان انجام گرفته که
ب
به نوسازي محله دست نیافته است و این مداخالت نه تنها نتوانسته به نوسازي محله دست پیدا کند بلکه آسیبهایی را
بر جاي گذاشته است.
"امکانسنجی مداخله پذیري بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري با استفاده از مدل فرآیند تحلیل شبکه (مطالعه موردي :

منطقه  6شهر قم( " عنوان مقاله دیگري است که عیسی لو و همکاران ( )5102به بررسی شاخصهاي مداخله پذیري در
Ozlem Geuzey
Ploegmakers & Beckers

1
2
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تهاایی از شهررر را داراي مداخل پ ه ذذ ذذذیري کم ،،متوسططط و زیادد
بافت فرسوده شهر قم پرداختهاند و درنتیجه مساحت ت
دانستهاند.

پورمحمدی و همکاران ( )5102تحقیقی با عنوان "ارزیابی سیاستهای سا ش هدوسرف تفاب یهدنام ه د یر ر هش  ر     

ارومیه و الویت بندی چالشهای موجود با استفاده از فرایند تحلیل شبکهای (مدل  ")ANPانجام دادهاند ک زا سپ ه   
صها وجمه ی ا یر   
بررسیهای به عمل آمده و نتایج پرسشنامههای تحقیق مشخص شد که در بافت مرک خاش ،یز صص صص
ناسازگاریها ،عدم دسترسی مناسب ،وجود مشکالت پارکینگ ،ریز دانه بودن قطعا هب گرزب تاعطق لیدبت و ت
کو کچ

   

نسبت به دیگر شاخصها دارای اهمیت میباشد .در بافت میانی شاخصها دارای اهمیت یکسانی میباشد و

در بافت حاشیهای نیز شاخصهای عدم دسترسی مناسب ،عدم تناسب سلسله مراتب شبکه ارتباطی ،عدم گ و شیار
مدع    

تصویر منفی ذهنی سرمایهگذاران مسکن به بافت ،باالبودن سن اکثر اهالی و ریشه روستایی داش ینکاس نت ن و 
مشارکت دارای اهمیت یکسانی بودند.

خدامی ،افشین؛ دریاباری ،سید جمال الدین ( )7102در پژوهش ناونع اب ی     " بررس و یزاسهب ی

تفاب یزاسون     

تهای فرسوده واقع در منطقه  41شهر ته اب ار نار   
فرسوده منطقه  41شهر کالن شهر تهران "در پی آن هستند تا باف 
بهره گیری از بازشناسی و به کارگیری قابلیتهای اجتماعی و فضایی -کالبدی آن م ب درو هههسا رارق یزاسون و یز    
دهند و با ارائه راهبردهای منطقی در بافت فرسوده مورد مطالعه ،تسریع در امر نوسازی را موجب شود.

فتحی و همکاران ( )7102در مقالهای با عنوان" ساماندهی بافتهای فرسوده شهری با رویکرد اف دیاپ شیاز ا رد یر   

کیفیت زندگی ساکنین (نمونه موردی :بافت فرسوده شهر آمل) " با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  SWOTبه آنالیز

و ارزیابیهای آماری پرداختهاند و پیشنهاد کردند از روش داوطلبانه و تنظیم دوباره زمین درساماندهی بافت فرس هدو
استفاده گردد.
مبانی نظری
یتوان مفهوم فرسودگی را در ابعاد گوناگون همچون .1 :فرس ـ یدبلاک یگدو
در چارچوب یک شهر ،م 

زاس ههه ههههههاا .2

فرس ؛یدرکراک یگدو       .3فرس ؛یرصب یگدو       .4فرس ؛یناکم یگدو       .5فرس  یداصتقا یگدو ا یزر ا یب        ک در   
( .)Ziyari,2012:4فرایندی که طی آن کالبد و فعالیت در مجموع فضای شهری دچار ن مزاسیب ،ینوگرگد یعو ا ،ین    
بیتعادلی و افول حیات شهری میشود ،فرسودگی بافت شهری نام گرفته است (.)Nasiri,2013: 149

تهای فرسوده تظاهر نوعی چالش در ساختار مجموعههای زیستی و عمومًاًا مناطق شهری محس بو
باف 

م ممیگردنددد،

بارزترین مشخصه اینگونه بافتها ،عدم هماهنگی با سیستم شهری و ناکارآمدی در آن است .کاهش ارزشهای کمی
و کیفی فضا در این محدودهها و میل به عدم تغییر و تحول حالت فرسودگی و ناکارآمدی بر این فضاها مسلط است.
از این رو بافت فرسوده شهری به عنوان بازتابی از تأثیر عوامل مخرب شکل میگیرد و ب هک ییاضف تروص ه

هب

   

تدریج متعلق به همه کس و غیر قابل سکونت برای هر کس باشد ( .)Alizadeh Afshar and Azarian,2013: 76در
اصطالح شهرسازی ،به منظور بهبود مراكز شهري و يا بطور دقیقتر بافتها ميدق ی ی و 

معمو ًالًالًالًال ً فرس يرهش هدو   

راهكارها و مداخالت گوناگوني مطرح ميشود .انواع مداخله بر اساس ميزان وفاداري به گذشته به شرح زیر وج دو
دارد.
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نوسازی

1

فپذیری بیشتری برخ و تسا رادرو
در این نوع مداخله حد وفاداری به گذشته از انعطا 

   مداخلۀۀۀ

زا دروم بسحرب

اندک تغییر را میتواند شامل گردد .فعالیت نوسازی با هدف افزایش کارایی و بهرهوری ،بازگردان یرهش تایح ند    
یپذیرد .در نوسازی بر
به بافت میباشد و از طریق نوکردن ،توان بخشی ،تجدیدحیات ،انطباق و دگرگونی ،صورت م 
یکند؛ و به ایجا بسانم یرهش یاضف د     
فعالیت دائمی فضا تأکید شده و با ایجاد تغییراتی در کالبد ،آن را معاصر م 
یشود (.)Habibi & et al,2012: 38
منجر م 

بهسازی

2

يکن  د ( ( Fanni
بهسازي مجموعه اقداماتي است كه با اندك تغ يي راتي در "فعاليت" ،موجبات افزايش عمر اثر را فراهم م 

 .)and Sadeghi,2009: 14در اين نوع مداخله اصل بر وفاداري به گذشته و حفظ آثا رد شخب تيوه ر

.تساهنآ     

فعاليت بهسازي با هدف استفاده از امكانات بالقوه و بالفعل موجود و تقويت جنبههاي مثبت و تض بنج فيع هه ههههاي
منفي از طريق حمایت ،مراقبت ،نگهداری ،حفاظت ،احیا ،استحکام بخش م تروص ریمعت و ی

یپ  نيا .دریذ ن عو    
یییی یییی

مداخله مخصوص بافتها يي است كه داراي ارزش تاريخي -فرهنگي بوده و دخال تياعر مزلتسم اهتفاب نيا رد ت      
ضوابط و مقررات سازمان ميراث فرهنگي میباشد ( .)Abbasi and Razavi,2006از طرف دیگر ،بهسازی ب ب ر هههب دو
محیط محروم و نابسامان ضمن حفظ مشخصات کالبدی و اجتماعی آن داللت دارد (.)Norbe, 2012:112
بازسازی

3

مترین مراحل و اقدامات بازسازي شامل تخريب ،آواربرداري ،پاكسازي و دوباره سازي ميباش  د ( ( Shamaei and
مه 

.)Pourahmad,2013:54
باز آفرینی شهری

4

بازآفرینی ،در مطالعات شهری به معنای احیاکردن ،جان دوباره بخشیدن و از نو رشدکردن اس  ت ( (.)Lotfi,2012: 80

ی ش ره ييي اس  ت ( (.)Nourian and Ariana, 2012: 9
بازآفرینی شهري ،مستلزم یکپارچگی در مدیریت تغییر در ن حاو ی ی
بازآفرینی برای دستیابی به کیفیت بیشتر در برنامهریزی و طراحی شهری در سطح مناطق نا و یعامتجا یدــمآراک 
یگیرنددد ( .)La Rosa et al, 2017: 181فرآین نیرفآزاب د ی   ،
فضا فتــسا دروم یرهــش بولطمان یاه اد ههههه هههههه ق رار م مم 
برنامهریزی بلندمدت و جامعی است ( .)Ahsan, et al, 2012: 111بازآفرینی شهری یکی از مهمترین راهکارها برای
تمام شهرهای جهان تبدیل شده است که میخواهند از توسعه افقی و گس ت و دنشکب تسد ،هدرت و  ینورد هعس و    
متراکم را ایجاد کنند ( .)Leary & Mc Carthy, 2013تعاریف مختلفی از جانب صاحب نظران مختلف برای سیاست
بازآفرینی شهری در کنار پارادایم پایداری عنوان شده است .بازآفرینی پایدار شهری تکرار تجربیا ذگ ت شش شششته نیست
بلکه در تکامل بخشی این رویکردها و سیاستها ایفای نقش میکند و دارای تفاوتهای معناداری باا تجربیا نیشیپ ت   
خود ،چون نوسازی و باززندهسازی ،در این حوزه است (.)Haj Ali Akbari,2015:74
1

Renovation
Improvement
3
Reconstruction
4. Urban Regeneration
2
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روش تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی از نوع پیمایشی میباشد .ابزار جمعععآوری دادهها،
یباشد .جامعه آماری موضوع مورد مطالعه شامل سرپرستان خانوار در محدوده مورد مطالعه
پرسشنامه محقق ساخته م 
میباشد .شیوهی نمونهگیری به شکل نمونهگیری ترکیبی هدفمند میباشد که حجم نمونه مورد مطالعه باا اس دافت ه ه از
فرمول کوکران  78 3نفر برای بافت مرکزی تعیین گردید .به اين ترتيب كه بع ن مجح دروآرب زا د مون دادعت ،ه      

54

ت تصا تهج یفد   
پرسشنامه براي هر يك از محالت حوالی طرح بطور مسا تسا هدش نييعت يو  ..... ....اف ار د د بص رو ت ت
پرسشگری انتخاب شدند و به تعداد  51پرسشنامه برای تعیین وزن و اهمیت معیارها در بین کارشناسان شهرسازی و
برنامهریزی شهری توزیع گردیده است.
در تحقیق حاضر ارزیابی و تبیین پیام رهش یزکرم تفاب رد هلخادم یاهد

یعم ظاحل زا زیربت ا صتقا یاهر ادی          ،

اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی مورد بررسی قرار گرفته است .در مجموع  19گویه در پرسشنامه طراحی گردید..
یو
پس از طراحی پرسشنامه ،روایی و پایایی آن تأیید گردید .برای سنجش اعتبار پرسش مان ههه از روش اعتباررر ص رو ی ی
ی
محتوایی از نظر صاحبنظران و متخصصان استفاده گردید ،بدین صورت که بعد از تنظیم پرسشنامه و قبللل از اج ار ی ی
آن پرسشنامه در اختیار صاحبنظران قرارگرفت و مورد بازبيني گردید و بعد از تأیید ،پرسشنامهی نهایی در بین جامعه
ی کرونبا خخخ بکاررر بستههه شددد .بررر اساسسس
ب آلفای ی
عآوری گردید .برای بررسی روایی گویهها ض یر ب ب
نمونه توزیع و جم 
ی حذففف
ی ب ار ی ی
محاسبات صورت گرفته چون ضریب آلفای تمامی سؤاالت پرسشنامه بزرگتر از  0/6است ،ض ترور ی ی
چکدام از سؤاالت نبود که نتیجۀ به دست آمده (  )α= 0.948نشان از پایایی بسیار مناسب ابزار مورد استفاده داشت.
هی 
در پژوهش حاضر با توجه به سؤال مطرح شده ه و موضوععع م رو دد مطالعه ،،تر يك ب ييي از روشها ييي تحلیللل آما و ير
ی
نرمافزارهاي اختصاصي  SPSSو  Super Decisionsبکار رفت که در بخش تحلیل دادهها از آزمون و تکنیک آماری ی
 t. testآزمون پارامتری یک گروهی یا تک نمونهای ( )One-sample t- testاستفاده شد و برای مشخص کردن اثرات
اجرای مداخالت صورت گرفته از نرمافزار  Super Decisionsیا فرایند تحلیل شبکهای 1بهره گرفته شده است .این

فرایند برای حل مسائلی استفاده میگردد که میان گزینهها یا معیارها وابستگی وجود دارد ( Dagdeviren & YuKsel.

 .)2008فرایند تحلیل شبکهای قادر به در نظر گرفتن جنبههای محسوس و نامحسوس معیارهای مرب ثعاب هک طو    
یهایی در فرایند تصمیمگیری م 
سخت 
یشوند ،است (.)Razavipour, Sameni, 2015:56
محدوده مورد مطالعه
شهر تبريز با وسعتي حدود  25056هكتار در  83درجه و  1دقيقه تا  83درجه و  8دقيقه عرض شمالي و  46درجه و
 5دقيقه تا  46درجه و  22دقيقه طول شرقي واقع شده است .متوسط ارتفاع شهر حدود  0 46 1متر از سطح درياها ييي
ی دارد .شهررر
ت و ح ودـ دد مشخصـی ی
آزاد برآورد گرديده است .داراي ده منطقه شهرداري است که هر یـ ککک مسـاحت ت
یسازدد
تبريز در گوشه شمال غربي كشور و در امتداد محور بين المللي تهران – بازرگان كه ايران را به اروپا متصل م 
قرار گرفته است .بافت مرکزی شهر تبریز که جزو منطقه  8تبریز میباشد و اين منطقه دربرگيرنده هسته مياني شهري
. Analytical Network process

1
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یباشد که بهعنوان مرکزیترین و مهمترین منطقه شهر تبریز بهشمار میرود و با وسعتی معادل  386هکتار میباشد
م
یباش رب هک د    
و کوچکترین منطقه بین مناطق دهگانه شهر تبریز میباشد .بافت قدیمی شهر تبریز شامل  7محل م ه یی یی
ی باغ –
حسب سابقه تاریخی آنها عبارتند از :بازار ،شهناز ،مقصودیه ،دانشس رق ،روصنم ،ار ههه هههه باغغغ-باالحما لپت ،م یی یی
دمشقیه .شکل شماره ( )1سیمای عمومی شهر تبریز و بافت مرکزی شهر را نشان میدهد .بر طب مشرس ق ا لاس ير    
 6102شهر تبریز بالغ بر  1،558،693نفر جمعيت داشته است که ازای دعت ن اد   

 34،231نف نکاس ر    منظقه  8تبریززز

هستند.

شکل شماره ( :)1موقعیت بافت مرکزی شهر تبریز و تقسیمات محلهای منبع( :نگارندگان)

محدوده بافتهای فرسوده بافت مرکزی شهر تبریز ،براب اب ر     161هکتا  تسا هدش هبساحم ر (((( ((((( Statistics of the

 .)Metropolitan Municipality of Tabriz,2016از مهمترین طرحهای مداخلهههای تهی رجا و ه ا  هدش  در هقطنم      8
یباشد.
تبریز ،به شرح جدول شماره ( )1م 
جدول شماره ( :)1مشخصات پروژههای مداخلهای در بافت مرکزی شهر تبریز
ردیف

عنوان پروژه

موقعیت پروژه

مساحت (متر مربع)

1

بازسازی و احیاء بافت فرسوده بلوک گلستان تبریز

تهای فرسودۀ واقع در اطراف باغ گلستان و محل ترمینال قدیم تبریز
تبریز  -باف 

00 00 11

2

توسعه و تعریض بازار مشروطه

تبریز – غرب بازار تبریز

30000

3

توسعه و تعریض خیابان رضا نزاد

تبریز – خیابان فارابی

0 2400

منبع( :نگارندگان)

بازسازی و احیاء بافت فرسوده بلوک گلستان
بلوک گلستان ،شامل بافتهای فرسودۀ واقع در اطراف باغ گلستان و ترمینال قدیم تبریز است که کار مطالعات اولیههه
آن از سال  2003پی گرفته شده و منجر به عقد قراردادی بین شهرداری تبریز و شرکت خصوصی ساکو شده استتت.
ی ش ره ی ی
ی
این پروژه شامل  ۱۰بلوک با عملکردهای مسکونی ،تجاری ،فرهنگی ،خدماتی ،پارکین گگگ و دیگررر فضا اه ی ی
است که باعث رشد و احیاء بخش مرغوبی از شهر خواهد شد که چند دهه به قطعه ای ناامن و بد ناممم مبدللل گشتههه
بود.
بازار مشروطه

مداخالت صورت گرفته در محدوده بازار ،شامل پارکینگ طبقاتی و بازار مشروطه در ضلع غربی محدوده بازار می-

باشد .این پروژۀ در محدودهای به مساحت  3هکتار که به طور کامل مستهلک شده بود ،در امتداد یک یاهرذگ زا ی   

ارزیابی سیاستهای مداخله در بافت761 ...

اصلی بازار کهن ،یک ساختمان با اختالط کاربری با عنوان امتداد فضاهای باز و بسته تا خیابا و یحارط یرهطم ن
ی ککککککک گ رد هچغاب لادو   

اجرا شد .اجزای این پروژه شامل پارکینگ طبقاتی ،یک میدان شهری در مقیا و کچوک س

امتداد پروژه ،که از خیابان به سمت میدان ،واحدهای تجاری را در طبقات  -1و همکف و واحدهای اداری در طبقه
اول را در خود جای داده است.
خیابان رضانژاد
توسعه معابر ،از اقداماتی است که به صورت مداوم در مناطق تاریخی و بافتهای فرسوده شهر تبریز انجام میش دو
و در برخی موارد ،از همگسیختگی بافت فاخر تاریخی را موجب گردیده است .احداث خیابان رضانژاد ،ازجملۀ این
خیابانها در شهر تبریز میباشد .عملیات مسیرگشایی خیابان شهید رضانژاد در ح هقطنم یرادرهش هزو      ،8در سال
 3102به بهرهبرداری رسیده است .براي احداث این خیابان 051 ،واحد مسكوني و تجاري واق و کلمت ريسم رد ع
یهای شهرداری تبری طسوت هک دوب ز     
آزاد سازی شده است .خیابان  24متری رضانژاد ،یکی از مهمترین مسیرگشای 
شهرداری منطقه  8تبریز به بهرهبرداری رسیده است .این خیابان 24 ،مت و ضرع ر

اهنت و      

لوط رتمولیک کی دا در

خیابان دو طرفه میباشد که بلوار فارابی (چایکنار) را به خیابان امام و پاستور متصل میکند.
یافتههای تحقیق
حهای مداخلهای (درصد)
جدول شماره ( :)2توزیع جمعیت نمونه از اثرات اجرای طر 
بازسازی و احیاء بافتتت فرس دو هه بلو ککک
معیار

گویه

گلستان تبریز

ب رتد    

فرقی      

شده

نکرده

نهای اطراف و ساختمان
افزایش قیمت زمی 

0

96

4

72

2

26

87

4

9

افزایش اشتغال و کسب مغازههای اطراف

76

41

8

85

6

9

58

9

33

2

89

9

3

76

21

6

72

22

12

79

9

5

39

2

3

72

25

بهتر شده

اقتصادی

قیمت اجارهخانه
ارائه تسهيالت نوسازي و بازسازی و  ...توسط دولت در محله

اجتماعی

شده

نکرده

شده

شده

نکرده

بهتر شده

بها اجتماعی در محله
امنیت و آسی 

58

51

27

01

60

30

71

5

78

امکانات تفریحی و فرهنگی محله

86

3

11

6

3

91

13

29

40

0

60

71

5

78

14

36

23

14

12

47

14

23

36

16

37

47

01

63

27

58

01

32

41

19

67

4

91

5

5

93

56

33

56

11

کاهش مهاجرت
روابط همسایگی و انسجام اجتماعی
ت اجتما و يع
توجه دولت به مجموعههههاای تا خير ييي بههه عن او ننن ورث ت ت
فرهنگي محله
استحکام منازل مسکونی و تجاری

62

29

9

8

19

73

76

8

16

سهولت دسترسی و شبکه ارتباطی محله

74

2

26

43

6

15

89

2

9

اتصال کوچهها به یکدیگر

47

02

33

89

0

11

72

7

21

80

02

0

19

11

70

52

11

37

2

12

6

60

01

30

19

32

49

زیبایی و آراستگی محله (تضاد بافت قدیم و نوسازی شده)

40

40

02

57

11

32

63

18

19

نظافت و پاکیزگی محله

77

3

02

66

34

0

93

37

24

جمع آوری زباله در محله
زیستمحیطی

ب رتد    

فرقی      

بهتر     

ب رتد    

فرقی      

58

میزان اعتماد به نهادهای مجری نوسازی ،بازسازی و بهسازی در محله
کالبدی

توسعه و تعریض بازار مشروطه

توسعه و تعریض خیابان رضانژاد

وضعیت دفع فاضالب واحدهای مسکونی در محله

تغییرات در بهداشت سالمتی و وضعیت آلودگی

79

71

4

3

93

58

25

16

29

بهبود فضاي سبز شهري و پاركها و بوستانهاي محله

13

51

72

0

16

84

6

24

70

Source: Research findings

در ادامه به مرور و ارزیابی پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و کالبدی ناشی از اجرای طرح بازسا و یز
احیای بلوک گلستان ،توسعه و تعریض خیابان رضانژاد ،توسعه و تعریض بازار مشروطه از دیدگاه ش تفاب نادنوره   
مرکزی با بهرهگیری از آزمون  Tو فرایند تحلیل شبکهای ( )ANPپرداخته شد .در رابطه با ت ثأ یرات مداخالت صورت

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال یازدهم ،شماره اول ،زمستان 7931
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گرفته مذکور بر وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی اهالی بافت مرک عقاو یرگشسرپ دروم یز     
شدهاند و نتایج اظهارات آنان به شرح جدول شمارۀ ( )2میباشد.
تحلیل شاخصهای مورد نظر جهت تبیین و ارزیابی اثرات اجرای طرحهای مداخلهای در بافت مذکور با نومزآ     T

نشان دهندۀ ت ثأ یرگذاری مثبت اجرای طرحهای مداخلهای بر ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی بافت
مرکزی شهر تبریز دارد (جدول شماره .)3
حهای مورد مطالعه در محدوده بافت مرکزی شهر تبریز
جدول شماره ( :)3نتایج آزمون تی برای طر 
Test Value=38

ابعاد
پروژه بلوک گلستان
بازار مشروطه
خیابان رضانژاد

درجه آزادی df

t

سطح معناداری sig

نه ا
تمیانگی 
تفاو 

فاصله اطمینان 95 %
باال

پایین

میانگین

انحراف معیار

0.116

53

0.000

0.400

9.9578

- 9.1616

38.400

7.700

.334 1

53

0.000

0 2.30

1.18

- 4.58

30 . 40

4.029

3.386

53

0.000

5.2897

7.1969

0.527

29 . 43

82 3 6.8

Source: Research findings

نتایج آزمون  Tدر رابطه با بازسازی و احیاء بافت فرسوده بلوک گلستان ،توسعه و تعریض بازار مشروطه و توسعه و
تعریض خیابان رضا نژاد در ارزیابی ساکنین از تغییر و بهبود کیفیت محله ت ثأ یر مثبت داشته (ت ثأ یر هر چند نا زا )زیچ
یباشد.
آنجا که ضریب معناداری کمتر از  0،05است .ضریب معناداری برابر صفر است که نشانگر معناداری کامل م 
کاربرد  ANPبرای ارزیابی اثرگذاری مداخالت بر محالت بافت مرکزی شهر تبریز
در گام بعد جهت بررسی میزان اثرگذاری هریک از ابعاد اثرگذاری طرحهای مداخلهای مذکور ب تالحم تیفیک ر    
بافت مرکزی شهر تبریز از فرایند تحلیل شبکهای ( )ANPاستفاده شده است.
معيارها در چهارخوشه شامل معيارهاي کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی قرارگرفتند .در ذيل هررر خوشههه
دستهای از عناصر قرار دارند .اين عناصر عالوه برآنكه در داخل خوشه به هم مرتبط ميباشند ،در بين خوشههاا نيززز
وابستگي دارند كه اين وابستگي در شكل شماره ( )2نشان داده شده است.

شکل شماره ( :)2ساختار شبکهای مدل ارزیابی اثرگذاری مداخالت بر محالت بافت مرکزی شهر تبریز Source: Authors

ارزیابی سیاستهای مداخله در بافت961 ...

در مرحله بعد معيارهاي كنترلي و خوشهها با هم مقايسه ميشوند .جدول ذیل به بررسی ت ثأ یرپذیری و ارجحیت هر
یک از معیارهای مورد مطالعه آورده شده است .جدول شماره ( )4وزن مقايسههاا و وزن نسب ييي خوشههههاا را نشاننن
يدهد.
م
جدول شماره ( :)4ماتريس مقايسه زوجي و وزن خوشهها
کالبدی

اقتصادی

زیست محیطی

اجتماعی

وزن

عنوان
کالبدی

1

2

3

3

0.451

اقتصادی

0.5

1

2

2

0.261

زیست محیطی

0.333

0.5

1

2

0.169

اجتماعی

0.333

0.5

0.5

1

0.119

مجموع

*

*

*

*

1

Source: Research findings

نتایج حاصل از مقایسه زوجی از خوشهها نشان میدهد ،از میان ابعاد کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیط ،ی
بعد کالبدی با وزن  1 .45 0از ارجحیت وت ثأ یرپذیری بیشتری برخوردار است .پس از ای یداصتقا صخاش ،رایعم ن     
نسبت به دیگر شاخصها در مرتبه دوم ارجحیت و ت ثأ یرپذیری بر روی کیفیت محیط بافت مرکزی شهر تبریز دارد.
پياده سازي مدل (امتیازدهی)
ی
براي پيادهسازي مدل در سطح محالت بافت مرکزی شهر تبریز با استفاده از فرایند تحلیل شبکهای پايگاه اطالعاتی ی
ص مربوطههه را
ايجاد شد ،وزنها يي كه در مرحله قبل وزن نها يي شاخصها است ولي هر يال ههه اطالعات ييي كههه شاخص ص
ت فا دافتسا يز هه ههه
تش يك ل ميدهد ،ممكن است دامنهاي از مقادير داشته باشد ،براي وزندهي متغيرها از توابع عض يو ت ت
شد .پس از تلفيق ارزش هر سلول مشخص شد که جدول ش  هرام ( ( )5نشاننندهنده هی امتیا  ییاهن ز مم مممح تفاب تال   
مرکزی شهر تبریز به لحاظ ت ثأ یر مداخالت صورت گرفته در بافت مرکزی است که به لحاظ ت ثأ یر کالبدی ،اجتما ،یع
تمحیطی مورد مطالعه قرار گرفت.
اقتصادی و زیس 
جدول شماره ( :)5امتیاز نهایی محالت بافت مرکزی شهر تبریز
گزینه

امتیاز نهایی شاخص کالبدی

امتیاز نهایی شاخص اقتصادی

بازار

0.424

54 6 0.

شهناز

0.777

0.427

مقصودیه

0.889

54 6 0.

دانشسرا

59 6 0.

0.546

باال حمام -قره باغی

0.779

0.367

تپلی باغی  -دمشقیه

0.889

0.546

امتیاز نهایی شاخص اجتماعی
0.848
0.814
0.927
0.775
0.814
0.696

Source: Research findings

امتیاز نهایی شاخص زیستمحیطی
77 6 0.
77 6 0.
0.907
0.727
0.820
0.769

بر اساس نتایج جدول شماره ( )5و بررسیهای انجام شده از نتایج م هتفرگ تروص تالخاد     مالح رگ هظ ددید ،،در
بافت مرکزی شهر تبریز به لحاظ اثرات کالبدی ناشی از مداخالت محله تپلی باغی از بیشترین ت ثأ یر و محله با ا راز ززز
کمترین ت ثأ یر برخوردار بوده است .به لحاظ شاخص اقتصادی محله بازار و مقصودیه از بیشترین ت ثأ یر و باال حمام –
قره باغی از کمترین ت ثأ یر برخوردار بوده است .با توجه به نتایج م کبش لیلحت لد ههه ههههای محل ظاحل هب هیدوصقم ه     
اجتماعی از بیشترین ت ثأ یر دارا بوده و محله تپلی باغی با توجه به مداخالت صورت گرفته در محدوده محله ،کمترین
ت ثأ یر اجتماعی را بر محله گذاشته و در نهایت ت ثأ یر زیست محیطی مداخالت صورت گرفته در محالت بافت مرکزی

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال یازدهم ،شماره اول ،زمستان 7931
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شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفت که محله مقصودیه از بیشترین ت ثأ یر برخوردار بوده و محالت تپل و یغاب ی

اب الالالالالالال

حمام از کمترین ت ثأ یر برخوردار بوده است.
بحث و نتیجهگیری
مرکز شهر ،قلب تپنده آن و جایگاه تبلور حیات مدنی و زندگی شهری است .مرکز شهر و خیابانهای آن از مهمترین
بخشهای تشکیل دهنده ساختار اصلی شهر اس بوخ ليسناتپ یرهش ره .ت
یهای منحصر به فرد کي
کيفيتهای ذاتی ،که نشاندهنده ويژگ 

رترب و ب یياشگزمر .دراد ار ندو         

مرکز شهر است .سالمت مرک هعسوت یارب ،رهش ز     

اقتصادی شهر و منطقه فراگير آن ،نقش حياتی دارد .در سالهای اخیر در بافت مرکزی شهر تبریز م طسوت یتالخاد   
نهادهای مسئول قرارگرفته است .این مداخالت پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی مثبت و منفی
در زندگی ساکنان این منطقه به دنبال داشته است که از جملهی ای دم ن ا تالخ

  

ی و احیا ءءء بافتتت
م ممیت او ننن بازسازی ی

فرسوده بلوک گلستان تبریز ،توسعه و تعریض بازار مشروطه ،و توسعه و تعریض خیابان رضانژاد اشاره کرد .مرررور
مطالعات انجام گرفته نشان میدهد در رابطه با ارزیابی پیامدهای مداخلهای در بافت مرکزی تبریز تحقیق تروص ی   
نگرفته است .تحقیق حاضر در مقایسه با سایر تحقیقات گویایی این اس  هک ت عع ع ععععالوه ب وـم ر ا رد هدـش ماـجنا در
مطالعـات مشـابه ،به بررسی ت ثأ یر پیامدهای اقتصادی ،اجتما و یدبلاک ،یع

تمحیط دم ی ا رب یرهش تالخ
سیز تتت تتت

  
   

محالت شهر مرکزی شهر تبریز پرداخته است.
مقاله حاضر به ارزیابی سیاستهای مداخلهای انجام شده در باف  زیربت رهش یزکرم ت (((( (((((بازسا تفاب ءایحا و یز    
فرسوده بلوک گلستان ،بازار مشروطه و تعریض خیابان رضا نژاد) پرداخته است .بدین منظور ،تعداد  78 3پرسشنامه،
طراحی و توزیع گردید و نتایج حاصل از پرسشنامه بر اساس آزمون  Tو فراین کبش لیلحت د ههه ههههای م رب درو ر و یس
حهای انجام گرفته ،نتایج
ارزیابی قرار گرفت .بر اساس یافتههای حاصل از پرسشنامه و آزمون  ،Tمشخص گردید طر 
یده داعبا نایم زا ،د    
نسبتًاًا مثبتی بر محالت بافت مرکزی داشته است .نتایج حاصل فرایند تحلیل شبکهای نشا م ن یی یی
کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی ،بعد کالبدی با وزن  1 .45 0از ارجحیت وت ثأ یرپذیری بیشتری برخ رادرو
است .پس از این معیار ،شاخص اقتصادی ( )1 .26 0نسبت به دیگر شاخصها در مرتب تسیز رایعم سپسو مود ه     
محیطی (  ) 0.169ارجحیت و ت ثأ یرپذیری بر روی کیفیت مح بت رهش یزکرم تفاب طی ر دراد زی

یعامتجا رایعمو        

(  ) 0.119کمترین ت ثأ یر را بر روی سطح کیفیت محیط بافت مرکزی شهر تبری کبش لیلحت دنیارف جیاتن .دراد ز ههههه ههههههای
همچنین نشان میدهد در بافت مرکزی شهر تبریز به لحاظ اثرات کالبدی ناشی از مداخالت محله تپلی باغی (امتیاز
 ) 0.889از بیشترین ت ثأ یر و محله بازار (  ) 0.424از کمترین ت ثأ یر برخوردار بوده اس  صخاش ظاحل هب .ت ا صتق ا ید      
محله بازار و مقصودیه (امتیاز  ) 54 6 0.از بیشترین ت ثأ یر و باال حمام – ق زایتما( یغاب هر    
برخوردار بوده است .با توجه به نتایج مدل تحلیل شبکهای محله مقص زایتما( هیدو   

 ) 0.367از کمت ریثأت نیر   

 ) 0.927ب زا یعامتجا ظاحل ه

  

بیشترین ت ثأ یر دارا بوده و محله تپلی باغی (امتیاز  ) 96 6 0.با توجه به م رد هتفرگ تروص تالخاد ،هلحم هدودحم      
کمترین ت ثأ یر اجتماعی را بر محله گذاشته و در نهایت ت ثأ یر زیست محیطی م رد هتفرگ تروص تالخاد تالحم     
بافت مرکزی شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفت که محله مقصودیه (امتیاز  ) 0.907از بیشترین ت ثأ یر برخوردار ب هدو
و محالت تپلی باغی و باال حمام (امتیاز  ) 0.769از کمترین ت ثأ یر برخوردار بوده است.

ارزیابی سیاستهای مداخله در بافت711 ...

اطالعات بهدست آمده از نتایج مطالعات میدانی بازسازی و احیاء بافت فرس حطس نتفر الاب ،ناتسلگ کولب هدو

    

فرهنگ محله و اعتماد به دولت و بهبود وضعیت شبکه دسترسی و معابر محله که قبل از اج ب ،حرط یار ههه ههههص ترو
کوچههای تنگ و باریک و دسترسیهای درونمحلهای بود و خانههای مخروبه موجود در این محل ،باعث اف شیاز
بزهکارها و محلی برای معتادین بود و برای ساكنان این محل ،ناامنی را به دنبال داشت ،از نتایج مثبت ط روکذم حر   
میتوان عنوان کرد .همچنین اجرای طرحهای بازسازی از حیث اقتصادی به نفع ساکنین فرودست ب یعون هب و هدو    
به ارتقای جایگاه اقتصادی آنان کمک کرده است .از جمله ،ایجاد اشتغال برای برخی از ساکنین بیکار محله ،به عنوان
کارگرهای ساختمانی ،در پروژههای محدوده طرح البته باید اشاره کرد که بازسازی برای هم ینکاس ۀ ن ا یلاوح  ین     
طرح ،آثار اقتصادی مثبتی نداشته است؛ به طوری که تغییر توازن در عرضه و تقاضای مس ،هلحم رد یراجیتسا نک    
جاذبه سکونتی خود را ،به علت افزایش اجارهها ،برای افراد کم توان و اجارهنشین کاهش داده است .با گذشت چند
سال از آغاز تخریب خانههای قدیمی ،محدودیتهای بسیاری برای ساكنان این مح ان و ل ا د لابند هب ،ینم ا و هتش    

ی-
ی و مرمت ابنیه تاریخی موجود در بلوک گلستان ،از نتایج منفی این پ م هژور یی یی
طوالنی شدن زمان بازسازی ،نوساز 
باشد.
فعالیتهای انجام شده در زمینه ساماندهی در داخل منطقه تاریخی ،از مهمت دقا نیر اما رم رد ت م .تسا یرهش ت      
مداخالت به طور مستقیم با زندگی ساکنان در ارتباط است .مطالعا ها زا یهاوخرظن و هدش ماجنا یدروم ت ا یل       
یباش هک د   
محدوده بازار مشروطه از توسعه و تعریض بازار مشروطه ،حاکی از ت ثأ یرات مثبت طرح بازار مشروطه می ی
سهولت دسترسی و شبکه ارتباطی محله به ص د رباعم ضیرعت ترو ر  شیازفا ،هچوک هتسار ا بیز ،لاغتش ا یی و       
آراستگی محله ،نظافت و پاکیزگی محله و توجه دولت به بناها و مجموعههای تاريخی مانند مسجد جا جیاتن زا ،عم   
مثبت مداخالت است.
اطالعات بهدست آمده از نتایج مطالعات میدانی توسعه وتعریض خیابا ایوگ داژناضر ن ی ای تسا ن

زا یکی هک     

  

ویژگیهای این خیابان ،امکان اتصال خیابان امام به چای کنار و بالعکس میباشد که سهم مهمی در کا کیفارت شه   
هر دو مسیر داشته و و نقش قابل توجهي در كاهش بار تراف رم و روبع ليهست ،هقطنم يكي و دوخ ر ر جيا ،اهو اد       
دسترسيهاي آسان به محالتي چون قرهباغيها ،دمشقيه ،كوي شهيد غالم نكياچ( یباراف راولب نینچمه و ي ا و )ر    
خيابان امام (ره) ايفا میکند و موجب دسترسی آسان شهروندان به نقاط مختلف شهر میگردد .مطالعا دیم ت ا رد ین   
محدوده طرح توسعه خیابان رضانژاد ،حاکی از آن است که این اقدام ،ت ثأ یر مثبتی بر زندگی ساکنان دارد و م هب مدر   
یها شهاک و    
دولت ،به عنوان دستگاههای اجرای این طرح ،اعتماد بیشتری دارند و این طرح باعث بهب سرتسد دو یی یی
ترافیک گردیده است .اتصال کوچهها ،استحکام بافت فرسوده ،احیای بافت قدیم و کهن ما یزاسون ،ه ا هدودحم نک     
طرح و افزایش ایمنی خانهها ،از نتایج مثبت این طرح میباشد .از نتایج دیگر این طرح ،افزایش میزان ساخت و ساز،
افزایش دسترسی به خدمات شهری و افزایش میزان کسب و کار در این مسیر میتوان نام برد.

نتایج ارزیابی اقدامات مداخلهای در بافت مرکزی شهر تبریز نشان میدهد که سیاستهای مداخلهای ب ببه می زا مزال ناز
درونگری جامع برخوردار نبودهاند و تحلیل علمی شرایط توسعه جامعه ،تکیهگاه اصلی ت و اهدربهار نیود میظنت    
سیاستها نبوده است.
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یگردد:
در ادامه در راستای تحقیق پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه م 

 -تشکیل سازمانی کارآمد و فراگیر متشکل از متخصصا  هب هک ،ن ا ذاختا و اهتسایس نیودت رم مزال یاهریبدت     

  

بپردازند.

 -ضرورت ایجاد تشکیالت س یامر هههگ عومجم روضح اب یئارجا و یراذ ههههه ههههههای از نهادها ،یتلود همین ،یتلود ی     

خصوصی و تعاونی.

 -باید مداخله در بافتهای مرکزی شهرها ،حاکی از یک رشد فکری از تخریب اینگونه بافتها با هاگآ یتلاخد  ا هن    

باشد و در این راستا گزینش شیوههای گوناگون با در نظر گرفتن شرایط و امکانات صورت گیرد.
 اقدام عملی و ضربتی در راستای مدیریت و حل دغدغه اصلی مدیریت شهری انجام گیرد. -آفرینش یک ساختار منسجم در ترکیب با کل محورهای تاریخی اطراف.

ت در ن سم هب هجوت دوش هتفرگ رظ ا لئ       
یبایست ت
 در طرح بازآفرینی مراکز شهری ،یکی از مهمترین اصولی که م یتواند تأثیر بارزی در تسریع بازآفرینی مراکز داشته باشد و
اقتصادی است .وجود پروژههای ارزش افزای اقتصادی م 
تهای مشارکت در امر بهسازی را برای مردم و سرمایهگذاران ایجاد کند (ایجاد انگیزه هها روظنم هب یلام ی
جذابی 

   

افزایش توان اجرایی و جذابیت سرمایه گذاری).
پیشنهادها برای پژوهشهای آینده
 این مطالعه برای ارزیابی پیامدهای مداخله در بافت مرکزی شهر تبریز انجام شد ،پیشنهاد م ممیشودد ،براای ساایرمناطق شهر تبریز ،به خصوص مناطق فرسوده و حاشیه نشین نیز انجام شود.

تهای شهری
تهای شهری ،جهت پیش بینی تحوالت آتی باف 
 تحقیق درباره درصد نحوه تغییرات و توسعه باف تهای تحقیق حاضر میتوان به مشکالت مرب  هبحاصم هب طو با دنورهش ااااا اااااان ،می دص ناز ا و تق
از محدودی 
پاسخگویان در پاسخگویی به سؤاالت اشاره کرد.

د ّقّق ت   
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