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چکیده
پیش از انقالب صنعتی، محالت شهری با وجود نگه داشتن ارزش های اجتماعی، طبیعی و فیزیکی خویش به خواسته های 
تقریبا ثابت ساکنین خویش جواب می دادند ولی با رشد سریع شهرهای بزرگ ایران ساختمان های قدیم و سکونتگاه  ها 
و محله های قدیمی مورد تهدید قرار گرفته اند و نیاز به مواردی مانند بازسازی بافت های قدیمی و مرمت شهری بیش از 
پیش احساس می شد. به منظور دست  یابی به هدف و جهت بررسی مشکالت این محالت از روش تلفیقی شامل مطالعات 
و شاخص  های مورد  استفاده شد  پژوهش  برای مشخص کردن روش و خط مشی  و علمی  تاریخی  اسنادی،  توصیفی، 
نیاز برای دست  یابی به اهداف از طریق روش دلفی تایید شدند. سپس با استفاده از مدل SWARA به تجزیه و تحلیل 
قلعه  محمود  محله  های  محدوده  های  به ویژه  اصفهان  و  شیراز  کرمان،  شهرهای  کهن  بافت  شد.  پرداخته  پرسش نامه  ها 
کرمان، سنگ  سیاه شیراز و هارونیه  ی اصفهان مضاف بر این که انعکاس دهنده تاریخ پیشرفت و تحول های فرهنگی در 
گذر زمان هستند آثاری شاخص از فرهنگ و تمدن کشور را در مقیاس ملی و جهانی در خود جای داده  اند، این محالت 
و مجموعه  های فرهنگی دارای هویت، در گذر زمان بر اثر عوامل مختلفی دچار فرسودگی و دگرگونی ساختاری جمعیتی 
هر  در  تحلیل  نتایج  هستند.  نوسازی خود  و  بهسازی  برای  جامع  رویکردی  نیازمند  خود  هویت  برای حفظ  و  شده  اند 
سه محله نشان داد که پروژه  های محرک توسعه در بافت تاریخی شهری موجب تقویت احساس امنیت می  شوند و نیز 
مهم  ترین عامل عدم   احساس امنیت در بافت فرسوده شکل و ساختار کالبدی بافت است و تجزیه و تحلیل با استفاده 
گسترش  و  تجهیز  توسعه؛  محرک  بعد  زیرمجموعه  سطوح،  مولفه  ی  شاخص  های  در  که  داد  نشان   SWARA مدل  از 
شبکه  های عمومی؛ در شاخص  های مولفه  ی سطوح، زیرمجموعه بعد امنیت؛ مقیاس فضا و در شاخص  های مولفه  ی سطوح، 
زیرمجموعه بعد بازآفرینی؛ جذب خانواده  ها با درآمد سرانه  ی باال، جذب سرمایه  ی داخلی و شاخص بهبود وضعیت اشتغال 

ساکنین در رتبه  های نخست قرار دارند.
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۱. مقدمه
از آن جایی که محله های قدیمی نشانگر هویت فرهنگی 
و تاریخی شهرها هستند و تخریب آن ها تیشه ای بر ریشه 
این  بازآفرینی  و  حفاظت  ضرورت  است،  ساکنان  هویت 
بافت ها احساس می شود. حفاظت و تحول شهری، نیروی 
محرکه اصلی شکل دهنده شهرهای امروزی است و کلید 
عملکردهای  حفظ  و  توسعه  به  پرداختن  آن  موفقیت 
ارزشمند موجود بوده، که موجب ارتقاء و تجهیز شهرهای ما 
برای پذیرش عملکردها یا ارائه خدمات جدید است )لطفی 
1393(. امروزه با گسترش شهر و افزایش سریع شهرنشینی، 
جمعیت این محله های قدیمی خالی از سکنه شده و مراکز 
یافته  انتقال  شهرها  حاشیه  به  غیره  و  تجاری  خدماتی، 
است؛ در نتیجه کمبود زیرساخت ها، نبود کشش مناسب 
و کافی شبکه ترافیک و ناکارآمدی ساختمان های قدیمی 
در تامین و رفع نیازهای مدرن شهروندان باعث شده است 
که این سازه ها بیش از پیش مورد بی توجهی قرار گیرند و 
به عنوان زمینه های مشکل ساز و مشکل آفرین در افکار و 
دیدگاه های بسیاری از مدیران شهری و شهروندان مطرح 
شوند. مدنظر قرار دادن مسئله های مرتبط با بافت تاریخی 
شهرستان ها در سرنوشت آتی این شهرها بسیار تاثیرگذار 
خواهد بود. شناخت و تالش برای رفع مشکالت این بخش 
که مانند قلب شهر و یکی از مجموعه های میراث فرهنگی 
بشری است را می توان شناخِت مختصر و کاملی از شهر و 
حل مشکالت مهم شهری دانست )زنگی آبادی، هوسرف، و 
صحرایان 2019(. برای همه شهرهایی که با مشکالتی مانند 
مغفول،  مناطق  برخوردار،  کم  محله های  شهری،  تحول 
مناطق محروم از نظر اجتماعی و معماری دست و پنجه 
نرم می کنند، این به عنوان یک راه حل قابل اجرا شناخته 
کشورهای  از  خیلی  در  و   )UNEP 2003( است  شده 
پیشرفته به شکل یک شیوه یا رویکرد واکنش در پاسخ به 
مشکالت مربوط به تخریب و زوال شهری معرفی و اجرا 
شده است. به طور خالصه، یک رویکرد تحول شهری برای 
معکوس کردن روند تحول و رگرسیون شهری اتخاذ شده 

.)Batey and Friedrich 2000( است

2. بیان مسئله
و  عام  به طور  شهری  توسعه  در  نو  سیاست های  جمله  از 
در بازآفرینی بافت های آشفته شهری، استفاده از اقدامات 
فرآیند  تسهیل  و  تسریع  برای  توسعه بخش  پروژه های  و 
اجتماعی  قدرت  و  مشارکت  است.  بافت ها  این  در  تحول 
استفاده  محلی  ظرفیت های  از  و  می گیرد  را  ساکنین 
پروژه  های  اصلی  امنیت شرط  که  گفت  می  توان  می کند. 
محرک توسعه است تا بتوان یک بافت را بازآفرینی کرد. 
این امنیت شامل همه  ی ابعاد روانی و غیرروانی است که 

باید اتفاق بیافتد و باید پروژه  های محرک توسعه در اولین 
گام، امینت الزم را فراهم کنند تا جاذب جمعیت شوند و  

این اولین مرحله در بازآفرینی شهری است.
بافت تاریخی سه محله  ی قلعه  محمود کرمان، سنگ  سیاه 
و  فرسودگی  فرآیند  از  هم  اصفهان  هارونیه  ی  و  شیراز 
ساختمان های  از  بسیاری  نیستند.  مستثنی  ناکارآمدی 
موجود در بافت ها مستهلک شده اند و سکونت مهاجران با 
فرهنگ های مختلف و گاه متضاد، احساس تعلق و اعتماد 
و سرمایه اجتماعی محله ها را به طور کلی تهدید می کند. 
زیرساخت ها و تجهیزات محالت آن طور که باید کارآمد 
ساکنان  به  انرژی  انتقال  ظرفیت  و  فرسوده شده  نیست، 
پایین است. اماکن و زمین های تخریب شده و متروکه، نبود 
تاریک موجب  و  تنگ  معابر  برخی  خدمات شبانه، وجود 
خدمات  به  دسترسی  است.  شده  محالت  امنیت  کاهش 
بسیار  افزوده  ارزش  است.  ناخوشایند  پیاده  یا  و  اسب  با 
باعث کاهش میزان سرمایه گذاری  پایین زمین و مسکن 
در محالت شده است. پس از وقوع عوامل مذکور در سطح 
محله، روند مهاجرت جمعیت اصیل و محلی به سایر نقاط 
شهر افزایش می یابد که باعث تداوم و تشدید روند تخلیه 

می شود.
لذا بررسی این سه محله و ارائه  ی طرح و راهکار ویژه برای 
هر کدام از آن ها مسئله  ی اصلی این پژوهش می  باشد که 

به آن پرداخته شده است.
این پژوهش بر دو پرسش کلی استوار است:

تاریخی  بافت  در  چگونه  توسعه  محرک  پروژه  های   .1
شهری موجب تقویت احساس امنیت می شوند؟

2. مهم ترین عامل عدم احساس امنیت در بافت فرسوده 
چیست؟

۳. مبانی نظری
افزایش  باعث  تکنولوژي،  پیشرفت  هاي  و  صنعتي  انقالب 
جمعیت شد. این افزایش جمعیت در مراکز شهر بیش تر 
محیطي  و  اجتماعي  تعادل  هاي  در  آشفتگی  باعث  و  بود 

گردید.
۳-۱- بازآفرینی۱

در زمینه )مرمت و حفاظت شهری( واژه Regeneration تا 
حدودی معادل جدید Renewal به کار رفته است و خود 
واژه جدیدی نیست. اما به تدریج این واژه در مواجهه با 
پیدا  معنا  شهری  دگرگونی  منفی  پیامدهای  و  مختصات 
کرد. تجدید به معنای بازتولید یا بازسازی طبیعی، بخشی 
است.  شدن  ناپدید  شرف  در  که  است  زنده  کل  یک  از 

)غفاری و صابری 1396(.
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جدول ۱: لغت بازآفرینی به صورت تفکیکی از لحاظ معنی لغوی، معنی مفهومی و هدف، اصول و زمان اقدام

بازآفرینی

معاصرسازی بازآفرینی و تمدیدسازی نوشدن و به  روزشدن و از نو سربرآوردن معنای لغوی )معادل(

مطرح نمودن شخصیت و هویت متمایز، به وجود آوردن فضای شهری مدرن با مدنظر قرار دادن معنای مفهومی )تعریف(
خصوصیات فضایی )کالبدی و فعالیتی( گذشته 

بازسازی نمودن و نوسازی شخصیت و مرمت فضا با خصوصیات و ارزش های مکان قدیمی، بهبود فضا، هدف
یافتن هویت مستقل.

اصول
به وجود آوردن محیط مدرن که با خواسته های امروزی تناسب داشته باشد، نگهداری و محفوظ 

ماندن خصوصیات ارزشمند بافت قدیمی )در حالتی که مرمت شهری در حوزه بافت تاریخی انجام 
شود(، مرمت و تعریف دوباره ارزش های برتر به منظور جواب دهی به خواسته های امروزی

مستمر، مقطعی و بلندمدتزمان اقدام

)غفاری و صابری 1396(

۳-2- بازآفرینی شهري
بازآفرینی شهری را می توان راهی برای ارائه نتایج مطلوب 
از جمله استفاده بهتر و بیش تر از مناطق با زیرساخت های 
خوب و در دسترس، خدمات و مشاغل، اجتناب از حفظ 
کاهش  استفاده  نشده؛  مستغالت  و  امالک  سوداگرانه 
از  مختلف  مناطق  بین  فضایی  و  اجتماعی  نابرابری های 
شهر؛ توزیع متوازن هزینه ها و منافع در فرآیند شهرنشینی؛ 
مازاد  ارزش های  با  مرتبط  دستاوردهای  اجتماعی شدن 

.)Martins, Santos, and Pereira 2019( شهری دانست

۳-۳- محرک توسعه شهری
جدید  توسعه  استراتژی  شهری،  توسعه  محرکه  نیروی 
است که به عنوان ابزاری در استراتژی های تحول شهری 
می شود  استفاده  شهری(  تحول  و  احیا  مجدد،  )توسعه 
و  طراحی  انجام  شهری،  کاتالیزور   .)Francin 2015, 17(
سرمایه گذاری و سیاست و دیگر موارد وسیله ای می باشد 
که رسیدن به هدف ها را سرعت می بخشد در حقیقت این 
کم تر  بهره گیری  به  که  می باشد  راهبردی  سرعت دهنده 
و  می رساند  یاری  ساختمان سازی  و  انرژی  و  سرمایه  از 
از نوعی همکاری پشتیبانی و اشتراکی به منظور رسیدن 
بافت شهری )محیط  بر اساس  به هدف ها بهره می گیرد، 
شهری( تعریف می شود و عوامل خارجی بر روند و نتایج 

 .)Kongsombat 2010( آن تأثیر می گذارد

۳-4- بافت شهری
عبارت است از دانه بندی و در هم تنیدگی فضاها و عناصر 
شهری که با وجود ویژگی های محیط طبیعی و توپوگرافی 
در منطقه شهری، مثل بلوک ها و محله های شهری به طور 

متراکم یا گسسته، با نظمی خاص جایگزین شده اند.

۳-5- بافت فرسوده
فرسودگي که از جمله مهم ترین مشکالت مربوط به بافت 
و  تناسب  تعادل، عدم  بی نظمی، عدم  باعث  است  شهری 
بی قوارگی می شود. بنابر تعریفی که درمورخ 1388/11/2 
تصویب  به  ایران  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  در 
رسید بافت شهری فرسوده به مناطقی اطالق می شود که 
و  کالبدی  فرسودگی  دلیل  به  قانونی شهرها  در محدوده 
و  شده اند  آسیب پذیر  شهری  خدمات  فقدان  و  فیزیکی 
به  دارند.  زیست محیطی کمی  و  اقتصادی  فضایی،  ارزش 
دلیل فقر ساکنان و مالکان، این بافت ها قابل خودبازسازی 
نیستند. به عبارت دیگر بافت فرسوده شهری به مناطقی 
اطالق می شود که در محدوده قانونی شهرها دارای یکی 
 50 از  بیش  که  بلوک هایی   .1 باشند:  زیر  ویژگی  سه  از 
درصد ساختمان ها سالم و فرسوده هستند. 2. بلوک هایی 
 .3 باشد.  از شش متر  کم تر  معابر  درصد   50 از  بیش  که 
کوچک تر  ساختمان ها  درصد  از 50  بیش  که  بلوک هایی 
از 200 متر مربع هستند )شورای عالی شهرسازی و معماری 
شدن  بدتر  می توان  را  شهری  فرسودگی  مفهوم   .)1397
شرایط اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بافت شهری دانست. 
به طور کلی کاهش اثربخشی هر پدیده ای منجر به تخلیه 
آن می شود. وقتی زندگی در منطقه ای از شهر به هر دلیلی 
فرسودگی  در  منطقه  آن  شهری  بافت  می شود،  متوقف 
است )Rosemary 2005, 9(، از آن جا که وجود عامل ها 
کیفی  ارزش های  شدن  کم  باعث  گوناگون  عنصرهای  و 
محیطی،  عملکردی،  فیزیکی،  منظر  )از  انسانی  محیط 
اقتصادی و اجتماعی( می شود و با کاهش ارزش مسکن، 
و  پیدا می کند  توقف  بافت ها  نوسازی  و  بازسازی  به  میل 
می یابد  افزایش  مستقر  جمعیت  در  مهاجرت  به  تمایل 
که  داشت  توجه  باید  حال  عین  در   .)1382 )جهانشاهی 
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تفاوت بافت فرسوده با بافت تاریخی در این است که بافت 
تاریخی بافتی قدیمی است که دارای ارزش بوده و بخش 
و  منطقه  آن  فرهنگی  و  باستانی  میراث  از  مهمی  بسیار 
کشور محسوب و بنابراین مراقبت می شود. این در حالی 
است که پارچه های فرسوده فاقد این ارزش ها بوده و از نظر 
مقاومت مواد از کیفیت بسیار پایینی برخوردار بوده و در 

آستانه انقراض قرار دارند.

۳-6- امنیت
شامل  هم چنین   "Secures" التین  ریشه  از  امنیت، 
بیم،  استرس،  جراحت،  تهدید،  »خطر،  مانند  موضوعاتی 
دغدغه با وجود آرامش، اطمینان، راحتی، اعتماد، قضاوت، 
تضمین« است که در لغت به معنای نترسیدن و نگرانی 

است )ماندال 1387؛ صالحی 1387، 92-86(.

4. روش پژوهش
و  بوده  کاربردی  توسعه  ای،  هدف  لحاظ  به  پژوهش  این 
رویکرد روش  شناسی آن نیز ترکیبی )کمی- کیفی( است. 
مشکالت  بررسی  جهت  و  هدف  به  دست  یابی  به  منظور 
خط  مشی  و  روش  کردن  مشخص  برای  محالت  این 
پژوهش، شاخص  های مورد نیاز برای دست  یابی به اهداف 
مدل  از  استفاده  با  و سپس  گرفتند  قرار  شناسایی  مورد 
SWARA به تجزیه وتحلیل پرسش نامه خبرگان پرداخته 
شد، هم چنین به این دلیل که قطعیتی در یافته های کمی 
نیست، با استفاده از مشاهدات و مصاحبه با اهالی محله ها 
به صورت میدانی از روش ترکیبی )کمی- کیفی ( استفاده 

کردیم. 

4-۱- جامعه آماری
جامعه آماري پژوهش حاضر ساکنین سه محله  ی قدیمی 
و فرسوده در شهرهای کرمان، اصفهان و شیراز می  باشند.

4-2- شیوه انتخاب نمونه
غیراحتمالی  صورت  به  پژوهش  این  نمونه  انتخاب  شیوه 
است و انتخاب نمونه به جای تکیه بر عامل شانس، با کمک 
قضاوت انسان انجام می شود. بنابراین، شانس ورود هر یک 
از واحدهای جامعه در نمونه نامشخص و نامشخص است.

4-۳- ابزارهای جمع  آوری داده  های پژوهش
از مطالعات  در پژوهش فعلی به منظور گرد آوری داده ها 
اصلی  ابزار  و  روش ها  است.  شده  استفاده  کتابخانه ای 
گردآوری داده ها اسناد، مشاهدات، مصاحبه و پرسش نامه 
از  داده ها  گرد آوری  منظور  به  فعلی  پژوهش  در  است. 
بهره  صورت گرفته  مصاحبه های  و  پرسش نامه  مشاهدات، 
گرفته شده است. یکی از وسیله های به دست آوردن داده 
در پژوهش های پیمایشی پرسش نامه می باشد که مستقیماً 

داده ها را جمع آوری می کند.

4-4- روایی پرسش نامه
روایی به این معناست که اندازه و محتوای پرسش نامه یا 
گویه های درون وسیله گرد آوری داده ها، متغیرها و عنوان 
را به صورت کامال دقیق بسنجد. به این معنا که داده های 
گرد آوری شده به وسیله پرسش نامه بیش تر از خواسته های 
درباره  نیاز  مورد  داده های  از  بعضی  و  نمی باشد  تحقیقی 
سنجش متغیرها در محتوای پرسش نامه حذف نگردیده و 
یا به عبارتی همین موضوع را نشان می دهد. پرسش نامه از 
نظر روایی صوری مورد تایید خبرگان پژوهش قرار گرفت.

4-5- پایایی ابزارگردآوری
یکی از خصوصیت های تکنیکی یک پرسش نامه پایایی یا 
قابلیت اطمینان می باشد و به میزانی مربوط می شود که 
ابزار در شرایط یکسان نتایج یکسانی را ارائه می دهد. به 
این است که پرسش نامه  بیانگر  این مفهوم  عبارت دیگر، 
را  موضوع  متغیر  یا  ثابت  خصوصیت های  میزان  چه  تا 
آلفای  ضریب  از  تحقیق  این  در  می کند.  اندازه گیری 
کرونباخ که به طور کلی باالی 0.7 قابل قبول است برای 

به دست آوردن پایایی پرسش نامه استفاده شد.
شده  استفاده  کرونباخ  آلفاي  محاسبه  برای  زیر  رابطه  از 

است:
k
k S
1 1

ii

k

2

2

1a
v

= - -
=d n/

که در آن:
 k = تعداد سواالت، 

Si = واریانس سوال i ام، 
2

2v = واریانس مجموع کلي سواالت.
جهت این کار، به کمک نرم افزار آماري SPSS با استفاده از 
داده هاي به دست آمده از پرسش نامه  مقدار ضریب پایایی 

به شیوه آلفاي کرونباخ محاسبه شد. 

جدول 2: اندازه آلفاي کرونباخ ابزار اندازه گیری

نتیجه آلفای کرونباخشمار عامل هابعد

تایید270.811کل پرسش نامه

این  برای  فوق  جدول  به  توجه  با  کرونباخ  آلفای  مقدار 
پرسش نامه 0.811 است که نتیجه مطلوب و نشان دهنده 
قابل  اطمینان  اندازه گیری ضریب  ابزار  این  که  است  این 

پذیرش دارد. 
4-6- روش سوارا2

از جمله شیوه های تصمیم  گیری چند شاخصه  این روش 
زیرمعیارها  و  معیارها  وزن  محاسبه  آن  هدف  که  بوده 
زاوادسکاس  کرسولین،  وسیله  به  شیوه  این  می باشد. 
آن،  در  که  گردید  معرفی   2010 سال  در  تورکسیس  و 
معیارها طبق ارزش رتبه  بندی می گردند. در این روش به 
مهم ترین معیار رتبه یک و به کم اهمیت ترین معیار رتبه 
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آخر داده می شود. سرانجام این معیارها مطابق مقدارهای 
فن  این  می گردند.  رتبه بندی  نسبی  اهمیت  میانگیِن 
اساس  بر  و  قضاوتی  کامال  صورت  به  که  است  شیوه ای 
نظرهای متخصصان بوده که در آن خبرگان )پاسخگویان( 

دارند.  معیارها  وزن  کردن  مشخص  در  با اهمیتی  اثر 
ذیل  اساس شکل  بر   SWARA تکنیک  به  کارگیری  روند 

می  باشد.

SWARA شکل ۱: الگوریتم اجرای

4-7- مرحله های شیوه سوارا
شیوه  مبنای  بر  وزن  دهی  منظور  به  اصلی  مرحله های 

SWARA این گونه می باشد:
خبرگان  نظر  مورد  معیارهای  معیارها:  کردن  مرتب   .1
درجه  با  مطابق  و  نهایی  معیارهای  عنوان  تحت  نخست 
در  معیارها  لذا،  می گردند.  مرتب  و  گزینش  اهمیت، 
اصلی ترین  و  می باشند  کم  اهمیت  تر  پایین تر  رده های 

معیارها در مرتبه های باال قرار خواهند گرفت. 
)Sj(: هر یک  معیار  نسبی هر  اهمیت  2. مشخص کردن 
از معیارها در این گام باید در مقایسه با شاخص با ارزش 
پیشین تعیین شود که در این پروسه، این مقدار با Sj نشان 

داده می شود.
اندازه  از  تابعی  این ضریب   :Kj نمودن ضریب  3. حساب 
از معادله زیر  بهره گیری  با  اهمیت نسبی هر معیار است 

حساب می شود.
K S 1i i= +

وسیله  به  معیار:  هر  نخستین  وزن  کردن  حساب   .4
در  می شود.  اندازه گیری  معیارها  نخست  وزن  زیر  معادله 
این معادله باید به این نکته دقت کرد که پراهمیت ترین 
با  مساوی  که  می باشد  نخست  معیار  وزن  شاخص همان 

یک در نظر گرفته می شود.
q K

q
j

j

j 1
=

-

در  شاخص  ها  نهایی  وزن  نرمال:  نهایی  وزن  محاسبه   .5
آخرین گام از روش SWARA که وزن نرمال  شده است، از 

طریق رابطه ذیل محاسبه می  شود.

q

q
w

j

j

j = /
5. موقعیت منطقه  های مورد مطالعه پژوهش

شیراز،  محله سنگ سیاه  پژوهش سه  موضوع  به  توجه  با 
قرار  بررسی  مورد  اصفهان  هارونیه  و  کرمان  قلعه محمود 

گرفت.

5-۱- محله سنگ  سیاه شیراز
محله سنگ سیاه  قدیمی  بافت  حاشیه  محله های  از  یکی 
است. این محله از نظر ارتباط درون محله ای بهتر است و 
دسترسی سطح دوم آن ها واضح تر است. کاربری مسکونی 
کاربری غالب این محله است. محله سنگ سیاه نام محله ای 
بر  بالغ  جمعیتی  و  هکتار   80 تقریبی  مساحت  با  بزرگ 
4694 نفر در جنوب غربی بافت تاریخی است و یکی از 
اصلی ترین مناطق ساختاری بافت تاریخی این شهر است. 
منطقه  شهرداری  اختیار  در  محله  این  حاضر  حال  در 
تاریخی و فرهنگی منطقه 8 )سایت شهرداری منطقه 8( 
می باشد و در زمان کریم خان زند حصار جدیدی در اطراف 
شهر و تعدادی دروازه ساخته شد. تعداد دروازه ها به شش 
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عدد کاهش یافت و برخی از مناطق ادغام شدند. این محله 
از ادغام دو محله دیگر محله باهلیا و درب کازرون شکل 
از  یکی  را  باهلیه  محله  می توان  آن  از  قبل  است.  گرفته 
آن  در  بزرگی  گورستان  که  دانست  حاشیه ای  محله های 
وجود داشت. سابقه تأسیس محله درب کازرون به زمان 
این  تبدیل شد.  ویرانه  به  بعدها  برمی گردد که  اینجو  آل 
از شرق به  از شمال به محله سرباغ و میدان شاه،  محله 
سردوزک و از جنوب و غرب به حصار شهر محدود می شد. 
در ضلع غربی این محله، نزدیک دیوار شهر، خندقی بود 

ابوالحسن خان مشیرالملک آن را به باغی معروف به  که 
باغ خندق و باغ مشیر تبدیل کرد. بین سردزک و محله 
سنگ سیاه نیز باغی وجود دارد که توسط اتابک ابوبکر بِن 
سعد یکی از اتابک های ایرانی در قرن هفتم تأسیس شده 
است و این باغ به باغ اتابک )باغ فیروزه ای( معروف است. 
محله سردزک سرباغ معروف به باغ صاحب دیوان )بهجت 
بود که توسط فتحعلی خان صاحب دیوان در  باغی  باغ( 

دوره قاجار ساخته شد )مهندسین مشاور پرداراز 1390(.

شکل 2: موقعیت محله سنگ  سیاه شیراز )مقیاس ۱:500(

5-2- محله قلعه  محمود کرمان
هکتاری   115.356 محله های  از  یکی  قلعه محمود  محله 
است که در منتهی الیه جنوب غربی کرمان می باشد. محله 
طرف  از  امام  خیابان  به  کنونی  موقعیت  در  قلعه محمود 
خیابان  به  و  شرق  طرف  از  پیروزی  خیابان  به  و  شمال 
طالقانی از طرف غرب و به خیابان مطهری از طرف جنوب 
منتهی می گردد. نیز در قدیم در نزدیکی محله های قدیمی 
محله قلعه محمود، ریگ آباد، میدان قلعه و گودال خشت 
محله قرار داشته است. در برخی از کتب تاریخی درباره 
تاریخ محله قلعه محمود آمده است: "قلعه محمود توسط 
حاکم کرمان محمود افغان در سال 1134 قمری ساخته 
است  شده  مشخص  دیگر  کتاب های  برخی  در  اما  شد". 
زیرا در دوره  ندارد،  افغان  به محمود  قلعه ربطی  این  که 
کوتاه حکومت محمود افغان فرصتی برای ساختن چنین 
قلعه ای وجود نداشته است، از سوی دیگر، خرابه های قلعه 
و خندق های اطراف آن حکایت از قدمت بیش تر بنا دارد 

شهرهای  )تاریخ  کتاب  طبق  قلعه  این   .)1387 )احمدی 
در  قلعه  این  است.  قمری  هجری  ششم  تا  پنجم  ایران( 
زمان سالطین سلجوقی در قرن هفدهم میالدی ساخته 
شد و نام آن قلعه دشت بود. محمود افغان در مواقع لزوم 
می گرفت.  بهره  قلعه  این  از  شهر  نمودن  دفاع  منظور  به 
به همین دلیل به قلعه محمود نیز معروف است. بنابراین، 
محله  تاریخچه  کنیم،  پایه گذاری  را  وزیری  نظریه  اگر 
اگر  و  برمی گردد  پیش  سال   300 حدود  به  قلعه محمود 
نظریه استاد قدیمی پاریسی )که به نظر صحیح می رسد( 
مالک قرار گیرد، قدمت محله مذکور به قبل برمی گردد. 
محله های  از  یکی  قلعه محمود  محله  پیش  سال   900 تا 
قدیمی و اصلی کرمان بود که با طی زمان و در سال های 
توسعه  برای  قلعه  این  اطراف  دیوارهای  و  برج ها  اخیر 
جاده ها و یا ساخت تاسیسات شهری جدید تخریب شده و 
خندق های اطراف آن شکل گرفته است. آن ها نیز تخریب 

شده، تسطیح و بناهای جدیدی به جای آن ساخته شد.

شکل ۳: موقعیت محله قلعه  محمود کرمان )سمت چپ: محالت تاریخی شهر کرمان، شماره ۳0، محله قلعه  محمود؛ 
سمت راست: محدوده فعلی محله قلعه  محمود( )مقیاس ۱:۱00(
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5-۳- محله هارونیه اصفهان
قرار  هارونیه  محله  عتیق  میدان  گوشه جنوب شرقی  در 
 174276 جمعیت  نفر   640 با  محله  این  مساحت  دارد. 
نفر در  تراکم جمعیت در کل محله 37  است.  متر مربع 
هکتار است. در گذشته از سردر هارونیه به عنوان اولین 
خیابانی که درباریان در اصفهان از آن عبور می کردند به 

زبان اهالی سابق یاد می کردند و اولین شهرداری اصفهان 
در این خیابان قرار دارد. ساختمان های مسکونی در این 
منطقه اغلب از نظر ساختاری کیفیت خوبی ندارند. از نظر 
اجتماعی اکثریت ساکنان این منطقه را افراد کم درآمد، 
غیر بومی و مهاجر )افغان و مهاجر چهارمحال بختیاری( 

تشکیل می دهند )قالنی 1396(.

شکل 4: موقعیت محله هارونیه اصفهان

)www.google.com/intl/fa/earth/(

6. یافته  ها و بحث
آنالیز  پژوهش،  هر  قسمت های  اهمیت ترین  پر  جمله  از 
داده ها است. هرگونه خطا یا عدم دقت در چنین قسمتی 
نتایج ناصحیح شود. گزینش شیوه  ممکن است منجر به 
از  تا  فراوانی می رساند  یاری  پژوهشگر  به  تحقیق درست 
داده های  و  دیتا ها  کند.  جلوگیری  تحقیق  در  خطا  بروز 
منظور  به  که  می باشند  خامی  منابع  گرد آوری شده 
پیاده سازی نتایج خود نیاز به تجزیه و تحلیل با ابزارهای 
اهداف  به  دستیابی  برای  دلیل  همین  به  دارند.  مناسب 
به سواالت تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ها  و پاسخگویی 

انجام شد.

6-۱- شیوه تجزیه و تحلیل
در این قسمت به آنالیز داده های تحقیق پرداخته می شود 

پروژه های  مفهومی  مدل  تبیین  تحقیق  این  از  هدف  و 
امنیت  احساس  توسعه  بر  تاکید  با  توسعه  ارتقاء دهنده ی 
در فرآیند تحول شهری است. تمامی محاسبات در برنامه 

اکسل انجام شد.

6-2- آمار توصیفی شرکت کنندگان
این بخش دموگرافیک پاسخ دهندگان را از نظر جنسیت، 
تعداد  تا  می کند  توصیف  تحصیالت  و  کاری  تجربه  سن، 

پاسخ دهندگان به نظرسنجی مقایسه زوجی را بیابد. 

6-2-۱- جنسیت
با توجه به جدول 3، 80 درصد از پاسخ  دهندگان مرد و 

20 درصد زن بوده اند.

جدول ۳: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت

درصد فراوانیفراوانیجنسیت
1680مرد
420زن

شکل 5: جنسیت پاسخ  دهندگان



250

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
01
یز
پای
.4

ه0
مار

ش


6-2-2- سن
با توجه به جدول 4، گروه سنی 30 تا 40 سال بیش ترین 
 50 تا   40 بین  و سن  است  بوده  پاسخ  دهندگان  فراوانی 

سال کم  ترین فراوانی می باشد است که فقط بیست درصد 
از پاسخگویان را تشکیل می دهند.

جدول 4: توزیع فراوانی مربوط به سن

درصد فراوانیفراوانیسن
301050 تا 40
40420 تا 50

630باالتر از 50

شکل 6: سن پاسخ  دهندگان

6-2-۳- سابقه کار
در جدول 5، سابقه کاری بین 10 تا 15 سال بیش ترین 

درصد   20 با  سال   15 از  بیش  و  بوده اند  پاسخ دهندگان 
کم  ترین فراوانی مربوط به سابقه کار است.

جدول 5: توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار

درصد فراوانیفراوانیسابقه خدمت
5630 تا 10 سال
101050 تا 15 سال
420بیش از 15 سال

شکل 7: سابقه کار پاسخ  دهندگان

6-2-4- تحصیالت
نظر به جدول 6، مدرک کارشناسی با 50 درصد بیش ترین 

 10 با  دکتری  مدرک  و  هستند  پاسخ دهندگان  فراوانی 
درصد کم  ترین فراوانی است.

جدول 6: توزیع فراوانی مربوط به تحصیالت

درصد فراوانیفراوانیتحصیالت
1050کارشناسی

840کارشناسی  ارشد
210دکتری
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شکل 8: تحصیالت کار پاسخ  دهندگان

6-۳- معرفی عوامل پژوهش
توسعه  محرک  پروژه  های  شاخص   31 بخش  این  در 
نخست بر طبق مرور ادبیات و پیشینه پژوهش در فرآیند 
بازآفرینی شهری با تاکید بر بهبود احساس امنیت در سه 
بعد شناسایی و استخراج شد که طی پرسش نامه  ای از 20 

نفر از خبرگان جهت بومی  سازی این عوامل خواسته شد 
امتیاز  هر شاخص  به  لیکرت  پنج  تا  یک  که طبق طیف 
دهند. بعد از آن محاسبات میانگین امتیازات هر شاخص 

مشخص شد که در جدول ذیل آورده شده است.

جدول 7: ارزیابی شاخص  ها

میانگین نظراتشاخصبعدردیف
4.5تجهیز و گسترش شبکه  های عمومیمحرک توسعه1
3.85احیای میراث فرهنگی موجود در محله2
4.3توسعه و تامین خدمات شهری3
4.15باززنده  سازی مناظر و فضاهای شهری4
3.8حکمروایی ساکنین )برنامه  ریزی از پایین به باال(5
3.7توانمندسازی ساکنین6
4فرهنگ  سازی7
4.35درون  سازی اشتغال ساکنین8
4مقیاس فضاامنیت9
2.8مبلمان شهری10
4.15فرم فضا11
4.35نفوذپذیری قلمروها12
4.6نور و تاریکی13
3.9آشنا بودن فضا14
3.9حس تعلق به محیط15
3.4تراکم جمعیت16
4.8نظارت اجتماعی17
4.45شاخص بهبود وضعیت اشتغال ساکنینبازآفرینی18
4.65جذب سرمایه  ی داخلی19
3.35جذب خانواده  ها با درآمد سرانه  ی باال20
3.55جذب گردشگر خارجی21
4.15شاخص بهبود کیفیت زندگی ساکنین22
3.15قشری شدن فضا23
4.1حفظ و احیای هویت محله24
4.15خلق فضاهای جدید فعالیتی25
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میانگین نظراتشاخصبعدردیف
26

بازآفرینی

3.65تنوع فرم و اندازه
3.3محصور  سازی و ساخت زمین  های بایر27
3.9انتقال کاربری  های ناسازگار28
4.65دست  یابی به اقتصاد پایدار29
4.65شکل  گیری شهر پایدار30
4حمل و نقل پایدار31

 SWARA 6-4- نتایج روش
در این بخش وزن و اهمیت شاخص ها با کمک شیوه سوارا 
مرتب سازی  روش  این  در  مرحله  اولین  می شود.  تعیین 
شاخص ها به ترتیب نزولی )باال به پایین( بر اساس اهمیت 
میانگین  از  استفاده  با  می توان  را  فرآیند  این  آن هاست. 
ابعاد  برای  شاخص  ارزیابی  جدول  در  ارائه شده  نمرات 

مختلف زیر انجام داد. 
- محاسبه وزن شاخص  های بعد "محرک توسعه": نخست 
در جدول ارزیابی، با توجه به میانگین نمرات شاخص های 
بعد محرک رشد به ترتیب نزولی فهرست شده و بر اساس 

الگوریتم سوارا وزن شاخص ها محاسبه می شود. 

جدول 8: وزن شاخص  های بعد "محرک توسعه"

SjKjqjWjمیانگین امتیازنام معیار

110.1793-4.500تجهیز و گسترش شبکه  های عمومی

4.3500.1501.1500.8700.1559احیای میراث فرهنگی موجود در محله

4.3000.0501.0500.8280.1485توسعه و تامین خدمات شهری

4.1500.1501.1500.7200.1291باززنده  سازی مناظر و فضاهای شهری

4.0000.1501.1500.6260.1123حکمروایی ساکنین )برنامه  ریزی از پایین به باال(

3.8500.1501.1500.5450.0976توامندسازی ساکنین

3.8000.0501.0500.5190.0930فرهنگ  سازی

3.7000.1001.1000.4710.0845درون  سازی اشتغال ساکنین

میراث  "احیای  یعنی  دوم  شاخص  وزن  مثال  عنوان  به 
فرهنگی موجود در محله" به صورت زیر محاسبه می  شود:

میانگین شاخص "احیای میراث فرهنگی موجود در محله" 
باالتر خود  با معیار  باید هر معیار  با 4.35 می  باشد.  برابر 
می شود  بیان  رو  این  از  شود؛  مقایسه   Sj محاسبه  جهت 
میانگین شاخص "احیای میراث فرهنگی موجود در محله" 
به چه اندازه از شاخص باالتر خود یعنی "تجهیز و گسترش 
شبکه  های عمومی" کم  تر است که جواب 0.15 می  شود به 

بیان ریاضی داریم:
Sj=4.5- 4.35=0.15

به  نمود.  حساب  را   Kj اندازه  است  الزم  دوم  مرحله  در 
منظور حساب نمودن مقدار Kj باید Sj را با عدد یک اضافه 

کرد به عبارت دیگر داریم:
Kj=Sj + 1=0.15+ 1=1.15

مقدار وزن خام )qj( در گام سوم محاسبه می  شود که از 
رابطه زیر به دست می  آید:

1.15
1 0.87q K

q
j

j

j 1 == =
-

از نرمال کردن مقادیر وزن خام در گام چهارم نیز وزن هر 
معیار به دست می  آید که جهت نرمال سازی باید هر وزن 

خام را بر مجموع اوزان خام تقسیم کرد.
"محرک  بعد  در  شاخص  ها  وزن  دهی  نتایج  به  توجه  با 
با  منطقه  عمومی  شبکه  های  گسترش  و  تجهیز  توسعه"، 
وزن 0.1793 رتبه اول را کسب کرده است. که در شکل 

9 نیز آورده شده است.
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شکل 9: وزن شاخص  های بعد "محرک توسعه"

6-4-۱- محاسبه وزن شاخص  های بعد "امنیت"
طبق  بر  نزولی  صورت  به  امنیت  بعد  شاخص های  ابتدا 
به طریق  آن  آز  بعد  و  امتیازات مرتب می شوند  میانگین 

مشابه، وزن معیارها با الگوریتم سوارا محاسبه می گردد که 
در جدول ذیل آورده شده است. بر این اساس مقیاس فضا 

با وزن 0.2044 رتبه اول را کسب کرده است.

جدول 9: وزن شاخص  های بعد "امنیت"

SjKjqjWjمیانگین امتیازنام معیار

110.2044-4.800مقیاس فضا
4.6000.2001.2000.8330.1703مبلمان شهری

4.3500.2501.2500.6670.1363فرم فضا
4.1500.2001.2000.5560.1135نفوذپذیری قلمروها

4.0000.1501.1500.4830.0987نور و تاریکی
3.9000.1001.1000.4390.0898آشنا بودن فضا

3.9000.0001.0000.4390.0898حس تعلق به محیط
3.4000.5001.5000.2930.0598تراکم جمعیت

2.8000.6001.6000.1830.0374نظارت اجتماعی

شکل ۱0: وزن شاخص  های بعد "امنیت"

6-4-2- محاسبه وزن شاخص  های بعد "بازآفرینی"
ارزیابی  جدول  در  بازآفرینی  بعد  شاخص  های  نخست 
شاخص  ها به صورت نزولی طبق میانگین امتیازات مرتب 
با  معیارها  وزن  مشابه،  روشی  به  آن  از  بعد  و  می گردند 
آورده  بعد  الگوریتم سوارا حساب می گردد که در جدول 

درآمد  با  خانواده  ها  جذب  شاخص  سه  طبق  است.  شده 
بهبود  شاخص  و  داخلی  سرمایه  ی  جذب  باال،  سرانه  ی 
وضعیت اشتغال ساکنین با وزن 0.119 رتبه اول را کسب 

کرده است.
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جدول ۱0: وزن شاخص  های بعد "بازآفرینی"

SjKjqjWjمیانگین امتیازنام معیار

110.1190-4.650جذب خانواده  ها با درآمد سرانه  ی باال
4.6500.0001.0001.0000.1190جذب سرمایه  ی داخلی

4.6500.0001.0001.0000.1190شاخص بهبود وضعیت اشتغال ساکنین
4.4500.2001.2000.8330.0991جذب گردشگر خارجی

4.1500.3001.3000.6410.0763شاخص بهبود کیفیت زندگی ساکنین
4.1500.0001.0000.6410.0763قشری شدن فضا

4.1000.0501.0500.6110.0726حفظ و احیای هویت محله
4.0000.1001.1000.5550.0660خلق فضاهای جدید فعالیتی

3.9000.1001.1000.5050.0600تنوع فرم و اندازه
3.6500.2501.2500.4040.0480محصوری  سازی و ساخت زمین  های بایر

3.5500.1001.1000.3670.0437انتقال کاربری  های ناسازگار
3.3500.2001.2000.3060.0364دست  یابی به اقتصاد پایدار

3.3000.0501.0500.2910.0346شکل  گیری شکل شهر پایدار
3.1500.1501.1500.2530.0301حمل و نقل پایدار

شکل ۱۱: وزن شاخص  های بعد "بازآفرینی"

6-4-۳- محاسبه وزن معیارهای اصلی
میانگین  معیار  هر  زیرمعیارهای  لیکرِت  امتیازات  از  ابتدا 
گرفته می شود تا امتیاز معیار اصلی مشخص شود؛ سپس 
در  امتیازات  میانگین  اساس  بر  نزولی  به صورت  معیارها 
به  آن  از  بعد  می شوند.  مرتب  شاخص ها  ارزیابی  جدول 

محاسبه  سوارا  الگوریتم  با  معیارها  وزن  مشابه،  طریق 
رو  این  از  است.  آورده شده  ذیل  در جدول  که  می گردد 
کرده  را کسب  اول  رتبه  وزن 0.3544  با  توسعه  محرک 
است. امنیت با وزن 0.3244 رتبه دوم و بازآفرینی با وزن 

0.3211 رتبه سوم را کسب کرده است. 

جدول ۱۱: وزن معیارهای اصلی

SjKjqjWjمیانگین امتیازاتنام معیار

110.3544-4.081محرک توسعه
3.9890.0921.0920.9150.3244امنیت

3.9790.0101.0100.9060.3211بازآفرینی



255
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

تاثیر پروژه  های محرک توسعه بر بهبود احساس امنیت در 
فرآیند بازآفرینی شهری
شماره صفحه مقاله: 243-258

14
01
یز
پای
.4

ه0
مار

ش


شکل ۱2: وزن معیارهای اصلی

7. نتیجه  گیری
معیارهای  رتبه بندی  خصوص  در  آمده  دست  به  نتایج 

اصلی و نیز مهم ترین زیرمعیارهای آن ها در قالب جداول 
12 و 13 قابل مشاهده است.

جدول ۱2: رتبه معیارهای اصلی

رتبهمعیار
اولمحرک توسعه

دومامنیت

سومبازآفرینی

جدول ۱۳: مهم  ترین زیرمعیارها در هر معیار

مهم  ترین زیرمعیارمعیار
تجهیز و گسترش شبکه  های عمومیمحرک توسعه

مقیاس فضاامنیت

جذب خانواده  ها با درآمد سرانه باالبازآفرینی

سادگی  به  شهری  محله  های  کهن  سازمان  به  بازگشت 
اساس  بر  محله  بازآفرینی  سویی  از  اما  نیست،  عملی 
نیازها و مقتضیات زمانه و جایگاه فرهنگی و تاریخی کهن 
محله های  اقتصادی  و  اجتماعی  نظام  می تواند  محله ها 
تاریخی شهر و ساختار کالبدی آن را حفظ کند. بافت  های 
تاریخی بخشی از پیکره و بدنه  ی شهر هستند که با توجه 
به ارزش  های کالبدی، عملکردی- اقتصادی و فرهنگی ای 
از ستون  های هویت شهر می  باشند، بستر  که دارند یکی 
و کالبد این بافت  ها که معموال نمادی از روابط فرهنگی- 
تاریخی گذشته  ی شهر هستند در مرکز شهر واقع شده  اند 
عنوان  به  و  است  یافته  گسترش  شهر  نقاط  آن  از  و 
شناسه  ی کالبدی- هویتی شهر شناخته می  شوند. آن چه 
است  آینه  ای  می  دهد  نشان  ما  به  شهر  قدیمی  بافت  که 
تمام  نما از نظامات و ایدئولوژی  های حاکم، فرهنگ و روابط 
شهروندان، ویژگی  های محیط طبیعی که در معماری، نوع 
مصالح، شبکه  ی معابر و نحوه  ی استقرار نوع دفاع شهری و 
نوع ساخت هویدا است. بافت کهن شهرهای کرمان، شیراز 
قلعه  محمود  محله  های  محدوده  های  به ویژه  اصفهان  و 
بر  مضاف  اصفهان  هارونیه  ی  و  شیراز  کرمان، سنگ  سیاه 
این که انعکاس دهنده تاریخ پیشرفت و تحول های فرهنگی 

تمدن  و  فرهنگ  از  آثاری شاخص  زمان هستند  در گذر 
کشور را در مقیاس ملی و جهانی در خود جای داده  اند، 
این محالت و مجموعه  های فرهنگی دارای هویت، در گذر 
زمان بر اثر فرسودگی، تغییر در شرایط زندگی شهروندان، 
دچار  جمعیتی  جابه  جایی  های  و  مسئولین  بی  توجهی 
فرسودگی، رخوت و دگرگونی ساختاری جمعیتی شده  اند 
و شدیدا برای حفظ هویت خود نیازمند رویکردی جامع 
برای بهسازی و نوسازی خود هستند. در دوره  های اخیر 
به ویژه بعد از اصالحات ارضی و انقالب اسالمی باعث شد 
مهاجران و افراد طبقات کم  درآمد در این نقاط مستقر شده 
و طبقات پردرآمد که خاستگاه  شان این محالت بوده است 
به نقاط و محالت جدید و مدرن نقل مکان کنند و قدرت 
اقتصادی و امکانات مالی برای نوسازی و بهسازی به حداقل 
امکانات  تغییرات رخ نمی  داد  این  اگر  برسد در حالی که 
مالی این طبقات می  توانست نوسازی و بهسازی فضاهای 
کالبدی- فیزیکی و روحیه  ی هویت بافت را حفظ کند و 
دوره  ی گذار آن قدر طوالنی نشود که امروزه نیاز باشد که 
دستگاه  های مربوطه با هزینه و برنامه  های گوناگون هویت 
محالت را حفظ کنند و نوسازی و بهسازی در نقاطی انجام 
دهند که خانه  های چندهزارمتری ساکنین سابق که روزی 
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می  کردند  زندگی  آن  در  شهر  مرفه  و  اصیل  خانواده  های 
امروزه محل زندگی مهاجرین شده یا به انبار کاال تبدیل 

شده باشند.

جدول ۱4: مقایسه تطبیقی سه محله )ویژگی  ها و پتانسیل  ها؛ معضالت و مشکالت(

معضالت و مشکالتویژگی  ها و پتانسیل  هامحله

محله سنگ  سیاه شیراز

مرکزیت  تاریخی،  نمادهای  و  بناها 
فعالیت  های تجاری در گذشته، پتانسیل  های 
تنوع  فرهنگی،  قومی-  التقاط  مذهبی، 
عملکرد، محور ارتباطی پیروزی و سیبوییه.

ساکنین  مهاجرت  نامناسب،  نورپردازی 
بومی، مشکالت فرم و کالبد، تصویر ذهنی 
عدم   جذب  بافت،  شهروندان  نادرست 

گردشگر وعدم   وجود سلسله  مراتب مسیر.

محله قلعه  محمود کرمان

مجاورت با بازار اصلی، هویت فضایی، وجود 
دستی  صنایع  عرضه  جمعی،  خاطرات 
کرمان، وجود فضاهای تجاری- اقتصادی، 
نزدیکی به خیابان امام و حس تعلق ساکنین.

نورپردازی نامناسب و خیابان و کوچه  های 
غیرارگانیک، بافت کالبدی فرسوده، نداشتن 
عملکرد منحصربه  فرد، مهاجرت ساکنین و 

جدایی از بازار اصلی با انقطاع خیابان.

محله هارونیه اصفهان

نظم  دارای  شهری،  نظام  های  وجود 
ارگانیک، ساختار تجاری- توریستی، وجود 
مراکز فرهنگی، وجود مرکز ارتباطی میدان 
شاه به میدان امام علی، نزدیکی به مرکز و 

حفظ هویت فضایی.

عدم  انطباق برنامه  های گوناگون با یکدیگر، 
تنزل  ساکنین،  اقتصادی  قدرت  تضعیف 
اجتماعی- فرهنگی، انقطاع ارتباط فضایی 

و تبدیل شدن به حالت انبار.

پروژه  های  تاثیر  تببین  هدف  با  که  حاضر  پژوهش  در 
محله  ی  سه  شد؛  انجام  امنیت  روی  بر  توسعه  محرک 
هارونیه  ی اصفهان، سنگ  سیاه شیراز و قلعه  محمود کرمان 
تجزیه  نتایج  و  شدند  انتخاب  مطالعاتی  مورد  عنوان  به 
که  داد  نشان  ما  به   SWARA مدل  در  داده  ها  تحلیل  و 
پروژه  های محرک توسعه نسبت به بحث امنیت و بازآفرینی 
می  توانند تاثیر بسیار بهتر و مناسب  تری را بر روی احیای 
عمومی،  و گسترش شبکه  های  تجهیز  و  بگذارند  محالت 
تامین خدمات شهری،  و  توسعه  فرهنگی،  میراث  احیای 
باززنده  سازی مناظر، توانمند  سازی ساکنین و درون  سازی 
اشتغال ساکنین به ترتیب مهم  ترین نقش زیرشاخص   را در 
بحث پروژه  های محرک توسعه ایفا کرده و تاثیر باالیی بر 
میزان احساس امنیت ذهنی ساکنین داشته که نیاز است 

مناسب  توسعه  ای  توسعه،  محرک  پروژه  های  تببین  با  تا 
گرفته  انجام  آن ها  کالبد  و  ساختار  و  محالت  هویت  در 
در سه  گیرند. هم چنین  قرار  نوسازی  و  بهسازی  مورد  و 
هارونیه  و  کرمان  قلعه  محمود  شیراز،  سنگ  سیاه  محله  ی 
اصفهان؛ نتایج نشان می  دهد که پروژه  های محرک توسعه 
امنیت  احساس  تقویت  موجب  شهری  تاریخی  بافت  در 
در  امنیت  احساس  عدم  عامل  مهم  ترین  می  شوند چراکه 
بافت  نامطلوب  کالبدی  ساختار  و  شکل  فرسوده،  بافت 
است. در مجموع می  توان این گونه بیان کرد که در فرآیند 
بازآفرینی شهری که هدف، خلق محله  های خوب از همه  ی 
جوانب هست، بایستی پروژه های محرک توسعه در قالبی 
و  امنیت  احساس  بر  تأکید  با  و سرمایه  گذاری  مشارکتی 

کاهش جرم انجام گیرند.

پی نوشت
1. Regeneration
2. Step wise Weight Assessment Ratio Analysis )SWARA(
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