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مقایسه تطبیقی تجارب پردازههای محرک توسعه با رویكرد بازآفرینی شهری در
شهرهای منتخب جهان
محمدرضا هاشمی ،*1اسماعیل شیعه ،2حسین ذبیحی

3

 1دانشجوي دكتراي شهرسازي دانشكده هنر و معماري واحد تهران غرب ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران
 2استاد گروه شهرسازي دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران غرب ،تهران ،ايران
 3دانشیار گروه شهرسازي دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ايران
تاریخ دریافت مقاله1317/03/22 :

چکیده

تاریخ پذیرش مقاله1317/05/11 :

1

پردازههاي محرک توسعه يكي از رويكردهاي متأخر ادبیات بازآفريني شهري در جهان و ايران هست .در اين
پژوهش كه با روش توصیفي-تحلیلي و با تكیه بر منابع كتابخانهاي صورت گرفته است سعي بر آن است تا با
بهرهگیري ازتجارب علمي و عملي در شهرهاي منتخب جهان (انگلیس ،هلند و ايران) ودر راستاي دستیابي
به هدف مقاله عوامل موفقیت اجراي پردازههاي ياد شده را بیان دارد .براي اين منظور پنج نمونه از اجراي
پردازههاي محرک توسعه از كشورهاي مذكورانتخاب كه معیارها و زير معیارهاي استخراج يافته از آنها
جمع آوري شد .پس از آن با استفاده از روش  ANPدر نرم افزار  super desicionنسبت به مقايسه زوجي
معیارها ،زير معیارها و گزينهها اقدام شده و در نهايت پس از بدست آوردن اوزان مرتبط با آنها ،اين نتیجه
حاصل شده است كه در سطح معیارها مهمترين عوامل موفقیت پردازههاي موصوف تكیه بر معیارهاي
اجتماعي و اقتصادي است .اما به صورت جزئيتر عواملي چون بهبود محیطي (معیار زيستمحیطي) ،فضاي
همگاني (معیار اجتماعي) ،بازيگران اقتصادي ،برندسازي و بهبود مسكن (معیار اقتصادي) ،خدمات عمومي،
توجه به زمینه و بافت و در نهايت بهرهبرداري از زمین (معیار كالبدي) از مهمترين عوامل اجراي بهینه
پردازههاي محرک توسعه است.
کلید واژهها :بازآفريني ،پردازههاي محرک توسعه ،روش

ANP

مقدمه
بافتهای قدیمی ،فرسوده وناکارآمد بافتهایی هستند که در فرایند زمان طوالنی شکل گرفته و از دیدگاههای
مختلف میتوانند مشکالت عدیدهای را ایجاد کنند و درنهایت کارکردهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی
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خود را از دست بدهند .از جمله راهکارهایی که در جهت احیای این بافت ها مد نظر مدیران و برنامه ریزان شهری
قرار گرفته است طرح های باز آفرینی شهری و بویژه پردازه ها ی محرک توسعه است .با تعریف پردازههای محرک
توسعه بخصوص در بافتهای مسألهدار ،تغییرات مثبت و پایدار ،باعث بهبودی شرایط فیزیکی ،اجتماعی ،اقتصادی
و محیطی میگردد.مقاله حاضر بر آن است با مرور و بازخوانی پردازه های محرک توسعه در قالب مقایسات تطبیقی
 ،معیار ها و شاخص های الزم به منظور اجرای هر چه بهتر این پردازه ها از طریق تجزیه و تحلیل نمونه های
منتخب در کشور های انگلستان  ،هلند  ،ایران  ،عوامل موفقیت و عدم موفقیت اینگونه پرداز ه ها را از زوایای
گوناگون مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.

چارچوب نظری
تعاریف:
بازآفرینی شهری :واژهی  Regenerationدر لغت به معنای " بازتولید" طبیعیِ بخشی از یک تمامیت زنده که
در معرض نابودی قرار گرفته است میباشد" (.)Robert, 2000
پردازههای محرک توسعه :دیکشنری آکسفورد واژه «محرک »1را در حوزه علم شیمی به شرح زیر تعریف
میکنند« :کاتالیزور (محرک) مادهای است که میزان اندکی از آن منجر به افزایش نرخ واکنش شیمیایی یا فرایند شده
لکن در جریان واکنش بدون تغییر باقی میماند» (.)Davis, 2010:295پردازهها با عنوان پردازههای پرچم 2یا پرستیژ

3

یا عناوین دیگر 4در سرتاسر دنیا تحت مشارکت عمومی  -خصوصی به عنوان جزء کلیدی راهبرد بازآفرینی بسیاری
از شهرها مورد توجه قرار گرفتند ()Temelova, 2007:170
پردازههای منتخب :با توجه به ویزگیهای و معیارهای مهم تاثیرگذار هرپردازه ،نمونهها منتخب از شهرهای
انگلستان ،هلندو ایران انتخاب گردیدند که عبارتند از  )1داکلندز  ) 2بازی های المپیک سال  2112و بازآفرینی لندن
شرقی :استراتفورد و نیوهام  )3لیورپول  )4مرکز شهری در آلمره  )5میدان امام حسین (ع) و خیابان  11شهریور
تهران
بررسی نظریات مرتبط با موضوع
بهطورکلی رویکرد بازآفرینی که از دهه  ۰1مطرح شده است ،نتیجه تکامل  5دهه نظریهپردازی در زمینه حل
مسائل بافتهای شهری است که به طور خاص در مورد بافتهای تاریخی ،فرسودگیهای کالبدی و همچنین تنزل
اجتماعی و هویت تاریخی اینگونه بافتها پرداخته است این پنج دوره شامل دورههای بازسازی ،باززندهسازی،
نوسازی ،توسعه مجدد و در نهایت بازآفرینی است .بررسی اجمالی سوابق مطالعاتی در این زمینه مشخص کننده این
1
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امر است که پژوهش یاد شده دارای جایگاه مهمی در میان آنهاست به گونهای در میان اندیشمندان این حوزه آقایان
 Ghanaee & Pourezzatدرمقاله خود درسال 2113میالدی در مجله  International Journal of Urban Sciencesبا
موضوع شناسایی فاکتورهای موفقیت بااهمیت باال برای پردازههای نوسازی شهری :درسهایی از پردازههای نوسازی
سکونتی در تهران با روش توصیفی  -تحلیلی مبتنی بر استفاده از مدل  AHPدر نرمافزار  Expert Choiceبه توضیح
 15فاکتور اساسی برای ارزیابی پردازههای نوسازی در تهران شناسایی پرداخته است .همچنین آقای  Davisدر سال
 2111میالدی در مقاله  ISIدرمجله  Architectural Research Quarterlyبه تحلیل نقش پردازههای معماری که
بهعنوان کاتالیست برای نوسازی شهری میتواند کاربرد داشته باشد پرداخته است.
بازآفرینی شهری:
اصطالح بازآفرینی شهری یک اصطالح عام است که مفاهیم دیگری نظیر بهسازی ،نوسازی ،بازسازی،
توانمندسازی و روان بخشی شهری را دربر میگیرد .بازآفرینی شهری به مفهوم احیاء ،تجدید حیات و نوزایی شهری
و به عبارتی دوباره زنده شدن شهر است )نوریان و آریانا .)19:13۰1 ،رابرت کوان نیز اینگونه بیان میکند که از
حدود دهه  1۰91میالدی به بعد واژهی بازآفرینی یا تجدید نسل جایگزین واژه ی نوسازی شد و این درحالی است
که معانی اجتماعی به آن افزوده شده است ( .)Cowan, 2005: 426ولی به تدریج این واژه در مقابل تبعات منفی
نوسازی شهری بار معنایی مثبتی پیدا کرد .در بازآفرینی شهری توسعه شهری به مفهوم رشد کمی عناصر کالبدی
شهر برای اسکان جمعیت و ارتقاء کیفیت زندگی ،در قالب طرح های توسعه شهری رخ خواهد داد .بر این اساس،
بازآفرینی به معنای تولید سازمان فضایی جدید منطبق بر شرایط تازه و ویژگی های نو است که همگی در ایجاد
روابط شهری جدید و یا بازتعریف روابط شهری گذشته یا موجود ،مؤثر هستند (حناچی و همکاران.)13:1399 ،
بازآفرینی شهری عبارت است از دید جامع و یکپارچه و مجموعه اقداماتی که به مسائل شهری بینجامد ،بطوری که
بهبود دائمی در شرایط اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و زیست محیطی بافتی که دستخوش تغییر شده است را بوجود
آورد» (بحرینی و همکاران.)21:13۰2 ،
پردازه های محرک توسعه:
با آغاز دهه  1۰11میالدی در امریکا و دهه  1۰91میالدی در اروپا ،پردازه های محرک توسعه به عنوان سیاستی
برای تشویق سرمایه گذاری خصوصی و هدایت آن به سمت بازآفرینی محالت رو به زوال شهری ،مطرح شدند.
مطرح شدن موضوع پردازه های محرک توسعه باز می گردد به این موضوع که ،اینگونه فرض می شد که جهت
بازآفرینی درون شهر و به طور هم زمان توسعه اقتصاد محلی شهرها ،ترکیبات کالبدی محیط نیاز به بازتولید دارند.
بر این اساس اینگونه پردازه ها با عنوان پردازه های پرچم 1یا پرستیژ 2یا عناوین دیگر 3در سرتاسر دنیا تحت
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مشارکت عمومی  -خصوصی به عنوان جزء کلیدی استراتژی بازآفرینی بسیاری از شهرها مورد توجه قرار گرفتند
(.)Temelova, 2007: 170
جدول  :7ویژگیهای بارز رویکردهای بازآفرینی و بازآفرینی شهری پایدار
ابعاد و
رویکردها

بعد اقتصادی
 شراکت بخشهایدولتی ،خصوصی و
داوطالبانه
 -تغییر ماهیت

رویکرد

شهرها از مراکز

بازآفرینی

تولید به مراکز

شهری

مصرف
 تأثیر اقتصادخدمات محور بر
ابعاد مختلف
بازآفرینی

بعد کالبدی

بعد زیست محیطی

بعد اجتماعی

 -تداوم توسعه

 -تأثیر تغییر ساختارهای

مجدد استفاده از

اقتصادی و خدماتی شدن

زمینهای قهوهای و
بازیافت آنها
 استفاده بهینه ازسرمایههای کالبدی
 پرهیز از پردازه-های کالن مقیاس
 -تأکید بر احیای

 -آغاز توجه به مردم و

اقتصاد (حرکت از فوردیسم

نقش مشارکتهای
محلی
 -استفاده از نقش

 -آغاز توجه به

به پسافوردیسم)

معضالت زیستمحیطی

 -حرکت به سوی شکل جامع

 -توجه به محدودیت

تری از سیاستگذاری و

منابع زمین و انرژی

اعمال تمرکز بر روی راه حل

فرهنگ در جامعه در
اجرای سیاستهای

های یکپارچه

بازآفرینی

 تأثیر رویکردهای مبتنی برشراکت

مراکز شهری
 -تقویت نقش مردم

رویکرد
بازآفرینی
شهری پایدار

تأثیر رویکردهاییکپارچه در مسائل
اقتصادی
 تأثیر ادغام اقتصادو فرهنگ و
مشارکت اجتماعی

 -تأثیر پارادایم پایداری

در طراحی و اجرای

 تأثیر مقوله اقتصادخالق

اندیشه ها و رویدادهای مؤثر

طرحها و پایدار شدن
 -استفاده از زمین-

آنها

های قهوهای و

 -تقویت نهادهای

بازیافت آنها

مدنی و مشارکتهای

 -استفاده بهینه از

مردمی در طراحی و

سرمایههای کالبدی

اجرا

 تداوم تغییرات ساختاری -تشدید تأثیر بحثهای

اقتصادی

زیستمحیطی در طرح-

 -تأثیر اقتصاد خالق بر

های توسعه شهری و

اندیشههای مرمت شهری

توسعه مجدد

 -تأثیر اندیشه های

 -بازیافت زمین های

نوشهرسازی ،شهر فشرده و

محدوده شهری

رشد هوشمند

 تأثیر رویکردهاییکپارچه در مسائل
اجتماعی

 تقویت و تسلط رویکردهاییکپارچه

مأخذ)Minetto, 2011: 1015( :

آتو و لوگان ( )1۰۰4نیز به این مسئله اشاره داشته و معتقدند «محرک توسعه میتواند یک فضای باز طراحی
شهری در خردترین مقیاس ،نظیر یک ردیف ستون و یا حتی یک فواره باشد ،اما به هر صورت هدفی بزرگتر از
حل یک مشکل عملکردی ،همچون جذب سرمایه گذار یا فراهم کردن تسهیالت را دنبال می کند .محرک توسعه در
پی بازسازی مداوم بافت شهر بصورت تدریجی است ،به همین دلیل محرک تنها یک محصول نهایی منفرد نیست،
بلکه عنصری است که در ارتباط با بافت شکل گرفته و آن را وادار و هدایت به سمت توسعههای بعدی مینماید»
( .)Attoe & Logan, 1994: 45به استناد تجارب و اقدامات گذشته ،پردازههای محرک توسعه را می توان در چهار
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گروه طبقهبندی نمود :ارتقاء و توسعه زیرساختها ،شبکه معابر و تجهیز و گسترش فضاهای عمومی ،توسعه و
تأمین خدمات شهری-محلهای ،باززندهسازی مجموعهها و در نهایت الگوسازی ،چهار سیاست این راهبرد میباشند
که ضمن ایجاد سرزندگی در قلمرو عمومی بافت ،مشوق و محرک مناسبی برای حضور مردم در این فرایند هستند.
که در ادامه به تشریح هریک از این پروژ هها میپردازیم (ایزدی.)24 :139۰ ،
 ارتقا و تجهیز زیرساختها:تجهیز قلمرو عمومی ،توسعه و ارتقاء زیرساختهای شهری (شبکه تأسیسات شهری) ،بهبود شبکه معابر و توسعه
و ارتقاء فضاهای عمومی در مقیاس شهری و محلهای به عنوان یکی از مهمترین اقدامات محرک بهسازی ،نوسازی
به شمارمی رود .با اجرای این سیاست ،ضمن تحکیم ساختار و استخوان بندی بافت ،عاملی وحدت دهنده و انسجام
بخش در محدوده هدف احیاء و تقویت میگردد .این برنامهها ضمن تجهیز محور و ارتقاء زیرساختهای آن بستری
مجهز برای ارائه خدمات به محدوده مورد نظر را فراهم میکنند (همان.)25: 139۰ ،
 توسعه و تامین خدمات شهری و محلهای:این مجموعه برنامههای عملیاتی ،با هدف تأمین خدمات مورد نیاز محدوده در مقیاس شهری و محلهای،
عرصههای مشخصی را منطبق با طرحهای مصوب باالدست و یافتههای طرحهای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده
به خدمات موردنیاز محله و محدوده اختصاص میدهند .تأمین خدماتی همچون پارک محلهای ،زمینبازی ،خانه
بهداشت محله ،کتابخانه ،قرائت خانه ،درمانگاه و سایر نیازمندیهای کارکردی ازجمله نمونههای قابل ذکر در این
بخش میباشند .البته تأمین خدمات و کاربریهایی که در هنگام وقوع بحران کاربرد بیشتری داشته باشند نظیر
فضاهای باز ،در اولویت اند(همان.)25 :139۰ ،
 باززندهسازی مجموعهها:به طرحها و برنامههای عملیاتی اطالق میگردد که براساس آن محدودهای از قلمرو عمومی بافت در چارچوب
طرح های مصوب باالدست مورد برنامهریزی بهسازی و نوسازی قرار گرفته و با مکانیزم معین و مشارکت بخش
خصوصی ،برنامه بهسازی و نوسازی این مجموعهها اجرا میگردند .بهسازی و نوسازی این مجموعههای شهری
عالوه بر تقویت استخوان بندی و ساختار بافت به عنوان محرک توسعه در مقیاس شهر ایفای نقش میکنند (همان،
.)25 :139۰
 الگوسازی:به مجموعه طرحها و برنامههای عملیاتی اطالق میگردد که با هدف ارائه یک مدل یا نمونهای مناسب ،زمینههای
اجرای کمی و کیفی برنامههای بهسازی و نوسازی را فراهم نموده و فرایند اجرای اقدامات توسط مردم ،سرمایه

مقایسه تطبیقی تجارب پردازههای محرک توسعه با رویکرد بازآفرینی شهری در شهرهای منتخب جهان

03

گذاران ،محققین ،سازندگان و سایر نهادها و سازمانهای ذی مدخل را تسریع و تسهیل مینماید( .همان:139۰ ،
 .)29معیارهای مرتبط با پردازههای محرک توسعه با توجه به نظریات دانشمندان و سوابق بررسی شده ارائه میشود.
جدول شماره  :2نظریات و سوابق در ارتباط با معیارهای پردازه های محرک توسعه
نظریه پرداز
اسمیت
ایمری و راکو
تملووا
الفتمن و نوین

معیار  /شاخص

مأخذ:

رشد پایدار اقتصاد محدوده ،رقابتپذیری اقتصادی ،زیرساختهای فیزیکی ،زیرساختهای

Temelova,
2007:121
Smyth, 1994:
43
Imrie & Raco,
1999: 225

اجتماعی ،بازار مسکن ،تنوع کاربریها ،میزان آلودگیهای زیست محیطی

رفیعیان13۰1،

سرمایهگذاری خصوصی ،توسعه اقتصاد محلی ،بازاریابی برای نواحی شهری ،اختالط
عملکردی و تنوع کاربریها

تصویر شهر ،رشد ارگانیک محدودهها ،تأثیرگذاری با شعاع عملکرد باال ،درصد ساختمانهای
نوسازی شده ،درصد سرمایهگذاری خصوصی و دولتی
تأثیر گذاری با شعاع عملکردی باال ،زیرساخت ها ،اختالط عملکردها

Temelova,
2007: 5
& Loftman
nevin, 1995:
301

دپارتمان محیط-
زیست ،حمل و

انسجام اجتماعی ،دسترسی به موقعیتهای اقتصادی ،مشارکت مدیریت توسعهی شهر با افراد

نقل و مناطق

جامعه محلی

DETR, 2000:
54

انگلستان
بحرینی
ایزدی

وضعیت خیابانها و دسترسیها ،وضعیت خدمات ،گونههای خاص ساختمان ،امتیاز رقابتی

بحرینی:1395 ،

محدوده ،سطح کیفیت زیرساختها

53

انسجام ساختار و استخوانبندی بافت ،زمینهگرایی و توجه به ساختارهای موجود ،مکانیزمهای
اجرایی طرح و مشارکت اهالی ،تحقق پذیری

ایزدی31 :139۰ ،

سهم و نقش مردم در نوسازی محیط زندگیشان ،سهم بخش دولتی و عمومی در نوسازی
محدودهها ،وضعیت زیرساختهای محدوده ،وجود کاربریهای ارزش افزا ،وضعیت کمی و
عندلیب

کیفی خدمات ،سرانههای خدماتی مناسب ،حس مسئولیت در قبال محیط زندگی ،ارزش زمین
و امالک ،احساس حس تعلق خاطر به محیط زندگی ،انگیزه و میل به نوسازی توسط مردم

عندلیب:13۰2 ،
15

محلی
منبع:نویسندگان مقاله

در راستای دستیابی به هدف مقاله روش تحقیق حاضرتوصیفی -تحلیلی و مقایسهای است که پس از استخراج
سنجهها از تجارب و مقایسه دودوئی آنها در روش کمی (با استفاده ازمدل  ANPدر نرمافزار )super decision
اولویتبندی و میزان اهمیت شاخصها در مقایسه با یکدیگر بررسی و مشخص و بر آن اساس موفقیت و عدم
موفقیت پرداز ها مورد تحلیل و ارزیابی قرار میگیرد.
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نمونههای مورد مطالعه:
با وجود تعاریف مثبت از این نمونهها در بسیاری از منابع ،در برخی از دیگر نیز انتقاداتی بر آنها وارد شده است،
از این روی در این پژوهش ذکر نمونهها در راستای شاخص گزینی و درسآموزی نه تنها از تجارب مثبت بلکه از
تجارب منفی نیز میباشد.

 داکلندز)ICL( 7
توسعه حاشیهی رودخانه تیمز 2لندن که به طرح داکلندز به معنای منطقه باراندازها معروف شد ،شاید یکی از
مهمترین نمونههای بازآفرینی شهرها باشد؛ آن طور که پیتر هال معتقد است ،این طرح حتی مهمترین طرح بازآفرینی
شهری در دنیا است ( .)Hall, 2014: 427توسعهی داکلندز نه تنها به لحاظ نمادین بلکه به جهتِ گذار لندن به یک
مرکز مالی جدید جهانی بسیار مهم بوده است )ایمری و سایرین .)11:13۰1 ،طرح داکلندز بسیاری از بانکهای
درجهی یک ،بازیگران رسانه ای پیشرو و تعدادی از شرکتهای بزرگ حقوقی و همچنین دیگر بازیگران عمده در
اقتصاد مالی بینالمللی را به سوی خود جذب کرده است )همان .)12 ،این طرح به لحاظ اجتماعی و با وجود
سودمندیهای اقتصادی ،غیرقابل قبول دانسته شده است .اما طرح به لحاظ برندسازی و بازاریابی فضایی ،در سطح
جهانی موفق عمل کرده است .نوع اقدام در این منطقه متروکه صنعتی ،بازسازی بوده است )ایمری و سایرین،
 .)19:13۰1با توجه به این عامل که طرحهای توسعه شهری از جمله پردازههای محرک توسعه در راستای توسعه
محدوده مورد نظر میباشد ،فارغ از نتایج اجتماعی ،این طرح دستاوردهای بزرگی در حوزه اقتصادی و کالبدی داشته
است .به گونهای که بکارگیری بازیگران عمده اقتصادی ،نمادسازی و گذار لندن به یک مرکز مالی جهانی ،استخراج
شاخصهای اقتصادی پردازههای بازآفرینی با رویکرد تحریک توسعه  ،توجه به مسکن بخش خصوصی و  ...از
جمله این ویژگیهای اقتصادی پردازه داکلندز میباشد .وهمچنین دلیل اصلی انتخاب آن به عنوان یکی از نمونه های
مورد بررسی در این پژوهش است.
 بازیهای المپیک سال  2672و بازآفرینی لندن شرقی :استراتفورد و نیوهام ()CTL
بازیهای المپیک سال  2112بر لندن شرقی متمرکز بوده و طوری طراحی شده است که بتوان به یک برنامه ی
بازآفرینی شهری بهویژه در استراتفورد 3و ناحیهی محلی نیوهام 4دست پیدا کرد .نیوهام دارای مناطق وسیعی با
محدودیتهای اجتماعی و مکانهای متروک و رها شدهی شهری 5است که زمانی محل صنایع ،بارانداز و محوطه ی
راه آهن بوده است .در واقع بازیهای المپیک نه تنها یک جشن ورزشی ،بلکه اجباری برای انجام عملیات بازآفرینی
میباشد .این بازیها موجب تغییر یکی از فقیرترین و محرومترین محلههای لندن می شود .هزاران خانه ساخته و
هزاران شغل ایجاد خواهد شد )برگرفته از  .)Hansard, 2005برنامه ی پیشنهادی توسعهی لندن  2112به خوبی
1
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طیف گستردهای از پردازه های بهسازی خدمات عمومی و زیرساختها و بهبود فضاهای همگانی و عمومی ،کاهش
موانع و وضعیت نامطلوب اجتماعی و ایجاد تغییرات در درک و تصور عمومی از یک محله یا منطقه را منعکس
میکند ( .)Colomb, 2007: 10; ODPM, 2006یکی دیگر از پردازههای محرک توسعه در راستای بازآفرینی شهری ،
طرح لندن شرقی است .این طرح در جنبههای مختلفی در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و کالبدی دارای
دستاوردهای مختلفی بوده است به گونهای که توسعهی زیستمحیطی (در حوزه زیست محیطی) ،بهسازی مسکن
موجود ،توسعه خرده فروشیها (در حوزه اقتصادی) ،بهبود فضاهای همگانی عمومی (در حوزه اجتماعی) ،استفاده از
زمینهای متروک ورها شده شهری (در حوزه کالبدی) و ...از جمله نکات مثبت این طرح میباشد که موجب شده
است در این پژوهش این طرح به عنوان یکی دیگر از نمونهها مورد بررسی قرار گیرد.
 پردازهی لیورپول ()ICL( 7)7
پردازهای که در ادامه شرح آن بیان میگردد در سال  211۰جایزه بورا را بهعنوان بهترین تجربهی بازآفرینی
شهری انگلستان به خود اختصاص داده است .این واقعیت که چرا در حال حاضر مرکز شهر برای جذب فعالیتهای
اقتصادی جدید ناتوان بوده و فاقد جذابیت برای سرمایهگذاران است نیز از اهداف این تحقیق بود .نتایج حاصل از
بررسیهای تیم تحقیقاتی نشان داد که اعتبار مرکز شهر لیورپول به عنوان مهمترین نقطه اقتصادی شهر به شدت در
حال افول است .این پردازه قصد دارد لیورپول را به یک موقعیت استثنایی در جدول ردهبندی مراکز تجاری برتر
انگلستان برساند .بهبود وضعیت اقتصاد محلی نیز هدف دیگر پردازه بوده است .در نهایت پردازه در سال  2119و
پس از  ۰سال کار مداوم اتمام یافت و با ایجاد تأثیرات اقتصادی و اجتماعی و محیطی توانست ضمن تلفیق مرکز
تجاری و تاریخی شهر با اسکله و در نظر گرفتن کاربریهای مختلط )البته با غلبهی کاربری تجاری) نقش قابل
توجهی در بازآفرینی مرکز شهر لیورپول ایفا نماید .پردازه مذکور بهعنوان یکی از بهترین و آموزندهترین پردازههای
مرتبط در حوزه بازآفرینی شهری است ( .)www.Bura.co.uk) ( www.Liverpool.gov.ukیکی دیگراز منافعی که
پردازه مذکور به دنبال آن است و به حق بدان دست یافته ،بازاریابی و برندسازی در سطح ملی و حتی بینالمللی
بوده است .این پردازه از شیوه اقدام نوسازی و غالباً با توسعه مجدد اراضی بالاستفاده بهره جسته است .همانگونه که
در ابتدای این بخش عنوان شد ،این طرح از جمله طرحهای موفقی بوده است که جایزه بورا را ازآن خود نموده
است .لکن ویژگی های مختلف این طرح در حوزههای اقتصادی از جمله افزایش قدرت اقتصادی محدوده پس از
انجام این طرح ،جذب مشارکتهای بخش عمومی ،توسعه مشارکت بخش خصوصی ،توجه به ابعاد اجتماعی در
طرح مذکور ،توجه به مالحضات کالبدی و زیست محیطی و ...از جمله دالیل انتخاب این پردازه بهعنوان یکی دیگر
از نمونههای مورد بررسی در این پزوهش است.

 مرکز شهری در آلمره
آلمره شهری جدید است که در فاصله  25کیلومتری کالنشهر آمستردام و در سال  1۰91میالدی به منظور سرریز
Liverpool One

1
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جمعیتی شهرهای بزرگ اطراف ساخته شده است .این شهر جدید به دالیل مختلفی از جمله کمبود مراکز اداری و
تولیدی نظیر نهادهای آموزش عالی ،صنعت محلی ،کسب و کار ویژه ،جاذبههای فرهنگی بدوی و مراکز تفریحی و
خدماتی نظیر بارها ،کافههائ هتلها در یک نظرسنجی با عنوان زشتترین محل در هلند در سال 2119م .شناخته
شد .بنابراین باید به مکانی تبدیل می گشت که نه تنها راحت و زیبا برای زندگی کردن بلکه هیجان انگیز و الهام
بخش برای دیدن و کارکردن نیز میباشد( .ارباب ،پارسا ) 31-21 :1399 ،بهطورکلی ویژگیهایی از قبیل توجه به
ابعاد فرهنگی این پردازه از جمله توجه به آداب و رسوم  ،توجه به هویت قلب شهر و دقت در جزئیات عملکرد
کاربریها در حوزه کالبدی و ...از جمله دالیل الزم به منظور قرار گرفتن در گزینههای مورد بررسی در این پژوهش
است.
 میدان امام حسین (ع) و خیابان  71شهریور تهران
میدان امام حسین

(ع)

که یکی از قدیمیترین میادین شهر تهران محسوب میشود .به دلیل وجود نقاط قوت و

پتانسیلهای باالی این فضا از اهمیت خاصی برخوردار است .با توجه به کمبود فضاها و میدانهای شهری مناسب
با حس مکان و خاطره انگیزی در تهران ،این میدان فرصت طالیی برای تبدیل به یک فضای همگانی موفق را دارا
بوده است و از این رو پردازه پیاده راهسازی این میدان شکل گرفت .در نهایت ساماندهی میدان تحت عنوان اولین
طرح پالزای شهری پایتخت و محور منتهی به آن بعنوان محور پیاده  11شهریور در قالب پردازه ای مهم در دستور
کار شهرداری و سازمان زیباسازی شهر تهران قرار گرفت .این پردازه پیشرفت زیادی در بُعد کالبدی داشت (موسوی
و حاجی بنده .)42:13۰2البته از آن جایی که این طرح بصورت ضربتی و بدون جلب توافق شهروندان و گروههای
ذینفع بخصوص ساکنان و کسبه شکل گرفت با اعتراضات و مخالفتهای اجتماعی باالیی روبرو گشت .پردازه
بازآفرینی محدوده میدان امام علی رقم اینکه دارای بستری فرهنگی و مذهبی میباشد .به واقع این طرح سعی داشته
است که از داشتههای کالبدی و زیرساخت موجود استفاده بهینه داشته باشد تا این که مجریان طرح بخواهند عنصری
را به بافت کالبدی محدوده اضافه کنند .مشارکت اجتماعی مردم در اجرای این طرح د رحوزه احتماعی علی رغم
مشکالتی که در ابتدا به وجود آمد از دیگر نکات مهم طرح است.بهبود شرایط حمل و نقل چه در حوزه سواره و
چه پیاده از دیگر قابلیت های این طرح است که موجب شده در این پژوهش این مورد نیز به عنوان یکی دیگر از
نمونه ها مطرح شود.

روش پژوهش:
پژوهش حاضر به منظور تحلیل تجبریات مختلف در حوزه بازآفرینی شهری با تاکیده بر پروژه های محرک
توسعه صورت گرفته است .برای این منظور دراین پزوهش که به روش توصیفی  -تحلیلی صرت گرفته است در
ابتدا با مطالعه اجمالی چند طرح بیان شده در فوق ،شاخصها ،معیار و زیر معیارهای الزم استخراج شده است که در
جدول  3به تفصیل آمده است .در گام بعدی در نرمافزار  Super decisionضمن تشکیل درخت سلسله مرتبی و
تنظیم روابط میان آنها اقدام به مقایسه میان سطوح مختلف شده و با تشکیل سوپرماتریس وزندار ،اوزان مرتبط با هر
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معیار و زیر معیار و در نهایت گزینه بدست آمده است .با توجه به مطالب فوق مهمترین عاملها و زیر معیارهای
پردازههای منتخب استخراج شده است که حاصل آن در جدول  3آمده است:
جدول  :9عاملها و زیر معیارهای پردازههای منتخب
معیار

زیر معیار
بازیگران اقتصادی
مسکن

مصادیق(شاخصها) در نمونههای منتخب
بخش خصوصی  -بازیگران عمده در اقتصاد مالی بین المللی (داکلندز)
مشارکتهای مالی بخش خصوصی (لیورپول)
آپارتمان شخصی جدید  -خانه سازی لوکس  -اعیان سازی (داکلندز)
بهسازی مسکن موجود -مراکز سکونت جدید (المپیک)
توسعهی خرده فروشی (داکلندز) (المپیک)،

اقتصادی

ایجاد اشتغال

شغل جدید (المپیک)
بهبود وضعیت اقتصاد محلی -فرصت های قابل توجهی برای کار و اشتغال (لیورپول)
کسب و کار ویژه (المره)
برندسازی و بازاریابی فضایی ،در سطح جهانی (داکلندز)

برندسازی

مراکز و فروشگاههای خرید متعدد و خرد مقیاس  -فروشگاه بزرگ جان لویز -بازاریابی و
برندسازی در سطح ملی و حتی بینالمللی (لیورپول)

زمینه و بافت
بهرهبرداری از
زمین
ظرفیت موجود

حفظ هویت کالبدی شهر (لیورپول)
هویت خاص(المره)
استفاده از زمینهای متروک و رها شده شهری (المپیک)
اراضی فاقد کاربری – استفاده از اراضی بال استفاده (لیورپول)
استفاده ازپتانسیل موجود (المره)
استفاده از پتانسیل های موجود(امام حسین)
توجه به سیما و منظر شهری (لیورپول)

کالبدی

سیما ومنظر

درک و تصور عمومی از یک محله (المپیک) -
حذف اغتشاشات و آلودگیهای بصری (امام حسین)
الهام بخش برای دیدن -قابلیت رؤیت پذیری طرح (المره)

اختالط کاربریها

فضای شهری مختلط -کاربری مختلط (لیورپول)
جدایی عمودی عملکردها (المره)
بهسازی خدمات عمومی و زیر ساختها (المپیک)

خدمات عمومی

مراکز تفریحی ،اداری ،و حمل و نقل(لیورپول)
امکانات عمومی (المره)
مراکز تفریحی و خدماتی (المره)
نادیده گرفتن مردم  -عدم توجه به جامعه محلی (المپیک)

اجتماعی

مشارکت عمومی

حضور بخش عمومی و مجمع محلی (لیورپول)
عدم اهمیت به مشارکت شهروندان (امام حسین)
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معیار

زیر معیار

02

مصادیق(شاخصها) در نمونههای منتخب
فضاهای باز عمومی (لیورپول)

فضای همگانی

فضای همگانی  -گشودگی فضایی در کل میدان برای اجرای مراسم و آیینهای مذهبی (امام
حسین)

جابجای جمعیت

زیستمحیطی

بهبود محیطی
فضای سبز

جابجایی افراد فقیرتر از محل خود (المپیک)
دوقطبی شدن جامعه (داکلندز)
بهبود فضاهای همگانی و عمومی (المپیک)،
تاثیرات محیطی (لیورپول)
استفاده از تکنولوزیهای سبز (لیورپول)
منبع :پردازشهای مقاله

پس از انتخاب معیارها و زیر معیارها ،در نرمافزار  super decisionدرخت تصمیمگیری تشکیل و روابط مولفهها،
زیر معیارها و گزینهها بر قرار شد که نمای شماتیک آن در شکل  1قابل مشاهده است:
شکل  : 7مدل پژوهش

منبع :پردازشهای مقاله

بحث و تحلیل یافتهها:
در گام نخست اقدام به مقایسه زوجی در سطح معیار شده است .در این سطح چهار مولفه اصلی اقتصادی،
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اجتماعی ،کالیدی و زیست محیطی مورد مقایسه قرار گرفتهاند که نتایج این مقایسه در جدول زیر قابل مشاهده
است .در جدول زیر وزن هر یک از معیارها پس از انجام مقایسات زوجی بدست آمده است:
جدول  :4اوزان محاسبه شده معیارها در نرمافزار

super decision

ردیف

معیار

وزن بدست آمده

اولویت

1

اقتصادی

1134۰۰13

2

2

اجتماعی

11192319

4

3

زیست محیطی

11151۰4۰

3

4

کالبدی

1141۰192

1

منبع :پردازشهای مقاله

بر اساس مندرجات جدول  4مشاهده میگردد که از نظر پاسخ گویان معیار کالبدی با مقدار ( )1141۰192از نظر
اهمیت در رتبه اول و پس از آن معیارهای اقتصادی با مقدار  ،1134۰۰13زیستمحیطی با مقدار  11151۰4۰و در
نهایت اجتماعی با مقدار  11192319در رتبههای بعدی قرار دارند .پس از مقایسه زوجی معیارها ،زیر معیارهای
مرتبط با آن نیز به صورت مجزا مورد مقایسه زوجی قرار گرفته است که نتایج آن نیز در جدول ذیل آمده است:
جدول  :5اوزان محاسبه شده زیر معیارها در نرمافزار
ردیف

معیار (وزن)

1

اقتصادی()1134۰۰13

2

اجتماعی()11192319

3

زیست محیطی()11151۰4۰

4

کالبدی()1141۰192

super decision

زیر معیارها

وزن در خوشه وزن نهایی

بازیگران اقتصادی

11229139

111۰135۰

ایجاد اشتغال

111۰4۰33

1111111

بهبود مسکن

11199112

11149911

برند سازی

1119921۰

11122511

مشارکت همگانی

11145139

11141194

جابه جایی جمعیت

111۰391۰

11113123

فضای عمومی

111۰4991

11121191

فضای سبز

11122433

11121119

بهبود محیطی

113912۰9

1113999۰

سیما و منظر

111۰۰314

1111۰114

بهره از زمینه و بافت

11119319

11125415

بهره گیری از ظرفیت های موجود

11131141

1113۰495

بهره گیری از زمین

1111۰444

11131293

اختالط کاربری

11151221

1112۰51۰

خدمات عمومی

11114434

11112۰11

منبع :پردازش های مقاله
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در جدول فوق برای هر زیر معیار هم وزن مربوط به خوشه منحصر به فرد و هم وزن نهایی آمده است .بنا بر
این همانگونه که در جدول فوق قابل مشاهده میباشد ،در معیار اقتصادی زیر معیار بازیگران اقتصادی بیشترین وزن
و پس از آن ایجاد اشتغال ،برندسازی و در نهایت بهبود مسکن به ترتیب در خوشه اقتصادی قرار گرفتهاند .همچنین
در معیار اجتماعی فضای عمومی بیشترین وزن و پس از آن جابه جایی جمعیت و مشارکت همگانی در رتبههای
بعدی قرار دارند .در معیار زیستمحیطی بهبود محیطی در مقایسه زوجی از اهمیت باالتری نسبت به فضای سبز
برخوردار بوده است و در نهایت در معیار کالبدی بهرهگیری از ظرفیت موجود ،یهرهگیری از زمین ،زمینه و بافت،
سیما و منظر ،اختالط کاربری و در نهایت خدمات عمومی در رتبههای باال به پایین قرار گرفته است .نمونههای
منتخب نیز همانند سطوح معیار و زیر معیار مورد مقایسه زوجی قرار گرفتهاند که جزئیات مرتبط با اوزان بدست
آمده آنها در جدول  9آمده است:
جدول  :0اوزان محاسبه شده گزینهها در نرم افزار

super decision

ردیف

معیار

وزن بدست آمده

اولویت

1

داکلندز

111۰1434

1

2

المپیک 2112لندن

11143214

2

3

لیورپول

11121414

3

4

آلمره

1111119۰

4

5

تهران

11114391

5

منبع :پردازشهای مقاله

با توجه به نتایج بدست آمده در فوق خروجی نهایی مدل برای نمونههای منتخب به شرح شکل زیر میباشد که
در آن برای نمونههای یاد شده در سه سطح خام ،نرمال و ایده آل اوزان محاسبه شده است که نتایج حاکی از
قرارگیری نمونه اجرا شده پردازه محرک توسعه در داکلندز در رتبه اول و پس از آن شهرهای لندن ،لیورپول ،آلمره و
در نهایت نمونه تهران در پایین ترین سطح است.
شکل  :2اوزان خام  ،نرمال و ایده آل گزینهها در نرمافزار

منبع :پردازشهای مقاله

super decision
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نتیجهگیری:
پردازههای محرک توسعه به عنوان یکی از راهحلهای برنامهریزان شهری و شهرسازان در جهت احیای بافتهای
قدیمی و ناکارآمد شهری در جهان شناخته میشود که نمونههای بسیار زیادی از این پردازهها در جهان چه در
کشورهای توسعه یافته و چه در حال توسعه شناخته شده است .در این مقاله هدف شناخت عوامل موفقیت این
پردازهها در بازآفرینی بافت های قدیمی شهری است اما آنچه در نهایت خروجی مدل مفهومی به ما نشان داده است
برتری پردازه اجرا شده در داکلندز نسبت به شهرهای دیگر است .این در حالی است که ما به منظور انجام این مقاله
تعداد  5نمونه از پردازههای اجرا شده را انتخاب نموده و در آن به دنبال معیارها و زیر معیارهایی برای شناسایی بهتر
روش های اجرای پردازههای محرک توسعه بودهایم .به منظور آنکه بتوانیم عوامل موفقیت این پردازهها را بهتر
شناسایی کنیم ،معیار و زیر معیار های اجرای پردازههای محرک توسعه را در نمونههای منتخب مورد بررسی قرار
گرفته است که نتایج آن در جدول زیر آمده است:
جدول  : 1عوامل موفقیت پردازههای محرک توسعه در نمونه های منتخب
ردیف

مولفه

آلمره

تهران

داکلندز

1

المپیک 2672
لندن

لیورپول

اجتماعی

1113۰191

11111991

11294999

11199219

1111۰919

اقتصادی

11119493

11111۰4۰

11313545

11119999

11141۰12

زیست محیطی

1112۰141

11112539

1111499۰

11141۰21

11192991

4

کالبدی

11112۰29

11111922

111915۰1

11195911

1113۰334

5

فضای همگانی

111۰1411

11199333

11199211

11199۰5۰

1115951۰

9

جابه جایی

11111554

1113121۰

11131211

11133191

11111119

1

مشارکت

11131۰21

11111331

11111334

11119934

1115951۰

9

اشتغال

111915۰4

11155114

11192924

11211112

11199321

۰

بهبود مسکن

111۰9559

11121913

11132۰۰1

11249911

11125911

11

بازیگران اقتصادی

1119۰991

11213211

11413۰۰1

1114۰994

112۰1239

برندسازی

111۰1222

11155114

11134431

1111132۰

1125291۰

سبزسازی

11115312

11111193

11111193

11115312

11111193

13

بهبود محیطی

11131911

11135919

11135919

11131911

11135919

14

ظرفیت موجود

11111541

11111411

1111۰51۰

11112123

11124۰93

15

بهره از زمین

111115۰۰

11113315

11133911

1112131

11111119

19

سیما ومنظر

11121953

11121559

11119211

11121429

1111۰314

11

اختالط کاربری

1111۰1۰5

11111411

11111259

1111۰549

11124511

19

خدمات عمومی

11122342

11113134

11111522

111432۰4

1112195۰

1۰

زمینه و بافت

11115111

11141551

11113۰3۰

11114533

11113۰12

2
3

11
12

سطح معیار

زیر معیار

منبع :پردازشهای مقاله
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بر اساس آنچه در جدول  1آمده است در سطح معیار و در همه نمونههای منتخب عامل اجتماعی دارای وزن
بیشتری نسبت به سایر معیارها بوده است .نکته مورد توجه در این سطح آن است که فقط در نمونه داکلندز است که
معیار اقتصادی وزن بیشتری نسبت به سایر معیارها را دارا بوده است .بنابر این میتوان این نتیجه را گرفت که
مهمترین معیارها در اجرای پردازههای محرک توسعه توجه به معیارهای اجتماعی در درجه اول و سپس اقتصادی
است .در معیار اجتماعی در تمامی نمونههای منتخب زیر معیار فضای همگانی دارای باالترین وزن بوده است که
بیانگر یکی از عوامل موفقیت پردازههای محرک توسعه در بعد اجتماعی است .در معیار اقتصادی وضعیت کمی
پیچیده به نظر میرسد به گونه ای که در شهر آلمره زیر معیار برندسازی از وزن باالتری نسبت به سایر مولفهها
برخوردار بوده است در حالی که در نمونههای تهران ،داکلندز و لیورپول زیر معیار بازیگران اقتصادی از وزن باالتری
برخوردارند و در نمونه لندن بهبود مسکن از وزن باالتری برخوردار است .اما به طور کلی میتوان بیان داشت که سه
مولفه بازیگران اقتصادی ،توجه به بهبود مسکن و برندسازی در حوزه اقتصادی از عوامل موفقیت پردازههای محرک
توسعه باشد .در معیار زیستمحیطی در تمامی نمونههای مورد نظر عامل بهبود محیطی به عنوان عاملی با باالترین
وزن شناخته میگردد.
و در نهایت در بخش کالبدی نیز وضعیت به مانند معیار اقتصادی از پیچیدگی برخوردار است به گونهای که در
نمونههای آلمره ،لندن و لیورپول خدمات عمومی دارای وزن باالتری نسبت به سایر زیر معیارهاست در حالی که در
نمونه تهران توجه به زمینه و باقت و در داکلندز بهره برداری از زمین دارای وزن باالتری نسبت به سایر زیر معیا رها
میباشند .لذا در این بخش نیز میتوان به طور کلی از خدمات عمومی ،توجه به زمینه و بافت و در نهایت بهره
برداری از زمین به عنوان مولفه های اساسی موفقیت پردازههای محرک توسعه در بعد کالبدی یاد کرد.

منابع:
 ارباب ،پارسا ( )1399شهر جدید آلمره ،فصلنامه شهرسازی و معماری آبادی ،ویژه شهرهای جدید ،سال نوزدهم،
شماره  ،95زمستان .1399
 ایزدی ،محمدسعید ( ،)139۰ایجاد سرزندگی اجتماعی و اقتصادی از طریق تجهیز و توسعه فضای عمومی:
پروژههای محرک توسعه ،راهکاری برای تحقق برنامه باز آفرینی محالت و مراکز شهری ،فصلنامه
تحلیلی،پژوهشی معماری و شهرسازی جستارهای شهرسازی ،شماره .32
 ایمری ،راب ،.لیز ،لورتا و راکو ،مایک ( )13۰1نوسازی شهری لندن؛ حکمرانی ،پایداری واجتماع محوری دریک
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