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مقدمه
 شاهد را جامعه و سیاست ،ستیز طیمح اقتصاد، صنعت، در عظیمی یها یدگرگون بیستم، قرن پایانی یها دهه در شهرها

 بحرینی) است تأمل قابل آن متعاقب حاتالاص و شهری یها استیس و هارویکرد چرخش در مسئله این انعکاس .اند بوده

 بازدهی به ازحد شیب توجه و نگاه نوع این پیامد شهری، ةتوسع یها استیس تالتحو روند در (.03 :0939 ،همکاران و

 و علمی محافل در که دیدگاهی ،مسئله این به پاسخ در .است هداشت را انتقاداتی ت،المستغ ةتوسع کمک به اقتصادی

 و یگذار استیس از تر جامع یشکل یسو به اجرایی، حرکت با ،شد یم شناخته «شهری بازآفرینی» رویکرد اجرایی نهادهای

 مشارکتی یها دگاهید ةپای بر محلی جوامع های هخواست به توجه همچنین ،نگر کل و یکپارچه یها حل راه بر تمرکز اعمال

 نقشی سوم ۀهزار به یالدمی بیستم قرن اتصال و انتقال در بازآفرینی دیدگاه گرفت. شکل زمانه تغییرات با همراهی و

 در نیز آن از پس .دارد شهرها درونی نواحی در شهری نوسازی و بهسازی ژهیو به ،شهری ةتوسع یها استیس در کلیدی

 بازآفرینی .(31 :)همان آمد وجود به شهری پایدار بازآفرینی پایداری، پارادایم از متأثر اخیر یها دهه در و گذار این مسیر

 پیشرفت به استناد با تنها است، شده تبدیل شهری سیاست برای مهم ابزاری به 0381 ةده از بعد که شهری، یها محله

 مسائل جمله از شهری ةتوسع اساسی یها جنبه همة شامل شهری بازآفرینی .نیست توضیح قابل شهرها فیزیکی

 یزیر برنامه ةصعر به پا جدید عنوانی با رویکرد این اگرچه .(Korkmaz and Balaban, 2019: 1) است یشناخت روان

 در که است بوده شهری نوسازی و توسعه یها استیس از جامع و یکپارچه نوین، رویکردی ۀدربرگیرند درواقع گذاشت،

 شهرها تاریخی یها بافت با مواجهه در رویکرد این .اند بوده عمل مالک متفاوتی سمیمکان و ادبیات با آن از پیش یها دوره

 به توجه در ینگر جامع حفاظت، نوین رویکرد این در دارد. گرایش آن ارزشمند عناصر و بافت از نگهداری و حفظ به

 منزلة به عظیم فرهنگی منبع یک نیز و اجتماعی و اقتصادی ثروت عنوان به ،تاریخی محیط به توجه همچنین و ها ارزش

 رویکرد در ییها یدگرگون سو، این به یالدمی 31 ةده از (.33 :0931 نژداغی، و یمیهنژادابرا) است مطرح حوریم اصول

 بازآفرینی از ها آموخته نیتر ساده .بود پایدار ةتوسع یها بحث با همسویی در که گرفت صورت مختلف ابعاد در ینیبازآفر

 جدید رویکرد نیز ادامه در .است مالط و آجر بحث از بیش زیچی آفرینیباز که بود این دیالمی 81 و 11 یها دهه

 آن بر من بلک مانند افرادی و کرده مطرح را آن نیز همکاران و هاپکینز که گرفت قرار دنظرم پایدار شهری بازآفرینی

 (.33 :0980 بحرینی،) اند داشته دیتأک

 از طیفی در تواندمی عمل در و کند می متبادر ختلفم افراد ذهن به را متفاوتی معانی داریپا شهری بازآفرینی ۀواژ

 ارتقای منظور به همسایگی واحدهای و هامحله حد در یتالمداخ تا اقتصادی رشد ارتقای برای اسیمق بزرگ های فعالیت

 و عیاجتما کالبدی، تنزل که است هدفمند های فعالیت از ای مجموعه داریپا شهری بازآفرینی .بگیرد قرار زندگی کیفیت

 شهری بازآفرینی .شود آن رفع هب موفق دولت حمایت بدون وانستهنت بازار که دهد می تغییر هاییمحیط در را اقتصادی

می منجر (فعالیتی و کالبدی) فضایی اصلی هایویژگی حفظ با جدید شهری فضاهای خلق به که است یندیافر داریپا

 که یطور به ؛بینجامد شهری مسائل حل به که اقداماتی مجموعه ةچیکپار و جامع گاهدید از است عبارت همچنین .دشو

 به را است شده تغییر دستخوش که بافتی محیطیزیست و اجتماعی کالبدی، ،یفرهنگ-اقتصادی شرایط در دائمی بهبود

 .(308 :3101 رابرتز،) آورد وجود
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 عصر یفناور ۀمحاصر در نیز امروزه است. یافته تکوین و گرفته شکل طوالنی زمانی یندافر در شهری ۀفرسود بافت

 و منطقی عملکردهای دارای زمان مقتضای به گذشته در بافت این اگرچه .دارد قرار جدید شهری ةتوسع و حاضر

 تواند ینم است الزم که گونه آن و است شده هاییدکمبو دچار عملکردی و ساختاری نظر از امروزه ،بوده مراتبی سلسله

 اجتماعی مشارکت نبود و مرج و هرج اغتشاش، افسردگی، با ییها مکان چنین در زندگی .باشد خود نانساک نیاز جوابگوی

 شهرنشینی و شهر مهم یها ضرورت از یکی ،اساس براین .ندارد جریان شهری سالم زندگی کالم یک در و است همراه

 مدیریت یها چالش از دیگر یکی .(30 :0980 ،جنگجو) است شهری های بافت این نوسازی و سازیهب حاضر عصر

 همچنین و سریع یریگ شکل و یزیر برنامه نبود دلیل به که است غیررسمی یها سکونتگاه ،فرسوده بافت با همراه شهری

 و دارند محدودی مالی توانایی که دارد کاربرد خانوارهایی فوری نیاز رفع برای تنها ،شده تعیین ازپیش ةنقش نداشتن

 است شده تبدیل شهر از عناصری به بافت دو این رو این از ندارند؛ نیز را شهرسازی و یزیر برنامه قلیحدا استانداردهای

 هستند. فوری و دقیق دهیسامان نیازمند که

 مدیریت مهم و محوری نقش بر دکیتأ و مشارکتی یندافر بدون ای محله مقیاس در پایدار شهری بازآفرینی یها طرح

 تعهدات و مسئولیت کردن محول معنای به مشارکت این اما ،شد نخواهند همراه موفقیت با ای محله یها سازمان و محلی

 و وظایف با متناسب مسئولیت و نقش باید نهادها و ها سازمان از هریک بلکه ،نیست محل مردم دوش بر عمران و توسعه

 مریوان شهر غیررسمی و فرسوده یها افتب بازآفرینی و دهیسامان برای لیدل نیهم به کنند. ایفا را خود یها تیظرف

 منظور به و فوق موارد به توجه با .رسد می نظر به ضروری دارند، کمی درآمد آن ساکنان که مشارکتی یطرح عنوان به

 راهکارهای و سنجی ظرفیت دنبال به دبای ،شهری ۀفرسود یها بافت پایدار شهری بازآفرینی و توسعه اهداف به دستیابی

 یها مشارکت یسازوکارها و میمفاه به توجه ،ریاخ یها سال در .(9 :0933 فر، معینی) میباش موضوع این یبرا مناسب

شهری  کپارچهی تیریمد موضوع و مختلف یها سازمان و ها هادار انیم یهماهنگ جادیا منظور به ،یبسترساز و یمردم

 نقش به یتوجه بی ایران در شهری بازآفرینی یها هپروژ اجرای شکست عوامل نیتر مهم از یکی .است گرفته قرار مدنظر

 شناخت مستلزم مشارکت افزایش که است واضح (.33 :0931 نژداغی، و نژادابراهیمی) شهرهاست از محدوده این ساکنان

 .است هدف یها بافت در بازآفرینی ظرفیت و پتانسیل میزان

 .است غیررسمی های سکونتگاه و فرسوده های بافت زمان هم وجود مریوان در شهری مدیریت مشکالت از ییک

 سبب گذشته، در غیررسمی یها سکونتگاه قالب در ناموزون سازهای و ساخت و هفرسود های بافت این گفت توان یم

 در را روانی های آسیب و اجتماعی های بزهکاری موضوع این همچنین .است شده یشهر سکونتگاه نای در ناپایداری

 (نوبهار و موسکة تپ ت،مل کپار ۀمحدود ،چهارباغ ةمنطق ویژه به) غیررسمی یها سکونتگاه و رشه ۀفرسود های همحل

 و مناسب آموزشی فضای داشتن از شهر این ۀفرسود های بافت و غیررسمی یها سکونتگاه همچنین است داده افزایش

 از ناشی غیرهمگون و داردراستانیغ سازهای و ساخت .هستند محروم ورزشی و شهری خدمات و سبز فضای و کافی

 پایدار شهری بازآفرینی با .است کرده ایجاد فراوانی اجتماعی و فرهنگی مشکالت و ها سیبآ نیز شهر این در مهاجرت

 و یطیمح ستیز اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، استاندارد الگوهای با منطبق غیررسمی یها سکونتگاه و فرسوده های بافت

 .کرد جلوگیری شهری بافت نوع دو این در نابسامانی ةادام از توان می مریوان شهر شرایط و پیشینه هنگی،فر
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 یکهر در ساکنان نظر از داریپا شهری بازآفرینی ظرفیت هک است پرسش نیا به ییپاسخگو دنبال به حاضر پژوهش

 نظر از داریپا یشهر ینیزآفربا ظرفیت نیهمچن .است یحد چه در مریوان شهر یررسمیغ و فرسوده یها بافت از

 با هایی همحل در زیستی محیط تیوضع بهبود و یالبدک کیفیت یارتقا ،یاقتصاد رونق ،یاجتماع طیشرا یارتقا یها مؤلفه

 بازآفرینی یها پروژه بتوان تا است شده تحلیل و مقایسه ساکنان نظر از وانیمر شهر در شهری غیررسمی و فرسوده بافت

 ،پایدار شهری بازآفرینی و بازآفرینی درمورد گوناگون های پژوهش وجود با که داشت توجه یدبا کرد. اجرا را پایدار شهری

 یررسمیغ و فرسوده یها بافت در پایدار شهری بازآفرینی ظرفیت تحلیل و بررسی به خاص صورت به پژوهشی هیچ

 .است نپرداخته

نرریمبانی
 اقتصادی، شرایط در دائمی بهبود که یطور به ؛شود می منجر شهری مسائل حل به که است اقداماتی مجموعه بازآفرینی

 رویکردی شهری بازآفرینی .(001: 0930 نیا، ساالری و خاله هنده نصیری) کند فراهم را محیطی و اجتماعی کالبدی،

 شهری، یها یزیر برنامه در موجود بالفعل و بالقوه یها توان کارگیری به درحقیقت و است شهری یزا درونة توسع برای

 فقر از زیگر و اجتماعی زندگی یها انیبن میان هماهنگی جمعیت، یکم و کیفی توزیعۀ نحو در تعادل ایجاد یبرا تالش

 دهد می نشان داخلیهای  تجربه اماشود،  محسوب می مردم اجتماعی پویش و مشارکت از استفاده تیدرنها و شهری

 قانونی تأکیدات، گوناگون یها ضرورتا وجود ب ما در کشور شهری ینیبازآفر و توانمندسازی بازسازی، نوسازی، بهسازی،

 و نشده شناخته کامالً آن فراروی یها فرصت و ها چالش هنوز. همچنین است راه ابتدای در هنوز بسیار، یها تالش و

 :0988 آیینی،) است در نظر گرفته نشده نوسازیو  بهسازی، بازآفرینی های برنامه پیشبرد برای ای بهینه و اکار راهبرد

 گرفته دنشدکرر نو از و نحیاشدا دن،حیاکرا معنای  به Regenerate فعل ةشیر از (Regeneration) بازآفرینی واژۀ (.03

، روپ )حاجی رود یم رکا به فرینیزآبا و یزمعاصرسا ت،حیا تجدید ،حیاا معنای به شهری تمطالعا در مفهوم این .ستا هشد

 مسائل حل به که ماتیاقدا مجموعه و چهریکپا و جامع گاهییدد از ستا رتعبا شهری فرینیزآاب ،درواقع (.00 :0980

 منطقه() ای ناحیه یطیمح ستیز و جتماعیا ،کالبدی ،یدقتصاا یطاشر در ئمیدا دبهبو که یطور به ؛دشو می منجر شهری

 ینوساز و یزبهسا ،مرمت» دیکررو نیرت یاصل توان یم را فرینیزآبا .کند یم همافر است هشد تغییر شستخود کهرا 

 یها سال هایادیدرو اهگو به و شهری فرینیزآبا لصوا و دبعاا به توجه با دیکررو ینا .کرد تلقی معاصر دوران در «یشهر

 (.88 :0983 ،عندلیب) رددا دخو رکا رستود در را صلیا دهبررا چند ،خیرا

 ،یزنوسا ،یزبهسا مانند یگرید مفاهیم کهاست  معا ای واژه «شهری فرینیزآبا» ۀواژ ،نیاد خیرا تخصصی نمتو در

 و تحیا تجدید ممفهو به شهری فرینیزآبا دیگر، عبارت به. ردیگ یبرمدر را شهری بخشی روان و یتوانمندساز ،یزسازبا

 یگدفرسو عامل نیتر مهم که ستا ینا قعیتوا .ستا شهری فرینیزآبا یا شهر نشد هندز رهبادو و شهری ییزانو

 (.00 :0983 ایزدی،) شود می شهری تحیا ةچرخ از شهر از ییها بخش وجخر کهاست  یدقتصاا لفوا ،شهری یها بافت

نیز  نوزایی و احیا .شود می شامل را یکالبد و اجتماعی اقتصادی، وجوه همه که است یچندوجه امری شهری بازآفرینی

 مهم بسیار اقتصادی نظر ازویژه  ، بهتاریخی های بافت در پویایی ،هال دیدگاه از .بگیرد صورت گوناگون های جنبه از باید
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 اسکان برای شهر یکالبد عناصر کمی رشد مفهوم به شهری ةتوسع شهری، بازآفرینی در (.088 :0333 هال،) است

 فضایی مانساز تولید معنای  به بازآفرینی .داد خواهد رخ شهری ةتوسع یها طرح قالب در زندگی کیفیت ارتقای و جمعیت

 شهری روابط ۀدوبار تعریف یا جدید شهری روابط ایجاد در که است جدید های ویژگی و تازه شرایط بر منطبق جدید

 (.93 :0939 ،نژاد فدایی و حناچی) هستند مؤثر موجود یا گذشته

 یا روش شهری، افت و فرسودگی با مرتبط مسائل به پاسخ در افتهی توسعه کشورهایاز  بسیاری در شهری بازآفرینی

 هر یافتگی توسعه سطح به با توجه شهری، بازآفرینی مفهوم است. شده اجرا و معرفیآید که  شمار می به مداخله رهیافت

 گیدفرسو تمشکال حل لنباد به شهری فرینیزآبا (.00 همان:) است شده استفاده و تفسیر مختلف های شیوه به کشور

 مناطق یزسا هندززبا لنباد به تنها دیکررو ینا .شهرهاست در لضمحالا لحا رد و وممحر مناطق یزبهسا کمک به شهری

 های همحل در که کسانی یابرویژه  ، بهندگیز کیفیت و قابتیر دقتصاا مانند یتر گسترده مباحث با بلکه ،نیست کهومتر

 یاجرا ،سیاسی افهدا دنکر مولهفر بر مشتمل شهری فرینیزآبا آل هیدا صورت به دارد. رکاوسر ،کنند یم ندگیز فقیرنشین

 با و کرده انتخاب مبنا عنوان به را رویکرد شش شهری ینیبازآفر .ستا دعملکر اوممد نماییزبا و ییاجرا یها برنامه با آن

 مبنا فرهنگ ،مبنا طراحی مبنا، قانون مبنا، اقتصاد مبنا، اجتماع شاملها رویکرد این .است شده اجرا رویکردها این به توجه

 ةده یک در کشور از خارج و داخل در شهری بازآفرینی ةنیزم در پژوهش (.01: 0931 لطفی،) ستمبنا ستیز طیمح و

 گاتهام ۀپروژ شده اجرا زین یعمل صورت به که ینیبازآفر یها پروژه نیتر مهم از یکی .است فراوانی داشته رشد اخیر

این  است. پرداخته رلندیا در نیبلدو شهر فتناگر نابایخ اهردهایپ ینیبازآفر یبررس به یپژوهش در یو .است (3101)

 هنر یابر مناسب بستر دجوو .نیاستد یرتجا انگر نخیابا ششمین و بلیندو شهر مهم خرید مرکز دو از یکی نخیابا

 ینا یها اذبهج بر شهری ارپاید و پویا فضای دیجاا و جتماعیا یها تیفعال یابر ریپذ انعطاف و زبا فضاهایی دجوو ،خیابانی

 نماندهندز و شدن زنده سبب کهاست  یشهر ینیبازآفر یها پروژه نیتر  مهم از یکیاین پروژه  .ستا ودهفزا شهری محیط

 های هتجرب بهترین (3100) کسونید و کوالنتینو ،دیگر یپژوهش در .ستا شده ریخا ههد چند لطو در فتناگر نابایخ

 پژوهش این در کردند یآور جمع ها پروژه این پژوهشگران به معرفی برای اروپایی شهرهای در را شهری پایدار بازآفرینی

 است. شده دیتأک معرفی برای اجراشده یها پروژه نیتر موفق بر

 زین را آن اهداف و یمفهوم تکامل ،یشهر ینیبازآفر فیتعر ضمن یپژوهش در زین (3101) همکاران و رابرت

 زین را آن یبرا شده درنظرگرفته اهداف و یزمان تکامل ،ینیبازآفر مفهوم یکل یمعرف ضمن پژوهش نیا. کردند مشخص

 یبندر یشهر ینیفرزآبا یهاوژهپر خود، پژوهش در (3109) یفر نیهمچن .کرده است مشخص پژوهشگران یبرا

 رتتجا و نساجی صنعت ةتوسع دلیل به تیجمع یناگهان شدر با 03 نقر لیاوا در ها بررسی کرد. این پروژه را بارسلون

 از فهد د.بو آن ساحل و شهری هگاربند یزسا هندززبا ها پروژه نیتر برجسته از یکی شکل گرفت. یا منطقه و یالملل نیب

 نقر صنایع کمک به تر شیپ که شهر قدیمی ةسکلا تا دبو ینا شهر سطح در چندگانه یها تیمرکز دیجاا ضمن ،حیاا ینا

 جدید یها رساختیز و مسکونی حیانو شامل هایی توسعه همچنین و شد دهستفاا رهباود وزمرا د،بو هشد لشغاا همیزدنو

 یها استیس از یکی را شهری فرینیزآبا (3100) نسونکیپار دیگر پژوهشی در .دشو دیجاا یادر حلاسو به سترسید یابر

 ةبرنام اگرچه .ده استمدنظر قرار دا شهری مناطق تمشکال و مسائل با جههامو در غربی پایارو یها دولت صلیا
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 حیانو در متمرکز و فیزیکی یزیر برنامه بچورچا در ت،مستغال و مینز ةتوسع ةپای بر دهشتا ةهد شهری فرینیآزبا

 نگر جامع یدیکررو به شهری کزامر در ژهیو به فعالیت وقلمر ةتوسع بر وهعال جیتدر به اما د،بو کومتر و هشد هار صنعتی

 و جتماعیا ،یدقتصاا هایرساختا در لتحو به آن، یتقاار و محیط فیزیکی یها یژگیو به هتوج بر افزون که دش لمبد

 با ابلهمق برای رویکردی را شهری بازآفرینی نیز (3101) گینفا و فورلن (.038 :3100 نسون،کی)پار ستا پایبند فرهنگی

 به توجه با .شود یم معرفی پویا جوامع راحیط برای ایده منبع شهری بازآفرینی ،پژوهش این در .داند می شهری کندگیپرا

 به صرف اتکای سبب ،در ایران مقوله نیا در یپرداز هینظر خأل شهری، بازآفرینی رویکرد های هتجرب و ها هنظری خاستگاه

 دو برخورد است، شده اجرا ما کشور در تاکنون آنچه تاریخی، یها بافت تالمشک با مواجهه در است. شده جهانی تجارب

با  .(33: 0931 نژداغی، و نژادابراهیمی) است بوده شهری مدیریتة مجموع در محور توسعه نگاه و محور حفاظت گاهن

 باتلر و شاواست؛ برای مثال از دیدگاه  وارد آن بر هم انتقاداتی ،ذکرشده بازآفرینی برای که مثبتی یها لیپتانس وجود

 میان بنیادی تنش رفع به ها نیا است، برگرفته در را نرم یفگرهایتوص از یا مجموعه شهری بازآفرینی اگرچه (3131)

 اجتماعی، بازآفرینی و فضایی بازآفرینی اهداف ینب .کند ینم کمک جهانی اقتصادی رقابت و محلی اجتماعی عدالت

 از ؛است هم کردهفرا اجتماعی بازآفرینی برای دستاویزی کالبدی بازآفرینیرسد   نظر می به که یدرحال ؛دارد وجود لغزشی

 اجتماعی یها یناآرام به پاسخی را دیدگاه این یا عده است. سیاسی موضوعی مشخص طور به شهری بازآفرینی رو نیا

 جایی هجاب ضرورت زمین، ةتوسع از حاصل درآمد رساندن حداکثر  به برای راهکاری را آن نیز یا عدهو  0381 ةده اواخر

 ممکن موارد این از هرکدام که دانند یم یندافر این در اجتماعی جدید ساختار ئةارا و ینژاد یها تیاقل و درآمد کم افراد

 .(Shaw and Butler, 2020: 97) باشد صادق خاص مکانی و زمان در است

 پایدارشهریبازآفرینی

 وارد توسعه یها چارچوب و شهری یزیر برنامه در را زیستی محیط ةیکپارچ اصول شهرها زیستی محیط ردپای افزایش

 Korkmaz and) مؤثر بود نیز شهری بازآفرینی های هتجرب و یگذار استیسبر  شهری پایداری به توجه رشد کرد.

Balaban, 2019: 1). فضا، کالبد، افراد، قبیل از  آن اجزای که هستند کلی یسیستم پایدار شهری منظر و پایدار شهر 

 باقی پایدار و پذیر انعطاف خود پیرامون با وباشند  یکدیگر با تعامل در و... فرهنگ گوناگون، نهادهای و ها محیط قوانین،

 تبعیت همگانی و واحد ساختاری از، آن سیمای و پایدار شهر به رسیدن که است مهم بسیار نکته این همچنین بمانند.

 مشمول اینکه عین در -صادیاقت و سیاسی فرهنگی، گوناگون های پیشینه و ساختارها با مختلف شهرهای بلکه کند، نمی

 31 ةده از (.18 :0939 ،مفیدی) دارند نیز ای ویژه شرایط -شوند می ها سیستم پایداری بر حاکم کلی قوانین از بسیاری

 یها بحث با همسویی در که گرفت صورت مختلف ابعاد در ینیبازآفر رویکرد در ییها یدگرگون سو، این به دیالمی

 چیزی آفرینیباز که بود این دیالمی 81 و 11 یها دهه بازآفرینی از ها درس نیتر سادهتوجه شد. به آن  نیز یدارپا توسعه

 این همچنین و گرفت صورت پایداری بحث ظهور تغییر، یندافر این با ادغام در است. بوده مالط و آجر بحث از بیش

 شدت به آینده یها نسل برای یطیمح ستیز کیفیت و شوند یم ناپایدار یا ندهیفزا طرز به شهرها کهدرک شد  مقوله

 (.33 :0933 کاران،مه و بحرینی از نقل به Blackman, 1999) ابدی یم تنزل و کاهش
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 پایداری یها حل راه و بوده مسائل به موقتی پاسخ بازآفرینی قبلی یرویکردها که گرفت شکل یا ندهیفزا توافق ادامه در

براساس  که کردند معرفی را نوین ( الگویی0330) همکاران و هاپکینز (.010 :0930 ،همکاران و پوراحمد) است نکرده ایجاد

 توجه یتر هگسترد مسائل با مرتبط واقعی، پایدار اجتماعی-اقتصادی یها استیس و تمایالت به بازآفرینی طرح هرگونهآن 

 ةتوسع مفهومبا  را پیوند بیشترین اجتماعی و اقتصادی محیطی، ابعاد توأمان قراردادن مدنظر با بازآفرینی مفهوم .باشد داشته

 محیطی، عوامل متقابل تأثیرات مثبت یندابر به دستیابی و توسعه کردن عقالیی بر یکدیگر با دو این تالقی ةنقط .دارد پایدار

 اجتماعات یرهمکا پایدار یشهر بازآفرینی ةالزم (.8 :0930 ایران، شهری بهسازی و عمران) دارد قرار اقتصادی و اجتماعی

 تالش که رندیگ یم شکل ینهاد دیجد یها گونه پایدار، یشهر بازآفرینی در است عمومی توافق به رسیدن و یا محله

 توسعه و بسط کپارچهی شکل به رامحور اجتماع ینیبازآفر یها برنامه کهباشند  یصورت به وبوده  باال به نییپا از همه کنند یم

 یا توسعه یندافر ارپاید شهری فرینیزآبا .(011 :0930 ،همکاران و پوراحمد از نقل به 08: 0983 مالئی، فرجی) دهند

 یها محله و ها محدوده در ندگیز کیفیت تقایار منظور به کالبدی و محیطی ،یدقتصاا ،جتماعیا یها عرصه در جانبه همه

 تعریف تا انداز چشم ةمرحل از یندافر ینا ققتح چگونگی از جامع چوبیرچا تعریف منظور به .ستا شهر کل با پیوند در فهد

 ؛رود یم شمار به یدبنیا و ینزغاآ گامی فهد های ودهمحد و ها محله در نیوبیر های چالش و مسائل شناخت ،ها برنامه

 و اداتحباید  رو ؛ از ایناست عمومی توافق به رسیدن و یا محله اجتماعات همکاری پایدار، شهری بازآفرینی ماالز بنابراین

 ابدی توسعه شهری بازآفرینی یندافر رهبری و مشارکت برای نفع ذی یها گروه ظرفیت و شود تشکیل راهبردی یائتالف

 بازآفرینی یابد، افزایش عمومی-خصوصی یها شراکت و مردم مشارکت هرچه .(33: 0931 نژداغی، و نژادابراهیمی)

 پایدار، شهری بازآفرینی تحقق .(38 :0933 همکاران، و بحرینی از نقل به Bevilacqua, 2013) شود می محقق پایدارتری

 نقش بر تأکید با اقدامات و مراحل همة در گرا زمینه و تقاضامحور شهرنگر، (،یمردم مشارکت) محور اجتماع ةتوسع با

 رویکردهای از فرایند این در .شود یم دنبال هدف یها محدوده و ها محله بندی یتاولو رعایت با و دولت تسهیلگر و حمایتگر

 منجر هدف یها محدوده کالبدی و اقتصادی اجتماعی، بافت یختگیگس ازهم به که مداخالتی و پایین به باال از و سویه یک

 .(098 :0930 ،همکاران و امینی) شود یم پرهیز شود،

 

داریپایشهرینیبازآفریمفهوممدل.1شکل

1914،همکارانوپوراحمدمنبع:
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غیررسمییهاسکونتگاه

 کانون هب بزرگ شهرهای میان نای در و تیاف فزونی شهرها در خدمات و عصنای تمرکز ،یفناور و تصنع جدید عصر آغاز با

 خدمات تظرفی از شهرها تجمعی افزایش نرخ نگرفت پیشی با شد. تبدیل کوچک شهرهای و روستایی مهاجران بذج اصلی

 از بسیاری شد سبب تیدرنها متوالی ةده چند طی هچرخ نای نیافت هادام .تافی نزولی روند شهری محیط تکیفی موجود،

 آن امکانات از شهر در حضور با وجود و شوند همواج مشکل با خود ةاولی نیازهای نتأمی در درآمد کم یها گروه و نامهاجر

 سطح در هتوسع ،یا منطقه ریزی هبرنام دمانن یا رانهیشگیپ اقدامات با افتهی توسعه کشورهای در هک هچرخ نای بمانند. محروم

 کشورهای فراروی یها چالش از یکی حاضر لحا در ،تاس هیافت یتر یمنطق روند شهرها محیطی تکیفی یارتقا و نسرزمی

 شکل در که است شهری فقر بارز یها جلوه از غیررسمی اسکان .(80 :0938 ،همکاران و سجادزاده) است توسعه درحال

 خانواده، ترکیب تراکم، زندگی، طشرای مالکیت، حق نظر از و شده ظاهر شهرها اطراف یا درون ناموزون و هشد یزیر برنامه

 برآورد براساس (.Huchzermeyer, 2009: 271) است برخوردار متنوعی شرایط از تغییر میزان و پیشرفت و امنیت سطح

 شهرهای ساکنان درصد 81 از بیش که است یا هدیپد غیررسمی یها سکونتگاه متحد، ملل سازمان بشر اسکان مرکز

 نای .(0 :0931 ،همکاران و شیعه) است داده جای خود در را درآمد میان کشورهای ساکنان درصد 31 و درآمد کم کشورهای

 اب ،نااکنس ضروری ماتخد نکردن نتأمی و قبلی ةبرنامنبود  یلدل  هب ،رندیگ یم شکل شهرها در غیررسمی صورت به هک نواحی

 نتأمی و بصری تکیفی کالبدی، ساختار هب ها سکونتگاه نای در محیطی لمشک نیتر مهم هستند. همواج نازلی محیطی کیفیت

 نای محیطی کیفیت یارتقا و کالبدیدهی سامان نیبنابرا ؛استمربوط  نساکن برای ضروری امکانات و تالتسهی

 .(83 :0938 ،همکاران و سجادزاده) است برخوردار بسزایی تاهمی از ها سکونتگاه

 سه در ها تفاوت ةهم با که است شده ذکر غیررسمی یها سکونتگاه یریگ شکل عللبارۀ در گوناگونی های  دیدگاه

: 0980 محمدی، و صرافی) شود می یبند طبقه  جدید انیگرا جامعه دیدگاه و رادیکال دگاهید لیبرالی، دیدگاه اصلی ةدست

 میلیون 8 حداقل کشور، در غیررسمی یها سکونتگاه تجمعی ،0988 لسا در ایران مرکزی کبان برآورد با توجه به (.00

 Dubovyk et کنند یم زندگی غیررسمی یها سکونتگاه در جهان تجمعی سوم کی حدود .(0 :0981 صرافی،) است نفر

al., 2011: 105).) بزرگ شهرهای در تهگذش سال شصت طول در که است یا دهیپد یررسمیغ و یا هیحاش سکونتگاه 

 کالبدی مشکالت و تیجمع فراوان تراکم با خدمات، بدون ،یرقانونیغ ها سکونتگاه نوع نیا است. شده داریپد رانیا

 ،یاجتماع ،یکالبد) یزندگ مختلف ابعاد در توان یم را دهیپد نیا .رندیگ یم شکل شهری نامناسب مناطق در و هستند

 با پرازدحام یا هیناح عنوان به اصطالح این منابع، بیشتر در .(308 :0931 ،)مشکینی کرد یبررس (غیره و اقتصادی

 ساکنان معموالً .است گرفته قرار آن به نزدیک یا شهر یمرکز ةمحل در که شده تعریف ارزان مسکن و کهنه یها خانه

 یها گروه تمرکز اگرچه .دفعالیت دارن اجتماعی مشکالت و بزه یدارا و ناسالم یمحیطدر  و هستند فقیر ها این محله

 بناها یناپایدار کرد بیان توان یم درواقع است. متفاوت گتو مفهوم با یزیاد حد تا شود مشاهده می ها این مکان در ینژاد

 توصیف یبرا و فرعی یها بخش به آن تقسیم یا بنا شدن متروکه و یکار مسامحه بنا، سن چون عواملی مجموعه دلیل به

 این یها یژگیو از یا جنبه ۀدهند نشان هریک که است رفته کار به متنوعی بسیار اصطالحات رنشین،فقی یها سکونتگاه

 خودیار، غیرقانونی، نامنظم، موقتی، مهارگسیخته، غیررسمی خودانگیخته، یها سکونتگاه جمله از .ستها سکونتگاه
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 موارد یا پاره در حتی و نیست نطقیم ها سکونتگاه این تمام یبرا اصطالح یک آلونک. و پیرامونی ،یا هیحاش

 میان در .(38 :0931 ،همکاران و بهزادفر) باشد رایج است ممکن سکونتگاه یک یبرا اصطالح چند کردن از استفاده

 در مسکن وساز ساخت که کرد اشاره غیررسمی و نینش هیحاش یها بافت به توان یم شهری دار مسئله یها بافت نیتر  مهم

 مصالح و آشفته بسیار کالبدی فضای و است شهرسازی رسمیة برنام از خارج و پروانه بدون ،زده بشتا بسیار ها آن

 در تئوریک یها دگاهید (.310 :0930 عزیزی، و رحیمی) است پایین کیفیت با و ابتدایی وسازها ساخت در کاررفته به

 وضعیت نزول و ارتقا شناخت، منظور به را امید و سأی و ناامیدی و امید حالتدو  غیررسمی یها سکونتگاه با روشدن هروب

 (.308 :0930 ویسی،) اند کرده شناسایی ها سکونتگاه این

فرسودهبافت

 به پاسخگویی کهن، شهرهای تاریخی یها بافت به آن از منتج جدید فضایی آرایش تحمیل و ایران به مدرنیسم ورود با

 رفتن میان از و رکود سبب اقدامات، این .است شده سپرده فراموشی به ها بافت این کنانسا یفرهنگ و اجتماعی نیازهای

 کنانسا از تاریخی یها بافت شدن یخال مانند فراوانی تالمشک و مسائل که شد ایران یشهرها از مهمی بخش سرزندگی

 در را ها آن حیایا برای گزاف یها نهیهز تحمیل و بافت فرسودگی ونکردن  رسیدگی آن، در درآمد کم اقشار حضور اصلی،

 شهری، پایدار ةتوسع از ها محدوده این جاماندن و شهرها قدیمی و مرکزی بافت رسودگیف ،اخیر یها سالدر  .داشت پی

 شهری بازآفرینی رویکرد جمله از گوناگون یها استیس و رویکردها از استفاده باو  ها بافت این نوسازی برای تالش با

 اجتماعی، کالبدی، ابعاد بررسی و فرسوده بافت ناساکن مشارکت با پایدار محیطی ایجاد لدنبا به که استرو بوده  هروب

 ةمطالع مورد ،ناکارآمد یها بافت عنوان با امروزه آنچه .(0 :0930عابدینی، و توانا) است یطیمح ستیز و اقتصادی

 .اند افتهی تکوین فرسوده فرم قالب در که است یمتعدد یفرایندها محصول درواقع ،است یشهر علوم اندیشمندان

 در امروز و اند افتهی تکوین و اند گرفته شکل طوالنی یزمان فرایند در که هستند ییها بافت ناکارآمد و فرسوده یها بافت

 مراتبی سلسله و مناسب عملکرد، زمان یمقتضا به گذشته در ها بافت این اگرچه اند. قرار گرفته نوین یفناور محاصره

 و پوراحمد از نقل به 03 :0983 کشاورز،) هستند بودهاییکم دچار عملکردی و ساختاری نظر از امروزه اند، داشته

 فرسودگی (93 :0938 ،همکاران و نژاد حاتمی) است تغییر حال در و پویا کمیتی شهر، هر بافت (.003 :0930 ،همکاران

 مربوطمسائل  نیتر مهم از یکی یفرسودگ(.  .(93 :انهم) است آن محل و شده ساخته بافت نسبی ثبات و تغییر ةنتیج نیز

 (.3: 0939 اران،کهم و اریویز) شودمنجر می یشهر اتیح افول ی وجمع خاطرات زدودن به که است یشهر یفضا به

 در که است فرسودگی ی نوعینسب فرسودگیتقسیم می شود.  کامل فرسودگی و نسبی فرسودگی ةدست دو به فرسودگی

 شهری فضای نسبی فرسودگی سبب و باشد کرده رخنه آن فعالیت یا کالبد یعنی شهری فضای مهم عناصر از یکی

 باشد کرده رخنه آن فعالیت و کالبد یعنی ،شهری فضای عنصر دو هر که است فرسودگی نوعی کامل یفرسودگ .َشود یم

 ةدست سه به شهری ۀفرسود یها بافت .(01 :0938 ،همکاران و نژاد حاتمی) شود فضا کامل فرسودگی سبب آن دنبال به و

 سکونتگاه) یا هیحاش ۀفرسود یها بافت و شهری میراث بدون ۀفرسود یها بافت شهری، میراث دارای ۀفرسود یها بافت

 حاضر حالدر  کشور شهری مدیریت یها چالش نیتر مهم از فرسوده یها بافت (.00 :همان) شوند یم تقسیم غیررسمی(
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 موضوع اهمیت زا حکایت شهری ناکارآمد یها بافت در کشور شهری جمعیت چهارم کی از یشب سکونت اکنون .است

 (.013 :0930 ،همکاران و پوراحمد) دارد ها محدوده این برای یزیر برنامه

 های همحل از رهکتا ارهز 80 از بیش هستند. غیررسمی یها سکونتگاه و فرسوده یها بافت ،ناکارآمد یها بافت این

 قمیر که سمیرغیر یها سکونتگاه رهکتا ارهز 89 و شهرها کزامر یخیرتا های عرصه از رهکتا ارهز 30 ،میانی ننابساما

 صددر 31 ود)حد نفر ونیلیم 01 بر بالغ جمعیتی و رندیگ یبرمدر را رکشو دموجو شهری های بافت صددر 91 بر بالغ

 رکشو یها یشهردار و لتدو .مواجه هستند تمشکال و مسائل ینا با ،ندا داده جای دخو در را (رکشو شهری جمعیت

 جتماعیا-مکانی منزلت فتا ندرو سفانهأمت اما ،اند داده منجاا مناطق ینا تمعضال حل یابر فراوانی یها تالش نتاکنو

 .(00 -03 :0930 منوچهری،) است دهبو یشافزا به رو مناطق ینا

 

پژوهشیمفهوممدل.5شکل

پژوهشروش
 شدهگردآوری  پرسشنامه و اسنادی روش بهاطالعات آن  که است پیمایشی و تحلیلی-توصیفی، اربردیک حاضر هشوپژ

 ةپرسشنام طراحی با سپس و ندشد استخراج ها شاخص و نظری مبانی و پیشینه یا کتابخانه مطالعات با ابتدا یعنی ؛است

 موسک، ةتپ موسوی، کوره تفینی، ار،نوبه) یررسمیغ ةمحل پنج از شد. یآور جمع ضروری اطالعات ساخته محقق

 01) شد انتخاب محله دو هرکدام (چهارباغ و آباد تازه لیالخی، دارسیران، ،ی)کمربند فرسوده بافت ةمحل پنج و استادیوم(

 شامل مطالعه یها نمونه و است مریوان شهر غیررسمی و فرسوده بافتة محل ده پژوهش آماری ةجامع .(ها همحل درصد

 درصد 81) است وانیمر شهر یررسمیغ ةمحل دو و فرسوده یها بافت از محله دو یعنی ،محله چهار در ساکن خانوارهای

 ةتپ ةمحل دو و فرسوده بافت عنوان به لیالخی و چهارباغ ۀمحدود ةمحل دو که غیررسمی( و فرسوده بافت های همحل

 .شدانتخاب  یکش قرعه روش به ها همحل این شوند. شناخته می غیررسمی های همحل عنوان به وانیمر شهر نوبهار و موسک

 ۀ)محدود فرسوده یها بافت از هرکدام که صورت نیبد ؛گرفت انجام یا خوشه طور به ها نمونه بنتخاا ،پژوهش نیا در
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 .است شده گرفته نظررد خوشه یک عنوان به مریوان شهر نوبهار( و موسکة )تپ غیررسمی بافت و لیالخی( و چهارباغ

 تعداد نیا هک شد محاسبه نفر 908 کوکران فرمول از استفاده با و (= 8011N) خوشه دو این میان از نمونه حجم تیدرنها

 میان از و یا مرحله یا خوشه یریگ نمونه روش به مریوان شهر منتخب غیررسمی های محله و فرسوده یها بافت میان از

 توصیفی های پژوهش یگردآور یها کیتکن نیاربردترکپر از یکی مهپرسشنا هک آنجا از .ندشد انتخاب خانوارها سرپرستان

 دو در ورکمذ ةپرسشنام شد.  استفاده ساخته محقق ةپرسشنام از پژوهش نیا در ازین مورد یها داده یگردآور یبرا ؛است

 صیلیتح میزان و درآمد سنی، ناهمگونی تأهل، وضعیت ت،یجنس لیقب از ییها یژگیو شامل، یشخص اطالعات بخش

 01 شامل نیز دوم بخش است. نوبهار( و موسک ة)تپ غیررسمی و لیالخی( و چهارباغ ۀ)محدود فرسوده یها بافت ساکنان

 بازآفرینی ظرفیت ةمقایس به که است اد(یز بسیار و ادیز ،یحدود تا ،مک ،مک بسیار) لیکرت طیف در یا نهیگز پنج پرسش

 میانگین .پردازد یم نوبهار( و موسکة )تپ غیررسمی و لیالخی( و چهارباغ ۀد)محدو فرسوده یها بافت بین خانوارها شهری

 و استادان نظر با زین آزمون نیا پرسشنامه ییروا .است آمده  دست به (88/1) نباخورک یآلفا از استفاده با آزمون نیا ییایپا

 .است شده دیتأی داشتند را مشابه یها پژوهش ةسابق که کارشناسانی

پژوهشییایپاوهاهیگوابعاد،،ریتغم.1جدول

فیرد ریمتغ   ابعاد 
تعداد

هیگو  
هیگوةشمار  

یآلفا

 کرونباخ

سطح

 سنجش

0 

 ینیبازآفر
 داریپا

یشهر  

 طیشرا بهبود
 و یاجتماع
یفرهنگ  

00 

 .0 یفرهنگا  ینهادهاا  باا  مشارکت .9 یاجتماع وندیپ .3 یاجتماع انسجام. 0
 مناابع  یارتقاا  .0 هاا  گروه تمام یزهااین به توجه .8 یاجتماع خدمات یارتقا
 .3 یشاهروند  رواباط  تیا تقو .8 یاجتماع خدمات دفاتر یانداز راه .1 یانسان
 یاجتمااع  شیپاا  و یابیا ارز .01 یمردم مشارکت بسط در ینوآور از تیحما

 یشهروند اخالق و فرهنگ جیترو .00 یبهساز تاقداما

81/1 یبیترت   

3 
 رونق
یاقتصاد  

01 

 سااختار  باا  حادوده م یاقتصااد  یساز کپارچهی .09 اشتغال تفرص جادیا. 03
 تیا امن نیتضام . 08 یگاذار  هیسارما  از تیا حما و توسعه .00 شهر یاقتصاد
 یاعطا. 08 تیمالک اسناد صدور لیتسه. 01 ارزان مسکن نیتأم. 00 مالکان

. 31 اشاتغال  فرصات  جااد یا و ینیکارآفر .03 ساکنان مسکن یبرا التیتسه
 یاقتصااد  مقاررات  یسااز  شافاف  و یساز ساده. 30 یگذار هیسرما موانع رفع

 ینیبازآفر

81/1 یبیترت   

9 
 تیوضع بهبود

یطیمح ستیز  
3 

 یداریا پا باه  توجاه  .39 یطا یمح سات یز یهاا  تیظرف تیتقو و حفاظت .33
 و میتارم . 30 پساماند  تیریماد  .38 سابز  یفضاا  یارتقا. 30 یطیمح ستیز

 زیا تجه .38 هادف  ۀمحادود  یعیطب منابع حفظ .31 یرساختیز ةشبک یارتقا
 و یسااز  آمااده  و مناساب  یابی مکان .33 زباله ونقل حمل و یآور جمع ناوگان
 یشهر مناظر و نیزم یشناس ختیر بهبود .91 زباله دفن یها محل ینگهدار

81/1 یبیترت   

0 
 تیفیک یارتقا

یکالبد  
01 

 مجاادد اسااکان .93 وساااز ساااخت ةیاارو یباا گسااترش از یریجلااوگ .90
 یها یکاربر یبرا یدولت یاراض یواگذار در لیتسه .99 پرخطر یها ودهمحد
 منظاور  باه  یرساان  خادمات . 98 ناکارآمد یاراض یبهساز و میترم. 90 یعموم
 یبخش استحکام در مقررات یاجرا .90 یعیطب یایبال برابر در یآمادگ یارتقا

 .98 ارتباطااات و ونقال  حمال  ساتم یس یارتقاا  و میتارم  .91 یسااز  مقااوم  و
 و افتاه ی توساعه  یشاهر  یطراح .93 بیتخر حداقل با معابر ةشبک یدهسامان

 هدف یها محدوده یساز مقاوم .01 یشهر زکمرا مجدد ساخت

81/1 یبیترت   

یشهر داریپا ینیبازآفر جمع پرسش55   84/5 یبیترت   
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(اندشدهصمشخرهیتصور بهمطالعهیهاهمحل)وانیمرشهریررسمیغوفرسودهیهاهمحل.5جدول

تیجمع(هکتار)مساحتیررسمیغوفرسودههایهمحلبافت

 فرسوده

 3111 01 ملت پارک و چهارباغ
 0011 8 یالخیل

 8111 33 یموسو کوره
 8111 31 یجنگلبان یکمربند

 یررسمیغ

 9111 08 نوبهار
 0011 00 موسک ةتپ
 3111 00 نوبهار ینیتف

 0811 38 یساوج نالیترم ومیاستاد

 30.311 098 0 جمع

نگارندگان:منبع

مطالعهموردةمحدود
 و شرق از ،سقز شهرستان به شمال از که است ایران غرب در کردستان استان یها شهرستان از یکی مریوان شهرستان 

این  .است محدود عراق خاک به غربی شمال و غرب از و پاوه شهرستان به جنوب از ،سنندج شهرستان به شرقی جنوب

 تا دقیقه 08 و درجه 00 و شمالی عرض ةدقیق 3 و درجه 98 تا 08 و درجه 98 بین جغرافیایی عرض و طول با شهرستان

 عمومی سرشماری براساس مریوان شهرستانجمعیت  دارد. قرار گرینویچ النهار نصف شرقی طول ةدقیق 88 و درجه 08

 و نفر 088.080 سرشماری همین در آن یشهر یتجمع همچنین .است نفر 303.038برابر با  0938 سال مسکن و نفوس

 .(00 :0931 ایران، آمار مرکز) است شده ذکر نفر 00.110 نیز نآ روستایی جمعیت

 

مطالعهموردةمحدود.9شکل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%82%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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هاافتهیبحثو
 فرسوده های بافت در مطالعه مورد آماری ةنمون از درصد( 3/00) نفر 011 د کهشو می مشاهده 9شکل  و جدول با توجه به

 و )نوبهار یررسمیغ بافت در نیز گرید درصد( 8/89) نفر 038 و هستند ساکن ملت( پارک ۀمحدود و لیالخی -)چهارباغ

 ( سکونت دارند.موسک ةتپ

درصد  8/90درصد دیپلم،  8/03از آن،  تر نییپادرصد سیکل و  9/01، افراد از نظر سطح تحصیالت، 0براساس جدول 

 و باالتر هستند. سانسیل فوقدرصد نیز  1/8درصد لیسانس و  0/30، پلمید فوق

مطالعهموردیآمارةنمونتیجنسکیکتفبههایآزمودنیفراواندرصد.9جدول

یبندطبقه

شاخصریمتغ
فرسودهبافت
(یالخیل-)چهارباغ

یررسمیغبافت
موسکةتپ-نوبهار

جمع

محل
ت 

سکون
 

 نفر 908 038 011 یفراوان
 درصد 011 درصد 8/89 درصد 3/00 درصد

نگارندگان:منبع

مطالعهموردیآمارةنمونال یتحصزانیمکیکتفبههایآزمودنیانفراودرصد.5جدول

یبندطبقه
جمعباالتروسانسیلفوقسانسیلپلمیدفوقپلمیدترنییپاولکیسشاخصریمتغ

ص
تح

ی
ت

ال
 

 نفر 908 93 38 031 19 98 یفراوان

 011 1/8 0/30 8/90 8/03 9/01 درصد
نگارندگانمنبع

 درصد 0/31 ،دونفره خانوار درصد 8/38 ،نفره تک خانوار درصد 8/01 خانوار عدب نظر ازنامه، براساس نتایج پرسش

 درصد 0/8 و نفره شش خانوار نیز درصد 08/8 ،نفره پنج خانوار درصد 08/8 ،چهارنفره خانوار درصد 9/00 ،نفره سه خانوار

 را مطالعه مورد آماری نمونه از درصد( 0/30) نفر 31 ،نیز پاسخگویان جنسیت نظر از .اند بوده بیشتر و نفره هفت خانوار نیز

 به ها آزمودنی پاسخ ،8 جدول براساس .دهند یم تشکیل مرد های آزمودنی نیز را گرید درصد( 0/19) نفر 310 و زنان

 صددر 3/00 از بیش .است آمده یررسمیغ و فرسوده یها بافت در فرهنگی -اجتماعی شرایط بعد در بازآفرینی ظرفیت

 حد در درصد 0/39 حدودی، تا 0/30 کم، حد در ظرفیت درصد 8/00 ،بسیار کم حد در مؤلفه این در بازآفرینی ظرفیت

 .هستند زیاد بسیار حد در نیز درصد 0/08 و زیاد

ی آمده ررسمیغی فرسوده و ها بافتها به ظرفیت بازآفرینی در بعد رونق اقتصادی در  ، پاسخ آزمودنی0براساس جدول 

تا  9/30درصد ظرفیت در حد کم،  0/08درصد ظرفیت بازآفرینی در این مؤلفه در حد بسیار کم،  8/00ت. بیش از اس

 درصد نیز در حد بسیار زیاد هستند. 3/08درصد در حد زیاد و  3/30حدودی، 

ی فرسوده و اه بافتی در طیمح ستیزها به ظرفیت بازآفرینی در بعد بهبود وضعیت  ، پاسخ آزمودنی1براساس جدول 

درصد ظرفیت در حد  1/01درصد ظرفیت بازآفرینی در این مؤلفه در حد بسیار کم،  0/09ی آمده است. بیش از ررسمیغ

 درصد نیز در حد بسیار زیاد هستند. 0/31درصد در حد زیاد و  0/30تا حدودی،  3/30کم، 
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یفرهنگ-یاجتمااطیشراعدبدرینیزآفرباتیظرفزانیمیبراهایآزمودنپاسخیفراواندرصدعیتوز.4جدول

هاهیگوسؤال
بسیار

کم
کم

تا

یحدود
ادیز

بسیار

ادیز

 3/09 1/30 0/01 3/31 0/39 یاجتماع یبستگ هم و انسجام یارتقا و ایاح به مند عالقه 0
 8/08 0/39 3/91 0/33 0/8 یاجتماع وندیپ تیامن میتحک و ارتقا 3
 8/03 8/30 0/91 3/08 09 یشهر فرهنگ یها هیپا بر رگذاریتأث یفرهنگ ینهادها با مشترک یهمکار 9
 8/90 3/39 8/30 8/3 0/01 (فراغت اوقات ی وآموزش ،یبهداشت) یاجتماع خدمات ئةارا 0
 9/38 3/31 0/30 3/01 0/01 هدف دۀمحدو ساکنان ریپذ بیآس اقشار ژهیو به ها گروه همة یازهاین به توجه 8
 3/31 0/39 8/38 9/09 8/00 یا حرفه و یشغل ،یآموزش مانند یانسان منابع یارتقا 0
 8/3 0/33 3/39 8/03 0/01 هدف یها محله در ینوساز خدمات دفاتر یانداز راه 1
 8/30 0/01 0/33 0/00 1/01 یشهروند روابط تیتقو 8
 0/01 3/30 3/31 8/08 00 یمردم مشارکت بسط ةنیزم در ها ینوآور و ها دهیا از تیحما 3
 3/03 0/39 0/30 8/00 8/30 ینوساز و یبهساز اقدامات یاجتماع شیپا و یابیارز 01
 0/00 9/03 3/90 0/33 9/01 هدف ۀمحدود در یشهروند یها یتمسئول و اخالق فرهنگ جیترو 00
 0/08 0/39 0/30 8/00 3/00 (یفرهنگ – ی)اجتماع بعد ریمتغ

نگارندگان:منبع

یاقتصادرونقبعددرینیبازآفرتیظرفزانیمیبراهایآزمودنپاسخیفراواندرصدعیتوز.4جدول

هاهیگوسؤال
بسیار

کم
کم

تا

یحدود
ادیز

بسیار

ادیز

 9/00 9/03 8/90 8/03 09 ساکنان درآمد و اشتغال یها فرصت جادیا 03
 03 8/00 0/93 03 09 یاقتصاد ساختار یساز کپارچهی 09
 9/03 8/08 8/30 0/39 1/00 گذاران هیسرما یگذار هیسرما از تیحما و توسعه 00
 0/00 0/30 1/31 3/08 3/09 درآمد کم یها گروه تیمالک تیامن نیتضم 08
 1/31 8/38 3/39 8/08 0/00 درآمد کم اقشار یبرا استطاعت لقاب و متیق ارزان مسکن نیتأم 00
 3/08 0/30 8/38 0/00 09 ساکنان یبرا تیمالک اسناد صدور در لیتسه 01
 1/30 3/08 0/01 0/00 9/38 هدف ۀمحدود ساکنان مسکن یبرا التیتسه یاعطا 08
 9/03 1/31 9/38 0/33 3/03 ساکنان یشغل یها فرصت جادیا و ینیکارآفر 03
 8/08 3/31 1/31 1/31 3/03 (عوارض و اتیمال )کاهش یگذار هیسرما موانع رفع 31
 03 9/38 3/31 3/00 0/09 وساز ساخت مجوز صدور مراحل و مقررات یساز شفاف و یساز ساده 30
 3/08 3/30 9/30 0/08 8/00 یاقتصاد رونق عدب ریمتغ

یطیمحستیزتیوضعبهبودبعددرینیبازآفرتیظرفزانیمیبراهایآزمودنپاسخیفراواندرصدعیتوز.1جدول

هاهیگوسؤال
بسیار

کم
کم

تا

یحدود
ادیز

بسیار

ادیز

 0/30 8/03 3/30 0/01 8/3 ساکنان یطیمح ستیز یها تیظرف تیتقو و حفاظت 33
 0/39 33 0/39 8/08 3/03 ساکنان یطیمح ستیز یداریپا به توجه 39
 8/00 0/30 0/30 1/00 8/08 سبز یفضاها یارتقا 30
 9/03 0/31 1/30 3/30 0/00 ها پساب تیریمد و یطیمح ستیز اقدامات 38
 8/08 1/30 8/38 00 3/08 یاتیح یها رساختیز یها شبکه یارتقا و میترم 30
 0/30 0/39 1/01 0/31 8/03 محدوده یعیطب منابع حفظ 31
 8/08 0/90 0/03 03 0/09 زباله ونقل حمل و یآور جمع ناوگان زیتجه 38
 0/33 33 0/30 0/31 3/3 زباله دفن یها محل ینگهدار و یساز آماده و مناسب یابی مکان 33
 03 0/30 3/30 0/31 1/00 یشهر مناظر و نیزم یشناس ختیر بهبود 91
 0/31 0/30 3/30 1/01 0/09 یطیمح ستیز تیوضع بهبود بعد ریمتغ

نگارندگان:منبع
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 و فرسوده یها بافت در کالبدی کیفیت یارتقا عدب در بازآفرینی ظرفیت به ها آزمودنی پاسخ ،8 جدول براساس

 در ظرفیت درصد 9/31 ،بسیار کم حد در مؤلفه این در بازآفرینی ظرفیت درصد 1/00 از بیش ت.اسذکر شده  یررسمیغ

 .هستند زیاد بسیار حد در نیز درصد 3/08 و زیاد حد در درصد 0/33 حدودی، تا 8/39 کم، حد

ی فرسوده ها بافت، ظرفیت بازآفرینی شهری در دربارۀ ظرفیت بازآفرینی در دو نوع محله 3جدول با توجه به نتایج 

. است T=  38/31و  sig=  111/1ترتیب  برای فرضیة فوق به tو میزان معناداری و نمرۀ  استبیشتر از بافت غیررسمی 

دهندۀ ظرفیت بازآفرینی در حد  که نشان است 9/080در این پژوهش ظرفیت بازآفرینی پایدار شهری در بافت فرسوده 

دهندۀ ظرفیت  و نشان 0/019ی نیز ررسمیغبازآفرینی پایدار شهری در بافت . ظرفیت (311-080) استباال و زیاد 

ها در این پژوهش بافت فرسوده ظرفیت بازآفرینی بیشتری از  از دیدگاه آزمودنی (.081-30) استبازآفرینی در حد متوسط 

که  است 3/01ی ررسمیغبافت  ی دارد. اختالف میانگین بازآفرینی در دو گروه بافت فرسوده وررسمیغبازآفرینی در بافت 

های  هایی با بافت فرسودۀ شهری در مقایسه با محله ۀ باالبودن ظرفیت بازآفرینی پایدار شهری در محلهدهند نشان

 .استغیررسمی 

یکالبدتیفیکیارتقابعددرینیبازآفرتیظرفزانیمیبراهایآزمودنپاسخیفراواندرصدعیتوز.8جدول

هاهیگوسؤال
ربسیا

کم
کم

تا

یحدود
ادیز

بسیار

ادیز
 0/01 1/30 0/31 3/30 0/03 وساز ساخت ةیرو یب گسترش از یریجلوگ 90
 8/00 0/39 1/30 9/33 8/08 ساکنان ییجا هجاب تیاولو یدارا و ناکخطر یها محدوده مجدد اسکان 93
 0/03 9/33 3/30 1/01 9/00 یعموم یها یکاربر یبرا یدولت یاراض یواگذار در لیتسه 99
 0/01 8/38 0/39 8/33 1/00 هدف ۀمحدود در متخلل و ناهمگون ناکارآمد، یاراض یبهساز و میترم 90
 0/30 8/08 8/33 33 9/01 راتییتغ و یعیطب یایبال برابر در یآمادگ یارتقا منظور به یرسان خدمات 98
 0/00 0/33 3/39 0/00 00 بناها یساز مقاوم و یبخش استحکام در مقررات یاجرا 90
 8/08 0/91 9/38 0/03 3 ارتباطات و ونقل حمل ستمیس یارتقا و میترم 91
 8/08 8/08 1/30 0/30 0/00 بیتخر حداقل با معابر ةشبک یدهسامان 98
 1/31 0/03 9/33 1/31 8/3 یشهر زکمرا مجدد ساخت و افتهیعیترف یشهر یطراح 93
 3/30 0/09 8/03 8/08 3/39 سوانح و ایبال با ههمواج در هدف یها محدوده یساز مقاوم 01
 3/08 0/33 8/39 9/31 1/00 یکالبد تیفیک یاارتق بعد ریمتغ

نگارندگان:منبع

یررسمیغتبافوفرسودهبافتةمحلنوعدودرینیبازآفرتیظرفدرموردآزمونتیمستقلجینتا.1جدول

نیانگیمهاگروهرهایمتغ
ازانحراف

اریمع
 tمقدار یآزادةدرج

زانیم

یمعنادار

 ینیبازآفر تیظرف
 9/30 9/080 فرسوده بافت

900 38/31 111/1 
 9/33 0/019 یررسمیغ بافت

نگارندگان:منبع

 که است یالبدک و ستیز طیمح، اقتصادی ی،)اجتماع شاخص چهار دارای پژوهش این در پایدار شهری بازآفرینی

 ها شاخص یبند رتبه و یبند تیاولو ،دمنیفر آزمون به مربوط 01 جدول .است هشد سنجش فریدمن آزمون کمک  به
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 یبند رتبه و مقایسه .(chi = 811/0 و sig = 111/1) است یشهر داریپا ینیبازآفر تیظرف زانیم نیشتریب براساس

 است. متفاوت بازآفرینی یها شاخص این از هریک ظرفیت میزان دهد یم نشان پایدار شهری بازآفرینی یها شاخص

، 3/90 اقتصادی رونق شاخص در ،8/90 اجتماعی شرایط بهبود شاخص در بازآفرینی ظرفیت یبرا آمده دست به نیانگیم

 ظرفیت میزان دهد یم نشان که است 8/38 یطیمح ستیز وضعیت بهبود شاخص در و 0/90 کالبدی یارتقا شاخص در

 شرایط بهبود هدف، های محله ناساکن دیدگاه از یعنی ت؛اس وسطمت حد در ها شاخص این در پایدار شهری بازآفرینی

 وضعیت بهبود و شاخص سومین کالبدی ایارتق ،شاخص دومین اقتصادی رونق ،شاخص اولین عنوان به اجتماعی

 است. پایدار شهری بازآفرینی در ظرفیت یادار شاخص چهارمین زیستی محیط

 یمعنادار تفاوت یاجتماع طیشرا بهبود نظر از یررسمیغ و فرسوده تباف یها محله در 00جدول  با توجه به نتایج

 .است T=81/08و  sig= 111/1ترتیب  برای شاخص فوق به tشود. میزان معناداری و نمرۀ مشاهده می

ی از نظر ررسمیغهای بافت فرسوده و  میان ظرفیت بازآفرینی پایدار شهری در محله دهد یمنشان  03 جدولنتایج 

= 11/01و  sig= 111/1ترتیب  برای شاخص فوق به tتصادی تفاوت معناداری وجود دارد. میزان معناداری و نمرۀ رونق اق

T و در  1/98مقیاس رونق اقتصادی در بافت فرسوده  . در این پژوهش، ظرفیت بازآفرینی پایدار شهری در خردهاست

ش، اختالف میانگین بازآفرینی شهری پایدار در این مؤلفه ها در این پژوه . از دیدگاه آزمودنیاست( 8/38ی ررسمیغبافت 

 .است 3/09ی ررسمیغدر دو گروه بافت فرسوده و بافت 

ینیبازآفریهاشاخصةسیمقایبرا(Friedman)دمنیفرآزمونجینتا.15جدول
sigیمعنادارزانیم chiمقدار dfیآزادجةدرنیانگیمرتبههاشاخصرهایمتغ

 ینیبازآفر

 8/90 0 یتماعاج
  

 
  3/90 3 یاقتصاد
 111/1 811/0 9 0/90 9 یکالبد

    8/38 0 یستیز

نگارندگان:منبع

یررسمیغوفرسودهبافتگروهدویبرایاجتمااشاخصتیظرفبرایمستقلیهاگروهآزمونتی.11جدول

یمعنادارزانیم tمقدار یآزادةدرجاریمعازانحرافنیانگیمهاگروها یمقهخرد
 طیشرا

 یفرهنگ- یاجتماع
 38/1 0/00 فرسوده بافت

900 81/08 111/1 
 18/0 9/38 یررسمیغ بافت

نگارندگان:منبع

یررسمیغوفرسودهبافتگروهدویبرایاقتصادرونقشاخصیبرامستقلیهاگروهآزمونتی.15جدول

یمعنادارزانیم tمقدار یآزادةدرجاریمعازانحرافنیانگیمهاگروها یمقهخرد

 یاقتصاد رونق
 81/0 1/98 فرسوده بافت

900 11/01 111/1 
 81/0 8/38 یررسمیغ بافت

نگارندگان:منبع



 41...یشهریررسمیغوبافتفرسودههاییباهمحلدرداریپایشهرینیزآفرباتیظرفسةیمقاان:ویسیوهمکار

ی از ررسمیغهای بافت فرسوده و  ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در محلهتوان گفت  می 09جدول با توجه به نتایج 

 sig= 111/1ترتیب  به ها آنبرای  tستی تفاوت معناداری با هم دارند. میزان معناداری و نمرۀ زی نظر بهبود وضعیت محیط

در بافت  ستیز طیمحمقیاس بهبود وضعیت  ت. در این پژوهش، ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در خردهاس T= 11/01و 

(. همچنین ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار 08-90) استدهندۀ ظرفیت بازآفرینی در حد باال و زیاد  و نشان 3/90فرسوده 

(. از 99-33است )ۀ ظرفیت بازآفرینی در بافت فرسوده بیشتر از بافت غیررسمی دهند نشانو  3/30ی ررسمیغدر بافت 

پایدار در این مؤلفه در دو گروه بافت فرسوده و بافت  ها در این پژوهش اختالف میانگین بازآفرینی شهری دیدگاه آزمودنی

 .است 01ی ررسمیغ

ی از ررسمیغهای بافت فرسوده و  ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در محلهتوان گفت  می 00جدول با توجه به نتایج 

 111/1ترتیب  برای فرضیة فوق به tنظر ارتقای کیفیت کالبدی تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. میزان معناداری و نمرۀ 

 =sig  01/01و  =T) مقیاس ارتقای کیفیت کالبدی در  پژوهش ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در خرده ت. در ایناس

دهندۀ ظرفیت بازآفرینی بیشتر در  که نشان است 9/38ی برابر ررسمیغو ظرفیت بازآفرینی در بافت  1/98بافت فرسوده 

ازآفرینی در این مؤلفه در دو ها، در این پژوهش ظرفیت اختالف میانگین ب . از دیدگاه آزمودنیاستبافت فرسودۀ شهری 

 .است 0/09ی ررسمیغگروه بافت فرسوده و بافت 

یررسمیغوفرسودهبافتگروهدویبرایطیمحستیزبهبودشاخصبرایمستقلیهاگروهآزمونتی.19جدول

یمعنادارزانیم tمقدار یآزاددرجهاریمعازانحرافنیانگیمهاگروها یمقخرده
 بهبود

 یطیمح ستیز
 11/8 3/90 فرسوده بافت

900 01/01 111/1 
 01/8 3/30 یررسمیغ بافت

نگارندگان:منبع

یررسمیغوفرسودهبافتگروهدویبراداریپایشهرینیبازآفرتیظرفبرایمستقلیهاگروهآزمونتی.15جدول

یمعنادارزانیم tمقدار یآزادةدرجاریمعازانحرافنیانگیمهاگروها یمقخرده
 اارتق

 یکالبد تیفیک
 31/0 11/98 فرسوده بافت

900 01/01 111/1 
 31/0 0/38 یررسمیغ بافت

نگارندگان:منبع

 ظرفیت میان پژوهش، یها افتهی براساس گفت توان یم محله نوع دو در پایدار شهری بازآفرینی یها شاخص موردرد

 .دارد وجود معناداری تفاوت اجتماعی شرایط بهبود نظر از یررسمیغ و دهفرسو بافت های همحل در پایدار شهری بازآفرینی

 کمحر یها پروژه موفقیت شرایط ،ها همحل فرهنگی یها بحث به توجه ،یشهر بازآفرینی در اجتماعات دنکردرگیر

 یزیر برنامه و تهدای ،گذار استیس و زیر برنامه هر ةعالق نهایت .دکن یم مهیا شیازپ شیب را پایدار شهری بازآفرینی

ه دآور وجود هب را آنان آرامش و رضایت و رفاه و کرده جلب خود به را اصلی نفعان ذی و ساکنان ،مردم که است ییها پروژه

 و امنیت آموزش، اجتماعی، تعامل بستگی هم افزایش شامل ،توسعه کمحر یها پروژه فرهنگی و اجتماعی عدب .است

 بافت مناطق در پایدار شهری بازآفرینی ظرفیت گفت توان یم اقتصادی رونق اخصش درمورد .ستباال سطح در مشارکت

 فرایند حیاتی بخش یاقتصاد بازآفرینی ند.دار یکدیگر با معناداری تفاوت اقتصادی رونق نظر از یررسمیغ و فرسوده
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 همراه که یررسمیغ و هفرسود یها بافت در شده تجربه یاقتصاد افت باضروری است  .شود محسوب می یشهر بازآفرینی

 ساکنان نظر از ،گفت توان یمپژوهش  سوم شاخص بارۀدر .شود مقابله است بازار افول و اقتصاد کارکرد در تغییرات با

 تفاوت زیستی محیط وضعیت بهبود نظر از یررسمیغ و فرسوده بافت های همحل در پایدار شهری بازآفرینی ظرفیت

 و فصر یزمنظرسا از حرکت چهارم، عدب یعنی محیطی  زیست عدب در ،فرینیزآبا دیکررو در .دندار یکدیگر با معناداری

 محیطی دبعاا توجه به و محیط یارپاید از یتر گسترده دیکررو به توجه یشافزا سمت به جیتدر به سبز فضای شگستر

 بافت های همحل در پایدار شهری بازآفرینی ظرفیت ،گفت توان یم کالبدی بخش شاخصبارۀ در .ستا هسیدر ارپایدة توسع

 ةزمین در فرسوده بافت با ها همحل درواقع د؛ندار هم با معناداری تفاوت ،کالبدی کیفیت یارتقا نظر از یررسمیغ و فرسوده

 ،گفت توان یم پژوهش اصلی پرسش به پاسخ در دارند. غیررسمی های همحل ظرفیت بازآفرینی بیشتری از ،کالبدی کیفیت

 .است یررسمیغ بافت از بیشتر فرسوده، یها بافت در پایدار شهری بازآفرینی ظرفیت ،گرفته صورت یها لیتحل اساسرب

 بازآفرینی در شاخص اولین ،اجتماعی شرایط بهبود ،ینیبازآفر ابعاد ةزمین در هدف های محله ناساکن دیدگاه از همچنین

 وضعیت بهبود و شاخص سومین، کالبدی یارتقا بازآفرینی، در شاخص دومین ،اقتصادی رونق ،پایدار شهری

 دو در پایدار شهری بازآفرینی ظرفیت ةمقایس با ارتباط در .است پایدار شهری بازآفرینی در شاخص چهارمین زیستی محیط

 یها افتهی ،این وجود با .است نگرفته صورت کشور خارج و داخل در پژوهشی تاکنون غیررسمی و فرسوده بافت نوع

 دیتأک نیز پایدار شهری بازآفرینی برشکلی ویژه  به که (0930) همکاران و پوراحمد پژوهش یها افتهی با حاضر پژوهش

 پژوهش در باشد. ها بافت این در مداخله برای یا نهیبه خةنس تواند یم ییگرا تعامل و یکپارچه ینیب جهاندلیل  به ،دندار

 مطالعه، مورد ةناحی ۀفرسود بافت کاهش برای راهبردی یرهایمتغ نیتر یدیکل از یکی نیز (0938) همکاران و نژاد حاتمی

 پژوهش اینهای  یافته .است مشارکت به ناساکن ترغیب برای مستمر و افتهی سازمان یمحل یها تشکل برپایی

های  با یافته (0939) همکاران و بحرینی و (0931) ینژداغ و احدنژادنتایج پژوهش  دارد. حاضر پژوهش ییها شباهت

 رویکرد این روساخت که گرفت نتیجه مبنا فرهنگ رویکرد انتخاب با (0983) یلطف همچنین .هش حاضر یکی استپژو

 این ساالری و نصیری پژوهش در نتیجه این .روست پیش پژوهش با هماهنگ ینوع به که است اجتماعی و فرهنگی

 مشارکت زانیم با فضایی و اجتماعی متغیر میان که اند گرفته نتیجه ها آن و است شده تکرار دیگری شکل به نیز (0930)

 دارد. وجود یمعنادار ةرابط مردم مؤثر

 یریگجهینت
 ،گذاران استیس مدنظر اخیر یها سال در غیررسمی یها سکونتگاه و فرسوده یها بافت افزایش با پایدار شهری بازآفرینی

 نوع دو در آن ةمقایس و پایدار شهری بازآفرینی ظرفیتۀ باردر پژوهش این .است گرفته قرار شهری مدیران و ریزان برنامه

 پژوهش نتایج .گرفت صورت مریوان شهر در( پایدار شهری بازآفرینی در هدف یها بافت) غیررسمی و فرسوده بافت

 یها محله ساکنان همچنین .دارند پایدار شهری بازآفرینی رشپذی برای بیشتری پتانسیل دهفرسو یها بافت دهد یم نشان

 دارند؛ پایدار یشهر بازآفرینی فرهنگی -اجتماعی بعد به یشتریب تمایل رمدنظ یمعیارها میان از پژوهش این در هدف

 از پس .کندن برآورده را ناساکن ینیازها نیز ها محله در اقتصادی و یکالبد، یطیمح ستیز یساختارها که صورتی در البته



 49...یشهریررسمیغوبافتفرسودههاییباهمحلدرداریپایشهرینیزآفرباتیظرفسةیمقاان:ویسیوهمکار

 بافت با هایی همحل مشکالت نیتر مهم از که کالبدی شرایط بهبود و ادیاقتص رونق متغیر دو فرهنگی، اجتماعی متغیر

 مرتبط یکدیگر با کامالً موضوع دو این .دارند بازآفرینی برای فراوانی پتانسیل ر،براب وزنی با د،هستن غیررسمی و فرسوده

 با نیز ساکنان .کرد مشاهده یخوب به بافت نوع دو این کالبدی وضعیت در را اقتصادی رونق نبود توان یم . همچنینهستند

 این واقعیت .اند کرده انتخاب دوم گزینة عنوان به را مورد دو هر ،دارد ها آن زندگی در مورد دو این که اهمیتی به توجه

 رونق به نیز ها همحل این کالبد در مثبت تغییرات .داشت را کالبدی شرایط تغییر انتظار توان یم رونق افزایش باکه  است

 -اجتماعی مشکالت به توجه با که است محیطی شاخص بهبود ،ساکنان نظر از متغیر آخرین شد. خواهدمنجر  تصادیاق

 درنظر آخر متغیر عنوان به متغیر این ،هستند رو بهرو آن با مناطق این ساکنان که شدیدی کالبدی و اقتصادی ،فرهنگی

 ،شود می لمس مستقیم صورت به کمتر ها بخش سایر از یمحیط مشکالت اینکه به توجه با درواقع .است شده گرفته

 اند. گرفته درنظر خود گزینة آخر را متغیر این ساکنان

 ظرفیت و فرسوده یها بافت در بسیاری ظرفیت، ها زمینه همة در بازآفرینی که گرفت نتیجه توان یم ها افتهی به جهتو با

 زمان هم ،است متفاوت بافت نوع دو در ینیبازآفر ظرفیت اینکه منض درواقع .دارد غیررسمی یها بافت در متوسطی حد در

 و اجرا نظر از هم فرسوده یها بافت رسد یم نظر هب .دارد وجود پایدار شهری بازآفرینی برای بیشتر ظرفیت ،فرسوده بافت در

 سکونت ةسابق از ناشی تواند یم این که دارند پایدار یشهر بازآفرینی برای بیشتری پتانسیل طرح، موفقیت میزان نظر از هم

 دنبال به غیررسمی یها سکونتگاه ساکنان که یدرحال .باشد ها رساختیز از بیشتر یمند بهره و مالکیت امنیت ،ساکنان بیشتر

 کمتری اولویت بازآفرینی، رسد یم نظر به هستند، اصلی یها رساختیز از یمند بهره و مسکونی مالکیت امنیت آوردن دست به

 بازآفرینی فرهنگی-اجتماعی بعد به یشتریب تمایل مدنظر یمعیارها میان از ساکنان شد ذکر که طور همان دارد. ها آن برای

 دلیل به فرسوده یها بافت رسد یم نظر به درحقیقت .دانند می مهم را اجتماعی تعامالت بیشتر که یطور به ؛ندردا پایدار یشهر

 یها فعالیت ةسابق وقرار دارد  آن که در (غیره و پارک مدرسه، مسجد، کتابخانه،) یاجتماع و فرهنگی یها یکاربر یقرارگیر

 ةدغدغ محله، در انسانی اجتماعات و همسایگان و خانه به عاطفی تعلقات آن، ساکنان یکدستی دلیل به مردمی و اجتماعی

 که یا توسعه یها کمحر دلیل همین هب دارند؛ بازآفرینی ابعاد سایر و غیررسمی یها بافت از یشتریب فرهنگی -اجتماعی

 .بیشتر است ابعاد سایر از ها آن موفقیت امکان ،دارند یتر برجسته فرهنگی -اجتماعی نگاه

 و یگذار استیس از یتر جامع شکل یسو به حرکت نیز ها یریگ جهت و صلیا دهبررا پایدار، شهری بازآفرینی در

 زندگی برای را مطلوب مکانی توان می شهر محیطی و کالبدی بازآفرینی در .ستا چهریکپا یها حل راه بر تمرکز لعماا

 داد افزایش را محیطی یها شاخص سایر و سبز فضای به دسترسی و آنان بهداشت و رفاه سطح و کرد ایجاد شهروندان

، شود تبدیل عمومی یفرهنگ و هنجار به امر این اگر .است غیررسمی و فرسوده یها بافت یها چالش از یکی اکنون که

 روانی سالمت حس و کنند می امنیت احساس شهروندان جهیدرنت د.ش خواهد تضمین پایدار شهری بازآفرینی طرح اجرای

 یابد. می افزایش ها سکونتگاه این در زندگی به امید و

 نتیس یها محله به اقتصادی رونق و یگذار هیسرما جذب سبب که یاقتصاد بخش در مناسب یا توسعه یها پروژه

 خاص یها طرح اجرای برای مالی امکانات و الزم اختیارات مردم که صورتی در .دارندنیاز  کمک و تقویت به ،شود می

 از یکی آن بودنبر نهیهز و اداری طوالنی فرایند .دهد یم یرغبت یب به را خود جای زودی به مشارکت باشند، نداشته خود
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 را ها آن بتوان که انسانی و مالی منابع کمبود .روند ینم تعمیر ساخت مسئولیت ندارشد عهده دنبال به افراد که است دالیلی

 حتی و زمین قیمت کاهش از یجلوگیر است. مردمی و مشارکتی نهادهای کارایی برای مانعی گذاشت، مردم اختیار در

 بازآفرینی در توسعه کننده کیتحر درواقع و مهم عوامل از ،کند حفظ را سکونتی تعادل که ینحو به آن، قیمت افزایش

 مندان عالقه و زدیر یم همرب را ها همحل این در ساکنان بودن تیکدس زمین، قیمت کاهش شود. می محسوب پایدار شهری

 یها محله درویژه  ، بهفرسوده بافت در زمین قیمت کاهش .کند می خود طرح بازدهی و آینده نگران را یگذار هیسرما به

 ناساکن جمعیتی و اجتماعی و فرهنگی ساختار و کند اصلی ساکنین جایگزین را جدید ناساکن تواند یم لیالخی و چهارباغ

 و زمین قیمت نکرد متوازن برای محله مرکز در ها آن تقویت و یتجار یها یکاربر حفظ .دهد تغییر را محله اصیل

 ،سیما برساند. هدف به بهتر کیفیت با و تر احتر را پایدار شهری بازآفرینی تواند یم و است محله در آن افت از یجلوگیر

 دیگر یسو از .است شهروندان زندگی کیفیت و رونق ۀدهند نشان یشهر یها محله و شهرها محیطی کیفیت و کالبد

 یرینفوذپذ با و باریک یها یدسترس و معابر ،خیابان ،زمین ۀنشد ساخته قطعات شده، متروک و فرسوده مسکونی یواحدها

 یا رکود ةنشان موارد بیشتر در که هستند فرسوده یها بافت در یاقتصاد رکود و فقر نماد و ولاف روبه یشهر زمراک کم،

 زیربنایی تأسیسات و رساختیز .هستند اجتماعی و یاقتصاد شرایط تغییر با خود یسازگار و تطبیق در شهر ناکامی

 و یعملکرد شرایط ساختار، باشند. زوال و رکود دلیل دتوانن یم فرسوده و کهنه یها ساختمان و نامناسب و ناکارآمد

 و فرسوده یها بافت پایدار شهری بازآفرینی ةحیط در مهم عوامل از ونقل حمل سیستم و تراکم ،هافضا یکارکرد

 یتقاار زیرا ؛کرد یپوش چشم زین فرسوده بافت با هایی همحل کالبدی وضعیت از توان ینم درواقع .ندیآ یم شمار به غیررسمی

 عدر به از پیش ،اول نگاه در شاید عوموض این و است پایدار شهری بازآفرینی اهداف از یکی ها همحل این در کالبدی

 شهر هویت از بخشی به را ها محله این ملت، پارک ۀمحدود و چهارباغ ةمحل طوالنی قدمت .شود مشاهده می دیگری

 ریتأث شهر کل شهری هویت یاارتق و حفظ در تواند یم ها همحل این بازآفرینی دلیل همین به ؛است کرده تبدیل

 .باشد داشته چشمگیری

هاشنهادیپ
 کرد: مطرح را زیر یها شنهادیپ توان یم نتایج و ها لیتحل تجزیه و پژوهش یها افتهی به توجه با 

 -اجتماعی بعد در دارپای شهری بازآفرینی نظر از فرسوده یها بافت ناساکن دیدگاه براساس نکهیا به توجه با .0

 و اجتماعی های محرک ،ها بافت این شهری پایدار بازآفرینی در شود می پیشنهاد است داشته بیشتری ظرفیت فرهنگی

 .رندیبگ قرار مدنظر بیشتر فرهنگ، و ورزشی و تفریحی فضاهای جمله از فرهنگی

 ،یررسمیغ یها بافت در مقایسه با شهری فرسوده یها بافت در شهری پایدار بازآفرینی ظرفیت ودنبباال به توجه با. 3

 باشد. اولویت در بررسی مورد ۀمحدود شهری دۀفرسو یها بافت در بازآفرینی شود یم پیشنهاد

 در طرف یب میانجی نهاد یک حضور و بازآفرینی برای مشارکت در کننده بیترغ عوامل دنکر فراهم برای تالش .9

 عوامل نیتر عمده از ،طرح مختلف مراحل ۀکنند لیتسه و کننده یریگیپ عنوان به رپایدا شهری بازآفرینی مراحل ةهم

 است. پایدار شهری بازآفرینی هدف مناطق در مردم ةعالق ایجاد و آگاهی افزایش ،مردم مشارکت ایجاد
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 بهبود صادی،اقت رونق اجتماعی، شرایط بهبود ،ترتیب به پایدار شهری بازآفرینی در مردم نیاز که دلیل این به .0

 ترتیب به موارد این شهری پایدار بازآفرینی دربهتر است  ،است زیستی طمحی شرایط بهبود تیدرنها و کالبدی شرایط

 .شود انجام بیشتری سهولت با این موارد اجرای و ها را بپذیرند تا آن گیردب قرار مدنظر

 پیشنهاد زیستی( محیط و کالبدی اقتصادی، ماعی،اجت شرایط بهبود) ینیبازآفر یها بخشهمة  اهمیت به توجه با .8

 زیرا کنند؛ بیشتری تالش ها بخش همة با ارتباط در محل مردم توجیه درمورد اجرایی عوامل و تسهیلگر نهاد شود می

 بازآفرینی ناقص اجرای به ها بخش سایر از غفلت و بخش یک بر دیتأک و است بخش چهار شامل یا بسته بازآفرینی

 آمد. نخواهد دست به نظر مورد ةنتیج و شد خواهدمنجر  منطقه دارپای شهری

 مشارکت ةپای نیز اعتماد و پایدار شهری بازآفرینی ةادام و شروع اصلی مبنای ساکنان مشارکت اینکه دلیل به .0

 سپس و جادای الزم اعتماد ،نامتخصص و محلی آگاهان با مشورت و گوو گفت با مردم میان در ابتدا، باید است مردمی

 .دیآ ینم دست به یمناسب ةنتیج مشارکت بدون ها طرح این در زیرا ؛شودآغاز  پروژه

 جریان در خود سرپناه و مالکیت امنیت نگران غیررسمی، و فرسوده بافت های همحل ناساکن ،میدانی یدهایبازد در .1

 بیشتر مشارکت میزان ،کنند پیدا خود سرپناه ظحف و مالکیت به خاطری اطمینان که صورتی در د، امابودن محله بازآفرینی

 شود. می تر آسان یاجرای عملیات و

 در که صورتی در .است غیررسمی و فرسوده بافت مناطق مردم مشکالت نیتر مهم از یکی اقتصادی مشکالت .8

 یابد می افزایشنفعان  یذ برای طرح اقتصادی منافع ،شود استفاده ها همحل این مردم کار نیروی از اجرایی عملیات جریان

 داشت. خواهند مجریان با بیشتری مشارکت و همدلی احساس ها همحل این مردم و
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 منابع

 ،یشهر ۀفرسود بافت ینیبازآفر ندیفرآ در یشهر ییحکمروا گاهیجا ،0931 قالیباف، محمدباقر و محمدرضا صارمی، ،میالد امینی،

 .301 -313 صص ،9 ۀشمار وسوم، سی سال جغرافیایی، تحقیقات ةفصلنام ،تهران شهر 03 ةمنطق :یمورد ةمطالع

، 80، شماره 31دوره  صفه، یهشوپژ یعلم ةینشر ،حفاظت قیطر از ینیبازآفر ای ارمد حفاظت ینیبازآفر ،0983 د،یسع محمد ،یدزیا

 .98 -38 صص

 خلهامد مناسب یها یتژاسترا دشنهایپ و ها فرصت ،ها چالش ،یشهر نابسامان و فرسوده یهابافت ینیبازآفر ،0988 ،.محمد ،ئینیآ

 فترد یزشهرسا و مسکن وزارت ،اول جلد ،انیرا در مسکن ةتوسع یها سیاست همایش ،اتسو کیتکن از دهستفاا با

 تهران. ،مسکن دقتصاا و یزیر برنامه

 .تهران ور،کش علمی هایپژوهش شورای ،01 ۀشمار رهیافت ،داریپا ةتوسع و یشهرساز ،0980 ،حسین بحرینی،

 تا یبازساز از) یشهر ینوساز یها استیس و کردهایرو ،0933 مفیدی، مهرانوش و محمدسعید ایزدی، ،نیحس دیس بحرینی،

 .33-01 صص ،01 شمارۀ سوم، سال شهری، مطالعات ةفصلنام ،(داریپا یشهر ینیبازآفر

 یررسمیغ یها سکونتگاه در یتوانمندساز یها شاخص یبایارز ،0931 صالحی، لیکم سید و عبدالحمید ،کار نقره ،مصطفی بهزادفر،

 یالملل نیب و پژوهشی -علمی ةفصلنام شهر، اسالم آباد انیم ةمحل یمورد ةنمون تهران، شهر کالن در مبنا ییدارا کردیرو با

 .000-31 صص ،81 ۀشمار شانزدهم، سال ایران، یجغرافیا انجمن

 مورد ،یشهر ناکارآمد یها بافت داریپا ینیبازآفر ،0930 هادوی، فرامرز و اسماعیل ،یاکبر یعل ،مهناز کشاورز، ،احمد پوراحمد،

 .030-001 صص ،91 ۀشمار ،دهم ۀدور محیط، آمایش ةفصلنام ،تهران 01 ةمنطق مطالعه،

 :مطالعه مورد ةوننم) یمردم مشارکت و داریپا ةتوسع کردیرو با شهر ۀفرسود بافت ینیبازآفر ،0930 عابدینی، احمد و مصطفی توانا،

 .، تهرانپایدار شهری منظر و معماری ملی کنفرانس دومین ،(روسیس ةمحل

 تهران. ،رنگا بهین نشر ی،شهر یحاطر و یا منطقه و یشهر یزیر برنامه شدار یشناسرکا مباحث مجموعه ،0980 ،امشهر ،جنگجو

 ،0 ةیناح :یمورد ةمطالع ،یشهر ۀفرسود بافت در یپژوه ندهیآ ،0938 هشی، نصرتی یمرتض و احمد پوراحمد، ،حسین نژاد، حاتمی

 .88-98 صص ،013 ۀشمار ،هشتم و بیست ۀدور سپهر، جغرافیایی اطالعات ةفصلنام ،تهران شهر 3 ةمنطق

 آغاز تا اول یجهان جنگ از بعد یزمان دورۀ) یشهر مرمت یکردهایرو نیتکو و تحول ریس بر یا مقدمه ،0980 ،لیخل پور، یحاج

 .03-30 صص ،01-3 شمارۀ دوم، سال شهر، ایران اندیشة یشهرشناس ةفصلنام (،مسو هزارۀ

 تهران. دانشگاه انتشارات چهارم، چاپ ،یشهر مرمت ،0988 ،مقصودی ملیحه و محسن سید حبیبی،

 ،یخیتار-یفرهنگ یاه بافت در کپارچهی ینیبازآفر و حفاظت یمفهوم چارچوب نیتدو ،0939 نژاد، فدایی سمیه و پیروز حناچی،

 .30-08 صص ،00 شمارۀ زیبا، هنرهای ةنشری

 .98 -08 صص ،0 ۀشمار ،شهر هفت ةفصلنام ،معلمی بهرام ةترجم ،یشهر تایح دیتجد و یشهر یحاطر ،3101 ،نیورما ،برتزرا

 ،نینش هیحاش طقمنا در تصرف تیامن شاخص و مسکن یکالبد تیفیک نیب ارتباط یبررس ،0930 عزیزی، بهیط و لیال رحیمی،

 .333 -319 صص ،38 ۀشمار ،یا منطقه-شهری آمایش و جغرافیا ،هیاروم شهر آباد لیوک ةمنطق :یموردشناس



 41...یشهریررسمیغوبافتفرسودههاییباهمحلدرداریپایشهرینیزآفرباتیظرفسةیمقاان:ویسیوهمکار

 بر یررسمیغ یها سکونتگاه یطیمح تیفیک یارتقا یراهبردها ،0938 ،حقی محمدرضا و محمدسعید ،ایزدی ،حسن سجادزاده،

 .8-30 صص ،0 شمارۀ ،دوم و چهل دورۀ ،یشناس طیمح ،همدان شهر در حصار ةمحل :مطالعه ةنمون ،ناساکن نظرات یمبنا

 :یمورد ةنمون ،یررسمیغ یها سکونتگاه گسترش و یریگ شکل ندیفرا ،0931 ،نسب کمالی حامد و کیومرث حبیبی، ،یلاسماع شیعه،

 .08-93 صص ،099 ۀشمار ،ام سی ۀدور روستا، محیط و مسکن رج،ک هیسهراب ةمحل

 و یشهر ینیبازآفر هدف یها محدوده و ها محله نییتع ةنام وهیش ،0930 ،رانیا یشهر یبهساز و عمران یتخصص مادر شرکت

 تهران. ،یشهرساز و راه وزارت ،آن ییاجرا یراهکارها

 ،30-39 ۀشمار شهر، ةنشری ،یشهر خوب ییحکمروا پرتو در کشور یررسمیغ یها هگاسکونت دهیسامان ،0981 ،ظفرم صرافی،

 .0-0 صص

 لةمح :یمورد ةمطالع راهبردها، و ها الشچ علل، ،یررسمیغ اسکان گسترش و یریگ شکل ،0980 محمدی، علیرضا و مظفر صرافی،

 .13-83 صص ،00 ۀشمار ،زمین علوم ةنشری ،زنجان شهر در ترانس

 ،یشهر ۀفرسود یها بافت یبهساز و ینوساز تیریمد و یزیر برنامه ،0939 ،امین و فرجی مالئی، پروانه زیویار،  ،آزاده ،عظیمی

 .اول چاپ، ،(ره) خمینی امام ادگاری دواح میالاس آزاد دانشگاه انتشارات

 و یزشهرسا ةفصلنام ،یرمعما رثاآ از انتیص و حفاظت جنبش لتحو ریس و یخیرتا کزامر ،ها مجموعه ،0983 ،فتانه ،عندلیب

 .18-00 صص .08 رۀشما ،همردچها لسا ،یدباآ یرمعما

 پژوهشی و آموزشی ،یرسان اطالع ةماهنام ،یشهر ینوساز و یبهساز در مداخله یها روش انواع ،0983 ،مینا الئی،م فرجی

 .00 -90 صص ،80 ۀشمار شوراها،

 ان.تهر هنشگادا راتنتشاا ،بحرینی حسین سید ةترجم ،شهر تراردیپا شکل کی یسو به یشهر یحاطر ،3109 ،ندابر رهیلد ،فری 

 ة)مطالع یشهر ۀفرسود یها بافت ینیبازآفر در آن کاربست امکان و داریپا ةتوسع کردیرو یابیارز و سنجش ،0983 ،مهناز کشاورز،

 تهران. دانشگاه ،افیاجغر ۀدانشکد ،پوراحمد احمد دکتر راهنمایی به دکتری ةرسال ،(آباد خرم شهر ،یمورد

 معماری ،زیبا هنرهای ةنشری ،ینیبازآفر کنش و یفرهنگ یها هیما بن بر یتأمل :مبنا فرهنگ یشهر ینیبازآفر ،0931 ،سهند لطفی،

 .01-01 صص 08 ۀشمار ،شهرسازی و

 تهران. ،ایران آمار مرکز ،0938 یریآمارگ یلیتفص جینتا ،0931 ،ایران آمار مرکز

 ةمطالع) یررسمیغ یاه سکونتگاه یابی تیهو در یقوم یها گروه نقش ،0931 ،ادخداد یمهد و کبری طاهری، ابوالفضل، مشکینی،

 .338-300 صص ،83 ۀشمار ،ییایجغراف علوم ةمجل ،(ساوه شهر :یمورد

 ةنمون) یمشارکت یزیر برنامه کردیرو با یشهر ۀفرسود یها بافت ینوساز و یبهساز یها طرح یابیارز ،0933 ،فاطمه فر، معینی

 دکتر راهنمایی به شیراز، دانشگاه شهرسازی گروه ارشد کارشناسی ةنام انیپا ،(رازیش دشتالقصر آباد یمهد ةمحل :یمورد

 .شعله مهسا و پاکشیر علیرضا

 یدکتر ةنام انیپا ،(داریپا یشهر ینیبازآفر تا یبازساز )از یشهر ینوساز یها استیس و کردهایرو ،0939 ،مهرانوش ،مفیدی

 .تهران دانشگاه یزیبا هنرهای پردیس شهرسازی،
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 ةنام انیپا ،0938-0930 سال در وانیمر شهرستان نابسامان یها سکونتگاه در یزندگ تیفیک یبررس ،0930 ،دانیال ،منوچهری

 اردبیلی. محقق دانشگاه ،ییروستا یزیر برنامه و ایجغراف رشته

 یها بافت در آموزش بر یمبتن محور اجتماع یشهر ینیبازآفر یمفهوم چارچوب نیتدو ،0931 ،نسترن نژداغی، و احد نژادابراهیمی،

 .90-30 صص ،9 ۀشمار دوم، ۀدور شهرسازی، دانش ،یخیارت

 یمورد ةمطالع ،یشهر ۀفرسود یها بافت ینیبازآفر در ثرؤم عوامل لیتحل ،0930 نیا، ساالری هیمرض و اسماعیل خاله، هنده نصیری
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