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مقدمه
 در توجه قابل یها تفاوت .است گرفته قرار مدنظر یگرید زمان هر از شیب یشهر مسائل شهرها، روزافزون رشد با امروزه

 و یا منطقه ،یمل سطوح در یزندگ یاستانداردها و (GDP) یداخل ناخالص دیتول کار، یروین یور بهره اشتغال، درآمد، ه،یسرما

 انیم نیا در (.,Meliciani :2015 178) شود یم فضا و زمان طول در یاقتصاد رفاه ینامساو عیتوز سبب یا منطقه درون

 یفرایند در ها بافت نیا .است یشهر زانیر برنامه و شهرسازان یرو شیپ یاصل مسائل از یکی ،یشهر ناکارآمد یها بافت

 ،زمان یضامقت به گذشته در بافت این اگرچه .اند شده گرفتار حاضر عصر فناوری ةمحاصر در امروزه و اند گرفته شکل طوالنی

 موارد بیشتر در و است ییکمبودها دچار یعملکرد و یساختار نظر از هامروز ،است داشته یمراتب سلسله و یمنطق یعملکرد

 در ناکارآمد یها بافت لیپتانس از استفاده ر،یاخ یها سال در .(11 :1911 همکاران، و حبیبی) نیست خود ناساکن ازین یپاسخگو

et Rozati ) است شده ذکر داریپا توسعه به یابیدست منظور به شهرها شرفتیپ اتیادب در که است ییراهکارها از یکی شهرها

241 2015: al.,آن با مقابله یبرا و شده لیتبد یجد یموضوع به ها آن یداریناپا رفع و ناکارآمد یها بافت به توجه نیبنابرا (؛ 

 ةمداخل از ظهور  الح در مهم ةحوز عنوان به که ستکردهایرو نیا از یکی یشهر ینیبازآفر .است شده ارائه یمتفاوت یکردهایرو

 (.,Stryjakiewicz :2018 316) است شده گرفته درنظر یافته توسعه کمتر مناطق از تیحما یبرا و هشد ظاهر یعموم

 آب، از اعم تمسیاکوس مختلف خدمات به را یخاص فنون و نهادها دانش، که دهد یم شکل را یستمیرسیز یشهر ینیبازآفر

 از یا مجموعه تواند یم یشهر تحوالت به توجه با نیهمچن .کند یم مرتبط وهوا آب و یستیز تنوع به مواد و یانرژ

 یبرا ای دهیا ،یکردیرو نیچن .کند بیترک یشهر مناطق در یکل رییتغ به یابیدست یبرا تالش با را بخش کی یها ستمیسریز

 درواقع (.al., et Voytenko :2015 45) دهد یم ارائه بزرگ اسیمق در یشهر داریپا حوالتت منظور به قدرتمند ةبالقو تحرک

 سبب داریپا و مثبت راتییتغ جادیا با که آید می شمار به یاقدامات مجموعه یاتیعمل و نگر جامع کپارچه،ی استیس با کردیرو نیا

 در قیعم راتییتغ با راهبردی یا مداخله تواند یم یشهر ینیبازآفر .شود یم یشهر ناکارآمد یها بافت یفیک یارتقا و بهبود

 (.McCormick et al., 2013: 1) شود یم یشهر یداریپا تحوالت سبب که کند ایجاد ییها وهیش و ساختارها ،ها فرهنگ

 یتیهو با (یتیلفعا و یکالبد) ییفضا یاصل یها یژگیو حفظ با را دیجد یشهر یفضاها ،گذشته به نگاه با ،کردیرو نیا درواقع

 طیشرا در یدائم بهبود و یشهر یزندگ تیفیک یارتقا سبب جهیدرنت که کند می خلق حاضر حال طیشرا با مناسب و دیجد

 (.Roberts, 2000: 19) است شده رییتغ دستخوش که شود یم یبافت یطیمح ستیز و یاجتماع ،یکالبد ،یاقتصاد

 یها تیمطلوب کاهش روند ةادام از یریجلوگ ،ها بافت نیا در شده هیته یها طرح شکست به توجه با ،مسئله قیدق انیب یبرا

 انتخاب و مطالعه تیاهم ،یشهر نادرست یها یزیر برنامه و ها تجربه تکرار از یریجلوگ شهروندان، یزندگ تیفیک و یطیمح

 بافت درصد 02 معادل ،دار مسئله بافت تارهک هزار 09 حدود با رانیا یشهرها باره، نیا در .است یضرور ناکارآمد بافت های همحل

 آنجا از همچنین .(1901 ران،یا آمار مرکز) اند داده یجا خود در ناکارآمد یها بافت در نفر ونیلیم 11 تیجمع با را کشور ناکارآمد

 ،میان این در .اند مانده دور شهر اقتصاد از ،افزایش به رو یفرسودگ لیدل به ند،هست شهر ةکریپ از یجزئ ناکارآمد، یها بافت که

 های دوره محصول و دارد کهن تمدن و فرهنگ از یدرخشان راثیم که است یرانیا اقوام یباستان های سرزمین از یکی یزد شهر

 مانند نیز شهر این در اما ،دارد قرار بشر تمدن تاریخ از بهایی گران آثار آن در که است سال هزار 9 قدمت با یخیتار مختلف

 از وسیعی طیف با ،ها بافت این .دارد وجود شهری مختلف های همحل در بسیاری ناکارآمد های بافت دیگر، شهرهای از اریبسی



 921  ... ایناکارآمدشهریبراساسرویکردبازآفرینیپایدارهارزیابیبافتایزدفروهمکاران:

 شده کنترل حرکتی نیازمند ابعاد این همة از بنابراین اند؛ شده رو روبه محیطی زیست و اقتصادی اجتماعی، کالبدی، مشکالت انواع

 سایر و بوده کالبدی نوسازی به توجه با تنها ها بافت این دهی سامان برای ریزی برنامه اما ،هستند خود یزندگ ةادام جهت در

 مشکالت تواند نمی تنهایی به کالبدی بازسازی زیرا ؛است شده فراموشی محیطی زیست و اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، عوامل

 این اثبات دنبال به پژوهش این .کند رفع را منطقه افراد و نساکنا نیازهای آن از تر مهم و مناطق این فرسودگی و بافت با مرتبط

 مدیریتی و محیطی زیست ،یقتصادا اجتماعی، ابعاد همة شامل کالبدی عامل بر عالوه یزد شهر بافت یناکارآمد علل که ادعاست

 .باشد ابعاد همة گرفتندرنظر با و یکپارچه رویکرد با باید نیز ها بافت نوع این دهی سامان یبرا مداخله روش بنابراین ؛است

 ،مناسب رویکرد انتخاب و ناکارآمدی بر مؤثر عوامل تحلیل و مطالعه با ،دقیق بررسی منظور به ،حاضر پژوهش در

 های بافت که است آن دنبال به پژوهش این است. شده انتخاب مطالعاتی ةمحدود عنوان به یزد شهر ناکارآمد بافت

 هستند، یتیوضع چه در یتیریمد و یطیمح ستیز ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یکالبد ابعاد نظر از زدی شهر منتخب ناکارآمد

 چیست. زدی شهر ناکارآمد بافت یزیر برنامه یبرا مناسب کردیرو و است کدام زدی شهر بافت یناکارآمد بر مؤثر املوع

 هستند: زیر صورت به پژوهش های هیفرض اساس نیبرا

 در یتیریمد و یطیمح ستیز ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یکالبد ابعاد نظر از زدی شهر منتخب ناکارآمد یها بافت .1

 .دندار قرار یداریناپا تیوضع

 .است داریپا ةتوسع تیمحور با ینیبازآفر ابعاد ،زدی شهر بافت یناکارآمد بر مؤثر عامل نیتر مهم .0

 .است زدی شهر دمناکارآ بافت برای انبهج همه یزیر برنامه منظور به جامع و کپارچهی کردیرو یشهر داریپا ینیبازآفر .9

نرریمبانی
 مخاطرات برابر در پذیر یبآس یها محدوده ءجز شهر، ةپیکر از ئیجز عنوان به یشهر ناکارآمد یها بافت ،حاضر حال در

 ،ها بافت ینا ةمشخص هستند. یابی سامان یبرا هماهنگ ةمداخل و یزیر برنامه یازمندن که آیند یم شمار به یعیطب

 ینچن در(.al et Ewing., 2200: 19) است یرهغ و یاجتماع ی،کالبد ی،اقتصاد های یینارسا از یا مجموعه و یداریناپا

 یحام و سازندگان از مردم ییجدا ناگوار یجنتا و اند شده فراموش یرهغ و یاقتصاد ،یفرهنگ ی،اجتماع عوامل ،یطیشرا

 مناطق ینا در ناکارآمد بافت به توجه لزوم اینبنابر ؛(01 :1912 یب،عندل) است کرده بروز ،بوده دولت معموالً که آنان

 بعد تجربه قرن یک از یشب به ینگاه ناکارآمد، یها بافت در مداخله های یاستس تکامل یرس یبررس در .شود یم احساس

 آن یامروز مفهوم به شهرها ناکارآمد یها بافت در مداخله .رسد یم نظر به یضرور حاضر، قرن یلاوا تا یصنعت انقالب از

 قرن در دوم یجهان جنگ یامدهایپ و نوزدهم قرن در شهرها در یصنعت انقالب وقوع یندفرا دو حاصل موارد بیشتر در

 یجتدر به ،شده شهرها در یتجمع ازدحام و ینیشهرنش یعسر رشد موجب که غرب در شدن یصنعت یندفرا .است بیستم

 با یاجتماع یها گروه مهاجرت سبب یجتدر به آن از گسترده ةاستفاد و یلاتومب ظهور .تاس کرده دشوار را یزندگ یطشرا

 یها گروه با ها آن یگزینیجا و وهوا آب خوش و خلوت یها حومه به یمرکز یها قسمت از متوسط و بیشتر درآمد

 ،یبی)حب کرد فراهم را شهرها ییختار ةیناح ییااح یزیر برنامه و یریتمد ةمداخل ةینزم یقتدرحق که شد یشهر درآمد کم

 از یمختلف سطوح یانگرب یشهر یمیقد یها بافت ینوساز و یبهساز ،مرمت هدف با ها دوره از هرکدام (.21 :1902

 (.1 شکل) است یشهر مرمت ةمقول در یدجد یها عرصه و ها جنبه واردشدن و محتوا و مفهوم در یدگرگون مداخله،
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یزمانمقاطعدرغالبیکردهایرو.9شکل

,Asma 72016:؛9913،همکارانوحناچی؛9919همکاران،وینیبحرازاقتباسبا9918،نگارندگان:منبع

 زمانه، یطشرا براساس یا دوره هر در که دهد می نشان کنونتا 10 قرن از یژهو به ،ها یاستس این تحول روند یبررس

 با یزمان مقطع هر در یزن یانمتصد است. داشته غلبه یخیتار و یمیقد یها بافت در مداخله امر در یخاص نگاه و یکردرو

 تالش آن یلتکم برای یقبل یکردرو کامل رد بدون و اند داشته آن اصالح در یسع یکردرو هر ضعف نقاط بر وقوف

 ی،بازساز از خود تکامل و تحول یرس در شهری، ناکارآمد بافت در مداخله یکردهایرو یبترت ینا به .اند کرده

 (.21 :1910 همکاران، و )پوراحمد است یافته تکامل ینیبازآفر به مجدد ةتوسع و ینوساز ی،ساز باززنده

 کمک به بیشتر حال، این با که شهرهاست در ناپایداری مشکالت با مقابله برای کلیدی یرویکرد شهری، بازآفرینی

 مکان یک خاص های ضعف و قوت باید بازآفرینی های برنامه انجام برای .شود می هدایت ریپایدا تحول از غیر یهای انگیزه

 تحول قابلیت ارزیابی برای همچنین .شود پایداری سمت به مسیر تغییر موجب تا کرد شناسایی مؤثر و واقعی طور به را مشخص

 دارد شهری مناطق تحول بر ای عمده ثیراتتأ که است نیاز فناورانه و اکولوژیک اجتماعی، های زیرمجموعه به شهری

(121 2016: Wolfram,.) ها آن از فرسوده مناطق دهی سامان هدف با ریزان برنامه که یشهر ینیبازآفر های یافتره از یاریبس 

 یاریبس در و دان شده رو روبه شکست با ی،انسان یساختارها یرسا به توجه کم و یکالبد ،یبعد تک نگرش یلدل به ،دان کرده استفاده

 عنوان به هک ییرگذارتأث الگوهای ،1009 ةده از (.90 :9909 رابرتز،) اند کرده فراهم را مناطق یشترب یفرسودگ ةینزم موارد،

 «پایدار ةتوسع» و «شهری پایداری» اند، شده شناخته اجتماعی و یفرهنگ ،محیطی یستز ،یاقتصاد ابعاد در پارچهیک ردیکرو

 کیفیت یارتقا برای توسعه مسائل و محیطی یستز یها بحران شهری، یها چالش به پاسخگویی دنبال به وممفه دو این .هستند

 یدارپا شهر ساخت در نگرانه جامع یافتره ینا (.Mehan, 2016: 861) هستند حفاظت و توسعه رشد، بین توازن ایجاد و زندگی

 ناکارآمد یها بافت در مداخله نوع ینتر مهم همچنین .داد قرار دیگریک کنار را «شهری ینیبازآفر» و «پایدار ةتوسع» مفهوم دو

 را شهر ةمسئل حل یندفرا ینوع یکردرو دو ینا .است داده قرار هدف را یشهر مناطق که آید می شمار به یراخ یها دهه در یشهر

 دنیرگ یم قرار مدنظر یزندگ یفیتک یاستانداردها به یابیدست یبرا یندهآ هم و حاضر یها نسل هم آن در که کنند یم دنبال

(28 2000: Skeyes, & Roberts.) یدارپا ةتوسع اصول با شهری بازآفرینی که دهد می رخ یزمان تنها ،شهری پایدار بازآفرینی 

 هماهنگ ةتوسع به یدنبخش تحقق یبرا جامعه و زیست یطمح و یاقتصاد سود میان تعادل حفظ بر رویکرد ینا شود. هماهنگ

 عنوان به یشهر یدارپا ینیبازآفر (.al., et Rasoolimanesh :2012 622) کند یم تمرکز مختلف یها بخش و مناطق میان

 و یچیدهپ معضالت حل یبرا شهرها در یکیاکولوژ سالمت و یاجتماع یبرابر ی،اقتصاد یسرزندگ به یابیدست یبرا یحل راه



 999  ... ایناکارآمدشهریبراساسرویکردبازآفرینیپایدارهارزیابیبافتایزدفروهمکاران:

 بازآفرینی اصول اساس براین (.,Agyeman :2001 5) است گرفته ارقر مدنظر ناکارآمد های همحل جمله از شهرها یچندبعد

 اقتصادی طبیعی، منابع از مؤثر ةاستفاد به نیاز ،محلی شرایط از کافی تحلیل ،شهری پایدار ةتوسع روشن اهداف ایجاد به شهری،

 اقتصادی ةپای اجتماعی، ساختار ،اه ساختمان کالبدی شرایط بهبود راستای در نفعان ذی همکاری و مشارکت ،دردسترس انسانی و

 ایجاد با عملیاتی و نگر جامع یکپارچه، سیاست با پایدار شهری بازآفرینی دیگر، عبارت به .است نیازمند محیطی یستز شرایط و

 ددمج ةتوسع و یدائم بهبود دنبال به و شود یم شهری ناکارآمد یها بافت کیفی یارتقا و بهبود سبب پایدار و مثبت تغییرات

 با بازآفرینی یها پروژه در تواند یم که کند یم پیشنهاد را یرپذ انعطاف یمبنای متدولوژی این .است شهری محروم مناطق ةیکپارچ

 یکپارچه یچارچوب در جمعی مشارکت با نفعان ذی برای مرحله هر در جامع روشی عنوان به و یابد تطبیق مختلف های ینهزم و ابعاد

 یک در (.,Natividade :2019 1) شود هدایت پایدار و یرپذ انعطاف مداخالت به بازآفرینی اقدامات بر نظارت و یزیر برنامه برای

 است. آمده 1 جدول در پایدار شهری بازآفرینی رویکرد بارز یها مشخصه ،یبند جمع

داریپایشهرینیبازآفرکردیروبارزیهایژگیووهامؤلفهیبندجمع.9جدول
محیطیزیستاقتصادیفرهنگیاجتماعیکالبدیابعاد

 1شاو و 1ایوانز 0داتون و 9جیکوبز 0پاوندر و 1جفری اندیشمندان
 جیمز نون، دیوید لیچفیلد، دالیا

 .اگلند مارتین ،کنهام اسمیت،
 پاوندر جان و جفری پل

 ها زیرمجموعه

 مبنا طراحی
 مبنا خیابان
 مبنا پروژه

 شهرمبنا مرکز
 مبنا مسکن
 مبنا حفاظت
 مبنا سکونت

 مبنا مشارکت

 مبناتفریح

 مبناورزش

 رویدادمبنا

 مبناالمپیک

 مبنا آموزش

 مبناسالمت

 مهاجرمبنا

 مبناسکونت

 مبنافرهنگ
 هنرمبنا

 مبنامیراث
 رویدادمبنا

 مبناحفاظت
 مبنا سرگرمی
 مبناالمپیک
 مبناآموزش
 مبنامصرف
 مبناورزش

 مبنامالکیت
 مبنا فروشی خرده

 بازارمبنا
 مبناتجارت
 مبنامسکن
 مبنامصرف
 مبنا سرگرمی
 مبناالمپیک
 مبناورزش

 رویدادمبنا

 مبنازیست محیط
 مبنا آبی ةکران

 اصول

 های زمین از استفاده
 ،ها آن بازیافت و ای قهوه

 از بهینه ةاستفاد
 و کالبدی های سرمایه

 مسائل حل درنتیجه
 یفرسودگ با مرتبط

 یاراض با همراه یالبدک
 متناسب اتیضرور و دیجد

 در مردم نقش تقویت
 ها طرح اجرای و طراحی

 تقویت ،ها آن پایدارشدن و
 و مدنی نهادهای

 در مردمی های مشارکت
 تأثیر اجرا، و طراحی

 در یکپارچه رویکردهای
 و اجتماعی مسائل
 تیفکی بهبود درنتیجه

 ،یاجتماع روابط و یزندگ
 ت،یجنا و جرم کاهش

 و یساز بدنام بر غلبه
 یاجتماع تیروممح

 نقش به توجه
 از استفاده فرهنگ،

 و خیتار های ارزش
 مراکز ایجاد ،یفرهنگ

 و هنری ،یفرهنگ
 فراغت اوقات گذران
 منافع به توجه ضمن

 در یاقتصاد و یمال
 یشهر های پروژه

 تأثیر خالق، اقتصاد ةمقول تأثیر
 مسائل در یکپارچه رویکردهای
 ،اقتصاد ادغام تأثیر اقتصادی،

 و فرهنگی صنایع و گفرهن
 های فرصت شیافزا درنتیجه

 ثروت، عیتوز بهبود ،یشغل
 شیافزا استعدادها، پرورش

 ،یمحل مستغالت و اتیمال
 یبهساز و عمران انیم ارتباط
 ،یشهر و ای منطقه ،یمحل

 های گذاری سرمایه جذب
 یداخل

 محیطی زیست های بحث تأثیر
 و شهری ةتوسع های طرح در

 افتبازی مجدد، ةتوسع
 شهری های محدوده های زمین

 معضالت حل ةدرنتیج
 به توجه و محیطی زیست

 انرژی و زمین منابع محدودیت

 0999 رابرتز، ؛1900 صباغی، ؛1909 لطفی، ؛1909 بحرینی، از اقتباس با 1901 نگارندگان، :منبع

                                                
1. Jeffrey 

2. Pounder 

3. Jacobs 

4. Dutton 

5. Evans 

6. Shaw 
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 دالیا ةنظری از استفاده با هریش یدارپا ینیبازآفر» منتخب رویکرد پژوهش، این در شده ارائه مباحث به توجه با

 بازآفرینی ابعاد ةیکپارچ یده سازمان برای مدیریتی و محیطی زیست اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، بعد پنج در «لیچفیلد

 نیازمند ها یدهپد پیچیدگی درک که است این پژوهش، این در نظریه این انتخاب دلیل .است شده مطرح شهری پایدار

 شامل بازآفرینی .شوند تحلیل مناسب شکلی به بتوانند بازآفرینی در افت فرایندهای تا است نگرانه لک و منسجم یرویکرد

 متفاوتی اهداف و ها فرهنگ ها آن همة که ستها قدرت سایر و افراد غیررسمی یها گروه و ها سازمان از یا گسترده تنوع

 یک موفقیت سوی به حرکت .است خاصی یها تالش و ها مهارت نیازمند بازآفرینی چتر تحت ها آن آوریگرد و دارند

 همة میان احساسات و مفاهیم دانش، اطالعات، آن در که است کاری محیط ایجاد برای پروژه مدیر توانایی در پروژه،

 (.Lichfield, 1998: 58) دارند گیپیوست یکدیگر اب خوب یزیر برنامه و خوب مدیریت بنابراین ؛باشد مشترک یانمتصد

 

پژوهشمفهومیمدل.2کلش

9918،نگارندگان:منبع

پژوهشروش
 .است شده انجام کیفی و کمی های مدل از ترکیبی کارگیری به با که است یکاربرد و تحلیلی -یفیتوص حاضر پژوهش

 یازن مورد کیفی اطالعات .است پیمایشی-اسنادی های پژوهش ءجز اطالعات، و ها داده آوری جمع ةشیو براساس همچنین

 آوری جمع راهبردیة توسع طرح و تفصیلی طرح ،کمدار و اسناد از استفاده و ای کتابخانه دقیق مطالعات کمک به پژوهش

ة گلول گیری نمونه روشبا توجه به  ،پرسشنامه قالب در مستخرج متغیرهای دلفی، روش براساس درنهایت .ه استشد

 مطالعه مورد ةمحدود از کافی شناخت که گرفت قرار کارشناسانی و نامتخصص خبرگان، از نفرپانزده  اختیار در برفی

 از استفاده با و مرحله دو طی ترتیب، بدین داشتند؛ آشنایی شهری پایدار بازآفرینی های دیدگاه و مفاهیم ،مبانی با و داشتند

 متغیرهای کل ،نهایتدر .شد اولیه تأیید و تلخیص شهری پایدار بازآفرینی به مربوط مختلف های گویه ،دلفی روش



 999  ... ایناکارآمدشهریبراساسرویکردبازآفرینیپایدارهارزیابیبافتایزدفروهمکاران:

 های شیوه از ها پرسشنامه روایی بررسی برای .ندشد تهیه جهت بی صورت به سؤال 10 با پرسشنامه قالب در شده شناسایی

 زیاد، بسیار های طیف با ای درجه پنج لیکرت طیف از ها پاسخ گذاری ارزش منظور بههمچنین  .شد استفاده محتوا اعتبار

 آلفای با نیز پرسشنامه یپایای میزان .شد استفاده ها گویه ابعاد سنجش ةزمین در ضعیف یاربس و ضعیف متوسط، زیاد،

 پژوهش منتخبهای  همحلهمة  مطالعه مورد آماریة جامع .شد محاسبه (290/9)درصد  00 اطمینان سطح در کرونباخ

 اقتصادی -اجتماعینظر  از جامعه مگنیه به توجه با نمونه حجم تعیین برای .دارد نفر 00.100ی برابر با جمعیت که است

 میزان که  آنجا از .شد محاسبه نفر 911 ناکارآمد های بافت پیمایش برای الزمة نمون تعداد و شد استفاده کوکران فرمول از

 بافت گوناگون اشکال از هرکدام از محله، هفت بود پراکنده یزد شهرهای  همحل کل در بافت ناکارآمدی و فرسودگی

 جمعیتی آمار به توجه با .شد انتخاب میدانی بررسیبرای  ،دارند شهر سطح در را فرسودگی میزان بیشترین که مدناکارآ

 افرادمیان  در ساده تصادفی گیری نمونه براساسها  محله از هریک در و تعیین ها پرسشنامه تعداد ،ها همحل از هرکدام

 فراوانی درصد و فراوانیة محاسب با توصیفی آمار با دهندگان پاسخ فردی های ویژگی ابتدا در .شد توزیع سال 11 باالی

 استفاده با ،کمی اطالعات تحلیل و تجزیه منظور به ،ها پرسشنامه براساس میدانی اطالعات آوری جمع از پس .شد محاسبه

 سپس .شد تعیین فراوانی درصد و فراوانیة محاسب با توصیفی آمار با دهندگان پاسخ فردی های ویژگی ،SPSS افزار نرم از

 و تحلیل برای فریدمن بندی رتبه و ای نمونه تک t آزمون دو از پرسشنامه، متغیرهای و ابعاد بودن نرمال بررسی به توجه با

برای  راهکارهایینیز  درنهایت .شداستفاده  پژوهش های شاخص براساس بافت یناپایدار و یپایدار میزان ارزیابی

 .شدارائه  پژوهش از مستخرج های یافتهکمک  به تباف پایدار بازآفرینی

پژوهشهایشاخصومتغیرهاحیتشر

 نیا در گرفته صورت یبند جمع در .است زدی شهر ناکارآمدهای  همحل یناکارآمد عامل یبررس، پژوهش نیا اصلی متغیر

مناسب  و جامع یکردیرو عنوان به لدیچفیل ایدالة ینظر از استفاده با داریپا یشهر ینیبازآفر ،1 جدولبراساس  پژوهش

 ینیبازآفر یبرا خوبة دیا کیبا توجه به این نظریه،  .شد انتخاب پژوهش منتخب کردیرو عنوان به پژوهش، ةحوز برای

 که شود یم رو روبهبسیاری  مشکالت و موانع بادر بیشتر موارد  ،ینیع اقدام به دنیرس تا خود مقاصد و اهداف ریمس در

 نیبنابرا؛ کرد غلبه ها آن از یاریبس بر توان یم طعقا و شفاف تیریمد و طرح کی شبردیپ یبرا راسخی عزم باالبته 

 برنامه کی طرح در وهستند  یمحوری موضوع، آن به مربوط مسائل و تیریمد که شود حاصل نانیاطمتا  است یضرور

 و کنشگرانمیان  دانش اشتراک که است یسازمان جادیا ت،یریمد هدف .شوند یم گنجانده آغاز از پروژه ای

 از شیپ یزیر برنامه کردیرو دیبا تیریمد ساختار .کند لیتسه را یراهبرد نگرشبارة در توافق و سریم را کنندگان مشارکت

 ها تیذهنآوری گرد ازمندین خود تیماهبراساس  کردیرو نیا .کند مشخص را ینیبازآفر یاجرا و بیتصو از پس ب،یتصو

 نو یها دهیاارائة  پروژه، یزیر برنامه درکسبب  امر نیا .ی دارندمختلف یها دغدغه و ها نهیشیپی است که ادافر اتیدرون و

 رو نیا از هستند؛ وستهیپ هم بههایی  مقوله خوب یزیر برنامه و خوب تیریمدشود؛ بنابراین  می بالقوه یها مخالفت تعدیل و

 در موفقای  جهینت به یابیدست احتمال دنتوان یم چگونه مناسب تیریدم و یده سازمان کهدهد  می نشان لدیچفیلة ینظر

 کردیرو به توجه با؛ بنابراین (1001 لد،یچفیل) دنده شیافزا را یشهر ناکارآمدهای  همحل در داریپا ینیبازآفرة نیزم
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 یتیریمد و یطیمح تسیز ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یکالبدچة کپاری ابعاد در، 9 شکلبراساس  ها هیگو و ها شاخص پژوهش،

 .شود یابیارز و یبررس ناکارآمد بافت یداریناپا و یداریپا زانیم تااستخراج شدند 

 

(9118)لدیچفیلایدالةینرربراساسناساکنةپرسشنامیرهایمتغ.9شکل

9918،نگارندگان:منبع



 993  ... ایناکارآمدشهریبراساسرویکردبازآفرینیپایدارهارزیابیبافتایزدفروهمکاران:

پژوهشمکانیقلمرو

 مختلف های دوره محصول و جهان یخیتار شاخص یدارا یهرهاش جمله از ران،یا یریکو شهر نیتر مهم عنوان به زدی شهر

 یها بافت، ارزشمند یخیتار بافت داشتن بر عالوه شهر نیا .دارد قرار بشر تمدن خیتار از ییبها گران آثار آن در که است یخیتار

 زدی شهر کل مساحت مجموع از ،1901 سال ةآمارنام نیآخر براساس .دارد یشهر مختلف های همحل در یاریبس ناکارآمد

 براساس نیهمچن .است داده لیتشک ناکارآمد بافت را زدی شهر یقانون ةمحدود از (درصد 12/91) هکتار 9010 (،هکتار 11.110)

 بافت ةمحدود در (درصد 92) 10.0119 تعداد نیا از که است نفر 100.129 زدی شهر تیجمع ،1901 سال یسرشمار آمار

 :است 0 آمده پژوهش مورد ةمحدود یها یژگیو ،0جدول  در (.1901 زد،ی شهر ةنامآمار) هستند ساکن ناکارآمد

پژوهشموردةمحدودیهایژگیو.2جدول

یزدشهرجغرافیاییهایویژگی

جغرافیاییطولموقعیت
عرض

جغرافیایی
وهواآبتوپوگرافیدریاازارتفاع

 و اصفهان مشرق در
 لوت کویر جنوب

 00 و درجه 01
 شرقی ةدقیق

 01 و درجه 91
 شمالی ةدقیق

 متر 1099
 و دشتی ةمنطق در

 مالیم شیب دارای
 بیابانی خشک و گرم

یزدشهرناکارآمدبافت

پهنه
کلمساحت

شهر
بافتمجموعغیررسمیتاریخیبافتفرسودهبافت

 9010 101 110 0109 هکتار 0/11110 (هکتار) مساحت

 12/91 11/2 10/0 01/09 199 درصد
 1901 یزد، شهر ةآمارنام ؛1901 یزد، تفصیلی طرح ؛Google Earth از اقتباس با نگارندگان :بعمن

 

یزدشهرمناطق.4شکل

9918نگارندگان،:منبع



 9911،تابستان2،شمارة8ریزیشهری،دورةجغرافیایبرنامه هایپژوهش 993

 نابسامان ،یانیم ،یخیتار یها بافت شامل ند،ا هافتی گسترش یمختلف های تصور به ناکارآمد یها بافت که  آنجا از

 ةمطالع براساس حاضر، پژوهش در .هستند یررسمیغ یها سکونتگاه و شهر به شده الحاق یروستاها (،یا قهوه یها نیزم)

 منتخب های همحل ناکارآمد، یها بافت اشکال از یکهر یبرا زدی استان یشهرساز و راه کل ةادار یها یبررس و اسناد

 ینیبازآفر یها تیاولو جزو که (اسکان و برآباداک ،آباد شیع و رآبادیخ جنوب، ةکارخان باغ، پشت ابوالقاسم، )شاه پژوهش

 .شدند انتخاب 9 جدول شرح به دزی شهر ناکارآمد های همحل عنوان به هستند،

پژوهشمنتخبناکارآمدبافتهایهمحلیژگیو.9جدول

بافتنوعناکارآمدبافتهایهمحل
مساحت

(هکتار)
جمعیت

 اکنس بدون 1/1 (ای قهوه های زمین) ناکارآمد های پهنه جنوب ةکارخان
 0201 10/19 تاریخی ةپیشین با نابسامان های عرصه ابوالقاسم شاه

 10220 10/00 میانی ةفرسود بافت باغ پشت
 10219 90/102 روستایی ةپیشین با نابسامان و فرسوده بافت آباد عیش و خیرآباد

 19111 00/109 روستایی ةپیشین با نابسامان و فرسوده بافت اکبرآباد
 9091 111 غیررسمی سکونتگاه اسکان

 00120 12/1919 مجموع

 1901 زد،ی استان یشهرساز و راه سازمان ؛1901 ،زدی یشهردار یحیتفر یفرهنگ سازمان از اقتباس با نگارندگان :منبع

 

یزدشهردرپژوهشمنتخبهایهمحلموقعیت.3شکل

پژوهشهاییافته
 911) دهندگان پاسخ کل مجموع ،آمده دست به نتایج براساس :منتخبهایهحلمدرپاسخگویانفضاییتوزیع

 0/92) آزاد شغل دارای ،(درصد 0/91) ها هسال 19 تا 91 ،(درصد 1/20) متأهلافراد  ،(درصد 9/19) مردان را بیشتر (نفر

 0/10) یزدی اهلیت و (رصدد 1/91) میلیون 1/1 -1 درآمد میزان با ،(درصد 1/99) سال 19-11 سکونت مدت با ،(درصد

 .دنده می تشکیل (درصد



 993  ... ایناکارآمدشهریبراساسرویکردبازآفرینیپایدارهارزیابیبافتایزدفروهمکاران:

 از استفاده با یزد، شهر ناکارآمد بافت وضعیت بررسی منظور به:یزدشهرناکارآمدبافتوضعیتارزیابی

 هایی شاخص (مدیریتی و محیطی زیست اقتصادی، اجتماعی، کالبدی،) ابعاد از هریک برای شهری پایدار بازآفرینی رویکرد

 حجم کاهش برای .مدنظر قرار گرفت ها گویه از ای زیرمجموعهنیز  ها شاخص از هرکدام برای .شد تهگرف درنظر

 این همة برای (Sig) آلفای خطای مقدار که  آنجا از .اند شده بررسی زیر شرح به شاخص عنوان با همگی ،اطالعات

 در آزمون توان گفت می ،است 91/9 از کمتر آزمون برای قبول قابل خطای میزان از ،میزان این و است 99/9 متغیرها

 شده مشاهده اختالف میزان گفت توان می و شود می رد صفر ةفرضی درنتیجه .است دارامعن درصد 01 باالی اطمینان سطح

.است محسوس و معنادار جامعه میانگین متوسط حد با (متوسط از بیشتر یا متوسط از کمتر) ها گویه ةهم در

 نشان ای نمونه کت t آزمون نظر از شده آوری جمع اطالعات تحلیل:کالبدیبعدهایشاخصوضعیتارزیابی

 (00/0) بصری کیفیت و (01/0) محیط کیفیت ،(9) سرزندگی ،(11/9) محلی خدمات به دسترسی های شاخص که دهد می

 از کمتر بصری کیفیت و محیط کیفیت ،میان این در .دنده می اختصاص خود بهمیانگین را  کمترینتا  بیشترینترتیب از  به

 را رتبه میانگین کمترین که هایی شاخص فریدمن، بندی رتبه آزمون نظر از .است بحرانی حالت در جامعه میانگین متوسط حد

 عنوان به و دارند را 0 تا 1 ةرتب t آزمون ترتیب همان به ها شاخص این .دارند کالبدی بعد در یبیشتر ناپایداری دارند،

 لزوم ،ساکنان بیشتر کم مالی بضاعت به توجه با. دنرو می شمار به کالبدی بعد در پایدار بازآفرینی تحقق موانع ترین مهم

 و احداث ،ها همحل نوسازی منظور به ها بافت این در خصوصی بخش گذاری سرمایه ویژه به و دولتی بخش سوی از ویژه توجه

 .نیاز است بازآفرینی ابعاد پایداری برای ها بافت این در محیط کیفیت و بصری کیفیت ارتقای و معابر ةتوسع اصالح

کالبدیبعدهایشاخصوضعیتارزیابی.4جدول

 گویه شاخص بعد
میانگی 

tآزمون

ایرتبهمیانگی 

فریدم 
رتبه

سطح

 معناداری

 کالبدی

 به دسترسی
 محلی خدمات

 
 

 (مدارس) آموزشی خدمات به دسترسی

9/11 19/0 0 9/999 

 (کتابخانه فرهنگسرا،) فرهنگی مراکز به دسترسی

 (پارک) تفریحی و سبز یفضاها به دسترسی

 (ورزشگاه و باشگاه) ورزشی فضاهای به دسترسی

 (غیره و نشانی آتش داروخانه،) اضطراری امکانات به دسترسی

 اورژانس و بهداشت مراکز به دسترسی

 محله در روزانه دیخر زکمرا به سیدستر

 شهر نقاط سایر به محله دسترسی مطلوبیت

 محیط کیفیت

 (ای حرفه و فنی مدارس،) محله آموزشی فضاهای کیفیت

0/01 11/9 0 9/999 

 محله بهداشتی و پزشکی خدمات کیفیت

 فراغت اوقات فضاهای کیفیت از رضایت

 معابر آسفالت و روها پیاده سازی کف کیفیت

 (اتاق تعداد بنا، ،مساحت استحکام،) مسکونی واحد کیفیت از رضایت

 سرزندگی

 (نمایشگاه جشن، مراسم،) محله در شبانه تفریحات برگزاری

 محله در کودکان برای بازی فضای از رضایت 9/999 9 19/9 9/99

 محله در سالمندان حضور فضای از رضایت

 بصری کیفیت
 (محله ظاهری زیبایی) محله های ساختمان وساز ساخت نمای و سیما از رضایت

0/00 29/0 1 9/999 
 روها پیاده و معابر عرض از رضایت

 9/999 0/11 0/11 (کلی) کالبدی بعد از بازآفرینی موجود وضعیت

 1901 نگارندگان، :منبع



 9911،تابستان2،شمارة8ریزیشهری،دورةجغرافیایبرنامه هایپژوهش 998

 دهد می نشان t آزمون نظر از شده آوری جمع اطالعات تحلیل :اجتماعیبعدهایشاخصوضعیتارزیابی

 (29/0) بستگی هم و مشارکت و (20/0) محله امنیت و جامعه میانگین متوسط حد از بیشتر (09/9) مکانی تعلق و پیوستگی

 در t آزمون ترتیب همان به گینمیان کمترین تا بیشترین فریدمن، بندی رتبه آزمون نظر از .هستند جامعه میانگین از کمتر

 اولویت ترتیب به ها شاخص این ه،آمد دست به اطالعات به توجه با .دارد قرار (9 تا 1 ةرتب) پایدار نسبتاً تا ناپایدار وضعیت

 انمیز افزایش و مکانی تعلق ارتقای امنیت، ایجاد رو این از ؛دارند شهری پایدار بازآفرینی های سیاست اجرای برای بیشتری

 تکیه با اجتماعی بازآفرینی رویکرد همچنین .شود یم( بازآفرینی اهداف) اجتماعی پایداری سبب مشارکت و همکاری فضای

 .آید شمار می به شهری مدیریت برای پایداری درآمد منبع ،فرهنگی اقتصاد بر متکی و محلی حکمروایی الگوی بر

یاجتماعبعدیهاشاخصتیوضعیابیارز.3جدول

 گویه شاخص بعد
میانگی 

tآزمون

میانگی 

ایرتبه

 فریدم 

رتبه
سطح

 معناداری
Sig 

 اجتماعی

 محله امنیت

 معابر روشنایی و نورپردازی وضعیت

 خلوت های تساع در سواره و پیاده تردد امنیت 9/999 0 1/09 0/20

 محله در انتظامی نیروهای و ها پاسگاه عملکرد و نظارت

 و گیپیوست
 مکانی تعلق

 ها همسایه رفتار از رضایت

 محله در زندگی ةادام به عالقه و تمایل 9/999 9 0/11 9/09

 همسایگان دیگر کنار در قومیتی زیستی هم از رضایت

 و مشارکت
 بستگی هم

 شهرداری و شهر شورای با محله اهالی ارتباط

0/29 1/10 1 9/999 

 شهرداری عمرانی های پروژه در محله اهالی مشارکت

 محله در شهرداری خدمات از رضایت

 حل رفع برای (محله معتمدان و سفیدان ریش) محلی های تشکل وجود
 محله در اهالی مشکالت

 محله وضع بهبود در ها همسایه داوطلبانه مشارکت

 9/999 9/02 9/00 (کلی) اجتماعی بعد از بازآفرینی موجود وضعیت

 1901 نگارندگان، :منبع

 دهد می نشان t آزمون نظر از شده آوری جمع اطالعات تحلیل :اقتصادیبعدهایشاخصوضعیتارزیابی

 حالت در رو از این هستند و جامعه میانگین متوسط حد از کمتر (11/0) مسکن و (11/0) زندگی مخارج تأمین شاخص

 .دهد نمی نشان را مناسبی وضعیت که است جامعه میانگین به نزدیک ،وکار کسب خصشا همچنین .دندار قرار بحرانی

 نسبتاً تا (مسکن و زندگی مخارج تأمین) ناپایدار وضعیت از را ها شاخص ،بندی رتبه نظر از فریدمن آزمون ترتیب بدین

 پایداری به توجه لزوم ،آمده دست به ایجنت به توجه با .دهد می نشان 9 تا 1 ةرتب از دهی اولویت برای (وکار کسب) پایدار

 بافت ناساکن اقتصادی وضعیت ارتقای برای پایدار درآمد منابع تأمین کمک به ناکارآمد بافت هایی با همحل در اقتصادی

 های همحل در ویژه به ،ناکارآمد بافت های همحل از اقتصادی برداری بهره منظور به اقتصادی بازآفرینی .شود می احساس

 گذاران سرمایه و مالکان برای پایدار درآمد و سرمایه بازگشت بافت، اقتصادی ارزش افزایش سبب تاریخی شاخص رایدا

 به جمعیت جایی هجاب از جلوگیری و زندگی تداوم و گیری شکل در اصلی های مؤلفه از یکی عنوان به همچنین .شود می

 .گیرد مدنظر قرار می دیگر های همحل



 991  ... ایناکارآمدشهریبراساسرویکردبازآفرینیپایدارهارزیابیبافتایزدفروهمکاران:

یاقتصادبعدیهاشاخصتیوضعیابیارز.3جدول

 گویه شاخص بعد
میانگی 

tآزمون

میانگی 

ایرتبه

 فریدم 

رتبه
سطح

 معناداری
Sig 

 

 تأمین
 مخارج
 زندگی

 شغلی درآمد از خانواده سرپرست رضایت

0/11 1/12 1 9/999 

 اشتغال و کار محل به نزدیکی از خانواده سرپرست رضایت

 (پوشاک غذا،) زندگی ةوزمرر نیازهای خرید قدرت

 زندگی های هزینه سایر تأمین توانایی

 (اثاثیه ،درمانی رفاهی،)

 آینده مایحتاج تأمین برای انداز پس توانایی

 وکار کسب

 محله در وکار کسب اندازی راه توانایی

9/90 0/01 9 9/999 
 محله در خریدوفروش از محله اهالی استقبال

 محله در گذاری سرمایه ارزش

 ای محله هفتگی بازارهای برگزاری

 مسکن
 مسکن نوسازی و تعمیر توانایی

0/11 19/0  0 9/999 
 بانکی اقساط پرداخت توانایی

 9/999 0.11 0/11 (کلی) اقتصادی بعد از بازآفرینی موجود وضعیت

 1901 نگارندگان، :منبع

 پنج با شاخص دو از ،محیطی زیست بعد سنجش منظور به:محیطیزیستبعدهایاخصشوضعیتارزیابی

، t آزمون در 09/0 میانگین دارای محیطی آلودگی شاخص ،دهد می نشان نتایج .شد استفاده 2 جدول شرح به گویه

 میانگین با صوتی دگیآلو شاخص .را داراست رتبه کمترین فریدمن بندی رتبه نظر از و دارد جامعه از یکمتر میانگین

قرار  محیطی زیست ابعاد در محیطی آلودگی از بعد اولویت در بندی رتبه نظر از و است جامعه میانگین به نزدیک 11/9

 نشان را صوتی آلودگی آن از بعد و محیطی آلودگی به بیشتر توجه لزوم پایداری، به رسیدن برای درنتیجهدارد که 

 از بخشی که شود می شهری ناکارآمد های همحل در اکولوژیکی سالمت سبب محلی ستزی محیط کیفیت بهبود .دهد می

 .است بازآفرینی ةبرنام هر راهبردی اهداف

یطیمحستیزبعدیهاشاخصتیوضعیابیارز.3جدول

 گویه شاخص بعد
میانگی 

tآزمون

میانگی 

ایرتبه

 فریدم 

رتبه
سطح

 معناداری
Sig 

 

 آلودگی
 صوتی

 نقلیه وسایل و افراد وآمد رفت از ناشی رمعاب شلوغی
9/11 1/21 0 9/999 

 صنعتی و کارگاهی های فعالیت از ناشی سروصدای

 آلودگی
 محیطی

 محله بهداشت و پاکیزگی از رضایت

 زباله مخازن جایگاه از رضایت 9/999 1 1/10 0/09

 سطحی های آب دفع

 9/999 9/10 9/00 (کلی) محیطی زیست عدب از بازآفرینی موجود وضعیت

 1901 نگارندگان، :منبع





 9911،تابستان2،شمارة8ریزیشهری،دورةجغرافیایبرنامه هایپژوهش 943

 دالیا مدیریت و دهی سازمان» پژوهش منتخب ةنظری به توجه با :مدیریتیبعدهایشاخصوضعیتارزیابی

 شرح به گویه 0 با شاخص دو از بعد،این  سنجش منظور به .شد بررسی ابعاد سایر کنار در نیز مدیریتی بعد «لیچفیلد

 تأسیساتشاخص  مدیریتی، بعد های شاخص میان در دهد می نشان شده آوری جمع اطالعات تحلیل .شد استفاده 1 جدول

 میانگین با عمومی ونقل حمل یعنی بعدی شاخص دو و است جامعه میانگین از کمتر 11/0 میانگین با شهری تجهیزات و

 تجهیزات و تأسیسات های شاخص ،فریدمن آزمون راساسب .هستند جامعه میانگین به نزدیک 02/9 گردشگری و 11/9

 1 اولویت ترتیب بهنیز  نتایج .هستند پایدار نسبتاً بیترت به گردشگری و (پایدار نسبتاً) عمومی ونقل حمل ،(ناپایدار) شهری

 هستند ملزم شهری مدیران آمده دست به نتایج به توجه با .دهد می نشان مدیریتی بعد در پایدار بازآفرینی را برای 9 تا

 مدیریت و ریزی برنامه نظام ایجاد .درنظر بگیرند شهری ناکارآمد های بافت ةادار برای را ویژه مدیریتی سازوکارهای

این  پایداری سبب ،ناکارآمد بافتدر خصوص  خاص اقتصادی و حقوقی های دستورالعمل و قوانین تدوین با پایدار، شهری

 .شود می ناکنسا زندگی کیفیت بهبود و بافت

یتیریمدبعدیهاشاخصتیوضعیابیارز.8جدول

 گویه شاخص بعد
میانگی 

tآزمون

میانگی 

ایرتبه

 فریدم 

رتبه
سطح

 معناداری
Sig 

 مدیریتی

 و تأسیسات
 تجهیزات
 شهری
 

 (اینترنت خودپرداز،) شهری الکترونیکی و بانکی خدمات وجود

0.11 0/11 1 9/999 
 (اینترنت و تلفن گاز، برق، آب، ةشبک) شهری خدمات کیفیت

 محله در سواری دوچرخه و روی پیاده برای فضاهایی وجود

 خودرو پارکینگ برای کافی فضای

 ونقل حمل
 عمومی

 ونقل حمل های ایستگاه در انتظار زمان مدت از رضایت

 عمومی لونق حمل های ایستگاه به آسان دسترسی 9/999 0 9/19 9.11

 عمومی ونقل حمل وسایل کیفیت

 گردشگری
 درآمدزایی برای گردشگری ظرفیت از استفاده

9.02 0/01 9 9/999 
 فراغت اوقات گذران برای گردشگری فضای از استفاده

 9/99 0.11 0.01 (کلی) مدیریتی بعد از بازآفرینی موجود وضعیت

 1901 نگارندگان، :منبع

 عوامل بندی اولویت منظور به:زدیشهرناکارآمدیهابافتداریپاینیبازآفربرمؤثرعواملیبندتیاولو

 از هریک میانگین ةمقایس به یزد شهر ناکارآمد های بافت در ناپایداری و پایداری میزان ارزیابی و بازآفرینی بر مؤثر

 ،t آزمون نظر از ،دهد می نشان ها بررسی نتایج .شد پرداخته 0 جدول براساس پایدار بازآفرینی ابعاد به توجه با ها شاخص

شاخص  آن از پس و دارد یزد شهر ناکارآمد های همحل در را وضعیت بهترین 01/9 رةنم با محیطی زیست  شاخص

 .است (9) جامعه میانگین از بیشتر بعد، دو این های شاخص بنابراین ؛گیرد می قرار 00/9 ةنمر با دوم ةرتب در اجتماعی

 .دارند قرار 11/0 ةنمر با اقتصادی و 11/0 ةنمر با کالبدی ،01/0 ةنمر با مدیریتی های شاخص شامل ترتیب به ابعاد سایر

 ابعادی فریدمن، بندی رتبه آزمون براساس همچنین .است (9) جامعه میانگین از کمتر بعد، سه این های شاخص درنتیجه

 با محیطی زیست های شاخص ترتیب بدین .اند داده اختصاص خود به را اول ةرتب و اولویت ،را دارند رتبه بیشترین که
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 سوم، اولویت در 11/0 میانگین با مدیریتی دوم، اولویت در 02/9 میانگین با اجتماعی اول، اولویتدر  10/9 میانگین

 بازآفرینی ابعاد میان در ابراینبن هستند؛ آخر اولویتدر  11/0 میانگین با اقتصادی درنهایت و 11/0 میانگین با کالبدی

را در  میانگین کمترینترتیب  به ،محیطی زیست و اجتماعی مدیریتی، کالبدی، اقتصادی، های شاخص ،پایدار شهری

 که دارند قرار ناپایداری وضعیت در ترتیب به عوامل، این گفت توان می .دارند را رتبه کمترین و جامعه مقایسه با

 بعضی بازآفرینی ،ابعاد این از هرکدام برای .است پژوهش مورد ةمحدود در سکونت کیفی های ارزش افول ةدهند نشان

 :اجتماعی ،محیط کیفیت و بصری کیفیت :کالبدی های شاخص نظر از :است ابعاد سایر از ناپایدارتر وضعیت در ها شاخص

 ،محیطی آلودگی :محیطی یستز ،مسکن و زندگی مخارج تأمین :اقتصادی ،محله امنیت و بستگی هم و مشارکت

 شهر ناکارآمد بافت پایدار بازآفرینی تحقق موانع ترین مهم ترتیب به عوامل این.شهری تجهیزات و تأسیسات :مدیریتی

قرار دارند؛ از  ناکارآمد های همحل در وضعیت ترین پایین در اقتصادی، گروه یمتغیرها گفت توان می درنتیجه هستند. یزد

 بعد به ای ویژه توجه نخستی است ضرور و دارد ناکارآمد بافت پایداری کنترل در را نقش ترین مهم بعد اینرو  این

.شود پایدار بازآفرینی یندافر ابعاد سایر سپس و اقتصادی

یشهرداریپاینیبازآفریالگوابعادیبندتیاولو.1جدول

ابعاد
سطحفریدم بندیرتبهآزمون اینمونهتکtآزمون

اریمعناد
اولویت

ایرتبهمیانگی میانگی 
 1 999/9 11/0 11/0 اقتصادی
 0 999/9 11/0 11/0 کالبدی
 9 999/9 11/0 01/0 مدیریتی
 0 999/9 02/9 00/9 اجتماعی

 1 999/9 10/9 00/9 محیطی زیست
 1901 نگارندگان،: منبع

 

یشهرداریپاینیبازآفریوالگابعادیبندتیاولو.3شکل
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گیرینتیجه
 های بافت وضعیت بهبود منظور به (مدیریتی و محیطی زیست اقتصادی، اجتماعی، کالبدی،) بازآفرینی انواع که  آنجا از

 پژوهش منتخب های همحل بر تکیه با یزد شهر ناکارآمد های بافت پژوهش این در ،هستند یکدیگر مکمل و الزم آمدرناکا

 شده انجام های ارزیابی نتایج .شدند بررسی لیچفیلد دالیا ةنظری کمک و به شهری پایدار بازآفرینی رویکرد از فادهاست با

 میانگین با محیطی زیست های شاخص ،پایدار بازآفرینی ابعاد میان در ،دهد می نشان پژوهش های هفرضی و سؤاالت دربارة

 نسبتاً شرایط درنتیجه و هستند (9) جامعه میانگین به ها ترین شاخص کنزدی ترتیب به 00/9 با مقدار اجتماعی و 00/9

 آن از بعد و دارد را ناپایداری بیشترین 11/0 میانگین با اقتصادی  شاخص اما دارند، پایدار بازآفرینی ابعاد میان در یپایدار

 براساس همچنین .هستند یناپایدار شرایط دارای ترتیب به 01/0 مدیریتی و 11/0 میانگین مقدار با کالبدی های شاخص

 و دارند ها شاخص از پایدارتری وضعیت ،را دارند میانگین بیشترین که هایی شاخص فریدمن، بندی رتبه آزمون

 های شاخص ،آمده دست به نتایج به توجه با .هستند ناپایداری شرایط در را دارند، میانگین کمترین که هایی شاخص

 درنهایت و 02/9با مقدار  اجتماعی ،11/0 با میانگین مدیریتی ،11/0 با مقدار کالبدی ،11/0 نمیانگی مقدار با اقتصادی

 شهر رآمداناک بافت پایدار بازآفرینی های برنامه منظور را به پنجم تا اول اولویت ترتیب به 10/9 با میانگین محیطی زیست

 یکالبد مشکالت تنها یزد شهر بافت یناکارآمد دالیل از هآمد دست به نتایج به توجه با نهایی بندی جمع در .دارند یزد

 .را درگیر کرده است ها بافت این ناساکنکه  است یاقتصاد مشکالت اول ةوهل در دلیل ترین مهم بلکه ،نبودهمدنظر 

 .ضروری است شهر ناکارآمد های همحل پایداری برای اقتصادی بعد به بیشتر توجه لزوم درنتیجه

 به بررسی حاضر پژوهش ،است شده انجام بازآفرینی ةزمین در اخیر یها سال در که بسیاری های هشپژو به توجه با

پرداخته  یزد شهر ناکارآمد های بافت پایدار بازآفرینی بر مؤثر عوامل ترین مهم شناسایی منظور به شهری پایدار بازآفرینی

 نتایج .رفع شود یزد ناکارآمد بافت در مدیریتی و طیمحی زیست اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، ةیکپارچ معضالت تا است

 میان این در و کنند حل را شهری ناکارآمد بافت مشکالت ندنتوا نمی تنهایی به کالبدی های حل راهدهد،  می نشان پژوهش

 ةلقوبا ظرفیت شناسایی .دارند شهری پایدار بازآفرینی اصول تحقق در مهمی نقش اجتماعی پایداری و محیطی سالمتی

 در نفعان ذی مشارکت ویژه به ،کنشگران ةهم فعال حضور برای بسترسازی کمک بهآن  از استفاده و محلی ناساکن

 همچنین .کند می فراهم را بازآفرینی در مؤثر ابعاد سایر پیشبرد ةزمین اجتماعی، رهبران عنوان به شهری های گیری تصمیم

 مدیریت نوین رویکردهای رو این از ؛است مدیریتی تدابیر و ابزارها مندنیاز ،مردم حضور برای الزم های زمینه ایجاد

 مشارکت از گیری بهره با دولت نقش گری یتصد کاهش و محلی حکمروایی الگوهای بر تکیه با شهری بازآفرینی

 ؛رداندگ بازمی بافت به را یمحیط پایداری و اقتصادی رونق اجتماعی، حیات ةبودج کمترین صرف با عمومی ةگسترد

 مبنا اجتماع و مبنا زیست رویکرد با ابتدا پایدار، بازآفرینی ابعاد ةیکپارچ مدیریت با لیچفیلد، دالیا ةنظری به توجه با بنابراین

 اقتصادمبنا بازآفرینی از استفاده با کالبدمبنا بازآفرینی رویکرد تقویت به ،است پایدارتری وضعیت در متوسط حد تا که

 بافت موجود وضع از رفت برون برای؛ بنابراین شد خواهد کاسته آینده در بافت این ناپایداری از حدی تا که ه شدپرداخت

 نتایج اولویت ترتیب به راهکارهایی پایدار بازآفرینی الگوی به دستیابی درنهایت و پژوهش منتخب های همحل در ناکارآمد

 .شود می پیشنهاد 19 جدول شرح به پژوهش از آمده دست به
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زدیشهرناکارآمدبافتداریپاینیبازآفرتحققیراهکارها.93دولج

راهکارهامؤثرعوامل

 اقتصادی پایداری
 یزد شهر بازآفرینی هدف های همحل در فرهنگی صنایع خلق کمک به محلی وکار کسب رونق

 ناکارآمد های همحل در خصوصی بخش برای گذاری سرمایه جذابیت افزایش
 شهری های پروژه تأمین در ناساکن اجتماعی و اقتصادی های مشارکت افزایش

 کالبدی پایداری
 عوارض بخشودگی و مالیاتی های معافیت قبیل از ،حمایتی های سیاست اعمال با فرسوده بناهای بازسازی و نوسازی
 ها همحل در شهری تجهیزات و تأسیسات ساختارهای بازسازی و اصالح
 پویا های کاربری ایجاد و ها کاربری اختالط خالی، ةابنی از مجدد ةاستفاد ،متروکه های زمین حذف

 مدیریتی پایداری
 ها همحل در بازآفرینی های برنامه دقیق اجرای بر منسجم ارزیابی و نظارت سنجش، هاینهاد ایجاد

 شهری ناکارآمد های بافت ةویژ خاص، اقتصادی و حقوقی های دستورالعمل و قوانین تدوین

 بازآفرینی هدف های همحل در متخصص انسانی های سرمایه بر تکیه با محور دانش های ریفناو ارتقای

 اجتماعی پایداری
 ناکارآمد بافت های همحل در مدنی و اجتماعی نهادهای اندازی راه

 بافت ناساکن های مهارت ةتوسع و دانش آگاهی، رتقایا با ناساکن توانمندسازی
 بافت ناساکن فعال مشارکت با اجتماعی انسجام و بخشی هویت

 محیطی پایداری
 محله هر در طبیعی شرایط با یسازگار براساس بومی یشهرساز و یمعمار به توجه

 سواره برابر در محور پیاده فضاهای طراحی اولویت
 بازآفرینی هدف های همحل در ناسازگار های کاربری حذف

 1901 ،نگارندگان :منبع
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