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Extended Abstract
Introduction
These days, the issue of depreciation of old textures of cities is one of the most important
challenges facing the urban planners and decision makers. Undoubtedly, "change" is a
prerequisite for the continuity and evolution of human life, and with varying degrees of
acceleration, it traces itself to time and place. In recent decades, the rapid growth of
urbanization has led to the irregular development and expansion of cities, bottlenecks, problems
and complexities. The consequence of this phenomenon has been the intensifying pace of
"spatial-physical change" of cities in general and urban centers, ancient textures and, in
particular, the central parts of cities. This has often led to a decline in social status,
disorganization in the spatial-physical organization, economic deterioration, and functional
inefficiency in these areas. The present study seeks to investigate and re-evaluate the
regeneration of the old Ghariban neighborhood of Ardebil, in order to stimulate vitality by
creating service hierarchies, enhancing environmental quality and promoting local safety and
security.
Methodology
The research method is descriptive-analytical and in explaining the quantitative value of the
evaluation components, four criteria: physical, environmental, economic and social quality are
processed with their sub-criteria. The statistical population includes the total population of the
study area with 3335 people and based on Cochran formula 350 ones were selected as statistical
sample. SPSS software was used for statistical analysis of the data. Five-point Likert scale was
used to operate the variables. In this way, number 3 was selected as the theoretical mean of the
answers and then the mean of satisfaction was compared with number 3. To obtain residents'
satisfaction, one-sample t-test with test value (3%) and 95% confidence interval (5% error) were
used. In descriptive statistics, mean and standard deviation, and inferential statistics, one-sample
T-test and ANOVA were used.
Results and discussion
Physical variable was significant at the mean level of 3.29 and there is a significant difference
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with the theoretical average because it is higher than the theoretical average of 3. Therefore, it
can be said that regeneration of the Ghariban neighborhood is effective on reducing physical
problems in Ghariban neighborhood. The social variable with a mean of 3.312 was at the
significant level and there is a significant difference with the theoretical average because it is
higher than the theoretical average of 3. Therefore, it can be said that regeneration of the
Ghariban neighborhood is effective on declining the social problems of it. The economic
variable was significant at the level of 3.578, there is a significant difference with the theoretical
average because it is higher than the theoretical average of 3. Therefore, it can be said that
regeneration of the Ghariban neighborhood is effective on decreasing the economic problems of
it. The environmental quality variable was not significant at the mean of 2.94 and it was not
significantly different from the theoretical mean because it was lower than the theoretical
average. Finally, it can be said that regeneration has not been very effective on reducing
neighborhood environmental quality problems. According to the averages obtained from the
sub-criteria of each variable, it can be said that the economic variable with the mean of 3.57 had
the highest average. The lowest mean was related to the environmental quality variable with a
mean of 2.94. Among the variables, the physical, social and economic variables are higher than
the theoretical average (equal to 3), that is, residents rated these three variables in a better
condition than the other ones and mean environmental quality variable is less than 3. Regarding
the mean of the four variables, it can be said that the obtained mean (3.27) is higher than the
theoretical average. Finally, the results of the one-sample t-test show a significant difference
between the average impact of regeneration of the neighborhood on the reduction of physical,
social and economic problems. Therefore, it can be said that the regeneration of the Ghariban
neighborhood is quite effective on reducing the physical, social and economic problems of the
Ghariban neighborhood. The results of analysis of ANOVA and t-test for characteristics
affecting satisfaction indicated that in assessing residents' satisfaction with the quality of
regeneration, only the variables of occupation type and education of residents were effective.
Conclusion
The biggest dangers to be found in the worn-out texture of the Ghariban neighborhood is the
issue of unintended and continuous changes in the social composition of the inhabitants of such
textures. When the original inhabitants of these areas for reasons that can certainly be rooted in
the lack of public and municipal services, physical exhaustion and failure of officials to pay
attention to addressing the infrastructure or superstructure deficiencies of these areas and even
the modernization and behavioral and cultural changes of major residents and landowners of
textures under the influence of the wave of progress and development; they leave their ancestral
housing and original neighborhood, and this is where most of the social, economic, cultural, and
even physical damage to the textures begins. Considering the necessity mentioned in this study,
the effect of regeneration of the Ghariban neighborhood on the investigated factors (physical,
social, economic and environmental quality) was examined The results of the analyzes
indicated that there was a significant difference between the mean of the impact of regeneration
of the Ghariban neighborhood on the reduction of physical, social and economic problems with
the theoretical average or comparison criterion (3 out of 5). And the impact of regeneration of
Ghariban neighborhood on reducing physical, social and economic problems is more than
theoretical average and positive. Therefore, it can be said that regeneration of the Ghariban
neighborhood is effective on decreasing the physical, social and economic problems of it. But
the average of environmental quality variable is less than theoretical average 3. Therefore, it can
be said that regeneration of the Ghariban neighborhood has not been effective on reducing
environmental quality problems in it.
Keywords: Regeneration Strategy, Organization, Old Texture, Sustainable Development,
Ghariban Ardebil.
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چکیده
موضوع فرسودگی بافت قدیمی ،امروزه یکی از مهمترین چالشها و مسائل اغلب شهرهای کهن ایرانی است کـه
فرا روی جامعهی تصمیم گیران و برنامه ریزان شهری قرارگرفته است .در دهههای اخیر رشد شتابان شهرنشـینی
و توسعه و گسترش بیرویه شهرها؛ تنگناها ،معضالت و پیچیدگیهایی را بـه همـراه داشـته کـه شـدت یـافتن
ضرباهنگ "تغییر فضایی -کالبدی" در بخشهای قدیمی و مرکزی شهرها از پیامدهای آن پدیـده بـوده اسـت.
پژوهش حاضر به دنبال بررسی و ارزیـابی بـازآفرینی محلـه قـدیمی غریبـان شـهر اردبیـل ،در جهـت تحـرك و
سرزندگی با ایجاد سلسلهمراتب خدماتی ،افزایش کیفیتهای محیطی و ارتقای ایمنـی و امنیـت محلـی میباشـد.
روش تحقیق ،توصیفی -تحلیلی بوده و برای ارزیابی بازآفرینی ،چهار مؤلفه کالبدی ،محیطی ،اجتماعی و اقتصادی
با زیرمعیارهایشان موردبررسی قرارگرفته است .جامعه آماری شامل کل جمعیت محله موردمطالعه به تعـداد 3335
نفر میباشد که برمبنای فرمول کوکران 350نفر بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .جهت تجزیهوتحلیل آمـاری
دادهها از نرمافزار  SPSSاستفاده گردید .در بخش آمار توصیفی از میـانگین و انحـراف معیـار و در بخـش آمـار
استنباطی از آزمون  Tتک نمونهای و تحلیل واریانس و لون استفاده به عمل آمد .نتایج آزمون تی تـک نمونـهای
تفاوت معنیداری را بین میانگین تأثیر بازآفرینی محله غریبان بر کاهش مشکالت کالبدی ،اجتماعی و اقتصـادی
نشان میدهد ،بنابراین میتوان گفت که بـازآفرینی محلـه غریبـان بـر کـاهش مشـکالت کالبـدی ،اجتمـاعی و
اقتصادی محله غریبان کامالً مؤثر است .اما میانگین متغیر کیفیـت محیطـی کمتـر از میـانگین نظـری  3بـوده و
میتوان گفت بازآفرینی محله غریبان بر کاهش مشکالت کیفیت محیطی محله غریبان چندان مؤثر نبوده است.
واژگان کلیدی :بازآفرینی ،ساماندهی ،بافت قدیمی ،توسعه پایدار ،محله غریبان اردبیل.
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مقدمه
بیتردید «تغییر» الزمه تداوم و تکامل زندگی بشر است و با میزان و شتابی متفاوت ،ردپایی را از خود در زمان و مکان
بر جای میگذارد .در دهههای اخیر رشد شتابان شهرنشینی ،توسعه و گسترش بیرویـه شـهرها ،تنگناهـا ،معضـالت و
پیچیدگیهایی را به همراه داشته است .از پیامدهای این پدیده ،شدت یافتن ضرباهنگ "تغییر فضایی _کالبدی" شهرها
بهطور اعم و مراکز شهری ،بافتهای کهن و اصوالً بخشهای مرکزی شهرها بهطور اخص بوده است که اغلب سـبب
افت منزلتهای اجتمـاعی ،نابسـامانی در سـازمان فضـایی_کالبـدی ،زوال اقتصـادی و ناکارآمـدی کـارکردی در ایـن
محدودهها شده است (مهاجری و همکاران .)1089 :1397،از مهمترین پیامدهای چنین روند شهرنشینی در کنار تـأمین
نشدن زیرساختهای مناسب شهری برای ساکنان و مهاجران شهرها ،بـه وجـود آمـدن بافتهـای نـامنظم و فرسـوده
پیرامون شهری و درونشهری است که معضـالت متعـدد اجتمـاعی ،فرهنگـی ،اقتصـادی را بـه دنبـال خواهـد داشـت
( .)Alpopi & Manole,2014:5بیشک شهرهای قدیمی و تاریخی بیش از شهرهای جدید تحت تأثیر فرسـایش و
بیرونقی و دچـار تخریـب میشوند .شهرهای تاریخی در ایران در حقیقت مجموعههای همبسته و همگنـی بودهانـد کـه
توسعه کالبدی-فضایی آنها متأثر از رواب تولیدی و مناسبات اقتصادی-اجتماعی محدودشان بوده اسـت.درگذشـته بــه
علـت سـرعت کـم تغییـر و تحوالت این مناسبات ،توازن شهر و هماهنگی آن با نیازهای روز جامعـه تـا حـدود زیــادی
برقـرار بـود (سرور .)3 :1398،فرسودگی ،ناکارآمدی و کاهش کارایی یک بافت نسـبت بـه کارآمـدی سـایر بافتهـای
شهری است (رابرتز .)54:1393،فرسودگی بافت و عناصر درونی آن یا به سبب قدمت و گذشت زمان یا به سبب فقـدان
توسعه و نظارت فنی شکلگیری آن بافت بـه وجـود میآید(پوراحمـد و همکـاران .)3:1389،در طـی دهـههای گذشـته
رویکردهای گوناگونی جهت ساماندهی مناطق فرسوده اتخاذشده است که بیشتر آنها به بُعد کالبدی منـاطق بـیش از
سایر ابعاد توجه داشتهاند (متقی شهری و همکاران .)4:1396،اما اجرای نـاموفق طرحهـای بهسـازی و نوسـازی شـهری
باع توجه به پدیده جدیدی به نام پایداری در پروژههای شـهری شـده اسـت ،کـه از عمـدهترین رویکردهـا درزمینـه
پایداری ،احیای بافتهای شهری و تأکید بر سیاست بازآفرینی است (حبیبـی و مقصـودی .)5:1396،رویکـرد بـازآفرینی
پایدار به دنبال یافتن نشانههای مشکالت شهری از طریق بهبود مناطق فرسوده است (فرجی و همکـاران .)14:1396،در
کشور ایران بخش عمدهای از سطح شهرها دچار فرسودگی و ناکارآمدی است .در ایـن محـدودهها سـرمایه انسـانی،
مالی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور در معرض خطر ناشی از حوادث غیرمترقبه و کجرویها میباشـد (فیـروزی و
همکاران .)896:1398،در این محدودهها فقر شهری اعم از فقر کالبدی ،فقر خـدماتی ،متـراکم شـده و بـه دلیـل فقـر
اقتصادی ساکنان ،امکان تغییر خود بخودی و ارتقاء محی زندگی مناسب تقریباً از بین رفته اسـت ،لـذا اصـالح
وضعیت اقتصادی و بازگرداندن مجدد این بافتها به حیات اقتصادی شـهر ،مسـتعد نمـودن آنهـا بـرای پـذیرش
سرمایههای جدید و تنوعبخشی به ابزارهای مالی در بازار سرمایه و قرار دادن آنها در کانون توجه تصمیمسـازان،
تصمیمگیران و مدیران شهری ضروری است (لطیفی و صفری .)4:1392،بیش از  21هزار هکتار از عرصههای تاریخی
مراکز شهرها و  53هزار هکتار سکونتگاههای غیررسمی که عددی بالغبر  30درصد بافتهای شهری موجود کشور
را در برمیگیرد و جمعیتی بالغبر  17میلیون نفر (حدود  20درصد جمعیت شهری کشور) را در خـود جایدادهانـد ،از
این مسائل و مشکالت رنج میبرند (پیوستهگر و همکاران .)2:1396،در راستای بح فوق و داخل عرصههای مـذکور،
در شهر اردبیل نیز بافت فرسوده شهری که در محدوده مرکزی واقعشده  15/1درصد از عرصـههای شـهری را بـه خـود
اختصاص دادهاند که در کُل  963هکتار از مساحت شهری اردبیل را شامل میشود (مهندسـین مشـاور طراحـان بافـت و
معماری .)86:1391،این بافتها ازلحاظ کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و  ...نسبت به نواحی دیگر شهری کیفیـت نـازلتری
دارند که بهمرور ،ساکنان به دالیل مختلف بر ترك این محدوده اقدام کردهاند .با توجه به برجستگی تـاریخی و باسـتانی،
در حال حاضر حجم بافتهای فرسوده شهر اردبیـل ،بسـیار قابلتوجـه مینمایـد کـه بـرای روانـی زنـدگی شـهری ،بـه
ساماندهی ،بهسازی و بازآفرینی محدوده مرکزی نیاز شدید وجود دارد .محله غریبان که یکی از محالت قدیمی شـهر بـا
قدمت نزدیک به  80سال میباشد با  3335نفر جمعیت و 1029خانوار ،حدود  1/7درصـد از مسـاحت بافـت فرسـوده و 3
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هکتار از محدوده قانونی شهر اردبیل را در برمیگیرد .محله غریبان دارای مشکالت کالبدی ،زیرساختی و اجتماعی اسـت
که نیاز به بازآفرینی و ساماندهی دارد ،تا پویایی و سرزندگی خود را در جهت تـأمین رفـاه و آسـایش سـاکنین بازیافتـه و
همچنین بهعنوان یک محله قدیمی و نسبتاً تاریخی جایگاه خود را حفظ نماید .بر این اسـاس سؤال اصلی پـژوهش ایـن
است که :راهبرد بازآفرینی در سامان بخشی و احیاء محله غریبان ،چه میزان تأثیر خواهـد داشـت و ایـن ارزیـابی در چـه
بُعدی میتواند نمود بیشتری داشته باشد؟ در راستای پاسخ به این سؤال ،بررسی نقـش راهبـردِ بـازآفرینی در سـاماندهی
بافت قدیمی و فرسوده محله غریبان و ارزیابی میزان تأثیر آن با رویکرد توسعه پایدار از مهمترین اهداف پژوهش هستند.
با توجه به اهمیـت و مقیاس وسیع بافتهای مذکور در شهرهای کشور پژوهشهای متعددی در این زمینه صورت گرفته
است که بـه موارد مهم و مرتب با این پژوهش اشاره میشود.
مهندسین مشاور طرح و معماری ( )1388در طرح بازآفرینی محله زینبیه اصفهان ،زیرمجموعهای از اقدامات نسبتاً نوین را
در حیطه شهرسازی و مدیریت شهری در دستور کار قراردادنـد .در اولـین قـدم دفتـر تسـهیل گـری محلـه در راسـتای
بازآفرینی بافت فرسودهی مرکز شهر راهاندازی و بخش قابلتوجهی از مشکالت زیستمحیطی ،فرهنگـی ـ اجتمـاعی و
کالبدی محله برطرف گردید ،اما به علت عمل نکردن سایر نهادها و دستگاههای ذیرب بـه وظـایف خـود نتوانسـت در
تحقق کامل اهداف خود موفق باشد .نظریان و همکاران ( )1393در مقالهای با عنوان؛ راهبردهایی برای ساماندهی بافـت
فرسوده منطقه  1شهر تهران ،در دو بخش به بررسی پروژه نظام مداخله بهینه برای ساماندهی پهنـههای فرسـوده شـهر
تهران پرداختهاند .در این پژوهش ،نتایج نشان داد که در منطقه یک تهران مسئولیت نظام ساماندهی پهنـههای فرسـوده
شهری با مدیریت شهری است .هماهنگی میان سازمانهای مسئول وجود نداشته و در شرح وظایف سـازمانی آنهـا نیـز
تداخل وجود دارد؛ سازمان مشخصی هدایت مطلوب نظام اقدام ،سیاستگذاری و برنامهریزی برای سـاماندهی پهنـههای
شهری فرسوده را بر عهده ندارد؛ نظرات کارشناسی موردتوجه نبوده و انتظار مسئولین از مردم بهجای مشارکت کامـل بـه
شراکت اقتصادی خالصه میشود .بررسی عوامل مؤثر در ایجاد فرسودگی نشان داد که توجه به یک عامل کافی نبـوده و
عوامل مدیریتی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی نیز میبایست در نظر گرفته شوند .مشکینی و همکاران ( )1395در مقالهای
به بررسی سیاست بازآفرینی در بافتهای فرسودة شهری در منطقۀ  12کالنشـهر تهـران پرداختهانـد و بـا اسـتفاده از
ماتریس  SWOTو  QSPMنشان میدهند که در نحوة اجرای طرحهای شهری در منطقۀ  ،12باید مشـارکت اقشـار
گوناگون ساکنان و ایجاد سازوکار حمایتی الزم برای جلب سرمایهگذاری اقشار مرفه ،بهعنوان عواملی مهم در پایـداری
منطقه در نظر گرفته شود .توکلی و همکاران ( )1396در پژوهشی نقش سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای مردمی را در
بازآفرینی بافتهای فرسوده شهری در محله مهدیه واقع در ناحیه غرب شهرکرد بررسـی کردهانـد کـه طبـق آن نقـش
عوامل خارجی بیشتر از نقش عوامل داخلی بوده و استفاده از استراتژیهای تهاجمی پیشنهاد میشـود .بـر مبنـای مـدل
 QSPMمهمترین راهکارها شامل استفاده از پتانسیل شورایاریها و افزایش نقش مشارکتی مردم و ایجاد کاربریهای
موردنیاز در محله میباشد .سجادزاده و همکاران ( )1396در پژوهشی تحلیلی به ارزیابی ابعاد محرك توسعه در بـازآفرینی
محلهی تاریخی حاجی در شهر همدان پرداخته و با استفاده از آزمونهای همبستگی پیرسون و فریدمن بـا تحلیـل ابعـاد
کالبدی ،اجتماعی و زیستمحیطی به این نتیجه رسیدهاند که محله حاجی ازنظر کیفیت فرهنگی -اجتماعی باالترین رتبه
و ازنظر کیفیت فضایی -کالبدی کمترین رتبه را دارا بوده است که بر آن مبنا بُعد فرهنگی در محله فوق بهعنوان محرك
توسعه شناختهشده است .نژاد ابراهیمی و نژداغی ( )1397در مقالهای با عنوان؛ بازآفرینی شهری اجتمـاعمحور از طریـق
آموزش براساس فلسفۀ رئالیسم اسالمی در بافت تاریخی محله سرخاب تبریز نتیجه گرفتند که میزان تأثیرگذاری اجرایِ
آموزشهای اجتماعی در محله ،بر هر چهار مؤلفۀ بازآفرینی شهری اجتماعمحور اعم از اجتماعی ـ کالبدی ،اجتماعی ـ
اقتصادی ،اجتماعی ـ فرهنگی و اجتماعی ـ زیستمحیطی ،بـاالتر از حـد متوسـ اسـت .شـمس و یعقـوبی ( )1398در
پژوهشی با عنوان بازآفرینی بافت فرسوده با رویکرد توسعه پایـدار در شـهر ایـالم نتیجـه گرفتهانـد کـه عوامـل ایجـاد
بسترهای نهادی و قانونی مناسب بهمنظور مدیریت محلههای هدف در ذیل مدیریت یکپارچه شـهری ،توانمندسـازی و
ظرفیتسازی در شهرداریها و شوراهای اسالمی شهر (از منظر بودجهریزی مالی ،نیروی انسانی ،سـاختار تشـکیالت و
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نهادسازی) از موثرترین استراتژیهای بازآفرینی بافت فرسوده شهر ایالم بهحساب میآیند .احمـدی و همکـاران ()1398
در مقالهای با تحلیل جایگاه سرمایههای اجتمـاعی در بـازآفرینی بافـت تـاریخی و فرسـوده محلـه امـامزاده یحیـی بـا
بهکارگیری معادالت ساختاری ،نشان میدهند شاخصهای اعتماد و هنجارها و ارزشهای اجتماعی بهعنوان متغیرهـای
وابستۀ مشارکت ،در بازآفرینی این محله مؤثر و انسجام اجتماعی بال تأثیر بوده و سرمایه اجتمـاعی در محلـه امـامزاده
یحیی با شدت تأثیر  0/93بر بازآفرینی مؤثر است .روکی وان ( )2011در پژوهشی با عنوان؛ سبک زندگی در برنامهریزی
بافتهای فرسوده شهری نیوکاسل ،نشان میدهد که بازآفرینی بافتهای فرسوده با مشارکت مردم ،اثربخشی مضاعفی
در آگاهی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی و ضرورت شناخت پتانسیلها و توانمنـدیهای آنهـا در تغییـر کیفیـت
محی زندگی دارد .چئوك و هو ( )2012در مقالهای با عنوان بازبینی رویکـرد بـازآفرینی شـهری در هنگکنـگ نشـان
میدهند که هنوز برنامهریزی در هنگکنگ برای بافتهای ناکارآمد شهری از باال به پایین بوده و ساختار برنامـهریزی
برای نوسازی این محدودهها بیپایه و نامتناسب بوده و میزان مشارکت عمومی نیز بسیار پایین است .بائه جانگ ()2014
در پژوهشی درزمینه نوسازی شـهری در کرهجنـوبی پیگیـری همزمـان منـافع بخـش عمـومی و خصوصـی و دورهی
طوالنیمدت پروژه و توجه به خواستههای اجتماعی و فرهنگی سـاکنان بافتهـای ناکارآمـد را ازجملـه عوامـل حیـاتی
موفقیت یادکرده است .پیراپون ( )2018در پژوهشی با عنوان ،رویکرد برنامهریزی مشـارکتی بـرای حفاظـت و بـازآفرینی
شهری در آمفوای تایلند نتیجه میگیرد ،در صورت عدم اتخاذ سیاستها و تدابیر جدی و سریع مـدیریتی در بهسـازی و
نوسازی بافتهای فرسوده نهتنها مشکالت آنها حل نخواهد شد بلکه همواره روند فرسودگی در این چینیجاها سریعتر
میشود .بنابراین طرحهای بهسازی و نوسازی بافتها و مناطق فرسوده شهری بایـد در کلیـه سیاسـتها و برنامـههای
توسعه اجتماعی و اقتصادی در تمام سطوح موردتوجه قرار گیرد.
بااینکه رویکردهای مختلفی در راستای بازآفرینی بافتهای فرسوده و قـدیمی بـهکاربرده شـده و تـا حـدودی مشـکالت
مربوط به این بافتها رفع گردیده است ولی هرکدام از رویکردها بخشـی از معضـالت را رفـع کردهانـد و همچنـان ایـن
بافتها در عمل با مشکالتی روبهرو میباشند .مهمترین تفاوت پژوهش حاضر بانمونـه هـای انجامشـده ،بررسـی نقـش
راهبردِ بازآفرینی در ساماندهی بافتهای قدیمی و فرسوده شهری با رویکرد توسعه پایدار و بـا اسـتفاده معیارهـای جـامع
میباشد ،که تاکنون در پژوهشهای انجامشده ،همهی ابعاد کمتر موردتوجه قرارگرفتهاند .همچنین تحقیق فوق با اهداف
کاربردی خود میتواند در طرح های توسعه و بازآفرینی ،الگوی محـالت مشـابه شـهری قـرار گیـرد و نهادهـای مسـئول
ذیرب مانند شهرداری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و ایرانشناسی بهرهبرداریهای الزم را داشته باشند.
مبانی نظری
بافت1شهر به هم تنیده شدن و نحوه استقرار ساختمانها و ترکیب آنها با یکدیگر در ارتباط بـا شـبکه دسترسـی و راههـا
براساس شرای محیطی است .بافت قدیم ،آن قسمت شهر است که عموماً به اوایل سده  1300ه.ش تعلق داشته و بیانگر
هویت ،سیر تطوّر و روند تغییر شهر میباشد بـه همـین خـاطر شناسـایی و تـالش بـرای نگهـداری آنهـا همزمـان بـا
برنامهریزی و ساماندهی بافتهای مذکور یکی از مباح محوری است که در برخورد با هر شهر و برنامـهریزی بـرای آن
بایستی مدنظر باشد .مداخله در اینگونه بافت با سایر گونهها متفاوت بوده و اقدامات بازآفرینی را طلب میکند .بـازآفرینی
فرایندی است کـه بـه خلـق فضـای شـهری جدیـد بـا حفـظ ویژگیهـای اصـلی فضـایی (کالبـدی و فعـالیتی) منجـر
میگردد( .)Charlie,2017:9در این راهبرد توجه به حفظ ارزشهای فرهنگی و حفـظ سـرمایههای بـومی و تـاریخی،
انتقاد از ساختوسازهای با کاربری یکسان بهجای کاربریهای متعدد ،توجه به اقدامات کیفی بـهموازات اقـدامات کمّـی،
مشارکت گروههای اجتماعی در فرایند بازآفرینی و غیره مشهود هست( .)Masum,2011:42راهبرد بـازآفرینی عبـارت
است از دید جامع و یکپارچه و مجموعه اقداماتی که به حل مسائل بافتهای درونشهری منجر شود ،بهطوریکه بهبـود
دائمــی در شــرای اقتصــادی ،کالبــدی ،اجتمــاعی و زیســتمحیطی (منطقــهای) کــه دســتخوش تغییــر شــده ،را فــراهم
1. texture
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میکند( .)Diamond & Liddle,2009:112ریشه مفهومی واژه بازآفرینی1در لغت به معنای بازتولید طبیعـی بخشـی
از یـک تمامیـت زنـده کـه در معـرض نـابودی قرارگرفتـه ،میباشـد ( .)Robert,2000:12ایـن واژه از ریشـه فعـل
 Regenerateو در مطالعات شهری به معنای احیـاء ،تجدیـد حیـات ،معاصـر سـازی و بـازآفرینی بـه کـار مـیرود .از
مهمترین ابعاد این راهبرد ،بُعد کالبدی آن است که در راستای ارزیابی عناصـر کالبـدی بـه جسـتوجوی محـدودیتها و
توانهای بالقوه کالبدی میپردازد و کالبد شهر را با دگرگونیهای سریع اقتصادی و اجتماعی هماهنگ میکنـد ( Sykes
 .)& Robert, 2000:77نظریات بهسازی و بازآفرینی بافتهای کهن و قدیمی شهرها ،گاه بهطور صریح و گاه بهطور
ضمنی در تفکرات برخی از اندیشمندان نظیر :ویوله لودوك ،جان راسکین ،کامیلو سیته ،لوکوبوزیه ،لوئیز ممفـورد ،کـوین
لینچ ،ریچارد راجرز و دیگران ارائهشده است .در این میان دیدگاههایی کـه در مـورد سـاماندهی بافـت قـدیم شـهرها تـا
حدودی برخی از ابعاد توسعه پایدار را دربرمی گیرند بررسی مینماییم که دستهبندی زمانی آنها بهطور کامـل در (جـدول
شماره  )1آورده شده است.
دیدگاه کارکردگرا :در این دیدگاه ،احیاء بافت قدیم از طریق ساماندهی کالبـدی و فضـایی فعالیتهـای مختلـف شـهر
بهمنظور افزایش کارایی شهر و جلوگیری از بروز بینظمی و آشفتگی در نظام کالبدی شهر صورت میگیرد؛ بدیهی اسـت
که این رویکرد به نقش زمینهای شهری ،ضرورتاً بهنوعی نگرش ایستا و یکجانبه میانجامد و ابعـاد تـاریخی ،حقـوقی،
اجتماعی و فرهنگی بافت شهری را بهطور واقعی کمتر موردتوجه قرار میدهد ،حـداقل در ایـن نکتـه شـکی نیسـت کـه
کارکردگرایی این واقعیت را مخفی میدارد که کیفیت ساختمانها محصول نظامی از قواعد زیباییشناسی خود آیین است
که به صورتی پیوسته و سازگار اعمال میشود.
دیدگاه انسانگرا :کریستوفر الکساندر ،پاتریک گدس ،مامفورد و لینچ ازجمله نظریـهپردازان قـرن بیسـتم هسـتند کـه
درزمینه بهسازی و نوسازی شهری بر اساس این دیدگاه نظر دادهاند .هدف اصلی ایـن ایـدئولوژی ،توجـه بـه خصوصـیت
جسمی و روانی انسانهاست .این نظریه به نقش معماران در کاربری اراضی شهری و ساخت شهر حمله میکند و نـوعی
تفکر مسل را بر مبنای انسان و نیازهای وی در ساخت شهر پیشنهاد مینماید .این گروه معتقد به منطقه بندی شهرها بر
اساس نیازهای انسانی هستند.
دیدگاه توسعه پایدار :در این دیدگاه ،توسعه و عمران کالبد در بافت قدیم زمانی میتواند پایدار باشد که بتواند نیازهای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و روانی مردم را در حال و آینده پاسخ گوید .از این نظر زمین دارای خـواص و ویژگیهـای
کاالیی ،فضایی-کارکردی ،زیباشناختی و فعالیتی است که میباید در برنامهریزی شهری موردتوجه اساسی قرارگیرد .ایـن
دیدگاه معتقد است اگرچه احیای کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی و زیستمحیطی در تعامل و مرتب با یکدیگرند اما احیـای
اقتصادی را میتوان جنبه کارکردی و ضامن احیای کالبدی و اجتماعی تلقی کرد اما نه به طریقی که موجب شود هویـت
تاریخی -اجتماعی شهرهای سنتی از بین برود .این اقدام مهم باید در قالـب راهبردهـای مـدون برنامهریزیشـده و یـا
باهدف حفظ جنبههای تاریخی ،فرهنگـی و اجتمـاعی و زیسـتمحیطی در قالـب کالبـد نمـود پیـدا کنـد (زنگیآبـادی و
همکاران.)135-136 :1394،
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)بیانیهها و منشورها(

بحرانهای اجتماعی
جهانی دوم
زمینههای نگاه چندبعدی و همپوشانی مؤلفههای چهارگانه در بازآفرینی:
 .1رونق توریسم و سهم رو به رشد آن در تولید ناخالص ملی کشـورها  .2رویکـرد نـوین بـه اقتصـاد فرهنگـی  .3ظهـور رویکردهـای مشـارکتی در
برنامهریزی شهری
 .4بروز بحرانهای اجتماعی و جنبشهای کسب حقوق مدنی  .5بازگشت مجدد به مراکز شهری و بافتهای تاریخی  .6بحرانهای اقتصادی و تأثیر
و تأثرات کیفیتهای کالبدی در جذب سرمایهی شهرها  .7خدماتی شدن اقتصاد  .8وجه ویژه به میراث فرهنگی ،میراث ناملموس و طبیعی شهرها
دستاورد :بازآفرینی یکپارچهی شهری برخالف سیاستهای قبلی ،رویکردی زمینه گرا ،ساختاری چهار مؤلفهای را مدنظر قـرار داده و اصـول کلـی را
تعریف کرده و یکسان نگری همهی بافتها را منتفی دانسته است .مهمترین اصل ،بازشناسی ظرفیتهـا و روزآمـدی بافتهـا و تزریـق محرکـهای
توسعه متناسب با ساختار بافت
جایگاه و تکوین مؤلفههای بازآفرینی یکپارچه شهری
مؤلفهی فرهنگی :با تغییر الگوی اقتصادی به بخش خـدمات ،فرهنـگ در درون مؤلفــهی کالبــدی :کلیــد موفقیــت بــازآفرینی کالبــدی فهــم
ساختار رقابتی جدید ،نقش کانونی در تولید و بازتولید ارزشآفرینـی اقتصـادی -محدودیتها و پتانسیلها از سرمایههای کالبـدی شـهر اسـت و
اجتمــاعی در بافتهــای تــاریخی بدســت آورد .بــازآفرینی فرهنــگ مبن ـا روی تحقق موفق ظرفیتهای مذکور نیازمند اجرای اسـتراتژی اسـت
ظرفیتهــای فرهنگــی ،سیاســتهای رویــداد محــوریگ گســترش فضــاهای که بر اساس آن امتیازات تغییر بر اساس فعالیتهای اقتصـادی و
فرهنگیگ تقویت بستر مناسـب بـرای توریسـمگ تعریـف محـالت فرهنگـی  +اجتماعی ،سازمان مالی ،مالکیـت ،نظـام مـدیریتی ،سیاسـتها و
چشــمانداز زنــدگی شــهری و نقــش شــهرها شناســایی و اتخـاذ
بسترسازی برای تحقق اهداف شهر خالق متمرکز شد.
میگردند.
مؤلفهی اجتماعی :بروز بحرانهـای اجتمـاعی ،کـاهش انسـجام
مؤلفهی اقتصادی :تغییر عملکرد اقتصادی شهرها و جهانیشدن بازارهـا ،باعـ
تنزل ساختار سنتی اقتصادی شهرها شد .لـذا چـالش اصـلی بـازآفرینی شـهری اجتماعی ،تبعیضات اجتماعی ،رویکردهای مشارکتی و تغییر نگـاه
نحوهی حضور شهر در رقابت جهانی سرمایهها و تأمین منابع درآمدی پایـدار بـا مدیریت شهری ،باع طرح مقولهی پایداری اجتماعی و سرمایه
اجتماعی گردید.
سازوکارهای جدید است

در سیر تطور نظری بازآفرینی ،دیدگاه غالب و متأخر ،مقوله پایداری اجتماعی است که بایستی در مکانی پایدار تجلی یابد.
به عقیدەٴ فراستل و عاصفا پایداری اجتماعی ،نهایت و قطعیت توسـعه اسـت ،درحالیکـه پایـداریهای زیسـتمحیطی و
اقتصادی اهداف توسعه پایدار و فرایند و ابزار رسیدن به آن میباشند ( .)Frostell & Assefa,2007بنـابراین مفهـوم
اعتبار بخش و ضامن پایداری در فرآیند بازآفرینی شهری ،مقوله اجتماع است .توروك نیز با تأکید بـر ویژگیهـای مکـان
معتقد است که بازآفرینی شهری در جوهره و ذات خود بر آن است تا با شرکت دادن ساکنان و دیگر ذینفعان و ذینفوذها
با در برگرفتن اهداف و فعالیتها و با کـار مشـترك بـین تمـامی متصـدیان ،طبیعـت مکـان را تغییـر دهنـد ( Turok,
 .) 2004:21همچنین رویکرد بازآفرینی شهری به این نتیجه رسیده است که برای اجرای موفق پروژههای بازآفرینی بـه
مهار قدرتها و به کاربست نیروها ،منابع و ذخایر انرژی ،ابتکار عمل جوامع محلی ،رویکرد از پایین بـه بـاال بهقصـد بنـا
نهادن سرمایه اجتماعی و مشارکت جوامع محلی بهصـورت خودیـاری در توسـعه نیـاز میباشـد ( McDonald et al,
 .)2009:17بازآفرینی شهری پایدار با سه رکن اساسی سازمانها ،سمنها ( )NGOو جامعه محلی و بخـش خصوصـی
قابلاجرا است .در ارتباط با موضوع فوق ،کنشگران اصلی مداخلهگر در فرایند تحقق چـارچوب بـازآفرینی شـهری پایـدار
عبارتاند از:
الف :بخش خصوصی :دربرگیرنده جامعه حرفهای شامل تمام دستگاهها و شرکتهای تخصصی ،سرمایهگذاران و نهادهای
تأمین کننده سرمایه ،جامعه نخبگان یا به عبارتی مجموعه عواملی که درزمینه تحقیقـات ،پـژوهش ،مطالعـات و آمـوزش
صاحبنظر و متخصصاند .ب :دولت :مشتمل بر کلیه دستگاههای اجرایی ،نهادهـای سیاسـتگذار ،نـاظر و هدایتکننـده
فرایند بهسازی و نوسازی شهری پ :مردم :بهعنوان اولین و مهمترین جامعه ذینفع نوسـازی و بهسـازی بافـت ،پایـه و
قاعده اصلی مشارکت فعال در امر نوسازی مشتمل بر ساکنان ،شاغالن ،مسـتأجران ،مالکـان و مراجعـان ت :شـهرداری،
شورای اسالمی شهر ،سازمان نوسازی شهری ،انجمن شورایاری محلی (سازمان عمران و نوسازی شهری)9 :1393،
تمام تالش راهبرد بازآفرینی ،خلق فضاها و مکانهای شهری است که بتواند مردم را در دو جهت تـأمین نمایـد :زنـدگی
استاندارد و کار .مردم از فضای شهری این دو کارکرد را طلب میکنند هرچند بهمرورزمان ،فراغت در عرصههای عمـومی
نیز در کنار این دو کارکرد ،مدنظر بوده است .در راستای چنین فضاهای هویتبخش ،محلههای مرکزی بهعنوان شـیرازه
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کالبدی -اجتماعی و یکی از عناصر بنیانی و سازندة شهرها و واحدهای جغرافیایی فیزیکی هسـتند کـه بخـش مسـکونی
منطقۀ شهری و فضایی محل زندگی انسانها را تشـکیل میدهنـد (محمـدی و مهـاجری .)12 :1398،در ایـن محـالت،
بافتهای ناکارآمد ،پهنههایی هستند که در مقایسه با سایر پهنههای شهری از جریان توسعه عقبافتاده ،از چرخۀ تکاملی
حیات جدا گشته و به کانون مشکالت و نارساییها درآمدهاند ( .)Zhang & Lu,2015:14بااینوجود ،بافتهای فـوق
درصد باالیی از جمعیت شـهری را در خـود جـایداده و درعینحـال از ظرفیتهـا و قابلیتهـای نهفتـه بسـیاری بـرای
توسعههای آتی درونشهری برخوردار هستند .اما پرداختن به بافتهای ناکارآمد شهرها و برنامهریزی برای آنها ،جـدا از
پرداختن به واقعیتهای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی نبـوده و مسـتلزم برنامـهریزی دقیـق ،جـامع و واقعگرایانـه اسـت
(مشهدیزاده دهاقانی و رستمی .)3:1393،بهترین نمونه از اقدامات انجامشده در خصوص توسـعه پایـدار شـهری ،طـرح
جامع توسعه پایدار شهر کوریتیبا در برزیل است .نمونه دیگر در شهر سیاتل آمریکا ،طرح جـامع بـازآفرینی اسـت کـه بـا
دستورالعمل توسعۀ پایدار تهیهشده است .در این شهر مجموعهای متشکل از شـاخصهای توسـعه پایـدار بـرای ارزیـابی
کیفیت محی محالت مرکزی شهر تعیینشده است که در چهار گروه محی زیست ،جمعیت و منـابع ،اقتصـاد و فرهنـگ
دستهبندیشدهاند (قدیری و ممسنی .)54 :1393،اجرای طرح بازآفرینی شهری در ایران همواره با چالشهـا و مشـکالتی
مواجه بوده که دستکم حرکت آن را کند کردهاند .عمدهترین مسئله در تحقـق طرحهـای بـازآفرینی شـهری در کشـور،
ناهماهنگی سازمانی میباشد .دادههای میدانی نشان میدهند که مردم اعتماد زیادی به مداخالت شهری بـهویژه توسـ
شهرداریها ندارند و این امر باع عدم همراهی و مشارکت آنها میشود .درواقع این قضیه به پاشـنه آشـیل طرحهـای
بازآفرینی شهری در کشور تبدیلشده است .خالء صلح مالکیتی در زمین شهری به دلیل تقسیم شدن بین وراث ،اخـتالف
با بخشنامههای شهرداری و افزایش تراکم در اثر توسعه درونزا در محالت مرکزی و قدیمی از دیگر موانع مهم در تحقق
طرحهای بازآفرینی است که با فقدان کمیته امنیتی و حقوقی جهت رفع مشکالت مربوط بهویژه در خصـوص زمینهـای
موقوفه و تصرفی شدیداً احساس میشوند .مشکل بارز دیگر در تحقق اهداف این طرح ،به نگاه سودجویانه صِرف توسـ
برخی سازمانها یا مداخله گران برمیگردد .بازآفرینی صرفاً یک پروژه یا فرایند نیست کـه بایسـتی بـرای مـردم ،بخـش
خصوصی یا سازمانهای دولتی به سود آنی منجر گردد .قاعدتاً ،تحلیل هزینه  -فایده و سودآوری نسبی باید انجام پـذیرد
ولی ایجاد تعادل بین ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،زیستمحیطی و اقتصادی و منافع کیفی ذینفعان رسمی و غیررسـمی جـزو
اهداف محوری راهبرد بازآفرینی بهحساب میآیند .بر این اساس ،کمبود پروژههای موفق و تجربهشده در نگاه مردم یکی
از مواردی است که باید موردتوجه قرار گیرد .برای مثال طرحهای بازآفرینی در محلههای کبابیان همدان ،دروازه قوچـان
مشهد ،فهادان یزد ،شهشهان و زینبیه اصفهان ،مقصودیه تبریز و پانزده خرداد تهران از نمونـههای اجراشـده در برخـی از
شهرهای قدیمی کشور میباشند که با دستاوردهای نسبی همراه بودهاند ،اما در ارزیـابی کلـی ایـن طرحهـا نمیتـوان از
موفقیت کامل همه آنها باافتخار یادکرد .در بررسی چالش موردبح  ،ارزیابی و تحلیلِ بیش از دو دهه اقدام در راسـتای
بازآفرینی ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری در کشور بیانگر این است که بدون حضـور و مشـارکت گسـترده
ساکنان ،مالکان و سایر دستاندرکاران امر بهسازی و نوسازی شهری ،امکـان موفقیـت و تحقـق اهـداف ایـن برنامـهها
غیرممکن است زیرا که مطالعات انجامشده در این مقوله ،گویای وجود بسترهای قانونی مصوب در داخل کشور میباشـد.
در ادامه به چند مورد از محملهای قانونی بازآفرینی شهری در طی دهههای اخیر در ایـران میتـوانیم اشـارهکنیم :الـف:
برنامه بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده در کشور ( )1372ب :قانون حمایت از احیاء ،بهسـازی و نوسـازی بافتهـای
فرسوده و ناکارآمد شهری (دیماه  )1389پ :سند ملی راهبردی احیا ،بهسازی و نوسازی بافت های فرسـوده و ناکارآمـد
شهری (شهریور  )1393ت :طرح مسکن پیشگام ،بهعنوان مبنای شکلدهی جریان بزرگ نوسازی و بازآفرینی بافتهـای
فرسوده و ناکارآمد شهری کشور (آبان  )1396ث :برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار (.)1397
روش پژوهش
روش پژوهش ،توصیفی  -تحلیلی بوده و اطالعات موردنیاز بر پایه رجوع به اسناد معتبـر علمـی ،برداشـتهای میـدانی،
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پرسشنامه و مصاحبه از ساکنان محله غریبان جمعآوریشده اسـت .بـرای تجزیـهوتحلیل اطالعـات از فنهـای آمـاری
همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفادهشده است .در پژوهش حاضر انجـام مطالعـات و بررسـیها بهصـورت
منظم و در قالب یک رهیافت هدف محور صورت گرفته و شناخت تحلیلی محی به لحاظ اجتماعی ،اقتصادی ،کالبـدی
و زیستمحیطی حاصلشده است .با توجه به موضوع پژوهش جامعه آماری پژوهش شامل کـل جمعیـت محلـه غریبـان
اردبیل میباشد که  3335نفر هستند که با استفاده از فرمول کوکران و سطح اطمینان  %95حجم نمونه برابر با  345نفـر
بهدست آمد ،که برای اطمینان بیشتر به  350نمونه ارتقاء داده شد .در ادامه بهمنظور تعیین میزان پایایی پرسشنامه ،نتایج
 30پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ در نرمافزار  spssمورد آزمون قرار گرفت و ضـریب پایـایی مؤلفـههای اصـلی بـه
ترتیب :عوامل کالبدی ( ،)0/81کیفیت محیطی ( ،)0/73عوامل اجتماعی ( )0/75و عوامل اقتصادی ( )0/79بدست آمد که
براین مبنا ضریب آلفای کرونباخ  0/77محاسبه گردید که نشاندهنده پایایی قابلقبول پرسشـنامه میباشـد .در پـژوهش
حاضر مجموعه معیارهای مرتب با بازآفرینی شهری از مطالعات انجامشـده درزمینـۀ بـازآفرینی شـهری و نیـز تحقیقـات
مشابه و همسو استخراج گردیده و با نیازها و شرای موجود در بازآفرینی محدوده موردمطالعه مطابقت دادهشدهاند .جـدول
شماره ( )2مؤلفهها و معیارهای مورداستفاده در پژوهش را نشان میدهد.
جدول شماره  .2مؤلفه و معیار مورداستفاده در پژوهش
محققان تأییدکننده
معیار
مؤلفهها
(شــاطریان و همکــاران ( ،)1396مجیــدی
کیفیت معابر
( ،)1393دهاقانی و رستمی .)1393
کاربریها
کالبدی
دسترسی
خدمات
(شاطریان و همکاران ( ،)1396پور موسـوی
نظافت و پاکیزگی محله
کیفیت محیطی
و معصومی ( ،)1389فتاحی .)1394
دفع پسماند و آبهای سطحی
(شــاطریان و همکــاران ( ،)1396مجیــدی
مشارکت
( ،)1393فتاحی .)1394
کیفیت زندگی
اجتماعی
اعتماد به مسئوالن
امنیت
(مجیدی ( ،)1393پور موسوی و معصـومی
درآمد
( ،)1389فتاحی .)1394
اشتغال
اقتصادی
امنیت شغلی

محدوده مورد مطالعه
محله غریبان یکی از محالت کهن و قدیمی با قدمت  70تا  80ساله که در محدوده شهرداری منطقه یک شـهر اردبیـل،
تقریباً در محدوده مرکزی به سمت شمال غربی شهر واقعشده است (شکل شماره  1نقشه موقعیت محلـه غریبـان) .ایـن
محله در حال حاضر از جهت شمال ،جنوب ،شرق و غرب به ترتیب با محـالت معجـز ،باغمیشـه ،خـاتمالنبیین و علمیـه
همسایه میباشد و بیشتر اهالی شهر ،این محله را با نام آرامستان بسیار قدیمی موجـود در آن ،بنـام (آرامسـتان غریبـان)
میشناسند .اکثر اهالی این محله طی سالهای  1330-1340از روستای ثمرین به این قسمت از شهر مهاجرت کـرده و
درگذشته به بافتن فرش و قالی اشتغال داشتند .با توجه به اینکه بیشـتر سـاکنان مهـاجر در شـهر غریـب بـوده و نیـز در
گورستان همان محل دفن میشدند به آنها غریبان میگفتند.
محله غریبان حدود  1/7درصد از مساحت بافت فرسـوده و  3هکتـار از محـدوده قـانونی شـهر اردبیـل را در برمیگیـرد
(مهندسین مشاور طراحان بافت و معماری .)68:1391،براساس آمارهای موجود ،کـل جمعیـت محلـه غریبـان  3335نفـر
میباشد که از این تعداد  1852نفر مرد و  1483نفر را زنان تشکیل میدهند .این تعداد جمعیت  0/7درصد از کل جمعیت
شهر اردبیل را تشکیل میدهد (سازمان مدیریت و برنامهریزی .)1397،ترکیب و ساختار کـاربری اراضـی محلـه غریبـان
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(شکل شماره  3نقشه کاربری اراضی) ،با توجه به ساختوسازهای خودرو ،کمدوام و غیراصولی بهویژه در  5دهه اخیر ،تـا
حدودی متفاوت از ساختار و ترکیب دیگر محالت موجود در شهر اردبیل هست ،بهگونهایکه کاربری مسکونی (107763
مترمربع) بیشترین مساحت را از سطح محله دارا بوده و کاربریهای گورستان و آموزشی بعدازآن بیشترین سطح اراضی را
به خود اختصاص دادهاند .با توجه به گذر زمان؛ افزایش جمعیت ،تراکم فعالیتها و شبکه دسترسی و خـدماتی مسـئلهدار،
سرانه کاربری های عمومی ،خدماتی و فضای سبز به ازای هر نفر با کمبود مواجه بوده و این موضوع درواقع بر ناکارآمدی
و فرسودگی روزافزون بافت این محدوده تأثیر زیادی داشته است .لذا طـرح بـازآفرینی ایـن قسـمت از محـدوده شـهری
باهدف اصالح شبکه دسترسی و خدماتی (شکل شماره  3نقشه توزیع خدمات محله غریبان) و بازآفرینی بافـت محلـی در
جهت حل مشکالت یادشده ،در سال  1395مطالعه و به مرحله اجرا درآمد.

شکل شماره  .1نقشه موقعیت جغرافیایی محله غریبان در شهر اردبیل

شکل شماره  .2تصویر ماهوارهای ،نقشه کاربری اراضی و عکسهایی از بازآفرینی محله غریبان
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شکل شماره  .3نقشه توزیع فضایی خدمات در محله غریبان

بحث و یافتهها
جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از روش آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده گردید .این آزمون کل توزیع را با
یک توزیع نرمال مقایسه کرده و معناداری توزیع نرمال را بیان میکند که اگر معنادار نباشد یعنی توزیع نرمال است.
جدول شماره  .3نتایج آزمون کولمگروف -اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزیع متغیر وابسته
عوامل کالبدی عوامل اجتماعی عوامل اقتصادی کیفیت محیطی
آماره
1/451
0/825
1/024
1/277
مقدار  zکولموگروف -اسمیرنوف
0/102
0/163
0/094
0/074
سطح معنیداری

طبق نتایج جدول( )3و با توجه به اینکه سطح معنیداری خطای آزمون برای سطح اطمینـان  0/95بـیش از  0/05اسـت،
بنابراین می توان گفت که توزیع متغیرهای تحقیق نرمال است و جهت تحلیـل فرضـیات بایـد از آزمونهـای پارامتریـک
استفاده کرد.
تبیین ارزش کمّی مؤلفههای ارزیابی

در راستای بررسی تأث یر بازآفرینی در بازیابی جایگاه اصیل محله غریبان جهت زندگی و سرزندگی ساکنان ،چهار مؤلفهی:
کالبدی ،کیفیت محیطی ،اقتصادی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت .بهمنظور عملیاتی کـردن متغیرهـا از طیـف پـنج
گزینهای لیکرت استفاده شد .بدین ترتیب عـدد  3بـهعنوان میانـه نظـری پاسـخها انتخـاب و سـپس میـانگین میـزان
رضایتمندی با عدد  3مقایسه گردید .برای به دست آوردن میزان رضایتمندی ساکنان از آزمون  tتک نمونهای بـا مقـدار
( )Test value = 3و فاصله اطمینان  %95یعنی (خطای )%5استفاده شد.
بررسی تأثیر بازآفرینی در معیارها و متغیرهای کالبدی

طبق جدول شماره  ،4نتایج نمونه در رابطه با متغیرهای کالبدی نشان میدهد که باالترین میزان میانگین  4/088مربـوط
به متغیر کاربری و کمترین میزان میانگین  2/850مربوط به متغیر خدمات است .میانگین دو متغیر دسترسی و خدمات به
میانگین نظری است و دو متغیر دیگر از میانگین بزرگتـری نسـبت بـه میـانگین نظـری برخوردارنـد .درمجمـوع تـأثیر
بازآفرینی در عوامل کالبدی محله با میانگین  3/297باالتر از حد متوس ارزیابی میشود (جدول.)4
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جدول شماره  .4یافتههای توصیفی متغیرهای کالبدی
انحراف استاندارد
میانگین
تعداد
ردیف متغیر
0/90
3/250
350
کیفیت معابر
1
0/71
4/088
350
کاربری
2
0/17
3/012
350
دسترسی
3
0/18
2/850
350
خدمات
4
0/26
3/297
350
کل

در رابطه با معنیداری آزمون ،مطابق جدول شماره  5دو متغیر دسترسی و خدمات بـا میـانگین  3/012و  2/850تفـاوت
معنیداری را نشان نمیدهد ،چراکه اوالً میانگین بهدستآمده (میـانگین تجربـی) بـه میـانگین نظـری  3نزدیـک اسـت
(اختالف میانگین اندك) ،دوماً مقدار آماره  tبهدستآمده کمتر از ( 1/96چه مثبت چه منفی) است ،سوماً مقدار معنیداری
دو دامنهای بزرگتر از  0/025است ،چهارم فاصله بین کران پایین و کران باال صفر را شامل نمیشود .مابقی متغیرهـا در
سطح  95درصد معنیدار میباشند یعنی بین میانگینهای بهدستآمده آنها با میانگین نظری تفـاوت معنـیداری وجـود
دارد .چراکه مقدار  sigیا معنیداری بهدستآمده برای آزمون  tتک نمونـهای کمتـر از  0/025اسـت .درمجمـوع متغیـر
کالبدی با میانگین  3/297در سطح معنیداری میباشد و با میانگین نظری اختالف معنـیداری دارد چراکـه میـانگین آن
بیشتر از میانگین نظری  3است .بنابراین میتوان گفت بازآفرینی محله غریبان بر کاهش مشکالت کالبدی محله غریبان
مؤثر است.

متغیر
کیفیت معابر
کاربری
دسترسی
خدمات
کل

جدول شماره  .5آزمون تک نمونهای برای متغیرهای کالبدی
سطح معنیداری 95 :درصد
اختالف میانگین
سطح معنیداری ()sig
درجه آزادی ()df
مقدار آماره t
0/25
0/00
349
17/66
1/08
0/00
349
27/87
0/01
0/00
349
4/22
-0/15
0/05
349
8/68
0/297
0/00
349
13/30

ارزش آزمون = 3
کران پایین کران باال
1/54
1/026
1/51
1/31
0/51
0/18
-1/43
-0/84
0/79
0/60

بررسی تأثیر بازآفرینی در عوامل اجتماعی و متغیرهای آن

طبق جدول شماره  ،6نتایج نمونه در رابطه با متغیرهای اجتماعی در محله ،نشان میدهد کـه بـاالترین میـزان میـانگین
 3/945مربوط به متغیر کیفیت زندگی و کمترین میزان میانگین  2/234مربـوط بـه متغیـر اعتمـاد بـه مسـئوالن اسـت.
میانگین متغیر اعتماد به مسئوالن کمتر از میانگین نظری است و متغیرهای دیگر از میانگین بزرگتری نسبت به میانگین
نظری برخوردارند .درمجموع تأثیر بازآفرینی در عوامل اجتماعی محله با میـانگین  3/312بـاالتر از حـد متوسـ ارزیـابی
میشود.
جدول شماره  .6یافتههای توصیفی متغیرهای اجتماعی
میانگین انحراف استاندارد
تعداد
متغیر
ردیف
0/41
3/610
350
مشارکت
1
0/25
3/945
350
کیفیت زندگی
2
0/54
2/234
350
اعتماد به مسئوالن
3
0/18
3/453
350
امنیت
4
0/355
3/312
350
کل

در رابطه با معنیداری آزمون مطابق جدول شماره  7متغیر اعتماد به مسئوالن بـا میـانگین  2/234تفـاوت معنـیداری را
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نشان نمیدهد ،چراکه اوالً میانگین بهدستآمده (میانگین تجربی) کمتر از میانگین نظری  3اسـت ،دومـاً مقـدار آمـاره t
بهدستآمده کمتر از ( 1/96چه مثبت چه منفی) است ،سوماً مقدار معنیداری دو دامنهای بزرگتر از  0/025است ،چهـارم
فاصله بین کران پایین و کران باال صـفر را شـامل نمیشـود .مـابقی متغیرهـا در سـطح  95درصـد معنـیدار میباشـند.
درمجموع متغیر اجتماعی با میانگین  3/312در سطح معنیداری میباشد و با میـانگین نظـری اخـتالف معنـیداری دارد
چراکه میانگین آن بیشتر از میانگین نظری  3است .بنابراین میتوان گفت بازآفرینی محله غریبان بـر کـاهش مشـکالت
اجتماعی محله غریبان مؤثر است.

متغیر
مشارکت
کیفیت زندگی
اعتماد به مسئوالن
امنیت
کل

جدول شماره  .7آزمون  tتک نمونهای برای متغیرهای اجتماعی
سطح معنیداری 95 :درصد
سطح معنیداری ( )sigاختالف میانگین
درجه آزادی ()df
مقدار آماره t
0/61
0/00
349
16/21
0/94
0/00
349
25/25
-0/77
0/00
349
4/78
-0/45
0/00
349
7/23
0/312
0/00
349
12/05

ارزش آزمون = 3
کران باال
کران پایین
1/320
1/29
1/45
1/21
0/82
0/56
-1/02
-0/89
0/82
0/77

بررسی تأثیر بازآفرینی در عوامل اقتصادی و متغیرهای آن

طبق جدول شماره  ،8نتایج نمونه در رابطه با متغیرهای اقتصادی در محله غریبان نشـان میدهـد کـه بـاالترین میـزان
میانگین  4/210مربوط به متغیر اشتغال و کمترین میزان میانگین  2/988مربوط به متغیر امنیـت شـغلی اسـت .میـانگین
متغیر امنیت شغلی کمتر از میانگین نظری است و متغیرهای دیگـر از میـانگین بزرگتـری نسـبت بـه میـانگین نظـری
برخوردارند .درمجموع تأثیر بازآفرینی در عوامل اقتصادی محله با میانگین  3/578باالتر از حد متوس ارزیابی میشود.
جدول شماره  .8یافتههای توصیفی متغیرهای اقتصادی
انحراف استاندارد
میانگین
تعداد
متغیر
ردیف
0/41
3/512
350
درآمد
1
0/25
4/210
350
اشتغال
2
0/54
2/988
350
امنیت شغلی
3
0/412
3/578
350
کل

در رابطه با معنیداری آزمون مطابق جدول شـماره  9میتـوان گفـت متغیـر امنیـت شـغلی بـا میـانگین  2/988تفـاوت
معنیداری را نشان نمیدهد ،مابقی متغیرها در سطح  95درصد معنیدار میباشند یعنـی بـین میانگینهـای بهدسـتآمده
آنها با میانگین نظری تفاوت معنیداری وجود دارد .درمجموع متغیر اقتصادی بـا میـانگین  3/578در سـطح معنـیداری
میباشد و با میانگین نظری اختالف معنیداری دارد چراکه میانگین آن بیشتر از میانگین نظری  3است .بنابراین میتوان
گفت بازآفرینی محله غریبان بر کاهش مشکالت اقتصادی محله غریبان مؤثر است.

متغیر
درآمد
اشتغال
امنیت شغلی
کل

جدول شماره  .9آزمون  tتک نمونهای برای متغیرهای اقتصادی
سطح معنیداری 95 :درصد
سطح معنیداری ( )sigاختالف میانگین
درجه آزادی ()df
مقدار آماره t
0/51
0/00
349
16/89
1/21
0/00
349
28/23
-0/02
0/00
349
8/56
0/57
0/00
349
18/50

ارزش آزمون = 3
کران باال
کران پایین
0/85
0/81
1/23
1/02
0/34
0/32
0/63
0/59
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بررسی تأثیر بازآفرینی در عامل کیفیت محیطی و متغیرهای آن

طبق جدول شماره  10نتایج نمونه در رابطه با متغیرهای کیفیت محیطی نشـان میدهـد کـه میـانگین متغیـر نظافـت و
پاکیزگی محله  3/128و میزان میانگین متغیر دفع پسماند و آبهای سطحی  2/752است .میانگین متغیر دفـع پسـماند و
آبهای سطحی کمتر از میانگین نظری و نظافت و پاکیزگی محلـه از میـانگین بزرگتـری نسـبت بـه میـانگین نظـری
برخوردار است .درمجموع تأثیر بازآفرینی در کیفیت محیطی محله با میانگین  2/94کمتر از حد متوس ارزیابی میشود.
جدول شماره  .10یافتههای توصیفی متغیرهای کیفیت محیطی
میانگین انحراف استاندارد
تعداد
متغیر
ردیف
0/41
3/128
350
نظافت و پاکیزگی محله
1
0/27
2/752
350
دفع پسماند و آبهای سطحی
2
0/312
2/94
350
کل

در رابطه با معنیداری آزمون (جدول شماره  )11متغیر دفع پسماند و آبهای سطحی با میانگین  2/752تفاوت معنیداری
را نشان نمیدهد متغیر نظافت و پاکیزگی محله در سطح  95درصد معنیدار میباشد .درمجموع متغیر کیفیت محیطی بـا
میانگین  2/94معنیداری نبوده و با میانگین نظری اختالف معنیداری ندارد چراکه میانگین آن کمتر از میـانگین نظـری
است .نهایتاً میتوان گفت بازآفرینی بر کاهش مشکالت کیفیت محیطی محله چندان مؤثر نبوده است.
جدول شماره  .11آزمون  tتک نمونهای برای متغیرهای کیفیت محیطی
سطح معنیداری 95 :درصد
متغیر
مقدار آماره  tدرجه آزادی ( )dfسطح معنیداری ( )sigاختالف میانگین
0/128
0/00
349
-21/27
نظافت و پاکیزگی محله
-0/15
0/39
349
-5/70
دفع پسماند و آبهای سطحی
-0/06
0/00
349
-13/74
کل

ارزش آزمون = 3
کران باال
کران پایین
-0/57
-0/27
-0/89
-0/61
-0/09
0/23

طبق جدول شماره  ،12با توجه به میانگینهای بهعملآمده از زیرمعیارهای هر متغیر میتوان گفت که متغیر اقتصادی بـا
میانگین  3/57بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده و کمتر ین میزان میانگین مربوط به متغیر کیفیت محیطـی بـا
میانگین  2/94هست .در بین متغیرها ،متغیرهای کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی از میانگین بـاالتری نسـبت بـه میـانگین
نظری( برابر با  )3برخوردار هستند ،یعنی ساکنان ،این سه متغیر را در وضعیت مناسـبتری نسـبت بـه متغیرهـای دیگـر
ارزیابی کردهاند و میانگین متغیر کیفیت محیطی کمتر از  3میباشد .در رابطه با میـانگین مجمـوع متغیرهـای چهارگانـه
تحقیق میتوان گفت میانگین بهدستآمده ( )3/27باالتر از میانگین نظری است.
جدول شماره  .12یافتههای توصیفی متغیرهای چهارگانه رضایتمندی در بازآفرینی
تعداد میانگین انحراف استاندارد
ردیف متغیر
0/260
3/29
350
کالبدی
1
0/355
3/31
350
اجتماعی
2
0/412
3/57
350
اقتصادی
3
0/312
2/94
350
کیفیت محیطی
4
0/362
3/27
350
کل
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شکل شماره  .4نمودار میانگین تأثیر بازآفرینی در متغیرها نسبت به میانگین نظری (برابر با )3

نتیجهگیری
فضاهای شهری یکی از مهمترین فضاهای عمومی بوده که بهبود آن بر تجربه مردم از زندگی در شـهر را تحـت تـأثیر
خود قرار میدهد؛ نقش مهم ابعاد ،معیارها و شاخصهای بهبود کیفیت فضاهای شهری (کالبدی ،اقتصادی ،اجتمـاعی و
زیستمحیطی) بهطور مستقیم و غیرمستقیم میتواند بر ارتقای کیفیت فضاهای شهری منجر گردد .بازگشت به سازمان
کهن محلههای شهری بهسادگی عملی نیست ،بااینحال بازآفرینی محله با اتکا به ضرورتها و نیازهای زمانه و جایگاه
کهن فرهنگی و تاریخی محالت ،میتواند از یکسو سبب حفظ نظام اجتماعی و اقتصادی محالت تاریخی شـهر و بـه
دنبال آن جلوگیری از نابودی ساختار کالبدی آنها شود .با توجه به تحلیلهای صورت گرفته در این پژوهش ،بزرگترین
مخاطراتی که در مورد بافت فرسوده محله غریبان قابلتشخیص اسـت موضـوع بـروز تغییـرات ناخواسـته و مسـتمر در
ترکیب اجتماعی ساکنان این قبیل بافتها است .هنگامیکه ساکنان اولیه این بافتها به دالیلی که یقیناً ریشه در فقدان
خدمات عمومی و شهری ،فرسودگیهای کالبدی و کوتاهی مسئولین در توجه و رسیدگی به رفع نـواقص زیربنـایی و یـا
روبنایی محدودههای مذکور و حتی نوگرایی و تغییرات رفتاری و فرهنگی ساکنان اصلی و مالکان اراضی بافتها تحـت
تأثیر موج ترقیخواهی و پیشرفت داشته باشد ،مسکن اجدادی و محله اصیل و قدیمی خود را ترك میکنند و بیشـترین
صدمات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و حتی کالبدی بافت از همین نقطه آغازمی شود .حال با توجه بـه سـوال مطـرح
شده در ابتدای این پژوهش ،به بررسی تأثیر راهبرد بازآفرینی بر محلـه غریبـان بـا عوامـل موردبررسـی(عوامل کالبـدی،
اجتماعی ،اقتصادی و کیفیت محیطی) پرداخته شد .طبق (شکل شماره  ،4نمـودار میـانگین تـأثیر بـازآفرینی در متغیرهـا)
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیلها بیانگر این است که تفاوت معنیداری بین میـانگین تـأثیر بـازآفرینی محلـه غریبـان بـر
کاهش مشکالت کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی با میانگین نظری یا معیار مقایسـه ( 3از  )5وجـود دارد و تـأثیر بـازآفرینی
محله غریبان بر کاهش مشکالت کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی؛ بیشتر از میانگین نظری و مثبت ارزیابی میشود .بنابراین
میتوان گفت که بازآفرینی محله غریبان بر کاهش مشکالت کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی محله غریبان مؤثر است .امـا
میانگین متغیر کیفیت محیطی کمتر از میانگین نظری  3است .بنابراین میتوان گفت بازآفرینی محله غریبان بـر کـاهش
مشکالت کیفیت محیطی محله غریبان چندان مؤثر نبوده است .در نهایت ،مسائل (کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و کیفیـت
محیطی) و راهکارهای تجویز شده برای عملیاتی کردن طرح بازآفرینی محدوده محله غریبان در جدول شـماره  13ارائـه
گردیده است.
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کالبدی

اجتماعی

اقتصادی

زیستمحیطی
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جدول شماره  .13مسائل و راهکارهای بازآفرینی محله غریبان
راهکار
هدف
مشکل
رعایت مقررات فنی ،مقاومسازی
پایداری
ناپایداری
تجمیع
ایجاد فضاهای شهری
ریزدانگی
تعـریض معـابر ،احـداث دسترسـی ،پـاالیش نقـش و
نفوذپذیری
نفوذناپذیری
عملکرد کاربریها
رعایت ضواب سیما و منظر نما ،ارتفاع ،محل قرارگیری توده ساختمانی،خ آسمان
آشفتگی بصری
عـدم وجـود مراکـز خـدمات ایجاد مراکز خدمات عمومی احداث مراکز آموزشی ،تفریحی ،فضای سبز ،فرهنگی و
مذهبی ،بهداشتی و درمانی و تجاری
عمومی
ایجـاد روحیـه مشـارکت در ایجاد نهادهای مردمنهاد ،بسترسازی جهت فعالیتهای
عدم مشارکت مردم
جمعی در ابعاد مختلف ،توجـه بـه نظـرات سـاکنین در
ساکنین
تهیه ،اجرا و بهرهبرداری از پروژهها
افتخار به حضور در محله
ایجاد تعلقخاطر به محله
عدم تعلقخاطر به محله
ایجاد هویت قابلتشخیص
ایجاد یا احیاء هویت
بیهویتی
آموزش و پیشگیری
کاهش ناهنجاری
ناهنجاریهای اجتماعی
مهاجرت از محل و جـایگزین کـاهش مهـاجرت سـاکنین ایجاد سرزندگی اجتماعی
ایجاد مطلوبیت برای ادامه حضور افراد محله
اولیه
شدن غیربومیان
افزایش درآمد یا کاهش هزینهها
افزایش درآمد
درآمد پائین و فقر اقتصادی
ایجاد فرصتهای شغلی
اشتغال
بیکاری
آموزش فنی و حرفهای
ایجاد مهارت شغلی
عدم مهارت شغلی
افزایش پوشش بیمه
امنیت شغلی
عدم امنیت شغلی
اجرای طـرح فاضـالب ،ایجـاد تصـفیهخانه فاضـالب،
دفع بهداشتی فاضالب
عدم دفع بهداشتی فاضالب
احداث چاههای جذبی
جمعآوری و دفع بهداشـتی آمـوزش ،دسترسـی ،اسـتفاده از امکانـات و وسـایل
عــدم جمــعآوری و دفــع
جمعآوری و دفع بهداشتی زباله
زباله
بهداشتی زباله
بهسازی سطح معابر و پیادهروها ،احداث مجاری دفـع
رفع آلودگی
آلودگی معابر
آبهای سطحی

تقدیر و تشکر

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
منابع
(1

(2
(3

(4

(5

احمدی ،مارال؛ عندلیب ،علیرضا؛ ماجدی ،حمید؛ سعیده زرآبادی ،زهرا السادات ( )1398تحلیلی بر جایگاه سرمایههای اجتماعی
در بازآفرینی بافت فرسوده تاریخی محله امامزاده یحیی با بهکارگیری معادالت سـاختاری ،مجلـه دانـش شهرسـازی ،دوره ،3
شماره  ،2صص.49-63 .
پوراحمد ،احمد؛ حبیبی ،کیومرث؛ کشاورز ،مهناز ( )1389سیر تحول مفهوم شناسی بازآفرینی شهری بهعنوان رویکردی نـو در
بافتهای فرسودة شهری ،فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی ،سال  ،1شماره  ،1صص.73-92 .
پیوستهگر ،یعقوب؛ محمدی دوست ،سلیمان؛ حیدری ،علیاکبر؛ رحیمی ،عنایتاهلل ( )1396ذهنیت سنجی در خصوص عملکرد
دفاتر تسهیلگری بافتهای فرسوده شهری در فرایند بازآفرینی شهری جامع پایدار(نمونه موردی دفاتر تسهیل گری کالنشهر
شیراز) ،فصلنامه پژوهش و برنامهریزی شهری ،سال  ،8شماره  ،30صص.225-244 .
توکلی ،نجمه؛ مؤیدفر ،سعیده؛ ذاکریان ،ملیحـه ( )1396نقـش سـازمانهای مردمنهـاد و تشـکلهای مردمـی در بـازآفرینی
بافتهای فرسوده شهری (مطالعه موردی :محله مهدیه واقع در ناحیه غرب شهرکرد) ،فصلنامه مطالعات برنامهریزی سکونتگاه
های انسانی،دوره  ،12شماره ،4پیاپی  ،41صص.895-914 .
رابرتز ،پیتر و هیو ،سایک ( )1393بازآفرینی شهری ،ترجمه محمد سعید ایزدی و پیـروز حنـاچی ،تهـران :انتشـارات دانشـگاه
تهران.
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 (6زنگی آبادی ،علی؛ مؤیدفر ،سعیده؛ غفورزاده ،مجتبی ( )1394ارزیابی باززنده سازی بافتهای قدیم شهری در راستای توسـعه
پایدار (شهر یزد) ،مجله مطالعات ساختار و کارکرد شهری ،دوره ،3شماره  ،9صص.131–159.
 (7سازمان مدیریت و برنامهریزی ( )1397آرشیو اطالعاتی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل.
 (8سجادزاده ،حسن؛ حمیدینیا ،مریم؛ دالوند ،رضوان ( )1396سنجش و ارزیابی ابعـاد محـرك توسـعه در بـازآفرینی محلـههای
سنتی (نمونه موردی :محله حاجی در بافت تاریخی شهر همدان) ،مجله جغرافیا و توسعه ،دوره ،15شماره  ،49صص.1 -22.
 (9سرور ،هوشنگ ( )1398شناسایی بافتهای فرسوده شهری بر اساس شاخصهای کالبدی مطالعه موردی :منطقـه یـک شـهر
تبریز ،فصلنامه شهر پایدار ،دوره ،2شماره ،1صص.1-14 .
 (10شمس ،مجید و یعقوبی ،مهدی ( )1398بازآفرینی بافت فرسوده با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی :شهر ایالم) ،فصـلنامه
شهر پایدار ،دورة  ،2شمارة  ،1صص.63-77 .
 (11فرجی ،امین؛ میرهای ،محمد؛ شارقی ،کاترین ( )1396بررسی سیاستهای نوسازی بافت فرسـوده شـهری موردمطالعـه :شـهر
کرج ،فصلنامه پژوهشهای جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دوره ،5شماره  ،1صص.55-72.
 (12فیروزی ،محمدعلی؛ امانپور ،سعید؛ زارعی ،جواد ( )1398تحلیل بسترهای نهادی تحقق مدیریت یکپارچه در بازآفرینی شهری
پایدار بافتهای فرسوده (منطقۀ موردی :شهر اهواز) ،فصلنامه مطالعات پژوهشهـای جغرافیـای انسـانی ،دوره  ،51شـماره ،4
صص.891-909.
 (13قدیری ،محمود و ممسنی ،سوگل ( )1393تحلیل تطبیقی شاخصهای توسعه پایدار شهر بوشـهر بـا منـاطق شـهری کشـور،
فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،سال ،14شماره  ،35صص.49-72.
 (14لطیفی ،غالمرضا و صفری چابک ،ندا ( )1392بازآفرینی مفهوم محله در شهرهای ایرانی اسالمی بر پایه اصول نوشهر گرایی،
فصلنامه مطالعات شهری ، ،دوره  ،2شماره  ،8صص.3-12.
 (15متقی شهری ،سهیال؛ مظاهریان ،حامد؛ آدینه ،علی ( )1396بازآفرینی شهری با رویکرد حفظ سـاختار تـاریخی محلـه (نمونـه
موردی :محله سرشور مشهد) ،کنفرانس بینالمللی تازههای مدیریت شهری ،عمران و فناوری در معماری مدرن ،دبی.
 (16محمدی سرین دیزج ،مهدی و مهاجری ،لیال ( )1398ارزیابی توسعه محلهای در سـکونتگاههای شـهری موردمطالعـه :محلـه
زرناس اردبیل ،دومین کنفرانس عمران ،معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسالم ،تبریز ،دانشگاه تبریز.
 (17مشکینی ،ابوالفضل؛ موحد ،علی؛ احمدیفرد ،نرگس ( )1395بررسی سیاست بازآفرینی در بافتهای فرسودة شهری با استفاده
از ماتریس  SWOTو ( QSPMمطالعۀ موردی :منطقۀ  12کالنشهر تهران) ،پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شـهری،
دورة  ،4شمارة  ،4صص.549-568.
 (18مشهدیزاده دهاقانی ،ناصر و رستمی ،فرامرز ( )1393ساماندهی و توانمند کردن محالت نابسـامان بـا رویکـرد ارزشگرایـی،
هفت شهر ، ،دوره ،4شمارة  ،46-45صص.52-71.
 (19مهاجری ،لیال؛ زرافشان ،عطاءاله؛ محمدی سرین دیزج ،مهدی ( )1397بازآفرینی بافت فرسوده شهری (نمونـه مـوردی :شـهر
اردبیل) ،کنفرانس ملی پژوهشهای نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم ،مراغه ،دانشگاه مراغه.
 (20مهندسین مشاور ایوان نقشجهان ( )1386برنامه راهبردی حفظ ،احیاء و باز زنده سازی بافت باارزش فرهنگی تاریخی اردبیل؛
سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اردبیل.
 (21مهندسین مشاور طراحان بافت و معماری ( )1391طرح بهسازی و نوسـازی بافـت فرسـوده شـهر اردبیـل؛ وزارت مسـکن و
شهرسازی؛ شرکت عمران و بهسازی شهری ایران.
 (22مهندسین مشاور طرح و معماری ( )1388مطالعات بافت فرسوده محله زینبیه اصفهان ،سازمان بهسازی و نوسازی شـهرداری
اصفهان.
 (23نژاد ابراهیمی ،احد و نژداغی ،نسترن ( )1397بازآفرینی شهری اجتماعمحور از طریق آموزش براساس فلسفۀ رئالیسم اسالمی
در بافت تاریخی محله سرخاب تبریز ،فصلنامه پژوهش و برنامهریزی شهری ،سال  ،9شمارة ،35صص.139-150 .
 (24نظریان ،اصغر؛ زال نژاد ،کاوه؛ کاکوان ،رضا؛ مجاوری ،کوروش ( )1393راهبردهایی برای ساماندهی بافـت فرسـوده منطقـه 1
شهرداری تهران (بخش دوم) ،نشریه صنعت مقاومسازی و بهسازی ،سال  ،3شماره  ،9صص.52 -70.
25) Alpopi, Cristina. & Manole, Cristina. (2014) Integrated urban regeneration- solution
for city revitalizes, procedia economics and finance, Vol.6, pp.178- 185.
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