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مقدمه 
شهرها در دهههای پایانی قرن بیستم ،دگرگونیهای عظیمی در صنعت ،اقتصاد ،محیطزیست ،سیاست و جامعه را شاهد
بودهاند .انعکاس این مسئله در چرخش رویکردها و سیاستهای شهری و اصالحات متعاقب آن قابلتأمل است (بحرینی
و همکاران .)03 :0939 ،در روند تحوالت سیاستهای توسعة شهری ،پیامد این نوع نگاه و توجه بیشازحد به بازدهی
اقتصادی بهکمک توسعة مستغالت ،انتقاداتی را داشته است .در پاسخ به این مسئله ،دیدگاهی که در محافل علمی و
نهادهای اجرایی رویکرد «بازآفرینی شهری» شناخته میشد ،با حرکت اجرایی ،بهسوی شکلی جامعتر از سیاستگذاری و
اعمال تمرکز بر راهحلهای یکپارچه و کلنگر ،همچنین توجه به خواستههای جوامع محلی بر پایة دیدگاههای مشارکتی
و همراهی با تغییرات زمانه شکل گرفت .دیدگاه بازآفرینی در انتقال و اتصال قرن بیستم میالدی به هزارۀ سوم نقشی
کلیدی در سیاستهای توسعة شهری ،بهویژه بهسازی و نوسازی شهری در نواحی درونی شهرها دارد .پس از آن نیز در
مسیر این گذار و در دهههای اخیر متأثر از پارادایم پایداری ،بازآفرینی پایدار شهری به وجود آمد (همان .)31 :بازآفرینی
محلههای شهری ،که بعد از دهة  0381به ابزاری مهم برای سیاست شهری تبدیل شده است ،تنها با استناد به پیشرفت
فیزیکی شهرها قابلتوضیح نیست .بازآفرینی شهری شامل همة جنبههای اساسی توسعة شهری از جمله مسائل
روانشناختی است ( .)Korkmaz and Balaban, 2019: 1اگرچه این رویکرد با عنوانی جدید پا به عرصة برنامهریزی
گذاشت ،درواقع دربرگیرندۀ رویکردی نوین ،یکپارچه و جامع از سیاستهای توسعه و نوسازی شهری بوده است که در
دورههای پیش از آن با ادبیات و مکانیسم متفاوتی مالک عمل بودهاند .این رویکرد در مواجهه با بافتهای تاریخی شهرها
به حفظ و نگهداری از بافت و عناصر ارزشمند آن گرایش دارد .در این رویکرد نوین حفاظت ،جامعنگری در توجه به
ارزشها و همچنین توجه به محیط تاریخی ،بهعنوان ثروت اقتصادی و اجتماعی و نیز یک منبع فرهنگی عظیم بهمنزلة
اصول محوری مطرح است (نژادابراهیمی و نژداغی .)33 :0931 ،از دهة  31میالدی به این سو ،دگرگونیهایی در رویکرد
بازآفرینی در ابعاد مختلف صورت گرفت که در همسویی با بحثهای توسعة پایدار بود .سادهترین آموختهها از بازآفرینی
دهههای  11و  81میالدی این بود که بازآفرینی چیزی بیش از بحث آجر و مالط است .در ادامه نیز رویکرد جدید
بازآفرینی شهری پایدار مدنظر قرار گرفت که هاپکینز و همکاران نیز آن را مطرح کرده و افرادی مانند بلکمن بر آن
تأکید داشتهاند (بحرینی.)33 :0980 ،
واژۀ بازآفرینی شهری پایدار معانی متفاوتی را به ذهن افراد مختلف متبادر میکند و در عمل میتواند در طیفی از
فعالیتهای بزرگمقیاس برای ارتقای رشد اقتصادی تا مداخالتی در حد محلهها و واحدهای همسایگی بهمنظور ارتقای
کیفیت زندگی قرار بگیرد .بازآفرینی شهری پایدار مجموعهای از فعالیتهای هدفمند است که تنزل کالبدی ،اجتماعی و
اقتصادی را در محیطهایی تغییر میدهد که بازار نتوانسته بدون حمایت دولت موفق به رفع آن شود .بازآفرینی شهری
پایدار فرایندی است که به خلق فضاهای شهری جدید با حفظ ویژگیهای اصلی فضایی (کالبدی و فعالیتی) منجر می
شود .همچنین عبارت است از دیدگاه جامع و یکپارچة مجموعه اقداماتی که به حل مسائل شهری بینجامد؛ بهطوریکه
بهبود دائمی در شرایط اقتصادی-فرهنگی ،کالبدی ،اجتماعی و زیستمحیطی بافتی که دستخوش تغییر شده است را به
وجود آورد (رابرتز.)308 :3101 ،
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بافت فرسودۀ شهری در فرایند زمانی طوالنی شکل گرفته و تکوین یافته است .امروزه نیز در محاصرۀ فناوری عصر
حاضر و توسعة شهری جدید قرار دارد .اگرچه این بافت در گذشته به مقتضای زمان دارای عملکردهای منطقی و
سلسلهمراتبی بوده ،امروزه از نظر ساختاری و عملکردی دچار کمبودهایی شده است و آنگونه که الزم است نمیتواند
جوابگوی نیاز ساکنان خود باشد .زندگی در چنین مکانهایی با افسردگی ،اغتشاش ،هرج و مرج و نبود مشارکت اجتماعی
همراه است و در یک کالم زندگی سالم شهری جریان ندارد .برایناساس ،یکی از ضرورتهای مهم شهر و شهرنشینی
عصر حاضر بهسازی و نوسازی این بافتهای شهری است (جنگجو .)30 :0980 ،یکی دیگر از چالشهای مدیریت
شهری همراه با بافت فرسوده ،سکونتگاههای غیررسمی است که بهدلیل نبود برنامهریزی و شکلگیری سریع و همچنین
نداشتن نقشة ازپیش تعیینشده ،تنها برای رفع نیاز فوری خانوارهایی کاربرد دارد که توانایی مالی محدودی دارند و
استانداردهای حداقلی برنامهریزی و شهرسازی را نیز ندارند؛ از اینرو این دو بافت به عناصری از شهر تبدیل شده است
که نیازمند ساماندهی دقیق و فوری هستند.
طرحهای بازآفرینی شهری پایدار در مقیاس محلهای بدون فرایند مشارکتی و تأکید بر نقش محوری و مهم مدیریت
محلی و سازمانهای محلهای با موفقیت همراه نخواهند شد ،اما این مشارکت به معنای محولکردن مسئولیت و تعهدات
توسعه و عمران بر دوش مردم محل نیست ،بلکه هریک از سازمانها و نهادها باید نقش و مسئولیت متناسب با وظایف و
ظرفیتهای خود را ایفا کنند .به همین دلیل برای ساماندهی و بازآفرینی بافتهای فرسوده و غیررسمی شهر مریوان
بهعنوان طرحی مشارکتی که ساکنان آن درآمد کمی دارند ،ضروری به نظر میرسد .با توجه به موارد فوق و بهمنظور
دستیابی به اهداف توسعه و بازآفرینی شهری پایدار بافتهای فرسودۀ شهری ،باید بهدنبال ظرفیتسنجی و راهکارهای
مناسب برای این موضوع باشیم (معینیفر .)9 :0933 ،در سالهای اخیر ،توجه به مفاهیم و سازوکارهای مشارکتهای
مردمی و بسترسازی ،بهمنظور ایجاد هماهنگی میان ادارهها و سازمانهای مختلف و موضوع مدیریت یکپارچه شهری
مدنظر قرار گرفته است .یکی از مهمترین عوامل شکست اجرای پروژههای بازآفرینی شهری در ایران بیتوجهی به نقش
ساکنان این محدوده از شهرهاست (نژادابراهیمی و نژداغی .)33 :0931 ،واضح است که افزایش مشارکت مستلزم شناخت
میزان پتانسیل و ظرفیت بازآفرینی در بافتهای هدف است.
یکی از مشکالت مدیریت شهری در مریوان وجود همزمان بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی است.
میتوان گفت این بافتهای فرسوده و ساختوسازهای ناموزون در قالب سکونتگاههای غیررسمی در گذشته ،سبب
ناپایداری در این سکونتگاه شهری شده است .همچنین این موضوع بزهکاریهای اجتماعی و آسیبهای روانی را در
محلههای فرسودۀ شهر و سکونتگاههای غیررسمی (بهویژه منطقة چهارباغ ،محدودۀ پارک ملت ،تپة موسک و نوبهار)
افزایش داده است همچنین سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای فرسودۀ این شهر از داشتن فضای آموزشی مناسب و
کافی و فضای سبز و خدمات شهری و ورزشی محروم هستند .ساختوسازهای غیراستاندارد و غیرهمگون ناشی از
مهاجرت در این شهر نیز آسیبها و مشکالت فرهنگی و اجتماعی فراوانی ایجاد کرده است .با بازآفرینی شهری پایدار
بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی منطبق با الگوهای استاندارد کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و
فرهنگی ،پیشینه و شرایط شهر مریوان میتوان از ادامة نابسامانی در این دو نوع بافت شهری جلوگیری کرد.
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پژوهش حاضر بهدنبال پاسخگویی به این پرسش است که ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار از نظر ساکنان در هریک
از بافتهای فرسوده و غیررسمی شهر مریوان در چه حدی است .همچنین ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار از نظر
مؤلفههای ارتقای شرایط اجتماعی ،رونق اقتصادی ،ارتقای کیفیت کالبدی و بهبود وضعیت محیطزیستی در محلههایی با
بافت فرسوده و غیررسمی شهری در شهر مریوان از نظر ساکنان مقایسه و تحلیل شده است تا بتوان پروژههای بازآفرینی
شهری پایدار را اجرا کرد .باید توجه داشت که با وجود پژوهشهای گوناگون درمورد بازآفرینی و بازآفرینی شهری پایدار،
هیچ پژوهشی بهصورت خاص به بررسی و تحلیل ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در بافتهای فرسوده و غیررسمی
نپرداخته است.

مبانینرری 
بازآفرینی مجموعه اقداماتی است که به حل مسائل شهری منجر میشود؛ بهطوریکه بهبود دائمی در شرایط اقتصادی،
کالبدی ،اجتماعی و محیطی را فراهم کند (نصیری هنده خاله و ساالرینیا .)001 :0930 ،بازآفرینی شهری رویکردی
برای توسعة درونزای شهری است و درحقیقت بهکارگیری توانهای بالقوه و بالفعل موجود در برنامهریزیهای شهری،
تالش برای ایجاد تعادل در نحوۀ توزیع کیفی و کمی جمعیت ،هماهنگی میان بنیانهای زندگی اجتماعی و گریز از فقر
شهری و درنهایت استفاده از مشارکت و پویش اجتماعی مردم محسوب میشود ،اما تجربههای داخلی نشان میدهد
بهسازی ،نوسازی ،بازسازی ،توانمندسازی و بازآفرینی شهری در کشور ما با وجود ضرورتهای گوناگون ،تأکیدات قانونی
و تالشهای بسیار ،هنوز در ابتدای راه است .همچنین هنوز چالشها و فرصتهای فراروی آن کامالً شناخته نشده و
راهبرد کارا و بهینهای برای پیشبرد برنامههای بازآفرینی ،بهسازی و نوسازی در نظر گرفته نشده است (آیینی:0988 ،
 .)03واژۀ بازآفرینی ( )Regenerationاز ریشة فعل  Regenerateبه معنای احیاکردن ،احیاشدن و از نو رشدکردن گرفته
شده است .این مفهوم در مطالعات شهری به معنای احیا ،تجدید حیات ،معاصرسازی و بازآفرینی بهکار میرود (حاجیپور،
 .)00 :0980درواقع ،بازآفرینی شهری عبارت است از دیدگاهی جامع و یکپارچه و مجموعه اقداماتی که به حل مسائل
شهری منجر میشود؛ بهطوریکه بهبود دائمی در شرایط اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و زیستمحیطی ناحیهای (منطقه)
را که دستخوش تغییر شده است فراهم میکند .بازآفرینی را میتوان اصلیترین رویکرد «مرمت ،بهسازی و نوسازی
شهری» در دوران معاصر تلقی کرد .این رویکرد با توجه به ابعاد و اصول بازآفرینی شهری و به گواه رویدادهای سالهای
اخیر ،چند راهبرد اصلی را در دستور کار خود دارد (عندلیب.)88 :0983 ،
در متون تخصصی اخیر دنیا ،واژۀ «بازآفرینی شهری» واژهای عام است که مفاهیم دیگری مانند بهسازی ،نوسازی،
بازسازی ،توانمندسازی و روانبخشی شهری را دربرمیگیرد .به عبارت دیگر ،بازآفرینی شهری به مفهوم تجدید حیات و
نوزایی شهری و دوباره زندهشدن شهر یا بازآفرینی شهری است .واقعیت این است که مهمترین عامل فرسودگی
بافتهای شهری ،افول اقتصادی است که خروج بخشهایی از شهر از چرخة حیات شهری میشود (ایزدی.)00 :0983 ،
بازآفرینی شهری امری چندوجهی است که همه وجوه اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی را شامل میشود .احیا و نوزایی نیز
باید از جنبههای گوناگون صورت بگیرد .از دیدگاه هال ،پویایی در بافتهای تاریخی ،بهویژه از نظر اقتصادی بسیار مهم
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است (هال .)088 :0333 ،در بازآفرینی شهری ،توسعة شهری به مفهوم رشد کمی عناصر کالبدی شهر برای اسکان
جمعیت و ارتقای کیفیت زندگی در قالب طرحهای توسعة شهری رخ خواهد داد .بازآفرینی به معنای تولید سازمان فضایی
جدید منطبق بر شرایط تازه و ویژگیهای جدید است که در ایجاد روابط شهری جدید یا تعریف دوبارۀ روابط شهری
گذشته یا موجود مؤثر هستند (حناچی و فدایینژاد.)93 :0939 ،
بازآفرینی شهری در بسیاری از کشورهای توسعهیافته در پاسخ به مسائل مرتبط با فرسودگی و افت شهری ،روش یا
رهیافت مداخله بهشمار میآید که معرفی و اجرا شده است .مفهوم بازآفرینی شهری ،با توجه به سطح توسعهیافتگی هر
کشور به شیوههای مختلف تفسیر و استفاده شده است (همان .)00 :بازآفرینی شهری بهدنبال حل مشکالت فرسودگی
شهری بهکمک بهسازی مناطق محروم و در حال اضمحالل در شهرهاست .این رویکرد تنها بهدنبال باززندهسازی مناطق
متروکه نیست ،بلکه با مباحث گستردهتری مانند اقتصاد رقابتی و کیفیت زندگی ،بهویژه برای کسانی که در محلههای
فقیرنشین زندگی میکنند ،سروکار دارد .بهصورت ایدهآل بازآفرینی شهری مشتمل بر فرمولهکردن اهداف سیاسی ،اجرای
آن با برنامههای اجرایی و بازنمایی مداوم عملکرد است .بازآفرینی شهری شش رویکرد را بهعنوان مبنا انتخاب کرده و با
توجه به این رویکردها اجرا شده است .این رویکردها شامل اجتماع مبنا ،اقتصاد مبنا ،قانون مبنا ،طراحی مبنا ،فرهنگ مبنا
و محیطزیست مبناست (لطفی .)01 :0931 ،پژوهش در زمینة بازآفرینی شهری در داخل و خارج از کشور در یک دهة
اخیر رشد فراوانی داشته است .یکی از مهمترین پروژههای بازآفرینی که بهصورت عملی نیز اجرا شده پروژۀ گاتهام
( )3101است .وی در پژوهشی به بررسی بازآفرینی پیادهراه خیابان گرافتن شهر دوبلین در ایرلند پرداخته است .این
خیابان یکی از دو مرکز خرید مهم شهر دوبلین و ششمین خیابان گران تجاری دنیاست .وجود بستر مناسب برای هنر
خیابانی ،وجود فضاهایی باز و انعطافپذیر برای فعالیتهای اجتماعی و ایجاد فضای پویا و پایدار شهری بر جاذبههای این
محیط شهری افزوده است .این پروژه یکی از مهمترین پروژههای بازآفرینی شهری است که سبب زندهشدن و زندهماندن
خیابان گرافتن در طول چند دهه اخیر شده است .در پژوهشی دیگر ،کوالنتینو و دیکسون ( )3100بهترین تجربههای
بازآفرینی پایدار شهری را در شهرهای اروپایی برای معرفی به پژوهشگران این پروژهها جمعآوری کردند در این پژوهش
بر موفقترین پروژههای اجراشده برای معرفی تأکید شده است.
رابرت و همکاران ( )3101نیز در پژوهشی ضمن تعریف بازآفرینی شهری ،تکامل مفهومی و اهداف آن را نیز
مشخص کردند .این پژوهش ضمن معرفی کلی مفهوم بازآفرینی ،تکامل زمانی و اهداف درنظرگرفتهشده برای آن را نیز
برای پژوهشگران مشخص کرده است .همچنین فری ( )3109در پژوهش خود ،پروژههای بازآفرینی شهری بندری
بارسلون را بررسی کرد .این پروژهها در اوایل قرن  03با رشد ناگهانی جمعیت بهدلیل توسعة صنعت نساجی و تجارت
بینالمللی و منطقهای شکل گرفت .یکی از برجستهترین پروژهها باززندهسازی بندرگاه شهری و ساحل آن بود .هدف از
این احیا ،ضمن ایجاد مرکزیتهای چندگانه در سطح شهر این بود تا اسکلة قدیمی شهر که پیشتر بهکمک صنایع قرن
نوزدهمی اشغال شده بود ،امروز دوباره استفاده شد و همچنین توسعههایی شامل نواحی مسکونی و زیرساختهای جدید
برای دسترسی به سواحل دریا ایجاد شود .در پژوهشی دیگر پارکینسون ( )3100بازآفرینی شهری را یکی از سیاستهای
اصلی دولتهای اروپای غربی در مواجهه با مسائل و مشکالت مناطق شهری مدنظر قرار داده است .اگرچه برنامة
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بازآفرینی شهری دهة هشتاد بر پایة توسعة زمین و مستغالت ،در چارچوب برنامهریزی فیزیکی و متمرکز در نواحی
صنعتی رها شده و متروک بود ،اما بهتدریج عالوهبر توسعة قلمرو فعالیت بهویژه در مراکز شهری به رویکردی جامعنگر
مبدل شد که افزونبر توجه به ویژگیهای فیزیکی محیط و ارتقای آن ،به تحول در ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی پایبند است (پارکینسون .)038 :3100 ،فورلن و فاگین ( )3101نیز بازآفرینی شهری را رویکردی برای مقابله با
پراکندگی شهری میداند .در این پژوهش ،بازآفرینی شهری منبع ایده برای طراحی جوامع پویا معرفی میشود .با توجه به
خاستگاه نظریهها و تجربههای رویکرد بازآفرینی شهری ،خأل نظریهپردازی در این مقوله در ایران ،سبب اتکای صرف به
تجارب جهانی شده است .در مواجهه با مشکالت بافتهای تاریخی ،آنچه تاکنون در کشور ما اجرا شده است ،برخورد دو
نگاه حفاظتمحور و نگاه توسعهمحور در مجموعة مدیریت شهری بوده است (نژادابراهیمی و نژداغی .)33 :0931 ،با
وجود پتانسیلهای مثبتی که برای بازآفرینی ذکرشده ،انتقاداتی هم بر آن وارد است؛ برای مثال از دیدگاه شاو و باتلر
( )3131اگرچه بازآفرینی شهری مجموعهای از توصیفگرهای نرم را در برگرفته است ،اینها به رفع تنش بنیادی میان
عدالت اجتماعی محلی و رقابت اقتصادی جهانی کمک نمیکند .بین اهداف بازآفرینی فضایی و بازآفرینی اجتماعی،
لغزشی وجود دارد؛ درحالیکه بهنظر میرسد بازآفرینی کالبدی دستاویزی برای بازآفرینی اجتماعی فراهم کرده است؛ از
اینرو بازآفرینی شهری بهطور مشخص موضوعی سیاسی است .عدهای این دیدگاه را پاسخی به ناآرامیهای اجتماعی
اواخر دهة  0381و عدهای نیز آن را راهکاری برای به حداکثر رساندن درآمد حاصل از توسعة زمین ،ضرورت جابهجایی
افراد کمدرآمد و اقلیتهای نژادی و ارائة ساختار جدید اجتماعی در این فرایند میدانند که هرکدام از این موارد ممکن
است در زمان و مکانی خاص صادق باشد (.)Shaw and Butler, 2020: 97

بازآفرینیشهریپایدار
افزایش ردپای محیطزیستی شهرها اصول یکپارچة محیطزیستی را در برنامهریزی شهری و چارچوبهای توسعه وارد
کرد .رشد توجه به پایداری شهری بر سیاستگذاری و تجربههای بازآفرینی شهری نیز مؤثر بود ( Korkmaz and

 .)Balaban, 2019: 1شهر پایدار و منظر شهری پایدار سیستمی کلی هستند که اجزای آن از قبیل افراد ،کالبد ،فضا،
قوانین ،محیطها و نهادهای گوناگون ،فرهنگ و ...در تعامل با یکدیگر باشند و با پیرامون خود انعطافپذیر و پایدار باقی
بمانند .همچنین این نکته بسیار مهم است که رسیدن به شهر پایدار و سیمای آن ،از ساختاری واحد و همگانی تبعیت
نمیکند ،بلکه شهرهای مختلف با ساختارها و پیشینههای گوناگون فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی -در عین اینکه مشمول
بسیاری از قوانین کلی حاکم بر پایداری سیستمها میشوند -شرایط ویژهای نیز دارند (مفیدی .)18 :0939 ،از دهة 31
میالدی به این سو ،دگرگونیهایی در رویکرد بازآفرینی در ابعاد مختلف صورت گرفت که در همسویی با بحثهای
توسعه پایدار نیز به آن توجه شد .سادهترین درسها از بازآفرینی دهههای  11و  81میالدی این بود که بازآفرینی چیزی
بیش از بحث آجر و مالط بوده است .در ادغام با این فرایند تغییر ،ظهور بحث پایداری صورت گرفت و همچنین این
مقوله درک شد که شهرها به طرز فزایندهای ناپایدار میشوند و کیفیت زیستمحیطی برای نسلهای آینده بهشدت
کاهش و تنزل مییابد ( Blackman, 1999به نقل از بحرینی و همکاران.)33 :0933 ،
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در ادامه توافق فزایندهای شکل گرفت که رویکردهای قبلی بازآفرینی پاسخ موقتی به مسائل بوده و راهحلهای پایداری
ایجاد نکرده است (پوراحمد و همکاران .)010 :0930 ،هاپکینز و همکاران ( )0330الگویی نوین را معرفی کردند که براساس
آن هرگونه طرح بازآفرینی به تمایالت و سیاستهای اقتصادی-اجتماعی پایدار واقعی ،مرتبط با مسائل گستردهتری توجه
داشته باشد .مفهوم بازآفرینی با مدنظر قراردادن توأمان ابعاد محیطی ،اقتصادی و اجتماعی بیشترین پیوند را با مفهوم توسعة
پایدار دارد .نقطة تالقی این دو با یکدیگر بر عقالییکردن توسعه و دستیابی به برایند مثبت تأثیرات متقابل عوامل محیطی،
اجتماعی و اقتصادی قرار دارد (عمران و بهسازی شهری ایران .)8 :0930 ،الزمة بازآفرینی شهری پایدار همکاری اجتماعات
محلهای و رسیدن به توافق عمومی است در بازآفرینی شهری پایدار ،گونههای جدید نهادی شکل میگیرند که تالش
میکنند همه از پایین به باال بوده و به صورتی باشند که برنامههای بازآفرینی اجتماعمحور را به شکل یکپارچه بسط و توسعه
دهند (فرجی مالئی 08 :0983 ،به نقل از پوراحمد و همکاران .)011 :0930 ،بازآفرینی شهری پایدار فرایند توسعهای
همهجانبه در عرصههای اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی و کالبدی بهمنظور ارتقای کیفیت زندگی در محدودهها و محلههای
هدف در پیوند با کل شهر است .بهمنظور تعریف چارچوبی جامع از چگونگی تحقق این فرایند از مرحلة چشمانداز تا تعریف
برنامهها ،شناخت مسائل و چالشهای بیرونی در محلهها و محدودههای هدف گامی آغازین و بنیادی بهشمار میرود؛
بنابراین الزام بازآفرینی شهری پایدار ،همکاری اجتماعات محلهای و رسیدن به توافق عمومی است؛ از اینرو باید اتحاد و
ائتالفی راهبردی تشکیل شود و ظرفیت گروههای ذینفع برای مشارکت و رهبری فرایند بازآفرینی شهری توسعه یابد
(نژادابراهیمی و نژداغی .)33 :0931 ،هرچه مشارکت مردم و شراکتهای خصوصی-عمومی افزایش یابد ،بازآفرینی
پایدارتری محقق میشود ( Bevilacqua, 2013به نقل از بحرینی و همکاران .)38 :0933 ،تحقق بازآفرینی شهری پایدار،
با توسعة اجتماعمحور (مشارکت مردمی) ،شهرنگر ،تقاضامحور و زمینهگرا در همة مراحل و اقدامات با تأکید بر نقش
حمایتگر و تسهیلگر دولت و با رعایت اولویتبندی محلهها و محدودههای هدف دنبال میشود .در این فرایند از رویکردهای
یکسویه و از باال به پایین و مداخالتی که به ازهمگسیختگی بافت اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی محدودههای هدف منجر
شود ،پرهیز میشود (امینی و همکاران.)098 :0930 ،
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سکونتگاههایغیررسمی 


با آغاز عصر جدید صنعت و فناوری ،تمرکز صنایع و خدمات در شهرها فزونی یافت و در این میان شهرهای بزرگ به کانون
اصلی جذب مهاجران روستایی و شهرهای کوچک تبدیل شد .با پیشیگرفتن نرخ افزایش جمعیت شهرها از ظرفیت خدمات
موجود ،کیفیت محیط شهری روند نزولی یافت .ادامهیافتن این چرخه طی چند دهة متوالی درنهایت سبب شد بسیاری از
مهاجران و گروههای کمدرآمد در تأمین نیازهای اولیة خود با مشکل مواجه شوند و با وجود حضور در شهر از امکانات آن
محروم بمانند .این چرخه که در کشورهای توسعهیافته با اقدامات پیشگیرانهای مانند برنامهریزی منطقهای ،توسعه در سطح
سرزمین و ارتقای کیفیت محیطی شهرها روند منطقیتری یافته است ،در حال حاضر یکی از چالشهای فراروی کشورهای
درحالتوسعه است (سجادزاده و همکاران .)80 :0938 ،اسکان غیررسمی از جلوههای بارز فقر شهری است که در شکل
برنامهریزیشده و ناموزون درون یا اطراف شهرها ظاهر شده و از نظر حق مالکیت ،شرایط زندگی ،تراکم ،ترکیب خانواده،
سطح امنیت و پیشرفت و میزان تغییر از شرایط متنوعی برخوردار است ( .)Huchzermeyer, 2009: 271براساس برآورد
مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد ،سکونتگاههای غیررسمی پدیدهای است که بیش از  81درصد ساکنان شهرهای
کشورهای کمدرآمد و  31درصد ساکنان کشورهای میاندرآمد را در خود جای داده است (شیعه و همکاران .)0 :0931 ،این
نواحی که بهصورت غیررسمی در شهرها شکل میگیرند ،بهدلیل نبود برنامة قبلی و تأمیننکردن خدمات ضروری ساکنان ،با
کیفیت محیطی نازلی مواجه هستند .مهمترین مشکل محیطی در این سکونتگاهها به ساختار کالبدی ،کیفیت بصری و تأمین
تسهیالت و امکانات ضروری برای ساکنن مربوط است؛ بنابراین ساماندهی کالبدی و ارتقای کیفیت محیطی این
سکونتگاهها از اهمیت بسزایی برخوردار است (سجادزاده و همکاران.)83 :0938 ،
دیدگاههای گوناگونی دربارۀ علل شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی ذکر شده است که با همة تفاوتها در سه
دستة اصلی دیدگاه لیبرالی ،دیدگاه رادیکال و دیدگاه جامعهگرایان جدید طبقهبندی میشود (صرافی و محمدی:0980 ،
 .)00با توجه به برآورد بانک مرکزی ایران در سال  ،0988جمعیت سکونتگاههای غیررسمی در کشور ،حداقل  8میلیون
نفر است (صرافی .)0 :0981 ،حدود یکسوم جمعیت جهان در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند Dubovyk et

) .)al., 2011: 105سکونتگاه حاشیهای و غیررسمی پدیدهای است که در طول شصت سال گذشته در شهرهای بزرگ
ایران پدیدار شده است .این نوع سکونتگاهها غیرقانونی ،بدون خدمات ،با تراکم فراوان جمعیت و مشکالت کالبدی
هستند و در مناطق نامناسب شهری شکل میگیرند .این پدیده را میتوان در ابعاد مختلف زندگی (کالبدی ،اجتماعی،
اقتصادی و غیره) بررسی کرد (مشکینی .)308 :0931 ،در بیشتر منابع ،این اصطالح بهعنوان ناحیهای پرازدحام با
خانههای کهنه و مسکن ارزان تعریف شده که در محلة مرکزی شهر یا نزدیک به آن قرار گرفته است .معموالً ساکنان
این محلهها فقیر هستند و در محیطی ناسالم و دارای بزه و مشکالت اجتماعی فعالیت دارند .اگرچه تمرکز گروههای
نژادی در این مکانها مشاهده میشود تا حد زیادی با مفهوم گتو متفاوت است .درواقع میتوان بیان کرد ناپایداری بناها
بهدلیل مجموعه عواملی چون سن بنا ،مسامحهکاری و متروکهشدن بنا یا تقسیم آن به بخشهای فرعی و برای توصیف
سکونتگاههای فقیرنشین ،اصطالحات بسیار متنوعی بهکار رفته است که هریک نشاندهندۀ جنبهای از ویژگیهای این
سکونتگاههاست .از جمله سکونتگاههای خودانگیخته ،غیررسمی مهارگسیخته ،موقتی ،نامنظم ،غیرقانونی ،خودیار،
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حاشیهای ،پیرامونی و آلونک .یک اصطالح برای تمام این سکونتگاهها منطقی نیست و حتی در پارهای موارد
استفادهکردن از چند اصطالح برای یک سکونتگاه ممکن است رایج باشد (بهزادفر و همکاران .)38 :0931 ،در میان
مهمترین بافتهای مسئلهدار شهری میتوان به بافتهای حاشیهنشین و غیررسمی اشاره کرد که ساختوساز مسکن در
آنها بسیار شتابزده ،بدون پروانه و خارج از برنامة رسمی شهرسازی است و فضای کالبدی بسیار آشفته و مصالح
بهکاررفته در ساختوسازها ابتدایی و با کیفیت پایین است (رحیمی و عزیزی .)310 :0930 ،دیدگاههای تئوریک در
روبهروشدن با سکونتگاههای غیررسمی دو حالت امید و ناامیدی و یأس و امید را بهمنظور شناخت ،ارتقا و نزول وضعیت
این سکونتگاهها شناسایی کردهاند (ویسی.)308 :0930 ،
بافتفرسوده 

با ورود مدرنیسم به ایران و تحمیل آرایش فضایی جدید منتج از آن به بافتهای تاریخی شهرهای کهن ،پاسخگویی به
نیازهای اجتماعی و فرهنگی ساکنان این بافتها به فراموشی سپرده شده است .این اقدامات ،سبب رکود و از میان رفتن
سرزندگی بخش مهمی از شهرهای ایران شد که مسائل و مشکالت فراوانی مانند خالیشدن بافتهای تاریخی از ساکنان
اصلی ،حضور اقشار کمدرآمد در آن ،رسیدگینکردن و فرسودگی بافت و تحمیل هزینههای گزاف برای احیای آنها را در
پی داشت .در سالهای اخیر ،فرسودگی بافت مرکزی و قدیمی شهرها و جاماندن این محدودهها از توسعة پایدار شهری،
با تالش برای نوسازی این بافتها و با استفاده از رویکردها و سیاستهای گوناگون از جمله رویکرد بازآفرینی شهری
روبهرو بوده است که بهدنبال ایجاد محیطی پایدار با مشارکت ساکنان بافت فرسوده و بررسی ابعاد کالبدی ،اجتماعی،
اقتصادی و زیستمحیطی است (توانا و عابدینی .)0 :0930،آنچه امروزه با عنوان بافتهای ناکارآمد ،مورد مطالعة
اندیشمندان علوم شهری است ،درواقع محصول فرایندهای متعددی است که در قالب فرم فرسوده تکوین یافتهاند.
بافتهای فرسوده و ناکارآمد بافتهایی هستند که در فرایند زمانی طوالنی شکل گرفتهاند و تکوین یافتهاند و امروز در
محاصره فناوری نوین قرار گرفتهاند .اگرچه این بافتها در گذشته بهمقتضای زمان ،عملکرد مناسب و سلسلهمراتبی
داشتهاند ،امروزه از نظر ساختاری و عملکردی دچار کمبودهایی هستند (کشاورز 03 :0983 ،به نقل از پوراحمد و
همکاران .)003 :0930 ،بافت هر شهر ،کمیتی پویا و در حال تغییر است (حاتمینژاد و همکاران )93 :0938 ،فرسودگی
نیز نتیجة تغییر و ثبات نسبی بافت ساختهشده و محل آن است (همان .) .)93 :فرسودگی یکی از مهمترین مسائل مربوط
به فضای شهری است که به زدودن خاطرات جمعی و افول حیات شهری منجر میشود (زیویار و همکاران.)3 :0939 ،
فرسودگی به دو دستة فرسودگی نسبی و فرسودگی کامل تقسیم می شود .فرسودگی نسبی نوعی فرسودگی است که در
یکی از عناصر مهم فضای شهری یعنی کالبد یا فعالیت آن رخنه کرده باشد و سبب فرسودگی نسبی فضای شهری
میَشود .فرسودگی کامل نوعی فرسودگی است که هر دو عنصر فضای شهری ،یعنی کالبد و فعالیت آن رخنه کرده باشد
و بهدنبال آن سبب فرسودگی کامل فضا شود (حاتمینژاد و همکاران .)01 :0938 ،بافتهای فرسودۀ شهری به سه دستة
بافتهای فرسودۀ دارای میراث شهری ،بافتهای فرسودۀ بدون میراث شهری و بافتهای فرسودۀ حاشیهای (سکونتگاه
غیررسمی) تقسیم میشوند (همان .)00 :بافتهای فرسوده از مهمترین چالشهای مدیریت شهری کشور در حال حاضر
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است .اکنون سکونت بیش از یکچهارم جمعیت شهری کشور در بافتهای ناکارآمد شهری حکایت از اهمیت موضوع
برنامهریزی برای این محدودهها دارد (پوراحمد و همکاران.)013 :0930 ،
این بافتهای ناکارآمد ،بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی هستند .بیش از  80هزار هکتار از محلههای
نابسامان میانی 30 ،هزار هکتار از عرصههای تاریخی مراکز شهرها و  89هزار هکتار سکونتگاههای غیررسمی که رقمی
بالغ بر  91درصد بافتهای شهری موجود کشور را دربرمیگیرند و جمعیتی بالغ بر  01میلیون نفر (حدود  31درصد
جمعیت شهری کشور) را در خود جای دادهاند ،با این مسائل و مشکالت مواجه هستند .دولت و شهرداریهای کشور
تاکنون تالشهای فراوانی برای حل معضالت این مناطق انجام دادهاند ،اما متأسفانه روند افت منزلت مکانی-اجتماعی
این مناطق رو به افزایش بوده است (منوچهری.)00 -03 :0930 ،

شکل.5مدلمفهومیپژوهش 

روشپژوهش 
پژوهش حاضر کاربردی ،توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است که اطالعات آن به روش اسنادی و پرسشنامه گردآوری شده
است؛ یعنی ابتدا با مطالعات کتابخانهای پیشینه و مبانی نظری و شاخصها استخراج شدند و سپس با طراحی پرسشنامة
محققساخته اطالعات ضروری جمعآوری شد .از پنج محلة غیررسمی (نوبهار ،تفینی ،کوره موسوی ،تپة موسک،
استادیوم) و پنج محلة بافت فرسوده (کمربندی ،دارسیران ،لیالخی ،تازهآباد و چهارباغ) هرکدام دو محله انتخاب شد (01
درصد محلهها) .جامعة آماری پژوهش ده محلة بافت فرسوده و غیررسمی شهر مریوان است و نمونههای مطالعه شامل
خانوارهای ساکن در چهار محله ،یعنی دو محله از بافتهای فرسوده و دو محلة غیررسمی شهر مریوان است ( 81درصد
محلههای بافت فرسوده و غیررسمی) که دو محلة محدودۀ چهارباغ و لیالخی بهعنوان بافت فرسوده و دو محلة تپة
موسک و نوبهار شهر مریوان بهعنوان محلههای غیررسمی شناخته میشوند .این محلهها به روش قرعهکشی انتخاب شد.
در این پژوهش ،انتخاب نمونهها بهطور خوشهای انجام گرفت؛ بدینصورت که هرکدام از بافتهای فرسوده (محدودۀ
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چهارباغ و لیالخی) و بافت غیررسمی (تپة موسک و نوبهار) شهر مریوان بهعنوان یک خوشه درنظر گرفته شده است.
درنهایت حجم نمونه از میان این دو خوشه ( )N =8011و با استفاده از فرمول کوکران  908نفر محاسبه شد که این تعداد
از میان بافتهای فرسوده و محلههای غیررسمی منتخب شهر مریوان به روش نمونهگیری خوشهای مرحلهای و از میان
سرپرستان خانوارها انتخاب شدند .از آنجا که پرسشنامه یکی از پرکاربردترین تکنیکهای گردآوری پژوهشهای توصیفی
است؛ برای گردآوری دادههای مورد نیاز در این پژوهش از پرسشنامة محققساخته استفاده شد .پرسشنامة مذکور در دو
بخش اطالعات شخصی ،شامل ویژگیهایی از قبیل جنسیت ،وضعیت تأهل ،ناهمگونی سنی ،درآمد و میزان تحصیلی
ساکنان بافتهای فرسوده (محدودۀ چهارباغ و لیالخی) و غیررسمی (تپة موسک و نوبهار) است .بخش دوم نیز شامل 01
پرسش پنجگزینهای در طیف لیکرت (بسیار کم ،کم ،تا حدودی ،زیاد و بسیار زیاد) است که به مقایسة ظرفیت بازآفرینی
شهری خانوارها بین بافتهای فرسوده (محدودۀ چهارباغ و لیالخی) و غیررسمی (تپة موسک و نوبهار) میپردازد .میانگین
پایایی این آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ ( )1/88بهدست آمده است .روایی پرسشنامه این آزمون نیز با نظر استادان و
کارشناسانی که سابقة پژوهشهای مشابه را داشتند تأیید شده است.
جدول.1متغیر،ابعاد،گویههاوپایاییپژوهش 
ردیف

متغیر

ابعاد

تعداد
گویه

0

بهبود شرایط
اجتماعی و
فرهنگی

00

3

رونق
اقتصادی

01

بازآفرینی
پایدار
شهری
9

0

جمع

بهبود وضعیت
زیستمحیطی

3

ارتقای کیفیت
کالبدی

01

بازآفرینی پایدار شهری

شمارةگویه
 .0انسجام اجتماعی  .3پیوند اجتماعی  .9مشارکت باا نهادهاای فرهنگای .0
ارتقای خدمات اجتماعی  .8توجه به نیازهای تمام گروه هاا  .0ارتقاای مناابع
انسانی  .1راه اندازی دفاتر خدمات اجتماعی  .8تقویات رواباط شاهروندی .3
حمایت از نوآوری در بسط مشارکت مردمی  .01ارزیاابی و پاایش اجتمااعی
اقدامات بهسازی  .00ترویج فرهنگ و اخالق شهروندی
 .03ایجاد فرصت اشتغال  .09یکپارچه سازی اقتصاادی محادوده باا سااختار
اقتصادی شهر  .00توسعه و حمایات از سارمایه گاذاری  .08تضامین امنیات
مالکان  .00تأمین مسکن ارزان  .01تسهیل صدور اسناد مالکیت  .08اعطای
تسهیالت برای مسکن ساکنان  .03کارآفرینی و ایجااد فرصات اشاتغال .31
رفع موانع سرمایه گذاری  .30ساده سازی و شافافساازی مقاررات اقتصاادی
بازآفرینی
 .33حفاظت و تقویت ظرفیت هاای زیسات محیطای  .39توجاه باه پایاداری
زیستمحیطی  .30ارتقای فضاای سابز  .38مادیریت پساماند  .30تارمیم و
ارتقای شبکة زیرساختی  .31حفظ منابع طبیعی محادودۀ هادف  .38تجهیاز
ناوگان جمعآوری و حملونقل زباله  .33مکانیابی مناساب و آماادهساازی و
نگهداری محلهای دفن زباله  .91بهبود ریختشناسی زمین و مناظر شهری
 .90جلااوگیری از گسااترش باایرویااة ساااختوساااز  .93اسااکان مجاادد
محدوده های پرخطر  .99تسهیل در واگذاری اراضی دولتی برای کاربریهای
عمومی  .90ترمیم و بهسازی اراضی ناکارآمد  .98خادماترساانی باهمنظاور
ارتقای آمادگی در برابر بالیای طبیعی  .90اجرای مقررات در استحکام بخشی
و مقااومساازی  .91تارمیم و ارتقاای سیساتم حمالونقال و ارتباطااات .98
ساماندهی شبکة معابر با حداقل تخریب  .93طراحی شاهری توساعهیافتاه و
ساخت مجدد مراکز شهری  .01مقاومسازی محدودههای هدف
55پرسش

آلفای

سطح

کرونباخ

سنجش

1/81

ترتیبی

1/81

ترتیبی

1/81

ترتیبی

1/81

ترتیبی

5/84

ترتیبی
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شدهاند) 
بهصور تیرهمشخص 
جدول.5محلههایفرسودهوغیررسمیشهرمریوان(محلههایمطالعه 

بافت 
فرسوده

غیررسمی
جمع

محلههایفرسودهوغیررسمی 
چهارباغ و پارک ملت
لیالخی
کوره موسوی
کمربندی جنگلبانی
نوبهار
تپة موسک
تفینی نوبهار
استادیوم ترمینال ساوجی
0

مساحت(هکتار) 
01
8
33
31
08
00
00
38
098

جمعیت 
3111
0011
8111
8111
9111
0011
3111
0811
30.311

منبع:نگارندگان 

محدودةموردمطالعه 
شهرستان مریوان یکی از شهرستانهای استان کردستان در غرب ایران است که از شمال به شهرستان سقز ،از شرق و
جنوب شرقی به شهرستان سنندج ،از جنوب به شهرستان پاوه و از غرب و شمال غربی به خاک عراق محدود است .این
شهرستان با طول و عرض جغرافیایی بین  98درجه و  08تا  98درجه و  3دقیقة عرض شمالی و  00درجه و  08دقیقه تا
 08درجه و  88دقیقة طول شرقی نصفالنهار گرینویچ قرار دارد .جمعیت شهرستان مریوان براساس سرشماری عمومی
نفوس و مسکن سال  0938برابر با  303.038نفر است .همچنین جمعیت شهری آن در همین سرشماری  088.080نفر و
جمعیت روستایی آن نیز  00.110نفر ذکر شده است (مرکز آمار ایران.)00 :0931 ،

شکل.9محدودةموردمطالعه 
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افتهها 
بحثوی 
با توجه به جدول و شکل  9مشاهده میشود که  011نفر ( 00/3درصد) از نمونة آماری مورد مطالعه در بافتهای فرسوده
(چهارباغ -لیالخی و محدودۀ پارک ملت) ساکن هستند و  038نفر ( 89/8درصد) دیگر نیز در بافت غیررسمی (نوبهار و
تپة موسک) سکونت دارند.
براساس جدول  ،0افراد از نظر سطح تحصیالت 01/9 ،درصد سیکل و پایینتر از آن 03/8 ،درصد دیپلم 90/8 ،درصد
فوقدیپلم 30/0 ،درصد لیسانس و  8/1درصد نیز فوقلیسانس و باالتر هستند.
یهابهتفکیکجنسیتنمونةآماریموردمطالعه 
جدول.9درصدفراوانیآزمودن 

متغیر 

طبقهبندی 

بافتفرسوده 
(چهارباغ-لیالخی) 
011
 00/3درصد

شاخص 

محل
سکونت

فراوانی
درصد

بافتغیررسمی 
نوبهار-تپةموسک 
038
 89/8درصد

جمع 
 908نفر
 011درصد

منبع:نگارندگان 

متغیر 

شاخص 

تحصیالت

یهابهتفکیکمیزانتحصیال نمونةآماریموردمطالعه 
جدول.5درصدفراوانیآزمودن 

فراوانی

درصد
منبعنگارندگان 

طبقهبندی 

فوقدیپلم 

نتر  دیپلم 
سیکلوپایی 

لیسانس 

فوقلیسانسوباالتر 


جمع 

98

19

031

38

93

 908نفر

01/9

03/8

90/8

30/0

8/1

011

براساس نتایج پرسشنامه ،از نظر بعد خانوار  01/8درصد خانوار تکنفره 38/8 ،درصد خانوار دونفره 31/0 ،درصد
خانوار سهنفره 00/9 ،درصد خانوار چهارنفره 8/08 ،درصد خانوار پنجنفره 8/08 ،درصد نیز خانوار ششنفره و  8/0درصد
نیز خانوار هفتنفره و بیشتر بودهاند .از نظر جنسیت پاسخگویان نیز 31 ،نفر ( 30/0درصد) از نمونه آماری مورد مطالعه را
زنان و  310نفر ( 19/0درصد) دیگر را نیز آزمودنیهای مرد تشکیل میدهند .براساس جدول  ،8پاسخ آزمودنیها به
ظرفیت بازآفرینی در بعد شرایط اجتماعی -فرهنگی در بافتهای فرسوده و غیررسمی آمده است .بیش از  00/3درصد
ظرفیت بازآفرینی در این مؤلفه در حد بسیار کم 00/8 ،درصد ظرفیت در حد کم 30/0 ،تا حدودی 39/0 ،درصد در حد
زیاد و  08/0درصد نیز در حد بسیار زیاد هستند.
براساس جدول  ،0پاسخ آزمودنیها به ظرفیت بازآفرینی در بعد رونق اقتصادی در بافتهای فرسوده و غیررسمی آمده
است .بیش از  00/8درصد ظرفیت بازآفرینی در این مؤلفه در حد بسیار کم 08/0 ،درصد ظرفیت در حد کم 30/9 ،تا
حدودی 30/3 ،درصد در حد زیاد و  08/3درصد نیز در حد بسیار زیاد هستند.
براساس جدول  ،1پاسخ آزمودنیها به ظرفیت بازآفرینی در بعد بهبود وضعیت زیستمحیطی در بافتهای فرسوده و
غیررسمی آمده است .بیش از  09/0درصد ظرفیت بازآفرینی در این مؤلفه در حد بسیار کم 01/1 ،درصد ظرفیت در حد
کم 30/3 ،تا حدودی 30/0 ،درصد در حد زیاد و  31/0درصد نیز در حد بسیار زیاد هستند.
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یهابرایمیزانظرفیتبازآفرینیدربعدشرایطاجتماای-فرهنگی 
جدول.4توزیعدرصدفراوانیپاسخآزمودن 
گویهها 

سؤال 

عالقهمند به احیا و ارتقای انسجام و همبستگی اجتماعی
ارتقا و تحکیم امنیت پیوند اجتماعی
همکاری مشترک با نهادهای فرهنگی تأثیرگذار بر پایههای فرهنگ شهری
ارائة خدمات اجتماعی (بهداشتی ،آموزشی و اوقات فراغت)
توجه به نیازهای همة گروهها بهویژه اقشار آسیبپذیر ساکنان محدودۀ هدف
ارتقای منابع انسانی مانند آموزشی ،شغلی و حرفهای
راهاندازی دفاتر خدمات نوسازی در محلههای هدف
تقویت روابط شهروندی
حمایت از ایدهها و نوآوریها در زمینة بسط مشارکت مردمی
ارزیابی و پایش اجتماعی اقدامات بهسازی و نوسازی
ترویج فرهنگ اخالق و مسئولیتهای شهروندی در محدودۀ هدف
بعد (اجتماعی – فرهنگی)

0
3
9
0
8
0
1
8
3
01
00
متغیر

بسیار
کم 
39/0
8/0
09
01/0
01/0
00/8
01/0
01/1
00
30/8
01/9
00/3

کم 
31/3
33/0
08/3
3/8
01/3
09/9
03/8
00/0
08/8
00/8
33/0
00/8

تا
حدودی 
01/0
91/3
91/0
30/8
30/0
38/8
39/3
33/0
31/3
30/0
90/3
30/0

زیاد 
30/1
39/0
30/8
39/3
31/3
39/0
33/0
01/0
30/3
39/0
03/9
39/0

بسیار
زیاد 
09/3
08/8
03/8
90/8
38/9
31/3
3/8
30/8
01/0
03/3
00/0
08/0

منبع:نگارندگان 

جدول.4توزیعدرصدفراوانیپاسخآزمودنیهابرایمیزانظرفیتبازآفرینیدربعدرونقاقتصادی 
گویهها 

سؤال 

ایجاد فرصتهای اشتغال و درآمد ساکنان
یکپارچهسازی ساختار اقتصادی
توسعه و حمایت از سرمایهگذاری سرمایهگذاران
تضمین امنیت مالکیت گروههای کمدرآمد
تأمین مسکن ارزانقیمت و قابلاستطاعت برای اقشار کمدرآمد
تسهیل در صدور اسناد مالکیت برای ساکنان
اعطای تسهیالت برای مسکن ساکنان محدودۀ هدف
کارآفرینی و ایجاد فرصتهای شغلی ساکنان
رفع موانع سرمایهگذاری (کاهش مالیات و عوارض)
سادهسازی و شفافسازی مقررات و مراحل صدور مجوز ساختوساز
بعد رونق اقتصادی

03
09
00
08
00
01
08
03
31
30
متغیر

بسیار
کم 
09
09
00/1
09/3
00/0
09
38/9
03/3
03/3
09/0
00/8

کم 
03/8
03
39/0
08/3
08/8
00/0
00/0
33/0
31/1
00/3
08/0

تا
حدودی 
90/8
93/0
30/8
31/1
39/3
38/8
01/0
38/9
31/1
31/3
30/9

زیاد 
03/9
00/8
08/8
30/0
38/8
30/0
08/3
31/1
31/3
38/9
30/3

بسیار
زیاد 
00/9
03
03/9
00/0
31/1
08/3
30/1
03/9
08/8
03
08/3

ستمحیطی 
یهابرایمیزانظرفیتبازآفرینیدربعدبهبودوضعیتزی 
جدول.1توزیعدرصدفراوانیپاسخآزمودن 
سؤال 
33
39
30
38
30
31
38
33
91
متغیر

گویهها 

حفاظت و تقویت ظرفیتهای زیستمحیطی ساکنان
توجه به پایداری زیستمحیطی ساکنان
ارتقای فضاهای سبز
اقدامات زیستمحیطی و مدیریت پسابها
ترمیم و ارتقای شبکههای زیرساختهای حیاتی
حفظ منابع طبیعی محدوده
تجهیز ناوگان جمعآوری و حملونقل زباله
مکانیابی مناسب و آمادهسازی و نگهداری محلهای دفن زباله
بهبود ریختشناسی زمین و مناظر شهری
بعد بهبود وضعیت زیستمحیطی

منبع:نگارندگان 

بسیار
کم 
3/8
03/3
08/8
00/0
08/3
03/8
09/0
3/3
00/1
09/0

کم 
01/0
08/8
00/1
30/3
00
31/0
03
31/0
31/0
01/1

تا
حدودی 
30/3
39/0
30/0
30/1
38/8
01/1
03/0
30/0
30/3
30/3

زیاد 
03/8
33
30/0
31/0
30/1
39/0
90/0
33
30/0
30/0

بسیار
زیاد 
30/0
39/0
00/8
03/9
08/8
30/0
08/8
33/0
03
31/0
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براساس جدول  ،8پاسخ آزمودنیها به ظرفیت بازآفرینی در بعد ارتقای کیفیت کالبدی در بافتهای فرسوده و
غیررسمی ذکر شده است .بیش از  00/1درصد ظرفیت بازآفرینی در این مؤلفه در حد بسیار کم 31/9 ،درصد ظرفیت در
حد کم 39/8 ،تا حدودی 33/0 ،درصد در حد زیاد و  08/3درصد نیز در حد بسیار زیاد هستند.
با توجه به نتایج جدول  3دربارۀ ظرفیت بازآفرینی در دو نوع محله ،ظرفیت بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده
بیشتر از بافت غیررسمی است و میزان معناداری و نمرۀ  tبرای فرضیة فوق بهترتیب  sig = 1/111و  T = 31/38است.
در این پژوهش ظرفیت بازآفرینی پایدار شهری در بافت فرسوده  080/9است که نشاندهندۀ ظرفیت بازآفرینی در حد
باال و زیاد است ( .)311-080ظرفیت بازآفرینی پایدار شهری در بافت غیررسمی نیز  019/0و نشاندهندۀ ظرفیت
بازآفرینی در حد متوسط است ( .)081-30از دیدگاه آزمودنیها در این پژوهش بافت فرسوده ظرفیت بازآفرینی بیشتری از
بازآفرینی در بافت غیررسمی دارد .اختالف میانگین بازآفرینی در دو گروه بافت فرسوده و بافت غیررسمی  01/3است که
نشاندهندۀ باالبودن ظرفیت بازآفرینی پایدار شهری در محلههایی با بافت فرسودۀ شهری در مقایسه با محلههای
غیررسمی است.
یهابرایمیزانظرفیتبازآفرینیدربعدارتقایکیفیتکالبدی 
جدول.8توزیعدرصدفراوانیپاسخآزمودن 

سؤال 
90
93
99
90
98
90
91
98
93
01
متغیر

بسیار

گویهها 
جلوگیری از گسترش بیرویة ساختوساز
اسکان مجدد محدودههای خطرناک و دارای اولویت جابهجایی ساکنان
تسهیل در واگذاری اراضی دولتی برای کاربریهای عمومی
ترمیم و بهسازی اراضی ناکارآمد ،ناهمگون و متخلل در محدودۀ هدف
خدماترسانی بهمنظور ارتقای آمادگی در برابر بالیای طبیعی و تغییرات
اجرای مقررات در استحکامبخشی و مقاومسازی بناها
ترمیم و ارتقای سیستم حملونقل و ارتباطات
ساماندهی شبکة معابر با حداقل تخریب
طراحی شهری ترفیعیافته و ساخت مجدد مراکز شهری
مقاومسازی محدودههای هدف در مواجهه با بالیا و سوانح
بعد ارتقای کیفیت کالبدی

کم 
03/0
08/8
00/9
00/1
01/9
00
3
00/0
3/8
39/3
00/1

کم 
30/3
33/9
01/1
33/8
33
00/0
03/0
30/0
31/1
08/8
31/9

تا
حدودی 
31/0
30/1
30/3
39/0
33/8
39/3
38/9
30/1
33/9
03/8
39/8

بسیار

زیاد 

زیاد 
01/0
00/8
03/0
01/0
30/0
00/0
08/8
08/8
31/1
30/3
08/3

30/1
39/0
33/9
38/8
08/8
33/0
91/0
08/8
03/0
09/0
33/0

منبع:نگارندگان 
جدول.1نتایجآزمونتیمستقلدرموردظرفیتبازآفرینیدردونوعمحلةبافتفرسودهوبافتغیررسمی 

متغیرها 

گروهها 


میانگین 

ظرفیت بازآفرینی

بافت فرسوده
بافت غیررسمی

080/9
019/0

انحرافاز
معیار 
30/9
33/9

درجةآزادی

مقدارt

900

31/38

میزان
معناداری 
1/111

منبع:نگارندگان 

بازآفرینی شهری پایدار در این پژوهش دارای چهار شاخص (اجتماعی ،اقتصادی ،محیطزیست و کالبدی است که
بهکمک آزمون فریدمن سنجش شده است .جدول  01مربوط به آزمون فریدمن ،اولویتبندی و رتبهبندی شاخصها
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براساس بیشترین میزان ظرفیت بازآفرینی پایدار شهری است ( sig = 1/111و  .)chi = 0/811مقایسه و رتبهبندی
شاخصهای بازآفرینی شهری پایدار نشان میدهد میزان ظرفیت هریک از این شاخصهای بازآفرینی متفاوت است.
میانگین بهدستآمده برای ظرفیت بازآفرینی در شاخص بهبود شرایط اجتماعی  ،90/8در شاخص رونق اقتصادی ،90/3
در شاخص ارتقای کالبدی  90/0و در شاخص بهبود وضعیت زیستمحیطی  38/8است که نشان میدهد میزان ظرفیت
بازآفرینی شهری پایدار در این شاخصها در حد متوسط است؛ یعنی از دیدگاه ساکنان محلههای هدف ،بهبود شرایط
اجتماعی بهعنوان اولین شاخص ،رونق اقتصادی دومین شاخص ،ارتقای کالبدی سومین شاخص و بهبود وضعیت
محیطزیستی چهارمین شاخص دارای ظرفیت در بازآفرینی شهری پایدار است.
با توجه به نتایج جدول  00در محلههای بافت فرسوده و غیررسمی از نظر بهبود شرایط اجتماعی تفاوت معناداری
مشاهده میشود .میزان معناداری و نمرۀ  tبرای شاخص فوق بهترتیب  sig =1/111و  T=08/81است.
نتایج جدول  03نشان میدهد میان ظرفیت بازآفرینی پایدار شهری در محلههای بافت فرسوده و غیررسمی از نظر
رونق اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد .میزان معناداری و نمرۀ  tبرای شاخص فوق بهترتیب  sig =1/111و =01/11
 Tاست .در این پژوهش ،ظرفیت بازآفرینی پایدار شهری در خردهمقیاس رونق اقتصادی در بافت فرسوده  98/1و در
بافت غیررسمی  )38/8است .از دیدگاه آزمودنیها در این پژوهش ،اختالف میانگین بازآفرینی شهری پایدار در این مؤلفه
در دو گروه بافت فرسوده و بافت غیررسمی  09/3است.

شاخصهایبازآفرینی 

جدول.15نتایجآزمونفریدمن()Friedmanبرایمقایسة
شاخصها 

اجتماعی
اقتصادی
کالبدی
زیستی

متغیرها 
بازآفرینی

رتبه 
0
3
9
0

میانگین 
90/8
90/3
90/0
38/8

درجةآزادیdf

مقدارchi

9

0/811

میزانمعناداری sig

1/111

منبع:نگارندگان 
گروههایمستقلبرایظرفیتشاخصاجتماایبرایدوگروهبافتفرسودهوغیررسمی 
جدول.11آزمونتی 



خردهمقیا

شرایط
اجتماعی -فرهنگی

گروهها 

بافت فرسوده
بافت غیررسمی

میانگین 
00/0
38/9

انحرافازمعیار 
1/38
0/18

درجةآزادی

مقدارt

900

08/81

میزانمعناداری 
1/111

منبع:نگارندگان 
گروههایمستقلبرایشاخصرونقاقتصادیبرایدوگروهبافتفرسودهوغیررسمی 
جدول.15آزمونتی 

خردهمقیا




رونق اقتصادی
منبع:نگارندگان 

گروهها 

بافت فرسوده
بافت غیررسمی

میانگین 
98/1
38/8

انحرافازمعیار 
0/81
0/81

درجةآزادی

مقدارt

900

01/11

میزانمعناداری 
1/111
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با توجه به نتایج جدول  09میتوان گفت ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در محلههای بافت فرسوده و غیررسمی از
نظر بهبود وضعیت محیطزیستی تفاوت معناداری با هم دارند .میزان معناداری و نمرۀ  tبرای آنها بهترتیب sig =1/111

و  T =01/11است .در این پژوهش ،ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در خردهمقیاس بهبود وضعیت محیطزیست در بافت
فرسوده  90/3و نشاندهندۀ ظرفیت بازآفرینی در حد باال و زیاد است ( .)08-90همچنین ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار
در بافت غیررسمی  30/3و نشاندهندۀ ظرفیت بازآفرینی در بافت فرسوده بیشتر از بافت غیررسمی است ( .)99-33از
دیدگاه آزمودنیها در این پژوهش اختالف میانگین بازآفرینی شهری پایدار در این مؤلفه در دو گروه بافت فرسوده و بافت
غیررسمی  01است.
با توجه به نتایج جدول  00میتوان گفت ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در محلههای بافت فرسوده و غیررسمی از
نظر ارتقای کیفیت کالبدی تفاوت معناداری با یکدیگر دارند .میزان معناداری و نمرۀ  tبرای فرضیة فوق بهترتیب 1/111
=  sigو  )T = 01/01است .در این پژوهش ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در خردهمقیاس ارتقای کیفیت کالبدی در
بافت فرسوده  98/1و ظرفیت بازآفرینی در بافت غیررسمی برابر  38/9است که نشاندهندۀ ظرفیت بازآفرینی بیشتر در
بافت فرسودۀ شهری است .از دیدگاه آزمودنیها ،در این پژوهش ظرفیت اختالف میانگین بازآفرینی در این مؤلفه در دو
گروه بافت فرسوده و بافت غیررسمی  09/0است.
ستمحیطیبرایدوگروهبافتفرسودهوغیررسمی 
گروههایمستقلبرایشاخصبهبودزی 
جدول.19آزمونتی 

خردهمقیا
بهبود
زیستمحیطی



گروهها 

بافت فرسوده
بافت غیررسمی

میانگین 
90/3
30/3

انحرافازمعیار 
8/11
8/01

درجهآزادی

مقدارt

900

01/01

میزانمعناداری 
1/111

منبع:نگارندگان 
گروههایمستقلبرایظرفیتبازآفرینیشهریپایداربرایدوگروهبافتفرسودهوغیررسمی 
جدول.15آزمونتی 

خردهمقیا

ارتقا
کیفیت کالبدی



گروهها 

بافت فرسوده
بافت غیررسمی

میانگین 
98/11
38/0

انحرافازمعیار 
0/31
0/31

درجةآزادی

مقدارt

900

01/01

میزانمعناداری 
1/111

منبع:نگارندگان 

درمورد شاخصهای بازآفرینی شهری پایدار در دو نوع محله میتوان گفت براساس یافتههای پژوهش ،میان ظرفیت
بازآفرینی شهری پایدار در محلههای بافت فرسوده و غیررسمی از نظر بهبود شرایط اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد.
درگیرکردن اجتماعات در بازآفرینی شهری ،توجه به بحثهای فرهنگی محلهها ،شرایط موفقیت پروژههای محرک
بازآفرینی شهری پایدار را بیشازپیش مهیا میکند .نهایت عالقة هر برنامهریز و سیاستگذار ،هدایت و برنامهریزی
پروژههایی است که مردم ،ساکنان و ذینفعان اصلی را به خود جلب کرده و رفاه و رضایت و آرامش آنان را بهوجود آورده
است .بعد اجتماعی و فرهنگی پروژههای محرک توسعه ،شامل افزایش همبستگی تعامل اجتماعی ،آموزش ،امنیت و
مشارکت در سطح باالست .درمورد شاخص رونق اقتصادی میتوان گفت ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در مناطق بافت
فرسوده و غیررسمی از نظر رونق اقتصادی تفاوت معناداری با یکدیگر دارند .بازآفرینی اقتصادی بخش حیاتی فرایند
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بازآفرینی شهری محسوب میشود .ضروری است با افت اقتصادی تجربهشده در بافتهای فرسوده و غیررسمی که همراه
با تغییرات در کارکرد اقتصاد و افول بازار است مقابله شود .دربارۀ شاخص سوم پژوهش میتوان گفت ،از نظر ساکنان
ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در محلههای بافت فرسوده و غیررسمی از نظر بهبود وضعیت محیطزیستی تفاوت
معناداری با یکدیگر دارند .در رویکرد بازآفرینی ،در بعد زیستمحیطی یعنی بعد چهارم ،حرکت از منظرسازی صرف و
گسترش فضای سبز بهتدریج به سمت افزایش توجه به رویکرد گستردهتری از پایداری محیط و توجه به ابعاد محیطی
توسعة پایدار رسیده است .دربارۀ شاخص بخش کالبدی میتوان گفت ،ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در محلههای بافت
فرسوده و غیررسمی از نظر ارتقای کیفیت کالبدی ،تفاوت معناداری با هم دارند؛ درواقع محلهها با بافت فرسوده در زمینة
کیفیت کالبدی ،ظرفیت بازآفرینی بیشتری از محلههای غیررسمی دارند .در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش میتوان گفت،
براساس تحلیلهای صورتگرفته ،ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در بافتهای فرسوده ،بیشتر از بافت غیررسمی است.
همچنین از دیدگاه ساکنان محلههای هدف در زمینة ابعاد بازآفرینی ،بهبود شرایط اجتماعی ،اولین شاخص در بازآفرینی
شهری پایدار ،رونق اقتصادی ،دومین شاخص در بازآفرینی ،ارتقای کالبدی ،سومین شاخص و بهبود وضعیت
محیطزیستی چهارمین شاخص در بازآفرینی شهری پایدار است .در ارتباط با مقایسة ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در دو
نوع بافت فرسوده و غیررسمی تاکنون پژوهشی در داخل و خارج کشور صورت نگرفته است .با وجود این ،یافتههای
پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش پوراحمد و همکاران ( )0930که بهشکلی ویژه بر بازآفرینی شهری پایدار نیز تأکید
دارند ،بهدلیل جهانبینی یکپارچه و تعاملگرایی میتواند نسخة بهینهای برای مداخله در این بافتها باشد .در پژوهش
حاتمینژاد و همکاران ( )0938نیز یکی از کلیدیترین متغیرهای راهبردی برای کاهش بافت فرسودۀ ناحیة مورد مطالعه،
برپایی تشکلهای محلی سازمانیافته و مستمر برای ترغیب ساکنان به مشارکت است .یافتههای این پژوهش
شباهتهایی پژوهش حاضر دارد .نتایج پژوهش احدنژاد و نژداغی ( )0931و بحرینی و همکاران ( )0939با یافتههای
پژوهش حاضر یکی است .همچنین لطفی ( )0983با انتخاب رویکرد فرهنگ مبنا نتیجه گرفت که روساخت این رویکرد
فرهنگی و اجتماعی است که بهنوعی هماهنگ با پژوهش پیشروست .این نتیجه در پژوهش نصیری و ساالرینیا
( )0930نیز به شکل دیگری تکرار شده است و آنها نتیجه گرفتهاند که میان متغیر اجتماعی و فضایی با میزان مشارکت
مؤثر مردم رابطة معناداری وجود دارد.

جهگیری
نتی 
بازآفرینی شهری پایدار با افزایش بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی در سالهای اخیر مدنظر سیاستگذاران،
برنامهریزان و مدیران شهری قرار گرفته است .این پژوهش دربارۀ ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار و مقایسة آن در دو نوع
بافت فرسوده و غیررسمی (بافتهای هدف در بازآفرینی شهری پایدار) در شهر مریوان صورت گرفت .نتایج پژوهش
نشان میدهد بافتهای فرسوده پتانسیل بیشتری برای پذیرش بازآفرینی شهری پایدار دارند .همچنین ساکنان محلههای
هدف در این پژوهش از میان معیارهای مدنظر تمایل بیشتری به بعد اجتماعی -فرهنگی بازآفرینی شهری پایدار دارند؛
البته در صورتی که ساختارهای زیستمحیطی ،کالبدی و اقتصادی در محلهها نیز نیازهای ساکنان را برآورده نکند .پس از
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متغیر اجتماعی فرهنگی ،دو متغیر رونق اقتصادی و بهبود شرایط کالبدی که از مهمترین مشکالت محلههایی با بافت
فرسوده و غیررسمی هستند ،با وزنی برابر ،پتانسیل فراوانی برای بازآفرینی دارند .این دو موضوع کامالً با یکدیگر مرتبط
هستند .همچنین میتوان نبود رونق اقتصادی را در وضعیت کالبدی این دو نوع بافت بهخوبی مشاهده کرد .ساکنان نیز با
توجه به اهمیتی که این دو مورد در زندگی آنها دارد ،هر دو مورد را بهعنوان گزینة دوم انتخاب کردهاند .واقعیت این
است که با افزایش رونق میتوان انتظار تغییر شرایط کالبدی را داشت .تغییرات مثبت در کالبد این محلهها نیز به رونق
اقتصادی منجر خواهد شد .آخرین متغیر از نظر ساکنان ،بهبود شاخص محیطی است که با توجه به مشکالت اجتماعی-
فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی شدیدی که ساکنان این مناطق با آن روبهرو هستند ،این متغیر بهعنوان متغیر آخر درنظر
گرفته شده است .درواقع با توجه به اینکه مشکالت محیطی از سایر بخشها کمتر بهصورت مستقیم لمس میشود،
ساکنان این متغیر را گزینة آخر خود درنظر گرفتهاند.
با توجه به یافتهها میتوان نتیجه گرفت که بازآفرینی در همة زمینهها ،ظرفیت بسیاری در بافتهای فرسوده و ظرفیت
در حد متوسطی در بافتهای غیررسمی دارد .درواقع ضمن اینکه ظرفیت بازآفرینی در دو نوع بافت متفاوت است ،همزمان
در بافت فرسوده ،ظرفیت بیشتر برای بازآفرینی شهری پایدار وجود دارد .بهنظر میرسد بافتهای فرسوده هم از نظر اجرا و
هم از نظر میزان موفقیت طرح ،پتانسیل بیشتری برای بازآفرینی شهری پایدار دارند که این میتواند ناشی از سابقة سکونت
بیشتر ساکنان ،امنیت مالکیت و بهرهمندی بیشتر از زیرساختها باشد .درحالیکه ساکنان سکونتگاههای غیررسمی بهدنبال
بهدستآوردن امنیت مالکیت مسکونی و بهرهمندی از زیرساختهای اصلی هستند ،بهنظر میرسد بازآفرینی ،اولویت کمتری
برای آنها دارد .همانطور که ذکر شد ساکنان از میان معیارهای مدنظر تمایل بیشتری به بعد اجتماعی-فرهنگی بازآفرینی
شهری پایدار دارند؛ بهطوریکه بیشتر تعامالت اجتماعی را مهم میدانند .درحقیقت بهنظر میرسد بافتهای فرسوده بهدلیل
قرارگیری کاربریهای فرهنگی و اجتماعی (کتابخانه ،مسجد ،مدرسه ،پارک و غیره) که در آن قرار دارد و سابقة فعالیتهای
اجتماعی و مردمی بهدلیل یکدستی ساکنان آن ،تعلقات عاطفی به خانه و همسایگان و اجتماعات انسانی در محله ،دغدغة
اجتماعی -فرهنگی بیشتری از بافتهای غیررسمی و سایر ابعاد بازآفرینی دارند؛ به همین دلیل محرکهای توسعهای که
نگاه اجتماعی -فرهنگی برجستهتری دارند ،امکان موفقیت آنها از سایر ابعاد بیشتر است.
در بازآفرینی شهری پایدار ،راهبرد اصلی و جهتگیریها نیز حرکت بهسوی شکل جامعتری از سیاستگذاری و
اعمال تمرکز بر راهحلهای یکپارچه است .در بازآفرینی کالبدی و محیطی شهر میتوان مکانی مطلوب را برای زندگی
شهروندان ایجاد کرد و سطح رفاه و بهداشت آنان و دسترسی به فضای سبز و سایر شاخصهای محیطی را افزایش داد
که اکنون یکی از چالشهای بافتهای فرسوده و غیررسمی است .اگر این امر به هنجار و فرهنگی عمومی تبدیل شود،
اجرای طرح بازآفرینی شهری پایدار تضمین خواهد شد .درنتیجه شهروندان احساس امنیت میکنند و حس سالمت روانی
و امید به زندگی در این سکونتگاهها افزایش مییابد.
پروژههای توسعهای مناسب در بخش اقتصادی که سبب جذب سرمایهگذاری و رونق اقتصادی به محلههای سنتی
میشود ،به تقویت و کمک نیاز دارند .در صورتی که مردم اختیارات الزم و امکانات مالی برای اجرای طرحهای خاص
خود نداشته باشند ،مشارکت بهزودی جای خود را به بیرغبتی میدهد .فرایند طوالنی اداری و هزینهبربودن آن یکی از
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دالیلی است که افراد بهدنبال عهدهدارشدن مسئولیت ساخت تعمیر نمیروند .کمبود منابع مالی و انسانی که بتوان آنها را
در اختیار مردم گذاشت ،مانعی برای کارایی نهادهای مشارکتی و مردمی است .جلوگیری از کاهش قیمت زمین و حتی
افزایش قیمت آن ،به نحوی که تعادل سکونتی را حفظ کند ،از عوامل مهم و درواقع تحریککننده توسعه در بازآفرینی
شهری پایدار محسوب میشود .کاهش قیمت زمین ،یکدستبودن ساکنان در این محلهها را برهم میریزد و عالقهمندان
به سرمایهگذاری را نگران آینده و بازدهی طرح خود میکند .کاهش قیمت زمین در بافت فرسوده ،بهویژه در محلههای
چهارباغ و لیالخی میتواند ساکنان جدید را جایگزین ساکنین اصلی کند و ساختار فرهنگی و اجتماعی و جمعیتی ساکنان
اصیل محله را تغییر دهد .حفظ کاربریهای تجاری و تقویت آنها در مرکز محله برای متوازنکردن قیمت زمین و
جلوگیری از افت آن در محله است و میتواند بازآفرینی شهری پایدار را راحتتر و با کیفیت بهتر به هدف برساند .سیما،
کالبد و کیفیت محیطی شهرها و محلههای شهری نشاندهندۀ رونق و کیفیت زندگی شهروندان است .از سوی دیگر
واحدهای مسکونی فرسوده و متروکشده ،قطعات ساختهنشدۀ زمین ،خیابان ،معابر و دسترسیهای باریک و با نفوذپذیری
کم ،مراکز شهری روبهافول و نماد فقر و رکود اقتصادی در بافتهای فرسوده هستند که در بیشتر موارد نشانة رکود یا
ناکامی شهر در تطبیق و سازگاری خود با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی هستند .زیرساخت و تأسیسات زیربنایی
ناکارآمد و نامناسب و ساختمانهای کهنه و فرسوده میتوانند دلیل رکود و زوال باشند .ساختار ،شرایط عملکردی و
کارکردی فضاها ،تراکم و سیستم حملونقل از عوامل مهم در حیطة بازآفرینی شهری پایدار بافتهای فرسوده و
غیررسمی بهشمار میآیند .درواقع نمیتوان از وضعیت کالبدی محلههایی با بافت فرسوده نیز چشمپوشی کرد؛ زیرا ارتقای
کالبدی در این محلهها یکی از اهداف بازآفرینی شهری پایدار است و این موضوع شاید در نگاه اول ،پیش از هر بعد
دیگری مشاهده میشود .قدمت طوالنی محلة چهارباغ و محدودۀ پارک ملت ،این محلهها را به بخشی از هویت شهر
تبدیل کرده است؛ به همین دلیل بازآفرینی این محلهها میتواند در حفظ و ارتقای هویت شهری کل شهر تأثیر
چشمگیری داشته باشد.

شنهادها 

پی
با توجه به یافتههای پژوهش و تجزیه تحلیلها و نتایج میتوان پیشنهادهای زیر را مطرح کرد:
 .0با توجه به اینکه براساس دیدگاه ساکنان بافتهای فرسوده از نظر بازآفرینی شهری پایدار در بعد اجتماعی-
فرهنگی ظرفیت بیشتری داشته است پیشنهاد میشود در بازآفرینی پایدار شهری این بافتها ،محرکهای اجتماعی و
فرهنگی از جمله فضاهای تفریحی و ورزشی و فرهنگ ،بیشتر مدنظر قرار بگیرند.
 .3با توجه به باالبودن ظرفیت بازآفرینی پایدار شهری در بافتهای فرسوده شهری در مقایسه با بافتهای غیررسمی،
پیشنهاد میشود بازآفرینی در بافتهای فرسودۀ شهری محدودۀ مورد بررسی در اولویت باشد.
 .9تالش برای فراهمکردن عوامل ترغیبکننده در مشارکت برای بازآفرینی و حضور یک نهاد میانجی بیطرف در
همة مراحل بازآفرینی شهری پایدار بهعنوان پیگیریکننده و تسهیلکنندۀ مراحل مختلف طرح ،از عمدهترین عوامل
ایجاد مشارکت مردم ،افزایش آگاهی و ایجاد عالقة مردم در مناطق هدف بازآفرینی شهری پایدار است.
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 .0به این دلیل که نیاز مردم در بازآفرینی شهری پایدار بهترتیب ،بهبود شرایط اجتماعی ،رونق اقتصادی ،بهبود
شرایط کالبدی و درنهایت بهبود شرایط محیطزیستی است ،بهتر است در بازآفرینی پایدار شهری این موارد بهترتیب
مدنظر قرار بگیرد تا آنها را بپذیرند و اجرای این موارد با سهولت بیشتری انجام شود.
 .8با توجه به اهمیت همة بخشهای بازآفرینی (بهبود شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و محیطزیستی) پیشنهاد
میشود نهاد تسهیلگر و عوامل اجرایی درمورد توجیه مردم محل در ارتباط با همة بخشها تالش بیشتری کنند؛ زیرا
بازآفرینی بستهای شامل چهار بخش است و تأکید بر یک بخش و غفلت از سایر بخشها به اجرای ناقص بازآفرینی
شهری پایدار منطقه منجر خواهد شد و نتیجة مورد نظر به دست نخواهد آمد.
 .0به دلیل اینکه مشارکت ساکنان مبنای اصلی شروع و ادامة بازآفرینی شهری پایدار و اعتماد نیز پایة مشارکت
مردمی است ،باید ابتدا در میان مردم با گفتوگو و مشورت با آگاهان محلی و متخصصان ،اعتماد الزم ایجاد و سپس
پروژه آغاز شود؛ زیرا در این طرحها بدون مشارکت نتیجة مناسبی بهدست نمیآید.
 .1در بازدیدهای میدانی ،ساکنان محلههای بافت فرسوده و غیررسمی ،نگران امنیت مالکیت و سرپناه خود در جریان
بازآفرینی محله بودند ،اما در صورتی که اطمینانخاطری به مالکیت و حفظ سرپناه خود پیدا کنند ،میزان مشارکت بیشتر
و عملیات اجرایی آسانتر میشود.
 .8مشکالت اقتصادی یکی از مهمترین مشکالت مردم مناطق بافت فرسوده و غیررسمی است .در صورتی که در
جریان عملیات اجرایی از نیروی کار مردم این محلهها استفاده شود ،منافع اقتصادی طرح برای ذینفعان افزایش مییابد
و مردم این محلهها احساس همدلی و مشارکت بیشتری با مجریان خواهند داشت.
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