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 A B S T R A C T 
 

  

A R T I C L E I N F O 
 

 

Even though the old and historical tissues of the city were once the beating 

heart and the factor of prosperity of the urban system, but with the isolation 

of these tissues, the entire city has been affected by it and has become one of 

the biggest challenges of the city. The worn-out textures of the city can 

create harmful and irreparable effects. For this purpose, it is necessary to 

take a forward-looking look at the regeneration of worn-out tissues and 

examine the importance/ performance of regeneration policies in order to 

determine the best programs for regeneration while specifying the 

performance gap. Therefore, based on the descriptive-analytical method, the 

current research has analyzed 40 indicators that have been obtained based on 

the background, theoretical foundations and field studies using forecasting 

software to determine the position of the indicators and their effects on each 

other, key factors and Probable regeneration scenarios are determined, and 

the importance/performance of factors affecting regeneration has been 

analyzed. Since the research was expert-oriented, the target sample was 

selected based on the targeted method (snowball) in the number of 20 

people. The results of the research have shown that the regeneration pattern 

of the worn-out tissues of Urmia city in the Mi'kmaq environment followed a 

linear trend, which indicated the instability of the regeneration situation, and 

the possible regeneration conditions in the future of this city indicated the 

possibility of the realization of unfavorable scenarios, because the 

importance and According to the findings, the performance of important 

factors in regeneration have shown a great difference, and less attention has 

been paid to the main factors of regeneration of worn tissues in practice. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Today, worn-out tissues have become to 

separate areas with a lot of antiquity and 

worn-out tissues have created the economic 

recession and many problems for residents 

in access to new infrastructure and 

transportation services. Therefore, various 

policies have been proposed; in order to 

solve problems, the most accepted approach 

in organizing worn-out tissues is 

regeneration. Regeneration means reviving, 

Revived and renewed which in urban 

studies means improving the situation of 

deprived areas in different aspects. For this 

purpose, the present study trying to define 

the pattern and possible situations of 

regeneration of worn-out textures of the 

city for the purpose of explanation the 

factors of regeneration of worn-out tissues 

in Urmia and then examine the importance 

and function of key factors to specify 

existing regeneration policies and programs 

move in the direction of a comprehensive 

regeneration or not. 
 

Methodology 

The present study has been applied in terms 

of purpose and it is descriptive-analytical in 

terms of data collection. Data collection has 

been done in two ways; documentary - 

library and field studies. In this research, 40 

regenerative factors have been extracted by 

Delphi method in the form of three factors 

(economic, socio-cultural and physical-

spatial) in MicMac software and analyzed 

according to experts, and then the key 

factors are extracted and possible 

regeneration scenarios of Urmia city have 

been identified in the future horizon. 

Finally, the Analysis of importance & 

performance of key factors in regeneration 

of Urmia has been done using the IPA 

model. The purpose of this study is the 

Analysis of importance & performance of 

key factors in regeneration of worn-out 

urban texture and is based on the opinion of 

experts; the sample selected was based on 

experts for analysis. It should be noted, For 

example, there are no restrictions for 

experts according to researchers and there 

is no specific formula and limit for it, in 

other research based on experts 10 to 20 

people are considered according to Mr. 

Saati like the Ahp and Anp methods, in the 

present study, a sample of 20 people was 

used purposefully (snowball) selected. 

 
 Results and discussion 

The present research has been done Purpose 
the analysis of importance & performance 

of key factors in regeneration of worn-Out 

texture of urmia City, it identifies the 

priority, importance and performance of 

each of the indicators and Identifies the first 

priorities in the reconstruction of the city of 

urmia. For this purpose, possible 

regeneration situations are analyzed using 

foresight software the results of the chart 

show the unstable situation in regeneration 

of worn-Out texture of urmia City, So that 

the distribution process was diagonal of 

influential variables. In this context, 

Controller variables must be considered 
much more to achieve balance such as 

cultural-educational facilities, 

communication services-transportation, 

pollution reduction, and two-dimensional 

variables must be promoted to the level of 

influential factors that the balance is not 

lost in the regeneration of worn tissues. In 

this regard, in answer to the question; what 

are the most important key factors in 

regenerating the worn-out tissues of Urmia? 

It must be said that, 10 indicators 

(Investment, employment, income, lifespan, 

welfare services, historical monuments, 

communication services, partnership, 

pollution and water quality) have been 

identified, as key factors from the sum of 

direct and indirect effects of factors which 

show possible future situations using the 

hypotheses made. The research results 

show 13 compatible scenarios with 130 
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possible modes. In the meantime, 

unfavorable situations have been more than 

the sum of situations at the rate of %65 and 

have a high coefficient of realization at the 

rate of %50 which have the following 

characteristics; Bedding is reduced to invest 

in worn-Out tissues and caused a decrease 

and the loss of direct and indirect jobs 

related to recreation, subsequently, the 

ground for reducing the income of the 

residents has been provided in the worn-

Out tissues of Urmia. 

 

Conclusion 

The research findings indicate the 

realization of unfavorable situations in the 

reconstruction of the worn-out tissues of 

Urmia city; this issue may be due to 

incorrect execution in regeneration policies, 

because the attention and intervention in 

worn tissues and promotion of these tissues 

has been considered for decades. But the 

findings show the possibility of unfavorable 

situations from the futuristic model. 

Accordingly, the present study has tried to 

examine the importance and function of 

regeneration from influencing factors and 

practical measures to be considered from 

regeneration institutions and specify 

differences in importance and performance. 

In this regard, the results have shown that 

there was no consistency between 

importance and performance, the main 

factors of regeneration, as the high-

importance components were in a very 

weak position, in terms of performance. In 

contrast, policies have been implemented in 

these contexts to widen the passages and 

reduce pollution at great expense which is 

considered as a loss of resources to recreate 

the worn-out textures of the city. In this 

regard, in answer to the question; what are 

the first priorities for the reconstruction of 

worn-out structures in Urmia? It must be 

said that indicators of public participation, 

employment and income, and welfare 

services are the first priority for 

regeneration based on the findings of the 

model, with the activity of residents who 

have existed in the past in these contexts of 

historical value and today it is declining, it 

can flourish in tourism activities. In this 

regard, it can lead to feedback for example, 

creating job opportunities, increasing 

income and financial resources, motivating 

investment, feeling cultural identity and 

belonging, and consequently improving the 

environment. Regarding unofficial textures, 

it should be said that the main inhabitants 

of this area decided to emigrate due to lack 

of attention and poor organization of these 

textures and the inhabitants of these areas 

are mostly immigrants and has created a 

different demographic composition 

compared to other sections and has replaced 

people in these areas with a lower social 

base and income, this alternative group was 

also not interested in intervening due to 

uniformity and low income and are satisfied 

with the minimum accommodation 

facilities. Therefore, empowerment of these 

tissues is necessary in the field of 

improving employment and income, 

recreational-welfare services. 
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ی فرسوده و تاریخی شهر اگرچه روزگاری قلب تپنده و عامل شکوفایی سیستم شهری هابافت
آن، متحمل آثار زیانباری شده  تحت تأثیر، مجموع شهر هابافتا رفتن این ، ولی با به انزواندبوده

توانند آثار یمی فرسوده شهر هابافت. اندشدهی شهر تبدیل هاچالشین تربزرگبه یکی از  است و
نگارانه به یندهآجبران ایجاد کنند. بدین منظور الزم است ضمن نگاه یرقابلغبار و با شدت یانز

های بازآفرینی موردبررسی قرار گیرند تا یاستسی فرسوده، اهمیت/عملکرد هابافت بازآفرینی
برای بازآفرینی مشخص گردند. براین  هابرنامهی شکاف عملکردی، بهترین سازمشخصضمن 

شاخص را که بر اساس پیشینه، مبانی  40تحلیلی، -اساس تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی
نگاری مورد تحلیل یندهآی افزارهانرمرا با استفاده از  اندآمدهدست  نظری و مطالعات میدانی به

ها بر یکدیگر، عوامل کلیدی و سناریوهای محتمل و اثرات آن هاشاخصقرار داده است تا جایگاه 
بازآفرینی مشخص گردند، همچنین اهمیت/عملکرد عوامل اثرگذار بر بازآفرینی تحلیل شده است. 

برفی( به  گلولهه محور بوده است نمونه مورد نظر بر اساس روش هدفمند )ازآنجاکه تحقیق خبر
اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که الگوی بازآفرینی شدهنفر انتخاب 20تعداد 

مک از روند خطی پیروی کرده که نشانگر ناپایداری یکمدر محیط  ی فرسوده شهر ارومیههابافت
های احتمالی بازآفرینی در آینده این شهر از احتمال تحقق یتوضعت و وضعیت بازآفرینی بوده اس

سناریوهای نامطلوب حکایت داشته است، چرا که اهمیت و عملکرد عوامل مهم در بازآفرینی بنابر 
ی فرسوده در هابافتو کمتر به عوامل اصلی بازآفرینی  انددادهها اختالف زیادی را نشان یافته

 عمل توجه شده است.
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 مقدمه

 ,Temiza ؛250: 1398و همکاران،  یرسول) یک سیستم پیچیده دارای کلیتی یکپارچه و پویا است عنوانبهشهر 

2015: 442 (Durdurana & شود )یمو متحول  کندیمکه در جریان چرخه حیات خود رشدKorkmaz & Balaban, 

شهر (. در چند دوره گذشته رشد شهرنشینی و 3: 1396نسب،  یکند )بخردیمتعریف  یاآستانهو برای خود  (1 :2019

از کل  2020که در سال یطوربه(، 144: 1396اران، کو هم کی)مل شتابان بوده است توسعهدرحالیی در کشورهای گرا

درصد  70حدود  2050شده است که برای سال بینییشپو  کردندیمدرصد در شهرها زندگی  56,2جمعیت جهان 

با تداوم سیکل حیات شهرها، عناصر شهری نیز  بنابراین (Parkinson, 2005:2کنند )هان در شهرها زندگی جمعیت ج

 & Korkmaz) کنندیمو پویایشان تغییر  دهندیم، تغییر نقش یابدیمیتشان افزایش کم، شوندیمدچار تحول 

Balaban, 2019: 1یهامنطقهفرسوده به  یهابافتروزه این ام کهطوریبه. شوندیمدچار فرسودگی  درنهایتکه  (؛ 

ساکنان از خدمات  یمندبهرهاند و رکود اقتصادی و مشکالت زیادی در امکان شدهیلتبدبا فرسودگی گسترده  جانکم

 .اندآوردهجدید به وجود  ونقلحملزیرساختی و 

با جمعیت بیش از هشت و نیم میلیون هزار هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد  67در حال حاضر در کشور ایران بیش از 

( و اگر با دیدی جامع به تمام ابعاد و عناصر 74: 1393محمد صالحی و همکاران، ) است شدهشناساییشهر  383نفر در 

مدیریت شهری را تعریف و  چارچوبتوسعه در  یهاتیاولو ترینمهمموضوع فرسودگی شهری نگریسته شود و قرار باشد 

( 3: 1396کرم دوست، ) رندیگیمقرار  هاآن نیتریاصلفرسوده در صدر  یهابافت، فرسودگی شهری و نماییم یبنددسته

 یهااستیس، شدهگفتهدر این راستا در جهت حل مشکالت  (.1: 1394، اصغرزاده) استکه نیازمند برخورد صحیح 

تا خالئی که در اثر  اندبودهلف در تالش مخت یهادولتسال،  50ی که برای بیش از اگونهبهاست؛  شدهارائهمختلفی 

  (. Lees & Melhuish, 2015: 244) است جبران کنند دادهرخفروپاشی این مراکز 

است شده یمعرف بازآفرینیفرسوده،  یهابافترویکرد مداخله در ساماندهی  نیتررفتهیپذین و متأخردر این چارچوب  

(Stryjakiewicz t al, 2018: 316 .)است نو شدنبه معنای جان دوباره بخشیدن، احیاء شدن و از  ینیبازآفر ( 

Christelle & Damidavičiūtė, 2016:17)  که در مطالعات شهری به معنای بهبود وضعیت نواحی محروم در

 یزیربرنامهیکی از راهکارهای مهم در امر  عنوانبهو  (Alpopi & Manole,2013: 179) استمختلف  یهاجنبه

یاز و یافتن موردنزیست، وضعیت اقتصادی و اجتماعی در مناطق یطمحبه دنبال اهداف در راستای ارتقای شهری، 

 ازآنجا بازآفرینیاهمیت بنابراین  (Dean & Trillo, 2019: 2) مشکالت شهری از طریق بهبود مناطق فرسوده است

 Chiu et)دارد یز مدنظر قرار نعی، اقتصادی منطقه را دارد بلکه رفاه اجتما تأکیدبر بعد کالبدی  تنهانهکه  شودیمناشی 

al, 2019: 2) ،یعمومبرای تحقق این مهم مستلزم مشارکت  درنتیجه (Chiu,2014: 66)  و هماهنگ  راستاهمو تالش

نوان چنین ع توانیممتفاوت و با اهداف متفاوت و یا حتی متضاد است. در همین راستا  یهاسازمانبازیگران با ساختار و 

 Mateoاست  یاگستردهو مورد تأیید  (Noring, 2019:125) خصوصی-، دولتییارشتهعملی چند  بازآفرینیداشت که 

& Cunat, 2015: 194))  است )شده یلتبدکه به بخش مهمی از سیاست شهریKamrowska-Zaluska,2016: 

 :Rita Dionisio, 2016شود )ه احیاء شهر منجر تواند بیم بازآفرینیطریق درگیر کردن ذینفعان کلیدی،  و از (1997

364 & Glackin.) 

 شدهانجام رانیا و جهان سطح در یمطالعات یشهرفرسوده  یهابافت بازآفرینی با رابطهپژوهش حاضر و در  یراستا در

 سهیمقا و با ر دادهقرا لیوتحلهیتجز موردرا  یشهر بازآفرینی یهایاستراتژ( 2017) 1هورتادو ویگرگور ید چنانچه است،

                                                                 
1 . De Gregorio Hurtado 



 231                                       ... های فرسوده شهریتحلیل اهمیت و عملکرد عوامل کلیدی بازآفرینی بافت /همکاران و  ادریق

و  نشدهحل یسنت صورتبه یشهر طیمح مشکالت هنوز که کنشان داد  مبتکرانه و یمشارکت کپارچه،ی هایروش

 .ردیبگ قرار یابیارز مورد دوباره دیبا ینونک یهابرنامهه کرد ک تأکید و است ماندهباقی

جه دست ین نتیشهری در گوانگژو، چین به ا رینیبازآففرهنگی  هایسیاست یز با بررسین (2020)و همکاران  1چین

باعث ایجاد  زمانهماما  اندکردهفرصتی برای احیای مجدد فرهنگ محلی ایجاد  یشهر بازآفرینی هایپروژهه کافتند ی

 هاپروژهن ینفعان در این منظور نقش بازیگران کلیدی و ذی. بداندشدهمختلف اجتماعی  یهاگروه تنش فرهنگی در بین

 ار مؤثر است.یو بس أثیرگذارت

قراردادند و  موردبررسیمشارکتی  فرهنگ بر تأکیدسبون را با یل شهری بازآفرینی ی( در پژوهش2021) 2فاالنگا و نونس

 ه اقداماتکدند یجه رسین نتیقراردادند و به ا تحلیل منطقه را مورد در اقتصادی -اجتماعی هایحل نابرابری یهاروش

 ند.کبرآورده  خوبیبهپروژه  اهداف مورد در را محلی جامعه ه انتظاراتکتوانسته است هنوز ن شدهانجام

 شهرکالنناکارآمد منطقه چهار شهرداری  یهابافتدر  بازآفرینی یهاتیقابلدر پژوهشی ( 1399عبدالهی و همکاران )

 بازآفرینی یهاپروژهسیل مناسبی جهت اجرای تبریز، پتان 4ه منطقه کج نشان داد یقراردادند و نتا یتبریز را مورد بازشناس

ه ک ی( در پژوهش1400اران )کو هم ین رسولیو همچن توجه جدی به آن نشده است بازآفرینیهای داشته که در طرح

 فرسوده یهابافت بالقوه یخطرها و امدهایپ ییشناسا قیطر از انجام شد؛ زنجان شهر فرسوده یهابافت بازآفرینی باهدف

آمده از دستبا توجه به نتایج به وند.ش بازآفرینی فرسوده یهابافت آن، اساس بر که ردندک ییعملگرها استخراج به اقدام

مرکز استان آذربایجان غربی و دومین شهر بزرگ در شمال غربی  عنوانبهشهر ارومیه  گفت که توانمیمطالعات مختلف 

گسترش  ازجملهیخته بوده است که باعث تحوالت زیادی سگلجامگذشته شاهد رشد شتابان و  یهاسالایران در 

مشکالت زیادی برای مدیران شهری،  شدنمطرحفرسوده و ناکارآمد در شهر بوده است، که نتیجه آن، باعث  یهابافت

اگرچه اولیه بررسی و اقدام توسط نهادهای مدیریت شهری گردیده است.  ضرورتبهشدن یلتبدشهروندان شده و باعث 

شهر  یلیتفض و باالدست هایطرح تاکنونناکارآمد شهر برای مسئوالن، مهم قلمداد شده است ولی  هایبافتله مسئ

 (.1: 1395، مالزادهمناسبی را در جهت توسعه و بهبود مناطق فرسوده شهری فراهم آورد ) اندازچشماست  نتوانسته ارومیه

فرسوده شهر ارومیه سعی داشته است که الگو و  یهابافت فرینیبازآی هامؤلفهتبیین  باهدفبدین منظور تحقیق حاضر 

فرسوده شهر را در قالب سناریو مشخص کند و سپس جهت درک دالیل تحقق  یهابافت بازآفرینیاحتمالی  یهاتیوضع

 یریگمیتصمبستر  درنهایتشود تا  بازآفرینی چنین سناریوهای اقدام به بررسی تفاضل اهمیت و عملکرد عوامل کلیدی

موجود  یهابرنامهو  هااستیسفرسوده قرار گیرد و  یهابافتساماندهی  اندرکاراندستمدیران و  یروشیپمناسب 

 یهابافت بازآفرینیحرکت کنند. در این چارچوب تحقیق حاضر با تبیین  بازآفرینیدر مسیر جامع و کلی  بازآفرینی

 ل دارد؛ذی سؤاالتفرسوده شهر ارومیه سعی در پاسخگویی به 

 ؟اندکدامفرسوده شهر ارومیه  یهابافت بازآفرینیعواملی کلیدی -

 ؟اندکدامفرسوده شهر ارومیه در آینده  یهابافت بازآفرینیاحتمالی  یهاتیوضع-

 ؟اندکدامفرسوده شهر ارومیه  یهابافت بازآفرینی یهاشاخصاولویت اول -

  

 مبانی نظری

کرمجو،  یاست )محمدشهری  یهابافتی یک بافت نسبت به کارآمدی سایر فرسودگی، ناکارآمدی و کاهش کارای

 درواقع(. 222: 1398و همکاران،  یشود )نقدیم، عدم تعادل و افول حیات شهری نظمییب(، که باعث 20: 1395

                                                                 
1 . Chen 

2 . Falanga & Nunes 
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 & Baekشود )یمشهر  یهابخشناکارآمدی عملکردی یک قسمت از بافت، باعث کاهش کیفیت زندگی در دیگر 

park, 2012:486). زوالناکارآمدی یک فرایند فزاینده، روبه (Rosemary et al, 2005: 1)،  دارای اثر تجمعی با روابط

شهر و مستعد کردن آن تا ابتال به بحران و ایجاد عدم  یریپذبیآسبازخوردی میان کارکردهای شهری است که موجب 

ابعاد کالبدی را شامل شده بلکه  تنهانهکه  .(Mirakhurli, 2016: 2) گرددیمتعادل در سطوح و وجوه متفاوت شهر 

با دخالت ذینفعان موضوعات شهری حاضر  ترینمهمو به یکی از  شامل مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی نیز بوده

ت ناکافی ناقص و معیوب، تسهیال ریزیبرنامهکه به علت ویرانی،  ایمحوطهپهنه ناکارآمد یعنی  شده است.تبدیلمختلف 

، وجود ساختارهای غیر رسانآسیب هایکاربریوجود ( 94: 1397، بیعندلو  یعلروشنبا کارایی ضعیف ) یا نامناسب

شده خالی یهانیزمفاقد خدمات شهری، متروکه یا دارای  (50: 1398اران، کو هم یالنترک) ن و میزان جرائم باالایم

 -1فرسود به سه گروه:  یهابافتدر این چارچوب  ،(Abdolahzade Fard, 2016: 1957 Reza Hassani &) باشد

 یاهیحاش یهابافت -3فاقد میراث شهری(، )شهری  یهابافت -2(، یخیتاردارای میراث شهری ) یهابافت

 یهابافتمصوبه عالی معماری و شهرسازی ویژگی ، که (23: 1397، ییدارا) شوندیممتمایز  غیررسمی( یهاسکونتگاه)

، بافتی است که حداقل یکی از شرایط ریپذبیآسآن بافت  تبعبه؛ بافت فرسوده شهری و کندیمسوده را چنین بیان فر

درصد بناها فرسوده نامناسب به لحاظ زیستی و سکونتی یا  50زیر را داشته باشد: ناپایداری: بافتی که حداقل  گانهسه

درصد بناهای آن غیر مقاوم بوده که دلیل آن فقدان سیستم  50داقل یگر بافتی است که حدعبارتبهباشد.  یریپذبیآس

 200درصد امالک آن مساحتی کمتر از  50مناسب و عدم رعایت موازین فنی است؛ ریزدانگی: بافتی که حداقل  یاسازه

یا با عرضی کمتر  و بستبنقبل از اصالح( آن )درصد عرض معابر  50نفوذناپذیری: بافتی که حداقل  متر را داشته باشند.

 (.134: 1399و همکاران،  یباشد )بزدرصد  30متر باشد یا ضریب نفوذپذیری آن کمتر از  6از 

است؛ تا خالئی که در اثر فروپاشی مراکز  شدهارائهمختلفی  یهااستیس شدهگفتهدر این راستا در جهت حل مشکالت 

مختلف مداخله  یهاوهیشبرای این منظور  ،(Lees & Melhuish, 2015: 245)بود، جبران کنند  دادهرخفرسوده شهرها 

 .باشدیم 1جدول اقدامات به شرح  یهاوهیشکه اهداف و  انددادهرا ارائه 

 

 ناکارآمد شهری هایبافتانواع مداخله در  .1جدول 

 عملکرد سال رویکرد

 دخالت در بافت کالبدی شهرها در مقیاس وسیع 19قرن  انقالب پیامدهای
 شهری منطقه بندی، جبریت تکنولوژی و طلبانهفرصتنوسازی  1950 بازسازی شهری

نه  تغییر نگرش از توجه کالبدی صرف به نگرش اجتماعی و اقتصادی تنها در اندیشه و 1960 سازی شهری باز زنده
 در عمل

 کالبدی به بعدتوانمندسازی اجتماعی در کنار توجه  1970 نوسازی شهری

 تا عمل پردازیدر نظریهبر نقش مشارکت بیشتر  تأکیدرویکرد جدید با  1980 توسعه مجدد

 بر مبنای محوریت اجتماعی گراعملرویکرد به نوسازی در قالب یک نگاه جامع و  1990 شهری بازآفرینی

 بر اهمیت طراحی کالبدی تأکیدبا  بازآفرینی هایسیاستتداوم  2000 نوزایی شهری

 (104: 1398و همکاران،  دفریمؤ؛ 95: 1397و عندلیب،  علیروشن؛ 28: 1396، کرم دوست)منبع: 

 

 هایارزشاولیه بیشتر بر حفظ اصالت و  هاینامهتوصیهفرسوده در ابتدا صرفاً کالبدی بود و در  هایبافتدخالت در 

فرسودگی  ازآنجاکه(. اما 145 :1398، محمدزادهو  زادهآقایی) شدمی تأکیدمعماری و مواد و مصالح  -تاریخی، کالبدی 

 ,Jose Rua et al) باشدمی( زیستی-، اقتصادی، فرهنگیاجتماعی) گوناگونی هایجنبهو دارای  نیستشهر صرفاً کالبدی 

موسوی نژاد،  سادات) استرا نیز متفاوت کرده  هاحلراه ارائهفرسوده و  هایبافترویکردهای مواجهه با  (3 :2019

 بازآفرینی (.Ruijsbroek et al,2019: 156است )بوده  بازآفرینیآن  نیتررفتهیپذو  نیدتریجدراستا در این  (،3: 1395
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بحرینی و است )به معنای احیاء کردن، جان دوباره بخشیدن، احیا شدن، از نو رشد کردن،  Regenerateشهری از ریشه 

 هادولتفضایی اتخاذ شد، زیرا -صرفاً کالبدی یهاامهبرن(. این رویکرد به دنبال عدم موفقیت اجرای 18: 1393همکاران، 

باشد  اثریب تواندیماقتصادی  -نوسازی اجتماعی زمانهمدر نوسازی شهری بدون روند  یگذارهیسرمادریافتند که 

(Kotze & Vries,2019: 63.)  بنابراین این رویکرد تنها به دنبال احیای مناطق متروکه نیست، بلکه با مباحث

، کنندیمیرنشین زندگی فقبخصوص برای کسانی که در محالت  همچون اقتصاد رقابتی، کیفیت زندگی یتردهگستر

شود یممحیطی، فرهنگی را شامل یستزو ابعاد اجتماعی، اقتصادی،  (124: 1399محمدی و همکاران، دارد )سروکار 

بر پایداری  تأکیدراهبردی بلندمدت با  اندازچشم: از اندعبارتآن  ترینمهم ( و46: 1399و همکاران، )پوراحمد 

اجتماع محلی بجای نوسازی  محیطییستزابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  همهبر ارتقای  تأکید؛ محیطییستز

اجرایی اولیه همسو با تغییر شرایط اقتصادی،  یهابرنامه یریپذانعطاف (Dean & Trillo, 2019: 2صرف )کالبدی 

رفع  ینهدرزم محوراجتماعبر رویکرد  تأکیدفرد بودن مکان؛ با و مدیریتی؛ قبول منحصربه محیطیتیسزاجتماعی، 

بر نقش جوامع محلی؛ وجود تعامل و مشارکت بیشتر میان بازیگران و  تأکیدفرسودگی شهری؛ مشارکت ذینفعان با 

از  یرأوطلبانه؛ تالش برای اطمینان از همدولتی، خصوصی و دا گذارییهتعادل و موازنه میان سرما ردرگی یهادستگاه

 ,Kotze & Vriesاست ) بازآفرینیمشارکت ممکن و هم بخشی تمام ذینفعان دارای منفعت قانونی در  ینترکاملطریق 

شگرف نهفته در این مناطق که با  یهسرماعنوان داشت که توجه به این مهم و نیز  توانمیاین راستا  در .(63 :2019

ی رویکرد سوبهاین بخش را  یزانربرنامهو  گذارانیاستسدم و حضور آنان در این فرایند شکوفا خواهد شد، مشارکت مر

 هاییتفعالکه باعث موفقیت مردم در ینا برمشارکت پایدار و گسترده مردم رهنمود کرده است. مشارکت عالوه 

را که در محصول نهایی مشارکت است، افزایش  و دانش مردم هامهارت، اعتماد، شودیمیمشان خودتنظخودگردان و 

 .(Ansarimanesh, 2018:12) گرددیم بازآفرینیو باعث شناسایی ذینفعان  دهدیم

یک پراکسیس یا تجربه شهری به معنی  عنوانبه بازآفرینیاذعان داشت که  توانیمچنین  یبندجمعبنابراین در یک 

اقتصادی مثبت و پویا است. که در آن مردم -اجتماعی یهافرمو بازتولید کالبدی  نظم دهیپاسخگوی به زمان در قالب 

را یکپارچه و از پایین به باال  مداراجتماع بازآفرینی یهابرنامهو  سازندیمیا از نو  کنندیمعرصه زندگی عموم خود را خلق 

 یهاحلراهچوب امکان ارائه و توسعه . در این چاردهدیمرا شامل شود، بسط و توسعه  نفعیذی که همه افراد صورتبه

 جانبههمهتا باعث بهبود  دهدیمتشکیل  نفعیذاز همه گروهای  هایییومکنسرسو  دهدیمبلندمدت و پایدار را افزایش 

، برای شهریدرونوضعیت اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی محل شود و ضمن تالش جهت استفاده بهینه از امکانات بالقوه 

 قدیم و بازگرداندن حیات اجتماعی و رونق اقتصادی اولویت قائل شود. احیای بافت

 

 روش پژوهش

ی اطالعات به دو آورجمعتحلیلی بوده است. -ی داده توصیفیگردآور ازنظرهدف کاربردی و  ازنظرنوع تحقیق حاضر 

به روش دلفی  بازآفرینی شاخص 40 یقتحقی و میدانی صورت گرفته است. در این اکتابخانه -یاسنادصورت 

و با توجه به  MICMAC یطمحفضایی در -فرهنگی، کالبدی -اقتصادی، اجتماعیعامل شده و در قالب سه استخراج

اقدام به شناسایی سناریوهای محتمل بازآفرینی شهر  اند، سپس عوامل کلیدی استخراج وشدهیلتحلنظرات کارشناسان 

عملکرد عوامل کلیدی بازآفرینی شهر ارومیه  -یت اقدام به تحلیل اهمیت. درنها(1)شکل شده است  ارومیه در افق آینده

ی هابافتتبیین اهمیت/عملکرد عوامل کلیدی بازآفرینی  شده است. ازآنجاکه هدف پژوهش حاضرIAP با استفاده از مدل

الزم ور بوده است. خبره مح صورتبهوتحلیل یهتجزی مبتنی بر نظر کارشناسان است، نمونه انتخابی برای شهرفرسوده 
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و فرمول و  (Baby, 2013: 2) ی محققان هیچ محدودیتی وجود نداردهاافتهی بنا بر خبره محوربه ذکر است برای نمونه 

 هیبر پای دیگر که هاقیتحقدر  .(Melillo & Pecchia, 2016: 3است )حد مطلوب خاصی نیز برای آن تعیین نشده 

 بیعندلاست ) شدهگرفتهنفر در نظر  20تا  10نظر آقای ساعتی  بنا بر، ANPو  AHPچون روش  اندبودهخبرگان استوار 

اند، شدهگلوله برفی( انتخابهدفمند )نفری که به روش  20ضر از نمونه (، در این راستا در تحقیق حا42: 1396و سلیمانی،

 شده است.استفاده

 
 ی فرسوده شهر ارومیههابافت. مدل مفهومی بازآفرینی 1شکل 

 

 موردمطالعهمحدوده 

ومیه، در کیلومتری دریاچه ار 18شهر ارومیه، مرکز شهرستان ارومیه و مرکز استان آذربایجان غربی است که در فاصله 

(، در سال 61: 1395، ارانکو هم روستاییاست )کیلومتر قرارگرفته  30و عرض کیلومتر  70به طول  یاجلگهداخل 

دارای موقعیت  1332هکتار در ارتفاع  10548نفر جمعیت داشته است. این شهر با مساحت  736224حدود  1395

ز آمار کمر) شده استنفر در کیلومترمربع واقع 14000م جمعیت استقراری مناسب بوده و تقریباً در میانه استان با تراک

هزار  3رای قدمت بیش از که دا گرددیم(. این شهر، دومین شهر بزرگ در شمال غرب ایران محسوب 1: 1395، رانیا

حت هکتار مسا 200هزار و  11برآوردهای شهرداری ارومیه از  بر اساس (.83: 1395سلیمانی و همکاران، ) سال است

 باشندیمهکتار بافت تاریخی  330است، و از این میزان  قرارگرفتهفرسوده  یهابافتهکتار آن در  417شهر ارومیه 

 (.2ل ک)ش (1: 1399ارومیه،  یشهردار)
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 موقعیت جغرافیایی شهر ارومیه .2 شکل

 

 هابحث و یافته

 یشهر فرسوده یهابافت بازآفرینی لیتحل در مؤثر هیاول عوامل

 شناسایی با و شدهگرفته کار به شهری ریزیبرنامه مختلف هایعرصه در نوین رویکردی عنوانبه نگارییندهآ زهامرو

 مصون امروزی تحوالت و تغییر پرشتاب امواج مقابل در غافلگیری از را ریزبرنامه سیستم، آینده بر مؤثر کلیدی عوامل

 رویکرد با نوین ریزیبرنامه به نیاز و نبوده مستثنا امر این از شهری دهفرسو یهابافت بازآفرینی بیندراین. داردمی نگه

 اولیه عوامل تا است آن بر پژوهش این. شودمی احساس شدتبه آتی، تحوالت با مؤثر شدنرو روبه برای نگارییندهآ

فاقد میراث شهری،  یهابافت، دارای میراث شهری یهابافتدر سه گروه  فرسوده یهابافت بازآفرینییند بر فرآ تأثیرگذار

 آثار دربرگیرندهای هستند که هتباف یشهر راثیم یدارا یهابافتکند.  ییشناسارا  ارومیهشهر  اییهحاش یهابافت

و گذشته خود  یهای فرهنگجوامع از ارزش یتوانند در آگاههستند که می جایگزین ناپذیریمانده از گذشته و  جایبه

که از میراث گذشتگان در بستر  شودیم( بنابراین شناسایی این عوامل باعث 57: 1396اران، کمو ه یبیحب) کندکمک 

هستند که در  ییهابافت یشهر راثیفاقد م یشهر یهابافت، و (23: 1397، ییدارامداخله و ساماندهی استفاده گردد )

استحکام و خدمات  ،یمنیاز ا یبرخوردار ازنظرما اند؛ او قانونی یرسم تیمالکی شهرها قرار دارند، دارا یمحدوده قانون

باال هستند، اما به  یهایتوانمند یدارا هابافت(. بنابراین این 57: 1396اران، کو هم یبیحب) دچار کمبود هستند یشهر

های هسکونتگا) یاحاشیه یهابافت، اما (23: 1397، ییدارادلیل خارج شدن از چرخه حیات شهری، ارزش کمتری دارند )

 یهای شهرخدمات و زیرساخت ،یاجتماع تیاستحکام، امن ،یمنیا ، فاقداندشدهساختهخودرو با سرعت ، (یررسمیغ

مناسب با  اندنتوانستهدر همین چارچوب با توجه تحوالت سریع، بخش بزرگی از شهرها به علت فرسودگی، باشند می

این اساس مداخله  به سطح نازلی رسیده است، بر هاآنندگی در کیفیت ز درنتیجهکنند  یدهخدماتمحیط پیرامون خود، 

این اساس ضمن  (، بر63: 1398، طالشی انبوهی)جهت ساماندهی و تجدید حیات دوباره ضروری است  هابافتدر این 

 سیرماتم یردن اثرات مستقکو مشخص  2 به شرح جدول سه گروه یاد شده بازآفرینیشناسایی عوامل اولیه اثرگذار در 

 تعیین به بعد اقدام مرحله در و استخراج را سیستم آینده روند بر تأثیرگذار کلیدی عوامل سعی شده است(، 3 جدول)

 مطلوب سناریوهای شناسایی و سناریونویسی به اقدام سپسو  کند ارومیه شهر فرسوده یهابافت بازآفرینی یهاگمانه

 در)عامل  40تعداد  در این بخش روشن گردد. هاآن تأثیرا ضریب تحقق هریک از عوامل، ب تا احتمال شود آن برای

 :شدند استخراج ،2 جدول به شرح( فضایی -کالبدی فرهنگی و -اجتماعی اقتصادی، هایحوزه
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 ذینفعان عملکرد و نقش بر تأکید با ارومیهشهر  فرسوده یهابافت بازآفرینیبر  مؤثر اولیه عوامل. 2جدول 

و همکاران،  زادهیوسف؛ 1399:187فنی و همکاران،  ؛167: 1396و همکاران،  پوراحمد؛ 93: 1397سرور و همکاران، )منبع: 

1399: 306) 

 

 یس. مشخصات اثرات مستقیم ماتر3 جدول

ابعاد 
 ماتریس

های درصد خانه جمع هاتعداد سه تعداد دوها هاتعداد یک تعداد صفرها تعداد تکرار
 67 1073 329 375 286 527 2 40 پرشده

  

شناسی نحوه توزیع و پراکنش متغیرها در صفحه پراکندگی، حاکی از میزان پایداری و ناپایداری سیستم است. در روش

های ناپایدار معروف های پایدار و سیستمسیستم یهانامکه به این ،شدهوع از پراکنش تعریفمیک مک درمجموع دو ن

های ناپایدار وضعیت پیچیده اما در سیستم؛ های پایدار جایگاه و نقش هرکدام از عوامل مشخص استهستند. در سیستم

را کمی با مشکل مواجه  هاآنهند که شناسایی دبوده و متغیرها حالت میانی از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را نشان می

توان دریافت که (، می4)شکل  ارومیهفرسوده شهر  یهابافتسازد. با مشاهده صفحه پراکنش متغیرها بر روند آینده می

 منظور بنابراین سیستم دارای وضعیت ناپایدار است. بدین؛ اکثر متغیرها حول محور قطری صفحه پراکندگی هستند

 متغیرها باشد؛ اینیم تأثیرگذارکننده یا یینتعاولین متغیر شامل متغیرهای  که کرد را شناسایی متغیرها از دسته 5 توانمی

 و دارند قرار پراکندگی صفحه غرب شمال ناحیه در که تأثیرگذارند متغیرهای تریناصلی ورودی، متغیرهای عنوانبه

متغیرهای دووجهی  .اندقرارگرفتهدر این گروه  عامل 4، در این میان تاس وابسته هاآن به شدتبه نیز سیستم پایداری

 از. کرد دنخواه ایجاد را متغیرها سایر واکنش متغیرها این روی بر عملی هرو  هستند باال تأثیرپذیری و تأثیرگذاری دارای

 جزء مختلفهای گروه در عامل 10 تعداد ،ارومیه شهر فرسوده یهابافت آینده روند بر تأثیرگذار اولیه عامل 40 مجموع

این متغیرها قابل  ،(4شکل ) شوند. متغیرهای تنظیمی در اطراف مرکز ثقل قرار دارندمی محسوب یدووجه متغیرهای

در متغیرهای تأثیرپذیر یا نتیجه  .اندشدهشامل را عامل  5 تعداد که و یا دووجهی هستند تأثیرگذارارتقا به متغیرهای 

 شناسه شاخص مؤلفه شناسه شاخص مؤلفه

ی
صاد

اقت
 

 V1 اشتغال

ی
اجتماع

-
ی

فرهنگ
 

 V21 تخلفات اجتماعی

 V22 تراکم جمعیت V2 درآمد

 V23 ورزشی V3 بیکاری

 V24 (گروهی-خودیارمشارکت ) V4 ارزش زمین

 V25 خاطرتعلق V5 قیمت مسکن

 V26 اعتماد اجتماعی V6 بهااجاره

 V27 اجتماعی تعامالت V7 دسترسی به بانک

 V28 میزان آلودگی V8 در محله گذارییهسرماتمایل مردم به 

 V9 نزدیکی به مرکز شهر

ی
کالبد

-
ی

ضا
ف

 

 V29 هایکاربرسازگاری 

 V30 فضای سبز V10 اخذ مجوز

 V31 بایر -خالی هایینزم V11 خدمات رفاهی

ی
اجتماع

- 
ی

فرهنگ
 

 V32 جاری یهاآب -آبراههوضعیت  V12 امنیت توسط نیروهای انتظامی

 V33 تاریخی آثارمیزان  V13 امنیت توسط مردم

 V34 پارکینگ V14 وجود کتابخانه عمومی

 V35 کیفیت ابنیه V15 درمانی-مرکز بهداشتی

 V36 ساخت ابنیه V16 تبلیغات –اغتشاش بصری 

 V37 تعداد طبقات V17 امکانات تفریحی

 V38 عمر ابنیه V18 یآموزش–امکانات فرهنگی 

 V39 پوشش مصالح معابر V19 ونقلحمل -خدمات ارتباطی

 V40 عرض معابر V20 ترافیک



 237                                       ... های فرسوده شهریتحلیل اهمیت و عملکرد عوامل کلیدی بازآفرینی بافت /همکاران و  ادریق

 تأثیرگذاری دارای یرهامتغاین . باشدمی تأثیرپذیری –یرگذاریتأث پالن شرقی جنوب ،4شکل  در غیرهامت این جایگاه

، قرار دارند خروجیمتغیرهای  درنهایت. باشندیم عامل 2تعداد این متغیرها  .هستند باال بسیار تأثیرپذیری و پایین بسیار

 متغیرها پراکندگی صفحه غرب جنوب قسمت در که هستند ینیپای تأثیرپذیری و تأثیرگذاری میزان دارای متغیرها این

که در دو  اندبودهعامل  10 متغیرهاتعداد این  .کنندنمی ایجاد متغیرها دیگر بر واکنشی گونههیچ متغیرها این .اندقرارگرفته

 (.4)جدول  باشندیمونی اهرم ثان متغیر 6مستقل و  متغیر 4. در این راستا اندشدهتقسیمگروه مستقل و اهرم ثانونی 

 

 
 بر همدیگر هاشاخصمستقیم  تأثیر .3شکل 

 

 
 بازآفرینیاثرگذار در  یهاشاخصچگونه پراکنش  .4شکل 

 

 فرسوده یهابافت بازآفرینی یهاشاخصوضعیت . 4جدول 

 شاخص متغیرنوع 

 اشتغال -، میزان آلودگیونقلحمل -ی، خدمات ارتباطیآموزش–امکانات فرهنگی  کنندهکنترل

 دووجهی

در محله، قیمت مسکن، خدمات رفاهی، امکانات تفریحی،  گذارییهسرمادرآمد، تمایل مردم به 
 تاریخی، کیفیت ابنیه، عمر ابنیه آثار، میزان خاطرتعلق، (گروهی-خودیارمشارکت )

 درمانی-ارزش زمین، مرکز بهداشتی

 معابر، تعداد طبقاتبایر، عرض  -خالی هایینزم، بهااجاره تأثیرپذیر

 مستقل
 جاری یهاآب -امنیت توسط نیروهای انتظامی، اغتشاش بصری، تخلفات اجتماعی، وضعیت آبراهه

 بیکاری، دسترسی به بانک، امنیت توسط مردم، وجود کتابخانه عمومی

 اعتماد اجتماعی، تعامالت اجتماعی، فضای سبز، پارکینگ تنظیمی
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 هیاروم شهر فرسوده هایبافت بازآفرینیبر انتخاب عوامل کلیدی مؤثر 

 ارومیه شهر فرسوده یهابافت بازآفرینی آینده روند بر و یکدیگر بر هاشاخص غیرمستقیم و مستقیم تأثیرگذاری میزان

 سیستم آینده روند بر مؤثر کلیدی عوامل عنوانبه عامل 10 ،تأثیرگذار اولیه عامل 40مجموع  از درنهایت. شد مشخص

 کلیدی هایپیشران. اندشده تکرار غیرمستقیم و مستقیم تأثیرگذاری روش دو هر در عوامل این همه که شدند ابانتخ

 :هستند 5ل کش شرح به غیرمستقیم و مستقیمدرروش  یموردبررس عامل 40 میان از تأثیرگذار
 

 
 فرسوده ارومیه یهابافت بازآفرینیعوامل کلیدی  .5 شکل

 

 هاوتحلیل سناریوتجزیه

 N*N متقاطع ماتریس بازآفرینی یندهآبر روند  هابندی آنفرضیهو از تعیین عوامل کلیدی  در این بخش از پژوهش بعد

 این طرح با هاآن. است قرارگرفته متخصصان اختیار پاسخگو در نحوهبه همراه راهنمای  یاپرسشنامهصورت بهو  طراحی

 سایر عدم وقوع یا وقوع بر تأثیری چه بیفتد اتفاق کلیدی عوامل روییشپ هایوضعیت از یک هر اگر» که سؤال

 و تأثیربی توانمندساز، ویژگی سه اساس بر پرسشنامه تکمیل به «داشت؟ خواهد دیگر عوامل روییشپ هایوضعیت

 عوامل روییشپ هایوضعیت از هرکدام تأثیرگذاری میزان+ 3 تا -3 بین ارقامی درج با و کردند اقدام محدودیت ساز

 افزارنرم به ورود برای هاداده ،هاآن از ساده میانگین گرفتندر نظر  با سپس. کردند مشخص بازآفرینی آینده بر را کلیدی

 شدند. ویزارد آماده سناریو

 سناریو 7سناریوهای قوی: -

 13سناریوهای باورکردنی با سازگاری باال: 

 سناریو 257سناریوهای ضعیف: 

، باشندیمبوده و سناریوهای ضعیف دارای حجم باالی از حاالت  اعتمادغیرقابلقوی دارای ضرایب سناریوهای  ازآنجا

 یوهایسنار منطقی است سناریوهای باورکردنی که دارای سطح باالی از سازگاری هستند مورد تحلیل قرار گیرند.

 دارد. این وجود ارومیه شهریشروی پ دنیباورکر سناریوی 13 درمجموع (یباورکردن یوهایسنار) باال سازگاری محتمل با

 اندشدهاستخراج دیگر عوامل از یک هر هایوضعیت با ارتباط در عوامل از یک هر هایوضعیت بین کنشیهم از سناریوها

در درجات احتمال ( قرمز بارنگ بحرانی زرد، رنگ به ایستا سبز، بارنگ مطلوب) هاییتوضع با یو محتمل،سنار 13و این 

 .است مشاهدهقابل 5جدول که در  ،اندبودهمتفاوت  تحقق
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 سناریو هر تفکیک به کلیدی عوامل از هریک وضعیت .5جدول 
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حالت با ضریب  37درصد( مطلوب،  9/6) یبضرحالت با  9حالت ممکن در سناریوهای محتمل،  130از مجموع 

هده . همچنان که مشااندداشتهدر وضعیت بحرانی قرار  درصد( 62/64)حالت با  84درصد( در حالت ایستا،  46/28)

 .اندداشتهنامطلوب بیشترین فراوانی را  هاییتوضع گرددیم

 

 ضرایب تحقق سناریوهای سازگار

مطلوب، ایستا و گانه )سه هاییتوضعفرسوده شهر ارومیه در  یهابافت بازآفرینیبررسی ضرایب تحقق سناریو 

درصد بوده  50ب احتمال تحقق باالی در وضعیت مطلوب تنها یک سناریو دارای ضری: اندبوده لیذنامطلوب( به شرح 

سناریو دارای  11بحرانی( نامطلوب )اما در وضعیت  است. شدهگزارشحالت ممکن مطلوب  10حالت از  8است و در آن 

نامطلوبی را به  حالت ممکن 10حالت از  9درصد بوده و در این میان سناریو شش با  50وضعیت احتمال تحقق باالی 

، سناریوهای نامطلوب بیشترین فروانی را به لحاظ تحقق به خود هایافته بر اساس. بنابراین خود اختصاص داده است

 (.6)جدول  انددادهاختصاص 
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 فرسوده شهر ارومیه یهابافت بازآفرینیضرایب تحقق سناریوهای سازگار  .6جدول 

 هاوضعیتضرایب  مطلوب هایوضعیت بحرانی هایوضعیت
به  هاوضعیتتعداد 

  کیکتف
درصد 
شرایط 
 بحرانی

حداکثر 
شرایط 
 بحرانی

میزان 
شرایط 
 بحرانی

درصد 
 مطلوبیت

امتیاز 
آلدهیا  

میزان 
 مطلوبیت

3-  1 3 

ی
ران

بح
 

ستا
 ای

ت
وبی

طل
 م

S 

0 30-  0 80 30 24 0 2 24 0 2 8 S1 
80-  30-  24-  10 30 3 24-  1 3 8 1 1 S2 
70-  30-  21-  0 30 0 21-  3 0 7 3 0 S3 
50-  30-  15-  0 30 0 15-  5 0 5 5 0 S4 
70-  30-  21-  0 30 0 21-  3 0 7 3 0 S5 
90-  30-  27-  0 30 0 27-  1 0 9 1 0 S6 
60-  30-  18-  0 30 0 18-  4 0 6 4 0 S7 
60-  30-  18-  0 30 0 18-  4 0 6 4 0 S8 
70-  30-  21-  0 30 0 21-  3 0 7 3 0 S9 
70-  30-  21-  0 30 0 21-  3 0 7 3 0 S10 
60-  30-  18-  0 30 0 18-  4 0 6 4 0 S11 
80-  30-  24-  0 30 0 24-  2 0 8 2 0 S12 
90-  30-  27-  0 30 0 27-  1 0 9 1 0 S13 

 

فرسوده شهر ارومیه بیشتر از دیگر  یهابافت بازآفرینیبا توجه به اینکه ضرایب تحقق سناریوهای نامطلوب برای آینده 

تا  است شدهپرداخته IPAبوده است، در اینجا به تحلیل اهمیت / عملکرد عوامل کلیدی در چارچوب مدل  هایتوضع

 (.7جدول خص گردد )مش بازآفرینی اهمیت و عملکردمیزان شکاف 

 

 هر ارومیه اشفرسوده یهابافت بازآفرینیتفاضل اهمیت/عملکرد عوامل کلیدی  .7جدول 

 اهمیت عملکرد تفاضل
 عوامل کلیدی شناسه

P-I P I 

3/1- 3 3/4 A ود خدمات رفاهیببه 

4/0- 8/2 2/3 B  گذاریسرمایهتمایل مردم به 

1/0 6/3 5/3 C  تاریخی هایجاذبهبهبود 

9/2- 2 9/4 D  گروهی(-خودیار)مشارکت 

1- 8/3 8/4 E حمل و نقل-خدمات ارتباطی 

3/1- 2/3 5/4 F افزایش درآمد 

2- 2 4 J افزایش اشتغال 

1/0 4/2 3/2 H آموزشی-امکانات فرهنگی 

2/1 2/4 3 K کاهش آلودگی 

1/0 7/3 6/3 L بهبود کیفیت ابنیه 

 

مربوط به میزان اهمیت  هایدادهصورت گیرد،  ایدرجه 9یا  7، 5 اسیمقد در توانمی هاشاخصسنجش  IPA در مدل

تمرکز کنید(: در این ناحیه اهمیت ) اولربع  .شودیم آوریجمع نامهپرسش، با استفاده از هاآنو سطح عملکرد هر یک از 

و باید در اولویت بهبود  رندیپذبیآس. بنابراین فرآیندهای این بخش باشدیمفرآیند بسیار باال، ولی عملکرد فرآیند ضعیف 

 ارومیهفرسوده شهر  یهابافت بازآفرینیکه در  دهدیماین ربع ضعف سازمان یا شرکت را نشان  درواقعقرار گیرند. 

قوت  عنوانبهناحیه  نیا کار خوب را ادامه دهید(:) دومربع . اندقرارگرفتهعوامل مشارکت، اشتغال، درآمد و خدمات رفاهی 

بیشتری قرار  موردتوجهمزایای رقابتی، نگهداری  عنوانبه، بنابراین این بخش شودیمان در نظر گرفته اصلی سازم

 آثارحمل و نقل، کیفیت ابنیه، بهبود -فرسوده شهر ارومیه شامل خدمات ارتباطی یهابافت بازآفرینی، که در رندیگیم
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از اهمیت پایینی برخوردار بوده و سازمان نیز  شدهمشخصمل اولویت پایین(، در این ربع عوا) سومربع . اندبودهتاریخی 

عوامل موجود در این ربع شود.  تمرکز زیادیعملکرد ضعیفی دارد. از طرفی چون اهمیت چندانی ندارد نباید در این بخش 

 چهارمربع . اندبوده گذاریسرمایهآموزشی، تمایل به -فرسوده شهر ارومیه شامل امکانات فرهنگی یهابافت بازآفرینیدر 

لذا فرآیندهای  اتالف منابع(: در این ربع معیارها دارای اهمیت پایینی هستند، اما عملکرد شرکت در این بخش زیاد است.)

 بازآفرینیدر همین چارچوب توجه صرف به بهبود آلودگی در  (.6ل ک)ش این بخش موجب اسراف در سازمان هستند

باید  هابافت، بنابراین ساماندهی آلودگی در این گرددیماتالف هزینه و زمان فرسوده شهر ارومیه باعث  یهابافت

 باشد. بازآفرینیهماهنگ و همراه با سایر عوامل 

 
 فرسوده شهر ارومیه یهابافت بازآفرینیوضعیت اهمیت/عملکرد عوامل کلیدی  .6شکل 

 

 گیرییجهنت

عوامل مختلف متأثر است و باعث شده است که بستر مناسب یک سیستم پیچیده و باز، از جریانات و  عنوانبهشهر 

باعث عدم برآورده سازی  سویکافزایش انتظارات از  و شهرنشینیتلقی گردد، اما رشد سریع  برای زندگی جوامع بشری

ست. چهره فرسودگی به آن بخشیده ا درنهایتشهری را به انزوا برده و  یهابافتنیازهای ساکنان شده و از سوی دیگر 

برای رفع این بخش ناکارآمد  ییهااستیسو مدیران شهری در جهت اتخاذ  زانیربرنامهجهت با درک این مهم، ینبد

یت درنها( با شکست موجه شدند، تا یبودن )کالبدی بعدتککه به دلیل  کردندیی پیشنهاد هاحلراهو  هابرنامهشهری، 

جامع و یکپارچه سعی بر  با نگاه بازآفرینیفی شد. در این چارچوب به شهر معر کپارچهیبا نگاه  بازآفرینیرویکرد 

از اقدامات اصالحی چون بهبود دائمی در شرایط اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و زیستی کرده است و بر این  یامجموعه

یت، ارجح یسازمشخصفرسوده شهر ارومیه سعی بر  یهابافت بازآفرینیی هامؤلفهتبیین  باهدفاساس تحقیق حاضر 

این  شهر ارومیه را مشخص سازد. برای بازآفرینیاول  یهاتیاولوکرده است تا  هاشاخصاهمیت و عملکرد هریک از 

که نتایج  اندقرارگرفتهتحلیل  مورد بازآفرینیاحتمالی  یهاتیوضع ینگارندهیآ یافزارهانرممنظور ابتدا با استفاده از 

اثرگذار  متغیرهایروند پراکنش  کهطوریبهفرسوده در شهر ارومیه بوده است،  یهابافت بازآفرینینمودار وضعیت ناپایدار 

–امکانات فرهنگی چون  کنندهکنترل متغیرهای برای رسیدن به تعادل باید ، در این چارچوباندبودهقطری  صورتبه

که باعث  دووجهی متغیرهایند و قرار گیر موردتوجه، کاهش آلودگی باید بیشتر ونقلحمل -ی، خدمات ارتباطیآموزش

راستا در همین  ارتقاء یابند. تأثیرگذار، باید به سطح عوامل گردندیمفرسوده تلقی  یهابافت بازآفرینیخارج شدن تعادل 

از  ؟ باید عنوان داشت کهاندکدمفرسوده شهر ارومیه  یهابافت بازآفرینیعوامل کلیدی  ترینمهم سؤالدر پاسخ به 
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 آثار، خدمات رفاهی، عمر ابنیه، اشتغال، درآمد، گذارییهشاخص )سرما 10 ،مستقیم و غیرمستقیم عوامل راتتأثیمجموع 

، که با استفاده از اندشدهییشناساعوامل کلیدی  عنوانبهتاریخی، خدمات ارتباطی، مشارکت، آلودگی و کیفیت آبنیه( 

 سؤالدر پاسخ به  کهطوریبه .اندگذاشتهبه نمایش محتمل آینده را  هاییتوضعصورت گرفته  هایبندییهفرض

 13نتایج تحقیق نشانگر  است که شدهمشخصفرسوده شهر ارومیه چنین  یهابافت بازآفرینیاحتمالی  هاییتوضع

درصد از مجموع  65نامطلوب  هاییتوضعحالت ممکن بوده است که در این میان فروانی  130سناریو سازگار با 

به  هاییژگیوکه دارای  انددادهدرصد به خود اختصاص  50و به لحاظ تحقق نیز ضریب تحقق باالی  بوده هایتوضع

 یهاشغلو باعث کاهش و از بین رفتن  فرسوده کاهش یهابافتدر  گذارییهسرمابسترسازی برای )؛اندبودهشرح زیر 

مهیا شده است. با  یهابافتش درآمد ساکنان این زمینه کاه متعاقباًشده که  بازآفرینیمستقیم و غیرمستقیم مربوط به 

و  دادهازدستو ساکنان احساس تعلق به مکان خود را  یافتهکاهشتفریحی و ارتباط -چنین وضعیتی خدمات رفاهی

ر ابنیه این باعث کاهش کیفیت و عم درنهایتفرسوده نداشته که  یهابافتتمایلی به مشارکت در فرایند ساماندهی 

برای  بازآفرینینامطلوب  یهاتیوضعبیانگر تحقق تحقیق حاصل از  یهاافتهیبنابراین ها شده است. بخش از شهر

باشد چرا که  بازآفرینی یهااستیس، این مسئله ممکن است ناشی از اجرای نادر بوده استفرسوده شهر ارومیه  یهابافت

 یهاافتهیاست. اما  قرارگرفته موردتوجه هابافت نایفرسوده و ارتقاء  یهابافتگذشته توجه و مداخله در  یهادههاز 

-این اساس تحقیق حاضر سعی داشته است اهمیت نامطلوب حکایت دارند. بر یهاتیوضعاز احتمال تحقق  ینگارندهیآ

گیرند قرار  موردبررسی بازآفرینیرا مورد کنکاش قرار دهد و اقدامات عملی نهادهای  بازآفرینیعملکرد عوامل اثرگذار در 

عوامل اصلی بین اهمیت و عملکرد  کهنشان داده است  نتایجو اختالف اهمیت/عملکرد مشخص گردد. در این راستا 

عملکردی در وضعیت بسیار ضعیف  ازلحاظیت باال بااهمی هامؤلفهکه یطوربه، سازگاری وجود نداشته است، بازآفرینی

با صرف هزینه کالن در  هابافتتعریض معابر و کاهش آلودگی در این در راستای  ییهااستیس، در مقابل اندداشتهقرار 

در  . در این راستااندشدهاتالف منابع تلقی  منزلهبهفرسوده شهر  یهابافت بازآفرینیهستند که برای  یسازادهیپحال 

 یهاافتهی بر اساس داشت که ، باید عنواناندکدمفرسوده شهر ارومیه  یهابافت بازآفرینیاول  یهاتیاولو سؤالپاسخ به 

که  ،اندقرارگرفته بازآفرینیدر اولویت اول  و خدمات رفاهی ، اشتغال و درآمدمشارکت مردمی یهاشاخصحاصل از مدل 

وجود داشته  هابافتاقتصادی که از گذشته در این  یهاتیفعالساکنان در  درگیر سازیبا ارزش تاریخی با  یهابافتدر 

 تواندیم ارتباط . در همینشوند گردشگری یهاتیفعالباعث شکوفایی  تواندیمحال زوال است،  است و امروزه در

 ساحسا، یگذارهیسرما جهتشغلی، افزایش درآمد و منابع مالی، ایجاد انگیزه  یهافرصتبازخوردهای چون، ایجاد 

نیز باید  غیررسمی یهابافتدر رابطه با اشد. بهسازی بهینه محیط را در پی داشته ب متعاقباًو  خاطرتعلقگی و نهویت فره

 یهابخشترکیب جمعیتی متفاوت از و  دهندیمساکنان این نواحی را بیشتر مهاجران تشکیل  ازآنجاکهعنوان داشت که 

تصمیم به مهاجرت  هابافتو ساماندهی ضعیف این  توجهیکمدیگر ایجاد کرده است. ساکنان اصلی این بافت به دلیل 

این گروه جایگزین نیز به دلیل  ،در این نواحی شده است ترنییپابا پایگاه اجتماعی و درآمد  افراد جایگزینیباعث  کرده و

این  یتوانمندسازبنابراین  .اندکردهو به حداقل امکانات اقامتی اکتفا  اندنداشتهبه مداخله  یاعالقهیکدستی و درآمد کم 

پیشنهادهای همین ارتباط  در .دینمایمرفاهی الزم و ضروری  –آمد، خدمات تفریحی در زمینه بهبود اشتغال و در هابافت

 :گردندیمفرسوده شهر ارومیه ارائه  یهابافت بازآفرینیبه شرح زیر برای بهبود عملکرد 

ارکت به حداکثر رساندن قدرت مش ها )جهتآنفرسوده شهر و توجه به منافع  یهابافت بازآفرینیشناسایی ذینفعان  -

 (بازآفرینیدر 
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بهبود بنیه  )جهت یسنتدستی، رونق بازارهای یعصناتاریخی، توسعه و حمایت از  یهابافتتوسعه گردشگری -

 فرسوده( یهابافتاقتصادی ساکنان 

، دسترسی آسان، کاهش میزان سفر و مدت سفر و هایکاربراختالط  )جهت یشهررشد هوشمند  یهااستیستعقیب -

 ک شهری(.یت ترافیدرنها

 

 تقدیر و تشکر

 .نداشته استبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی 
 

 منابع

 نامهپایان .(تهران 10 منطقه: موردی مطالعه) فرسوده بافت نوسازی و بهسازی در شهری مدیریت نقش .(1394. )مینا اصغرزاده، (1

 .تهران ،(فناوری و تحقیقات علوم، وزارت) ورن پیام دانشگاه، زادهافیسعلیرضا  -ارشد، استاد راهنما

 سازمشکل هایبافت در شهری بازآفرینی فرآیند در اجتماعی سرمایه بررسی(. 1398. )ربابه محمدزاده، اسماعیل و ،زادهییآقا (2

 .145-167 ،(19) 6 شهری، عملکرد و ساختار مطالعات. رشت - شهری

بازسازی تا  ازنوساز شهری ) یهااستیسرویکردهای و  .(1393) .رانوشمفیدی، مه و بحرینی، سید حسین؛ ایزدی، سعید (3

 .18-30 ،9مطالعات شهری،  .شهری پایدار( بازآفرینی

مطالعه موردی: شهرک شهید مدنی ) یشهرمنفصل  یهاگاهسکونتدر توسعه  بازآفرینینقش  .(1396) .بخردی نسب، جواد (4

 غالمرضا کاظمیان، دانشگاه عالمه طباطبائی. -مدیریت شهری، استاد راهنماکارشناسی ارشد  نامهپایان .(شهربندر ماه

مطالعه پژوهی: ) یشهر بازآفرینیشهری از منظر بافت کالبدی مسکن جهت  یهامحله یسنجتیاولو .(1399) .خدارحمبزی،  (5

 .131-150، 23شهری،  کارکردمطالعات ساختار و  .شهر گرگان(

 شهری ناکارآمد هایبافت پایدار بازسازی .(1396). فرامرز هادوی،و  اسماعیل ،اکبریعلی ناز؛مه کشاورز، ،.احمد ،پوراحمد (6

 .167-194 (،37)10،محیطیزیست ریزیبرنامه فصلنامه .تهران 10 منطقه در موردمطالعه
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