
                                                                       

 University of Guilan 

 
        
 

Urban Planning Knowledge 

ISSN: 2645-5412 

 
Structural Approach in Analyzing the Indicators of 

Sustainable Regeneration of Dysfunctional Inner City 
Textures Case Study: Rasht City 1 

Mohammad Safari 1, Mahmoud Mohammadi 2, 3,*, Amirhossein Shabani 4 and Zahra Fanaei 5 

1. PhD Candidate, Department of Urban Planning, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran 
2. Adjunct Professor, Department of Urban Planning, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran  
3. Associate Professor, Department of Urban Planning, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran 
4. Assistant Professor, Department of Urban planning, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran 
5. Assistant Professor, Department of Art,  Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran 
 

* Corresponding Author, m.mohammadi@aui.ac.ir    
 

 

A R T I C L E  I N F O A B S T R A C T 

UPK, 2020 
VOL.4, Issue.3, PP, 111-127 
Received: 29 May 2020 
Accepted: 15 Aug 2020 
Dep. of Urban Planning 
University of Guilan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: 
Dysfunctional inner city 
textures, sustainable urban 
regeneration, indexing, 
structural analysis, Rasht 
City 

Background: The dysfunctional inner city texture of cities, also known as worn-out textures, are one of 
the main problems and obstacles to the sustainable development of our country's metropolises and 
metropolises. The city of Rasht is no exception to this rule, and despite the use of the urban regeneration 
approach in recent years, which is still an incomplete process in the sperm, it needs to evolve with a 
more scientific and efficient view and considering cognitive and practical frameworks. 
Objectives: For this purpose, the present study aims to explain the indicators of sustainable 
regeneration of dysfunctional inner city textures, and the ranking and structural analysis of indicators 
related to the city of Rasht. 
Methodology: In terms of practical purpose, this research is descriptive (describing the required 
variables and indicators), evolutionary (to be on the path of sustainable urban development), and 
analytical (with structural analysis of indicators). In order to identify and explain, after presenting Delphi 
questionnaire in the first phase with the proposed indicators to 8 experts and continuing the process of 
the questionnaire in the second phase, the indicators were selected and through structural analysis 
method considering Rasht city as the platform and center for forming the indicators. 
Results: 68 indicators  has been selected in 6 fields: 1. Physical-spatial; 2. Service - functional; 3. 
Economic development; 4. Social development; 5. Cultural development; 6. Environmental protection. 
After that, 63 indicators were ranked and analyzed through Mic Mac software analysis. 
Conclusion: Based on the impact-effectiveness matrix, the top six indicators of the influential contexts 
include two variables, the "rate of user mix" in the functional-service field and the "growth rate of 
renewable energy production" in the field of environmental and risk indicators included ”the rate of 
Quality growth of safety services ” in the physical-spatial field and "the regeneration of neighborhood 
center status" in the economic field,  and " the rate of cultural activity development" in the cultural field, 
and "people's participation in the regeneration process" in the social field have gained the first rank. 

Highlights: 
A one-dimensional physical sight at the issues of worn-out or dysfunctional inner city textures, and summarizing them 
in the form of several indicators that do not reflect its quantitative and qualitative points, has reduced the 
developmental values of these sensitive, often historical, and identifiable textures. After reviewing the theoretical 
literature and trying to re-frame it through the indicators of the society to the sustainable re-creation of the mentioned 
textures, this research tried to pay more attention to the importance of addressing these areas. 
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های ناکارآمد بافت ها:کلید واژه
، بازآفرینی شهری پایدار، میانی

، شهر تحلیل ساختاریسازی، شاخص
 رشت

شوند، یکی از معضالت و موانع اصلی های فرسوده هم شناخته میعنوان بافتبهکه  های ناکارآمد میانی شهرهابافت: لهئمس بیان 

وجود باآیند. شهر رشت نیز از این قاعده مستثنا نیست و شهرهای کشورمان به حساب میشهرها و کالنوسعه پایدار بزرگت
تر و کارگیری رویکرد بازآفرینی شهری در چند سال اخیر که هنوز فرایندی ناقص و در نطفه است، نیازمند تکامل آن با نگاه علمیهب

  های شناختی و کاربردی است.بکاراتر و در نظر داشتن چارچو

تحلیل ساختاری  بندی و ی، و رتبهشهر یانیناکارآمد م یهابافتپایدار  ینیبازآفر هایتبیین شاخص اهدافپژوهش حاضر  هدف:

 نماید.های مربوط به شهر رشت را دنبال میشاخص

های بافت داریپا ینیبازآفرهای پیشنهادی با شاخص دلفی برآمده از مطالعات اسنادی و نظری، بدین منظور ابتدا پرسشنامه روش:

برای شناسایی اولیه ریزی شهری تن از کارشناسان و نخبگان حوزه شهرسازی و برنامه 8 ناکارامد میانی جهت طوفان ذهنی، به
یل ساختاری و با ها ارائه گردید و در فاز دوم دلفی، اجماع نظر توسط کارشناسان صورت گرفت. سپس بر اساس روش تحلشاخص

 -ها در نمودار تأثیرپذیریها بر اساس موقعیت شاخصها، تحلیلگیری این شاخصمعیار قرار دادن شهر رشت به عنوان بستر شکل
 مک، انجام گرفت. تحلیلی میک –تأثیرگذاری از طریق نرم افزار توصیفی 

ی؛ جتماعا .توسعه4ی؛ اقتصاد .توسعه3کارکردی؛  – یدماتخ.2؛ فضایی –کالبدی .1زمینه:  8شاخص برگزیده در   88: هایافته

شاخص از طریق تجزیه و تحلیل نرم افزار میک مک مورد  83باشند. پس از آن ؛ میستیزطیمح.حفاظت از 8ی؛ فرهنگ .توسعه2
 بندی و تحلیل قرار گرفتند.رتبه

از متغیرهای تأثیرگذار شامل دو  گانههای ششهای زمینهتأثیرپذیری، برترین شاخص -بر اساس ماتریس تأثیرگذاری: گیرینتیجه

محیطی در زمینه زیست« ریدپذیتجد یهایانرژ دیتولرشد  زانیم»خدماتی و –در زمینه کارکردی« اختالط کاربریمیزان »شاخص، 
ضعیت بازآفرینی مراکز و»فضایی،  –در زمینه کالبدی « میزان رشد کیفی خدمات ایمنی» هایبوده و از متغیرهای ریسک، شاخص

های مردمی در فرایند میزان مشارکت»در زمینه فرهنگی، و « میزان توسعه فعالیت مراکز فرهنگی»در زمینه اقتصادی، « محله
 اند.دست آوردههنخست را ب در زمینه اجتماعی، رتبه« بازآفرینی

 نکات برجسته:
های ها با چند شاخص غالباً کالبدی، موجب تقلیل ارزشسازی آنو خالصه ناکارامد میانی های فرسوده یاسونگر کالبدی به مسائل بافتنگاه تک

 های ارزشمند و غالباً تاریخی و هویتمند شده است.  این بافت پذیر دربارهتوسعه
نموده تا اهمیت پرداختن به این  پایدار، سعیشهری مندسازی آن با رویکرد بازآفرینی این پژوهش پس از مرور ادبیات نظری و تالش بر چارچوب

 تر کند. موضوع را حساس

 
: بافت های مطالعه موردیشاخص های تعیین محدوده بافت های ناکارآمد میانی شهری )چارچوب تحلیلی معرفی تدوین »این مقاله مستخرج از رساله دکتری اقای محمد صفری با عنوان  1 

 .استدر دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد  مشاوره خانم دکتر زهرا فناییو دکتر امیرحسین شبانی آقای دکتر محمود محمدی و آقای  به راهنمایی «(ناکارآمد میانی شهر رشت

 یانیناکارآمد م یهابافتپایدار  ینیبازآفر هایتحلیل شاخص در یساختار کردیرو(. 1300. )و فنایی، زهرا امیر حسین ،شبانی، محمود ،محمدی ،محمد ،صفری ارجاع به این مقاله:

  doi: 10.22124/upk.2020.16692.1486 .121-111 ،(3)4 ،شهرسازی دانش. (رشت)مطالعه موردی: شهر  یشهر
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 1311 پاییز ،121-111، 3شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 

  لهئمسبیان 

ها در مواجهه با دولت استیس نیتریاصل «یشهر یبازساز»، 1۵۹۱تا  1۵۹۱ یهادوم و در حد فاصل سال یپس از جنگ جهان
 یو هسته ناسالم شهر ،سازمشکل ناکارآمد شهرها کثیف، فرسوده، یهابافت است،یس نی. در اشدناکارآمد شهرها  یهامحدوده
 هیشهر و در چارچوب ته یخیتار راثیبه م یاموزه یبا نگاه انه،یاقتدارگرا یهایبازساز قیآن از طر مواجهه باو  شدندمیقلمداد 

در  یندگزکیفیت . فقدان گرفتصورت می عام ینور و هوا و بهداشت به معنا نیبر عملکرد سکونت و تأم دیبا تأک یکالبد یهاطرح
مواجهه  یهااستیدر س ریی، ضرورت تغ1۵۹۱و  1۵۹۱در دهه  یکالبد یبازساز یهابه جامانده از پروژه جیآن در نتا یقیحق یمعنا

از  یگریبه وجوه د یابیدر جهت دست یاستیعنوان سبه «یشهر ینوساز»اساس  نیبر ا و در شهرها را مطرح ساخت یبا ناکارآمد
و اعمال  1۵۹۱دهه  یبحران اقتصاد یدر پ یو بزهکار یکاریگسترش فقر، ب .شد فیدر شهرها تعر یو اجتماع یمدن اتیح
را به  یندم اتیح یفیک یهاو جنبه ینظام ارزش ها و توجه به ابعاد اجتماع رییتوسعه، تغ یهابرنامهدر  نییباال به پا یهااستیس

در  1۵۹۱دهه  درکه  بود «یشهر ینیبازآفر»گر رویکرد درمان رسیداما به نظر می .کرد لین دهه تبدیا انیدر پا یعموم یامطالبه
های علمی، فلسفی و ی زمینهبا بازنگری در همه 1۵۵۱ی دههدر . (19۵۹ایزدی، ) مطرح شد یشهر ینوساز یپاسخ به تبعات منف

های ناکارآمد شهری را از سر داخله در بافتم هایشیوهبازنگری بر  ،ی شهرسازی نیز، نوسازی و مرمت شهریدر حوزه، هنری
، روندی تکاملی پیدا کند شرایط امروز در نظر داشتن وبازیابی هویت تاریخی  با« یا بازآفرینی شهری معاصرسازی شهر»تا  گذراند

 (.19۵۹حبیبی، مقصودی، )
که  یاشده، به گونه لیتبد یو محور یجد یبه موضوع در ایران نیز هاآن یداریو رفع ناپا یمیفرسوده و قد یهاتوجه به بافت

 یهاها را در دورهتفبا نیمذکور سوق داده و لزوم مداخله در ا یهابافت ینیو بازآفر یسامانده یرا به تکاپو ربطیذ یهاسازمان
 ،یسازدهباززن ،یتحول و تکامل خود از بازساز ریدر س یشهر یمرمت و بهساز یکردهایمطرح نموده است. رو یمختلف زمان

 سویبه  یکالبدمباحث به  مطلقاز توجه  ر،یمس نیو در ا افتهیتکامل  یشهر ییو نوزا ینیو توسعه مجدد به بازآفر ینوساز
  (.1۵۹ ،19۵1، دفریمؤو  یآبادیزنگ) است سوق یافته زین یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع یهامالحظه

 بافت (1: انده و محله در سطح شهرها تعریف شدهشامل پنج محدود ،آفرینی شهری در ایرانها و محالت هدف بازمحدوده
 (۹های شهری دارای پیشینه روستایی؛ پهنه (۴محدوده تاریخی شهرها؛  (9سکونتگاه های غیررسمی؛  (1)فرسوده(؛  ناکارآمد میانی

مناطقی از شهر است که در  ،ناکارآمد شهریهای فرسوده و بافت ،پهنه های شهری دارای کاربری ناسازگار شهری که در این میان
سالیان گذشته عناصر متشکله آن اعم از تأسیسات روبنایی و زیربنایی، ابنیه، مستحدثات، خیابان ها و دسترسی ها دچار فرسودگی و 

و شهرسازی، وزارت راه ناکارآمدی شده و ساکنان آن از مشکالت متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی رنج می برند )
یک بافت نسبت  «کاهش کارایی»( فرسودگی در نواحی شهری را 19۹۴مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران )(. 19۵۴

اکتفا  ریزدانگی، تنها به سه شاخص ناپایداری، نفوذناپذیری و 19۹۹در مصوبه سال و  های شهر معرفی نموده استبه سایر بافت
 هایبافتبه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در  توجهیبی چون ایعمدهنقاط ضعف  دارای هاشاخصاین  اماشده است. 

 .  اندتنها تکیه بر نقاط کالبدی کردهدر واقع و هستند  ناکارآمد
تبیین به منظور مد میانی آهای ناکاربافتبر ادبیات موضوع  مرور کند. هدف نخسترا دنبال میهدف  سهپژوهش حاضر 

ی است. هدف دوم در ادامه ها با رویکرد بازآفرینی شهری پایدارتر به این بافتتر و پرداختن جدییی جهت تعریف دقیقهاشاخص
ها از طریق روش تحلیل ساختاری است. بدین ترتیب پرسش شاخص ها و هدف سوم ارزیابیبندی شاخصرتبه هدف نخست،

اند؟ پرسش دوم به دنبال درجه اهمیت های ناکارامد میانی کدامبافت یشهر ینیبازآفر یهاشاخصنخست پژوهش این است که 
ها به منظور بازآفرینی پایدار شهر رشت مطرح این شاخص یتحلیل درباره ساختارپرسش سوم  و است،رشت  شهر ها دراین شاخص

   گردد. می
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  و همکاران صفری.../ ینیبازآفر هایتحلیل شاخص در یساختار کردیرو

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری
طبیعی بخشی از یک تمامیت زنده است که در معرض نابودی قرار گرفته است. ترمیم( در لغت به معنای بازتولید )یا  1بازآفرینی

ای مستقل بازآفرینی شهری چیزی مستقل از نوسازی شهری نبوده، اما به تدریج در مقابل تبعات منفی نوسازی به واژه ةواژدر ابتدا، 
با دیدی  شهری روند بازآفرینی. (11۹-11۹ ،1۱۱۹، 1الین ) دهدرا درکنار هم قرار می مرمت و حفاظت شهریو مفاهیم بدل شده 

مورد های تاریخی کالبد معماری های اولیه بیشتر حفظ اصالت و ارزشنامهاز این رو در منشورها و توصیه و شدکالبدی آغاز  کامالً
با تکوین مفهوم حفاظت، دید  معطوف شد.مینه به تدریج از منشور ونیز به منشور بورا توجه اساسی به مکان و ز و تأکید قرار گرفت

ویژه اخیر به یای که در اسناد و منشورهای دو دههگونهبه ،دیبه این حیطه وارد شد و آن را تکامل بخشنیز فرهنگی و اجتماعی 
تحول شگرفی (، 1۱۱۹) ۹«منشور ایکوموس»، (1۵۵۵) ۹«امنشور بور»، (1۵۵۴) ۴«سند نارا»(، 1۵۵9) 9«منشور ایکوموس نیوزیلند»

اقتصادی و  ةتوسععنوان منابعی برای تاریخی به-های فرهنگیو معیارهای استفاده از مکان ،هادر تعریف اصول، دستورالعمل
 ،)حناچی رخ داده استها اجتماعی پایدار، با توجه و احترام به اصالت، یکپارچگی و حفظ برجستگی و منزلت فرهنگی این مکان

  (.1۹-1۹ ،19۵۱نژاد، فدائی
و اند محیطی، اقصادی، اجتماعی و فرهنگی داشتههای اخیر شهرها نیاز به مواجهه با چالشی جدید در ابعاد زیستدر دههدر واقع 

 مقابله یبرا یشهر ینیبازآفر یهااستیس یی، منجر به شناساباشد طیشرا نیکه قادر به رفع ا یتوجهقابل  تاز لزوم مداخال یآگاه
توسعه »تحت تأثیر مفهوم  نیز ی شهری پایداربازآفرین(.  ۴۵ ،1۱1۱، ۹مکا و ام المیاین ابعاد چندگانه شد )مشکالت در  نیبا ا

ها و به منظور ارتقای کیفیت زندگی در محدوده و کالبدی های اجتماعی، اقتصادی، محیطیجانبه در عرصههمه یفرایند به ۹«پایدار
ی چارچوبی جامع از چگونگی تحقق این فرایند از مرحلهتدوین  و در راستای شودبا کل شهر تعریف می های هدف در پیوندمحله
شمار به  اساسیگامی آغازین و  ،های هدفها و محدودههای بیرونی در محلهها، شناخت مسائل و چالشانداز تا تعریف برنامهچشم

   (.۹ ،19۵9، [خصصیمادر ت]رود )شرکت عمران و بهسازی شهری ایران می
های های کالبدی و غیر کالبدی شهر اطالق نمود که به تشکیل حوزهتوان به الیهرا می ۵«بافت شهری»اصطالح همچنین 

راد، فرجی ؛ 1۱۱۴، 11تاالن و بروملی، 1۱۱9، 11، روالک1۱۱۹، 1۱رازو)نظران مشخصی منتهی شده است. بررسی آرای صاحب
مورد خصوصیات زیر  بااست، بافتی هدهد زمانی که صحبت از بافت میانی شهر( نشان می19۵۹، ؛ کیانی، حیدری19۵1آهنگری، 

  باشد:مینظر 

 .در مرکز شهر واقع شده باشد 

 ها و عملکردها در آن دیده شود.تمرکز سکونت، فعالیت 

 ونقل، در موقعیت استراتژیکی باشد.از نظر دسترسی به مسیرهای مختلف حمل 

 باارزشی در آن قرار دارند. های عمومیعرصه 

 .دارای حداقل امکانات و تأسیسات زیربنایی باشند 
یافتگی درگیر ها را در ابعاد گوناگون توسعهای است که بسیاری از این بافت، ویژگیهای میانی شهریبافتدر ناکارامدی اما 

وامع ناکارآمد با هدف شناسایی نواحی ناکارآمد های جبا عنوان شاخص 1۱1۹در سال  19EIGای که توسط در مطالعهنموده است. 

                                                 
1 Regeneration 
2 Ellin, 2006 
3 International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) New Zealand Charter 
4 The Nara Document 
5 Burra Charter 
6 ICOMOS Charter on the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites (2008) 
7 Mecca & M. Lami, 2020 
8 Sustainable Development 

در نظر  Urban Textureو  Urban Fabric ،Urban Tissue ،Urban Contextتوان میرا  "بافت شهری"های معادل زبان انگلیسی برای مفهوم واژه ۵ 
 گرفت. 

10 Razzu, 2005 
11 Roulac, 2003 
12 Tallon & Bromley 2004 
13 Economic Innovation Group 
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اند از: درصد افراد زیر دیپلم، نرخ وجود های معرفی شده در آن عبارتمجموعه شاخص، در شهرهای آمریکایی منتشر شده است
رخ ایجاد شغل. سال گذشته، تغییر در ن ۹های خالی، نرخ بیکاری، نرخ فقر، نرخ متوسط درآمد، تغییر در وضعیت اشتغال در خانه

 اجتماعی هستند. -شده در این پژوهش عمدتاً معیارهای اقتصادی معیارهای ارائه
ای در های میانی(: پروتستانیسم لیبرال و منشأ پساجنگ کلیدواژهخانمانی )بافتبی»ای با عنوان ( در مقاله1۱1۹) 1نسفیلدآ

برای اولین بار پس از پرداخته و معتقد است که این اصطالح میانی  هایاصطالح بافتبه  نگاهی تبارشناسانه با« مطالعات شهری
ای های لیبرال در ایاالت متحده به استفاده مداوم رسید و پیدایش آن محصول دورههای پروتستانجنگ جهانی دوم از طریق نوشته

آوری مبلغان نوسازی های آمریکایی بود. نامدر حومه شهرها در حال گفتمان در مورد رابطه خود با شهر بود که پروتستانیسم عمدتاً
شناسی فرهنگی شود، بر های فرسوده شهری شد و به جای آن که متمرکز بر آسیبشهری دوباره متمرکز بر پاسخگویی به بافت

در پروژه های میانی ابزاری ایدئولوژیک برای بیان نقش کلیسا ای سیاه پوست مداقه نمود. از نگاه وی، اصطالح بافتروی محله
کند حتی در شرایطی که هدف آن جلب توجه مجدد پروتستانیسم به . او استدالل میساختسراسری نوسازی شهری فراهم 

شهرهایی بود که از آن گریختند، این اصطالح با ایجاد فاصله نمادین و جغرافیایی بین کلیساهای لیبرال سفید و جوامع سیاه پوست 
  .(1۱1۹آنسفیلد، ) ، معنا پیدا کردآن بودند که آنها در تالش برای کمک به

نگاهی  هابرخی از پژوهش به انجام رسیده است. مهمی هایپژوهشهای اخیر نیز در سال های میانی شهریبخش ةدربار
ال در ه عنوان مثهای میانی بهای شهری به سمت بافتریزی از حومهاند و حتی به تغییر رویه برنامهکاربردی به موضوع داشته
نگاهی  در 9«اصالح شهرها به عنوان فضاهای والدین طبقات متوسط»( در کتاب 1۱1۵) 1لیلیوس اروپای شمالی اشاره دارند.

های میانی شهرها به رنسانسی در بافت ۴«هاهای میانی شهری معاصر و خانوادهبخش» ها با عنوانیکی از فصل پژوهشگرانه در
ریزی و های میانی شهری، برنامهدهد که با وجود افزایش فرزندان در بافتهایی از هلسینکی نشان میثالکند و با ممی تأکید

های های خانوادگی در حومهتر مانده است چراکه هنوز تأکید بر فرآهم آوردن محیطها عقبگذاری از سبک زندگی آنسیاست
اند و از های مرکزی شدهها به هستهمند به جذب خانوادهیاستمداران عالقهریزان و سشهری است. این در حالیست که امروز برنامه
های میانی شهر، و توسعه مناطق بندری و نواحی صنعتی قدیمی به مناطق مسکونی؛ هر دو طریق بازآفرینی محالت قدیمی بافت

در جدید دانشگاهی از جمله تحقیقات . اندهای طبقه متوسط دست یافتهریزی شهری مطلوب برای خانوادهبه نوع جدیدی از برنامه
 های میانیبافتدر ساکنان  ها، نیازها و دانش خدمات حقوقینگرش درباره همطالعنیز به   ۹دانشگاه ایالتی تنسی در  1۱1۱سال 

 (. 1۱1۱، ۹)مک میالنپرداخته است 
تحلیل فضایی توسعه »( در رساله دکتری با عنوان 19۵1فرجام ) ،های ناکارامدشناسی بافتشاخص ةحوزدر در مطالعات داخلی 

رسیده« هاشناسایی شاخص»به نتیجه « ترکیبی کاربری های شهری و زوال بخش مرکزی شهر، )مورد پژوهش: کالنشهر شیراز(
ی و معرفی شناسایبه  گانهیکی از محورهای سههای رساله، در ؛ به طوریکه نتایج تجربی و آماری منتج از آزمون فرضیهاست
، سرایی. دست یافتبخش مرکزی کالنشهر شیراز  «چرخه زوال تا کارآیی»یا  «تحلیل فضایی زوال»های ها و شاخصمولفه
ی موردی: های شهری )مطالعهشناسی فرسودگی بافتشاخص»ای با عنوان در مقالهنیز ( 19۵۹) الممالکیمستوفیو  کشمهره

های اثرگذار در فرآیند فرسودگی معرفی و ارزیابی نمودند. به عنوان شاخصرا شاخص  1۴و شش معیار « شهر اصفهان( 9ی منطقه
محیطی، اقتصادی، اجتماعی و خدماتی به ترتیب بیشترین تأثیر را در نتایج حاکی از آن بود که معیار کالبدی، ساختمانی، زیست

 ینیبازآفر یابعاد چارچوب مفهوم یبررس»ای با عنوان مقاله( در 19۵۵علیمردانی و هاشمی ). اندها داشتهفرسودگی بافت محله
ایران در  یو حفاظت شهر یشهر ینیبازآفر کردیدو رو انیچالش مبه « رانیا یخیتار یشهر یحفاظت محور در بافت ها

 یهاها و برنامهتاسیس یریگشکل ندیدر فرا یعوامل مختلف ریاخ یهادههدر  که انداند و به این موضوع اشاره داشتهپرداخته
 اند. بوده رگذاریتاث رانیدر ا یخیتار یشهر یهابافت ینیو بازآفر یحفاظت

                                                 
1  Ansfield, 2008 
2 Lilius, 2019 
3 Reclaiming Cities as Spaces of Middle Class Parenthood 
4 The Contemporary Inner City and Families 
5 Janice McMillan. Edwards, Thesis (M.A.)--Tennessee State University.  
6 McMillan, 2020 
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  و همکاران صفری.../ ینیبازآفر هایتحلیل شاخص در یساختار کردیرو

جامع و  یکردیرو هئارا کرد،یدو رو نیمتخصصان درصدد ادغام ا یو حفاظت شهر یشهر ینیبازآفر کردیدو رو انیبا چالش م
 یبازشناخت ابعاد چارچوب مفهوممنظور هدر این پژوهش بدر هر دو برآمدند. موثر  یهالفهؤمو  ارهایمع هیارا رانجامو س کپارچهی

 با «یستیز طیمح»و  «یتیریمد» ،«یفرهنگ» ،«یکالبد» ،«یاجتماع» ،«یاقتصاد»بعد  شش به محور،حفاظت ینیبازآفر کردیرو
 .  ه استمربوطه پرداخته شد یهارمولفهیز

ای که برگرفته از رساله ( در مقاله19۵۹) ویسی و زادهسلیمانی، کرمی، عباس، زنگانهیر شهر رشت نیز در مطالعات اخدربارة 
به این موضوع پرداختند که امروزه بخش « کالبدی بخش مرکزی شهر رشت –تبیین پویایی فضایی »دکتری است، با عنوان 

ادن غلبه و تسلط انحصاری خود بر کل فضای این نه تنها در حال از دست د، های شهرمرکزی شهر رشت در رقابت با دیگر هسته
های محلیِ بسیاری در درون خود روبرو شده است. برآیند چنین فرایندها و شهر است، بلکه همچنین با مسائل و چالش

های های منفی، ظهور یک مسئله مهم و بنیادین در بخش مرکزی شهر رشت، یعنی تمرکززدایی و تجزیه انواع سرمایهدگرگونی
های شهری نشست و جایگزینی آن با هزینهفضایی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش مرکزی شهر از یک سو، و ته

 های بخش مرکزی شهر رشت تجلی یافته است. از سوی دیگر است که امروز، در شکل فرسودگی، پژمردگی و زوال فزاینده محله
بررسی سرمایه اجتماعی در فرآیند بازآفرینی شهری در بافتهای »ای با عنوان در مقالهز نی( 19۵۹) محمدزاده و حسام، زادهآقائی

های سه گانه هدف این پژوهش در شهر رشت شامل به این نتیجه رسیدند که محدوده« نمونه: شهر رشت -مسئله دار شهری
های افزایش تعامالت یه اجتماعی از نظر شاخصهای غیر رسمی است و سرماهای ناکارآمد میانی، بافت تاریخی و سکونتگاهبافت

بین شهروندان، مشارکت و آگاهی مطلوب بوده اما از نظر ایجاد حس اعتماد در بین شهروندان نامطلوب بوده است. از دیگر نتایج 
 است.های مورد مطالعه مهم قابل اشاره در این پژوهش تفاوت معنادار سرمایه اجتماعی در بافتهای سه گانه و محله

سند عبارتند از:  اندشده هیته در ارتباط با موضوع مورد بحثکه  با شهر رشت های توسعه مرتبطی اسنادی طرحدر زمینه پیشینه
 یشهرهانکال نیشهر رشت در ب ینیپروژه بازآفر نینخست یراه فرهنگادهیپ( که منجر به افتتاح 19۵۹بازآفرینی شهری رشت )

و  یطرح بهساز ؛( شد19۵۹) نیفرورد در رشت)شهرداری( ذهاب  یشهدا دانیهزار مترمربع در م 1۹حدود  یسازکشور با محوطه
طرح جامع شهر ؛(19۹۵شهر رشت ) یخیشناسنامه بافت تار نییو تع یطرح مطالعات ؛(19۵1بافت فرسوده شهر رشت ) ینوساز

طرح  ؛(19۹۵) رشتشهر  میبافت قد یسامانده طرح ؛(19۹۵دار شهر رشت )بافت مسئله یو نوساز یطرح بهساز ؛(19۹۹رشت )
 یلیطرح جامع )توسعه و عمران و حوزه نفوذ( و تفص ؛(19۹۹شهر رشت )مرحله دوم  یلیجامع )توسعه و عمران، حوزه نفوذ( و تفص

حت به مسا 19۹۴محدوده بافت فرسوده شهر رشت اولین بار در سال . (19۹1طرح جامع رشت )و  (19۹۹شهر رشت )مرحله اول 
های مرکزی و قدیمی هکتار در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید. این بافت غالباً در بخش ۹1۹تقریبی 

مطابق با ( 19۹۹طرح جامع )اند قرار داشت. اما در مطالعات هایی که در اثر توسعه افقی شهر به آن ملحق شدهشهر و نیز در بخش
 ری و ریزدانگی، تصحیحاتی در آن انجام گردید.  سه شاخص پایداری، نفوذناپذی

نیازمند بازآفرینی و یا معاصرسازی در ابعاد  ،اندیافته شدههای زوالمیانی شهرها که به مرور زمان دارای محدوده هایبافت
 کارکردی،–یماتخد، فضایی–کالبدی موارددر  های ناکارامد میانیبافتهای مرتبط با زمینهباشند. گوناگون و هماهنگ می

و بر این اساس مباحث مورد نظر در هر زمینه  محققان قرار گرفته مبنای مطالعاتیمحیطی، و زیست یفرهنگ ی، اجتماعی،اقتصاد
   :گردددر ادامه بیان می

 اشاره نمود: موارد توان به این میهای ناکارامد میانی، در بافت فضایی –کالبدی در زمینه  

 (.19۵۴عالءالدینی، ؛ 19۵۹سرایی،  و پور، اسماعیل)قانعیدرآمد های کمو اسکان گروه باالی ساخت قدمت، کیفیت نازل کالبدی 

 یاری، نیا، صفی)آخوندی، برکپور، خلیلی، صداقتبالیای طبیعی و انسانی پذیری در برابر فقدان تأسیسات زیربنایی مناسب، آسیب
19۵9) 

 (. 1۱11، 1نامه بازرگانی)لغت میفضاهای باز و آزاد عمو کمبود/فقدان 

 ایزدی، مفیدیبحرینی؛ 19۵9مهدنژاد، ، )اشتری ای و بالاستفادههای قهوهزمین و وجود های بالاستفادهوری از زمینعدم بهره ، ،
 .(۹۹-۹1 ،19۵۹لطفی، ؛ 19۵1

                                                 
1 Business dictionary, 2012 



11۹ 

 

 

 1311 پاییز ،121-111، 3شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 

 توجه  بمنظور تاریخی شده است. هایبافت فضایی ساختار گسست عامل گرا،زمینه رویکردی نبود در اخیر دوره در شهری مداخالت
حفاظت و بازآفرینی »های همگرایی و تعادل میان اهداف و برنامه عامل« بازآفرینی حفاظت مبنا»، تاریخی معماری هایارزش به

، دی، مقصوحبیبی؛ 19۵۱نژاد،فدائی، حناچی؛ 19۵۹پور، سرایی، ، اسماعیل)قانعیاست  تاریخی-فرهنگیهای در بافت« یکپارچه
 (.  19۵۹ی، بهرام ،مختارزاده یی،نوقلعه؛ 19۵۹

 توان به این موارد اشاره نمود: های ناکارامد میانی، میکارکردی در بافت –خدماتی  ةزمیندر 

 (99-1۹ ،19۵۴)پامیر،   در مرکز شهر)و ساعات شبانه( ها در طول روز و عصر توازن فعالیتو برقراری  عدم اختالط کاربری. 

 (19۵۹کمبود خدمات اداری و تجاری )قانعی و همکاران، ؛ حدودیت دسترسی به خدمات عمومی و مراکز خریدم. 

 (19۵9آخوندی و همکاران،  ؛1،1۱۱9رحمان، میتلهامر و واندشاندلر)ی، تفریحی و گردشگری کمبود امکانات فراغت. 

  ،(19۵۹ناکارامدی حمل و نقل عمومی )نژادبهرام. 

  (99-1۹ ،19۵۴)پامیر، سواری و دوچرخهمداری از طریق پیادهبه شکل عادالنه  دسترسی آسانعدم. 

  که شاکله بافت، مقیاس و تعین  اندههایی بودپیوند از راهای همشبکه ای کهگذرهای تاریخیبی توجهی به معابر و مسیرها و
  (. 19۵۹؛ شعله، 19۵۹اکبری،  )لطفی، شعله، علیاند  فضایی قلمرو همگانی را در شهرهای تاریخی رقم زده

 توان به این موارد اشاره نمود: های ناکارامد میانی، میاقتصادی در بافت ةزمیندر 

 (. 1۱1۹، 1)پورتر نرخ باالی بیکاری؛ نرخ باالی فقر 

   زاده،)ابراهیم تمالک و مستغالابازار بخشی و تعادلتنظیم  جهت نگذاراسرمایه پایینپایین بودن ارزش زمین و انگیزه 

 (.19۵1ملکی، 

 توان به این موارد اشاره نمود: های ناکارامد میانی، میاجتماعی در بافت ةزمیندر 

 (.19۵۴عالءالدینی، ) جامعه پذیرمهاجرین و قشرهای آسیب پذیریکونتس 

 (. 1۱11، 9)موتیسیا خیزی و وندالیسمنرخ باالی جرم 

 (. 19۵۹)احمدی و همکاران، میلی افراد برای سکونت ندان و بیتنزل شأن مکان در ذهن شهرو   

 توان به این موارد اشاره نمود: های ناکارامد میانی، میفرهنگی در بافت ةزمیندر 

 (.19۵9)اشتری و مهدنژاد، و خالق صنایع فرهنگی ها و سرمایهوری از عدم شناخت و بهره 

 (.19۵۴)پامیر،  ریفقدان مراکز فرهنگی و هنیا کمبود 

 توان به این موارد اشاره نمود: های ناکارامد میانی، میزیستی در بافتمحیط ةزمیندر 

 مدیریت ناکارامد پسماند  

 باال بودن حجم آلودگی هوا و آب 
  (1۱11، ۴یگ)النکالی، السرا سازی مصرف و تولید انرژیبهینهعدم . 

  ژوهشروش پ
با مطالعه بر روی شهر رشت پرداخته است.  شهرها یانیناکارآمد م یهادر بافت داریپا یشهر ینیزآفربابه موضوع این پژوهش 

های ناکارامد میانی و جایگاه آن در بازآفرینی شهری؛ بدین منظور از بعد نظری و مطالعات داخلی و خارجی، پس از پرداختن به بافت

                                                 
1 Rahman,  Mittelhamer & Wandschaneder, 2003 
2 Porter, 2016 
3 Mutisya, 2012 
4 Elnokaly & Elseragy, 2011 
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  و همکاران صفری.../ ینیبازآفر هایتحلیل شاخص در یساختار کردیرو

در راستای . گردندمیشناسایی و پس از آن به لحاظ ساختاری تحلیل  ،وعموضهای اصلی های مورد نیاز در قالب زمینهشاخص
تواند متناسب با دهد که به راحتی میمند را ارائه میدلفی ساختاری چارچوبها از روش دلفی استفاده شده است. شناسایی شاخص

یکی از  .(1۱1۹، 1)ام. گرایم و رایت های دقیق استنیازهای یک گروه سازگار گردد و تالشی جهت پیش بینی نمودن قضاوت
   (. ۴ ،1۱۱۴، 1لینستون و توروف .)ای ای استریزی شهری و منطقههای برنامهکاربردهای رایج دلفی نیز بررسی گزینه

وان عنبه، های پیشنهادی نگارندگان این پژوهش برآمده از مطالعات اسنادی و نظریدلفی با گزینه ابتدا پرسشنامهبدین جهت 
تن از کارشناسان و نخبگان حوزه شهرسازی و  ۹ بههای ناکارامد میانی جهت طوفان ذهنی، های پیشنهادی بافتشاخص

 صورت گرفت.توسط کارشناسان ارائه گردید و در فاز دوم دلفی، اجماع نظر  هاشناسایی اولیه شاخصبرای شهری  ریزیبرنامه
ها ها، تحلیلگیری این شاخصعنوان بستر و کانون شکلبهعیار قرار دادن شهر رشت روش تحلیل ساختاری و با م بر اساس سپس

. مک، انجام گردید تحلیلی میک –از طریق نرم افزار توصیفی تأثیرگذاری  -نمودار تأثیرپذیریها در موقعیت شاخصبر اساس 
 –یز عالوه بر توصیف جایگاه متغیرها در ماتریس تأثیرگذاری پردازد، و نبندی متغیرها مینرم افزار میک مک، هم به رتبهبنابراین 

      کند. تأثیرپذیری، بر اساس این جایگاه، موقعیت آن متغیر در سیستم را نیز تحلیل می
 یهای گسترده و دارای ابعاد متعدد بکار مستمیخصوصا در س رهایمتغ نیروابط ب لیاست که برای تحل یساختاری، روش لیروش تحل

مبدل  یپژوه ندهیاز روشهای پرکاربرد در آ یکیبه  آن را یهای کمدر کنار داده یفیهای کروش در استفاده از داده نیا لید. پتانسرو
قرار گرفته و بر اساس نظرات گروه کارشناسان در قالب  N*N سیماتر کیدر  ستمیموثر بر س رهاییروش متغ نیا در. ساخته است

به منزله رابطه  P( و )ادیز ریتأث یبه معنا 9متوسط(، ) ریتأث یبه معنا 1(، )فیضع ریتأث یبه معنا 1(، )ریتأثعدم  یاعداد )صفر به معنا
به منظور سهولت تحلیل ساختاری طراحی گردیده و به معنای  9مک کیشوند. نرم افزار میم یذارگ(، ارزشرهایمتغ نیبالقوه ب

مک، هریک  کینرم افزار م قیعوامل کلیدی از طر ییپس از شناسااست.  ۴«بندیبقهماتریس ضرایب تحلیل اثر متقاطع به منظور ط»
ها برای تمام عوامل کلیدی به صورت ماتریسی در اختیار متخصصین بندی شده و این وضعیتهای مختلف طبقهتاز عوامل به وضعی

   (.19۵1 ،یربان ؛۹۹ ،19۹۹زالی، ؛ 1۱1۹س، آریا – ۹آریاس، لئونل، والنسیا –، بنژوما 1۱۱۹گدت، ) گیردتوسعه قرار می
 

 
 عنوانبا بیان  ،تأثیرپذیری روش تحلیل ساختاری –ماتریس تأثیرگذاری  .1شکل 

  (19۹۹ ،یزال  و 19۵1 ،یربان) :برگرفته از. مختلف ماتریس نواحیمتغیرها در 

 

                                                 
1 M. Grime  & Wright, 2016 
2 A. Linstone & Turoff, 2004 
3 Mic Mac  
4 Matrix of Crossed Impact Multiplications Applied to a Classification 
5 Benjumea-Arias, Leonel,Valencia-Arias 
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 قلمرو جغرافیایی پژوهش
ترین بخش دلتای رودخانه سفیدرود با ارتفاع استان گیالن تقریباً در مرکز جلگه گیالن، در وسیع عنوان مرکزشهر رشت به  

یک قزوین به بندر انزلی واقع متر از سطح دریاهای آزاد و در انتهای راه کناره اصلی دریای خزر و در مسیر راه اصلی درجه ۹متوسط 
وجود با توجه به نفر بوده است. با این  ۹۹۹۵۵1، جمعیت شهر رشت 19۵۹است. بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال  شده

میلیون نفر است و شهر و مرکز استان بودن این شهر، با جذب جمعیت روزانه، جمعیت شناور روزانه این شهر بیشتر از یک کالن
رسد. محدوده دو میلیون نفر نیز می حتی در ایام تعطیالت نوروزی و تعطیالت رسمی، با ورود گردشگران، این جمعیت به بیش از

هکتار برخوردار بوده  ۹9131( پس از تصحیح از مساحتی حدود 19۹۴مصوب بافت فرسوده شهر رشت مطابق آخرین طرح جامع )
 شده است. به آن افزوده _های واجد سه معیار پس از شناسایی بلوک _هکتار نیز  1993۹است که 

 

  
 های محدوده بافت فرسوده شهر رشتنقشه .1شکل 

 (19۵1)دژ مهندسین مشاور کهن برگرفته از:

 ها و بحثافتهی
 – یخدمات. 1؛ فضایی –کالبدی . 1 :زمینه ۹در  ،های ناکارامد میانیهای بازآفرینی شهری بافتشاخصنخست،  گامدر 

کارشناس  ۹های پیشنهادی اولیه و اعمال نظر ، بر اساس شاخصیزیستمحیط .۹ی؛ فرهنگ .۹؛ یجتماع .۴ی؛ اقتصاد .9کارکردی؛ 
بندی و ساختار اولیه پیشنهادی هایی با دستهدر فاز نخست شاخص، تبیین گردیدند. متخصص از طریق روش دلفی در دو فاز

ای پرسشنامه دوم اعمال محققان، مورد تأیید کارشناسان قرار گرفت، با این وجود در فاز نخست پیشنهادات جدید کارشناسان بر
شاخص بازآفرینی پایدار  ۹۹گر (، نشان1بدین ترتیب جدول شماره ) ها رسید.گردید و در فاز دوم این پیشنهادات به اجماع نظر آن

قابل که با کمیتی عددی  هستندهایی های کمی، شاخصهمچنین مقصود از شاخصهای ناکارامد میانی شهری است. بافت
پذیر )مانند طیف لیکرت( مورد های سنجهتوانند به صورت نسبی و بر اساس طیفهای کیفی میشاخصده، اما بوگیری اندازه

 ها هستند. کمی نیز واجد هر دوی این ویژگی –های کیفی سنجش قرار گیرند. شاخص

 1جدول 
 یهای ناکارامد میانی شهربازآفرینی پایدار بافت یهاشاخص 

 زمینه هاشاخص زمینه هاشاخص زمینه هاشاخص زمینه هاشاخص زمینه هاشاخص زمینه هاشاخص

میزان رشد 
نشینی اجاره

 ]کمی[

 -کالبدی 
 فضایی

میزان رشد کمی 
خدمات ایمنی 

 ]کمی[

 -کالبدی 
 فضایی

میزان رشد کیفی 
تأسیسات و 

تجهیرات شهری 
 ]کیفی[

 -کالبدی 
 فضایی

 رشدمیزان 

 می[ترافیک ]ک

 –خدماتی 
 کارکردی

وضعیت کیفی 
مسیرهای 

رو دوچرخه
 کمی[ -]کیفی

 –خدماتی 
 کارکردی

میزان رشد 
مسیرهای 

 تاریخی ]کمی[

 –خدماتی 
 کارکردی

میزان رشد 
تملک 
 ]کمی[

 -کالبدی 
 فضایی

میزان رشد کیفی 
خدمات ایمنی 

 ]کیفی[

 -کالبدی 
 فضایی

میزان رشد کمی 
تأسیسات و 

تجهیرات شهری 
 ]کمی[

 -کالبدی 
 فضایی

میزان سهولت 
دسترسی اهالی 

محدوده به وسایل 
حمل و نقل عمومی 

 کیفی[ -]کمی

 –خدماتی 
 کارکردی

میزان رشد 
طول/متراژ پیاده

 ها ]کمی[راه

 

 –خدماتی 
 کارکردی

وضعیت کیفی 
مسیرهای 

 تاریخی ]کیفی[

 –خدماتی 
 کارکردی
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 زمینه هاشاخص زمینه هاشاخص زمینه هاشاخص زمینه هاشاخص زمینه هاشاخص زمینه هاشاخص

میزان رشد 
ابنیه نوساز 

 ]کمی[

 -کالبدی 
 فضایی

ژ توسعه  مترا
فضاهای عمومی 

 ]کمی[

 -کالبدی 
 فضایی

زایی میزان اشتغال
از بازآفرینی 

های مستعد و زمین
 بالاستفاده ]کمی[

 -کالبدی 
 فضایی

میزان رشد 
فرهنگ شهروندی 

گیری از برای بهره
حمل و نقل 

 عمومی ]کیفی[

 –خدماتی 
 کارکردی

میزان رشد 
خدمات تجاری 

 کیفی[ -]کمی

 –خدماتی 
 کارکردی

میزان رشد 
خدمات 

گردشگری 
 کیفی[ -]کمی

 –خدماتی 
 کارکردی

میزان 
بهسازی 
ابنیه با 

قدمت باال 
 ]کمی[

 -کالبدی 
 فضایی

میزان 
نفوذناپذیری در 

زمان وقوع 
بالیای طبیعی 
 -وانسانی ]کمی 

 کیفی[

 -کالبدی 
 فضایی

میزان رشد مراکز 
رسان خدمات

 عمومی ]کمی[

 –خدماتی 
 کارکردی

میزان رشد 
/متراژ طول

رو مسیرهای  پیاده
 ]کمی[

 –خدماتی 
 کارکردی

میزان رشد 
خدمات فراغتی 

 کیفی[ -]کمی

 –خدماتی 
 کارکردی

میزان برقراری 
توازن 

های فعالیت
روزی شبانه

 ]کمی[

 –خدماتی 
 کارکردی

میزان رشد 
ابنیه تاریخی 
مرمت شده 

 ]کمی[

 -کالبدی 
 فضایی

میزان رشد 
آسایش محیطی 

در فضاهای 
 -ی ]کمیعموم

 کیفی[

 -کالبدی 
 فضایی

میزان رشد کیفی 
رسانی خدمات

 عمومی ]کیفی[

 –خدماتی 
 کارکردی

وضعیت کیفی 
رو مسیرهای پیاده

 ]کیفی[

 –خدماتی 
 کارکردی

میزان استفاده از 
وسایل حمل و 
نقل عمومی 

 ]کمی[

 –خدماتی 
 کارکردی

میزان رشد نرخ 
 فقر ]کمی[

 اقتصادی

میزان رشد 
کیفی مرمت 

یه تاریخی ابن
 ]کیفی[

 -کالبدی 
 فضایی

وری از میزان بهره
های مستعد زمین

و بالاستفاده 
 ]کمی[

 -کالبدی 
 فضایی

میزان رشد خدمات 
 -اداری ]کمی

 کیفی[

 –خدماتی 
 کارکردی

وضعیت 
رسانی خدمات

های ایستگاه
سواری دوچرخه
 کمی[ -]کیفی

 –خدماتی 
 کارکردی

میزان اختالط 
 -کاربری ]کمی

 کیفی[

 –ماتی خد
 کارکردی

میزان رشد ارزش 
زمین محدوده 

 ]کمی[

 اقتصادی

 

 1جدول  ادامه
 های ناکارامد میانی شهریهای بازآفرینی پایدار بافتها و زمینهشاخص 

 زمینه هاشاخص زمینه هاشاخص زمینه هاشاخص زمینه هاشاخص زمینه هاشاخص

میزان رشد نرخ 
 بیکاری ]کمی[

 اقتصادی

تعدادهای میزان رشد اس
شناسایی شده در 

های فرهنگی زمینه
 ]کمی[

 فرهنگی

وری از میزان بهره
-های فرهنگیمکان

 کیفی[ -تاریخی ]کمی

 فرهنگی

وضعیت 
سرزندگی 
اجتماعی 
 ]کیفی[

 اجتماعی
میزان مشارکت عمومی 

 کیفی[ -]کمی
 اجتماعی

میزان رشد 
بازارهای محلی 

 کیفی[ -]کمی

 اقتصادی
صنایع میزان رشد 

 ]کمی[ی فرهنگ
 فرهنگی

وضعیت حفاظت از 
-های فرهنگیمکان

 کیفی[ -تاریخی ]کمی

 فرهنگی

برندسازی 
جهت توسعه 

اجتماعی 
 کیفی[ -]کمی

 اجتماعی
میزان رشد آلودگی خاک 

 ]کمی[
 محیطیزیست

میزان رشد 
مشاغل خانگی 

 ]کمی[

 اقتصادی
صنایع میزان رشد 

 ]کمی[دستی 
 فرهنگی

های وضعیت احیای سنت
حلی و ملی بومی و م
 کیفی[ -]کمی

 فرهنگی

میزان رشد 
وندالیسم 

 کیفی[ -]کمی

 اجتماعی
میزان رشد آلودگی آب 

 ]کمی[
 محیطیزیست

وضعیت بازآفرینی 
مرکز محله 

 کیفی[ -]کمی

 اقتصادی

های میزان رشد فعالیت
نوآوری و  مراکز

 خالقیت ]کمی[

 فرهنگی

میزان افزیش اشتغال از 
های بومی و احیای سنت

 -و ملی]کیفیمحلی 
 کمی[

 فرهنگی
میزان رشد 

خیزی  جرم
 کیفی[ -]کمی

 اجتماعی
میزان رشد بازیافت 

 کیفی[ -پسماند ]کمی
 محیطیزیست

میزان جذب 
گردشگر از احیای 

های بومی و سنت
محلی و ملی 

 ]کمی[

 فرهنگی

میزان توسعه فعالیت
مراکز فرهنگی  های

 ]کیفی[

 فرهنگی

میزان کنترل 
های شهری مهاجرت
 کیفی[ -]کمی

 اجتماعی

میزان 
در  مشارکت

فرایند 
بازآفرینی  

 کمی[ -]کیفی

 اجتماعی

میزان توسعه صنایع 
 کیفی[ -بازیافتی ]کمی

 محیطیزیست

میزان رشد ]کیفی[ 
 -مدیریت پسماند ]کمی

 کیفی[

 محیطیزیست

میزان رشد 
های نیروی

فرهنگی فعال 
 ]کمی[

 فرهنگی

رشد کمی احیای ابنیه 
اریخی به اماکن ت

فرهنگی و گردشپذیر 
 ]کمی[

 فرهنگی

میزان تجهیز مبلمان و 
 -خیز ]کمیفضاهای جرم

 کیفی[

 اجتماعی

میزان رشد 
تولید 

های انرژی
تجدیدپذیر 

 ]کمی[

 محیطیزیست

میزان اتالف انرژی 
 ]کمی[

 محیطیزیست

میزان رشد آلودگی هوا 
 ]کمی[

 محیطیزیست

 

شاخص برگزیده از  ۹۹ها، گری شاخصگیری و اعمالعنوان بستر فضایی شکلبهنظر داشتن شهر رشت  ، با دردومدر گام 
 ،یساختار لیتحلنتایج زمینه نام برده، از طریق نرم افزار میک مک مورد سنجش قرار گرفتند.  ۹طریق روش تحلیل ساختاری در 

 – یخدمات. 1؛ فضایی –کالبدی . 1در شش زمینه  شهر رشت یانیمناکارامد  یهابافت یشهر ینیبازآفر طیشاخص واجد شرا ۹9
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در ادامه برای نمایش . را حاصل نموده است یستیزطیمح .۹ی؛ فرهنگ . توسعه۹ی؛ اجتماعتوسعه  .۴ی؛ اقتصادتوسعه  .9کارکردی؛ 
هاست و عدد داخل ط به شاخصگانه مربوهای ششروی هر شاخص داخل کروشه قرار گرفته، یکی از زمینهچه پیشآنها، یافته

 رهایمتغ نیروابط بالقوه بر اساس بها شاخص . رتبهباشدمیاش ها در زمینه مربوطهها نیز، رتبه هر یک از شاخصپرانتز کروشه
    دست آمده است. هگیرد، بمورد تجزیه و تحلیل قرار می 1«رهایمتغ نیب میروابط بالقوه مستق سیماتر»که در ( P)توسط سنجه 

 متغیرهای تأثیرگذار )در قسمت شمال غربی نمودار(:   (1

 ([  9های مستعد و بالاستفاده ]کالبدی)زایی از بازآفرینی زمینمیزان اشتغال 

 ([ ۴های مستعد و بالاستفاده )در جهت منافع عمومی( ]کالبدی )وری از زمینمیزان بهره 

 ([۹ی]کالبدی)عموم یمتراژ توسعه فضاها 

  ([1]کارکردی)اختالط کاربریمیزان 

  ([ 9روزی]کارکردی)های شبانهفعالیت توازنمیزان برقراری 

 ([  ۹میزان رشد مسیرهای تاریخی]کارکردی) 

 ([  ۵میزان رشد خدمات تجاری]کارکردی) 

 [1زیست)]محیط ریدپذیتجد یهایانرژ دیتولرشد  زانیم) 

 ([1های شهری]اجتماعی)میزان کنترل مهاجرت 

 ([9خیز]اجتماعی)مبلمان و فضاهای جرم میزان تجهیز 
 متغیرهای دووجهی )ریسک و هدف( (2

و هدر عمدل و تغییدری بدر     ثیرگذارندد  أتو  ثیرپدذیر  أتصدورت  بسدیار   هطبیعت این متغیرها با عدم پایدداری آمیختده و همزمدان بد    
 روی آنها، واکنش و تغییری بر دیگر متغیرها بدنبال دارد.

 متغیرهای ریسک )حول و حوش خط قطری ناحیه شمال شرقی نمودار(: (1-1

 ([1میزان رشد کیفی خدمات ایمنی]کالبدی) 

 ([  ۹میزان رشد کمی تأسیسات و تجهیرات شهری ]کالبدی) 

 ([ ۹میزان رشد ابنیه تاریخی مرمت شده]کالبدی) 

 ([1ها]کارکردی)راهمیزان رشد طول/متراژ پیاده 

 ([  ۴]کارکردی)رومسیرهای  پیاده میزان رشد طول/متراژ 

 ([   ۹میزان رشد خدمات گردشگری]کارکردی) 

 ([   ۹میزان رشد خدمات فراغتی]کارکردی) 

 ([1]فرهنگی)مراکز فرهنگی هایمیزان توسعه فعالیت 

  ([1و ملی]فرهنگی) های بومی و محلیاحیای سنتوضعیت 

 [ ۹ی)یت ]فرهنگو خالق ینوآور های مراکزمیزان رشد فعالیت) 

 ([ 1های مردمی در فرایند بازآفرینی  ]اجتماعی)میزان مشارکت 

 ([  ۴خیزی]اجتماعی)میزان رشد جرم 

 ([1وضعیت بازآفرینی مرکز محله]اقتصادی) 

 ([9]اقتصادی)میزان رشد مشاغل خانگی 

 ( متغیرهای هدف )حول و حوش  زیر خط قطری ناحیه شمال شرقی نمودار(:1-1

 ([1ایمنی]کالبدی) میزان رشد کمی خدمات 

 ([  ۹میزان رشد کیفی تأسیسات و تجهیرات شهری ]کالبدی) 

 ([ ۹میزان سهولت دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی]کارکردی) 

                                                 
1 Matrix of Potential Direct Influences: (MPDI) 
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 ([ 1۱میزان استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی]کارکردی) 

 ([  11میزان رشد ترافیک]کارکردی) 

 ([11رو]کارکردی)وضعیت کیفی مسیرهای پیاده 

 ([ 9ان رشد صنایع فرهنگی]فرهنگی)میز 

 ([۴]فرهنگی)تاریخی-های فرهنگیمکانوری از میزان بهره 

  ([۹و ملی]فرهنگی) های بومی و محلیاحیای سنتمیزان جذب گردشگر از 

  ([۹و ملی]فرهنگی) های بومی و محلیاحیای سنتمیزان افزیش اشتغال از 

 ([ 1]اقتصادی)میزان رشد نرخ بیکاری 

 ([۴]اقتصادی)بازارهای محلی میزان رشد 

 در قسمت جنوب شرقی نمودار(: «)تاثیرپذیر»یا « وابسته»متغیرهای  (3

 ([  1۴وضعیت مبلمان فضاهای عمومی ]کالبدی) 

 ([1۹نشینی]کالبدی)میزان رشد اجاره 

 ([  1۹رو]کارکردی)وضعیت کیفی مسیرهای دوچرخه 

 [1۹)]کارکردیسواریههای دوچرخرسانی ایستگاهوضعیت خدمات) 

 ([ ۹]فرهنگی)های فرهنگی فعالمیزان رشد نیروی 

 ([ ۵میزان رشد استعدادهای شناسایی شده]فرهنگی) 

 ([  11میزان رشد صنایع دستی]فرهنگی) 

  ([11]فرهنگی)تاریخی-های فرهنگیمکانوضعیت حفاظت از 

 [1زیست)]محیطمیزان رشد کیفی مدیریت پسماند) 

 [۹ت)زیس]محیطمیزان رشد بازیافت پسماند) 

 [۹زیست)]محیطمیزان رشد آلودگی خاک) 

 ([  ۹میزان رشد وندالیسم]اجتماعی) 

 ([   ۹وضعیت سرزندگی اجتماعی]اجتماعی) 

 ([۹میزان رشد نرخ فقر]اقتصادی) 

 متغیرهای مستقل و مستثنی (4

از سایر  یستم دارند.توقف یک متغیر اصلی و نه باعث تکامل و پیشرفت آن در سیستم شده و ارتباط بسیار کمی با س باعثنه 
 هم ندارند.ثیر أتمتغیرهای سیستم تاثیر نپذیرفته و بر آنها 

 ( متغیرهای اهرمی ثانویه )در قسمت جنوب غربی نمودار(:۴-1

 ([  1۱میزان رشد تملک]کالبدی) 

  ([  11در فضاهای عمومی]کالبدی)آسایش محیطی میزان رشد 

 [11)میزان بهسازی ابنیه با قدمت باال]کالبدی) 

 ([19میزان رشد ابنیه نوساز]کالبدی) 

 ([19]کارکردی)مسیرهای تاریخیکیفی  وضعیت 

 ([ 1۴عمومی]کارکردی) رسانیمیزان رشد کیفی خدمات 

 [9زیست)]محیطمیزان رشد آلودگی آب) 

 [ ۹زیست)]محیطمیزان رشد آلودگی هوا) 

  ([  ۹]اجتماعی)برندسازی جهت توسعه اجتماعی 
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 ([ ۹]اجتماعی) میزان مشارکت عمومی 

 ([ ۹]اقتصادی)میزان رشد ارزش زمین محدوده 

 ([  1۱رشد کمی احیای ابنیه تاریخی به اماکن فرهنگی و گردشپذیر ]فرهنگی) 

 متغیرهای گسسته )در نزدیکی مبداء مختصات نمودار(:   (۴-1

 ([۵میزان رشد کیفی مرمت ابنیه تاریخی ]کالبدی) 

 –مددک، در قالددب مدداتریس تأثیرگددذاری   در نددرم افددزار میددک هددا شدداخص تاریشددکلی تحلیددل سدداخ ای از نتددایج نموندده
( 9شدکل ) نمدودار سدمت راسدت    در ، در زمینده فرهنگدی   هدای ناکارامدد میدانی   های بدازآفرینی شدهری بافدت   شاخصتأثیرپذیری 

میدان کدل    افدزار، حدروف کلمدات بده صدورت مخفدف یدا خالصده یدا از         بدر اسداس قابلیدت ایدن ندرم      به نمایش در آمده اسدت.  
هددای فرهنگددی، انتخدداب شددده اسددت. تمددامی پددنج زمیندده دیگددر نیددز بدده ماننددد مدداتریس زمیندده  واژگددان هددر یددک از شدداخص

ماننددد تددا  گیرندددتأثیرپددذیری قددرار مددی –نمددودار مدداتریس تأثیرگددذاری هددای موقعیددتهایشددان در یکددی از فرهنگددی، شدداخص
 هید حدول و حدوش خدط قطدری ناح     در سدک یر یرهدا یمتغ ؛نمدودار  یبد در قسدمت شدمال غر   رگدذار یتأث یرهایمتغها، دیگر زمینه

 رهدداییمتغ ؛نمددودار یشددمال شددرق هیددخددط قطددری ناح ریددحددول و حددوش  زدر  هدددف یرهددایمتغ ؛نمددودار یشددمال شددرق
و   ؛نمدودار  یدر قسدمت جندوب غربد    هید ثانو یاهرمد  یرهدا یمتغ؛ نمدودار  یدر قسدمت جندوب شدرق    «ریرپدذ یتاث» اید « وابسدته »

 حضور پیدا کنند.  مبداء مختصات نمودار یکیدر نزد تهگسس یرهایمتغ
 –در زمینه کارکردی میان آن ها برقرار است،  9که روابط عدد  1 رهایمتغ نیب میروابط بالقوه مستق سیماترای از همچنین نمونه

 یبطدور کلد  مدده اسدت.   ( به نمایش درآ9خدماتی که نتیجه تجزیه و تحلیل نرم افزار میک مک است در دیاگرام سمت چپ شکل )
 سیمداتر )یدا بدالقوه( شدامل     p سنجهنوع اول بدون درنظر داشتن دو نوع اند: میک مک نرم افزار  یها و نمودارهای خروجسیماتر

 نجهنوع دوم با اعمال سو  باشد. می هاو نمودارهای مرتبط با آن 9رهایمتغ نیب میمستق ریروابط غ سیو ماتر 1رهایمتغ میاثرات مستق
p (در دو شکل )آید. یدرم شیبه نما  ۴رهایمتغ نیب میمستق ریو روابط بالقوه غ رهایمتغ نیب میروابط بالقوه مستق سیماتر یا بالقوه 

 
   خدماتی_کارکردی متغیرهای روابط فرهنگی؛ سمت چپتأثیرپذیری _ماتریس تأثیرگذاری سمت راست:. 9شکل 

 
های ناکارآمد میانی های بازآفرینی شهری پایدار در بافتشاخصزمینه مورد بررسی برای شناسایی  ۹در  شاخص ۹۹از میان 

در دو زمینه حفاظت از تأثیرپذیری میک مک قرار نگرفتند که  –شاخص در نواحی مورد تحلیل ماتریس تأثیرگذاری  ۹، شهرها

                                                 
1 Matrix of Potential Direct Influences: (MPDI)  
2 Matrix of Direct Influences: (MDI) 
3 Matrix of Indirect Influences: (MII) 
4 Matrix of Potential Indirect Influences: (MPII) 
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 –و زمینه کارکردی  ؛ («۹)در رتبه  یافتیباز عیتوسعه صنا زانیم» ،(«۴)در رتبه  یاتالف انرژ زانیم» یهاشاخصمحیط زیست با 
رشد مراکز  زانیم»، («1۹ی )در رتبه از حمل و نقل عموم یریگبهره یبرا یرشد فرهنگ شهروند زانیم»های خدماتی با شاخص

  هستند. «(1۵)در رتبه  یرشد خدمات ادار زانیم» ،«(1۹)در رتبه  یرسان عمومخدمات

  گیرییجهنت

یعنی  ،ایران مصوبآفرینی شهری بازپنجگانه ها و محالت هدف محدودهتر یکی از موضوع پژوهش حاضر بررسی دقیق  
شاخص از طریق  ۹9ها، بندی و تحلیل شاخصاولویت و در راستایشهر رشت است  با مطالعه بر روی ناکارآمد میانی هایبافت

در میان متغیرهای دهد که نرم افزار میک مک شناسایی شدند و نتایج نشان می یلروش تحلیل ساختاری بر اساس تجزیه و تحل
گانه به رتبه های شششوند، دو شاخص از زمینهها محسوب میترین مؤلفهتأثیرگذار که به شدت بر سیستم تأثیرگذار بوده و بحرانی

است. به خدماتی  –ترین شاخص زمینه کارکردی همبه عنوان م« اختالط کاربریمیزان »اند که شامل شاخص نخست دست یافته
بوده و  هاها در این نوع بافتاین ترتیب جهت بررسی میزان اختالط کاربری نیاز به بازشناسی آماری میزان تنوع و کمیت کاربری

د میانی درجهت برقراری های ناکارامهای تشویقی و استفاده از ابنیه متراکم در بافتجهت بازتنظیم آن نیاز به بکارگیری سیاست
و  یادار ،یتجار یهایکاربر قیتزر با هایکاربر . در این راستا توجه به تنوعهاستکیفی در زمینه اختالط کاربری–تعادل کمی

 ، قابل تأمل است. روزساعات شبانه هایتیفعال بخشیسازی و تعادلایبه منظور پو یفراغت
رتبه نخست را به عنوان متغیر  زیست در زمینه حفاظت از محیط« ریدپذیتجد یاهیانرژ دیتولرشد  زانیم»همچنین شاخص 
 ریدپذیتجد یهایانرژ بخشتوسعهتواند می« ریدپذیتجد یهایانرژ دیتولرشد  زانیم»تمرکز بر روی شاخص . تأثیرگذار بدست آورد

. باشد داریبه توسعه پا دنیدر رس یوامل اساساز ع وکشور  یطیمحستیو ز یاجتماع ،یتحقق اهداف توسعه اقتصاد گرتسهیلو 
در شهر رشت با توجه به میزان تولید زباله باشد.  صنایعترین تواند یکی از سودآورترین و پاکمی (سوختستیز) توده ستیز یانرژ

 توده ستیاز ز یژاستحصال انر یهاستمیها و سیفناور گذاری بر روییابی و سرمایهشناخت، مکاندر این راستا نخستین گام 
 است.

و نقطه انفصال به تبدیل شدن  قابلیتناپایدار، ماهیت  به علت ومتغیرهای ریسک که یکی از متغیرهای دووجهی بوده در میان 
–زمینه کالبدی اند. دررتبه نخست قرار گرفته گانه درهای ششی زمینههاشاخص ،مورددر چهار  ،دارندبازیگران کلیدی سیستم را 

های ناکارامد میانی را ، اهمیت موضوع ایمنی در ابعاد گوناگون بازآفرینی بافت«میزان رشد کیفی خدمات ایمنی»شاخص  ،فضایی
  نماید.مطرح می

های میدانی قابل بررسی است و از طرف دیگر قابل قیاس رشد کیفی از یک منظر به میزان رضایت شهروندان از طریق سنجش
ترین شاخص توسعه حائزاهمیت« میزان توسعه فعالیت مراکز فرهنگی»در زمینه توسعه فرهنگی،  ی است.المللبا استانداردهای بین

توانند کانون کیفی آموزش گردند، بلکه می–توانند موجب افزایش کمیمراکز فرهنگی نه تنها میفرهنگی شناسایی شده است. 
های کاهش ناکارامدی فرهنگی در بافت در راستایالیت این مراکز بنابراین تنوع آموزش و فعتولید ایده و اقتصاد خالق باشند. 

های مردمی )اهالی محالت هدف( در فرایند میزان مشارکت»در زمینه توسعه اجتماعی نیز شاخص . تأثیر بسزایی داردمذکور 
رین سرمایه اجتماعی بازآفرینی ترتبه نخست را به خود اختصاص داده تا درجه اهمیت تعلقات اجتماعی به عنوان مهم« بازآفرینی

رتبه نخست را « وضعیت بازآفرینی مراکز محله»در زمینه توسعه اقتصادی، شاخص نرم )پایدار اجتماعی( بیش از پیش عیان گردد. 
بدست آورده است و اهمیت اقتصادی پویایی مراکز محله برای بازآفرینی اقتصادی پایدار محالت بیش از پیش عیان می گردد. 

ترین گیری از امکانات موجود و قابل توسعه مراکز محله، یکی از مهمگذاری جهت بازآفرینی اقتصادی از طریق بهرهستسیا
ی بازده زای اقتصادی است. این شاخص دربرگیرندهای و رشد درونهای محلهها و توانمندیاقدامات جهت بالقوه شدن ظرفیت

های تواند موجب کنترل و کاهش ناکارامدی اقتصادی بافتآفرینی مراکز محله است و میهای میزان نیروی کار محلی از بازفعالیت
 مذکور گردد.  

 دست نظر مورد جهت در سیستم تکامل و تغییرات به توانمی آنها کاریدست با تأثیرپذیرند و که بسیار در میان متغیرهای هدف
افزایش رونق بازارهای محلی . ی رتبه دوم را به خود اختصاص داده استدر زمینه اقتصاد« میزان رشد نرخ بیکاری»شاخص  یافت،
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تواند سیاستی قابل اجرا و کارامد با اتکاء به با توسعه فیزیکی این بازارها و فرصت توسعه مشاغل خانگی در این فضاها، می
 های محلی باشد.  توانمندی

ساز تواند زمینههای فضایی و کالبدی؛ میعالوه بر توجه به جنبه های ناکارامد میانیهمچنین توسعه فضاهای عمومی در بافت
 احیایها گردد. به همین جهت ها و کاهش ناکارامدی این نوع از بافتبازآفرینی اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی این محدوده

گذاران از یش انگیزش برای حضور سرمایهاراضی بالاستفاده و بایر در این راستا با اقدامات الزم از سوی نهادهای ذیربط و افزا
 باشد.  تواند مثمرثمرمی ،های رقابتی و تشویقیطریق ارائه بسته

 منابع
(. سنجش کیفیت زندگی شهری در کالنشهر تهران. 19۵9یاری، رامین. )صفی و نیا، سعیدصداقت ،خلیلی، احمد ،برکپور، ناصر ،آخوندی، عباس

  .  11-۹(، 1) 1۵، زیمعماری و شهرسا -هنرهای زیبا 

های مسئله دار (.  بررسی سرمایه اجتماعی در فرآیند بازآفرینی شهری در بافت19۵۹محمدزاده، ربابه. ) و حسام، مهدی ،زاده، اسماعیلآقائی
 .1۹۹ -1۴۹(، 1۵) ۹، مطالعات ساختار و کارکرد شهرینمونه: شهر رشت.  -شهری

(. تحلیلی بر ساماندهی و مداخله در بافت فرسوده شهری )مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر خرم 19۵1)آفرین. ملکی، گل و زاده، عیسیابراهیم
 .19۴-11۹(، ۹1) ۴۴، های جغرافیایی(جغرافیای انسانی )پژوهش هایپژوهش(. آباد

 بدازآفرینی  در اجتماعی های سرمایه جایگاه بر تحلیلی (.19۵۹سعیده. ) السادات زهرا زرآبادی، و ماجدی، حمید ،علیرضا عندلیب، احمدی، مارال
 . ۹9-۴۵(، 1) 9، شهرسازی دانش ساختاری. معادالت بکارگیری با یحیی امامزاده محله تاریخی فرسوده بافت

  .سایت :چاپ دوم، تهران .شهر خالق، طبقه خالق. (19۵9) .حافظ .مهدنژاد ،حسن ،یاشتر
  .1۹- ۹(، ۹1) ۴، هفت شهربه سوی یک دستور کار شهری جدید. (. رویکرد بازآفرینی 19۵۹محمدسعید. )ایزدی، 

 .(داریپا یشهر ینیآفرتا با ی)از بازساز یشهر ینوساز یهااستیو س کردهایرو .(19۵1) .مهرانوش ،یدیمف و دیسع ،یزدیا، نیحس ،ینیبحر
  .99-1۹، ۵ ،یمطالعات شهر

 .چاپ چهارم .بامنشیشک ریبهزادفر و ام یمصطف :ترجمه .ینیو بازآفر یشهر یراحسرزنده، اصول ط یمرکز شهر نشیآفر .(19۵۴) ی.سا ر،یپام
 .رانیانتشارات دانشگاه علم و صنعت ا :تهران

ها و اقدامات های جهانی روشها، تجارب، منشورها و قطعنامهمرمت شهر، تعاریف، نظریه .(19۵۹) .مقصودی، ملیحه و حبیبی، سید محسن
   .دانشگاه تهران: تهرانچاپ نهم.  .شهری

 بایز یهنرها .یخیتار-یفرهنگ یهادر بافت کپارچهی ینیحفاظت و بازآفر یچارچوب مفهوم نیتدو .(19۵۱) .هیسم نژاد،یفدائ و روزیپ ،یحناچ
  . 1۹-1۹(، ۴۹) 9 ،یو شهرساز یمعمار -

مجموعه مقاالت  .یموضوعات شهر ندهیمؤثر بر آ یرهایمتغ لیشناخت و تحل یبرا یابزار ،یساختار لیروش تحل(. 19۵1)  .طاها ،یربان
 .1۹۹-1۹۹.صص: 19۵1. تهران. یپژوهندهیآ یمل شیهما نینخست

. نامه دکتریپایانمبنا )نمونه موردی: استان آذربایجان شرقی(.  ریزی سناریوای با رویکرد برنامهنگاری توسعه منطقهآینده(. 19۹۹زالی، نادر. )
 ریزی شهری.  ه علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا و برنامهتبریز، دانشکد دانشگاه

کالبدی بخش مرکزی شهر -(. تبیین پویایی فضایی19۵۹ویسی، رضا. ) و زاده، مهدیعباس، الدینکرمی، تاج، سلیمانی، محمد، زنگانه، احمد
 .۹۵1-۹۹9(، ۴) 19، مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانیرشت. 

 ،(۵) ۹ ،آرمانشهر،  زدیشهر  یریفرسوده: برزن شش بادگ یهادر بافت یشهر ینیبازآفر کردیرو (.19۵1. )دهیسع ،دفریمؤ و ، علییآبادیزنگ
1۵۹-91۴. 

موردی: ه های شهری )مطالعشناسی فرسودگی بافت(. شاخص19۵۹) .رضای، الممالک یمستوف و نیریش ،مهره کش .رضا، محمدحسین ،سرایی
 . 11۱-1۱۹ (،۴) 1 ،جغرافیا و توسعه فضای شهری فهان(.شهر اص 9منطقة 

 .یوزارت راه و شهرساز :تهران .داریپا یشهر ینیچارچوب جامع بازآفر(، 19۵9) .(ی)مادر تخصص رانیا یشهر یشرکت عمران و بهساز

 9، دانش شهرسازی. رازیش یخیافت تارب یمورد پژوه رانیا یشهرها یخیشناسانه عنصر گذر در بافت تارگونه یواکاو (.19۵۹. )مهسا ،شعله
(9،) ۹۹-۵۹  .   
 . 19-1۱(، ۹1-۹1) ۴، هفت شهر شهرها. میانی هایبافت در بازآفرینی امکانات و الزامات .(19۵۴) .الدینی، پویاعالء

مطالعات . رانیا یخیتار یشهر یهاحفاظت محور در بافت ینیبازآفر یابعاد چارچوب مفهوم یبررس (.19۵۵. )الناز ،یهاشم، مسعود ،یمردانیعل
 . 1۵ -1۹ (،1۱) 9، یشهر یهاو پژوهش یشهر یطراح
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  (.های شهری و زوال بخش مرکزی شهر، )مورد پژوهش: کالنشهر شیرازتحلیل فضایی توسعه ترکیبی کاربری .(19۵1) ، رسول.فرجام
  .دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تربیت معلم. نامه دکتریپایان

مطالعه موردی: بخش مرکزی در شهرهای میانی )های مدیریت و توسعهبندی الگو و شاخصاولویت .(19۵1) .آهنگری، شورش و رراد، خدفرجی
 .۹۹-9۹ (،۵) 1 ریزی فضایی ) جغرافیا(،برنامه .شهر بوکان(

در راستای ارتقای کیفیت  ( سنجش کیفیت زندگی در محالت شهری19۵۹) .سرایی، محمدحسین و اسماعیل پور، نجمه، قانعی، محبوبه
 . ۴۴- 11(، 1۹) ۹ ،شهری ریزیبرنامه و پژوهش .شهر بافققلعه هزندگی؛ مطالعه موردی محل

 ییفضا یشده بر نظام ساختار جادیمعاصر ا یها ابانیخ ریتأث لیو تحل یابیارز (.19۵۹. )نیلیآی، بهرام و صفورا ،مختارزاده، محمود یی،نوقلعه
 . ۵۱-۹9، (۴) 9. یدانش شهرساز .شهر اصفهان 9منطقه  در یخیتار یهابافت

های قدیم شهری در راستای نوسازی و بهسازی ارزیابی عوامل تاثیرگذار در روند فرسودگی بافت .(19۵۹) .حیدری، فاطمه و کیانی، اکبر
  .۴۴- 1۹(، 9۴) ۵، آمایش محیط .مطالعه مورد شهر داراب()

 آذرخش. :تهران .ییتا نوزا یاز بازساز ،یشهر ینیازآفرب یتبارشناس .(19۵۹) .سهند ،یلطف

(. تدوین چارچوب مفهومی کاربست اصول و آموزه های بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا 19۵۹علی اکبری، فاطمه. ) و شعله، مهسا، لطفی، سهند
 . 1۴۹-11۵(، 19) ۹، معماری و شهرسازی ایران)مورد پژوهی: بافت تاریخی شیراز(. 

پیشنهادات، جلد دوم/  -طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده رشت، سطح دو مطالعات تفصیلی، بخش دوم(. 19۵1دژ. )شاور کهنمهندسان م
 .  19۵1، مصوب 19۵۱. ویرایش اول پیشنهادات تلفیقی

  . 1، ص. ۹1۵1 شماره ان،آب ۹. روزنامه ایرانشهری.  بازآفرینی و عمومی نقل و حمل بر مبتنی توسعه (. نسبت19۵۹زهرا. ) ،نژادبهرام

های احیاء، بهسازی و های هدف برنامهها و محلهنحوه فعالیت ستاد استانی بازآفرینی پایدار محدوده نامه(. آئین19۵۴وزارت راه و شهرسازی. )
 . (ی)مادر تخصص رانیا یشهر یشرکت عمران و بهساز. دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری. نوسازی شهری
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