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 چکیده 

شهر ارومیه بوود های فرسوده های بازآفرینی بافتتبیین شاخص هدف تحقیق حاضر

ها در بازآفرینی، اهمیوت و مملرورد و تعیین وزن شاخص ارجحیتتا ضمن بررسی 

بررسوی شوود و  ربو ذیها از سووی نهادهوای عقیب آنها و چگونگی تاین شاخص

روش پژوهش تحقیق حاضور از  .شوندتعیین های اول در بازآفرینی اولویت درنهایت

 20 شوهر ازهوای فرسووده بافوت تبیین بوازآفرینی برایتحلیلی بود که -ینوع توصیف

 ییشناسوامیودانی ه، مبانی نظوری و ماالعوا  براساس پیشینکه  استفاده شد شاخص

هوا و ها در بازآفرینی، تعیین وزن هریو  از آنشاخص ارجحیتبررسی  شدند. برای

 بررسی منظوربهسپس  .شد استفاده بدترین-مقدار سازگاری از مدل بهترین درنهایت

اهمیت/مملررد و مقدار تاوابق  لحاظ ازهای بازآفرینی سازی شاخصچگونگی پیاده
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 ،حاضور تحقیوق شوده دربررسوی نمونه. شد دهاستفا)اهمیت/مملررد(  ها از روشنآ

هوای یافتوه. نددشو انتخوا  برفویگلوله به روش ونفر بوده  20 تعداد به محورخبره

 093/0 ده با مقودار مناسوب های فرسوهای بازآفرینی بافتشاخص ،تحقیق نشان داد

توراکم شواخص مشوارکت دارای بهتورین و شواخص میوان  این که در بودندسازگار 

. همچنین نتوای  حاصوا از بودند هادر میان شاخص ارجحیتبدترین  دارای یتجمع

بوازآفرینی  هوایشواخص تناقض زیاد میان اهمیت و مملرردهای نشانگر، IPAمدل 

روی بووازآفرینی بوورای بیشووترین تلوواش، سوورمایه، ه ینووه و وقووت  کووهطوریبه ؛بووود

 اهمیت باهای در شاخص هکدرحالی؛ شده است پایین گذاشته های با اولویتشاخص

اولویت اول  ،نتای  تحقیق راساسبخیلی کم بوده است.  شدهثبتساح مملررد  زیاد،

هوای مشوارکت بور شواخص بایود در شهر ارومیه های فرسودهبافت تمرک  بازآفرینی

 .باشدهای تاریخی، بهبود اشتغال و درآمد بهبود جاذبهگروهی، -فردی

 .IPA ،BWMفت فرسوده، ارومیه، بازآفرینی، با :هاواژهکلید

 مقدمه  .1

 تراموادر فضوا  شوود،موی یجواداای خوا  زمانی در نقاه-ای مرانیپدیده منوانبهشهر 

،  . 2010، ، شوفقی و نووریمحمودی) شوودکند و در مقاعی دگرگون میرشد می یابد،می

و  معضولا تنگنوا،  تور شوده و بامو سوری  هاهای اخیر این رشد و دگرگونیدر دهه. (101

-ها، شود  یوافتن ضور از این پیامد .(207 ،  .2012، 1اپونرپی) شده است ییهاپیچیدگی

در سورمایه،  ، تفواو (1938، زاده و شهریاری، کریم)شهریاری کالبدی-هنگ تغییرا  فضایآ

هوای افتایجاد ب یتدرنهازندگی و  یهااستانداردتولید، ، وری، نیروی کاردرآمد، اشتغال، بهره

 بیشوترهسوته اولیوه  هوا. این بافت(178 ،  .2012، 2)ملیسیانی ناکارآمدی شهری بوده است

در طوول  و( 2 ،  .2013، 9میحنوا و  ابوالحوا  میحنوا )ابوالحوا  انودرا تشوریا داده شهرها

ایون  .اندشوده گرفتارو امروزه در محاصره فناوری مصر حاضر  اندگرفتهشراطولانی  یفرایند

 ازاموروزه اموا ، اندداشتهمراتبی زمان، مملرردی مناقی و سلسله یقتضاا به گذشته در هاتباف

                                                            
1. Peerapun 

2. Meliciani 

3. Abou El  Haggag Mehanna & Abou El  Haggag Mehanna 
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 یشورویپو بوه  یروی از مسوااا اصولی  هسوتندی یساختاری و مملرردی دچار کمبودها نظر

هوای توجوه بوه بافوتاموروزه بنوابراین  ؛(1933ای دفر و رضوایی، ) اندشده یاتبدری ان برنامه

و برای مقابلوه بوا آن رویرردهوای  شده یاتبدرف  ناپایداری آن به موضومی جدی ناکارآمد و 

های مختلفوی ، سیاستشدهگفتهدر این راستا در جهت حا مشرلا  است.  شده ارااهمتفاو  

انود توا های مختلف در تلاش بودهسال، دولت پنجاهکه برای بیش از یاگونهبهاست؛  شده ارااه

، 2012، 1ملهووش و )لی است  دادهوی رکه در اثر فروپاشی این مراک  کنند  جبران أهایی راخل

های اقداما  بوه اند که اهداف و شیوههای مختلف مداخله را ارااه دادهشیوه رو؛ ازاین(0 . 

   .اندداشته 1جدول شرح 
  

های ناکارآمد شهری. انواع مداخله در بافت1جدول   

 1938، جمشیدیان و فرهمند، دفریمؤ؛ 32،  . 1937ی و مندلیب، روشنعل؛ 28،  . 1931دوست، مآخذ: کرم

 عملکرد سال رویکرد

های انقلا پیامد 13قرن    دخالت در بافت کالبدی شهرها در مقیاس وسی  

 بندی شهرینوسازی فرصت طلبانه، جبریت ترنولوژی و مناقه 1320 بازسازی شهری

 1310 سازی شهریباززنده
از توجه کالبدی صرف به نگرش اجتمامی و اقتصادی تنها در  تغییر نگرش

 اندیشه و  نه در مما

 بعد کالبدی توانمندسازی اجتمامی در کنار توجه به 1370 نوسازی شهری

 نظریه پردازی تا مما کید بر نقش مشارکت بیشتر درأرویررد جدید با ت 1380 توسعه مجدد

 گرا بر مبنای محوریت اجتمامیجام  و مما یزی در قالب نگاهرویررد به نوسا 1330 بازآفرینی شهری

 کید بر اهمیت طراحی کالبدیأهای بازآفرینی با تتداوم سیاست 2000 نوزایی شهری

 

های اولیه بیشتر بور نامههای فرسوده در ابتدا صرفاً کالبدی بود و در توصیهدخالت در بافت

 زادهآقواییشد )عماری و مواد و مصالح تأکید میم-های تاریخی، کالبدیحفظ اصالت و ارزش

و دارای  فرسودگی شوهر صورفاً کالبودی نیسوت ازآنجاکهاما  ،(120 ،  .1938، و محمدزاده

(، 9،  . 2013، 2روآ )جوزهاست  زیستی(-اجتمامی، اقتصادی، فرهنگی) های گوناگونیجنبه

                                                            
1. Lees & Melhuish 

2. Jose Rua 
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سوادا  ) ها را نی  متفاو  کرده اسوتاحهای فرسوده و ارااة راهرویرردهای مواجهه با بافت

تورین رویرورد مداخلوه در و پذیرفته ینمتأخر ،در این چارچو  .(9 ،  .1932نژاد، موسوی

، کودلوا،، سیسویالرا، )استریاکیویچ است شده یمعرفهای فرسوده، بازآفرینی ساماندهی بافت

 (.911،  . 2018، 1کلسا  و موت 

 و )کریسوتا اسوت شودن نوو شودن و از ره بخشویدن، احیوابازآفرینی به معنای جان دوبا 

شهری به معنی بهبود وضعیت نواحی محروم  ماالعا که در ( 17 ،  .2011، 2دامیداویچیوته

بنوابراین بوازآفرینی شوهری  ؛(180 ،  .2019، 9موانول و )آلپوپی است مختلفهای در جنبه

ارتقوای  چوون یدنبوال اهودافبوهریو ی شوهری، یری از راهرارهوای مهوم در برناموه منوانبه

و یوافتن مشورلا  شوهری از  یازموردن، وضعیت اقتصادی و اجتمامی در مناطق زیستی مح

تحقیق حاضور  ؛ بر این اساس،(2 ،  .2013، 0تریلو و )دین ناطق فرسوده استطریق بهبود م

 ررسویضومن بهای فرسوده شهر ارومیه سعی دارد بازآفرینی بافت هایشاخصتبیین  هدف با

اهمیوت و مملرردهوای هوا، هریو  از آن جایگواه کوردن و مشوخص بازآفرینی هایشاخص

هوای موجوود هوا و برناموهکه سیاست کندگرفته را به بوته آزمایش بگذارد تا مشخص صور 

هوای اولویوت ،و درنهایوت خیوریا کنند بازآفرینی در مسیر جام  و کلی بازآفرینی حرکت می

توانود در، هوای تحقیوق حاضور مویبنوابراین یافتوه شوند؛شهر مشخص  توجه در بازآفرینی

-اجرای بهتر برنامه برایزآفرینی در شهر ارومیه ارااه دهد و بستری های بااز مملرردصحیحی 

مرک  اسوتان آذربایجوان بربوی و دوموین شوهر  منوانبههای بازآفرینی ارااه دهد. شهر ارومیه 

بوده اسوت  یختهگسلجامگذشته شاهد رشد شتابان و  یهاالدر س ،ب رگ در شمال بربی ایران

 بر ؛است بودهدر شهر  و ناکارآمد های فرسودهبافت گسترش ازجملهکه بام  تحولا  زیادی 

شوهری مدیریت  ادهایاولیه نه ضرور  بههای فرسوده مداخله و ساماندهی بافت ،این اساس

بوازآفرینی هوای شواخصبوا تبیوین  تحقیوق حاضوردر  ،. در ایون چوارچو است تبدیا شده

 یوتارجحداده شوود:  در پاسوخ هاشده است به این سؤال های فرسوده شهر ارومیه سعیبافت

                                                            
1. Stryjakiewicz, Kudłak, Ciesiółka, Kołsut & Motek 

2. Christelle & Damidavičiūtė 

3  . Alpopi & Manole 

4. Dean & Trillo 
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 آیا مملرردهای بازآفرینی است؟ چگونههای فرسوده شهر ارومیه های بازآفرینی بافتشاخص

 است؟ ارومیه در شهر هاآنمنابق بر اهمیت 

 تحقیق ۀپیشین. 2

 انود،شوهر بامو  اختلوال شوده یودهتندرهم یستمسدر  های فرسودهاینره بافتبا توجه به 

و شوهروندان از آراموش و  انودشودهگمی و ناکوامی ردر مدیریت دچار سرد ینهادهای مدیریت

اندیشوی در و چواره فرسووده شوهری یهابافتبه اند، ضرور  توجه شده نصیبآسودگی بی

ح وای در ساتحقیقا  گسترده ،این اساس بر ؛رده استمارح ک ازپیشیشبقالب بازآفرینی را 

 1، تانگ، چن و ژنوگلایا ؛شوداشاره می هاآنترین که به جدید اندشده انجامداخلی و خارجی 

، انجام دادند کوه نتوای  نشوان داد «چین نوسازی شهری در شنژون»با منوان  پژوهشی( 2021)

سعه مجدد زمین به سمت توسوعه پایودار لوازم هدایت بهتر تو برای بیشتری سیاسی ملاحظا 

ها و مقررا  توسعه مجدد باید شرای  متفاو  توسعه مجدد مناطق همچنین در سیاست .است

( سیاست فرهنگوی بوازآفرینی شوهری در 2020) 2، ژو و یوآنچن مختلف در نظر گرفته شود.

بوازآفرینی شوهری مبتنوی بور دو پروژه  .1، ها نشان دادیافته کردند.را بررسی چین  یگوانگژو

ایون  .2، انودیختهآم درهمها و مذاکرا  فرهنگی فرهنگ در گوانگژ و با رواب  پیچیده، گفتمان

ممرون  زموانهمها ممرن است فرصتی برای احیای مجدد فرهنگ محلی ایجاد کنند، اما پروژه

قوش بوازیگران ن. 9و  است بام  ایجاد تنش فرهنگی در بین گروهای مختلف اجتمامی شوند

پژوهشوی ( 2020) 9س، سیانی و بلازیوآلبانی مند است.، روان و بسیار موقعیتکلیدی تأثیرگذار

بوازآفرینی بور بهبوود ، . نتای  نشان دادانجام دادند «محلی بازآفرینی در ایتالیا یرا تأث»با منوان 

 .شودمی شتغالو بام  بهبود ا کندمیقیمت مسرن اثرگذار است و رشد اقتصادی را تحری  

تمامی و مودالت در چارچو  ادماهای پایداری اج»با منوان  تحقیقیدر ( 2020) 0گو و ژانگ

و به این نتیجه رسیدند  کردند بررسیرا  ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتمامی «بازآفرینی شهری

                                                            
1. Lai , Tang, Chen & Zheng 

2. Chen, Zhu & Yuan 

3. Albanese, Ciani & Blasio 

4. Gu & Zhang 
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 ترشوهودند، ولوی ابعواد فرهنگوی بیشوتر میرگذارتأثبازآفرینی منعرس و  روند درکه این ابعاد 

 بوه( 1933ماالعا  اشاره کورد؛ ای دفور و رضوایی) این توان به در ساح داخلی نی  میاست. 

نتوای  نشوان  ند.پرداخت رویررد بازآفرینی پایدار بر اساسی د  های ناکارآمد شهرارزیابی بافت

 یاسوبتوانود نسوخه منانداز جام  و یرپارچه خود میدلیا چشمبازآفرینی شهری پایدار به ،داد

درباره با منوان  پژوهشی( 1933) ارجنری و شبانی شهرضا ها باشد.برای مداخله در این بافت

 آبوادهمتارزیابی طرح بازآفرینی بافت فرسوده شهری با رویررد مشارکت مردموی در محلوه 

تورین رویرورد مداخلوه اصلی منوانبهبازآفرینی شهری ، ها نشان دادیافته. اصفهان انجام دادند

زمان بافوت کالبودی، هدف، تاابق هم براساسو تحلیا دقیق وض  ی  مناقه  براساسهری ش

-متوالی موی صور به ،پیگیری آن زیستی محساختارهای اجتمامی، بنیان اقتصادی و وض  

، نووری کرموانی، زاده. یوسوفشوودآبواد تتواند سبب بهبود و توسوعه وضوعیت محلوه همو

ابعواد بوازآفرینی  یرتوأثسنجش ارتبوا  و »با منوان  پژوهشی (1933)زاده نژاد و حسینحاتمی

 .انجوام دادنود «(12)ماالعه موردی: تهران، مناقوه  پایدار بر رویررد کیفیت زندگی شهروندان

بر کیفیت زنودگی شوهری  را یرتأث)ابعاد بازآفرینی( بیشترین  رهای مستقامتغی ،نتای  نشان داد

 شوودمیبررسی ماالعا  در زمینه بازآفرینی مشوخص  با اند.هدر بعد بازآفرینی اقتصادی داشت

هوای فرینی بافوتمختلوف بوازآکه اهمیت موضوع بام  تمرک  ماالعوا  گسوترده در ابعواد 

 این است که شود،میها فرسوده شده است، اما آنچه بام  تمای  تحقیق حاضر از سایر تحقیق

جایگواه هریو  از  کوردن مشوخص های بوازآفرینی ودر تحقیق حاضر ضمن بررسی شاخص

بوا اسوتفاده از مودل کلیودی بوازآفرینی تفاضا اهمیت و مملررد مواما اقدام به تحلیا  ،هاآن

IPA و از مووازی  شووندهای فرسوده مشوخص های بازآفرینی در بافتاست تا اولویت شده

 کاری و اتلاف مناب  جلوگیری شود.

 تحقیق شناسی. روش3

تحلیلوی -توصویفی ها،آوری دادهگرد لحاظ ازکاربردی و  ،هدف نظر ازنوع تحقیق حاضر 

ای و میدانی صور  گرفت. در این کتابخانه -یاسنادی اطلاما  به دو صور  آورجم است. 

-فرهنگوی، کالبودی-دی، اجتموامیاقتصواماموا )بازآفرینی در قالب سه  شاخص 20، تحقیق
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 به همنسبت  هاشاخصیت ارجحا وضعیت ت شدندارزیابی BWM  روش با استفاده از( فضای

-مقدار سازگاری شاخص BWMبا روش همچنین  شود.ها مشخص شاخص یت وزندرنهاو 

 .است ی  تاصفر ارزش مددی که مقدار آن بین یطوربه است، شده مشخصها در بازآفرینی 

هموین  در .سوتهاتر باشد، نشانگر سازگاری بیشوتر شواخصی ن دهرچه این مقدار به صفر 

  :شرح است این به یهایاین روش شاما گام ارتبا 

تورین( و ترین/مالوو )مهم تعیوین بهتورین. 2ای از معیارهای تصومیم، تعیین مجمومه .1

تورین تعیین می ان ارجحیت بهترین یوا مهم. 9ترین/کمینه مالوبیت( معیار، اهمیت)کم بدترین

تعیوین میو ان ارجحیوت دیگور  .0، 3تا  1از مقادیر  دیگر معیارها با استفاده در مقایسه بامعیار 

تعیوین اوزان  .2 و 3تا  1ترین معیارها با استفاده از امداد اهمیتمعیارها نسبت به بدترین یا کم

در وهلوة  (.1938،  صوالحی صودقیانی، مرونودی و منصووری، )صوادقی دروازه بهینه معیارها

اقودام IPA  فرینی شهر بوا اسوتفاده از مودلهای بازآمملررد شاخص-به تحلیا اهمیت ،بعدی

های بوازآفرینی شده است. با استفاده از این ترنی  سعی شده است اهمیت و مملررد شاخص

 شود.مشخص 

ض وضعیت بازآفرینی شهر مملررد( می ان سازگاری و تناق-اهمیت) p-i سپس با محاسبه 

هوای هور ه مملرورد شواخصاین مدل با بررسی می ان اهمیت و درجوبنابراین  شود؛مشخص 

شناسوی وضوعیت تواند در شوناخت و آسویبو پرسشنامه میمحور موضوع با استفاده از نخبه

اهمیوت( ) Yمملررد( و ) Xبا محور  IPAباشد. ماتریس دوبعدی  مؤثرموجود و ارااه راهرار 

ده که روی شوبره دوبعودی نشوان دا (73-77 ، صص.1377، 1جیم  و مارتیلا) شودتشریا می

 (. 33 ،  .2003، 2کاستلو و اسمیت) شودمی

)امانلو و  گیرددرجه صور   3یا  2، 7تواند در مقیاس ها میسنجش شاخص ،در این مدل

)بورای سونجش اهمیوت شواما  است شده استفادهطیف  پن در این تحقیق از  (.1932برزگر، 

مملررد شواما خیلوی جش سنو برای  ،مهم نیست اصلاًیت و اهمکمبسیار مهم، مهم، متوس ، 

اند. شوده یآورجمو زیاد، زیاد، متوس ، ضعیف و خیلی ضعیف( که با استفاده از پرسشونامه 

                                                            
1. Martilla & James 

2. Smith& Costello 
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است. نقاوه تقواط  خاووطی  شده استفادهکه برای ترسیم ماتریس از نقاه تقاط   گفتنی است

بوا تعیوین وضوعیت  کوه کنودتقسویم موی چهار بخشمملررد را به -است که ماتریس اهمیت

یین و اتلواف منواب ( جایگواه پوا یوتاولوتمرک ، ادامه روند، ) ها در یری از چهار رب اخصش

توجوه در بوازآفرینی ی هوایت اولویوتدرنهاتا  شودمیمملرردی نهادهای بازآفرینی مشخص 

 . شوندمشخص 

تحلیوا و ارااوه راهبردهوای  و یوهتج بورای  کاررفتهبهبا توجه به روش  ،ذکر است شایان

 ةمحور بوده اسوت. بورای نمونوخبره صور بهتحلیا  و یهتج ادی، نمونه انتخابی برای پیشنه

ذکور اسوت لازم . شدند انتخا نمونه  منوانبهنفر  20 ،برفیبا استفاده از روش گلوله ،خبرگان

، 1)بیبوی هیچ محدودیتی وجود نودارد ،های محققانیافته اساسبر محورخبره ةبرای نمون شود،

 و )ملیلوو و فرمول و حد مالو  خاصی نی  بورای آن تعیوین نشوده اسوت (220 ،  .2019

  .(2 ،  .2011، 2پریا

 بنوا بور، ANPو  AHPروش  ماننداند خبرگان استوار بوده  هیبر پاهای دیگر که در تحقیق

در تحقیوق  .(1931)منودلیب و سولیمانی،  است شده گرفتهنفر در نظر  20تا  10 ،نظر سامتی

برای اطمینوان از روایوی سونجه، . شودنفری استفاده بیستسعی شده است از نمونه  حاضر نی 

و پوس از دریافوت نظورا  اصولاحی شود تن از اساتید متخصص ارسوال پن  پرسشنامه برای 

فرم  10 ،ییبازآزمااطمینان از پایایی تحقیق به روش  منظوربهشد و  خبرگان، پرسشنامه تدوین

نتوای   ،یوتدرنهانفور متخصوص ارااوه شود و  10روز به  10پس از  هاترمیا شد که این فرم

 برآورد شد. 080/0ضریب آن  و ارزیابی دو فرم بررسی شد
 

 شهر ارومیه فرسوده هایبر بازآفرینی بافت مؤثر اولیه عوامل .2جدول  

 1933 پژوهش، هاییافته: مأخذ 
 مؤلفه شاخص مؤلفه شاخص

 گروهی(-)خودیار مشارکت

عی
ما

جت
ا

-
گی

رهن
ف

 

 خدما  رفاهی 

دی
صا

اقت
 

 در محله  گذاریتمایا مردم به سرمایه )تردد و ترافی ( قاونحما -خدما  ارتباطی

 اشتغال آموزشی–امرانا  فرهنگی 

                                                            
1. Baby 

2. Melillo & Pecchia 
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 مؤلفه شاخص مؤلفه شاخص

 قیمت مسرن تراکم جمعیت

 درآمد امرانا  تفریحی

 ممر ابنیه  خاطرتعلق

دی
الب

ک
 

 تاریخی آثارمی ان  می ان آلودگی

 هاسازگاری کاربری دروانی-مراک  بهداشتی

 کیفیت ابنیه ترافی 

 مرض معابر امتماد اجتمامی

 ساخت ابنیه آموزشی-ورزشیمراک  

  
 پارکینگ

 فضای سب 

 

 موردمطالعه ۀمحدود. 1. 3

 18در فاصوله  شهر ارومیه، مرک  شهرستان ارومیه و مرک  استان آذربایجان بربی است کوه

 کیلوومتر قورار 90کیلوومتر و مورض  70ای به طول کیلومتری دریاچه ارومیه، در داخا جلگه

 1932در سوال شهر ارومیوه  .(11 ،  .1932، زادهاکبری و حسینملی ،)روستایی گرفته است

 1992هرتار در ارتفواع  10208نفر جمعیت داشته است. این شهر با مساحت  791220 حدود

نفر در  10000و تقریباً در میانه استان با تراکم جمعیت  استموقعیت استقراری مناسب دارای 

شهر ب رگ  ناین شهر، دومی (.1932سرشماری نفوس و مسرن، ) شده است کیلومترمرب  واق 

، آفتوا  سلیمانی) دارده ار سال  سهکه قدمت بیش از  شودمیدر شمال بر  ایران محسو  

هرتوار  200هو ار و  11از  ،برآوردهوای شوهرداری ارومیوه براسواس (.1932، احمدیو شیخ

 ،اسوت و از ایون میو ان گرفته قرارهای فرسوده هرتار آن در بافت 017 ،مساحت شهر ارومیه

 .(1932)شهرداری ارومیه، است هرتار بافت تاریخی  990
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  شهر ارومیه موقعیت جغرافیایی .1 شکل

 1933، های پژوهشیافتهمأخذ: 
 

 تحقیق. مبانی نظری 4

هوای کارآمدی سوایر بافوت در مقایسه بافرسودگی، ناکارآمدی و کاهش کارایی ی  بافت 

، 1انحاوا  ازجملوه ؛توان ارااه کردهای متعددی میمعادل «فرسودگی»شهری است. برای واژه 

ری مصوبه مالی معموا. 1مناطق محروم و 2پژمرده، 0مناطق شهری کم ارزش، 9زوال، 2پوسیدگی

آن  تب بوهبافت فرسوده شهری و  :کندهای فرسوده را چنین بیان میو شهرسازی ویژگی بافت

گانه زیر را داشته باشود: ناپایوداری: پذیر، بافتی است که حداقا یری از شرای  سهبافت آسیب

                                                            
1. Deterioration 

2. Decay 

3. Degeneration deteriorated 

4. Depressed urban areas 

5. Erosion 

6. Deprived areas 
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پوذیری فرسووده بوه لحواظ زیسوتی و سورونتی یوا آسویب یدرصد بناها 20بافتی که حداقا 

کوه  استدرصد بناهای آن بیرمقاوم  20یگر بافتی است که حداقا د مبار  به ؛دباشنامناسب 

موازین فنی است؛ ری دانگی: بافتی کوه نشدن ای مناسب و رمایت سازهدلیا آن فقدان سیستم 

نفوذناپوذیری: بوافتی کوه  ؛متر داشوته باشود 200درصد املا، آن مساحتی کمتر از  20حداقا 

متر باشد  ششیا با مرضی کمتر از  بستبن)قبا از اصلاح(  بر آندرصد مرض معا 20حداقا 

 ،  .1938، ، معموری و صیادسوالاربو ی) درصد باشود 90یا ضریب نفوذپذیری آن کمتر از 

فرسودگی ی  بعد از فضای شهری است که در ذکر است که  شایان ،(. در این چارچو 190

 ،  .1931)نصور،  کنودمی ی را فرسودهفضای کالبدی شهر ،کندبافت فی یری شهر رخنه می

ساکنان آن از شورای  زنودگی در محوا خوود ، دهدمی های شهروندی را کاهش(، ارزش180

میرزاای ارجنروی و شوبانی ) شودبرآورده نمی هاآننیاز اساسی  ندارند،رضایت و ایمنی خاطر 

پوور و زارموی، ایی)صف هستندبدون برنامه توسعه و نظار  فنی  و (122 ،  .1933شهرضا، 

 بورایهوا های زیادی در جهوت مداخلوه در ایون بافوتدر این راستا تلاش (.193 ،  .1931

و  1)رویی بورو، تورین آن بوازآفرینی اسوتتورین و پذیرفتوهاست کوه جدیود شدهساماندهی 

به معنوای احیوا کوردن،  Regenerateبازآفرینی شهری از ریشه (. 121 ،  .2013 ،همراران

 (.9 ،  .1933، قاسومی)مباسوی و  از نو رشد کردن است و ره بخشیدن، احیا شدنجان دوبا

-زیرا دولت ؛اتخاذ شد فضایی-های صرفاً کالبدیاجرای برنامه نشدندنبال موفقاین رویررد به

-زموان نوسوازی اجتموامیگذاری در نوسازی شهری بودون رونود هومها دریافتند که سرمایه

بنابراین ایون رویرورد تنهوا  ؛(19 ،  .2013، 2وریس و )کوت ه باشداثر تواند بیاقتصادی می

 و توری همچوون اقتصواد رقوابتیدنبال احیای مناطق متروکه نیست، بلره با مباح  گسوتردهبه

 کنند، سوروکار داردیرنشین زندگی میفقخصو  برای کسانی که در محلا  هکیفیت زندگی ب

محیای، فرهنگی را یستزعاد اجتمامی، اقتصادی، و اب  (20 ،  .1937)محمدی و همراران، 

که در بعد اقتصادی بام  یطوربه ؛(98 ،  .1933، ، رضویان و سرور)کاشفی گیرددر بر می

ها، اف ایش مالیا  و مستغلا  های شغلی، بهبود توزی  ثرو ، پرورش استعداداف ایش فرصت

                                                            
1. Ruijsbroek 

2. Kotze & Vries 
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در بعود  ،گذاریشهری، جذ  سرمایه ای ومناقه-محلی، ارتبا  میان ممران و بهسازی محلی

بهبود کیفیت زندگی و رواب  اجتموامی، کواهش جورم و جنایوت، بلبوه بور  موجب اجتمامی

ی سوازوکارهای مجدد دهسازمان سبب حرمروایی زمینه در ،ی و محرومیت اجتمامیسازبدنام

، در نظور سازی از طریق تفاهم دموکراتی ، اف ایش می ان فضای همراری و مشوارکتتصمیم

ای گوناگون، توجوه بوه تعاملوا  میوان های مناقهید بر مشارکتتأکگرفتن انتظارا  مختلف، 

در بعد کالبدی بام  حا مسااا مرتب  با فرسودگی  ،هاآنها و نهادها و رواب  درونی سازمان

کیفیت زندگی و توسعه پایداری  در بعد وکالبدی همراه با اراضی جدید و ضروریا  متناسب 

زیسوت، دسوتیابی بوه رویرورد ی محتوسعه متوازن و مدیریت اقتصاد جامعوه و  یبام  ارتقا

 (.101 ،  .1931پور و زارمی، )صفایی شودمیخلاقیت  یاحیا و یرپارچه
 

 های بارز رویکرد بازآفرینیو ویژگی هامؤلفهبندی جمع .2 جدول

 2000، 1؛ رابرت  و سایرس9301؛ لافی 1939؛ بحرینی و همراران، 1933مآخذ: ای دی فر، 

 زیست محیط اقتصادی  فرهنگی  اجتماعی  کالبدی  ابعاد 

 اندیشمندان 
جفری و 

 پلوندر 
 ایوان  و شاو جیروب  و داتون 

دلیا لیچفیلد، دیوید نون، 

 جیم  اسمیت

پا جفری و جان 

 پلوندر 

-زیرمجمومه

 ها 

 طراحی مبنا 

 خیابان مبنا

 پروژه مبنا 

  مرک  شهرمبنا

 مسرن مبنا 

 حفاظت مبنا 

 سرونت مبنا 

 مشارکت مبنا 

 تفریح مبنا 

 ورزش مبنا 

 

 المپی  مبنا 

 آموزش مبنا 

 سلامت مبنا 

 مهاجرمبنا

 سرونت مبنا  

 مالریت مبنا 

 ی مبنا فروشخرده

 بازار مبنا 

 تجار  مبنا 

 مسرن مبنا 

 مصرف مبنا 

 سرگرمی مبنا 

 المپی  مبنا 

 ورزش مبنا 

 نا رویداد مب

 زیست مبنا ی مح

 کرانه آبی مبنا 

                                                            
1. Roberts & Sykes  
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 زیست محیط اقتصادی  فرهنگی  اجتماعی  کالبدی  ابعاد 

 اصول 

استفاده از 

های زمین

ای و قهوه

، هاآنبازیافت 

استفاده بهینه از 

های سرمایه

کالبدی و 

یجه حا درنت

مسااا مرتب  با 

-فرسودگی

کالبدی همراه 

با اراضی جدید 

و ضروریا  

 متناسب 

تقویت نقش 

مردم در طراحی 

ها و اجرای طرح

و پایدار شدن 

، تقویت هاآن

و نهادهای مدنی 

ی هامشارکت

مردمی در 

طراحی و اجرا، 

یر رویرردهای تأث

 بریرپارچه 

مسااا اجتمامی 

یجه بهبود درنتو 

کیفیت زندگی و 

رواب  اجتمامی، 

کاهش جرم و 

بلبه بر  جنایت،

ی و سازبدنام

محرومیت 

 اجتمامی 

توجه به نقش 

فرهنگ، 

استفاده از 

های ارزش

تاریخ و 

ی، ایجاد فرهنگ

مراک  فرهنگی، 

هنری و گذران 

فرابت اوقا 

ضمن توجه به 

مناف  مالی و 

اقتصادی در 

های پروژه

 شهری

یر مقوله اقتصادی خلا ، تأث

یر رویرردهای تأث

 برهای یرپارچه یرپارچه

یر تأثمسااا اقتصادی، 

، فرهنگ و اقتصادادبام 

یجه درنتصنای  فرهنگی و 

های شغلی، اف ایش فرصت

د توزی  ثرو ، بهبو

ها، اف ایش پرورش استعداد

مالیا  و مستغلا  محلی، 

ارتبا  میان ممران و 

ای و بهسازی محلی، مناقه

شهری، جذ  

 های داخلیگذاریسرمایه

یر بح  تأث

 برمحیای زیست

های توسعه طرح

شهری و توسعه 

مجدد بازیافت 

های زمین

محدوده شهری 

یجه حا درنت

معضلا  

محیای و زیست

وجه به ت

محدودیت مناب  

 زمین و انرژی 

 

 های تحقیقافتهی. 5

 های فرسوده شهر ارومیه بافت بازآفرینیهای شاخص ارجحیت. 1. 5

هوای فرسووده رهیافت مداخله در سواماندهی بافوت متأخرترین منوانبهرویررد بازآفرینی 

بوا  ومحیاوی( و زیسوت)اجتمامی، اقتصادی، فرهنگوی  در نظر گرفتن تمام ابعاد دارد باسعی 

)کالبدی و فعالیتی(  های اصلی فضایینگاه به گذشته، فضای شهری جدیدی را با حفظ ویژگی

 از بعود حاضور در تحقیوق ،این اساس بر ؛با هویتی جدید و مناسب با شرای  حاضر خلق کند

عی سوبدترین( در بازآفرینی -)بهترین ارجحیت لحاظ از هاآندر بررسی  ها،شاخصاستخراج 
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 برای این منظور در تحقیق حاضور از روش. شودحاصا  هاآن از یمشخصتا در، است  شده

BWM هوای روش در مقایسوه بواکه بام  برتری این روش  یهایویژگی است. شده استفاده

  اند از:مبار  ،است به کار رفتهدیگر شده و در تحقیق حاضر 

در مقایسوه زوجی کمتری  هایهمقایس زوجی کمتر: این روش جدید به تعداد یهامقایسه-

 ؛داردنیاز  مراتبیتحلیا سلسلهروش  با

 باتر: دستیابی به مقایسا  زوجی سازگارتر و نتای  زوجی سازگار هایهدستیابی به مقایس-

پنودری  رضایی)است  BWMگیری های روش تصمیماز دیگر ویژگی بیشتر،اطمینان  قابلیت

 .(1932، زارعو یره

 
 (BWMهای فرسوده شهر )روش بازآفرینی بافت هایشاخص ارجحیت .3 جدول

 1933، پژوهش هاییافتهمأخذ: 
 رتبه شاخص وزن شناسه مؤلفه

C1 001918/0 خدما  رفاهی  7 

C2 097030/0 ممر ابنیه   8 

C9 090312/0  یگذارهیسرماتمایا مردم به   12 

C0 011820/0 تاریخی  یهاجاذبه  2 

C2 0102728/0  گروهی(-ار) خودیمشارکت   1 

C1 032791/0 ونقاحما-خدما  ارتباطی  2 

C7 011820/0 درآمد  2 

C8 090312/0 اشتغال   11 

C3 029180/0 آموزشی -امرانا  فرهنگی  20 

C10 020108/0 قیمت مسرن   22 

C11 090312/0 سازگاری کاربرها   11 

C12 011771/0 تراکم جمعیت   20 

C19 029180/0 امرانا  تفریحی   20 

C10 090312/0  خاطرتعلق  11 

C12 021031/0 یفیک یشهرآلودگی  محی    11 

C11 090312/0 کیفیت ابنیه  11 

C17 021031/0 مرض معابر   11 
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 رتبه شاخص وزن شناسه مؤلفه

C18 011820/0 دروانی -مراک  بهداشتی  9 

C13 097030/0 ساخت ابنیه   3 

C20 020108/0 پارکینگ  22 

C21 200118/0 )تردد( ترافی   9 

C22 097030/0 امتماد اجتمامی   3 

C29 021031/0 فضای سب    11 

C20 0210080/0 آموزشی -مراک  ورزشی  13 

 

هوا در جهوت بوازآفرینی شوهر وزن هری  از شواخص ،BWM های حاصا از روشیافته

مشارکت خودیار و گروهی شهروندان با اختلواف  ،در این میان .است کردهارومیه را مشخص 

رتبه اول را به خود اختصا  داده است و بورای  10/0با مقدار  موامادیگر  در مقایسه بااد زی

 ،در مراتب بعدی  بوده است. یتارجحها دارای وضعیت دیگر شاخص در مقایسه بابازآفرینی 

در رتبوه دوم توا سووم  011/0درمانی با وزن –ترافی  و خدما  بهداشتی، ونقاحماخدما  

های فرسوده شهر ارومیه با این موضوع باشد که بافت بیانگرتواند . این مسئله میدانگرفته قرار

دسترسوی و امروان توردد  و اندشهر را دچار آسیب کرده ونقاحمابه ان وا رفتن خود سیستم 

اینروه بوه ها با توجوه بوه همچنین این بافت اند.هکردراحت و آسان را برای شهروندان مشرا 

دسوتخوش تغییور  شانیریپذیستزکم وضعیت ، کماندشده یاتبدفرست شهر مراک  مهاجر 

 منوانبوههوا درمانی ایون بافوت-مسئله بهداشتی کهیطوربه ؛و به ساح نازل رسیده است شده

هوای جاذبوه ،اسوت. در سواح بعودی شوده دادهدر بازآفرینی تشخیص زیاد شاخصی با وزن 

جوای  پونجم و هفوتم یهوادر رتبوه 0/0و  01/0های نتاریخی، درآمد و خدما  رفاهی با وز

 ةگنجینو ،های فرسوده و تواریخی شوهرداشت که بافت ذماناند. در این چارچو  باید اگرفته

هوای تواریخی توجه به جاذبوه ،این اساس بر ند؛شهر ینهان شهر هستند که هسته اولیه و پویا

با اهتمام بوه  چراکه ؛دارند یتوجهدرخور  ریتأث ینیبازآفردوباره و  یها برای شروفایاین بافت

زمینوه موجب ایجواد خود  که شودمیفعالیت گردشگری شهری مهیا ار، ای این آثکشش جاذبه

که یری  است مهمنرته . توجه به این شودمیها بهبود درآمد آن یتدرنهاساکنان و  وکارکسب
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بنوابراین بوا بهبوود  ؛الی ساکنان استتوان ضعیف م ،هااز مواما اصلی به ان وا رفتن این بافت

خودما   آن، و متعاقوب شده یتتقوتا بنیه ساکنان  شودمیمملررد گردشگری بستری فراهم 

هوای بوازآفرینی، شواخص زیادهای با وزن ها مهیا شود. در مقابله شاخصرفاهی در این بافت

 راکمتورین وزن ترتیوب بوه 2/0و  1/0عیت، پارکینوگ و قیموت مسورن بوا مقوادیر متراکم ج

وضوعیت مملروردی لوازم اسوت  ،هواآن ها و اسوتخراج وزنبعد از بررسی شاخص اند.داشته

برای تابیوق وضو   IPAمدل است.  شده استفاده IPA1از مدل  رو؛ ازاینمواما مشخص شود

در هموین ارتبوا  . اسوت برخوردارموجود با وض  مالو  یا بهینه از کارایی و کیفیت خوبی 

هر رب  به شرح زیور  شود که ویژگیحلیا بصری بهتر از دیاگرام چهارربعی استفاده میبرای ت

ینود ا، ولوی مملرورد فرزیوادیند بسویار اتمرک  کنید(: در این ناحیه اهمیت فر) رب  اول است:

این رب  ضعف سازمان یوا  درواق پذیرند و یندهای این بخش آسیبابنابراین فر است؛ضعیف 

)کار خو  را اداموه  رب  دوم ؛باید در اولویت اول قرار گیرد روازاین ؛دهدیشرکت را نشان م

م ایای  منوانبهبنابراین این بخش  ؛شوداین ناحیه قو  اصلی سازمان در نظر گرفته می دهید(:

در ایون ربو   :اولویت پایین() رب  سوم ؛گیردقرار می دنظرمبیشتر و  شودمی رقابتی، نگهداری

و سوازمان نیو  مملرورد ضوعیفی دارد. از  اسوتبرخوردار  کماز اهمیت  شدهمشخصمواما 

)اتلواف  رب  چهوارم ؛شود یادیتمرک  زطرفی چون اهمیت چندانی ندارد، نباید در این بخش 

 ؛، اما مملررد شورکت در ایون بخوش زیواد اسوتدارند کممناب (: در این رب  معیارها اهمیت 

. بعود از مشوخص شودن شووندمیدر سوازمان  ضوعف یندهای این بخش موجوبافر بنابراین

ها، برای نشان دادن ناهمواهنگی بوین اهمیوت و مملرورد، وضعیت اهمیت و مملررد شاخص

 و انجوا) شودمی محاسبهتفر  میانگین نمرا  مملررد هر شاخص از میانگین نمرا  اهمیت 

ن مملرورد از اسوت کوه تفور  میوانگی صور ینبدشیوه کلی آن . (297 ،  .2008، 2هفمن

خصوو  هب ؛در بیر این صور  باید اقدام اصلاحی انجام شود ؛باشد ربرابر با صف باید اهمیت

، 2008، 9هشاماینیسن و ) باشد زیادکه مملررد از اهمیت، منفی و ضریب آن  یهایدر شاخص

.  2.) 

                                                            
1. Importance-Performance Analysis 

2. Angel & Heffeman 

3. Ainins & Hisham 
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 های فرسوده شهر ارومیههای بازآفرینی بافتشاخص PIمقدار . 4 جدول

 1933، پژوهش هایتهیافمأخذ: 
 اهمیت  عملکرد   

 شاخص
p-i P I 

9/1-  9 9/0  ود خدما  رفاهیببه 

3/0-  2/9  1/0  ود ممر ابنیه ببه 

0/0-  8/2  2/9   یگذارهیسرماتمایا مردم به  

2/2-  1/2  1/0  تاریخی   یهاجاذبهبهبود  

3/2-  2 3/0  گروهی( -)خودیار مشارکت  

1-  8/9  8/0  ونقاماح-خدما  ارتباطی 

9/1-  2/9  2/0  اف ایش درآمد 

2-  اف ایش اشتغال   0 2 

1/0  0/2  9/2  آموزشی -امرانا  فرهنگی 

3/0  9 1/2  بهبود قیمت مسرن  

1/1  8/0  7/9   هایکاربر  یسازگار 

9/1  9/9  اف ایش تراکم جمعیت  2 

2/0-  2 2/2  مرانا  تفریحی ا شیاف ا 

3/0-  8/2  7/9   خاطرتعلقبهبود  

2/1  2/0  کاهش آلودگی  9 

1/0  7/9  1/9  بهبود کیفیت ابنیه 

1/1  2/0  0/9  مریض کردن معابر  

7/0  1/0  3/9  دروانی -بهبود مراک  بهداشتی 

9/0  9/0  ساخت ابنیه  0 

9/0-  8/1  1/2  فضای مناسب برای پارکینگ 

1/1-  7/9  8/0  )تردد( مدیریت ترافی  

3/0-  1/9  اف ایش امتماد اجتمامی  0 

1/0  9 3/2  اف ایش فضای سب   

1/0-  2 1/2  آموزشی -اف ایش مراک  ورزشی 
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 ها نشانگر بیشتر اهمیت برای مشارکت، خودما  ارتبواطیبررسی اهمیت/مملررد شاخص

( و مدیریت ترافی  در بالاترین ساح بوده است، اما بهتورین وضوعیت مملروردی ونقاحما)

هوا، موریض کوردن معوابر و بهبوود مراکو  ریهای سوازگاری کواربمتفاو  بوده و به شاخص

 اسوت؛هها نشانگر ناهماهنگی بین اهمیت و مملررد شاخصبوده است. یافتهمربو  بهداشتی 

 زیوادمملرورد آن نیو   مقدار بایددر بازآفرینی داشته باشد،  زیادیاگر شاخصی اهمیت  چراکه

در تحقیوق حاضور متفواو   آن صفر یا حداقا به صفر ن دی  باشد، ولوی P-Iباشد تا مقدار 

هوای در تحقیوق حاضور بیشوترین ناهمواهنگی منفوی بوه شواخص ،این اسواس بر ؛بوده است

 .بووده اسوتمربوو   2و  2/2، 3/2ترتیوب بوه میو ان مشارکت، خدما  ارتباطی و اشتغال به

و  اف ایش توراکم جمعیوت، کواهش آلوودگیهای بیشتر ناهماهنگی مثبت به شاخص ،درمقابا

  بوده است.مربو   1/1و  2/1، 9/1ترتیب با مقادیر ی معابر بهسازمریض

 های تحقیق تحلیل یافته .2. 5

در  BWMهوا بوا اسوتفاده از مودل شاخص یتارجحگرفته برای استخراج ارزیابی صور 

بوده  093/0)نرخ سازگاری(  نشانگر مقدار مالوبیت ،های فرسوده شهر ارومیهبازآفرینی بافت

ارزش  اسوت کوه مقودار مالوبیوت بوین گفتنویال و مناسب را نشان داده است. هکه مقدار اید

تور و مناسوب ترمالوو  ،باشد تری ن دبه صفر  هرچقدر این مقدار است. صفر تا ی  مددی

مشارکت شهروندان بهترین شواخص  ،نظر خبرگان براساس شدهیبررسهای است. در وضعیت

در ارتبا  با اهمیوت مشوارکت در  .اندشده مشخصبدترین شاخص  منوانبهو تراکم جمعیت 

گیوری ممیردی سبب توجه به تصفهای فرسوده باید اذمان داشت که مشارکت بازآفرینی بافت

گوذاری در نفو  در بوازآفرینی و سیاسوتگروهای محلی و بومی، مموم مردم و گروهوای ذی

 ؛گیورده اهوداف در نظور موینیا بو برایو چارچو  دموکراتی  را  شودمیبازآفرینی  راستای

گیوری از ی  سو سبب شورا ،بنابراین اجرای بازآفرینی شهری در چارچو  مشارکت واقعی

-ری ی پایین به بالا را امروانو برنامه شودمیهای ساکنان ها در راستا و نیازها و خواستطرح

قابلیوت  ،انودتوههای بازآفرینی قورار گرفکند و از طرفی چون مردم در جریان سیاستپذیر می

توراکم صورف جمعیوت در  ،درمقابوا یابود.ها اف ایش مویها در تمام زمینهاجرایی کاما طرح
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چراکوه  شود؛تواند بام  اف ایش مشرلا  ها میجای بازآفرینی این بافتهای فرسوده بهبافت

حی بوه دلیا شرای  نامالو  زیسوتی در ایون نوواها بهدر بیشتر موارد ساکنان اصلی این بافت

تور بوه  ینی توس  مهاجران و اقشار پایینو بام  جایگ اندکردهاقدام مهاجر  به نواحی بهتر 

بنوابراین  ؛دارنودها که رببت کمتری به بهسازی این بافت اندشدهلحاظ اقتصادی و توان مالی 

اوزان  روازایون ؛هوا شوودتواند بام  بدتر شدن وضوعیت ایون بافوتمی صرفاً تراکم جمعیت

( از 10/0بوا  مشوارکت) بیوانگر اختلواف زیواد بهتورین شواخص ،برای بازآفرینی شدهحاسبهم

کوه  اذمان داشتبنابراین باید  ؛بوده است 03/0 با وزن ونقاحماچون خدما  یی هاشاخص

های یافته کههمچنان ؛ها در بازآفرینی ممرن است متفاو  باشداین شاخص و مملررداهمیت 

های بازآفرینی در ی  راستا وضعیت اهمیت و مملررد شاخص که ه استنشان داد IPAمدل 

-به همان اندازه مملررد مناسبی نداشته ،اندبوده بسیارکه دارای اهمیت  یمقادیر ؛ یعنینیستند

در  ،انودشوده که برای بازآفرینی مهم تشخیص داده ییهامؤلفه ،تربه بیان واضح ،اند و برمرس

کوم  اند،شوده برداری اساسیبهرهیا اگر  اندنشدهبرداری اساسی نی بهرهبازآفری برایساح شهر 

ولوی نهادهوا  ،ندارنودزیادی در بازآفرینی  اهمیتهستند که  یهایشاخص ،بوده است. درمقابا

بورای  بسیاریهای تحقیق اهمیت که یافتههمچنان اند؛مدنظر قرار داده ها راآن جدی صور به

ها تاریخی، اف ایش اشتغال، بهبود ممر ابنیه، خدما  رفواهی، د جاذبهمشارکت شهروندان، بهبو

کوه در  یمملرردولی  ،و امتماد اجتمامی در نظر گرفته است خاطرتعلقاف ایش درآمد، بهبود 

-این شاخصIPA  بنابراین نتای  مدل ؛در ساح ضعیف بوده است، شهر صور  گرفتهساح 

چون تعریض معوابر و کواهش  یهایسیاست ،درمقابا .است معرفی کردهها را در کانون توجه 

 شودهشود که بام  اتلاف مناب  های کلان دنبال میو با صرف ه ینه یجد صور بهها آلاینده

نیواز  ترییفوورها اقوداما  قبا از تعریض و کاهش آلایندهکه اشاره شد، همچنان زیرا ؛است

در حوال حاضور بورای بوازآفرینی  که معرفی کرده است مواملی را IPA  است. همچنین مدل

-شوند و نیاز است در آینده نی  ادامه یابنود کوه در اینجوا شواما خودما  بهداشوتیانجام می

-شواخص ،درمقابا .اند، کیفیت ابنیه، ساخت ابنیه و سازگاری کاربری بودهونقاحمادرمانی، 

کوه  نیستندهای بازآفرینی برنامه و یاستس که در اولویت اولرا نی  شناسایی کرده است  یهای

گوذاری، قیموت شاما تراکم جمعیت، امرانا  تفریحی، امرانا  فرهنگی، فضای سب ، سرمایه
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هوای شواخص ،مودل براسواسهوا بنودیبا جم  یتدرنها. شده استمسرن و مراک  ورزشی 

و هوای تواریخی، اشوتغال اند و مشارکت شهروندان، بهبود جاذبوهبندی شدهبازآفرینی اولویت

 .اندشده ذکربازآفرینی  مدنظرو های فرسوده در اولویت اول درآمد ساکنان بافت
 

 های فرسوده شهر ارومیههای بازآفرینی بافتیت توجه شاخصواول .5 جدول

 1933، پژوهش هاییافتهمأخذ: 

 شاخص SW OW اولویت

 ود خدما  رفاهیببه 23/2 11/0 2

 ود ممر ابنیه ببه 13/9 07/0 8

  یگذارهیسرماتمایا مردم به  28/1 09/0 12

 تاریخی   یهاجاذبهبهبود  2/11 29/0 2

 گروهی( -مشارکت )خودیار 21/10 28/0 1

 ونقاحما-خدما  ارتباطی 8/0 10/0 7

 اف ایش درآمد 82/2 12/0 0

 اف ایش اشتغال   8 11/0 9

 آموزشی -امرانا  فرهنگی -29/0 00/0 12

 د قیمت مسرن بهبو -83/1 -00/0 13

 ها کاربری  یسازگار -07/0 -08/0 20

 اف ایش تراکم جمعیت  -1/2 -02/0 20

 مرانا  تفریحی ا شیاف ا 22/1 09/0 19

  خاطرتعلقبهبود  99/9 07/0 10

 کاهش آلودگی  -1/9 -07/0 22

 بهبود کیفیت ابنیه -91/0 -01/0 17

 مریض کردن معابر  -70/9 -08/0 29

 دروانی -بهبود مراک  بهداشتی -79/2 -02/0 21

 ساخت ابنیه  -2/1 -02/0 18

 فضای مناسب برای پارکینگ 19/0 01/0 10

 )تردد( مدیریت ترافی  28/2 11/0 1

 اف ایش امتماد اجتمامی  1/9 07/0 3

 اف ایش فضای سب   -23/0 -01/0 11
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 شاخص SW OW اولویت

 آموزشی -اف ایش مراک  ورزشی 21/1 09/0 11

 

 و پیشنهادهاری گینتیجه. 6

؛ شووندها در سیستم پیچیده شهرها شناخته میترین چالشهای فرسوده یری از اصلیبافت

 یهوایری ان و مدیران شهری در جهت اتخاذ سیاسوتمهم، برنامهموضوع با در، این  روازاین

ا دلیوپیشونهاد کردنود کوه بوه ییهواحاراههوا و برناموه ،برای رف  این بخش ناکارآمد شوهری

بوازآفرینی بوا نگواه  رویرورد یوتدرنهاجه شودند توا ات موکالبدی( با شرس) بودن یبعدت 

در جام  و یرپارچوه سوعی  یدید بافرینی آباز ،به شهر معرفی شد. در این چارچو  یرپارچه

دی، کالبدی، اجتمامی می در شرای  اقتصاابهبود دا اصلاحی چونای از اقداما  مجمومه ارااه

-بوازآفرینی بافوت یهامؤلفهتبیین  هدف باتحقیق حاضر  ،این اساس بر ؛ه استو زیستی کرد

، اهمیوت و مملرورد هریو  از یوتارجح کوردن مشوخص درهای فرسوده شهر ارومیه سعی 

. بورای ایون کنودهای اول بازآفرینی شهر ارومیه را مشوخص ها کرده است تا اولویتشاخص

بیانگر نرخ  BWMاست. نتای  حاصا از  شده استفاده( BWM-IPA) منظور از روش تلفیقی

ها با بهترین شاخص مشارکت و بدترین شاخص تراکم جمعیت در سازگاری مناسب شاخص

گروهوی، جوذابیت آثوار –برای مشارکت فوردی زیاد یتارجحبوده است که نشانگر  بازآفرینی

بوین  کوهاده اسوت نشوان د IPA  اما نتای  حاصا از مدل ،تاریخی، تردد و ترافی  بوده است

های فرسووده شوهر ارومیوه وجوود سازگاری در بازآفرینی بافت ها،اهمیت و مملررد شاخص

مملروردی در وضوعیت بسویار  لحواظ از زیواد، یتاهم با یهامؤلفه کهیطوربه ؛نداشته است

در راستای تعریض معوابر و کواهش آلوودگی در  یهایسیاست ،درمقابا .اندداشتهضعیف قرار 

هوای سازی هسوتند کوه بورای بوازآفرینی بافوتها با صرف ه ینه کلان در حال پیادهافتاین ب

 ،های حاصا از مدلیافته براساس. در این راستا انداتلاف مناب  تلقی شده من لهبههر فرسوده ش

 های تاریخی، اشتغال و درآمود در اولویوت اولمنوان مشارکت مردمی، جاذبهبا  یهایشاخص

هوا است کوه ایون بافوت شایان ذکر شدهاشاره هایشاخص . در اهمیتاندرارگرفتهق بازآفرینی

توان در توسعه می هااز آن ،های نهان بسیاری دارند که اگر به فعلیت برسندها و قابلیتظرفیت
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هوا دارای جمعیت سواکن ایون بافوت ،از طرف دیگر .نیروی محرکه استفاده کرد منوانبهشهر 

گذران زنودگی  ها در پیمتوس  تا ضعیف( هستند که بیشتر تلاش آنرسانی)پایگاه اقتصادی ی

های وقت، ه ینه و فرصت و حوصله کافی برای حفاظت از بافت ،به همین دلیا ؛خود هستند

هوای بافوت ینیبوازآفرهای دولتی بورای سیاست ،از سوی دیگر .محی  زندگی خود را ندارند

و بقیه باید  ستهادرصد از این بافت 11امتبار برای حدود  ینمتأ ،هایافته بر فرسوده شهری بنا

 .شوداز طریق مشارکت شهروندان محقق 

بندی کرد که امروزه با پیچیده شدن سواختارهای توان جم می ذکرشده توجه به ماالببا  

 نیسوت؛دیگر ی  انتخا  و حتی حق شهروندی  ،شهری، مشارکت شهروندان در امور شهری

 این نیاز در فراینود بوازآفرینی بافوت شود.می قلمدادضروری در اجرا و پیشبرد امور بلره نیاز 

بنیه ساکنان این مناطق از وضوعیت نامناسوب  ازآنجاکهفرسوده شهر ارومیه ضرور  است، اما 

  گیورد. در ها با اولویت اقتصادی صوراقتصادی حرایت دارد، لازم است بازآفرینی این بافت

هوای فرسووده شوهر به شرح زیر برای بهبود مملررد بوازآفرینی بافوت یهادهایاین راستا پیشن

 :شودمیارومیه ارااه 

بیشوتر  برای) هاهای فرسوده شهر و توجه به مناف  آننفعان بازآفرینی بافتشناسایی ذی -

  ؛قدر  مشارکت در بازآفرینی( کردن

فرینی مبتنوی بور آچوارچو  بوازایجاد اتا  فرر برای بیان اظهار نظر نخبگان محلا  در -

 ؛فضای دموکراتی 

  ؛رب  بازآفرینیامتماد بین شهروندان و نهادهای ذیایجاد فضای قابا -

ها تقویت بنیه اقتصادی ساکنان و رببت آن برایبهبود وضعیت اقتصادی نواحی فرسوده  -

  .ت در بازآفرینیکمشار منظوربه

 کتابنامه

 در شوهری بوازآفرینی ینودافر در اجتموامی سورمایه بررسی(. 1938. )ر ،محمدزاده .، وا زاده،آقایی .1

 .117-102 (،13)1 ،شهری مملررد و ساختار ماالعا . رشت - شهری سازمشرا هایبافت
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