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 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملکان، دانشگاه آزاد اسالمی، ملکان، ایران 
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 رانیمرند، ا ،یواحد مرند، دانشگاه آزاد اسالم ،یشهر یزی و برنامه ر ای گروه جغراف اریاستاد

 چکیده  

  و   کالبدی) فضایی  اصلی   های  ویژگی  حفظ  با  جدید  شهری  فضای  خلق  به  که   است   فرایندی  شهری  بازآفرینی

  فضای  با  اساسی  های  شباهت  ضمن   که   شوند  می  حادث  جدیدی  شهری  فضای  اقدام  این   در.  گردد  می  منجر(  فعالیتی

 تبریز  شهر  مرکزی  فرسوده  گذارند. بافت  می  نمایش   به  قدیم  فضای   با  را  معنایی  و  ماهوی  های  تفاوت  قدیم،  شهری

  از   ناشی   تفاوت   این  که  دارد   اساسی   تفاوت   شهر   های  بخش   سایر  با   دارد  قرار  شهر  هشت  منطقه   محدوده  در  تقریبا  که 

  بافت   جر  فرسودگی  بر  عالوه  و  است  تبریز  شهر  گیری  شکل  اولیه  های  هسته  جز  بافت  این .  است  آن  تاریخی  هویت

  تحقیق  کند. این  می  اثبات  پیش   از  بیش   را   بافت   این   احیا   و  بازآفرینی   لزوم  مسئله   این   که   هست  نیز  شهر   تاریخی  های

باشد. هدف اصلی    می   تحلیلی -توصیفی   تحقیقات  جز  روش   نظر  از   و   ای  توسعه  -کاربردی   تحقیقات  جز  نوع   نظر  از

مورد استفاده در    یروش اصل  .شناسایی پیشران های حیاتی و موثر در بازآفرینی منطقه هشت تبریز استاین تحقیق  

ی من جمله تکنیک دلفی و روش تحلیل ساختاری و استفاده از نرم پژوه  ندهیمتداول آ  یانواع روش ها  تحقیق  ن یا

بین  است.     MICMACافزار بازآفرینی منطقه هشت کالن شهر تبریز شاخص موثر در    27نتایج تحقیق نشان داد از 

توسعه   شده، استخراج کلیدی و پیشران عوامل بین  در .شاخص به عنوان شاخص و عامل کلیدی انتخاب شد  9تعداد  

ارتقا بازار    و  باشد می دارا بازآفرینی منطقه هشت   آینده توسعه جهت را وضعیت ترین بحرانی گردشگری شهری

 .باشد می محتمل های  وضعیت با رابطه در شرایط بهترین  دارای ،تبریز

 

 

ساختاری،  کلیدواژگان:   تحلیل  پژوهی،  شهر MICMACبازآفرینی،آینده  کالن  هشت  منطقه   ،

 . تبریز
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 مقدمه

از صنعت بسيا  ، 1960  دهه از   تحول  دليل  به  شهرها  از  به صنعت  ری  اجتماعی،   گرايی  حيات  رکود  دچار  زدايی، 

زيست و  برنامهمحيطی    اقتصادی  و  مديران  و  کاهش جذابيت شهرها شد  سبب  مسائل  اين  ريزان    شدند؛ جملگی 

برای يافتن راهی نوين کرد  شهری را وادار به چاره   بافت   ساماندهی  اخير،  سال  چند   طی .  (6:  1398)مرادی، جويی 

  که  جايی  تا   بوده  شهری  مديران  و  نهادها  و  ها  سازمان  گير   گريبان  اصلی  موضوعات  از  يکی  ناکارآمد  و  فرسوده  های

  اين  به  نيز  دانشگاهی  و  علمی  محافل  در  که  گرديده  باعث   شهری  معضل  اين  حل  در   ها  سازمان  اين  توانايی  عدم

  شهری  علوم   انديشمندان   مطالعه   مورد  ناکارآمد   های  بافت  عنوان  تحت   امروزه  که   آنچه.شود  پرداخته  مهم  موضوع

 فرسوده   های  بافت .  است  يافته  تکوين  فرسوده  فرم  درقالب  که  است  متعددی   فرايندهای  محصول   واقع  در  است 

  محاصرة   در  امروز  و  اند  يافته  تکوين  و  گرفته  شکل  طوالنی  زمان  فرايند  در  که  هستند   هايی  بافت  وناکارآمد،

و   منطقی  عملکرد  دارای  زمان  مقتضای  به  گذشته  در  ها   بافت  اين  اگرچه.  اند  شده  گرفتار   حاضر  عصر  تکنولوژی

  می  که  گونه  آن  و  باشند  می  کمبودهايی  دچار  عملکردی  و  ساختاری   لحاظ  از  امروز  ولی  بودند  مراتبی  سلسله

  مختلف  ابعاد  در  ها  بافت  اين   ناپايداری  مبين   فوق  شرايط  مجموعه.  باشند  نمی  خود  ساکنين  نياز  خگوی  بايدپاس

 . (19:1389 کشاورز،)  دارد قرار پايدار توسعۀ اهداف  و پايداری با درتعارض و بوده

  و   بهسازی  طريق  از  موجود  منابع  از  وری  بهره  حداکثر  منظور  به  شهری  اراضی  از  بهينه  استفادة  حاضر،  حال   در

  مجدد  استفادة  و  پيرامونی  مناطق  در  شهرها  گسترش  و  توسعه   از  جلوگيری  نابسامان،  و  فرسوده  های  عرصه  بازآفرينی

  کشورهای   در  شهری   گذاران  سياست   و   ريزان  برنامه  های   اولويت   و  اصلی   محورهای   از  تاريخی،   ساختارهای   از

تاريخی   .(Izadi, 19:2006)   توسعه  درحال   کشورهای  برخی  حتی  و  يافته  توسعه بافتهای  مشکالت  با  مواجهه  در 

به شهری  بازآفرينی  يکی شهرها،  دولت عنوان  اصلیِ  سياستهای  عر  ز  پابه  ريزی  صه  ها    شهری   مديريت  و  برنامه 

  برای   شهر  کالبدی  عناصر  کمی  رشد  مفهوم  به  شهری  توسعۀ  شهری،  بازآفرينی  (در140:  1397،  نژداغی  )تاس گذارده

 در  شهری  درونی  توسعۀ.  داد  خواهد  رخ  شهری  توسعۀ  های  طرح  قالب  در  زندگی،  کيفيت   ارتقاء  و  جمعيت  اسکان

  در  تعادل   ايجاد  جهت   در  تالش  شهری،   های   ريزی  برنامه  در   موجود  بالفعل  و  بالقوه  های   توان  بکارگيری   حقيقت

  اجتماعی   پويش  و  مشارکت  از  استفاده  و  شهری  زندگی  های  بنيان  ميان  هماهنگی  جمعيت،  کمی  و  کيفی  توزيع  نحوة

 .)407: 1387آئينی،) است  غيره  و مردم

 نوسازی،  بهسازی،  نظير  ديگری  مفاهيم  که  عام  واژة  يک   عنوان  به  ،»شهری  بازآفرينی«  واژة  دنيا،  اخير  ادبيات  در

  خلق   به  که  است  فرايندی  شهری  بازآفرينی.  رود  می  کار  به  گيرد،  برمی  در  را  بخشی  روان  و  توانمندسازی  بازسازی،

  فضای   اقدام   اين  در.  گردد  می  منجر(  فعاليتی  و  کالبدی )  فضايی  اصلی   های   ويژگی  حفظ  با  جديد   شهری  فضای 

  معنايی   و  ماهوی  های  تفاوت  قديم،  شهری  فضای  با  اساسی  های  شباهت  ضمن  که  شوند  می  حادث  جديدی  شهری

  سازمان   توليد  يعنی(  معاصرسازی(  بازآفرينی(5:  1386مقصودی،و  حبيبی)گذارند  می  نمايش  به  قديم  فضای  با  را

 دوبارة  تعريف  يا  و  جديد   شهری   روابط  ايجاد   در  همگی  که  نو  های  ويژگی  و  تازه   شرايط  بر  منطبق   جديد  فضايی 

  حفظ   و  فرهنگی  های  ارزش  حفظ  به  توجه   رويکرد  اين  در(23:پيشين)افتد  می  مؤثر  موجود   يا   کهن  شهری  روابط

  به توجه   متعدد، های  کاربری  جای به کاربری  نوع  يک  دارای  سازهای و ساخت   از  انتقاد  تاريخی،  و بومی های ثروت

 .باشد می  مشهود غيره  و بازآفرينی فرايند در اجتماعی های گروه مشارکت کمی، اقدامات  موازات به کيفی  اقدامات
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  درهمسويی   که  پذيرفت  صورت   مختلف   ابعاد  در   بازآفرينی  رويکرد   در  هايی   دگرگونی  سو،  اين  به   ميالدی  90  دهه   از

  قبلی  رويکردهای   که  گرفت  شکل  ای  فزاينده  توافق  ادامه  در.  قرارگرفتند  توجه   مورد  نيز  پايدار  توسعه   های  بحث  با

(  وديگران  هاپکينز)  1996  سال   در.  است  نکرده  ايجاد  پايداری  های  حل  راه  و  بوده  مسائل  به  موقتی  پاسخ  بازآفرينی

  -اقتصادی  های   وسياست  تمايالت   به   بايد  می  بازآفرينی  طرح  گونه  هر  که  نمايند  می   معرفی   را  نوينی  پاردايم

  مفهوم (   22:1392:  همکاران  و  مفيدی)باشند  داشته  توجه   تری  گسترده  مسائل  با  مرتبط   واقعی،  پايدار  اجتماعی 

  توسعه  مفهوم   با  را  پيوند  ترين  بيش   اقتصادی  و  محيطی،اجتماعی  ابعاد  توامان  دادن  قرار  مدنظر  واسطه   به  بازآفرينی

  عوامل   متقابل  اثرات   مثبت  برآيند   به   دستيابی  و  توسعه  کردن  برعقاليی  يکديگر   دوبا  اين   تالقی   نقطه.  دارد  پايدار

(8:1394  ايران،  شهری  بهسازی  و  عمران)  دارد  قرار  واقتصادی  محيطی،اجتماعی   به   1990  دهه  از  ترتيب  اين  به. 

 .است  شده  مرتبط بازآفرينی رويکرد  با  پايدار  شهرهای نظريه مرور،

  پايدار   شهری  بازآفرينی  الزمه . اند  شده  نزديک  پايداری  اهداف  به  که  گيرند  می  شکل  بازآفرينی  از  تعاريفی  بنابراين

  نهادی  جديد  های  گونه  پايدار،   شهری  بازآفرينی  در.است  عمومی  توافق  به  رسيدن  و  ای  محله  اجتماعات  همکاری

  صورتی  به باال به پايين  از و يکپارچه شکل  به را مدار اجتماع  بازآفرينی های برنامه  کنند می تالش گيرندکه  می شکل

  توسعه  و  بازآفرينی  ظهور  رغم  علی(  15:1389  مالئی،  فرجی )دهند  وتوسعه  بسط  گردد،  شامل  را  ذينفع  افراد  همه  که

  خصوصا  دو  اين  ميان  تعادل  عدم  و  اندکی  هماهنگی  امروز،  شهری  سياست  در  موازی  خطوطی  عنوان  به  پايدار

 &Dennemann) است  داشته  وجود  شهری،  بازآفرينی  به  دستيابی  در  ويژه  به  پايداری  با   مقايسه  در  اقتصادی  بازآفرينی

Couch,2000:137) . 
  های   عرصه  در  رقابت   افزايش  اجتماعی،  و  اقتصادی  گستردة  تحوالت  بروز  سبب  آگاهی  و  علم  پرشتاب  سرعت 

  ساخته   ضروری  را  نگرانه  آينده  های  پژوهش  و  ها  تالش  و  شده  جوامع  جانبه  همه  پيشرفت  ضرورت  و  گوناگون

 بـوده   مطـرح  خـدا  ای  گونه   از  پرسش  آينده  دانستن  برای  دور  های  گذشته  در(6:  1392  دهقی،  الهی  و  خزائی)    است

  های   پيشبينی  آن،  از  پس  .  است  شده  استفاده  پيشگويی  قبيل   از     فرازمينی   عبارتی  بـه  غير علمی و    رويکردهـای  از  و

  کـارايی   زمان   مرور  به  نيز  روشها  اين  ولی) 22:  1390حاجيانی، )  شده  جايگزين   شناسانه   زمينه  نگـاه  با  علمی  نسبتاً

  تا   فراملی   از   سطوح  تمام   در  ريزی   برنامه  جهانی،   عرصه  در  تحوالت  سرعت  افزايش   با .  اند  داده  دسـت   از  را  خـود

  محقـق   ريـزی  برنامه  اصلی  اهداف  دهد،  وفق  را  خود  تحوالت  سرعت  با  نتواند  اگر  که   شده  مسـائلی  دچـار  محلـی

  حرفه   و  علوم   های   عرصه  تمامی  وارد  جديد   قرن  به  منتهی  دهه  از   که  است  رويکردی  نگـاری  آينـده.    شـود  نمـی

ـ   قـرار   مختلـف   های   ريزان  برنامه   مطلوب  آينده  ساخت   دنبال   به  پيشرو،  های  آينده  پيشبينی   جای   بـه  و  ه  گرفت

  تا  شد   باعث  روزافــزون  تغييرات  از  ناشی  پيچيدگيهای  همچنين  و  آينده  دقيق  بينی  پيش   در  توانايی  عدم.است

  و  ريزی  برنامه   فعاليتهای  بطن  وارد  را   نگاری  آينده  و  برده  بهره  پژوهی  آينده  نوظهور  دانش  قابليتهای   از  محققان

 ( 37: 1389)پورمحمدی،کنند فناوری و علمی  تحوالت پيشبينی

  پر   شهر  ششمين  نفر  1٬558٬693  بر   بالغ  جمعيتی  با  ايران  های  شهر  کالن  مهترين   از  يکی  عنوان  به  تبريز  شهر

  شهر   بزرگترين   و  مهمترين  به   تبديل  را  شهر  اين  گوگوناگون  خدمات  و  فعال  صنايع   حضور.  است   ايران  جمعيت

  اين  طبيعتا  که  شده  شهر اين  جمعيت  و  مهاجرت  افزون  روز  افزايش  باعث  شرايط  اين  که   است  کرده  کشور  شمالغرب

  و  سنتی  های  بافت  جود  و  شهر  اين  تاريخی  سابقه  با  توجه   با  اما  است  شده  شهر  افززون  روز  توسعه  باعث  اقزايش
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  باعث  شده  سنتی  و  قديمی  محالت   توسعه  به  توجه   بی  چون  اخير   های   توسعه  متاسفانه  شهر  اين  در  فراوان   قديمی

  در .    است  هکتار  2600  از  بيش  ها  بافت  اين  وسعت  اکنون  هم  چنانچه  شده  شهری  وسيع   فرسوده  های  بافت  تولد

 گسل   وجود.  کرد  تقسيم  جنوبی   و  ،مرکزی  شمالی  بخش  سه  به  رو  ها  بافت  اين  توان  می   جغرافيايی  بندی  تقسيم  يک

  اين   قرارگيری  حتی  و  گسل  اين   با  شهر   شمالی  فرسوده  های  بافت   مجاورت   و  شهر  شمالی  های  بخش   در  فعال  های

  شهر   شهری   مديريت  برای  بوده  هشداری   زنگ   همواره  فعال   های  گسل(  ممنوع  ساخت)  مستقيم  حريم  در   ها  بافت

  در  تراکم   ،کاهش   امن  مناطق  به  انتقال   و  جمعيت  تخليه  قبيل  از  راهبرهايی  شده  باعث   مخاطراتی   چنين   وجود  و  تبريز

  منطقه  محدوده  در  تقريبا   که   تبريز   شهر   مرکزی   فرسوده  بافت.  شود  مطرح  ها   بافت   اين  ساماندهی   در...  و  مناطق   اين

  است  آن  تاريخی  هويت  از   ناشی   تفاوت   اين  که  دارد  اساسی   تفاوت  شهر  های  بخش   ساير   با   دارد  قرار   شهر   هشت

  نيز   شهر  تاريخی  های  بافت  جر  فرسودگی  بر  عالوه  و  است  تبريز  شهر  گيری  شکل  اوليه   های  هسته  جز  بافت  اين.

 .  کند می اثبات   پيش از بيش را بافت اين  احيا و بازآفرينی لزوم مسئله اين  که هست

  بازآفرينی  رويکرد  تبيين  و  شهری    فرسوده  های  بافت  تحليل  جهت  کشور  از  خارج  و  درداخل  متعددی  تحقيقات

  مفهوم   شناسايی  به  ،(  2008)    ادوين  .شود  می  اشاره  تحقيقات   اين   از   چندی   به  زير  در.است  شده  انجام  شهری

  و  بهسازی  های  پروژه  در  اجتماعی  پايداری  بهبود  برای  نياز  مورد  اساسی  فاکتورهای  بررسی  و  پايدار  شهری  طراحی

  شد،  انجام  کنگ   هنگ  در   ای  نامه   پرسش  بازديد  يک  طريق   از   که  پژوهش  اين  در.  پردازد  می   شهری  حيات   تجديد 

  به  نتايج.  شد  واقع  ارزيابی  مورد  و  آوری  جمع  محلی  شهروندان   و  دارايی  توسعه  مديران  و  طراحان  معماران،  نظرات

  به  دستيابی  برای   طرح  مشخص   های  ويژگی   بايد  که  دهد   می  نشان   گوناگون  عوامل  تحليل  و  تجزيه   از   آمده  دست

  محيط   ايجاد محيط، و منابع  نگهداری و حفظ آسايش، ی (نيازها) تقاضا از  رضايتمندی. شوند همسو اجتماعی  پايداری

 و   اساسی  عوامل  از  بازار  فضاهای  بودن  دسترس  در  و  روزانه  زندگی  عملکردهای  به  آسان  دسترسی  هماهنگ،  زندگی

 .شوند می  محسوب محلی  شهری  نوسازی  های پروژه در اجتماعی  پايداری و افزايش برای مهم

با  در  (2010)  برتولينی  اين  به  بازآفرينی  و  نوسازی  رويکرد  با  نوسازی، شهرها  و  پايدار  شهرهای  عنوان  پژوهشی 

  غيرمشارکتی   نگرش  با  پايين،  به  باال   از  و  اقتداری  ساالر،  فن  مذکور  های  بافت  در  مداخله  شيوه  رسيدکه  نتيجه

  کم   با  متوسط  امکان  ليکن  زياد  وتمايل  مداخله  اجتماعی  های  هزينه  جايی،  جابه  و  مداخله  به  ريزان  برنامه  واجباری

  های  محله  بافت  بر  مبتنی  شناسايی  عنوان  تحت  ای  مقاله  در  ،(2012)دهل  لئونارد. است  بوده  گذار  سرمايه  مشارکت

 اين   به  نوسازی  و  بهسازی  رويکرد   ،با»    دور  راه  از  سنجش  های  داده  از  استفاده  با  با  هند  حيدرآباد  در  شهری  قديم

  به  جمعيت  پر  مناطق  شناسايی  در  کارآمد  ابزار  يک  منزله   به  فرسوده  بافت   محل   ی   نقشه   که  است  رسيد   نتيجه

  در  پذيری  انعطاف  ارزيابی  و  پذيری  آسيب  در  اعتماد  قابل  منبع  يک  عنوان  به  تواند   می  و  شهرستان  از  خصوص

  چند  های  داده  مقايسه   و  سريع  تحليل   و  تجزيه   برای   تا  دهد  می  اجازه  شده  ارائه  روش.  شود  می  استفاده  بعد  مرحله 

 .شود می استفاده  جهان سراسر در شهری  متراکم  توسعه حال  در  از  بسياری در تواند می  و زمانه

  بازآفرينی   دانش  پيشينه  بررسی   با  کنگ  هنگ  در  شهری  بارآفرينی  رويکرد  بازبينی  عنوان  با  ای  درمقاله(  2012)  ادموند

  جامع  رويکرد  تدوين  درصدد  سنگاپور،  و  جنوبی  کره  ژاپن،   در  شده  کسب  خارجی  وتجارب   انگليس  و  آمريکا  در

  تحقق  نحوه  بررسی  به  تطبيقی  تحقيق  روش  با  پژوهش  اين.  برآمد  کنگ  هنگ  ناکارآمد  بافتهای  بازآفرينی  برای

  ساختار  مقايسه  از  عبارتند  پژوهش  اين  تطبيقی  متغيرهای.  است  پرداخته  مختلف  کشورهای  در  شهری  بازآفرينی
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 ميزان   و  دولت  اتخاذی  رويکرد  و  شهری،نقش  مجدد  توسعه  ميزان  ريزی،  برنامه  سيستم  تعداد  ريزی،  برنامه  نهادی

  ناکارآمد  های  بافت  محدوده  اين  برای  کنگ  هنگ  در  ريزی  برنامه  هنور  که  داد  نشان  پژوهش  نتايج.  عمومی  مشارکت

  ميزان   و  بوده  نامتناسب   و  پايه   بی  ها  محدوده  اين  نوسازی  برای  ريزی  برنامه   وساختار  بوده  پايين  به  ازباال  شهری

 .است پايين بسيار  نيز عمومی  مشارکت 

  تدريجی   سيرتکامل  و  پرداخته  شهری  بازآفرينی  مفهوم  بيان  به  شهری   بازآفرينی  کتاب  در(  2012)سايکس  و  رابرت 

  در   خواستگاهش  در  بار  اولين  که  را  شهری  بازآفرينی  رويکرد   همچنين  و  ناکارآمد  های  بافت  در  مداخله  های  روش

 و .اند  پرداخت  فرهنگی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  بازآفرينی  انواع  بيان  به  ادامه  در.اند  نموده  تشريح  شدرا  مطرح  بريتانيا

  سير  باعنوان  خود  پژوهش  در(  1389)پوراحمد. اند  نموده  ارائه  بازآفرينی  درزمينه  را   چندکشور  تجارب  درنهايت

  های  روش  از  استفاده  با   شهری،  فرسودة  های  بافت  در  نو  رويکردی  عنوان  به  شهری  بازآفرينی  شناسی  مفهوم  تحول 

  از  هايی  دوره  شهری  بهسازی  و  مرمت  -1:  هستند  زير  های   فرضيه  اثبات  پی  در  بسترتاريخی،  در  تحليلی  -توصيفی

 بازآفرينی»    يعنی  آن  متأخر  رويکرد  و«    شهری  نوزايی»    نام  از  ای  مرتبه  به  امروز  و  نهاده  سر  پشت  را  تکامل  و  تحول 

  جانبه  همه  و  يکپارچه  فعاليتی  صورت  به  شهری  بهسازی  و  مرمت  -2.  شود  می  نهاده  که   رسيده  خود  حضور«    شهری

  به   دستيابی  جهت__ مناسب  شرايط  ايجاد  و  کالبدی  و  محيطی  اقتصادی،زيست  اجتماعی،  های  جنبه  که  درآمده  نگر

   ناپايداری  تحليل  خودبه  درمقاله(  1391)نصيری. گردد  می   لحاظ  درآن  پايدار  توسعۀ  و  پايداری  با  همراه  های  توسعه

  -اجتماعی  های  شاخص  براساس  نويسنده.  است  پرداخته  شهرتهران  10  منطقه  فرسوده  های   بافت  فضايی-  مکانی 

  مورد  روش  پرداخته،  فرسوده  های   بافت  فضايی  و  مکانی  ناپايداری   ارزيابی  به  محيطی  زيست   و  کالبدی-اقتصادی

  آماری  های تحليل از استفاده  با نهايت  در. نفر PSS 400 و آنتروپی  ضريب و آن آماری  وجامعه بوده پيمايشی  استفاده

 .است نموده تعيين  محالت اين  درسطح را های کاربری متعادل  توزيع عدم  مکانی  ضريب طريق از

  بسيج   بر   تأکيد  با   شهری  فرسوده  های   بافت  آفرينی   باز«    عنوان  تحت   ای  مقاله   در  ،(1391)  همکاران  و  پور   اسماعيل

  نتيجه  اين  به  فرسوده  بافت   در  بازآفرينی  الگوی  قالب  در   ؛  »يزد  شهر  در  کشتارگاه  محله  موردی   مطالعه  اجتماعی

  در  مشارکت  و  همکاری  برای  جدی  عزم  که  هستند؛  فقير   و  درآمد  کم  مردمانی  کشتارگاه؛  محله  اهالی  که  رسيدند

  مردم   شرايط  ارتقا  برای  مناسبی   شيوه  اجتماعی  بسيج  راهبرد  باالخره  و  دارند  را  فقرزدايی  های  پروژه  مختلف  مراحل

  و  مشکالت  شناسايی  به  قادر   بحث،  گروههای   تشکيل  با  مردم  رابطه،   اين   در .  است  کشتارگاه   محله  در  سکونت   و

 و  آن  حل  برای  را  محلی  های  سازمان  و  خود  نقش  مشکل،  هر  با  متناسب  تا  هستند  خود  محله  در  آنها  يابی  ريشه

 .بگيرند عهده بر سکونت، شرايط  ارتقای

  تاکيدبراين  ودرآن  شده  انجام   شيراز  شهر  آباد  مهدی  محله  مورد  در  که  ديگری  درپژوهش(  1392)وهمکاران  فر  معينی

  تبيين   باهدف  مقاله  اين  کرد  خواهد  پيدا  تحقق  مردمی  مشارکت  با  تنها  فرسوده  های  بافت  نوسازی  اندکه  داشته

  جهت   راهبردهايی  ارائه  و  ناکارآمد  های  بافت  در  مداخله  برای  متاخر  رويکرد  تنها  عنوان  به  شهری  بازآفرينی  رويکرد

  عنوان  تحت  ای  مقاله  در  ،(1392)  همکاران  و  زالی  نادر  .است  شده  نگارش  شهری  ناکارآمد  های  بافت  بازآفرينی

  الگوی    قالب در »مردمی مشارکت  رويکرد با رشت شهر کالن پيرسرای محله  فرسوده  های بافت  نوسازی و بهسازی«

  اثر   عنوان  به  نوسازی،  اهداف  تحقق  به  توان  می  پژوهش  اين  نتايج  از .  دادند  انجام  شهری  فرسودهی   بافت  نوسازی

. شوند  معنادار  و  گيری  جهت   سمت  اين  در  ها  تالش  کليه   تا  است  آن  نيازمند  فرسوده  بافتهای  نوسازی  توسعه  نهايی
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  از  تحقيق  های  داده.  است  شده  استخراج  رسيده،  انجام  به  يابی  زمينه  و  پيمايشی   روش  به  که  پژوهشی  از   مقاله  اين

  مربوطه  مديران  و  متخصصان  و  مردم  با  گروهی  های   نشست  و  ها  مصاحبه   و  ميدانی  مشاهدات  نامه،  پرسش  دو  طريق

 در .  اند  گرفته  قرار  گيری  نتيجه  و  ارزيابی  مورد  ثانويه  های  تحليل  و  توصيفی  آمار  های  شيوه  از  استفاده  با  و  گردآوری

  و  است  شده  ارائه  و  تدوين  شده  مطرح  های  سياست  و  راهبردها  تحقق  برای  الزم  اقدامات  و  اجرايی  های  برنامه  پايان

 .است شده تشريح   نظر مورد  های سياست و راهبردها تحقق  راستای در مردم   مشارکت  نقش و اقتصادی  های  برنامه

  منطقه)  مطالعه  مورد  شهری  ناکارآمدی  های  بافت  پايدار  بازآفرينی  عنوان  با  ای  مقاله  در(  1396)  همکاران  و  پوراحمد

  با   تحقيق  اين.    است  پرداخته  تهران  شهر  10  منطقه  در  ناکارمد  بافت  بازآفرينی  راهبرهای  ارزيابی  به(  تهران  شهر  10

 SWOT-QSPM راهبردهايی ارائه به و پايداری ميزان ارزيابی و شهری های بافت ناکارآمدی بر مؤثر عوامل شناخت

.  است  ناکارآمدپرداخته  بافت   پايدار  بازآفرينی  جهت  تکنيک   از  استفاده  با  و  تهران  شهر  10  منطقه  در  ناپايداری

  اجتماعی،اقتصادی،کالبدی   های  شاخص  شامل  که  ای  کتابخانه  و  اسنادی  مطالعه  طريق  از  تحقيق   اين  متغيرهای

 با   و   شده  آوری  جمع  نياز  مورد  اطالعات  پيمايشی  روش  طريق  از  ادامه  در  و  گرديد  تعيين  هستند  محيطی  وزيست

  لحاظ  از  اول   وهله  در  منطقه  اين  که  دهد  می   نشان  تحقيق   اين  نتايج.  است  قرارگرفته  تحليل  مورد  ازضريب  استفاده

  گر  نشان  تحقيق  اين  نهايی  نتيجه.  باشد  می  ناپايدار  محيطی  زيست  و  اجتماعی  ابعاد  لحاظ  از  بعد  درمرحله  و  اقتصادی

  به(  مبناء  اجتماع   بازآفرينی  و  اقتصادمدار  بازآفرينی)  راهبرد  با  پايدار   شهری  بازآفرينی  متاخر   رويکرد   که  است  ان

 .باشد ها  بافت دراين مداخله برای  ای  بهينه نسخه تواند می  دارد که  گرايی تعامل و يکپارچه بينی جهان خاطر

  از  مختلف  های   کشور  در   شهری  فرسوده  های  بافت  ساماندهی   مختلف  های  روش  حوزه   در  فوق  تحقيقات  تمامی

  اين   تمايز  وجه.  اند  کرده  بررسی  و  بحث  شهری  بازآفرينی  مانند  متاخر  های   ديدگاه  تا  شهری  بهسازی  و  نوسازی

  با (    فرسوده  های   بافت  ساماندهی  حوزه  در   متاخر  ديدگاه)  بازآفرينی  ديدگاه   از   استفاده  در  تحقيقات   ساير   با   تحقيق

  مک  ميک  افزار   نرم   جمله  من  پژوهی  آينده  های  افزار   نرم  و   آماری  های  ابزار  از  استفاده  و   پژوهی  آينده  رويکرد

 است. 

  .  باشد  می   تحليلی-توصيفی  تحقيقات  جز  روش  نظر   از  و  ای  توسعه-کاربردی   تحقيقات   جز  نوع  نظر  از  تحقيق   اين

  یمرحله کل  دوکار از    نديفرآ  .است   یپژوه  نده يمتداول آ  یانواع روش ها  تحقيق  ني مورد استفاده در ا  یروش اصل

است  ليتشک تکن.  شده  از  استفاده  با  اول  مرحله  پرسشنامه      ی دلف  کيدر  ابزار  و  و  در    یها   شاخصعوامل  موثر 

و با استفاده از نرم    یساختار  ليبا استفاده از روش تحل  نيز  شد .در مرحله دوم  يیشناسا  زيمنطقه هشت تبر  ینيبازآفر

 .شد يیشناسا ید يکلموثر مورد ارزيابی و تحليل قرار گرفته و در نهايت عوامل  عوامل  Micmac افزار

 منطقه مورد مطالعه 

تاريخی   منطقه  به  منطقه  اين  از  چنانچه  دانست  يکی  قديم  تبريز  با  ميتوان  تقريبا  را  تبريز  شهرداری  هشت  منطقه 

فرهنگی شهر نيز ياد می شود صحت اين مطلب را در نقشه های قديمی شهر نيز می توان اثبات کرد. تصوير شماره  

 ( به خوبی گويای اين مطلب است.  1)
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 منطقه هشت تبریز در تبریز قدیمموقعیت  . 1تصویر 

 (45: 1385)تهرانی،: منبع

آنچنان که در تصوير باال مشاهده می شود دروازه های تاريخی تبريز منطبق با محدوده منطقه هشت تبريز است و در 

بحث شد تبريز  تاريخچه شهر  در خصوص  تفصيل  به  قبلی  تبريز  .  مطالب  در قسمت  مرکزی شهر  منطقه هشت  

مشرف     3و جنوبا به منطقه    4غربا به منطقه    1شرقا به منطقه    10.اين منطقه  از قسمت شمال به منطقه  قراردارد  

ثانيه عرض    35دقيقه و    4درجه و  38ثانيه طول شرقی و    42دقيقه و    17درجه    46است و در موقعيت جغرافيايی  

است.طبق آخرين سرشماری نفوس و مسکن  متر قرار گرفته     1395شمالی قراردارد.از نظر ارتفاعی هشت  در ارتفاع 

تبريز  1395) هشت   منطقه  آماری    30738(  های  بلوک  از  جمعيتی  اطالعات  است  ذکر  به  دارد.الزم  جمعيت  نفر 

است که    9294نفر زن هستند .تعداد خانوار در اين محله    15884نفر مرد و    14854استخراج شده است.از اين تعداد  

بر اين اساس   اينکه عمده کاربری های تجاری شهر در بخش    3/3بعد خانوار  به  با توجه  آمار ايران(.  است )مرکز 

  13مرکزی و منطقه هشت قرار دارد سهم کاربری تجاری در اين منطقه قابل توجه است چنانچه سهم اين کاربری  

شه شماره  درصد مختص کاربری مسکونی است. نق  36درصد از کل کاربری های منطقه است ولی بيشترين سهم با  

 ( نشان دهنده موقعيت کاربری های منطقه هشت  است. 1)

 
 کاربری اراضی وضع موجود  . 1نقشه 

 یافته ها  
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يافته های   اين  بنابر  است  متقابل  اثرات  تحليل  دلفی و  از روش های  استفاده  بر  تحقيق  آنچنان که گفته شد اساس 

 استوار است.  Micmacتحقيق نيز بر سه بخش روش دلفی،روش تحليل اثرات متقابل و خروجی نرم افزار 

 دلفی  روش توسط کارشناسان از نظرسنجی

 را خود قضاوتهای و نظريات که شود می درخواست مطالعه مورد حوزه کارشناسان و متخصصان از روش اين در 

بازآفرينی شهری   بر مؤثر اوليه متغيرهای شناسايی جهت حاضر پژوهش در راستا، اين در .دهند ارائه موضوع درباره

 و کارشناسان و متخصصان انتخاب جوی و جست به ابتدا  که است، شده استفاده دلفی، روش از ، منطقه هشت تبريز  

 نظرات استخراج و پرسشگری انجام فرايند آنها، انتخاب از بعد و شده پرداخته مطالعه مورد حوزه در دخيل مجريان

 متغير 27 متغيرها، پايش از بعد نهايت در و .است گرفته انجام بازآفرينی شهری منطقه هشت تبريز      با رابطه در آنها

بازآفرينی شهری     بر مؤثر اوليه متغيرهای عنوان به (مديريتی و کالبدی  –)اجتماعی ،اقتصادی،سياسی   عامل 4 قالب در

  .اند شده انتخاب منطقه هشت تبريز  

 بازآفرینی شهری منطقه هشت تبریز شاخص های . 1جدول 
 زيرمعيار  معيار  رديف

 تقويت نهاد های اجتماعی محله ای)شورای محله (  اجتماعی   1

 احساس تعلق مکانی  2

 هويت محله ای  3

 ارتقا سرمايه های اجتماعی  4

 مشارکت مردمی  5

 ارتقای هويت تاريخی  6

 تخصيص اعتبارات مالی در قالب وام مسکن اقتصادی   7

 ارتقا موقعيت و وضعيت بازار تبريز  8

 توانمند سازی ساکنين  9

 تثبيت قيمت مصالح ساختمانی   10

 معافيت های مالياتی و عوارض  11

 تخصيص بودجه برای اسکان موقت ساکنين 12

 توسعه گردشگری شهری  13

 جذب سرمايه گذار)توسعه گرها(  14

 ايجاد شفافيت از طريق دسترسی مردم به طرح های توسعه شهری  سياسی و مديريتی   15

 مشارکت دادن مردم و گروه های ذی نفع در تصميمات  16

 کاهش بروکراسی اداری  17

 استفاده از مشاوران حرفه ای در تهيه طرح ها  18

 آموزش مديران  19

 معيار مديريتی و نهادی )مديريت مطلوب دولتی(  20

 تامين خدمات روبنايی محله ای  کالبدی   21

 توجه به بناهای با ارزش قديمی   22

 مرمت آثار تاريخی  23

 توجه به شهرسازی بومی منطقه   24

 افزايش دسترسی و نفوذپذيری   25



 419...  حیاتی  های پیشران  شناخت و  ارزیابی

 

 تقويت مبلمان شهری   26

 مديريت ترافيک  27

 سیستم محیط کلی تحلیل 

بازآفرينی شهری   وضعيت بر مؤثر عوامل عنوان به حوزه 4در متغير 27 شد، اشاره باال  در که دلفی روش اساس بر 

 افزار نرم توسط ساختاری يا متقابل اثرات تحليل  روش از  استفاده با سپس و است شده شناسايی   منطقه هشت تبريز  

MICMAC بر .گرفتند قرار تحليل مورد مطالعه مورد محيط آينده وضعيت بر تأثيرگذار اصلی عوامل استخراج جهت 

 از کدام هر تاثير 27 در 27 ماتريس يک در عوامل اين دادن قرار با .ميباشد 27 27 ماتريس ابعاد متغيرها تعداد اساس

 ريزی ، برنامه در دخيل عوامل تمامی .شد مشخص (3 تا صفر از ) عوامل به دهی وزن توسط يکديگر بر عوامل اين

 هم با عوامل اين ارتباطات و شود، می گرفته نظر در ساختار، يک صورت به و همتنيده، در عناصر با سيستمی همچون

 متغيرها تعامل  تکرار تعداد .شوند استخراج دارند  بيشتری تاثيرگذاری که برتر عوامل تا  گيرد می قرار سنجش  مورد

 در ارزيابی قابل رابطه  231 مجموع است. از درصد  32  ماتريس پرشدگی درجه  و است شده گرفته نظر در بار 6برهم

 همچنين .است بوده سه عدد رابطه68 و دو عدد رابطه 78 يک، عدد رابطه 85 صفر، عدد رابطه 498 ماتريس، اين

 بوده برخوردار درصد 100 شدگی بهينه و مطلوبيت از ای  داده چرخش بار   6 با آماری های شاخص اساس بر ماتريس

 جهت نهايت در و سيستم محيط کلی تحليل جهت ادامه در .است آن های پاسخ و پرسشنامه باالی روايی  از حاکی  که

 رتبه بررسی به همچنين و متغيرها پذيری تاتير و تاثيرگذاری پالن بررسی به مؤثر کليدی عوامل پيشرانها، شناسايی

 . است شده پرداخته متغيرها جايجايی ميزان و بندی

 متقاطع تحلیل اولیه داده های ماتریس اثرات . 2جدول 
 مقدار  شاخص  

 27 ابعاد ماتریس 

 6 تعداد تکرار

 498 تعداد صفر ها 

 85 تعداد یک ها

 78 تعداد دو ها 

 68 تعداد سه ها 

 p 0 تعداد 

 231 جمع

 %31.68724 درجه پرشدگی

 درجه پایداری ماتریس  . 3جدول 
 تاثيرپذيری  تاثيرگذاری  چرخش 

1 95 % 97 % 

2 99 % 102 % 

3 99 % 99 % 

4 101 % 101 % 

5 100 % 101 % 

6 100 % 100 % 

 متغیرها  تأثیرپذیری و تأثیرگذاری پالن ارزیابی
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 حوزه در .است سيستم ناپايداری يا و پايداری ميزان از  حاکی پراکندگی، صفحه در متغيرها  پراکنش و توزيع شيوه 

 به که است  شده تعريف پراکنش دونوع مجموع در MICMAC افزار نرم تحت اساختاری، متقاطع اثرات تحليل روش

  Lصورت به متغيرها پراکنش  پايدار های سيستم در .هستند معروف ناپايدار سيستمهای و پايدار های سيستم نام

 پايدار های سيستم در .هستند باال  پذيری تأثير دارای برخی و باال  تأثيرگذاری دارای متغيرها برخی يعنی است، انگليسی

 است: مشاهده قابل متغير دسته سه مجموع

 کليدی(  )عوامل سيستم بر تأثيرگذار بسيار متغيرهایالف: 

 مستقل  متغيرهایب: 

 ( نتيجه )متغيرهای سيستم خروجی متغيرهایج: 

 سيستم در مقابل در .است ارائه قابل وضوح به نيز آن نقش  و مشخص کامال عوامل از يک هر جايگاه سيستم اين در

 صفحه قطری محور حول  در متغيرها سيستم، اين در و است پايدار های سيستم از تر  پيچيده ضعيت ناپايدار های

 و ارزيابی که  ميدهند نشان  را پذيری تأثير و گذاری تأثير  از بينابينی حالت مواقع اکثر در متغيرها و هستند پراکنده

 قابل زير متغيرهای نيز ناپايدار سيستم در (Godet, 2003: 21) .نمايد می مشکل بسيار را کليدی عوامل شناسايی

  :است مشاهده

 تأثيرگذار  متغيرهایالف: 

 هدف(  متغيرهای و )ريسک دووجهی متغيرهایب: 

 تنظيمی  متغيرهایج: 

  سيستم نتيجه يا پذير تأثير متغيرهاید: 

 مستقل  متغيرهایه: 

 توان می بازآفرينی شهری منطقه هشت تبريز      آينده وضعيت بر مؤثر متغيرهای پراکندگی صفحه وضعيت از آنچه 

 که مستقيم غير تاثيرات و مستقيم تاثيرات هستند، تأثير نوع دو دارای متغيرها .است سيستم ناپايداری وضعيت فهميد،

 ميشود. داده توضيح تفصيل به زير در

 :متغيرها مستقيم تأثيرپذيری و تأثيرگذاری ارزيابی

 توجه با .ميشود سنجيده MICMAC افزار نرم توسط متغيرها روابط از کدام هر متغيرها، مستقيم تأثيرات تحليل جهت

 شيوه اينکه دليل به همچنين و است  آمده بدست همديگر بر متغيرها مستقيم تأثيرات  درجه  و ميزان زير، جدول  به

 متغير دسته 5 بنابراين، پس  باشد، می سيستم ناپايداری از حاکی پراکندگی، صفحه در مؤثر  متغيرهای پراکنش و توزيع

 که هستند شناسايی قابل مستقل( متغيرهای پذير، تأثير متغيرهای تنظيمی، متغيرهای دووجهی، متغيرهای )تأثيرگذار،

 .شود می داده توضيح

 تاثیرات مستقیم متغیر ها . 4جدول 

 تاثيرپذيری  تاثيرگذاری  متغير  رديف

 22 15 نهاد های اجتماعی محله  1

 37 19 احساس تعلق مکانی  2



 421...  حیاتی  های پیشران  شناخت و  ارزیابی

 

 تأثيرگذار  متغيرهای

 می ناميده تأثيرگذار متغيرهای هستند، باالتر بسيار آنها پذيری تأثير به نسبت آنها تأثيرگذاری درصد که متغيرهايی

 و بوده گذار  تاثير  بيشتر متغيرها اين .گيرند می قرار  پذيری تأثير - تأثيرگذاری پالن غربی شمال  در متغيرها اين و .شوند

 ها مولفه ترين بحرانی تاثيرگذار  متغيرهای .دارد بستگی متغيرها اين به بيشتر سيستم بنابراين .باشند می پذير تاثير تر کم

 طرف از .باشد می مهم بسيار متغيرها اين بر کنترل  ميزان و است آنها به وابسته سيستم تغييرات که زيرا باشند، می

 در آنها قرارگيری موقعيت به توجه با زير متغيرهایباشند.   می سيستم ورودی متغيرهای عنوان به متغيرها، اين ديگر،

 .ميشوند شناخته تأثيرگذار متغيرهای پذيری تأثير تأثيرگذاری پالن

 عوامل نهادی و مديريتی،ارتقا موقعيت و وضعيت بازار تبريز ،مرمت آثار تاريخی و افزايش دسترسی و نفوذپذيری   

  باشند می تأثيرگذار و مهم بسيار که هستند متغيرهايی

 وجهی دو متغیرهای

 38 12 هويت محله ای  3

 18 14 سرمايه های اجتماعی  4

 50 30 مشارکت مردمی  5

 24 22 ارتقا هويت تاريخی 6

 6 18 تسهيالت اعتباری  7

 24 30 ارتقا بازار تبريز  8

 12 13 ساکنين توانمند سازی  9

 4 5 تثبيت قيمت مصالح ساختمانی  10

 2 6 معافيت های مالياتی و عوارض  11

 2 4 اسکان موقت ساکنين 12

 44 31 توسعه گردشگری شهری  13

 38 23 جذب سرمايه گذار 14

 12 6 شفافيت دولتی  15

 5 7 مشارکت دادن مردم در تصميمات  16

 4 9 کاهش بروکراسی  17

 5 17 استفاده از مشاوران حرفه ای  18

 3 10 آموزش مديران  19

 14 46 مديريت شهری  20

 8 12 تامين خدمات روبنايی محله ای  21

 8 8 توجه به بناهای با ارزش  22

 14 26 مرمت آثار تاريخی 23

 26 9 تقويت شهرسازی بومی  24

 9 26 افزايش دسترسی و نفوذپذيری  25

 4 5 شهری تقويت مبلمان  26

 12 22 مديريت ترافيک  27

 445 445 جمع 
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 ساير برروی متغيرها، اين روی بر عملی هر و هستند باال پذيری تأثير و باال  تأثيرگذاری دارای وجهی دو متغيرهای 

 در پذيری تأثير-تأثيرگذاری پالن در متغيرها اين قرارگيری موقعيت .کرد خواهد ايجاد را تغييری و واکنش نيز متغيرها

 سيستم کليدی متغيرهای به شدن تبديل جهت بااليی بسيار ظرفيت دووجهی متغيرهای .دارند قرار شرقی شمال  ناحيه

 زير متغيرهای .کرد بندی تقسيم هدف متغيرهای و ريسک متغيرهای دسته دو به توان می را متغيرها اين .هستند دارا را

 : شوند می شناخته دووجهی متغيرهای جزء پذيری تأثير -تأثيرگذاری پالن در آنها قرارگيری موقعيت به توجه با

 . مشارکت مردمی و توسعه گردشگری شهری

 تنظیمی  متغیرهای

 ثانويه اهرمی  عنوان  به گاه و دارند قرار  تأثيرپذيری – تأثيرگذاری پالن يا نمودار ثقل  مرکز اطراف در تنظيمی متغيرهای 

 يا و تأثيرگذار متغيرهای به توانند می متغيرها اين .کنند می  عمل (ضعيف ريسک متغيرهای و ضعيف هدف )متغيرهای 

 پالن در آنها قرارگيری موقعيت به توجه با زير متغيرهای .يابند ارتقاء ريسک( و هدف متغيرهای) متغيرهای

 :شوند می شناخته تنظيمی متغيرهای تأثيرپذيری – تأثيرگذاری

تاريخی،افزايش دسترسی و نفوذپذيری،مرمت   تبريز،جذب سرمايه گذار،ارتقا هويت  بازار  ارتقا موقعيت و وضعيت 

 آثار تاريخی و مديريت ترافيک 

 تأثیرپذیر  متغیرهای

 نيز نتيجه  متغيرهای را آنها  توان می و دارند قرار  پذيری تأثير – تأثيرگذاری  پالن شرقی  جنوب قسمت در متغيرها اين 

 متغيرهای .هستند برخوردار سيستم در پايين بسيار تأثيرگذاری و سيستم از باال  بسيار پذيری تأثير از متغيرها اين .ناميد

 : شوند می شناخته پذير تأثير متغيرهای تأثيرپذيری، -تأثيرگذاری پالن در آنها قرارگيری موقعيت به توجه با زير

 . ارتقا حس تعلق مکانی،ارتقا هويت محله ای و تقويت شهرسازی بومی

 مستقل  متغیرهای

 اين .باشد پايين تأثيرپذيری ميزان همچنين و پائين تأثيرگذاری دارای که است متغيرهايی شمال  مستقل، متغيرهای

 موقعيت به توجه با زير  متغيرهای .دارند قرار پذيری تأثير - تأثيرگذاری پالن غربی جنوب قسمت در متغيرها

استفاده از مشاوران حرفه ای در  :  شوند می خوانده مستقل متغيرهای تأثيرپذيری – تأثيرگذاری پالن در آنها قرارگيری

،تسهيالت اعتباری ،سرمايه اجتماعی،خدمات روبنايی محله ای،آموزش مديران،توجه به تهيه طرح های توسعه شهری

ساختمانی،ايجاد   مصالح  قيمت  شهری،تثبيت  ،مبلمان  تصميمات  در  مردم  دادن  تاريخی،مشارکت  ارزش  با  بناهای 

 موقت. شفافيت ،معافيت مالياتی و عوارض و اسکان 



 423...  حیاتی  های پیشران  شناخت و  ارزیابی

 

 
 پالن تاثیرگذاری مستقیم متغیرها  . 2تصویر 

 
 روابط مستقیم متغیرها  . نمودار3تصویر 

 متغیرها  غیرمستقیم  تأثیرپذیری و تأثیرگذاری ارزیابی 

 غير اثرات اساس اين بر و رسانده ... و  5 ،4 ، 3 ،2 های توان به افزار نرم توسط متغيرها روابط از کدام هر روش اين در

بازآفرينی شهری     بر مؤثر متغيرهای مستقيم غير تأثيرات پراکندگی صفحه تحليل در .ميشود سنجيده متغيرها مستقيم

، تبريز    سيستم در را متغيرها از دسته اين توان می متغيرها مستقيم تأثيرات  پراکندگی صفحه  همانند منطقه هشت 

-4 تنظيمی متغيرهای-3 هدف( و ريسک متغيرهای )وجهی دو متغيرهای -2 تأثيرگذار  متغيرهای -1 :کرد شناسايی

 غيرمستقيم و مستقيم اثرات تحليل نتايج مقايسه از که آنچه مستقل متغيرهای-5 سيستم نتيجه يا پذير تأثير متغيرهای

 غير  تأثيرات ارزيابی در جابجايی و تغييرات  کمترين  با سيستم در را متغيرها  از دسته 5 اين که است اين  آمده بدست

 انواع پراکندگی زير  نمودار و متغيرها  مستقيم غير تأثيرات ميزان زير جدول  در که اند  شده  تکرار متغيرها مستقيم

 است.  داده نشان را متغيرها

 میزان تاثیر غیر مستقیم متغیرها   .5جدول   

N° ميزان تاثيرپذيری  ميزان تاثيرگذاری  معيار 
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 پالن تاثیرات غیرمستقیم متغیرها  . 4تصویر 

 11206 5294 نهاد های اجتماعی محله  1

 18442 7520 احساس تعلق مکانی  2

 18769 5407 هويت محله ای  3

 10911 6349 سرمايه های اجتماعی  4

 18050 10998 مشارکت مردمی  5

 14030 8895 ارتقا هويت تاريخی 6

 2839 7044 تسهيالت اعتباری  7

 11032 13008 ارتقا بازار تبريز  8

 4607 5097 توانمند سازی ساکنين  9

 1211 2460 تثبيت قيمت مصالح ساختمانی  10

 334 2749 معافيت های مالياتی و عوارض  11

 334 1927 اسکان موقت ساکنين 12

 15976 12262 توسعه گردشگری شهری  13

 12205 9104 جذب سرمايه گذار 14

 2184 2937 شفافيت دولتی  15

 2072 2627 مشارکت دادن مردم در تصميمات  16

 439 3975 بروکراسی کاهش  17

 685 6410 استفاده از مشاوران حرفه ای  18

 794 5303 آموزش مديران  19

 2981 14859 مديريت شهری  20

 1898 5573 تامين خدمات روبنايی محله ای  21

 3339 4094 توجه به بناهای با ارزش  22

 5935 10457 مرمت آثار تاريخی 23

 12325 3879 تقويت شهرسازی بومی  24

 3064 11907 افزايش دسترسی و نفوذپذيری  25

 1905 2182 تقويت مبلمان شهری  26

 5574 10824 مديريت ترافيک  27

 445 445 جمع 
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 نمودار تحلیل روابط غیرمستقیم متغیرها  . 5تصویر 

 متغیرها  غیرمستقیم  و مستقیم  تأثیرات بندی رتبه 

 نهايت در و کرده محاسبه را  آنها  رابطه  افزار  نرم  .است شده تکميل  ماتريس  صورت به که پرسشنامه  اعداد به  توجه با 

 تاثير و گذاری تاثير اساس بر را عوامل امتياز اين اساس بر سپس .گيرد می نظر در عددی امتياز يک عامل هر برای

 کنند کسب را امتياز بيشترين که عواملی حالت اين در که  .کند می بندی رتبه غيرمستقيم و مستقيم صورت به پذيری

 و پذير تاثير اساس  بر را عوامل  زير  درتصوير   .کند می تغيير  اساس  اين بر  نيز آنها پذيری تاثير و تاثيرگذاری ميزان 

  .است کرده بندی رتبه غيرمستقيم و مستقيم صورت به تاثيرگذاری

 ها رتبه بندی متغیر  . 6جدول 
تاثيرپذيری   متغير  تاثيرمستقيم   متغير   رتبه  

 مستقيم 

تاثيرغير   متغير  

 مستقيم 

تاثيرپذيری   متغير  

 غيرمستقيم  

 1034 هويت  802 مديريت  1123 مشارکت  1033 مديريت  1

 1016 تعلق 712 بازار  988 گردشگری  696 گردشگری  2

 977 مشارکت  667 گردشگری  853 هويت  674 مشارکت مردمی  3

 864 گردشگری  653 دسترسی  853 گذا  سرمايه 674 تقويت نقش بازار   4

 782 تاريخ 602 مشارکت  831 تعلق 584 مرمت آثار تاريخی  5

 680 شهرسازی  595 ترافيک  584 شهرسازی  584 افزايش دسترسی  6

 656 گذا  سرمايه 569 مرمت  539 تاريخ 516 ری گذا سرمايه 7

 624 محله  شورای 493 گذا  سرمايه 539 بازار  494 هويت تاريخی  8

 609 بازار  487 تاريخ 494 محله  شورای 494 مديريت ترافيک   9

 607 سرمايه  411 تعلق 404 سرمايه  426 احساس تعلق 10

 319 مرمت  385 اعتبارات  314 مديريت  404 اعتبارات  11

 306 ترافيک  347 مشاور  314 مرمت  382 مشاور  12

 256 توانمند  346 سرمايه  269 توانمند  337 محله  شورای 13

 184 ارزش  با 308 خدمات  269 شفافيت  314 سرمايه گذاری   14

 157 مديريت  293 هويت  269 ترافيک  292 توانمند سازی   15

 156 اعتبارات  293 آموزش  202 دسترسی  269 هويت محله   16

 156 دسترسی  281 محله  شورای 179 خدمات  269 خدمات روبنايی  17
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 114 داد  مشارکت 277 توانمند  179 ارزش  با 224 آموزش مديران   18

 106 شفافيت  224 ارزش  با 134 اعتبارات  202 بروکراسی  19

 106 مبلمان  217 بروکراسی  112 داد  مشارکت 202 شهرسازی بومی   20

 96 خدمات  211 شهرسازی  112 مشاور  179 بناهای با ارزش  21

 61 مصالح  161 شفافيت  89 مصالح  157 دادن مردم    مشارکت 22

 40 آموزش  151 عوارض 89 بروکراسی  134 کاهش عوارض  23

 31 مشاور  143 داد  مشارکت 89 مبلمان  134 شفافيت  24

 19 بروکراسی  136 مصالح  67 آموزش  112 مصالح ساختمانی   25

 15 عوارض 118 مبلمان  44 عوارض 112 مبلمان  26

 15 اسکان 104 اسکان 44 اسکان 89 اسکان موقت  27

 باز آفرینی منطقه هشت تبریز   عوامل وضعیت و موقعیت  

 کلی تحليل به و بازآفرينی شهری منطقه هشت تبريز      در دخيل عوامل وضعيت بررسی به ابتدا ، مک ميک نمودار در 

 به عامل 9 نهايتا و .شد سنجيده برهم آنها تأثيرات و شد شناسايی عامل 27 پيشين، مباحث طبق .شد پرداخته سيستم

 مستقيم روش دو هر در عامل 9 اين همه که شد استخراجبازآفرينی منطقه هشت تبريز بر  مؤثر کليدی پيشرانهای عنوان

 .باشند می زير جدول  شرح به وزنشان ترتيب به توجه با کليدی عوامل .شدند تکرار مستقيم غير و

 پیشران های کلیدی  . 7جدول 
تاثیرغیر   متغیر  تاثیرمستقیم  متغیر  رتبه 

 مستقیم

مجموع 

 تاثیرگذاری

مطلوب   1 )مديريت  نهادی  و  مديريتی  معيار 

 دولتی( 

و   1033 مديريتی  )مديريت  معيار  نهادی 

 مطلوب دولتی( 

802 1835 

 1408 712 ارتقا موقعيت و وضعيت بازار تبريز  696 توسعه گردشگری شهری   2

 1341 667 توسعه گردشگری شهری   674 مشارکت مردمی  3

 1327 653 افزايش دسترسی و نفوذ پذيری   674 ارتقا موقعيت و وضعيت بازار تبريز  4

 1186 602 مشارکت مردمی  584 مرمت آثار تاريخی  5

 1179 595 مديريت ترافيک   584 افزايش دسترسی و نفوذ پذيری   6

 1085 569 مرمت آثار تاريخی  516 جذب سرمايه گذار)توسعه گرها(   7

 987 493 جذب سرمايه گذار)توسعه گرها(   494 ارتقای هويت تاريخی  ۸

 981 487 ارتقای هويت تاريخی  494 مديريت ترافيک   ۹

 نتیجه گیری 

 و عوامل ،بازآفرينی شهری  امر در مرتبط کارشناسان از  سنجی نظر از پس دلفی روش از استفاده با تحقيق اين در

 ساختاری افزار نرم در کارشناسان،  نظر اساس بر وزندهی از پس و شده استخراج بازآفرينی   امر در دخيل متغيرهای

بازآفرينی   بنابراين .است شده  مشخص بازآفرينی شهری منطقه هشت   آينده توسعه جهت پيشران عوامل مک، ميک

 .باشد می ها ريزی برنامه در کليدی عوامل اين گرفتن درنظر مستلزم  آينده و موجود وضعيت برای منطقه هشت  

 يک صورت به و همتنيده، در عناصر با سيستمی همچون ،  دخيل عوامل تمامی ،بازآفرينی منطقه هشت تبريز جهت

 تأثيرگذاری  که برتر عوامل و گرفته  قرار سنجش  مورد هم با عوامل اين ارتباطات و شود، می گرفته نظر در ساختار،
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توسعه  ، معيار مديريتی و نهادی " از بين چندين عامل نه عامل که عبارتند از   بنابراين .شود می استخراج دارند بيشتری

افزايش دسترسی و نفوذ ،مرمت آثار تاريخی،ارتقا موقعيت و وضعيت بازار تبريز،مشارکت مردمی،گردشگری شهری

  جهت مهم و کليدی عوامل جزو "مديريت ترافيکو  ارتقای هويت تاريخی،جذب سرمايه گذار)توسعه گرها(،پذيری

هشت   منطقه  تبريز    .اند شده تعيين  بازآفرينی  هشت  منطقه  در  بازآفرينی  تحقق  و  تحقيق  اهداف  به  نيل  جهت 

شود: می  ارائه  زير  وام  پيشنهادات  اعطای   : محله  اشتغال  ايجاد  يا  مسکن  انداز  پس  به  تشکيل صندوق  ارزان  های 

شود.سرمايه اين صندوق با حداقل  مان بافت تشکيل میخانوارهای ساکن برای بهسازی مسکن يا ايجاد اشتغال در ه 

ربط )مانند بهزيستی( مؤسسات  های ذیهای مشروط دولت، سازمانگيرد، آنگاه با کمکآورده ای از ساکنان شکل می

ارزان غنی میبين وام  برای دريافت  افراد خير  و  به وسيله شورای محلی  المللی  امنای صندوق محلی  شود، هيئت  

 های الزم برقرار خواهد شد. ها و نظارتها آموزششده و برای مديريت کارآمد آن  انتخاب

( : با تشکيل صندوق مذکور برای بهسازی محله خود در اموری که در آن CBOهای خوديار محلی )تشکيل سازمان

های  ها و نظارتها آموزشآنآيد که برای مديريت کارآمد  ربط موجود میامکان مشارکت وجود دارد با همکاری ذی

تعهدات حمايتی و پشتيبانی دولت بايد شناسايی و همراه با تبليغات برای آگاه سازی مردم    الزم برقرار خواهد شد.

ها ضروری است، آموزش افراد و نهادهای  باشد.تعليم و تربيت و آموزش مشارکت کنندگان برای ارتقاء مهارت آن

های مشارکتی اجتماعی  ها و طرحدر سطوح فردی و رهبری( بايد هنگام تدوين برنامهحرفه ای و ساکنان )ترجيحاً  

 صورت پذيرد.

 ايجاد سلسله مراتب شبکه معابر و اولويت بيشتر به دسترسی پياده

 بهبود کيفيت فيزيکی معابر ناشی از پوشش )آسفالت( عرض و شيب معابر 

های صنعتی، توليدی و ها عمدتاً شامل کاربریواحدهای مسکونی اين کاربریهای مزاحم در جوار ساماندهی کاربری

 شود.کارگاهی درون بافت می

کاربری مکانايجاد  در  فراغت  اوقات  گذران  و  ورزشی  کاربری  سبز،  فضای  نظير  عمومی  رفاه  نياز  مورد  های  های 

 ر به فروش زمين خود باشد. ها حاضهايی که مالک آنهای باير و مخروبه يا زمينمناسب نظير زمين

 اولويت بندی، ساماندهی و نوسازی واحدهای مسکونی با قدمت باال و مصالح کم دوام. 

برای مشخص کردن مالکيت از حاکم  تدوين قوانين  اجازه  با کسب  برای کاهش مالکيت وقف  تدابيری  به ويژه  ها 

ناحيه که خو در  بهسازی  شرع و مراجع مذهبی در زمينه دگرگونی سيستم وقف  فرايند  بازدارنده  از عوامل  د يکی 

 باشد.می

انبوه سازی واحدهای مسکونی در فضاهای قابل تخريب با مشارکت بخش عمومی و خصوصی که در نهايت باعث  

 گردد. ايجاد ارزش افزوده، حل مشکالت مسکن و اجاره نشينی و جمعيت پذيری ناحيه می

باشد. اين امر  دم برای هويت بخشی اين محالت مسکونی ضروری میاز لحاظ اجتماعی باال بردن سطح مشارکت مر

 باشد. های اجتماعی و رفع مشکالت بسيار کارآمد میدر کاهش آسيب

اصالح قانون اجاره و ايجاد تدابيری برای جلوگيری از تمرکز حداقل بيش از دو خانوار در واحد مسکونی که باعث  

 گردد. های اجتماعی میکاهش آسيب
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 منابع 

 بر تأکيد با شهری  فرسوده های بافت بازآفرينی،  (1391)سحر  قربانی،  محمد حسين،  رحيميان،  نجما،  اسماعيل پور،

 چهارم سال ای، و منطقه شهری های پژوهش  و مطالعات يزد، شهر در کشتارگاه محله موردی مطالعه اجتماعی؛ بسيج

 15،55  شماره زمستان،

  استراتژی   پيشنهاد  و  ها   فرصت   ها،   چالش   ری، بازآفرينی بافت های فرسوده و نابسامان شه   (،1387(آئينی، محمد

  وزارت: تهران.  اول   جلد.  ايران در  کنۀ مستوسع ها  سياست  همايش. سوات  تکنيک از  تفادهب مداخله با اسمناس های 

 .مسکند اقتصا  و ريزی برنامه دفتر -ساختمان و مسکن امور  تمعاون -شهرسازی  و مسکن

 به عنوان شهری بازآفرينی شناسی مفهوم سيرتحول ،  (1389)مهناز  کشاورز،  ،.کيومرث  حبيبی،  ،.احمد  پوراحمد،

 .  92-73اول،  اسالمی، شماره-ايرانی شهر  مطالعات فصلنامه .شهری فرسوده های بافت در نو رويکرد

اکبری،  مهناز،  کشاورز،  احمد،  پوراحمد،  های بافت  پايدار  بازآفرينی   ،(1396فرامرز)  هادوی،  اسماعيل،  علی 

 .194-167،تهران ،37شماره  تهران(،فصلنامه آمايش محيط، شهر 10 )منطقه مطالعه مورد شهری ناکارآمدی

-برنامه  فرايند  مجدد  مهندسی(.  1389)نادر  زالی،  و  رسول   ربانی،   کريم،  دلير،  زادهحسين  محمدرضا،  پورمحمدی،

 . 37-58 صفحات  ،20 شمارة ،8 دورة توسعه، و جغرافيا  نامۀفصل ،نگاری آينده کاربرد بر تأکيد  با ريزی

 (.مبانی، اصول و روشهای آينده پژوهی. دانشگاه امام صادق )ع، (1390)حاجيانی، ابراهيم

مقصودی مليحه  و  محسن  سيد  نظريه1381) حبيبی،  تعاريف،  شهری:  مرمت  و  (،  منشورها  و  تجارب،  ها، 

 ها و اقدامات شهری، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.های جهانی، روشنامهقطع

های کهن شهری، نشر  (، بهسازی و نوسازی بافت1386پوراحمد، احمد و مشکينی، ابوالفضل)  حبيبی، کيومرث،

 انتخاب، تهران.

 کالن پيرسرای محله فرسوده های بافت نوسازی و بهسازی  ،(1392عسگر)  ميرزايی،  حسن،  دارابی،  نادر،  زالی،

 25 شماره چهارم، سال  شهری، ريزی برنامه و پژوهش مجله مردمی، مشارکت رويکرد با رشت شهر

ايران وبهسازی شهری  عمران  تخصصی  مادر  تع،  (1394)شرکت  نامه  محدوده های هدف  يشيوه  و  ها  ين محله 

 شهرسازی . وزارت راه و  بازآفرينی شهری و راه کارهای اجرايی آن،

امين)  فرجی  رسانی، اطالع ماهنامه،  شهری نوسازی  و بهسازی در مداخله  های  روش انواع (،1389مواليی، 

 54 شماره وپژوهشی، آموزشی

بازآفرينی  آن  کاربست  امکان  و  پايدار  توسعه  رويکرد  ارزيابی  و  سنجش  ،(1389مهناز)  کشاورز،   های  بافت  در 

 . تهران دکتری،دانشگاه رساله (. آباد شهرخرم: موردی مطالعه)شهری  فرسوده

زرآبادی سادات سعيده  ،مرادی,   رويکرد  با  مبنا-فرهنگ  شهری  بازآفرينی  اصول   واکاوی  ،(1398)ماجدی  ،زهرا 

 .16-5(,  70) 16، ماهنامه علمی پژوهشی باغ نظر ،پذيریرقابت ارتقای

با   فرسوده های بافت بازآفرينی ،(1392)خليل  پور، حاجی مهسا،  شعله، ،بدالرضاع  پاکشير، ،فاطمه  فر، معينی

  پايدار، شهری فضاهای و ملی معماری کنفرانس اولين .پايدار توسعه اهداف به نيل جهت در جويانه مشارکت رويکرد

 .مشهد
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Abstract 

Urban regeneration is a process that leads to the creation of a new urban space with the 

preservation of the main spatial (physical and activity) characteristics. In this action, a new urban 

space occurs that, along with the basic similarities with the old urban space, displays significant and 

meaningful differences with the old space. The central old texture of the city of Tabriz, which is 

located almost in the eight district of the city, differs significantly from other parts of the city, which is 

due to its historical identity. This texture is the primary nucleus of the city of Tabriz, and in addition to 

the burnout of texture it is also a historical city, which proves the need to re-create and restore this 

texture more than ever.  This research is a type of applied-development research, and is a descriptive-

analytical research methodology. The main method used in this research is a variety of common 

approaches to futures studies, including Delphi technique and structural analysis method, and the use 

of MICMAC software. The results of the research showed that among the 27 effective indicators in the 

recreation of the eight metropolitan areas of Tabriz, 9 indicators and index were selected. Among the 

indicators extracted, urban tourism development is the most critical condition for the future 

development of the recreation area of the Eighth District of Tabriz city. And upgrading the Tabriz 

market has the best conditions for possible situations. 
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