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مقدمه 
گستردگی روزافزون بافتهاي فرسودة شهرها یکی از مهمترین چالشهاي پيش روي کشورهاي در حال توسعه است.
مسائل موجود در بافتهاي فرسوده از نوع مسائل چندبُعدي است و میتوان ریشههاي ایجاد این مسائل را در ابعاد
اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی ،و مدیریتی این بافتها جستوجو کرد (شفيعی دستجردي و صادقی .)1۳۹5 ،رویکردهاي
مرمت و بهسازي شهري در سير تحول و تکامل خود از بازسازي ،باززندهسازي ،نوسازي ،و توسعة مجدد به بازآفرینی و
نوزایی شهري تکامل یافته و در این مسير از حوزة توجه صرف به کالبد به عرصة تأکيد بر مالحظههاي اجتماعی،
اقتصادي ،و فرهنگی نيز گذري داشته است (زنگیآبادي و همکاران .)1۳۹0 ،مطالعات و تجارب صورتگرفته در زمينة
نوسازي و بهسازي بافتهاي شهري نشاندهندة تکامل رویکردهاي متداول «نوسازي شهري» و جايگزینی آن با
رویکردهاي نوینی چون «بازآفرینی شهري» با محوریت تجدید حيات بافتهاي آسيبدیده در مقياس محله و با تأکيد بر
مشارکت مردم است (آنداليپ .)2010 ،بنابراین ،بازآفرینی بهعنوان اصلیترین و جدیدترین رویکرد مرمت و حفاظت
شهري بر اساس تحليل دقيق وضع یک منطقة هدف ،تطابق همزمان بافت کالبدي ،ساختار اجتماعی ،بنيان اقتصادي ،و
وضع محيط زیست یک منطقه را دنبال میکند (امينزاده و دادرس .)100 :1۳۹1 ،بازآفرینی شهري ابزاري است که
شهرها با استفاده از آن کمبودها و نقصهاي موجود در شهر را بهچالش میکشانند و فرایند برنامهریزياي را که در مسير
اشتباهی قرار گرفته باشد اصالح میکنند .از طریق بازآفرینی یک شهر میتواند با پتانسيلهاي موجود زندگی کاملی را
براي شهروندان مهيا سازد (مؤسسة زمين شهري )2 :2014 ،و در بسياري از کشورها ،از جمله هلند ،براي بهبود شرایط
زندگی در محلههاي محروم اجرا شده است (روجسبروک و همکاران .)201۹ ،از آنجا که روند بازآفرینی بافتهاي فرسوده
ساختار پيچيده و پویا دارد که ناشی از تعامالت ميان اجزاي سيستم است ،نياز به فرایندي است که بتواند بازآفرینی را
بهصورت پایين به باال و پویا مدل کند؛ بهگونهاي که امکان مدلسازي رفتار واقعی افراد را فراهم میآورد .حال آنکه
اَشکال سنتی مدلسازي بر اساس قواعد و اصول بهينهسازي رفتارهاست (ماسوله اصغرپور و همکاران .)1۳۹۳ ،بنابراین،
بازآفرینی شهري نيازمند ورود طيف وسيعی از بازیگران در حوزههاي توسعة اجتماعی ،اقتصادي ،و کالبدي است .بنابراین،
همکاري مؤثر بازیگران در همة حوزههاي بازآفرینی ضروري است (مک کوایيد .)1۳0 :2010 ،سير تحول سياستهاي
بازآفرینی شهري در زمينة مشارکت بازیگران و ذينفعان حاکی از آن است که از دهة  1۹50تا شروع قرن  21در هر دهه
سياستها به سمت مشارکت ميان بخش خصوصی ،بخش دولتی ،و جامعة محلی گرایش پيدا کرده؛ بهطوري که از دهة
 1۹۹0رویکرد مشارکتی غالب شد و ائتالف ميان بازیگران اصلی و ذينفعان تقویت شد (مک دونالد و همکاران.)200۹ ،
هدف از بهکارگيري دیدگاه هاي مشارکتی در مرکز قراردادن افرادي است که از نظر اجتماعی و اقتصادي در حاشيه قرار
گرفتهاند و تشویق آنها براي شرکت در سياستها و طرحهایی است که بر آنها تأثيرگذار است (کستري و همکاران،
.)76 :200۹
شهر اروميه نيز در سالهاي اخير رشد شتابان و لجامگسيختهاي داشته و به علت داشتن رشد طبيعی جمعيت،
مهاجرپذیري ،گسترش خدمات ،اعطاي هویت سياسی و اداري به این شهر بهعنوان مرکز استان ،واگذاري زمين توسط
ارگانهاي مختلف دولتی در شهر ،برنامههاي عمرانی کشور ،تغييرات اجتماعی ،اقتصادي ،و سياسی کشور و در نهایت
محيط طبيعی مساعد تحوالت جمعيتی و کالبدي زیادي به خود دیده و مانند دیگر شهرها داراي بافتهاي فرسوده است که
در محدودة مرکزي و بافت تاریخی آن چنين بافتهایی نمود بسيار بيشتري دارند و بهعنوان بافتهاي غالباند و با توجه به
مسائل و مشکالت و ویژگیهاي گفتهشده ،توجه و برنامهریزي براي بهبود وضعيت کنونی بافتهاي فرسوده واقع در
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محدودة مرکزي شهر اروميه ضروري است ،زیرا با گذشت زمان وضعيت این بافتها هر روز وضعيت نامناسبی به خود
میگيرد (سليمانی و همکاران.)1۳۹5 ،
بنابراین ،نياز به مشارکت ساکنان محلهها در روند اجراي طرحها و همکاري آنها براي تحقق اهداف طرحها به یکی
از چالشهاي مهم در امر سياستگذاري و برنامهریزي مدیریت شهري تبدیل شده است؛ بهطوريکه به جاي توجه صرف
به بعد کالبدي محله ،برنامهریزي فرایندگرا ،تعاملمحور ،و گام به گام تأیيد شده است و نگاه برنامهریزي و مدیریت از
پایين به باال مبتنی بر تأکيد بر منابع انسانی موجود از اهميت بسزایی برخوردار شده است .به عبارتی ،بهرهگيري از
ظرفيتهاي مردمی محالت فرسوده در امر برنامهریزي و بهبود موانع و مشکالت ساختاري و عملکردي آنها میتواند به
خلق فضاهاي شهري جدید با حفظ ویژگیهاي اصلی فضایی (کالبدي و فعاليتی) آنها منجر شود .در این اقدام فضاي
شهري جدیدي حادث میشود که ،ضمن شباهتهاي اساسی با فضاي شهري قدیم ،تفاوتهاي ماهوي و معنایی را با
فضاي قدیم بهنمایش میگذارند (حبيبی و مقصودي .)5 :1۳86 ،بنابراین ،هدف اولویتسنجی مداخلة مشارکتی است و تا
حد امکان سعی شده مشارکت عامة مردم در ورود به بافت فرسوده درنظر گرفته شود.

مبانینظری 
بافتهاي فرسوده یکی از انواع مختلف بافتهاي آسيبپذیر شهرياند که به دليل فرسودگی کالبدي ،برخورداري نامناسب
از دسترسی سواره ،تأسيسات خدماتی ،و زیرساختهاي شهري آسيبپذیر ارزش محيطی و اقتصادي پایينی دارند
(زنگیآبادي و همکاران .)1۳۹0 ،بازآفرینی ،بهعنوان اصلیترین و جدیدترین رویکرد مرمت و حفاظت شهري ،بر اساس
تحليل دقيق وضع یک منطقة هدف ،تطابق همزمان بافت کالبدي ،ساختار اجتماعی ،بنيان اقتصادي ،و وضع محيط زیست
یک منطقه را دنبال میکند (امينزاده و دادرس.)1۳۹1 ،
انواعبافتفرسوده 
بافتفرسودۀدارایمیراثشهری 

طبق تعریف ،بافتهاي داراي ميراثهاي شهري بافتهایی هستند که دربرگيرندة آثار بهجايمانده از گذشته و
جايگزینناپذیرند و میتوانند در آگاهی جوامع از ارزشهاي فرهنگی و گذشتة خود کمک کنند.
بافتفرسودۀفاقدمیراثشهری 

بافتهاي شهري (فاقد ميراث شهري) بافتهایی هستند که در محدودة قانونی شهرها قرار دارند و مالکيت رسمی و
قانونی دارند .این بافتها در الیههاي درونی شهر یا در کالبدهاي بهجايمانده در دل بافت قدیمی قرار گرفتهاند.
بافتحاشیهای(سکونتگاههایغیررسمی) 

مراد از بافتهاي حاشيهاي بافتهاي فرسودهاياند که بيشتر در حاشية شهرها و کالنشهرهاي کشور قرار دارند که
بهسبب عدم تناسب ميان درآمد متقاضيان سکونت در شهرهاي بزرگ و هزینههاي سکونت در آنها خارج از برنامة
رسمی توسعه (غيررسمی) در حاشية شهرها شکل گرفتهاند .ساکنان این بافتها را گروههاي کمدرآمد و مهاجران
روستایی و تهيدست شهري تشکيل میدهند .این بافتهاي خودرو ،که با سرعت ساخته شدهاند ،فاقد ایمنی ،استحکام،
امنيت اجتماعی ،خدمات و زیرساختهاي شهرياند .حاشيهنشينی نهتنها ميزبان مهاجران روستاها و شهرهاي کوچک یا
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مهاجرتهاي بیرویة درونشهري است ،بلکه میتواند موجب بروز مسائل سياسی -امنيتی حاد نيز در این گونه شهرها
شود (عندليب 1۹7 :1۳8۹ ،و  .)1۹8
بازآفرینی 
تعریف «بازآفرینی شهري» و مشخصکردن اینکه شامل چه نوع مداخالت و سياستهایی میشود ساده نيست
(دمگلهایس .)2015 ،واژة  Regenerationاز ریشة فعل  Regenerateبه معناي احياکردن ،جان دوباره بخشيدن،
احياشدن ،و از نو رشدکردن گرفته شده است (زنگیآبادي و همکاران .)1۳۹0 ،
بازآفرینی شهري فعاليتی مداخله گراست .عمليات بازآفرینی شهري با فعاليت مشترک بخشهاي مختلف اجتماعی،
عمومی ،و خصوصی صورت می گيرد .بازآفرینی شهري فعاليتی است که در طول زمان همراه با تحوالت اجتماعی،
اقتصادي ،محيطی ،و سياسی تغييرات قابل مالحظهاي در ساختارهاي اداري بهوجود میآورد .بازآفرینی شهري مستلزم
یکپارچگی در مدیریت تغيير در نواحی شهري است (نوریان و آریانا.)17 :1۳۹1 ،
به طور کلی ،سه نوع بازآفرینی شهري براي مداخله در بافتهاي ناکارآمد شهري میتوان معرفی کرد:
بازآفرینیتحمیلی

این نوع بازآفرینی پس از متروکماندن طوالنیمدت یک زمين رهاشده یا از بين رفتن شدید شرایط زندگی در یک منطقه
انجام میشود.
فرصتطلبانه

بازآفرینی

این نوع بازآفرینی در جایی که سرمایهگذاران خصوصی و دولتی زمينهاي در دسترس را براي پروژههاي بزرگ تحت
نظر دارند انجام میشود.
ندهمدار
بازآفرینیپیشگیرانهیاآی 

این نوع بازآفرینی در مناطقی که ساختارهاي اقتصادي و اجتماعی رو به زوال نهادهاند انجام میشود (پوراحمد و
همکاران.)1۳۹6 ،
سیاستهایبازآفرینیشهری 

سياستهاي اصلی یک پروژة بازآفرینی را میتوان به دو دسته تقسيم کرد :
الف) دستهبندي سياستها با توجه به سطح ،مقياس ،و بستر مداخله؛
ب) دستهبندي سياستها با توجه به نوع مشکالت بافت فرسوده (نصيري.)1۳۹2 ،
سياستهاي

مرتبط با مشکالت بافتهاي فرسوده عبارتاند از:

استهای بازآفرینی کالبدی

سی

هدف اصلی این سياست جذابکردن نواحی فرسوده براي مردمی است که انتخابهاي دیگري دارند .ارتقاي کيفيت
کالبدي ،تنوع در انتخاب اندازه و نوع مسکن ،محصورکردن اراضی بایر و رهاشده ،ایجاد تسهيالت خردهفروشی ،خرید و
فراغت ،انتقال کاربريهاي ناسازگار ،و  ...از مهمترین اقدامات بازآفرینی کالبدياند.
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استهای بازآفرینی محیطی

سی

این رهيافت بر پایداري منابع محيطی تکية خاصی دارد و این امر را از طریق ایجاد پایداري در ابعاد مختلف سيستم شهري
بهانجام میرساند .روش حصول پایداري در ابعاد مختلف عناصر شهري عبارتاند از :مسکن پایدار ،شکل شهر پایدار ،حمل
و نقل پایدار ،و اقتصادي پایدار (رهنما1۳88 ،؛ توپچی و همکاران.)1۳8۹ ،
استهای بازآفرینی اجتماعی

سی

این سياستها بهمنظور درگيرکردن ساکنان در پيشقدمیهاي محلی و تثبيت جمعيت موجود تالش میکنند .هدف چنين
سياستهایی پایداري اجتماعی ،دگرگونکردن برخی از ویژگیهاي جمعيتی ،و تجربههاي جدید در ناحيه است (شفيعی
دستجردي و مرادیان بروجنی.)1۳۹4 ،
استهای بازآفرینی اقتصادی

سی

دستيابی به اقتصادي پایدار ضرورتی انکارناپذیر براي خروج از چرخة افت محسوب میشود .به اعتقاد تالون ،پيشقدمیها و
ابتکارات اقتصادي نقش مهمی در تحریک توسعة اقتصادي دارند (شفيعی دستجردي و مرادیان بروجنی.)1۳۹4 ،
اصولبازآفرینیشهری 
بازآفرینی شهري شامل ابعاد اجتماعی ،اقتصادي ،و زیستمحيطی در مقياسهاي شهري ،منطقهاي ،و ملی و مشتمل بر
اصول زیر است:

تغییر و تحوالت اقتصادی

افزایش فرصتهاي شغلی ،بهبود توزیع ثروت ،پرورش استعدادها ،افزایش ماليات و مستغالت محلی ،ارتباط ميان عمران و
بهسازي محلی ،منطقهاي و شهري ،جذب سرمایهگذاريهاي

داخلی.

تغییر و تحوالت اجتماعی
بهبود کيفيت زندگی و روابط اجتماعی ،کاهش جرم و جنایت ،غلبه بر بدنامسازي و محروميت اجتماعی.

حکمروایی

سازماندهی مجدد سازوکارهاي تصميمسازي از طریق تفاهم دموکراتيک ،افزایش ميزان فضاي همکاري و مشارکت،
درنظرگرفتن انتظارات مختلف ،تأکيد بر مشارکتهاي منطقهاي گوناگون ،توجه به تعامالت ميان سازمانها و نهادها و
روابط

درونی آنها.

تغییر و تحوالت کالبدی

حل مسائل مرتبط با فرسودگی کالبدي همراه با اراضی جدید و ضروریات

متناسب.

کیفیت محیط زیست و توسعة پایدار

بازآفرینی شهري باید سبب ارتقاي توسعة متوازن و مدیریت اقتصاد جامعه و محيط زیست شود .البته ،دستيابی به چنين
رویکرد یکپارچهاي مستلزم احياي خالقيتهاي جامعه و بهکارگيري آن در بازآفرینی است (صفاییپور و زارعی.)1۳۹4 ،
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مشکالت فرایند بازآفرینی شهری 
مشکالت گوناگونی که میتوانند رغبت را براي بازآفرینی شهري کاهش دهند عبارتاند از:
الف) مشکالت اقتصادی:سرمایهگذاريهاي محدود خصوصی ،بیکاري ،کاهش اقتصاد شهري ،اقتصاد تکمحوري،
کاهش کارآفرینی؛
ب) مشکالت اجتماعی :کاهش و سالخوردگی جمعيت ،فقر ،خدمات و زیرساختهاي رو به زوال رفته؛
ج) مشکالت فضایی :کمبود نقدینگی ،حجم باالي محيطهاي مسکونی ،توسعههاي غيرقانونی مسکن؛
د) مشکالت محیطی :از بين رفتن فضاهاي باز ،آلودگی هوا ،افزایش سر و صدا ،تخریب مناظر شهري ،تخریب و
ویرانی سایتهاي فرهنگی و یادمانهاي تاریخی؛
م)مشکالت رسمی و سازمانی :چارچوب مدیریت شهري پيچيده و منسوخ ،اجراي ضعيف ،و تداخل مسئوليتها
(دیزجی.)28 :1۳۹0 ،
عهدهدارمسئولیتدربازآفرینی 

حلقههای
نياز به بودجه براي اجراي ایدههاي جدید در بازآفرینی شهري ،که مشارکت دستة وسيعی از فعاالن شامل بخشهاي
عمومی ،خصوصی ،سازمانها و نهادهاي اجتماعی ،و داوطلب محلی را میطلبد .مشارکت در فرایند بازآفرینی مشارکتی
سهطرفه است ميان بخش عمومی ،بخش خصوصی ،و ساکنان محل .بخش عمومی شامل دولت مرکزي ،محلی ،یا
شهرداريهاست .دولتهاي مرکزي نقش مستقيمی در بازآفرینی شهري ایفا میکنند (امينزاده و همکاران .)1۳۹1 ،آنها
با اتخاذ سياستها و راهبردهاي کالن در پی عملینمودن بازآفرینی شهري بوده و ابزارهاي قانونی و مالی را در اختيار
سازمانهاي محلی جهت تسریع این امر قرار میدهند .قوانين ،سياستها ،و راهبردهاي تدوینشده به دست دولتهاي
مرکزي توسط متوليان محلی امور شهري (شهرداريها) با برنامههاي اجرایی و عملياتی رهگيري میشود (امينزاده و
همکاران .)1۳۹1 ،این متوليان در پی یافتن مسائل و مشکالت موجود در شهرها و بهخصوص بخش قدیمی شهر جهت
تدوین برنامة بازآفرینی شهرياند .در هر پروژة شهرسازي مشارکتی )1 :اهداف ،سياستها ،و چارچوبهاي برنامهریزي با
توافق مردم تعيين و سپس کار برنامهریزي آغاز میشود؛  )2خواستهها ،عالیق ،و منافع مردم ساکن در محل یا مردمی
که برنامهریزي براي آنها صورت میگيرد مقدم بر هر چيز دیگري و محور برنامهریزي است؛ و  )۳بهبود و ارتقاي
کيفيت محيطی ساکنان فعلی محل اصل است .اسکات دیویدسون در سال  1۹۹8گردونة مشارکت را طراحی کرد .این
گردونه سطوح مختلفی از مشارکت را بدون اینکه ترجيحی براي هر کدام قائل باشد تعيين میکند .در این مدلْ،
تصميمگيري در تعاملی مستمر بين دولت و شهروندان صورت میگيرد (شریفيان ثانی.)1۳80 ،

هایعهدهدارمسئولیتدرفرایندبازآفرینی(ستادملیبازآفرینیشهری)1394،


.حلقه
نمودار1
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مشارکتظرفیتهایمردمیودادنحقبهساکنان

ظرفيتسازي در جامعه بر توانمندسازي همة اعضاي آن از فقيرترین افراد ،افراد با توانایی بسيار پایين ،تمرکز دارد تا
بتوانند بر زندگی خود کنترل داشته باشند و همچنين در توسعة جامعة محلی مشارکت کنند (نویا و کالرنس .)۳ :200۹ ،
فرایند ظرفيتسازي نيازمند راهکارهایی است تا بتواند ارتباط مناسبی با جامعة هدف برقرار کند .برخی از این
راهکارها را میتوان اینگونه برشمرد :تعریفنمودن جوامع هدف؛ درک دقيق از مبانی سالمت جامعه؛ برخورداري از
مدیریت محلی قوي و ایجاد رقابت در جوامع؛اشتراک اطالعات؛ برخورداري از شبکههاي مشارکت قوي و انعطافپذیري

در فرایند (بچال .)10 :2007 ،
گروههاي هدف و گروههاي محروم در فرایند مشارکت در بازآفرینی شهري با مطرحشدن محدودیتها و چالشهاي
ناشی از رویکرد متمرکز و باال به پایين اهميت دوچندان یافتند .رویکردهاي برنامهریزي متأثر از تحوالت در مفهوم حوزة
عمومی و تغيير در نقش دولتها و مطرحشدن سایر کنشگران در این فرایند تغييرات گستردهاي یافتند .در این تحوالت
نقش شهروندان و مشارکت آنها ،بهعنوان اصلیترین کنشگران در فرایندهاي توسعه ،داراي اهميت بسياري است .بر این
اساس ،موفقيت مشارکت عمومی به این وابسته است که آیا قدرت شهروندان را در کنترل اموري که به زندگی آنها
وابسته است افزایش میدهد یا خير ،و در این حالت است که شهروندان میتوانند به راهبردهایی قدرتمندتر براي محدودة
خود کمک کنند (هيلی .)2006 ،هرچند اجتماعات محلی در بسياري از طرحها و برنامههاي بازآفرینی مشارکت زیادي
ندارند ،مزایاي مشارکت اجتماعات محلی ،شامل افزایش ارزش اقتصادي ،به حداکثر رساندن فعاليتهاي داوطلبانه ،کمک
به تحقق اهداف اصلی برنامه و کمک به پایش و بازخورد آنهاست .مشارکت اجتماعات محلی به ایجاد ظرفيتهاي
بلندمدت ،ایجاد سرمایة اجتماعی ،و پيوستگی اجتماعی کمک مینماید .با این حال ،در فرایند مشارکت اجتماعات محلی
در برنامههاي بازآفرینی ،چالشهایی نيز وجود دارد .اجتماعات محلی همگن و متجانس نيستند و در ویژگیهاي آنها
تنوع وجود دارد .مشروعيت رهبران اجتماعات محلی ممکن است مورد سؤال باشد .پاسخگویی و کوتاهمدتبودن پروژهها
مسئلهزاست و منابع و مهارتهاي مورد نياز براي مشارکت اجتماعی محلی ممکن است ناکافی باشد .نکتة حائز اهميت
این است که رویکردي بلندمدت به مشارکت اجتماعات محلی در مقابل اقدامات اصالحی کوتاهمدت مورد نياز است .به
جاي سنجش خروجیها ،الزم است فرایندها مورد توجه باشد و این شناخت حاصل آید که چالش و درگيري در شراکت
ميان اجتماعات محلی و ميان بخشهاي عمومی و خصوصی گریزناپذیر است (تالون .)1۹ :2010 ،در مسئلة ساماندهی
بافتهاي فرسوده توجه به نقش مردم (رویکرد مشارکتی) براي پيشبرد اهداف بسيار مهم است و درواقع یکی از
پيششرطهاي بنيادین مشارکت وسيع عموم مردم در تصميمگيري است .مشارکت کامل فقط در جایی تحقق مییابد که
مردم بتوانند نقش فعال در فرایند تهية طرح برعهده گيرند .بنابراین ،مردم با ایجاد ارتباط با همدیگر (مشارکت) دست به
کارهاي میزنند که بهتنهایی یا قادر به انجام آن نيستند یا براي انجامدادن آن مشکالت فراوانی خواهند داشت (بابایی
اقدم و همکاران.)66 :1۳۹4 ،

روشپژوهش 
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و بر اساس طرح تحقيق توصيفی -تحليلی است و از نظر ماهيت ،بر اساس
روشهاي جدید برنامهریزي مشارکتی ،تحليلی و اکتشافی محسوب میشود که با استفادة ترکيبی از تحليلهاي فضایی و
ساختاري در پی ارائة یک مدل تجربی از نقش اجتماعات مردمی در فرایند بازآفرینی

است.
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محدودة مورد مطالعه کل بافت فرسودة اروميه شامل بافت تاریخی ،بافت ميانی ،و بافت فرسودة حاشيهاي را دربر
می گيرد .با توجه به گستردگی حوزة مطالعه در هر بافت ،محالت واجد الویت براي بازآفرینی با استفاده از تکنيک
 TOPSISانتخاب میشوند .منبع مهمی که در تدوین متغيرهاي تحقيق مورد استفاده بوده شيوهنامة ستاد بازآفرینی بوده
که مؤلفههاي ناکارآمدي بافتها را در سه بُعد ادواري ،هویتی ،و حياتی تقسيمبندي کرده است .معيارهاي زیر جهت
اجراي فرایند اولویتبندي مشخص شد (ستاد ملی بازآفرینی شهري.)1۳۹4 ،
هایالویتبندیمحالتواجدالویتبازآفرینی(ستادملیبازآفرینیشهری)1394،


.مؤلفه
جدول1
بُعدهویتی 

بُعدحیاتی 

بُعدادواری
 شفافيت مدیریت شهري با مردم ،وجود سيستم دریافت آراي مردم -ميزان فضاهاي متروکه ،مخروبه ،و بایر ،فضاهاي جرمخيز

 -دسترسی به مکانهاي اسکان موقت در مواقع بحران

 -سازگار ساختوسازهاي

 -تراکم خانوار در واحد مسکونی ،تراکم شبکة رفتوآمد غيرموتوري

 -کارایی شبکة آبرسانی ،برقرسانی ،و گازرسانی

معاصر با بوم  -ماندگاري

 -ميزان واحدهاي مسکونی با دوام کم

 -دسترسی به حملونقل عمومی ،آتشنشانی ،اورژانس

ميراث طبيعی ،ميراث تاریخی

 -ميزان واحدهاي مسکونی با دسترسی به آب سالم ،برق ،و گاز

 -همجواري با بسترهاي خطرآفرین

 -دسترسی به خدمات آموزشی ،مراکز بهداشتی ،حمل و نقل عمومی،

 -ميزان نفوذپذیري بافت

مراکز فرهنگی -هنري

نمودار.2مدلمفهومیتحقیق(نگارندگان) 

در این پژوهش جامع ة آماري مورد نظر کلية افراد ساکن در محالت واجد الویت در سه بافت قدیم ،بافت ميانی ،و
بافت فرسودة حاشيهاي است ،که مجموعاً  ۳6511نفر بر اساس سرشماري سال  1۳۹0است .در نهایت ،مشارکت مردم در
فرایند بازآفرینی به شرح زیر است :مالکان هر واحد با محاسبة ميزان سازگاري ،وابستگی ،و کارایی ملک و ارائة
گزارش هاي مربوطه به شهرداري و کسب مجوز از شهرداري تصميم به بازآفرینی کاربري با بدترین کارایی مینمایند.
بدین منظور ،الیههاي اطالعاتی مربوط به ميزان سازگاري و وابستگی براي هریک از محالت بهصورت توصيفی در
 GISتعریف شد .سپس ،با ترکيب دو الیة یادشده ،ميزان کارایی هر ملک تعيين شد و در نهایت با استفاده از مشخصات
مربوط به مالکانـ که از نتایج سرشماريها استخراج شدـ و سپس با درنظرگرفتن مساحت ،نمودار مناسب کاربريها
توسط مالکان پس از کسب مجوز تغيير داده خواهد شد.
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محدودۀ مورد مطالعه  
شهر اروميه ،بهعنوان یکی از کالنشهرهاي ایران و مرکز اداري -سياسی استان آذربایجان غربی و شهرستان اروميه ،که از
پنج بخش تشکيل شده است ،با بيش از سه هزار سال قدمت ،قدیمیترین شهر در منطقة شمال غرب ایران است .بر پایة
آخرین سرشماري نفوس و مسکن ،در سال  ،1۳۹5تعداد جمعيت ساکن شهر اروميه بالغ بر  1040565نفر است که
 750805نفر در نقاط شهري 28۹760ساکناند.

نقشة.1تقسیماتسیاسی-اداریشهرستانارومیه(نگارندگان) 

محدودة مورد مطالعه کل بافت فرسودة اروميه است .بر همين اساس ،محدودة بافتهاي فرسودة شهر اروميه در قالب
سه نوع بافت معرفی و به تصویب کميسيون مادة  5رسيده است.
جدول.2نحوۀتوزیعبافتفرسوده(مطالعاتراهبردیبافتفرسودۀارومیه )1385،
بافت 
بافت تاریخی
بافت ميانی
بافت حاشيهاي
جمع

مساحت(هکتار) 
277/7
471/1
564/4
1۳1۳/2

نسبتبهکلشهر 
۳/5
6
7/2
16/7

نقشة.2نحوۀتوزیعبافتفرسوده(نگارندگان)
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ساختار کالبدي شهر اروميه در سه مرحله شکل گرفته است .هر یک از این مراحل ارتباط تنگاتنگی با سابقة رشد و
گسترش شهر دارند .مرحلة اول بافت قدیمی ،متراکم ،و متمرکز شهر است که محدودة شهر تا سال  1۳12را شامل
میشود؛ مرحلة دوم ،بافت ميانی ،بخشهاي ساختهشدة شهر تا سال  1۳57را شامل میشود؛ و مرحلة سوم ،بافت بيرونی،
شامل ساختوسازهاي شهر بعد از سال  1۳57است (مطالعات راهبردي بافت فرسودة اروميه.)1۳85 ،
محدودههایهدفبازآفرینیشهری 

تعیین
در ابتداي کار محدودههاي نيازمند بازآفرینی مطابق نقشة توزیع بافت فرسوده کدگذاري میشود .سپس ،شاخصهاي
ناکارآمدي در ابعاد هویتی ،حياتی ،و ادواري مطابق شيوهنامه در هر محدوده سنجش میشود .براي اجراي این کار ،از
مدل تاپسيس استفاده میشود .درواقع ،امتيازات مربوط به هر شاخص در هر محدوده بر اساس شناخت منتج از مطالعات
طرحهاي فرادست حاصل میشود .نتایج نهایی کار در هر بافت به تفکيک به شرح زیل است :
جدول.3محالتواجدالویتدرهربافتپسازانجامدادن(TOPSISنگارندگان) 
شمارۀبلوک

ناممنطقه 

فاصلهازایدهالمثبت 


فاصلهازایدهالمنفی 


شاخصالویت 

7

بافت قدیم

0/0۳۹

0/175

0/817

8

بافت ميانی

0/018

0/4۳2

0/۹6

اسالمآباد1

بافت حاشيهاي

0/041

0/1۹۹

0/82

بنابراین ،با استفاده از نتایج حاصل از اجراي مدل ،میتوان اذعان کرد که در محدودة بافت قدیم بلوک شمارة  7و در
بافت ميانی بلوک شمارة  8و در نهایت در بافت بيرونی محلة اسالمآباد  1مطالعه و بررسی میشود .محدودة مورد مطالعه
در بافت قدیم (دوشابچی خانا و رشيدلر کوچه سی) یکی از محالت منطقة  4اروميه را تشکيل میدهد .محدودة مورد
مطالعه شرایطی چون روند خروج جمعيت ،سيماي شهري نامطلوب و فرسوده ،و کاهش بُعد خانوار را تجربه کرده است .در
بافت ميانی (حسينآباد و علیآباد) وجود خانههاي مخروبه ،قدیمیبودن بافت محله ،وجود کوچههاي باریک و تردد مشکل
اتومبيلها ،ماشينرونبودن برخی معابر ،و کيفيت نامناسب آسفالت از جمله مشکالت محدودة مورد مطالعه است .بيشترین
نارضایتی مربوط به فقدان فضاي سبز در محله است .در بافت حاشيهاي (اسالمآباد  1و کشتارگاه) ،وجود مهاجران از
قوميتهاي مختلف ،وجود زمينهاي وقف و بایر ،عدم سرمایة مالی ساکنان در نوسازي بنا و ميزان پایين سرمایهگذاري
دولت و بخش خصوصی در این محدوده از مشکلهاي عمدة این محله

محسوب میشود.

.الویتبندیمحالتهدفبازآفرینی(نگارندگان) 

نقشة3
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افتهها 
بحثوی 
بررسینقشظرفیتهایمردمیدربازآفرینیبافتفرسوده 

مراحل اجراي کار بهمنظور بازآفرینی تغييرات کاربري زمين محالت هدف توسط ظرفيتهاي اجتماعی به شرح زیر است:
چهار پارامتر مهم و تأثيرگذار در ميزان کارایی یک ملک ،سازگاري ،وابستگی ،کارایی ،و مساحت است .اگر
برنامهریزي شهري بر اساس این چهار مورد درنظر گرفته شود ،میتوان انتظار داشت موجب آسایش و راحتی زندگی مردم
می شود .در این راستا نياز به عامل دیگر عالوه بر مالک است که وظيفة آن نظارت و کمک به مالکان جهت تصميمگيري
براي بازآفرینی کاربري اراضی خود است .این عامل ،که نقش سازمان متولی امور شهري را داراست ،مجوز نهایی براي
تغيير کاربري را به ملکی که داراي بدترین کارایی است اعطا میکند.
روند تصميمگيري را در مالکانی که توانایی تغيير کاربري دارند به صورت ذیل میتوان بيان کرد:
 تعيين ميزان سازگاري ملک خود و اعالم مقدار آن به عامل شهرداري؛ نرمالسازي ميزان سازگاري بر اساس بدترین سازگاري موجود؛ تعيين ميزان وابستگی تأمينشده براي کاربريهاي خدماتی وابسته؛ نرمالسازي ميزان وابستگی بر اساس اهميت نسبی هر یک از کاربريهاي خدماتی؛ طبقهبندي ميزان سازگاري و وابستگی بهدستآمده؛ تعيين کارایی ملک بر اساس ميزان سازگازي و وابستگی بهدستآمده؛ اعالم ميزان کارایی بهدستآمده به عامل شهرداري؛ صدور مجوز تغيير کاربري به ملک داراي بدترین کارایی از طرف عامل شهرداري؛ تغيير کاربري ملک توسط عامل مالک به کاربري با بهترین کارایی.حال اگر تصميم گيران نهایی در تعيين کاربري اراضی یعنی مالکان بر اساس معيارهاي منطقی بهدستآمده براي
ميزان کارایی یک ملک تصميمگيري کنند ،میتوان پيشبينی کرد که محالت مورد نظر به سمت کاهش ناسازگاري و
افزایش سطح دسترسی به خدمات و در نهایت افزایش سطح کيفيت زندگی پيش خواهند رفت.

.روندتصمیم گیریمالکاندربازآفرینیکاربریملکخود(نگارندگان) 

نمودار3
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نقشظرفیتهایمردمیدرفرایندبازآفرینی 

مالکان به یک نسبت توانایی تغيير کاربري ملک خود را ندارند .در این روند انتظار میرود امالکی که داراي کارایی
نامناسب تر و نيز مالک با توانایی ریسک باالتر و نيز موقعيت بهتري نسبت به سایر امالک باشد زودتر از سایر امالک
تغيير کنند .اگر بخواهيم وظيفة مالکان را مشخص کنيم ،به صورت زیر عمل میکنيم :
دۀکاربریهایهمسایه 

مشاه

مالکان بهمنظور تعيين ميزان سازگاري خود با کاربريهاي همسایه نياز دارند که از کاربريهاي همسایه مطلع شوند.
بنابراین ،یکی از مشاهدات آنها کاربريهاي همسایه است که در این تحقيق همسایگی ،امالک داراي ضلع مشترک ،یا
گوشة مشترک تعریف شده است.
دریافتاطالعاتازشهرداری 

این اطالعات شامل محدودههاي خدماترسانی واحدهاي خدماتی ،سرانة واحدهاي خدماتی ،و بدترین سازگاري موجود
میشود.
کسباطالعازتغییرکاربریواحدملکیدارایبدترینمناسبت 

شهرداري به همة مالکان تغيير کاربري واحد ملکی داراي بدترین کارایی را اطالع میدهد و مالکان در صورت لزوم
نسبت به آن واکنش نشان میدهند.
ذکر این نکته الزم است که مالکانی به دنبال ارزیابی کارایی ملک خود میباشند که توانایی تغيير کاربري ملک خود
را داشته باشند.
ارزیابیمیزانسازگاری 

در این پژوهش سازگاري ميان دو کاربري بدون درنظرگرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادي است .تنها کاربري مسکونی به
همراه کاربريهاي ضروري مورد نياز آن از جمله فضاي سبز ،آموزشی ،تجاري ،ورزشی ،و درمانی بهعنوان کاربريهاي
تحت مطالعه درنظر گرفته شده است.
ایجادماتریسسازگاری 

اولين گام در تعيين ميزان سازگاري ایجاد ماتریس سازگاري ميان همة انواع کاربريهاست تا اینکه هر مالک بر اساس
آن و با توجه به کاربري ملک خود ميزان سازگاري خود را تعيين کند .سطوح مختلف سازگاري را میتوان به صورت زیر
بيان کرد :کامالً سازگار ) ،(HCنسبتاً سازگار ) ،(MCسازگاري کم یا خنثی ) ،(Nنسبتاً ناسازگار ) ،(MIکامالً ناسازگار
).(HI
.میزانسازگاریمیانکاربریهایمسکونیوخدماتی 

جدول4

مسکونی
فضاي سبز
آموزشی
تجاري
ورزشی
درمانی

مسکونی 

فضایسبز 

آموزشی 

تجاری 

ورزشی 

درمانی 

HC
HC
MI
HC
HC
HC

HC
HI
HC
HC
HC
N

MI
HC
HI
HC
HC
MI

HC
HC
HC
HC
HC
HC

HC
HC
HC
HC
HI
MI

HC
N
MI
HC
MI
HC
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کمیسازیسطوحسازگاری 


در این مرحله مقادیر کيفی ماتریس سازگاري به مقادیر کمی تبدیل میشود .به سه حالت اول یعنی سازگاري کامل،
نسبی ،و خنثی مقدار صفر داده میشود و به دو حالت نسبتاً ناسازگار مقدار یک و کامالً ناسازگار مقدار دو داده میشود.
.سازگاریکمیشده(چاخارومالتال )2003،

جدول5



تجاری 

ورزشی 

درمانی 

مسکونی

0

0

1

0

0

0



فضاي سبز

0

2

0

0

0

0



آموزشی

1

0

2

0

0

1



تجاري

0

0

0

0

0

0

ورزشی

0

0

0

0

2

1

درمانی

0

0

1

0

1

0






مسکونی  فضایسبز  آموزشی 

بندیوطبقهبندیمیزانناسازگاری 


جمع

بهترین و سادهترین روش بهدستآوردن جمع عددي ناسازگاريهاي همسایه است که در این صورت هر چه مقدار
بهدستآمده بزرگ تر باشد به این معناست که ميزان ناسازگاري امالک مجاور بيشتر است .درواقع ،مالک باید ميزان
ناسازگاري خود را نرمال کند تا بتواند بر اساس آن تصميم بگيرد .بنابراین ،مالک نياز به اطالع از بدترین سطح ناسازگاري
در منطقة تحت پوشش را دارد که این اطالعات از طریق سازمان متولی در اختيار مالکان باید قرار گيرد .در این صورت،
مالک با توجه به ميزان ناسازگاري خود و بدترین ميزان ناسازگاريْ ناسازگاري خود را نرمال میکند.

 =Ncناسازگاري نرمالشده
 =Cناسازگاري بهدستآمده در مرحلة قبل
) =Max(compatibilityبيانگر بيشترین مقدار ناسازگاري اعالمشده به عامل شهرداري
پس از نرمالسازي ،ميزان ناسازگاري براي تصميمگيري توسط عامل نياز به طبقهبندي ميزان ناسازگاري نرمال شده
است .بنابراین ،براي طبقهبندي ميزان ناسازگاري از سه طبقه استفاده میشود.
NC=0

0/5≥NC>0
1≥NC>0/5

1
2
3

در این معادله که ناسازگاري نهایی طبقهبنديشده را تعيين میکند سه سطح ناسازگاري به شرح زیر است:
سازگار ( ،)1نسبتاً ناسازگار ( ،)2و کامالً ناسازگار (( )۳چاخار و مالتال.)200۳ ،

=Com
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ارزیابیمیزانوابستگیتأمینشده 


هر نوع کاربري براي رسيدن به اهداف تعبيهشدة خود نياز به یک سري کاربريهاي دیگر دارد که این روابط تحت عنوان
وابستگی مطرح میشود .شاخص هاي موردمطالعه براي تعيين وابستگی ،ميزان تقاضا براي خدمات ،قابليت دسترسی به
خدمات ،و حداقل سطح خدمات (سرانه) است (آمر.)2006 ،
در زیر مراحلی که هر مالک براي ارزیابی وابستگی ملک خود انجام میدهد بهتفصيل بيان میشود:
مشخصکردن کاربريهاي خدماتی وابسته بر اساس شعاع تأثيرگذاري؛
محاسبة ميزان وابستگی تأمينشده توسط کاربريهاي خدماتی وابسته نوع  iو نرمالسازي آن.
در این مرحله مالک مشخص میکند که آیا نزدیکترین کاربري خدماتی مورد نياز از نوع  iبا توجه به حداکثر شعاع
تأثيرگذاري استاندارد در آن محدوده قرار دارد یا خير؟ در صورتی که کاربري  Iدر محدودة تأثيرگذاري قرار داشت ،مقدار
وابستگی برابر سرانة آن بوده و سپس آن را نرمال میکند .بهمنظور نرمالسازي ،اگر مقدار بهدستآمده براي وابستگی از
سرانة استاندارد بيشتر باشد ،وابستگی مورد نياز تأمينشده و ميزان وابستگی نرمالشده برابر یک است ،اما اگر مقدار
بهدستآمده از سرانة استاندارد کوچکتر باشد ،به این معنی است که وابستگی کاربري مورد نياز تأمين نشده و بنابراین
وابستگی نرمالشده برابر صفر میشود.
ترینکاربریهایخدماتیوابستهبهمالک(شورایعالیمعماریوشهرسازی )1389،


کردننزدیک
جدول.6مشخص
نوعکاربری 

حداقلسرانه 

ماکزیممشعاعتأثیرگذاری(مترمربع) 

حداقلمساحت(مترمربع) 

فضاي سبز

0/5

500

650

آموزشی

2

1600

1000

تجاري

0/05

500

-

ورزشی

0/2

800

800

درمانی

0/2

500

800

سپس ،ميزان وابستگی نهایی براي هریک از کاربريهاي خدماتی محاسبه میشود .براي این منظور ،به هر کاربري
خدماتی وزنی داده میشود؛ بهگونهاي که مجموع وزنها یک باشد و اهميت نسبی نيز تغييري نکند (آمر.)2006 ،
 =Ndميزان وابستگی کلی تأمينشدة ملک از همة کاربريهاي خدماتی مورد نياز
ND=∑NDk*Wk

 =Ndkميزان وابستگی نرمال تأمينشدة کاربري خدماتی
 =Wkوزن بهدستآمده براي کاربري خدماتی نوع
براي ميزان وابستگی از سه طبقة زیر استفاده میشود:

تعیینمیزانکارایی 

نوع k

k

0≤ND<0/۳۳

۳

0/۳۳≤ND<0/66

2

0/66≤ND≤1

=Dep

1

ميزان کارایی یعنی برایند سازگاري و وابستگی کاربري مورد نظر .به عبارتی ،مالک بایستی نتایج حاصل از دو مرحلة قبل
را تلفيق کند .بنابراین ،میتوان نتایج حاصل از تلفيق این دو پارامتر را بهصورت زیر بيان کرد.
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در این تلفيق عدد  1بيانگر مناسببودن و عدد  5بيانگر نامناسببودن کاربري براي مالک بوده و اعداد  2تا  4نيز
نامناسببودن نسبی کاربري را بيان میکنند .بهگونهاي که عدد  4ناکارآمدي بيشتري را نسبت به  2و  ۳داشته و مالک در
تصميمگيري حاضر به پذیرش ریسک بيشتري براي تغيير است.
جدول.7میزانکارایی 
کارایی 

وابستگیخوب 

وابستگیضعیف 

وابستگیخیلیضعیف 

سازگار

1

2

۳

نسبتاً ناسازگار

2

۳

4

ناسازگار

۳

4

5

تغییرکاربریپسازکسبمجوزازشهرداری 

در صورتی که مالک بدترین شرایط ميان دیگر مالکان در محدودة محالت هدف را دارا باشد و از عامل شهرداري مجوز
تغيير کاربري دریافت کند ،میبایست از ميان کاربريهاي خدماتی ممکن کاربري را که بيشترین کارایی را با ملک خود با
توجه به موقعيت و نيز همسایههاي خود دارد برگزیند .نکتة دیگر که در این زمينه درخور توجه است این است که ،عالوه
بر شرط بيشترین کارایی براي کاربري منتخب ،یک شرط دیگر نيز الزم است و آن هم مناسبت مساحت و مکان ملک با
نوع کاربري منتخب است .شهرداري داراي سه وظيفه است :دو وظيفة آن مربوط به درخواستهاي مالکان براي کسب
اطالع از برخی دادههاي مورد نياز در زمينة ارزیابی سازگاري و وابستگی است و وظيفة دیگر آن صدور مجوز تغيير
کاربري اراضی به مالکان است.
مراحلاجراومدلسازی 


جمعآوري ،آمادهسازي اطالعات ،و پردازش دادههاي جمعآوريشده در محيط نرمافزار  Arc gisانجام شد .نخست،
الیههاي اطالعاتی مربوط به ميزان سازگاري و وابستگی براي هر یک از محالت بهصورت توصيفی در  gisتعریف شد.
سپس ،با ترکيب دو الیة یادشده ميزان کارایی هر ملک تعيين شد .در نهایت ،با استفاده از مشخصات مربوط به مالکان،
که از نتایج سرشماريها استخراج میشود ،با درنظرگرفتن مساحت مناسب ،کاربريها توسط مالکان تغيير داده میشود.
در زیر نقشة مربوط به ميزان کارایی در هر یک از محالت درج شده است.
نتایجاجرا 

بهمنظور بررسی عملکرد مدل ،الزم است نتایج آن ارزیابی شود .در این تحقيق نخست نتایج مدل با منطق حاکم بر مدل
مقایسه میشود .عاملهاي مالک ابتدا باید کاربريهایی را برگزینند که عالوه بر آنکه نياز بيشتري به آن در محيط
شهري وجود دارد ،باید کاربريهایی که سرانة بيشتري نياز دارند بيش از سایر کاربريها مورد توجه مالکان قرار گيرد .در
نهایت ،بازآفرینی کاربري توسط مالکان کاربري اراضی در هر محله به شکل زیر خواهد بود:
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نقشة.4میزانکاراییدرمحالتموردمطالعه(نگارندگان) 
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.فرایندتغییرکاربریهادرمحالتموردمطالعه(نگارندگان) 

نقشة5

با اجراي مدل و تغيير کاربري توسط مالکان داراي شرایط نامناسب کارایی و نيز قدرت ریسک مناسب ،چينش
کاربري اراضی به شرایط نسبتاً مطلوبی میرسد و دیگر تغيير بهوجود نمیآید.
این عدم تغيير چند دليل عمده میتواند داشته باشد:
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 نبود قدرت ریسک مناسب براي تغيير کاربري توسط مالکان؛ نبود شرایط الزم مانند حداقل مساحت استاندارد؛ عدم مناسبت امالک قابل تغيير به کاربري خدماتی.جدول.8کاربریاراضیدرفرایندبازآفرینیدرهرمحلهبهتفکیک 
بلوک 

بلوک  7در
بافت قدیم

بلوک  8در
بافت ميانی

اسالمآباد

کاربری 
فضاي سبز
آموزشی
تجاري
ورزشی
درمانی
فضاي سبز
آموزشی
تجاري
ورزشی
درمانی
فضاي سبز
آموزشی
تجاري
ورزشی
درمانی

حداقلسرانةاستاندارد

سرانةکاربریهای


سرانةکاربری

درسطحمحله 
0/5
2
0/05
0/2
0/2
0/5
2
0/05
0/2
0/2
0/5
2
0/05
0/2
0/2

خدماتیقبلتغییر 
0/۳4
0/46
11/51
0
0/1۳
0
1/6
2/4
0
0/2۳
0
0/52
2/06
0
0/18

خدماتیپسازتغییر 
0/47
1/5۳
11/51
0
0/۳64
0/۳7
1/865
1/۹56
0/1۳7
0/2۳
0/452
0/۹78
1/۹7۳
0/0۹85
0/2۳

با توجه به جدول باال سرانة کاربري فضاي سبز در بلوک  7بافت قدیم از  0/۳4به  0/47سرانة کاربري آموزشی از
 0/46به  1/5۳و سرانة کاربري درمانی از  0/1۳به  0/۳64افزایش پيدا کرده است .در بلوک  8بافت ميانی سرانة فضاي
سبز از صفر به  ،0/۳7آموزشی از  1/6به  ،1/865و کاربري ورزشی از صفر به  0/1۳7ارتقا یافته است .در بافت حاشيهاي
(اسالمآباد) سرانة فضاي سبز از صفر به  ،0/452آموزشی از  0/52به  ،0/۹78ورزشی از صفر به  ،0/0۹85و درمانی از 0/18
به  0/2۳افزایش یافته و سرانة کاربري تجاري به علت باالبودن بهمنظور تأمين سرانة سایر کاربريها کاهش داشته است.
بنابراین ،با ا اجراي مدل سرانة کاربريهاي مورد نياز در محالت مورد پژوهش به سرانة استاندارد نزدیک شده است.
تاکنون روشهاي بيشماري براي مشارکت شهروندان در بازآفرینی و ساماندهی بافت فرسوده و ادارة امور شهرها
انجام پذیرفته است ،اما در عمل مطلبوبيت الزم و فراگير را نداشتهاند و فرایند مشارکت در عمل نهادینه نشده است؛
دالیل اصلی این معضل میتواند عواملی نظير عدم تعلق شهروندان به محيط زندگی خود ،ضوابط دستوپاگير دولتی،
برخورد بروکراتيک با مشکالت شهري ،و حاکميت عرضهمحوري به جاي تقاضامحوري در رابطه با مردم و دولت و
بیتوجهی به نيازهاي واقعی شهروندان در سطح محلی برمیگردد .بنابراین ،راهکارهاي اجراییشدن مدل ،ایجاد سامانة
اطالعرسانی و ترویجی براي آگاهییافتن مردم از حقوق و منافع خود ،تخفيف عوارض بازآفرینی و تراکم سـاخت در
هنگام صدور پروانه ،پرداخت تسهيالت بانکی ،پرداخت یارانة سود تسهيالت بانکی ،تأمين نهادهاي مورد نياز نوسازي بـا
اولویـت و قيمتهاي ترجيحی ،اعطاي کمکهاي فنی و مهندسی بهصـورت رایگـان یـا تأمين بخـشی از هزینـههاي
آن ،ایجـاد منـافع و معافيتهاي مالياتی ،اعطاي تسهيالت قرضالحسنه براي اسکان و اشتغال موقت ،تهية طرحهاي
بهسازي و نوسازي و ابالغ ضوابط و مقررات نوسازي و ایجاد دسترسی و فراهمکردن امکان حمل آسان نخاله و مصالح
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ساختمانی از جمله راهکارهاي ایجـاد انگيـزة مؤثر براي بازآفرینی داوطلبانه است .بر همين اساس ،میتوان بيان کرد
ایجاد شوراي هماهنگی بين مجموعه دستگاههاي متولی خدمات شهري ،زیربنایی ،و روبنایی هر استان و شهر ،ایجاد
شوراهاي مشورت ی در بين ساکنان ،ایجاد نهاد مسئول در سطح محله ،نظـارت بر قراردادهـاي مـشارکتی بين مالکان،
سرمایهگذاران ،و سازندگان ،تضمين حفظ ارزش داراییهاي مالکان واحدهاي فرسوده و بهرهمندشـدن متناسـب از ارزش
افزودة حاصل از بازآفرینی ،تضمين اصل سرمایه و بخشی از فرع سرمایهگذاري سرمایهگذاران داخلی و خارجی ،خرید
تضمينی واحدهاي احداثی حاصل از فرایند بازآفرینی ،و اجراي طرحها و مشارکتهاي الگو از راهکارهاي اعتمادسازي
براي بازآفرینی مشارکتی است .الزام مالکان واحدهاي فرسوده (که حاضر به همکاري نيستند) به بازآفرینی یا مشارکت با
همسایگان ،سازندگان و سرمایهگـذاران ،الزام دستگاههاي اجرایی به تأمين خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نياز ،الزام
دولت براي کمک در تأمين کسري آوردة برخی مالکان براي دریافت حداقل واحد نوسازيشده و تعيين تکليف مالکيت
امالک مجهولالمالک ،ورثهاي ،اوقافی ،و قولنامهاي و تسریع در امور ثبتی ازجمله راهکارهاي ایجاد الزام براي بازآفرینی
است .با توجه به اینکه درصورت فراهمشدن موارد انگيزشی مؤثر و نيز فضاي اعتمادآفرین بيشتر مردم و بخش خصوصی
با جریان بازآفرینی همراه میشوند ،در نهایت عدة کمی باقی خواهند ماند که به هر دليل حاضر بـه همراهی و مشارکت
در امر بازآفرینی نيستند .براي جلب مشارکت صددرصدي مردم و بخش خصوصی نياز به فراهمشدن زمينههاي متعددي
به صورت کارا و مؤثر است .بنابراین ،این مدل میتواند با درنظرگرفتن شرایط فوق بازآفرینی کاربري اراضی را با
درنظرگرفتن عامالن بازآفرینی محقق گرداند .پيشنهادهاي الزم در این زمينه عبارت اند از:
توجه به اسکان غيررسمی (بافت فرسودة حاشيهاي) :این سکونتگاهها سرپناهی براي کمدرآمدترین گروههاي
اقتصادي -اجتماعی است .قبل از آنکه این بخش با شرایط خاص روبهرو شود باید براي رهایی آن کاري انجام داد؛
محلهمحوري (تعيين محالت هدف بازآفرینی)؛
حق انتخاب باید به ساکنان محلههاي فرسوده داده شود؛
نهادسازي :نمونة آن انتشار اوراق مشارکت است .تقدم نهادسازي در این مقوله بسيار اهميت دارد؛
تعریف دقيق نقش توسعهگر :واژة توسعهگر به معناي انبوهساز است .ما نباید احياي بافت فرسوده را در توسعهگر
خالصه کنيم .توسعهگر باید دولت باشد و زیرساخت الزم را براي توسعة کشور در بخشهاي مختلف فراهم کند .بخش
خصوصی نقش توسعهگر را نمیتواند ایفا کند ،زیرا آنها به دنبال منفعت خود هستند و فعاليت آنها باید به گونهاي باشد
که ضد منافع عام نباشد .بنابراین ،واژة توسعهگر باید اصالح شود؛
دید بلندمدت :بدون تردید ،تغييرات شهري بلندمدتاند .بدین رو وجود دیدي استراتژیک براي هدایت این فرایند
ضروري است؛ 
الزامات سياسی :حمایت سياسی براي فراخواندن عامالن و جامعه به سوي مجموعهاي از مداخالت نظير بازآفرینی
شهري ضروري است؛ 
چارچوب سازمانی :این مورد یکی از عوامل مهم در سازماندهی و مشارکت است و میتواند بر حسب قوانين و
روشهاي مرتبط با محيط تصميمگيري و الویتها مد نظر قرار گيرد؛ 
مسائل مالی :مسئلهاي کامالً مهم امور مالی ،پيچيدگی ،و مقياس مداخالت است و غالباً اصلیترین عامل در تعویق و
توقف پروژههاي بزرگ و پيچيده است؛ 
مراقبت و حمایت از فرایند :قلب فرایند بازآفرینی است ،زیرا محور اصلی فعاليت بازآفرینی را فراهم میکند و محور
ساختاري همة عوامل فوق تلقی میشود و عامل کليدي در این مهم سيستم کنترل و ارزیابی است؛
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در این تحقيق ميزان ریسکپذیري بهعنوان خصوصيات مالک درنظر گرفته شده است .در حالی که خصوصيات
زیادي از جمله توانایی مالی ،سطح فرهنگی ،سن ،و ميزان تحصيالت در تصميمگيري عامل میتوانند نقش داشته باشند.
ذکر این نکته الزم است که به دليل پيچيدگی باالي مدلکردن این خصوصيات در این تحقيق از آنها صرفنظر شده
است .براي مدلکردن این موارد بایستی از مدلهاي هوش مصنوعی ،که داراي واحدهاي مکانی است ،مانند repast

 simphonyاستفاده کرد.

دادنحق
انتخاببه
ساکنانبافت
فرسوده

محلهمحوری

مدل
بازآفرینیدر
اینپژوهش

نهادسازی

توجهبه
اسکان
غیررسمی

دید
استراتژیک

نهادسازی

تعریف
نقش
توسعهگر

نمودار.4مدلنهاییفرایندبازآفرینی 

نتیجهگیری 

سيستم پویاي شهر پيوسته در حال تغيير و تحول است و در این ميان گذشت زمان مشکالتی مانند فقر ،بیسازمانی ،و
آلودگی هاي محيطی چهرة برخی از شهرها را دگرگون کرده و رنگ و بویی متفاوت از گذشتهـ که نشان از زوال و
فرسودگی داردـ بر آنها مینشاند .با وجود این ،در صورت عدم اتخاذ سياستها و تدابير جدي و سریع مدیریتی در
بهسازي و نوسازي این گونه بافتها ،نهتنها مشکالت آنها حل نخواهد شد ،بلکه همواره روند فرسودگی در این بافتها
تسریع خواهد شد .بنابراین ،یکی از مهمترین سياستهایی که میتوان براي این گونه بافتها ارائه داد بازآفرینی است .از
مباحث مطرحشده میتوان نتيجه گرفت که بازآفرینی موفق در بافتهاي فرسوده نيازمند توجه به همة ابعاد است ،زیرا باید
راهکارهایی جامع ارائه داد تا ،ضمن حل مشکلی در یک بُعد ،مشکلی براي ابعاد دیگر بافت ایجاد نکند .درواقع ،باید بتوان تا
حد امکان راهحلهایی با چند هدف ارائه داد و از این طریق کيفيت زندگی ساکنان بافت را قوت بخشيد .در خصوص بافت
فرسودة اروميه ،ویژگیهاي ابعاد مختلف بافت بررسی شد و مشکالت موجود در آن تا حد زیادي در هم تنيده و به هم
مرتبط بود که در ارائة راهکارهاي پاسخگو و کاربردي باید به این نکته توجه کرد .همچنين ،بهمنظور بيان این پيچيدگی و
درهمتنيدگی ،از نقش ظرفيت هاي اجتماعی در بازآفرینی تغييرات کاربري زمين استفاده شده است .نتيجة عمدة این
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تحقيق عملیسازي بهرهگيري از روش هاي نوین در تحقق فرایند بازآفرینی است .درواقع ،سعی بر آن شد فرایندي گردد
که قادر به ارائة تصویري واقعگرایانه از آینده بر پایة مستدل و منطقی باشد؛ بهطوريکه بتواند به سياستگذاران و
تصميمگيران نهایی در زمينة مدیریت شهري کمک کند .بازآفرینی بافت فرسودة شهری به روشهای گوناگونی
میتواند صورت گیرد .اما مهمترین نکته در موفقیت و ماندگاری طرحْ پذیرش طرح ارائهشده توسط ساکنان و
کاربران فضاست .بنابراین ،برای دستیابی به این مهم ،شناسایی ذیمدخالن و استفاده از آرای آنها در طی
فرایند طراحی میتواند به طرحی مقبولتر و سهلالوصولتر در اجرا منجر شود.
مشارکت یکی از اجزاي جداییناپذیر فرایند بازآفرینی در بافتهاي آسيبدیده است .فرض زیربنایی بازآفرینی
مشارکتی درگيرکردن استفادهکنندگانی است که بهعنوان عامل مشارکت در فعاليتهاي مختلف و موقعيتهاي مختلف
حضور دارند .در این پژوهش پس از درگيرشدن مردم در فرایند بازآفرینی ،سرانة کاربريهاي مورد نياز به سرانة استاندارد
نزدیک شده است .بنابراین ،پيششرط همة برنامههاي مشارکتی باور سياستگذاران و مدیران شهري به تأثير مشارکت
شهروندان در حل مسائل و مشکالتی است که بهبود کيفيت زندگی آنها در گرو یافتن راهحل و چارهاي مناسب براي
آنهاست.
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