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 چکیده
ی اند، اکنون در پ برخوردار بوده ضایی و عملکردی مناسب و منسجمیهای قدیمی شهرها که زمانی از انسجام فبافت

ا و اند. این تنگناهفضایی شدیدی گردیده - های کالبدینارسایی گیری نیازهای جدید دچارتغییر الگوی زیست و شکل

ق دیمی  ه ایای دو سویه موجب پایین آمدن کیفیت زن دگی در بافتگونه اقتصادی ناشی از آن، به تبعات اجتماعی و

پژوهی ب رای . بنابراین هدف این پژوهش بازآفرینی محله سرتپوله شهر سنندج ب ا رویک رد آین دهشهری شده است

بررس ی،  های م وردلحاظ هدف کاربردی است و با توجه به مؤلفه این پژوهش ازباشد. دستیابی به مسکن پایدار می

کنندگان، از ش رکتی همنظ ور انتا اآ آگاهان  ن پژوهش بهتحلیلی است. در ای -حاکم بر آن روش توصیفی رویکرد

 ةا استناد به توضیحات فوق، جامعشهری(. بانتااآ گروهی از خبرگان ) گیری هدفمند استفاده شده استروش نمونه

س نندج  مسائل ش هری، ش امل کارشناس ان ش هرداری یهتن از کارشناسان خبره در حوز 40آماری این پژوهش 

، مطالع ه هس تند م ورد یه، مهندسان مشاور و برخی از اساتید دانشگاهی متاصص در ح وزاتلف()مناطق شهری م

نت ای  حاص ل از پراکن دگی متغیره ا در مح ور  .تجزیه و تحلیل ش دند MICMACافزار ها از طریق نرمسپس داده

توجه به  باله است. و در نهایت تاثیرگذاری و تاثیرپذیری عوامل، حاکی از ناپایداری سیستم در بازآفرینی محله سرتپو

 ب ازآفرینی یههای کلیدی در آیندعامل اصلی بعنوان پیشران 18امتیاز باالی اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم عوامل، 

تغیرهای مهای مورد بررسی، گرفتند. از بین پیشران مورد شناسایی قرار پایدار تأمین مسکن با تأکید بر سرتپوله محله

 .ه سرتپوله داشتندبازآفرینی محل یهمسکن در زمین تأمین و مالی بیشترین تأثیر را برباش اقتصادی 
 

 پژوهی، بازآفرینی شهری، بافت فرسوده، مسکن پایدار، محله سرتپوله سنندجآینده واژگان کلیدی:

                                                 
                          Email:J_Sajadi@sbu.ac.ir                  :مسئولنویسنده  :1
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 مقدمه

از  لا  بای ممان هستند. بر اساس آماار سااز« شهری شدن» کشورهای جهان در حال تجربه پدیده یتقریبا همه
ساال  شود ایان تعاداد تاابینی میکردند که پی شهرها زندگی می در 2014درصد( در سال  54نیمی از جمعیت جهان )

تارین آنهاا های جدی را به هماراه داشاته اسات، از جملاه مهم. افزای  جمعیت شهری چال درصد برسد 66به  2050
 وت اقتصاادی های درآمادی، مشاکالصادی و افزای  شکاف بین گروههای اقت، نابرابری«شهری شدن فقر»توان به می

ی شهری نیز از نتایج ناامطلو  های فرسوده(. بافت9: 1394های زیست محیطی اشاره کرد )گالبچیکف و بادیانا، آلودگی
پاور ج)فر ای شک  گرفته استهای منطقهشهرنشینی در جهان معاصر است که به موجب صنعتی شدن شتابان و نابرابری

ا و غیاره، جواما  ترتیب روند افزای  جمعیت شهری و شهرنشینی و ظهاور کالنشاهره این به(. 110: 1394و همکاران، 
تارین مهم یکای از نیافته را در معرض شرایط نامتعادل و ناموزونی قرارداده است کاهخصوص کشورهای توسعه به بشری

اخت بسایاری از که این سا چرا(. 2: 1395)صفری،  مختلف شهری استهای آنها مربوط به فرسودگی و ناکارآمدی بافت
هایی که دگرگونی مردمان خود ساخته شده بودند. اما با طبق فرهنگ خود و بر این محالت شهری جهت مقتضیات زمان

شهروندان  طره این خاببرای نس  جدید با نیازهای جدید پاسخگو نبودند، و  ها دیگرخود دید، این ساخت یهشهر در چهر
مشاکالت و . شادندتر میدهتر و از کار افتاروز فرسوده به دادند و آنها روزها نشان میبه این ساخته احساس تعلق کمتری

هاا مانناد برخای کاربری یهشهری، کمی ساران هایی چون ناهمخوانی کالبد و فعالیت، وجود عناصر ناهمخوانمحدودیت
ه داخ  فوذپذیری بنارتباطی و عدم امکان  یهمناسب در شبک مراتبگ، فقدان سلسلهفضاهای فراغتی، فرهنگی و پارکین

مناسب  ضاهای عمومیشده، کمبود ف دفاع و رهاجاذ  ترافیک، وجود فضاهای بی های ناسازگار وبافت ارگانیک، کاربری
 محیطای، هاای زیساتلودگیتعامالت اجتماعی، اختالل و نابسامانی در نظام کاربری زماین، برخای آ گیریجهت شک 

ه و دریجی سارمایتا ساز در آن، خروج و های بافت در حریم آثار تاریخی و ضوابط نارسای ساختقرارگیری برخی قسمت
ساز شهرها ی و هویتو ارزش بافت قدیم فعالیت و جایگزینی کارکرد سکونتی با کیفیت بسیار نازل، موجب کاه  اهمیت

های روهگایگزینی با جخاطر به آن و  توان مالی باال و حس تعلق های باتی و خروج گروههای جمعیجاییشده است و جابه
های مختلف، نها بر حوزههمزمان با بروز مسائ  فوق و تأثیرات آ .و فضا صورت پذیرد درآمد و فاقد حس تعلق به مکانکم

ای ه گونهب بدی  شده،دی و محوری در شهرها تهای قدیمی و فرسوده و رف  ناپایداری آنها، به موضوعی جبافت توجه به
خله در ایان لزوم مدا داده است و های ذیربط را به تکاپوی ساماندهی و احیای این عناصر و بافت مذکور سوقکه سازمان

 (.181 – 180: 1399)قدمی و همکاران،  های زمانی مختلف مطرح نموده استها را در دورهبافت
ن و النگااه صارف اقتصاادی، کاارکردی مسا و ینتیجاه پراکنده و مقطعی در کشور کهصورت ه اجرای اقدامات ب

نگر نبود راهبردهای روشن و نگرش علمی و جام  آیناده های فرسوده وی بافتالشهری بوده، همچنین وسعت با مدیران
باا مشاکات نابساامانی هاای فرساوده شاهری شده بافت ها، سببریزی، مدیریت و کاه  اینگونه بافتزمینه برنامه در

منزلات اجتمااعی و تنازل ارزش اقتصاادی روباه رو  فقر شهری، امنیت و ایمنی ساکنان، کمبود خدمات، کاه  کالبدی،
اقتصاادی و  یهسرعت پرشتا  علم و آگااهی سابب باروز تحاوالت گساترد(. 38: 1396نژاد و همکاران، د )حاتمیباشن

هاای هاا و پژوه جانبه جواما  شاده و تالشگون و ضرورت پیشرفت همهگونا هایاجتماعی، افزای  رقابت در عرصه
 یههای ناکارآماد در عرصاسافانه اتخااذ سیاساتامت(. 16: 1395)فنای و کااظمی،  اسات نگرانه را ضروری ساختهآینده
 د و حداکثری ازمجد یهتنها امکان استفاد های فرسوده نهاحیا و بهسازی بافت یهمدیریت شهری در زمین ریزی وبرنامه

 یههای هستبافت تدریج موجب فرسودگی و ناکارآمدی بخ  قاب  توجهی از این موقعیت را به مخاطره افکنده، بلکه به
جدیاد کاه باا تغییارات در نقا   هاایویاژه بافت های شهری، بهمرکزی و میانی شهرها و ایجاد تضاد شدید بین بافت

از . اند، شاده اساتتطابق با این تغییرات را نداشاته های فرسوده که توانبا بافتاند، شده عملکردی خدماتی شهرها ایجاد
ناو کاه همگای در ایجااد  هایگرانه برای تولید سازمان فضایی منطبق بر شرایط تازه و ویژگیرو رویکردهای مداخلهاین
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 شاودین مسائ  به کاار گرفتاه میبررسی ا افتد، درروابط شهری جدید و بازتعریف روابط شهری کهن یا موجود مؤثر می
(McDonald Maly and Maliene, 2009: 50.) 

 گوناه رویاحیای محالت فرسوده و ناکارآمد در ایاران شااهد هساتیم، عملیاات مرمت یهبیشتر در زمین البته آنچه
اجتمااعی و فرهنگای  که امروزه در تعاریف جدید، معیارهای مربوط به سااختار اقتصاادی، حالی هاست. درکالبد این بافت

هاای فرهنگای و هویات شاهری، در ارزش نظیر شرایط نامطلو  زندگی، فقر، بیکاری و اشاتغال نامتناساب و همچناین
رویکردهای مرمت و بهسازی شهری  جهت این سیر تحول و تکام ، در. شودشناسایی یک بافت شهری به کار گرفته می

باازآفرینی باه تکام  یافتاه اسات.  6و نوزایی شهری 5به بازآفرینی 4عه مجددو توس 3، نوسازی2سازی، باززنده1از بازسازی
اصالی  حیات اجتماعی، اقتصادی و محیطی و پرداختن به ابعااد متناوعی از واقعیات شاهر در دو گاروه دنبال بازگرداندن

کند خودش را تقویت میاجتماعی از  کند، تصویرها را دگرگون میساختارهای کالبدی و اجتماعی است. این حرکت، مکان
در ایان  (.Ozlem, 2009: 28)آفریناد کنند میمیی پایدار را تشویق گذاری درونهای زنده و جذا  را که سرمایهو مکان

توانمندسازی اجتماعی و ساخت مسکن  ها نسبت به چنین مسائلی حاکی از این اص  است کهدولت یهزمینه، سیر مواجه
ای موفاق رویکردی مقبول و موجه در کنار سایر راهکارها شایوه عنوان ت فرسوده و ناکارآمد بهدر فرایند بازآفرینی محال

در محالت و  اند،ضاهای مسکونی که در اکثر شهرها بیشترین مقدار کاربری را به خود اختصاص داده. فتوصیه شده است
های کمی و کیفای شاخص رعایت ی، عدمهای ناکارآمد با مشکالتی همچون فقدان استانداردهای مشخص ساختمانبافت

فرایند بازآفرینی این محالت با تأمین الگوی مسکن  رو هستند، لذا در بهو... رو مسکن، نامناسب بودن، مصالح ساختمانی 
(. بر همین اسااس 182: 1399)قدمی و همکاران،  فرایند را تسری  نمود توان اینمناسب با نیازهای ساکنان این بافت می

کاه باا  گیری شهر سانندج اساتسرتپوله یکی از محالت مسکونی قدیمی و نیز یکی از محالت هسته اولیه شک محله 
هدفمناد، حفا  ی هبنابراین لزوم مداخلی مربوط به بافت فرسوده و کیفیت و کمیت مسکن مواجه است. مشکالت عدیده

این موضوع را بی  از پی  مطرح  رورت بررسیمنظور حف  ساختار شهر ض هویت بافت مرکزی و تکام  و پویایی آن به
بار  ها؟()کادام پیشاران های ماؤثرشناسایی مهمترین پیشران پژوهی بهنماید. بنابراین در این پژوه  با رویکرد آیندهمی

 تاوان گفات کاه. در ارتباط با پیشنه تحقیق میشودمی پرداخته پایدار بازآفرینی محالت شهری با تأکید بر تأمین مسکن
ویاژه در کشاورهای  باه خصوص احیای محالت قدیم و ناکارآمد شهرها را بایاد در اروپاای غربای، های نخستین درگام

گسترش شهرنشینی پس از آن جستجو  و( 1830 – 1760ی )دوره دلی  آغاز انقال  صنعتی در آنها  فرانسه و انگلیس به
به کشورهای دیگر منجر شد. در واقا  جناب  احیاای مراکاز  تزیاد شهرها در اینگونه کشورها، نسب یهکرد که به سابق
یافته از پارداختن سابقه دارد. بی  از چهار دهه طول کشید تا کشورهای توسعه سال در این کشورها 150شهری بی  از 

 بخشی آنهانو به مداخله در مراکز ارزشمند قدیمی و تاریخی با هدف تجدید حیات )بازآفرینی( و روا بنا غاف  شوندبه تک

قرار گرفت؛ ناوعی  طور جدیدتر با نگرش بازآفرینی در دستور کار مرمت شهری به 1990 یهنهایت، در ده ندیشند. درابی
های مختلاف، باه خلاق هاویتی جدیاد دوره های تاریخیی که با نگاه به گذشته و بدون پاکسازی هویتارویکرد مداخله

های شهرها از دوران پهلوی این در حالی است که در ایران، دگرگونی. اندیشدمی متناسب با شرایط زندگی مردمان حاضر
های پاس از انقال  صنعتی با ایجاد تغییرات اساسی در روابط تولیادی و اجتمااعی و بازساازی دیگر، یهآغاز شد. به گفت

 1350ی در ایاران، در ساال قدیم هایها به بافتنخستین نگرش. ها در غر  بودجهانی دوم، اساس این دگرگونی جنگ
حفاظت و مرمت شهرها و بناهاا  یهکه در آن، مس ل در نخستین گردهمایی مرمت بناها و شهرهای تاریخی شک  گرفت

هاای بازآفرینی بافت یهدر زمین (.185: 1399شد )جاهدقدمی و همکاران،  کشور مطرح یهعنوان عام  مؤثر در توسع به

                                                 
1 Reconstruction 

2 Revitalization 

3 Urban renewal 

4 Urban redevelopment 

5 Urban regeneration 

6 Urban reinessance 
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عناوان  اما تاکنون در این فرایند به تأمین مساکن باه های متعددی صورت گرفته است،ناکارآمد محالت شهری پژوه 
ویژه اینکه به ایان موضاوع باا رویکارد  شهری توجه چندانی نشده است؛ به یک راهکار مؤثر بازآفرینی و احیای محالت

 د:شوها اشاره میاین پژوه چندان پرداخته نشده است. در ادامه به برخی از مهمترین  پژوهی و سناریونگاریآینده
 د تأمین نیاز مسکنرویکر های فرسوده بابازیافت زمین در بافت»در پژوهشی با عنوان (، 1397)حیدری و همکاران 

ساازی وری و بهینهگیرناد کاه بهارهمی نتیجاه« بخ  مرکزی شهر زنجاان یهموردی: بافت فرسود یهشهری، مطالع
 افت، بهبهای موجود شهر زنجان، ضمن رف  نیاز یهفرسود زای شهری در بافتدرون یهاستفاده از زمین و امکانات توسع

شاهر زنجاان  نااموزون فیزیکای یهساله، باعث جلاوگیری از توساع 10افق  ویژه نیاز مسکن شهری حداق  در طی یک
 . شودمی

ویکارد راهباردی رهای فرسوده شهری باا سازی و احیا بافتباززنده»(، در پژوهشی با عنوان 1394زاده حقی )طوف
اکنین، سا و مشاارکتسازی بافت محله در گراززندهگیرند که بنتیجه می« آباد شهر اصفهان()مطالعه موردی: محله همت

 .های کالبدی استمداخله ن و انجامالحمایت مس و
ه هاای فرساودبافت ن درهای تاأمین مساکپژوهشی به بررسای و ارزیاابی سیاسات در (،1395) لطیفی و همکاران

 جهات تاأمین های بسایاری دردهند تااکنون سیاساتمی اند. ایشان در پژوه  خود نشانآبکوه مشهد پرداخته یهمحل
اناد هایی بودهعفضاها شام  نقاط قوت و کدام از این سیاست است، ولی هر های فرسوده به اجرا رسیدهمسکن در بافت

 ضاعف در و .، دارای شادتها و همچنین برخورداری از ابعاد اجتماعی، کالبادی و..بافت بودن این که با توجه به ارگانیک
مساکن و  بود وضعیتبه فرایند عملکردی خود هستند. بر اساس نتایج پژوه  ایشان، در محدوده مورد مطالعه، اصالح و

لی و ر سااختار شاکیی که تحاولی دهاسیاست ای خواهد بود،های مقابلهکاربردن سیاست فضاهای مسکونی، ناگزیر از به
 باشاند. در د باه مطلاو پیامدهای منفی در فرایند مداخله از وضا  موجاو روانی این محدوده پدید آورند و دارای کمترین

 یهن مسکن محلهای تأمین مسکن از قابلیت باالتری درجهت تأمیشهری در بین سایر سیاست نهایت، سیاست بهسازی
 .دست آمد به آبکوه
یرمعماول و غ ساازی ناواحی مساکونیدر پژوهشی به بررسی راهکارهاای بهساازی و باززنده(، 2009) اوزلم گری 

ن باه ویات بخشایدفضاایی جهات ه سازی و نوسازی این مناطق را اساتراتژیپردازد و باززندهفرسوده در شهر آنکارا می
 .داندساکنان این مناطق و افزای  تجهیزات مورد نیاز شهروندان می

 

  ریمبانی نظ

 نظریه ها و رویکردها

در معارض  بازتولید یا ترمیم طبیعی بخشای از یاک تمامیات زناده»در لغت به معنای  1بازآفرینی واژه بازآفرینی:

فضایی جدیاد منطباق بار شارایط تاازه و  یعنی تولید سازمان( بازآفرینی )معاصرسازی(. 80: 1390)لطفی،  است« نابودی
 .افتادو یا تعریف دوباره روابط شهری کهان یاا موجاود ماؤثر می روابط شهری جدیدهای نو که همگی در ایجاد ویژگی

اهاداف یکپارچاه اقتصاادی،  های شاهری بااهای ارتقاء کیفی بافتبازآفرینی شهری، سیاستی جام  و دربرگیرنده برنامه
 -محیطای  زیسات باه دلیا  مشاکالت عدیاده 1990از دهه (.  76: 1389)ایزدی و فیضی،  اجتماعی و فرهنگی است
حا   تر مطرح شد. امروزه بازآفرینی شهری نیز باه معناایصورت گسترده و کام  بازآفرینی به اجتماعی شهرها، انگاشت

کالبدی جوام  شهری، بهبود کیفیت  زیست است که با هدف ارتقاء اقتصادی، اجتماعی و معضالت کالبدی و تنزل محیط
های علمای، فلسافی و هناری هماراه و با بازنگری در همه زمینه سازدآورده میزندگی مردم و ارتقاء سیمای شهری را بر

مداخله ناشی از این نگاه با در نظر داشاتن گذشاته، لحاام نماودن هویات تااریخی ( 9: 1397)نوبخت و همکاران،  است
اخیار، معاصرساازی  دمتفاوت در پی تولید هویتی جدید و متناسب با شرایط زندگی امروزی است. مفهوم رویکار هایدوره

                                                 
1 Regeneration 
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همه ابعاد اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی  های کهن را دربخشی بافتشهری بوده است. مفهومی که بهبود و توان
هدف بهبود شرایط کالبدی، اجتماعی، اقتصاادی و محادود کاردن شاکاف باین  دهد. بازآفرینی شهری بامدنظر قرار می
منااطق محاروم  اهبردی محلی، حمایت نمایندگان نهادهای مادنی و جهات احیاایو ثروتمند با مشارکت ر محالت فقیر

 (.Roberts and Sykes, 2000; McDonald et al, 2009; Clark, 2001)است 
صورت  به دی( است واقتصا یکی دیگر از عناصر در مفهوم بازآفرینی شهری، زوال یا انحطاط )فیزیکی، اجتماعی یا

کارد.  دتغییر نخواها که بخشی از زندگی شهرها است، بخشی از روند طبیعی تغییر و سازگاریعنوان  ساختاری است و به
باازار بارای  ان نیروهاایعنو توسط دولت از طریق سیاست و مداخله مستقیم، به در این مورد، تغییر، نیاز به عم  هدفمند

بازساازی  70واخار دهاه اای است که تا یچیدهبازآفرینی شهری، فرآیند پ. تضمین سازگاری و یا تحول کافی دارد ایجاد و
  در جاام ازساازیدیده از جنگ و پس از آن در مناطق با مسکن نامناسب صورت گرفت و بعادها بآسیب جام  در مناطق

تری نسبت به جتماعی کماقتصادی و ا مناطق متروک و خالی ادامه پیدا کرد. نوسازی و بازآفرینی تدریجی، اثرات تخریبی
اساس اصاول نوساازی و  نامیده شد؛ بر« برنامه شهر»مرکزی که بعدها  برنامه مناطق 1979جام  دارد. از سال بازسازی 

باود.  تمرکازالفص  آن مبمناطق قدیمی توسعه یافت. این برنامه ابتدا بر روی مرکز شهر و مناطق  بازآفرینی برای تحول
هایی که بارای مقابلاه همه فعالیت طورکلی ری را شام  شد. بهتبعدها برنامه در دید و سطح، توسعه یافت و مناطق وسی 
زآفرینی ناوعی باا گیرد، بهتوسعه، توسعه مجدد و بهبود صورت می با محوریت بهبود شرایط اجتماعی، زیستی مشتم  بر

از  یاف وسایعیطبازآفرینی به بهبود وضعیت اقتصادی، اجتمااعی و محیطای شاهر توجاه دارد و  .شودشهری دانسته می
ها و شاده، زیرسااخت ساازیپاک هایدارد که قابلیت زیست جدیدی به مناطق مضمح ، سااختمانها را بیان میفعالیت

نای عاام رینی به معدهد. یک نگرش کلیدی در بازآفاند میرسیده های تحت بازسازی که به پایان عمر مفیدشانساختمان
 (.Alpopi and Manole, 2014: 180) دشهر و مردم  را بهبود بخش این است که وضعیت کلی

 

 تکامل بازآفرینی در بافت فرسوده محالت شهری -

 سازی شک  اصای  شاهرهای کوچاک و بازر ،در حین جبران خسارات جنگ و دوباره 1945های پس از در سال
یاک  عناوان ، باهساازیها در موردش کوتاهی شده بود، در اولویت قرار گرفت. در آن زمان همگان باه دوبارهآنچه سال
شبیه به هم  یکنندهنگریستند. حاص  بسیاری از عملیات نوسازی پساجنگ، به شک  مأیوسی ملی بسیار مهم میوظیفه

باود. باا ساردمداری  سازی و حذف مشکالت فیزیکی و ظاهری گذشتهتأکید بر دوباره 1950ی ه بودند. دههداز آ  درآم
ها و تکنیاک در اولویات اول خراشحلی و بخ  خصوصی، امار مهام آساماندولت، به همراه حمایت پرشوق مقامات م

ی ی دهاهدر میاناه. صانعتی انجاام شاد سازیسازی، با هدف دستیابی به ساختماننشینی و هدایت دوبارهکنی زاغهریشه
مکانی برای بروز  های پساجنگ، تنها باعث تغییر شک  وی سالعجوالنه هایح آشکار شده بود که بسیاری از راه 1960

های شهری، افزای  تأکید اصالح در سیاست شد.ها گذاریقضایا موجب اصالح سیاست مشکالت شهری بوده است. این
های ساوی اتخااذ سیاسات های آغاازین باهبود. تولد عبارت محالت درونی، به همراه اولین قادم بر پیشرفت و نوسازی

 میالدی شد. در این دوره همراه با وفور 1970ی ی بازآفرینی شهری در دهههای گستردهساز نوآوریزمینه شهری جدید،
باه شاک   های اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی که سابق بار آن،ها برای پیوستگی سیاستای از تالشها، مجموعهنوآوری

ت التطابق داشات. تعادی سیاست جدید، با تأکید بیشتر بر شراکت 1980ی شدند، انجام شد. در طول دههمجزا اعمال می
های مبنای بار در جهت سیاست با حرکتی آهسته به عقب، 1990ی های شهری در دههبیشتر در شک  و اجرای سیاست

ایان تحاول در سابک، بار شاک  و  .های جدید اتفااق افتاادای از مشکالت و چال اخت مجموعهنرضایت طرفین و ش
انجام عملیات بازآفرینی شهری در این زماان  فتن این مس له است کهری نیز تأثیر گذاشت. پذیرههای شمحتوای سیاست

را شروع بازآفرینی شاهری  90های پایانی دهه سال .کندمی« توسعه پایدار»محیطی یا  را نیازمند انطباق با اهداف زیست
مان حال پدید آمده است های موجود در زکه از گذشته و چال  نامیم، اما آنچه بیان شد، تصویر نهایی از مسیری استمی
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مایالدی یاک  2000با آغااز ساال  مناسب در آینده، یاری خواهد رساند و مسلما به شک  دادن صحیح بازآفرینی شهری
هاا و آمیز فرهنگاندیشی مساالمتتحول جدید در فضای شهرها با عنوان رنسانس شهری ایجاد شده که همنشینی و هم

رائه کرده است که در این تعریف، به ابعاد فرهنگی و هناری باه عناوان یاک وجاه ها تعریف جدیدی از بازآفرینی اسبک
های هنری و فرهنگی و محیط سرزنده و پویاای های مختلف سعی در توجیه و توجه به مقولهغالب پرداخته شده و ت وری

 :McDonald et al, 2009)شهری دارند که نق  و عملکرد شهرها در آغاز این دوره، با تغییر بنیادین روبرو شده است 

51.) 
 

 
 های ناکارآمد شهری در جهانهای توسعه شهری در محدودهروند تحول سیاست .1شکل 

 (1389، ایزدی و فیضی، 1391پور و دیگران، ؛ اسماعی 1391منب : )لطفی، 

 1بافت فرسوده
زنندۀ تعاادل زیساتی آنهاا کنتارل همر بستر زمان، عوام  عارضی و براند، که اگر دشهرها نیز مانند موجودات زنده

عناصر و اجزای شهری در صورت عدم نوسازی « های طبیعیفرسودگی»آید شان پدید میهای زوال و نیستینشود، زمینه
ی و روزمارهشاود و مادیریت عاادی های شهری منجر میبه موق  در مراتبی از اثرات تشدید، به اضمحالل زندگی بافت

ای فراگیر، منجر به افزای  برد. عدم اتخاذ تدابیری مناسب و حاکمیت ارادهشهری را از مرزهای مدیریت بحران فراتر می
شده و مفاهیم مختلف شهروندی و شعارهای خوش آ  و رنگ مدنیت و مفااهیم اخاالق « فرسودگی شهری»انگیز هول

این روزها کااربرد « 2های فرسودۀ شهریبافت»(. اصطالح 1385:9ندلیب،جمعی را با چالشی جدی مواجه ساخته است )ع
آیاد، بافات ی شهری به وجاود میبسیاری یافته و مورد توجه خاص قرار گرفته است. عموما تصوری که از بافت فرسوده

یان تصاور از بافات اند. اهای آن کهنه و پوسیده شدهرفته ساختمانقدیمی شهر است که به دالیلی نوسازی نشده و رفته
های شهری شده، به طاور طبیعای کند(، مان  تعریفی جام  از انواع بافتفرسوده )که بیشتر کهنگی را در ذهن تداعی می

رو، اگر هادف از طارح موضاوع، اند. از اینمی  به نوسازی در آنها کم شده و در نتیجه رو به فرسودگی یا میرندگی نهاده
هاای ح  به منظور تغییر و ارتقای کیفیت بافات شاهری باشاد، عناوان بافترای یافتن راهیابی و شناخت مشک  بمساله

                                                 
1 deteriorated Texture (areas) 
2 Urban deteriorated Texture (areas) 

 بازسازی شهری

 نوسازی شهری

 توسعه مجدد

 سازیباززنده

1950 1960 1970 1980 1990 2000 

 بازآفرینی شهری
 بازآفرینی مبتنی بر امالک و مستغالت -
 بازآفرینی مبتنی بر حفاظت -
 گبازآفرینی مبتنی بر فرهن -
 محوربازآفرینی اجتماع -
 بازآفرینی رویدادمحور -
 بازآفرینی سیمامحور -

2010 

بازآفرینی 

 پایدار
بازآفرینی 
 جام  یکپارچه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 23

https://jvfc.ir/article-1-78-fa.html


 33                                                                                      ...نگاری در بازآفرینیرویکرد آینده /و یزدانی راد پرتانیان،سجادی 

نیااز تعیااین کاارد و در مااورد آن بحااث کاارد « دار شااهریهااای ناکارآمااد یااا مسااالهبافت»تااوان بااه فرسااوده را می
 (.17:1382)جهانشاهی،

 است:شده  نمای  داده 1ی های فرسوده در قالب یک جدول شمارهانواع بافت

شود کهه بهه دل ه  هایی از محدوده قانونی شهرها اطالق میی شهری: به عرصهتعریف دیگر بافت فرسوده

های شهههری سههایتفرسههود ی کالیههدیم عههدر بریههواداای مناسههی از دسسرسههیم تاس سهها م یههدما  و زیر

 . (66:1386مپذیر بوده و اازش مکانیم مح طی و اقسصادی نازلی بریوادااند )حی یی و همکااانآس ی

 

 
 (53: 1395)واحدی یگانه،  چرخه معیوآ ناپایداری بافت فرسوده .2شکل 

 

ریف و اناد کاه هرکادام تعااهای فرسوده مکاتاب زیاادی باه فعالیات پرداختهدر ارتباط با بهسازی و نوسازی بافت
 شود:، به برخی از این مکاتب اشاره می1اند، که در جدول شماره هایی را ارائه کردهدیدگاه

 

 های فرسوده شهریمکاتب بهسازی و نوسازی بافت .1جدول 

 شرح مکتب

 گی گذشته.ارجحیت نیازهای معنوی بر نیازهای مادی: بهسازی و نوسازی از طریق زنده کردن نیازهای فرهن گراییفرهنگ
 دوزر.کند: رواج شهرسازی بلها حف  نمییچ چیز را جز راههنگام نوسازی و بازسازی شهرهای قدیمی، ه گراییترقی

 عی.عدالتی اجتماهای ناشی از بیگزینیهای اجتماعی و اقتصادی و جداییرکود بافت قدیمی شهر، در اثر گروه اکولوژیک
 د.ین فرآینام در ادر نظر گرفتن یک کلیت منسجم در امر بهسازی و نوسازی شهری: توجه به هماهنگی و انسج گراییسازمند
 بهسازی و نوسازی باید در راستای توسعه اقتصادی و کارکردی شهر باشد. گراییکارکرد
 ها.فضایی در مجموعه –وار و سیستمی به شهر، بهسازی و نوسازی ساختارهای کالبدی نگرش مجموعه گراییساختار
 .وان تنها رویکرد مناسب بهسازی و نوسازی شهریسازی به عنتوجه به بعد بصری و تاکید بر زیبا شناسیزیبایی

 شد.تار میی را خواستمای  افراطی برای حراست از آثار باستانی که حتی نوسازی و بهسازی ابنیه مرده و غیرتاریخ مدرنیسم
 ست.او ویژه  یاندیشد، برانگیختن حس مکان، احیای آنچه دارای ارزش محلبیشتر به روابط اجتماعی در شهر می مدرنیسمپست
 گرایانه.توجه به مردم و مشارکت آنها در بهسازی و نوسازی فضای شهری، مداخله گراییانسان

 های آن.ر ساختماندتوجه به احیای تاریخ و فرهنگ، البته نه با تقلید از گذشته، بلکه از طریق به روز درآمدن  ن وکالسیک
 (54: 1395ماخذ: )واحدی یگانه، 

 

 

تهی شدن و از بین رفتن 
های زیست مناب  پایه آلودگی
 محیطی

 ناپایداری

 زیست محیطی

 

 

تغییرات اقتصادی و فنی 
که منجر به اقتصاد غیررقابتی و 

 شودی مینزول

 ناپایداری

 اقتصادی

 

 

نرخ جرم و جنایت باال، 
هنجاری، از خود بیگانگی، بی

 مهاجرت و...

 ناپایداری

 اجتماعی

 

 

های ناکارآمد، زیرساخت
های فرسوده، عدم وجود ساختمان

 فضای سبز و...

 ناپایداری

 کالبدی
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 مسکن پایدار

میزان نیاز به مساکن،  مسکن مناسب بسته به شرایط بازار مسکن، وضعیت اقتصاد کالن، تحوالت جمعیتی و تأمین
یک قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  و در اص  سی .باشدها و ظرفیت درونی آنها متفاوت میرویکرد حاکم بر دولت

 تأمین حداق  سارپناه بارای 42 و 29است و در بندهای هر خانواده ایرانی محسو  شده  دسترسی به مسکن مناسب حق
 1دهنده توجه باه حقاوق اجتمااعینشان تمام شهروندان ایرانی در حوزه وظایف حاکمیت قرار داده شده است. این قوانین

هاای معتبار و علمای کاه در بسایاری از پژوه ت. اس 2چارچو  حق شهروندی ملت و وظیفه تأمین آن توسط دولت در
های مرباوط بادان در اند که تأمین مسکن و سیاستموضوع اند، بیانگر اینهای تأمین مسکن صورت گرفتهیاستحوزه س

های شهری بادل شاده و شهری، به یکی از مهمترین چال  درآمدهای کمویژه برای گروه کشورهای در حال توسعه، به
 های علمای ایان حاوزه نظیاراست. از نخستین پژوه داشته  اجتماعی منفی خود را نیز در پی –تبعات متعدد اقتصادی 

(Smith, 1971; Grigsby, 1975; Hughes and Bleakly, 1975; Jakson, 1976; Hughes, 1977  تا تحقیقاات
های همگی دارای دیادگاه( Franklin, 2006; Mitlin and Satterhwait, 2004; Jenkins et al, 2007جدید مانند 

 درآمد شهری، چه در کشورهای در حال توسعه و چههای کمهای تأمین مسکن برای گروهنه چال مشترکی در زمی بسیار
 د. یافته، هستن توسعه

د فار مالی یک را به توانایی است و چیزی نیست که بتوان آن دهنده رفاه عمومیهای تشکی مسکن یکی از بخ 
لبادی زیکی یا کافی های توسعه یافتگی از نظرن شاخصیکی از مهمتری محول کرد. مسکن بازتا  کالبدی توسعه است و

از،  دوام  عبارتناعدر شهرها دچار مشک  شود، از جمله این  عوام  متعددی باعث شده است تا دسترسی به مسکن. است
ن محادود تاأمی مانی،نظارت بر بازار زمین هزینه باالی مصالح ساخت های باالی رشد جمعیت، تجاری شدن و افزای نرخ
 (. 60: 1395)لطیفی و همکاران،  جمله است ام و کاه  قدرت خرید خانوار از اینو

و  اقتصاادی های اجتماعی،شود که در آن فعالیتمحسو  می ریزی شهریریزی مسکن جزئی از نظام برنامهبرنامه
شهری  طابق یافتهتو  و واحدهای مسکونی جزئی از فضاهای تغییر شک  یافته های درون مکانیفرهنگی جزئی از فعالیت

سااس اگیارد. بار هماین می ریزی مساکن ماورد توجاه قارارموضوع در چارچو  برناماه شود که بر حسبمحسو  می
 اساتفاده از ومحادودیت منااب   فضاهای قاب  سکونت به نیازهای مسکونی و توجاه باه ریزی مسکن با تخصیصبرنامه
(. 25: 1385دی، )پورمحما ساروکار دارد فرهنگی و سیاسی و اقتصادیبا چهارچو  اجتماعی،  های ویژهها و روشت وری
یابی باه منظاور دسات ریزی مسکن باهمهم در برنامه ریزی مسکن مبتنی بر یک فرآیند پایدار، یکی دیگر از اصولبرنامه

ه این امار ، بلکهد بودبا پایان تعریف شده نخوا ریزی مسکن، یک پروژهسکونتی است. به عبارت دیگر برنامه رضایتمندی
ام  مراحا  شاریزی مساکن نیاز برنامه ریزی است و فرآیندپایدار مبتنی بر رویکرد راهبردی در امر برنامه در یک فرآیند

 - لبادیام ابعااد کابا توجاه باه تما های اجراییها و طرحاندازسازی، تعریف راهبردها، سیاستچشم سازی، شناخت،زمینه
 (.29: 1395)آجیلیان ممتاز و همکاران،  رفتاری خواهد بود - شخصی خدماتی، اقتصادی، اجتماعی و

 ناهپه ناسازگاری و مغایرت را با محایط پیراماون خاود و در گویند که کمترینمسکن پایدار به مسکنی میبنابراین 
 (. Mlecnik, 2013: 44)دارد  جهان و منطقه با تروسی 

                                                 
1 Social right 
2 Civil right 
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 (Maliens and Malys, 2009: 16) مشاصات مسکن پایدار .3شکل 

 

 پژوهیآینده

های احتمالی آیناده ها و چال نسبت به رویدادها، فرصت پژوهی در واق  دان  و معرفتی است که دید مردم راآینده
ا افزای  داده م و جامعه رهای هوشمندانه مردانتخا  ها و تردیدهای فرساینده، تواناییکند و از طریق کاه  ابهاممی باز
گارای  و خواسات  ریزی،اماهبرن. کجاها باید بروند توانند بروند و بهدهد تا بدانند که به کجاها میان اجازه میهمگ و به

پژوهانه به شایوه هیندآ شالت اما نخستین(. 55: 1395)نعیمی و پورمحمدی،  انسان به آینده، ح  مشکالت در آینده است
تعااریف  طرفادارترینیکای از پر« بن مارتین و جاان آیاروین»غاز شد. در اندیشگاه رند آ 1948مدرن در آمریکا به سال 

مند، به منظور ی روشکوشش نگاری، فرآیندی است پیچیده به سویآینده»اند: پیشنهاد کرده 1983نگاری را در سال آینده
لی ردی احتمااباتحقیاق راه علم، فناوری، اقتصااد و جامعاه، باا هادف شناساایی ساطوح توجه درونی به آینده بلندمدت

ار علم، فناوری به عنوان ابز نگاریامروزه، آینده«. بزرگترین مناف  اقتصادی و اجتماعی های عام نوظهور، به سمتفناوری
بینای پی ؛ دمادتهای مشاترک بلنمشارکتی برای ایجاد شناخت و بین ؛ رویکرد فرآیند ذهنی اجتماعی؛ یک قیتالو خ

تارین هادف کلی. دهادهاای اجتمااعی را پوشا  میچال  زمانی آیناده وگیری سااجهات؛ تغییرات زیسات محیطای
هاای شاف انتخا ککه باه منظاور  های منظمیالبته با کاوش. و رفاه بشر است پژوهان، حف  و بهبود سطح آزادیآینده

مرکاز تو با ؛ ادیهای بنیجهت پژوه  هاانتخا  حق تقدم نگاری برایهمطالعات آیند. کنندمی مختلف برای آینده دنبال
 ک نمایاد؛های گونااگون کمامحققاان و پژوهشاگران در رشاته ش اسات باهالدر تمناسب؛  های ارزشیابیبر چهارچو 

 .(44 – 43: 1396نژاد و همکاران، )حاتمی گیردهای مختلفی را بکار میبنابراین، ابزارها و بین 
از  هااارادایمم از این پی و هنجاری وجود دارد که هر کداکلی اکتشاف ریزی برای آینده دو پارادایمدر خصوص برنامه

 :نگرندزاویه خاصی به مفهوم آینده و نحوه رسیدن به آن می
جبرگرایای پنهاان در آن  در این پارادایم، آینده نتیجه علت و معلولی گذشته اسات و ناوعیالف( پارادایم اکتشافی: 

حاال را باه آن آیناده  است محتوم و ثابت که تاریخ مطابق با قاوانین خاود، ایآینده وجود دارد. نتیجه این نگاه به آینده،
محتوم بپردازد. این  تواند به اکتشاف آن آیندهتبدی  خواهد کرد. در این پارادایم انسان صرفا ناظر بیرونی است که تنها می

چقادر  1404جمعیت ایران در ساال » مثال. آینده تنها نتیجه منطقی آن است بینی است و اکتشافپارادایم مبتنی بر پی 
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عمدتا مبتنی بر تحلی  رونادهای  که« بود؟ سال آینده چقدر خواهد 20میزان صادرات غیرنفتی ایران در » یا« خواهد بود؟
 .های آتی استسال گذشته و ادامه آنها در

یگاه بیرونای و شود و انسان جایم در این پارادایم، نیروی انسان در ساخت آینده در نظر گرفته ( پارادایم هنجاری: 
ها شاام  ز آینادهوسیعی ا یفروست. در این پارادایم انسان با طمفهوم ساخت آینده روبه گر خود را تغییر داده و بامشاهده
ه ساطح و بستگی با هاروست که رسیدن به هر کدام از آنهای باورکردنی روبهو آینده های محتم های ممکن، آیندهآینده

ن وجود ندارد اپنه جبرگرایی وی دارد. در این پارادایم برخالف پارادایم اکتشافی، خواسته انسان یعنی آینده مطلو کیفیت 
ساسای ا ساه سا وال خود را خاود انتخاا  کناد. در ایان پاارادایم انساان باا بلکه انسان کامال مختار است مسیر زندگی

در  «.؟ه مطلو  استوقوع کدام آیند»و « ؟م آینده محتم  استکدا وقوع» ،«؟وقوع کدام آینده ممکن است»روست: روبه
شد؛  رووبهرال  اساسی چهای پایانی هزاره سوم با دلی  در سال ریزی به دوبینی در برنامهمجموع باید گفت رویکرد پی 

 (.55: 1395)نعیمی و پورمحمدی،  نخست، جزمی و صلب گرفتن آینده و دوم عدم وجود دقت

 تحقیقروش 

ناکارآمد با تأکیاد بار  پژوهی، به شناسایی مهمترین عوام  مؤثر بر بازآفرینی محالتوه  حاضر با رویکرد آیندهپژ
لحاام هادف  پردازد. این پژوه  ازمی تأمین مسکن در این محالت و بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری این عوام 

تحلیلی است. از تکنیک پوی   - حاکم بر آن روش توصیفی بررسی، رویکرد های موردکاربردی است و با توجه به مؤلفه
آوری اول بارای جما  یهها استفاده شده است. در این زمینه، در مرحلاو شاخص محیطی و دلفی برای شناسایی متغیرها

 أمین مساکنعوام  مؤثر بر بازآفرینی با تأکید بر تا یهشده در زمین آنالین، مروری نوشتارهای منتشر متغیرها از مقاالت
شهری توزی  شد و از  مسائ  یهساختاریافته بین کارشناس متخصص و خبره در حوزنیمه یهاستفاده شد؛ سپس پرسشنام

تأثیرگذاری و تأثیرپذیری با اعدادی در طیاف  آنها خواسته شد تا در چارچو  ماتریس اثرات متقاط  به متغیرها، بر مبنای
 باه« دو»تاأثیر ضاعیف،  یهمنزلا باه« یک»بدون تأثیر، ی همنزل به« صفر»متیازدهی امتیاز دهند. در این ا« 3»تا « 0»

است. سپس امتیازها در مااتریس متقااط  وارد شاد تاا تأثیرگاذاری و  معنای تأثیر زیاد به« سه»تأثیر متوسط و  یهمنزل
 تأثیرگاذاری و تأثیرپاذیری عواما ، غیرمستقیم هرکدام از عوام  سنجیده شود و با توجه به امتیااز تأثیرپذیری مستقیم و

. استفاده شده اسات 1مکوهی یعنی میکژپافزار تخصصی آینده. برای این منظور از نرمدست آیند های کلیدی بهپیشران
مورد نظر را شناساایی کارده و آنهاا را در  یهحوز های مهم درافزار بدینگونه است که ابتدا متغیرها و مؤلفهروش این نرم

شود. متغیرهای هم توسط خبرگان تشخیص داده می این متغیرها با اثرات وارد نموده و سپس میزان ارتباط میان ماتریس
ترتیاب متغیرهاای ساطرها، تأثیرگاذار و  گذارناد. بادینها تأثیر میمتغیرهای موجود در ستون موجود در سطرها بر روی

 .متناظر آن نمای  داد توان با نموداراین ماتریس را می. ها، تأثیرپذیر هستندستون متغیرهای

                                                 
1 MICMAC 
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 (18: 1395)فنی و کاظمی، تاثیرپذیری/ تاثیرگذاری متغیرها در تحلیل اثرات متقاطع .4شکل 

یادار آیا سیساتم پا .پراکن  عوام  بر روی این نمودار گویای آن است که سیستم در چه وضعیتی قرار داردی هنحو
های پایدار پاراکن  یستماست. در س تحلی  عوام  تأثیرگذاری هیا ناپایدار؟ این فهم اولیه از وضعیت سیستم بر نحواست 

ر دساتند. بناابراین هو برخی دارای تأثیرپاذیری بااال  است، یعنی برخی عوام  دارای تأثیرگذاری« L»صورت  عوام  به
مقابا ، در  شاود. دریمر، عوام  تأثیرپذیر و عوام  مستق  مشاهده تأثیرگذا های پایدار مجموعا سه دسته عوام سیستم
در  ردار وحور قطری بمها عوام  در حول های پایدار است. در این سیستمتر از سیستموضعیت پیچیده های ناپایدارسیستم

ها نسابت باه ساتمسی تحلیا  ایان(. 6)شاک   اند و عوام  در اکثر مواقا  حاالتی بیناابینی دارنادتمامی صفحه پراکنده
نج دساته پمجموع به  است. این عوام  در ها دخی تر است، زیرا عوام  بیشتری در این سیستمهای پایدار پیچیدهسیستم

عوام   یهو زیرمجموععوام  دووجهی که خود دارای د -2تأثیرگذار؛  کننده یاتعیینعوام   -1 شوند که شام تقسیم می
و بخا  عواما  دعوام  مستق  که خود به  -4سیستم؛  یهعوام  تأثیرپذیر یا نتیج -3 شود؛ریسک و هدف تقسیم می

 .تنظیمی هستند عوام  -5شود؛ اهرمی ثانویه تقسیم می گسسته و عوام 

 

 
 (181: 1396پور و همکاران، )ساسان پایداری یا ناپایداری سیستم .5شکل 

 

مورد نظار نبایاد ی هی مبنا، تخصص و دان  خبرگان بر کمیت کلی ارجحیت دارد و حجم نموندر مطالعات سناریو
کنندگان، شارکتی همنظور انتخا  آگاهان در این پژوه  به(. 189: 1399)جاهدقدمی و همکاران،  نفر باشد 25کمتر از 

 متغیرهای دووجهی متغیرهای تاثیرگذار

 متغیرهای وابسته

 ریسک یورود

 کم تاثیر خروجی

 متغیرهای مستقل

 محور تاثیرپذیری

 محور تاثیرگذاری محور تاثیرگذاری

 محور تاثیرپذیری

 سیستم ناپایدار سیستم پایدار
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یری هدفمند، انتخا  گروهی از خبرگان گنمونه کار بردن روش گیری هدفمند استفاده شده است. اساس بهاز روش نمونه
ا اساتناد باه توضایحات فاوق، . بپژوه  داشته باشند یهماهیت پرسشنام است که بررسی عمیقی یا فهم کلی نسبت به

سانندج  مسائ  شهری، شام  کارشناساان شاهرداری یهتن از کارشناسان خبره در حوز 40آماری این پژوه  ی هجامع
مطالعه هساتند. روایای  مورد یهندسان مشاور و برخی از اساتید دانشگاهی متخصص در حوز، مه)مناطق شهری مختلف(

آزمون پایایی پرسشانامه پاژوه  نیاز از  نظر بررسی و تأیید شد. برای مورد استفاده توسط کارشناسان مورد یهپرسشنام
همبستگی مطلو  و قوی بین سواالت  باشد که نشانگرمی 0.701)عدد بدست آمده  آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است

 است(.

 محدوده مورد مطالعه

، وجاود آثااری باا اکنون سرتپوله را شناسنامه و هویت شهر سنندج معرفی کردتوان در یک کالم همبه جرات می
هار  شاده اسات. ارزش و تاریخی از جمله عمارت آصف، مشیردیوان و مقبره قدیمی هاجرخاتون دلی  ایان نامگاذاری

پردازد بولید این معانی به باز ت ی آنها قرار دهد و بر اساس این زندگینی به معانی نیاز دارد تا زندگی خود را بر پایهانسا
ی معمااری و ک در عرصهشهای این باز تولید معنائی بدون تا فرهنگ خود و مردم خود را غنی پربار نماید. یکی از راه

ی سارتپوله ر محلاهدهای گذشته باز تولید کناد. ی جدیدی را با توجه به ارزشتواند معناهادهد و میشهرسازی رخ می
د بااز تولیا های سنتی در محلاه، باه علات عادمرغم وجود ارزشی شهر سنندج است علیترین محلهکه تقریبا قدیمی

های ن ارزشیافرهنگی هر روز شاهد به وجود آمدن مشکالت بیشتری هستیم و اگر همین طور پی  برود بدون شک 
 سنتی نیز نابود خواهند شد.

این محله در مرکز بافت قدیم شهر واق  شده است و از شمال به محله جورآباد باال و پایین، از جناو  باه مرکاز 
شهر و محور تجاری خیابان امام خمینی، از شرق به خیابان طالقانی و محله چهار باغ و از غار  باه قلعاه چاوارالن و 

ای دارد. از محلاهان امام خمینی و مسجد جام  سنندج محدود شده است. راساته باازار آن نقا  فرامحور تجاری خیاب
العابدین، خانه امجدی، منازل مشایردیوان، ی هاجرخاتون، مسجد زینتوان مسجد و بقعهعناصر شاخص و مهم آن می

دهاد کاه دارای نقا  ار آن تشاکی  میحمام آصف، مدرسه و برج دخانیات را نام برد. محور اصلی محله را راسته بااز
گیارد های امام خمینی، طالقانی و شهدا صورت میای است. ارتباطات محله با سایر نقاط شهر از طریق خیابانمحلهفرا

ای دارای دو محور اصلی هستند که یکی گذر ها در ارتباط با گذرهای اصلی از نظر دسترسی درون محلهکه این خیابان
کند. مرکاز محلاه باه صاورت ر سرتپوله است و دیگری گذر شمالی جنوبی است که محور اولی را قط  میو راسته بازا

خطی در امتداد گذر اصلی از مسجد هاجر خاتون تا خیابان شهدا امتداد دارد. با تطبیق محدوده محالت قادیم و سانتی 
 137983حله سرتپوله با مساحتی باال  بار شهر سنندج با نقشه تقسیمات رسمی شهر سنندج و نواحی و محالت آنها، م

شهر  1از منطقه  4در ناحیه  8درصد از مساحت ک  محدوده را به خود اختصاص داده و جزئی از محله  13.5متر مرب ، 
  رود.سنندج به شمار می
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 (92: 1395)واحدی یگانه،  موقعیت محله سرتپوله .6شکل 

نفر( دچاار  1288) 1385نفر بوده که نسبت به سال  1020ر تپوله جمعیت محله س 1390بر اساس سرشماری سال 
مواجه بوده است )دلی  آن، این است که با توجه باه اینکاه محلاه دارای بافات  -3.79کاه  جمعیت با نرخ رشد منفی 

ت دیگار اند، ساکنین این مساکن به محاالفرسوده زیاد است و تعدادی از مساکن با هدف بهسازی و نوسازی تخلیه شده
(، توزیا  جمعیات، تعاداد و بعاد خاانوار، درصاد 2ی )اند(، بسیاری از ساکنین با توجه جدول شامارهشهر نق  مکان کرده

 جمعیت محله از ک  بافت مرکزی شهر سنندج، درصد جمعیت محله از ک  شهر و نرخ رشد نشان داده شده است.

 

 دج(تعداد و بعد خانوار محله سرتپوله )شهر سنن .2جدول 

      

 

 

 بعد خانوار تعداد خانوار تعداد جمعیت

درصد از بافت 

فرسوده مرکزی 

 سنندج

درصد از جمعیت 

 شهر سنندج
 

نرخ 

 رشد

 1390 1385 1390 1385 1390 1385 1390 1385 1390 1385 سال

 -3.79 0.28 0.11 9.54 9.46 3.45 3.55 308 363 1020 1288 سرتپوله

 (101: 1395منیع: )واحدی یگانهم 

 هابحث و یافته

بافت فرسوده مرکزی شهر سانندج وارد نفر مهاجر به  1943تعداد  1390بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 
درصد جمعیت فعاال  31اند. همچنین بر اساس همین آمار نفر در محله سرتپوله اسکان یافته 190اند که از این تعداد شده
های فرسوده به تعویق بیافتد و هر روز شود بازآفرینی بافتباعث می)که همین عام  خود  اندسال( بیکار بوده 60 – 15) 

های مرکزی محله به دلیا  بافات کاامال قادیمی و (. بخ 1390شاهد فرسودگی بیشتر بافت باشیم(  )مرکز آمار ایران، 
های کنار خیابان اصلی ها و ابنیهزمین های ارزان قیمتی هستند، اما بالعکسعدم دسترسی راحت، دارای زمین و ساختمان

 به دلی  نزدیکی به قلب تجاری شهر و همچنین تردد زیاد افراد دارای قیمت باالیی هستند.
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 ی سرتپولهقیمت ابنیه و زمین در محله .7شکل 

کند. رجسته میمحله ب کارگیری رویکرد بازآفرینی با تأکید بر تأمین مسکن را در این تمامی این موارد ضرورت به
محلاه سارتپوله های کلیدی مؤثر باازآفرینی پژوهی، پیشرانآینده رو در این پژوه  سعی شده است تا با رویکرداز این

نهایت باا واکااوی و شناساایی ایان عواما   مورد شناسایی قرار گیرد تا در پایدار مسکن با تأکید بر تأمین شهر سنندج
در این زمینه  .مورد مطالعه صورت گیرد یهای جهت بازآفرینی و احیا در محدودرچهمسنجم و یکپا ریزیکلیدی، برنامه

شاد  MICMACافازار وارد نرم 49*49( و با تشکی  ماتریس 3مولفه تاثیرگذار استخراج )جدول  6متغیر در  50تعداد 
  (.4)جدول 

 ندجله سنمحله سرتپو کید بر تأمین مسکن درمؤثر بر بازآفرینی بافت فرسوده با تأ یهبندی عوامل اولیطبقه.3جدول 
 ابعاد مولفه

 اقتصادی و مالی

(A) 

. 5( A4امین مالی خرد )ت. 4( A3. میزان اشتغال و بیکاری )3( A2. میزان درآمد و سرمایه )2( A1. قیمت زمین و مسکن )1
های ساخت . هزینه8( A7ولتی و خصوصی )های دگذاری. سرمایه7( A6. بودجه و اعتبارات فقرزدایی )6( A5تسهیالت بانکی )

. سکونت اقشار کم 12( A11. تورم )11( A10های زندگی خانوارها ). هزینه10( A9ها ). توان مالی شهرداری9( A8و ساز )
 (.A12درآمد )

سیاسی، اجتماعی 

 و فرهنگی

(B) 

. 6( B5. بار تکف  )5( B4آموزش خانوار ) . سطح سواد و4( B3. بعد خانوار )3( B2. مهاجرت )2( B1. نرخ رشد جمعیت )1
. میزان 10( B9کنان ). منزلت اجتماعی سا9( B8های اجتماعی ). ناهنجاری8( B7. تراکم جمعیتی )7( B6فاصله طبقاتی )

 (.B10ی اجتماعی )سرمایه

زیست  –کالبدی 

 محیطی

(C) 

. 5( C4ها )کاربری . سرانه و سطوح4( C3بنیه ). کیفیت ا3( C2. مصالح ساختمانی )2( C1. مالکیت )امنیت تصرف( )1
. 8( C7هری و رفاهی ). خدمات ش7( C6های شهری ). تاسیسات و زیرساخت6( C5ها )ریزدانگی و کوتاه مرتبه بودن ساختمان

ی بکه. ش11( C10مین )ز. ترکیب کاربری 10( C9آوری زباله و دف  زباله ). سیستم جم 9( C8ضوابط و مقررات ساختمانی )
 (.C13). دسترسی به حم  و نق  عمومی 13( C12ها ). ضریب ایمنی ساختمان12( C11ارتباطی درون بافتی )

سیاسی، قانونی و 

 حقوقی

(D) 

. رویکرد از 4( D3ریزی مسکن ). ضعف برنامه3( D2ی شهری ). ضوابط و مقررات توسعه2( D1های کالن دولتی ). سیاست1
 (.D5های مردم نهاد و بخ  خصوصی ). تشک 5( D4ارکت شهروندان )باال به پایین و عدم مش

. شیوه 2( E1گرایی( ). نبود حکمروایی خو  شهری )شفافیت، پاسخگویی، انصاف، پیروی از قانون، کارایی و کارآمدی، اجماع1مدیریتی، 
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ساختاری و 

 (Eاجرایی )

. کنترل و نظارت در حین 5( E4های بازآفرینی )در طرح . نقص موجود4( E3های شهری ). نقص طرح3( E2مدیریت شهری )
 (.E5ساخت و ساز )

ابعاد تجربی و 

 (Fشناسی )زیبایی
 (.F4. سرزندگی )4( F3. هویت )3( F2شناسی ساکنان ).حس زیبایی2( F1. حس تعلق مکانی )1

 A (1 – 12) + B (1 – 10) + C (1 – 13) + D (1 – 5) + E (1 – 5) + F (1 – 4)= 49 (Index) 

 

 های ماتریس اثرات متقابلی دادهتحلیل اولیه .4جدول 
 درصد پرشدگی جمع سه دو یک صفر تعداد تکرار ابعاد ماتریس شاخص

 74.51 1789 268 610 911 612 2 49 مقدار

 

ر نظر گرفته شاده بار د 2بوده و تعداد تکرارها  49*49مک افزار میکدر تحلی  انجام گرفته، ابعاد ماتریس در نرم
درصاد،  74ی آن است کاه بای  از دهندهدرصد است که این میزان نشان 74.51است. شاخص پرشدگی ماتریس نیز 

رابطاه دارای اثارات  911، 0رابطه دارای اثرات متقاط   612رابطه؛  1789اند. از مجموع موارد بر یکدیگر تاثیر گذاشته
نتایج بیانگر آن است کاه  اینهستند.  3رابطه دارای اثرات متقاط   268و  2ط  رابطه دارای اثرات متقا 610، 1متقاط  

شادت زیااد، درصاد کمای را از مجماوع رواباط  تعداد روابط با اثرگذاری کم نسبت به سایر روابط زیاد است و روابط با
طالعاه، باه تحلیا  ماورد م یهمشخصات سیستم بازآفرینی محدود تشکی  داده است. پس از تحلی  سازمان فضایی و

 .شودعوام  پرداخته میو غیرمستقیم  میزان اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم

 میزان اثرگذاری و اثرپذیری عوامل مستقیم و غیرمستقیم  .5جدول 

 متغیر کد ابعاد ردیف
 اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم

 تاثیرپذیری تاثیرگذاری تاثیرپذیری تاثیرگذاری

1 
و م
ی 
صاد
اقت

ی )
ال

A) 
A1 244490 349104 67 97 قیمت زمین و مسکن 

2 A2 242508 315108 67 87 میزان درآمد و سرمایه 
3 A3 248940 271170 69 76 میزان اشتغال و بیکاری 
4 A4 210072 249212 58 69 تامین مالی خرد 
5 A5 237356 193346 65 54 تسهیالت بانکی 
6 A6 227071 224865 63 62 داییبودجه و اعتبارات فقرز 
7 A7 231535 177604 64 51 های دولتی و خصوصیگذاریسرمایه 
8 A8 198570 207521 55 59 های ساخت و سازهزینه 
9 A9 206136 208257 57 56 هاتوان مالی شهرداری 
10 A10 260724 202291 73 54 های زندگی خانوارهاهزینه 
11 A11 247845 233862 68 65 تورم 
12 A12 219245 235632 61 65 سکونت اقشار کم درآمد 
13 

ی )
نگ
ره
و ف
ی 
اع
تم
 اج
ی،
اس
سی

B) 

B1 257380 274616 72 78 نرخ رشد جمعیت 
14 B2 224479 209124 62 58 مهاجرت 
15 B3 213965 199717 59 58 بعد خانوار 
16 B4 225037 199037 62 53 سطح سواد و آموزش خانوار 
17 B5  183864 180218 51 51 بار تکف 
18 B6 230291 238992 64 64 فاصله طبقاتی 
19 B7 213116 217633 59 61 تراکم جمعیتی 
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20 B8 232906 244561 63 67 های اجتماعیناهنجاری 
21 B9 207149 212072 58 59 منزلت اجتماعی ساکنان 
22 B10 213948 202039 59 55 ی اجتماعیمیزان سرمایه 
23 

ی 
لدب
کا

– 
ی )
یط
مح
ت 
یس
ز

C) 

C1 )174320 231435 48 63 مالکیت )امنیت تصرف 
24 C2 200454 209828 56 59 مصالح ساختمانی 
25 C3 179490 167154 50 49 کیفیت ابنیه 
26 C4 191793 192491 54 55 هاسرانه و سطوح کاربری 
27 C5 194221 244015 54 68 ریزدانگی 
28 C6 193578 232270 54 63 های شهریتاسیسات و زیرساخت 
29 C7 213194 249805 59 69 خدمات شهری و رفاهی 
30 C8 227266 256480 62 70 ضوابط و مقررات ساختمانی 
31 C9  203125 234506 56 65 آوری زباله و دف  زبالهسیستم جم 
32 C10 190297 256975 52 71 ترکیب کاربری زمین 
33 C11 195061 242051 53 67 ی ارتباطی درون بافتیشبکه 
34 C12 213783 246507 60 68 هاضریب ایمنی ساختمان 
35 C13 177383 232705 49 63 دسترسی به حم  و نق  عمومی 
36 

ی )
اس
سی

D) 

D1 222126 175774 61 51 های کالن دولتیسیاست 
37 D2 222464 194299 62 53 شهریی ضوابط و مقررات توسعه 
38 D3 229817 225120 64 62 ریزی مسکنضعف برنامه 
39 D4 189156 198975 52 55 رویکرد از باال به پایین 
40 D5  245198 213759 68 57 های مردم نهادتشک 
41 

ی )
ریت
دی
م

E) 
E1 196811 199186 55 55 نبود حکمروایی خو  شهری 

42 E2 231708 201204 64 56 شهری شیوه مدیریت 
43 E3 228287 178072 64 49 های شهرینقص طرح 
44 E4 226769 151285 63 42 های بازآفرینینقص موجود در طرح 
45 E5 212824 188784 59 52 کنترل و نظارت 
46 

ی )
بای
زی

F) 

F1  201655 188758 57 52 حس تعلق مکانی 
47 F2 229014 178026 63 48 نانشناسی ساکحس زیبایی 
48 F3 220736 136899 61 39 هویت 
49 F4 216617 131430 59 35 سرزندگی 

  2935 2935 49 جمع 
 

های هار ساتون عنوان میزان تأثیرگذاری و جما  در ماتریس تحلی  ساختاری، جم  اعداد سطرهای هر متغیر به
متغیرهای بخا  اقتصاادی و  ماتریس، د. بر اساس نتایج تحلیلی ایندهمتغیر میزان تأثیرپذیری آن متغیر را نشان می

اند و زیست محیطی بیشترین تاثیر را بر تامین مسکن پایدار جهت بازآفرینی محله سرتپوله داشاته -مالی و نیز کالبدی 
اجتمااعی و  اند. همچناین متغیرهاای بخا  سیاسای،شناختی و سیاسی کمترین تاثیر را داشتهعوام  تجربی و زیبایی

های کلیادی باه دست آوردن پیشاران بعدی برای به یهمرحل درفرهنگی نیز دارای باالترین میزان تاثیرپذیری یودند. 
شود. در این مرحله، همانگونه که در قسمت روش تحقیاق نیاز توضایح پرداخته می تحلی  پایداری و ناپایداری سیستم

 .کندیداری و ناپایداری سیستم را تعیین میپراکن  متغیرها وضعیت پای هداده شد، نحو
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 پراکنش متغیرها در پالن تاثیرگذاری و تاثیرپذیری .8شکل 

دج شاهر سانن ه سارتپولهپراکندگی متغیرهای مؤثر بر تأمین مسکن جهت بازآفرینی محل یهآنچه از وضعیت صفح
از چناد  غیار اند. بههاف محور قطری صفحه پراکنددر اطر توان فهمید، وضعیت ناپایداری سیستم است. بیشتر متغیرهامی

شاابهی م یت تقریبااتأثیرگذاری باالیی در سیستم هساتند، بقیاه متغیرهاا از وضاع دهند دارایعام  محدود که نشان می
 ناوع 5اپایداری سیساتم های پیشین گفته شد، با توجه به وضعیت نبنابر آنچه که در قسمت .برخوردارند نسبت به یکدیگر

ذیر یاا نتیجاه، ای تأثیرپامتغیره کننده یا تأثیرگذار، متغیرهای دووجهی، متغیرهای تنظیمی،تغیر شام : متغیرهای تعیینم
 .متغیرهای مستق  در این سیستم قاب  شناسایی است

یازان کاه م ذارنادترین متغیرهاای تأثیرگعناوان متغیرهاای ورودی، اصالی باه کننده یا تأثیرگاذارمتغیرهای تعیین
ار دارناد و پراکنادگی قار یهصفح غر شمال یهثیرپذیری آنها به نسبت تأثیرگذاریشان بسیار کمتر است. آنها در ناحیتأ

رفتاار سیساتم  یهکنندیینعنوان متغیرهای کلیدی و تع به شدت به آنها وابسته است. این متغیرها پایداری سیستم نیز به
ی ارتبااطی درون باافتی، ترکیاب کااربری زماین، شابکه ، متغیرهاایمطالعاه عام  مورد 49شوند. در بین محسو  می

یرگذار بدست ها بعنوان متغیر تاثضریب ایمنی ساختمان ریزدانگی، سطح سواد و آموزش خانوار، خدمات شهری و رفاهی و
 آمدند.

رگذاری بااال و از تأثی هاهستند. این متغیر متغیرهای دووجهینوع بعدی متغیرها در گراف تأثیرگذاری و تأثیرپذیری، 
ن متغیرهاا را اهاد کارد. ایامتغیرها را ایجااد خو روی آنها واکن  سایر تأثیرپذیری باالیی برخوردار هستند و هر عملی بر

 6سای مجموعاا بندی نمود. در باین عواما  ماورد بررهدف تقسیم متغیرهای ریسک و متغیرهای یهتوان به دو دستمی
ان درآمد مسکن، میز . این متغیرها شام  قیمت زمین ومتغیرهای دووجهی شناسایی شدند ءهای مختلف جزمتغیر از گروه

  ودند.بهای اجتماعی و سرمایه، میزان اشتغال و بیکاری، نرخ رشد جمعیت، ضوابط و مقررات ساختمانی و ناهنجاری

انویاه ثاهرمای  ایان متغیرهاعناو در اطراف مرکز ثق  نمودار قرار دارند و در برخای مواقا  باه متغیرهای تنظیمی
 5 ثرتغیرهای مؤمتأثیرگذاری و تأثیرپذیری  کنند. در گراف)متغیرهای هدف ضعیف و متغیرهای ریسک ضعیف( عم  می

شهری و  ی و خدماتها، ضوابط و مقررات ساختمانی، سکونت اقشار کم درآمد، تراکم جمعیتعام  ضریب ایمنی ساختمان
 هی هستند.ار و دووجظیمی بدست آمدند. این متغیرها قاب  ارتقا به متغیرهای تاثیرگذبه عنوان متغیرهای تن رفاهی
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 ر، جناو در نماودا هااهستند. جایگااه ایان متغیر متغیرهای تأثیرپذیر یا نتیجهشده،  نوع بعدی متغیرهای شناسایی
هساتند.  رپذیری بسیار بااالیین و تأثیپا تأثیرپذیری است. این متغیرها دارای تأثیرگذاری بسیار - شرقی پالن تأثیرگذاری

ی شاهری، وسعهتهای کالن دولتی، هویت، ضوابط و مقررات ؛ عوام  سکونت اقشار کم درآمد، سیاستدر پژوه  حاضر
ر ص موجاود دشناسای سااکنان، نقامهاجرت، سطح سواد و آموزش خاانوار، بودجاه و اعتباارات فقرزدایای، حاس زیبایی

های دولتای و گذاریریزی مساکن، شایوه مادیریت شاهری، سارمایهطبقاتی، ضاعف برناماه های بازآفرینی، فاصلهطرح
وان رها باه عناهای زندگی خانواهای مردم نهاد و هزینههای شهری، تسهیالت بانکی، تورم، تشک خصوصی، نقص طرح

 متغیرهای تاثیرپذیر یا نتیجه بدست آمدند. 
ساتند؛ ه ای مستق متغیره گذاری و تأثیرپذیری عوام  مورد بررسی،شده در گراف تأثیر آخرین متغیرهای شناسایی

پراکندگی متغیرهاا  یهغربی صفح قسمت جنو  این متغیرها دارای میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پایینی هستند که در
ات و اسیسات. در این پژوه  متغیرهاای مالکیات )امنیات تصارف(، دسترسای باه حما  و نقا  عماومی، اندقرار گرفته
، کنتارل و عد خانواربآوری زباله و دف  زباله، تراکم جمعیتی، های ساخت و ساز، سیستم جم های شهری، هزینهزیرساخت

ها، مصالح شهرداری ی اجتماعی، حس تعلق مکانی، توان مالینظارت، سرزندگی، منزلت اجتماعی ساکنان، میزان سرمایه
باار تکفا   ویات ابنیاه حکمروایی خو  شهری، رویکرد از باال به پاایین، کیف ها، نبودساختمانی، سرانه و سطوح کاربری
 .کنندهیچگونه واکنشی در دیگر متغیرها ایجاد نمی این متغیرهامتغیرهای مستق  شناسایی شدند. 

در  ،ماکمیک افازارشاده در نرم روابط مستقیم و غیرمستقیم هرکادام از متغیرهاای شناساایی یهچگونگی و نحو
ها، روابط ضعیف، میانه و قوی بین متغیرهاا را نشاان کدام از این پوش  هردرصد مورد تحلی  قرار گرفتند.  100 پوش 
قسامت  دهد، در ایاندرصد تمامی تأثیرات متغیرها را از بسیار قوی تا بسیار ضعیف نشان می 100پوش   دهد. چونمی

 .ودشدرصد نشان داده می 100گراف اثرگذاری عوام  با پوش  

 
 درصد عوامل 100ی اثرگذاری مستقیم با پوشش گراف چرخه .9شکل 
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 درصد عوامل 100ی اثرگذاری غیرمستقیم با پوشش گراف چرخه .10شکل 

 

گاراف در قالاب  روابط بین متغیرها و چگونگی اثرگذاری آنها بر یکدیگر اسات. ایان یهدهندگراف اثرگذاری نشان
، تاثیرات ضاعیف، تااثیرات متوساط ضعیف گیری تأثیرات بسیارشود. در این گراف اندازهه میخطوط قرمز و آبی نشان داد

اثرگذاری شدید عوام  بر  یهدهنددر واق ، خطوط قرمز نشان)میانه(، تاثیرات نسبتا قوی و تاثیرات بسیار قوی وجود دارد. 
بعادی بارای  یهدهاد. در مرحلارا نشاان می با تفاوت در ضخامت، روابط متوسط تا ضعیف همدیگر است و خطوط آبی،

تأثیرپاذیری  لحاام تأثیرگاذاری و نظار باه بندی متغیرهای ماوردجایی و همچنین رتبهعوام  پیشران، به جابه استخراج
افزار ماتریس را چند باار اثرهای غیرمستقیم نرم با توجه به اینکه برای محاسبات. شود)مستقیم و غیرمستقیم( پرداخته می

آن با اثرهای مستقیم  یهآید و مقایسغیرمستقیم اعداد چندرقمی درمی هایرساند، جم  اثرگذاری و اثرپذیریتوان می به
 10افزار، جدول سهم عوام  براساس اثرهای مستقیم و غیرمستقیم را در مقیاس مشک  نرم شود. برای رف  ایندشوار می

عوام  از ایان  هزار محاسبه شده و سهم هرکدام از 10 هاذاری و اثرپذیریدهد. بر این اساس، مجموع اثرگمی ارائه هزار
 . سهم آن از ک  سیستم است یهدهندعدد نشان

 یدارانتااآ نهایی عوامل کلیدی موثر بر بازآفرینی محله فرسوده سرتپوله با تاکید بر مسکن پا .6جدول 

 متغیر
 رتبه بدست آمده امتیاز نهایی

تاثیرگذاری 
 یممستق

تاثیرگذاری 
 غیرمستقیم

تاثیرگذاری 
 مستقیم

تاثیرگذاری 
 غیرمستقیم

 1 1 466 481 قیمت زمین و مسکن

 4 2 440 453 میزان درآمد و سرمایه

 7 3 395 406 میزان اشتغال و بیکاری

 10 4 299 395 تسهیالت بانکی

 2 5 451 384های دولتی و گذاریسرمایه
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 خصوصی

 12 6 266 362 رهاهای زندگی خانواهزینه

 3 7 448 350 مالکیت )امنیت تصرف(

های تاسیسات و زیرساخت
 شهری

349 225 8 14 

 17 9 210 334 ی اجتماعیمیزان سرمایه

 18 10 202 307 نرخ رشد جمعیت

 11 11 271 288 ترکیب کاربری زمین

ی ضوابط و مقررات توسعه
 شهری

279 432 12 5 

 6 13 429 255 ریزی مسکنضعف برنامه

 13 14 233 247 رویکرد از باال به پایین

 15 15 221 231 های مردم نهادتشک 

 8 16 377 226 شیوه مدیریت شهری

های نقص موجود در طرح
 بازآفرینی

219 328 17 9 

 16 18 219 205 حس تعلق مکانی 

 

ایان عواما  بار  ان و چگاونگی تاثیرگاذاریعام  شناسایی و میز 49همانطور که قبال اشاره شد در مرحله نخست 
و در نهایات  قیم بررسییکدیگر و نیز بر وضعیت بازآفرینی محله سرتپوله شهر سنندج با توجه به روش مستقیم و غیرمست

ندج له سرتپوله شهر سنعام  اصلی به عنوان عوام  کلیدی بر بازآفرینی و مسکن پایدار مح 18عام  بررسی شده؛  49از 
شااهده م(، 6جادول های کساب شاده )اند(. با توجه رتبهدند )در هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم تکرار شدهانتخا  ش

 ند.شود که عوام  اقتصادی بیشترین تاثیر را بر بازآفرینی و نیز دستیابی به مسکن پایدار دارمی

 

 گیرینتیجه
 در وزی بخصاوصناپذیر در جواما  امارجتنا رشد روزافزون شهرنشینی و افزای  جمعیت شهرها به عنوان اصلی ا

رویاه و های اخیر رشاد بیدر دهه. شهرهای کشورهای در حال توسعه، سبب تغییرات اساسی در ساختار شهرها شده است
ها، تماامی ارسااییای که ایان مشاکالت و نگونه است؛ به شتابان شهرها در ایران، مشکالت شهری زیادی را دامن زده

ت ایان مشاکال داده و گاهی زندگی شهری را مختا  کارده اسات. یکای از تأثیر خود قرارشینی را تحتهای شهرنجنبه
ت و هری شاده اسافرسوده و ناکارآمد در آنهاست، که خود سرآغاز بسیاری از مشکالت ش شهرها، وجود محالت یهعمد

در بسایاری  ناپایداری را یهاشته و زمینمحیطی و امنیتی را در پی د فیزیکی، زیست - اقتصادی اجتماعی، کالبدی مسائ 
اناد و در عاین ای دادهخود جا ها درصد باالیی از جمعیت شهری را دراز شهرها فراهم کرده است. با وجود این، این بافت

باه  ماا پارداختنشاهری برخاوردار هساتند. ادرون های آتیبسیاری برای توسعه یههای نهفتها و قابلیتحال از ظرفیت
تماعی نیست و رهنگی و اجهای اقتصادی، فپرداختن به واقعیت ریزی برای آنها، جدا ازای ناکارآمد شهرها و برنامههبافت

های احیاا و اتژیمساکونی در اساتر یهوارد کاردن موضاوع توساعت. گرایانه اسواق  ریزی دقیق، جام  ومستلزم برنامه
در واقا   طارف نمایاد.پایادار را بر یهت جاری احیا در روند توسعدرصدد است مشکال ای جدید است کهبازآفرینی، پدیده

رایناد ایان ف ه درکاسازی بیشتر در مرکز شهر و ورود جمعیت بیشتر تعریاف نماود توان خانهسازی را میمسکونی فرایند
 شهر، باه ی مرکزحیاسیاست ا سازی باشود؛ بنابراین ادغام فرایند مسکونیها میکاربری مسکونی جایگزین سایر کاربری

 .شودافزای  پویایی و توان زندگی مراکز شهری محسو  می یهمنزل
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ماد هاای ناکارآبافت های اخیار در ارتبااط بااپژوه  هم نشان داده شد، در ساال یههمانطور که در قسمت پیشین
هاای پژوه  شاهری،محاالت ناکارآماد  جمله بازآفرینی ها ازهای مداخله در این بافتمحالت شهری و همچنین روش

یات تاأمین ها نیز بار اهمموضوع دارد و در تمامی این پژوه  فراوانی صورت گرفته است که نشان از اهمیت باالی این
گی جهات فرساود ها باهشهری تأکید شده است. از دیدگاه تمامی این پژوه ی ههای ناکارآمد و فرسودمسکن در بافت
دهناد و مهااجرین می روز جمعیت خود را از دست به سکونت مناسب نیستند و روزمناطق برای  ها، اینکالبدی این بافت

ابودی و تخریب ن ها هرچه بیشتر رو بهکنند و این بافتبه علت عدم تعلق به این محالت به بازآفرینی آن اقدام نمی جدید
گرفته  های صورتوه در بیشتر پژ که دهدشده در این حوزه نشان می روند. اما در عین حال، بررسی مطالعات انجاممی

نگاراناه، آینده یکاردجاای رو مورد بررسی قرار نگرفته و باه صورت سیستمی عوام  مؤثر بر بازآفرینی و تأمین مسکن به
ثیرگاذاری میازان تأ یها تنها به بررستوجه شده است. همچنین در این پژوه  هابیشتر بر وض  موجود و فعلی این بافت

 یانسات کاه در ادر بازآفرینی و تأمین مسکن محالت ناکارآمد توجه شاده اسات. ایان در حاالی ا دودبرخی عوام  مح
ما  نیاز از رپاذیری عواتأثی تنها تأثیرگذاری عوام ، بلکه نحوه و میازان پژوه ، با استخراج و بررسی مجموع عوام  نه

رد کاه از آنهاا ملی صورت گیفاکتورها و عوا بر رویریزی همدیگر مورد بررسی قرار گرفته تا با توجه به این روابط برنامه
شود کاه تااکنون بار ی میپژوهی از آنجا ناشرویکرد جدید آینده پرداختن به این موضوع با. ها حاص  گرددباالترین بهره
هاای ناکارآماد و رفا  معضاالت مساکن بافت« راهکار»های متفاوتی با عنوان برنامه گرفته، های صورتاساس پژوه 

 م متاورمنی برای زخها طبق اظهارات کارشناسان تنها مسکّاما این طرح. دستور کار قرارگرفته است شهری در یهرسودف
نی قرار و بدمسک مسکنیمسکنی، تنگبزرگی از خانوارهای این محالت در شرایط بی یهمحالت ناکارآمد بوده است؛ تود

له، باه های سنتی در محرغم وجود ارزشی شهر سنندج است علیمحلهترین ی سرتپوله که تقریبا قدیمی. در محلهدارند
دون ی  بارود باپاعلت عدم باز تولید فرهنگی هر روز شاهد به وجود آمدن مشکالت بیشتری هستیم و اگر همین طاور 

باشاد را مینندج را دادرصد از بافت فرسوده شهر س 9.54های سنتی نیز نابود خواهند شد. محله سرتپوله، شک این ارزش
های کلیادی ماوثر نرو در این پژوه  سعی شده است تا پیشراباشد. از ایندار شهری میهای مس لههای بافتو از جمله

م  شناسایی این عوا ا واکاوی ونهایت ب مورد شناسایی قرار گیرد تا دربر بازآفرینی محله سرتپوله با تاکید بر مسکن پایدار 
. بار اسااس صاورت بگیارد ماورد مطالعاه یهای جهت احیا و ساماندهی محادودم و یکپارچهریزی مسنجبرنامه کلیدی،
تپوله انتخاا  شادند های کلیدی برای بازآفرینی محله سارعام  به عنوان پیشران 18های انجام گرفته در نهایت تحلی 

 ه موفقیات دران اذعاان کارد کاتاوایان پاژوه  می بندیبنابراین در جم باشند(. تر می)نق  عوام  اقتصادی پررنگ
لیادی و ین عواما  کبابر تأمین مساکن، وابساته باه تعاما  مساتمر  جانبه در بازآفرینی با تأکیددستیابی به اهداف همه

ه عواما  باریزان و مدیران شهری سوی برنامه هاست. به عبارت دیگر، توجه کافی ازپیشران ریزی دقیق برای اینبرنامه
مساکن  تاأمین برای تحقق، و مدنظر قرار دادن این عوام  کلیدی و روابط بین آنها بسترهای الزم راپیشران  تأثیرگذار و

  .مناسب و بازآفرینی پایدار را در محالت مورد مطالعه فراهم خواهد نمود
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