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 چکیده

شههرایج جطیط از کارایی  و  را  ر ارتعاط با  ،به مرور  لیل ماهیت اجتماعی که  ار   بهشهههر  ر فرنی ط یعیعی رشههط  و

. هست ط  همواج صوص شهرهای تاریخی و با قطمت با نن   ، معضلی است که اکثر شهرها، به   ناکارنمطبافت   هط. ست می 

بازنفری ی شهری به ک ط، مشکالت مربوط به مسکن است.    برای شهر ایجا  می ناکارنمط یکی از مشکالت اصلی که بافت   

شهری، می   ع وان رویکر ی کارا  ر مقابله با  سو گی  شهر و زنطگی     هتوانط رافر ضعیت  سب برای تغییر و بهعو  و حلی م ا

شط.     ست س  یلتحلهطف این تحقیق ساک ان نن با صا   یکالعط هاییا سکن مع ا  ر بافت  یشهر  ی یبازنفر یو اقت  هایم

 و گر نوری شطه  پرسش امه   با استفا ه از  مور  نیاز های نماری ا ه .است محله جفره ماهی ی شهر بوشهر    یفرسو ه شهر  

 ر  تحلیل برایباشط.  می نفر 340و حجم نمونه  نماری شامل شهرونطان ساکن  ر محله جفره ماهی ی شهر بوشهر       جامعه

شطه است.  ر این پژوهش،    استفا ه  معا الت سا تاری ای، تحلیل عاملی تاییطی و نمونهتی تک هاینزمون از پژوهش این

 ی،اقتصا   یفیک ی،اقتصا   یکم سیاست بازنفری ی شهری یع ی اقتصا ی و کالعطی شامل      کلی ابعا های مسکن  ر  شا ص 

. بارهای عاملی بطسهههت نمطه برای تمامی       شهههونط می تحلیل  یکالعط   یو مال  یکالعط   یفیک ی،کالعط   یکم ی،اقتصههها  یمال 

ستانطار  بو  که به باالتر از  ر حالت تخمین هر  و سیاست   ها  ر شا ص  مع ای قابل قعولی است و همچ ین  ر شرایج   ا

ی های مرتعج مشههخص شههط،  ر مطل بازنفری ی شهههر. پس از اجرای نزمونبو قابل قعول  نیز وضههعیت تخمین مع ا اری

سکن  ضعیت  مع ا  ر محله جفره ماهی یم شرایج نامطلوب قرار      ، و ضعیت کلی مطل،  ر  ست و همچ ین و سیا  کلی هر  و 

  ار . 

 .مسکن ،محله جفره ماهی ی ،شهر بوشهر، ناکارنمطهای بافت، مع امسکن بازنفری ی شهری: هاکلیدواژه
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 قدمهم .1

ستعطا  پرورش  یبرا یمکان طیشهر با  صورت   مطمئ اً شهرها فقج به  .(2020و همکاران،  1)اُکونور باشط  نیساک   ا

،  ییکارا یشافزا یبرا ی طیها فرنمکان ینشههونط. اینم یفتعر یرهغ ها و، پارکهایابانها،  از سهها تمان یامجموعه

  یاجتماعات انسان  یافتهشطه و توسعه   یجا ا یازهایبه ن ییگوو پاسخ  یت،  القی، گسترش نونور یطحرکت عوامل تول

ست ط  ست ط که نه ت ها با تعار  ینقاط و م ایق یشهرها  ارا  یامروزه بر  .(2015و همکاران،  2)پوراحمط ه فوق   فیه

از توسعه بازمانطنط    یلیم ایق از شهر به  ال  نیا .(1395نعلع طی، )  ر تضا  با ننها هست ط   قاًینطارنط بلکه  ق یهمخوان

  یشهر و سا تارها یمیقط یهابافت ینب ی اص یایی ر گذشته پو .(1397)بابا انی،  روز روبه انحطاط نها نطو روزبه

از لحاظ  ها  گرگون شطه و  این بافت، یعسر  ی یمرتعج با شهرنش   یناگهان ییراتوجو   اشت اما بر اساس تغ   یمسکون 

ساک ان  و  را    را نطارنط و نمیروزمره  یاز زنطگ با یسازگار  ییتواناسا تاری و عملکر ی   توانط نیازهای مختلف 

   .(2017و همکاران،  3)حسی ی تامین ک ط

سکن  شر،  نیازهای ترینمهم زا یکی ع وانبه م عامل   یک ع وانو به  ار  او و محافظت ام یت  ر مهمی نقش اولیه ب

 مؤثری نقش افرا  اهطاف جمعی و اجتماعی روابج فر ی، هویت گیریشکل  فضا،  ر  اجتماعی سازمان   ر ک  طهتعیین

 هرکسی  که  ا  شرح  بشر،  جهانی حقوق بیانیه ر  متحط ملل سازمان  ،1948 (.  ر سال 1393، همکاران و حسی ی  ار  )

ستیابی  سطح  به برای   ستانطار   یک  سب  ا ستی  و   و سالمتی  برای زنطگی م ا  لعاس، غذا، شامل  اش انوا ه و بهزی

شتی مسکن و مراقعت  فضای م اسعی که    ، فضای سکونتی   .(2007، 4)گوگیل  ار  حقی اجتماعی و  طمات های بهطا

سی      ستر سایش،   سازه   ن سب، ام یت، پایطاری،  وام  سا ت   م ا ش ایی، تهویه و زیر سانی،   ای، رو های اولیه از قعیل نبر

شت و  رمان، محیج  سهیالت اولیه و همچ ین زمی ه           بهطا سی از نظر کار و ت ستر سب و قابل   سالم، مکان م ا ست  زی

تر از همه،  ک ط و مهمفراهم میرشههط و تقویت روابج بین اعضههای  انوا ه و روابج همسههایبی را برای سههاک انش   

تر  (.  ر واقع م ظور از فضای سکونتی، سطحی وسیع    1384، و همکاران نیامت اسب با توان مالی  انوار است )حکمت  

های اولیه و ها، مراکز نموزشی، مغازهای از  انهگر   و نن مجموعهجمعی میاز  انه است که شامل یک سیستم  سته

 ر شههرایج عا ی حق  اشههتن مسههکن م اسههب یکی از   (.1397ب اری، ) هاسههتور نیاز  انهتأسههیسههات وابسههته و م

سی    سا سب  ر تمام پیمان      ترین رکنا سکن م ا ست. حق بر ور اری از م شر ا های جهانی همواره مور   های حقوق ب

سکن به     سازمان ملل متحط، حق م ست. یعق بیانیه  ص تأکیط بو ه ا ا ی، اجتماعی و مع ای بر ور اری کمیته حقوق اقت

مو ر و ) ا م فره بی همه انسههانها از حق زیسههت  ر محیطی امن و نرام، با حفت عزت و کرامت انسههانی اسههت  

،  ام یت قضائی مالکیت  ؛چ ین برشمر  توان اینهای مسکن م اسب را می  . بر این اساس، شا ص  (1396حعیعی، کوهی

قابلیت  سترسی به    ، های جطیط با توان مالی ساک ان ق مسکن انطعا،  سترسی به  طمات و تسهیالت زیرب ایی سکونت    

                                                 
1. O’Connor 

2. Pourahmad 

3. Hosseini 

4. Ghoguill 
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ضعیف اجتماعی      شار  سکن برای اق سالم      ، م ست  سب  ر محیج زی انطعاق با نیازهای فره بی نیازم طان   -مکان م ا

های کمی، کیفی و مالی  های مسکن را  ر سه گروه عمطه شامل شا ص    توان شا ص کلی مییوربه. (1383)رفیعی، 

وساز، انجام تمامی    ر سا ت  های کیفیشا ص (. 1385نیا و موسوی،  حکمت) ب طی کر ( مسکن تقسیم  )اقتصا ی 

سهولت و کارایی مطلوب امکان  فعالیت ساک ان را به  سا ته و کمکی  ر جهت یافتن حیات زنطگی   های زنطگی  پذیر 

حعیعی،  مو ر و کوهیا م)  شونط پایطار شهری و سا ت و شکل م اسب برای شهر و م ایق شهری محسوب می         

1396). 

صه      شهری به عر سو ه  سو گی کالعطی، عطم   شو  که به شهرها گفته می  یهایی از محطو ه قانونبافت فر  لیل فر

سا ت           سات  طمات و زیر سی سواره، تأ سی  ستر سب از   سیب   بر ور اری م ا شهری، ن پذیر بو ه و از ارزش  های 

 لیل فقر ساک ان و مالکان   ها به. این بافت(1399زا ه و همکاران، )هاشم  بر ور ارنطمکانی، محیطی و اقتصا ی نازلی  

  گذاری  ر نن را نطارنط  ای برای سهههرمایهگذاران انبیزه  و ی را نطاشهههته و نیز سهههرمایه ننها امکان نوسهههازی  و به  

شاهی ی  شهری بافت ای ازگونهتوان گفت .  ر واقع می(1399فر و همکاران، ) صر      های  ست که وجو  عوامل و ع ا ا

محیطی،  های کالعطی، عملکر ی، زیسهههت   زیسهههت انسهههان را از ج عه های کیفی محیج مختلف  ر نن، کاهش ارزش 

صا ی و اجتماعی  ر نن فراهم نور ه و با کاهش ارزش  سازی  ر بافت متوقف می   اقت سکونتی نو شو  و میل به   های 

توان ت زل  مفهوم فرسههو گی شهههری را می .(1391، ملکیو زا ه براهیمیابط )امهاجرت  ر جماعت سههاکن افزایش می

ای از شهر،   ه بامی که  ر محطو ه. (2020، 2و باالبان 1کورکماز) شرایج اجتماعی، اقتصا ی و کالعطی شهری  انست    

 .  (2005، 3یک)پوپ گیر رو ، بافت شهری نن محطو ه  ر رونط فرسو گی قرار میحیات نن به هر علتی رو به رکو  می

 وام  باشط و واحطهای مسکونی نن با مصالح بی   ، معضل مسکن می  های فرسو ه بافتترین معضالت  یکی از مهم

. یکی از  (2021و همکاران،  4)نلعانز و کم  وام و فرسو ه سا ته شطه و تجهیزات و  طمات شهری نن ناکافی است      

رویکر  بازنفری ی اسههت که هطف نن  لق فضههای شهههری جطیط با حفت  ها رویکر های متا ر مطا له  ر این بافت

ست     ویژگی ضایی )کالعطی و فعالیتی( ا صلی ف شهری از نرمان . (2012، 5)تورکو های ا ستاور های    بازنفری ی  ها و  

شو  و تجطیط حیات شهری که هرگاه نیاز    صورت فرنی طی از تغییرات کالعطی اساسی  یطه می   نوسازی شهری که به  

،  6)کوچ ک طگر  ، بسههیار فراتر حرکت می هط،  ر تطقیق یک رویکر  با شههکسههت مواجه میبه اقطام را پیشهه ها  می

بزرگ که باعث      یها تی نور  و  ام ه نن از فعال  یوجو  مرا به  یمختلف یافرا  مختلف معان  یبرا این رویکر  .(1990

صا     شط اقت شامل م    یزنطگ تیفیبهعو  ک یبرا یشو  تا مطا الت محل یم یر   .(2018، 7)راومی گ شو  یساک ان، را 

                                                 
1. Korkmaz 

2. Balaban 

3. Popik 

4. Albanese 

5. Turcu 

6. Couch 

7. Ruming 
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سههو به تمامی وجوه و مثابه روایتی فراگیر و یکپارچه از مرمت شهههری، جریانی اسههت که از یکبازنفری ی شهههری به

برای   ک ط و از سوی  یبر، به تطارک فرصت و استفا ه از هر فرصتیهای امر توسعه  ر بطن شهر توجه میمحطو یت

   .(1395)ربیعی زکی،  پر از تعطیل سا تن نن به ابزار یا راهی برای رسیطن به توسعه می

شی از یک تمامیت زنطه می بازنفری ی  ست     به مع ای باز تولیط یعیعی، بخ شط که  ر معرض نابو ی قرار گرفته ا با

حرکت   ینم طقه اسههت ا یکبه  یطیو مح یاقتصهها  ی،اجتماع یاتبازگر انطن ح یبه مع ا همچ ین (1390)لطفی، 

  یگذاریهزنطه و جذاب که سرما یهاک ط و مکانیم یتاز  و ش را تقو یاجتماع یرک ط، تصویها را  گرگون ممکان

تطریج، این واژه  ر مقابل مختصههات و تععات م فی  . به(2009، 1)اوزلم ک طیک  ط،  لق میم یقرا تشههو یطارپا ی رون

مفهوم بازنفری ی شهری، بسته به سطح توسعه       . (2005، 3و راجرز 2)کاوان بار مع ایی مثعتی پیطا کر نوسازی شهری،   

اما   (1391های مختلف تفسههیر شههطه و مور  اسههتفا ه قرار گرفته اسههت )نوریان و نریانا، یافتبی هر کشههور، به شههیوه

محروم و  ر حال اضههمحالل  ر   نعال حل مشههکالت فرسههو گی شهههری از یریق بهسههازی م ایق    یورکلی بهبه

  یو بهعو   طمات برا یطجط یشهههر یفضههاها یقاز یر ی ی. بازنفر(1398)سههلیمی یکتا و همکاران،  شهههرهاسههت

وار  ساز . پس    یمقط ییفضا  یهایژگیبه و یاکه  طشه  ینشو ، بطون ا یمعاصر انجام م  یازهایو رفع ن ییپاسخبو 

بافت قط      یک  ی یبازنفر  یکه برا  یافت  توان  ریم با ن     یط با  یم،محله  ر  کر ه و  یزروز تجه یازهای  محله را مطابق 

ضاها  شتر ب یتا بتوان از فرسو گ  کر  یفنن تعر یبرا یطیجط یشهر  یف مجط  به نن   یاتکر  و ح یریمحله جلوگ ی

ش  سی ی،  بخ ست، بلکه با معاحث     نعال باززنطه. این رویکر  ت ها به(1390یط )ح ستر ه سازی م ایق متروکه نی تری  گ

صا  رقابتی و کیفیت زنطگی به  شین زنطگی می    همچون اقت سانی که  ر محالت فقیرن صوص برای ک سروکار     ک  ط، 

سعی  ر مقابله و مواجهه با    (1389همکاران،  ار  )پوراحمط و  ست که نن را به راه حل م ا . همین رویکر  همه جانعه ا

ست     شهری تعطیل کر ه ا سو ه  شهری  ر نوع مطا له  و ، عالوه بر   (2021کاران، و هم 4)وانگ بافت فر . بازنفری ی 

و همکاران،    5)کاپولونبو  پر از بافت به مسهههائل مهمی چون پایطاری، مشهههارکت همبانی و کیفیت زنطگی نیز می           

سههه ضههلع مثلث  یابط. ای ها ای میاهمیت ویژه ریزی راهعر ی و پایطاریمشههارکت، برنامه ر فرای ط بازنفری ی . (2019

مشههارکت شههامل  . ک  طای برای اقطام  ر بازنفری ی شهههری فراهم میرهیافت بازنفری ی شهههری را تشههکیل  ا ه و پایه

ریزی راهعر ی شامل   ها و مر م و سایر ذی فعان، برنامه مشارکت مر می، مشارکت بین سازمانی، مشارکت بین سازمان     

شهر    سو گی و افت  شامل         مقابله با فر سا تن تمام ذی فعان و توجه به اهطاف پایطاری  شایی و  رگیر  شکل گ ی، م

ریزی ع اصر اصلی رهیافت بازنفری ی شهری را تشکیل       پایطاری اقتصا ی، اجتماعی و محیطی و پایطاری عمل برنامه 

 .(1391 ه ط )نوریان و نریانا، می

                                                 
1. Ozlem 

2. Cowan 

3. Rogers 

4. Wang 

5. Capolongo 
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های کالعطی،  ب طی کر . سیاست  چهار  سته کلی تقسیم  توان  ر های اصلی پروژه بازنفری ی شهری را می  سیاست  

صا ی.   صلی  محیطی، اجتماعی و اقت ست   هطف ا شهری سیا سو ه     های کالعطی بازنفری ی  سا تن نواحی فر ، جذاب 

های  یبری  ارنط. ارتقای کیفیت کالعطی، ت وع  ر انتخاب انطازه و نوع مسکن، محصور  برای مر می است که انتخاب

ضی با  سهیالت  ر ه   کر ن ارا شطه، ایجا  ت شی،  ریط و فراغت، انتقال کاربری یر رها  سازگار و غیره از    فرو های نا

ست ط )ره ما،  مهم ست    .(1388ترین اقطامات بازنفری ی کالعطی ه سیا شهری     ر  صا ی بازنفری ی  ستیابی به   های اقت  

سوب م      ضرورتی غیرقابل انکار برای  روج از چر ه افت مح صا  پایطار،  پیش   (2010) 1شو . به اعتقا  تالون یاقت

ها و ابتکارات اقتصا ی، نقش مهمی  ر تحریک توسعه اقتصا ی  ارنط. یاری رسانطن به ساک ان،  ر  سترسی به        قطمی

های جستجوی کار از قعیل اعتما  به نفس،   های ساک ان با توجه به نیاز بازار، پیروز شطن بر گرفتاری  کار، تغییر مهارت

 .  های بازنفری ی اقتصا ی هست طاز جمله سیاست غیره نقل، مراقعت از کو کان ووملمشکالت ح

صوص به و نوع اقلیم سعب  به ایران، تاریخی و مهم شهرهای  اغلب صالح  نوع   ستفا ه  م  عطم لتع به و شطه  ا

صول  رعایت ستانطارهای  و ا سازی،    و شهری  یراحی ا سو ه  هایبافت با پطیطه شهر   (.1396انط )محمطپور، مواجه فر

که  ار ، با کمعو  زمین نیز مواجه است. بخشی از این کمعو  زمین ناشی      جغرافیایی  لیل شرایج  اص بهشهر بوشهر   

ست     شهر ا ضی فراوان نظامی  ر  شعه جزیره    از ارا شکل  شهر می و بخش  یبری از نن مربوط به  سه     ای  شو  که از 

از یرفی  یبر   استشطه قیمت مسکن افزایش جر به کمعو  مسکن شطه و یرف محصور به  ریاست. کمعو  زمین م 

توانط  ای مسکن، می های فرسو ه با رویکر  پایه بازنفری ی شهری  ر بافت  .بخشی از شهر  ارای بافت فرسو ه است     

مع ا تحقیقات بسیار  با توجه به ای که  ر زمی ه بازنفری ی مسکنپاسخی به بخشی از تقاضای ساک ین برای مسکن باشط.    

ست،   شطه ا ست ین پژوهش ا انطکی انجام  سی   برنن ا صلی بازنفری ی مؤلفهتا به برر سکن   های ا بافت   ر  مع اشهری م

 ه و پس از مشخص کر ن وضعیت بافت  ر این  صوص، نسعت      اقطام نمو فرسو ه محله جفره ماهی ی شهر بوشهر   

 ط.با تاکیط بر موضوع مسکن اقطام نمای ی بازنفری ی شهریبه ارائه راهعر  و راهکارها

 پژوهش شناسیروش. 2

 تحقیق روش. 1 .2

   ر نبریجامع نیازم ط البوی بازنفری ی مسههکن مع ا  ر بافت فرسههو ه شهههری، تطوین م ظوربه بررسههی و مطالعه

ست  مطالعه و ریزیبرنامه ضمن  ا سایی    که  سکن مع ا    هایشا ص  و معیارها ب طییعقه و ش ا شهری م   به بازنفری ی 

ست ا   و با اساس  این بر. یابط  ست  نیز هاشا ص  این میان علی روابج ساسی،   م ابع به ا ستفا ه  مور  روش ا   این  ر ا

  گر نوری شیوه . است  کاربر ی تحقیق نوع از موضوع، تحقیق  ماهیت به توجه با. باشط می تحلیلی - توصیفی  پژوهش

  نظر  ر مشاهطه  مصاحعه و پرسش امه،    پیمایشی، ابزار  های ا ه برای و ایم ابع کتابخانه از گیریبهره اس ا ی،  های ا ه

ست  شطه  گرفته شهر بوشهر    ر  ساک ان جمعیت  .ا ش ط مینفر  3795محطو ه محله جفره ماهی ی  )مرکز نمار ایران،   با

                                                 
1. Tallon 
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ستفا ه       .(1395 ش امه با ا س شا ص   متغیرپر شخص،  شهری       های م ست بازنفری ی  سیا های مور  مطالعه را  ر  و 

روش   نماری ازاز جامعه  نمونه انتخاب برای پژوهش این ک ط.  رمع ا یع ی اقتصههها ی و کالعطی، مطرح میمسهههکن

صا فی  گیرینمونه ستفا ه  ت ست و  شطه  ا سعه  برای ا ستفا ه  فرمول روش از نمونه حجم محا   340 تعطا  شط.  کوکران ا

ش امه    س  وها انجام تحلیل برای. گرفت قرار تحلیل مور  و محطو ه مور  مطالعه گر نوری  ر ساکن   انوارهای از پر

سعات نماری  شه  تهیه جهتو   SPSSو Smart-pls، Excel افزارنرم از محا  و  ArcGIS افزارنرم جغرافیایی از هاینق

صیفی  های نمارروش به ها ا ه همچ ین ست عایی  و تو سی  مور ای تک نمونههمچون تی ا ست  گرفته قرار برر برای   .ا

رای تشههخیص میزان  بو ای تی تک نمونهنزمون از های کالعطی و اقتصهها ی مطل بازنفری ی شهههری سههیاسههتتحلیل 

 .بهره گرفته شطتحلیل عاملی تاییطی  ازانطعاق مطل پیش ها ی با واقعیت امر، 

 پژوهش یهاو شاخص یرهامتغ. 2 .2

صهههورت  ایط متغیرهای بازنفری ی بهمع ا، ابتطا بجهت بازنفری ی بافت محطو ه مور  مطالعه با رویکر های مسهههکن

ها  ر واقع  و  تعریف ک  طه متغیرهای  های مور  نظر تطوین شههو . این شهها صعملیاتی تعریف شههطه و شهها ص

شو .   باش ط که بر اساس ننها، سؤاالت پرسش امه تطوین شطه و راهکارهای م اسب استخراج می         عملیاتی پژوهش می

ش    گونه که پیشهمان شط،  شاره  سکن را می ا صتر ا سیم    های م سته کمی، کیفی و مالی تق سه   ب طی کر . با  توان به 

توان به مطلی  ست یافت که چارچوب بازنفری ی   های بازنفری ی شهری، می های مسکن با این سیاست   تطعیق شا ص 

شخص می   سکن مع ا را م سکن مع ا  ر   (. 1ک ط )جطول م شهری م سیاست کالعطی و    ر این تحقیق البوی بازنفری ی 

های کلی تعیین  اقتصا ی  ر محله جفره ماهی ی شهر بوشهر مور  بررسی قرار گرفته است؛ به این صورت که شا ص 

 ر محله  بازنفری ی مسهکن مع ا  هایی مشهخص گر یط و سهپس به مطل   های، زیرشها ص شهطه و برای این شها ص  

 پر ا ته شطه است.

 

 مبناهای کالبدی و اقتصادی بازآفرینی شهری مسکنیاستمسکن در س متغیرهایو  . شاخص1جدول 
 متغیرها هاشاخص رویکرد بازآفرینی

 سیاست کالعطی

 کمی کالعطی

 عمر سا تمان )اب یه(

 تعطا  اتاق  ر واحط مسکونی

 مساحت واحط مسکونی

 کیفی کالعطی

 ایم ی سازه

 استحکام سازه

 وضعیت میزان  سترسی

 کالعطیمالی 
 هزی ه نمای سا تمان

 هزی ه زیعایی  ا لی سا تمان

 کمی اقتصا ی سیاست اقتصا ی
 میزان هزی ه مسکن که بایط صرف متراژ شو 

 میزان هزی ه مسکن که بایط صرف تعطا  اتاق شو 
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 متغیرها هاشاخص رویکرد بازآفرینی

 کیفی اقتصا ی
 ذاری هزی ه مسکن به استحکام ننگمیزان تاثیر

 مصالح به ترمیم و یا بهعو  کیفیت مسکنمیزان تاثیرگذاری قیمت 

 مالی اقتصا ی
 میزان کل هزی ه مسکن به کل هزی ه  انوار

  لیل موقعیت مسکنبهونقل میزان پر ا ت اضافی هزی ه حمل

؛ 1396صرافی و رضازا ه، ؛ 1397مرا ی و همکاران، ؛ 1398معمری و همکاران، ؛ 2018والی،   ؛2018، 1؛ نما و2010)وی ستون،  ما ذ:

 (1392مرا ی ناصر انی،  ؛1394؛ محمطی و حسی ی، 1394، پورزرگر ؛1396رحیمی و عزیزی، 
 

 محدوده مورد مطالعه. 3 .2

شهر  شهر  ضی  کاربری نظر نقطه از بو ست چرا که نز یک به    اص هایویژگی  ارای ارا صط اراضهی      40ا  ر

 ه ط که   رصط را تشکیل می   35و متروک نیز، نز یک به  هط. اراضی بایر  کاربری نظامی تشکیل می محطو ه شهر را  

 ر  یاز به زیرسازی عظیمی  ارنط.  نوساز   لیل ساحلی بو ن شهر،  ارای بستری سست هست ط که برای سا ت        به اکثراً

سال   شط،      1384مطالعاتی که  ر  شهر انجام  شهر بو شهر،    پ ج ر  سو ه قرار گرفت ط. محله از  بعط از   ر زمره بافت فر

  2 شماره  عات  قیقی  ر زمی ه بافت فرسو ه  ر شهر بوشهر انجام نبرفته است این محالت  ر جطول    لمطا 1384سال  

 .استمشخص شطه 
 

 بوشهرشهر بافت فرسوده . 2جدول 
 جمعیت شاغل تراکم جمعیت مساحت جمعیت محدوده

 - 135 5/37 4737 بافت قطیم

 904 5/101 5/45 4620 چهارصط  ستباه

 683 43/48 58 2809 جفره ماهی ی

 658 62/124 5/25 3178 صلح نبا 

 202 29/57 5/15 888 جعری

 (1395شهر اری بوشهر، مأ ذ: )
 

سال را  ارا می   محله  صط  شط.  جفره ماهی ی قطمتی کمتر از  شهر  شهر  غربی ج وب  ر ماهی ی جفره محطو هبا   بو

سته  فارس و  لیج چمران های یابان به غرب و شرق  از و  ار  قرار   به رو محطو ه این غربی بطنه تمامی.  شو می ب

باشط که   هکتار می 58مساحت محله،  . است  متصل  محطو ه این به نیزماهی ی  صیا ی جفره  حوضچه  و است  ساحل 

  شهر اری  مان ط شهر  مهم هایسا تمان  بر ی هط. را بافت فرسو ه تشکیل می   هکتار( 26)حطو   نیمی از نن تقریعاً

 .بوشهر نشان  ا ه شطه است ر شهر مور  مطالعه محله  موقعیت 1 شکل ر  .انطشطه سا ته محطو ه  ر این نیز

                                                 
1. Amado 
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  تراکم. نفر تخمین ز ه شههطه اسههت  3795 محطو ه این جمعیت 1395  ر سههال جمعیتی  هایربرنو براسههاس

سال  محطو ه جمعیت ست  هکتار  ر نفر 77.44برابر   ر همین  شان  میطانی مطالعات. ا   های اجتماعیگروه  هطمی ن

سج  ی با  رنمطهایگروه محطو ه این  ر ساکن  شهر  شهر  متو ست ط  بو   محطو ه این  ر هاکاربری ویژگی مهمترین. ه

  زیا  سطح  با ورزشی  اراضی  وجو  سویی  از. است  نظامیاراضی   ورزشباه  و شهر اری ، جفره اسکله  با همجواری

  محسوب محطو ه این مشکالت از بافت و جفره اسکله بین فضایی نعو  پیونط . هطمی محطو ه این بر  اصی اهمیت

  ها  ارای مساحت زیرب ای پایی ی هست ط )شکل   ریز انه بو ه و سا تمان  همچ ین بافت محله اکثراً .(2 شکل ) شو  می

3.) 

 

  
 . کاربری اراضی محله جفره ماهینی شهر بوشهر2شکل  در شهر بوشهر ماهینی . موقعیت محله جفره1شکل 
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 بر حسب مساحت زیربنا ماهینی های محله جفرهتعداد واحدها در بلوک .3شکل 
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 ی پژوهشهایافته. 3

 دهندگانپاسخ . مشخصات1. 3

ساک ان محله جفره ماهی ی   گر پژوهش به  متغیرهایتعیین  پس از نوری ایالعات از جامعه نماری پژوهش، یع ی 

  1/42. شرح زیر است  صورت  الصه به  هش بهونمونه نماری پژ ش ا تی جمعیتشهر بوشهر پر ا ته شط. ایالعات    

و نط  مجر  ب  ه طگانپاسخ  رصط   31طو  ح.  ه طتشکیل می  مر انرا  رصط   9/57و  زنان رصط از نمونه نماری را  

 رصط بیشترین فراوانی   2/42با  کارش اسی .  ر تفکیک نمونه نماری با توجه به میزان تحصیالت،  بو نط و مابقی متاهل

ساک ان با مطرک  کتری با     شت ط و  صاص  ا ه انط.  ر بحث  رنمط و     3/4را  ا صط کمترین فراوانی را به  و  ا ت  ر

انشجوها  واسته شطه بو      نطاشت ط )از    ثابتی ا بیکار بو نط یا  رنمط رصط نمونه نماری پژوهش، ی  80اشتغال، بیش از  

میلیون تومان   چهار رصط اذعان کر نط که کمتر از  70و بیش از  (که اگر شغل ثابتی نطارنط گزی ه بیکار را انتخاب ک  ط

 رصهههط، بیشهههترین بخش از نمونه نماری   8/58 ر ماه  رنمط  ارنط.  ر نحوه تملک ملک نیز، مسهههتاجران با فراوانی 

 .(4 )شکل پژوهش را به  و  ا تصاص  ا ه انط

 

 
 آماری پژوهش هایشناختی نمونهجمعیت هایویژگی. 4شکل 
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 مبناارزیابی بازآفرینی شهری مسکن. 2 .3

شو ، بایط نزمون    صل  شو . برای این   برای ای که از کفایت حجم نمونه ایمی ان حا های مربویه به نن بکار گرفته 

شههو ، با توجه به ای که مقطار  ، مالحظه می3 یور که  ر جطولو بارتلت اسههتفا ه شههط. همان KMOم ظور از نزمون 

Chi-square   05/0سطح    595 ی محاسعه شطه از مقطار بحرانی جطول با  رجه نزاp ≤  باشط، پس نتایج   مع ا اری می

 حاکی از کفایت حجم نمونه است.
 

 و بارتلت برای کفایت حجم نمونه KMO. آزمون 3جدول 

 (1399 های پژوهش،مأ ذ: )یافته
 

مقایسههه مطل ارائه شههطه بر اسههاس نظریه با مطلی که  ر  نیای واقعی وجو   ار ،   تحلیل عاملی تاییطی هطف از 

تأییط ای که مطل ارائه شطه مشابه مطل     ععارتیباشط.  ر واقع  ر تحلیل عاملی تأییطی تأییط نیکویی برازش مطل یا به می

های  سههیاسههتجهت مشههخص کر ن ای که  ابراین شههو . بواقعی  ر جامعه مور  مطالعه هسههت یا  یر، بررسههی می

مور    شا ص شطه برای    رنظر گرفتههای متغیرباش ط و  گیری قابل قعول میهای انطازهپژوهش تا چه انطازه برای البو

از  گیری مور  تحلیل قرار گرفته است. به این م ظور  ر این بخش  نظر از اعتعار الزم بر ور ار هست ط، ابتطا مطل انطازه 

های متغیر بازنفری ی شهری   برای تعیین روایی سازه ابعا  و شا ص   (Smart-PLS 2)افزار تحلیل عاملی تأییطی با نرم

 ر حالت تخمین استانطار ، بارهای عاملی  نشان  ا ه شطه است  5 یورکه  ر شکلمع ا استفا ه شطه است. همانمسکن

شط؛ می 40/0روی عامل مربوط به  و  باالی  تمامی متغیرها توان گفت تمامی متغیرها از بار عاملی قابل  ب ابراین می با

 باشط.قعولی با عامل مربوط به  و  بر ور ار بو ه و مور  تائیط می

KMO 

 بارتلت

Chi-Square سطح معناداری درجه آزادی 

722/0 492/5026 595 000/0 
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 الگوی بازآفرینی شهری مسکن مبنا در حالت تخمین استانداردتحلیل عاملی تأییدی  .5 شکل

 

شا ص  ر ا امه مع ا ار بو ن بارهای عاملی  سکن  متغیرها و  شهری م ستفا ه از نماره نزمون   های بازنفری ی  مع ا با ا

  96/1باالتر از  t-value، کلیه مقا یر نشان  ا ه شطه است     6 یورکه  ر شکل گیر . همان(، مور  بررسی قرار می t) یت

ست ط. هطف از نزمون مطل    ست ط؛ ب ابراین مقا یر بارهای عاملی مع ا ار و قابل قعول ه سیر  روجی ه -Smartهای ، تف

PLS باشههط. برای ای که بتوان نتایج حاصههل از تخمین روابج مطل را تفسههیر نمو ، ابتطا بایط میزان ت اسههب مطل یا   می

ست با  ا ه       شین بو ه ا ساس نن معانی نظری پی شخص کر . یع ی نیا مطلی که ا شطه از   برازش نن را م های گر نوری 

سب بو  ش امه      نمونه نماری تحقیق مت ا س سخ افرا ی که به پر ست یا  یر؟ به ععارت  یبر، پا انط، به  ها جواب  ا ه ه ا

ی ننها گرفت.  ر این قسمت، ارزیابی مطل مفهومی بر   ای م اسب بو ه است که بتوان نتایج  قیق و معتعر بر پایه  انطازه

ساس ارزیابی مطل انطازه  شامل پایایی و روایی می  گیری مطرح میا  .  و رویکر  برای نزمون روایی مطل  شو شو  که 

 وجو   ار  که ععارت ط از روایی همبرا و روایی واگرا )تشخیصی(.   Smart-PLSگیری  ر انطازه

پذیر نن را مور  سهه جش قرار  این شهها ص میزان تعیین متغیر پ هان توسههج متغیرهای مشههاهطه   روایی همگرا:

 ه طه  و   های نشان میزان همعستبی یک سازه با شا ص   (، AVE) 1 هط. معیار متوسج واریانس استخراج شطه   می

گیری  باشهه ط؛ ب ابراین روایی نزمون مطل انطازهمی 50/0روایی همبرای متغیرهای پژوهش باالتر از  هط. را نشههان می

 مور  تأییط است.

                                                 
1. Average Variance Extracted 
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ذیرهای متغیر پ هان نن مطل  پگیری را  ر میزان افتراق مشاهطه توانایی یک مطل انطازه)تشخیصی(:    1روایی واگرا

شاهطه    سایر م ضر از نزمون فورنل    پذیرهای موجو   ر مطل میبا  س جش روایی واگرا  ر پژوهش حا   -س جط. برای 

ست.  ر روش نزمون فورنل     2الرکر شطه ا ستفا ه  شطه هر متغیر پ هان بایط     -ا ستخراج  الرکر، جذر میانبین واریانس ا

سا      ستبی نن متغیر با  شتر از همع شط. نتایج نزمون روایی واگرا  برای تمامی متغیرها  ر حالت    بی یر متغیرهای پ هان با

 قابل قعول بو ه است.

 

 
 الگوی بازآفرینی شهری مسکن مبنا در حالت تخمین معناداریتحلیل عاملی تأییدی  . 6شکل 

 

مشاهطه پذیر، نلفای کرونعاخ و پایایی مرکب  گیری، از سه شا ص پایایی متغیرهای برای ارزیابی پایایی مطل انطازه

شطه  ارنط.           شا ص حاکی از تاییط پایایی مطل ارائه  سه  ست. هر  شطه ا ستفا ه  شا ص  ا ها و  روجی  با توجه به 

Smart-PLS توان گفت مطل پژوهش از برازش الزم بر ور ار است و ابعا  انتخاب شطه برای س جش بازنفری ی      می

فت فرسو ه شهری از اعتعار الزم بر ور ار هست ط؛ ب ابراین تحلیل عاملی تأییطی جهت روایی   شهری مسکن مع ا  ر با  

 گیر .  مع ا  ر بافت فرسو ه شهری محله مور  مطالعه مور  تأییط قرار میسازه بازنفری ی شهری مسکن

                                                 
1. Discriminant Validity 

2. Fornell-Larcker 
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 مبناتحلیل استنباطی بازآفرینی شهری مسکن. 3. 3

شان  4های جطول یافته ست که ن شا ص  47/2با میانبین  «کمی کالعطی»شا ص    ه طه نن ا با  « کیفی کالعطی»؛ 

باشههه ط که  تر از میانبین فرضهههی می ارای میانبین پایین 67/2با میانبین « مالی کالعطی»؛ و شههها ص 75/2میانبین 

 ر   شا ص کمی، کیفی و مالی  مع ا از نظر سه بازنفری ی شهری مسکن   ، ه طگانیعق نظر پاسخ   اشت اظهار توان می

ست    سیا ضعیت نامطلوبی می    ارتعاط با  شهر  ر و شط کالعطی  ر محله جفره ماهی ی بو ها حاکی از نن  همچ ین یافته .با

ست کلیه   سیاست کالعطی به جزء    هایمتغیرا ضایت از  مربوط به  ضعیت      ر ضعیت  سترسی به بافت )و سیرهای و   م

  63/2وضعیت کلی این شا ص با میانبین    .است ر حط نامطلوبی ارزیابی شطه   ه طگان  م تهی به م زل( توسج پاسخ  

 حالی از نامطلوب بو ن این سیاست  ر محله جفره ماهی ی شهر بوشهر می باشط.

رو وضعیت   های محله  ار  و از اینفرسو گی سا تمان   حکایت از 4نتایج بطست نمطه از پرسش امه یعق جطول    

،  ر  62/2ها با میانبین رضههایت از تعطا  اتاق مؤلفه. شههو ارزیابی میعمر سهها تمان  ر وضههعیت نامطلوب   مؤلفه

شو . رضایت از مساحت واحط مسکونی       احساس می  مؤلفهوضعیت نامطلوب قرار گرفته و نیاز به بازنفری ی  ر این  

ش امه به نن پر ا   مؤلفهاز  یبر  س شط. این  های بعط کمی کالعطی بو  که  ر پر شرایج نامطلوب قرار    مؤلفه ته  نیز  ر 

متر مربع بو نط   74تا  50های  ارای مساحتی بین ها  ر محله بیشتر سا تمانمساحت زیرب ای سا تمان   براساس  ار . 

سوب می که ریز سا تمان،      انه مح ستحکام  سخ  مؤلفهشونط. ایم ی و ا  ه طگان   یبری بو  که  ر بخش کالعطی از پا

 ر سا تمان  و  نطارنط که العته با توجه به   مؤلفهشط. پیطاست که ساک ان رضایت چ طانی از وضعیت این  و  پرسیطه

 تر ع وان شط که باالست، این نتیجه  ور از انتظار نعو .ها پیشای که عمر سا تمان

ای موجو  برای  ه سترسی عامل بسیار مهمی  ر جذابیت یک م طقه برای ساک ان  و  است و  سترسی و زمین        

بی ی جمعیت  شمرنط و با این عوامل به پیشپذیری نن ناحیه بر میکاربری مسکونی  ر یک ناحیه را از عوامل جمعیت 

مهم  ر کیفیت بافت مسههکونی   مؤلفه سههترسههی به بافت مسههکونی، یک  توان ع وان کر  که پر ازنط. ب ابرین میمی

ها ساک ان وضعیت  سترسی به محله را  ر       از ساک ان محله سوال شط که بر یعق یافته     مؤلفهشو . این  محسوب می 

های محله است که از یک یرف  یابان ساحلی    های این وضعیت جطاره وضعیت متوسج ع وان کر نط. یکی از علت  

 و از عرض م اسههب و کیفیت باالیی برای سههواره بر ور ارنط. با این    اسههت و از یک یرف  یابان چمران که هر  

های هزی ه مصرفی برای نمای بیرونی و مؤلفهوجو ، کماکان وضعیت  ر قلب محله به نسعت، وضعیت  وبی نیست. 

شط، ب ا  یرتر            شتر با شطه برای این  و عامل بی صرف  ست ط که هر چه هزی ه  سو گی مهم ه سا تمان  ر فر به   رونی 

 ر محله  ر وضههعیت   مؤلفهها این  و وجو  یعق یافتهشههو . بااینرسههط و کیفیت ب ا بهتر میمرحله فرسههو گی می

 نامطلوب قرار گرفت ط.  
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 های سیاست کالبدی در محله جفره ماهینی بوشهرشاخصهت تحلیل ج اینمونهتکتی آزمون  .4جدول 

 میانگین متغیر شاخص
انحراف 

 استاندارد

اختالف 

 میانگین
t df 

سطح 

 معناداری

وضعیت 

 هامؤلفه

 کمی کالبدی

 نامطلوب 000/0 339 01/8 83/0 18/1 38/2 عمر سا تمان

 نامطلوب 000/0 339 -01/7 -38/0 61/0 62/2 های سا تمانتعطا  اتاق

 نامطلوب 000/0 339 -74/5 -35/0 70/0 65/2 مساحت واحط مسکونی

 نامطلوب 000/0 339 -58/8 -52/0 69/0 47/2 وضعیت کلی شا ص

 کیفی کالبدی

 نامطلوب 000/0 339 -45/4 -33/0 85/0 67/2 ایم ی سا تمان

 نامطلوب 000/0 339 -92/6 -45/0 75/0 55/2 استحکام سا تمان

 متوسج 656/0 339 45/0 02/0 59/0 02/3 وضعیت  سترسی به بافت

 نامطلوب 000/0 339 -16/5 -25/0 56/0 75/2 شا صوضعیت کلی 

 مالی کالبدی

 نامطلوب 000/0 339 -97/3 -34/0 99/0 65/2 هزی ه نمای بیرونی

 نامطلوب 000/0 339 -95/3 -32/0 93/0 68/2 هزی ه نمای  ا لی

 نامطلوب 000/0 339 -25/4 -33/0 90/0 67/2 وضعیت کلی شا ص

 نامطلوب 000/0 339 -40/9 -37/0 45/0 63/2 کالبدیسیاست  وضعیت کلی

 (1399 های پژوهش،مأ ذ: )یافته

 

؛ و شا ص کیفی اقتصا ی    64/3با میانبین  «کمی اقتصا ی »شا ص    ه طه نن است که نشان  5های جطول یافته

و  96/1بزرگتر از  tباشههه ط که با توجه به ای که نماره         می 3 ارای میانبین باالتر از میانبین فرضهههی     37/4با میانبین   

 ه طگان  و شهها ص کمی و کیفی  توان گفت یعق نظر پاسههخبه  سههت نمطه می 05/0سههطوح مع ا اری کوچکتر از 

های   ر ارتعاط با شا ص  .باشط فرسو ه شهری محله جفره ماهی ی بوشهر  ر وضعیت نامطلوبی می    اقتصا ی  ر بافت  

شان از عطم مطلوبیت  ار . برای مثال  ر          شط ن ضی با ست نمطه باالتر از میانبین فر صا ی هر مقطار که میانبین بط اقت

لیکرت بسیار زیا  و زیا  اظهار    ه طگان نن را  ر قالب ییف شطه جهت استحکام عمطه پاسخ    صوص هزی ه صرف  

 ه طه عطم مطلوبیت این متغیر اسههت، چرا که سههاک ان هزی ه گزافی را  ر این   نشههان 24/4نمو نط. ب ابراین میانبین 

صرف می    صوص  شان می  5های جطول یافتههمچ ین  ک  ط.  شا ص  ن صا ی » هط که    13/3با میانبین « مالی اقت

اظهار  توان به  سهت نمطه می  05/0باشهط که با توجه مع ا اری بزرگتر از  ن فرضهی می  ارای میانبین نز یک به میانبی

  .باشط  ه طگان شا ص مالی اقتصا ی  ر محله جفره ماهی ی بوشهر  ر وضعیت متوسطی می      یعق نظر پاسخ   اشت 

مربوط به هزی ه     متغیرمربوط به سهههیاسهههت اقتصههها ی به جزء     های متغیرها حاکی از نن اسهههت کلیه    همچ ین یافته  

ارزیابی کلی از   .انط ر حط نامطلوبی ارزیابی شههطه   مطالعهرمو ه طگان  ر ارتعاط با بافت نقل، توسههج پاسههخ وحمل

   . هط که شرایج اقتصا ی مسکن  ر محله جفره ماهی ی مطلوب نیستنشان می 3.72سیاست با میانبین 

 

 



  شمارۀ  وم                                         مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                            234

 

 های سیاست اقتصادی در محله جفره ماهینی بوشهرشاخصتحلیل  جهتای نمونهتکتی آزمون  .5 جدول

 5میانگین متغیر شاخص
انحراف 

 استاندارد

اختالف 

 میانگین
t df 

سطح 

 معناداری

وضعیت 

 هامؤلفه

کمی 

 اقتصادی

شطه برای هزی ه صرف

 متراژ  انه
 نامطلوب 000/0 339 66/13 82/0 69/0 82/3

شطه برای هزی ه صرف

 تعطا  اتاق
 نامطلوب 000/0 339 84/5 47/0 92/0 47/3

 نامطلوب 000/0 339 50/16 65/0 45/0 64/3 وضعیت کلی شا ص

کیفی 

 اقتصادی

شطه هزی ه صرف

 جهت استحکام
 نامطلوب 000/0 339 11/20 24/1 70/0 24/4

 نامطلوب 000/0 339 65/20 50/1 83/0 50/4 قیمت مصالح

 نامطلوب 000/0 339 74/22 37/1 69/0 37/4 وضعیت کلی شا ص

مالی 

 اقتصادی

هزی ه مسکن به کل 

 هزی ه  انوار
 نامطلوب 000/0 339 92/7 65/0 93/0 65/3

 مطلوب 001/0 339 -56/3 -38/0 21/1 62/2 ونقلهزی ه حمل

 نامطلوب 066/0 339 85/1 13/0 83/0 13/3 وضعیت کلی شا ص

 نامطلوب 000/0 339 76/23 72/0 34/0 72/3 سیاست اقتصادیوضعیت کلی 

 (1399 های پژوهش،مأ ذ: )یافته
 

های  برای مساحت بیشتر  انه از سایر شا ص     ریطحاض  انزمیچه تا  ه طگان پرسیطه شط    ر پرسش امه از پاسخ   

ببذریط؟ همین سوال  ر مور  تعطا  اتاق  انه و هزی ه استحکام  غیره مسکن  و  مان ط استحکام و ایم ی سا تمان و 

شط  نیز  سیطه  ست برای بازنفری ی  مؤلفه. این به  و ی  و  یک پر ضیه نباه    نی سیع تر به ق ،  شو  ولی وقتی  ر  یط و

ست یک محله  شط   ای ممکن ا شته با ستحکام ب ای   که ام یت و وجو   ا شعاع   به  الیل مالی   ر ننایم ی و یا ا تحت 

. با  را ضروری ساز   که نیاز به بازنفری ی  وجو   ار .  ر این صورت به  الیل مالی، شرایطی  ر ب اهای محل   قرار گیر 

سایر             شتر  انه،  ساحت بی ضرنط برای م ساک ان حا سیر، اکثر  سکن را نا یطه گیرنط  مؤلفههمه این تفا یا برای  های م

ک ط که به مع ی وضعیت   ها نیز همین نمار با شطت کمتر صطق می  انتخاب مسکن، کم رنگ بشمارنط. برای تعطا  اتاق  

 ایر  هب اکثراً شو مشاهطه میی بازنفری ی مسکن مع ا است. وضعیت وقتی بطتر می شو  که  مؤلفهمحله  ر این  و  بط

قعلی  ر   مؤلفهنسههعت به  و  مؤلفه ر این  هایافته. یعق نا یطه گیرنطمحطو یت  ر بو جه حاضههرنط اسههتحکام ب ا را  

بررسی شطه  ر سیاست اقتصا ی، قیمت مصالح است که از نظر           مؤلفهترین تری قرار  ار  اما بحرانیشرایج بحرانی 

صلی برای ترمیم و بهعو  ک    ساک ان، واقعاً  شکل ا سکن به کل هزی ه  انوار     م ست. هزی ه باالی م سکن ا مور   یفیت م

های ا یر مسهههکن، این امر نیز قابل پیش بی ی بو . نکته مثعت  ر این بعط، هزی ه       که با توجه به گرانی  یبری اسهههت

های  لفهمؤ ءهای شهر، به نسعت از هزی ه معقولی بر ور ار است و جزنقل محله است که با توجه به سایر محلهوحمل

 شو .مطلوب محسوب می
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شان  6های جطول یافته تر  میانبین پایین 07/2مع ا با میانبین نمره کل بازنفری ی شهری مسکن    ه طه نن است که ن

به   05/0و سههطوح مع ا اری کوچکتر از  96/1بزرگتر از  tباشهه ط که با توجه به ای که نماره می 3از میانبین فرضههی 

 باشط. ر حط نامطلوبی می مع ا محله مور  مطالعهتوان اظهار  اشت بازنفری ی شهری مسکن ست نمطه می
 

 بازآفرینی شهری مسکن مبنا در محله جفره ماهینی بوشهر جهت تحلیل اینمونهتکتی آزمون . 6جدول 

 میانگین هامؤلفه
اف انحر

 استاندارد

اختالف 

 میانگین
t df 

سطح 

 معناداری

وضعیت 

 هامؤلفه

 نامطلوب 000/0 339 -30/17 -33/0 22/0 07/2 نمره کل بازآفرینی شهری مسکن مبنا

 (1399 های پژوهش،مأ ذ: )یافته

 بحث . 4

کلیطی بازنفری ی شهههری  ها و رویکر های مهم و برای تعیین مطل بازنفری ی شههری مسهکن مع ا،  ابتطا سهیاسهت    

شا ص          سی  سپس به برر شط و  شخص  شط. با تطعیق این  و مهم، یع ی رویکر ها و    م سکن پر ا ته  های کلی م

های اصلی و مهم مسکن، مطلی تحت ع وان بازنفری ی شهری مسکن       های مهم بازنفری ی شهری و شا ص  سیاست  

ه چ ط بعطی پر ا ته شههط که این وضههعیت با رویکر   مع ا ارائه شههط.  ر این پژوهش، به مسههکن به ع وان یک مسههال

سین  شا ص ( مطابقت  ار  به1397پور و همکاران )ح سکن را  ر  و بخش   یوری که  ر تحقیقات ننها  های کلی م

ب طی  های کلی مسکن  ر سه  سته تقسیم    های کیفی و کمی ع وان کر نط اما  ر پژوهش فعلی، شا ص کلی شا ص 

  لیل گستر گی و اهمیت مسائل مالی  ر شرایج فعلی است.فی، کمی و مالی. که این امر بههای کیشطه است. شا ص

ست    سیا سکن  ر بحث بازنفری ی  ر این پژوهش، مطابق با رویکر  پژوهش اهمیت  و   1های گاونرهای کالعطی م

سمانی    ست. همچ ین  ر بخش کیفی کالعطی، رویکر  پژوهش  2018) 3( و والی2009) 2سا سعی با مطالعه   ( ا تطابق ن

ستون    شطه وی  شا ص 2009) 4انجام  شطه با رویکر  پارکا (  ار .  ر  و  5های مالی کالعطی تا حطو ی رویکر  اتخاذ 

سائل بر کیفیت       2015) 6سوناب  سائل مالی، یع ی تاثیر این م شتر بر ج عه عمومی م ( تطابق  ار . العته  ر مطالعه ننها بی

پذیری مساکن تاکیط  ار  ولی  ر پژوهش فعلی، بیشتر بر  یین بو ن این کیفیت  ر جمعیتهای عمومی و تاثیر پامحیج

ست.            شطه ا سکن تاکیط  شکالت م سائل مالی بر م صی تاثیر م شخ سی      ج عه  شطه  ر پژوهش  ر برر رویکر  اتخاذ 

شا ص مالی    ر ( است.  2004) 8( و همچ ین پریموس2011و همکاران ) 7سون عسیاست اقتصا ی م طعق بر شیوه گی    

                                                 
1. Governa 

2. Saccomani 

3. Vale 

4. Winston 

5. Parka 

6. Sohnb 

7. Gibson 

8. Priemus 
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( اسههت.  ر شهها ص کمی اقتصهها ی، رویکر  پژوهش  ر  2017) 1اقتصهها ی، رویکر  پژوهش م طعق بر رویکر  ژئو

و   3( اسههت و  ر شهها ص کیفی اقتصهها ی، عملکر  پژوهش م طعق بر مطالعه کارنبی2015) 2تطابق کامل با یونسههال

 بو ه است.( 2015) 4نوریس

  گیرینتیجه. 5

مشههخص   محله مور  مطالعهتحلیل عاملی تاییطی، میزان انطعاق مطل ارائه شههطه با واقعیت فعلی  نزمون از یریق

صل از یافته . نتایج شط  شطه  ر پژوهش حاکی از نن بو  که  هاحا سکن    ،مطل ارائه  شهری م مع ا مور   برای بازنفری ی 

مع ا  ر محله جفره ماهی ی  بازنفری ی شهری مسکن  های مطل وضعیت شا ص   .تاییط بو ه و با واقعیت امر انطعاق  ار 

های مع ا اری پژوهش به این صههورت بو  که  ر  با توجه به یافته شهههر بوشهههر  ر  و سههیاسههت کالعطی و اقتصهها ی

شا ص             سج بو ، تمامی  ضعیت متو سی به بافت که  ر و ستر شا ص   ست کالعطی، به غیر از  ضعیت   سیا ها  ر و

های این  های کمی کالعطی  ر مجموع  ر مقایسههه با مجموع سههایر شهها ص ان شهها ص ر این می نامطلوب بو نط.

 ه طه کمی  های تشکیل سیاست یع ی کیفی کالعطی و مالی کالعطی،  ر وضعیت بطتری قرار  اشت ط.  ر میان شا ص      

ر محله نیز  و سههرانه اتاق  بو ه کالعطی، عمر ب اها،  ر بطترین وضههعیت قرار  اشههت. مسههاحت ب اها  ر محله کم   

ضایت  ست. ر شا ص  بخش نی سا تمان    ر  ستحکام  ضعیت     های کیفی کالعطی، ا شطت پایین و ایم ی ب اها  ر و ها ب

ست. از  یبر          شطه ا سی به بافت، مطلوب ارزیابی  ستر ضعیت   شته اما و شطه  ر بعط     مؤلفهبطی قرار  ا سی  های برر

اسههت. این  و عامل از این جهت  ر فرسههو گی مهم   کالعطی، هزی ه مصههرفی برای نمای بیرونی و  رونی سهها تمان

رسط و کیفیت ب ا   هست ط که هر چه هزی ه صرف شطه برای این  و عامل بیشتر باشط، ب ا  یرتر به مرحله فرسو گی می      

نیز  ر محله  ر شرایج  وبی قرار نطاشت ط و وضعیت ننها نامطلوب ارزیابی      مؤلفهبهتر می شو ؛ با این وجو ، این  و  

   ط.ش

شا ص          صورت بو  که تمامی  صا ی نیز به این  ست اقت سیا ضعی نتایج  ر  غیر از  ت نامطلوب بو نط بهها  ر و

های کلی، شهها ص کیفی   ر مقایسههه شهها صونقل که برای محله  ر وضههعیت مطلوب بو . شهها ص هزی ه حمل

ترین حالت قرار  ار . هزی ه صرف شطه برای استحکام و  وام ب اها  ر محله بشطت پایین بو ه و     اقتصا ی  ر بحرانی 

ساک ان محله، عماًل        باالیقیمت  هر گونه نوسازی و بازسازی را برای اکثر     مصالح سا تمانی  ر شراط بط اقتصا ی 

ساک ان محله بشطت باال بو ه و وضعیت     میزان هزی ه مسکن به کل هزی ه  انوار، برای   ساک ان غیرممکن کر ه است.  

ست.  ر     ساک ان محله رقم ز ه ا صرف مؤلفهنامطلوبی را برای  ساحت و تعطا  اتاق   های هزی ه  ها،  شطه  انوار برای م

   وضعیت نامطلوبی حکمفرما بو ه و کیفیت زنطگی ساک ان محله را تحت شعاع  و  قرار  ا ه است.

                                                 
1. Zhou 

2. Unsal 

3. Carnegie 

4. Norris 
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 ر محله وضهههعیت    مؤلفه ها، بطترین یول رونط پژوهش و اسهههت عاط از نن باتوجه به ایالعات بطسهههت نمطه  ر 

ست که     ستحکام ب اها ش ها  می ا ضطرار صورت ویژه و  بایط بهشو   پی ستحکام ب اهای محله     ا شو . ا ی به نن پر ا ته 

شرا  بشطت  ر وضعیت بحرانی قرار  ار  و مهم   ساک    یترین عاملی که سط راه بهعو  این   ان و ج است، وضعیت مالی 

ست.     قیمت سا تمانی ا صالح  سط بزرگ، می   از این های نجومی م شتن این  هایی را  ر قالب  توان یرحرو برای بر ا

ها و های تشههویقی که شههامل وام بهره یا حتی بالعوض به سههاک ان پیشهه ها  کر . عالوه بر ای بونه یرح های بیوام

گونه  این یور قطعبه مشارکت  ر سا ت نیز به ساک ان ارائه  ا .توان یرح های را  ر قالب امتیازهای  اص است می 

های   توانط محله جفره ماهی ی را  ر زمره محله  ها،  ر بهعو  شهههرایج و وضهههعیت کلی محله تاثیرگذار بو ه و می  یرح

 قرار  هط. بوشهر پیشرو  ر شهر

 عدم تعارض منافع

 وجو  نطاشته است. یشانا یبرا یتعارض م افع گونهیچپژوهش ه ینکه  ر انجام ا  ارنطیاعالم م یس طگاننو

 نامهکتاب

های جغرافیای انسانی،   پژوهش(. تحلیلی بر سامانطهی بافت فرسو ه شهری.    1391ن. ) زا ه، ع.، و ملکی، گ.ابراهیم .1

44(81 ،)217-234. 

نمونه ) های ناکارنمط شهههریپایطار بافتتعیین نقش رویکر  توسههعه اجتماع مع ا  ر نوسههازی (. 1397بابا انی، م. ) .2

شهر تهران    سازی محله تختی  شریه پژوهش و برنامه ( ، 1388-92سال های   -مور ی: نو شهری،  ن (،  32)5ریزی 

185-196. 

رشههته  . تعیین البوی بازنفری ی فضههای سههکونتی بافت تاریخی نمونه مور ی شهههر  هطشههت (. 1397ب اری، س. ) .3

 ی )گرایش مسکن(، تهران:  انشباه تربیت مطرس.ریزی شهرو برنامهجغرافیا 

شاورز، م. )  .4 سیر تحول مفهوم 1389پوراحمط، ا.، حعیعی، ک.، و ک شهری به ع وان رویکر ی نو     (.  سی بازنفری ی  ش ا

 .93-72(، 1)1فصل امه مطالعات شهر ایرانی اسالمی، های فرسو ه شهری.  ر بافت

محله  یمسههکن، نمونه مور  یتحفت هو یکر بافت فرسههو ه با رو یاءو اح یسههاززنطه(. باز1394) .ر. م ،پورزرگر .5

 .51-42 ،(37)12 ،باغ نظراصفهان.  یعارهجو

(. ارزیابی مفاهیم اسههالمی یراحی مسههکن، با هطف  1398پور، ر.، باللی اسههکویی، ن.، و کی نژا ، م. ع. )حسههین .6

 .48-21(، 3)6های معماری اسالمی، پژوهشفصل امه بازنفری ی  ر مسکن معاصر. 

 ر  یبافت فرسههو ه شهههر ی یبر بازنفر یطگذران اوقات فراغت با تاک یفضههاها یسهه جامکان(. 1390حسههی ی، ع. ) .7

 ارشط، تهران:  انشباه تهران.نامه کارش اسی. پایانیطریهمحله ق

  ساک ان  اقتصا ی  -اجتماعی هایویژگی بر تحلیلی .(1393) .س ی،عسکر  و ع.، .، سلطانی، م یی،قضا .، ع ی ی،حس  .8

سکن  ستهعان.  و نورنبا  نبا ه، فیروزنبا ، شیراز،  شهرهای  مور ی مطالعه مهر، م  و شهری  هایپژوهش و مطالعات ا
 .84-67(، 22)6 ای،م طقه
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. یز : شههههری و ناحیه ای  ریزی کاربر  مطل  ر جغرافیا با تاکیط بر برنامه        (. 1385نیا، ح.، و موسهههوی، م. ) حکمت  .9

 انتشارات علم نوین. 

 تفت شهر  مسکن  کیفی و کمی هایشا ص  تحلیل و بررسی  .(1384)ع.  م.، و زرافشان،  موسوی،  ح.، نیا،حکمت  .10

 .164-150 (،5)3 ای،ناحیه توسعه و جغرافیا نن. نتی ریزیبرنامه و

شا ص 1396حعیعی، ن. )مو ر، ا.، و کوهی ا م  .11 شهری با رویکر        (. ارتقاء  سو ه  سکن  ر بافت فر های کیفی م

 بارنفری ی پایطار شهری. همطان:  ومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سعز پایطار.

سکونتباه   یشهر  ی یباز نفر (.1395س. ر. ) ی،زک یعیرب  .12 : محله  ج  ینمونه مور  یرسم  ریغ یهامسکن مع ا  ر 

 . انشباه ه ر تهرانتهران: ارشط، یش اسنامه کارانیپا .چهار حصار کرج

تصههرف  ر  یتام  یهامسههکن و شهها ص یکالعط یفیتک ینارتعاط ب ی(. بررسهه1396) .ط یزی،و عز .ل رحیمی،  .13

-203(، 4)25 ای،م طقه – یشهر  یشو نما یاجغراف(. یهنبا  شهر اروم یل: محله وکیش اس  )مور  یننش یهم ایق حاش 

222. 

، فصل امه اقتصا  مسکن   های  اص. های تامین مسکن برای گروه (. حق مسکن  ر ایران: سیاست   1383)رفیعی، م.   .14

 .45-36، 36و  35

شهرها ) برنامه(. 1388ره ما، م. ر. )  .15 صول، معانی، تئوری ها، تجربیات و تک یک ریزی م ایق مرکزی  شهط:    (.هاا م

 انتشارات  انشباه فر وسی مشهط.

فرسههو ه   یهابافت یو نوسههاز یبهسههاز یبررسهه(. 1398ریاباری، س. ج.، و علیپور، س. خ. )یکتا، پ.،  سههلیمی  .16

- 149(، 2)11، های نو  ر جغرافیای انسههانینبرشفصههل امه ی ی. بازنفر یکر بر رو یطشهههر تهران با تأک 12م طقه 

161. 

س جش میز 1399جو، ف.، و  الطیان، ژ. )فر، م.، پاهکیطه، ا.، چارهشاهی ی   .17 شارکت (.  سازی   ان م های مر می  ر نو

 .172-153(، 48)13فصل امه نمایش محیج، های فرسو ه شهری )نمونه مور ی: بافت قطیم شهر کرمانشاه(. بافت

  یو مسکن شهر ینتوسعه زم یزیربرنامه یهایاستبر قواعط و س ی(. مرورو1396م. و رضازا ه، س. م. ) ی،صراف   .18

 .167-130، 47 ی،شهرساز یجستارها(، یفرسو ه شهر یهانابسامان و بافت یبر نواح یط)با تاک

شهری فره گ مع ا: تاملی بر بن مایه 1390لطفی، س. ) .19 شریه ه رهای   های فره بی و ک ش بازنفری ی. (. بازنفری ی  ن

 .62-49(، 45)3معماری و شهرسازی،  –زیعا 

  ی ر په ه ج وب یطیمح یفرسههو ه و بهسههاز یهابافت ءایاح کر یبا رو یشهههر ی یبازنفر (.1396) .ج ،محمطپور  .20

 تهران. یشهر ار ،یشهر تیریمط یها و ارائه راهکارهاچالش شیهماتهران:  .(9م طقه ) ینزا 

 یطم تخب استان کر ستان با تأک یبافت فرسو ه  ر نقاط شهر یابیو ارز یل(. تحل1394ف. ) ی ی،حس . وا ی،محمط  .21

 .200-179 ،(27)7ی، او م طقه یشهر یهامطالعات و پژوهش. بر مشکالت بخش مسکن

. بررسی وضعیت موجو  مسکن مهر و ارزیابی امکان اجرای این پروژه  ر محطو ه  (1392. )ب ،مرا ی ناصر انی   .22

 .5-12، (5)2 ،مطالعات محیطی هفت حصار(. بافت فرسو ه )مطالعه مور ی: شهر کرمانشاه
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ضرنژا ، پ  .س ی ی،گلچ ا.، ی،مرا   .23 شا ص  یرس  یقیتطع یابی(. ارز1397) .و   شهر    یهاتحول  سکن نقاط    یم

 .66-51(، 30)8 ی،ام طقه یزیفصل امه برنامه ر(، 1345-1390 وره ) یی یراناستان کر ستان و کشور ا

 رنمط شهری   های کمهای تأمین مسکن گروه (. ارزیابی و پایش سیاست  1398خ. ) ،بزی.، ج ،میرکتولی ا.، ،معمری  .24

،  ریزی شهرهای جغرافیای برنامهپژوهش (،نهای پایطاری مسکن )مطالعة مور ی: مسکن مهر گرگااز م ظر شا ص 

7(4 ،)723-741. 

سته کوچه تعریز   (. 1395نعلع طی، م. )  .25 شهری محله را سی   نامه کا. پایانبازنفری ی  ش ا شط ر شباه ه ر  ار ، تعریز:  ان

 اسالمی تعریز.

شهری؛ مطالعه    1391نوریان، ف.، و نریانا، ا. )  .26 شارکت عمومی  ر بازنفری ی  (. تحلیل چبونبی حمایت قانون از م

 .27-15(، 2)17معماری و شهرسازی،  -نشریه ه رهای زیعامور ی: میطان عتیق اصفهان. 

ترین عوامل مؤثر  ب طی مهم(. ش اسایی و اولویت  1399ه، س.، و علیزا ه، ا. ص. )زا زا ه قلعه جوق، ف.، ابیهاشم   .27

شعر  برنامه  شهر ماکو(.      ر پی سو ه )مطالعه مور ی:  شهری  ر حوزه بافت فر صل امه علمی پژوهش  های مطیریت  ف
 .154-137(، 40)11ریزی شهری، و برنامه
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