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 چکیده

به  یيروستا یهااز مهاجرت یمیعظ لیمنطقی باعث سهای اخیر، نبود روابط شهر و روستا در يك بستر متوازن و در دهه

اکثر شهرهای ايران  به طوری که .شده است گريد یاز سهو یزيو برنامه ر تيرينظام مد یطرف و ناکارآمد كيشههرها از 

های ناتوانی را در بدنه خود به همراه  یر بوده و بافتبا معضهههلات اجتماعی، ااتيهههادی و زيسهههت م یطی اادی  ريبان

هدف  باشد.ها میاولیم اادام اسهاسهی در راسهتای ساماندهی و توانمندسازی آن يیها. شهناسهايی ینیم م دودهاندشهتهدا

از ايم ت قیق است.  زيکلانشههر تبر 14منطقه یشههر ینيبازآفر ازمندیم لات ن یبندتيو اولو يیشهناسهاپژوهش ااضهر، 

 یيهات لیلی می باشهد. که با استياده از شاخ -از نوع کاربردی و از ایث ماهیت و روش از نوع توصهیيی ،ل اظ هدف

ها و م لات مخاطراتی مبادرت به شههناسههايی م دوده -در ابعاد مختلف اجتماعی، ااتيههادی، کالبدی و زيسههت م یطی

های شهری و برای بلوک 1911مرکز آمار در سال نیازمند بازآفرينی نموده اسهت. داده های باار رفته ز طريق سهرشهماری 

و  GISهمچنیم از داده های ماانی مربوط به طرح توسهعه و عمران منطقه شههری تبريز اخش شهده است. بديم منظور از 

استياده شهناسهايی و اولويت بندی م لات نیازمند بازآفرينی  برای( AHPترکیب آن با مدل فرايند ت لیل سهلسهله مراتبی 

های ااتيههادی و دسههترسی به فضا-نتايج نشهان داد که بیم برخی از م لات شههر تبريز از ایث شهرايط اجتماعی  رديد.

که به ترتیب م لات م مديه، رضهوانشههر و شربت زاده م لاتی با بیشتريم  خدماتی شهااف عمیقی ايجاد  شهته اسهت.

ها، های اجتماعی نسهبت به سهاير شاخ دند و شهاخ فراوانی فضهاهای ناکارآمد و نیازمند به بازآفرينی شهناسهايی شه

 اند.بیشتريم اثر شاری را در شناسايی م لات داشته

 تبريز 14منطقه م لات شهری،  بازآفرينی، توانمندسازی، ها:کلیدواژه
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 مقدمه .0

تنزل ااتيهادی در مناطق شههری در سهی سهال اخیر باعث پیامدهای اجتماعی و اطبی شههدن فضا و م رومیت 

های داخلی و مناطق اری از اومهیبسهیاری از مناطق شههری شهد به طوری که انعاای ايم موضوع را امروزه در بس

از برخی  .(19، ص. 1441، 1 تالم مرکزی شههرها و در مناطق خودرو و ااشهیه نشیم پیرامون شهرها می توان يافت

ی اادام به مديريت تغییر و باززنده سازی و کشهورها برای رف  ايم معضهلات و ترمیم تخريب ها و زوال بافت شههر

تجديد ایات شهرها و يا بخش هايی از شهرهايشان نموده و روياردهای مختليی را در تئوری و عمل تاکنون تجربه 

ها در مهمی از آن شهای بازمانده از توسعه شهر  که بخبه بافت هتوج (.11 ص. ،1919، اند ب رينی و هماارانکرده

وی ر شت پیضلاتريم معها، يای از مهمماند ی آنمشال عقب یو ات (انددهاری شش بافت فرسهوده نامکشهور ما 

ال جبران  است و بازآفرينی شهری، به عنوان بخشی از راه توسعه کشورهای دراال بالاخ ن و اکل شههرهای جه

در هر کشور تجريات بازآفرينی شهری  (.191ص.  ،1914 شيیعی و مراديان،  شودماند ی، در نظر  رفته میايم عقب

های م لی در بافت تاريخی، اجتماعی و ااتيههادی و فیزيای تياوت داشههته که بخش عمده ای از آن به دلیل تياوت

هايی نیز در مسايل و مشالاتی که شهرها با آن های شهری داشته است ولی شباهتبوده که ارتباط عمیق با سهیاست 

 (. 99، ص. 1419و همااران،  1 کوچ اندال ها برای رف  ايم مشالات داشتههدست در  ريبان اند و را

های بازآفرينی صرفاً بر بازسازی ااتيادی و فیزيای داخل شهرها متمرکز شده بود اما از دهه ، پروژه1114تا سال 

هبود فعالیت ااتيادی و بدر سراسر اروپا، ايم رويارد با رويارد توسعه مجدد شهری پیوند خورد به طوری که  1114

ايم عامل ضمم ايم  .(14، ص. 1411، 9 کلانسونیو و دياسون کندم یط با عناصر اجتماعی و فرهنگی ارتباط پیدا می

سوی   ردد، ازهای مختلف شهری مطرح میپشيرتر شهده و ب ث ارتباط بیم جنبهکه فرآيند توسهعه شههری انعطاف

ها بیم کنشههگران شهههری از طريق مشاکره فراهم ا جهت تقسههیم مسههئولیتانداز اسههتراتژيك مشههترکی رديگر یشههم

 .(111، ص. 1419، 4 آلپوپی و مانول نمايدمی

 پیشرفت به استناد با تنها است، شهده تبديل شههری سهیاسهت برای مهم ابزاری به که شههری، هایم له بازآفرينی

 ارديرو كي داريپا یشهههر ینيپروژه بازآفر .(1ص. ،1411، 1 کرکماز و بالابان نیسههت توضههی  اابل شهههرها فیزيای

 طیو هم  با تمرکز بر بهبود م  ردی  یرا در نظر م یو ااتيهههاد یاجتماع ،یايزیف یاسهههت که هم جنبه ها اپاریهي

، 1441و همااران،  6کند  مك دونالد یم جاديموجود ا یشهر یرا از پروژه نوساز داريپا یجامعه شههر كي ،یايزیف

 یايزیف طیو م  شودیم یبازساز یمنطقه شهر یااتياد گاهيپا ،یشهر داريپا ینيبازآفر یبرا م،يعلاوه بر ا .(11ص.

فعال  يیارا به فض یمنطقه شهر جهیو در نت ابديیبهبود م یو صهنعت به منطقه شههر تیباز شهت جمع یارتقا یبرا

                                                 
1  . Tallon 

2. Couch  

3. Colantunio & Dixon 

4. Alpopi & Manole 

5.Korkmaz and Balaban 

6. McDonald  
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 یبرا زوریکاتال كيبه عنوان  تواند یاالت، مرکز شهر م مي(. در ا145 .، ص1411و همااران،  1 کوکولو کندیم ایاا

با  توانی(. و م91 ، ص.1419و همااران، 1وزی هکندیعمل م یو کالبد یااتيهههاد ،یابعهاد مختلف اجتمهاع یایهاا

رو به زوال باز رداند  آواد و  هایبافت ميدوباره را به ا اتیمنطقه از شهر ا ميدر ا ديجد یکارکردها جاديا اي یمعرف

صهاً کلانشهرها در بدنه خود که امروزه اکثر شههرهای ما، مخيهوآنچه که مسهلم اسهت ايم(. 9 .، ص1411، 9انگج

کنند که دلايل متعددی سههبب ايجاد ینیم فضههاهايی  شههته اسههت. اما در ايم م لات ناکارآمد و ناتوانی را امل می

ود ی، به دلیل فرسکه برند به طوریاز هموطنان ما در وضهعیت زيسهتی بسهیار دشهواری به سر می ها بسهیاریبافت

 سیساتأسهواره، ت دسهترسهی نامناسهب و ريزدانه و بافتمعابر نيوذ ناپشير  و برخورداری نامناسهب از بناهای ناپايدار

 لشا هدف پژوهش ااضههر، .رندااتيههادی پايینی دا ارزش م یطی و پشير،های شهههری آسههیبخدماتی و زيرسههاخت

کلانشهر تبريز به طور  14. منطقه اسهتها آن تبريز به منظور توانمندسهازیشههر  هدف بازآفرينی لات مشهناسهايی 

آيد که شااف عمیقی بیم آن و برخی مناطق ديگر ايجاد  شته است موردی منطقه م روم و ناکارآمدی به اساب می

کالبدی دارای وضعیت ناهمگون و آشيته بوده و -آن از ایث ساختار اجتماعی که برخی م لات موجود دربه طوری

قر ف، اجتماعی وکالبدی در ابعاد مختلففقر شهههری اغلب سههاکنیم آن از درآمد و شههغل مناسههبی برخوردار نیسههتند. 

 د.طلبرا می بازآفرينی پايدار اصلاح وضعیت و منجر به زوال ايم بافت شده و ضرورتااتيادی ساکنان، 

ای و ملی  م یطی در مقیای شهری، منطقه بازآفرينی شههری شهامل ابعاد اجتماعی، ااتيهادی، کالبدی و زيست

که طوریشود، بهمیمجموعه ااداماتی اسهت که به ال مسايل شهری منجر  شهامل (.11 ، ص.1411 ،4 زابیم اسهت

به عنوان  و(. 15، ص. 1441، 1 رابرتزکندبهبود دائمی در شهههرايط ااتيهههادی، کالبدی، اجتماعی و م یطی را فراهم 

 یشهههر ینيهدف بازآفر(. 911، ص. 1411، 6اند کارادر نظر  رفته شههده داريتوسههعه پا یدر راسههتا يیهااسههتیسهه

 یساختمان ها و فضاها یبازساز بزرگ و اییدر مق ینوساز یهاتوسط پروژه افتهيزوال  یشهر یهابافت یبازساز

، 1411و همااران،  5 پلی سلیا است یشهر مشالاتاسهت که به دنبال ال  یا اپاریهيو اادامات جام  و  یشههر

 .(156 .ص

 ،یناست که به مشالات ف یدرون شهر یندهايو فرآ هااستیاادامات، س یبرا ینيبازآفر ،یشهر داريپا ینيبازآفر

 یهاستمیسهه یطیم سههتيز تیيیخطرات و بهبود ک ،کاهش اثرات یمرتبط با هم برا یااتيهاد-یو اجتماع يیفضها

ااتياد  تری همچونبا مبااث  ستردهو  (.1، ص. 1411، 1 اوربم اکت پردازدیم هايیو دارا یسهبك زند  ،یشههر

                                                 
1. Coccoloa  

2. Hughes  

3.Awad & Jung 

4. zabin 

5. Roberts 

6. Carraa  

7. Pellicellia  

8. URBACT II 



  شمارۀ یهارم                                          مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                         114

 

، 1مادونالد  کنند سروکار داردنشیم زند ی می کسهانی که در م لات فقیرراابتی، کیيیت زند ی به خيهوص برای 

 ارزشمند عناصهر و بافت از نگهداری و ايظ به شههرها تاريخی هایبافت با مواجهه در رويارد ايم .(11 ص. ،1441

 به تاريخی، م یط به توجه همچنیم و هاارزش به توجه در نگریجام  اياظت، نويم رويارد ايم در دارد.  رايش آن

 و ابراهیمی نژاد  است مطرح م وری اصهول منزلة به عظیم فرهنگی منب  يك نیز و اجتماعی و ااتيهادی ثروت عنوان

آل بازآفرينی شهری مشتمل بر فرموله کردن اهداف مداوم عملارد است و به صهورت ايده (.11 ص. ،1915 نژداغی،

  (.49 ص. ،1414 ،1 کیرنز استپشيرآن ماانهای اجرايی و بازنمايی مداوم  اجرای آن از طريق برنامه

خ به نظر  رفتم تجربیات  ششته و اعتقاد راس ههها دررويارد بازآفرينی شهری با اتاا به اصول توسهههعه پايهههدار ب

سوی ديگر یاریوب نظری و عملی  های آينههههده ازو با نگاه به یالش عدم پاسهخگويی روياردهای ابلی از ياسو

 ها ارائهها از انواع ناکارآمدیآن رفهت کامهلمنظور برون های فرسوده بههههای شهری در بافتباهدف رف  ناکارآمدی

یوند میان بازآفرينی با ميهوم توسهعه پايدار مستلزم پ . در ايم راسهتا(65 ص. ،1911 يعقوبی و شهم،، شهده اسهت 

پشيری ااتيادی بر دوام  -آوری، عوامل م یطیتاب اجتمهاعی بهر پايهه-براراری موازنه منطقی میان عوامهل م یطهی

 (.11 ص. ،1914  شماعی، بودن است نيهيانهااتيادی بر پايه عهدالت م هوری و م - و عوامل اجتماعی

 مرمت و بهسهههازی و خر درأا توجه به اهمیت مسهههائل شههههری و رويارد بازآفرينی به عنوان يك شهههیوه متبه 

ها به سهازی بافت های ناکارآمد، ت قیقات متعددی در داخل و خار  کشهور صورت  رفته که به برخی از آنتوانمند

زيست ااتيادی، اجتماعی،  شهری پايدار بازآفرينی در مؤثر عوامل( 1911  و همااران فنی ردد. اختيهار اشاره می

 بالاتريم دارایمديريتی عامل  نمودنهد و بهه ايم نتیجه رسهههیدند که  بررسهههیرا  مهديريتی( و کهالبهدی م یطی،

( 1911  ويسههی و همااران .اسههتمقدار  کمتريمدارای  م یطیزيسههتعامل  و بافتبازآفرينی روند در اثر شاری 

 کالبدیارتقای، ااتيادیرونق و پايدار شهری بازآفرينی در پتانسیل دارای شاخ  را مهمتريم یعاجتما شهرايط بهبود

که بیم  دادندنشههان ( 1916  نيههیری و سههالاری نیا. های بعدی ارار دارنددر رتبه م یطیزيسههت شههرايط بهبودو 

های فرسههوده شهههری رابطه ی بازآفرينی بافتهامیزان مشههارکت موثر مردم در طرا فضههايی و متغیرهای اجتماعی،

 ميهوم کاربرد ياپاریه، رويارد که بهه ايم نتیجه رسهههیدند(، 1919   رينی و هماهارانب .دارد داری وجودمعنی

 و هاليهؤم اهم از ماان، ا، و م لی هويت بر دولتی، تأکید و خيههوصههی هایبخش همااری در مشههارکت

به ايم نتیجه رسیدند که (، 1419  9و کم زهای .اشندبپايداری اجتماعی می اولويت با پايدار شهریبازآفرينی معیارهای

عه های توسو به کسب و کارشان جايگاهی داده و در پلان های مشهبی و اومیاالیتهای زند ی به شهیوهبايد دولت 

 یزيرعامل در عناصههر برنامه ميترمهم یشهههر طیم  نشههان دادند که( 1411  4اواد و جانگ .نظر نمايد مجدد تجديد

 ی در رتبه بعدی ارار دارد.فرهنگ -یاجتماعهای شهههاخ و   ی در رتبهه دومااتيهههاد یههابخش میبرتر و همچن

                                                 
1. McDonald 

2. Kearns 

3. Zhai & Kam 

4. Awad & Jung 
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 جيبه نتا یابیدسههت یبرا یشهههر ینيبازآفر یهاپروژه در یاجتماع یاز نوآور یژ يو نه( 1411  و همااران 1فیوريدو

 ،یانانس یازهاین یارضا ،یانسههجام اجتماع ،یهماار ،یها، روابط اجتماعشهباه که کندیکمك م دارتريو پا رتریفرا 

 یهاکه پروژه ( نشان دادند1411 1البنز و هماارانی است. ريپشاییو مق ،یداريپا ،یتوانمندساز ،یزند  تیيیبهبود ک

 (،1411  9کانتی سلی کنند.  كيمدت ت رانیرا در کوتاه مدت تا م یم ل یتوانند رشهد ااتيادیم یشههر ینيبازآفر

ی فرسهوده با مشهارکت مردم، اثربخشهی مضاعيی در آ اهی شهروندان نسبت به هادهد که بازآفرينی بافتنشهان می

، 4یوان راک تغییر کیيیت م یط زند ی داردها در های آنا و توانمندیه و ضرورت شناخت پتانسیلاقوق شهروندی 

 های آماری و با استياده ازدر سط  بلوک نوآوری پژوهش ااضر شناسايی م لات نیازمند بازآفرينی (.11، ص.1411

GIS ها ها در سههط  بلوکهای نیازمند بازآفرينی در هر يك از شههاخ نمايد و بافتبوده که مطالعه را کاربردی می

  های مورد نظر اادام به اصلاح و ارتقای م لات نمود.توان با مداخله در بلوکمی شناسايی شده و

  روش شناسی. 1

ه ک باشد.ت لیلی می -پژوهش ااضر از ل اظ هدف از نوع کاربردی و از ایث ماهیت و روش از نوع توصیيی 

کالبدی و زيست م یطی مبادرت به های در دسهتری برای ابعاد مختلف اجتماعی، ااتيادی، با اسهتياده از شهاخ 

 يقرفته در ايم ت قیق عمدتاً از طرکارههای بها و م لات نیازمند بازآفرينی نموده اسهههت. دادهشهههناسهههايی م دوده

های ماانی مربوط به طرح توسعه و های شهری و همچنیم از دادهبرای بلوک 1911سهرشهماری مرکز آمار در سهال 

های بازآفرينی و عمدتاً از شرح خدمات طرحها رای  ردآوری شاخ ب ش شهده است.عمران منطقه شههری تبريز اخ

استياده  رديده  ،های جامعی که توسهط شرکت مادر تخييی عمران و بهسازی شهری ايران تدويم شدهیاریوپ

 است.

 
 . مدل مفهومی تحقیق0شکل

                                                 
1. Figueiredo  

2. Albanese 

3. Conticelli 

4. Rokiwan 
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ايم های عون ابم علی ارار  رفته اسههت.  انه شهههر تبريز بوده که در مجاورت کوه 11يای از مناطق  14منطقه 

آباد، م مديه، شربت زاده، دوه یی، شالچیلار، امیر های رضهوانشهر، بهممم له عرفی بوده که به نام 14منطقه شهامل 

عیت ايم جم 1911طبق سهرشهماری رسمی نيوی و مسام سال  ند.هسهتخیز، کشهتار اه، امیر باغی و ارم معروف 

اکم بالای جمعیت در ايم منطقه که ايم خود  ويای تر هاتار است. 14/1191 ت آنمساا و نير بوده 115499منطقه 

   باشد.می

 

 
 مطالعاتیمورد موقعیت محدوده  .1شکل

 هایافته. 3

بندی ها به روش اطعی مبادرت به تهیه نقشه پهنههای معیار و استاندارسازی آنپژوهش بعد از ايجاد نقشهدر ايم 

های آماری مرکز آمار بوده که از ایث های ماانی ايم ت قیق عمدتاً بلوکداده .ت قیق  رديد معیارهایفقر در ابعهاد 

 بود. 444/4هندسی زمیم مرج  شده و با استياده از نقاط کنترل زمینی ص ت سنجی شدند که خطای آن کمتر از 

 معیارهای اجتماعی .3.0

ای تراکم جمعیت، درصد مهاجرت، درصد جوانی جمعیت، بعد ههای معیار مربوط به شاخ در ايم بخش نقشه

تماعی ها به تولید نقشه فقر اجسازی آنها تولید و متعااباً پ، از استانداردسهوادی در سط  بلوکخانوار و نسهبت بی

ا فقر ب با توجه به نقشه فقر ايجاد شده، م لات رضوانشهر، م مديه، بهمم آباد و شربت زاده، م لات مبادرت  رديد.

های با درصد دارای بلوک 51/51به ترتیب م له م مديه با داشتم که طوریهاجتماعی خیلی بالا اابل مشاهده است. ب

درصد بلوک دارای فقر اجتماعی  11/54آباد با دارای بیشهتريم میزان فقر اجتماعی و سپ، م له بهمم ،فقر اجتماعی
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های فقرنشیم در مراتب درصد بلوک 11/16درصد و  11/65ربت زاده با دوم و نهايتاً م لات رضوانشهر و ش رتبهدر 

 بعدی ارار دارند.

 

  

  

  
 هادر سطح بلوکدخیل در فقر اجتماعی های اجتماعی های معیار مربوط به شاخص. نقشه3شکل

 

 معیارهای اقتصادی .3.1

 ،استیجاری، درصد کار ران سادههای هبیاار، خانجمعیت  بار تايل خال ، درصدهای  از شاخ در ايم بخش

ه با توجه به نقش. آماده شدبندی معیار و پهنههای استياده  رديده و نقشه درصهد خانوارهای دارای خوردوی شخيی

و  اند اما هستههای با فقر ااتيادی خیلی بالا و بالا در بسیاری از م لات منطقه پراکندهتولید شهده در ايم اسمت پهنه
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 آباد، م مديه و امیرخیز هرباشد. م لات بهممآباد میکانون تجم  آن بیشتر شامل م لات م مديه، امیر خیز و بهمم

 .را دارندهای با میزان فقر ااتيادی بلوک بیشتريمدرصد  11درصد و  14/49درصد،  61/11کدام به ترتیب دارای 

 

  

  

  
 های اقتصادی دخیل در فقر اقتصادی شاخصهای معیار مربوط به . نقشه0شکل

 

 معیارهای کالبدی .3.3

های درصد واادهای مساونی با ميال  کم دوام، درصد ريزدانگی، در ايم بخش در ابتدا با اسهتياده از شهاخ 

ار و های معیهای نوساز مبادرت به ايجاد نقشهدسهترسهی به معابر شهريانی، الگوی بافت شههری و درصهد ساختمان

 با ارزيابی نقشهه تولید شده در ايم اسمت ها  رديد.بندی فقر کالبدی در  سهتره بلوکها و پهنهازی آنسهاسهتاندارد
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های زاده ااوی بیشتريم تعداد بلوک و م دوده در پهنهشود که سه م له رضوانشهر، م مديه و شربتمشهخ  می

باشهههد و م له درصهههد می 11/ 19ر کالبدی در ايم م له های با میزان فقکه بلوکبا فقر کالبدی هسهههتند. به طوری

بعدی ارار  هایرتبهر در یفق هایدرصد بلوک 41/91و م له م مديه با داشتم  کدرصد بلو 15/41زاده دارای شربت

 دارد.

 

  

  

  
 هاهای کالبدی دخیل در فقر کالبدی در سطح بلوکهای معیار مربوط به شاخص. نقشه5شکل
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 محیطیمعیارهای زیست .3.0

های دسههترسههی به فضاهای سبز، فاصله از  ورستان، فاصله از های معیار مربوط به شههاخ در ايم بخش نقشهه

قر ها به تولید نقشه فها تولید و متعااباً پ، از استانداردسازی آن سهل و سهازندهای زمیم شهناسهی در سهط  بلوک

زاده ،کشهتار اه و امیرخیز بیش از ساير م لات از بعد م لات شهربت بر ايم اسهای مبادرت  رديد.م یطی زيسهت

های درصد بلوک 11زاده و کشتار اه با پشير هستند. طبق م اسبات انجام شده م لات شربتم یطی آسهیبزيسهت

های با میزان وضهههعیت بلوک 14/19م یطی در رده اول و سهههپ، امیرخیز با دارای وضهههعیت نامسهههاعد زيسهههت

 طی نامساعد در مرتبه دوم ارار دارد.م یزيست

 

  

  

 

 محیطی محیطی دخیل در فقر زیستهای زیستهای معیار مربوط به شاخص. نقشه0 شکل
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 سول ها استياده شده استدهی به شاخ برای وزن( AHPفرايند ت لیل سلسله مراتبی   یری ماز تانیك تيمی

باشهد بهتر اسهت در اضاوت ها تجديد نظر 1/4ینانچه میزان ناسهاز اری بیشهتر از سهاعتی،  (.1441، 1تودز و يگیتر

 49/4با میزان ناسهههاز اری کمتر و  Export Choice ردد. در ايم ت قیق تمامی ايم مقايسهههه ها در م یط نرم افزار 

 صورت  رفته است.

 

 
 وزن معیارهای تحقیق  .7شکل

 

و  155/4بیشتريم تأثیر شاری و شاخ  ااتيادی با  465/4با های اجتماعی وزن شهاخ  AHPبر اسهای مدل 

بندی م لات نیازمند بازآفرينی تأثیر امتیاز در اولويت 411/4م یطی با و شههاخ  زيسههت 16/4کالبدی با  شههاخ 

 اند.داشته

 بندی محلات نیازمند بازآفرینیپهنهها و ایجاد نقشه تلفیق نقشه .3.5

های کلانشهر تبريز، در ابتدا لايه 14های نیازمند بازآفرينی در سط  منطقه م دودهدر جهت شهناسهايی م لات و 

ید در آن اسمت تول  شاری شده در داخل هر يك از ابعاد یهار انه با همديگر تليیق  رديده و نقشه فقر شهریارزش

ااتيههادی، کالبدی و زيسههت  بندی شههده در ابعاد یهار انه اجتماعی،های پهنهبا ترکیب نقشههه رديد و در نهايت 

ها، یق نقشهها و تليبا توجه به وزن شاخ  .شدشهری ايجاد م لات نیازمند بازآفرينی بندی نقشه نهايی پهنه ،یطی م

 ند. یرهای دوم و سوم ارار میزاده به ترتیب در اولويتم له م مديه در اولويت اول و م لات رضوانشهر و شربت

                                                 
1 . Sule Tudes & Yigiter 

0.467

0.277

0.16

0.095

اجتماعی

ااتيادی

فیزيای

…زيست 
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 های نیازمند بازآفرینیبندی محلات و محدودهنقشه پهنه. 1شکل 

 بحث. 0

تبريز از ایث  شهر است.نی تريم نتايج شهرنشینی معاصر، پیدايش و  سترش م لات نیازمند بازآفرييای از مهم

ات سی و ارزيابی وضعیت م لربرای بر مستثنی از ساير شهرهای کشور نیست. ،داشهتم م لات و فضهاهای ناکارآمد

های متعدی در م یط انه آن انتخاب و با استياده از شاخ   11 تبريز از بیم مناطق 14موردی منطقه  طوربهايم شهر 

GIS  های شهههاخ  ازنظردهد که نتايج پژوهش نشهههان میسهههازی م لات آن اادام  رديد. و مدل لیوت لهيتجزبه

 دارای فقر اجتماعی بالا هستند و بیشتريمآباد، رضهوانشههر و شهربت زاده اجتماعی، به ترتیب م لات م مديه، بهمم

نشههیم است بالا بودن در هر سهه م له که جز  م لات ااشههیه .اندهای فقیر را به خود اختيهاص دادهدرصهد بلوک

مهاجرت به ايم نقاط منجر به افزايش تراکم جمعیت، جوانی جمعیت شده است و به دلیل شرايط ااتيادی مهاجريم 

، نیز از ل اظ ااتيادی کهیطوربهبدون ت يهیلات کافی اشهتغال غیررسهمی و موات دارند  اغلب در سهنیم پايیم و

 هسط  پايیم ااتيادی را دارد. در م ل جهیدرنتبیشهتريم نر  بیااری و درصهد کار ران و آباد، م مديه م لات بهمم

 های مرکزی شهر و وجود مغازه وارار  رفتم در اسمت نشینی وجود دارد که به دلیلبیشهتريم درصد اجاره زیخریام

به ترتیب بیشههتريم فقر ااتيادی را دارند. از ایث معیارهای  باشهد که ايم م لاتاصهناف مختلف در ايم بخش می

م بودن در نشیبه دلیل ااشیهرضوانشهر نشهیم و فرسهوده است و ريزدانگی ويژ ی غالب مناطق ااشهیه، نیز کالبدی

ها و نقطه اتيههال منطقه به فرود اه اسههت، بافت میاديم خروجی شهههر به شهههرسههتان نزديای میدان آذربايجان که از

 دوام باعث افتهايی از منطقه اسههتياده از ميال  کمدوامی دارد و علیرغم نوسهاز بودن اسهمتريزدانه با ميهال  کم
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ق فرسوده درون منطقه که جز  مناطزاده و م مديه در اولويت اول و شربتپايداری م یط شده است و از ايم ایث 

به  یزو امیرخ کشتار اه، زادهم یطی، شربتهای زيستاند. از ل اظ شاخ های بعدی ارار  رفتهدر اولويتهسهتند، 

ارد. ارار د ، در اولويتروداوری یای يا مهرانشناسی و نزديای به رودخانه دلیل نزديای به  سل و سازندهای زمیم

 به ترتیب م لات م مديه، رضوانشهر و شربت زادهدهد که اعمال وزن هر شاخ ، نشان میها با نتايج تليیق نقشهه

اجتماعی های شاخ  و رينی شناسايی شدند.م لاتی با بیشتريم فراوانی از ایث فضاهای ناکارآمد و نیازمند به بازآف

های اخ شهای کالبدی در رتبه دوم، اند میزان تأثیر شاری شاخ بیشهتريم اثر شاری را در شناسايی م لات داشته

ژوهش نتايج پژوهش ااضر با نتايج پ اند.م یطی کمتريم تأثیر را داشتههای زيستااتيهادی در رتبه سوم و شاخ 

 زهای و کم(، 1411  کانتلی سلی(، 1411  و هماارانفیوريد ( کاملاً همسهو و با پژوهش 1911  ويسهی و همااران

و همچنیم با پژوهش فنی و های اجتماعی ( از ل اظ اثر شاری بالای شههاخ 1916  نیا(، نيههیری و سههالاری1419 

 در شهناسايی م لات نیازمند بازآفرينیم یطی های زيسهت( که ااکی از تأثیر شاری پايیم شهاخ 1911  همااران

 العه آواد و جانگها در مناطق نیازمند بازآفرينی با مطولی از ل اظ وزن و اهمیت شهههاخ  باشهههدهمسهههو می دارد،

ها سعی شده تا نقش عوامل کالبدی در بازآفرينی م لات بررسی  ردد . در بقیه پژوهشباشد( غیر همسهو می1411 

در م لات  يیاتنهبها ر عوامل کالبدی را اما  که با توجه به نقش پايیم عوامل کالبدی، با پژوهش ااضر همسو نیستند.

در م له  ،مثالعنوانبه بريم.ها با متوسط شهری پی میهای کالبدی موجود در آنمطالعه کنیم به اختلاف فااش سرانه

م کاربری فضای سبز، سرانه اي نهیدرزميا  از متوسط شهری بوده و ترميیپابرابر  1/1م مديه سهرانه کاربری مساونی 

، که از باشدمیمرب  متر 4/1ادود  تبريز که متوسط شهریمرب  بوده در االیمتر 14/4کاربری در م له م مديه برابر 

  .( همسو است1914  ايم ایث با پژوهش پوراامد و همااران

 گیری. نتیجه5

هايی که امروزه نیازمند بازآفرينی و اایا مجدد هستند معمولاً دهد که اکثر بافتهای ت قیق نشان میتوجه به يافته

 د که عمدتاً توسطنشینی هستنای از زمان جز  مناطق مرکزی شههر و هسهته اولیه آن بوده و يا مناطق ااشهیهبرههدر 

 .دهندبخش مهمی از شهر را تشایل می هامروز و نیروهای مهاجر از روستاها و يا شهرهای کویك اندام شال  رفته

 ،ها علاوه بر مطالعات همه جانبه موردیارآمدن سههاختم آنها به منظور پويائی و کمداخله در ايم بافتکه اقیقت ايم

همیم  بر .طلبدم لات هدف را می ساکنیم خودهای دولتی و خيوصی و ای از ار اننیاز به مشارکت طیف  سترده

ند به شرح باشای پژوهش میهپیشنهاداتی یند که ماايل ت قیقات میدانی و برخاسته از ت لیل فضايی داده اسهای

  ردد:ايراد میزير 

 ایهای رفاهی و خدماتی در مقیای م لهايجاد و افزايش سرانه کاربری 

 تواند در متعددی که می هایاندازی شغل و ارتقا  درآمد ساکنیم م لات هدف با استياده از اهرمايجاد و راه

 ايم عرصه وجود داشته باشد.
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  بر زاری و  آموزشتبهديهل خیل عظیمی از کار ران سهههاده م لات به کار ران ماهر و نیمه ماهر از طريق

 متعددهای دوره

 در  1144فراهم آوردن تسههههیلات مسهههام و در عیم اال باار  یری مقررات ملی سهههاختمان و آئیم نامه

 راستای ساخت و ساز مسام  با هدف ارتقا  سط  کیيیت مساکم م لات.

 از طراای تا نظارت و ارزشیابی  های توسعه شهریدر پروژه مشارکت و سهیم کردن ساکنان م لات هدف

 ها.طرح

 های فعال، با توجه به ساختار جوانی جمعیت در م دوده م لات. یری از نیروی جوان در االب  روهبهره 

 تی برای ال مشالات م له و ارکت در جهت تشهایل  روه فار و هم انديشهی م له، در بستری مشارک

 ساماندهی آن.
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