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 9(شهر اصفهان 91منطقه ناکارآمد 

 انشگاه پیام نور، اصفهان، ایرانالهام ایزدفر، مدرس جغرافیا و برنامه ریزی شهری، د
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 شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانسیمین توالئی، دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی 

 محمد سلیمانی، دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

 چکیده
 قوارگیبیتناسب، تعادل، عدم، عدمسازمانیبیناکارآمد بخشی از فضای شهری است که موجب  هایبافت

 عامل در تداوم حیات ترینمهمسلول و  ترینکوچک، به عنوان هابافت. این گرددمیو افول حیات شهری 
 رایب ریزیبرنامهو  آینده اندازچشملزوم توجه به  ،دارند. بنابراین مهمی را در آینده شهریشهری نقش 

 شهری مدیران و ریزانبرنامه ،اخیر یهاسال در .شودمیکل شهر  ، سبب پایداری محالت وهابافتاین 

 از استفاده با پایدار یزیربرنامه به را خود توجه ناکارآمد، یهابافت رویپیش مشکالت با مقابله برای

 رویکردی جامع و یکپارچه برای حل مسائل شهری است، بازآفرینی پایدار. اندنموده معطوف بازآفرینی
 پژوهش. دشومی محیطیزیستو  اقتصادیکه به بهبود دائمی شرایط پایدار در محیط کالبدی، اجتماعی، 

شهر اصفهان   41منطقه  پایدار بافت ناکارآمد بازآفرینیدر  مؤثرعوامل کلیدی  تا است آن دنبال به حاضر
آینده پژوهی  ماهیت از نظر ،کاربردی هدف لحاظ به ،پژوهش این دهد. قرار بررسی موردرا  4124در افق  

 مطالعات طریق از پژوهش نیاز مورد اطالعات. است تحلیلی -توصیفی ،اکتشافی و روش تحقیق با رویکرد

 مکمیک افزارنرمو  متقابل اثرات تحلیل روش از هاداده تحلیل برای شد. گردآوری اسنادی و میدانی
 هایتحریم :شامل 41پایدار منطقه بر آینده بازآفرینی  مؤثرنشان داد عوامل کلیدی  هایافته استفاده شد.

 هایمهاجرت، 41گسترش محدوده قانونی بافت منطقه ، امنیت و گذاریسرمایه، بحران مالی، المللیبین
 هایزیرساخت، ریزیبرنامهشیوه مدیریت ، مشارکت ذینفعان در تصمیمات شهری، اتباع خارجی

 .باشدمی محیطیزیستپایداری ، گردشگری
شهر  41 ناکارآمد منطقهبافت  ،پژوهیآیندهپایدار شهری،  بازآفرینیعوامل کلیدی،  :کلمات کلیدی

 اصفهان.
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 مقدمه

رویه شهرها، معضالت و های اخیر رشد شتابان شهرنشینی و گسترش بیدههدر 

هایی را به همراه آورده که از پیامدهای این پدیده، شدت یافتن ضریب آهنگ پیچیدگی

ای، )میانی، حاشیه های شهریو ناکارآمدی بافت شهرها کالبدی -تغییرات فضایی

مسائل مربوط به فضای شهری است  ترینمهمناکارآمدی از باشد. روستایی، تاریخی( می

، زدودن خاطرات جمعی و افول قوارگیبیتناسب، تعادل، عدم، عدمسازمانیبیکه موجب 

ناکارآمدی سبب تهدید  ،طورکلیبه .(2002 ، 4پدیسون و مایلز) گرددمیحیات شهری 

 محیطیزیستکالبدی، اجتماعی، اقتصادی و  ابعاد مختلف زندگی انسان در تمامی ابعاد

ابزارهای سیاسی جامع، برای رویارویی با مشکالت بحرانی  (.4831)عندلیب، شودمی

شهری مورد نیاز است تا حس مکان و امنیت، انسجام اجتماعی کارایی ناکارآمد بافت 

بازآفرینی  (.4833 آیینی،)به ناحیه بازگردانده شود  محیطیزیستاقتصادی و پایداری 

برای ارتقای پایداری و تقویت کالن سطح کیفیت زندگی  مؤثرابزاری  تواندمیشهری 

، عدالت اجرایخصیت اجتماعی، اصول تشویق به مشارکت، ساخت ش ،باشد؛ چنانچه

 دباشو تقویت رشد اقتصادی متعاقب آن قابل مشاهده  بخشیحیاتارتقای محیط، 

واقع این رویکرد، با ایجاد تغییرات مثبت و پایدار باعث بهبود و ارتقا  در .(2002، 2)انجی

فرهنگی، فیزیکی و  ی هدف شهری با اهداف یکپارچه اقتصادی، اجتماعی،هابافتکیفی 

توسعه پایدار جز  (.4831، پوراحمد) شودمیبا نگاه پایداری  موردنظرمحیطی منطقه 

برای  .اشدبمیکه به دنبال بهبود وضعیت در ابعاد مختلف  باشدمیالینفک بازآفرینی 

چه، ، یکپارمحورجامعهبا رویکرد  نیازمند تفکر مطالعه درباره شهرها ،رسیدن به این امر

نی پایدار به بازآفری توانیممیو از طریق رویکرد پایداری  باشیممیاستراتژیک و فراگیر 

 برای شهری مدیران و ریزانبرنامه اساس، بر این .(2048 ،8تالون) میکندسترسی پیدا 

 ریزیبرنامه به را خود توجه ،شهری ناکارآمد یهابافت ،رویپیش فراوان مشکالت با مقابله

                                                           
1 Miles & Paddison 
2 Ng  
3 Tallon 
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 شهری ریزیبرنامه علم ،همچنین .اندنموده معطوف بازآفرینی از استفاده با شهری پایدار

رویکرد  و تصمیم اتخاذ نیازمند ناکارآمد بافت پیچیده و مسائل موجود با مواجهه برای

شیدن چالش ک ارا محاسبه کنیم، بایستی ب یآینده توانیممیما ن ،از آنجا که است. جدید

جدید  هایوشرمتفاوت با  کامالًآینده  بینیپیش، خالقیت به کار ببریم تا هایمانتوانایی

 و کند برای نو ایحوزه یپژوهندهیآ رویکرد (.2042 ،4همکاران و مری)کرد را تجسم 

 آورسرسام هایهجمه برابر در شدن غافلگیر از جلوگیری با ،رویکرد این در. است کاو

 (.4833ازگلی،  و پدرام) شویممی آماده ینیبشیپ غیر امور برای آینده تغییرات

از عوامل عمده  ،)محدوده زینبیه( شهر اصفهان 41 بافت ناکارآمد منطقه، میاندر این 

ر د روستایی منشأبا  ،ایجاد ناپایداری در شهر اصفهان است. منطقه مطالعاتی پژوهش

منطقه  است. از آنجایی که این گرفتهشکلپیرامون شهر اصفهان به دلیل وجود حرم زینبیه 

و میانی برای  نشینحاشیه ایمنطقهآن را تبدیل به  ؛در مجاورت شهر اصفهان بوده

مهاجران کرده است. مسکن ارزان، دسترسی به خدمات شهری، پتانسیل اصفهان برای 

مهاجران بوده است که بر اساس آمار رسمی و  هایانگیزهیافتن شغل و امرار معاش از 

که  دهندمیتشکیل  هاافغانهدات میدانی نگارنده، جمع زیادی از مهاجران منطقه را مشا

واگذاری اجاره خانه  توانمیاز دالیل اصلی انتخاب سکونت آنها را در این منطقه را 

توسط افراد بومی به آنها نام برد. افراد بومی منطقه نسبت به اجاره و فروش منزل به 

این منطقه نسبت به سایر مناطق دیگر جمعیت  ،به همین خاطر ؛ندکنمیاستقبال  هاافغان

ی هابافتمسکن در  بهایاجارهتر شدن گران بر عاملی ،امربیشتری دارد و همین  هاافغان

برای خروج افراد بومی به دلیل  ایانگیزهو  دباششهر اصفهان می 41ناکارآمد منطقه 

به مهاجران و مهاجرت خود به محالت  واگذارشدهباال از مساکن  بهایاجارهگرفتن 

اعراب شیعه عراقی )جمعیت اندک( هم به دلیل  ،کارآمد را ایجاد کرده است. همچنین

که از وضعیت مطلوبی برخوردارند.  اندکردهمجاورت با حرم زینبیه در این مکان سکونت 

ان، نسبت به مک ویتیهبیباالی این منطقه، فرسودگی و حس  پذیریمهاجرت، رواین از

                                                           
1 Merrie 
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موجب شلوغی منطقه و پایین  دوامکممیزان امنیت منطقه را تنزل داده و متراژ کم مساکن 

 رسانیخدمات ،زنجیروارآمدن استانداردهای زندگی شده است و این عوامل به صورت 

کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و  را در منطقه کم و منطقه را با یک در هم تنیدگی در ابعاد

پایدار  بازآفرینی بر مؤثرشناسایی عوامل  ضرورت ،یستی مواجه کرده است. این مسائلز

مؤثر بر آینده  فرآیندهای و عوامل»اصلی این پژوهش  سؤال دارد. تأکید 41منطقه 

 پژوهش، اصلی مسأله ،روازاین « اند؟کدم شهرداری اصفهان 41منطقه بازآفرینی پایدار 

 و اینکه 41بافت ناکارآمد منطقه  بر بازآفرینی پایدار مؤثرکلیدی  عوامل ترینمهم شناخت

 و گذارندمی تأثیر یکدیگر بر چگونه 41ناکارآمد منطقه  یهابافت در عوامل این

و  آینده در آن مشکالت کاهش و 41ناکارآمد منطقه  بافت وضعیت هدایت ،طورکلیبه

د آینده بازآفرینی پایدار بافت ناکارآم اندازچشمارائه راهکارهای مناسب جهت دستیابی بر 

  .باشدمیشهر اصفهان  41منطقه 

 تحقیق مبانی نظری

به عنوان یک واژه عام، مفاهیمی  «پایدار شهری بازآفرینی»واژه : پایدار شهری بازآفرینی

به ، ردیگیبرمبخشی شهری را در و روان توانمندسازینظیر بهسازی، نوسازی، بازسازی، 

یک حوزه مهم در  ی به عنوانبازآفرینی شهر(. 4812و مقصودی، حبیبی ) رودمیکار 

حال ظهور از مداخله عمومی ظاهر شد که برای حمایت از مناطق کمتر توسعه در نظر 

 توانمیرا  شهری بازآفرینی حوزه مفاهیم (.2043، 4)استریاکیویکیچاست گرفته شده 

بافت  انساکن زندگی کیفیت ارتقای و شهری محیط بهبود وضعیت راستای در اقداماتی

شهری  بازآفرینیعملکرد رهیافت  .(2042، 2همکاران و ویگینتون)دانست  ناکارآمد شهر

توقف افت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، محیطی و غیره برای خارج 

(. این 4812قنبری، است )زندگی در آن  تیفیارتقاء ککردن بافت از چرخه تنزل و 

اهمیت به مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،  -4 رویکرد بر دو اصل استوار است:

                                                           
1 Stryjakiewicz 
2 Wigginton 
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 گیریتصمیمیند آذینفع برای شرکت در فر هایگروه توانمندسازی -2 کالبدی و محیطی.

همگانی که دانش و تجربیات متخصصان مختلف شهری و  اندازچشماز طریق توسعه 

بر اساس  (.4812ایزدی، ) آمیزندمیرا در هم  ایمحلهاجتماعات  هایخواستهنیازها و 

پایدار  بازآفرینیاز جمله رابرتز، اثرات و راهبردهای سیاست  نظرانصاحبنظر بسیاری از 

 باشدیممشاهده و پیگیری قابل ،محیطیزیستو اقتصادی ، جتماعی، اکالبدیدر چهار بعد 

در چهار بعد مذکور به صورت خالصه  پایدار شهری بازآفرینی هایویژگی زیرکه در 

 :گرددمیبیان 

 چهار در که است کالبدی پایداری شهرها توسعه در پایداری عوامل از بعد کالبدی:

)پورجعفر و  اندتفکیک بنا( قابل مقیاس  -همسایگی واحد - محله  -)شهر مقیاس

 کیفیت زندگی و بهبود شرایط ،کالبدیپایدار  بازآفرینیاز اهداف  .(4810 همکاران،

از موضوعات مهم این بحث، کیفیت ساختار کالبدی شهر است که شامل طراحی  .باشدمی

. لذا، در این باشدمی، ارتباطات درونی و کاربری زمین هازیرساختخدمات و  شهری،

وشن ر اندازچشمزمینه، روشن بودن مقیاس فضایی و زمانی اقدامات پیشنهادی و توسعه 

کلید موفقیت  (.4812، طاهرخانی) باشدمیشرایط کالبدی ضروری  بردیو طراحی راه

قش کالبدی شهر است و ن هایسرمایهو  هاپتانسیلو  هامحدودیتبازآفرینی کالبدی، فهم 

 مؤثر مختلف هایمقیاسدر توانمند ساختن آن در  تواندمیبهبود کیفیت فضایی شهر 

 (.2000 ، 4پوندر و جفری) شود

کاهش میزان جرم و جنایت، غلبه  ود کیفیت زندگی و روابط اجتماعی،بهب بعد اجتماعی:

آموزشی و پژوهشی، رسیدن به  هایسازمانبر محرومیت اجتماعی، جذب نهادها و 

مختلف اجتماعی، سازماندهی مجدد  هایگروهو ترجیحات جامعه و  هاارزش

میزان فضای همکاری و پایدار در ، افزایش ساالریمردماق تصمیم با انطب سازوکارهای

 ارکان از یکی عنوان به مشارکت .(4831 پوراحمد و همکاران) باشدمیبعد اجتماعی 

 سعهتو هایسیاست در را خود جایگاه توانسته اخیر هایسال در اجتماعی پایداری اصلی

                                                           
1 Jeffrey & Pounder 
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 گردد بدل آنها موفقیتعدم یا موفقیت تضمین جهت عاملی به و کرده پیدا شهری

 (.2044، 4دیکسون و )کوالنتونیو

 یندفرا حیاتی و مهم بسیار جزء و قسمت یک اقتصادی رینیفبازآ بعد اقتصادی: 

 بازارها، باعث شدنجهانیاقتصادی شهرها و  کردلعم در تغییر. است شهری بازآفرینی

 جمله (. از4812شبانی، ) استتنزل و تحلیل ساختار سنتی اقتصادی شهرها شده 

 دهد، قرار شدنجهانی مسیر در اقتصادی از نظر را شهرها تواندمی که هاییشاخص

 ددارن دنیا اقتصادی بازارهای در ایعمده نقش که است چندملیتی هایشرکت عملکرد

 شهر تصویرسازی برای مهم شهری، ابزار ندسازیرب ،(. همچنین4812 اشرفی، و زالی)

داخلی  هایسرمایههدف برند سازی در اقتصاد شهری، جذب  .(2001، 2)کاواراتیز است

 8وانولو) باشدمیو توریست جهت تقویت هویت محلی و شناسایی شهروندان با شهرشان 

، 2003.) 

و اکولوژیکی خاص  محیطیزیستمناطق ناکارآمد اغلب مشکالت  زیستی:بعد محیط 

وه بر . عالاندگرفتهخود را دارند. این مناطق اغلب در نواحی با تراکم ساختمانی باال قرار 

 ،طورکلیبه (.2048، 1)بری و همکاراناند مواجهآب، هوا و صدا  هاآلودگیبا انواع  ،اینها

، حمایت بازآفرینی هایعملبرای تقویت و شکل دادن به توسعه شهری و ابتکار 

. تفکر شهر فشرده به عنوان شکل گیردمیاز اصول توسعه پایدار صورت  ایگسترده

تفاده مورد اس قبالًمربوط به استفاده مجدد از اراضی که  هایبرنامهشهری پایدار و راهبرد 

2 برابری و محیط اقتصاد، هدفتوجه به  ،همچنین(. 4818، مقدمانتظاری) اندقرارگرفته

(E3)   به باید پایدار توسعه شهری پایدار مطرح گردید. بازآفرینیبه عنوان وظیفه اصلی 

 از طبیعی منابع ذخیره و حیات تجدید و نگهداری در مناسب و قوی مدیریت یک کمک

                                                           
1 Colantonio & Dixon 
2 Kavaratiz 
3 Vanolo 
4 Berry 
5 Economic, Equity, Enviroment 
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 اساسی نقش نشده، تخریب ایحاشیه مناطق و دارند را تولید بیشترین سطح که هاییمحیط

 (.4811، و همکاران پورساسان) باشد داشته

مشتمل بر مجموعه  پژوهیآینده: با بازآفرینی پایدار شهری پژوهیآیندهارتباط 

است که با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع، الگوها و عوامل تغییر و یا ثبات  هاییتالش

 ،واقع(. در 4832)اسالتر،  پردازدمیبرای آنها  ریزیبرنامهبالقوه و  هایآیندهبه تجسم 

که بر اساس آن ساختار  باشدمیدارای یک سازمان و یا ساختار  ایپدیدهوضع موجود هر 

 افتدیمکدام آینده اتفاق  اینکه ،اما ؛برای آن پدیده شکل گیرد تواندمیمختلفی  هایآینده

اس بر اس گویدمیاین است که  پژوهیآیندههنر  ،بنابراین ؛برای محقق نامشخص است

و یا ممکن است اتفاق  افتدمیی اتفاق هایآیندها ی آیندهاز عناصر چه  اییهآرایشچه 

 تواندمی وهیپژآینده ،به عبارتی .شناختعلل تغییر را  توانمی پژوهیآیندهبا  ،لذابیفتد. 

 ؛شهری باشد ی ناکارآمدهابافتراهی برای خروج از وضعیت ناپایداری در بازآفرینی 

روند یک پدیده، عالوه بر شناخت گذشته و وضعیت حال،  ریزیبرنامهبرای  ،چرا که

این آینده، ذهنی و بر اساس نظر  ،باید آینده آن پدیده را هم مورد بررسی قرار داد. البته

 .شودیممتخصصان است و با اعتماد بر نظر آنها وضعیت تحول پدیده در آینده ترسیم 

پرورش با عنوان )در تحقیقی  ،(2002) 1ترتینفریدریک ولتر و لوتز : پیشینه پژوهش

در محالت بخصوص  بازآفرینیبه منظور باال بردن ( آفرینی در محالت ناکارآمدزاب

 در پیشرفت مؤثرعمیقی پرداختند که از عوامل  فضاهای ناکارآمد شهری به مطالعات

موفقیت فضایی محله و ارتقا ساکنین در مقیاس  یفاکتورهاو شهری،  یامنطقهاقتصاد 

پایداری اجتماعی ) عنوانبا در پژوهشی  ،(2044) 2دیکسیون ویکالنتونو. باشدیممحلی 

این پژوهش در سیر تکاملی بازآفرینی از توسعه  (و بازآفرینی شهری در شهرهای اروپایی

میالدی گذر  20میالدی و سپس دوره رفاه اجتماعی در دهه  20و  10 هایدههکالبدی 

میالدی را مالحظه نموده  30-20 هایدههاقتصادی بر توسعه در  هایدیدگاهکرده، تسلط 

                                                           
1 Friedrich Voltaire And Lutz Tretin 
2 Colantonio & Dixon 



 

  

 

 9911 یز و زمستانایپ، ومدهای جغرافیایی مناطق بیابانی، سال هشتم، شماره کاوش                         911

و تاثیر آن در سر زنده سازی و هویت بخشی  تا مقوله مشارکت اجتماعات محلی آنگاهو 

 باعثآغازین قرن حاضر میالدی  هایدههدر می پردازد که تجلی آن  به فضاهای شهری

 بازبینی) عنوان با ،(2042) 4هوسی ام  می گردد. ادموندشهری  پایدار هایمکان خلق

 تحققۀ نحو بررسی به ،تطبیقی تحقیق روش با (کنگهنگ در شهری بازآفرینی رویکرد

 پژوهش این تطبیقی متغیرهای است. پرداخته مختلف کشورهای در بازآفرینی شهری

 ۀاز: مقایس است عبارتجهت تحقق رویکرد جامع بازآفرینی بافت های نارکارآمد شهری 

 و شهری، نقش مجدد ۀتوسع میزان ریزی،برنامه سیستم تعداد ریزی،برنامه نهادی ساختار

  عمومی. مشارکت میزان و دولت اتخاذی رویکرد

 با شرایط و مفاهیم شهری بازآفرینی و حفاظت) عنوان اب ، در پژوهشی(4832) لطفی

 مفاهیم بازخوانی به کیفی روش با پژوهش این (ن( کنو تا میالدی 4110 هایسال بر تأکید

در . پردازد می بعد به میالدی 4110 هایسالاز  «شهری بازآفرینی و حفاظت» شرایط و

 مقایسه به ، شهری حفاظت و مرمت تحول سیر و هاویژگی بر اجمالی مروری چهارچوب

 ایران در «شهری حفاظت و مرمت» که واقعیتی مرتبه و جایگاه نسبی تعیین برای تطبیقی

نتایج پژوهش نشان می دهد در دوران  .است پرداخته جهانی شرایط به نسبت معاصر

صورت فعالیتی همه جانبه و یکپارچه درآمده  و حفاظت و بازآفرینی شهری به معاصر، 

 همکاران و پوراحمد تبدیل شده است.« توسعه شهری»نیروی محرکه ای برای به عنوان 

 عنوان به شهری بازآفرینی شناسی مفهوم تحول سیر) عنوان با ، در پژوهشی(4831)

 رفع و قدیمی و ناکارآمد هایبافت به توجه (شهری ناکارآمد یهابافت در نو رویکردی

 هایسازمان تبدیل شده است. به گونه ای که محوری و جدی وعیموضبه  آنها ناپایداری

داده و لزوم مداخله در  سوق مذکور هایبافت بازآفرینی و ساماندهی تکاپوی بهرا  ذیربط

 و مرمت رویکردهای .است نموده مطرح زمانی مختلف های دوره دراین بافت ها را 

 به جددم توسعه و نوسازی سازی، زنده باز بازسازی، از خود تکامل و تحول سیر در بهسازی

 به رفص توجه حوزه از را گذاری مسیر، این در و یافته تکامل شهری نوزایی و بازآفرینی

                                                           
1 Edmond Cheuk Man HO 
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 .اند ردهک تجربه هنری و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، مالحظات بر تاکید عرصه کالبد

 بنابراین پیش شرط برای بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری، ادغام و یکپارچه سازی بخشی

 عنوان با ،(4818) مفیدی .استبرای هدایت فرایند مذکور به سمت ارتقا کیفیت زندگی 

از اهم ( رپایدا شهری بازآفرینی تا بازسازی از شهری نوسازی هایسیاست و رویکردها)

یکرد رو و معیارهای بازآفرینی شهری پایدار با اولویت پایداری اجتماعی شامل: هامؤلفه

ر ب تأکیدخصوصی و دولتی،  هایبخشیکپارچه، کاربرد مفهوم مشارکت در همکاری 

به لحاظ اجتماعی  رقابتی، هایمکانشهرها به عنوان  هویت محلی و حس مکان،

 شبانی .باشدمی سرزندهعمومی  هایعرصهو به لحاظ اقتصادی شکوفا و  شمولهمه

ی به بررس (فرایند بازآفرینی یکپارچه شهری در ایران سازیبومی)(، با عنوان 4818)

رداخته ی تاریخی اصفهان پهابافتسیاست بازآفرینی یکپارچه در  سازیپیاده هایظرفیت

که به تعریفی واحد از استراتژی جامع بازآفرینی یکپارچه و تطابق آن با شرایط خاص 

(، با عنوان: 4813) حمدپورانژاد و حاتمی ی تاریخی ایران رسیده است.هابافت

(. شهر تهران 1 ۀیک منطق ۀموردی ناحی ۀشهری مطالع ۀپژوهی در بافت فرسودآینده)

 بیشترین ترتیب به هفرسود بافت کاهش جهت در راهبردی متغیرهای ترینکلیدی

بار(، فقدان قانون خاص در ساماندهی یک سال چهار ها )هردولت تغییر شامل: تأثیرگذاری

تعادل بخشی و تحقق عدالت اجتماعی، ضعف نگرش و دانش مدیران  فرسوده،بافت 

ه ن باترغیب ساکن جهت دریافته و مستمر های محلی سازمانشهری، برپایی تشکل

 مشارکت است.

 هایپژوهشمربوط، بیانگر آن است که در هیچ یک از  هایپژوهشمرور بر تحقیقات و 

بعد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی( با مساله )به عمل آمده از ابعاد بازآفرینی شهری 

 ،اینبنابر است. برای رسیدن به پایداری شهر، اقدامی صورت نگرفته محیطیزیست

ه عنوان ب محیطیزیستاهمیت بررسی ابعاد بازآفرینی با توسعه پایدار و توجه به بعد 

 .آیدمیپایدار شهری ضروری به نظر کننده بازآفرینی -تکمیل مؤلفه
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 هاها و روشداده

 ،تحلیلی –بر اساس روش پژوهش، توصیفی  و هدف، کاربردی لحاظ به پژوهش حاضر

 ساسا پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است. برآیندههای جدید از نظر ماهیت، بر اساس روش

. برای باشدمی پیمایشی–اسنادی  هایپژوهش جز اطالعات، و هاداده آوریجمع شیوه

 شده است.متغیرها، از روش دلفی با استفاده از نظرات خبرگان استفاده  آوریجمع

نفر از خبرگان متشکل از کارشناسان  42عداد ت 4گلوله برفی  گیرینمونهبا روش  ،بنابراین

که با منطقه مورد پژوهش آشنایی  پژوهیآیندهشهری و  ریزیبرنامه هایتخصصبا 

 رد هر یک از عوامل بر سایر عوامل انتخاب شدند. تأثیرداشتند؛ جهت پاسخگویی میزان 

ه با از مصاحب آمدهدستبهمتغیرهای مستخرج از اسناد فرادست و متغیرهای  ،ارتباط این

ایدار پ زآفرینیبا آیندهبر  مؤثراز متغیرهای  ایمجموعهو  شودمیخبرگان با هم تلفیق 

 -و نهادی محیطیزیستشامل ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی،  41بافت ناکارآمد منطقه 

 قالب این متغیرها در .شودمی بندیطبقهشناسایی و  4124 بلندمدت مدیریتی برای افق

برای شناسایی اثرات متقابل متغیرها تدارک دیده  82*82 پرسشنامه به صورت ماتریس

 افزاررمنتحلیل اثرات متقاطع، از طریق  نهایت تحلیل ماتریس با به کارگیری روشدر شد. 

 میک مک صورت گرفت.

 محدوده مورد پژوهش

منطقه  محدوده مورد پژوهش، .شودبه چهارده منطقه تقسیم می اصفهانشهری  حدودم

رکز م عنوانبه  و در شمال شرقی اصفهان قرار دارد (محدوده زینبیه) شهرداری اصفهان 41

                                                           
 دسترسی که مواردی در روش این است. آسان گیری نه نمونوعی از (Snowball)   برفی گلوله گیری نمونه - 4

 این در .گیرد می قرار استفاده مورد است، مشکل باشند، می محقق نظر مورد های ویژگی دارای که افرادی به

 تا گردد می درخواست آنان از سپس و شوند می انتخاب نظر مورد های ویژگی با نفر چند یا یک ابتدا روش،

 به ها نمونه که تا وقتی گیری نمونه .نمایند معرفی محقق به آنان باشند، با مشابه های ویژگی دارای که را افرادی

 (.4812)نادری فر و همکاران،  دارد ادامه برسد، نظر مورد حد
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 فعالیت سکونت، تاریخی در این محدوده با سابقه .آیدمیو قلب زیارتی شهر به شمار 

با  ،20-10 هایدههاصفهان به وجود آمده؛ که در  قدیم شهر کنار در مذهبی و کشاورزی

ر مسکونی با بافت نامنظم به ساختا هایخانهکشاورزی به وسیله  هایزمینجایگزین شدن 

پیوند خورده و به بخشی از محالت اصفهان تبدیل گشته است. این رشد شهر اصفهان 

انقالب و بعد از  هایسالدوام در طول سکونتگاهی با ساخت و سازهای پراکنده و کم

 ، اعرابهاافغانجنگ با ورود  پیامدهایناشی از  کهان به دلیل رشد مهاجرت به اصفه ،آن

ن ایدر ، موجب ناکارآمدی در بافت گردید. باشدمیدیگر  هایاستان غیربومیافراد  و

 ستامناطق بافت ناکارآمد در شهر اصفهان  ترینپرجمعیتو  ترینوسیعیکی از منطقه 

صادی، کالبدی، اقتمسائل و مشکالت بسیار پیدایش  ساززمینه این بافت، ناکارآمدیکه 

 بازآفرینیدر این پژوهش برای  ،روازاین .شده است در منطقه محیطیزیستاجتماعی، 

 در این منطقه پرداخته شده است. مؤثر به بررسی عوامل کلیدیپایدار آن 

 
 شهر اصفهاندر  91حوه قرارگیری منطقه ن -9شکل 

 بحث اصلی

 82برای  سؤال 4410با ، اثرات متقاطع پرسشنامه ماتریس درطبق نتایج به دست آمده 

یک و جامع سیستمات یریتأثبرخی از متغیرها بدون اینکه هیچ  ؛ کهباشیممیمتغیر مواجه 

 گذاریارزش بندیجمع نتایج به دست آمده از .شوندمیاز دور خارج  ،داشته باشند

رابطه  82در این ماتریس : دهدمینشان  ،ماتریس که توسط کارشناسان انجام شده است

 تأثیر بطه عدد یکار 838متقابلی نداشتند.  تأثیرصفر بود. بدین معنا که عوامل عدد 
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 .باشندمیقوی  تأثیردارای رابطه عدد سه  28و متوسط  تأثیررابطه عدد دو  281، ضعیف

 12یعنی عوامل انتخاب شده در بیش از  ؛درصد است %41/12درجه پرشدگی ماتریس 

 .اندداشته تأثیردرصد موارد بر یکدیگر 

 400 شدگیبهینهاز مطلوبیت و  ایدادهبار چرخش  2ماتریس بر اساس شاخص آماری با 

 آن است. هایپاسخدرصد برخوردار بوده که حاکی از روایی باالیی پرسشنامه و 

ار بگیرند، نمودار قر ناحیهبسته به اینکه جمع مقادیر ماتریس در کدام : متغیرها بندیطبقه

 :شناسایی کردبه شرح ذیل  پنج دسته متغیر را توانمی

این متغیرها در قسمت شمال غربی نمودار : ورودی( -تأثیرگذارمتغیرهای ) 9ناحیه اول

 دهندهنشانو  شوندمیو به عنوان متغیرهای ورودی نمودار شناخته  گیرندمیقرار 

شهر  41منطقه پایدار  بازآفرینیبر وضعیت کنونی  مؤثر ایآیندهفر و عوامل ترینکلیدی

 ؛باشندمی پذیرتأثیربوده و کمتر  تأثیرگذاراین متغیرها بیشتر  ،؛ در واقعباشندمی اصفهان

 ترینبحرانی، رتأثیرگذاسیستم بیشتر به این متغیرها بستگی دارد، متغیرهای  ،بنابراین

تغییرات سیستم وابسته به آنها است و میزان کنترل بر این  ،، زیرا کهباشندمی هامؤلفه

اتباع خارجی،  هایمهاجرت) اجتماعیاین عوامل شامل: ابعاد متغیرها بسیار مهم است. 

تورم، ) اقتصادی( و ابعاد المللیبین هایتحریممشارکت ذینفعان در تصمیمات شهری، 

 ولاکی از آن است که متغیرهای ناحیه نتایج حا. باشدمیبحران مالی و قوانین مالیاتی( 

 .اندداده( را ابعاد اقتصادی و اجتماعی به خود اختصاص تأثیرگذارناحیه )

این متغیرها در قسمت شمال شرقی نمودار قرار : (3دووجهیمتغیرهای ) ناحیه دوم

 باالیی تأثیرگذاری هم و تأثیرپذیریمتغیرهایی هستند که هم  دهندهنشانو  گیرندمی

 خاصیت، همین به بنا ،در واقع. شودمی گفته نیز وسط حد عوامل آنها به اصطالحاً که دارند

 .دهند قرار الشعاعتحت را سیستم پایداری و پویایی تا حدودی ندتوانمی عوامل این

یستم س پایداری تواندمیعمالً  ،آیندهر و تحول و دستکاری در این متغیرها در یهرگونه تغی

                                                           
1 Input Variables 
2 Intermdiate Variables 
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شدید عوامل دیگر  تأثیراین عوامل هم تحت ،به عبارت دیگر ؛اع قرار دهدعالشرا تحت

: شوندمیباالیی دارند. این متغیرها به دو دسته تقسیم  تأثیرگذاریهستند و هم خود 

این متغیرهای ریسک: که حول و حوش خط قطری ناحیه شمال شرقی قرار گرفتند. 

سرمایه ) اجتماعی(، 41گسترش محدوده قانونی بافت منطقه ) کالبدیعوامل شامل ابعاد 

 هایزیرساختداخلی و خارجی و  گذاریسرمایهجذب برای ) اقتصادیاجتماعی( و 

متغیرهای هدف: متغیرهایی که در زیر خط قطری ناحیه شمال . باشدمی( گردشگری

ه بازیگران ب شرقی قرار گرفتند. این متغیرها، ظرفیت بسیار باالیی جهت تبدیل شدن

نقطه »کلیدی سیستم دارا هستند زیرا به علت ماهیت ناپایدار آنها، پتانسیل تبدیل شدن به 

اربری کیفیت ابنیه، توزیع ک) کالبدیاین عوامل شامل  .باشندمیسیستم را دارا « انفصال

شهری(، دو قطبی شدن  -روستا) داخلی هایمهاجرت) اجتماعی(، 41اراضی منطقه 

سیاست ) اقتصادیم و ناامنی، خالقیت، شادی و سرزندگی در محیط( و محالت، جر

و محرومیت  هاپروژهو  هاطرحجهت اجرای  هاشهرداریبازار مسکن، میزان بودجه 

 حیطیمزیستقطبی( و  ریزیبرنامهاجتماعی، تخصیص بودجه دولت و شیوه مدیریت 

 ؛ندپذیرتأثیرباشند،  تأثیرگذار آنکهمتغیرهای هدف، بیش از (. محیطیزیستپایداری )

ی نمود. قبولی، به عنوان نتایج تکامل سیستم شناسایبا قطعیت قابل توانمیآنها را  ،بنابراین

به تغییرات و تکامل سیستم در جهت مورد نظر، دست  توانمیاین متغیرها،  کاریدستبا 

 ،مایش گذارندرا به ن ایشدهتعییننتایج از پیش  آنکهاین متغیرها بیش از  ،بنابراین .بافت

 .باشندمیدر سیستم « اهداف ممکن»نمایانگر 

این متغیرها در قسمت : (9خروجی سیستم -وابسته – تأثیرپذیرمتغیرهای )ناحیه سوم 

 ذاریتأثیرگعواملی است که دارای میزان  دهندهنشان و گیرندمیجنوب شرقی نمودار قرار 

ایداری این متغیرها نقش راهبردی در پ ،. در واقعباشندمیباالیی  تأثیرپذیریپایین و میزان 

ین ا عوامل دیگر است. یسازنده تأثیراتدر گرو  آیندهمنطقه دارند، اما وضعیت آنها در 

                                                           
1 Resultant Variables 
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 اجتماعی( و نقل و حمل زیرساختزیبایی بصری، خدمات و ) کالبدیعوامل شامل: 

 .باشندمی هویت مکانی()

این متغیرها در قسمت جنوبی نمودار قرار : (9ثنیمست -متغیرهای مستقل) ناحیه چهار

 پذیریتأثیرو هم میزان  تأثیرگذاریمتغیرهایی است که هم میزان  دهندهنشان و گیرندمی

کمی دارند. این متغیرها حرکات یا روندهای حاکمی را که تغییرات کمی دارند، نشان 

ا خودمختار ی اصطالحاً ،این دسته متغیرها در قیاس با دیگر متغیرها ،. در واقعدهندمی

ن عوامل ایسیستم دارند.  یآیندهکمی بر رفتار  تأثیر ،در نتیجه ؛کنندمیمستقل عمل 

صنایع فرهنگی، نوسانات شدید ) اقتصادیساکنین(،  توانمندسازی) اجتماعیشامل: 

 .ندهست پسماند و مدیریت بحران( مدیریت) محیطیزیستاقتصادی و فساد مالی( و 

چهار  به یکی از عمدتاًمتغیرهای این ناحیه : یا نامعین( ایخوشهناحیه پنجم )متغیرهای 

از نظر  ،براینبنا .قطعی ندارد گیریتصمیمسیستم توانایی  ،اما ؛دیگر گرایش دارند یناحیه

یی(، سازمان فضا) کالبدیاین عوامل شامل:  دارند. آیندهسیستم آنها وضعیت نامعینی در 

 .باشندمی بیکاری() اقتصادیآگاهی حقوق شهروندی( و ) اجتماعی

شیوه توزیع و پراکنش متغیرها در صفحه : وضعیت پایداری یا ناپایداری سیستم

پراکندگی نشان از میزان پایداری و ناپایداری سیستم است. در تحلیل اثرات متقابل با 

 سیستمدر ، 2طبق شکل شماره دو نوع پراکنش وجود دارد.  ،مک در مجموعمیک افزارنرم

برخی متغیرها دارای  ،یعنی ؛انگلیسی است L صورتپایدار پراکنش متغیرها به 

ور باال هستند. در سیستم ناپایدار متغیرها حول مح تأثیرپذیریباال و برخی  تأثیرگذاری

 .(4812، دیودید) قطری صفحه پراکنده هستند و بیشتر مواقع حالت بینابینی دارند

 

                                                           
1 Excluded Variables 
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 Godet, 2006: مأخذیا ناپایداری سیستم؛  پایداری-3 شکل

مؤثر بر  فرآیندهای و پراکندگی، عوامل وضعیت ،8 شکلطبق  ،در این پژوهش ،بنابراین

 است. اکثر ناپایدار وضعیت در شهر اصفهان 41منطقه وضعیت کنونی بازآفرینی پایدار 

 نامعین() پنجمدووجهی( و ) دومقطری صفحه به خصوص در ناحیه  محور حول متغیرها

 باشد.باالیی می تأثیرپذیری و تأثیرگذاری دارای سیستم دهدمینشان  که هستند پراکنده

 اصلی قطر باالی عناصر شود،می مشاهده ،8نین همانطور که در شکل شماره چهم

 عناصر همه اما آنها است؛ تأثیرپذیری از بیشتر آنها تأثیرگذاری میزان که هستند عناصری

اول  نواحی در که عواملی .نیستند برخوردار باالیی اهمیت درجه از اصلی قطر باالی

 گیرند،می قرار اصلی قطر باالی گسسته()پنجم  و دووجهی() دوم ،(یا کلیدی ورودی)

 به اول یناحیه عوامل زیرا، باشند؛می کنندگیتعیین قدرت و باال اهمیت درجه دارای

 همچنین، عوامل .باشندمی درازمدت در سیستم رفتار یکنندهتنظیم و کلیدی عوامل عنوان

 تأثیرگذاری خالص میزان که جهت این به باشند،می اصلی قطر باالی در که دوم ناحیه

 سیستم پایداری زدن برهم در باالیی توانایی و همچنین، باشدمی باال نسبت به و مثبت آنها

 تحلیل سیستم هدف از تبعیت به و سیستم رفتار یکنندهتعیین عوامل جمله، از دارند

 از دسته آن ،(گسسته متغیرهای) پنجم یناحیه در نیز و باشند؛می کنندهتعیین عوامل

 این تمایل ،همچنین و باال تأثیرگذاری خالص دلیل به هستند قطر اصلی باالی که عواملی

، هستند؛ زیرا برخوردار ریزیبرنامه ای جهتویژه اهمیت اول از یناحیه سمت به عوامل

زالی و همکاران، ) دارد وجود کلیدی عوامل بین در عوامل این قرارگیری احتمال آینده در
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مؤثر بر وضعیت کنونی  فرآیندهای و عنوان عوامل این عوامل به بنابراین، (.4811

 شود.شهر اصفهان در نظر گرفته می 41بازآفرینی پایدار منطقه 

 
مطالعات : مأخذ ؛تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریاساس  بر هاآنمتغیرها و جایگاه  یپراکندگ-9شکل 

 4811محاسبات نگارندگان، میدانی و 

نقشه ) تحلیلمجموع دو نوع  در میک مک افزارنرم: تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریارزیابی 

 :دهدمیو نمودار( را نشان 

ارتباطات مستقیم و درجه اول میان متغیرها را نمایش  :(MDI) مستقیماثرات  .4

 .دهدمی

دوم به بعد و تکرار ماتریس  هایتواننتیجه محاسبه  :(MII) غیرمستقیماثرات  .2

مرتبه تکرار تا تشکیل  2در این پژوهش  که ؛اولیه تا رسیدن به درجه پایداری سیستم است

 .(2002و  4114، 4)گودت است غیرمستقیمماتریس اثرات 

در  توانمیهر آرایه از ماتریس اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحلیل ساختاری را  .8

 ترسیم کرد: دوبعدیمحوری 

                                                           
1 Godet 
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ان نش تأثیرگذاریهر متغیر، میزان  هایردیفمجموع امتیاز  محور افقی نمودار: .4

 .دهدمی

شان ن تأثیرپذیریهر متغیر میزان  هایستونمجموع امتیاز  محور عمودی نمودار: .2

 .دهدمی

 و تأثیرگذاریتفکیک و شناسایی مجدد متغیرها متناسب با میزان  ،در این مرحله

میک مک  زارافنرمتقابل آنها بر اساس منطق سیستمی و به وسیله خروجی م تأثیرپذیری

بر  (MII) غیرمستقیمو  (MDI) میزان و درجه اثرات مستقیم ،4که در جدول  باشدمی

 به دست آمد. تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریاساس 

 
 یکدیگرتأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر  -9جدول 

شماره 
 متغیر

(var4) 
 متغیر

 اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم

 تأثیرپذیری تأثیرگذاری
خالص 

 اثرگذاری
 تأثیرپذیری یتأثیرگذار

خالص 
 اثرگذاری

4 
سازمان 

 فضایی منطقه
22 23 -2 413388 201122 

-44031 
 

2 

گسترش 
محدوده 

قانونی بافت 
 41منطقه 

22 21 2 288203 248241 41131 

 224432 281221 2- 24 22 کیفیت ابنیه 8
-42188 

 

  412842 42- 22 21 زیبایی بصری 1
-12802 

 

2 

توزیع کاربری 
اراضی منطقه 

41 

22 22 -2 204038 228422 
-22012 

 

2 

خدمات و 
 زیرساخت

 ونقلحمل

22 22 -2 412282 224212 
-21020 

 

                                                           
1 Variable 
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2 
 توانمندسازی

 ساکنین
14 18 -2 412284 428120 -3141 

3 

 هایمهاجرت
 داخلی

 -روستا)
 شهری(

24 22 -2 242131 288282 -42222 

1 
 هایمهاجرت

 اتباع خارجی
23 21 1 201182 412231 1818 

40 
دو قطبی شدن 

 محالت
23 21 -2 202321 221218 -22831 

 43131- 221182 240128 2- 22 23 جرم و ناامنی 44

 80383- 280220 411832 3- 21 22 هویت مکانی 42

48 
آگاهی حقوق 

 شهروندی
22 22 2 202222 433341 48223 

41 

مشارکت 
ذینفعان در 
تصمیمات 

 شهری

28 24 2 222400 243281 2822 

42 
سرمایه 
 اجتماعی

22 22 2 282141 280221 2822 

42 

خالقیت، 
شادی و 

سرزندگی در 
 محیط

21 23 -1 203242 214121 -88101 

42 
صنایع 
 فرهنگی

11 20 -4 421120 423121 -8121 

43 

 

مشارکت 
ذینفعان در 
تصمیمات 

 شهری

20 22 1 241210 200822 41432 

41 

نوسانات 
شدید اقتصاد 

 جهانی

28 12 3 414288 423211 82281 

20 
 هایتحریم

 المللیبین
23 12 44 240282 422241 18222 

 81802 410483 221111 40 21 21 تورم 24
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 42404 432101 208002 8 28 22 فساد مالی 22

 82212 431423 224828 3 21 22 بحران مالی 28

21 
سیاست بازار 

 مسکن
21 22 -8 240314 220322 -40021 

22 

میزان بودجه 
 هاشهرداری

جهت اجرای 
و  هاطرح

 هاپروژه

24 22 -1 
215333 
242888 

231435 
284182 

-42402 

 2122 202224 203113 4 22 23 بیکاری 22

22 
محرومیت 
 اجتماعی

22 24 -1 282410 211238 -48218 

 22324 418312 241212 2 22 22 قوانین مالیاتی 23

21 
تخصیص 

 بودجه دولت
22 21 -2 282121 214818 -1121 

80 

جذب برای 
 گذاریسرمایه

داخلی و 
 خارجی

22 21 3 283042 201224 23811 

84 

شیوه مدیریت 
 ریزیبرنامه

 قطبی()

21 28 4 223422 221201 8242 

82 
هازیرساخت

 گردشگری ی
22 24 4 221023 211481 1181 

88 
پایداری 

 محیطیزیست
21 23 4 203032 202232 4101 

81 
مدیریت 
 پسماند

11 12 -4 422232 424403 -2128 

82 
مدیریت 

 بحران
22 22 -4 412821 413321 -4202 

 0 2020 2020 0 2020 2020 جمع 

 4811مأخذ: مطالعات میدانی و محاسبات نگارندگان، 

مستقیم و  (تأثیرپذیریو  تأثیرگذاری) تأثیراتمیک مک عالوه بر ترسیم نقشه  افزارنرم

 یرگذاریتأثدر آن نمودار جهت  که ؛پردازدمیهمچنین به ترسیم نمودار آن نیز ، غیرمستقیم
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به صورت عددی، در باالی آن  تأثیرگذاریو میزان « هاپیکان»هر گره بر دیگری توسط 

ادر است ق افزارنرمبر اساس توپولوژی متغیرها این  نهایتاً و ؛شودمیپیکان، نمایش داده 

 .و استخراج عوامل کلیدی اقدام کند بندیرتبهبه 

 

 
مطالعات  :أخذم ؛بسیار ضعیف تا بسیار قوی( تأثیرات) عواملمستقیم بین  تأثیرات -1 شکل

 9911میدانی و محاسبات نگارندگان، 
 

این  . این شکل بیانگرباشدمی یکدیگرمستقیم عوامل بر  تأثیرات دهندهنشان ،1 شکل

دخالت از سوی عوامل دیگر به صورت مستقیم بر  گونههیچاست که این عوامل بدون 

: که عبارت از باشدمیسطح  2عوامل بر همدیگر شامل  تأثیر. گذارندمی تأثیرهمدیگر 

 دهندهنشانخطوط قرمز . ترینقویقوی و  نسبتاً، ضعیف، متوسط، ترینضعیف

بر  ؤثرمقوی بین عوامل  نسبتاً تأثیرگذاری ایسورمهبسیار قوی و خطوط  تأثیرگذاری

 بازآفرینی است.

 عامل 82میان  از: 91بافت ناکارآمد منطقه  بازآفرینی در مؤثر کلیدی عوامل برترین

مستقیم و  تأثیراتمیزان  اثرگذاریخالص  ،2در این پژوهش، بر اساس جدول  مستخرج
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در  مؤثر کلیدی عوامل برترین عنوان به متغیر 42 .عوامل انجام شد بندیرتبه غیرمستقیم

 :اندشده انتخاب 41بافت ناکارآمد منطقه  بازآفرینی
 

 مستقیم و غیرمستقیم( و انتخاب نهایی) رگذاریتأثکلیدی  عوامل -3جدول 
 رتبه خالص اثرگذاری تاثیرگذارعوامل کلیدی 

 4 44 المللیبین هایتحریم
 2 40 تورم

 8 3 نوسانات شدید اقتصاد جهانی
 1 3 بحران مالی

 2 3 و امنیت گذاریسرمایه
 2 2 41بافت منطقه گسترش محدوده قانونی 

 2 2 قوانین مالیاتی
 3 2 آگاهی حقوق شهروندی

 1 1 اتباع خارجی هایمهاجرت
 40 1 مشارکت ذینفعان در تصمیمات شهری

 44 8 فساد مالی
 48 2 سرمایه اجتماعی

 41 4 بیکاری
 42 4 ریزیبرنامهشیوه مدیریت 

 42 4 گردشگری هایزیرساخت
 42 4 محیطیزیستپایداری 

 4811مأخذ: مطالعات میدانی و محاسبات نگارندگان، 

 

متغیر )چهارم عامل مربوط به ناحیه  2 ،کلیدی تاثیر گذار عامل 42از میان در این ارتباط، 

پایینی  پذیریتأثیرو  تأثیرگذاری. با توجه به اینکه متغیرهای ناحیه چهارم باشدمیمستقل( 

ی و تمرکز بر رو ریزیبرنامهشدن فرآیند  ترسادهطبق منطق مدل میک مک برای  ،دارند

 به توجه بابر اساس منطق شهودی  کرد. پوشیچشماز آنها  توانمیی متغیرهای کلید

نیست.  خطا از عاری آن انجام و بوده گیروقت بسیار ماتریس تعداد این به امتیازدهی اینکه

در اختیار جمعی  ریگغربالپنل جهت  به صورت شده یافته کلیدی عامل 42 ،در نتیجه
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و به  یافت تقلیل پیشران نیروی 1به  غربالگری مجدد از پس از خبرگان قرار گرفت و

وق آگاهی حققوانین مالیاتی، نهایی به دست آمده در این غربالگری عنوان عوامل کلیدی 

بیکاری به دلیل بار معانی مشابه و بارهای و شهروندی، فساد مالی، سرمایه اجتماعی 

بحران مالی و تورم به یک عامل با نام بحران مالی تغییر حذف گردید و  دارجهتمعانی 

متغیر ناحیه اول )متغیرهای  8عامل تبدیل شدند.  1در نتیجه عوامل کلیدی به  که یافت

 2ناحیه ریسک و  متغیر 1متغیرهای دووجهی( که تمام )متغیر ناحیه دوم  2(، تأثیرگذار

ری هیچ متغی ،وابسته( -تأثیرپذیر) سوماز ناحیه  متغیر هدف( انتخاب شده است اما

عامل از بخش  2متغیر از بخش اقتصادی،  2به ترتیب  ،بنابراین ؛انتخاب نشده است

 ،بنابراین ؛باشندمیعامل از بخش کالبدی  4و  محیطیزیستعامل از بخش  4اجتماعی، 

شهر  41منطقه پایدار  بازآفرینیبر وضعیت کنونی  مؤثر ایآیندهفر عوامل اقتصادی از

 وضعیت بر مؤثر نیروهای پیشران نهایی امتیاز ،نهایت در. باشدمیحائز اهمیت  اصفهان

 دست آمد.به  8 شرح جدول به 41منطقه  آینده

 

 نیروهای پیشران() لیست نهایی عوامل کلیدی -9 جدول

 هرتب خالص اثرگذاری نیروهای پیشران
 4 44 المللیبین هایتحریم

 2 40 بحران مالی

 2 3 و امنیت گذاریسرمایه

 2 2 91گسترش محدوده قانونی بافت منطقه 

 1 1 اتباع خارجی هایمهاجرت

 42 2 مشارکت ذینفعان در تصمیمات شهری

 42 4 ریزیبرنامهشیوه مدیریت 

 42 4 گردشگری هایزیرساخت

 42 4 محیطیزیستپایداری 

 4811مأخذ: مطالعات میدانی و محاسبات نگارندگان، 
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 گیرینتیجه

 نطقهم پایدار بازآفرینی بر تأثیرگذار فرایندهای و عوامل شناخت هدف با پژوهش این

 تئوریک رویکرد و نظری مبانی .انجام شده است 4124 افق در شهرداری اصفهان 41

لذا  است. پژوهیآینده بازآفرینی پایدار با استفاده از روش رویکرد مبانی بر پژوهش این

با استفاده از روش دلفی آنالین و میک  ،رویکرد بازآفرینی پایدار شهری بااین پژوهش 

این  .گردیدشناسایی  شهر اصفهان 41منطقه بازآفرینی پایدار  آیندهبر  مؤثرمک عوامل 

، مجموع درخواهد گذاشت. بر روند بازآفرینی بافت ناکارآمد شایان توجهی  تأثیرعوامل 

شامل: مهاجرت اتباع خارجی، پیشران کلیدی  1به دست آمده،  هایبررسیبا توجه با 

داخلی و خارجی، گسترش محدوده  گذاریسرمایهتحریم، تورم، بحران مالی، جذب برای 

اتباع خارجی، مشارکت ذینفعان در تصمیمات  هایمهاجرت، 41قانونی بافت منطقه 

گردشگری، پایداری  هایزیرساختقطبی(، ) ریزیبرنامهشهری، شیوه مدیریت 

نتایج . باشدمی بازآفرینی پایدار منطقه مطالعاتی بر مؤثر و اصلی بازیگران محیطیزیست

ن بیشتری ،عریف شده استکه در حوزه اقتصادی ت متغیرهاییاین مطالعه نشان داد، 

این متغیرها از لحاظ  ،بنابراین ؛دارند 41وضعیت بافت ناکارآمد منطقه بر  تأثیرگذاری

عوامل  به عنوانرا  هاآن توانمی و بر متغیرهای دیگر برتری چشمگیری دارند تأثیرگذاری

 ،بر این اساس .معرفی کرد 41منطقه بافت ناکارآمد  بازآفرینی پایدارآینده  بر مؤثرکلیدی 

نده در آیرآمد ابا شناخت هر کدام از عوامل کلیدی آمادگی رویارویی با مسائل بافت ناک

موجود درباره بازآفرینی  هاینظریهی این پژوهش و نیز آنچه از هایافته .شودمیفراهم 

توجه به بافت ناکارآمد شهری با رویکرد نوین بازآفرینی پایدار  ؛پایدار شهری حاصل شد

عالوه بر پایدار کردن و بهبود بخشیدن وضعیت اقتصادی،  تواندمیاست که  شهری

نیز  هرهاشکالنباعث افزایش پایداری  بافت ناکارآمد، محیطیزیستاجتماعی، کالبدی و 

 کالبدی،) مختلفصورت گرفته، ابعاد  هایبازآفرینیدر اکثر  ،شود. در حال حاضر

داشته  شده و بیشتر نگاه به بعد کالبدی( نادیده گرفته محیطیزیستاجتماعی، اقتصادی و 

 شهرهاالنکاگر در  ،. به عبارتیباشدمیدریچه دید بازآفرینی پایدار  ،در این پژوهش است.
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هر را تمام ش توانمیبا آن  در نظر بگیرند چهار بعد بازآفرینی پایدار را در کنار همدیگر

نظر گرفتن این چهار بعد بدون در  ،در غیر این صورت به سمت پایداری هدایت کرد؛

 ،شاهد ادامه وضعیت ناپایدار فعلی خواهیم شد که شکل زیبایی دارند، در کنار یکدیگر

یک از عوامل کلیدی مؤثر،  کلی، برای هر طور به از درون فرسوده و ناکارآمد هستند. ،اما

شهر  41منطقه بازآفرینی بافت ناکارآمد  ۀوجود دارد که آیند راهکارهاای از مجموعه

 :خواهد ساختبه شرح ذیل  4124 افق برای

 و اجتماعی کالبدی، نیازهای راستای در شهری مدیریت تقویت و تحول 

 .41منطقه  ساکنین اقتصادی

 بخش در عمرانی هایبودجه سهم اتخاذ سیاست یکپارچه جهت افزایش 

 .41گردشگری منطقه 

 و اجرای رویکردهای جامع  توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی از طریق طراحی

 .41در بافت منطقه 

 در نظر  با، 41ی بازآفرینی پایدار منطقه هاطرحپایدار در  فراهم کردن منابع مالی

مورد انتظار از آنها که شامل منابع خارجی و ذینفعان پروژه  هایبازدهگرفتن منابع مالی و 

 باشد.

 هب گوییپاسخ و سرمایه جذب منظور به جدید تجاری هایراسته و مراکز ایجاد 

 آینده. جمعیتی نیازهای

 طریق از محلی شبکه توسعه و نهادسازی با ،41مردمی در منطقه  مشارکت جلب 

 .هاانجمن خلق

  ر ب تأکیدتوجه به نقش فرهنگ هر کدام از محالت بافت ناکارآمد منطقه، با

 ی تاریخی و فرهنگیهاارزشبازیابی هویت ناشی از خاطرات مشترک جمعی، استفاده از 

 به عنوان منابعی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی.

  طراحی و چیدمان ساختار فضایی محالت ناکارآمد با توجه به معماری بومی و

 اقلیم محلی.با  همسو
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Introduction: Inefficient structures are part of the urban space that cause 

disorganization, imbalance, inequality, inefficiency and declining urban life. 

As the smallest cell and the most important factor in the sustainability of urban 

life, these structures play an important role in the urban future. Therefore, 

paying attention to the future perspective and planning for these places can 

lead to the stability of neighborhoods and the whole city. In recent years, urban 

planners and managers have turned their attention to sustainable planning 

through regeneration to address the problems faced by inefficient structures. 

Sustainable regeneration is a comprehensive and integrated approach to 

solving urban problems, leading to the continuous improvement of sustainable 

conditions in the physical, social, economic and environmental domains. The 

present study seeks to investigate the key factors affecting the sustainable 

regeneration of the dysfunctional texture in District 14 of Isfahan City. 

Methodology: The present research is applied in terms of purpose, 

descriptive-analytical in terms of research method, and, in terms of nature, 

based on new futuristic, analytical and exploratory methods. Data collection 

was done through a documentary-survey technique. To determine the 

variables, the Delphi method was used along with the opinions of experts. By 

snowball sampling method, 15 experts consisting of those in urban planning 

who were familiar with the study area were selected to respond. In this 

connection, the variables extracted from the documents and the variables 

obtained from the interview with experts were combined, and a set of variables 

was formed, which affected the future of sustainable reconstruction of 

dysfunctional tissue in District 14 including physical, social, economic, 
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environmental and institutional dimensions. The variables were included in a 

questionnaire in the form of a 35 x 35 matrix to identify the interactions among 

them. Finally, matrix analysis was performed using the Mick Mac software. 

Results and Discussion: The results of the study were based on a cross-

impact matrix questionnaire that consisted of 1190 questions for 35 variables. 

Some variables were removed because they had no systematic and 

comprehensive effects. Depending on which area of the matrix the sum of the 

values of the matrix was located; five categories of variables could be 

identified. The method of distribution and the dispersion of variables in the 

scatter plot showed the degree of the system instability. According to the 

results obtained, out of 35 factors studied in this study, 16 factors were 

identified as key factors influencing the future of regenerating the 

dysfunctional texture in District 14. Out of those 16 factors, two were related 

to Zone 4 (independent variable). Due to the fact that the variables in this zone 

had a low impact, they were ignored according to the logic of the Mick Mac 

model and in order to simplify the planning process and focus on key 

variables. As a result, the 16 key factors found were provided to the group of 

experts in the form of a panel for screening. After re-screening, they were 

reduced to nine propulsive forces and considered as the final key factors. 

Conclusion: Generally, nine key drivers were extracted as the main factors 

affecting the sustainable recreation of the study area. They included the 

immigration of foreign nationals, sanctions, inflation, financial crisis, 

attraction of domestic and foreign investments, expansion of the legal confines 

of District 14, stakeholder participation in urban decisions, planning the polar 

management style, tourist infrastructures and environmental sustainability. 

The results of this study showed that the variables defined in the economic 

domain have the greatest impact on the situation of he dysfunctional textures. 

Therefore, these variables have a significant advantage in terms of influencing 

other variables, and they can be introduced as key factors affecting the future 

of the sustainable regeneration of the dysfunctional texture in District 14. 

The recognition of the key factors makes it possible to deal with the problem 

of structural dysfunctionality. The findings of this study and what has been 

obtained from the existing theories about sustainable urban regeneration call 

for attention to inefficient urban structures with new approaches to sustainable 

urban regeneration. This can not only stabilize and improve the economic, 

social, physical and environmental conditions of those structures but also 

increase sustainability in metropolises. At present, most reconstructions 

ignore the social, economic and environmental dimensions and pay attention 

to the physical dimension. In this research, the perspective of regeneration is 

stable. In other words, if the four dimensions of sustainable regeneration are 

considered together in metropolises, it can lead the whole city toward 

sustainability. Otherwise, without considering these four dimensions together, 
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we will see the continuation of the current unstable situation, which has a 

beautiful shape but is worn-out and inefficient inside. 

Keywords: Keyfactors, Sustainable urban regeneration, Future studies, 

Inefficient texture of District 14. 

 

 

 


