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  شهید چمران اهوازدانشکده علوم زمین ریزي شهري گروه جغرافیا و برنامه دانشیار1
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  1/10/94؛ تاریخ پذیرش:     13/5/94تاریخ دریافت: 

  چکیده
و در هر مورد به شـکل خاصـی  هستندهی و چند بعدي نواحی فرسوده شهري، بنا به سرشت خود چندوجعوارض و مشکالت 

ها به همراه افت بسیار شدید کیفیت هاي کارکردي و کالبدي این بافتنماید. افت منزلت اجتماعی و اقتصادي و نابسامانیبروز می
اهکارهـاي نـوینی در ریزان شهري را مجـاب بـه ارائـه راهبردهـا و رگذاران و برنامهمحیط شهري ازجمله دالیلی است که سیاست

هاي شهري و تأکید بر رویکـرد ترین رویکردها در زمینه پایداري، احیاي بافتمواجهه با مسائل و مشکالت آن کرده است. از عمده
سازي، نوسازي و توسعه مجدد به بازآفرینی و نوزایی شهري تکامل یافته و در این از بازسازي، باززنده رویکردي کهبازآفرینی است. 

. است یر، گذاري را از حوزه توجه صرف به کالبد به عرصه تأکید بر مالحظات اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و هنري تجربه کردهمس
محور و بازآفرینی محالت فرسوده شـهري بـا تاکیـد بـر سـرمایه اجتمـاعی محـالت و ریزي محلهمقاله حاضر باهدف تحقق برنامه

 بافـت پایدارسـازي راستاي در مناسب ايمداخله رویکرد توانمی طریقی چه به شد که؛بااصلی پژوهش می پرسشگویی به  پاسخ
، بـا روش تحلیلـی ـ توصـیفی و آندر پژوهش حاضر براي دسـتیابی بـه هـدف  کرد؟ فراهم را شهر همدان جوالن محله فرسوده

 از منـديبهـره بـا و پرسشنامه؛ ساکنانبا اسناد فرادست و مصاحبه هاي میدانی، براساس مطالعات صورت گرفته از طریق برداشت
 نقـاط و هـافرصـت ضـعف، نقاط ها،چالش احصاء ضمن SWOT تحلیل روش هاي آماري اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره وآزمون

گذار بر پایداري در ابعاد اجتماعی، اقتصادي، کالبدي و زیست محیطی و همچنـین متغیرهـاي براساس متغیرهاي اثر مزبور و قوت
 یکپارچـه و جـامع ايبرنامـه قالب در را همدان جوالن محله پایدار بازآفرینی سعی شده است چگونگی سرمایه اجتماعیمربوط به 

 بـه آنگاه باشد، استراتژیک و جامع یکپارچه، مدار، اجتماع ی؛بازآفرین به رویکرد اگرنتایج تحقیق حاکی ازآن است که  .نماید ارائه
  ینی پایدار حاصل خواهد شد.رویکرد بازآفر خود خودي

  
 همدان.محله جوالن، شهر محور، بازآفرینی، بافت فرسوده، ریزي محلهبرنامه :کلیدي هاي واژه

  
  1 مقدمه

مطابق آمارهاي موجود، نزدیک بـه نیمـی از مـردم 
باشند و انتظـار افـزایش آن در جهان، ساکن شهرها می

یـن هاي آینـده نیـز وجـود دارد. در حالـت کلـی ادهه
توان ناشی از تالش مـردم بـراي ارضـاي موضوع را می

نیازهاي خود و وجود امکانات زندگی شهري در شهرها 
). اما همگام بـا Royuela & Surinach, 2004( دانست

شهرنشــینی و تمرکــز صـــنایع،  افــزایش جمعیــت،
هـا، امکانـات و خـدمات شـهري رشـد کـرده و  سرمایه

                                                             
  Javadzarei86@gmail.comنویسنده مسئول: *

تبدیل شـده و  شهرهاي کنونیشهرهاي بزرگ به کالن
 ورده اسـتناپذیري براي بشـر پدیـد آت جبرانمشکال

). چرا که از یـک 96:1391 (موسوي و باقري کشکولی،
ها بیشتر از نرخ شهرنشـینی سو نرخ شهرنشینی در آن

کشورهاي پیشرفته در دوران اوج شهرنشینی است و از 
سوي دیگر اکثر قریب به اتفـاق چنـین کشـورهایی بـا 

اند. این امر با توجه بـه ابع مالی مواجهکمبود شدید من
هـاي معمـول توسـعه شـهري ایـن بر بودن طرحهزینه

ــرده اســت ــه ک ــا مشــکل اساســی مواج  کشــورها را ب
)McDonald, 2009: 51-73(. ترین پیامـدهاي از مهم

-چنین روند شهرنشینی در کنار عدم تامین زیرساخت
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شـهرها،  مهـاجرانو  ساکنانهاي مناسب شهري براي 
هـاي نـامنظم و فرسـوده پیرامـون به وجود آمدن بافت

ــدد  شــهري و درون شــهري اســت کــه معضــالت متع
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي را به دنبال خواهد داشت. 
این مسئله در کنار تبدیل شدن زمـین بـه یـک منبـع 

هـاي اخیـر باعـث شـده کـه کمیاب اجتماعی، در دهه
کـی از منـابع هاي فرسوده کـه یاستفاده بهینه از بافت

اي اصلی تامین زمین درون شهري است، اهمیـت ویـژه
  ).Enemark, 2004: 26-27( پیدا کند
 قـدمت واسـطه بـه شـهرها قـدیمی و کهـن بافت
 موقعیـت تـاریخی، بـا ارزش عناصـر وجـود و تـاریخی
ارزش  داراي آن اقتصادي تپنده قلب ارتباطی و مناسب

 و فضـایی سـاختار در فـردي بـه منحصـر جایگـاه و
موانع  و مشکالت با ها بافت این .باشد می شهر کارکردي
 همچـون مختلف ابعاد در خاصی عملکردي و ساختاري

نـاهمخوان  عناصـر وجـود فعالیـت، و کالبد ناهمخوانی
 فضـاهاي ماننـد هاکاربري از برخی سرانه کمی شهري،
مراتـب  سلسـله فقـدان پارکینـگ، و فرهنگی فراغتی،
 رها و دفاع بی فضاهاي وجود ارتباطی شبکه در مناسب
 جهـت مناسـب عمـومی فضـاهاي کمبـود شـده،

 باشند.می مواجه غیره و اجتماعی تعامالت گیري شکل

-حـوزه بـر هاآن تأثیرات و فوق مسائل بروز با همزمان
 و قـدیمی و فرسـوده هايبافت به توجه هاي مختلف،

 بـه هـا،آن سـاختن پایـدار بـراي تالش و مسائل رفع

 است. شده تبدیل شهرها در ديموضوعی ج
براساس برآورد مسوالن وزارت مسکن و شهرسازي 

هکتار بافـت  50000شهر ایران حدود  100در بیش از 
ــا Amine, 2007فرســوده شــهري وجــود دارد ( ). تنه

ر نوسـازي % از اعتبـا11,2دولت قادر به تامین حـدود 
باشد و بقیه بایستی از طریق  هاي فرسوده میاین بافت

 کنـار در مسـئله ارکت شهروندان تامین شود. ایـنمش
 در اجتمـاعی، کمیـاب منبع یک به زمین شدن تبدیل

 از بهینـه اسـتفاده کـه اسـت شده باعث اخیر هايدهه
 زمـین تامین اصلی منابع از یکی که فرسوده هايبافت

 ,Enemark( بیابـد ايویژه اهمیت است، درون شهري

هرها مراحل هجـوم ). در بافت فرسوده ش26-27 :2004
طور کامل بوقوع پیوسـته و قشـري  هو توالی اکولوژي ب

کنـد، داراي که در محدوه بافـت فرسـوده زنـدگی مـی
پایگاه اقتصادي یکسانی هستند، این افراد فقط در پـی 
کسب درآمد براي گذران زنـدگی خـود هسـتند و بـه 
همین دلیل وقت و حتی حوصله کافی براي حفاظت از 

خود را ندارنـد و از طـرف دیگـر تـوان  محیط زندگانی
چگونه زنده «مالی چنین کاري را نیز ندارند و در واقع 

 دهنـد و درترجیح مـی» چگونه زیستن«را به » ماندن
ــه، احســاس  ــاعی محل ــی و اجتم ــاد فرهنگ ــل ابع مقاب

 ). در178و177: 1385(همایونی،  کنندمسئولیتی نمی
 شهري سازينو و بهسازي هايطرح ناموفق اجراي واقع
 در پایـداري نـام بـه جدیـدي پدیـده توجـه بـه باعث

 تـرین عمـده از کـه اسـت شـده شـهري هـاي پـروژه

 و شهري يها بافت احیاي زمینه پایداري، در رویکردها
مقصـودي،  و حبیبـی(اسـت بازآفرینی برسیاست تأکید

ــازآفرینی ). رویکــرد1386:5 ــدار ب  از شــهرییکی پای
 مواجهه در جهانی شده پذیرفته رویکردهاي جدیدترین

 ایـن ظهـور اسـت. زمینـه شـهري فرسوده هايبافت با
 توسـعه در شـده مطـرح اصول به توجه باید را رویکرد
 ذینفـع هايگروه مشارکت نقش یافتن اهمیت و پایدار

 1990 دهـه .دانسـت شـهري ریـزي برنامـه فراینـد در
 بـه شـهري بازآفرینی فرایند براي را جدیدي چارچوب

 هـاي دسـتورالعمل بـه اجتمـاعی د. مباحـثآور ارمغان
 زندگی کیفیت به خاصی توجه و بازگشتند ریزيبرنامه

 نتیجــه در. شــد محــروم محـالت در خصــوص هبـ
 را تـريوسـیع رویکـرد شـهري بـازآفرینی راهبردهاي

   ).Vilaplana, 1998: 1( شد شامل
ــه ــازآفرینی مطالع ــهري ب ــوان ش ــه عن ــی ب  کُنش

و  توانـد ابعـادمی موجود يهابافت درون در شهرسازانه
 ادبیـات از ايعمـده بخش. باشد داشته متنوعی جهات
 قالـب درشـهري،  مرمـت بـا ارتبـاط در موجود نظري
 بـازآفرینی، و نوسـازي بازسـازي، گانـه سـه هايروایت

 شناسـیروش و در بافـت چگونگی مداخلـه به معطوف
ــرمیم یــا بــردن میــان از در شــهري مرمــت فرآینــد  ت
  بوده است.  ودگیفرس مصادیق

توجه به اهمیت روزافزون مسآله زمین شهري به  با
عنوان عنصري ثابـت و تغییرناپـذیر و رشـد تصـاعدي 
قیمــت زمــین و مســکن شــهري، ضــرورت توجــه بــه 
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هـاي ریزي مجدد برروي زمین و مسکن در بافت برنامه
طرفی احساس نیاز  فرسوده بیش از پیش شده است. از

هـا و ها در روند اجراي طـرحمحله ساکنانبه مشارکت 
ها، باعث شـده ها جهت تحقق اهداف طرحهمکاري آن

هاي فرسوده به یکـی از که موضوع تجدید حیات بافت
ریـزي گـذاري و برنامـههاي مهم در امر سیاستچالش

ــه هــا و مــدیریت شــهري تبــدیل شــود. بررســی نظری
اي، حکایت از توفـق رویکردهاي مرتبط با توسعه محله

 ،هـاي آن داردگ اجتماعی محله بـر دیگـر جنبـهفرهن
که بجاي توجه صرف به بعـد کالبـدي محلـه، طوري هب

محور و گام به گـام مـورد ریزي فرآیندگرا، تعاملبرنامه
ریزي و مـدیریت از تآیید قرار گرفته است و نگاه برنامه

پایین به باال، مبتنی بر تاکید بر منابع انسانی موجود و 
جتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار شـده هاي اسرمایه
  است. 

» محورریزي محلهبرنامه«بنابراین ضرورت توجه به 
ــه لحــاظ وســعت و در بافــت هــاي فرســوده شــهري ب

ها و توان مـالی محـدود دولـت در گستردگی این بافت
را » سـرمایه اجتمـاعی«ها، بحث بازآفرینی و احیاي آن

 بـه یـابیدسـت توانـد ضـمنسازد، کـه مـیمطرح می
 بازآفرینی در محورریزي محلهمدیریت و برنامه رویکرد
 هـاي زمینـه دیـدگاه در شـهري، فرسـوده هـايبافـت

 ایجـاد مثبتـی تغییر فرسوده نیز هايبافت در مداخله
 مطالعـات انجـام مسـتلزم هدف این به دستیابی .ماید

 پایدار شهري بافت هايشاخص به نیل جهت گسترده
 مدیریت شـهري پایـدار تحقق زانهشهرسا هايشیوه و

 تهدیـدهاي و هـافرصت گرفتن نظر در با که باشدمی
 هـا،آن فنی حقـوقی ملزومات و هابافت این در موجود
 توانـدمی شهر سازماندهی الگوهاي و معیارها و ضوابط
 بـازآفرینی هـايبرنامـه در اعمـال جهت و آید بدست
 و نـیعمرا هـاي فعالیـت هـدایت و فرسوده هايبافت

 برنامـه متولیـان، اسـتفاده مورد هاآن در سازو ساخت
 ایـن بگیـرد. قـرار اجرایـی شـهرها مـدیران و ریـزان

   :گوید پاسخ زیر اتپرسش به تا است صدد در پژوهش
ریـزي آیا بین ابعاد اصلی سرمایه اجتماعی و برنامه

 اي وجود دارد؟محور رابطهمحله

عی بیشترین تاثیر یک از ابعاد اصلی سرمایه اجتماکدام
 و به ریزي بازآفرینی محالت فرسوده دارند؟را در برنامه

 در مناسـب ايمداخلـه رویکـرد تـوانمـی طریقی چه
شـهر  جـوالن محله فرسوده بافت پایدارسازي راستاي
  کرد؟ فراهم را همدان

  
  مبانی نظري پژوهش

 محـورمحلـه ریـزيبرنامـه: محور ریزي محلهبرنامه
در  عمـومی خـدمات بهبـود بـه جدیدي نسبتاً رویکرد

 مدیریت حالت، ترینساده در باشد. می مدیریت شهري
 دهنـدگانارائه و محلی جوامع بین است ارتباطی محله

 بـا مقابلـه منظور به محله یک سطح در محلی خدمات
 Department( محلی خدمات بهبود و محلی مشکالت

for communities and local government, 2011:1 .(
 عنوان به را محله هر که است فرآیندي مدیریت نوع این

 را امـر ایـن و شناسـد؛مـی فـرد بـه منحصر موجودیت
 زنـدگی، محلـه در کـه جمعیتی تا سازدمی پذیرامکان

 را خـود قـوت نقـاط کننـد،مـی رسـانی خدمات یا کار
 بپردازنـد جدیـد هايچالش با مقابله به و کرده تقویت

)Report of the Local Services and Community 

Safety, 2011: 7محلـه سـاکنان رویکـرد، ایـن ). در 
 مـدیریت تواننـدمـی که شوندمی تلقی کسانی بهترین
 و مسـائل بیشـتر هرچـه شـناخت منظـور به را شهري

 نماینـد یـاري حـل راه ارائه همچنین و محله مشکالت
)Neighborhood Renewal Unit, 2006: 7 .(  

 سـنجش در کلـی رهیافـت نیـز دو در ایـن رابطـه
. اسـت طـرح قابـل محلـی سـطح در مدیریت عملکرد

 کـه هاسـتسـازمان مطالعـات حـوزه در اول رهیافـت
 بـا مرتبط هايشاخص و »بخشی اثر« و »کارا« مفاهیم

 حـوزه در دوم رهیافـت دهد، می قرار توجه مورد را آن
 سـرمایه نظریه چارچوب در که باشدشناسی می جامعه
 در مدیریت هاي سازمان عملکرد بر آن تأثیر و عیاجتما
). زیـرا در Andreasen, 2005: 95( اسـت محلی سطح

ــت ــت ظرفی ــد اهمی ــن فراین ــاد ای ــراي ایج ــازي ب س
هــا را منــوط بــه توســعه آن» حلــیاجتماعــات م«

گیري سرمایه اجتمـاعی دانسـته و بـه ایـن مهـم  شکل
 نیـاز فرآینـدسـرمایه اجتمـاعی پـیش[اشاره دارد کـه 
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و بدون سرمایه اجتماعی، توسعه  ]اي استتوسعه محله
ــه ــان محل ــتاي امک ــذیر نیس ). Bullen, 1999:26( پ

محـور نیازمنـد ریـزي محلـهبنابراین بکارگیري برنامـه
اي و در یک اجتماع محله ساکنانانسجام و یکپارچگی 

 اي اسـتسـاز محلـههاي هویتتقویت بسترها و زمینه
ترتیب همکـاري در یـک دین). ب44:1386 پور، (حاجی

جهت و با هدف مشترك و رسیدن جمعـی بـه اهـداف 
اي، منجـر بـه تولیـد نـوعی احسـاس ریزي محلهبرنامه

 سـاکنانتعلق خاطر به فضاي محله و جامعه محلی در 
گیري هویـت محلـی شکل شود. احساسی که منشاء می

ــق آناي مــیو اجتمــاع محلــه  شــود تــا مــردم از طری
هـاي ممکـن ی)، درك بهتري از گزینه(سرمایه اجتماع

کننـد و نهایتـا موجـب افــزایش بـراي عمـل پیـدا مـی
هـا (که عامل اصلی در پیشبرد برنامه سرمایه اجتماعی

  ).119:1386 (ناصري، شودباشد)، میمی
البته نباید از این نکته غافل شـد کـه در شـهرهاي 
جهان سوم بطور عام و در شهرهاي کشور بطور خاص، 

 زداییسیاست براي محور تالشی استریزي محلهبرنامه
است که خـود آن  ساالريفن تداوم و محلی حکومت از

 تحـت محـورمحله مدیریت مثبت عملکرد اساس نیز بر
 مدیریت نهادهاي سازوکار و گیريشکل چگونگی تأثیر

 فراینـد در مـؤثري عامـل و باشـدمـی محلی سطح در
 در جمعـی یـیدارا و محلـی هـايظرفیـت از اسـتفاده

 تـوانمـی در نهایـت .بـود خواهـد حکمروایـی شـهري
محور را ریزي محله هاي کلی برنامهها و خصیصهویژگی

  بندي کرد که:چنین جمعاین
 گرا بوده و شهروندان در کانون توجه آن قرار مردم

  دارند؛
 گوست؛جویانه و پاسخ مششارکت  
 هاي بخشی و سازمانی،نگر بوده و بجاي نگرشکلی 

  کند؛هاي زندگی مردم را مالحضه میهمه جنبه
 هاي موجود بوده و نه ها و فرصتمتکی بر توان

  باشد)؛(دارایی مبنا می متکی بر نیازها
  استفاده از رویکرد تشریک مساعی و همکاري بین

اي خصیصه دولت، بخش خصوصی و اجتماعات محله
  بارز آن است؛

 بـا مالحضـه  اي در ایـن رویکـردهرنوع اقدام مداخلـه
محیطــی و هــاي اقتصــادي، اجتمــاعی، زیســتجنبــه

  گیرد؛ نهادي صورت می
 باشد، که فعالیـت پذیري میداراي پویایی و انعطاف

ریزي را بـه عنـوان یـک نگـرش فرآینـدي و برنامه
 (موســـوي، دهـــدیــادگیري مـــدنظر قـــرار مــی

41:1385.(  
 همکـاري شـهري پایـدار بازآفرینی الزمهبنابراین 

 در .است عمومی توافق به رسیدن و ايمحله اجتماعات
 شـکل نهـادي جدید هايگونه شهري پایدار بازآفرینی

 بـازآفرینی هـايبرنامـه کننـدمـی شالتـ که گیرندمی
 بـه بـاال به پایین از و یکپارچه شکل به را مدار اجتماع
 و بسـط گـردد، شـامل را ذینفـع افراد همه که صورتی
گیري از بعبارتی بهره ).15:1389 (فرجی، دهند توسعه

ریـزي و سرمایه اجتماعی محالت فرسوده در امر برنامه
هـا بهبود موانع و مشکالت سـاختاري و عملکـردي آن

 حفـظ بـا جدید شهري يهافضا خلق به تواند منجرمی
هـا ، آن)فعـالیتی و کالبـدي( فضایی اصلی هايویژگی
 حـادث جدیـدي شـهري فضـاي اقـدام ایـن در گردد.

 شهري فضاي با اساسی هايشباهت ضمن که شوند می
 بـه قدیم فضاي با را معنایی و ماهوي هايتفاوت قدیم،

  ).5:1386 مقصودي، و حبیبی( گذارندمی نمایش
  

  بافت فرسوده شهري
فرسودگی، ناکارآمدي و کاهش کارایی یـک بافـت 

ي شهري اسـت. بـراي ها نسبت به کارآمدي سایر بافت
توان ارائـه کـرد تعددي میهاي مواژه فرسودگی معادل

 Degeneration1, Decay2,Deterioration3جمله از آن

Erosion4, Depressed urban areas5, Deteriorated 

urban area6,  در نظر گرفت. فرسودگی بافت و عناصـر
درونی آن یا به سبب قدمت و یا به سبب فقدان برنامه 

جـود توسعه و نظارت فنی بر شکل گیري آن بافت به و
                                                             

   زوال. 1
   پوسیده .2
   انحطاط .3
   پژمردگی .4
   ارزشمناطق شهري کم .5
   مناطق محروم .6
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می آید، پیامد فرسودگی بافت که در نهایت به از بـین 
شود، در بردن منزلت آن در اذهان شهروندان منجر می

اشکال گوناگون از جملـه کـاهش و یـا فقـدان شـرایط 
ي کالبـدي، ها زیست پذیري و ایمنی و نیـز نابسـامانی

ــت و  ــل دریاف ــاتی قاب ــادي و تأسیس ــاعی، اقتص اجتم
 نـواحی فرسـودگی)، Fayers, 2000( شناسـایی اسـت

 فرســودگی کالبــدي، از ترکیبــی توانــدمــی شــهري
  ..]اقتصادي و اجتماعی، لحاظ به[ عملکردي فرسودگی

باشد. ایـن  ]ناسالم زیست محیط[ محیطی فرسودگی و
 چـون مشـکالتی قالـب در را خـود تواندمی فرسودگی

 ناهنجـار هـايگـروه محیطـی،زیسـت فقر بدمسکنی و
 و طبقـاتی هـايتفاوت منابع، اعادالنهتوزیع ن اجتماعی،

). 1386 (چـــپمن، بـــروز دهـــد اقتصـــادي رکــود

 به معموالً و محیطی عملکردي کالبدي، هاي فرسودگی

 ویژگـی اصـوالً چنـد اما اند،شده ایجاد متفاوتی دالیل

 ,LUDA Project( دارد وجـود هاآن تمام بین مشترك

2005.(   
لحـاظ  از و زويمن اجتماعی لحاظ به ها بخش این الف)

 اقتصـادي -اجتمـاعی تنـزل ایـن محرومنـد؛ اقتصادي
 هـابخـش ایـن در سـنتی اقتصـاد زوال دلیل عمدتاً به
 زنـدگی کیفیـت داراي هابخش این ساکنان) است، ب

 ایـن شـهرند. در موجـود میـانگین به تري نسبت نیپای
 حیـات ابعـاد تمـامی در توانـدکیفیت مـی بودن پایین

 و نادرسـت اسـتفاده میـزان )باشـد. ج مطـرح شـهري
 ایـن در توسـعه بـا بـالقوگی يازمینـه از غیربهینـه

   .باالست ها محدوده
  

 مداخله انواع در اقدام هايشیوه و اهداف :1جدول 

  .1389 فرشیدي، خذ:ام
  

: شـهري  1بازآفرینی شـهري نـوعی پراکسـیس   
بازآفرینی به بهبود وضعیت اقتصادي، اجتماعی رویکرد 

هـا و محیطی شهر توجه دارد و طیف وسیعی از فعالیت
ارد که قابلیت زیست جدیـدي بـه منـاطق درا بیان می

ها و هاي پاکسازي شده، زیر ساختمضمحل، ساختمان
هــاي تحــت بازســازي کــه بــه پایــان عمــر ســاختمان

نگـرش کلیـدي در زیـرا دهد. اند، میمفیدشان رسیده
بازآفرینی به معناي عامش این است که وضعیت کلـی 

 ,Hull city plan( شـهر و مـردمش را بهبـود بخشـد

                                                             
 معاصر این وکاربردهاي تعاریف تمامی در پراکسیس از مقصود. 1

 تـوان گـذر مـی ایـن از و است عمل و اندیشه تلفیق بیان واژه،
 شهرسازانه و عمل شهري دانش همجوشی را شهري پراکسیس

  ).Gotham, 2010( تدانس

هاي بازآفرینی شهري به دنبال یافتن نشانه ).77 :2000
مشکالت شهري از طریق بهبود مناطق فرسوده اسـت. 
این رویکرد تنها به دنبال احیاي مناطق متروکه نیست 

تري همچون اقتصـاد رقـابتی و بلکه با مباحث گسترده
کیفیت زندگی بخصوص براي کسـانی کـه در محـالت 

 (ایــزدي، وکار داردکننــد، ســرفقیرنشــین زنــدگی مــی
هاي گذشته رویکردهاي گوناگونی در طی دهه). 1389

جهت ساماندهی مناطق فرسوده اتخاذ شده اسـت کـه 
کالبدي مناطق بـیش از سـایر ابعـاد  بیشتر آنها به بعد

اند. اما با مطرح شدن توسعه پایدار و لـزوم توجه داشته
محیطـی، ابعاد وجودي شهر اعم از زیسته توجه به هم

 ههاي توسـعقتصادي، فرهنگی و کالبدي به عنوان پایها
پایــدار شــهري، لــزوم توجــه بــه دیــدگاهی کــه ابعــاد 

یـن ابعـاد اگوناگون پایداري را در برداشته و به تمامی 

  ي اقدام (یا نوع برنامه)ها شیوه  هدف مداخله  نوع مداخله
  ات)تدوین اسناد هدایت گر(ضوابط و مقرر  هدایت و کنترل توسعه  ساماندهی

  حفاظت (مطلق)  حفاظت
تدوین اسناد هدایت گر(ضوابط و مقـررات) و (اقـدام الزم توسـط 

  سازمان مسئول)

  مداخله (سازنده)
بهسازي، بازسازي، اصـالح یـا احیـاي فضـاي 

  شهري حفاظت (فعال)
  تهیه طرح، اسناد هدایت گر و برنامه سازماندهی و سرمایه گذاري

  مداخله (بنیادي)
ــازي، حفاظــت  ــال) ایجــاد فضــا و نوس (فع

  ساختارهاي نوین شهري
  تهیه طرح و برنامه (اقدام) سازماندهی و سرمایه گذاري
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بیش از پیش احساس شـود.  به یک اندازه اهمیت دهد
رویکرد بـازآفرینی پایـدار شـهري یکـی از جدیـدترین 

ــ ــده جه ــه ش ــاي پذیرفت ــا رویکرده ــه ب انی در مواجه
 ).Vilaplana.1998:1( هاي فرسوده شهري اسـت بافت

نظریه بازآفرینی پایدار شـهري در تـالش بـراي ایجـاد 
فرایندي پایدار در توسعه شهري از یـک سـو سـعی در 

کانـات بـالقوه درون شـهري بـراي ماستفاده بهینـه از ا
تأمین نیازهاي جدیـد دارد و از سـوي دیگـر الویـت را 

اي بافت قدیم و بازگرداندن حیات اجتماعی و براي احی
  ).Izadi,2006( است رونق اقتصادي قائل

 مداخله شیوه کنندهبیان بنابراین، بازآفرینی شهري
است  شهري شده ساخته محیط و هاي موجوددر بافت
 و ریـزانبرنامـه نگـاه نمایـان سـاختن آن در و اهمیت

 شـیوه این تقابل و شهري حیات مطلوب به شهرسازان
 شـهر نواحی و هابرخی بافت در زندگی شیوه با زندگی
 مرمــت بــه مربــوط ادبیــات از ايعمــده بخــش .اســت

 عمـر در مرتبط، گوناگون هايروایت به بررسی شهري،
 تعبیـري، بـه و یافته اختصاص آن صد سالهیک حدوداً
ــوعی ــی ن ــه 1تبارشناس ــايتجرب ــت ه ــهري مرم  در ش

 امـا. رودمـی مارشـ بـه خاص مکانی -زمانی بسترهاي
 هـايانگاره تغییر صرفِ بررسی مقاله، این اصلی مسئله
 بلکـه نیسـت، ایران جهان و در شهري مرمت بر مسلط
بـازآفرینی «اي بـا عنـوان پایه مفهومی بر اصلی، تمرکز

ـــهري ـــه» ش ـــت ک ـــن اس ـــه در ذه ـــزانبرنام  و ری
 هـاییطـرح موجـب اجـراي شـهرها، گیرندگان تصمیم

 هـايجریـان قالب در تحول ایجاد و دگرگونی منظور به
 در دخالـت آگاهانـه شهري، مرمت اگر. شودمی شهري

ـــهري فضـــاي ـــراي ش ـــوگیري ب ـــایش از جل و  فرس
 مقصـودي، و (حبیبـی شـود تعریـف آن 2معاصرسـازي

  به پاسخگویی معناي به شهري مرمت ) و اگر18:1385
 هـايفـرم تولید باز  و کالبدي دهیقالب نظم در زمان

 باشـد هـابافت این در پویا و اقتصادي مثبت -اجتماعی
)Harvey, 1985( ریزبینـی به مبرمی نیاز مسیر در این 

 احساس آن بر مؤثر عوامل و 3روزمره زندگی مفهوم در
 تعریفی به توجه با). Syrett & North, 2008( شودمی

                                                             
1. Genealogy 
2. Regeneration 
3. Everyday Life 

تـوان بنـابراین مـی شـد، ارائـه شـهري مرمـت از کـه
 تجربـه یـا پراکسـیسبازآفرینی شـهري را نیـز نـوعی 

 ابعـاد و ارتقـاي اتصال پی در که کرد قلمداد  4شهري
 هـدف ایجـاد بـا شهري هايمحله عملکردي و کالبدي

  .است سرزندگی
  

 شهري بازآفرینی فرایند و اصول
 اقتصادي اجتماعی، ابعاد شامل شهري آفرینی باز

 و ايمنطقـه شـهري، هـايمقیاس در محیطیزیست و
  :باشدمی زیر ولبر اص مشتمل و ملی

شـغلی،  هايفرصت افزایش :اقتصادي تحوالت و تغییر
مالیات  افزایش استعدادها، پرورش ثروت، توزیع بهبود

 بهسـازي و عمـران میـان ارتبـاط محلی، مستغالت و
 هـايگـذاريسرمایه جذب شهري، و ايمحلی، منطقه

 .داخلی
 و زنـدگی کیفیـت بهبـود ی:اجتماع تحوالت و تغییر

 بدنام بر غلبه جنایت، و جرم کاهش جتماعی،روابط ا
 . و محرومیت اجتماعی سازي

 کارهاي تصـمیم و ساز مجدد دهیسازمان: حکمروایی
میـزان  افـزایش دموکراتیـک، تفـاهم طریـق از سازي
 انتظـارات گـرفتن نظر در مشارکت، و همکاري فضاي

گونـاگون،  ايمنطقـه هـايمشارکت بر مختلف، تأکید
 روابـط و هـانهـاد و هـاسازمان ت میانتعامال به توجه

 .هاآن درونی
 بـا مـرتبط مسـائل حـلي: کالبـد تحـوالت و تغییـر

ضـروریات  و جدیـد اراضی با همراه فرسودگی کالبدي
 .متناسب
 بـازآفرینی: پایـدار توسـعه و زیسـت محـیط کیفیـت

 مـدیریت و متـوازن توسـعه ارتقـاء سبب شهري باید
 یـابیدست البته .دگرد زیست محیط جامعه و اقتصاد

خالقیـت احیـاء مستلزم اي،رویکرد یکپارچه چنین به
 باشـدمـی بازآفرینی در کارگیري آن به و جامعه هاي

  ).9:1389(کشاورز، 

                                                             
4. Urban Praxis 
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  سیر تکاملی نظریه بازآفرینی شهري: 2جدول 
نوع سیاست هر 

  دوره
   1960دهه   بازسازي 1950دهه 

  سازي باززنده
وسعه ت 1980دهه   نوسازي 1970دهه 

  مجدد
 1990دهه 

  بازآفرینی

راهبرد اصلی و 
  گیريجهت

بازسازي و گسترش 
مناطق قدیمی تر 

 ها شهرها و شهرك
ي ها بر مبناي طرح

جامع و رشد حومه 
  نشینی

ي ها تداوم راهبرد
، رشد 1950دهه 

حاشیه اي، برخی 
ي اولیه ها تالش

  درباره تجدید اسکان

تمرکز بر روي 
نوسازي در جاي 

و اولیه خود 
ي واحد ها طرح

همسایگی، کماکان 
توسعه در حاشیه 

  شهر

ي متعدد ها طرح
بزرگ براي توسعه و 

توسعه مجدد، 
ي بزرگ ها پروژه

مقیاس پرهزینه، 
ي خارج از ها پروژه

  شهر

حرکت به سوي 
شکل بسیار جامعی 
از سیاست گذاري و 

اعمال تمرکز بر 
ي ها روي راه حل
  یکپارچه

دست اندرکاران با 
هاي وهنفوذ و گر

  ذینفع

دولت ملی و محلی، 
پیمانکاران و توسعه 

دهندگان بخش 
  خصوصی

حرکت به سوي 
توازن بیشتر میان 

ي دولتی و ها بخش
  خصوصی

نقش در حال 
افزایش بخش 
خصوصی و 

تمرکززدایی از طریق 
  دولت محلی

تأکید بر نقش 
بخش خصوصی و 
کارگزاران خاص، 
  افزایش مشارکت

  

مشارکت به عنوان 
  البرهیافت غ

  کانون اقتصادي

سرمایه گذاري 
بخش دولتی با 

مداخله نسبی بخش 
  خصوصی

ادامه روند دهه 
با افزایش  1950

سرمایه گذاري 
  بخش خصوصی

یت منابع محدود
بخش دولتی و رشد 

گذاري بخش سرمایه
  خصوصی

تسلط بخش 
خصوصی با تأمین 
گزینشی بودجه از 
  سوي بخش دولتی

  

توازن بیشتر میان 
شده  بودجه تأمین

از سوي بخش 
دولتی، خصوصی و 

  داوطلبانه

  محتواي اجتماعی
بهبود معیارهاي 
  زندگی و ساخت

بهبود اجتماعی و 
  رفاه

اقدام اجتماع مدار و 
  توانمندسازي بیشتر

خودیاري اجتماعی 
با حمایت بسیار 
  گزینشی دولت

تأکید بر نقش 
  جامعه

  تأکید فیزیکی
گزینی نواحی جای

درونی و توسعه 
  ياحاشیه

تداوم برخی 
رویکردهاي دهه 

موازي با  1950
  توانمندسازي نواحی

سترده نوسازي گ
بیشتر در مناطق 

  ترشهري قدیمی

بزرگ ي ها طرح
جایگزینی و توسعه 

هاي جدید، طرح
 کالن مقیاس پر

  هزینه

میانه روتر از دهه 
، توجه به 1980

داشت میراث و نگاه
  ابنیه

  رویکرد محیطی
منظرسازي و تا 

گسترش حدودي 
  فضاي سبز

ي ها بهسازي
  گزینشی

بهسازي محیطی 
همراه با برخی 

  ابتکارات

افزایش توجه به 
رویکردي گسترده 
  تر نسبت به محیط

معرفی ایده 
تري از  گستره

  پایداري محیط
  .1383 ایزدي،: مآخذ

 
  هاي پژوهشیافته

  روش تحقیق
رویکرد حاکم بر این پـژوهش توصـیفی ـ تحلیلـی 

رد نیاز بر پایه رجوع به اسناد معتبـر است. اطالعات مو
هاي میدانی و مصـاحبه و پرسشـنامه از علمی، برداشت

آوري شـده اسـت.  محله جوالن همـدان جمـع ساکنان
هـاي آمـاري براي تجزیه و تحلیل اطالعات از تکنیـک

همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و همچنـین 
اسـتفاده شـده  SWOTمدل تحلیل یکپارچه به روش 

هـا است. در پژوهش حاضر انجـام مطالعـات و بررسـی
صورت منظم و در قالب یـک رهیافـت هـدف محـور  هب

صـورت گرفتـه و شـناخت تحلیلـی محـیط بـه لحـاظ 
اجتماعی، اقتصادي، کالبدي و زیست محیطـی حاصـل 
شده اسـت. در نهایـت بـا اسـتفاده از الگـوي تحلیلـی 

SWOT هـا و به شناسایی نقاط قوت و ضـعف، فرصـت
ریـزي هدیدها جهت تدوین راهبردهاي اجرایی برنامـهت

 محور، منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است. محله
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  منطقه مورد مطالعه
 ايمحـدوده پـژوهش، ایـن در بررسـی مـورد محدوده

 در کـه باشـدمـی جـوالن مسـکونی محله عنوان تحت
 ایـن مسـاحت. اسـت شـده واقع همدان شهر 3 منطقه

 جنـوبی نیمه در که است هکتار 10 حدود در محدوده
 حاضـر حال در و گرفته قرار جوالن هکتاري 25 محله
 واسـطه بـه را مخروبـه و بـایر اراضـی از زیـادي درصد
 محلـه .است داده جاي خود در منطقه این زیاد قدمت
 پاسـخگو و پویـا فضایی گذشته در تردیدبی که جوالن

 به هامروز است، بوده محله ساکنان اجتماعی زندگی به
 جـذاب و مناسب هايکاربري از برخورداري عدم دلیل

 نـواز چشـم عناصر از بودن بهره بی و محلی مقیاس در

 زنده شهري فضاي یک عنوان به را خود کارایی بصري،
گیـري همچنین این محدوده با قرار .است داده دست از

تــرین بخــش شــهر همــدان و مجــاورت بــا در مرکــزي
هـاي اصـلی شـهر ویژگـی هاي هویت و محورهاي پهنه

هویتی و مصنوعی بارزي را در خود رقم زده اسـت کـه 
هـاي توســعه امــري توجـه بــه آن در تـدوین سیاســت

ــاخت و  ــدماتی، س ــات خ ــت.کمبود امکان ــروري اس ض
کیفیت و ناهمگون با هویت طبیعی منطقه، سازهاي بی

عدم یکپارچگی بافت اجتمـاعی سـاکن و اغتشـاش در 
ب گردیده در کنار فرسودگی سیما و منظر شهري موج

و قدمت بافت از کارایی و مطلوبیت این محلـه کاسـته 
  شود. 

  

  
  

  .نقشه منطقه مورد مطالعه : 1شکل 
                            

نتایج تحلیل همبستگی مبین این نکتـه اسـت کـه 
هـاي سـرمایه محـور و شـاخصریزي محلـهبین برنامه

ي وجود دارد؛ بدین اجتماعی همبستگی قوي و معنادار
هـاي سـرمایه معنا که با افزایش یک مقدار در شاخص

محــور ریـزي محلـهاجتمـاعی، میـزان موفقیـت برنامــه
هـا، یابد و هر تغییر مثبتی در ایـن شـاخصافزایش می

محور است. بنابراین   ریزي محلهنقطه قوتی براي برنامه
با بهبـود وضـعیت کالبـدي محـالت فرسـوده شـهري، 

تـر هاي همسایگی کاهش، روابط دوستانهو نزاعها تنش
یابد که و میزان اعتماد، آگاهی و امنیت نیز افزایش می

بـه نوبـه خــود تـاثیرات مثبتــی در موفقیـت مــدیریت 
  ریزي محله خواهد داشت.شهري در امر برنامه
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  محور و سرمایه اجتماعیریزي محلهضرایب همبستگی بین برنامه :3جدول 
  اعتماد  انسجام  هنجار  امنیت  آگاهی  محورریزي محلهمهبرنا  متغیر

  -  -  -  -  -  1  محورریزي محلهبرنامه
  -  -  -  -  R=  .272 1  آگاهی

Sig=  .000  
  -  -  -  R= .297  R=  .268  1  امنیت

Sig=  .000  Sig= .000  
  -  -  R=  .236  R= .311  R=  .363  1  هنجار

Sig= .000  Sig= .000  Sig=  .000  
  -  R=  .367  R=  .394  R=  .221  R=  .413  1  انسجام

Sig=  .001  Sig=  .000  Sig=  .000  Sig=.000  
  R=  .272  R= .425  R= .194  R= .372  R= .320  1  اعتماد

Sig= .000  Sig= .000  Sig= .005  Sig= .000  Sig= .000  
  

در راستاي فرضیه دوم تحقیق مبنی برا اینکه کدام 
هـاي اصـلی سـرمایه اجتمـاعی بیشـترین از مولفه یک

آزمـون ریزي محالت فرسوده دارد؛ از برنامهتاثیر را در 
رگرســیون چنــدمتغیره اســتفاده شــده اســت. در ایــن 

ها بعنوان متغیر مسـتقل و کـل راستا هریک از شاخص
ها بعنوان متغیر وابسـته در مـدل ارزش تمامی شاخص

، متغیـر آگـاهی 4دول جانمایی شد. مطابق با نتایج جـ
یر هنجـار بـا میـزان بتـاي و متغ 334/0با میزان بتاي 

ترتیب بیشترین تاثیر را در بـازآفرینی محلـه  به 285/0
باشند؛ این در حالی است که متغیرهاي جوالن دارا می

راتب بعـدي تاثیرگـذاري امنیت، اعتماد و انسجام در م
راستاي ارتقـاء  ریزي دراند. بنابراین با برنامه قرار گرفته
تـوان بـازآفرینی را در محلـه جـوالن ها مـیاین مولفه

تسریع و پایدار ساخت. از طرفـی طبـق نتـایج جـدول 
توانیم بگوئیم که متغیر آگـاهی بـر زیر، به صراحت می

  اي دارد.ابعاد سرمایه اجتماعی تاثیر ویژه
  

  محور ریزي محلهمهضرایب تاثیر رگرسیونی ابعاد سرمایه اجتماعی در برنا :4جدول 

Sig.  
Standardized 
Coefficients  

Unstandardized 
Coefficients  F 

   يهاشاخص
  Beta  B سرمایه اجتماعی

.000    1,336     

  آگاهی  21,63  0,263  0,334 000.

  امنیت  12,39  0,261  0,223 000.

  هنجار  18,53  0,311  0,285 000.

  انسجام  5,61  0,198  0,159 000.

  اعتماد  16,85  0,209  0,188 000.

 
  همدان جوالن محله در پایداري سطح تحلیل

 بـه همـدان جـوالن محلـه در پایداري سطح تحلیل براي
ــاخص بررســی ــار در منتخــب يها ش ــد چه ــداري بع  پای

 پرداختـه محیطـی زیسـت و اقتصادي، کالبدي اجتماعی،
 محلـه سـاکنان بـا مصاحبه طریق از حاصله اطالعات. ایم

 شـده آوري جمـع میـدانی يها برداشـت و مدانه جوالن
  .است

در بررسـی  :هاي پایداري اقتصاديبررسی شاخص
یی چـون جمعیـت ها پایداري اقتصادي محله، شـاخص

فعال، شاغل، بار تکفل، نوع شـغل و درآمـد ماهانـه ي 
ساکنان بررسی شده است. بر اسـاس سرشـماري سـال 

ــت  1390 ــل جمعی ــوالن  1594از ک ــه ج ــري محل نف
 10درصـد را جمعیـت  88,7ان (جوالن جنوبی)، همد

درآمد خانوار یکـی از  .ساله و بیشتر تشکیل می دهند
ي مهم وضعیت اقتصادي سـاکنان اسـت. بـر ها شاخص

محلـه  سـاکناناساس اطالعات به دست آمـده از بـین 
جوالن جنوبی بیشتر افراد ساکن در این محله از لحاظ 
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وار در سـطح وضعیت اقتصـادي و درآمـد ماهیانـه خـان
  پایینی قرار دارند.
-شـاخص هاي پایداري اجتمـاعی: بررسی شاخص

هاي منتخب در این بعد از پایداري عبارتنـد از: درصـد 
باسوادان، میزان امنیت و هویت محله که در زیر به هر 

  پرداخته شده است. ها یک از این شاخص
که رفتار در فضـا از آنجائی الف) میزان امنیت محله:

گیرد، شکل و فرم آن تأثیر گـذار بـر شکل می و محیط
کــه برخــی از فضــاها باشــد. تــا جــائینــوع رفتــار مــی

اسـتطاعت پـذیرش رفتارهـاي نـامطلوب و نابهنجــاري 
اجتماعی را دارند. بر همین اسـاس امنیـت بـه عنـوان 

هـاي مسـکونی در ایـن مسئله و دغدغـه جـدي محلـه
بعـاد مطالعه نیـز مـورد توجـه قـرار گرفـت. در قالـب ا

مختلف امنیت، چهار سؤال در مصاحبه مطرح شد کـه 
هــا در محلــه، آگــاهی از ورود شــامل شــدت بزهکــاري

غریبه به محله، امنیـت در سـاعات پایـانی شـب بـراي 
هـاي نـاامن بـود.  بـر اسـاس نظـر اهالی و ذکر مکـان
بیشترین نـوع بزهکـاري در محلـه  مصاحبه شوندگان،

ــه  مربــوط بــه وجــود معتــادین، ولگــردي و اراذل محل
یر و مخروبـه در باشد. پس از بزهکـاري، اراضـی بـا می

عنـوان نقـاط نـامطلوب و نـاامن  سطح حوزه محلی بـه
هـاي ها در محدوده، زمینـهاند و تعدد آنشناخته شده

  ه است. بروز رفتارهاي نابهنجار اجتماعی را افزایش داد
در محله جوالن از دیدگاه پاسخ دهندگان،  ب) هویت:

قدیمی بودن محلـه، فرهنـگ اهـالی قـدیمی و وجـود 
بناهــاي مــذهبی در ســطح محلــه کــه در بســیاري از 

نماینـد از مراسم، جمعیت زیادي را به خود جـذب مـی
جمله عواملی براي ایجاد هویت و حس تعلـق خـاطر و 

بیـان شـده  ساکنانبین  افزایش تمایل به ماندگاري در
  است. 

در ایـن  هـاي پایـداري کالبـدي:   بررسی شاخص
هـا، هاي کالبدي مانند سـرانه کـاربريپژوهش شاخص

ــت ابنیــه، طبقــات ســاختمانی، نــوع مصــالح  کیفی
سـاختمانی، مالکیـت و شــبکه دسترسـی محلـه مــورد 

  بررسی قرار گرفته است.
لـه با توجه به نقش اصـلی مح: ها الف) سرانه کاربري

جوالن جنوبی که همواره سکونت در آن بخـش غالـب 

ــدمات  ــه خــود اختصــاص داده اســت، خ ــت را ب فعالی
-پشتیبانی سکونت درصد کمی از بافـت را شـامل مـی

شود که این اراضی عمدتاً در لبه محورهـاي پیرامـونی 
انـد. فعالیـت مـذهبی کـه بـا حضـور بافت قرار گرفتـه

لی شده اسـت ها در درون محله متجمساجد و حسینیه
در نقاط متعددي هـم در درون و هـم پیرامـون محلـه 

اند. بر ایـن اسـاس جـدول زیـر سـطوح و استقرار یافته
هاي موجود در حـوزه محلـی را نشـان زیربناي کاربري

  دهد.می
در شناسایی بعد کیفیت ایسـتایی،  ب) کیفیت ابنیه:

گروه مشتمل بر نوساز، قابل قبول، مرمتـی،  5ابنیه در 
انـد. براسـاس ایـن بندي شدهبی و فاقد بنا تقسیمتخری

بندي درصد بسیاري از اراضـی ایـن محـدوده از تقسیم
کیفیت ایستایی پایین برخوردارند که این امر به دنبال 
قدمت زیاد ابنیه و بطور کلی قدمت تاریخی این بافـت 

  ایجاد شده است. 
هـا از عمر بـاالي سـاختمان ج) بررسی قدمت ابنیه:

ي کالبـدي و ها رین عوامل تـأثیر گـذار بـر جنبـهتمهم
باشد. در محلـه جـوالن جنـوبی بـر کیفیتی فضاها می

هـا از اساس مطالعات میدانی محقق، بیشتر سـاختمان
  باشند.قدمت باالیی برخوردار می

همان طور که مشـخص اسـت  د) طبقات ساختمانی:
گیـري کالبـدي بافـت تـرین عامـل شـکلارتفاع اصلی

رو در سطح حوزه محلـی بـا توجـه بـه  از اینباشد.  می
ها ارتفـاعی تعدد اراضی بایر و فاقد بنا بیشتر ساختمان

در حدود یک الی دو طبقه دارند. بنابراین بافـت محلـه 
کنـد. جوالن از نظام ارتفاعی کوتاه مرتبـه پیـروي مـی

ــه ســاختمان هــایی بصــورت همچنــین در ســطح محل
  ند. طبقه حضور دار 4محدود با ارتفاع 

 محـدوده در اراضی مالکیت بررسی در ) مالکیت:ـه
 که مسکونی هايکاربري غلبه واسطه به محلی حوزه

 مالکیت داراي ،بافت عمده یافته استقرار محله این در
 تجـاري و مسـکونی واحـدهاي که باشدمی خصوصی

 این در .است برگرفته در را محله بیرون و درون خرد
 کـه دارد وجـود دمسـج و حسـینیه تعـدادي محلـه

 محله کل در مختلفی نقاط در و داشته وقفی مالکیت
 در که آموزشی مجموعه آن بر عالوه .اندشده پراکنده
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 اداري مالکیـت داراي نیـز اسـتقرار مفـتح محـور لبه
   .باشد می

گیـري شـبکه شـکلو) نظام حرکـت و دسترسـی:   
دسترسی در محله جوالن، به صورت ارگانیـک بـوده و 

آن اصول شهرسازي رعایت نشده اسـت. در در طراحی 
این محله حداقل فضا به شبکه ارتباطی اختصاص داده 
 شده است که این موضوع، سبب ایجاد شبکه دسترسی
با عـرض کـم و غیـر هندسـی و پـیچ دار شـده اسـت. 

بیشـتر افـراد از  سـاکنانهمچنین بر اساس مصاحبه با 
  .آسفالت نامناسب و عرض کم معابر ناراضی بودند

در  هاي پایداري زیست محیطـی: بررسی شاخص
این بخش پایداري زیست محیطی با دو شاخص سـرانه 
فضاي سبز و سامانه جمع آوري زباله و فاضالب خانگی 

  بررسی شده است.
محلـه جـوالن  الف) سطح و سـرانه فضـاي سـبز:   

باشد. و از این نظر جنوبی فاقد هر گونه فضاي سبز می

هاي انجام شده بر طبق مصاحبه باشد.داراي کمبود می
بیشتر افراد خواستار احداث و ایجـاد فضـاي  ساکنانبا 

سبز مکانی براي گذران اوقـات فراغـت بـوده و کمبـود 
فضاي سبز را به عنوان یکی از نقاط ضـعف ایـن محلـه 

  یاد کردند. 
 آوري زبالـه و فاضـالب خـانگی:    ب) سامانه جمع

ــه جــوالن  فاضــالب شــبکه ــادر محل ــه توجــه ب  ب
 تمـامی در تقریبـاً معـابر شـبکه و بافت هاي پیچیدگی

 ایـن مسـیر تمـامی هـدایت و داشته وجود بافت معابر
 نظربیـگ محـور در خـود منبـع تـریناصـلی به شبکه

 و تأسیسـات شـبکه بررسـی در آنچه .گرددمی منتهی
 نحـوه اسـت مطـرح جنـوبی جوالن محله در تجهیزات

 کـه چـرا باشـدیمـشمالی  جوالن با شبکه این ارتباط
 و داده تشـکیل را کلی ساختار یک بخش دو این اساساً

 گرفتـه نظر در بایستمی مسکونی محله یک عنوان به
  . شوند

      
  کاربري اراضی وضع موجود محله جوالن همدان                          :5جدول     

  
              

  کاربري اراضی وضع موجود محله جوالن :2شکل                                                                               )1394بع: نگارندگان(من
  ).1394ترسیم: نگارندگان( باز                                                                                                                              

  

تحلیل یکپارچـه بـازآفرینی محلـه جـوالن بـه      
   SWOTروش

 و پویـا فضایی گذشته در تردیدبی که جوالنمحله 
 اسـت، بوده محله ساکنان اجتماعی زندگی به پاسخگو

 مناسـب هايکاربري از برخورداري عدم دلیل به امروزه

 عناصـر از بـودن بهـره بی و محلی مقیاس در جذاب و
 فضـاي یـک عنوان به را خود کارایی بصري، نواز چشم

 تـرینمهـم جملـه از. اسـت داده دسـت از زنده شهري
تـوان می همدان جوالن محله فرسوده بافت هايویژگی
 زنـدگی مقتضـیات بـا بافت تناسب و سازگاري به عدم

درصد از   مساحت  نوع کاربري
  سرانه  مساحت

  45,96  68,40  73268,3  مسکونی
  1,56  2,32  2486,09  تجاري
  0,31  0,47  502,05  آموزشی
  0,06  0,09  92,86  اداري

  2,48  3,71  3910,35  فرهنگی
  0,50  0,75  801,15  بهداشتی

  9,22  13,72  14693,64  معابر
  4,65  6,93  7420,67  بایر

  0,97  1,44  1548,37  در حال ساخت
  ـ  100  107114,74  جمع کل
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 مســکن اقتصــادي، و انســانی ســرمایه خــروج معاصــر،
 و ايحرفه هايمهارت سطح بودن نپایی فقر، نامناسب،
 و محلـی نـاتوان و ناپایـدار اقتصـاد سـاکنان، اجتماعی

 شـغلی هايفرصت و بافت میان ناقص و ضعیف ارتباط
 بـزه گسـترش مـدت، طـوالنی هايبیکاري نتیجه در و

 اجتمـاعی خدماتی، مناسب تسهیالت فقدان اجتماعی،
 ...و نـاامنی کالبـدي، هـايزیرساخت ضعف تفریحی، و

زیر به بررسی نقاط قوت،  SWOTاشاره کرد. در جدول 
ها و تهدیدات محله جوالن پرداخته شده ضعف، فرصت

  است.
  

 SWOT تحلیل یکپارچه :6جدول 

  ).1394مآخذ: نگارندگان(
  

 ابعاد قوت ضعف فرصت تهدید
ـ گسست در تعامالت اجتماعی، 
رویارویی اجتمـاعی و مشـارکت 

  محلی
ـ از دست دادن هویـت و حـس 

ــا ــه مکــان در س ــق ب کنان و تعل
 شهروندان

ــ احیــاي هویـت شــهري و 
  پایداري هویت اجتماعی

ـــ هویـــت جمعـــی بنـــابر 
ي فرهنگــــی و هــــا ویژگی

  اعتقادي
ـ تقویـت خـاطره جمعـی و 

و  هــا پایــدار نمــودن آیین
 مراسم

  ـ وجود تعارض فرهنگی بین افراد
 ـ پایین بودن سطح امنیت اجتماعی

  ساکنانـ باال بودن مدت اقامت 
خاطر به مکـان  ـ وجود حس تعلق

  در ساکنان
ـــ وجــود ارتباطــات و تعــامالت 

 اجتماعی مابین همسایگان

گی
رهن

ـ ف
ی 

ماع
جت

ا
 

ـ ضعف نفوذ سواره به درون بافـت 
 به دلیل کم عرض بودن معابر

ـ شکل گیري معضالت اجتمـاعی، 
ــت  ــدم امنی ــادین و ع ــع معت تجم

   ساکنان
ـ عدم فضاهاي شهري جذاب و بـا 

سـطح هویت و در نهایـت کـاهش 
  کیفی

ـ نسبت پایین فضاي باز عمـومی و 
تفریحــی و کــاهش ســرزندگی در 

  بافت
 بافـت در فرسـودگی رونـد ـ ادامه
 بــین از ،ها مخروبــه افــزایش باعـث
 از اهـالی ترس امنیت، حس رفتن

 بـه نـواحی، این حواشی در حضور
 بزهکار افراد يها پاتوق آمدن وجود

 شود می  ...و

ي جدیـد ها ـ تزریق فعالیت
  داخل بافت در

ـ افزایش حس تعلق خـاطر 
  ساکناندر بین 

ـ کاهش استفاده از وسـایل 
  نقلیه

بـا  ها ـ امکان انتقال کاربري
  توجه به فضاهاي باز

ـ وجود فضـا بـراي توسـعه 
و خـدمات مــورد  هـا کاربري

  نیاز محالت
 

ـ عـدم تنـوع و مطلوبیـت در فضـاهاي 
  موجود در محله

  بافت ـ وجود اراضی بایر و رها شده در
  ـ پوشش نامناسب معابر

  ـ عدم وجود فضاهاي همگانی مناسب
  ـ کم عرض، تنگ و باریک بودن معابر

ـ توزیع نامناسـب خـدمات آموزشـی و 
  درمانی در درون بافت

ــزات  ــات و تجهی ــعف در تأسیس ــ ض ـ
  شهري

ـ کمبود فضاهاي فرهنگـی، ورزشـی و 
  تفریحی در محله

ـ وجود بناهـاي تخریبـی و مرمتـی در 
 و استفاده از مصالح کم دوام بافت

  ـ وجود اراضی بایر در داخل بافت
  ـ باال بودن درصد کاربري مذهبی

 گسترده طیف به آسان دسترسی ـ 
 خدمات ، امکانات ، ها کاربري از اي

  شهري مهم و کانونی نقاط و
ـ ظرفیت باالي بافت براي افـزایش 

  تراکم
ـ باال بودن سـطوح کـاربري شـبکه 

  معابر
 بـا سـازگار يهـا کاربري رارـ  استق

  یکدیگر مجاورت در هم
ـ نزدیکی به میدان امام بـه عنـوان 

  قطب تجاري در مقیاس شهري
ـ تناسب خـط آسـمان بـا مقیـاس 
انسانی بدلیل پـایین بـودن ارتفـاع 

 بناها

دي
کالب

 

در  ساکنانـ میزان محدود مشارکت 
ــد طرح ــالی در رون ــائل م ــا مس ي ه

  بهسازي و نوسازي
امل برون زا در بازار مسکن ـ تأثیر عو

و  ها و زمین و کاهش کارآیی سیاست
  ي بخش مسکنها برنامه

ـ عدم تمایل سرمایه گذاران خارج از 
 بافت به سرمایه گذاري در بافت

ـ تغییر مالکیـت از مـالکین 
 خرد به مالکین کل

 

  ـ پایین بودن ارزش زمین
  ساکنانـ پایین بودن میزان درآمد 

 

ــر ــودن اکث ــی ب ــ ملک ــدهاي  ـ واح
 مسکونی

دي
صا

اقت
 

  ـ غلبه کالبد مصنوع بر محیط
ــــ کـــاهش آســـایش اقلیمـــی 
محیطی به واسطه عدم توجه به 

 پوشش گیاهی

ــوا و  ــودگی ه ــاهش آل ــ ک ـ
 آلودگی صوتی

ـ مسدود شدن مسیر جریـان هـواي 
ــداث توده ــوب توســط اح ــا مطل ي ه

  ساختمانی
ـ کمبود استفاده از عناصـر طبیعـی 

  محله (پوشش گیاهی) در درون

ي صنعتی و ها ـ عدم وجود کاربري
  آالینده در محله

 

طی
حی

ت م
یس

ز
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  اقدامات و راهبردهاي بازآفرینی محله جوالن
ــ ــور هب ــدي، ط ــرایط کالب ــود ش ــت بهب کلی در جه

اجتماعی، اقتصـادي، زیسـت محیطـی و دسـتیابی بـه 
-محلـهریزي رویکرد بازآفرینی پایدار در راستاي برنامه

توانـد محور، محله جوالن دو دسته مجوعه اقدامات می
  مد نظر قرار گیرد: 

سـازي، جهت فرهنگدر : اقدامات غیرکالبدي الف)
سازي، نهادسازي و ابزارسازي باشد و از طریـق ظرفیت

-رسـانی، مستندسـازي، تـرویج، برنامـه آموزش، اطالع
 هـايریزي و تهیه طرح، بستر الزم براي تحقق برنامـه

بازآفرینی پایدار را در محله جوالن همـدان بـا حضـور 
از جمله ایـن اقـدامات  نماید.حداکثري مردم فراهم می

  می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
هـاي کالبـدي آگاه نمودن سـاکنان محلـی بـه ارزش-

 موجود در بافت؛
شناسایی عناصر ارزشمند موجـود در بافـت؛ بـه منظـور - 

گذشـته و اعـاده هویــت  زنـده کـردن تصـویر ذهنـی
 تاریخی و فرهنگی بافت؛

تعیین ضـوابط و الگوهـاي مناسـب بـراي سـاخت و  -
ــر  ــق ب ــارت دقی ــین نظ ــد و همچن ــازهاي جدی س

هایی که توسط مالکین در این بافت انجـام  نوسازي
 گیرد؛ می

هاي تشویقی براي جذب هر چه اعمال سیاستگذاري -
ی در هاي مردمـی در امـر بـازآفرینبیشتر مشارکت
 مقیاس محلی؛

اصالح قوانین و یا ایجاد تغییر در ضـوابط و مقـررات  -
هاي جامع و تفضیلی، با توجـه بـه امکانـات و طرح

 هاي موجود در محله؛فرصت
کـه بـا هـدف ایجـاد تحریـک  اقدامات کالبدي ب)

هاي الزم براي حضور سـاکنان و مالکـان، توسعه زمینه
را در فرآیند بـازآفرینی ... گذاران وسازان و سرمایهانبوه

نماینـد. از پایدار بافت فرسوده محله جوالن فراهم مـی
  جمله این اقدامات عبارتند از: 

  ها و شبکه معابر؛ارتقاء و توسعه زیرساخت -
  اي؛توسعه و تأمین خدمات محله -
ارتقــاء قلمــرو عمــومی و توســعه فضــاهاي شــهري  -

 متناسب با خواست مردم؛

هـا و تعـداد فیت معابر بـا تـراکمهماهنگ نمودن ظر -
 ها؛طبقات ساختمان

هـا در سـطح رسانی و تزریق و تغییر کاربريخدمات -
 بافت و به ویژه در مرکز محله؛

هـاي احداث و ایجاد فضاهاي خدماتی جدید در پهنه -
 بازسازي شده؛

هـا احیـاء زنـدگی اي از کـاربريایجاد طیف گسترده -
 شبانه؛

، سـبز و ایجـاد فضـاهاي همگـانی تأمین فضاهاي باز -
جدید شهري جهت افـزایش حضـور شـهروندان در 

  بافت؛
  

  گیرينتیجه
امر  برقراري شهري، بازآفرینی هدف که آنجایی از
بـه  شـدن نزدیک با است، شهري هايبافت در توسعه
 و یکپارچـه امـري را آن کـه توسـعه معاصـر مفاهیم

ریت در مـدی پایـداري کنـد، اهمیـتمـی بیشمار تلقی
فرسـودگی  پدیـده از برداشـت به باتوجه شهري نوین

 فرسودگی توانمی برداشتی، چنین با گردد.می افزون
 ماهیت و شدت که دانست ابعاد تمامی در را ناپایداري

 محله و بافت شرایط و هاویژگی به بسته تواند آن می
 باشد. متفاوت مورد نظر

طق یک پـیش شـرط بـراي بـازآفرینی موفـق منـا
سـازي رویکردهـاي وده شهري، ادغـام و یکپارچـهفرس

بخشی است. گرچه رویکردهاي بخشی ممکن اسـت در 
کوتاه مدت به تسکین مشکالت حـاد کمـک کنـد، بـا 

هـایی کـه بـدون توجـه بـه مسـائل وجود این راه حل
اجتماعی، تنها به تغییـر سـاختار فیزیکـی منجـر مـی 
ــتر  ــودي بیش ــاد موجــب فرس ــال زی ــه احتم ــوند، ب ش

هاي ها و سیاستحتی در مواردي که برنامه .ردندگ می
عمل اجـرا  سازي بوده، الزاماً درملی مبتنی بر یکپارچه

هاي یکپارچه چالشی اسـت نشده است. اجراي سیاست
طلبـد. د مستمر آموزش را در حـین اجـرا مـیکه فراین

ماهیت یکپارچـه بـازآفرینی شـهري را بایـد بـا ایجـاد 
ت فرایند مذکور بـه سـمت نهادهاي مناسب براي هدای

ارتقاء کیفیت زندگی تقویت کرد. این نهادها خود بایـد 
ــوند.  ــدایت ش ــی اداره و ه ــارکت سیاس ــق مش از طری
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تــرین ی، همکـاري و توافــق اسـتراتژیک مهـمهمـاهنگ
  عوامل در ارتقاء کیفیت زندگی مناطق فرسوده است.

ــارکتم ــازي و مش ــلی، توانمندس ــائل اص ــی  س ده
، بهـره ساکنانان وافقات دو سویه میاجتماعی و ایجاد ت
ــرداران، ســرمایه ــذاران و شهرداريب ــد ها گ ســت. فراین

 محـالتبازآفرینی شهري و ارتقاء کیفیـت زنـدگی در 
، فرآینـدي دراز با تاکید بـر سـرمایه اجتمـاعی فرسوده

ژیک و پایـداري دارد. مدت است و نیاز به تفکر اسـترات
ازي سـاختار مدت بر روي بهسـازي و نوسـتمرکز کوتاه

اجتمـاعی کالبدي براي حل مشکالت عمیق اقتصادي، 
  و زیست محیطی کافی نیست.
 گیـريشـکل هايریشه از طرفی ضرورت دارد که

 از گیرد. قرار دقیق مورد بررسی فرسوده بافت مسئله
 اجتناب فرسوده هاينوسازي بافت به صرف کمی نگاه
 .گـردد توجـه نیـز شاخصهاي کیفی و ابعاد به و شود

 در تـريو جـامع نگـرگسترده مشخص رویکرد طور به
 اسـت بـر اسـت. الزم نیاز مورد مسئله این با مواجهه
 هـاي مختلـف بخش در موازي هايسیاست و اقدامات

 یـا شـهري توسـعه هـايطرح ارائه در و نظارت شود
 ماننـد(مسـکن شـهري  توسـعه هاي مـوازيسیاست
 الزم ینهمچن .گردد توجه جوانب امر به )مهر مسکن

 و مـردم و شهري مدیریت دولت، که روابط بین است
 بـازآرایی شـهري و رونـد نوسـازي در هاآن مشارکت

 سوداگرانه و سویه اقتصادي یک نگاه از و شود اصالح
 هايبافت به نوسازي عمومی و خصوصی بخش دولت،

  .شود اجتناب فرسوده
 و راهبـردي مشـخص راه نقشه کنونی، شرایط در

نوسـازي  بـراي شـهري گـذاريیاسـتس در شـفافی
 امـر ایـن و نـدارد شـهري وجـود فرسـوده هاي بافت

 .سـازدمـی ضـروري را حوزه این در بازاندیشی مجدد
 اسـناد قـانونی اخیـر، هـايدر سـال اگرچه همچنین

 و همسـویی امـا اندتصویب شده زمینه این در مهمی
 از .اسـت شـکل نگرفتـه اقـدامات براي الزم جامعیت

 اصلی، همچنـان کنشگران عنوان به مردم دیگر طرف
 باید براي که شوندمی گرفته نظر در هدفی هايگروه

بخشی  خود که حالی در نمود ریزي برنامه باال از هاآن
 زیادي حد تا مسئله این .هستند شوندگان مندبهره از

 و مـدیریت سـاختار ضـعف و اي محله نبود مقیاس به
 کنـار در .شـودمـی طمرتب مقیاس در این ریزي برنامه

 روند در ايمحله برون تأثیر عوامل به باید مقیاس این
داشت. در نهایـت  توجه فرسوده نیز هايبافت نوسازي

تـوان گفـت کـه زمینه رویکرد بازآفرینی شهري می در
 جامع یکپارچه، مدار، اجتماع بازآفرینی، به رویکرد اگر

د رویکـر خـود خـودي بـه گـاهآن باشـد، استراتژیک و
 بازآفرینی پایدار حاصل خواهد شد.
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