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Extended Abstract 

Introduction 

Inefficient contexts in cities are textures that have been formed and developed over a long 

period of time and are trapped by today's technology blockade. While such textures, despite 

their potentials and strengths, have faced many changes over time. The central texture of 

Bojnourd city plays the most important commercial and economic center of it. In the current 

situation, the inefficient condition of physical texture, excessive worn-out of old buildings, 

interference of pedestrian and roadway, lack of parking and green space and leisure areas, lack 

of public service centers such as suitable accommodation, lack of appropriate and sufficient 

health services have gradually reduced the ability to provide the demands of the residents and so 

lead to guide the citizens and residents to find the answers to their various needs in other urban 

areas. Resolving challenges and problems of textures according to the needs of residents, trying 

to restore the indigenous population and rehabilitating the textures based on the characteristics 

of the residents, identifying these texture, increasing the income of households living in these 

areas, providing a sewage collection system and so on can justify the importance of dealing with 

worn-out textures. Therefore, the purpose of this paper is to analyze the regeneration of the 

central and worn-out texture of Bojnourd city from the perspective of the physical dimension 

and to examine its role in organizing the texture. In this regard, it evaluates and evaluates the 

physical dimension indicators to obtain their desirability, and finally, in line with the above 

goal, it provides a strategy for regeneration in urban planning and rehabilitation. 

 
Methodology  

The research in terms of application of results and method is an applied and   descriptive-

analytical one, respectively. Data and information were collected in the theoretical framework 

from library and documentary sources, and in the information analysis section from the field 

method with questionnaire tools. The statistical population of the study included urban 

managers and experts specializing in the subject and urban studies and management. The 

reliability of the research was confirmed based on the face and content method and the validity 

was obtained with Cronbach's alpha. Cronbach's alpha of the questionnaire was 0.879, which 

indicates a relatively desirable validity. T-test and ANP network analysis process model have 
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been used for data analysis. 

 
Results and discussion 
After examining and analyzing the components of explaining urban regeneration from the 

perspective of sustainable development in the physical dimension, it can be concluded that in 

urban regeneration in the studied area, less attention has been paid to physical dimension 

indicators. The highest average values among the indices were assigned to housing resilience 

variables that indicates the focus of urban regeneration on physical issues. So, it has led to the 

strengthening of residential units in terms of structure, in view point of the supervision of the 

relevant authorities, including the engineering system, consulting engineers, the municipality 

and the Road and Urban Development Organization through renovation. It should be noted that 

in the discussion of regeneration, high consideration has been focused on improving the 

performance of urban housing units, organizing disturbing urban uses, improving access to 

public and suburban transportation, improving land compatibility with each other and increasing 

residential per capita, but these must be further processed to achieve the desired standards. And 

by addressing these issues superficially, it cannot be acknowledged that the problems have been 

solved. Also, the lowest average was belonged to new land uses, including the lack of multiple 

land uses and multi-purpose parking for the well-being of citizens. At the same time, not much 

has been done in the field of traffic junctions, as well as the creation of open urban spaces and 

the transformation of historical environments into sources of income for the city and the 

neighborhood. 

 
Conclusion 

Based on a review of the theoretical foundations of the research and also its literature and 

concepts, it can be concluded that to create added value in inefficient and worn-out textures, 

requires a comprehensive and holistic view of economic, social, cultural, physical and 

functional dimensions in line with the regenerative approach. Therefore, the present study, 

which used the opinions of experts to measure the condition of the central texture of Bojnourd 

city in terms of sustainable regeneration. The results indicated that in the urban regeneration 

plan of Bojnourd, much attention has been paid to residential use, construction, and sale and 

purchase of residential units. On the other hand, the low per capita of commercial land uses, 

parking spaces, new land uses, educational and health per capita, etc. have not been emphasized 

and the lack of services and urban facilities will be the most important challenge of these 

neighborhoods, and the main reason has been the lack of proper implementation of 

comprehensive and detailed urban and the reconstruction plans, an unfair division of land uses 

among citizens and the lack of attention of managers to this issue. Thus, the physical and 

functional bases of the texture are not suitable for achieving added value and recreating the area 

in order to preserve and revitalize the native identity and improve its quality. 

 
Keywords: Urban regeneration, Physical structure of city, Sustainable development, Bojnourd 
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 تحلیل بازآفرینی شهری با تأکید بر بعد کالبدی مطالعه موردی: شهر بجنورد

 
 ی، شیروان، ایران، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسالمشهری ریزیبرنامه و جغرافیا دکتری دانشجوی -ارزمانی میثم 

 ایران شیروان، اسالمی، آزاد دانشگاه شیروان، واحد شهری، ریزیبرنامه و جغرافیااستادیار  -1پرستوطنمهدی 

 ایران ان،شیرو اسالمی، آزاد دانشگاه شیروان، واحد شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا استادیار - معتمدیمحمد 

 
 12/05/1399پذیرش مقاله:                                               22/01/1399دریافت مقاله: 

 
 چکیده

 لاصو رعایت به الزام و توجه با تواندمی که است شهری در نواحی توسعه ترین رویکردهایمهم از فرینی یکیبازآ
 داشـته یطـی شـهرهااجتمـاعی و مح مختلف کالبدی، اقتصادی، ابعاد ارتقا و توسعه نقش مهمی در پایدار، توسعه
ه تحـوالت کـرد چراکـ رویـداد شـهری یـاد نتـریبزرگ عنوانهبـ شهرها در های بازآفرینیتوان از طرحمی .باشد
رو با توجه ویژه در بعد کالبدی آن به وجود آورده است. ازاینای و عمیقی را در جهت بهبود عملکرد شهرها بهریشه

دازد. روش جنورد بپربه اهمیت موضوع، پژوهش حاضر سعی دارد به مطالعه تحلیل بازآفرینی در بعد کالبدی شهر ب
باشـد. جامعـه باشد. ابزار پژوهش پرسشـنامه میتحلیلی و از نوع کاربردی می –وهش توصیفی تحقیق در این پژ

 نفر به روش گلوله برفی انتخاب شـدند. ابـزار 15ها دهند که از میان آنآماری پژوهش گروه خبرگان تشکیل می
باشـد. می Anpای و ک نمونهتهای تیو آزمون Super decision و spss افزارهاینرم آماری نیز، وتحلیلتجزیه
شـاخص مسـکن و  بجنـورد شـهر بـازآفرینی طـرح گردیـد کـه در تحلیـل صـورت گرفتـه مشـخص اسـاس بر

کن بـا و توجه به کیفیت مسـ 269/0دارد، شاخص مسکن با  486/0های آن باالترین ارزش را با مقدار زیرساخت
ونقـل و ارتباطـات و بـا ترین مقدار به حملاهمیتکم اند.در مراتب بعدی قرارگرفته 167/0ضریب اهمیتی برابر با 

 تـوان نتیجـه گرفـت در بـازآفرینی شـهر بجنـورد بیشـتر کـاربرییافته است. بنابراین میاختصاص 078/0مقدار 
 وساز واحدهای مسکونی مدنظر بوده و تـوجهی بـه اصـول بـازآفرینی از قبیـلبح  نوسازی و ساخت مسکونی و

هـای مناسـب و ... های آن، اوقـات فراغـت، پارکینگونقل و زیرسـاختکن مناسب، حملنیازهای ساکنین به مس
کالبدی  ترهایبس که است آن از نشده و این مشکالت ممکن است همچون قبل وجود داشته باشد. این امر حاکی

 زنـده سـازی باز و حفظ یراستا در محدوده بازآفرینی و افزودهارزش به رسیدن جهت بافت در موجود عملکردی و
 .باشدنمی مناسب آن، ارتقاء کیفی و بومی هویت
 

 .بجنورد شهر کالبدی، بافت پایدار، توسعه شهری، بازآفرینی واژگان کلیدی:
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 مقدمه
افـزایش  را جمعیـت و بخشـید سرعت جمعیت بطئی به تغییرات آن، از ناشی تکنولوژیکی هایپیشرفت و صنعتی انقالب
)پوراحمـد  محیطی و اجتماعی هایتعادل خوردن برهم و موجب شده شهری مراکز متوجه بیشتر یتجمع افزایش این. داد

مسکونی  هایبافت بر توجهیقابل (، کالبدی، عملکردی و کارایی شهرها گردید و همچنین تأثیرات74: 1389و همکاران،
ر را دچـار ناکارآمـدی و نابسـامانی جـدی های قدیمی شهویژه هستههای شهری و بهاین امر بافت .است گذاشته جای بر

خصـوص سـاختاری و عملکـردی دچـار کمبودهـای شـده و ها از هر لحـاظ بهای که امروزه این بافتگونهکرده است. به
ها جریـان توانند باشند چراکه زندگی سالم و باکیفیت شهری در این بافتگونه که باید جوابگوی نیاز ساکنین خود نمیآن

(. 64: 1398ها از مسیر توسعه پایدار خواهد شد )یعقـوبی و شـمس،ها باع  عقب افتادن آنتوجه به این بافت ندارد. عدم
 در امـروز و یافتـه تکـوین و گرفتهشـکل طـوالنی فراینـد زمـان در کـه هستند هاییبافت ناکارآمد در شهرها، هایبافت

 رغم داراعلـی هـابافت گونـهاین کهدرحالی .(8: 1396ران،فر و همکااند )محبیگرفتارشده حاضر عصر محاصره تکنولوژی
 در ابعـاد اخـتالل و دچار نارسـایی تدریجبه و شده مواجه تحوالت متعددی با زمان طول در قوت، نقاط و هاپتانسیل بودن

هـای افتب .(7: 1388پـور،انـد )بركگردیده محیطیزیسـت ارتبـاطی و کالبـدی، اجتمـاعی، اقتصادی، کارکردی، مختلف
 ایمحله هایارزش کاهش کالبدی، کیفیت افول افول اقتصادی، ها،فعالیت و جمعیت تمرکز و ناکارآمد و فرسوده با تراکم

 و ترافیکـی مشـکالت و دسترسـی هایدشـواری محیطی،نامطلوب زیست شرای  اجتماعی، هایکیفیت افول مسکونی، و
(، نـاهمخوانی کالبـد و فعالیـت، وجـود عناصـر 1: 1390همکـاران، بصـری )داوودپـور و و فرهنگـی هایکیفیت انحطاط

مراتب مناسب ها مانند فضاهای فراغتی، فرهنگی و پارکینگ، فقدان سلسلهناهمخوان شهری، کمبود سرانه برخی کاربری
 وجـود ترافیـک، و جـاذب ناسـازگار هـایکاربری (48: 1389در شبکه ارتباطی و عدم نفوذپذیری به داخل بافـت )خـانی،

 نظـام در نابسـامانی و اجتماعی، اختالل تعامالت گیریشکل مناسب عمومی کمبود فضاهای رهاشده، و دفاعبی فضاهای
 ضـواب  و تـاریخی حـریم آثـار در بافـت هایقسـمت برخـی قرارگیری محیطی،های زیستآلودگی برخی زمین، کاربری
نــازل  بسـیار باکیفیــت سـکونتی کــارکرد جـایگزینی و تفعالیـ و ســرمایه خــروج تـدریجی آن، در وسـازساخت نارسـای
و  جمعیتی هایجابجایی و شهرها شده های کالبدیبافت ارزش و اهمیت کاهش هستند. این موارد موجب گریبانبهدست
و  مکان به تعلق حس فاقد و درآمدکم هایگروه با و جایگزینی آن به خاطرتعلق حس و باال مالی توان با هایگروه خروج
 بـه توجـه هـای مختلـف،حوزه بـر هـاآن تأثیرات و فوق مسائل بروز با زمانهم .(Izadi,2006:22پذیرد ) صورت فضا
 کـه ایگونـهشـده، بهتبدیل شـهرها در محـوری و جدی موضوعی به ها،ناپایداری آن رفع و فرسوده و قدیمی هایبافت

 ایـن در لـزوم مداخلـه و اسـت داده سوق مذکور بافت و عناصر ینا احیاء ساماندهی و تکاپوی به را رب ذی هایسازمان
(. در ایـن راسـتا و بـا توجـه بـه 74: 1389است )پوراحمد و همکاران، مطرح نموده مختلف زمانی هایدوره در را هابافت
لـه در های متفـاوتی بـرای مداخهـای کالبـدی شـهری، رویکردهـا و سیاسـتهای به وجود آمده در رابطه با بافتچالش
باشـد کـه های نوین و مناسب رویکـرد بـازآفرینی شـهری میهای فرسوده صورت گرفته است. یکی از این سیاستبافت

وسـیله مـردم درك که بهگیرد. مزیت این رویکرد در این است که فرسودگی را چنانازپیش موردتوجه قرار میاکنون بیش
اندازی از محلـه و مشـکالت آن داشـته باشـند تـا اجتماع محله، چشمدهد برای این کار الزم است که شود، نشان میمی

هـای (. بافتEuropean Commission, E,2006:19بتوان منطقه بازآفرینی شده را توس  آنان بس  و توسعه داد )
 آنجـا، در مختلـف تاریخی هایدوره در که است مردمانی اجتماعی و اقتصادی فرهنگی، ابعاد گاهتجلی فرسوده و مرکزی

هـای کالبـدی شـهری از اند و به همین علت بـازآفرینی بخشرسانده ثبت به آن را فرهنگی هویت و کرده سپری روزگار
 مجدد استفاده بازآفرینی در بخش کالبدی، از (. مقصود1: 1396اهمیت دوچندانی برخوردار خواهد بود )بهمنی و همکاران،

 سـرزندگی ایجـاد بـرای هامحله عملکردی و کالبدی ابعاد ارتقا و اتصال رایب بازآفرینی تالش. است های کالبدیبافت از
 فراینـدی شـهری بـازآفرینی. است شهری بازآفرینی حوزه در مداخله نوع هر اصلی شرطاست، این بعد از بازآفرینی پیش

)پوراحمـد و  گـرددیم منجـر ی(و فعـالیت )کالبدی فضایی اصلی یهایژگیو حفظ با جدید ریی شهفضا خلق به که است
 ریی شهفضا با اساسی یهاشباهت ضمن که شوندیم ادثی حجدید شهری اقدام، فضای این (. در1389:75همکاران، 

در کشـور ایـران  .(5 :1386مقصودی، و حبیبی) گذارندیم به نمایش مقدی فضای با را معنایی و ویاهم یهاتفاوت قدیم،
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 انسـانی، مـالی، اقتصـادی، ها سـرمایهمحدوده است. در این ناکارآمدی و یشهرها دچار فرسودگ سطح از ایعمده بخش

(. 6:1396باشد )فیروزی و همکاران،ها مییروکجیرمترقبه و غ حوادث از ناشی خطر در معرض اجتماعی و فرهنگی کشور
بـه  خـود تغییر امکان نان،ساک فقر اقتصادی شده و ی، متراکمفقر خدماتی، فقر کالبد فقر شهری اعم از هامحدوده این در

و  مزبـورهـای بافت اقتصـادی وضـعیت اصـالح شدتاست، لذا به رفته بین از تقریباً مناسب زندگی ارتقاء محی  و خودی
 بخشـی بـهتنوع جدیـد و هاییهسـرما پذیرش ها برایآن شهر، مستعد نمودن حیات اقتصادی به هاآن مجدد بازگرداندن

شـهری  تصمیم سازان، تصـمیم گیـران و مـدیران توجه کانون در هاآن دادن و قرار مربوط مایهبازار سر مالی در ابزارهای
هکتـار  هـزار 53 و مراکز شـهرها تاریخی هایاز عرصه هزار هکتار 21 از (. بیش4:1393است )لطیفی و صفری، ضروری
 17 بربالغ گیرد که جمعیتییبرمدر  را موجود کشور شهری هایبافت درصد 30 بربالغ که عددی غیررسمی یهاسکونتگاه

برنـد می رنـج مشـکالت و مسـائل ایـن از ،انـددادهجایدر خـود  را کشـور( شـهری جمعیت درصد 20 میلیون نفر )حدود
ترین مرکز تجاری و اقتصادی شهر ایفای نقـش عنوان مهمبافت مرکزی شهر بجنورد به (.2:1396گر و همکاران،)پیوسته

های قـدیمی، تـداخل ازحد سـاختمانحاضر وضعیت نابسامان و ناکارآمد بافت کالبدی، فرسودگی بیشکند، در شرای  می
های گذران اوقات فراغت، کمبود مراکز خـدمات عمـومی از گذرهای پیاده و سواره، فقدان پارکینگ و فضای سبز و مکان

های تـدریج تـوان تـأمین خواسـتهاست بهقبیل اماکن اقامتی مناسب، فقدان خدمات بهداشتی مناسب و کافی سبب شده 
یافته و بالطبع شهروندان و ساکنان آن برای یافتن پاسخ نیازهای متنوع خود به منـاطق دیگـر ساکنین این منطقه کاهش

شهری هدایت شوند. رفع مشکالت بافتی با توجه به نیازهای ساکنین، تالش درراه بازگردانـدن جمعیـت بـومی و احیـای 
ها، بـاال بـردن درآمـد خانوارهـای سـاکن در ایـن بخشی به این بافتهای ساکنین، هویتا توجه به ویژگیدوباره بافت ب

نماید. لذا امروزه جایگاه های فرسوده را توجیح می.. اهمیت پرداختن به بافت. آوری فاضالب ومناطق، تأمین سیستم جمع
المللـی و موقعیـت های گردشگری ملی و بینونی و پتانسیلهای درعنوان دروازه شرق کشور، وجود جاذبهشهر بجنورد به
عنوان مرکز استان، مداخله در حوزه شهری و در بطن آن اقدامات بهسازی و ساماندهی بافت فرسوده شـهر حساس آن به

جهـان پـارس، کند )مهندسـین مشـاور نقشو سیستم مدیریتی مناسب برای بازآفرینی محدوده موردنظر ضرورت پیدا می
(؛ بنابراین هدف از نوشتار حاضر، تحلیل بازآفرینی بافت مرکزی و فرسوده شهر بجنورد از منظر بعد کالبدی آن 29: 1389

های بعد کالبدی را موردبررسی و ارزیابی قرار داده است و بررسی نقش آن در ساماندهی بافت است. در این راستا شاخص
بخشی و احیـاء یت در راستای هدف فوق، به ارائه راهبرد بازآفرینی در سامانها به دست آید و درنهاتا میزان مطلوبیت آن

در ایـن  متعـددی تحقیقات تاکنوندر شهرهای کشور  مذکورهای با توجه به اهمیت و مقیاس وسیع بافت پردازد.شهر می
 شود.یبا این پژوهش اشاره م  زمینه صورت گرفته است که بـه ذکر موارد مهم و مرتب

ایالم  شهر: موردی پایدار مطالعه توسعه رویکرد با فرسوده بافت ( در پژوهشی به مطالعه بازآفرینی1398ی و شمس )یعقوب
مـدیریت  منظوربـه مناسب قانونی و نهادی بسترهای ایجاد هایعامل که دهدمی آمده نشاندستبه پرداخته است. نتایج

 و شـوراهای هاشهرداری در سازیظرفیت و توانمندسازی شهری، یکپارچه مدیریت ذیل در هدف هایمحله هایمحدوده
 هایتأثیرگـذارترین اسـتراتژی از( نهادسـازی و تشکیالت ساختار انسانی، نیروی مالی، ریزیبودجه منظر از)شهر  اسالمی
گـذاری عـه ارزشدر پژوهش خود به مطال (1398مؤذنی و همکاران ) آیند.می حساببه ایالم شهر فرسوده بافت بازآفرینی
انـد. نتـایج های شهری تهـران )مطالعـه مـوردی: رود دره درکـه( پرداختههای بازآفرینی پایدار رود درهها و شاخصمؤلفه

 ،85/0ضـریب  بـا فرهنگـی-اجتمـاعی  ،1 ضریب با محیطیزیست هایمؤلفه پژوهش نشان داده است که اهمیت ارزش
بـه  توجـه اسـت. بـا آمدهدسـتبه 71/0ضـریب  با مدیریتی و درنهایت 79/0 ضریب با اقتصادی ،81/0 ضریب با کالبدی
زاده و آقـایی .گردیـد اصالح کمی، مقادیر اساس بر درکه دره رود پایدار بازآفرینی اولیه پیشنهادی مدل آمدهدستبه مقادیر

 دارهـای مسـئلهبافت در یشـهر بـازآفرینی فرآینـد در اجتماعی سرمایه ( در پژوهشی به مطالعه بررسی1398همکاران )
 سـرمایه رشـت، شـهری بازآفرینی فرآیند در که است داده نشان پژوهش رشت پرداخته است. نتایج شهر: نمونه -شهری
 در اعتمـاد حـس ایجـاد ازنظـر و مطلوب آگاهی و مشارکت شهروندان، بین تعامالت افزایش هایشاخص ازنظر اجتماعی

 هایمحلـه و گانهسه هایبافت اجتماعی در سرمایه معنادار تفاوت وجود نتایج دیگر زا. است بوده نامطلوب شهروندان بین
 مطالعـه)شهر  تاریخی فضاهای بازآفرینی بر مؤثر عوامل ای به تحلیل( در مقاله1397) شیرزادی و فنی است. موردمطالعه
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 هـایمتغیرهـای فعالیت کـه اسـت ادهد نشـان پـژوهش هایتحلیل پرداخته است. نتایج (تهران مشـق، میـدان: موردی
 کـارکردی، نورپردازی، مقیاس تفریحی و گردشگری هایفعالیت شبانه، زندگی غیررسمی، هایفعالیت هنری، – فرهنگی
 و امنیـت، نظــارت افــراد، میـان تعامل و ارتباط در فضا عناصر چیدمان تأثیر فضا، بودن محدود و بسته شهری، مبلمان
 هســتند. مــؤثر مشــق میــدان کـارکردی احیـاء و بـازآفرینی بر فضا، انگیزیخاطره مناظر، و اندازهاشمچ افراد، حضور
 روش بــه شــهری فرسـوده بافـت بـازآفرینی هایطرح پذیریتحقق ( به بررسی1396صـادقی ) و دسـتجردی شـفیعی
 نشان پرداخته است. نتایج (اصـفهان، زینبیه هفرسود بافت: موردی نمونه)متوازن  امتیازی کارت – ایشبکه تحلیل تلفیقی
 و رشـد منظـر در درصـد 76 نـرخ بـا اثربخشـی بیشـترین و مـالی در منظر درصـد 37 نـرخ با اثربخشی کمترین داد که
 دفتـر اقـدامات توفیـق عـدم در مؤثر عوامل از. است شده برآورد 56 معـادل دفتـر کلی اثربخشی میزان و است یادگیری
 ناکارآمـد و فرسـوده هـایبافت نوسـازی و بهسـازی از احیـاء، حمایت قانون 9 ماده شدن اجرایی کند روند ه،زینبی محلی
 اختصـاص عـدم تشـویقی، هایسیاست نشدن ، اعمال5مـاده  موضـوع کمیسـیون در تصـویب زیاد بسیار زمان شهری،
فتاحیـان  اسـت. شـدهاشاره دفتـر ایـن بـه داریتوس  شهر الزم اختیـارات واگـذاری عـدم و موردنیاز بودجه و تسهیالت

 پــژوهش آمدهدسـتبه تهران پرداختـه و نتـایج شهرکالن 8 منطقه فرسوده بافت نوسازی و بهسازی ( به تحلیل1396)
 کــه برخوردارند باالتری اهمیت از درونی حمایت و نگهداری رویکرد و کارانهراهبردهـای محافظه کـه اسـت داده نشـان

 و منظـر سـازیمناسب و معـابر سـاماندهی و فرسـوده مسـکونی واحدهای و ساماندهی احیـا راهبـرد نیـز هاآن انمیـ از
( در پژوهشـی بـه 1396نیـا )نصـیری و سـاالری .اسـت گردیده انتخاب دارتـرین راهبرد اولویت عنوانبه شهری مبلمان
انـد و تهـران پرداخته شهر 17 منطقه 20 محله موردی عهمطال شهری فرسوده هایبافت بازآفرینی در مؤثر عوامل تحلیل
 هایطرح در مردم مشارکت و میزان فضـایی اجتماعی، متغیرهای بین که دهدمی نشان پژوهش این از آمدهدستبه نتایج

عنـوان؛  ی بـاامقالـه(، در 1394پور و زارعـی )صـفایی .دارد وجـود معنـاداری رابطـه شهری فرسوده هایبافت بازآفرینی
 شـهر جـوالن محلـه اجتماعی در یهبر سرما تأکید با شهری فرسوده هایبافت پایدار بازآفرینی و محله محور ریزیبرنامه

 آنگـاه باشـد، اسـتراتژیک و جـامع یکپارچـه، مـدار، اجتمـاع بـازآفرینی رویکـرد همدان، به این نتیجه دست یافتنـد اگـر

 شـهری فضـایی (، در پژوهشـی بـه بررسـی بـازآفرینی1392عزیزخانی ) شد. دخواه حاصل پایدار بازآفرینی خودیخودبه
 فرصـت از گیـریآمده مشخص گردیـد کـه بهرهدستفضایی پرداخته است. بر اساس نتایج به– کالبدی ابعاد به معطوف
 به دودهمح دارد این اهمیت خرد تا کالن سطح در شهری منظر و گردشگری راستای و حوزه این در شهری فضای ایجاد
 ایجاد در مطلوبی فرصت اصفهان شهر در صنعتی تاریخی بناهای اولین وجود و غنی گیاهی فضا، پوشش گستردگی دلیل
 ( در پژوهشـی بـه بررسـی1394نژاد )پـاك خسروشـاهی و جباریـان تـوپچی .اسـت موزهباغ یک قالب در شهری فضای

بـر  پرداخته است. (تبریز شهر فرهنگی -تاریخی بافت: موردی همطالع)تاریخی  هایبافت در کالبدی بازآفرینی راهبردهای
 ضـمن اسـاس بـر همـین کـه بـوده قدیمی هایبافت با پیوستگیهم اصل گرفتن در نظر با و شهری طراحی اصول پایه

 اهمیـت بـه تـوانمی یافتـه،انجام جهـانی تجـارب بـر مروری نیز و هاعرصه این در کالبدی بازآفرینی هایروش بررسی
 نیـز تبریـز شـهر فرهنگی تاریخی محدوده. برد پی معاصر شهرهای تاریخی و مرکزی در بافت کالبدی بازآفرینی موضوع

 بـا بایسـتیمی و نبـوده مسـتثنی امر این از است قرارگرفته شهر این مرکزی هسته در ارزشمند، گنجینه یک عنوانبه که
 خـود، خـاص هایتکنیک و هاشیوه کارگیریبه با و محدوده این زیسا زنده باز و احیاء برای روشن انداز چشمیک ترسیم

 بـا شهری فرسوده هایبافت ( به بررسی بازآفرینی1394پوراحمد و همکاران ) آورد. ارمغان به را غنی بافت این بازآفرینی
 کـه داد نشان پژوهش هایاند. یافتهپرداخته (تهران قیطریه، محله: موردی نمونه) فراغت اوقات گذران فضاهای بر تأکید

 شـده،گرفته بکار کیفی روش دیگر سویی از. ندارد قرار مطلوب وضعیتی در فراغتی کاربری لحاظ به موردمطالعه محدوده
 در فراغتـی همچون شهری خدمات به بافت ساکنان دسترسی و مطلوب کمی، کیفی، تعادل به رسیدن برای را معیارهایی

 محـور کـه غربـی هـایبلوك فضـایی هـایتحلیل انجـام با. نمود مشخص شهری فرسوده بافت بازآفرینی رویکرد قالب
 تجـریش و دزاشـیب قیطریـه، هایمحلـه بـا بافـت این پیونددهنده حلقه و اصلی هایشریان با ارتباط در و بافت ورودی
 اوقـات گـذران فضاهای بهینه هنهپ عنوانبه تواندمی را اند،قرارگرفته قسمت این در بایر هایکاربری همچنین و باشد،می

 بلـوك شهری فرسوده هایبافت بازآفرینی تطبیق و به بررسی مقایسه (1392) همکاران و عندلیب .گرفت نظر در فراغت
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 بدون مقطعی، و مدتکوتاه هایسیاست اتخاذ که داد اند. نتایج نشانپرداخته (بریتانیا) لیورپول پروژه و( ایران) تهران خیام
 و تـاریخی هویت نگرفتن نظر در و پایان تا طرح ابتدای از مردم مشارکت عدم شده،تنظیم پیش از و منسجم ریزیبرنامه
با توجـه بـه تحقیقـات پیرامـون کیفیـت  .است شده خیام بازآفرینی در موفقیت عدم و شکست باع  خیام بافت موقعیت

گردید بیشتر مطالعات صورت گرفته بیشتر حول محوریت  بازآفرینی شهری و ارتباط آن با ابعاد مختلف بازآفرینی مشخص
های باارزش با ابعاد کلی بازآفرینی بوده است و در راستای بعد کالبدی بازآفرینی تحقیقات محدودی فضای شهری و بافت

اسـت. ای صـورت نگرفتـه وجود دارد ضمن اینکه تاکنون در رابطه با بازآفرینی محدوده مرکزی شهر بجنورد نیز مطالعـه
 ویژه بعد کالبدی آن بپردازد.پژوهش حاضر نیز سعی دارد تا به تحلیل بازآفرینی شهر بجنورد و به

 

 مبانی نظری 
رشــد  نــو از و شـدن احیا بخشیدن، دوباره جان کردن، احیا معنای به Regenerate فعل ریشه از Regeneration واژه
 عرصــه در شــهری نوســازی بــرای جـایگزینی عنوانبه 1995 از سال پس ایگسترده شکل به که است بوده کردن

 که غیر کالبدی و کالبدی ابعاد با موضوعی شهری (. بازآفرینی1393همکاران، و بحرینی)یافت  جریان ادبیـات شهرسازی
 هـایبافت زایدرون توسـعه و شـهری بـازآفرینی در وجـه یـک روازایـن. شودمی شامل نیز را فرهنگی و اجتماعی ابعاد

 از اسـتفاده بـا هـمآن هـابافت این در اجتماعی زندگی هایبنیان میان هماهنگی و تعادل ایجاد جهت در تالش فرسوده،
 و یکپارچه جـامع اقـداماتی و نگـرش و دربرگیرنده (124: 1390پور، اسمعیل)هاست آن مشارکت و مردم اجتماعی پویش
 پـذیری شـهرها زیسـت قابلیـت و شـهری زنـدگی کیفیت ارتقای منظوربه پایدار شهری توسعه و رشد روند هدایت برای
 و فرایند تغییر جریان نمودن معکوس منظوربه شهری بازآفرینی (. رهیافت1397معماری، و شهرسازی عالی شورای)است 
اسـت کـه وضـعیت  (. نگرش کلیدی در بازآفرینی به معنای عامش ایـن1391آریانا، و نوریان)گردد می اتخاذ شهری افت

 توسـعه اصـول بـه اتکا با شهری بازآفرینی رویکرد (.Hull city plan,2000:77کلی شهر و مردمش را بهبود بخشد )
 بـه نگـاه بـا و یکسـو از قبلـی رویکردهـای پاسـخگویی عـدم به راسخ اعتقاد و گذشته تجربیات گرفتن در نظر با پایدار
 فرسـوده هـایبافت در شـهری هایناکارآمـدی رفـع باهـدف عملـی و نظـری چارچوب دیگر از سوی آینـده هایچالش
 از برگرفتـه کـه محالت آوریتاب و پایداری مفاهیم. است شدهارائه هاناکارآمدی انواع از هاکامـل آن رفتبرون منظوربه

 رویکـرد عطـف نقطـه شـدبامی پایدار توسعه مفاهیم با مستقیم ارتباط در آنکه کامل و نگاه جامع و اسـت جهانی ادبیات
 و کمبودهـا آن از اسـتفاده بـا شـهرها که است ابزاری شهری بازآفرینی .(67: 1398باشد )یعقوبی و شمس،می بازآفرینی
 اصـالح را باشـد قرارگرفتـه اشـتباهی مسـیر در کـه ریزیبرنامه فرایند کشانند،می چالش به را شهر در موجود هاینقص
سـازد  مهیا شهروندان برای را کاملی زندگی موجود هایپتانسیل با تواندمی شهر یک شهری، بازآفرینی طریق از. کنندمی
(urban land institute,2014:2 .)وجـود بـه را شـهری افـت که است عواملی و نیروها کشف شهری، بازآفرینی نقش 

مشـارکت،  .گـرددمی منجـر یشـهر حیـات کیفـی و مسـتمر بهبود به که است پایداری و مثبت واکنش اتخاذ و اندآورده
امروزه  .(1391دهد )نورین و آریانا،ریزی راهبردی و پایداری سه ضلع مثل  رهیافت بازآفرینی شهری را تشکیل میبرنامه

های ناکارآمد ازنظر بازآفرینی از بعد کالبدی و تأکید بر نوسـازی اسـت. در عمل بیشترین نحوه مداخله و سیاست در بافت
شود. اما شهرها برای کند و پایه و اساس بازآفرینی محسوب میعنوان مظروف در محی  عمل میمحی  به چراکه کالبد و

محیطی، اجتماعی و اقتصادی و کالبدی های زیستیابی به توسعه پایدار نیازمند به توجه توأمان به همه ابعاد و مؤلفهدست
هـای کـه هـدف از بـازآفرینی در بافتغفلـت قـرار دهـد. و ازآنجاییباشند و توجه به یک بعد نباید سایر ابعاد را مورد می

رو رعایت مالحظات مربوط به همه ابعـاد بـازآفرینی و یابی به توسعه پایدار است ازاینناکارآمد و فرسوده در راستای دست
شده جهـانی در دهای پذیرفتهرو رویکرد بازآفرینی پایدار شهری یکی از جدیدترین رویکرآور است. ازاینتوسعه پایدار الزام
(. نظریه بازآفرینی پایدار شهری در تالش برای ایجـاد Vilaplana,1998:1های فرسوده شهری است )مواجهه با بافت

شهری برای تأمین نیازهای جدید سو سعی در استفاده بهینه از امکانات بالقوه درونفرایندی پایدار در توسعه شهری از یک
 ,Izadiر اولویت را برای احیای بافت قدیم و بازگرداندن حیات اجتماعی و رونق اقتصادی قائل است )دارد و از سوی دیگ
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توان بازآفرینی شهری را نوعی پراکسیس یا تجربه شهری قلمـداد کـرد کـه در پـی اتصـال و ارتقـای ابعـاد (. می2006
بازآفرینی شـهری . (140: 1394ر و زراعی،های شهری باهدف ایجاد سرزندگی است )صفایی پوکالبدی و عملکردی محله

 باشد:ای و ملی مشتمل بر اصول زیر میهای شهری، منطقهمحیطی در مقیاسشامل ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست
تغالت های شغلی، بهبود توزیع ثروت، پرورش استعداد، افزایش مالیات و مسافزایش فرصت تغییر و تحوالت اقتصادی:

 های داخلیگذاریای و شهری، جذب سرمایهیان عمران و بهسازی محلی، منطقهمحلی، ارتباط م
 نام سـازی وبهبود کیفیت زندگی و رواب  اجتماعی، کـاهش جـرم و جنایـت، غلبـه بـر بـد تغییر و تحوالت اجتماعی:

 محرومیت اجتماعی.
ی و افزایش میزان فضای همکار ارهای تصمیم سازی از طریق تفاهم دموکراتیک،دهی مجدد سازوکسازمان حکمروایی:

ها و ای گوناگون، توجه به تعامالت میان سازمانهای منطقهمشارکت، در نظر گرفتن انتظارات مختلف، تأکید بر مشارکت
 ها.نهادها و رواب  درونی آن

 .تناسبحل مسائل مرتب  با فرسودگی کالبدی همراه با اراضی جدید و ضروریات م تغییر و تحوالت کالبدی:
 تـوازن و مـدیریت اقتصـاد جامعـه ومبازآفرینی شهری باید سبب ارتقاء توسـعه  زیست و توسعه پایدار:کیفیت محیط

ای، مسـتلزم احیـاء یابی بـه چنـین رویکـرد یکپارچـه(. البتـه دسـت140: 1394پور و زارعـی،زیست گردد )صفاییمحی 
 (.9: 1389)پوراحمد، باشدکارگیری آن در بازآفرینی میهای جامعه و بهخالقیت

باشـد. زی، میدیدگاه حاکم بر پژوهش حاضر رویکرد بازآفرینی کالبدی شهری بـه معنـای تجدیـد حیـات و معاصـر سـا
شوند. در نظریه احیای شـهری ای از اقدامات که به حل مسائل شهری منجر میدیدگاهی جامع و یکپارچه که از مجموعه
زنـدگی  های از نواحی شهری است که استانداردهای عمـومی رایـجده سازی بخشاین مهم به معنی تجدید حیات یا بازن
 (.219: 1384شهری را ندارد )شماعی و پوراحمد،

 

 پژوهش روش
آوری . روش جمـعاسـت تحلیلـی -توصـیفی روش، به لحاظ کاربست نتایج، از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ پژوهش
انی و ر بخش تحلیل اطالعات از روش میدو د اسنادی ای وکتابخانه منابع ی ازدر بخش چارچوب نظر ها و اطالعاتداده

 بـا ناشهری آشـ کارشناسان و مدیران شـامل خبرگـان هگـرو شـامل پژوهش آماری باشد. جامعهای میبا ابزار پرسشنامه
وش گلولـه برفـی ربـا  خبرگــان گــروه از نفـر 15درمجموع  که. باشدمی مطالعات شهری و مدیریت شهری و موضوع

ه اسـت. آلفای کرونباخ بـود پایایی پژوهش بر اساس روش صوری و محتوای و روایی آن با. شدند انتخاب نمونه عنوانبه
 آمده اسـت کـه نشـان از روایـی نسـبتاً مطلـوب دارد. بــرایدسـتبه 879/0میزان آلفای کرونباخ پرسشـنامه برابـر بـا 

صـورت کـه از بدین. است شدهبهره گرفته ANP ایشبکه تحلیل مدل فرایند و t-testاز آزمون  اطالعـات وتحلیلتجزیه
شده است بهره گرفته ANPها و پر کردن ماتریس مقایسات زوجی مدل نظرات گروه خبرگان برای وزن دهی به شاخص

ها و زیـر ادامـه شـاخص ها اقـدام شـد. دررو به تحلیل و مقایسه زوجی و وزن دهی هریک از شـاخصو با استفاده ازاین
 آورده شده است. 1های پژوهش در جدول شاخص

 

 های پژوهش. شاخص1جدول شماره 

 منبع هازیرشاخص هاشاخص

 ونقل و ارتباطاتحمل

 شهریونقل برونبود دسترسی به حملبه -

 1396شاطریان و همکاران، 
 1393مجیدی، 

 1393دهاقانی و رستمی، 

 نقل عمومیوحمل بهبود دسترسی به -

 های ترافیکیکاهش گره -

 آن هایزیرساختمسکن و 
 های تاریخی به منبع درآمدبدیل محی ت -

 ز شهریایجاد فضاهای با -

 مسکن
 افزایش سرانه کاربری مسکونی

 های جدیدیتوجه به کاربر -
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 مسکنتوجه به کیفیت 

  سازی مساکنمقاوم -

 کونی شهریاحدهای مسوبهبود عملکرد  -

 های مزاحم شهریهی کاربریساماند -

 ازگاری اراضی با یکدیگربهبود س -

 

 محدوده موردمطالعه
درجه و  57 طول جغرافیایی مساحت، در شمال شرق ایران در کیلومترمربع 36شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی با 

کوه رشـته و شمال کوه آالداغرشته و شرق داغکوه کپهرشته دقیقه در جنوب 28درجه و  37 عرض جغرافیایی دقیقه و 20
این شهر ازجملـه  .باشدکیلومتر می 821متر و فاصله آن تا تهران  1070ارتفاع بجنورد از سطح دریا  . شده استواقع البرز

. بـر اسـاس سرشـماری آمـار و آیـدجهت، چهل و چهارمین شهر کشور به شمار میبوده و ازاین خراسان شهرهای بزرگ
نفـر در کیلومترمربـع  4900نفر است تراکم جمعیـت در ایـن شـهر  228931جمعیت این شهر  1395نفوس مسکن سال 

 از شـدهواقع بجنـورد شـهر میانی بافت در که تاس ارمغان پروژه هکتاری 3/5 است. محدوده موردمطالعه در این پژوهش
 و شمالی شهریور 17 خیابان به شرق از ،(وثوق)پورآدینه  شهید کوچه به جنوب از حصاری، منصور شهید خیابان به شمال
 کار دستور در شهری، بازآفرینی ملی سند برنامه اساس بر 87 سال در شودمی محدود بهشتی شهید خیابان به نیز غرب از
 آغازشـده اجرایـی کـار آن هکتار 2 حدود در)هکتاری  3/5 محدوده این از قسمتی حاضر حال در که گرفت قرار بررسی و

 شـامل کـه( واحـدی 230)بخـش  سه قالب در پروژه این از مترمربع 35000 حدود در. باشدمی بازآفرینی حال در ،(است
 امـا برسـد، بـرداریبهره به 93 سال در بود قرار پروژه ینا. باشدمی ساخت حال در است واحدی 65 و 70 ،95 هایبخش
 بـه توجـه بـا نیـز و هازیرساخت نبودن آماده علت به واحدها برخی درصدی 90 تا 50 فیزیکی پیشرفت باوجود طرح این

 .است مانده بالتکلیف تاکنون تجهیزات و مصالح قیمت ناپایداری و ارز نرخ نوسانات
 

 
 حدوده موردمطالعه در شهر بجنورد. موقعیت م1 شماره شکل

 

 هابحث و یافته
 هامقایسه میانگین

اسـت. در بعـد  شـدهاستفاده t-test آزمـون از تبیین بازآفرینی شهری از منظر توسعه پایدار هایمؤلفه در بررسی و تحلیل
شـاخص، مشـاهده  11در  Tماره و مقدار آ (پایین و باال هایکرانه و معناداری سطح)آمده دستبه نتایج اساس کالبدی بر

درصـد اسـت کـه  95در سطح اطمینـان  005/0های کالبدی کمتر از آمده در شاخصدستشود که سطح معناداری بهمی
شـده اسـت. هـا میـزان ایـن اخـتالف بیانباشد که در ستون اخـتالف میانگینهای تحقیق میبیانگر تفاوت بین میانگین

های بعـد کالبـدی ه در بازآفرینی شهری در محدوده موردمطالعه توجه چندانی به شاخصتوان نتیجه گرفت کبنابراین می
ها بـه آمده در بین شـاخصدستشود، بیشترین مقدار میانگین بهطور که در جدول مشاهده مینشده است. در ادامه همان

شهری بـر مسـائل کالبـدی و فیزیکـی  دهنده تمرکز بازآفرینیباشد که نشانمی 32/4با مقدار  سازی مساکنمقاوممتغیر 
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است که باع  گردیده تا در این محله نوسازی صورت گرفته باع  تقویت واحدهای مسکونی ازلحاظ ساختار با توجه بـه 
مهندسـی، مهندسـین مشـاور، شـهرداری و سـازمان راه و شهرسـازی رب  ازجملـه نظامهایی که توس  مراجع ذینظارت

ذکر است که در بح  بازآفرینی صورت گرفته بـه بهبـود عملکـرد واحـدهای مسـکونی شایانگیرد شود، البته صورت می
شـهری، بهبـود سـازگاری ونقـل عمـومی و برونهای مزاحم شهری، بهبود دسترسی بـه حملشهری، ساماندهی کاربری

ی مطلوب بازهم جـای کـار اراضی با یکدیگر و افزایش سرانه مسکونی توجه شده ولی این موارد تا رسیدن به استانداردها
طورکلی برطـرف گردیـده اسـت. شده و یا بهتوان اذعان نمود مشکالت حلدارد و با پرداختن سطحی به این مسائل نمی

هـا تعلـق دارد کـه ازجملـه آن 96/1ید بـا مقـدار های جدتوجه به کاربریآمده نیز به دستترین میانگین بههمچنین کم
های چندمنظوره جهت رفاه حال شهروندان اشاره نمود، ضـمن های چندگانه و نیز پارکینگریتوان به عدم ایجاد کاربمی

های های ترافیکی که در این محله به وجود خواهد آمد و نیز ایجاد فضاهای باز شهری و تبدیل محی اینکه در بح  گره
تـوان در ایـن مـوارد اظهـارنظر نـابراین نمیهای چندانی برداشته نشده بتاریخی به منابع درآمدی برای شهر و محله گام

 صریحی انجام داد.
 

 اییک نمونه Tن های بعد کالبدی با استفاده از آزموبررسی تفاوت میانگین .2 شماره جدول
انحراف  میانگین هازیرشاخص هاشاخص

 از معیار
اختالف از  معناداری t آماره

 میانگین
اختالف از فاصله 
 %95اطمینان در سطح 

 باال پایین

ونقل و حمل
 ارتباطات

 34/2 98/1 16/2 00/0 71/24 62/0 16/2 های ترافیکیکاهش گره

 88/3 36/3 62/3 00/0 41/28 90/0 62/3 ونقل عمومیبهبود دسترسی به حمل

 73/3 15/3 44/3 00/0 54/23 03/1 44/3 شهریونقل برونبهبود دسترسی به حمل

توجه به کیفیت 
 مسکن

 51/4 13/4 32/4 00/0 70/44 68/0 32/4 سازی مساکنمقاوم

 13/4 75/3 94/3 00/0 82/40 68/0 94/3 بهبود عملکرد واحدهای مسکونی شهری

 98/3 50/3 74/3 00/0 02/31 85/0 74/3 های مزاحم شهریساماندهی کاربری

 91/3 45/3 68/3 00/0 77/31 82/0 68/3 بهبود سازگاری اراضی با یکدیگر

مسکن و 
 ی آنهازیرساخت

 49/2 11/2 3/2 00/0 00/24 68/0 30/2 ایجاد فضاهای باز شهری

 28/2 84/1 06/2 00/0 99/18 77/0 06/2 های تاریخی به منبع درآمدتبدیل محی 

 مسکن
 20/4 68/3 94/3 00/0 52/30 91/0 94/3 افزایش سرانه کاربری مسکونی

 21/2 71/1 96/1 00/0 75/15 88/0 96/1 های جدیدتوجه به کاربری

 

 ANPا با استفاده از روش امتیازبندی معیارها و زیر معیاره -
ها بـا ها و زیـر شـاخصها، امتیاز هر یک از شـاخصدر ادامه بر اساس نظرات مدیران و کارشناسان شهری در پرسشنامه

 وتحلیل قرارگرفته است.دید که در ادامه مورد تجزیهسبه گرافزار آماری سوپردیزایژن محادر نرم ANPاستفاده از مدل 
 

 های کالبدی در بازآفرینی شهر بجنوردوزن نهایی شاخص .3 شماره جدول
 اهمیت معیارها

 078/0 ونقل و ارتباطاتحمل

 486/0 ی آنهارساختیزمسکن و 

 269/0 مسکن

 167/0 مسکنتوجه به کیفیت 

 

تصـاص به خود اخ 486/0های آن باالترین ارزش را با مقدار مسکن و زیرساخت گردد، شاخصطور که مشاهده میهمان
عـدی در مراتب ب 167/0و توجه به کیفیت مسکن با ضریب اهمیتی برابر با  269/0داده است. همچنین شاخص مسکن با 

 ه است.یافتاختصاص 078/0ونقل و ارتباطات و با مقدار ترین مقدار به حملاهمیتاند. کمقرارگرفته
نظـر  های بعد کالبدی، ارزش هرکدام نسبت به یکدیگر بر اسـاسهمچنین در جدول زیر مقایسه زوجی بر اساس شاخص
 باشد.افزار سوپردیزایژن به شرح جدول زیر میکارشناسان و خبرگان تکمیل گردید که نتایج آن در نرم
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 ی شهر بجنوردکالبدی در بازآفرین هایشاخصمقایسه زوجی زیر  .4 شماره جدول

 
 

 
 های کالبدی در بازآفرینی شهر بجنوردبندی شاخصاولویت .2شماره شکل

 
وسازهای آن اکثراً قدیمی، غیر مقاوم و ناایمن بوده و در باشد و ساختترین محالت شهری میچون این محله از با قدمت

ها نیـز بـا تعـداد واحـدهای ها و خیابانو ابعاد کوچه باشدپذیر میبرابر حوادث و بالیایی همچون زلزله، طوفان و ... آسیب
یـده تـا از ه سـبب گردمسکونی و تعداد جمعیت محله همخوانی نداشته، لذا در بازآفرینی شهری صورت گرفته باوجوداینک

 سـازی و اجـرا گـردد، امـا بـهخوبی مقاومهای آن بـهرویه افقی شهر جلوگیری به عمل آید و مسکن و زیرساخترشد بی
بز، معمـاری سباشند(، کاربری فضای کیفیت محیطی آن ازنظر بعد خانوارهای ساکن در این محله )که اکثراً پرجمعیت می

احدهای ونکه ساخت سنتی و اسالمی، ارائه خدمات شهری، نحوه دسترسی و نفوذپذیری و ... توجهی نشده است. ضمن ای
قلـی نیکی و حمـل جمعیت خواهد گشت که سرانجام مشکالت ترافمسکونی جدید با سطح اشغال باال باع  تراکم بیشتر 

هـای های مجـاور در مرکـز شـهر و محلـه و نیـز آلودگیها و ابعاد خیابانبرداری با توجه به کمبود زیرساختپس از بهره
ریـب واحـدهای خته در اثر محیطی، صوتی و هوا ناشی از تردد تعداد زیاد وسایل نقلیه را به وجود خواهد آورد. ضمن اینک

آالت سـاختمانی و بـا ها و تردد تعداد زیاد ماشینوسازهای جدید و افزایش مواد زائد ناشی از آنمسکونی قدیمی و ساخت
مشـاهده  های محیطی نیز گریبان گیر مردم این محله خواهد شد. درنتیجـهتوجه به ضریب باالی جمعیت مسائل آلودگی

وسـازهای زیـاد به بعد جمعیتی که خواهد داشت و ساخت ته در این محله با توجهشود در بازآفرینی شهری صورت گرفمی
طوح تراکم ها، توجه به سصورت گرفته توجهی به اصول بازآفرینی از قبیل نیازهای ساکنین به مسکن مناسب وضعیت آن

و... نشـده و ایـن  هـای مناسـبفراغـت، پارکینگ های آن، اوقـاتونقـل و زیرسـاختجهت رفع نیازهای ساکنین، حمل
 مشکالت ممکن است همچون قبل وجود داشته باشد.

 

 گیرینتیجه
افزوده برای خلق ارزشنتیجه گرفت که  توانیم بر اساس مرور مبانی نظری پژوهش و آشنا شدن با ادبیات و مفاهیم آن

دی، اجتمـاعی، فرهنگـی، کالبـدی و به ابعـاد اقتصـا نگرکلو  جانبههمهناکارآمد و فرسوده نیازمند یک دید  هایدر بافت
گیـرد کـه هـدف را در برمی هـافعالیتبازآفرینی شهری طیف وسـیعی از عملکردی در راستای رویکرد بازآفرینی هستیم. 
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ها و ، زیرساختهاساختمان، احیای هابافتتجدید حیات اجتماعی و اقتصادی  زیست،محی  های شهری،ها احیای بافتآن
های فرسوده شهری به دلیل امکـان برنامه بازآفرینی بافت هاست.بافتر حالت کلی تزریق زندگی به تأسیسات شهری و د

عنوان یکـی از احداث مسکن و توسعه دسترسی به خدمات شـهری در آن بـه بدیلبیتوجه و قابل هایظرفیتاستفاده از 
ژوهش حاضر با اسـتفاده از نظـرات خبرگـان و رو در پازاین. شودمیزای شهری محسوب سیاست توسعه درون هایبرنامه

کارشناسان امر به سنجش وضعیت بافت مرکزی شهر بجنورد ازنظر بازآفرینی پایدار پرداخته شد و معیارهای بعد کالبـدی 
شـوندگان پرسش از نظـرات شدهانجام این رویکرد موردمطالعه و سنجش قرار گرفت. در ادامه فرایند این تحقیق، ارزیابی

 در محدوده بازآفرینی و افزودهارزش به رسیدن جهت بافت در موجود عملکردی کالبدی و بسترهای که است آن از حاکی
های صورت گرفته اثبـات با توجه به تحلیل .باشدنمی مناسب آن، ارتقاء کیفی و بومی هویت بازنده سازی و حفظ راستای
وساز و خریـدوفروش واحـدهای مسـکونی توجـه ونی و ساختبه کاربری مسکبجنورد  یشهر ینیطرح بازآفرشود در می

ی و سرانه آموزشـهای جدید، کاربریها، پارکینگ ی،تجار هایبودن سرانه کاربر یینپازیادی شده است اما از طرف دیگر 
د این محالت در آینده کمبود خدمات و امانات شهری خواهـمشکالت و معضالت توجهی شده و ازجمله بی ...و  بهداشتی

ی و طـرح بـازآفرینی و شـهر یلیهای جامع و تفضطرح ی صحیح و مناسباز عدم اجرا یناش یزن مشکل ینا یلو دل بود،
که ذهن همه  است هایمسئله از دیگرشهروندان  ینها باست. تقسیم ناعادالنه کاربری عدم توجه مدیران به این موضوع

 میـزانشهر بجنورد، که بیشترین  ینیمسکونی در بازآفرفق  کاربری ه ب توانمی برای نمونه فلذا. را به خود مشغول کرده
رسد که بسترهای عملکـردی، گونه به نظر میاین شدهانجام نتایج نهایی به بنا .اشاره نمود را به خود اختصاص داده است

امـا کاربسـت نتـایج ایـن  تواند در خلق ارزش در پروژه بازآفرینی بافت شهر بجنورد نقش داشته باشـد.کالبدی بیشتر می
تواند باشد. در این میان توجه به ضـریب مرکزیـت سیاسـی محـدوده تحلیل در بازآفرینی محدوده موردمطالعه چگونه می

موردمطالعه در سطح شهر نشان از یک پتانسیل بسیار قوی برای خلق ارزش دارد. چراکه طی سالیان متمادی بسـیاری از 
گرفته بود اما متأسفانه به دلیـل تمایـل بـه خـروج بسـیاری از سـاکنین، طـی منطقه شکلاماکن و مراکز سیاسی در این 

های گذشته پراکندگی زیادی در سطح شهر گسـترش بافـت. ایـن در حـالی اسـت کـه وجـود زیرسـاخت نامناسـب سال
 تواند شرای  نامناسبی را برای استقرار مجدد این مراکز در منطقه دارد.ونقل عمومی میحمل
و بـا توجـه  موردمطالعـه ودهمحد در فرسوده بافت موجود بستر با ارتباط در گرفته صورت هایبررسی به توجه با ادامه در

ه بیشـتر ثربخشی هر چعملکردی منطقه، راهبردها و پیشنهادهایی در راستای بهبود وضعیت بافت و ا و بسترهای کالبدی
 شده است:ه شرح ذیل ارائهب یابی به اهداف پژوهشهای بازآفرینی و دستسیاست

ونقـل حمل ظرفیـت حـداکثر از بهینـه ادهاستف: باشد استوار زیر اصول پایه بر بایستمی که مطلوب؛ الگوی به دستیابی -
 باصرفه. ونقلحمل بخش این از استفاده به محله ساکنان ترغیب و تشویق جهت در عمومی

 معبـر تناسب عایتر عبوری سواره آمدوشد کردن محدود محله باطیارت شبکه ساختار به بخشیدن نظم و انسجام ایجاد -
 بازآفرینی. امر در مردم پذیریمشارکت جهت محلی هایانجمن ایجاد پیاده معابر بخشیحیات عابرین رفتارهای با پیاده
 هـا،جواریهم اصلی همؤلف سه به توجه با بایستمی نیز مهم این ها؛کاربری استقرار نظام در مطلوب الگوی به دستیابی -

 :باشد استوار زیر اصول بر باید هاکاربری سازگاری و اختالط
 محلی. خدمات و هاکاربری مناسب فضایی توزیع - 
 ها.کاربری جانمایی در هاجواریهم تنظیم - 
 محلی. موردنیاز و خدماتی هایکاربری سرانه در کمبودها رفع - 
 منظور جلوگیری از آسیب در حوادث.درصد به 50رای بافت فرسوده باالی های داسازی بناها در محلمقاوم -
 امـر بـه سـاکن جمعیـت تشـویق هـاپروژه اجـرا زمینـه در نظرخـواهی و مشـارکت به توجه اجتماعی نظارت افزایش -

 ساماندهی امر در مردم مشارکت زمینه ایجاد گذاریسرمایه
منظور افزایش آرامش و امنیت روانی سـاکنان و افـزایش احسـاس به های تجاری مزاحم در سطح محلهتجمیع کاربری -

 تعلق مکانی به محل زندگی.
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 محلهافزایش احساس تعلق به مکان در بین شهروندان با استفاده از افزایش نرخ اشتغال در  -
 های شهری با استفاده از مشارکت اقتصادی شهرونداناجرایی طرح هایینهکاهش هز -
 هاهای با ارزش شهری با استفاده از برنامه توانمندسازی مردم و افزایش آگاهی آنفتحفاظت از با -
 ونقلو بهبود حمل هایسازی دسترسستفاده از آسانوآمد شهری با ارفت هایینهکاهش انواع هز -
 د اشتغالو بهبو های خدماتیکاهش جرم و جنایت در سطح شهر با استفاده از مدیریت هزینه -
 

 و قدردانیتشکر 
 .است تهنداش مالی حامی است، دکتری رساله از مستخرج که مقاله این مسئول، نویسنده اظهار به بنا
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 شهرسازی. و معماری راهبردی

 .1-6صص. ،10شماره  ،2لسا نوسازی، اینترنتی نشریه راهبردها، و مسائل تهران، شهر فرسوده هایبافت (1389) علی خانی، (10
 .تهران انتشارات دانشگاه ، تهران:ششم چاپ شهر، رمتم (1386) ملیحه مقصودی، و محسنسید حبیبی، (11
روش  بــه شــهری رسودهف بافت بازآفرینی هایطرح پذیریتحقق بررسی (1396)نگین  صادقی، و مسعود دستجردی، شفیعی (12

، 14 ســال ظــر،ن بـاغ لـهمج ،(اصـفهان زینبیه فرسوده بافت: موردی نمونه) متوازن امتیازی کارت – ایشبکه تحلیل تلفیقی
 .5-14ص.، ص46 شماره

 بازآفرینی شهری هدف هایمحدوده و هامحله تعیین نامهشیوه (1393) ایران، شهری بهسازی و عمران تخصصی مادر شرکت (13

 .شهرسازی و راه وزارت آن، اجرایی راهکارهای و

کالبـدی  ابعـاد به دستیابی سویبه راهبردی شهری فرسوده بافت نوسازی و ( بهسازی1390) ملیحه نیا،نیک و زهره داوودپور، (14
 .31-57.صص ،15 شماره ،4 دوره محی ، آمایش فصلنامه ،سجادیه کوی فرسوده بافت :موردی مطالعهشهری  پایدار توسعه

 معماری و شهرسازی ملی همایش فضایی، اولین– کالبدی ابعاد به معطوف شهری فضایی بازآفرینی (1392عزیزخانی، افتخار ) (15
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 .1392 – زمان رگذرد

های فرسوده شهری بلـوك خیـام تهـران مقایسه و تطبیق بازآفرینی بافت (1392) لیال ،رسولی ؛اشکان ،بیات ؛علیرضا ،عندلیب (16
 .79-104 ص.ص ،23شماره  ،6دوره ، آمایش محی ، )ایران( و پروژه لیورپول )بریتانیا(

شهرســازی،  رشــته تـریدک رساله تهران، شهرکالن 8 منطقه فرسوده فتبا نوسازی و بهسازی تحلیل (1396)امیر  فتاحیان، (17
 عدالت. دانشگاه هنر، دانشکده نصرت، بخشنده عباس استاد راهنما شهری، ریزیبرنامه گرایش

مشــق،  میـدان: موردی مطالعه) شهر تاریخی فضاهای بازآفرینی بر مؤثر عوامل تحلیل (1397)فرزانه  شیرزادی؛ و زهره فنی، (18
 .179-197ص.، ص1 ، شماره13 دوره انسانی، هایسکونتگاه ریزیبرنامه مطالعات ، فصلنامه(تهران

پایـدار  شـهری بـازآفرینی مـدیریت در میان نهـادی مناسبات لیل( تح1396پور، سعید؛ زارعی، جواد )فیروزی، محمدعلی؛ امان (19
 .19-30ص.ص، 29شماره ، 8دورهمطالعات شهری، اهواز(، فصلنامه  شهرکالنموردی:  مطالعهفرسوده ) هایبافت

ه اصول نوشـهر گرایـی، ( بازآفرینی مفهوم محله در شهرهای ایرانی اسالمی بر پای1393رضا و صفری چاب، ندا )لطیفی، غالم (20
 .2-13صص. ،7شماره  ،2سال فصلنامه مطالعات شهری،

 برنامـه اکمیـتح (1396)شـعبان  الهـی، یحیـی؛ ،حساس یگانـه مجتبی؛ محمدحسین؛ رفیعیان، صبحیه، امیرحسین؛ فر،محبی (21
 .5-14 ص.ص ،53 دوره ،14 شماره باغ نظر، شبکه، رویکرد با تهران شهر ناکارآمد بافت بازآفرینی

 شـمالی، خراسـان یشهرساز و مسکن سازمان بجنورد، شهر عمران و توسعه طرح ،(1389)پارس  جهاننقش مشاور مهندسین (22
 .نفوذ حوزه و منطقه مطالعات اول، جلد

هـای های بازآفرینی پایدار رود درهها و شاخصگذاری مؤلفهارزش (1398مجتبی؛ ایزدی، محمد سعید، )مؤذنی، کیمیا؛ رفیعیان،  (23
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