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Extended Abstract 

Introduction 

The historical texture of cities, which forms its identity, is the primary centre and the beating 

heart of the city. The life and death of cities can be recognized by taking into account the 

characteristics of their urban spaces. Urban spaces are remembered as the centre in which the art 

of people's living together, crystallization of social life, the scene of people's everyday life, and 

place of simultaneity of activities are manifested. Urban regeneration as a recent approach in the 

field of urban restoration and protection, leads to the creation of a new urban space while the 

main spatial features (physical and functional) are maintained. 

After reviewing the research background, it was found out that no research has been carried out 

on the quality of urban spaces using the principles of urban sustainable regeneration in Iran, and 

the existing research has all been in a large scale (city and urban contexts) with no micro-scale 

research (urban spaces), which also necessitates conducting this research. In this regard, the 

purpose of this study is to recognize the principles of urban sustainable regeneration in the 

quality of urban spaces from the viewpoints of the experts in Tabriz. Tabriz metropolis, with its 

rich historical background, and a great heritage of urban spaces such as squares, mini-squares, 

sidewalks and several passages in its historical texture, in recent years, has faced with the rapid 

growth of urbanization and immethodical constructions and destruction of historical urban 

spaces, and the lack of the necessary structural and managerial plan to rehabilitate and recreate 

urban spaces, and as a result, these spaces have suffered physical or functional deterioration, or 

both. Due to the nature of the research, this study seeks to find answers to four questions: 1- 

What are the principles and criteria for urban sustainable regeneration so as to improve the 

quality of urban spaces of Tabriz? 2- What is the impact of sustainable urban regeneration on 

the quality of Tabriz urban spaces? 3- What is the value of correlation coefficient of the 

dimensions of sustainable regeneration in the quality of urban spaces in Tabriz? 4- Is there a 

significant relationship between the indicators of urban sustainable regeneration and the quality 

of urban spaces of Tabriz?  

 

Methodology 

Considering the research methodology, philosophy, research purpose, and finally research 

technique, this is a "qualitative", "interpretive", "applied" and "field-library-documentary" 
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research, respectively, which deals with developing a conceptual model associated with the 

principles of urban sustainable regeneration in the quality of urban spaces and explains the issue 

through two tools of interviews and documents. The statistical population of the study consisted 

of urban experts, and based on Cochran's sample size formula, its sample size was estimated 

450 people. Accordingly, while studying the concepts and literature related to the purpose of 

research, some components and indicators were extracted and then the indicators were assessed 

using the questionnaire tool in the form of Delphi method. Finally, in order to test the 

hypotheses and the conceptual framework, the obtained data from the questionnaires were 

analysed by LISREL and SPSS software.  

 

Results and discussion 

According to the obtained data from the confirmation model and measurement of effective 

factors of sustainability component, the indicator of physical and visual proportions and the use 

of native local characters of the landscape design had the most effect with a path coefficient of 

(0.91), and the indicator of increasing the useful use of urban spaces had the least effect with a 

path coefficient of (0.73); in the conceptual-perceptual dimension, the indicator of sense of 

spatial identity has the most effect (0.87) and the indicator of pleasantness and attractiveness of 

place has the least effect (0.76); in the functional-activity dimension, the permeability and 

accessibility indicator had the most effect with a path coefficient of (0.96) and the sidewalk and 

pedestrian ease indicator had the least effect with a path coefficient of (0.70); in the social and 

cultural dimension, the indicator of strengthening architectural heritage (historical core) had the 

most effect (0.89) and activities to attract the crowd and promote social identity had the least 

effect with a path coefficient of (0.73); in the environmental dimension, the indicator of 

attention to environmental problems and limited resources of land and energy had the most 

effect with a path coefficient of (0.97) and the indicator of safe and clean environment and 

environmental health had the least effect with a path coefficient of (0.76); and in the economic 

dimension, the indicator of economic prosperity and increased tourism and cultural tourism had 

the most effect with a path coefficient (0.88), and the indicator of labour force diversity in terms 

of skills and social class had the least effect with a path coefficient of (0.73), which are 

regeneration indicators of quality of Tabriz's urban spaces from the viewpoints of the experts. In 

addition, the results of confirmatory factor analysis showed that the correlation coefficient of 

socio-cultural dimensions with functional-activity dimension with a correlation coefficient 

(1.18) of sustainable regeneration in the quality of urban spaces is more than other dimensions. 

Based on the confirmatory factor analysis model and the coefficient and the impact level equal 

to (0.76) as well as the amount of RMSEA 0.072, the relationship of sustainable regeneration in 

the quality of urban spaces was confirmed in the study areas. 

 

Conclusion 

Based on the research findings, there is direct and causal relationship between sustainable 

regeneration and quality in urban spaces, such that an increase in the amount of sustainable 

regeneration and its indicators in the study areas will lead to an increase in the quality of these 

urban spaces. As it was mentioned in the framework of urban sustainable regeneration, paying 

attention to concepts such as placing importance on the role of all interacting groups, is 

considered as an important and basic principle in the regeneration of urban spaces. This is 

important since in most cases, the private sector, government and municipalities are taken into 

account more when intervening in the target areas, play a key role in this regard, something 

which often underestimates the role of people. Empowering residents, gaining their trust, 

increasing belonging to the target areas and in general the capacity building of the residents, are 

the main points in the realization of the urban regeneration, which the framework of urban 

sustainable regeneration takes into account, whereas the concept of capacity building has been 

formed and implemented in our country quite popularly and spontaneously.  

 

Keywords: Recognition, Sustainability, Urban Space, Quality, Tabriz. 

 



 

 1401 بهار، 1، شماره 5، دورۀ پایدار فصلنامه شهر

 117-132 صص.

 
http://doi.org/10.22034/JSC.2020.243409.1288 

 

 هری بخشی فضاهای شبررسی بازشناسی اصول بازآفرینی پایدار در کیفیت

 بافت تاریخی تبریز مطالعه موردی:
  

 ایران تبریز، اسالمی، آزاد دانشگاه تبریز، واحد شهرسازی، دکتری دانشجوی -نظری  سلدا

 ایران تبریز، اسالمی، آزاد دانشگاه تبریز، واحد شهرسازی، استادیار - 0 اصل فیثق آرش

 ایران تبریز، اسالمی، آزاد دانشگاه تبریز، واحد شهرسازی، استادیار -طرف  زاده عبداهلل اکبر

 
 16/02/1401: پذیرش تاریخ                                                02/11/1400: دریافت تاریخ

 

 چکیدهچکیده
سزیسـ  شاملشـامل  شهر،شهر،  وجودیوجودی  ابعادابعاد  همههمه  بهبه  توجّهتوجّه  لزوملزوم  وو  پایدارپایدار  بازآفرینیبازآفرینی  شدنشدنمطرحمطرح  بابا صادی،اقتصـادی،  محیطی،محیطی،تتزی   اقت

شکلمشـکل  شهری،شهری،  پایدارپایدار  توسعهتوسعه  اساساساس  عنوانعنوانبهبه  کالبدی،کالبدی،  وو  فرهنگیفرهنگی یزنیـز  قدیمیقـدیمی  وو  تاریخیتـاریخی  هایهـایبافتبافت  م   واردوارد  ن
یاءاحیـاء  ها،هـا،ارزشارزش  ازاز  حفاظتحفاظت  دردر  سعیسعی  کهکه. . استاست  شدهشده  جدیدیجدیدی  مطالعاتیمطالعاتی  مرحلهمرحله قایارتقـای  وو  اح سجامنسـجاماا  ارت ماعیاجتمـاعی  ن   اجت
ینایـن  دردر. . دارددارد  رارا  شهریشهری  ارزشمندارزشمند  هایهایبافتبافت  دردر  محلهمحله  ساکنانساکنان ستاراسـتا  ا هتجهـت  دردر  وو  را قایارتقـای  ج فیکیفـی  ارت ضاهایفضـاهای  کی   ف
ماعیاجتمـاعی  -  کالبدیکالبدی  هایهایارزشارزش  وو  شهریشهری ینایـن  ازاز  ففهدهـد  شهرهاشـهرها  تاریخیتـاریخی  وو  قدیمیقـدیمی  هایهـایبافتبافت  اجت   پژوهشپـژوهش  ا

سیبررسـی  وو  پایدارپایدار  بازآفرینیبازآفرینی  اصولاصول  بازشناسیبازشناسی صولاصـول  آنآن  تأثیرتـأثیر  برر شیبخشـیکیفیتکیفیت  دردر  ا ضاهایفضـاهای  بخ یزتبریـز  شهریشـهری  ف   تبر
ضرحاضـر  پژوهشپژوهش  تحقیق،تحقیق،  اهدافاهداف  تحققتحقق  جهتجهت  دردر. . باشدباشدمیمی ظرنظـر  ازاز  حا یق،تحقیـق،  روشروش  ن صیفیتوصـیفی  تحق لیحلیلـیتت  -تو   ازاز  وو  حلی
تون،متـون،  مرورمرور  هایهایشیوهشیوه  ازاز  پژوهشپژوهش  ایناین  دردر. . استاست  کاربردیکاربردی  هدفهدف  منظرمنظر نابعمنـابع  م سناداسـناد  وو  م صتصـ  ا ستربسـتر  دردر  ویریویریت   ب

  سازیسـازیمدلمدل  شیوهشیوه  بهبه  ننآآ  تحلیلتحلیل  وو  پرسشنامه،پرسشنامه،  ابزارابزار  ازاز  وو  اندیشمنداناندیشمندان  نظریاتنظریات  تحلیلتحلیل  وو  ایایکتابخانهکتابخانه  مطالعاتمطالعات
هددهـدمیمی  نشاننشان  تحقیقتحقیق  نتای نتای . . استاست  شدهشدهاستفادهاستفاده  lisrel  وو  SPSS  افزارهایافزارهاینرمنرم  محی محی   دردر  ساختاریساختاری  معادالتمعادالت   د

  عملکردیعملکردی  ادراکی،ادراکی،  –  معناییمعنایی  ی،ی،بصربصر  –  کالبدیکالبدی  بعدبعد  11  دردر  توانتوانمیمی  رارا  پایدارپایدار  بازآفرینیبازآفرینی  هایهایمؤلفهمؤلفه  وو  ابعادابعاد  کهکه
سیمتقسـیم  وو  بندیبندیطبقهطبقه  شاخصشاخص  3131  وو  اقتصادیاقتصادی  وو  ییمحیطمحیطزیستزیست  فرهنگی،فرهنگی،  –  اجتماعیاجتماعی  فعالیتی،فعالیتی،  – مودنمـود  تق   بربـر. . ن

ستقیممسـتقیم  طهطهرابراب  شهریشهری  فضاهایفضاهای  بخشیبخشیکیفیتکیفیت  وو  پایدارپایدار  بازآفرینیبازآفرینی  بینبین  پژوهشپژوهش  هایهاییافتهیافته  اساساساس نادارمعنـادار  وو  م   مع
  مدلمدل  ازاز  استفادهاستفاده  بابا  همچنینهمچنین. . بودبود  11//7171  بابا  برابربرابر  رابطهرابطه  ایناین  برایبرای  آمدهآمدهدستدستبهبه  مسیرمسیر  ضریبضریب  مقدارمقدار  دارد،دارد،  وجودوجود
یزانمیـزان  تعیینتعیین  وو  تائیدیتائیدی  عاملیعاملی  تحلیلتحلیل یدارپایـدار  بازآفرینیبـازآفرینی  هایهایشاخصشـاخص  تأثیرتـأثیر  وو  ضریبضـریب  م شیبخشـیکیفیتکیفیت  دردر  پا   بخ

شترینبیشـترین  بصریبصری  –  کالبدیکالبدی  بعدبعد  تبریز،تبریز،  شهریشهری  فضاهایفضاهای شیبخشـیکیفیتکیفیت  دردر  رارا  تأثیرتـأثیر  بی ضاهایفضـاهای  بهبـه  بخ   شهریشـهری  ف
 ..داراستداراست

 

 ..تبریزتبریزشهر شهر   کیفیت،کیفیت،  شهری،شهری،  فضایفضای  پایداری،پایداری،  بازآفرینی،بازآفرینی،  ::یدییدیواژگان کلواژگان کل
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 هقدمم
در کنار یکدیگر و تبلور زندگی اجتماعی، صحنه نمایش زندگی در کنار یکدیگر و تبلور زندگی اجتماعی، صحنه نمایش زندگی   هاهاانسانانسانتجلی هنر زیستن تجلی هنر زیستن مثابه کانون مثابه کانون فضاهای شهری بهفضاهای شهری به

فرایزدفـر))  شودشودییممیاد یاد   هاهاتتییفعالفعالزمانی زمانی روزمره مردم، مکان همروزمره مردم، مکان هم کاران،همکـاران،  وو  ایزد له، کیفیـت از مقولـه((03330333::1313هم یت از مقو که هایی اسـت کـه ، کیف ست    دردرهایی ا

سعهتوسـعهار، ار، ی مختلف همچون توسعه پایدی مختلف همچون توسعه پایدهاهاههیینظرنظری اخیر موردتوجه محافل علمی بوده و ی اخیر موردتوجه محافل علمی بوده و هاهادهده لهمحلـهی ی هاهاتو قع ی و ... درواقـع اامح ی و ... دروا

(. که امروزه به دالیل گوناگون جایگاه (. که امروزه به دالیل گوناگون جایگاه 551551: : 03130313تقوایی و معروفی، تقوایی و معروفی، ))  هایی برای ارتقای کیفیت محیطی بوده استهایی برای ارتقای کیفیت محیطی بوده استچالشچالش

جود شده و از طرف دیگر با توجه به نیاز به تغییـر متناسـب بـا نیازهـای زمـانی، همچنـین وجـود ها نسبت به قبل تضعیفها نسبت به قبل تضعیفآنآن نین و مانی، همچ های ز با نیاز سب  یر متنا شده و از طرف دیگر با توجه به نیاز به تغی

ساختارهای اجتماعی و برخـورداری از سـاختارهای   –های ارزشمند ملموس فرهنگی های ارزشمند ملموس فرهنگی بخش جنبهبخش جنبههویتهویتهای های ظرفیتظرفیت خورداری از  بازربـازییدداجتماعی و بر صادی اقتصـادی   ر اقت

لب (. بافت تاریخی شهرها کانون اولیه و قلـب 03330333::031031های تاریخی وجود دارد )مویدفر و صابری،های تاریخی وجود دارد )مویدفر و صابری،قابلیت بازآفرینی در بافتقابلیت بازآفرینی در بافت (. بافت تاریخی شهرها کانون اولیه و ق

  یکییکی  شهرهاشهرها  دردر  های تاریخیهای تاریخیبافتبافت  پتانسیلپتانسیل  ازاز  استفادهاستفاده  اخیر،اخیر،  هایهایسالسال  دهد، دردهد، درتپنده شهر است که هویت آن را تشکیل میتپنده شهر است که هویت آن را تشکیل می

شرفتپیشـرفت  ادبیاتادبیات  دردر  کهکه  استاست  راهکارهاییراهکارهایی  ازاز ستیابیدسـتیابی  منظورمنظوربهبـه  شهرهاشـهرها  پی سعهتوسـعه  بهبـه  د یدارپایـدار  تو شدهذکرشـده  پا ستاسـت  ذکر  Rozati et))  ا

al.,2015:241فاوتیمتفـاوتی  رویکردهایرویکردهای  احیاء آناحیاء آن  برایبرای  وو  شدهشدهتبدیلتبدیل  جدیجدی  موضوعیموضوعی  های تاریخی بههای تاریخی بهبافتبافت  بهبه  توجهتوجه  (. بنابراین(. بنابراین   مت

هممهـم  حوزهحـوزه  عنوانعنوانبهبـه  کهکـه  رویکردهاسترویکردهاستازاینازاین  یکییکی  شهریشهری  بازآفرینیبازآفرینی. . استاست  شدهشدهائهائهارار هورظهـور  حالحـال  دردر  م لهمداخلـه  ازاز  ظ مومیعمـومی  مداخ   ع

ستاسـت  شدهشدهگرفتهگرفته  نظرنظر  دردر  یافتهیافتهتوسعهتوسعه  کمترکمتر  مناطقمناطق  ازاز  حمایتحمایت  برایبرای  وو  ظاهرشدهظاهرشده بازآفرینی(. بـازآفرینیStryjakiewicz,2018:316))  ا  .)  

ستماکوسیسـتم  مختلفمختلف  خدماتخدمات  بهبه  رارا  خاصیخاصی  فنونفنون  وو  نهادهانهادها  دانش،دانش،  کهکه  دهددهدمیمی  شکلشکل  رارا  زیرسیستمیزیرسیستمی  شهری پایدارشهری پایدار عماعـم  اکوسی   آب،آب،  ازاز  ا

جهتوجـه  بابا  همچنینهمچنین. . کندکندمیمی  مرتب مرتب   وهواوهواآبآب  وو  زیستیزیستی  تنوعتنوع  بهبه  موادمواد  وو  انرژیانرژی حوالتتحـوالت  بهبـه  تو ندتوانـدمیمی  شهریشـهری  ت عهمجموعـه  توا   ازاز  ایایمجمو

  ایایایدهایده  رویکردی،رویکردی،  چنینچنین. . کندکند  ترکیبترکیب  شهریشهری  مناطقمناطق  دردر  کلیکلی  تغییرتغییر  بهبه  دستیابیدستیابی  برایبرای  تالشتالش  بابا  رارا  بخشبخش  یکیک  هایهایزیرسیستمزیرسیستم

حركتحـرك  رایرایببـ ندقدرتمنـد  بالقوهبـالقوه  ت حوالتتحـوالت  منظورمنظوربهبـه  قدرتم یدارپایـدار  ت یاسمقیـاس  دردر  شهریشـهری  پا ئهارائـه  بزرگبـزرگ  مق هددهـدمیمی  ارا  Voytenko et))  د

al.,2015:45جادایجـاد  بابا  کهکه  آیدآیدمیمی  شمارشمار  بهبه  اقداماتیاقداماتی  مجموعهمجموعه  عملیاتیعملیاتی  وو  نگرنگرجامعجامع  یکپارچه،یکپارچه،  باسیاستباسیاست  رویکردرویکرد  ایناین  (. درواقع(. درواقع   ای

  ایایمداخلهمداخله  تواندتواندمیمی  شهریشهری  بازآفرینیبازآفرینی. . شودشودمیمی  شهریشهری  ناکارآمدناکارآمد  ییهاهابافتبافت  کیفیکیفی  ارتقایارتقای  وو  بهبودبهبود  سببسبب  پایدارپایدار  وو  مثبتمثبت  تغییراتتغییرات

حوالتتحـوالت  سببسـبب  کهکه  کندکند  ایجادایجاد  هاییهاییشیوهشیوه  وو  ساختارهاساختارها  ها،ها،فرهنگفرهنگ  دردر  عمیقعمیق  تغییراتتغییرات  بابا  راهبردیراهبردی یداریپایـداری  ت   شودشـودمیمی  شهریشـهری  پا

((McCormick et al.,2013:1درواقع .)درواقع .)  فظحفـظ  بابـا  رارا  جدیدجدید  شهریشهری  فضاهایفضاهای  گذشته،گذشته،  بهبه  نگاهنگاه  بابا  رویکرد،رویکرد،  ایناین   هایهـایویژگیویژگی  ح

جهدرنتیجـه  کهکه  کندکندمیمی  خلقخلق  حاضرحاضر  حالحال  شرای شرای   بابا  مناسبمناسب  وو  جدیدجدید  هویتیهویتی  بابا( ( فعالیتیفعالیتی  وو  کالبدیکالبدی))  فضاییفضایی  اصلیاصلی قایارتقـای  سببسـبب  درنتی   ارت

  دستخوشدستخوش  کهکه  شودشودمیمی  بافتیبافتی  محیطیمحیطیزیستزیست  وو  اجتماعیاجتماعی  کالبدی،کالبدی،  اقتصادی،اقتصادی،  شرای شرای   دردر  دائمیدائمی  بهبودبهبود  وو  شهریشهری  زندگیزندگی  کیفیتکیفیت

یدار،پایـدار،  بازآفرینیبـازآفرینی  ضرورتضـرورت  وو  تاریخیتـاریخی  هایهـایبافتبافت  یتیتاهماهم  بهبه  توجهتوجه  بابا (.(.Roberts,2020:19))  استاست  شدهشده  تغییرتغییر شورهامنشـورها  پا   وو  من

هانیجهـانی  هایهایمیثاقمیثاق  بهبه  توجهیتوجهیبیبی  یایا  آگاهیآگاهی  عدمعدم. . انداندگردیدهگردیده  تصویبتصویب  شهری،شهری،  مورد مرمتمورد مرمت  دردر  جهانیجهانی  هایهایقطعنامهقطعنامه ندتواننـدمیمی  ج   توان

سنحسـن))  شوندشـوند  سببسبب  رارا  هاهاآنآن  هویتیهویتیبیبی  حتیحتی  وو  کردهکرده  واردوارد  بشریبشری  جوامعجوامع  تاریخیتاریخی  آثارآثار  پیکرهپیکره  ناپذیری برناپذیری برجبرانجبران  صدماتصدمات زاده و زاده و ح

یدارپایـدار  بازآفرینیبـازآفرینی  مختلفمختلف  هایهایزمینهزمینه  دردر  این منشورهااین منشورها  اصولاصول  بهبه  توجهیتوجهیبیبی  چنانچهچنانچه  (،(،03310331::1212همکاران،همکاران، لهازجملـه  پا ماعیاجتمـاعی  ازجم   اجت

جهتوجـه  لذالـذا  شهری،شهری،  فضاهایفضاهای  کیفیتکیفیت  رفتنرفتن  بینبین  ازاز  موجبموجب  کالبدیکالبدی  به بعدبه بعد  صرفصرف  توجهتوجه  وو  محیطیمحیطیزیستزیست  وو  اقتصادیاقتصادی  فرهنگی،فرهنگی،   تو

به عدم توجـه بـه   للییبه دلبه دلاست. است.   ضروریضروری  امریامری  ایرانایران  دردر  شهریشهری  بخشی فضاهایبخشی فضاهایکیفیتکیفیت  راستایراستای  دردر  پایدارپایدار  بازآفرینیبازآفرینی  اصولاصول  بهبه جه  عدم تو

لصورت گرفته ولـ  ییو ... مداخالتو ... مداخالت  ززییتهران، تبرتهران، تبر  راز،راز،ییازجمله اصفهان، شازجمله اصفهان، ش  رانرانییمختلف امختلف ا  ییدر شهرهادر شهرها  داردارییپاپا  ییننییاصول بازآفراصول بازآفر   ییصورت گرفته و

  قاتقـاتییتحقتحق  نهنهییششـییمرور پمرور پ  ییرفرفاند. از طاند. از طروبرو بودهروبرو بوده  تتییبا عدم موفقبا عدم موفق  ییو در مواردو در موارد  ییها با مشکالت و معضالت متفاوتها با مشکالت و معضالت متفاوتطرحطرح  ننییاا

صول بـا اسـتفاده از اصـول   ییشهرشهر  ییبخشی فضاهابخشی فضاهادر مورد کیفیتدر مورد کیفیت  ییاز آن است که پژوهشاز آن است که پژوهش  ییحاکحاک  توس  نویسندگان،توس  نویسندگان،  شدهشدهانجامانجام ستفاده از ا با ا

( بوده و ( بوده و ییهای شهرهای شهربزرگ و کالن )شهر و بافتبزرگ و کالن )شهر و بافت  اساسییموجود در مقموجود در مق  قاتقاتیینشده و تحقنشده و تحقانجامانجام  رانرانییدر ادر ا  ییشهرشهر  داردارییپاپا  ییننییبازآفربازآفر

ضروررا ضـرور  ققییـتحقتحق  ننییااموضوع هم انجام موضوع هم انجام   ننیی( انجام نگرفته که ا( انجام نگرفته که اییشهرشهر  ییاهااهاخرد )فضخرد )فض  اساسییدر مقدر مق  ییپژوهشپژوهش در در   ..ددییـنمانماییمم  ییرا 

ضاهابخشـی فضـاهادر کیفیتدر کیفیت  ییشهرشـهر  داردارییـپاپا  ییننییاصول بازآفراصول بازآفر  ییپژوهش بازشناسپژوهش بازشناس  ننییراستا هدف از اراستا هدف از ا  ننییاا شی ف   دگاهدگاهییـاز داز د  ییشهرشـهر  ییبخ
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عم عظیمی از فضاهای شهری اعـم شهر تبریز با پشتوانه غنی تاریخی دارای میراث شهر تبریز با پشتوانه غنی تاریخی دارای میراث . کالن. کالنباشدباشدییمم  ززییدر شهر تبردر شهر تبر  ننییمتخصصمتخصص عظیمی از فضاهای شهری ا

سالو گذرهای متعددی در بافت تـاریخی بـوده کـه در سـال  گذرهاگذرهاادهادهییپپها، ها، ، میدانچه، میدانچههاهاداندانییمماز از  که در  بوده  تاریخی  شتابان های اخیـر بـا رشـد شـتابان و گذرهای متعددی در بافت  شد  با ر یر  های اخ

مه الزم و بـدون برنامـه و تخریـب فضـاهای شـهری تـاریخی و عـدم وجـود برنامـه الزم   ههییروروییببی ی وسازهاوسازهاساختساختشهرنشینی و شهرنشینی و  جود برنا عدم و تاریخی و  شهری  ضاهای  یب ف مه و تخر بدون برنا و 

ضاهای آن را بازآفرینی فضاهای شهری مواجه بوده و این امر سـاختارهای شـهری و فضـاهای آن را ساختاری و مدیریتی جهت احیا و ساختاری و مدیریتی جهت احیا و  شهری و ف ساختارهای  بازآفرینی فضاهای شهری مواجه بوده و این امر 

شدهقرار داده، درنتیجه این فضاها دچار زوال کالبـدی یـا عملکـردی یـا هـر دو شـده  تأثیرتأثیرتحت تحت  هر دو  یا  کردی  یا عمل بدی  خود را و نقـش و کـارکرد خـود را   قرار داده، درنتیجه این فضاها دچار زوال کال کارکرد  قش و  و ن

تاریخ و که موجب کمرنگ شدن خاطرات جمعـی، تـاریخ و   انداندرفتهرفتهکامل از بین کامل از بین   طورطوربهبهداده یا داده یا ازدستازدست عی،  یت آنهویـت آنکه موجب کمرنگ شدن خاطرات جم ست. هـا شـده اسـت. هو شده ا ها 

کالبدی بدون کالبدی بدون   صرفاًصرفاًهای بازآفرینی پایدار در مداخالت شهرهای ایران و دید های بازآفرینی پایدار در مداخالت شهرهای ایران و دید توجهی به کیفیت فضاهای شهری در طرحتوجهی به کیفیت فضاهای شهری در طرحبیبی

عات الزم های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... از طرفی نبـود مطالعـات الزم توجه به جنبهتوجه به جنبه بود مطال ضاهای اصـول بـازآفرینی فضـاهای   نهنـهییدرزمدرزمهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... از طرفی ن بازآفرینی ف صول  ا

یت بـدون رعایـت   تتییهوهوییبباز بین رفتن فضاهای شهری تاریخی و به وجود آمدن فضاهایی از بین رفتن فضاهای شهری تاریخی و به وجود آمدن فضاهایی شهری )در مقیاس خرد(، موجب شهری )در مقیاس خرد(، موجب  بدون رعا

هار اصول شهرسازی شده است. در ادامه با توجه به ماهیت تحقیـق ایـن پـژوهش بـه دنبـال پاسـخگویی بـه چهـار  به چ سخگویی  بال پا به دن پژوهش  ین  یق ا   سؤالسـؤالاصول شهرسازی شده است. در ادامه با توجه به ماهیت تحق

ضمیزان ضـ  -55بخشی فضاهای شهری تبریز چیست؟ بخشی فضاهای شهری تبریز چیست؟ تأثیر بازآفرینی پایدار شهری در کیفیتتأثیر بازآفرینی پایدار شهری در کیفیت  -  00::باشدباشدییمم ستگی ریب همبسـتگی میزان  ریب همب

ست؟ بخشی فضاهای شهری تبریز به چه میزانی اسـت؟ ابعاد بازآفرینی پایدار در کیفیتابعاد بازآفرینی پایدار در کیفیت یان آیـا میـان   -33بخشی فضاهای شهری تبریز به چه میزانی ا یا م بازآفرینی ی بـازآفرینی هاهاشاخصشـاخصآ ی 

 پایدار شهری و کیفیت فضاهای شهری تبریز رابطه معناداری وجود دارد؟پایدار شهری و کیفیت فضاهای شهری تبریز رابطه معناداری وجود دارد؟

ساسبر اسـاس  ییهای ناکارآمد شهرهای ناکارآمد شهربافتبافت  ییابابییارزارز  ""ایای( در مقاله( در مقاله03330333))  ایزدفر و همکارانایزدفر و همکاران   یدارپایـدار  ییننییبازآفربـازآفر  کردکـردییرورو  بر ا عه )مطالعـه   پا )مطال

شمچشـم  للییبه دلبه دل  داردارییپاپا  ییشهرشهر  ییننییبازآفربازآفر  کردکردییرورویافت که یافت که به این نتای  دستبه این نتای  دست  ""((زدزدیی: بافت ناکارآمد شهر : بافت ناکارآمد شهر ییموردمورد جامع و انداز جـامع و چ انداز 

صادابعـاد اقتصـاد  ییداردارییـناپاناپاهمچنین همچنین   .باشدباشد  های ناکارآمدهای ناکارآمدبافتبافتمداخله در مداخله در   ییبرابرانسخه مناسبی نسخه مناسبی توان توان خود میخود می  یکپارچهیکپارچه عاد اقت فت بافـت   ییاب با

شی ( پژوهشـی 03330333))  . فنی و همکاران. فنی و همکاراندهددهدمیمیویژه ابعاد کالبدی نشان ویژه ابعاد کالبدی نشان بهبهابعاد ابعاد   گرگرییدد  ییداردارییصورت ناپاصورت ناپامد، نمود خود را بهمد، نمود خود را بهناکارآناکارآ ( پژوه

یهانـد. تجزیـهانجام دادهانجام داده  ((آبادآبادخرمخرم  شهرشهر: : موردیموردی  مطالعهمطالعه))  شهریشهری  پایدارپایدار  بازآفرینیبازآفرینی  ساختاریساختاری-تحلیلیتحلیلی  با عنوان کاربستبا عنوان کاربست ند. تجز   وتحلیلوتحلیلا

یرمتغیـر  11//22سطح معناداری کمتر از سطح معناداری کمتر از   میزانمیزان  بابا  اجتماعیاجتماعی  متغیرهایمتغیرهای  بینبین. . دادداد  نشاننشان  هاهادادهداده بدیکالبـدی  متغ یزانمیـزان  بابـا  کال یرمتغیـر  وو  1111. . 11  م   متغ

شاننشـان  فریدمنفریدمن  آزمونآزمون  نتای نتای . . دارددارد  وجودوجود  داریداریمعنیمعنی  ارتباطارتباط  آبادآبادخرمخرم  شهرشهر  ناکارآمدناکارآمد  بافتبافت  بازآفرینیبازآفرینی  بابا  1111. . 11  میزانمیزان  بابا  مدیریتیمدیریتی   ن

  ..استاست  اثرگذاریاثرگذاری  کمترینکمترین  دارایدارای  محیطیمحیطیزیستزیست  عاملعامل  وو  بافتبافت  بازآفرینیبازآفرینی  روندروند  دردر  اثرگذاریاثرگذاری  باالترینباالترین  دارایدارای  مدیریتیمدیریتی  عاملعامل  دادداد

لهمحلـه  دردر  پایدارپایدار  شهریشهری  بازآفرینیبازآفرینی  ظرفیتظرفیت  ( پژوهشی با عنوان مقایسه( پژوهشی با عنوان مقایسه03330333))  ویسی و همکارانویسی و همکاران فتبافـت  بابـا  هاییهاییمح سودهفرسـوده  با   وو  فر

شان میوتحلیل آماری این پژوهش نشـان مینتای  تجزیهنتای  تجزیهاند. اند. انجام دادهانجام داده  ((مریوانمریوان  شهرشهر: : موردیموردی  مطالعهمطالعه))  شهریشهری  غیررسمیغیررسمی هد از دهـد از وتحلیل آماری این پژوهش ن د

نق های هدف، بهبود شرای  اجتماعی اولین شاخص دارای پتانسیل در بازآفرینی شـهری پایـدار، رونـق اکنان محلهاکنان محلهدیدگاه سدیدگاه س یدار، رو شهری پا های هدف، بهبود شرای  اجتماعی اولین شاخص دارای پتانسیل در بازآفرینی 

ضعیت اقتصادی دومین شاخص دارای ظرفیت بازآفرینی، ارتقـای کالبـدی سـومین شـاخص دارای پتانسـیل و بهبـود وضـعیت  بود و سیل و به شاخص دارای پتان سومین  بدی  قای کال اقتصادی دومین شاخص دارای ظرفیت بازآفرینی، ارت

یدار در تند. ظرفیـت بـازآفرینی شـهری پایـدار در محیطی چهارمین شاخص دارای پتانسیل در بازآفرینی شهری پایدار هسمحیطی چهارمین شاخص دارای پتانسیل در بازآفرینی شهری پایدار هسزیستزیست شهری پا بازآفرینی  یت  تند. ظرف

بدی در محیطی و ارتقـای کیفیـت کالبـدی در فرهنگی، رونق اقتصادی، بهبود وضعیت زیستفرهنگی، رونق اقتصادی، بهبود وضعیت زیست-های شرای  اجتماعیهای شرای  اجتماعیخرده مقیاسخرده مقیاس یت کال قای کیف محیطی و ارت

ها نیز در بافت غیررسمی در حد ها نیز در بافت غیررسمی در حد بافت فرسوده در حد باال و زیاد است. ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در این خرده مقیاسبافت فرسوده در حد باال و زیاد است. ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در این خرده مقیاس

که ها، ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در بافت فرسوده بیشتر از بافت غیررسـمی اسـت کـه درمجموع شاخصدرمجموع شاخصمتوس  است. متوس  است.  ست  سمی ا ها، ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در بافت فرسوده بیشتر از بافت غیرر

نوان( پژوهشی با عنـوان03310331))  مؤذنی و همکارانمؤذنی و همکاران  .باید مدنظر مجریان بازآفرینی شهری قرار بگیردباید مدنظر مجریان بازآفرینی شهری قرار بگیرد فهمؤلفـه  گذاریگـذاریارزشارزش  ( پژوهشی با ع   وو  هاهامؤل

پژوهش اند. نتـای  ایـن پـژوهش درکه انجام دادهدرکه انجام داده  درهدره  رودرود: : موردیموردی  مطالعهمطالعه  تهرانتهران  شهریشهری  هایهایدرهدره  رودرود  پایدارپایدار  بازآفرینیبازآفرینی  هایهایشاخصشاخص ین  تای  ا اند. ن

  ضریبضـریب  بابـا  کالبدیکالبدی  ،،11//1212  ضریبضریب  بابا  فرهنگیفرهنگی-اجتماعیاجتماعی  ،،00  ضریبضریب  بابا  محیطیمحیطیزیستزیست  هایهایمؤلفهمؤلفه  ارزشارزش  نشان داد که اهمیتنشان داد که اهمیت

میکمـی  مقادیرمقادیر  ایناین. . استاست  آمدهآمدهدستدستبهبه  11//7070  ضریبضریب  بابا  مدیریتیمدیریتی  درنهایتدرنهایت  وو  11//7373  ضریبضریب  بابا  اقتصادیاقتصادی  ،،11//1010 یانگربیـانگر  ک یتاولویـت  ب   اولو

قادیرمقـادیر  بهبـه  توجهتوجه  بابا  کهکه  استاست  تفسیرتفسیر  وو  تحلیلتحلیلقابلقابل  هاهامؤلفهمؤلفه  وو  هاهاسنجهسنجه  همههمه  دردر  وو  باشدباشدمیمی  هاهامؤلفهمؤلفه  ازاز  یکیک  هرهر  وزنوزن  وو  تتاقدامااقداما   م

کارانشـده اسـت. کلبـادی و همکـاران  کمی،کمی،  مقادیرمقادیر  اساساساس  بربر  درکهدرکه  درهدره  رودرود  پایدارپایدار  بازآفرینیبازآفرینی  اولیهاولیه  پیشنهادیپیشنهادی  مدلمدل  آمدهآمدهدستدستبهبه بادی و هم ست. کل   شده ا



 1401 بهار، 1، شمارۀ 5، دورۀ پایدار شهرفصلنامه                                                                                                           120

شهر شهر   ییااییجغرافجغراف  دردر  ییشهرشهر    ییمحمح  تتییففییبا تأکید بر کبا تأکید بر ک  ییمحالت شهرمحالت شهر  ییداردارییااپپ  ییققییتطبتطب  ییبررسبررس""ای با عنوان ای با عنوان در مقالهدر مقاله ((03370337))

گذاری تأثیرگـذاری   زانزانییـو مو م  ییداردارییهای پاهای پامؤلفهمؤلفه  ننییرابطه برابطه ب  ییبررسبررس  باهدفباهدف  ""حو حو : محالت سنگل  و هفت: محالت سنگل  و هفتییتهران مطالعه موردتهران مطالعه مورد تأثیر

ین دو محتأکید بـر ایـن دو محویژه قدمت محالت با ویژه قدمت محالت با شهر تهران بهشهر تهران به  ییااییمحالت در جغرافمحالت در جغراف  ییداردارییپاپابر بر   هاهامؤلفهمؤلفه  ننییاا بر ا ساسـ  لهلـهتأکید  تای  . نتـای  تتا . ن

هر هـر   ممسهسه  ننییهمچنهمچن  ییداردارییکننده پاکننده پاهای تبیینهای تبیینمؤلفهمؤلفه  ننییانگانگییمم  الت،الت،محمح  اوتاوتمتفمتف  دمتدمتققر گرفتن ر گرفتن نظنظکه با در که با در حاکی از آن است حاکی از آن است 

له( در مقالـه03370337))  ایزدی و همکارانایزدی و همکاران  حو  متفاوت است.حو  متفاوت است.و هفتو هفت    محالت سنگلمحالت سنگل  ییداردارییپاپا  ننییییها در تبها در تبمؤلفهمؤلفه  ننییاز ااز ا  ککیی ای ای ( در مقا

به ی( بـه ننییبازآفربـازآفر  ییها و منشورهاها و منشورهااسناد، بیانیهاسناد، بیانیه  یی)بررس)بررس  تاریخیتاریخیهای های بافتبافت  داردارییپاپا  ییننییزآفرزآفربابا  ییچارچوب مفهومچارچوب مفهوم  ننییییتبتب""با عنوان با عنوان  ی( 

با اشـده بـا اگرفتهگرفته  های انجامهای انجامپژوهشپژوهش  ووی ی ننییمربوط به بازآفرمربوط به بازآفر  ییهاهااسناد و بیانیهاسناد و بیانیه  ییبررسبررس عاد و جـامع از ابعـاد و   ییددییـدد  کرد،کـرد،ییرورو  ننییـشده  جامع از اب

ی ی و فرهنگو فرهنگ  ییتتییررییمدمد  ،،ییاجتماعاجتماع  ،،ییبهعد اقتصادبهعد اقتصاددر چهار در چهار   ییخخییبافت تاربافت تار  ییننییحاضر بازآفرحاضر بازآفر  پژوهشپژوهش  آن داشته باشد. درآن داشته باشد. در  ییارهاارهاییمعمع

  ععییصناصنا  ،،ییاجتماعاجتماع  تتییهوهو  ،،مشارکت شهروندانمشارکت شهروندان  ،،ییگذاری خصوصگذاری خصوصهمچون ارزش ملک، سرمایههمچون ارزش ملک، سرمایه  ییییارهاارهاییاست و معاست و مع  شدهشدهتعریفتعریف

گفرهنگـ  ییدادهادادهاییو روو رو  ییهای فرهنگهای فرهنگق، محلهق، محلهالالخخ ستاسـت  شدهشـدهارائهارائه  ییفرهن کاران )هـادوی و همکـاران ). . ا لهمقالـه( در ( در 03310331هادوی و هم نوان ی بـا عنـوان اامقا با ع ی 

تای  شهرداری تهـران( بـه ایـن نتـای    0101در ارتباط بامطالعه موردی )منطقه در ارتباط بامطالعه موردی )منطقه   ""ناکارآمدی شهری ناکارآمدی شهری   هایهایبافتبافت  بازآفرینی پایداربازآفرینی پایدار"" ین ن به ا هران(  شهرداری ت

یدار ی ناپایـدار ططییمحمحستسـتییززدست یافتند که این منطقه در وهله اول ازلحا  اقتصادی و در مرحله بعد ازلحا  ابعاد اجتماعی و دست یافتند که این منطقه در وهله اول ازلحا  اقتصادی و در مرحله بعد ازلحا  ابعاد اجتماعی و  ی ناپا

خود را یداری دیگر ابعاد بافـت گردیـده و درنهایـت نمـود خـود را . ناپایداری ابعاد اقتصادی بافت هست که منجر به ناپا. ناپایداری ابعاد اقتصادی بافت هست که منجر به ناپاباشدباشدییمم مود  یت ن یده و درنها فت گرد یداری دیگر ابعاد با

له( در مقالـه51515151))  0. رملی و یوجانگ. رملی و یوجانگدهددهدییممصورت ناپایداری کالبدی نشان صورت ناپایداری کالبدی نشان بهبه بازآفرینیارزیـابی بـازآفرینی  ""ای ای ( در مقا یابی  با ی بـا شهرشـهر  داردارییـپاپا  ارز ی 

جر تواند منجـر میمی  ییشهرشهر  داردارییپاپای ی ننییبازآفربازآفریافت که یافت که به این نتیجه دستبه این نتیجه دست  ""خالقانهخالقانه  هایهایمکانمکان  وسازوسازبر ساختبر ساخت  ییمرورمرور بود بهبـود به بـه تواند من به

یهنظریـه  شود. در این تحقیق به اهمیت بررسیشود. در این تحقیق به اهمیت بررسی  ییاجتماعاجتماعائل ائل حل مسحل مس مهشـده از برنامـههای استخراجهای استخراجنظر حطراحـ  اتاتییـریزی و ادبریزی و ادبشده از برنا   ییطرا

نوانای تحت عنـوان( در مقاله( در مقاله51515151))  5کورکماز و باالبانکورکماز و باالبان  ..استاست  شدهشدهمتناسب با این رویکرد پرداختهمتناسب با این رویکرد پرداخته  ییشهرشهر یدار آفرینی پایـدار بازبـاز  ""ای تحت ع آفرینی پا

بازآفرهـای بـازآفرطرح توسعه پروژهطرح توسعه پروژه  ننییهدف از اهدف از ا  ،،""آنکارا آنکارا   ی در شمالی در شمالشهرشهر  مرمتمرمتعملکرد پروژه عملکرد پروژه   ییابابیی: ارز: ارزههییدر ترکدر ترک  ییشهرشهر ی ی ننییهای 

ست)اجتمـاعی، اقتصـادی و زیسـت  داردارییـتوسعه پاتوسعه پا  ییسه رکن اساسسه رکن اساس  ییدر راستادر راستا  ییشهرشهر  پایدارپایدار صادی و زی ماعی، اقت ستاسـت( ( محیطیمحیطی)اجت برای همچنـین بـرای . . ا نین  همچ

شنوان بخشـععبهبـهو ذینفعان موردتوجه قرار گیرد و و ذینفعان موردتوجه قرار گیرد و   فرایند مشارکت مردمیفرایند مشارکت مردمی  ددییهای باهای باپروژهپروژهموفقیت در اجرای این موفقیت در اجرای این    ککییـاز از   یینوان بخ

که ( در مقاله خود اشاره به رویکرد بازآفرینی پایدار شـهری کـه 51515151))  چهاردولی و همکارانچهاردولی و همکاران  ..یابدیابدتوسعه توسعه   ییبرنامه جامع شهربرنامه جامع شهر شهری  ( در مقاله خود اشاره به رویکرد بازآفرینی پایدار 

کزمرکـز  باارزشبـاارزش  هایهایتوسعه بافتتوسعه بافت  ییبرابرا  کردهاکردهاییترین روترین رواز مهماز مهم  ییککیی شهرهای شـهرهامر شهرهاویژه در شـهرهابهبـه  ی  فت یی بـا بافـت ویژه در  با با   __  ییخخییتارتـاریی 

صادهای اقتصـادمانند جنبهمانند جنبه  ییداردارییاست که تمام جوانب پااست که تمام جوانب پاشده شده   ییفرهنگفرهنگ ماع، اجتمـاعییهای اقت گ، فرهنگـیی، اجت یردگیـردی را در برمیی را در برمیططـییو محو مح  یی، فرهن . . گ

  ،،شهرشـهر  ییخخییدر هسته تاردر هسته تار  ییانسجام مکانانسجام مکان  باع باع   ،،ویژه هسته تاریخی شهرهاویژه هسته تاریخی شهرهادر طراحی فضای شهری بهدر طراحی فضای شهری به  کردکردییرورواستفاده ازایناستفاده ازاین

سرمایهجـذب سـرمایه  ؛؛ییو خارجو خارج  ییجذب گردشگران داخلجذب گردشگران داخل  ؛؛زیستزیستمحی محی   تتییففییکک  ششییافزاافزا فزاگذار؛ افـزاجذب  ندگزنـدگ  تتییـففییکک  ششییگذار؛ ا عان؛نفعـان؛ییذذ  ییز   نف

فظ مرقابت در محل و حفـظ م  ششییافزاافزای و ی و مشارکتمشارکت  ییندهاندهاییفرآفرآ  ققییساکنان از طرساکنان از طر  ییاجتماعاجتماع  ییتوانمندسازتوانمندساز گفرهنگـ  راثراثییـرقابت در محل و ح هد ی خواهـد فرهن ی خوا

سازیبازسـازیو و   ییداردارییـحفظ پاحفظ پا  های شهرنشینی برایهای شهرنشینی برایشد. همچنین لزوم شناخت اساسی ویژگیشد. همچنین لزوم شناخت اساسی ویژگی ستههسـته  باز تارهای تـاره شهرها، شـهرها،   ییخخییهای 

ستراتژیاسـتراتژی""ی تحت عنوان ی تحت عنوان اامقالهمقاله( در ( در 51015101))  انانو همکارو همکار  3ییفتچفتچییچچ  آید.آید.امری ضروری به شمار میامری ضروری به شمار می شهری های بـازآفرینی شـهری ا بازآفرینی  های 

تدوین باهدف ارائه نگاهی جامع و یکپارچه به تـدوین   ""در مراکز تاریخی شهر بیشهیر/ترکیهدر مراکز تاریخی شهر بیشهیر/ترکیه ستاسـتییسسباهدف ارائه نگاهی جامع و یکپارچه به  خش ی بـازآفرینی در بخـش هاهاا بازآفرینی در ب ی 

بازآفرینی ویکـرد بـازآفرینی صورت گیرد و رصورت گیرد و ر  زمانزمانهمهم  ستستییباباییمماقتصادی اقتصادی   -بازآفرینی اجتماعیبازآفرینی اجتماعی  کندکندییممتاریخی قونیه پرداخته و بیان تاریخی قونیه پرداخته و بیان  کرد  وی

یل مبنا نیاز به یک مدل جامع باز زنده سازی دارد. و با استفاده از روش تحلیـل   -فرهنگفرهنگ ماعی و و اطالعـات اجتمـاعی و   SWOTمبنا نیاز به یک مدل جامع باز زنده سازی دارد. و با استفاده از روش تحل عات اجت و اطال

نوان ای بـا عنـوان در مقالهدر مقاله  ((51015101)) 1. همچنین یوجانگ و زکریا. همچنین یوجانگ و زکریاگرددگرددییممفضایی راهکارهایی برای بازآفرینی مراکز تاریخی ارائه فضایی راهکارهایی برای بازآفرینی مراکز تاریخی ارائه  با ع ای 

                                                           
1 . Ramli & Ujang 

2 . Korkmaz & Balaban 

3 . Cigdem Ciftci 

4 . Ujang & Zakariya 
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تارو رفتـار  ییعلوم اجتماععلوم اجتماع  -روانشناسیروانشناسی))""  ییشهرشهر  ییننییدر بازآفردر بازآفر  ییانانمکمک  حس و هویتحس و هویتمفهوم مکان، مفهوم مکان،   "" میبیـان مـی  ""ی ی و رف یان  که دارد کـه ب دارد 

ین و معانی را )در محی  اجتماعی و فرهنگی موجود( به وجـود آورده اسـت. ایـن   هاهامکانمکانبازآفرینی شهری در محی  سنتی، بازآفرینی شهری در محی  سنتی،  ست. ا جود آورده ا و معانی را )در محی  اجتماعی و فرهنگی موجود( به و

کان و توجه بـه نظریـات حـس مکـان و ایجاد چارچوبی برای بازآفرینی شهری با ایجاد چارچوبی برای بازآفرینی شهری با   منظورمنظوربهبهنوشتار در حال بررسی مفهوم مکان نوشتار در حال بررسی مفهوم مکان  حس م یات  به نظر توجه 

ساکنان،و بر اهمیت بعد روانی مکان در بازآفرینی محی  شهری برای آسایش روانـی سـاکنان،  باشدباشدییممی محی  ی محی  شناسشناسروانروان نی  ید تأکیـد   و بر اهمیت بعد روانی مکان در بازآفرینی محی  شهری برای آسایش روا تأک

صول شده در ارتباط با موضوع پژوهش، تحقیقـی کـه بـه بررسـی و شناسـایی اصـول های انجامهای انجامکرده است. با توجه به بررسیکرده است. با توجه به بررسی سایی ا سی و شنا به برر که  قی  شده در ارتباط با موضوع پژوهش، تحقی

بخشی فضاهای شهری پرداخته باشد مشاهده نشد، یکی از نقاط برجسته این بخشی فضاهای شهری پرداخته باشد مشاهده نشد، یکی از نقاط برجسته این ش آن در کیفیتش آن در کیفیتو نقو نق  بازآفرینی شهری پایداربازآفرینی شهری پایدار

 پژوهش نسبت به پیشینه تحقیق همین امر باشد.پژوهش نسبت به پیشینه تحقیق همین امر باشد.

 

 مبانی نظری 
 ادعا این کرد ترسیم شهرها در یک هر ییهاشاخص و هاتیکم و هاتیفیک بین مشخص مرزی و تفاوت توانیم یسختبه

 لـیکن کـرد مشـاهده نظرانصـاحب اکثـر اظهـارنظر در آن؛ مفاهیم و عبارت دو این کاربرد امتزاج و در تالقی توانیم را

 از بسـیاری اگرچه دانست، اولیه و ذاتی نیازهای مرز از کیفی هاییشاخص درحرکت عبور توانیم را ساده و اولیه تصویری

کیفیـت فضـای عمـومی شـهری، ( 12:0311پور،)مـدنی .دباشن هاکیفیت از حدودی دارای توانندیم نیز اولیه نیازهای این

 Robert et) گـذاردمیتـأثیر  آن است که بر فرد و اجتمـاع هایحالتنمودها و  ترینبرجسته چگونگی این فضا برحسب

al.,2000:21،)  معیـار سنجشـی بـرای دهنـدمیاجتماعی خود را شـکل  که افراد شخصیت هاستعرصهو چون در این ،

طراحی شهری، توجـه بـه  تهآمدن رش لینچ، یکی از علل اولیه در پدید ه. به گفتگرددمیشهرها محسوب  یتمیزان مطلوب

در خصـوص ارتقـاء  جوامـع گونـاگون، هایدغدغـهکه این علل از  کندمیبیان  طورنیاو ا .کیفیت فضاهای شهری است

 در آن داشـته« کیفیت محـی  کالبـد همگـانی ارتقاء»از طریق  تواندمی کیفیت زندگی انسان و نقشی که طراحی شهری

کمی به شهر داشت، با ظهور طراحی شهری، از نگـاهی  نگاهی . در این راستا دانش شهرسازی کهاندگرفته نشاءتباشد، 

ثانویه ظهور دانش طراحی شهری به ارتقاء  پدیدار شناختی سود جست. الزم به ذکر است که حتی در مورد علل و ترکیفی

فرهنگـی داشـته و  سیاسـی و این دسته از علل عمدتاً ماهیت اقتصادی، .گرددمیشهرها نیز اشاره  ی  عمومیکیفیت مح

 اسـت مبـرمامـری  توجه خـود،قابل هایکیفیتمحی  و در جهت به ادراك رساندن  ارتقاء هرکدام، با بهبود شرای  کیفی

از  گسـترده یامجموعـه کـه نشـان داد فضـای شـهری، تیفیباکنظری مرتب   مبانی و ادبیات مرور .(11: 0311گلکار، )

بـه  رسـیدن بـرای لذا باشند؛ تأثیرگذار محی  کیفیت تحلیل و شناخت در تواندیم که دارند معیارها وجود و عناصر هامؤلفه

در ایـن راسـتا  .دارد ضـرورت نظـری و چـارچوب یـک مـدل تـدوین فضای شـهری، کیفیت بررسی برای مبنا و هیپاکی

. دهنـدمی ارائـه های محیطی و فضای شـهریکیفیت بندیطبقهبرای  هاییمدلمطالعات خود،  در راستای پردازانهینظر

 چنـد بـه توجه با .مدل لنگ، مدل کانتر، مدل اپیلیارد و مدل کرمونا و همکاران: اند ازچهار مدل عام در این زمینه عبارت

ی هـاتیفیکی اصلی هامؤلفه از کلیی بنددسته یک به توانمی هه در ارتباط با سنجش کیفیت محی  ذکرشدک اینظریه

 یهامدل بیان از پس. در ادامه باشد شهری عمومی فضاهای مطلوبیت بررسی برای کاملی الگوی که یافتدست محیطی

 پیشـنهادی یهامـدل و اسـتخراجی الگـوی میـان انطبـاقی تـوانیم «مطلـوب شـهری فضـای یک» زمینۀ در موجود

 یو طراحـ شـهری فضـاهای مطالعـه برای مدل بهترین به دستیابی در جهت مطلوبی نتیجه به تا داد انجام ظراننصاحب

 (.073:0335)جاجرمی و ترشیزیان،  افتیدست آن، برای مطلوب

 

 بازآفرینی پایدار شهری

 بیـان را هـافعالیت از وسـیعی طیـف و دارد توجـه شهر محیطی و اجتماعی اقتصادی، وضعیت بهبود به بازآفرینی رویکرد
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 تحـت هایسـاختمان و هازیرساخت شده،سازیپاك هایساختمان مضمحل، مناطق به جدیدی زیست قابلیت که کندمی

 کلـی وضـعیت یعنـی عـام معنا به بازآفرینی در کلیدی نگرش زیرا اند؛رسیده مفیدشان عمر پایان به که دهدمی بازسازی

 و جـامع اقـداماتی و نگـرش معنـای بـه شـهری پایدار (. بازآفرینی31:0337و همکاران،کلبادی ) یابد بهبود مردم و شهر

 مقاصـد، از فراتـر گامی و راهبردی و بلندمدت اهداف واجد که است هدف منطقه در شهری مشکالت حل برای یکپارچه

 سـاختاردهی کـه است راهبردی و باشدمی شهری سازی زنده باز و شهری توسعه شهری، نوسازی دستاوردهای و آرزوها

 توسـعه اهـداف چـارچوب در را منطقـه -شـهر و طلبدمی را مجدد خلق و مهندسی محیطی، و اجتماعی اقتصادی، مجدد

 سـبب را محیطـی کیفیـت تـرمیم و اجتمـاعی عملکـرد تـرمیم اقتصادی، هایفعالیت مجدد رشد و کندمی ترکیب پایدار

 برگرداندن زندگی به برای یکپارچه و جامع تالشی شهری پایدار بازآفرینی (. رهیافت11:0331مؤذنی و همکاران،) شودمی

 انجامـد؛می مکـان و فضـا بـازآفرینی بـه و فرسودگی فرایند شدن متوقف از فرایند این. است زوالروبه مناطق و هابافت

 محیطیزیسـت و اقتصادی عی،اجتما کالبدی، مختلف ابعاد در افت توقف شهری پایدار بازآفرینی رهیافت عملکرد روازاین

 بازآفرینی (. نظریه13:0333ایزدفر و همکاران،) است آن در زندگی کیفیت ارتقای و تنزل چرخه از بافت کردن خارج برای

 بـالقوه امکانـات از بهینـه در اسـتفاده سعی سویک از شهری توسعه در پایدار ایجاد فرایندی برای تالش در شهری پایدار

 حیـات بازگردانـدن و قـدیم بافـت احیـای را بـرای تیـاولو دیگر سوی از و دارد جدید نیازهای تأمینبرای  شهریدرون

 اجتمـاعی، ابعـاد شـامل شهری پایـدار بازآفرینی  (.55: 0335است )بحرینی و همکاران،  قائل اقتصادی و رونق اجتماعی

 تحـوالت و ماننـد: تغییـر یهاشـاخص ربـ مشـتمل و و ملی یامنطقه شهری، یهااسیمق در یطیمحستیز اقتصادی و

 ارتبـاط محلـی، مسـتغالت مالیات و افزایش استعدادها، پرورش ثروت، توزیع شغلی، بهبود یهافرصت افزایش اقتصادی:

 (. تغییرCarmona et al.,2008:23ی داخلی )هایگذارهیسرما جذب شهری، و یامنطقه بهسازی محلی، و عمران میان

 محرومیـت و بـدنام سـازی بـر غلبـه جنایـت، و جرم کاهش اجتماعی، و رواب  زندگی کیفیت بهبوداجتماعی:  تحوالت و

 میـزان فضـای افزایش دموکراتیک، تفاهم طریق از تصمیم سازی یسازوکارها مجدد دهیسازمان حکمروایی: .اجتماعی

 میـان تعامالت به گوناگون، توجه یامنطقه یهامشارکت بر تأکید انتظارات مختلف، گرفتن نظر در مشارکت، و همکاری

 اراضی با همراه کالبدی با فرسودگی مرتب  مسائل کالبدی: حل تحوالت و تغییر .هاآن رواب  درونی و نهادها و هاسازمان

 و متـوازن توسـعه ارتقـاء سـبب بایـد پایدار: بـازآفرینی شـهری توسعه و ستیز یمح کیفیت .ضروریات متناسب و جدید

 جامعـه یهاتیخالق احیاء مستلزم ی،اکپارچهی رویکرد چنین دستیابی به البته گردد. ستیز یمح و جامعه مدیریت اقتصاد

ه در ارتبـاط بـا سـنجش و ارزیـابی ک یاهینظر چند به توجه با(. 31:0313)کشاورز، باشدیم بازآفرینی در آن یریکارگبه و

 که افتیدستی اصلی بازآفرینی پایدار شهری هامؤلفه از کلیی ندبدسته یک به توانیم شد بیان بازآفرینی پایدار شهری

 زمینـۀ در موجـود یهامـدل بیـان از پسدر ادامه  .بازآفرینی فضاهای شهری باشد مطلوبیت بررسی برای کاملی الگوی

 بـه تـا داد مانجا نظرانصاحب پیشنهادی یهامدل و استخراجی الگوی میان انطباقی توانیم «بازآفرینی پایدار شهری»

 .افتیدست آن، برای مطلوب یو طراح شهری فضاهای مطالعه برای مدل بهترین به دستیابی در جهت مطلوبی نتیجه

 

 روش پژوهش
 "هـدف "بـه لحـا  "تفسـیری"پژوهشی"فلسفه تحقیق"ازنظر، "کمی"پژوهشی "متدلوژی تحقیق" ازنظراین پژوهش 

الگـویی مفهـومی در ارتبـاط بـا اصـول بـازآفرینی پایـدار شـهری در است، که به تدوین  "کاربردی –پژوهش "تحقیقی

. دیـنمایمو از طریق دو ابزار مصاحبه و اسناد و مدارك به تبیین موضـوع اقـدام  پردازدیمی فضاهای شهری بخشتیفیک

ه در ایـن نفر بودند ک 015مشتمل بر که  دادندیم لیتشک یحوزه شهر نیپژوهش را کارشناسان و متخصص یامعه آمارج

 تحقیـق مـرتب  باهـدف اتیـو ادب میاساس ضمن مطالعـه مفـاه نیبر ا شده است.پژوهش از روش تمام شماری استفاده



 123                         ..                .شهری فضاهای بخشیکیفیت در پایدار رینیبازآف اصول بازشناسی بررسیو همکاران /  نظری

ها شــاخص یابــا اســتفاده از ابــزار پرسشـنامه یاسـتخراج و ســپس در قالــب روش دلفــ ییهاها و شـاخصمؤلفـه

 و صـوری روایـی. شـد ظـاهری بررسـی و صـوری صورتبه پرسشنامه روایی پژوهش این درموردسنجش قرار گرفـت. 

رسید. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ موردبررسی قـرار گرفـت و  خبرگان تائید به پرسشنامه محتوایی

از تائیـد بود که این ارقام حـاکی  10/1و کیفیت فضای شهری برابر با  71/1مقدار آن برای متغیر بازآفرینی پایدار برابر با 

 هانامهپرسـشی حاصـل از هـاداده، شـدهارائهپایایی پرسشنامه پژوهش بود. جهت آزمون فرضیات و چارچوب مفهـومی 

 ، تحلیل گشته است.Lisrel, SPSSی افزارهانرمتوس  
 

 فضاهای بخشیتفیکی در پایدار بازآفرینی تأثیر بررسی جهت در کیفیت و بازآفرینی هاییشاخص و ابعاد تجمیع. 1شماره جدول 
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 معیارها() مدل

عالمت اختصاری در  نامهپرسشی کلیدی هاشاخصو  اصول
 ()اصول مدل

 شماره
 پرسشنامه

 
 
 
 
 
 بصری –کالبدی 

(Physical – 

visual) 

 
 

 

 

 

 

 

Ph. vi 
 

 Ph. vi 1 0 خوانایی و ارتقای وجه تصاویر شهر

 Ph. vi 2 5 حفاظت و احیای میراث تاریخی و فرهنگی

- تناسبات کالبدی و بصری و استفاده کاراکتر محلی

 بومی طراحی منظر

Ph. vi 3 3 

 Ph. vi 4 1 یدجد عناصر قدیمی و نظم بصری و حفظ پیوند کالبدی میان

 Ph. vi 5 2 کالبدی یهاهیده بهینه از سرمااستفا

 Ph. vi 6 1 شهری مفید از فضاهای یبردارافزایش میزان بهره

 Ph. vi 7 7 انهت و ساختار و کیفیت زیبایی شناسیتداوم و محصور

 
 ادراکی –معنایی 

(Semantic – 

Perceptual) 

 
 
Se. Pe 

 Se. Pe 1 1 های قدیمیوجود ساختمان

 Se. Pe 2 3 ساس هویت مکانیاح

 Se. Pe 3 01 آسایش و تصویر ذهنی

 Se. Pe 4 00 تقویت حس مکان

 Se. Pe 5 05 دلپذیر و جذابیت مکان

 
 
 فعالیتی –عملکردی 

(Functional – 

Activities) 

 
 
Fu. Ac 

 Fu. Ac 1 03 هایتنوع کاربر

 Fu. Ac 2 01 نفوذپذیری و قابلیت دسترسی

 Fu. Ac 3 02 و مختل  ریپذانعطاف یهایکاربر

 Fu. Ac 4 01 ونقل عمومیخدمات و حمل

 Fu. Ac 5 07 یروادهیسهولت حرکت عابر و پ

 
 
 
 فرهنگی –اجتماعی 

(Social – 

Cultural) 

 
 
 

 
 

 
So. Cu 

ایجاد تغییر مثبت در ادراك ساکنان از محل و 
 برخورداری از حس تاریخ و پیشرفت

So. Cu 1 01 

 So. Cu 2 03 رویداد مداری و تروی  گردشگری فرهنگی

 So. Cu 3 51 )هسته تاریخی( معماریتقویت میراث 

 So. Cu 4 50 حس تعلق

 So. Cu 5 55 تعامالت و ارتباطات اجتماعی

 So. Cu 6 53 تماعیجهت جاذب جمعیت و ارتقا هویت اج ییهاتیفعال

 ذی –جتماعی و مشارکت جامع جوامع محلی مشارکت ا
 مدخالن

So. Cu 7 51 

 So. Cu 8 52 و امنیت و آرامش حضور در فضا یلیمیاحساس ا

 
 
 
 

 یطیمحستیز
(Environmental) 

 
 
 
 
 

En 

و محدودیت منابع  یطیمحستیتوجه به معضالت ز
 زمین و انرژی

En 1 51 

 En 2 57 فضای سبز و ستیز یمحافظت و مدیریت مؤثر از مح

و  دگیمبارزه با آلودگی صوتی و هوا و بهبود شرای  زن
 آسایش

En 3 51 

 En 4 53 یطیمحستیمحیطی امن و پاك و سالمتی ز
 En 5 31 یحیطممیزان رضایت از وضعیت فاضالب، دفع زباله و آلودگی 

 
 

 اقتصادی
(Economical( 

 
 
 
Ec 

 Ec 1 30 شغلی یهافراهم آوردن فرصت

 Ec 2 35 کارآفرینی و رونق اقتصاد محلی و تولید

 Ec 3 33 تحول و دگرگونی اعتبار یک مکان و ساکنین آن

 Ec 4 31 تنوع نیروهای کار ازنظر مهارتی و طبقه اجتماعی
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 Ec 5 32 ارتقا محی  و تقویت رشد اقتصادی

 Ec 6 31 رهنگیرونق اقتصادی و افزایش توریسم و گردشگری ف

 

 موردمطالعهمحدوده 
 شمالی قـرار ر ع دقیقه 53 و درجه 11 و شرقی طول دقیقه 02 و درجه 31 در شرقی آذربایجان استان مرکز تبریز شهر 

 نفر 0٬221٬133 با برابر 0332 سال سرشماری طبق شهرستان این .هست کیلومترمربع 0710شهرستان  این دارد. مساحت

 درجه 31 در شرقی ایجانآذرب استان مرکز تبریز شهر .باشدیم آذربایجانی ترکی تبریز، در شهرستان ای ر زبان .است بوده

ای چنـدین هزارسـاله با داشتن پیشینه تبریزشهر دارد.  شمالی قرار عر  دقیقه 53 و درجه 11 و شرقی طول دقیقه 02 و

بـه هری کـه تجردر این راستا چهار فضـای شـ است.ارزشمند  و فضاهای شهری دارای محالت قدیمی و بناهای تاریخی

مـورد تحلیـل  انتخـاب و ایجاد پروژه بازآفرینی شهری دارند، )محور شهناز، میدان ساعت، محور تربیت، میدان مقصودیه(

 (.5جدول ) گیردیمقرار 
 

 ی در تبریزموردبررسو فضاهای شهری  موردمطالعهی هانمونه .2 شمارهجدول 

 

های ترین خیابان، از قدیمیتبریز )نام قدیمی( نام خیابانی در خیابان شهناز یا خیابان شریعتی

( و آزادی )کمربندی هفده شهریور های بازار، امام،شهر است و در مسیری شمال به جنوب با خیابان
بخش آن بخش شمالی آن در چهارراه شهناز است که اکثر سینماهای  نیتریوآمددارد. پررفت تقاطع

ز اداری و مدارس مهم موجود در این خیابان از اماکن عمومی و مراک .ردیگیشهر تبریز را در برم
دبستان » ،«دبیرستان توحید )پروین(»(، شمسی 0532)تأسیس سال « دبیرستان فردوسی»توان به می

، آرارات باشگاه ورزشی« تبریز 0ناحیه  آموزش و پرورش اداره»، «هنرستان شهید بهشتی»، «نور
دانشکده پرستاری و کلیسای آدونتیست، کلیسای عذری توانا، پاساژ ارگ، پاساژ ضرغامی، 

 (.0331،ایپدیکیو)ه کرد. ، و.. غیره اشار(های سابقبیمارستان آمریکایی) مامایی

 

شده واقع« ساعتساختمان »معروف به  کاخ شهرداری تبریز در مقابل (میدان شهرداری )ساعت

های گویند. این میدان در تقاطع خیابان)جلوی ساعت( می« ساعات قاباغی»است. مردم به این میدان 

کاخ  روی بر شدهتعبیه ساعت شهرت سبب به میدان اینتسمیه ارتش و امام خمینی قرار دارد. وجه

 0301برج ساعت شهرداری تبریز در سال  .است و این کاخ از باال به شکل عقاب است شهرداری تبریز
به سبک بناهای هجری شمسی در محل نوبر به دستور حاج ارفع الملک با نظارت مهندسان آلمانی 

ر سید جعف چهارراه بود. در زمان حکومت 0351این میدان تا سال   .کشور آلمان احداث گردیده است

ساالر ملی در آنجا نصب شد.  باقرخان تنهمیمیدان آن ساخته شد و تندیس ن پیشه وری
 (.0331،ایپدیکیو)

 

وس ده آجری از نوع ق یهابا طاق باشد کهبنای اصلی مسجد میدان مقصودیه شامل سه قسمت می 
دوره  تراشیده شده سنگی در یهاها و سرستونو ستون درهم گلوقسمت و پوشش گنبد از نوع طاق 

 انش زمینرشده است. این مسجد در طول زمان در اثر حوادث ناگواری چون زلزله و صفویان ساخته
توس  میراث فرهنگی تبریز  0311و  0311و  0371های بود که در سال شدهبیدچار ناپایداری و تخر

 (.0331،ایپدیکیو) است شدهیدر سه مرحله مرمت و بازساز

 

های قدیمی و یکی از خیابان، (تربیت خیاوانی :ترکی آذربایجانی به) خیابان تربیت

طرف خیابان به خیابان امام خمینیشده است. این خیابان ازاست که در مرکز این شهر واقع تبریز مشهور

شهرداری  طور شمالی جنوبی امتداد داشته و امروزه از طرفبه بازار تبریز فردوسی و محوطه

محمدعلی خان  ی زمانی کهشمس 0311ین خیابان در سال  .شده استتبدیل راهپیاده به تبریز

ساخته شده و گلستان باغی زمان با خیابان فردوسی، خاقانی، منجم، منصور وبود، هم شهردار تبریز تربیت
 (.0331،ایپدیکی)و استشده  یگذاربه نام وی نام
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 هابحث و یافته
 که هاییمدل برازش برای ؛کندیم برآورد را خطی ساختاری معادالت مجموعه مجهول ضرایب آنکه لیزرل ضمن افزارنرم

 و زمـانیهم ،هیدوسـو علیـت مسـتقل، و وابسـته متغیرهـای از یک هر در یریگاندازه خطاهای مکنون، شامل متغیرهای

 در مـدل برازش برای را مختلفی یهاشاخص لیزرل افزارنرم طورکلیبهاست.  گردیده یزیرطرح، هستمتقابل  وابستگی

 کـل خصوص در توانیم هاآن کمک به که هستند شاخص 35 برتعدادی بالغ هاشاخص این دهد.می قرار محققان اختیار

 مدل رد بر دلیلی نباشد قبولقابل هاشاخص این از قضاوت نمود. اگر یکی آن بودن قبولغیرقابل یا بودن قبولقابل و مدل

 باشد داشته مشکالتی و ئلمسا در ریشه است ممکن ضعف این و باشدمی مدل نسبی ضعف دهندهنشان بلکه بود، نخواهد

بررسی معناداری مدل، از سه  منظوربهاست. در این پژوهش  گرفته نشاءت دیگر عوامل یا نمونه جمعیت ی،ریگنهنمو از که

دل مـدهنده تأییـد آن نشـان 12/1تر از ( کـه مقـدار کوچـکPی کای اسکوئر )معنادارشاخص مهم برازش استفاده شد؛ 

شـود؛ ل میآن، سـبب تأییـد مـد 2تـا  0ر بـین ( کـه مقـداCMIN/DF) ی اسـکوئر بهنجـار شـدهگای است؛ ریگاندازه

ها آن 1/1تر مساوی ( که مقادیر بزرگCFI( و برازش تطبیقی )TLIلوئیس ) –(، توکر IFIی برازش افزایشی )هاشاخص

تر از ( کـه مقـدار کوچـکRMSEA)قبول بودن مدل است و درنهایت ریشه دوم مربعات خطای برآورد دهنده قابلنشان

بـرای بررسـی  هاشـاخص(. همچنـین از ایـن Vandenberg & Lance, 2000معناداری مدل اسـت ) آن گویای 11/1

های ذکرشده ا بر اساس شاخصراست. جدول زیر معنای داری مدل  شدهاستفادهی ساختاری نیز هامدلبه  هادادهبرازش 

 (.3 دهد )جدول شمارهنشان می
 

 . بررسی معناداری مدل3 جدول شماره

 RMSEA CMIN/DF IFI P CFI هامدل

فضاهای شهری تبریز )محور شهناز، میدان 
 ساعت، محور تربیت، میدان مقصودیه(

111/1 03/3 11/1 135/1 13/1 

 

 ی فضاهای شهریبخشتیفیکبارگذاری عوامل مؤثر بازآفرینی پایدار در 

هری تبریز بـا ی فضاهای شبخشتیفیکآن در  رتأثیی و تعیین میزان مؤثر بارهای عاملی بازآفرینی پایدار و ریگاندازهبرای 

ی هاسـؤاله بـه اهـداف، تحقیـق بـا توجـ بررسی مدل به لیزرل افزارنرم و ساختاری معادالت یابی مدل روش از استفاده

فکیک تی مربوطه به هابخشدر  افزارنرمی هایخروجاست و نتای  و  شدهپرداخته موردمطالعهی شهری در فضاهاتحقیق 

ی در ی پایـدار شـهرتحقیـق مبنـی بـر تـأثیر بـازآفرین اول سـؤالاست. در این راستا در جهت پاسـخگویی بـه  دهشارائه

و ابعـاد  هاشـاخص مـؤثری عوامـل ریگانـدازهی فضاهای شهری تبریز چیست؟ مدل تحلیل عاملی تائیدی و بخشتیفیک

 مـدل کـه داد نشان تأییدی لیعام تای  تحلیل(. ن1-0 شکل)ی فضاهای شهری تهیه شد بخشتیفیکبازآفرینی پایدار در 

 گونهمانهدل معنادار است. ممناسب و کلیه اعداد و پارامترهای  موردمطالعهعوامل و ابعاد در فضاهای شهری  یریگاندازه

کـه ایـن  انـدکردهرا کسـب  71/1های پایداری در منطقـه موردمطالعـه عـددی بـاالتر از کلیه گویه شودیمکه مشاهده 

ه نشانگر مناسب بودن مـدل کشرح زیر است.  به یریگاندازه مدل تناسب یهاشاخص. کندیماداری پارامترها را تائید معن

ی عوامـل ریگانـدازهتائیدی و  مدل کلی عامل باشد.پایداری در کیفیت فضاهای شهری موردمطالعه می مؤلفهی ریگاندازه

 صـورتبهصـفحه  هری تبریـز بـه علـت عـدم وضـوح و جـایگیری دری فضاهای شبخشتیفیکبازآفرینی پایدار در  مؤثر

 واضح در ابعاد جداگانه در تصاویر زیر آورده شده است. صورتبهبزرگنمایی شده و 
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بصری  –در بعد کالبدی  مؤثربارها و عوامل  .1شکل شماره 

 بازآفرینی پایدار

بازآفرینی  ادراکی –در بعد معنایی  مؤثربارها و عوامل  .2شکل شماره 

 پایدار

  
فعالیتی  -در بعد عملکردی  مؤثربارها و عوامل  .3شکل شماره 

 بازآفرینی پایدار

فرهنگی  -در بعد اجتماعی  مؤثربارها و عوامل  .4شکل شماره 

 بازآفرینی پایدار

  
 در بعد اقتصادی بازآفرینی پایدار ؤثرمبارها و عوامل  .6شکل شماره  یطیمحستیزدر بعد  مؤثربارها و عوامل   .5شکل شماره 

 

 مـؤثربارهای  توانیم( 1تا  0شکل پایداری ) مؤلفه مؤثری عوامل ریگاندازهی حاصل از مدل تأییدی و هادادهبا توجه به 

تناسبات کالبـدی بصری شاخص  –، در بعد کالبدی شودیمکه در جدول مشاهده  طورهمان( ارائه کرد. 1را طبق جدول )

و شـاخص افـزایش میـزان  تـأثیر( بیشـترین 30/1بـا ضـریب ) بـومی طراحـی منظـر ری و استفاده کاراکتر محلیو بص

ادراکـی شـاخص احسـاس هویـت  –؛ در بعد معنایی تأثیر( کمترین 73/1ی مفید از فضاهای شهری با ضریب )برداربهره

فعـالیتی شـاخص  – عملکرد(؛ در بعد 71/1) یرتأث( و شاخص دلپذیر و جذابیت مکان کمترین 17/1) تأثیرمکانی بیشترین 

ی بـا ضـریب روادهیـپو شاخص سـهولت حرکـت عـابر و  تأثیر( بیشترین 31/1نفوذپذیری و قابلیت دسترسی با ضریب )

( 13/1) هسته تاریخی( با بیشترین تأثیر) ؛ در بعد اجتماعی و فرهنگی شاخص تقویت میراث معماریتأثیر( کمترین 71/1)

ی شـاخص طیمحستیز؛ در بعد تأثیر( کمترین 73/1) با ضریب جهت جاذب جمعیت و ارتقا هویت اجتماعی ییهاتیفعالو 

و شـاخص  تـأثیر( بیشـترین 37/1) تـأثیربـا ضـریب  و محدودیت منابع زمین و انـرژی یطیمحستیتوجه به معضالت ز
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رونـق و در بعـد اقتصـادی شـاخص  رتـأثی( کمتـرین 71/1) تأثیری با ضریب طیمحستیمحیطی امن و پاك و سالمتی ز

تنـوع نیروهـای کـار و شـاخص  تـأثیر( بیشترین 11/1) تأثیربا ضریب  اقتصادی و افزایش توریسم و گردشگری فرهنگی

ی را نسـبت بـه نیبـازآفری هاشـاخص عنوانبـهرا  تـأثیر( کمتـرین 73/1) تأثیربا ضریب  ازنظر مهارتی و طبقه اجتماعی

( و دارای P<0.05و ازلحـا  آمـاری معنـادار بـوده ) اندداشـتهتبریز از دیدگاه متخصصین ی فضاهای شهری بخشتیفیک

 (.1 )جدول شماره باشندیمرابطه علی با معیارهای خود 
 

 ی فضاهای شهری تبریزبخشتیفیکی پایدار در نیبازآفری عوامل مؤثر بارگذار .4 جدول شماره
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 Ph – vi 1 71/1 خوانایی و ارتقای وجه تصاویر شهر

 Ph – vi 2 13/1 حفاظت و احیای میراث تاریخی و فرهنگی

طراحی  بومی- محلیتناسبات کالبدی و بصری و استفاده کاراکتر 
 منظر

Ph – vi 3 30/1 

 Ph – vi 4 71/1 عناصر قدیمی وجدید نظم بصری و حفظ پیوند کالبدی میان

 Ph – vi 5 12/1 کالبدی یهاهیاستفاده بهینه از سرما

 Ph – vi 6 73/1 مفید از فضاهای شهری یبردارافزایش میزان بهره

 Ph – vi 7 71/1 ت زیبایی شناسانهت و ساختار و کیفییتداوم و محصور
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 Se – Pe 1 11/1 های قدیمیوجود ساختمان

 Se – Pe 2 17/1 احساس هویت مکانی

 Se – Pe 3 73/1 آسایش و تصویر ذهنی

 Se – Pe 4 13/1 تقویت حس مکان

 Se – Pe 5 71/1 دلپذیر و جذابیت مکان

ی 
رد
لک
عم

– 
ی
لیت
فعا

 (F
u

n
ct

io
n

al
 –

 

A
ct

iv
it

ie
s)

 
F

u
 -

 A
c

 
 Fu – Ac 1 11/1 هایتنوع کاربر

 Fu – Ac 2 31/1 نفوذپذیری و قابلیت دسترسی

 Fu – Ac 3 13/1 و مختل  ریپذانعطاف یهایکاربر

 Fu – Ac 4 71/1 ونقل عمومیخدمات و حمل

 Fu – Ac 5 71/1 یروادهیسهولت حرکت عابر و پ
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 حس از ایجاد تغییر مثبت در ادراك ساکنان از محل و برخورداری
 تاریخ و پیشرفت

So – Cu 1 77/1 

 So – Cu 2 10/1 رویداد مداری و تروی  گردشگری فرهنگی

 So – Cu 3 13/1 )هسته تاریخی( معماریتقویت میراث 

 So – Cu 4 11/1 حس تعلق

 So – Cu 5 10/1 تعامالت و ارتباطات اجتماعی

 So – Cu 6 73/1 جهت جاذب جمعیت و ارتقا هویت اجتماعی ییهاتیفعال

 So – Cu 7 15/1 مدخالن ذی –مشارکت اجتماعی و مشارکت جامع جوامع محلی 

 So – Cu 8 11/1 و امنیت و آرامش حضور در فضاایمنی احساس 
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 En 1 37/1 نرژیاو محدودیت منابع زمین و  یطیمحستیتوجه به معضالت ز

 En 2 11/1 و فضای سبز ستیز یمحافظت و مدیریت مؤثر از مح

 En 3 72/1 شسایمبارزه با آلودگی صوتی و هوا و بهبود شرای  زندگی و آ

 En 4 73/1 یطیمحستیمتی زمحیطی امن و پاك و سال

 En 5 71/1 طیمیزان رضایت از وضعیت فاضالب، دفع زباله و آلودگی محی
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 Ec 1 72/1 شغلی یهافراهم آوردن فرصت

 Ec 2 15/1 کارآفرینی و رونق اقتصاد محلی و تولید

 Ec 3 71/1 تحول و دگرگونی اعتبار یک مکان و ساکنین آن

 Ec 4 73/1 تنوع نیروهای کار ازنظر مهارتی و طبقه اجتماعی

 Ec 5 71/1 ارتقا محی  و تقویت رشد اقتصادی



 1401 بهار، 1، شمارۀ 5، دورۀ پایدار شهرفصلنامه                                                                                                           128

 Ec 6 11/1 رونق اقتصادی و افزایش توریسم و گردشگری فرهنگی

 

 تعیین میزان ضریب همبستگی ابعاد بازآفرینی پایدار شهری

ی بخشـتیفیکیـدار در نی بر اینکه میزان ضریب همبستگی ابعاد بازآفرینی پاوم تحقیق مبد سؤالدر جهت پاسخگویی به 

و ابعـاد  هااخصشـ مـؤثری عوامـل ریگانـدازهفضاهای شهری تبریز به چه میزانی است؟ مدل تحلیل عـاملی تائیـدی و 

 عـاملی ای  تحلیل(. نت3 تا 7 شکلی فضاهای شهری و ضریب همبستگی ابعاد تهیه شد )بخشتیفیکی پایدار در نیبازآفر

ه اعـداد و پارامترهـای مناسب و کلیـ موردمطالعهعوامل و ابعاد در فضاهای شهری  یریگاندازه مدل که داد نشان تأییدی

 لیتی بـا ضـریبفعـا –فرهنگی با بعـد عملکـردی  –مدل معنادار است. همچنین میزان ضریب همبستگی ابعاد اجتماعی 

 .باشدیم ( بیش از سایر معیارها01/0همبستگی )
 

  

 ی ضریب همبستگی بین ابعاددییتأمدل عامل  .7شکل شماره 

فعالیتی(  –ادراکی و عملکردی  –بصری، معنایی  –کالبدی )

 ی پایدارنیبازآفر

 ی ضریب همبستگی بین ابعاددییتأمدل عامل . 8شکل شماره 

 فرهنگی( بازآفرینی پایدار -فعالیتی و اجتماعی  –عملکردی )

 

 ی و اقتصادی( بازآفرینی پایدارطیمحستیزفرهنگی،  –اجتماعی ) ی ضریب همبستگی بین ابعاددییتأمدل عامل  .9اره شکل شم
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 ی فضاهای شهریبخشتیفیکبررسی ارتباط بازآفرینی پایدار در 

ی شـهریفیت فضـاهای ی بازآفرینی پایدار شهری و کهاشاخصتحقیق مبنی بر اینکه میان  سوم سؤالدر جهت پاسخ به 

شکل شـماره . در )ت تهیه شدتبریز رابطه معناداری وجود دارد؟ مدل تحلیل عاملی تائیدی و تعیین رابطه بازآفرینی و کیفی

ه ضـریب و . با توجه بـی قرار گرفتموردبررس موردمطالعه( رابطه بازآفرینی پایدار و کیفیت فضاهای شهری در منطقه 01

ی به فضـاهای بخشتیفیکر در رابطه بین بازآفرینی پایدا 175/1ام.اس.ای  میزان آر،( همچنین 71/1میزان تأثیر برابر با )

ایدار و کیفیـت پین بازآفرینی تائید قرار گرفت. درواقع نمودار زیر حاکی از این است که ب موردمطالعهی هامکانشهری در 

یـدار و افـزایش مقـدار بـازآفرینی پا کـه بـاطوریدر فضاهای شهری موردمطالعه رابطـه علـی و مسـتقیم وجـود دارد. به

 ت.، کیفیت نیز در این فضاهای شهری افزایش خواهد یافموردمطالعهی هامکانی آن در هاشاخص

 
 تعیین رابطه بازآفرینی پایدار و کیفیت فضای شهری و تأییدی یل عاملیمدل تحل. 1شکل شماره 

 

 گیرینتیجه
ی در حـوزه عمـران، خـدمات و مسـکن چنـدوجهی هااسـتیسستلزم اتخاذ احیا، بهسازی و بازآفرینی شهری م ازآنجاکه

یی از عهده یـک دسـتگاه تنهابهخدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنان این نواحی است انجام این وظیفه  ارائهشهری و 

دولتـی و ی هادسـتگاهمستلزم تعهد مشترك و هماهنـگ مجموعـه  مؤثردولتی برنیامده و پیشبرد آن در مقیاس بزرگ و 

در سطوح ملی، استانی و محلی با همراهـی و مشـارکت مـردم و فعـاالن غیردولتـی و  رب یذی هاحوزهدر  هایشهردار

ایجاد  منظوربهخصوصی است. به همین جهت در راستای بازآفرینی پایدار فضاهای شهری، برقراری سازوکارهای مناسب 

. شـودیمدر ایـن زمینـه پیشـنهاد  موردتوجـه ربـ یذو نهادهـای  هادستگاهوحدت رویه، تضمین هماهنگی و همکاری 

اصـل محـوری  عنوانبههمچنین در جهت بازآفرینی فضاهای شهری، مشارکت اجتماعی و مالی مردم و بخش خصوصی 

ش تجمیعی در ش صورتبهبازآفرینی پایدار شهری را  توانیمی تحقیق هاافته. بر اساس یباشدیماین تحقیق  تأکیدمورد 

ی و ارائـه بندطبقهشاخص  31ی، اقتصادی و طیمحستیزفعالیتی،  –ادراکی، عملکردی  –بصری، معنایی  –بعد کالبدی 

ی حاصـل از مـدل تأییـدی و هـادادهکیفیت فضـای شـهری قـرار دارد. بـا توجـه بـه  مؤلفهکرد که در ارتباط معنادار با 

ی فضـاهای شـهری را طبـق بخشتیفیکبازآفرینی پایدار در  مؤثرای باره توانیمپایداری  مؤلفه مؤثری عوامل ریگاندازه

 بصری شاخص تناسبات کالبدی و بصری و اسـتفاده کـاراکتر محلـی –جدول زیر ارائه کرد. در این راستا در بعد کالبدی 

پـذیری فعالیتی شاخص نفوذ – عملکردادراکی شاخص احساس هویت مکانی در بعد  –بومی طراحی منظر در بعد معنایی 

ی طیمحسـتیزهسـته تـاریخی( در بعـد ) و قابلیت دسترسی در بعد اجتماعی و فرهنگی شاخص تقویت میـراث معمـاری
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در بعد اقتصادی شاخص رونـق  تأثیری و محدودیت منابع زمین و انرژی بیشترین طیمحستیزشاخص توجه به معضالت 

ی بـازآفرینی پایـدار نسـبت بـه هاشـاخص عنوانبـهرا  تأثیراقتصادی و افزایش توریسم و گردشگری فرهنگی بیشترین 

 داد کـه نشـان تأییـدی عاملی . همچنین نتای  تحلیلاندداشتهی فضاهای شهری تبریز از دیدگاه متخصصین بخشتیفیک

( بـازآفرینی 01/0فعالیتی بـا ضـریب همبسـتگی ) –فرهنگی با بعد عملکردی  –میزان ضریب همبستگی ابعاد اجتماعی 

 پایـدار شـهری بـازآفرینی چارچوب در که گونههمان. باشدیمی فضاهای شهری بیش از سایر ابعاد بخشتیفیکر پایدار د

 بـازآفرینی در اساسی و مهم اصول از ی کنشگرهاگروه تمامی نقش به دادن اهمیت همچون مفاهیمی به توجه شد، اشاره

 و دولـت خصوصـی، مـوارد، بخـش اغلب در که ابدییم اهمیت ازآنجا مسئله این .رودیم شمار به هدف فضاهای شهری

 و نـدینمایم ایفـا این مهـم در اساسی نقشی و رندیگیم قرار مدنظر بیشتر هدف محالت در مداخله هنگام به هایشهردار

 و هـدف محـالت بـه تعلق افزایش آنان، اعتماد جلب ساکنان، توانمندسازی .گرددیم انگاشته تیاهمکم غالباً مردم نقش

 بـازآفرینی چـارچوب که است شهری بازآفرینی امر به بخشیدن در تحقق اصلی موارد از ساکنان یسازتیظرف طورکلیبه

 کشور در مردمی و خودجوش کامالً صورتبه یسازتیظرف که مفهوم است حالی در این و نموده اشاره بدان پایدار شهری

 است. اجرا حال در و گرفتهشکل ما
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