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 چكیده 

ض  رـــمعدر حاضر ل حادر ند ده اشهرها بوت مباهار و فتخاامانی مایه زسنتی که ی بافتهابسیاری  از 

ــفرس هنگامی که . شده است   مناطق جابجاآن جمعیت از ند. بخش مهمی اگرفته ار تخریب قرو ایش ــ

وده در محدی آن ت شهرـ بافرود، ی   ـ مد وـ کره ـ برو به هر علتی ت آن حیا، شهروده ای از محددر 

برنامه ان یا فقدو ا به سبب قدمت ــــیآن نی دروعناصر و گی بافت دسود فرمیگیرار گی قردند فرسورو

 آید.ی ـمد جووبافت به آن  یفنی بر شکل گیررت نظاو توسعه 

اران ذـ رمایه گـ ز سـ نیو شته انددی را به خود خوزی نوسان مکااها آنلیل فقر ساکنین دین بافتها به ا

ــاحات ییرک نی یه کدیده ای  ند. ارنداری در آن جهت سرمایه گذه ای نگیزا ــعه س ــد نسوو وتوس رش

ــت که  ــهرها اس ــاق وفقیر دولت هارا   جدید نبوده بلکه یه بخش از تاریخ ش ــورهای روبه انکش درکش

،  میباشد افزون درگیر  ساکنین چنین ساحات همیشه با مشک ت روز     همیشه به چالش کشیده است و   

و  درآن به حد باال نشینی و روی آوردن به شهر ها  رشه از جمله کشورما افغانستان که دریه دهه اخیر   

فیصد میباشد وگسترش     6تا  5وصاً شهرکابل از   بی سابقه ای رسیده یعنی رشد نسوو درشهرها خص      

سکن             سه های ک نگذاری وایجاد م ست که کرو سریع بیانگر این واقعیت ا شکل  ساحات ییرک نی به 

شهرها رو آوردند و مهاجرین که از         سکن برای نسوو که از دهات به  سرکناه وم سخگوی نیاز فوری  کا

شور عودت نمودند اکثریت آن ها ب    شوربه ک شدند.که این خود باعث افزایش    خارج ک شهر ها جابجا  ه 

شنی در کشور گردیده است، بیشترین نسوو کشور ما را مردمان فقیرتشکیل میدهد وتقاضایی          یشهرن 

شود، چنانچه         سط دولت ها برآورده نمی صورت میگیردتو سکن  سط مردم بخاطر م  70 – 60را که تو

رند که خانه های شان هیچ نوع مصوونیتی ندارد. فیصد مردم مناطق ییرک نی درشرایط ناامن زیست دا
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 مقدمه .1

بخش عمده از سطح شهرهای کشورما، دچار فرسودگی و ناکارآمدی است. بافت های فرسوده شهری از          

سکو          شه های  سو دارای ری ست که این ها از یه  شکیل گریده ا سوده ت شته و واجد  محله های فر نتی دا

ارزش های ینی معماری و شهرسازی در بعضی مناطق میباشد. در عین حال جهت عدم تطابق، با زندگی  

شند. در عین            ساختی و رو بنایی میبا سترده زیر شک ت گ صله گرفته و دارای م شهری امروزی کام  فا

با توجه با کنهان بود ساختار   حال ساکنان اصلی این مناطق، بدلیل کایین بودن ضریب امنیت اجتماعی و   

و بافت کالبدی مربوط از نظارت اجتماعی، کم کم به مناطق نوساز شهر جابجا میشوند، از نظر اقتصادی،     

قابلیت باالی ظرفیت سازی شهری و بارگذاری مسکونی این مناطق را بالقوه متناسب سمایه گذاری های       

ــعه درونی مینمایند. امکان باالی فروریخت با      ــد.در این  توسـ ــوده به احر حوادب طبیعی میباشـ فت فرسـ

محدوده ها فقر شهری اعم از فقر کالبدی و فقر خدماتی شده و بدلیل فقر اقتصادی ساکنان امکان تغییر     

صلی ترین دلیل بیزاری مردم       ست. این ا سب تقریبا از بین رفته ا خودبخودی و ارتقای محیط زندگی منا

ترک آن میباشد.لذا به شدت اص ح وضعیت و بازآفرینی اقتصادی بافت       از بافت های فرسوده و تمایل به  

های مزبور و بازگرداندن مجدد آنها به حیات اقتصــادی شــهر، مســتعد نمودن آنها برای کذیرش ســرمایه 

ــرمایه مربوط و قرار دادن آنها در کانون توجه              ــی به ابزارهای مالی در بازار سـ های جدید و متنوع بخشـ

سوال  سازی و بازآفرینی        مدیران و م سازی،نو شهرها با رویکرد به سعه درونی  شهری باید مورد تاکید تو ن 

 بافت های فرسوده و نابسامان باشد.

 

 

 مبانی نظری تحقیق .2

 بافت شهری1-2 
تعریف بافت شهری: بافت شهرعبارت است از دانه بندی، درهم تنیدگی و نحوه قرارگیری فضاهای شهری که 

طبیعی،توکوگرافیکی، محیط زیستی واقلیم در محدوده شهر بانظم خاص به صورت به تبعیت از ویژگی های 

( بافت شهر، ۱۳7۹فشرده و یا گسسته از هم جایگزین شده باشد.)توسلی، روند شکل گیری بافت های شهری، 

 کمیت کویا و درحال تغییر است که وضع کالبدی شهر و چگونگی گسترش آن را در طول زمان نمایان میسازد.

 فرسودگی شهری2-2 
فرسودگی شهری دارای معنای مرکبی است )متروکه زودرو، خرابی کالبدی و روبه زوال گذاشتن(وجود 

کمبودی های در فضای شهری میباشد که به دو دسته درونی وبرونی تقسیم می شود. مسهوم فرسودگی شهری 

. برای واژه فرسودگی می توان معادل را می توان تنزل شرایط اجتماعی، اقتصادی وکالبدی بافت شهر دانست

Degeneratهای مانند )  i on ،Decay ،Det eri orat i on ، Bl i ght وErosi on  .را در نظر گرفت )

 در وا قع هر کدام از این واژه ها به یکی از ابعاد فرسودگی اشاره می کند وهم چنین بافت فرسوده نیز معادل )

Depressed urban area ،  Bl i ght ed area   و Det eri orat ed urban area  در نظر )
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گرفت. یکی از مسائل بسیار مهم در رابطه با بافت های شهری، به خصوص بافتهای تاریخی که دارای ارزش 

 های منحصر به فردی نیز می باشد چگونگی مداخله در آنهاست.

 بهسازی3-2 
ــازی به مجموعه اقدامات اط ی می گردد که با اندک تغییراتی          در فعالیت،  موجبات افزایش عمر احر را    بهسـ

فراهم می کند. در هر یه از اقدامات مربوط به بهســازی مداخله چشــم گیر در کالبد صــورت نمی گرند، زیرا  

کالبد در شرایط مناسب به سر می برد وتنها با جایگزین کردن عملکرد مناسب فعالیت از افزایش فرسودگی در 

نا براین عمل بهسازی در معاصر کردن فضای شهری نهسته است ونه در باز       فضای شهری جلو گیری می کند. ب  

تولید فضای شهر گذشته. در معادله دوم فرسودگی نسبی شامل کالبد است که با وجود حضور فعالیت مناسب،  

باعث فرسودگی نسبی فضای شهری شده است. در این معادله اگر بتوانیم کالبد را از فرسودگی رها کنیم می          

برای بهبود و سامان بخشیدن به کالبد نامناسب عمل احیا باید    .ان از حیات مجدد فضای شهری سخن گست   تو

 صورت گیرد.

 بازآفرینی شهری 4-2

شهری  سازی،    عنوان یه واژه عام که مساهیم دیگری نظیر به در ادبیات اخیر دنیا، واژه بازآفرینی  سازی، نو   به

 شهری فرایندی است که به   بازآفرینی ا در برمی گیرد، به کار می رود.بخشی ر  سازی و روان  بازسازی، توانمند 

در این اقدام   منجر می گردد. و فعالیتی( )کالبدی جدید با حسظ ویژگی های اصلی فضایی   خلق فضای شهری  

ضا  شباهت     های ف ضمن  شوند که  شهری قدیم، تساوت های      شهری جدیدی حادب می  ضای  سی با ف سا   های ا

 ســازمان فضــایی جدید منطبق تولیدبرای میگذارند. بازآفرینی  را با فضــای قدیم به نمایشوی و معنایی یماه

  جدید و یا تعریف دوبارة روابط شهری کهن یا  ویژگی های نو که همگی در ایجاد روابط شهری  برشرایط تازه و 

می و تاریخی،   بو حسظ ارزش های فرهنگی و حسظ حروت های   موجود مؤحر می افتد. در این رویکرد توجه به   

ــازهای دارای    انتقاد  ــاخت و سـ توجه به اقدامات کیسی به        یه نوع کاربری به جای کاربری های متعدد،        از سـ

. )رجانی، زارعی،  ارکت گروهای اجتماعی در فرایند بازآفرینی وییره مشهود می باشد  ش م اقدامات کمی، موازات

 ( ۱۳۹۲ارت علوم تحقیقات و فناوری، ساسان، راهکار ها جهت بازآفرینی بافت های کهن شهری، وز

 (مرمت و بهسازی)رویكرد متأخربا بازآفرینی ۵-۲
ــازی مناطق محروم و در حال      ــهری از طریق بهس ــودگی ش ــک ت فرس ــهری به دنبال حل مش بازآفرینی ش

ســت. این رویکرد تنها به دنبال باززنده ســازی مناطق متروکه نیســت، بلکه با مباحث ا اضــمح ل در شــهرها

به خصوص برای کسانی که در مح ت فقیرنشین زندگی   و کیسیت زندگی سترده تری همچون اقتصاد رقابتیگ

یاسی، اجرای آن سمی کنند، سروکار دارد. به صورت ایده آل بازآفرینی شهری مشتمل بر فرموله کردن اهداق  

مداوم عملکرد اســـت. واژة           مایی  بازن های اجرایی و  مه  نا عل      Regeneration ازطریق بر از ریشـــع ف

Regenerate       .به معنای احیاء کردن، جان دوباره بخشیدن، احیاء شدن، از نو رشد کردن، گرفته شده است

این رویکرد مسهوم  .در مطالعات شهری به معنای احیاء، تجدید حیات، معاصرسازی و بازآفرینی به کار می رود   

ضعیت نواحی محروم در ج   ست که به معنای بهبود و صادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی   جامعی ا نبه های اقت

ــدن، تغییرات             ــخی در مقابل چالش های نوظهوری چون جهانی شـ ــد. این نوع نگاه به مرمت، کاسـ  می باشـ
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شد            شهرها می با ستردة  شد گ شی از ر ضایی نا سازی تأکید خاص بر      .ساختاری و عدم تعادل های ف صر معا

ــان و مکان زندگی او دارد فرهنگی و کنش متقابل میا   مقیاو محلی، تنوع  در ایجاد تعریف کاربردی از  .ن انسـ

ضـــرورت  .بازآفرینی شـــهری، شـــناخت و بررســـی روابط میان ویژگی های کالبدی و واکنش های اجتماعی

وضعیت اقتصادی به عنوان کایه و اساو رفاه زندگی      اهمیت بهبود .جابجایی کالبدی برخی عناصر شهری مهم  

و اهمیت  .ت استسادة بهینه از زمین های شهری و ممانعت از توسعع بی رویه شهرها  ضرور  .شهری و کیسیت آن 

شناسایی بازتاب سیاست های شهری انجمن های اجتماعی یالب و نیروهای سیاسی. و موضوع جدیدی به نام          

شناخت قرار گیرند     سی و  سعع کایدار( باید مورد برر ست از: دی  . )تو شهری عبارت ا د جامع و  بنابراین بازآفرینی 

یکپارچه و مجموعه اقداماتی که به حل مســائل شــهری منجر شــود، به طوری که بهبود دائمی در شــرایط    

 .ای که دستخوش تغییر شده، را فراهم می کند اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی ناحیه منطقه

در دوران معاصر تلقی نمود. این  ازآفرینی را می توان اصلی ترین رویکرد )مرمت و بهسازی و نوسازی شهری(     ب

رویکرد با توجه به ابعاد و اصول بازآفرینی شهری و به گواه رویدادهای سال های اخیر، چند راهبرد اصلی را در     

 (Roberts, 2000:17. )دستور کار خود داشته است

 راهبرد های بازآفرینی شهری ۶-۲
به بعد، بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ  1980از دهع (: ور)بازآفرینـی فرهنگ مح   بازآفرینـی  فرهنـگ ابـزاری در  

 به صورت موج عظیمی، کروژه های بازآفرینی را در سراسر اروکا تحت تأحیر قرار داده و بازآفرینی فرهنگ محور   

خود را به عنوان گزینه ای موفق در عرصــع مرمت و بهســازی و نوســازی  و اســتساده از ســرمایه های فرهنگی

توجه به نقش فرهنگ، اســتساده از ارزش های تاریخی و فرهنگی به عنوان منابعی  . اســت شــهری مطرح کرده

ستند    سعه و همچنین توجه به گذران اوقات فرایت مردم، مهم ترین وجوه این گرایش ه از زمانی که  .برای تو

ند، اهمیت مقامات مسئول شهری به سمت فرهنگ به مثابه ابزار بازآفرینی شهری روی آورد     سیاست گذاران و  

کیسیت محیط های تاریخی به عنوان بخشی از نوآوری ها و ابتکار عمل های بازآفرینی شهر به طور روز افزونی    

خط مشی های فرهنگی با ایجاد مشایلی که به اداره کنندگان آن مشایل، تبلیغ و ترویج     . است  آشکارگردیده 

ــتوران ها و یی   ــت، به عنوان تأمین کننده منافع    و محل های برگزاری مربوطه مثل کافه ها، رسـ ره مرتبط اسـ

اقتصــادی تلقی گردید بدین ترتیب، مداخ ت فرهنگی بیش از آنکه محصــول حانوی رشــد اقتصــادی باشــند،   

نهضت موزه سازی در اروکا، که به ویژه بعد از فروکاشی دیوار برلین، به حرکتی چشم       .نیروی محرکع آن بودند

ــر به فرد ی جمعی و ایجاد هویتی تازه وگیر برای زنده کردن خاطره ها ــینان   منحص ــهرنش ــهرها و ش برای ش

ــد     ــهری می باش ــتساده از ابزار فرهنگ در مرمت و بازآفرینی ش ــانه های اس ــت، یکی از نش ــده اس .  تبدیل ش

(Bi anchi ni  and Parki nson, 1993)        در واقع به تدریج فرهنگ و کروژه های فرهنگی در بازآفرینی

ای کیدا کرد. به گونه ای که بازآفرینی را می توان با کروژه های فرهنگی یا هنری معتبر و  شــهری اهمیت ویژه 

ــادی و اجتماعی        در بازآفرین فرهنگ مبنا،    هدق نهایی  .متعددی دارند، تقویت کرد    آبرومند که مزایای اقتصـ

ه مکان و مردم آن بهبود و ارتقاء کیسیت زندگی شهری از طریق بهبود و توسعع ویژگی های منحصر به فرد ی   

آموزش هم به عنوان ابزاری مؤحر برای  بود. بکارگیری جنبه های گوناگونی از فرهنگ شهری نظیرهنر، ورزش و

ــترده ای در کروژه های بازآفرینی طی دهع             ــکل گسـ بازآفرینی مناطق راکد و هم در مقام اهداق ذاتی، به شـ

ــمن    ــورهای یربی مطرح بوده اند. در واقع ض ــته در کش ــادی در کروژه های  گذش توجه به منافع مالی و اقتص
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سرمایه گذاری در      سیر این  ستای ایجاد مراکز فرهنگی و هنری و گذران اوقات فرایت تعیین می    شهری، م را

ضور مردم مناطق       سرمایه، به دلیل ایجاد جذابیت های خاص برای ح شت    شود که از این طریق ع وه بر بازگ

 ر قرار میگیرند.مورد عمل نیز کام ً تحت تاحی

 بازآفرینی مباحث زیست محیطی و کالبدی در ۷-۲
بر کیکر عرصه  توسعه کس از حدود سه دهه تمرکز کامل بر رشد اقتصادی و بروز نتایج ناخوشایند، این شیوه از

و اوایل دهع   1960های طبیعی و سکونت گاه های شهری و تهدید بسیاری منابع تجدید ناکذیر، از اواخر دهع    

به بعد، توجه به محیط زیسـت و مباحث زیسـت محیطی، به عاملی تعیین کننده و اسـاسـی در برنامه       1970

ریزی شهری تبدیل شد. این برهع زمانی را می توان آیاز توجه جدی به امور زیست محیطی تلقی کرد. با طرح 

سعع کایدار  شار گزارش  1980در دهع  مسهوم کایداری و واژه تو سال  برانت لند د و انت ست  1987ر  ، محیط زی

بصورت سر فصلی اساسی در مباحث مرمت و بازآفرینی شهری درآمد. به این ترتیب، محیط زیست به صورت          

سازی و       شهر سی و تعیین کننده در جهت گیری ها و طرح های  سا شهری، از این مقطع   بحثی ا برنامه ریزی 

ذیرفتن لزوم اجرای کار مطابق با اهداق زیست  مهم ترین موفقیت حاصله، ک  .زمانی وارد ادبیات شهرسازی شد   

ست   شد       . محیطی و کالبدی توسعع کایدار بوده ا ساخته  شکل  شرده به عنوان یه  شهر ف به طور  کایدار هتسکر 

ــیاســت گذاران در   ســطح ملی و اروکایی محبوبیت کیدا می کرد. بطور کلی، برای تقویت و فزاینده ای میان س

شهری و ا     صورت      شکل دادن به توسعع  سعع کایدار  صول تو سترده ای از ا بتکار عمل های بازآفرینی، حمایت گ

شرده و کایدار تلقی       brownfieldراهبردها و برنامه های مربوط به   .می گیرد شهرهای ف به منزلع کمه به 

شود  صول طراحی و برنامه ریزی کایدار و عالی دارد، احداب          .می  شه در تعهد به ا شرده که ری شهر ف سعع   تو

سافرین حمل و نقل         سواران، عابرین کیاده و م شهری یکپارچه که نیازهای دوچرخه  سامانه های حمل و نقل 

کاستن از آلودگی های زیست محیطی،     عمومی را در اولویت قرار می دهد. کرداختن به شکل های شهر کایدار  

هش حجم ســسرهای شــهری، کاهش و هدر رفتن انرژی چه در مرحله ســاخت و چه به هنگام بهره برداری، کا

شهری و طبیعی، حسظ منابع        ضای باز  شرایط برای حمل و نقل عمومی، جلوگیری از تخریب ف ایجاد بهترین 

آب و اراضی تاالبی، حل مشکل ترافیه و آلودگی های ناشی از آن و ییره نشان از این امر دارد که از این کس،   

ــتقلی از طرح های ــرایط   مرمت و بازآفرینی، به جن بخش مسـ ــت محیطی و کالبدی و ایجاد شـ به های زیسـ

 جهت دستیابی به توسعه های همرا با کایداری و توسعه کایدار اختصاص کیدا کرده است.  مناسب

 فرصتی برای بازآفرینی شهری صنعت زدایی ۸-۲

صوص در نواحی قب ً   1980و اوایل  1970از اواخر دهع   شده به خ عتی صن  ، دگرگونی کالبدی مناطق ویران 

شهرهایی انجامید که         صنعت زدایی در  شدن به موجی از  ست. جهانی  شی بین المللی یافته ا نیمه ویران، گرای

که انبوهی از صنایع تولیدی قدیمی تر و با قدرت رقابت کمتر را در خود جای داده بودند. بسیاری از شهرهای    

ش      شهر ها را اجرا کرده اند، در آن  صنعت از مراکز  صرق    هرهاروند انتقال  مراکز عمدة تولید به مراکز عمدة م

به بخش خدمات  تغییر یافته اند. صنایع سنگین قدیمی در معرض نابودی قرار گرفتند و فعالیت های اقتصادی   

 انتقال یافته بودند. از اینرو این مراکز صنعتی داخل مراکز شهر ها زمینه را برای بازآفرینی مساعد میسازد.
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 و بازآفرینی شهری ردیدید ساختار کارکخدماتی شدن، تج ۹-۲

انتقال ویا بخش های دیگر همزمان با افول صــنایع ســنگین ســنتی، فعالیت های اقتصــادی به بخش خدمات  

سیاری را در درون شهرها خالی     مناطق   ههم .و ویران رها ساخته است  کرده یافت. این بازسازی تولید، منابع ب

شد     شتغال آنها رها  صلی ا شایل    بدون منبع ا سوی جمعیت  ند و از آنجا که مغازه ها و خدماتی که روزگاری از 

ــادی حانویه گردید. به   ــدند، قادر به ادامه حیات نبودند، موجب تنش های اجتماعی و افول اقتص حمایت می ش

ت ش ه این ترتیب، بازســازی مناطق صــنعتی قدیمی به کانون فعالیت های بازآفرینی تبدیل شــد. بخش عمد 

نگاه های ساختمان سازی ملی و محلی که با هدق معاصرکردن شالودة اقتصادی مناطقی که عملکرد        ه های ب

ــیس گردیدند خود را از ــت داده بودند، تأسـ ــرمایه گذاری داخلی هب و دسـ ــتند.  هدق جذب سـ متمرکز گشـ

وجود و جدید،  ضی و ساختمان ها، حمایت از توسعع صنعت و تجارت م    اراهکارهایی از قبیل: استسادة مؤحر از ار 

خلق محیط زیست جذاب و حصول اطمینان از این که مسکن و امکانات اجتماعی در دسترو مردم قرار دارد،      

شرکت های بزرگ توسعع        شویق به زندگی و کار در این مناطق می کرد. کروژه هایی که توسط  شهروندان را ت

سرآمد و به طو     (UDC) شهری  شود را به عنوان کروژهای  کروژه های دارای اعتبار تعریف  ر خاصاداره می 

برخی محققین بر اهمیت . تجاری در مناطق شــهری فرســوده تأکید دارده کاربری های می کنند که بر توســع

معاصرسازی مناطق شهری تصریح      گنجاندن بخش های احیاءگر اجتماعی و اقتصادی در کروژه های مربوط به 

  -وژه های شــهرســازی و معماری، به ایجاد مجتمع های تجاری  به این ترتیب، بخش عمده ای از کر می کنند

ــطوح      های مجهز و مراکز فرهنگی و هنری در سـ های بزرگ، موزه  کارک  بین المللی  اداری و چند منظوره، 

شهری، با هدق تبدیل کهنه هایی از     شود. می توان گست که بخش اعظمی از طرح های بازآفرینی  مربوط می 

ست    شته به مراکزی جهت ارائه       شهر که روزگاری در را ضاً اول قرار دا صاد نوع دوم و بع سنتی و اقت ای تجارت 

 .خدمات عمومی و ویژه در سطوح ملی و بین المللی، صورت گرفته اند

 باز آفرینی در توسعۀ از درون ۱۰-۲

سازی     شهر شهرها، نه تنها به دلیل       کژوهش ها و تحقیقات  سته های مرکزی  سودگی ه شان می دهد که فر  ن

م اقتصادی بخش های   زوضعیت اقتصادی خانوارها و ساکنین این مراکز، بلکه به خاطر بحرانی شدن کل مکانی    

صادی      ضوع احیاء اقت شد. به همین دلیل مو شهرها می با ستان و ایالت متحده،    درونی  به میان می آید. در انگل

سعه از درون، با به کارگیری واژ  شهرها که قب   ،  به معنای زمBrownfield هاهمیت تو مورد ین های درون 

ساز    سازی روی زمین های    بوده اند،  ساخت و  ساختمان  به  Brownfield مطرح گردید. در طی این دوره، 

عنوان راه حلی برای مشــک ت شــهری رو به رشــد معاصــر، اهمیت و برجســتگی تازه ای یافت. اکنون، وظیسع 

 .یسع اصلی بازآفرینی در سراسر اروکا مطرح می باشداستسادة مجدد و بهبود منابع موجود به عنوان وظ

 اصول و فرایند بازآفرینی شهری ۱۱-۲
باز آفرینی شهری شامل ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در مقیاو های شهری، منطقه ای و ملی و     

 :مشتمل بر اصول زیر می باشد
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 ر و تحوالت اقتصادیتغیی  ۱-۱۱-۲

شغلی،      صت های  ستعدادها، افزایش مالیات و   بهبود توزیع حروت، کرورشافزایش فر ارتباط  محلی، محوالتا

 .ازی محلی، منطقه ای و شهری، جذب سرمایه گذاری های داخلیسمیان عمران و به

 اعیتغییر و تحوالت اجتم ۲-۱۱-۲

 ی.تماعو محرومیت اجی بهبود کیسیت زندگی و روابط اجتماعی، کاهش جرم و جنایت، یلبه بر بدنام ساز

 یحكمروای 3-۱۱-۲

ه، افزایش میزان فضای همکاری و   یدموکرات سازمان دهی مجدد ساز و کارهای تصمیم سازی از طریق تساهم     

ارکت های منطقه ای گوناگون، توجه به تعام ت میان  ش مشارکت، در نظر گرفتن انتظارات مختلف، تأکید بر م 

 ا.سازمان ها و نهاد ها و روابط درونی آنه

 تغییر و تحوالت کالبدی 4-۱۱-۲

سب         ضروریات متنا ضی جدید و  سائل مرتبط با فرسودگی کالبدی همراه با ارا ست و    .حل م کیسیت محیط زی

سع  ست          .کایدار هتو صاد جامعه و محیط زی ســــعع متوازن و مدیریت اقت سبب ارتقاء تو شهری باید  بازآفرینی 

ست یابی به چنین رویکرد  ستلزم احیاء خ قیت های جامعه و به کارگیری آن در  یکپارچه ای،  گردد. البته د م

 (1389. )خلیل آبادی، ک نتری، حسین، مرمت بافت های تاریخی شهرها، چاپ اول، بازآفرینی می باشد

 اهداف بازآفرینی شهری ۱۲-۲

د و  بازآفرینی شهری فرایندی راهبردی است که هم اهداق کوتاه مدت برای حل مشک ت شهری را در نظر دار

ــتجو میکند. این فرایند، ایجاد و حسظ   ــک ت را در آینده جس هم اهداق بلند مدت برای جلوگیری از بروز مش

شن بر آنچه باید انجام گیرد       صول و ارایه یه دیدگاه رو شهری را در نظر دارد و به ح کلیت و تمامیت محیط 

ه را برای رســـیدن به آنها مهیا میســـازد.  تمرکز میکند. بازآفرینی اولویت ها و اصـــول را تعیین میکند و زمین

صه های          شهری به دنبال حساظت فعال از میراب از طریق تطبیق عر سعه  ضمن توجه به تو شهری  بازآفرینی 

ــت. به عبارت دیگر. هدق از بازآفرینی حسظ ویژگی های             ــرایط و نیاز های امروزی اسـ تاریخی و میراحی با شـ

فضای شهری جدید است که ضمن حسظ شباهت های اساسی باشهر           اصلی فضایی، کالبدی و فعالیتی در خلق  

ــود. از                  ــهر حسظ شـ قدیم، بتواند تساوت های معنوی را با بافت های قدیم نیز به نمایش بگذارند، تا هویت شـ

شهری        شک ت  صویر یکپارچه و جامعی برای حل م شهری اقدام و ت دیدگاه برخی از نظریه کردازان بازآفرینی 

ــت ودر نهایت  ــادی و کالبدی محدوده مورد نظر اس ــرایط محیطی، اجتماعی، اقتص به دنبال ایجاد بهبود در ش

ساده مرمت یا توانبخشی زیرساخت ها و تاسیسات کهنه و زمین های            شد. ع وه برآن بازآفرینی از شکل  میبا

به دنبال   ساخته شده، درآمده و به سوی ساختار دهی مجدد بافت شهری، نو شدن اقتصادی، سیمای شهری و       

فعل و انسعاالت بیشـــتر اجتماعی و تســـاوی حقوی بیشـــتر و مشـــارکت افراد محلی و یکپارچگی حرفه ای و  

شهری را میتوان به گونه       صه اهداق کلی بازآفرینی  ست. به طور خ  اجتماعی در یه زمینه چند عملکردی ا

 ای زیر بیان نمود:
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 اهداف اقتصادی بازآفرینی ۱-۱۲-۲

ی اقتصــادی از اهداق کلیدی بازآفرینی شــهری میباشــد. تجدید حیات اقتصــاد بر افزایش  تامین خواســته ها

 مهارت های حرفه ای نیروی کار تاکید میورزد.

 بازآفرینی اجتماعیاهداف  ۲-۱۲-۲

سوب        شهری مح شرایط اجتماعی با توجه به ارزش های همه گروه های اجتماعی از اهداق بازآفرینی  بهبود 

ــمن اینک ــود. ض ــت. ماهیت کیچیده و چند بعدی افت  میش ــول برنامه های بازآفرینی اس ــارکت نیز از اص ه مش

ضروری می نماید که به تنهایی توسط یه ارگان دولتی یا خصوصی قابل          شهری، اتخاذ راهبردی چندگانه را 

شارکت گروه  برنامه ریزی نیست. در عین حال برنامه های بازآفرینی شهری به بودجه ای زیادی نیاز دارند که م

ــرکت دادن گروه های مختلف اجتماعی در              های مختلف را برای تامین منابع مالی کروژه ها طلب میکند. شـ

شرایط محیط زندگی        ساکنین در برابر  سولیت کذیری  فرایند بازآفرینی باعث بوجود آمدن حس همکاری و م

 ش اجتماعی مردم میشود.شان میشود. انتقاد از تسلط دولت در امر توسعه، باعث کر رنگ شدن نق

 اهداف فرهنگی بازآفرینی شهری 3-۱۲-۲
ــهری   توجه به ارزش های فرهنگی و حساظت از حروت های بومی در جهت اعت ی نقش فرهنگی بازآفرینی ش

ستساده از ارزش           سعی در حسظ و ا شهری  شد. بازآفرینی  سیاری بخوردار میبا در محیط اجتماعی از اهمیت ب

ضا  شهری دارد. ایجاد مراکز فرهنگی و هنری و گذراندن اوقات فرایت و ارتقای میراب   های فرهنگی در ف های 

سیاری موارد به           شگاهی و تحقیقاتی در ب صنعت گردشگری به همراه جذب موسسات دان ستساده از  تاریخی و ا

 .عنوان محور محرک بازآفرینی شهری در بافت های کهن و تاریخی محسوب میگردد

 ربردی بازآفرینی شهریاهداف کا 4-۱۲-۲

ــویق کاربری های چند منظوره از دیگر اهداق مهم بازآفرینی     ــاز های ته کاربری و تش ــاخت و س انتقاد از س

 شهری است. فعالیت های چند منظوره به سرزندگی و کویایی محیط شهری منجر میشود.

 اهداف کالبدی بازآفرینی شهری ۵-۱۲-۲

شک ت       سخ به م شهری در کا سات،          بازآفرین  سی سطح کمی و کیسی تا ضا ها، باالبردن  سودگی ف ی نظیر فر

ستساده         ضاه های با ارزش و ا شرایط حمل و نقل، به دنبال بازیافت ف شهری، بهبود  تجهیزات و زیرساخت های 

ــد و به موازات اقدامات کمی به  مجدد از آنها و حساظت از بافت های تاریخی و حروت های بومی منطقه میباشـ

 یسی نیز توجهی ویژه دارد.اقدامات ک

 اهداف زیست محیطی بازآفرینی شهری ۶-۱۲-۲

شاره         شهری ا ست. کایداری به حسظ منابع محیطی در فرایند بازآفرینی  هدق این بخش، بازآفرینی کایداری ا

ــادی، اجتماعی و محیطی، حمایت از نســل های    ــعه، مدیریت متعادل اقتص دارد. ارایه یه راه حل کایدار، توس

صادی به منظور افزایش کیسیت محیطی از اهداق   آین ده، توزیع متعادل هزینه و منافع و ارتقاء فعالیت های اقت

بنا بر این هدق اساسی بازآفرینی شهری، تجدید حیات اجتماعی،      کایداری در فرایند بازآفرینی شهری هستند.  
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میراب گذشته، بتواند به نیاز های    اقتصادی، تاریخی، فرهنگی و کالبدی شهر است. به گونه ای که ضمن حسظ    

کنونی نیز کاسخ گست. )رجانی، زارعی، ساسان، راهکار ها جهت بازآفرینی بافت های کهن شهری، وزارت علوم      

 (۱۳۹۲تحقیقات و فناوری، 

 (نگارندههداق بازآفرینی شهری، )مأخذ:  ۱-۲جدول 

 شرایط تحقق پذیری فرایند بازآفرینی شهری ۱3-۲
ــرط کلیدی     ــروع آن چند عامل یا کیش ش ــهری، برای ش ــروع فرایند بازآفرینی ش بدون توجه به انگیزه ای ش

ــدن           ــرایط مطلوب برای عملی شـ وجود دارد. بدین معنی که ترکیبی از عواملی که در نهایت موجب ایجاد شـ

شد. مهمترین این عوامل عبارت اند    برنامه ها در قالب یه برنا شوند، موجود با مه مداخله ای و اجرایی موفق می

 از:

تغییرات شــهری مدت زمان زیادی میبرند و از این نظر، یه دیدگاه راهبردی برای  :چشمما انداز بلند مدت

 هدایت فرایند بازآفرینی شهری ضروری است.

سی:     سیا مل کلیدی و جامعه به منظور مداخله کیچیده ای حمایت ســیاســی، برای بســیج عوااراده و تعهد 

 مانند بازآفرینی شهری، الزم و ضروری است.

به طور کلی مقیاو و کیچیدگی بازآفرین شـــهری از توانمندی و   مشممارکت چند عاملی سممرمایه گذاری:

 ظرفیت مسوالن منطقه ای یا ملی برای ایجاد تغیرات فراتر است و کمه همگان را میطلبد.

این چارچوب برای کیگیری مداخ ت تجدید حیات نیازمند وجود یه ساختار   سازمانی و حقوقی: چارچوب 

 توانمند است ویکی از مشکل ترین عوامل به شمار میرود.

شماره
 

  

 ابعاد

 

 وظایف

 پژوهشگران

 2010  تالون 2000روبرتزسیکس  

 اقتصادی 1

 افزایش قابلیت رقابتی مکان ها جاب سرمایه گااری خصوصی -مشارکت عمومی

حفظ مشاغل و افزای  چشم انداز 

 اشتغال
 احیای خرده فروشی ایجاد فرصت های شغلی

 محدوده های ویژه ارتقای کسب و کار مشارکت عمومی و خصوصی جذب سرمایه های سازمانی

 اجتماعی 2

 اداره حکومت محلی ارتقای شرایط اجتماعی توانایی های شغلی آموزش

 ترویج شرکت های محلی

 شبکه مشترک درون شهری اجتماعی توانمندسازی جامعه محلی

 مشارکت جامعه محلی ارتقای مشارکت محلی

 

 ارتقای ظرفیت سکونت

 اعیان سازی محدوده ها

 محدوده های شهری فرهنگی

3 
 کالبدی

 

 توسعه محالت اصالح ساختاری زمین طرح جامع فضایی یکپارچه

 شهر فشرده و متراکم ارتقای کیفیت ساختمانها افزایش حمل و نقل عمومی

افزای  حمل و نقل محلی )پیاده و 

 دوچرخه
 ارتقای کیفیت ساختمان ها ارتقای زیرساخت های شهری

 یارتقای نظام حرکت و جابجای ایجاد سکونت محلی
 Gatedمحالت دروازه مهاجران  )

Communities) 

 محیطی 4
 پایداری شهری ارتقای منظر شهری پروژه های طراحی محور

 افزایش  فضاهای سبز شهری ارتقای کیفیت محیطی ارتقای منظر شهری

 سایر 5
 احیای مرکز شهری - انطباق با شرایط مالیکین

 ریزمجلب توجه تو - برنامه بیست و پنج ساله
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که میتواند  از مهم ترین شرایط تحقق بازآفرینی شهری، تامین بودجه کافی برای این امر است.    امین بودجه:ت

ستراتیژی موحر از   شارکت مردمی        با طرح ا صی و نهاد های م صو شارکت نهادهای دولتی، نهاد های خ طریق م

 تامین گردد.

حسظ فرایند بازآفرینی، عامل اصلی در بازآفرین شهری است و موجب سازمان بخشیدن به همه       حفظ فرایند:

 )همان(عوامل باال و در طول یه محور میشود. 

 عامالن درگیر در فراین بازآفرین شهری ۱4-۲

شارکت، در              با صلی م سایی عوامل ا شنا ست.  شارکت عام ن درگیر در این فرایند ا شهری نیازمند م زآفرین 

تجدید حیات از اهمیت باال برخوردار اســت. بخش عمومی، بخش خصــوصــی وگروه های داوطلب، عمده ترین 

 عام ن درگیر در بازآفرین شهری هستند.

های محلی و شــهرداری ها اســت. دولت های مرکزی این بخش شــامل دولت مرکزی و دولت  بخش عمومی:

ســتقیم در بازآفرینی شــهری ایسا میکنند. آنها با اتخاذ ســیاســت ها و راهبرد های ک ن، در کی عملی   نقش م

سریع این امر       سازمان های محلی جهت ت شهری بوده و ابزار های قانونی و مالی را در اختیار  نمودن بازآفرین 

سط دولت های م       شده تو ست ها و راهبرد های تدوین  سیا سط متولیان محلی   قرار میدهند. قوانین،  رکزی، تو

 امور شهری با برنامه های اجرایی و عملیاتی رهگیری میگردد.

صی:   صو شهری در ارتباط بوده و قادر به      بخش خ ست که با امر بازآفرین  شبکه های ا این بخش در برگیرنده 

ع بازگشــت ســرمایه به قســمت های دچار افت اقتصــادی هســتند. این شــرکت ها شــامل خرده فروشــی، توزی

 کنندگان کاال، شرکت های خدماتی و مالی اند.

(: نقطه شروع برای ظهور رویکرد بازآفرینی شهری، وجود   NGOSگروه های داوطلب و سازمان های ییر دولتی) 

ستساده از آنها      نیاز های قانونی برای افراد است. اطمنان عموم افراد از محترم شمردن عقاید و ایده های آنها و ا

ــمیم گیری ــمار می آید. رویکرد بازآفرینی نیاز به این دارد که در  در تص ها، از نکات مهم در این رویکرد به ش

شی از یه             صورت بخ صی را ایجاد مینماید و یا به  صو شرکت های خ سازمان های ییر دولتی و  بین مردم، 

 )همان(راهبرد بلند مدت بین حکومت و مردم ارتباط برقرار مینماید. 

 بازآفرین شهریعناصر کلیدی  ۱۵-۲
شهری در فرایند            سعه  صر کلیدی و محرک تو شهری چندین عامل را به عنوان عنا شگران  شمندان و کژوه دان

 بازآفرین شهری معرفی میکنند که در ادامه به برسی برخی از آنان میپردازیم.

 مداخله های راهبردی ۱-۱۵-۲
شهری، ایجاد بنا های معتبر  سیع کیرامون آن برای ارتقای  از مهم ترین راه های بازآفرینی  ، همراه با تبلیغات و

محیط شهری میباشند. در حالی که این نوع ساخت وساز به منظور رونق بخشی به شهر یا به عبارتی ایجاد بنا       

های مهم و نشانه های شهری مستلزم طراحی به معنی طراحی معمارانه است. اما کروژه مورد نظر مرکبی برای 

ــهری ک ــت میان کروژه های که معماری بزرگ  تغیر محیط ش ــوب میگردد. بنا براین الزم اس یرامون خود محس
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تلقی میشــوند و آنهایی که راهبرد های برنامه ریزی و طراحی شــهری برای بازآفرینی به کار بســته میشــوند،  

 تمایز قایل شد.

 مشارکت اجتماعی ۲-۱۵-۲
ــارکت گروه های اجتماعی، یکی دیگ  ــتساده از مزایای مش ــوب  اس ــهری محس ــر کلیدی بازآفرینی ش ر از عناص

ضوع           صرفًا این مو شهری،  سازی اجتماع در طراحی و برنامه ریزی  ست راهبرد های در گیر میگردد. بدیهی ا

صورت         ست نقطه آیازی را برای خود به  شاوره کنند، بلکه گاهی ممکن ا ست که اهل حرفه با مردم عامه م نی

دم را در فرایند بازســازی، دخیل ســازند. درگیرســازی اجتماع، همچنین ابتکار عمل تشــکیل دهند و کام ً مر

 ) همان (نسبت به سیر تحولی و تکوین کروژه در چارچوب اط عات و آموزش و نیز مشاوره حساو است. 

 ربری مختلط و سرمایه گذاری مختلطکا 3-۱۵-۲

طرحها، عامل دیگری در موفقیت طرح      گنجانیدن منابع مالی مختلط و متساوت و آمیزه این از کاربری ها در        

( برای اولین بار بر اهمیت این دو عنصــر اشــاره نمود. ۱۹۸4های بازآفرینی محســوب میشــود. جین جیکوبز )

منظور از این مبحث آن میباشــد که آمیزه کاربری ها، نظارت و مراقبت شــبانه روزی فضــاها و تراکم عابران را 

نیت را در فضاهای شهری افزایش میدهد. از این طریق سرزندگی بافت     تظمین میکند و به این وسیله حس ام 

 های محروم و فرسوده چه از نگاه بصری و چه از لحاظ کارکردی، ارتقا کیدا میکند.

 گذشته حفظ تداوم با 4-۱۵-۲

درحالیکه در بازآفرینی شهری، منظور حساظت از میراب گذشته، مانند طرح های حساظتی نیست. حسظ تداوم     

ا گذشته بخش مهمی از طرح موفقیت آمیز بازسازی به شمار میرود. منظور از برقراری کیوند با گذشته عبارت   ب

ــت از افزایش دامنه محس هویت و تعلق به مکانش، افزایش حس تعلق به بنا های جمعی و ارتقای آنها از           اسـ

 نگاه کالبدی و کارکردی میباشد.

ها و معابر شهری: فرصت اص ح مجدد و الگوسازی دوباره مسیر ها   ایجاد یکپارچگی در اص ح شبکه دسترسی 

ــر    ــهری یا به عبارتی ایجاد یکپارچگی از طریق افزایش نسوذکذیری، یکی از عناص ــال ها در یه بافت ش یا اتص

سیله عابران کیاده یا              سی فزیکی را به و ستر صال های کالبدی نه تنها د شد. ات شهری میبا کلیدی بازآفرینی 

 همان(فراهم میآورند، بلکه تقریباً به معنای واقعی کلمه، افق و منظر شهری را وسعت میبخشد. )سواره 

 کاربرد ایده بازآفرینی شهری ۱۶-۲
شورهای               ست. در ایلب ک سته ا شور واب سعه هر ک سطح تو شهری به  درحقیقت به کارگیری ایده بازآفرینی 

سازی       شهر، باززنده  شرفته، هدق، ترویج بازگشت به  شهری، احیا فعالیت در یه زمینه با رقابت بین  کی مراکز 

المللی و تکمیل تشــکی ت اقتصــادی به منظور بهبود ســازماندهی کیسیت محیطی که تا حد زیادی به ســمت 

ساخت ها               ساده مرمت یا توانبخشی زیر شکل  سازی از  صر  ست. ع وه برآن، معا شمند عمل میکند، ا شد هو ر

ساخ      سات کهنه و زمین های  سی شدن          تا شهری، نو  ساختار دهی مجدد بافت  سوی  شده، درآمده و به  ته 

شارکت افراد             شتر و م ساوی حقوی بی شتر اجتماعی و ت شهری به دنبال فعل و انسعاالت بی سیمای  صادی،  اقت

ــهری،   ــازی ش ــر س ــت. امروزه معاص محلی و یکپارچگی حرفه ای و اجتماعی در یه زمینه چند عملکردی اس
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شهری زمینه اجرا و           بخشی یکپارچه ای از   ست و از زمان که قلمروهای  سطح ملی ا شهری در  ست های  سیا

ست که به        ست. این بدان علت ا ستند، به فعالیت جدیدی مبدل گردیده ا ستراتژی های مورد نیاز ه آزمایش ا

شهر ها، مبارزه علیه          صورت نظری به کراکنده گی  شد که به  سعه کایدار میبا صول تو  تدریج در حال اجرای ا

ــاره دارد. این فرایند به   ــ مت عمومی و نیز کیش گیری از مخاطرات تکنالوژیکی و طبیعی اش آلوده گی ها، س

درک کیچیدگی های شهری کمه میکند. باز آفرینی شهری ورای اهداق بلند کروازانه نوسازی، هدق تعریف نا  

ست.         سازی ا شهری و روش نا معین و اقدام گرای باززنده  سعه  تاکید بازآفرینی همواره بر بلند   شده و کلی تو

ساوی               سیدن به ت سازی در کی ر صر  شد. ع وه بر این معا ستراتژیه میبا شتن چهارچوب ا مدت اهداق و دا

شهری           ست های  سیا سازی بخش یه کارچه ای از  صر  شد، امروزه معا شارکت محلی میبا حقوی اجتماعی و م

ستراتژی های مختلسی را در قلمرو    های شهری و بافت های فرسوده به اجرا می گذارد.     در سطح ملی است و ا

( Robert s & sykes ,5000: 44- 22) 

 رویكرد بازآفرینی شهری برای مداخله در بافت های فرسوده شهری ۱۷-۲

شور های            سیاری از ک ضوع مهم و جدال آمیز در ب شهری تبدیل به مو ست که کدیده افت  بیش از یه قرن ا

دی از یه سو با مشکل فرسوده گی نواحی شهری و از سوی دیگر با گسترش جهان شده است. نسل های متما

شهرها، تشکیل سکونت گاه های ییر رسمی و شکل گیری نواحی کهنه و فقر نشین با کیسیت محیطی کائین         

و فارغ از ساز و کار های هدایت کنترول شهری روبرو بوده اند. فرسوده گی یکی از مهم ترین مسائل مربوط به     

ضا  سوده گی عامل            ف شود. فر سب و بی قوارگی می  سازمانی، عدم تعادل، عدم تنا ست که باعث بی  شهر ا ی 

شهری روزه مره ای کمه می          شکل گرفتن حیات  شهری و  صلی که به زدوده خاطرات جمعی، افول حیات  ا

صادی، اجتماعی و          سانی، مالی، اقت سرمایه های ان شهری نیز،  سوده و کهن  فرهنگی در کند. در بافت های فر

معرض خطر ناشــی از حوادب ییر مترقبه قرار دارد. در این باره توجه به حسظ یا ایجاد بالقوگی های کالبدی و  

سازه ها با توجه به الگوهای معماری معنادار و نیز کیسیت ساخت      سوء و ایجاد مجموعه ای از  کارکردی از یه 

ــت. به تعبیری،    ــب، از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـ ــهری در بافت های   مناسـ برای آنکه جریان بازآفرینی شـ

فرسوده شهری معنا شود میباید معیار های کیسی بسیار دقیقی برای طرح های کیشنهادی وضع شود و شرایط     

ــته   ــتساده طوالنی مدت داش ــهری در بدعد زمان هم قابلیت اس کدید آید که خروجی فرآیند کدیده باز افرینی ش

ــد و هم از رهگذر این اســ  ــهر ها  باش تساده با تکیه بر کیسیت های اولیه به تدریج خود به میراب فعال برای ش

شهری، وزارت علوم تحقیقات      سان، راهکار ها جهت بازآفرینی بافت های کهن  سا مبدل گردد. )رجانی، زارعی، 

 (۱۳۹۲و فناوری، 

 روش یا میتودولوژی .3

به تعاریف مبانی نظری و عمومیات و دررابطه به  تحقیق به صورت توصیسی و تحلیلی میباشد. زیرا که ابتدااین 

بافت کهن، هویت بافت و یژگی های محله کرداخته شده. بعد با استساده از حاصل تحلیل آماری و نمونه گیری    

موارد یاد شده به ارایه راهکارهای موحر مشارکت مردمی، ارتقای حس تعلق خاطر ارایه میشود. درنهایت معاصر 

شت میزان حوزه عملکرد بازآفرینی نهایت مداخله و اهداق این تحقیق خواهد بود. نوع  سازی بافت با در  نظردا

تحقیق از نوع آموزشی بوده و جمع آوری اط عات از طریق مطالعات کتابخانه ای مطالعات میدانی بوده. و ابزار  

ین تحقیق از طریق مطالعات  این منابع  مختلف مانند کتب، مقاالت، کایان نامه ها و ییره. طرح های توســـعه ا



 

– 13 –   

شد. کس از          شاهده میبا صاحبه با و ک ی گذر و م سشنانامه، م ساحه چنداول و توزیع کر عمیق منابع در رابطه 

 SWOTو مدل  KMO2 ،PERT3توسط تحلیل  SPSS1تعین معیار ها و حجم آمار تحلیل با بهره گیری از برنامه 

 هند داد.اتحلیل های تحقیق را تشکیل خو

 )قلمرو تحقیق( حوزه مداخله ۱-3

 لمرو جغرافیایی تحقیقق ۱-۱-3
ولیه شــکل این تحقیق واقع در ناحیه اول شــهر کابل بوده که از لحاظ قدامت جزء هســته امحدوده مطالعاتی 

سمت جنوب         شمال توسط دریای کابل، از  ساحه مورد مطالعه از طرق  شهر کابل محسوب میگردد.  به  گیری 

اضی   ه، از طرق شری توسط سرک تکیه حانه عمومی و از طرق یرب توسط سرک باغ ق      وسیله کوه شیر درواز  

 احاطه گردیده است.

 قلمرو موضوعی تحقیق ۲-۱-3
ــی قلعه هزاره  ــرک ها، کنار دریا و محدوده رهایش ــهر مانند س ــای عمومی ش های   این تحقیق در محدوده فض

سوده، ارتقای فرهنگی،  صادی  چنداول در زمینه بازآفرینی بافت فر و راهکار های   ارتقای ظرفیت های بالقوه اقت

 مشارکت مردم و نهاد های خصوصی صورت گرفته است.

 فرایند عمومی تحقیق ۲-3
رســی  مطالعه و تحقیق بازآفرینی بافت فرســوده چنداول طی شــش مرحله تکمیل گردیده اســت. مرحله اول ب

ــت. مرحله دوم مبانی     کلیات تحقیق بوده که در این مرحله مطالعات کتابخانه ای          ــورت گرفته اسـ ظری نصـ

لعات میدانی را نیز   تحقیق را دربر دارد و در این مرحله از دامنه تحقیق مطالعات کتابخانه ای فراتر رفته و مطا         

ه تعقیب شامل میشود. در مرحله سوم در مورد حالت موجوده ساحه مورد مطالعه، شناخت حاصل گردیده که ب

سته    ست آمده د شده مرحله چهارم تحقیق را       اط عات بد سته بندی  ست. تحلیل اط عات د شده ا به  بندی 

شنهادی  خود اختصاص داده است. نظر به تحلیل داده ها و اط عات تنیجه گیری صورت گرفته است. طرح کی     

ــتراتیژی تطب   ــت. در آخر اس ــت تحلیل و نتیجه گیری در مرحله کنجم ارائه گردیده اس یق طرح با درنظر داش

در نمودار  رینی بافت فرسوده و تاریخی چنداول در مرحله ششم تحقیق آمده است. فرایند عمومی تحقیق    بازآف

 زیر تشریح گردیده است.

 یافته های تحقیق .4

 عمر بنا  ۱-4
ط فزیکی و کالبدی ساحه میباشد. مطابق داشته های که    عمر بنا یکی از مهم ترین فاکتور ها برای مطالعه شرا 

ساحه چنداول نظر به کارامیتر عمر بنا قرار         ست بنا های  سش نامه بدست آمده ا شاهدات و تحلیل کر نظر به م

                                                   
 نرم افزاری برای محاسبه ازالعات آماری میباشد 1

2 Kai ser  Meyer  Ol ki n. 
3 Programe Eval uat i on and Revi ew Techni que. 
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شود.    سته بندی می ساحه دارای عمر بین    31زیر د صد بنا های موجود در  شد که اکثر    25الی  5فی سال میبا

فیصــد بنا های   26و یه تعداد قابل م حضــه ای آن بناهای با کاربری مســکونی میباشــد. این بنا ها تجارتی 

ساحه دارای عمر بین   سکونی       50الی  25موجود در  شد که در میان این رقم اکثریت آن واحدات م سال میبا

های موجود  فیصد بنا  38.8میباشد که این واحد های مسکونی اکثراً فرسوده شده و نیاز مبرم به مرمت دارد.     

شتر از   شد.          50دارای عمر بی شده در آن از مواد محلی میبا ستساده  صالح ا صد نمرات   4.23سال بوده و م فی

ستساده باز مانده          سایش تخریت و از ا شد که یه تعداد آن در مرور زمان به احر فر ستساده میبا خالی و بدون ا

 است.

 معابر عرض ۲-4

از شاخص های میباشد که دسترسی به شریان های اصلی شهر یعنی           میزان برخورداری از سطوح معابر یکی  

صلی که عبارت از جاده میوند و              سته معابر ا سه د ساحه به  سازد. معابر این  سپورتی را مقدور می شبکات تران

سرک تکیه              سازد که به نام  صل می صلی را به هم و سرک ا شد و معابر فرعی که این دو  ضی میبا سرک باغ قا

ساحه دارای         خانه عمومی ی شد. معابر داخلی  ساحه میبا سومی معابر عبارت از معابر داخلی  شود و دسته  اد می

شد. بنا به کم عرض بودن معابر              3عرض کمتر از  شیده میبا سرکو سمت ها  سیاری از ق شد که در ب متر میبا

 داخلی این معابر قابلیت عبور و مرور موتر را ندارد.

 ساختمانی تراکا 3-4

ساختم   ساجه. و          تراکم  سیم بر تمامی زمین موجود در  سط بنا تس ستساده زمین تو ست از میزان ا انی عبارت ا

)خلیل  تراکم ســاختمانی در مقیاو بنا عبارت اســت از مســاحت زیربنا تقســیم مســاحت تمامی قطعه زمین.

  (۱۳۸۹آبادی، ک نتری، حسین، مرمت بافت های تاریخی شهرها، 

 بنا پایداری 4-4

سی ب، باد، باران و       کایداری بنا  ساختمان در برابر عوامل مخرب محیطی چون زلزله،  ست از مقاومت  عبارت ا

ییره. یکی از شاخص های تشخیص بافت های فرسوده میزان کایداری بناهای موجود در بافت در مقابل عوامل    

 فوی الذکر میباشد. کایداری بنا و ساختمان وابسته به کارامتر های زیر میباشد.

ساختمان و                   عم شده در  ستساده  ست از مواد ا ساختمانی عبارت ا صالح  ساختمانی، م صالح  ساختمان و م ر 

ساختمان های موجود در چنداول از نگاه مصالح ساختمانی به کنج دسته تقسیم میشود. دسته اول عبارت از          

ین ساختمان ها اکثراً  سال است. مصالح استساده شده در ا      30ساختمان های میباشند که دارای عمر بیشتر از    

ساحه            ساختمان ها در  سته  صدی این د شد. فی سنگ میبا شد.     12خشت خام، گل، چوب و جغله  صد میبا فی

سال میباشند. مصالح استساده شده در        30تا  20دسته دوم عبارت از ساختمان های میباشند که دارای عمر    

صدی       شد. فی شت کخته، چوب، و گل میبا ساختمان ها اکثراً خ ساحه     این  ساختمان ها در  صد    8این نوع  فی

شند که دارای عمر           ساختمان های میبا سوم عبارت از  سته  شد. د صالح        20الی  10میبا شند. م سال میبا

استساده شده در این ساختمان ها اکثراً سمنت، آهن، خشت کخته و خشت خام میباشد. فیصدی این دسته از           

الی   5چهارم عبارت از ساختمان های میباشند که دارای عمر   فیصد میباشد. دسته     48ساختمان ها در ساحه   

شده و یه تعداد محدود           10 ساختمان های تجارتی تازه اعمار  ساختمان ها که اکثرا  شند این نوع  سال میبا
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ساختمان های رهایشی میباشند دارای مصالح ساختمانی سمنت، خشت کخته، آهن و آهن کانکریت میباشند.      

ساخ   شد          22تمان ها فیصدی این نوع  سال ویا کمتر از آن میبا سته کنجم دارای عمر کنج  شند و د صد میبا فی

شرایط   فیصد ساختمان های ساحه را تشکیل داده و مصالح ساختمانی آن اکثراً مصالح مدرن میباشد.          10که 

ســت دارای محیطی، بنا به اینکه ســاحه چنداول در تقاطع دامنه کوه های شــیردروازه و آســمایی قرار گرفته ا

شرایط خاص محیطی میباشد. جریان هوای گرم ج ل آباد از سمت شری و شمال شری و جریان هوای سرد          

ست. جریان هوای گرم و        ساخته ا سرد مبدل  ساحه را به کلدور تهویه و تبادله هوای گرم و  کغمان از یرب این 

سرد همراه           ساحه دارای هوای  ست تا این  شده ا ساحه موجب  ستان و   سرد در این  با برق باد های تند در زم

سبتًا مرطوب باشد.          ستان باشد. این امر باعث گردیده تا هوای ساحه در اکثر مواقع ن سبتاً معتدل در تاب هوای ن

با در نظر داشــت این امر ســاختمان های اعمار شــده قدیمی در این ســاحه از دیوار های عریا برخوردارمی  

ساختمان ها   شند. دیوار های عریا  ساختمان را از نسوذ هوای سرد و         با سال فضای داخلی  در فصول مختلف 

 گرم نگهداری میکند. به این ساو دیوار های عریا باعث کایداری ساختمان های محل گردیده است.

 بافت بندی دانه ۵-4

فت  دانه بندی ساختمان های این ساحه به صورت ییرمنظم و دارای انکشاق خودسر میباشد. درهم تنیدگی با 

شد.                شوار میبا سیار د شخیص حدود بنا ها ب شد که ت ساحه تا حدی ییر منظم میبا ساختمانی در این  های 

شــرایط محیطی ســاحه باعث گردیده تا مردم این ســاحه به صــورت تجربی جریان های گرم و ســرد هوا را به 

ــاختمان ها در اطراق   ــیله های مختلف دفع نمایند. یکی از این میتود ها اعمار س ــتن وس حویلی و باقی گذاش

ساو دانه بندی       شد. به این ا صست حویلی میبا ضای باز در مرکز آن به  ساختمان های موجود در    80ف فیصد 

 ساحه به همین صورت میباشد.

 SPSSتحلیل اطالعات آماری با توجه به معیار های توسعه پایدار توسط  ۶-4

 (ساحه چنداولتحلیل سطح پایداری در )

ـاخص        ساحه چنداول کایداری در  برای تحلیل سطح  ـ ـی ش ـ ـه بررس ـد             ب ـ ـار بع ـ ـب در چه ـ های منتخ

. اط عات حاصله از طریق مصاحبه بـا   باید کرداختکایــداری اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیسـت محیطـی     

شرح  که به میـدانی جمـع آوری شـده است    مشاهداتی با استساده از مطالعات های سـاکنان محل و برداشـت  

 زیر میباشد.)صسایی کور، مسعود و زارعی، جواد، بازآفرینی کایدار بافت های فرسوده شهری(

 بررسی شاخصهای پایداری اقتصادی  ۷-4

شایل، بار تکسل، نوع شـغل و   افراد هایی چـون جمعیـت فعال،    در بررسـی کایداری اقتصادی محل، شـاخص   

 درآمـد ماهانـه ی ساکنان بررسی شده است. 

 تعداد افراد شاغل  ۸-4

ضرفیت های اقتصادی ب قوه و           شد که  ساحاتی میبا ساحه چنداول از جمله  شده  نظر به معلومات جمع آوری 

بالسعل فراوان را دارا میباشد. یکی از استعداد های اقتصادی این ساحه افراد شایل آن میباشد که در جدول و         

 دیاگرام زیر تشریح گردیده است.
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 نه تعداد افراد شایل در ساحه چنداول، )مأخذ: نگارنده(سرا ۱-4جدول

 میزان درآمد ماهان  ۹-4
رتباط مستقیم با سطح اشتغال و ضرفیت های شغلی و اقتصادی        میزان درآمد ماهانه افراد شایل در یم محل ا 

همان محل دارد. میزان درآمد اقتصادی افراد شایل در ساحه چنداول در جدول و دیاگرام زیر تشریح گردیده       

 است.

 (نگارندهمیزان درآمد ماهانه افراد شایل در ساحه چنداول، )مأخذ:  ۲-4جدول

 بررسی شاخصهمای پایمداری کالبمدی  ۱۰-4
ی مانند سـرانه کـاربریهـا، کیسیــت ابنیــه، طبقــات ســاختمانی، نــوع        های کالبد در ایـن کژوهش شاخص 

 .مصــالح سـاختمانی، مالکیـت و شــبکه دسترسـی محلـه مــورد بررسی قرار گرفته است

 سرانه کاربریها ۱-۱۰-4
ـلی محل   ـ                چنداولبا توجه به نقش اص ـ ـه خ ـ ـت را ب ـ ـب فعالی ـش یال ود  که همواره سکونت در آن بخ

شود که این اراضی  اختصــاص داده اســت، خــدمات کشتیبانی سکونت درصد کمی از بافـت را شـامل مـی          

 مداروعمدتًا در لبه محورهـای کیرامـونی بافت قرار گرفتـهانـد. فعالیـت مـذهبی کـه بـا حضـور مساجد و            

رامـون محلـه استقرار یافتهاند. بر   در درون محله متجلی شده اسـت در نقاط متعددی هـم در درون و هـم کی   

ـان              ـی را نش ـوزه محل ـطوح و زیربنای کاربریهای موجود در ح ـر س ـدول زی ـاو ج ـن اس میدهد.)مأخذ:   ای

 (هنگارند

 

 سرانه فیصدی تعداد متغیر

 

 0.5 50.0 25 یک نفر

 0.32 32.0 16 دو نفر

 0.12 12.0 6 سه نفر

 0.06 6.0 3 بیشتر از سه نفر

 1 100.0 50 مجموع

 سرانه فیصدی تعداد متغیر
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 )مأخذ: نگارنده( سرانه کاربری ۳-4جدول 

 کیفیت ابنیه ۱۱-4
ـتایی، ابنیه در   ـی، تخریبی و فاقد بنا    5در شناسایی بعد کیسیت ایس گروه مشتمل بر نوساز، قابل قبول، مرمت

ــن تقسیم  بندی شده تقسیم ــاو ایـ ــد. براسـ ــدوده از کیسیت   انـ ــن محـ ــی ایـ بندی درصد بسیاری از اراضـ

ــت ایجاد   ایستایی کایین برخوردارند که این امر به دنبال قدمت زیاد  ابنیه و بطور کلی قدمت تاریخی این بافــ

 .شده است

 مصالح ساختمان ۱۲-4
مصالح ساختمان یکی از شاخص های مهم در تحلیل کیسیت بنا میباشد. معموالً در بافت های مرکزی شهر ها       

به  به نســبت عمر ســاختمان ها از مصــالح محلی و به شــکل ابتدایی آن اســتساده صــورت گرفته اســت. اما بنا

فرسایش کالبدی، در مرور زمان استساده از مواد محلی جایگاه خویش را به مواد مدرن داده است. در بافت های  

ضایی محل           صری در دید ف ساختمانی جدید باعث نا هماهنگی ب سب از مواد  ستساده نا منا تاریخی و قدیمی ا

 ل قابل م حظه میباشد.میگردد. مشکل یاد شده در فوی به صورت بسیار ملموو در ساحه چنداو

 (نگارندهمصالح ساختمان )مأخذ:  4-4جدول 

 نتیجه گیری بحث و .5

ستقیما       شنهادی و تطبیق م شکیل می دهد که طرح کی تحلیل اط عات یکی از مهم ترین مراحل  تحقیق را ت

ــورت میگیرد. در این            ــیوه های مختلف صـ ارتباط با میزان دقت تحلیل اط عات دارد. تحلیل اط عات به شـ

( استساده شده است. SPSSنرم افزار )( توسط KMOتحقیق برای تحلیل اط عات آماری از روش تحلیل عاملی )

 سرانه فیصدی مساحه به متر مربع تعداد نوعیت کاربری ها

 

 0.654 65.419 26771 98 رهایشی

 0.122 12.24 5009 27 تجارتی

 0.0123 1.236 506 3 مسجد

 0.062 6.204 2539 9 گدام 

آهن کهنه 

 فروشی
6 

1309 
3.198 0.0319 

 0.0284 2.844 1164 2 صنایع خفیف

 0.0727 7.277 2978 7 ساحات متروکه

 0.0157 1.578 646 5 ساحات خالی

 0.999 99.996 40922 155 مجموع

 سرانه فیصدی تعداد خانوار متغیر ها
 آهن کانكریت 

20 40.0 0.4 

 خشت پخته وآهن
22 44.0 0.44 

 خشت پخته و چوب
6 12.0 0.12 

 خشت خام و چوب
1 2.0 0.02 

 پخسه گلی
1 2.0 0.02 

 1 100.0 50 مجموع

66%
12%
1%
6%
3%3%7%2%

سرانه کاربری ها

رهایشی

تجارتی

مسجد

گدام

آهن کهنه فروشی

صنایع خفیفه

ساحات متروکه

ساحات خالی
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در این زمینه علت انتخاب ســاحه منحیث متغیر اســاســی و متغیر های چون حس تعلق به ســاحه، مشــک ت 

ساحه           سپورتی و ییره فاکتور های دخیل در علت انتخاب  سایط تران ستساده از و ساحه، کایداری بنا، نوعیت ا

شد. و برای تحلیل اط عات مکانی از رو  شت     SWOT) شی تحلیل میبا ست. که با در نظردا ستساده گردیده ا ( ا

سطح             سایی و تاحیرات آنها با بلند بردن  شنا ضعف و تهدید ها  شهری، نقاط  ضای  سازی ف ستراتیژی یکپارچه  ا

 نقاط قوت و فرصت ها، به حد اقل رسانیده شده است. 

 جمع بندی  .6

  هـ ب هرـ ش یهروبی شگسترو  ینـ مز دوـ کمب ألهـ مس دجوو اـ بگ افغانستان خصوصاً شهر کابل بزر شهر هایدر 

دارای  حیانو د،یاز بایر ضیارا زده،با کم ریتجا حیانو ،مسکونی با مختلط صنعتی یبافتها  ،یـــ فقا رتوـــ ص

ــلو نددار دجوو دتعد به و... محیطی یستز گیدلوآ ــت یــ ــفق ناکنوــ  یهرش یبافتهااز  ستهدو د ایبر  طــ

ا  صــورت گرفته اســت که عبارت از بافت های شــهری با کاربری رهایشــی و بافت های شــهری ب یتصمیمگیر

ــورت موحر نبوده و فقط در بعا از نقاط   ــد. که آن هم به ص ــنایع خسیسه میباش حدود و  مکاربری تجارتی و ص

یاخان،  ای خصوصی همچون بنیاد آخاص مرمت صورت گرفته است. مرمت این بافت ها که اکثراً توسط نهاد ه  

ست    و بنیاد بیات، هبیتات صورت گرفته ا شم( (.دیگر نهاد ها  ش به م وکیل ها یل این امر دل د.نقیاو اندک میبا

ست     سیا ست که تا به حال  ستراتیژی مشخص در زمینه مرمت با     آن ا فت  گذاری درست و منظم درقالب یه ا

سمی و   رحالی است که در شهر کابل برع وه بافت های ییر   های فرسوده شهری صورت نگرفته است. این در     

ــیه ای، بافت های ــوده تاریخی و مرکزی نیز به م حاش ــت که از این میان مفرس یتوان به قیاو زیاد موجود اس

شهری مناطق چون، چنداول،  شی،     کوچه بافت های  شوربازار، کخته فرو ، دروازه دهمزنگده افغانان، خرابات، 

شهری        الهوری، قلعه زم شد امر مرمت  ساو آنچه گسته  شهاده و ییره نام برد. به ا سعه از   وان خان، قلعه  تو

رت شهرسازی درون محله یه امر ضروری و حاد میباشد. که در این اواخر ریاست شاروالی کابل با همکاری وزا

سکن  ست      ،و م سیس نموده ا شهری را تا ش   تا در امور بافت های ف اداره تنظیم مجدد زمین های  سوده  هری ر

در  محله چنداول بخشــی از مح ت مرکزی شــهر در قســمت جنوب یربی ناحیه اول قرار و . رســیدگی نماید

ای شهر و ه داخل حصار دیوار کوششی شهر قرار دارد. و به دلیل ساخت سلسله مراتبی خود و در احر رشد حوم       

ت به های داخلی این محله نتوانس مسایه و میدان تنش های شری و یرب و جنگ   مداخ ت های کشور های ه 

شد نماید.  ساکنان بومی آ    کای مح ت دیگر ر سیر نزولی را کیموده بلکه جابجایی  گان  ه ن و بیگانو نه تنها که 

 هویت تاریخی و قدیمی محله را دستخوش تغیرات ظالمانه ساخته است.

مجدد و دوباره سـازی محله چنداول  لذا این تحقیق در کی رویکرد نوین تحت نام بازأفرینی در راسـتای حیات  

اعی و تاریخی آن تمتا بتوان با نو سازی کالبدی و تامین نیاز های ساکنان به حسظ و ارتقای هویت اج   میباشد. 

شهری  .کرداخت آن و همچنین حس تعلق به مکان ست ها       4بدین لحاظ بازآفرینی  سیا شکل کامل و جامع از 

ــارکت م ــوده و   با تاکید برحسظ و یکپارچه و مش ــب جهت مداخله در بافت های فرس ردمی راهکار و ابزار مناس

 سامان دهی آن میباشد.

                                                   
4 Urban regenerat i on 
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Abstract  

In most of Afghanistan’s Cities spatially in Kabul city Land use has many 

problems, so it needs to work on. Furthermore, migration toward cities and 

increasing of population is other problem that must be solved. by passing of the 

time Erosion fabric and Unplanned areas of cities become more and more. Urban 

Regeneration can solve these problems, on other hand Urban Regeneration is 

attained on Culture, Society, Economy, Structure and… of a city. 

Urban Regeneration is a new method for rehabilitation of unplanned and ancient 

area of cities. When Urban regeneration is useful that, Related organizations 

joined together and approve the project. By the end Urban regeneration is an 

active proses for rehabilitation of unplanned areas, erosion and ancient fabric of 

a city. 
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