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  چكيده :

و كالبدي قرار دارند . اين عامل عدم  اقتصادي، اجتماعي ازنظرمحروم شهري ،قديمي هايمحدودهفرسوده اغلب در  هايبافت

 ، پذيريرقابت  معيارهاي، موضوع ماهيت به توجه با پژوهشي روش.هاستآنپويايي  و رونق اقتصادي حيات شهري در 

به لحاظ هدف   واست  مشاهده و مصاحبه از استفاده با پيمايشي تحليلي و – توصيفي روش، پژوهش اين بر حاكم رويكرد

 و اسناد مطالعه هايروش از اطالعات گردآوري در دقت ،  نظري هايپايه تقويت منظوربه اين ، بر عالوه.استكاربردي 

نفر ساكنان بافت فرسوده 200آماري  ينمونهدر ارتباط  گنبدان دوآماري كل شهر  يجامعه.است  شدهگرفتهمدارك نيز بهره 

شرايط تقاضا و  (استراتژي و توان رقابتي ،تحقيق متغيرهاي.بعد از طراحي پرسشنامه با توجه به  تعيين گرديد دو گنبدانشهر 

جويي عوامل مربوط به مشاركت در صرفه:  دهدميمورد پرسش قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان  شدهتعيينتوليد ) شرايط عوامل

درصد ، عوامل دسترسي به نيروي انساني متخصص  79/2با ضريب  نزديكي به دفاتر نوسازي و بهسازي درصد30/3در مقياس 

درصد بيشترين امتياز بين شاخص هاي رقابت پذيري جهت تحقق بازآفريني بافت هاي  82/2ريزي شهري با ضريب برنامه

  شده استهايي نيز ارائهپيشنهاد راهكارها وبدين ترتيب  ؛ فرسوده شهر دوگنبدان كسب كرده اند 

  گنبدان دوشهر  ،پذيريرقابت، ،بازآفريني بافت فرسوده: يواژگان كليد
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  بيان مسئله

 قديمي شهري را در معيارهايي هم چون اقتصادي ، كالبديسنتي، هايبافتاخير  هايدههدر  شهرنشينيتحوالت زندگي 

مناسبي  يزمينه،  دهندميهم  دستبهدستاين عوامل وقتي . با مشكل مواجه ساخته است تجهيزات شهري و...،تأسيسات ،

صورت گرفته  1300فرسوده شهري در ايران از دهه  هايبافت گيريشكلروند .كنندميرا فراهم  هابافت  براي فرسودگي اين

،  بازآفريني  قصدبهتعدادي از بناهاي قديمي  ؛اجتماعي و اقتصادي كشور نيز متحول شد، در اين دوره ساختار سياسي است .

  تخريب شدند .  نوسازي و..

دچار افول عملكردي و نيازهاي فعلي شهروندان نبوده معضالت پاسخگوي ،فرسوده به خاطر مشكالت هايبافت اگرچه

 روازايناخير است ،  هايدههفرا روي شهرهاي ايران طي  هايچالش تريناساسييكي از  فرسوده هايبافتوجود  . باشندمي

  .اندكردهتوجه بافت فرسوده در ايران  يمسئله، برنامه ريزان و مديران شهري به 

در  به مناطق مخروبه شدنتبديلفرسوده در حال  هايبافت، شهر  در مناطق ديگر رويهبي وسازهايساختدر حال حاضر با 

مسئولين شهر را به اين فكر  ؛  قرارگرفته موردتوجهفرسوده شهر  هايبافت  اخيـر هايسالاگرچه در .باشندميشهر  اين

احيا و نوسازي بافت  درروندمشكالتي كـه  غيرازبه انديشيد . ايچارهراجـع به اين مسئله  ترسريعهرچه ؛ واداشته است 

 توانمياز اين جمله ؛ كندمياين منطقه را تهديد  ساكنينخطراتي نيز همواره جان . كنندمياخالل ايجاد شهردوگنبدان  فرسوده

در هر  ريزيبرنامهنظر به اينكه ،  الذكرفوقتوجه به موارد  با .بودن اين منطقه در برابر حوادث طبيعـي اشاره كرد مقاوم نابه 

 ، لذا در  دارد يتحليل موضوع بستگ  نحوهنيز به  ريزيبرنامه نحوه ؛استدقيق آن موضوع ،مستلزم شناخت صحيح  ايزمينه

  .است موردتوجه پذيريرقابتبا تأكيد بر رويكرد  گنبدان دوفرسوده شهر   هايبافتبازآفريني    باهدف،  اين پژوهش

  اهميت و ضرورت تحقيق

خاصي  يهايژگيوبا  هاآن از و  در نگهداري الزم يگذارهيسرمابه علت گذشت زمان و عدم ، فرسوده يهابافتبدين ترتيب 

و باال  يطيمحستيزمشكالت  زير بنايي مناسب ساتيتأس، فقدان  عدم دسترسي به درون بافت:شامل موارد  ؛مواجه هستند 

، سرانه كم  در برابر زلزله يريپذبيآس،  فقر و محروميت  ، گذران اوقات فراغت كمبود امكانات  ، بودن حجم آلودگي

 ) 2 :1385و معضالت اجتماعي (عندليب،  يناامن،  دوامكم،تراكم ساختماني  (تراكم باالي جمعيت) جمعيت زياد، خدمات

  .رسديماست ،  بازآفريني آن ضروري به نظر 

شهروندان به ديگر محالت  كهيطوربهذهني شده است، يزدگپسدچار فرسودگي و  دو گنبداناز طرفي ديگر محالت شهري 

در كاهش  اگرچه  فرسوده يهاسكونتگاهندارند .  سكونت  براي   قبولقابلوضعيت كالبدي .كننديميا مناطق شهري مهاجرت 

ادي و كالبدي جز اين اجتماعي هم چون افول همبستگي ساختار اجتماعي ، اقتص بروز مسائل،اعتقادي انساني، يهاارزش

بين  يريپذرقابتمناسبي براي ايجاد  يبسترساز توانيم گنبدانودشهر  فرسوده  يهابافت  بازآفريني  بنابراين بامسائل است .
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مزيت رقابتي ،  ءارتقا يهاتيمحدوددانش فني ، رفع  يمجدد ، توسعه اقتصادي ، ارتقا يگذارهيسرمامحالت شهري ، با 

  و... را فراهم آورد .  يوربهرهارتقاي 

  اهداف و سئوال تحقيق

  شناسايي معيارهاو شاخص هاي اثرگذار رقابت پذيري در بازآفريني بافت هاي فرسوده شهر دو گنبدان

  فرسوده شهر دوگنبدان اثر گذار است؟كدام معيارها و شاخص هاي رقابت پذيري در بازآفريني بافت هاي 

  مباني نظري و پيشينه تحقيق

  1بافت شهر

) . 1383سازد (عبدالهي، يمرا مشخص » بافت شهر «دهنده شهر ،يلتشكين اجزاي تركوچكشكل ، اندازه و چگونگي تركيب 

  نامند .يمرا بافت شهر  است نامنظمنوع چيدمان  شهر و كالبد شهر كه منظم يا  

دهنده  شهر نيز در ميزان مقاومت شهر يلتشكين اجزاي تركوچكهر شهر يا همان شكل ، اندازه ،  چگونگي تركيب   بافت

توان گفت  بافت منظم  و نامنظم بسته به نوع يم مثالعنوانبهخواهد بود .  مؤثردر برابر تهاجم نظامي و ديگر  بالياي شهري 

وادث مختلف شهري واكنش هر نوع بافت شهري در هنگام وقوع ح هرحالبهپذيري متفاوتي برخوردارند . تهديد ، از آسيب

ي و حتي اسكان موقت ، دخالت سازپاكي ، در چگونگي درسانامداهاي گريز و پناه گيري ساكنان ، در امكانات يتقابلدر 

يافته توسعهديريت بحران نيز مختمان بلكه در طراحي شهري و در در طراحي سا تنهانهها يژگيوير اين تأثمستقيم دارد . دامنه 

 ) .1384و حائز اهميت فراوان است (نشريه نظامي، 

  بافت فرسوده شهري

سودگي كالبدي و همچنين شود ؛ كه به دليل فرهايي از محدوده قانوني شهرها اطالق ميبافت فرسوده شهري به عرصه

ها به اند ؛ از ارزش مكاني محيطي و اقتصادي نازلي برخوردارند . اين بافتپذير شدهبنبودن از خدمات شهري آسيبرخوردار

هاي بافت .)67: 1386،ها وجود ندارد (حبيبي و همكاران ها امكان نوسازي و بهسازي در آندليل فقر ساكنين ، مالكين آن

هاي ناشي از فقدان برخوردارند ؛  گاهي آلودگيفضايي غيربهداشتي نازل ، محيطيزيسترسوده معموالً از كيفيت محيطي،ف

هاي فرسوده  شمار ساكنان غيربومي شود . غالباً در بافتها ديده ميآوري زباله در آنهاي سطحي و جمعسيستم فاضالب ، آب

اد ، انواع سكونت غيرمجاز ، نسبت باالي استيجاري ، تركيب غيرمتعارف ، شيوع اعتيهاجر از ساكنان اصيل بيشتر است.و م

 هاي فرسوده استهاي اجتماعي بافتويژه براي كودكان و بانوان، از ويژگيناامني، بهرفتاري ، بزهكاري ،  هايناهنجاري

 باارزشو اكنون نيز صدها عنصر  اندبودهمسكوني شهرها  هايمحلهو بهترين  ترينمهمروزگاري ،قديمي شهرها هايبخش.

، ، در بافت قديمي شهرها داير هستند روند ميبازارها كه قلب اقتصادي و اجتماعي شهر به شمار .وجود دارد هاآنشهري در

                                           
1 Urban Texture 
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سرزندگي فضاهاي عمومي و رفتارهاي مذهبي به چشم  ، اجتماعي  ط، تراكم رواب مردم وجوشجنب هاآنهنوز در 

  ،  شامل موارد زير است : قديمي شده  بافت شهري در بخش ازكارافتادنليكن چند اتفاق مهم موجب فرسودگي و .خوردمي

شهر و جايگزيني  هايبخشوني بافت قديمي به علت انتقال جمعيت اصلي از اين بخش به ساير تغيير سيماي مسك -الف

  ، و همچنين فزوني تراكم سكونتي در واحد مسكونيغيربومي  ،اجتماعي مهاجر  هايگروه

 توسعهمركزي شهري و ضرورت  ناحيه ،به دليل كمبود فضا در و كارگاهتغيير كاربري واحدهاي مسكوني به انبار  -ب

  ،  واحدهاي تجاري و خدمات جانبي

  .)113-124، 1380 ،ي(ابلق است بنايي و تأسيسات زير ارتباطي  شبكه تنگناهايمشكالت دسترسي و  -ج

  

  ي بافت فرسوده با بافت معموليهاتفاوتمقايسه  -1جدول 

 )1396منبع : (نگارنده، اقتباس از جهانشاهي،

  هاي آنيژگيوبافت فرسوده و 

اند از : فرسودگي كالبدي ، عدم دسترسي به درون بافت فقدان تأسيسات زيربنايي ، مشكالت هاي فرسوده عبارتويژگي بافت

پذيري در برابر زلزله ، ، گذران اوقات فراغت ، آسيبمحروميت كمبود امكانات ،باال بودن حجم آلودگي فقر ، محيطيزيست

هاي ) . در كل از ويژگي27: 1382سرانه كم خدمات ، تراكم باالي جمعيت ، ناامني و معضالت اجتماعي است (جهان شاهي، 

  توان به موارد زير اشاره نمود :بافت فرسوده مي

سال  50باشند ، يا اگر در سال مي 50ها داراي قدمتي بيش از نه بافتگوها در ايندرصد از ساختمان 80عمر ابنيه : بيش از -1

ها ها از ظاهر ساختماناي كه غيراستاندارد بودن آنگونهشده باشند ، فاقد رعايت استانداردهاي فني الزم هستند ؛ بهاخير ساخته

 اي با شدت متوسط را ندارند ؛هها عمدتاً قدرت مقاومت در مقابل زلزل.ابنيه اين بافت تشخيص استقابل نيز

 200طور متوسط كمتر از ها بهها عمدتاً ريزدانه بوده و مساحت عرصه آنبافتگونه بندي : ابنيه مسكوني واقع در ايندانه-2

 مترمربع است؛

  فرسودهبافت   بافت معمولي

هر يك از مالكين به خواست خود اقدام به نوسازي ملك خود 

  .كنديم

  .شوديمي و مديريت زيربرنامهمتمركز  صورتبهاقدامات نوسازي، 

  يابد. ) بايد اتماممدتانيمنوسازي، در مهلت معين (كوتاه يا   امري جاري و تدريجي است و مهلت معين ندارد. وسازساخت

  .دهديمقرار  موردنظرنوسازي بافت فرسوده، كليت ناحيه را   .شوديم جزئي انجام صورتبهو  هاپالكجديد، در  وسازساخت

  است. موردنظردگرگوني كل بافت   نيست. موردنظردگرگوني كل بافت 

  اقتصادي آن است.اجراي طرح در بافت فرسوده بسته به توجيه   اجراي طرح در بافت معمولي نياز به توجيه اقتصادي ندارد.
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آهن بدون رعايت  ،خشت ،آجر ،چوب و يا آجر و ها عمدتاً از انواع خشتيگونه بافتكاررفته در ايننوع مصالح : مصالح به-3

 اي است؛اتصاالت  افقي ،  عمومي مطلوب و فاقد سيستم سازه

  هاي فرسوده يك يا دوطبقه هستند ؛عداد طبقات : اكثر ابنيه در بافتت-4

اند؛ از ساختاري نامنظم برخوردارند ؛ هاي فرسوده كه عمدتاً بدون طرح قبلي ايجادشدهها : بافتوضعيت دسترسي-5

متر بوده و  6بست يا با عرض كمتر از اي كه اكثر معابر آن بنگونهرو است ، بهها عمدتاً پيادهموجود در آنهاي دسترسي

 ها كم است ؛ضريب نفوذپذيري در آن

ها فضاهاي باز هاي فرسوده به لحاظ برخورداري از خدمات زيرساختهاي شهري : بافتوضعيت خدمات و زيرساخت-6

  ) .22: 1386ودهاي جدي است.(جمال، و سبز عمومي دچار كمب

  ي فرسوده هابافتلزوم شناسايي  و معيارهاي تعيين 

اند .  با مرور زمان و تغيير وجود آمده شده كه جهت عملكرد خاصي بههايي تشكيلشهر نيز مانند موجود زنده ، از بافت

هاي زنده نده ، با تجديدشوندگي سلول ، از مرگ بافتگونه كه در موجود زميرند ؛  اما همانعملكردشان ، فرسوده شده يا مي

هاي شهري نيز ، بايد با شناسايي(گام اول) ، به تجديدشوندگي سلول و براي جلوگيري از مرگ بافت،شود جلوگيري مي

متوسط هاي  شهرهاي هاي فرسوده آن، تكيه كرد. امروزه وجود مناطق فشرده و فرسوده شهري ازجمله واقعيتبازسازي بافت

هاي گيريكه بر تصميمطورياند.بهو بزرگ كشور است كه به همراه خود ، مسائل ، مشكالت و نيازهاي خاصي را ايجاد كرده

راهكارهاي مناسب براي باال بردن شرايط بهبود شرايط و هاي آنان  به مديران شهري اثرگذار بوده  و بخش مهمي  از فعاليت

به همراه ،)فشردگي جمعيت در فضاهاي تنگ و فقيرانه Wang  2007, 737افته است (   يزندگي در اين مناطق اختصاص

رشد جرم ،جنايت ،افزايش .اقتصادي و فرهنگي انجاميده است ،هاي اقتصادي , به تمركز  فقر و محروميت اجتماعي نابرابري

هاي اجتماعي ، نتيجه طبيعي روند قطبي شدن مناطقي  با بافت فرسوده  و مناطق ديگر شهر بوده ميزان بزهكاري ، ناهنجاري

كند كه پيش از هرگونه اقدام در رابطه ايجاب مي،هاي مرتبط با امر نوسازي و بهسازي شهري است . امكانات و منابع سازمان

ها و معيارهايي ميزان فرسودگي مناطق مختلف شناسايي و سپس براي اي فرسوده يك شهر ، بااستفاده از شاخصهبا بافت

اي براي آن كه برنامهكوهن معتقد است كه هيچ ساختماني نبايد قبل از آن=بندي شوند . گذاري اولويتهرگونه اقدام سرمايه

) ، بنابراين 67 :1384گويد (ديوانيان ، نام مي "هاي تخريب سياست "ن و قلمرو اش وجود داشته باشد ، تخريب شود و به آ

ها صورت گيرد .و ي آنشده  همراه با شناسايي  موشكافانهاي از پيش تنظيمهاي فرسوده بايد با برنامهمداخله در بافت

  معيارهاي تعيين بافت فرسوده در ادامه ذكرشده است :

 بنيه آن ناپايدار و فرسوده باشد ؛درصد ا 50يي كه بيش از هابلوك .1

 متر باشد ؛ 6درصد معابر آن كمتر از  50يي كه بيش از هابلوك .2

 )17: 1386باشد (عرب احمدي،  مترمربع 200درصد آن كمتر از  50يي كه بيش از هابلوك .3
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 ي فرسوده هابافتي هاگونه

ترين وجوه اشتراك در  اين تعاريف ناهمگوني و شده است ، كه مهمهاي فرسوده ارائهتعاريف گوناگوني در ارتباط با بافت

راين اساس  باشند . بهها با يكديگر ميهاي اقتصادي ، اجتماعي ،كالبدي و محيطي و تعارض آنيا ناسازگاري شاخص

شده است : هاي فرسوده ، مشتمل بر دوازده قسم است كه در زير به آن اشارهتهاي بافبندي موجود از گونهترين طبقهجامع

  )25: 1391(جهانشاهي، 

  ي تاريخي و ارزشمند،هابافت �

 ي قديمي و كهنه ،هابافت �

 ؛ اندشدهادغامرشد شهر در بافت گسترده  شهري   درروندي روستايي كه هابافت �

 ه شهر ؛ شكل و پراكنده در حاشيه و حوميبي هابافت �

 ديگر ،  پرتنوعهاي يتفعالي با غلبه يك كاربري و كاهش تنوع كاربري از هابافت �

 رشد شهر ، درروندي بسيار گران و لوكس شهري هابافت �

 و فقير و محروم از شغل ، درآمدكمي شهري با ساكنان هابافت �

 هاي صنعتي، كارگاهي  و خدمات فني ،يكاربري شهري آميخته با هابافت �

 هاي ناسازگار شهري ،يكاربربا انواع  جوارهمي هابافت �

 هاي زيرساختي و دسترسي ،يينارساي محروم و متأثر از هابافت �

 هاي محيطي (هوا و زمين) ،يآلودگي شهري در معرض هابافت �

 اجتماعي در معرض جرم خيزي . ناامنو  دارمسئلهي هابافت �

  ي آن بازآفريني شهري و تاريخچه

 مرمت و نوسازي به نگاه سبب به همين.است همراه هنري و علمي،فلسفي هايزمينه همه در بازنگري با ميالدي 1990 دهه

 داشتن نظر در با نگاه اين از ناشي مداخله.گردد مي همراه است دادهرخ پيش هايدهه در آنچه مورد در بازنگري با نيز شهري

 در دستور را امروزي زندگي شرايط با متناسب جديد هويتي متفاوت ،توليد هايدوره تاريخي هويت كردن لحاظ با و گذشته

 نو جوييچاره شهري ، بازآفريني يا شهر سازي معاصر دورها اين در شهري مرمت مركزي مفهوم. است  داده قرار خود كار

 بخشيتوان ،  بهبود كه مفهومي. كند مي پيدا جامع مفهومي شهري مرمت اساس براين.كندمي تدارك شهري دگرگوني فرآيند در

 ديگر بياني به . )1384 حبيبي ،( دهدمي قرار مدنظر را فرهنگي - اجتماعي كالبدي ، اقتصادي ، ابعاد همه كهن ،در هايبافت

 هايدوره تاريخي هايهويت سازيپاك بدون ،  گذشته به نگاه با كه ايمداخله رويكرد نوعي شهري مرمت ،1990  دهه

 پور، حاجي( قرارداد خود كار دستور در را پردازدمي حاضر مردمان شرايط زندگي با متناسب جديد هويت خلق به ، مختلف

حاضر بر پايه توسعه بازار ، كارآفريني ، رقابت بين مناطق ،  ديگر شهرها در سطح ملي   ◌ٔبازآفريني شهري در دوره).18:1386
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عنوان گذاران بههاي با مشاركت سرمايهگذاران داخلي است . بدين ترتيب بازآفريني پروژهو جهاني جهت  جذب سرمايه

ذيري و... در دستور كار قرارگرفته است پهاي جامعهشهري ، اجراي سياستهدفي مشخص براي كاهش جرم و جنايت درون

)Atkinson and Helms, 2007: 61-62هاي موجود دهي مجدد ، ارتقاء سايت). بازآفريني شهري مسيري براي سازمان

 ,Houck, et alاند موردتوجه است (فشار قرارگرفتهريزي جديد و احياي مناطق محروم شهري سابق كه تحتجاي برنامهبه

به ساخت يك شهر  تنهانهيك فرآيند تمركز بر روي تمام عناصر يك منطقه است ، كه  اساساًبازآفريني شهري  ).7 ,2015

در فضاي پايدار شهري منجر  جانبههمه صورتبهبلكه راهكار برابري اجتماعي و رشد اقتصادي كه  ستيزطيسازگاربامح

  ) Mehdipour , Rashidinia, 2013: 178  ( شوديم

  هاي مختلفتاريخي در دوره – فرهنگي ارزشمند يهابافت با مواجهه رويكردهاي -2جدول

 دوره زماني ميالدي 1950دهه  ميالدي 1960دهه  ميالدي 1970دهه  ميالدي 1980دهه  ميالدي 1990دهه 

 نوع سياست 5بازسازي 4سازي باز زنده 3نوسازي 2باز توسعه 1بازآفريني

ي شكلي سوبهحركت -

  از سياست و كاربست ترجامع

ي هاحلراهبيشتر بر  ديتأك-

 يكپارچه

  ي مهم و فراوان توسعه و باز توسعههاپروژه-

  ي اقتدارگرايانه نمادينهاپروژه-

 خارج شهر 6يهاپروژه-

 يباز نوسازتمركز بر -

  نواحي مركزي شهرها

ايش توجه به نواحي افز-

 محروم

بيشتر بر نواحي  ديتأك-

  درون شهر

آغازين  يهاكوشش-

 براي احياء

ي نواحي مخروبه و سازپاك-

با  بلندمرتبهساخت مسكن 

  استفاده از فنون ساخت صنعتي

 هرشتوسعه در حومه -

راهبرد
7 

و 
ت

جه
يگ

ر
ي 

صلي
ا

 

شراكت ميان بخش عمومي، 

 هااجتماعخصوصي و 

  ي محليهادولتكاهش قدرت -

  هاي خاصر بخش خصوصي و نمايندگيتأكيد ب-

 دولت مركزي و بخش خصوصيرشد شراكت -

يي در دولت تمركززدا-

  محلي

به رشد بخش  نقش رو-

 خصوصي

ي تعادل سوبهحركت 

ي هابخشبيشتر ميان 

 عمومي و خصوصي

ملي و محلي در درجه  دولت-

  نخست

دهندگان و پيمانكاران وسعهت-

 بخش خصوصي

الن و ذينفعان 
عام

ي
كليد

 

  ه راهبردياتخاذ ديدگا-

 ايمنطقهرشد فعاليت -

ر بو سپس تمركز  هاتيسادهه، تمركز بر  در آغاز

 سطح محلي

بر  ديتأكدر آغاز دهه، 

ي و امنطقهسطوح محلي و 

بيشتر بر سطح  ديتأكسپس 

 محلي

ي امنطقهپيدايش سطح 

 فعاليت

بر سطوح محلي و  ديتأك-

 هاتيسا

ت
ضايي فعالي

سطح ف
 

عامل بيشتر ميان تأمين ت-

دستمايه از سوي بخش 

عمومي و خصوصي و تأمين 

 خودخواسته دستمايه

  چيرگي بخش خصوصي به همراه

 زينشي دستمايه از سوي بخش عموميتأمين گ-

يدايش قيودي بر منابع پ-

  بخش عمومي

هاي راكت نمايندگيش-

  دولت محلي و مركزي

گذاري ايهرشد سرم-

 خصوصي

هاي دهه ادامه سياست

به همراه تشويق  1950

ي گذاربيشتر سرمايه

 بخش خصوصي

گذاري بخش عمومي به سرمايه

همراه شمول نسبي بخش 

 خصوصي

ي
صاد

تمركز اقت
 

ودياري اجتماع به همراه پشتيباني بسيار خ- تأكيد بر نقش اجتماع

  گزينشي دولت

عمل اجتماعي مبنا و -

 بيشتر 8توانمندسازي

  ت رفاهيبهبود وضعي-

سوي بهبود ركت بهح-

 وضعيت اجتماعي

بهبود مسكن و استانداردهاي 

 زندگي

ي 
محتوا

اجتماعي
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درآمد، توسعه هاي كمأمين مسكن براي گروهت-

هاي آموزشي، گرام تسهيالت ويژه اجتماعات و پرو

 1980تنها از اواخر دهه 

أكيد كالبدي كمتر نسبت به ت-

  1980دهه 

وجه به ميراث گذشته و نگه ت-

 هاداشت آن

  هاي مهم جايگزيني و توسعه جديدپروژه-

 هاي اقتدارگرايانه نمادينپروژه-

تر نوسازي گسترده باز

نواحي شهري قديمي نسبت 

 به قبل

افزايش توجه به بهبود 

 نواحي درون شهر

سازي و ساخت مسكن اكپ-

  پرتراكم در نواحي دروني شهرها

 توسعه پيراموني-

ي
تأكيد كالبد

 

تري از معرفي انديشه گسترده

 پايداري محيطي

زايش توجه به اف- بهبود محيط تر نسبت به محيطرهيافتي گستردهافزايش توجه به 

  محيط طبيعي

گزينشي محيط  بهبود-

 شهري

  منظرسازي-

 حدودي گسترش فضاي سبز تا-

ت
رهياف

9 
محيطي

 

  Roberts, 2001: 14منبع: 

  پذيري و مفاهيم آنرقابت

 اقتصاد مفهوم رد. دارد ارتباط ها بنگاه ساير با رقابت در ها شركت موفقيت با سنتي صورت عرفي و به رقابت پذيري اصطالح

 كشورها اصخ ارزيابي. ظهور كرد المللي بين تجاري روابط ماهيت تغيير با ارتباط در 1980 دهه در اصطالح اين كالن،

 رشد و توسعه يبرا آينده هاي فرصت و اقتصادي پتانسيل ارزيابي براي راهي عنوان به تواند مي آنها پذيري رقابت براساس

 به هك است اين دوم هدف. است شركت سطح در رقابت براي اي پايه رقابت پذيري رويكردهاي هدف اولين. باشد بيشتر

 بين فاوتت دادن نشان براي مورد بررسي قرار گيرد. كشورهاي ملي رقابت پذيري در تغييرات تحليل و تجزيه خالصه طور

 معيارهاي لليالم بين بندي رتبه در رقابت پذيري ارزيابي و سنتي كالن اقتصاد هاي شاخص اساس بر رقابت پذيري ارزيابي

 المللي ري بينپذي رقابت بندي رتبه شناسي روش انتقادي طور به و را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهند كالسيك

  .)Nečadová ،2015: 1169 .(كنند مي ارزيابي را

) كارمند هر ازاي هب درآمد به توجه با( شركت وري بهره رشد به بيشتر) اقتصادي منابع در( سازماني رقابت پذيري كه حالي در

 فرض ضمني طور به رقابت پذيري تئوري. ندارد يكنواختي و واضح تعريف اغلب ملي رقابت پذيري مفهوم است، مرتبط

 شركت خاص عوامل تأثير تحت شدت به بلكه نيست، كشور خاص عوامل اساس بر صرفاً ها ملت پذيري رقابت" كه كند مي

 شود مي تشكيل كشور آن داخل هاي شركت از ملي يك پذيري رقابت كه است اساس اين بر اصلي استدالل. دارد قرار نيز

 اصلي فهومم دو كار، و كسب ي نظريه. شوند شناسايي شوند، مي رقابت پذيري به منجر كه خاصي عوامل بايد بنابراين و

 عوامل بازار، بر بتنيم ديدگاه. منابع بر مبتني ديدگاه و بازار بر مبتني ديدگاه: ارائه مي كند را شركت سطح در رقابت پذيري

 هاي ايده اساس بر عملكرد-اجرا-ساختار فرضيه به و كند مي مشخص رقابتي مزاياي توضيح براي را ها شركت محيطي

 شركت بر ريتأثي بازار يك ساختار كه دهد مي نشان رويكرد اين). Porter، 1981( پردازد مي رقابت پذيري سازمان نظريه

  .)Berger، 2008: 1170( شود مي آنها متفاوت عملكرد به منجر بيشتر كه دارد، آنها رفتار و ها

                                           
9 Approach 
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 دهه اواخر در كه آنجايي از ،مورد بررسي قرار گرفته است  شدت به آكادميك و دانشگاهي منابع در "رقابت پذيري" اصطالح

 مختلف هاي ديدگاه. بر روي آن متمركز شد )Porter 1990؛ Krugman ،1994( سياسي هاي بحث 1990 دهه اوايل و 1980

 كليدي هاي ديدگاه بررسي اجماع، عدم به توجه با ).Sanfey / Zeh ،2012( چيست وجود دارد. رقابت پذيري اينكه درمورد

 و ظهور رقابت پذيري چگونگي به تعاريف اين. مورد توجه قرار گيرد بايد رقابت پذيري تعريف چگونگي مورد در متضاد

است بايد  نادرست يا نيست درست رقابت پذيري مانند انتزاعي مفاهيم ارتباط دارد. كنند، مي پيشنهاد سياست براي كه آنچه

 ارائه آنها براي كه خاصي مسائل نمودن روشن در توانايي به توجه با تنها مفهومي ابزار عنوان به توانند مي آنها. بررسي شود

 انتزاعي حدودي تا رفته دست از مفهوم يك عنوان به پذيري -رقابت درباره بحث در تفكرات اين. شوند ارزيابي شود، مي

 مسئله مورد در بلكه رقابت پذيري نيست تعريف مورد نظرها در اختالف اغلب گفته شد كه همانطور. اغلب بنيادي هستند اما

  .)Ketels ،2016: 7 آن است.( گذاري -سياست پيامدهاي و مطالعه مورد

 جامعي تعريف هيچ كه معني بدان نيست، دقيق كافي اندازه به اما است اقتصاد در رايج مفاهيم از يكي "رقابت پذيري" اصطالح

 و آمريكايي هاي -شركت بين تجاري نبرد شواهد عنوان با آمريكايي اقتصاددانان آن از پس. ندارد وجود رقابت پذيري از

. ]Wziątek-Kubiak, 2003[ دادند انجام رقيب اقتصادهاي بين رقابت پذيري ميزان تعيين براي را نخست هاي تالش ژاپني،

به  توجه موجب يافته توسعه كشورهاي در صنايع برخي نسبي مزيت فقدان و نفت بحران ديگر، تحقيقاتي منابع به توجه با

 مي نظر به اخيرا اما است، بوده محبوب سال چهل رقابت پذيري در درمورد تحقيقات اگرچه). 2001 لخ( پذيري شدرقابت 

رقابت  كه واقعيت اين عليرغم. شود مي ارزيابي هستند رقابتي غير و رقابتي اساس بر اقتصادي هاي پديده از بسياري كه رسد

 مورد) خرد و كالن( مختلف سطوح در كه كشاورزي، تحقيقات جمله از اقتصادي، تحقيقات در عمومي اصطالح در پذيري

 آن پي برده نشده است. هدف گيري اندازه همچنين و آن معناي درك دقيق به هم هنوز است، گرفته قرار تحليل و تجزيه

 با مرتبط اقتصادي هاي نظريه و مفاهيم همچنين و رقابت پذيري كننده تعيين عوامل و گيري اندازه تحقيق پژوهشگران اصلي

  از بهتر پيشنهادي، تعاريف از يك در رقابت پذيري كدام كه دهند نمي پاسخ پرسش اين به پژوهشگران. است رقابت پذيري

 پذيري رقابت مقايسه و برآوردن بحث، براي را كار كه است تعاريف اين ابهام مورد در آنها نگراني عوض، در. ديگري است

. دهند ارائه جهان سراسر در تجربي مطالعات منظر از را رقابت پذيري مسئله كه است اين ديگر هدف يك. كند مي مشكل

)Siudek ،2014: 1-2(.  

 توليد ناخالص داخلي اندازه و حد از فراتر اهداف ارائه براي) مكان منطقه،( كشور يك توانايي«رقابت پذيري عبارت است از 

 حاضر حال در اصطالح اين و است شده وارد كشور سطح به رقابت پذيري تعريف، اين از استفاده با. » خود شهروندان براي

 از را فرآيندها يا ها -ورودي از ارزيابي يك اين. است داخلي ناخالص توليد از عرف منابع فراتر در رفاه ارزيابي به نزديك

 مشتق رفاهي هاي عملكرد از بيش مزيتي رويكرد اين. كند مي تركيب ديگر سوي از اهداف و خروجي ارزيابي با سو يك

 متصل گيرد، قرار اقتصادي هاي سياست تاثير تحت تواند مي كه اقداماتي با را آن نتايج كه دارد اجتماعي رفاه نظريه در شده

 سياستمداران و ها رسانه توسط اصطالح از اين استفاده سوء از جلوگيري منظور به رقابت پذيري بايد جديد تعريف. كند مي

 برايانرژي شده است، صورت گيرد. هاي هزينه و ماليات دستمزد، كاهش به منجر كه ،)هزينه( قيمت محدوده حساسيت در
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 اقتصادي موفقيت ها، توانايي و وري بهره كه كند مي بيني پيش استراتژيك مديريت و رشد نظريه باال، درآمد با كشورهاي

 نشان كه( بيكاري نرخ و اشتغال داخلي، ناخالص باسرانه توليد نتايج رقابت پذيري سنتي، طور كنند. به مي تعيين را مدت بلند

 را ها محدوديت كه(جاري  حساب هاي موقعيت و بدهي بودجه، هاي كسري و) اجتماعي است رفاه عملكرد اهداف دهنده

  ).Aiginger ،2013: 1 (.است شده گيري اندازه) دهد مي نشان

اي و شهري منطقه هايبحث به ورود از قبل خود تكاملي سير در كه است بنگاهي سطح اقتصاد پذيري ،رقابت مفهوم منشأ

 از اغلب پذيريرقابت مفهوم رو ، همين از.شد  اقتصادي  كالن يا ملي سطح در توسعه اقتصادي مباحث وارد امر وادي در

 دادن قرار مبنا با پورتر ، مايكل چون محققين ، از گروهي سو ،يك از. است  قرارگرفته موردتوجه مختلف نظرگاه دو

 حاصل يعني( خرد پذيريرقابت جمع حاصل مثابهبه ايمنطقه پذيريرقابت مفهوم به كلبه جزء نگاه با و بنگاهي پذيريرقابت

 پذيريرقابت برتكيه با "نر گاردي و رپر چون ديگري كسان ديگر ، سوي از. اندپرداخته) هابنگاه تكتك پذيريرقابت جمع

 اين. اند آورده حساببه ملي پذيريرقابت از تركوچك ايزيرمجموعه پذيريرقابت مثابهبه را آن جزء، به كل نگاه با و ملي

 هاييديدگاه چنين نقصان بر ديدگاه دو هر رد ضمن) 2002( زوتسي و "چليني ازجمله و انديشمندان از برخي كه است حالي در

 بنگاهي سطح در نه پذيريرقابت هاآن زعمبه اند ؛نكرده ارائه بديلي تعريف ديدگاه دو هر نقد رغمعلي ليكن اند ،كرده تأكيد

  .)Boto- clill , 2007 : 50( است پيچيده بسيار و مستقل مفهومي درباره بلكه است ؛ ملي سطح در نه و

  ترپور پذيريرقابت مدل

 تر پور عقيده به. شود مي ناشي آن تغييرات چگونگي و صنعت يك ساختار هايپيچيدگي درك از رقابتي هاياستراتژي

 اين مهار چگونگي تنهاييبه شركت يك هدف. گيردمي شكل اقتصادي نيروهاي از اي ◌ٔزمينه در استراتژيك تصميمات

 صنعت ، ، وسعت حوزه مورد در بايد صنعت يك در تهديدها ،  هافرصت درك براي. است  شركت نفع به رقابتي نيروهاي

 را صنعت ساختاري تحليل تر پور رو ،ازاين. داشت  كافي آگاهي آن تغييرات و سودآوري پتانسيل صنعت ، رقابتي نيروهاي

 فنّاورانه و اقتصادي هايويژگي به توجه با اما اند ،مشترك صنايع. كرد  ارائه است مشهور »تر پور رقابتي نيروهاي مدل« به كه

 شدت و ويژگي. كند مي تعيين را صنعت يك بلندمدت سودآوري نيروها اين تقابل. شود مي تعيين اند ،متفاوت صنعت هر

 رقباي ورود تهديد: از اندعبارت نيرو پنج اين. دارد بستگي صنعت هر فني و اقتصادي هايويژگي و ساختار به نيروها اين

 زنيچانه قدرت خريدار و  زنيچانه قدرت جانشين ، ورود محصوالت تهديد موجود ، رقباي ميان رقابت شدت جديد ،

 كننده است . تأمين

 مزيت بر عامل هر تأثير كه است دوطرفه تقويت سيستم يك تر ، پور الماس گفت بايد چيز هر از قبل تر پور گون الماس مدل

 در تواندمي عامل يك در مزيت همچنين. است  وابسته عوامل ساير شرايط و وضعيت به خاصي ، صنعت هر ملل رقابتي

 مزيت به عامل دو يا يك با خاصي صنايع است ممكن هرچند. ببخشند  بهبود را آن يا كرده مزيت ايجاد نيز عوامل ساير

 پايين سطح هايمهارت و هافناوري اساس بر ،  بوده طبيعي منابع به وابسته عمده طوربه صنايع اين ولي يابند ، دست رقابتي
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 بوده انتقالقابل سرعتبه هاييتوانمندي چنين زيرا پذيرند ؛آسيب و ثباتبي اغلب هاييمزيت چنين البته. نمايند مي فعاليت

 بيان ذيل موارد توانمي را تر پور الماس در مطرح عوامل طوركليبه اما. شوند مي جايگزين سرعتبه جهاني سطح در رقبا و

 :كرد

  تر  مدل الماس گون پور -1شكل 

 

Porter M, Smith A .1998, Shurchuluu , 2002 : منبع  

   پورتر رقابتي مزيت-

 كشور يك موفقيت براي كه شودمي بيان گونهاين كلي نويسد ،درمي ملل رقابتي مزيت عنوان با كتابي 1990 سال در تر پور

 وضعيت شناخت طريق از بايد اقتصادها بلكه، نمود بسنده آشكارشده نسبي هايمزيت به تنها تواننمي جهاني ، تجارت در

 رقابتي ،به كارايي شرايط ،  جهاني سرآمدي بسترهاي آوردن فراهم با، پرداخته مزيت خلق سازي ،بهظرفيت، خود ،ساختار

 در.دهند اختصاص خود به را جهاني تجارت در جديدي هايحوزه دولت ، هدايت با . همگام دهند اجازه اقتصادي فعاالن

 شدنجهاني فضاي كه هاييفرصت همچنين و گذاردمي كاهش به رو آن سنتي معناي به توليد عوامل موجودي نقش ديدگاه اين

 اهميت تر پور ديدگاه در آنچه.شود مي پيشين هايمحدوديت شدن شكسته دهد ،موجبمي قرار هادولت و هابنگاه اختيار در

 را كتابش نوشتن از هدف وي. است  مرتبط نهادهاي و اقتصادي عامالن سطح در اصالحات به بخشي محوريت همين دارد ،

 بر حوزه اين هايسياست و هانظريه بيشتر اگرچه. داند مي جهاني مدرن اقتصاد در كشور يك پايدار كاميابي منشأ توضيح

 نقش كندمي سعي، دارد تكيه اقتصادي سرآمدي خرد هايبنيان بر تر پور ديدگاه . اما اندداشته تمركز اقتصاد كالن سطح

 اشاره را نكته سه توانمي ديدگاه اين هايمزيت مورد در)،1379(خوارزمي ،  نمايد پررنگ دولت نهاد كنار در را هاشركت

 رقابت در رايج تفكر نه و( ملت ثروت منبع عنوانبه رقابتي مزيت از وسيعي برداشت كه گفت توانمي اينكه اول كرد،
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: برخوردارند اندكي ارزش از اقتصاد اندازه و عوامل موجودي ديگر شدن ،جهاني به رو اقتصادهاي در و شودمي ارائه) المللبين

  ).1384دوزي ،  كنند (خاننمي شاياني كمك اقتصاد رقابت توان رشد و وريبهره به يكهيچ زيرا

  پيشينه تحقيق

 يابيدستتا جهت تعيين مسير تحقيق و  شوديمدر اين قسمت به بررسي مطالعات گذشته در ارتباط با موضوع تحقيق پرداخته 

  به هدف كمك نمايد:

شهري بلوك خيام  يفرسوده يهابافتتحت عنوان مقايسه و تطبيق بازآفريني  يامقالهدر  ) 1392 (عندليب و همكاران ،

و مقطعي ، بدون  مدتكوتاه يهااستيس: اتخاذ  دهديمنتايج تحقيق نشان ،. تهران ( ايران ) و پروژه ليورپول (بريتانيا) 

، عدم مشاركت مردم از ابتداي طرح تا پايان و در نظر نگرفتن هويت تاريخي و  شدهميتنظمنسجم و از پيش  يزيربرنامه

ي امقاله) در 1394فرج پور و همكاران ، (عث شكست و عدم موفقيت در بازآفريني خيام شده است . موقعيت بافت خيام با

ي زنان شهروند ؛مورد پژوهي:اقدامات توانمندسازي فرسوده شهري در راستاي هابافتتحت عنوان احياء و ساماندهي 

 يهاطرح درجمله من زنان امور و تهران شهرداري يرسانخدمات ميزان به اشاره ضمن نيز تحقيق نتايج.شهرداري تهران ،

 حوزه در تهران شهر خانوار سرپرست زنان توانمندسازي راستاي در راهكارهايي ارائه به شهربانو، يهامجموعهو توانمندسازي

است. دستجردي  داده قرارمورداشاره  رابطه اين در را ييهاشنهاديپ و شده معطوف تهران شهري مديريت و شهرداري وظايف

ي بازآفريني بافت فرسوده شهري به روش تلفيقي هاطرحي ريپذتحققي تحت عنوان بررسي امقاله) ، در 1395و صادقي ، (

 سازنهيزم توانديم پژوهش كارت امتيازي متوازن نمونه موردي : بافت فرسوده زينبيه اصفهان ، دستاوردهاي –ي اشبكهتحليل 

 اقدامات توفيق عدم در مؤثر عوامل. باشد فرسوده بافت در محلي دفاتر اقدامات و هااستيس اهداف، بر بازنگري و كمي تحليل

 ناكارآمد و فرسوده يهابافت نوسازي و بهسازي احياء، از حمايت قانون 9 ماده شدن اجرايي كند روند شامل زينبيه محلي دفتر

 و تسهيالت اختصاص عدم تشويقي، يهااستيس نشدن اعمال ،5 ماده موضوع كميسيون در تصويب زياد بسيار زمان شهري،

 با پژوهشي در)  2010(  رتوليني .است دفتر اين به اصفهان شهرداري توسط الزم اختيارات واگذاري عدم و ازيموردن بودجه

 هاي بافت در مداخله شيوه كه رسيد نتيجه اين به بازآفريني و نوسازي رويكرد با شهرها نوسازي و پايدار شهرهاي عنوان

صورت  اجتماعي هاي هزينه جايي، جابه و مداخله در ريزان برنامه غيرمشاركتي نگرش با پايين، به باال از و مقتدر فرسوده،

 رويكرد بازبيني عنوان با اي درمقاله)  2012(  درسال هو ام سي ادموند .است بوده گذار سرمايه مشاركت كمتر گرفته و

 جنوبي كره ژاپن، در خارجي وتجارب انگليس و آمريكا در بازآفريني دانش پيشينه بررسي با كنگ هنگ در شهري بارآفريني

 .برآمد كنگ هنگ فرسوده و ناكارآمد بافت هاي بازآفريني براي جامع رويكرد تدوين كسب شده است و درصدد سنگاپور، و

 متغيرهاي. است پرداخته مختلف كشورهاي در شهري بازآفريني تحقق نحوه بررسي به تطبيقي تحقيق روش با پژوهش اين

 و نقش شهري، مجدد توسعه ميزان ريزي، برنامه سيستم تعداد ريزي، برنامه نهادي ساختار مقايسه شامل پژوهش اين تطبيقي

 اين براي كنگ هنگ در ريزي برنامه هنور كه داد نشان پژوهش نتايج عمومي است. مشاركت ميزان و دولت اتخاذي رويكرد

 نامتناسب و پايه بي ها محدوده اين نوسازي براي ريزي برنامه وساختار بوده پايين به ازباال شهري ناكارآمد هاي بافت محدوده

 بافت بازآفريني در مردم مشاركت عنوان با تحقيقي در )2000( ويكن .است پايين بسيار نيز عمومي مشاركت ميزان و بوده
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 پرداخته فرسوده هاي بازآفريني بافت در محلي رهبران وجود و هاي مردمي- مشاركت عوامل تأثير بررسي به فرسوده هاي

 ثمربخش نيز هاي فرسوده بافت بازآفريني باشد كارآمدتر محلي) (مديريت رهبران محلي چه هر كه است داشته اظهار و است

 اثربخشي مردم، مشاركت با فرسوده هاي بافت بازآفريني كه دهد مي نشان هند در )2011راكبين( مطالعات .بود خواهند

كيفيت  تغيير در آنها هاي توانمندي و ها پتانسيل شناخت ضرورت و شهروندي حقوق به نسبت شهروندان در آگاهي مضاعفي

 ازاكا و منچستر بافت هاي فرسوده شهري آفريني باز در مورد ) 2011 ( همكاران و ديكسون تحقيقي در .دارد زندگي محيط

 ديدگاه بازار، رونق زيرساخت ها، اولويت قراردادن در بزرگ، مقياس قوي، مشاركت نوسازي در حياتي موفقيت عوامل

است. كوين لينچ و همكاران در زمينه نوسازي و بازآفريني بافت هاي  شده معرفي فرصت عنوان به و ركود مدت طوالني

فرسوده شهري براساس شهرسازي انسان گرا به اين نتيجه رسيدند كه در جريان بهسازي وبازآفريني بافت هاي فرسوده، برنامه 

) در پژوهشي 2003لرك(ريزي با مشاركت مردم و مشاوره با متخصصان و هماهنگي با مسئوالن و مردم صورت مي گيرد. ك

 -به بنيادهاي پايداري بازآفريني بافت هاي فرسوده شهري در زمينه اقتصادي شهري، جامعه شهري پايدار، سكونت گاههاي

شهري، محيط زيست شهري پايدار، دسترسي شهري پايدار و زندگي شهري پايدار را ضروري مي داند. تفاوت اصلي پژوهش 

ي روش جديد و رويكردي رقابت پذيري است .عالوه بر با توجه به هدف تحقيق ريكارگبهي گذشته هاپژوهشحاضر با 

 ي بعدي سرآغازي نو تلقي مي شود.هاپژوهشي به نتايج مطلوب و تجويز گر با تحقيقات گذشته ، براي ابيدستجهت 

  مواد و روش تحقيق

 و  تحليلي– توصيفي روش پژوهش اين بر حاكم ،رويكرد پذيريرقابت هايمؤلفه،  موضوع ماهيت به توجه با پژوهش روش

 هايپايه تقويت منظوربه اين ، بر . عالوه استبه لحاظ هدف كاربردي .است  مشاهده و مصاحبه از استفاده  با  پيمايشي

شهر كل آماري  يجامعه . است  شدهگرفتهنيز بهره  مدارك  و اسناد مطالعه هايروش از اطالعات  گردآوري در دقت، نظري

(معيارها و بعد از تعيين  . تعيين گرديد دو گنبدانشهر   فرسوده  ساكنان بافتنفر  200 آماري ينمونهدر ارتباط  دو گنبدان

 هايشاخصشد .  آوريجمعو شرايط عوامل توليد) ، پرسشنامه  شرايط تقاضا  ،توان رقابتي  –استراتژي  هايشاخص

 شدهارائهنيز  هاييپيشنهادراهكارها و  درنهايت. گرفتقرار  وتحليلتجزيهمورد  و تي منبا استفاده از آزمون فريد شدهمشخص

  است .

  شهرستان گچساران)مركز ( گنبدان دوشهر  :معرفي نمونه موردي

كه در  گونهآن.  كنندمياين شهر به گويش لري جنوبي صحبت  شهر دو گنبدان ، مركز شهرستان گچساران بوده و مردم 

و بابويي بخش گچساران شهرستان بهبهان واقع  پاشتدو گنبدان دهي است از دهستان زير كوه «فرهنگ دهخدا آمده است : 

متري از سطح دريا با  720اين شهر در ارتفاع » تن سكنه است 250هزار گزي شمال باختري گچساران و داراي  23در 

 گنبدان دواست. قرارگرفتهكيلومتري شهر ياسوج ( مركز استان)  157رمربع در وضع موجود و در كيلومت 18 بربالغمساحتي 

اسالم در اينجا وجود داشته است . اين شهر داراي بافت فرسوده شامل سه ويژگي قبل از  هاقرنكه  كندميحكايت از آثاري 

 :استبه شرح زير 



 4، شماره1، دوره1398بهار جغرافيا و روابط انساني،                      

 

277 

 

-2؛ باشندميو كمتر  مترمربع 200 مساحتدرصد قطعات تفكيكي با  50ريزدانگي قطعات تفكيكي كه در آن متجاوز از -1

درصد شبكه معابر ،  با عرض  50كه متجاوز از نحوينفوذناپذيري بافت در مورد حوادث غيرمترقبه و خدمات اورژانس ، به

كه متجاوز طورياستهالك فيزيكي ، بهويژه هاي بنا به علل انواع استهالك و بهناپايداري ساختمان-3باشند ؛ متر و كمتر مي 6

گنبدان ،  باشند (مطالعات بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر دوهاي بافت فاقد اسكلت و شناژ ميدرصد ساختمان 50از 

1386  :2-1.(  

 موقعيت جغرافيايي شهر دوگنبدان-1نقشه

  

  

  تجزيه و تحليل داده ها

  :پردازيمميتحليلي پژوهش حاضر  هاييافتهاز  آمدهدستبهدر ادامه به آمارهاي 

  استراتژي ، ساختار  و توان رقابتي معيار 

 يهابافتتوان و ساختار رقابتي جهت بازآفريني  باكه از شهروندان پرسيده شده در ارتباط  يسؤالدر اين قسمت با توجه به 

  است :  شدهحاصل )3(نتايج مندرج در جدول است؟ اثرگذار دو گنبدانشهر فرسوده 

با استفاده از آزمون  فرسوده يهابافتتوان و ساختار رقابتي جهت بازآفريني  مؤثر فاكتورهاي  يهارتبهنتيجه ميانگين -3جدول 

  فريدمن

 ميانگين رتبه هامؤلفه

 30/3  در مقياس  جوييصرفه

 18/3  افزايش كارايي 
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 05/3  قيمت پايين ( مصالح ساختمان جهت بازآفريني بافت)

 80/2 ارائه خدمات و تجهيزات مناسب ( جهت بازآفريني بافت فرسوده)

 68/2  اضافي  هايهزينهكاهش 

  1397منبع : محاسبات نگارنده ، 

 بعدازآن ، درصد  30/3در مقياس  جوييصرفهبيشترين عامل مربوط به مشاركت در  3جدول  با توجه به ارقام مندرج در

ارائه خدمات و ،  درصد 05/3قيمت پايين ( مصالح ساختمان جهت بازآفريني بافت)،  درصد 18/3افزايش كارايي گزينه 

  .استنيز كمترين درصد   68/2با اضافي  هايهزينهكاهش  و درصد 80/2 تجهيزات مناسب ( جهت بازآفريني بافت فرسوده)

  معيار توان و ساختار رقابتي  مؤثر هايشاخصنتيجه آماره آزمون فريدمن -4جدول

 200 آماري يجامعه

 5,548 آزمون آماري

 4 آزادي   يدرجه

 360,0 سطح معناداري

��0:	� � 0�1:	� � 0�H0: 	فرض	پذيرفته	ميشود
H1:	شود	مي	رد	فرض

 

  360 (درصــد 1درصــد اطمينان يعني در ســطح خطاي  99و در ســطح =chi-square  548/5نتيجه اين آزمون با مقدار 

(sig=شودمينيست و رد  دارمعني .  

  شرايط تقاضا-5-2

دريافت شده است كه    هاييپاسخ آن  هايشاخص شرايط تقاضا و    "كه از شهروندان پرسيده شده با عنوان     سؤالي در رابطه با 

  است. شدهارائه 5در قالب جدول 

  از آزمون فريدمنبا استفاده آن  هايشاخصشرايط تقاضا و نتيجه ميانگين رتبه -5 جدول

 ميانگين رتبه هامؤلفه

 79/2   نزديكي به دفاتر نوسازي و بهسازي

 58/2  نزديكي به مراكز علمي و آموزشي
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 37/2  ارتباطي هايراهدسترسي به 

 26/2  نزديكي به تجهيزات احياي بافت فرسوده

نزديكي به مراكز ،  بيشترين رتبه 79/2با ضريب  نزديكي به دفاتر نوسازي و بهسازي:  دهدمينشان  هارتبهنتيجه ميانگين 

نزديكي به تجهيزات احياي بافت فرسوده و  37/2با ضريب ارتباطي  هايراهدسترسي به  ،  58/2با ضريب علمي و آموزشي 

  قابل تحقق است. پذيريرقابتفرسوده با رويكرد  هايبافت،  در احياي به ترتيب از عواملي هستند  26/2

   آزمون فريدمن  آن هايشاخصمعيار شرايط تقاضا و  جه آمارهنتي-6جدول 

 200 آماري يجامعه

 412/10 آماري آزمون

 3 آزادي يدرجه

 015/0 معناداري سطح

 

��0:	� � 0�1:	� � 0�H0: 	فرض	پذيرفته	مي	شود
H1:	شود	مي	رد	فرض

 

 (.درصـــد  1درصـــد اطمينان يعني در ســـطح خطاي 99و در ســـطح  =chi-square  412/10نتيجه اين آزمون با مقدار 

015/.(sig=است. دارمعني 

  شرايط عوامل توليد-5-3

 ريزيبرنامهدسترسي به نيروي انساني متخصص ،  دهدميجدول زير نشان  هايرتبهنتايج ميانگين ، پرسشنامه  سؤالدر رابطه با 

با ضريب  نيروي خدماتي  ،  74/2با ضريب   هماهنگي جهت احياي بافتمسئول  ،بيشترين رتبه  82/2با ضريب   شهري

  .انددادهپرسشنامه پاسخ  سؤالبه ترتيب از عواملي هستند كه شهروندان در ارتباط با  13/2با ضريب  نيروي نيمه ماهر  و 32/2

  با استفاده از آزمون فريدمن شرايط عوامل توليدنتيجه ميانگين رتبه -7جدول

 هارتبهميانگين  هامؤلفه

 82/2  شهري ريزيبرنامهدسترسي به نيروي انساني متخصص 

 74/2  مسئول هماهنگي جهت احياي بافت
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 32/2  نيروي خدماتي

 13/2  نيروي نيمه ماهر

  آزمون فريدمن  شرايط عوامل توليدنتيجه آماره -8جدول

 200 آماري يجامعه

 930/9 آماري آزمون

 3 آزادي يدرجه

 019/0 معناداري سطح

  

��0:	� � 0�1:	� � 0�H0: 	فرض	پذيرفته	مي	شود
H1:	شود	مي	رد	فرض

 

ــطح   chi-square=9.930نتيجه اين آزمون با مقدار     ــطح خطاي    99و در سـ ــد اطمينان يعني در سـ ــد 1درصـ  (درصـ

019/.(sig= است. دارمعني  

   يبانپشت هاييتفعالصنايع و -5-4

 گنبدان دوشهر در بازآفريني بافت فرسوده پشتيبان  هايفعاليتصنايع و  چگونه"اصلي پژوهش در رابطه با،  سؤالبا توجه به 

  است. شدهحاصل 9 و 8جداولنتايج  است؟ اثرگذار

  پشتيبان  هاييتفعالتأثير صنايع و نتيجه آزمون تي -8جدول

 Std. Deviation Std. Error Mean ميانگين تعداد 

بازآفريني بافت فرسوده با 

 يريپذرقابترويكرد 
200 1200/4 81650/0 18732/0 
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 پشتيبان هاييتفعالتأثير صنايع و   نتيجه آزمون معناداري تي تست -9جدول

 3ارزش آزمون= 

 اختالف ميانگين سطح معناداري درجه آزادي  tآماره 

 ٪95فاصله اطمينان 

 باالتر تريينپا

بازآفريني بافت فرســوده 

 يريپذرقابتبا رويكرد 
339/5- 199 000/0 00000/1- 3935/1- 6065/0- 

 استانداردشدهبيشتر از  ميانگين  آمدهدستبهميانگين  ؛ شده  0,05آزمون مربوطه كمتر از  دارييمعنبا توجه به اينكه مقدار سطح 

  است. اثرگذارپشتيبان در بازآفريني بافت فرسوده شهر گچساران  هايفعاليتصنايع و كه  رسيميمبه اين نتيجه ، است 

   هاپيشنهادو ارائه  گيرينتيجه، بحث

.  كه جهت بازگرداندن حيات دوباره نياز به توجه بيشتري دارند ، باشندمياز ثروت شهرها  جزئي،  فرسوده شهري هايبافت

فرسوده شهري  هايبافتبراي  ريزيبرنامه ◌ٔ درزمينه،  فرسوده شهري هايبافتمشكالت  ،بودن مسائل  چندبعديبا توجه به 

  .  استدر تدوين برنامه و اجراي آن الزم و ضروري  توان رقابتي ، ساختار ، شرايط عوامل توليد و تقاضاتوجه به امر 

 قرار بازآفريني مورد هدف اين با ، است پايين هاآن در زندگي كيفيت كه شهر از هاييبخش عنوانبه فرسوده هايبافت

 هايبخش ديگر براي هم و كند خدمت ارائه خود ساكنان به خوبيبه و هم شوند وزنده پويا هاييمكان به تبديل كه ، گيرندمي

 در اساسي عنصر يك براي . كرد نگاه هاآن به قبل از متفاوت ، جديد ديدي با بايد بنابراين.  باشد داشته مثبتي كاركرد شهر

 اما.  هستند مردم خود هابافت اين واقعي صاحبان زيرا گرديد، قائل بيشتر اهميت ، هاستآن مشاركت و مردم كه زمينه اين

 طرح از زماني فقط شهروندان ،ايمنطقه ملي، هايريزيبرنامهدر  شرايط عوامل توليد و تقاضا به ندادن بها دليل به ما كشور در

 احساس شهروندان شودمي باعث وضعيتي چنين. بگيرند خود شخصي ملك ساز يا ساخت پروانه بخواهند كه ، شوندمي مطلع

 نباشند توسعه هايطرح اجراي مشوق تنهانه .  باشند داشته آن ياداره و مديريت ، خود شهر به تريكم معنوي و روحي تعلق

عوامل :  دهدمينشان  هاتحليلنتايج  . كنند قلمداد مانعي خود شخصي ملك در تصرف ،  دخل خاطر به را هاطرح بلكه ،

، قيمت پايين ( مصالح  درصد 18/3گزينه افزايش كارايي  بعدازآندرصد و 30/3در مقياس  جوييصرفهمربوط به مشاركت در 

درصد،  80/2درصد، ارائه خدمات و تجهيزات مناسب ( جهت بازآفريني بافت فرسوده)  05/3ساختمان جهت بازآفريني بافت)

و در سطح =chi-square 548/5 . نتيجه اين آزمون با مقدار استنيز كمترين درصد   68/2اضافي با  هايهزينهكاهش 

  .شودمينيست و رد  دارمعني)=sig 360 درصد است(1اطمينان يعني در سطح خطاي درصد 99

بيشترين رتبه، نزديكي به مراكز علمي و آموزشي  79/2با ضريب  نزديكي به دفاتر نوسازي و بهسازي عوامل ديگري هم چون

به ترتيب از  26/2و نزديكي به تجهيزات احياي بافت فرسوده  37/2ارتباطي با ضريب  هايراهو دسترسي به  58/2با ضريب 
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  412/10نتيجه اين آزمون با مقدار  قابل تحقق است. پذيريرقابتفرسوده با رويكرد  هايبافتعواملي هستند ،  در احياي 

chi-square= 015 (درصد1درصد اطمينان يعني در سطح خطاي 99و در سطح/. (sig=عوامل دسترسي به  است. دارمعني

بيشترين رتبه و مسئول هماهنگي جهت احياي بافت با ضريب   82/2ضريب شهري با  ريزيبرنامهنيروي انساني متخصص 

به ترتيب از عواملي هستند كه شهروندان در  13/2و نيروي نيمه ماهر با ضريب   32/2و نيروي خدماتي با ضريب   74/2

درصد اطمينان يعني 99و در سطح  = chi-square  930/9. نتيجه اين آزمون با مقدار انددادهپرسشنامه پاسخ  سؤالارتباط با 

آزمون مربوطه  دارييمعنبا توجه به اينكه مقدار سطح  است. دارمعنيسطح معناداري پس  =./019و  درصد 1در سطح خطاي 

 هايفعاليتصنايع و كه  رسيميماست به اين نتيجه  استانداردشدهبيشتر از  ميانگين  آمدهدستبهشده و ميانگين  0,05كمتر از 

به هدف پژوهش پيشنهادهايي به شرح  با توجهبدين ترتيب  است. اثرگذار گنبدان دوپشتيبان در بازآفريني بافت فرسوده شهر 

  زير ارائه شده است  :

  ، و توليدي جهت ارتقا بازآفريني محالت  پشتيبان ينهادها ايجاد .1

 بخش تمايل افزايش منظوربه مالياتي هاييتمعاف تشكيل دفاتر نوسازي و  ، نوسازي عوارض تخفيف .2

  ،  پروژه در مشاركت به خصوصي

  ناشي از مقياس ،  هايييجوصرفهضوابط  رعايت منظوربه هايينامهيينآ و قوانين تدوين .3

و  اقتصادي تحرك سبب كه پروژه موقعيت و ماهيت با متناسب عملكردهايي و هايكاربر گرفتن نظر در .4

  ؛ شوديمافزايش مشاركت آن 

 كليه در شهري بازآفريني مباحث با مرتبط اجتماعي يهاانجمن و نهادها ايجاد براي يزيربرنامه و حمايت .5

 ، اجتماعي طبقات و هاگروه

 ميان بخشي، بين هاييهمكار نحوه در تريشب جزئيات به يابيدست منظوربه مشترك يهابرنامه تدوين .6

  . يفرا بخش و بخشي

  منابع

 زلزله خطر و روستايي و شهري هاي سكونتگاه در فرسوده بافت ،)1383(، حسين امير ، صحرايي ، عليرضا ، ابلقي ) 1

 و راه وزارت ، ايران شهري بهسازي و عمران تخصصي مادر شركت ، شهر هفت معماري و شهرسازي نشريه ،

 شهرسازي

فرسوده و مشكل سازي شهري و راهبردهاي آن، مجله  يهابافت) تحليل 1382(ينمحمدحسجهان شاهي،  ) 2

 .5جستارهاي شهرسازي، شماره 

قـديمي و فرسـوده شهري، تهران،  يهابافتراهكارهـاي ارتقـاء كيفيـت سـكونتي در  )1386( محمدجعفرجمالي،  ) 3

 .كشور هايياريدهو  هايشهردارسازمان 
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شهرسازي، شماره  يهاجسارتفرسوده، فصلنامه  يهابافت) نقش محله در توسعه 1391(ينمحمدحسجهانشاهي،  ) 4

  ، پاييز و زمستان. 40و 39

 ، شهري فرسوده هايبافت نوسازي و بهسازي ،)1386( ، ابوالفضل ، مشكيني ، احمد ، پوراحمد ، كيومرث ، حبيبي ) 5

 .صفحه 225 ، انتخاب انتشارات ، اول چاپ

 ، ايرانشهر انديشه فصلنامه ، شهري مرمت رويكردهاي تكوين و تحول سير بر ايمقدمه ،) 1386( ، پور حاجي ) 6

 .60-43 صص ، 4 شماره

 .تهران تهران، دانشگاه انتشارات شهري، مرمت) 1384( مليحه مقصودي، و محسن سيد حبيبي، ) 7

 11مشاركت مردمي، پيام مهندسي،  يزيربرنامهشهري:  فرسودهاز بافت  يبخشتوانبهبود و  )1384( علي،.ديوانيان ) 8

)7.( 

   11 شماره تدبير، مجله ،"اقتصادي توسعه و بنگاه به پور تر نگاه،  )1379( ، دخت ينشه ،خوارزمي ) 9

در تجارب و مزيت رقابتي ، راهبرد ياس ، سال اول ، شماره  پور تر يانگاره) ،  1384، سيد احسان ، ( يخان دوز )10

  .102-83چهارم ، صص 

)، بازآفريني شهري يك كتاب راهنما ، ترجمه : ، محمد سعيد ايزدي ، پيروز 1393، پيتر ، سايك ، هيو ،  ( رابرتز  )11

 شكل نحوه و شهري فرسوده هاي بافت با آشنايي ،)1386( ، م ، احمدي حناچي  ، انتشارات دانشگاه تهران عرب

 تهران ، 81 شماره ، هشتم سال ، ها شهرداري ماهنامه ، آنها گيري

صادقي ، نگين ، (       )12 سعود ،  ) ، بررسي تحقق پذيري طرح هاي بازآفريني بافت فرسوده    1396شفيعي دستجردي ، م

ــبكه اي  ــهري به روش تلفيقي تحليل ش ــفهان ، -ش ــوده زينبيه اص كارت امتيازي متوازن نمونه موردي : بافت فرس

 .  46نشريه باغ نظر ، سال چهاردهم ، شماره 

ضا  عندليب، )13 سازي   ،)  1385(  ،  علير سوده  تهاي باف نو سازي  دفاتر ، تهران شهر  در نو حركتي فر   بافت در نو

 تهران تهران، شهر نوسازي سازمان انتشارات ، اول جلد ، فرسوده

  بلوك شهري ي فرسوده بافت بازآفريني تطبيق و مقايسه ،)1392( ، ليال ، رسولي ، اشكان ، بيات عليرضا، ، عندليب )14
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