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مقدمه
شامل بحران در صنعت  است شهری کنونی طی چند سال اخیر تحت تأثیر عمیق آن قرار گرفته بحرانی که جوامع

مشکالت و  .و باالرفتن نرخ بیکاری است ،زیرساخت ةی در حوزگذار سرمایهوساز، بازار مسکن، کاهش  ساخت

 ارتباطی نامناسب ةسازگاری فرم و عملکرد، توزیع نامتناسب خدمات و امکانات شهری، شبکنایی چون ها تمحدودی

محیطی، عدم تعلق به مکان  های زیست شهری، وجود آلودگی ةعرض(، مصالح نامناسب، وجود فضاهای رهاشد )معابر کم

اندرکاران و محققان را بر آن داشته تا تصمیمات مناسب در این  ی ناکارآمد شهری دستها ت... در باف و ،مورد زندگی

اقدامات،  ،همچنین .های جدیدی تدوین شود الزم است استراتژی ،ین موقعیت دشواربرای غلبه بر ا .زمینه اتخاذ کنند

ی جدید، تشویق به تغییر و بازآفرینی در نواحی شهری برای محافظت از محیط و ها تمطالعات و تحقیقات، تدوین سیاس

که درگیر را یی ها نابازآفرینی شهری طرحی از سازم ةی در حیطگذار سیاستانداز و موردنیاز است. الگوی  چشم

 ةترجمان این توجه در زمین دهد. میارائه اند بازآفرینیی مرتبط ها مر تصمید تأثیرگذارگیری در بازآفرینی شهری یا  تصمیم

 (30 :1395 ( )خداوردی و معززی،1)شکل  شهر شامل موارد زیر و بسیاری از مالحظات مرتبط با این موارد است


بازآفرینیشهریفراینداصول.1شکل

 فرهنگی اجتماعی و کالبدیی احیا و حفظ و شهرها درونی ةتوسع ساز زمینه تواند می های ناکارآمد شهری بافت بازآفرینی

 کند. جلوگیری ،دیگر سوی از ،سودجویان شده توسط ریزی برنامه ویرانگری و ،سو یک از ،طبیعی تخریب از باشد و ها آن

و  ،دار گسترده، ادامه یفرایند بازآفرینی اقدام .فضاهای شهری است ةبازآفرینی ابزاری برای بهبود کیفیت زندگی آیند ،درواقع

 (.179 :2013، 1)آلپوپیا و مانویال مشکل ولی غیرممکن نیست و برای هر فضای شهری ضروری است

و هکتار  260با مساحتی نزدیک به  (فرسوده) ناکارآمد ةمحله و نقط 28هکتار، دارای  3475با مساحت قانونی آباد،  خرمشهر 

را  ،هکتار 150در حدود  ،آباد . بخشی از بافت ناکارآمد شهر خرمدرصد است7به کل مساحت شهر نزدیک  ناکارآمد بافت نسبت

و  است در مرکز ثقل هندسی ساختار کالبدی و سازمان فضایی شهر واقع شدهاین بافت  .دهد بافت تاریخی شهر شکل می

 ،به موارد ذکرشده (. باتوجه95 :1390د )امیدوار و بیرانوندزاده، شو فرهنگی شهر نیز محسوب می و ،کماکان مرکز خدماتی، اداری

آباد  خرم شهر ناکارآمد بافت در شهری پایدار های اثرگذار در بازآفرینی مؤلفه میان یعلّ روابط پژوهش حاضر با هدف بررسی

 (.1 )جدول شود اختصار اشاره می گرفته به انجامتحقیقاتی که در این زمینه  به است.انجام و تدوین شده 

                                                                                                                                                               
1. Alpopia and Manolea 
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دهد این تحقیق ناقض نتایج  مینشان  نتایج این تحقیقها با  آن ةنگاهی اجمالی به نتایج تحقیقات قبلی و مقایس

ی آماری ها نبه آزمو ن تحقیق باتوجهای .ای بر نتایج دیگر تحقیقات است صحه درواقع ست ویگرفته ن انجامتحقیقات قبلی 

ی ها مؤلفه ،همچنین .دارد آباد خرمکید بیشتری بر عامل مدیریتی در راستای بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر أگرفته ت انجام

و دارد  آباد خرمتری در بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر  رنگ ی موردمطالعه نقش کمها مؤلفهاقتصادی در مقایسه با دیگر 

گیری از مشارکت  کید بر بهرهأگرفته در سطح ملی ت انجاملفه نیست. دیگر مطالعات ؤبودن این م اهمیت البته به معنی بی

ی ها ناز توا  برداری بیشتر ی مشارکتی، بهرهریز برنامهبر  المللی نیز در سطح بین .نقاط قوت موجود دارندو   میمرد

 دارند.کید أتو تاریخی منطقه  ،محیطی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی کردن پارامترهای اقلیمی، لحاظ و ،گردشگری

 ادبیاتتحقیق.1جدول

نتایجنامحقق

 1روبرت و سیکس
(2000) 

 باازآفرینی  ،درواقع. شود می شناخته  مردمی مشارکت و ،استراتژیک انداز چشم پایداری، اصل سه بر تأکید اب شهری بازآفرینی از یجدید شکل
 محایط  و ،اجتماا   اقتصااد،  ترکیاب  و چندگاناه  ابعاد و مدت طوالنی سازی تعادل وسیلة به که است فیزیکی حیات تجدید از فراتر چیزی پایدار

 شود. می شناخته

 (2009) 2گالسون و وود
ر باازآفرینی  دهای اجتماعی اثرگاذار   از مؤلفه و فضاهای باز عمومی  ،هایی مانند سالمت، جرم، محرومیت اجتماعی، امکانات اجتماعی شاخص

 اند. پایدار اجتماعی

  (2010) کریکن و همکارانش
 1394به نقل از معینی، 

ه اصال زیار در سااخت شاهر الزم اسات. پایاداری       کارگیری و رعایات نُا   ، به21ریزی در قرن  گانه برای برنامه هشهرسازی، اصول نُدر کتاب 
و  ،)دسترسی، تنو ، فضای باز، سازگاری، انگیزه، قابلیت انطباق، تراکم شود و هشت اصل دیگر نخستین اصل برای ساختن شهر محسوب می

 (.100 :1394، )معینی شود نظر گرفته میهویت( به تبع آن در

 (2011) 3پی ارپان
نظیار و جالاب    بای  ةه و این منطقه یک نمونکردعمل  Amphaw ةریزی مشارکتی رویکردی موفق برای بازآفرینی شهری در منطق برنامه

جاذب   ةموفاق در زمینا   ةعناوان منطقا   ی بازآفرینی این منطقه باه  از اعمال سیاست ها پس .ریزی مشارکتی است مخصوصاً در فرایند برنامه
 گردشگر عمل کرده است.

 (2013) 4آلوپی و مانل
ممکن نیسات و در هار   بسیار گسترده و مشکل که غیر یاقدام .گذاری در آینده است ی و سرمایهمعنای بهبود کیفیت زندگ بازآفرینی شهری به

 صورت برای جوامع شهری ضروری است.

 و همکاران 5موحد نور
(2014) 

 .شود می منجر شهری پایدار محیط یک در شهری بازآفرینی روند از بهتر درک به هیدونیک گذاری قیمت روش و GIS های قابلیت ترکیب

 (2016) 6کالدیا و لویگی
اروپا در گردشگری، فرهناگ،   میراث  از   برداری بیشتر یک رویکرد و روش جدید که به بهرهبه عنوان   تواند  می  پارادایم جدید بازآفرینی شهری

 .مورد توجه قرار گیرد ، و محیطی کمک کند ،های اقتصادی، اجتماعی دارایی

 و همکاران 7الکساندرا
(2017) 

حل قابال قباولی کاه باه باازآفرینی       توان راه و تاریخی منطقه، می ،پارامترهای اقلیمی، محیطی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی  با درنظرگرفتن
 پایدار مثلث تجاری آتن منجر شود ارائه داد.

 استفاده قرار گیرد.عنوان یک روش مورد های تاریخی به مطالعاتشان مدلی ارائه کردند که برای محافظت از ارزش ةدر نتیج (2018) و همکاران 8آلمدیا

 (1391) یدفرؤآبادی و م زنگی
شهر  ةها در راستای کاهش نقاط ضعف بافت فرسود بهینه از آن ةنقاط قوت و استفاد ةبر حفظ وضع موجود، بایستی تالش کافی در زمین عالوه
 گیرد. انجامیزد 

 است.تدافعی  یو راهبرد بازآفرینی براساس مدل سوات در این تحقیق راهبرد است پایین بسیار شده انتخاب متغیرهای همة در پایداری میزان (1392) موحد و همکاران

 (1394) عبدی و همکاران
 اساتراتژیکی  راهکارهاای  بازآفرینی، به شهری مناطق مبرم نیاز و شهر به روستا از مهاجرت افزایش و شهرنشینی تزاید به رو روند به توجه با

 .اند شهری پایدار بازآفرینی اجرایی های اهرم از اجرایی -مدیریتی

 (1395) مشکینی و همکاران
 جلاب  بارای  الزم حماایتی  ساازوکار  ایجااد  و سااکنان  اقشاار گونااگون   مشاارکت  بایاد  ،12 منطقاة  در شهری های طرح اجرای نحوة در

 .شود گرفته درنظر 12 منطقة در پایداری مهم عواملی عنوان به مرفه، اقشار گذاری سرمایه

 .ندبازگردا حیات اجتماعی و رونق اقتصادی را به بافت توان می با صرف کمترین بودجه و  عمومی ةمشارکت گسترد گیری از با بهره (1395) اسکندری و زرآبادی

 شد. خواهد حاصل پایدار بازآفرینی رویکرد خود به خودی آنگاه باشد، استراتژیک و ،جامع پارچه، یک مدار، اجتما  بازآفرینی به رویکرد اگر (1396) و زارعی پور صفایی

                                                                                                                                                               
1. Robert and Skyes 

2. Glasson and Wood 
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4. Aloei  and Maneil 

5. Mohd Noor 

6. Claudia and Luigi 

7. Alexandri 

8. Alemdia  
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مبانینظریتحقیق
علت پرداختن به ابعاد متنوعی از واقعیت شهر  مرمت شهری به ةبازآفرینی یکی از اثرگذارترین رویکردهای معاصر در حوز

  .(2 :2005، 1)گالدین شود بندی می ست که در دو گروه اصلی ساختارهای کالبدی و اجتماعی طبقها

ی ها لدستورالعم به اجتماعی آورد. مباحث ارمغان به شهری بازآفرینی فرایند برای را جدیدی چارچوب 1991 ةده

 .شد محروم محالت در خصوص به زندگی کیفیت به خاصی توجه و بازگشتند یریز برنامه


رویکردهایمهمبهمفهومبازآفرینیشهری.2شکل

1394:151سجادزاده،منبع:

( به 15: 1391 و زرگری )تلفیق اندیشه و عمل( )لطفی 2ة شهریبتجر پراکسیس یا عنوان یک بازآفرینی و مرمت شهری به

است اقتصادی مثبت و پویا در این بافت  - اجتماعیهای  دهی کالبدی و بازتولید فرم گویی به زمان در قالب نظم معنای پاسخ

 تعریف گونه این شورایی، پراکسیس را دموکراسی و خواهی جمهوری پردازان مهم نظریه از ،آرنت هانا(. 20: 1985، 3)هاروی

(. 12: 1998، 4)پارخ سازند می نو از یا کنند می خلق را خود  عمومی زندگی مردم عرصة آن در که  عمومی کند: کُنشی می

ها یا استفاده  ها و پروژه فعال در طرح هایی جدید برای ترغیب مشارکت عمومی  رویکردهای جدید به بازآفرینی شهری شامل راه

 (. 332: 1393اند )رابرتز و سایک،  گذاری توسعة محیط کالبدی و گردشگری برای اهداف حفاظت از تحلیل اثر سرمایه

 (:2شامل موارد زیر است )شکل  زآفرینی شهریبارویکردهای مهم به مفهوم 

 از و یکپارچه را مدار اجتما  یبازآفرین یها هبرنام کنند میتالش  نهادی جدید یها هگون شهری پایدار بازآفرینی در

 ةتوسع و ارائه امکان رویکردهایی چنین دهند. توسعه و بسط د،شو را شامل نفع ذی افراد ةهم که صورتی به باال به پایین

 ةهم از ییها مکنسرسیو تشکیل دنبال شهری به بازآفرینی ،امروزه دهند. می افزایش را پایدار بلندمدت یها لح راه

)فرجی مالئی،  شود محل فیزیکی و ،اجتماعی وضعیت اقتصادی، پایدار و جانبه همه بهبود باعث تا است نفع ذی یها هگرو

از یک سو، سعی در  ،شهری ةی پایدار در توسعفرایندبازآفرینی پایداری شهری در تالش برای ایجاد  ةنظری (.10 :1389

بافت قدیم و  یبرای احیا ،از سوی دیگر ،مین نیازهای جدید دارد وأشهری برای ت درون ةبهینه از امکانات بالقو ةاستفاد

پذیر و همسو با نیازهای  دلیل ایفای نقش انعطاف به قائل است واولویت ندن حیات اجتماعی و رونق اقتصادی ابازگرد

است. ایجاد  برخورداراز بیشترین قابلیت اجرایی  با صرف کمترین بودجه  میگیری گسترده از مشارکت مرد مردم و بهره

مشکالت و  و شناخت روابط میان ،ای ارگانیک، جامع گونه شهرها و محالت به بارةی یکپارچه احتیاج به تفکر درها هبرنام

و استراتژیک باشد، آنگاه به خودی خود  ،مدار، یکپارچه، جامع ی مختلف دارد. اگر رویکرد به بازآفرینی اجتما ها تفرص

 (.3 )شکل رویکردی پایدار به بازآفرینی خواهد بود

                                                                                                                                                               
1. Galdinin 

2. Urban Praxis 

3. Harvey 
4. Parekh 
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بازآفرینیشهریپایدار.3شکل

 اند. معرفی شده 2جدول اختصار به شرح  بازآفرینی به ةترین تجارب جهانی در زمین مهم

 تجاربجهانیبازآفرینیشهری.2جدول

ا
کا
مری

 

یافته از ساختار کالبدی موجود برای رسیدن به  مجدد و تطبیق ةاستفاد

کید بازآفرینی در این کشور بوده أای از اصول مورد ت اهداف جدید توسعه

 ةاشاعتوجه در بازآفرینی شهری در این کشور است. از دیگر اصول مورد

اجتماعی  -حیات مدنی از طریق طراحی کالبدی در تجدید ساختار کالبدی

 شود. میکار گرفته  شهرها به

سه
ران
ف

 

اجتماعی شهر با رویکرد آمایش  -اقتصادی ةتوسع

 سرزمین

سه
ران
ف

 

 «پیوند شهری»بازآفرینی در این کشور تحت عنوان  ةدستاورد مهم تجرب

بندی اصلی شهر  مداخله در استخوان ،مطرح شده است. براساس این رویکرد

مثبت مرمت و حفاظت شهری به  هایاثر ةو بازآفرینی آن موجب رخن

دادن به  . توجه به شهرسازی نرم و شکلشود میشهر  ةپیکر  میتما

آزاد  ةاستفاد ی آگاهانه در چارچوب استخوان اصلی شهر و امکانها همداخل

های بازآفرینی در این  یگر ویژگیآمده از دوجود شهروندان از فضاهای به

 کشور است.

ان
ست
گل
ان

 

لحاظ  ها طرح  بیشتردر  انگلستان مالحظات اقتصادیدر 

در مالحظات اجتماعی به مشارکت  ،همچنین شود. می

مردم و تقویت حیات اجتماعی توجه شده است. توجه 

صنعت  ةتوسع ةهای فرهنگی که الزم عمده به ارزش

نی این کشورها یبازآفر های در طرحگردشگری است 

 گیرد. میموردتوجه قرار 

ان
یون

 

سازی نواحی تجاری و صنعتی با منافع تاریخی را در دستور کار قرار  باززنده

پن دادند
ژا

 

 .کند می مطرح خود خاص یها تسن دلیل به را نارا سند

لیا
ترا
اس

 

 با رابطه را در بورا منشور ،این کشور در راستای توجه به اصول بازآفرینی

کشورش  بومیان خاص وضعیت دلیل به تاریخی یها نمکا ارزش و اهمیت

 .دهد می ارائه

ند
زیل
یو
ن

 

 میراث از حفاظت منظور به را ایکوموس این کشور منشور

 دهد. می ارائه نیوزیلند کشور فرهنگی

ان  
ایر

 

و  ،سازی، نوسازی به یتصویب سند ملی راهبردی احیا

ناکارآمد شهری با هدف  فرسوده وی ها تسازی بافتوانمند

ربط در  ی ذیها هدستگا ةجلب همکاری و مشارکت کلی

ی هدف ها هو محل ها هبازآفرینی پایدار محدود فرایند

حفظ حقوق شهروندی، ارتقای کیفیت  منظور بهبرنامه 

 روایی محلی و اعمال حکم ،زندگی، بازیابی هویت شهری

1392:86،کانیو،سیدقادری1392:57،سیدبرنجی،1395:30،خداوردیومعززی،19-1390:18نژاد،منبع:حناچیوفدایی
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روشتحقیق
 مطالعهآماری مورد ةجامع .است آباد خرممکانی موردمطالعه بافت ناکارآمد شهر  ةمحدودو پیمایشی  -نو  تحقیق توصیفی

عنوان حجم نمونه  بهنفر  384 ،فرمول کوکران. براساس نفر 70000حدود  با شهروندان ساکن بافت متشکل است از:

نامه،  . در این پرسشاستای لیکرت  گزینه سؤالی در طیف پنج49 ةساخت محقق ةنام انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده پرسش

که د شها بررسی  های آن همراه مؤلفه آباد خرمر بازآفرینی پایدار شهری بافت ناکارآمد شهر دپنج عامل از عوامل مؤثر 

 برایگیری تصادفی ساده  از روش نمونه .استو مدیریتی  ،محیطی، کالبدی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست شامل

و متخصصان استفاده شد. ضریب دان اتاز نظر اس ،نامه برای تعیین روایی این پرسش نامه استفاده شد. رکردن پرسشپُ

 .است پذیرفتنیه به لحاظ پایایی کاست  0.794ی موردمطالعه ها شاخص ةآلفای کرونباخ کلی

 .شد استفاده سوات دیماتل ةچندمعیار گیری تصمیم های مدل جمله از  یکمّ های مدل از اطالعات تحلیل و  تجزیه برای

از  پیش .آباد از مدل معادالت ساختاری استفاده شد ر بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر خرمدمنظور سنجش عوامل اثرگذار  به

ها از  بودن داده نرمال ةبرای محاسب ،بنابراین .دشوها برای تحلیل بررسی  بودن داده الزم است نرمال ،برازش نیکویی مدل

و  3- ةترتیب خارج از باز ها به اگر مقادیر چولگی و کشیدگی داده ،این راستا در .ها استفاده شد مقادیر چولگی و کشیدگی داده

 فرض برقرار است. بودن برقرار نیست که در این تحلیل پیش فرض نرمال پیش ،باشد 10و + 10-)چولگی( و  3+

بهره  آباد خرمر بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر دهای اثرگذار  بندی متغیر بندی و رتبه اولویت براینیز  از آزمون فریدمن

 گرفته شد.

 ،این است که بازآفرینی پایدار شهری متأثر از عوامل اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، مدیریتی حاضر تحقیق فرض اصلی

 تحقیق آورده شده است.اجرای  فرایند 4 ی است. در شکلمحیط زیستو 
 

 

 

 

 

 

 

 

تحقیقفرایند.4شکل

هایتحقیقیافته
از تکنیک دیمتل سوات  آباد خرم شهر ناکارآمد بافت در شهری پایدار فرینیآباز یها مؤلفه میان یعلّ روابط بررسی برای

موردمطالعه  ةو تهدید پیش روی محدود ،این تحلیل نیاز است که نقاط ضعف، قوت، فرصت اجرای برایاستفاده شد. 

 (.3 )جدول استخراج شود

مرحله 
 اول

 مطالعه ادبیات تحقیق•

 

مرحله 
 دوم

شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات بافت ناکارآمد •
 شهر خرم آباد

مرحله 
 سوم

  بهره گیری از تکنیک دیماتل سوات•

 مرحله چهارم

بررسی  تاثیر گذاری عوامل مختلف بر بازآفرینی پایدار بافت مورد •
 مطالعه

 مرحله  پنجم

های اثرگذار بر بازآفرینی بافت اولویت بندی و رتبه بندی متغیر•
 ناکارآمد شهر خرم آباد
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آبادربافتناکارآمدشهرخرمدماتریسعواملدرونیوبیرونیاثرگذار.3جدول
تهدیدفرصتضعفنقاطقوت

 بافت ةکاهش رشد جمعیت در محدود جنسی متعادل جمعیت  نسبت
و مالی اهالی برای  ،گیری از منابع فکری، یدی امکان بهره

 سازی به
 روند کاهش جمعیت محدوده ةادام

بودن ساختار خانواده و بعد   متعادل
 خانوار

های اجتماعی نظیر  وجود ناهنجاری
 درگیری خیابانی و اعتیاد

ها  نظر آن ن و جلبان و متنفذاگیری از همکاری معتمد بهره
 در جهت اهداف نوسازی

های اجتماعی بین ساکنان  تداوم ناهنجاری
 بافت ةمحدود

شده به بودن نسبت مهاجر وارد کم
 جمعیت محدوده در مقایسه با شهر

 های کارآمدNGO فقدان
ایجاد بسترهای  برایهای آموزشی  امکان ایجاد کارگاه

 اجتماعی موردنیاز نوسازی

به مدیران شهری و   کاهش اعتماد عمومی
دولتی درخصوص رسیدگی به مشکالت 

 بافت

سهم باالی سکونت افراد بومی در 
 مقایسه با شهر

های  عدم آموزش شهروندان در زمینه
 مشارکت اجتماعی

 های مختلف جوان محدوده در پروژه  امکان استفاده از جمعیت
 اجتماعی و عمرانی

 روند کاهش جمعیت محدوده ةادام

 سکونت محل به خاطر تعلق احساس

 ناساکن بین در

 ةبودن نرخ باسوادی در محدود پایین
 موردمطالعه

گذاری بخش  جلب سرمایه برایهای مناسب  پتانسیل
 خصوصی

به مدیران شهری و   کاهش اعتماد عمومی
دولتی درخصوص رسیدگی به مشکالت 

 بافت
اجتماعی باال در بین ساکنان  ةسرمای

 بافت ةمحدود
عدم احساس امنیت ساعات خلوت 

 روز شبانه

های اقتصادی  اندازی برخی فعالیت راهبرای فضای مناسب 
 زودبازده

تعاون در بین ساکنان  ةداشتن روحی
 بافت ةمحدود

باالبودن نرخ بیکاری در بین جمعیت 
 فعال

 مالکان ساکن بافتر بیشتدارابودن سند قطعی 
 ةوجود اراضی بایر و واحدهای مخروب

 بالتکلیف

تحمل در بین ساکنان  ةداشتن روحی
 بافت ةمحدود

 قیمت پایین زمین و مسکن
عنوان یک عنصر اساسی عملکردی در   استقرار بازار به

 تعامالت اجتماعی و اقتصادی

 و تجاری های فعالیت نامناسب دهی سازمان
 خدماتی

پذیری شهروندان در قبال  مسئولیت
 بافت ةامور مربوط به محدود

فروش ناچیز زمین و مسکن  خرید و
 در بافت

االفالک و امکان  آباد از نزدیکی قلعة فلک خرم ةعبور رودخان
منظور افزایش سرزندگی در بافت  گیری از این فرصت به بهره

 و جذب گردشگر
 تداوم روند تدریجی فرسودگی بافت

 ةن محدوداساکن تربیشبودن  مالک
 بافت

گذاری مناسب بخش  عدم سرمایه
 بافت ةخصوصی در محدود

رود و  فضاهای همگانی در محور خرم فرصت تعریف
 بندی فضایی استخوان نمودن آن با سایر عناصر مرتبط

از بین رفتن عناصر شاخص و فضاهای 
دهی  توجهی و سامان کالبدی در اثر کم
 مناسبنا

جاذب گردشگر در وجود مراکز تاریخی 
 بافت ةمحدود

موردمطالعه  ةوجود ترافیک در محدود
 دلیل عرض کم معابر به

های  پویایی و سرزندگی عرصه ةآوردن امکان توسع فراهم
داخل بافت با استفاده از ارتقای  های تجاری در همگانی راسته

 ها حرکت پیاده در آن سازی کالبدی محورها و مناسب

های  سواره در عرصهعدم محدودیت حرکت 
دارای تداخل حرکت سواره و پیاده و کاهش 

 پیاده امنیت

عنوان یک  االفالک به وجود قلعة فلک
اثر تاریخی قدرتمند در درون بافت و 
امکان مساعدبودن شرایط برای جذب 

 گردشگر در این بافت

 عدم کیفیت فضایی مناسب
 ه زیدزاد امام ةفرصت ایجاد و تجهیز فضای شهری در محدود

 بن علی

در   به الگوهای معماری بومی یتوجه بی
 وسازهای جدید ساخت

اداری و درمانی،  ةاستقرار مراکز عمد
 بافت ةمذهبی، پارک در محدود

واحدهای بیشتر بودن مقاومت  پایین
دلیل  مسکونی موجود در بافت به

 استفاده از مصالح کم استحکام

با فضاها و محورهای کید بیشتر بر قلعه و ارتباط آن أفرصت ت
 اصلی و سایر عناصر تاریخی

 عدم بافت و کالبدی فرسودگی روند ةادام
 سازی به و نوسازی

بن علی  زاده زید وجود مرقد امام
بخش مذهبی در  عنوان عنصر هویت به

 بافت ةمحدود

 محدوده در موجود های فعالیت متنو  مقیاس فقدان نورپردازی منسجم و مناسب
 تقاضای برای موردنیاز پارکینگ مینأت عدم

 شخصی اتومبیل داشتن افزونروز

 های مزاحم شهری کاربریفقدان 
درصد برای 60سطح اشغال باالی 

 درصد بناهای مسکونی80حدود 

 ها آن از استفاده قابلیت و بافت دل در بایر های زمین وجود
 خدمات موردنیاز مینأت برای

 سبز فضای مینأت برای بایر اراضی کم سطح
 محدوده نیازمورد

 آباد خرم شهر مرکزی بازار قرارگیری
 محدوده در

درصد بناها در 49قرارگیری حدود 
 سال 30گروه با قدمت باالی 

 جذب برای آن پتانسیل و بافت ةمحدود در بازار قرارگیری
 جمعیت

 آلودگی صوتی تجاری مناطق در زمین باالی ارزش

 

 خدماتی های کاربری مناسب پوشش
 محدوده در موجود

های  دفع آب ةدهی شبک عدم سامان
 سطحی

 با ناسازگار های کاربری پایین تعداد
 بافت سطح در مسکونی کاربری

ها در برخی فضاهای  رهاشدن زباله
 موجود در بافت

 های پهنه در مسکونی دست یک بافت
 سکونت

 های شهری عدم بازیافت زباله

 آموزشی کاربری ةسران کمبود

 ورزشی، خدماتی های سرانه کمبود
 فراغت اوقات گذران و ،سبز فضاهای

 متروکه و ،مخروبه بایر، اراضی وجود
 رهاشده و

 پارک برای موردنیاز فضاهای کمبود
 مرکزی ةمحدود در اتومبیل

 های فعالیت نامناسب دهی سازمان
 خدماتی و تجاری
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)نقاط قوت و ضعف( مؤثر بر بافت ناکارآمد  پذیری عوامل داخلی گذاری و تأثیر ای از تأثیر خالصه، 5 و 4 های در جدول

 ارائه شده است. آباد خرمشهر 

 ینقاطقوتتأثیرگذاریوتأثیرپذیرمیزانةخالص.4جدول

قوت d+r d-r d r نهاییةرتب

5 54.68847 0.42979- 27.129 27.55 S7 

4 54.92278 0.00708- 27.457 27.46 S12 

1 55.35292 0.108726 27.730 27.62 S13 

2 55.10173 0.50527- 27.298 27.8 S19 

3 54.95511 0.27733- 27.338 27.61 S20 

ینقاطضعفتأثیرگذاریوتأثیرپذیرمیزانةخالص.5جدول

d+r نهاییةرتب d-r d r ضعف

3 39.13348 0.443037 19.78826 19.34 W6 

4 39.11326 -0.27001 19.42163 19.69 W7 

5 38.9678 0.496441 19.73212 18.31 W13 

2 39.22095 0.031358 19.62616 19.23 W14 

1 39.61479 0.330124 19.97246 19.78 W24 

 

 ةمراکز عمددهد استقرار  می( نشان 3 )جدول آباد خرمر بافت ناکارآمد شهر د)نقاط قوت( اثرگذار  عوامل داخلی ةمطالع

بافت،  سطح در مسکونی کاربری با ناسازگار های کاربری پایین بافت، تعداد ةدرمانی، مذهبی، پارک در محدود ،اداری

عنوان یک اثر تاریخی قدرتمند در درون بافت  االفالک به سکونت، وجود قلعة فلک یها هپهن در مسکونی دست یک بافت

بافت از  ةتعاون در بین ساکنان محدود ةو داشتن روحی ،دشگر در این بافتبودن شرایط برای جذب گرو امکان مساعد

( 4 )جدول بررسی نقاط ضعفی .است آباد خرمداخلی اثرگذار بر روند پیشبرد بازآفرینی در بافت ناکارآمد شهر  عمده عوامل

مرکزی، فقدان نورپردازی منسجم و مناسب، عدم  ةمحدود در اتومبیل پارک برای موردنیاز فضاهای چون کمبودهم

 بیشتربودن مقاومت  و پایین ،روز، باالبودن نرخ بیکاری در بین جمعیت فعال ساعات خلوت شبانهدر احساس امنیت 

بازآفرینی بافت  ةندکنندکُ و استحکام از عمده نقاط ضعف دلیل استفاده از مصالح کم واحدهای مسکونی موجود در بافت به

 . است آباد خرمارآمد شهر ناک

)نقاط ضعف و قوت( اثرگذار بر بافت  ی عوامل بیرونیتأثیرگذاری و تأثیرپذیرمیزان  ةخالص 7 و 6 های در جدول 

 .است آورده شده آباد خرمناکارآمد شهر 

ینقاطفرصتتأثیرگذاریوتأثیرپذیرمیزانةخالص.6جدول

d+r نهاییةرتب d-r d r هاتفرص 

1 36.67062 0.318187 18.49441 18.17 o 2 

5 35.478 1.543199 18.5106 16.97 o 6 

4 35.85746 0.722389 18.28992 17.57 o 7 

3 35.90372 0.771468 18.33759 17.56 o 11 

2 36.5028 0.303071 18.40293 18.1 o 12 
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ینقاطتهدیدتأثیرگذاریوتأثیرپذیرمیزانةخالص.7جدول

d+ r نهاییةرتب d-r d r هاتهدید

4 27.75354 0.494736 14.12414 24.43 T6 

3 27.84318 0.49562_ 13.67378 24.9 T10 

2 27.9819 0.34686- 13.81752 27.33 T11 

1 28.49132 0.085457 14.28839 27.46 T12 

5 27.61945 0.74293- 13.43826 26.63 T14 

 

 ،گیری از منابع فکری، یدی امکان بهرهکهنیز نشان دادآباد  خرمر بافت ناکارآمد شهر دعوامل بیرونی اثرگذار  ةمطالع

آوردن امکان  فراهم، بن علی زاده زید امام ةفرصت ایجاد و تجهیز فضای شهری در محدود، سازی و مالی اهالی برای به

با استفاده از ارتقای کالبدی محورها و داخل بافت  های تجاری در های همگانی راسته پویایی و سرزندگی عرصه ةتوسع

اندازی برخی  راهبرای فضای مناسب و  مالکان ساکن بافت، بیشترها، دارابودن سند قطعی  حرکت پیاده در آن سازی مناسب

تواند کمک زیادی به بازآفرینی  میکه است ی پیش روی بافت موردمطالعه ها تی اقتصادی زودبازده از فرصها تفعالی

 بافت و کالبدی فرسودگی روند ةپیش روی بافت مانند ادام هایبایستی تهدید می ،البته .بکند آباد خرمارآمد شهر بافت ناک

وسازهای جدید، از بین رفتن عناصر شاخص و  در ساخت  میبه الگوهای معماری بو یتوجه بیسازی،  به و نوسازی عدم

 کم بالتکلیف و سطح ةمناسب، وجود اراضی بایر و واحدهای مخروبدهی  توجهی و عدم سامان فضاهای کالبدی در اثر کم

، وضعیت گرافیک عوامل داخلی و 5محدوده را نادیده نگرفت. در شکل  موردنیاز سبز فضای مینأت برای بایر اراضی

 نشان داده شده است. آباد خرمر بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر دخارجی مؤثر 

 

 

آبادخرمربازآفرینیبافتناکارآمدشهردموقعیتعواملداخلیوخارجیمؤثر.5شکل

آبادخرمساختاریبازآفرینیبافتناکارآمدشهر معادالت یابیمدل

ر دو کالبدی(  ،مدیریتی ،یمحیط زیست)اجتماعی، اقتصادی،  ترین متغیرهای اثرگذار مهم ،با استفاده از معادالت ساختاری

 .است 8به شرح جدول  ی موردمطالعهها شاخصترین  مهم .دشمطالعه  آباد خرمبازآفرینی بافت ناکارآمد شهر 
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مطالعهیموردهاشاخص.8جدول

متغیرشاخص

 اجتماعی

 اجتماعی، هویت اجتماعی ةسرمای

 مهاجرت

 همگرایی فرهنگی

 سطح تحصیالت

 میزان مشارکت اجتماعی شهروندان

 بافت موردمطالعه ةمحدود امنیت دروجود 

 و زبان و بعد خانوار ،نو  قومیت، نژاد

 حس تعلق به مکان

 اقتصادی

 نامالی ساکن ةسرمای

 قیمت زمین و مسکن

 ی بخش خصوصی(گذار سرمایه) وجود نهادهای محلی/ غیردولتی

 اشتغال زنان

 نو  مالکیت واحدهای مسکونی

 زودبازده یها لاندازی اشتغا راه

 نو  فعالیت اقتصادی

 رشد اقتصاد ملی

 آباد خرمشهر در تخصصیص اعتبارات عمرانی در راستای بازآفرینی بافت ناکارآمد 

 کالبدی

 و نو  مصالح واحدهای مسکونی کیفیت

 و انسجام محالت فرم شهر

 بافت ةدر محدودخطرناک  های کاربری موقعیت و ها و تعداد همجواری و سازگاری کاربری

 بافتی ارتباطی درون ةنو  شبک

 ی تاریخیها تسای وجود ابنیه و

 محور الگوهای معماری بوم

 مدیریتی

 ای ها محله شورایاری

 آباد خرمشهر در حکمروایی خوب شهری و وجود قوانین مصوب در بازآفرینی بافت ناکارآمد 

 مدیریت شهریی سیاسی و ثبات نظام ها تمشارکت و فعالی

 محوری مدیران شهری رویکرد محله

 یمحیط زیست

 آب و فاضالب ةدهی شبک سامان

 ای محله ایجاد فضای سبز درون

 های شهری آوری زباله جمع

مأخذ:نگارندگان

 آمده است. 6متغیرهای موردمطالعه در شکل  ةنتایج ضرایب رگرسیون استانداردشد

های متغیرهای موردمطالعه به لحاظ  وضعیت برازش .مطلق مدل آورده شده است ی برازشها شاخص 9در جدول 

 اند. دست آمده مناسب به CMIN/DF ،SRMR ،RMSEA، کای دو یها شاخص

 .است 10 ی برازش تطبیقی مطابق جدولها شاخصی برازش مدل در ها شاخصموردپذیرش برای  ةآستان
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هاآنۀضرایبرگرسیوناستانداردشدوکالبدیو،ی،مدیریتیمحیطزیستهایاجتماعی،اقتصادی،متغیر.6شکل

مدلیبرازشمطلقهاشاخص.9جدول

قابلقبولۀبازنامکاملشاخصبرازش
مقدارشاخص

برازش

)برازشقابلقبول/وضعیت

غیرقابلقبول(

CFI Comparative fit indec 0.90> .89 مناسب 

IFI incremental fit indec 0.90> .91 مناسب 

NFI normed fit indec 0.90> .86 برازش نامناسب 

TLI Tucker-lewis index 0.90> .90 مناسب 

گیریتحقیقمتغیرهاتطبیقیمدلاندازهیبرازندگیهاشاخص.10جدول

قابلقبولۀبازنامکاملشاخصبرازش
مقدارشاخص

برازش

)برازشقابلوضعیت

غیرقابلقبول(قبول/

 -CHI- QUARE P کای دو
VALUE≥0.05 

 مناسب 6

CMIN/DF 
MINIMUM 

DISCREPANCY FUNCTION 

 3<خوب
 5<قابل قبول

 مناسب 1.68

SRMR Standardizeed 
root mean s`uar residual 

Srmr<0.10 0% مناسب 

RMSEA 

NOOT MEAN 
SQUAR 

 
ERROR OF APPROXIMATION 

 0.08 >خوب
 0.08تا  0.1متوسط

 0.1>ضعیف
 مناسب 0.32
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)بازه( قابل قبول  ةبه مقادیر و آستان باتوجه ی حاصل از پژوهش بیانگر این واقعیت است کهها هتجزیه و تحلیل یافت

د. در این راستا، کریید أبودن برازش مدل را در شاخص مطلق ت قبول توان فرض قابل می ،ی موردبررسیها شاخصبرای 

برازش مناسب مدل  ةدهند برآورد شده است که نشان ها شاخصقابل قبول هرکدام از  ةی مذکور و آستانها شاخصمقدار 

 .است

)بازه( قابل قبول  ةبه مقادیر و آستان باتوجه ی حاصل از پژوهش بیانگر این واقعیت است کهها هتجزیه و تحلیل یافت

 (. 10 )جدول دکریید أش مدل را در شاخص تطبیقی تبودن براز قبول توان فرض قابل می ،برای شاخص مذکور

ارزیابینتایجمدلمعادالدتساختاری
شود که در این راستا از ضرایب روابط بین  یا رد فرض پژوهش، تخمین مسیر بین متغیرها گزارش می تأییددر راستای 

 (.11 )جدول استفاده شده است Regression Weightsمتغیرها در جدول خروجی 

ارزیابینتایجمدلمعادالدتساختاری.11جدول

ر
شه

د
رآم
کا
نا
ت
اف
یب

رین
زآف
با

رم
خ


اد
آب



  
Estimate S.E. C.R P وضعیتفرضیه 

- تأییدمورد  *** 2.1. 3.01 2.256 اجتماعی 

- رد 0.938 -0.78 11.172 -3.689 اقتصادی 

- تأییدمورد  0.04 1.89 1.512 2.868 کالبدی 

- تأییدمورد  *** 2.88 5.1 0.447 مدیریتی 

- تأییدمورد  0.03. 2.11 2.89 0.611 یمحیط زیست 

 

بین دو متغیر با  ةرابط ،باشد 1.96تر از  بزرگ ضریب بحرانی اگربیانگر این واقعیت است که  ها هتجزیه و تحلیل داد

استفاده  p-valueداربودن روابط به جای ضریب بحرانی از  توان برای معنی می ،همچنین .دار است اطمینان معنی درصد95

 جز اثر متغیرهای موردبررسی، به به باتوجه .دار است دو متغیر معنی ةرابط ،بود 0.05تر از  آزمون کوچک p-valueاگر  .کرد

 (.10 )جدول است شده تأییدمتغیرها  ثیر سایرأت ر بازآفرینی شهریدمتغیر اقتصادی 

آبادخرمربازآفرینیبافتناکارآمدشهردهایاثرگذاربندیمتغیررتبهبندیواولویت

میانگین  ةکه از آن برای مقایساست ی تکراری ها هآزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری معادل آنالیز واریانس با انداز

 . کنیم میگروه( استفاده )متغیر  k در بین ها هرتب

هاازشاخصهایهریکمیانگینرتبه.12جدول
 2.8 اجتماعی

 2.3 اقتصادی

 3.8 کالبدی

 4.9 مدیریتی

 1 یمحیط زیست

.نتیجةنهاییآزمونفریدمن13جدول

 942.7 کای اسکوئر

 4 آزادی ةدرج

 0.000 داری سطح معنی



 193...ساختاریبازآفرینیپایدارشهری-کاربستتحلیلی

آزادی و همچنین سطح  ةدرج 4مربع کی را با  ةمقدار آماردهد  مینتایج محاسبات حاصل از آزمون فریدمن نشان 

 نهایی اینکه ةنتیج ،13 و 12 های جدول به مشاهده کرد. باتوجهتوان  میرا با مقدار صفر   P-Valueداری آزمون معنی

عامل  ،متفاوت است. بر این اساسگویان  پاسخ از نظر ر بازآفرینی پایدار بافت موردمطالعهدی عوامل مختلف تأثیرگذار

 .دارای کمترین امتیاز است یمحیط زیستعامل امتیاز و باالترین  مدیریتی دارای

گیریبحثونتیجه

در  به اینکه باتوجه .داشته است آباد خرمر بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر دثیر متغیرهای اثرگذار أکلی به ت یاین تحقیق نگاه

 یعنوان اقدام بازآفرینی به فرایند... جریان دارد،  و، ی متنو  اقتصادی، اداری، مسکونیها تاین بافت کماکان فعالی

بافت  و تهدیدات پیش روی ،ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت دار در این فضای شهری ضروری است. مهم گسترده و ادامه

 .شدمطالعه  آباد خرمناکارآمد شهر 

ر تاریخی قدرتمند در درون عنوان یک اث االفالک به سکونت، وجود قلعة فلک یها هپهن در مسکونی دست یک بافت

و امکان مساعدبودن شرایط برای جذب گردشگر در  ،عنوان عنصر شاخص مذهبی در شهر زاده زید بن علی به بافت و امام

 .است بافت ةی خوب در محدودها لاین بافت از پتانسی

ن نرخ بیکاری در بین روز، باالبود ساعات خلوت شبانهدر فقدان نورپردازی منسجم و مناسب، عدم احساس امنیت 

 استحکام از دلیل استفاده از مصالح کم واحدهای مسکونی موجود در بافت به بیشتربودن مقاومت  و پایین ،جمعیت فعال

و مالی اهالی  ،گیری از منابع فکری، یدی بهرهتوان با  میده است. کرعمده نقاط ضعفی است که بافت را دچار آسیب 

پویایی و  ةآوردن امکان توسع فراهم، بن علی زاده زید امام ةتجهیز فضای شهری در محدود فرصت ایجاد و، سازی برای به

 سازی و مناسب ،داخل بافت با استفاده از ارتقای کالبدی محورها های تجاری در های همگانی راسته سرزندگی عرصه

 هرچند  ؛دکرها روند بازآفرینی در بافت را تسریع  حرکت پیاده در آن

مناسب، وجود اراضی بایر و واحدهای نادهی  توجهی و سامان فتن عناصر شاخص و فضاهای کالبدی در اثر کماز بین ر

توان نادیده گرفت. ارزیابی  مین محدوده را موردنیاز سبز فضای مینأتبرای  بایر اراضی کم و سطح ،بالتکلیف ةمخروب

بر روند بازآفرینی   میثیر مستقیأی تمحیط زیستو یریتی، نتایج مدل معادالدت ساختاری نشان داد متغیرهای اجتماعی، مد

اثرگذار بر بازآفرینی بافت باالترین امتیاز  در بافت دارند. نتایج حاصل از آزمون فریدمن نیز نشان داد عامل مدیریتی دارای

المللی  چه در سطح بین ،پایدارگرفته درخصوص بازآفرینی  انجامتحقیقات  ةکلیدر  که ن کردبیا. باید است آباد خرمدر شهر 

ی شهر توسعة پایداربه  یدنرس برای یاهرم یشهر ینیبازآفر شده است کهبه ذکر این نکته پرداخته  ،چه در سطح ملی

و خواست مدیران شهری. نتایج این تحقیق نیز   میگیری از مشارکت مرد است و این امر محقق نخواهد شد مگر با بهره

ی بالقوه و بالفعل موجود در ها لکید بر استفاده از پتانسیأگرایانه ت گرفته با نگاهی بوم انجامقات در راستای تکمیل تحقی

 ةاالفالک(، نیروی جوان، وجود سرمای تاریخی فلک ة)قلع گردشگری بن علی(، زاده زید )امام مذهبی بافت نظیر عناصر

دارد؛ بدون درنظرگرفتن  آباد خرمآفرینی شهر )مرکزیت( در راستای باز اجتماعی، موقعیت مکانی مناسب در شهر

بازآفرینی پایدار  ،یمحیط زیستو  ،به لحاظ کالبدی، اجتماعی، اقتصادی ،آباد خرمی موجود در بافت ناکارآمد ها لپتانسی

 محقق نخواهد شد. 

 د:کرتوان به موارد زیر اشاره  می آباد خرماین تحقیق در راستای تحقق بازآفرینی پایدار در شهر  هایاز جمله پیشنهاد 

طریق بازگشایی معابر و افزایش عرض معابر و  افزایش نفوذپذیری بافت از در عین حال حفظ ساختار ارگانیک بافتا 

 ؛ها تقاطع ةکاهش فاصل
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 ؛بافت ةوساز در محدود تدوین ضوابط و مقررات و اجرای مقررات تشویقی ساختا 

میدان، میدان  بن علی، سبزه زاده زید شهری میدان کوچک، میدان بزرگ، امامدهی و طراحی برای فضاهای  سامانا 

 ؛موردمطالعه ةاسدآبادی واقع در محدودمیدان  بسیج، 

 ؛موردمطالعه در راستای بازآفرینی بافت ةهای تجاری و خدماتی موجود در محدود گیری از پتانسیل استقرار فعالیت بهرها 

 ؛بازار و بافت تاریخی ةدر محدودتعریف محورهای مجهز پیاده ا 

بافت از طریق تخصیص امکانات و خدمات بیشتر، تشویق شهروندان  ةی کیفیت زندگی در محدودها شاخصارتقای ا 

 ؛مورد مطالعه ةی اجتماعی و فرهنگی موجود در محدودها لگیری از پتانسی ی بازآفرینی، بهرهها تبه مشارکت در فعالی

 ؛ی بازآفرینیها هی و اجرای پروژگذار سرمایه برایخصوصی بخش  گذار سرمایهجذب ا 

 ؛ی اعطایی در روند نوسازیها موا ةو کاهش بهر ،ی عوارض، مالیاتها تاعمال معافیا 

 ؛آموزش رسانی و تسریع در روند اطال  منظور بهتأسیس دفاتر تسهیلگری ا 

 ؛فضاهای مکثعنوان  میدان، میدان کوچک و بزرگ به طراحی فضاهای شهری سبزها 

 ؛ی پایلوت بازآفرینی توسط بخش دولتی و عمومیها هاجرای پروژا 

 .موردمطالعه ةمحدود بازآفرینی در های اجرای طرح ی درمحیط زیستتوجه به پایداری ا 
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