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مقدمه 
بحرانی که جوامع شهری کنونی طی چند سال اخیر تحت تأثیر عمیق آن قرار گرفته است شامل بحران در صنعت
ساختوساز ،بازار مسکن ،کاهش سرمایهگذاری در حوزة زیرساخت ،و باالرفتن نرخ بیکاری است .مشکالت و
محدودیتهایی چون ناسازگاری فرم و عملکرد ،توزیع نامتناسب خدمات و امکانات شهری ،شبکة ارتباطی نامناسب
(معابر کمعرض) ،مصالح نامناسب ،وجود فضاهای رهاشدة شهری ،وجود آلودگیهای زیستمحیطی ،عدم تعلق به مکان
مورد زندگی ،و  ...در بافتهای ناکارآمد شهری دستاندرکاران و محققان را بر آن داشته تا تصمیمات مناسب در این
زمینه اتخاذ کنند .برای غلبه بر این موقعیت دشوار ،الزم است استراتژیهای جدیدی تدوین شود .همچنین ،اقدامات،
مطالعات و تحقیقات ،تدوین سیاستهای جدید ،تشویق به تغییر و بازآفرینی در نواحی شهری برای محافظت از محیط و
چشمانداز و موردنیاز است .الگوی سیاستگذاری در حیطة بازآفرینی شهری طرحی از سازمانهایی را که درگیر
تصمیمگیری در بازآفرینی شهری یا تأثیرگذار در تصمیمهای مرتبط بازآفرینیاندارائه میدهد .ترجمان این توجه در زمینة
شهر شامل موارد زیر و بسیاری از مالحظات مرتبط با این موارد است (شکل ( )1خداوردی و معززی)30 :1395 ،



شکل.1اصولفرایندبازآفرینیشهری 

بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری میتواند زمینهساز توسعة درونی شهرها و حفظ و احیای کالبدی و اجتماعی فرهنگی
آنها باشد و از تخریب طبیعی ،از یک سو ،و ویرانگری برنامهریزیشده توسط سودجویان ،از سوی دیگر ،جلوگیری کند.
درواقع ،بازآفرینی ابزاری برای بهبود کیفیت زندگی آیندة فضاهای شهری است .فرایند بازآفرینی اقدامی گسترده ،ادامهدار ،و
مشکل ولی غیرممکن نیست و برای هر فضای شهری ضروری است (آلپوپیا و مانویال.)179 :2013 ،1
شهر خرمآباد ،با مساحت قانونی  3475هکتار ،دارای  28محله و نقطة ناکارآمد (فرسوده) با مساحتی نزدیک به  260هکتار و
نسبت بافت ناکارآمد به کل مساحت شهر نزدیک 7درصد است .بخشی از بافت ناکارآمد شهر خرمآباد ،در حدود  150هکتار ،را
بافت تاریخی شهر شکل میدهد .این بافت در مرکز ثقل هندسی ساختار کالبدی و سازمان فضایی شهر واقع شده است و
کماکان مرکز خدماتی ،اداری ،و فرهنگی شهر نیز محسوب میشود (امیدوار و بیرانوندزاده .)95 :1390 ،باتوجهبه موارد ذکرشده،
پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط علّی میان مؤلفههای اثرگذار در بازآفرینی پایدار شهری در بافت ناکارآمد شهر خرمآباد
انجام و تدوین شده است .به تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته بهاختصار اشاره میشود (جدول .)1
1. Alpopia and Manolea
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نگاهی اجمالی به نتایج تحقیقات قبلی و مقایسة آنها با نتایج این تحقیق نشان میدهد این تحقیق ناقض نتایج
تحقیقات قبلی انجامگرفته نیست و درواقع صحهای بر نتایج دیگر تحقیقات است .این تحقیق باتوجهبه آزمونهای آماری
انجامگرفته تأکید بیشتری بر عامل مدیریتی در راستای بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر خرمآباد دارد .همچنین ،مؤلفههای
اقتصادی در مقایسه با دیگر مؤلفههای موردمطالعه نقش کمرنگتری در بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر خرمآباد دارد و
البته به معنی بیاهمیتبودن این مؤلفه نیست .دیگر مطالعات انجامگرفته در سطح ملی تأکید بر بهرهگیری از مشارکت
مردمی و نقاط قوت موجود دارند .در سطح بینالمللی نیز بر برنامهریزی مشارکتی ،بهرهبرداری بیشتر از توانهای
گردشگری ،و لحاظکردن پارامترهای اقلیمی ،محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،و تاریخی منطقه تأکید دارند.
جدول.1ادبیاتتحقیق
محققان 
روبرت و سیکس
()2000

1

گالسون و وود)2009( 2
کریکن و همکارانش ()2010
به نقل از معینی1394 ،
پی ارپان)2011( 3
آلوپی و مانل)2013( 4
موحد نور 5و همکاران
()2014
کالدیا و لویگی)2016( 6
الکساندرا 7و همکاران
()2017
آلمدیا 8و همکاران ()2018
زنگیآبادی و مؤیدفر ()1391
موحد و همکاران ()1392
عبدی و همکاران ()1394
مشکینی و همکاران ()1395
اسکندری و زرآبادی ()1395
صفاییپور و زارعی ()1396

نتایج 
شکل جدیدی از بازآفرینی شهری با تأکید بر سه اصل پایداری ،چشمانداز استراتژیک ،و مشارکت مردمی شناخته میشود .درواقع ،باازآفرینی
پایدار چیزی فراتر از تجدید حیات فیزیکی است که بهوسیلة تعادلسازی طوالنیمدت و ابعاد چندگاناه و ترکیاب اقتصااد ،اجتماا  ،و محایط
شناخته میشود.
شاخصهایی مانند سالمت ،جرم ،محرومیت اجتماعی ،امکانات اجتماعی ،و فضاهای باز عمومی از مؤلفههای اجتماعی اثرگاذار در باازآفرینی
پایدار اجتماعیاند.
در کتاب شهرسازی ،اصول نُهگانه برای برنامهریزی در قرن  ،21بهکارگیری و رعایات نُاه اصال زیار در سااخت شاهر الزم اسات .پایاداری
نخستین اصل برای ساختن شهر محسوب میشود و هشت اصل دیگر (دسترسی ،تنو  ،فضای باز ،سازگاری ،انگیزه ،قابلیت انطباق ،تراکم ،و
هویت) به تبع آن درنظر گرفته میشود (معینی.)100 :1394 ،
برنامهریزی مشارکتی رویکردی موفق برای بازآفرینی شهری در منطقة  Amphawعمل کرده و این منطقه یک نمونة باینظیار و جالاب
مخصوصاً در فرایند برنامهریزی مشارکتی است .پس از اعمال سیاست های بازآفرینی این منطقه باهعناوان منطقاة موفاق در زمیناة جاذب
گردشگر عمل کرده است.
بازآفرینی شهری بهمعنای بهبود کیفیت زندگی و سرمایهگذاری در آینده است .اقدامی بسیار گسترده و مشکل که غیرممکن نیسات و در هار
صورت برای جوامع شهری ضروری است.
ترکیب قابلیتهای  GISو روش قیمتگذاری هیدونیک به درک بهتر از روند بازآفرینی شهری در یک محیط پایدار شهری منجر میشود.
پارادایم جدید بازآفرینی شهری میتواند به عنوان یک رویکرد و روش جدید که به بهرهبرداری بیشتر از میراث اروپا در گردشگری ،فرهناگ،
داراییهای اقتصادی ،اجتماعی ،و محیطی کمک کند ،مورد توجه قرار گیرد.
با درنظرگرفتن پارامترهای اقلیمی ،محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،و تاریخی منطقه ،میتوان راهحل قابال قباولی کاه باه باازآفرینی
پایدار مثلث تجاری آتن منجر شود ارائه داد.
در نتیجة مطالعاتشان مدلی ارائه کردند که برای محافظت از ارزشهای تاریخی بهعنوان یک روش مورداستفاده قرار گیرد.
عالوهبر حفظ وضع موجود ،بایستی تالش کافی در زمینة نقاط قوت و استفادة بهینه از آنها در راستای کاهش نقاط ضعف بافت فرسودة شهر
یزد انجام گیرد.
میزان پایداری در همة متغیرهای انتخابشده بسیار پایین است و راهبرد بازآفرینی براساس مدل سوات در این تحقیق راهبردی تدافعی است.
با توجه به روند رو به تزاید شهرنشینی و افزایش مهاجرت از روستا به شهر و نیاز مبرم مناطق شهری به بازآفرینی ،راهکارهاای اساتراتژیکی
مدیریتی -اجرایی از اهرمهای اجرایی بازآفرینی پایدار شهریاند.
در نحوة اجرای طرحهای شهری در منطقاة  ،12بایاد مشاارکت اقشاار گونااگون سااکنان و ایجااد ساازوکار حماایتی الزم بارای جلاب
سرمایهگذاری اقشار مرفه ،بهعنوان عواملی مهم در پایداری منطقة  12درنظر گرفته شود.
با بهرهگیری از مشارکت گستردة عمومی و با صرف کمترین بودجه میتوان حیات اجتماعی و رونق اقتصادی را به بافت بازگرداند.
اگر رویکرد به بازآفرینی اجتما مدار ،یکپارچه ،جامع ،و استراتژیک باشد ،آنگاه به خودی خود رویکرد بازآفرینی پایدار حاصل خواهد شد.

1. Robert and Skyes
2. Glasson and Wood
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مبانینظریتحقیق 
بازآفرینی یکی از اثرگذارترین رویکردهای معاصر در حوزة مرمت شهری بهعلت پرداختن به ابعاد متنوعی از واقعیت شهر
است که در دو گروه اصلی ساختارهای کالبدی و اجتماعی طبقهبندی میشود (گالدین.)2 :2005 ،1
دهة  1991چارچوب جدیدی را برای فرایند بازآفرینی شهری بهارمغان آورد .مباحث اجتماعی به دستورالعملهای
برنامهریزی بازگشتند و توجه خاصی به کیفیت زندگی بهخصوص در محالت محروم شد.



شکل.2رویکردهایمهمبهمفهومبازآفرینیشهری 
منبع:سجادزاده 151:1394،

بازآفرینی و مرمت شهری بهعنوان یک پراکسیس یا تجربة شهری( 2تلفیق اندیشه و عمل) (لطفی و زرگری  )15 :1391به
معنای پاسخگویی به زمان در قالب نظمدهی کالبدی و بازتولید فرمهای اجتماعی -اقتصادی مثبت و پویا در این بافت است
(هاروی .)20 :1985 ،3هانا آرنت ،از نظریهپردازان مهم جمهوریخواهی و دموکراسی شورایی ،پراکسیس را اینگونه تعریف
میکند :کُنشی عمومی که در آن مردم عرصة زندگی عمومی خود را خلق میکنند یا از نو میسازند (پارخ.)12 :1998 ،4
رویکردهای جدید به بازآفرینی شهری شامل راههایی جدید برای ترغیب مشارکت عمومی فعال در طرحها و پروژهها یا استفاده
از تحلیل اثر سرمایهگذاری توسعة محیط کالبدی و گردشگری برای اهداف حفاظتاند (رابرتز و سایک.)332 :1393 ،
رویکردهای مهم به مفهوم بازآفرینی شهری شامل موارد زیر است (شکل :)2
در بازآفرینی پایدار شهری گونههای جدید نهادی تالش میکنند برنامههای بازآفرینی اجتما مدار را یکپارچه و از
پایین به باال به صورتی که همة افراد ذینفع را شامل شود ،بسط و توسعه دهند .چنین رویکردهایی امکان ارائه و توسعة
راهحلهای بلندمدت پایدار را افزایش میدهند .امروزه ،بازآفرینی شهری به دنبال تشکیل کنسرسیومهایی از همة
گروههای ذینفع است تا باعث بهبود همهجانبه و پایدار وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،و فیزیکی محل شود (فرجی مالئی،
 .)10 :1389نظریة بازآفرینی پایداری شهری در تالش برای ایجاد فرایندی پایدار در توسعة شهری ،از یک سو ،سعی در
استفادة بهینه از امکانات بالقوة درونشهری برای تأمین نیازهای جدید دارد و ،از سوی دیگر ،برای احیای بافت قدیم و
بازگرداندن حیات اجتماعی و رونق اقتصادی اولویت قائل است و بهدلیل ایفای نقش انعطافپذیر و همسو با نیازهای
مردم و بهرهگیری گسترده از مشارکت مردمی با صرف کمترین بودجه از بیشترین قابلیت اجرایی

برخوردار

است .ایجاد

برنامههای یکپارچه احتیاج به تفکر دربارة شهرها و محالت بهگونهای ارگانیک ،جامع ،و شناخت روابط میان مشکالت و
فرصتهای مختلف دارد .اگر رویکرد به بازآفرینی اجتما مدار ،یکپارچه ،جامع ،و استراتژیک باشد ،آنگاه به خودی خود
رویکردی پایدار به بازآفرینی خواهد بود (شکل .)3

1. Galdinin
2. Urban Praxis
3. Harvey
4. Parekh
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شکل.3بازآفرینیشهریپایدار 

مهمترین تجارب جهانی در زمینة بازآفرینی بهاختصار به شرح جدول  2معرفی شدهاند.
جدول.2تجاربجهانیبازآفرینیشهری
استفادة مجدد و تطبیقیافته از ساختار کالبدی موجود برای رسیدن به
اهداف جدید توسعهای از اصول مورد تأکید بازآفرینی در این کشور بوده
امریکا

فرانسه

است .از دیگر اصول موردتوجه در بازآفرینی شهری در این کشور اشاعة
حیات مدنی از طریق طراحی کالبدی در تجدید ساختار کالبدی -اجتماعی

توسعة اقتصادی -اجتماعی شهر با رویکرد آمایش
سرزمین

شهرها بهکار گرفته میشود.
دستاورد مهم تجربة بازآفرینی در این کشور تحت عنوان «پیوند شهری»

در انگلستان مالحظات اقتصادی در بیشتر طرحها لحاظ

مطرح شده است .براساس این رویکرد ،مداخله در استخوانبندی اصلی شهر
فرانسه

تمامی پیکرة شهر میشود .توجه به شهرسازی نرم و شکلدادن به
مداخلههای آگاهانه در چارچوب استخوان اصلی شهر و امکان استفادة آزاد

انگلستان

و بازآفرینی آن موجب رخنة اثرهای مثبت مرمت و حفاظت شهری به

میشود .همچنین ،در مالحظات اجتماعی به مشارکت

موردتوجه قرار میگیرد.

کشور است.
یونان

ژاپن

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

استرالیا

نیوزیلند

اهمیت و ارزش مکانهای تاریخی بهدلیل وضعیت خاص بومیان کشورش

عمده به ارزشهای فرهنگی که الزمة توسعة صنعت
گردشگری است در طرحهای بازآفرینی این کشورها

شهروندان از فضاهای بهوجودآمده از دیگر ویژگیهای بازآفرینی در این
باززندهسازی نواحی تجاری و صنعتی با منافع تاریخی را در دستور کار قرار

مردم و تقویت حیات اجتماعی توجه شده است .توجه

ارائه میدهد.

سند نارا را بهدلیل سنتهای خاص خود مطرح میکند.
این کشور منشور ایکوموس را بهمنظور حفاظت از میراث
فرهنگی کشور نیوزیلند ارائه میدهد.
تصویب سند ملی راهبردی احیای بهسازی ،نوسازی ،و
توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با هدف

ایران

جلب همکاری و مشارکت کلیة دستگاههای ذیربط در
فرایند بازآفرینی پایدار محدودهها و محلههای هدف
برنامه بهمنظور حفظ حقوق شهروندی ،ارتقای کیفیت
زندگی ،بازیابی هویت شهری ،و اعمال حکمروایی محلی

منبع:حناچیوفدایینژاد،19-18:1390،خداوردیومعززی،30:1395،سیدبرنجی،57:1392،سیدقادریوکانی 86:1392،
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روشتحقیق 
نو تحقیق توصیفی -پیمایشی و محدودة مکانی موردمطالعه بافت ناکارآمد شهر خرمآباد است .جامعة آماری موردمطالعه
متشکل است از :شهروندان ساکن بافت با حدود  70000نفر .براساس فرمول کوکران 384 ،نفر بهعنوان حجم نمونه
انتخاب شدند .ابزار مورداستفاده پرسشنامة محققساختة 49سؤالی در طیف پنجگزینهای لیکرت است .در این پرسشنامه،
پنج عامل از عوامل مؤثر در بازآفرینی پایدار شهری بافت ناکارآمد شهر خرمآباد همراه مؤلفههای آنها بررسی شد که
شامل ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی ،کالبدی ،و مدیریتی است .از روش نمونهگیری تصادفی ساده برای
پُرکردن پرسشنامه استفاده شد .برای تعیین روایی این پرسشنامه ،از نظر استادان و متخصصان استفاده شد .ضریب
آلفای کرونباخ کلیة شاخصهای موردمطالعه  0.794است که به لحاظ پایایی پذیرفتنی است.
برای تجزیه و تحلیل اطالعات از مدلهای کمّی از جمله مدلهای تصمیمگیری چندمعیارة سوات دیماتل استفاده شد.
بهمنظور سنجش عوامل اثرگذار در بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر خرمآباد از مدل معادالت ساختاری استفاده شد .پیش از
برازش نیکویی مدل ،الزم است نرمالبودن دادهها برای تحلیل بررسی شود .بنابراین ،برای محاسبة نرمالبودن دادهها از
مقادیر چولگی و کشیدگی دادهها استفاده شد .در این راستا ،اگر مقادیر چولگی و کشیدگی دادهها بهترتیب خارج از بازة  3-و
( 3+چولگی) و  10-و  10+باشد ،پیشفرض نرمالبودن برقرار نیست که در این تحلیل پیشفرض برقرار است.
از آزمون فریدمن نیز برای اولویتبندی و رتبهبندی متغیرهای اثرگذار در بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر خرمآباد بهره
گرفته شد.
فرض اصلی تحقیق حاضر این است که بازآفرینی پایدار شهری متأثر از عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،مدیریتی،
و زیستمحیطی است .در شکل  4فرایند اجرای تحقیق آورده شده است.
• مطالعه ادبیات تحقیق
• شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیدات بافت ناکارآمد
شهر خرم آباد
• بهره گیری از تکنیک دیماتل سوات
• بررسی تاثیر گذاری عوامل مختلف بر بازآفرینی پایدار بافت مورد
مطالعه
• اولویت بندی و رتبه بندی متغیرهای اثرگذار بر بازآفرینی بافت
ناکارآمد شهر خرم آباد

مرحله
اول
مرحله
دوم
مرحله
سوم
مرحله چهارم

مرحله پنجم

شکل.4فرایندتحقیق 

یافتههایتحقیق 

برای بررسی روابط علّی میان مؤلفههای بازآفرینی پایدار شهری در بافت ناکارآمد شهر خرمآباد از تکنیک دیمتل سوات
استفاده شد .برای اجرای این تحلیل نیاز است که نقاط ضعف ،قوت ،فرصت ،و تهدید پیش روی محدودة موردمطالعه
استخراج شود (جدول .)3
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جدول.3ماتریسعواملدرونیوبیرونیاثرگذارد
نقاطقوت 

ضعف 

نسبت جنسی متعادل جمعیت

کاهش رشد جمعیت در محدودة بافت

متعادلبودن ساختار خانواده و بعد
خانوار

وجود ناهنجاریهای اجتماعی نظیر
اعتیاد و درگیری خیابانی

کمبودن نسبت مهاجر واردشده به
جمعیت محدوده در مقایسه با شهر

فقدان NGOهای کارآمد

سهم باالی سکونت افراد بومی در
مقایسه با شهر
احساس تعلق خاطر به محل سکونت
در بین ساکنان
سرمایة اجتماعی باال در بین ساکنان
محدودة بافت
داشتن روحیة تعاون در بین ساکنان
محدودة بافت
داشتن روحیة تحمل در بین ساکنان
محدودة بافت

عدم آموزش شهروندان در زمینههای
مشارکت اجتماعی
پایینبودن نرخ باسوادی در محدودة
موردمطالعه
عدم احساس امنیت ساعات خلوت
شبانهروز
باالبودن نرخ بیکاری در بین جمعیت
فعال
قیمت پایین زمین و مسکن

مسئولیتپذیری شهروندان در قبال
امور مربوط به محدودة بافت

خرید و فروش ناچیز زمین و مسکن
در بافت

فرصت 
امکان بهرهگیری از منابع فکری ،یدی ،و مالی اهالی برای
بهسازی
بهرهگیری از همکاری معتمدان و متنفذان و جلبنظر آنها
در جهت اهداف نوسازی
امکان ایجاد کارگاههای آموزشی برای ایجاد بسترهای
اجتماعی موردنیاز نوسازی
امکان استفاده از جمعیت جوان محدوده در پروژههای مختلف
اجتماعی و عمرانی
پتانسیلهای مناسب برای جلب سرمایهگذاری بخش
خصوصی
فضای مناسب برای راهاندازی برخی فعالیتهای اقتصادی
زودبازده
دارابودن سند قطعی بیشتر مالکان ساکن بافت
استقرار بازار بهعنوان یک عنصر اساسی عملکردی در
تعامالت اجتماعی و اقتصادی
عبور رودخانة خرمآباد از نزدیکی قلعة فلکاالفالک و امکان
بهرهگیری از این فرصت بهمنظور افزایش سرزندگی در بافت
و جذب گردشگر

تهدید 
ادامة روند کاهش جمعیت محدوده
تداوم ناهنجاریهای اجتماعی بین ساکنان
محدودة بافت
کاهش اعتماد عمومی به مدیران شهری و
دولتی درخصوص رسیدگی به مشکالت
بافت
ادامة روند کاهش جمعیت محدوده
کاهش اعتماد عمومی به مدیران شهری و
دولتی درخصوص رسیدگی به مشکالت
بافت
وجود اراضی بایر و واحدهای مخروبة
بالتکلیف
سازماندهی نامناسب فعالیتهای تجاری و
خدماتی
تداوم روند تدریجی فرسودگی بافت

مالکبودن بیشتر ساکنان محدودة
بافت

عدم سرمایهگذاری مناسب بخش
خصوصی در محدودة بافت

فرصت تعریف فضاهای همگانی در محور خرمرود و
مرتبطنمودن آن با سایر عناصر استخوانبندی فضایی

وجود مراکز تاریخی جاذب گردشگر در
محدودة بافت

وجود ترافیک در محدودة موردمطالعه
بهدلیل عرض کم معابر

فراهمآوردن امکان توسعة پویایی و سرزندگی عرصههای
همگانی راستههای تجاری در داخل بافت با استفاده از ارتقای
کالبدی محورها و مناسبسازی حرکت پیاده در آنها

از بین رفتن عناصر شاخص و فضاهای
کالبدی در اثر کمتوجهی و ساماندهی
نامناسب
عدم محدودیت حرکت سواره در عرصههای
دارای تداخل حرکت سواره و پیاده و کاهش
امنیت پیاده

وجود قلعة فلکاالفالک بهعنوان یک
اثر تاریخی قدرتمند در درون بافت و
امکان مساعدبودن شرایط برای جذب
گردشگر در این بافت

عدم کیفیت فضایی مناسب

فرصت ایجاد و تجهیز فضای شهری در محدودة امامزاده زید
بن علی

بیتوجهی به الگوهای معماری بومی در
ساختوسازهای جدید

استقرار مراکز عمدة اداری و درمانی،
مذهبی ،پارک در محدودة بافت

پایینبودن مقاومت بیشتر واحدهای
مسکونی موجود در بافت بهدلیل
استفاده از مصالح کم استحکام

فرصت تأکید بیشتر بر قلعه و ارتباط آن با فضاها و محورهای
اصلی و سایر عناصر تاریخی

ادامة روند فرسودگی کالبدی بافت و عدم
نوسازی و بهسازی

وجود مرقد امامزاده زید بن علی
بهعنوان عنصر هویتبخش مذهبی در
محدودة بافت

فقدان نورپردازی منسجم و مناسب

مقیاس متنو فعالیتهای موجود در محدوده

عدم تأمین پارکینگ موردنیاز برای تقاضای
روزافزونداشتن اتومبیل شخصی

سطح اشغال باالی 60درصد برای
حدود 80درصد بناهای مسکونی
قرارگیری حدود 49درصد بناها در
گروه با قدمت باالی  30سال
آلودگی صوتی
عدم ساماندهی شبکة دفع آبهای
سطحی
رهاشدن زبالهها در برخی فضاهای
موجود در بافت
عدم بازیافت زبالههای شهری
کمبود سرانة کاربری آموزشی
کمبود سرانههای خدماتی ورزشی،
فضاهای سبز ،و گذران اوقات فراغت
وجود اراضی بایر ،مخروبه ،و متروکه
و رهاشده
کمبود فضاهای موردنیاز برای پارک
اتومبیل در محدودة مرکزی
سازماندهی نامناسب فعالیتهای
تجاری و خدماتی

وجود زمینهای بایر در دل بافت و قابلیت استفاده از آنها
برای تأمین خدمات موردنیاز
قرارگیری بازار در محدودة بافت و پتانسیل آن برای جذب
جمعیت

فقدان کاربریهای مزاحم شهری
قرارگیری بازار مرکزی شهر خرمآباد
در محدوده
ارزش باالی زمین در مناطق تجاری
پوشش مناسب کاربریهای خدماتی
موجود در محدوده
تعداد پایین کاربریهای ناسازگار با
کاربری مسکونی در سطح بافت

بافت یکدست مسکونی در پهنههای
سکونت

سطح کم اراضی بایر برای تأمین فضای سبز
موردنیاز محدوده
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در جدولهای  4و  ،5خالصهای از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) مؤثر بر بافت ناکارآمد
شهر خرمآباد ارائه شده است.
جدول.4خالصةمیزانتأثیرپذیریوتأثیرگذارینقاطقوت
قوت 

r

d

d-r

d+r

رتبةنهایی

S7

27.55

27.129

-0.42979

54.68847

5

S12

27.46

27.457

-0.00708

54.92278

4

S13

27.62

27.730

0.108726

55.35292

1

S19

27.8

27.298

-0.50527

55.10173

2

S20

27.61

27.338

-0.27733

54.95511

3

جدول.5خالصةمیزانتأثیرپذیریوتأثیرگذارینقاطضعف 
ضعف 

r

d

d-r

 d+r

رتبةنهایی

W6

19.34

19.78826

0.443037

39.13348

3

W7

19.69

19.42163

-0.27001

39.11326

4

W13

18.31

19.73212

0.496441

38.9678

5

W14

19.23

19.62616

0.031358

39.22095

2

W24

19.78

19.97246

0.330124

39.61479

1

مطالعة عوامل داخلی (نقاط قوت) اثرگذار در بافت ناکارآمد شهر خرمآباد (جدول  )3نشان میدهد استقرار مراکز عمدة
اداری ،درمانی ،مذهبی ،پارک در محدودة بافت ،تعداد پایین کاربریهای ناسازگار با کاربری مسکونی در سطح بافت،
بافت یکدست مسکونی در پهنههای سکونت ،وجود قلعة فلکاالفالک بهعنوان یک اثر تاریخی قدرتمند در درون بافت
و امکان مساعدبودن شرایط برای جذب گردشگر در این بافت ،و داشتن روحیة تعاون در بین ساکنان محدودة بافت از
عمده عوامل داخلی اثرگذار بر روند پیشبرد بازآفرینی در بافت ناکارآمد شهر خرمآباد است .بررسی نقاط ضعفی (جدول )4
همچون کمبود فضاهای موردنیاز برای پارک اتومبیل در محدودة مرکزی ،فقدان نورپردازی منسجم و مناسب ،عدم
احساس امنیت در ساعات خلوت شبانهروز ،باالبودن نرخ بیکاری در بین جمعیت فعال ،و پایینبودن مقاومت بیشتر
واحدهای مسکونی موجود در بافت بهدلیل استفاده از مصالح کماستحکام از عمده نقاط ضعف و کُندکنندة بازآفرینی بافت
ناکارآمد شهر خرمآباد است.
در جدولهای  6و  7خالصة میزان تأثیرپذیری و تأثیرگذاری عوامل بیرونی (نقاط ضعف و قوت) اثرگذار بر بافت
ناکارآمد شهر خرمآباد آورده شده است.
جدول.6خالصةمیزانتأثیرپذیریوتأثیرگذارینقاطفرصت 
تها
فرص 

r

d

d-r

 d+r

رتبةنهایی

o2

18.17

18.49441

0.318187

36.67062

1

o6

16.97

18.5106

1.543199

35.478

5

o7

17.57

18.28992

0.722389

35.85746

4

o 11

17.56

18.33759

0.771468

35.90372

3

o 12

18.1

18.40293

0.303071

36.5028

2
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جدول.7خالصةمیزانتأثیرپذیریوتأثیرگذارینقاطتهدید 
تهدیدها 

r

d

d-r

 d+ r

رتبةنهایی

T6

24.43

14.12414

0.494736

27.75354

4

T10

24.9

13.67378

_0.49562

27.84318

3

T11

27.33

13.81752

-0.34686

27.9819

2

T12

27.46

14.28839

0.085457

28.49132

1

T14

26.63

13.43826

-0.74293

27.61945

5

مطالعة عوامل بیرونی اثرگذار در بافت ناکارآمد شهر خرمآباد نیز نشان دادکهامکان بهرهگیری از منابع فکری ،یدی،
و مالی اهالی برای بهسازی ،فرصت ایجاد و تجهیز فضای شهری در محدودة امامزاده زید بن علی ،فراهمآوردن امکان
توسعة پویایی و سرزندگی عرصههای همگانی راستههای تجاری در داخل بافت با استفاده از ارتقای کالبدی محورها و
مناسبسازی حرکت پیاده در آنها ،دارابودن سند قطعی بیشتر مالکان ساکن بافت ،و فضای مناسب برای راهاندازی برخی
فعالیتهای اقتصادی زودبازده از فرصتهای پیش روی بافت موردمطالعه است که میتواند کمک زیادی به بازآفرینی
بافت ناکارآمد شهر خرمآباد بکند .البته ،میبایستی تهدیدهای پیش روی بافت مانند ادامة روند فرسودگی کالبدی بافت و
عدم نوسازی و بهسازی ،بیتوجهی به الگوهای معماری بومی در ساختوسازهای جدید ،از بین رفتن عناصر شاخص و
فضاهای کالبدی در اثر کمتوجهی و عدم ساماندهی مناسب ،وجود اراضی بایر و واحدهای مخروبة بالتکلیف و سطح کم
اراضی بایر برای تأمین فضای سبز موردنیاز محدوده را نادیده نگرفت .در شکل  ،5وضعیت گرافیک عوامل داخلی و
خارجی مؤثر در بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر خرمآباد نشان داده شده است.

خرمآباد 
شکل.5موقعیتعواملداخلیوخارجیمؤثردربازآفرینیبافتناکارآمدشهر 

خرمآباد 
مدلیابی معادالت ساختاریبازآفرینیبافتناکارآمدشهر 

با استفاده از معادالت ساختاری ،مهمترین متغیرهای اثرگذار (اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی ،مدیریتی ،و کالبدی) در
بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر خرمآباد مطالعه شد .مهمترین شاخصهای موردمطالعه به شرح جدول  8است.
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شاخصهایموردمطالعه 

جدول.8

شاخص 

متغیر 
سرمایة اجتماعی ،هویت اجتماعی
مهاجرت
همگرایی فرهنگی

اجتماعی

سطح تحصیالت
میزان مشارکت اجتماعی شهروندان
وجود امنیت در محدودة بافت موردمطالعه
نو قومیت ،نژاد ،و زبان و بعد خانوار
حس تعلق به مکان
سرمایة مالی ساکنان
قیمت زمین و مسکن
وجود نهادهای محلی /غیردولتی (سرمایهگذاری بخش خصوصی)
اشتغال زنان

اقتصادی

نو مالکیت واحدهای مسکونی
راهاندازی اشتغالهای زودبازده
نو فعالیت اقتصادی
رشد اقتصاد ملی
تخصصیص اعتبارات عمرانی در راستای بازآفرینی بافت ناکارآمد در شهر خرمآباد
کیفیت و نو مصالح واحدهای مسکونی
فرم شهر و انسجام محالت

کالبدی

همجواری و سازگاری کاربریها و تعداد و موقعیت کاربریهای خطرناک در محدودة بافت
نو شبکة ارتباطی درونبافتی
وجود ابنیه و سایتهای تاریخی
الگوهای معماری بوممحور
شورایاریها محلهای

مدیریتی

حکمروایی خوب شهری و وجود قوانین مصوب در بازآفرینی بافت ناکارآمد در شهر خرمآباد
مشارکت و فعالیتهای سیاسی و ثبات نظام مدیریت شهری
رویکرد محلهمحوری مدیران شهری
ساماندهی شبکة آب و فاضالب

زیستمحیطی

ایجاد فضای سبز درونمحلهای
جمعآوری زبالههای شهری

مأخذ:نگارندگان 

نتایج ضرایب رگرسیون استانداردشدة متغیرهای موردمطالعه در شکل  6آمده است.
در جدول  9شاخصهای برازش مطلق مدل آورده شده است .وضعیت برازشهای متغیرهای موردمطالعه به لحاظ
شاخصهای کای دو RMSEA ،SRMR ،CMIN/DF ،مناسب بهدست آمدهاند.
آستانة موردپذیرش برای شاخصهای برازش مدل در شاخصهای برازش تطبیقی مطابق جدول  10است.
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آنها 
زیستمحیطی،مدیریتی،وکالبدیوضرایبرگرسیوناستانداردشدۀ 

متغیرهایاجتماعی،اقتصادی،
شکل .6
شاخصهایبرازشمطلقمدل 

جدول.9
مقدارشاخص

وضعیت(برازشقابلقبول/

برازش 

غیرقابلقبول) 
مناسب

شاخصبرازش 

نامکامل 

بازۀقابلقبول 

CFI

Comparative fit indec

>0.90

89.

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

تطبیقیمدلاندازهگیریتحقیقمتغیرها 

شاخصهایبرازندگی

جدول.10
مقدارشاخص

وضعیت(برازشقابل

برازش 

قبول/غیرقابلقبول) 
مناسب

شاخصبرازش 

نامکامل 

بازۀقابلقبول 

کای دو

CHI- QUARE

PVALUE≥0.05

6

CMIN/DF

MINIMUM
DISCREPANCY FUNCTION

خوب>3
قابل قبول>5

1.68

مناسب

Srmr<0.10

%0

مناسب

خوب< 0.08
متوسط 0.1تا 0.08
ضعیف<0.1

0.32

مناسب

SRMR

RMSEA

Standardizeed
root mean s`uar residual
NOOT MEAN
SQUAR
ERROR OF APPROXIMATION
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تجزیه و تحلیل یافتههای حاصل از پژوهش بیانگر این واقعیت است که باتوجهبه مقادیر و آستانة (بازه) قابل قبول
برای شاخصهای موردبررسی ،میتوان فرض قابلقبولبودن برازش مدل را در شاخص مطلق تأیید کرد .در این راستا،
مقدار شاخصهای مذکور و آستانة قابل قبول هرکدام از شاخصها برآورد شده است که نشاندهندة برازش مناسب مدل
است.
تجزیه و تحلیل یافتههای حاصل از پژوهش بیانگر این واقعیت است که باتوجهبه مقادیر و آستانة (بازه) قابل قبول
برای شاخص مذکور ،میتوان فرض قابلقبولبودن برازش مدل را در شاخص تطبیقی تأیید کرد (جدول .)10

ارزیابینتایجمدلمعادالدتساختاری 
در راستای تأیید یا رد فرض پژوهش ،تخمین مسیر بین متغیرها گزارش میشود که در این راستا از ضرایب روابط بین
متغیرها در جدول خروجی  Regression Weightsاستفاده شده است (جدول .)11
جدول.11ارزیابینتایجمدلمعادالدتساختاری 

رد

0.938

-0.78

11.172

-3.689

اقتصادی

-

مورد تأیید

0.04

1.89

1.512

2.868

کالبدی

-

مورد تأیید

***

2.88

5.1

0.447

مدیریتی

-

مورد تأیید

0.03.

11.2

2.89

0.611

زیستمحیطی

-

خرمآباد 


مورد تأیید

***

2.1.

3.01

2.256

اجتماعی

-

بازآفرینیبافتناکارآمدشهر

وضعیتفرضیه

P

C.R

S.E.

 Estimate

تجزیه و تحلیل دادهها بیانگر این واقعیت است که اگر ضریب بحرانی بزرگتر از  1.96باشد ،رابطة بین دو متغیر با
95درصد اطمینان معنیدار است .همچنین ،میتوان برای معنیداربودن روابط به جای ضریب بحرانی از  p-valueاستفاده
کرد .اگر  p-valueآزمون کوچکتر از  0.05بود ،رابطة دو متغیر معنیدار است .باتوجهبه متغیرهای موردبررسی ،بهجز اثر
متغیر اقتصادی در بازآفرینی شهری تأثیر سایر متغیرها تأیید شده است (جدول .)10

خرمآباد 
بندیمتغیرهایاثرگذاردربازآفرینیبافتناکارآمدشهر 

اولویتبندیو 
رتبه

آزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری معادل آنالیز واریانس با اندازههای تکراری است که از آن برای مقایسة میانگین
رتبهها در بین  kمتغیر (گروه) استفاده میکنیم.
ازشاخصها 

میانگینرتبههایهریک

جدول.12
2.8

اجتماعی

2.3

اقتصادی

3.8

کالبدی

4.9

مدیریتی

1

زیستمحیطی

جدول.13نتیجةنهاییآزمونفریدمن 
کای اسکوئر
942.7
4

درجة آزادی

0.000

سطح معنیداری
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نتایج محاسبات حاصل از آزمون فریدمن نشان میدهد مقدار آمارة مربع کی را با  4درجة آزادی و همچنین سطح
معنیداری آزمون

P-Value

را با مقدار صفر میتوان مشاهده کرد .باتوجهبه جدولهای  12و  ،13نتیجة نهایی اینکه

تأثیرگذاری عوامل مختلف در بازآفرینی پایدار بافت موردمطالعه از نظر پاسخگویان متفاوت است .بر این اساس ،عامل
مدیریتی دارای باالترین امتیاز و عامل زیستمحیطی دارای کمترین امتیاز است.

بحثونتیجهگیری 
این تحقیق نگاهی کلی به تأثیر متغیرهای اثرگذار در بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر خرمآباد داشته است .باتوجهبه اینکه در
این بافت کماکان فعالیتهای متنو اقتصادی ،اداری ،مسکونی ،و  ...جریان دارد ،فرایند بازآفرینی بهعنوان اقدامی
گسترده و ادامهدار در این فضای شهری ضروری است .مهمترین نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ،و تهدیدات پیش روی بافت
ناکارآمد شهر خرمآباد مطالعه شد.
بافت یکدست مسکونی در پهنههای سکونت ،وجود قلعة فلکاالفالک بهعنوان یک اثر تاریخی قدرتمند در درون
بافت و امامزاده زید بن علی بهعنوان عنصر شاخص مذهبی در شهر ،و امکان مساعدبودن شرایط برای جذب گردشگر در
این بافت از پتانسیلهای خوب در محدودة بافت است.
فقدان نورپردازی منسجم و مناسب ،عدم احساس امنیت در ساعات خلوت شبانهروز ،باالبودن نرخ بیکاری در بین
جمعیت فعال ،و پایینبودن مقاومت بیشتر واحدهای مسکونی موجود در بافت بهدلیل استفاده از مصالح کماستحکام از
عمده نقاط ضعفی است که بافت را دچار آسیب کرده است .میتوان با بهرهگیری از منابع فکری ،یدی ،و مالی اهالی
برای بهسازی ،فرصت ایجاد و تجهیز فضای شهری در محدودة امامزاده زید بن علی ،فراهمآوردن امکان توسعة پویایی و
سرزندگی عرصههای همگانی راستههای تجاری در داخل بافت با استفاده از ارتقای کالبدی محورها ،و مناسبسازی
حرکت پیاده در آنها روند بازآفرینی در بافت را تسریع کرد؛ هرچند
از بین رفتن عناصر شاخص و فضاهای کالبدی در اثر کمتوجهی و ساماندهی نامناسب ،وجود اراضی بایر و واحدهای
مخروبة بالتکلیف ،و سطح کم اراضی بایر برای تأمین فضای سبز موردنیاز محدوده را نمیتوان نادیده گرفت .ارزیابی
نتایج مدل معادالدت ساختاری نشان داد متغیرهای اجتماعی ،مدیریتی ،و زیستمحیطی تأثیر مستقیمی بر روند بازآفرینی
در بافت دارند .نتایج حاصل از آزمون فریدمن نیز نشان داد عامل مدیریتی دارای باالترین امتیاز اثرگذار بر بازآفرینی بافت
در شهر خرمآباد است .باید بیان کرد که در کلیة تحقیقات انجامگرفته درخصوص بازآفرینی پایدار ،چه در سطح بینالمللی
چه در سطح ملی ،به ذکر این نکته پرداخته شده است که بازآفرینی شهری اهرمی برای رسیدن به توسعة پایدار شهری
است و این امر محقق نخواهد شد مگر با بهرهگیری از مشارکت مردمی و خواست مدیران شهری .نتایج این تحقیق نیز
در راستای تکمیل تحقیقات انجامگرفته با نگاهی بومگرایانه تأکید بر استفاده از پتانسیلهای بالقوه و بالفعل موجود در
بافت نظیر عناصر مذهبی (امامزاده زید بن علی) ،گردشگری (قلعة تاریخی فلکاالفالک) ،نیروی جوان ،وجود سرمایة
اجتماعی ،موقعیت مکانی مناسب در شهر (مرکزیت) در راستای بازآفرینی شهر خرمآباد دارد؛ بدون درنظرگرفتن
پتانسیلهای موجود در بافت ناکارآمد خرمآباد ،به لحاظ کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی ،بازآفرینی پایدار
محقق نخواهد شد.
از جمله پیشنهادهای این تحقیق در راستای تحقق بازآفرینی پایدار در شهر خرمآباد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ا حفظ ساختار ارگانیک بافت در عین حال افزایش نفوذپذیری بافت از طریق بازگشایی معابر و افزایش عرض معابر و
کاهش فاصلة تقاطعها؛
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ا تدوین ضوابط و مقررات و اجرای مقررات تشویقی ساختوساز در محدودة بافت؛
ا ساماندهی و طراحی برای فضاهای شهری میدان کوچک ،میدان بزرگ ،امامزاده زید بن علی ،سبزهمیدان ،میدان
بسیج ،میدان اسدآبادی واقع در محدودة موردمطالعه؛
ا بهرهگیری از پتانسیل استقرار فعالیتهای تجاری و خدماتی موجود در محدودة موردمطالعه در راستای بازآفرینی بافت؛
ا تعریف محورهای مجهز پیاده در محدودة بازار و بافت تاریخی؛
ا ارتقای شاخصهای کیفیت زندگی در محدودة بافت از طریق تخصیص امکانات و خدمات بیشتر ،تشویق شهروندان
به مشارکت در فعالیتهای بازآفرینی ،بهرهگیری از پتانسیلهای اجتماعی و فرهنگی موجود در محدودة مورد مطالعه؛
ا جذب سرمایهگذار بخش خصوصی برای سرمایهگذاری و اجرای پروژههای بازآفرینی؛
ا اعمال معافیتهای عوارض ،مالیات ،و کاهش بهرة وامهای اعطایی در روند نوسازی؛
ا تأسیس دفاتر تسهیلگری بهمنظور تسریع در روند اطال رسانی و آموزش؛
ا طراحی فضاهای شهری سبزهمیدان ،میدان کوچک و بزرگ بهعنوان فضاهای مکث؛
ا اجرای پروژههای پایلوت بازآفرینی توسط بخش دولتی و عمومی؛
ا توجه به پایداری زیستمحیطی در اجرای طرحهای بازآفرینی در محدودة موردمطالعه.


کاربستتحلیلی-ساختاریبازآفرینیپایدارشهری...

195

منابع 
 .1اسکندری ،ندا و زرآبادی ،زهرا سادات سعیده ( .)1395بازآفرینی شهری و تأثیر آن بر بافتهاای فرساودة شاهری ،کنفارانس باین المللای
مهندسی معماری و شهرسازی ،ص .9-1
 .2امیدوار ،کمال و بیرانوندزاده ،مریم ( .)1390امکانسنجی تجدید حیات و ساماندهی بافتهای قدیم شهری با اساتفاده از تکنیاک تحلیال
عاملی؛ نمونة مطالعهشده :محلة زید بن علی در شهر خرمآباد ،فصلنامة علمی -پژوهشی صفه.110-94 :)4(21 ،
 .3پوراحمد ،احمد؛ حبیبی ،کیومرث و کشاورز ،مهناز ( .)1389سیر تحول مفهومشناسی بازآفرینی شهری بهعنوان رویکردی نو در بافاتهاای
فرسودة شهری ،فصلنامة مطالعات شهرهای ایرانی اسالمی.92-73 :)1(1 ،
 .4حناچی ،پیروز و فدایینژاد ،سمیه ( .)1391تدوین چارچوب مفهومیحفاظت و بازآفرینی یکپارچه در بافتهاای فرهنگای -تااریخی ،نشاریة
هنرهای زیبا.26-15 :)46(3 ،
 .5خداوردی ،پوریا و معززی ،امیر ( .)1395بازآفرینی شهری مدل برنامهریزی و مدیریت جریان زندگی ،انتشارات آزاد پیما.
 .6رابرتز  ،پیتر و سایک ،هیو ( .)1393بازآفرینی شهری ،ترجمة سعید ایزدی و پیروز حناچی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

 .7زنگیآبادی ،علی و مؤیدفر ،سعیده ( .)1391رویکرد بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده :برزن شش بادگیری شهر یزد ،مجلة معمااری و
شهرسازی آرمان شهر.314-297 :9 ،
 .8سجادزاده ،حسن ( .)1394طراحی شهری در بازآفرینی محالت سنتی با رویکرد محرک توسعة همدان ،فصلنامة آمایش محیط.171-147 :31 ،
 .9سیدقادری ،سیداسماعیل و سهراب ،کانی ( .)1392بازآفرینی بافت فرسودة شهری نموناة ماوردی :محلاة رودکای شاهر ساقز ،پایاانناماة
کارشناسی ارشد رشتة جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی گاروه جغرافیاا ،دانشاگاه آزاد اساالمی ،واحاد علاوم
تحقیقات تهران.
 .10سیدبرنجی ،کهربا ( .)1392بازآفرینی فضاهای عمومی شهری با تکیه بر هویات و خااطرة جمعای (میادان شاهرداری رشات) ،پایاانناماة
کارشناسی ارشد رشتة شهرسازی ،دانشکدة معماری و شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین.
 .11صفاییپور ،مسعود و زارعی ،جواد ( .)1396برنامهریزی محلهمحور و بازآفرینی پایدار بافتهای فرسودة شهری با تأکید بر سرمایة اجتماعی،
نمونة موردی :محلة جوالن شهر همدان ،مجلة آمایش جغرافیایی فضا.150-135 :)23(7 ،

 .12عبدی ،کمیل؛ ارغان ،عباس و سیدعلیان ،انسیه ( .)1394نقش بازآفرینی شهری در توسعة پایدار شهری ،سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های
کاربردی در مهندسی عمران ،معماری و مدیریت شهری ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 21-20 ،اسفند ،ص .14-1
 .13فرجی مالئی ،امین ( .)1389انوا روشهای مداخله در بهسازی و نوسازی شهری ،ماهنامة اطال رسانی ،آموزشی و پژوهشای شاوراها:54 ،
.17-10
 .14لطفی ،سهند و زرگری مرندی ،ابراهیم( .)1391بازآفرینی شهری و بازتعریف معیارهاای فرساودگی :آغاازی بار مرمات شاهری پایادار ،دو
ماهنامة شهرنگار.25-14 :58،
 .15مرکز آمار ایران ،نتایج عمومیسرشماری نفوس و مسکن.1395 ،
 .16مشکینی ،ابوالفضل؛ موحد ،علی و احمدیفرد ،نرگس ( .)1395بررسی سیاست بازآفرینی در بافتهای فرسودة شهری با استفاده از ماتریس
سوات ،منطقة  12شهر تهران ،پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری.568-549 :)4(4 ،
 .17معینی ،سیدمهدی ( .)1394شهرهای پیادهمدار ،انتشارات آذرخش.
 .18موحد ،علی؛ گلی ،علی و ایزدی ،پگاه ( .)1392کارکرد رهیافت بازآفرینی پایادار شاهری محلّاههاای حاشایهنشاین محلاة ساعدی شایراز،
پژوهشهای جغرافیای انسانی.122-105 :)1(45 ،

1399بهار،1شمارۀ،52دورۀ،پژوهشهایجغرافیایانسانی



196

. طرح بهسازی و نوسازی محدودة بافت فرسودة شهر خرمآباد،)1389(  مهندسان مشاور بهاوند مهراز.19
20. Eskandari, Neda and Zahra Sadat Saeedeh Zarabadi, 2016, Urban Reconstruction and Its Impact on
Worn Urban Tissues ”International Conference on Architectural Engineering and Urban Planning, pp.
9-1.
21. Omidvar, Kamal and Maryam Biranvandzadeh, 2011, Possibility of resuscitation assessment and
reorganization of old urban tissues using factor analysis technique; studied sample: Zayd Ibn Ali
neighborhood in Khorramabad city, Sofeh Scientific-Research Quarterly, Volume 21, Number 4: pp.
110-94.
22. Pour Ahmad, Hamad, Habibi, Kiomars and Mahnaz Keshavarz, 2010, The evolution of the concept of
urban regeneration as a new approach in worn-out urban contexts, Quarterly Journal of Studies of
Islamic Iranian Cities, First Year, No. 1, pp. 92-73.
23. Hanachi, Piroozh and Somayeh Fadaeinejad, 2012, Development of the Conceptual Framework for
Conservation and Integrated Reconstruction in Cultural-Historical Textures ”, Journal of Fine Arts,
Volume 3, Number 46, pp. 26-15-15.
24. Khodavardi, Pouria and Amir Moazzi, 2016, Urban Reconstruction, Life Planning and Management
Model, Azad Pima Publications. 167 pages.
25. Roberts, Peter and Hussaik, 2014, Urban Reconstruction, translated by Saeed Izadi and Pirooz
Hanachi, University of Tehran Press, 380 pages
26. Zangiabadi, Ali and Saeedeh Moayedfar, 2012, Urban Reconstruction Approach in Worn Tissues:
Barzan Shash Badgiri Shahr Yazd, Armanshahr Architecture and Urban Planning Magazine, No. 9,
pp. 318.
27. Sajjadzadeh, Hassan, 2015, Urban Design in Recreating Traditional Neighborhoods with Hamedan
Development Promotion Approach, Environmental Management Quarterly, No. 31, pp. 171-147.
28. Seyed Esmaeil Seyed Ghaderi Kani, Sohrab, 2013, Reconstruction of Urban Urban Dirty Case Study:
Saqqez Rudaki Neighborhood, Master Thesis in Geography and Urban Planning, Faculty of
Humanities and Social Sciences, Department of Geography, Islamic Azad University, Research
Sciences Branch, Tehran , 200 pages.
29. Seyed Baranji, Kahrba, 2013, Recreating Urban Public Spaces Based on Identity and Collective
Memory (Rasht Municipality Square), Master's Thesis in Urban Planning, Faculty of Architecture and
Urban Planning, Islamic Azad University, Qazvin Branch, 170 pages.
30. Safaeipour, Masoud and Javad Zarei, 2017, Planning a neighborhood-based and sustainable recreation
of worn-out urban tissues with emphasis on social capital, case study: Golan neighborhood of
Hamadan, Journal of Geographical Spatial Magazine, Year 7, No. 23, pp. 135-150.
31. Abdi, Komeyl, Arghan, Abbas and Ensieh Seyed Alian, 2015, The Role of Urban Reconstruction in
Sustainable Urban Development, 3rd International Conference on Applied Research in Civil
Engineering, Architecture and Urban Management, Khajeh Nasir al-Din Tusi University of
Technology, March 21-20, Pp. 1-14.
32. Faraji Mollai, Amin, 2010, Types of Intervention Methods in Urban Improvement and Renovation,
Information, Educational and Research Monthly of Councils, No. 54, pp. 10-17.
33. Statistics Center of Iran, General Results of the Population and Housing Census, 2016.
Meshkini, Abolfazl, Movahed, Ali and Narges Ahmadifard, 2016, A Study of Reconstruction Policy
in Dilapidated Urban Tissues Using Swat Matrix, District 12 of Tehran, Geographical Research of
Urban Planning, Volume 4, Number 4, Page 549 -568.
34. Moeini, Seyed Mehdi 2015, Pedestrian Cities, Azarakhsh Publications. Movahed, Ali, Goli, Ali and
Pegah Izadi, 2013, The function of sustainable urban regeneration approach in the suburbs of Saadi.

197

...ساختاریبازآفرینیپایدارشهری-کاربستتحلیلی

Bahavand Mehraz Consulting Engineers (2010), Improvement and Renovation Plan of Khorramabad
Worn Tissue Area, 500 pages.
35. Alexandri, E.; Kralia, E.; Melabianakia, E.; Neofytoua, G.; Peristeriotia, S. and Agorastou, K. (2017).
The Regeneration of the Commercial Triangle of Athens; Sustainability Rationale, International
Conference on Sustainable Synergies from Buildings to the Urban Scale, SBE 16: 220-228.
36. Almeida, C.; Ferreira Ramos, Ana and Mendes Silva, (2018). Sustainability assessment of building
rehabilitation actions in old urban centers, Journal Sustainable Cities and Society, 36: 378-385.
37. Alpopi, C. and Manole, C. (2013). Integrated Urban Regeneration - Solution for Cities Revitalize,
International Economic Conference of Sibiu 2013 Post Crisis Economy: Challenges and
Opportunities, IECS, pp. 178-185.
38. Claudia, T. and Luigi, P. (2016). A novel paradigm to achieve sustainable regeneration in Historical
Centres with Cultural Heritage, 2nd International Symposium "NEW METROPOLITAN
PERSPECTIVES" - Strategic planning, spatial planning, economic programs and decision support
tools, through the implementation of Horizon/Europe2020. ISTH2020, Reggio Calabria (Italy), pp.
693-698.
39. Galdinin, R. (2005). Urban Regeneration. Process the Case of Genoa, an Example of Integrated Urban
Development Appear, 45th Congress of the European Regional Science Association: Land Use and
Water Management in a Sustainable Network Society, Italy, pp. 23-27.
40. Glasson, J. and Graham, W. (2009). Urban regeneration and impact assessment for social
sustainability, Impact Assessment and Project Appraisal, 27:4, 283-290, DOI:
10.3152/146155109X480358 International Conference on Sustainable Synergies from Buildings to the
Urban Scale, SBE16, pp. 220-227.
41. Glickman N. and Servon, L. (1998). More than bricks and stricks: five components of community
development corporationcapacity, Housing Policy Debate, 9: 497-539.
42. Harvey, D. (1985). The Urbanization of Capital, Basil Blackwell, Oxford.
43. Mohd Noor, N.; Zainora, M. and Asmawi, A. (2014). Sustainable Urban Regeneration: GIS and
Hedonic Pricing Method in determining the value of green space in housing area, Asian Conference
on Environment-Behaviour Studies Chung-Ang University, Seoul, S. Korea, pp. 669-680.
44. Parekh, B. (1998). Routledge Encyclopedia of philosophy, Routledge, London and New York, PP.
473-475.
45. Peerapun, W. (2011). Participatory Planning in Urban Conservation and Regeneration: A Case Study
of Amphawa Community, ASEAN Conference on Environment-Behaviour Studies, Savoy Homann
Bidakara Bandung Hotel, Bandung, Indonesia, 15-17 June
46. Robert, P. and Sykes, H. (2000). The evolution, definition and purpose of urban regeneration, Urban
regeneration a Handbook, Sage2000, P. 17-18.

