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Extended abstract 

Introduction 

The increase in the population of cities, as well as social, cultural and economic issues, have led 

to the importance of paying attention to urban regeneration. he city of Zanjan, which has been 

following the process of urbanization in Iran from 1986 to 2011, has sought to recreate the city 

with an original and body-centered approach. In recent decades, this approach has diminished 
and the policies of the Ministry of Roads and Urban Development and city managers have led to 

the prosperity of creative cultural industries, which have manifested in central texture tourism, 

pedestrian-orientation and the prosperity of local handicrafts, etc. Accordingly, the present study 

tries to study the intervention forces by emphasizing the components of sustainability in four 

physical, environmental, economic and social fields and then using structural equation modeling 

to determine the sustainability effects of the study areas on the urban regeneration. Therefore, 

this study seeks to examine the following question in the study area: 

1. What is the status of the four areas of the central texture of Zanjan city in different 

dimensions of sustainability (physical, environmental, social and economic) from the 

perspective of urban regeneration? 

 

Methodology 

The present research is applied in terms of type and descriptive-analytical in view point of 

nature, and the library and field method based on observation and questionnaire have been used 

to collect information. The validity and reliability of the questionnaire items was confirmed by 

experts and also via Cronbach's alpha (0.856), respectively. The statistical population of the 

study of households living in the central part of Zanjan is 75057 people that by using of the 

Cochran's formula, 382 heads of households were selected as the sample population via simple 

random sampling method. In order to analyze the data, statistical tests such as linear regression 

(path analysis), one sample t-test, VICOR technique and modeling of structural equations with 

AMOS software have been exploited. 

 

Results and discussion 

"VICOR technique" has been exerted in order to evaluate and measure the level of sustainability 
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by emphasizing the characteristics of the prosperity of creative cultural industries, four areas of 

the central texture of Zanjan city. Also; to measure the impact of sustainability indicators 

(physical, environmental, social and economic) on urban regeneration of the central context, 

structural equation modeling has been applied that the sustainability was assumed to be 

dependent variable and the environmental, physical quality, social and economic dimensions 

were considered to be independent variables. And the study of the effects of regression weight 

on the studied dimensions showed that the greatest effects of the relationship between the 

studied dimensions were related to the effect of physical dimension on urban regeneration with 

regression weight of 0.9188 and next, the economic dimension with regression weight of 0.596. 

Also, the least one was related to the impact of the social dimension of sustainability on the 

environmental one. 

 

Conclusion 

Following the research, which based on modeling structural equations, explained the role of 

four factors and dimensions in the stability of the central texture and modeling the effects of the 

degree of stability on urban regeneration. The results indicated that the physical dimension 

(showing the originality and physical orientation approach) and the economic dimension were 

two dimensions of structural ones that effective on the stability of the studied central texture, 

which had the strongest relationship in urban regeneration and had greatest impact on the 

regeneration in the study areas. Therefore, due to the explanation of the situation of urban 

regeneration in the study area, suggestions are made in the direction of orientation towards 

sustainable regeneration and elimination of its gaps in the study area, which are: 

-Strengthening the economic dimension of sustainable urban regeneration in the central texture 

of four districts of Zanjan by emphasizing the prosperity of creative cultural industries (such as 

collective space, parks, libraries, cultural centers, holding festivals, strengthening handicrafts 

and historical textures tourism, museums and cinemas); 

- Implement incentive policies to strengthen economic and creative performance in fourth and 

third districts of the center texture of the study area; 

- Encouraging local residents of third and fourth districts of the study area to participate in 

public and collective spaces by using of street theater attractions, seasonal exhibitions, etc.; 

- Organizing the passages in the fourth and third central areas of Zanjan city with emphasis on 

pedestrian-orientation; 

- Creating the performance of artistic, cultural and innovative industries in third and fourth 

districts of the study area; 

- Adopt supportive and incentive policies, including tax breaks and risky investment support 

across the study area; 

-Plans to provide media and urban advertising for the new cultural and economic capacity 

building of the study area. 
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 چکیده

 -توصـیفی، هتخاذشـد. روش اباشدیپژوهش حاضر باهدف بررسی پایداری بازآفرینی بافت مرکزی شهر زنجان م
با ها تحلیل داده .باشدیو میدانی م یاها به دو شیوه کتابخانهدادهی آورکاربردی است. جمعتحقیق  نوع تحلیلی و
سازی اثرات پایداری نواحی موردمطالعه در بازآفرینی شهری از ( و برای مدلVIKOR)ویکور چند معیاره تکنیک 

صـورت؛ در شـده اسـت بدینانجام AMOS افـزار( با استفاده از نرمSEM) سازی معادالت ساختاریروش مدل
ر بـاسـت و  ارادناحیه یک بیشـترین وضـعیت پایـداری را  ،میزان پایداری نواحی چهارگانه در بافتبح  سنجش 
دو بعـد از ابعـاد  51/0د اقتصادی به میـزان و بع 92/0 کالبدی به مقداربعد سازی معادالت ساختاری، اساس مدل

بیشترین ه و ترین ارتباط را در بازآفرینی شهری در نواحی موردمطالعه داشتختاری پایداری شهر هستند که قویسا
 عد کالبدی بـر رویبوط به اثر و بیشترین اثرات رواب  بین ابعاد موردمطالعه مرب دنازآفرینی محدوده داربتأثیر را در 

باشــد. می 516/0بعــد اقتصــادی بــا وزن رگرســیونی  و بعــدازآن؛ 918/0بــازآفرینی شــهری بــا وزن رگرســیونی 
رد اصـالت نده در زمینـه گـذر از رویکـ؛ علیرغم اقدامات پراکهدایت توسعه شهری یکنون ی، ابزارهادیگرعبارتبه

 ها ودستی، گردشگری بافت مرکزی، پیاده محوری، برگزاری جشنوارهسوی رونق صنایعبخشی و صرفاً کالبدی به
 .ی آن ندارندعشهر خالق را به مفهوم واق در جهت تحقق ت بازآفرینی پایدارهنوز قابلی ...

 

 .ساختاری، شهر زنجان سازی معادالتبازآفرینی شهری، مدل ی:کلید واژگان
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 در ارمچهـ مشاوره نویسـنده و سوم و دوم دهنویسن راهنمایی به شهری ریزیبرنامه و جغرافیا رشته درخانم قمر عباسی  دکتری رساله از برگرفته مقاله . این 

 .باشدتهران می دانشگاهی جهاد اجتماعی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه

 Email: y.mosavi91@alzahra.ac.ir                                                                       . نویسنده مسئول                                   1



 1399 تابستان، 2، شمارۀ 3، دورۀ پایدار شهرفصلنامه                                                                                                        2

 مقدمه
با افزایش جمعیت شهرها و همراه شدن با مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باع  شده است کـه موضـوع توجـه بـه 

اند شـدهتوان گفت که منبع اصلی توسعه کشورها، شـهرها یمی نوعبهینی شهری از اهمیت زیادی برخوردار شود و بازآفر
از  ریبسیا توجه یشهر بازآفرینی به ییندآفر شنگر بح  خیردهه اچند در ی که اگونهبه( 8:1392مشکینی و همکاران،)

از  دهسـتفاا الیـلد نیتر. ازجمله مهماست دهکر جلب دخو بها ر یشهر یزیربرنامهحی و اطر متخصصین و پردازانیهنظر
کـار  انجـام مراحـل یسـازروان و پاگیر و دست قوانین کاهش نظیر اردیمو به توانیم یشهر بازآفرینیدر  یندآفر ممفهو
 .(163:1394نامناسب شهری )عاشری و همکـاران، ی ـ فضاییکالبد توسعه از (؛ جلوگیری54:1391میرکتولی و همکاران،)

 ا،جـرا ینـدآفر گیردر ع،متنوو  دمتعد هاییلحل تسهراه گرفتن نظرو در  یابیینهبه ،مسائل ترکامل ،بهتر تعریف به کمک
 خـذا بـه کمـک ،جمعـی کترهای مشاینهزم دیجاا و زباصورت به گیرییمتصم ،منطقی حیاطرو  یریگمیتصم به کمک
 حـلامر بـه یانتظـام بخشـ ،حیاطردر  ییراکا دنبر باال ب،نتخاو ا رزیابیا ت،تصمیما تصحیح ه،پیچید هایگیرییمتصم

 کیـ لیـاز تحم یترراهکار مناسب ،یطراح یبرا ریانطباق پذ هاییستماستفاده از س نیبنابراحی اشاره نمود؛ اطر مختلف
یاری از کشـورها، ی که بـازآفرینی شـهری در بسـاگونهبه .(Richards & Palmer,2010:15باشد )یراهکار ثابت م

البتـه (. Ruijsbroek et al,2019:156اسـت ) اجراشدهی محروم هامحلههلند، برای بهبود شرای  زندگی در  ازجمله
و وضعیت اقتصادی و اجتماعی  ستیز یمحاهداف مشابهی در راستای ارتقای  تینها دری شهری نیبازآفرهای تمام طرح
یـک  عنوانبـهی شهری را نیبازآفر(. مطالعات نظری، Dean &Trillo,2019:7)دارند برای مداخله  ازیموردندر مناطق 

، (Adams & Hastings,2001:248) یسـتز یمحارتقـای ارزش زمـین و بهبـود کیفیـت  منظوربهرویکرد مناسب 
ی ابیدسـت؛ (149:1398زاده و همکـاران،اصالح مشکل افت شهری و تحقق اهداف مختلف اجتماعی و اقتصادی )آقـایی

ــود وضــعیت هاشــبکه ــدگی ریپذبیآســی هــاگروهی اجتمــاعی موجــود؛ بهب ــامطلوب در محــی  زن ــرات ن ــود اث ؛ و بهب
(Ruijsbroek et al,2019:156 در نظر گرفتـه اسـت. در بـازآفرینی بـا تلفیـق دو نظریـه توسـعه پایـدار و مکتـب )

صـورت هـدف ینبدگیـرد. یمر اولویت قرار ی جوامع محلی دتوانمندسازهای مشارکتی و یافترهگرایان فرهنگی، ی مح
ی از طریـق نمادهـای اجتمـاعی در راسـتای مکـانی شهری، بهبود ساختار فضایی و تقویت هویـت هابافتبازآفرینی در 
که در آن شهروندان با تعامل و مشارکت باع  دگرگونی و  (.UNESCO,2005) های اجتماعی استیهسرمااستفاده از 

( همچنین؛ خالقیت در شـهرها Ernawati,2010:6شوند )یمایجاد نوآوری و خالقیت در شهر زیست پذیری محی  با 
و مشکالت و فراهم  هافرصتهای ذهنی، شیوه نگرش شهر به یرساختزی نرم و سخت شامل هارساختیزنیازمند ایجاد 

ــانونی و  ــاختارهای ق ــق س ــت از طری ــرورش خالقی ــایی پ ــانی و فض ــرای  مک ــودن ش ــتهنم ــویقی ی تهابس ــت ش اس
(Redaelli,2011:87 این شرای ، حرکت )دهد تـا بـدین طریـق مـانع از یمی و پایداری را افزایش بوم توسعهی سوبه

با توجه به تفاسیر فوق؛ در هـر پـژوهش  (.Trotter,2001:25به بافت مرکزی شهر شود ) هاجذب آنیی افراد و جاجابه
موردنظر؛ قبل از پرداختن به موضـوع الزم و ضـروری اسـت؛ زیـرا بـدون علمی ردیابی، مطالعه و بررسی پیشینه موضوع 

یافت. وتحلیل بهتر دستتوان به پاسخی مناسب و تجزیهینمها یابی به نتایج پژوهشی دیگران و توسعه و تکامل آندست
خی اندیشمندان نظیـر ضمنی در تفکرات بر طوربهصریح و گاه  طوربهبا بررسی نظریات بهسازی و بازآفرینی شهری، گاه 

 شیانگلـ(، فـردریش 1836-1914( کـامیلوبویی تـو )1818-1900(. جـان راسـکین )1814-1879اوژان و یوله لـودك )
-1928(، ابنـزر هـاوارد )1887-1965) هیلوکوبوز (،1843-1903) تهیلوسیکام(، 1840-1902زوال )(، امیل 1895-1820)

(، 1918-1984) نچیل(، کوئین 1916-2006کوبز )یج(، جین 1887-1948پو )آلدولئو(، 1895-1990(، لوئیزمامفورد )1850
ی بـا عنـوان امقالـه( در 2013طور موردی ژائی و ان جی )و برخی دیگر ارائه شده است و به (1936الکساندر )کریستوفر 

تمنـد مـذهبی و قـومی اند که سـرمایه اجتمـاعی قدریدهرساین نتیجه  به "بازآفرینی شهری و سرمایه اجتماعی در چین"
( در 2006سنتو بول و جونز ) ساکنان مسلمان سبب تغییر رویه بازآفرینی در منطقه در فرآیند بازآفرینی شهری شده است.

اند یدهرسبه این نتیجه  "بین بریستول و ناپل سهیمقا یی سرمایه اجتماعی در بازآفرینی شهری:حکمروا"ی با عنوان امقاله
اسـت. فـالح  موردنیـازتظارات مردم محلی دولت خودمختار محلی و مشـارکت بیشـتر جامعـه مـدنی که برای برآوردن ان

مـداری بـه منظـور تقویـت  بازآفرینی فضاهای شهری با رویکرد رویـداد "(، در تحقیق خود تحت عنوان 1392) یمنشاد



 3                                                                                       ...شهر مرکزی بافت بازآفرینی پایداری تحلیلعباسی و همکاران/ 

بدین نتیجه رسیده که توزیع رویـدادها  ،جنوبی شیراز-قاء کیفیت زیست پذیری نمونه موردی محور شمالیسرزندگی و ارت
چراغ و تاالر حافظ بستر کالبدی بیش از ده رخداد در ای که تنها دو مکان شاهگونههای مختلف متعادل نیست بهدر مکان

( در تحقیـق خـود تحـت 1393شوند. رنجبر )مدار تلقی نمی اند و بقیه فضاهای شهری در این محور رویدادطی سال بوده
کارگیری بـا بـه "جایگاه رویکرد بازآفرینی شهری در کاهش فقر مراکز شهرها )نمونه موردی: مرکز شهر اهـواز(. "عنوان
پوراحمد ترین امتیاز را کسب نموده است. از بین معیارهای چهارگانه، معیار اجتماعی بیش که دهدنشان می AHPتکنیک 

 10 موردمطالعـه )منطقـه شهری ناکارآمدی هایبافت پایدار بازآفرینی "( در تحقیق خود تحت عنوان 1396و همکاران )
 و اجتمـاعی ابعـاد ازلحـاظ بعـد در مرحلـه و اقتصـادی ازلحاظ اول وهله در منطقه این تهران(؛ نتایج نشان داده که شهر
 بـازآفرینی و مـدار اقتصـاد بـازآفرینی) راهبـرد بـا پایدار شهری بازآفرینی تأخررویکرد م باشد ومی ناپایدار محیطیزیست
هـا بافت در ایـن مداخلـه بـرای ایبهینـه نسخه تواندمی دارد که گراییتعامل و یکپارچه بینیخاطر جهان به( مبنا اجتماع

و  2012در  رهنگ و اجتماعـات لنـدنمسابقه بازآفرینی شهری، ف "ای تحت عنوان(؛ در مقاله2015) باشد. فرانسیس وبر
نقش فرهنگ و اجتماع محلی در بازآفرینی شهر لندن پرداختـه  با روش مطالعه تطبیقی به موضوع "پروژه مدیااسفر برلین

های دهـد کـه بـاوجود زمینـهشناس شهیر فرانسوی نشان میمحقق با استفاده از نظریه پیر بوردیو جامعه است که هدف
حسـین.  اسـت. های سیاسی و مالی، مناسبات قدرت در توسعه شهری در برلین و لندن همگرایدئولوژیتاریخی متفاوت، ا

 اسکله بنـدرشهری: یک مطالعه موردی از بازسازی  اسکلهتحول آفرینی و باز "(، در مقاله خود تحت عنوان2015محمد )
طورکلی؛ با ردیابی پیشـینه به ی وجود ندارد کهبه این نتیجه رسیده که مدلی خاص برای بازآفرینی نواحی ساحل "لیورپول

ویژه های شـهری بـههای بازآفرینی عرصهحال به ارکان و ابعاد پایداری این فعالیتنظری این بح  بازآفرینی شهری تابه
در بافت مرکزی شهرها توجه نشده و از این بعد در پیشینه نظری مباح  بازآفرینی شـهری خـالء مطالعـاتی بـا رویکـرد 

باشد. بـا توجـه شود که موضوع تحقیق حاضر در موردبررسی و سنجش پایداری بازآفرینی شهری میپایداری مشاهده می
کالبـدی  -امروزه محدوده بافت مرکزی شهر زنجان نیز با مسائل و مشکالت عدیـده سـاختار فضـاییشده مسائل مطرح
زنجـان بـا نگـاهی بـه  های محدوده مرکـزی شـهرحدودیتها و مباشد. وجود پیوندهای چند سویه بین قابلیتمواجه می

کشد. با توجه به مطالب فوق است که موانع بهبود وضعیت این محدوده به چالش می اییشهوضعیت ناخواسته موجود، اند
 ادر محدوده موردمطالعـه، بـ تأکید بر رونق صنایع فرهنگی خالقبا شهر تحلیلی بر پایداری بازآفرینی  حاضر، پژوهش در
 پایـدار شـهری بـازآفرینی یعنـی رویکرد متأخر معیارهای و هامؤلفه و پذیرفته انجام معتبر هایو پژوهش هابررسی به اتکا

بـه دنبـال  1390تـا  1365های زنجان که منطبق بر روند شهرنشینی در ایـران از سـال شهر .گردندمی تحلیل و تشریح
های سیاسـت رنـگ شـد وبد محوری بود، در دهه اخیـر ایـن رویکـرد کمبازآفرینی شهری با رویکرد اصالت بخشی و کال

وسـوی رونـق صـنایع فرهنگـی خـالق سـوق نمـود کـه نمـود آن در وزارت راه و شهرسازی و مدیران شهری به سمت
دلیل در این پژوهش  نیبد دستی بومی شهر و ... پدیدار شده است.گردشگری بافت مرکزی، پیاده محوری و رونق صنایع

مؤلفـه کالبـدی، محیطـی، اقتصـادی و  چهـارپایـداری در  یهاگر با تأکید بر مؤلفهعی بر آن است که نیروهای مداخلهس
سـازی معـادالت سـاختاری اثـرات پایـداری نـواحی مدل ازاجتماعی موردمطالعه و بررسی قرارگرفته و سپس با اسـتفاده 

بنابراین این پژوهش به دنبال بررسی سؤال زیـر در محـدوده رد. گیموردمطالعه در بازآفرینی شهری مورد واکاوی قرار می
 :باشدیموردمطالعه م

 قتصـادی( ازا، اجتمـاعی و محی  زیستیه بافت مرکزی شهر زنجان در ابعاد مختلف پایداری )کالبدی، نواحی چهارگان -1
 ؟منظر بازآفرینی شهری در چه وضعیتی قرار دارند

 

 مبانی نظری
ساده نیست  شودیم هایییاستسهری و مشخص کردن اینکه شامل چه نوع مداخالت و تعریف بازآفرینی ش

(DeMagalhaes,2015:921د )بازآفرینی شهری از ریشه فعل  رواقعRegenerate  به معنای احیای کردن، جان
نیمه اول قرن  ( که برای اولین بار در20:11392دوباره بخشیدن، احیا شدن از نو رشد کردن است )بحرینی و همکاران،

( و با 33:1395ی مستقل از نوسازی شهری نبود )طالبی و همکاران،زیچو در ابتدا است شده  کاربردهبهچهاردهم میالدی 
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ی برای زیربرنامهاساسی یک شیوه  طوربه(. بازآفرینی 149:1398زاده و همکاران،کالبدی آغاز شد )آقایی صرفاًدیدی 
اقتصادی )سعید و  لحاظتاریخی با مواد جدید، مدرن و موفق به  هایی محی سازکپارچهمعاصر سازی، ارتقا و ی

با فقر و  طورمعمولبهخاصی از مسائل و مشکالت است که  یامجموعهپاسخگویی به  درواقع( و 423:2013اسماعیل،
)کریم  ی شهریازدرونی شهری، رویکردی در راستای توسعه نیبازآفر(. Dargan,2007:4هستند )فقدان در ارتباط 
زندگی اجتماعی  هاییانبن( ایجاد تعادل در نحوه توزیع کیفی و کمی جمعیت، هماهنگی میان 96:1394زاده و همکاران،

( همچنین 20:1391)نوریان و آریانا، استفاده از مشارکت و پویش اجتماعی مردم است تیدرنهاو گریز از فقر شهری و 
 آیدیمحیطی، اجتماعی و فرهنگی که در اثر زوال و تخریب کالبد به وجود بازآفرینی شهری از رکود اقتصادی، م

ی شهری از نیبازآفر .(Robert & Sykes,2000:16; Van der Borg & Russo,2008:20) کندیمجلوگیری 
 یهامحلهو در بهسازی  شدهمطرحهلند و آمریکا  ازجملهدر کشورهای پیشرفته  1990و اوایل دهه  1980اواخر دهه 

( این رویکرد به دنبال 125:1397آریانا و همکاران،است ) قرارگرفته مورداستفاده هاآنفرسوده و ارتقای کیفیت سکونت در 
ی در نوسازی گذارهیسرمادریافتند که  هادولتفضایی اتخاذ شد، زیرا  –کالبدی  صرفاً یهابرنامهعدم موفقیت اجرای 
اخیر در بازآفرینی  اقداماتدر حال حاضر در  .باشد اثریب تواندیماقتصادی  -ینوسازی اجتماع زمانهمشهری بدون روند 

 Kotze & Vries,2019) اندمتمرکزشدهبر روی مفهوم در شهر انسانی  داًیجدشهری در اروپا برنامه ریزان شهری 

 یدر محالت شهر زاوندرتوانمند  یروهایرا با استفاده از ن یحل مشکالت شهر بازآفرینی شهریپایداری در . (63:
و  یمشارکت هاییافتره، یفرهنگ گرایانی محو مکتب  توسعه پایداره یق دو نظریبا تلف ینی. در بازآفرداندیم

، بهبود ساختار یشهر یهابافتدر  ینیهدف بازآفر صورتینبد. گیردیمت قرار یدر اولو یجوامع محل یتوانمندساز
 است. یاجتماع هاییهسرمااستفاده از  یدر راستا یاجتماع ینمادهاق یاز طر یمکانت یت هویو تقو ییفضا
 

 
 (UNESCO,2005، منبع: ). نمودار جایگاه مشارکت در ابعاد توسعه پایدار1 شماره شکل

 

ی هاجاذبـهتوانـد از طریـق شناسـایی منـابع و یمیخی تاری بازآفرینی در بخش مرکزی و هاطرحاصول توسعه پایدار در 
ها، ضواب  کاربری زمین ارائه رهنمودهـا ی حفاظت و استفاده بهینه از آنهاراهعی و تاریخی در بافت مرکزی، باارزش طبی

اصـول مشـخص در توسـعه پایـدار شـهری را  ( و308: 1385ها و تعیین مقررات خاص انجام گیرد. )مهـدیزاده،یهتوصو 
ونقل عمومی و پیاده محـوری، حفـظ توسعه شبکه حملیی در مصرف انرژی، جوصرفهتوان در موارد زیر خالصه کرد: یم

(. کاهش مصرف منـابع و انـرژی، کـاهش 357: 1386تنوع محی  زیستی شهری و کاهش آلودگی محی  زیستی )رهنما،
( تشـویق صـنایع کوچـک 194: 1391یا و انصـاری،نحکمتهای مناسب )یفناورمقدار پسماندها، کاهش آلودگی و یافتن 

های سـرانه خـدمات شـهری بـرای بـاال ینههز، تغییر الگوهای تولید، توزیع و مصرف مصالح، کاهش شهری و کارآفرینی
های پاك یانرژمبنای  بر هاساختمانونقل عمومی، طراحی بردن کارآیی اقتصادی شهر، استفاده از سیستم یکپارچه حمل

آلودگی صوتی، بصری و محیطـی، توزیـع  یزی شهری برای کاهشربرنامهیی در مصرف انرژی، تعیین ضواب  جوصرفهو 
تـوانیم یمچارلز الندری معتقـد اسـت کـه چگونـه (. Evans,2005:971) فضایی متعادل امکانات و تسهیالت عمومی

 .(Landry,2012:56) میسـازو زیست پذیر  سرزندهی از تفکرات و استعدادهای مردم، ریگبهرهشهرهایمان را از طریق 
 و اقتصادی هایظرفیت از مناسب، استفاده مسکن مالی تأمین توانایی و مسکن و زمین ناسبم معیارهایی همچون قیمت
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طبقـه  نـوآوری و شـهروندان، ابتکـار و کـارآفرین خـالق، طبقـه اقتصـادی پذیریاقتصادی، ریسک هایجذابیت افزایش
 اعطـای از رآمـد، رضـایتد میـزان از رضـایتمندی و مناسـب شـغل بافـت، داشـتن اقتصـادی امور در خالق و کارآفرین
 خصوصـی بخـش مشـارکت از غیرمستقیم، رضایتمندی و مستقیم شغلی هایفرصت ایجاد امکان و تشویقی هایسیاست
محله از منظر رونق صنایع فرهنگی و پایداری بازآفرینی فرهنگ محور بسیار مهم  توسعه اقتصادی هایطرح در مشارکت
 هستند.

 

 روش پژوهش
 یاآوری اطالعات از روش کتابخانهو برای جمع تحلیلی بوده -وع، کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفیتحقیق حاضر ازنظر ن

های پرسشنامه از دیدگاه کارشناسان و پایایی آن با شده است. روایی گویهو میدانی مبتنی بر مشاهده و پرسشنامه استفاده
 75057رکزی شهر زنجـان تحقیق خانوارهای ساکن در بافت مشد. جامعه آماری  دی( تائ856/0استفاده از آلفای کرونباخ )

سرپرست  382تعداد  ؛درصد 5سطح خطای و  5/0 به میزان qو  p که مقادیر باشد که با استفاده از فرمول کوکرانینفر م
هـا از یـل دادهمنظور تحلعنوان جامعه نمونه انتخاب گردیـد. بـهگیری تصادفی ساده، بهاز روش نمونه یریگخانوار با بهره

سازی معادالت سـاختاری مدلتکنیک ویکور و ، ایتک نمونه Tآماری نظیر، رگرسیون خطی )تحلیل مسیر(،  یهاآزمون
شده است. جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه ساکنین، بافـت بخـش مرکـزی استفاده AMOSافزار با نرم

 بخـش و شخصـی هایویژگی به اول بخش که بوده کلی بخش دو شامل دهمورداستفا نامهباشند. پرسشمی شهر زنجان
 و کـالن ابعـاد ربـ مشـتمل که است بوده زنجان شهر مرکزی بافت بازآفرینی پایداری بر مؤثر متغیرهای سنجش به دوم
 (1 جدول) است زیر هایگویه

 

 شهر مرکزی باقت بازآفرینی پایداری هایشاخص هایگویه و معرف. 1 شماره جدول

 منبع هاگویه ابعاد کالن
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 اولویت حرکت پیاده در برابر سواره

 استفاده مجدد از ابنیه خالی و پراکنده یهانوسازی و بازسازی بافت

 سبز فضای سرانه و وضعیت از رضایت میزان

 البدیک -و کارآمد محیطی جانبههمهمدیریت و رهبری 

 تارائه عملکردهای متناسب با شأن باف و فضایی پیوستگی و بندیاستخوان حفظ

 میزان رضایت از وضعیت پارکینگ عمومی و اختصاصی

 
 
 

محــــی  
 زیستی

 

 رضایتمندی از سیستم شبکه فاضالب

 رضایتمندی از نظافت اماکن عمومی

 آوری زبالهرضایتمندی از کیفیت جمع

 هوا، صوتی و بصری() نسبت معکوس آلودگی محیطی

 یناشدن یداستفاده حداقل از منابع تجد

 ت منظر(بناها )کیفیها و معماری کیفیت نمای ساختمان، بهبود سیمای عمومی

 
 
 
 
 
 
 

 اجتماعی
 
 

ها در فضـای جمعـی مراسـم و تجمـع اجتماعی و اماکن جهت تعامالت عمومی فضاهای از رضایت
 )پارك، کتابخانه، فرهنگسرا و مراکز فرهنگی(

 )ذوب فرهنگی(تمایل به ماندگاری در بافت مرکزی  احساس هویت، تعلق مکانی و

مـوزه،  تـاریخی. سـینما، فضـاهای تفریحـی و ورزشـی، امـاکن ت دسترسی بـهرضایتمندی از کیفی
 کتابخانه

 روز ساعت هر عمومی در ونقلحمل وسایل رضایتمندی از دسترسی به

 .(تان و..رضایتمندی از کیفیت خدمات پزشکی و بهداشتی )خانه بهداشت، درمانگاه و بیمارس

ومی و فضـاهای آمـوزش عمـ ، سـرانه و کیفیـتمطلـوب مدیریت یکپارچه و ارائه خدمات آموزشی
 دانشگاهی

 عمد خشن جرائم احساس امنیت شهروندان و عدم وقوع
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 ورد مطالعهمحدوده م
هریور، از مدرس و هفده ش وکارگر، سرباز  هاییابانشمال به خ نظر موقعیت قرارگیری، محدوده مرکزی شهر زنجان از از

به بلـوار شـهید  از جنوب خرداد و 15شرق به خیابان جمهوری اسالمی و بلوار کشاورز، از غرب به خیابان مطهری و بلوار 
 یعـال یشـورا 16/03/1384مصـوبه  در شـدهفیتعر یکالبد یهابر مبنای شاخص . این محدودهشودیبهشتی منتهی م

 و جـامع هـایطرح کننـدههیته مشاورین و شهرسازی و اداره راه سوی از شدهاطالعات ارائه و ایران معماری و شهرسازی
اداره کـل اند )شـدهنییتع شهری بهسازی و عمران تخصصی مادر شرکت توس  میدانی کنترل از و پس مشخص تفصیلی

قیقه طـول شـرقی از د 28درجه و  48( موقعیت جغرافیایی شهر زنجان منطبق بر 4: 1388،راه و شهرسازی استان زنجان
، 1395س آمار سرشماری سـال دقیقه عرض شمالی از خ  استوا است. بر اسا 41تا  40درجه و  26گرینویچ و  النهارنصف

ی شـهر سـاختار کالبـدباشـد یمناحیه شهری  27ین شهر دارای چهار منطقه و نفر بوده است. ا 521302جمعیتی معادل 
 باشد.یمسالمی است که دارای یک بازار بزرگ و یک مسجد جامع ا -تلفیقی از معماری ایرانی

 

 
 شهر زنجانبخش مرکز  بافت پهنهو موقعیت  . موقعیت جغرافیایی2 شماره شکل

 هابحث و یافته
، خـالق رونـق صـنایع فرهنگـی یهاجهت ارزیابی و سنجش میزان پایداری با تأکید بر شاخصـه در این مرحله از تحقیق

ری و ردیـابی ز ادبیات نظـابا استفاده  استفاده شد. ابعاد پایداری« تکنیک ویکور»بافت مرکزی شهر زنجان از  چهار ناحیه
های ز شاخصر یک از ابعاد اهسیم شد و برای تق زیستیی بعد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و مح چهاردر  پیشینه تحقیق،

خـام  یهـاها، ماتریس دادهها و ترکیب آنداده یآورکه پس از جمع صورتنیمتناسب باهدف تحقیق بهره گرفته شد. بد
 در محدوده موردمطالعه تعریف شد. یهاهر یک از شاخص

 
 
 
 

 راسمفصلی و م خرید هایفستیوال )برگزاریخالقیت و کارآفرینی اجتماعی در بافت  پذیری،انعطاف
 خیابانی(، آموزشگاه موسیقی هایجشن و

National Reaearch 

Council, 2002 

نان بـه افـزایش اعتمـاد سـاک ت؛در آبادانی بافـ های داوطلبانهعالیتفزایش فو ا مشارکت شهروندی
 )سرمایه اجتماعی( فعالیت مسئوالن

 
 
 

 اقتصادی

 توانایی تأمین مالی مسکن مناسب و قیمت مناسب زمین و مسکن

شـگری بافـت مرکـزی شـهر گرداقتصادی  یهاتیافزایش جذابو  های اقتصادیاستفاده از ظرفیت
 خانه سنتی و...(ی و هنرهای محلی، رستوران سفرهدستعیصنا یخی،)مذهبی و تار

 طبقه خالق، کارآفرین و شهروندان پذیری اقتصادیریسک

 خالق( سرمایه انسانی) کارآفرین و خالق در امور اقتصادی بافت ابتکار و نوآوری طبقه

 زان درآمدنسبت معکوس میزان بیکاری؛ داشتن شغل مناسب و رضایتمندی از می

 ی اقتصادیاختارهاسداخلی و خارجی برای احیای  یهااستفاده از بودجه پذیری درانعطاف

 غیرمستقیم و مستقیم شغلی هایفرصت و امکان ایجاد تشویقی هایسیاست رضایت از اعطای

 های اقتصادی توسعه محلهطرح در مشارکت خصوصی رضایتمندی از مشارکت بخش



 7                                                                                       ...شهر مرکزی بافت بازآفرینی پایداری تحلیلعباسی و همکاران/ 

نـواحی  هاینـهها( اسـت کـه گزها )سـتوناخصشـ )سـطرها( و هاینهکه متشکل از گز گیرییمماتریس تصممرحله اول: 
 ردید:اری گها اشاره شد و کدگذشاخص که به آن 30چهارگانه موردمطالعه هست در 

 
 در بافت خالق رونق صنایع فرهنگیپایداری با تأکید بر معیارهای  یهاخام مربوط به شاخص یهاماتریس داده. 2جدول شماره 

 

که نتـایج آن در  باشدییر مزاز طریق فرمول  این ماتریس یساز، نرمالگیرییممرحله دوم: پس از تشکیل ماتریس تصم
 آمده است (3جدول شماره )

  
  

 مـقدار معیار شاخص کالن

 
 
 
 
 بدیکال

 
 

 درصد 44 مسکونی خالص سرانه

 مترمربع 2/14 اولویت حرکت پیاده در برابر سواره

 درصد 40 استفاده مجدد از ابنیه خالی و پراکنده یهانوسازی و بازسازی بافت

 درصد 35 سبز فضای سرانه و وضعیت از رضایت میزان

 صددر 37 البدیک -و کارآمد محیطی جانبههمهمدیریت و رهبری 

 درصد 49 افتارائه عملکردهای متناسب با شأن ب و فضایی پیوستگی و بندیاستخوان حفظ

 درصد 22 میزان رضایت از وضعیت پارکینگ عمومی و اختصاصی

 
 
 

 محی  زیستی
 

 درصد 14 رضایتمندی از سیستم شبکه فاضالب

 درصد 35 رضایتمندی از نظافت اماکن عمومی

 درصد 63 آوری زبالهمعرضایتمندی از کیفیت ج

 درصد 28 هوا، صوتی و بصری() نسبت معکوس آلودگی محیطی

 درصد 6/30 یناشدن یداستفاده حداقل از منابع تجد

 043/0 ها و معماری بناها )کیفیت منظر(کیفیت نمای ساختمان، بهبود سیمای عمومی

 
 اجتماعی
 
 
 
 
 
 

ها در فضای جمعی مراسم و تجمع ی و اماکناجتماع جهت تعامالت عمومی فضاهای از رضایت
 )پارك، کتابخانه، فرهنگسرا و مراکز فرهنگی(

 درصد 26

 درصد 19 )ذوب فرهنگی(تمایل به ماندگاری در بافت مرکزی  احساس هویت، تعلق مکانی و

ا، مـوزه، تـاریخی. سـینم فضاهای تفریحی و ورزشی، امـاکن رضایتمندی از کیفیت دسترسی به
 نهکتابخا

 درصد 55

 درصد 70 روز ساعت هر عمومی در ونقلحمل وسایل رضایتمندی از دسترسی به

 درصد 58 ...(رستان ورضایتمندی از کیفیت خدمات پزشکی و بهداشتی )خانه بهداشت، درمانگاه و بیما

مـومی و عفضـاهای آمـوزش  ، سرانه و کیفیتمدیریت یکپارچه و ارائه خدمات آموزشی مطلوب
 گاهیدانش

 درصد 21

 درصد 64 عمد خشن جرائم احساس امنیت شهروندان و عدم وقوع

 فصـلی و خریـد هایفسـتیوال )برگزاریخالقیت و کارآفرینی اجتماعی در بافت  پذیری،انعطاف
 خیابانی(، آموزشگاه موسیقی هایجشن و مراسم

 درصد 37

اکنان بـه افزایش اعتماد سـ فت؛دانی بادر آبا های داوطلبانهفزایش فعالیتو ا مشارکت شهروندی
 )سرمایه اجتماعی( فعالیت مسئوالن

 درصد 49

 
 اقتصادی

 022/0 توانایی تأمین مالی مسکن مناسب و قیمت مناسب زمین و مسکن

ردشگری بافت مرکزی شـهر گاقتصادی  یهاتیافزایش جذابو  های اقتصادیاستفاده از ظرفیت
 خانه سنتی و...(و هنرهای محلی، رستوران سفرهی دستعیصنا )مذهبی و تاریخی،

 درصد 33

 درصد 47 طبقه خالق، کارآفرین و شهروندان پذیری اقتصادیریسک

 درصد 25 (ی خالقسرمایه انسان) ابتکار و نوآوری طبقه کارآفرین و خالق در امور اقتصادی بافت

 درصد 39 از میزان درآمدنسبت معکوس میزان بیکاری؛ داشتن شغل مناسب و رضایتمندی 

 درصد 51 ی اقتصادیی ساختارهاداخلی و خارجی برای احیا یهااستفاده از بودجه پذیری درانعطاف

 درصد 12 غیرمستقیم و ممستقی شغلی هایفرصت و امکان ایجاد تشویقی هایسیاست رضایت از اعطای

 درصد 30 حلهادی توسعه مهای اقتصطرح در مشارکت خصوصی رضایتمندی از مشارکت بخش
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 وده موردمطالعهی در محدها مربوط به سنجش میزان پایدارهدنرمال شده دا ریسمات .3جدول شماره 
 4ناحیه  3ناحیه  2ناحیه  1ناحیه  شاخص

 بعد کالبدی

429/0 410/0 430/0 229/0 

217/0 199/0 203/0 442/0 

124/0 497/0 124/0 249/0 

378/0 394/0 392/0 180/0 

322/0 288/0 293/0 198/0 

468/0 223/0 392/0 252/0 

285/0 495/0 293/0 238/0 

 یطیبعد زیست مح

468/0 219/0 365/0 287/0 

451/0 201/0 306/0 274/0 

398/0 412/0 394/0 309/0 

227/0 303/0 303/0 152/0 

661/0 349/0 226/0 339/0 

360/0 371/0 373/0 362/0 

 
 

 بعد اجتماعی

374/0 320/0 351/0 348/0 

333/0 384/0 356/0 358/0 

401/0 293/0 284/0 376/0 

204/0 326/0 563/0 237/0 

358/0 355/0 331/0 363/0 

367/0 371/0 365/0 376/0 

359/0 355/0 349/0 358/0 

276/0 144/0 494/0 172/0 

347/0 357/0 363/0 386/0 

 بعد اقتصادی

586/0 243/0 271/0 227/0 

464/0 285/0 272/0 287/0 

375/0 387/0 379/0 337/0 

403/0 370/0 363/0 364/0 

347/0 308/0 297/0 445/0 

380/0 394/0 428/0 429/0 

348/0 335/0 335/0 335/0 

428/0 276/0 286/0 352/0 

 

دین صورت گرفته است. ب (wها )، وزن دهی شاخصگیرییمماتریس تصم یسازمرحله سوم: در این مرحله پس از نرمال
هـا اسـتفاده ز از آنوجود دارد کـه متناسـب بـا نیـا وننشا ، آنتروپیAHP ،ANPتلفیقی متعددی مانند  یهامنظور روش

 اسـت معیـاری اطالعات، در تئوری وپیآنتر (.5شده است )جدول استفادهشانون . در این تحقیق از روش آنتروپی شودیم

 :شودیم تشریح صورت زیربه اطمینان عدم این که گسسته احتمال توزیع یک توس  شدهانیب اطمینان عدم میزان برای

  
 K که داشته باشیم: شودیم تعیین یاگونهو به است مثبت ثابت عدد یک 

 

 شانون آمده در آنتروپیدستبه یهاوزن شاخص .4جدول شماره 

 وزن معیار شاخص کالن

 
 
 کالبدی
 

 043/0 مسکونی خالص سرانه

 046/0 اولویت حرکت پیاده در برابر سواره

 018/0 استفاده مجدد از ابنیه خالی و پراکنده یهای و بازسازی بافتنوساز

 018/0 سبز فضای سرانه و وضعیت از رضایت میزان
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E.0 ≤ E ≤ 1 احتمال  توزیع ازpi چنـد یهامـدل از گیرییمتصـم مـاتریس .شودیم آماری محاسبه مکانیزم بر اساس 

 موجـود اطالعاتی محتوای ار رود.بک آن برای ارزیابی معیاری عنوانبه تواندیم تروپیآن که اطالعاتی است حاوی شاخصه

 .شودیدر ذیل محاسبه م pijصورت به ابتدا ماتریس این از
 

         خواهیم داشت: شاخصها به ازای هر  Ej و برای

از اطالعات محاسبه  (dj)عدم اطمینان یا درجه انحراف  .داردیمصفر و یک نگه  نیراب Ejاست که مقدار  کهیطوربه
. دهدیم قرار رندهیگمیتصم اریاخت در گیرییمتصمچه میزان اطالعات مفید برای  ام j شاخص کندیم انیب هک شودمی
 آن ازنظر بیقر هایینهگز هک است آن دهندهنشان باشد ترکینزد گریدیک به شده شاخصی یریگاندازه ریمقاد چه هر

 ,Johnابد )ی اهشک اندازه همان به دیبا گیرییمتصم در شاخص آن نقش ندارند. لذا گریدیک با یچندان تفاوت معیار

 ن:ی(. بنابرا1998

   
 .آمده است (4در جدول شماره ) هاشاخصآمده برای هر یک از دستبه یهاوزن؛ شودمیکه مالحظه  گونههمان

 022/0 کالبدی -و کارآمد محیطی جانبههمهمدیریت و رهبری 

 006/0 ارائه عملکردهای متناسب با شأن بافت و فضایی پیوستگی و بندیاستخوان حفظ

 019/0 ت از وضعیت پارکینگ عمومی و اختصاصیمیزان رضای

 محی  زیستی

 035/0 رضایتمندی از سیستم شبکه فاضالب

 042/0 رضایتمندی از نظافت اماکن عمومی

 006/0 آوری زبالهرضایتمندی از کیفیت جمع

 034/0 هوا، صوتی و بصری() نسبت معکوس آلودگی محیطی

 02/0 یدنناش یداستفاده حداقل از منابع تجد

 024/0 اها )کیفیت منظر(ها و معماری بنکیفیت نمای ساختمان، بهبود سیمای عمومی

 اجتماعی

ها در فضـای جمعـی )پـارك، کتابخانـه، مراسم و تجمع اجتماعی و اماکن جهت تعامالت عمومی فضاهای از رضایت
 فرهنگسرا و مراکز فرهنگی(

016/0 

 036/0 )ذوب فرهنگی(ه ماندگاری در بافت مرکزی تمایل ب احساس هویت، تعلق مکانی و

 026/0 بخانهتاریخی. سینما، موزه، کتا فضاهای تفریحی و ورزشی، اماکن رضایتمندی از کیفیت دسترسی به

 046/0 روز ساعت هر عمومی در ونقلحمل وسایل رضایتمندی از دسترسی به

 044/0 بهداشت، درمانگاه و بیمارستان و...(رضایتمندی از کیفیت خدمات پزشکی و بهداشتی )خانه 

 028/0 گاهیفضاهای آموزش عمومی و دانش ، سرانه و کیفیتمدیریت یکپارچه و ارائه خدمات آموزشی مطلوب

 042/0 عمد خشن جرائم احساس امنیت شهروندان و عدم وقوع

 هایجشـن و فصـلی و مراسـم خریـد هایلفستیوا )برگزاریخالقیت و کارآفرینی اجتماعی در بافت  پذیری،انعطاف
 خیابانی(، آموزشگاه موسیقی

006/0 

 ت مسـئوالنعتمـاد سـاکنان بـه فعالیـافزایش ا در آبادانی بافت؛ های داوطلبانهفزایش فعالیتو ا مشارکت شهروندی
 )سرمایه اجتماعی(

008/0 

 
 اقتصادی

 045/0 توانایی تأمین مالی مسکن مناسب و قیمت مناسب زمین و مسکن

 ،مرکزی شهر )مـذهبی و تـاریخی گردشگری بافتاقتصادی  یهاتیافزایش جذابو  های اقتصادیاستفاده از ظرفیت
 خانه سنتی و...(ی و هنرهای محلی، رستوران سفرهدستعیصنا

034/0 

 01/0 طبقه خالق، کارآفرین و شهروندان پذیری اقتصادیریسک

 04/0 سرمایه انسانی خالق() و خالق در امور اقتصادی بافتابتکار و نوآوری طبقه کارآفرین 

 026/0 نسبت معکوس میزان بیکاری؛ داشتن شغل مناسب و رضایتمندی از میزان درآمد

 034/0 قتصادیی اداخلی و خارجی برای احیای ساختارها یهااستفاده از بودجه پذیری درانعطاف

 006/0 مغیرمستقی و مستقیم شغلی هایفرصت کان ایجادو ام تشویقی هایسیاست رضایت از اعطای

 028/0 ه محلههای اقتصادی توسعطرح در مشارکت خصوصی رضایتمندی از مشارکت بخش
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مؤثر در  یهاشاخصآمده دست، ماتریس نرمال شده در وزن بههاشاخصبه  یوزن دهپس از  مرحله چهارم:

)جدول  آیدیمه دست بموردمطالعه ضرب شده و ماتریس نرمال وزنی  مرکزینواحی بافت  یافتگیتوسعه یبندسطح
 (.6شماره 

 

 iQو  iRو  iSو محاسبه  یریگمیدر ماتریس تصم یموردبررس یهاشاخصضرب اوزان  .5جدول شماره 

         

 
 

+در این مرحله باالترین ارزش  مرحله پنجم:
if  ارزش  ترینیینپاو-

if شده استخراج گیرییمتصمماتریس  توابع معیار از

                                                                          (.6است )جدول 

)شاخص  Rjوبیت( و )شاخص مطل Sjبعد از تعیین باالترین و کمترین ارزش توابع معیار، باید ارزش  مرحله ششم:

شده، سپس ضرب  گیرییمتصمآمده در آنتروپی در ماتریس دستبه یهاوزننارضایتی( محاسبه شود. بدین منظور ابتدا 
 .آمده استدستبه Rjو  Sj طبق فرمول زیر

 

ر آن ودن مقدابشده، کمتر در این مرحله شاخص ویکور که همان امتیاز نهایی هر گزینه است محاسبه مرحله هفتم:

 آمده استدستمنزله مطلوبیت باالی گزینه است که با استفاده از رابطه زیر بهبه

 
 

 پایداری ازلحاظنهایی نواحی چهارگانه بافت مرکزی موردمطالعه  یبندو رتبه Q محاسبه مقدار .6 شماره جدول

 
 
 
 

است  شدهادهدن نشا 3؛ در شکل اندشده بندیرتبهچهارگانه بافت مرکزی زنجان که از منظر پایداری  نواحیموقعیت 
 (.3شکل شماره )
 

 
 . توزیع فضایی سطح پایداری بافت مرکزی شهر3شکل شماره 

Si 670882227/0 539126072/0 506272209/0 358750048/0 

Ri 048/0 04543155/0 046/0 046/0 

 4 هیناح 3ناحیه  2ناحیه  1ناحیه  ردیف

Q 0/495 678/0 631/0مقدار   749/0  

 4 2 3 1 یبندرتبه
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ناحیه یک بافت مشاهده می بشد ابلقدر نقشه توزیع فضایی سطح پایداری بافت مرکزی شهر  طور که در شکل سههمان
حتـی شده )های سنجش یهگوالعه از منظر و نواحی چهارگانه موردمط باشدیپایداری را دارا مسطح مرکزی شهر بیشترین 

رهنگی خـالق فناصر صنایع وجود ابعاد اقتصادی از منظر ع ابعاد کالبدی( یکسان نیستند. ناحیه چهار به دلیل ضعف در در
دسـتی، مـوزه و هـای صنایعفضای جمعی پارك، کتابخانه، فرهنگسرا، مراکز فرهنگی، برگزاری جشنواره، کارگاههمچون )
دی، اجتمـاعی و بدی، اقتصاپایداری را دارد. پس از احصا وضعیت پایداری نواحی در چهار بعد کال .( کمترین سطحسینما و.

عیارهـای رونـق سازی ابعاد پایداری نواحی چهارگانه موردمطالعه بر بازآفرینی شهری با تأکیـد بـر ممحی  زیستی به مدل
 شود.صنایع فرهنگی خالق پرداخته می

 

 رید پایداری نواحی چهارگانه محدوده موردمطالعه و اثرات آن در بازآفرینی شهسازی ابعامدل

شده و متغیرهای متغیرهای مشاهده ختاری، روش آماری منسجمی است که به تحلیل روابـ  بـینسازی معادالت سامدل
نوعی، شــبیه بهرح کردند، ( آن را مط1993) ومجورسکاگ و سورب که برای اولین بار AMOS افزارپردازد، نرممکنون می

عنوان روشی قدرتمند برای ارزیـابی تعامـل بـین متغیرهـا، روابـ  سازی بهرگرسـیون چندگانـه است که از این نوع مدل
شـود. در مرحلـه اول استفاده می گیریها، رواب  بین متغیرهای مستقل و لحـاظ کـردن خطاهـای اندازهغیرخطی بین آن
ها شده است. ایـن شـاخصها نسبت به معیارهای پیشنهادی پرداختهکویی برازش و وضعیت آنهای نیبه بررسی شاخص

اند. مدل شدهبندیهای برازش مقصد دستههای برازش تطبیقی و شاخصهای برازش مطلق، شاخصدر سه گروه شاخص
هـا اد نقاط دادهرد آن کمتر از تعدعنوان یک مدل فرا مشخص که تعداد پارامترهای قابل برآوارائه شده در این پژوهش به

آمده دسـتبه 867/0 (AGFIکند. همچنین کای اسکوئر به هنجارشـده )تبیین می 517( را برابر با df) یآزاداست، درجه 
ش سـایر به مقدار یک و نیکویی براز NFIو  CFI،GFIاشد. همچنین نزدیکی مقادیر تواند مؤید برازش مناسب مدل بمی

 ن بر انطباق مدل تجربی با مدل مفهومی پژوهش استنباط کرد.تواها میشاخص

 

 برازش نیکویی های. شاخص7شماره  جدول

 شناسه شاخص های نیکویی براششاخص مدل پژوهش

 CMIN کای اسکوئر، خی دو 69/10376

 P سطح پوشش آماره 000/0

 DF درجه آزادی 517

 CMIN/DF کای اسکوئر/درجه آزادی 071/20

 GFI اخص نیکویی برازشش 889/0

 AGFI نیکویی برازش سازگار شده 867/0

 CFI برازش تطبیقی 810/0

 NFI ونت یا برازش هنجارب -شاخص نرمال شده بنتلر  899/0

 RMSEA ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد 223/0

 RFI شاخص برازش نسبی 856/0

 PRATIO جوییشاخص نسبت صرفه 922/0

 

 ریبـازآفرینی شـهبر  ، اجتماعی و اقتصادی(یطیمحستی)کالبدی، ز پایداری یهامیزان اثرگذاری شاخص برای سنجش
عنوان متغیـر وابسـته و ابعـاد شـده اسـت کـه میـزان پایـداری بـهاستفاده سازی معادالت ساختاریمدلمرکزی از بافت 

رد و . سـطوح بـرآواندفـرض گشـتهون مکنـل عنوان متغیر مسـتق، کیفیت کالبدی، اجتماعی و اقتصادی بهیطیمحستیز
مثبـت  ها( در جـدول ارائـه شـده اسـت. وجـود ضـرایبتأثیرات کل، آثار مستقیم و نیز غیرمسـتقیم مؤلفـه) ریتأثضریب 
دیگر با هر واحد افزایش در هر یک از عبارتباشد بهمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته می رابطه دهندهنشان

 شود.مستقل باع  افزایش در متغیرهای وابسته میمتغیرهای 
شده های بین متغیرهای مشاهدهها و کوواریانسبه ماتریس واریانس SEMاساس تمامی محاسبات و برآوردها در رویکرد 
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اریانس و توان مجدداً ماتریس وگردد. بر این اساس و با استفاده از پارامترهای برآورده شده میها بازمیو ترکیب زدایی آن
دهـد. شده را بازتولید کرد جدول مقادیر واریانس و کوواریانس مسیرهای مـدل پـژوهش را نشـان میکوواریانس مشاهده

های رگرسیونی بین پارامترهای این سنجش و مدل معادله ساختاری ها در منطقه موردمطالعه و در تمام وزنتمام شاخص
های ذکرشـده( به شرح مؤلفهموردمطالعه )ارزیابی پایداری نواحی چهارگانه های مورد دهنده اثرگذاری مثبت شاخصنشان

نـوآوری،  و پـذیرش، ابتکـار و پـذیریهای انعطافشـامل مؤلفـه)بر بازآفرینی شهری با تأکید بر رونق صـنایع فرهنگـی 
 باشد.مدیریت، مشارکت( در محدوده موردمطالعه می و پذیری، رهبریریسک

 

 
 سازی اثرات ابعاد پایداری نواحی چهارگانه محدوده موردمطالعه بر بازآفرینی شهری. مدل4 شکل شماره

 

ترین ارتبـاط را دهنده این است که بعد پایداری کالبدی و پایداری اقتصادی؛ ساختاری است که قوینشان 4شکل شماره 
یه افـزایش سـرانه خـالص مسـکونی و در در ارتقای بازآفرینی شهری محدوده موردمطالعه دارند. از میان بعد کالبدی؛ گو

توانایی مالی تأمین مسکن مناسب دارای  و قیمت مناسب زمین و مسکنی شاخص پایداری اقتصادی؛ گویه هاهیگومیان 
دهـد کـه باشد. بررسی اثرات وزن رگرسیونی ابعاد موردمطالعه تحقیق نشان میبیشترین تأثیر در محدوده موردمطالعه می

و  918/0رواب  بین ابعاد موردمطالعه مربوط به اثر بعد کالبدی بر روی بازآفرینی شهری با وزن رگرسیونی بیشترین اثرات 
باشد. همچنین؛ کمترین اثرگذاری هم مربـوط بـه اثرگـذاری بعـد می 596/0در بعدازآن؛ بعد اقتصادی با وزن رگرسیونی 
 باشد.اجتماعی پایداری بر روی بعد محیطی می

 

 وزن رگرسیونی استانداردشده ابعاد در نواحی چهارگانه بافت مرکزی شهر زنجان . ضرایب8شماره جدول 
   Estimate S.E. C.R. P 

Physical <--> environmental 239/0 044/0 448/5 *** 

socil <--> Economical 349/0 034/0 338/10 *** 

regeneration <--> socil 434/0 043/0 118/10 *** 

regeneration <--> Economical 516/0 056/0 998/8 *** 

Physical <--> Economical 505/0 053/0 874/9 *** 

Physical <--> regeneration 918/0 079/0 562/11 *** 

Physical <--> socil 361/0 037/0 726/9 *** 

regeneration <--> environmental 169/0 034/0 944/4 *** 

socil <--> environmental 108/0 021/0 207/5 *** 

Economical <--> environmental 182/0 034/0 361/5 *** 



 13                                                                                       ...شهر مرکزی بافت بازآفرینی پایداری تحلیلعباسی و همکاران/ 

 یریگجهینت
باشد. شـهر زنجـان میو کالبدی  یستیز ی پایداری در تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، مح شهری شاملبازآفرینی پایدار 

های رویکرد اصالت بخشی بوده و در دهه شاهد اثرگذاری سیاستسال  1390در بح  بازآفرینی شهری بافت مرکزی، تا 
رکان مدیریت شهری به سمت پیشران بازآفرینی فرهنگ محور و پایدار بـه ایـن ها و ااخیر با چرخش بنیادین در سیاست

میـزان پایـداری نـواحی چهارگانـه بافـت سـنجش در بح  دهد؛ رو نتایج تحقیق نشان میورزیده است. ازاین امر اهتمام
و نواحی سـوم و دوم  دباشیمرکزی محدوده موردمطالعه، ناحیه یک بافت مرکزی شهر بیشترین وضعیت پایداری را دارا م

بافت مرکزی شهر زنجان در سطح پایداری متوس  اما ناحیه چهار به دلیل ضعف در ابعاد اقتصادی پایداری از منظر رونق 
هـای فضای جمعی پارك، کتابخانه، فرهنگسرا، مراکز فرهنگی، برگزاری جشنواره، کارگاههمچون )صنایع فرهنگی خالق 

سازی معادالت ساختاری ..( کمترین میزان پایداری را دارد. در ادامه تحقیق که بر اساس مدلدستی، موزه و سینما وصنایع
سازی اثرات میزان پایداری بـر بـازآفرینی شـهری به تبیین سهم عوامل و ابعاد چهارگانه در پایداری بافت مرکزی و مدل

بعد اقتصادی؛ دو بعد  الت بخشی و کالبد محوری( ونمود رویکرد اص) یبعد کالبددهد ها نشان میشده است؛ یافتهپرداخته
ترین ارتباط را در بازآفرینی شهری در نـواحی از ابعاد ساختاری مؤثر در پایداری بافت مرکزی موردمطالعه هستند که قوی

؛ سـعه شـهریهـدایت تو یکنون یابزارها دیگر،عبارتبه دنازآفرینی محدوده دارببیشترین تأثیر را در موردمطالعه داشته و 
دسـتی، گردشـگری سوی رونـق صنایععلیرغم اقدامات پراکنده در زمینه گذر از رویکرد اصالت بخشی و صرفاً کالبدی؛ به

و  ی آن ندارنـدعـرا بـه مفهـوم واق هنـوز قابلیـت بـازآفرینی پایـدار ها و...بافت مرکزی، پیاده محوری، برگزاری جشنواره
مرکزی شهر زنجان شده است؛ لذا بـا توجـه بـه تبیـین ر به ناپایداری دیگر ابعاد بافت منج ،ناپایداری ابعاد اقتصادی بافت

گیری به سمت بـازآفرینی پایـدار و رفـع یشنهادهایی در راستای جهتپوضعیت بازآفرینی شهری در محدوده موردمطالعه 
 اند از:شود که عبارتخألهای آن در محدوده موردمطالعه پیشنهاد می

ونـق صـنایع ر زنجـان بـا تأکیـد بـر راقتصادی پایداری بازآفرینی شهری در ناحیه چهار بافت مرکزی شه تقویت ابعاد -
ت اره، تقویـفرهنگی خالق )از قبیل فضـای جمعـی، پـارك، کتابخانـه، فرهنگسـرا و مراکـز فرهنگـی، برگـزاری جشـنو

 نما(.دستی و گردشگری بافت تاریخی، موزه و سیصنایع
ه بافـت مرکـز محـدود 3و  4القانـه در ناحیـه یقی بـرای تقویـت عملکردهـای اقتصـادی و خهای تشواعمال سیاست -

 موردمطالعه؛
ده از شویق ساکنین محلی ناحیه سه و چهار محدوده موردمطالعه جهت حضور در فضاهای عمومی و جمعـی بـا اسـتفات -

 های فصلی و...؛یشگاهنمای تئاتر خیابانی، هاجاذبه
 بر پیاده محوری بافت مرکزی شهر زنجان با تأکید سه نواحی چهار وساماندهی معابر در  -
 محدوده موردمطالعه؛ 4و  3اد عملکردهای صنایع هنری و فرهنگی و نوآورانه در ناحیه ایج -
پذیر در تمامی محـدوده یسکرگذاری یهسرماهای حمایتی و تشویقی ازجمله تخفیف مالیاتی و حمایت از اتخاذ سیاست -

 لعه؛موردمطا
 سازی فرهنگی و اقتصادی نوین محدوده موردمطالعه.تیظرفی و شهری برای ارسانهتدابیری در جهت تهیه تبلیغات  -
 

 تشکر و قدردانی
 .است تهنداش مالی حامی است، دکتری رساله از مستخرج که مقاله این مسئول، نویسنده اظهار به بنا
 

 منابع
ازآفرینی شـهری در ( بررسـی سـرمایه اجتمـاعی در فرآینـد بـ1398مـدزاده، ربابـه )آقایی زاده، اسماعیل؛ حسام، مهدی؛ مح (1

 .145-167 .، صص19شماره ، 6رشت، مطالعات ساختار و کارکرد شهری، سال  شهر شهری نمونه: دارمسئلهی هابافت

از بازسازی تا ) یشهرهای نوسازی ( رویکردها و سیاست1392بحرینی، سید حسین؛ ایزدی، محمد سعید؛ مفیدی، مهرانوش ) (2
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 .17-30.، صص9شماره ، 3بازآفرینی شهری پایدار(، مطالعات شهری، دوره 

نایع خـالق و تبیـین صـ( بـازآفرینی مبتنـی بـر فرهنـگ از طریـق توسـعه 1395یی، محمود )نوقلعهی، مرجان و محمدخان (3
 .67-84 .، صص12 شماره، 6، دوره مرمت و معماری ایران دو فصلنامهی تاریخی شهر، هابافتی فرهنگی در هامحله

( برنـد 1هری پایـدار )شـ( مجموعـه بـازآفرینی 1395، سید محمدعلی )قدمثابتطالبی، مانی؛ ویسی، رضا؛ گنجی؛ افسوران؛  (4
 رمه. انتشارات :ها و مصادیق، رشتیهنظرها و یدگاهدسازی شهری در بستر بازآفرینی شهر رشت، جلد اول: 

 پیرامون اضیار یکاربر رییتغ پیامدهای ( بررسی1394زیزی، روژین )عزاد، سوران؛ یمکر ؛عبداهلل، ی؛ عبدالهیامامعل عاشری، (5

 ارومیه، مجله وردی: شهرستانم مطالعه خودکار یهاسلول سازیمدل راهبرد از استفاده روستایی با یهاسکونتگاه بر شهری

 .151-167 .صص ،18 شماره ،5 سال، فضا جغرافیایی آمایش

ی بـومی شـهر خـالق بـا هاشاخص( 1394ی، اسماعیل؛ امینی، داود )اکبریعلی، رضا؛ مرصوصی، نفیسه؛ آبادملکی مختار (6
 .161-177.، صص47، شماره 13رویکرد ایرانی اسالمی، فصلنامه جغرافیا، انجمن جغرافیای ایران، دوره 

فرسوده شهری با استفاده  یهار بافتدآفرینی بررسی سیاست باز( 1395فر، نرگس )یاحمد؛ موحد، علی ؛مشکینی، ابوالفضل  7
 .549-568.صص ،4شماره ، 4دوره  ،ریزی شهریهای جغرافیا و برنامهپژوهشاز ماتریس، 

ی هابافت توسعه دیریتم در دولت حمایتی هایسیاست اثر ( بررسی1391؛ حسنی، عباسعلی )عباسمیرکتولی، جعفر؛ علیپور،  (8
 .37-56 .صص ،5شماره ، 2فضا، دوره  جغرافیایی آمایش بهشهر، مجله وردی: شهرم فرسوده شهری مطالعه و قدیمی

مـوردی: میـدان مشـق  مطالعه شهری فضاهای تاریخی نیبازآفربر  مؤثر( تحلیل عوامل 1397فنی، زهره و شیرزادی، فرزانه ) (9
 .179-197.، صص1شماره ، 13ی انسانی، دوره هاسکونتگاهی زیربرنامهتهران، فصلنامه مطالعات 

ینی شـهری مطالعـه ( تحلیل چگونگی حمایـت قـانون از مشـارکت عمـومی در بـازآفر1391نوریان، فرشاد و آریانا، اندیشه ) (10
 .15-27 .، صص2ه ، شمار17موردی: میدان امام علی )عتیق( اصفهان، نشریه هنرهای زیبا و معماری و شهرسازی، دوره 

ی هـاشپژوهفصـلنامه  یزی مسکن شهر میبد با رویکرد توسـعه پایـدار،رامهبرن( 1391) ینوسو انصاری، ژ سنیا، حنحکمت (11
 .191-207، صص.79، شماره 44دورهجغرافیای انسانی، 

د اول. آرمانشـهر، ( طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شـهر زنجـان، جلـ1388اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، ) (12
 رکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران.مهندسین مشاور معمار و شهرساز به سفارش ش

شـهری بـر پایـه  ( مـدل مـدیریت تعـارض ذینفعـان بـازآفرینی1397آریانا، اندیشه؛ محمدی، محمود؛ کاظمیان، غالمرضـا ) (13
 .123-143.، صص21، شماره 11حکمروایی همکارانه، نشریه نامه معماری و شهرسازی، دوره 

 .8-27.، صص18و  17ستارهای شهرسازی، شماره سی در طراحی شهری، مجله جشنا( زیبایی1385زاده، جواد )یمهد (14

ای[ بـه منظـور تقویـت بازآفرینی فضاهای شـهری بـا رویکـرد رویدادمـداری یو حیـات واقعـه( 1392فالح منشادی، افروز ) (15
نامـه یانپا، چراغ(جنـوبی شـیراز )دروازه قـرآن تـا شـاه-محور شمالی :ت پذیری نمونه موردیسرزندگی و ارتقاء کیفیت زیس
 .دانشگاه شیراز ،به راهنمایی دکتر سهند لطفی و مهسا شعله کارشناسی ارشد شهرسازی،

، کرد بازآفرینی شهری در کاهش فقر مراکـز شـهرها نمونـه مـوردی: مرکـز شـهر اهـوازجایگاه روی( 1393اکبر )یعلرنجبر،  (16
 دانشگاه کردستان. ،به راهنمایی دکتر کیومرث ایراندوست شهرسازی، نامه کارشناسی ارشدیانپا
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