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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
پژوهش حاضر باهدف بررسی پایداری بازآفرینی بافت مرکزی شهر زنجان میباشد .روش اتخاذشـده ،توصـیفی-
تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی است .جمعآوری دادهها به دو شیوه کتابخانهای و میدانی میباشد .تحلیل دادهها با
تکنیک چند معیاره ویکور ( )VIKORو برای مدلسازی اثرات پایداری نواحی موردمطالعه در بازآفرینی شهری از
روش مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMبا استفاده از نرمافـزار  AMOSانجامشـده اسـت بدینصـورت؛ در
بح سنجش میزان پایداری نواحی چهارگانه در بافت ،ناحیه یک بیشـترین وضـعیت پایـداری را دارا اسـت و بـر
اساس مدلسازی معادالت ساختاری ،بعد کالبدی به مقدار  0/92و بعد اقتصادی به میـزان  0/51دو بعـد از ابعـاد
ساختاری پایداری شهر هستند که قویترین ارتباط را در بازآفرینی شهری در نواحی موردمطالعه داشته و بیشترین
تأثیر را در بازآفرینی محدوده دارند و بیشترین اثرات رواب بین ابعاد موردمطالعه مربوط به اثر بعد کالبدی بـر روی
بــازآفرینی شــهری بــا وزن رگرســیونی  0/918و بعــدازآن؛ بعــد اقتصــادی بــا وزن رگرســیونی  0/516میباشــد.
بهعبارتدیگر ،ابزارهای کنونی هدایت توسعه شهری؛ علیرغم اقدامات پراکنده در زمینـه گـذر از رویکـرد اصـالت
بخشی و صرفاً کالبدی بهسوی رونق صنایعدستی ،گردشگری بافت مرکزی ،پیاده محوری ،برگزاری جشنوارهها و
 ...هنوز قابلیت بازآفرینی پایدار در جهت تحقق شهر خالق را به مفهوم واقعی آن ندارند.
واژگان کلیدی :بازآفرینی شهری ،مدلسازی معادالت ساختاری ،شهر زنجان.

 . این مقاله برگرفته از رساله دکتری خانم قمر عباسی در رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری به راهنمایی نویسنده دوم و سوم و مشاوره نویسـنده چهـارم در
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ،جهاد دانشگاهی تهران میباشد.
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مقدمه
با افزایش جمعیت شهرها و همراه شدن با مسائل اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی باع شده است کـه موضـوع توجـه بـه
بازآفرینی شهری از اهمیت زیادی برخوردار شود و بهنوعی میتوان گفت که منبع اصلی توسعه کشورها ،شـهرها شـدهاند
(مشکینی و همکاران )8:1392،بهگونهای که در چند دهه اخیر بح نگرش فرآیندی به بازآفرینی شهری توجه بسیاری از
نظریهپردازان و متخصصین طراحی و برنامهریزی شهری را به خود جلب کرده است .ازجمله مهمترین دالیـل اسـتفاده از
مفهوم فرآیند در بازآفرینی شهری میتوان به مواردی نظیر کاهش قوانین دست و پاگیر و روانسـازی مراحـل انجـام کـار
(میرکتولی و همکاران)54:1391،؛ جلوگیری از توسعه کالبدی ـ فضایی نامناسب شهری (عاشری و همکـاران.)163:1394،
کمک به تعریف بهتر ،کاملتر مسائل ،بهینهیابی و در نظر گرفتن راهحل تسهیلهای متعدد و متنوع ،درگیر فرآینـد اجـرا،
کمک به تصمیمگیری و طراحی منطقی ،تصمیمگیری بهصورت باز و ایجاد زمینههای مشارکت جمعـی ،کمـک بـه اخـذ
تصمیمگیریهای پیچیده ،تصحیح تصمیمات ،ارزیابی و انتخاب ،باال بردن کارایی در طراحی ،انتظـام بخشـی بـه مراحـل
مختلف طراحی اشاره نمود؛ بنابراین استفاده از سیستمهای انطباق پذیر برای طراحی ،راهکار مناسبتری از تحمیـل یـک
راهکار ثابت میباشد ( .)Richards & Palmer,2010:15بهگونهای که بـازآفرینی شـهری در بسـیاری از کشـورها،
ازجمله هلند ،برای بهبود شرای زندگی در محلههای محروم اجراشده اسـت ( .)Ruijsbroek et al,2019:156البتـه
تمام طرحهای بازآفرینی شهری در نهایت اهداف مشابهی در راستای ارتقای محی زیست و وضعیت اقتصادی و اجتماعی
در مناطق موردنیاز برای مداخله دارند ( .)Dean &Trillo,2019:7مطالعات نظری ،بازآفرینی شهری را بـهعنوان یـک
رویکرد مناسب بهمنظور ارتقـای ارزش زمـین و بهبـود کیفیـت محی زیسـت (،)Adams & Hastings,2001:248
اصالح مشکل افت شهری و تحقق اهداف مختلف اجتماعی و اقتصادی (آقـاییزاده و همکـاران)149:1398،؛ دسـتیابی
شــبکههای اجتمــاعی موجــود؛ بهبــود وضــعیت گروههــای آس ـیبپذیر؛ و بهبــود اثــرات نــامطلوب در محــی زنــدگی
( ) Ruijsbroek et al,2019:156در نظر گرفتـه اسـت .در بـازآفرینی بـا تلفیـق دو نظریـه توسـعه پایـدار و مکتـب
محی گرایان فرهنگی ،رهیافتهای مشارکتی و توانمندسازی جوامع محلی در اولویت قرار میگیـرد .بدینصـورت هـدف
بازآفرینی در بافتهای شهری ،بهبود ساختار فضایی و تقویت هویـت مکـانی از طریـق نمادهـای اجتمـاعی در راسـتای
استفاده از سرمایههای اجتماعی است ( .)UNESCO,2005که در آن شهروندان با تعامل و مشارکت باع دگرگونی و
زیست پذیری محی با ایجاد نوآوری و خالقیت در شهر میشوند ( )Ernawati,2010:6همچنین؛ خالقیت در شـهرها
نیازمند ایجاد زیرساختهای نرم و سخت شامل زیرساختهای ذهنی ،شیوه نگرش شهر به فرصتها و مشکالت و فراهم
نمــودن شــرای مکــانی و فضــایی پــرورش خالقیــت از طریــق ســاختارهای قــانونی و بســتههای تشــویقی اســت
( )Redaelli,2011:87این شرای  ،حرکت بهسوی توسعه بومی و پایداری را افزایش میدهد تـا بـدین طریـق مـانع از
جابهجایی افراد و جذب آنها به بافت مرکزی شهر شود ( .)Trotter,2001:25با توجه به تفاسیر فوق؛ در هـر پـژوهش
علمی ردیابی ،مطالعه و بررسی پیشینه موضوع موردنظر؛ قبل از پرداختن به موضـوع الزم و ضـروری اسـت؛ زیـرا بـدون
دستیابی به نتایج پژوهشی دیگران و توسعه و تکامل آنها نمیتوان به پاسخی مناسب و تجزیهوتحلیل بهتر دستیافت.
با بررسی نظریات بهسازی و بازآفرینی شهری ،گاه بهطور صریح و گاه بهطور ضمنی در تفکرات برخی اندیشمندان نظیـر
اوژان و یوله لـودك ( .)1814-1879جـان راسـکین ( )1818-1900کـامیلوبویی تـو ( ،)1836-1914فـردریش انگلـیش
( ،)1895-1820امیل زوال ( ،)1840-1902کامیلوسیته ( ،)1843-1903لوکوبوزیه ( ،)1887-1965ابنـزر هـاوارد (-1928
 ،)1850لوئیزمامفورد ( ،)1895-1990آلدولئوپو ( ،)1887-1948جین جیکوبز ( ،)1916-2006کوئین لینچ (،)1918-1984
کریستوفر الکساندر ( )1936و برخی دیگر ارائه شده است و بهطور موردی ژائی و ان جی ( )2013در مقالـهای بـا عنـوان
"بازآفرینی شهری و سرمایه اجتماعی در چین" به این نتیجه رسیدهاند که سـرمایه اجتمـاعی قدرتمنـد مـذهبی و قـومی
ساکنان مسلمان سبب تغییر رویه بازآفرینی در منطقه در فرآیند بازآفرینی شهری شده است .سنتو بول و جونز ( )2006در
مقالهای با عنوان "حکمروایی سرمایه اجتماعی در بازآفرینی شهری :مقایسه بین بریستول و ناپل" به این نتیجه رسیدهاند
که برای برآوردن انتظارات مردم محلی دولت خودمختار محلی و مشـارکت بیشـتر جامعـه مـدنی موردنیـاز اسـت .فـالح
منشادی ( ،)1392در تحقیق خود تحت عنوان " بازآفرینی فضاهای شهری با رویکرد رویـداد مـداری بـه منظـور تقویـت
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سرزندگی و ارتقاء کیفیت زیست پذیری نمونه موردی محور شمالی-جنوبی شیراز ،بدین نتیجه رسیده که توزیع رویـدادها
در مکانهای مختلف متعادل نیست بهگونهای که تنها دو مکان شاهچراغ و تاالر حافظ بستر کالبدی بیش از ده رخداد در
طی سال بودهاند و بقیه فضاهای شهری در این محور رویداد مدار تلقی نمیشوند .رنجبر ( )1393در تحقیـق خـود تحـت
عنوان" جایگاه رویکرد بازآفرینی شهری در کاهش فقر مراکز شهرها (نمونه موردی :مرکز شهر اهـواز) ".بـا بـهکارگیری
تکنیک  AHPنشان میدهد که از بین معیارهای چهارگانه ،معیار اجتماعی بیشترین امتیاز را کسب نموده است .پوراحمد
و همکاران ( )1396در تحقیق خود تحت عنوان " بازآفرینی پایدار بافتهای ناکارآمدی شهری موردمطالعـه (منطقـه 10
شهر تهران)؛ نتایج نشان داده که این منطقه در وهله اول ازلحاظ اقتصـادی و در مرحلـه بعـد ازلحـاظ ابعـاد اجتمـاعی و
زیستمحیطی ناپایدار میباشد و رویکرد متأخر بازآفرینی شهری پایدار بـا راهبـرد (بـازآفرینی اقتصـاد مـدار و بـازآفرینی
اجتماع مبنا) به خاطر جهانبینی یکپارچه و تعاملگرایی که دارد میتواند نسخه بهینـهای بـرای مداخلـه در ایـن بافتهـا
باشد .فرانسیس وبر ()2015؛ در مقالهای تحت عنوان" مسابقه بازآفرینی شهری ،فرهنگ و اجتماعـات لنـدن در  2012و
پروژه مدیااسفر برلین" با روش مطالعه تطبیقی به موضوع نقش فرهنگ و اجتماع محلی در بازآفرینی شهر لندن پرداختـه
است که هدف محقق با استفاده از نظریه پیر بوردیو جامعهشناس شهیر فرانسوی نشان میدهـد کـه بـاوجود زمینـههای
تاریخی متفاوت ،ایدئولوژیهای سیاسی و مالی ،مناسبات قدرت در توسعه شهری در برلین و لندن همگرا اسـت .حسـین.
محمد ( ،)2015در مقاله خود تحت عنوان" بازآفرینی و تحول اسکله شهری :یک مطالعه موردی از بازسازی اسکله بنـدر
لیورپول" به این نتیجه رسیده که مدلی خاص برای بازآفرینی نواحی ساحلی وجود ندارد که بهطورکلی؛ با ردیابی پیشـینه
نظری این بح بازآفرینی شهری تابهحال به ارکان و ابعاد پایداری این فعالیتهای بازآفرینی عرصههای شـهری بـهویژه
در بافت مرکزی شهرها توجه نشده و از این بعد در پیشینه نظری مباح بازآفرینی شـهری خـالء مطالعـاتی بـا رویکـرد
پایداری مشاهده میشود که موضوع تحقیق حاضر در موردبررسی و سنجش پایداری بازآفرینی شهری میباشد .بـا توجـه
مسائل مطرحشده امروزه محدوده بافت مرکزی شهر زنجان نیز با مسائل و مشکالت عدیـده سـاختار فضـایی -کالبـدی
مواجه میباشد .وجود پیوندهای چند سویه بین قابلیتها و محدودیتهای محدوده مرکـزی شـهر زنجـان بـا نگـاهی بـه
وضعیت ناخواسته موجود ،اندیشهای است که موانع بهبود وضعیت این محدوده به چالش میکشد .با توجه به مطالب فوق
در پژوهش حاضر ،تحلیلی بر پایداری بازآفرینی شهر با تأکید بر رونق صنایع فرهنگی خالق در محدوده موردمطالعـه ،بـا
اتکا به بررسیها و پژوهشهای معتبر انجام پذیرفته و مؤلفهها و معیارهای رویکرد متأخر یعنـی بـازآفرینی شـهری پایـدار
تشریح و تحلیل میگردند .شهر زنجان که منطبق بر روند شهرنشینی در ایـران از سـالهای  1365تـا  1390بـه دنبـال
بازآفرینی شهری با رویکرد اصالت بخشی و کالبد محوری بود ،در دهه اخیـر ایـن رویکـرد کمرنـگ شـد و سیاسـتهای
وزارت راه و شهرسازی و مدیران شهری به سمتوسـوی رونـق صـنایع فرهنگـی خـالق سـوق نمـود کـه نمـود آن در
گردشگری بافت مرکزی ،پیاده محوری و رونق صنایعدستی بومی شهر و  ...پدیدار شده است .بدین دلیل در این پژوهش
سعی بر آن است که نیروهای مداخلهگر با تأکید بر مؤلفههای پایـداری در چهـار مؤلفـه کالبـدی ،محیطـی ،اقتصـادی و
اجتماعی موردمطالعه و بررسی قرارگرفته و سپس با اسـتفاده از مدلسـازی معـادالت سـاختاری اثـرات پایـداری نـواحی
موردمطالعه در بازآفرینی شهری مورد واکاوی قرار میگیرد .بنابراین این پژوهش به دنبال بررسی سؤال زیـر در محـدوده
موردمطالعه میباشد:
 -1نواحی چهارگانه بافت مرکزی شهر زنجان در ابعاد مختلف پایداری (کالبدی ،محی زیستی ،اجتمـاعی و اقتصـادی) از
منظر بازآفرینی شهری در چه وضعیتی قرار دارند؟
مبانی نظری
تعریف بازآفرینی شهری و مشخص کردن اینکه شامل چه نوع مداخالت و سیاستهایی میشود ساده نیست
( )DeMagalhaes,2015:921درواقع بازآفرینی شهری از ریشه فعل  Regenerateبه معنای احیای کردن ،جان
دوباره بخشیدن ،احیا شدن از نو رشد کردن است (بحرینی و همکاران )20:11392،که برای اولین بار در نیمه اول قرن
چهاردهم میالدی بهکاربرده شده است و در ابتدا چیزی مستقل از نوسازی شهری نبود (طالبی و همکاران )33:1395،و با
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دیدی صرفاً کالبدی آغاز شد (آقاییزاده و همکاران .)149:1398،بازآفرینی بهطور اساسی یک شیوه برنامهریزی برای
معاصر سازی ،ارتقا و یکپارچهسازی محی های تاریخی با مواد جدید ،مدرن و موفق به لحاظ اقتصادی (سعید و
اسماعیل )423:2013،و درواقع پاسخگویی به مجموعهای خاصی از مسائل و مشکالت است که بهطورمعمول با فقر و
فقدان در ارتباط هستند ( .)Dargan,2007:4بازآفرینی شهری ،رویکردی در راستای توسعه درونزای شهری (کریم
زاده و همکاران )96:1394،ایجاد تعادل در نحوه توزیع کیفی و کمی جمعیت ،هماهنگی میان بنیانهای زندگی اجتماعی
و گریز از فقر شهری و درنهایت استفاده از مشارکت و پویش اجتماعی مردم است (نوریان و آریانا )20:1391،همچنین
بازآفرینی شهری از رکود اقتصادی ،محیطی ،اجتماعی و فرهنگی که در اثر زوال و تخریب کالبد به وجود میآید
جلوگیری میکند ( .)Robert & Sykes,2000:16; Van der Borg & Russo,2008:20بازآفرینی شهری از
اواخر دهه  1980و اوایل دهه  1990در کشورهای پیشرفته ازجمله هلند و آمریکا مطرحشده و در بهسازی محلههای
فرسوده و ارتقای کیفیت سکونت در آنها مورداستفاده قرارگرفته است (آریانا و همکاران )125:1397،این رویکرد به دنبال
عدم موفقیت اجرای برنامههای صرفاً کالبدی – فضایی اتخاذ شد ،زیرا دولتها دریافتند که سرمایهگذاری در نوسازی
شهری بدون روند همزمان نوسازی اجتماعی -اقتصادی میتواند بیاثر باشد .در حال حاضر در اقدامات اخیر در بازآفرینی
شهری در اروپا برنامه ریزان شهری جدیداً بر روی مفهوم در شهر انسانی متمرکزشدهاند ( Kotze & Vries,2019
 .):63پایداری در بازآفرینی شهری حل مشکالت شهری را با استفاده از نیروهای توانمند درونزا در محالت شهری
میداند .در بازآفرینی با تلفیق دو نظریه توسعه پایدار و مکتب محی گرایان فرهنگی ،رهیافتهای مشارکتی و
توانمندسازی جوامع محلی در اولویت قرار میگیرد .بدینصورت هدف بازآفرینی در بافتهای شهری ،بهبود ساختار
فضایی و تقویت هویت مکانی از طریق نمادهای اجتماعی در راستای استفاده از سرمایههای اجتماعی است.

شکل شماره  .1نمودار جایگاه مشارکت در ابعاد توسعه پایدار ،منبع)UNESCO,2005( :

اصول توسعه پایدار در طرحهای بازآفرینی در بخش مرکزی و تاریخی میتوانـد از طریـق شناسـایی منـابع و جاذبـههای
باارزش طبیعی و تاریخی در بافت مرکزی ،راههای حفاظت و استفاده بهینه از آنها ،ضواب کاربری زمین ارائه رهنمودهـا
و توصیهها و تعیین مقررات خاص انجام گیرد( .مهـدیزاده )308 :1385،و اصـول مشـخص در توسـعه پایـدار شـهری را
میتوان در موارد زیر خالصه کرد :صرفهجویی در مصرف انرژی ،توسعه شبکه حملونقل عمومی و پیاده محـوری ،حفـظ
تنوع محی زیستی شهری و کاهش آلودگی محی زیستی (رهنما .)357 :1386،کاهش مصرف منـابع و انـرژی ،کـاهش
مقدار پسماندها ،کاهش آلودگی و یافتن فناوریهای مناسب (حکمتنیا و انصـاری )194 :1391،تشـویق صـنایع کوچـک
شهری و کارآفرینی ،تغییر الگوهای تولید ،توزیع و مصرف مصالح ،کاهش هزینههای سـرانه خـدمات شـهری بـرای بـاال
بردن کارآیی اقتصادی شهر ،استفاده از سیستم یکپارچه حملونقل عمومی ،طراحی ساختمانها بر مبنای انرژیهای پاك
و صرفهجویی در مصرف انرژی ،تعیین ضواب برنامهریزی شهری برای کاهش آلودگی صوتی ،بصری و محیطـی ،توزیـع
فضایی متعادل امکانات و تسهیالت عمومی ( .)Evans,2005:971چارلز الندری معتقـد اسـت کـه چگونـه میتـوانیم
شهرهایمان را از طریق بهرهگیری از تفکرات و استعدادهای مردم ،سرزنده و زیست پذیر سـازیم (.)Landry,2012:56
معیارهایی همچون قیمت مناسب زمین و مسکن و توانایی تأمین مالی مسکن مناسب ،استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و
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افزایش جذابیتهای اقتصادی ،ریسکپذیری اقتصـادی طبقـه خـالق ،کـارآفرین و شـهروندان ،ابتکـار و نـوآوری طبقـه
کارآفرین و خالق در امور اقتصـادی بافـت ،داشـتن شـغل مناسـب و رضـایتمندی از میـزان درآمـد ،رضـایت از اعطـای
سیاستهای تشویقی و امکان ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم ،رضایتمندی از مشـارکت بخـش خصوصـی
مشارکت در طرحهای اقتصادی توسعه محله از منظر رونق صنایع فرهنگی و پایداری بازآفرینی فرهنگ محور بسیار مهم
هستند.
روش پژوهش
تحقیق حاضر ازنظر نوع ،کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی -تحلیلی بوده و برای جمعآوری اطالعات از روش کتابخانهای
و میدانی مبتنی بر مشاهده و پرسشنامه استفادهشده است .روایی گویههای پرسشنامه از دیدگاه کارشناسان و پایایی آن با
استفاده از آلفای کرونباخ ( )0/856تائید شد .جامعه آماری تحقیق خانوارهای ساکن در بافت مرکزی شهر زنجـان 75057
نفر میباشد که با استفاده از فرمول کوکران که مقادیر  pو  qبه میزان  0/5و سطح خطای  5درصد؛ تعداد  382سرپرست
خانوار با بهرهگیری از روش نمونهگیری تصادفی ساده ،بهعنوان جامعه نمونه انتخاب گردیـد .بـهمنظور تحلیـل دادههـا از
آزمونهای آماری نظیر ،رگرسیون خطی (تحلیل مسیر) T ،تک نمونهای ،تکنیک ویکور و مدلسازی معادالت سـاختاری
با نرمافزار  AMOSاستفادهشده است .جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه ساکنین ،بافـت بخـش مرکـزی
شهر زنجان میباشند .پرسشنامه مورداستفاده شامل دو بخش کلی بوده که بخش اول به ویژگیهای شخصـی و بخـش
دوم به سنجش متغیرهای مؤثر بر پایداری بازآفرینی بافت مرکزی شهر زنجان بوده است که مشـتمل بـر ابعـاد کـالن و
گویههای زیر است (جدول )1
جدول شماره  .1معرف و گویههای شاخصهای پایداری بازآفرینی باقت مرکزی شهر
ابعاد کالن

کالبدی

محــــی
زیستی

اجتماعی

گویهها

منبع

سرانه خالص مسکونی
اولویت حرکت پیاده در برابر سواره
نوسازی و بازسازی بافتهای پراکنده و استفاده مجدد از ابنیه خالی
میزان رضایت از سرانه و وضعیت فضای سبز
مدیریت و رهبری همهجانبه و کارآمد محیطی -کالبدی
حفظ استخوانبندی و پیوستگی فضایی و ارائه عملکردهای متناسب با شأن بافت
میزان رضایت از وضعیت پارکینگ عمومی و اختصاصی
رضایتمندی از سیستم شبکه فاضالب
رضایتمندی از نظافت اماکن عمومی
رضایتمندی از کیفیت جمعآوری زباله
نسبت معکوس آلودگی محیطی (هوا ،صوتی و بصری)
استفاده حداقل از منابع تجدید ناشدنی
بهبود سیمای عمومی ،کیفیت نمای ساختمانها و معماری بناها (کیفیت منظر)
رضایت از فضاهای عمومی جهت تعامالت اجتماعی و اماکن تجمـع و مراسـمها در فضـای جمعـی
(پارك ،کتابخانه ،فرهنگسرا و مراکز فرهنگی)
احساس هویت ،تعلق مکانی و تمایل به ماندگاری در بافت مرکزی (ذوب فرهنگی)
رضایتمندی از کیفیت دسترسی بـه فضـاهای تفریحـی و ورزشـی ،امـاکن تـاریخی .سـینما ،مـوزه،
کتابخانه
رضایتمندی از دسترسی به وسایل حملونقل عمومی در هر ساعت روز
رضایتمندی از کیفیت خدمات پزشکی و بهداشتی (خانه بهداشت ،درمانگاه و بیمارستان و)...
مدیریت یکپارچه و ارائه خدمات آموزشی مطلـوب ،سـرانه و کیفیـت فضـاهای آمـوزش عمـومی و
دانشگاهی
احساس امنیت شهروندان و عدم وقوع جرائم عمد خشن

Evans, 2005
Montgomery,2003
Gollub et al,2002
& Bianchini
Guiraldi,2007
Vehbi & Hoskara,
2009
National Research
Council,2002
Wheller,2001
Lau Leby et al,2010
Pierson et al,2010
Thorsby,2005
Vergunst, 2003
Brittne,2009
& Vancouver
Municipality, 2004
Economist
Intelligence Unit,
2011
Burden & Litman,
2001
Wheeler Congress
for New Urbanism
,2011
Vergunst,2003
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اقتصادی

انعطافپذیری ،خالقیت و کارآفرینی اجتماعی در بافت (برگزاری فستیوالهای خرید فصلی و مراسم
و جشنهای خیابانی) ،آموزشگاه موسیقی
مشارکت شهروندی و افزایش فعالیتهای داوطلبانه در آبادانی بافـت؛ افـزایش اعتمـاد سـاکنان بـه
فعالیت مسئوالن (سرمایه اجتماعی)
قیمت مناسب زمین و مسکن و توانایی تأمین مالی مسکن مناسب
استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و افزایش جذابیتهای اقتصادی گردشـگری بافـت مرکـزی شـهر
(مذهبی و تاریخی ،صنایعدستی و هنرهای محلی ،رستوران سفرهخانه سنتی و)...
ریسکپذیری اقتصادی طبقه خالق ،کارآفرین و شهروندان
ابتکار و نوآوری طبقه کارآفرین و خالق در امور اقتصادی بافت (سرمایه انسانی خالق)
نسبت معکوس میزان بیکاری؛ داشتن شغل مناسب و رضایتمندی از میزان درآمد
انعطافپذیری در استفاده از بودجههای داخلی و خارجی برای احیای ساختارهای اقتصادی
رضایت از اعطای سیاستهای تشویقی و امکان ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم
رضایتمندی از مشارکت بخش خصوصی مشارکت در طرحهای اقتصادی توسعه محله

National Reaearch
Council, 2002

محدوده مورد مطالعه
از نظر موقعیت قرارگیری ،محدوده مرکزی شهر زنجان از شمال به خیابانهای کارگر ،سرباز و مدرس و هفده شهریور ،از
شرق به خیابان جمهوری اسالمی و بلوار کشاورز ،از غرب به خیابان مطهری و بلوار  15خرداد و از جنوب به بلـوار شـهید
بهشتی منتهی میشود .این محدوده بر مبنای شاخصهای کالبدی تعریفشـده در مصـوبه  1384/03/16شـورای عـالی
شهرسازی و معماری ایران و اطالعات ارائهشده از سوی اداره راه و شهرسازی و مشاورین تهیهکننـده طرحهـای جـامع و
تفصیلی مشخص و پس از کنترل میدانی توس شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری تعیینشـدهاند (اداره کـل
راه و شهرسازی استان زنجان )4 :1388،موقعیت جغرافیایی شهر زنجان منطبق بر  48درجه و  28دقیقه طـول شـرقی از
نصفالنهار گرینویچ و  26درجه و  40تا  41دقیقه عرض شمالی از خ استوا است .بر اساس آمار سرشماری سـال ،1395
جمعیتی معادل  521302نفر بوده است .این شهر دارای چهار منطقه و  27ناحیه شهری میباشـد سـاختار کالبـدی شـهر
تلفیقی از معماری ایرانی -اسالمی است که دارای یک بازار بزرگ و یک مسجد جامع میباشد.

شکل شماره  .2موقعیت جغرافیایی و موقعیت پهنه بافت بخش مرکز شهر زنجان

بحث و یافتهها
در این مرحله از تحقیق جهت ارزیابی و سنجش میزان پایداری با تأکید بر شاخصـههای رونـق صـنایع فرهنگـی خـالق،
چهار ناحیه بافت مرکزی شهر زنجان از «تکنیک ویکور» استفاده شد .ابعاد پایداری با استفاده از ادبیات نظـری و ردیـابی
پیشینه تحقیق ،در چهار بعد کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و محی زیستی تقسیم شد و برای هر یک از ابعاد از شاخصهای
متناسب باهدف تحقیق بهره گرفته شد .بدینصورت که پس از جمعآوری دادهها و ترکیب آنها ،ماتریس دادههـای خـام
هر یک از شاخصهای در محدوده موردمطالعه تعریف شد.

7

عباسی و همکاران /تحلیل پایداری بازآفرینی بافت مرکزی شهر...

مرحله اول :ماتریس تصمیمگیری که متشکل از گزینهها (سـطرها) و شـاخصها (سـتونها) اسـت کـه گزینـهها نـواحی
چهارگانه موردمطالعه هست در  30شاخص که به آنها اشاره شد و کدگذاری گردید:
جدول شماره  .2ماتریس دادههای خام مربوط به شاخصهای پایداری با تأکید بر معیارهای رونق صنایع فرهنگی خالق در بافت
شاخص کالن

کالبدی

محی زیستی

اجتماعی

اقتصادی

معیار
سرانه خالص مسکونی
اولویت حرکت پیاده در برابر سواره
نوسازی و بازسازی بافتهای پراکنده و استفاده مجدد از ابنیه خالی
میزان رضایت از سرانه و وضعیت فضای سبز
مدیریت و رهبری همهجانبه و کارآمد محیطی -کالبدی
حفظ استخوانبندی و پیوستگی فضایی و ارائه عملکردهای متناسب با شأن بافت
میزان رضایت از وضعیت پارکینگ عمومی و اختصاصی
رضایتمندی از سیستم شبکه فاضالب
رضایتمندی از نظافت اماکن عمومی
رضایتمندی از کیفیت جمعآوری زباله
نسبت معکوس آلودگی محیطی (هوا ،صوتی و بصری)
استفاده حداقل از منابع تجدید ناشدنی
بهبود سیمای عمومی ،کیفیت نمای ساختمانها و معماری بناها (کیفیت منظر)
رضایت از فضاهای عمومی جهت تعامالت اجتماعی و اماکن تجمع و مراسمها در فضای جمعی
(پارك ،کتابخانه ،فرهنگسرا و مراکز فرهنگی)
احساس هویت ،تعلق مکانی و تمایل به ماندگاری در بافت مرکزی (ذوب فرهنگی)
رضایتمندی از کیفیت دسترسی به فضاهای تفریحی و ورزشی ،امـاکن تـاریخی .سـینما ،مـوزه،
کتابخانه
رضایتمندی از دسترسی به وسایل حملونقل عمومی در هر ساعت روز
رضایتمندی از کیفیت خدمات پزشکی و بهداشتی (خانه بهداشت ،درمانگاه و بیمارستان و)...
مدیریت یکپارچه و ارائه خدمات آموزشی مطلوب ،سرانه و کیفیت فضـاهای آمـوزش عمـومی و
دانشگاهی
احساس امنیت شهروندان و عدم وقوع جرائم عمد خشن
انعطافپذیری ،خالقیت و کارآفرینی اجتماعی در بافت (برگزاری فسـتیوالهای خریـد فصـلی و
مراسم و جشنهای خیابانی) ،آموزشگاه موسیقی
مشارکت شهروندی و افزایش فعالیتهای داوطلبانه در آبادانی بافت؛ افزایش اعتماد سـاکنان بـه
فعالیت مسئوالن (سرمایه اجتماعی)
قیمت مناسب زمین و مسکن و توانایی تأمین مالی مسکن مناسب
استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و افزایش جذابیتهای اقتصادی گردشگری بافت مرکزی شـهر
(مذهبی و تاریخی ،صنایعدستی و هنرهای محلی ،رستوران سفرهخانه سنتی و)...
ریسکپذیری اقتصادی طبقه خالق ،کارآفرین و شهروندان
ابتکار و نوآوری طبقه کارآفرین و خالق در امور اقتصادی بافت (سرمایه انسانی خالق)
نسبت معکوس میزان بیکاری؛ داشتن شغل مناسب و رضایتمندی از میزان درآمد
انعطافپذیری در استفاده از بودجههای داخلی و خارجی برای احیای ساختارهای اقتصادی
رضایت از اعطای سیاستهای تشویقی و امکان ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم
رضایتمندی از مشارکت بخش خصوصی مشارکت در طرحهای اقتصادی توسعه محله

مـقدار
 44درصد
 14/2مترمربع
 40درصد
 35درصد
 37درصد
 49درصد
 22درصد
 14درصد
 35درصد
 63درصد
 28درصد
 30/6درصد
0/043
 26درصد
 19درصد
 55درصد
 70درصد
 58درصد
 21درصد
 64درصد
 37درصد
 49درصد
0/022
 33درصد
 47درصد
 25درصد
 39درصد
 51درصد
 12درصد
 30درصد

مرحله دوم :پس از تشکیل ماتریس تصمیمگیری ،نرمالسازی این ماتریس از طریق فرمول زیر میباشد که نتـایج آن در
جدول شماره ( )3آمده است
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جدول شماره  .3ماتریس نرمال شده دادهها مربوط به سنجش میزان پایداری در محدوده موردمطالعه
ناحیه 4
ناحیه 3
ناحیه 2
ناحیه 1
شاخص
0/229
0/430
0/410
0/429
0/442
0/203
0/199
0/217
0/249
0/124
0/497
0/124
0/180
0/392
0/394
0/378
بعد کالبدی
0/198
0/293
0/288
0/322
0/252
0/392
0/223
0/468
0/238
0/293
0/495
0/285
0/287
0/365
0/219
0/468
0/274
0/306
0/201
0/451
0/309
0/394
0/412
0/398
بعد زیست محیطی
0/152
0/303
0/303
0/227
0/339
0/226
0/349
0/661
0/362
0/373
0/371
0/360
0/348
0/351
0/320
0/374
0/358
0/356
0/384
0/333
0/376
0/284
0/293
0/401
0/237
0/563
0/326
0/204
0/363
0/331
0/355
0/358
بعد اجتماعی
0/376
0/365
0/371
0/367
0/358
0/349
0/355
0/359
0/172
0/494
0/144
0/276
0/386
0/363
0/357
0/347
0/227
0/271
0/243
0/586
0/287
0/272
0/285
0/464
0/337
0/379
0/387
0/375
0/364
0/363
0/370
0/403
بعد اقتصادی
0/445
0/297
0/308
0/347
0/429
0/428
0/394
0/380
0/335
0/335
0/335
0/348
0/352
0/286
0/276
0/428

مرحله سوم :در این مرحله پس از نرمالسازی ماتریس تصمیمگیری ،وزن دهی شاخصها ( )wصورت گرفته است .بدین
منظور روشهای تلفیقی متعددی مانند  ،ANP ،AHPآنتروپی شانون وجود دارد کـه متناسـب بـا نیـاز از آنهـا اسـتفاده
میشود .در این تحقیق از روش آنتروپی شانون استفادهشده است (جدول  .)5آنتروپی در تئوری اطالعات ،معیـاری اسـت
برای میزان عدم اطمینان بیانشده توس یک توزیع احتمال گسسته که این عدم اطمینان بهصورت زیر تشریح میشود:
 Kیک عدد ثابت مثبت است و بهگونهای تعیین میشود که داشته باشیم:
جدول شماره  .4وزن شاخصهای بهدستآمده در آنتروپی شانون
شاخص کالن

کالبدی

معیار
سرانه خالص مسکونی
اولویت حرکت پیاده در برابر سواره
نوسازی و بازسازی بافتهای پراکنده و استفاده مجدد از ابنیه خالی
میزان رضایت از سرانه و وضعیت فضای سبز

وزن
0/043
0/046
0/018
0/018
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محی زیستی

اجتماعی

اقتصادی

مدیریت و رهبری همهجانبه و کارآمد محیطی -کالبدی
حفظ استخوانبندی و پیوستگی فضایی و ارائه عملکردهای متناسب با شأن بافت
میزان رضایت از وضعیت پارکینگ عمومی و اختصاصی
رضایتمندی از سیستم شبکه فاضالب
رضایتمندی از نظافت اماکن عمومی
رضایتمندی از کیفیت جمعآوری زباله
نسبت معکوس آلودگی محیطی (هوا ،صوتی و بصری)
استفاده حداقل از منابع تجدید ناشدنی
بهبود سیمای عمومی ،کیفیت نمای ساختمانها و معماری بناها (کیفیت منظر)
رضایت از فضاهای عمومی جهت تعامالت اجتماعی و اماکن تجمع و مراسمها در فضـای جمعـی (پـارك ،کتابخانـه،
فرهنگسرا و مراکز فرهنگی)
احساس هویت ،تعلق مکانی و تمایل به ماندگاری در بافت مرکزی (ذوب فرهنگی)
رضایتمندی از کیفیت دسترسی به فضاهای تفریحی و ورزشی ،اماکن تاریخی .سینما ،موزه ،کتابخانه
رضایتمندی از دسترسی به وسایل حملونقل عمومی در هر ساعت روز
رضایتمندی از کیفیت خدمات پزشکی و بهداشتی (خانه بهداشت ،درمانگاه و بیمارستان و)...
مدیریت یکپارچه و ارائه خدمات آموزشی مطلوب ،سرانه و کیفیت فضاهای آموزش عمومی و دانشگاهی
احساس امنیت شهروندان و عدم وقوع جرائم عمد خشن
انعطافپذیری ،خالقیت و کارآفرینی اجتماعی در بافت (برگزاری فستیوالهای خریـد فصـلی و مراسـم و جشـنهای
خیابانی) ،آموزشگاه موسیقی
مشارکت شهروندی و افزایش فعالیتهای داوطلبانه در آبادانی بافت؛ افزایش اعتمـاد سـاکنان بـه فعالیـت مسـئوالن
(سرمایه اجتماعی)
قیمت مناسب زمین و مسکن و توانایی تأمین مالی مسکن مناسب
استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و افزایش جذابیتهای اقتصادی گردشگری بافت مرکزی شهر (مـذهبی و تـاریخی،
صنایعدستی و هنرهای محلی ،رستوران سفرهخانه سنتی و)...
ریسکپذیری اقتصادی طبقه خالق ،کارآفرین و شهروندان
ابتکار و نوآوری طبقه کارآفرین و خالق در امور اقتصادی بافت (سرمایه انسانی خالق)
نسبت معکوس میزان بیکاری؛ داشتن شغل مناسب و رضایتمندی از میزان درآمد
انعطافپذیری در استفاده از بودجههای داخلی و خارجی برای احیای ساختارهای اقتصادی
رضایت از اعطای سیاستهای تشویقی و امکان ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم
رضایتمندی از مشارکت بخش خصوصی مشارکت در طرحهای اقتصادی توسعه محله

9
0/022
0/006
0/019
0/035
0/042
0/006
0/034
0/02
0/024
0/016
0/036
0/026
0/046
0/044
0/028
0/042
0/006
0/008
0/045
0/034
0/01
0/04
0/026
0/034
0/006
0/028

 E.0 ≤ E ≤ 1از توزیع احتمال  piبر اساس مکانیزم آماری محاسبه میشود .مـاتریس تصـمیمگیری از مـدلهای چنـد
شاخصه حاوی اطالعاتی است که آنتروپی میتواند بهعنوان معیاری برای ارزیابی آن بکار رود .محتوای اطالعاتی موجـود
از این ماتریس ابتدا بهصورت  pijدر ذیل محاسبه میشود.
و برای  Ejها به ازای هر شاخص خواهیم داشت:
بهطوریکه است که مقدار  Ejرابین صفر و یک نگه میدارد .عدم اطمینان یا درجه انحراف ( )djاز اطالعات محاسبه
میشود که بیان میکند شاخص  jام چه میزان اطالعات مفید برای تصمیمگیری در اختیار تصمیمگیرنده قرار میدهد.
هر چه مقادیر اندازهگیری شده شاخصی به یکدیگر نزدیکتر باشد نشاندهنده آن است که گزینههای رقیب ازنظر آن
معیار تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند .لذا نقش آن شاخص در تصمیمگیری باید به همان اندازه کاهش یابد ( John,
 .)1998بنابراین:

همانگونه که مالحظه میشود؛ وزنهای بهدستآمده برای هر یک از شاخصها در جدول شماره ( )4آمده است.
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مرحله چهارم :پس از وزن دهی به شاخصها ،ماتریس نرمال شده در وزن بهدستآمده شاخصهای مؤثر در
سطحبندی توسعهیافتگی نواحی بافت مرکزی موردمطالعه ضرب شده و ماتریس نرمال وزنی به دست میآید (جدول
شماره .)6
جدول شماره  .5ضرب اوزان شاخصهای موردبررسی در ماتریس تصمیمگیری و محاسبه  Siو  Riو Qi
Si
0/358750048
0/506272209
0/539126072
0/670882227
Ri
0/046
0/046
0/04543155
0/048

مرحله پنجم :در این مرحله باالترین ارزش  fi+و پایینترین ارزش  fi-توابع معیار از ماتریس تصمیمگیری استخراجشده
است (جدول .)6
مرحله ششم :بعد از تعیین باالترین و کمترین ارزش توابع معیار ،باید ارزش ( Sjشاخص مطلوبیت) و ( Rjشاخص
نارضایتی) محاسبه شود .بدین منظور ابتدا وزنهای بهدستآمده در آنتروپی در ماتریس تصمیمگیری ضرب شده ،سپس
طبق فرمول زیر  Sjو  Rjبهدستآمده است.

مرحله هفتم :در این مرحله شاخص ویکور که همان امتیاز نهایی هر گزینه است محاسبهشده ،کمتر بودن مقدار آن
بهمنزله مطلوبیت باالی گزینه است که با استفاده از رابطه زیر بهدستآمده است

جدول شماره  .6محاسبه مقدار  Qو رتبهبندی نهایی نواحی چهارگانه بافت مرکزی موردمطالعه ازلحاظ پایداری
ردیف
مقدار Q
رتبهبندی

ناحیه 1
0/495
1

ناحیه 2
0/678
3

ناحیه 3
0/631
2

ناحیه 4
0/749
4

موقعیت نواحی چهارگانه بافت مرکزی زنجان که از منظر پایداری رتبهبندی شدهاند؛ در شکل  3نشان دادهشده است
(شکل شماره .)3

شکل شماره  .3توزیع فضایی سطح پایداری بافت مرکزی شهر
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همانطور که در شکل سه در نقشه توزیع فضایی سطح پایداری بافت مرکزی شهر قابلمشاهده می بشد ناحیه یک بافت
مرکزی شهر بیشترین سطح پایداری را دارا میباشد و نواحی چهارگانه موردمطالعه از منظر گویههای سنجش شده (حتـی
در ابعاد کالبدی) یکسان نیستند .ناحیه چهار به دلیل ضعف در وجود ابعاد اقتصادی از منظر عناصر صنایع فرهنگی خـالق
همچون (فضای جمعی پارك ،کتابخانه ،فرهنگسرا ،مراکز فرهنگی ،برگزاری جشنواره ،کارگاههـای صنایعدسـتی ،مـوزه و
سینما و )..کمترین سطح پایداری را دارد .پس از احصا وضعیت پایداری نواحی در چهار بعد کالبدی ،اقتصادی ،اجتمـاعی و
محی زیستی به مدلسازی ابعاد پایداری نواحی چهارگانه موردمطالعه بر بازآفرینی شهری با تأکیـد بـر معیارهـای رونـق
صنایع فرهنگی خالق پرداخته میشود.
مدلسازی ابعاد پایداری نواحی چهارگانه محدوده موردمطالعه و اثرات آن در بازآفرینی شهری

مدلسازی معادالت ساختاری ،روش آماری منسجمی است که به تحلیل روابـ بـین متغیرهای مشاهدهشده و متغیرهای
مکنون میپردازد ،نرمافزار  AMOSکه برای اولین بار جورسکاگ و سوربوم ( )1993آن را مطرح کردند ،بهنوعی ،شــبیه
رگرسـیون چندگانـه است که از این نوع مدلسازی بهعنوان روشی قدرتمند برای ارزیـابی تعامـل بـین متغیرهـا ،روابـ
غیرخطی بین آنها ،رواب بین متغیرهای مستقل و لحـاظ کـردن خطاهـای اندازهگیری استفاده میشـود .در مرحلـه اول
به بررسی شاخصهای نیکویی برازش و وضعیت آنها نسبت به معیارهای پیشنهادی پرداختهشده است .ایـن شـاخصها
در سه گروه شاخصهای برازش مطلق ،شاخصهای برازش تطبیقی و شاخصهای برازش مقصد دستهبندیشدهاند .مدل
ارائه شده در این پژوهش بهعنوان یک مدل فرا مشخص که تعداد پارامترهای قابل برآورد آن کمتر از تعداد نقاط دادههـا
است ،درجه آزادی ( )dfرا برابر با  517تبیین میکند .همچنین کای اسکوئر به هنجارشـده ( 0/867 )AGFIبهدسـتآمده
میتواند مؤید برازش مناسب مدل باشد .همچنین نزدیکی مقادیر  GFI،CFIو  NFIبه مقدار یک و نیکویی برازش سـایر
شاخصها میتوا ن بر انطباق مدل تجربی با مدل مفهومی پژوهش استنباط کرد.

مدل پژوهش
10376/69
0/000
517
20/071
0/889
0/867
0/810
0/899
0/223
0/856
0/922

جدول شماره  .7شاخصهای نیکویی برازش
شاخصهای نیکویی براش
کای اسکوئر ،خی دو
سطح پوشش آماره
درجه آزادی
کای اسکوئر/درجه آزادی
شاخص نیکویی برازش
نیکویی برازش سازگار شده
برازش تطبیقی
شاخص نرمال شده بنتلر  -بونت یا برازش هنجار
ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد
شاخص برازش نسبی
شاخص نسبت صرفهجویی

شناسه شاخص
CMIN
P
DF
CMIN/DF
GFI
AGFI
CFI
NFI
RMSEA
RFI
PRATIO

برای سنجش میزان اثرگذاری شاخصهای پایداری (کالبدی ،زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی) بر بـازآفرینی شـهری
بافت مرکزی از مدلسازی معادالت ساختاری استفادهشـده اسـت کـه میـزان پایـداری بـهعنوان متغیـر وابسـته و ابعـاد
زیستمحیطی ،کیفیت کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی بهعنوان متغیر مسـتقل مکنـون فـرض گشـتهاند .سـطوح بـرآورد و
ضریب تأثیر (تأثیرات کل ،آثار مستقیم و نیز غیرمسـتقیم مؤلفـهها) در جـدول ارائـه شـده اسـت .وجـود ضـرایب مثبـت
نشاندهنده رابطه مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته میباشد بهعبارتدیگر با هر واحد افزایش در هر یک از
متغیرهای مستقل باع افزایش در متغیرهای وابسته میشود.
اساس تمامی محاسبات و برآوردها در رویکرد  SEMبه ماتریس واریانسها و کوواریانسهای بین متغیرهای مشاهدهشده
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و ترکیب زدایی آنها بازمیگردد .بر این اساس و با استفاده از پارامترهای برآورده شده میتوان مجدداً ماتریس واریانس و
کوواریانس مشاهدهشده را بازتولید کرد جدول مقادیر واریانس و کوواریانس مسیرهای مـدل پـژوهش را نشـان میدهـد.
تمام شاخصها در منطقه موردمطالعه و در تمام وزنهای رگرسیونی بین پارامترهای این سنجش و مدل معادله ساختاری
نشاندهنده اثرگذاری مثبت شاخصهای مورد ارزیابی پایداری نواحی چهارگانه موردمطالعه (به شرح مؤلفههای ذکرشـده)
بر بازآفرینی شهری با تأکید بر رونق صـنایع فرهنگـی (شـامل مؤلفـههای انعطافپـذیری و پـذیرش ،ابتکـار و نـوآوری،
ریسکپذیری ،رهبری و مدیریت ،مشارکت) در محدوده موردمطالعه میباشد.

شکل شماره  .4مدل سازی اثرات ابعاد پایداری نواحی چهارگانه محدوده موردمطالعه بر بازآفرینی شهری

شکل شماره  4نشاندهنده این است که بعد پایداری کالبدی و پایداری اقتصادی؛ ساختاری است که قویترین ارتبـاط را
در ارتقای بازآفرینی شهری محدوده موردمطالعه دارند .از میان بعد کالبدی؛ گویه افـزایش سـرانه خـالص مسـکونی و در
میان گویههای شاخص پایداری اقتصادی؛ گویه قیمت مناسب زمین و مسکن و توانایی مالی تأمین مسکن مناسب دارای
بیشترین تأثیر در محدوده موردمطالعه میباشد .بررسی اثرات وزن رگرسیونی ابعاد موردمطالعه تحقیق نشان میدهـد کـه
بیشترین اثرات رواب بین ابعاد موردمطالعه مربوط به اثر بعد کالبدی بر روی بازآفرینی شهری با وزن رگرسیونی  0/918و
در بعدازآن؛ بعد اقتصادی با وزن رگرسیونی  0/596میباشد .همچنین؛ کمترین اثرگذاری هم مربـوط بـه اثرگـذاری بعـد
اجتماعی پایداری بر روی بعد محیطی میباشد.
جدول شماره  .8ضرایب وزن رگرسیونی استانداردشده ابعاد در نواحی چهارگانه بافت مرکزی شهر زنجان
Estimate S.E.
C.R.
P
Physical
<--> environmental
0/239 0/044
*** 5/448
socil
><--
Economical
*** 0/349 0/034 10/338
>regeneration <--
socil
*** 0/434 0/043 10/118
>regeneration <--
Economical
0/516 0/056
*** 8/998
Physical
><--
Economical
0/505 0/053
*** 9/874
Physical
><--
regeneration
*** 0/918 0/079 11/562
Physical
><--
socil
0/361 0/037
*** 9/726
regeneration <--> environmental
0/169 0/034
*** 4/944
socil
<--> environmental
0/108 0/021
*** 5/207
Economical <--> environmental
0/182 0/034
*** 5/361
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نتیجهگیری
بازآفرینی پایدار شهری شامل پایداری در تمامی ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،محی زیستی و کالبدی میباشد .شـهر زنجـان
در بح بازآفرینی شهری بافت مرکزی ،تا  1390سال شاهد اثرگذاری سیاستهای رویکرد اصالت بخشی بوده و در دهه
اخیر با چرخش بنیادین در سیاستها و ارکان مدیریت شهری به سمت پیشران بازآفرینی فرهنگ محور و پایدار بـه ایـن
امر اهتمام ورزیده است .ازاینرو نتایج تحقیق نشان میدهد؛ در بح سـنجش میـزان پایـداری نـواحی چهارگانـه بافـت
مرکزی محدوده موردمطالعه ،ناحیه یک بافت مرکزی شهر بیشترین وضعیت پایداری را دارا میباشد و نواحی سـوم و دوم
بافت مرکزی شهر زنجان در سطح پایداری متوس اما ناحیه چهار به دلیل ضعف در ابعاد اقتصادی پایداری از منظر رونق
صنایع فرهنگی خالق همچون (فضای جمعی پارك ،کتابخانه ،فرهنگسرا ،مراکز فرهنگی ،برگزاری جشنواره ،کارگاههـای
صنایعدستی ،موزه و سینما و )..کمترین میزان پایداری را دارد .در ادامه تحقیق که بر اساس مدلسازی معادالت ساختاری
به تبیین سهم عوامل و ابعاد چهارگانه در پایداری بافت مرکزی و مدلسازی اثرات میزان پایداری بـر بـازآفرینی شـهری
پرداختهشده است؛ یافتهها نشان میدهد بعد کالبدی (نمود رویکرد اصالت بخشی و کالبد محوری) و بعد اقتصادی؛ دو بعد
از ابعاد ساختاری مؤثر در پایداری بافت مرکزی موردمطالعه هستند که قویترین ارتباط را در بازآفرینی شهری در نـواحی
موردمطالعه داشته و بیشترین تأثیر را در بازآفرینی محدوده دارند بهعبارتدیگر ،ابزارهای کنونی هـدایت توسـعه شـهری؛
علیرغم اقدامات پراکنده در زمینه گذر از رویکرد اصالت بخشی و صرفاً کالبدی؛ بهسوی رونـق صنایعدسـتی ،گردشـگری
بافت مرکزی ،پیاده محوری ،برگزاری جشنوارهها و ...هنـوز قابلیـت بـازآفرینی پایـدار را بـه مفهـوم واقعـی آن ندارنـد و
ناپایداری ابعاد اقتصادی بافت ،منجر به ناپایداری دیگر ابعاد بافت مرکزی شهر زنجان شده است؛ لذا بـا توجـه بـه تبیـین
وضعیت بازآفرینی شهری در محدوده موردمطالعه پیشنهادهایی در راستای جهتگیری به سمت بـازآفرینی پایـدار و رفـع
خألهای آن در محدوده موردمطالعه پیشنهاد میشود که عبارتاند از:
 تقویت ابعاد اقتصادی پایداری بازآفرینی شهری در ناحیه چهار بافت مرکزی شهر زنجـان بـا تأکیـد بـر رونـق صـنایعفرهنگی خالق (از قبیل فضـای جمعـی ،پـارك ،کتابخانـه ،فرهنگسـرا و مراکـز فرهنگـی ،برگـزاری جشـنواره ،تقویـت
صنایعدستی و گردشگری بافت تاریخی ،موزه و سینما).
 اعمال سیاستهای تشویقی بـرای تقویـت عملکردهـای اقتصـادی و خالقانـه در ناحیـه  4و  3بافـت مرکـز محـدودهموردمطالعه؛
 ت شویق ساکنین محلی ناحیه سه و چهار محدوده موردمطالعه جهت حضور در فضاهای عمومی و جمعـی بـا اسـتفاده ازجاذبههای تئاتر خیابانی ،نمایشگاههای فصلی و...؛
 ساماندهی معابر در نواحی چهار و سه بافت مرکزی شهر زنجان با تأکید بر پیاده محوری ایجاد عملکردهای صنایع هنری و فرهنگی و نوآورانه در ناحیه  3و  4محدوده موردمطالعه؛ اتخاذ سیاستهای حمایتی و تشویقی ازجمله تخفیف مالیاتی و حمایت از سرمایهگذاری ریسکپذیر در تمامی محـدودهموردمطالعه؛
 تدابیری در جهت تهیه تبلیغات رسانهای و شهری برای ظرفیتسازی فرهنگی و اقتصادی نوین محدوده موردمطالعه.تشکر و قدردانی
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله که مستخرج از رساله دکتری است ،حامی مالی نداشته است.
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