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  یدارپاشهری  ینیبازآفرمؤثر بر عوامل  تحلیل

 1 (شهر همدان یبخش مرکز)نمونه موردی: 

 لیلی بختیاری

 رانیا، تهران، خوارزمی دانشگاه، یاییدانشکده علوم جغراف، یشهر یزیر برنامه و ایجغراف، یدکتر دانشجوی

 2فرزانه ساسان پور
 رانیا، تهران، خوارزمی دانشگاه، یاییدانشکده علوم جغراف، یشهر یزیر برنامه و ایجغراف، یاردانش

 علی شماعی

 رانیا، تهران، خوارزمی دانشگاه، یاییدانشکده علوم جغراف، یشهر یزیر برنامه و ایجغراف، یاردانش

 مهرنجانی محمد سلیمانی
 .رانیا، تهران، خوارزمی دانشگاه، یاییدانشکده علوم جغراف، یشهر یزیر برنامه و ایجغراف، یاردانش

 59/25/2931تاریخ صدور پذیرش:   21/50/2931تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده

های  ثقل اقتصادی و ویژگی یتمرکز، یسهولت دسترس، یاییجغراف یتمرکز یلبه دل، یمیی قد شهرها با سابقه بخش مرکزی

محالت ، قسمت مرکزی شهرها بتهای مث ویژگی یرغمشوند؛ عل محسوب می ییبالقوه باال یلدارای پتانس یفرهنگ -یخیتار

 یکی برند. ها رنج می بافت و ضعف زیرساخت یچیدگیدرهم پ، یکیتراف، محیطی مشکالت زیست، یآن از لحاظ فرسودگ یمسکون

 یدجد یکردبه عنوان رو یشهر ینیبازآفر یراخ های سال در باشد. شهر همدان می یمرکز بخش، ای مشخصه یناز مراکز شهری با چن

آرزوها ، فراتر از مقاصد گامی «ی پایدارشهربازآفرینی »یکرد راستا رو یندر ا ها مطرح شده است. بافت ینا یو نوساز یبهساز یبرا

 یکالبد، یاقتصاد، ینظر گرفتن همه ابعاد اجتماع است و با در «یشهر بهسازی»و  «یشهر توسعه»، «یشهر ینوساز» یدستاوردها و

مؤثر بر در این مقاله سعی شده است عوامل ، با توجه به اهمیت این موضوع دارد. یدارپا و یکپارچهجامع و  ینگاه، محیطی و زیست

-یفیتوص، تیاز نظر ماهی و کاربرد، تحقیق از نظر هدف نیاوتحلیل شوند.  شناسایی و تجزیه، در شهر همدان بازآفرینی پایدار

ها  وتحلیل داده ای و پیمایشی انجام شده و برای تجزیه های کتابخانه ها و اطالعات با استفاده از روش گردآوری داده. باشد یم یلیتحل

عامل  63تعداد ، ( استفاده شده است. طبق نتایج حاصل از مطالعه منابعFLMICMACمک فازی ) افزار میک نرمو اطالعات از 

عامل کاهش داده  42به ، در مرحله انتخاب نهایی که با روش مصاحبه دلفی انجام شد، بازآفرینی پایدار شناسایی شدند. این عوامل

 با یبانک یالتتسه پرسشنامه سنجش اثرات عوامل بر یکدیگر نشان داد که عامل بندی عوامل از طریق شدند. نتایج حاصل از رتبه

رتبه دوم  با( 34.66) یو بخش خصوص یگذاری دولت سرمایه، ( و رتبه اول تأثیرگذاری36.36غیر فازی ) یرگذاریتأث میزان

 یزانم، رتبه چهارم تأثیرگذاری با( 33.63) یساختمان مصالحکیفیت ، رتبه سوم تأثیرگذاری با( 3..3نرخ ارز ) ییرتغ، تأثیرگذاری

                                                           
در  "آینده پژوهی بخش مرکزی شهر همدان با رویکرد بازآفرینی پایدار"برنامه ریزی شهری لیلی بختیاری با عنوان  این مقاله برگرفته از رساله دکتری جغرافیا و -2

 .باشدمی آقای دکتر علی شماعی  و دانشگاه خوارزمی تهران با راهنمایی خانم دکتر فرزانه ساسانپور

 Sasanpour@khu.ac.ir)نویسنده مسئول(  -1
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همدان  یدر بخش مرکز یدارپا یشهر ینیبازآفر در یرگذارترین عوامل تأث مهم، رتبه پنجم تأثیرگذاری با( 33.66) یانهدرآمد ماه

غیر  یرپذیریتأث یزانبا م ینعامل مشارکت ساکنهمچنین  باشند. می یقو یرگذاریتأث یفاز سببرچ یعوامل دارا ینباشند. ا می

رتبه  با( 33..3) یتعلق مکان یزانم، یرپذیریرتبه دوم تأث با( 34.33) یواحد مسکون یمتق، یرپذیری( و رتبه اول تأث36.36فازی )

 ینیبازآفر ینددر فرا یرپذیرترین عوامل تأث مهم، یرپذیریرتبه چهارم تأث با( 33.33) یو کیفیت مصالح ساختمان یرپذیریسوم تأث

توجه اساسی به عوامل تأثیرگذار نقش بسزایی در تحقق ، طبق نتایج تحقیق باشند. همدان می یدر بخش مرکز یدارپا یشهر

 بازآفرینی پایدار دارد.

 

 .همدان یبخش مرکز، میکمک فازی، بافت فرسوده، یدی: بازآفرینی پایدارکل واژگان

 

 مقدمه

مناسب  ییموجب عدم کارا تیدر نها، ها و نواحی شهری بخشاز  کیدر هر یو ناکارآمد بیهرگونه اختالل و آس

بخش  بیترت نیددهد و ب نشان می یخود را در قالب مجموعه مسائل و مشکالت شهر یناکارآمد نیشود. ا می شهر

های خاص هر شهر به عنوان  ویژگی و طیبخش بنا به شرا نیاگذارد.  می شیمعرض نما دردار شهر خود را  مسئله

)موحد و  باشد عملکرد شهر می تیفیو ک تیکم انگریخود جای داده ب دررا ها  برترین فعالیت ترین و ه مهمای ک پهنه

ای است که در طول چندین قرن به  گیری مداوم و پیوسته محصول شکل، (. بخش قدیمی شهر251: 2931، همکاران

: 2930، )شکورزاده به وجود آمده است ای از فضاهای مرتبط و متناسب با یکدیگر در قالب یک شهر صورت زنجیره

، توجهی و عدم رسیدگی مرکزی و قدیمی شهرها به حال خود رها شده و بر اثر بی های بخش، های اخیر . در دهه(2

گذرهای تاریخی و سازمان فضایی کالبدی ، ها شامل بناها های نهفته در این بافت اند. ارزش دچار مسائل متعدد شده

، تحت تأثیر این مشکالت، یادگارهای گذشتگان و زنده کننده خاطرات جمعی مردم شهر هستندها که در واقع  آن

های  کمبود کاربری، عدم دسترسی مناسب، دوامی بناها اند. عالوه بر فرسودگی کالبدی و کم فرسوده و یا از بین رفته

ضای باز و فضای سبز و آلودگی کمبود ف، های شهری ناکارآمدی و فرسودگی زیرساخت، خدماتی موردنیاز ساکنان

ها  گونه بافت های شهری است که ضرورت توجه و بازآفرینی را در این ترین مسائل این بافت زیست از مهم محیط

، کند. در واقع بازآفرینی شهری تالشی است یکپارچه برای به زندگی برگرداندن مناطق رو به نابودی ایجاب می

، )بناری محیطی و خارج کردن بافت از چرخه تنزل است، کالبدی، اقتصادی، یتوقف افت در ابعاد مختلف اجتماع

 های محدوده هدف باشد. مرکزی شهر همدان می بخش، ای یکی از مراکز شهری با چنین مشخصه(. 2: 2931

 پنج قالب در ها محدوده این و است شده شناسایی شهرستانی و استانی، ملی سطح در همدان شهر در بازآفرینی

 های محله و ها محدوده، شهر تاریخی عرصه در واقع نابسامان های محله و ها محدوده شناسایی شامل محدوده

 غیررسمی های سکونتگاه، روستایی پیشینه بافت در واقع نابسامان محدوده، شهری مراکز پیرامونی بخش در نابسامان

  .شود می تقسیم شهری محیط ناهمگون کاربری با ناکارآمد های محدوده و

 از هکتار 045 و هزار 1 حدود( 2931) شهری بهسازی و عمران تخصصی مادر شرکت در شده انجام مطالعات طبق

نکته قابل توجه این  .است گرفته قرار شهری بازآفرینی محدوده جزو همدان شهر مساحت هکتار 155 و هزار پنج
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است که با تمام مداخالت صورت گرفته نه تنها از فرسودگی بخش مرکزی کاسته نشده بلکه سبب اضمحالل بیشتر 

( 1باالتر از آن است.  یکارینرخ ب و شهر نیانگی( درآمد سرانه ساکنان کمتر از م2این بخش شده است. بطوریکه 

است و دچار مشکالت  یشهر نیانگیباالتر از م یواحد مسکونکم دوام و تراکم نفر در  یمسکون یواحدها

 تیو وضع یساکنان به خدمات شهر یو دسترس یبرخوردار زانی( م9باشند.  می یاریبس یزیست محیط

 یشهر نیانگیبروز آن نسبت به م نهیو زم یهای اجتماع ( باال بودن ناهنجاری4 .نامناسب است یهای شهر زیرساخت

 کاهش ینواح نیدر ا یشأن و منزلت اجتماع، توجهی قرار گرفته مورد بی یو فرهنگ یخیتار تی( هو0مشهود است. 

، )ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان همدان است دهیاقشار فرودست گرد ینیگزیمسئله منجر به جا نیو ا افتهی

 و مناسبی را در جهت توسعه انداز چشماست  نتوانسته باالدست های طرح(. از سوی دیگر رویکردهای 2934

 فضایی و یوندیهم پ به چندانی توجه، ها محله برای این تفصیلی طرح پیشنهاد در آورد. فراهم ها محلهاین  بازآفرینی

مؤثر بر  عواملاثرات متقابل  یلتحلبنابراین ؛ است نشده ها عملکردی آن و کالبدی، فضایی های یتهو همچنین

به روش میک مک فازی هدف اثرات متقابل یری از تحلیل گ بهرهبا  همدانی بخش مرکزدر  یدارپای شهر ینیبازآفر

 باشد. پژوهش حاضر می

گردد. در  تحلیلی و از نظر هدف تحقیق کاربردی محسوب می -پژوهش حاضر بر اساس روش تحقیق توصیفی

شی یا مطلب ، یده متغیرخواهد بداند پد تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن وضع موجود است و می

و  ها برداشتای مورد مطالعه قرار گرفته و از طریق  چگونه است. در این پژوهش ابتدا اسناد و منابع موجود کتابخانه

ی موجود در بخش مرکزی به ها محلهوضعیت موجود بخش مرکزی شهر همدان و شناسایی ، مشاهدات میدانی

ی کمی و تحلیل ها روشی بازآفرینی بررسی شده است. به همین جهت برای تحلیل از ها مؤلفه، لحاظ فرسودگی

مورد  یکردهایها و رو بر اساس دیدگاه یقمورد نظر تحق استفاده شده است. عوامل FLMICMACافزار  آماری و نرم

با کل شهر شهر همدان  یبخش مرکز ینتفاوت ب یددر برخورد اول با .است یدهاستفاده پژوهش استخراج گرد

پس از های فرادست مراجعه شد.  و طرح یمارآتفاوت به منابع  ینهمدان مشخص گردد. به منظور نشان دادن ا

عامل  14 یدلف و اجرای روش متخصصانبا نخبگان و مصاحبه  که پس از شداستخراج امل مؤثر ع 91، مطالعه منابع

از با خبرگان و متخصصان ،  ایی عوامل و امتیازدهی آن. برای انتخاب نهانتخاب شد و یتر غربالگر برتر و مناسب

مسئوالن و متخصصان ادارات بر اساس روش دلفی استفاده شد. در پژوهش حاضر نخبگان شامل ، مربوط به موضوع

، همدان یشهردار یو نوساز یسازمان بهساز، شهر یو شورا یشهردار یلداخل شهر از قب ییاجرا یها و سازمان

سازان همدان که از موضوع پژوهش مطلع بوده و به  شرکت عمران و مسکنو  بهسازی شهریاداره عمران و 

صورت گرفت. در بخش دوم که پس از تحلیل نتایج مصاحبه نخست ، دارند یکاف ییآشنا زیمحدوده مورد مطالعه ن

استه شد تا در طی سه جلسه مصاحبه از نخبگان و متخصصان مربوطه خو، و انتخاب نهایی عوامل صورت گرفت

 N*Nاقدام نمایند. این کار در قالب جداول ماتریس ، نسبت به امتیازدهی اثرات هر یک از عوامل نسبت به یکدیگر

 انجام گردید. 
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 مبانی نظری پژوهش

زیست شهری در جهت سازماندهی مسائل شهری اشاره  شهری عموماً به تحول در محیط 2اصطالح بازآفرینی

، اجتماعی، بافت فرسوده شهری با مسائل مختلف اقتصادی، . در میان این مسائل(Adam & Hastings, 2011)دارد

هدف اصلی بازآفرینی اغلب حل مسائل اجتماعی شهری از جمله بازسازی ، محیطی روبه رو است. اگرچه -کالبدی

 ,Chan & Yung)زیست است  پذیر و اثرات منفی بر محیط های آسیب کاهش گروه، های اجتماعی موجود شبکه

های بازآفرینی شهری را در یک روشی  سازد تا سیاست برنامه ریزان را مجبور می، ها و مسائل . این پدیده(2004

 . (Detr, 2000)مؤثرتر اجرا نمایند 

هایی در رویکرد بازآفرینی در ابعاد مختلف صورت پذیرفتند که در  یدگرگونسو  ینامیالدی به  2335از دهه 

ی گرفته شده از بازآفرینی ها درسین تر ساده»ی توسعه پایدار نیز مورد توجه قرار گرفتند: ها بحثهمسویی با 

میالدی این بود که بازآفرینی چیزی بیش از بحث آجر و مالت بوده است. در ادغام با این فرآیند  15و  15ی ها دهه

گردند و  یمای ناپایدار  یندهفزاه طور ظهور بحث پایداری بوده است و همچنین ادراک این مقوله که شهرها ب، تغییر

شود که  بنابراین پارادایمی نوین مطرح می؛ یابد یمی آینده به شدت کاهش و تنزل ها نسلمحیطی برای  کیفیت زیست

اجتماعی پایدار و واقعی توجه  -های اقتصادی بایست به تمایالت و سیاست یم، هرگونه طرح بازآفرینی، مطابق با آن

و « اصل رهبری»بایست به عنوان  یمدر واقع هرگونه تالشی برای ادغام بازآفرینی شهری و توسعه داشته باشد. 

 (. Blackman,1995اهداف پایداری را در بر داشته باشد )، بنیادی سیاست شهری آینده

های شهرهای پایدار با رویکرد بازآفرینی مرتبط شده است. لذا تمامی  یهنظر، میالدی 2335به این ترتیب از دهه 

 :اند شدهتر  یکنزدگیرند به اهداف پایداری  یمتعاریفی که از بازآفرینی شکل 

برابری و محیط( را ، ( ) اقتصاد3Eنگر است که سه هدف ) یکپارچه و کل، بازآفرینی شهری پایدار یک رویکرد جامع

زیست که حاکی از نسل جدیدی  حفاظت و نگهداری محیط، کاهش نابرابری، حفظ رقابت اقتصادیی گیرد؛ با دربرم

ی ها سازمانعمومی و  -های خصوصی ی از بخشا نوآورانهی ها شکلها شامل  یاستسی توسعه ها برا مشارکتاز 

 (. 11: 2931، به نقل از بحرینی و همکاران Gibson & Kocabas,2001باشد ) یردولتی میغ

حال به  یندرعپایدار ایجاد نماید و  بلندمدتتوسعه مجددی است که تأثیرات ، (SURبازآفرینی شهری پایدار )

سه ستون پایداری را  بلندمدت انداز چشممحیطی توجه داشته باشد. این مسئله  اقتصادی و زیست، مسائل اجتماعی

 (. Hemphill,et al, 2004)است  قرارگرفتهگیرد که قلب و هسته اصلی بحث  میدربر

گوید که تجربیات شهرهایی چون بارسلونا و آمستردام نشان  یم "ی نوزایی شهریسو به"همچنین راجرز در گزارش

اما برای پایدار کردن آن الزم است این فرآیند با توجه به ، بایست بر اساس طراحی باشد یمداد که نوسازی شهری 

ی و چندمرکزشده که شهر فشرده و  استداللهای اقتصادی و اجتماعی شهر صورت گیرد. همچنین در گزارش  ینهزم

پایدارترین فرم شهری ، عمومی است ونقل حملی و سوار دوچرخه، روی یادهپهای مختلف که طرفدار  یکاربردارای 

تصویری از یک اجتماع قوی و متعادل به وجود ، کند یمشود. بازآفرینی پایدار تصویری مثلت ایجاد  محسوب می

بنابراین مفاهیم ؛ باشد از لحاظ اجتماعی منسجم و از لحاظ محیطی پایدار می، رقابت قابلاقتصادی  ازلحاظآورد  یم
                                                           
1 regeneration 
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پذیرفته شده کلی توسعه  چهاراصل، در راستای توسعه پایدار، دهند یمکلیدی که بازآفرینی شهری پایدار را شکل 

 منابعاستفاده از ، زیست محافظت مؤثر از محیط، نی: پیشرفت اجتماعی که نیازهای همه را برآورده کندپایدار یع

  (.14: 2931، ینی و همکاران)بحرهستند ، طبیعی و حفظ سطوح باالی اشتغال و ثابت رشد اقتصادی

در عمل اغلب ، یباً یکسانی پدیدار شدندتقری ها زمانبا وجود آن که مفاهیم پایداری و بازآفرینی شهری در 

یژه بازآفرینی اقتصادی بوده و بهید بیشتر بر دستیابی به بازآفرینی و تأکهماهنگی میان این دو مفهوم اندک بوده و 

ها و بناهای متروک و  ینزمی بازآفرینی شهری نظیر بازیابی ها برنامهتوان ادعا کرد که اغلب اهداف و  یماما ؛ است

 (.Couch , Dennemann , 2000 : 137یدار سهیم هستند )کاهش توسعه پیرامونی در توسعه پا

توسعه ، ی یک راه حل پایدار ارائهاز:  اند عبارتپایداری در رهیافت بازآفرینی شهری دارای نقش پنج گانه است که 

و ارتقاء  توزیع متعادل هزینه و منفعت، ی آتیها نسلحمایت از ، و محیطی اجتماعی، مدیریت متعادل اقتصادی

 های اقتصادی به منظور افزایش کیفیت محیطی. فعالیت

 ارائههماهنگی میان این دو مفهوم چارچوب برنامه پنجم اتحادیه اروپایی فرایند بازآفرینی شهری پایدار را  منظور به 

اجتماعی و اقتصادی ، نموده است. هدف اصلی بازآفرینی کالبدی در این فرایند معکوس کردن روند تنزل کالبدی

ی بازآفرینی در این فرایند به ترتیب زیر ها گام(. LUDA, 2005هر و دستیابی به اهداف توسعه شهری پایدار است )ش

 است:

 ی بحرانها صهیخصشناخت منطقه و  -

 بحران انداز چشممشارکت در ایجاد  -

 به برنامه جامع هماهنگ اندازها چشمتفسیر  -

 اجرای برنامه -

 ارزیابی موفقیت برنامه )همان( -

 
 ی بازآفرینی شهری پایدارها گام -1نمودار 

 (.LUDA , 2005: )منبع:

 
 شنا  

    انداز 

 سازی

 برنامه سازی

 ا را

 بینیباز
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 (FLMICMAC) تحلیل عوامل با استفاده از میک مک فازی

 ینروابط ببررسی  یبرا Modo, 2014مشتق شده از زبانی  فاکتورهای روش میک مک فازی و از، حاضر پژوهشدر 

استفاده از  یجا به یزبان یها سازد با استفاده از ارزش روش کارشناسان را قادر می ینااستفاده شده است. عوامل 

 یها از ارزش یا مجموعه یدبا، روش یناستفاده از ا یبرا، ابتدا در دهند. ایشارتباطات را افز ینا، یعدد یها عالمت

عامل به  یک یدرجه نفوذ/وابستگ یینتع یشود که برا یین( تعیمثلث یشده توسط اعداد فاز یفاز تعر یش)پ یزبان

هر  ایدامنه تأثیر بر یمتنظ یبرا یهای زبان متخصصان از ارزش، کند. پس از آن ( را مشخص می2)جدول  یگرید

 یبرا یهای زبان از ارزش یدای جد تر مجموعه باال و پایین ایده آل هایاز ، یتکنند. در نها جفت عوامل استفاده می

 شود. می یفتعر یکل یراتها و تأث وابستگی
 )راس (  ی) پ( و بر سب زبان یعدد یرعوامل با مقاد ی هان ینفوذ و وابستگ یینتع -1 دول 

 

 

 

 
 

 (Castellanos et al, 2011)منبع:

شود. اطالعات به دست  جمع کننده اعمال می عملگر یک، استامل که مربوط به هر ع یبرچسب زبان یجادا یبرا

 ینانجام شود. ا MICMACبه روش مشابه با  عوامل یمسازی و ترس دهد تا مرتب اجازه می عملگر ینآمده از ا

و مطلق را  ینسب یدگاهاز د یجوتحلیل نتا اجازه تجزیهامل با هر ع رتبطم یهای زبان اطالعات همراه با برچسب

 شود. می یدهد 1و  2طور که در شکل  همان، دهد می

 
 در میک مک  تأثیرپذیری-تأثیرگذاریهای  نق ه -1شکل 

 های پژوهشمنبع: یافته

 

 تأثیر V1 V2 V3 عوامل 

V1 0 0 1 1 

V2 0 0 3 3 

V3 0 1 0 1 

 0 4 0 0 وابستگی

 تأثیر V1 V2 V3 عوامل

V1 کم کم صفر صفر 

V2 زیاد زیاد صفر صفر 

V3 کم صفر کم صفر 

 صفر زیاد صفر صفر یوابستگ
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 ی های زبان با بر سب تأثیرپذیری-تأثیرگذاریهای  نق ه -2شکل 

 های پژوهشمنبع: یافته

هاست.  ها در مرحله گردآوری داده ترین مشکل تحلیل اثرات متقابل به روش سنتی میک مک عدم دقت داده مهم

با  عاملدر مراحل تفکر جمعی درباره شدت رابطه میان دو  کننده در پژوهش معموالً کارشناسان و خبرگان شرکت

های کننده در پنل تسهیل گران شرکت، پردازند. در ادامه ادبیات کیفی زبان شناختی به تفکر و تشریک مساعی می

متوسط یا قوی{ بسته به شیوه ، چون تأثیر ضعیف}با متغیرهای زبانی  مجموع نظر خبرگان را که معموالً، کارشناسی

( در ماتریس اثرات مستقیم وارد 9یا  1، 2 دی قطعی )مثالًدر قالب کدهای عد، شود دهی اطالعات بیان می سازمان

کنند. این در حالی است که این عبارات زبانی در عالم واقع تا این حد دقیق و کامل نیست و همواره سطحی از  می

های فردی و جمع نظرات کارشناسان وجود دارد. اگر به جای برگزاری پنل یها ها در بحث و ابهام ها یتعدم قطع

ها  سطح عدم قطعیت و ابهام در داده، ها استفاده شود های تکمیل فردی و مجزا برای گردآوری داده از روش، خبرگان

های کیفی بر اساس تجربه در یک حوزه تخصصی  استفاده از عبارت یابد. برای خبرگان معموالً به شدت افزایش می

اما پیش از ، تواند راه حل مناسبی در نظر گرفته شود تی میاستفاده از متغیرهای زبان شناخ، تر است؛ بنابراین راحت

، )طالبیان و همکاران گیری ریاضیات فازی راهی برای تبدیل متغیرهای کیفی به متغیرهای کمی وجود نداشت شکل

 (.1: 2931، رنجبرنیا و همکاران، 19: 2931

 محدوده مورد مطالعه

قسمت مرکزی شهر  باشد. همدان می ر( شهیمیقد )بخش مرکزیی  محدوده، قلمرو مورد مطالعه در پژوهش حاضر

ترین منطقه شهر  هکتار کوچک 419و با مساحت  منطقه قرار دارد نیشهر در ا یمیهمدان شامل بازار و بخش قد

( به صورت نامنظم یمی)بخش قد ی مرکزی نوع بخش در شهر همدان در محدوده (.215: 2932، )فریادرس باشد می

نقاط  یشود و در برخ منظم می یبخش شهر به نوع نگیهای بعد از ر در محدوده اام باشد می عرض کمو با معابر 

به عنوان حوزه استراتژیک محورهای شش  بخش مرکزی شهرکالبد در حقیقت  است. افتهی توسعه یشطرنج کامالً

قرارگیری در مرکز شهر و  محدوده بااین . اهمیتی ویژه دارد، به واسطه در برداشتن بافت قدیم شهر، همدان گانه شهر



 8931 اول، زمستانشماره دهم، سال ، ای( ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  191

بسیاری از عناصر واجد ارزش تاریخی و ، شعاعی وجود ارتباطات قوی با مناطق اطراف به واسطه محورهای

تپه هگمتانه و ، آرامگاه بوعلی سینا، ارزشی چون مقبره باباطاهر است. عناصر با عملکردی شهر را در خود جای داده

شهر را به لحاظ  یها کانونترین  یشهر همدان بوده و اصل های یژگیف هویت و وقدیم که در حقیقت معر بازار

 .دیافزا یبافت م یو معنو یبر ارزش کالبددهد و  یهویتی و معنایی سامان م

 
 موقعی  محدوده مرکزی شهر همدان  -3شکل 

 های پژوهشمنبع: یافته

 و بحث ها افتهی

وتحلیل  انتخاب و تجزیه، بازآفرینی پایدار در بخش مرکزی همدان را شناساییمتغیرهای ، این پژوهش در سه مرحله

متغیرهای ، ها و منابع مرتبط دیگر نامه پایان، ها گزارش، ها مقاله، ها با مطالعه کتاب، کرده است. در مرحله اول

با روش ، خاب نهایی متغیرهامتغیر است. در مرحله دوم برای انت 91ها  شناسایی شدند که تعداد آنبازآفرینی پایدار 

در ، متغیر کاهش پیدا کردند. این متغیرهای نهایی شده 14به بازآفرینی پایدار متغیرهای ، دلفی و با نظر متخصصان

اثرات اثرات متقابل متغیرهای نهایی شده با روش ، در مرحله سوم، شوند. در نهایت مشاهده می 1جدول شماره 

 وتحلیل شدند. تجزیه، افزار میک مک فازی و با استفاده از نرممتقابل 

ای از محققان دانشگاه گرانادا طراحی شده است. هدف  توسط عده، برای تحلیل اثرات متقابل، 2میک مک زبانی فازی

های زبانی فراهم شود. با استفاده از  ها امکان استفاده از رشته از میک مک فازی آن است که در مرحلۀ گردآوری داده

های ماتریس اثرات متقابل  توانند درایه می، پژوهی کننده در یک پنل آینده کارشناسان و خبرگان شرکت، این روش

ضعیف و غیره( پر کنند. با این ، دار )برای مثال قوی های زبانی شدت ( را با رشته211: 2931، )ساسانپور و حاتمی

                                                           
1- FLMICMAC: Fuzzy Linguistic MICMAC of Cross Impact Analysis 
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دار کلمات را به کارشناسان معرفی کرد. روش کار  بهای ترتی های تحلیل فازی باید رشته برای استفاده از مدل، وجود

توانند تأثیرات متقابل دو متغیر را از ضعیف تا خیلی قوی مشخص کنند. پس  بدین صورت است که کارشناسان می

دار  های زبانی ترتیب توان خروجی ماتریس اثرات متقابل را بر اساس همین رشته های فازی نیز می از انجام تحلیل

بوده بازآفرینی پایدار عوامل  یلتحل شناسایی و، بندی و مرتب کرد. از آنجایی که هدف از پژوهش حاضر ستهدوباره د

وارد ، متغیر که توسط خبرگان نهایی شده بودند 14 تمامی، این راستا از این روش استفاده شده است. در، است

در ، عناصر در هم تنیده و به صورت یک ساختارهمچون سیستمی با ، تمامی عوامل دخیل(. 1شد )جدول  افزار نرم

و ارتباطات این عوامل باهم مورد سنجش قرار گرفته و عوامل برتر که تأثیرگذاری بیشتری دارند  شود نظر گرفته می

ریزی و توسعه بازآفرینی پایدار به کار  این عوامل برتر جهت برنامه، (Godet, et al., 2003: 22)شود استخراج می

 شوند تا جامعۀ شهری به سوی گامی بلند جهت نیل به اهداف توسعه گام بردارد.  میگرفته 

خرد و  صورت به عوامل ینا ارائه شد و یدر سه مرحله دلفیط شراگان دارای نخب این عوامل به، عامل 91انتخاب پس از 

نفر( که در آن  20 مجموع )درخبرگان  نظرات از مستخرج یزوج یساتمقا یسماتر شدند. سپس تحلیلبندی  کالن طبقه

دهد  نشان میفازی مک  یکوتحلیل م تجزیهاست اقدام گردید.  شده سنجیدهعوامل  سایر برعوامل  یک از هر تأثیر میزان

 یانتوان ب می یکم برخوردار هستند. به عبارت یزان وابستگینفوذ قرار دارند از قدرت نفوذ باال و م یهکه در ناح عواملیکه 

  .پذیرند یکمتر تأثیر م یگراز اقدامات د یکنگذارند ول اقدامات تأثیر می یراقدامات بر سا یننمود که ا
 مؤثر در بازآفرینی پایدار همدان عوامل : 2 دول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهشمنبع: یافته

 منبع خرد عوامل عوامل کالن

 اجتماعی

 2931، بناری، 2930، همکارانپوراحمد و ، 2934، شفیعی دستجردی و همکاران، 2930، ایزدی و همکاران ینمشارکت ساکن یزانم

 2931، بناری، 2934، ساسان پور و همکاران یتعلق مکان یزانم

 2931، موحد و همکاران، 2930، حیدری نرخ سواد

 2931، بناری، 2930، پوراحمد و همکاران، 2931، موحد و همکاران یتامن یزانم

 2931، موحد و همکاران، 2935، زادگان و همکارانشریف ، 2932، اد و همکارانژاحدن متوسط بعد خانوار

 2934، بیرانوندزاده و همکاران، 2935، شریف زادگان و همکاران یتیجمع صتراکم خال

 2931، پوراحمد و همکاران میزان سرمایه اجتماعی

 2931، صباغی نرخ تکفل

 2931، فیضی و اسدپور یتعامالت اجتماع یزانم

 اقتصادی

 2931، یجانیکمیزنژاد و عز نرخ ارز ییرتغ

 2931، عندلیب و همکاران (یکاری)اشتغال و ب یتنرخ فعال

 2931، پوراحمد و همکاران ماهیانهدرآمد  یزانم

 2931، حنایی و موسوی یو بخش خصوص یگذاری دولت سرمایه یزانم

 2931، ساسان پور و همکاران یبانک یالتتسه یزانم

 2911، بافت فرسوده همدان یو نوساز یطرح بهساز یواحد مسکون یمتق

 کالبدی

 2931، موحد و همکاران یکیفیت مصالح ساختمان

 2931، صباغی یبه خدمات عموم یدسترس یزانم

 2931، یصباغ یهقدمت ابنمیزان 

 محیطی زیست

 2911، بافت فرسوده همدان طرح بهسازی و نوسازی، 2934، و همکاران ساسان پور یآب سطح دفع یزانم

 2931، ساسان پور و همکاران، 2935، زنگی آبادی و همکاران، 2934، شفیعی دستجردی و همکاران ی محیطآلودگ یزانم

 2931، شبانی و ایزدی، 2934، شفیعی دستجردی و همکاران یطیمح یباییناز

 2931، ساسان پور و همکاران سبز یدرصد فضا

 2931، پوراحمد و همکاران دفع زباله میزان رضایت از

 2931، پوراحمد و همکاران مدیریت سیستم فاضالب
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دو پالن از اطالعات مطلق و ، های زبانی آمده از ارزش  به دستمحققان جهت به تصویر کشیدن نتایج ، در این بخش

 در ادامه توصیف گردیده است:، ها این پالن نسبی را به کار گرفتند. توصیف

جهت داشتن دورنمای کلی از تمام سیستم و شدت تأثیرگذاری و ، در ابتدا محققان نق ۀ حرارتی نتایج زبانی: -

شان در انتهای فرآیند  هایی که تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخص، تأثیرپذیری فعل و انفعاالتی که در آن اتفاق میفتد

مربوط به ، (. هر مربع موجود در تصویر0و  4کشند )شکل  را به تصویر می اند زی زبانی مشخص شدهمیک مک فا

های مختلف سیستم است و  های مختلف در بخش تنیدگی احتمالی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخص یک در هم

دهد. شکل مذکور را  هایی که در نتایج به صورت ادغام شده هستند را نشان می تعداد شاخص، شدت رنگ قرمز

یرمستقیم انجام داد که این نتایج را به صورت ساده و قابل فهم به تصویر غتوان جهت دو عمل مستقیم و  می

به صورت بیشتری قابل تجزیه و تفسیر است. صورت خالصه ، رفتار کل سیستم در این طرح، کشد. در نتیجه می

( را به خود اختصاص دهد 9، 0و  3افزار که باید مقادیر فرد ) در نرم Nبستگی به تنظیمات تعداد ، شدۀ این مرحله

را انتخاب  N=3محققان تعداد ، پذیرد که میزان کردن این مرحله به عهدۀ متخصص است. در این پژوهش انجام می

 کردند.

ست را نشان های زبانی حد وسط سیستم که از برخواسته از نتایج ا ارزش، های حرارتی نقشه، در پژوهش حاضر

یرمستقیم به صورت کوتاه و مختصر به تصویر غنتایج روش ، شود مشاهده می 0ی که در شکل طور هماندهد.  می

پنهان کردن بخشی از نتایج و هدایت آن به سوی یک پاسخ همسان جهت جلوگیری از ، درآمده است. دلیل این مورد

این ، ز انجام محاسبات طوالنی است. در مطالعۀ موردی ماپس ا، به دام افتادن در معایب فرآیندهای زبانی بسیار

سطح نسبی متوسطی ، بیشتر عوامل، به عبارت دیگر؛ دهد یستم در نگاه اول را میسها به متخصص اجازۀ کنترل  طرح

 عمل، ۀ عواملکنند یعتجمهای حرارتی به عنوان روش  نقشه، دهند. همچنین از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را نشان می

توانند یک نقش مشابه در  می، تجمیعی که تأثیرگذاری و تأثیرپذیری همسانی دارندعوامل زیرا آن دسته از ، کنند می

 سیستم بازی کنند.

 
 : نق ۀ حرارتی روش غیرمستقی  5های پژوهش( شکل : نق ۀ حرارتی روش مستقی  منبع: )یافته4شکل 

 های پژوهشمنبع: یافته
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 دهند.  یماین پژوهش را نشان عوامل های ماتریس حاصل از  نیز خروجی 1و  1های  شکل

 
 : تأثیرات مستقی  بین عوامل6شکل 

 های پژوهشمنبع: یافته

 
  عوامل بین غیرمستقی  : تأثیرات7شکل 

 های پژوهشمنبع: یافته
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 اند: شناسایی شده (11 :2911، )زالیدر این ارتباط دو دسته عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر 

 یشترب یستمس ینباشند؛ بنابرا بوده و کمتر تأثیرپذیر می یرگذارتأث یشترب یرهامتغ : اینکننده یا تعیین گذاریرتأثعوامل 

 .شوند داده می یشنمودار نماشرق قسمت شمال  درعوامل  یندارد. ا یبستگ یرهامتغ ینبه ا

از متغیرهای بازآفرینی پایدار تأثیر زیادی در کل سیستم دارند. بعضی ، مشخص است، (9طور که در جدول ) همان

 میزان، یبانک یالتتسه یزانمشامل این موارد است: ، متغیر مستقیم بسیار تأثیرگذار سیستم 0، بر این اساس

نتایج یانه. دیگر درآمد ماه ی و میزانمصالح ساختمان کیفیت، نرخ ارز تغییر، یو بخش خصوص یگذاری دولت سرمایه

 قابل مشاهده است.، (9تأثیرگذار مستقیم و غیرمستقیم نیز در جدول )
 : عوامل تأثیرگذار مستقی  و غیر مستقی 3 دول 

 های پژوهشمنبع: یافته

تحقق بازآفرینی پایدار به میزان زیادی به این ، بنابراین؛ باشند این سیستم میعوامل  ترین بحرانی یرگذارعوامل تأث

در  کند. متخصصان مطالعاتی که در این باره انجام شده است را تأیید میعوامل وابسته است. نتایج حاصل از مصاحبه 

 :شود یداده م یحبه صورت مختصر توض یرهامتغ یناز ا یکادامه هر 

یدار در بخش پا یشهر ینیبازآفر موثرترین عامل در، این عامل، طبق نتایج بدست آمده ی:بانک یالتتسه یزانم

در نظر گرفته شده  مسکن یدساخت و تول یالتی جهتتسه یشهر ینیبازآفر یدر طرح ملباشد.  مرکزی همدان می

 غیرمستقیم مستقیم 

 متغیر
غیر  یتأثیرگذار یزانم

 فازی شده
 رتبه تأثیرگذاری

 برچسب فازی

 تأثیرگذاری

غیر  یتأثیرگذار یزانم

 فازی شده

رتبه 

 تأثیرگذاری

برچسب فازی 

 تأثیرگذاری

 قوی 1 18.700866 قوی 1 63.5 میزان تسهیالت بانکی

 قوی 2 18.58235774 قوی 2 62.33333333 گذاری دولتی و بخش خصوصی میزان سرمایه

 قوی 3 18.25315629 قوی 3 59.5 تغییر نرخ ارز

 قوی 4 17.8705159 قوی 4 56.16666667 کیفیت مصالح ساختمانی

 قوی 5 17.79842679 قوی 5 55.33333333 درآمد ماهیانهمیزان 

 قوی 6 17.60999974 قوی 6 53.16666667 قیمت واحد مسکونی

 قوی 7 17.5761961 قوی 7 52.5 میزان مشارکت ساکنین

 قوی 8 17.48869255 قوی 8 52 میزان قدمت ابنیه

 قوی 9 17.38323288 قوی 9 51.33333333 نرخ فعالیت )اشتغال و بیکاری(

 قوی 10 17.25080416 قوی 10 50.5 تراکم خالص جمعیتی

 قوی 12 17.11568739 قوی 11 50.16666667 میزان سرمایه اجتماعی

 قوی 11 17.24159348 قوی 12 50 میزان دسترسی به خدمات عمومی

 قوی 13 17.07235846 قوی 13 48.83333333 میزان آلودگی محیط

 قوی 14 17.06786198 قوی 14 47.66666667 نرخ سواد

 قوی 15 17.04753149 قوی 15 47.16666667 متوسط بعد خانوار

 قوی 16 16.8609688 قوی 16 47.16666667 میزان تعلق مکانی

 قوی 17 16.83398624 قوی 17 47.16666667 میزان رضایت از دفع زباله

 قوی 19 16.74326928 قوی 18 45.66666667 میزان دفع آب سطحی

 قوی 18 16.76064842 قوی 19 45.5 درصد فضای سبز

 قوی 20 16.71224767 قوی 20 44.5 نرخ تکفل

 قوی 21 16.27450517 قوی 21 41.66666667 میزان تعامالت اجتماعی

 متوسط 22 16.13374115 متوسط 22 41.16666667 مدیریت سیستم فاضالب

 متوسط 23 16.05204905 متوسط 23 40 نازیبایی محیطی

 متوسط 24 15.72117327 متوسط 24 38.33333333 میزان امنیت
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دولت از  یتحما توان یرا م یشهر ینیمحالت هدف در طرح بازآفر یمبلغ وام ساخت و نوساز یشافزااست. 

 یکرد که برنامه اصل یرمسکن تعب یدساخت و ساز و تول بشتا یبرا یسازندگان و بخش خصوص، توسعه گران

  بخش مسکن است.

و  یدولتگذاری های  سرمایه، عامل مهمی در بازآفرینی شهری پایداری: و بخش  صوص یگذاری دولت سرمایه میزان

 ییکارآ یکند. وقت یجادا ها زیرساخترا در  یادیز یهدارد که سرما یازن ینیشهرنش یندفرآباشد.  ی میبخش خصوص

بر  یاثر مهم یو مل یمحل یور ن امر در بهرهیا، شود ها برقرار می یستمس ینا یاتیعمل ییو کارآ یگذاری شهر سرمایه

را در  یهبازار سرما ییکارا، شود می ینتام یو بخش خصوص یگذاری دولت سرمایه یوقت ینگذارد؛ بنابرا می یجا

رشد  ییکارآ یشافزا یبرا یاصل یها تاز فرص یکیمسکن  یمنابع مال یندهد و تام تحت الشعاع قرار می یاقتصاد مل

رونق  یتاو نها یمحل یهای مال گذاری در زیرساخت کمک به سرمایه یبرا یمشابه یها تاست که فرص یشهر

 خواهد داشت. یبخش در پ ینها را از ا یشهردار یگردش مال

در  یژهسبب شده است تا مقوله نرخ ارز به و، در چند دهه گذشته یارز ینظام ها یو تحول ها ییرتغ :نرخ ارز تغییر

 یاقتصاد یها یگیر میو تصم ها تیاسعامل مهم در س یکاز گذشته به عنوان  یشدر حال توسعه ب یکشورها

و هم تأثیر مثبت بر بازار  یصورت که بازار ارز هم تأثیر منف ینارز و مسکن دوگانه است؛ بد ی رابطه کند. ییخودنما

اقبال به  یعتاًطب، شود یجذاب م گذاران یهسرما یکه برا یوقت، مسکن یببه عنوان رق ارزبعد  یک. از گذارد یمسکن م

 یلدر کوتاه مدت تما گذاران یهسرما ینبنابرا، رددا یکند ییراتاست که تغ ییمسکن کاال یراز یابد؛ یمسکن کاهش م

پول داخلی ارزش  هشداری برای کاهش ارز یش نرخافزا یگرد یطال و بورس بروند. از سو ، ارزدارند به سمت 

خانوار به سمت مسکن  یقبل های یهسرما یدحفظ ارزش خر یاز توجهات برا یبخش یطیشرا یندر چن است.

 که ینا دارد. مضافاً یمثبت یمسکن همبستگ یمتق یشبا افزا ارز یمتق یشگفت که افزا توان یم یهزاو ین. از ارود یم

 یمتهستند که آن هم تأثیر مثبت در ق ارزثر از نرخ أمت یو اقالم واردات ساختمانیمسکن مثل مصالح  یدتول یها نهاده

، باالست ارز یمتق یشافزا یبنحو است که در کوتاه مدت که ش اینرابطه ارز و مسکن به  ینمسکن دارد؛ بنابرا

 .دهد یم یقخود را با آن تطب، مدت یدر طوالن یآن جلو برود ول یهمپا تواند ینم مسکن

 یها یژگینوع و و یهمگان یها هبه منظر عرص یکننده در شکل ده ییناز عناصر تع یکی ی:مصالح سا تمان کیفی 

 یتو شخص یتو همگون با هو یکدیگراستفاده از مصالح هماهنگ با  ساختمان هاست. یمصالح بکار رفته در نما

 واهدمحور خ یبصر یتگیری شخص بر شکل یموجود در محور تأثیر قابل توجه یمحور در ساختمان ها یاصل

 یرانا یبخش مرکز یمهمدان همچون اغلب بافت قد یمرکز بخشموجود در  یخیتار یداشت. در ساختمان ها

ناسازگار  یبافت مصالح یدجد یدر ساخت ساختمان ها یکهدر حال، استفاده شده است ینما ساز یاز آجر برا عمدتاً

 یمایناموزون به س ای هتا چهر یدهگرد موجب دان هشد ینماساز یخیتار یو گاه کامال متضاد با مصالح ساختمان ها

 شود. یدهمورد مطالعه بخش یمحورها
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باشد. بر اساس گزارش  درآمد خانوار یکی از شاخص های مهم وضعیت اقتصادی ساکنین مییانه: درآمد ماه میزان

انگیزه دستیابی به مسکن تداوم روند اسکان اقشار کم درآمد با ، (2934ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان همدان )

 باشد.  یکی از تهدیدات موجود در بخش مرکزی شهر همدان می، ارزان

 یندر ا، یدخر یبرا یانمتقاض یمسکن و کاهش توان مال یمتشدن ق یبا توجه به حباب ی:واحد مسکون قیم  

و حذف سوداگران از بازار است. هر چقدر  یمتیبردن حباب ق یناز ب یراهکار برا ینبهتر یباًتقر یدتول یشافزا یطشرا

. در واقع شوند یوارد بازار مسکن م ین واقعیداراکمتر شده و در عوض خر یمتیباشد حباب ق یشترعرضه مسکن ب

 تقاضا و عرضه بازار شدن متعادل با و گرداند یتعادل را به بازار برم یتورم-رکود یطدر شرا یدتول یشبا افزا

 ار مسکن ندارد.در باز ییجا سوداگری

و مهم  یاتیعامل ح یررسمیو غ یهای رسم در قالب شبکه نشهروندا یمشارکت اجتماع ین:م ارک  ساکن میزان

 یشهر یدارپا ینیهستند. الزمه بازآفر یناکارآمد شهر یبافتها یژهو حل معضالت و مشکالت بو یتوسعه شهر

 یلتشک یکاتحاد و ائتالف استراتژ یکاست. الزم است  یعموم یبه توافق یدهو رس ای هاجتماعات محل یهمکار

 (.2930، یابد )کشاورزتوسعه  یشهر ینیبازآفر یندفرآ یرهبر مشارکت و یبرا ینفعهای ذ گروه یتشود و ظرف

ی کالبدی و کیفیتی فضاها است ها هترین عوامل تأثیرگذار بر جنب عمر باالی ساختمان ها از مهم یه:قدم  ابن میزان

وجود  یفرهنگ یراثم و مرتبط با متعدد ثبت شدههای شهر همدان بنا بخش مرکزیدر محدوه (. 01: 2931، )صباغی

 05 یباال که عمدتاً اند هشش گانه قرار گرفت یمحورها یها هثبت شده در بدن یبناها یناز ا یتعداد قابل توجه دارد.

اول سبب  یتوسط معابر شش گانه در دوره پهلو یخیشدن بافت تار یختهو از هم گس یبتخر سال قدمت دارند.

بدنه  یها ساخته شده و شکل امروز یاباندر جداره خ یساختمان هائ یجشده است که از آن زمان تا به امروز به تدر

 ینتوان در ع حس زمان در محورها کمک کرده است که می ینوع یجادمسئله به ا ینا کنند. یجادها را ا یابانخ

عوامل بازآفرینی  .نمود یترا حفظ و تقو یفیتک ینا هفرسود یاناهماهنگ و  یساختمان ها یو بازساز یبهساز

 شوند.  مشاهده می 4اند که در جدول  به سه دسته تقسیم شده، ها پایدار با توجه به میزان تأثیرگذاری آن
 بازآفرینی پایدارعوامل : میزان تاثیرگذاری 4 دول 

 های پژوهشمنبع: یافته

 یریپذ یریو تأث یینپا یرگذاریها تأث نمودار قرار دارند. آن یدر قسمت جنوب یرهامتغ : اینوابسته یاتأثیرپذیر  عوامل

، ینمشارکت ساکن یزانم عوامل، طبق نتایج این تحقیق هستند. یستماز س یخروج یرهایها متغ دارند. آن ییباال یاربس

، یتعامالت اجتماع یزانم، یدفع آب سطح یزانم، یکیفیت مصالح ساختمان، یتعلق مکان یزانم، یواحد مسکون یمتق

به ترتیب جز تأثیرپذیرترین عوامل این سیستم شناخته ، یتامن یزانم، یو بخش خصوص یگذاری دولت سرمایه یزانم

تأثیرپذیر نیز هستند. به عنوان ، گذارند تم تأثیر میاین عوامل عالوه بر اینکه در سیس، توان گفت شدند. به عبارتی می

 میزان، یواحد مسکون قیمت، یانهدرآمد ماه میزان، یمصالح ساختمان کیفیت، نرخ ارز تغییر، یو بخش خصوص یگذاری دولت سرمایه میزان، یبانک یالتتسه یزانم

 یهقدمت ابن میزان، ینمشارکت ساکن

بیشترین 

 تاثیرگذاری

، بعد خانوار متوسط، سواد نرخ، یطمح یآلودگ میزان، یبه خدمات عموم یدسترس میزان، یاجتماع یهسرما میزان، یتیخالص جمع تراکم، (یکاری)اشتغال و ب یتنرخ فعال

 یتعلق مکان میزان

تاثیرگذاری 

 متوسط

 پایینتاثیرگذاری  یتامن میزان، یطیمح نازیبایی، سیستم فاضالب مدیریت، یتعامالت اجتماع میزان، تکفل نرخ، سبز یفضا درصد، یدفع آب سطح میزان، از دفع زباله یترضا یزانم
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 ینهدرآمد و هز، یتفعالتواند از عوامل  می، ترین عوامل تأثیرگذار بود که به عنوان یکی از مهم ینمشارکت ساکن، مثال

 (.0.. تأثیر بپذیرد )جدول .ی وتعامالت اجتماع، خانوار
 مستقی  تأثیرپذیر )وابسته( مستقی  و غیرعوامل : 5 دول 

 پژوهشهای منبع: یافته

مشاهده  1اند که در جدول  به سه دسته تقسیم شده، ها با توجه به میزان تأثیرپذیری آن بازآفرینی پایدار عوامل

 شوند. می
 : میزان تاثیرپذیری عوامل بازآفرینی پایدار6 دول 

 های پژوهشمنبع: یافته

 غیرمستقیم مستقیم 

 متغیر
تأثیرپذیری غیر فازی  یزانم

 شده

 رتبه

 تأثیرپذیری

 برچسب فازی

 تأثیرپذیری

تأثیرپذیری غیر فازی یزان م

 شده

رتبه 

 پذیریتأثیر

برچسب فازی 

 پذیریتأثیر

 قوی 1 18.73161339 قوی 1 63.83333333 میزان مشارکت ساکنین

 قوی 2 18.64113892 قوی 2 62.66666667 قیمت واحد مسکونی

 قوی 3 18.24790126 قوی 3 59.66666667 میزان تعلق مکانی

 قوی 5 18.19993577 قوی 4 58.66666667 کیفیت مصالح ساختمانی

 قوی 4 18.21238089 قوی 5 58.66666667 میزان دفع آب سطحی

 قوی 6 17.87035244 قوی 6 55.33333333 میزان تعامالت اجتماعی

 قوی 7 17.70726272 قوی 7 54.16666667 گذاری دولتی و بخش خصوصی سرمایه میزان

 قوی 10 17.3868707 قوی 8 52.16666667 میزان امنیت

 قوی 8 17.58304601 قوی 9 52 میزان دسترسی به خدمات عمومی

 قوی 9 17.56414404 قوی 10 52 نازیبایی محیطی

 قوی 11 17.28843553 متوسط 11 50.83333333 میزان آلودگی محیط

 قوی 12 17.27124566 قوی 12 50.5 میزان قدمت ابنیه

 قوی 13 17.12537427 متوسط 13 48 میزان تسهیالت بانکی

 قوی 14 16.84806682 متوسط 14 47.66666667 نرخ فعالیت )اشتغال و بیکاری(

 قوی 15 16.70766008 متوسط 15 45.66666667 درصد فضای سبز

 قوی 17 16.64201152 متوسط 16 45.5 درآمد ماهیانهمیزان 

 قوی 16 16.67229742 متوسط 17 44.83333333 میزان سرمایه اجتماعی

 قوی 18 16.52493667 متوسط 18 43.5 مدیریت سیستم فاضالب

 قوی 21 16.32256831 متوسط 19 42.33333333 نرخ تکفل

 قوی 19 16.45574148 متوسط 20 42.33333333 میزان رضایت از دفع زباله

 متوسط 22 16.10621004 متوسط 21 42 تغییر نرخ ارز

 قوی 20 16.42999789 متوسط 22 42 تراکم خالص جمعیتی

 متوسط 23 15.74101203 متوسط 23 38.66666667 نرخ سواد

 متوسط 24 15.60559624 متوسط 24 38.33333333 متوسط بعد خانوار

 یگذاری دولت سرمایه میزان، یتعامالت اجتماع میزان، یدفع آب سطح میزان، یمصالح ساختمان کیفیت، یتعلق مکان میزان، یواحد مسکون قیمت، ینمشارکت ساکن یزانم

 یتامن میزان، یو بخش خصوص

بیشترین 

 یرپذیریتاث

، سبز یفضا درصد، (یکاری)اشتغال و ب یتفعال نرخ، یبانک یالتتسه میزان، یهقدمت ابن میزان، یطمح یآلودگ میزان، یطیمح نازیبایی، یبه خدمات عموم یدسترس یزانم

 یانهدرآمد ماه میزان

 یرپذیریتاث

 متوسط

یرپذیری تاث بعد خانوار متوسط، سواد نرخ، یتیخالص جمع تراکم، نرخ ارز تغییر، از دفع زباله یترضا میزان، تکفل نرخ، سیستم فاضالب مدیریت، یاجتماع یهسرما یزانم

 پایین 
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 پایدار بر اساس تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در بخش مرکزی همدان بندی عوامل بازآفرینی : رتبه1نمودار 

 های پژوهشمنبع: یافته

 نتیجه گیری و دستاورد علمی پژوه ی

و بتدریج به نوسازی و بهسازی رسیده  اند هکالبدی بود، اقتصادی، بخش مرکزی شهرها تحت تأثیر تحوالت اجتماعی

. از نظر اجتماعی بخش اند هو اکنون در شرایطی هستند که بخش بومی خود را از دست داده و به نوعی متخلخل شد

 وهیدر ش رییبا مرور زمان و تغبرد.  میاز نظر اقتصادی از نوعی رکود در کسب و کار رنج ، اند هپذیر شد مرکزی آسیب

کرده و از رونق آن کاسته  شرفتیپ یشهر یها بافت گرید ینتوانست همپا یبخش مرکز، یزندگ اسیو مق یعموم

دانستند به  یلضها را مع و قدمت مخرب بنا زاتیامکانات و تجه یبافت چون کم یمیکه ساکنان قد یا شد. به گونه

بخش را  نیکه ا بودشده  ییروستا نیمهاجر یو آماده برا یخال یبخش مرکز یا و بافت محله جابه جا شدندمرور 

مناسب را نداشتند. با جابه  یمسکن هیته یبرا یاقتصاد یتوان باال یو از طرف دندید یم کیبه مرکز اشتغال شهر نزد

اضافه شده و  یکالبد یبر ضعف و ناتوان زین یو اقتصاد یمشکالت اجتماع انیو ساکن شدن روستائ تیجمع ییجا

 یتیاز تنوع فعال یفرسوده بخش مرکز بافتاز سوی دیگر نمود.  ستردهرا گ یدامنه مشکالت و معضالت بخش مرکز

 یکاربر، یعمده مسکون ینبرده است. به زبان ساده تر محله متشکل از کاربر یها بهره چندان یکاربر یو گوناگون

 یدر نقش دیکرده و آنرا با فایا ای هفرا محل یکه نقش یآموزش یکاربر، یورزش، سبز یفضا یها یکاربر، یتجار

  از عملکرد محالت دانست. یجدا
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 میزان تسهیالت بانکی
 …میزان سرمایه گذاری 

 تغییر نرخ ارز

 کیفی  مصالح سا تمانی

 میزان درآمد ماهیانه

 قیم  واحد مسکونی

 میزان م ارک  ساکنین

 میزان قدم  ابنیه

 …اشتغال و )نرخ فعالی  

 تراک   الص  معیتی

 میزان سرمایه ا تماعی
 …میزان دسترسی به  دمات 

 میزان آلودگی محیط
 نرخ سواد

 متوسط بعد  انوار

 میزان تعلق مکانی

 میزان رضای  از دفع زباله

 میزان دفع آب سطحی

 درصد فضای سبز

 نرخ تکفل

 میزان تعامالت ا تماعی

 مدیری  سیست  فاضالب

 نازیبایی محیطی
 میزان امنی 

 رتبه تأثیرپذیری رتبه تأثیرگذاری
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بخش مرکزی شهر همدان همانند بخش مرکزی بسیاری از شهرهای ایران در فرایند تاریخی خود اینک با شرایطی 

خود رها شود هم مجموعه  شود. اگر این وضعیت به حال مواجه است که به طور اجمال به آن فرسودگی گفته می

که این شهر از لحاظ ساختار شهری  ای هشود و هم بدلیل مرکزیت فوق العاد بخش مرکزی دچار زوال و نابودی می

کند. از سوی دیگر اجرای ناموفق طرح های  های پیرامون رو هم تحت تأثیر خودش تضعیف می تمام شبکه، دارد

ی شهری شده است که از عمده ها هپدیده جدیدی به نام پایداری در پروژبهسازی و نوسازی شهری باعث توجه به 

ی شهری و تأکید بر رویکرد بازآفرینی است. بازآفرینی شهری ها تاحیای باف، ترین رویکردها در زمینه پایداری

تصادی و اق، است که تاثیرات بلند مدت پایدار ایجاد نماید و در عین حال به مسائل اجتماعی ای هپایدار توسع

گیرد که در قلب و  میمحیطی توجه داشته باشد. این مسئله چشم انداز بلند مدت سه رکن پایداری را در بر  زیست

تواند ابزاری مؤثر برای ارتقای پایداری و تقویت  هسته اصلی بحث قرار گرفته است. بازآفرینی شهری پایدار می

، پیشرفت عدالت، ساخت شخصیت احتماعی، ق به مشارکتکیفیت زندگی در سطح کالن باشد؛ چنانچه اصول تشوی

 حیات بخشی و تقویت رشد اقتصادی متعاقب آن قابل مشاهده باشند. ، ارتقای محیط

شناسایی و بررسی  شهر همدان یبخش مرکز در یدارپا ینیمؤثر بر بازآفرترین عوامل  در این پژوهش سعی شد مهم

، بندی گردید. در این راستا آفرینی پایدار شهری مؤثر بودند شناسایی و رتبهشوند. در واقع عواملی که بر فرایند باز

عامل در بازآفرینی شهری پایدار انتخاب  91تعداد ، منشورها و سایرمنابع، کتب، ها گزارش، ابتدا با مطالعه مقاالت

تعداد عوامل به ، مصاحبهاز روش مصاحبه دلفی استفاده شد که طبق نتایج این عوامل شد. سپس برای انتخاب نهایی 

بر یکدیگر از متخصصان خواسته عوامل برای امتیازدهی تأثیرات ، عامل کاهش یافت. در مرحله دوم از مصاحبه 14

وتحلیل  افزار میک مک فازی تجزیه امتیاز دهند. نتایج این مصاحبه با نرم N*Nدر قالب ماتریس عوامل شد که به 

، ( و رتبه اول تأثیرگذاری19.05غیر فازی ) یرگذاریتأث یزانبا م یبانک یالتسهعامل ت، شد. طبق نتایج این پژوهش

نرخ  ییرتغ، رتبه دوم تأثیرگذاری و( 11.99غیر فازی ) یرگذاریتأث یزانبا م یو بخش خصوص یگذاری دولت سرمایه

غیر  یرگذاریتأث یزانبا م یکیفیت مصالح ساختمان، رتبه سوم تأثیرگذاری و( 03.0غیر فازی ) یرگذاریتأث یزانارز با م

رتبه پنجم  و( 00.99غیر فازی ) یرگذاریتأث یزانم و یانهدرآمد ماه یزانم، رتبه چهارم تأثیرگذاری و( 01.21فازی )

این عوامل  باشند. همدان می یدر بخش مرکز یدارپا یشهر ینیدر بازآفر یرگذارترین عوامل تأث مهم، یگذاریرتأث

در میزان پایداری  ییراتتغباشند و  عامل در تحقق یا عدم تحقق بازآفرینی شهری پایدار میبحرانی ترین و مؤثرترین 

 یزانبا م ینعامل مشارکت ساکن ینهمچن مهم است. یاربس عوامل ینکنترل بر ا یزانم بنابراینها است؛  وابسته به آن

( 11.11غیر فازی ) یرپذیریتأث یزانبا م یواحد مسکون یمتق، یرپذیری( و رتبه اول تأث19.19غیر فازی ) یرپذیریتأث

و کیفیت  یرپذیریرتبه سوم تأث و( 03.11غیر فازی ) یرپذیریتأث یزانبا م یتعلق مکان یزانم، یرپذیریرتبه دوم تأث و

در  یرپذیرترین عوامل تأث مهم، یرپذیریرتبه چهارم تأث و( 01.11غیر فازی ) یرپذیریتأث یزانبا م یمصالح ساختمان

این عوامل عالوه بر اینکه ، توان گفت به عبارتی می باشند. همدان می یدر بخش مرکز یدارپا یشهر ینیبازآفر یندفرا

ترین عوامل  که به عنوان یکی از مهم ینمشارکت ساکن، تأثیرپذیر نیز هستند. به عنوان مثال، گذارند در سیستم تأثیر می

، یو بخش خصوص یگذاری دولت سرمایه یزانم، یتعامالت اجتماع یزانمتواند از عواملی همچون  می، تأثیرگذار بود

عامل که توسط متخصصان برای بازآفرینی  14هر یک از ، یت و... تأثیر بپذیرد. طبق نتایج این پژوهشامن یزانم
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اما در این میان بعضی ؛ توانند نقش مهمی در رسیدن به بازآفرینی پایدار داشته باشند می، شهری پایدار انتخاب شدند

توانند  می، ینمشارکت ساکنی و بانک یالتارائه تسه، در بافت یو بخش خصوص یگذاری دولت سرمایهاز عوامل مانند 

 نقش اساسی در تحقق بازآفرینی شهری پایدار داشته باشد. 

 منابع 
 فرهنگ شهری بازآفرینی رویکرد پذیری تحقق یها هزمین واکاوی، (2930)، جعفر، قادری علی و، نژاد حاجی زهره؛، هادیانی پگاه؛، ایزدی

 .412-411، 02 شماره، 24 دوره، جغرافیا نشریه، (شیراز شهر فرهنگی -تاریخی بافت) محور

 بازآفرینی تا بازسازی از) شهری نوسازی های وسیاست رویکردها، (2931)، مهرانوش، مفیدی و سعید محمد، ایزدی حسین؛ سید، بحرینی

 .21-95، 3 شماره، 9 دوره، فصلنامه مطالعات شهری، (پایدار شهری

پایان نامه کارشناسی ارشد ، دهدشت( شهر: موردی )مطالعه تاریخی بافت سکونتی فضای بازآفرینی الگوی تبیین، (2930)، سجاد، بناری

 مدرس. تربیت دانشگاه، انسانی علوم دانشکده، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

بافت ، )نمونه موردی SWOT(. هرم بازآفرینی بافت تاریخی شهری با استفاده از مدل 2935رمضان )، و اکبرنژاد بایی احمد، پوراحمد

 . 12-251، (3) 9، تاریخی شهر بابل(. فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس

 مورد شهری ناکارآمدی یها تباف پایدار بازآفرینی، (2931)، فرامرز، هادوی اسماعیل و، اکبری علی مهناز؛، کشاورز، احمد، پوراحمد

 .211-234، 91 شماره، 25 دوره، محیط نشریه آمایش، (تهران شهر 25 منطقه) مطالعه

فصل نامه جغرافیایی چشم ، آینده پژوهی و آینده کالن شهرها با تاکید بر کالنشهر تهران، (2913)، مریم، جعفری مهرآبادی و لیال، حبیبی

 .1شماره ، 1دوره ، انداز زاگرس

 .(. مرمت شهری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران2912ملیحه)، سید محسن و مقصودی، حبیبی

، نشر انتخاب، ی کهن شهری. چاپ سومها ت(. بهسازی و نوسازی باف2932)، ابوالفضل، احمد و مشکینی، پوراحمد، کیومرث، حبیبی

 تهران.

رساله ، (زنجان شهر مرکزی بخش فرسوده بافت: موردی مطالعه)شهری فرسوده بافتهای پذیری زیست تحلیل، (2930)، تقی، حیدری

 خوارزمی. دانشگاه، علوم جغرافیایی دانشکده، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشکده ، نامه کارشناسی ارشدپایان ، یتوسعه شهر یزیدر برنامه ر یو تفکر راهبرد یپژوه یندهآ یکردکاربرد رو، (2932)، طاها، ربانی

 دانشگاه تهران.، جغرافیا

تحلیلی بر عوامل مؤثر در توسعۀ پایدار شهری با تأکید بر شکاف ، (2931)، محمدرضا، بهزاد و پورمحمدی، شهریور؛ رنجبرنیا، روستایی

 .4شماره ، 05دوره ، جغرافیای انسانیهای  فصلنامه پژوهش، (1521مک فازی )مورد: تبریز  دیجیتال با استفاده از روش میک

، رسالۀ دکتری، ریزی سناریو مبنا )نمونۀ موردی: استان آذربایجان شرقیای با رویکرد برنامهنگاری توسعۀ منطقهآینده، (2911)، نادر، زالی

 .دانشگاه تبریز، ریزی شهریرشتۀ جغرافیا و برنامه

 نمونه SWOT مدل از استفاده با شهری بازآفرینی رویکرد بررسی، (2935)، یسیدعل، موسوی یونس و، غالمی علی؛، آبادی زنگی

 .00-11، 95 شماره، 3 دوره، جغرافیا نشریه، مشهد شهر مرکزی بافت، موردی

 دو و بیست مناطق در شهری پذیری زیست ارزیابی و سنجش، (2934)، حمزه، اسدآبادی جعفری سیمین و، توالیی فرزانه؛، پور ساسان

  .11-41، 21 شماره، 0 دوره، ای هفصلنامه برنامه ریزی منطق، تهران کالنشهر گانه

مجله جغرافیای ، اهواز شهر کالن مناطق در پذیری زیست قابلیت تحلیل، (2931)، امید، لطیفی علی و، موحد فرزانه؛، پور ساسان

 . 19-44، 2 شماره، 4 دوره، اجتماعی شهری

 یکاربرد یقاتتحق یهنشر، در کالنشهر تهران ینیحباب شهرنش یپژوه یندهآ، (2931)، یانشا، ییبابا و افشار، یحاتم ؛فرزانه، ساسان پور

 . 211-213، 41شماره ، 21دوره ، یاییعلوم جغراف
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و  QFD روش از استفاده با بازآفرینی رویکرد با شهرها مرکزی و قدیمی یها تباف فضایی -کالبدی ساماندهی، (2930)، صبا، شکورزاده

ANPآزاد دانشگاه، معماری و هنر دانشکده، پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی، خوی شهر مرکزی بافت محالت: موردی نمونه ؛ 

 مرکزی. تهران واحد اسالمی

 شهری فرسوده محالت بازآفرینی در گزینی مکان روش سازی مدل، (2934)، پیمان، بروجنی مرادیان مسعود و، دستجردی شفیعی

 .291-204، 21 شماره، 9 دوره، شهری مدیریت و نشریه اقتصاد، (اصفهان زینبیه محدوده: موردی مطالعه)

 نشریه پژوهش، ی تاریخی شهر اسالمیها تبومی سازی بازآفرینی یکپارچه شهری باف، (2931)، محمدسعید، ایزدی امیرحسین و، شبانی

 .205-211، 1 شماره، 0 دوره، اسالمی معماری های

 .تهران : دانشگاه تهران، بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، (2910احمد. )، علی؛ پوراحمد، شماعی

 جوالن محله: موردی مطالعه شهری فرسوده های بافت با مواجهه در شهری بازآفرینی کارگیری به سازوکار تدوین، (2931)، عاطفه، صباغی

 .01-40صص ، 2 شماره، 2جلد ، حصار هفت محیطی مطالعات، همدان شهر

حفاظت و توسعه شهری: دو رویکرد مکمل یا مغایر؟ فصلنامۀ شهرسازی و معماری ، (2919)، مهشید و محمد سعید ایزدی، صحی زاده

 .12-21، 40پیاپی ، 25شماره ، سال چهاردهم، آبادی

نگاری راهبردی )مطالعه  مک فازی در آینده وش میکتحلیل ساختاری به ر، (2931)، فریما، محمد مهدی و قراری، حامد؛ موالیی، طالبیان

 .2شماره ، 1دوره ، دو فصلنامه آینده پژوهی ایران، (2934پژوهی ایران  موردی آینده

 .11-92صص ، 94شماره ، ها شهرداری ماهنامه، خوب شهر مرکز، (2915)، مصطفی، عباس زادگان

 های پژوهش، ایران در کالن اقتصاد منتخب متغیرهای نوسانات بر آن اثر و ارز نرخ تغییرات، (2931)، اکبر، کمیجانی صمد و، عزیزنژاد

 .2 شماره، هفدهم سال، پایدار توسعه و رشد

 و( ایران) تهران خیام بلوک شهری فرسوده یها تباف بازآفرینی تطبیق و مقایسه، (2931)، لیال، رسولی اشکان و، بیات علیرضا؛، عندلیب

 .13-254، 19 شماره، 1 دوره، محیط آمایش نشریه، (بریتانیا) لیورپول پروژه

تهدیدات دشمن با مالحضات پدافند غیرعامل مطالعه موردی  ارزیابی شبکه معابر و بافت شهری در برابر، (2932)، فروزان، فریادرس

 .دانشکده هنر و معماری، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، محدوده مرکزی شهر همدان

فصلنامه ، شهروندان اجتماعی تعامالت ارتقای هدف با تهران شهر میادین منظر بازآفرینی فرآیند، (2931)، علی، اسدپور و محسن، فیضی

 .9-24، 1 شماره، 1 دوره، مطالعات شهری

 المللی بین کنفرانس، (آباد خرم شهر ناکارآمد بافت: پژوهش مورد( مردمی مشارکت بر تأکید با شهری بازآفرینی، (2930)، مهناز، کشاورز

 .تهران، بهشتی شهید دانشگاه، شهرسازی و معماری، عمران نخبگان

 محله: موردی مطالعه) نشین حاشیه یها همحل شهری پایدار بازآفرینی رهیافت کارکرد، (2931)، پگاه، ایزدی علی و، علی؛ گلی، موحد
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