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 چکیده

 -هتای تتاریخیبخش مرکزی شهرها، به دلیل برخورداری از مرکزیت جغرافیایی، مرکزیتت قلتل اصتدتادی و وی  تی

 هرها، محلات مسکونی آن با مشتکلاتهای مثبت بخش مرکزی شفرهنگی دارای توان باللوه بالایی است. علیرغم وی  ی

درهم پیچید ی بافت و ضعف زیرساخت هتا مواجهنتد.  رسود ی،ف ازجمله اجتماعی، اصتدادی، محیطی،زیست کالبدی،

ای، بخش مرکزی شهر همدان می باشد. یکی از رویکردهای نوینی که توانستته بتا یکی از مراکز شهری با چنین مشخده

 «بتازآفرینی شتهری پایتدار»دید یکپارچه همه ابعاد مطروحه را در حل مسائل بخش مرکزی شهرها داشته باشد، رویکرد 

های بازآفرینی پایدار و دستیابی بته ستناریوهای پتیش رو در است. هدف از این ملاله بررسی و تحلیل وضعیت شاخص

و پرسشنامه شهروندان به دست باشد. اطلاعات برای مطالعه وضع موجود از طریق اسناد فرادست بخش مرکزی همدان می

استا  شهری پایتدار بتر های بازآفرینیمدان از منظر شاخصهای شش  انه بخش مرکزی هدر ابتدا رتبه بندی صطاعامد 

وضعیت بهتری از نظر  9و  4، 5مدل الکتر فازی بدست آمد. بطوریکه صطاع اول، پنجم و چهارم به ترتیب با تعداد چیر ی 

مرکزی همدان  های پیش رو بخشاند. در ادامه برای دستیابی به آیندههای بازآفرینی پایدار به خود اختداص دادهشاخص

سناریوی بتاور  11سناریو صوی،  1در مجموع  93×93شکیل ماتریس اقرات متلابل افزار سناریو ویزارد، با تبا استفاده از نرم

سناریو )هگمتانه، دارینه و عراق عجم( با  9دهد که سناریوی ضعیف به دست آمد. نتایج پ وهش نشان می 141کردنی و 

ترین سناریو، سناریوی هگمتانه مرکزی شهر همدان است. مطلوب روی آینده بخششرایط پیش احتمال وصوع بسیار بالا در

 .است

 الکتره فازی، بخش مرکزی همدان، بازآفرینی پایدار، سناریونویسی، هگمتانه: هاهکلیدواژ

                                                      

شتگاه ختوارزمی در دان "آینده پ وهی بخش مرکزی شهر همدان با رویکرد باز آفرینتی پایتدار  ". این ملاله بر رفته از رساله دکتری با عنوان1

 باشد.تهران با راهنمایی خانم دکتر فرزانه ساسانپور وآصای دکتر علی شماعی می
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 مقدمه. 1

  . طرح مسئله1. 1

هتر شتهر  بختش فعال ترینبخش مرکزی شهرها 

کننتده  رفتعایتن بختش در طول تاریخ بتوده استت. 

 ی شتهرو اجتمتاع یبازر ان ،یمختلف فرهنگ ازهایین

هر ونه اختلتال و (. 44ص. ،1911یرانوندزاده، باست )

هتا و نتواحی بختشاز  کیدر هر یو ناکارآمد بیآس

 مناستب شتهر ییموجب عدم کتارا تی، در نهاشهری

ختود را در صالتب مجموعته  یناکارآمتد نیشود. ایم

 نیددهتد و بتینشتان مت یرمسائل و مشتکلات شته

معتتر   دربختتش مستتدله دار شتتهر ختتود را  بیتتترت

-ی  تیو و طیبخش بنا به شترا نیا ذارد. یم شینما

و  نیتترای که مهتم خاص هر شهر به عنوان پهنه های

و  تیکم انگریخود جای داده ب دررا ها تیفعال نیبرتر

 ،1911)کاظمیتتان،  باشتتدیعملکتترد شتتهر متت تیتتفیک

تبعتات  لیتبه دل یفرسوده شهر یاهبخش(. 114ص.

محلتات و  نیتا نیساکن یبرا یو اجتماع یطیمح یمنف

همتواره جتز   یشتهر ستتمینتامطلوب بتر س راتیتاق

و متفکتران  یشتهر رانیمد یذهن یهااز دغدغه یمهم

-مامفورد به درستی اشتاره متی عرصه بوده است. نیا

کند که شهر، محل تمرکز صدرت و فرهنت  و جایگتاه 

نسجم اجتماعی است. بختش مرکتزی آن نیتز روابط م

 اه صدرت، روابط اجتمتاعی، سیاستت، اصتدتاد، تجلی

، 1)میترو هتا و مشتکلات شتهر استتفناوری، پتانسیل

. بختتش مرکتتزی (44ص.، 1312،  9ستتتولا و 1نیتتوول

                                                      

1. Meerow  

2. Newell 

3. Stults 

شتتهر واصعیتتتی عینتتی در فضتتای شتتهری استتت کتته 

کنتد. فرایندهای پنهان تتاریخی شتهری را نمایتان متی

هتتای  ونتتا ون اجتمتتاعی، در عرصتته مرکتتز شتتهر

فضتایی شتهر تیقیر تذار  -اصتدادی، سیاسی و کالبدی

 ،1911، ساستتانپور و علتتی حستتینی )شتتماعی، استتت

تحولتات  ریشهرها تحت تیق یبخش مرکز  (.953ص.

 . بازآفرینی پایتداربوده اند یکالبد ،یاصتداد ،یاجتماع

شتود کته بخش مرکزی شهر رویکردی محسوب متی

راهگشای برون رفت از مستائل فتوق باشتد. تواند می

صرار یتری در مرکتز شتهر و وجتود  این محتدوده بتا

 ارتباطات صوی با مناطق اطراف بته واستطه محورهتای

شعاعی، بستیاری از عناصتر واجتد ارزا تتاریخی و 

استت. بتا مترور  عملکردی شهر را در خود جای داده

 ،کتارکردی ا یتمل زنتد ی و وهیدر شت رییزمان و تغ

 یشهر یهابافت گرید ینتوانست همپا یمرکز بخش

ستاکنان  وکترده و از رونتق آن کاستته شتد  شرفتیپ

امکانتتات و  یکمتت بتته دلیتتل یبختتش مرکتتز یمیصتتد

های حیتاطی بته نلتا  ضعیف وزیرساخت زاتیتجه

به اصشار کتم بته  سکونیو بخش م بهتر جابه جا شدند

پیامدهای جابته جتایی در  رسیده است. نیمهاجر وی ه

بعد آشکار شده و بتر مشتکلات محتدوده افتزوده دو 

است: یکی رها شدن محلات و تضتعیف کارکردهتای 

درآمتد ای و دیگری ضعف مالی ستاکنان کتم فرامحله

محلات که هر دو عامل به فرسود ی آنها کمک کترده 

له این است که وضع موجود نباید و نمتییاست و مس

ایدار این بختش تواند ادامه یابد بلکه باید به بازآفرینی پ

بیشتر پرداخته شود. ملالته حاضتر در راستتای همتین 

ضرورت به دنبال شناخت وضتعیت ایتن محتدوده از 
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هتای پایتداری استت بته همتین لحتا  نظر شتاخص

هتای اصلی تحلیتق ایتن استت کته شتاخصپرسش 

بازآفرینی پایدار در بخش مرکزی شهر همدان در چته 

زآفرینی و سناریوهای مطلوب بترای بتا وضعیتی است

 ؟پایدار در محدوده مورد مطالعه کدامند

 ی نظری و مبانپژوهش پیشینه  .9. 1

توان پهنته کتانونی شتهر بخش مرکزی شهر را می

هتا ترین و برجسته ترین فعالیتتدانست که مکان مهم

و کارکردهتتای شتتهری اعتتم از اصتدتتادی، اجتمتتاعی، 

کالبتدی و...  -سیاسی، اداری، حمتل و نلتل، فضتایی

ها منجر به شکل  یری مستیرهای همین وی  ی است.

شتود و آن را تبتدیل بته ارتباطی شهر به سوی آن متی

از ستوی  رداند. صابل دستر  ترین فضای شهری می

آن را در  1دیگر، کاهش کارایی هر پدیتده، فرستود ی

ای از شهر، حیتات آن پی دارد. هنگامی که در محدوده

فتت شتهری آن رود، بابه هر علتتی رو بته رکتود متی

 یترد. پدیتده محدوده در رونتد فرستود ی صترار متی

های فرسوده باعت  کتاهش عمتر فرسود ی در بافت

-های اصتدتادی و اجتمتاعی متیبافت و رکود فعالیت

هایشتان دیتر های شهری بر حسب وی  یشود. بافت

یا زود در این روند صترار خواهنتد  رفتت )عنتدلیب، 

یاستتتی جتتامع، شتتهری س (. بتتازآفرینی92.ص ،1911

هتای شتهری های ارتلای کیفی بافتدربر یرنده برنامه

با اهتداف یکپارچته اصتدتادی، اجتمتاعی و فرهنگتی 

 هتایو بافتت فضتاها کیفتی ارتلای طریق از است که

در  ستو ایتن بته میلتادی نتود دهته اواختر از شتهری

 در وی ه به یافته کشورهای توسعه شهری هایسیاست

                                                      

1  . Erosion, Deterioration, Decay, Blight  

است. کشتورهای اروپتای   رفته رصرا مورد توجه اروپا

غربی هر یک بتا توجته بته ستاختار سیاستی و نظتام 

انتد ریزی شهری خود بدین امر مبادرت ورزیتدهبرنامه

هتای ها و متدلها در صوانین، برنامهولی علیرغم تفاوت

مواجهه بین کشورها، استناد و صتوانین فتوق نشتان از 

ستعه توجه وی ه آنها بته موضتوع ارتلتا  محیطتی، تو

هتای است که هر سه پایه 1اصتدادی و شمول اجتماعی

 دهنتداساسی سیاست بازآفرینی شهری را تشکیل متی

 (.11.ص ،1332 ،9ایزدی)

بهستازی و »( در کتاب 1912حبیبی و همکاران ) 

، بته بررستی مبتانی «های کهتن شتهرینوسازی بافت

هتای نوستازی و نظری و چارچوب مفاهیم پایه، طرح

هتتا، مستتائل و مشتتکلات یتتابی وی  تتیبهستتازی و ارز

 .اندهای توسعه شهری در ایران پرداختهطرح

ستتیر »ای ( در ملالتته1911پوراحمتتد و همکتتاران )

تحتول مفهتوم شناستی بتتازآفرینی شتهری بته عنتتوان 

، به بررسی «های فرسوده شهریرویکردی نو در بافت

ی بهسازی و نوسازی شتهری از هاسیر تحول رویکرد

ززنده سازی، نوسازی و توسعه مجتدد بته بازسازی، با

بتتازآفرینی و نتتوزایی شتتهری تکامتتل یافتتته و در ایتتن 

مسیر،  ذاری را از حوزه توجته صترف بته کالبتد بته 

عرصتته تیکیتتد بتتر ملاحظتتات اجتمتتاعی، اصتدتتادی، 

شناستی  اند و بته مفهتومفرهنگی و هنری تجربه کرده

رویکرد بتازآفرینی شتهری و توستعه پایتدار و تبیتین 

 اصول، راهبردها و فرایند آن پرداخته است. 

                                                      

2. Social inclusion 

3. Izadi 
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ای تحتتت (، در ملالتته1911و همکتتاران ) بحرینتتی

های نوستازی شتهری )از رویکردها و سیاست»عنوان 

، به بررستی ستیر «بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار(

هتای نوستازی شتهری از تحول رویکردها و سیاست

فرینی نخستین اصدامات در چارچوب بازسازی تتا بتازآ

 پردازد.شهری پایدار می

 ( در تحلیتتتتل1915ی و همکتتتتاران )شتتتتماع

 ة)مطالعتت یشتتهر ۀفرستتود یهتتابافتتت پذیرییستتتز

بته ایتن نتیجته  شتهر زنجتان( ۀ: بافت فرستودیمورد

در  یشتتریسهم ب یریتیمد یهایرشاخصزرسیدند که 

 یهبافتت فرستود پذیرییستتز یزانبر م یر ذاریتیق

 یتاندر م دهدینشان م یجنتا ینشهر زنجان دارد. همچن

شتهر زنجتان،  هیبافت فرستود پذیرییستعوامل، ز

دارد  یرا با شاخص اجتمتاع یملدار همبستگ ینریشتب

 یاربستت یمناستتبات اجتمتتاع هو بتته تحولتتات و توستتع

 .وابسته است

(، در کتتاب 1915خداوردی و معززی مهرطهران )

ریتزی و متدیریت جریتان بازآفرینی شهر مدل برنامه»

، بتته بررستتی بتتازآفرینی شتتهری در ادبیتتات «زنتتد ی

هتای ها و برنامهها، سیاستجهانی، سیر تکامل اندیشه

پتردازد. در ایتن نوسازی شهری در جهان و ایران متی

کتاب مدلی با عنوان مدل بازآفرینی شتهری مبتنتی بتر 

 خوانش شهر تشریح و معرفی شده است.

 بتتا ی( در پ وهشتت1912) یپتتور و زارعتت ییصتتفا

 داریتپا ینیمحلته محتور و بتازآفر یزیترعنوان برنامه

 یاجتمتاع هیبر سرما دیبا تاک یفرسوده شهر یهابافت

 نیت: محله جولتان شتهر همتدان(، بته ای)نمونه مورد

اجتمتاع  ؛ینیبتازآفر کتردیرسند کته ا تر رویم جهینت

و در جهتت  اشتدب کیجامع و استرات  کپارچه،یمدار، 

 یو ابزارستاز ینهادساز ،یساز تیظرف ،یسازفرهن 

 ،یمستندستاز ،یآموزا، اطلاع رستان قیباشد و از طر

 یطترح، بستتر لتازم بترا هیتو ته یزیتربرنامه ج،یترو

را در محلته جولتان  داریتپا ینیبازآفر یهاتحلق برنامه

 د؛یتنمایمتردم فتراهم مت یهمدان با حضور حتداکثر

حاصتل  داریپا ینیبازآفر کردیخود رو یآنگاه به خود

 هد شد.خوا

چتتارچوب  نیتتی( در تب1914و همکتتاران ) یزدیتتا

 ی)بررست یخیتتار یبافت ها داریپا ینیبازآفر یمفهوم

بافتت  ینی( بازآفرینیبازآفر یها و منشورهاهیانیاسناد، ب

 یتیریمتد ،یاجتماع ،یرا در چهار بعد اصتداد یخیتار

همچتون ارزا  ییارهاینموده و مع فیتعر یو فرهنگ

مشارکت شتهروندان،  ،یخدوص ی ذارهیملک، سرما

خلتاق،  عیصتنا ،یاجتمتاع تیتهو ،یمنزلت اجتمتاع

ارائته شتده  یفرهنگ یدادهایو رو یفرهنگ یمحله ها

 است.

 عیتتتوز ی( در بررستت1914و همکتتاران ) ینتتیام

در بافت فرستوده منطلته  یو مدل تلفات انسان ییفضا

 یکالبتتد یهتتاشتتهر تهتتران بتتر استتا  شتتاخص 11

رستند کته در یمت جهینت نیبه ا یرشه داریپا ینیبازآفر

در بافتت  ینیبتازآفر یهتاشتاخص یطبله بند نییتع

 ر تذاریعوامتل تاق نیرا در بت بیضر نیشتریفرسوده ب

اسکلت ساختمان و تعتداد  یشاخص ها ینیدر بازآفر

 نیدارنتتد و کمتتتر 14/3و  12/3 بیطبلتتات بتتا ضتتر

 بیمربو  به شتاخص تعتداد واحتد بتا ضتر بیضر

 است. 41/3

 یبستترها لیت( در تحل1911و همکاران ) یزرویف

 یشتهر ینیدر بتازآفر کپارچتهی تیریتحلق مد ینهاد

: شهر اهتواز( یفرسوده )منطله مورد یبافت ها داریپا
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 تیریمتتد کتتردیکتته رو افتنتتدیدستتت  جتتهینت نیتتبتته ا

شتود یمحلق م یزمان داریپا یشهر ینیبازآفر کپارچهی

بته  گریکتدیبتا  نتدیفرا نیکه روابط متلابل کنشگران ا

صورت آ اهانته و براستا  تعامتل و  فتت و تو و 

 انیتم ینظام رستم گرید یاعتماد متلابل باشد و از سو

 یبر بستترها یو متک کپارچهیکنشگران اجتماع مدار، 

 باشد. ینهاد

تحتتت  ی( در پ وهشتت1911و همکتتاران ) زدفتتریا

 یونگاریستنار هیتبتر پا یشتهر داریپا ینیعنوان بازآفر

 نیتاصتفهان(، بته ا یشهردار 14منطله : ی)مورد شناس

بالتا  اریبا احتمال وصوع بست ویسنار 5که  دندیرس جهینت

 14بافتت ناکارآمتد منطلته  ندهیآ یرو شیپ طیدر شرا

مطلتوب و  طیشترا ویرآن ها دو ستنا انیاست که از م

را نشتان  یبحرانت طیشترا ویو سته ستنار دوارکنندهیام

 دهد.یم

 تیتتظرف ستتهیا( در مل1911و همکتتاران ) یستتیو

با بافت فرستوده  ییهادر محله داریپا یشهر ینیبازآفر

( بته وانیت: شهر مری)مطالعه مورد یشهر یررسمیو غ

 یهتاستاکنان محلته د اهیتکته از د دندیرس جهینت نیا

 یشتاخص دارا نیاولت یاجتمتاع طیهدف، بهبود شرا

 یاصتدتاد ونتقر دار،یتپا یشتهر ینیدر بازآفر لیپتانس

 یارتلتتا ،ینیبتتازآفر تیتتظرف یشتتاخص دارا نیدومتت

و بهبتتود  لیپتانستت یشتتاخص دارا نیستتوم یکالبتتد

 یشتاخص دارا نیچهتارم یطتیمح ستتیز تیوضع

 هستند. داریپا یشهر ینیدر بازآفر لیپتانس

بتا عنتوان  ی( در پ وهشت1911و همکتاران ) یفن

 یشتهر داریتپا ینیبازآفر یساختار -یلیکاربست تحل

 نینشان دادنتد کته بت آباد( : شهر خرمی)مطالعه مورد

بتا  یتیریمتد ریو متغ یکالبد ریمتغ ،یاجتماع یرهایمتغ

 یآبتاد ارتبتا  معنتبافت ناکارآمد شهر خرم  ینیبازآفر

نشان داد عامتل  دمنیفر آزمون جیوجود دارد. نتا یدار

 ینیدر رونتد بتازآفر یاقر ذار نیبالاتر یدارا یتیریمد

 یاقر ذار نیکمتر یدارا یطیمح ستیبافت و عامل ز

 است.

(، بتتازآفرینی 1333) 1و استتکایس 1برتتتزااز نظتتر ر

تواند به عنوان یک فرآیند جتامع و پیچیتده شهری می

حتتل کتتردن مشتتکلات شتتهری و ستتاماندهی اوضتتاع 

های فرسوده مرتبط با شرایط محیطی، اجتمتاعی، بافت

ای در نظر  رفتته شتود. اصتدادی و فرهنگی هر منطله

زآفرینی شتهری بته معنتای برای محللتان امتروزی بتا

دخالت یا نفوذ خلاق در محیط ستاخته شتده موجتود 

باشد و به عنتوان استا  توستعه پایتدار و حتاف  می

هتای های جوامع در جهت رشد و توسعه بافتارزا

و  دفتتر ی)احمتتدشتتود شتتهری در نظتتر  رفتتته متتی

 (.1914 همکاران،

نوستازی »(، در کتتاب 1331همکتاران ) 9ویمری ا

شهر لندن؛ حکمرانی، پایداری و اجتمتاع محتوری در 

، در خدتتوص ماهیتتت و ابعتتاد «یتتک شتتهر جهتتانی

های فرایند نوسازی شهر لنتدن بته فرایندهای و چالش

مطالعه پرداخته است. ابعاد مختلتف تغییترات شتهری 

های برجسته و شتهر پایتدار، پایتداری، وژهدر لندن، پر

شتتمول و ترکیتتب اجتمتتاعی و حاکمیتتت محلتتی و 

 تغییرات شهری را مورد مطالعه صرار داده است.

                                                      

1  . Roberts  

2. Sykes 

3. Imrie 
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( در پ وهش شتهرهای پایتدار و 1313) 1برتولینی

نوسازی شهرها با رویکرد نوسازی و بازآفرینی به ایتن 

هتای فرستوده نتیجه رسید که شیوه مداخلته در بافتت

سالار، اصتداری و از بالا بته پتایین، بتا نگترا غیتر نف

ریتتزان بتته مداخلتته و مشتتارکتی و اجبتتاری برنامتته

های اجتماعی مداخلته و تمایتل زیتاد جابجایی، هزینه

لیکن امکان متوسط با کم مشارکت سرمایه  ذار بتوده 

 است.

( در ملالته ای بتا عنتوان 1311در ستال ) 1هتو من

شتهری در هنت  کنت  بتا  بازبینی رویکرد بازآفرینی

بررسی پیشینه دانش بازآفرینی در امریکا و انگلتیس و 

تجارب خارجی کسب شده در ژاپتن، کتره جنتوبی و 

ستتنگاپور، درصتتدد تتتدوین رویکتترد جتتامع بتترای 

نتتایج  های ناکارامد هن  کن  برآمتد.بازآفرینی بخش

ریزی در هن  کنت  پ وهش نشان داد که هنوز برنامه

های ناکارآمتد شتهری از بالتا ه بخشبرای این محدود

به پایین بوده و ساختار برنامه ریزی برای نوسازی ایتن 

ها بی پایه و نامتناسب بوده و میزان مشتارکت محدوده

 عمومی نیز بسیار پایین است.

دهتد ( در هند نشان متی1311) 9مطالعات راکیوان

هتای فرستوده بتا مشتارکت متردم، که بازآفرینی بافت

ضاعفی در آ تاهی شتهروندان نستبت بته اقربخشی م

هتا و حلوق شهروندی و ضرورت شتناخت پتانستیل

 های آنها در تغییر کیفیت محیط زند ی دارد.توانمندی

                                                      

1. Bertolini 

2. Man HO 

3. Rakivan 

در پ وهشتی بتا عنتوان ( 1312) 5و لویگی 4کلادیا

 در پایتدار بازآفرینی به دستیابی برای جدید الگوی یک

ارادایم پتفرهنگی معتلدنتد  میراث مراکز تاریخی دارای

توانتتد بتته عنتتوان یتتک جدیتد بتتازآفرینی شتتهری متتی

بترداری بیشتتر از رویکرد و روا جدید که بته بهتره

هتتای میتتراث اروپتتا در  ردشتتگری، فرهنتت ، دارایتتی

اصتدادی، اجتماعی، و محیطی کمک کند، مورد توجته 

 صرار  یرد.

( در تحلیتتتل 1314)و همکتتتاران  2الکستتتاندرا

پایداری بته ایتن  للانیتع آتن؛ تجاری مثل  بازآفرینی

بتا در نظتر  ترفتن پارامترهتای رستند کته نتیجه متی

اصلیمتتی، محیطتتی، اجتمتتاعی، اصتدتتادی، فرهنگتتی، و 

تاریخی منطله، می توان راه حتل صابتل صبتولی کته بته 

بازآفرینی پایدار مثل  تجاری آتتن منجتر شتود ارائته 

 .داد

با عنتوان  ی( در پ وهش1313) 1و بالابان 4کورکماز

عملکترد  یابیت: ارزهیتدر ترک داریتپا یشتهر ینیآفرباز

بته  یشتمال یدر آنکتارا یشهر داریپا ینیپروژه بازآفر

 یداریتپتروژه در پا نیتکته ستهم ا دندیرس جهینت نیا

بهبتود  یبترا یشتریب یهاحداصل بوده و تلاا یشهر

لتازم  هیتدر ترک یشتهر ینیبتازآفر یهاپروژه یداریپا

موفتق  یصتورت در تنهتا یشهر داریپا ینیبازآفر است.

بعتد  بته انتدازه یطیو مح یابعاد اجتماع به شود کهیم

 یهتاکتار، پتروژه نیانجام ا یشود. برا توجه یاصتداد

برنامته  کیتاز  یبه عنوان بخشت دیبا یشهر بازآفرینی

                                                      

4. Claudia 

5. Luigi 

6. Alexandra 

7. Korkmaz 

8. Balaban 
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 نتدیفرآ کیتو در  افتتهیتوستعه  یجامع توسعه شهر

 اجرا شوند. یمشارکت عموم

 1یداربازآفرینی شهری پا. 1. 9. 1

هتایی در میلادی به این سو د ر ونی 1113از دهه 

رویکرد بازآفرینی در ابعاد مختلف صتورت پذیرفتنتد 

های توسعه پایتدار نیتز متورد که در همسویی با بح 

های  رفتته شتده ساده ترین در »توجه صرار  رفتند: 

میلتادی ایتن بتود کته  13و  43از بازآفرینی دهه های 

از بحت  آجتر و ملتات بتوده بازآفرینی چیزی بتیش 

است. در ادغتام بتا ایتن فرآینتد تغییتر، ظهتور بحت  

پایداری بوده است و همچنتین ادرا  ایتن ملولته کته 

 ردنتد و کیفیتت ای ناپایدار متیشهرها به طور فزاینده

های آینده به شدت کتاهش زیست محیطی برای نسل

شتود یابد. بنابراین پارادایمی نوین مطرح میو تنزل می

بایست بته که مطابق با آن، هر ونه طرح بازآفرینی، می

اجتمتاعی پایتدار و  -های اصتدادیتمایلات و سیاست

به نلتل از  ،1115، 1بلک من ) واصعی توجه داشته باشد

 (.2.ص ،919 بحرینی،

هتای میلتادی، نظریته 1113به این ترتیب از دهته 

شهرهای پایدار با رویکرد بازآفرینی مرتبط شده است. 

(، توستتعه مجتتددی SURبتتازآفرینی شتتهری پایتتدار )

است که تیقیرات بلند مدت پایتدار ایجتاد نمایتد و در 

عین حال بته مستائل اجتمتاعی، اصتدتادی و زیستت 

محیطی توجه داشته باشد. این مسدله چشم انتداز بلنتد 

 یترد کته صلتب و مدت سه ستون پایداری را در برمی

 1334،  9یتلهمف) هسته اصلی بح  صرار  رفته استت

                                                      

1. Sustainable Urban Regeneration 

2 . Blackman 

3. Hemphill 

. بنتتابراین مفتتاهیم کلیتتدی کتته (454 - 441، ص .

دهنتد، در راستتای بازآفرینی شهری پایدار را شکل می

توسعه پایدار، چهار اصل پذیرفتته شتده کلتی توستعه 

پایدار یعنی: پیشرفت اجتماعی که نیتاز هتای همته را 

برآورده کند، محافظت مؤقر از محیط زیست، استتفاده 

حف  سطوح بالتای اشتتغال هستتند  از منابع طبیعی و

   (.14، ص.1911 ینی، ایزدی و مفیدی،)بحر

مبنای نظری پت وهش حاضتر بتر استا  تدتوری 

باشد. دیتد اه ستاختار رایی بتا نلتد ساختار رایی می

معماری و شهرسازی نوآور صرن اخیر، اصل را بر ایتن 

 ذارد که نتوآوری دهته هتای اخیتر جتزم  ترا و می

انعطاف ناپتذیر بتوده و بتا توجته صترف بته مفهتوم 

از پتترداختن و عملکتتردی معمتتاری و شهرستتازی، 

تدوین ساختار اصلی شهر و تعریتف استتخوان بنتدی 

آن بازمانده است. امری که به تهی شدن مراکز شتهری 

منجر شده و بافتت هتای درون شتهری را بتا مستائل 

شتماری کالبتدی بتی -اصتدادی و فضایی -اجتماعی 

مواجه کترده استت. تعریتف مجتدد استتخوان بنتدی 

دار آن، تتتدوین شتتهری، تعیتتین عناصتتر اصتتلی و پایتت

عناصر تبعتی و د ر تون شتونده آن و بته یتک معنتا 

تدوین ساختار اصلی شهر، چه کهن و چته جدیتد در 

 ،1915دستتتور کتتار ایتتن دیتتد اه صتترار دارد )حبیبتتی، 

(. ساختار مدل نظری پ وهش بتدین صتورت 51ص.

های بازآفرینی پایتدار بته تفکیتک از است که شاخص

، صتانون شتفافیت ی، مشتارکت،اجتمتاع یهسرماجمله 

ی، رضتتایتمندی و... در شتتهر نشتتا  اجتمتتاعمتتداری، 

 (.1 ردند )شکل همدان بررسی می
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 (1911های پژوهش، یافته)مأخذ:  مدل مفهومی پژوهش .9شکل 

 

 

 

ریزی: ظهور برنامههای های توسعه و بازآفرینی شهری به موازات تئوریسیر تحول رهیافت .1شکل 

 1910هودسنی،رهیافت بازآفرینی شهری. 

0591 0591 0591 0591 0551 0111 

سير تحول مدل     

 همکارانه

 ريزي تبادليبرنامه

 ايريزي مذاکرهبرنامه

 ريزي ارتباطيبرنامه

مدل جنبش  ريزي وکالتيبرنامه

 اجتماعي

 افزاريزي اندکبرنامه مدل تأثير سياسي

سير تحول مدل فني 

 بوروکراتيک

ريزي جامع برنامه

 عقلايي

 ريزي اجرا محوربرنامه

 ريزي راهبرديبرنامه

در پاسخ به 

ريزي جامع برنامه

 عقلايي

 بازسازي )با غلبه کالبدي( 

 سازيباززنده        

 نوسازي شهري 

 توسعه مجدد 

 بازآفريني شهري 
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 تحقیقشناسی روش. 9

 روش تحقیق .1. 9

 -پ وهش حاضر بر اسا  روا تحلیق اکتشتافی

طریق کستب  سههای مورد نیاز به داده کاربردی است.

 شده است: 

 یتتری از استتناد رستتمی فرادستتت شتتهر بهتتره -1

منتابع  همدان و محتدوده مطالعتاتی و دیگتر استناد و

 مرتبط

مشتتاهده و پرسشتتگری از ستتاکنان محلتتات  -1

حجتم نمونته بتا  نیتیتع یبترا :محدوده مرکزی شهر

 یاجتمتاع -یجامعه از لحا  اصتدتاد یتوجه به همگن

 یاز فرمول کوکران استتفاده و تعتداد نمونته لتازم بترا

 روا نمونته نفتر محاستبه شتد. 914منطلته  شیمایپ

 بوده است.ساده  یتدادفنیز بدورت  یر ی
 

(1) 

   
 یبترا)ددتان خمت بتا حجم نمونته مدتاحبه -9

برابتر بتا  ،مدل دلفیبر اسا   (شرانیپ یهاروینتحلیل 

 رانتتد 9 در ینفتتر 1و  4  تتروه 1نفتتر در صالتتب  15

 یبترا در واصتع .( 443.، ص1332، 1)لنتدتا  باشتدیم

بعتد از  داریتپا ینیدر بازآفر شرانیپ یروهاین ییشناسا

 یاستتفاده شتد. دلفت یاز روا دلفت یمطالعات اسناد

 انیتم یذهنت یتیبته همگرا یابیجهتت دستت یندیفرآ

 ،یکارشناستتان صتتاحب نظتتر استتت. در مطالعتته دلفتت

                                                      

1. Landeta 

و  یصورت  رفته طراحت یهاز برداشتا یاپرسشنامه

آنهتا جمتع  یهابه کارشناسان ارسال شد. سپس پاسخ

هتتا همتتراه بتتا و خلاصتته شتتد و خلاصتته پاستتخ یآور

از کارشناسان باز شت داده شتد  کیبه هر  حاتیتوض

 یرهتایدربتاره متغ یاتفتاق نظتر کلت کیتتا سرانجام 

 شترانیپ یروین 13 یبرا نیبنابرا رفت؛یانجام پذ قیتحل

 یروهتاین یابیتعوامل، بته منظتور ارز نیبدست آمد. ا

 یمختلفت یهتاتیدر وضع داریپا ینیدر بازآفر شرانیپ

 یبترا ،یاحتمتال یهتاتیوضع نیصابل تدور هستند. ا

هستتند.  تیتبا اهم اریبس یزیرشهر از نظر برنامه ندهیآ

-نظرات نمونته افتیدر یبرا یامنظور پرسشنامه نیبد

همچتون  ل،یتعوامتل دخ یتمامشد.  هیته یآمار یها

 کیتو بته صتورت  دهیتهتم تنبا عناصتر در یستمیس

عوامتل  نیو ارتباطات ا شودیساختار، در نظر  رفته م

باهم مورد ستنجش صترار  رفتته و عوامتل برتتر کته 

 نیتا شتود،یدارنتد استتخرام مت یشتتریب یر ذاریتیق

 ینیو توستعه بتازآفر یزیترعوامل برتر جهتت برنامته

 یهتتا جامعت شتوندیامعه به کار  رفته متدر ج داریپا

بته اهتداف  لیتبلنتد جهتت ن ی تام یبه سو یشهر

 توسعه  ام بردارد.

های بکار رفتته در پت وهش شتامل تکنیتک روا

 یرتبته بنتدمعیاره الکترفازی جهت   یری چندتدمیم

ی و همچنتین روا  انه بختش مرکتزشش یهاصطاع

نترم افتزار آینده پ وهی سناریونویستی بتا استتفاده از 

 یرو شیپت یهتاندهیبه آ یابیدست یبراویزارد  سناریو

 باشد.می همدان یبخش مرکز
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 . معرفی محدوده مورد مطالعه9. 9

 ی مرکتزیمحتدودهصلمرو مکانی پ وهش حاضر، 

صسمت مرکتزی  باشد.همدان می ر( شهیمیصد )بخش

 نیتشتهر در ا یمیشهر همدان شامل بازار و بخش صد

 نیهکتتار کتوچکتر 449با مساحت  و دارد منطله صرار

 (.113.ص ،1911)فریتادر ،  باشتدیمنطله شتهر مت

شهر همتدان بته صتورت نتامنظم و بتا  مرکزیبخش 

هتای بعتد از در محدوده اام ،باشد یم معابر کم عر 

نلتا   یشتود و در برختیشهر منظم مت مرکزی حلله

 ایتن محتدوده بتا استت. افتتهیتوسعه  یشطرنج کاملاً

مرکز شهر و وجتود ارتباطتات صتوی بتا  صرار یری در

شعاعی، بستیاری از  مناطق اطراف به واسطه محورهای

عناصر واجد ارزا تاریخی و عملکتردی شتهر را در 

 .(9)شکل  است خود جای داده

 

 
 (1911های پژوهش، مأخذ: )یافته و موقعیت محدوده مرکزی شهر همدان ییفضا یماتتقس .9کل ش

 

 پژوهشهای تهفیا. 9

 یبترا شتد  فتته قیتتحل روا در که یهمانطور

-محلتق پرسشتنامه از ازیتن متورد اطلاعات ی ردآور

 لهیبوست ازین مورد اطلاعات. است شده استفاده ساخته،

 ابتتدا در. است شده هیته نظر مورد منطله در پرسشنامه

 ستوالات یبرا انیپاسخگو از حاصل یهاافتهی ارائه به

با بهره  یتری از  یفیتوصی هاآماره اسا  بر و قیتحل

 روا الکتر فازی اصدام شده است.

یددار در پا ینیبازآفر یهاشاخصارزیابی . 1. 9

 الکتر فازی روشبا  همدان یبخش مرکز

-در این مرحله ابتدا اسناد و منابع موجود کتابخانته

هتا و ای مورد مطالعه صرار  رفته و از طریتق برداشتت

ش مرکتزی مشاهدات میدانی، وضتعیت موجتود بخت

شهر همدان به لحا  فرسود ی به دست خواهد آمتد. 

 فازی استفاده شتده استت. الکتر روا در این راستا از

 یتابیهتا و ارزینتهو تعداد  ز هایاربا توجه به تعداد مع

 یمتدتم یسمختلف، ماتر یارهایمع یها براینههمه  ز
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 :شده است یلتشتک ،1جتدول به صتورت  انه  2 هایصطاع یبرا
 

 عوامل موثر در بازآفرینی پایدار همدان .1ولجد

 منبع عوامل خرد عوامل کلان

 اجتماعی

 میزان مشارکت ساکنین
، پوراحمد و 1914، شفیعی دستجردی و همکاران، 1915ایزدی و همکاران، 

 1914، بناری، 1915همکاران، 

 1914، بناری، 1914ساسان پور و همکاران،  میزان تعلق مکانی

 1911، موحد و همکاران، 1915حیدری،  نرخ سواد

 1914، بناری، 1915، پوراحمد و همکاران، 1911موحد و همکاران،  میزان امنیت

 متوسط بعد خانوار
، موحد و 1913، شریف زاد ان و همکاران، 1911احدن اد و همکاران، 

 1911همکاران، 

 1914وندزاده و همکاران، ، بیران1913شریف زاد ان و همکاران،  تراکم خالص جمعیتی

 1912پوراحمد و همکاران،  میزان سرمایه اجتماعی

 1911صباغی،  نرخ تکفل

 1911فیضی و اسدپور،  میزان تعاملات اجتماعی

 اصتدادی

 1912عزیزن اد و کمیجانی،  تغییر نرخ ارز

 1911عندلیب و همکاران،  نرخ فعالیت )اشتغال و بیکاری(

 1912پوراحمد و همکاران،  هیانهمیزان درآمد ما

 1912حنایی و موسوی،  میزان سرمایه  ذاری دولتی و بخش خدوصی

 1912ساسان پور و همکاران،  میزان تسهیلات بانکی

 1914طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده همدان،  صیمت واحد مسکونی

 کالبدی

 1911موحد و همکاران،  کیفیت مدالح ساختمانی

 1911صباغی،  ن دسترسی به خدمات عمومیمیزا

 1911صباغی،  میزان صدمت ابنیه

زیست 

 محیطی

 میزان دفع آب سطحی
، طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده 1914ساسان پور و همکاران، 

 1914همدان، 

 میزان آلود ی محیط
، 1913، زنگی آبادی و همکاران، 1914شفیعی دستجردی و همکاران، 

 1912و همکاران،  ساسان پور

 1912، شبانی و ایزدی، 1914شفیعی دستجردی و همکاران،  نازیبایی محیطی

 1912ساسان پور و همکاران،  درصد فضای سبز

 1912پوراحمد و همکاران،  میزان رضایت از دفع زباله

 1912پوراحمد و همکاران،  مدیریت سیستم فاضلاب

 (1911های پ وهش، میخذ: )یافته
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 همدان شهر مرکزی رینگ در شهری بازآفرینی هایشاخص های ارزیابیشاخص .9دول ج

 بعد
وزن شاخص بر اساس 

 آنتروپی شانون
 1قطاع  5قطاع  0قطاع  9قطاع  9قطاع  1قطاع  شاخص

 اجتماعی

 51/11 29/11 5/19 22/11 2/12 41/41 نرخ سواد 315/3

 24/9 91/9 11/9 24/9 94/9 51/9 متوسط بعد خانوار 313/3

 2/1 11/9 15/9 4/1 5/9 9/9 میزان سرمایه اجتماعی 332/3

341/3 
سهم مفاسد اجتماعی )اعتیاد، 

 سرصت، فحشا و ...(
1/94 5/43 4/94 9/15 2/11 2/11 

 44/1 29/9 43/9 51/1 15/9 41/9 نشا  اجتماعی 314/3

 14/1 45/9 21/9 14/1 91/9 1/9 میزان مشارکت ساکنین 314/3

 92/1 15/1 25/9 11/9 19/4 34/9 میزان تعلق مکانی 315/3

 29/9 9 13/9 14/1 11/1 99/1 میزان امنیت 313/3

 اصتدادی

 11/1 41/1 23/1 9/1 44/1 11/1 وضعیت اشتغال 143/3

 11/1 41/1 11/1 11/9 9/9 21/1 میزان هزینه ماهیانه خانوارها 313/3

313/3 
دولتی و  میزان سرمایه  ذاری

 بخش خدوصی
44/1 11/1 19/1 42/1 11/9 35/9 

 11/1 53/1 12/9 94/1 44/9 99/9 میزان تسهیلات بانکی 312/3

 4/9 19/9 42/9 14/9 14/1 94/1 صیمت واحد مسکونی 311/3

 کالبدی

311/3 
میزان دسترسی به خدمات 

 عمومی
91/1 94/9 14/9 42/9 24/9 21/1 

 911 991 491 523 991 441 نیتراکم خالص مسکو 311/3

 99/1 31/9 12/1 14/1 51/1 14/1 کیفیت مدالح ساختمانی 311/3

 41/9 44/9 21/9 55/9 94/4 1/4 میزان صدمت ابنیه 334/3

 -مدیریتی

 نهادی

332/3 
میزان رضایت از مدیریت 

 شهری
14/9 91/9 29/1 9 44/1 11/9 

 92/9 11/1 43/1 11/1 14/9 11/9 وضعیت حمایت شهرداری 311/3

332/3 
وضعیت شفافیت اطلاعات و 

 نبود پنهان کاری
92/1 14/1 45/1 1 99/1 35/1 

311/3 
تمرکززدایی و تفویض 

 اختیارات به نهادهای محلی
11/9 9 14/1 41/1 21/1 34/9 

314/3 
مداری  وضعیت صانون

 )حاکمیت صانون(
14/1 11/1 11/1 14/1 41/1 14/1 

زیست 

 محیطی

 3 15/3 13/3 31/3 39/3 92/3 سرانه فضای سبز 3515

 24/9 14/1 91/9 51/9 31/4 44/9 میزان آلود ی محیط 331/3

 92/1 14/1 21/9 11/9 42/1 14/1 پاکیز ی و نظافت محله 314/3

331/3 
رضایت از شیوه جمع آوری و 

 دفن زباله
44/1 91/1 45/1 19/9 11/1 11/9 
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 بعد
وزن شاخص بر اساس 

 آنتروپی شانون
 1قطاع  5قطاع  0قطاع  9قطاع  9قطاع  1قطاع  شاخص

 19/1 11/1 14/9 44/1 11/1 94/9 بازیافت وضعیت پسماند و 311/3

 (1911های پ وهش، میخذ: )یافته

 

 هافازی سازی داده. 1. 1. 9

 بتتازآفرینیدصیتتق وضتتعیت  تعریتتفدر راستتتای 

، در  ام نخستت همدان شهر مرکزی بخش در شهری

بایست جهتت انجتام محاستبات بته های اولیه میداده

عیارهتای متورد ارصامی فازی مبدل  ردنتد. بنتابراین م

نظر، ابتدا به شاخص های بی ملیتا  تبتدیل شتده و 

هتای سپس ارصام به دست آمتده بته صتورت تحدیتد

لازم به ذکتر استت کته در ایتن .  ردندآماری بیان می

مطالعه از میان انواع مختلف ارصام فازی، نوع مثلثی بته 

هتا، ستازی دادهپتس از فتازی. کار  رفته شتده استت

. در ایتن شتودانجام متی س تدمیمنرمال سازی ماتری

سازی برای معیارهای مثبت و منفی صتورت  ام نرمال

 (.1339، 1و دومونت  1)تیل  یرد می

 ها ن شاخصوزتعیین  . 9. 1. 9

های مورد استفاده در هر پت وهش شاخص معمولاً

از اهمیتت یکستانی برختوردار نیستتند. از همتین رو، 

ن بتتردن ستتازی شتتاخص هتتا و از میتتایکستتانبتترای 

ی وزنی آنها امری ضتروری استت. ها، محاسبهتفاوت

هتای متعتددی هتا، رواجهت وزن دهتی شتاخص

 "آنتروپتی شتانون"از پت وهش وجود دارد که در این 

متاتریس تدتمیم وزن دار از ضترب . استفاده  ردیتد

                                                      

1. Tille 

2. Dumont 

ماتریس تدتمیم بتی ملیتا  شتده در متاتریس وزن 

 آید.معیارها به دست می

 ماتریس بی مقیاس شدهیی فازی زدا. 9. 1. 9

 بایتدجهت تبدیل اعداد فازی به اعتداد غیرفتازی 

فازی زدایی )دی فتازی(  شود وماتریس فازی تشکیل 

از:  دیگتر روا الکتتر فتازی عبارتنتدمراحتل   تردد.

و  یرهتامتغ ینستبت بته تمتام ینه ها ز یتمام یابیارز

تشتکیل ، هماهنت نا های هماهنت  ویسماتر یلتشک

، تشکیل ماتریس بتولین مختالف، موافق ماتریس بولین

 .رتبه بندی نهایی  زینه هاو  تشکیل ماتریس نهایی

هتا را ماتریس تسلط نهایی ترجیحات جزیی  زینه

ای باید انتخاب شود که بیشتتر از آن کند.  زینهبیان می

-که مغلوب شود، تسلط داشته باشد و از این نظر متی

هتای ر استا  دادهتوان  زینه ها را رتبه بندی کرد. بت

شتتاخص بتتازآفرینی  14جمتتع آوری شتتده در صالتتب 

هتا محاستبه  ردیتد. نتتایج شهری، ضرایب شتاخص

محاسبات نشان دهنده ی نوستان ضترایب صطتاع هتا 

 .(9)جدول  است
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 ی و رتبه نهاییرگیچ تعداد محاسبه .9جدول 
 رتبه چیرگی تعداد نتیجه

 1 5 1صطاع

 4 1 1صطاع

 5 1 9صطاع

 9 9 4صطاع

 1 4 5صطاع

 2 3 2صطاع

 (1911های پ وهش، میخذ: )یافته

 

های شش  انه بختش بندی صطاعبدین ترتیب رتبه

مرکزی همدان از منظر بازآفرینی شهری پایدار بدستت 

آمد. بطوریکته صطتاع اول، پتنجم و چهتارم وضتعیت 

های بازآفرینی پایتدار بته ختود بهتری از نظر شاخص

د. در واصتع نتتوعی تفتاوت بتتارز در انتتاختدتاص داده

 ینیبتازآفر یهتاشتاخصها از نظتر کسب امتیاز صطاع

یدار به چشم می خورد. شرق و غرب حلله مرکتزی پا

شهر همدان، وضعیت نامطلوبی دارد و نیازمنتد توجته 

 باشتد.بیشتر مدیران و برنامه ریزان شهری همدان متی

بهتتری هایی که رتبه بر اسا  نتایج بدست آمده، صطاع

بته بهتتر  یدسترس بالا، تیامن زانیماند از بدست آورده

 یمفاستتد اجتمتتاعکمتتتر از ستتهم  ی،ختتدمات عمتتوم

 سترانهمناسب تر،  اشتغال ،سرصت، فحشا و ...( اد،ی)اعت

ی کمتری برختوردار طیمح یآلود و  سبز یفضا بیشتر

 .(4)شکل  باشندمی

 

 

 
 (1911های پژوهش، ( مأخذ: )یافته همدان یدر بخش مرکز ریداپا ینیبازآفر یهاشاخص. رتبه بندی 0شکل 
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سناریوسددازی جهددت توسددعه بددازآفرینی . 9. 9

 پایدار در بخش مرکزی همدان 

 ینیوضتع موجتود بتازآفر لیو تحل یپس از بررس

بختش  یروشیپت یهتادهآینتبه  یابیدست یبرا ،داریپا

 یستیونویسنار یپ وهت نتدهآیهمدان از روا  یمرکز

 نیتتر یدیتکل دیشتا یوسازیسنارت. شده اس استفاده

-نتدهیآ توانتدیاست که م یپ وه ندهیآ یروا شناس

هتا ستازمان یهاندهیکه جهت انعکا  آ یمحتمل یها

ی انتد را مدلستازافتتهیساختار  یاجتماع یهاستمیو س

 (.145.، ص1912، بابتاییو ،حتاتمی  ساسان پور) کند

ای آینتده ههدف سناریو کشف، ایجاد و آزمون محیط

، 1912، مظتاهری و کتتافی) جتایگزین ستاز ار استت

ستتناریو بالتتا بتتردن  یدر واصتتع هتتدف اصتتل (.12.ص

 نتانیها در شرایط عدم اطمیریزبرنامه تیفیو ک یکارای

لطتف و ،اجتزا  شتکوهی )رهنمتا  باشتد یدر آینده م

از پت وهش،  صسمتلذا در این (. 25.، ص1911، اللهی

از طریتق مدتاحبه بتا عوامل پیشران استتخرام شتده 

هتای محتورریزی و مدیران شتهری، متخددان برنامه

اصلی مؤقر بر متدیریت بهینته و سناریوستازی جهتت 

باشد. ایتن عوامتل، بازآفرینی بخش مرکزی همدان می

هتای محتمتل و سناریوستازی جهت تدوین وضعیت

 باشند.میضروری 

 یمبندابدر هدای محتمدل تدوین وضعیت . 1. 9. 9

   شرانیپ یروهایو ن یدیعوامل کل

کلیتدی و بتر مبنتای عوامتل  ونویسیجهت سناری

های محتمتل پیشران، نیاز به تعریف وضعیتنیروهای 

برای آینده بازآفرینی پایدار در بخش مرکتزی همتدان 

باشتد. تحلیتل دصیتق شترایط پتیش رو و تعریتف می

های احتمالی لازمه اصتلی تتدوین ستناریوها وضعیت

های محتمتل بترای هتر یتاست. جهت تعریف وضع

، از طریتق پیشترانکلیتدی و نیروهتای عوامل یک از 

 متخددان شده است. از نظرسنجی ،روا دلفی

 
 جهت بازآفرینی پایدار در بخش مرکزی همدان کلیدیهای محتمل عوامل وضعیت .0جدول

 وضعیت های محتمل عوامل کلیدی اختصاری نام

A  حکمروایی خوب شهریعملکرد 

A1 حکمروایی خوب شهری عملکرد بودن مطلوب 

A2  حکمروایی خوب شهریعملکرد  نبود 

A3 حکمروایی خوب شهری عملکرد نامطلوب بودن 

B ترویج و بسط تاب آوری شهری 

B1  شهری مطلوب تاب آوری 

B2 عدم وجود تاب آوری شهری 

B3 تاب آوری شهری نامطلوب 

C بهبود تیسیسات زیرساختی 

C1 ریزی سیستمی و یکپارچه برای توسعة تاسیسات هبرنام

 زیرساختی

C2 نوسازی و بهبود تاسیسات زیرساختی 

C3 فرسود ی و تضعیف تدریجی تاسیسات زیرساختی 

D 
تدویب و تزریق به موصع بودجه 

 واعتبارات

D1 استان یهافزایش سهم بازآفرینی پایدار از بودج 

D2 تخدیص اعتبارات برطرف کردن موانع اداری در 
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 وضعیت های محتمل عوامل کلیدی اختصاری نام

 D3تخدیص اعتبارات لازم کاهش 

E 
بهبود تکنولوژی های ساخت سریع، 

 ارزان و ملاوم

E1 های ساخت ارزان و ملاومافزایش تکنولوژی 

E2 ادامه روند فعلی 

E3 های ساخت ارزان و ملاومکاهش تکنولوژی 

F تضمین امنیت سکونت در بافت 

F1 ارتلا  امنیت 

F2 ه وضعیت نامطلوب فعلیادام 

F3 کاهش امنیت 

G 
های محلی جهت برپایی تشکل

 مشارکت

G1 تلویت مشارکت محلی 

G2 عدم برپایی تشکل های محلی 

G3 تضعیف مشارکت محلی 

H ارتلا  سرمایه اجتماعی 

H1  سرمایه اجتماعی مطلوب 

H2 ادامه وضع فعلی 

H3 سرمایه اجتماعی نامطلوب 

I 
د ظرفیت جهت افزایش درآمد ایجا

 ساکنین

I1 زایی تزریق درآمد پایدار از طریق اشتغال 

I2 ادامه وضعیت فعلی و پایین بودن درآمد 

I3 نبود اشتغال و قبات میزان درآمد 

J 
 یها هیحفاظت از منابع و سرما

 یعیطب

J1 یعیطب یهاهیحفاظت مطلوب از منابع و سرما 

J2 یعیطب یهاهیع و سرماعدم حفاظت از مناب 

J3 یعیطب یهاهیحفاظت نامطلوب از منابع و سرما 

 (1911های پ وهش، میخذ: )یافته
 

های احتمدالی در تهیه و تحلیل سبد سناریو .9. 9. 9

 آینده

وضعیت  93در این مرحله از فرآیند انجام پ وهش

پیشران طراحی  ردیده استت.  نیروی 13محتمل برای 

بتر استا  میتزان  نیروهای محتمل هر تعداد وضعیت

حالت در نظر  رفتته شتده استت.  9پیچید ی شرایط 

، 93*93ها و تهیه ماتریس متلتاطع با طراحی وضعیت

همانند مرحله صبتل در تعیتین عوامتل کلیتدی،  مجدداً

ای تهیه و در اختیار متخددان صرار  رفتت. پرسشنامه

 ا تر هتر یتک از"متخددین با طرح این سدوال کته 

 انه اتفاق بیفتد چه تیقیری بر وصتوع  93های وضعیت

بته  "ها خواهد داشتت؟و یا عدم وصوع سایر وضعیت

، -9تتا  9تکمیل پرسشنامه بر استا  وزن دهتی بتین 

میزان تیقیر ذاری هر کدام از وضتعیتها را بتر سیستتم 

مشخص کردنتد. متخددتین شتامل مستدولین امتور 

و جمعی از شهری )شهرداری و شورای شهر( همدان 

انتد. بتا استتفاده از اساتید متخدص در این زمینه بوده

هتای محتمتل هایی که متخددتان بته وضتعیتوزن

ویتزارد فتتراهم  افتزار ستناریوانتد، استتفاده از نترمداده

با توجه به وسعت ماتریس و ابعاد آن به انتدازه .  ردید

هتتای وارد شتتده پرسشتتنامه استتا  دادهرا بتتر 93*93

 های زیر را استخرام نمود:اد سناریوتحلیل و تعد

 سناریو  1های بسیار صوی: سناریو -
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های با ساز اری بالتا )ستناریوهای بتاور سناریو -

 مورد 11کردنی(: 

 سناریو 141های ضعیف: سناریو -

 های قویتحلیل سناریو .9. 9. 9

 1دهتد کته هتای صتوی نشتان متیبررسی سناریو

و احتمال وصوع بیشتر وجتود سناریو با امتیاز بسیار بالا 

کننتده و دارد که از میان آنها یک سناریو شرایط امیدوار

مطلوب، یک ستناریوی دیگتر شترایط بحرانتی بترای 

 دهد.بخش مرکزی همدان نشان می

 

 های قوی در نرم افزار سناریو ویزاردبررسی وضعیت سناریو .5جدول 
Scenario NO. 1  

Consistency value: 12  

Total impact   score: 209   

A. عملکرد حکمروایی خوب شهری                                    : -A1.مطلبوب بودن عملکرد حکمروایی خوب شهری 

B.  تاب آوری شهری                                                      : B1. تاب آوری شهری مطلوب 

C.   تاسیسات زیر ساختی                                                 : -C1 .برنامه ریزی سیستمی و یکپارچه برای توسعه 

D.  تزریق به موصع بودجه و اعتبارات                                    : -D1. افزایش سهم بازآفرینی پایدار 

E.  تکنولوژی های ساخت سریع و ارزان                               : -E1. افزایش تکنولوژی های ساخت ارزان و ملاوم 

F.    تضمین امنیت سکونت در بافت                                    : -F1.   ارتلا  امنیت 

G.  تشکل های محلی جهت مشارکت                                    : -G1. تلویت مشارکت محلی 

H.  سرمایه اجتماعی : -H1.                                                       سرمایه اجتماعی مطلوب 

I.  ظرفیت جهت افزایش درآمد ساکنین                                  : -I1. تزریق درآمد پایدار از طریق اشتغال زایی 

J.  حفاظت از منابع و سرمایه های طبیعی                                : -J1. حفاظت مطلوب از منابع و سرمایه طبیعی 

Scenario NO.2  

Consistency value: 6   

Total impact   score: 209   

A. عملکرد حکمروایی خوب شهری                                    : -A3. نامطلوب بودن حکمروایی خوب شهری 

B.  تاب آوری شهری                                                    B3. -: تاب آوری شهری نامطلوب 

.C  زیرساختیتاسیسات                                                      : -C3. فرسود ی و تضعیف تدریجی تاسیسات 

D. تزریق به موصع بودجه و اعتبارات                                   : -D3.   رات لازمکاهش تخدیص اعتبا  

E. تکنولوژی ساخت سریع، ارزان                                       :  -E3. کاهش تکنولوژی های ساخت ارزان و ملاوم 

F.  تضمین امنیت سکونت در بافت                                     F3. - : کاهش امنیت 

G. تشکل های مردمی جهت مشارکت                                    : -G3. تضعیف مشارکت محلی 

H. سرمایه اجتماعی                                                      : -H3.     سرمایه اجتماعی نامطلوب 

I. ظرفیت جهت افزایش درآمد ساکنین                                   : -I3. نبود اشتغال وقبات میزان درآمد 

J.  ظت از منابع و سرمایه های طبیعیحفا                                 : -J3. حفاظت نامطلوب از منابع و سرمایه های طبیعی 

 (1911های پ وهش، میخذ: )یافته
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های صتوی در ستناریو اول تمتام با توجه به سناریو

-ها مطلوب و در سناریو دوم همته وضتعیتوضعیت

ه در عمتل چنتین های احتمتالی نتامطلوب استت کت

حالت بعید و تلریبا غیر ممکن است و به همین دلیتل 

لتذا از رونتد  ،اعتماد به این ستناریوها عللتانی نیستت

شتود. ستناریو اول و ستناریو تحلیل کنار  ذاشته متی

دوم بیشترین وزن را نسبت به سایر سناریوها دارند. بتا 

های صتوی، ستناریو دوم احتمتال توجه به وزن سناریو

دهد و حکایت از بتازآفرینی بیشتری را نشان می وصوع

 یدار در سطح بحرانی دارد.پا
 

 های قوی طیف رنگی و میزان مطلوبیت سناریو .1جدول 

 
 (1911های پ وهش، میخذ: )یافته

 

 انته، حتاکی از  11های اولیه ستناریوهای بررسی

های نامطلوب بر وضعیت سیطره نسبی تعداد وضعیت

غیر از چند سناریوی محتدود کته  های مطلوب است.

های مطلتوب و رو بته پیشترفت دارنتد، بلیته وی  ی

سناریوها آینده مطلوب را در ذهن متبتادر نمتی کننتد. 

آنچه مهم است اینکه، بخش مرکزی برای رستیدن بته 

انداز و تحلتق میموریتت هتای ختود در اهداف چشم

هتای بستیار مهمتی روبترو آینده پیش رو، بتا چتالش

ود که توجه به احتمال وصوع و آمتاد ی بترای خواهد ب

آنها، لازم و ضروری است. این رویکرد به آینده، خطر 
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انحراف از مستیر درستت را کتاهش خواهتد داد. بته 

های احتمالی در بخش مرکزی، منظور تحلیل وضعیت

به تحلیل هر یک از سناریوهای محتمل بخش مرکزی 

 شود.پرداخته می

فحه ستناریو معتروف که به ماتریس صت 2جدول 

های ممکن را به وضتوح بته تفکیتک است، وضعیت

دهتد. بته منظتور نشان متی پیشرانهای نیروسناریو و 

تسهیل در  شترایط صتفحه ستناریو و وزن شترایط 

-مطلوب و نامطلوب، این صفحه بر استا  وضتعیت

وضعیت تلستیم شتد. بترای  9های عوامل کلیدی، به 

که بته هتر یتک از ها بر اسا  امتیازی در  وضعیت

داده شتده استت، نستبت بته  -9تا  9وضعیت ها بین 

ها اصتدام  ردیتد تتا جایگزینی اعداد به جای وضعیت

زمینه در  کمی از صفحه سناریوها نیز فتراهم شتود. 

در  کیفی از صفحه ستناریوها، از طریتق جتایگزینی 

ها با طیفی از عناوین مطلوبیت تا بحتران نیتز وضعیت

توانتد وضتعیت و جایگتاه بختش فراهم شد کته متی

، بته نیروی پیشترانمرکزی را به تفکیک سناریو و هر 

-متیستفانه وضتعیت. طور روشن و شفاف نشان دهتد

ای از های بحرانی یا در آستتانه بحتران، بختش عمتده

صتتفحه ستتناریوها را بتته ختتود اختدتتاص داده و 

های مطلوب، تنها بخش انتدکی از صتفحه را وضعیت

 شوند.شامل می

 

 وضعیت هر یک از عوامل به تفکیک سناریوها و طیف سه گانۀ مطلوب تا بحران .7جدول 

 سناریو/ پیشران

عملکرد 

ی یحکمروا

خوب 

 شهری

تاب 

آوری 

 شهری

تأسیسات 

 زیرساختی

تزریق به 

موقع 

بودجه 

 واعتبارات

 تکنولوژی

ساخت 

سریع، 

 ارزان

تضمین 

امنیت 

سکونت 

در 

 بافت

تشکل 

های 

محلی 

جهت 

 مشارکت

رمایه س

 اجتماعی

ظرفیت 

جهت 

افزایش 

درآمد 

 ساکنین

حفاظت از 

منابع و 

-هیسرما

 یها

 یعیطب

 ایستا ایستا بحرانی بحرانی مطلوب مطلوب ایستا ایستا مطلوب ایستا سناریوی اول

 ایستا بحرانی بحرانی ایستا مطلوب مطلوب ایستا ایستا مطلوب ایستا سناریوی دوم

 ایستا بحرانی بحرانی بحرانی مطلوب مطلوب ایستا انیبحر مطلوب ایستا سناریوی سوم

 ایستا بحرانی بحرانی بحرانی مطلوب مطلوب ایستا ایستا مطلوب ایستا سناریوی چهارم

 ایستا بحرانی بحرانی بحرانی مطلوب ایستا ایستا ایستا مطلوب مطلوب سناریوی پنجم

 بحرانی ایستا بحرانی ستاای مطلوب مطلوب ایستا ایستا مطلوب بحرانی سناریوی ششم

 بحرانی ایستا بحرانی بحرانی مطلوب مطلوب مطلوب ایستا مطلوب ایستا سناریوی هفتم

 بحرانی ایستا بحرانی بحرانی مطلوب مطلوب ایستا مطلوب مطلوب بحرانی سناریوی هشتم

 بحرانی بحرانی بحرانی بحرانی مطلوب ایستا مطلوب ایستا مطلوب بحرانی سناریوی نهم

 بحرانی بحرانی بحرانی ایستا ایستا مطلوب ایستا مطلوب مطلوب بحرانی سناریوی دهم

 بحرانی بحرانی بحرانی بحرانی مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب ایستا سناریوی یازدهم

 بحرانی بحرانی بحرانی بحرانی بحرانی بحرانی مطلوب ایستا مطلوب بحرانی سناریوی دوازدهم

 (1911های پ وهش، میخذ: )یافته
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وضعیت حاکم بر صتفحه ستناریو  113از مجموع 

 92522وضتعیت بحرانتی معتادل  44بر اسا  تعداد، 

 93519وضعیت در حالتت ایستتا، معتادل  94درصد، 

درصتد در حالتت  9155حالتت، معتادل  91درصد و 

دهتد اکثتر مطلوب صرار دارند. این وضعیت نشان متی

ریو در حالتتت هتتای موجتتود در صتتفحة ستتناحالتتت

بحرانی صترار دارنتد و پتس از آن حالتت ایستتا و در 

نهایت، حالتت مطلتوب کمتترین میتزان را بته ختود 

 اختداص داده است.

 

 
 نسبت وضعیت های احتمالی بخش مرکزی همدان در آینده به تفکیک سناریو. 5شکل 

 (1911های پ وهش، میخذ: )یافته

 

آنها را به سته  توانبا توجه به صرابت سناریوها، می

 روه تلسیم کرد که هر یک از  روه هتا شتامل چنتد 

های تلریبا مشتر  با تفتاوت کتم در سناریو با وی  ی

باشند. عامل اصلی می 13یک یا چند وضعیت از میان 

 این  روه ها به شرح زیرند:

 (4و  1، 1های: های مطلوب )شامل سناریوسناریو -

و  2، 5، 4هتای: یوهای ایستتا )شتامل ستنارسناریو -

11) 

 13، 1، 1، 9هتای: های بحران )شامل سناریوسناریو -

 (11و 
 

 گانه 9اساس طیف ها به تفکیک هر سناریو برضرایب، تعداد و درصد هریک از وضعیت .1جدول 

 سناریو/ وضعیت
 کل امتیاز ضرایب وضعیت ها ها به تفکیک تعداد وضعیت

  -9 1 9 بحرانی ایستا مطلوب

 11 6- 5 9 2 5 3 ناریوی اولس

 11 6- 5 9 2 5 3 سناریوی دوم

 3 12- 3 9 4 3 3 سناریوی سوم
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 سناریو/ وضعیت
 کل امتیاز ضرایب وضعیت ها ها به تفکیک تعداد وضعیت

  -9 1 9 بحرانی ایستا مطلوب

 4 9- 4 9 3 4 3 سناریوی چهارم

 4 9- 4 9 3 4 3 سناریوی پنجم

 4 9- 4 9 3 4 3 سناریوی ششم

 2 9- 3 12 3 3 4 سناریوی هفتم

 1 12- 2 12 4 2 4 سناریوی هشتم

-4 15- 2 9 5 2 3 سناریوی نهم  

 3 12- 3 9 4 3 3 سناریوی دهم

 4 12- 1 15 4 1 5 سناریوی یازدهم

-14 21- 1 6 7 1 2 سناریوی دوازدهم  

 (1911های پ وهش، میخذ: )یافته
 

روی بختش سناریوی باور کردنی پیش 11از میان 

ستناریو بتا وضتعیت مطلتوب  9مرکزی همدان تعداد 

را برای توستعه  ایوجود دارد که شرایط امیدوار کننده

ستناریو  4دهد، همچنتین، بازآفرینی در آینده نشان می

ستناریو حالتت بحتران را در آینتده  5حالت ایستتا و 

دهد.  تروه بنتدی ستناریوها بته شترح زیتر نشان می

 است: 

: شرایط مطلوب (هگمتانه) ی گروه اولهاسناریو

آوری شهری، تزریق به موقع بودجه و مبتنی بر تاب

تکنولوژی های سداخت سدریع، ارزان و اعتبارات، 

 تضمین امنیت سکونت در بافت

ان، دی بخش مرکزی شتهر همتهده متدور شدآین

ر وضتتعیت در  تتروه اول دبتتر استتا  ستتناریوی اول 

این  روه شتامل ستناریوهای اول، دوم  مطلوب است.

ترین شترایط ممکتن و هفتم است و بهترین و مطلوب

شتهر همتدان  گاهیجا شود.برای بازآفرینی را شامل می

 تیتموصع کیت ربتازیالونتد، از د یانگاهیم هیدر کوهپا

کشتور  یغرب مهیدر ن تیو راهبردی با اهم یچهارراه

و  خوزستتان جنتوب یهتاداشته است؛ چنان که جاده

( و غترب جانیو آذربا لانیو   نیفار  و شمال )صزو

-ی( و شرق )خراسان( از آنجا انشعاب مترودان انی)م

ختود در مشترق  یهمدان با وضتع مرکتز. شهر افتی

 «تختتیپا» یالوند کوه، ظاهرا بترا یزا ر  با پشتدار

 یمساعد بوده؛ چنتان کته معنتا اریبس نیزم رانیبودن ا

)محل اجتماع مادان( خود  تواه بتر امتر  هگمتانهاسم 

 لیتصبا ینظتام - یاستیس یابیآنجا در تمرکز یکارکرد

 یهتتاالهستتل گتتریعهتتد باستتتان، و د« متتاد»و  «یکاستت»

حتال بته  نیباشد، که هم در ع یحکمران ادوار بعد م

منطلته،  ییو ختوا آب و هتوا یعیسبب مواهب طب

 انیتشتاهان و فرمانروا یغالبا به عنوان تختگاه تابستتان

 ویتد هتر یتاصوت حمتوی متی. شدیم دهیبر ز رانیا

کس که همدان را بازدید کرده، شتکی نتدارد ایتن کته 

تترین و  خرم ترین و خوا آنجا از نیکوترین شهرها،

همتانطور کته جهتانگردان و سزاوارترین آن هاستت. 

دو صفت برجستته همتدان را از  رباز،یاز د رانشناسانیا

بتر  یاند، ما صتفت ستومستوده یخیو تار یعینظر طب

همدان استت.  یو آن همان وجه فرهنگ مییافزا یآن م

با در نظر  رفتن چنتین پیشتینه تتاریخی و فرهنگتی، 
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جتذب،  ییتوانتا، 1413در سال  رکزی همدانبخش م

 یهتتاستتتمیدر س راتییتتبتته تغ ییانطبتتاق و پاستتخگو

تمتام اعتبتارات  نی)تاب آوری( را دارد. همچن یشهر

 ینیشود و امکان بتازآفریم قیتزر یبه موصع و به درست

در  ویستنار نیمتدور شده در ا ندهیوجود دارد. طبق آ

در  ارزانتکنولتتوژی ستتاخت ستتریع، ، از 1413ستتال 

به طتور کلتی  استفاده خواهد شد. یمسکون یهاواحد

و در مجموع، سناریوهای این  تروه مشتخص کننتده 

روی بختتش مرکتتزی حالتتات مثبتتت و مناستتب پتتیش

ار هستتیم. دبازآفرینی پای در نتیجه شاههمدان است. د

ملایسه درصد فراوانی حالتت مطلتوب و بحتران ایتن 

ه وضعیت مناستب دهند روه با  روه های دیگر نشان

 پیش روی بخش مرکزی در این  روه است. 

: روندد تغییدرات (دارینه) سناریوهای گروه دوم

 کند و آرام، حفظ وضع موجود

در این  روه چهار سناریو مشاهده متی شتود کته 

های چهارم، پنجم، ششم و یازدهم استت. ایتن سناریو

 روه از نظر فراوانی، بیشترین تعداد وضعیت ایستتا را 

ر بین سناریوهای دیگر  روه ها به ختود اختدتاص د

داده است. ملایسه درصد فراوانتی حالتت مطلتوب و 

دهنتده بحران این  تروه بتا  تروه هتای دیگتر نشتان

وضعیت تلریبا ایستا پیش روی بخش مرکزی همتدان 

-میزان تفتاوت اقر تذاریدر واصع در این  روه است. 

 تروه  های این  روه تفاوت زیتادی بتا  تروه اول و

 1254/متریص 1325که در سال  یچلب ا یاولسوم دارد. 

 یونتانیکه در زبان  دیکرده،  و داریاز همدان د یلادیم

 رامتونینامند؛ پیم («تختگاه دارا» یعنی« )دارینه»آنجا را 

چته  ستت،ین قیتعم ادیفرا  رفته که ز یشهر را خندص

کنتد؛ چهتار  یامر را جبتران مت نیبلند آنجا ا یباروها

 ستتتون،یصتتم، دروازه ب هازه شتتهر عبارتنتتد از: دروازدرو

در آن  «سایکل» نیو دروازه بغداد؛ چند نیدروازه در ز

« شتاه جهتان» یکیشهر  یها وجود دارد و از عمارت

مشتهور هتم دارد و  یو مزارها« شاه خدابنده» گریو د

استت، کته از ستند و هنتد و  یبازر ان یهمدان شهر

آورنتد. اندیشته یمت یروم و عرب و عجم بتدانجا رو

د ر ونی در بافت صدیمی شهر، بتا احتداث میتادین و 

شوارع بر حسب اصول شهرسازی جدید، هم از بتدو 

م( در آن  1132ق/ 1914انللتتاب مشتتروطه در ایتتران )

نخستتتین کتتار،  .م( 1131ق/ 1914شتتهر پیتتدا شتتد )

و اصتتدام بعتدی هتم تعتتریض و هتا تعتریض خیابتان 

بتازار بتود  هزوین تا راستتها از دروازه صتسطیح کوچه

در زمتتتان ریاستتتت شتتتهرداری . م( 1119ق/ 1991)

کشتتی اصتتولی و فریدالدولتته  لگتتون، اندیشتته نلشتته

کارشناسی در شهرسازی صوت  رفت؛ وی معتلد بتود 

« جدیتد» و« صتدیم»که بترای همتدان بایتد دو نلشته 

بینتی هتای دیگتر هتم بترای تیستیس و داشت، پیش

بود. بر این پایه، در ستال توسعه مدنی و صنعتی نموده 

کتارل »م یک مهند  آلمانی بته نتام  1111ا/ 1934

نلشه یا طرح جامع و جالب شهرسازی نتوین « فریش

همدان را چنین ترسیم کرد، که میدان مرکزی بتا دایتره 

متتر  93متر و شش خیابان به عتر   13ای به شعاع 

درجته( از آن در شتش جهتت  23با فواصل مساوی )

ه؛ تمتتام شتتبکه بنتتدی معتتابر شتتهری و انشتتعاب یافتتت

ارتباطات اصلی به صورت شعاعی و حللوی معطوف 

. بنتابراین تپته هگمتانته در باشتدبه همتان میتدان متی

خیابان اکباتان به دو صستمت و بتازار کهتن شتهر سته 

در ستال  ستناریوی دارینته استا بترصسمت  ردید. 

بترای برصتراری  یصتانونهتای تیتحما، بتدریج 1413
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اصتول و ملتدمات  نیمهمتتر کته از یعموم مشارکت

شتکل خواهتد  شتهری استت ینیدر بتازآفر تیموفل

در نظتر  رفتته  یحلتوص یو برای آن چتارچوب رفت 

زیستت  ،یشود که ابعاد مختلف اصتدادی، اجتمتاعمی

 ،1413در ستتال  .ردیتتبتتر بگ را در کالبتتدی و محیطتتی

 ییو خوداتکتا یضمن اقبتات توانمنتدمدیران شهری 

 شینستبت بته افتزاستاکنین، ختدمات بته  در توسعه

 یمتوقر ی تام هتا آن ها یو توانمندساز داریدرآمد پا

 .بر می دارد

: (عدرا  عجد )همدان نو سناریوهای گروه سوم

شرایط بحرانی و نامطلوب، عدم امکدان بدازآفرینی 

 پایدار

این  روه از ستناریوها وضتعیت بحتران را شتامل 

م، نهم، دهتم و شود و شامل پنج سناریو سوم، هشتمی

شوند. در این  روه عوامل متمتایز کننتده، دوازدهم می

تفاوت در میتزان حالتات مطلتوب و ایستتا و بحتران 

استتت. ایتتن  تتروه از نظتتر فراوانتتی، بیشتتترین تعتتداد 

های دیگر  تروه هتا بته وضعیت بحران را بین سناریو

خود اختدتاص داده استت. ملایسته درصتد فراوانتی 

این  روه با  روه هتای دیگتر حالت مطلوب و بحران 

نشان دهنتده وضتعیت بحتران در پتیش روی بختش 

در این سناریو از شتکوه و مرکزی در این  روه است. 

 عظمت شهر همتدان خبتری نیستت. علیترغم آن کته

 نیشتیپ یپس از شکست دادن فرمتانروا ریکوروا کب

 یرا تختگاه تابستتان آنجا ،اگیهمدان، پدر بزر ش آست

همتدان را  یافسانه ا یهانهی نج یول صرار داد؛ شیخو

 ان،یاز جملتته استتکندر، ستتلوک یدر پتت یفاتحتتان پتت

بته  انیو ستلجوص انییتبو ان،ی(، ساسانانی)پارت انیاشکان

 ازدهمیت/متریستده ششتم ص یهمدان طت. بردند غمای

 سلاجله عتراق عجتم بتود، کته طبعتاً تختیپا یلادیم

 یهتا و بترزن هتایکتو جادیبا ا یمشمول توسعه مدن

با عمارات و معتابر  همراهاحداث صلاع و صدور  د،یجد

. اما آن همته بتر دی رد گریمساجد و ملابر د ینو، دارا

 م و1111ق / 211 یهتا در ستال)اقر تتازا مغولتان 

در حومته  یشتد، ناچتار شتهرک رانیوم(  211/1114

وران ددر  پا رفتت.« همتدان نتو»آنجا بته نتام  یشمال

وار دشتوارترین ادز سلطه مغول به همتدان کته یکتی ا

ان از دم شتهر همتده استت، متردتاریخ ایران زمین بتو

مالیات هتای ستنگین بردند و ی رنج دمشکلات اصتدا

متدور شده  ندهیآ .شدروز به روز بیشتر  ،یران شهردم

، بتتر 1413شتتهر همتتدان در ستتال  یبختتش مرکتتز ی

، از کمبتود تاسیستتات عتتراق عجتم یویاستا  ستنار

برد. از سترمایه اجتمتاعی زیرساختی به شدت رنج می

حکمروایتی در بین ستاکنین کاستته شتده و عملکترد 

 نامطلوب شده است. نامطلوب شهری

 پیشنهادهانتیجه گیری و . 0

شناستی و کالبتدی توجه صرف بته ابعتاد زیبتایی

بدون توجه بته خواستت و نیتاز ستاکنین و همچنتین 

هتای ریزی و اجرای برنامهحضور آنان در فرایند برنامه

بهسازی و بتازآفرینی شتهری ستبب ناکارآمتد شتدن 

 هتا شتده استت. در هتا و برنامتهبسیاری از این طرح

 روانتی، ابعتاد بترای جایگتاهی هیچ شهری، هایطرح

 شتهروندان غیره و تفریحی امنیتی، اجتماعی، فرهنگی،

 نشتده دیتده شتهرها عمرانتی و کالبتدی ابعاد کنار در

نی و  ستترا به دنبتال رشتد ستریع شهرنشتیاست. 

افتت و کالبدی و همزمان با آن کاهش نلش مسکونی 

همدان، در معتر   یمحیط اجتماعی آن، بخش مرکز
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فرسود ی صرار  رفته است. کاهش تدریجی جمعیتت 

این بافت و جایگزینی مهاجران به جای اصشتار بتومی 

ضمن آنکه موجب تنزل انسجام و هویتت فرهنگتی و 

ت، در نهایتت اجتماعی این بختش از شتهر شتده است

تضعیف حس تعلق و دلبستگی ساکنان به بافت را بته 

همراه داشته است. نتیجه بلند مدت تداوم ایتن فراینتد، 

انحطا  کالبدی استت کته رونتدی استت نابهنجتار و 

کیفیت زند ی ستاکنین شتهری را تحتت تتیقیر دامنته 

داری صتترار داده و ستتیمای مرکتتز شتتهر را دستتتخوا 

. بتدین ستان، هتدف تحولات عمیلتی ستاخته استت

 یتدارپا ینیبازآفر یهاشاخص بررسیپ وهش حاضر، 

. در پ وهش حاضتر شهرها می باشد یدر بخش مرکز

بتته منظتتور شناستتایی وضتتعیت بتتازآفرینی در بختتش 

 هتا،  تزارا ملالتات، یهمطالعت مرکزی همتدان، بتا

 یجنتتا .متغیرهای مرتبط با هتر بختش انتختاب شتدند

بته ، پتنجم و چهتارم دهد صطتاع اول ینشان م یقتحل

از  یبهتتر یتوضتع 9و  4، 5 یر تیبا تعداد چ بیترت

دارنتد و تفتاوت  یتدارپا ینیبتازآفر یهتانظر شاخص

 یهتاصطاع ها از نظتر شتاخص یازدر کسب امت یبارز

وجتتود دارد. شترق و غتترب حللتته  یتتدارپا ینیبتازآفر

 یتدار،پا ینیبتازآفر یهاهمدان از نظر شاخص یمرکز

 یجتهتتوان نتیاز آنچه آمتد مت رد.اد ینامطلوب یتوضع

 یهتا ی  تیو ی ساختار راییتدوراسا  بر رفت که 

 تبیتینصابتل  همتدانشتهر  یمرکز بخش افت محیطی

بودن ملولته  یو چند بعد یچیدهاست، اما با توجه به پ

نظتام  یدد یریشهر و عوامل د ر ون ساز آن، به کار 

 نفتوذ یطتهختارم از ح هتاییترون یرسا یلوار در تحل

در باشتد.  یمت یامرکز شهر، از ملزومات هتر مطالعته

پهنته از منظتر  یتندر ا یترجامع یدارمطالعات پاواصع 

توجته  یازمنتدانجتام شتود کته نبایتد  یدارپا ینیبازآفر

 باشد. یهمدان م یشهر یزانو برنامه ر یرانمد یشترب

پ وهش حاضر علاوه بر در نظتر  ترفتن رویکترد 

 ویشهر به ارائه ستنار یمرکزپایدار در بخش  ینیبازآفر

پرداختته  یبختش مرکتز یرو و رتبته بنتد شیپ یها

پت وهش حاضتر در آن  ینتوآور گرید یاست. از سو

استتت کتته تتتاکنون آینتتده بافتتت مرکتتزی بتتا دیتتد اه 

صترار  یبازآفرینی پایدار در افق بیست ساله مورد بررس

صورت  رفته بدورت تتک  لاتینگرفته و اغلب تحل

همانگونه کته  بعد کالبدی بوده است. بر دیبعدی و تیک

 یهتانشتان داد کته پت وهش قیتتحل اتیتادب یبررس

( بتر 1311) وانی( بر بعد مشارکت، راک1313) ینیبرتول

بتتر بعتتد ( 1312) یگیو لتتو ایتتبعتتد مشتتارکت، کلاد

کورکمتاز و  ،ی( بر بعتد اجتمتاع1312) یفر ،یفرهنگ

 ییصتفا ،یطتیو مح ی( بر ابعاد اجتمتاع1313بالابان )

 ینتیام ،یاجتمتاع هی( بر بعد سرما1912) یپور و زارع

و  یروزیتتف ،ی( بتتر بعتتد کالبتتد1914و همکتتاران )

 دیتتیک کپارچتهی تیری( بتر بعتد متد1911همکاران )

بتازآفرینی نتایج پ وهش حاکی از آن است کته  دارند.

هتای محتور و سیاستت ندهیآ کردیپایدار شهری با رو

ابسامان با رویکترد های نو حمایتی بافت یتوانمندساز

زا، توستعه اجتمتاع محتور در بختش درون ،یمشارکت

شتهر همتدان الگتوی مناستبی جهتت تحلتق  یمرکز

در  یداریتباشد. هیچگونه تحتول پامی یشهر یداریپا

ساکنان بافتت توانمنتد  کهافتد مگر آنمحیط اتفاق نمی

 یازهتایتوجته بته ن ،یاساس یازهایشوند و علاوه بر ن

هروندان توجه شتود. تغییتر نگترا ش یو روان یعاطف

از  ،یداریتطرحهای توسعه شتهری پیرامتون ملولته پا

هتایی استت کته بتی شتک  مهمترین تغییتر رویکترد
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هتا در جهتت  ساز اصدامات ارزشمندی در طترحزمینه

شتهری  یداریتشتهروندان و پا یارتلا  کیفیت زنتد 

نگتر،  نتدهیخواهد بود. ا تر رویکترد بته بتازآفرینی، آ

باشتد، آن  یتماع مدار، یکپارچته و مشتارکتاج ،یانسان

 نتدهی اه به خودی ختود رویکترد بتازآفرینی پایتدار آ

 یهتااستتیمحور حاصل خواهد شتد. چنانچته در س

محتور، توستعه همته  نتدهیآ کتردیرو داریپا ینیبازآفر

 یاو متذاکره یتعتامل یها نگرا ،یجامعه محل هجانب

 یهرشت یهتا هیو سترما هاتیمدخلان و ظرف یذ نیب

-تواند در بافتت یم هااستیس نیدر نظر  رفته شود، ا

 شهر جامه عمتل بپوشتد. ینابسامان بخش مرکز یها

هتای زیتر جهتت  در انتهای پ وهش توجه به راهکار

رسیدن به بازآفرینی شهری پایتدار، ضتروری بته نظتر 

 می رسد:

 اجتمتاعی پایتدار اصتدامی شتهری بازآفرینی -الف

 اجتماعتات توستعه آن یینهتا هدف و کالبدی تا است

 رو ایتن است. از فلر شهری و کاهش بهسازی محلی،

 -دولتتی بختش منابع، روزافزون محدودیت به توجه با

 نیستت و هتدف ایتن تحلق به صادر تنهایی به عمومی

 فرآینتدی در محلتی ابتکتارات بته توجه با منابع بسیج

 شتهری بازآفرینی به تا است نیاز اجتماعات دربر یرنده

 ستازی، اعتماد مستلزم مشارکتی چنین .شد نایل ارپاید

 هتای محتدوده ستاکنان ستازیظرفیتت و سازی نهاد

 است. شهری بازآفرینی نیازمند

 هتایالگتو نیازمنتد پایتدار شتهری بازآفرینی -ب

 و استت شهر برخوردار هایمحدوده با متفاوت توسعه

 منتافع بر مبتنی هایی حلیافتن راه اسا  بر بایست می

 شتهری توستعه نیز و ملیا  کوچک اصدامات ی،جمع

 ترکیتب بین این ها باشد. در درآمد کم توان با متناسب

 توستعه و شتغل ایجتاد بتا بتازآفرینی اصتدامات کردن

 است.  اهمیت حائز محلی اصتداد و اجتماع

 صتمیمانه، کار مستلزم پایدار شهری بازآفرینی -پ

 بتا که است فرایندی و است محلات درون در و مداوم

 یترد. نهادینته کتردن و نمی پایان و  زارا نلشه ارائه

 در توانا کارشناسانی  رفتن خدمت به با محلی حضور

 و محلی هاینهاد ایجاد و نیز مردمی ارتبا  ایجاد زمینه

 ناپتذیر اجتنتاب موجود محلی های نهاد نمودن فعال یا

 است. 

هتای مثبتتی بته بازآفرینی محیط شهری  تام -ت

دارد. ایتن رهیافتت بتتر ستعه پایتدار بتر متیستوی تو

پایداری منابع محیطی تیکید خاصی دارد و ایتن امتر را 

از طریتتق ایجتتاد پایتتداری در ابعتتاد مختلتتف سیستتتم 

دستیابی بته چنتین رویکترد رساند. شهری به انجام می

هتای جامعته و بته ای، مستلزم احیا  خلاصیتتیکپارچه

 .باشدکار یری آن در بازآفرینی می

 بازآفرینی مشتر  دانش به دستیابی جهت در -ث

 ظرفیتت ارتلتای نیازمند شهری مدیریت پایدار، شهری

 راهبردی ملی سند با هماهن  هایاتخاذ سیاست برای

 و فرسوده های توانمندسازی و نوسازی بهسازی، احیا،

 هایمحدوده مشکلات جویی در چاره شهری مدآناکار

 است. شهری بازآفرینی نیازمند
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 نامهکتاب

 و آموزشتی مراکتز فضتایی پتراکنش الگتوی تحلیتل (.1911)ا.  م.، و حاتمی، مولایی صلیچی، م.، احدن اد روشتی، .1

ریزی پ وهشی برنامه – علمی مجله. (تبریز 1منطله: موردی مطالعه GIS از استفاده با آن کالبدی مناسب ساماندهی
 .  1-11(، 1)9 شهری،

در  یمشتارکت مردمت جینتتا یابیت(. ارز1914) .م ،یمیو رح .،م ،یمانیسل ،.  ،ییتولا ،.، موحد، ع.فرد، ن یاحمد .1

نگترا  یپ وهشت-یفدتلنامه علمت (.رو ی: محله سی)نمونه مورد تهران 11منطله  یبافت شهر یشهر ینیبازآفر

 .11-14(،1) 1 ،یانسان یاینو در جغراف یها

 منطلته فرستوده بافت در انسانی تلفات مدل و فضایی توزیع بررسی .(1914) امینی، م.، صارمی، ح.، و صالیباف، م. .9

 .  15-114(، 4)11پ وهشنامه نظم و امنیت اجتماعی، تهران.  شهر 11

 یونگاریستنار یتةبتر پا یشتهر داریتپا ینی(. بتازآفر1911) .م ،یمانیو سل .،  ،یتولائ .،ساسانپور، ف .،ال زدفر،یا .4

 .21-45(، 13)94 ،یمنطله ا -یشهر شیو آما ایفدلنامه جغراف .اصفهان( یارشهرد 14 ة: منطلی)مورد شناس

 تتاریخی هتایبافتت پایتدار بتازآفرینی مفهتومی چارچوب تبیین .(1914) ایزدی، آ.، ناسخیان، ا.، و محمدی، م. .5

 . 121-144(، 2)1فدلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه، . (بازآفرینی منشورهای و هابیانیه اسناد، بررسی)

 کیفتی ارتلتا  و توستعه بترای پایتدار و متعادل متوازن، الگوی درونی توسعه (.1915)ن.  امیری، ایزدی، م.  .، و .2

 .95-42(، 41)19 نظر، شهری. مجله باغ درون نظامی اراضی مجدد توسعه برای ریزیبرنامه شهر؛

های نوسازی شتهری )از بازستازی تتا است(. رویکردها و سی1911) .مفیدی، م .، و . ایزدی، م .،ح. بحرینی،   .4

 .14-93، (1)9پ وهشی مطالعات شهری، -فدلنامه علمیبازآفرینی شهری پایدار(، 

تتا  ی)از بازستاز یشتهر ینوساز یهااستیو س کردهای(. رو1919). م ،یدیو مف .،  .م ،یزدیا ،.ح.   ،ینیحرب .1

 .14-93(، 1) ،یشهرمطالعات  یپ وهش -یفدلنامه علم(. داریپا یشهر ینیبازآفر

کالبتدی بافتت  -تحلیل ساختار فضایی  (.1914). سبحانی، نف.، و سالاری سردری، .، صزلی،  .، بیرانوند زاده، م .1

 .49-12(، 9)1های منظر شهر، نشریه پ وهش .مرکزی شهر خرم آباد

نتو در  یکتردیعنتوان روبته  یشتهر ینیتحول مفهوم بازآفر ری(. س1911) .و کشاورز، م .،  ،یبی، حب.پوراحمد، ا .13

  .49-11(، 1)1،یاسلام یرانیشهر ا یپ وهش-یفدلنامه علم. یفرسوده شهر یبافت ها

 مورد شهری ناکارآمدی هایبافت پایدار بازآفرینی(. 1912. )ف هادوی، م.، و کشاورز، ا.، اکبری، علی ا.، پوراحمد، .11

 .124-114 ،(94)13 محیط، آمایش ،(تهران شهر 13 منطله) مطالعه

 تاریخی هایبافت حف  در محلی نهادهای جایگاه(. 1915) ر.  . موسوی، آباد، ح.، و جلیل ا.، کلانتری پوراحمد، .11

 ،ایران شهرهای میانی بافت ملی همایش اولین پایدار، توسعه رویکرد با شهری ناکارامد هایبافت بازآفرینی و میانی

 . اصفهان شهرداری نوآوری و خلاصیت اصفهان: مرکز
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 عملکترد خدتوص در ستنجی ذهنیتت (.1912 ر، ی.، محمد دوست، .، حیتدری، ع. ا.، و رحیمتی، ع. )پیوسته .19

 تستهیل دفتاتر متوردی نمونته) پایدار جامع شهری بازآفرینی درفرایند شهری فرسوده های بافت  ریدفاتر تسهیل

 .115-144(، 93)1شهری،  ریزیبرنامه و پ وهش ،(شیراز شهر کلان  ری

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.یمرمت شهر(. 1911). م ،یملدود.، و م.   ،یبیحب .14

 تهران: نشتر اول، چاپ. شهری کهن هایبافت نوسازی و بهسازی(. 1912)ا.  ا.، و مشکینی،  .، پوراحمد، حبیبی، .15

 انتخاب.

 هتایارزا تولیتد هتدف ابت ناکارآمتد هایبافت بازآفرینی تطبیلی ملایسه(. 1912) موسوی،  . م. ت.، و حنایی، .12

زیستت،  محتیط و عمتران ،معمتاری شهرسازی ملی کنفرانس سومین بجنورد. محله ساربان: موردی نمونه فرهنگی

 .شهر پایا موسسه شیروان:

و متدیریت جریتان زنتد ی. ریتزی برنامته مدل شهر بازآفرینی .(1915) مهرطهران، ا. م. خداوردی، پ.، و معززی .14

 ادپیما.چاپ اول، تهران: نشرآز

 شتهر یتک در محتوری اجتمتاع و پایتداری حکمرانی،: لندن شهر نوسازی(. 1913راکو، م.، لیز، ل.، و ایمری، ر. ) .11
تهران و مؤسسه چتاپ و انتشتارات  دانشگاه هنر و فرهن  پ وهشی . ترجمه مجتبی رفیعیان. تهران: موسسهجهانی

 دانشگاه تهران.

صلعته آبکتوه در  یمنطله شتهر ا یاح یوهایسنار لی(، تحل1911) .   ،یو لطف الله .،م ،یاجزاشکوه .،ر.رهنما، م .11

 .  29-42(، 91) 13 ،یشهر یزیپ وهش و برنامه ر .کلانشهر مشهد

 متدل از استتفاده بتا شتهری بتازآفرینی رویکترد بررستی(. 1913)ع.  ی.، و موستوی،  . غلامی، آبادی، ع.،زنگی .13

SWOT 54-42 (،93)9جغرافیا،  ریهنشمشهد،  شهر مرکزی بافت موردی، نمونه. 

 هینشتر .در کلانشتهر تهتران ینیحبتاب شهرنشت یپ وهتنتدهی(، آ1912).انیشا ،ییو بابا .،ا ،یحاتم .،پور، فساسان .11

 . 114-111، (44)14 ،ییایعلوم جغراف یکاربرد لاتیتحل

 مطالعتة) شهر پایدار توسعة رد محله جایگاه .(1914) ز. آذری، دلفان پ.، و م.، ضیاییان، سلیمانی، ف.، پور،ساسان .11

 .151-142 (،1)44 انسانی، جغرافیای هایپ وهش فدلنامة .(تهران شهرداری 13 منطلة هایمحله: موردی

 تهتران: کنگتره ایتران، کلانشتهرهای در زند ی کیفیت پذیریرصابت سنجش(. 1912)حاتمی، ا.  ف.، و پور،ساسان .19

 نوین. شهری ریزی برنامه و مدیریت ملی

 دارای نتواحی نوستازی اولویت نوع تعیین(. 1913)ا.  زاده،ح.، و خوانین فتحی، ا.، پور،م. ح.، ملک زاد ان،فشری .14

 .(تهتران شهر شهرداری 15 منطله: موردی مطالعه) بولین منطق مدل و عاملی تحلیل  زینه از استفاده با شهری افت

 .114-111 (،14)1 شهری، مدیریت

 فرستوده محلتات بتازآفرینی در  زینیمکان روا سازیمدل (.1914)یان بروجنی، پ. شفیعی دستجردی، م.، مراد .15

 .194-154(، 11)9شهری،  مدیریت و اصتداد فدلنامه ،(اصفهان زینیه محدوده :موردی نمونه)شهری 

بختش  یهادر محلته یشتهر یآورتتاب ییفضتا لیت(. تحل1911ر. ) ،ینیحستیو عل .،پور، فساسان .،ع ،یشماع .12

 .  941-944(، 1)4 ،یشهر یزیربرنامه یایجغراف یها. پ وهشزیشهر تبر یمرکز
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 مطالعته شتهری فرستوده هتایبافت مواجهه در شهری بازآفرینی کار یری به سازوکار تدوین (.1911) ع. صباغی، .14

 .45-52(، 4)1حدار،  هفت شهری هایپ وهش همدان. شهر جولان محله: موردی

کید بر یهای فرسوده شهری با تمحور و بازآفرینی پایدار بافتریزی محله(. برنامه1912) .زراعی، م.،  پور، مصفایی .11

 .195-141، (19)4 نشریه آمایش جغرافیایی فضا، .سرمایه اجتماعی )نمونه موردی: محله جولان شهر همدان(

 در کلتان اصتدتاد منتختب متغیرهتای نوسانات بر آن اقر و ارز نرخ تغییرات (.1912)عزیزن اد، ص.، و کمیجانی، ا.  .11

 .111-149(، 1)4پایدار،  توسعه و رشد هایپ وهشایران. 

 فرستوده هایبافت در شهروندی مشارکتی بهسازی بر مؤقر عوامل بندی(. رتبه1914 . ) بناری،  . ع.، و علوی، .93

 بتا معمتاری و انعمتر مهندستی ملی کنفرانس چهارمین. (کازرون شهر صدمگاه محله و بازار محله: موردی مطالعه)
 ، تهران.ایران بومی های آوری فن بر تاکید

 انتشارات اذرخش. :تهران .یشهر یاصول نوساز(. 1911). ع ب،یعندل .91

 خیتام بلتو  شتهری یفرستوده هایبافت بازآفرینی تطبیق و ملایسه (.1911)ل.  عندلیب، ع.، بیات، ا.، و رسولی، .91

 .41-134(، 19)2 محیط، آمایش فدلنامه .(بریتانیا)لیورپول  پروژه و( ایران)تهران 

 رعامتلیدشمن با ملاحضات پدافند غ داتیدر برابر تهد یشبکه معابر و بافت شهر یابیارز(. 1911) .ف ادر ،یفر .99

 ،یشتهر یزیربرنامته -یارشتد رشتته شهرستاز ینامه کارشناس انی، پاشهر همدان یمحدوده مرکز یمطالعه مورد

 .یماردانشکده هنر و مع ،یواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسلام تهران:

 مطالعته) شتهری پایتدار بتازآفرینی ستاختاری -تحلیلی کاربست .(1911)نیا، م.، و بیرانوندزاده، م. فنی، ز.، توکلی .94

 .111-114(، 1)51 انسانی، جغرافیای هایفدلنامه پ وهش .(آباد خرم شهر: موردی

 بتازآفرینی در یکپارچه مدیریت تحلق نهادی بسترهای تحلیل  .(1911) م. پور،  .، و زارعی،فیروزی، م. ع.، امان .95

(، 4) 51هتای جغرافیتای انستانی، . فدتلنامه پت وهش(اهتواز شهر: موردی منطله) فرسوده هایبافت پایدار شهری

131-111. 

 شتهروندان. تعاملتات ارتلتای هتدف با تهران شهر میادین منظر بازآفرینی فرایند(. 1911)ع.  اسدپور، م.، و فیضی، .92

 . 9-14(، 4)1 شهری، مطالعات مجله

 یانیتم یشهرها یبخش مرکز نییمؤقر بر تب یرهای(. عوامل و متغ1911) .ا ،زکاریپره .، وکرده، خفرم .،غ ان،یکاظم .94

 .115-112(، 1)19فضا، شیو آما یزیربرنامه)مورد مطالعه: شهر بوکان(. 

 بتتا شتهری فرستوده هتایبافت در بتازآفرینی سیاستت بررسی .(1915) ن. فرد، احمدی ع. و ا.، موحد، مشکینی، .91

برنامته جغرافیتای هایپ وهش .(تهران کلانشهر11 منطله: موردی مطالعه QSPMو  SWOT ماتریس از استفاده

 .521-541(، 4)4 شهری، ریزی

 .11-15(،  9) ه،فدلنامه رسان .دولت و رسانه یشناس ندهی(. آ1912) .م ،یکاف.، و م. م ،یمظاهر .91

 مشتاور . همدان: مهندستاننوسازی  بافت فرسوده همدان و بهسازی طرح .(1914) پیراوا. نلش مشاور مهندسان .43

 پیراوا نلش
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