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چکیده
بخش مرکزی شهرها ،به دلیل برخورداری از مرکزیت جغرافیایی ،مرکزیتت قلتل اصتدتادی و وی تیهتای تتاریخی-
فرهنگی دارای توان باللوه بالایی است .علیرغم وی یهای مثبت بخش مرکزی شهرها ،محلات مسکونی آن با مشتکلات
کالبدی ،زیستمحیطی ،اجتماعی ،اصتدادی ،ازجمله فرسود ی ،درهم پیچید ی بافت و ضعف زیرساخت هتا مواجهنتد.
یکی از مراکز شهری با چنین مشخدهای ،بخش مرکزی شهر همدان می باشد .یکی از رویکردهای نوینی که توانستته بتا
دید یکپارچه همه ابعاد مطروحه را در حل مسائل بخش مرکزی شهرها داشته باشد ،رویکرد «بتازآفرینی شتهری پایتدار»
است .هدف از این ملاله بررسی و تحلیل وضعیت شاخصهای بازآفرینی پایدار و دستیابی بته ستناریوهای پتیش رو در
بخش مرکزی همدان میباشد .اطلاعات برای مطالعه وضع موجود از طریق اسناد فرادست و پرسشنامه شهروندان به دست
امد در ابتدا رتبه بندی صطاعهای شش انه بخش مرکزی همدان از منظر شاخصهای بازآفرینی شهری پایتدار بتراستا
مدل الکتر فازی بدست آمد .بطوریکه صطاع اول ،پنجم و چهارم به ترتیب با تعداد چیر ی  4 ،5و  9وضعیت بهتری از نظر
شاخصهای بازآفرینی پایدار به خود اختداص دادهاند .در ادامه برای دستیابی به آیندههای پیش رو بخش مرکزی همدان
با استفاده از نرمافزار سناریو ویزارد ،با تشکیل ماتریس اقرات متلابل  93×93در مجموع  1سناریو صوی 11 ،سناریوی بتاور
کردنی و  141سناریوی ضعیف به دست آمد .نتایج پ وهش نشان میدهد که  9سناریو (هگمتانه ،دارینه و عراق عجم) با
احتمال وصوع بسیار بالا در شرایط پیشروی آینده بخش مرکزی شهر همدان است .مطلوبترین سناریو ،سناریوی هگمتانه
است.
کلیدواژهها :الکتره فازی ،بخش مرکزی همدان ،بازآفرینی پایدار ،سناریونویسی ،هگمتانه
 .1این ملاله بر رفته از رساله دکتری با عنوان" آینده پ وهی بخش مرکزی شهر همدان با رویکرد باز آفرینتی پایتدار " در دانشتگاه ختوارزمی
تهران با راهنمایی خانم دکتر فرزانه ساسانپور وآصای دکتر علی شماعی میباشد.
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شتتهر واصعیتتتی عینتتی در فضتتای شتتهری استتت کتته

 .1مقدمه
 .1. 1طرح مسئله

فرایندهای پنهان تتاریخی شتهری را نمایتان متیکنتد.

بخش مرکزی شهرها فعال ترین بختش هتر شتهر

مرکتتز شتتهر در عرصتتههتتای ونتتا ون اجتمتتاعی،

در طول تاریخ بتوده استت .ایتن بختش رفتع کننتده

اصتدادی ،سیاسی و کالبدی -فضتایی شتهر تیقیر تذار

نیازهای مختلف فرهنگی ،بازر انی و اجتمتاعی شتهر

استتت (شتتماعی ،ساستتانپور و علتتی حستتینی،1911 ،

است (بیرانوندزاده ،1911 ،ص .)44.هر ونه اختلتال و

ص .)953.بخش مرکزی شهرها تحت تیقیر تحولتات

آسیب و ناکارآمدی در هریک از بختشهتا و نتواحی

اجتماعی ،اصتدادی ،کالبدی بوده اند .بازآفرینی پایتدار

شهری ،در نهایت موجب عدم کتارایی مناستب شتهر

بخش مرکزی شهر رویکردی محسوب متیشتود کته

میشود .این ناکارآمتدی ختود را در صالتب مجموعته

میتواند راهگشای برون رفت از مستائل فتوق باشتد.

مسائل و مشتکلات شتهری نشتان متیدهتد و بتدین

این محتدوده بتا صرار یتری در مرکتز شتهر و وجتود

ترتیتب بختتش مستتدله دار شتتهر ختتود را در معتتر

ارتباطات صوی با مناطق اطراف بته واستطه محورهتای

نمایش می ذارد .این بخش بنا به شترایط و وی تی-

شعاعی ،بستیاری از عناصتر واجتد ارزا تتاریخی و

های خاص هر شهر به عنوان پهنه ای که مهتمتترین و

عملکردی شهر را در خود جای داده استت .بتا مترور

برترین فعالیتها را در خود جای داده بیانگر کمیت و

زمان و تغییر در شتیوه زنتد ی و ملیتا

کتارکردی،

کیفی تت عملکتترد شتتهر م تیباشتتد (کاظمیتتان،1911 ،

بخش مرکزی نتوانست همپای دیگر بافتهای شهری

ص .)114.بخشهای فرسوده شهری به دلیتل تبعتات

پیشرفت کترده و از رونتق آن کاستته شتد و ستاکنان

منفی محیطی و اجتماعی برای ساکنین ایتن محلتات و

صتتدیمی بختتش مرکتتزی بتته دلیتتل کم تی امکانتتات و

تاقیرات نتامطلوب بتر سیستتم شتهری همتواره جتز

تجهیزات ضعیف وزیرساختهای حیتاطی بته نلتا

مهمی از دغدغههای ذهنی مدیران شتهری و متفکتران

بهتر جابه جا شدند و بخش مسکونی به اصشار کتم بته

این عرصه بوده است .مامفورد به درستی اشتاره متی-

وی ه مهاجرین رسیده است .پیامدهای جابته جتایی در

و جایگتاه

دو بعد آشکار شده و بتر مشتکلات محتدوده افتزوده

روابط منسجم اجتماعی است .بختش مرکتزی آن نیتز

است :یکی رها شدن محلات و تضتعیف کارکردهتای

تجلی اه صدرت ،روابط اجتمتاعی ،سیاستت ،اصتدتاد،

فرامحلهای و دیگری ضعف مالی ستاکنان کتم درآمتد

فناوری ،پتانسیلهتا و مشتکلات شتهر استت (میترو،1

محلات که هر دو عامل به فرسود ی آنها کمک کترده

نیتتوول 1و استتتول ،1312 ، 9ص .)44.بختتش مرکتتزی

است و مسیله این است که وضع موجود نباید و نمتی

کند که شهر ،محل تمرکز صدرت و فرهنت

تواند ادامه یابد بلکه باید به بازآفرینی پایدار این بختش
1. Meerow
2. Newell
3. Stults

بیشتر پرداخته شود .ملالته حاضتر در راستتای همتین
ضرورت به دنبال شناخت وضتعیت ایتن محتدوده از
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نظر شتاخصهتای پایتداری استت بته همتین لحتا

اروپا مورد توجه صرار رفته است .کشتورهای اروپتای

پرسش اصلی تحلیتق ایتن استت کته شتاخصهتای

غربی هر یک بتا توجته بته ستاختار سیاستی و نظتام

بازآفرینی پایدار در بخش مرکزی شهر همدان در چته

برنامهریزی شهری خود بدین امر مبادرت ورزیتدهانتد

وضعیتی است و سناریوهای مطلوب بترای بتازآفرینی

ولی علیرغم تفاوتها در صوانین ،برنامهها و متدلهتای

پایدار در محدوده مورد مطالعه کدامند؟

مواجهه بین کشورها ،استناد و صتوانین فتوق نشتان از

 .9 .1پیشینه پژوهش و مبانی نظری

توجه وی ه آنها بته موضتوع ارتلتا محیطتی ،توستعه

بخش مرکزی شهر را میتوان پهنته کتانونی شتهر

اصتدادی و شمول اجتماعی 1است که هر سه پایههتای

دانست که مکان مهمترین و برجسته ترین فعالیتتهتا

اساسی سیاست بازآفرینی شهری را تشکیل متیدهنتد

و کارکردهتتای شتتهری اعتتم از اصتدتتادی ،اجتمتتاعی،

(ایزدی ،1332 ،9ص.)11.

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

حبیبی و همکاران ( )1912در کتاب «بهستازی و

است .همین وی یها منجر به شکل یری مستیرهای

نوسازی بافتهای کهتن شتهری» ،بته بررستی مبتانی

ارتباطی شهر به سوی آن متیشتود و آن را تبتدیل بته

نظری و چارچوب مفاهیم پایه ،طرحهتای نوستازی و

ترین فضای شهری می رداند .از ستوی

بهستتازی و ارزیتتابی وی تتیهتتا ،مستتائل و مشتتکلات

صابل دستر

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

طرحهای توسعه شهری در ایران پرداختهاند.

پی دارد .هنگامی که در محدودهای از شهر ،حیتات آن

پوراحمتتد و همکتتاران ( )1911در ملالتتهای «ستتیر

به هر علتتی رو بته رکتود متیرود ،بافتت شتهری آن

تحتول مفهتوم شناستی بتتازآفرینی شتهری بته عنتتوان

محدوده در رونتد فرستود ی صترار متی یترد .پدیتده

رویکردی نو در بافتهای فرسوده شهری» ،به بررسی

کتاهش عمتر

سیر تحول رویکردهای بهسازی و نوسازی شتهری از

بافت و رکود فعالیتهای اصتدتادی و اجتمتاعی متی-

بازسازی ،باززنده سازی ،نوسازی و توسعه مجتدد بته

شود .بافتهای شهری بر حسب وی یهایشتان دیتر

بتتازآفرینی و نتتوزایی شتتهری تکامتتل یافتتته و در ایتتن

یا زود در این روند صترار خواهنتد رفتت (عنتدلیب،

مسیر ،ذاری را از حوزه توجته صترف بته کالبتد بته

 ،1911ص .)92.بتتازآفرینی شتتهری سیاستتتی جتتامع،

عرصتته تیکیتتد بتتر ملاحظتتات اجتمتتاعی ،اصتدتتادی،

دربر یرنده برنامههای ارتلای کیفی بافتهتای شتهری

فرهنگی و هنری تجربه کردهاند و بته مفهتوم شناستی

با اهتداف یکپارچته اصتدتادی ،اجتمتاعی و فرهنگتی

رویکرد بتازآفرینی شتهری و توستعه پایتدار و تبیتین

است که از طریق ارتلای کیفتی فضتاها و بافتتهتای

اصول ،راهبردها و فرایند آن پرداخته است.

فرسود ی در بافتهای فرسوده باعت

شتهری از اواختر دهته نتود میلتادی بته ایتن ستو در
سیاستهای شهری کشورهای توسعه یافته به وی ه در
1. Erosion, Deterioration, Decay, Blight

2. Social inclusion
3. Izadi
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بحرینتتی و همکتتاران ( ،)1911در ملالتتهای تحتتت

فرهن سازی ،ظرفیت سازی ،نهادسازی و ابزارستازی

عنوان «رویکردها و سیاستهای نوستازی شتهری (از

باشد و از طریق آموزا ،اطلاع رستانی ،مستندستازی،

بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار)» ،به بررستی ستیر

ترویج ،برنامهریتزی و تهیته طترح ،بستتر لتازم بترای

تحول رویکردها و سیاستهتای نوستازی شتهری از

تحلق برنامههای بازآفرینی پایتدار را در محلته جولتان

نخستین اصدامات در چارچوب بازسازی تتا بتازآفرینی

همدان با حضور حتداکثری متردم فتراهم متینمایتد؛

شهری پایدار میپردازد.

آنگاه به خودی خود رویکرد بازآفرینی پایدار حاصتل

شتتتتماعی و همکتتتتاران ( )1915در تحلیتتتتل

خواهد شد.

زیستتتپذیری بافتتتهتتای فرستتودۀ شتتهری (مطالعتة

ایتزدی و همکتتاران ( )1914در تبیتتین چتتارچوب

موردی :بافت فرستودۀ شتهر زنجتان) بته ایتن نتیجته

مفهومی بازآفرینی پایدار بافت های تتاریخی (بررستی

رسیدند که زیرشاخصهای مدیریتی سهم بیشتتری در

اسناد ،بیانیهها و منشورهای بازآفرینی) بازآفرینی بافتت

تیقیر ذاری بر میزان زیستتپذیری بافتت فرستودهی

تاریخی را در چهار بعد اصتدادی ،اجتماعی ،متدیریتی

شهر زنجان دارد .همچنین نتایج نشان میدهد در میتان

و فرهنگی تعریف نموده و معیارهایی همچتون ارزا

عوامل ،زیستپذیری بافت فرستودهی شتهر زنجتان،

ملک ،سرمایه ذاری خدوصی ،مشارکت شتهروندان،

بیشترین ملدار همبستگی را با شاخص اجتمتاعی دارد

منزلت اجتمتاعی ،هویتت اجتمتاعی ،صتنایع خلتاق،

و بتته تحولتتات و توستتعه مناستتبات اجتمتتاعی بس تیار

محله های فرهنگی و رویدادهای فرهنگی ارائته شتده

وابسته است.

است.

خداوردی و معززی مهرطهران ( ،)1915در کتتاب

امینتتی و همکتتاران ( )1914در بررستتی توزیتتع

«بازآفرینی شهر مدل برنامهریتزی و متدیریت جریتان

فضایی و مدل تلفات انسانی در بافت فرستوده منطلته

زنتتد ی» ،بتته بررستتی بتتازآفرینی شتتهری در ادبیتتات

 11شتتهر تهتتران بتتر استتا

شتتاخصهتتای کالبتتدی

جهانی ،سیر تکامل اندیشهها ،سیاستها و برنامههتای

بازآفرینی پایدار شهری به این نتیجه متیرستند کته در

نوسازی شهری در جهان و ایران متیپتردازد .در ایتن

تعیین طبله بندی شتاخصهتای بتازآفرینی در بافتت

کتاب مدلی با عنوان مدل بازآفرینی شتهری مبتنتی بتر

فرسوده بیشترین ضریب را در بتین عوامتل تاقیر تذار

خوانش شهر تشریح و معرفی شده است.

در بازآفرینی شاخص های اسکلت ساختمان و تعتداد

صتتفایی پتتور و زارع تی ( )1912در پ وهش تی بتتا

طبلتتات بتتا ضتتریب  3/12و  3/14دارنتتد و کمتتترین

عنوان برنامهریتزی محلته محتور و بتازآفرینی پایتدار

ضریب مربو به شتاخص تعتداد واحتد بتا ضتریب

بافتهای فرسوده شهری با تاکید بر سرمایه اجتمتاعی

 3/41است.

(نمونه موردی :محله جولتان شتهر همتدان) ،بته ایتن

فیروزی و همکاران ( )1911در تحلیتل بستترهای

نتیجه میرسند کته ا تر رویکترد بتازآفرینی؛ اجتمتاع

نهادی تحلق مدیریت یکپارچته در بتازآفرینی شتهری

مدار ،یکپارچه ،جامع و استرات یک باشتد و در جهتت

پایدار بافت های فرسوده (منطله موردی :شهر اهتواز)
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بتته ایتن نتیجتته دستتت یافتنتتد کتته رویکتترد متتدیریت

بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر خرم آبتاد ارتبتا معنتی

یکپارچه بازآفرینی شهری پایدار زمانی محلق میشتود

داری وجود دارد .نتایج آزمون فریدمن نشان داد عامتل

که روابط متلابل کنشگران این فراینتد بتا یکتدیگر بته

مدیریتی دارای بالاترین اقر ذاری در رونتد بتازآفرینی

تعامتل و فتت و تو و

بافت و عامل زیست محیطی دارای کمترین اقر ذاری

صورت آ اهانته و براستا

اعتماد متلابل باشد و از سوی دیگر نظام رستمی میتان
کنشگران اجتماع مدار ،یکپارچه و متکی بر بستترهای
نهادی باشد.

است.
از نظتتر رابرتتتز 1و استتکایس ،)1333( 1بتتازآفرینی
شهری میتواند به عنوان یک فرآیند جتامع و پیچیتده

ایزدفتتر و همکتتاران ( )1911در پ وهش تی تحتتت

حتتل کتتردن مشتتکلات شتتهری و ستتاماندهی اوضتتاع

عنوان بازآفرینی پایدار شتهری بتر پایته ستناریونگاری

بافتهای فرسوده مرتبط با شرایط محیطی ،اجتمتاعی،

(مورد شناسی :منطله  14شهرداری اصتفهان) ،بته ایتن

اصتدادی و فرهنگی هر منطلهای در نظر رفتته شتود.

نتیجه رسیدند که  5سناریو با احتمال وصوع بستیار بالتا

برای محللتان امتروزی بتازآفرینی شتهری بته معنتای

در شرایط پیش روی آینده بافتت ناکارآمتد منطلته 14

دخالت یا نفوذ خلاق در محیط ستاخته شتده موجتود

است که از میان آن ها دو ستناریو شترایط مطلتوب و

میباشد و به عنتوان استا

امیدوارکننده و سته ستناریو شترایط بحرانتی را نشتان

ارزاهای جوامع در جهت رشد و توسعه بافتهتای

میدهد.

شتتهری در نظتتر رفتتته متتیشتتود (احمتتدی فتترد و

ویس تی و همکتتاران ( )1911در ملایستته ظرفی تت

توستعه پایتدار و حتاف

همکاران.)1914 ،

بازآفرینی شهری پایدار در محلههایی با بافت فرستوده

ایمری و 9همکتاران ( ،)1331در کتتاب «نوستازی

و غیررسمی شهری (مطالعه موردی :شهر مریتوان) بته

شهر لندن؛ حکمرانی ،پایداری و اجتمتاع محتوری در

این نتیجه رسیدند کته از دیتد اه ستاکنان محلتههتای

یتتک شتتهر جهتتانی» ،در خدتتوص ماهیتتت و ابعتتاد

هدف ،بهبود شرایط اجتمتاعی اولتین شتاخص دارای

فرایندهای و چالشهای فرایند نوسازی شهر لنتدن بته

پتانسیل در بازآفرینی شتهری پایتدار ،رونتق اصتدتادی

مطالعه پرداخته است .ابعاد مختلتف تغییترات شتهری

دوم تین شتتاخص دارای ظرفی تت بتتازآفرینی ،ارتلتتای

در لندن ،پروژههای برجسته و شتهر پایتدار ،پایتداری،

کالبتتدی ستتومین شتتاخص دارای پتانستتیل و بهبتتود

شتتمول و ترکیتتب اجتمتتاعی و حاکمیتتت محلتتی و

وضعیت زیستت محیطتی چهتارمین شتاخص دارای

تغییرات شهری را مورد مطالعه صرار داده است.

پتانسیل در بازآفرینی شهری پایدار هستند.
فنی و همکتاران ( )1911در پ وهشتی بتا عنتوان
کاربست تحلیلی -ساختاری بازآفرینی پایتدار شتهری
(مطالعه موردی :شهر خرم آباد) نشان دادنتد کته بتین
متغیرهای اجتماعی ،متغیر کالبدی و متغیر متدیریتی بتا

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

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

نوسازی شهرها با رویکرد نوسازی و بازآفرینی به ایتن

یک الگوی جدید برای دستیابی به بازآفرینی پایتدار در

نتیجه رسید که شیوه مداخلته در بافتتهتای فرستوده

مراکز تاریخی دارای میراث فرهنگی معتلدنتد پتارادایم

فنسالار ،اصتداری و از بالا بته پتایین ،بتا نگترا غیتر

جدیتد بتتازآفرینی شتتهری متتیتوانتتد بتته عنتتوان یتتک

مشتتارکتی و اجبتتاری برنامتتهریتتزان بتته مداخلتته و

رویکرد و روا جدید که بته بهترهبترداری بیشتتر از

جابجایی ،هزینههای اجتماعی مداخلته و تمایتل زیتاد

میتتراث اروپتتا در ردشتتگری ،فرهنت  ،دارایتتیهتتای

لیکن امکان متوسط با کم مشارکت سرمایه ذار بتوده

اصتدادی ،اجتماعی ،و محیطی کمک کند ،مورد توجته

است.

صرار یرد.

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

الکستتتاندرا 2و همکتتتاران ( )1314در تحلیتتتل

بتا

بازآفرینی مثل تجاری آتن؛ عللانیت پایداری بته ایتن

بررسی پیشینه دانش بازآفرینی در امریکا و انگلتیس و

نتیجه متیرستند کته بتا در نظتر ترفتن پارامترهتای

تجارب خارجی کسب شده در ژاپتن ،کتره جنتوبی و

اصلیمتتی ،محیطتتی ،اجتمتتاعی ،اصتدتتادی ،فرهنگتتی ،و

ستتنگاپور ،درصتتدد تتتدوین رویکتترد جتتامع بتترای

تاریخی منطله ،می توان راه حتل صابتل صبتولی کته بته

برآمتد .نتتایج

تجاری آتتن منجتر شتود ارائته

بازبینی رویکرد بازآفرینی شتهری در هنت

بازآفرینی بخشهای ناکارامد هن

کن

کنت

پ وهش نشان داد که هنوز برنامهریزی در هن

کنت

بازآفرینی پایدار مثل
داد.

برای این محدوده بخشهای ناکارآمتد شتهری از بالتا

کورکماز 4و بالابان )1313( 1در پ وهشی با عنتوان

به پایین بوده و ساختار برنامه ریزی برای نوسازی ایتن

بازآفرینی شتهری پایتدار در ترکیته :ارزیتابی عملکترد

محدودهها بی پایه و نامتناسب بوده و میزان مشتارکت

پروژه بازآفرینی پایدار شهری در آنکتارای شتمالی بته

عمومی نیز بسیار پایین است.

این نتیجه رسیدند کته ستهم ایتن پتروژه در پایتداری

مطالعات راکیوان )1311( 9در هند نشان متیدهتد

شهری حداصل بوده و تلااهای بیشتری بترای بهبتود

که بازآفرینی بافتهتای فرستوده بتا مشتارکت متردم،

پایداری پروژههای بتازآفرینی شتهری در ترکیته لتازم

اقربخشی مضاعفی در آ تاهی شتهروندان نستبت بته

است .بازآفرینی پایدار شهری تنهتا در صتورتی موفتق

حلوق شهروندی و ضرورت شتناخت پتانستیلهتا و

میشود که به ابعاد اجتماعی و محیطی بته انتدازه بعتد

توانمندیهای آنها در تغییر کیفیت محیط زند ی دارد.

اصتدادی توجه شود .برای انجام این کتار ،پتروژههتای
بازآفرینی شهری باید به عنوان بخشتی از یتک برنامته

1. Bertolini
2. Man HO
3. Rakivan

4. Claudia
5. Luigi
6. Alexandra
7. Korkmaz
8. Balaban
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جامع توسعه شهری توستعه یافتته و در یتک فرآینتد

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

مشارکت عمومی اجرا شوند.

بازآفرینی شهری پایدار را شکل میدهنتد ،در راستتای

 .1. 9. 1بازآفرینی شهری

پایدار1

توسعه پایدار ،چهار اصل پذیرفتته شتده کلتی توستعه

از دهه  1113میلادی به این سو د ر ونیهتایی در

پایدار یعنی :پیشرفت اجتماعی که نیتاز هتای همته را

رویکرد بازآفرینی در ابعاد مختلف صتورت پذیرفتنتد

برآورده کند ،محافظت مؤقر از محیط زیست ،استتفاده

که در همسویی با بح های توسعه پایتدار نیتز متورد

از منابع طبیعی و حف سطوح بالتای اشتتغال هستتند

توجه صرار رفتند« :ساده ترین در های رفتته شتده

(بحرینی ،ایزدی و مفیدی ،1911 ،ص.)14.

از بازآفرینی دهه های  43و  13میلتادی ایتن بتود کته

مبنای نظری پت وهش حاضتر بتر استا

بازآفرینی چیزی بتیش از بحت

آجتر و ملتات بتوده

تدتوری

ساختار رایی میباشد .دیتد اه ستاختار رایی بتا نلتد

است .در ادغتام بتا ایتن فرآینتد تغییتر ،ظهتور بحت

معماری و شهرسازی نوآور صرن اخیر ،اصل را بر ایتن

پایداری بوده است و همچنتین ادرا ایتن ملولته کته

می ذارد که نتوآوری دهته هتای اخیتر جتزم ترا و

شهرها به طور فزایندهای ناپایدار متی ردنتد و کیفیتت

انعطاف ناپتذیر بتوده و بتا توجته صترف بته مفهتوم

زیست محیطی برای نسلهای آینده به شدت کتاهش

عملکتتردی معمتتاری و شهرستتازی ،از پتترداختن و

و تنزل مییابد .بنابراین پارادایمی نوین مطرح میشتود

تدوین ساختار اصلی شهر و تعریتف استتخوان بنتدی

که مطابق با آن ،هر ونه طرح بازآفرینی ،میبایست بته

آن بازمانده است .امری که به تهی شدن مراکز شتهری

تمایلات و سیاستهای اصتدادی -اجتمتاعی پایتدار و

منجر شده و بافتت هتای درون شتهری را بتا مستائل

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

اجتماعی  -اصتدادی و فضایی -کالبتدی بتیشتماری

بحرینی ،919 ،ص.)2.

مواجه کترده استت .تعریتف مجتدد استتخوان بنتدی

به این ترتیب از دهته  1113میلتادی ،نظریتههتای

شتتهری ،تعیتتین عناصتتر اصتتلی و پای تدار آن ،تتتدوین

شهرهای پایدار با رویکرد بازآفرینی مرتبط شده است.

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

بتتازآفرینی شتتهری پایتتدار ( ،)SURتوستتعه مجتتددی

تدوین ساختار اصلی شهر ،چه کهن و چته جدیتد در

است که تیقیرات بلند مدت پایتدار ایجتاد نمایتد و در

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

عین حال بته مستائل اجتمتاعی ،اصتدتادی و زیستت

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

محیطی توجه داشته باشد .این مسدله چشم انتداز بلنتد

است که شاخصهای بازآفرینی پایتدار بته تفکیتک از

مدت سه ستون پایداری را در برمی یترد کته صلتب و

جمله سرمایه اجتمتاعی ،مشتارکت ،شتفافیت ،صتانون

هسته اصلی بح صرار رفته استت (همفیتل1334 ، 9

متتداری ،نشتتا اجتمتتاعی ،رضتتایتمندی و ...در شتتهر

1. Sustainable Urban Regeneration
2 . Blackman
3. Hemphill

همدان بررسی می ردند (شکل .)1
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برنامهريزي
عقلايي

برنامهريزي اجرا محور
برنامهريزي راهبردي

جامع

سير تحول مدل فني
بوروکراتيک
بازسازي (با غلبه کالبدي)

باززندهسازي
مدل تأثير سياسي
مدل
اجتماعي

برنامهريزي اندکافزا

جنبش

در پاسخ به
برنامهريزي جامع
عقلايي

برنامهريزي وکالتي
نوسازي شهري

توسعه مجدد
برنامهريزي تبادلي
برنامهريزي مذاکرهاي
برنامهريزي ارتباطي
بازآفريني شهري
0111

0551

0591

سير
همکارانه

تحول

مدل

0591

0591

0591

شکل  .1سیر تحول رهیافتهای توسعه و بازآفرینی شهری به موازات تئوریهای برنامهریزی :ظهور
رهیافت بازآفرینی شهری .هودسنی1910،

شکل  .9مدل مفهومی پژوهش مأخذ( :یافتههای پژوهش)1911 ،
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 .9روششناسی تحقیق

پرسشنامهای از برداشتهای صورت رفته طراحتی و

 .1 .9روش تحقیق

به کارشناسان ارسال شد .سپس پاسخهای آنهتا جمتع
روا تحلیق اکتشتافی-

آوری و خلاصتته شتتد و خلاصتته پاستتخهتتا همتتراه بتتا

کاربردی است .دادههای مورد نیاز به سه طریق کستب

توضیحات به هر یک از کارشناسان باز شت داده شتد

شده است:

تا سرانجام یتک اتفتاق نظتر کلتی دربتاره متغیرهتای

پ وهش حاضر بر اسا

 -1بهتتره یتتری از استتناد رستتمی فرادستتت شتتهر

تحلیق انجام پذیرفت؛ بنابراین برای  13نیروی پیشتران

همدان و محتدوده مطالعتاتی و دیگتر استناد و منتابع

بدست آمد .این عوامل ،بته منظتور ارزیتابی نیروهتای

مرتبط

پیشران در بازآفرینی پایدار در وضعیتهتای مختلفتی

 -1مشتتاهده و پرسشتتگری از ستتاکنان محلتتات

صابل تدور هستند .این وضعیتهتای احتمتالی ،بترای

محدوده مرکزی شهر :بترای تعیتین حجتم نمونته بتا

آینده شهر از نظر برنامهریزی بسیار با اهمیتت هستتند.

توجه به همگنی جامعه از لحا اصتدتادی -اجتمتاعی

بدین منظور پرسشنامهای برای دریافت نظرات نمونته-

از فرمول کوکران استتفاده و تعتداد نمونته لتازم بترای

های آماری تهیه شد .تمامی عوامتل دخیتل ،همچتون

پیمایش منطلته  914نفتر محاستبه شتد .روا نمونته

سیستمی با عناصتر درهتم تنیتده و بته صتورت یتک

یری نیز بدورت تدادفی ساده بوده است.

ساختار ،در نظر رفته میشود و ارتباطات این عوامتل
باهم مورد ستنجش صترار رفتته و عوامتل برتتر کته

()1

تیقیر ذاری بیشتتری دارنتد استتخرام متیشتود ،ایتن
عوامل برتر جهتت برنامتهریتزی و توستعه بتازآفرینی
پایدار در جامعه به کار رفته متیشتوند تتا جامعتهی

 -9حجم نمونته مدتاحبه بتا متخددتان (بترای
تحلیل نیروهای پیشران) بر اسا

مدل دلفی ،برابتر بتا

 15نفتتر در صالتتب  1تتروه  4و  1نفتتری در  9رانتتد
میباشتد (لنتدتا  ،1332 ،1ص . )443.در واصتع بترای
شناسایی نیروهای پیشران در بازآفرینی پایتدار بعتد از
مطالعات اسنادی از روا دلفتی استتفاده شتد .دلفتی
فرآیندی جهتت دستتیابی بته همگرایتی ذهنتی میتان
کارشناستتان صتتاحب نظتتر استتت .در مطالعتته دلف تی،
1. Landeta

شهری به سوی تامی بلنتد جهتت نیتل بته اهتداف
توسعه ام بردارد.
رواهای بکار رفتته در پت وهش شتامل تکنیتک
تدمیم یری چند معیاره الکترفازی جهت رتبته بنتدی
صطاعهای شش انه بختش مرکتزی و همچنتین روا
آینده پ وهی سناریونویستی بتا استتفاده از نترم افتزار
سناریو ویزارد برای دستیابی به آیندههتای پتیش روی
بخش مرکزی همدان میباشد.
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 .9. 9معرفی محدوده مورد مطالعه

حلله مرکزی شهر منظم متیشتود و در برختی نلتا

صلمرو مکانی پ وهش حاضر ،محتدودهی مرکتزی

کاملاً شطرنجی توسعه یافتته استت .ایتن محتدوده بتا

(بخش صدیمی) شهر همدان میباشد .صسمت مرکتزی

صرار یری در مرکز شهر و وجتود ارتباطتات صتوی بتا

شهر همدان شامل بازار و بخش صدیمی شتهر در ایتن

مناطق اطراف به واسطه محورهای شعاعی ،بستیاری از

منطله صرار دارد و با مساحت  449هکتتار کتوچکترین

عناصر واجد ارزا تاریخی و عملکتردی شتهر را در

منطله شتهر متیباشتد (فریتادر  ،1911 ،ص.)113.

خود جای داده است (شکل .)9

بخش مرکزی شهر همتدان بته صتورت نتامنظم و بتا
معابر کم عر

می باشد ،اما در محدودههتای بعتد از

شکل  .9تقسیمات فضایی و موقعیت محدوده مرکزی شهر همدان مأخذ( :یافتههای پژوهش)1911 ،
 .9یافتههای پژوهش

همانطوری که در روا تحلیتق فتته شتد بترای
ردآوری اطلاعات متورد نیتاز از پرسشتنامه محلتق-

 .1 .9ارزیابی شاخصهای بازآفرینی پایددار در
بخش مرکزی همدان با روش الکتر فازی
در این مرحله ابتدا اسناد و منابع موجود کتابخانته-

ساخته ،استفاده شده است .اطلاعات مورد نیاز بوستیله

ای مورد مطالعه صرار رفته و از طریتق برداشتتهتا و

پرسشنامه در منطله مورد نظر تهیه شده است .در ابتتدا

مشاهدات میدانی ،وضتعیت موجتود بختش مرکتزی

به ارائه یافتههای حاصل از پاسخگویان برای ستوالات

شهر همدان به لحا فرسود ی به دست خواهد آمتد.

تحلیق و بر اسا

آمارههای توصیفی با بهره یتری از

روا الکتر فازی اصدام شده است.

در این راستا از روا الکتر فازی استفاده شتده استت.
با توجه به تعداد معیارها و تعداد زینتههتا و ارزیتابی
همه زینهها برای معیارهای مختلف ،ماتریس تدتمیم

سال هفتم

تحلیل بازآفرینی پایدار بخش مرکزی شهرها با رویکرد ...

برای صطاعهای  2انه به صتورت جتدول  ،1تشتکیل
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شده است:

جدول .1عوامل موثر در بازآفرینی پایدار همدان
عوامل کلان

منبع

عوامل خرد

ایزدی و همکاران ،1915 ،شفیعی دستجردی و همکاران ،1914 ،پوراحمد و

میزان مشارکت ساکنین

اجتماعی

اصتدادی

کالبدی

میزان تعلق مکانی

ساسان پور و همکاران ،1914 ،بناری1914 ،

نرخ سواد

حیدری ،1915 ،موحد و همکاران1911 ،

میزان امنیت

موحد و همکاران ،1911 ،پوراحمد و همکاران ،1915 ،بناری1914 ،

محیطی

احدن اد و همکاران ،1911 ،شریف زاد ان و همکاران ،1913 ،موحد و

متوسط بعد خانوار

همکاران1911 ،

تراکم خالص جمعیتی

شریف زاد ان و همکاران ،1913 ،بیرانوندزاده و همکاران1914 ،

میزان سرمایه اجتماعی

پوراحمد و همکاران1912 ،

نرخ تکفل

صباغی1911 ،

میزان تعاملات اجتماعی

فیضی و اسدپور1911 ،

تغییر نرخ ارز

عزیزن اد و کمیجانی1912 ،

نرخ فعالیت (اشتغال و بیکاری)

عندلیب و همکاران1911 ،

میزان درآمد ماهیانه

پوراحمد و همکاران1912 ،

میزان سرمایه ذاری دولتی و بخش خدوصی

حنایی و موسوی1912 ،

میزان تسهیلات بانکی

ساسان پور و همکاران1912 ،

صیمت واحد مسکونی

طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده همدان1914 ،

کیفیت مدالح ساختمانی

موحد و همکاران1911 ،

میزان دسترسی به خدمات عمومی

صباغی1911 ،

میزان صدمت ابنیه

صباغی1911 ،

میزان دفع آب سطحی

زیست

همکاران ،1915 ،بناری1914 ،

میزان آلود ی محیط

ساسان پور و همکاران ،1914 ،طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده
همدان1914 ،
شفیعی دستجردی و همکاران ،1914 ،زنگی آبادی و همکاران،1913 ،
ساسان پور و همکاران1912 ،

نازیبایی محیطی

شفیعی دستجردی و همکاران ،1914 ،شبانی و ایزدی1912 ،

درصد فضای سبز

ساسان پور و همکاران1912 ،

میزان رضایت از دفع زباله

پوراحمد و همکاران1912 ،

مدیریت سیستم فاضلاب

پوراحمد و همکاران1912 ،

میخذ( :یافتههای پ وهش)1911 ،
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جدول  .9شاخصهای ارزیابی شاخصهای بازآفرینی شهری در رینگ مرکزی شهر همدان

بعد

اجتماعی

اصتدادی

وزن شاخص بر اساس

شاخص

قطاع 1

قطاع 9

قطاع 9

قطاع 0

قطاع 5

قطاع 1

3/315

نرخ سواد

41/41

12/2

11/22

19/5

11/29

11/51

3/313

متوسط بعد خانوار

9/51

9/94

9/24

9/11

9/91

9/24

3/332

میزان سرمایه اجتماعی

9/9

9/5

1/4

9/15

9/11

1/2

94/1

43/5

94/4

15/9

11/2

11/2

3/314

نشا اجتماعی

9/41

9/15

1/51

9/43

9/29

1/44

3/314

میزان مشارکت ساکنین

9/1

9/91

1/14

9/21

9/45

1/14

3/315

میزان تعلق مکانی

9/34

4/19

9/11

9/25

1/15

1/92

3/313

میزان امنیت

1/99

1/11

1/14

9/13

9

9/29

3/143

وضعیت اشتغال

1/11

1/44

1/9

1/23

1/41

1/11

3/313

میزان هزینه ماهیانه خانوارها

1/21

9/9

9/11

1/11

1/41

1/11

1/44

1/11

1/19

1/42

9/11

9/35

3/312

میزان تسهیلات بانکی

9/99

9/44

1/94

9/12

1/53

1/11

3/311

صیمت واحد مسکونی

1/94

1/14

9/14

9/42

9/19

9/4

1/91

9/94

9/14

9/42

9/24

1/21

3/311

تراکم خالص مسکونی

441

991

523

491

991

911

3/311

کیفیت مدالح ساختمانی

1/14

1/51

1/14

1/12

9/31

1/99

3/334

میزان صدمت ابنیه

4/1

4/94

9/55

9/21

9/44

9/41

9/14

9/91

1/29

9

1/44

9/11

9/11

9/14

1/11

1/43

1/11

9/92

1/92

1/14

1/45

1

1/99

1/35

آنتروپی شانون

3/341

3/313

3/311
کالبدی

3/332
3/311
مدیریتی-

3/332

نهادی
3/311

محیطی

سرصت ،فحشا و )...

میزان سرمایه ذاری دولتی و
بخش خدوصی

میزان دسترسی به خدمات
عمومی

میزان رضایت از مدیریت
شهری
وضعیت حمایت شهرداری
وضعیت شفافیت اطلاعات و
نبود پنهان کاری
تمرکززدایی و تفویض

9/11

9

1/14

1/41

1/21

9/34

1/14

1/11

1/11

1/14

1/41

1/14

3515

سرانه فضای سبز

3/92

3/39

3/31

3/13

3/15

3

3/331

میزان آلود ی محیط

9/44

4/31

9/51

9/91

1/14

9/24

3/314

پاکیز ی و نظافت محله

1/14

1/42

9/11

9/21

1/14

1/92

3/314

زیست

سهم مفاسد اجتماعی (اعتیاد،

3/331

اختیارات به نهادهای محلی
وضعیت صانون مداری
(حاکمیت صانون)

رضایت از شیوه جمع آوری و
دفن زباله

1/44

1/91

1/45

9/19

1/11

9/11

سال هفتم
بعد

تحلیل بازآفرینی پایدار بخش مرکزی شهرها با رویکرد ...
وزن شاخص بر اساس

شاخص

قطاع 1

قطاع 9

قطاع 9

قطاع 0

قطاع 5

قطاع 1

وضعیت پسماند و بازیافت

9/94

1/11

1/44

9/14

1/11

1/19

آنتروپی شانون

3/311
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 .1 .1 .9فازی سازی دادهها

ماتریس تدتمیم بتی ملیتا

در راستتتای تعریتتف دصیتتق وضتتعیت بتتازآفرینی

معیارها به دست میآید.

شتده در متاتریس وزن

شهری در بخش مرکزی شهر همدان ،در ام نخستت

 .9. 1. 9فازی زدایی ماتریس بی مقیاس شده

دادههای اولیه میبایست جهتت انجتام محاستبات بته

جهت تبدیل اعداد فازی به اعتداد غیرفتازی بایتد

ارصامی فازی مبدل ردنتد .بنتابراین معیارهتای متورد

ماتریس فازی تشکیل شود و فازی زدایی (دی فتازی)

تبتدیل شتده و

تردد .مراحتل دیگتر روا الکتتر فتازی عبارتنتد از:

سپس ارصام به دست آمتده بته صتورت تحدیتدهتای

ارزیابی تمامی زینه ها نستبت بته تمتامی متغیرهتا و

آماری بیان می ردند .لازم به ذکتر استت کته در ایتن

تشکیل ماتریسهای هماهنت

و ناهماهنت  ،تشتکیل

مطالعه از میان انواع مختلف ارصام فازی ،نوع مثلثی بته

ماتریس بولین موافق ،تشکیل ماتریس بتولین مختالف،

کار رفته شتده استت .پتس از فتازیستازی دادههتا،

تشکیل ماتریس نهایی و رتبه بندی نهایی زینه ها.

نظر ،ابتدا به شاخص های بی ملیتا

نرمال سازی ماتریس تدمیم انجام متیشتود .در ایتن

ماتریس تسلط نهایی ترجیحات جزیی زینههتا را

ام نرمالسازی برای معیارهای مثبت و منفی صتورت

بیان میکند .زینهای باید انتخاب شود که بیشتتر از آن

می یرد (تیل 1و دومونت .)1339 ،1

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

 .9 .1 .9تعیین وزن شاخص ها

توان زینه ها را رتبه بندی کرد .بتر استا

دادههتای

معمولاً شاخصهای مورد استفاده در هر پت وهش

جمتتع آوری شتتده در صالتتب  14شتتاخص بتتازآفرینی

از اهمیتت یکستانی برختوردار نیستتند .از همتین رو،

شهری ،ضرایب شتاخصهتا محاستبه ردیتد .نتتایج

بتترای یکستتانستتازی شتتاخص هتتا و از میتتان بتتردن

محاسبات نشان دهنده ی نوستان ضترایب صطتاع هتا

تفاوتها ،محاسبهی وزنی آنها امری ضتروری استت.

است (جدول .)9

جهت وزن دهتی شتاخصهتا ،رواهتای متعتددی
وجود دارد که در این پت وهش از "آنتروپتی شتانون"
استفاده ردیتد .متاتریس تدتمیم وزن دار از ضترب

1. Tille
2. Dumont
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جدول  .9محاسبه تعداد چیرگی و رتبه نهایی
نتیجه

تعداد چیرگی

رتبه

صطاع1

5

1

صطاع1

1

4

صطاع9

1

5

صطاع4

9

9

صطاع5

4

1

صطاع2

3

2

میخذ( :یافتههای پ وهش)1911 ،

بدین ترتیب رتبهبندی صطاعهای شش انه بختش

بیشتر مدیران و برنامه ریزان شهری همدان متیباشتد.

مرکزی همدان از منظر بازآفرینی شهری پایدار بدستت

بر اسا

نتایج بدست آمده ،صطاعهایی که رتبه بهتتری

آمد .بطوریکته صطتاع اول ،پتنجم و چهتارم وضتعیت

بدست آوردهاند از میزان امنیت بالا ،دسترسی بهتتر بته

بهتری از نظر شاخصهای بازآفرینی پایتدار بته ختود

ختتدمات عمتتومی ،ستتهم کمتتتر از مفاستتد اجتمتتاعی

اختدتاص دادهانتد .در واصتع نتتوعی تفتاوت بتتارز در

(اعتیاد ،سرصت ،فحشا و  ،)...اشتغال مناسب تر ،سترانه

کسب امتیاز صطاعها از نظتر شتاخصهتای بتازآفرینی

بیشتر فضای سبز و آلود ی محیطی کمتری برختوردار

پایدار به چشم می خورد .شرق و غرب حلله مرکتزی

میباشند (شکل .)4

شهر همدان ،وضعیت نامطلوبی دارد و نیازمنتد توجته

شکل  .0رتبه بندی شاخصهای بازآفرینی پایدار در بخش مرکزی همدان ) مأخذ( :یافتههای پژوهش)1911 ،

تحلیل بازآفرینی پایدار بخش مرکزی شهرها با رویکرد ...

سال هفتم

 .9 .9سناریوسددازی جهددت توسددعه بددازآفرینی
پایدار در بخش مرکزی همدان

145

عوامل پیشران استتخرام شتده از طریتق مدتاحبه بتا
متخددان برنامهریزی و مدیران شتهری ،محتورهتای

پس از بررسی و تحلیل وضتع موجتود بتازآفرینی

اصلی مؤقر بر متدیریت بهینته و سناریوستازی جهتت

پایدار ،برای دستیابی به آینتدههتای پتیشروی بختش

بازآفرینی بخش مرکزی همدان میباشد .ایتن عوامتل،

مرکزی همدان از روا آینتده پ وهتی سناریونویستی

جهت تدوین وضعیتهتای محتمتل و سناریوستازی

استفاده شده است .سناریوسازی شتاید کلیتدی تترین

ضروری میباشند.

روا شناسی آینده پ وهی است که میتوانتد آینتده-
های محتملی که جهت انعکا

آیندههای ستازمانهتا

 .1 .9 .9تدوین وضعیتهدای محتمدل بدر مبندای
عوامل کلیدی و نیروهای پیشران

و سیستمهای اجتماعی ساختار یافتتهانتد را مدلستازی

جهت سناریونویسی بتر مبنتای عوامتل کلیتدی و

کند (ساسان پور ،حتاتمی و بابتایی ،1912 ،ص.)145.

نیروهای پیشران ،نیاز به تعریف وضعیتهای محتمتل

هدف سناریو کشف ،ایجاد و آزمون محیطهای آینتده

برای آینده بازآفرینی پایدار در بخش مرکتزی همتدان

جتایگزین ستاز ار استت (مظتاهری و کتتافی،1912 ،

میباشتد .تحلیتل دصیتق شترایط پتیش رو و تعریتف

ص .)12.در واصتتع هتتدف اصتتلی ستتناریو بالتتا بتتردن

وضعیتهای احتمالی لازمه اصتلی تتدوین ستناریوها

کارایی و کیفیت برنامهریزیها در شرایط عدم اطمینتان

است .جهت تعریف وضعیتهای محتمتل بترای هتر

در آینده می باشتد (رهنمتا ،اجتزا شتکوهی و لطتف

یک از عوامل کلیتدی و نیروهتای پیشتران ،از طریتق

اللهی ،1911 ،ص .)25.لذا در این صسمت از پت وهش،

روا دلفی ،نظرسنجی از متخددان شده است.

جدول .0وضعیتهای محتمل عوامل کلیدی جهت بازآفرینی پایدار در بخش مرکزی همدان
نام اختصاری

عوامل کلیدی

A

عملکرد حکمروایی خوب شهری

B

ترویج و بسط تاب آوری شهری

C

بهبود تیسیسات زیرساختی

وضعیت های محتمل

 A1مطلوب بودن عملکرد حکمروایی خوب شهری
 A2نبود عملکرد حکمروایی خوب شهری
 A3نامطلوب بودن عملکرد حکمروایی خوب شهری
 B1تاب آوری مطلوب شهری
 B2عدم وجود تاب آوری شهری
 B3تاب آوری شهری نامطلوب
 C1برنامهریزی سیستمی و یکپارچه برای توسعة تاسیسات
زیرساختی
 C2نوسازی و بهبود تاسیسات زیرساختی
 C3فرسود ی و تضعیف تدریجی تاسیسات زیرساختی
D

تدویب و تزریق به موصع بودجه

 D1افزایش سهم بازآفرینی پایدار از بودجهی استان

واعتبارات

 D2برطرف کردن موانع اداری در تخدیص اعتبارات
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نام اختصاری

عوامل کلیدی

شمارۀ اول
وضعیت های محتمل

 D3کاهش تخدیص اعتبارات لازم
E

بهبود تکنولوژی های ساخت سریع،
ارزان و ملاوم

 E1افزایش تکنولوژیهای ساخت ارزان و ملاوم
 E2ادامه روند فعلی
 E3کاهش تکنولوژیهای ساخت ارزان و ملاوم
 F1ارتلا امنیت

F

تضمین امنیت سکونت در بافت

 F2ادامه وضعیت نامطلوب فعلی
 F3کاهش امنیت

G

برپایی تشکلهای محلی جهت
مشارکت

 G1تلویت مشارکت محلی
 G2عدم برپایی تشکل های محلی
 G3تضعیف مشارکت محلی
 H1سرمایه اجتماعی مطلوب

H

ارتلا سرمایه اجتماعی

 H2ادامه وضع فعلی
 H3سرمایه اجتماعی نامطلوب

I

J

ایجاد ظرفیت جهت افزایش درآمد
ساکنین

 I1تزریق درآمد پایدار از طریق اشتغال زایی
 I2ادامه وضعیت فعلی و پایین بودن درآمد
 I3نبود اشتغال و قبات میزان درآمد

حفاظت از منابع و سرمایه های
طبیعی

 J1حفاظت مطلوب از منابع و سرمایههای طبیعی
 J2عدم حفاظت از منابع و سرمایههای طبیعی
 J3حفاظت نامطلوب از منابع و سرمایههای طبیعی

میخذ( :یافتههای پ وهش)1911 ،

 .9 .9 .9تهیه و تحلیل سبد سناریوهای احتمدالی در
آینده

تکمیل پرسشنامه بر استا

وزن دهتی بتین  9تتا ،-9

میزان تیقیر ذاری هر کدام از وضتعیتها را بتر سیستتم

در این مرحله از فرآیند انجام پ وهش 93وضعیت

مشخص کردنتد .متخددتین شتامل مستدولین امتور

محتمل برای  13نیروی پیشران طراحی ردیده استت.

شهری (شهرداری و شورای شهر) همدان و جمعی از

میتزان

اساتید متخدص در این زمینه بودهانتد .بتا استتفاده از

پیچید ی شرایط  9حالت در نظر رفتته شتده استت.

وزنهایی که متخددتان بته وضتعیتهتای محتمتل

با طراحی وضعیتها و تهیه ماتریس متلتاطع ،93*93

دادهانتد ،استتفاده از نترمافتزار ستناریو ویتزارد فتتراهم

مجدداً همانند مرحله صبتل در تعیتین عوامتل کلیتدی،

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

پرسشنامهای تهیه و در اختیار متخددان صرار رفتت.

 93*93را بتتراستتا

دادههتتای وارد شتتده پرسشتتنامه

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

تحلیل و تعداد سناریوهای زیر را استخرام نمود:

تعداد وضعیتهای محتمل هر نیرو بتر استا

وضعیتهای  93انه اتفاق بیفتد چه تیقیری بر وصتوع
و یا عدم وصوع سایر وضعیتها خواهد داشتت؟" بته

 -سناریوهای بسیار صوی 1 :سناریو

تحلیل بازآفرینی پایدار بخش مرکزی شهرها با رویکرد ...
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 سناریوهای با ساز اری بالتا (ستناریوهای بتاورکردنی) 11 :مورد
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دارد که از میان آنها یک سناریو شرایط امیدوارکننتده و
مطلوب ،یک ستناریوی دیگتر شترایط بحرانتی بترای
بخش مرکزی همدان نشان میدهد.

 سناریوهای ضعیف 141 :سناریو .9 .9 .9تحلیل سناریوهای قوی

بررسی سناریوهتای صتوی نشتان متیدهتد کته 1
سناریو با امتیاز بسیار بالا و احتمال وصوع بیشتر وجتود
جدول  .5بررسی وضعیت سناریوهای قوی در نرم افزار سناریو ویزارد

 A.عملکرد حکمروایی خوب شهری

Scenario NO. 1
Consistency value: 12
Total impact score: 209
 : -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

 A.عملکرد حکمروایی خوب شهری

Scenario NO.2
Consistency value: 6
Total impact score: 209
 : -A3.نامطلوب بودن حکمروایی خوب شهری

 B.تاب آوری شهری

 :-B3.تاب آوری شهری نامطلوب

 C.تاسیسات زیرساختی

 : -C3.فرسود ی و تضعیف تدریجی تاسیسات

 D.تزریق به موصع بودجه و اعتبارات

 : -D3.کاهش تخدیص اعتبارات لازم

 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.حفاظت از منابع و سرمایه های طبیعی

 : -J3.حفاظت نامطلوب از منابع و سرمایه های طبیعی
میخذ( :یافتههای پ وهش)1911 ،
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شمارۀ اول

با توجه به سناریوهای صتوی در ستناریو اول تمتام

تحلیل کنار ذاشته متیشتود .ستناریو اول و ستناریو

وضعیتها مطلوب و در سناریو دوم همته وضتعیت-

دوم بیشترین وزن را نسبت به سایر سناریوها دارند .بتا

های احتمتالی نتامطلوب استت کته در عمتل چنتین

توجه به وزن سناریوهای صتوی ،ستناریو دوم احتمتال

حالت بعید و تلریبا غیر ممکن است و به همین دلیتل

وصوع بیشتری را نشان میدهد و حکایت از بتازآفرینی

اعتماد به این ستناریوها عللتانی نیستت ،لتذا از رونتد

پایدار در سطح بحرانی دارد.

جدول  .1طیف رنگی و میزان مطلوبیت سناریو های قوی

میخذ( :یافتههای پ وهش)1911 ،

بررسیهای اولیه ستناریوهای  11انته ،حتاکی از

آنچه مهم است اینکه ،بخش مرکزی برای رستیدن بته

سیطره نسبی تعداد وضعیتهای نامطلوب بر وضعیت

اهداف چشمانداز و تحلتق میموریتت هتای ختود در

های مطلوب است .غیر از چند سناریوی محتدود کته

آینده پیش رو ،بتا چتالشهتای بستیار مهمتی روبترو

وی یهای مطلتوب و رو بته پیشترفت دارنتد ،بلیته

خواهد بود که توجه به احتمال وصوع و آمتاد ی بترای

سناریوها آینده مطلوب را در ذهن متبتادر نمتی کننتد.

آنها ،لازم و ضروری است .این رویکرد به آینده ،خطر

سال هفتم
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تحلیل بازآفرینی پایدار بخش مرکزی شهرها با رویکرد ...

انحراف از مستیر درستت را کتاهش خواهتد داد .بته

جایگزینی اعداد به جای وضعیتها اصتدام ردیتد تتا

منظور تحلیل وضعیتهای احتمالی در بخش مرکزی،

زمینه در کمی از صفحه سناریوها نیز فتراهم شتود.

به تحلیل هر یک از سناریوهای محتمل بخش مرکزی

در کیفی از صفحه ستناریوها ،از طریتق جتایگزینی

پرداخته میشود.

وضعیتها با طیفی از عناوین مطلوبیت تا بحتران نیتز

جدول  2که به ماتریس صتفحه ستناریو معتروف

فراهم شد کته متیتوانتد وضتعیت و جایگتاه بختش

است ،وضعیتهای ممکن را به وضتوح بته تفکیتک

مرکزی را به تفکیک سناریو و هر نیروی پیشتران ،بته

سناریو و نیروهای پیشران نشان متیدهتد .بته منظتور

طور روشن و شفاف نشان دهتد .متیستفانه وضتعیت-

تسهیل در شترایط صتفحه ستناریو و وزن شترایط

های بحرانی یا در آستتانه بحتران ،بختش عمتدهای از

وضتعیت-

صتتفحه ستتناریوها را بتته ختتود اختدتتاص داده و

های عوامل کلیدی ،به  9وضعیت تلستیم شتد .بترای

وضعیتهای مطلوب ،تنها بخش انتدکی از صتفحه را

مطلوب و نامطلوب ،این صفحه بر استا
در وضعیتها بر اسا

امتیازی که بته هتر یتک از

شامل میشوند.

وضعیت ها بین  9تا  -9داده شتده استت ،نستبت بته
جدول  .7وضعیت هر یک از عوامل به تفکیک سناریوها و طیف سه گانۀ مطلوب تا بحران
عملکرد

تضمین

تشکل

ظرفیت

حفاظت از

امنیت

های

جهت

منابع و

سکونت

محلی

افزایش

سرمایه-

در

جهت

درآمد

های

بافت

مشارکت

ساکنین

طبیعی

بحرانی

بحرانی

ایستا

ایستا

بحرانی

بحرانی

ایستا

بحرانی

ایستا
ایستا

تزریق به

تکنولوژی

تأسیسات

موقع

ساخت

زیرساختی

بودجه

سریع،

واعتبارات

ارزان

سناریوی اول

ایستا

مطلوب

ایستا

ایستا

مطلوب

مطلوب

سناریوی دوم

ایستا

مطلوب

ایستا

ایستا

مطلوب

مطلوب

ایستا

سناریوی سوم

ایستا

مطلوب

بحرانی

ایستا

مطلوب

مطلوب

بحرانی

بحرانی

سناریوی چهارم

ایستا

مطلوب

ایستا

ایستا

مطلوب

مطلوب

بحرانی

بحرانی

بحرانی

سناریوی پنجم

مطلوب

مطلوب

ایستا

ایستا

ایستا

مطلوب

بحرانی

بحرانی

بحرانی

ایستا

سناریوی ششم

بحرانی

مطلوب

ایستا

ایستا

مطلوب

مطلوب

ایستا

بحرانی

ایستا

بحرانی

سناریوی هفتم

ایستا

مطلوب

ایستا

مطلوب

مطلوب

مطلوب

بحرانی

بحرانی

ایستا

بحرانی

سناریوی هشتم

بحرانی

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب

مطلوب

بحرانی

بحرانی

ایستا

بحرانی

سناریوی نهم

بحرانی

مطلوب

ایستا

مطلوب

ایستا

مطلوب

بحرانی

بحرانی

بحرانی

بحرانی

سناریوی دهم

بحرانی

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب

ایستا

ایستا

بحرانی

بحرانی

بحرانی

سناریوی یازدهم

ایستا

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

بحرانی

بحرانی

بحرانی

بحرانی

سناریوی دوازدهم

بحرانی

مطلوب

ایستا

مطلوب

بحرانی

بحرانی

بحرانی

بحرانی

بحرانی

بحرانی

سناریو /پیشران

حکمروایی
خوب
شهری

تاب
آوری
شهری
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سرمایه
اجتماعی
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از مجموع  113وضعیت حاکم بر صتفحه ستناریو

حالتتتهتتای موجتتود در صتتفحة ستتناریو در حالتتت

تعداد 44 ،وضتعیت بحرانتی معتادل 92522

بحرانی صترار دارنتد و پتس از آن حالتت ایستتا و در

درصد 94 ،وضعیت در حالتت ایستتا ،معتادل 93519

نهایت ،حالتت مطلتوب کمتترین میتزان را بته ختود

درصد و  91حالتت ،معتادل  9155درصتد در حالتت

اختداص داده است.

بر اسا

مطلوب صرار دارند .این وضعیت نشان متیدهتد اکثتر

شکل  .5نسبت وضعیت های احتمالی بخش مرکزی همدان در آینده به تفکیک سناریو
میخذ( :یافتههای پ وهش)1911 ،

با توجه به صرابت سناریوها ،میتوان آنها را به سته

 -سناریوهای مطلوب (شامل سناریوهای 1 ،1 :و )4

روه تلسیم کرد که هر یک از روه هتا شتامل چنتد

 -سناریوهای ایستتا (شتامل ستناریوهتای 2 ،5 ،4 :و

سناریو با وی یهای تلریبا مشتر با تفتاوت کتم در

)11

یک یا چند وضعیت از میان  13عامل اصلی میباشند.

 -سناریوهای بحران (شامل سناریوهتای13 ،1 ،1 ،9 :

این روه ها به شرح زیرند:

و )11

جدول  .1ضرایب ،تعداد و درصد هریک از وضعیتها به تفکیک هر سناریو براساس طیف  9گانه
سناریو /وضعیت

ضرایب وضعیت ها

تعداد وضعیت ها به تفکیک

کل امتیاز

مطلوب

ایستا

بحرانی

9

1

-9

سناریوی اول

3

5

2

9

5

-6

11

سناریوی دوم

3

5

2

9

5

-6

11

سناریوی سوم

3

3

4

9

3

-12

3
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ضرایب وضعیت ها

تعداد وضعیت ها به تفکیک
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مطلوب

ایستا

بحرانی

9

1

-9

سناریوی چهارم

3

4

3

9

4

-9

4

سناریوی پنجم

3

4

3

9

4

-9

4

سناریوی ششم

3

4

3

9

4

-9

4

سناریوی هفتم

4

3

3

12

3

-9

2

سناریوی هشتم

4

2

4

12

2

-12

1

سناریوی نهم

3

2

5

9

2

-15

-4

سناریوی دهم

3

3

4

9

3

-12

3

سناریوی یازدهم

5

1

4

15

1

-12

4

سناریوی دوازدهم

2

1

7

6

1

-21

-14

میخذ( :یافتههای پ وهش)1911 ،

از میان  11سناریوی باور کردنی پیشروی بختش

فار

و شمال (صزوین و یلان و آذربایجان) و غترب

مرکزی همدان تعداد  9ستناریو بتا وضتعیت مطلتوب

(میان رودان) و شرق (خراسان) از آنجا انشعاب متی-

وجود دارد که شرایط امیدوار کنندهای را برای توستعه

یافت .شهر همدان با وضتع مرکتزی ختود در مشترق

بازآفرینی در آینده نشان میدهد ،همچنتین 4 ،ستناریو

زا ر

با پشتداری الوند کوه ،ظاهرا بترای «پایتختت»

حالت ایستتا و  5ستناریو حالتت بحتران را در آینتده

بودن ایران زمین بسیار مساعد بوده؛ چنتان کته معنتای

نشان میدهد .تروه بنتدی ستناریوها بته شترح زیتر

اسم هگمتانه (محل اجتماع مادان) خود تواه بتر امتر

است:

کارکردی آنجا در تمرکزیابی سیاستی  -نظتامی صبایتل

سناریوهای گروه اول (هگمتانه) :شرایط مطلوب

«کاستی» و «متتاد» عهتتد باستتتان ،و دیگتتر ستتلالههتتای

مبتنی بر تابآوری شهری ،تزریق به موقع بودجه و

حکمران ادوار بعد می باشد ،که هم در عین حتال بته

اعتبارات ،تکنولوژی های سداخت سدریع ،ارزان و

سبب مواهب طبیعی و ختوا آب و هتوایی منطلته،

تضمین امنیت سکونت در بافت

غالبا به عنوان تختگاه تابستتانی شتاهان و فرمانروایتان

آینده متدور شدهی بخش مرکزی شتهر همتدان،

ایران بر زیده میشد .یتاصوت حمتوی متی ویتد هتر

ستتناریوی اول در تتروه اول در وضتتعیت

کس که همدان را بازدید کرده ،شتکی نتدارد ایتن کته

مطلوب است .این روه شتامل ستناریوهای اول ،دوم

آنجا از نیکوترین شهرها ،خرم ترین و خوا تترین و

و هفتم است و بهترین و مطلوبترین شترایط ممکتن

سزاوارترین آن هاستت .همتانطور کته جهتانگردان و

برای بازآفرینی را شامل میشود .جایگاه شتهر همتدان

ایرانشناسان از دیرباز ،دو صفت برجستته همتدان را از

در کوهپایه میانگاهی الونتد ،از دیربتاز یتک موصعیتت

نظر طبیعی و تاریخی ستودهاند ،ما صتفت ستومی بتر

چهارراهی و راهبردی با اهمیت در نیمه غربی کشتور

آن می افزاییم و آن همان وجه فرهنگی همدان استت.

داشته است؛ چنان که جادههتای جنتوب خوزستتان و

با در نظر رفتن چنتین پیشتینه تتاریخی و فرهنگتی،

بتتر استتا

151

شمارۀ اول

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری

بخش مرکزی همدان در سال  ،1413توانتایی جتذب،

دروازه شتتهر عبارتنتتد از :دروازه صتتم ،دروازه بیستتتون،

انطبتتاق و پاستتخگویی بتته تغیی ترات در سیستتتمهتتای

دروازه در زین و دروازه بغداد؛ چندین «کلیسا» در آن

شهری (تاب آوری) را دارد .همچنین تمتام اعتبتارات

وجود دارد و از عمارت های شهر یکی «شتاه جهتان»

به موصع و به درستی تزریق میشود و امکان بتازآفرینی

و دیگر «شاه خدابنده» و مزارهای مشتهور هتم دارد و

وجود دارد .طبق آینده متدور شده در این ستناریو در

همدان شهری بازر انی استت ،کته از ستند و هنتد و

ستتال  ،1413از تکنولتتوژی ستتاخت ستتریع ،ارزان در

روم و عرب و عجم بتدانجا روی متیآورنتد .اندیشته

واحدهای مسکونی استفاده خواهد شد .به طتور کلتی

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

و در مجموع ،سناریوهای این تروه مشتخص کننتده

شوارع بر حسب اصول شهرسازی جدید ،هم از بتدو

حالتتات مثبتتت و مناستتب پتتیشروی بختتش مرکتتزی

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

همدان است .در نتیجه شاهد بازآفرینی پایدار هستتیم.

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

ملایسه درصد فراوانی حالتت مطلتوب و بحتران ایتن

تعتریض خیابتان هتا و اصتتدام بعتدی هتم تعتتریض و

روه با روه های دیگر نشاندهنده وضعیت مناستب

تسطیح کوچهها از دروازه صزوین تا راستته بتازار بتود

پیش روی بخش مرکزی در این روه است.
سناریوهای گروه دوم (دارینه) :روندد تغییدرات
کند و آرام ،حفظ وضع موجود

( 1991ق 1119/م) .در زمتتتان ریاستتتت شتتتهرداری
فریدالدولتته لگتتون ،اندیشتته نلشتتهکشتتی اصتتولی و
کارشناسی در شهرسازی صوت رفت؛ وی معتلد بتود

در این روه چهار سناریو مشاهده متی شتود کته

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

سناریوهای چهارم ،پنجم ،ششم و یازدهم استت .ایتن

داشت ،پیشبینتی هتای دیگتر هتم بترای تیستیس و

روه از نظر فراوانی ،بیشترین تعداد وضعیت ایستتا را

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

در بین سناریوهای دیگر روه ها به ختود اختدتاص

 1934ا 1111/م یک مهند

آلمانی بته نتام «کتارل

داده است .ملایسه درصد فراوانتی حالتت مطلتوب و

فریش» نلشه یا طرح جامع و جالب شهرسازی نتوین

بحران این تروه بتا تروه هتای دیگتر نشتاندهنتده

همدان را چنین ترسیم کرد ،که میدان مرکزی بتا دایتره

وضعیت تلریبا ایستا پیش روی بخش مرکزی همتدان

ای به شعاع  13متر و شش خیابان به عتر

 93متتر

در این روه است .در واصع میزان تفتاوت اقر تذاری-

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

های این روه تفاوت زیتادی بتا تروه اول و تروه

انشتتعاب یافت ته؛ تمتتام شتتبکه بنتتدی معتتابر شتتهری و

سوم دارد .اولیا چلبی که در سال  1325صمتری1254/

ارتباطات اصلی به صورت شعاعی و حللوی معطوف

میلادی از همدان دیدار کرده ،وید که در زبان یونتانی

به همتان میتدان متیباشتد .بنتابراین تپته هگمتانته در

آنجا را «دارینه» (یعنی «تختگاه دارا») مینامند؛ پیرامتون

خیابان اکباتان به دو صستمت و بتازار کهتن شتهر سته

شهر را خندصی فرا رفته که زیاد عمیتق نیستت ،چته

صسمت ردید .بتراستا

ستناریوی دارینته در ستال

باروهای بلند آنجا این امر را جبتران متی کنتد؛ چهتار

 ،1413بتدریج حمایتتهتای صتانونی بترای برصتراری

سال هفتم

تحلیل بازآفرینی پایدار بخش مرکزی شهرها با رویکرد ...
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میلادی پایتخت سلاجله عتراق عجتم بتود ،کته طبعتاً

موفلیت در بتازآفرینی شتهری استت شتکل خواهتد

مشمول توسعه مدنی با ایجاد کتویهتا و بترزن هتای

رفت و برای آن چتارچوبی حلتوصی در نظتر رفتته

جدید ،احداث صلاع و صدور همراه با عمارات و معتابر

میشود که ابعاد مختلف اصتدادی ،اجتمتاعی ،زیستت

نو ،دارای مساجد و ملابر دیگر ردید .اما آن همته بتر

محیطتتی و کالبتتدی را در بتتر بگی ترد .در ستتال ،1413

اقر تتازا مغولتان (در ستال هتای  211ق 1111/م و

مدیران شهری ضمن اقبتات توانمنتدی و خوداتکتایی

 1114/211م) ویران شتد ،ناچتار شتهرکی در حومته

در توسعه ختدمات بته ستاکنین ،نستبت بته افتزایش

شمالی آنجا بته نتام «همتدان نتو» پا رفتت .در دوران

درآمد پایدار و توانمندسازی آن ها تام هتای متوقری

سلطه مغول به همتدان کته یکتی از دشتوارترین ادوار

بر می دارد.

تاریخ ایران زمین بتوده استت ،متردم شتهر همتدان از

سناریوهای گروه سوم همدان نو(عدرا عجد ):

مشکلات اصتدادی رنج بردند و مالیات هتای ستنگین

شرایط بحرانی و نامطلوب ،عدم امکدان بدازآفرینی

مدیران شهر ،روز به روز بیشتر شد .آینده متدور شده

پایدار

ی بختتش مرکتتزی شتتهر همتتدان در ستتال  ،1413بتتر

این روه از ستناریوها وضتعیت بحتران را شتامل

استا

ستناریوی عتتراق عجتم ،از کمبتود تاسیستتات

میشود و شامل پنج سناریو سوم ،هشتم ،نهم ،دهتم و

زیرساختی به شدت رنج میبرد .از سترمایه اجتمتاعی

دوازدهم میشوند .در این روه عوامل متمتایز کننتده،

در بین ستاکنین کاستته شتده و عملکترد حکمروایتی

تفاوت در میتزان حالتات مطلتوب و ایستتا و بحتران

نامطلوب شهری نامطلوب شده است.

استتت .ایتتن تتروه از نظتتر فراوانتتی ،بیشتتترین تعتتداد
وضعیت بحران را بین سناریوهای دیگر تروه هتا بته

 .0نتیجه گیری و پیشنهادها

خود اختدتاص داده استت .ملایسته درصتد فراوانتی

توجه صرف بته ابعتاد زیبتاییشناستی و کالبتدی

حالت مطلوب و بحران این روه با روه هتای دیگتر

بدون توجه بته خواستت و نیتاز ستاکنین و همچنتین

نشان دهنتده وضتعیت بحتران در پتیش روی بختش

حضور آنان در فرایند برنامهریزی و اجرای برنامههتای

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

بهسازی و بتازآفرینی شتهری ستبب ناکارآمتد شتدن

عظمت شهر همتدان خبتری نیستت .علیترغم آن کته

بسیاری از این طرحهتا و برنامته هتا شتده استت .در

کوروا کبیر پس از شکست دادن فرمتانروای پیشتین

طرحهای شهری ،هیچ جایگتاهی بترای ابعتاد روانتی،

همدان ،پدر بزر ش آستیاگ ،آنجا را تختگاه تابستتانی

فرهنگی ،اجتماعی ،امنیتی ،تفریحی و غیره شتهروندان

خویش صرار داد؛ ولی نجینههای افسانه ای همتدان را

در کنار ابعاد کالبتدی و عمرانتی شتهرها دیتده نشتده

فاتحتتان پتتی در پتتی از جملتته استتکندر ،ستتلوکیان،

است .به دنبتال رشتد ستریع شهرنشتینی و ستترا

اشکانیان (پارتیان) ،ساسانیان ،بوییتان و ستلجوصیان بته

کالبدی و همزمان با آن کاهش نلش مسکونی و افتت

یغما بردند .همدان طتی ستده ششتم صمتری/یتازدهم

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

بازآفرینی پایدار بایتد انجتام شتود کته نیازمنتد توجته

این بافت و جایگزینی مهاجران به جای اصشتار بتومی

بیشتر مدیران و برنامه ریزان شهری همدان می باشد.

ضمن آنکه موجب تنزل انسجام و هویتت فرهنگتی و

پ وهش حاضر علاوه بر در نظتر ترفتن رویکترد

اجتماعی این بختش از شتهر شتده استت ،در نهایتت

بازآفرینی پایدار در بخش مرکزی شهر به ارائه ستناریو

تضعیف حس تعلق و دلبستگی ساکنان به بافت را بته

های پیش رو و رتبته بنتدی بختش مرکتزی پرداختته

همراه داشته است .نتیجه بلند مدت تداوم ایتن فراینتد،

است .از سوی دیگر نتوآوری پت وهش حاضتر در آن

انحطا کالبدی استت کته رونتدی استت نابهنجتار و

استتت کتته تتتاکنون آینتتده بافتتت مرکتتزی بتتا دیتتد اه

کیفیت زند ی ستاکنین شتهری را تحتت تتیقیر دامنته

بازآفرینی پایدار در افق بیست ساله مورد بررسی صترار

داری صتترار داده و ستتیمای مرکتتز شتتهر را دستتتخوا

نگرفته و اغلب تحلیلات صورت رفته بدورت تتک

تحولات عمیلتی ستاخته استت .بتدین ستان ،هتدف

بعدی و تیکید بر بعد کالبدی بوده است .همانگونه کته

پ وهش حاضر ،بررسی شاخصهای بازآفرینی پایتدار

بررسی ادبیتات تحلیتق نشتان داد کته پت وهشهتای

در بخش مرکزی شهرها می باشد .در پ وهش حاضتر

برتولینی ( )1313بر بعد مشارکت ،راکیوان ( )1311بتر

بتته منظتتور شناستتایی وضتتعیت بتتازآفرینی در بختتش

بعتتد مشتتارکت ،کلادیتتا و لتتویگی ( )1312بتتر بعتتد

مرکزی همتدان ،بتا مطالعتهی ملالتات ،تزارا هتا،

فرهنگی ،فری ( )1312بر بعتد اجتمتاعی ،کورکمتاز و

متغیرهای مرتبط با هتر بختش انتختاب شتدند .نتتایج

بالابان ( )1313بر ابعاد اجتمتاعی و محیطتی ،صتفایی

تحلیق نشان می دهد صطتاع اول ،پتنجم و چهتارم بته

پور و زارعی ( )1912بر بعد سرمایه اجتمتاعی ،امینتی

ترتیب با تعداد چیر تی  4 ،5و  9وضتعیت بهتتری از

و همکتتاران ( )1914بتتر بعتتد کالبتتدی ،فیتتروزی و

نظر شاخصهتای بتازآفرینی پایتدار دارنتد و تفتاوت

همکاران ( )1911بتر بعتد متدیریت یکپارچته تیکیتد

بارزی در کسب امتیاز صطاع ها از نظتر شتاخصهتای

دارند .نتایج پ وهش حاکی از آن است کته بتازآفرینی

بتازآفرینی پایتتدار وجتتود دارد .شترق و غتترب حللتته

پایدار شهری با رویکرد آینده محتور و سیاستتهتای

مرکزی همدان از نظر شاخصهای بتازآفرینی پایتدار،

توانمندسازی و حمایتی بافتهای نابسامان با رویکترد

وضعیت نامطلوبی دارد .از آنچه آمتد متیتتوان نتیجته

مشارکتی ،درونزا ،توستعه اجتمتاع محتور در بختش

تدوری ساختار رایی وی تی هتای

مرکزی شتهر همتدان الگتوی مناستبی جهتت تحلتق

افت محیطی بخش مرکزی شتهر همتدان صابتل تبیتین

پایداری شهری میباشد .هیچگونه تحتول پایتداری در

است ،اما با توجه به پیچیده و چند بعدی بودن ملولته

محیط اتفاق نمیافتد مگر آنکه ساکنان بافتت توانمنتد

شهر و عوامل د ر ون ساز آن ،به کار یری دید نظتام

شوند و علاوه بر نیازهای اساسی ،توجته بته نیازهتای

وار در تحلیل سایر نیتروهتای ختارم از حیطته نفتوذ

عاطفی و روانی شهروندان توجه شتود .تغییتر نگترا

مرکز شهر ،از ملزومات هتر مطالعتهای متی باشتد .در

طرحهای توسعه شتهری پیرامتون ملولته پایتداری ،از

واصع مطالعات پایدار جامعتری در ایتن پهنته از منظتر

مهمترین تغییتر رویکترد هتایی استت کته بتی شتک

رفت که براسا
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زمینهساز اصدامات ارزشمندی در طترح هتا در جهتت

کردن اصتدامات بتازآفرینی بتا ایجتاد شتغل و توستعه

ارتلا کیفیت زنتد ی شتهروندان و پایتداری شتهری

اجتماع و اصتداد محلی حائز اهمیت است.

خواهد بود .ا تر رویکترد بته بتازآفرینی ،آینتده نگتر،

پ -بازآفرینی شهری پایدار مستلزم کار صتمیمانه،

انسانی ،اجتماع مدار ،یکپارچته و مشتارکتی باشتد ،آن

مداوم و در درون محلات است و فرایندی است که بتا

اه به خودی ختود رویکترد بتازآفرینی پایتدار آینتده

ارائه نلشه و زارا پایان نمی یترد .نهادینته کتردن و

محور حاصل خواهد شتد .چنانچته در سیاستتهتای

حضور محلی با به خدمت رفتن کارشناسانی توانا در

بازآفرینی پایدار رویکترد آینتده محتور ،توستعه همته

زمینه ایجاد ارتبا مردمی و نیز ایجاد نهادهای محلی و

جانبه جامعه محلی ،نگرا های تعتاملی و متذاکرهای

یا فعال نمودن نهاد های محلی موجود اجتنتاب ناپتذیر

بین ذی مدخلان و ظرفیتها و سترمایه هتای شتهری

است.

در نظر رفته شود ،این سیاستها می تواند در بافتت-

ت -بازآفرینی محیط شهری تامهتای مثبتتی بته

های نابسامان بخش مرکزی شهر جامه عمتل بپوشتد.

ستوی توستعه پایتدار بتر متیدارد .ایتن رهیافتت بتتر

در انتهای پ وهش توجه به راهکار هتای زیتر جهتت

پایداری منابع محیطی تیکید خاصی دارد و ایتن امتر را

رسیدن به بازآفرینی شهری پایتدار ،ضتروری بته نظتر

از طریتتق ایجتتاد پایتتداری در ابعتتاد مختلتتف سیستتتم

می رسد:

شهری به انجام میرساند .دستیابی بته چنتین رویکترد

الف -بازآفرینی شتهری پایتدار اصتدامی اجتمتاعی
است تا کالبدی و هدف نهتایی آن توستعه اجتماعتات

یکپارچهای ،مستلزم احیا خلاصیتتهتای جامعته و بته
کار یری آن در بازآفرینی میباشد.

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

ث -در جهت دستیابی به دانش مشتر بازآفرینی

با توجه به محدودیت روزافزون منابع ،بختش دولتتی-

شهری پایدار ،مدیریت شهری نیازمند ارتلتای ظرفیتت

عمومی به تنهایی صادر به تحلق ایتن هتدف نیستت و

برای اتخاذ سیاستهای هماهن

با سند ملی راهبردی

بسیج منابع با توجه بته ابتکتارات محلتی در فرآینتدی

احیا ،بهسازی ،نوسازی و توانمندسازی های فرسوده و

دربر یرنده اجتماعات نیاز است تا به بازآفرینی شتهری

ناکارآمد شهری در چاره جویی مشکلات محدودههای

پایدار نایل شد .چنین مشارکتی مستلزم اعتماد ستازی،

نیازمند بازآفرینی شهری است.

نهاد سازی و ظرفیتتستازی ستاکنان محتدوده هتای
نیازمند بازآفرینی شهری است.
ب -بازآفرینی شتهری پایتدار نیازمنتد الگتوهتای
توسعه متفاوت با محدودههای برخوردار شهر استت و
می بایست بر اسا

یافتن راهحل هایی مبتنی بر منتافع

جمعی ،اصدامات کوچک ملیا

و نیز توستعه شتهری

متناسب با توان کم درآمد ها باشد .در این بین ترکیتب
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کتابنامه
 .1احدن اد روشتی ،م ،.مولایی صلیچی ،م ،.و حاتمی ،ا .)1911( .تحلیتل الگتوی پتراکنش فضتایی مراکتز آموزشتی و

ساماندهی مناسب کالبدی آن با استفاده از  GISمطالعه موردی :منطله 1تبریز) .مجله علمی – پ وهشی برنامهریزی
شهری.1-11 ،)1(9 ،
 .1احمدی فرد ،ن ،.موحد ،ع ،.تولایی،

 ،.سلیمانی ،م ،.و رحیمی ،م .)1914( .ارزیتابی نتتایج مشتارکت مردمتی در

بازآفرینی شهری بافت شهری منطله  11تهران (نمونه موردی :محله سیرو ) .فدتلنامه علمتی-پ وهشتی نگترا
های نو در جغرافیای انسانی.11-14،)1( 1 ،
 .9امینی ،م ،.صارمی ،ح ،.و صالیباف ،م .)1914( .بررسی توزیع فضایی و مدل تلفات انسانی در بافت فرستوده منطلته
 11شهر تهران .پ وهشنامه نظم و امنیت اجتماعی.15-114 ،)4(11 ،
 .4ایزدفر ،ال ،.ساسانپور ،ف ،.تولائی،

 ،.و سلیمانی ،م .)1911( .بتازآفرینی پایتدار شتهری بتر پایتة ستناریونگاری

(مورد شناسی :منطلة  14شهرداری اصفهان) .فدلنامه جغرافیا و آمایش شهری -منطله ای.21-45 ،)13(94 ،
 .5ایزدی ،آ ،.ناسخیان ،ا ،.و محمدی ،م .)1914( .تبیین چارچوب مفهتومی بتازآفرینی پایتدار بافتتهتای تتاریخی
(بررسی اسناد ،بیانیهها و منشورهای بازآفرینی) .فدلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه.121-144 ،)2(1 ،
 .2ایزدی ،م.

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

شهر؛ برنامهریزی برای توسعه مجدد اراضی نظامی درون شهری .مجله باغ نظر.95-42 ،)41(19 ،
 .4بحرینی،

 .ح ،.ایزدی ،م.

 ،.و مفیدی ،م .)1911( .رویکردها و سیاستهای نوسازی شتهری (از بازستازی تتا

بازآفرینی شهری پایدار) ،فدلنامه علمی-پ وهشی مطالعات شهری.14-93 ،)1(9 ،
 .1بحرینی،

 .ح ،.ایزدی ،م.

 ،.و مفیدی ،م .)1919( .رویکردها و سیاستهای نوسازی شتهری (از بازستازی تتا

بازآفرینی شهری پایدار) .فدلنامه علمی -پ وهشی مطالعات شهری.14-93 ،)1( ،
 .1بیرانوند زاده ،م ،.صزلی،

 ،.سالاری سردری ،ف ،.و سبحانی ،ن .)1914( .تحلیل ساختار فضایی -کالبتدی بافتت

مرکزی شهر خرم آباد .نشریه پ وهشهای منظر شهر.49-12 ،)9(1 ،
 .13پوراحمد ،ا ،.حبیبی،

 ،.و کشاورز ،م .)1911( .سیر تحول مفهوم بازآفرینی شتهری بته عنتوان رویکتردی نتو در

بافت های فرسوده شهری .فدلنامه علمی-پ وهشی شهر ایرانی اسلامی.49-11 ،)1(1،
 .11پوراحمد ،ا ،.علی اکبری ،ا ،.کشاورز ،م ،.و هادوی ،ف .)1912( .بازآفرینی پایدار بافتهای ناکارآمدی شهری مورد
مطالعه (منطله  13شهر تهران) ،آمایش محیط.124-114 ،)94(13 ،
 .11پوراحمد ،ا ،.کلانتری جلیل آباد ،ح ،.و موسوی،

 .ر .)1915( .جایگاه نهادهای محلی در حف بافتهای تاریخی

میانی و بازآفرینی بافتهای ناکارامد شهری با رویکرد توسعه پایدار ،اولین همایش ملی بافت میانی شهرهای ایران،
اصفهان :مرکز خلاصیت و نوآوری شهرداری اصفهان.
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 .19پیوسته ر ،ی ،.محمد دوست ،. ،حیتدری ،ع .ا ،.و رحیمتی ،ع .)1912( .ذهنیتت ستنجی در خدتوص عملکترد
دفاتر تسهیل ری بافت های فرسوده شهری درفرایند بازآفرینی شهری جامع پایدار (نمونته متوردی دفتاتر تستهیل
ری کلان شهر شیراز) ،پ وهش و برنامهریزی شهری.115-144 ،)93(1 ،
 .14حبیبی،

 .م ،.و ملدودی ،م .)1911( .مرمت شهری .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

 .15حبیبی ،. ،پوراحمد ،ا ،.و مشکینی ،ا .)1912( .بهسازی و نوسازی بافتهای کهن شهری .چاپ اول ،تهران :نشتر
انتخاب.
 .12حنایی ،ت ،.و موسوی،

 .م .)1912( .ملایسه تطبیلی بازآفرینی بافتهای ناکارآمتد بتا هتدف تولیتد ارزاهتای

فرهنگی نمونه موردی :ساربان محله بجنورد .سومین کنفرانس ملی شهرسازی معمتاری ،عمتران و محتیط زیستت،
شیروان :موسسه پایا شهر.
 .14خداوردی ،پ ،.و معززی مهرطهران ،ا .م .)1915( .بازآفرینی شهر مدل برنامتهریتزی و متدیریت جریتان زنتد ی.
چاپ اول ،تهران :نشرآزادپیما.

 .11راکو ،م ،.لیز ،ل ،.و ایمری ،ر .)1913( .نوسازی شهر لندن :حکمرانی ،پایتداری و اجتمتاع محتوری در یتک شتهر
جهانی .ترجمه مجتبی رفیعیان .تهران :موسسه پ وهشی فرهن

و هنر دانشگاه تهران و مؤسسه چتاپ و انتشتارات

دانشگاه تهران.
 .11رهنما ،م.ر ،.اجزاشکوهی ،م ،.و لطف اللهی،

 ،)1911( .تحلیل سناریوهای احیا منطله شتهری صلعته آبکتوه در

کلانشهر مشهد .پ وهش و برنامه ریزی شهری.29-42 ،)91( 13 ،
 .13زنگیآبادی ،ع ،.غلامی ،ی ،.و موستوی،

 .ع .)1913( .بررستی رویکترد بتازآفرینی شتهری بتا استتفاده از متدل

 SWOTنمونه موردی ،بافت مرکزی شهر مشهد ،نشریه جغرافیا.54-42 ،)93(9 ،

 .11ساسانپور ،ف ،.حاتمی ،ا ،.و بابایی ،شایان ،)1912(.آینتدهپ وهتی حبتاب شهرنشتینی در کلانشتهر تهتران .نشتریه
تحلیلات کاربردی علوم جغرافیایی.114-111 ،)44(14 ،
 .11ساسانپور ،ف ،.سلیمانی ،م ،.ضیاییان ،پ ،.و دلفان آذری ،ز .)1914( .جایگاه محله در توسعة پایدار شهر (مطالعتة
موردی :محلههای منطلة  13شهرداری تهران) .فدلنامة پ وهشهای جغرافیای انسانی.151-142 ،)1(44 ،
 .19ساسانپور ،ف ،.و حاتمی ،ا .)1912( .سنجش رصابتپذیری کیفیت زند ی در کلانشتهرهای ایتران ،تهتران :کنگتره
ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین.
 .14شریفزاد ان ،م .ح ،.ملکپور ،ا ،.فتحی ،ح ،.و خوانینزاده ،ا .)1913( .تعیین نوع اولویت نوستازی نتواحی دارای
افت شهری با استفاده از زینه تحلیل عاملی و مدل منطق بولین (مطالعه موردی :منطله  15شهرداری شهر تهتران).
مدیریت شهری.114-111 ،)14(1 ،
 .15شفیعی دستجردی ،م ،.مرادیان بروجنی ،پ .)1914( .مدلسازی روا مکان زینی در بتازآفرینی محلتات فرستوده
شهری (نمونه موردی :محدوده زینیه اصفهان) ،فدلنامه اصتداد و مدیریت شهری.194-154 ،)11(9 ،
 .12شماعی ،ع ،.ساسانپور ،ف ،.و علیحستینی ،ر .)1911( .تحلیتل فضتایی تتابآوری شتهری در محلتههای بختش
مرکزی شهر تبریز .پ وهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری.941-944 ،)1(4 ،
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 .14صباغی ،ع .)1911( .تدوین سازوکار به کار یری بازآفرینی شهری در مواجهه بافتهتای فرستوده شتهری مطالعته
موردی :محله جولان شهر همدان .پ وهشهای شهری هفت حدار.45-52 ،)4(1 ،
 .11صفاییپور ،م  ،.زراعی ،م .)1912( .برنامهریزی محلهمحور و بازآفرینی پایدار بافتهای فرسوده شهری با تیکید بر
سرمایه اجتماعی (نمونه موردی :محله جولان شهر همدان) .نشریه آمایش جغرافیایی فضا.195-141 ،)19(4 ،
 .11عزیزن اد ،ص ،.و کمیجانی ،ا .)1912( .تغییرات نرخ ارز و اقر آن بر نوسانات متغیرهتای منتختب اصتدتاد کلتان در
ایران .پ وهشهای رشد و توسعه پایدار.111-149 ،)1(4 ،
 .93علوی،

 .ع ،.و بناری،

 .)1914( .رتبهبندی عوامل مؤقر بر بهسازی مشارکتی شهروندی در بافتهای فرستوده

(مطالعه موردی :محله بازار و محله صدمگاه شهر کازرون) .چهارمین کنفرانس ملی مهندستی عمتران و معمتاری بتا
تاکید بر فن آوری های بومی ایران ،تهران.
 .91عندلیب ،ع .)1911( .اصول نوسازی شهری .تهران :انتشارات اذرخش.
 .91عندلیب ،ع ،.بیات ،ا ،.و رسولی ،ل .)1911( .ملایسه و تطبیق بازآفرینی بافتهای فرستودهی شتهری بلتو خیتام
تهران (ایران) و پروژه لیورپول (بریتانیا) .فدلنامه آمایش محیط.41-134 ،)19(2 ،

 .99فریادر  ،ف .)1911( .ارزیابی شبکه معابر و بافت شهری در برابر تهدیدات دشمن با ملاحضات پدافند غیرعامتل
مطالعه موردی محدوده مرکزی شهر همدان ،پایان نامه کارشناسی ارشتد رشتته شهرستازی -برنامتهریزی شتهری،
تهران :دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ،دانشکده هنر و معماری.
 .94فنی ،ز ،.توکلینیا ،م ،.و بیرانوندزاده ،م .)1911( .کاربست تحلیلی -ستاختاری بتازآفرینی پایتدار شتهری (مطالعته
موردی :شهر خرم آباد) .فدلنامه پ وهشهای جغرافیای انسانی.111-114 ،)1(51 ،
 .95فیروزی ،م .ع ،.امانپور،

 ،.و زارعی ،م .)1911( .تحلیل بسترهای نهادی تحلق مدیریت یکپارچه در بتازآفرینی

شهری پایدار بافتهای فرسوده (منطله موردی :شهر اهتواز) .فدتلنامه پت وهشهتای جغرافیتای انستانی،)4( 51 ،
.111-131
 .92فیضی ،م ،.و اسدپور ،ع .)1911( .فرایند بازآفرینی منظر میادین شهر تهران با هتدف ارتلتای تعاملتات شتهروندان.
مجله مطالعات شهری.9-14 ،)4(1 ،
 .94کاظمیان ،غ ،.فرمکرده ،خ ،.و پرهیزکار ،ا .)1911( .عوامل و متغیرهای مؤقر بر تبیین بخش مرکزی شهرهای میتانی
(مورد مطالعه :شهر بوکان) .برنامهریزی و آمایش فضا.115-112 ،)1(19،
 .91مشکینی ،ا ،.موحد ،ع .و احمدی فرد ،ن .)1915( .بررسی سیاستت بتازآفرینی در بافتهتای فرستوده شتهری بتتا
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