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چکیده

هدف از مطالعه حاضر تحلیلی بر نقش بازآفرینی شهری در توسعه پایدار شهر خرم دره می باشد .بازآفرینی دید جامع و یکپارچه

ومجموعه اقداماتی است که به حل مسائل شهری بی انجامد ،به طوری که بهبود دائمی در شرایط اقتصادی ،کالبدی و زیست
محیطی بافتی که دستخوش تغییر شده را بوجود آورد .بازآفرینی از مهمترین استراتژی ها برای نشان دادن محرومیت و روال درون
شهر ها ،فضاهای ناکارآمد و فرسوده همراه با مسائل و مشکالت در بافت های شهری وحرکت در مسیر توسعه پایدار است .توسعه
پایدار شهری نیز مبتنی بر نیازهای واقعی و تصمیم گیری های عقالیی با در نظر گرفتن مالحظات اقتصادی ،اجتماعی و زیست
محیطی است .بدین منظور مطالعه حاضر از روش تحقیق کمی و پیمایشی بهره برده شد .جامعه آماری شامل کلیه شهروندان شهر
خرم دره (  ) 00 0 68نفر تعیین گردید .روش نمونه گیری از نوع طبقه بندی شده با استفاده از فرمول کوکران  004نفر تعیین شد.
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از معادالت ساختاری استفاده شد .یافته های تحقیق نشان داد متغیر بازآفرینی شهری به عنوان متغیر
مستقل دارای دو ُبُبعد ابعاد محیطی با ابعاد چهارگانه (ساختار کالبد فضایی ،تراکم ،حمل و نقل و محیط زیست) (  )551/ 44و ابعاد

نهادی با ابعاد (اجتماعی – فرهنگی ،اقتصادی)(  )0/ 32و باز آفرینی با (  )0/ 35در متغیرتوسعه پایدار شهر خرم دره اثر گذار است.
نتایج تحقیق حاکی از آن است توسعه ی پایدار به الگوهای برنامه ریزی شهری و منطقه ای مختوم نمی شود بلکه فراتر از طرح و
اجرای پروژه های انفرادی و فضاهای کالبدی است .این توسعه ،روشی برای زندگی است ،بر جلب مشارکت گسترده ی مردم
تاکید دارد .ایده ها و برنامه هایی که در محل و با مشارکت مردم طراحی می شود و فرآیندی است که با مشارکت مردم (از پایین)
و اقدامات مسئوالن (از باال) شکل می گیرد.

واژگان کلیدی :بازآفرینی شهری ،توسعه پایدار ،ابعاد محیطی ،ابعاد نهادی.

( -1نویسنده مسئول)fazelman362@yahoo.com
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مقدمه
  

فرآیندهای رکود و زوال و افت شهری که منجر به ایجاد فضاهای ناکارآمد و فرسوده در شه ندرگ یم ر د زا یکی ،
پرچالش ترین مسا لئ عصر حاضر به ویژه شهرهای بزرگ می باشد .این فرآیندها که به یا هدرتسگ تروص  تحت     
تاثیر ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و مدیریتی هستند ،سبب ب لئاسم زور و رد تالکشم

    

یاه تفاب درکلمع

شهری ،از بین رفتن حیات اجتماعی ،اقتصادی و به ویژه نمود آنها در عرصه های عمومی شهر ،تراکم باالی جمعیتی ی
ی
و ساختمانی همراه با نبود زیرساخت های الزم ،ناتوانی اقتصادی م متجا یاه هزیگنا دوبن و مدر ا یداصتقا و یع       
سرمایه گذاری در این فضاها ،می شوند .رویکردهای ب ارمه یرهش ینیرفآزا ه اب  الوحت ت تسب رد  ر سایس یاه ی        ،
اجتماعی و اقتصادی در طول چند دهه اخیر تغییر یافته اند ،به طوری که نه تنها ابعاد کالبدی ،بلکه ابع و یعامتجا دا
همچنین اقتصادی را نیز مد نظر قرار می دهند ،به ویژه از اوایل قرن بیست و یک به هعسوت درکیور تیوقت ،دعب       
پایدار و دستیابی به مکان های پایدار ،از جمله این تح رد .تسا یدرکیور تالو اهدنیآرف ،نایم نیا ی م  د ری یت        
اب    

بازآفرینی شهری نیز تغییر یافته و از مدل های متمرکز دولت مبنا ،به صورت مشارکتی و فرآیندی پایین به و الاب 

جلب حداکثری بخش های مختلف عمومی ،خصوصی و اجتماع محلی تحقق می یابد .مشارکت مردمی سبب توجه
به تصمیم گیری های گروه های بومی ،عامه مردم ،گروه ه  طبترم عفن یذ یا ووو وووو ی  هدنریگ میمصت ریاس ا ه ک ا ه       
مشارکت هایشان میل ما را در به کار گیری روش های دموکراتیک برای نیل به اهداف مفروض ب یم ،دزیگنا یم ر    
شود) . (Ahmadifard, 2015در بسیاری از کشورها ،رویکردهای ب ب هک یرهش ینیرفآزا ه و تفاب یایحا روظنم      
فضاهای شهری در سیاست های کالن طرح های توسعه شهری ،وارد شده است ،فرآین ن هک تسا ید ه نت ه عبا ا اد       
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی فضاها را نیز مد نظر قرار می دهد) . (Pourahmad, 2011در این رویک رظن رد اب ،در    
گرفتن شرایط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ساکنان یک محدوده و دیگر شه یحا اهاضف ،رهش نادنور ا لوتزاب و  ییی یی یییییید
شده و عملکردهای ویژه ای در آن پیش بینی می شود .تغییر در این رویکردها همراه با تغیی تیریدم هویش رد تار    
توسعه شهری و تحوالت از مفاهیم توسعه صرف به توسعه پایدار ،منجر به بروز شیوه های نوین مدیریت شه رد یر
عرصه های مختلف و از جمله بازآفرینی شهری گردیده است .عملی  و رادیاپ هعسوت میهافم ندش یتا ا زا هدافتس       
ظرفیت های محلی در مدیریت بازآفرینی شهری ،محور اصلی تمرکز در رویکردهای جهانی می باشند .با وجود این
که در چند دهه اخیر ،فرآیندها و چارچوب های مدیریت توسعه شهر در بیشتر شهرهای جهان ،تحوالت گسترده ای
به سوی توسعه پایدار داشته اند ،شهرهای ایران از جمله خرم دره همچنان نتوانسته متناسب

 اب ا  تالوحت نی و رد 

راستای کارآمدی بیشتر نظام مدیریت توسعه پایدار شهری تغیی جیا هبرجت .دبای ر ا یلحم رتافد د لیهست و یرگ    

  
    

نوسازی ،هر چند گامی نوین در تغییر در فرآیندهای نوسازی و بازآفرینی شهری بوده اما همچنان نیازمن رب د ر زا یس   
نظر نقش ،جایگاه و ماهیت ارتباط آنها ،با سایر کنشگران محل  .دشاب یم ی در فر ب یاهدنیآ ا رهش ینیرفآز ی نیا ،

       

تحوالت در سطح جهان صورت پذیرفته است .با باز آفرینی شهری عالوه بر نشان دادن و تشخیص نق و مورحم طا
مشکل زا و مورد زوال شهر به خلق فضای شهری جدید با حفظ چارچوب با صفات شهری جدید و نق لاعف ش یت   
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اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جدید منجر می گردد .در نهایت بازآفرینی شهری منجر به بهبود ش و مدرم یگدنز هوی
شهرسازی و معماری و رفاه و آسایش مردم می گ در د و عماج دید زا تسا ترابع یرهش ینیرفآزاب عقاو رد .

     
     

یکپارچه به مجموعه اقداماتی که به حل مسایل شهری بی انجامد ،به طوری که  دوبهب  د رد یمئا شر  طیا ا صتق ا ،ید

کالبدی ،اجتماعی و زیست محیطی بافتی که دستخوش تغییر شده را بوجود آورد ) .(Robert, 2000:19توسعه پایدار
شهری به عنوان اصلی ترین موضوع توسعه که مبتنی بر نی  یاه زا وو ووواقع یالقع و ی ی هک تسا 

نتفرگ رظن رد اب

      

مالحظات مختلف اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی محسوب می گردد ( .)Navabakhsh, 2009: 39باتوجه هب    
قدمت بخش اصلی شهر (خرم دره) و به تبع آن فرسودگی و کم کارآمدی این بخش اصلی شهر موجب کاهش و یا
ضعف فرهنگ اصیل و قدیمی این بخش از شهر می شود ضروری است به منظور پاسخ دادن و راه ح ندرک ادیپ ل    
این مسا لئ اقدامات بازآفرینی شهری با در نظر گرفتن ابعاد محیطی ،ابعاد نهادی ،عوامل اجتماعی -فرهنگی و عوام للل
اقتصادی بررسی تاثیر عوامل کالبدی ،عوامل زیست محیطی بر توسعه پایدار شهری صورت پذیرد .در بافت

ق و مید

ناکارآمد شهر درآمد سرانه ساکنان کمتر از میانگین شهری است و نرخ بیکاری باالتر از س و تسا یرهش طاقن ریا   
واحد های مسکونی کم دوام و تراکم نفر در واحد های مسکونی باالتراز می تالکشم راچد و تسا یرهش نیگنا      
زیست محیطی زیادی می باشند و میزان برخورداری و دسترسی ساکنان به خدمات شهری و وض تخاس ریز تیع    
های شهری نامناسب است .باال بودن ناهنجاری های اجتماعی و زمینه ب دوهشم یرهش نیگنایم هب تبسن نآ زور       
است .در نهایت هویت تاریخی و فرهنگی مورد بی توجهی قرار گرفته و ش رد یعامتجا تلزنم و نأ
کاهش یافته و این مسئله منجر به جایگزینی افراد فرودست گردی ور نیا زا .تسا هد

رد

یحاون نیا      

م ،رضاح هلاسر ه نیرتم       

دغدغه و مساله محقق واکاوی مسا لئ مربوط به این شهر است تا با تحلیل رهش ینیرفآزاب شقن رب ی

رد مرخ ه رد        

عرصه اقتصادی ،اجتماعی ،موجب شناسایی نقاط محروم و ناکارآمد این شهر شود .ب سا نیا ر اس مهم  تتت ت تتتتترین مس هلا
پژوهش حاضر این است بازآفرینی شهری در خرم دره چگونه به توسعه پایدار شهری می انجامد؟ برای پاس یوگخ ی
به سوال فوق ،از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه استفاده شده است.
چارچوب نظری
بحث از مسا لئ شهری و بافت های شهری از آن جهت دارای اهمیت است که هم اکنون افراد جامعه در بسیاری از نقاط
شهری در ایران با مشکالت جدی و آسیب پذیری روبرویند و شهر خرم دره نیز با این معضل مواجه است .پرداختن به
این موضوع در خرم دره از این جهات دارای ضرورت است که :نخست) گستردگی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری
در شهر خرم دره به همراه ابعاد گوناگون آن شامل ابعاد کالبدی ،اجتماعی و به ویژه اقتصادی در این نواحی از این کالن
شهر ،از یک سو و فرآیندهای مدیریتی آن بر اساس رویکردهای نسبتًاًا تمرکز گرایانه هم در مدیریت دولتی و هم در
مدیریت شهری سبب شده است که تا کنون رویکردهای مواجهه با این بافت ها مبتنی بر الزامات نهادی آن نباشد .دوم)
مطالعه و بررسی رویکردهای نظری و تجارب عملی در سایر نقاط جهان نشان از تغییر رویکردهای مدیریتی این حوزه از
رویکردهای متمرکز بر توسعه پایدار تاکید بر اجتماع محلی دارد .به عبارتی دیگر ،به دلیل ماهیت بستر اجتماعی،
اقتصادی و کارکردی این نواحی از شهر که دارای ویژگی شکست بازار و در نتیجه لزوم پشتیبانی نهادی توسط دولت و
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بخش عمومی در راستای حل این چالش ها است ،اما تمرکز بر این نهادهای حاکمیتی و نادیده گرفته شدن ظرفیت ها،
پتانسیل ها و به ویژه نیازهای اجتماع محلی ،نه تنها سبب حل مساله ناکارآمدی نمی شود ،بلکه سبب بروز چالش های
دیگری مانند خروج جمعیت ،عدم تعلق خاطر ساکنان ،بی اعتمادی و در نهایت عدم همکاری میان آنها می شود

( .)Tallon,2015سوم) در شهر خرم دره با توجه به تجارب سازمان های مسئول در این زمینه و عدم موفقیت در
رویکردهای متمرکز مدیریتی آن اهمیت دو چندان می یابد؛ بنابراین تغییر نگرش مدیریت شهری در این حوزه هم از بعد
ماهیت رویکردی (تغییر از رویکردهای تک بعدی با غلبه رویکردهای کالبدی به سوی رویکردهای یکپارچه و جامع نگر
بازآفرینی شهری) و هم از بعد رویه ای و تغییر فرآیندهای مدیریتی آن ضروری است .برای نیل به یک نتیجه قابل یقین
می بایست از نتایج و یافته های تحقیقات دیگر نیز بهره گرفت ،تحقیق حاضر نیز از این امر مستثنی نیست .در ذیل به
برخی از تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط اشاره می شود.
جدول  :1ماتریس پیشینه تحقیق (داخلی و خارجی)
ردیف
1

محقق و عنوان تحقیق
علی اکبری ( ،)2015مستندسازی تجربه راه
اندازی دفاتر محلی نوسازی در بافت های فرسوده

روش تحقیق
تلفیقی

(روش کمی – کیفی)

شهر تهران.

نتایج تحقیق
طرح با تاکید بر نقش دفاتر نوسازی محلی در شهر تهران ،در فرآیند نوسازی ،رویکردهای مورد نظر در هر دوره در
راه اندازی دفاتر نوسازی محلی ،به تفکیک رویکردهای مختلف کارگزاری ،تسهیل گری و مدیریت طرح ،مورد
بررسی و ارزیابی از فرآیندها و روش های مورد استفاده همچنین مفاهیم پایه مدیریت شهری ،تحول از رویکرد
حاکمیت به حکم روایی شهری و اصل حکمروایی خوب شهری ،معرفی گردیده است

2

هودسنی ( ،)2015مدیریت بازآفرینی شهری با

تلفیقی (کمی – کیفی)

حکمروایی همکارانه در فرآیند مدیریت بازآفرینی شهری در سطح محلی شهر تهران زمانی حاصل می شود که هم

تاکید بر فرآیندهای حکمروایی محلی نمونه

با رویکرد مقایسه ای

در سطح سیاست گذاری و هم در سطح عملیاتی ،این رویکرد مبتنی بر همکاری میان کنشگران و بر اساس طرح و

روستا ( ،)2015تبیین جایگاه نهادهای مختلف

پیمایشی -کمی

موردی :شهر تهران
3

برنامه نهادی ،مورد توجه و عمل قرار گیرد

(دولتی ،عمومی ،خصوصی ،مردم نهاد و غیره) در

اصلی ترین چالش هایی که در این پژوهش مورد اشاره قرار گرفته ،تعدد ماموریت های متداخل حوزه های
گوناگون درگیر در این زمینه و نبود هماهنگی و نظارت بر فرآیند تعامل میان آنها بوده است.

نوسازی بافت های فرسوده
4

گروهی از اساتید ()2012؛ «تدوین استراتژی و

کمی – کیفی

سیاست های کالن سازمان نوسازی شهر تهران»

هدف اصلی این طرح ،تدوین راهبردها و سیاست های اجرایی برای سازمان نوسازی شهر تهران بوده است ،اما با
در نظر گرفتن مفهوم نوسازی به عنوان یک مفهوم پیچیده ،بدقلق و پارادوکسیکال ،بر پیچیدگی محتوایی و رویه ای
این حوزه و با رویکرد نهادی تاکید شده است.

5

عبدی وهمکاران ()2015؛ نقش بازآفرینی شهری

پیمایشی – کمی

در توسعه پایدار شهری

فرایند بازنده سازی شهری با مساله توسعه پایدار ارتباط مستقیم دارد .بازآفرینی شهری سیاستی جامع ،در برگیرنده
برنامه های ارتقای کیفی بافت های شهری ا اهداف یکپارچه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است .لذا با در نظر
گرفتن تدابیر مربوط به بازآفرینی بستر را برای رسیدن به یک توسعه شهری پایدار بایست فراهم کرد.

6
7

لطفی ()2011؛ حفاظت و بازآفرینی شهری،

تلفیقی

مفاهیم و شرایط

(کمی – کیفی)

مومنیان ()2011؛ نقش طراحی شهری در فرایند
بازآفرینی تاریخی در چارچوب سیاست توسعه
پایدر اجتماعی

پیمایشی
(کمی)

مفاهیم نوزایی ،حفاظت و بازآفرینی شهری با تاکید بر دهه های اخیر پرداخته است.
تاکید بر بعد اجتماعی به عنوان یکی از مولفه های اساسی توسعه پایدار که از اهداف اصلی آن حفظ سرمایه
اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،توجه به نیازهای متنوع و متعدد ساکنین در حال و آینده ،فراهم آوردن شرایط زندگی
سالم ،ایجاد عدالت اجتماعی و تعهد و احساس مسئولیت در افراد می باشد وبه عنوان راه حلی در برخورد با این
بافت ها است چرا که اگر مردم محیطی را متعلق به خود بدانند ،در نگهداری آن کوشاتر خواهند بود.

9

هادی زنوز ()2010؛ پروژه سیاست گذاری به

رویکرد اصلی در این پژوهش ،رویکرد اقتصادی و با تاکید بر بازار زمین و مسکن است ،اما به ترتیبات نهادی و

منظور تسریع در نوسازی مردمی در بافت های

پیمایشی

برنامه عمل الزم برای تسهیل نوسازی مردمی در شهر تهران پرداخته شده است و وظایف نهادهای درگیر در این

فرسوده کالنشهر تهران

(کمی)

حوزه شامل شهرداری تهران ،سازمان نوسازی شهر تهران و سایر شرکت ها و سازمان های دولتی مسئول را تبیین
نموده است.

10

11

بویلی و همکاران (  ) 2018نقدی بر کاربرد

پیمایشی (کمی)

همسایگی ابزار ارزیابی پایداری در بازسازی
شهری

تواند بکند.

جان گلسون و گراهام وود ( ) 2014؛ بازآفرینی

پیمایشی (کمی)

وتأثیر ارزیابی شهری بر پایداری اجتماعی
21

تکنیک NSAاستفاده از ابزارهای نامناسب تنظیمات اساسی نهادی ،اجتماعی و اقتصادی را صالح نمی بیند و
اشاره می کند که این ابزارها بر توسعه شهری تأثیر منفی می گذارد که به برنامه ریزی جوامع اموزی کمکی هم نمی

کریس تسوالنکی (  ،) 2012بازسازی پایدار در
مناطق شهری

نتایج نشان می دهد که مسئولینی که در راس اموز شهری قرار گرفته اند به تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر
توسعه شهر اشاره می کنند.

پیمایشی (کمی)

در اروپا "شهرهای عادالنه امروز" به راحتی می توانند تبدیل به "شهرهای ناعادالنه" فردا شوند و اگر جنبه های
عدالت اجتماعی و نابرابری در محیط زیست در نظر گرفته نشود به چالش های اجتماعی تبدیل خواهد شد.

)Source:(Sahandi,2020
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بازآفرینی شهری اشاره به رویکردی یکپارچه در زمینه مشکالت ،فرصت ها ،استراتژی ها و اقدامات در حوزه های
کالبدی ،محیطی ،اجتماعی و اقتصادی است .بازآفرینی شهری به عنوان یکی از جامع و یکپارچه ترین سیاست های
مواجهه با ناکارآمدی های شهری به عنوان یک چالش پیچیده و چند وجهی است .پارادایم پایداری یا توسعه پایدار
در پی دستیابی به شیوه های بهینه در رفع چالش ها ،بحران های زیست محیطی ،معضالت توسعه شهری به منظور
ارتقاء کیفیت زندگی و ایجاد موازنه بین رشد و توسعه و حفاظت از محیط زیست مطرح شده است(BahreIni & .

)Hamkaran, 2014:22

به طور کلی پایداری به طور گسترده بعنوان یک چارچوب مفهومی مهمی برای تعیین موقعیت توسعه شهری و سیاست
شهری و فراهم کردن زمینه برای مبانی نظری قابل توجه در برنامه ریزی ،معماری و طراحی شهری در نظر گرفته می

شود ). (Wiliams Et al, 2000توافق رو به رشدی وجود دارد مبنی بر اینکه پایداری هدفی است که ارزش تالش
دارد .این توافق با در نظر گرفتن برخی از عناصر اصلی مه یم جامعه را پایدار می سازد در حال ظهور است .بیشتر
کارشناسان بر این باورند که جامعه پایدار از توازن عدالت اجتماعی ،یکپارچگی اکولوژیکی و رونق اقتصادی حاصل می

گردد . (Krizek, 2010).در ذیل به خالصه نظریات تبیین کننده در تحقیق حاضر (طی جدول) اشاره می شود:
جدول  :2تلخیص نظریه های نظریه پردازان در مورد بازآفرینی شهری و توسعه پایدار شهری
ردیف

نظریه پرداز و نظریه

تلخیص نظریه

1

کامیلوسیته  -ساماندهی شهری

منظور از ساماندهی فضاهای شهری همان زنده کردن بافت های کهن شهری و راه حل های تزیینی شهری است که نباید میراث و یادگارهای گذشته را با ویژگی های

2

دیدگاه بینابینی یا واقع گرا

3

کوین لینچ و جین جکوبز

در جریان بهسازی و نوسازی شهری برنامه مشارکت مردم و مشاوره با متخصصان و هماهنگی با مسئوالن و مردم شهر مهم است.

(بهسازی و نوسازی شهری بر

در زمینه بافت های فرسوده و قدیم «بافت های مسئله دار مزمن» به اصل روابط انسانی همسایگی و موضوع خود ترمیمی و مشارکت مردم در امر بهسازی و بازآفرینی

واالیی که داشته اند به سادگی رها کرد ،بلکه باید از آنها الهام گرفت و مبانی آن را شناخت.
معتقد است که کلیتی که از آن به عنوان بافت قدیمی یاد می شود مجموعه ای همگن و هم ارزش نیست بلکه طیف وسیعی از ارزشمندترین عرصه ها و مجموعه های
تاریخی تا بخش بسیار فرسوده بافت شهری که در برخی موارد فاقد ارزش نگهداری را در بر می گیرد.

اساس شهرسازی انسان گرا)

بایست در نظر داشت.

4

راجرز (به سوی نوزایی شهری)

بیش از  100راهکار در زمینه های طراحی شهری ،مدیریت ،ترابری ،بازآفرینی مراکز تاریخی و قدیمی و ...وجود دارد.

8

آمارتیاسین (توسعه به مثابه

عالوه بر درآمد سایر امکانات عام همچون حقوق ،آزادی ،فرصت ها و احترام فردی نیز مورد توجه است؛ و آنچه دارای اهمیت بنیادی است توجه به پایداری و توسعه

آزادی) -راولز

آن است که بایست در چهار زمینه مورد توجه قرار گیرد -1:پایداری رفاه اقتصادی  -2پایداری وضعیت در دوره عمر بشر  -3پایداری و دوام جریان تولید و مجموعه
اقتصادی -4پایداری جامعه انسانی.

9

دیدگاه فرهنگ گرایی

-

توجه به میراث فرهنگی و جلوگیری از نابودی تاریخ گذشته

-

توجه به فرهنگ ملی و سنت های قدیمی در توسعه شهری و بهسازی و مرمت

تکمیل بناها به سبک گذشته و کاربری موزه ای و مرمت بافت و بناهای شهری

)Source:(Zangi Abadi,2011

شکل  :1مدل مفهومی
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جغرافیای شهر خرم دره

یباشد .شهرستان
خرم دره شهرستانی است در استان زنجان ایران .این شهرستان در مسیر راهآهن و اتوبان قزوین  -زنجان م 
فالنهار مبدأ و  ۳۶درجه و  ۲۵دقیقه تا  ۳۶درجه و
خرم دره در  ۴۹درجه و  ۲۵دقیقه تا  ۴۸درجه و  ۵۵دقیقه طول شرقی نص 

کترین شهرستان استان است .جمعیت
 ۱۰دقیقه شمالی خط استوا قرار گرفتهاست .وسعت آن  ۳۹۴ /۵کیلومتر مربع و کوچ 

یباشد .خرم
شهرستان طبق آمار سال  ۱۳۹۵بالغ بر  ۶۷۹۵۱هزار نفر بوده که از این تعداد  ۵۵۳۶۸نفر ساکن شهر خرم دره م 

یباشد .بلندترین ارتفاع  ۳۰۰۰متر واقع در ارتفاعات الوند و کمترین ارتفاع که
دره دارای یک بخش ،یک شهر و دو دهستان م 

یباشد .مساحت
یشود برابر  ۱۵۰۰متر است .ارتفاع آن از سطح دریا  ۱۵۷۵متر م 
تقریبًاًا اکثر نقاط شهرستان را شامل م 

شهرستان  ۴۰۷کیلومتر مربع میباشد .این شهرستان در قسمت جنوبی استان زنجان واقع شده که از شمال به استان قزوین و از
یشود .منطقه خرم دره ،منطقهای کوهستانی
شرق و غرب به شهرستان ابهر و از جنوب به شهرستان خدابنده محدود م 
یباشد که به همین دلیل به این
لها و باغات میوه را دراستان زنجان دارا م 
یشود و از نظر طبیعت زیباترین جنگ 
محسوب م 
یشود ).)Hoseynkhani,2009
شهرستان نگین سبز استان نیز گفته م 

نقشه  :1تقسیمات کشوری به تفکیک استان ،شهرستانSource: Comprehensive Plan 2007 ،

نقشه  :2نقشه طرح جامع شهر خرم درهSource: Comprehensive Plan 2007
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یافتههای توصیفی
شهرستان خرم دره با جمعیتی بالغ بر  ۰۰۰ ، ۶۸نفر در شرق استان زنجان واقع شده است .از لحاظ جمعیت پس از زنجان و
ابهر سومین شهر پر جمعیت استان می باشد که  ۱۸روستا تابع آن هستند و از این تعداد  ۸روستا دارای دهیاری می باشند.
یباشد .شهرستان
زبان گفتاری مردم خرم دره ترکی آذربایجانی می باشد .خرم دره دارای یک بخش ،یک شهر و دو دهستان م 

خرم دره پتانسیل زیادی از لحاظ صنعت و کشاورزی دارد .گروه صنعتی مینو ،شرکت شیشه ضد گلوله میرال ،سرمسازی که از
گترین واحدهای تولیدی شمال غرب کشور است .تعداد  ۵۶۰۰۰نفر از این جمعیت در شهر و  000 21نفر در روستاها
بزر 
ساکن هستند 163 .نفر به گروه سنی  31تا  40سال و مابقی سن های دیگر داشتند 132 .نفراز پاسخگویان زن و  169نفر از
پاسخگویان مرد می باشند 38 1 .نفراز پاسخگویان محل تولدشان شهرستان 181 ،نفر از پاسخگویان مجرد و  219نفر متأهل
می باشند 89 .نفراز پاسخگویان غیر شاغل و  311نفراز پاسخگویان شاغل هستند 147 .نفر از پاسخگویان تحصیالت دیپلم
داشتند .میزان درآمد خانواده پاسخگویان 88 1 ،نفر درآمدشان بین سه میلیون تا چهار میلیون 190 ،نفر از پاسخگویان دارای
ملک شخصی هستند.

یافته های تحلیلی (استنباطی)
برای سنجش و بررسی رابطه بین متغیرها با توجه به سطوح سنجش هر یک از متغیرها ،آزمون های متناسب اخذ
شد ،در ذیل برخی از نتایج حاصله ارائه می شود.
جدول  :3آزمون همبستگي ميان بازآفرینی شهری و توسعه پایدار شهری
متغير ها

تعداد پاسخگو

انحراف معيار

ميانگين

بازآفرینی شهری

400

48 / 28

331 / 50

400

22 / 60

توسعه پایدار شهری

Pearson Correlation = 0/423

)Source:(Sahandi, 2020

Sig= 0/000

190 / 64

بنابراین بين بازآفرینی شهری و توسعه پایدار شهری از دیدگاه پاسخگویان آنان رابطه وجود دارد .همچنین مقدار
ضر بي

همبستگي بدست آمده (  )0/ 423حاکی از همبستگی متوسط بین دو متغیر می باشد.
جدول  :4آزمون همبستگي ميان ابعاد محیطی و توسعه پایدار شهری
متغير ها

تعداد پاسخگو

انحراف معيار

ميانگين

ابعاد محیطی

400

28 / 09

54 1/ 44

توسعه پایدار شهری

400

22 / 60

Pearson Correlation = 0/408

)Source:(Sahandi, 2020

Sig= 0/000

190 / 64

بين بازآفرینی شهری و توسعه پایدار شهری از دیدگاه پاسخگویان آنان رابطه وجود دارد .همچنین مقدار ضر بي
همبستگي بدست آمده (  )0/ 423حاکی از همبستگی متوسط بین دو متغیر می باشد.
جدول  :5رابطه میان مولفه های چهار گانه ابعاد محیطی با توسعه پایدار شهری
توسعه پایدار شهری
ابعاد محیطی
ساختارکالبد فضایی

تعداد

میانگین

همبستگی

معناداری

400

28 / 16

0/ 310

0/ 000

تراکم

400

32 / 68

0/ 447

0/ 000

حمل و نقل

400

29 / 89

0/ 356

0/ 000

محیط زیست

400

63 / 72

0/ 296

0/ 000

)Source:(Sahandi, 2020

بين ابعاد محیطی و توسعه پایدار شهری از دیدگاه پاسخگویان رابطه وجود دارد .همچنین مقدار ضر بي

همبستگي
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بدست آمده (  )0/ 408حاکی از همبستگی متوسط بین دو متغیر می باشد.
جدول  :6آزمون همبستگي ميان ابعاد نهادی و توسعه پایدار شهری
متغير ها

تعداد پاسخگو

انحراف معيار

ميانگين

ابعاد نهادی

400

22 / 55

177 / 05

توسعه پایدار شهری

400

22 / 60

Pearson Correlation = 0/397

)Source:(Sahandi, 2020

Sig= 0/000

190 / 64

با توجه به جدول فوق ابعاد  4گانه نهادی بر توسعه پایدار شهری تاثیر گذار هستند.
جدول  :7رابطه میان مولفه های دو گانه ابعاد نهادی با توسعه پایدار شهری
توسعه پایدار شهری
ابعاد نهادی

تعداد

میانگین

همبستگی

معناداری

اجتماعی-فرهنگی

400

55 1/ 75

0/ 378

0/ 000

اقتصادی

400

77 / 95

0/ 311

0/ 000

)Source:(Sahandi, 2020

بين ابعاد نهادی و توسعه پایدار شهری از دیدگاه پاسخگویان آنان رابطه وجود دارد .همچنین مقدار ضر بي

همبستگي بدست

آمده (  )0/ 397حاکی از همبستگی متوسط بین دو متغیر می باشد.

معادالت ساختاری

در این قسمت به بررسی برازش مدل با استفاده از نرم افزار  AMOSمی پردازیم ،بدین معنا که آیا مدل تحقیق برشی از

واقعیت هست یا خیر؟ برای دست یابی به این مسأله متغیر بازآفرینی شهری به عنوان متغیر مستقل دارای دو ُبُبعد ابعاد محیطی
و ابعاد نهادی می باشد که هر دو به عنوان ابعادی از متغیر بازآفرینی شهری در رابطه با توسعه پایدار شهری در مدل وارد می
کنیم و سپس براساس آماره های مربوطه برازش مدل را قضاوت خواهیم کرد.

نمودار  :1اندازه گیری نقش بازآفرینی شهری در توسعه پایدار شهر خرم دره
)Source:(Sahandi, 2020

جدول  :8شاخصهای برازش مدل
CMIN/DF
1/7 46

شاخصهای نیکویی برازش
RMSEA
0/0 68

NFI
0/94

CFI
0/95

)Source:(Sahandi, 2020

IFI
0/92

همان طور که مشاهده میشود حاصل تقسیم مقدار خیدو بر درجه آزادی برابر با  1/ 746است .همچنین مقدار RMSEA

برابر با  0/ 068است .همچنین مقادیر ( )CFI=0/95( ،)NFI=0/94و ( )IFI=0/92از نقطه برش باالتر است؛ بنابراین می
توان گفت که مدل بدست آمده دارای برازش است و می توانیم نتایج آن را به جامعه آماری تعمیم دهیم.

نمودار  :2اندازه گیری نقش ابعاد بازآفرینی شهری در توسعه پایدار شهر خرمده )Source:(Sahandi, 2020

تحلیلی بر نقش بازآفرینی شهری در توسعه177 ...
جدول  :9اندازه گیری نقش ابعاد بازآفرینی شهری در توسعه پایدار شهر خرمده در حالت استاندارد شاخصهای برازش مدل
CMIN/DF
1/ 489

شاخصهای نیکویی برازش
RMSEA
0/ 083

NFI
0/ 90

IFI
0/39

CFI
0/69

)Source:(Sahandi, 2020

همان طور که مشاهده میشود حاصل تقسیم مقدار خیدو بر درجه آزادی برابر با  1/ 489است .همچنین مقدار
 RMSEAبرابر با  0/ 083است .همچنین مقادیر ( )CFI=0/96( ،)NFI=0/90و ( )IFI=0/93از نقطه برش باالتر
است؛ بنابراین می توان گفت که مدل بدست آمده دارای برازش است و می توانیم نتایج آن را به جامعه آماری تعمیم
دهیم .دو مدل فوق ،مدل های اثرگذاری بازآفرینی شهری و ابعاد دوگانه آن در توسعه پایدار شهر خرمده در حالت
استاندارد می باشند.
جدول  :01اثرگذاری بازآفرینی شهری و ابعاد آن در توسعه پایدار شهر خرمده در حالت استاندارد
متغیر وابسته

متغیرهای مستقل

Standardized Regression Weights

S.E.

C.R.

P

Squared Multiple Correlations

توسعه پایدار شهر

بازآفرینی شهری

0/ 42

.073

4.100

***

ابعاد محیطی

0/ 44

.043

2.197

***

0/ 35

ابعاد نهادی

0/ 35

.062

5.971

***

0/ 32

)Source:(Sahandi, 2020

بررسی ضریب همبستگی چندگانه مجذورات ( )Squared Multiple Correlationsحاکی از آن است که بازآفرینی
شهری توانسته است به میزان  0/ 35توسعه پایدار شهری را تبیین نماید و ابعاد محیطی و نهادی بدون ترکیب آن دو
به عنوان یک متغیر توانسته اند  0/ 32توسعه پایدار شهری را تبیین نمایند.
نتیجه گیری و دستاورد علمی پژوهشی
می توان از برنامه های توسعه پایدار در طرح ها و برنامه های موجود استفاده کرد ،آن را برای برآورد تک تک پروژه
ها به کار برد و یا پایه ای گفت وگوهای برنامه ریزی های کالن قرار داد؛ اما از ساده زیستی عامیانه به دور بود .در
رویکرد توسعه پایدار تنها بر محیط زیست تمرکز نیست .این کام ًالًال حقیقت دارد که توسعه ی پایدار با پذیرش این
واقعیت به وجود آمد که برای رسیدن به آینده ای پایدار باید از محیط زیست حفاظت کرد ،اما به این اصل ختم نمی
شود .محیط زیست جایی است که همه ی ما در آن زندگی می کنیم و توسعه عبارت از کارهایی است که برای
بهبود فضای خود که در منزلگاه همگانی جای گرفته است ،انجام می دهیم .توسعه ی پایدار بر این باور است که
انسان ها بر محیط زیست تاثیر فراوان گذاشته اند و متقاب ًالًال به وسیله ی آن شکل گرفته اند .توسعه ی پایدار به
الگوهای برنامه ریزی شهری و منطقه ای مختوم نمی شود .توسعه فراتر از طرح و اجرای پروژه های انفرادی و
فضاهای کالبدی است .این توسعه ،روشی برای زندگی است ،بر جلب مشارکت گسترده ی مردم تاکید دارد .ایده ها
و برنامه هایی که در محل و با مشارکت مردم طراحی می شود معمو ًالًال پابرجا می مانند زیرا احساس تعلق ایجاد می
کنند؛ بنابراین شعار (بومی بیندیش اما جهانی عمل کن) که پیش از این به کار می رفت ،در اینجا مصداق می یابد .در
واقع توسعه ی پایدارفرآیندی است که با مشارکت مردم (از پایین) و اقدامات مسئوالن (از باال) شکل می گیرد.
پیمان نامه های جهانی که کشورهای گوناگون برای اطمینان بخشیدن به پایداری تدوین کرده اند ،امری الزم اما
ناکافی شمرده می شوند .این پیمان نامه ها در سطح جهان توسط دولت -ملت ها که آنها امضاء کرده اند اجرا می
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شوند .در اجرای این تعهدات الزم است از خرده کاری پرهیز و در سطح کالن عمل کرد؛ و سرانجام ،رویکرد توسعه
پایدار در سطح کالن و در منطقه موجب می شود تا مردم شهر آلودگی در محیط زیست را فراتر از وجود کارخانه
دانسته و به عوامل نامریی دیگر (سموم ،عوامل خطرزا و )...توجه نشان دهند .امنیت خود را تنها در بعد فردی نبینند

بلکه در بعد وسیع شهری (اقتصادی – اجتماعی و )...در نظر گیرند .با مشارکت خود در برنامه های شهری و توسعه

ای همکاری های الزم را داشته باشند .چراکه در این صورت است که با قبول و پذیرش برنامه های توسعه ،کار
مشترک و جلب مشارکت همه جانبه آحاد ساکنان ،مالکان و افراد عالقه مند و ذینفع در امر بهسازی و نوسازی هر
محله ،صرفًاًا در یک بستر شفاف ،مطمئن و مملو از اعتماد متقابل تحقق پیدا می کند .مدیریت شهری نیز فارغ از
مباحث حقوقی و قراردادی برای اعتماد سازی به عنوان یک عنصر حیاتی ،ارزشمند و موثر در جلب مشارکت مردم
برای پیشبرد اجرای طرح های خود گام بر می دارد .در توسعه ی پایدار از نقش مهم اقتصاد و بازارهای ملی آگاهی
کامل دارد ،اما هرگونه برداشت ساده انگارانه ای که تحقق (پایداری) را از راه های انفرادی کشورها و یا سپردن امور
به قوانین بازار امکان پذیر می داند ،مخالف است.
در حال حاضر شهر خرم دره به بسترهایی نیاز دارد جهت توسعه پایدار شهری که مهمترین آنها عبارتند از :الف-
راهکارهایی که مستلزم بستر سازیهای اولیه دارد :بسترسازی عدالت اجتماعی و شهروندی ،بستر سازی مشارکت
شهروندی و همبستگی اجتماعی؛ ب) بسترسازی تقویت بنیان نهادهای اجتماعی و بنیان خانوادگی؛ پ) جهت
توسعه (اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و )...و پایدار شهری خرم دره شاخص هایی بایست مد نظر قرار
گیرد(:جمعیت) :افزایش نرخ رشد جمعیت خرم دره و عدم هماهنگی توسعه شهری نسبت به رشد جمعیت و مهاجر
پذیر بودن آن( .موقعیت اقتصادی
 کشت وصنعت بنیاد که در این منطقه سر آمد شمال غرب کشور می باشد که از بطن بنیاد چندین فرصت شغلیمی توان خلق نمود) .برنامه ریزی واحد و یکپارچه)
ج) پتانسیل و ظرفیت مربوط به زیرساخت منطقه ای :بنابراین شناخت پتانسیل های زیرساختی ،تأسیسات
و تجهیزاتی که شهر را با بقیه نقاط کشور و جهان در ارتباط قرارداده ،مانند سیستم های حمل و نقلی (ریلی ،جاده
ای) بسیار مهم می باشد.
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Abstract
The aim of the present study is to analyze the role of urban regeneration in the
sustainable development of Khorramdareh city. Recreating a comprehensive and
integrated vision is a set of steps that will lead to solving urban problems, So that
continuous improvement in economic, physical and environmental conditions created
the tissue that has undergone change. Reconstruction is one of the most important
strategies to show deprivation and routine in cities, inefficient and worn-out spaces
with problems in urban contexts and movement in the direction of sustainable
development. Sustainable urban development is also based on real needs and rational
decisions, taking into account economic, social and environmental considerations. For
this purpose, the present study used a quantitative and survey research method. A
statistical population including all citizens of Khorramdareh city (68000) was
determined. The classified sampling method was determined using Cochran's formula
of 400 people. Structural equations were used to analyze the data. The research
findings showed that the urban regeneration variable as an independent variable has
two dimensions of environmental dimensions with four dimensions (spatial body
structure, density, transportation and environment) (155/44) and institutional
dimensions with dimensions (socio-cultural, economic). (0.32) and regeneration with
(0.35) are effective in the sustainable development variable of Khorramdareh city. The
results show that sustainable development does not end with urban and regional
planning patterns, but goes beyond the design and implementation of individual
projects and physical spaces. This development is a way of life, emphasizing the broad
participation of the people. Ideas and programs that are designed locally and with the
participation of the people, and a process that is formed with the participation of the
people (from below) and the actions of the officials (from above).
Keywords: Urban Reconstruction, Sustainable Development, Environmental
Dimensions, Institutional Dimensions.
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