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تاريخي شهر سمنان ميچكيده:   بافت  در  تجديد حيات شهری  تأثير  بررسي  دنبال  به  مقاله  از  پهژوهش حاضر  باشد.  اين 

پيمايشي است. جامعه آماری پژوهش کليه    -توصهيفي،  هها وتحليهل دادهآوری و تجزيهه نظهر هدف، کاربردی و از نظر جم 
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 معادالت ساخته بود. تحليل و اعتبارسنجي الگو با مدلها، پرسشنامه محققگردآوری دادهموردمطالعه انتخاب شدند. ابزار  

ها حاکي از آن است که تجديد حيات شهری و ابعاد  صورت گرفت. يافته   Smart PlS2افزار آماریساختاری و در بستر نرم
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 مقدمه  -1

رشد و توسعه شتابان شهرنشيني تأثيرات مهمي بر 

های ارزشمند تاريخي شهرهای ايران گذاشته اسهت. بافت

زمههان بهها رشههد غيرمنتظههره شهههرها، فههراهم آمههدن هههم

يافتهه های توسهعههای جديد و مدرن در بخشزيرساخت

رفهاهي و ...،   -وآمد، خدمات تفريحهيمانند: سهولت رفت

های تاريخي را به خود جهذب کهرد. هجمعيت اصلي هست

اغل  نواحي تاريخي مرکز شهرهای ايران، در روند توسعه 

شهرنشيني متناس  با نيازهای روز رشد نكرده و فرسوده 

اند. هنگامي کهه حيهات شههری در و خالي از سكنه شده

رود، بافهت ای از شهر به هر دليلي رو به رکود ميمحدوده

گيهرد. فرسهودگي قهرار ميشهری آن محهدوده در رونهد  

های شههری بهر کالبهد بافهت و پديده فرسودگي در بافت

هههای اجتمههاعي و اقتصههادی آن همچنههين بههر فعاليت

 .  (Penića et al., 2018)تأثيرگذار است 

شهود به روندی گفتهه مي  ،افت و فرسودگي شهری

گردد. اين که در آن شهر يا قسمتي از آن دچار رکود مي

  از قيبل کاهش جمعيت، ترك مالكيهت، پديده با عالئمي

ها و منظر شهری نامناسه  بيكاری باال، فروپاشي خانواده

کند. افت شههری دارای دو شهاخب کهارکردی و بروز مي

باشد. از نظر توصيفي، افت شههری هنگهامي توصيفي مي

دهد کهه جمعيهت دچهار کهاهش شهود و از نظهر رد مي

سهاختار و کهارکرد کارکردی، افت شهری هنگهام تغييهر  

دههد. در واقه  افهت شهر يها انباشهتگي شههری رد مهي

دهههد کههه شهههر ديگههر سههاختاری هنگههامي رد مههي

کننههده پايههه کننههده نيازهههای سههاکنين و تههأمينبههرآورده

 (.1394اجتماعي نباشد )شاطريان و اکبری ارمكي، 

هسته تاريخي، بخشي از تماميت شهر است که بهه 

ههای سهنتي و امهروزی فعاليتطور غاله  مراکهز عمهده  

شهرها را در خود جهای داده اسهت. از ايهن رو توجهه بهه 

ههای نهفتهه های تاريخي نه تنها از نظر حفظ ارزشبافت

در آن است، بلكه به دليل رف  يكي از مشهكالت اساسهي 

توجه به نيازهای اين چنين باشد. عدمشهرهای کشور مي

ه در طول حهدود رغم تغييرات عمدهای تاريخي عليبافت

ههای موجهود در آن را بهه اضهمحالل  چهل سال اخيهر، ارزش 

کشانده و موج  گرديده که از سوی دولت، توجهه خاصهي در  

های اخير به اين امر شود. در سراسهر جههان بهه ويهژه در  سال 

ای در  های پس از جن  جهاني دوم، تجربيات بسيار ارزنده سال 

و تاريخي کس  شده است  های فرسوده  سازی بافت امر باززنده 

اند که نتايج مطلوبي را بهه  های متفاوتي را استفاده کرده و روش 

    . (De la Roca et al., 2017) ت  همراه داشته اس 

به منظور حل مشكالت ناشي از پديهده فرسهودگي 

هههای متعههددی ارائههه شههده اسههت کههه شهههری، رهيافت

فه  يها کدام به طور پايدار نتوانستند ايهن پديهده را رهيچ

(. در اين ميان رهيافهت 1395زاده،  کنترل نمايند )شهاب

گيری از تفكر راهبهردی، دارا تجديد حيات شهری با بهره

بودن جامعيهت و يكپهارچگي، از اههداف و دسهتاوردهای 

اخله فراتر رفته اسهت )بنيهادی نهاييني و انواع پيشين مد

مفههومي جهام  و  ،تجديد حيات شههری (.1395ايزدی،  

رويكههردی يكپارچههه بههه منظههور معاصرسههازی و احيههای 

های شهری اسهت کهه از ابعهاد گونهاگون فرهنگهي، بافت

محيطهي و اقتصهادی برخهوردار هنری، اجتماعي، زيسهت

به دنبهال افهزايش   (.1397)افشار قتلي و همكاران،    است

خصوص نهواحي مرکهزی مشكالت نواحي قديمي شهر، به

بعاد مختلف زندگي شهری تهأثير گذاشهت، شهرها که بر ا

ای نسهبت بهه نهواحي قهديمي شههر ها توجه ويهژهدولت

اند. اين نياز به طرح رهيافت تجديد حيات شههری داشته

دارد، منجر شد که ماهيت پويا و بلندمدتي را انعكاس مي

(. در ايههران تهاکنون تنههها بههر 1396زاده، )احهدی و غنههي

ده اسهت کهه صهرفاً نگهرش های نوسازی تأکيد شهبرنامه

کالبدی داشته و بهه علهت در نظهر نگهرفتن ديگهر ابعهاد 

اند. فرسههودگي شهههری عمههدتاً بهها شكسههت مواجههه شههده

بنابراين در اين پژوهش به دنبال بررسي تجديد و توسعه 

 باشيم.  های تاريخي فرسوده ميحيات شهری در بافت

توجهي يها رويه شهر سمنان و بيرشد شتابان و بي

ويهژه بافهت تهاريخي های تهاريخي بههتوجهي به بافتکم

رويه شههر را در پهي سمنان، رشد و گسترش فيزيكي بي

ههای تهوجهي بهه بخشداشته است. اين امر موجه  بهي
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های تاريخي از جمعيت شده و مرکزی شهر و تخليه بافت

ها که در درون خهود در نهايت، موج  از بين رفتن بافت

ههای اعصهار مختلهف فرهنگي و انديشههبخشي از هويت  

تاريخي را دارند، گرديده است. بنابراين، بهرای جلهوگيری 

هههای مرکههزی و قلهه  نظمههي و اغتشههاش در بخشاز بههي

هها شهرها، الزم است به اصول تحول و تكامل منطقي آن

 (.1399توجه شود )واال و همكاران،  

با توجه به مطال  بيان شهده، ايهن مقالهه درصهدد 

گويي به اين سؤال است: آيا رويكرد تجديهد حيهات پاسخ

های اجتماعي، اقتصادی، کالبدی تواند نابرابریشهری مي

ههای تهاريخي شههر سهمنان را محيطي در بافتو زيست

 کاهش دهد؟

 های پژوهش عبارتند از:همچنين فرضيه

شهری،  اثر    - بافت  فرسودگي  بر  شهری  حيات  تجديد 

 منفي و معنادار است.

معنادار  اثر    - و  منفي  شهری،  بافت  فرسودگي  بر  اقتصادی 

 است. 

معنادار    - و  منفي  شهری،  بافت  فرسودگي  بر  اجتماعي  اثر 

 است. 

 . اثر کالبدی بر فرسودگي بافت شهری، منفي و معنادار است   -

زيست  - و  اثر  منفي  بافت شهری،  فرسودگي  بر  محيطي 

 معنادار است.

 

 پيشينه تحقيق  -2

 خارجيهاي الف( پژوهش

( در پژوهشهي بها عنهوان 2020و همكاران )  1جين

شهههرها  -هههای اجههرای سياسههت دولههت در روسههتاروش»

ای از چين«، براساس تجديد و توسعه حيات شهری نمونه

هها در راسهتای اجهرای برای دولت  یبه ارائه دانش جديد

های تجديهد و توسهعه حيهات های پيشبرد برنامهسياست

پرداختنهد. در ايهن پهژوهش از سهاکنان محلهي در شهههر 

هانگژو چين نظرسنجي انجام شد. نتايج نشان دادند برای 

توسعه پايهدار شههری در مرحلهه اول احتهرام بيشهتر بهه 

 
1- Jin 

باعث افزايش عدالت و دموکراسي در طول اجرای مجدد،  

های و نتيجهه آن، پهذيرش برنامهه  شهوداعتماد مهردم مي

همچنهين تجهارب باشد.  تجديد و توسعه حيات دولت مي

ناشههي از يههادگيری اجتمههاعي  ماننههد برخههورد دولههت و 

هها خانهساير صاح و    هاخانه و کيفيت زندگي آنصاح 

اند و مسكن تاريخي های مشابهي را تجربه کردهکه برنامه

دم خههود را دارنههد تجربههه توسههعه مجههدد، بههه ميههزان مههر

گهذارد. ها از برنامهه تهأثير مهيتوجهي در پذيرش آنقابل

ها عدالت و دموکراسي بيشتری را تضمين سوم، اگر دولت

کنند، اين امر تا حد زيادی قدرت جبهران خسهارت را در 

کند و موج  ارتقای پذيرش مهردم از ايهن آن تقويت مي

 ود.شها ميبرنامه

ای بهها عنههوان مقالههه 2ويلچكيههويچويلچكيههويچ و 

انجهام دادنهد.   «تعريف، پيدايش و مثال  -تجديد حيات  »

ههايي از نمونه  ابتدا تعريفي از احيا ارائه گرديد و در ادامه

شهدن آورده شهد کهه بها شهرها و مناطق بعد از صهنعتي

های خالي کمك فرايندهای تجديد حيات مجدد، از مكان

اند. از هايي جديد و جذاب تبديل شدهبه مكان  هاو پساب

جمله مناطقي که در ايهن مقالهه شهرح داده شهده اسهت 

 ، طبيعت برلين، پارك بروکلين و پهارك3کروزبر ناحيه  

 5. همچنين ايهن مقالهه، بهه موضهوع ديترويهت4فرشكيلز

پردازد، شهری که در معرض تجديد و توسهعه حيهات مي

نشان دادند که مراکز شهری توسط نتايج  جام  قرار دارد.  

عوامل چندگانهه، عمهدتاً اجتمهاعي و اقتصهادی تخريه  

ههها نيههاز بههه اسههتفاده از شههوند و احيههای مجههدد آنمههي

 ها دارد.های خاص و فردی سازگار با آنحلراه

 ای بها عنهواندر مقالهه(  2018و همكهاران )  6پنيكا

تجديد حيات بناهای تاريخي به عنوان رويكهردی بهرای »

حفظ ميراث فرهنگي و تاريخي«، به احيا با هدف حفظ و 

اند. در ايهن پهژوهش پرداخته  ياحيای نقاط ديدني تاريخ

های تاريخي در شههرهای نهيس )صربسهتان( و ساختمان

 
2- Wilczkiewicz and Wilkosz-Mamcarczyk 

3- Kreuzberg  

4- Freshkills 

5- Detroit  

6- Penića 
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موردمطالعهه در عنهوان نمونهه  پترزبور  )روسيه( بههسن

ههای تهاريخي نظر گرفته شد و بهرای احيهای سهاختمان

هها اختصهاص دادنهد و تنظهيم عملكرد جديدی را بهه آن

باشد و احيهای های تاريخي با الزامات مدرن ميساختمان

مجدد به عنوان روشي برای تبديل زندگي به زندگي ارائه 

 شده است.

در کتهابي بها عنهوان   (2017و همكاران )  1دال روکا

اثههرات هههای ارزيههابي و »تجديههد حيههات شهههری: روش

انتظار«، به بررسي مناطق شهری در آمريكای التين مورد

دارنهد ها در اين کتاب بيان مهياند. آنو کارائي  پرداخته

که اثرات پوسيدگي شهری در مراکز شهرها از طريق افت 

فهول اقتصهادی و اجتمهاعي کارکردهای حياتي شهری و ا

است و هدف، ايجهاد سهرزندگي و تهالش بهرای احيها در 

راستای تقويت کارايي اين مناطق شهری از طريق توجهه 

به فضاهای عمومي و افزايش تحهرك و همچنهين جهذب 

باشد. با اين وجهود، اقهدامات مشاغل جديد و ساکنان مي

گيهرد و احيای مجدد به ندرت در معرض ديهد قهرار مهي

ها بهر تهأثيرات مثبهت در زيابي آن دشوار است. ارزيابيار

پههذيری شهههری شههرايط اقتصههادی و اجتمههاعي و زيسههت

تمرکز دارد. اين گزارش، ضمن بررسي انتقهادی در مهورد 

مهدت جايي طوالنيتجربيات تجديد حيات شهری و جابه

دههد و بهه های ارزيابي تهأثير را ارائهه مهيساکنان، روش

ي مداخالت شههری در نتهايج محلهي و شناسايي تأثير علّ

جهايي فردی و نيز روش تقريه  و توصهيف ميهزان جابهه

پههردازد و در نهايههت پيشههنهاداتي را ارائههه سههاکنان مههي

 دهد.مي

( در کتابي تحهت عنهوان 1999)2روبرت و سايكس

»تجديد حيات شهری«، به بررسي ماهيت ايهن رهيافهت، 

ت اين رهيافت بهر های عمل رهيافت و تأثيراابعاد و زمينه

مسئله افت و فرسودگي شهری پرداختند. پس از بررسهي 

ارکان اصلي رهيافت شامل مشارکت، پايهداری و ديهدگاه 

 
1- De la Roca 

2- Robert and Sykes 

راهبردی، به مطالعه و تشريح تهأثيرات ايهن رهيافهت بهر 

 های موردی پرداختند.نمونه

 هاي داخليب( پژوهش

بهههه ای ( در مقالهههه1401يكتهههاپور و همكهههاران )

بندی محالت بافت تاريخي شهر کرمان با رويكهرد اولويت

بر اساس روش تجديد حيات شهری پرداختند. اين مقاله  

هههای بههر پيمههايشتوصههيفي و مبتنههي -تحليلههي ،تحقيههق

ای و بها اسهتناد بهه اسهناد و ميداني و مطالعات کتابخانهه

ههای های مختلهف و همچنهين تكميهل پرسشهنامهنقشه

های اينترنتي انجام گرفته عه به سايتشده و مراجطراحي

ههايي کهه ارتبهاط اطالعات نيز بر اسهاس شهاخب  .است

داری با حيات شهری در نقاط مختلف شههر دارنهد معني

پويهايي   اين معيارها عبارتند از:  .در نظر گرفته شده است

، امنيت، احساس تعلق، تنوع تو تحرك اجتماعي، مشارک

بهها توجههه بههه  نين.اجتمههاعي و شههرايط اقتصههادی سههاک

های انتخابي در راستای ارزيابي پتانسهيل تجديهد شاخب

حيات شهری، نتايج نشهان دادنهد محلهه خواجهه خضهر، 

بيشترين و محله گلبازخان، کمترين تهوان را درخصهوص 

   اند.تجديد حيات شهری به خود اختصاص داده

تبيههين  ( در پژوهشههي بههه1399واال و همكههاران )

اجتماعي تجديد حيات شههری دی و  اقتصاهای  استراتژی

روش  پرداختنههد.هههای تههاريخي شهههر سههمنان در بافههت

باشهد و بهرای تحليلهي مهي  -تحقيق به صورت توصهيفي

ای و پيمايشهي هها نيهز از روش کتابخانههآوری دادهجم 

نشان داد که نمهره  سوآت استفاده شده است. نتايج مدل

اسهت و شهده    81/2نقاط قهوت و ضهعف برابهر بها  نهايي  

نتيجه آنكه بافت تاريخي سمنان از نظهر عوامهل داخلهي 

هها و باشهد. مجمهوع نمهره نههايي فرصهتدارای قوت مي

ها که فرصتشده است و نتيجه آن  97/2تهديدها براير با  

باشهد. همچنهين در بافت تاريخي بيشتر از تهديدات مهي

حداکثر( بهه   -نتايج نشان دادند راهبرد تهاجمي )حداکثر

مهمترين راهبرد در سياست تجديد حيات شههری   عنوان

 در بافت تاريخي سمنان اتخاذ شده است.
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بها ( در پژوهشي  1399دهقاني گيشي و همكاران )

گيهری از فهن تحليلهي و بههره  -استفاده از روش توصيفي

 شدت،  جغرافيايي  طاعاتهای همپوشي در سيستم انقشه

را  شهههر اصههفهان  5منطقههه   ههای مسهكونيلوكب  فرسودگي

و   تجديههد حيههات شهههری  و بر پايه رهيافتکردند    مشخب

يهك از فضهاهای شههری،   ههر  فرسههودگي  بر شدتمبتني

های مناس  برای بازگشت حيات مسكوني پايدار سياست

 72کهه    نشان دادند. نتايج  نمودندبه اين فضاها را تعيين  

ها در اين منطقه نيازمند رهيافهت حفافهت، درصد بلوك

درصد نيازمند تخري    4درصد نيازمند راهبرد احيا و    24

باشند که با مديريت صهحيح و اتخهاذ و توسعه مجدد مي

ههای مناسه ، ههم از طهرف تدابير، راهبردها و سياسهت

شههر  5گيری در شهر اصهفهان و منطقهه يمساختار تصم

های تغيير و توسهعه شههری اصفهان و هم از خالل برنامه

توان به ارتقای کيفيت زندگي فضاهای شهری و رفهاه مي

 يافت.ساکنان دست 

 ئههارا  بههای  (، در مطالعه1394سرايي و همكاران )

های قديم شهر آران راهبردهايي برای تجديد حيات بافت

نقاط قهوت،  سوآت مدل با استفاده از پرداختند.و بيدگل 

هها و تهديهدها بررسهي شهده و در نهايهت، ضعف، فرصت

بههر هههای مبتنههيبههه اولويههت دسههتيابيراهكارهههای 

 ارائهه شهد.انهداز  راهبردی و چشم  ههای برنامگيریجهت

ريهزی اولويهت بهرای برنامهه  ادنهددنتايج تحقيهق نشهان  

بهه    استراتژی رشد و توسهعه اسهت  ،راهبردی بافت قديم

 زاييجذب گردشگر و درآمد  :طوری که اين راهبرد شامل

های مردمي در راه رسيدن و اشتغال، استفاده از مشارکت

مهذهبي  -های فرهنگيبا توجه به ويژگي به توانمندسازی

بومي در امر ساماندهي و   وری از نيروی فعال وبافت، بهره

توانمندسازی، تشكيل شرکت احيا و ساماندهي برای ههر 

صهنعت گردشهگری، اقهدامات فرهنگهي و   همحله، توسهع

 .است رسانياطالعسازی و  فرهن 

 

 

 

 مباني نظري  -3

ای از اقهدامات تجديد حيات شههری، بهه مجموعهه

متنوع و تكميلي که برای بازگردانهدن حيهات بهه بنها يها 

شهود. تجديهد پذيرد، گفتهه مهيفضای شهری صورت مي

توان براساس ميزان توسهعه کشهورها حيات شهری را مي

يافتهه، تفسير و تعريف کرد. در اغل  اقتصهادهای توسهعه

ای به مرکر شهرهاسهت کهه هدف، بخشيدن حيات دوباره

يافته به برنامه کيفي نيز توجه در اقتصادهای کمتر توسعه

دهنهد لزوماً با احتياجات کمهي پيونهد مهيکرده و آنها را  

جديد حيات پايدار شهری ت  (.1401)يكتاپور و همكاران،  

نگهر دانسهت توان يك رويكرد جام ، يكپارچه و کلرا مي

محيطي، اجتمهاعي و اقتصهادی را در که سه هدف زيست

ها، حفافهت جهت حفظ بهبود اقتصادی، کاهش نابرابری

 ,Jin et al) گيهردمهي بهرزيسهت درنگههداری محهيطو 

توانهد ابهزار صورتي مهي(. تجديد حيات شهری در  2020

مناسبي برای بهبود پايهداری و ارتقهای کيفيهت زنهدگي 

مان اصول تشويق به مشارکت جمعهي، أفراهم کند که تو

های اجتماعي، تقويت رشد اقتصادی را در ساخت سرمايه

و زيست پايهدار گهرد آورد )طوسهي اردکهاني  کنار محيط

 (.1398لك،  

توسهعه   یههاتيبرخالف فعال  یشهر  اتيح  ديتجد

 ديهاست که با ینديفرا ،ديجد یهاشهرك جاديا  و  یشهر

د. تجديهد حيهات برخوردار باشه  يجيتدر  شرفتيپ   كياز  

را در  یشهههر ينيبههازآفر يعمههوم یهااسههتيس شهههری،

شههر   يعنهی  يتوسهعه شههر  ميمفهاه  نيچارچوب آخهر

 ر،يهفراگ و فشرده، شهر سبز، شهر هوشمند، شههر خهالق 

(. Horbliuk & Dehtiarova, 2021) کنهدياثبهات م

 طيتوسهعه محه  ی،شههر  تجديد حيهاتدر    يهدف اساس

 اسهتيبا توجه بهه س  هاست.انسان  یدچار افت برا  يزندگ

 لينوآورانهه بهر تبهد  یكردههايرو  ،یشههر  تجديد حيهات

 یمسهاعد بهرا  یشههر  یهاطيبه مح  شده يمناطق تخر

 قيهو عال ازههاين  یدر راسهتا  يانسان  یهاتيو فعال  يزندگ

 .(Thomson, 2021) ساکنان متمرکز است
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 اصهلي جنبهه چههار دارای شههری تجديد حيهات

اسهت.  محيطهي و کالبدی فرهنگي، -اجتماعي اقتصادی،

 اهداف، که دارد اهميت جهت اين ها ازجنبه اين بررسي

 مبنهای بهر شهری حيات تجديد راهبردهای و هاسياست

 حيهات تجديهد ههایجنبهه گردد.مي ها تدوينجنبه اين

 از: عبارتند شهری

گذاران، ايجهاد اشهتغال و اقتصادی: جذب سرمايه  -

 بازسازی اقتصاد شهری

فرهنگي: افهزايش مسهكن شههری و   –اجتماعي    -

ههای محلهي، تقويهت ميهراث معمهاری توسعه زيرساخت

)هسته تاريخي( و گردشگری شهری يا جهذب مؤسسهات 

 تحقيقاتي و دانشگاهي

کالبههدی  -کالبههدی: سههاماندهي سههازمان فضههايي -

بنهدی، شهرها، نحهوه اسهتفاده از زمهين، ضهوابط منطقهه

وسهاز و سهاختسازی، تأمين معيارهای  ضوابط ساختمان

های شههری متناسه  مرمت و آسايش زيستي برای سازه

 با هر منطقه جغرافيايي

محيطي: مبارزه با آلودگي و بهبود شهرايط زيست  -

های جامعه و ها و خواستهزندگي در عين حالي که ارزش

نهژاد و هر گروه اجتماعي نيز در نظر گرفته شود )حهاتمي

 (.1388همكاران، 
 

 گيري سياست تجديد حيات شهري توصيف سير تحول شكل -1جدول 

 نوع سياست
 سياست بازساخت  

 ميالدي  1950دهه 
 سياست زنده کردن 

 ميالدي  1960دهه 
 سياست نوسازي

 ميالدي  1970دهه 
 توسعه مجدد 

 ميالدي  1980دهه 
 تجديد حيات شهري

 ميالدي  1990دهه 

 راهبرد عمده 

بازساخت و گسترش  

نواحي قديمي عمدتاً بر  

های جام   پايه طرح

 ها شهری و رشد حومه

ها و  ادامه رشد حومه

های اوليه برای  تالش

 زنده کردن 

تأکيد بر نوسازی در  

 ای مقياس محله
تأکيد بر توسعه و  

 توسعه مجدد 
درمان يكپارچه و  

 سياست تمرين و عمل

 عوامل کليدي 
های ملي و محلي  دولت

بخش خصوصي  

 پيمانكاران 

حرکت به سوی تعاون  

عظيم بين بخش  

 خصوصي و دولتي 

خصوصي و  رشد بخش 

تمرکززدايي از دولت  

 محلي 

تأکيد بر بخش  

خصوصي و رشد  

 مشارکت 

مشارکت به عنوان  

 روش غال  

سطح فعاليت  

 فضايي
 تأکيد بر سطوح محلي 

آغاز توجه به سطح  

 ای منطقه
 ای سطح محله ای سطح محله

معرفي دوباره دورنمای  

راهبردی به همراه  

 ای های منطقهفعاليت

 ديدگاه اقتصادي 

گذاری بخش  سرمايه

دولتي به همراه دخالت  

مجدد در بخش  

 خصوصي 

های دهه  ادامه سياست

قبل به همراه  

تأثيرگذارتر شدن  

 بخش خصوصي 

انتقاد به بخش عمومي  

و دولتي و رشد  

گذاری  سرمايه

 خصوصي 

غلبه بخش خصوصي و  

باقي ماندن تعداد  

محدودی از  

 های دولتي دستگاه

تعادل بيشتر بين  

نهادهای دولتي و  

خصوصي و نهادهای  

 داوطلبانه  

 ديدگاه اجتماعي
گسترش استانداردهای  

 مسكن و زندگي 
 گسترش رفاه اجتماعي 

عمل مبتني بر اجتماع  

 و توانمندسازی 
های داخلي  کمك

 بخش دولتي 
 تأکيد بر نقش اجتماع 

تغيير مكان نواحي   ديدگاه کالبدي 

داخل شهرها و تأکيد  

 ها ر حومهب 

های دهه  ادامه ديدگاه

1950 
 نوسازی داخلي قديمي 

های غال  به  طرح

صورت توسعه مجدد و  

 تغيير مكان 

نگهداری و حفظ  

 ميراث فرهنگي 

منظرسازی و توسعه   ديدگاه محيطي 

 فضای سبز 
توسعه حساب شده و  

 گزيده 
 گسترش محيطي 

تأکيد بر نگاه  

 تر محيطيگسترده
 پايداری محيط 

 (Roberts & Sykes, 1999): منبع
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ههای ههويتي ههر تريم بخهشبافت تاريخي، از مهم

جامعه است و پيهدايش آن پيهرو اطاعهت از سهاختارهای 

اقليمههي و فرهنگههي اسههت. بافههت تههاريخي شهههرها دارای 

مشخصاتي  از قبيل قدمت تاريخي، بافت فشرده و درههم 

بافهت تهاريخي هسهههته (.  1399باشد )خليلي،  تنيده مي

اوليه هر شهر است. قلعهه، ارك، کهنهدژ و آنچهه کهه بهه 

در ايهران )ههای پيشهين  عنوان هسته اوليه شهر در زمان

ساخته شهده، بافهت تهاريخي ناميهده   (قبل از دوره قاجار

ها، يعني از بافتي که يادگار قرن  ،به عبارت ديگر  .شودمي

ابتدا تا حال شهرسازی را در خود دارد که در حال حاضر 

توجهي کهه طهي قهرن اخيهر روی توسههعه قابل  دليلبه  

داده است به صورت جزء کوچكي از ساختار کالبدی شهر 

درآمده که تا پيش از قرن فعلي هجهری شمسهي کليهت 

شده و همه عناصر شههههری کالبدی شهر محسههوب مي

عني بهازار، مراکهز حكهومتي، مسهجد جهام ، آن دوران ي

هها و سهاير مساجد و مدارس ديني، بناهای مسكوني، بها 

بافهت .  شهرهای قهديمي را دارا بهوده اسهتالزمه    عناصر

تاريخي دارای بناها و فضاهای مشههخب و پيوسته اسهت 

کننده آن بوده، حياتي معين که انسان تعيين  دليلکه به  

بهر مناسهبات توليهد دسهتي پيش از عصر جديد و متكي  

های دوران گذشههته شههر در شكل گرفته و کليه ويژگي

)موسههوی و همكههاران،  شههههودسههاختار آن مههنعكس مههي

در  های تاريخي در کشهور مها امهروزه غالبهاًبافت  (.1395

مسكوني وفايفي را   التنقش مراکز خدمات شهری و مح

ای ههعنهوان محهل کهار و فعاليهتبه  برخيبرعهده دارند.  

آينهد و اقتصادی، اجتمهاعي و فرهنگهي بهه حسهاب مهي

اشكال کالبدی مختلفهي دارنهد کهه ضهمن ارائهه برخهي 

 ها، با عناصر کالبدی فضايي شهر معاصر نيز عميقهاًتفاوت

هها بهه پيوستگي دارند. از سوی ديگر برخي از ايهن بافهت

متههروك و جزايههری منههزوی از زنههدگي  التصههورت محهه

 (.1396)محمدمرادی و همكاران،   اندشهری درآمده

ههايي از محهدوده بافت فرسوده شههری بهه عرصهه

گردد که بهه دليههل فرسههودگي قانوني شهرها اطالق مي

برخورداری مناسه  از دسترسهي سهواره، کالبهدی، عهدم

پذير های شههری، آسهي تأسيسات، خدمات و زيرساخت

بهههوده و از ارزش مكههاني، محيطههي و اقتصههادی نههازلي 

ها، به دليل فقهر سهاکنان و مالكهان رخوردارند. اين بافتب

ها، امكان نوسهازی خود بهه خهودی را نداشهته و نيهز آن

گذاری در آن را ای بههرای سههرمايهگذاران انگيههزهسههرمايه

دار )فرسهوده( توان گفت بافت مسئلهندارنهد. در واق  مي

ههای شههری کهه وجهود عوامههل و عبارت است از: بافت

ههههای کيفهههي مختلهههف در آن، کهههاهش ارزشعناصهههر 

های کالبهدی، عملكهردی، زيست انسان را از جنبهمحيط

محيطي، اقتصادی و اجتماعي( در آن فهراهم آورده زيست

های سكونتي، نوسازی در بافت متوقهف و با کاهش ارزش

شود و ميل به مههاجرت در جماعهت سهاکن افهزايش مي

 (.1393يابد )محمدی و همكاران،  مي

 

 
 فرايند فرسودگي بافت   -1شكل 

 (1391منبع: )وارثي و همكاران، 

 

 

عوامل بسترساز

اقتصادی، اجتماعي،•
فرهنگي

محيطيزيست•

يحفافتي و مديريت•

نامناس  بودن محيط
زندگي

ناپايداری کالبدی•

دسترسي نامناس •

کمبهههود خهههدمات •
ایمحله

يتكميل روند فرسودگ

بوميساکنينخروج•

مهاجرتافزايش•

هایناهنجاریافزايش•
اجتماعي

های فرسودگيفهور نشانه

نظارتامكاناتعدم•
بافتبر

تمعضالشكل گيری•
اجتماعي
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 روش تحقيق   -4

و از لحههاظ ، توصههيفي اسههت روش پههژوهش حاضههر

هها، از نههوع پيمايشهي وتحليهل دادهآوری و تجزيههجم 

ای اقهدام در اين تحقيق از طريق مطالعات کتابخانهاست.  

هها و مسهتندات آوری تعهاريف، نظريهات، تئهوریبه جم 

درخصوص مسئله فرسهودگي شههری و رهيافهت تجديهد 

کارگيری از آن برای کاهش فرسهودگي حيات شهری و به

توجهي از اطالعههات اسههتفاده شههده اسههت. بخههش قابههل

از نيز در بررسهي محهدوده موردمطالعهه از طريهق موردني

مراجعه به سايت شهرداری و مراجعه به اسناد باالدسهتي 

بهه منظهور آوری شهد. در ادامهه )طرح تفصيلي و...( جم 

دستيابي به اطالعات کمي و توصيفي مورد نياز، مشهاهده 

وگو بها اههالي سهاکن در بافهت ميداني و مصاحبه و گفت

مچنين مسئولين و متوليهان مهديرت تاريخي سمنان و ه

شناسهي مهدل شهری و مبادرت گرديد. از آنجا کهه روش

ههای معادالت ساختاری، تا حدود زيادی با برخي از جنبه

تهوان از اصهول رگرسيون چند متغيری شباهت دارد، مي

متغيهری تعيين حجم نمونهه در تحليهل رگرسهيون چنهد

ت سهاختاری يابي معادالبرای تعيين حجم نمونه در مدل

استفاده نمود. در تحليل رگرسيون چند متغيهری نسهبت 

 5تعداد نمونه )مشاهدات( به متغيرهای مستقل نبايهد از  

در غير اين صهورت نتهايج حاصهل از معادلهه    کمتر باشد

پذير نخواهد بود. نسبت محافظه رگرسيون چندان تعميم

مشهاهده بهه ازای ههر متغيهر مسهتقل نيهز   10تهر  کارانه

مشاهده بهه   15نهاد شده است. حتي در نظر گرفتن  پيش

ازای هر متغير پيش بين در تحليل رگرسيون چندگانه با 

روش معمولي کمترين مجذورات اسهتاندارد، يهك قاعهده 

آيد. پس به طور کلهي در سر انگشتي خوب به حساب مي

يابي معادالت سهاختاری تعيهين حجهم شناسي مدلروش

مشاهده بهه ازای ههر متغيهر   15تا    5تواند بين  نمونه مي

کهه در  Q 5Q < n <15 گيری شده تعيهين شهود:اندازه

هها شهده يها تعهداد گويههتعداد متغيرهای مشاهده Q آن

حجم نمونه است. پس بها   n( و  24االت( پرسشنامه )ؤ)س

 بيهههان شهههدهاالت و رابطهههه ؤتوجهههه بهههه تعهههداد سههه

در نظر   180، پس حجم نمونه را  است  120<180<360

گيهری بهه صهورت غيراحتمهالي در گرفتيم. روش نمونهه

 هها پرسشهنامهباشهد. ابهزار گهردآوری دادهدرسترس مي

برای سنجش اعتبار پرسشهنامه از باشد.  ساخته ميمحقق

روايههي محتههوا )نظرخههواهي از خبرگههان( اسههتفاده شههد و 

ييههد گرديههد. همچنههين آلفههای کرونبههاد أ اعتبههار آن ت

دست آمد. پس هب  811/0  ،يپرسشنامه در مطالعه مقدمات

از توزي  پرسشنامه در نمونه منتخ  روايي پرسشنامه بها 

سههه روش روايههي سههازه )مههدل بيرونههي(، روايههي همگههرا 

(AVE  و روايي واگرا بررسهي شهد. مقهدار )AVE   بهرای

باشد. برای محاسهبه   5/0تمامي متغيرهای بايد بزرگتر از  

ای کرونبهاد ( و ضري  آلفCRپايايي نيز پايايي ترکيبي )

هر يك از عوامل محاسبه گرديد. ميزان پايايي ترکيبهي و 

باشهد   7/0آلفای کرونبهاد تمهامي ابعهاد بايهد بزرگتهر از  

(. نتايج مربوط به هر يك از اين 1392)داوری و رضازاده،  

ها در بههرازش بيرونههي مههدل ارائههه شههده اسههت. شههاخب

جامعهه ها بين ساکنان بافت تاريخي به عنهوان  پرسشنامه

 مهدل روش از هافرضيه آماری توزي  گرديد. برای آزمون

 Smartآمهاریساختاری و در بسهتر نهرم افهزار معادالت

 2PLS .بهره گرفته شد 

 محدوده موردمطالعه

محههدوده بافههت تههاريخي شهههر سههمنان بههر طبههق 

 46های مختلف مشخصاً به مساحت  های جام  دورهطرح

ههای ز شرق بهه خيابانهكتار از شمال به خيابان شهدا، ا

طالقاني و حافظ، از جنوب به خيابهان ابهوذر غفهاری و از 

هههای شهههيد بههاهنر و سههعدی تعريههف غههرب بههه خيابان

گردد. حدود اين بافهت بهر اسهاس آخهرين تقسهيمات مي

واق  شده است ) طهرح جهام   1وزارت کشور، در منطقه 

 (1387سمنان،

 بررسي وضعيت کاربری اراضي در وضعيت موجهود

دههد  بهدين توجهي را نشهان ميبافت تاريخي موارد قابل

ترتيهه  کههه در حههال حاضههر در بافههت تههاريخي سههمنان، 

ترين سهم اراضي را در ميان سهاير کاربری مسكوني بيش

ها نشههان ههها بههه خههود اختصههاص داده و بررسههيکاربری
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دهد که سرانه کاربری مسكوني در بافت تاريخي بيش مي

باشد. بعهد از کهاربری رح جام  مياز سرانه پيشنهادی ط

هههای بههاير و بههدون اسههتفاده و فضههاهای مسههكوني، زمين

های وضه  موجهود را ترين مساحت کاربریمخروبه، بيش

های صهورت شوند. همچنين بر اساس برداشهتشامل مي

مترمرب  کاربری   35000گرفته، در حال حاضر در حدود  

شهته و تجاری در سطح محدوده بافت تهاريخي وجهود دا

ههای تجهاری بهه دهد که ايهن کاربریها نشان ميبررسي

طور عمده در راسته بهازار، خيابهان امهام و همچنهين در 

هههايي کههه مههرز محههدوده را مشههخب مجههاورت خيابان

سازد اسهتقراريافته و کمتهر بهه داخهل محهالت نفهوذ مي

شده توسط مرکز آمهار ايهران، اند. بر اساس آمار ارائهکرده

 1385وده بافت تهاريخي سهمنان در سهال  جمعيت محد

 13/98نفر و تهراکم ناخهالب جمعيهت آن   4573برابر با  

 (.1387نفر در هكتار است )طرح جام  سمنان،

 

 هاي تحقيقيافته  -5

شود. بررسي مدل پژوهش طي سه مرحله انجام مي

در مرحله اول، مدل بيروني پژوهش، در مرحله دوم، مدل 

سوم نيز مدل کلهي پهژوهش، بررسهي دروني و در مرحله  

 شده است.

ههای در مرحله اول، بار عاملي مربهوط بهه شهاخب

گيهرد و سنجيده شده هر متغير، مورد بررسهي قهرار مهي

مههدل در  مطلهوب هسهتند. 4/0بارههای عهاملي بههاالتر از 

و   2حالت ضري  مسير و بارهای عاملي اوليه در جهداول  

 است.  ، نشان داده شده2و 1و نمودارهای  3

 بارهاي عاملي مدل اول   -2جدول 

 شاخص  سازه
عالمت  

 اختصاري 

ضريب بار 

 عاملي
 شاخص  سازه

عالمت  

 اختصاري 

ضريب بار 

 عاملي

 تجديد حيات  

 شهری 

eg 910212/0 اقتصادی  

فرسودگي بافت  

 شهری 

b 818775/0 عوامل بسترساز   

ej 843383/0 اجتماعي   
 نامناس  بودن  

 محيط زندگي 
n 662747/0  

ka 738305/0 کالبدی   
تكميل روند  

 فرسودگي 
t 768253/0  

زيست  

 محيطي
zi 848819/0  

های  فهور نشانه

 فرسودگي 
z 851964/0  

 

 بارهاي عاملي مدل دوم  -3جدول  

 ضريب بار عاملي  شاخص  سازه ضريب بار عاملي  شاخص  سازه

 اقتصادی
Q1 861213/0  

 فرسودگي بافت  

 شهری 

b 816589/0  

Q2 852312/0  n 646551/0  

Q3 858920/0  t 773566/0  

 اجتماعي 
Q4 733822/0  z 860319/0  

Q5 806987/0  

 محيطيزيست
Q10 680290/0  

Q6 767117/0  Q11 786299/0  

 کالبدی 

Q7 769788/0  Q12 727654/0  

Q8 809687/0  - - - 

Q9 766444/0  - - - 
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معادالت ساختاري بررسي تأثير تجديد حيات شهري بر فرسودگي بافت شهري در حالت تخمين ضرايب  مدل   -1نمودار 

 استاندارد )بارهاي عاملي(  

 

، تأثير متغير تجديد حيات شههری بهر 1نمودار    در

متغير فرسودگي بافت شهری بررسي شده اسهت. ضهري  

مسير تأثير تجديد حيهات شههری بهر متغيهر فرسهودگي 

 باشد.مي -843/0بافت شهری 

 

 

محيطي بر فرسودگي  اجتماعي، کالبدي و زيست مدل معادالت ساختاري بررسي تأثير متغيرهاي اقتصادي،  -2نمودار 

 بافت شهري در حالت تخمين ضرايب استاندارد )بارهاي عاملي( 

 

اقتصهادی، اجتمهاعي، تأثير متغيرهای    2در نمودار  

بر متغير فرسودگي بافت شهری   محيطيکالبدی و زيست

اقتصهادی بهر متغيهر بررسي شده است. ضري  مسير اثر  

باشد. ضهري  مسهير مي  -334/0فرسودگي بافت شهری  

 -111/0اثر اجتماعي بر متغير فرسهودگي بافهت شههری  

باشد. ضري  مسير اثر کالبهدی بهر متغيهر فرسهودگي مي

باشههد. ضههري  مسههير اثههر مههي -113/0بافههت شهههری 

 -437/0محيطي بر متغير فرسودگي بافت شههری  زيست

 باشد.مي

هههای بههرای بههرازش مههدل  Smart PLS2فههزارادر نههرم

گيری از نظر پايايي معيارهای ضهراي  بهار عهاملي، اندازه

و بههرای بررسههي روايههي همگههرای CR پايههايي مرکهه  

و   AVEاز معيار متوسط اشهتراك    ،گيریهای اندازهمدل

ها از جدول فورنهل و برای بررسي روايي واگرای اين مدل

 الرکر استفاده شده است.
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، مقههدار ضههري  آلفههای کرونبههاد 5و 4در جههدول 

ها ارائهه شهده اسهت. مقهدار ايهن برای ههر يهك از سهازه

ه مقههادير بههاالتر از متغيههر اسههت کهه 1تهها  0شههاخب از 

 پذيرفته شده است. 4/0

 
 پايايي و روايي همگراي مدل يک  -4جدول

 Cronbachs متغيرها
Alpha 

Composite 
Reliability 

AVE 

781/0 فرسودگي بافت شهری   859/0  606/0  

857/0 تجديد حيات شهری   903/0  701/0  

  
 پايايي و روايي همگراي مدل دو  -5جدول 

 Cronbachs متغيرها
Alpha 

Composite 
Reliability 

AVE 

819/0 اقتصادی  892/0  735/0  

676/0 اجتماعي   813/0  592/0  

781/0 فرسودگي بافت شهری   858/0  605/0  

692/0 کالبدی   825/0  611/0  

محيطيزيست  670/0  776/0  536/0  

 

مطابق با جداول باال ضري  آلفای کرونبهاد بهرای تمهام  

اسهت کهه حهاکي از پايهايي    0/ 6های مهوردنظر بهاالتر از  سازه 

مقادير پايايي ترکيبي برای تمهام  طور  مناس  مدل دارد. همين 

اسهت کهه حهاکي از پايهايي    0/ 7های مهوردنظر بهاالتر از  سازه 

بهاالتر از    AVEمناس  مدل دارد. همچنين مقدار تمام مقادير  

 است، پس برازش مدل مناس  است.   0/ 5

 AVE، مقههدار جههذر 7و  6ول ابهها توجههه بههه جههد

ههای متغيرهای مكنون در پهژوهش حاضهر کهه در خانهه

انهد، از مقهدار جود در قطر اصلي ماتريس قهرار گرفتههمو

های زيرين و راست قطر همبستگي ميان آنها که در خانه

بيشههتر اسههت کههه ايههن مطلهه  بيههانگر بههرازش مناسهه  

 گيری از نظر روايي واگرا است.های اندازهمدل
 

 جدول فورنل و الکر مدل دو -6جدول 

 تجديد حيات شهری  فرسودگي بافت شهری  

 - 778/0 فرسودگي بافت شهری 

743/0 تجديد حيات شهری   837/0 
 

 

 جدول فورنل و الکر مدل دو -7جدول 

 اجتماعي  اقتصادي 
فرسودگي  

 بافت شهري 
محيطي زيست کالبدي   

 - - - - 857/0 اقتصادی

750/0 اجتماعي   769/0 - - - 

771/0 فرسودگي بافت شهری  709/0  778/0 - - 

600/0 کالبدی   565/0  567/0  782/0 - 

محيطيزيست  701/0  650/0  722/0  437/0  732/0 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 18

https://iueam.ir/article-1-1853-en.html


 1401 بهار ، هشتموسي شماره /شهری مديريت و ههههههههههههههههههههه اقتصادههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  62

 

، تمام مقادير قطهر اصهلي از 7و    6مطابق با جداول  

باشهد  بنهابراين مقادير ريزين و راست خهود بزرگتهر مهي

 7باشهد. بهرای مثهال در جهدولبرازش مدل مناس  مهي

شهده اسهت و   857/0متغير اقتصادی،    AVEمقدار جذر  

که در زير ستون  750/0از آنجايي که باالتر از مقدار عدد 

 باشد، پس برازش مدل مناس  است.آن قرار دارد مي

برای بررسهي بهرازش مهدل سهاختاری پهژوهش از 

 ترينشود کهه اولهين و اساسهيچندين معيار استفاده مي

است. برازش مدل ساختاری با   Zمعيار، ضراي  معناداری  

به اين صورت است که ايهن ضهراي    tاستفاده از ضراي   

 95بيشتر باشند تا بتوان در سطح اطمينان    96/1بايد از  

ها را تأييد کهرد. در صهورتي کهه درصد، معنادار بودن آن

باشد، ضري  مسير در سطح   96/1بيشتر از    t  مقدار آماره

بيشتر از   tکه مقدار آماره  درصد و درصورتي  95ينان  اطم

درصهد   99باشد، ضري  مسير در سطح اطمينهان    58/2

 معنادار است.
 

 ( مدل يک t-valueفرضيه )مقادير   Zضريب معناداري  -8جدول 

 tمقدار  مسير

 241/36 فرسودگي بافت شهری     <-تجديد حيات شهری  

 

 ( مدل دو t-valueفرضيه )مقادير  Zضريب معناداري   -9جدول 

 tمقدار  مسير

 286/5 فرسودگي بافت شهری   <-اقتصادی 
 287/2 فرسودگي بافت شهری   <-اجتماعي
066/2 فرسودگي بافت شهری   <-کالبدی    
 529/7 فرسودگي بافت شهری  <-محيطيزيست

 

 

 Z ضريب معناداري مدل معادالت ساختاري بررسي تأثير تجديد حيات شهري بر فرسودگي بافت شهري در حالت  -3نمودار 

 

تهأثير   z، ضهري  معنهاداری  3با توجه بهه نمهودار  

 بافهت متغيهر فرسهودگي بهر شههری حيات  متغير تجديد

باشهد، مهي  58/2باشد و چون باالتر از  مي  24/36شهری  

 باشد.درصد اين اثر معنادار مي 99در سطح اطمينان 
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محيطي بر فرسودگي  مدل معادالت ساختاري بررسي تأثير متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي، کالبدي و زيست   -4نمودار 

 Z  بافت شهري در حالت ضريب معناداري

 

اثر متغيهر   zضري  معناداری  ،  4با توجه به نمودار  

 286/5شهههری،  بافههت متغيههر فرسههودگي بههر اقتصههادی

باشههد، در سههطح مههي 58/2باشههد و چههون بههاالتر از مههي

باشهد. همچنهين درصد اين اثر معنادار مهي  99اطمينان  

متغيههر  بههر اثههر متغيههر اجتمههاعي zضههري  معنههاداری 

باشد و چون بهاالتر از مي  287/2شهری،    بافت  فرسودگي

درصهد ايهن اثهر   95باشد، در سهطح اطمينهان  مي  96/1

اثهر متغيهر   zباشد. همچنين ضري  معناداری  معنادار مي

باشد مي  066/2شهری،    بافت  متغير فرسودگي  بر  کالبدی

 95باشهد، در سهطح اطمينهان مهي  96/1و چون باالتر از  

 طهور ضهري باشهد. همهيندرصد ايهن اثهر معنهادار مهي

 متغير فرسهودگي  بر  محيطياثر متغير زيست  zمعناداری  

 58/2باشهد و چهون بهاالتر از  مهي  529/7شههری،    بافت

 باشد. درصد اين اثر معنادار مي   99باشد، در سطح اطمينان  مي 

 𝐑𝟐 (R Squars)ضريب تعيين 

R2    معياری است که بهرای متصهل کهردن بخهش

سههازی معههادالت گيری و بخههش سههاختاری مدلانههدازه

رود و نشان از تأثيری دارد کهه يهك ساختاری به کار مي

گههذارد. نكتههه زا ميزا بههر يههك متغيههر درونمتغيههر بههرون

های تنهها بهرای سهازه   R2ضروری اين است کهه مقهدار  

و در مههورد  گههرددزا( مههدل محاسههبه ميوابسههته )درون

زا، مقدار اين معيار صفر است. هرچه مقدار های برونسازه

R2   زای يك مدل بيشتر باشهد، های درونمربوط به سازه

( سه مقدار 1998نشان از برازش بهتر مدل است. چاين )

عنوان مقدار مالك برای مقهادير را به67/0و    33/0،  19/0

 ضعيف، متوسط و قهوی بهودن بهرازش بخهش سهاختاری

   .گيرددر نظر مي  R2وسيله معيار مدل به

 مدل اول  R Squareمقادير   -10جدول 

 R Square متغيرها

711/0 فرسودگي بافت شهری   

 

 مدل دوم   R Squareمقادير  -11جدول 

 R Square متغيرها

753/0 فرسودگي بافت شهری   
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، قههوی 11و  10مقهدار ضههري  تعيههين در جههداول 

 دهد.زا را نشان ميزا بر درونبودن تأثير متغيرهای برون

 (𝑸𝟐کنندگي)بينيکيفيت پيش

بينههي مههدل را مشههخب ايههن معيههار قههدرت پيش

هايي کهه دارای بهرازش بخهش سهاختاری سازد. مدلمي

های بينهي شهاخبقبولي هستند، بايد قابليهت پيشقابل

زای مههدل را داشههته باشههند. های درونمربههوط بههه سههازه

و  15/0، 02/0( سههه مقههدار 2009هنسههلر و همكههاران )

ي ضههعيف، بينههرا بههرای نشههان دادن قههدرت پيش 35/0

زای مربهوط بهه آن های برونمتوسط و قوی سازه يا سازه

اند. ذکر اين نكته ضروری است که اين مقدار تعريف کرده

هها های آنزای مدل که شاخبهای درونتنها برای سازه

)داوری و گههردد از نههوع انعكاسههي اسههت، محاسههبه مي

 (.1392رضازاده، 

 

 ( مدل اول 𝑸𝟐کنندگي )بينيکيفيت پيش  -12جدول 

 𝑸𝟐 متغيرها

429/0 فرسودگي بافت شهری   

 ( مدل دوم 𝑸𝟐کنندگي )بينيکيفيت پيش  -13جدول 

 𝑸𝟐 متغيرها

448/0 فرسودگي بافت شهری   

 

کننهههدگي در جهههداول بينيمقهههدار کيفيهههت پيش

ها را نشههان بينههي مههدلقههوی بههودن قههدرت پيش بههاال

 دهد.مي

 

 بررسي مدل کلي تحقيق

 GOFبررسي مدل کلي تحقيق با استفاده از معيار  

عنوان بهه 36/0و    25/0،  01/0سهه مقهدار  شود.  انجام مي

 معرفي شده است.  GOFمقادير ضعيف، متوسط و قوی برای  

 

 مقادير اشتراك مدل اول -14جدول 

 مقدار  متغيرها

606/0 فرسودگي بافت شهری   

701/0 تجديد حيات شهری   

 مدل دوم اشتراك  مقادير  -15جدول 

 مقدار  متغيرها

 735/0 اقتصادی

 592/0 اجتماعي 

 605/0 فرسودگي بافت شهری 

6118/0 کالبدی   

محيطيزيست  536847/0  

 
 653917/0  = متوسط مشترکات مدل اول

𝐺𝑂𝐹 = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ×  𝑅2̅̅̅̅  = 681928/0  

 616516/0  =متوسط مشترکات مدل دوم  

𝐺𝑂𝐹 = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ×  𝑅2̅̅̅̅  = 681680/0  

دهنهده بهرازش در هر دو مهدل نشهان  GOFمقدار  

 باشد.قوی مدل مي

ههای تحقيهق بهرازش با توجهه بهه بررسهي فرضهيه

به اين صورت اسهت کهه   tساختاری با استفاده از ضراي   

بيشتر باشند تا بتهوان در سهطح   96/1اين ضراي  بايد از  
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ها را تأييد کرد. البته درصد معنادار بودن آن  95اطمينان  

ها را نشان فقط صحت رابطه  tبايد توجه داشت که اعداد  

هها توان بها آننمي  ها رادهند و شدت رابطه بين سازهمي

دهنده تهأثير مثبهت يها سنجيد و ضراي  مسير نيز نشان

باشهد )داوری و منفي يهك متغيهر بهر متغيهر ديگهر مهي

شهود طبهق (. همانطور کهه مشهاهده مهي1392رضازاده،  

 تمام فرضيات تحقيق تأييد شدند.   16جدول  

 

 ها آزمون فرضيه نتايج حاصل از   -16جدول    

 نتيجه آزمون فرضيه سطح معناداري  tآماره  ضريب مسير هاي تحقيق فرضيه رديف 

<05/0 241/36 -843/0 فرسودگي بافت شهری   <-تجديد حيات شهری 1  تأييد 

<05/0 286/5 -334/0 فرسودگي بافت شهری   <-اقتصادی  2  دييتأ 

287/2 -111/0 فرسودگي بافت شهری   <-اجتماعي 3  05/0>  دييتأ 

066/2 -113/0 فرسودگي بافت شهری   <-کالبدی   4  05/0>  دييتأ 

529/7 -437/0 فرسودگي بافت شهری  <-محيطيزيست 5  05/0>  دييتأ 

 

 گيري و پيشنهادنتيجه  -6

رهيافت تجديد و توسعه حيات شهری دارای بينش 

بلندمدت و هدفمنهد بهه تجديهد حيهات راهبردی و نگاه  

باشد و گام اول بهبود مديريت يكپارچه شهری شهری مي

ای از است که برای بهبود مديريت شهری، بخهش عمهده

اقدامات، خارج از اختيارات شهرداری و شورای شهر است 

هايي از قانون از جانه  کهارگزاران و نيازمند اصالح بخش

ت محلهي اسهت کهه است. بخش ديگری مربوط به حكوم

ها و اختيهارات بيشهتر باشهد و در بايد خواهان مسئوليت

ههای عملهي بهردارد و تغييراتهي را در حهوزه اين راه گام

کاری خهود انجهام دههد. در مرحلهه بعهد از رسهيدن بهه 

مديريت يكپارچه شهری که در رهيافهت تجديهد حيهات 

شههود. شهههری بههه عنههوان درمههان يكپارچههه شههناخته مي

امه تجديد حيات، منهوط بهه همكهاری همهه موفقيت برن

بازيگران کليدی و دخيل در مسائل مربهوط بهه شههر  از 

ها و امهالك جمله مقامات محلي و دولتي، صاحبان زمين

های محيطي در تمامي سطوح از ملي و همچنين سازمان

باشد. در قدم بعد ايجاد تعادل بين نهادههای تا محلي مي

نهادهای داوطلبانه در راستای کهاهش دولتي، خصوصي و  

باشد. در رهيافت تجديد حيات شهری تأکيهد نابرابری مي

 باشد.بر نقش اجتماع و مشارکت مي

در اين مقاله در بررسي فرضيه اول تحقيق ضهري  

و بها توجهه بهه دست آمده است  به  -843/0مسير برابر با  

درصهد، تجديهد حيهات   99( در سهطح  241/36)  tآماره  

فرسودگي بافت شهری تأثير منفي و معنهاداری بر  شهری  

دارد و اين فرضيه تأييد شد. نتيجه فرضيه اول حهاکي از 

آن است که سطح باالتری از تجديد حيات شهری، سب  

شود. يعني اثهر متغيهر کاهش فرسودگي بافت شهری مي

 باشد.  افت شهری معكوس مي تجديد حيات شهری بر فرسودگي ب 

در بررسي فرضيه دوم تحقيق ضري  مسير برابر بها 

t (286/5 )و با توجه به آماره دست آمده است  به  -334/0

فرسهودگي بافهت بهر  درصد، اثهر اقتصهادی    99در سطح  

شهری منفي و معنادار بوده است و اين فرضيه تأييد شد. 

بهاالتری از نتيجه فرضيه دوم حاکي از آن است که سطح  

متغير اقتصادی، سب  کهاهش فرسهودگي بافهت شههری 

شود. يعني اثر متغيهر اقتصهادی بهر فرسهودگي بافهت مي

 باشد.شهری معكوس مي

در بررسي فرضيه سوم تحقيق ضري  مسير برابر با 

 tو بهها توجههه بههه آمههاره دسههت آمههده اسههت بههه -111/0

فرسهودگي بر  درصد، اثر اجتماعي    95( در سطح  287/2)

و معنهادار بهوده اسهت و ايهن فرضهيه   منفيافت شهری  ب

گردد. نتيجه فرضيه سوم حهاکي از مورد پذيرش واق  مي

آن است که سهطح بهاالتری از متغيهر اجتمهاعي، سهب  

شود. يعني اثهر متغيهر کاهش فرسودگي بافت شهری مي

 باشد.اجتماعي بر فرسودگي بافت شهری معكوس مي
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ضري  مسير برابر در بررسي فرضيه چهارم تحقيق  

 tو بها توجهه بهه آمهاره  دسهت آمهده اسهت  به  -113/0با  

فرسهودگي بهر درصد، اثر کالبهدی  95( در سطح 066/2)

بافت شهری منفي و معنهادار بهوده اسهت و ايهن فرضهيه 

تأييد شد. نتيجه فرضيه چههارم حهاکي از آن اسهت کهه 

سطح باالتری از متغير کالبدی، سب  کهاهش فرسهودگي 

شههود. يعنههي اثههر متغيههر کالبههدی بههر مههي بافههت شهههری

 باشد.فرسودگي بافت شهری معكوس مي

در بررسي فرضيه پنجم تحقيق ضري  مسير برابهر 

t   (529 /7  )و با توجه بهه آمهاره  دست آمده است به  -0/ 437با 

فرسودگي بافت بر  محيطي  درصد، اثر زيست  99در سطح  

تأييد شد. شهری منفي و معنادار بوده است و اين فرضيه  

نتيجه فرضيه پنجم حاکي از آن است که سهطح بهاالتری 

محيطي، سب  کهاهش فرسهودگي بافهت از متغير زيست

محيطهي بهر شهود. يعنهي اثهر متغيهر زيسهتشهری مهي

 باشد.فرسودگي بافت شهری معكوس مي

ويلچكيهويچ و   پهژوهشتهايج  با ناين پژوهش    ايجنت

 شههاطريان وپههژوهش  ( و همچنههين2015) ويلچكيههويچ

 .باشدميهمسو  (1394)ارمكي  اکبری

در ادامههه راهكارهههايي بههر اسههاس رويكههرد تجديههد 

های اجتماعي و اقتصهادی در حيات شهری برای شاخب

 اين محدوده ارائه شده است:

 زاييجذب گردشگر و درآمدزايي و اشتغال  -

ههای مردمهي در راه رسهيدن بهه  استفاده از مشارکت  -

 های فرهنگي و مذهبي بافت توانمندسازی با توجه به ويژگي 

وری از نيروی فعال و بومي در امر ساماندهي بهره  -

 و توانمندسازی

رسههاني و برگههزاری اقههدامات فرهنگههي و اطالع -

 های محليهای آموزشي وتوسعه اختيارات سازماندوره

ههای اقتصهادی بافهت بهه مهردم شناسايي ارزش  -

 ذاری مردميگجهت سرمايه

های شهرداری، ميهراث و راه سوسازی سياستهم  -

 و شهرسازی

تقويههت حههس مكههاني و همبسههتگي از طريههق  -

گيهری از مشهترکات فرهنگهي پيوندی ساکنان با بهرههم

 های اجتماعيجهت کنترل آسي 

 راه در مراکز ارتباطيايجاد محورهای پياده  -

 هاNGOتقويت و توسعه   -

هههای فرهنهه  مشههارکت از طريههق فعاليتايجههاد  -

 سويي مناف  اجتماعياقتصادی و هم

افزايش منزلت اجتماعي مردم در بافت از طريهق   -

تعامل در فضاهای فراغتي و تغيير نگهرش افهراد محهالت 

 نسبت به بافت از طريق راهكارهای فرهنگي بازآفريني

دفهاع وتوجهه خيهز و بيساماندهي فضاهای جهرم  -

ها راهريزان شهری به سيمای بصری پيادهرنامهمديران و ب

 از طريق ايجاد طراحي مناس  در بافت

استفاده از مصالح همگون با بافهت بهومي منطقهه   -

 وسازهای جديددر ساخت

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای حل   -

 مشكالت و هماهنگي بيشتر

معاصرسازی نقش محله و تقويهت نقهش ههويتي   -

 خي آنتاري

 سازی در برابر سوانح محيطي های مقاوم اجرای برنامه   -

مشههارکت نماينههده مههديريت شهههری در تنظههيم  -

های بودجه درخواستي از اعتبارات ملي و توجه به سرمايه

 اجتماعي و جل  مشارکت مردمي

های مشترك گيری از فضاهای عمومي برنامهبهره  -

 ای و پيوند کالبدی و فضايي برای افزايش تعامالت درون محله 

شده برای  انداز تدوين همچنين با توجه به اهداف و چشم 

های توسعه شهری در  محدوده بافت تاريخي و با بازنگری طرح 

 گردد: محدوده پيشنهاداتي به شرح زير ارائه مي 

ههای ها با توجه بهه فرصهتيابي اين کاربریمكان  -

ها موجود در محدوده صورت گرفتهه اسهت. ايهن فرصهت

شامل احيا و بهسهازی ابنيهه تهاريخي ارزشهمند بافهت و 

های باير و مخروبه موجود و تزريق شامل استفاده از زمين

ههها بهها توجههه بههه موقعيههت فعلههي و کههاربری بههه آن

هههای جههه بههه کاربریهاسههت. بهها توهههای آنجواریهههم
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پيشهنهادی سهعي شهود تها شهبكه معهابر پيشههنهادی در 

ها هم مهورد بهازنگری قهرار گرفتهه و بها احتهرام بهه طرح

 های بافت پيشنهاداتي ارائه شود.ارزش

جهواری بايد با توجه به اصل همهاهنگي، بهه ههم  -

مناسهه  بناههها در محلههه و خيابههان توجههه شههود  زيههرا 

ها موج  ايجاد مقياس تمانهماهنگي و ارتباط بين ساخ

برابر در نما شده و همگوني نمای بافت تاريخي شهر را به 

 آورد.وجود مي

های بافت تهاريخي دارای هر چه شكل ساختمان  -

تناس  بيشهتری باشهد، باعهث ارتقهای منظهر خيابهان و 

 گردد.  مطلوبيت منظر فرهنگي شهر و آسايش مي

های خيابهان از لحهاظ  با توجهه بهه نقهش سهاختمان   -

ها )چهه در حهال طراحهي و  بصری، هرچه به نمای سهاختمان 

ساخت و چه در نگهداری( توجه شود تا زيبهايي و جهذابيت را  

 برای نافر به وجود آورد، تأثير بصری خيابان بيشتر خواهد بود. 

ن  ها در خيابا يابي فعاليت هرچه به نحوه استقرار و مكان   -

انداز مناس  برای و عدم انسهداد  بيشتر توجه شود، ايجاد چشم 

 های اطراف در وضعيت بهتری خواهد بود.  ديد ساختمان 

 متناس   بايد شهری هایطرح و هاريزیبرنامه در  -

 هاآن ساخت و يابيمكان به نسبت خيابان، انواع ويژگي با

 و سهيما به که نمود اقدام نحوی های تاريخي بهدر بافت

 تدوين خصوص اين در نمايد. کمك مطلوب شهری منظر

 ههاضوابط سيما و فضای تاريخي محالت و خيابان اصول

 متناس  شهرسازی و راه وزارت و شهری مديريت توسط

 گردد.توصيه مي شهر و محله هر هایويژگي با

جهههت  هههانمههای خيابان ضههوابط اصههول تههدوين -

 وزارت  و  شههری  مهديريت  توسطکاهش آلودگي ديداری  

 شههر و محلهه  هر  هایويژگي  با  متناس   و شهرسازی  راه

 گردد.توصيه مي

جهههت کههاهش آلههودگي ديههداری بايههد تبليغههات  -

محيطههي غيرمجههاز در سههطح محههالت بافههت تههاريخي 

 آوری گردد.ها جم خيابان

ای بايد تابلوهای معهابر شههری بهه صهورت دوره  -

رصد شود و در صورت اشكال توسهط شههرداری برطهرف 

گردد تا با کاهش آلودگي نمادی موج  افزايش آسهايش 

 ها شوند.بصری و خوانايي مناس  خيابان

ها به فرفيت محهالت بهتر است در ايجاد کاربری  -

ها و ميزان تهردد خودروهها توجهه بافت تاريخي و خيابان

های محيطي پيش بريم و ناآراميشود تا در جهت کاهش  

 شرايط مناسبي برای شهروندان ايجاد شود.

سازی ها ترتيبي اتخاذ کنند تا با يكسانشهرداری  -

تابلوهای اصناف و ساماندهي تبليغات محيطهي غيرمجهاز 

در باعث کاهش آلودگي بصری و اغتشاشات محيطهي در 

 بافت تاريخي شوند.

ان کهنه دژ شهمالي با توجه به اينكه محله و خياب  -

ترين آلهودگي نمهادی و ديهداری را دارد، بهه دليهل بيش

تناس  خيابان با فرفيت آن در راستای رف  مشهكل عدم

بايد تغيير کهاربری داده شهود و ايهن خيابهان تبهديل بهه 

 راه شمالي و جنوبي گردد.پياده

 

 منابع  -7

سازی ترافيههك  (. آرام1396زاده، الناز. )احدی، محمدرضا  غني

محلههه بهها رويكههرد تجديههد حيههات بهها اسههتفاده از مههدل  

SOWT   .)نشههريه  )مطالعه موردی: محله يوردشاهي اروميههه

 . 755-767(،  4) 49های جغرافيای انساني،  پژوهش 

(.  1397افشار قتلههي، عارفههه، خههدايي، زهههرا  قاسههمي، ايههرج. )

مبنهها در محلههه شهههری  -تجديد حيات شهههری اقتصههاد

نخسههتين کنفههرانس    محلههه بلورسههازی(.)نمونه موردی: 

 ملي بافت فرسوده.

(. رهيافههت  1395بنيههادی نههاييني، علههي  ايههزدی، نشههمين. )

. نشههريه  محههورراهبردی تجديد حيات شهههری فرهنهه 

 .19-45،  27شماره    مطالعات مديريت راهبردی،

نژاد، حسين  اکبرپور سراسههكانرودی، محمههد  يعقههوبي،  حاتمي

(. به سوی رهيافت تجديد حيههات شهههری.  1388رضا. )

 .38-47(،  96)9ها،  نشريه شهرداری

زاده دلير، کريم  پورمحمههدی، محمدرضهها.  خليلي، رضا  حسين

بخشي به بافت تاريخي شهرهای معاصههر  ( حيات1399)

با ريكرد گردشگری شهری )نمونه موردی شهر تبريههز(.  

 .97-113(،  34)9نشريه فضای گردشگری،  
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دهقاني گيشي، فرزانه  فياض، زهراسههادات  مههرادی چادگههاني،  

تحليل بازنوسههازی  (. 1399داريوش  محمدی، محمود. )

و تجديههد حيههات شهههری: تعيههين و تحليههل فضههاهای  

ازمند تخري ، توسعه مجدد، احيا و حفافههت شهههری  ني

مين همايش  سو. شهر اصفهان 5مطالعه موردی: منطقه  

معمههاری، شهرسههازی،  هههای نههوين در  المللههي ايههدهبين

 .زيست پايدارجغرافيا و محيط

اصههغر.  پز آراني، علههيسرايي، محمدحسن  اشنويي، امير  شيره

(. راهبردهای تجديد حيههات بافههت قههديم شهههر  1394)

نشريه جغرافيا و توسعه فضههای شهههری،  آران و بيدگل.  

2(1  ،)37-29. 

(. رهيافههت  1394شاطريان، محسههن  اکبههری ارمكههي، زکيههه. )

تجديد حيات شهری در راسههتای کههاهش فرسههودگي و  

فصلنامه  فقر شهری )مطالعه موردی بافت قديم کاشان(.  

 .119-142(،  44)13  جغرافيا،

(.  1387طرح جام  شهر سمنان، اداره کل مسكن و شهرسازی سمنان. ) 

طههرح نوسههازی بهسههازی بافههت مسههكن و فرسههوده  

شهرسازی سمنان، سازمان مسكن و شهرسازی اسههتان  

 سمنان.

(. ارائههه چههارچوب  1398اردکههاني، آاللههه  لههك، آزاده. ) طوسي

  مفهههومي تجديههد حيههات پايههدار شهههری بهها کاربسههت

نشههريه  شهههری.  -هههای روسههتاهای سبز در بافههتشبكه

 .19-28(،  1)1گفتمان طراحي شهری،  

محمههدمرادی، آرش  يزدانفههر، سههيدعباس  فيضههي، محسههن.  

های پايدار و آينههده  های تاريخي، سرمايه(. بافت1396)

متصههور بههر آنههها )نمونههه موردمطالعههه: بافههت تههاريخي  

 .59-70(،  2)5نشريه معماری شهر پايدار،  اودالجان(.  

(.  1393محمدی، جمال  شههفقي، سههيروس، نههوری، محمههد. )

  بهها  شهری  فرسوده بافت کالبدی  -حليل ساختار فضاييت

مطالعههه مههوردی: بافههت  )  بهسههازی  و  نوسههازی  رويكههرد

ريههزی فضههايي  نشههريه برنامههه(.  فرسوده شهر دوگنبدان

 .105-128(،  13)4)جغرافيا(،  

(.  1395موسوی، ميرسعيد  ماجههدی، حميههد  حبيهه ، فههرح. )

فضايي بافت قديم شهر    -های کالبدیبازشناسي ويژگي

 .19-28(،  28)10نشريه هويت شهر،  در ايران.  

(.  1391اهلل. )وارثي، حميدرضا  تقوايي، مسعود  رضايي، نعمت

ساماندهي بافت فرسوده شهری )نمونههه مههوردی: شهههر  

 .129-156(،  6)2ريزی فضايي،  نشريه برنامهشيراز(.  

(.  1399آبههادی، زينهه . )واال، امير بهنام  ارغان، عباس  کرکههه

اقتصههادی تجههددی    -هههای اجتمههاعيتبيههين اسههتراتژی

های تاريخي )موردمطالعههه: شهههر  حيات شهری در بافت

 . 67-85(،  30) 8،  نشريه اقتصاد و مديريت شهری سمنان(.  

يكتاپور، رضهها  حههافظ رضههازاده، معصههومه  ميههری، غالمرضهها.  

بندی محالت بافت تاريخي بهها رويكههرد  لويتوا(.  1401)

 با استفاده از مدل چندشاخصههه  تجديدحيات شهری و

ELECTRE  (  کرمههانمطالعه مههوردی شهههر  .)  نشههريه

 .27-42(،  47)12ای(،  ريزی منطقهجغرافيا )برنامه

De la Roca, J., Navarrete, J., & Larrain de 

Andraca, I. (2017). Urban Revitalization: 

Assessment methodologies and expected 

impacts. 

Horbliuk, S., & Dehtiarova, I. (2021). Approaches 

to urban revitalization policy in light of the 

latest concepts of sustainable urban 

development. Baltic journal of economic 

studies, 7(3), 46-55. 

Jin, X., Chin, T., Yu, J., Zhang, Y., & Shi, Y. 

(2020). How Government’s Policy 

Implementation Methods Influence Urban 

Villagers’ Acceptance of Urban 

Revitalization Programs: Evidence from 

China. Land, 9(3), 77. 

Penića, M., Svetlana, G., & Murgul, V. (2015). 

Revitalization of historic buildings as an 

approach to preserve cultural and historical 

heritage. Procedia engineering, 117, 883-

890. 

Thomson, D. E. (2021). Foundation activism in 

urban revitalization: Effects on institutions 

and political agency. Journal of Urban 

Affairs, 1-24. 

Roberts, P., & Sykes, H. (Eds.). (1999). Urban 

regeneration: a handbook. Sage. 

Wilczkiewicz, M., & Wilkosz-Mamcarczyk, M. 

(2015). Revitalization–definition, genesis, 

examples. Geomatics, Landmanagement and 

Landscape.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            18 / 18

https://civilica.com/papers/l-62942/
https://civilica.com/papers/l-62942/
https://civilica.com/papers/l-62942/
https://civilica.com/papers/l-62942/
https://civilica.com/papers/l-62942/
https://iueam.ir/article-1-1853-en.html
http://www.tcpdf.org

