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ABSTRACT 

Introduction: Cities are policy areas. The success and failure of cities is the result of complex policy-making 

processes in a long. The crisis that the current urban communities have been deeply affected over the last few 

years include the crisis in the construction industry, the housing market, investment in infrastructure and the 

rise in unemployment, it is necessary to overcome this difficult situation. New strategies are needed, as well as 

actions, studies and research, the formulation of new policies, encouragement of change and regeneration in 

urban areas to protect the environment and the prospect, and stop the loss of land for other purposes. 

Objectives: The current research was conducted with the aim of providing an integrated urban policy model 

and its role in re-creating the inefficient tissues of Khorram Abad city. 

Methodology: The present research is a descriptive study of information gathering method. The statistical 

population includes experts from six policy makers in the field of recreation in Khorramabad city 

(Municipality, Road and Urban Development, Cultural Heritage, Organization for the Improvement and 

Modernization, Endowment Directorate and Crisis Management Department), and some university professors 

and citizens living in inefficient tissue in the city. Khorramabad, a total of 30 people were selected as sample 

size. The tool was a researcher-made questionnaire of 24 questions in Likert's five-choice range. The reliability 

of the data was calculated by Cronbach's alpha method and confirmed by the Cronbach's alpha coefficient of 

0.843. Structural equation modeling was used to measure the data. The method of structural equation modeling 

is a kind of linear and non-linear multivariate regression method that examines the number of relationships 

(equations) simultaneously and test them together.  

Geographical Context: Khorram Abad city in Lorestan province. 

Result and Discussion: Most of the policies made by the executive bodies related to urban regeneration have 

often included corporatist measures. Also, solving the challenges facing sustainable urban regeneration in 

Khorramabad requires a unified people-centered approach. 

Conclusion: The results of the analysis of the path coefficient showed that among the urban policy-making 

bodies that have an effect on the regeneration of Khorramabad city, the highest impact is related to the actions 

of the Road and Urban Development Department and the least impact is due to the actions taken by the General 

Administration. Endowment is, in other words, it can be said that after the Road and Urban Planning 

Department, the Improvement and Renovation Organization, the Municipality, Cultural Heritage and Tourism, 

the General Department of Crisis Management, and the Department of Endowments and Charity Affairs are in 

the next ranks of influence.  
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    چکیده
 یفیدتک یبده منودور ارت دا یو کالبدد یطیمح ی،اقتصاد ی،اجتماع های همه جانبه در عرصه ایتوسعه یندفرآ یدارپا یشهر ینیبازآفر مقدمه:

 با کل شهر است. یوندهدف در پ یهاهها و محلدر محدوده یزندگ

انجدام شدده  آبدادمد شهر خرمآناکار هایبافت ینیو ن ش آن در بازآفر یشهر یکپارچه یگذار یاستس یپژوهش حاضر با هدف ارائه الگو :هدف

 .است

شده است. جامعده آمداری شدامل کارشناسدان  ینتدو یمایشیپ -یبر منابع اسناد یمبتن یلیتحل -یفیبا روش توص این پژوهش :یشناسروش

داره ا ی،و نوسداز یسدازمان بهسداز ی،فرهنگ یراثم ی،راه و شهرساز ی،در شهر خرم آباد)شهردار ینیبازآفر یطهدر ح گذاریاستشش دستگاه س

نفدر) از 30، کده جمعدا  بدوددانشگاه و شهروندان ساکن در بافت ناکارآمد در شهر خرم آباد  یداسات ی( و برخبحران یریتکل اوقاف و اداره کل مد

سداالی در يید   24به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه مح د  سداخته نفر(  5هر دستگاه سیاست گذار شهری 

پایدایی آن  843/0مورد محاسبه قرار گرفت و با ضدری  آلفدای کرونبداخ  نباخها، به وسیله روش آلفای کروای لیکرت بود.  پایایی دادهنج گزینهپ

 استفاده شد. یمعادالت ساختار یابیها، از روش مدل سنجش  داده ینیز تأیید گردید. برا

 ن.مرکز استان لرستا شهر خرم آبادقلمرو جغرافیایی: 

و اثدر گدذار بدر  یگدذار شدهر یاسدتس یهدادسدتگاه یننشان داد که در بد یرمس ی ضر تحلیل حاصل از یهایلحاصل از تحل  یجنتا: هاافتهی

 گرفتده صدورتاز اقددامات  یناش یاثرگذار یزانم ینو کمتر شهرسازی مربوط به اقدامات اداره راه و یاثرگذار یشترینشهر خرم آباد، ب فرینیبازآ

 ی،و نوسداز بهسدازیسدازمان  شهرسدازی، داشدت کده بعدد از اداره راه و یدانتوان بیم یگربه عبارت د است ور خیریهو ام اوقاف کل اداره توسط

 قرار دارند. یاثرگذار یبعد یهادر مرتبه یریهبحران و اداره اوقاف و امور خ یریتاداره کل مد  ی،و گردشگر یراث فرهنگیم ی،شهردار

 

ژه  بافت ناکارآمد، خرم آباد ینی،زآفربا ی،شهر یگذار یاستس ها:کلیدوا
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 مقدمه
گذاری در گذاری هستند. موفقیت و شکست شهرها حاصل فرایندهای پیچیده سیاستستهای سیاشهرها، عرصه

( بحرانی که جوامع شهری کنونی، طی چند سال اخیر تحت تأثیر عمیق آن قرار 280 ،1387زمان طوالنی است)وحید،

اخت و باال رفتن نرخ اند، شامل بحران در صنعت ساخت و ساز، بازار مسکن، کاهش سرمایه گذاری در حوزه زیرسگرفته

های جدیدی تدوین شود، همچنین اقدامات، بیکاری است، برای غلبه بر این موقعیت دشوار الزم است استراتژی

های جدید، تشویق به تغییر و بازآفرینی در نواحی شهری برای محافظت از محیط مطالعات و تحقیقات، تدوین سیاست

گذاری در حیطه بازآفرینی رای اهداف دیگر، مورد نیاز است. الگوی سیاستانداز و توقف از بین رفتن زمین بو چشم

آفرینی زهای مرتبط باگیری در بازآفرینی شهری یا تأثیرگذار بر تصمیمهایی که درگیر تصمیمشهری، طرحی از سازمان

انگیز  بر چالش زآفرینیساماندهی و با جهت در تحول گونه هر نابسامان، محلی جوامع هستند، را ارائه می دهد. برای

های ناکارآمد ساماندهی و بازآفرینی بافت های ظرفیت برای را اصلی جزء ( پنج1998سرون) و گلیکمن .بود خواهد

 .(1)شکل است های سیاست گذاریظرفیتاصلی، اند که یکی از این پنج جزء شمرده بر شهری

 

  
 

 های ناکارآمد شهریبافتساماندهی و بازآفرینی  هایپنج جزء اصلی ظرفیت :1شکل

 .497 ،1998، 1گلیکمن و سرونبرگرفته از: 

 

بازآفرینی شهری به عنوان یک اهرم و به عنوان یک الگوی سیاست گذاری جهت رسیدن به توسعه پایدار شهری از 

ها، کاهش هدر رفت مصالح مورد استفاده در ساخت و سازها، همچنین کاهش طریق تجدید حیات زمین و ساختمان

های پشتیبانی نظیر بهرههبا ایجاد برنام .استتقاضا برای توسعه فیزیکی شهری و سهولت دسترسی برای نواحی شهری 

ها و توان به این توجیه دست یافت که بازآفرینی مراکز قدیمی شهرها، یکی از مکانیسموری از منابع و اقتصاد سبز می

 (.72 ،2008، 2ولینا و تورت)م توسعه پایدار شهری استهای دست یابی به فرصت

                                                           
1.Glickman and Servon 

2  .  Molina, Tort 



 399 و همکاران بیرانوندزاده.../ و نقش آن در یشهر یکپارچه گذاری سیاست یالگو

 

در واقع بازآفرینی ابزاری برای بهبود کیفیت زندگی آینده فضاهای شهری است، فرآیند بازآفرینی یک اقدام گسترده، 

 (.179 ،2013، 1ادامه دار و مشکل، ولی غیر ممکن نیست و برای هر فضای شهری ضروری است)آلپوپیا و مانویال

های انتخابی، اجتماعی در تحقیقات و توسعه، در حوزه حمل و ومی، سیاست گذاریهای عمبنابراین سیاست گذاری

بایستی در راستای دست یابی به بازآفرینی پایدار های محیطی و مسکن میگذاریسیاستنقل، انرژی و مخابرات، 

ی ناکارآمد با آن مواجهند،  هاتر به بافت(. آن چه که فضاهای شهری با نگاه ویژه25  ،2006، 2شهری تدوین شوند) آلبو

ها و اجرای کند اتالف هزینهست تبعات این امر  منجر به ا برای این  فضاها یکپارچه گذاری سیاستمدیریت و فقدان 

 . با توجه به موارد ذکر شده پژوهش حاضر، با هدف بررسیشودهای ناکارآمد شهری میبافتی در های عمرانپروژه

باد انجام و تدوین شده آ خرم شهر ناکارآمد بافت در شهری پایدار ای اثر گذار در بازآفرینیهمولفه میان علی روابط

موارد آورده شده در توان به طور اجمالی به مواردی از قبیل است. از جمله تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته می

 ند.اشده یمعرف 2به شرح جدول  ینیبازآفر نهیبه اختصار در زم یتجارب جهان ینترمهم . همچنیناشاره نمود 1جدول 
 

 1 جدول

 پیشینه تحقیق 
 نتایج محققین

 روبرت و سیکس
3(2000) 

 مردمی مشارکت و استراتژیک انداز چشم پایداری، اصل سه بر تأکید وسیله به شهری بازآفرینی از جدید شکل

 طوالنی سازی تعادل وسیله به که است فیزیکی حیات تجدید از فراتر چیزی پایدار بازآفرینی واقع در. شودمی شناخته

 شود.می شناخته محیط و اجتماع اقتصاد، ترکیب و چندگانه ابعاد و مدت
جاناتان 

 (2007)4ویکری

 2007-1997های سالگذاری سیاستهای های ملی و چارچوبطریق تمرکز ویژه بر سیاستجاناتان ویکری از  

مبنا بوده است و در بازه زمانی انتخاب شده  شناسی عبارت بازآفرینی فرهنگمفهوم ها به دنبالانگلستان و مرور آن

را  2004-1999های های سیاسی تحت تاثیر حزب کارگر جدید در انگلستان را بین سالتمرکز ویژه بر گذار اولویت

مبنا یک اصطالح سیاست که بازآفرینی فرهنگ است داده نشان مختلف اسناد بررسی با ویمدنظر قرار داده است. 

های شهری، اجتماعی، گذاری سیاستهای مرتبط گذارانه کالن نبوده، بلکه به منظور فهم اهداف آن به بررسی حوزه

 .فرهنگی و هنری نیاز است
کریکن و 

 (2010همکارانش)

ه اصل زیر در مورد ساخت ، به  کارگیری و رعایت ن21ریزی در قرن در کتاب شهرسازی، اصول نه گانه برای برنامه

شود و هشت اصل دیگر)دسترسی، تنوع، فضای شهر الزم است. پایداری نخستین اصل برای ساختن شهر محسوب می

 (.100، 1394، شود)معینیباز، سازگاری، انگیزه، قابلیت انطباق، تراکم و هویت( به تبع آن در نظر گرفته می

 
عمل نموده و این منطقه یک نمونه  Amphawرویکردی موفق برای بازآفرینی شهری در منطقه ریزی مشارکتی برنامه (2011) 5پاناپیر

های بازآفرینی این منطقه به بعد از اعمال سیاست است ریزی مشارکتی بی نظیر و جالبی مخصوصاً در فرآیند برنامه

 عنوان منطقه موفق در زمینه جذب گردشگر عمل کرده است.
ای با عنوان بازآفرینی اجتماعی از طریق آماده سازی فیزیکی در گروه های آسیب پذیر به این نکته اشاره مقاله در (2014)6محمدعثمان

 اند که یکسان سازی اجتماعی مفهومی از پایداری اجتماعی در فرآیند بازآفرینی است.کرده
 و   لینگ لی

 (2016)7همکاران

 

 در عمومی مشارکت برای مدلی شهری، پایداری بازآفرینی برای عمومی مشارکت عملکرد ارزیابی عنوان با ایمقاله در

 بازآفرینی هایپروژه در عمومی مشارکت اهداف داد نشان مدل این نتایج. دهدمی ارائه شهری بازآفرینی هایپروژه

  .کندمی فرق دیگر های پروژه با پروژه هر از رضایت میزان و. است متفاوت
آلمدیا و 

 (2018همکاران)

در نتیجه مطالعاتشان مدلی ارائه کردند که برای محافظت از ارزش های تاریخی به عنوان یک روش مورد استفاده قرار 

 گیرد.

                                                           
1 -. Alpopia and Manolea 

2  . Albu 

3  .Robert and Skyes 

4 . Vickery 

5 . Peerapun 

6 . Mohamed Osman 

7 . Ling li  et al 
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 نتایج محققین

 .دهند ارائه تهران شهر مشکل برای هایی حل راه تواندمی عمومی گذاری سیاست نظیر علومی از گیریبهره معتقدند، ( 1387وحید)
 است. گی سیاست گذاری شهری به ویژه در شهرهای بزرگ پرداختهخود به شناسایی مؤلفه های بهینه در تحقیق (1389ملک محمدی)

بحرینی و 

 (1392همکاران)

 حس و محلی هویت بر تأکید دولتی، و خصوصی هایبخش همکاری در مشارکت مفهوم کاربرد یکپارچه، رویکرد

 شکوفا و اقتصادی به لحاظ و شمول همه اجتماعی لحاظ به محیط هایی رقابتی، هاینمکا عنوان به مکان، شهرها

 هستند. پایداری اجتماعی اولویت با پایدار شهری بازآفرینی معیارهای و مؤلفه ها اهم   از سرزنده عمومی عرصه های
 محالت ینیبازآفر در اساسی و مهم اصول از های کنشگرگروه تمامی نقش به دادن اهمیت همچون مفاهیمی به توجه (1393حکیم)

 به ها شهرداری و دولت خصوصی، موارد، بخش اغلب در که یابد می اهمیت آنجا از مسئله این. رود می شمار به هدف

 مردم نقش و نمایندمی ایفا این مهم در اساسی نقشی و گیرند می قرار مدنظر تر بیش هدف محالت در مداخله هنگام

 .گرددمی انگاشته کم اهمیت غالباً
 صفایی و

 (1396زارعی)

 بازآفرینی رویکرد خود به خودی آنگاه باشد، استراتژیک و جامع یکپارچه، مدار، اجتماع بازآفرینی؛ به رویکرد اگر

 شد. خواهد حاصل پایدار
رهنما و 

 (1396همکاران)

تجاری و های اجرایی، کاربری مسکونی و برای سرمایه گذاران بخش خصوصی کاربری های اولویت احیاء برای دستگاه

 است.اقامتی در محله سرشور شهر مشهد 
فنی، توکلی نیا و 

 (1399بیرانوندزاده)

 اند، تدوین نموده : شهر خرم آبادیمورد پژوه ی،شهر یدارپا ینیبازآفر یساختار -یلیکاربست تحل ای با عنوان: مقاله

در بافت  ینیبر روند بازآفر یمیمستق یراثت یطیمح یستز یریتی،مد ی،اجتماع یرهایمتغتحقیق آنها نشان داد،   یجنتا

بافت در  ینیاثر گذار بر بازآفر یازامت ینباالتر یدارا یریتینشان داد عامل مد یزمن ن یدحاصل از آزمون فر یجدارند. نتا

 است.شهر خرم آباد 

 

 2جدول 

 تجارب جهانی بازآفرینی شهری 
بازآفرینی شهری تجارب  نام کشور 

ای از اصول مورد تاکید بازآفرینی یق یافته از ساختار کالبدی موجود برای رسیدن به اهداف جدید توسعهاستفاده  مجدد و تطب
در این کشور بوده است. از دیگر اصول مورد توجه در بازآفرینی شهری در این کشور اشاعه حیات مدنی از طریق طراحی 

 رفته می شود.اجتماعی شهرها به کار گ -کالبدی به در تجدید ساختار کالبدی

 کایآمر

دستاورد مهم تجربه بازآفرینی در این کشور تحت عنوان پیوند شهری مطرح شده است. بر اساس این رویکرد مداخله در 
گردد. بندی اصلی شهر و بازآفرینی آن موجب رخنه اثرات مثبت مرمت و حفاظت شهری به تمامی پیکره شهر میاستخوان

دادن به مداخله های آگاهانه در چهارچوب استخوان اصلی شهر و امکان  استفاده آزاد شهروندان توجه به شهرسازی نرم و شکل 
 از فضاهای به وجود آمده از دیگر ویژگی های بازآفرینی در این کشور است.

 فرانسه

مردم و تقویت  همچنین در مالحظات اجتماعی به مشارکت لحاظ می شود. هاطرح بیشتردر  انگلستان مالحظات اقتصادی در 
در طرح های حیات اجتماعی توجه شده است. توجه عمده به ارزش های فرهنگی که الزمه توسعه صنعت گردشگری است 

 بازآفربنی این کشورها مورد توجه قرار می گیرد.

 انگلستان

 یونان .باززنده سازی نواحی تجاری و صنعتی با منافع تاریخی را در دستور کار قرار دادند

 ژاپن .کندمی مطرح خود خاص های سنت دلیل به را نارا سند

در این کشور بر اساس قانون نظام محلی، شهروندان و تشکل های مردم نهاد در حوزه برنامه ریزی شهری و توسعه فضایی  با 
 .کنندهای محلی خود مشارکت میسازمان

 اسپانیا

 اکراین .شهر هستندهای اجتماعی شورای پنج سازمان مردم نهاد مجری پروژه

 وضعیت دلیل به تاریخی های مکان ارزش و اهمیت با رابطه را در  بورا در این کشور در راستای توجه به اصول بازآفرینی منشور
 .دهد می کشورش ارائه بومیان خاص

 ایاسترال

 لندیوزین دهد.می ارائه نیوزیلند کشور فرهنگی میراث از حفاظت منظور به ایکوموس  را  این کشور منشور
های فرسوده وناکارآمد شهری با هدف جلب همکاری و تصویب سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت

مشارکت کلیه دستگاه های ذیربط در فرآیند بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف برنامه به منظور حفظ حقوق 
 .گی، بازیابی هویت شهری و اعمال حکمروایی محلیشهروندی، ارتقای کیفیت زند

 رانیا

 ،1392، سیدقادری کانی سهراب 57 ،1392، سید برنجی، 30 ،1395، خداوردی و معززی، 18-19 ،1390برگرفته از: حناچی و فدایی نژاد، 

86. 
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 شناسیروش

است، چرا که در این تحقیق بر  نظر شیوه جمع آوری اطالعات، یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشیحاضر از تحقیق 

اساس پرسشنامه محقق ساخته به سنجش ابعاد مختلف سیاست گذاری و عوامل موثر بر بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر 

خرم آباد پرداخته شده است. جامعه آماری شامل کارشناسان شش دستگاه سیاستگذار در حیطه بازآفرینی در شهر 

ازی، میراث فرهنگی، سازمان بهسازی و نوسازی، اداره کل اوقاف و اداره کل مدیریت خرم آباد)شهرداری، راه و شهرس

نفر به 30، که جمعاً هستندبحران(  و برخی اساتید دانشگاه و شهروندان ساکن در بافت ناکارآمد در شهر خرم آباد 

انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده،  نفر( حجم نمونه 5دستگاه اجرایی مورد مطالعه از هر دستگاه اجرایی،  6عنوان ) از 

ها، به وسیله روش آلفای کرونباخ ای لیکرت بود. پایایی دادهسؤالی در طیف پنج گزینه 24پرسشنامه محقق ساخته 

ها، از روش پایایی آن نیز تأیید گردید. برای سنجش داده 843/0مورد محاسبه قرار گرفت و با ضریب آلفای کرونباخ 

انجام شد.  AMOSت ساختاری استفاده شد. روش مدل یابی معادالت ساختاری،  با استفاده از نرم افزار یابی معادالمدل

 : هستند 3جدول های مورد استفاده در تحقیق به شرح شاخص
 3جدول 

 شاخص های تحقیق
 در ناکارآمد بافت محدوده ساکنان به رسانی چاپ بروشور و اطالع*

 بافت نوسازی به ساکنان تشویق و شده ارائه تسهیالت خصوص

 ینیتهیه طرح تفصیلی ویژه در محدوده مرکزی شهر در بازآفر*

 دآبا بافت ناکارآمد شهر خرم

 های وام نوسازی به متقاضیان و معرفی این افراد به بانک یاعطا*

 موا دریافت جهت عامل

 بازآفرینی در پروانه صدور هایارائه تخفیف در عوارض و هزینه*

 دآبا ناکارآمد شهر خرم بافت

رح احداث محور موازی خیابان حافظ جهت بهسازی و نوسازی ط*

 حافظ محله پشت بازار و حل معضل ترافیک خیابان

 محدوده بافت و آسفالت معابر روشنایی تأمین*

 شهری زباله های آوری جمع* بازگشایی معابر یزانم*

 محدوده بافت موقوفه یهابنا یکاربر ییرتغ* احیاء اثر تاریخی حمام گپ*

 در محدوده بافت یموقوفه به بخش خصوص یبناها یاناع یواگذار* میدان سبزه طبقاتی پارکینگ پروژه کردن عملیاتی*

ها( و  بروجردی راسته)فردوسی خیابان سازی بدنه و سازی کف*

 حافظ یابانخ

 یجهت بهساز یبه بخش خصوص یخیتار یبناها یواگذار*

 یخیتار یتوسعه صنعت گردشگر* علی زیدبن امامزاده حریم ساماندهی و سازی آزاد*

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
 263با مساحتی نزدیک به  (فرسوده) ناکارآمد محله و نقطه 28هکتار، دارای  3475با مساحت قانونی  خرم آباد شهر

توسط تراکم ناخالص جمعیتی . مدرصد است 7به کل مساحت شهر نزدیک  ناکارآمد هکتار است که نسبت بافت

و  2)شکل نفر در هکتار( رقم باالیی است146که در مقایسه با کل شهر) است نفر در هکتار 269محدوده بافت ناکارآمد

 .(4جدول
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 محدوده بافت ناکارآمد)فرسوده( شهر خرم آباد. 2شکل 

 1397بیرانوندزاده،  برگرفته از: 

 4جدول

 1395-1375فت ناکارآمد در مقایسه با شهر طی دهه روند تحوالت جمعیتی محدوده با 

 منطقه
1375 1385 1390 1395 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100 506471 100 348216 100 333945 100 272815 شهر

 14 70000 18 63000 18.5 61726 25.6 69837 محدوده بافت

 

 ها و بحثیافته
 حاصل از یافته های تحقیق ارزیابی برازش مدل
درصد بین  34سال،  30تا  20درصد بین  31درصد مرد هستند.  58درصد پاسخگویان، زن و 42در نمونه تحقیق، 

درصد،  2/8سال سن داشتند. مقطع تحصیلی دیپلم  50سال و مابقی باالی  50تا  40درصد بین  21سال،  40تا  30

درصد از نمونه ها از اداره راه 5/17درصد بودند.  29د، فوق لیسانس و باالتردرص 2/47درصد، لیسانس  4/15فوق دیپلم 

درصد از اداره مدیریت بحران،  5/22درصد از شهرداری، 5/20درصد سازمان بهسازی و نوسازی،  5/17و شهرسازی، 

 اند.انتخاب شده درصد به عنوان نمونه10درصد از اداره کل اوقاف و امور خیریه و از اداره کل میراث فرهنگی 12

های جدید های مهم در سیاست گذاری عمومی، سیاست گذاری شهری است، اداره شهرها نیازمند روشیکی از حوزه

بافت مدیریت  مخاطرات  محدوده در شهری امور متولی نهادهای اقدامات بررسی منظور، بهاستو سیاست گذاری نوین 

 این ترینگذار در این زمینه مستخرج شد. مهمادهای مربوطه سیاستلیستی از نه طبیعی ناکارآمد شهر خرم آباد،

 شهری، اداره سیساتأت مینأت متولی های استان، شرکت بحران مدیریت کل از: شهرداری خرم آباد، اداره عبارتند اهنهاد
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رین اقدامات صورت تمهم. آباد خرم شهر نوسازی و بهسازی امورخیریه و سازمان و اوقاف کل فرهنگی، اداره میراث کل

 آمده است.، 5های سیاست گذار در حوزه بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر خرم آباد به شرح جدول گرفته توسط دستگاه
 

 5جدول 

 آباد خرم شهر ناکارآمد بافت بازآفرینی حوزه در گذار سیاست های دستگاه
 اقدامات دستگاه مربوطه

 مسکن و عمران شرکت

 لرستان استان سازان

از  شده ارائه های تخفیف و تسهیالت از استفاده جهت شهرداری به فرسوده بافت های همحدود ساکنان معرفی -

 .ساز و ساخت های مجوز اخذ منظور به شهرداری سوی

 وام دریافت جهت عامل هایکنبا به افراد این معرفی و متقاضیان به نوسازی وام صدور تقاضای بررسی -

ترافیک  معضل حل و بازار پشت محله نوسازی و بهسازی جهت حافظ خیابان موازی محور احداث طرح تهیه -

 .مذبور خیابان

 آباد است در دستور کار قرار دارد های شهر خرمطرح بهسازی نهر سرچشمه که یکی از جاذبه -

آسفالت معابر  فاز یک شروع  برایانتخاب محله فلک الدین به عنوان پایلوت از نقاط اسکان غیررسمی در شهر.  -

 .شده و پیمانکار در حال شروع کار است میلیون تومان قرارداد امضا 300با مبلغ 

  .شهری طرحهای نیاز اراضی مورد تملک جهت آباد خرم شهر نوسازی سازمان با تفاهم نامه امضای -

 تشویق ساکنان و شده ارائه تسهیالت خصوص در ناکارآمد بافت محدوده ساکنان به رسانی اطالع و بروشور چاپ -

 بافت نوسازی به

 و نوسازی سازمان-

 آباد خرم شهر بهسازی

 

 استان ارزی وام سهمیه از کامل استفاده جهت حافظ خیابان اصالحی های طرح تصویب و تدوین تهیه،-

 نهاییتصویب  و ذیصالح مشاورین طریق از آباد خرم شهر قدیم بافت سازی باززنده مطالعاتی طرح تدوین و تهیه-

 5 ماده کمیسیون در آن

 (ها بروجردی راسته)فردوسی خیابان سازی بدنه و کفسازی-

 علی زیدبن امامزاده حریم ساماندهی و سازی آزاد-

 شهر مرکزی محدوده در ویژه تفصیلی طرح تهیه-

 حافظ قدیمی خیابان سازی بدنه-

 آباد خرم شهرداری

 

 تأمین زهکشی، معابر، آسفالت شامل اقدامات این .است هریمحالت ش در شهرداری عمومی عمرانی اقدامات -

 می باشد. دست این از و اقداماتی شهری های زباله آوری جمع روشنایی

 حذف پارکینگ جریمه محل از و شهرداری توسط نیز آباد خرم شهرداری نوسازی سازمان بودجه تأمین از بخشی-

 .شود می تأمین

 که است  سازی کف و سازی جداره طرح  آباد در حال تهیهی شهرداری خرمرو خیابان فردوسبهسازی پیاده--

محل اعتبارت ملی با یک میلیارد تومان موافقت  از که بود نظر در  اعتبار ریال میلیون هزار 20 پروژه این برای

 .شده است

 بر روند شهرداری گذار اثیرت اقدامات از پروانه صدور هایهزینه و عوارض در تخفیف ارائه و پروانه صدور هم چنین

 است.بافت ناکارآمد  نوسازی و بهسازی

 امور و اوقاف اداره -

 خیریه

 

 یک بازار( طرح محدوده در ویژه آباد)به خرم ناکارآمد شهر بافت محدوده در واقع امالك از بخشی مالکیت بر عالوه

 که طرح این است. کلیات نموده تهیه و ئهارا علی امام زاده زیدبن پیرامون محدوده در مذهبی -فرهنگی مجموعه

 به استان 5 ماده کمیسون در شده تهیه حافظ و فردوسی امام خمینی، اسالم، مجاهدین های خیابان محدوده در

 .است رسیده تصویب
اداره کل مدیریت -

 لرستان استان بحران

 

 اکارآمدتهیه طرح مدیریت بحران استان با تأکید بر امداد رسانی به بافت های ن-

  خرید تجهیزات به روز امدادی برای استان -

 

اداره کل میراث فرهنگی 

 و گردشگری

 

 جهت بهسازیبه بخش خصوصی  گذاری بنای تاریخیوا
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ها و اقدامات صورت گرفته در حیطه بازآفرینی شهری در بافت ناکارآمد شهر خرم آباد توسط گذاریترین سیاستمهم

ظر کارشناسان، صاحب نظران و شهروندان ساکن بافت مورد سنجش قرار گرفتند، نتایج حاصل های اثرگذار از ندستگاه

 .(8تا  3های )شکل در قالب اشکال زیر آمده است های بدست آمداز یافته

 

 
 و بازآفرینی در اداره راه و شهرسازی گذاری سیاستضریب مسیر )رگرسیونی( متغیرهای . 3شکل

 

 
 و بازآفرینی در اداره  میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گذاری سیاست)رگرسیونی( متغیرهای  ضریب مسیر. 4شکل

 

 
 و بازآفرینی در اداره اوقاف و امورخیریه  گذاری سیاستضریب مسیر )رگرسیونی( متغیرهای . 5شکل
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 ازمان بهسازی و نوسازی شهرداریو بازآفرینی در س گذاری سیاستضریب مسیر )رگرسیونی( متغیرهای . 6شکل 

 

 
 و بازآفرینی در شهرداری گذاری سیاستضریب مسیر )رگرسیونی( متغیرهای . 7شکل 

 

 
 و بافت در اداره مدیریت بحران گذاری سیاستضریب مسیر )رگرسیونی( متغیرهای  .8شکل

 

های د شهری از ضرایب ستونمآو بازآفرینی بافت ناکارگذاری سیاستجهت بررسی ضرایب مسیر بین متغیرهای 

یا به عبارت دیگر ضرایب  رگرسیونی   estimate،S.E,C.Rمعنا که از ستون ، استفاده شده است. به این3جدول شماره

مسیرها، خطای استاندارد، نسبت بحرانی مسیرها و معنی داری آنها گزارش شده است دراین راستا زمانی که ضریب 

 .(6)جدول مثبت است به این معنی است که متغیراول روی متغیر دوم اثر مثبت داردرگرسیونی مسیر بین دو متغیر 
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 6جدول 

 و بازآفرینی  گذاری سیاستضریب رگرسیونی بین متغیرهای 

Regression Weights: (Default model) 
متغیر  

 وابسته
<--- 

متغیر 

 مستقل
Estimate S.E. C.R. P 

 216/0 237/1 154/0 843/0 گذاریسیاست ---> بازآفرینی راه و شهرسازی

 123/0 541/1 276/0 622/0 گذاریسیاست ---> بازآفرینی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 332/0 969/0 152/0 588/0 گذاریسیاست ---> بازآفرینی اوقاف و امور خیریه

 *** 441/3 172/0 748/0 گذاریسیاست ---> بازآفرینی سازمان بهسازی و نوسازی شهری

 472/0 719/0 176/0 665/0 گذاریسیاست ---> بازآفرینی شهرداری

 007/0 676/2 148/0 591/0 گذاریسیاست ---> بازآفرینی مدیریت بحران

 

 ESTIMATEضرایب 
ارد ضریب چناچه ضریب مسیر بین دو متغیر مثبت باشد به این معنی است که متغیر اول بر متغیر دوم اثر مثبت د

مسیر بین دو متغیر سیاست گذاری و یازآفرینی در تمامی دستگاه های سیاست گذار در عرصه بازآفرینی شهری مثبت 

ثیر أهای سیاست گذار شهری بیشترین تدهد که در بین دستگاههای حاصل از ضریب مسیر نشان می. تحلیلاست

توان بیان داشت که  بعد به عبارت دیگر می استاداره کل اوقاف شهرسازی و کمترین آن مربط به مربوط به اداره راه و

شهرسازی، سازمان بهسازی و نوسازی، شهرداری، میراث فرهنگی و گردشگری،  اداره کل مدیریت بحران و از اداره راه و

 اداره اوقاف و امور خیریه در مرتبه های بعدی قرار دارند.

 

  CRITICAL RATIOضریب بحرانی 

 %95باشد رابطه بین دو متغیر با96/1انی به این صورت تحلیل می شود که درصورت این نسبت بزرگتر از ضریب بحر

رابطه بین متغیر . اطمینان معنی دار است. نتایج تحلیل حاصل از مدل معاداالت ساختاری بیانگر ین واقعیت است

های بهسازی و نوسازی با ضریب ین دستگاهدرصد اطمینان در ب %95سیاست گذاری شهری و بازآفرینی بافت شهری با 

توان بیان داشت که معنی دارد به عبارت دیگر، می 237/1و شهرسازی با ضریب 67/2، مدیریت بحران با ضریب 44/3

های دیگر با وجود اثر مثبت اقدامات و دار و پذیرفته شده است اما در بین دستگاهرابطه بین سه دستگاه فوق معنی

درصد را ندارد. همچنین به جای بررسی معنی داری  %95آن دستگاها قابلیت اطمینان گذاری یاستسهای فعالیت

آزمون  P-VALUEاستفاده نمود به این ترتیب درصورت که  P-VALUEاز C.R توان به جای روابط بین متغیرها می

 است.دار بود روابط بین دو متغیر معنی 5/0 کوچکتر از

 

 گیرینتیجه
فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، زیست محیطی،  ؛ کالبدی، سیاسی،شهری درگیر طیف وسیع موضوعاتبازآفرینی 

 محدوده .در بارزترین حالت خود استنمایش اقدامات اثرگذار گذارانه به دنبال است و به عنوان یک مفهوم سیاست

 به توجه با آن تبع و  به آباد خرم شهر یخدمات و تجاری اداری، مرکزیت عمده، مراکز استقرار به توجه مطالعه با مورد

 تبع به و ناکارآمد بافت محدوده در شهر تجاری مرکز استان و هم چنین؛ قرارگیری در آباد خرم شهر سیاسی مرکزیت

 هایپتانسیل عنوان به آنها به توجه و هاکاربری این باالی عملکردی مقیاس دهنده تجاری نشان کاربری باالی سهم آن

فضایی و  -علیرغم جایگاه با ارزش بافت، فضای مورد مطالعه فاقد کیفیت بصری .است بافت و احیا گذاریسرمایه

دهد عمده سیاست گذاری های صورت گرفته زیستی مناسب است. نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته نشان می
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اند، البته نباید از اقداماتی البدگرایانه بودههای اجرایی مرتبط با بازآفرینی شهری، غالباً شامل اقدامات کتوسط دستگاه

علی توسط اداره اوقاف و امور خیریه و راه اندازی سازمانزاده زیدبننظیر طرح مذهبی فرهنگی در محدوده اطراف امام

 های کوچک مردم نهاد غافل ماند. 

های سیاست گذار شهری ههای حاصل از ضریب مسیر نشان می دهد که در بین دستگانتایج حاصل از تحلیل  

به عبارت دیگر  استشهرسازی و کمترین آن مربط به اداره کل اوقاف  ثیر  مربوط به اقدامات  اداره کل راه وأبیشترین ت

شهرسازی، سازمان بهسازی و نوسازی، شهرداری، میراث فرهنگی و گردشگری،  بعد از اداره راه و توان بیان داشت کهمی

 های بعدی اثر گذاری بر فرایند بازآفرینی بافت قرار دارند.حران و اداره اوقاف و امور خیریه در  رتبهاداره کل مدیریت ب

شرایط دریافت و توان به آباد میهای پیش روی بازآفرینی یکپارچه شهری در شهر خرمترین چالشاز مهم 

اجرا نشدن تعهدات  ، ای دشوار گرفتن وام و ودیعههباالبودن نرخ بهره وام بانکی، ضمانت، بازپرداخت وام و ودیعه مسکن

های ناکارآمد در حوزه ضوابط مشوق و ویژه در نوسازی بافتکارآمد  دولتی در وام ساخت مسکن، نبود ضوابط 

د در بافت، ضعیف بودن موجو هایپالك برخی از  برای دانگشش رسمی سند نبود …ساختمانی، تاسیسات زیربنایی و

بافت، عدم توان مالی ساکنین محدوده بافت گذاران به نفعان و نداشتن جذابیت برای ورود سرمایهذیتوان اقتصادی 

جهت نوسازی،  مشارکت  و همکاری کم ساکنین بافت با  مدیریت شهری جهت  تجدید حیات بافت، موازی کاری 

 .برخی دستگاه های اجرایی ذیربط در محدوده بافت اشاره کرد

های پیشنهادی و اجرایی خود، به چند عامل امنیت و های سیاست گذار در سیاستدستگاهشود، پیشنهاد می

سرزندگی ناشی از اختالط سکونت و عملکردهای محلی، خدمات عمومی در دسترس ساکنان، کیفیت مطلوب معابر، 

یل گری به منظور گیری از جداره های زیبای طبیعی و ساختمانی، حمایت از دفاتر تسههویت فضاهای شهری، بهره

گیری از سیاست های مشارکت شهرداری و شرکت عمران و مسکن سازان جهت اجرای آموزش و اطالع رسانی، بهره

های پایلوت، جذب سرمایه گذار بخش خصوصی و... توجه ویژه نمایند. همچنین از نقش اثرگذار شهروندان ساکن برنامه

های سیاست گذار شهری عملکرد شهروندان در فرایند بازآفرینی بافت تگاهبافت نباید غفلت نمود. در کنار اثرگذاری دس

 بخشد.به عنوان اهرم تسهیل کننده  تحقق بازآفرینی را تسریع می

سهیم اعطای تسهیالت بدون بهره یا کم بهره، جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بافت، 

گذار  های سیاستها و اقدامات دستگاهی)مادی و معنوی(،  همسو سازی سیاستبافت در فرایند بازآفرین نمودن ساکنین

 تواند منجر به تحقق بازآفرینی پایدار در بافت ناکارآمد شهر خرم آباد شود.در بافت می
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 تجربه بهترین ملی اول جایزه دردوره شهری بازآفرینی هایتجربه داوری و ارزیابی فرآیند تبیین .(1394).پژوتن، الهه
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،بررسی نقش مدیریت شهری و (، 1390).ببراز ،ابوذری، پانته آ و کریمی، ادیبی سعدی نژاد، فاطمه، حق پناه، یعقوب

 .نور ،نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران های فرسوده شهری،شهرداریها در احیاء بافت

 منیریه محله کتابدار خانۀ: موردی نمونۀ) پایدار شهری بازآفرینی در سازی ظرفیت نقش بررسی .(1393).حکیم، مدیا 
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 .26-15، 46 ،زیبا هنرهای نشریه .تاریخی- فرهنگی

انتشارات  :بازآفرینی شهری مدل برنامه ریزی و مدیریت جریان زندگی .(1395).امیر محمد  ،خداوردی، پوریا و معززی

 آزاد پیما. 

، ترجمه سعید ایزدی و  پیروزحناچی، چاپ اول،  انتشارات دانشگاه بازآفرینی شهری(، 1393و هیوسایک) یترپرابرتز، 

 ان.تهر

تعیین اولویت .(1396).محمد، رهنما، محمد رحیم، حیاتی، سلمان، شیرزاد، زهرا، کاظمی بی نیاز، مهدی و  قنبری

مجله  .های تصمیم گیری چند معیاره، محله سرشور مشهدهای فرسوده شهری با استفاده از روشاحیاء بافت
 .39-23،(1)4. جغرافیا و توسعه فضای شهری

بازآفرینی بافت فرسوده شهری نمونه موردی: محله رودکی شهر سقز،  .(1392).ری کانی، سهراب سید اسماعیل سیدقاد

 جغرافیا اجتماعی گروه و انسانی علوم دانشکدهی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، ی کارشناسی ارشد رشتهپایان نامه
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دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی،رشت(، پایان
 .قزوین

رینی بافت فرسوده شهری بررسی تحقق پذیری طرح های بازآف .(1396).نگین ،شفیعی دستجردی، مسعود و  صادقی

، (46)14، فصلنامه باغ نظر .کارت امتیازی متوازن، بافت فرسوده زینبیه اصفهان -به روش تلفیقی تحلیل شبکه ای

5-14. 

 تاکید با شهری فرسوده هایبافت پایدار بازآفرینی و محله محور ریزیبرنامه .(1396).جواد، صفایی پور، مسعود و زارعی

 .150-135(، 23)7 .فضا جغرافیایی آمایش مجله .همدان شهر جوالن محله :موردی نمونه ی، اجتماع بر سرمایه

سومین نقش بازآفرینی شهری در توسعه پایدار شهری،  .(1394).انیسه ،عبدی، کمیل، ارغان، عباس و سید علیان
انشگاه صنعتی خواجه د، کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
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 .85-99 ،25( پیاپی1)7، ایریزی منطقهفصلنامه جغرافیا)برنامه، تهران( 3)نمونه موردی: محله ده ونک، منطقه 
 یشهر یدارپا ینیبازآفر یساختار -یلیکاربست تحل(، 1399).مریم، فنی، زهره، توکلی نیا، جمیله و بیرانوندزاده 

 .197-181، (1)52، پژوهش های جغرافیای انسانی .آباد( : شهر خرمیمورد ۀ)مطالع

 .انتشارات آذرخش :شهرهای پیاده مدار .(1394).معینی، سید مهدی

فصلنامه  .گی در سیاست گذاری جدید شهریای بر شناخت مثلث بهینهمقدمه. (1389).ملک محمدی، حمیدرضا
 .298-289 ،4پیاپی(4) 40 ،سیاست
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طرح بهسازی و نوسازی محدوده بافت فرسوده شهر خرم آباد، اداره راه و  .(1389).مهندسان مشاور بهاوند مهراز
 شهرسازی استان لرستان.

 .297-279، (4)38، فصلنامه سیاستآیینه سیاست گذاری شهری، تهران در  .(1387).وحید، مجید 

 ناکارآمدی هایبافت پایدار بازآفرینی .(1396).اسماعیل ،علی اکبری و هادوی، فرامرز، پوراحمد، احمد، کشاورز، مهناز

 .194-167، (37 )10، فصل نامه آمایش محیط .شهر تهران10مطالعه، منطقه  مورد شهری
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