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Extended Abstract 

Introduction 

Cities are social entities which is similar to living beings and has grown in the course of its 

evolution, have evolved and changed and reflected many processes such as shelter, security, 

social interaction and the place of buying and selling goods and services. But in recent decades, 

we have witnessed the rapid growth of urbanization which has brought bottlenecks, problems 

and complications. So that the emergence of poverty, disorganization, environmental pollution, 

etc. has transformed some parts of the city. And a different color and smell from the past that 

indicates the decline and deterioration of the region It has made it visible and worn it out. In this 

connection, in order to solve the mentioned problems,Various policies are offered. In this 

framework, the latest and most accepted intervention approach in the organization of worn-out 

tissues, regeneration, has been introduced. In this regard, the present research, with the aim of 

urban regeneration, has tried to investigate and identify the damages resulting from worn-out 

structures in Zanjan and their types, with an emphasis on the experts' mentality of the damages 

resulting from worn-out structures. Based on the mentality of the experts, the mental patterns in 

regeneration are determined and their performance in reducing the damage of the worn tissues is 

evaluated.. 

 

Methodology 

The current research is applied in terms of purpose, descriptive method and in terms of collected 

and analyzed data It is of a combined (exploratory) type. In this research, the FMEA technique 

has been used to evaluate the damages resulting from the worn-out tissues of Zanjan city. 
Failure Mode And Effects Analysis (FMEA) is a systematic tool that can be used to identify 

failure modes corresponding to specific system components and functions. Which had the 

following process; - Identification of system failure states (at this stage, failure states are 

identified using brainstorming, Delphi, etc. methods). 2- Calculating the risk priority number 

(the degree of criticality is determined by calculating the priority number that has a range 

between 1 and 1000. The risk priority number is obtained from the product of three factors: the 

severity of the risk effect, the probability of occurrence and the ability to be discovered). 3- 

Reducing failure situations (team members try and plan to reduce known failures. Also, Q factor 

analysis has been used to analyze and extract mental patterns of experts to intervene in worn-out 
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tissues. In connection with the selection of participants, it should be acknowledged that in 

choosing the number of participants, attention should be paid to the number of Q propositions, 

so that the participants should be less than the number of Q propositions. In this research, 10 

people were selected based on the purposeful method (snowball). The validity of this research 

has been confirmed by reviewing the theoretical literature and interviewing the participants and 

their knowledge by experienced professors in the field of population. Reliability has also been 

checked through retesting, and its value is 80%, which is the desired value. 

 

Results and Discussion 

The investigations carried out in the form of FMEA technique have shown that 24 risks in the 

form of 8 potential effects have been directed at the city of Zanjan, and the RPN value of all of 

them is above 300 and clearly reported. Therefore, it should be stated that the damages resulting 

from worn tissues were at a serious level and urgent measures were needed. In this regard, it has 

been determined the mental patterns of experts to intervene in these contexts. For this purpose, 

Q factor analysis has been used. According to the rotated matrix, each participant is placed in 

one of three mental models. So that participants 4, 9, 2, 7 are jointly (mental model) the first 

factor, participants 5, 10, 3 are in the second mental model and participants 1, 8, 6 are in the 

third mental model.  

 

Conclusion 

The results of the research have shown that the worn tissues of Zanjan have caused 24 risks in 

the form of 8 potential effects. whose RPN value has been evaluated at a significant level. In 

this connection, 25 propositions (Q) of regeneration in these tissues have been identified based 

on field-library studies. which can be divided into three mental patterns based on the opinion of 

experts in the field of recreation. The first mental model has emphasized the integrated urban 

management for regeneration. Because the management of the urban unit prevents the wastage 

of money, time and urban resources and prevents duplication and parallel work. While the 

second mental model pointed out the existing passages of these tissues and considered it as an 

obstacle to development, On this basis, this group, while facilitating the process of widening the 

roads, pointed out the commercialization of these tissues And also because of the location of 

historical monuments in these contexts, they have pointed out the tourist attractions of these 

contexts To bring financial empowerment to the residents while re-creating. Finally, there were 

the third mental group who considered employment and income and admitted that due to the 

same weak economic base of the residents, they had no desire to intervene and organize. 
Therefore, it is necessary to provide investment platforms and create employment and income 
To create the sense of belonging of the residents, to provide the ground for regeneration and 

vitality of these areas. . Therefore, based on the mental model of experts, 9 propositions; 

Integrated urban management, improving people's participation, improving belonging, 

organizing narrow roads and commercialization, monitoring the construction and control of 

buildings, making historical buildings attractive and developing tourism, employment and 

income, pursuing growth policies. urban, investment in the neighborhood) have been chosen 

with the most agreement to recreate the dilapidated textures of Zanjan city. which have reduced 

the risks of worn tissues to an acceptable level. 
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 چکیده

ند. باشی میهنگفر کننده با سطوح مختلفشهرها عرصۀ بروز حیات جمعی هستند که پذیرای بیشترین استفاده
 گی گردد؛ختلف زندمهای اجتماعی، در ابعاد تواند بسترساز ناهنجاریاساس فضای نامطلوب شهری میبراین
اهد شهاجران، میمی از شدن مظرو  شهرها به مقصد نهایی حجم عظطور که بعد از انقالب صنعتی با تبدیلهمان

ه یكی از ها بافتی این بایم. بر همین اساس ساماندهودههای فرسوده و ناکارآمد در شهرها بپدیدار شدن بافت
شته است ضر سعی داشده است. در همین راستا تحقیق حاتوجه مسئوالن تبدیلهای موردها و اولویتضرورت

تحلیل قرار دنجان مورر شهر زدترین رویكرد مداخله با تأکید بر ذهنیت کارشناسان عنوان پذیرفتهبازآفرینی را به
 FMEAمدل  های فرسوده ازهای حاصل از بافتبرای  شناسایی و تعیین سطح آسیب. بدین منظور دهد

-هره بردهبملی کیو لیل عاشده و برای تحلیل و استخراج الگوهای ذهنی کارشناسان جهت بازآفرینی از تحاستفاده

ه به روش شدبه انتخاشده است. الزم به توضیح است ازآنجاکه پژوهش حاضر خبره محوره بوده است نمون
اثر  8خطر در قالب  24ست که است. نتایج تحقیق نشان داده ا شدهنفر انتخاب 10گلوله برفی( به میزان )هدفمند 

ها همه آن RPNکه مقدار طوریاند، بهشدهتشخیص داده ها در سطح بارزاند که همه آنشدهبالقوه شناسایی
ر سطح دای فرسوده ههای حاصل از بافتبایستی عنوان داشت که آسیب شده است؛ بنابراینگزارش 300باالی 

ها له در بافتمینۀ مداخزان دراست. در همین ارتباط ذهنیت کارشناس جدی قرار داشته و نیاز به اقدامات فوری بوده
-میزان آسیب وده کهب گوی ذهنیها، بیانگر سه الزمینۀ بازآفرینی با تأکید بر آسیبفرسوده، ذهنیت کارشناسان در

 قبول کاهش داده است. های فرسوده را تا حد قابلهای حاصل از بافت
 

 ، بافت فرسوده.FMEAبازآفرینی، تحلیل عاملی کیو، زنجان،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 اندل شدهشهرها نهادهای اجتماعی هستند که شبیه موجودات زنده بوده و در سیر تكامل خود، رشد کرده، تكامل و متحو

(Korkmaz, Balaban and Balaban, 2019: 1)  فیزیكی، چون ابعاد بسیاری فرآیندهای کنندةمنعكسو 

 تعامل امنیت، سرپناه، مانند ایگسترده وظایف و and Roberts, 2000: 2)   (Carter اقتصادی و محیطی اجتماعی،

 (،Dominik dos Santos Figueiredo et al, 2022: 1)اند بوده خدمات و کاال فروشوخرید محل و اجتماعی

های بنابراین باید اذعان داشت که فضای شهری عرصه حیات جمعی و گفتمان اجتماعی است که در بستری دارای مؤلفه

کنندگان با سطوح مختلف فرهنگی، تجاری و آشنایی دهندگی و وابسته به کیفیت مكانی و پذیرای بیشترین استفادهپاسخ

 Xuili andایم ی اخیر شاهد رشد شتابان شهرنشینی بودههادهه ، اما در(242: 1401بخشی و همكاران، )ن است با مكا

Maliene, 2021: 615)) کردند؛ یمدر شهرها زندگی  0،054از کل جمعیت جهان  2014سال  که درطوریبه

، (Thomson and Newman, 2018: 219)است شده درصد برآورد 70حدود  2050که این رقم برای سال درحالی

های محیطی و یآلودگسازمانی، یبکه ظهور فقر، طوریبه، استهایی را به همراه داشته یچیدگیپکه تنگناها، معضالت و 

غیره برخی نقاط شهر را دگرگون ساخته و رنگ و بوی متفاوتی از گذشته که نشانگر افول و زوال منطقه باشد بر آن 

های فرسوده، با مشكالت اجتماعی، در بافت(. 20: 1401جعفری جبلی، (و فرسودگی به آن بخشیده است نمایان ساخته 

-شاهد پیامدهایی چون بیكاری، ناپایداری سكونت، کاهش کیفیت زندگی، عقب، محیطیاقتصادی، کالبدی و زیست

وضوح این مشكالت در اکثر ن هستیم که بهسازی ساماندهی آن از نیروهای بازار و ساکنان آافتادگی روند توسعه و خارج

در  کهطوری(، به2: 1398خورد )سرور، جمله شهرهای ایران به چشم میشهرهای بزرگ و تاریخی کشورهای جهان از

میلیون نفر در هزار هكتار بافت فرسوده و ناکارآمد با جمعیت بیش از هشت و نیم 67حال حاضر در کشور ایران بیش از 

ین شهر استان تربزرگ عنوانبهو شهر زنجان  ( 74: 1393)محمد صالحی و همكاران، شده است اساییشهر شن 383

در همین ارتباط جهت حل  (.110: 1400)رسولی و همكاران،هكتار بافت فرسوده بوده است  511. 05زنجان دارای 

های مختلف در سال، دولت 50یش از ی که برای باگونهبهاست؛  شدهارائههای مختلفی ، سیاستشدهگفتهمشكالت 

 :Lees and Melhuish, 2015)است جبران کنند  دادهرخاند تا مشكالتی که در اثر فروپاشی این مراکز تالش بوده

شده یمعرفهای فرسوده، بازآفرینی ترین رویكرد مداخله در ساماندهی بافتین و پذیرفتهمتأخردر این چارچوب  (245

 است نو شدنبازآفرینی به معنای جان دوباره بخشیدن، احیاء شدن و از  .(Stryjakiewicz, 2018: 316)است 

(Christelle and Damidavičiūtė, 2016: 17)   که در مطالعات شهری به معنای بهبود وضعیت نواحی محروم

های روزه بافتبیان است که امبنابراین قابل (Alpopi and Manole, 2013: 180)  های مختلف استدر جنبه

ای در سطح داخلی و شده و برای مقابله با آن نیز مطالعات گستردهیلتبدفرسوده و رفع ناپایداری آن به موضوعی جدی 

 گردد: ها اشاره میترین آنخارجی صورت گرفته است، که در اینجا به جدید

اند که نتایج رتو نوآوری اجتماعی انجام داده( پژوهشی با عنوان بازآفرینی شهری در پ2022)و همكاران  1دومینین دوس

 و فراگیرتر نتایج به دستیابی برای شهری بازآفرینی هایپروژه به اجتماعی برجستۀ نوآوری ویژگی 9نشان داده است که 

 ی،زندگ کیفیت بهبود انسانی، نیازهای رفع اجتماعی، انسجام همكاری، اجتماعی، رواب  ها،شبكه: کندمی کمن پایدارتر

 شهری بازآفرینی ( نیز در پژوهشی تحت عنوان آیا2022)و همكاران  2توانمندسازی و پایداری از آن جمله هستند. کارا

انجام داده و نتایج نشان داده است که  تینتورتو منطقه بازآفرینی شهری را برای بخشد؟ بهبود را رویپیاده تواندمی
                                                           
1. Dominik dos  

2. Carra  
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( پژوهشی با 2022)و همكاران  1کند. همچنین پلیچیای عمومی را تشویق میطور سیستماتین، تولید فضاهبازآفرینی به

رومانیا  امیلیا ایمنطقه با درنظرگفتن تجربیات پایدار تحرك مجدد طراحی برای فرصتی عنوانبه شهری عنوان بازآفرینی

-با و پذیرصورتی انعطا به بازنگری برای فرصتی را تواندمی اند که نتایج نشان داد؛ امروزه بازآفرینی شهریانجام داده

 برای «جذاب» صورت جایگزینیبه باید سواریدوچرخه یا رویدر شهرها فراهم کند و پیاده دسترسی ارتقای هد 

 تبدیل کارآمد عمومی ونقلحمل سیستم ین با شدهادغام ونقلحمل شیوه ین و کوتاه هایمسافت در موتوری ونقلحمل

لیسبون پرداخته است  از شهری بینش بازآفرینی طریق از مكانی دلبستگی ( نیز در پژوهشی به درك2202) 2شود. فاالنگا

 خودیبهخود کنش طریق از درونی تغییرات برای مثبت شرطپیش ین و دلبستگی مكانی هویت و نتایج نشان داد که

 از و مانع کاهش را افراد کنترل حس رونی،بی تغییرات در مقابل،. است یافتهای توسعهفضاهای ویژه در که است جامعه

( پژوهشی با عنوان مدل توسعه 2022) 3چاردولیاب و سجادزاده .شوندمی شهری بازسازی برای مكانی دلبستگی

های تاریخی شهر انجام دادند که نتایج نشان داده است رویكرد اقتصادی مبتنی بر استراتژین برای بازآفرینی هسته

-عنوان پدیده محوری برای شكل دادن به مدل توسعه استراتژین موردتواند بهیخی همدان، میگردشگری هسته تار

 گریدفاتر تسهیل عملكرد خصوص در سنجی ( پژوهشی با عنوان ذهنیت1396)گر و همكاران استفاده قرار گیرد. پیوسته

انجام  (شیراز شهرکالن گریتسهیل دفاتر ردیمو نمونه) پایدار جامع شهری بازآفرینی در فرایند شهری فرسوده هایبافت

است.  بودهگری عملكرد دفاتر از دید سه گروه مردم، مدیریت شهری و دفاتر تسهیلموفق ارزیابی اند که نتایج بیانگر داده

  .محیطی و اقتصادی قرار داردترتیب اهدا  اجتماعی، زیستچنانكه دستیابی به اهدا  کالبدی در رتبه اول و به

ه در عات گستردگردد، که اهمیت موضوع باعث تمرکز مطالیمزمینۀ بازآفرینی مشخص بررسی مطالعات صورت گرفته در

-ست را میاها شده ر تحقیقحاضر از سایهای که باعث تمایز تحقیق ابعاد مختلف در چند دهه اخیر شده است؛ اما جنبه

لگوی ابهترین  سوده بههای فربافت اساس شناسایی سطح آسیب توان بدین شرح برشمرد: که این تحقیق سعی داشته بر

 ذهنی بازآفرینی دست یابد.

و سطح  هر زنجانسوده شهای فرهای حاصل از بافتدر همین راستا باهد  بازآفرینی سعی در بررسی و شناسایی آسیب 

ها در ملكرد آنیین و عزآفرینی تعها کرده است تا بر اساس ذهنیت کارشناسان، الگوهای ذهنی مطرح در باآن آسیب

 دارد؛  االت ذیلی به سؤهای فرسوده ارزیابی گردند. بدین منظور تحقیق حاضر سعی در پاسخگویهای بافتکاهش آسیب

 باشند؟های فرسوده شهر زنجان در چه سطحی میهای حاصل از بافتآسیب -

 اند؟سوده شهر زنجان کدامهای فرزآفرینی بافتالگوهای ذهنی کارشناسان درزمینۀ با -

 

 مبانی نظری

دلیل فرسودگی کالبدی، برخورداری نامناسب اند که بهپذیر شهریهای آسیبهای فرسوده یكی از انواع مختلف بافتبافت

رسول )پذیر، ارزش محیطی و اقتصادی پایینی دارند های شهری آسیبدسترسی سواره، تأسیسات خدماتی و زیرساخت

ها اند و به کانون نارساییبرده های شهری از توسعه کمتری بهرهو در مقایسه با دیگر پهنه (133: 1401ران، نازی و همكا

دهد های فرسوده شهرها نشان میشناسی بافت(  بنابراین آسیب24: 1392اند )رستمی و نظری، شدهو مشكالت تبدیل

دادن هویت دستها در حال ازگونه بافتلۀ اصلی این است که اینکه دلیل فرسودگی تنها ساختار کالبدی نبوده، بلكه مسئ

                                                           
1. Pellicelli 

2. Falanga 

3. Chahardowli & Sajadzadeh  
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با  متناسب شهری، فرسوده ( و بافت242: 1401بخشی و همكاران، )شناختی خود هستند اجتماعی، اقتصادی و روان

 (.37: 1399است )موالیی ورزنه و محمدی،  اصالح و مداخله نیازمند شهری، هر در طبیعی و انسانی شرای 

شی مراکز ثر فروپاکه در ا شده است؛ تا مشكالتیهای مختلفی ارائهشده سیاستاین راستا در جهت حل مشكالت گفته در

-ا  و شیوهست که اهدشده اههای مختلفی برای مداخله ارائداده، جبران کنند، برای این منظور شیوهفرسوده شهرها رخ

 باشند: های اقدامات به شرح ذیل می

 

 

 های ناکارآمد شهرینواع مداخله در بافتا. 1جدول 

 عملکرد سال رویکرد

 دخالت در بافت کالبدی شهرها در مقیاس وسیع 19قرن  های انقالبپیامد

 بندی شهریطلبانه، جبریت تكنولوژی و منطقهنوسازی فرصت 1950 بازسازی شهری

 ر عملداجتماعی و اقتصادی در اندیشه و تغییر نگرش از توجه کالبدی صر  به نگرش  1960 باززنده سازی شهری

 بعد کالبدیتوانمندسازی اجتماعی در کنار توجه به  1970 نوسازی شهری

 پردازی تا عملرویكرد جدید با تأکید بر نقش مشارکت بیشتر در نظریه 1980 توسعۀ مجدد

 ای محوریت اجتماعیگرا بر مبنرویكرد نوسازی در قالب ین نگاه جامع و عمل 1990 بازآفرینی شهری

 های بازآفرینی با تأکید بر اهمیت طراحی کالبدیتداوم سیاست 2000 نوزایی شهری

 (104: 1398 همکاران، و مؤیدفر ؛95: 1397 عندلیب، و روشنعلی ؛ 28: 1396 دوست، )کرم: منبع

 

های بیشتر بر حفظ اصالت و ارزش های اولیهنامههای فرسوده در ابتدا صرفاً کالبدی بود و در توصیهدخالت در بافت

فرسودگی  ازآنجاکه؛ اما (146: 1398، و محمدزاده زادهآقایی)شد معماری و مواد و مصالح تأکید می -تاریخی، کالبدی 

 Jose Rua)باشد زیستی( می -اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی)های گوناگونی و دارای جنبه شهر صرفاً کالبدی نیست

 Ruijsbroek et)ها را نیز متفاوت کرده است حلهای فرسوده و ارائۀ راهویكردهای مواجهه با بافتر (3 :2019

al,2019: 156) و بهسازی و سازی های بازندهطرح قالب در بافت این است شده کنون سعیتا گذشته هایسال و از 

ترین آن بازآفرینی بوده است. در ترین و پذیرفتهدر این راستا جدید (127: 1397شوند )موحد و همكاران،  احیا نوسازی

 ای که مفاهیم دیگری نظیر بهسازی، نوسازی، بازسازی، توانمندسازی، بازندهعنوان واژهبه« بازآفرینی»ادبیات اخیر واژه 

 (.  312: 1400میرابراهیمی، )رود گیرد، به کار میبخشی را در برمیسازی، احیاء و روان

 ترین دالیلمهم از یكی. آورد ارشم به شهری ریزیبرنامه حوزة در معاصر رویكرد گذارترینتاثیر باید را یشهر بازآفرینی

(. 87: 1400ی و همكاران، است )سالم شهر واقعیت از متنوعی ابعاد به پرداختن در رویكرد این باالی ظرفیت امر، این

ن دید هد، همچنیدوق میسهای دچار مسئله را به سمت تعادل ای است که بافتبازآفرینی شهری مفهومی بسیار گسترده

-هم میطی را فرامحیستای است که بهبودی دائمی شرای  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و زیجامع و یكپارچه

 (.596:  1401مختاری و همكاران، )سازد 

اد مختلف و خارج کردن با  از چرخه تنزل است. در حقیقت عملكرد رهیافت یكپارچه بازآفرینی شهری، توقف افت در ابع

های ذینفع این رویكرد بر اساس دو اصل اهمیت برابر مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و توانمندسازی گروه

های متخصصان انداز همگانی قرار دارد که دانش و تجربهی چشمگیری از طریق توسعهبرای شرکت در فرایند تصمیم



 133                                              ..                                       ........ ذهنیت بر تاکید با شهری بازآفرینیحکمت نیا و همکاران/ 

 

بنابراین در ین . (108: 1392آمیزد )موحد و همكاران، ای را در هم میهای اجتماعات محلهنیازها و خواسته شهری و

عنوان ین پراکسیس یا تجربه شهری به معنی پاسخگویی به زمان توان اذعان داشت که بازآفرینی بهبندی چنین میجمع

اقتصادی مثبت و پویا است، که در آن مردم عرصه زندگی عموم  -های اجتماعیدهی کالبدی و بازتولید فرمدر قالب نظم 

صورتی که همه مدار را یكپارچه و از پایین به باال بههای بازآفرینی اجتماع سازند و برنامهکنند یا از نو میخود را خلق می

های بلندمدت و پایدار را حلاهدهد. در این چارچوب امكان ارائه و توسعه رنفع را شامل شود، بس  و توسعه میافراد ذی

جانبه وضعیت اقتصادی، دهد تا باعث بهبود همهنفع را تشكیل میهای ذیهایی از همه گروهدهد و کنسرسیومافزایش می

شهری، برای احیای بافت قدیم اجتماعی و فیزیكی محل شود و ضمن تالش جهت استفادة بهینه از امكانات بالقوه درون

 .یات اجتماعی و رونق اقتصادی اولویت قائل شودو بازگرداندن ح

 

 روش پژوهش
-)شده از نوع ترکیبی آوری و تحلیلهای جمعنظر روش توصیفی و از جهت دادهنظر هد  کاربردی و ازپژوهش حاضر از

یفی به هایی هستند که با استفاده از ترکیب دو مجموعه تحقیق کمی و کهای ترکیبی، پژوهشپژوهشاکتشافی( است. 

کنندگان سو انتخاب مشارکتدانند، زیرا از ینهای کیفی و کمی میمعموالً روش کیو را پیوند بین روش . رسندانجام می

های صورت هدفمند و با اندازهگیرد، بلكه نمونه افراد معموالً بهگیری احتمالی صورت نمیهای نمونهاز طریق روش

-ها از طریق تحلیل عاملی و بهسازد و از سوی دیگر یافتهش کیفی نزدین میشود که آن را به روکوچن انتخاب می

کنندگان نیز باید اذعان داشت که در انتخاب تعداد آیند. در ارتباط با انتخاب مشارکتدست میصورت کامالً کمی به

های باید کمتر از تعداد گزارهکنندگان میکه مشارکتطوریهای کیو توجه کرد، بهکنندگان باید به تعداد گزارهمشارکت

اند. روایی این پژوهش نیز با شدهنفر انتخاب 10برفی( گلوله )، که در تحقیق حاضر بر اساس روش هدفمند کیو باشند

شده، همچنین ها توس  اساتید مجرب حوزة جمعیت تأییدکنندگان و سنخیت آنمرور ادبیات نظری و مصاحبه با مشارکت

الزم به  .آمده که مقدار مطلوب بوده استدستدرصد به 80شده است که مقدار آن ق باز آزمون بررسیپایایی از طری

شده بهره برده FMEAهای فرسوده شهر زنجان نیز از تكنین های حاصل از بافتتوضیح است که برای ارزیابی آسیب

 Failure Mode And Effects: مخفف) FMEA همان یا آن اثرات و شكست حاالت تحلیلواست. تجزیه

Analysis) کارکردهای و اجزاء با متناظر خرابی هایحالت شناسایی هد با تواندمی که است سیستماتین ابزاری 

 پیشگیری منظوربه یعنی واکنشی، نه و است کنشی روش ین درواقع FMEA .شود گرفته به کار مشخص، سیستمی

 شناسایی آن با مرتب  اثرات و علل و ریسن ارزیابی محدوده در را موجود بالقوه تخطرا ممكن حد تا خرابی، وقوع از قبل

خطاها است، که فرایند آن به شرح  بروز از جلوگیری برای حلراه ترینهزینهکم کردنپیدا کند، و به دنبالمی امتیازدهی و

 زیر است؛ 

كری، دلفی های طوفان فبا استفاده از روش ابیخر تحاال شناسایی به مرحله این سیستم )در خرابی حاالت شناسایی -1

 بین ایمحدوده که اولویت عدد محاسبه با بودن بحرانی نریسن )میزا اولویت عدد محاسبه -2شود( و غیره پرداخته می

 قابلیت و وقوع احتمال یسن، ر اثر شدت فاکتور سه ضربحاصل از ریسن اولویت عدد. شودمی تعیین دارد 1000 تا 1

 ریزیبرنامه و تالش شدهشناخته هایخرابی کاهش برای تیم ضایخرابی )اع حاالت کاهش -3آید(. می دست کشف به

 (.کنندمی
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 محدوده موردمطالعه 

 ردةر دیانه اندام بزرگ کشور مشهرهای  عنوان یكی ازبه وشهری استان  نقطۀترین عنوان اولین و بزرگشهر زنجان به

ساس نتایج که بر اطوریشود. بهیمتان زنجان محسوب ی اسادار-یاسیسزارنفری و مرکز ه 500-250جمعیتی 

معیت درصد ج 27د که ه است؛ بنابراین با احتساب این مورشدبرآورد نفر 430871جمعیت شهر ، 1395سرشماری سال 

کنند یمی فرسوده زندگی هابافتنفر در  116335کنند، باید اذعان داشت که یمزنجان در بافت فرسوده زندگی  شهر

 یهادوره که است شهرهاییازجمله  ،سال 1400 بیش از سابقهبا شهر زنجان(. 1: 1395، و مسكنسرشماری نفوس )

 کمتر تاریخی هاییسبرر به لحاظ حالینباا و امروزهسرنهاده  پشت را شهرنشینی پویش در یضو حض اوج مختلف

زنجان نیاز به  شهرت ناکارآمد درصد باف 30که، امروزه بیشتر از طوریبه .است هقرارگرفت مورّخان و محققان موردتوجه

 عالیتف الگوی تغییر با و شده هاییآسیب چاردبازار  سنتی ساختار جدید، هایکشیخیابان با حاضر، حال بازآفرینی دارد. در

 استقرار محل ار،باز اطرا  مسكونیبافت . است یافته تغییراتی نیز اطرافش نواحی و آن ساختار شهر، سطح در

 به همراه ار نواحی این در شهری کیفیت حیات افت وضعیت، این و شده کارگاه و انبار ازجمله بازار، پشتیبان هایکاربری

 (. 3: 1395حیدری، )است  داشته

 

 
 . موقعیت جغرافیایی شهر زنجان 1شکل 

 (1401منبع: )ترسیم نگارندگان، 

 

 

 هاافتهبحث و ی
ه باعث کشود یمهای شهری گفته فرسودگی، ناکارآمدی و کاهش کارایی ین بافت نسبت به کارآمدی سایر بافت

های سیبی انواع آابراین در این بخش از تحقیق سعی بر شناسایگردد. بننظمی، عدم تعادل و افول حیات شهری میبی

قبول و  حد قابل را به ارائۀ پیشنهادها سطح ریسن های فرسوده و نوع ریسن شده است تا درنهایت باحاصل از بافت

 کنترل درآورد.

اثر بالقوه متوجه شهر  8خطر در قالب   24نشان داده است که  FMEAهای صورت گرفته در قالب تكنینبررسی

شده است. بنابراین بایستی اذعان داشت که و بارز گزارش 300ها باالی همه آن RPNزنجان بوده است که مقدار 

است. در همین راستا  های فرسوده در سطح جدی قرار داشته و نیاز به اقدامات فوری بودههای حاصل از بافتآسیب
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گذاری، عدم ساز، ضعف سرمایهوپذیری و نظارت بر مصالح و ساختضعف مدیریتی با خطرهایی چون ضعف مسئولیت

گذاری صرفاً کالبدی باعث واد در مناطق و سیاستسهای فرسوده، آمار زیاد بیدسترسی مناسب به اطالعات بافت

شده شده است که شدت اثر حاصل این خطر باال، احتمال وقوع آن حتمی گزارش  576به میزان  RPNبیشترین مقدار 

های اجتماعی با اند. در مرتبه دوم افزایش ناهنجاریها موجود در جهت کشف آن در سطح پایین قرار داشتهاست و کنترل

شدن منطقه به سكونت اقشار ضعیف با شدت اثر باال و احتمال وقوع حتمی این هایی چون افزایش مهاجرت، تبدیلخطر

 بوده است. =560RPNهای ضعیف جهت کشف شاهد خطرها در بافت شهر زنجان، همچنین کنترل

 

 های فرسوده شهر زنجانهای حاصل از بافت.  آسیب2جدول 

  های نگارندگان(منبع: )یافته

 

های خصوصی و نبود آمار و گذاری بخشدلیل دفع سرمایههای فرسوده شهر زنجان بهباید اذعان داشت که بافت ،بنابراین

وده به لحاظ های فرسجای نگاه جامع به ساماندهی بافتها، بهبندی مداخله در بافتاطالعات مناسب جهت اولویت

نوع 
 ریسن

RPN 

میزان 
کشف 
 نریس

احتمال 
 وقوع

 مورد خطر بالقوه اثر خطر بالقوه شدت اثر

 پذیری در برابر زلزلهآسیب 7 9 6 378 بارز

 وسازاستاندارد پایین در ساخت

 ناکارآمدی

 افزایش ریزدانگی بافت

 های عمرانیافزایش هزینه

 بارز

560 

 

384 

7 
 
6 

10 
 
8 

 
8 
 
 
7 

افزایش ناهنجاری 
 اجتماعی

 دفاعضای بیف-

 افزایش مهاجرت

 ونقلدسترسی ضعیف به حمل

شدن به منطقۀ سكونت اقشار پایین تبدیل
 اقتصادی

 افزایش آلودگی 9 10 6 540 بارز

 استقرار صنایع در این منطقه

 سیستم فاضالب ضعیف

 شیوع آفات

 خاطرکاهش تعلق 8 10 6 480 بارز

 یت زندگیکاهش کیف

 مشارکت کم مردم

 روانی-مشكالت روحی

 تضاد کالبدی 7 8 6 336 بارز

 دفاع افزایش فضای بی

 کاهش فضای سبز

 هاناسازگاری کاربری

 ولی ساکنانپ-ناتوانی مالی 7 9 8 504 بارز

 منابع درآمدی پایین

 افزایش بیكاری

 الكیت بر زمین و مسكنکاهش م

 ضعف  مدیریتی 9 8 8 576 بارز

 پذیری کم مسئولیت

با  رفته و بناهایکارنظارت ضعیف بر مصالح به
 قدمت زیاد

 گذاری خصوصی و عمومیدافع سرمایه

 ضعف اطالعات موثق موجود در منطقه

 سوادی در منطقه آمار زیاد بی

 گذاری صرفاً کالبدی سیاست
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اساس است، براین اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی، بیشترین تأکید را بر بخش کالبدی با نظارت ضعیف داشته

پذیری این که زیستآنجااند. همچنین ازپذیری برای ساماندهی چندان رغبتی نداشتهساکنان نیز جهت مداخله و مسئولیت

تر شهر و یا مهاجرت یافتهسعی بر مهاجرت به نواحی توسعه اقتصادی بهترا وضعیت ها متزلزل شده است، ساکنان ببافت

های فرسوده تر به بافتاند، لذا ین جایگزینی صورت گرفته است و مهاجران و طبقات ضعیفبه شهرهای دیگر گرفته

ها های زندگی در این بافتحداقل شده دارای بنیۀ ضعیف اقتصادی و بههای منتقلاند. ازآنجاکه این گروهمكان کردهنقل

های صورت گرفته و اند. در همین راستا با توجه به بررسیها نكردهاند، تالشی جهت بهبود وضعیت این بافتراضی بوده

های فرسوده شهر زنجان، اقدام به تعیین الگوهای ذهنی کارشناسان جهت مداخله در این بافت تعیین سطح ریسن آسیب

 شده است. است، بدین منظور از تحلیل عاملی کیو بهره بردهها شده بافت

در تحقیق حاضر جهت انجام تحلیل عامل کیو از ماتریس همبستگی که روش مرسوم و معمول است، بهره برده شده 

اند. در همین ارتباط جهت بیان و تحلیل که نوعی چرخ متعامد است، چرخش یافته 1ها به روش واریماکساست و عامل

 اند؛ هنیت کارشناسان مراحلی به شرح زیر انجام شدهذ

 

 سازی کیوهاطرح پژوهشی و مرتب

منابع غیر   ذکه بعد از ح در ابتدا بر اساس فضای گفتمان اقدام به بررسی و مطالعه منابع مختلف جمعیتی شده است، 

 شده است. گزارة اصلی شناسایی 25مرتب ، تعداد 

 
 های فرسودهنی بافتهای بازآفری. گزاره3جدول 

 گزاره شناسه گزاره شناسه

Q13  بهبود مشارکت مردمی Q1  اشتغال و درآمد 

Q14 خاطر بهبود تعلق Q2  ارزش زمین و مسكن 

Q15 عامالت ت-بهبود اعتماد اجتماعی Q3 بها اجاره 

Q16  کاهش آلودگی هوا Q4 سازی نیازهای اساسی برآورده 

Q17 ها سازگاری کاربری Q5 گذاری در محله سرمایه 

Q18 ایجاد فضای مناسب پارکینگ Q6 تفریحی -خدمات رفاهی 

Q19 ساز و کنترل بناهاونظارت بر ساخت Q7  امنیت در سطح افزایش نیروهای انتظامی 

Q20 سازی عرض و تجاریساماندهی معابر کم Q8  رمانی د -خدمات بهداشتی 

Q21  توسعه گردشگری جذاب سازی بناهای تاریخی و Q9  بهبود سیمای بصری 

Q22  بهبود مبلمان شهری Q10 ونقل ملح -خدمات ارتباطی 

Q23 های رشد شهری تعقیب سیاست Q11 راه بهبود پیاده 

Q24 دفاع شهری کاهش فضاهای بی Q12  بهبود امكانات ورزشی 

Q25  مدیریت یكپارچه شهری   

 های نگارندگان(منبع: )یافته   

های دسته کننده، کارتدهد که در آن هر مشارکتسازی کیوها(، مرحله گردآوری دادها را تشكیل میمرتب)در مرحله بعد 

در تحقیق (. 374: 1401سلطانی فتح و همكاران، )کند کیو را بر اساس دستورالعمل خاصی بر روی طیفی مرتب می

                                                           
1. Varimax 
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کنند، برای این منظور نیز نموداری ها را مرتباساس دیدگاه خود گزارهشده است تا بر دهندگان خواستهحاضر نیز از پاسخ

 .شده استتعیین -4+ تا 4گزاره از امتیاز  25خانه برای  25با 

 

 

 مخالف  امالًک                                                کامالً موافق                                                                          

4 3 2 1 0 1- 2- 3- 4- 

         

        

      

    

  

 
 نمودار کیو برای بررسی ذهنیت کارشناسان. 2 شکل

 های نگارندگان(منبع: )یافته

 

ار از کاین ست، اعنا و مهم مها چه چیزی بانظر آنبگیرند که ازکنندگان در پژوهش باید تصمیم در این مرحله شرکت

کنندگان کتبدین ترتیب، از مشار (.Coogan, Herrington, 2011: 26)شود بندی کیو انجام میطریق رتبه

بندی تبهریب اهمیت ترتا بههای کیو ربررسی است، یا همان گزینههایی که مربوط به موضوع موردشده که گزینهخواسته

-ف و بیوافق، مخالم)سته دها را به سه شده کارتکنندگان خواستهرکتکنند. در همین ارتباط برای سهولت کار از مشا

 ها قرار دهند.ها را در خانهبندی و سپس با توجه به نمودار، گزارهنظر( تقسیم

 

 کیوهاتحلیل وتجزیه

فزاری انرم وسازی ذهنیت کارشناسان از تحلیل عاملی برای شناسایی و مرتب: و آزمون بارتلت KMOشاخص 

Spss های شده است؛ اما قبل از اجرای تحلیل عامل از شاخصبهره بردهKMO رزیابی کفایت اندازه برای ا و بارتلت

کتشافی عاملی ا نین تحلیلبندی عناصر با تكای در صحت خوشهکنندهشده است. حجم نمونه عامل تعییننمونه استفاده

که  مونه استفایت نکمونه جهت تحلیل عاملی محاسبه شاخص های بررسی کفایت ناست، در همین ارتباط یكی از روش

؛ باشد 0،7اید باالتر از بشود که مقدار آن نمایش داده می KMOنمادتوس  کایزرمایر و اولكین نوآوری شده است و با 

بیت نمونه برای ه نشانگر مطلوک بوده  KMO 0،8 قبول است. در این آزمون مقداراحتیاط قابلنیز با 0،7تا  0،5البته بین 

 ایجاد چند گروه عاملی بوده است. 
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 هاسازی گزاره . اعتبار4جدول 

 هااعتبار سازی داده

KMO 0،804 

 داریسطح معنی

 464.751 کای اسكوئر تقریبی

 36 درجه آزادی 

 0،000 داریسطح معنی

 های نگارندگان(منبع: )یافته             

 

 عیین الگوهای ذهنی شده و تواریانس تبیین

کنندگان سه الگوی ذهنی ارکتبه دیدگاه مشتوجهبا Spssافزار ( واریانس تبیین شده را نشان داده است که نرم5جدول )

 دهد.ها را تبیین و پوشش میدرصد داده 98را شناسایی کرده که مجموع 

 کهطوریهبگیرند، الگوی ذهنی جای می کنندگان دریكی از سهبه ماتریس چرخش یافته هرین از مشارکتتوجهبا

در الگوی ذهنی دوم و 10، 3، 5کنندگان الگوی ذهنی( عامل اول، مشارکت)طور مشترك به  4، 9، 2، 7کنندگان مشارکت

 اند.در الگوی ذهنی سوم قرارگرفته 6 ،8 ،1کنندگان مشارکت

 

 شده. واریانس تبیین5جدول   

 درصد تجمعی درصد واریانس کل

3،96 39،6 39،6 

3،03 30،33 69،94 

2،85 28،49 98،4 

 های نگارندگان(منبع: )یافته                         

 

 ماتریس چرخش یافته.  6جدول 

کنندگانمشارکت  عامل سوم عامل دوم عامل اول 

-0،033 0،974 4مشارکت کننده   0،205 

9مشارکت کننده   0،965 0،059-  0،234 

2ده مشارکت کنن  0،963 0،052-  0،256 

7مشارکت کننده   0،950 0،056-  0،282 

5مشارکت کننده   0،054-  0،987 0،148 

10مشارکت کننده   0،054-  0،961 0،148 

3مشارکت کنند   0،054-  0،975 0،148 

1مشارکت کننده   0،263 0،217 0،930 

 0،929 0،207 0،263  8مشارکت کننده 

6مشارکت کننده   0،319 ،0900  0،903 

 های نگارندگان(منبع: )یافته                   
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 شده.  الگوهای ذهنی شناسایی7جدول 

 های مخالفترین گزارهمهم های موافقترین گزارهمهم ذهنی الگوی

 الگوی ذهنی اول

 ورزشی امكانات بهبود شهری یكپارچه مدیریت

 نیروهای انتظامی امنیت در سطح افزایش  بهبود مشارکت مردمی 

 رمانی د -خدمات بهداشتی  خاطر بهبود تعلق

 الگوی ذهنی دوم

 دفاع شهری کاهش فضاهای بی سازی عرض و تجاریساماندهی معابر کم

 ارزش زمین و مسكن  ساز و کنترل بناهاونظارت بر ساخت

 بهبود مبلمان شهری  سازی بناهای تاریخی و توسعه گردشگری  جذاب

 الگوی ذهنی سوم

 بها اجاره اشتغال و درآمد 

 بهبود سیمای بصری  های رشد شهری تعقیب سیاست

 ایجاد فضای مناسب پارکینگ گذاری در محله سرمایه

 های نگارندگان(منبع: )یافته   
 

ان در کارشناس رس نظکه بر اساالگوی ذهنی اول؛ در این الگوی ذهنی تأکید بر شیوه مدیریت شهری شده است، چرا

هر شوجود در مهادهای ناساس کاری شده است. براینهای موازی و دوبارهسطح شهر هزینه و زمان زیادی صر  فعالیت

ر ده و منجشهر ش دلیل استقالل فعالیت و تعیین مقررات خاص برای خود ممكن است باعث اختالل در مدیریتبه

 جرای کدامها موظف به اد و این پرسش را موجب شود که آنردننوعی دوگانگی اجرایی در میان شهروندان گبه

متعاقباً  پذیری وسئولیتها هستند؟ بنابراین در چنین شرایطی شهروندان با سردرگمی روبرو شده و حس مدستورالعمل

-رار میق حت شعاعگی را تخاطر به محل زندنهایت تعلقمشارکت در مدیریت شهری را به مقدار زیادی کاهش داده و در

 دهد.

ر همین دده است، أکید شتهای فرسوده در راستای بازآفرینی الگوی ذهنی دوم؛ در الگوی دوم به جنبۀ اقتصادی بافت

های اینكه بافت دلیله بهاند کهاند و اذعان داشتتوجه قرار دادهراستا کارشناسان عرض معابر و بناهای تاریخی را مورد

افزایش  هاییاستم ایجاد سها مشكل است، لزوآمد در آنوعرض بوده و رفترای معابر کمتاریخی موجود شهر زنجان دا

ز سوی اا گردد؛ زی آن مهیسارو شدن این معابر، زمینه تجاریسازد تا ضمن ماشینپیش مطرح میازعرض معابر را بیش

ه شاهد نتیجدر وبدیل گردند تصد گردشگران توان به مقگنجینه تاریخی شهر(، می )ارزش دلیل وجود بناهای بادیگر به

 بازآفرینی و تقویت بنیه اقتصادی ساکنان باشد. 

اند، صاص دادهخود اخت ان بهالگوی ذهنی سوم؛ در الگوی ذهنی سوم اشتغال و درآمد، بیشترین تأکید را از سوی کارشناس

-زیست زندگی و اهش کیفیتکشهر زنجان به دلیل های تاریخی اند که در بافتدر همین ارتباط کارشناسان معتقد بوده

ی به ر جابجایافت سعی دکه طبقات مرفه این بطوریایم، بههای جمعیتی بودهپذیری شاهد جایگزینی طبقات و گروه

 وستا و اغلبی مهاجر از رهاها را گروهکه بیشتر ساکنان این بافتآنجاتر کرده و برعكس. همچنین ازیافتهنواحی توسعه

 ظور الزم استنبرای همین م اند،هها نداشتاند، تمایلی به بهسازی و بهبود این بافتجوانان فاقد شغل و درآمد تشكیل داده

شت جهت برگ نان خاطرها مهیا گردد و اطمیگذاری برای نهادهای خصوصی و عمومی در این بافتسازی سرمایهجذاب

 سود و سرمایه حاصله، ایجاد شود.  

های فرسوده شهر زنجان در ارتباط با های با بیشترین موافقت( بازآفرینی بافتگزاره)بهترین الگوهای ذهنی درنهایت 

ها نشان داده است که ها در جهت بازآفرینی مشخص گردند، که یافتهاند تا میزان موفقیت آنهای بارز قرارگرفتهریسن

-قبول کاهش دادههای فرسوده را تا سطح قابلبافت هایینی، آسیبزمینۀ بازآفرهای ذهنی کاشناسان درترین گزارهمهم
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ترتیب در کاهش ریسن ضعف مدیریت، توان گفت که بیشترین عملكرد الگوهای ذهنی بهاند. در همین ارتباط می

 های اجتماعی بوده است. پولی ساکنان و ناهنجاری -ناتوانی مالی

 

 فرسوده شهر زنجانهای پیشنهادهای بازآفرینی بافت .8جدل 
 سطح ریسن RPN  های فرسودههای بارز بافتریسن های بازآفرینیترین گزارهمهم

 شهری یكپارچه مدیریت 

 مردمی مشارکت بهبود 

 خاطر تعلق بهبود 

 سازیتجاری و عرضکم معابر ساماندهی

 بناها کنترل و سازوساخت بر نظارت 

 گریگردش توسعه و تاریخی بناهای سازی جذاب 

 درآمد و اشتغال 

 شهری رشد هایسیاست تعقیب 

 محله در گذاریسرمایه

قبولقابل 210 ر زلزلهپذیری در برابآسیب  

قبولقابل 245 دفاعضای بیف -افزایش ناهنجاری اجتماعی  

قبولقابل 210 دفاعفضای بی  

قبولقابل 252 افزایش آلودگی  

قبولقابل 180 خاطرکاهش تعلق  

قبولقابل 294 تضاد کالبدی  

قبولقابل 180 ولی ساکنانپ -ناتوانی مالی  

قبولقابل 180 ضعف  مدیریتی  

 های نگارندگان(منبع: )یافته

 

 گیری نتیجه

های شهر از توسعه و رونق بازمانده ای از مجموعه شهر هستند که در مقایسه با سایر بافتهای فرسوده شهری پهنهبافت

نظر ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی شاهد مشكالت نوظهوری شده است که نتیجۀ چنین است و از

، زوال اقتصادی ها، کاهش منزلت اجتماعی، سرزندگیهای مسكونی، از میان رفتن فعالیتشرایطی متروکه شدن واحد

شده است. ریزی تبدیلحث اساسی مدیریت و برنامهشهری به یكی از مبا فرسوده هایاساس امروزه بافتبوده است. براین

ها صورت گرفته است که متأخرترین و قابل های مداخله زیادی جهت ساماندهی در این بافتدر همین راستا سیاست

ترین آن بازآفرینی بوده است. بازآفرینی شهری ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را در راستای روند توسعه قبول

دهد. بر همین پذیری شهرها موردبررسی قرار میهد  ارتقای کیفیت زندگی شهری و قابلیت زیستهری پایدار و باش

های فرسوده بر سطح شهر، نوع های حاصل از بافتاساس تحقیق حاضر سعی داشته است با بررسی و شناسایی آسیب

حل را مشخص کند. نتایج تحقیق نشان بهترین راه ها را ارزیابی کرده، سپس بر اساس الگوی ذهنی کارشناسانریسن

ها در سطح آن RPNاثر بالقوه شده است، که مقدار  8خطر در قالب  24های فرسوده زنجان باعث داده است که بافت

دانی می -ایها بر اساس مطالعات کتابخانهکیو( بازآفرینی در این بافت)گزاره  25شده است. در همین ارتباط بارز ارزیابی

اند. الگوی ذهنی اول تقسیم بودهاند که بر اساس دیدگاه کارشناسان حوزة بازآفرینی به سه الگوی ذهنی قابلشدهشناسایی

بیشترین تأکید خود را بر مدیریت یكپارچه شهری جهت بازآفرینی داشته است، چراکه مدیریت واحد شهری باعث 

-آورد. درکاری ممانعت به عمل میکاری و موازیگردد و از دوبارهی  میجلوگیری از هدر رفت هزینه، زمان و منابع شهر

کرده و آن را مانع توسعه تلقی کرده است، بر همین اساس ها اشارهکه الگوی ذهنی دوم بر معابر موجود این بافتحالی

داشتن دلیل قرارو همچنین به کردهها اشارهسازی این بافتسازی معابر بر تجاری این گروه ضمن تسهیل فرایند عریض

اند تا ضمن بازآفرینی باعث توانمندسازی مالی کردهها اشارههای گردشگری این بافتها بر جاذبهآثار تاریخی در این بافت

لیل داند که بهاند که اشتغال و درآمد را مدنظر قرار داده و اذعان  داشتهنهایت گروه ذهنی سوم قرار داشتهساکنان گردد. در
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اساس ضروری است در ابتدا اند، براینیكسان بودن بنیۀ اقتصادی ضعیف ساکنان، تمایلی به مداخله و ساماندهی نداشته

خاطر ساکنان، زمینۀ بازآفرینی و سرزندگی گذاری و ایجاد اشتغال و درآمد مهیا گردد تا با ایجاد تعلقبسترهای  سرمایه

 مشارکت شهری، بهبود یكپارچه گزاره؛ مدیریت 9اساس الگوی ذهنی کارشناسان، این نواحی فراهم گردد؛ بنابراین بر 

 سازیبناها، جذاب  کنترل و سازوساخت بر سازی، نظارتتجاری و عرضکم معابر خاطر، ساماندهیتعلق مردمی، بهبود

محله( با  در گذاریشهری، سرمایه رشد هایسیاست درآمد، تعقیب و گردشگری، اشتغال توسعه و تاریخی بناهای

های فرسوده های بافتاند که میزان ریسنشدههای فرسوده شهر زنجان انتخاببیشترین موافقت جهت بازآفرینی بافت

های فرسوده در شهر ترین شیوة بازآفرینی بافتاند. در همین راستا جهت تحقق مطلوبقبول کاهش دادهرا تا حد قابل

 تواند راهگشا باشد؛ ل میزنجان، توجه به پیشنهادهای ذی

 ای فرسوده شهر هسازی معابر بافتتوجه و اهتمام به تعریض و تجاری -
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-یهاظ که سرماگذاری از این لحمنیت سرمایهاد اهای خصوصی و عمومی و ایجگذاری بخشایجاد بسترهای سرمایه -

 اشته باشند. طمینان دد خود اها دچار شن و تردید نشده و از برگشت سرمایه و سوگذاری در این بافتن از سرمایهاگذار

 

 تقدیر و تشکر
 حامی مالی نداشته است.، این مقاله، بنا به اظهار نویسنده مسئول
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