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بازآفرینی شررهری بع عنوان رویدر ی نو  ر بازسررازی و بهسررازی  عوامل مؤثر بر نقش  تحلیلهدف پژوهش حاضررر 

روش پژوهش  ر این مقالع با توجع بع ماهیت و اهداف  اسررت  از منظر  اربران های فرسررو م مر ز شررهر  رمان ررامبافت

شررهر  رمان ام  یمر زبخش تحلیلی اسرت  جامعع آماری پژوهش حاضرر  لیع شرهروندان     -موضرو  از نو  تویریفی  

ساختع گر آوری محقق  نامعهای مور  نیاز بع  مک پرسشمؤلفع مور  سنجش قرار گرفت   ا م 9 ر این پژوهش  باشد می

  ل پایایی ضریب  ست آمدم است مور  بو   ع از فرمول  و ران بع 9۸۳ها شامل نامعتعدا  پرسشو سرس  تحلیل شد   

 برای تجزیع و محاسبع شد  ع ن ان از اعتبار باالی این پرس نامع است  19/0 پرس نامع با استفا م از ضریب آلفای  رونباخ

الط اختعواملی نظیر ایج این پژوهش ن ان  ا   ع ای استفا م شدم است  نتنمونعآماری تی تکهای ها از روشتحلیل  ا م

ازآفرینی  ر ب منظر مر م سرترسی و نفوپپییری  ر حد ضعیفی از  الگوی ترا می توسرعع و  ها، ایرل  و گوناگونی فعالیت

اقدامات الزم برای بازآفرینی فضاهای شهری بع منظور  ارآمد نمو ن  اند شرهری بخش مر زی شرهر  رمان ام تیثیر  اشتع  

 ییر است ناپهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصا ی و  البدی با ظرف زمانی و مدانی فضا ضرورتی اجتنابزمینعهماهنگی میان 

 یابد  آید و حیات مدنی حامعع تداوم میعمل میسان هویت افرا  حفظ شدم و از شیءوارگی آنها جلوگیری بعبدین

  رمان امشهر، بهسازیبازسازی، بازآفرینی شهری،  ها:واژهکلید
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  مقدمه .8

، های شهریزیرساخت ضعفای از قبیل فرسو گی، شرهرهای ایران با معضرالت عدیدم  های بزرگی از  النبخش

های  سررترسرریهای خ ررک و ریر قابل انعهاف، بندیقوارم شررهری و پرا نش ناموزون، منهقع مبو  امنیت، رشررد بی

برای  های زیا ینامناسررب، نفوپپییری پایین و فقدان هویت مدانی  رگیر هسررتند   ر نی نندین  هع گیشررتع تالش 

های توسعع شهری با عناوین مختلف یورت اجرای نرحی مداخالتی و هاپاسر  بع این مسرا ل از نریق تهیع سیاست  

مدون و قابل اعتناء  ر خصرروا انالعات وضررعیت شررهرها  ها علی ررم ایجا  نارنوبیگرفتع اسررت  اما این تالش

بع عنوان آخرین سیاست  9نی شهریرویدر  بازآفری تا نون نتوانسرتع اسرت بع رفک  امل معضالت شهرها  مک نماید   

 ر این زمینع بع  لیل پ توانع  ولتی و عزم  جدیدهای نا ارآمد شهری بع عنوان رویدر ی بافتزمینع معایررسرازی     ر

شرمسری مور  توجع قرار گرفتع اسرت  این رویدر  از این جهت حا ز اهمیت است  ع بع     9910راسر   ولت  ر  هع  

 ند   ر واقک توجع ویژم این رویدر  بع محیهی توجع میهای اقتصرررا ی، اجتماعی و زیسرررتزمران برع جنبرع   نور هم

های تاریخی شهرها یا آور هویت و ری ع تاریخی مر مان سا ن  ر آن می ها اسرت  زیرا بافت های تاریخی شرهر بافت

 اخل  های ملل مختلف را ازتوان سریر تحول تاری  اجتماعی، فرهنگی و پی رفت ای میرو بع عنوان آینعباشرد و از این 

مسررریلع مهم  ر  دامات مؤثر  ر آنهاسرررت آنهرا نظارم  ر   از این جهت حفظ و بازآفرینی این محالت از مهم ترین اق 

باشررد  نارسررایی  ر این ارتباط با این محالت تضررا  و ناهماهنگی ایجا  شرردم بین این محالت با بافت های جدید می

ها عمدتاً  ارای باشرررد این بافتها  ر فرایند توسرررعع شرررهر میهای این محلعها ناشررری از عدم توجع بع ظرفیتبافت

هایی زیا ی هسرتند  ناهمخوانی  البد و فعالیت، وجو  عنایرر ناهمخوان شهری و پایین بو ن   م ردالت و محدو یت 

باشد این  ها میها مانند فضراهای سربز و فرارتی، فرهنگی و پار ینا از م دالت عمدم این بافت  سررانع برخی  اربری 

یک آنها بع های ارگانی بع  اخل بافتها فاقد سرلسرلع مراتب مناسرب  ر شربدع ارتبانی هستند و امدان نفوپپییر    بافت

های ناسازگار و جاپب ترافیک از یک نرف و  فا  و رها شردم و  اربری شرو   وجو  فضراهای بی  سرختی میسرر می  

گیری تعامالت اجتماعی از سروی  یگر موجب اختالل و نابسامانی  ر   مبو  فضراهای عمومی مناسرب جهت شردل   

محیهی از جملع م دل  فک زبالع و فاضالب های زیستشردم اسرت  برخی آلو گی  ها نظام  اربری زمین  ر این بافت

ها شررردم و سررربب خروج تدریجی سررررمایع و فعالیت و جایگزینی  ار ر  براعرا افت  یفیت محیهی  ر این بافت  

ساز  سردونتی با  یفیت بسریار نازل شردم است  مسا ل یا  شدم موجب  اهش اهمیوت و ارزش بافت قدیمی و هویت   

های با توان مالی باال و جایگزینی با های جمعیتی و خروج گرومجاییشرررهرها شررردم اسرررت و هم نین موجب جابع

 هایها بر حوزم رآمد و فاقد ح  تعلق بع مدان شرردم اسررت  همزمان با بروز مسررا ل فوث و تیثیرات آن های  مگروم

ها، بع موضرروعی جدی و محوری  ر شررهرها تبدیل نهای قدیمی و فرسررو م و رفک ناپایداری آمختلف، توجع بع بافت

های پیربط را بع تداپوی سرراماندهی و احیاء این عنایرر و بافت می ور سرروث  ا م  ای  ع سرازمان شردم اسررت بع گونع 

                                                                 
1. Regeneration 
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  رراورز،  و)احمدپور، حبیبی  های زمانی مختلف مهرح نمو م اسررتها را  ر  ورماسررت و لزوم مداخلع  ر این بافت

از نرف  یگر فرسرو گی بافت تاریخی شرهرها ناشی از مسا ل اجتماعی، فقر و محرومیت، نبو  تعلق    ( 4۳، ا 99۸1

، 9912احمدی،  ؛22ا ، 9912، رنجبر و پورجعفر ،یررفدری) باشرردای بع آن میخانر بع بافت و هم نین نگام موزم

محدو ی  هایاقدامی آیینی تنها بع جنبع(  این موضرو  بیانگر این اسرت  ع مرمت و بازآفرینی شهری بع عنوان   ۸4ا 

ن توان با محوریت فرهنگی  ر نظر  اشررت،  ع  ر آگر    بلدع بخ رری از بازآفرینی را مینظیر ابعا   البدی محدو  نمی

های فرهنگی خو  برای پی رربر  اهدافی نظیر جیب گر شررگران و سرررمایع گیاران های تاریخی و توانشررهر از  ارایی

 ( 42، ا  209۳، 2و  وانا 9)هونا ند استفا م می

های بافت فرسرو م محالت مر زی شهر  هدف ایرلی این پژوهش  سرتیابی بع شرناختی واقعی و عمیق از ویژگی   

بو م اسرت  بررسی و شناخت این عوامل باعا خواهد شد تا بتوان  بافت این عوامل بر بازآفرینی این  رمان رام و تیثیر  

تناسررربی منهقی میان بازآفرینی بع عنوان مظروف با  البد بافت برقرار نمو   زیرا  ر یرررورت عدم تناسرررب مور  نظر 

حال با توجع بع موار  فوث  ر این پژوهش ای باعا هدر رفتن امدانات و منابک خواهد شرررد  هرنو  اقردام و مرداخلرع   

  زی شهر  رمان ام تیثیر گیار است؟  این مسیلع مهرح است  ع نع عواملی بر بازآفرینی بافت مر

 هد  ع خال ی آشرردار میان عریررع عمل و نظریع  یدم بررسرری ا بیات بازآفرینی شررهری  ر   ررورها ن رران می 

این موضو  سبب شدم تا  ر  هع اخیر با ورو  مدیران شهری بع موضو  بازآفرینی شهری شاهد شدل گیری  شرو   می

ها موجب شدم تا هرگروم از مدیران و مسؤالن این ناهماهنگی ناهماهنا و گام متضرا  باشیم   مداخالتای از مجموعع

البدی   مداخالتیشررهری  ر ی متفاوت از سررهز بازآفرینی شررهری  اشررتع باشررند، بع نحوی  ع برخی آن را یرررفاً   

عدم ای آن را یرفاً از بعد  ،اجتماعی برای حل م ردالت شهری برشمر م  مداخالتی انسرتع، گروهی آن را  ربر ارندم  

دم ع و مابقی افرا  تفاوت معنا اری با سرایر مفاهیم نز یک بع آن مانند بهسرازی و نوسازی قا ل ن وند   اقتصرا ی  یدم  

اما  ر مجمو  موفقیت  ( ۳۸، ا 9910)لهفی،  اند یگر برای وجع فرهنگی بازآفرینی شرهری اعتبار بی رتری قا ل شدم  

، ۳جوو  9سیو) ر شرهر بع این موضرو  بستگی  ار   ع از نرف  ولت  ر نع سهحی اتفاث بیافتد  بازآفرینی م رار تی   

های عمومی عاملی تعیین  ر واقک توافق بخش  ولتی و خصررویرری  ر تعیین حدو  و ماهیت عریررع ( 21ا  ،2091

ی ر بازآفرینم رار ت بخش  ولتی و خصرویی  ر ام  توان گفت شرو   از این جهت اسرت  ع می   نندم محسروب می 

، 2001، 5)گازی رسرردیک امر مهم اسررت، زیرا تحقق آن برای مقامات محلی با منابک محدو  بسرریار  شرروار بع نظر می 

 (   92ا 

                                                                 
1. Hwang 

2. Hong  

3. Joo 

4. Seo  

5. Guzey 
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، تیمین سرراالنهای آموزش بزرگهایی مانند برنامعها یا نرحای از پروژمهای بازآفرینی شررهری مجموععسرریاسررت

سازی و تعمیر واحدهای مسدونی را تر مانند مقاومهای قدیمیمسدن با سیاستفضراهای سربز اضافی، ا رام تحوالت   

 (   ۳1، ا 209۳، 9ایوان  و 2، بیر ین9)جور ن گر  شامل می

ل ریر قابهدف ایرلی بازآفرینی شرهری بع ویژم بعد از قرن نوز هم فعال  ر ن مجد  منانق و ساختارهای شهری   

(  این رویدر  عمدتاً تفدری ۸9، ا 9912 ؛ عندلیب،251، ا 209۸، 5دوو ایف ۳)مرارتینویک  اسرررتفرا م بو م اسرررت 

، 9912)عزیزی و بهرا،   ندشررو  و از ابعا  مختلف بع مسرریلع شررهر نگام می رونزا برای توسررعع شررهری محسرروب می

لیدی ر های  ها و مقررات اخیر اتحا یع اروپا بع عنوان یک اولویت و یدی از راهب(  این رویدر  بع  لیل تویررریع2ا 

، 4و  ونات 2)ماتیو ها و م ردالت شهرن ینی  ر هزارم سوم  رآمدم است حدمروایی شرهری  ر پاسرخگویی بع نالش  

های تجدید حیات شهری، های بازآفرینی شهری و برنامع ر واقک هدف اسراسری از اجرای سریاست    ( 91۳، ا 2092

ها، توسررعع و بهبو  سررازی سرراختمان سررازی و مقاومایمنها از نریق گامارتقاء شرررایط  یفی زندگی  ر سرردونت 

های شررغلی،تحدیم روابط های شررهری، تیمین خدمات شررهری مور  نیاز، آموزش سررا نان، ایجا  فریررتزیرسرراخت

ی مر م امتنو  بخش سریاسرت گر شرگری با بازآفرینی شهری، تقویت نها های مدیریت محلی و  فاتر خدمات محلع   

؛ 9۸، ا 9919 )حبیبی و مقصررو ی، وسرراز اسررتهای  یفی سرراختویج قواعد و  سررتورالعملنها ، الگوسررازی و تر

 ( ۸0، ا 2091، 1و برامول ۸؛  یم 21۸، ا 9919آبا ی و مؤید فر، زنگی

ترین مهم  آیدمیمعایرر  ر حوزم مرمت و حفاظت شرهری بع شرمار     هایبازآفرینی یدی از تیثیرگیارترین رویدر 

باالی این تفدر  ر لحاظ نمو ن ابعا  متنوعی از واقعیت شرررهر اسرررت  بع عبارتی این رویدر  هم بع   لیل این امر، توان

و مدیریتی را  ر قالب اتخاپ نگرشی جامک و  ل   هد و هم سراختارهای اجتماعی سراختارهای  البدی توجع ن ران می  

گر اثرگیاری بازآفرینی این اسررت  ع  لیل  ی ( 9)شرردل  هدرا مور  توجع قرار میهای پی ررین نگر بر خالف نگرش

 (   909، ا 9919)لهفی،  این رویدر   ر  و سهز  الن راهبر ی و اجرایی بع نور  ارآمد شناختع شدم است

                                                                 
1. Jordan 

2. Birkin 

3. Evans 

4. Martinovic 

5. Ifko 

6. Mateo 

7. Cunat  

8. Kim 

9. Bram well 
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 )از بازسازی تا بازآفرینی شهری( های ناکارآمدها و محلههای مواجهه با محدوده. سیرتکاملی سیاست8شکل

 (99، ا 9914ساختمان و شر ت بازآفرینی شهری ایران،   فتر مقررات ملی و  نترل)میخی: 

 

پور مهر، حسناست)معتمدی رشد هوشمندانع و پایدار توسعع بع  سرتیابی  عوامل ترینمهم از یدی بازآفرینی شرهری 

زیرا  ( 550، ا 9915، فر احمدی و موحد ،م دینی ؛ 92، ا 9910نیا،  نیک و پور اوو  ؛90، ا 9919 ،رضرایی  و

سررازی، نوسررازی و توسررعع رویدر های مرمت و بهسررازی شررهری  ر سرریر تحول و تدامل خو  از بازسررازی، باززندم

های مجرد  برع برازآفرینی شرررهری تدامل پیدا نمو م و  ر این رام ضرررمن گیر از مالحظات یررررفاً  البدی بع حوزم   

؛ بع نقل از  45، ا 99۸1،   ررراورزو ی ، حبیب)پوراحمد اجتمراعی، اقتصرررا ی، فرهنگی و هنری نیز توجع نمو م اند 

های  هد  ع بازآفرینی بایسررتی نع تنها  ر زمینعنتایج تحقیقات ن رران می ( ۳، ا 9912 الوند، نیا و زا م، حمیدیسررجا 

های مختلف و اهداف متنو ، تعامل میان پینفعان  ر مختلفی مور  توجع قرار گیر ، بلدع بع  لیل عال ق متضرررا ، ارزش

، 4 واگلیا و 2، بونار و5، اوپیو۳؛ بوترو 9۸9، ا 2091، 9ژو و 2، هوانرا 9)لیو انتخراب راهبر هرا را نیز لحراظ نمرایرد     

 ( 5۸5، ا 2091

                                                                 
1. Lio 

2. Huang 

3. Zhu 

4. Bottero 

5. Oppio 

6. Bonardo 

7. Quaglia 
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اش مبنی بر لزوم انجام اقدامات،  ر تعیین )یا توانمندسررازی(  ع با وجو  اشررارم  سررازینور فراتر از باززندمهمین

 خیص های محلی مبتنی بر مدان برای ترسد استفا م از شبدعبع نظر می ،ماندن مییک روش برای  سرتیابی بع آن ناتوا 

 (   919، ا 2091، 9سرانو استرا ا و 2، گارسیا مایر9)مارتی ها  ر شهرهای معایر تدامل یافتع استری ع پدیدم

فرایند نوسررازی و تجدید حیات شررهری  ر لندن، ن ررانگر توجع همزمان بع فرایند توانمند سررازی  بع همان نحو  ع

 –مر م و هم نین خلق مدان اسرت  ع از رام نراحی فرایندهای معین قانونی، سریاسری، سازمانی و مداخالت  البدی    

 و 5، لیز۳)ایمریک افتدفاث میفضررایی بع وسرریلع  ولتی قدرتمند و هم نین شرربدع ها و نها های م ررتره بین آنها ات   

   ( 92، ا 9910، 2را و

و مهالعع تهبیقی بسترهای بازآفرینی  های شهریآوری شرواهد بع  سرت آمدم از تاری  تحوالت و سیاست  با جمک 

نظری و عملی آن ع  ع ما  ، امدان شرناخت مراحل توسعع شرهری  ر   رورهای مختلف نظیر بریتانیا، فرانسرع و آلمان   

   ( 92، ا  2099، 1بو استینگاوس و ۸، ساید 4) وچ شو میسر می نامیم،ازآفرینی شهری میا نون ب

ا  رقابتی، تری هم ون اقتصسرازی منانق مترو ع نیسرت، بلدع با مباحا گسرتر م   این رویدر  تنها بع  نبال باززندم

 (955، ا 2091 ،همدارانو  99رویجسررربروه ؛925، ا 2091، 90)نورینا  یفیرت زنردگی، حمرل و نقل عمومی   

  نند، سرو ار  ار   رویدر  بازآفرینی با نگام بع هویت تاریخیمحالت فقیرن رین زندگی می ویژم برای افرا ی  ع  ر بع

شررهر بع  نبال احیاء بافت قدیم و بازگر اندن حیات اجتماعی و رونق اقتصررا ی با توجع بع شرررایط و نیازهای امروزین 

   ( 20، ا 9910موسوی،  ومی آبا ی، رال)زنگی است

 مجموعع اقداماتی بع حل مسا ل شهری از نریقو یدسارنع بع یرورت سریاسرتی جامک     بنابراین بازآفرینی شرهری 

ع  ای ، برع نوری  ع بهبو   ا می  ر شررررایط اقتصرررا ی،  البدی، اجتماعی و زیسرررت محیهی ناحیع شرررو میمنجر 

 (.  99۳، ا 9915 برنجی، سید و حبیبی؛ 94، ا 9919، 99سایکو  92)رابرتز  ند ستخوش تغییر شدم، را فراهم می
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های بازآفرینی شررهری مبتنی بر فرهنا بع عامل ارتقاء رشررد اقتصررا ی شررهرهای    اسررتراتژی  ر نند  هع اخیر

،  2091 ،9وانا و 2، لی9)نیو یافتع بع ویژم اروپا، ایاالت متحدم، ژاپن و سرنگاپور تبدیل شردم است    رورهای توسرعع  

 ( 42، ا 2091، ۸گاجیکو  4،  ر ل ج 2ندوسین ؛9۳، ا 2092، 5مانو و ۳؛  ونت 9ا 

  متدلوژی  .2

 روش تحقیق .8 .2

روش پژوهش  ر مقالع حاضرررر با توجع بع اهداف یا مبنای تحقیق از نو   اربر ی و از نظر ماهیت یا روش از نو  

است   آوری شدماسنا ی و پیمای ی )میدانی( انالعات مور  نیاز جمک ر این تحقیق بع   و روش باشرد   تویریفی می 

ای و اسرنا ی ضرمن استفا م از اسنا  و مداره سازمانی و مراجک و منابک آماری و ریرآماری مرتبط با    ر روش  تابخانع

وه ی، پژ یهای علمها، مقالعبازآفرینی شرهری و بهسرازی و نوسرازی بافت فرسرو م، جسرتجوی اینترنتی  ر سرایت      

حقیق و سوابق     مبانی نظری ت های مرتبط با موضرو  تحقیق، ترجمع متون انگلیسری، استفا م از  تب مرتبط و  نامعپایان

 اند  شیومتحقیقات پی رین اسرتخراج شردم اسرت  جامعع آماری این تحقیق سا نین محالت مر زی شهر  رمان ام بو م    

هت تعیین باشد  جگیری احتمالی سا م از نو  منظم یا سیستماتیک مینمونعگیری  ر مور  متقاضریان بع یرورت   نمونع

 ر روش  نفر بع  سررت آمد  9۸۳گیری  و ران اسررتفا م شررد، بر این اسرراس حجم نمونع  حجم نمونع از فرمول نمونع

های  ا م سس  سؤال است  91رس نامع حاوی محقق سراختع گر آوری شد  این پ  ها بع  مک پرسر رنامع  میدانی،  ا م

 های پژوهش  ر یکآوری شردم تحلیل و پر ازش شردم و بع سرؤاالت تحقیق پاسر   ا م شد   ر مرحلع بعد یافتع    گر 

  ارهای ممدن و الزم شرردم اسررتگیری و ارا ع راهدبندی و نتیجعنارنوب منظم و مرتبط تنظیم شرردم و اقدام بع جمک

وایی یرروری اسررتفا م شرردم اسررت   ع این مرحلع با قضرراوت     ر این تحقیق برای سررنجش روایی ابزار تحقیق از ر

های تحقیق جهت م خص  ر ن این  ع سؤاالت از نظر محتوایی و یوری متخصرصان )اساتید  ان گام(  ربارم سؤال 

تفا م از پرس نامع با اس  ل پایایی ضریب باشرد، اسرتفا م شدم است   های پژوهش میتا نع میزانی معرف محتوا و هدف

 ر روش تحلیلی )تجزیع و  محاسربع شرد  ع ن ران از اعتبار باالی این پرسر رنامع است       19/0 آلفای  رونباخضرریب  

SPSSافزار های میدانی با اسررتفا م از نرمتحلیل آماری( بع اسررتنباط نتایج و تحلیل انالعات حایررل از بر اشررت
بهرم   

 گرفتع شد 
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 مطالعه مورد محدوده. 2. 2

 قیقع نول  4  رجع و ۳4 قیقع عرض شمالی و 91 رجع و  9۳ شرقی استان  رمان ام، بین نیمع  رمان رام  ر  شرهر 

این شرهر  ارای جایگام نسربتاً باالیی  ر نظام سرلسلع مراتب شهری     هار گرینویچ  قرارگرفتع اسرت  النشررقی از نصرف  

خور ای  رو  ونک حا ز رتبعشررهر بزرگ  9000و بع عنوان نهمین شررهر بزرگ ایران  ر میان بیش از  باشرردایران می

 ( 9915)مر ز آمار ایران، باشدنفر می 1۳52۸5توجع است  بر اساس آخرین انالعات این شهر  ارای جمعیتی حدو  

 هد بافت مر زی شررهر  رمان ررام بع م ابع قلب تسندم شررهر  ع مر ز فرماندهی اقتصررا ی و اجتماعی را ت رردیل می

 (2)شدل  ای است ارای اهمیت فوث العا م

 

 
 . نقشه موقعیت بافت فرسوده مرکزی در شهر کرمانشاه2شکل 

 

های فرا سررت بافت مر زی شررهر  رمان ررام از نرح اند های ایررلی شررهر واقک شرردم ر این بخش بازار و خیابان

توان بع  و نرح تجدید نظر نرح جامک شرهر  رمان ررام و نرح بهسررازی و نوسرازی بافت مر زی شررهر  رمان ررام   می

یری گها تعیین شردم است   لیل این امر بهرم اشرارم نمو   نارنوب محدو م بافت مر زی بر اسراس تعاریف این نرح  

نرح تجدید نظر جامک  های عینی  ر آنهاسرررت هرا و مهابقت  ا ن نتایج این پژوهش با واقعیت هرای این نرح از  ا م

یش تهیع شدم است   ر این نرح بافت مر زی بع توسرط مهندسرین م اور نرح و آما   99۸۳شرهر  رمان رام  ر سرال    

نرح بهسازی و نوسازی بافت قدیم مر ز  رمان ام   عنوان یک محدو م مسرتقل بع لحاظ مهالعاتی معرفی شردم اسرت   
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نیز ارتباط مسررتقیمی با وضررعیت این محدو م  ار   این نرح با هدف مداخلع  ر این بافت بع منظور ارتقای وضررعیت  

توسط مهندسین م اور تدبیر شهر  99۸۸بهبو  وضرعیت اقتصا ی و اجتماعی سا نین بافت  ر سال  سریمای  البدی و  

  انش تهیع شدم است   

 ع با پی نها  شهر اری  بو م اسرت هدتار  9050محدو م اولیع شرناسرایی شردم بافت فرسرو م  ر شرهر  رمان رام       

ع هدتار افزایش یافت 992۸، محدو م نهایی بع 5ما م  هدتار بع محدو م و تییید  میسرریون 4۸ رمان ررام مبنی بر افزایش 

 رید  2/9هدتار تنها  920بافت مر زی شرهر  رمان ام بع عنوان بخ ی از این بافت فرسو م با مساحتی حدو    ،اسرت 

 از شرهر  رمان رام را اشرغال  ر م اسرت  اما با این وجو  بع لحاظ اقتصا ی و اجتماعی  ارای ارزش بسیار باالیی است    

 ( 9شدل )

 

 
 . تصویر بافت مرکزی در شهر کرمانشاه9شکل 
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 هایافته .9

 های فرسوده مرکز شهر کرمانشاهبازآفرینی بافت برعوامل مؤثر نقش .8 .9

با توجع بع نقش اسرراسرری معیارهای  یفی  ر ارتقای فضرراهای شررهری و اتدای بازآفرینی شررهری بع ایررول و     

 ع  ر  هاییگر   بع تحلیل نقش آن  سررتع از ویژگیبرنامع ریزی و نراحی شرهری  ر این تحقیق سرعی می  راهبر های 

 خلق مرا ز شهری سرزندم  خیل هستند پر اختع شو    

 هااختالط و گوناگونی فعالیت .2 .9 

ها عالیتآن نع تنها فاسرررت  اختالط  یفیتی اسرررت  ع  ر ها اولین معیرار مور  تحلیل، اختالط و گوناگونی فعالیت 

هری مؤثر شرر بازآفرینی فضرراهایهای موجو   ر آن تا حد زیا ی  ر بلدع وضررعیت فیزیدی ابنیع نیز بع لحاظ تفاوت

ی و بع عنوان ایل فضاهای شهری  ار و سراز  ر   افزایش تقاضرا برای سراخت  نقش  لیدی  ر ها تنو   اربریاسرت   

های متعد ی از شررو   این عامل باعا جیب گروم رمان ررام شررناختع می  ترین عامل تحره  ر بازآفرینی مر ز شررهر

لی رو عامهای اجتماعی  ر فضای شهری موجب افزایش بهای زمین شدم و از اینسرمایع انباشتشرهر شردم و بع  لیل   

ا نرخ با هتنو  سنی ساختمانشدم است  های اقتصرا ی و بازآفرینی فضراهای شهری   گیاریثانویع برای جیب سررمایع 

ها و نیف وسیعی از فعالیت  تیثیرات زیا ی  اشتع است  رمان رام  ها  ر مر ز شرهر فعالیت ر رونق های متفاوت اجارم

فقدان اختالط مناسررب  ر حوزم اما تبدیل نمو م اسررت  از هیاهو  پرمر ز آن را بع محیهی این  ر های گوناگون  اربری

ر گیاری توسط بخش خصویی  سرمایع  فکیدی از عوامل شربانع و فرهنگی   هایهای ایرلی بع ویژم  اربری  اربری

این مسیلع با اهمیتی است  ع انگیزم سرمایع گیاران و آبا گران برای ورو  بع  بازآفرینی شرهری این بخش از شهر است  

نتایج حایررل از نظرات  لی مصرراحبع شرروندگان  ها اسررت حوزم بازآفرینی شررهری وجو  حداقلی از اختالط  اربری

زیرا با  ،منجر بع تقویت این فرضریع شرد  ع بخش خصویی تمایلی بع سرمایع گیاری برای توسعع بافت مر زی ندار   

های الزم  ر حوزم تسهیالت و نها ی از سوی  ولت  ر سالهای وجو  فراهم شردن بسرترهای مناسرب و زیرسراخت    

شو   با وجو  ایالحاتی  ع  ر ساختار نظام ینی شرهری ن رمگیری  ر سرهز منهقع  یدم نمی   های بازآفرفعالیتاخیر 

ر آن   و های اخیر اتفاث افتا م استا اری و برنامع ریزی شرهری  رمان رام با ایجا  سرازمان بازآفرینی شرهری  ر سال    

ن ام برای اعمال برنامع ریزی های های همدار  ر توسرعع شهر  رما ها و  یگر سرازمان ری بع شرهر اری تاختیارات بی ر 

اقدامات وسریعی از سروی بخش خصویی  یدم   ، اما تفویض شردم اسرت  های بازآفرینی شرهری   الزم  ر اجرای برنامع

های پرا ندم بازآفرینی  ر بافت مر زی شهر  رمان ام با وجو  محیا بو ن ن ردم اسرت   لیل عمدم عدم موفقیت فعالیت  

گونع  ع باشرررد  همانبازآفرینی شرررهری میهای عدم توجع بع همع جنبع ،از حوزم هاهرای مسررراعرد  ر برخی   زمینرع 

 نند، هم نظریات م رررابهی  ر این زمینع بیان می (،99۸1) پوراحمد (،991۳) حبیبیبع نقل از   و انگعو  الجنرابیان علی

 های بازآفرینی شررهری  ر  نار همدیگر اسررت  زیرا بیتوفیق  ر بازآفرینی شررهری مسررتلزم  رنظرگرفتن تمامی بخش
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دن فضا و سرربب انتزاعی شها اعم از فرهنا مبنا بو ن، اقتصرا  مبنا بو ن یا اجتما  مبنا بو ن  توجهی بع هر یک از جنبع

   شو    ها از فضای شهری میانگی انسانبیگ

 الگوی تراکمی توسعه  .9 .9

 هد ین ان متحقیق حاضر های افتعباشد  یف رر گی  ر مرا ز شرهری عاملی مؤثر  ر پایداری فضراهای شهری می   

ابران عها  ر حد خیلی زیا ی  ر تداوم حضور  ع پیوسرتگی  البدی فضرایی و عدم وجو  فوایل خالی میان ساختمان  

رمان ام مر ز شهر  ساختار فضایی  های شرهروندان مر ز شرهر  رمان رام مؤثر بو م است    پیا م و افزایش رونق فعالیت

ب قرار  ر وضررعیتی نامناسرر  های جاپب آن از نظر  یفیت تداوم تقریباًبع  لیل وجو  فوایررل ریر منهقی میان  اربری

یر هایی نظشرررو   عدم توجع بع زیرسررراختو  زیا ی با  اهش روبرو می ار  و  ر نتیجرع فعرالیت عابرین پیا م تا حد  

و ممنوعیت پاره اتومبیل  ر خهوط  ها  ر مر ز شررهر از یک نرف و ضررعف سرریسررتم حمل و نقل عمومی پار ینا

مر ز شررهر  ینیبازآفر وثیثیرات منفی بر ها بع فعالیت پیا م روی شرردم اسررت ماها باعا عدم رربت پیتوقف  نار خیابان

  اشتع است   

الگوهای متیخر مانند  ، هد  ع برخالف الگوهای متداول سرررنتی  لرن  پرینگراهی بع تجارب جهانی ن ررران می 

ق ها از نریالگوهای واحد همسرررایگی نو و الگوی پدسرررترین پا ت برای  اهش فوایرررل پیا م روی و رونق فعالیت

 نترل نراحی شررهری و بهرم گیری از اسررتاندارهای  امالً م ررخص   ها و ارا ع ضرروابطافزایش ترا م، اختالط  اربری

مرتبط با مؤلفع متغیر  نهار هد  ع از میان ن ررران می حاضرررر های تحقیقیافتعاند  اقدامات شرررایان توجهی انجام  ا م

  اشررتع است  یهای جدید بلند مرتبع و مترا م ارتباط معنا اری با بازآفرینی شررهرمتغیر توسرعع توسرعع،   یترا مالگوی 

تصررا  رقابتی، تری نظیر اقهای گسررتر مسررازی منانق مترو ع نبو م، بلدع با مقولعاین رویدر  تنها بع  نبال باززندمیعنی 

ن ان  ا   نتایج این تحقیق  یفیت زندگی، حمل و نقل عمومی بع ویژم برای سرا نین محالت فقیرن رین سررو ار  ار     

حیات  و بازگر اندن یبافت قدیم تجدید حیات  ر سررازمان  البدی از نریقشررهر  تاریخیمدانی و بع هویت   ع توجع

 موجو  با بازآفرینی شهری رابهع معنا اری  ار    اجتماعی و رونق اقتصا ی با توجع بع شرایط 

معنا اری باشررد و می 05/0 متر از  متغیرهاتوان گفت سررهز معنا اری برای تمامی های تحقیق میبا توجع بع یافتع

ون هایی هم ها  متر از حد متوسرررط اسرررت  بدین معنا  ع فعالیتشرررو   هم نین میانگین تمامی گویعها تییید میآن

های جدید و بلند مرتبع، فضرراهای باز عمومی و توسررعع  رون افزا  ر حد های تاریخی، توسررععحفاظت از سرراختمان

  واقک شدم است  رمان ام مور  توجعضعیفی  ر بازآفرینی مر ز شهر 
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  فضاهادسترسی و نفوذپذیری  .0 .9

جان و افزایش تعامل مر م با تی ید بر توسرررعع منانق شرررهری حمل و نقل مبنا بع منظور  اهش اشررراعع منانق بی

، ۳، زاینا9،  یوید ماژور2، پتروسیلی9)فورالن  ها  ارای اهمیتی اسراسی است  سرترسری پییری و نفوپپییری این بافت  

 مرتبط با مؤلفع متغیر ه ررت هد  ع از میان تحقیق ن ران می این های یافتع ( 921، ا 2091، 2، یررالز5زاینا، ال سرعید 

خیلی زیا ی  و حد تاها روهای عریض و امدانات رفاهی و ایمنی موجو   ر آن سررترسرری و نفوپپییری، وجو  پیا م 

ر  مترین تیثیر   های ریرفعال وسلبو وجو  جدارم شردم است ثر واقک ؤها  ر مر ز شرهر  رمان رام م   ر رونق فعالیت

برای خلق فضاهای عمومی جدید و یا احیاء و بازآفرینی های فعال بع ویژم زمانی  ع لبع بازآفرینی شرهری  اشرتع است   

 فضاهای شهری موجو  ایجا  شوند  ارای اهمیت زیا ی هستند   

و مدیران شررهری امروزم از آن  نراحی شررهری را نیز بع عهدم  ارندها  ار ر های  یگری نظیر نارنوب پیا م رام

ای یلع ر واقک مسیرهای پیا م وس نند  بع عنوان ابزاری  اربر ی برای هدایت توسرعع شرهر و ارتقای محیهی استفا م می  

مهمئن برای حفاظت بناهای تاریخی و بازآفرینی فضرراهای شررهری هسررتند  نتایج این تحقیق ن رران  ا   ع ارتبانی    

رام ها با حفاظت و بازآفرینی فضرراهای شررهری وجو   ار   این ارتباط  و سررویع بو م و   معنا ار میان گسررترش پیا م

ها و رعایت مقیاس انسرررانی  ر جزییات نراحی فضررراها، هماهنگی  ر جدارم خیابان های ارتبانی،شررربدعالگوهرای  

 روی تیثیرات مهمی برجای گیاشتع است   ها بر  یفیت مسیرهای پیا مجدارم

های  وتام مدت حاشرریع خیابان  ع مجهز بع پار وتر باشررد،  ر حد خیلی زیا ی توانسررتع اند زمینع  وجو  پار ینا

ایی  ع ههای شررهری  ر مر ز شررهر  رمان ررام فراهم نماید  هم نین تغییر و تبدیل مدانونق فعالیترا برای رمناسرربی 

ها  ر حد خیلی زیا ی ها و موزمخانعهای جاپب مانند قهومها  ر حال حاضرر منسروخ شدم است بع  اربری  فعالیت آن

موفقیت این اقدامات تا حدو  شدم است    ر مر ز شهر  رمان امو بازآفرینی فضراهای شرهری    هاموجب رونق فعالیت

های عمومی و جلوگیری از تسرلط نیرویی خاا مانند عریع  ولتی یا خصویی  خیلی زیا ی منوط بع تقویت عریرع 

ها  ر حد بسیار زیا ی نماها و مجسمعآبها، ها، گل جایها، گلدانبخش م ل بار عوجو  عنایرر زیبایی بو م اسرت   

های ریرفعال و ممتد قهعات بزرگ  ع ر ز شررهر  رمان ررام مؤثر هسررتند  عالوم بر آن جدارم   ر بازآفرینی شررهری م

زیا ی باعا  اهش جیابیت محیط شررهری  ر مر ز شررهر  تا حدو  شرروند های ایررلی باز میمسررتقیماً رو بع خیابان

    اندشدم رمان ام 

ی خیابانی ها هد  ع  افعها ن ان می ارند  یافتعهای بین بلو ی  ر حد متوسرهی  ر بازآفرینی شرهری نقش   خیابان

فر  و جیاب  ر حد خیلی زیا ی  ر افزایش شررخصرریت فضررایی و سرررزندگی   بع روها با  نراحی منحصررر ر پیا م

                                                                 
1. Furlans 

2. Petruccioli 

3. David Major 

4. Zaina 

5. Al Saeed 

6. Saleh 
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ها و سدوها  ر حد خیلی فضراهای شرهری مر ز شرهر  رمان رام مؤثر هسرتند  اسرتفا م از مبلمان شهری م ل نیمدت      

توان ق میهای تحقی  با توجع بع یافتعاندبو مهای شرهری و سررزندگی مر ز شهر  رمان ام مؤثر   لیتزیا ی  ر رونق فعا

 یبدین معن  شو  ها تییید میباشرد و معنا اری آن می 05/0مور  نظر  متر از  متغیر ه رت گفت سرهز معنا اری برای  

ع بع های قدیمی، توجمدت، تغییر  اربری مدانهای  وتامروهای عریض، پار یناپیا م وجو هایی هم ون  رع فعالیت 

 اتهای خیابانی و مبلمان شرررهری های بین بلو ی،  افعهای ریرفعال و ممتد، وجو  خیابانبخش، جدارمعنایرررر زیبایی

                    اندتیثیر  اشتع ر بازآفرینی مر ز شهر  رمان ام  زیا ی و حد

باشرررد و می 05/0ها  متر از  هد  ع سرررهز معنا اری برای تمامی گویعمیهای تحقیق ن ررران برع نور  لی یافتع 

توان گفت ها  متر از حد متوسرررط سرررع اسرررت  بنابراین میشرررو   هم نین میانگین گویعهرا تییید می معنرا اری آن 

ام ضعیف  رمان های فرسرو م مر ز شرهر   های مرتبط با بازآفرینی شرهری بع منظور نوسرازی و بازسرازی بافت   فعالیت

های فرسررو م مر ز شررهر های بازآفرینی شررهری  ر نوسررازی و بازسررازی بافتترین ضررعف فعالیتبو م اسررت  مهم

 (    2)جدول  توان بع فراهم نبو ن زمینع مناسب برای م ار ت بی تر شهروندان  انست رمان ام را می
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 (9۳00های پژوهش، میخی: )یافتع

 

 هد  ع اختالط و گوناگونی بر بازآفرینی بخش مر زی شررهر  رمان ررام ن رران می   های مؤثرمقایسررع شرراخص 

یثیر بو م رسی و نفوپپییری نیز  ارای  مترین میزان تت سو  ها بی رترین میزان تیثیرگیاری بر آن را  اشرتع اسرت   فعالیت

 ( ۳)شدل  است

 

 
 های مؤثر بر بازآفرینی مرکز شهر کرمانشاهمقایسه شاخص. 0شکل 

 . بحث 0

ع مور  ، تمامی متغیرها  ر سررع مؤلفهافعالیت اختالط و گوناگونی هد  ع بع اسررت نای ن رران مینتایج تحقیق حاضررر

بررسرری  ارای میانگینی  متر از حد نرمال بو م اسررت  این امر ن رران  هندم این واقعیت اسررت  ع عوامل تیثیرگیار  ر  

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

اختالط و گوناگونی فعالیتها الگوی ترا می توسعع  سترسی و نفوپ پییری

2.75

2.57

2.38
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ینی بازآفر ،اخالت متعد   ر حوزم نوسررازی و بهسررازی این بافتبازآفرینی بخش مر زی شررهر  رمان ررام با وجو  مد

 این فضاها فایلع زیا ی تا حد مور  انتظار  ار    

فقدان رویدر ی منسررجم  ع پیوندی محدم و  هد  ع های علمی ن رران میمقایسررع نتایج تحقیق حاضررر با یافتع 

ای از مداخالت ناهماهنا شدل گیری مجموععسربب   ،آشردار میان حوزم عمل و نظر  ر بحا بازآفرینی ایجا  نماید 

مدیران و مسؤالن شهری  ر ی متفاوت ها موجب شدم تا و سوء بر اشتها این ناهماهنگی ،شردم اسرت  و گام متضرا   

د ایندع نو  بازآفرینی ماهیتی  البدی، اجتماعی اقتصا ی یا فرهنگی  اشتع باشاز سرهز بازآفرینی شرهری  اشرتع باشند،    

یق ، از این جهت نتایج این تحقر بسریاری از مداخالت م رخص ن دم و بع سالیق متفاوت مدیران بستگی  ار   هنوز  

 مهابقت  ار     ،(9910) های لهفیبا یافتع

 شرررو  های  لیدی بازآفرینی شرررهری محسررروب میروی و تعامل اجتماعی از جنبعوجو  رابهرع م بت میان پیا م 

روی و توان  ند؛ رابهع مسرررتقیمی میان حر ت پیا م(، این موضرررو  را تییید می9912) همانهور  ع مهالعات جیدوبز

یق های این تحقاما یافتع بالقوم آن برای ارتقای م ررار ت و افزایش ح  تعلق مدانی  ر فضرراهای شررهری وجو   ار  

 اقدامات عمدتاً بع یورت ع های  سترسی و نفوپپییری مانند شراخص  های بازآفرینیآن  سرتع از حوزم ن ران  ا   ع  

نقش  متری  ر بازآفرینی فضرراهای شررهری  اشررتع  ،ای بو م و نقش م ررار ت مر م  ر آن نا یدم گرفتع شرردممداخلع

م ار ت و همراهی بخش  ولتی و خصویی  ر امر بازآفرینی یک امر حیاتی توان نتیجع گرفت  ع از اینرو میاسرت،  

های بازآفرینی را ندارند و این ها و پروژمو بخش امدان محقق نمو ن نرحمقامات محلی بدون همراهی این   واسررت 

 همسو است  (،2001) های گازینتیجع با یافتع

یثیر  ر ها بی ترین تنتایج تحقیق حاضرر ن ران  ا   ع از سرع شراخص مور  بررسری، اختالط و گوناگونی فعالیت     

 عیان وهای مهییافتع نتایج حاضرمان رام  اشرتع اسرت     بازآفرینی فضراهای شرهری  ر بافت مر زی فرسرو م شرهر  ر    

 ر تحقیق ارزیابی اختالط  اربری  ر سررهز معابر شررهری  ر محلع ولیعصررر تهران را مور  تییید قرار (، 9911) آزمو م

ها  ر بازآفرینی فضراهای شهری   هندم اهمیت ویژم شراخص اختالط و گوناگونی فعالیت این موضرو  ن ران    هد می

    توضیز  ا م شدم است (،9919) بنتلی و همداران این شاخص بع وسیلعاهمیت است، 

  گیرینتیجه. 9

هر شررر یمر زبخش های فرسررو م  بازآفرینی شررهری بافت  عوامل مؤثر بر نقش تحلیلپژوهش حاضررر با هدف  

هری بع عنوان بازآفرینی شبا توجع بع مهالعات تجربی یرورت گرفتع  ر ارتباط با   انجام شرد    اربراناز منظر  رمان رام  

رویدر ی توانمند  ر عریررع نوسررازی و بهسررازی شررهری  ر ایران و جهان، این پژوهش  ر قالب موضررو  بررسرری  

ینی رویدر های پیش از بازآفرمر زی شررهر  رمان ررام یررورت گرفت   عوامل تیثیرگیار بر بازآفرینی شررهری  ر بخش

ریخی ای بع میراث تای بازسازی مبتنی بر اقتدارگرایی و نگام موزمهاشرهری بع  الیل مختلف از جملع اعمال سریاسرت   

فضرراهای شررهری تی ید های  البدی های جامک شررهری  ع بع یررورت ویژم رالباً بر جنبعشررهر  ر نارنوب تهیع نرح
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ع  ر ی  هایهای نا ارآمد شررهری را بع نور  امل برنرف نمایند  پروژمهای موجو   ر بافت اشررتند، نتوانسررتند نالش

شررد بع  لیل عدم م ررار ت مر م  ر تهیع و اجرای آنها ها تعریف میپیل این رویدر ها برای حل م رردالت این بافت

های نا ارآمد برگر انند و ارلب با نارضررایتی سررا نین مواجع شرردند و از همین رو نتوانسررتند حیات شررهری را بع بافت

 پدیدار گ ت  91۸0 هع ری  ر ضرورت تغییر  ر رویدر ها بع سمت بازآفرینی شه

 ر بافت مر زی شررهر  رمان ررام آن ع تا نون اتفاث افتا م اسررت، مداخالتی بو م اسررت  ع توسررط بخش  ولتی و  

م عموماَ تحت مدیریت  ولت انجاتوسعع بافت مر زی شهر  رمان ام  خصرویی بدون هماهنگی یورت گرفتع است  

  لیل بع همین ندار    هندمشتابمحور اعتقا ی بع نقش بخش خصرویری بع عنوان یک    -می پییر   این الگوی  ولت

 ماهیتی آمرانع از سوی  ولت و های عمومی منجر شو ایندع نتوانسرتع است بع خلق عریع  سربب مداخالت بع نو  این 

 ر بازآفرینی فضاهای شهری بع معنای بع وجو  آمدن  بر این اساستع است و تزیینی از سروی بخش خصرویری  اشر    

 وانی ندار  خرفتارها و هنجارهای معایر هم بع لحاظ نسلی جدید از عنایر  البدی

 اییههای بهسرازی و نوسرازی بافت فرسرو م شهر  رمان ام بع آن توجع شو  شامل پی نها    نداتی  ع باید  ر پروژم

 ت:  بع یورت زیر اس

    ایجا  و تقویت ح  مدانی  ر منانق نوسازی شدم 

 گیاری  ر بافت فرسو م  های مالی جیاب برای جیب م ار ت پینفعان  ر سرمایعارا ع م وث 

 ها، جمعیت و مراجعین بع بافت  ایجا  بانک انالعاتی از تمامی اجزاء و عنایر بافت اعم از ساختمان 

 های متوسررط مر م و جلوگیری از فراموش شرردن نقش آنها  ر  تقویت سررازو ارهای حمایتگر از گروم

 بازآفرینی بافت 

 نامهکتاب
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  ۸5 -12(، ۳4-۳۸)۳، هفت شهر ن ریع  ارتقاء آن نمونة مور ی: محلة شیوا، تهران
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