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  ٠٧/٠٩/١٣٩٦تاريخ پذيرش:     ٠٤/٠٤/١٣٩٦تاريخ دريافت: 

  چكيده
 يهابافت ينيو بازآفر يفيارتقاء ك يبرا يمتعدد يهاو برنامه هاياستس ير،اخ يهاسال يدر ط

طور عام و به يدر توسعه شهر يننو هايياستاز س يكيشده است. به اجرا گذاشته  ينابسامان شهر
توسعه  ركمح يهاو پروژهاقدامات  يريكارگطور خاص، بهبه ينابسامان شهر يهابافت ينيدر بازآفر

عنوان قلب شهر قم به  يخيها است. بافت تاربافت ينتحول در ا يندفرا يلو تسه يعبا هدف تسر
 يدر سطح استان و حت يخيو تار يفرهنگ ي،كالبد يهاارزش ترينيغن يرندهشهر در برگ ينتپنده ا

 ينا ثرگذاريا يزانو م فتگييا تحقق يابيو ارز يلرو با هدف تحل يشپ يقاست. تحق يدر سطح مل
از نوع  يتاست؛ كه به لحاظ ماه يرفتهشهر قم  صورت پذ يخيها بر توسعه بافت تارپروژه

. باشدي(مصاحبه و پرسشنامه) م يدانيم يمايشاز پ يريگبا بهره يليتحل -يابيارز يهاپژوهش
 يدمن،فر اي،نهنمو تكي(ت يارآم يهاو آزمون SPSSافزار با استفاده از نرم شدهيآورجمع يهاداده

از  يكيچبه سؤالات نشان داد كه ه يدهو پاسخ يقتحق هاييافتهقرار گرفت.  يلآنوا) مورد تحل
 ي،فرهنگ -ياجتماع ي،جانبه از نظر اقتصادطور كامل و همهشده بهانتخاب  يعمران يهاپروژه

شهر  يخيتار تدر محدوده باف يعنوان محرك توسعه شهر نتوانسته به يو كالبد محيطييستز
 ينگو پارك يروحان يدمحور شه ياسر،(پروژه محور عمارياقتصاد يامدهايعمل كند. از نظر پ

جز پروژه محور ها بههمه پروژه ي،فرهنگ -ياجتماع يامدهاياند؛ از نظر پ) موفق ظاهر شدهيطبقات
جز پروژه محور ها بهپروژههمه  محيطي،يستز يامداند؛ از لحاظ پموفق عمل كرده ياسرعمار
ها همه پروژه ي،كالبد يامدو از نظر پ انديدهبه اهداف خود رس يروحان يدو محور شه ياسرعمار

  اند.داشته يروحان يدو شه ياسرمحور عمار يهارا پروژه يرتأث يشترينبوده اما ب يرگذارتأث
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  مقدمه -١
و  يدسرعت بخش يتجمع يبطئ ييراتاز آن، به تغ يناش يتكنولوژ هاييشرفتو پ يانقلاب صنعت

شده و موجب برهم خوردن  يمتوجه مراكز شهر يشترب يتجمع يشافزا ينداد. ا يشرا افزا يتجمع
ال سازمان ملل متحد، س يت. بر اساس گزارش صندوق جمعيدگرد يطيو مح ياجتماع يهاتعادل
از  يشب يخبار در طول تار يننخست يبرا يراجهان است، ز يخمهم در تار ينقطه عطف يلاديم ٢٠٠٨

 يزندگ ينفر در مناطق شهر يليونم يصدو س يلياردحدود سه م يعنيجهان  يتاز جمع يمين
 يابد يشنفر افزا يلياردبه حدود پنج م ٢٠٣٠رقم تا سال  ينكه ا شوديم بينييشخواهند كرد و پ

و  يميقد يهابر بافت يقابل توجه يراتتأث يني،). توسعه شهرنش٧، ١٣٨٨ ي،برك پور و اسد(
كه غالبًا  ياديز يتاسكان جمع يشهرها، برا يخيو تار يميگذاشته است. هسته قد يبر جا يخيتار

 يو فرسودگ يبشكل شده كه خود تخر ييردچار تغ يوستهپ باشند،يم يراخ يهامهاجران سال
مانند  يز). شهرها ن٢، ١٣٨٩(پوراحمد و همكاران،  داشته است اهمذكور را به همر يهابافت

 يستيو بر هم زننده تعادل ز يو ممات دارند و اگر در بستر زمان، عوامل عارض ياتموجودات زنده ح
در صورت عدم  يشهر ي. عناصر و اجزاآيديم يدپد شانيستيزوال و ن هايينهها كنترل نشود، زمآن

و  شوديمنجر م يشهر يهابافت يو به اضمحلال زندگ يد،از اثرات تشد اتبيموقع در مربه يزنوسا
مناسب  يري. عدم اتخاذ تداببرديبحران فراتر م يريتمد يرا از مرزها يو روزمره شهر يعاد يريتمد

لف مخت يمشده و مفاه »يشهر يفرسودگ« يزانگهول يشمنجر به افزا ير،فراگ يااراده يتو حاكم
مواجه  يجد يرا با چالش ياخلاق جمع يمو مفاه يتخوش آب و رنگ مدن رهايو شعا يشهروند

هستند كه در فرايند زمان طولاني  ييهاقديمي، بافت يها). بافت٩، ١٣٨٥ يب،(عندل ساخته است
ها اند. گرچه اين بافتعصر حاضر گرفتارشده يگرفته و تكوين يافته و امروز در محاصره فنّاورشكل

زمان داراي عملكرد منطقي و سلسله مراتبي بودند، ولي امروز ازلحاظ  ضايمقتدرگذشته به
 باشنديبوده و اغلب جواب گوي نياز ساكنين خود نم ييساختاري و عملكردي دچار كمبودها

واسطه قدمت تاريخي و وجود  ). بافت قديمي و كهن شهرها به١٦، ١٣٨٦(حبيبي و همكاران، 
بازار اصلي شهر و قلب تپنده اقتصادي  يريارتباطي، قرارگ مناسبزش تاريخي، موقعيت عناصر با ار

. باشديشهر م يدر ساختار فضايي و كاركرد يفردآن و غيره داراي ارزش و جايگاه منحصربه
و نقاط قوت، در طول زمان با تحولات  هايلدارا بودن پتانس رغميها علبافت گونهينا كهيدرحال

دچار نارسايي و اختلال در ابعاد مختلف كاركردي، اقتصادي،  يجتدرمواجه شده و بهمتعددي 
 يات). در ادب٢، ١٣٨٩پوراحمد و همكاران، ( انديدهگرد محيطييستاجتماعي، كالبدي، ارتباطي و ز

 ي،نوساز ي،بهساز يرنظ يگريد يمواژه عام كه مفاه يكبه عنوان  ي،شهر ينيواژه بازآفر يا،دن يراخ
 ينديفرا يشهر يني. بازآفرروديبه كار م گيرد،يرا در بر م يبخشو روان يتوانمندساز ي،ازسازب

) منجر يتيو فعال ي(كالبدييفضا ياصل هاييژگيبا حفظ و يدجد يشهر ياست كه به خلق فضا
 يبا فضا ياساس يهاكه ضمن شباهت شونديحادث م يديجد يشهر ياقدام فضا ين. در اگردديم
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 ي،و مقصود يبي(حب گذارنديم يشبه نما يمقد يرا با فضا ييو معنا ويماه يهاتفاوت يم،دق يشهر
فرسوده  يهاموجود در بافت يراثبر م يهدر تك يسع ينگركه با جامع ينيبازآفر يكرد). رو٥، ١٣٨٦

ها نقش آن يينتع يقاز طر يخيتار يهابافت يدارپا ياياقتصاد و فرهنگ و اح يقواجد ارزش و تلف
همخوان  يدارازجمله توسعه پا يشهر يسامانده يدجد هاييشهر دارد، با تئور ييدر سازمان فضا

 ينيو بازآفر يفيارتقاء ك يبرا يمتعدد يهاو برنامه هاياستس ير،اخ يهاسال ياست. در ط
  شده است.به اجرا گذاشته  ينابسامان شهر يهابافت
 ينابسامان شهر يهابافت ينيطور عام و در بازآفربه يدر توسعه شهر يننو هايياستاز س يكي 
تحول  يندفرا يلو تسه يعمحرك توسعه با هدف تسر يهااقدامات و پروژه يريكارگطور خاص، بهبه

 محلي هاييتساكنان و استفاده از ظرف ياز مشاركت و توان اجتماع يريگها با بهرهبافت يندر ا
هستند كه غالباً  يتوسعه مجدد شهر يننو هايياستراتژ ي،شهر يها. درواقع، محركباشديم

 ,Bohannon( گردنديتوسعه م يتو هدا ياندازكه منجر به راه شونديپروژه را شامل م يتعداد

و در روزگار  شوديكه امروز محله لب چال خوانده م ياشهر قم از ديرباز در نقطه  .(10 ,2004
هزاران سال  يپديد آمده و ط شديجان يا منجان ناميده مباستان ده يا دژي زرتشتي بود و مين

پيرامون  يبافت قديمي شهر همگ يهاها و محلهاست. كوچه شدهيهمچنان كانون شهر محسوب م
گذرهاي اصلي بافت قديمي كه هر شاخه آن محور يكي  يبنداند. شبكهحلقه زده» لب چال« محل 

كهنه متصل  يداني با معابر محدوده محله لب چال و مبه ترتيب روديقديمي به شمار م حلاتاز م
داده است،  يلشهر را تشك يتو شخص يتهو يكه بخش اصل يعنوان مكانبافت به ين. اشونديم

 يگرهمانند د ير؛اخ يهادر دهه يكرده است ول يفاا يشهر ياترا در ح ياهمواره نقش عمده
مصون نمانده  يراصولير و مداخلات ناآگاهانه و غشه يعاز رشد سر يناش هاييبان از آسيرا يشهرها

 ي،اقتصاد يصورت نا آگاهانه و بدون مطالعات كارشناسكه به يهاها و پروژهاست. ازجمله طرح
طرح محور  يني،امام خم يدانبه طرح م توانيمحدوده صورت گرفته م يندر ا يكالبد ي،اجتماع

راه بهار و... اشاره كرد. پژوهش حاضر بر آن است تا  دهياپ ياسر،طرح احداث بلوار عمار  رم،حرم تا ح
بافت  يك يوستگيپ ي) را در تمام سطوح توسعه كه گاهيعمران يها(پروژه توسعه يهااثرات محرك

از نظر علل  شود،يرا منجر م يو اقتصاد ياجتماع ي،شكاف كالبد يزن يآن و گاه يسازو معاصر
شهر قم  يخيها را بر توسعه بافت تارپروژه ينا ياثرگذار انيزم يژهوو به يتو عدم موفق موفقيت

  .يدنما يو بررس يابيارز
  و پيشينه تحقيق مباني نظري -٢

 -پس از انقلاب صنعتي در رويارويي با دگرگوني ساختار اقتصادي و پيامدها و تبعـات اجتمـاعي
راتـي پـر شـتاب و فرهنگي آن، سرعت آرام تغييرات و تأثير بطئـي آن بـر كالبـد شـهرها بـا تغيي

هاي شهري و در همـه هاي گوناگون در چارچوب توسعهتأثيرگذار جايگزين شد. رويارويي با پديده
ابعاد آن(به ويژه از زماني كه آهنگ تغييرات شتاب بيشتري يافت و ردپاي اين تغييرات در شهرها 



  ١٣٩٦ پاييزدهم،  پانزي شماره م،چهار.. فصلنامه مطالعات ساختار و كاركرد شهري، سال ......................١٠

  

 

پذيرفتـه و از سـويي  ها و رويدادهاي مختلـف صـورتسو متأثر از انديشهجا گذاشته شد) از يكبه
ها و اقداماتي كه با عنوان مرمـت ديگر در راستاي نيازهاي زمان شكل گرفته است. در حوزه نظريه

هاي شود، رويكردهايي شاخص در نيمه دوم قرن بيستم كـه خـود از زيرشـاخهشهري شناخته مي
تـاريخي مـورد  -نيهاي زمـاپردازان در دورهاند، از سوي نظريهگذاري ديگري تشكيل شدهسياست

هـا را ). بازآفريني شهري طيف وسـيعي از فعاليت١٣٩٣(بحريني و همكاران،  اندمداقه قرار گرفته
هـا، هاي شهري، تجديد حيات اجتماعي و اقتصادي بافتها احياي بافتگيرد كه هدف آندر بر مي

هـا دگي بـه بافتها و تأسيسات شهري و در حالت كلـي تزريـق زنـها، زيرساختاحياي ساختمان
تـوان از بـازآفريني بـا محوريـت توسـعه املـاك، اشـاعه فرهنـگ، حمايـت است. به اين معني مي

). Landry, 1995( محيطي و ماننـد آن نـام بـرداجتمـاعي، حفاظـت از ميـراث، تعـادل زيسـت
مشاركت در فرآيند بازآفريني يك مشاركت سه طرفه است ميان بخش خصوصي، بخش عمومي و 

هـاي ها اسـت و دولتمحلي است. بخش عمومي شامل دولت مركزي، محلي يا شهرداريساكنين 
). در جـدول Home, 1982, 18( كننـدمركزي نقش مستقيمي در بـازآفريني شـهري ايفـا مي

  هاي بازآفريني در ابعاد مختلف آن مطرح گرديده است.شماره يك برخي از ويژگي
  زآفريني شهري و بازآفريني شهري پايدار هاي بارز باها و ويژگي). مؤلفه١( جدول

                 

  ابعاد

  رويكرد

بعد 

  اقتصادي
  بعد كالبدي  بعد اجتماعي

بعد 

  محيطيزيست

انديشه و رويدادهاي 

  مؤثر

رويكرد 

بازآفريني 

  شهري

شراكت  -

هاي بخش

دولتي، 

خصوصي و 

  داوطلبانه

تغيير  -

ماهيت 

شهرها از 

مراكز توليد 

آغاز توجه به  -

مردم و نقش 

هاي مشاركت

  محلي

استفاده از نقش  -

فرهنگ در جامعه 

در اجراي 

هاي سياست

تداوم توسعه  -

مجدد استفاده 

هاي از زمين

اي و قهوه

  هابازيافت آن

استفاده  -

بهينه از 

هاي سرمايه

آغاز توجه به  -

معضلات 

  محيطيزيست

توجه به  -

محدوديت 

منابع زمين و 

  انرژي

تأثير تغيير ساختارهاي  -

اقتصادي و خدماتي شدن 

اقتصاد(حركت از فورديسم 

  به پسافورديسم)

حركت به سوي شكل  -

تري از جامع

مال گذاري و اعسياست

هاي حلتمركز بر روي راه
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به مراكز 

  مصرف

تأثير  -

اقتصاد 

خدمات محور 

بر ابعاد 

مختلف 

  بازآفريني

  كالبدي  بازآفريني

رهيز از پ -

هاي كلان پروژه

  مقياس

تأكيد بر  -

احياي مراكز 

  شهري

  يكپارچه

تأثير رويكردهاي مبتني  -

  بر شراكت

رويكرد 

بازآفريني 

شهري 

  پايدار

تأثير مقوله  -

  اقتصاد خلاق

تأثير  -

رويكردهاي 

يكپارچه در 

مسائل 

  اقتصادي

تأثير ادغام  -

اقتصاد و 

فرهنگ و 

صنايع 

  فرهنگي

تقويت نقش  -

مردم در طراحي و 

ها و اجراي طرح

  هاايدار شدن آنپ

تقويت نهادهاي  -

مدني و 

هاي مشاركت

مردمي در طراحي 

  و اجرا

تأثير  -

رويكردهاي 

يكپارچه در 

  مسائل اجتماعي

استفاده از  -

هاي زمين

اي و قهوه

  هابازيافت آن

استفاده  -

بهينه از 

هاي سرمايه

  كالبدي

تشديد تأثير  -

هاي بحث

محيطي زيست

هاي در طرح

توسعه شهري و 

  وسعه مجددت

بازيافت  -

هاي زمين

هاي محدوده

  شهري

تأثير پارادايم پايداري و  -

  توسعه پايدار

تداوم تغييرات ساختاري  -

  اقتصادي
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 بـازآفريني فرآينـد در توسـعه هـايمحرك دسته در را هاآن توانمي كه اقداماتي انواع اولين از
 دهـه در پرسـتيژ هايپروژه و دارپرچم هايپروژه قرارداد، شهري محلات و مراكز نوسازي و شهري

 رقابـت در مهمي ابزار كه سبب اين به كه است بوده بريتانيا نظير اروپايي كشورهاي در ويژهبه ٨٠
 كارگيريبـه گسـترش عليـرغم بعـد، دهـه در. بودنـد شـدنجهاني فرايند در شهرها ميان جهاني
 اكثـر اجـراي از پـس ارزيـابي تحقيقات نتايج بازسازي، هايطرح در پرستيژ و دارپرچم هايپروژه
 بعـد در تنهـا هـاپروژه ايـن ،حالـت بهتـرين در كـه داد نشان اروپايي كشورهاي در آن هاينمونه

 بلكـه اند،نداشـته بافـت بـراي مزيتي درازمدت در تنها نه موارد اغلب در و اندبوده موفق اقتصادي
 پـايين هـايدهك بـا مرفـه اجتمـاعي طبقات جايگزيني و اجتماعي هايقطب ايجاد تشديد باعث

 مـانع و داشـته مـدتكوتاه و محدود نتايجي غالباً نيز اقتصادي بعد از حتي. اندگشته نيز اقتصادي
 اسـت ممكـن درازمدت در و گرددنمي ساكنان نصيب هاآن سود و باشدمي محلي اقتصاد بازسازي

 تريمدت كوتاه و مقياسكوچك اقدامات درنهايت، كه نمايد، نيز تضعيف را محلي اقتصاد هايپايه
 و گشـت مطـرح شـهري ازآفرينيبـ و نـوزايي زمينـه در كهن، شهري فضاهاي سازي معاصر نظير

 سـازيزنده بـاز توانـايي كـه شدند معرفي جديدي اقدامات يا و عناصر شهري، توسعه هايمحرك
 اين. باشند داشته وسيع هايگذاريسرمايه و مداخلات به نياز بدون شهري مراكز در موجود اجزاي
 ايزنجيـره عمومـاً و بـوده اراد را شـهري عناصـر كيفيت و كاراكتر فرم، بر تأثير توانايي هامحرك
 باعـث تنهانـه شـهري، توسـعه محـرك علاوه،بـه. دارندپي در را محرك هايواكنش از شدهكنترل
 داشـت خواهـد پـي در نيـز را اجتمـاعي و اقتصادي تحولات بلكه باشد،مي كالبدي شرايط ارتقاي

 ).١٣٩٣ايـران، هريشـ بهسـازي و عمران تخصصي مادر شركت توسعه، محرك كارگروه مطالعات(
 قرار مورد استفاده وفوربه  اجتماعي اقتصادي، متنوع هايحوزه) كاتاليست( محرك اصطلاح امروزه

 گونـهاين تـوانمي عـام طوربـه مختلف، علوم در مفهوم اين ماهيت ميان تفاوت با وجود. گيردمي
 سـاززمينه كـه اسـت قـداميا يا و عنصر هر كاتاليست، از مقصود ها،آن تمامي در كه داشت اظهار
 ,Roger, 2006( گـردد تحـول ايـن انجام فرايند تسهيل و تسريع باعث و گشته تحول و تغيير

 و نـوزايي درزمينـه ابـزار از ايتـازه انـواع از استفاده فرايند شهري كاتاليست رويكرد درواقع). 21
 هايوضعيت با مقابله واناييت هاآن كه است اين ابزار اين متمايز خصوصيت. است شهري بازآفريني

 نيـز عمـده هايگذاريسـرمايه بـه احتيـاج و شـوند بسته كار به سريعاً توانندمي و دارند را متغير
 كننـدمي فـراهم را موجـود منـابع و مختلـف ذينفع هايگروه بين افزاييهم موجبات بلكه ندارند،

)Sternberg, 2002, 56 .(مسـتمر بـازآفريني كـه است فزاينده هدفي شهري، كاتاليست هدف 
 نهـايي محصـول يـك تنهـا كاتاليسـت يـك كه است اين مهم نكته. دارد دنبال به را شهري بافت

در  ).Atto & Logan, 1989, 46( شـودمي بعدي هايتوسعه هدايت و القاء سبب بلكه نيست
  ده است.گرفته در خصوص بازآفريني نمايش داده شنمودار شماره يك برخي از اقدامات صورت
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  ). مدل عملياتي بازآفريني شهري١نمودار(

  
هاي بسـيار دور هاي شهري و بهسازي، نوسازي و بازسازي آنها در مفهوم عام به زمانبحث بافت

گردد و داراي سـابقه طولـاني اسـت. امـا در مفهـوم يعني از همان آغاز ساخت اولين شهرها باز مي
پس قـرن بيسـتم، بـويژه بعـد از جنـگ دوم جهـاني بـر خاص امروزين، به اواخر قرن نوزدهم و س

بــاره انجــام شــده و گــردد و مطالعــات و تحقيقــات گونــاگوني از ديــدگاه علــوم مختلــف در اينمي
هـاي انجـام شـده ها مطرح گرديده است. شايان توجه آنكه اغلب پژوهشراهكارهاي مداخله در آن

اند. اين در حالي است كه چنانچـه بـا ركز شدههاي فرسوده متمهاي تاريخي و بافتبر احياي بافت
هـاي فرسـوده نيسـتند كـه گردد كه صرفاً بافتريزي شهري نگريسته شود، ملاحظه ميديد برنامه

منجر به احيا و رونق شهرها خواهند شد، بسياري از فضـاهاي شـهري بـه خـوبي تعيـين كـاربري 
 ). از١٣٩٢(صـارمي،  از ارزش زمين اسـتها در محدوده شهر كمتر اند و يا شدت كاربري آننشده
شـده مطرح شد. موضوعات مطرح ينيو بازآفر يدر رابطه با توسعه شهر ياديمباحث ز ١٩٦٠دهه 

به خود  بافت تاريخيرا در توسعه  يخاص يگاهجا شهريتوسعه هنوز نتوانسته در مباحث  ينهزم در
و مباحـث  توسـعه شـهري يزيرامـهبرن ينـهاز محققان كـه درزم ايعده هاييافته .اختصاص دهد

سـجادزاده و  .شـودبيـان ميارتباط دارد  يقبا موضوع تحق يرمستقيمصورت غاست و به بازآفريني
((طراحي شهري در بـازآفريني محلـات سـنتي بـا رويكـرد ) در پژوهشي با عنوان ١٣٩٤گل (زلفي

ير رويكرد محرك توسـعه به بررسي چگونگي تأث محرك توسعه؛ نمونه موردي: محله كلپا همدان))
دهـد بـا توجـه بـه در فرآيند بازآفريني شهري در محلات سنتي پرداختند؛ نتايج تحقيق نشان مي

محيطي فرهنگي، اقتصادي، كالبدي و زيست -اينكه ابعاد محرك توسعه شامل چهار بعد: اجتماعي
را بـه خـود اختصـاص فرهنگي در محله كلپا الويت بيشتري  -باشد، بر اين اساس بعد اجتماعيمي
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داده و توجه به مسائل و موضوعات اجتماعي مسئله اصلي رويكـرد محـرك توسـعه در ايـن محلـه 
باشد ضمن آنكه در بعد اجتماعي؛ تعاملات اجتماعي، مشاركت، اعتماد و امنيت در الويت توجـه مي

رك توسـعه، هـاي محـ: ((پروژه) در پژوهشـي بـا عنـوان١٣٩١طاهري و تقوايي ( قرار گرفته است.
بـا گامي در جهت ارتقاي كيفي فضاي شهري خيابان نمونه موردي: خيابـان امـام خمينـي يـزد)) 

هدف دستيابي به رويكردي جامع جهت ارتقاي كيفي فضاي شهري خيابان از منظر دانش طراحي 
ها، شـبكه معـابر و تجهيـز و جو و بررسي پرداختند. ارتقـاء و توسـعه زيرسـاختوشهري به جست

ها و در سازي مجموعهاي، باز زندهمحله -ترش فضاهاي عمومي، توسعه و تأمين خدمات شهريگس
انـد كـه در ايـن هاي محرك توسعه بودهنهايت الگوسازي، از عناوين موضوعي چهار سياست پروژه

پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. در نهايت دستيابي به اهداف را مسـتلزم همكـاري نزديـك 
ن دخيل در فرايند بهسـازي و نوسـازي شـهري يعنـي بخـش خصوصـي، دولـت، مـردم و كنشگرا

) در پژوهشـي بـا عنـوان: ((رويكـرد اسـتفاده از ١٣٩٤اللهي و عابدي (عين اند.ها دانستهشهرداري
كوشند تا رويكـرد اسـتفاده هاي تاريخي و با ارزش شهري)) ميكاتاليزورهاي شهري در احياء بافت

حلـي چنـد جانبـه بـراي هاي تاريخي شهري را به عنوان راهي شهري در احياء بافتاز كاتاليزورها
دهد گرچـه حضـور هـر يـك از معيارهـاي مداخله مد نظر قرار داده و تبيين كنند. نتايج نشان مي

كاتاليزورهاي شهري به تنهايي يا چندتايي داراي تأثير مثبت در تسهيل فرايند احياء بافت تاريخي 
ي اين عوامل دستيابي به يك احياء موفق در شرايط خيلي خوب و با ، اما با حضور همهخواهند بود

) در پژوهشـي بـا ١٣٩٤حداقل صرف انرژي و هزينه قابـل دسـتيابي اسـت. پرويـزي و همكـاران (
هـاي ساز معماري جهت ارتقـاء هويـت كالبـدي بافتعنوان: ((رويكردي نو در تبيين عناصر هويت

جوي پاسخ به اين سوال وردي محله امامزاده يحيي(عودلاجان شرقي))) در جستتاريخي. نمونه مو
توان مورد استناد قرار داد تا رشته هويت بافت برآمدند كه كدام يك از عناصر معماري زمينه را مي

هـاي ادامه يابد و منبع اين استناد چيست. نتايج اين پژوهش حاكي از آن اسـت كـه بـين ذهنيت
تفاوت معناداري وجود دارد و همچنين با توجـه بـه اينكـه بافـت تـاريخي امـامزاده اصيل و جديد 

يحيي بيشتر از سبك معماري تلفيقي است و از طرفي معمـاري نمـاي بيرونـي در نظـر سـاكنين 
توان از تزئينات و عناصر نما اصيل از قابليت تصويرسازي ذهني بالاتري برخوردار بوده است؛ لذا مي

همكـاران و  يقي امامزاده يحيي در معماري جديد بافت تاريخي بهره بـرد. عنـدليبدر معماري تلف
بلـوك  يفرسـوده شـهر يهـابافت ينيبازآفر يقو تطب يسهمقا) در پژوهشي تحت عنوان ((١٣٩٢(
يتانيا)) به بررسي و مقايسه اين دو محدوده پرداختند و اعتقادشـان بر يورپولتهران و پروژه ل يامخ

 منطقـه و مشـاركت يخيتار يتمدت و در نظر نگرفتن هوكوتاه هايياستاتخاذ س است كه بر اين
از  يكـي يورپـولپروژه ل كهيتهران شده است درحال يامبلوك خ يتنامناسب مردم باعث عدم موفق

) در پژوهشـي بـا عنـوان ١٣٩١فلـاح منشـادي و همكـاران ( .موفق در جهان بوده است يهامدل
راه بازار شهر تهران)) با اين رويكرد كه محورهـا ز ايده تا عمل؛ ارزيابي پيادههاي شهري، اراه((پياده
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گيـرد، بـه هـا را نيـز در بـر ميها نيست بلكه ارزيابي ميزان كـارايي آنها صرفاً ايجاد آنراهو پياده
حاصـل  خرداد پرداختند. نتيجه ١٥راه مهم، واقع در خيابان برداري اين پيادهارزيابي احداث و بهره

از اين پژوهش گوياي آن است كه  قرارگيري بازار و وجود عناصر تـاريخي ارزشـمند در محـدوده، 
راه شود؛ و توجه ويژه به ايـن پيـادههمواره موجب جذب تعداد زيادي از شهروندان شده است و مي

ن محـور كند؛ لذا احداث ايكنندگان، طلب ميرا به منظور تأمين خدمات متناسب با حجم استفاده
كنندگان از محيط(شاغلان و عابران) را در پي داشـته اسـت. شـكوهي به طور كلي رضايت استفاده

راه عـاملي بـراي افـزايش سـرمايه ) در تحقيقـي بـا عنـوان (( پيـاده١٣٨٩آبادي و مسـعود (دولت
راه و سـرمايه اجتماعي)) تعاملات اجتمـاعي را بـه عنـوان نقطـه اشـتراك طراحـي شـهري، پيـاده

اي و متناسب نفر را كه به صورت سهميه ٨٤٠كنند و با استفاده از پرسشنامه، جتماعي معرفي ميا
دهنـد و در اند، به عنوان حجم نمونه، مورد بررسي قـرار ميبا متغيرهاي سن و جنس انتخاب شده

راي راه عـاملي بـبه اين نتيجه رسـيدند كـه پيـاده SPSSافزار هاي تحليلي و نرمنهايت با تكنيك
هاي خـوب بـر اسـاس ) خلـق محلـه٢٠٠٣باشد. مونتگـومري (افزايش سطح سرمايه اجتماعي مي

هاي رو بـه افـول شـهرها مـورد جسـتار قـرار داد. الگوهاي فرهنگي را به منظور بازآفريني محدوده
گذاري بـراي آينـده، سـازگار ) به بررسي بهبود كيفيـت زنـدگي و سـرمايه٢٠١٤آلپوپي و مانول (

ها با نيازهاي مردم، ارتقاء تصوير ذهني مـردم از محلـه و بهبـود شـبكه ها و خانهساختمانساختن 
ارتباطــات اجتمــاعي و درك امنيــت بــه عنــوان اهــداف اساســي در بــازآفريني شــهري يكپارچــه 

  اند.پرداخته
 
  

  هاو روش مواد -٣
ق بـه لحـاظ ي حـاكم بـر تحقيـالگو و تحليلي  -ارزيابياز نوع  يقحاضر، روش تحق پژوهشدر 
 دوشـامل  يـق،تحق يـنمطالعه در ا مورد يآمار جامعه. باشداز جمله تحقيقات شناختي مي هدف،
 يهـاسـاكنان محـدوده بلافصـل پروژه و جامعـه ياعضـانفعان، شامل گروه اول ذي. باشدمي گروه

ر مرد و نف ٦٥( نفر ١٠٢كه بالغ بر  هاشاغل در پروژه يكسبه (مردم، ساكنين و رهگذران) ومحرك
متخصصين و كارشناسـان نفر از  ٣٠(و متوليان شهري دوم مسئولين  گروهباشد و نفر زن) مي ٣٧

ي، اعضاي شوراي اسلامي شهر، اداره راه شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سـازمان شهردار
اي بـراي جسـتجوي كتابخانـه و اسـنادي . بخـش) اسـتبهسازي اطراف حرم حضرت معصومه و...

 برداشت و حوزه اين فعالان و نظرانصاحب در ميان آن نظري ابعاد بررسي تحقيق و سوابق افتني

همچنـين  .اند انجـام گرفـتصورت پذيرفته زمينه اين در كه هاييتجربي پژوهش از دستاوردهاي
 -اقتصـادي توسـعه عمرانـي هايبرنامـه قـانوني، هاي توسعه شهري تصويب شـده، مصـوباتطرح

 آمارهاي و اطلاعات كه منابعي ساير هاي مختلف اطلاعات مكاني وور و استفاده از لايهاجتماعي كش

بـا  گرفـت. در پايـان قـرار بررسي مورد داد،مي بدست را متغيرها از يك هر نياز در خصوص مورد
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ميداني  مطالعه .صورت گرفتشده  منتخب يهاپروژه تحليل فضايي ١اسايجي افزاراستفاده از نرم
براي تحليل اثربخشي، موفقيـت و تحقـق  و پذيرفته است صورت پرسشنامه بر مبناي ابزار قيقتح

   ه است.استفاده شداي، فريدمن، آنوا و...) تك نمونه(تي يآمار هاياز آزمون هايافتگي پروژه
 ازكيلـومتر مربـع بـوده و  ١١٥٠٠شهر قم در فلات مركزي ايران واقع شده است، وسعت شـهر 

مطالعـه در  محـدوده مـورد شود.و هوايي جزء مناطق بياباني و نيمه بياباني محسوب مي آب لحاظ
 ياز مسـاحتكـه  باشـد؛ميرودخانـه شـهر  يينو پـا يخيشهر قم و در درون بافت تار يشرق بخش

محـرك  يهـاپروژه ياثرگـذار اني،زم لحاظ حاضر از يقتحق است. شدهيلهكتار تشك ٣٧١معادل 
 يافـت در يـرسـال اخ ٢٠ يو فرهنگـ ياجتمـاع ي،اقتصـاد يطي،مح يستزي، دكالب نظر توسعه از

  .دهديقرار م يبررس شهر قم را مورد يخيتار

  
  ). موقعيت محدوده مورد پژوهش٢شكل(

  هاي تحقيقها و ارائه يافتهو تحليل داده تجزيه -٤
  گذشته سال ٢٠ يشهر قم ط يخيبافت تار يتوسعه يهامحركشناسايي  -١-٤

                                           
1. GIS 



  ١٧.........................شهر قم) يخي(مورد مطالعه: بافت تار يخيتار در بافت يتوسعه شهر يهامحرك يابيارز
 

 
 

 ١٣٨٠در دهه  و آهسته آغاز شد ياركند و بسي با حركت يتوسعه شهر قم پس از انقلاب اسلام روند
 ٣١٤ يبـاًرا شـاهد بـود. در قـم تقر يتوجهكشور جهـش قابـل يشهرهاكلان ينبا قرار گرفتن در ب

 ونبـد ،قبل يهابافت در دوره يناز ا ياديكه متأسفانه قسمت ز شدهييشناسا يخيهكتار بافت تار
بـاز  يفضـاها يجـادو ا يشـهر هاييابانبراثر گسترش خ يفرهنگ يراثلعه و بدون استعلام از ممطا
شـهر  يخيكه در بافت تار ييهامورد از پروژه ١٧به دو، است. در جدول شماره  شدهيبتخر يشهر

 يكلـ يو بررسـ يـلپروژه مورد تحل ١٧ ينشده است كه ا اشاره باشديدر حال اجرا م ياقم اجرا و 
بـه  ي(دو پروژه محور، دو پروژه پهنه و دو پـروژه مكـان)شش پروژه عمراناز بين آنها ار گرفت و قر

 باشـند،يمي بـرداربهرهو در حـال  شـده اجـراكامـل  طوربهدليل اينكه در محدوده بافت تاريخي 
   قرار گرفت. يشترب و تحليليه مورد تجزو  شد انتخاب

 ر حال انجام در شهر قمشده يا دهاي انجام). پروژه٢( جدول
گذاري پروژه در اثر  گذاري پروژههدف  پروژه نام  رديف

  حال حاضر

  محور عمار و ياسر  ١

  دسترسي تسهيل - 
  سواره و پياده امنيت ينتأم -
  فرهنگ بر مبتني كالبدي هويت ايجاد -
  فعال و زنده شهري فضاي ايجاد -
  شهري مطلوب سيماي ايجاد -
 مقيــاس در محيطيتيسـز ملاحظات به توجه -

    معماري شـهري، طراحـي

 خيابـان چهـار فاز اجراي -
 ياعمـده بخش ياسر عمار

 قـم تاريخي هاييهسرما از
 توســـــــعه فـــــــداي را

  .كرد افسارگسيخته
ـــدي -  -گســـيختگي كالب

  اجتماعي محلات

  تسهيل دسترسي  محور شهيد كريمي  ٢
 معضــلات و مشــكلات حــل

  ترافيكي

  ل دسترسيتسهي  محور شهيد روحاني  ٣

 معضـلات و مشكلات حل -
  ترافيكي

مخــتلط  يكــاربرايجــاد  -
  خدماتي -تجاري

  توسعه ضلع شرقي حرم  ٤

  حرم يازموردن سرپوشيده فضاي ينتأم -
  حرم خيابان محور يسازراه پياده و ساماندهي -
 مجاورتدر كارآمدوآراستهفضاييسازمانايجاد -

  حضرت معصومهحرمشرقي
 و شرقيهايدسترسي و رددتساماندهي -

  تجاريواحدهاي ييجاجابهوانتقال

  در حال اجرا

  كه مطالعهدرحالي  سازي فضاي اطراف حرم مطهرآرام -  پياده راه خيابان ارم  ٥

  پياده راه بهار  ٦
مذهبي  -روحانيكيفياتبامسيرتبيين -

 حضرت معصومهحرمبهرسيدنبراي
بان حائري شهري خيا ارتقاي كيفي منظر -

بهبود فضاي اطراف حرم  -
  حضرت معصومه

  ارتقاي امنيت محيط -
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 يزدي
  تقويت مسير پياده: پياده مداري -

٧  
پروژه ميدان امام 

  خميني
 و زائران و شهروندان نيازهاي كنندهينتأم

  مسافران
  در حال اجرا

  در دست تهيه  حفظ هويت و آثار تاريخي شهر  مرمت شهري بازار نو  ٨

٩  
شهري بازار  مرمت
  كهنه

  در دست تهيه  حفظ هويت و آثار تاريخي شهر

١٠  
بازآفريني شهري محله 

  دروازه ري
  در دست تهيه  حفظ هويت و آثار تاريخي شهر

١١  
بازآفريني شهري محله 

  باغ پنبه
  در دست تهيه  حفظ هويت و آثار تاريخي شهر

١٢  
احيا و بازسازي 

  شهر قمتاريخيمحور
  در دست تهيه  اريخي شهرحفظ هويت و آثار ت

١٣  
بازآفريني شهري محله 

  خاك فرج
  در دست تهيه  حفظ هويت و آثار تاريخي شهر

١٤  
احداث پاركينگ 

  طبقاتي
  تأمين پاركينگ  پاركينگ طبقاتي تجاري و -اقتصادي

١٥  
شهري خيابان طراحي

  شهيد بيگدلي
  تسهيل دسترسي

كاهش ترافيك خيابان 
  صفائيه

  حفظ هويت و آثار تاريخي شهر  خانه تاريخي زند  ١٦
محرك فرهنگي (موزه 

  شناسي)مردم
  حفظ آثار تاريخي  تفريحي  خانه تاريخي يزدان پناه  ١٧

  )١٣٩٥(مأخذ: مطالعات پژوهش،  

 يخي) در بافت تاري(محرك توسعه شهر يعمران يهاپروژه يتو عدم موفق يتموفق -٢-٤
  شهر قم

هـا پروژه يـت(محرك توسـعه) موفق يعمران يهاوژهپر يتو عدم موفق يتموضوع موفق خصوصدر 
بـه  يابيانـد، دسـتكرده يزيرو برنامـه يطراح يامنطقه ياو  يبخش يها را براكه آن يازنظر كسان

كـه  باشديو ... ) م ، اثربخشيعملكرد پروژه ينه،زمان، هز :(مثل شدهيينتع يشاز اهداف از پ يبرخ
نـرود، بـر اسـاس نظـر  يشخـود پـ شدهيينتع يشاهداف از پ طبق يااگر پروژه يقينقطع  طوربه

خواهد داشت. البته لازم به ذكر اسـت  يرا در پ يتنظر عدم موفقصاحب يزانكارشناسان و برنامه ر
و عـدم  يـت، موفقباشـديم تفاوتم يتنظران در حوزه موفقصاحب يدگاهاز د يتموفق هاييتمكه آ
 "قرارگرفتـه اسـت بـر اسـاس  يو بررسـ يـلمـورد تحل حاضـر يقكه در تحق ييهاپروژه يتموفق

، "شـده  ينيـتع يشانطباق با اهداف از پ "، "اعتبار  يصتخص "، " يابيمكان"، "پروژه  يازسنجين
كارشناسـان  يپرسشنامه يلبرداشت از مصاحبه و تكم يقاز طر هايتمآ ينبه ا يدنكه رس باشديم

نـد، صـورت اههـا بودپروژه اثرگـذار در اجـرا و مـديريتو نظر صاحب ينوع كه به يشهر يانو متول



  ١٩.........................شهر قم) يخي(مورد مطالعه: بافت تار يخيتار در بافت يتوسعه شهر يهامحرك يابيارز
 

 
 

ها در بافت تاريخي نمـايش در جدول شماره سه، علل موفقيت و عدم موفقيت پروژه است. پذيرفته
  شده است. داده

  قمشهر تاريخي در بافتموفقيت و عدمموفقيت اساس علمحرك توسعه بر ). تحليل٣(جدول 
 نيازسنجي  

 پروژه
 يابيمكان

 تخصيص

 اعتبار

 پيش از اهداف با انطباق

 شدهتعيين
 تحقق يافتگي

ب
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ب 
اس

امن
ن

 

فق
مو

 

مه
ني

 
فق

مو
 

فق
مو

نا
 

 عمار محور

 ياسر و
*  

    
*  

  
  *      *    *

  

 شهيد محور

 روحاني
*  

    
*    

  
*      *      *    

  

 راه پياده

 بهار
*  

    
*    

  
*      *      *    

  

 تاريخيخانه

 زند
*  

    
  *  

  
    *      *    *

  

تاريخيخانه

 پناه يزدان
*  

    
  *  

  
    *      *    *

  

طبپاركينگ

 قاتي
*  

    
*    

  
  *    *      *    

  

  ٠  ٣  ٣  ٣  ٠  ٣  ٣  ١  ٢  ٠  ٣  ٣  ٠  ٠  ٦  مجموع

  )١٣٩٥پژوهش،  مطالعات:(مأخذ

اند. در بحـث نجي مناسب تشخيص داده شدهها از لحاظ نيازسي پروژهبا توجه به جدول فوق، همه
مكانيابي، سه پروژه (محور شـهيد روحـاني، پيـاده راه بهـار و پاركينـگ طبقـاتي) داراي مكانيـابي 

اي كـه در انـد؛ و پـروژهضعيف بوده به نوعيصحيح و مناسب، سه پروژه ديگر به صورت متوسط و 
در خصوص اعتبار سنجي و تخصـيص اعتبـار بحث مكانيابي كاملا نامناسب بوده باشد وجود ندارد. 
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راه بهار به صورت صحيح انجام پذيرفته؛ پاركينـگ طبقـاتي فقط پروژه محور شهيد روحاني و پياده
ها اعتبار مناسب تعلق نگرفته است. از سوي ديگر، تاحدودي در اين امر موفق بوده و به ساير پروژه

راه بهـار و و پاركينـگ طبقـاتي) بـا د روحاني، پيادهها تنها سه پروژه (محور شهياز بين همه پروژه
اند. با توجه بـه ها اينگونه نبودهاند و متأسفانه ساير پروژهاهداف از پيش تعيين شده مطابقت داشته

هاي اجرا شده، تنهـا سـه پـروژه (محـور مباحث مطرح شده و تشخيص ابعاد مختلف در بين پروژه
ها داراي اند و ساير پروژهاركينگ طبقاتي) موفق بوده و تحقق يافتهراه بهار و پشهيد روحاني، پياده

ها محقق شده است. از علل موفقيت بيشتر پـروژه محـور موفقيت نسبي بوده و برخي از اهداف آن
تنها بـا اجـراي باشد كه تقريباً نـهشهيد روحاني، مكانيابي صحيح و توجه به بافت تاريخي شهر مي

هاي تـاريخي و عملكردهـاي شـهري ده است بلكه تسهيل دسترسي به مكاناين پروژه آسيبي ندي
راه بهار نيز بيشتر بـه دليـل موجود در محدوده پروژه اجرايي شده است. عملكرد موفق پروژه پياده

نيازسنجي، مكانيابي و همچنين منطبق بودن با اهداف پروژه كه در بافت مركزي شـهر و پيرامـون 
  باشد.ست، ميحرم حضرت معصومه (س) ا

  شهر قم يخيبافت تار يمحرك توسعه شهر يهاپروژه بررسي اثربخشي - ٣- ٤

  ها از منظر ابعاد كلان توسعه شهرياثربخشي پروژه - 

 و تـاريخي محلـات فقـط هـاپروژه ايـن تأثيرگذاري كه است اين هاپروژه اين در اهميت حائز نكته
 اين وارد كه گردشگراني و شهر مردم عموم هاپروژه ناي كنندهاستفاده. گيردبرنمي در را نفوذ حوزه

 اعتقـاد نيـز هـاپروژه كارشناسـان و متوليـان همچنـين و هسـتند؛ شوندمي شهر تاريخي محدوده
 بلكـه اسـت نشـدهانجام پـروژه اطـراف محلـات روي بر فقط اثرگذاري ديدگاه با پروژه اين داشتند

در قالـب  يتوسعه شـهر يهاقسمت از پژوهش محرك ينا در .است بوده فرامحلي هاآن اثرگذاري
 يـلو تحل يـابيمورد ارزتوسط آزمون فريدمن صورت جداگانه در هر پروژه ها و ابعاد آن، بهشاخص

در قالـب  يشـهر محـرك توسـعه يهـاپروژه يناثرگذارتري بندجمع قرارگرفته است؛ و در قسمت
 شده است.ارائه يصورت جداول آمارآن به جنتايو  ييدر سطح شهر قم شناسا هاها و مؤلفهشاخص

در جدول شماره چهار، ميانگين رتبه در هر يك از ابعاد، به صورت مجزا بـراي هـر پـروژه نمـايش 
  داده شده است.

  
  
  
  
  
  
  



  ٢١.........................شهر قم) يخي(مورد مطالعه: بافت تار يخيتار در بافت يتوسعه شهر يهامحرك يابيارز
 

 
 

  ابعاد محرك توسعه يبند). رتبه٤جدول (

  پروژه

  هاميانگين رتبه –ابعاد 

  رتبه  اقتصادي  رتبه  كالبدي  رتبه  محيطيزيست
اجتماعي

- 

  فرهنگي

  رتبه

جمع 

  جهات

 و عمار

  ياسر
٦  ١٠/٣  ١  ٣٨/٢  ٣  ٥٠/٣  ٥ ٠٢/١  

١٠  

 راه پياده

 بهار
٥  ٢٠/٣  ٦  ٧٣/١  ٢  ٥٧/٣  ١ ٥٠/١  

١٠,١٨  

 شهيد

 روحاني
٤  ٣٣/٣  ٣  ٠٠/٢  ١  ٦٣/٣  ٤ ٠٥/١  

١٠,٠١  

زند خانه  ١٠  ٣  ٣٧/٣  ٥  ٩٠/١  ٥  ٢٣/٣  ١ ٥٠/١  

 خانه

 يزدان

 پناه

١  ٦٧/٣  ٤  ٩٣/١  ٦  ١٣/٣  ٢ ٢٧/١  

١٠  

 گركينپا

 طبقاتي
٢  ٥٣/٣  ٢  ٠٣/٢  ٤  ٣٤/٣  ٣ ٠٩/١  

٩,٩٩  

  )١٣٩٥: مطالعات پژوهش، مأخذ( 

هـاي محـور عمـار ياسـر، محـور شـهيد ها، در پروژهبندي مؤلفهبا توجه به جدول فوق و بنابر رتبه
راه بلوار بهار، مؤلفه كالبدي بالـاترين رتبـه را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و در روحاني و پياده

فرهنگي بالاترين  -پناه، خانه تاريخي زند و پاركينگ طبقاتي، مؤلفه اجتماعيهاي خانه يزدانهپروژ
  رتبه را به خود اختصاص داده است.

  هاي محرك توسعه در بافت تاريخي قماثرپذيري شاخص توسعه شهري از اجراي پروژه  - 

 در كـه اسـت وضـوعم ايـن گويـاي پـنج شماره جدول مطالب مطرح شده در بخش قبل، بر علاوه
. كننـد عمـل بافت در توسعه محرك عنوانبه اندتوانسته شاخص چند يا يك تنها هاپروژه از هريك
 شـبكه شـاخص" و " اجتمـاعي امنيـت" و " درآمـد كيفيـت" شـاخص سه در ياسر و عمار پروژه
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 و " شـهري منظـر" ،" محيطيزيسـت هايآلودگي" شاخص سه در بهار راهپياده پروژه " ارتباطي
 پـروژه ،" ارتبـاطي شـبكه توسـعه" شاخص در روحاني شهيد پروژه ،" هازيرساخت به دسترسي"

 اسـتانداردهاي" شـاخص دو در پناه يزدان خانه پروژه ،" اجتماعي مشاركت " شاخص در زند خانه
 كيفيـت" هايشاخص در طبقاتي پاركينگ پروژه درنهايت و " فرهنگي ميراث احياي" و " زندگي
  .اندكرده عمل موفق حدودي تا " خوشبختي احساس " و " لاشتغا

  
  محرك توسعه يهاشاخص يبند). رتبه٥جدول (

  پروژه

  شاخص

  محيطي زيست  كالبدي  اقتصادي  فرهنگي -اجتماعي 

ت
امني
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س
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  )١٣٩٥ پژوهش، مطالعات: مأخذ( 
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  محرك توسعه يهاپروژه ييفضا -يكالبد يامدهايپ تحليل - 
 يامـدهاييقطعـاً پ شـوديو اجـرا م يطراح يزي،رتوسعه شهر برنامه يبرا ياپروژه يوقت يطوركلبه

 يهـا) را بـه دنبـال خواهـد داشـت. پروژهيو كالبد محيطييستز ي،فرهنگ -ياجتماع ي،(اقتصاد
با توجـه  شماره شش،. بر اساس جدول نيستندقاعده مستثنا  يناز ا يزن يقتحق يندر ا يموردبررس
هـا پروژه رهنگـيف -ياجتمـاع يامـدهايپهاي مختلـف، هاي صورت گرفته براي شاخصبه بررسي

  .قرار دارند ييندر سطح پا ياقتصاد يامدهاينظر پ بوده است و از يشترب
  هاپروژه ييفضا -يكالبد يامدهاي). پ٦جدول (

  ژهپرو

محور 
عمار 

و 
 ياسر

محور 
شهيد 
 روحاني

پياده 
 راه بهار

خانه 
 تاريخي

 زند

خانه 
تاريخي 
هيزدان پنا  

گ پاركين
 جمع طبقاتي

                كالبدي - پيامدهاي فضايي  ابعاد

ي
اد

ص
قت

ا
  

 ٢ - - - - * *  افزايش ارزش زمين و املاك

 ١ * - - - - -  گذاريجذب سرمايه

 هاي اقتصاديافزايش فعاليت
  و كار) رونق كسب(

* * - - - * ٣ 

 ٢ * * - - - -  اشتغال

افزايش ثروت و رفاه ساكنين 
  محله

- - - - - -  

٨ ٣ ١ - - ٢ ٢ 
ي 

اع
تم

اج
- 

ي
نگ

ره
ف

  
 ٥ * * - * * *  افزايش تراكم جمعيت

 ١ - * - - - -  تقويت مشاركت اجتماعي

  - - - - - -  توزيع عادلانه خدمات و امكانات

  - - - - - -  جرت ساكنين بوميمها

  - - - - - -  اسكان مهاجرين جديد

 ١ - - - - - *  گسيختگي كالبدي و اجتماعي
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توسعه فضاهاي عمومي وتلاش 
 در راستاي عدالت فضايي

* * * * * * ٥ 

بسترسازي براي تعاملات 
  اجتماعي

- - * * * - ٣ 

١٥ ٢ ٤ ٢ ٣ ٢ ٣ 

ي
يط

مح
ت 

س
زي

  

 ٢ - - - - * *  آلودگي هوا

 ٢ - - - - * *   آلودگي صوتي

سازي فضاي شهري و معاصر
  استفاده حداكثري از فضاها

- - * * * - ٣ 

 ١ - - - * - -  افزايش بهداشت محيط

  افزايش سرانه فضاي سبز
- - * - - - ١ 

٩ - ١ ١ ٣ ٢٢ 

ي
بد

كال
  

حفاظت و احياي كالبدي 
  محدوده تاريخي

- * - * * - ٣ 

ها و تأكيد بر ويت نشانتق
  هاي شهريالمان

- - * * - - ٢ 

افزايش دسترسي به خدمات 
  عمومي

* * - - - * ٣ 

 ٢ - - - - * *  سازي ترافيكآرام

ايجاد دسترسي مناسب به بافت 
  تاريخي

* * - - - - ٢ 

١٢ ١ ١ ٢ ١ ٤ ٣ 

  ٦ ٧ ٥ ٧ ١٠ ١٠  جمع

  )١٣٩٥: مطالعات پژوهش، مأخذ( 
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 محيطيزيسـت فرهنگي، -اجتماعي اقتصادي، پيامدهاي ازلحاظ جداگانه طوربه هاپروژه از هر يك
 روحـاني شهيد محور ياسر، عمار محور هايپروژه كه اند؛قرارگرفته بررسي و تحليل مورد كالبدي و
 هايفعاليت و زمين، املاك ارزش افزايش موجب اقتصادي پيامدهاي ازنظر زائر طبقاتي پاركينگ و
 ذكرشـده پيامـدهاي بـر علـاوه زائر طبقاتي پاركينگ پروژه اند كهشده) وكاركسب رونق( تصادياق

 تقريباً فرهنگي -اجتماعي پيامدهاي ازنظر. است داشته پروژه اجراي يمحدوده در را اشتغال مراكز
 و فضـايي عـدالت راسـتاي در عمـومي فضـاهاي توسعه جمعيت، تراكم افزايش باعث هاپروژه همه

 در كـه اسـت اهميت حائز نكته اين. انددر بر داشته را اجتماعي تعاملات براي بسترسازي مچنينه
 و كـرده اسـت ايجـاد محدوده محلات بين در منفي پيامد يك ياسر عمار محور پروژه ها،پروژه بين
 محـور هـايپروژه نيـز محيطيزيسـت از لحاظ پيامدهاي. است اجتماعي و كالبدي گسيختگي آن

 دليـل بـه را صوتي، هـوايي و... هايهايي از قبيل آلودگيآلودگي شهيد روحاني محور و ياسر عمار
 در پـي داشـته اسـت و اسـت شـده زياد نقليه وسايل تردد به منجر كه ارتباطي دسترسي تسهيل

 استفاده و شهري فضاهاي سازيمعاصر پناه يزدان و زند تاريخي هايخانه بهار، راه پياده هايپروژه
 ذكرشـده مـورد بـر علـاوه بهـار راهپيـاده ها،پروژه ميان در كه اندكرده ايجاد را فضاها از حداكثري
 نيـز كالبـدي پيامـد ازنظـر. اسـت كـرده ايجـاد نيز را سبز فضاي سرانه افزايش و محيط بهداشت

 عمـومي، خـدمات بـه دسترسـي افزايش همچون پيامدهايي روحاني شهيد و ياسر عمار هايپروژه
 پاركينـگ پـروژه. اندبرداشـته در را تـاريخي بافـت به مناسب دسترسي ايجاد و ترافيك سازيامآر

 تقويـت بهـار راهپيـاده پـروژه و داشـته پـي در را عمـومي خدمات دسترسي افزايش فقط طبقاتي
 و زنـد تـاريخي هايخانـه هـايپروژه. اسـت در بـر داشـته را شهري هايالمان بر تأكيد و هانشان
 نيـز را تـاريخي محـدوده كالبـدي احياي و حفاظت شهري، هايالمان بر تأكيد بر علاوه پناهيزدان
  .اندكرده ايجاد

  قيتحق موردي هامؤلفهبر اساس  هاپروژهپراكندگي فضايي   - 

كالبـدي در وضـعيت  مؤلفـه ازنظـرياسر و محور شهيد روحـاني  عمار هاي محور پروژه كالبدي: -
و ترافيـك  نقـل و حمـلينـه شـبكه ارتبـاطي و درزماند ه لحاظ اينكه توانستهمطلوبي قرار دارند ب

هـاي وضعيت بهتري را در بافت ايجاد كنند و همچنـين طبـق پراكنـدگي نقـاط قسـمتي از پروژه
كالبدي وضعيت مطلـوبي در محـدوده بافـت تـاريخي   ازنظرپاركينگ طبقاتي و پياده راه بهار نيز  

يتي مطلـوباز ديد كالبـدي  اندنتوانستهي تاريخي يزدان پناه و زند هاخانههاي . پروژهاندكردهايجاد 
تـاريخي يـزدان پنـاه  تاريخي ايجاد كنند و علت اين عـدم موفقيـت در خانـه محدودهرا در فضاي 

شـدن بـه يلتبدو يك فضاي سنتي است و خانه تاريخي زند هم بـه دليـل  رستورانتبديل آن به 
منظـر و  ازنظـرهاي كالبـدي انـد بـه لحـاظ شـاخص واسـتهتنذا اين دو طرح ي، لشناسمردمموزه 

  زيباسازي شهري موفق عمل كنند.
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اقتصـادي وضـعيت  مؤلفـه ازنظرياسر و محور شهيد روحاني عمار هاي محور پروژه ي:اقتصاد  -
تـاريخي يـزدان پنـاه و خانـه تـاريخي زنـد وضـعيت  خانه هاي پاركينگ طبقاتي،مطلوب،پروژه

. انـدكردهسط و  پروژه  پياده راه بهار وضعيت نامطلوبي در محـدوده بافـت تـاريخي  ايجـاد متو
هـاي هاي تجـاري علـت مطلوبيـت اقتصـادي پروژهافزايش قيمت املـاك، زمـين و رشـد واحـد

عمارياسر و شهيد روحاني است و نامطلوب بودن وضعيت پياده راه بهار هم به ايـن دليـل اسـت 
يـه شخصـي بـوده و نقلمحل عبور زائرين حرم حضرت معصومه بـا وسـايل  اًقبلكه اين محدوده 

هـاي رونق اقتصادي را داشته ولي از زماني كه تبديل به پياده راه شد زائرين بيشـتر از پاركينگ
بـا ايـن پيـاده راه  جـوارهمكنند و خريد زائرين از واحدهاي تجـاري منتهي به حرم استفاده مي
  اقتصادي شده است. ازنظراعث عدم رضايت كسبه كمتر شده و همين خود ب

  
  ي كالبدي و اقتصاديهامؤلفهبر اساس اثربخشي در  هاپروژه). پراكندگي فضايي  ٢شكل(

-شـاخص اجتمـاعي ازنظـرياسـر عمـار محـور  ي پـروژههاقسمتبعضي از  فرهنگي: -اجتماعي -
محدوده ايجاد كـرده اسـت و دليـل عـدم مطلوبيـت ايـن پـروژه  فرهنگي تغييرات نامطلوبي را در

اين شاخص  ازنظرها . ديگر پروژه كرده استگسيختگي و شكافي هست كه در بافت تاريخي ايجاد 
  اند.وضعيت متوسطي را در بافت به وجود آورده

حيطي در مزيسـت مؤلفه ازنظرياسر و محور شهيد روحاني عمار هاي محور پروژه محيطي:زيست -
هاي هوا و آلودگي صـوتي را وضعيت نامطلوبي قرار دارند زيرا با افزايش تردد وسايل نقليه، آلودگي

پيـاده راه بهـار نيـز  اند و همچنين طبق پراكندگي نقاط قسمتي از پـروژهدر محدوده افزايش داده
ل اين مطلوبيـت محيطي وضعيت مطلوبي در محدوده بافت تاريخي  ايجاد كرده و دلييستز ازنظر

تحليل  ليل تح
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ي هاخانـههـاي راه است. پروژههاي اتوبوس و تاكسي به يك فضاي سبز و پيادهشدن ايستگاهيلتبد
محيطي وضعيت متوسـطي را در فضـاي تاريخي يزدان پناه و زند و پاركينگ طبقاتي از ديد زيست

  اند.تاريخي به وجود آورده محدوده
  

  
  فرهنگي -محيطي و اجتماعيي زيستهامؤلفهبر اساس اثربخشي در  هاپروژهپراكندگي فضايي ). ٣شكل(

  گيري  بحث و نتيجه -٥
شهروندان و  يآن در واقع حاصل شكل زندگ يهر شهر و ساختار كل يخيبافت تار يريگشكل

رزش واجد ا يهاآنان در بستر شهر است. بافت يو فرهنگ ياقتصاد ،يمحصول تعاملات اجتماع
 يهايدچار آشفتگ ينوساز يبافت و الگو يشناسختيازنظر ر ييمحتوا يهابا وجود ارزش ،يخيتار

 دهياتخاذ گرد يمتفاوت يكردهايها، تاكنون روبافت نيحل مساله ا يهستند. برا يردو عملك يبصر
رسوده واجد ف يهاموجود در بافت راثيبر م هيدر تك يسع ينگركه با جامع ينيبازآفر كردياست، رو

ها در نقش آن نييتع قياز طر يخيتار يهابافت داريپا ياياقتصاد و فرهنگ و اح قيارزش و تلف
همخوان است.  داريازجمله توسعه پا يشهر يسامانده ديجد يهايشهر دارد، با تئور ييفضا انسازم

نواقص  ،يآمدن منزلت اجتماع نييهمچون پا يجيشهر منجر به نتا يخيبه بافت تار يتوجهكم
بر  يمبن يتوان اقتصاد يو دارا يميساكنان قد ليعدم تما نيو همچن يشهر يهارساختيز

 يهابافت يو نوساز يرو بهساز نيبا ارزش شده است. از ا يهابافت نيو ... در ا يو نوساز يبهساز
 يهامحرك توسعه، در جهت ارتقاء شاخص يهاپروژه يو اجرا يبه همراه طراح يشهر يخيتار

 يعمران يهادارد. در پژوهش حاضر با انتخاب پروژه ياكنندهنيينقش تع يشهر داريتوسعه پا
و  يمفهوم يشهر قم، با اتكا به مبان يخيشده در محدوده بافت تار) انجاميتوسعه شهر يها(محرك

تحليل فضايي عوامل  تحليل فضايي عوامل 



  ١٣٩٦ پاييزدهم،  پانزي شماره م،چهار.. فصلنامه مطالعات ساختار و كاركرد شهري، سال ......................٢٨

  

 

و  يكالبد ،يفرهنگ - ياجتماع ،ياقتصاد يهادر چارچوب مؤلفه ،يشهر ينيبازآفر كرديرو
 يو بررس ييمطالعه تلاش شد تا با شناسا ني. در اافتيها تحقق شاخص يدهسازمان ،يطيمحستيز

تحول  يهاعنوان عناصر محرك و هسته ) كه درواقع بهيتوسعه شهر يهاحرك(م يعمران يهاپروژه
فقط مداخله شهر هستند و نه يخيتار تيتوسعه و حفظ هو يبرا يراهبرد يبرنامه كي ،يشهر

بافت  ژهيواطراف و به طي) بر محيتوسعه شهر يها(محرك يعمران يهاپروژه نيا راتيأثساده، ت
 ق،يدق يراهبرد يبرنامه يجهيتا درنت رديقرار گ يابيو ارز يبررس ردشهر محتاطانه مو يخيتار

به توسعه  يصورت جدبه ريسال اخ ١٠ يرا مدنظر قرار دهند. در ط ندهيمطلوب در آ يبازخوردها
 ١٧در حدود  يشهر توجه شده است و بر اساس نظر كارشناسان بافت فرسوده شهردار يخيتاربافت 

ها شش پروژه( محور پروژه نيا انيشده است. از مبدان اشاره  يجدول قشد كه طب ييپروژه شناسا
پناه، خانه  زداني يخيخانه تار ،يطبقات نگيراه بهار، پارك ادهيپ ،يروحان ديمحور شه اسر،يعمار 

 يبردارطور كامل اجراشده و در حال بهرهبه يخيدر محدوده بافت تار نكهيا ليزند) به دل يخيتار
محور  يهاپروژه"ها، پروژه انياز م ت،يو عدم موفق تيشد؛ كه در خصوص موفق تخابان باشند،يم

اعتبار و  صيو تخص يازسنجيو ن يابياز نظر مكان "يطبقات نگيبهار و پارك راهادهيپ ،يروحان ديشه
 يهاخانه اسر،يمحور عمار و  يهااند و پروژهشده موفق بوده نييتع شياز پ ياندازهاانطباق با چشم

گفت؛  توانيها مپروژه ياند. در خصوص اثربخشموفق عمل كرده مهيپناه ن زدانيزند و  يخيتار
 نيشتريب ديند و اصولاً باااجرا شده يخيانتخاب شده در محدوده بافت تار يهادرست است كه پروژه

 نيا يرگذاريأثشده ترا در بخش محلات محدوده بافت داشته باشند. اما با مطالعات انجام ياثرگذار
اند. ازنظر بودنده ريها درگاست كه با پروژه ياكثر محلات يبر رو ينسب يرگذاريها در واقع تأثپروژه

راه بهار بر اساس  ادهيو پ يروحان ديحور شهم اسر،يمحور عمار  يهاپروژه ،يكالبد يرگذاريتأث
 -ييفضا يامدهايپ لياز نظر تحل هابودند. پروژه رگذارتريتأث دمنيو آزمون فر يانمونه تكيآزمون ت

 ،ياقتصاد يامدهايطور جداگانه ازلحاظ پها بهاز پروژه كيدارند، كه هر ييهاتفاوت زين يكالبد
 يامدهاياند؛ از نظر پقرارگرفته يو بررس ليمورد تحل يبدو كال يطيمحستيز ،يفرهنگ - ياجتماع
زائر مثبت ظاهر شده  يطبقات نگيو پارك يانروح ديمحور شه اسر،يمحور عمار  يهاپروژه ياقتصاد

ها در همه همه پروژه بايتقر يفرهنگ -ياجتماع يامدهايو موجب رونق كسب و كار شدند. از نظر پ
 يختگيگس جاديدارد و آن ا يمنف امديپ كيكه  اسريمحور عمار  جز پروژهابعاد موفق بودند به

و  اسريپروژه محور عمار  يطيمحستيز يامدهايمحلات است. از لحاظ پ نيب يو اجتماع يكالبد
عمار  يهاپروژه زين يكالبد امديو... هستند. ازنظر پ يصوت يهايموجب آلودگ يروحان ديمحور شه

و  كيتراف يسازآرام ،يبه خدمات عموم يدسترس شيهمچون افزا ييامدهايپ يروحان ديو شه اسري
 شيفقط افزا يطبقات نگي. پروژه پاركاندتهرا در برداش يخيمناسب به بافت تار يدسترس جاديا

 يهابر المان ديها و تأكنشان تيبهار تقو راهادهيداشته و پروژه پ يرا در پ يخدمات عموم يدسترس
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 يهابر المان ديپناه علاوه بر تأك زدانيزند و  يخيتار يهاخانه يهاپروژه را دربر داشته است. يشهر
  اند.كرده جاديا زيرا ن يخيتار دودهمح يكالبد يايحفاظت و اح ،يشهر

بافت و  يكالبد تيفيو ك يكيزيف طيباعث ارتقاء شرا ديبا سوكياز  يمحرك توسعه شهر يهاپروژه
 چيه دگاه،يد نيشوند. با ا زين يو اجتماع يب تحولات اقتصادموج ديها بامحرك نيا گر،يد ياز سو

 تيبلشهر قم قا يخيدر بافت تار يتوسعه شهر يهاعنوان محرككه به يعمران يهااز پروژه كي
طور كامل از نظر  پژوهش صورت گرفت، به نيها در اآن يو بررس ليو تحل اندداكردهيپ يياجرا

 كيها تنها در از پروژه كياند و در واقع هرنداشته تيموفق يماعو اجت يو تحولات اقتصاد يكالبد
 ديارائه گرد يشنهاداتيموجود، پ يهااست. لذا در خصوص بهبود و ارتقاء ضعفبعد موفق عمل كرده 

  كه عبارتند از:
 يها(محرك يعمران يهاپروژه يو اجرا يزير) در برنامهيمشاركت شهروندان (جامعه محل  -١

و اجرا باعث  يزيردر برنامه نيبه نقش ساكن يتوجهيب نيشده است؛ و اگرفته دهي) ناديرتوسعه شه
  .شوديها ماخلال در روند پروژه

 يخيها كه كاملًا در بطن بافت تاراز پروژه يبرخ يمحله در اجرا تيبه اصالت و هو يتوجه يب  -٢
فتن بافت شده است. عدم توجه به ر نيخود باعث از ب نيشود، كه ا ياند مشاهده مصورت گرفته

اجرا   و يطراح ،يزيرعنوان محرك توسعه، برنامهبه يعمران يهاكه پروژه يامحدوده تياصالت و هو
  . شوديم ياجتماع يختگيباعث شكاف و گس شونديم
 - ياجتماع ،ياقتصاد يهاتيازنظر فعال يمناسب يهايسازگار ديبا يتوسعه شهر يهامحرك  -٣

  كنند. جاديبا بافت موجود ا يو كالبد يطيمحستيز ،يفرهنگ
و  ي) در طراحيو كالبد يطيمحستيز ،ياقتصاد ،يفرهنگ -يبا توجه به ابعاد توسعه( اجتماع  -٤

زمان و در كنار هم در نظر گرفته شود، طور همابعاد به نيا يهمه ديمحرك، با يهاپروژه ياجرا
  ها را به همراه نخواهد داشت.وسعه موفق پروژهاز ابعاد، ت يكيبه  يتوجهيدرواقع ب

را  نيساكن تيها عدم رضاپروژه ييشدن زمان اجرا يها؛ طولانپروژه يزمان اجراتوجه به مدت  -٥
  خدمات را ارائه دهند.  نيترزمان، مناسب نيتردر كوتاه ديمحرك توسعه با يهادر بر دارد. پروژه

  .افزاانيتوسعه م قيارآمد از طرساخت مجدد قطعات فرسوده و ناك  - ٦
  در شب. تيامن نيشبانه و تأم يهاتيفعال تيو تقو يسامانده  -٧
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