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Abstract 
Improving the desirability of spaces, which means that the spaces should be 
acceptable by the people and should affect the users, is an important desire and 
goal of urban regeneration. The purpose of this study is to investigate the role of 
urban regeneration in the desirability of Haram public space in District 20 of 
Tehran Municipality. It used a descriptive-analytical method based on survey 
data collected from 240 old businesspersons in the space. To analyze the data, 
one-sample t-test in SPSS Software and structural equations in AMOS Software 
were used. Findings indicate that space conditions for the presence of women 
and people of different ages, pedestrian transportation facilities, space safety, 
good access, user comfort, and a sense of belonging to the space, were the 25 
indicators with better conditions. Since the implemented projects were more 
physical in nature and less cultural or social, the indicators and dimensions 
related to these dimensions have also undergone more changes. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
The crisis of urban public spaces 
desirability is considered as one of the 
most important problem of cities. One of 
the regeneration goals is to revive and 
rehabilitate public spaces. In an effort to 
revive and restore the role of Haram public 
space in District 20 of Tehran City, several 
projects have been implemented that can 
be called regeneration. This study seeks to 
analyze the effectiveness of these projects 
in reviving and strengthening the role of 
this space and its desirability in this field. 

2. Research Methodology 
The present research is descriptive-
analytical and the data used is survey-
type. The analyzed data are collected from 
240 people from old local businesses. To 
analyze the current situation of 25 
indicators showing the public space 
desirability, one-sample t-test in SPSS 
Software has been used and to measure 
the effectiveness of the indicators from 
the implemented projects, Structural 
Equation Modeling (SEM) in Amos 
Software has been used. 

3. Research Findings 
The mean score for the studied public 
space desirability in the 25 indicators was 
2.99, close to the considered average in 
Figure (3). The score for environmental, 
economic, physical and social indicators 
were 2.85, 2.63, 3.40 and 3.01, respectively. 
The effectiveness of the regeneration 
projects implemented on the 
improvement of the desirability indices of 
the studied public space was 2.81 on 
average. The projects had more impact on 
the promotion of physical dimension 
indicators, which was 3.22. Environmental 
indicators with an average of 3.09 and 

social dimension with an average of 2.94 
were in the next places, respectively. The 
least effective indicator was in the 
economic dimension, with an average of 
1.75. 

4. Conclusion 
In the new and accepted approach of 
regeneration in recent years, the physical 
environment is considered along with 
different dimensions of space, including 
economic, cultural, institutional, and 
social dimensions. However, according to 
the findings of this study, most project 
only emphasize physical space while 
neglecting the other dimensions.. 
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 چکیده
  استفاده   بر  تأثیرگذاری   و  مردم  جانب  از  آنها  شدن  پذیرفته  معنای  به  که  فضاها  مطلوبیت  ارتقاء

  بازآفرینی   نقش  بررسی  پژوهش  این  هدف.  است  شهری  بازآفرینی  از  مهمی   هدف  است،   کنندگان
  عمومی   فضای  یک  عنوان  به  تهران،  شهرداری  20  منطقه  از  شهرری  در  حرم  محور  مطلوبیت   در  شهری

  از   شدهگردآوری   پیمایشی  هایداده  بر  مبتنی  و  داشته  تحلیلی  توصیفی   روشی  تحقیق،.  است  کهن
  تی   آزمون  از  هاداده  تحلیل  برای.  باشدمی  یادشده  عمومی  فضای  قدیمی  کسبه  از  نمونه  فرد  240
.  است  شده  استفاده  AMOS  افزارنرم  ساختاری  معادالت  مدل  و   SPSS  افزارنرم  در  اینمونهتک 

 و  متوسط  حد  از  باالتر  اجتماعی  و  کالبدی  ابعاد  در  فضا  مطلوبیت  که  است  حاکی  تحقیق  هاییافته
 و زنان حضور برای فضا قابلیت. دارد قرار متوسط حد از ترپایین اقتصادی، و زیستیمحیط ابعاد در

 آسایش  مناسب،  دسترسی  فضا،   ایمنی  پیاده،  عبور  تسهیالت  مختلف،  سنین  در  افرد  حضور
 که  اندبوده  فضا  مطلوبیت  شاخص   25  از  هاییشاخص   فضا  به  تعلق  احساس  و  کنندگان،استفاده
  بیشتر   شده  اجرا  هایطرح  که  جاآن  از.  دهدمی  ارائه  را  آنها  از  تریمطلوب  شرایط  موجود،  وضعیت
 به  مربوط  ابعاد  و  هاشاخص  اند،بوده  اجتماعی  یا  فرهنگی  کمتر  و  داشته  فیزیکی  و  کالبدی  ماهیتی

  عبور  تسهیل  زنان،  حضور   تسهیل.  اندگردیده   زیادتری  تاثیرپذیری  و  تغییر  دستخوش  نیز  ابعاد  این
 که   شده  سبب  فضا  تنظیف  به  توجه  و  صوتی  آلودگی  رفع  فضا،  زیباسازی  فضا،  سازیایمن  پیاده،

  اجرا   بازآفرینی   هایطرح.  سازند  نمایان  را  بیشتری   مثبت  تغییرات  و  تاثیرپذیری  مربوط  هایشاخص
 این  در  مطلوبیت،  لحاظ  به  فضا  رواین   از  و  نموده  غفلت  اقتصادی  و  اجتماعی  -فرهنگی  ابعاد  از   شده
 .دارد زیادتری ضعف و کاستی ابعاد
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بازآفرینی شهری در مطلوبیت فضاهای عمومی )مورد مطالعه: فضای عمومی  نقش  . اله فصیحی، علی موحد، طاهر پریزادی، بابک عباسیحبیب 
 حرم در شهرری( 

 مقدمه 1
 مهم از یکی شهري عمومی فضاهاي مطلوبیت بحران
گردد )شکیبایی  قلمداد می  ما شهرهاي مسائل ترین

رفیعیان بر  2013،    1و  مدرنیسم  غلبه  از  پیش  تا   .)
عمومی   فضاهای  اجزای  ایرانی،  شهرهای  فضاهای 

باغ  از  اعم  و  شهرها  گذرها  معابر،  عمومی،  های 
سوق خیابان و  سنتی  بازارهای  میدانها،  ها، ها، 
میدانچهبازارچه و  پراهمیت  ها  نقشی  محالت،  های 

:  2017،  2لف داشتند )پوراحمد و وفایی به جهات مخت
اساسی  66 تحوالت  دچار  شهرها  آن،  از  پس  اما   .)

از   بسیاري  عمومی  فضاهاي  جمله،  از  شدند. 
دست   از  را  اجتماعی  زندگی  در  خود  عملکردهاي 
دادند. در این شرایط، این فضاها با تغییر بنیادی در  

این  ساختار کالبدی مواجه شده  اند، معنا و اهمیت 
و  فض شده  گم  آنها  سریع  رشد  اقتضائات  در  اها 

رفته  زوال  به  رو  کمیت فضاهای عمومی  و  کیفیت 
و کمبود فضاهاي عمومی شهري در    است. نارسایی 

عامل   آنها  ناعادالنه  توزیع  و  بزرگ  بیشتر شهرهای 
این   در  ساکن  افراد  زندگی  کیفیت  کاهش 

فضاهاي شهري نه فقط نقشی مهم در   .شهرهاست 
ت محیط شهري دارند، بلکه نقشی مهم  ارتقاء کیفی

ساز در سالمت جسم و روان مردمی که  و سرنوشت 
:    2014،  3کنند، دارند )محمودپور در شهرها زندگی می 

این 7 از  و  (.  طراحی  نوین  ادبیات  در  که  روست 
ریزی شهری، بر اهمیت احیاء و بازشناسی این  برنامه

نی نیز  فضاها تاکید شده است. یکی از اهداف بازآفری
بازآفرینی   است.  عمومی  فضاهای  بازتوانی  و  احیاء 

توسعه  فرآیند  عرصهشهری  در  همهجانبه  های  ای 
به  کالبدی  و  محیطی  اقتصادی،  منظور اجتماعی، 

های هدف  ها و محله ارتقاء کیفیت زندگی در محدوده 
در پیوند با کل شهر است )شرکت عمران و بهسازی  

 (.  6: 2014، 4شهری ایران 

یعنی   پژوهش  این  در  مطالعه  مورد  محدوده 
فضای عمومی که به مناسبت نقش ارتباط دهندة آن  

 
1 . Shakibaei and Rafieian 
2 . Poorahmad and Vafaei 
3 . Mahmoodpoor 

زیارتگاه و  به  حسنی  عبدالعظیم  حضرت  های 
امامزادگان مجاور، به نام حرم نامیده شده و جنوب  

شهرداری تهران(    20شهر تهران ) شهرری و منطقه  
های دور  در نقش یک فضای  قرار گرفته،  از گذشته

اقتصادی،   سیاسی،  متعدد  کارکردهای  عمومی، 
فرهنگی و  است.    - اجتماعی،  داشته  فعالی  مذهبی 

از صدها سال پیش، محور مورد   کانون زیارتی،  این 
مطالعه را به صورت یک فضای عمومی بسیار فعال  

و شکل  عناصر مذهبی،  درآورده  و  بازار سنتی  گیری 
ذهبی   ها ونهادهای مدنی و ماجتماعی، تجاری، خیریه 

هم این نقش را مضاعف گردانیده بودند. اما در گذر  
زمان به تدریج نقش دیرین این محدوده به عنوان  

رنگ  یک فضای کامل عمومی با کارکردهای مربوط، کم 
های گذشته، و تضعیف گردید. تا جایی که در دهه 

این محور به یک خیابان پرتردد و پرترافیک   تبدیل 
رفتن یا برای توقف و    یاده بدون داشتن فضایی برای پ

عمومی مبدل ساخته تعامل، آن را به یک فضای شبه
بود. در تکاپوی احیاء و بازیابی نقش دیرین این فضا  

های متعددی چون  به عنوان یک فضای عمومی، طرح 
سازی، اصالح منظر و  سازی، جدارسازی، کفراهپیاده 

ا عنوان  توان به آنهسازی و . .    که میمبلمان، مقاوم
شده گذاشته  اجرا  مورد  به  داد،  این  بازآفرینی  اند. 

طرح  تاثیرگذاری  که  است  درصدد  های  پژوهش 
مذکور در احیاء و قوت بخشیدن به ایفای نقش به  
عنوان یک فضای عمومی و میزان مطلوبیت آن در  

رو تحقیق  این زمینه را مورد تحلیل قرار دهد. از این 
 سه سؤال زیر است: جوی پاسخ به واخیر در جست 

شاخص 1 لحاظ  به  فضاهای  (  مطلوبیت  های 
 عمومی، محدودة مطالعاتی چه وضعیتی دارد؟  

های بازآفرینی اجراشده، هریک  دنبال طرح ( به 2
شاخص  تغییری از  چه  مطلوبیت  ابعاد  و  ها 

 اند؟ نموده 

4 . Iranian Urban Development and Improvement 
Company 
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فضاهای عمومی )مورد مطالعه: فضای عمومی    نقش بازآفرینی شهری در مطلوبیت. عباسی  بابک پریزادی،  طاهر موحد،  علی فصیحی،  الهحبیب 
 حرم در شهرری( 

 مبانی نظری  2
از»مطلوبیت«   به معنای «در فرهنگ فارسی معین 

طلبیده، دلپسند و خوشایند یاد شده  شده،  خواسته
)معین فرهنگنامه2009  ،  1است  در  انگلیسی  (.  های 

مطلوبیت  معانی  از  برای    2یکی  کیفیت  »داشتن 
اشتیاق«  یا  میل  برانگیختن 

(urbandictionary.com , 2021  از است.  آمده   )
کیفیتی است که کاالیی    نظر اقتصاددانان مطلوبیت

می  خواستنی  افراد،  برای  دیگر،   کند.را  بیان  به 
کننده که از  مطلوبیت عبارت است از رضایت مصرف

و   خدماتو   کاال مصرف نیازها  هرآنچه  واقع  در 
 شود.کند حاصل می های انسان را ارضا می خواسته

نه   است  رضایت  مطلوبیت  کلیدی  کلمة  واقع  در 
كننده شده که هر مصرف تهسودمندی. همچنین گف

کند و هنگامی  به خاطر مصرف، كاالها را گزینش می 
برد این  كند از مصرف آن لذت می را مصرف می كه آن  

رضایت خاطری كه از مصرف كاال و خدمات نصیب  
می مصرف می كننده  نامیده  مطلوبیت  شود.  گردد 

کننده بخشی را برای استفاده مطلوبیت تجربه لذت 
ک می  استفاده  فراهم  ادامه  به  وادار  را  را  او  که  ند 

بخشد، که خود  نماید زیرا این امر به آنها لذت می می
و   معماری  در  مطلوبیت  مفهوم  است.  پاداش  یک 

پذیرفته  میزان  جانب  شهرسازی،  از  فضا  یک  شدن 
گذاری آن مکان بر کاربران است  مردم و میزان تأثیر

 (. 69:  2018، 3)رحیمی

فض مطلوبیت  کیفیت  میزان  به  شهری  اهای 
استفاده از آن فضا و میزان جذابیت آن برای جذب  

)خدایاری  فعالیت دارد  بستگی  آن  با  متناسب  های 
گل به  چه یان (.چنان191:    2017و همکاران،    4مطلق 

فعالیت  پیوستن  را  وقوع  اجتماعی  و  اختیاری  های 
داند  های فضای شهری می منوط به مطلوبیت مؤلفه

(.  16  :   2012،  5از محمدی و چنگوایی   )همان به نقل 
هاي انجام شده در فضاهاي شهري را به  وی فعالیت

 
1 . Moein 
2 . Desirability 
3 . Rahimi 

اجتماعی   و  اختیاري  )ضروری(،  اجباری  دستة  سه 
فعالیت تقسیم پیوستن  وقوع  به  و  کرده  هاي  بندي 

هاي  اختیاري و اجتماعی را مشروط به کیفیت مؤلفه 
می  موردنظر  شهري  فضاي  یا  بنابراین  داند.  مکان 

تواند  هرچه مطلوبیت فضاي شهري باالتر باشد می 
فعالیت فعالیت آن،  ادامة  در  و  اختیاري  هاي  هاي 

اجتماعی را در خود پذیرا باشد و حفظ نماید )محمدی  
 (. 16:  2012  ، 6و چنگلوایی 

 ایپدیده  شهری محیط در مطلوبیت عنصر
 شناسایی یا گیریاندازه قابل سادگیبه  که نیست

 ایمجموعه  توسط را مفهوم آن بتوان شاید اما د.باش
 شناسایی منظوربه  داد. تشخیص مرتبط عوامل از

 عناصر سازنده باید عمومی، عرصه مطلوبیت دقیق
 چرا شوند؛ شناسایی کیفی این عرصه هایمؤلفه و

 هاخیابان شهر، عمومی های عرصه از روزانه مردم که
 استفاده خود کار محل اطراف فضاهای و هاو محله 

 بر فضاها این مطلوبیت ناخواه  خواه و کنندمی
 فضا از آنها احساس خوشایند و  نها آ روزانه زندگی

ویژه  مطلوبیت هر فضای شهری به   .است تأثیرگذار
فعالیت  انواع  از  برخی  و  برای  برداشت  به درجة  ها 

به   نیز بستگی دارد.  استفاده کننده  نیازهای  ادراک 
از دید  عبارت   دیگر ممکن است یک فضای شهری 

گروهی از افراد اجتماع، مناسب و مطلوب و از منظر 
)پورموسوی  گردد  تلقی  نامناسب  دیگر،  و      7طیفی 

مطلوب  24:  2012همکاران،   شهری  فضاهای   .)
های مختلف سنی  فضاهایی هستند که افراد با ویژگی 

های خود  توانند خواستهو جنسی باحضور در آنها می 
های متنوع مورد نیازشان را  را محقق سازند و فعالیت 

از   بیش  بررسی  با  محققین  نمایند.    1000برآورده 
جهان   مختلف  شهرهای  از  شهری  عمومی  فضای 

ترین و کاراترین فضاهای شهری  اند که موفق دریافته 
دارای چهار مؤلفة اساسی کیفیتی هستند: اول این  

دوم افراد در    که این فضاها در دسترس قرار دارند؛
می  فعالیت  درگیر  و  آنها  راحتی،  از  سوم،  شوند؛ 

4 . Khdayari-e Motlagh  
5 . Mohammadi and Changoovaei 
6 . Mohammadi and Changalvaei 
7 . Poormoosavi  
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بازآفرینی شهری در مطلوبیت فضاهای عمومی )مورد مطالعه: فضای عمومی  نقش  . اله فصیحی، علی موحد، طاهر پریزادی، بابک عباسیحبیب 
 حرم در شهرری( 

زیبا   مناظر  دارای  و  بوده  برخوردار  انسانی  آسایش 
شوند یعنی  هستند؛ چهارم، مکانی اجتماعی تلقی می 

می جایی  افراد  و  که  کرده  مالقات  را  یکدیگر  توانند 
بخشند وسعت  را  خود  اجتماعی  ارتباطات     .دامنة 

 دسترسی، شکل، آسایش، و راحتی 1ورث ساوث
 خوانایی معنی، تجانس، و تنوع محیط، از  حفاظت
 نگهداری، و مرمت فضاها،  بازبودن ساخت،

مالک   و سالمتی حیات، و سرزندگی را  ایمنی، 
،  2مطلوبیت فضا دانسته است )طبیبیان و منصوری 

 شهرت و ذهنی تصویر یک  3(.  در نظر مازلو   4  : 2013
 نیازهای کلیه تامین ودن، ب خالق  فرصت خوب،

 زیبایی نظر از حفاظت، و امنیت و ایمنی فیزیکی
اجتماعی   شناسی فضای  یک  معیارهای  مطبوع 

   :   2019،  4بین و بیداربخت مطلوب هستند )حقیقت 
57    .) 

، مطلوبیت فضای شهری با  6و روج  5از نظر کاپون 
ارائهمالک چون   زندگی در زا استرس عوامل هایی 

 ساختمان انسانی غیر مقیاس آلودگی، ترس، شهری،
 بد، هوای و آب  جامعه، حد از بیش یکدستی ها،

نامناسب سفر، حد از بیش زمان  مسکن، وضع 
 نرخ ناکافی، تفریح ، کاری،بی و فقر  کارا،  غیر خدمات

 خطرات منابع، رفتن بین از و آلودگی زیاد، خیلی رشد
جدایی با تماس  فقدان ها،بیماری  و  طبیعت، 

تبییین است   و تغذیة شادی  اجتماعی، شعف قابل 
 (.  467:  2019و همکاران،   7زاده)خراسانی 

رویکرد مکان  رویکرد  امروزه  عنوان یک  به  سازی 
مناسب برای بهبود مطلوبیت فضاهای شهری مطرح  

»مکان چند است.  رویکردی  به  سازی«  وجهی 
مدیریت  برنامه و  طراحی  شهری  ریزی،  فضاهای 

سازی« به  توان گفت، »مکاناست. به طور ساده می 
مشخص   فضایی  در  که  است  مردمی  دیدن  دقت 

سازی به مردم  کنند. در مکان زندگی، کار و بازی می 
دادن  پرسیدن از آنان برای پوشش دادن و سؤال گوش 

خواسته و  یک  نیازها  شهری  فضاهای  در  هایشان 
 

1 . Southworth 
2 . Tabibian and Mansoori  
3 . Maslow 

4 . Haghighatbin and Bidarbakht 

از مع  .موضوع مهم است یارهایی که در  سه دسته 
بازتولید مکان نقش و تاثیر اساسی برخوردار هستند 

 اند از:  عبارت

زمینه1 معیارهای  زمینه  :ای(  به  معیارهای  ای 
گردد که در  عوامل برگرفته از بستر و زمینه اطالق می 

ای ترین عامل زمینهبازتولید مکان مؤثر هستند. مهم
تاثیرگذار  نیروی انسانی به معنی کنشگران و عاملین 

در   عامل  این  هستند.  مکان  بازتولید  فرآیند  در 
برنامهالگوواره و  اجتماعی،  و  های  شهری  ریزی 

دیگر   از  است.  گرفته  قرار  تاکید  مورد  شهرسازی 
و   قدرت  روابط  مکان،  بازتولید  بر  تاثیرگذار  عوامل 
نیروهای سیاسی هستند. که نقش بسیار مؤثری در  

مکان،   بازتولید  جریان  می هدایت  نمایند.  ایفا 
های فرهنگی و تعامل میان نیروهای  ها و شیوه ارزش

قلمروبخش و قلمروزدا دیگر عوامل حائز اهمیت در  
 باشند. مقولة اخیر می 

( بازتولید ناخودآگاه مکان: تعامالت، تجارب، و 2
های شهری، نوعی  رفتارهای زیستة روزمره در مکان

صورت طبیعی  به زنند که  از بازتولید مکان را رقم می 
و هرروزه در جریان است. تعامالت روزمره و روابط  

زمان   روزمرة  در  در  بیشتر  که  فضای    –انسانی 
قرار   تاکید  تکراری مورد  و  روزانه  اجتماعی  رفتارهای 

با  گرفته معادل  ناخودآگاه  بازتولید  از  نوع  این  اند. 
ریری شهری  مصرف مکان است که در الگووارة برنامه 

 نیز بر آن تاکید شده است. و شهرسازی 

بازتولید  3 از  منظور  مکان:  (بازتولیدآگاهانة 
شده و  آگاهانة مکان، آن دسته از فرآیندهای شناخته 

شده هستند که بر روی تولید آگاهانه  از پیش تعیین
گذارند. این معیارها به طور  و رسمی مکان، تاثیر می 

برنامه  شهرسازی،  قالب  در  شهری،  عمده  ریزی 
طراحی معمار و  فرآیندهای  ی  عنوان  تحت  و  شهری 

شوند  طراحی، توسعه و مدیریت مکان شناخته می 

5 . Capone 
6 . Roach 
7 . Khorasanizadeh  
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 حرم در شهرری( 

شاد  همکاران،    1)ایرانی  تاثیرگذاری  44  :1397و   .)
 گیرد.  بازآفرینی شهری بر فضا در این دسته قرار می 

 روش تحقیق 3
توصیفی  پژوهش،  داده -نوع  و  مورد  تحلیلی  های 
نوع   از  آن  در  داده استفاده  هستند.  های  پیمایشی 

شده  گردآوری  آماری  نمونه  از  تحلیل  با  مورد  اند. 
حدود   تعداد  به  آماری    650توجه  جامعه  که  نفر 

  10وران با سابقه بیش از  تحقیق یعنی کسبه و پیشه
اند و محاسبات در مدل  سال محدوده مطالعاتی بوده 

بندی شده  نفر از کسبه به شکل طبقه 240کوکران،  
اند. پرسشنامه ان نمونه آماری برگزیده شده به عنو

زوج گویه بوده    25از نوع محقق ساخته و مشتمل بر  
و   کالبدی  اقتصادی،  اجتماعی،  بعد  چهار  در  که 

اند. از هر زوج گویه، اولی  زیستی قرار داشتهمحیط
عنوان  ارزیابی نمونه از وضعیت موجود  و دومی به

مورد ارزیابی  گویه متناظر، میزان تغییر در شاخص  
با تحوالت صورت گرفته در مکان طی دو دهة اخیر  

می  ارزیابی  گویه نموده را  نمونه  اند.  افراد  توسط  ها 
در   شده   5آماری  ارزیابی  لیکرت  روایی  طیف  اند. 

ریزی شهری و با  متخصص برنامه  3ها با نظر  گویه 
اعمال نظرات پیشنهادی آنان، مورد تایید قرار گرفته  

اطالعا پرسشنامهاست.  نرم ت  وارد    SPSSافزار  ها 
شده و پس از تایید پایایی با محاسبه ضریب آلفای  

ها(، ابتدا مدل تحلیلی  برای کل گویه  704/0کرونباخ )
های شماره فرد و  ای برای گویه آزمون تی تک نمونه

نرم  ساختاری  معادالت  مدل  در  سپس  آموس  افزار 
نتایج مربوط  های متناظر شماره زوج اجرا شده و  گویه 

 2اینمونه تک   مورد تحلیل قرار گرفته است. آزمون تی 
با   را  نمونه  نداشتن میانگین یک  یا  داشتن  اختالف 
یک عدد ثابت مشخص )که در این مطالعه حسب  

نمرات  قائل طیف   5تا    1شدن  پنج برای  گانه های 
تنظیم ابزار گردآوری داده لیکرِت  در  رفم شده    3  ها، 

از    3مدل معادالت ساختاری   .است( بررسی می کند
تحلیل چندمتغیره است. جمله روش  و  های تجزیه 

کاربرد اصلی آن در موضوعات چند متغیرهای است  
با در نظر  که نمی  را به شیوه دو متغیری  آنها  توان 

گرفتن هربار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته  
 (.  14 :  2015،  4انجام داد )کشاورز 

محدودة مطالعاتی فضای عمومی موسوم به حرم  
منطقه   یاد    20در  محدودة  است.  تهران  شهرداری 

شده در حدفاصل جاده قدیم تهران به قم  با حرم  
عبدالعظیم حسنی )ع( قرار داشته و از زمان پیدایش  
این مکان و محلة امروزی سرتخت، در نقش محور  

از دو   هستة شهری  ارتباط دهنده و به عنوان یکی 
مهم  و  به ری،  همه  از  عمومی  تر  فضای  یک  عنوان 

کامل، مرکز تجمعات مذهبی و سیاسی، گردشگاه و  
گردهم  جشن آیی مکان  آیین ها،  مکان  ها،  عزا،  های 

گذرانی و تبادل اطالعات، اخبار و تجربیات و نیز  وقت 
و   سنتی  بازار  داشتن  با  قوی  تجاری  هستة  یک 

ها و  ت امروزی با پاساژ های بعدی آن به صور توسعه
می مغازه نقش  ایفای  خیابانی،  است.  های  نموده 

حدود   محدوده  این  به     7مساحت  و  بوده  هکتار 
  - لحاظ عملکردی مشتمل بر فضاهای تجاری، مالی  

پولی، مذهبی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی و معابر و  
 .هاستگذرگاه

 

 

 

 

 

 
1 . Irani-e Shad  
2 . One Sample t-Test 

3 . Structural Equational Modeling: SEM 
4 . Keshavarz 
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 حرم در شهرری( 

 

 ها و بحثیافته 4
ارزیابی مطلوبیت محدودة   4.1

 مطالعاتی در شرایط موجود 
نظر   از  موجود محدوده مطالعاتی  ارزیابی وضعیت 

به    25های  شاخص به مطلوبیت فضا  مربوط  گانه 

جدول   ک  1شرح  است  ذکر  شایان  است.  ه  بوده 
گانه لیکرت از خیلی ضعیف    5های  ارزیابی در طیف

با کمی  ترتیب  به  و  پاسخ تا خیلی خوب  های  سازی 
از   مقادیر  با  رقم    5تا    1کیفی  و  گرفته  ،  3صورت 

 بالطبع حد میانگین بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقعیت فضای عمومی حرم در شهر تهران  1  شکل 
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فضاهای عمومی )مورد مطالعه: فضای عمومی    نقش بازآفرینی شهری در مطلوبیت. عباسی  بابک پریزادی،  طاهر موحد،  علی فصیحی،  الهحبیب 
 حرم در شهرری( 

 مطلوبیت فضا در محدوده مطالعاتی های  شاخص  1  جدول 

 بعد میانگین رقم  شاخص ردیف
 اجتماعی  56/4 قابلیت حضور زنان در فضا  1
 اجتماعی  29/4 قابلیت حضور افراد در سنین مختلف 2
 کالبدی  88/3 نبود موانع در مسیر عابرین 3
 کالبدی  34/3 ایمنی فضا  4
 کالبدی  34/3 قابلیت باالی مهار ابن حوادث سوزی و قابلیت کم وقوع  حوادثی چون آتش 5
 کالبدی  3/ 22 قابلیت دسترسی سواره و پیاده  6
 کالبدی  20/3 کنندگان  از فضا و کسبهآسایش استفاده 7
 اجتماعی  20/3 احساس تعلق خاطر به فضا 8
 زیستی محیط 18/3 نبود آلودگی صوتی 9
 زیستی محیط 08/3 وضعیت فضای سبز  10
 اجتماعی  05/3 هاکارکردغیراقتصادی فضا در جذب افراد و گروه  11
 اقتصادی  04/3 قابلیت پاسخگویی به نیازهای روزمره ساکنین پیرامون  12
 اجتماعی  02/3 قابلیت فضا برای گذران اوقات فراغت 13
 زیستی محیط 93/2 شناسی فضا زیبایی 14
 اقتصادی  2/ 87 عمومیکارها با شرایط فضای وتناسب کسب 15
 اجتماعی  86/2 امنیت  16
 اقتصادی  73/2 کارایی استفاده از فضا  17
 اجتماعی  73/2 قابلیت فضا برای تشویق افراد به حضور  18
 اقتصادی  73/2 روزاوکارها در شبانهمدت زمان فعالیت کسب 19
 کالبدی  64/2 سنخیت کالبد موجود با  پیشینه فیزیکی آن 20
 اجتماعی  2/ 40 های مذهبی، اجتماعی و سیاسی قابلیت حضور حضور گروه  21
 اجتماعی  31/2 قابلیت ایجاد  و تقویت هویت 22
 زیستی محیط 19/2 وضعیت نظافت  23
 اجتماعی  09/2 های دوستانه قابلیت فضا برای تشکیل دورهمی 24
 اقتصادی  52/1 وکارهاتنوع کسب 25

 

بررسی   رقم میانگین مطلوبیت فضای عمومی مورد 
بوده که   99/2گانه برابر  25های  در مجموع شاخص 

باشد. رقم اخیر برای  ( می 3نزدیک به حد متوسط )
زیستی  های هر کدام از ابعاد محیط مجموع شاخص 

با    4با   کدام  هر  کالبدی  و  اقتصادی    5شاخص، 
برابر  شاخص به ترتیب    11شاخص، و بعد اجتماعی با  

بوده است. به این ترتیب    01/3و    3/ 40،  63/2،  85/2
  5مطلوبیت فضا در بعد کالبدی از همه بهتر بوده و  

از   )باالتر  از حد متوسط  باالتر  شاخص مربوط همه 
( قرار دارند. در بعد اجتماعی نیز میانگین رقم 3/ 20

ها اندکی باالتر از حد متوسط است و در دو  شاخص
تر از میانگین قرار دارند. مطلوبیت  پایین بعد دیگر در  

هایی بوده که  باالتر بعد کالبدی به دلیل اجرای طرح 
شهرسازی   و  زیرساختی  کالبدی،  ماهیت  همه 

آن جمله می داشته از  اشاره  اند.  موارد  این  به  توان 
راه در جای خیابان قبلی، احداث  نمود: احداث پیاده 

مهدی، شیشه،  )قائم،  جدید  پاساژ  نگین(    چند 
های  های برق و مخابرات )حذف کابل ساماندهی کابل 

ای فرسوده و  هها و درهای کرکره هوایی(، حذف تابلو 
شماره  و  یکدست  مراکز  طراحی  تابلوهای  گذاری 
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 حرم در شهرری( 

فیزیکی،   زوائد  آوری  جمع  کاشی،  نقوش  با  کسب 
های   فعالیت  جمله  از  ستون  اجرای  و  نما  بهسازی 

محو  بهسازی  پروژه  در  شده  بوده انجام  حرم  اند ر 
سامان 1396)صفوی،   سایبان (.  و  دهی  بهسازی  ها، 

دیوارچینی،   کاری،  سنگ  )آجرکاری،  نما  مرمت 
الیه  با  سیمانکاری(،  پنجره  و  در  جایگزینی  برداری، 

طرح سنتی، تعویض شیشه و فوندانسیون و اجرای  
سازی انجام شده است. پیرایش و  ستون برای مقاوم 

دیگ یکی  بصری  زوائد  صورت  حذف  اقدامات  از  ر 
گرفته در این محدوده بوده است که در این راستا 

کرکره  درهای  فرسوده،  کانال  تابلوهای  فرسوده،  ای 
کولر، کانال آبی کولر گازی و سایبان حذف یا پیرایش  

راه  شده پیاده  محور  در  موجود  نمای  تزیینات  اند. 
شهرری یکی دیگر از اقدامات سازمان زیباسازی در  

محد مقرنس این  است.  و  ود  کاری  مشبک  سازی، 
  ، 1کاشی کاری در این محور انجام شده است )علیزاده 

نیمکت   2017 شهری،  مبلمان  طرح  در  ها، (. 
های بزرگ از جنس سنگ و  های زباله و گلدان سطل

یافته استقرار  محدوده  در  رنگی  و  کامال  مرمت  اند. 
مساحت حدود  عباسی  به بهسازی کاروانسرای شاه 

ذکر    1000 قابل  دیگر  اقدامات  از  مترمربع 
شهرری عباسی  شاه  بر     است.کاروانسرای  عالوه 

کاالها،   بارانداز  و  بازرگانان  استراحت  برای  مکانی 
است.   بوده  نیز  حرم  زائران  اقامت  و  اسکان  محل 

همه کالبدی هستند. با    7تا    3های  های رتبهشاخص
تا   مسیر  موانع  شده،  اشاره  شدة  انجام  کارهای 

دامکان حذف شده و با حذف تردد وسایل نقلیه،  ح
ایمنی سطح باالیی برقرار گردیده است. موارد تهدید  
توقف   یا  و  تردد  در  مقررات  از  تخلف  فعلی  کننده 

دست  توسط  فضا  اشغال  و  فروشان  موتورسیکلت 
باشد. این محور از گذشته با قرارگرفتن در مسیر  می

مجاورت با   جاده قدیم تهران به قم و جنوب کشور و
گره  از  )میدان  یکی  تهران  جنوب  ارتباطی  های 

تری در مقایسه  شهرری( پیوسته دسترسی مطلوب
  2با سایر نقاط تهران ارائه می نموده است )فصیحی 

ونقل  موزات توسعة کلی حمل( و به 2020و همکاران،  

 
1 . Alizadeh 

اتوبوسرانی جدیدی   تهران، خطوط  در شهر  عمومی 
میدان از  گذر  مسیرهای  در  راه   نیز  اندازی  شهرری 

شهری   هسته  عنوان  به  آن  دیرین  عملکرد  و  شده 
و   بوده  زمین  ایران  کهن  شهرهای  از  که  شهرری 

همچنین  سابقه و  دارد  تهران  از  فراتر  بس  ای 
های  دلیل کانون تقاضاهای سفر باال به این مقصد به 

داوطلبانه   مسیرهای  در  را  آن  مربوط،  زیارتی 
ها ، قرار داده  سی خودروهای مسافربرشخصی و تاک

فضا   قابلیت  و  فضا  در  زنان  قابلیت حضور  است. 
مخصوصاً   مختلف  سنین  در  افراد  پذیرش  برای 

کم  افراد  و  مهم  وسنسالخوردگان  شاخص  دو  سال 
این  در  که  هستند  عمومی  فضاهای  جا مطلوبیت 

ها نمایان  ترین وضعیت را در میان شاخصمطلوب
تقاضاهای زنان یکی  ها با  اند. تناسب فعالیتساخته

درصد    68که حدود  از دالیل این موضوع است. چنان
درصد  طال    7از صنوف، پوشاک و منسوجات و حدود  

همکاران،   و  )فصیحی  هستند  جواهرات  (.  1399و 
محل   این  به  والدین  معیت  در  نیز  کودکان  غالباً 

رو در ارزیابی نمونه آماری،  نمایند و از این عزیمت می 
سال نیز، باال  وسنرای حضور افراد کم قابلیت فضا ب

ارزیابی شده است. با کارهای صورت گرفته که اشاره  
کف  جمله  از  مبلمان  گردید  پیاده،  مناسب  سازی 

)آب  رایگان  خدماتی  امکانات  و  خوری،  مناسب 
ها و. .  نذورات با توجه به محور ارتباطی به زیارتگاه 

نسبتاً    کنندگان از فضا،(، آسایش کسبه و استفاده 
باال ارزیابی شده است. هرچند با حذف تردد وسایل  
منبع   از  صوتی  آلودگی  مسیر،  عمدة  در  نقلیه 

رقم  وحمل شاخص  این  و  بوده  ناچیز  را    3/ 18نقل 
درصد  کسبه که به عنوان نمونه   45نشان داده، اما  

گرفته قرار  سؤال  مورد  صوتی  آماری  آلودگی  از  اند 
دای تشییع جنازه که  بلندگوهای نماز جمعه، سروص

زیارتگاه   در  را جهت طواف  اموات  رسومات،  به  بنا 
می  عبور  محور  این  از  عبدالعظیم  و  حضرت  دهند 
)عرضه غیررسمی  مشاغل  کنندگان  سروصدای 

نوحه  مذهبی،  صوتی  و  خوان نوارهای  ها 
داشتهخوان روضه رضایت  عدم  ابراز  کارکرد  ها(  اند. 

2 . Fasihi  
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جذب  و  پذیرش  برای  فضا    غیراقتصادی 
نمایان  استفاده متوسط  حد  از  باالتر  نیز  کنندگان 

نقش   به  بیشتر  موضوع  این  است.  گردیده 
می ارتباط مربوط  بررسی  مورد  محور  شود.  دهندگی 

همچنین گذشته از کارکرد مذهبی، وجود مساجد و  
شدگان و تبلیغات سیاسی در  های فوت برگزاری آیین 
شاخص  برای  این  فضا  ظرفیت  هستند.  تاثیرگذار 

و   پیرامون  ساکنان  مایحتاج  تامین  به  پاسخگویی 
قابلیت آن به عنوان مکان گذران اوقات فراغت، دو  
شاخصی هستند که اندکی باالتر از رقم متوسط قرار  

قدیم،  گرفته روزگاران  از  مطالعه  مورد  محدوده  اند. 
ای و ملی  گذشته از کارکردهایی که در مقیاس منطقه

رتخت نیز بوده است.  ای محلة سداشته، مرکز محله 
از   اکنون بیش  و    5این محله  دارد  هزار نفر سکنه 

خانوارهای ساکن در آن برای رفع بسیاری از مایحتاج  
روزمره به محدوده مطالعاتی پیوند دارند )مرکز آمار  

 .1  ( 1395ایران،  

تاثیر بازآفرینی شهری بر   4.2
 های مطلوبیت  شاخص 

تک  تی  آزمون  در  نمونه خروجی  میزان  ای  خصوص 
های معرف های بازآفرینی بر شاخص تاثیرگذاری طرح 

 بوده است.    2مطلوبیت فضا به شرح  جدول 

 

 های معرف مطلوبیت های بازآفرینی بر شاخص ای در خصوص میزان تاثیرگذاری طرح نمونه خروجی آزمون تی تک  2  جدول 

 بعد میانگین رقم  شاخص ردیف
 اجتماعی  51/4 قابلیت حضور زنان در فضا  1

 کالبدی  19/4 نبود موانع در مسیر عابرین 2

 کالبدی  12/4 ایمنی فضا  3

 محیطزیستی  78/3 شناسی فضا زیبایی 4

 محیطزیستی  77/3 نبود آلودگی صوتی 5

 محیطزیستی  63/3 وضعیت نظافت  6

 اجتماعی  58/3 هویتقابلیت ایجاد  و تقویت  7

 اجتماعی  55/3 هاکارکردغیراقتصادی فضا در جذب افراد و گروه  8

 کالبدی  33/3 سوزی و قابلیت باالی مهار ابن حوادث قابلیت کم وقوع  حوادثی چون آتش 9

 اجتماعی  23/3 قابلیت فضا برای گذران اوقات فراغت 10

 کالبدی  21/3 کنندگان از فضا و کسبهآسایش استفاده 11

 اجتماعی  98/2 احساس تعلق خاطر به فضا 12

 اجتماعی  97/2 امنیت  13

 اجتماعی  65/2 سنخیت کالبد موجود با  پیشینه فیزیکی آن 14

 اجتماعی  65/2 های مذهبی، اجتماعی و سیاسی قابلیت حضور حضور گروه  15

 اجتماعی  2/ 43 های دوستانه قابلیت فضا برای تشکیل دورهمی 16

 اجتماعی  38/2 قابلیت حضور افراد در سنین مختلف 17

 اقتصادی  2/ 27 وکارهاتنوع کسب 18

 اقتصادی  16/2 روزاوکارها در شبانهمدت زمان فعالیت کسب 19

 اقتصادی  56/1 کارایی استفاده از فضا  20

 
نفر  4602، 1395و مسکن سال  در سرشماری عمومی نفوس . 1

 Iranian( 1395آمار ایران،  مرکزجمعیت داشته است )

Statistic Center, 2016 
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 بعد میانگین رقم  شاخص ردیف
 اقتصادی  48/1 قابلیت پاسخگویی به نیازهای روزمره ساکنین پیرامون  21

 اجتماعی  45/1 قابلیت فضا برای تشویق افراد به حضور  22

 اقتصادی  29/1 کارها با شرایط فضای عمومیوتناسب کسب 23

 کالبدی  27/1 قابلیت دسترسی سواره و پیاده  24

 محیطزیستی  2/1 وضعیت فضای سبز  25

 

طرح  تاثیرگذاری  بازآفرینیمیزان  بر    های  شده  اجرا 
شاخص مورد  ارتقاء  عمومی  فضای  مطلوبیت  های 

گانه لیکرت  5های  سازی طیفمطالعه بر اساس کمی 
برابر    5تا    1از   میانگین  طور  است.    81/2به  بوده 

ارتقاء  طرح  بر  را  تاثیرگذاری  های یاد شده بیشترین 
داشتهشاخص کالبدی  بعد  برابر  های  رقمی  که  اند 

ست. پس از بعد کالبدی به  دست داده ارا به   3/ 22
شاخص  محیط ترتیب  رقم  های  میانگین  با  زیستی 

قرار دارند.    94/2  و بعد اجتماعی با میانگین رقم  09/3
شاخص  آن  از  تاثیرگذاری  میزان  بعد  کمترین  های 

برابر   آنها  میانگین  رقم  که  بوده    1/ 75اقتصادی 
شاخص می تاثیرپذیری  بیشترین  های  باشد. 

از   به شاخص طرح مطلوبیت فضا  اجرایی  های  های 
»قابلیت حضور زنان در فضا«، »نبود موانع در مسیر  
عابرین« و »ایمنی فضا« مربوط بوده که هر سه رقمی  

از   به  داشته   4باالتر  خیابان  تبدیل  از  پیش  تا  اند. 
های متعاقب آن که مورد اشاره  راه و اجرای پروژه پیاده 

خیابانی   شده  یاد  محور  گرفتند،  و  قرار  شلوغ 
روی باریک، پرمانع و ناهموار بود.  پرترافیک با پیاده 

رو اغلب با سد معبر کسبه اشغال شده  مسیر پیاده 
نمی  برجا  عابرین  تردد  برای  فضایی  در  و  گذاشت. 

رو، انهار روباز فاضالب و در مسیر پیاده  امتداد پیاده 
در فواصلی درختان، تیرها و تابلوهای برق و مخابرات  

های زباله، موانع جدی برای حضور و تردد  و صندوق 
کمبه افراد  و  کودکان  و  زنان  برای  ایجاد  ویژه  توان 

پیاده می تردد  و  نمودند.  خودروها  البالی  از  غالباً  ها 
ها در مسیر سواره صورت گرفته  انبوه موتورسیکلت 

های بازآفرینی  نمود. تاثیرگذاری طرح و پرمخاطره می 
شاخص  و  های  بر  صوتی«  آلودگی  »نبود  »زیبایی«، 

اند. »وضعیت نظافت« در مراتب بعدی قرار داشته 
اوراق  مبلمان  تابلوهای  کسب،  مراکز  بیشتر  شده 

شهری نازیبا، آلودگی بصری ناشی از نصب کولرها،  
ها، ای جورواجور و رنگ و رو رفته مغازههای کرکره در 

صندوق  مخابرات،  و  برق  تابلوهای  و  ها  تیرها 
و  سطلو خودرو   عبور  زباله،  اوراق  و  های شکسته 

وانتی  و  دورهموتورسیکلت  پاش  های  و  ریخت  گرد، 
زباله و. . . همه عامل نازیبایی فضا، عدم نظافت و  

 آلودگی صوتی بودند.   

اقزار نیز که که با استفاده از خروجی نرم   2شکل  
دهد  تحلیل ساختاری آموس ترسیم شده نشان می 

طرح  اجکه  یکسانی  های  تقریباً  میزان  به  شده  را 
محیط  و  اجتماعی  کالبدی،  ابعاد  را  وضعیت  زیستی 

داده به  تغییر  تقریباً  اقتصادی  بعد  در  تغییر  و  اند 
میزان نصف تغییر در ابعاد سه گانه گفته شده بوده  
است. از سوی دیگر، در صورتی که میزان تحول ایجاد  

  100را  شده در مطلوبیت فضای عمومی مورد مطالعه  
درصد در    4فرض کنیم، هر شاخص به طور میانگین  

ها و  (. تحلیل داده 25/100=4این تحول نقش دارد )
می   2شکل   طرح نشان  تاثیرگذاری  که  های  دهد 

ها  و بالطبع سهم  بازآفرینی بر هر کدام از شاخص
  48/6ها در مطلوبیت کلی فضا از  تغییرات شاخص

تر زنان در فضا«  درصد در مورد تاثیر بر «حضور بیش
سبز«    1/ 72تا   »فضای  بر  تاثیر  خصوص  در  درصد 

متفاوت است. در بعد کالبدی سه شاخص از چهار  
بیشترین   زنان«،  شاخص»حضور  از  پس  شاخص 
بر   تاثیرگذاری  سهم  بیشترین  نتیجه  در  و  تغییر 
مطلوبیت فضا را نمایان ساخته و در عین حال یک  

شد در میان  شاخص از آن که تغییر در فضای سبز با
شاخص، کمترین تغییر و کمترین سهم را داشته  25

های بعد کالبدی نیز وضعیت تقریباً  است. شاخص 
زیستی دارند. در  های بعد محیطمشابهی با شاخص 
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از  را  تغییر  کمترین  »دسترسی«  شاخص  بعد  این 
تری ها نمایان ساخته و سه بسیار پایین اجرای طرح 

ات مطلوبیت فضا داشته  ( در تغییر 4از حد میانگین )
است. چهار شاخص دیگر این بعد با فاصله زیادی  
از شاخص یاد شده و فراتر از رقم میانگین قرار دارند.  

های بازآفرینی در تغییر در بعد اقتصادی، تاثیر طرح 
شاخص، زیر رقم    5ها پایین و در مورد هر  شاخص

ارقام شاخص  حال  عین  در  است.  بوده  ها  میانگین 
 تالف زیادی با یکدیگر ندارند.  نیز اخ

شاخص    6شاخص، رقم    11در بعد کالبدی از میان  
و   میانگین  از  پایین   5باالتر  میانگین  شاخص  از  تر 

تغییر   میزان  در  نیز  زیادی  تفاوت  و  شده  نمایان 
طرح شاخص از  تاثیرپذیری  با  در  اجرایی  ها  های 

 باشد.مشهود نمی 

 

 
 های بازآفرینی اجراشده در محور حرم های مطلوبیت فضای عمومی از طرح تاثیرپذیری ابعاد و شاخص  2  شکل 
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 گیریبندی و نتیجهجمع 5
این  به با  که  مقبولی  و  نوین  رویکرد  در  عنوان  که 

های اخیر مورد توجه قرار گرفته، بر  بازآفرینی در سال 
ر  کالبدی  خالف  محیط  به  تنها  پیشین،  ویکردهای 

بعد   جمله  از  فضا  ابعاد  تمامی  و  نشده  توجه 
اقتصادی و اجتماعی  نیز مورد توجه قرار دارند، اما  
آنچه در بررسی محور حرم آشکار گردید حکایت از  

های اجرایی بر محور کالبد  آن دارد که در عمل، پروژه 
نیز بالطبع  و فضای فیزیکی استوار بوده و ثمرات آن 

نظر   این  از  است.  گردیده  نمایان  ابعاد  همین  در 
تافته  مطالعاتی  مکان محدودة  از  جدابافته  و  ای  ها 

که در  فضاهای شهری دیگر ایران نبوده است. چنان 
رضایی  )   1مطالعات  همکاران  خصوص  2020و  در   )

(  2020و همکاران )   2بافت ناکارآمد شهر یزد؛ موسوی 
و    3پور شهر زنجان، صفایی در خصوص بافت مرکزی  

( در خصوص بازآفرینی محالت بافت  2017) ان همکار 
نصیری همدان،  )    4فرسوده  همکاران  در  2017و   )

های  تهران، بررسی   17خصوص بافت فرسوده منطقه  
 ( و همکاران  توسعه    5( 1392عندلیب  در مورد طرح 

ترین برنامه  عنوان بزرگمجدد بلوک خیام تهران به 
و مطالعات  1392بازآفرینی شهرداری تهران تا سال  

و   کالبدی  بعد  در  نقاط قوت  قبیل،   این  از  دیگری 
و  محیط اقتصادی  ابعاد  در  ضعف  نقاط  و  زیستی 

اجتماعی آشکار گردیده است. مطلوبیت یک فضای  
در   تنوع  مستلزم  اقتصادی  لحاظ  به  عمومی 

فضا است    های غیراقتصادیوکارها و فعالیت کسب 
بسیار   نظر  این  از  مطالعه  مورد  عمومی  فضای  و 

های  که بیش از  دو سوم از فعالیت ضعف دارد. چنان 
کسب و کار فقط در حوزه پوشاک، منسوجات و کیف  
و کفش هستند. از این رو برای ارتقاء مطلوبیت این  

و کارها و خدمات  فضای عمومی ایجاد تنوع در کسب 
های  ینمای موجود از سال امری الزامی است. تنها س

پس از پیروزی انقالب اسالمی تعطیل شده و مرکز  
پذیرایی این فضا نیز جذابیتی ندارند و جز بر حسب  

 
1 . Rezaei  
2 . Moosavi  
3 . Safaei Poor  

نمی  قرار  مشتریان  استفاده  مورد  از ضرورت  گیرند. 
می  رو  لحاظ  این  به  عمومی  فضای  که  گفت  توان 

دارداازدحام   ضعف  بسیار  پذیرایی  جذاب  فضاهای 
شلوغ   و  برای  جمعیت  فضا  »قابلیت  آن،  بودن 

نسبتاً  دورهمی  مبلمان  وجود  با  را  دوستانه«  های 
مناسب زایل ساخته و رفع این نقیصه تنها با توسعة 

می  که  فضا  میدانچهفیزیکی  الحاق  با  و  تواند  ها 
فضاهای باز موجود در جنوب و شرق فضا از طریق   

امکان موجود  گذرهای  میسر  تعریض  گردد،  پذیر 
با   کوشش است.  تنظیف وجود  در  که  زیادی  های 

آید تنها تا پاسی  عمل می محیط در ساعات شب به 
این موضوع به فرهنگ    ,از روز نظافت برقراراست  

زباله  و  استفادهشهرنشینی  فضا  پراکنی  از  کنندگان 
می  زائران  و  مسافران  از  آنها  از  بسیاری  باشند که 

  های مربوط شده و توجه به مقوله فرهنگ در طرح 
نماید. ویرانی فضاهای معرف  بازآفرینی را طلب می 

هویت در گذشته که از آنها جز یک کاروانسراو بازار  
کفایت   عدم  و  نمانده  باقی  بیشتر  سرپوشیده 

طرح  در  اقدامات  و  این  توجهات  به  بازآفرینی  های 
آفرینی و  مقوله سبب شده که عناصر فضا در هویت 

این موضوع    تقویت آن نقش چندانی نداشته باشند.
تاریخ و پیشینه و احیاء عناصر   نیز عطف توجه به 

می  را  فضا  کهن  و  قرار  قدیم  غفلت  مورد  که  طلبد 
گرفته است. از سویی هیچ پروژه فرهنگی و اجتماعی  
که بتواند بین این فضا و پیکرة شهری کهن و باستانی  
برقرار   پیوند  آن  غیرملموس  و  مللوس  میراث  و  ری 

هیچ تجلی و نمودی از ری باستان  سازد اجرا نشده و  
و ری تاریخی در قالب هنرهای تصویری و تجسمی و  

باشد. شایسته آن  مانند آن در این فضا ملحوظ نمی 
و   گذشته  با  پیوند  برقراری  راستای  در  که  است 

مانده از ری باستان  زایی فضا، آثار باقی قابلیت هویت 
مانند    و ری تاریخی در کتابها، اسناد، هنر، ادبیات و

سازی شده و به صورت ماکت، تصویر و ...  آنها، مدل 
استفاده همیشگی  معرض  قرار  در  فضا  از  کنندگان 

های مطلوبیت فضای عمومی  گیرد. یکی از خصیصه

4 . Nasiri  
5 . Andalib  
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ساعات   بیشتر  در  افراد  حضور  و  پذیرش  قابلیت 
روز است. فضای عمومی مورد مطالعه هر چند  شبانه

تجار کانون  یک  عنوان  به  گذشته  شناخته  از  ی 
اماکن زیارتی مجاور  می با وجود قابلیتی که  و  شده 

نموده  فضای  ایجاد  مطلوب  مشخصة  فاقد  اند، 
عمومی از این حیث بوده و فعالیت و حضور در فضا  
در آن همانند مراکز کسب و کار دیگر نقاط تهران،از  
اولین ساعات روز آغاز و در ساعات آغازین شب پاین  

طرح می اجر پذیرد.  این  های  به  تاکنون  نیز   شده  ا 
اند. امنیت عنصر مهمی است  موضوع توجه نداشته

به  بوده  تاثیرگذار  خصوص  این  در  که  که  طوری 
های انتظامی به کسبه در خصوص فعالیت  دستگاه

در ساعات شب هشدار داده و هر گونه مسئولیتی  
آنها   متوجه خود  را  آن  مانند  و  در خصوص سرقت 

 دانند. می
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