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Aims Since the historical context of Qom has valuable historical elements, high tourism capacity and a 
history of important social, cultural-religious and economic activities, it is necessary to pay attention 
to these contexts as one of the important components of the city. The purpose of this study was to 
provide solutions to achieve efficient and sustainable regeneration in order to improve social status and 
economic functions in Darvazeh Rey and Qom Bazaar.
Methodology In this descriptive-analytical study conducted in 2021, 20 specialists and experts active in 
the field of urban regeneration in the Qom urban management system participated. This number included 
10 experts selected for the interview and another 10 experts selected to answer the questionnaire. The 
method of determining the sample size was the adequacy of the number of samples and the saturation 
of the interviewees. Data analysis was exploratory using content analysis and category coding and factor 
analysis.
Findings The results obtained from exploratory factor analysis, which were valid with the final 
classification and output of qualitative analysis, and each of the coefficients or factor loads, indicated that 
5 factors for sustainable and integrated regeneration of Gate neighborhoods and market area. It should 
be considered as a key component. These five factors included reforming the management system, 
paying attention to broad public participation, cross-sectoral coordination, demand-driven policies, and 
the use of specialized personnel.
Conclusion The results of the study of Darvazeh Rey and Qom Bazaar neighborhoods indicate that the 
lack of an integrated view has caused many components of urban deterioration and deterioration on the 
plans and actions of regeneration and the residents of these neighborhoods over time from the planning 
stage. And policy-making; Therefore, the most important step to achieve sustainable regeneration in 
these contexts is an integrated and comprehensive action that can play an important role in the success 
of plans, programs and projects to rehabilitate dilapidated urban fabric.
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 چکیده

 از آنجا که بافت تاریخی شهر قم دارای عناصر باارزش تاریخی، ظرفیتاهداف: 

 مذهبی و اقتصادی-باالی گردشگری و سابقه فعالیتهای مهم اجتماعی، فرهنگی

 است، ضرورت دارد به این بافتها بهعنوان یکی از اجزای مهم شهر توجه شود.

 هدف پژوهش ارایه راهکارهایی برای رسیدن به بازآفرینی کارآمد و پایدار بهمنظور

ارتقاء منزلت اجتماعی و کارکردهای اقتصادی در محالت دروازه ری و بازار قم

 بود.

 ۲۰انجام شد،  ۱۴۰۰تحلیلی که در سال -در این پژوهش توصیفیروششناسی: 

 متخصص و کارشناس فعال در حوزه بازآفرینی شهری در نظام مدیریت شهری قم

 نفر کارشناس ۱۰نفر کارشناس برای مصاحبه و  ۱۰شرکت نمودند. این تعداد شامل 

 دیگر برای پاسخ به پرسشنامه انتخاب شدند. روش تعیین حجم نمونه، کفایت

تعداد نمونه و اشباع نظر افراد مصاحبه شونده بود. تجزیه و تحلیل دادهها با

 استفاده از تحلیل محتوا و کدگذاری مقوالت و تحلیل عاملی اکتشافی بود.

 خروجی نتایج بهدستآمده از تحلیل عاملی اکتشافی که با دستهبندی ویافتهها: 

 نهایی تحلیل کیفی، دارای اعتبار بودند و هر کدام از ضرایب یا بارهای عاملی،

 ارچه محالت دروازه ریپاین امر بودند که برای بازآفرینی پایدار و یک نشاندهنده

 عامل ٥اصلی باید مد نظر قرار بگیرد. این  عامل بهعنوان مولفه ٥و محدوده بازار 

بین شامل اصالح نظام مدیریتی، توجه به مشارکت گسترده مردم، هماهنگی

 بود. متخصص از نیروهای و استفاده تقاضامحور بخشی، سیاستهای

 نتایج بررسی محالت دروازه ری و بازار قم حاکی از آن است که نبودنتیجهگیری: 

 نگاه یکپارچه باعث شده است که بسیاری از مولفههای فرسودگی و زوال شهری

 بر طرحها و اقدامات بازآفرینی سایه افکنده و ساکنان این محالت به مرور زمان

 مهمترین اقدام بنابراین از صحنه برنامهریزی و سیاستگذاری کنار گذاشته شوند؛

 و جامع است که یکپارچه اقدام بافتها، در این پایدار به بازآفرینی رسیدن برای

پروژههای احیاء بافت و برنامهها طرحها، در موفقیت نقش مهمی میتواند

داشته باشد فرسوده شهری . 
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 مقدمه 

های تاریخی شهری در کنار برخورداری از آثار ارزشمند میراث بافت

فرهنگی، روایتگر رویدادها و خاطرات مهم سیاسی، اجتماعی و 

های طوالنی در آنجا های مختلفی است که در زمانفرهنگی ملت

شهرسازی گذشتگان و  ها، تجربهاند. این بافتکردهزیست می

ها با شهر و شهروندان را به ریزی و نحوه برخورد آنروندهای برنامه

ها، فضای شهر برای برآوردن نیازهای گذارد. در این بافتنمایش می

های مختلف جغرافیای متنوع ساکنین شهر با درنظرگرفتن مولفه

های نگی، مکانی برای فعالیتفره-طبیعی، نیازهای اجتماعی

اقتصادی و میدانی برای اعالم اخبار سیاسی بوده است. همچنین 

تی شناخبافت تاریخی شهری شامل ابعاد معنوی، نمادین و زیبایی

بسیاری است که در عین حال نمایانگر مناطقی حاوی شواهدی از 

 کننده هویت شهر استتمدن شهری بوده و منعکس

[Pourahmad et al., 2020, p: 43] . 

ها در محاصره تکنولوژی و سازوکارهای برآمده از آن امروزه این بافت

دچار کمبود گشته و  یو عملکرد یبه لحاظ ساختار گرفتار شده و 

رویکردهای گوناگونی  .ندستیخود ن نیساکن ازین یاغلب جوابگو

های تاریخی شهری رفت از ناکارآمدی و فرسودگی بافتبرای برون

ی ها بازآفرینی شهری و توسعهی آنارایه شده است که از جمله

پایدار شهر است. بازآفرینی شهری با هدف پایداری فضاهای شهری 

فرهنگی، کالبدی و -به دنبال رفع مشکالت اقتصادی، اجتماعی

های تاریخی ناکارآمد و فرسوده است. بازآفرینی محیطی بافتزیست

ف با صر  یاز مشارکت گسترده عموم رییگدارد با بهره یسعشهری 

و رونق اقتصادی را به بافت  یاجتماع اتیح بودجه، نیمترک

ت ای اسند. بازآفرینی شهری، دیدگاه و عمل جامع و یکپارچهبرگردا

کردن مشکالت شهری و دستیابی به پیشرفت که به دنبال برطرف

 پایدار در بعد اقتصادی، کالبدی، وضعیت اجتماعی و محیطی است

[Korkmaz & Balaban, 2020, p: 1] .شهری  ینیبازآفر

شهری، هم معماران و هم  زانیراست که هم برنامه یموضوع

باید با آن درگیر باشند  شناساناقتصاددانان و جامعه

[Poorahmad & Akbarnejadbaei, 2011, p: 81] ؛ چراکه

که زمانی، اقدامات بازآفرینی شهری با موفقیت همراه خواهد بود 

ا هتمام ابعاد زندگی شهری یکجا و با هم در نظر گرفته شود، برای آن

های مشخصی منظور اقدامات عملی، سیاستریزی شده و بهبرنامه

های مشخص در بازآفرینی شهری، تدوین شود. از جمله سیاست

رسیدن به پایداری شهری، افزایش کیفیت زندگی، رسیدن به شهری 

یر است. اما اقدامات اخیر در حوزه پذانسان محور و مشارکت

هایی دهد که چنین طرحهای تاریخی نشان میبازآفرینی بافت

ا را هاند مشارکت مردم و سایر سازمانموفقیتامیز نبوده و نتوانسته

 .[Seyed Baranji et al., 2021]با خود همراه کنند 

های تاریخی های بازآفرینی بافتدر خصوص عدم موفقیت طرح

های مختلفی توسط اندیشمندان و ی، رویکردها و دیدگاهشهر 

پژوهشگران ارایه شده است. یکی از این رویکردها، عدم توجه 

توجهی به مدیریت های پایداری و کمبازآفرینی شهری به جنبه

های تاریخی شهری است. در سازی بافتیکپارچه شهری در باززنده

معتقد است که بازآفرینی شهری و باالخص  لیچفلداین خصوص 

 های تاریخی در گرو اقدام و عمل جامع و یکپارچه استبافت

[Pourahmad et al., 2020, p: 44] تیریمد. از آنجا که 

 بر قدرت چندجانبه و یو مبتن انهیتمرکززدا یحل، راهیشهر  کپارچهی
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 یمنطبق بر الگو یشهر  تیریعناصر متکثر مد شدهکپارچهی

، بازآفرینی با چنین رویکردی از قدرت عمل است یشهر  ییحکمروا

باال و درصد موفقیت زیادی همراه خواهد بود. بازآفرینی شهری در 

مدخالن و نفعان، ذیتواند تمام ذیگرو مدیریت یکپارچه می

های نفوذان را با خود همراه کرده و در اقدامی مشترک، گامذی

 های مناسبیراهکار  ی،شهر  کپارچهی تیریمد موثری برداشته شود.

ارایه هوشمند و  داریپا یشهرهاهای مختلف و ظهور حل چالش یبرا

های تاریخی، ترکیب مدیریت داده است. در حوزه بازآفرینی بافت

یکپارچه و راهبردهای بازآفرینی شهری پایدار، منجر به رشد هوشمند 

ی رقم خواهد های تاریخو برنامه و اقدام عمل هوشمند در بافت

 رویکرد. با استفاده از [Amini et al., 2018, p: 202]خورد 

ابزارهای مشارکت مردم، متولیان سرمایه،  ،یشهر  کپارچهی

ریزان های فیزیکی، برنامهمتخصصان اقتصادی، مهندسان سازه

شناسان و معماران شهری در کنار هم شهری و شهرشناسان، جامعه

جامع و یکپارچه به بازآفرینی شهری  قرار گرفته و در چهارچوبی

 پردازند.می

در این خصوص به چند تجربه عملی پژوهشی خارجی و داخلی برای 

 شود.تفهیم مساله پژوهش پرداخته می

در پژوهشی به بررسی شهرهای پایدار و  [Edmond, 2012] ادموند

نوسازی شهرها پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است 

ساالرانه، اقتدارگرا و از باال های مذکور فنشیوه مداخله در بافتکه 

به پایین، با نگرش غیرمشارکتی و اجباری و با مشارکت پایین همراه 

در  [Ertan & Egercioglu, 2016] اگرسیوگلوو  ارتانبوده است. 

پژوهشی دریافتند که برای دستیابی به پایداری در مرکز تاریخی شهر 

سازی، بایستی فضاهای عمومی عملکرد جدیدی به از طریق باززنده

خود گیرند و کیفیت زندگی شهروندان بهبود یابد و هویت مکان 

 & Poorahmad] اکبرنژادباییو  پوراحمد تقویت شود.
Akbarnejadbaei, 2011] شی در خصوص بازآفرینی در پژوه

بافت تاریخی شهری به این نتیجه رسیدند که برای دستیابی به 

رد ترین راهببازآفرینی شهری پایدار مشارکت مردم و سایر نهادها مهم

و همکاران  اکبریعلیهای تاریخی است. بازآفرینی بافت

[Aliakbari et al., 2013] سازی در پژوهشی در خصوص باززنده

عملکردی بافت قدیم شهر بابل به این نتیجه رسیدند که ساختار 

های ها از ضرورتسازمانی مناسب و متناسب برای اجرای خط مشی

اران و همک فرداحمدیاصلی رسیدن به بازآفرینی شهری پایدار است. 

[Ahmadifard, 2015]  در پژوهشی در خصوص بازآفرینی بافت

 یهاهگرو یمساع کیضعف تشرند که تاریخی به این نتیجه رسید

له ی محنیبازآفر یها) در برنامهکپارچهی تیریربط (مدیمختلف و ذ

در محدوده  یاساس یهابروز چالش لیترین دالاز مهم سیروس تهران

 ,.Pourahmad et al]و همکاران  پوراحمد .مورد نظر بوده است
در پژوهشی در خصوص بازآفرینی پایدار به این نتیجه  [2020

های ناکارآمد رسیدند که عوامل متعددی در بازآفرینی پایدار بافت

شهری دخیل هستند. اما رویکرد متاخر در بازآفرینی شهری پایدار، 

بازآفرینی اقتصادمدار و اجتماع مبنا است که برای رسیدن به آن 

تعاملگرا بین عوامل مدیریت شهری و  بینی یکپارچه ونیازمند جهان

 & Rezaei] فروشحجو  رضایینیروهای مردمی است. 
Hajjforosh, 2018]  در پژوهشی در خصوص بازآفرینی بافت

تاریخی شهرها به این نتیجه رسیدند که مشارکت مردم، تقویت 

زایی محلی، تسهیل زندگی، احیای خاطرات اصول پایداری و درون

هم عنوان عوامل مهای اجتماعی و فرهنگی بهشبکهگذشته و تقویت 

 Izadi et]و همکاران  ایزدیشود. بازآفرینی شهری پایدار تلقی می
al., 2018] های در پژوهشی در خصوص بازآفرینی پایدار بافت

تاریخی به این نتیجه رسیدند که برای رسیدن به بازآفرینی پایدار، 

است؛ بنابراین در این  جانبه نیازدیدی جامع و مشارکت همه

خصوص باید ابعاد اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و فرهنگی در کنار 

 ,.Seyed Baranji et al]و همکاران  سیدبرنجی هم قرار گیرند.
در پژوهشی به ارزیابی اصول و معیارهای بازآفرینی پایدار  [2021

ت رشریزی و توسعه پایدار بافت تاریخی در شهر در راستای برنامه

اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اصل اجتماع پرداخته

ترین معیارهایی است که در الگوی بازآفرینی نگری مهمو جامع

پایدار در بافت تاریخی باید به آن توجه کرد، هرچند که وضعیت این 

معیارها در شهر رشت از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. همچنین 

در  [Ebrahimnejad et al., 2021]مکاران و ه نژادابراهیم

پژوهشی در خصوص بازآفرینی بافت فرسوده شهری به این نتیجه 

امات اقد تا رسیدند که برای رسیدن به بازآفرینی شهری نیاز است

خردمقیاس مشارکتی، مدیریت هدفمند منابع انسانی، مالی و زمانی 

 در راستای بازگرداندن حیات به بافت فرسوده شهری انجام شود. 

در مبانی نظری پژوهش بازآفرینی شهری پایدار مشخص شده است 

 ینیفرآیند بازآفر یبرا یدیچارچوب جد یالدیم ۱۹۹۰ هدهکه از 

 ی. مباحث اجتماعگذاشته استپا به ظهور  یشهر 

 تیفیبه ک یبازگشتند و توجه خاص یز یربرنامه یهالورالعمدستبه

 یراهبردها جهینت ت محروم شد و درالخصوص در محبه یزندگ

 ,Vilaplana] را شامل شد یتر عیوس کردیرو ی،شهر  ینیبازآفر
1998, p: 1]. یاقتصاد تیبه بهبود وضع ینیبازآفر کردیرو، 

ها را تیاز فعال یعیوس فیشهر توجه دارد و ط یطیو مح یاجتماع

به مناطق مضمحل،  یدیجد ستیز تیکه قابل داردیم انیب

تحت  یهاها و ساختمانترساخیز شده،یکساز پای هاساختمان

 Izadi et] دهدیم انددهیرس دشانیعمر مف انیکه به پا یبازساز 
al., 2018, p: 163]. است نیا یمعنابه ینیدر بازآفر ینگرش کل 

 & Couch] شهر و مردمش را بهبود بخشد یکل تیکه وضع
Dennemann, 2000, p: 147] ،داریپا ینیبازآفر. در این میان 

ابعاد  یکه تمام شودیاطاق م شهر در یامداخله کردیبه رو یشهر 

 کالبد و ست،یز طیشهر اعم از اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، مح

. تحقق شودیشامل م زیها را نآن یرهایمتغ یتمام نیهمچن

محور (مشارکت بازآفرینی شهری پایدار از طریق توسعه اجتماع

گرا در تمامی مراحل و اقدامات مردمی)، شهرنگر، تقاضامحور و زمینه

ندی ببا تاکید بر نقش حمایتگر و تسهیلگر دولت و با رعایت اولویت

ین فرآیند از شود. در اهای هدف دنبال میها و محدودهمحله



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  زادهیفتاح مهیفه ۴۴۰

  ۱۴۰۰پاییز ، ۴، شماره ۳۶دوره                                                                                                                                                                                       ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

سویه و از باال به پایین و مداخالتی که منجر به رویکردهای یک

 هایگسیختگی بافت اجتماعی، اقتصادی و کالبدی محدودهازهم

. [Izadi & Feizi, 2010, p: 25]شود هدف شود، پرهیز می

همچنین این فرآیند با تاکید ویژه بر توسعه درونی و پایدار 

قوق شهروندی و نقش محوری مدیریت اجتماعات ساکن، تحقق ح

 شهری دنبال خواهد شد.

پیوسته عمل سازوکارهای بازآفرینی شهری پایدار در نظامی بهم

کند. به عبارتی کنشگرانی در فرآیند تحقق چارچوب بازآفرینی می

شهری پایدار دخیل هستند. این کنشگران شامل بخش خصوصی، 

 :Roberts & Sykes, 2000, p]ها است دولت، مردم و شهرداری
34; Mander et al., 2006]: 

ای شامل بخش خصوصی، این بخش در برگیرنده جامعه حرفه -

گذاران و نهادهای های تخصصی، سرمایهها و شرکتتمامی دستگاه

کننده سرمایه، جامعه نخبگان یا به عبارتی مجموعه عوامل و تامین

و آموزش و مطالعات هایی که در زمینه تحقیقات و پژوهش دستگاه

 اند، است؛صاحب نظر و صاحب قلم
ناظر  گذار،های اجرایی، نهاد سیاستدولت، مشتمل بر کلیه دستگاه -

 کننده فرآیند بهسازی و نوسازی شهری است؛و هدایت
نفع نوسازی و بهسازی ترین جامعه ذیعنوان اولین و مهممردم، به -

در امر نوسازی مشتمل بر  بافت، پایه و قاعده اصلی مشارکت فعال

 ساکنان، شاغالن، مستاجرین، مالکان و مراجعین و غیره هستند؛
ها، شوراهای اسالمی شهر، مدیران شهری شامل شهرداری -

های شورایاری وابسته به های نوسازی شهری و انجمنسازمان

 ).۱شورای شهر هستند (شکل 

است که سه  نگربازآفرینی شهری رویکردی جامع، یکپارچه و کل

گیرد؛ با حفظ رقابت هدف اقتصاد، برابری و محیط را در بر می

اقتصادی، کاهش نابرابری، حفاظت و نگهداری محیط زیست که 

ها شامل ها برای توسعه سیاستحاکی از نسل جدیدی از مشارکت

های عمومی و سازمان-های خصوصیای از بخشهای نوآورانهشکل

 ینهاد دیجد یهاگونه ،یشهر  داریپا ینیدر بازآفر غیردولتی است.

 مدارتماعاج ینیبازآفر یهابرنامهتا  کنندیکه تالش م رندیگیم شکل

 نفعیذ که همه افراد یبه باال به صورت نییو از پا کپارچهیبه شکل  را

 ،یهر ش داریپای نیبازآفر کردیرا شامل شود، بسط و توسعه دهند. رو

 ر،یکه فراگ دهدیم را ارایه یساز میاز فرآیند تصم کپارچهی یراهبرد

 :Mateus, 2003, p] است داریپا یطیو از لحاظ مح زیمآرقابت
عنوان اهداف به یدیچهار محور کل؛ با توجه به موارد مذکور، [98

 ی مدنظر قرارشهر  داریپا ینیبرنامه بازآفر نیکالن در فرآیند تدو

 گیرد:می

انسجام  یو ارتقا اءیاح یدر راستای شهر  ییتحقق حکمروا -

 ی؛هر ش داریپا ینیساکنان بافت فرسوده در برنامه بازآفر یاجتماع

ها ها در محدودهحفاظت از ارزشی و و منزلت مکان تیارتقاء هو -

 ر؛شه یخیتار یهاو محله

 ساکنان بافت فرسوده و یتوانمندساز  کردیبا روی کاهش فقر شهر  -

 ؛هامحدوده نیفقر در ا دیاز بازتول یر یشگیپ

شهر در مواجه با  یساز و مقاوم زیتجهو  یشهر  یآور ارتقاء تاب -

 .[Abuzari & Ziari, 2019, p: 491] سوانح
شده فوق، چهارچوب مفهومی بازآفرینی شهری با توجه به موارد اشاره

 شود.ارایه می ۲های تاریخی به صورت شکل پایدار و یکپارچه بافت

پژوهش، بازآفرینی پایدار بافت تاریخی محالت دروازه ری و در این 

بازار قم با رویکرد یکپارچه، مورد بررسی قرار گرفت؛ هدف، ارایه 

تقاء منظور ار راهکارهایی برای رسیدن به بازآفرینی کارآمد و پایدار به

 منزلت اجتماعی و کارکردهای اقتصادی در محالت مورد نظر بود.

 
کنشگران دخیل در بازآفرینی پایدار و یکپارچه بافت تاریخی شهری ) ۱شکل 

[Mander et al., 2006] 
 

 
 شهریهای تاریخی چهارچوب مفهومی بازآفرینی پایدار و یکپارچه بافت) ۲شکل 
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 تسهیل گران دفاتر خدمات نوسازی

اصلیهای لفهوم  

 مشارکتگرا•

 یکپارچه•

 هماهنگ•

 کارآمد•

 نظریات پشتیبان بازآفرینی
 بافت تاریخی شهری

 توسعه پایدار•

 بازآفرینی شهری•

 بازآفرینی پایدار بافت تاریخی شهری•

 حکمروایی خوب شهری•

 رویکرد یکپارچه•

مدهای فضاییآپی  

 اجتماعی پایدار و سرزنده•

 داراقتصاد پایرونق اقتصادی بافت تاریخی یا •

 محیط زیست پایدار و سالم•

 آوربافت کالبدی نوساز و تاب•

 پذیرمدیریت شهری کارآمد و مشارکت•

های بازآفرینی شهری پایدار با رویکرد یکپارچه در بافت
 تاریخی شهری



 ۴۴۱...  کپارچهی کردیبا رو یخیتار یهادر بافت داریپا یشهر  ینیبازآفرــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 شناسیروش

تحلیلی از نظر ماهیت و هدف، پژوهش حاضر -این پژوهش توصیفی

 ١٤٠٠چارچوب پیشنهاد است که در سال  کاربردی و منظور از آن ارایه

 انجام شد. 

پژوهش در دو سطح انجام شد. در سطح اول ابتدا مصاحبه از 

کارشناسان یا متخصصان شهری به عمل آمد. این کارشناسان شامل 

نفر افراد متخصص (با تجربه از نظر فعالیت در ساماندهی بافت  ۱۰

تاریخی در شهرداری، سازمان راه و شهرسازی و میراث فرهنگی) 

یل نامه تبدل از مصاحبه به پرسشبودند. در مرحله دوم، نتایج حاص

متخصصان نسبت به  منظور دریافت اجماع نظر همهشد و به

نامه بازآفرینی پایدار در بافت تاریخی محالت مورد مطالعه، پرسش

 ها توزیع شد. مورد نظر بین آن
اده با استفمتخصص فعال در حوزه بازآفرینی تاریخی در شهر قم  ٢٠

عیین که روش ت راد مورد نظر شناسایی شدنداز تحلیل گلوله برفی اف

 ٢٠از بین  آن، کفایت نمونه و اشباع نظر و اطالعات مورد نیاز بود.

تخصص در حوزه بازآفرینی شهری  صاحب و نفر افراد آگاه ١٠ نفر،

  دند.ش انتخاب نامهنفر دیگر برای پاسخ به پرسش ١٠برای مصاحبه، 

محدوده مورد مطالعه محالت دروازه ری و محدوده بازار قم (باجک 

آن  ٢شهرداری قم و ناحیه  ٧) بوده است. این محالت در منطقه ١

  هکتار ٣٩٫٧حدود  این دو محله در وسعتواقع شده است. 

 بوده است. محالت مورد نظر در جوار عناصر شهری مهمی 

و تاریخی شهر، همچون حرم حضرت معصومه (س)، بازار اصلی 

 ,Bannaii]بزرگراه عمار یاسر و طالقانی و مرکز شهر واقع شده است 
 ). ۳شکل ( [2011

از نظر کالبدی، ترکیب بافت این محالت به صورت بافت مسکونی و 

ی بندی، غلبه کاربری به کاربری مسکونفعالیتی است. در این ترکیب

از تعداد  %٦/٧تعلق دارد. کاربری تجاری به میزن  %٦٠به میزان 

واحد میراثی و  ١٦دهد. در این محدوده تعداد یل میبافت را تشک

دارای ارزش تاریخی ثبت شده وجود دارد. شبکه معابر در محدوده 

 از مساحت کل محدوده را در بر گرفته است. از نظر  %١٨٫٤نیز 

 دارای کیفیت از کل قطعات  %٦٤به  کیكیفیت ابنیه نزد

دارای کیفیت نامطلوب  یبناهااما  .برداری استمناسب و قابل بهره

گیرد. از نظر روند را نیز در بر میاز کل قطعات  %٢٣در حدود 

دارای  ١٣٨٥تغییرات جمعیتی، محدوده بازار و دروازه ری در سال 

نفر  ٥٣١٦به  ١٣٩٠نفر بوده است که در سال  ٥٨٠٩جمعیتی بالغ بر 

رسید. یعنی نرخ رشد جمعیت بین این دو سال به صورت منفی 

نفر  ٥٤٧٦به  ١٣٩٥ست. تعداد جمعیت این محله در سال بوده ا

 %١٦/٣رسید؛ بنابراین نرخ رشد جمعیت این محالت به میزان مثبت 

 Consulting Engineers of Emarate]بوده است 
Khorshid, 2014]. 

آوری داده و اطالعات به صورت مرور اسنادی، مصاحبه روش جمع

تعدادی از است. با افراد آگاه و مشاهده کنترل شده 

شوندگان متخصص از داخل دانشگاه و تعدادی دیگر از مصاحبه

شهرداری و میراث فرهنگی و یک نفر نیز از سازمان راه و شهرسازی 

انتخاب شدند. بعد از شناسایی افراد مورد نظر سئواالتی که از قبل 

ها شونده پرسیده شد. این سئوالانتخاب شده بود، از افراد مصاحبه

حوزه بازآفرینی شهری پایدار و یکپارچه و نوع مصاحبه نیز به در 

اه ها ابتدا با دستگساختاریافته بود. محتوای مصاحبهصورت نیمه

اری های نوشتها به نسخهضبط صدا، ضبط شد و سپس این مصاحبه

 تبدیل شد. 

شده توسط نگارندگان کدگذاری شد. همچنین از سه های ثبتنوشته

که آشنایی به تحلیل کیفی و کدگذاری داشتند نیز  پژوهشگر دیگر

مصاحبه متخصصان را  ۱۰های حاصل از خواسته شد که نوشته

کدگذاری کند. با ترکیب کدهای مورد نظر، تحلیل نهایی بخش اول 

ا، هدست آمد. به عبارتی ابتدا با مرور و تحلیل محتوای مصاحبهبه

دست آمد. در دها بهها و تهدینقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت

مرحله بعد، مفاهیم مرتبط با بازآفرینی پایدار و یکپارچه مورد 

شناسایی قرار گرفت. سپس با استفاده از شمارش تعداد تکرار این 

مفاهیم اولیه، مقوالت اصلی شناسایی شد. در مرحله بعد با ترکیب 

دست مقوالت بازآفرینی شهری، ابعاد بازآفرینی پایدار و یکپارچه به

های نخبگان، آمد. در این مرحله با مرور و تحلیل محتوای مصاحبه

مفاهیم مرتبط با بازآفرینی پایدار و یکپارچه مورد شناسایی قرار 

گرفت. سپس با استفاده از شمارش تعداد تکرار این مفاهیم اولیه، 

مقوالت اصلی شناسایی شد. در مرحله بعد با ترکیب مقوالت 

پس  د.دست آمعاد بازآفرینی پایدار و یکپارچه بهبازآفرینی شهری، اب

از شناسایی ابعاد مختلف بازآفرینی پایدار و یکپارچه، به مطالعه این 

ابعاد در محالت مورد مطالعه پرداخته شد. این ابعاد با توجه به 

ای با عنوان بازآفرینی پایدار و یکپارچه نامهکدهای اولیه به پرسش

 ینسپس امحدوده بازار قم تبدیل شد. ری و در محالت دروازه

نفر متخصص از  ۱۰و  شونده نفر مصاحبه ١٠نفر ( ۲۰ یننامه بپرسش

طیف سنجش معیارهای بازآفرینی  شده) توزیع شد.قبل انتخاب

صورت حضوری و توسط نامه بهصورت طیف لیکرت بود. پرسشبه

ری ونامه با روش صپژوهشگران بین افراد توزیع شد. روایی پرسش

ی صورت آلفانامه بهو توسط پژوهشگران کنترل و پایایی پرسش

  گیری شد.کرونباخ اندازه
 

و تحلیل » تحلیل محتوا«ها به صورت روش تجزیه و تحلیل داده

-KMO (Kaiser-Meyerشاخص  عاملی اکتشافی بوده است.
Olkin Measure of Sampling Adequacy)  و آزمون بارتلت

ها برای انجام تحلیل عاملی استفاده شدند. داده برای بررسی کفایت

 .بود SPSS 21افزار مورد استفاده نرم
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 با ترسیم مجدد نگارندگان [Consulting Engineers of Emarate Khorshid, 2014]مورد مطالعه محدوده  تیموقع) ۳شکل 

 

 هایافته

برای رسیدن به بازآفرینی شهری پایدار با رویکرد یکپارچه، نیاز است 

). این ابعاد گویای آن است که ۱بعد توجه شود (جدول  ۵به 

های پایداری و یکپارچگی همراه بازآفرینی شهری، زمانی با زمینه

ای هاست که ساختار سازمانی یا نظام مدیریتی از اقدامات و برنامه

ها و کند. یا اقدامات بازآفرینی برخواسته از دغدغهبازآفرینی حمایت 

اهداف مهم نظام مدیریت شهری باشد. همچنین در بازآفرینی پایدار 

نیازمند توجه به مشارکت مردم است. بدون مشارکت مردم 

های بازآفرینی شهری به مرحله اجرا و عمل نخواهد رسید. برنامه

نی شهری پایدار و هماهنگی بین بخشی از ابعاد اصلی بازآفری

ها منجر به یکپارچه است و اقدامات و عمل مشترک بین سازمان

دار شود. از دیگر ابعاد بازآفرینی پایبازآفرینی بافت تاریخی شهری می

ق هایی که منطبهای تقاضامحور یعنی سیاستو یکپارچه، سیاست

 ند یاکنها فعالیت میبر نیازهای ساکنان و کسانی که در این بافت

کنند، بود. استفاده از ها دیدن میعنوان گردشگر از این بافتبه

نیروهای متخصص و کاربلد از ابعاد دیگر بازآفرینی پایدار و یکپارچه 

های تاریخی شهری است که در محالت مورد مطالعه نیز در بافت

ای برای رسیدن به بازآفرینی پایدار باید به آن توجه عنوان دغدغهبه

 نشان داده شدند.  ٤شکل د مذکور در کرد. ابعا

و  ۸۰۶/۰برابر  KMO، میزان شدمشاهده  ۲گونه که در جدول همان

 بنابراین؛ بود ۰۵/۰و عدد معناداری بارتلت کمتر از  ۶/۰بیشتر از 

، کفایت الزم )n=۲۰توان اطمینان حاصل نمود که تعداد نمونه (می

 برای تحلیل عاملی اکتشافی را داشت.

 ها، استفادهمنظور انتخاب تعداد عاملشده بهواریانس کل تبیین

واریانس تبیین شد (جدول  %۷۵شد. در این مرحله مالک اصلی، 

شده برای جآمده نشان داد که عوامل استخرادست). نتایج به۳

 ۵ا توانند تبازآفرینی پایدار و یکپارچه بافت تاریخی شهر قم، می

 ۲۴/۷۵شده برابر با عامل باشند و با این تعداد واریانس کل تبیین

دست ها، درصد بارهای عاملی بهبود. با این ضریب و تعداد عامل

 آمد.
 

 عاملیآمده (عوامل) به شناسایی بارهای دستبا توجه به ابعاد به

یافته بنابراین برای این منظور از ماتریس چرخش؛ پرداخته شد

 ).۴تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد (جدول 

آمده دارای دستنتایج حاصل نشان داد که هر کدام از پنج عامل به

بوده و با توجه به ضرایب فوق  ۴/۰هایی با بار عاملی بیش از گویه

های بازآفرینی پایدار و وان مولفهعنهای فوق بهتوان از گویهمی

یکپارچه در محالت دروازه ری و محدوده بازار در شهر قم استفاده 

 کرد. 
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آمده از تحلیل دستنتایج بهمشخص شد که  ۴با توجه به جدول 

بندی و خروجی نهایی تحلیل کیفی، عاملی اکتشافی که با دسته

 دهدهناعتبار بودند و هر کدام از ضرایب یا بارهای عاملی، نشان دارای

این امر بودند که برای بازآفرینی پایدار و یکچارچه محالت دروازه ری 

اصلی باید مد نظر قرار بگیرد.  عنوان مولفهعامل به ٥و محدوده بازار 

 مشارکت گستردهعامل شامل اصالح نظام مدیریتی، توجه به  ٥این 

ز ا استفادهو  تقاضامحور یهااستیسی، بخش نیب یهماهنگم، مرد

 بود. متخصص یروهاین

 
 های بازآفرینی شهری پایدار و یکپارچههای متخصصان و شناسایی مولفهتحلیل مصاحبه) ١جدول 
 تعداد تکرار مقوالت بازآفرینی پایدار و یکپارچه هاکدهای موجود در مصاحبه ردیف

 ٥٩ نظام مدیریتی حمایتگر قمشهر  یخیتار هایاقتدارگرا در بافتغیر مداخله  هایوهیشرواج  ١

 و تسهیلگر  تگریدولت حمای/و اجبار  یرمشارکتیغ هاینگرش عدم غلبه ٢

 هامشیتعریف ساختار سازمانی مناسب و متناسب برای اجرای خط  ٣

 شهر قم یخیتار هایساالرانه در بافتمداخله فن وهیشعدم سلطه  ٤

 محوری/توسعه اجتماعساختار سازمان عدم توجه به جایگاه مشارکت در ٥

 ١٦١ مشارکت گسترده مردم پذیر/مشارکت حداکثری/مشارکت مردم/ارتقاء مشارکتمشارکت ٦

 ینیدر بازآفر یمشارکت مردم شرط اصلدستان/استراتژی پایین به باال/پایینتوجه به نیازهای  ٧

 های باالدست/انطباق عملکردانطباق و همخوانی/منطبق با طرح ٨

 بخشی/افزایش حس تعلق/مشارکت گسترده/مشارکت فعالساز/اصالتهویت ٩

 یمشارکت اسیاقدامات خردمقتوجه حوزه نفوذ/دارای خردمقیاس/ ١٠

 های عملکردگرا/اقدامات عملیاتی/کارکردگرااجرای طرح ١١

 ریخصوص محالت مورد نظر، مشارکت مردم و ساهشهر قم، ب یخیتار هایبافت ینیترین راهبرد بازآفرمهم ١٢

 است. گریکدینهادها با 

 آموزش/آموزش افراد برای پذیرش نقش مشارکتی/دارای ماهیت آموزشی ١٣

 اجتماعی-های فرهنگی و اوقات فراغت/سرزندگی کارکردیپایداری جمعیت/توسعه فعالیت ١٤

 ١٩٠ هماهنگی بین بخشی  افتد.اتفاق می وستهیپهمهب یدر نظامدر محالت شهر قم  داریپا یشهر  ینیبازآفر ١٥

جامع و مشارکت  یدید/هامشارکت مردم و سازمان/نییو از باال به پا هیسوکی یکردهایوجود رو ١٦

 /یکجا و با همهجانبهمه

 اقدام و عمل جامع/بافت ینیکنشگران مختلف در بازآفر گاهیتوجه به جا ١٧

 )کپارچهی تیریربط (مدیمختلف و ذ هایگروه یمساع کیضعف تشر ١٨

 .رندیدر کنار هم قرار گ یو فرهنگ یتیریمد ،یاجتماع ،یابعاد اقتصاد دیبا ١٩

 هدکننتیگذار، ناظر و هدااستینهاد س ،ییاجرا هایدستگاه نیب یسازوکار همکار  وجود ٢٠

 مرتبط یهاسازمان ریو سا یشامل شوراها و شهردار  یشهر  رانیو مشارکت فعال مد یوجود بستر همکار  ٢١

 ٤١ تقاضامحورهای سیاست مالکان و گردشگران ن،یساکنان، شاغالن، مستاجر یهاتوجه به خواسته ٢٢

 یرونق اقتصادی/اجتماع اتیحفظ ح ٢٣

 اگر نهیتقاضامحور و زم یاستراتژ  ٢٤

 یمو عل یتوجه تخصصی عمومی/به فضاها مورد نیاز مردمعملکرد ی/تعریف عموم یبه فضاها یتوجه کاف ٢٥

 یعموم یبه فضاها

شناسان/متخصصان اقتصادی/معماران/شهرسازان و ی/جامعهکیزیف یهامهندسان سازهاستفاده از تجربیات  ٢٧

 غیره

 ٣٧ استفاده از نیروهای متخصص

 هیسرما انیمتول ٢٨

 یتخصص هایشرکت ٢٩

 

 
 های بازآفرینی پایدار و یکپارچه در بافت تاریخی طبق نظر کارشناسانمولفه) ٤شکل 

 بازآفرینی شهری پایدار و یکپارچه در بافت های تاریخی شهری

 نظام مدیریتی حمایتگر

 استفاده از نیروهای متخصص

 هماهنگی بین بخشی

 توجه مشارکت مردم

های تقاضامحورسیاست  
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 و آزمون بارتلت KMOشاخص  )٢جدول 
 مقدار متغیر

KMO ٨٠٦/٠ 

  بارتلت

 ٧٦١/٣٠ مجذور کای
 ١٩ درجه آزادی

 ٠٠٠/٠ سطح معناداری
 

 هاشده عاملنتایج واریانس تبیین) ۳جدول 

 یمربع یمجموع چرخش بارها یمربع یاستخراج مجموع بارها مولفه
 درصد انباشتگی درصد واریانس کل درصد انباشتگی درصد واریانس کل

٣٣٤/٤٤ ٤٤٨/٨ ٢٣٨/٥ ٢٣٧/٥٥ ٧٣١/٦ ١٧٣/٤ ١ 
٧٦٨/٥٢ ٤٣٥/٨ ٢٢٩/٥ ٠٣٥/٦١ ٧٩٨/٥ ٥٩٥/٣ ٢ 
٤٢١/٦٠ ٦٥٣/٧ ٧٤٥/٤ ٥٥١/٦٦ ٥١٦/٥ ٤٢٠/٣ ٣ 
٩٦٥/٦٧ ٥٤٤/٧ ٦٧٧/٤ ٣٧١/٧١ ٨٢١/٤ ٩٨٩/٢ ٤ 
٢٤٢/٧٥ ٢٧٧/٧ ٥١٢/٤ ٢٤٢/٧٥ ٨٧١/٣ ٤٠٠/٢ ٥ 
 

 یافته تحلیل عاملی اکتشافیچرخش سیماتر نتایج )۴جدول 

 هاعامل هاگویه نام عامل
٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

نظام 

 یتیریمد

 تگریحما

     ٨٤٦/٠ قمشهر  یخیتار هایاقتدارگرا در بافتغیر مداخله  هایوهیشرواج 
     ٨٥٨/٠ در بازآفرینی محالت شهر قم یو اجبار  یرمشارکتیغ هاینگرش عدم غلبه

     ٨٥٣/٠ های بازآفرینی بافت تاریخی قمسازمانی مناسب و متناسب برای اجرای خط مشیتعریف ساختار 
     ٨٢٤/٠ شهر قم یخیتار هایساالرانه در بافتمداخله فن وهیشعدم سلطه 

     ٨٢٨/٠ منظور بازآفرینی بافت تاریخی محالت مورد نظری بهساختار سازمان توجه به جایگاه مشارکت در
 مشارکت

 گسترده مردم

    ٨٢٦/٠  ی پایدار محالت دروازه ری و محدوده بازار است.نیدر بازآفر یشرط اصل ،مشارکت مردم
    ٨٦٨/٠   دستان از اصول بازآفرینی بافت تاریخی شهر قم است.توجه به نیازهای پایین

    ٨٦٩/٠  بوده است.های باالدست اصول بازآفرینی بافت تاریخی محالت مورد نظر منطبق با طرح
    ٧٨٨/٠  بخش بوده است.ساز و اصالتهای بازآفرینی محالت مورد نظر، هویتطرح

    ٩٠١/٠  یمشارکت اسیاقدامات خردمق
    ٨٩٣/٠  های عملکردگرااجرای طرح

ادها نه ریمردم و ساخصوص محالت مورد نظر، مشارکت هشهر قم، ب یخیتار هایبافت ینیترین راهبرد بازآفرمهم

 است. گریکدیبا 
 ٨٣٢/٠    

    ٤٣٦/٠  شود.به آموزش افراد برای پذیرش نقش مشارکتی توجه می
    ٨٩٤/٠  شود.ها توجه میهای فرهنگی و اوقات فراغت در این بافتبه توسعه فعالیت

 یهماهنگ

 یبخش نیب

   ٨٨٥/٠   افتد.اتفاق می وستهیپهمهب یدر نظامدر محالت شهر قم  داریپا یشهر  ینیبازآفر
   ٧٥٢/٠   وجود دارد. هاسازمانمردم و  بین مشارکت

   ٨٥٤/٠   شود.توجه می بافت ینیکنشگران مختلف در بازآفر گاهیبه جا
   ٩٣٤/٠   در این بافت وجود دارد.ربط یمختلف و ذ هایگروه یمساع کیتشر

   ٩٣١/٠   .رندیگمیدر کنار هم قرار  یو فرهنگ یتیریمد ،یاجتماع ،یابعاد اقتصاد
   ٨٧٥/٠   کننده برای بازآفرینی وجود دارد.تیگذار، ناظر و هدااستینهاد س ،ییاجرا هایدستگاه نیب یسازوکار همکار 

   ٩٢٠/٠   وجود دارد. مرتبط یهاسازمان ریو سا یشامل شوراها و شهردار  یشهر  رانیو مشارکت فعال مد یبستر همکار 
 یهااستیس

 تقاضامحور

  ٨٧٦/٠    شود.ن توجه میمالکان و گردشگرا ن،یساکنان، شاغالن، مستاجر یهاخواستهبه 

  ٧٨٩/٠    شود.ی توجه میرونق اقتصاد ی واجتماع اتیحفظ حدر بازآفرینی بافت تاریخی این شهر به 

  ٧٦١/٠    ترین استراتژی مورد پذیرش است.عنوان مهمبه اگر نهیتقاضامحور و زم یاستراتژ 

  ٨٥٤/٠    شود.برای آن توجه میعملکرد ی و تعریف عموم یبه فضاها

استفاده از 

 یروهاین

 متخصص

شناسان، متخصصان اقتصادی، معماران، شهرسازان و غیره ی، جامعهکیزیف یهامهندسان سازهاز تجربیات 

 شود.استفاده می
    ٨٢١/٠ 

 ٩٠١/٠     شود.برای بازآفرینی بافت توجه می هیسرما انیمتولبه 

 ٧٨٩/٠     شود.ی در بازآفرینی بافت استفاده میتخصص هایشرکتاز تجارب 
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 بحث
 

و راهکارهایی برای بازآفرینی شهری  هدف از این مقاله ارایه راهبردها

های تاریخی محالت دروازه ری و محدوده بازار قم با پایدار در بافت

رویکرد یکپارچه بود. نتایج حاکی از آن است که برای رسیدن به 

بازآفرینی پایدار نیاز است که عوامل مدیریتی، اجرایی، عوامل 

ر هم قرار بگیرند؛ گذاران در کنامردمی، نیروهای متخصص و سرمایه

ترین وجه بازآفرینی پایدار است. یعنی اقدام و عمل یکپارچه مهم

های تاریخی با رویکرد پایداری به درواقع بازآفرینی شهری در بافت

ای منطبق با شرایط اجتماعی، اقتصادی و دنبال ارایه برنامه

محیطی است که حداکثر نیازهای ساکنان با تاثیرگذاری بیشتر زیست

کمتر برای اجراکنندگان را به دنبال داشته باشد.  و همچنین هزینه

صورت در محالت دروازه ری و محدوده بازار قم، شرایط اجتماعی به

دست است. از حضور خانوارهای فقیر، مهاجر و عمومًا اقشار پایین

ان ها سکونت دارند، از تولحاظ اقتصادی اکثر کسانی که در این بافت

درآمد و موقتی برخوردارند. همچنین و شغل کممالی پایین 

فرسودگی بافت و ریزدانگی و نفوذناپذیری آن، فضای زندگی 

غیردلپذیر و نامتناسب با شرایط زیست امروزی خلق کرده است. با 

های کیفی، های تاریخی در یافتههای بافتآگاهی از این ویژگی

ودند بر مقوالتی بمشخص شد که افراد مورد بررسی به دنبال تاکید 

خصوص بافت های تاریخی، بهکه منبطق با شرایط موجود بافت

مقوله  ۵تاریخی شهر قم و محالت مورد نظر باشد. برای این منظور 

منظور بازآفرینی پایدار و یکپارچه شناسایی مهم برای اقدام و عمل به

شد. در بین این مقوالت، هماهنگی بین بخشی و اقدامات جامع با 

گذاران مورد تاکید جدی قرار ها و سرمایهارکت ساکنان، کسبهمش

ها در دادن ساکنان این بافتگرفت. از جمله مساله مشارکت

مقیاس و منطبق با های کوچکهای بازآفرینی، معرفی طرحپروژه

شرایط اجتماعی و اقدامات اقتصادی با مشارکت ساکنان از جمله 

های اقتصادی از عالیت در پروژهگذاری و فها در سرمایهحمایت آن

ای هبر بود. یافتهسرمایهجمله کسب و کارهای کوچک مقیاس و کم

 & Izadi & Feizi, 2010; Poorahmad]فوق با نتایج 
Akbarnejadbaei, 2011; Izadi et al., 2018] .همسو است 

 

همچنین مشخص شد که نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم مورد 

گیرد. در حالی که ریزان شهری قرار نمیان و برنامهتوجه جدی مجری

های تاریخی محالت مشاهدات میدانی نشان داد که ساکنان بافت

های مورد مطالعه از وضعیت فرهنگی و اجتماعی محله خود، کاربری

 محیطی و نفوذپذیری پایینهای زیستناسازگار، وجود آلودگی

ارایه حداکثر امکانات و مند هستند، مدیران شهری به دنبال گله

ر های مورد نظهای ویترینی و بزرگراه در پیرامون محلهساخت خیابان

ریزان و مدیران شهری، هستند. در مواردی مشخص شد که برنامه

ها را در ارایه خدمات شهری و رفت و روب نیازهای مردم این بافت

ای هها و نیازمندیمعابر خالصه کرده و سایر مشکالت، کمبودی

های اساسی ساکنان نادیده گرفته شده است. در حالی که طی سال

 راه تنها توانسته فضاهای تفریحیاخیر، مدیریت شهری با ایجاد پیاده

و فعالیت برای افراد غیربومی ایجاد کند، اما نیازهای اقتصادی و 

محیطی و کالبدی ساکنان هنوز هم نادیده گرفته اجتماعی، زیست

ها به شدت باالست و بسیاری از نگی در این بافتشود. ریزدامی

های موجود ناپایدار و ناایمن هستند؛ بنابراین مشخص ساختمان

ترین اقدام برای رسیدن به بازآفرینی پایدار در این شد که مهم

تواند نقش مهمی در ها، اقدام یکپارچه و جامع است که میبافت

هایی داشته باشد. نتایج ها و پروژهها، برنامهموفقیت چنین طرح

 [Gibson & Kocabas, 2001]این بخش از پژوهش با نتایج 

کارگیری نیروهای همخوانی دارد. همچنین اقدامات یکپارچه و به

های خصوصی، مردم، دولت و مدخالن از جمله بخشنفع و ذیذی

تواند شرایط را برای اقدام و عمل موثر و جامع مدیران شهری می

بینی را در اجرای بازآفرینی پایدار از و موانع غیرقابل پیش مهیا کرده

های پژوهش با نتایج سر راه بردارد. همچنین این بخش از یافته

[Roberts & Sykes, 2000; Ahmadifard & et al., 2015] 
 همسو است.

یکی از مراکز با ارزش شهری است که مانند  شهر قمبافت تاریخی 

از نظر  جهان، تاریخی ایران و در سراسربسیاری دیگر از مناطق 

محیطی در معرض زوال قرار اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست

مشخص شد که بازآفرینی  ،شدهمطالعات انجام رگرفته است. بناب

های تاریخی نیازمند توجه به ابعاد مختلف بازآفرینی در کنار بافت

 ,.Amini et al]توجه به میزان پایداری و نگاه یکپارچه است 
 ها الزمه مشارکتبرای این منظور روند بازآفرینی این بافت .[2018

حداکثری ساکنان و مدیران شهری است. از آنجا که هدف نهایی از 

های بازآفرینی افزایش منزلت اجتماعی، حمایت مالی و اجرای طرح

زایی، افزایش درآمد، افزایش اشتغالاجتماعی ساکنان، 

ها است؛ بنابراین زمانی در این بافتزوال و کاهش گذاری سرمایه

ا هسازی این بافتتواند به احیاء و باززندهچنین اقدامات عملی می

ها به جریان بیندازند که با منجر شود و سرزندگی را در این بافت

پایداری توسعه درونی و اقدامات یکپارچه همراه باشد. در چنین 

که نیازهای اصلی و واقعی مردم اقدام عمل جامع و مشترک است 

شد و سازوکارهای احیاء و توسعه شهری به موفقیت شناخته می

های توانند با طرحرسد. در این خصوص متولیان سرمایه میمی

های مختلف علمی از بازآفرینی همراه باشند. متخصصان رشته

شناسان، جغرافیدانان، جمله، شهرسازان، اقتصاددانان، جامعه

توانند با بازآفرینی شهری همراه شوند و این در ن و غیره میمعمارا

های موثرتری این اقدام عمل مشترک، نتایج ارزشمندی و گام

ها با شرایط و برداشته خواهد شد. از آنجا که ساکنان این بافت

ها و های محل زندگی خود آشنایی کاملی دارند و ظرفیتویژگی

ناسند، استفاده از نظرات و شهای موجود را بهتر میپتانسیل

ای هدادن این ساکنان در بازآفرینی بافتها و مشارکتهای آندیدگاه

آورد. این امر به کرات توسط مورد نظر، نتایج بهتری را به ارمغان می

 & Mander et al., 2006; Ertan]سایر پژوهشگران 
Egercioglu, 2016; Izadi et al., 2018]  و در نتایج این

پژوهش مورد تاکید قرار گرفته است؛ بنابراین برای رسیدن به بافت 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  زادهیفتاح مهیفه ۴۴۶

  ۱۴۰۰پاییز ، ۴، شماره ۳۶دوره                                                                                                                                                                                       ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

یافته نیاز است که بازآفرینی پایدار و تاریخی سرزنده و توسعه

 یکپارچه در محالت مورد نظر در پیش گرفته شود.

 

 گیرینتیجه

نتایج بررسی محالت دروازه ری و بازار قم حاکی از آن است که نبود 

ی و های فرسودگنگاه یکپارچه باعث شده است که بسیاری از مولفه

ها و اقدامات بازآفرینی سایه افکنده و ساکنان زوال شهری بر طرح

ر گذاری کناریزی و سیاستاین محالت به مرور زمان از صحنه برنامه

 ینیبه بازآفر دنیرس یترین اقدام برامهم نیبنابرا گذاشته شوند؛

قش ن تواندیو جامع است که م کپارچهی اقدام ها،بافت نیدر ا داریپا

های احیاء بافت فرسوده پروژه و هابرنامه ها،طرح تیدر موفق یمهم

 داشته باشد. شهری
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