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 06/80/6931: رشیپذ خیتار 80/80/6931 :افتیدر خیتار

 

 دهیکچ

شهرها هستند و وجوه  نیا یگردشگر یها جاذبه نیتر مهم رانیا یشهرها یخیمراکز تار

در همان بافت  دیباهر شهر را  یو فرهنگ یخیتار ،یمکان فرد منحصربه اتیو خصوص زیتما

 یها بافتدر  یشهر ستمیس .کرد جستجودر آن  جامانده به ییو معنا یو آثار کالبد یخیتار

 ؛دارند یفراوان مشکالت هستند،در شهرها  بخش تیهواز ارکان ارزشمند و  یکی که یخیتار

دارد و  یشهر ستمیس مسائل نییو تب ییبه شناسا ازین یشهر تیریراستا مد نیدر ا ن،یبنابرا

 نییتع امکانات، و تنگناها شناخت به اول ۀدرج در ،برنامه ای طرح هر یاجرا که ییآنجا از

 ،ها فرصت با شناختتا است  بر آن حاضر ۀمقال .دارد ازین ها استیس و راهبردها اهداف،

راج راهبردها و خبه است مبنا فرهنگ ،ینیفرآزبا کردیروبا  یخیدر بافت تار دموجو یدهایتهد

مراغه،  یخیتار-یمرکز ۀمحدود یمنظور پس از معرفنیبد .ابدیدست  ایاح یها استیس

بافت  ۀسوات در محدود سیشهرها در قالب ماتر یخیتار یفضاها یایاح یاصل یها مؤلفه

 ییاجرا تیقابل کسانی طور بهراهبردها  ۀهم نکهیاست. سپس با توجه به ا شده یابیارز یخیتار

از  یا پرسشنامه مطالعات یط ،یراهبرد تیریمد یارهایمع و اصول یمبناراهبردها را بر ،ندارد

 راهبردها رو نیا از .کرد یبند تیاولو الکترهبا استفاده از روش  یشهر انن و متخصصمسئوال

گردشگران )هتل،  ۀمورد استفاد یها مکانبه  یخیتار یل بناهایتبد .6از:  اندعبارت بیترت به

و  یگردشگر یها تیفعال ینیگزیمحدوده و جا یتیب فعالیکر ترییتغ .2 ؛رستوران و موزه(

 بافت یایاح یبرا را تیاولو نیباالتر ،ها بازارچه یبازار و بازساز یتیفعال یسامانده .3 ؛ییرایپذ

 .دارند یخیتار

 

 .یراهبرد یزیر برنامه ،یخیتار بافت ،مبنا فرهنگ ینیبازآفر الکتره،: یدیکل یهاواژه

  

                                                                                                                                               
 roghayeh.nassery@gmail.com مسئول: ۀسندینو *
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 مقدمه

 یدهبررا یزیر برنامه ،خود یها تیفعال یمنطق تیهدا یبرا ناچارهب ،شود یماداره  یعلم تیریمد باکه  یهر شهر امروزه

 یرهایمس کردنروشن و یراهبرد یها برنامه نیتدو و نییتب ،نیبنابرا ؛انتخاب کند دیالزم با یتیریابزار مد عنوان بهرا 

 ب،یترتنیدب است. یراهبرد یزیر برنامه یها ضرورت نیتر مهماز  یکی شده نییتع اهداف به لین یبرا ،ها آن یراب حرکت

 در .دارد ازین ها استیس و راهبردها اهداف، نییتع امکانات، و تنگناها شناخت به اول ۀدرج در یراهبرد یها برنامه نیتدو

در  یشهر ستمیس .دارد ازین یشهر ستمیس به وابسته مسائل نییو تب ییشناسا به ،یشهر تیریمد ستمیس راستا نیا

 ،یتماعدر ابعاد اج یمشکالت فروان ،هستنددر شهرها  بخش تیهواز ارکان ارزشمند و  یکی که یخیتار یها بافت

 ادیبا توجه به گذر زمان و عمر ز یشهر یها بافت نیابه  نکردنتوجه که یطور به دارند؛ ونقل حملو  یفرهنگ ،یاقتصاد

بر آن است که  یمقاله سع نیدر ا ن،یبنابرا ؛شود منجرجامعه  کی تیفرهنگ و هو یبه نابود تواند یم ،ارزشمند آن ۀیابن

 ؛شود ییشناسا مبنافرهنگ ینیبازآفر یمبنابر یخیموجود در بافت تار یهادیتهد و ها فرصت ،با استفاده از روش سوات

 یشهر ینیبازآفر چارچوب در یاقدامات و یسازمانده به را دخو سرانجام ،یشهر مرمت لتحو ریس ریاخ یها دهه در چراکه

 جوه یتمام به سو کی از که است یانیجر ،یشهر مرمت از کپارچهی و ریفراگ یتیروا ۀنزلم به ،یشهر ینیبازآفر .است رسانده

 یفرصت هر از استفاده و فرصت تدارک به گر،ید یسو از و کند یم توجه موجود شهر بطن در توسعه امر یها تیمحدود و

 ینیبازآفر دگاهید برعالوه .(08 :6938 ،یلطفپردازد ) یم توسعه به دنیرس یبرا یراه ای ابزار به آن ساختنلیتبد یبرا

منطقه هدف، تطابق همزمان  کیوضع  قیدق لیبراساس تحل یمرمت و حفاظت شهر کردیرو نیتر یاصل عنوان به یشهر

شود  یمبافت  ۀجانب همه یایموجب اح ،منطقه کی ستیز طیمحو وضع  یاقتصاد انیبن ،یساختار اجتماع ،یبافت کالبد

 و فرهنگ دیتول یها عرصه ،یطوالن یها دوره یبرا شهرها که تیواقع نیا از دگاهید نیدر ا (.61 :6903 ،ییمال یفرج)

 ،افتهی نیتکو ها آن در ،(ییگرااسلوب) مُد انواع به شیگرا و قهیسل ،یهنر ۀذائق و اند بوده یفرهنگ یها ینوآور یبسترها

 شیب مُد، رییتغ و ذائقه جادیا انیجر ،یاقتصاد یسازوکارها از یاریبس رییتغ رغمیعل که ییآنجا از. است شده یبردار بهره

 شهرها، اتیح ۀادام در یاساس یراهبرد عنوان به یخیتار نقش نیهم از استفاده امکان بر و دارد حضور ها آن در شهیهم از

 نیا به ،دادند یم قرار یاقتصاد میمستق ۀتوسع را ینیبازآفر تیمحور که یقبل یکردهایرو به پاسخ در .است دهش دیتأک

 (.13: 6938 ،یلطفداشت ) نخواهد یتیموفق د،ینجو ۀبهر فرهنگ عامل در  یشهر ینیبازآفر که شود یم اشاره یاصل نکته

بافت  یایاح یاصل یها مؤلفه نییتع. 6 از: اندعبارت آن است یحاضر در پ ۀمقال که یدافاه جمله از منظور نیا یبرا

 و یعملکرد ،یکالبد ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یها مؤلفه کیتفک به مبنا فرهنگ ینیبازآفر کردیبا رو یخیتار

 قیطر نیاز ا راهبردها و اهداف پسس و داده لیکشت را سوات دولج ،نیبنابرا ؛راهبردها یبند تیاولو. 0 ؛ونقل حمل

 انیم از رایز ؛گرفت نخواهد قرار ها راهبرد توجه مورد سانکی طور به یراهبرد یها نهیگز یتمام گاه چیه .شود یم استخراج

 یا فهیوظ متناسب یهاراهبرد انتخاب. رندیگ قرار توجه مورد اجرا قابل و مناسب یهاراهبرد از یا مجموعه دیبا ،راهبردها

 مناسب، یها روش با دیباو  دکر لحاظ هاراهبرد انتخاب در زمان هم طور به را یادیز یارهایمع و ابعاد دیا رایز ؛است دشوار

 .دکر انتخاب و ییشناسا را ها نهیگز نیبهتر

با توجه به  و یشهر کریپ ۀشهر و اندام زند نیا یخیتار ۀشناسنام عنوان به، مراغهشهر  یو مرکز یخیتار بافت

 یهاتالش دیبا نهیزم نیا در .به آن اختصاص داده شود یمناسب گاهیجا دیبا ،شهر یعموم یو عملکرد یساختار یازهاین

و  ایدر اح امگ نیکه نخست یخیشهر تار نیا یو هنر یفرهنگ قیعم یها ارزشدر جهت درک و شناخت  یمتعدد

 ۀهست یایاح یجامع و منسجم در راستا یها روش با ییراهبردها ۀارائبه که  یشناخت و شود انجام ،هاست آن یسامانده

 .شودمنجر  ،ترماندگار یتیفیباکشهر  یخیتار

 اما است، شده اشاره هاآن نیترمهم بهدارد که  نهیزم نیا در یمختلف قاتینشان از وجود تحق ،قیتحق ۀنیشیپ یبررس



  73 …شهر مراغه یخیبافت تار یایاح یراهبردها یبند تیاولو

 

 بافت یدراهبر تیریبا مد مبنافرهنگ ینیبحث بازآفر قیتلف ،کند یم زیمتما گرید قاتیرا از تحق قیتحق نیکه ا یزیچ

 رد شده انجام قاتیتحقاز جمله  پرداخته نشده است. مهم موضوع نیا به شده انجام قاتیر تحقشتیبدر که  است یخیتار

 :دکر ارهشا ریبه موارد ز توان یم نهیزم نیا

 تحول بحث رد .دمعتقدن خالق شهر ینیبازآفر به نینو یکردیرو عنوان با خود پژوهش در( 6931) یزدیاو  یشبان

 ینیبازآفر در فرهنگ نقش و شده مطرح یفرهنگ و یاقتصاد یها تیاولو تضاد گاه و تعامل داستان ،یشهر ینیبازآفر

 خالق شهر اتیادب قیتحق دنبالبه خود در پژوهش ها آنچنانچه  .است داشته یمعنادار رییتغ عوامل گرید به نسبت یشهر

 یآن است که توجه به دو عامل اصل انگریپژوهش ب یها افتهیآخر  در .هستند مبنافرهنگ ینیبازآفر در آن گاهیجا نییتب و

 دیپد یشهر ینیو بازآفر خالقشهر  ۀینظر نیب یقیعم ارتباط ،یمکان یها یژگیوفرهنگ و اقتصاد )رقابت( در بستر 

 آورده است.

 ۀنمون) یفرهنگتعامالت  یارتقا ساز نهیزم که مبنافرهنگ ینیبا عنوان بازآفر یا مقاله( در 6939) رانگیدو  یصفدر

 تعامالت یارتقا و ارزشمند نقاط اتصال جهت یشهر ییفضا ۀشبک جادیا ریتأث یضمن بررس ؛(هدشم یخیبافت تار یمورد

 با همسو و مشهد شهر یخیمرکز تار یفرهنگ یها جاذبه انیم وندیپ جادیا یبرا ییراهکارها نیتدو منظور به ،یفرهنگ

 .اند پرداخته یخیتار بافت ینیبازآفر در فرهنگ گاهیجا نییتب به مبنا،فرهنگ ینیبازآفر کردیرو با شهر کهن یبند استخوان

و  ها تیفعال یایو اح شود یممحسوب  یفرهنگ یها ارزش ییفضا-یبستر کالبد نیتر مهمشهرها  یخیبافت تار

 .باشد داشته یخیتار یها بافت ینیدر بازآفر یمناسب گاهیجانقش و  دیبا یفرهنگ یدادهایرو

 یبر گردشگر دیتأکبا  و مبنافرهنگ ینیبازآفر جینتا براساس نیقزو شهر یخیتار بافت در( 6936ران )گید و زاده نیام

است که  ییها برنامه یارزشمند در گرو اجرا یخیتار یها بافت یایاز مشکالت و اح رفت برونراهکار  که معتقدند یشهر

 مانند یفرهنگ یگردشگر کردیاستوار است. رو یفرهنگ یو گردشگر یفرهنگ ینیبازآفر نیب یتعامل استیراهبرد و س

 .شود یممحسوب  یخیبافت تار یایاح رد یمؤثرابزار  دخو ۀنوب به ،ینیبازآفر

 جیانت به ینیبازآفر نشک و یفرهنگ یها هیما بن بر یتأمل و مبنافرهنگ یشهر ینیبازآفر یبررس در( 6938) یلطف

 عیو آنچه صنا یاقتصاد ۀنوآوران یها حوزهاستفاده از  مانند یا هیپا میمبنا، با طرح مفاهفرهنگ ینیبازآفر .دیرس یدیجد

از  ،ینیبازآفر ندیفرآ جیبه نتا نانیشهرها، با اطم یمرکز یها هسته و یدرون یها بافتدر  توان یم ،شود یم دهینام خالق

نو را در  یو ساختارها گذارد یماحترام  روزید کالبدبه  افت،یره نی. اگرفتمثبت آن بهره  یها یژگیوو  یفرهنگ افتیره

 انیروساخت آن جر که دهد یمرا ارائه  یو محتوا و کارکرد دیافزا یم بیترک نیبه ا روز،ید یبا ساختارها یهمخوان

 و پربازده است. یاقتصاد یآن، سازوکار رساختیو ز ،یو اجتماع یفرهنگ

 مناطق محروم ینیبازآفر یبرا یریکارگبهابزار  کی عنوان بهمبنا فرهنگ ینیبازآفر یرو (0861) گرانیدو  6چیالزارو

 تیاهم ضمن که است نشده یزیر برنامه یفرهنگ ۀمنطق کیبر  یتأملمقاله،  نیا. در اندکرده کارساواماال  ۀمحل -بلگراد

و  یاقتصاد یها فرصت یرو زتمرک یدر تالش برا ،ینیو سنت در درون بازآفر راثیم ،یمحل یها فرهنگاحترام به 

مرتبط با  یخیو تار یطیمح ستیز ،یاختالط خالق از منابع فرهنگ کیبا استفاده از  دکنندگانیبازد ۀتجرب یساز نهیبه

 کی عنوان به تواند یمفرهنگ مبنا  ینیبازآفرکه  رسندیم  جهینت نیا به انیدر پا .هستند یو اقتصاد یاجتماع یها جنبه

با تمام  ،ینیآفرباز ندیآغاز فرا منظور بهمناطق  نیاستفاده از ا یو برا یقطب فرهنگ ،یفرهنگ یها محله جادیا یبرا ابزار

 .شوندگرفته  کاربهاثرات مثبت آن 

شاخص  یفرهنگ یها پروژهخالق،  عیصنا ؛حلقه نیتر فیضعخود با عنوان  یدر بررس( 0861)0مولد و ئنیکمون

                                                                                                                                               
1. Lazarević 

2. Comunian and Mould 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877916614000174
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877916614000174
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و  (دار پرچمشاخص ) یفرهنگ یها پروژه ژهیو به ،ینیبازآفر نیب یا رابطهکه چه  سؤال نیبه طرح ا ،ینی( و بازآفردار پرچم)

 ۀو توسع ینیدر فرهنگ و بازآفر یعموم یگذار هیسرما انیارتباط م یواقع ییایپو یخالق وجود دارد؟ به بررس عیصنا

شاخص و  یها یگذار هیسرمافرض است که  نیا یارتباط برا نیا ،که ینحو به. پردازد یم یخالق محل عیصنا ۀبالقو

 عیاتصال مجدد صنا تیدر اهم دنظریتجد یبرا ،تیدرنها و کند یم قیرا تشو یخالق محل عیاز صنا تیحما ،ینیبازآفر

 .دهد یم شنهادیپرابطه را  نیا یواقع لیکشف پتانس یبرا یفرهنگ ینیخالق و بازآفر

 یمبنافرهنگ ینیبازآفر استیاز س یابیارز کی ؛در فرهنگ یگذار هیسرماعنوان  با یپژوهش در (0880در ) 6نزیب

جذب  درصددخود  یمراکز شهر ینیبازآفر یبرا یغرب یدر اروپا یشهر نمسئوال که دهیرس جهینت نیا به یشهر

 یفرهنگ یگرا مصرف یها استیسانواع  و یخارج یجلب عوامل اقتصاد قیو گردشگر از طر یداخل یگذار هیسرما

و  یهنر یها یگالر ای ها موزهمانند  یفرهنگ ییها رساختیز در یگذار هیسرما :از اند عبارتعوامل  نیا نیترمهم .هستند

 .یفرهنگ یدادهایرو یبرگزار

 کی یشهر ینیبازآفر یبرا مبنافرهنگ یهاراهبردعنوان  باخود  یها یبررس جیدر نتا (0881)0فرانتز یدو  نگیتیگ

 کی عنوان بهاز فرهنگ  ،مبنافرهنگ  ینیبازآفر راهبرد درکردند که  دیتأکنکته  نیبه ا ،لبائویدر ب یا سهیمقا انداز چشم

جذب گردشگران  مانند ژهیو یایمزا یامر دارا نیا .شود یماستفاده  ها جشنوارهو  ها یگالر ،ها موزه انندابزار توسعه م

 رانذگ و دکه با اقتصا یموضوع و شده یخدمات عموم یتقاضا برا شیافزا موجب امر نیا .است تر مرفهاز طبقات  ژهیو به

 .دهد رییهر را تغش کی یهنذ ریتصو ،ینیآفرباز نوع نیر بطن اد تواند یم یفرهنگ استیس .شود یم همراهاوقات فراغت 

از  یاریبس مبنافرهنگ ینیبازآفر ،نیبنابرا ؛دهدب یهنذ ریتصو آنو به  دکن یگردشگر دمقص کیبه  لیدشهر را تب

 .دهد یمارائه  یهرش گذاران استیس یرا برا ها جاذبه

 

 ینظر یمبان

 کردنرشد نو از شدن،ایاح دن،یبخش دوباره جان کردن،ایاح یمعنا به Regenerate فعل ۀشیر از Regeneration ۀواژ

 قیاز طر یاشاره به تحول شهر یبرا ،یطورکل به اصطالح نیا .است شده ترجمه ینیبازآفر یفارس درواژه  نیا که است

 یاصالح فرسودگ ای نیزم یایاح یبرا در ابتدا و است یشهر نیزم مجدد صیو اغلب تخص یمجدد، بازساز یطراح

 یزیر برنامه ای یشهر یزیر برنامهو  یدر رابطه با طراح ،اصطالح نیدر حال حاضر ا اما ،است شده استفاده یشهر دیشد

 و کپارچهی ،جامع دید است که نیا یبه معن زین یشهر ینیبازآفر. (Amin et al., 2002: 32شود ) یمه داستفا یفرهنگ

 و یاجتماع ،یکالبد ،یاقتصاد طیشرا در یدائم بهبود که یطور به .شود منجر یشهر مسائل حل به که یاقدامات مجموعه

 یاصل یها یژگیو حفظ با دیجد یشهر یفضاها خلق بهو  آورد وجودبه را شدهرییتغ دستخوش که یبافت یطیمح ستیز

 یسامانده استیمفهوم س به یشهر ینیبازآفرراستا  نیا در .(03: 6938 ،یلطف) انجامدیم یتیفعال و یکالبد ،ییفضا

با توجه  یشهر ینیبازآفر. دهد یمارائه  را شده یزیر برنامه یو فرهنگ یاز تحول اجتماع یراهبرد انیب کیکه  شده لیتبد

 وخالق، تجار  عیصنا ،یفرهنگ یهادهان ،ملک دهندگان توسعه جمله ازاز سهامداران  مناسب ی، پهناخود ۀبه ابعاد گسترد

 یداریپا وشهر  یزیر برنامه ،یگردشگر ،معاصر یتجرب یخود را بر معمار ۀو دامن شود یمامل ش را یمحل یها دولت

 (.Amin et al, 2000: 56است )گسترانده  یکیاکولوژ

است شامل  نقش داشته یشهر ینیبازآفر در ،قیتحق یعلم اتیکه در ادب یا رشته نیب ۀنیو زم ها از حوزه یعیوس فیط

 ؛یشهر استیج( مطالعات س ؛یشهر یو طراح یمعمارمطالعات  و ها هینظرب(  ؛یفرهنگ استیالف( س است: ریموارد ز

                                                                                                                                               
1. Binns 

2. Keating and Frantz 
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 یفرهنگ استیس یراهبردعملکرد  ندهیفزا طور بهکه  است نیا یفرهنگ استیهدف س .یو فرهنگ یهنرو نقد  رید( تفس

 ،یعلم اتیدر ادب(. DCMS6, 2004: 13کند ) آشکاررا  یشهر یو نوساز یشهر یابیبازار ،یشهر یاقتصاد ۀدر توسع

بعد  بر 6338 ۀده وجود آمد. در طولبه 6308از اواخر  یاسیمفهوم س کی عنوان به یمبنافرهنگ ینیبازآفر ۀدیا

)از جمله  یهرش یعمل کرد: طراح وهیدو ش قیمشخص از طر طور به که دش دیتأک یشهر ینیآفرباز «یفرهنگ»

( 6303) ایتانیبرهنر  یشورا یرنسانس شهر ۀیانیب که یطور به .(Lazarević et al, 2016 :2) 0ی( و هنر عمومیمعمار

که هنر  دطرح کر گونه نیا یاستدالل خود را با صراحت اقتصاد ،ینینقش هنر در بازآفر ۀباردر یتیسند حما کی عنوان به

 دیکاند ،ی. هنر عمومشود یمو غرور جامعه را سبب  تیهو شیاشتغال، افزا شیجذب گردشگر، افزا ،یامکانات رفاه

چهار دسته عمده  توان یم وضوح به 6338 ۀده انیپا در ،تیدرنها. است یشهر ینیدخالت در بازآفر یمناسب برا یفرهنگ

 یفرهنگ یها پروژهالف( کرد:  ییشناسا ایتانیبر یشهر انداز چشم ردمبنا را فرهنگ یشهر ینیبازآفر یها تیفعال از

ب(  در لندن(؛ 9مدرن تی)مانند ت دیجد ینهاد فرهنگ کی ای یشناس نشانهبه سبک  یمانند معمار ،(دار پرچمشاخص )

 ای ها پلنوآورانه، مانند  یها سازه یج( مهندس ؛(1یآنتون نی)مرد آهن یطرح هنر عموم ایبرجسته  ۀواقعمجسمه 

 لمیجشنواره )مانند جشنواره کندال ف ای دادهایرو فرد منحصربه ید( اجراو  ؛(0دیگاتش)پل هزاره در  دهیسرپوش یها گذرگاه

 ای ه،یاول طور به تواند یم کیهر یفرهنگ یدادهایرو ای یهنر یایاش د،یجد یها ساختمان نینچ .(1ایکوهستان در کامبر

 یبخش ینیآفردر قالب توسعه و باز معمول طوربه، تر گسترده یشهر ینیپروژه بازآفر کیاز  ریناپذ ییجدا یبخش عنوان به

 .(Vicker, 2007: 19شود )مطرح  یمرکز شهر کیاز 

 ینی)بازآفر یابزار فرهنگ ر،یاخ یها سال یدادهایرو راساسب و یشهر ینیبازآفر اصول و ابعاد به توجه با کردیرو نیا

 ران،گیدو  ینیبه نقل از بحر رابرتزاست ) داشته خود کار دستور در یاصل یراهبردها از یکی عنوان به( را مبنافرهنگ

فرهنگ و  نیب زیمتما کامالًشامل طرح سه صف  اتیبا مرور شواهد و تجرب ،ینیآفرسهم فرهنگ در باز .(08: 6930

 .فرهنگ مبنا ینیبازآفر ،یفرهنگ ینی، بازآفرینیآفربازفرهنگ و  :از اند عبارتکه  است یشهر ینیبازآفر

-به یفرهنگ یها تیفعالسطوح  یدر بعض یسادگ بهبلکه  ،کامل یفرهنگ ۀپروژ کیکل شنه به  ینیفرهنگ و بازآفر

 چندان نه ییها حرکت عنوان به یفرهنگ اسیمق کوچک و پراکنده یدادهایرو ای امکانات از استفاده .شوندیم گرفته کار

 ،یآبادگر یاصل کردیرو با ینیبازآفر نگاه نیا در ،گرید عبارت به .است یشهر ینیبازآفر ۀیما جان و یاصل ۀبدن با مرتبط

 .دهد اختصاص خود به را یسطوح تواند یم ،یشهر یزیر برنامه چارچوب در که کند یم انیب یکاربر ینوع را فرهنگ

 ساختن در کردیرو نیا یردپا و ابدی یم اختصاص فرهنگ به ها یکاربر از یسهم ،یشنهادیپ یها طرح در ،بیترتنیبد

 یهنر یها برنامه ییبرپا یبرا خودجوش یها انیجر واردشدن ای ،یتجار ۀمجموع کی کنار در موزها مانند یعناصرتک

 .شودیم دهید ،یشهر مبلمان یطراح ای

هنر،  ،یطراح که یطور به، شده  لیتبد یا منطقه راهبرد کیکامل به  طور بهدر آن فرهنگ  ،یفرهنگ ینیبازآفر

 عنوان به را خود یفرهنگ یکارکردها ،نگاه نیدر ا .است دهش داریپا یاجتماع یفضا در یفرهنگ یها تیفعالو  یمعمار

 توسعه، به یاقتصاد و یاجتماع ،یطیمح ستیز ۀگان سه نگاه چارچوب در و کنندیم عرضه یا توسعه یراهبردها از یجزئ

 یسرزندگ ،یاقتصاد رونق موجب و باشد عوامل نیا از هرکدام یارتقا ای ساختنریدرگ جهت در ییروین تواند یم فرهنگ

 در که دارند فیتعر تیقابل یا گسترده یفرهنگ یها پروژه کرد،یرو نیا در. دشو یطیمح ستیز تیفیک یبرقرار و یاجتماع

                                                                                                                                               
1. Department of Culture, Media and Sport/ Stationery Office 

2. public art 

3. Tate Modern 

4. Antony Iron Man 

5. Gateshead’s Millennium Bridge 

6. The Kendal Mountain Film Festival in Cumbria. 
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 یطوالن زمان مدت و کالن یها نهیهز صرف ازمندین و رسندیم یفرهنگ کردیرو با دمجد ۀتوسع یسو  به مواقع یاریبس

 برد نام یشهر یها برنامه در یفرهنگ یگذار استیس ینوعاز  توان یم ،بیترت نیدب .هستند خود اهداف به دنیرس یبرا

 .کند یم دایپ یکینزد یفرهنگ یزیر برنامهبا  که

 کیممکن است  مبنافرهنگ ینیبازآفر .است ینیو موتور بازآفر زوریکاتال عنوان بهفرهنگ  ،مبنافرهنگ ینیبازآفر رد

 ای یش در طراحتیکه اهم خوردهدیکل یخیساختمان تار کیهنر، بر محور  ۀپروژ کیکه توسط  باشد ینیبازآفر ۀپروژ

-Evans and Shaw, 2004: 5باشد ) یعموم یهنر ۀپروژ کی عنوان به افتهی ساخت یهرش ۀمجموع کی در ای یمعمار

 یاریبس یعموم اقبال ۀجنب ،یفرهنگ یدادهایو رو دهد یم لیتشک را ینیبازآفر تیمحور یدادمداریرو کرد،یرو نیا در(. 6

 ای یطراح ۀنیدر زم و یعموم یها استفاده منظور به بناها از یا مجموعه معموالً مبنا،فرهنگ ینیبازآفر انیجر در. ددارن

 یها تیفعال و دادهایرو و ردیگ یم صورت یا تازه یها استفاده یشهر یفضاها از. شوندیم گرفته کاردوباره به ۀاستفاد

 .(06 :6938 ،یلطفد )شو یم شنهادیپ شود، ها مکان تیمحبوب و شهرت موجب ندهیآ در تواند یم که یدیجد

 یوسازها ساختدر  یفرهنگ ینهادها شدنفعال جهت در تعهد جادیا ،مبنافرهنگ ینیبازآفر یدستاوردهااز  یکی

 است منسجم یفرهنگ یها رساختیزدر قالب  یفرهنگ التیتسهو  هدوبار یها تیفعال گر،ید یساز مفهوم .است یشهر

به  که دارد یانشپوهم ینیبا الزامات بازآفر یفرهنگ یزیر برنامهاز  یا درجهکه  هنشان داد خود ۀدر مطالع 6وانزیآنچه ا مانند

به  یکه در آن خدمات فرهنگ یچارچوب مفهوم کی یبه معرف و شدهمنجر مبنا فرهنگ ینیبازآفر ۀدیا ۀیاول ۀتوسع

 .(Evans, 2001: 12پردازد ) یم ،شده است لیتبد تر گسترده یشهر یو اجتماع یاسیمسائل س

 «برند» ای ریدرک تصو یو کمک به ارتقا 0شهر ی، ظهور مفهوم نام تجارمبنافرهنگ ینیبازآفر یدستاوردها نیدوم

 6338شهر تا اواخر  یاصطالح، نام تجار کی عنوان به که یدرحال ؛(Comunian and Mould, 2014: 65است )شهر 

مبنا فرهنگ ینیآفردر قالب باز و یمقامات محل انیم در ینام تجار یمفهوم اساس ن،یبنابرا ؛بود افتهیار نشکامل انت طور به

در قالب  که شد ارائه از شهر تر جامعمفهوم  کیدر آن  و شدمنجر  یمفهوم یچارچوب جادیبه ا کهیزیچ ،ظهور کرد

 ازین ،جهیدرنت .شد یگذار هیسرما ،دوباره یا هیسرما یها ییدارا عنوان به یفرهنگ التیتسه یرو یشهر ۀآگاهان استیس

 یراهکارهادنبال به یشهر گذاران استیس ،نیبنابرا ؛((Vicker, 2007: 24 شد بحث معتبر کیموضوع  یگذار هیسرمابه 

فرهنگ و  شدنکاال استیراستا س نیدر ا و دندکر مطرح «یفرهنگ یگذار هیسرما» دیاصطالح جد یمراکز شهر یایاح

 یخالق در قالب سود، شغل و بازساز عیو صنا، حوادث، تئاتر ها موزهدر  یگذار هیسرمامورد انتظار از  ۀسنجش بازد

 9یگر فرانک ییکای، معمار آمر6330در سال  .(Binns, 2005: 2گرفتند ) شیپ رد را هرهاش یخیدر مراکز تار یکیزیف

اقتصاد  ،یساختار معمار نیا .داد لیکشت -است لبائویب در موزه کی - 1کایآمر ومانسل میگوگنها ادیبن یبرا ونیسیکم کی

 یو رشد فرهنگ العاده فوق یخارج یگذار هیسرما کیبه  و کند یم نیتأم یفرهنگ ستیتور جذبو  یرا با نام تجار یمحل

 یرتجاریغانداختن عملکرد به خطربدون  ینشان داد که امکانات فرهنگ میگوگنها ۀتجرب دیشا. شودیم لیتبد یاجتماع

 :Crawford, 2001باشد )( داشته یشهر کالناقتصاد  ۀنی)در زم یتجار ۀنقش عمد تواند یم ،ینهاد فرهنگ عنوان بهخود 

 طور بهو  کند زیمتما یبرند شهر قیاز طر شهر را تواند یم یالملل نیب شلوغ بازار در ،مبنا فرهنگ ینیبازآفر. (17

 ,Middleton and Freestone) دهد یمارتقا  یاقتصاد رقابت کیدر  یزندگ تیفیدر شاخص ک آن را گاهیجا ،میرمستقیغ

2008: 3.) 

بخش از  کی شدنفعال به یشهر ینیبازآفردنبال که به ستیگذار هیسرما ،مبنافرهنگ ینیبازآفر یدستاوردها نیسوم

                                                                                                                                               
1. Evans 

2. city branding 

3. Frank Gehry 

4. American Solomon Guggenheim FoundationR 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877916614000174
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 ،یبخش فرهنگ برعالوه .دهد یممکمل ادامه  استیس ۀبه ارائ میمستق طور به که شود یم منجر یفرهنگ ۀهنر و مشاور

 ۀیسرما کی عنوان به ،کوچک و متوسط یها شرکت ۀبه توسع ،یفرد ینیو کارآفر تیخالق یفضا جیممکن است با ترو

و  نفس اعتمادبه که یطور به ؛شود منجر در شهر یاثر روان به تواند یم نیهمچنو  شود لیتبد یمحل صورت به یاجتماع

 :Keating, and Frantz, 2004) دهد شیافزا را گذاران هیسرما انیدر م ینیب خوش یو حت تیجمع انیدر م یغرور مدن

190). 

 

 پژوهشروش 

 یها مؤلفه ،بیترت نیبد .است یفیتوص و سوات سیماتر یمبنابر لیتحل ۀویاست. ش یکاربرد قیتحق نوع ،حاضر ۀدر مقال

 ،ونقل حملو  یکرد، عملی، کالبدی، فرهنگی، اجتماعیاقتصاد یها مؤلفهک یبه تفک یخیتار یها بافت یایاح یاصل

ت یمراغه، با محور یمرکز ۀمحدود یایاح یها استیساهداف، راهبردها و  ت،یدرنها. پردازدیم ینیشناخت و بازب

بعد از شناخت  یشهر یراهبرد تیریمدطبق مدل جامع  ،در قسمت دوم مقاله است. دهش ارائه 6مبنا فرهنگ ینیبازآفر

 و یابیارز جهت مقاله، هدف به توجه با که است شده اقدامراهبردها  یبند تیاولوو  یابیارز به ،نقاط قوت و ضعف محدوده

 مختلف، منابع از گوناگون یها شاخص ریز جدول در هک است ازین مناسب یها شاخص ییشناسا  fi،هاراهبرد انتخاب

 .شوند یم یمعرف
 هاراهبرد یابیارز یها اخصش. 6 جدول

 شاخص مرجع فیرد شاخص مرجع فیرد

6 
 و 0لیونس

 لورانچ

 ؛یسازمان ازین مورد منابع
 ؛اجرا تیقابل

 ؛یسودآور

 ؛زمان
 .بازار سهم بر ریتأث

 9لورین 1

 ؛کسیر

 ؛یافزودگ برهم

 ؛ثبات

 ؛ردکارک

 .یرقابت تیمز

0 
 و سونیهر

 جان

 ؛یانسان و یماد منابع یریکارگ به
 ؛نفعانیذ رشیپذ
 ؛کسیر

 ؛یماندگار تیقابل

 .راهبرد ردکارک

 نژادیمیابراه 0

 ؛راهبرد یاجرا منابع بودندسترس در

 ؛بخش تیرضا تیفیک

 ؛رشیپذ تیقابل
 ؛کسیر

 .انتظار مورد یها پاسخ به یابیدست

 1روملت 9

 اهداف با راهبرد یهماهنگ
 به سازمان منابع سوق ؛سازمان

 مسائل حل ؛یاصل امور یسو
 یاصل مسائل نارک در تر یفرع
 ؛راهبرد ۀلیوس به

 .نفعان یذ تیرضا جلب

1 
و  یکزاز

 انگرید

 ؛راهبرد یملزومات اجرا نیتأم سهولت
 یبه ملزومات اجرا یدسترس تداوم

 ؛راهبرد
 (؛اجرا تیبودن )قابل ییاجرا شاخص
 نفعان یذ انیم تیمقبول شاخص

 .(رشیپذ تیقابل)
 22: 6338 ،رانگیدو  یبه نقل از کزاز دهنگارن :نبعم

 

 .هستند یپوشان هم یدارا یبرخ و بوده کمشتر ،آمده دست به یها شاخص از یاریبس هک دشو یم مالحظه

 از: اندعبارت منتخب یارهایمع حال
 

 

                                                                                                                                               
1. Culture-led regeneration 

2. Vancil and Lorange 

3. Naylor 

4. rumelt 



 6331پاییز ، 3 شمارۀ، 4 دورۀ ،یشهر یگردشگر  74

 

 معیارها .2 دولج

یمع
ها

ار
 

 انمبا اهداف ساز یسازگار

 تر یفرع مسائلحل 

 عاننفیسود ذ

 مشارکت شهروندان
 یسودآور و هیبازگشت سرما

 ییاجرا یها نهیهز

 به منابع یتداوم دسترس

 و ساختارها ها رساختیزبودن فراهم

 6338 ،همکارانو  یکزاز ،rumelt et al, 1991 :نبعم

 

 .است هاراهبرد یابیارز یبرا شده یمعرف یارهایمع ریسا دادنپوشش تیقابل فوق، یارهایمع انتخاب لیدل

 شده  مشخص ارهایدر رابطه با وزن مع ،نظر کارشناسان امر AHP ۀپرسشنام عیتوز قیطر از ارها،یمع انتخاب از پس

و نظر  شده عیتوز یشهر نامتخصص و رانیمد نیب در کرتیل رجهد 0 فیبا ط یگریمورد پرسشنامه د 08است و سپس 

راهبردها را در قالب  ،تیدرنها .میا شده ایجو ،ادشدهی یارهایبه مع جهبا تو و به راهبردها یازدهیرا در رابطه با امت ها آن

 یمورد ۀمطالع و پرسشنامه بودنیتخصص به توجه با ،پرسشنامه ۀنمون حجم ۀربارد .میا کرده یبند تیاولو الکتره تمیالگور

 ،شهر مراغه یها یشهردار سطح در یشهر یزیر برنامهو  ایجغراف ،یشهرساز ۀرشت در نفر 01 تعداد درکل نکهیا و موضوع

 .است شده نییتع نفر 08 قیتحق نمونه حجم تعداد ن،یبنابرا ؛دارند یتخصص تیصالح

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مبنا فرهنگ بازآفرینی بر تأکید با تاریخی بافت راهبردی راهبردهای تدوین فرایند. 6 نمودار

 نگارندگان: منبع

 

 یراهبر مسائلشناخت 

 یشهر یمبنافرهنگ ینیبازآفر کردیرو
 و یرونیب طیمح شناخت
 یخیتار بافت یدرون

 دهایتهد ضعف نقاط هافرصت قوت نقاط

کالن اهداف خرد اهداف   راهبردها 

 ارهایمع اوزان نییتع

از  یکیعنوان  به یخیتار بافت
  یراهبرد تیریمد یهاحوزه

 یراهبردمسائل  یبندتیاولو

 مدل جامع مدیریت راهبردی

 راهبردها یابیارز یارهایمع ییشناسا

 راهبردها یبندتیاولو
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 :الکتره

از مفهوم  ها نهیگز یبند رتبه یجا به ،روش نیا در. دش یمعرف 6311در سال  0یبرنارد روتوسط  راب نیاول 6هالکتر روش

 ،مراحل آن یتمام در .شود یمحذف  مؤثرریغ یها نهیگزکه  روش نیبه ا ،شود یماستفاده  یا رتبهریمعروف به غ یدیجد

روش معروف  نیا ،موضوع نیا لیدلکه به شوند یم یزیر هیپا ناهماهنگ ۀمجموع کی و هماهنگ ۀمجموع کی یمبنابر

 .باشدیم زین یهماهنگ زیآنالبه 

Aاز راهبردها  یا مجموعهبا  ما ,A ,1 nK ارهایمعاز  یا مجموعهبا  ها آنکه  میکن یم شروع 2 ,K , ,K1  که 2

wوزن  یدار هرکدام , w ,1  .شوند یم یابیارز ستند،  2

 :ریز ۀبا استفاده از رابط است اسیمق یب سیرمات کیبه  یریگ میتصم ،سیماتر لیتبداول  قدم

n

ij n

ij
m

iji

m m mn

r r r

x r r r
r R

x
r r r



 
 
  
 
 
 



11 12 1

21 22 2

2
1

1 2

 

 w v=RW معلوم بردار از استفاده با v نیوز اسیمق یب ،سیماتر لیتشک دوم قدم

n n n

n n n

m m mn m m mn n

v v v r w r w r w

v v v r w r w r w

v v v r w r w r w

   
   
   
   
   
   

11 12 1 11 1 12 2 1

21 22 2 21 1 22 2 2

1 2 1 1 2 2

 

,I,k (k یها نهیگز از زوج هر یبرا ناهماهنگ و هماهنگ یها مجموعه نکردمشخص سوم قدم I , , , m 1 2 3 ; 

I≠k )موجود یها شاخص ۀمجموع و  J j , , ,n  1 ( Dki) ناهماهنگ و( cki) زیمتما ۀرمجموعیز دو به 2

 .میکن یم میتقس

 ها آن یازا به AI بر Ak که بود خواهد ییها شاخص یتمام بر مشتمل Ak,AI یها نهیگز از( Cki) هماهنگ ۀمجموع

 :میباش داشته یعنی ،شود یم داده حیترج

 ki kj ijC jx x │  

 :میباش داشته آن یازا به که است ییها شاخص از یا مجموعه ،(Dki) ناهماهنگ ۀمجموع نام به مکمل ۀرمجموعیز برعکس

 ki kj ij kiD jx x J  C   │  

 که ییها شاخص از( Wj) توزان مجموع با برابر یهماهنگ اریمع یعنی :یهماهنگ سیماتر ۀمحاسب چهارم قدم

 :است صورت نیبد Ak,AI نیب Cki یهماهنگ اریمع صورت نیب و دهند یم لیتشک را Cki ۀمجموع

J Ckiwj

ki n
j wj

C






 1

  

 ۀدهند نشان Cki اریمع عکسبر Dki ۀمجموع رینظ یناهماهنگ اری: معیناهماهنگ سیماتر ۀمحاسب پنجم قدم

ناهماهنگ  ۀمجموع یبه ازا V سیماتربا استفاده از عناصر  Dki اریمع نیکه ا است AIدر رابطه با  Ak یابیارز بودنبدتر

Dki  قرار نیبد ،دشو یممحاسبه: 

                                                                                                                                               
1. Electre 

2. Bernard Roy 
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ij

ki
ij

ki

MAX Vkj V

 j J
D

MAX  Vkj V

 j D










│ │

│ │
  

 دهیآستانه سنج کینسبت به  دیبا یهماهنگ سیماتراز  Cki ثرکهؤم هماهنگ سیماتر دنکرمشخصششم  قدم

kiC:دیبا که یمعننیبد شود؛ قضاوت بهترAI  بر Ak تیشوند تا شانس ارجح C اساسبر سپس. باشد C- حداقل( 

عدد  -Cاز  شتریب Ckiاگر  سیماتر نیکه در ا یا گونه به ؛داده لیتشک( کی و صفر عناصر با) نیبول سیماتر کی (ۀآستان

 .شودیم صفر عدد صورتنیا ریو در غ ردیگ یمقرار  سیدر ماتر باشد کی

قدم  مانند مؤثرناهماهنگ  سیاز ماتر Dkiعناصر  که یطور به شود یممشخص  مؤثرناهماهنگ  سیقدم هفتم ماتر در

 لیتشک مؤثرناهماهنگ  سیمعروف به ماتر G نیبول سیشود و سپس ماتر دهیآستانه سنج کینسبت به  دیششم با

kiD اگر که یطور به ؛میده یم d شودیم صورت صفر نیا ریو در غ ردیگ یمقرار  کی سیماتر در. 

 سیماتردر  ،تیدرنهاو  میکن یم ضرب G سیدر ماتر را F سیماترمؤثر  یکل سیماتر لیتشک یقدم هشتم برا در

 ها آن تفاضل که یطور به ؛است ها باخت شامل ها ستون جمعحاصل برها و زانیم شامل ها فیرد جمعحاصل مؤثر یکل

 .(Bojković et al, 2010: 1181) است گریکدیبه  ها نهیگز تینشانگر اولو

 

 مورد مطالعه ۀمحدود

گفت  توان یم ،گرفتهصورت نیشیمطالعات پ نیشهر مراغه و همچن ۀباردر آمده عمل به یها یبررسبا توجه به مباحث فوق و 

مهم  مفاصل .دارد یاریبست یاهم، یاهال ۀروزمر انون توجهکشهر و ز کدر مر یریل قرارگیدلمراغه به یخیگاه بافت تاریجا

. اند شدهن محدوده واقع ی... در ا، بازار ومسجد جامع مانند یمهم یها یکاربر  ،یخیو تار یمیقد یمحورهاشهر،  یارتباط

ن، انکسا ۀروزمرر ارتباطات شتیب. استآن  یو اجتماع یفراوان فرهنگ یازهایاصالت باال و امت انگریب ،ن محدودهیقدمت ا

 .ردیگ یمن محدوده صورت یدر ا... و ی، تجمعات مذهبیاقتصاد دادوستد، یفرهنگ عامالت، تیمراودات اجتماع

 استن شهر انکو سا یانون توجه اهالکهمواره در  ،شهر یز اقتصادکمر نیتر یمیقدو  نیتر یاصل عنوان بهمراغه  بازار

 یاربرکن یان ایم یتوجه قابلم و کمح تعامل ،رو نیا از. دهد یمروزانه را به خود اختصاص  دادوستدن حجم یشتریو ب

ز که در بافت یمردم ن یستگاه مذهباخ نیتر مهم، نار آن مسجد جامعک در .داردگر نقاط شهر وجود یل با دیو اص باارزش

 ساختار زینو  شود یممحسوب  یو ارتباطات اجتماع یاسی، سیجهت تجمعات مذهب یواقع شده است، بستر مناسب یخیتار

 .است بحث قابلگر موارد یلت آن از داصا لیدل بهز ین یخیبافت تار یفرهنگ

ل یدلبه یخیتار یها بافتر شتیب. استآن  یالبدک، ساختار یخیتار یها بافتان یجاد تعامل میعلل ا نیترمهماز  یکی

ل با محوطه و مناطق اطراف تعامل متقاب، شهر دارند ۀافتی توسعهه با نقاط ک یالبدک یوستگین پیو همچن یانکت میموقع

 .ددارنخود 

 6908تا سال  یریگ شکلاز زمان است.  افتهیو گسترش  گرفته شکل یچا یصوف ۀرودخانشهر در شرق  ۀیاول ۀهست

آثار  یتمام داخل حصار قرار داشتند. هادژ، بازار و باغکهن ،یمسکون یکرده و واحدها شهر در داخل حصار و قلعه رشد

 ،ی. محالت قاضدکنن یم دییتأکه قدمت آن را  اند شدهواقع  یخیدر داخل حصار تار یاز دوران قبل جامانده به یخیتار

 شمار بهشهر  یمیاز محالت قد بیحبریبند و م، هفت درالشرع نیام، الدوله شجاع، تاج خیش، مالمحمود ن،ییقم پا حان،یر

 ،یمحلو معابر  ها کوچهاد یز وخم چیپبودن و عرض کمبافت و  ی. فشردگاند شدهواقع  یخیکه در داخل حصار تار دیآ یم

 (.666: 6901 ط،یمح نقش مشاور نیمهندس) داردمحدوده  نیا ادیاز قدمت ز نشان
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 موجود یشهر یها بافت ۀمحدود ۀ. نقش6 شکل

 نگارندگان: منبع

 ها افتهیو  بحث

 مراغه یخیتار-یمرکز ۀمحدود یسنجتوان و لیتحل

 و مراغه یمرکز ۀمحدود یسنج توانل و یج تحلیمورد مطالعه، نتا ۀمحدود یات اصلیخصوص ییو شناسا یپس از معرف

 در. شدند ییشناسا یخیتار یها بافت یساز زندهباز و یکردعمل ،ییساختار فضا لیدر چارچوب تحل که یاصل یها مؤلفه

 .اند شده ارائه 9در جدول  یرونیعوامل ب یها تیمحدودو  ها فرصت ،یاط قوت و ضعف عوامل درونک نقیکتف ،ادامه
 

 Swotمراغه به روش  یخیتار-یمرکز ۀمحدود یها تیامکانات و محدود یو بررس لیتحل .3 جدول
 تهدید فرصت ضعف قوت عناصر ها مؤلفه

ی
صاد

اقت
 

 ،یصنعت گردشگر -
 ،بازار -
 ،یخیتار های یادمان -
 ،یسنت مشاغل -
 ،دستی یعصنا -
 و یفرهنگ یمحورها -

 ،یخیتار
 ،رستوران و ها هتل -
 .ها موزه -

-بهبافت  یاقتصاد یایپو -
 ؛بازار گیریقرار علت

 یجادا یبرا ناساکن تمایل -
 ینتأم یارتباط با بافت برا

 ؛یحتاجما
 افزایش به یاقتصاد پویای -

منجر  اجتماعی مراودات
 ؛شودیم
 یصنوف تجار یریقرارگ -

 ؛یا منطقه یتمهم با فعال
 یواحدها یمتق یشافزا -

  .منطقه یتجار

در  یمانع یاقتصاد یاییپو -
 شدنیانجهت نما

 ،یفرهنگ یها ارزش
 ۀنوب بهکه  یخیتار ی،اجتماع

 یشخود احتمال افزا
و  یکالبد یفرسودگ
 پی بافت را در یعملکرد
 ؛داشت خواهد

 منافع به نسبت آگاهی نبود -
 مراکز از حاصل اقتصادی
 ؛بافت در اجتماعی فرهنگی

 منافع به نسبت آگاهی نبود -
 .گردشگر حضور اقتصادی

 کردنتر پررنگامکان  -
از  ربازا ۀمجموع نقش

در دست  یها برنامه یقطر
 ؛اجرا )بلوار جام جم(

 یساز زندهبازامکان  -
 ،یسنت یعمشاغل و صنا

 ؛محلی بومی،
 ۀبنی تقویت امکان -

حضور  یقاز طر یاقتصاد
و  یگردشگران شهر

 .یفرهنگ یگردشگر

بازار و  وقت یمهن عملکرد -
بافت  های یکاربراز  یبعض
-متروکه بهکه  یخیتار

 ایام و شبدر  نکرد
 .شود یم منجر تعطیل

عی
تما

اج
 

گی
هن

فر
 

 ،یمدن تیهو و اتیح -
 یها سنت و فرهنگ -

 ،یبوم
 ،یمل یتهاپنداش و باورها -
 ،یزندگ تداوم -
 ،تیجمع تیتثب -
 .فضا و انکم روح -

و  یمراودات اجتماع -
 ۀواسط بهبافت  یتکاپو
بازار در بافت  یریقرارگ

 .است یاپو

بافت و  یفرسودگ -
که کالبد بافت را  ییبناها
 ،دهد یم یلتشک

بافت را  های یناهنجار
 ؛دهد یم یشافزا

به  صرفاً یخیتار ۀمحدود -
 یمراودات اقتصاد خاطر

مفاصل  یایاح امکان -
 یبناها ینب یارتباط

 ۀتوسع طریق از باارزش
 ینو از ا یگردشگر

 مشارکت بردنباال یقطر
 راستای در مردمی

 ؛بافت بهسازی

 و باارزش بناهای تملک -
 بلندمدتدر  ها آن کردنرها

 ،مراکز محالت مانند
 خواجه حمام مخصوصاً

کاهش  موجب نصیر
 یطیسالمت مح یبضر

 طریق ینو از ا شود یم
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 Swotمراغه به روش  یخیتار-یمرکز ۀمحدود یها تیامکانات و محدود یو بررس لیتحل .3 جدول
 تهدید فرصت ضعف قوت عناصر ها مؤلفه

 عوامل و پویاست
 نقشی فرهنگی اجتماعی

 ۀتوسع مقابل در که ندارد
 ؛گیرد یمقرار  یدارپا

بافت  یهروح یفرسودگ -
را  یباارزش فرهنگ

 ؛کند یممخدوش 
 نایغ دادناز دست -

 عصر در بافت فرهنگی
 ،گذشته به نسبت معاصر

 یدر ضعف اساس یشهر
 های یرساختزدر 

 .دارد یاجتماع یفرهنگ

 بردنباال امکان -
در بافت از  گذاری یهسرما

 میزان بردنباال یقطر
 .مردمی مشارکت

و  یکار زهیر های ینهزم
را  یزیگر مردمو  یفرسودگ

 .کند یم یابافت مح در

ی
رد

رک
کا

 

 ،ها یکاربر اختالط -
 ،یتیفعال ییززداکتمر -
 فرامنطقه های یکاربر -

 ،یا
 ،یگردشگر یها پهنه -
 ،بازار -
 ،بارانداز و انبار -
 .ها یدیتول و ها کارگاه -

 یکاربر لحاظبه -
بازار طراوت  یریقرارگ
 ؛یدهبه بافت بخش یخاص

بازار  ،فروشان فرشبازار  -
از  یهمگ ،ها سراج
 یمراکز تجار ینتر مهم

 هستند؛بافت 
قلب  عنوان بهبازار مراغه  -

در  تواند یمشهر  ۀتپند
 یشهر یجذب گردشگر

 .واقع شود مؤثر یزن

در  یتفعال نداشتنوجود -
 ؛شب

 یکاهش درآمد برخ -
-به ها حرفهمشاغل و 

 سپردنیبه فراموش علت
 .ها آن ۀحرفنوع 

ارزش و  یشامکان افزا -
 های جاذبه  یتمقبول

 یقاز طر گردشگری 
آن به  یکاربر ییرتغ

 باارزش یکاربر
 ؛یفرهنگ

 دادنرونق امکان -
در ساعات  ها یتفعال

 .شب

 به بافت تبدیل امکان -
 در متروکه مناطق
 نگرش وجود صورت

 تنها که صرف، حفاظتی
 یهابن ۀموز بافت کارکرد

 هیچ که کارکردی. است
 عالی اهداف با سنخیت

 .ندارد طرح
عملکرد  تداخل  امکان -

 یکردرو با هایی یکاربر
با  یا منطقه یشهر
 مسکونی هایواحد
 .بافت

ی
بد

کال
 

 ،یخیتار های یابانخ -
 ،یمیقد ارزشمند یبناها -
 ،ها محله زکمرا -
 ،یورود یها دروازه -
 ،یاصل های یدانم -
 ،یبصر یها نشانه -
 .نما -

 ،بازار وجود -
مهم و  یها عمارتوجود  -

 .یفرهنگ یخیتار باارزش

 رد ساختاری اصول -
 ؛یعناصر الحاق یریگ شکل

عناصر  ینب نداشتنتطابق -
 ینوساز و سبک معمار

 ؛یمیقد
 برخی ماندناستفاده بدون -

 باالیی قابلیت که فضاها از
 طریق از بافت احیای در

 ؛دارند کاربری تغییر
خط آسمان  نکردنرعایت -

بافت در  یکنواخت
که در داخل  یها مجتمع

 ؛بافت در حال اجرا هستند.
 های یکاربر عمالا -

باز  یناهمگون در فضاها
 .یخیبافت تار

بافت از  یاحیا امکان -
مراکز  یایاح یقطر

 دربرگیرندۀکه  یا محله
 باارزش یخیتار عناصر
 ؛هستند

 یزانم بردنباال امکان -
جذب ساکنان و 
گردشگران به بافت از 

 یطبه مح یدگیرس یقطر
 باارزش یبناها یرامونیپ

بالفعل  صورت بهبافت که 
را از  یاحتمال یها رخوت

 .کندمی پاکمجموعه 

 به بافت تبدیل امکان -
 مانع و فرسوده محیطی

 در شهر یکالبد ۀتوسع
 نمسئوال تدبیری یب ۀسای
 ؛کارشناسانو 

به ضوابط  نکردنتوجه -
 یفرهنگ یراثمربوط به م

 .یدجد یوسازها ساختدر 
مل

ح
 

قل
ون

 

 ،ها راه مراتب سلسله -
 ،مجهز روهای یادهپ -
 ،فپوشک -
 ،ییروشنا -
 ،جاذب های یکاربر-
 ،تیامن و یمنیا -
 تردد حجم تیمحدود -

 ،سواره
 ،سرعت تیمحدود -
 .تردد زمان تیمحدود -

 خطوط وجود -
 در گسترده یران اتوبوس
 ؛محدوده

 انکام نیباالتر -
 نقاط گرید از یدسترس
 علتبه شهر،

 و محدوده یانونک تیموقع
 .ها راه ۀکشب بودنیشعاع

و  یادهپ ها یدسترس -
 یلس یسواره جوابگو

به  واردشده یتیجمع
 ؛یستندبافت ن

 یرمس نکردنتفکیک -
 ؛یادهسواره و پ

 بارانداز نکردنبینی یشپ -
 ؛یاباندر خ ینگپارک یا

کمبود ضوابط و مقررات  -
 .در محدوده ونقل حمل

 

حضور  یشافزاامکان  -
در بافت از  ردمم یدائم
 یتتقو یقطر

 ؛بافت روهای یادهپ
 ونقل حمل یتتقو -

 .کارآمد یعموم

 در ترددی مشکالت -
 راریضطا مواقع

 ؛(ینشان آتش آمبوالنس،)
و  معبرسد ایجاد امکان -

سواره  یکتراف معضالت
بازار و  علتبه یادهپ و

 در تجاری یکاربر یادازد
 آن. ۀحاشی
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در بافت،  یاجتماع یحاصل از مراکز فرهنگ ینسبت به منافع اقتصاد یآگاهنا که میریگ یم جهیجدول فوق نت از

 یماندن برخبدون استفاده ،یخیباز بافت تار یناهمگون در فضاها یها یکاربراعمال  ،در شب نداشتنتیفعال ،یفرسودگ

 ادامۀ

 ادامۀ



  73 …شهر مراغه یخیبافت تار یایاح یراهبردها یبند تیاولو

 

-ینیب شیپ ،ادهیسواره و پ رهیمس نکردنکیتفک ،دارند یکاربر رییتغ قیبافت از طر یایدر اح ییباال تیاز فضاها که قابل

عوامل  نیتر مهم عنوان به ،در محدوده ونقل حملکمبود ضوابط و مقررات  ابان،یدر خ نگیپارک ایبارانداز  نکردن

 .است ینیبازآفر یبافت در راستا ۀکنند فیتضع

 

 مبنا فرهنگ ینیبازآفر کردیبافت با رو یایاح یها استیسراهبردها و  ۀارائن اهداف و یتدو

 بافت یایاح کردیرو نیتر یاساس عنوان به ،یخیبافت تار یایدر اح مبنافرهنگ ینیبازآفر تیو اهم 9توجه به جدول  با

 شده هائار 1در جدول  یخیبافت تار یایاح ۀنیزم در مؤثر یها مؤلفه کیبافت به تفک یایاح یراهبردها و اهداف ،یخیتار

 .است
 

 مبنافرهنگ ینیبازآفر تیمحور با مراغه، یمرکز ۀمحدود یساز زندهباز یها استیساهداف، راهبردها و  .4 جدول

 راهبرد خرد اهداف کالن اهداف مؤلفه

ی
صاد

اقت
 

 یاقتصاد تیموقع یارتقا -
 ینتر مهم عنوان به محدوده

 یگردشگر یتجار زکمر
 .شهر

 ؛بافت با جذب گردشگر یاقتصاد ۀیبن یتتقو -
 دستی یعصنا یدو مراکز تول ها بازارچه کردنفعال -

 .یو محل

در  دستی یعصناو  یفرهنگ ۀویژ محصوالت فروش -
 ؛بافت

 .به بافت یشترجذب گردشگر ب یقاز طر ییزا اشتغال -

عی
تما

اج
 

گی
هن

فر
 

 اتیح یارتقا و تداوم -

 یخیتار بافت در یمدن
بافت از  یفرهنگ تماعیاج های یتفعال یتتقو -

موزه،  به یمیقد ۀیابن یکاربر ییرتغ یقطر
 ؛دستصنایع آموزش مایشگاه،ن

 ؛به بافت یو محل یلاص یتهو بازگرداندن -
 داشتن نگهبه بافت و  یجذب گردشگر فرهنگ -

 ؛آن
 ؛فرهنگ ورسوم آداب یمقد یها سنت یایاح -
 با برخورد در انبیزم ۀجامع فرهنگ بردنباال -

 .گردشگران

 ؛دفاع یب و زیخجرم یفضاها یسامانده -
 با نانکسا نیب خاطر تعلق و یخودشناس حس شیافزا -

 و ها یادمان و یبوم یها سنت و فرهنگ یایاح از استفاده
 ؛یخیتار یادگارهای
 شیافزا یبرا یبسترساز و یمحل زکمرا تیتقو -

 ؛یاجتماع یها تعامل
 نانکسا بازگرداندن و نکسا تیجمع ینسب شیافزا -

 در یزندگ تیفیک بردنباال قیطر از یمیقد و لیاص
 .مردم تعلق حس تیتقو و ها محله

ی
رد

رک
کا

 

 یردکارک شیپاال -
 ریمغا و ناسازگار های یتفعال

 و محدوده اعتبار و شأن با
 متناسب های یتفعال تیتقو
 یخیتار بافت تیهو با

 ی،اقامت ی،جهانگرد یکاربر ۀسران بردنباال -
 ؛هتل

 ریگردشگ رفاهی خدمات و امکانات فزایشا -
 ؛گردشگر یشترب یجذب و ماندگار منظور به
 ؛مختلط اراضی کاربری الگوی از استفاده -
 .ناسازگار های یکاربرزدودن  -

 های یتفعال ینیگزیجا و محدوده یتیفعال بیکتر رییتغ -
 ؛ییرایپذ و یگردشگر

 بافت مزاحم و ناسازگار های یتفعال انتقال و ییجا جابه -
 ؛محدوده از خارج به یخیتار
 ۀاستفاد مورد یها مکان به یخیتار یبناها لیتبد -

 ؛(موزه و رستوران هتل،) گردشگران
 ؛ها بازارچه یبازساز و بازار یتیفعال یسامانده -
 و یهنر آثار شگاهینما به ابانیخ بر یفضاها لیتبد -

 .یمحل و دستی یعصنا

ی
بد

کال
 

 سازمان یفیک یارتقا -

 یالبدک ساختار و ییفضا
 یخیتار بافت ۀمحدود

 بافت هایگذر و محورها ،ها راستهمرمت  -
 تا تصرف دخل از گیریگذشته و جلو مانند ریخیتا

 ؛امکان حد
 بافت شهری منظر و سیما کیفیت ارتقای -

 ؛بهسازی و مرمت با تاریخی
 .دیجد یوسازها ساخت یبرا ضوابط وضع -

مراغه از  یخیدر بافت تار یستیمحور تور یفتعر -
 یجنوب یشمال ۀراست یرتا حمام خواجه نص یسنگ بازار راسته

 یخمسجد ش جلوخانو امتداد آن در جهت غرب تا 
 ؛ینمعزالد

سراها و  ها حمام یجهت مرمت بهساز ییها طرح ۀارائ -
با ساختار  یدعملکرد جد یوندو لزوم پ آرش با یها بدنه

 .بازار( ۀدر محدود خصوصاً ) موجود

مل
ح

 
قل

ون
 

 به مناسب یدسترس نیتأم -
 یخیتار بافت

 ؛یگردشگر یها راه یادهپ ایجاد -
 تجاری فضاهای برای پارکینگ گرفتننظردر -

 ؛فرهنگی
بافت و  دونب ها یادهپ پذیرینفوذ ضریب افزایش -

 یگذرها و ورود یجادو ا یطراح یقبرعکس از طر
 ؛یدجد
 .یعموم ونقل حمل ۀتوسع -

 ۀیحاش روهای یادهپ زیتجه و یسامانده -
 ؛ها یابانخ
 ؛یگردشگر ردکعمل با ها راه ادهیپ ۀتوسع -
 ؛محدوده در سواره تکحر یساز آرام -
 ؛مترو و یران اتوبوس خطوط ۀتوسع -
 ونقل حمل ۀکشب بانیپشت یفضاها جادیا -
 .(ها مبدل و ها ینگپارک ،ها یانهپا)

 6338 ،منظرسازان مشاور نیمهندس: نبعم

 

روشن  یراهبرد تیریمد ۀیما دروناست تا  ازین ،نیبرابنا ؛است یراهبرد تیریبر مد دیتأک ،قیتحق از قسمت نیا در
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چندگانه که سازمان را  یا فهیوظ ،ماتیتصم یابیارز و اجرا ،نیهنر و علم تدو است که یتیریمد یراهبرد تیری. مددشو

 .0 ؛کند یم فیسازمان را تعر استفاده قابل ۀنیزم .6 ،یراهبرد تیری. مدابدیدست  خود بلندمدت یها هدف به سازد یم قادر

 .1 ؛سازد یمرا آشکار  دهایتهدو  ها فرصت ،ضعف ،نقاط قوت .9 ؛کند یم نییرا تع بلندمدتاهداف و مقاصد  یکل ینما

 .(603: 6936 )رهنما، دهد یمرا توسعه  طلب فرصت یها تیفعالبرنامه از  کی

 یکی ،یشهر یراهبرد ۀناممدل جامع بر براساس .استفرسوده  یها بافت ،یشهر تیریمد یراهبرد یهاحوزهاز  یکی

 دیبا هاراهبرد طراح ،نیبنابرا ؛است شهر یخارج و یداخل طیمح یابیزشناخت و ار ،یراهبرد تیریمد یها گام نیتر مهماز 

را  یارجخ یهادیو تهد ها فرصتو  یداخل یها ضعفو  ها قوتتا  ندک یبررس قیدق صورت بهرا  یطیاجزا و عناصر مح یتمام

در سطح  یراهبرد مسائل یبند تیاولوشناخت و  :از نداعبارت ندیفرا از یبعد گام لحاظ کنند. یزیر برنامهو در  دهکرمعلوم 

 ها آنامر در صورت توجه مناسب به  نیکه ا ها آنانتخاب تعداد از  ،تینهادرو  یدر سطح شهردار یراهبرد یها حوزهشهر و 

 (.06 :6903 ران،گیدو  ی)مالک کند میترس یهردارششهر و  یرا برا یمطلوب اندازمشچ تواند یم

 و است هع شدیتوز نامتخصص و یشهر رانیمد انیمکه  ارهایمع اوزان نییتع ،پرسشنامه از آمده دست به جینتا اساسرب

 .آمد دستبه ریجدول ز شرح به ها شاخصاز  کیهر ازیامت ahp روش اساسبر ،تیدرنها
 

 ها شاخص اوزان .2 جدول

 اوزان ها شاخص

 11/61 انمبا اهداف ساز یسازگار
 08/3 تر یفرع مسائلحل 

 06/61 عنفانیسود ذ

 60/61 مشارکت شهروندان

 00/60 یسودآور و هیبازگشت سرما

 01/68 ییاجرا یها نهیهز

 09/3 به منابع یتداوم دسترس

 01/66 و ساختارها ها رساختیزبودن فراهم

 688 جمع

 نگارندگان: منبع

 

ن روش اشاره شد، یتم ایه در الگورک گونه همان. شود یمفراهم  الکتره کینکق تیم از طریتصم ۀمسئل یبند تیاولو

 .میده یم لیتشک را یریگ میتصمس یماتر ابتدا

 :میده یمی نهایی انجام بند رتبهمراحل زیر را برای  ،تمیالگورطبق توضیحات 

 (؛اسیمق ی)ماتریس ب ماتریس تصمیم نرمال ۀمحاسب .6

 ماتریس تصمیم نرمال موزون؛ ۀمحاسب .0

 هماهنگ و ناهماهنگ؛ یها کردن مجموعهمشخص .9

 ماتریس هماهنگی؛ ۀمحاسب .1

 ماتریس ناهماهنگی؛ ۀمحاسب .0

 تعیین ماتریس هماهنگ مؤثر؛ .1

 ؛تعیین ماتریس ناهماهنگ مؤثر .0

 پذیرفت.ماتریس کلی مؤثر صورت ۀمحاسب .0

 دست آمد.به 0ماتریس کلی مؤثر مطابق با مندرجات جدول  ،کردن مراحل فوقبا طی
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 میتصم سیماتر .1 جدول
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6 61/9 90/0 00/6 30/6 38/0 01/0 30/0 13/0 

0 90/9 00/6 03/0 19/0 10/9 00/0 08/0 01/0 

9 01/6 11/9 30/6 01/6 00/6 01/6 03/6 09/6 

1 31/9 16/0 11/9 80/1 89/9 01/9 10/9 60/9 

0 36/0 08/0 81/9 01/0 60/0 18/0 08/0 08/0 

1 08/0 06/9 01/0 39/0 39/6 00/6 00/6 30/6 

0 69/1 01/9 81/1 10/9 86/1 90/9 90/9 11/9 

0 60/1 90/9 81/1 00/9 10/9 01/9 91/9 11/9 

3 89/1 11/9 03/9 60/1 00/1 06/9 90/9 00/9 

68 19/9 08/0 19/9 18/9 80/1 39/0 86/9 08/0 

66 89/9 10/0 31/0 39/0 60/9 03/0 90/0 01/0 

60 68/9 01/0 00/9 01/0 10/0 66/0 63/0 10/0 

69 00/9 01/0 61/9 61/9 01/9 00/0 10/0 10/0 

61 00/9 13/0 09/9 00/9 80/9 10/0 08/0 80/9 

60 01/0 00/0 90/0 10/0 09/0 90/0 06/0 39/0 

61 03/0 13/0 80/9 06/0 00/0 80/0 60/0 03/6 

60 80/9 00/6 10/0 96/0 60/0 66/0 30/6 36/6 

 نگارندگان: منبع

 
 مؤثر یلکس یماتر .7 جدول

 ارهایمع
 
 راهبرد

 بردها 67 61 62 64 63 62 66 68 3 7 7 1 2 4 3 2 6

6 
 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
0 1 

 
1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 

9 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 61 

1 1 1 1 
 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 66 
0 0 0 1 0 

 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 

1 0 0 1 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

0 1 1 1 0 1 1 
 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 61 
0 1 1 1 0 1 1 0 

 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 60 

3 1 1 1 1 1 1 0 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 60 

68 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
 

1 1 1 1 1 1 1 69 

66 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
 

1 0 0 0 1 1 0 

60 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
 

0 0 1 1 1 1 

69 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
 

0 1 1 1 68 
61 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

 
1 1 1 3 

60 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 1 0 

61 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 
60 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
6 

 0 69 66 68 1 0 68 0 9 6 9 6 69 68 9 61 0 66 ها باخت

 نگارندگان: منبع

راهبرد
 ها
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 راهبردها یینها یبند تیاولو .7 جدول

 یینها ۀنمر راهبردها

 61 گردشگران )هتل، رستوران و موزه( ۀمورد استفاد یها مکانبه  یخیتار یبناها لیتبد

 69 ییرایو پذ یگردشگر یها تیفعال ینیگزیمحدوده و جا یتیعالف بیکتر رییتغ

 68 ها بازارچه یبازار و بازساز یتیفعال یسامانده

 3 به خارج از محدوده یخیناسازگار و مزاحم بافت تار یها تیفعالو انتقال  ییجا جابه

 یادگارهایو  ها ادمانیو  یبوم یها سنتفرهنگ و  یایاح از استفاده با نانکسا نیب خاطر تعلقو  یخودشناس حس شیافزا
 یخیتار

0 

 با ساختار موجود دیعملکرد جد وندیو لزوم پ آرش با یها بدنهو  سراها ،ها حمام یسازجهت مرمت به ییها طرح ۀارائ
 بازار( ۀدر محدود خصوصاً)

0 

 9 ها ابانیخ ۀیحاش یروها ادهیپ زیو تجه یسامانده

 6 به بافت شتریجذب گردشگر ب قیاز طر ییزا اشتغال

 8 دفاع یبو  زیخ جرم یفضاها یسامانده

 -6 یو محل یدست عیصناو  یهنر آثار شگاهینما به ابانیبر خ یفضاها لیتبد

و امتداد آن در  یجنوب یشمال ۀراست رینص ۀتا حمام خواج یسنگ بازار راستهمراغه از  یخیدر بافت تار یستیمحور تور فیتعر 
 نیمعزالد خیمسجد ش جلوخانجهت غرب تا 

1- 

 -0 یاجتماع یها تعامل شیافزا یبرا یو بسترساز یمحل زکمرا تیتقو

 -0 محدوده در سواره تکحر یساز آرام

 -3 و مترو یران اتوبوسخطوط  ۀتوسع 

 -68 در بافت یدست عیصناو  یفرهنگ ۀژیو محصوالت فروش

 تیو تقو ها محلهدر  یزندگ تیفیک بردنباال قیاز طر یمیقد و لیاص نانکسا بازگرداندن و نکسا تیجمع ینسب شیافزا
 مردم تعلق حس

60- 

-60 (ها مبدلو  ها نگیپارک ،ها انهیپا) ونقل حمل ۀکشب بانیپشت یفضاها جادیا  

 نگارندگان: منبع

 

 یریگ جهینت

 چارچوب در خود اقدامات عیتجم و یسازمانده به را انیجر نیا سرانجام ر،یاخ یها دهه در یشهر مرمت لتحو ریس در

مثبت  یها یژگیوو  یفرهنگ افتیره از جستنبهره ،ینیبازآفر ندیفرآ جیبه نتا نانیبا اطم آنچه .است رسانده یشهر ینیبازآفر

از  رفت بروناز راهکار  یکی افتیره نیا که است نیا ،کند یم نهادشیرا پ شهرها یمرکز یها هستهو  یدرون یها بافت درآن 

و  یفرهنگ انیروساخت آن جر دهد یمارائه  کهیمحتوا و کارکرد برعالوه .ارزشمند است یخیتار یها بافت یایمشکالت و اح

 ۀجیدرنت دگاهید نیکه در قالب هم یراهبرد 9 ،نیبنابرا ؛و پربازده است یکامالً اقتصاد یآن، سازوکار رساختیو ز ،یاجتماع

مورد  یها مکانبه  یخیتار یل بناهایتبد .6 از: ندامراغه دارد عبارت یخیبافت تار یایاح یرا برا تیاولو نیباالتر ،قیتحق

. 9 ؛ییرایو پذ یگردشگر یها تیفعال ینیگزیمحدوده و جا یتیب فعالیکر ترییتغ .0 ؛استفاده گردشگران )هتل، رستوران و موزه(

 .را دارند مبنا فرهنگ ینیبازآفر کردیبا رو یخیبافت تار یایاح یبرا تیاولو نیباالتر ،ها بازارچه یبازار و بازساز یتیفعال یسامانده

 

 منابع

 تهران. ،سمتاول،  چاپ ،عیو صنا یبازرگاندر  کیت استراتژیریمد ،6903 ،ینژاد، مهد یمیابراه .6

د بر ین با تأکیشهر قزو یخیمبنا در بافت تار فرهنگ ینیبازآفر ،6936 دادرس، راحله و زاده, بهناز نیام .0

 .680 -33 ، صص0 ۀشمار ،6 ۀدور ران,یا یمطالعات معمار ،یشهر یگردشگر

)از  یشهر ینوساز یها استیو س کردهایرو ،6930 مفیدی، مهرانوش و سعید دمحم ،دیزیا ،نیحس ،ینیبحر .9

 .98 -60 صص ،3 ۀشمار ،9 ۀورد ،یمطالعات شهر ۀ. فصلنام(داریپا یشهر ینیتا بازآفر یبازساز



  33 …شهر مراغه یخیبافت تار یایاح یراهبردها یبند تیاولو

 

مشهد با  شهر کالندر  کیاستراتژ تیریمد لیتحل ،6936 ،یصادق یمجتب و یعلبراتخاکپور،  ،میمحمدرح رهنما،  .1
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مطالعات -نقش جهان ،خالق شهر ینیبازآفر به نینو یکردیرو ،6939 ،یزدیا سعید محمد و امیرحسین, یشبان .0

 .19 -01 صص ،0 ۀشمار ،1 ۀورد ،یو شهرساز یمعمار نینو یها یفناورو  ینظر

 تعامالت یارتقا ساز نهیزم مبنافرهنگ ینیبازآفر ،6939 ،یجعفر احسان و محمدرضا پورجعفر، ،مایس ،یصفدر .1

 .93 -00 صص ،10 و 10 ۀشمار ،1 ۀدور ،هفت ۀینشر ،(مشهد شهر یخیتار بافت: یمورد نمونۀ) یفرهنگ

 یبهساز یاصل یمحورها ،یشهر ینوساز و یبهساز در مداخله یها روش انواع ،6903 ،نیام ،یمالئ یفرج .0

 .60 -68صص  ،00 ۀشمار ،6 ۀدور ،فرسوده بافت ینوساز

 از استفاده با ها یاستراتژ یبند تیاولو و یابیارز ،6938 ،یعقوبی رهبر فاطمهو  مقصود ،یریام ابوالفضل، ،یکزاز .0

 ،یصنعت تیریمد مطالعات یپژوهش یعلم ۀفصلنام ،(تماد تکشر: یمورد ۀمطالع) یفاز طیمح در 3 ۀترکال کینکت

 .08 -13 صص ،08 ۀشمار ،0 ۀورد

 ۀینشر ،ینیو کُنش بازآفر یفرهنگ یها هیما بنبر  یفرهنگ مبنا: تأمل یشهر ینیبازآفر ،6938 ،سهند ،یلطف .3

 .10 -13 صص ،10 ۀشمار ،9 ۀدور ،یو شهرساز یمعمار-بایز یهنرها

ک شهرها و یاستراتژ یزیر برنامهکپارچه یمدل  ،6903 ،میرح رسرو و مزده ،یمحمدمهد ،جواد ،یکمال .68

، 0 ۀورد ران،یا ایانجمن جغراف یپژوهش یعلم ۀفصلنام ،تهران( یبر شهر و شهردار دیتأکران )با یا یها یشهردار
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