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Abstract 
The rundown urban buildings and old neighborhoods with ancient, valuable constructions are like the beating heart 

of the cities. Nonetheless, they have lost their social, cultural, and economic functions. Urban regeneration is an 

approach that intends to revive and modernize these rundown buildings and traditional neighborhoods. The 

purposeful effort to reinject life into these areas and provide conditions for the public presence and participation in 

its practical process are among the valuable objectives of this approach. The main question of this study revolves 

around the way to choose intelligently and purposefully the type of regeneration, the intelligent and purposeful 

selection of the development-inducing uses and project, and the examination of the purposeful effects of the urban 

development-inducing projects on the process of urban regeneration in Semnan neighborhoods intended for 

regeneration. This study adopted a descriptive-analytical research method. In order to rate and prioritize 

regeneration types, land uses, and development-inducing projects in the process of neighborhood regeneration, 

COPRAS model was used, while CCDS was used to weigh the criteria. In the document analysis part, the main 

documents in the urban regeneration and development-inducing arenas were examined. Moreover, in the field 

study section, three committees – comprised of the experts of urbanism and urban regeneration, urban designing, 

and social and architectural studies – were formed and tens of meetings with the managers and officials of Semnan 

districts along with urbanism representatives were held during which the development-inducing regeneration 

capacities in these neighborhoods were discussed and investigated. The results of COPRAS test showed that the 

development-inducing regeneration with touristic and recreational uses along with the opportunity- and value-

making factors of tourist attraction as well as the increase in the international ranking of the city through the 

purposeful, development-inducing plan of designing and constructing sidewalks and making the central part of the 

neighborhood walking-oriented, and the development-inducing project of the walking zone of Imam street with 

the score of 0.739 from the top factor of the purposeful regeneration of Semnan, which needs a serious resolution 

and precise planning. The first rank in the purposeful regeneration of Dar al-Marhama neighborhood in Semnan is 

the development-inducing regeneration with the purposeful touristic and recreational use that will increase the 

position of the city in the competitive and macro environments of Iran and international space. Attracting Iranian 

and international tourists, changing the nature of the rundown buildings, and preparing the mental state of the 

citizen about tourism development, this regeneration plan will increase the international status of the Semnan city 

at the international level and will create urban opportunities and values.    
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 یقتوسعه با تلف محرّکهای  پروژه یکردهدفدار با رو ینیبازآفر

و  )ره(امام خیابان: یموردپژوه) CCDS و  COPRAS یتمالگور

 ((سمنان) دژ دارالمرحمه کهنه ةمحل
2فرداصغراحسانیعلی،1هزیاریالکرامت

 

 جغرافیادانشکدة  ،شهری دانشگاه تهران ریزی برنامهجغرافیا و علمی گروه  هیئتاستاد و عضو . 1
س گروه مهندسی شهری دانشگاه تهران و مدرّ ریزی برنامهجغرافیا و دانشجوی دکتری تخصصی . 2

 دانشگاه سمنان، شهرسازی و معماریدانشکدة ، شهرسازی

 (06/06/1400ـ تاریخ پذیرش:  06/04/1400 )تاریخ دریافت:

 یدهچک

هـای   و امـروزه کـارکرد   ینـد آ مـی  شهرها به حسـا   ةتپندقلب اند،  باارزش و کهن یبافت یداراکه  ،شهرها یمیفرسوده و محالت قدهای  بافت مقدمه:
فرسـوده و محـالت   هـای   بافت ینا یو معاصرساز یااست درصدد اح یکردیرو یشهر ینیبازآفراند.  خود را از دست داده یو اقتصاد یفرهنگ و یاجتماع
از کـه   آن یـی اجرا اینـد فرحضور و مشـارکت همگـان در    یبرا یطیمناطق و فراهم آوردن شرا یندوباره در ا یروح یقجهت تزر هدفدار یتالش .یسنت

و انتخـا  هوشـمندانه و    ینیانتخا  هوشـمندانه و هدفـدار نـوا بـازآفر     یپژوهش چگونگ ینا یاساس ةلئمس :هدف .است یکردرو یناهداف ارزشمند ا
در محـالت هـدف    یشـهر  ینیبازآفر ایندفردر  یشهر ةتوسع محرّکهای  هدفدار پروژه تأثیر یبررس ینو همچن محرّکهای  و پروژهها  یهدفدار کاربر

و  ینینـوا بـازآفر   یبنـد  یـت و اولو یبنـد  و به منظـور رتهـه   بود یدانیمـ  یلیو تحل یفیپژوهش توص ینادر  یقروش تحق :روش .بودسمنان  ینیبازآفر
در بخـش  . اسـتفاده شـد   CCDSاز روش  یارهـا بـه مع  یدهـ  و جهـت وزن  از مدل کوپراس التمح ینیتوسعه در بازآفر محرّکهای  و پروژهها  کاربری

سـه   یلبـا تشـک   یـز ن یـدانی در بعد مطالعات م .شدند یتوسعه بررسهای  و محرک یشهر ینیبازآفر ةحوزمستندات مهم و برجسته در ، یمطالعات اسناد
مناطق شـهر   یرانو مد یانجلسه بــا متولها  ده یطــو  یو معمار یمطالعات اجتماع ،یشهر طراحی، یشهر ینیو بازآفر یکارگروه از خهرگان شهرساز

 یجنتـا هاا:یافته .توسعه در محالت پرداخته شد محرّک ینیبازآفرهای  یتقابل ینةزمدر  یبــه بحث و بررس یشهرساز یندگاننما یهمــراهو سمنان 
جـذ    ینیآفر و ارزش ینیآفر فرصت ةلفؤم»و  «یستیو تور تفریحیو  یگردشگر یکاربر»با  توسعه محرّک ینیبازآفر نشان داد یقکوپراس تحق یلتحل

مرکز  حدودةممحور کردن  یادهو پها  راه یادهو احداث پ یطراح هدفدارو  محرّکطرح »با  «یالملل ینشهر در سطح ب یگاهجاو گردشگر و مطرح شدن شهر 
و  یّ عزم جـد  یازمندسمنان خواهد بود که نشهر هدفدار  ینیاول بازآفر ةرته0.739 یازبا امتکه  )ره(امام یابانخ در )ره(امامراه   یادهپ محرّک ةپروژ»و  «محله
و  تفریحـی و  یهدفمنـد گردشـگر   یبـا کـاربر   محـرّک  ینیبـازآفر  (سمنان) هدارالمرحمهدفدار  ینینخست بازآفر ةرته:نتیجه است. یقدق ریزی برنامه
ـ     خواهد شد و یو جهان یداخل یطو کالن مح یرقابت ةعرصشهر در  یالملل ینب یگاهجا یجادکه باعث ا است یستیتور و  یبا قـدرت جـذ  گردشـگر داخل
در سطح  جایگاه شهر سمنانو سهب مطرح شدن شهر  یگردشگر ةتوسع زمینةشهروندان در  یذهن یآمادگ یجادفرسوده و ا بافت یتماه تغییرو  یخارج
.خواهد بود یشهر ینیآفر و ارزش نییآفر موجد فرصت و یالملل ینب

واژگانیدکل
.)ره(امام یابانمحله و خ ،دژ کهنه ةمحل ،محرّکهای  ها و پروژه یکاربر ،(سمنان) دارالمرحمه، CCDSو  کوپراس یتمالگور یقتلف، هدفدار ینیبازآفر
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 مقدمه

رشد کرده  یشهرامکانات و خدمات  و ها یهسرماو  یعو تمرکز صنا ینیشهرنش، یتجمع یشبا افزا

 ۀتوسعع . اند آورده یدبشر پد یبرا یشده و مشکالت یلتبد یکنون یشهرها بزرگ به کالن یو شهرها

 ۀهسعه . گذاشعهه اسعت   یبر جا یخیفرسوده و تار یها بر بافت یقابل توجه تأثیر ینیشهرنش یعسر

 یوسعهه پ رنعد یاخ یهعا  که غالباً مهاجران سعا   یادیز یتاسکان جمع یبرا شهرها یخیو تار یمیقد

از . داشعهه اسعت   در پعی را  یادشعده  یها بافت یو فرسودگ یبشکل شده که خود تخر ییردچار تغ

سعاکنان و   بعرای  یمناسب شعهر  های یرساختز ینمأتدر کنار عدم  ینیروند شهرنشمهم  یامدهایپ

ه است کع  یشهر و درون یشهر یرامونپ ةفرسودنامنظم و  یها به وجود آمدن بافت مهاجران شهرها

 یلدر کنار تبد موضوع ینا. را به دنبا  خواهد داشت یاقهصاد، یفرهنگ، یمعضالت مهعدد اجهماع

 یهعا  از بافعت  هینهب ةاسهفادباعث شده  ،یراخهای  در دهه، یاجهماع یابمنبع کم یکبه  ینشدن زم

ت مشعکال . کنعد  یعدا پ یژهو ییهاهم، است یشهر درون ینزم ینمأت یاز منابع اصل یکیکه  ،فرسوده

هسعهند و در هعر معورد بعه      یو چندبعد یچندوجه ،بنا به سرشت خود، یشهر ةفرسودهای  بافت

 یو کالبعد  یکارکردهای  یو نابسامان یو اقهصاد یافت منزلت اجهماع. کنند می خاص بروز یشکل

 و گعذاران  یاسعت اسعت کعه س   یلعی از دال یشهر یطمح یفیتک یدشد یارها همراه افت بس بافت ینا

ه با مسائل هدر مواج یننو یراهبردها و راهکارها ۀارائرا مجاب به  یشهر یزانر و برنامهشهرسازان 

 یعای و اح یداریع پا ینعۀ زمدر  یکردهعا رو ینتعر  ارتباط از عمعده  یندر ا. و مشکالت آن کرده است

 یهعا  بافعت بعه  ابهعدا   ینیبعازآفر  مباحثدر  . زیرااست ینیبازآفر یکردبر رو یدتأک یشهرهای  بافت

 یخیتعار هعای   بافت. (1396 انهمکار پور و یی)صفاشود  می پرداخهه یاتوسعه و اح یازمندن ةدفرسو

 یبعرا  یو ضعرور  یهو خدمات اول یساتسأتو فقدان  یقدمت و در اکثر موارد فرسودگ یلبه دل یزن

. هسعهند  یاساسهای  ییشهروندان خود دچار نارساهای  یازبه ن ییدر پاسخگو امروز یشهر یزندگ

آنان به سعمت   یو حرکت سکونه یمیو قد یتوسط ساکنان بومها  بافت ینا یۀتخلامر باعث  ینهم

 یعن بعه ا  ییو روسعها  رآمدد کم یمهاجرت قشرها و به تبع آن شدهشهر  یرامونیپ یا یدجد یفضاها

و تعلق خاطر  یکنار عدم وابسهگ در یدساکنان جد ینا یعدم تمکن مال .است یافهه یشافزاها  بافت

 یهعا  مشعکالت بافعت   ایعن محعالت  سعرپناه بعودن    اًصرف تفکرخود و  ةتازبه محل سکونت ها  آن



 CCDS...423وکوپراسیتمالگوریقهایمحرّکتوسعهباتلفپروژهیکردارباروهدفدینیبازآفر

را دوچنعدان   ،مناندژ سع  و کهنعه  )ره(امعام  خیابان مانند ،یبخش مرکز یمسکونهای  فرسوده و محله

 یشعهر اسعهقرار ب  یلبه دل ی دیگر،سواز . داردادامه  باال با سرعت یو فرسودگ یبو روند تخر کرده

 یعن از ا تعوان  ینمع ، بعازار  ها با آن شهرها و مجاورت یدر بخش مرکز یخیفرسوده و تارهای  بافت

 ةمحععدودآن را خععارا از  یععایو مزا یععازاتاز امه ینظععر کععرد و برخععوردار صععر  یشععهر یععدةپد

 .بهره نبردها  محدوده ینا ینیدر بازآفر یاساس ۀلفؤم مثابۀقرار داد و از آن به  ریزی برنامه

 یفعرد  ارزشعمند و منحصعربه  هعای   یژگعی سمنان واجعد و  یخیو محالت تار فرسودههای  بافت

رفعع   یبعرا هعا   بافت ینحا  ا ینع در .سازد می یزمهما یشهرهای  بافت یرها را از سا هسهند که آن

 یازهعای مهناسب با طرح ن یدهسهند که سرعت آن با ییراتیتغ یرشساکنان خود ناچار به پذ یازهاین

 یعق شعهروندان تطب  یازهایکه نهواند خود را با ن یطیاست مح یهیبد. باشدشهروندان در آن جامعه 

 زاده سلطان و زاده )حسن به همراه خواهد داشت یکه فرسودگ شود می یندیوارد فرا یجتدر به دهد

هعای   بافعت  ینیبعه طعور ععام و در بعازآفر     یشهر ۀتوسعدر  یننوهای  یاستاز س یکی. (2 :1396

 یندفرا یلو تسه یعتوسعه با هد  تسر محرّکهای  اقدامات و پروژه صبه طور خا یشهر بساماننا

هعای   یعت ساکنان و اسهفاده از ظرف یاز مشارکت و توان اجهماع یریگ با بهره ،ها بافت ینتحو  در ا

ه بافت شعهر بع   وممدا یبازساز یتوسعه در پ محرّک. (3 :1396 و همکاران یزادی)پر است ،یمحل

است  یبلکه عنصر، یستمنفرد ن ییمحصو  نها یک محرّک یلدل ینبه هم .است یجیصورت تدر

 کنعد  معی  یتوادار و هعدا  یبععد های  و آن را به سمت توسعه گیرد میکه در ارتباط با بافت شکل 

. کننعد  رسعاخها  یعد نعد تجد نک معی  تالش محرّکهای  در واقع پروژه. (4 :1397 و همکاران ی)هاشم

و عمومعاً   نعد را دار یعناصر شهر یفیتکاراکهر و ک و بر فرم یرتأث ییتوسعه توانا محرّکهای  پروژه

 یکالبعد  یطشعرا  یدارنعد و ععالوه بعر ارتقعا     یرا در پ محرّکهای  شده از واکنش کنهر  ای یرهزنج

هعای   گعروه  ینبع  یعی افزا د داشت و موجبات هعم نخواه یدر پ یزرا ن یو اجهماع یت اقهصادتحوال

 .(2: 1396 بهراو  یزی)عز کنند می اهممخهلف و منابع موجود را فر نفع یذ

و  یشعهر هعای   و ناهنجعار سعکونهگاه   یعسعر  یکعی زیهمراه رشد ف ینیرو به رشد شهرنش روند

 ةفرسعود هعای   شعهر بعه بافعت   یب یعان موجب ز ینامهناسب شهر یوسازها ن گسهرش ساختیهمچن

 یوجعه بعه ناکارآمعد   ت ،ینبنعابرا . شهر شده اسعت ن اساکنبر  یمنف تأثیرشهر و  یهیهو یبو  یخیتار
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و  یخیراث ارزشعمند تعار  یع کعه م  ،یخیتعار های  )حفظ( بافت یو نوساز سازی هکهن و بهای  بافت

و تعالش جهعت    ضعرورت دارد ات شهرها یح ۀادام یبرا، ستگذشهگان ما...  و یکالبدو  یفرهنگ

ر حضعور و مشعارکت همگعان د    یبرا یطیمناطق و فراهم آوردن شرا یندوباره در ا یروح یقتزر

 یعن ا زمینعۀ ار مهعم در  یموضوع بسع . است یشهر ینیبازآفر یکرداز اهدا  ارزشمند رو رایندف ینا

و  یاست که ارتباط مکعان  یافراد یازهایو نن اساکنها با اصل قرار دادن  آن یایتوجه به اح ها بافت

 یخیتعار های  طیدر مح یزندگ ،ن حا یدر ع. توانند برقرار سازند می یا رنددا هافضااین با  یخیتار

 هاسعت  یشعه و رها  خاطره و با رخدادها پیوند داشهنازمند یزان که نیبه همان م فرسوده یها و بافت

 ۀبرنامع  ةرنعد یدربرگ و جعامع  یاسعه یس یشعهر  ینیبازآفر. هاست ر در آنییتغ ایجادازمند اعهقاد به ین

 فقعط است که  ،یگو فرهن اعیاجهمو  یاقهصاد یکپارچگیبا هد   ،یشهرهای  بافت یفیک یارتقا

بعه  هعم   یشعهر  ینیبازآفر. کند کید میأتز ین یرات اجهماعییتغبر و  یشداند نمی یرات کالبدییبه تغ

اشعاره دارد   یعد جد یعناصر کالبد یجادمرمت عناصر موجود و ا یقاز طر یشهر یت فضاهایجذاب

 یماز مفعاه  یکعی  یشعهر  بعازآفرینی . یررسمیغهای  تیبا فعال یرسم یها تیق انواع فعالیتلفبه هم 

 یبا تکامعل دانعش بشعر   که  مهعدد یفتعار است با شهر یمیقدهای  مربوط به مرمت و حفظ بافت

از موضعوعات   یکعی در حعا  حاضعر    یشهر ینیبازآفر ۀمسئل. (31 :1397یی )عالاند  تر شده کامل

وع موضع  ینا. مرتبط است یدارپا ۀتوسع تو مشکال یستز یطمح یفیتکه با بهبود ک است یاساس

ها  طرح ۀارائامکان مشارکت مردم در  یریکارگهو در ب ردداارتباط  یمحل انساکنبه  یمبه طور مسهق

، گعرا  مصعر   ۀجامعع موضعوع در مععرف فشعار     یعن ا یگعر د یاز سو. است مؤثرها  آن یبو تصو

است که هم  یموضوع یشهر فرینیبازآ. قرار دارد یحقوق یسهمو س ،یاقهصادهای  قدرت، یغاتتبل

 یناز ا یکهر . ندیرشناسان با آن درگ جامعه هم ، وهم اقهصاددانان ،هم معماران ،یشهر یزانر امهبرن

شعهر   یعداری حفعظ و پا  یمهم برا یعامل یشهر ینیبازآفر. خاص خود را دارند یدگاهمهخصصان د

و  یاجهمعاع و  یاقهصادهای  یلتحل یشهر ینیبازآفر ایندفردر . (2: 1394 یرینصو  ی)دوسه است

 یحعام  یو همراه با آن اعهبارات دوله یشهر یگرچه دوران بازساز. یردگ می صورت یطیمح یستز

 ةرسعود فبافعت   یعای احشهرها همچنان ادامه دارد و حفظ و  یساز باززنده یتالش برا، آن سرآمده

شناسعنامه و   یخیفرسوده و تارهای  فتبا. مرکز توجه قرار گرفهه است یاصلهای  یابانمحالت و خ
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. دهنعد  معی  مردمعان آن را نشعان   یکنند و هنر شهرساز می یهر شهر هسهند که شهر را معرف یتهو

 یدارا یعز شعهر سعمنان ن  . حفعظ شعوند   یعد هسعهند با هعا   شعاخ   ینا یانگرکه ب ییو بناهاها  بافت

 ،یمرکزمحلۀ های  توان به بافت می منانس ةفرسودهای  از بافت است. یخیفرسوده و تارهای  بافت

 رغعم  بعه . دادند می یلشهر را تشک ۀیاول ۀهسهها  بافت ینا اشاره کرد.دژ  کهنه محلۀ و، )ره(امام خیابان

 یعن در ا محعرّک هعای   یوجود کعاربر  ینبه محالت مهم سمنان و همچن یکیمناسب و نزد یتموقع

و  یاجهماع یاز لحاظ ساخهارهاها  بافت این ،ینیشهرنش یعبا توجه به تحوالت و رشد سر، ها بافت

هعای   یاسعت س. تحوالت وفعق دهنعد   ینخود را با ااند  نهوانسهه یطیمح یستو ز یکالبدو  یهصاداق

 که موجعب  ،ها بافت ینا ینیو بازآفر یااح یمناسب براهای  و نبود طرح نمسئوال یتوجه یب و غلط

کعاهش   وضععیت بعه   یعن ا .شده استها  آن دگیباعث افو  و فرسو، شودها  آنو رونق  یسرزندگ

 انجامیعده  یعت آمدن سعط  امن  یینپاو  یاقشار بوم یمهاجران به جا یگزینیو جا یتمعج یجیتدر

 ینیبعر بعازآفر   محعرّک هعای   یکعاربر  گعذاری تأثیرو  یقعی تطب یعابی در پژوهش حاضر به ارز. است

 یارهعای مع یعق طر زا 1کعوپرا   یهمالگور دژ با کهنه محلۀ و، )ره(امام خیابان ،یمرکزمحلۀ های  بافت

 .پرداخهه شد یطیمح یستو ز ،یاقهصاد، یاعاجهم، یکالبد

بیانمسئلهوضرورتتحقیق

 ییراثع و م هسعهند  یفرهنگع  و یخیتعار هعای   ارزش ةشهرها دربردارند یخیفرسوده و تارهای  بافت

اکنعون   چنان است که همها  بافت ینو ارزش ا یتاهم. روند می به شمار یآتهای  نسل یبها برا گران

و  یارفعع  یق)صعد  کننعد را به خود جلب  یاریتوجه بساند  توانسهه یضرورامکانات  ینبا محدودتر

بعه بازگشعت    یعز از هعر چ  یشبع ، بافعت  یایاح یامرمت های  طرح یدر بررس. (2 :1394 همکاران

 یو دچعار پژمردگع   رندنداو بازده  یکه در حا  حاضر سرزندگ شود می توجههایی  به بافت یزندگ

 خواسعهار و  یخی)شع انعد   شعده  یلاسهفاده تبدبا حداقل  یااسهفاده  بیهایی  و به مکان اند شده یشهر

با سعط  درآمعد    انمهاجر یگزینىاز ساکنان بومى و اصلى و جاها  بافت ینشدن ا یخال. (2 :1396

 یجعاد ا، افقعى شعهر   ۀتوسعع ، یعت بحران هو، هاى بزهکارى کانون یرىگ چون شکل یامدهایىپ یینپا

 یعادی بنو  یلعی )عق را بعه دنبعا  دارد  ها  یرساختز ینمشکل تأم و ،اى و حومه یرامونىهاى پ شهرک

                                                                                                                            
1. COPRAS 
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 انعدم حس تعلق ساکن، عدم مشارکت مردم، یشهر یساتسأتکمبود خدمات و ، ناامنی. (2 :1397

بعا   هعا  آن ییاو اح یو سبب شده اقدامات نوساز در پی داشهه یمحورها مشکالت یدر برخها  بافت

تنهعا بعه لحعاظ     است که نه یضرورتها  بافت ییاو اح یسازنو هتوجه ب. مواجه شودمشکل و مانع 

 قابعل توجعه   ییهع اهم یو گردشعگر  یفرهنگو  یاجهماعو  یکالبد و عملکرد بلکه به لحاظ اقهصاد

 ریزی برنامهها و عدم  آن یایدر امر مرمت و اح یکوتاه. (11 :1394 و همکاران یارفع یقدارد )صد

و  یملهای  پس زدن ثروت، یمدن ع یاجهماع یامدهایاز پ نظر صر ، ینهزم یندر ا یدرست و اصول

هعای   همراه ارزش یداست و با یدهبه ما رس یشینیاناست که از پ یارزشمند یراثاهما  در انهقا  م

 ،امعروزه . (8 :1394 مبهعوت  و قناد ةزاد ی)علد شومنهقل  یندگانبه آ، تر از گذشهه یغن، عصر حاضر

 اسعت  آن  یفیعت بهبود ک جهتبه عبارت بههر  یا یطمح یدارىپاضرورى جهت  ایندىفر ینىبازآفر

 ةاسعهفاد گعذاران و طراحعان شعهرى را جهعت      یاستاز س یارىفکر بس یرهاى اخ که در سا  یاتفاق

 رامشعه  یی)رجا تشهرى به خود مشغو  کرده اس ةشد مناطق فراموش ةبالقوهاى  حداکثرى از توان

 یو اراضع  یاقهصاد شهربهبود به جوامع و  یرداندن زندگبازگ ا هد ب یشهر ینیبازآفر. (2 :1392

 یبههر برا یستز یطو مح یننوهای  فرصت یجادو ا ها در آن یناکارآمد جارهای  یتفرسوده و فعال

توانعد   معی  کعه  ییاز راهکارهعا یکی  .(Xiaoliang & Zhenjie 2020) یردگ می انجام یبعدهای  نسل

 ینیو بعازآفر  یشعهر  محعرّک هعای   یشود توجه به کاربر یخیتارهای  بافت ینیو بازآفر یاباعث اح

و بعاارزش   یخیمجدد مراکز تار یایاحجذاب و  یشهر یجادکه با هد  ا است یشهر های محرّک

ز بعه معداخالت و   یعا بدون ن ،توسعه محرّک یکردر رو. د(Kyu Hong Hwang 2014) ندا هظهور کرد

 یجعاد ا ینعد فرا یعن در ا. اسعت  یرپعذ  موجود امکان یبر اجزا تأثیر یتقابل، یعوسهای  یگذار یهسرما

معاصعر را   یزندگ باید بر عناصر موجود گذاریتأثیربا  بلکهکند  یجادا یاساس ییراتتغ دیبان تحو 

هعای   یکعاربر  وداست وج یهیبد .(8 :1394 گل یزلف و اندازد )سجادزاده یانبه جر یمدر بافت قد

. اسعت  گعذار تأثیر یارشعهر سعمنان بسع    یخیه و تعار فرسعود هعای   بافت ینیبر بازآفر یشهر محرّک

هعا از   دژ و بازگردانعدن آن  کهنعه  محلعۀ  و، )ره(امام خیابان ،یمرکز لۀمح یخیتارهای  بافت ینیبازآفر

 یمناسب برا یحل راه یزندگى شهر ۀچرخهدفدار( به  محرّک ینی)بازآفر یشهرهای  محرّک یقطر

 .بود محالت خواهد ینو تحرک در ا یسرزندگ یجادا
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تحقیقپیشینة

بعر   یخیباارزش تعار های  بافت ینیبازآفر یابیارز»با عنوان  یپژوهش (1398) شنژاد و همکاران یعل

 یعق هعد  تحق . انجعام دادنعد   («قعم  ۀکهنع بازار  ۀمحل: یمورد ۀنمون)توسعه  محرّک یکردرو یمبنا

که در چهعار بععد    بود قم ۀکهنبازار  ۀمحلتوسعه در  محرّک یکردبا رو یخیتارهای  بافت ینیبازآفر

های  نشان داد پروژه یجنها. انجام شد یطیمح یستز ،یاقهصاد، یفرهنگ ع یاجهماع، ییفضا ع یکالبد

بعا عنعوان    یپژوهشع  (1397) یعی عال. ارتباط معنعادار دارد  یرامونیپ یطمح یفیتتوسعه با ک محرّک

بعه   پعژوهش  یندر ا. انجام داد «آن یمنظر بوم فظح یتشهر فا  با اولو یخیبافت تار ینیبازآفر»

 ةپروژ. شد یابیحوزه ارز ینا ینظرهای  پرداخهه شد و بر اسا  انگاره یشهر ینیبازآفر ةپروژ یک

 داد در نشعان  یجنهعا  .قرار گرفت یدسفر به کشور مراکش مورد بازد یانفا  در جر شهر ینیبازآفر

 شعده  یسع ،به آن یزگرداندن زندگو با یاتح یدبا هد  تجد ،ا ف یخیبافت تار ینیبازآفر ةپروژ

 شهر پرداخهه شود.در  یساکنان بوم یتبه تثب یزندگ یطو بهبود شرا یتبا تقو

 محعرّک  یکعرد بعا رو  ینینقعش بعازآفر  »با عنعوان   یپژوهش 1395ر سا  د شزاده و همکارانسجاد

دنبا  پژوهش به  ینا. انجام دادند «(مدانهشهر  یحاج ۀمحل: یمورد ۀنمون) یتوسعه در محالت سنه

 یجنهعا . یافتمحله دست  ۀتوسعجامع جهت  ینیبازآفر یکتا بهوان به  بودکارآمد  یکردیرو ییشناسا

 ینیو بعازآفر  یعا بعه اح  ،یکپارچعه جعامع و   ینشیب منزلۀبه  ،توسعه محرّک یکردتوان با رو می داد نشان

 یسعهی کعان ز م یعک محله به  یلآن در جهت تبد یو کالبد یخیتارهای  حفظ ارزش ینمحله و همچن

قنعاد و   ةزاد یعلع . یافعت دسعت   یخیتار یتو هو یتو مهناسب با شخص یامروز یهماهنگ با زندگ

در جهعت   یخیفرسعوده و تعار  هعای   بافعت  ینیضعرورت بعازآفر  »با عنوان  یپژوهش (1394) هوتمب

 یفعی ک یارتقعا  یاهعدا  و راهبردهعا   و ضعرورت  پژوهش یندر ا. انجام دادند «یاپو یشهر یفضاها

 ۀتوسعع بعه   یابیدسعه  یآن بعرا  ۀتوسعع و  ینوساز یساز سپس فرهنگ و یخیفرسوده و تارهای  بافت

حعاکم در   یسعهمی نگرش س ،یشهر یفیک یارتقا یاندر جر داد، نشان یجنها. شد تشری  یشهر یدارپا

و  یعق بعدون شعناخت دق   یعدار پا یفیک یارتقا . چونبه کار گرفهه شود یدبا یخیو تار یمقدهای  بافت

 .یستن کنها مم آن یو اقهصاد یفرهنگو  یاجهماع یو ساخهارهاها  بافت گونه نیا یقعم

بعر   یخیدر بافعت تعار   یطراحع  تعأثیر  یبررسع »بعا عنعوان    یپژوهش (1394) یزر و جامع بالش
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انجعام   «(یرازش یاهس سنگ ۀمحل :یمورد ۀنمون) ینیو بازآفر یااح یدگاهد و رونق بافت از یسرزندگ

 یجهانگرد تأثیرو سپس به  یخیتارهای  در بافت یجهانگرد یتابهدا به اهمپژوهش  یندر ا. دادند

 یمو مفعاه  یخیسعبک تعار   یعب ترک داد نشعان  یجنهعا . پرداخهه شد یرازشهر ش یخیتارهای  بافتدر 

 (2020) شانگ چنعا و همکعاران  یائولیشع . کنعد  معی  یجعاد ا یژهو یتهو یکشهر  هر یبرا یاجهماع

 ودر گعوانگژ  یشعهر  ینیبعازآفر  یفرهنگع  یاست: سیعابت گذار سررق یادآوری»با عنوان  یپژوهش

 یچیعده با روابط قدرت پ یدهتن درهم یمفهوم یشهر ینیبازآفر داد نشانها  یافههو  انجام دادند «ینچ

نگاه بعه   مندیازن ینیبازآفرهای  پروژه یینها یابیارز ینهمچن. است یو مذاکرات فرهنگها  گفهمانو 

 .ستا یهماعو اج یاقهصاد اتتأثیر

: یشعهر  ینیبازآفر ایندهایفر یارهایمع یابیارز»با عنوان  یپژوهش (2018) شو همکاران بوترو

 اینععدفر پععژوهش یععنادر . انجععام دادنععد  «یهالیععادر شععما  ا PROMETHEEاز روش  یکععاربرد

با توجه  ینیمخهلف بازآفر یوهایو سنار یبررس ینیمربوط به روش مداخله در بازآفر یریگ یمتصم

 ع یاقهصعاد  ،یسعرزندگ ، یطعی مح، یمانند اجهمعاع  یدیشامل عوامل کل ع یفیو ک یکمّ یارهایبه مع

 یبعرا  یگزینجعا  ینوسعاز هعای   یگرفهه اسعهراتژ  صورت یابیبا توجه به ارز یتدر نها. شد یابیارز

 شد. مورد مطالعه ارائه ةمحدود

در  یشعهر  ینیبعازآفر هعای   هپروژ یانهقاد یلتحل»با عنوان  یپژوهش (2016)ن و ژاکوب یس  یمل

 یبعا هعد  بررسع    پعژوهش  یعن ا. انجعام دادنعد   («هعا  یاسکان روم ییجاهجاب :یمورد ۀمطالع) یهترک

 هعای  یعت شهروندان انجام شعد و بعه فعال   یزندگ یفیتکبر یشهر ینیبازآفرهای  پروژهتاثیر  یچگونگ

کننعد   یم یزندگ یههرها در ترکدر مراکز شکلیه کسانی که  یبه طور کلو مردم رم  هک یشهر ینیبازآفر

 هعای  یژگعی تنهعا بعر بهبعود و    یشهر ینیبازآفرهای  د پروژهاد نشان یجنهاپردازد. یمداده، را هد  قرار 

هعا   شعاخ   ینا ،ساکنان صادیاقه ع یاجهماع یشینۀپبدون در نظر گرفهن  و پروژه تمرکز دارند یکالبد

بهبود  یبرا یالتیها تسه پروژه یناز ا یک یچه، یننهمچ. دهند نمی مردم را بهبود یزندگ یاسهانداردها

و  ینینشع  یهبلکعه بعه حاشع     کننعد  نمعی  اشهغا  فراهم یجادجهت ا یفن یها مهارت یا یاجهماع یزندگ

 .دنده می ها ادامه از حقوق مسکن آن یریمهاجرت و محروم کردن مردم از جامعه و جلوگ

 یشعهر  ینیبازآفر یوةشبه  یشهر یتهو ییشناسا»با عنوان  یپژوهش (2014)هنگ هوانگ  کیو
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به منظور درک بههر . شد یل افو  شهرها بررسیدال پژوهش یندر ا. انجام داد «فرهنگ یتبا محور

 رهعانوک د  یروسعها  یمعورد  ۀنمونسه ، یشهر یتو هو یاقهصاد ع یاجهماع یایمردم و تحقق اح

چونگجعو معورد مطالععه و    چانگ وون در شهر چاندونگ و شعهر   یهنر یروسها و شهر جئونجو

 یساتسأتبسهه شدن  یمورد ۀنمونسه  ینافو  در ا یاصل یلد دالاد نشان یجنها. گرفتقرار  یلتحل

 ست.و گسهرش شهرها یدر ساخهار صنعه ییرتغو  یصنعه

در مرکعز شعهر    یشهر ینیبازآفرهای  یاسهراتژ»با عنوان  یپژوهش (2010) شو همکاران یفهچیس

در مرکعز شعهر    ینیبعازآفر هعای   یاسعت به راهبردهعا و س  پژوهش ینادر . دادند انجام «یشهرب یخیتار

چعارچوب   یعن در ا. شعد پرداخهعه  ، اسعت  یمرکعز  یمهوسط در آناتول یکه از شهرها ،یشهرب یخیتار

 نشعان هعا   یافههو  شد ینتدو یخیدر مرکز شهر تار یشهر ینیجامع بازآفرهای  یو اسهراتژها  یاستس

بود به وسعیله برنامعه هعای بعازآفرینی      خود را از دست داده یاصل یتکه هو ریشهب یخیمرکز تار داد

 گردد. یم یابیدوباره باز ، ینیبازآفر توسط یمردم محل یزندگ یفیتک ینو همچناحیاء شده 

و ، )ره(امام، یمرکزهای  از جمله بافت است  یخیفرسوده و تارهای  بافت یدارا یزشهر سمنان ن

ایعن   یکعی مناسعب و نزد  یعت موقع غم ر به. دادند می یلشهر را تشک ۀیاول ۀهسه ها بافت ینا .دژ کهنه

با توجه به تحوالت ، ها آندر  محرّکهای  ین وجود کاربریبه محالت مهم سمنان و همچنها  بخش

و  ،یکالبعد ، یاقهصعاد ، یاجهمعاع  یاز لحعاظ سعاخهارها  هعا   بافعت  یعن ا ،ینیشهرنشع  یعو رشد سر

 یتعوجه  یبع  و غلعط هعای   یاسعت س. تحوالت وفعق دهنعد   ینخود را با ا اند نهوانسهه یطیمح یستز

و رونق  یسرزندگ که موجب ،ها بافت ینا ازآفرینیو ب یااح یمناسب براهای  و نبود طرح نمسئوال

 یعت جمع یجیامر سبب کاهش تدر یناو  است را در پی داشههها  آن یافو  و فرسودگ، شودها  آن

بعا توجعه بعه    .حا  شده است یتآمدن سط  امن یینپاو  یار بوماقش یمهاجران به جا یگزینیو جا

تحلیعل و  یعک  ،این پعژوهش  در شهر سمنانبازآفرینی بافت های فرسوده  پژوهش در حوزهکمبود 

، )ره(امام، یمرکزهای  بافتهدفدار  ینیبر بازآفر محرّکهای  یکاربر گذاریتأثیراز  هنوآورانسنجش 

 .بودخواهد  را کوپ یهمالگورتکنیک  دژ با و کهنه

مبانینظری

 ییفضعا  یاصعل هعای   یژگعی با حفعظ و  یدجد یشهر یاست که به خلق فضا ایندیفر یشهر ینیبازآفر
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شعود کعه ضعمن     معی  حعادث  یعدی جد یشهر یفضا، اقدام یندر ا. دشو می ( منجریهیو فعال ی)کالبد

 یشبعه نمعا   یمقعد  یرا با فضعا  ییو معنا یماهوهای  تفاوت یمقد یشهر یبا فضا یاساسهای  شباهت

جعامع و   ینگرش و اقعدامات  یشهر ینیبازآفر یگربه عبارت د .(5: 1386 یمقصودو  یبی)حب گذارد می

 یعدار پا یشعرفت بعه پ  یعت اسعت کعه در نها   یعات هد  عمل  ۀمنطق یحل مشکالت شهر یبرا یکپارچه

و  یشعهر  ینیربازآفهای  یاستس یهد  از اجرا. یدخواهد انجام یطیمح ،یاجهماع، یکالبد، یاقهصاد

و  یسعاز  یمعن ا یعق از طرهعا   در سکونهگاه یزندگ یفیک یطشرا یارتقا یشهر یاتح یدتجدهای  هبرنام

، یعاز ن معورد  یخعدمات شعهر   ینتعأم ، یشعهر های  یرساختتوسعه و بهبود ز، ها ساخهمان یساز مقاوم

 یا محلعه و دفعاتر خعدمات    یمحل یریتمد ینهادها یتتقو، یشغلهای  فرصت یجادا، آموزش ساکنان

 )پوراحمد و همکاران وساز است ساخت یفیکهای  قواعد و دسهورالعمل یجو ترو یالگوساز، نهاد مردم

گونعه روش   هر یدارد که طرح و اجرا یدمطلب تأک ینبر ا یشهر ینیبازآفر، ینعالوه بر ا .(74: 1389

. باشعد  یراهبعرد  اهعدا  بلندمرتبعه و   یدارا یعد با بزرگ و کوچعک  یمقابله با مشکالت شهرها یبرا

به  یا یاقهصاد یدجد های فرصت یجۀنهدر  یا یفناورهای  یشرفتاسا  پ بر یابداعهای  یهاز رو بسیاری

از  یناشع  یجنها که مشخصاً یندآ می به وجود یاجهماع یمربوط به ناعدالههای  یشبا گرا یجهت همراه

و  یفنع هعای   یعت ظرف تغییعر کعه   یدر حعال . بماننعد  ینشده باق حل یدهد مشکالت شهر می اجازه ها آن

شعهرها   یشعرفت ابعاد و سعرعت پ  ییندر تع یعوامل مهم یاجهماعهای  یو آگاه یاقهصادهای  فرصت

. اسعت  ینعده در آ یگعذار  یهو سعرما  یزنعدگ  یفیتبهبود ک یبه معنا یشهر ینیبازآفر. شود می محسوب

 & Alpopi) اسعت  شعهری  ینوسعاز  یا یشهر یمهراد  با بازساز یشهر ینیاصطالح بازآفر ،ینهمچن

Manole 2013: 179)  و  ینیمجدد به بازآفر ۀتوسعو  ،ینوساز، یساز باززنده، یکه از بازساز رویکردی

بعر   یعد تأک ۀعرصع توجه صعر  بعه کالبعد بعه      ةحوزگذار از  یرمس ینو در ا یافههتکامل  یشهر یینوزا

 یشعهر  یدارپا ینیبازآفر یکردرو. تجربه کرده است را یو هنر ،یفرهنگ، یاقهصاد، یمالحظات اجهماع

 امعروزه  ،ینبنعابرا . اسعت  یشعهر  ةفرسعود  یهعا  بافت ه باهدر مواج یجهان جدید یکردهایاز رو یکی

به  مؤثر یشهر ینیبازآفر ۀبرنام یکداشهن  گسهرده یاست و به شکل یجهان یموضوع یشهر ینیبازآفر

و  یافقع  وسععۀ تد نع خواه می ده است کهش یلجهان تبد یشهرها همۀ یراهکارها برا ینتر از مهم یکی

فرسعوده و   یهعا  توجعه بعه بافعت    ینبنعابرا . کنند یجادو مهراکم را ا یدرون ۀتوسعگسهرده را مهوقف و 
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کعه   یا بعه گونعه   است  شده یلتبد یو محور یجدّ یبه موضوع ها آن یداریسمنان و رفع ناپا یخیتار

سوق داده و لزوم مداخله در  یادشدههای  بافت ینىرو بازآف یسامانده یرا به تکاپو ربط یذهای  سازمان

جعان  ، کردن یااح یبه معنا ینیبازآفر واژة. است کردهمطرح  یمخهلف زمانهای  ها را در دوره بافت ینا

 یعد تجد، یعا اح یبعه معنعا   یدر مطالعات شعهر  و و از نو رشد کردن است ،شدن یااح، یدندوباره بخش

بهبعود   یجعامع اسعت بعه معنعا     یمفهعوم  یکردرو ینا. رود می کار به ینیو بازآفر ،یمعاصرساز، یاتح

 یندیفرا ینیبازآفر ،ینبنابرا. یفرهنگ ،اجهماعی، یکالبد، ادیاقهصهای  محروم در جنبه ینواح یتوضع

( منجعر  یهیو فععال  ی)کالبعد  ییفضعا  یاصعل  های یژگیبا حفظ و یدجد یشهر یاست که به خلق فضا

دوباره زنده شدن  یو به عبارت یشهر ییو نوزا یاتح یدتجد و یاهوم احبه مف یشهر ینیبازآفر. شود یم

از . شود یشامل م یزرا ن یو فرهنگ یکه ابعاد اجهماع یرکالبدیو غ یبا ابعاد کالبد یموضوع  شهر است

 یجعاد تعالش در جهعت ا   فرسعوده  یها بافت یزا درون ۀتوسعو  یشهر ینیوجه در بازآفر یکرو  ینا

 یشآن هعم بعا اسعهفاده از پعو     سعت  ها بافت یندر ا یاجهماع یزندگهای  یانبن یانم یتعاد  و هماهنگ

و  یکپارچعه جعامع و   یعد عبارت اسعت از د  یشهر ینیدر واقع بازآفر. ها آنمردم و مشارکت  یاجهماع

، یاقهصعاد  یطشعرا  یکه بهبود دائمع  یطور  شود می منجر یکه به حل مسائل شهرهایی  مجموعه اقدام

 فععراهم کنععد  انعد   شععده  ییعر را کعه دسعهخوش تغ  هعایی   محعدوده  یطیمح یستو ز ،یاعاجهم، یکالبد

(Xiaoliang & Zhenjie 2020). 

بعا حفعظ    یدجد یشهر یاست که به خلق فضا یندیفرا یشهر ینیبازآفر ،یراخ مباحث جهانی در

بعه   یعدی جد یشعهر  یاقدام فضعا  یندر ا. شود می منجر (یهیو فعال ی)کالبد ییفضا یاصل های یژگیو

را بعا   ییو معنعا  یمعاهو  یهعا  تفاوت یمقد یشهر یبا فضا یاساس یها که ضمن شباهت یدآ می وجود

 یطشعرا و  یعت موقع یدارد بعا بررسع   یسعع  ینیبازآفر ،یدر حالت کل. گذارد یم یشنما به یمقد یفضا

ان فرسعوده  بپردازد که به مرور زمهایی  مکان یاتح یدبه تجد یو اقهصاد یفرهنگ ع یاجهماعو  یطیمح

و  یونعدد بعه وقعوع بپ  معان  أتو یو عملکرد یکالبد یایکه اح یبه نحو  ندارند را الزم آییکارو  اند شده

و  یاقهصعاد  یتبعه بهبعود وضعع    ینیبعازآفر  یکعرد در واقعع رو . شود یطیمحهای  یفیتک یشافزا عثبا

 یسعت ز یعت ه قابلکع  شود شامل میرا  ها یتاز فعال یعیوس یفشهر توجه دارد و ط یطیو مح یاجهماع

تحعت   یهعا  هعا و سعاخهمان   سعاخت یرز و شعده  یساز پاک یها ساخهمان و به مناطق مضمحل یدیجد
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 عام آن یبه معنا ینیدر بازآفر یدینگرش کل یراز .دهد می، اند یدهرس یدشانعمر مف یانکه به پا ،یبازساز

های  نشانه یافهنبه دنبا   یشهر ینیبازآفر. شهر و مردمانشان را بهبود بخشد یکل یتاست که وضع ینا

 .است یخیبافت فرسوده و تار ةمحدودبهبود  یقاز طر یمشکالت شهر

بازآفرینیشهریپایدارهایانواعگونه

بعا   ای که در آن احیا و بازآفرینی موفق کالبدی صورت گرفهعه باشعد   محله :فضاییع  بازآفرینی کالبدی

 شعود  معی  قدیمی زدوده و بناها مرمتهای  خهمانآلودگی از سا  شود می خوبی حفظ مرمت مطلوب به

تصاویر مثبعت  این . گیرد می یابد و کل محدوده ظاهری آبرومند به خود می بهبودها  وضعیت خیابانو 

 .(108: 1390 )غیاثی کند میجذاب بازدیدکنندگان و ساکنان و  گذاران را برای سرمایه حلهم

 ،محعالت شعهر   ضروری برای امعالک های  رزیابیعالوه بر ا ،در این بخش: بازآفرینی اقهصادی

و همچنعین  هعا   اقهصعادی محلعه  توسععۀ  و ها  و توجهات مسهقیم به سمت زیرساختها  تالش باید

، بعه ایعن ترتیعب   . دهعی شعود   تاریخی جهعت های  برداری هر چه بیشهر از ساخهمان بهرههای  انگیزه

بعرداری اقهصعادی فععا  از     هم بهعره تاریخی شهری هم نوسازی بافت کالبدی های  بازآفرینی محله

 .(108: 1390 )غیاثی دهد می اها را مد نظر قرارو فضها  ساخهمان

آنچه اهمیت دارد این است که قلمعرو همگعانی بعه     در این زمینه: گینفرهع  بازآفرینی اجهماعی

معرو  تنهعا بعه قل   در ایعن میعان نعه   . ساخهاری کالبدی و همچنین اجهماعی در نظر گرفهه شعود منزلۀ 

بلکعه قلمعرو عمعومی نیعز خعود نیعاز بعه        ، ای از نظر فضایی نیاز است شده عمومی کالبدی تعریف

 شوند می مکان مردم است که فضاها تبدیل بهاسهفادة با حضور و . بخشی به دست مردم دارد حیات

و هعا   رسعیدن بعه ارزش  ، آموزشعی و پژوهشعی  هعای   جذب نهادها و سازمان. (108: 1390 )غیاثی

سازماندهی مجدد سازوکارهای انطباق تصعمیم بعا   ، مخهلف اجهماعیهای  ات جامعه و گروهحیترج

و نهادها ها  میان سازمان توجه به تعامالت، افزایش میزان فضای همکاری و مشارکت، ساالری مردم

 .(Lang 2005) ندا امل اجهماعی بازآفرینیاز جمله عو ها آنو روابط درونی 

مهوازن و معدیریت اقهصعاد    ۀتوسعارتقای بازآفرینی شهری باید سبب : محیطی بازآفرینی زیست

احیعای  مسعهلزم   ای یعابی بعه چنعین رویکعرد یکپارچعه      البهعه دسعت  . شعود جامعه و محیط زیسعت  

 .(4: 1394 نصیریو  )دوسهیاست  کارگیری آن در بازآفرینی جامعه و بههای  قیتخال
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رقابهی عرصۀ المللی شهر در  ایجاد جایگاه بینباعث  محرّکبازآفرینی : توسعه محرّکبازآفرینی 

و  و کالن محیط داخلی و جهانی خواهد بود و با ابعاد قدرت جذب گردشعگر داخلعی و خعارجی   

گردشعگری مطعرح   توسععۀ  تغییر ماهیت بافت فرسوده و ایجاد آمادگی ذهنی شهروندان در معورد  

 شعود  یده معی آفرینعی سعنج   ارزش رینعی و آف فرصتو  المللی جایگاه شهر در سط  بینو  شدن شهر

 .(1400 نگارندگان)

 
هایفرسودهوتاریخيدارالمرحمةسمنانبافتشناسيگونه

هدفمنععد در محععالت اخلععۀ مدو  ییزر برنامه، ها یژگیو شناسایی، دهفرسوی ها بافتودة محدتعیین 

گرچه ا. هدد تشکیل میرا خیر اهعععععای   سار در کشو یزشهرسام نظاة عمدمباحث از یکی هعععععد  

م نجاان  طبیعی ابر سوابردر پذیر شهر  آسعیب حی اپاسخ به تعیین نودر ها  فتباین اشناسایی  یهارمعیا

با  هععا فععتباین از ا یربسیا ،داردتکیه هععای   فععتباچنین  یکالبد یها ویژگععی بر عمدتاًو ست ه اشد

تعیین در هند که هسرو  روبه ،یدقهصاص اخصو بهو جهماعی او  محیطی ن زیستچو ،ییگرت دمشکال

از . انعد  مند پاسخزنیاد فرسوهعای   فعت با یزنوساو سعازی   بعه یند افردر ما انیسهند، ثر ؤمها   ودهین محدا
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ت محالزار و شامل با ،شهرها یمرکزودة محدان یرا یشهرهادة فرسوهای  فتبااز  یریگر بسیاد یسو

ارزش باو یخی رتاهععای  فععتباص اخهععای  گععییژوین نکهه اگر به و ا انععد بر گرفههرا در  ،قدیمی شهر

  بده پیچیدی یندافر بععهده فرسو یهععا فععتبادر خله امدشععود، ضافه انیز ان یراکهن  یشهرها یمرکز

دة فرسوبافت  یها ودهمحد. قابعل اجعرا خواهعد بعود     بینبخشیهعای   یرهمکاسایۀ که تنها در  شود می

، رلهیبا، زاوقعان ، رکدیو، قشاهجوت محالودة محد. هسهنده را دارا شددیای هعا  گییژهمۀ ون شهر سمنا

ودة محددر . هسهند یدقهصاا ع جهماعیو ا یکالبدمهفعععاوت  تمشکال یدارا نکوشمغا، نسفنجاا، رناسا

شت که بافت داسویی باید توجه از . اسعععععتهمیت امسائل مدیریهی نیز حائز ه شد یخی ثبتربافت تا

 عع  تبدیل به یک بافت سکونهیو  یشهر یفضا یحیااقابل توجهی جهت  یهعا  نسیلپهان یخی سمنارتا

ده در بافت فرسوهدفععدار بععازآفرینی هععای  وژهپر، ت یادشععدهتوجه به نکا با. ددار یشگردگر ع یرتجا

موضعوعی و   محعرّک هعای   و پعروژه هعا   و همچنین تعیین کعاربری خله امد یهادهبرا  و راهداین وتد

توسععععۀ  یهازسخگویی به نیاپابافعععت فرسعععوده و تعععاریخی و  ودة محددر  یحی شهراموضعی طر

هکهعار مسعاحت بافعت     573 (سمنان) هدر شهر دارالمرحم. داشتهند اخوار لویت قردر او یشگردگر

بافت تاریخی شهر و بافت ناکارآمد میعانی در گذشعهه بعه عنعوان     . فرسوده و ناکارآمد میانی وجود دارد

. قرار دارددیگری به نوعی در د  یک و همچنین سکونهگاه غیررسمی هر  اند بودهمطرح بافت فرسوده 

کعه در   ،تعاریخی ویعژه  های  هکهار آن را بافت 42هکهار بافت تاریخی است که  357 هکهار 573از این 

هکهعار مسعاحت    126شعود و   معی  شعامل ، امامزاده یحیی و اطرا  بازار واقع شعده  مرکزی شهرهسهۀ 

نعه  رود  بعه شعمار معی   نعه بافعت تعاریخی    کعه   ،غیررسمی و مابقی بافت ناکارآمد میانیهای  سکونهگاه

و میانی  یها الیهو  یمرکزهسعهۀ  در که  ،یشهرن نابساماده و بافت فرسو. اسعت  ،سکونهگاه غیررسمی

و  یکالبدو  فضایی یها یژگیظ وبه لحا، ماندهی هسهندو سعا خالت دمند زنیاو انعد   واقعشهرها شیۀ حا

 :کند می مهمایز همرا از ها  آنیر زیف رتعاو نیسهند ن همسا شیارز

  یخیارزش تاربافت قدیمی فاقد  پ(  تاریخیة کنداپربافت ب(   ثبهیتاریخی  یها بافت لف(ا

 .یا جدید حاشیه یها بافتث(   یخیرتاارزش جدید فاقد  یها بافتت( 

 شناسی بعر  گونه: او شیوة . شود می شیوه انجام شهری به طور کلی به دوهای  شناسی بافت گونه

  شود می شناسی شناخهه شکلع  شناسی بندی بافت که به عنوان گونه شکلی و دانههای  اسا  ویژگی



 CCDS...435وکوپراسیتمالگوریقهایمحرّکتوسعهباتلفپروژهیکردارباروهدفدینیبازآفر

موقعیت بافعت در کعل شعهر و نعوع     و  مبنای قدمت تاریخی برع  شناسی عملکردی گونه: دومشیوة 

طی بررسی میدانی و گفهمان کارشناسعان  . اجهماعیع  مورد نیاز برای رفع معضالت کالبدیمداخلۀ 

شناسی اسعهفاده   دوم گونهشیوة از  ،توسعه محرّکهای  پروژه تأثیرجهت سنجش ، گانکارگروه خبر

و شناسعایی   (سمنان) هدارالمرحمشهر فرسودة بافت های  ویژگیمطالعۀ بدین معنی که پس از   شد

 .ندبندی شد اصلی زیر ردهدسهۀ کالبدی و اجهماعی و ارزشی هر بافت در یکی از پنج های  ویژگی

حصعار    درونمحعدودة  تعاریخی شعهر سعمنان و بخشعی از     هسهۀ شامل  یخی ثبهی:بافت تار. 1

تکیعۀ  ، (ع)یحییامامزاده ، )ره(اماممسجد جامع و مسجد و  یعنی بازار، تاریخی شهرمجموعۀ نادری و 

، فرسوده مشخ  اسعت های  بندی بافت گونهنقشۀ گونه که در  همان ،این محدوده. حمام پهنه ،پهنه

و از غعرب بعه    ،از شعرق بعه خیابعان طالقعانی    ، از جنوب به خیابان ابوذر، ان شهدااز شما  به خیاب

بافعت تعاریخی   . گیرد می هکهار را در بر 43و سطحی حدود شود  می خیابان شهید مطهری محدود

. این محدوده دارای ماهیت ارزشمند میراثی و فرهنگی است و به ثبت میراث فرهنگی رسیده است

گیری و ملزومات و مالحظات خاص تعاریخی   شکلدورة تاریخی با توجه به درونی بافت محدودة 

گرفهه در جعوار ایعن    لیکن با توجه به احداث معابر جدید و نوسازی صورت. ریزدانه هسهند عموماً

 شود. می تر مشاهده دانه معابر در این بخش بافهی درشت

هسعهۀ  شعما  و جنعوب   و  رقبالفصعل شع  محدودة  این بافت عمدتاً تاریخی:پراکندة بافت . 2

 ،بر این اسا . گیرد می کوشمغان و جوشمغان را در برو  کدیورمحلۀ تاریخی شهر و همچنین سه 

ثالثعۀ  و بخشی دیگر از آن نیز محالت دارد حصار نادری قرار محدودة  بافت اطرا از این بخشی 

مععابر باریعک و   شعبکۀ   ه شکلی ارگانیعک دارد و شعامل  دبافت این محدو. گیرد می سمنان را در بر

موتوری مناسعب نیسعهند کعه همعین     نقلیۀ ها برای تردد وسایل  وخمی است که بسیاری از آن پرپیچ

درون بافعت  . این محدوده شده اسعت روزمرة ساکنان های  نیازتأمین خود سبب ایجاد مشکالتی در 

کالبدی مطلعوبی   وضعیت خورد که عمدتاً می به طور پراکنده عناصر واجد ارزش تاریخی به چشم

سعازی   )بعه  یعنی حفاظعت فععا    ،در مجموع نیازمند توجه سریع و مداخله از نوع ترکیبیو ندارند 

 .است (،با نوسازی محدودتوأم 
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و بخشعی از   (ع)رضعا ایعن محعدوده اطعرا  میعدان امعام       بافت قدیمی فاقد ارزش تعاریخی: . 3

که بخشی از حد شمالی شعهر سعمنان   این محدوده . شود می جنوبی خیابان قد  را شاملمحدودة 

طعور کعه    همعان . دهد می امروز این شهر را شکلفرسودة سهم کوچکی از بافت  دهد می را تشکیل

دهد بخش مرکعزی ایعن بافعت بعه طعور عمعده ریزدانعه و         می بندی بافت فرسوده نشان گونهنقشۀ 

 .دانه هسهند درشت شرقی و غربی عمدتاًهای  بخش

این نوع بافت در اغلب شهرهای کشور وجود دارد  فاقد ارزش تاریخی:جدید فرسودة بافت . 4

بعه   ،هعا  این بافعت . باشدها  آنمسئله در ارتباط با ترین  مهم ها مداخله در آننحوة و شاید تشخی  

 گعذاران  و نیعز سعرمایه   رنعد امکان نوسعازی خعود بعه خعودی ندا     ،ها آنمالکان و ساکنان دلیل فقر 

به طور معمعو  محعل سعکونت اقشعار     ها  این بافت. ها ندارند گذاری در آن ای جهت سرمایه انگیزه

نقشعۀ  طعور کعه در    همعان  ،ایعن نعوع بافعت   محعدودة  . ن استامهاجر فرودست شهری و همچنین

وسیعی از این محعدوده را در   نسبهاًهای  بخش، سمنان مشخ  شده استفرسودة بندی بافت  گونه

جنعوبی بلعوار هفعده    هعای   بخعش ، غربعی خیابعان مطهعری   ای ه بخشها  گونه بافت این. گیرد می بر

بافعت  محعدودة  )از خیابعان مطهعری تعا     شمالی و جنوبی خیابان حکیم الهعی های  حاشیه، شهریور

ای در جنوب شرقی شهر که در دو طر   و در نهایت محدوده ،این خیابان(حاشیۀ قدیمی واقع در 

 شعود را در بعر   می آهن محدود سازمانی راههای  هبلوار شریف واقفی قرار گرفهه و از جنوب به خان

، خیابعان حکعیم الهعی قعرار گرفهعه     لبۀ جنوبی شهر و محدودة که در  ،بخشی از این بافت. گیرد می

. تعر اسعت   ریزدانه، شود می که غرب خیابان مطهری را شامل ،و بخش دیگراست دانه  بسیار درشت

ای از نعوع   اقدامات مداخله رداای مو سازی و در پارهنوگسهردة مسهلزم اقدامات  عمدتاًها  این بافت

 .بازسازی هسهند

ایعن گونعه مسعاحت    ، شدهیاددر مقایسه با چهار گونه بافت  ای: جدید حاشیهفرسودة  بافت. 5

سمنان را به خود اخهصاص داده است و شامل دو محعدوده  فرسودة بافت محدودة کوچکی از کل 

از شرق به خیابعان  ،   غربی شهر که از شما  به خیابان انقالبشهرک جانبازان در شما. 1 شود  می

 5/8شود و سطحی مععاد    می و از غرب به بلوار گلسهان محدود ،از جنوب به بلوار والیت، سردار

 شهری واقع میان باغات جنوب غربی شعهر ع  بخشی از بافت روسهایی. 2و  گیرد می هکهار را در بر
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گل رودخانۀ و جنوبی خیابان حکیم الهی تا حد حریم شرقی الی شمهای  بدنهاز که بخش کوچکی 

 ،بافت فرسوده واقع میان باغات شعهر های  این بافت برخال  سایر پالک. دهد می رودبار را تشکیل

سعمنان  اولیعۀ  روسهایی های  به دلیل آنکه از هسههاند،  تاریخی قرار گرفههپراکندة بافت  ۀدسهدر که 

هعا   گونه بافت مداخله در اینشیوة . شود می بندی جدید پیرامونی دسههرسودة فبافت دسهۀ در ، نبوده

سازی و ساماندهی یعا تخریعب و    ممکن است از نوع به داجهماعی موجوع  بسهه به وضعیت کالبدی

شعهرک  . گعذاری دولهعی خواهعد بعود     سرمایه طرحتهیۀ بازسازی باشد که در هر صورت منوط به 

کعه اراضعی اطعرا      ،و بخعش دیگعر محعدوده   است منظم  نجی و کامالًجانبازان دارای بافهی شطر

 دانعه و پراکنعده دارنعد    بافهی درشت، شود می خیابان حکیم الهی را در حد غربی شهر سمنان شامل

 .شهرداری سمنان(، 1389 )مهندسین مشاور باغ اندیشه
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دژکهنهةمحل،اماممحلة،فتمرکزیبا

مرکزی و تاریخی شهر سمنان بوده و بخشی هسهۀ تاریخی ثبهی شامل  بافت، شدطور که بیان  همان

مسعجد جعامع و    ،یعنی بازار باال و پعایین ع  تاریخی شهرمجموعۀ درون حصار نادری و محدودة از 

گونعه   همعان  ،این محدوده. گیرد در بر میرا  ع حمام پهنه ،پهنهتکیۀ ، )ع(امامزاده یحیی، )ره(اماممسجد 

از جنعوب  ، از شما  به خیابان شهدا، فرسوده مشخ  شده استهای  بندی بافت گونهنقشۀ که در 

و شعود   معی  و از غرب به خیابان شهید مطهری محدود ،از شرق به خیابان طالقانی، به خیابان ابوذر

بافعت تعاریخی ایعن محعدوده دارای ماهیعت ارزشعمند       . گیرد می هکهار را در بر 43سطحی حدود 

( و (ره)امعام )خیابعان   (ره)محلعۀ امعام  . و به ثبت میراث فرهنگی رسیده اسعت میراثی و فرهنگی است 

 شعهن ها و دا که به دلیل ماهیت میراثی آناند  تاریخی ثبهی واقع شدهمحدودة دژ در همین  کهنهمحلۀ 

 ریزی برنامهنیازمند ، )ره(امامهمچنون مسجد  ،فرد کهن تاریخی و بناهای شاخ  و منحصربهپیشینۀ 

و هعا   هخاب هوشمندانه و هدفدار نوع بازآفرینی و انهخاب هوشمندانه و هدفعدار کعاربری  دقیق و ان

 .بازآفرینی شهری پایدار هسهندفرایند در  محرّکهای  پروژه

 
 (1400دژ)نگارندگانومحلةکهنه)ره(نقشةمحدودةموردمطالعةبازآفرینيهدفدار،خیابانامام
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هاآنهایوویژگیشهریتوسعةمحرّکهایهپروژ

توانعد ععالوه بعر     معی  ،شعود  معی  همانند موجی که در یک دریاچه ایجاد ،توسعه محرّکهای  پروژه

. مجعاور را نیعز ترغیعب بعه نوسعازی کنعد      هعای   سعاکنان بافعت   فرسعوده های  ترغیب ساکنان بافت

ارتقعا   را ها ن زندگی در این بافتأش، یبسهر مکانی کارکردهای اجهماعمثابۀ به  ،توسعههای  محرّک

. (2: 1394یعی  عالو  )چالشعگر  دهنعد  معی  گذاری خصوصی را افعزایش  نوسازی و سرمایهانگیزة و 

رقعابهی و کعالن محعیط داخلعی و     عرصعۀ  المللی شهر در  باعث ایجاد جایگاه بین محرّکبازآفرینی 

تغییر ماهیت بافت فرسوده و  جیبا ابعاد قدرت جذب گردشگر داخلی و خار جهانی خواهد بود و

جایگاه شعهر در  و مطرح شدن شهر و گردشگری زمینۀ توسعۀ و ایجاد آمادگی ذهنی شهروندان در 

پعس بعه   . (1400 )نگارنعدگان  آفرینی سنجش خواهد شد ینی و ارزشآفر فرصتو  المللی سط  بین

 :دارنعد هشت ویژگعی  ی شهری یا کاتالیزور شهرتوسعۀ  محرّکهای  توان گفت پروژه می طور کلی

عناصعر پیرامعونی   . 2  دهعد  معی  شهری( عناصر پیرامعونش را تغییعر   محرّکپروژة عنصر جدید ). 1

ین واکنش کاتالیسعهی بعه زمینعه )بافعت     ا. 3  یابند می یا ارتقاکنند  میای مثبت تغییر  موجود به گونه

 اسعت   اسب و جامع از زمینعه واکنش کاتالیسهی مثبت نیازمند درک من. 4  زند نمی پیرامونی( آسیب

 دارد  اسهراتژیک یطراحی کاتالیست شهری روند. 6  کاتالیسهی یکسان نیسهندهای  واکنش ۀهم. 5

اقدام اولیعه  . 8  آن است ةدهند بههر از جمع اجزای تشکیل محصو  نهایی یک واکنش کاتالیسهی. 7

 .ماند می )کاتالیست( قابل شناسایی باقی

تحقیقسؤاالت

 بعازآفرینی شعهر    محعرّک هعای   کعاربری پعیش روی  تعرین شعاخ     ترین و اساسی بااهمیت

 دارالمرحمه کدام است؟

  و اجعرای   ،طراحعی ، جانمایی، ها این بافتخالقانۀ گذار بر بازآفرینی هدفدار و تأثیرعوامل

 ند؟ا کدام محرّکهای  پروژه

  و تعاریخی شعهر   فرسعوده  هعای   در بافعت بازآفرینی  محرّکهای  طراحی و اجرای پروژهآیا

 گذارند؟تأثیرسمنان 

 ند؟ا کدام هدارالمرحمسرزندگی و بازآفرینی  محرّکهای  بر پروژهها  ثرگذارترین شاخ ا 
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 در سمنان جهت دسهیابی بعه توسععه و    محرّکو طرح  محرّککاربری و  اولویت بازآفرینی

 ند؟ا سمنان کدامفرسودة سرزندگی در بافت 

 اهدافپژوهش

 و  پایعدار توسععۀ  رسیدن به  بازآفرینی معقو  و طبیعهاً محرّکای هدفدار دسهیابی به مهغیره

 سمنان شهر فرسودة سرزندگی در بافت 

  هعا  ایعن بافعت  خالقانعۀ  گذار بعر بعازآفرینی هدفعدار و    تأثیرشناسایی و تحلیل فاکهورهای ،

  محرّکهای  و اجرای پروژه ،طراحی، جانمایی

  بعازآفرینی   محعرّک هعای   پعروژه هعای   فاکهورهعا و شعاخ   و  سنجش اثرگذارترین عوامعل

  هدارالمرحم

 در سمنان جهت دسهیابی بعه   محرّکو طرح  محرّککاربری و  بندی انواع بازآفرینی اولویت

 فرسودة سمنان.توسعه و سرزندگی در بافت 

موردمطالعهمحدودة

درجعه و   51 و عرف شمالیدقیقۀ  19درجه و  37دقیقه تا  16درجه و  35ة فاصلن در سمنان سهاا

ن سهاابه ق شراز ، نگلسهاران و ندزما یها اسععهانبه   ماشار دارد و از قر شرقیطععو  دقیقععۀ  52

ین ااسعععت. ه شدود محدان تهرو قم  یهانسهاابه ب غرو از  ،نصفهان اسهاابه ب جنواز ، نسااخر

 5/9 ه وقع شدز والبرا یها کعوه  شههرجنوبی منطقعۀ  در  کیلومهر مربع 97491ر عباسعهی بروبا ن سهاا

صلی د اعملکر، بر اسا  طرح جامع. ستص داده ااعخهصد اوعه خعبر را وعکشاز مساحت صد در

شهر سمنان بر اسا  طرح جعامع و تفصعیلی مصعوب    . ست)و گردشگری( ا خدماتین شهر سمنا

بندی بافعت   مصوب گونههای  با توجه به نقشه ،در این تحقیق. دارای سه منطقه و شش ناحیه است

نعام دارد و محلعه و   « بافعت تعاریخی ثبهعی   »که  ،قسمت مهمی از بافت تاریخی، فرسوده و تاریخی

 شد.وتحلیل  تجزیه، شود می دژ و بافت مرکزی را شامل کهنهمحلۀ و  )ره(امامخیابان 



 CCDS...441وکوپراسیتمالگوریقهایمحرّکتوسعهباتلفپروژهیکردارباروهدفدینیبازآفر

 
 )نگارندگان(1400نقشةمحدودةموردمطالعةشهرسمناندرسال

گیریروشتحقیقونمونه

 یو اسعناد  یدانیع عات بعه صعورت م  الاط یآور پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و جمع

و هعا   کاربریو  بندی نوع بازآفرینی بندی و اولویت به منظور رتبه .انجام گرفت حضوری(مصاحبۀ )

ی بعه معیارهعا از   دهع  و جهعت وزن  از مد  کوپرا  توسعه در بازآفرینی محالت محرّکهای  پروژه

بازآفرینی حوزة مسهندات مهم و برجسهه در ، در بخش مطالعات اسنادی. اسهفاده شد CCDSروش 

توسعه بررسی شدند و در بعععد مطالعات میدانی نیععز با تشکیل سه کارگروه های  شهری و محرک

ها  طععی ده مطالعات اجهماعی و معماری، طراحی شهری، از خبرگان شهرسازی و بازآفرینی شهری

جلسه بععا مهولیان و مدیران مناطق شهر سمنان همععراه نمایندگان شهرسازی بععه بحث و بررسعی  

پعس از تحلیعل و بررسعی    . توسعه در محالت پرداخهه شعد  محرّکبازآفرینی های  قابلیتزمینۀ در 

طراحعی  ، ریسه کارگروه خبرگان شهرسازی و بازآفرینی شه»مهشکل از نفری  25نمونۀ مهغیرها با 

 اجلسه بععا معدیران منعاطق شعهر سعمنان بععع     ها  مطالعات اجهماعی و معماری و طععی ده، شهری

پرسشعنامۀ  پرسشنامه از شعهروندان سعمنان بعه تععداد     کردن  و پر «نمایندگان شهرسازی یهمععراه

ع و یع زمورد مطالععه تو محدودة ن شهروندان یدر ب یشیبه صورت آزماکه نفر  27 به تعداد یا هیاول
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در نمونععۀ  اسععا  حجعم    کععه بعر   ،اصععلی پرسشعنامۀ  سپس  .د شدییپرسشنامه تأ ییایاعهبار و پا

 افعزار  و پعس از تحلیعل بعا نعرم    ، توزیعع شعد   پعژوهش(  یآمارجامعۀ ) نفر بود 244دسهر  شامل 

و  )ره(امعام توسعه در خیابان  محرّکهای  به انواع بازآفرینی شهری با رویکرد هدفدار پروژه کوپرا 

سعاخهه از   محقعق پرسشعنامۀ  روایی تأیید به منظور . پرداخهه شد (سمنان)دژ دارالمرحمه  کهنهمحلۀ 

 بر این اسا  از شد جهت پایایی آن از روش آزمون مجدد اسهفاده  و CVRروش روایی محهوایی 

ؤلفعه  مبه هر  را اعضای کارگروه خبرگان خواسهه شد بر اسا  جدو  ضمیمه امهیاز الزماز  نفر 25

اعهبعار محهعوایی    اسعت  45/0 تعر از  بزرگ CVRنهیجه مشخ  کرد با توجه به اینکه مقدار . بدهند

 هسهند. 7/0 تحقیق باالتر ازهای  همۀ مؤلفهنهایج بررسی نشان داد  شود. مییید أتحقیق تهای  مؤلفه

تحقیقنمونةمشخصات.1جدول

 « خبرگان و نخبگان هکارگــرو » خبرگان و نمونه نخبگان نمونه  پرسشنامه

  پایایی CVR تعداد نوع

 ینیبازآفر و یشهرساز

 یشهر

 

 سط  تعداد یشهرساز

 27 پرسشنامه
 از باالتر

7/0 

آزمون 

 مجدد

889/0 

 برنامه ریزی شهری

12 
اسهاد،اسهادیار 

 و دانشیار
 مدیریت شهری

 اقهصاد شهری

 کارشنا  6 یشععهر یطراحعع

 دکهری 4 یاجهماععع مطالعععات پایایی دتعدا نوع

پرسشنامه 

 اولیه
27 

 تعین پایایی یا ضریب

با عدد  کرونباخ آلفای

 ضریب:

916/0 

 و نمونه در دسهر 

 دکهری 3 یمعمععار

  25 جمع 
 244 

 کهنعه  محله و ره امام ابانی خیپژوه مورد CCDSو COPRAS همیالگور قیتلف با توسعه محرّک یها پروژه کردیرو با هدفدار ینیبازآفر

 سمنان دارالمرحمه  دژ

مکانیسمطراحیمعیارها()گامبهگامپژوهشمراحل
 چهارممرحلة  سوممرحلة  دوممرحلة  اولمرحلة 

بررسی و مرور مطالعات 

 گذشهه

ها  بازآفرینی و شاخ های  انهخاب گزینه

میدانی و مصاحبه با سه مطالعۀ مسهخرا از 

و  ،اسناد بازآفرینی شهر سمنان، انکارگروه خبرگ

 توسعه محرّکگذشهۀ حوزة تحقیقات 

 دهی به معیارها با وزن

 CCDSاسهفاده از روش 

 باها  بندی گزینه رتبه

 اسهفاده از الگوریهم

 کوپرا 



 CCDS...443وکوپراسیتمالگوریقهایمحرّکتوسعهباتلفپروژهیکردارباروهدفدینیبازآفر

CCDSروش
1

هعر معیعار بعرای تعیعین     ( SD) و انحرا  معیار( CC) که از ترکیب ضریب همبسهگی ،CCDSروش 

گیری چندشاخصه و تحلیل حساسیت یکپارچه در تعیین وزن ایجعاد شعده    تصمیمدر ا ه وزن شاخ 

توسعط   2010شود کعه در سعا     می محسوبها  جدید برای تعیین وزن هر یک از معیار یروش ،است

ی هعای یتعیعین وزن برتعر  دادة مبهنی بعر  های  این روش نسبت به سایر روش. ونگ و لو توسعه یافت

تعر و   جعامع هعای   تعیعین وزن ، روش آنهروپعی  سعازی بعرخال    وش خاص نرما عدم نیاز به ردارد. 

تعر نسعبت بعه     سعم شعفا   یمکان شهنو دا ،آنهروپی و روش انحرا  معیار باورپذیرتر نسبت به روش

از روش . مشعابه اسعت  هعای   نسبت به سایر روش CCDSروش های  بخشی از برتری CRITICروش 

CCDS و در شعود   معی  اسعهفاده  یابی تجهیزات مکانو  ن اسهراتژیکهمچو یبرای تعیین وزن معیارهای

مبهنعی   ها از روش و ابعاد آن محرّکهای  این پژوهش جهت تعیین اهمیت نسبی معیارها و ابعاد پروژه

. شعود  معی  حعذ  هعا   گونه است که نخست یکی از شاخ  کار اینشیوة . اسهفاده شد CCDSدادة بر 

این شاخ  اثر کمی دارد و باید به آن وزن ، تر باشد رگشده بز اگر ضریب همبسهگی شاخ  حذ 

همچنین اگر شاخ  یادشعده  . در غیر این صورت باید وزن بیشهری بگیرد .کمی اخهصاص داده شود

 .دارای انحرا  اسهاندارد بزرگ باشد شاخ  مهمی است و باید به آن وزن زیادی داده شود

الگوریتمکوپراس

بنعدی   بندی یا رتبه گیری است و برای اولویت تصمیمهای   از روشیکی ، بندی کوپرا  روش رتبه

بعرای   ایعن روش  .کنعد  می از وزن معیارها اسهفاده بدین منظوررود و  می کار گوناگون بههای  گزینه

 کار دو معیار کمینه و بیشینه به برای ارزیابی ارزش هرو  ها بودن گزینه تعیین اولویت و درجۀ مؤثر

 نظعر گرفهعه   ارزیابی نهعایج بعه صعورت جداگانعه در     معیارهای کمینه و بیشینه روی تأثیررود و  می

همچنعین بعرای محاسعبۀ آن     این روش در عین سادگی بسیار کاربردی و قدرتمند است و. شود می

گیعری   تصعمیم معد   هعای   برتعری ن یتعر  از مهمچند مورد . نیازی به عملیات پیچیدة ریاضی نیست

کعوپرا    شعود.  در ادامه شرح داده میگیری  های تصمیم گر مد ید کوپرا  نسبت بهچندشاخصۀ 

ی و کیفی برای زمان از معیارهای کمّ ارائه دهد و قادر است همها  نهیبندی کاملی از گز تواند رتبه می

                                                                                                                            
1. correlation coefficient and standard deviation 
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معیارهعای مثبعت و   محاسعبۀ  قابلیعت   ، در فراینعد ارزیعابی،  کعوپرا  . اسهفاده کندها  نهیابی گزیارز

 ،SAWماننعد   ،MCDA هعای  کعه تععدادی از معد     درحالی  به طور جداگانه دارد معیارهای منفی را

گعری کعه باععث برتعری     یمهم د ژگییو. ندا ل معیارهای منفی به مثبتینیازمند نرمالیزه کردن و تبد

اهمیت هر درجۀ تواند  ن است که مییا شود می گیری های تصمیم ر مد یمد  کوپرا  نسبت به سا

ا بعدتر  یع نه بههعر  یک گزید و آن را بر اسا  درصد نشان دهد که تا چه اندازه نه را تخمین بزنیگز

ن یع در ا. (Mulliner,2013) انجام دهدها  نهیکاملی را میان گزمقایسه و تحلیل ن لحاظ یاست و از ا

توسععه در بعازآفرینی    محعرّک هعای   و پروژهها  بندی کاربری بندی و اولویت به منظور رتبه ،پژوهش

تحلیل فرایند اسهفاده شد و  CCDSدهی به معیارها از روش  مد  کوپرا  و جهت وزن از، محالت

 .ه استشدنشان داده  1مد  مفهومی در شکل ارائۀ ها با  آن

 
(1400گاندنگارن)پژوهشمدلمفهومي.1شکل



 CCDS...445وکوپراسیتمالگوریقهایمحرّکتوسعهباتلفپروژهیکردارباروهدفدینیبازآفر

 مراحلاجرایگامبهگامالگوریتمکوپراس

 مسئله  تشکیل ماتریس تصمیم 

  سازی یا هنجارسازی(  مقیا  ها )بی سازی داده نرما 

  )تشکیل ماتریس موزون )وزین 

  )محاسبۀ شاخ  مثبت )سودمند( و منفی )غیرسودمند 

  محاسبۀ اهمیت و مزیت نسبی 

 بندی. محاسبۀ مطلوبیت نسبی و رتبه 

وتحلیلتجزیه

و هعا   کعاربری هوشعمندانۀ  هخعاب  بنعدی انعواع بعازآفرینی و ان    بنعدی و اولویعت   هد  پژوهش رتبه

( c1-c8) ۀهشعهگان هعای   شهر سمنان بر اسا  شعاخ   ۀگان توسعه در مناطق سه محرّکهای  پروژه

تععدیل قیمعت   ، اقهصعادی هعای   جاذب سرمایه، پیوندی ساخهار هم، تسهیل دسهرسی، تنوع عملکرد

احیای و  ،اهای سبزو فضها  تقویت پارک، تقویت مشارکت مردمی و مدیریت محلی، زمین و تراکم

 .بودها  راه و باغها  راه پیاده

مسئلهگیریحلماتریستصمیم.2جدول

انواع بازآفرینی
 

تنوع
 

عملکرد
 

ت
فرص

 
آفر
نی

و ی
 

ش
ارز

 
آفر
نی

 ی

همپ
ی

وند
 ی

ساختار
 

اج
ب

ذ
 

سرما
 هی

ها
 ی

صاد
اقت

 ی

تعدیل
یق 

ت
م

زم 
نی

 

و تراکم
 

ت 
تقوی

ت
مشارک

 

مردم
ت 

ی و مدیری

محلی
 

ت 
تقوی

ک
پار

ها 
 و 

ضاها
ف

 ی
سبز

 

اح
اءی

 
پیاده راه ها و 

باغراه
ها 

 

 5 3 11 7 5 4 12 1 یکالبدبازآفرینی 

 0 2 1 0 1 1 0 0 ییفضا ینیبازآفر

 0 3 6 0 1 2 0 0 یاقهصاد ینیبازآفر

 2 1 5 12 2 3 2 1 یاجهماع ینیبازآفر

 0 2 14 62 25 7 19 20 یفرهنگ ینیبازآفر

 21 3 0 0 0 2 3 0 توسعه محرّکینیبازآفر

 ستیزبازآفرینی 

 یطیمح
0 1 1 0 0 0 3 0 

 28 17 37 81 34 20 37 22 مجموع
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میعدانی  مطالععۀ  که مسهخرا از  ،پژوهشهای  پس از تحلیل و انهخاب نوع بازآفرینی و شاخ 

، توسععه بعود   محعرّک گذشعهۀ  اسناد بازآفرینی سمنان و تحقیقات و  و مصاحبه با کارگروه خبرگان

 شد.سازی یا هنجارسازی( تشکیل  مقیا  )بی ها سازی داده ماتریس نرما 

 سازییاهنجارسازی(مقیاس)بيهاسازیدادهنرمال ماتریس.3جدول

C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1  
0/366 0/680 0/713 0/428 0.455 0.890 0.612 0.189 Ej 
0/635 0/031 0/289 0/588 0/55 0.113 0.403 0.824 Dj 
0/189 0/090 0/088 0/171 0/166 0.032 0118 0.240 Wj 

 (کوپراس)وزین()نرمالیزمالگوریتمماتریسموزون .4جدول

C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1  
0.033 0.015 0.034 0.016 0.023 0.066 0.038 0.010 A1 

0 0.010 0.024 0 0.047 0.018 0 0 A2 
0 0.016 0.013 0 0.047 0.033 0 0 A3 

0.015 0.052 0.011 0.034 0.093 0.049 0.071 0.010 A4 
0.141 0.018 0.033 0/0129 0.0119 0.013 0.068 0.216 A5 

0 0.013 0 0 0 0.39 0.094 0 A6 
0 0.019 0 0.061 0 0.018 0.033 0 A7 

 

 در این مرحلعه مطعابق رابطعۀ زیعر عمعل     ، Q بندی هر گزینه برای محاسبۀ ارزش نهایی و رتبه

 :شود می

 

برابر با مقدار جمع جبری معیارهای مثبت برای هر گزینه و مقدار جمعع جبعری     + 𝑗𝑠𝑗𝑠که در آن  

بنعدی انعواع بعازآفرینی و     بنعدی و اولویعت   نهایج رتبه. برای هر گزینه است  𝑗 𝑠-𝑗sjمعیارهای منفی 

شهر سمنان بعر اسعا     ۀگان توسعه در مناطق سه محرّکهای  و پروژهها  کاربریهوشمندانۀ انهخاب 

جعاذب  ، پیونعدی سعاخهار   هعم ، تسعهیل دسهرسعی  ، ( تنعوع عملکعرد  c1-c8)ۀ هشهگانهای  شاخ 

، تقویعت مشعارکت مردمعی و معدیریت محلعی     ، تعدیل قیمت زمین و تراکم، اقهصادیهای  سرمایه

 .آمده است 2در جدو  ها  راه و باغها  راه پیادهاحیای و  ،و فضاهای سبزها  تقویت پارک
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 هاهریکازگزینهSJ+،Sj،1-sjمقادیر)غیرسودمند(؛)سودمند(ومنفيمثبتشاخص.محاسبة5جدول

C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1  
0.132 0.244 0.591 0.468 0.198 0.176 0.495 SJ+ 
1.336 0.187 .516 0.982 1.398 0.377 1.053 Sj 
.789 0.923 2.421 1.208 0.723 0.780 0.955 1-sj 

 (1400 )نگارندگان

نظعر در ایعن    هشعت شعاخ  معد   همۀ مشخ  شد  ،از شناسایی معیارهای مثبت و منفیپس 

در شعهر سعمنان   هعا   یعک از ایعن شعاخ     کعه کمبعود هعر    اما از آنجا. پژوهش مثبت و سازگارند

هعا کعه مقعدار     از آنیعک   آورد هر می وجود گردشگری بهتوسعۀ های  مشکالتی از نظر زیرساخت

هعای   چعه زیرسعاخت   زیعرا هعر   آمدنعد.  منفی بعه حسعاب   ها دارندکمهری در مقایسه با سایر معیار

امعا در  . ی ایجعاد خواهعد شعد   تعر  شعرایط نامناسعب   برای شهر توسعه کمهر باشد محرّکبازآفرینی 

. همعراه خواهعد داشعت    مطلوبیت بیشهری بعه ها  افزایش تعداد شاخ  های دیگر پژوهش شاخ 

چعه   زیعرا هعر  . رود می شمار وسعه معیاری مثبت بهت محرّکتنوع عملکرد در بازآفرینی  معیار، مثالً

 تر است. شهر مطلوبفرسودة برای بافت  تعداد آن بیشهر باشد

کوپراسبندینهایيالگوریتممطلوبیتنسبيورتبه.محاسبة6جدول

 نمره نهایی الگوریتم گزینه بازآفرینی

COPRAS 
Nj(0.0) 

رتبه نهایی 

 الگوریتم

COPRAS 

 محرّککاربری 

 کاربری گردشگری،تفریحی و توریسهی 1 63/98 063/0 توسعه محرّکی نیآفرباز

 یخدمات و یتجار یکاربر 2 23/86 158/0 ی کالبدینیبازآفر

 کاربری مسکونی و میراث تاریخی 3 12/83 244/0 بازآفرینی  اقهصادی

 کاربری مسکونی و معابر 4 28/72 247/0 ییفضا ینیبازآفر

 کاربری آموزشی 5 39/78 289/0 یاجهماع ینیبازآفر

 هنری و مذهبی-کاربری فرهنگی 6 36/70 337/0 یفرهنگ ینیبازآفر

 کاربری فضای سبز و باز شهری و باغات 7 33/70 425/0 یطیمح ستیزبازآفرینی 

 

نخست رتبۀ داد  نشان کوپرا  افزار شده در نرم و ارزیابی تطبیقی انجامها  آمده از یافهه دستهنهایج ب

 تفریحعی و توریسعهی  و  با کاربری هدفمند گردشعگری  محرّکزآفرینی هدفدار دارالمرحمه بازآفرینی با

رقابهی و کالن محیط داخلی و جهعانی خواهعد   عرصۀ المللی شهر در  که باعث ایجاد جایگاه بیناست 
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 تغییر ماهیت بافت فرسوده و ایجاد آمعادگی ذهنعی  و  با قدرت جذب گردشگر داخلی و خارجی شد و

المللی  در سط  بین شهر و جایگاه شهر سمنانسبب مطرح شدن  گردشگریزمینۀ توسعۀ شهروندان در 

، بععد از آن بعه ترتیعب بعازآفرینی کالبعدی     . آفرینی شهری خواهد بعود  آفرینی و ارزش موجد فرصت و

ی و بععازآفرین ،بععازآفرینی فرهنگععی، بععازآفرینی اجهمععاعی، بععازآفرینی فضععایی، بععازآفرینی اقهصععادی

کعه بعه   کردنعد  دوم تا هفهم را کسب های  رتبه هدفمند مخصوص به خودهای  محیطی با کاربری زیست

توسععۀ  اهمیت تغییرات کالبدی جهت پذیرش فرآیند بازآفرینی توسط مردم و به تبع  ةدهند نوعی نشان

 محعرّک  بعازآفرینی  بازآفرینی هدفعدار شعهر سعمنان   های  توان گفت پیشران می. شهر سمنان خواهد بود

ها  تفریحی و توریسهی و بازآفرینی کالبدی است که به دنبا  آنو  توسعه با کاربری هدفمند گردشگری

 .محیطی فعا  خواهد شد و زیست ،فضایی ،فرهنگی، اجهماعی، شهر به لحاظ اقهصادی

 فرسودهوتاریخيهایمحركبربازآفرینيهدفداربافتهاییگذارکاربرتأثیرعوامل.7جدول

 محله کهنه دژ امام ره)محله امام( بافت مرکزی مولفه ها هدفدار محرّککاربری  بازآفرینی هدفدار

 محرّکی نیبازآفر

 توسعه

کاربری گردشگری،تفریحی 

 و توریسهی

 ارزش و ینیآفر فرصت

ی جذب گردشگرنیآفر  
0.712 0.739 0.113 

کاربری گردشگری،تفریحی 

 و توریسهی

 و شهر شدن مطرح

 نیب سط  در هرش گاهیجا
یالملل  

0.358 0.664 0.198 

 یکالبدبازآفرینی 
کاربری مسکونی و میراث 

 تاریخی

و  عملکرد تنوع

 همپیوندی ساخهار
0.165 0.123 0.678 

 کاربری تجاری و خدماتی یاقهصاد ینیبازآفر

 و نیزم متیق لیتعد

 یها هیسرما تراکم جاذب

یاقهصاد  

0.761 
0.366 
 

0.073 
 

یدسهرس لیتسه کاربری مسکونی و معابر ییافض ینیبازآفر  0.731 0.081 0.188 

 اجهماع ینیبازآفر

 0.075 0.174 0.751 امنیت و آموزش کاربری آموزشی

 کاربری آموزشی
فضای جمعی و 

 مشارکت مردمی

0.186 

 
0.691 0.218 

 یفرهنگ ینیبازآفر
هنری و -کاربری فرهنگی
 مذهبی

 یمردم مشارکت تیتقو
یلمح تیریمد و  

0.068 
 

0.733 0.199 

 ستیزبازآفرینی 
 یطیمح

کاربری فضای سبز و باز 
 شهری و باغات

 باغراه و ها راه ادهیپ اءیاح

 و ها پارک تیتقو ها

سبز یفضاها  

0.643 0.194 0.163 
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بعازآفرینی  ، گویعد  می کوپرا  به ما نشان داده و، دهد نهایج تحلیلی الگوریهم نشان می 5جدو  

آفرینعی   آفرینعی و ارزش  فرصت ۀلفؤتفریحی و توریسهی و مو  کاربری گردشگری توسعه با محرّک

بعا   )ره(امامالمللی در محله و خیابان  جایگاه شهر در سط  بینو جذب گردشگر و مطرح شدن شهر 

 ریعزی  برنامعه ی و او  بازآفرینی هدفدار سمنان خواهد بود که نیازمند ععزم جعدّ  رتبۀ  739/0 امهیاز

دوم و سعوم  هعای   رتبهتوسععه،  محرّکدر بازآفرینی دژ  مرکزی و کهنهمحلۀ س از آن پو  است دقیق

بازآفرینی کالبدی با کاربری مسکونی و میعراث تعاریخی و مولفعه تنعوع عملکعرد و      . شناخهه شدند

اولویعت او    678/0با امهیعاز  بافت محله کهنه دژ ،که بر اسا  خروجی پژوهش پیوندی ساخهار هم

رتبه کل نهایی دوم بازآفرینی هدفدار سمنان تعیین شده عنوان به «یکالبد ینیبازآفر»به و می  باشعد  

تععدیل قیمعت زمعین و تعراکم     های  مولفه بازآفرینی اقهصادی با کاربری تجاری و خدماتی و. است

اولویعت   761/0امهیعاز  ، بافت مرکزی با که بر اسا  خروجی پژوهشاقهصادی های  جاذب سرمایه

اولویت دوم در بازآفرینی هدفعدار  اقهصعادی نقعش     0.366با امهیاز (امام محله)ره ماماو  و محله ا

به عنوان رتبه کل نهایی سوم بازآفرینی هدفعدار سعمنان تعیعین    «بازآفرینی اقهصادی»ایفا می کنند و 

بازآفرینی فضایی با کاربری کاربری مسکونی و معابر و مولفه تسهیل دسهرسعی کعه بعر    شده است. 

 188/0اولویت او  و محله کهنه دژ با امهیعاز   731/0خروجی پژوهش بافت مرکزی با امهیاز اسا  

به عنوان رتبعه کعل نهعایی    «ییفضا ینیبازآفرنکنند و می نقش ایفا اولویت دوم در بازآفرینی هدفدار

 بازآفرینی اجهماعی نیعز بعا کعاربری آموزشعی و    . چهارم بازآفرینی هدفدار سمنان تعیین شده است

محلعۀ  و  ره()و اولویعت خیابعان امعام    691/0 فضای جمعی و مشارکت مردمعی بعا امهیعاز   های  مؤلفه

 ینیبعازآفر »به اولویت محالت بافعت مرکعزی کعه    751/0 امنیت و آموزش با امهیازمؤلفۀ دژ و  کهنه

ی در اجهماعهای  مؤلفه تأثیر ةدهند پنجم بازآفرینی هدفدار سمنان خواهد بود و نشانرتبۀ «یاجهماع

بازآفرینی فرهنگی بعا کعاربری   . باشد می دژ کهنهمحلۀ  ها ویژه بر اسا  تحلیل سرزندگی محالت به

تقویت مشارکت مردمعی و معدیریت محلعی کعه بعر اسعا        های  هنری و مذهبی و مولفه-فرهنگی

اولویعت او  و محلعه کهنعه دژ بعا      733/0امهیعاز   خروجی پژوهش محله امام ره)خیابان امام ره( با

 ینیبعازآفر »کننعد و  معی  اولویت دوم در بازافرینی هدفدار فرهنگی سعمنان نقعش ایفعا    199/0امهیاز 

  بازآفرینی زیست. به عنوان رتبه کل نهایی ششم بازآفرینی هدفدار سمنان تعیین شده است«یفرهنگ
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و ا هع  احیعاء پیعاده راه  هعای   محیطی با کاربری فضای سبز و باز شهری و باغات و مذهبی و مولفعه 

امهیعاز   و فضاهای سبز که بر اسا  خروجعی پعژوهش بافعت مرکعزی بعا     ها  تقویت پارکها  باغراه

 فرینی هدفعدار آاولویعت دوم در بعاز   194/0اولویت او  و محله امام ره)محله امام(با امهیاز  643/0

هم بعه عنعوان رتبعه کعل نهعایی هفع       «یطعی مح  یستز ینیبازآفر»کنند و می فرهنگی سمنان نقش ایفا

 . بازآفرینی هدفدار سمنان تعیین شده است

دمطالعهرمومحدودةبندیبازآفرینيدرمحالترتبه.8جدول

 رتبه محله کهنه دژ رتبه امام ره)محله امام( رتبه بافت مرکزی بازآفرینی هدفدار

 توسعه محرّکی نیبازآفر
761/0 2 739/0 1 678/0 3 

751/0 2 733/0 1 218/0 3 

 3 188/0 2 366/0 1 643/0 یکالبد بازآفرینی

 3 113/0 2 174/0 1 186/0 یاقهصاد ینیبازآفر

 3 163/0 2 194/0 1 358/0 ییفضا ینیبازآفر

 یاجهماع ینیبازآفر
731/ 3 691/0 2 199/0 1 

712/0 3 664/0 2 198/0 1 

 1 075/0 2 123/0 3 165/0 یفرهنگ ینیبازآفر

 3 073/0 2 081/0 1 068/0 یطیمح ستیزبازآفرینی 

کوپراساساسالگوریتمبازآفرینيهدفداربرپروژةوطرح،تحلیلنهایيکاربری.9دولج

 اولویت
نوع بازآفرینی 

 هدفدار

 محرّککاربری 

 هدفدار

رتبه نهایی 

 الگوریتم

COPRAS 

 هدفدار محرّکپروزه  هدفدار  محرّکطرح 

1 
ی نیبازآفر
 توسعه محرّک

 یکاربر

 یحی،تفریگردشگر

 یسهیتور و

1 

 طراحی و احداث پیاده راه ها  و

 مرکز محدوده کردن محور ادهیپ

 محله

 طراحی و احداث پیاده راه امام ره

 بازآفرینی گاراژ کالنهر

 بازآفرینی خانه تاریخی عمارت بادگیر

 باز آفرینی کاروانسرای جهانبانی

2 
بازآفرینی 

 یکالبد

 و یمسکون یکاربر

 راثیمکاربری 

 یخیتار

3 

بازسازی خانه های واجد ارزش 

تاریخی و توسعه هدفدار 

 بومگردی
 رییتغ یخیتار یها خانه اءیاح

ه ب یمیقد یها خانه یکاربر

 محله یسرا

 آب انبار ناسار

بازآفرینی هدفدار خانه تاریخی ناظمیان  

 و خانه تاریخی رنجبران
 هکاروانسرای ابریشم گران محور کهن

 دژ

 کاروانسرای جهانبانی
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 .تحلیلنهایيکاربری،طرحوپروژةبازآفرینيهدفداربراساسالگوریتمکوپراس9دولهجادام

 اولویت
نوع بازآفرینی 

 هدفدار

کاربری محرّک 

 هدفدار

رتبه نهایی 

 الگوریتم

COPRAS 

 پروزه محرّک هدفدار طرح محرّک  هدفدار

3 
 ینیبازآفر

 یاقهصاد

کاربری تجاری و 

 خدماتی
5 

 به مهروک یعملکردها لیتبد
 جذب و فعا  یها یکاربر

 دادن رونق یبرا یگذار هیسرما

 توسعه و احداث محله به

مجموعه های تجاری،تیمچه ها 
 ،سراها و و ما  ها

بازسازی مجموعه گردشگری سرای 
 نقش جهان

 بازآفرینی عمارت بادگیر

توسعه و بازآفرینی بازار سمنان و بازار 

 شیخ عالء الدوله
 تیمچه ناسار

4 
 ینیزآفربا

 ییفضا
 و یمسکون یکاربر

 معابر
4 

طرح تراکم های پایین و  

تقویت نظام دسهرسی و حمل و 

 نقل

 دژ هساباط و گذر کهن

بازآفرینی هدفدار خانه تاریخی ترابی 

 محور کهن دژ

5 

 ینیبازآفر

 پروژهی)اجهماع
 محرّک یها

 شامل توسعه

 تیامن آموزش،
 (مشارکت و

 2 کاربری آموزشی

 و یجمع یفضاها تیتقو
 یشهر یفضاها

احداث و توسعه سرای محله و  

 دفاتر تسهیلگری محله

 احداث سرای محله کهنه دژ
 در جمعه مسجد و یسلطان مسجد

 بازار محله

 هیصادقتاریخی  مدرسه

6 
 ینیبازآفر

 یفرهنگ

-یفرهنگ یکاربر

 یمذهب و یهنر
6 

توسعه و تجهیز کاربری  های 

 فرهنگی و مذهبی موجود

 هایکاربری  ردعملک لیتبد
 فعا  های کاربری به خاکسهری

 فرهنگی

توسعه،تجهیز و احداث صحن مقد  
 امامزاده یحیی علیه السالم

 دژ پایین و تکیه نجفی هتکیه کهن

حمام تاریخی ناسار،حمام نجفی،حمام 
 تاریخی قلی

 حمام حضرت

 تیمچه ناسار

7 
بازآفرینی 

 یطیمح ستیز

 سبز یفضا یکاربر

 و یشهر باز و

 اتباغ

7 

تقویت و توسعه باغراه ها و 

تقویت و  توسعه و پیشنهاد 
 کاربری ویالیی

 مسکونی -باغ

تقویت و بازآفرینی هدفدار باغراه های 

میان محله،باغراه نی کیژه و باغراه 
 انجیال

 اسهاله زاوقان

 

و  بعا کعاربری گردشعگری    «توسععه  محعرّک بعازآفرینی  »نهایج تحلیل کوپرا  تحقیق نشان داد 

 و آفرینی جذب گردشگر و مطرح شعدن شعهر   آفرینی و ارزش فرصتمؤلفۀ یحی و توریسهی و تفر

 بعا امهیعاز   )ره(امامدر محله و خیابان  )ره(امامراه  پیاده محرّکپروژة المللی با  جایگاه شهر در سط  بین
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 دقیعق  ریعزی  برنامعه ی و او  بازآفرینی هدفدار سمنان خواهد بود که نیازمند عزم جعدّ رتبۀ  739/0

و هدفدار سمنان  محرّکبازآفرینی در دوم و سوم های  دژ رتبه مرکزی و کهنهمحلۀ پس از آن است.

تنعوع عملکعرد و   مؤلفعۀ  بازآفرینی کالبدی با کاربری مسکونی و میعراث تعاریخی و   . شناخهه شدند

پعروژة   و ،گردی سنهی تاریخی و بومهای  خانهاحیای بازسازی و  محرّکطرح  پیوندی ساخهار و هم

محلعۀ  بافعت   ،که بر اسا  خروجی پژوهش ،دژ هگران محور کهن کاروانسرای ابریشماحیای  محرّک

کعل نهعایی دوم بعازآفرینی    رتبعۀ   «یکالبد ینیبازآفر»و  را دارد اولویت او  678/0 دژ با امهیاز کهنه

تععدیل  هعای   فهمؤل بازآفرینی اقهصادی نیز با کاربری تجاری و خدماتی و.هدفدار سمنان تعیین شد

گردشعگری  مجموععۀ  بازسعازی   محرّکپروژة اقهصادی و های  قیمت زمین و تراکم جاذب سرمایه

 امهیاز بافت مرکزی با که بر اسا  خروجی پژوهش، سرای نقش جهان و بازآفرینی عمارت بادگیر

اقهصعادی   اردر بازآفرینی هدفعد را اولویت دوم  366/0 با امهیاز ره()محلۀ اماماولویت او  و  761/0

 .کل نهایی سوم بازآفرینی هدفدار سمنان تعیین شدرتبۀ به عنوان «یاقهصاد ینیبازآفر»و  دارند

وپیشنهادنتیجه

ارزشمندی است که های  بافت قدیم و مراکز با ارزش تاریخی و فرهنگی شهرهای ایران مملو از بنا

و  زاده )علعی  رونعد  معی  ا  و فرسعودگی رو به زو به علت عدم توجه کافی به این نوع ابنیهمهأسفانه 

 ایجعاد  ای توسعه همانند موجی که در دریاچعه  محرّکهای  پروژهزمینه در این . (10: 1394 مبهوت

مجعاور را نیعز   هعای   سعاکنان بافعت  ، فرسعوده های  عالوه بر ترغیب ساکنان بافت ،تواند می شود می

تواند باعث  می( سمنان)یخی دارالمرحمه فرسوده و تارهای  بازآفرینی بافت. ترغیب به نوسازی کند

. شعود هعا   ی و کیفی شهر و دسهیابی به پویایی و سرزندگی بیشهر این بافتکمّتوسعۀ افزایش سط  

طراحعی و اجعرای   و  جانمعایی  هعا  ایعن بافعت  خالقانعۀ  گذار بر بازآفرینی هدفدار و تأثیراز عوامل 

 گعذار تأثیره و تاریخی شهر سمنان بسیار فرسودهای  سرزندگی بافت که دراست  محرّکهای  پروژه

 تأثیرو سپس ارزیابی  محرّکهای  پروژههوشمندانۀ هد  این پژوهش نیز چگونگی انهخاب  است.

فرسعوده و  های  بر بازآفرینی بافت ها دهی هدفدار آن و جهت محرّکهای  و پروژهها  تعریف کاربری

ایعن پعژوهش توصعیفی و    در روش تحقیعق  . دبعو دژ  کهنهمحلۀ و  )ره(امامخیابان و  تاریخی مرکزی

هعای   و پعروژه ها  کاربریو  بندی نوع بازآفرینی بندی و اولویت و به منظور رتبهبود میدانی ع  تحلیلی



 CCDS...453وکوپراسیتمالگوریقهایمحرّکتوسعهباتلفپروژهیکردارباروهدفدینیبازآفر

 CCDSدهی به معیارها از روش  از مد  کوپرا  و جهت وزن توسعه در بازآفرینی محالت محرّک

و  توسععه بعا کعاربری گردشعگری     محعرّک ینی بعازآفر داد  نهایج تحلیل کوپرا  نشان. اسهفاده شد

و آفرینی جذب گردشگر و مطرح شعدن شعهر    آفرینی و ارزش فرصتمؤلفۀ تفریحی و توریسهی و 

 بعا امهیعاز   )ره(امامدر محله و خیابان  )ره(امامراه  پیاده محرّکپروژة المللی با  جایگاه شهر در سط  بین

پس  نیاز دارد. دقیق ریزی برنامهی و عزم جدّبه که  استاو  بازآفرینی هدفدار سمنان رتبۀ  739/0

و هدفعدار سعمنان شعناخهه     محعرّک دوم و سعوم بعازآفرینی   های  دژ رتبه مرکزی و کهنهمحلۀ از آن 

پیونعدی   تنوع عملکرد و هعم مؤلفۀ بازآفرینی کالبدی با کاربری مسکونی و میراث تاریخی و . شدند

پعروژة  گعردی و   سنهی تاریخی و بعوم های  خانهاحیای بازسازی و و  توسعه محرّکطرح  ساخهار و

محلعۀ  که بر اسا  خروجی پعژوهش بافعت    ،دژ هگران محور کهن کاروانسرای ابریشماحیای  محرّک

کل نهایی دوم بعازآفرینی هدفعدار سعمنان تعیعین     رتبۀ  را دارد، اولویت او  678/0 دژ با امهیاز کهنه

تعدیل قیمت زمعین و تعراکم   های  مؤلفه جاری و خدماتی وبازآفرینی اقهصادی نیز با کاربری ت. شد

گردشگری سعرای نقعش جهعان و    مجموعۀ بازسازی  محرّکپروژة اقهصادی و های  جاذب سرمایه

اولویعت او    761/0 امهیاز بافت مرکزی با که بر اسا  خروجی پژوهش، بازآفرینی عمارت بادگیر

کعل نهعایی    ۀرتب دارد،اقهصادی  در بازآفرینی هدفدارا راولویت دوم  366/0 با امهیاز ره()محلۀ امامو 

 محالت سنهی دارالمرحمعه احیای های  یکی از بههرین راه. ینی هدفدار سمنان تعیین شدسوم بازآفر

حعس زنعدگی و   و  وجعوش  توسعه در جهت بازگرداندن جنعب  محرّکبازآفرینی مبهنی بر رویکرد 

گرفهه  در پژوهش صورت. است ر تاریخی و باارزشسرتاسهای  شوق و اشهیاق دوباره به این بافت

 سعو بعا   هعم گرفهعه   بر اسا  اقدامات صعورت ساکنان نیازها و رضایت میزان اهمیت موضوعات و 

توسععۀ  هعای   محرّکاسا  اهدا   معیارهای مخهلف بر. شدگیری  توسعه اندازه محرّکهای  پروژه

نان از میان معیارهای معد نظعر بعه بععد     ساک. و مورد پرسش قرار گرفت شد بازآفرینی شهری تبیین

اغلعب   و دادنعد نشعان   تمایعل بیشعهری   بعازآفرینی شعهری  توسععۀ  های  محرّکفرهنگی  ع اجهماعی

را  ،انعد  که از محالت قدیمی شهر سمنان، )ره(امامو خیابان  )ره(اماممحلۀ تعامالت اجهماعی در مرکز 

به امام)ره(و خیابان امام)ره( رسد که محله می در حقیقت این طور به نظر. کردند می بااهمیت قلمداد

اجهمعاعی  های  سابقه فعالیتوجود در آن و بیشهر های فرهنگی و اجهماعی  دلیل قرارگیری کاربری
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و هعا   تعلقات عاطفی بعه خانعه و همسعایگان و هیئعت    ، به دلیل یکدسهی ساکنان آنآن و و مردمی 

فرهنگی بیشهری نسبت به سایر محالت شهر  ودغدغه اجهماعی ، محلهسط  اجهماعات انسانی در 

فرهنگعی   ع که نگاه اجهمعاعی  بازآفرینی ای توسعههای  محرّکبه همین دلیل و  هسهنددارا سمنان را 

. دارنعد امکان موفقیت بیشعهری   بازآفرینی هدفدار ابعاد دیگر به تر دارند نسبت تر و برجسهه منعطف

را ساکنان کالبدی و خدمات شهری در محله نیازهای  ع فضاییهای  این در صورتی است که ساخهار

 است، امنیت در محلهتأمین امکانات و تسهیالت الزم برای  فقدان ها یکی از آن کند که نمی برآورده

ین منظور ایجاد فضاهای امعن  دب شد.فرهنگی ارزیابی  ع در سنجش بعد اجهماعیمهأخر که اولویت 

، بهبعود تسعهیالت روشعنایی در شعب    ، شده در مرکعز محلعه   پارکنقلیۀ وسایل  برایشده  و تعریف

توانعد موجعب تقویعت بعیش از پعیش       می ... و ،ترغیب ساکنان به سپری کردن وقت خود در محله

توسعه با  محرّکبازآفرینی  اما نهایج تحلیلی الگوریهم کوپرا  نشان داد. شودمحله  و آرامش امنیت

آفرینی جذب گردشگر و  آفرینی و ارزش فرصتلفۀ مؤتفریحی و توریسهی و و  کاربری گردشگری

رتبعۀ   739/0 با امهیاز )ره(امامالمللی در محله و خیابان  جایگاه شهر در سط  بینو مطرح شدن شهر 

و پعس از  است  دقیق ریزی برنامهی و او  بازآفرینی هدفدار سمنان خواهد بود که نیازمند عزم جدّ

بعازآفرینی  . وم و سوم بازآفرینی هدفدار سمنان شناخهه شدنددهای  دژ رتبه مرکزی و کهنهمحلۀ آن 

کعه بعر    ،پیونعدی سعاخهار   تنوع عملکرد و هممؤلفۀ کالبدی با کاربری مسکونی و میراث تاریخی و 

کعل نهعایی   رتبعۀ   دارد، اولویت او  را با 678/0 دژ امهیاز کهنهمحلۀ اسا  خروجی پژوهش بافت 

 بعازآفرینی اقهصعادی بعا کعاربری تجعاری و خعدماتی و      . ن شعد دوم بازآفرینی هدفدار سمنان تعیی

که بر اسا  خروجی پعژوهش   ،اقهصادیهای  تعدیل قیمت زمین و تراکم جاذب سرمایههای  مؤلفه

در را اولویعت دوم   366/0 بعا امهیعاز   ره()محلعۀ امعام  اولویعت او  و   761/0 امهیعاز  بافت مرکزی بعا 

بازآفرینی . کل نهایی سوم بازآفرینی هدفدار سمنان تعیین شدرتبۀ  دارد،اقهصادی  بازآفرینی هدفدار

که بر اسا  خروجی پژوهش بافعت   ،تسهیل دسهرسیمؤلفۀ فضایی با کاربری مسکونی و معابر و 

در بعازآفرینی  را اولویعت دوم   188/0 دژ با امهیعاز  کهنهمحلۀ اولویت او  و  731/0 مرکزی با امهیاز

بازآفرینی اجهماعی نیعز بعا   . هارم بازآفرینی هدفدار سمنان تعیین شدکل نهایی چرتبۀ  دارد، هدفدار

و اولویعت خیابعان    691/0 فضای جمعی و مشارکت مردمی با امهیعاز های  مؤلفهکاربری آموزشی و 



 CCDS...455وکوپراسیتمالگوریقهایمحرّکتوسعهباتلفپروژهیکردارباروهدفدینیبازآفر

اولویت محعالت بافعت مرکعزی     اب 751/0 امنیت و آموزش با امهیازمؤلفۀ دژ و  کهنه ۀو محل )ره(امام

 تعأثیر  ةدهنعد  پعنجم بعازآفرینی هدفعدار سعمنان خواهعد بعود و نشعان       رتبۀ «یاجهماع ینیبازآفر»که

. باشعد  معی  دژ کهنعه محلعۀ   هعا  ویژه بعر اسعا  تحلیعل    اجهماعی در سرزندگی محالت بههای  مؤلفه

تقویعت مشعارکت مردمعی و    هعای   مؤلفعه هنری و مذهبی و  ع بازآفرینی فرهنگی با کاربری فرهنگی

محلعۀ  اولویعت او  و   733/0امهیعاز   با ره()محلۀ امامپژوهش که بر اسا  خروجی  ،مدیریت محلی

کعل نهعایی   رتبعۀ   دارد،هدفدار فرهنگی سمنان بازآفرینی در را اولویت دوم  199/0دژ با امهیاز  کهنه

محیطی با کعاربری فضعای سعبز و بعاز      بازآفرینی زیست. ششم بازآفرینی هدفدار سمنان تعیین شد

و فضعاهای  هعا   تقویت پعارک  و ها راه و باغها  راه پیادههای احیای  مؤلفهشهری و باغات و مذهبی و 

بعا   ره()محلعۀ امعام  اولویعت او  و   643/0امهیاز  که بر اسا  خروجی پژوهش بافت مرکزی با ،سبز

کعل نهعایی هفعهم    رتبعۀ   دارد،فرهنگعی سعمنان    هدفعدار بازآفرینی در را اولویت دوم  194/0امهیاز 

 .عیین شدرینی هدفدار سمنان تبازآف

 یعق از طرهعا   بافعت  یعن تعر کعردن ا   و سعرزنده  ینیپژوهش به منظور بازآفر یکل یجبر اسا  نها

 :شود میارائه  یشنهادپ چند یشهر ۀتوسع محرّکهای  و پروژهها  طرح

مقاوم  یۀابنبا  یگزینیقابل مرمت و جا یرغ یبناها یبو تخر یرباهای  ینمناسب از زم ةاسهفاد. 1

  و کارآمد

  مناطق یندر ا یت بردن سط  امنباال. 2

  مناطق ینا یفیتسط  ک یارتقابه منظور  یو فرهنگ یخیمرمت مراکز تار .3

  ها بافت ینشدن ا یرمناسب و نفوذپذ یمعابر به منظور دسهرس ۀشبکاصالح . 4

 یدر بناهعا که  انیساکنبه  یبه منظور مرمت و نوساز یالتمناسب و دادن تسه یطشرا یجادا .5

  کنند می یه زندگفرسود

  ها بافت ینا ینیبازآفرهای  مشارکت در طرح یبرا یقیضوابط تشو ۀارائ. 6

تواننعد عامعل    می کهها  بافت یننفوذ در ا ینفع و ذ یو نقش افراد ذها  یدر نظر گرفهن کاربر .7

 .توسعه باشند محرّک



456  1400زمستانوپاییز،2،شمارة13آمایشسرزمین،دورة

منابع
بافعت از   یبا هد  رونق و سعرزندگ  یخیدر بافت تار یطراح» .(1394) یسارا جامع ین زر، نازن بالش

هعای   پژوهش یالملل ینکنفرانس ب، «یراز(ش یاهس سنگ ۀ: محلیمورد ۀنمون) ینیو بازآفر یااح یدگاهد

 .یلیاا یهختپا ازانپرد یدها یرانتهران، شرکت مدی، و شهرساز یدر عمران، معمار یننو

در سعاخهار   یشعهر  ۀتوسعع  یها حرّکم یابیارز» .(1396) یمراد یمهد ی فاطمه زارع  طاهریزادی، پر

ص   (،15) 4 ،یمطالعات ساخهار و کارکرد شهر ،«شهر قم( یخی)مورد مطالعه: بافت تار یخیتار

 .31ع  7

مراکعز   ینیبعازآفر  یرامعون پ یلیتحل. »(1391) یمثنو محمدرضا  محمدرضا پورجعفر  فرخندهی، جوهر

 .35ع  23 ، ص (42 و 41) 3، هفت شهر ،«یشهر

 یفیعت ک یو ارتقعا  ینیتوسععه در بعازآفر   محرّکهای  نقش پروژه» .(1394)ی عالی یعل  پگاه چالشگر،

 یالمللع  ینکنفعرانس بع   ین، دومع («آبعاد کرمانشعاه   یضفع  ۀ: محلع یمعورد  ۀمطالع)های فرسوده  بافت

 پار . یشهما ارپند ۀسسؤاسهانبو ، م ع یهترکی، و تکنولوژ یدر علوم، مهندس ینهای نو یکردرو

منعوچهر   مهعرجم:  ،سعاخت  هعای انسعان   یطها در محع  ت و مکانمحال ینشآفر .(1384) یویدمن، د چپ

 .انهشارات دانشگاه تهرانیادی، تهران، و شهرزاد فر یبیانطب

هعای   بافعت  یعداری تحقعق پا  یمعد  مفهعوم   ینتعدو »(. 1396زاده ) سلطان ینحس  زاده، مهرنوش حسن

 .70ع  57ص   (،56) 14، باغ نظر ،«نییبازآفر یزیر برنامه یراهبرد یکردبا رو یخیتار

هعای   بافعت  ینیدر بعازآفر  یجمعع  ةنقش خاطر»(. 1392باز ) علم ةفاطمه سهودی  کومله، مصطف ینیحس

 18، یو شهرسعاز  یمعمار ع یباز یهنرها ،«یجاناله یخیتار یۀراهکار در خصوص ناح ۀ: ارائیشهر

 .79 ع 70ص   (،4)

کنفعرانس  ، «یدر مراکعز شعهر   یزنعدگ  یفیعت و ک ینیبازآفر» .(1394)یری نص یلاسماع یرا سمی، دوسه

 ۀسسع ؤمتهران، یدار، پا یستز یطو مح یو شهرساز یعمران، معمار یدر مهندس یقاتتحق ۀنیاسال

 .یراو یهختپرداز پا یدها یرانمد

 ،«یعت بر مفهوم هو یدبا تأک یشک یرةجزسازى سواحل جنوبى  باززنده»(. 1397) یامکرامشه، س ییرجا

 .84ع  77 ص  (،4) 12، شهر یتهو

 ۀمحلع مکعان در مرکعز    یسعرزندگ  یالگوهعا  یجوو جست» .(1397پور ) منصور خواجه  ینبز، ئوفیر
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 ۀمقالع یعز،  تبری، شعهر  یو طراح یعمران، معمار یالملل ینکنفرانس ب ینسوم، «یرانیشهر ا یخیتار

ع  یعز تبر یدانشعگاه هنعر اسعالم    یبعا همکعار   یععاد دانشگاه مع  کنفرانس ئمیدا یرخانۀدبشده به  ارائه

 دانشگاه شهرکرد. ع یخوارزم نشگاهدا

بعا نگعرش    یسعنه  یساخهار محلعه هعا   یینحو فضا یبررس(. 1396) سجادزاده حسن  گل، سجاد یزلف

 (،4) 28، یطعی ریعزی مح  و برنامعه  یاجغرافشهر همدان( ی: محله حاجیتوسعه )نمونه مورد محرّک

 .70ع  53 ص 

هعای   ینقعش کعاربر   یعل تحل»(. 1396) یمبعارک  یدام لو  یگب خان یسار یصالح یدوح  سرور، هوشنگ

پعارک   اهلل ی: مجهمعع تجعار  یمعورد  ۀمطالعع )ی شهر یدجد یفضاها یجادو ا یدر سرزندگ یتجار

 .42ع  1 ص  ،29، یشهر یشناس های بوم پژوهش ،(«یزتبر

به  یلاردب ةیدبازار سرپوش سنجش»(. 1396) یافضل زهرا ی صالح یدوح ی کاشان یرام  سرور، هوشنگ

(، 30) 8، یریزی شعهر  پژوهش و برنامه ،«یشهر یفضا یسرزندگهای  لفهؤماز  یلحاظ برخوردار

 .64ع  51ص  

، «یرجنعد شهر ب یخیبافت تار یساخهار کالبد ینیبازآفر» .(1396خواسهار ) یهراض یدهس  حجتیخی، ش

 ئمعی دا یرخانعۀ دبیراز، شع یعران،  ا خییو تعار  یاسعالم  یو شهرسعاز  یهای معمار کنفرانس پژوهش

 کنفرانس.

 یبررسع » .(1394)ی آباد یعل یرزاییفاطمه م  یآران ییمحدثه قبا  یخواسهیزد یعل  یبرزفری، ارفع یقصد

: یشعهر  یخیهعای فرسعوده و تعار    بافعت  یملع  یشهما، «یو گردشگر یشهر ةبافت فرسود ۀرابط

 ها و راهکارها، کاشان، دانشگاه کاشان. چالش

برنامه ریزی محله محور و بازآفرینی پایدار بافت های فرسوده شعهری   ی پور،مسعود و همکاران،صفای

.  7. دوره   1396بهعار   با تاکید بر سرمایه اجهماعی )نمونه موردی: محلعه جعوالن شعهر همعدان(    

 . 149تا صفحه  135از صفحه  ; 23شماره  

 ینیبعازآفر  یکعرد رو یعل و تحل یبررسع » (.1395) یعان طالچ یمرتضع   یعیعان رف یمجهبع   یممعر ی، صوف

 ینهعای نعو   یافهعه  یکنفعرانس ملع  ، «یشعهر  ۀتوسعع  محرّک یکردهایانواع رو یانمحور از م فرهنگ

 دائمعی  یرخانعۀ دبتهعران،  یعران،  ا یسعت ز یطو مح یشهرساز ،یعمران، معمار یو آموزش یپژوهش

واحعد   ،انشعگاه آزاد د یمهندسع  یفنع  ةدانشعکد علم و صنعت پار ،  یشاناندیاشرکت پو،  یشهما
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 تهران شرق.

 یبافعت مرکعز   ینیتوسعه در بعازآفر  محرّکهای  نقش پروژه»(. 1396) بهرا بهاره  یمحمدمهدیزی، عز

 (،4) 22 ،یو شهرسعاز  یمعمعار  عیباع ز یهنرها ،(«یزدشهر  یخیبافت تار: یمطالعات ۀنمون)شهرها 

 .16ع  5 ص 

و  یاقشعار اجهمعاع   یگزینیجا یکرددر تقابل دو رو ینیربازآف»(. 1398) یادیبن ناصر  یباز یدهسیلی، عق

 .92 ع 81ص   (،2) 13، شهر یتهو ،«(یلاوچدکان اردب ۀمحل: یمورد ۀمطالع) انساکن یماندگار

هنعر   ،«آن یحفظ منظر بوم یتشهر فا  با اولو یخیبافت تار ینیبازآفر»(. 1397سادات ) یرهن ،ییعال
 .36ع  31 ص  (،20) 6 ،و تمدن شرق

 در یخیهای فرسوده و تعار  بافت ینیضرورت بازآفر» .(1394محمدرضا مبهوت )  ینقناد، نازن ةزاد یلع

تهعران،  ی، شعهر  ۀتوسعع و  یعمران، معمعار  یالملل ینب ةکنگر ینسوم، «یاپو یشهر یجهت فضاها

 یدشه اهدانشگی، شهر ۀتوسعو  یعمران، معمار یالملل ینب ةکنگر یدائم یرخانۀدبشده به  ارائه ۀمقال

 .یبهشه

هعای بعا ارزش    بافعت  ینیبازآفر یابیارز»(. 1398)یقی ذاکرحق یانوشک یف شر مطو   نژاد، احمد یعل

 یمل یشهما ین، سوم(«قم ۀکهنبازار  ۀمحل: یمورد ۀنمون)توسعه  محرّک یکردرو یبر مبنا یخیتار

های  یشمرکز هما، رانتهایران،  یو شهرساز یدر علوم معمار یدارپا ۀبه توسع یابیدسه یراهکارها

 .یدارپا ۀتوسعبه  یابیدسه یمرکز راهکارهایران، ا یدارپا ۀتوسع

 یبعرا  یسعاز  مکعان  یقرن شعهر  یبرا یشهر یطراح(. 1393) یکسوند یلهمگ یورال  یویدبراون، د لنس
 .انهشارات دانشگاه تهران ،تهران ،ینیبحر ینحس ید: سمهرجم، مردم

 محرّکهای  تجارب پردازه یقیتطب یسۀمقا»(. 1397) یحیذب ینحس یعه ش یلاسماع  محمدرضای، هاشم

(، 60) 4415، ینسعرزم  یعایی جغراف ،«منهخب جهان یدر شهرها یشهر ینیبازآفر یکردتوسعه با رو

 .44ع  29ص  
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