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 چکیده
هنای  اعالیتتغییر ماهیت توسعه اقتصادی در این قرن، سبب شده است که در بطنن اقتصناد اراعنیعت ، 

تندری  بشن   شد دارای اثرات جنابب  بنر بالیندگ  اقتصنادی ه،نتید، به ارهیگ  که در گذشته ارض م 
ای که بازآاریی  بر مبیای ارهیگ، بنه  گوبه ابد؛ به ریزی شهری و بازآاریی  ایفا کرده پرربگ  در ادبیات بربامه

این درحنال  اسنت . ی دبیا تبدیل شده استترین رویکردهای بازآاریی  در ب،یاری از شهرها یک  از رای 
های ایران، رویکنرد بنازآاریی  هینوز تاندتا  بنر مبینای  که با گذشت چید دهه از تجربه بازآاریی  در شهر

برداری از این مینابع  مرمت و بازسازی کالبدی میاطق ارسوده قرار دارد و با وجود میابع غی  ارهیگ ، بهره
اما . گذاران شهری قرار گراته است ریزان و سیاست ی ، کاتر مورد توجه بربامهتیوان بیروی محرک بازآاری به
محور چی،نت و چنه  واقع ارهینگ دارای چنه بش ن  در بنازآاریی  شنهری اسنتف بنازآاریی  ارهینگ به

هنای  پنی  روی اینن بنو   پذیری آن کدامیدف چه چال  های تحشق ها و شاخص های  داردف مدل ویژگ 
اردف جایگاه رویکرد بهادی در این بو  بازآاریی  چی،تف این مشاله که از حیث هند،، از بازآاریی  قرار د

هنای پاینه اسنت، در پن  آن اسنت کنه بنا   بر مطالعنه داده بو  بییادین و برح،ب رویکرد توعیف  و مبتی 
پنردازد؛ محور ب های یادشده به تبیین و ب،ط ادبیات بظری رویکرد بنازآاریی  ارهینگ گوی  به پرس  پاسخ

بیندی  در جاع. های موانق اینن رویکنرد در شنهرهای اینران، رهگ نا باشند پذیری تجربه شاید در تحشق
بگر داب،نت کنه بنا تکینه بنر مینابع  مابیند  توان این رویکرد را رویکردی امروزی و یکپارچه مباحث، م 

 .کید تاریخ، اضاها، و بیروهای بوآور، اقدام به توسعه و بازآاریی  شهرها م 
 بازآاریی ، ارهیگ، تولید، مصر،، رویداد:ها کلیدواژه

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 

 .ایران زاهدان، بلوچ،تان، و سی،تان داب گاه محیط ، ریزی بربامه و جغراایا داب کده شهری، ریزی بربامه و جغراایا دکتری داب جوی . 
  

  .ایران زاهدان، بلوچ،تان، و سی،تان داب گاه محیط ، ریزی بربامه و جغراایا داب کده شهری، ریزی بربامه و جغراایا استادیار . 
  

  (.م،ئول بوی،یده) ایران رشت، گیالن، داب گاه اب،اب ، تلوم و ادبیات داب کده روستای ، ریزی بربامه و جغراایا داب یار . 
  

 .ایران شیراز، شیراز، داب گاه اجتاات  تلوم و مدیریت اقتصاد، داب کده اقتصاد، استادیار . 
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 مقدمه
سنرتت  شهرها به. اجتاات  اب،ان و ت،لط الگوی زبدگ  شهری بودقرن بی،تم، دوره دگرگوب  زبدگ  

رشد کردبد و تارکز جاعیت هاراه با م کالت گوباگون، زبدگ  اردی و اجتاات  اب،ان را با چنال  
آمنده آن  رو وجود تلوم  که بتوابید پدیده شهر و م،ائل و م نکالت پی  رو کرد؛ ازاین ای روبه تاده

 (.2 ،  1931 ایرابدوست، )گیر مطالعه و بررس  کیید، ضرورت یاات را در شکل  جامع و ارا
کیینده  شهر و اب،ان الزم و ملزوم و کامل. ریزی شهری، تلم ارتباط اب،ان با محیط است بربامه

هرچید در م،یر تاریخ و جغراایای شهری، رابطۀ اب،ان با شهر دچار تحول شده و . یکدیگر ه،تید
، امنا هانین ویژگن  و تحنوالت آن، رویکنرد اسنت شده ،گوباگونشهر های تعامل اب،ان با ب،بت

ها  کییند و اب،نان ها را تربینت م  شهرها اب،ان. کید ای به شهر و بیز اب،ان را ضروری م  رشته میان
ارتبناط اب،نان و محنیط شنهری در ابعناد م تلن  (. 119 ، 1932 ریاضن ، )سنازبد  شهرها را م 

ترتیب است  این به. یابد محیط ، ارهیگ ، و کالبدی تبلور م  ،تسیاس ، اجتاات ، اقتصادی، زی
دابیم که با استفاده از تلوم مرتبط و ایجاد پیوبد میان  ای م  رشته ریزی شهری را تلا  بین که بربامه

در ایننن تلننم، هاننواره . کینند ای میطشنن  بننین اب،ننان شننهری و محننیط  برقننرار م  هننا، رابطننه آن
هنای  کنه بنه تانام  که در حل معضالت شهری رهگ ا ه،نتید؛ رهیاات های  وجود داربد رهیاات

 .کیید بررس  م ها را  ابعاد ارتباط اب،ان با محیط  اهایت داده و آن
های بازآاریی  شنهری کنه بنا هند، سنامابده   های گذشته، ب،یاری از رهیاات در طول سال

بعندی و اغلنب  دلیل بگرش تک ابد، به تهریزان در ایران قرار گرا میاطق ارسوده، مورداستفاده بربامه
رو شنده و در ب،نیاری  توجه  به سایر ساختارهای اب،ناب ، بنا شک،نت روبنه عراا  کالبدی و کم

ابد؛ با توجه به این شنرایط، در مشالنه حاضنر  ارسودگ  بی تر میاطق را بیز اراهم کرده  موارد، زمییه
پذیری این رهیاانت، اسنتفاده  مهم در تحشق اعل. ایم محور برآمده درعدد معرا  رهیاات ارهیگ

اینن . ها با یکدیگر در راسنتای بنازآاریی  میناطق ارسنوده اسنت از تلوم مرتبط و پیوبد درست آن
کید بر استفاده از ظرایت های ارهیگ  و سرمایه اجتاات  برای م ارکت مردم ، وارد  رهیاات با تأ

گیرد تنا بنا  کار م  وان یک تامل رشد اقتصادی بهتی شود و ارهیگ را به شیاس  م  وادی تلم جامعه
ترتیب وارد  این حرکت درآورد و بنه ب،ط عیایع ارهیگ ، چرخه اقتصادی در میطشۀ دچار اات را بنه

گینرد تنا بنا  رهیاات یادشده، از تلوم تاریخ، ادبینات، و هینر بهنره م . شود ترعه تلم اقتصاد م 
دربهاینت مواشینت در . ای هوینت میطشنه بیفزایندشیاخت سیت، میراث و مفاخر تاری   بنه غین

گذاری و اجرای  آن است؛ بیابراین،  سازی این الگوی بازآاریی ، بیازمید تشویت ب،تر سیاست ه پیاد
 .محور است پذیری رهیاات بازآاریی  ارهیگ تلم مدیریت شهری دارای بش   کلیدی در تحشق
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تیوان یک واژه تام که مفاهیم دیگری مابید  به «بازآاریی  شهری»ریزی،  در ادبیات اخیر بربامه
رود  کار من  گینرد، بنه ب    شهری را دربنر م  به،ازی، بوسازی، بازسازی، توابایدسازی و روان

بش  اعل  بازآاریی  شهری، ک   بیروها و توامل  است که اات شنهری را  (.13 ، 1939 بحریی ، )
  مثبت و پایداری است که به بهبود م،تار و کیفن  حینات وجود آورده و پس از آن در پ  ات اذ واکی به

 (.11-93 ، 2222 ،  رابرتز و اسکایز)شود  شهری میجر م 
تیوان محنور ینا بینروی محنرک  بازآاریی  در طول دوره تکامل خود از ابزارهنای م تلفن  بنه

ی را برای کناه  های زیاد ترتیب، با ارائه رویکردهای گوباگون، ارعت این استفاده کرده است و به
کید بنر هرینک از اینن رویکردهنا، بنه. اات شهری اراروی خود قرار داده است میظور  ابت اب و تأ

برداری هرچه بهتر از امکابات بالشوه موجود با توجه به شنرایط اقتصنادی و اجتانات  حناکم،  بهره
در  بگر و یکپارچهتیوان رویکردی امروزی  بهمحور  میان، رویکرد ارهیگ دراین. عورت گراته است

از بظننر ب،ننیاری از پژوه ننگران، در قننرن . ب،ننیاری از شننهرهای بننزر  دبیننا مطننر  شننده اسننت
 .ترین محرک بازآاریی  تال کید تیوان اعل  توابد به یکم، ارهیگ م  و بی،ت

بیی ، باتث شده است که شنهرها  پی  های امروزی با سی،تم اقتصادی غیرقابل رویاروی  شهر
ا نار . بر میابع داخل  خود تکیه کیید؛ میابع  مابید تاریخ، اضناها، و بینروی خنال پی   از بی 

وجود آمد و هاچینین بیناز  دلیل تغییر ساختار اقتصادی به شدن و به تبع آن، م کالت  که به جهاب 
میظور تانایز هوینت و  های ارهیگ  خود بنه به ایجاد هویت جدید، شهرها را واداشت که از دارای 

رویکردهنای گذشنته در (. 13  ، 2212 ،  ریچارد و پنالار)ازآاریی  باات شهری استفاده کیید بیز ب
ها است، دارای ایرادهای  ه،نتید،  ها مرمت و بازسازی کالبدی باات بازآاریی  که تادتا  مبیای آن

و  بدرت تواب،ته است م نکالت منرتبط بنا اانت تیهای ، به زیرا بازسازی کالبدی میاطق ارسوده به
در پنروژه . تر از آن، بیازهای ساکیان و اانراد اشینر میطشنه را حنل کیند ارسودگ  این میاطق و مهم

ها و سنرمایه اجتانات  کنه در  شنوبد و شنبکه بازسازی، معاوال  ساکیان محلن  بادینده گراتنه م 
گ روبد؛ دربتیجه بعضن  از مت صصنان، بنر ارهین ابد، از بین م  زماب  طوالب  ابباشته شده مدت

ای برای حفظ و استحکام باات اجتاات  میطشنه، بهبنود کیفینت زبندگ ، و اانزای   مثابه وسیله به
کیند داربند  مهارت هاچینین، تغیینر ماهینت توسنعه و رشند (. 2221 ،  سنزتو)های سناکیان، تأ

هنای ارهیگن  کنه در  اقتصادی در این قرن سبب شده است که در بطن اقتصاد اراعیعت ، اعالیت
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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تنری از سنوی  شد دارای اثرات جابب  بر بالیدگ  اقتصادی ه،نتید، جایگناه مهم م  گذشته ارض
ریزی شنهری و  تدری  بش  پرربگ  در ادبیات بربامه ریزان ک،ب کرده و به گذاران و بربامه سیاست

این مشاله سع  دارد بنا تبینین و ارائنۀ چنارچوب مفهنوم ، بنه شنفا، کنردن . بازآاریی  ایفا کیید
پذیری اینن رویکنرد بپنردازد؛ بینابراین در اراییند پنژوه  بنه اینن  الیات  و تحشقهای ت شاخص

ها پاسخ داده خواهد شد که ارهیگ چه بش   در بازآاریی  شهری داردف رویکرد بنازآاریی   پرس 
هنای  پذیری آن کدامیدف در این راسنتا بنا مطالعنه پژوه  های تحشق محور چی،ت و مدل ارهیگ

محور در برخن  شنهرهای دبینا،  سنازی رویکنرد ارهینگ هنای منرتبط بنا پیاده شده و تجربه ابجام
 .تفصیل بررس  خواهیم کرد پذیری این رویکرد را به های تحشق شاخص

 
 روش پژوهش. 1

مشاله حاضر درعدد تبیین و ارائه الگوی  بوین برای سامابده  میاطق ارسوده است تا با پر کنردن 
بنا . های کاربردی و پیاای   هاوار شنود ه، م،یر ابجام پژوه خالء بظری و معرات  در این زمیی

شده در اینن پنژوه  از حینث هند،، از بنو  بیینادین و از  کارگراته توجه به این موضو ، روش به
ابد و بنا  آوری شنده های موردبیاز بنا روش اسنیادی جانع داده. لحاظ روش، از بو  توعیف  است

 .ابد پذیری رهیاات، است راج گردیده های تحشق مؤلفهها،  ابجام تحلیل محتوای کیف  داده

 های تحقیق یافته. 2
 نقش فرهنگ در بازآفرینی شهری. 1-2

باپنذیری بنرای جنذب  شدن، شهرها را در رقابت پایان زدای  و جهاب  گرای  به عیعت 13۹2از دهه 
ینن رقابنت، شنهرها ینک در ا. قرار داده است... کار، و و دهیدگان، عاحبان ک،ب گردشگران، مالیات

سنال گذشنته،  ۰2ای کنه در طنول  گوبنه ابد؛ به های شهری پذیراته مدل برم را برای توسعه زیرساخت
ریزی شنهری و بنه تبنع آن، بنازآاریی  شنهری  گرا در ادبیات بربامه ریزی ارهیگ تدری  بوت  بربامه به
هناگز در مشالنه خنود بنا تینوان رابنرت (. 2 ، 2212 ،  راساوسنن و هاکناران)وجود آمنده اسنت  به
ارزیناب  منن در ب ،نتین برداشنت اینن اسنت کنه »: دارد اظهنار من « سازد ارهیگ، جوامع را م »

اجتااتات بایند سنرزبده . های بازآاریی  بدون دربظر گراتن بعد ارهیگ ، کارساز ب واهید بود بربامه
 (. 1۹ ، 2219 ،  الکس)« کار گیربد را به ها بیاز به امید داربد و باید روحیه بوآورابه خود باشید، آن

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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قول بیز م  ص است، اجتااتات در رابطه با ارایید و تأثیرهنای بنازآاریی ،  گوبه که در این بشل هاان
که ب   اتظم پروژه از بیرون از اجتانا  هندایت  ویژه زماب  تعبیر دیگر، اتتااد داربد، به بیاز به امید یا به

ضنروری درک و تعرین  بیناز جامعنه اسنت، زینرا توسنعه در ب،نتر ارهینگ، ارهینگ، جیبنه . شود م 
چال  ک نیدن بربامنه  هاین موضو  است که باتث م ارکت و به. گیرد شود و شکل م  ریزی م  بربامه

بازآاریی  بر مبیای ارهینگ، توجنه را از . شود بفعان در میطشه م  بازآاریی  توسط ب    از ساکیان و ذی
هنای اعنل   کیند کنه بیاز هنا و سنیاریوهای  جلنب م  سنات طر  ضای شنهری، بهقدرت حاکم بر ا

در ( سنرمایه و سیاسنت ارهیگن )ارهینگ . دهیند اجتااتات تحت تأثیر ارایید بازآاریی  را بازتناب م 
توابند اسنتفاده هداایند از  تعری  شکل جدید اجتاا  ب،یار مفید است؛ به این عورت که ارهینگ م 

های ارهیگ  میجر به اانزای  سنطد دابن  و  م ارکت در اعالیت. ت  را بهبود ب  دریزی اجتاا بربامه
هنای جدیند در طنول  اازای  اب،جام و هویت اجتاات ، و ایجاد مهارت ها،  ارتباط بین اش اص و گروه

این موارد از ابزارهای ضروری توسنعه پایندار . شود های اجتاات  م  بربامه بازآاریی  و بیز تشویت شبکه
سنو بنا  هنای ارهیگن  ازیک اعالیت(. 222۰ ،  ؛ بیل  و هاکناران1۹ هاان، )شوبد  میطشه مح،وب م 

کییدگان جدیندی را ایجناد کنرده و  جذب کردن طبشۀ متوسط و اروشیدگان به میطشه، م تریان و مصر،
ور ط و از سنوی دیگنر، بنه( 2229،  دیکنس)شنوبد  یااته م  میجر به تجدید حیات اقتصاد محل  ااول

کییند کنه دربهاینت، بهبنود چ ناگیر  های اجتاات  را تشوینت م  بالشوه، هویت محل  موجود و شبکه
با توجه به بشن  ارهینگ (.  32  ،222۰  بیل  و هاکاران، )بتیجه بربامه بازآاریی  را در پ  خواهد داشت 

 . ردازیمدر بازآاریی  شهری، الزم است، ابتدا به تعری  مفهوم ارهیگ در این ارایید بپ
ارهیگ در اراییند بنازآاریی  تنا »: کیید گوبه تعری  م  در پژوه  خود، ارهیگ را این  بیل  و شولتز

ارهینگ . عورت محدودتر، به ارهیگ سیت ، اشناره دارد شده و به حد زیادی به ارهیگ تجاری و کاالی 
رهنای دینداری، معاناری، های م تل  بیان هیری مابید تئناتر، موسنیش ، هی در این مفهوم، شامل گوبه

توابد عنیعت مند،  شود؛ هاچیین م  طراح ، عیایع دست ، رسابه، ایلم، ادبیات، و میراث ارهیگ  م 
 (.123۰   ،2222  بیل  و شولتز، )«را دربرگیرد ... های تفریح ، و اازار، پارک تبلیغات، رایابه، برم

. شنود ق ارسنوده شنهر تلشن  م ارهیگ بنه اینن معینا، ابنزاری بنرای بهبنود و زیباسنازی میناط
آهن قندیا ، تبندیل  های راه ای،تگاه ها یا  مثال  کارخابه) شوبد استفاده م های قدیا  دوباره  ساختاان

مابیند )شنوبد  هنای بنایر سناخته م  ؛ اضاهای جدید مصنر، در زمین(شوبد به موزه یا بگارخابه م 
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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در . شنوبد پاک،نازی و از بنو سناخته م  هنای عنیعت ، ؛ و مکان(های باای نگاه مراکز خرید، مکان
شنود، امنا در سنایر  بعض  موارد، ارتباط بزدیک بین تاریخ و میراث مکان با جوامع محل  حفنظ م 

اراییند (. 2221  ،  اسنایت)رسد توسعه و پی رات، ااقد هرگوبه حس محل  اسنت  بظر م  موارد، به
گینرد، ب،نته بنه مینزان، بنو  و بحنوه مداخلنه   تهنده م بازآاریی  و بش   که ارهیگ در این ارایید به

های خنود، سنه  در پژوه  اایوابز و ش. های م تلف  به خود بگیرد توابد شکل های ارهیگ  م  بربامه
، کنه در آن،  ابند؛ ب ،نت، ارهینگ و بنازآاریی  الگو بنرای سنهم ارهینگ در بنازآاریی  ارائنه کرده

طور یکپارچنه وارد مراحنل  های ارهیگ  به و اعالیت مشیاس بوده عورت کوچک ها معاوال  به مداخله
کنه در اینن الگنو،   شنوبد؛ دوم، بنازآاریی  ارهیگن  های توسنعه شنهری با  ریزی یا سیاست بربامه

عنورت اسنتراتژی  هنا، اتنم از اقتصنادی و اجتانات ، به های ارهیگ  در کیار سنایر اعالیت اعالیت
هنای  کنه در آن، اعالیت  محور سوم، بنازآاریی  ارهینگروبد؛ و  کار م  یکپارچه در محیط شهری به

 (. 2 ، 2222 ، اایوابز و ش)کیید  تیوان موتور محرک بازآاریی  تال م  ارهیگ  به
محور وجنود دارد،  های زیادی در گذر از بازآاریی  ارهیگ  به بازآاریی  ارهیگ دالیل و ابگیزه
در طول اینن گنذر، از . هاست ترین آن ک  از اعل بر بودن بازآاریی  ارهیگ ، ی که پرهزییه و زمان

کارگیری تیاعر محدود ارهیگ ، به جریان یکپارچه بازآاریی  شهری و آاریی  مکنان  ابت اب و به
شنود  رسیم که در آن به تفرج، تجارت، و تشاضناهای جامعنه در محیطن  رقنابت  پرداختنه م  م 

 (.3۰ ، 1932لطف ، )
 

ینیالگوهای ن(. 6)جدول شماره   حوه مداخله فرهنگ در بازآفر
 

 ها ویژگی الگو

 .ابد طور کامل با راهبردهای توسعه ادغام ب ده های ارهیگ  به اعالیت ارهیگ و بازآاریی 

های اقتصادی، اجتاات ، و  در راستای ادغام اعالیت ارهیگ  با محل توسعه از طریق اعالیت بازآاریی  ارهیگ 
 .شود محیط ، تالش م 

 .های ارهیگ  است ه،ته اعل ، اعالیت محور بازآاریی  ارهیگ
 توجه به لزوم ارهیگ در ارایید بازآاریی 

 (2001 ؛ 2002، اهای ایوانز و ش یافته: منبع)
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 



 

 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

503 
تبیین و ارائه الگوی 

ینی شهری   ...بازآفر

 محور بازآفرینی فرهنگ. 2-2
های م تلن  مابیند جغرااینای  های رشنته ها و دیندگاه این بو  بنازآاریی  حاعنل ترکینب بظرینه

،  ویکنری)ریزی شنهری، معاناری، طراحن  شنهری و مطالعنات شنهری اسنت  بربامهارهیگ ، 
استفاده از »: کیید گوبه تعری  م  محور را این بازآاریی  ارهیگ( 222۰) شاایوابز و (. 12 ، 2221 
محور  بازآاریی  ارهینگ. «تیوان سازوکار و موتور حرکت بازآاریی  های ارهیگ  و هیری به اعالیت

تیوان ابزاری برای بنازآاریی  میناطق ارسنوده و  های ارهیگ  موجود به معیای استفاده از اعالیت به
تنوان گفنت، معینای اعنل  اینن بنو  بنازآاریی ،  تبارت دیگنر، م  به. ها است وم آناجتاا  محر

میظور بازگردابندن زبندگ   های ارهیگ  در بازار ب   خصوع  به دخالت دادن ارهیگ و اعالیت
های ارهیگ ، تامل اعنل  و  در این الگو، اعالیت. شده شهر است های داخل  و اراموش به ب  

های زینر در  های  از بازآاریی  به شنکل تیوان ب ابه ها به این اعالیت. شوبد  ساز بازآاریی  م سبب
های  با استفاده تاوم   ها به ساختاان طراح  بیاها یا تغییر کاربری آن (ال :شوبد مکان ابجام م 

ها و  معران  بربامنه  (بنازآاریی  و اعنال  اضناهای بناز شنهری؛ج  (بو  های م تلط؛ یا کاربری
های هینری، اجنرای   ی  که باتث بازیاب  اضای شهری موردبظر شوبد، مابیند ج نیوارهها اعالیت
 (.3-1،  2222، شاایوابز و ... )های هیری در اضاهای باز، و اعالیت

دهیند و  سو میجر به ایجاد بازار شده و ارزش مال  خود را ب ان م  های ارهیگ  ازیک اعالیت
شوبد کنه دربهاینت،  کییدگان م  ذائشه خاع  در مصر،گیری تاایل و  از سوی دیگر، باتث شکل
در این م،یر، اقتصاد ارهیگ ، اراییند متغینری اسنت کنه هنم بنه . کیید خود ارهیگ را تشویت م 

 (.122، 133۰ ،  ل  و اوری)ب  د  معیا م « مصر،»و هم به « تولید»
شوبد؛ ب ،ت، مدل  بیدی م  محور در قالب دو مدل کل  تش،یم راهبردهای بازآاریی  ارهیگ

تیوان شناخص محنرک توسنعه اقتصناد محلن  دربظنر  تولید ارهیگ  که رشد عیایع ارهیگ  را به
های  گیرد و قصد دارد از طریق جذب طبشۀ بنوآور و تولیدکییندگان ارهیگن  بنه میطشنه، زمیینه م 

دارد از تحرک اقتصادی و تولید اضاهای خال  را اراهم کید؛ دوم، مدل مصر، ارهیگ  که دربظر 
های استفاده از مکان توسط ساکیان و گردشنگران  طریق راهبردهای بازاریاب  و ارتشای مکان، زمییه

(. ۰ ، 2223،  ؛ بییز1339 بیابچیی ، )ترتیب، میاطق داخل  شهر را احیا کید  این را اراهم کرده و به
 .ابد در ادامه دو مدل یادشده بررس  شده

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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 تولید فرهنگی بازآفرینی براساس مدل. 1-2-2

ابنند و در  زدای  را تجربننه کرده در چینند دهننه گذشننته، ب،ننیاری از شننهرهای دبیننا، ارایینند عننیعت
یابنگ و )ابند  سات ب ن  خندمات گنرای  یااته بازساخت اقتصادی خود از تولیدات عیعت  به

در اقتصاد اراعیعت ، میابع جدیدی برای تولید و رشد اقتصاد معرا  شند و (. 3۹9 ، 1331،  لیور
شند دارای اثنرات جنابب  بنر بالیندگ   های ارهیگ  که در گذشنته انرض م  ترتیب، اعالیت این به

گذاران ک،ننب کردبنند؛  گذاران و سننرمایه تننری از سننوی سیاسننت اقتصننادی ه،ننتید، جایگنناه مهم
تیوان  گذاری و توسعه میابع ارهیگن  بنه های شهری، توجه شایاب  به سرمایه ای که حکومت گوبه به

 (. 991، 2222رابرتز، )معیارهای توسعه اقتصادی داربد 
. تیوان محرک توسعۀ اقتصاد، تعری  مینابع ارهیگن  را بینز تغیینر داد بگاه جدید به ارهیگ به

خالقینت، مهنارت و اسنتعداد اانراد تعری  میابع ارهیگ  را اعال  کنرده و آن را شنامل   لیدری
ای از باادهنا،  بی،نتید، بلکنه مجاوتنه ء  شنها،  از بظر او میابع ارهیگ  مابید ساختاان. دابد م 

(. 13  ، 2222 لینندری، )باشننید  هننا و تولینندهای محلنن  در هیننر، خنندمات، و عننیایع م  اعالیت
وجود آمدبند، مفهنوم  زدا به صاد عیعتگوبه که راهبردهای بازآاریی  در متن اقت ترتیب، هاان این به

شنهر خنال ، محنیط . های ارهیگن  ابطبنا  یاانت شهر خال  بیز در این اضا متولد و با سیاست
های آن است و بنه ب،نط مینابع ارهیگن  بنا  حل های بوآورابه و راه ارهیگ  میاسب  برای ایجاد ایده

های  هر خال ، مکاب  است که سنرمایهش. ابجامد ابد، م  مفهوم  که لیدری و بیابچیی  بیان کرده
 (. 2222 لیدری، )کید  های تولیدی م  ارهیگ  و اجتاات  را تبدیل به اعالیت

ایدب،ور و هاکاراب  اتتشاد داربد که امروزه خالقیت، به ب    از زبان مت صصان بنازآاریی  و 
هنای توسنعۀ  تیوان محرک ایده استفاده از ارهیگ و خالقینت بنه. ریزان شهری تبدیل شده است بربامه

هنای اقتصنادی خنود را بنا اسنتفاده از مبحنث  کیند تنا رقابت اقتصادی، ارعت  برای شهر اراهم م 
(. 223 ، 2212 ،  و هاکناران دب،نورای)های توسعه شهر را اراهم کید  خالقیت، اازای  داده و زمییه

شنهر . اسنتراتژی جدیند رواج یاانتتیوان ینک  به بعد، موضو  شهر خال  بنه 1332از اواسط دهه 
در این رویکرد، شهر باید بتوابند محیطن  جنذاب . خال ، رویکردی ارهیگ  در توسعه شهری است

چنه اانراد  ننن  ها باشند و از اینده و خالقینت اانراد ها و ایده برای جذب و پرورش استعدادها، بوآوری
در راسنتای حنل  ننن   شنهروبدان تنادی خاص و ویژه مابید هیرمیدان، داب ایدان، و بوی،یدگان و چه

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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در اینن بگنرش، ارهینگ پاینه . ای خنال ، بهنره ببنرد ریزی رشد و توسعه م،ائل اساس  و بیز در پایه
(. ۹2 ، 222۹ ،  ک اساسن)پذیربند  هنا از آن تنأثیر م  شود و سنایر ب   اعل  توسعه مح،وب م 

گیرد که ری ه  شکل م   ه عیایع خال و ایجاد شهر خال ، براساس توسع« تولید»گذاری در  سرمایه
براسناس تعرین  یوب،نکو، (. 222۰ اس،  ام سن  دی)هنای بوآورابنه اانراد دارد  در استعداد و مهارت

های بام نهود و دارای  سنازی مضناون تولیند و تجاری  عیایع خال ، عیایع  ه،تید کنه بنه خلنق،
توابیند  شنوبد و م  رایت حاایت م  کپ ها بوتا  از طریق  این مضاون. طبیعت ارهیگ  اشتغال داربد

پس از رواج یااتن مفهوم شنهر (. 1، 2222 ،  ریچارد و کیو)« شکل کاال و خدمات را به خود بگیربد
ای بنه هینر و ارهینگ  طور ازایینده ریزان توسعه شنهری و اقتصنادی در اجتااتنات، بنه خال ، بربامه

ها، هینر مردمن ،  هیرهای دیداری و باای ن ، ج نیوارهمراکز . تیوان ابزارهای توسعه گرای  یااتید به
های قدیا ، جنذب  هاچیین در راستای بازسازی باات. مراکز هیری، و مراکز ارهیگ  طراح  شدبد

های ارهیگ ، ایجاد و تشویت اجتااتات محلن  و حنل م،نائل  گردشگر، حفظ آثار تاری   و سیت
دهیدگان  تیوان سنازمان های ارهیگ  بنه و اعالیت درواقع امروزه هیر. های  عورت گرات ها تالش آن

آیید  شاار م  های دیجیتال ، به تغییر شهری و هاچیین توامل رشد عیایع ارهیگ  جدید مابید رسابه
 (.2 ، 2222،  مارکوسن)

تولید ارهیگ ، اشاره به ارتباط میان ارهیگ، رشد اقتصادی، و توسنعه شنهر  الگویطورکل   به
ت که سرمایه اب،اب ، تیصر اساس  توسعه ارهیگ  و اقتصنادی اضنا مح،نوب به این عور. دارد
. گینرد بدون بیروی اب،اب ، تولیدی وجود ب واهد داشت و رشند اقتصنادی عنورت با . شود م 

دهند کنه آن  دهد و راتارهای متفاوت  را شکل م  بیروی اب،اب ، تیصر اعل  زبدگ  را ت کیل م 
، بدون یک تالکرد خوب در اقتصاد، توسعه ارهیگ و هیر یک شنهر، تالوه به. بامیم را ارهیگ م 

شوبد؛ بیابراین،  ها در مغز اب،ان تولید م  ها است و ایده خالقیت برآمده از ایده. دشوار خواهد بود
توان به این بتیجه رسید که توسعه شهری براساس مدل تولید، م،تلزم وجود چهار تیصر بیروی  م 

؛ 12 ، 2212،  لنین)هنا اسنت  ی، ارهیگ، و خالقیت و ارتباطات دروبن  آناب،اب ، رشد اقتصاد
 (.229 ، 222۹ ،  کاون

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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ینی شهر براساس مدل تولید(. 6)تصویر شماره   بازآفر

 2001 پژوهشگران با برداشت از لین، : منبع

 
در طراح  یک شهر خال ، موضو  طبشات خال  را ( 2222)  بر این اساس، ریچارد الوریدا

از . کییند ای برای زبدگ  اسنتفاده م  تیوان شیوه های  که از خالقیت خود به کید؛ طبشه را مطر  م 
در اقتصناد جدیند، . بظر او، مواشیت اقتصادی یک شهر در گرو جذب اسنتعدادهای بنوآور اسنت

ست و هاواره گروه  از ااراد خال ، شکل، جهت و خالقیت اب،اب  یک سرمایه ب،یار ارزشاید ا
تیوان  ها بنه آن(. ۹۰1 ، 222۹ ،  ویل،ن و کیل)کیید  جغراایای توسعه اقتصادی جدید را تعیین م 

هنای  هنای خنود را بنه اعالیت که اسنتعدادها و مهارت کیید؛ ک،اب  تولیدکییدگان ارهیگ تال م 
بازآاریی ، بش  داربد  ابدازهای شهری درحال اضا و چ م کیید و اعاالبه در تغییر تولیدی تبدیل م 

توابید در اقتصاد جهاب  رشد  با شرو  جیب  اقتصاد خال ، میاطش  م (. 9، 222۰، اایوابز و ش)
کیید که از توابای  جذب بیروی اب،اب  خال  شامل ابدی ایدان، پژوه گران، معااران، طراحان، 

سو این اانراد، بیناز بنه اضناهای  مابیند  ازیک. برخورداربد.. .مت صصان ایاوری، اقتصاددابان، و
کل  اضای  باز و آزاد داربد تا این  طور سواری و به ها، م،یرهای دوچرخه های هیری، کااه باای گاه

و از ( 29 ، 2221 ،  اسنترن و سنایفرت)ها باشند  های برآمده از خالقیت آن گر ایده اضاها هدایت
گذاری  ها را بنرای زبندگ  و سنرمایه توابد ااراد و مؤس،نه یگ  پویا م سوی دیگر، یک اضای اره

بیل  )جذب کید و میجر به توسعه اقتصادی مکان و بیز اازای  تعداد شاغالن بوم  در میطشه شود 
 (.1229، 2222 و شولتز، 
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بکته مهم دیگر آن است که ارزش ارهینگ در درون و مینان شنبکه سنازماب  و تجانع عنیایع 
شننود، زیننرا خالقیننت ارهیگنن  و هیننری بی ننتر محصننول م ننارکت جامعننه   نن ص م خننال  م

این ارتباط میان تولیدکییندگان ارهیگن ، بنرای ایجناد . تولیدکییدگان آن است تا یک تال ابفرادی
های  ااننزای  ظرایننت، بننرای پویننای  ایننده. های خالقابننه ضننروری اسننت ابداز ها و چ ننم ایننده

ای  بین هیرمیداب  که در یک میطشنۀ موردبنازآاریی  زبندگ  و کنار ه هیری و ایجاد شبکه ن ارهیگ 
 (. 92 ، 2221 اسکات، )شود  پذیر م  های عیایع خال ، امکان کیید، با ایجاد و تجاع مؤس،ه م 

تنوان  مابند کنه م  های بهادی م  ص، پایدار م  ارهیگ در میطشه از طریق وجود زیرساخت
میند بنه  ای بظام گوبنه ها به اینن مؤس،نه. یع خنال  یاانتهای عنیا آن را در بشاط تجانع مؤس،نه

شوبد؛ دربتیجه،  سازی محصوالت خالقابه پرداخته و میجر به تشویت، تبادل و ایجاد داب  م  غی 
ها گام بردارد تا از اینن  سیاست شهری  باید در جهت تشویت ارتباطات و هاکاری بین این مؤس،ه

هنای  خنال  شیاسنای  و ینک بنازار کنار محلن  بنا مهنارت طریق بیروهای کار بالشوه در اقتصناد
در اییجا اسنت کنه تبلنور اینن تجانع از (. 222۰،3، پاور و اسکات)ت صص  باال شکل بگیرد 

 . دهد را شکل م   های خال  عیایع خال  در اضا، مفهوم خوشه
کید کنه  ای از شهر معرا  م  شده های خال  را میاطق ب،یار شیاخته خوشه( 222۹)  سیییت 

هنای متشنارن و مکانل  تجاع باالی تیاعر ارهیگ  در آن میطشه میجر به ارائه خندمات و اعالیت
ها ابزاری برای تشویت هویت محل  ه،تید و بیز پویای  اقتصاد بوم   این خوشه. شود یکدیگر م 

ای  طور معاول، توسط حکومت محل  یا میطشه ها به خوشه(. 11 ، 222۹ سیییت ، )د را در پ  دارب
(. 31 ، 2221 ،  بنراون و الوبگنا)گیربند  در قالب م ارکت ب ن  خصوعن  و دولتن  شنکل م 

محور، گناه  از  دلیل ارتباط ب،یار پرربگ بنین هیرمیندان، عنیایع خنال  و بنازآاریی  ارهینگ به
توسننعه اقتصننادی »، یننا «بننازآاریی  هیرمینندمحور»ازآاریی  بننا تیننوان های بنن گوبننه بربامننه این

 (.91 ، 222۰ ،  گی،بون و کالکر)  شود بیز یاد م « محور خالقیت
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ینی شهری فرهنگ شاخص(. 2)جدول شماره   تولید الگویمحور براساس  های تحقق بازآفر
 

 منبع شاخص ابعاد

 کالبدی

اروش ، اروشگاه  کتاب)های پویا  کاربریها و ایجاد  اختالط کاربری ن
؛...(محصوالت هیری، بگارخابه، کااه، رستوران و

موزه، )های ارهیگ  و هیری  تغییر کاربری بیاهای تاری   برای اعالیت  ن
و بیز برای تولید ( بگارخابه، آموزشگاه هیری، اضای کار هیرمیدان

 اضاهای اقامت  و پذیرای ؛
های ارهیگ ،  های خال  و متروکه برای اعالیت ساختااناستفاده دوباره از  ن

 هیری و گردشگری؛
باات به هیرمیدان و سایر تولیدکییدگان ارهیگ  برای  ترضه اضاهای درون ن

تیوان اضای کاری؛ استفاده به
های خال  در میطشه؛ توسعه زیرساخت ن
ها و اضاهای مرتبط با عیایع ارهیگ  با  تجاع اضای  مؤس،ه ن

در ( های خال  ارهیگ  خوشه)های مکال یکدیگر در میطشه  لیتاعا
حیطه چاپ، رسابه، هیرهای معاعر، هیرهای باای  ، عیایع دست ، 

در یک ساختاان ... های پژوه   و ای، مؤس،ه وحراه های ای  آموزشگاه
ای و یا گ،ترده در یک محله؛ عورت شبکه م،تشل، به

 طراح  اضا؛ های استفاده از هیرمیدان در گروه ن

 ،2211،  ِابیس و داگالس)
 2) 
 (11 ، 222۹ سیییت ، )
 (222۰ میتگومری، )
 (222۰ ، شاایوابز و )
 (2223 آ،  دی ال)
 (3 ، 222۹ ِپرت، )
 (1۹2 ، 2212 اسکات، )
 2223،  هاسپرز و دالم)
 (31 ، 2212 ساسک ، )
(12، 2222 لیدری، )

 اقتصادی

 اقتصاد بوم ؛ب    به  تجدید حیات و تیو  ن
های توسعه ارهیگ  و  ها و مؤس،ه سازی ورود و استشرار بااییدگ  آسان ن

های خال  ارهیگ ؛ میظور توسعه خوشه هیری به
گذاری  خصوع ، و مردم  و جذب سرمایه ن های دولت  هاکاری ب   ن

های خصوع ؛ ب  
های جدید؛ های قدیا  و ایجاد شغل حفظ حراه ن
 آموختگان و کارارمایان در میطشه؛ داب مابدن  ن
 تیو  بیروی کار از بظر مهارت؛ ن

 (222۰،  موبتگومری)
 (222۰ ، شاایوابز و )
 (2221بران و الوبگا، )
 (2223 ایوابز، )
 (222۹ ،  ساسک )
 (2212 ،  ل  چیوک)
 ( 1333 بیل  و بارکز،)
 (2212لین، )
 (1939 رابرتز، )

 اجتماعی
های آموزش ؛ مهارت ساکیان با استفاده از دورهاازای  داب  و  ن
های اجتاات ؛ ها و شبکه تشویت خوشه ن
های جی، ، قوم  و  های م تل  از گروه تیو  بیروی کار در مهارت ن

 .اجتاات  گوباگون

 (222۰ موبتگومری، )
 (2229 ایوابز، )
- 3۰  ،2212 چیوک،  ل )

 32) 

 مرتبطپژوهشگران با برداشت از منابع : منبع
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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 مصرف فرهنگی الگویبازآفرینی براساس . 2-2-2

در اییجا . مبیا است محور، طراح  یک راهبرد مصر، روی دیگر سکه در رویکرد بازآاریی  ارهیگ
از دیدگاه جان اوری  مصنر، اضنا . تر بررس  شود ای شفا، گوبه الزم است مفهوم مصر، اضا به

اوری معتشد اسنت، . شود ه از اضا و مکان اطال  م های ساخت، تجربه، تف،یر، و استفاد به شیوه
ای  طور ازایینده هنا بنه آمیزد، ب ،نت اییکنه مکان اضا و مکان به چید شیوه با مفهوم مصر، درم 

کیید که در آن کاالها و خندمات،  ای را اراهم م  رو زمییه تیوان مراکز مصر، ترضه شده و ازاین به
هنا خنود از لحناظ بصنری مصنر،  ده شوبد؛ دوم اییکه مکانمشای،ه، ارزیاب ، خریداری، و استفا

طورکامل  دهیند و دربهاینت، خنود بنه هنا هوینت اانراد را شنکل م  شوبد و سوم اییکنه، مکان م 
تننوان تامننل پیوبددهیننده ااننراد بننا  مصننر، را م (. 121 ، 1931جننین، )شننوبد  کییده م  مصننر،

هنا و زبندگ  روزمنره اانراد و  عالیتاز طریق مصر، اسنت کنه ا. های شهری دربظر گرات محیط
 (.19، 1931جین، )آیید  سازمان ایزیک  شهر گرد هم م 

تیوان محرکن  در  مبیا، بنه با کاه  عیایع تولیندی و توسنعه اقتصناد اراعنیعت ، رویکنرد مصنر،
کییدگان  گذاران و مصنر، و استفاده از آن بنرای جنذب سنرمایه برابگی تهپی  توجه  از بازتولید اضا بی 

در این راستا راهبردهای  برای مصنر، بی نتر و . شهری، جایگاه مها  بزد مدیران شهری پیدا کرده است
مدرن  های شهر پ،نت ترین ویژگ  های ارتشای مکان، یک  از جالب بربامه. کاراتر اضا تدوین شده است

زداین  اقتصناد   و تالش برای غلبه بر تصویرهای میف  که با شهر پس از عنیعت تغییر تصویر شهر. است
 .آید شاار م  شهری هاراه بوده است، راهبرد اعل  در ارایید مدل مصر، به

کید، مدل مصر، ارهیگ   که تولید ارهیگ ، ارهیگ را تبدیل به محصول  تجاری م  درحال 
گره خورده است و برای جذب طبشه خال  و گردشگران، از به ایدۀ رخیه و هجوم سرمایه در تولید، 

تیوان مثنال، تصنویر ینک  کید؛ بنه جوش از میطشه استفاده م  و ایجاد یک تصویر ارهیگ  پرجیب
هننای  هنای  مابیند محنیط امنن و سنالم، سنرمایه اجتانات ، کیفیت کنه ویژگ « محنیط خنال »

هد، از ایجناد اینن (. 2 ، 2223 بییز، )کید  کییده تدات  م  را در ذهن مصر،... شیاس  و زیبای 
محور،  های خال  و گردشگران است کنه بنا ینک راهبنرد مصنر، تصویر، جذب هیرمیدان، طبشه

ترتیب  این بنه(. 29، 2223،  وود)شنود  های واردشده، به اقتصاد محل  تزریق م  ثروت این گروه
میاسنب از مکنان، وارد   ویر و ب نانبنرای ارائنه تصن  «بازاریاب  مکان»در چید دهه اخیر مفهوم 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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شنهر، )بازاریناب  مکنان تبنارت اسنت از توسنعه مکنان . ریزی شهری شنده اسنت ادبیات بربامه
بازاریناب  بنرای تغیینر . هنا شنده در آن هنای ابجام با اسنتفاده از اعالیت...( های درون آن، و محله

جنذب مهناجران از سنایر  میظور توسنعه گردشنگری، بگهداشنتن سناکیان، و تصویر یک مکان به
گذاران و گردشگران با خریند کناال، خندمات و بینز بنا  ساکیان، سرمایه. شود استفاده م ها،  مکان

هرچیند . کیید از مکان حاایت م ...( تاریخ، ادبیات، بیاها، محیط و)مصر، بصری یا موضوت  
ییدگان بنالشوه را بنرآورده ک توابد مواق تال کید که ابتظارات بازار و مصر، مکان بیز درعورت  م 

ترین شیوه  مکان، اعل   گذاری در این راستا ب ان(. 29 ، 2212 ؛ سروی، 121 ، 1931 جین، )کید 
ای از  یک ب ان، تجربۀ م تری است که با استفاده از مجاوته. شود شیوه بازاریاب  آن مح،وب م 

مابید یک بام، یک شنعار، لوگنو ینا شود و اغلب به یک بااد اشاره دارد،  ها و تصویرها ارائه م  ایده
. گذاری شنهری شند وارد سیاسنت 1332از اواخنر دهنه « گذاری شنهر ب نان»مفهوم .  یک طر

ریزی و اجرای ارایید کامل  از مدیریت بهبود برداشت و تصور  توان  بربامه گذاری مکان را م  ب ان
هنا، و از اینن طرینق، بنر  آنکییدگان موجود و بالشوه از شهر داب،ت کنه بنر راتنار اضنای   مصر،

گذاری و بازاریناب  مکنان، ینک  ب نان(. 2، 2212،  رابو)گذاربد  پایداری و توسعه شهر، تأثیر م 
گذارد که باتنث برطنر، شندن اح،ناس  باای  م  شده و غرور مدب  را به اقتصاد شهری بازیاب 

شندن،  متن ارایید جهاب  محور، در بازآاریی  ارهیگ. شود بیگابگ  و طردشدگ  ساکیان م  ازخود
« ایجاد تصویر ینک شنهر متانایز، جنذاب و بنوم »متولد شده است؛ بیابراین، در راستای هد، 

 (.2221،  دوکت)کید  تال م 
های طراح  شهری و ساخت مکنان بینز شناخص دیگنری در بازاریناب  مکنان  کاربرد تکییک

های ارهیگن  و هوینت مکناب  وینژه  بمیظور ایجاد قط های بازآاریی  به  است که معاوال  در طر 
هاتننا، یننک مکننان بنناز، راحننت و  بتیجننه سنناخت مکننان، مابینند یننک خیابننان ب . رود کار منن  بننه

را به خود ...( گردشگران، ساکیان و)کییدگان  گذاران بالشوه و مصر، توابد سرمایه ارد، م  میحصربه
 .جذب کید

و بازسنازی مکناب ، سنبب اانزای  ( گذاری شنهر مابیند ب نان)های بازاریاب  مکان  شاخص
های کیفینت  های اقتصادی ینک شنهر، بهبنود موقعینت شنهر از بظنر شناخص غیرم،تشیم رقابت

 (.۰ ، 222۰ موبتگومری، )شود  محور در میطشه م  زبدگ ، و باال راتن مصر، ارهیگ
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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در . های منرتبط اسنت تحشق این رویکرد در بازآاریی ، م،نتلزم شنیاخت تفصنیل  شناخص
بیدی مطالنب و مینابع منرتبط  مصر، هاراه با جاع الگویهای تحشق  شاخص( 9)شااره جدول 

.ابد بررس  شده
 

ینی فرهنگ شاخص(. 9)جدول شماره   مصرف الگویمحور براساس  های تحقق بازآفر
 

 منبع شاخص ابعاد

 کالبدی

های تاری  ؛ حفظ و بازسازی میراث محل  و ساختاان ن
... ، بیاها، تصاویر، هیرهای معاعر وها تیدیس)  استفاده از هیر تاوم  ن

؛(ی تاوم هادر اضا
توسعه اضاهای اقامت  و پذیرای ؛ ن
 توسعه اضاهای تفریح  و اقتصادی شبابه؛ ن
ب    به میطشه؛ استفاده از طراح  و معااری ویژه در راستای هویت ن
اازای  دسترس  و بفوذپذیری؛ ن
ها، پاکیزگ  و بحوه  ک معااری ساختاانسب)بهبود کیفیت محیط ایزیک   ن

؛(روها، بورپردازی اضاهای تاوم  ها، پیاده طراح  خیابان
های اتوبوس،  بحوه طراح  ای،تگاه)بهبود کیفیت مبلاان شهری  ن

های بهداشت ،  دهیده م،یرها، سرویس ها، تابلوهای ب ان بیاکت
های  رینهای تاوم ، ویت های زباله، شیرهای م صوص آب، تلفن سطل

 ؛(ها، روشیای  و بورپردازی اروشگاه

 1932تاجدیی ، 
 (9  ،2211زاده،  تباسشل )
 (222۰، شاایوابز و )
 (2222، شاایوابز و )

1932 کالب،

 اقتصادی

های  ها و اروشگاه اروش  اازای  تعداد خرده)توسعه اقتصاد شبابگاه   ن
...( بگارخابه، موزه، وسییاا، تئاتر، )ها  هیگام، تعداد جاذبه اعال در شب
هیگام، اعالیت خدمات  هیگام، اعالیت تورهای تفریح  شب اعال در شب

ساتته؛2۰عورت  بشل تاوم  به و مرتبط با حال
استفاده از ب ان برای میطشه و تبلیغ آن؛ ن
از )های تبلیغات  در راستای تغییر یا بازیاب  تصویر مکان  اازای  اعالیت ن

؛...(های اجتاات  و شبکه  شور،ها، برو طریق رسابه
 های گردشگری؛ ب   خصوع  در زیرساخت  جذب سرمایه ن

های  بیدی جاذبه یااته گردشگری مابید ب،ته های سازمان توسعه اعالیت
 ارهیگ ؛

 (2212 ک ، اساس)
 (2212 ،  کتلر و آرم،ترابگ)
 (13 ، 2212 ،  کورببرگر)

 اجتماعی
برای بگهداشتن ساکیان؛تغییر در تصویر و شهرت مکان  ن
 اازای  سطد امییت اجتاات ؛ ن
گاه  ساکیان در پذیرش عیعت گردشگری ن  .اازای  آ

 (222۰ موبتگومری، )

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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 محور های پیش روی تحقق بازآفرینی فرهنگ چالش. 3
توان به این بتیجه رسید کنه تحشنق  های آن، م  محور و تجربه با مروری بر ادبیات بازآاریی  ارهیگ

توابند بتنای   رو است کنه م  به های  رو آمیز کارب،ت ارهیگ در بازآاریی  شهری با چال  مواشیت
هنای موجنود در اینن م،نیر کنه حاعنل  برخن  از چال . این بو  بازآاریی  را به م اطره بییدازد

 :محور ه،تید، تبارتید از های بازآاریی  ارهیگ بیدی ادبیات و تجربه جاع
توابند تولیند و مصنر، شنود و  تیوان ینک کناال کنه م  ارهیگ در شهرها بنهب ،ت، استفاده از  

هنا جنذب کیند، تبندیل بنه ویژگن   کار را به مکان تجاع آن اعالیت و بازدیدکییدگان و عاحبان ک،ب
ترتیب، اسنتفاده از ارهینگ  این های بازآاریی  در شهرهای م تل  شنده و بنه اعل  ب،یاری از پروژه

ریزی  ی حل م کالت شهری، تبدیل به یک سیاسنت جهناب  و اراملن  در بربامنهتیوان ابزاری برا به
های اراملن  اینن اسنت کنه بنرای  یکن  از پیامندهای خطربناک ابتشنال سیاسنت. شهری شده است

شنده در سنایر  هنای آمناده و ارائه حل کیند کنه بنا پنذیرش راه گذاران این ارعت را اراهم م  سیاست
ترتیب،  این ای داشنته باشنید و بنه شنده های خنام و ارموله ن، سیاسنتها، با عر، کاترین زمنا مکان

تالکنرد ارهینگ در بنازآاریی  شنهری، . سوی ها،اب  و تجابس پی  بروبند شهرها هرچه بی تر به
ارد کنردن مکنان داشنته باشند و از سنوی  توابد بش  کلیدی در میحصنربه سو م  ازیک :دوگابه است

ها کید؛ بیابراین، تعری  ارهیگ و اییکه ارهیگ چه ک،ناب  و  ایر مکانتوابد مکان را شبیه س دیگر، م 
های اساسن  مندیریت شنهری در تندوین بربامنه  در چه مکاب  باید مدبظر قرار گیرد، یک  از چال 

ها و  شده بتوابد با ارائنه آثنار جدیند، و اینده اگر یک مکان بازآاریی . بازآاریی  بر مبیای ارهیگ است
ای  های دیگر در زمابه برداری از مکان ، معیای جدیدی را متبادر کید، بی تر به بوت  گرتههای بو ابگاره

یک مکان ارهیگ  خوب بنه اینن . دیگر و شاید خود مکان در مشاطع پی ین حیات  شبیه خواهد بود
یندی ترتیب، بنازیگران کل این به. گوب  است حال، بوآوری، تغییر و گوبه معیا، دارای اعالت و درهاین

های خالقابه بوم  را بیز تشویت  حل ها باید راه های سایر مکان بر استفاده از تجربه در بازآاریی ، تالوه
 (.222۰ ،  ؛ گراسیا2212 ؛ براون، 1932 موبتگومری، )کیید 
ارد آن بنه مکنان  دوم، ماهیت ارهیگ از طریق هویت، اقتصاد، شکل شهر و تناریخ میحصنربه 

محور باید در ابعاد م تل  اجتانات ،  راین، پیامدها و بتای  بازآاریی  ارهیگخورد؛ بیاب پیوبد م 
این درحال  اسنت کنه در اغلنب مواقنع، در اراییند بنازآاریی  . بررس  شوبداقتصادی، و کالبدی 

شود و مفهنوم  تیوان یک دارای  اقتصادی برای رقابت دربظر گراته م  محور، ارهیگ تیها به ارهیگ
الاللن ، محندود  ای از تصنویرها بنرای بازاریناب  و انروش در ترعنه ملن  و بین آن به مجاوتنه

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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ها  کاالی  و تجاری شدن ارهیگ باتث شده است که در ارایید بازآاریی ، اولویت بربامنه. گردد م 
و « دببال خواهند داشنتف ارهینگ چنه توایند اقتصنادی بنه»بر مبیای این پرس  قنرار گینرد کنه 

گراسنیا، )هوی آن در توسعه اجتاات  و ارهیگ  میطشه بادیده ابگاشته شنود ترتیب، ارزش ما این به
 (.1331 ؛ یابگ و لیور، 21۰ ، 222۰ 

هنای پنی  روی بنازآاریی   را یک  از چال   ب    سوم، ب،یاری از پژوه گران، خطر اعالت 
ریی  و رغم بشن  مثبنت طبشنه متوسنط در تحشنق بنازآاریی ، بنازآا بنه. شنااربد محور برم  ارهیگ
ب    بنه اراییند جنذب طبشنه  واژه اعالت. طور بییادین با یکدیگر در تضاد ه،تید ب    به اعالت

ها با ساکیان اعل  که بی تر از طبشه کنارگر  شده از شهر و جایگزیی  آن متوسط به یک میطشه اراموش
ر میطشنه داخلن  های ارودسنت د در اینن اراییند، محلنه(. 2۰32 ، 222۹ ،  لیز)ه،تید، اشاره دارد 

. شنوبد های ب   خصوع  و خرید خابه توسط طبشه متوسنط، بازسنازی م  شهر، با هجوم سرمایه
ای دیگننر،  ازآبجاکننه هنند، بننازآاریی ، حننل معضننالت شننهری اسننت و بننه ابتشننال آن بننه میطشننه

(. 2 ، 1332 اسننایت، )گیننرد  ب  نن  بننه ایننن معیننا در تضنناد بننا مفهننوم بننازآاریی  قننرار م  اعالت
باال راتن . ب   ، اتفاق  است که در بازآاریی  ب،یاری از شهرهای اروپای  بیز رخ داده است لتاعا

ب نین، بلکنه ب،نیاری از  تیها سناکیان اجاره قیات اجاره و ارزش امنالک، سنبب شنده اسنت کنه بنه
ک میطشه بهای امالک، مجبور به تر دلیل باتواب  در پرداخت اجاره هیرمیدان و تولیدکییدگان ارهیگ  به

های هینری،  ب،نیاری از هیرمیندان جنوان و بگارخابنه( شنر  لیندن)  شوبد؛ برای مثال، در هک،تن
های اجتاات   مابده بیز اغلب در خابه ب   ، میطشه را ترک کردبد و سایر ساکیان باق  دلیل اعالت به

 (.121-119، 2211 ،  هریس)بدرت در عیایع خال  محل  درگیر ه،تید  کیید و به زبدگ  م 
 

 محور شهر ضرورت رویکرد نهادی در تحقق بازآفرینی فرهنگ. 4
محور در اراییند بنازآاریی ،  های ارهینگ های یادشده و بینز تحشنق شناخص برای پرهیز از چال 

 .یابد گذاری و اجرای  بازآاریی  ضرورت م  تیوان ب،تر سیاست بررس  رویکرد بهادی به
. بهادها قواتد رسا  و غیررسا  و اتاال  ه،تید که بر راتار و تالکرد اب،ان بظنارت داربند

های  بنر آن اتانال  ها قواتد و اتاال  ه،تید که راتار را سنازمابده  و گناه  بینز محندودیت آن
هنای  مابیند سنرمایه اجتانات ،  در رویکرد بهادگرای ، مفهوم(. 39  ،19۹1 بژاد،  حاج )کیید  م 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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های سازماب ، ترتیبنات  ها، ساختارهای حشوق  و مشررات ، شکل رجه رسا  بودن بهادها، شبکهد
های  گیری ها و تصنایم ، و حکارواین ، بشن  مهان  در تندوین سیاسنت ظرایت بهادی  بهادی،

 (31 ، 1931 ارج  راد، )طور خاص داربد  طور تام و توسعه شهری، به توسعه به
ی بهادی، سیاست و ابزار اعل  رویکرد بهادی در توسنعه شنهری ساز در این راستا، ظرایت

توجنه جلنب کنرده  2222های مدیریت شهری در دهه  ترین مشوله تیوان یک  از مهم است و به
های  هاچون ظرایت و بهاد، اغلب با هم و در کیار هم  مفهوم(. 2 ، 2219 ، (ب)   ارابکو) است

ارابک معتشد است، اعطال  ظرایت اشاره به توابای  ارد و یا گروه برای اجنرای . روبد کار م  به
معی   های ااراد بی،ت، بلکه این اعطال  به های ان دارد؛ بیابراین، ظرایت تیها توابای  م،ئولیت

زه وظیفه، میابع  که برای ابجام وظیفه الزم است و چارچوب  است که ظراینت در درون آن ابدا
سازی بهادی، شامل سه تیصر توسعه  کل  ظرایت طور به(. 32 ، 1333 ،  ارابک)گیرد  شکل م 

سنازماب  و هاچینین  سنازماب  و روابنط بین میابع اب،اب ، توسعه و تشوینت سناختارهای درون
میظور ارتشنای سناختارهای  ب،ترهای قابوب  و مشررات  و ابزارهنای سیاسنت  بنهاعال  و بهبود 

رویکرد بهادی در (. 229 ، 222۹ براون، )شود  ها و بهادها م  مدیریت  و توابایدسازی سازمان
کید دارد که مواشیت در پیاده سازی ینک الگنوی بنازآاریی ، تیهنا  مشوله بازآاریی  بر این بکته تأ

های اقتصادی، اجتانات ، و کالبندی میطشنه بی،نت، بلکنه از دیگنر  به قابلیتمیوط و م روط 
. گیربند ها تصنایم م  محورهای اساس  آن، این است که چه ک،ناب  و چگوبنه در اینن ترعنه

ابداز بهادگرا، به درک اعالیت اجتاات ، اقتصادی، و سیاسن   توان گفت، چ م ای که م  گوبه به
کید  حیطه بظری و تال  در آن ب،تر قرار گراته است، کاک م که سیاست بازآاریی  شهری در 

 (.2، 1932مک کارت ، )
تیوان ب،تر اجرای  رویکردهای شهری، برای تحشق رویکنرد  بدیل بهادها به با توجه به بش  ب 

محور بایند بنه مشولنه ظراینت بهنادی در محتنوای اینن رویکنرد توجنه کنرد و  بازآاریی  ارهینگ
هنای م تلن  اجتانات ،  بنازیگران، گروه  هنا، ب    های مجاوتنه یاب  ظرایتترتیب، ارز این به

های دولتن ،  های رسا  و غیررسا  اجتانات  و اقتصنادی، سنازمان شبکه  های تجاری، مؤس،ه
های  ها و بهادهای ب   تاوم ، و چارچوب قابوب  و مشررات ، برای رسیدن بنه شناخص مؤس،ه

 .ده ضروری استشده و بازآاریی  میاطق ارسو مطر 
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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ینی فرهنگ الگوی(. 6)نمودار شماره   محور مفهومی رویکرد بازآفر

 منابع مرتبطآمده از بازخوانی  دست های به پژوهشگران با تلفیق برداشت: منبع

 
 گیری نتیجه

ها و رویدادهای ارهیگن   بگر، اعالیت تیوان رویکردی امروزی و یکپارچه محور به رویکرد ارهیگ
توجنه بنه بشن  ارهینگ، . دابند ای در بنازآاریی  شنهری م  کییده و بیروی محرکه را تامل ت،هیل

تیوان میابع  بنرای توسنعه، و توجنه بنه گنذران اوقنات  های تاری   و ارهیگ  به استفاده از ارزش
در این رویکنرد ضنان توجنه بنه مینااع منال  و . ه،تید رویکردترین ابعاد این  راغت مردم، مهما

گذاری در راسنتای ایجناد مراکنز ارهیگن  و هینری و  م،یر سرمایه  های شهری، اقتصادی در پروژه
دلیل ایجناد  بنر بازگ نت سنرمایه، بنه شود که از اینن طرینق، تالوه گذران اوقات اراغت تعیین م 

ریزی مابیند هوینت، اب،نجام، و  های خاص برای حضور منردم، ابعناد اجتانات  بربامنه یتجذاب
این رویکنرد بنر مبینای دو . شوبد شده، تشویت م  های اجتاات  میاطق و شهرهای بازآاریی  شبکه

تولید ارهیگن  بشن  مهان  در تبندیل ینک شنهر . گیرد تولید و مصر، ارهیگ  شکل م  الگوی
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بازساخت تصویر مکان 
 از طریق طراحی

بازآفرینی 
 محور فرهنگ

 مصرف الگوی تولید الگوی

صنایع خالق و 
 فرهنگی

توسعه فضا و زیرساخت   طبقه خالق 
 گردشگری فرهنگی

 مکان ارتقای تصویر

بازاریابی و 
 گذاری مکان نشان

 های  ایجاد خوشه
 خالق

و  هنرمندان، صنعتگران
 فرهنگی تولیدکنندگانسایر 

 ظرفیت نهادی

خالقیت، دانش و  ترتیبات قانونی مناسب مناسبات و روابط نهادی
 یادگیری

جایگاه قانونی و 
 عملکردی

الزامات قانونی در زمینه 
 دن بازآفرینیکراجرایی 

 شفافیت قوانین 

پذیری قانونی  انعطاف
 نهادها

 شراکت نهادها

هماهنگی در تصمیمات 
 و اقدامات

 های نو توانایی تولید ایده

 دانش تخصصی

 ی مداوم دانش ارتقا
 اعضا

 دانش بومی

 کارآفرینی

 منابع مالی

مشارکت بخش 
 خصوصی و مردمی

های  کمک
 المللی بین

 بودجه دولتی
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کیند، سرچ ناه  رب ناط دارد، زینرا تغیینرات محیطن  و کالبندی ایجناد م جان به یک مکان پ ب 
پیامدهای مثبت اجتاات  مابیند  ،ها است، میجر به اازای  رشد اقتصادی شده ب،یاری از اعالیت

تولیند ارهیگن   الگنوی. هاراه دارد ب    و اب،جام اجتانات  را بنه هویت  بهبود کیفیت زبدگ ،
طورکل  ایجاد شهر خال  شنکل گراتنه کنه  جذب طبشه خال  و بهبراساس توسعه عیایع خال  و 

هنا متنأثر از  ای که سنایر ب   گوبه ریزی ارهیگ  است؛ به بر استراتژی ارهیگ و بربامه خود مبتی 
. اقتصاد در این بو  بازآاریی  با ارهینگ و مینابع ارهیگن  پیوبند خنورده اسنت. این ب   ه،تید

ها ارهینگ و هینر  مایه آن که بن ننن  یایع ارهیگ  و عیایع خال های  مابید عیعت هیر، ع اعطال 
مواد خام اقتصاد این شهرها بینز مینابع  . ها ه،تید گاه واژگان رای  در اقتصاد این سکوبت ننن   است

 .سیگ، بفت و مواد معدب  از جیس ارهیگ است، به میابع  مابید زغال
های  ایجاد خوشه: تولید تبارتید از الگویپذیری بازآاریی  شهری برمبیای  برخ  توامل تحشق

ب  ن  بنه اقتصناد  هنا، تجدیند حینات و تیو  های خال ، تیو  کاربری خال ، توسعه زیرساخت
های اجتانات  و هاکناری منؤثر  بوم ، تیو  بیروی کار از لحاظ مهارت و هاچیین از لحاظ گروه

مصر، ارهیگن  اسنت، کنه بنا کناه   الگویروی دیگر سکه، . با ب   دولت ب   خصوع  
در  ای کناربرد گ،نتردهتیوان محرک  در بازتولید اضا  عیایع تولیدی و توسعه اقتصاد اراعیعت ، به

دربظر دارد که از طریق راهبردهای بازاریاب  و ارتشنای  الگواین . است یااتهریزی و بازآاریی   بربامه
ترتیب بنه  این های مصنر، مکنان توسنط سناکیان و گردشنگران را انراهم کنرده و بنه همکان، زمیین

گذاری مکان، توسعه عیعت گردشگری، توسعه اقتصاد شبابگاه  و  ب ان. بازآاریی  میطشه بپردازد
. مبینا ه،نتید پذیری این الگوی رویکرد ارهیگ های تحشق استفاده از هیر تاوم  ازجاله شاخص

شنده،  برداری از سرمایه اجتاات  و ارهیگن  ابباشته د و مصر، ارهیگ  در بهرهتولی الگویهر دو 
های بازاریناب  و  اازای  تولید و گ،ترش عیایع ارهیگن ، بیازمیند اراییند. محرک یکدیگر ه،تید

مصر، اضا از سوی ساکیان و گردشگران، ضرورت تولیند  اازای مصر، بوده و از سوی دیگر، با 
 .شود ارهیگ  مطر  م 

دهد، مواشیت در بربامنه بنازآاریی ، م،نتلزم دربظنر  های بازآاریی  ب ان م  مروری بر تجربه
ها تبارتیند  ازجاله این چال . های پی  روی این بازآاریی  است چال  بارهگراتن مالحظات  در

جای ساکیان، تالکرد ارهیگ در راسنتای متجنابس و یک،نان  خطر جایگزیی  طبشه متوسط به: از
کید بر هویت محلن  و ویژگ  مکانکردن  هنا، و کناالی  شندن  ارد آن هنای میحصنربه ها و تدم تأ

محور  تحشنق بنازآاریی  ارهینگ. ارهیگ و تأکید عر، بر بعد اقتصنادی آن در اراییند بنازآاریی 
های  هنای الزم بنرای تحشنق شناخص بیازمید ایجاد و توسعه ب،تر بهادی از طریق اانزای  ظرایت
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شده م،تلزم شیاخت بیروهای اجراین  بنازآاریی  و  های معرا  الگوابراین، تحشق یادشده است؛ بی
ترتیب، در تندوین الگنوی  این های الزم در این راستاست، تنا بنه ارائه الگوی  برای تشویت ظرایت

پنذیری رویکنرد دربظنر گراتنه شنده و بتوابند در تانل،  بهای  تحشیق، مالحظات اجرای  و تحشق
 .ازآاریی  با محوریت ارهیگ باشدراهگ ای رویکرد ب
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 منابع
فصلنامه  . ریزی شنهری ای جغرااینای شنهری و بربامنه رشته درآمدی بر ماهیت میان (1931)ایرابدوست،کیومرث 

  .1- 1۰ ، (9) ۰، ای در عنوم انسمنی رشت  هطملعمت هیمن
ی بوسازی شنهری ها رویکردها و سیاست (1932)بحریی ، سیدح،ین؛ ایزدی، محاد سعید؛ و مفیدی، مهرابوش 

  .11-92، 3، فصنامه  هطملعمت شهری (.از بازسازی تا بازآاریی  شهری پایدار)
(. زاده مشدم، و اشنر، راضن  ابوالفضل م کیی ، بصرالدین الیاس: مترجم) شهرهم و هصرف (1931)ن، مارک جی

 .ابت ارات مرکز تحشیشات راه، م،کن و شهرسازی: تهران
عملران هاطقل  ای در توسلع  نلواوی روسلتمیی  لم تحنیل نقش و جمیگمه سمزهمن هلمی (. 19۹1)حاج  بژاد، تل  

 .داب گاه تربیت مدرس(. پایابامه دکتری) رویکرد نهمدی؛ هطملع  هوردی سمزهمن عمران سیستمن
: تهنران(. محاند سنعید اینزدی، و پینروز حیناچ : متنرجم)  مزآفریای شهری (1939)رابرتز، پیتر؛ و سایک، هیو 

 .ابت ارات داب گاه تهران
، ای در عنلوم انسلمنی رشلت  فصلنامه  هطملعلمت هیمن. ای رشته میان ای شهر؛ پدیده(. 1932)ریاض ، سیدابوالح،ن 

2(1)،113-121  . 
کید  ر  رندگلااری و رویلدادهمی ویلبه  لرای جلا  :  مزاریم ی گردشگری  رای شهرهم (1932)کالب، بوتییا   م تأ

 .آذرخ : تهران(. تل  موحد، ساالر کهزادی، پگاه ایزدی: مترجم) گردشگران
سیج  و تدوین راهبردهای (. 1931)مهدی   ، الدین؛ و پورطاهری رکن راد، خدر؛ اات اری،  کاظایان، غالمرضا؛ ارج 

، فصنامه  هطملعمت شلهری(. های بوکان و ارومیه مطالعه موردی شهرستان)ای  میاسب ارتشای ظرایت بهادی میطشه
1(2) ،93-29  

نشری  هارهمی . های ارهیگ  و کی  بازآاریی  مایه تأمل  بر بن: بازآاریی  شهری ارهیگ مبیا(. 1932)لطف ، سهید 
  .۰3-22، (۰3)9، زیبم

سنازی  مفهوم: های ارهیگ  به مثابه سازوکاری برای بازآاریی  شنهری، ب ن  اول محله (1931)مری، جان موبتگو
  .۹3-3۹ ،(3۹)12دوهمهامه  شهرنگمر، (. سهید لطف ، و مه،ا شعله: مترجم)های ارهیگ   محله

(. ژادیب محاند هنادی خلینل: متنرجم) ریزی تعمونی و  مزآفریای شلهری شراکت،  رنمه  (1931)مک کارت ، جان 
 .مؤس،ۀ چاپ و ابت ارات داب گاه تهران: تهران

بررس  شبکه دسترس  در باانت هنای ارسنوده شنهری  (1932)تاجدیی ، مه ید؛ و میرسعید قاض ، سیدمهدی  
  .93-2۰، (23)۹، فصنامه  هطملعمت هدیریت ترافیک(. محله ارحزاد تهران: مورد مطالعه)

.

.
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