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 27/02/99 پذیرش: 05/11/98 دریافت:

 و نکرده رشد روز نیازهای با متناسب شهرنشینی توسعه روند در که است شهر تمامیت از بخشی تاریخی، هسته: چکیده

 کدامهیچ که است شده ارائه متعددی هایرهیافت شهری، فرسودگی پدیده از یناش مشکالت حل منظور به .اندشده فرسوده

 راهکاری  عنوان به شهری حیات تجدید رهیافت میان این در. کنند کنترل یا رفع را پدیده این نتوانستند پایدار طور به

در نظر  با گذشته اقتصادی درش روند بازگرداندن منظور به یکپارچه و منسجم رویکردی و جانبههمه نگرشی با متفاوت

 اقتصادی -اجتماعی هایاستراتژی  از این رو هدف پژوهش حاضر، تبیین .مورد توجه قرار گرفته است پایداری، بعد گرفتن

باشد و برای تحلیلی می -باشد. روش تحقیق به صورت توصیفیتاریخی شهر سمنان می هایبافت در شهری حیات تجدید

 نقاط نهایی نمره کهنشان داد  SWOTمدل  ای و پیمایشی استفاده شده است. نتایجکتابخانهاز روش ها نیز آوری دادهجمع 

بافت تاریخی  آنکه نتیجه. باشدمی( 5/2) نظر مورد میانگین از تربزرگ مقداری این که است شده 81/2 برابر با ضعف، و قوت

تهدید و ز توان بالقوه و بالفعل موجود در راستای تعدیل نقاط ن اتواباشد؛ لذا میمی قوت دارای  داخلی عوامل نظر سمنان از

 برابر با تهدیدها، و هافرصت نهایی نمره مجموع همچنین نتایج نشان دادند که ضعف در راستای تجدید حیات استفاده کرد.

 نتیجه . است( 5/2) نظر مورد میانگین از تربزرگ مقداری هاضعف و هاقوت نهایی نمره مانند میزان این که است شده 97/2

 یا هافرصت توان ازبنابراین برای تجدید حیات بافت تاریخی می باشد و، بیشتر از تهدیدات میها در بافت تاریخیفرصت آنکه

 نشان بیرونی عوامل و درونی عوامل تحلیل و کرد. تجزیه دوری شودمی تهدید موجب که عواملی از و برداریبهره ها،موقعیت

 تاریخی بافت در شهری حیات تجدید سیاست در راهبرد ترینمهم عنوان به حداکثر( -حداکثر) تهاجمی راهبرد که داد

 است. شده اتخاذ سمنان،

 سمنان ، شهرSWOTمدل فرسوده، بافت تاریخی، بافت تجدید حیات شهری، : کلیدی  واژگان

  JEL: L74, N95, C38, R11بندی  طبقه
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 اقتصاد و مدیریت شهری

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
99

.8
.3

0.
5.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 19

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1399.8.30.5.8
https://iueam.ir/article-1-1414-fa.html


 1399  بهار  ،امسی   شماره  /شهری  مدیریت  و  اقتصاد  ــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ 68

 

 مقدمه   -1

سـاختاری،  تغییـر فرایندهای اثر در همواره شهرها

ه مـی  تحول را  از  گوناگونی  روندهای   صـورت  در  کننـد و تجرـب

هـای اندیشـیده شـیوهموقع کار نگرفتن بهبه و تدبیریبی

 خود تأثیرات متفاوت به بسته این تغییرات، مداخله، شده

 مشکالت انباشت توانند باعثمی شهرها فضایی ساختار بر

 در محیطـی و کالبـدی فرهنگـی، و اجتمـاعی اقتصادی،

 (.  1395شوند )بنیادی نایینی و ایزدی،  شهری نواحی

های اخیر به دلیل رشد طبیعی جمعیـت و در سال

هـا در بسـیاری از شـهرهای مهاجرت، تقاضا بـرای خانـه

بزرگ افزایش یافتـه اسـت. در شـهرهای بـزرگ مشـکل 

ریـزی بـه سـمت زیه فیزیکی و توسعه غیرقابل برنامـهتج

دارد کـه نتیجـه های حومه وجـود های زراعی و باغزمین

محیطـی، ثباتی در ابعاد مختلـف از جملـه زیسـتآن، بی

ــتفاده از  ــت. اسـ ــی اسـ ــمی و محیطـ ــاعی، جسـ اجتمـ

های بافت فرسوده در شهرهای پایین شهر، یکـی پتانسیل

در مطالعـات تحـو ت شـهری هاست که اخیـرا  حلاز راه

در  .(Rozati et al., 2015) است مورد توجه قرار گرفته

از مباحــث مهــم در  یکــ ی ،بافــت فرســودهر، حــال حاضــ 

دو دهه گذشـته  یاست که ط یعموم یهایگذاراستیس

ــهیدر زم ــان ــر یه ــتو عملــ  ینظ ــده اس ــی ش  ی، بررس

(.(Samiei & Sayafzadeh, 2016   

 به شهر از ایمحدوده در شهری حیات که هنگامی

 در محدوده آن شهری بافت رود،می رکود به رو دلیلی هر

ــد ــرار فرســودگی رون ــردمی ق ــده. گی  در فرســودگی پدی

 هایفعالیت بر همچنین و بافت کالبد بر شهری هایبافت

ــاعی ــادی و اجتم ــذار آن اقتص ــران و  تأثیرگ ــت )دوی اس

 نـواحی مشـکالت شـدن حاد دنبال (. به1390همکاران، 

 به نسبت را ایویژه توجه هادولت شهر،( فرسوده) قدیمی

اند )نـادری مغـانجوقی، داشته مبذول شهر قدیمی نواحی

 انکارناپـذیر ضرورتی قدیمی، و تاریخی های(. بافت1398

 بـا را شـهر اصالت و هویت که هستند ایرانی شهرهای در

  ی شـهرها  ی م ی قد  ی ها بافت  ، در گذشته  .دارند  همراه  به  خود 

و  ییاـی از پو ،با سـاختار و عملکـرد سـاکنان خـود ورکش

ه دل برخوردار بوده   ی ساختار خاص   غفلـت،   ل ـی اند امـا امـروزه ـب

مشـکالت  نیتـراز مهم یـک یبـه  رانـی بافت فرسوده در ا

 .(Khayami & Fakhri, 2019)ت  شـده اـس   ل ی تبد   ی شهر 

 بـا متناسـب هابافت این کالبد به زندگی دمیدن بنابراین

 بسـیار تـاریخی، اصـالت و هویـت حفظ با هراهم روز نیاز

 حیـات تجدیـد رهیافـت طـر  بـه نیاز این. است حیاتی

 منجـر دهـد،می انعکـا  را بلندمدتی ماهیت که شهری

ــردد )رجاییمی ــار، گـ ــی (. 1395تبـ ــت ارزشـ موجودیـ

زیبایی  های تاریخی و بناهای موجود در آن عالوه بربافت

ادمان ملی هستند و اجتماعی و ی -کالبدی، نماد فرهنگی

از مواقـع  برخیباشند که در میقلب سازمان فضایی شهر 

تکاملی و با رونـد تحـول و  اند خود را در شرایطنتوانسته

فرسـودگی  لذا معضلی به عنـوان کنند؛ساز دگرگونی هم

هـا نیـز ریزی این بافـتگیر آنها خواهد شد. برنامهگریبان

 از زمین و تقویـت مواقع برای کسب عایدی با بیشتر در 

منفعــت و ســودآوری  پــی اقتصــادی همــواره در کــارایی

 کالبـدی بـه اقـدامات بهبـودی آن هستند و نگاهی صرفا 

ها از جنبه فرهنگـی و دارند و شاید بتوان گفت اکثر طر 

لذا بررسی رویکرد تجدیـد حیـات  ؛هستند اجتماعی تهی

کـه هـدف اصـلی آن  یند اساسیاشهری به عنوان یک فر

ار یخی شهر و تداوم حیات سـازگظ کیفیت نواحی تارحف

 ءنیازهای امروزین است و سعی در پر کـردن ایـن خـال با

 (. 1395)رمضانی روشن،  دارد، ضروری است

 شـهرهای اکثـر رهیافت تجدید حیـات شـهری در

مورد توجـه و  صنعتی کشورهای شهرهای جهان، به ویژه

 هایبرنامه بر تنها تاکنون ایران استفاده قرار گرفته اما در

 و دارد کالبـدی نگرش صرفا  که است شده تأکید نوسازی

 شـهری فرسـودگی ابعـاد دیگـر نگـرفتن نظر در دلیل به

 رویـهبی و شـتابان اند. رشـدشده مواجه شکست با عمدتا 

 هـایبافـت بـه توجهیکم یا توجهیبی شهرها در ایران و

 را رهاهـش  رویـهبی فیزیکی گسترش و رشد تاریخی آنها،

 بــه تــوجهیبــی موجــب امــر ایــن. اســت داشــته پــی در

 از تـاریخی هـایبافـت تخلیـه و شـهر مرکزی هایبخش

 که هابافت رفتن بین از موجب نهایت، در و شده جمعیت
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 هـایاندیشـه و فرهنگـی هویـت از بخشی خود درون در

 بنـابراین، اسـت؛ گردیـده را دارند، تاریخی مختلف اعصار

 هـایبخش در اغتشـاش و نظمـیبـی از جلـوگیری برای

 تکامل و تحول اصول به است  زم شهرها، قلب و مرکزی

 در نظرگـرفتن بـا مقالـه این در .شود توجه هاآن منطقی

ــوارد ــده م ــان ش ــب درك و بی ــن مطل ــه ای ــناخت ک  ش

ــاپتانســیل ــایمحــدودیت و ه اجتمــاعی، اقتصــادی و  ه

مناسـب  یریـزبرنامـه بر ایسازنده تأثیر تواندمی کالبدی

هـا آن مسـائل و مشـکالت رفع و قدیم بافت در راهبردی

 اهدافی که در این پژوهش به دنبال آن هستیم:  باشد،   داشته 

  موجود  و مشکالت مسائل و هامحدودیت شناخت -

 سمنان تاریخی بافت در

 احیای بافت هایروش و دافعه علل شناخت -

 جمعیتی در شهر سمنان هایجاذبه ایجاد و تاریخی

بافـت تـاریخی  بهبـود جهت در راهکارهایی ارائه -

 شهر سمنان.

این  به پاسخگویی ضمن است شده سعی همچنین

اجتماعی،  توسعه هایمحدودیت و هاپتانسیل که سؤا ت

 و است؟ قدیم شهر سمنان کدام بافت کالبدی و اقتصادی

 بـه منجـر کـه توسـعه جهت راهکارهایی راهبردها و چه

 و بررسـی دارد؟ به وجود شود، پایدار وجانبه همه توسعه

 دیـدگاه از تهدیـدها و هافرصت ضعف، قوت، نقاط تحلیل

 این به توجه با نهایت، در و پرداخته ساکنان این محدوده

بـا  مناسـب راهکارهـای و راهبردهـا هـا،دیدگاه و نظرات

 و بهینـه گیـریبهره منظور به SWOTروش  استفاده از

 بردن از بین یا تقویت و هاصترف و قوت نقاط از هدفمند

 تجدیـد رویکـرد و اصول اسا  بر تهدیدها و ضعف نقاط

 شود. ارائه شهری، حیات

 

 پیشینه تحقیق  -2

 های خارجی الف( پژوهش 

( در پژوهشی با عنـوان 2020) شو همکاران 1جین

شـهرها بـر  -دولت در روسـتا سیاست اجرای های»روش

 
1- Jin 

 ارائـه بـهن«، ز چیای ااسا  تجدید حیات شهری، نمونه

ــش ــدی دان ــرای جدی ــت ب ــادول ــتای ه ــرای در راس  اج

 پرداختنـد. تجدید حیات هایبرنامه پیشبرد هایسیاست

 پایـدار توسـعه بـرایها به این نتیجه دست یافتند که آن

ــهری ــه در ش ــرام اول، مرحل ــتر احت ــه بیش ــدالت ب  و ع

 اعتمـاد افـزایش باعث مجدد، اجرای طول در دموکراسی

هـای تجدیـد و نتیجه آن، پـذیرش برنامـه ودشمی مردم

 یادگیری از ناشی تجارب همچنین،باشد. حیات دولت می

 کیفیـت و خانـهصـاحب و دولت برخورد مانند اجتماعی،

 را مشابه هایبرنامه که خانه صاحبان سایرو  هاآن زندگی

دارنـد و  را خـود مـردم تـاریخی مسکن و اندکرده تجربه

 پـذیرش در توجهیقابـل میـزان هـب  مجدد، توسعه تجربه

 و عـدالت هـااگر دولت سوم،. گذاردمی تأثیر برنامه از آنها

 حـد تـا امـر ایـن کننـد، تضـمین را بیشتری دموکراسی

کنـد و مـی تقویت آن در را خسارت جبران قدرت زیادی

تجدیـد حیـات  هایبرنامه از مردم پذیرش ارتقایموجب 

 شود.شهری می

(، در پژوهشــی بــا 2020) شو همکــاران 2مومنیــک

 بـرای اسـتراتژیک مـدیریت الگوی و ریزیبرنامهعنوان »

 بـازار نووی تاریخی مرکز: شهری تاریخی مناظر بازسازی

صربستان« نشان دادند که ترکیب و استفاده مناسـب  در

ابزارهای نظارتی، اقتصادی و مدیریت اطالعاتی باید در از 

راتژیک اسـت ریـزیمتن خاص انجـام شـود. مـدل برنامـه

شهری یکپارچه باید منطق و عملکـرد بازارهـای رقـابتی 

ــدار زیســت ــرات پای ــتغالت و اث ــالك و مس ــی، ام محیط

ها و مزایا را برای محلی که اقتصادی و اجتماعی، پتانسیل

 د در نظر بگیرند.  در آن قرار دارن

ــوان  تحقیقــی( 2015و همکــاران ) 3پنیســا ــا عن ب

 بـرای رویکـردی عنوان هب تاریخی بناهای »تجدید حیات

در ایـن  انجـام دادنـد.تـاریخی«،  و فرهنگی حفظ میراث

مقاله با استفاده از روش احیـا بـا هـدف حفـظ و احیـای 

نقاط دیدنی تاریخی که یک کارکرد جدیـد را اختصـاص 

 
2- Muminović 

3- Penića 
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هـای گسـترش منـاطق و تنظـیم سـاختمان -داده است 

ــدرن ــات م ــا الزام ــاریخی ب ــردازدمی -ت ــرو ه. پ ــای پ ه

های تاریخی در شـهرهای نـی) )صربسـتان( و انساختم

 عنوان نمونـه بررسـی شـدند. پترزبورگ )روسیه( بهسن

احیای مجدد به عنوان روشی به منظـور حفـظ و ارتقـای 

 .های تاریخی ارائه شده استارزش فرهنگی ساختمان

کتابی با عنـوان در  (2017) شو همکاران 1د  روکا

 مـورد اثـراتو  ابیارزـی  هایروش :شهری »تجدید حیات

 و  تـین آمریکـای در شهری مناطق انتظار«، بیان کردند

 کـاهش و شهری مهم کارکردهای رفتن بین از با کارائیب

 را شـهری پوسیدگی تأثیرات اجتماعی، و اقتصادی نشاط

 در احیا، هایتالش. کنندمی احسا  خود شهر مراکز در

 و تحــرك و عمــومی فضــاهای کــارایی تقویــت راســتای

 . ایــناســت جدیــد سـاکنان و مشــاغل جــذب همچنـین

 تجربیات مورد در انتقادی بررسی یک مطالعه، ضمن ارائه

مـدت،  طو نی جایی ساکنانجابه و شهری تجدید حیات

 اثـر شناسایی دهد و بهمی ارائه را تأثیر ارزیابی هایروش

روش  فردی و نیز و محلی در نتایج شهری مداخالت علّی

   پردازد.جایی ساکنان میجابه میزان توصیف و تقریب

هـایی کـه در (، در گزارشـی، روش2015) 2ساتون

متحده و شهرهای آن به عنوان روشی برای تجدید ایا ت

ها به کار رفته را بـا هـم حیات شهری و احیای مجدد آن

مقایسه و بررسی نموده و در نهایت، مجموعه راهکارهایی 

 رش خود ارائه داده است.را به عنوان تجارب موفق در گزا

 لی های داخب( پژوهش 

 ایجـاد پژوهشی بـا هـدفدر (، 1395زاده )شهاب

 در کالبدی و اجتماعی حیات تجدید برای مؤثر راهکاری

 عنـوان به بخشیاینکه اصالت فرض باتاریخی،  هایبافت

 بافـت در کالبـدی پیامـدهای با اجتماعی ارتقای راهبرد

ایـن  بـه پاسخ پی در، باشد مناسب موردی نمونه تاریخی

 برای  زم شرایط،  شیراز تاریخی بافت آیاکه  است پرسش

 بودن پذیرامکان صورت در و دارد را بخشیاصالت فرایند

 
1- De la Roca 

2- Sutton 

 چـه فراینـد ایـن کنندهتسـریع عوامل و پیامدها فرایند،

 پیشـنهاد ایجـاد تغییـرات، بـرای و فرایندی بود خواهند

 در بخشیاصالت فرایند که دهندمی نشان نتایج کند.می

چرخــه  بــه توجــه بــا شــیراز تــاریخی بافــت محــالت

 و اسـت پـذیرفرسـودگی، امکان شـرایط و بخشـیاصالت

 قابـل آن هایهزینـه بـه نسـبت فراینـد ایـن سودمندی

 سـه فراینـد مقالـه، در نهایـت بـود. خواهـد پوشیچشم

 و شـیراز تـاریخی بافـت در بخشیاصالت برای ایمرحله

بـه  و کنـدمی را پیشـنهاد مرحلـه هـر در آن هایمحرك

 مثبت اثرات افزودن و منفی  اثرات کاهش برای هاییروش

 .نمایدمی اشاره پایش جریان در فرایند،

ــه بررســی 1393شــاطریان و اکبــری ارمکــی ) (، ب

گیری از رهیافت تجدید حیـات شـهری بـرای امکان بهره

کاهش فرسودگی و فقـر شـهری در بافـت قـدیم کاشـان 

مبتنی بر روش مطالعـات میـدانی و اختند. روش کار، پرد

کـارگیری ابزارهـای ای است که بـا بـهاسنادی و کتابخانه

پرسشنامه و مطالعه متـون و منـابع و اسـناد موجـود در 

ارتباط با بافت قدیم کاشـان بـوده اسـت. نتـایج تحقیـق 

های افـت و فرسـودگی دهنده این است که شاخصنشان

بافت قدیم  های فقر شهری درشهری و همچنین شاخص

شهر کاشان به صورت ترکیبـی از شـرایط نـزول کیفیـت 

ــل کرده ــت عم ــردی باف ــدی و عملک ــاط کالب ــد و ارتب ان

ها، مؤید فرضیات تحقیق اسـت کـه ارتبـاط بـین شاخص

فرسودگی کالبدی و فرسودگی عملکردی و نظارت پایین 

های کنتـرل و هـدایت شـهری و بـا ها و سیسـتمسازمان

های شـهری بـر تشـدید فقـر در مـهرای نامناسـب برنااج

ها در بافت فرسـوده شـهری و نـزول سـط  تمامی جنبه

 کیفیت زندگی منجر شده است.

 رشد رو به به بررسی روند (،1391اکبری ارمکی )

 فقـر و افـت محرومیـت، فرسـودگی، از ناشـی مشـکالت

مـوردی  نمونه عنوان به شهر تهران 19 منطقه در شهری

 از بسـیاری نارسـایی یـا هیتـوجمسـئله بی ه وپرداخـت 

 افـت و فقر خصوص در شهری هایطر  و هاریزیبرنامه

 .تهران را بیان داشته اسـت شهر از این منطقه در شهری
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 بـرای شـهری تجدیـد حیـات رهیافت نتایج نشان دادند

 کننـدهتکمیل سـازوکار عنوان به شهری فقر با رویارویی

 با رویارویی برای شهری یزیرمهبرنا در فرایندهای موجود

 محتوایی عرصه دو در شهری فقر و افت از ناشی مشکالت

 .است ریزیبرنامه روندکاری و

 معرفـی در محتـوایی بـه تجـویز (1392ندافیان )

 15 ریزی منطقـهبرنامـه سیسـتم در نیـاز مورد تغییرات

 تجدیــد حیــات رهیافــت کارگیریبــه بــرای تهــران

 و انـدازیراه روند کارهـای و ارائه همکارانه گرایاجتماع

پرداختـه  همکارانـه گرایتجدیـد حیـات اجتمـاع توسعه

 کوشش بـرای معرفـی تحقیق، این نهایی است. دستاورد

 عنـوان بـه همکارانـه گرایاجتماع تجدید حیات رهیافت

 و سـنتی ریزیهـای برنامـهرهیافت جـایگزین رهیـافتی

 در همکارانه گرایاجتماع تجدید حیات چارچوب تدوین

 در اجتمـاع گـرفتن نظـر در با تا است تهران 15 منطقه

 هـایارزش و اهـداف نیازهـا، بـه سـازی،تصمیم فراینـد

 از و توجـه شـهری تجدیـدحیات در درگیـر هـایگروه

 شود. کاسته سنتی، ریزیبرنامه شکست

 

 مبانی نظری  -3

 دهـه اواخـر در شـهری هایبافت تنزل پدیده وزبر

 از ناشـی کالبدی اقتصادی و اجتماعی، مشکالت و 1791

 رفـع راسـتای در متعـدد هایایـده گیریشکل سبب آن،

 نسـل آخـرین از حیات تجدید رهیافت. شد مشکالت این

 اقتصادی گذشته رشد روند بازگرداندن منظور به هابرنامه

 و جامع عملی رهیافت، این. است پایداری بعد به توجه با

 شـرایط در مـداوم بـودهب بـه تمایـل کـه اسـت یکپارچه

مفهـوم . دارد را محیطـی و کالبـدی اجتماعی، اقتصادی،

 ازجملـه آن، تحقـق تعیین اصول وشهری  حیات تجدید

از  بسـیاری بسـتر عنـوان بـه کـه اسـت نوپـایی مفـاهیم

شـناخته  شـهری هایمحیط در سازیباززنده هایفعالیت

 دنبـال بـه شـهری، بازآفرینی (.1396)آقامالیی، شود می

 مناطق بهسازی طریق از شهری فرسودگی مشکالت حل

 تنها رویکرد این. شهرهاست در تخریب حال در و محروم

 از بلکـه نیسـت متروکـه منـاطق سـازیباززنده دنبال به

 محیطـیزیست اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، ابعاد طریق

 از. را دارد هااز بافت گونه این توانمندسازی در سعی ،... و

 تجدیـد رویکـرد زمینـه این در کارآمد یردهارویک جمله

 آبــادی،حبیب طــالبی و کهــزادی) اســت شــهری حیــات

ــذا ؛(1398 ــتن ل ــه داش ــرای ایبرنام ــد ب ــات تجدی  حی

 شـمرده سـازیباززنده راه در گـام ترینابتدایی اجتماعی،

رویکـرد بازسـازی پایـدار، (. 1395 زاده،شـهاب) شودمی

ته شده جهانی برای یکی از جدیدترین رویکردهای پذیرف

های شهری، بـا افتهای فرسوده است. این بمقابله با بافت

ــردی در  ــاختاری و عملک ــاص س ــع خ ــکالت و موان مش

)اسـکندری و سـعیده های مختلف، مواجه هسـتند حوزه

 بـرای ایشـیوه شـهری، حیـات تجدید(. 1395زرآبادی، 

و  شـهری سـامانه درونـی کـارکرد در تعـادل بازگرداندن

 شهری هایهای سکونتگاهبخشی به ارزشتداوم هدف آن،

 (.1394آبادی و فتحی هفشجانی، باشد )صالحی نجفمی

رهیافت تجدید حیات شـهری، توسـعه اقتصـادی و 

گسترش رقابت، ارتقـای پایـداری محـیط سـاخته شـده، 

افزایش هویت فرهنگـی و کیفیـت زنـدگی شـهروندان و 

بسـامان و ارتقای مدیریت شـهری در نـواحی فرسـوده، نا

متروك شهری است. سه رکن اصلی تجدید حیات شهری 

ای را این سه رکن، پایه مشارکت، راهبرد و پایداری است.

کند و هر یک نقش برای اقدامی جامع و تفصیلی ارائه می

کننـد. افت تجدید حیات شهری ایفا میای را در رهیویژه

 بـین سـازمانی، در واقع، توجه به مشارکت )مردمی، بـین

 اصـول راهبـردی و ریزیبرنامه اتخاذ ،(مردم و هاسازمان

 پایـداری شامل) پایداری اهداف به توجه و شیوه این پایه

 هــایویژگی از ،(ریزیعمــل برنامــه پایــداری و محیطــی

نـژاد و است )حـاتمی شهری حیات تجدید رهیافت اصلی

   .(1396همکاران، 
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 نظر تجدید حیات شهری ابعاد مورد  -1جدول 

 های مورد بررسیجنبه   ابعاد موردنظر تجدید حیات شهری

 ایجاد شغل، درآمد، مهارت، قابلیت اشتغال، توسعه اقتصادی

 کیفیت زندگی، سالمت، آموزش، جرم، مسکن، کیفیت خدمات عمومی اجتماعی/ فرهنگی

 مصنوعی، حمل و نقل و ارتباطاتها، محیط طبیعی و زیرساخت محیطیکالبدی/زیست

 ( 1392منبع: )ندافیان،                   

 

 و تفصـیلی عمـل و بیـنش شـهری، تجدید حیـات

 گـرددمی منجر شهری مشکالت حل به که است جامعی

ــود و ــته بهب ــرایط در ایپیوس ــادی، ش ــاعی، اقتص  اجتم

قـرار  تغییـر معـرض در کـه ایناحیـه محیطی و کالبدی

 بـا. (1392آورد )یزدانیان امیـری، می فراهم است، گرفته

 ویژگـی چنـد شـهری حیات تجدید تعریف، این به توجه

 امـور در دخالـت هایسیاست سایر از را که آن دارد مهم

 :(1385 پوراحمد، و کند )شماعیمتمایز می شهرها،

   هدفمند   و  بلندمدت  نگاه   و  راهبردی  بینش   بودن   دارا   -

 شهری مشکالت به بومی نگاه بودن دارا -

 متعدد یانزم چارچوب بودن دارا -

 مردمی مشارکت ارتقای به الزام داشتن -

 و موقعیــت نگــرجزئی و دقیــق تحلیــل پایــه بــر -

 شهری بودن منطقه

 کالبـدی، فـرم از سـازیشبیه یـک بـه دستیابی -

 کامل راهبرد یک و اقتصادی هایپایه و اجتماعی ساختار

 مثبت نگاه با یکپارچه و

  پایدار توسعه اسا  بر شدن بنا -

ــال - ــتای در شت ــتن راس ــداکثر داش ــا   ح  و انطب

 اجتمـاعی و اقتصـادی طبیعـی، منـابع از ممکن استفاده

 اهداف و منابع میان تعادل نوعی به یافتن و دست موجود

 متعدد.

ــهری بافـــت ــارت شـ  و بنـــدیدانه :از اســـت عبـ

ــدگیدرهــم ــه شــهری عناصــر و فضــاها تنی ــه ک ــع ب  تب

 در اقلـیم و توپوگرافی ویژه به طبیعی، محیط هایویژگی

 طـور بـه شـهر هایمحلـه و هـابلوك یعنی شهر محدوده

ا  و گسسـته یـا فشرده اند  شـده  جـایگزین  خـاص  نظمـی  ـب

 (. 1390)جهانیان و پژوهان، 

بافت تاریخی اسـت.  های شهری،یکی از انواع بافت

 یـا قلعه .دانست شهر هر اولیه هسته توانرا میاین بافت 

 جدیـد، در شـهر یـک یگـذارپایه عنـوان به آنچه و ارگ

 بـه تـاریخی بافت نام تواندمی شدهساختهپیش هایزمان

 توجـه مورد د یلی به که شهرهایی همچنین .بگیرد خود

 ارگ، برج دارای موقعیت این کسب واسطه به و شدهواقع

 دارا ایمحدوده چنین در را تاریخی شدند، بافتمی بارو و

 هایسـاختمان معمـو   شـهرها تـاریخی بافـت بودند. در

 قـرار بازارها اولیه هسته و باارزش بسیار بناهای و قدیمی

 (.1386 دهاقانی، زادهمشهدی)دارند 

 آن، هایارزش و تاریخی هایبافت مورد در مطالعه

 ایـران اخیر هایدهه در مباحث ترینمهم از یکی همواره

 منـاطق شهری بافت(Askarizad et al., 2017). است 

 هـایسیاسـت و فراینـدها دلیـل بـه گـیهنفر و تاریخی

 و نظـم منـاطق، این. است متفاوت ،محلی توسعه مختلف

ــه منحصــر مکــانی ســازماندهی ــرد ب ــد ف  و خــود را دارن

 مـنعک) را محلـی میـراث و تـاریخی بافـت هـایویژگی

در  نوسـازی و شهرنشینی به بخشیدن سرعت با. کنندمی

 مواجه رجیاخ و داخلی محیط در تغییر با تاریخی نواحی

های تاریخی در شـهرها بافت .(zhang, 2019)شوند می

ها هستند و مداخله در تمدنی تشکیل هابه عنوان هسته

هـایی را زنـده شـهرها، نگرانـیها به عنوان رو  این بافت

بـه  .(Khayami & Fakhri, 2019) ایجاده کرده اسـت

به نوسازی فعالیـت  توجهیبیتوان گفت که طور کلی می

های شهرهای قـدیمی، بـه تـدریج باعـث عملکرد بافت و

گـردد کـه منجـر بـه هـا مـیثباتی اقتصادی این بافتبی

جسـمی و همچنـین خـروج سـاکنان محلـی و  ثبـاتیبی

 & Mohammadpoor).شـودثبـاتی اجتمـاعی مـیبی
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Zolpirani, 2019)   ،این در حالی است کـه اگـر بافـت

ی باشـد، شـادای داشـته فضای امن، مناسـب و سـرزنده

هــای ســازگار بــا ارزشو یافته و تفریحــی ســالم ســازمان

ها و افتــد. ســازماندهی شــهرجامعــه در آنهــا اتفــا  مــی

های تاریخی به دو دلیل از اهمیت بـا یی برخـوردار بافت

ــت:  ــان و  -1اس ــراث بزرگ ــه می ــرام ب ــرکوب  -2احت س

ــهری محــدودیت ــت ش ــیدگی باف ــای ناشــی از پوس  ه

.(Beiglu et al., 2019) 
 

 تحقیق  روش  -4

. اسـت تحلیلـی -توصیفی پژوهش این مقاله، روش

 تعـاریف، ،ایکتابخانـه مطالعـات طریق از تحقیق این در

 شـهری فرسودگی مسئله خصوص در هاتئوری نظریات و

 بخش. آوری گردیدشهری، جمع حیات تجدید رهیافت و

 محـدوده بررسی در نیز نیاز مورد اطالعات از توجهیقابل

 و شـهرداری سـایت بـه مراجعـه طریـق از مطالعـه ردمو

 گردآوری، ...(و  تفصیلی طر )با دستی  اسناد به مراجعه

 مورد توصیفی و کمی اطالعات به دستیابی منظور به. شد

 اهـالی بـا وگـوگفت و مصاحبه و میدانی به مشاهده نیاز،

 و مسـئولین همچنـین و بافت تاریخی سـمنان در ساکن

 تحلیـل بـرای و گردیـد مبادرت شهری تمدیری متولیان

 شـده استفاده SWOT تکنیک از شدهگردآوری اطالعات

 راهکــار تـدوین کـه پـژوهش هـدف بـه توجـه بـا. اسـت

 و تهدیـد ضـعف، و قـوت نقـاط شناخت از پ) باشد،می

 بر مبتنی ، راهبردهایSWOT ماتری) تشکیل و فرصت

ایـن پـژوهش از  .گردیـد اسـتخراج شهری حیات تجدید

هالی ساکن در بافت تـاریخی سـمنان، ریق مصاحبه با اط

 هـدف بـه توجـه بـامسئو ن و متولیان انجام شده است. 

 نقـاط شناخت از پ) باشد،می راهکار تدوین که پژوهش

ــوت ــعف، و ق ــد ض ــت و تهدی ــکیل و فرص ــاتری) تش  م

SWOTشـهری حیـات تجدیـد بـر مبتنی ، راهبردهای 

نفـر 25مصاحبه با این پژوهش از طریق  .گردید استخراج

نفــر از  12 و اهــالی ســاکن در بافــت تــاریخی ســمناناز 

مسئو ن شهرداری و اعضای شورای شهر و متولیان امور 

 شهری انجام شده است. 

 مطالعه مورد معرفی محدوده

هـای محدوده بافت تاریخی شهر سمنان طبق طر 

هکتـار از  46های مختلف مشخصا  به مساحت جامع دوره

های طالقـانی و به خیابانیابان شهدا، از شر  شمال به خ

حافظ، از جنوب به خیابـان ابـوذر غفـاری و از غـرب بـه 

گردد. حـدود های شهید باهنر و سعدی تعریف میخیابان

، 1387این بافت بر اسا  آخرین تقسیمات وزارت کشور 

 واقع شده است. 1در منطقه 

بررسی وضعیت کـاربری اراضـی در وضـع موجـود 

ن دهـد. بـدیتوجهی را نشـان میتاریخی موارد قابلبافت 

ترتیــب کــه در حــال حاضــر در بافــت تــاریخی ســمنان، 

ترین سهم اراضی را در میان سـایر کاربری مسکونی بیش

ــه خــود اختصــاص داده و بررســیکاربری  ها نشــانهــا ب

دهد که سرانه کاربری مسکونی در بافت تاریخی بیش می

باشد. بعـد از کـاربری ع میاز سرانه پیشنهادی طر  جام

هــای بــایر و بــدون اســتفاده و فضــاهای مســکونی، زمین

های وضـع موجـود را ترین مساحت کاربریبه، بیشمخرو

های صـورت شوند. همچنین بر اسا  برداشـتشامل می

مترمربع کـاربری  35000در حدود گرفته در حال حاضر 

تجاری در سط  محدوده بافت تـاریخی وجـود داشـته و 

هـای تجـاری بـه دهد که ایـن کاربریها نشان میررسیب

ابـان امـام و همچنـین در طور عمده در راسته بـازار، خی

ــاورت خیابان ــدوده را مشــخص مج ــرز مح ــه م ــایی ک ه

نفـوذ سازد استقرار یافته و کمتـر بـه داخـل محـالت می

شده توسط مرکز آمـار ایـران، اند. بر اسا  آمار ارائهکرده

 1395فت تـاریخی سـمنان در سـال جمعیت محدوده با

 11/101نفر و تراکم ناخالص جمعیـت آن  4725برابر با 

ــمنان،  ــامع س ــر  ج ــت )ط ــار اس ــر در هکت (.1395نف
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 تاریخی   بافت موجود وضع  اراضی  کاربری  -2 جدول

 درصد مساحت مساحت تعداد  نوع کاربری 

 75/42 158156 951 مسکونی

 39/15 56946 84 بایر و بدون استفاده

 97/10 40585 113 مخروبه

 58/9 35446 104 تجاری

 30/6 23305 26 مذهبی

 63/3 13432 10 کشاورزی و باغات

 26/3 12073 7 انباری

 62/2 9691 6 آموزشی

 25/2 8315 4 فرهنگی

 07/1 3966 10 میراثی تاریخی

 86/0 3194 3 حمل و نقل و پارکینگ

 75/0 2792 25 مختلط غیرمسکونی

 15/0 561 2 انبارها

 13/0 492 2 فضای سبز

 07/0 477 1 درمانی بهداشتی

 04/0 255 3 کارگاهی

 02/0 161 4 مختلط مسکونی غیر

 16/0 75 3 شهریتأسیسات و تجهزات 

 16/0 61 3 گردشگری و پذیرایی

 100 369983 1362 جمع

 ( 1395سمنان،    شهر  جامع )طرح : منبع
 

 
 شهری بافت تاریخی   اراضی کاربری -1 نقشه

 (1395منبع: )سازمان مسکن و شهرسازی سمنان، 
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های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی محدوده ویژگی

 مورد مطالعه

ــن در ــش ایــ ــق، بخــ ــه از تحقیــ ــی بــ  بررســ

شـده  پرداختـه هانمونـه اسـا  بـر های سـاکنانویژگی

ــت. ــی اس ــن ویژگی بررس ــاای ــه ه ــورت ب ــی؛ ص  تفکیک

 کالبــدی و اقتصــادی هــای اجتمــاعی،ویژگی شــامل

 شــاخص اســا  بــر ایــن ابعــاد از کــدام هــر کــه اســت

 اند.شده مطالعه خاصی

 اجتماعی هایویژگی

 ها فار    را   شهر   تاریخی   بافت   محدوده   ساکنین   بیشتر 

 باشدمی سمنان خود هایبومی شامل که اندداده تشکیل

 هایاستان  افراد از از زیادی تعداد به مهاجرت توجه با اما

 توجهی قابل   فراوانی   دارای   ها شمالی   سمنان،   شهر   به   کشور   شمالی 

 تهران   همدان،   سمت   از   مهاجر   های همچنین ترك   باشند. می 

 بسیار تعداد. دارند سکونت محدوده در نیز فیروزکوه و

 اند.وارد شده هامحدودهاین  در نیز عرب و لر کرد، اندکی

 اند. یافته   سکونت   تاریخی   بافت   در   افغان   زیادی   تعداد   همچنین 

 

 براساس قومیت  بررسی وضعیت ساکنین  -3جدول 

 سایر )کرد، ترک، لر، افغانی و عرب( شمالی  فارس

2/59 6/18 2/22 

 ( 1395و مسکن،  منبع: )سرشماری عمومی نفس                   

 

 بافـت محدوده ساکنین سکونت زمان مدت بررسی

 که ددهمی نشان کمی، پرسشنامه اسا  بر شهر تاریخی

 کـه اسـت سال 10کمتر از و ساکنین، پاسخگویان بیشتر

ــن در ــد. کرده ســکونت هامحــدوده ای ــین ان  5/15همچن

بیشـتر از  هـم درصـد 3/29سال و  20تا  10 درصد بین

 دارند. سکونت محدوده دراین که است سال 20

 
 بررسی وضعیت سکونتی در بین ساکنین محدوده تاریخی شهر   -4جدول 

 سال 20بیشتر از  سال 20تا  10 سال 10کمتر از  خیمحدوده تاری

 3/29 5/15 2/55 سمنان

 (1395و مسکن،   منبع: )سرشماری عمومی نفس                       
 

 تحصیالت 

 جمعیــت نفــر 114549 تعــداد از 1395 ســال در

 نفـر باسـواد 106917 تعـداد سـمنان، شهر سال 6 با ی

 34/93در این سال  سوادیاببه عبارت دیگر نرخ اند؛ بوده

بررسی روند تغییـرات نـرخ سـواد طـی  .درصد بوده است

افزایشی  که روند دهدمینشان  1385تا  1365های سال

درصـد  79کـه از  طوریه ب ایم؛گذرانده هاسالرا در این 

 1395درصـد در سـال  93بـه  1365باسوادی در سـال 

 ایم.رسیده

نفـری  4122 خی شهر نیز از جمعیـتدر بافت تاری

. بنـابراین باشـندمینفـر باسـواد  3372بیشتر،  ساله و 6

 80/81جمعیت در بافت تاریخی برابر بـا  باسوادیمیزان 

جمعیـت  در بـین باسوادیباشد. مقایسه میزان درصد می

فرسـوده  هـایو بافتبافت تاریخی با سط  شـهر محدود 

 که بافت تاریخی وضعیت نامناسـبی را دارا دهدمینشان 

 تهیدست، سالمندان و فقیرهای خانوادهسکونت  باشد.می

ثر بـر ؤ، از جملـه عوامـل ـم هـاافغانو همچنین سکونت 

ــاریخی  ــودن ســط  ســواد در محــدوده بافــت ت پــایین ب

 .باشندمی

 دوره طـی باسـوادی میـزان تغییـرات روند بررسی

 تـاریخی بافت برای زنان و مردان بین در 1395 تا 1357

 سـاله 10 ایـن طی سواد سط  فزایشا که دهدمی نشان

 جنسـیتی شـکاف همچنـین و اسـت بوده بسیارکم اخیر

بـه  دارد؛ مردان وجود و زنان باسوادی میزان بین عمیقی
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درصـد و  11/86 مـردان بـرای 1395 سال در طوری که

 باشد.درصد می 22/77برای زنان 

 تراکم جمعیتی

بررسـی توزیـع جمعیـت در سـط   تراکم جمعیتی

کـه تـراکم  دهـدمیه بر اسـا  مسـاحت، نشـان محدود

نفـر در هکتـار   115ناخالص جمعیتی در محدوده برابر با 

باشد اما بررسی نسبت جمعیت به مسـاحت مسـکونی می

دهد که تراکم خالص جمعیتی در بافت تاریخی نشان می

د. بـا  بـودن تـراکم باـش در هکتـار می نفـر 150ا ب برابر

ریخی در مقایسه با تـراکم خالص جمعیتی در محدوده تا

دلیـل مسـاحت کـم  دوده، بـهناخالص جمعیتـی آن مـح 

هـای بـایر و متروکـه در مسکونی و همچنین وجود زمین

 .باشدآن می

 

 
 تراکم جمعیت  -2نقشه 

 ( 1395شهرسازی سمنان،  منبع: )سازمان مسکن و 

 

 فضایی انتظام

 انتظـام را یکـدیگر کنار در قطعات قرارگیری نحوه

 فضــایی چیــدمان از اعظمــی بخــش. گوینــدمی فضــایی

 ترکیب شکل، لحاظ به بافت تاریخی، محدوده در قطعات

ــر ــالی و پ ــدی،دانه و خ ــاختاری دارای بن ــک س  و ارگانی

 درصـد 70 الگـوی با که سازهایی و ساخت. است نامنظم

 نقـاط، برخـی در انـدگرفته شـکل جبهـه یک در ساخت

 کلـی طور به .انددهرک ایجاد را کهکشانی و متفاوت بافتی

 زیـر شـر  بـه را محـدوده ایـن مختلف الگوهای توانمی

 :کرد توصیف

 راسته اطراف در الگو، این: فشرده ریزدانه الگوی -

 مشـاهده عالءالدولـه شـیخ بـازار و جنوبی - شمالی بازار

 شود.می

 الگــو ایــن: منفــرد دانهدرشــت قطعــات الگــوی -

 تقسـیم هدسـت دو بـه فضـا بـه تـوده درصـد بـا متناسب

 توده درصد هاآن در کهباشد می قطعاتی شود و شاملمی

 که است قطعاتی شامل دیگر دسته و است پایین فضا، به

 برخوردارند. اشغال با یی سط  از

 کـه از قطعـاتی مجموعـه: منتظم ریزدانه الگوی -

 هـاآن بنای کرده و پیروی اشغال سط  درصد 70 الگوی

 کـه قطعـات ایـن. تسا مستقر شده زمین جبهه یک در

 یـک انـدقرارگرفته هـم کنار در صورت ردیفی به معمو  

   .دهندمی شکل را منتظم بافت شطرنجی

ــوی - ــه الگ ــامنتظم ریزدان ــن: ن ــو ای ــه الگ  در ک

ــایبخش ــده هـ ــت از ایعمـ ــاهده بافـ ــود، می مشـ شـ

ــه هــاآن در کــه اســت هاییمحــدوده ــا قطعــات ریزدان  ب
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 در نـامنظم کـامال  به صورت زمین اشغال متنوع الگوهای

 .اندقرارگرفته یکدیگر کنار

 الگـو ایـن در: هاجداره در خطی ریزدانه الگوی -

 امام خصوص خیابان به و اصلی هایخیابان جداره در که

 کنــار ایگونــه بــه هــای قطعــاتتوده شــود،می مشــاهده

 ایجــاد را منســجم بدنــه یــک کــه انــدقرارگرفته یکــدیگر

 اند.کرده

 

 
 بافت تاریخی منطقه سایی الگوی شنا -3نقشه 

 ( 1395شهرسازی سمنان،  منبع: )سازمان مسکن و 

 

 ساخت شیوه و مصالح

 بـا مصـالحی قـدیم بافـت در اسـتفاده مورد مصال 

 محـیط اقلیمـی الزامات با و باشدمی با  حرارتی ظرفیت

 آجـر، کاشـی، خـاك، و گل،گچکاه گل،. هستند هماهنگ

 سـاختمانی سنتی مصال  نتریمهم از نی، و چوب سفال،

ظرفیـت . آینـدمی شـمار بـه سـمنان شهر قدیم بافت در

 انتقـال کـار که شودمی موجب مصال  این با ی حرارتی

 داخـل بـه( زمسـتان در سرما و تابستان در گرما) حرارت

 خانـه ضخیم دیوارهای. پذیرد کندی صورت به ساختمان

 تـا 6 زمـانی فاصله در را گرما توانندمی مصال  نوع این با

 تـوانمی این ترتیـب به که دهند عبور خود از ساعت 18

 بود. امان در بحرانی شرایط در شدید گرمای و سرما از

 

 

 

 

 
 شدهنسبت فراوانی تعداد طبقات و سطح اشغال -1نمودار 

 ( 1394سمنان،  منبع : )طرح جامع شهر 
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 ساختمانی تراکم

 محـدوده، ایـن در موجود قطعات قدمت به توجه با

 توجـه بـا و هستند طبقه یک محدوده این قطعات بیشتر

 بـا یی اشـغال سط  از قدیمی ساز و ساخت الگوهای به

 تا 80 بین تراکمی هم قطعات اکثر نتیجه در. برخوردارند

 ایـن کـه در قطعـاتی از دیگری بخش. دارند درصد 120

 قطعات میان در .دارند ارتفاع طبقه دو اندقرارگرفته دسته

 90 الـی 45 تراکم با درصد قطعات 120 الی 80 تراکم با

 قـدیمی قطعـات میـان از و یک طبقه عموما  که درصدی

 توجـه با .برخوردارند با یی فراوانی از باشند،می محدوده

 در سـال اخیـر 20 طـی کـه سـازی و سـاخت ضوابط به

 و بــا ســاخت و شــده تصــویب تــاریخی، بافــت محــدوده

 هـایاست، تراکم شده مخالفت هطبق دو از بیش سازهای

 معـدود محـدوده ایـن در درصد 120 از بیش ساختمانی

 دو درصـد، 180 تـا 120 بـین تـراکم با قطعات. باشدمی

 بـیش قدمت با قطعاتی گیرند،دربرمی قطعات را از دسته

 قطعـات دیگـر دسـته و دارنـد طبقـه دو کـه سال 45 از

 لبه و میانه در داشته و ارتفاع طبقه 2 که هستند نوسازی

 باشند.می پراکنده بافت

                                                             

 

 

 

 

 تراکم قطعات مسکونی  -2نمودار 

 ( 1394سمنان،  منبع: )طرح جامع شهر  

 

 تحقیق هاییافته  -5

 (IFE) ارزیابی عوامل داخلی

هدف از انجام این مرحله، سنجش محـیط داخلـی 

یه مورد مطالعه جهت شناسایی نقـاط قـوت و ضـعف ناح

یابی بـه هایی کـه در راه دسـتست؛ بدین معنا که جنبها

سـاز شده و اجـرای تکـالیف آن، فراهمریزیاهداف برنامه

 باشند، شناسایی شوند.   های مساعد یا بازدارنده میزمینه

1  

 ت تجدید حیات شهری ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )نقاط قوت و ضعف( سیاس  -5جدول  2

 نهایی  نمره نمره ضریب هاقوت

 304/0 4 076/0 مذهبی و تاریخی هایمکان وجود 1

 292/0 4 073/0 بافت داخل در باارزش و مهم مذهبی فرهنگی عناصر تمرکز 2

 248/0 4 062/0 ها، همچون بر ، گاز، آب و ...وجود کادر تخصصی در هر یک از سازمان 3

 186/0 3 062/0 همکاری و ح) تعلق  و مشارکت روحیه داشتن 4

 147/0 3 049/0 قابلیت گردشگری 5

 147/0 3 049/0 قومیتی تنوع 6

 216/0 4 054/0 باشند می   تاریخی   ارزش   دارای   که   زاده امام   چون   هایی مکان   و   محله   هویت   وجود   علت   به   زیاد   گذاری سرمایه   به   تمایل  7

 147/0 3 049/0 ا نیازها و کمبودهای منطقهیا در حال اجرای توسعه شهری ب های اجراشدههمخوانی داشتن طر  8

 24/0 4 06/0 های عمرانیرضایت داشتن شهروندان از پرو ه 9

 162/0 3 054/0 حل   برای   ساکنین   مسئولیت در   احسا    بودن   با    خود   اطراف   مشکالت   حل   برای   محله   مختلف   نقاط   در   بانفوذ   افراد   وجود  10

 292/0 4 073/0 ان شهری به رعایت مصوبات شورای شهرمدیر الزام 11
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 نهایی  نمره نمره ضریب ضعف

 031/0 1 031/0 گذاریسرمایهو  سرمایه کمبود و ساکنان اقتصادی سط  پایین بودن 1

 027/0 1 027/0 معابر و بناها فرسودگی 2

 027/0 1 027/0 یهای فرهنگ قدیم در اثر جایگزینی الگوهای غرب تحلیل رفتن ارزش 3

 026/0 1 026/0 ریزدانه قطعات زیاد فراوانی 4

 040/0 2 020/0 هاها و شرکتسازمانعدم وجود یک مرکز در سط  محلی جهت هماهنگی اقدامات  5

 040/0 2 020/0 ها و حکومت محلیهای قوی برای فشار به این سازمان NGOگیریشکلعدم 6

 028/0 1 028/0 م مدیریت شهریپذیری نظاسط  پایین مشارکت 7

 038/0 2 019/0 ها توسط شهرداریرسانی از تهیه و اجرا و هزینه طر پایین بودن سط  اطالع 8

 036/0 2 018/0 بودن سط  کیفیت معابر شهری پایین 9

 042/0 2 021/0 نکردن قوانین و استانداردها رعایت و مقررات و قوانین شفاف نبودن 10

 027/0 1 027/0 های دخیل در مدیریت شهریکاری سازمانلیل عدم همکاری و موازیابع به داتالف من 11

 046/0 2 023/0 محیطی مدیریت نامناسب شهریزیستبار اثرات زیان 12

 024/0 1 024/0 هاها در برنامهنبود سازوکار نظارتی مردم و پاسخگویی به آن 13

 محاسبات 
 81/2 - 1 جمع

 - 4/2 - میانگین
 

 و قوت نقاط نهایی نمره که دهدمی نشان 5 جدول

 از تربزرگ مقداری این که است شده 81/2 برابر با ضعف،

بافـت  آنکـه نتیجـه. باشـدمی( 5/2) نظـر مـورد میانگین

باشد؛ می قوت دارای داخلی عوامل نظر تاریخی سمنان از

توان از توان بـالقوه و بالفعـل موجـود در راسـتای لذا می

عدیل نقاط تهدیـد و ضـعف در راسـتای تجدیـد حیـات ت

 استفاده کرد.

 (EFE)رزیابی عوامل خارجی ا

هــدف از انجــام ایــن مرحلــه کنــدوکاو در محــیط 

ــایی  ــت شناس ــمنان جه ــاریخی س ــدوده ت ــارجی مح خ

ها و تهدیدهای مرتبط با تدوین راهبردهای تجدید فرصت

ــدول  ــت. در ج ــهری اس ــات ش ــی  6حی ــل محیط عوام

بر تجدید حیات شهری بافت فرسوده شناسایی تأثیرگذار 

 شده است. 
 

 ی تجدید حیات شهری هااستی( س ها و تهدیدهافرصت )خارجی  عوامل  ارزیابی   ماتریس -6جدول  3

 نمره نهایی  نمره ضریب هافرصت

 316/0 4 079/0 وجود ماده قانونی تشکیل مدیریت یکپارچه شهری 1

 3/0 4 075/0 فرسوده بافت مطالعات انجام 2

 26/0 4 065/0 های توسعه شهریوجود پتانسیل نیروی جوان و باانگیزه جهت مشارکت در تدوین برنامه 3

 174/0 3 058/0 تاریخی باارزش بناهای وجود 4

 192/0 3 064/0 باارزش بناهای ساخت در باارزش سنتی معماری وجود 5

 292/0 4 073/0 شهرتر تمایل داشتن شهروندان به مشارکت در زمینه اصال  به 6

 26/0 4 065/0 قدیمی هایساختمان نوسازی و تخریب امکان 7

 186/0 3 062/0 وجود شرایط مناسب جهت واگذاری بعضی از امور به بخش خصوصی 8

 264/0 4 066/0 های ارتباطی و اطالعاتیاستفاده از فناوری 9

 272/0 4 068/0 در سط  منطقهلتی و خدماتی های دودستگاهامکان هماهنگی و همکاری سازنده با  10

 نمره نهایی  نمره ضریب تهدیدها

 028/0 1 028/0 زلزله همچون طبیعی برابر بالیای در شدید پذیریآسیب و مساکن فرسودگی 1

 026/0 1 026/0 هویت تدریجی بین رفتن از 2

 054/0 2 027/0 ت به حکومت محلیبرای واگذاری اختیارابندی شده عدم ارائه یک برنامه دقیق زمان 3

4 
تناسبی این قانون ها، پاسخگویی ضعیف به مشکالت کنونی و بیصری  نبودن قانون شهرداری

 با تحو ت ایجاد شده در جوامع شهری
033/0 1 033/0 
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 042/0 2 021/0 مسکونی هایحوزه کیفیت افت دلیل به محدوده بومی و اصیل ساکنان جاییجابه 5

 032/0 1 032/0 سرگردان هایسرمایه و خروج خصوصی بخش برای تشویقی هایبرنامه نبود 6

 032/0 1 032/0 هاگیری و اختیارات محدود شهرداریتعدد مراکز تصمیم 7

 042/0 2 021/0 کارگیری مدیران و متخصصان شهریسا ری در بهفقدان شایسته 8

 046/0 2 023/0 بافت  در فقر رشد 9

 052/0 2 026/0 قدیم بافت از مهاجرت یشافزا 10

 029/0 1 029/0 اعتمادی فرهنگی و اجتماعی شهروندان به نظام مدیریتبی 11

 038/0 2 019/0 پایین بودن میزان ارتباط شهروندان با مدیران ارشد شهری 12

 محاسبات
 97/2 - 1 جمع

 - 5/2 - میانگین

 
 ینهـای نمـره مجمـوع کـه دهـدمی نشان 6 جدول

 عـدد ایـن که است شده 97/2 برابر تهدیدها، و هافرصت

 از تـربزرگ مقـداری هاضـعف و هاقوت نهایی نمره مانند

ها در فرصـت آن، نتیجـه. است( 5/2) نظر مورد میانگین

بنـابراین بـرای  باشد؛تهدیدات میبافت تاریخی بیشتر از 

 یــا هافرصــت تــوان ازتجدیــد حیــات بافــت تــاریخی می

 تهدیـد موجـب کـه عـواملی از و بـرداریبهره هایتموقع

 کند. دوری شودمی

 (IE) تحلیل ماتریس داخلی و خارجی

ها بیانگر این واقعیت است کـه تجزیه و تحلیل داده

امتیاز حاصـل از ارزیـابی عوامـل داخلـی )نقـاط قـوت و 

است؛ بنابراین، با توجـه بـه اینکـه  81/2ها( برابر با ضعف

باشـد و جمـع امتیـاز می 38/2ل قـوت، جمع امتیاز عوام

باشـد. در است، برتری با نقاط قوت می 42/0نقاط ضعف 

ریزی بـر پتانسـیل وجـود دارد کـه بـا برنامـهنتیجه، این 

 ها پرداخت.اسا  عوامل قوت، به برطرف نمودن ضعف

نتایج حاصـل از ارزیـابی مـاتری) عوامـل خـارجی 

بـرآورد  97/2ا )فرصت و تهدیدها( امتیاز به دست آمده ر

کنند؛ بنابراین، با توجه به امتیاز نهایی عوامل فرصـت می

( باید نتیجه گرفت کـه در 45/0( و عوامل تهدید )51/2)

ها بـر تهدیـدها غلبـه زمینه موضوع مورد بحـث، فرصـت

گیری از ایـن وضـعیت، نیازمنـد، دارند. به طور کلی بهره

را بـه  هاباشد تـا بتـوان ضـعفراهبردهای خاص خود می

حداقل رساند و با تهدیدها مقابله نمود. با توجه به نمودار 

هـا و ه بـه برتـری قوتاستراتژی غالب در محدوده با توج

 باشد.  ها استراتژی تهاجمی میفرصت

 

 
 (  IEماتریس داخلی و خارجی ) -3نمودار 
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 (SWOT) های مدل سوات استراتژی

رونی نشان تجزیه و تحلیل عوامل درونی و عوامل بی

حـداکثر( بـه  –دهد کـه راهبـرد تهـاجمی )حـداکثر می

ترین راهبرد در سیاست تجدید حیات شـهری عنوان مهم

 در بافت تاریخی سمنان اتخاذ شده است. 

ترین مـوارد در هـر راهبـرد بـرای در ادامه، به مهم

ی اشـاره توسعه و پیشبرد موضـوع تجدیـد حیـات شـهر

شـدن وضـعیت حـال و  شود؛ به طوری که برای بهترمی

توان از ایـن راهکارهـا بـرای آینده بافت در این زمینه می

 بهبود شرایط و بسترسازی مناسب استفاده نمود.

 

 کارانه، رقابتی و تدافعی  های تهاجمی، محافظه استراتژی   -7جدول 

 ترکیب عوامل مورد نظر استراتژینوع 

 قوت S فرصت SO Oاستراتژی 

 O2.O8 S1.S7 اشتغال و درآمد تولید و گردشگر جذب

 هـایویژگی بـه توجـه بـا توانمندسـازی بـه رسیدن راه در مردمی هایمشارکت از استفاده

 بافت مذهبی فرهنگی
O1.O2.O7.O9 S1.S2.S6.S7 

 O2.O8 S1.S2.S3.S5.S6 توانمندسازی و ساماندهی امر در بومی و فعال نیروی از وریبهره 

 O2 S1.S2 آموزشی هایدوره برگزاری و انیرساطالع و فرهنگی اقدامات

 O8.O10 S2 های محلیتوسعه اختیارات سازمان

 O3.O10 S1.S2.S11 گذار مردمیسرمایه جهت مردم به بافت اقتصادی هایارزش شناسایی

 O8 S1.S2.S3.S4.S7 مدنی مشارکت بسترسازی برای مدنی نهادهای با مذهبی مراکز تعامل افزایش

 ترکیب عوامل مورد نظر ژینوع استرات

 قوت S تهدید ST Tاستراتژی 

 T3 S4 امر ساماندهی در شهرها و کشورها دیگر تجربیات از استفاده

 T4.T6.T7.T10 S1.S3.S7 شهرسازیو  راه و میراث شهرداری، هایسیاست همسوسازی

ذاری و گربـط در سیاسـتاصال  و بازآرایی تشکیالت و روابـط میـان سـازمانی عناصـر ذی

 گیریتصمیم
T1.T2.T3.T5 S1.S2.S3.S5 

 T7.T10.T11 S1.S6.S7 هاقطعه تجمیع جهت مالکان به ویژه تسهیالت تخصیص

 مشـترکات از گیـریبهره بـا سـاکنان پیوندی هم طریق از همبستگی و مکانی ح) تقویت

 اجتماعی هایکنترل آسیب جهت فرهنگی
T4.T6.T7 S1.S7.S11 

ای تـا سـط  منـاطق اها در سـطو  مختلـف شـهری از سـط  محلـهتقویت و توسعه شـور

 شهرداری
T1.T3.T9.T11 S2.S10.S11 

 T4.T6.T7.T10 S1.S2.S3 ارتباطی مراکز در راهپیاده محورهای ایجاد

 ترکیب عوامل مورد نظر نوع استراتژی

 ضعف W فرصت WO Oاستراتژی 

 O3.O6 W6.W7 ها  NGOتقویت و توسعه 

 O3.O6 W7 های اقتصادی و همسویی منافع اجتماعیمشارکت از طریق فعالیتایجاد فرهنگ 

 نگـرش تغییـر و فراغتـی فضاهای تعامل در طریق بافت از در مردم اجتماعی منزلت افزایش

 بازآفرینی فرهنگی راهکارهای طریق از بافتبه  نسبت محالت افراد
O1.O2 W2.W3.W4.W12 

 O2.O8 W5.W12 اعدفبی و خیز جرم فضاهای ساماندهی

 ایجـاد طراحـی طریـق از هـاراهپیاده بصـری سـیمای به شهری ریزانبرنامه و مدیران توجه

 بافت در مناسب
O1.O2.O7.O10 W2.W3.W5 

 O2.O8.O10 W13 جدید وسازهایساخت در منطقه بومی بافت با همگون مصال  از استفاده 

 O7.O9 W8.W12 مشکالت و هماهنگی بیشتر استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای حل

 O2.O8.O10 W2.W3.W4.W5 آن تاریخی هویتی نقش تقویت و محله نقش سازی معاصر

 O4.O5 W13 مسئو ن و نظام مدیریت شهر و اعالم عمومی آنسنجش منظم عملکرد 
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 ترکیب عوامل مورد نظر نوع استراتژی

 ضعف W تهدید WT Tاستراتژی 

 T6.T7.T9 W10 به یک نهاد فرابخشی در شهرهاتبدیل شهرداری 

 T1.T3.T7 W2.W3.W4.W5 مراتبیتقسیم فضای شهر به صورت سلسله

 T11.T12 W8 هامهارترسانی و آموزش اطالع

 T4.T6.T7.T10 W1.W2.W5.W10 محیطی سوان  برابر در سازیمقاوم هایبرنامه اجرای 

 T1.T2.T11.T12 W3.W6.W7 های محلیهواگذاری اختیارات و منابع مالی به دستگا

 T4.T6.T7 W10.W11 مشارکت نماینده مدیریت شهری در تنظیم بودجه درخواستی از اعتبارات ملی

 T1.T2.T4 W1.W2.W3.W12 مشارکت مردمی جلب و اجتماعی هایسرمایه به توجه

 مخروبـه و بـایر هـایزمین از اسـتفاده شـامل و بافت ارزشمند تاریخی ابنیه بهسازی و احیا

 هاآن به کاربری تزریق و موجود
T4.T6.T7 W10.W11 

 افـزایش بـرای فضـایی و کالبـدی پیوند و مشترك هایبرنامه عمومی فضاهای از گیریبهره

 ایمحله تعامالت درون
T4.T6.T7 W10.W11 

 

 گیری و پیشنهادنتیجه  -6

 هاینارسایی و فرسودگی دلیل به شهری، هایبافت

 مناسـب شهری هایزیرساخت و خدمات فقدان ی،کالبد

 بـه دیگر، مسائل انواع و محیطیزیست نامطلوب شرایط و

 توسعه احیا، راستای در جانبههمه اقدامات نیازمند شدت

 شـهری حیـات دیگـر، تجدیـد عبـارت به و ساماندهی و

 با در ایران، شهری هایبافت مسائل و مشکالت. باشندمی

 کشـورها سـایر در شـهری مشـابه هـایبافت هایویژگی

 عینـا  را آنهـا اقـدامات توانیمنمی است؛ از این رو متفاوت

هدف  .را اجرا کنیم این کشورها هایحلراه کنیم و تکرار

 اقتصـادی -اجتمـاعی هایاسـتراتژی تبییناین پژوهش 

تاریخی شـهر سـمنان  هایبافت در شهری حیات تجدید

به دنبـال پاسـخگویی  بوده است. در واقع در این پژوهش

 -اجتمــاعی هایاســتراتژیایـم کــه بـه ایــن ســؤال بــوده

تاریخی شـهر  هایبافت در شهری حیات تجدید اقتصادی

 کـهنشـان داد کـه  SWOTسمنان کدامند؟ نتایج مدل 

 کـه است شده 81/2 برابر ضعف، و قوت نقاط نهایی نمره

. دباشمی( 5/2) نظر مورد میانگین از تربزرگ مقداری این

 داخلـی عوامـل نظـر بافت تاریخی سمنان از آنکه نتیجه

توان از توان بـالقوه و بالفعـل باشد؛ لذا میمی قوت دارای

موجود در راستای تعدیل نقاط تهدید و ضعف در راستای 

 همچنین نتایج نشان داد کـه تجدید حیات استفاده کرد.

 شـده 97/2 برابر تهدیدها، و هافرصت نهایی نمره مجموع

 هاضـعف و هـاقوت نهـایی نمـره مانند عدد این که ستا

 نتیجه. است( 5/2) نظر مورد میانگین از تربزرگ مقداری

باشد ها در بافت تاریخی بیشتر از تهدیدات میفرصت آن،

 تـوان ازبنابراین برای تجدید حیـات بافـت تـاریخی می و

 موجب که عواملی از و برداریبهره هاموقعیت یا هافرصت

 درونـی عوامل لیلتح و تجزیه کرد. دوری شودمی دیدته

 – حداکثر) تهاجمی راهبرد که داد نشان بیرونی عوامل و

 تجدیـد سیاسـت در راهبـرد ترینمهم عنوان به حداکثر(

اسـت.  شـده اتخاذ سمنان تاریخی بافت در شهری حیات

 ارزشـمند تـاریخی ابنیـه بهسازی و احیا شامل هافرصت

 و موجـود مخروبـه و بـایر هـایزمین زا اسـتفاده و بافت

 و فعلـی موقعیـت بـه توجـه بـا هـابـه آن کاربری تزریق

با توجه به نتایج به دست آمده، هاست. آن هایجواریهم

 گردد:یشنهادهای زیر ارائه میپ 

ــه د  شــمالی،  - ــان کهن ــه و خیاب ــرین یشبمحل ت

آلودگی نمادی و دیداری را دارد؛ پ) بـه دلیـل تناسـب 

در راسـتای رفـع مشـکل  ،خیابان با ظرفیـت آن نداشتن

ایـن خیابـان، تبـدیل بـه  شـود وباید تغییر کاربری داده 

 ی گردد.جنوبراه شمالی و پیاده

بافـت تـاریخی دارای  هایچه شکل ساختمانهر -

ی منظـر د، باعـث ارتقـانباش تریمطلوبو  باتریز تناسب

ــان ــر  تیــ و مطلوب خیاب ــی منظ ــهرفرهنگ ــایش ش  و آس

 .  دندگرمی
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جهــت  هــایابانخنمــای  ضــوابط اصــول تــدوین -

 وزارت و شـهری مـدیریت توسطکاهش آلودگی دیداری 

 ،شهر و محلـه هر هاییژگیو با متناسب و شهرسازی راه

 گردد.یمتوصیه 

ی ادورهباید تابلوهای معـابر شـهری بـه صـورت  -

رصد و در صورت اشکال توسط شهرداری برطـرف گـردد 

نمادی موجب افزایش آسایش بصری  تا با کاهش آلودگی

 ها شوند.یابانخو خوانایی مناسب 

 

 منابع  -7

ــادات. ) ــادی، زهراس ــعیده زرآب ــدا؛ س ــکندری، ن (.  1395اس

هــای فرســوده  بــازآفرینی شــهری و تــأثیر آن بــر بافــت

ــینشــهری.   ــران) ب ــی مهنکنف و    دســی معمــاریالملل

 شهرسازی.  

  حیــات جدیــد(. ت1395اسمعیلی، شیوا؛ رضایی، محمدرضــا. )

  تکیه با شهری پایدار توسعه راستای در تاریخی محالت

  ســیاه ســنگ محلــه :مــوردی نمونــه TND رویکرد بر

  مــدیریت معمــاری، عمران، المللیبین کنفران)شیراز. 

 سوم.  هزاره  در  زیستمحیط  و  شهری

  یــدتجد یافــتاســتفاده از ره .(1391) یــه.، زکیارمکــ  یاکبر

  فقر در شــهرها )منطقــه با یاروییرو یبرا یشهر یاتح

  ی،ارشد، گروه شهرساز  یکارشناس  نامهیانپا  .تهران(  19

 .یبهشت  یددانشگاه شه  ی،و شهرساز  یدانشکده معمار

  رویکــرد بــا شــهری حیــات (. تجدید1396آقامالیی، ریحانه. )

 .  50-59(،  39)9نشریه علمی منظر،  .  فرهنگی

(.  1394پــور، مهتــا. )بابایی، جــواد؛ قاســمی، مهــدی؛ هــدایت

شــهری.   فرسوده هایبافت احیای و تجدید رویکردهای

  حــوزه در نوین هایافق پژوهشی -علمی کنگره دومین

  شــهری مــدیریت و فرهنــگ معماری، عمران، مهندسی

 ایران.  

ــادی ــی؛  بنی ــایینی، عل ــیمن. )ن ــزدی، نش ــت1395ای   (. رهیاف

نشــریه  محور. فرهنــگ شــهری حیــات تجدید راهبردی

 .19-45،  27شماره    هبردی،مطالعات مدیریت را

ــی. ) ــان، موس ــوچهر؛ پژوه ــان، من ــی و  1390جهانی (. بررس

شــهر  های فرسوده شــهری کــالنبندی انواع بافتطبقه

نشــریه جغرافیــای  تهران و راهکارهــای مداخلــه در آن. 

 .93-106(،  2)3انسانی،  

نژاد، حسین؛ اکبرپور سراسکانرود، محمد؛ یعقوبی،رضــا.  حاتمی

نشــریه  رهیافت تجدید حیات شهری.   (. به سوی1396)

 .37-47(،  96)9ها،  شهرداری

  (. تجدیــد1396حیدری، یاسر؛ موحد، علــی؛ تــابعی، حســن. )

  رویکــرد بــر تأکیــد بــا شــهری فرسوده هایبافت حیات

TND (تهــران زار لــه محلــه: موردی مطالعه) .  نشــریه

هـــای نـــوین علـــوم جغرافیـــایی، معمـــاری و  پژوهش

 .87-112(،  9)1شهرسازی،  

دویران، اسماعیل؛ مشکینی، ابوالفضــل؛ کاظمیــان، غالمرضــا،  

(. بررســـی مداخلـــه در  1390آبـــادی، زینـــب. )علــی

هــای فرســوده و ناکارآمــد شــهری بــا  ساماندهی بافــت

رویکرد ترکیبی )نمونه موردی: محلــه زینبیــه زنجــان(.  

 .71-90(،  7)2ریزی شهری،  مجله پژوهش و برنامه

  بر  تأکید با کهن بافت حیات (. تجدید1395تبار، زهرا. )رجایی

  ســیاه ســنگ محله: موردی نوشهرگرایی؛ نمونه رویکرد

ــران)شــیراز.   ــی  کنف ــه  مل ــوین  هاییافت   و  پژوهشــی  ن

  زیســتمحــیط و شهرســازی معمــاری عمران، آموزشی

 ایران.

  تجدیــد  تجــارب  (. بررســی1395رمضانی روشن، سیده عذرا. )

ــاریخی  هــایبافــت  شــهری  حیــات   مــوردی  عــهمطال:  ت

ــهرهای ــیایی  ش ــانوی،  آس ــارو   ه ــاتوآ.    و  اینترام کوت

  توســعه و معمــاری عمــران، المللیبین کنگره چهارمین

   شهری.

طــر    (.1395. )اســتان ســمنان یسازمان مسکن و شهرســاز

  یبافــت مســکن و فرســوده شهرســاز یبهساز ینوساز

 .سمنان

  یافــتره  (.1393)  یــه.زک  ی،ارمکــ  یاکبــر ؛محســن یان،شاطر

و   یکــاهش فرســودگ یدر راســتا یشهر یاتح یدتجد

فصلنامه    .کاشان(  یمبافت قد  ی)مطالعه موردی  فقر شهر

 .119-142(،  44)13جغرافیا،  

بهســازی و نوســازی   .(1385). پوراحمد، احمــد ی؛عل ی،شماع

 .انتشارات دانشگاهتهران:  .  یاعلم جغراف  یدگاهشهری از د

ــات در    .(1395).  زاده، مرجــانشــهاب ــد حی ــایافتبتجدی   ه

)نمونــه مــوردی   بخشــیتاریخی از طریق راهبرد اصالت
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گــرم و    یمو اقلــ  یمعمــار یهنشــر .بافت تاریخی شــیراز(

 .65-80  (،4)4،  خشک

الــه.  آبــادی، مولــود؛ فتحــی هفشــجانی، رحمــتصالحی نجــف

های مســکونی  (. سنجش میزان فرسودگی بافت1394)

در محالت فرســوده مبتنــی بــر رهیافــت بازنوســازی و  

شــهرداری تهــران(.    9دیــد حیــات شــهری )منطقــه  تج

 . های شهری المللی عمران، معماری و زیرساخت کنفران) بین 

ــمنان ــهر س ــامع ش ــر  ج ــکن و    (.1395. )ط ــل مس اداره ک

 .سمنان  یشهرساز

ــالبی   ــران، ط ــزادی، عم ــبکه ــک. )حبی ــادی، باب (.  1398آب

  بــر تأکیــد بــا شــهری فرســوده هــایبافت در بازآفرینی

  علــی  محله:  موردی نمونه) شهری حیات تجدید رویکرد

  المللــیبــین کنفــران) اولــین. (اصــفهان شــهر آقا قلی

 .  شهری  بازآفرینی  و  عمران، معماری  مهندسی

هــای  از ویژگی یلــیتحل .(1386) .ناصــر ی،زاده دهاقانیمشهد

دانشگاه  چاپ هفتم، تهران:    .یراندر ا یشهر یزیربرنامه

 .علم و صنعت

  تجدیــد راهبردهای (. تدوین1398سانه. )نادری مغانجوقی، اف

  فرســوده  هــایبافت  ساماندهی  راستای  در  شهری حیات

  شــهرداری 18 منطقــه صــادقیه شــهرك: مطالعه مورد)

  کنفــران) و دومــین المللیبین کنفران) اولین. (تهران

  هنــر و شهرسازی، معماری، عمــران سوی به المللیبین

 بنیان.  دانش

گــرا بــا  تجدید حیات شهری اجتماع .(1392)یه. راض یان،نداف

همکارانــه نمونــه مــوردی:   یزیرکید ویــژه بــر برنامــهأت

گروه    ارشد،  یکارشناس  نامهیانپا  .شهر تهران 15منطقه 

هــای زیســتی گــرایش  ریــزی مجتمــعبرنامــهطراحی و 

 .یبهشت  یددانشگاه شه  شهر،ریزی  برنامه

(.  1391. )اهللوارثی، حمیدرضا؛ تقوایی، مسعود؛ رضایی، نعمت

شــهر   ساماندهی بافت فرسوده شهری )نمونــه مــوردی:

 .129-156(،  2)2ریزی فضایی،  مجله برنامهشیراز(.  

کارگیری رهیافت تجدیــد  هب(. 1392یزدانیان امیری، فاطمه. )

های  ریزی دهکــدهمحور در برنامــهحیات شهری اجتماع

  (.ونــک شــهر تهــراننمونــه مــوردی: محلــه ده) شهری

  ریــزی شــهری،ارشد، رشته برنامــهمه کارشناسیناپایان
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