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ما بیه ننیوان مشیاس اساسی  در      در کشور تاریخ های فرسوده  بافت ،در حال حاضرچکیده: 

توجیه   ،های شهری که  ماهیت خاص بافت باشند.شهرهای مختلف و حت  روستاها مطرح م 

حاضیر سی   دارد راهاارهیای  در     پیووه  لیاا   ؛سازدضروری م   ها را از جهات مختلفآنبه 

ارائه نماید و نییز  بیس دشهر ار واقع در سامانده  بافت فرسوده محله شهیدگاهراستای اصالح و 

هیای  محله و متناسب بیا اولوییت   وضع موجودمطابق با  ،ریزی و طراح  برنامهدرصدد است تا 

ای و همچنیی   گییری از بررسی  اسینادی و کتابخانیه    ر همی  راستا بیا بهیره  دباشد.  راهبردی

ارزییاب  شید و بیا اسیتفاده از میاتریی تحلیلی         ،مطال ات میدان ، وضع موجود محله میاکور 

SOWT ،به جمع   اقیدا    ،بندی مطال ات وضع موجود و ارائه راهبردهای سیامانده  و طراحی

دار راهبیردی بیه کیار رفتیه، راهبردهیای اولوییت         کیردن میدل  شده است. در ادامیه بیا کم ی   

های طراحی  در محیدوده،   اند. نهایتاً در بخ  ارائه گزینهسامانده ، ت یی  و استخراج گردیده

هیای راهبیردی،   ارائیه و مبتنی  بیر اولوییت     ،پنج گزینه متناسب با شرایط محله مورد مطال یه 

بیا سیامانده  و از مییان       شیده اسیت   سبررس  و ارزیاب  شدند که در گزینه برتر طراح ، 

با یک طرح مناسب  و ایجاد ،یک محصوریت ،برداشت  بناهای مخروبه در بخ  میان  محدوده

   .گرددبرای ایجاد مرکز محله استفاده  نیز و از فضای میان  ه شودسوق داد ،به سمت بق ه
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 مقدمه -1

را   هیای مختلفی   دوره ،شهرها در طول حیات خود

های زمان و به منظور کنند و به فراخور واق یتتجربه م 

شوند. وجود روند دچار تحول و دگرگون  م  ،ادامه حیات

طبی یی  فرسییودگ  و زوال شییهری در ا ییر گییار زمییان و 

هیای  تغیییر شییوه   حوادث مختلیف نییز ا یرات ناشی  از    

ناگزیر به انطباق بیا   شهرها را ،م یشت و رشد تانولوژیک

بیه بییان    .(9479)خیان ،   نمایید شرایط متغیر حاکم م 

یافتیه ییا در حیال     انم از توسی ه  ؛دیگر، کشورهای جهان

ای از زمیان بیا پدییده افیزای  جم ییت       توس ه، در برهه

ان آمارهیا نشی   شهرنشی  مواجیه بیوده ییا خواهنید بیود.     

در شیهرها   ،دهند که بی  از نیم  از جم یت جهیان  م 

برای اولی  بار در تاریخ  0228کنند و در سال  زندگ  م 

ها در شهر سیاک  شیدند و در    زندگ  بشر، اکثریت انسان

ای هسیتیم   نتیجه ایی  تمرکیز، شیاهد مشیاالت ندییده     

(Butala et al., 0101).   بیر   هزینیه بیه  ای  امر با توجیه

هیای م میول توسی ه شیهری، کشیورها را بیا        بودن طرح

 تیری  پیامیدهای   م ضالت اساس  مواجه کرده است. از مهیم 

های  تأمی  زیرساخت نی  روند شهرنشین  در کنار ند چ

وجود   همناسب شهری برای ساکنی  و مهاجری  شهرها، ب

هیای نیامنظم و فرسیوده پیرامیون شیهری و       آمدن بافیت 

های شیهر  .(9472 )نباسی  و رضیوی،   شهری است درون

در پنجاه سال  ننوان یک کشور جهان سوم ، ایران نیز به

از رشید بسییار سیری       ،ویوه در دو دهه اخییر هاخیر و ب

نزدییک بیه   هیم اکنیون   که  ایبه گونه ؛اند برخوردار بوده

ای   و در شهرها ساک  هستند ،هفتاد درصد جام ه ایران

 )برزگیر،  باشید به سرنت در حال افیزای  می    نیز میزان

 اییران  در شدن و شهرنشین شهری در واقع روند (.9499

به موازات  ؛باشدم  توس ه حال در کشورهای دیگر مشابه

 سیاختار  شیود، جم یتشان زیاد می   و شهرها ت داد ایناه

رونید رو بیه    .یابید توسی ه می    شهری نیز مناطق فیزیا 

مشیاالت  را بیه وجیود آورده     ،ایران در شهرنشین  رشد

ای که ؛ به گونه(Rasoolimanesh et al., 0102)است 

های شهرنشیین   ها، تمام  جنبهای  مشاالت و نارسای 

را تحت تأ یر خود قیرار داده و گیاه  زنیدگ  شیهری را     

مختس کرده است. یا  از ای  مشاالت نمیده شیهرهای   

هاست که خیود  های فرسوده در آن تر، وجود بافتقدیم 

مشییاالت شییهری شییده و مسییائس  سییرآزاز بسیییاری از 

محیطی  و   فیزیا ، زیست -اجتمان ، کالبدی -اقتصادی

امنیت  را در پ  داشته و زمینه ناپاییداری را در بسییاری   

(. 9499زاده و ملا ، از شهرها فراهم کرده است )ابراهیم

میا   های فرسوده و ناکارآمد در کشیور  در حال حاضر بافت

مختلیف و حتی     به ننوان مشیاس اساسی  در شیهرهای   

هیای  کیه زمیان  مرکیز      باشیند. بافیت  روستاها مطرح م 

بیازده در   اند، بیه نقیاک کیم   تمرکز جم یت و اقتصاد بوده

هیا بیه   اند و همچنی  ای  بافتاقتصاد شهری تبدیس شده

لحاظ اجتمان  و فرهنگی  نییز بیه دلییس تمرکیز کمتیر       

 اندخیز شدهم  و مراکز جر اتبدیس به مناطق نا ،جم یت

هیا و میداخالت    (. سیاسیت 9478کالش،  )ناظری و روح 

توان براسیاس مییزان    صورت گرفته در بافت شهری را م 

وفاداری بیه گاشیته در سیه گیروه بهسیازی، نوسیازی و       

هیای   بندی کرد. ماهیت خاص بافت تقسیم ،بازسازی بافت

ها را از جهیات مختلیف ضیروری    آنتوجه به  ،شهری که 

چون از نظر ماان  بهتیری    ؛قتصادیاز جهات ا ؛سازدم 

نقطه اسیاان جم ییت اسیت، از جهیت فرهنگی  چیون       

خاستگاه شهر م اصر و یادگار فرهنگی  و خالصیه منشیأ    

چیون   ؛هویت شیهر امیروزی  اسیت، از جهیت اجتمیان      

هیای  سیامان   هتواند بسیتر تجمیع و توسی ه انیواب نابی     م 

وز هنی  به ای  دلیس کهاجتمان  گردد و از جهت کالبدی 

شهرسیازی   دارای های م میاری و واجد بسیاری از ارزش

از  ،. بیه طیور کلی    (9479منحصر به فرد است )ماجدی، 

که اصالت و هویت هر شهر بیشتر در بافت قدیم  آنجای 

و که  آن متجل  است، بهتر است که امروزه از حیال بیه   

بینانیه،  گیااری نلمی  و واقیع   گاشته نگاه شود و با ارزش
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زنیده و پوییای گاشیته را انتخیاد و در پیونید بیا       نناصر 

 سیازی و احییای آنهیا پرداختیه    به باززنده ،نناصر امروزی

جیان ایی    روح  تازه بیه کالبید بی     ،ای  طریقاز و  شود

هییا دمییید. هییدز بهسییازی، نوسییازی، بازسییازی و  بافییت

)فیروزی سامانده ، توس ه پایدار محیط جغرافیای  است 

ای  رو رهیافیت مناسیب بیه بافیت      (. از9499و همااران،

قدیم و فرسوده شهری، مستلز  رویاردی دقیق و نگرش  

های آن و بر ای  اساس،  جانبه به بافت که  و ویوگ  همه

های  قابس اجرا و بهسازی بافت تهیه و تدوی  دقیق برنامه

(. بافیت فرسیوده   9479)لطفی  و همایاران،   قدیم اسیت  

لییه شیهرهای کشیور    یا  از میوارد مطیرح در ک   ،شهری

است که هر کدا  متناسب بیا شیرایط انسیان  و طبی ی      

باشند. شهر اردبیس نییز  خود نیازمند مداخله و اصالح م 

هیای   و بیا پدییده بافیت    باشد نم از ای  موضوب مستثن  

روسیت. محلیه    فرسوده و قدیم  در محیدوده خیود روبیه   

یایی  از  ،الییدی واقییع در بق ییه شیییخ صییف   ،شییهیدگاه

باشد که سامانده  فضای  و کالبدی های ماکور م  بافت

نیاز به نگرشی  سیسیتم  و    ،و توانمندسازی ساکنان آن

در همیی  راسیتا   رییزی کیالن دارد.    جانبه بیا برنامیه  همه

به دنبال ارائه راهاارهیای پیشینهادی بیه     ،حاضر پووه 

و  اسیت بافت فرسوده ای   و مداخله در سامانده  منظور

 وضع موجیود مطابق با  ریزی و طراح  برنامه، هدز اصل 

. سؤال اصل  پووه  نیز ایی   باشدم  شهیدگاهمحله  در

راهاارهای  ارائه داد که متناسب توان  چگونه م است که 

هوییت  و  باشیند های کلیدی توس ه در محدوده  با اولویت

   شهر اردبیس را در بافت که  حفظ کرد؟

 

 پیشینه پژوهش -4

نواح  فرسوده شیهرها بیرای ارتقیای    فرایند بهبود 

شده برای جلوگیری از  های انجا  شرایط اقتصادی، ف الیت

هیای نملی  میرتبط در     فرایند فرسودگ  شهری و اقیدا  

نمییدتاً بییا دو واژه توسیی ه مجییدد و  ،کشییورهای مختلییف

تمایز اساس   ،. ای  دو واژهاند مطرح شده ،نوسازی شهری

ا کامالً یاسان نیز نیستند. و آشااری با یادیگر ندارند، ام

های فرسوده بیا   در متون داخل  نیز انواب مداخله در بافت

هدز مرمت شهری در قالب راهبردهای  چون: نوسیازی،  

اند که هر ییک، مداخلیه    ت ریف شده ،بهسازی و بازسازی

د اما همه آنها به نون  در قالب نکن خاص  را پیشنهاد م 

پیور و   شوند )بیر   م  ت ریف ،مفهو  کل  نوسازی شهری

در خصیوص بافیت فرسیوده     ،(. با ای  حال9492بهرام ،

 انجا  شدههای مهم و مت ددی  شهرها در کشور، پووه 

 توان به موارد زیر اشاره نمود: که از آن جمله م 

 بییاپووهشیی   ( در9490)  هماییارانحسییین  و 

راهبردهییای سییامانده  بافییت فرسییوده محلییه  »ننییوان 

  ریییزی راهبردهییای کم یی مییاتریی برنامییه، از «قیطریییه

هدز از پووه ، تدوی  راهبردهای  اند که استفاده نموده

با اولویت زمان  جهت تسریع در سامانده  ای  بافت بود. 

ای و  اطالنییات کتابخانییه هییا توسییط دادهبییدی  منظییور 

پیمایش  و از طریق مصاحبه و پرسشنامه، گردآوری شده 

 ، ریزی راهبردهای کم  ی برنامهو در مرحله ب د در ماتری

ها حیاک   . یافتهندها به کار گرفته شدنظرات و پرسشنامه

کیه راهبردهیای ارتقیای کیفییت زنیدگ ،       ندستهاز ای  

مشییارکت مییدن ، ایجییاد فضییای فرازتیی  و نمییوم ،     

های نیوی ، سییمای بصیری و    کارگیری فناوری و روش به

دارتیری   به ننوان اولویت ،های کنترل ها و برنامهراهپیاده

 باشند.  راهبردها در راستای سامانده  بافت ماکور م 

بررسیی  »بییا موضییوب   در پووهشیی( 9492سییرور )

های بافیت فرسیوده و توانمندسیازی آن در شیهر     ظرفیت

بنیدی نوامیس   بیه منظیور اولوییت    ANP 9، از مدل «بافق

اسیتفاده نمیوده و بیا     ،ی  بافت فرسودهناکاراتأ یرگاار بر 

دارد کیه  بیان می   SWOT 0 گیری از الگوی تحلیل بهره

های  ماننید: قائیس شیدن نقی  قیانون       راهبردها و برنامه

                                                           
0- Analytic Network Proccess 
0- Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
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ها، حمایت و تشویق بیه تجمییع قط یات    برای شورایاری

ریزدانییه و ارائییه تسییهیالت مییال  بییه سییاکنی  در امییر   

افیت  بیشتری  تأ یر را در میدیریت مطلیود ب   ،سامانده 

 فرسوده شهر بافق دارند.  

 بیا  شان نیز در مطال ه (9479نسترن و هوشمندفر )

ریزی استراتویک جهت سامانده  قسیمت    برنامه»ننوان 

کیه   SWOT، از تانییک  «از بافت فرسوده شیهر ارومییه  

رییزی اسیتراتویک و    های پرکاربرد در برنامیه یا  از مدل

انید. نتیایج   استفاده نموده ،باشدروند تحلیس استراتوی م 

حاک  از آن بودند کیه محیدوده از نظیر نقیاک ضی ف، از      

 ،و در نیی  حیال   باشید  م برخوردار پایری باالی   آسیب

گییری و رسییدن بیه     ای به منظور بهیره های بهینهفرصت

 کمال مطلود را داراست. 

نیییز در تحلیییس   (9494)  محمییدی و هماییاران 

کالبدی بافت فرسوده شهر دوگنبیدان بیا   -ساختار فضای 

و  SWOTرویارد نوسازی و بهسازی، با استفاده از میدل  

گییری از  و بیا بهیره   AHP 9مراتبی   فرایند تحلیس سلسله

تری  نقیاک قیوت، ضی ف،    ، مهمExpertchoiceافزار نر 

فرصییت و تهدییید را در جریییان سییامانده ، نوسییازی و   

شناسییای  نمییوده و نهایتییاً    ،بهسییازی بافییت مییاکور  

برای اصالح و بهبیود بافیت فرسیوده شیهر     را راهبردهای  

 اند.ارائه کرده ،دوگنبدان

بیا ننیوان   ای ( در مقالیه 9490)  زنگنه و همااران

هیای فرسیوده    بنیدی مداخلیه در بافیت   تبیی  و اولویت»

، بیا  «در شیهر مشیهد مقیدس    AHPشهری با استفاده از 

هدز خیود را   ،های توجه به بافت فرسودهضرورتننایت به 

های فرسوده اذنان نمیوده و   بندی بافت و اولویت شناسای 

  و کیفی  و بیا اسیتفاده از روش    م یارهای کم ی  براساس

AHP ،انید.   بنیدی کیرده   مطال ه را اولوییت  محدوده مورد

مسییاحت امییال ، شییده نبارتنیید از:  م یارهییای انتخییاد

کاربری اراض ، کیفیت ابنییه و فضیای    نفوذپایری م ابر،

                                                           
0- Analytic Hierarchy Process  

هیای   وتحلییس داده  با تجزییه  ،. در نهایتفرهنگ  -تاریخ 

مشخص گردید که تأ یر شاخص اقتصیادی   ،دست آمده به

)مساحت امال ( نسبت بیه سیایر نوامیس در فرسیودگ      

دو  را  رتبیه کالبیدی،  -اول و نامیس محیطی    رتبهبافت، 

 دارد.

پووهشیی  را بیا ننییوان  ( 9478هیا ) اییزدی و شیییخ 

های حمایت  و تشویق  دولیت در   بررس  نق  سیاست»

نمونیه میوردی: شیهر    )های فرسوده شهری  نوسازی بافت

انجا  دادند. در واقیع ایی  پیووه  بیه ارزییاب        «(شیراز

های تشویق  و تدوی  ضوابط و مقیررات کیه بیه     سیاست

 ،ای جهییت سییامانده  بافییت فرسییوده    ننییوان گزینییه 

های مثبت و منفی  آن   شده است، پرداخته تا جنبه انمال

هیا تیدقیق    روی ای  سیاست و نیز موانع و مشاالت پی 

 ینطاهییا نبارتنیید از: ا  گییردد. برخیی  از اییی  سیاسییت  

و  ای بیرای سیاخت، خریید    سپرده یارانیه  بدون تتسهیال

تخفیف هزینه صدور پروانیه و   ،مت واحدهای مساون مر

درصد مازاد بیر   22، مجوز ساخت بنا تا تراکم پایه و مازاد

 موجییود. بییا یربنای مات زخیید نیگارا تأمی تییراکم پایییه، 

 تمطال ا و ایکتابخانه دسناا هیا از طرییق   داده آوریجمع

های حمیایت  و   ا ر سیاست و نق  ص،خا رطو به ن امید

 ،ویق  دولت در بازسازی بافیت فرسیوده شیهر شییراز    شت

بیانگر  ه وپو ی ا از حاصس نتایج و شدبررس  و تحلیس 

در شهر شیراز بنا  هشد ذتخاا یسیاستهاکه  هستندای  

انید و   به دالیس مختلف به نتایج مورد انتظار دست نیافتیه 

بسییار نیاچیز    ،میزان تأ یر آنها در نوسازی بافت فرسیوده 

 بوده است. 

 

 مبانی نظری -3

کییه بییا   اسییت پیونیید هییم ای گسییترهبافتتت: 

ط  دوران حییات شیهری در    ،متفاوتهای  شناس  ریخت

در تیداو  و پیونید بیا     ،داخس محدوده شهر یا حاشییه آن 

 تواند (. ای  گستره م 9479شاس گرفته باشد )زیویار،  ،شهر
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 تجهییزات  و فضاها، تأسیسات ها، مجمونه ها، از بناها، راه

بیدی    آن انیواب  و شود تشایس هاآن از ترکیب  شهری یا

شیهری )تیاریخ (،    میراث دارای های بافتباشد:  شرح م 

هیای  بافیت و  شیهری(  مییراث  شیهری )فاقید   هیای  بافت

   (.9478آبادی،  های زیررسم ( )کولای )ساونتگاهحاشیه

تیری  مسیائس مربیوک بیه      یا  از مهیم  :فرسودگی

سیازمان ،   اسیت کیه بانیی بی      فرسودگ  ،فضای شهری

)دویران و  شود قوارگ  آن م  تناسب و ب  ت ادل، ند  ند 

مراد از فرسودگ ، ناکارآمدی و کاه  (. 9499همااران، 

هیای   نسبت بیه کارآمیدی سیایر بافیت     ،کارای  یک بافت

گییران،   ها، به م ضل  برای تصمیم شهری است. ای  بافت

انید. در ایی     مدیران و مرد  شهرهای تاریخ  تبدیس شده

هیای نهفتیه فرهنگی  و میدن  کشیور، در       هیا ارزش  بافت

قابلیت بافت برای انطباق با نیازهیای زنیدگ     نای ند تنگ

 ؛(9479جدییید قییرار گرفتییه اسییت )لطفیی  و هماییاران، 

توان گفت بافت فرسوده نبارت است از: بافت  بنابرای  م 

شهری که وجود نوامس و نناصر مختلیف در آن، کیاه    

هیای   زیسیت انسیان را )از جنبیه    های کیف  محیط ارزش

محیط ، اقتصادی و اجتمان (  تکالبدی، نملاردی، زیس

های ساونت ، نوسازی  و با کاه  ارزش آورد م به وجود 

متوقف شیده و مییس بیه مهیاجرت در جمانیت       ،در بافت

 (.9499زاده و ملا ،  )ابراهیم یابد افزای  م  ،ساک 

 های فرسوده معیارهای تعیین بافت

نال  شهرسیازی و م میاری    ، شورای9472در سال 

هیای فرسیوده را انیال      های شناسای  بافت شاخصایران، 

ها نبارتند از: ریزدانگ ، ناپاییداری و   نمود که ای  شاخص

هیای  میورد بررسی  و     بافیت  ،نفوذناپایری. بر ای  اساس

گیرنید کیه هیر سیه شیاخص زییر را دارا        تصویب قرار م 

 (:9479د )فرشیدی، نباش

درصیید ابنیییه   22هییای  کییه بییی  از   بلییو  -9

 :دنناپایدار و فرسوده باش،آن

 ،درصید م یابر آن   22هیای  کیه بیی  از     بلو  -0

 د.نمتر باش 2کمتر از 

 ،درصید ابنییه آن   22هیای  کیه بیی  از     بلو  -4

 (.9479نواد،  مترمربع باشد )ادیب  س دی 022کمتر از 

هییای فرسییوده بییه نلییت گاشییت زمییان و    بافییت

هیای   ویوگ  گااری الز  در نگهداری از آنها با سرمایه ند 

(. از 9479خاصیی  مواجییه هسییتند )لطفیی  و هماییاران، 

دسترسی  بیه    توان بیه نید    م  ،های بافت فرسوده ویوگ 

ت زیربنای  مناسب، مشیاالت  اسدرون بافت، فقدان تأسی

محیط  و باال بودن حجم آلودگ ، کمبود اماانیات   زیست

پیایری در   گاران اوقات فرازت، فقر و محرومیت، آسییب 

زله، سرانه کم خدمات، جم یت زیاد )تراکم بیاالی  برابر زل

دوا ، نیاامن  و م ضیالت    جم یت(، تراکم ساختمان  کیم 

 (.9470شاه ،  )جهان اشاره کرد ،اجتمان 

هییای فرسیوده شیهری در سییط     مداخلیه در بافیت  

 از سابقه چنید صدسیاله برخیوردار    ،کشورهای مختلف جهان

است. در کشور ایران نیز به دلیس وجود شهرهای  با بافت 

از چند دهه پیی  در   ،قدیم ، ای  امر به شاس مدرن آن

باشد. تاکنون در سط  کشورهای دنیا و در  حال انجا  م 

هیای مت یددی در راسیتای     سط  ایران، از الگوها و روش

های فرسوده شهری استفاده شیده اسیت    مداخله در بافت

 ،هیای مختلیف  دییدگاه  از(. 9478انتظار ییزدی،  )نرب  و 

 بنیدی  پنج دسته کل  تقسیم بههای مداخله را توان روش م 

تزئینی ،   -بهداشت ، روش حفاظت  -: روش حفاظت کرد

موضون  و  -روش بازسازی شهری، روش مداخله موض  

تیوان   ( و م 9479روش جامع مرمت شهری )منوچهری، 

 بهسازی، نوسیازی و بازسیازی   ای  پنج دسته را در سه گروه

ای قرار دارد و ای  سه نوب مداخله هر یک طیف گسیترده 

شوند )فرج  مالئ ، شامس م  ،از اقدامات را برحسب نیاز

هیای  اسیت کیه دارای     مخصوص بافیت  ،بهسازی(. 9479

و باید با رنایت اصیول و   هستندفرهنگ   -ارزش تاریخ 

مقررات سازمان میراث فرهنگ  انجا  شود. در ای  مییان  
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هر بافت از طرییق نیو    بازگرداندن حیات شهری، نوسازی

 و در انتهیا  شیود  بخش  و تجدید حیات انجا  م کردن، توان

هیچ نوب الزام  به حفظ بافت گاشته  ،در فرایند بازسازی

ت از طرییق تخرییب،   بلایه دخالیت در بافی    ،وجود نیدارد 

)نباس  و رضیوی،   شودسازی انجا  م پاکسازی و دوباره

دهنیدگان و  دولت، توسی ه  ،و سه بازیگر اصل  آن (9472

در ایی  زمینیه   . ((Hao et al., 0100مالایان هسیتند   

هیا و   بخشی  بافیت  اتوان گفت توجه به بهسازی و ارتق م 

ه )بی  اروپیا س قرن نیوزدهم در  یمحالت شهری تقریباً به اوا

گردد. در ای  زمان بیا وقیوب    ویوه انگلیی و فرانسه( برم 

 حجم نظیم  از تنوب و دگرگون  کیارکردی  ،انقالد صن ت 

 در شهرها به وقوب پیوست و شهرها با چال  تغیییر کیارکرد  

بنابرای  توجه به  ؛مواجه شدند ،و تغییر شاس ناش  از آن

احترا  به حفظ فضیای شیهری و    به دلیسهای که   بافت

 تطابق ای  نیواح  بیا کارکردهیای   رفع م ضالت ناش  از ند 

 ،وجیود آمیده بودنید   ه جدیدی که در ا ر انقالد صن ت  ب

  (.9478)محمدی و نوذری،  ضروری به نظر رسید

 های شهری رويکردهای مداخله در بافت

به منظور ارائیه   ،های تاریخ  و فرسوده شهری بافت

نیاز به مداخله دارند. انواب مختلف   ،شرایط زیست م اصر

هیای فرسیوده    خیورد در بافیت   های مداخلیه و بیر   از روش

تیوان در سیه رویایرد کلی  زییر       شده را م  شهری تجربه

 بندی کرد: دسته

 سامانده  بافت فرسوده -9

 حفاظت از بافت فرسوده -0

 دخالت در بافت فرسوده. -4

اهییداز  ،هییر یییک از اییی  رویاردهییا و مییداخالت 

اقدامات متنون  را نیز شامس ند و کنمتفاوت  را دنبال م 

گردند. در مواجهه با هر بافت شهری در بدو امر و پی م 

توان یک یا چنید   م  ،از شناخت مسائس و نلس فرسودگ 

شیوه را در قالب راهبرد مداخله به کارگرفیت )فرشییدی،   

 انیواب  در اقیدا   هیای  شیوه و ، اهداز9در جدول  (.9479

آورده شییده اسییت.  ،فرسییوده هییای بافییت در مداخلییه

 

 های فرسوده های اقدام در انواع مداخله در بافت اهداف و شیوه -1جدول 

 های اقدام )يا نوع برنامه(شیوه هدف مداخله نوع مداخله

 گر )ضوابط و مقررات( تدوی  اسناد هدایت هدایت و کنترل توس ه ساماندهی

 مقررات( و اقدا  الز  توسط سازمان مسئول)ضوابط و  گر تدوی  اسناد هدایت حفاظت )مطلق( حفاظت

 گااری گر، برنامه سامانده  و سرمایه تهیه طرح، اسناد هدایت )ف ال( بازسازی، اصالح یا احیای فضای شهری، حفاظت -بهسازی مداخله )سازنده(

 گااری )اقدا (، سازمانده  و سرمایه برنامهتهیه طرح و  نوسازی، حفاظت )ف ال(، ایجاد فضا و ساختارهای نوی  شهری مداخله )بنیادی(

 (1332منبع: )فرشیدی، 
 

 روش تحقیق -2

پووه  حاضر با توجه به هدز اصل  آن، کاربردی 

 ،  بییا توصیییفأتحقیییق تحلیلیی  تییو و از روش باشیید میی 

بخی  نظیری و   دو از  ،روش پووه  شده است.استفاده 

هنجیار ارتبیاط     ،در بخ  نظری ؛تشایس شده ،طراح 

بییا اسییتفاده از روش  ،در کییانون اصییل  سییاختار شییهری

با اسیتفاده از  ، در بخ  تحلیل  شود. مطرح م  ،توصیف 

کتیب، نشیریات، مقیاالت، مطال یه     )ای  اطالنات کتابخانه

 نیز مطال اتو  (اسناد موجود و سایر مراجع نلم  مرتبط

)محلیه   از نمونیه میوردی   پرسشنامه()مشاهده و  میدان 

( الیدی  شیهر اردبییس   شهیدگاه واقع در بق ه شیخ صیف  

آوری و بیا اسیتفاده از   جمیع  ،اطالنات موردنییاز تحقییق  

و ارزییاب  وضی یت    تحلییس  و بیه تجزییه   SWOTتانیک 

نهایتاً با انمیال   .پرداخته شده است موجود بافت محدوده

بندی راهبردهای رتبهده  و های کارشناس ، وزندیدگاه

میاتریی   ،سامانده  در تناسب با نوامس داخل  و بیرون 
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SWOT   راهبردهیای برتیر و اولوییت   صورت گرفتیه و دار

اهمیییت و  براسییاس ،مداخلییه در بافییت فرسییوده مییاکور

 میوردی  مطال یه در گردند. ت یی  م  ،مجموب رتبه وزن 

ی  دالییس  یی در راسیتای تب   با تیدوی  چیارچوب   پووه 

مطال ییات  بییا مطییابقمتناسییب و  طییرحپییایری قییقتح

م یارهای جامع و قابس دفاب بیا نظیا  ارزشی  سیامانده      

پرداختیه   ،به توصیف کاربردی طرح ،کالبدی و نملاردی

. بنابرای  روش  که در ای  پووه  با توجه بیه  شده است

تحلیلی    -توصییف  روش  ،استفاده شدهموضوب و اهداز 

 .است

 پژوهشمعرفی قلمرو مکانی 

در نیمه شمال  شهر اردبییس و در   ،تحقیق محدوده

هاتاری بافت که  اردبیس قرار گرفتیه   92مرکز محدوده 

اطیراز   ال یه، طم میورد  محورهای اصیل   .(9)نقشه  است

بخشی  از اولیی  خیابیان     ،محدوده خیابان اما  خمینی  

بیرای اتصیال دروازه    9428شهر اردبیس است که در سال 

شیده   ورودی شهر از طرز تبریز به طرز آسیتارا احیداث  

بخشیی  از دومییی  خیابییان  نیییزخیابییان کاشییان   .اسییت

. جیدا از  اسیت  9432شده در شهر اردبیس در سال  ساخته

م یابر مهیم و    ءجیز  ،مطال یه  ای  که هر دو محیور میورد  

)از دیید مییزان تیردد و     اساس  و درجه یک شهر اردبیس

طرفیه شیدن    های اخیر با یک در سال، دنباش ترافیک( م 

مطال یه در خیابیان امیا  خمینی  در حید       محدوده مورد

فاصس میدان اما  حسی  تا میدان فجر و ممنونیت تردد 

برای خودروهای شخص  از جنیود بیه شیمال، محیدوده     

)حد فاصیس مییدان امیا      کاشان  مورد مطال ه در خیابان

 ،نییز از زیرد بیه شیرق     (حسی  تا میدان پیرنبیدالملک 

ده  طرفه شده و به ننوان یک محور اصل  در ارتباکیک

 )دروازه آستارا به دروازه تبریز( شمال شهر به جنود شهر

مطال یه در   آفری  شده است. محیدوده میورد  نق  بسیار

بیه سیمت مییدان    میدان فجر نیز با محیور مییدان فجیر    

طالقان  و محور مییدان  ی ن  خیابان س  متری  ؛قاپونال 

خیابیان سی     ی نی   ؛فجر به سیمت مییدان پیرنبیدالملک   

ارتباک داشته و بیه وییوه بیا محیور      ،متری شرق  طالقان 

 نییز  خمین  اما  چهارراه و سرچشمه میدان، میدان فجر

سیییوی پیرنبیییدالملک از  مییییدان در دارد و ارتبیییاک

 اهلل شیهید میدن  و از سیوی    شیرق  بیا خیابیان آییت     شمال

زرب  با خیابان س  متری طالقان  شیرق  میرتبط    جنود

شیهر   دواز م ابر درجه  ،اگرچه خیابان شهید مدن  .است

طیور   شود و پرتردد نیست، ول  همان اردبیس محسود م 

از  ،که قبالً نیز اشیاره شید خیابیان سی  متیری طالقیان       

 .  آید شمار م  بهشهر اردبیس  وغشلمحورهای پرتردد و 

 

 
 موقعیت محله شهیدگاه بقعه شیخ صفی در شهر اردبیل -1نقشه 

 (های نگارندگان يافتهمنبع: )
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 های پژوهش يافته -9

 بررسی و ارزيابی بافت شهیدگاه اردبیل

 شیهر  بافیت قیدیم  دهنید کیه    مطال ات نشیان می   

مراتیب  خیاص و سلسیله    نیه تنهیا دارای سیاخت    ،اردبیس

هیای کالبیدی    بلایه دارای ویوگی    اسیت خدمات  خیاص  

هیا،  مراتب در شباه راه رنایت سلسله باشد. نیز م  ای ویوه

وخم در مسیر گارهای اصل  و طوالن ، ت ریف پیچ وجود

و بییاالخره وجییود  فضییاهای ماییی و مراکییز محییالت    

ها، نسبت نرض م یابر بیه ارتفیاب     مراتب در نرصهسلسله

، همگی   رفتیه هیا، نیوب م میاری و مصیال  بیه کیار       بدنه

که بخ  اند های کالبدی خاص  را به وجود آورده ویوگ 

کنید. ایی    متمایز م  ،قدیم  اردبیس را از بافت جدید آن

فیر    ،قیدمت بناهیا   ،ها در کنار کیفیت ساختمان ویوگ 

هیای  ها که گاه بیا پیچییدگ   قط ات زمی  و نوب مالایت

 افزاید. م  ،خاص  همراه است، بر ای  تمایز

های صورت گرفتیه در محیدوده   با توجه به برداشت

موجیود در   یهیا نفیت و ارزش ساختمامورد مطال ه، کی

نوسییاز، قابییس  و بییه پیینج گییروه در حییال سییاخت ،بافییت

بنییدی دسییته ،خروبییهنگهییداری، مرمتیی ، تخریبیی  و م 

در  ،در حال حاضیر  ،شده مطال ات انجا  براساس .ندشوم 

مت لیق   ،بیشتری  فراوانی   ،بافت تاریخ  شهیدگاه اردبیس

باشیند. همچنیی     اسیتفاده می    به بناهیای سیالم و قابیس   

پییی از  ،هییای نوسییاز بییه لحییاظ فراوانیی      سییاختمان

هییای سییالم و قابییس اسییتفاده در رده دو  قییرار  سییاختمان

به ترتییب در   ،گرفته و بناهای مرمت ، تخریب  و مخروبه

در رابطییه بییا موضییوب  د.نییگیر هییای ب ییدی قییرار میی  رده

بناهای محدوده باید ایی    حصوریت فضا و ت داد طبقاتم

نییرض م ییابر و نسییبت آن بییا ناتییه را یییادآور شیید کییه 

دیوارهای م بر نیز امری است کیه در نحیوه تجربیه فضیا     

 یر بسییزای  دارد. در بافییت أتیی ،ننییدهکتوسییط اسییتفاده

باشید و   متر م  4تا  2/9بی   م موالًنرض م ابر  ،تاریخ 

هیا بیشیتر بیوده و    های  امر در حال  است که ارتفاب بدنی 

تناسیب دو   ،حداقس تناسب یک به یک و در برخ  میوارد 

 ،ها و نرض م بیر وجیود دارد. در مقابیس   به یک بی  بدنه

تیا   90بیی    م موالًو  استزیاد  ،نرض م ابر بافت جدید

های خیابان زیاد است. ایی    باشد و ارتفاب بدنه متر م  02

 سایه در کوچیه  ،امر بانی شده که در بافت جدید اردبیس

کمتر از هشت متر  ،های جدید گسترش یابد. نرض کوچه

افتد که آفتاد مستقیماً در جهت  نیست و کمتر اتفاق م 

هییچ گردشی  در    ،طول  کوچیه بتابید و در سرتاسیر آن   

؛ بییه اییی  نلییت، شییودتغییییر زاویییه تییاب  حاصییس نمیی 

هییای جدییید در فصییس گییر  دارای گسییتره سییایه کوچییه

باشند و در فصس سرد از تاب  آفتاد بیه منظیور ذود   م 

مورد اسیتفاده   مصال  د.نباش محرو  م  ،کردن برز و یخ

و بیا   هسیتند دارای ظرفیت حرارتی  بیاال    ،در بافت قدیم

هماهنگ هسیتند. گیس، کاهگیس،     ،اقلیم  محیطالزامات 

تیری   از مهیم  ،گچ و خا ، کاش ، آجیر، سیفال و چیود   

مان  در بافت قدیم شیهر اردبییس بیه    تمصال  سنت  ساخ

آیند. ظرفیت حرارت  باالی ای  مصیال  موجیب   شمار م 

)گرما در تابسیتان و سیرما    شود که کار انتقال حرارتم 

به کندی صورت پیایرد.   ،در زمستان( به داخس ساختمان

توانند گرما را  دیوارهای ضخیم خانه با ای  نوب مصال  م 

سانت از خود نبور دهند که بیه   90تا  9در فاصله زمان  

توان از سرما و گرمیای شیدید در شیرایط     م  ،ای  ترتیب

هیا بیا   که امروزه دیوار خانه در حال  ؛در امان بود ،بحران 

 ،ظرفییت حرارتی  پیایی     ضخامت کم و با مصیال  دارای 

 ،وسیاز  ساختشوند. نارضه حاصس از ای  گونه ساخته م 

تبادل سریع حرارت بی  بیرون و درون اتیاق اسیت. ایی     

کیه   شیده چنیدان  دو ،نارضه با وجیود بازشیوهای وسییع   

سردی مفرک درون خانه در زمستان و گرمای  ،نتیجه آن

 آزاردهنده در ایا  تابستان است.

توجیه   ر  بنیا به ف ،ی بوم رم ما الگوی متناسب با

ای از  برودت بسیار زیاد هوا در بخ  نمیده  ای دارد،ویوه

سال، در نواح  سرد و کوهسیتان  بانیی شیده اسیت تیا      
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گییری از نوسیان    حداکثر استفاده از تیاب  آفتیاد، بهیره   

روزانه دما، حفظ حرارت  و جلوگیری از باد سرد زمستان  

لاا فر  بنیا در   ؛ی گرددامری ضرور ،در فضاهای مساون 

 .شیود طراحی  و اجیرا می     ،جهت مقابله با سرمای شدید

های بافت شهری و روستای  در ای  اقلیم نبارتنید   ویوگ 

از: بافت متراکم و فشیرده، فضیاهای کوچیک و محصیور،     

ننیوان نوامیس    گیری از جهیات آفتیاد و زمیی  )بیه    بهره

ی آن( کننده جهت استقرار و گسترش شهر و سیما ت یی 

 و م ابر باریک به موازات خط تراز زمی .

با توجه به شرایط اقلیم  منطقه سرد و کوهستان  

منظور جلیوگیری از اتیالز حرارتی  و بیوران      به ،در ایران

هوا، بناها به صورت متراکم و فشرده و متصیس و در کنیار   

شیوند تیا سیط  تمیاس فضیاهای گیر         هم سیاخته می   

کاه  یابد. همچنی  بناها مساون  با محیط سرد خارج، 

گیرنید کیه یایدیگر را محصیور      طوری کنار هم قرار می  

نمایند و فضاهای شهری تا حد اماان کوچیک شیوند تیا    

کم گیردد   ،نفوذ جریان باد سرد به داخس فضاهای شهری

و تاب  حرارت از سط  خارج  دیوارهای گر  ابنییه بیه   

فضاهای کوچک و محصیور شیهری، هیوای سیرد آنهیا را      

  دیس نماید.ت

، ای  حوزهدر های موجود  کاربریبه منظور بررس  

بررسی    ،بستر نملارد و ف الیت محیدوده میورد مطال یه   

. در ای  قسیمت، برداشیت کیاربری در محیدوده کیه      شد

خیابان طالقان  در ضلع شمال  آن، خیابیان شییخ صیف     

شرق  و خیابان اما  خمینی    جنود -زرب  در ضلع شمال

انجیا    باشید،  زربی  آن می    جنود -رق ش در ضلع شمال

تراکم مساون  بیاال   ،در بافت قدیم  شهیدگاه است. شده

بناهیای تخریبی  و مخروبیه     ،درصد آن 90و حدود  است

درصیید مسییاحت اییی  محییدوده را  تری بیشیی باشییند.میی 

کاربری مساون  به خود اختصاص داده است. ای  درصید  

ف و حتی   در بی  میانگی  کس کشور در شهرهای مختلی 

 باشیید.متوسییط میی  ،هییای شییهر اردبیییس در سیایر بخیی  

درصید از مسیاحت ایی      90که ذکرشد حدود  طور همان

باشید. بیه    درصد آن نیز خال  م  4مخروبه است و  ،بافت

 ننیوان  بهتوان  درصد از بافت را م  92حدود  ،ای  ترتیب

پتانسیل  برای اختصاص به کاربری مورد نییاز در فراینید   

ای  کاربری دیگری که بخ  نمده گرفت. نظر در ،طراح 

از محییدوده مداخلییه را بییه خییود اختصییاص داده اسییت،  

باشد. البته ای  مسئله در بافت  نظییر   کاربری ماهب  م 

باشید، بیه    چنیدان دور از انتظیار نمی     ،بافت قدیم اردبیس

هیای نمیوم  کیه     دلیس آناه در شیهرهای قیدیم، مایان   

مراکیز  قیس    ننیوان  بیه انید و  داشتهبیشتری  مخاطبان را 

شیدند، همیان فضیاهای    می  نظر گرفتیه   دراجتمان  نیز 

 ،انید. در ایی  بافیت   نظییر مسیاجد و تااییا بیوده     ؛ماهب 

، مسجد گازران، مسجد حیاج فخیر،   اکبر نل مسجد حاج 

مسییجد شییاه سییلیمان، امییامزاده صییال  و مصییالی امییا   

کیه   باشندهای نمده ماهب  م  از جمله کاربری ؛خمین 

انیید. بخیی  وسییی   از بافییت را بییه خییود اختصییاص داده

درصید از مسیاحت    92های میاهب  بیه تنهیای      کاربری

از دیگیر  یای    .انید  حوزه فراگیر را به خود اختصاص داده

باشید.   کیاربری تجیاری می     ،کاربری مهیم ایی  محیدوده   

رونق قبل  خیود را   ،کاربری تجاری در محدوده شهیدگاه

یابان، به سمت آن کشیده شده است. ندارد و با احداث خ

شیرق      قسیمت شیمال   به ،کاربری تجاری ،در حال حاضر

های  که به ای  خیابان  محدوده )خیابان طالقان ( و کوچه

شود. مییزان کیاربری تجیاری    خالصه م  ،شوند وصس م 

است ولی  بیرای تیأمی  نییاز      قبول قابس ،برای م بر اصل 

ایی  ناتیه مهیم     ؛بسیار اند  اسیت  ،شیخ صف  محدوده

 باید در طراح  محدوده مدنظر باشد.

محیدوده   اجتمیان   نتایج حاصس از مطال ات بخ 

د کییه براسییاس نباشیی حییاک  از آن میی  ،مییورد مطال ییه

های نموم  نفوس و مسا ، جم یت محدوده سرشماری

نفییر و در  99087حیدود   9422بافیت تیاریخ  در سیال    

 9472فیر بیوده و در سیال    ن 94292حیدود   9482سال 
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جم ییت   ،نفر رسیده است. به ای  ترتیب 93972م ادل 

 9482تا  9422ساله  92بافت تاریخ  شهیدگاه در دوره 

درصد برخیوردار بیوده و ایی      7/2از رشد متوسط حدود 

بیوده اسیت.    درصد 9/2 ،ساله ب دی 92میزان برای دوره 

در جدول زیر انداد و ارقا  مربوک به کس شهر ذکر شیده  

 است.  شدهمقایسه  ،و با بافت تاریخ 

 

 ی شهیدگاه در مقايسه با کل شهر خيتارروند تغییرات جمعیتی بافت  -4جدول 

 1369 –1339های در فاصله سال

 1339 1309 1369  سال                  جمعیت

 93972 94292 99087 بافت ماکور

 497247 432472 079984 شهر اردبیس

 های نگارندگان( منبع: )يافته

 

ترکیب سن  محدوده و همچنی   ساختار جم یت 

و جنس  یک منطقیه، اطالنیات زییادی در میورد وضیع      

 اقتصادی -متغیرهای اجتمان  موجود و روند آت  بسیاری از

های انجا  کند. براساس نتایج سرشماری محدوده ارائه م 

درصد جم ییت بافیت    40در حدود  9482در سال  شده

انید کیه در   در سنی  کمتر از ده سال قرار داشته ،تاریخ 

درصید از   44 ،ای  رده سن  با انیدک  رشید   9482سال 

همچنیی    است. شدهکس جم یت بافت تاریخ  را شامس 

سیال در بافیت    23تیا   92جم ییت بیی     9482در سال 

 4/27آیید،   لقوه ف ال به حساد م اتاریخ  که جم یت ب

گییرد. ایی  رقیم در     درصد کس جم یت بافت را دربر می  

که ای  امر نشانگر  رسیددرصد  47به حدود  9482سال 

مهاجرفرست  بافیت تیاریخ  در   تفاوت چشمگیر و م نادار 

میورد  . دردهید  را نشیان می    9482-82 یهیا  فاصله سیال 

توان گفیت کیه در فاصیله     ترکیب جنس  جم یت نیز م 

شاهد کاه  نسیب  جنسی  و    9482تا  9482های  سال

کاه  درصد جم ییت میردان نسیبت بیه      دیگر، نبارت به

متوسط رشید  جم یت با توجه به  رخ رشدن ایم.زنان بوده

تیا   9422ساله 92ساالنه جم یت بافت تاریخ  ط  دوره 

درصد بوده که با توجه به رشد طبی    7/2حدود  9482

 0 رامییزان مهاجرفرسیت     9482جم یت شهر در سیال  

طبیق نتیایج سرشیماری نفیوس و      دهید.  درصد نشان م 

درصید از جم ییت    72در حیدود   9482مسا  در سال 

انید و   متولد شهر اقامت خود بوده ،بافت قدیم شهر اردبیس

 و انید  اردبیس به ای  محدوده وارد شدهبقیه از خارج شهر 

درصد مهیاجران خیارج  وارد شیده بیه محیدوده بافیت       

فرسوده، کمتر از مورد مشابه در شهر اردبیس اسیت. ایی    

 ،دهید کیه بافیت قیدیم شیهر اردبییس       ترکیب نشیان می   

 داردجاد کمتری برای روستاییان و مهاجران  های زمینه

ودن قیمیت خریید و   گران بی  به دلیستواند  ای  امر م  که

هییای  اجییاره مسییا  در اییی  بافییت نسییبت بییه ماییان   

)بیه جیز شیهر  آزادی و     های تازه تأسیی شیهر  شهر 

 .حافظ( باشد

گوییای   ،اقتصیادی نتایج حاصس از مطال ات بخی   

بیه سیبب    ،محدوده بافت تاریخ باشد که  ای  مطلب م 

نملایرد اقتصیادی    ،دارا بودن واحدهای اقتصادی مت یدد 

. وجیود  داردبرای شهر اردبیس و محدوده فراتر آن ای  ویوه

در محدوده بافت تاریخ  که همچنان  اردبیسبازار قدیم  

متراکم  ایدهد، مجمونه به حیات اقتصادی خود ادامه م 

هیا را فیراهم آورده کیه    هیا و کارگیاه  ها، فروشیگاه از مغازه

ها محدود به شیهر اردبییس نبیوده و    های آنتدامنه ف الی

ستد کیاال و   یر بازار دادوأرا تحت ت تر از آنگسترده حوزه
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از  ،در گاشیته  ،محدوده شهیدگاه خدمات قرار داده است.

رونق اقتصادی خوب  برخوردار بوده ول  با گاشت زمیان  

 ،و احییداث خیابییان در اطییراز محییدوده مراکییز تجییاری 

به سمت م بر اصل  کشیده شده و ای  ماان از  رفته رفته

رونیق خیود را از دسیت داده اسیت. البتیه       ،نظر اقتصادی

تجاری در گوشه و کنار شیهیدگاه بیه    های هنوز هم ماان

دهند ول  باید بیرای بسیط و گسیترش    کار خود ادامه م 

بررس  قیمت زمی  و مسیا    .آنها اقدامات  صورت گیرد

براسیاس   در بافت تاریخ  و مقایسیه آن بیا سیط  شیهر    

قیمیت  دهید کیه   ن می  نشیا مطال ات میدان  انجا  شده، 

دامنه وسی    ،واحدهای مساون  در داخس بافت تاریخ 

تیر  هرچه به طرز مرکز محلیه نزدییک   ؛را شامس گردیده

 222رود و در کس بیی   قیمت مسا  باالتر م  ،شویمم 

باشید. ایی     هزار تومان در نوسان م 9222هزار تومان تا 

تیری    تغییر اسیت. گیران   مهیا نییز   ها در بی  محلهقیمت

محلیه طیوی، محلیه سرچشیمه،      :محالت شهر نبارتند از

قیاپو و محلیه گیازران کیه قیمیت مسیا  در        محله نیال  

دو میلیون و دویست تا دو میلیون و دویست محالت بی  

هیا کیه کیاربری    مایان از تومان و در برخ   و پنجاه هزار

 ،ابسقرسد. در ممیلیون تومان نیز م  سهبه  ،تجاری دارند

تیری  های پیایی  قیمت ،رنبدالملک و اوچدکانمحالت پی

هیای  بخی   اما متوسط قیمت زمیی  و مسیا  در   رند.اد

های تاریخ ، تقریباً برابیر بیا    شمال  شهر و خارج از بافت

یک هزار تومان تا  822برخ  محالت تاریخ  شهر و بی  

در نوسان اسیت. بیه    ،هزار تومان و باالترمیلیون و پانصد 

تری  قیمیت زمیی  و مسیا  در شیهر     رسید بیاال  نظر م 

و  مربییوک بییه خیابییان شییهریار و شییهر  آزادی ،اردبیییس

 باشد که قیمت هر مترمربع آن بالغ بیر  م  شهر  رضوان

 د.باش هزار تومان م  دو میلیون و ششصد

اردبیس دارای دو نوب موجودیت کالبدی قدیم  امروز

هیا و   واجید ارزش  ،و جدید است که هر ییک از دو بخی   

، نتیایج  دسترسی  در بخی   باشید.   مسائس خاص خود م 

یاپارچیه و متیراکم، بیا     ،بخ  قدیم د که نده نشان م 

در  ؛گارهای تنگ و دسترس  دشوار به درون بافت اسیت 

به صیورت گسسیته و پراکنیده بیا      ،حال  که بخ  جدید

گیارهای بخی     باشید.  های نیری  و گشیاد می    خیابان

میرتبط  هیا را بیه هیم    محلهها و قدیم  مراکز، جزء محله

وجه گیار   و همه پر پیچ و انحنا هستند و به هیچ سازدم 

مسییتقیم  وجییود نییدارد. اییی  در حییال  اسییت کییه در   

های بافت میانه و خصوصاً بافت جدیید در شیمال   قسمت

ها کیامالً تغیییر کیرده و تقریبیاً در     الگوی دسترس  ،شهر

 ،رهماز الگیوی خطیوک راسیت و نمیود بی      ،تمام  مناطق

ها و میادی  کیه در قسیمت    استفاده شده است و توقفگاه

بافت قدیم به صورت باراندازها و کاروانسیراها بودنید و در   

ای  قسمت جدید شهر بیه صیورت مییادی  جدیید داییره     

شیوند و همیه بیر     شاس که چند خیابان به آن منته  م 

اصول هندس  منطبق هستند، درآمیده اسیت و بیه طیور     

هیای   گیارها و شیباه   هنیرض و انیداز  نیوب، شیاس،    ،کس

 کامالً متفاوت است. ،در دو بخ  جدید و قدیم ،اط بارت

و ارائه راهبردهای ستاماندهی در   SWOTتحلیل 

 بافت

 تیدوی  و  برای مهم ابزاری، SWOT وتحلیس تجزیه

 بیر  مبتنی    SWOT وتحلیس تجزیه. راهبردهاست توس ه

 و( قیوت و ضی ف   نقیاک )داخلی    گردهمای  نوامس

 تیدوی  و تطبییق   بیرای ( هیا و تهدییدها   فرصت) خارج 

 نوامییس، اییی  شناسییای  از پییی. باشیید راهبردهییا میی  

 بیر  اسیت  ممای   که یابند م  توس ه و بسط ،ها استراتوی

 از بیرداری  بهیره  ضی ف،  نقیاک  بردن بی  از قوت، نقاک روی

تهدیییدات، تنظیییم گردنیید    بییا مقابلییه یییا هییا فرصییت

(Mohammad Pur & Alam Tabriz, 0100 .)

 وتحلیس تجزیه قدرتمند ابزار ننوان به در واقع ای  تانیک

 کلییدی  نوامیس اسیتراتویک و   جهت شناسای  راهبردی،

ایی    توجیه قابس . مرحلهشودم  استفاده خارج  و داخل 

 و فرصیت  ضی ف،  قیوت،  شناسیای  نقیاک   وتحلیس، تجزیه
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را بیا   ترکیبی   راهبرد بهتری  ،باشد و در نهایت تهدید م 

 حیداقس  بیه  و هیا فرصیت  و قوت نقاک رساندن حداکثر به

کنیید  میی  ارائییه تهدیییدها، و ضیی ف رسییاندن ا ییرات نقییاک

(Shahabi et al., 0102).       در ادامیه بیا توجیه بیه اهیداز

شییده پییووه ، بییه بررسیی  نقییاک قییوت، ضیی ف، ت یییی 

ها و تهدیدهای سامانده  محله شهیدگاه در اب یاد   فرصت

کییاربری -اقتصییادی، اجتمییان  و کالبییدیمحیطیی ،  زیسییت

 (.4پردازیم )جدول  م 

 

 محله شهیدگاه اردبیل SWOTتحلیل  -3جدول 

 تهديد فرصت ضعف قوت 

ز
ت

س
ي

 
ی

یط
مح

 

ای قرارگیییری محییدوده در پهنییه  •

 نسبتاً آرا  از نظر زیرساخت 

برخورداری از موق یت مناسیب از   •

قرارگیییری و دسترسیی  نظییر ماییان 

 بصری و کالبدی

کمبیییود فضیییای سیییبز مناسیییب در  •

 محدوده

ازدحا  و تردد سواره و پیاده در ای   •

 محیطییی آلیییودگ  زیسیییت ،بخییی 

)آلودگ  هوا و آلودگ  صیوت ( را بیه   

 وجود آورده است.

محیطیی  ناشیی  از آلییودگ  زیسییت •

هیییای انباشیییت زبالیییه در قسیییمت 

 ها و متروکه خرابه ،شده تخریب

اماییان  و هییای بییاززمییی وجییود  •

 هاطراح  فضای سبز در داخس آن

های گردشیگری  گسترش ف الیت •

در محدوده به دلیس وجیود بناهیای   

بییا ارزش و دییید مناسییب بییه کییوه  

 نسبال

ی امحییدودیت اسییتفاده از فضییاه  •

شهری و نموم  به دلییس مشیاالت   

 آد و هوای  در زمستان

آوری  فقدان سیستم مناسب جمیع  •

 ها آن در مخروبهزباله و انباشت 

بافیت قیدیم و آ یار     آسیب دییدن  •

بیه وجیود    ارت اشاتبه دلیس  تاریخ 

 روهادخو بی  از حد ترددآمده از 

ی
اد

ص
قت

ا
 

هییای مختلییف  حضییور ف الیییت  •

اقتصییادی در کنییار هییم و وجییود    

 های اقتصادی ف ال کاربری

 ،بییازار در قسییمت شییمال  وجییود •

های جیااد را بیه    محدوده مجمونه

 .وجود آورده است

 سییاز نییهیزم وجییود آ ییار تییاریخ  •

 های گردشگری در شهرف الیت

هیییای اقتصیییادی  حضیییور بخییی  •

بانی بیه هیم    ،نامتجانی در محدوده

خوردن توازن اقتصیادی در محیدوده   

 .شده است

هیییای  رونیییق مجیییدد ف الییییت •

گردشگری و جیاد گردشیگران بیا    

ها و توجه به برخورداری از جاابیت

 های فرهنگ  و هویت خاصارزش

آوری رونییق اقتصییادی و جمییع   •

های متجانی در کنیار هیم    کاربری

 ننوان مرکز تجاری به

شلوز  و ترافییک بیی  از انیدازه     •

در سانات پرتیردد بیه دلییس وجیود     

آرام  ساکنان  ،های اقتصادی بخ 

 از بی  برده است.را 

تمایس بیه   مهاجرت ساکنان و ند  •

بازگشت ت دادی از ساکنان قیدیم   

وجیود زنییدگ    شیهر بیه دلییس نید     

 مناسب
ی

اع
تم

اج
 

 مدت  برخورداری از سابقه طوالن •

 های اجتمان  ساونت و ریشه

در  هیای اقتصیادی   بازار و ف الیت •

ساز حضور و ت امالت  محدوده زمینه

 اجتمان 

 ،هیای اجتمیان    قرارگیاه  و ها پاتوق •

هییای خودجییوش  قسییمت در بیشییتر

ت یوضی   ،گرفته و از نظر فضای  شاس

 د.نمطلوب  ندار

هییای  هسییرزندگ  کییارکرد و خانیی  •

 ،مساون  که در گاشته وجود داشیته 

 اند. به خرابه و پارکینگ تبدیس شده

زمییی  بییاز پشییت شیییخ صییف    •

هییای بییرای ف الیییت  فضییای  بییاز 

 فرهنگ  و اجتمان 

های با ارزش با قابلیت  وجود خانه •

  تبدیس به فضای فرهنگ

از هیییم گسییییختگ  سییییاختار    •

و  اجتمییان  ناشیی  از شییرایط نییاام 

 های مساون  مخروبه شدن خانه

وضیی یت نییامطلود و نامشییخص   •

خطرات جان   ،م ابر برای تردد پیاده

 است. ایجاد کرده

ی 
بد

کال
-

ی
بر

ار
ک

 

 های پایداربرخورداری بافت از ارزش •

 ،های مختلف در محیدوده  کاربری •

سیییاز حضیییور و ت یییامالت زمینیییه

 د.نباشاجتمان  گسترده م 

شیده   فقدان فضای مناسب و ت ریف •

می  مسیییرهای مناسییب بییرای أدر تیی

های مختلف بیه دلییس تالقی      کاربری

 مسیرها

سازهای جدید به  و توجه ساختند  •

 ههویت محدود

گشییودگ  دیییدها بییه نناصییر     •

 نقاک شاخص شهر طبی   و

مسیدود نمیودن و مزاحمیت    ند  •

 دید توسط جداول تابلوهای راهنما

اماان انجا  چند ف الیت مختلف  •

 در فضا

ودن نناصر کالبدی کیه  شاخص نب •

بانییی فراموشیی  خییاطرات جم یی ، 

تصیییویر ذهنییی    و حیییی مایییان 

 .شود شهروندان م 

 های نگارندگان( منبع: )يافته
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 راهبردهای ساماندهی محله

 بیا نناییت بیه بررسی      ،در ای  قسمت از پیووه  

همچنییی  هییای موجییود و  هییای بییارز و پتانسیییس ویوگیی 

و ها تهدییید ،قییوت، ضیی ف نقییاک شناسییای  چهییار نامییس

انییداز و اهییداز تحقیییق،  و در راسییتای چشییم هییا فرصییت

راهبردهای  به منظور سامانده  محلیه در چهیار زمینیه    

کیاربری،  -اجتمیان  و کالبیدی  ، اقتصادی ، محیط زیست

 (.3)جدول  است تدوی  شده

 

 راهبردهای ساماندهی محله شهیدگاه -2جدول 

 راهبردهای ارائه شده اهداف کالن 

ت
س

زي
 

ی
یط

مح
 

 محیط ارتقای زیست

 وض یت بهداشت و پاکیزگ  محیط  محدوده یارتقا -

 جهت حفاظت از منابع طبی   و محیط  محدوده در تالش -

 زیباسازی محدوده -

 اجتمان و  فردی زیست وض یت برای بهبود الز  تمهیدات بین  پی  -

ی
اد

ص
قت

ا
 های اقتصادیارتقای ف الیت 

 برداری مناسب محیط و جلوگیری از تخریب بافت تاریخ بهره منظور بهتوس ه و گسترش گردشگری  -

 کار نیروی وری و بهره کارای  افزای  جهت در تالش -

 اقتصادی محالت ساختار بهبود مناسب جهت مال  انتبارات و منابع ارائه -

 های کالن در محس گااریخصوص  جهت سرمایه گااران هیسرماجاد  -

 در بهسازی و نوسازی بافت ها و خدمات متناسب با کارکردهای تاریخ بخش  به اماانات، ف الیتنوبت -

ی
اع

تم
اج

 

فرهنگ  و  -ارتقای اجتمان 

 های محل  ظرفیت

 بخش  هویت و پیوندهای اجتمان  و محیط به ت لق تقویت حی افزای  جهت در تالش -

 اجتمان  ساکنان توان و ظرفیت آگاه ، یارتقا و افزای  جهت در تالش -

 فرهنگ و  اجتمان  مناسبات تقویت جهت در تالش -

 ایجاد فضای  جهت گردهمای  و افزای  ت امالت اجتمان  -

 یریپا تیجم های  توزیع متناسب جم یت با توجه به اماانات موجود در هر محله و ظرفیت -

ی 
بد

کال
- 

ی
بر

ار
ک

 

 ارتقای کالبدی

استفاده از فضاهای متروکه و فاقد کاربری و بناهای مخروبه و تخریب  جهت نوسازی و بهسازی کالبدی مجمونه در جهت  -

 افزای  کیفیت فضای 

 های مختلفوسیله مداخله کالبدی و اصالح نملارد بخ ه احیای مجدد بافت و برقراری ارتباک بی  اجزای مختلف آن ب -

 ،سازها در محدوده و در نتیجه و وابط و مقررات مناسب در راهنمای طراح  شهری جهت افزای  نظارت بر ساختانمال ض -

 افزای  کیفیت کالبدی محیط  در حوزه مداخله

 های  جهت سهولت تغییر کاربریایجاد سیاست -

 های نگارندگان( منبع: )يافته

 

 انتخاب راهبردهای برتربندی و اولويت

رییزی   انتخاد راهبردهای برتر، مدل برنامه منظور به

راهبردی را کم  کرده و نوامس و راهبردهای با بیشتری  

گییری از  . با بهرهاند شدهمشخص و استخراج  ،امتیاز وزن 

و مبتنی  بیر    9مدل سنج  راهبردهیای دیویید و هیانگر   

نوامیس و راهبردهیای    از دست آمیده  نتایج و امتیازهای به

هییای طراحیی  و سییامانده  محلییه از طریییق پرسشیینامه

نف یان، اقیدا  بیه     شده در بی  کارشناسان امر و ذی توزیع

                                                           
0- David and Hunger 

بررس  و ارزیاب  نوامس داخلی  و خیارج  و راهبردهیای    

 (.  7تا  2سامانده  محله شده است )جداول 

و بیا در نظیر گیرفت      SWOTپی از تهیه جدول 

ها بیا اسیتفاده از    ای تدوی  گردید. داده ضوابط، پرسشنامه

آوری شییدند.  پرسشیینامه اسییتاندارد سییروکوال، جمییع   

مشخصیات فیردی    -9پرسشنامه، شامس سه بخی  بیود:   

نظرسنج  از اهال  و  -0کنندگان از فضا  اهال  و استفاده

کسبه در مورد طرح تفضیل  حریم شیخ صف  در جهیت  

 وه اجرای قوانی  و میزان رضایت آنهیا از طیرح  نح
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های شاخص ، احساس  تصویر ذهن  از محوطه، نشانه -4

امنیت و میزان و نوب همااری اهال  سیاک  در محیدوده.   

و آمیار    SPSSافیزار  ها به کمیک نیر    وتحلیس داده تجزیه

نفیر از   94توصیف  و استنباط  انجا  گرفت. از مجمیوب  

نفیر زن و   83شهر در ای  مطال ه،  اهال  و کسبه و مرد 

سال بود. نتایج  82/39نفر مرد بودند و میانگی  سن   92

حاصس از پرسشنامه حیاک  از آن اسیت کیه بق یه شییخ      

صف  برای شهروندان، به دلیس تاریخ  و نماد شهر بودن، 

کنندگان از ایی  بافیت    اهمیت زیادی دارد. بیشتر استفاده

تر از طراح ، به سامانده  نیاز انتقاد دارند که بافت، بیش

دارد و در صورت اماان، محوطه باید به صورت تجیاری و  

تفریح  طراحی  شیود تیا بیشیتری  اسیتفاده از فضیای       

کنندگان از محوطه بق ه، به  اطراز، صورت گیرد. استفاده

دلییس آشیفتگ  ایجیاد شیده در بافیت، احسیاس امنییت        

سامانده  و کنند و مایلند محوطه به درست   کمتری م 

هیای اصیل  محیدوده بیه      سپی طراح  شود تا شاخصیه 

خوب  خود را نشان دهند. اکثر اهال ، حاضر به مشیارکت  

یا واگااری نیستند و مایلند با بازسیازی خانیه شخصی  و    

 سامانده  بافت در محله خوی ، حضور داشته باشند.

 

 محیطیبعد زيست توسعه بردهایامتیازدهی راه -9جدول 

 نگارندگان( های يافته): منبع

 ضريب داخلی و خارجی عوامل
 2راهبرد  3راهبرد  4راهبرد  1راهبرد 

 جمع رتبه جمع رتبه جمع رتبه جمع رتبه

 قوت

ای نسییبتاً آرا  از نظییر   قرارگیییری محییدوده در پهنییه  

 زیرساخت 
92/2 9 92/2 0 02/2 9 92/2 0 02/2 

ماان قرارگیری و برخورداری از موق یت مناسب از نظر 

 دسترس  کالبدی
32/2 9 32/2 4 02/9 4 02/9 4 02/9 

 ضعف

 22/2 4 32/2 0 02/2 9 32/2 0 02/2 کمبود فضای سبز مناسب در محدوده

آلیودگ    ،ازدحا  و تردد سیواره و پییاده در ایی  بخی     

محیط  )آلیودگ  هیوا و آلیودگ  صیوت ( را بیه      زیست

 وجود آورده است.

22/2 3 32/0 0 02/9 0 02/9 3 32/0 

محیطیی  ناشیی  از انباشییت زبالییه در    آلییودگ  زیسییت 

 ها و متروکهشده و خرابه های تخریبقسمت
92/2 3 22/2 9 92/2 4 32/2 3 22/2 

 فرصت

های بیاز و امایان طراحی  فضیای سیبز در       وجود زمی 

 داخس آنها
02/2 4 82/2 0 22/2 4 82/2 4 82/2 

در محیدوده بیه دلییس    های گردشگری  گسترش ف الیت

 وجود بناهای با ارزش و دید مناسب به کوه سبالن
42/2 0 22/2 3 02/9 3 02/9 3 02/9 

 تهديد

محدودیت استفاده از فضاهای شهری و نموم  به دلیس 

 هوای  در زمستان و مشاالت آد
92/2 9 92/2 0 42/2 0 42/2 0 42/2 

آن در آوری زباله و انباشیت   فقدان سیستم مناسب جمع

 هامخروبه
92/2 4 32/2 9 92/2 9 92/2 0 42/2 

آسیییب دیییدن بافییت قییدیم و آ ییار تییاریخ  بییه دلیییس  

 ارت اشات به وجود آمده از تردد بی  از حد خودروها
92/2 0 42/2 0 42/2 4 32/2 4 32/2 

 7 - 02/2 - 32/2 - 92/2 - - مجموع
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 93 ییییییی جوق قل ه زاده هاشم فرشید زاده، اب  سامان زارن ، مجید زال ، نادر/ ...  فرسوده بافت سامانده  جهت راهبردی ریزی هبرنام

 

 اقتصادی بعدتوسعه  راهبردهای امتیازدهی -6 جدول

 (نگارندگان های يافته): منبع

 

 بعد اجتماعیتوسعه امتیازدهی راهبردهای  -0جدول 

 (های نگارندگانمنبع: )يافته

 ضريب داخلی و خارجی عوامل
 9راهبرد  2راهبرد  3راهبرد   4راهبرد  1راهبرد 

 جمع رتبه جمع رتبه جمع رتبه جمع رتبه جمع رتبه

 قوت

های مختلف اقتصادی در کنار هم و وجود حضور ف الیت

 اقتصادی ف الهای  کاربری
42/2 9 42/2 4 22/9 4 22/9 9 42/2 4 22/9 

هیای  وجود بازار در قسیمت شیمال  محیدوده مجمونیه    

 جااد را به وجود آورده است.
02/2 0 22/2 4 82/2 4 82/2 0 22/2 4 82/2 

 32/2 0 72/2 3 72/2 3 32/2 0 72/2 3 02/2 های گردشگری در شهر ساز ف الیت وجود آ ار تاریخ  زمینه

 ضعف
های اقتصادی نامتجانی در محدوده بانیی   حضور بخ 

 .خوردن توازن اقتصادی در محدوده شده است هم به
02/2 9 02/2 0 02/2 0 32/2 0 32/2 4 22/2 

 فرصت

های گردشگری و جاد گردشیگران   رونق مجدد ف الیت

هییای  هییا و ارزش بییا توجییه بییه برخییورداری از جییاابیت

 فرهنگ  و هویت خاص

42/2 3 32/9 0 82/2 4 22/9 9 42/2 0 82/2 

هیای متجیانی در    کیاربری آوری  رونق اقتصادی و جمیع 

 کنار هم به ننوان مرکز تجاری
02/2 4 22/2 9 02/2 4 22/2 0 32/2 3 72/2 

 تهديد

 ،شیلوز  و ترافیییک بیی  از انییدازه در سیانات پرتییردد   

سلب اقتصادیهای  به دلیس وجود بخ  را آرام  ساکنان

 کرده است.

02/2 9 02/2 9 02/2 9 02/2 9 02/2 9 02/2 

تمایس به بازگشیت ت یدادی از    مهاجرت ساکنان و ند 

 وجود زندگ  مناسب ساکنان قدیم  شهر به دلیس ند 
02/2 9 02/2 0 32/2 4 22/2 9 02/2 9 02/2 

 82/3 - 02/4 - 22/2 - 92/4 - 42/3 - - مجموع

 ضريب عوامل داخلی و خارجی
 9راهبرد  2راهبرد  3راهبرد  4راهبرد  1راهبرد 

 جمع رتبه جمع رتبه جمع رتبه جمع رتبه جمع رتبه

 قوت

هیای   سیاونت و ریشیه   مدت  طوالنبرخورداری از سابقه 

 اجتمان 
02/2 3 9 0 22/2 0 22/2 9 02/2 0 22/2 

 ساز حضور های اقتصادی در محدوده زمینهبازار و ف الیت

 و ت امالت اجتمان  تر پررنگ
42/2 0 82/2 4 22/9 3 32/9 0 82/2 9 42/2 

 ضعف

هیای   های اجتمان  در بیشیتر قسیمت   قرارگاه و ها پاتوق

از نظیر فضیای ، وضی یت     کیه خودجوش شیاس گرفتیه   

 مطلوب  ندارد.

02/2 0 22/2 4 82/2 3 9 4 82/2 9 02/2 

های مسیاون  کیه در گاشیته    سرزندگ  کارکرد و خانه

 وجود داشته به خرابه و پارکینگ تبدیس شده
92/2 0 42/2 9 92/2 0 42/2 0 42/2 0 42/2 

 فرصت

هیای  زمی  باز پشت شیخ صف  فضای  باز برای ف الییت 

 فرهنگ  و اجتمان 
02/2 4 82/2 4 82/2 4 82/2 4 82/2 9 02/2 

 42/2 9 32/9 3 22/9 4 82/2 0 22/9 4 42/2 های با ارزش با قابلیت تبدیس به فضای فرهنگ وجود خانه

 تهديد

از هم گسیختگ  ساختار اجتمان  ناش  از شرایط ناام  

 های مساون  شدن خانه و مخروبه
02/2 9 02/2 9 02/2 9 02/2 9 02/2 4 02/2 

 ،وض یت نامطلود و نامشخص م یابر بیرای تیردد پییاده    

 خطرات جان  ایجاد کرده
92/2 0 42/2 9 92/2 9 92/2 9 92/2 0 92/2 

 32/0 - 22/3 - 32/2 - 42/3 - 72/3 - - مجموع
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 کاربری-بعد کالبدیتوسعه یازدهی راهبردهای امت -3جدول 

 های نگارندگان( منبع: )يافته

هیای منیدرج در جیداول    بندی نتایج و دادهبا جمع

بنییدی راهبردهییای امتیییازده  و رتبییهفییوق کییه حاصییس 

خلیی  و سییامانده  محلییه شییهیدگاه براسییاس نوامییس دا 

، اولوییت راهبردهیای   انید  خارج  مؤ ر بر محیدوده بیوده  

الدی  شیهر  سامانده  محله شهیدگاه در بق ه شیخ صف 

کییاربری، اقتصییادی، -اردبیییس در چهییار زمینییه کالبییدی 

خراج اسیت  9محیط ، به صورت جدول اجتمان  و زیست

 د.یو ت یی  گرد
 

 شهیدگاه محله بافت ساماندهی طراحی – توسعه راهبردهای اولويت -2 جدول

 های نگارندگان(منبع: )يافته

 ضريب داخلی و خارجی عوامل
 2راهبرد  3راهبرد  4راهبرد  1راهبرد 

 جمع رتبه جمع رتبه جمع رتبه جمع رتبه

 قوت
 82/2 4 9 3 82/2 4 82/2 4 02/2 های پایدار برخورداری بافت از ارزش

سیاز حضیور و    های مختلف در محدوده زمینیه  کاربری
 .دنباش  مت امالت اجتمان  گسترده 

02/2 0 32/2 4 22/2 4 22/2 4 22/2 

 ضعف
فقدان فضای مناسب و ت ریف شده در تیأمی  مسییرهای   

 مختلف به دلیس تالق  مسیرها های مناسب برای کاربری
42/2 0 22/2 0 22/2 0 22/2 0 22/2 

 22/2 0 9 3 22/2 0 82/2 4 02/2 وسازهای جدید به هویت محدود اختتوجه س ند 

 فرصت

 92/2 9 32/2 4 32/2 4 32/2 4 92/2 ی   و نقاک شاخص شهرنناصر طبگشودگ  دیدها به 
دیید توسیط جیداول     مسدود نمیودن و مزاحمیت   ند 

 تابلوهای راهنما
02/2 9 02/2 0 32/2 9 02/2 9 02/2 

 82/2 4 82/2 9 9 3 82/2 4 02/2 ن انجا  چند ف الیت مختلف در فضااماا

 تهديد
 بانی فراموشی  خیاطرات  شاخص نبودن نناصر کالبدی که 

 .شود  متصویر ذهن  شهروندان  و جم  ، حی ماان
32/2 4 02/9 4 02/9 0 72/2 9 32/2 

 92/4 - 32/2 - 22/2 - 92/2 - - مجموع

 رتبه امتیاز راهبردها 

 کالبدی

 اول 22/2 های مختلفدی و اصالح نملارد بخ احیای مجدد بافت و برقراری ارتباک بی  اجزای مختلف آن به وسیله مداخله کالب 

 افیزای    ،سازها در محدوده و در نتیجهو افزای  نظارت بر ساخت  شهری جهت انمال ضوابط و مقررات مناسب در راهنمای طراح
 فیت کالبدی محیط  در حوزه مداخلهکی

 دو  32/2

   سو  92/2 کیفیت فضای استفاده از فضاهای متروکه و فاقد کاربری و بناهای مخروبه و تخریب  جهت نوسازی و بهسازی کالبدی مجمونه در جهت افزای 

 چهار  92/4 جهت سهولت تغییر کاربریهای  استایجاد سی 

 اقتصادی

 اول 22/2 اقتصادی محالت ساختار بهبود مناسب جهت مال  انتبارات و منابع ارائه 

 دو  82/3 نوسازیها و خدمات متناسب با کارکردهای بافت تاریخ  در زمان بهسازی و  بخش  به اماانات، ف الیتتنوب 

  سو  42/3 و جلوگیری از تخریب بافت تاریخ  برداری مناسب محیطبهره منظور بهتوس ه و گسترش گردشگری 

 چهار  92/4 کار نیروی وری و بهره کارای  افزای  جهت در تالش 

  پنجم 02/4 ی کالن در محسها یگاار هیسرماخصوص  جهت  گااران هیسرماجاد 

 اجتماعی

 اول 32/2 فرهنگ  و مناسبات اجتمان  تقویت جهت در تالش 

 دو  72/3 بخش  هویت و پیوندهای اجتمان  و محیط به ت لق تقویت حی افزای  جهت در تالش 

 سو  22/3 دهمای  و افزای  ت امالت اجتمان ایجاد فضای  جهت گر 

 چهار  42/3 ساکناناجتمان   توان و ظرفیت آگاه ، ارتقای و افزای  جهت در تالش 

  پنجم 32/0 یریپا تیجم های  اماانات موجود در هر محله و ظرفیتتوزیع متناسب جم یت با توجه به 

 محیطی يستز

 اول 7 و اجتمان  فردی زیست وض یت برای بهبود الز  تمهیدات  نیب  یپ 

 دو  02/2 زیباسازی محدوده 

   سو  92/2 محدودهارتقای وض یت بهداشت و پاکیزگ  محیط 

 چهار  32/2 محیط  محدودهت از منابع طبی   و حفاظ جهت در تالش 
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اسییاس هییای جییدول کییه برارزیییاب  و تحلیییس داده

امتیازده  به راهبردهیای سیامانده  اسیت، بییانگر ایی       

احییای مجیدد بافیت و    »کالبدی، راهبرد است که در ب د 

برقراری ارتباک بی  اجزای مختلف آن به وسیله مداخلیه  

بیه همیراه   « های مختلیف کالبدی و اصالح نملارد بخ 

انمال ضیوابط و مقیررات مناسیب در راهنمیای     »راهبرد 

سیازها در  وطراح  شهری جهت افزای  نظارت بر ساخت

افزای  کیفیت کالبدی محیطی  در   ،محدوده و در نتیجه

با بیشتری  امتییاز، راهبردهیای اصیل  در    « حوزه مداخله

باشیند. همچنیی  در   سامانده  کالبدی بافت ماکور می  

 میال   انتبیارات  و منابع ارائه»ب د اقتصادی، راهبردهای 

و « محییالت اقتصییادی سییاختار بهبییود جهییت مناسییب

مات متناسیب بیا   ها و خدبخش  به اماانات، ف الیتتنوب»

از « کارکردهای بافت تاریخ  در زمان بهسازی و نوسازی

و باییید در صییدر  هسییتندمقبولیییت بیشییتری برخییوردار 

های توس ه اقتصادی محدوده قرار گیرند. از منظیر  برنامه

 مناسیبات اجتمیان    تقوییت  جهت در تالش» ،اجتمان 

 ت لیق  تقویت حی افزای  جهت در تالش»و « فرهنگ 

 ،«بخشی   هوییت  و پیونیدهای اجتمیان    و محییط  بیه 

تری  راهبردهای برخیورد بیا ایی  بافیت فرسیوده      مناسب

محیطی   انید و نهایتیاً در ب ید زیسیت    تشخیص داده شده

بیرای   الز  تمهییدات  بین  پی »محدوده نیز راهبردهای 

زیباسیازی  »و « و اجتمیان   فیردی  زیست بهبود وض یت

نده  بافت مورد از راهبردهای کلیدی در ساما ،«محدوده

باشند که س   شده است در طراحی  بافیت و   مطال ه م 

ارائییه آلترناتیوهییای سییامانده  محییدوده، راهبردهییای    

شده، مورد استفاده قرار گرفتیه و لحیاظ    دار ت یی اولویت

 گردند.

 

 گیری و پیشنهادنتیجه -6

ننیوان ابیزار کلییدی در     رییزی راهبیردی بیه    برنامه

رویاروی  با م ضالت شهری و دستیاب  به توسی ه پاییدار   

محسیود   ،محیط اجتمان ، اقتصادی، فرهنگ  و زیست

توان با شناخت و تحلیس  گردد و فرایندی است که م م 

متقابس محیط داخل  و بیرون ، راهبردهیای  را تنظییم و   

ابتیدا بایید تحلییس     ،تحلیس استراتویکتدوی  نمود. برای 

کامل  از محیط درون  و بیرون  انجا  شیود. رویاردهیا و   

هیای   توان برای تحلیس محییط  های بسیاری را م  تانیک

تیدوی    ،درون  و بیرون ، میوارد اسیتراتویک و در نتیجیه   

 SWOTراهبرد به کار برد. در میان آنها ماتریی تحلیل  

ها و تهدییدهای محیطی  را    که نقاک قوت، ض ف، فرصت

باشید. هیدز    تیر و مشیهورتر می    کند، متداول ارزیاب  م 

اصل  پووه  حاضر نیز مطال ه و تحلیل  بیر سیامانده    

در  الیدی   شهیدگاه بق ه شییخ صیف    بافت فرسوده محله

اسناد موجود و  براساساست. در ای  راستا و  اردبیس شهر

همچنی  بیا انجیا  مطال یات مییدان ، وضی یت موجیود       

محیطیی  محلییه  کالبییدی، اجتمییان ، اقتصییادی و زیسییت

گییری از تانییک    و بیا بهیره   شید وتحلییس   تجزیه ،ماکور

SWOT ،بندی مطال ات وضع موجود و تدوی  و  به جمع

اقدا  گردیده و با کم  کردن  ،ارائه راهبردهای سامانده 

ریییزی راهبییردی بییه کییار رفتییه در تحلیییس  مییهمییدل برنا

هییای راهبییردی و کلیییدی  هییای پییووه ، اولویییت یافتییه

سامانده  بافت مورد مطال ه، مشیخص و ت ییی  شیده و    

هیای سیامانده  و    ها در قالب گزینیه  مبنای ارائه پیشنهاد

 اند. طراح  محله شهیدگاه قرار گرفته

 محدوده شهیدگاههای طراحی در  ارائه گزينه

شده،  دار ارائهپایان با توجه به راهبردهای اولویت در

هییای  بییرای طراحیی  محییدوده مییورد مطال ییه     گزینییه

ارائیه شیده و بیر     ،)شهیدگاه( با هیدز سیامانده  بافیت   

، هیای های مطرح در بخی  اسیتراتوی  گیریمبنای جهت

 گیرند:  پیشنهادهای پووه ، مورد ارزیاب  قرار م 

کیردن مسیجد مییرزا    قرینیه  با اول طراحی: گزينه 

اکبر بیر روی مسیجد گیازران و امتیداد دادن اضیالب       نل 

تیوان ییک ورودی کیه حالیت محیدد و       می   ،مشابه آنها
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برای مرکز محلیه ت رییف کیرد. بیرای      ،کننده دارددنوت

ب ید از ورود از   ،توان یک ایوان در نظر گرفیت  ورودی م 

تیر از   مجمونه شیخ صف  بزرگتیر و بیا شیاوه    ،یک ایوان

 .(9)شاس  شوددیده م  استآنچه که 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پالن دياگرام گزينه اول طراحی -1شکل

 نگارندگان(های  منبع: )يافته
 

سیازی مسیجد   قرینیه کیه   ایی  بیه نلیت    ای  گزینه

و  نمیوده دچیار تغیییر   را بنای مسیجد گیازران    ،اکبر نل 

تخریییب در  ،بییه نلییت طراحی  میییدان بییزر   همچنیی  

طراح  مناسیب  در رابطیه بیا     ؛زیاد خواهد بود ،محدوده

 گردد. حفظ هویت شهر نبوده و رد م 

هیای  بیا   قیرار دادن حجیره  بیا  طراحی:  گزينه دوم

از  شیده و از یک سو حالت سینت  محوطیه حفیظ     ،رواق

ها را به سردر تاریخ  شیخ ای  رواق توان م  ،سوی دیگر

صف  رساند تا بخ  ورودی مجمونه شیخ صف  بیا ایی    

شیده در ایی    مرکیز محلیه طراحی     .گیردد سردر ت ریف 

نظم خاص  دارد و سی   شیده اسیت در م یابر      ،آلترناتیو

 ،شیوند  اصل  شهیدگاه کیه بیه مرکیز محلیه منتهی  می       

 .(0)شاس  گرددورودی ت بیه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پالن دياگرام گزينه دوم طراحی -4شکل 

 (های نگارندگان يافتهمنبع: )
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ت ییداد زیییادی از   حییازطییرح گزینییه دو  بییا   

کلی  و   بانی از بی  رفیت  بافیت   محدوده، هایساختمان

را نییز  بندی در محدوده  محلههمچنی  شود و  م  موجود

کند و ای  آلترناتیو نییز   سامان  و ناهماهنگ  م  دچار نابه

   گردد. رد م 

در ای  گزینه پیشینهادی از   طراحی: گزينه سوم

 بارییک، های تر کردن کوچهبا نری محدوده، سامانده  

انجا  شیده و  با سهولت بیشتری  ،وآمد سواره و پیاده رفت

سیو  از ییک  ،با ایجیاد ییک مییدان در وسیط محوطیه      نیز

 ،از سیوی دیگیر   گیردد و  تقاط   برای مسیرها ایجاد می  

 هیم  شیود. در اطیراز مییدان   مالت اجتمان  م  امرکز ت

محوطیه   بیرای  توان مراکز تجاری و خدمات  مورد نیاز م 

 .(4)شاس  کردایجاد جانمای  و را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پالن دياگرام گزينه سوم طراحی -3شکل 

 (های نگارندگان يافتهمنبع: )

 

میییدان در  ایجییادطراحیی  و بییا  ،گزینییهاییی  در 

افیییزای   ،تقیییاطع بیییرای مسییییرها ووسیییط محوطیییه 

و  گرفییتخواهیید صییورت محییدوده ترافیییک در مرکییز  

آلیودگ    ،کنید  ایجیاد می     ای یترافنالوه بر ایی  کیه گیره    

 افییزای ، در محییدودهنیییز محیطیی  را  صییوت  و زیسییت

مناسیییب  ،نییییزبنیییابرای  گزینیییه سیییو    ؛خواهییید داد

 شود.باشد و رد م  نم  نظر موردسامانده  محدوده 

سیامانده  مسییرهای   بیا  طراحتی:   گزينه چهتارم 

سیی   شییده  ،هییاتقییاطعدر و نیییز  منتهیی  بییه محوطییه

بیه ایی  ترتییب بیا      .است ماان  برای مای ایجیاد شیود  

و طراحی    نییاز بیه آزادسیازی آنهیا     ،به مسیاجد  رسیدن

ه باییید مییورد توجییه کییشییود بییرای صییح  احسییاس میی 

در اییی  آلترنییاتیو سیی   شییده اسییت ت ییداد  قییرار گیییرد.

بناهیییای تخریبییی  بسییییار تقلییییس یابنییید و بناهیییای   

بییس اسییتفاده در وسییط محییدوده  مخروبییه و زیرقانیمییه

 .(3شوند )شاسبه طور کامس از میان برداشته  نیز
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 پالن دياگرام گزينه چهارم طراحی -2شکل 

 (های نگارندگان يافتهمنبع: )      

 

 سییامانده  و طراحیی  محییدوده، گزینییه چهییار 

 ،هیای اصیل    جریان ترافیا  را از محدوده بیه خیابیان  

و همچنیی  بیا انتقیال قسیمت  از بیار       دهید انتقال م 

بانیی بهبیود وضی یت م یابر      ،ترافیا  به م ابر اطراز

اییس سیاکنی    مافزای  ت، موجود در بافت و به تبع آن

فرسوده مجاور بق ه منطقه به نوسازی و بهسازی ابنیه 

 شیخ صف  خواهد شد.

 ،در اییی  آلترنییاتیو گزينتته پتتنجم طراحتتی:   

بیا سیامانده  و از مییان برداشیت      س   شیده اسیت   

یییک  ،بناهییای مخروبییه در بخیی  میییان  محییدوده   

بییا ییک طیرح مناسیب بییه     شیده و محصیوریت ایجیاد   

نییز  و از فضیای مییان     ه شیود سیوق داد  ،سمت بق یه 

میییدان  .گییرددبییرای ایجییاد مرکییز محلییه اسییتفاده   

و نمادهییای شییهری  هییا سییانت کییه یایی  از شاخصییه

باشیید، تییالش گردیییده اسییت بییه     در محییدوده میی  

ای طراح  شیود کیه هیر چیه بیشیتر شیاخص و       گونه

 .(2)شاس  نمایان باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 طراحیپالن دياگرام گزينه پنجم  -9شکل 

 های نگارندگان( )يافته منبع:
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 ای در ای  گزینه، با کم کردن بار ترافیا ، مجمونه

گردد. سامانده  قسیمت   های احتمال  حفظ م  از آسیب

توانید پوییای  و سیرزندگ  را بیه      مرکزی مجمونه نیز م 

 بافت ماکور بازگرداند.

شده در هیر پینج گزینیه     مطالب بیانبندی با جمع

و ارزییاب  آنهیا    طراح  و سیامانده  محیدوده شیهیدگاه   

هیای   و نییز اولوییت   حوزه مداخلیه  موجودوضع  هنسبت ب

 آلترنیاتیو برتیر و   ننوان به پنجمگزینه  راهبردی پووه ،

در نظر گرفتیه   محله الگوی طراح متناسب، مبنای ارائه 

محیدوده  طراح  پیشنهادی  ،2شاس دیاگرا  . شده است

، پیشینهادی  یهیا  گزینهبا مقایسه دهد که در را نشان م 

 .باشد ارج  م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دياگرام گزينه پنجم طراحی -6شکل 

 های نگارندگان( منبع: )يافته
 

تواند ضیام    صرفاً پیشنهاد و تصویب یک طرح نم 

هرچند که بر مبنای مطال ات دقیق و بیا   ؛اجرای آن باشد

شناخت کامس نیازها و اماانیات محیدوده صیورت گرفتیه     

ها نیز اندیشییده   های اجرای  طرح باشد؛ زیرا باید به روش

و زمینه اجیرای آن را فیراهم و مهییا نمیود. از ایی       شود 

منظور حفظ هویت و کالبد اصل  محیدوده،   منظر و نیز به

های کل  پیشنهادی متناسب با  ستاصول، م یارها و سیا

گزینه طراح  محدوده، در راستای اهیداز و راهبردهیای   

گردند؛ به نحوی که در ارائه  پووه  به شرح زیر ارائه م 

های مداخله در بافت و طراح  محدوده و تدوی  سیاست

مورد مطال ه س   گردیده است ضیم  اهتمیا  بیه رفیع     

انیداز  داز و چشیم متناسیب بیا اهی    ،نیازهای اساس  بافت

طراح ، از پیرداخت  بیه موضیونات زیرضیروری پرهییز      

 گردد:

هیای کالبیدی، فضیای  و    حفظ هوییت و ارزش  -9

تری  اهداز پیووه  حاضیر   از مهم ،م ماری در محدوده

های اجرایی  زییر   توان راهاارها و سیاست باشد که م  م 

 را در ای  زمینه پیشنهاد نمود:

ارزشمند و مرمت و  جلوگیری از تخریب بناهای -

 بازسازی آنها

هیای م میاری و فضیای      آگاه  میرد  از ارزش  -

توانید بیا اقیدامات تبلیغی  و      موجود در محدوده کیه می   

 فرهنگ  افزای  یابد.

 مسجد نال  قاپو

 امامزاده صال 

 مسجد گازران

 مسجد نل  اکبر

 خانه ابراهیم 
 مسجد حاج  فخر

 بق ه شیخ صف 

 مسجد سایمان شاه
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در زمیره   ،هیای سیامانده  بافیت فرسیوده     طرح -

اصیول   براساسای هستند که باید  های تفصیل  ویوه طرح

تهییه و اجیرا    ،یو مبان  حاکم بر فراینید طراحی  شیهر   

کیارگیری اصیول و قوانید شهرسیازی و      بنابرای  به شوند؛

طراح  شهری در نوسازی و بازسازی محدوده مطال یات   

 باشد. های اجرای  م تری  سیاستنیز از اصل 

در  اصییول و قوانیید بییوم  حییاکم بییر ابنیییه    -

مسییاون  موجییود در بافییت و نحییوه تأ یرپییایری آنهییا از 

 فرهنگ  و اجتمان .فاکتورهای اقلیم ، 

ایجاد سیمای بصری و حجیم  ، سامانده  بصری -0

 مناسب در بافت محدوده:  

انداز مطلود بصری، استفاده از ابیزار   تنظیم چشم -

وسیاز و نییز پیشینهاد الگوهیای      ضوابط و مقررات ساخت

تری  مسائس مطرح  از مهم ،متناسب م ماری و شهرسازی

وده بیوده کیه   در ایجاد سیمای حجم  مناسیب در محید  

توان با تأکید بر آنها در طراح  محدوده، هویت بافیت   م 

 را نیز حفظ نمود.

هیای کالبیدی و نملایردی     تقویت خوانای  نشانه -

 ؛های بافت از پیرامون با تأکید بر حفظ هویت آنها ورودی

 همچون میدان سانت

های مناسب محدوده بیا اسیتفاده از    ایجاد ورودی -

 های هویت  المان

هیای جم ی ،    طراح  نناصر ساختاری و نرصیه  -

تجاری مرتبط با اهیداز  -محورهای پیاده، مراکز فرهنگ 

 های مختلف محدودهطراح  و ایجاد انسجا  میان بخ 

ای در بافیت بیا   نورپردازی مناسب نناصیر نشیانه   -

هدز ارتقای خوانای  و جایگیاه آنهیا در شیب، همچنیی      

نیورگیری طبی ی  در   هیای  کیه    ایجاد نور کاف  در ماان

منظیور ت یدیس پیایرش     بیه  ؛باشید  آنها به حد کاف  نمی  

 مراج ی  به سطوح مختلف محدوده

 ؛انییدازهای نمییوم  ایجییاد و زیباسییازی چشییم   -

همچییون ت ریییف و ایجییاد مرکییز محلییه و همچنییی      

بخشی    های نملایردی جدیید بیا توجیه بیه هوییت      پهنه

 به آنها

یرهای سازی مطلود مرکز محلیه و نییز مسی    کف -

پیاده پیشنهادی با استفاده از مصال  همگون و متجیانی  

به نحوی که بیر کیفییت بصیری     ؛بوم  و موجود در بافت

 تأکید داشته و مطابقت با محیط را نمایان باشد.

ها و شباه ارتباط  بر مبنیای   طراح  دسترس  -4

 های کالبدی بافت قدیم: ویوگ 

 فت  مراتب دسترس  به داخس با ت ریف سلسله -

ایجییاد تسییهیالت مناسییب بییرای افییزای  سییط   -

 ایمن  حرکت پیاده و سواره 

تأکییید ویییوه بییرای برطییرز نمییودن مشییاالت    -

 نبورومرور و ترافیا  در محدوده

توان به سه فاکتور اساس  و تأ یرگاار بیر   نهایتاً م 

های پیشنهادی اشاره نمود کیه   ریزی و اجرای طرح برنامه

هیا بیه   رییزی  ضروری تما  برنامیه  در واقع جزء الینفک و

 آیند:  شمار م 

توجه ویوه به مشیارکت میرد  و سیاکنی      ،نخست

زییرا ارتبیاک    ؛محله در امر طراحی  و بهسیازی محیدوده   

ها و مشارکت وجود دارد  پایری طرح تنگاتنگ  بی  تحقق

و یقیناً اگر طرح  نتواند مشارکت مردم  را جلیب کنید،   

 باشد. پایری را دارا نم  اماان تحقق

گییری از کمییک و تسییهیالت  تأکیید بییر بهییره  ،دو 

ها و به منظور تأمی  مال  و اقتصادی اجرای طرح ؛دولت 

 پیشنهادیهای  برنامه

ت امیییس، همایییاری و همیییاهنگ  تمیییام   ،سیییو 

رییزی و   های مدیریت  و اجرای  مرتبط بیا برنامیه   دستگاه

گییری از مجمونیه    طراح  سامانده  محدوده و نیز بهره

شناسی ، اقتصیاد،    متخصصان شهرسازی، م ماری، باستان

هیای   شناس ، جغرافییا، مرمیت و ... در ارائیه طیرح     جام ه

میدخس بیودن نوامیس اقتصیادی،      ذیسامانده  به نلیت  

 اجتمان  و فرهنگ  در کس محدوده.  
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 منابع -0

(. تحلیلی  بیر   9499آفیری . ) زاده، نیس ؛ ملای ، گیس  ابراهیم

هییای فرسییوده شییهری  سییامانده  و مداخلییه در بافییت

آبییاد(، )مطال ییه مییوردی: بافییت فرسییوده شییهر خییر   

 .79شماره  های جغرافیای انسان ، پووه 

(. مفهیو  بافیت فرسیوده و    9479، فاطمیه. ) نواد یس دادیب  

 ، آموزشیی  و رسییان اطییالبماهنامییه هییای آن،  ویوگیی 

 . 23، شماره پووهش 

بررسیی  نقیی   (.9478هییا، م صییومه. )ایییزدی، حسیی ؛ شیییخ

هییای حمیایت  و تشییویق  دولیت در نوسییازی    سیاسیت 

نمونیه میوردی بافیت قیدیم      _های فرسوده شهری بافت

ی  بهسیازی و نوسیازی بافیت    اولی  همیا  شهر شیراز،

 فرسوده شهری، مشهد.

شهرنشین  و تأ یرات آن بر امنیت زیاا،   (.9499. )برزگر، زهرا

 ،آد و انییرژی در ایییران؛ نمونییه مییوردی: شییهر شیییراز 

 (.2)0، ای ریزی منطقه تخصص  برنامه -فصلنامه نلم 

سنج  توس ه  (. قابلیت9492) پور، ناصر؛ بهرام ، صدیقه. بر 

های ناکارآمد شیهری )مطال یه میوردی:     بافت مجدد در

فصلنامه شهر ایران  تهران(،  99محله انبار نفت منطقه 

 (.3)9، اسالم 

های فرسوده  (. تحلیس بافت9470شاه ، محمدحسی . )جهان

مجله جستارهای ساز شهری و راهبردهای آن، و مشاس

 .2، شماره شهرسازی

 نیا، ، حسی ؛ رضای نواد حسین ، نل ؛ پوراحمد، احمد؛ حاتم 

(. راهبردهای سیامانده  بافیت فرسیوده    9490حس . )

مجلیه بیاغ   ، QSPMمحله قیطریه با اسیتفاده از روش  

 .92-89(، 03)92نظر، 

(. مالحظییات  چنیید درخصییوص شییباه 9479خییان ، نلیی . )

نشیریه  های فرسیوده شیهری،    دسترس  و نوسازی بافت

 (.7)0اینترنت  سازمان نوسازی، 

اسمانیس؛ مشاین ، ابوالفضیس؛ زالمرضیا، کاظمییان؛    دویران، 

(. بررسیی  مداخلییه در   9499زینییب. )  آبییادی،  نلیی 

هیای فرسیوده و ناکارآمید شیهری بیا       سامانده  بافیت 

رویارد ترکیب ، نمونه میوردی: محلیه زینبییه زنجیان،     

 (.8)0 ریزی شهری، مجله پووه  و برنامه

ی یییان. رفی یییان، محسیی ؛ بمانیییان، محمدرضییا؛ مجتبیی ، رف 

سیاز توسی ه خیالق     های زمینه (. شناسای  پهنه9479)

رییزی   های فرسوده با رویارد گردشگری در برنامیه  بافت

، 0شهری؛ نمونه موردی محله امیامزاده یحیی ، ناحییه    

 دوفصلنامه مدیریت شهری،شهرداری تهران،  90منطقه 

 .02شماره 

تبییی  و  (. 9490. )وجیه .توب  زنگنه، ی قود؛ فرهادی، جواد؛

هیای فرسیوده شیهری بیا      بندی مداخله در بافت اولویت

نمونه میوردی: مشیهد، محلیه      AHP استفاده از روش

ریییزی  فصییلنامه پییووه  و برنامییه ، (0نوزییان )قطییاب 

 (.90)3شهری، 

هیای فرسیوده    (. مدیریت بحران در بافت9479زیویار، پروانه. )

ماهنامییه شییهری بییا تأکییید بییر تأسیسییات شییهری،    

 .23ره ، شمارسان ، آموزش  و پووهش اطالب

هیای بافیت فرسیوده و     (. بررس  ظرفییت 9492سرور، رحیم. )

فصیلنامه  توانمندسازی آن )مطال ه موردی: شهر بافق(. 

 (.49)9، جغرافیا

طراحیی  مییدل  (. 9472اهلل. )نباسیی ، هییادی؛ رضییوی، روح 

هیای   مفهوم  اقتصیادی بیرای احییا و بازسیازی بافیت     

وسییاز در پایتخییت،  دومییی  سییمینار سییاخت فرسییوده،

 .های فن  دانشگاه تهرانپردیی دانشاده

های بررس  شیوه(. 9478نرب ، نباس؛ انتظار یزدی، حس . )

های فرسوده شهری و ارائه مدل بهینیه   مداخله در بافت

هیای   ، اولی  همای  بهسیازی و نوسیازی بافیت   مداخله

 .فرسوده شهری

هییای  سیییر تحییول سیاسییت (.9489نزیییزی، محمدمهییدی. )

نشیریه  ، هیای کهی  شیهری در اییران     مداخله در بافیت 

 .8، شماره هنرهای زیبا

هییای مداخلییه در (. انییواب روش9479فرجیی  مالئیی ، امییی . )

ماهنامییه اطییالب رسییان ، بهسییازی و نوسییازی شییهری، 

 .23، شماره آموزش  و پووهش 

های مداخله دولیت   (. رهگیری شیوه9479فرشیدی، حسی . )

رسیان ،  ماهنامیه اطیالب  های فرسیوده شیهری،    در بافت

 .23شماره  آموزش  و پووهش ،
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(. 9499فیروزی، محمدنل ؛ سجادیان، ناهید؛ صحرای ، نسا. )

زا  های فرسوده در راستای توسی ه درون  سامانده  بافت

و پایدار شهری )مطال ه موردی: کیوی یوسیف  اهیواز(،    

انییداز  شییهری چشییمریییزی  فصییلنامه جغرافیییا و برنامییه

 (.94)3زاگرس، 

هیای   بازسیازی و احییاء در بافیت   (. 9478آبادی، فریده. ) کول

اولییی  همییای  بهسییازی و نوسییازی  فرسییوده شییهری،

 .های فرسوده شهری بافت

(. 9479لطف ، صدیقه؛ ملاشاه ، زالمرضا؛ مهدوی، مهدیه. )

هیای   ریزی راهبیردی بیه منظیور بهسیازی بافیت      برنامه

فصیلنامه  نمونیه میوردی شیهر بابیس،      -فرسوده شیهری 

 (.9)4پووهش  جغرافیای انسان ،  -نلم 

هیای   های شهری امروز، بافت(. توس ه9479ماجدی، حمید. )

 (.2)3نشریه هویت شهر، فرسوده آینده، 

(. 9494محمدی، جمال؛ شیفق ، سییروس؛ نیوری، محمید. )    

کالبدی بافت فرسوده شهری بیا  -تحلیس ساختار فضای 

سییازی و بهسییازی )مطال ییه مییوردی: بافییت رویاییرد نو

پووهشیی  -مجلییه نلمیی فرسییوده شییهر دوگنبییدان(،  

 (.0)3، ریزی فضای  )جغرافیا( برنامه

هیای بهبیود:   حیوزه (. 9478محمدی، نلیرضا؛ نوذری، کمال. )

رویایییردی در بهسیییازی نیییواح  فرسیییوده شیییهری؛ 

، سییزدهمی   موردپووه : محله سیردز  شیهر شییراز   

 .توس ه مسا  در ایرانهای  همای  سیاست

بخشی ،   (. الگوهای رونیق 9477مطوز، شریف؛ خدای ، زهرا. )

فصیلنامه  های فرسوده شیهری،   نوسازی و بهسازی بافت

 (.4)9مطال ات مدیریت شهری، 

هیای   (. تحلیل  بیر مداخلیه در بافیت   9479منوچهری، ایود. )

ماهنامییه اطییالب رسییان ، آموزشیی  و فرسییوده شییهری، 

 .23، شماره پووهش 

(. بهسیازی و  9478ناظری، شییفته؛ روحی  کیالش، حمیید. )    

های فرسوده شهری )تبدیس تهدییدها بیه    نوسازی بافت

 (.09)7مجله فضای جغرافیای ،  ها(، فرصت

ریییزی  (. برنامییه9479نسییترن، مهییی ؛ هوشییمندفر، سییپیده. )

استراتویک جهت سامانده  قسیمت  از بافیت فرسیوده    
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