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  چكيده

گيري بدون برنامه شهرهاي بزرگ و متوسط كشور در چند دهه گذشته، باعث شكل رويه وگسترش فضايي بي

از بافت قديم به نواحي جديد  هاي شهريهاي جديد شهري در مجاورت شهرها و جابجايي ساكنان و كاربريبافت

اقتصادي خود  -قديمي شهرها كاركرد و حيات اجتماعيهاي گرديده است. در نتيجه اين جابجايي،  به تدريج بافت

 اند.ها با از دست دادن حيات شهري خود، به سمت ركود و فرسودگي گرايش پيدا كردهاند و اين بافترا از دست داده

و هدف اصلي و كلي اين اي، پيمايشي و اسنادي بوده روش گردآوردي اطالعات در اين مقاله به صورت كتابخانه

ارتقاي كيفيت فضاهاي بافت قديم شيراز براي دستيابي به توسعه راهبردي است. در همين راستا جهت شناسايي  تحقيق

  است.  استفاده شده SWOTاز مدلها و عملكردهاي بافت قديم و تجزيه و تحليل ويژگي

  رازيشهر ش ت،يفيك يارتقا ،يتوسعه راهبرد م،يبافت قد :يديواژگان كل
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  ان مسالهو بي مقدمه

ها انقالب صنعتي و پيامدهاي ناشي از هجوم و تمركز جمعيت و فعاليت به بخش مركزي شهرها، اين بافت بعد از

بافت هاي قديمي و مركزي  ند. اين فرايند باعث شد كه با گذشت زمان،ه ادچار افت فيزيكي،اقتصادي و اجتماعي شد

شهري به محله هاي پست و مسئله دار تبديل شوند و دچار  هاي خوبشهرها پويايي خود را از دست داده و محله

). اين در حالي 2:1386عدم تعادل گشته و قادر به پاسخگويي نيازهاي جديد جوامع شهري نباشند (خانگل زاده، 

استقرار بازار (فعاليت  سهولت دسترسي، است كه بافت هاي قديمي و فرسوده شهري  به دليل مركزيت جغرافيايي،

هاي تاريخي و فرهنگي،داراي ظرفيت بالقوه براي توليد درآمد و به تبع آن پرداخت اري) و دارا بودن ارزشهاي تج

به داليلي از جمله: بافت سنتي  ها، محالت مسكوني پيرامون هسته تجاري،باشد. عليرغم اين ويژگياجاره بهاء مي

محيطي، در مسير ركود و عقبكالت زيستها و مشضعف زير ساخت فرسودگي واحدهاي مسكوني، شبكه معابر،

در محالت بافت اقتصادي، گيري نوعي از فرآيند اجتماعي،هاي فضايي باعث شكلماندگي هستند. تداوم چنين فرم

ههاي با درآمد باال از اين محالت خارج شده و مهاجرين و كارگران وهاي قديمي و فرسوده شده است كه در آن گر

هاي ناشي اند. از طرفي، برخي از واحدهاي مسكوني در معرض تهاجم و فشار فعاليتها شدهآن جايگزين عمدتاٌ فقير،

از بازار واقع شده و به كارگاههاي توليدي يا انبار تبديل شده اند. مجموعه اين عوامل باعث كاهش مطلوبيت سكونت 

 -ز قديم شهري مي تواند رابطه تاريخيبهسازي و نوسازي شهري در مراك ).2:1388رهبان،(افت ها شده استدر اين ب

اي كه امروز در حال تحول و تكامل است فرهنگي مردم را با گذشته خويش به نحوي ملموس تر برقرار سازد، گذشته

  ). 11:1384و نه تكرار ( شماعي و پوراحمد،

ستند هنوز در بسياري بافتهاي تاريخي عالوه بر اينكه واجد ارزشهاي زيبايي شناختي و هويت بخشي شهرهاي ما ه

از ).139:  1385روند (كالنتري و حاتمي نژاد، ها نفر از شهروندان به شمارمياز شهرها محل سكونت و معيشت ميليون

اين رو، چنانچه در جهت بهبود مشكالت در بافت قديمي شهرها برنامه ريزي اصولي و صحيحي صورت نگيرد روند 

مقايسه  ي كه حتي حيات شهري به خطر خواهد افتاد.يريع گشته تا جاهاي قديمي تسفرسودگي و تخريب بافت

جمعيت بافت قديم نسبت به جمعيت شهر شيراز نشان مي دهد كه همواره از جمعيت بافت قديم نسبت به جمعيت 

شهر كاسته شده است . اين كاهش جمعيت بافت، نسبت به جمعيت شهر از عوامل متعددي ناشي مي شود كه از 

هاي اخير و به تبع آن انتقال خدمات و امكانات شهري، توسعه كالبدي شهر شيراز، طي دهه  توان؛ به كمبود جمله مي

بخشي از جمعيت بافت به مناطق تازه توسعه يافته، مهاجر فرستي بافت و از بين رفتن تجانس فرهنگي و اجتماعي 

 .ه و بومي بافت فراهم شده است، اشاره نمودكه انگيزه خروج از بافت را براي ساكنان اوليجمعيت ساكن درآن 

هاي مختلف در كاهش جمعيت بافت مؤثر تخريب روز افزون بافت از لحاظ كالبدي، فيزيكي و فرسودگي آن طي دهه

به عنوان عاملي براي  هاي شهرها از جمله شهر شيراز،). فرسودگي بافت10:1391،(وارثي ،تقوايي،رضايي بوده است

اين امر منجر به عدم پيشرفت  شهري در شهرسازي به حساب مي آيد كه هاي مدرن مديريتروش جلوگيري از تحقق

  و توسعه شهر مي گردد. 

  پيشينه تحقيقمباني و 
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دخالت در بافت قديم شهرهاي ايران با روي كار آمدن رضا خان به طور جدي آغاز شد، شهر شيراز هم جزء اولين 

هاي اجرا شده، داراي آثار مخربي بر بافت و ركت قرار گرفته است. اغلب طرحشهرهايي است كه تحت تأثير اين ح

ساكنين آن داشته، كه اين امر توجه بيشتر برنامه ريزان در اين مورد را مي طلبد. از جمله مهمترين تحقيقات و مطالعات 

 صورت گرفته در اين زمينه مي توان به موارد زير اشاره كرد:

هاي هاي احياء بافت قديم و توسعه شهري نمونه بافتروش«پايان نامه دكتري خود به رهنما محمدرحيم در  -

پرداخته و عامل احياء بافت قديم را در توسعه اجتماعي و اقتصادي » مسكوني مركز مشهد با تأكيد بر محله سرشور

 ).73،:1378ساكنان بافت قديم معرفي نموده است (رهنما، 

): در كتاب خود به عنوان بهسازي بافت تاريخي به ارائه راهكارهاي منظم براي 1379در سال ( نريماني، مسعود-

ساماندهي بافت قديم شهرها پرداخته است و تجارب بعضي از كشورها در احياي بافت قديم شهرها را مطرح كرده 

 ).1372است (نريماني، 

شهر داراي دو بافت جدا از هم است كه بدون ): به اين نتيجه رسيده است كه شهر بو1384عليزاده، عباس در سال (-

اي در نظر گرفتن شرايط اقليمي شهر، ساخت و ساز در آن صورت گرفته است و باعث شده كه شهر داراي نقشه

  ).1384آشفته باشد و از طرف ديگر، جنگ تحميلي سبب از بين رفتن اين بافت شده است (عليزاده، 

كالبدي و شناخت عوامل تخريب كننده و محدود كننده  -سايي ساختار فضايي): به شنا1386كوچكي، غالم در سال (-

بافت قديم شهر خرم آباد پرداخته است و به اين نتيجه رسيده است كه آنچه سبب فرسوده شدن بافت قديم شده 

  ).1386است، عوامل محيطي و توسعه فيزيكي شهر بوده است (كوچكي، 

ر تاريخي شناخته ين نتيجه رسيده است كه عالوه بر اينكه شهر كاشان به عنوان شه): به ا1386وفايي، ابوذر در سال (-

اي بوده است اي به چند هستهموجب فرسوده شدن بافت شده، تغيير ساختار كلي شهر از تك هستهشده است، آنچه 

  ).1386(وفايي، 

مسكوني غير معمول و فرسوده در شهر سازي نواحي ): به بررسي راهكارهاي بهسازي و باز زنده2009اوزلم گزي، (-

سازي و نوسازي اين مناطق را راهبردي فضايي براي هويت بخشيدن به ساكنين اين مناطق آنكارا مي پردازد و باز زنده

  ).2009و افزايش تجهيزات مورد نياز شهروندان مي داند (اوزلم گزي، 

فضاهاي كالبدي قديمي شهرها را  ،و توسعه شهرها نويسنده بزرگ انگليسي معتقد است كه در روند رشد راسكين -

هاي احترامي به ارزشوي ساماندهي يك بناي قديمي را بي .نبايد مورد بازسازي و تجديد بنا و حتي مرمت قرار داد

گونه دخل و هاي قديمي به عنوان سند بدون هيچدانست و معتقد بود در روند توسعه فيزيكي شهر، بافتگذشته مي

  .داري شوندحتي تعمير و مرمت نگه تصرف و

  سؤاالت تحقيق 

 مديريت شهري چگونه مي تواند باعث توسعه راهبردي در بافت قديم شهر شود؟

 گذارد؟ميزان مشاركت اجتماعي چه تأثيري به روي بافت كالبدي شهر مي

  تواند داشته باشد؟دولت چه اقداماتي در راستاي بهسازي بافت قديم شهرها مي



 رحيميمغاني                                

 

560 

 

  حقيقاهداف ت

  كلي: اهداف

 ارتقاي كيفيت فضاهاي اين محدوده براي دستيابي به توسعه راهبردي.

  جزئي: اهداف

  جلوگيري از مهاجرت در جهت مشاركت ساكنين براي طرح هاي توسعه.-

  كالبدي در بافت قديم محدوده مورد مطالعه. –بررسي مسائل و مشكالت فيزيكي  -

  موجود در بافت قديم.هاي ها و بزهكاريكاهش نابهنجاري -

  روش تحقيق

- هاي كتابخانهآوري اطالعات از روشتحليلي است و جهت گرد-تحقيق كاربردي بوده و نوع تحقيق توصيفي اين

  استفاده شده است. swot،اسنادي و پيمايشي استفاده شده است.جهت تجزيه تحليل نيز از مدل اي

  قلمروي مكاني و زماني پژوهش

بررسي مسائل و مشكالت بافت قديم و ارتقاي  آن، باشد و هدفشيراز مي بافت قديم اين پژوهش مربوط به

و اطالعات و اسناد  مي باشد 1397و اوائل سال  1396نيمه دوم سال  مي باشد. زمان انجام اين پژوهش، كيفيت آن

  مربوط به اين دوره زماني است.

  
  شيراز شهر در تاريخي و يقديم بافت موقعيت :1شكل

  ويژگي محالت بافت قديم

محله تشكيل شده است  8هكتار دارد. اين بافت از  378بافت قديم شيراز با قرارگيري در مركز شهر، وسعتي معادل 

پايين بودن سطح درآمد،  ،ها از حيث فرسودگيهاي خاص خود هستند. به طوركلي اين محلهكه هركدام داراي ويژگي

عيت با يكديگر وجه اشتراك شار سنتي در كنار مهاجران تازه وارد، كمبود خدمات شهري و كهنسالي جمحضور اق

، محله اسحاق بيگ، محله سنگ سياه، محله سردزك، محله لب آب ،محله باال كف دارند كه اين محالت عبارتند از:
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بافت تاريخي شيراز هنوز  مترتب برت رغم تمام مشكالعليكه محله درب مسجد ، محله ميدان شاه، محله درب شازده

  ها عبارتند از:باشد. تعدادي از آنشماري جهت حفاظت و نگهداري ميواجد ارزشهاي بي

 هاي تاريخيارزش •

بهترين ، وجود بافت غني و ارزشمند شهري، گذر تاريخي 22وجود ، اثر ارزشمند معماري 800وجود حدود 

وجود سه حرم اصلي و مورد ، اي ويژه داراي ارزش رويدادي فرهنگيهوجود عرصه، و تنها نمونه شهر زنديه

 -اعتقادي هايسه حرم به مثابه قطب اين، الدين غريب)اقبال مردم ( شاهچراغ، سيد عالءالدين حسيني، سيد تاج

 .دنكنزيارتي عمل مي

 هاي اجتماعيارزش •

 ي حيات اجتماعي بافت با زيارتپيوند خوردگ ،هاي مورد اقبال گروههاي ويژه جمعيتيوجود عرصه  

 هاي ساختاريارزش •

و  ساختار از كاركرد، طبيعت، اقليم تبعيت  ،گيري ستون فقرات شهر شيراز برپايه الگوي كالن بافت تاريخيشكل     

  اساس اين الگوهاي كالن گيري ساختار محالت برها و شكلپيوند عناصر اصلي با دروازه  ،اعتقاد

  

  راهبردها:

 ار معاصر سازي به مثابه فرآيند تبديل ميراث مادي و معنوي به ثروت مادي و معنوياستمر •

 زيارت -سياحت -تجارت -تأكيد بر توسعه همزمان كاركردهاي اصلي بافت: سكونت •

  ا هدف تحقق الگوي اجتماع پايدار از طريق:هاي محيط سكونت بفزايش جدي كيفيتا •

 امنيت �

 س ( بخش مسكوني)گري جريان نوسازي خرد مقياتسهيل �

 جمعيتي -تغيير بخشي از ساختار اجتماعي �

 فرهنگي -گيري فعاليتي بافت به سمت كاركردهاي همسو يا روحيه تاريخيتغيير جهت •

 تأكيد بر پويايي فضاهاي شهري •

 هاي مداخله و مرمتهنري بر ساير گرايش -غلبه وجوه فرهنگي •
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 شهرهاي داراي عملكرد مركزي نسبت به نياز به فعاليت •

  كار با شهر از طريق:ارتقاء الگوي تقسم •

 تثبيت نقش زيارتي �

 تثبيت نقش تجاري �

 فرهنگي از طريق تأكيد بر ماهيت پويا و ايجاد شرايط توليد و عرضه خدمات -سياحتي -تقويت نقش تاريخي �

ي شهري هي توليد، عرضه، آموزش، تعمير و فروش را در يك پهنهايي كه امكان ارائه چرخهنياز به فعاليت •

 داشته باشد.

 دهي به اثرات نشتي و تبعي داشته باشند.هاي تخصصي و پايه كه توان شكلنياز به حوزه •

هاي اجتماعي، اقتصادي، اجتماعي و محيطي براي ايجاد نگرش مثبت ساكنان شهر از بين بردن ناپايداري •

 شيراز به بافت

خت و ساز در مناطق ارزشمند تاريخي و فرهنگي از بهبود مديريت زمين و جلوگيري از فشار بازار براي سا •

 برنامه اين مناطق است.ديگر اقدامات مؤثر در جلوگيري از گسترش بي

  SWOTتحليل سوات يا ماتريس -

هاي دروني سازمان است. پايه و اساس اين ابزاري كارآمد براي شناسايي شرايط محيطي و توانايي SWOTتحليل 

 SWOTطور بازاريابي، شناخت محيط پيراموني سازمان است. حروف استراتژيك و همينابزار كارآمد در مديريت 

به  Weaknessبه معناي قوت ،  Strengthنويسند، ابتداي كلمات هم مي TOWSهاي ديگر مثل كه آن را به شكل

درون به معناي تهديد است. ماهيت قوت و ضعف به  Threatبه معناي فرصت و  Opportunityمعناي ضعف، 

  شود و فرصت و تهديد معموالً محيطي است.سازمان مربوط مي

گيري براي اهداف كلي ) ابزاري است در دست برنامه ريزان براي كمك به تصميمSWOTتجزيه و تحليل سوات (

مبتال  ها و تهديدهايها، فرصتها، ضعفريزي استراتژيك اين ابزار در اين مسير به شناسايي و ارزيابي قوتدر برنامه

  پردازد. هاي سازماني يا فردي ميهاي تجاري و موقعيتها، فعاليتبه پروژه

  SWOT ليتحل و هيتجز سيماتر :ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT.–1 جدول

 (W) هافهرست ضعف  (S)  عوامل استراتژي  هافهرست قوت  

WO هاياستراتژي  SO هاياستراتژي  (O)   هافرصت فهرست  

TW هاياستراتژي  STهاياستراتژي  (T)  فهرست تهديدها  



 3، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، زمستان                                 

563 

 

  ماتريس ارزيابي عوامل خارجي-

دهدتا عوامل محيطي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، ها اجازه ميست كه به استراتژيستا اين ماتريس ابزاري -

 ظر مورد ارزيابي قرار دهند. حقوقي، تكنولوژيكي، وضعيت بازار و رقابت را در مقطع زماني مورد ن

 قابليت كاربرد دارد.  SBUبراي سازمانهاي دولتي و خصوصي و عمومي در سطح شركت و  -

پارادايم حاكم بر طراحي اين ماتريس، عمدتاً تجويزي بوده و دررويكردهاي مختلف تجويزي بعنوان ابزاري براي  -

  يت كاربرد دارد.اطالعات محيط پيراموني و محيط صنعت قابل  آوريجمع

  پنج گام تهيه ماتريس ارزيابي عوامل خارجي

 گام اول:

پس از شناسايي عوامل محيط خارجي و تهيه ليستي از اين عوامل به كمك نقطه نظرات خبرگان، عوامل كليدي   

ي بر واقعيات االمكان متك. اين عوامل بايد حتينمائيممي عامل فهرست 20تا حداكثر  10) را از حداقل CSFموفقيت (

. نخست عواملي كه نمائيممي ها و تهديدها تفكيكنه ذهني. سپس آنها را به دو دسته فرصت، بوده و دقيق باشد

 . نويسيممي كنند راشوند و بعد آن عواملي كه سازمان را تهديد ميموجب فرصت و موقعيت مي

  گام دوم:

. جمع ضرايب وزني يابدمي (بسيار مهم) اختصاص به هر عامل يك ضريب وزني بين صفر (بي اهميت) تا يك 

را  5تا 1شود به هر عامل عددي بين اختصاص داده شده بايد مساوي يك شود. (جهت انجام اين كار پيشنهاد مي

هاي بين صفر تا يك براي هر عامل بدست آمده و مجموع اوزان اختصاص داده سپس ستون را نرماليزه نموده تا وزن

    نيز يك شود.) 

       باشد.نشان دهنده اهميت نسبي عوامل در صنعت مورد بررسي مي، ضرايب 

  گام سوم:

. شودنوشته مي ها و تهديدهابرحسب ميزان تطابق شركت، با فرصت 4تا  1براي هر يك از عوامل يك امتياز بين   

باشد. ش نسبت به عوامل مزبور ميهاي كنوني شركت در نشان دادن واكناين امتياز بيانگر ميزان اثربخشي استراتژي

باشد. بدين معني است كه واكنش بسيار ضعيف مي 1به معني اين است كه واكنش عالي بوده است و عدد  4عدد 

 تواند به شكل زير باشد:تعبير هر يك از امتيازات مي

اعتنا (واكنش بدو منفي)،  تهديد قابل :2فرصت قابل اعتنا (واكنش خوب)،  :3فرصت طاليي (واكنش بسيار عالي)، : 4

 تهديد جدي (واكنش خيلي بد) :1

 گام چهارم:

 امتياز وزن دار (موزون) هرعامل را محاسبه نماييد. 
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  گام پنجم:

ميانگين امتياز براي  و دباشجمع امتياز وزن دار (موزون) سازمان را محاسبه نموده كه حداقل يك و حداكثر چهار مي  

  باشد.) ميEFE )5/2ها در ماتريس شركت

  ماتريس ارزيابي عوامل داخلي-

باشد. در واقع نقاط قوت و ضعف واحدهاي سازمان را اين ماتريس ابزاري جهت بررسي عوامل داخلي سازمان مي -

هاي شهودي و نقطه نظرات عمدتاً به قضاوت ،نمايد. براي تهيه يك ماتريس ارزيابي عوامل داخليارزيابي مي

ريزي استراتژيك در آوري اطالعات درون سازماني در فرآيند برنامهشود. اين ابزار براي جمعه مياندركاران تكيدست

 سازمانهاي دولتي و خصوصي كاربرد فراوان دارد.

كارگيري هگرچه براي پارادايم تلفيقي نيز قابليت ب ،آوري اطالعات، تجويزي استپارادايم حاكم بر اين ابزار جمع -

 دارد.

هاي ها و ضعفرود) قوتباشد كه براي ارزيابي عوامل محيطي بكار ميمي EFE(بسيار شبيه ماتريس  IFEماتريس  -

 نمايد. موجود در عملكرد و وضع موجود شركت را ارزيابي مي

عامل)،  20تا  10(بين  گرددميمشخص  پس از شناسايي عوامل داخلي، نقاط قوت و ضعف سازمان را مرحله اول:

 .شودميوت و سپس نقاط ضعف ليست نخست نقاط ق

. همانگونه كه يابدمي به هر عامل يك ضريب وزني بين صفر (بي اهميت) تا يك (بسيار مهم) اختصاصمرحله دوم: 

توان از نرماليزه كردن جهت وزن دهي استفاده نمود. در اين صورت جمع توضيح داده شد مي EFEدر ماتريس 

گيري پيرامون د مساوي يك شود. براي تعيين وزن هر يك از عوامل و تصميمضرايب وزني اختصاص داده شده باي

توان از نظرات خبرگان آن صنعت و دست اندركاران بيايند مي IFEست در جدول ا تري كه خوبعوامل با اهميت

 نرماليزه نمود. 1تر را بين صفر تا شركت بهره جست و سپس وزن عوامل با اهميت

. نقاط ضعف فقط شودميبا توجه به محور ذيل مشخص  4تا  1د هر عامل را با امتيازي بين وضع موجو مرحله سوم:

توانند بخود بگيرند.توجه به اين نكته در تهيه را مي 4و 3نمايند. نقاط قوت فقط نمرات را دريافت مي 2يا  1امتياز 

هاي شركت و وضع موجود فعاليتباشد كه امتيازات بر اساس بسيار حائز اهميت مي IFEو  EFEهاي ماتريس

 شوند.ها بر اساس درجه اهميت هر يك از عوامل در صنعت مورد بررسي تعيين ميمحيط حاكم بر آن و وزن

. بدين منظور امتياز هر رديف از عوامل درون سازماني شودمي دار (موزون) هر عامل محاسبهامتياز وزن مرحله چهارم:

 ب نماييد و در يك ستون جديد درج نماييد.را در وزن نرماليزه شده آن ضر

باشد و ميانگين آنها    مي 4و حداكثر  1جمع امتيازات وزن دار (موزون) را محاسبه نموده كه حداقل مرحله پنجم:

باشد يعني سازمان از نظر عوامل داخلي درمجموع دچار ضعف  5/2باشد. اگر نمره نهايي سازمان كمتر از ) مي5/2(
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بيانگر اين است كه سازمان از نظر عوامل دروني درمجموع داراي قوت  ،باشد 5/2گر نمره نهايي بيشتر از باشد و امي

   ).1393زاده، د (خانيباشمي

 راهبردها نييو نحوه تع SWOT يليتحل سيماتر: Error! No text of specified style in document.–2جدول 

 ماتريس

SWOT 

  نقاط قوت

 S  

 نقاط ضعف

 W  

  

  هافرصت

O 

 

 راهبردهاي

SO  

 راهبردهاي

WO  

 تهديدها

T 

  

 راهبردهاي

ST  

 راهبردهاي

WT  

  

  

  

-ضعف و ها(قوت دروني عوامل ماتريس :ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT.–3 جدول

  تهديدها) و ها(فرصت بيروني و ها)

ت
قو

  ها

  فروشيدر حوزه تجاري و خرده گذاريتداوم سرمايه -1  

    فروشي مواد غذايي گرفته به ويژه در زمينه عمدههاي تثبيت شده و شكلراسته -2

  هاتنوع و گستردگي فعاليت -3

  زا براي ساكنينهاي درآمدزا و اشتغالوجود زمينه -4

  شيفروقرارگيري در مركز تالقي محورهاي عمده -5

  فت در حوزه تأمين نيازهاي شهرهاي همجوار شيرازاستمرار خدمات با -6

  اي مكاني ويژه از منظر نقطه كانوني شهر شيرازهغربي شيراز و برخوداري از مزيت -نوبي و شرقيج -ستقرار بافت در مركز ثقل ساختارهاي اصلي شماليا -7

  اي و شهرينطقهترين فعاليت فرامت با مخاطبان خاص خود به عنوان اصلينقش زيارتي باف -8

  گزاري و ساخت شبكهبندي، كيفيت ابنيه، بارهمگني در دانه -9

  هاي ويژه معماري و تاريخيبرخورداري از ارزش -10

ف
ضع

ها
  

  

  گرايش در پااليش عملكردهاي نامناسب-11

  فروشي ابزار ساختمانيهاي خردهتثبيت راسته -12

  برداري از منابع محدودها در بهرهها و كاركردتداخل فعاليت -13

  سطح باالي بزهكاري اجتماعي وامنيت بسيار پايين  -14

  هاي اجتماعي كهن و فقدان الگوهاي مقطع جايگزيناز بين رفتن شبكه -15

  ي جمعيت متفاضي به ويژه در مقياس محليكاهش توان مال-16

  هاي اجتماعيهاي شغلي و مشاركتراي ايجاد فرصتهاي گردشگري ببرداري ناكافي از قابليتبهره -17

  يراث)م-قدان ارتباط تأثيرگذار و يكپارچه بين نهادهاي اصلي تأثيرگذار بر جريان توسعه بافت تاريخي ( شهرداريف -18

  فقدان نهاد مرجع و دائمي پايش و مرمت -19

  هاي زيست محيطيوجود آلودگي -20
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  باز عمومي در سطح منطقه كمبود شديد فضاي سبز و-23

  رساني به عمق بافت و كمبود پاركينگ در سطح بافترسي حداقل و در نتيجه عدم امكان خدماتضعف شديد دست -24

  ها و خدمات در سطح منطقهعدم توزيع مناسب كاربري -25

  استفاده از مصالح ناپايدار در بناها -26

  كمبود خدمات بهداشتي و درماني-27

فر
ت

ص
ها

  

    قطب اصلي زيارت و قطب معنوي شهر -28

  اي جهت تسريع روند نوسازي بافتهاي مالي و ضابطهاعطاي مشوق -30

  ازنگري در نظام مديريت شهري و محدوده مديريتي بافت قديمب -31

  تأكيد بر نقش گردشگري و زيارتي -32

  هاي خدماتي بزرگ و وسيع در حاشيه بافتوجود عرصه -33

  رائه تصويري تحول طلب براي بافت تاريخي از سوي طرح ساختاري شهرا -34

تهديدها
  

  گذاري و مشاركت خصوصيها و انگيزه مناسب جهت سرمايهفقدان زمينه -35

اي اجتماعي به ويژه ههاجرت ساكنين بومي و اصيل از منطقه و جايگزين شدن اقشار اجتماعي جديد (سرازير شدن جمعيت فرودست و فاقد مهارتم -36

  كاركنان و افاغنه و تغيير مفهوم سكونت در بافت) بدون داشتن حس تعلق به منطقه

  كاهش شأن و اعتبار مكان-37

  هاي مبتني بر حفاظت مطلق در زمينه توسعه بافتناكارامدي رويه -38

  كارامدمراتبي فقدان نظام  -39

  ز. تعريضساخت و ساعدم تناسب ضوابط با منطق اقتصادي  -40 

  مبود و توزيع ناموزون خدمات شهري چه از نظر كمي و چه به لحاظ كيفي و فقدان نظام سلسله مراتبيك-41

  هاي ساختاري مرجع           يدهمداخالت گسترده بدون برخورداري از ا -42

  

  

 بيروني و دروني عوامل ماتريس دهيوزن :ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT.–4 جدول

  نمره  رتبه  وزن  رديف

34  06/0  3  18/0  

35  08/0  1  08/0  

36  16/0  4  64/0  

37  08/0  2  16/0  

38  06/0  1  06/0  

39  04/0  1  04/0  

40  05/0  2  10/0  

41  08/0  3  18/0  

42  03/0  2  06/0  

  37/2  24  1  مجموع

  نمره  رتبه  وزن  رديف  نمره  رتبه  وزن  رديف

1  01/0  1  01/0  18  05/0  2  10/0  

2  01/0  1  01/0  19  02/0  2  04/0  

3  01/0  2  02/0  20  04/0  3  12/0  

4  05/0  3  15/0  21  02/0  2  04/0  

5  06/0  3  18/0  22  05/0  2  10/0  

6  02/0  1  02/0  23  06/0  3  18/0  

7  07/0  3  21/0  24  03/0  4  12/0  

8  08/0  4  32/0  25  04/0  2  08/0  

9  03/0  2  06/0  26  01/0  1  01/0  

10  04/0  3  12/0  27  04/0  3  12/0  

  88/2  67  1  مجموع  04/0  2  02/0  11

12  01/0  1  01/0  28  06/0  4  24/0  

13  02/0  3  06/0  29  07/0  2  14/0  
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  روش كار-

ها و تهديدها) ها) و عوامل بيروني ( فرصتها و ضعفدر ابتدا اقدام به تعيين جدول ماتريس عوامل دروني ( قوت

ها و تهديدها را ليست نمائيم، بدين سان نخست نقاط قوت و سپس نقاط ضعف و در مراحل بعد به ترتيب فرصتمي

گيرد. سپس وضع دهي به هر كدام از عوامل صورت ميو متوليان امر، وزن نمائيم. در گام بعدي با نظر كارشناسانمي

كند. سرانجام شود كه درجه اهميت هر يك از عوامل را بيان ميمشخص مي 4تا1موجود هر عامل را با امتيازي بين 

باشد يعني  5/2از  نمائيم. اگر نمره نهايي سازمان كمتربا ضريب ميان وزن و رتبه، نمره هركدام از عوامل مشخص مي

باشد بيانگر اين است كه  5/2باشد و اگر نمره نهايي كمتر از سازمان از نظر عوامل داخلي در مجموع دچار ضعف مي

  باشد.سازمان از نظر عوامل دروني در مجموع دچار قوت مي

  و پيشنهادات گيرينتيجه

  ايج زير به دست آمده است:هاي انجام شده و تجزيه و تحليل اطالعات، نتا توجه به بررسيب

گرفته اما از اين سال به بعد كل جمعيت شهر شيراز را در بر مي 1322شود، كه بافت قديم تا سال مشاهده مي -

توان شود، ميبه بعد تاكنون نرخ رشد جمعيت اين بافت منفي مي 1355كند و از سال جمعيت اين بافت كاهش پيدا مي

هاي اخير، كمبود امكانات و خدمات شهري جمله توسعه فيزيكي شهر شيراز در سالنتيجه گرفت عوامل متعدي از 

- دن افراد غير بومي به جاي افراد بومي با فرهنگت، مهاجر فرستي بافت و جايگزين شو تأسيسات زيربنايي درون باف

  ي شود.هاي اخير منفهاي متفاوت و... از عوامل اصلي است كه سبب شده نرخ رشد اين بافت طي سال

و عوامل اجتماعي مانند سطح سواد، بعد  درآمد، نوع تملك واحد مسكوني عوامل اقتصادي مانند گروه شغلي،  -

خانوار و مدت زمان اقامت و... عوامل تأثيرگذاري است كه تمايل افراد را در جهت بهسازي و نوسازي افزايش 

بط معناداري است، ولي ضريب همبستگي آن چندان باال دهد. اما اگرچه اين روابط در بافت، مثبت و داراي روامي

  اجتماعي ساكنان اين بافت چندان باال نيست. -باشد، علت اين است كه وضعيت اقتصادينمي

اجتماعي ساكن در  -فرسودگي بافت، به نوبه خود باعث مهاجرت افراد بومي و طبقات متوسط و باالي اقتصادي-

كند و سبب از بين رفتن حيات شهري سالم در يع روند فرسودگي بافت كمك ميگردد و در نتيجه در تسربافت مي

   .گردداين محدوده مي

14  06/0  4  24/0  30  04/0  4  16/0  

15  05/0  3  15/0  31  05/0  1  05/0  

16  04/0  4  16/0  32  07/0  3  21/0  

17  07/0  3  21/0  33  07/0  1  07/0  
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فرسودگي كالبدي به عنوان يك عامل مؤثر، باعث ركود ارزش اقتصادي زمين و ساختمان در بافت قديم شهر شيراز  -

ابجايي زمين و نگهداري تأثير آب و هوا، ج افت كيفيت ناشي از گذشت ايام، است. بناها با قرار گرفتن در مسيربوده 

  شوند.دچار فرسودگي و تغيير فرم مينامناسب، 

ي ارتباطي موجود ي ارتباطي گذشته با شبكهاز مهمترين عوامل نابساماني بافت تاريخي، عدم هماهنگي شبكه -

رساني و همين امر مانع خدمات ي معابر قديمي با مقتضيات امروزي مطابقت نيافتهباشد، به اين صورت كه شبكهمي

رساني به واحدهاي مسكوني در عمق بافت كه نسبت كه اين نقطه غالبا در مورد خدماتاست مناسب به بافت شده 

  اصلي فاصله بيشتري دارند، صادق است. به خيابان

البا زودتر از كه غ موجب شد، محالت قديمرساني به خصوص ورود اتومبيل به درون بافت  ناتواني در خدمات -

هاي سوار، رفته رفته از ساكنين بومي با توان مالي نسبتا ساير محالت نياز به تحول داشتند به علت كمبود دسترسي

 -خوب خالي شود، به اين ترتيب بود كه با خالي شدن تدريجي بافت از ساكنين متمول و نسبتا خوب، رونق اقتصادي

ساكنين غير بومي جاي ساكنين اصلي و بومي را در محالت پر كردند.  اجتماعي نيز از اين محالت رخت بربست و

كم به فرسودگي اقتصادي و اجتماعي بافت كم ،اين تغيير و تحول در استقرار اين ساكنين غالبا با توان مالي بسيار پايين

   .منجر گرديد

براي تأمين نيازهاي خود به مناطق  هستند رمجبو: ساكنان امكانات و خدمات شهري مورد نياز ساكنان بافت تامين -

  ديگر سفر كنند 

هاي با ارزش تاريخي درون ي چون موزه، كتابخانه، خانه فرهنگ، خانه گردشگر و... در خانهيهااستقرار كاربري -

  زند و...)  خانبافت ( مثل ارگ كريم

ات مورد آسان شهروندان به خدم هاي كالبدي در مسيرها، براي افزايش خدمات رساني به عنوان دسترسيگشايش -

  ترافيك شهر و انتقال سريع نيروهاي امداد ( به هنگام حوادث غير مترقبه) به محل حادثه.نياز و همچنين كاهش 

هاي سبز، كاربري ورزشي و گذران اوقات فراغت و... در مكانهاي مورد نياز رفاه عمومي نظير فضايايجاد كاربري -

  مناسب

با توجه به خطر بالقوه زلزله و ترميم  ارزش بافتمقررات نسبي براي احداث و نوسازي بناهاي بي تدوين ضوابط و -

  د، بازار وكيل و ...خان زنهاي باارزش بافت مثل ارگ كريمو بهسازي ساختمان

  بهسازي واحدهاي مسكوني توسط مالكين با حمايت بخش عمومي و دولتي از طريق دادن تسهيالت بانكي. -

  هاي آب سطحي و هدايت آب به طريق بهداشتي ريزي جهت ساماندهي شبكهنامهبر -

هاي انجام رساني از فعاليتفعاليت در راستاي افزايش آگاهي شهروندان از وظايف و حقوق شهروندي و اطالع -

ترين مله مهمهاي اجتماعي از جهاي مسئول به همراه حمايت ويژه از تشكلگرفته و در دست اقدام از سوي سازمان

  نمايند.راهكارهايي هستند كه عرصه را براي مشاركت گسترده شهروندان در اقدامات بهازي و نوسازي فراهم مي
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كند، چرا كه در اين اي است كه به گسترش اسكان غير رسمي كمك ميعدم نظارت بر ساخت و سازها مسئله -

شوند؛ بنابراين بايد با قانونمند سازي ساختمان و نظارت بر توانند صاحب مسكن شرايط،  افراد با كمترين هزينه مي

  آن، از هجوم گسترده مهاجران به بافت فرسوده جلوگيري كرد.

تواند مشكالت ناشي از عدم جنسي عاملي است كه مي -هاي قوميهاي ناشي از مالكتالش جهت كاهش تفاوت -

  عدالت اجتماعي را محقق بسازد. گسترش و جاديا تجانس اجتماعي در بافت فرسوده شهر را از بين ببرد و

گذاران به گذاري براي جذب سرمايههاي مختلف سرمايهايجاد سازوكارهاي حمايتي گوناگون و فراهم نمودن زمينه -

  بافت با توجه به استعداد بافت جهت بازگشت سرمايه.
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