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 چکیده

 بدون برنامه شهرها رویه وکنند.گسترش فضایی بیزوال را تجربه می و رشدموجودات زنده،  مانند نیز هاشهر

های کاربری جابجایی ساکنان و شهری و جدیدهای ها ومحلهگیری بافتدهه گذشته، باعث شکل چند در

به عنوان  های فرسوده شهری دراغلب شهرهای کشورامروزه بافت گردیده است. شهری به نواحی جدید

راهکارهای عملی درجهت ساماندهی  یکی از ریزان شهری قرارگرفته است.برنامه توجه اکثر مورد ای مهم،مساله

-راستای استفاده بهینه وشناخت نارسایی در آنها پتانسیل موجود ها وقابلیت شناخت ها،فضایی مطلوب این بافت

 تمرکز با های فرسوده این پژوهش ازنوع کاربردی وبادرنظرگرفتن ماهیت وجودی بافت باشد.می موجودهای 

عوامل به شناسایی  S.W.O.Tو تکنیک   Autocad نرم افزار از گیریو با بهرهتحلیلی  -های توصیفیبرروش

این که بافت  نتایج تحقیق نشان داد .پرداخته استمحله بیدآباد  شاهرود و بافت قدیم شهر مثبت در منفی و

تاسیسات زیربنائی مواجه است که این  خدمات شهری و های فیزیکی وامکانات وزیرساخت کمبود محله ، با

منفی نموده های اخیر سال در را جمعیت نرخ رشد و مناطق شده دیگر سبب مهاجرت ساکنان بومی بهامر 

روند بهسازی  سبب شده تا ،این محلهاقتصادی ساکنان -وضعیت اجتماعیرسد به نظر میدیگر  سوی از .است

این منطقه شده  تخریب بیشتر بافت و عامل سبب فرسودگیکه این گردد نوسازی درون بافت بیدآباد کند  و

 است.

 

 شاهرود محله بیدآباد ،ریزی راهبردیامهوده، برنبافت فرس واژگان کلیدی: ساماندهی،
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 بیان مسئله

تغییرات  به وقوع پیوست. شهرهای کشور نظام سرمایه داری به ایران دگرگونیهای شدیدی درکالبد ورود با

بحران  صورت گرفت که باعث ایجاد خانوار ابعاد ساخت و نقل شهری، سیستم حمل و درشیوه های تولید،

 براثرورود هاهمراه باگسترش وتوسعه کالبدی شهرها وتغییرات ساختاری درشهر کالبدی شهرها شد. سازمان در

 جمله تقسیمات شهری گذشته و از عملکردی پیشین شهرایرانی و -اتومبیل وتکنولوژی جدید نظام کالبدی

محله ای شکل  اضمحالل کامل نظام و  درتقسیمات عملکردی شهر ایجادنظمی جدیدنظام محله ای درمقابل 

مسوالن وزارت مسکن  براساس برآورد.(25: 83)عالمی،قرار گرفت  گرفته وتکامل یافته دردوره های تاریخی

 2007)امینی ، دارد هکتار بافت فرسوده شهری وجودهزار  50 ایران حدود شهر هزاربیش از  شهرسازی در و

بقیه بایستی  ی این بافت های فرسوده است ودرصد ازاعتبارات نوساز 2/11دولت قادر به تامین حدود(. 55:

نوسازی بافت های فرسوده  همچنین یکی از اهداف عمده ی دولت از .گرددازطریق مشارکت شهروندان تامین 

 شهری یکی ازموارد مطرح درکلیه شهرهای کشور افت فرسودهب(. 60: 1386تامین مسکن است)قزوینی، شهری،

 بافت فرسوده وجود اصالح است.مداخله و  نیازمند طبیعی خود انسانی واست که هرکدام متناسب باشرایط 

وحدت فضایی بین بخش مرکزی،  موجب اختالل در شکل گیری ارتباط و، هسته اولیه شکل گیری شهردر 

همچون سایر شهرهای  شاهرود بافت فرسوده شهر. (1: 1376)شفقی ، بخش پیرامونی می گردد بخش میانی و

 60 هزار نفرجمعیت حدود6 بیش از بافت بااین تخوش تغییرات گسترش شهری شده است. ایران وجهان دس

نوسازی بافت  احیاء و روند از مشکالتی که در به غیر .داده استتشکیل  شاهرود را مساحت شهر هکتار از

که  می کند تهدید اکن این منطقه راهمواره جان مردم س طراتی نیزاخم اختالل ایجاد می کند، فرسوده شاهرود

برنامه جمله زلزله اشاره کرد. حوادث طبیعی از برابر این منطقه در عدم تاب آوریاین جمله می توان به  از

 نمودهمدیریت راهبردی می تواند موفق عمل  تفکر و کنار در توسعه راهبردی و قالب فرآیند ریزی راهبردی در

قوت  نظرداشتن نقاط ضعف و در با مات اولویت دارشیوه های نظام مند جهت برقراری پیوستگی میان اقدا و

پژوهش تالش شده است تا در این .(16: 1384فراهم سازد)مرادی مسیحی ،ات تهدید و همچنین فرصتها و

مداخله الزم در این  پیشنهاداتی جهتضمن بررسی نقاط قوت و ضعف در بافت فرسوده ی شهر شاهرود، 

 .گردد  ارائهبخش 

 مبانی نظری
 

 شهریبافت 

داخل  ریخت شناسی های متفاوت طی دوران حیات شهری در بافت شهری گستره هم پیوندی است که از

 این گستره می تواند (.26: 1389)زیویار،شکل گرفته باشد شهر با پیوند تدوام و حاشیه آن در و محدوده شهر

تشکیل شده  آنها ترکیبی ازیا  راهها، فضاهای شهری، تاسیسات وتجهیزات شهری و بناها، مجموعه ها، از

 (. 16:  1385شافعی،باشد)
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 عدم تعادل، عدم سازمانی، بی باعث که است فرسودگی شهری، فضای به مربوط مسائل ترین مهم از یکی

 یک کارآیی وکاهش ناکارآمدی فرسودگی، از مراد (.72: 1391وهمکاران، دویران)شود می قوارگی وبی تناسب

 مدیران گیران، تصمیم برای معضلی به ها بافت این .است شهری های بافت سایر کارآمدی به نسبت بافت،

 قابلیت عدم درتنگنای کشور، مدنی و فرهنگی و نهفته های ارزش ها بافت دراین .اند شده تبدیل شهرها ومردم

به عنوان نوسازی شهری  .(1389وهمکاران، لطفی)است گرفته قرار جدید زندگی نیازهای با انطباق برای بافت

(، نگرشی استوار و قوی برای ارتقاء ارزش زمین و بهبود کیفیت Wong et al, 2015: 1یک مسأله مهم )

اقتصادی گوناگون؛ و افزایش -محیطی، اصالح مسأله فرسودگی شهری، پاسخ دادن به مقاصد یا اهداف اجتماعی

تغییر تأثیرهای نامطلوب بر محیط زندگی پذیر، و های آسیبهای اجتماعی موجود، افزایش مداخله گروهشبکه

های نوسازی شهری به افزایش کیفیت مسکن و (.اهداف برنامهZheng et al, 2017: 272شود)تلقی می

یکپارچه عمومی یا اجتماعی و متعادل، و توجه کردن به پدیده مهاجرت و بهبودی  فضاهای باز، اتخاذ سیاست

(. فرسودگی بافت و عناصر درونی آن Arch, 2016: 2528شود )میاعتبار و ارزش مناطق و نواحی خالصه 

 ,Loosimآید)گیری آن بافت به وجود   مییا به سبب قدمت و یا فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر شکل

(. بازگرداندن و احیاء یک بخش تاریخی در واقع باعث بهبود شرایط زیست محیطی و اقتصادی 79 :2019

 Heeji Lim,2018, 192).ین پروژه موفقیت آمیز بوده است )منطقه شد که ا

 فرسودگی

عملکردی -حرکت به سوی نابودی کالبدی شکل اصلی و از خارج شدن اجزای کالبدی شهر ازعبارت است 

پیچیده  شهرها که به عنوان بخشی از مشکالت اصلی و گسترده درمناطق فرسوده . (13: 1384شهر)زبردست ،

ساختار شهری ، زیست محیطیاجتماعی،  با کیفیت زندگی که شامل عوامل اقتصادی، بیشتر، محسوب می شوند

 (. 14:  2010)برنی، ارتباط داردظرفیت نهادی است  و

 بافت فرسوده

 بین مفهوم آن با رسیده است و فضا در فعالیتی خود بافتی است که به پایان دوران بهره برداری کالبدی و 

 محدوده آسیب پذیر بافت های فرسوده، و... تفاوت وجود دارد. تاریخی یا ارزشمندفت مفاهیم بافت قدیمی، با

مداخله هماهنگ برای سامان یابی  برنامه ریزی و مخاطرات طبیعی به ویژه زلزله نیازمند برابر است که در شهر

 خدمات و ت،تاسیسا دسترسی سواره، عدم برخورداری مناسب از همچنین به دلیل فرسودگی کالبدی، است.

 (.5: 1388است)امینی، اقتصادی نازلی برخوردار از ارزش مکانی و بوده و آسیب پذیر زیرساخت های شهری

 

 بهسازی شهری

زمینه  شامل می شود که در مجموعه اقداماتی را درونی آن است و عناصر بخشیدن به وضعیت بافت و بهبود

 زمینه غیر در و ی پردازدآن م عناصر بافت و نگهداری از الگوی اولیه به حفاظت و کالبدی هم نواخت با
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مجموعه « بهسازی»(. به عبارتی،10: 1385،حیات درونی آن کمک می کند)سخاییبه رونق بخشی  کالبدی،

 (.15: 1387فراهم می کند)شهیدی، را اثر موجبات افزایش عمر فعالیت، اندکی تغییرات در اقداماتی است که با

 نوسازی شهری

اقدامات وسیع تری برای  و است داخله بیشترمعمق  شدت و برخالف بهسازی درنوسازی بافت فرسوده،

نه ساختن چیزی  و است نوساختن چیزی نوسازی، شرایط زیست مطلوب انجام می شود. بازگرداندن یا بهبود

که ریشه درگذشته  دادن به چیزی است معنای شکلی نو بلکه بهنه به معنای ساختن چیزی نو،  نوسازی، .نو

 تمام دگرگونی هایی که در .هنگام شود که به روز یا به اعالن کهنه بودنش، نیاز به آن دارد با الزام در و دارد

تغییرات برنامه  پدیده هایی حاکی از نوسازی با موضوعشان چرخه های زندگی است، محیط جاری و بستر

فعالیت  در نوسازی بر مدد می رساند. به احیای آن نیز اثر، طوالنی کردن عمر عالوه بر کالبد، ریزی شده در

 به ایجاد و می کند متناسب باشرایط معاصر آن را کالبد، تغییرات در ایجاد با می شود. کیدتأ های دائمی فضا

 (.44: 1386فضای شهری مناسب منجرمی شود)حبیبی وهمکاران،

 بازسازی شهری

دوباره سازی  سازی واز طریق تخریب، پاک فضایی و-کالبدی زیستی وهدف ایجاد شرایط جدید  باکه ی فعالیت

 .(54صورت می پذیرد)همان :

 فرآیندشکل گیری بافت فرسوده:

 لذا بافت تاریخی نمی باشد ولی هربافت فرسوده، را می توان بافت فرسوده دانست، شهر بافت تاریخی در هر

بافتهای کهن  پس برهمین اساس، (.64: 1380است)شماعی، ازبافت فرسوده  دامنه شمول بافت تاریخی بیشتر

 محسوب می شوند.کشور  اسنادی ازتاریخو همچنین  تمدن ایران زمین فرهنگ و نماد روستایی کشور شهری و

آثاری  خاطرات قومی و نمایانگر هویت ملی، گیرنده ارزش های معماری وشهرسازی و بر در این بافت ها

 1385سرتیپی پور،)هستند نیز که درعین حال جایگزین ناپذیر است آینده کشور و حاضرمتعلق به تمامی نسلهای 

:237). 

 ویژگی هاوانواع بافت فرسوده شهری

ویژگی های خاصی  با آنها، نگهداری از عدم سرمایه گذاری الزم در بافت های فرسوده به علت گذشت زمان و

  ذیل می باشد: که شامل موارد مواجه هستند

 دسترسی مناسب به درون بافتعدم 

 فقدان تاسیسات زیربنایی کارا و متناسب نیاز

 بودن حجم آلودگی باال مشکالت زیست محیطی و

 محرومیت و فقر امکانات گذران اوقات فراغت، کمبود

 آسیب پذیری دربرابر زلزله

 حجم زیاد)تراکم باالی جمعیت( سرانه کم خدمات،
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 .   (2: 1385معضالت اجتماعی )عندلیب،  و امنی نا تراکم ساختمانی کم دوام،

بابررسی بافت فرسوده ومسئله دارشهری ووجوداشتراک وافتراق آنهاازیکدیگر،چهارگونه مختلف ازاین بافت 

 :ها باماهیت کامال متفاوت قابل تشخیص می باشد

 ارزش( فاقد و بافت قدیمی فرسوده)ارزشمند.  1

 بافت میانی فرسوده.  2

 بافت جدیدفرسوده.  3

 (1390،7بافت روستایی وحاشیه ای فرسوده.)مومنی وهمکاران، .  4

 شهری فرسوده بافت شناسایی های شاخص

 فرسودگی میزان سنجش برای را معیارهایی و ها شاخص توان می شهری، های بافت اصل های ویژگی براساس

 شناسایی مبنای را زیر ویژگی سه ایران، ومعماری شهرسازی عالی شورای .کرد تدوین شهری فرسوده های بافت

 :است کرده تعیین شهری فرسوده بافت

 نبود دلیل به که نباشد مقاوم آن بناهای از درصد 50کم، دست که است بلوکی ناپایدار، بلوک :ناپایداریالف( 

  .است فنی موازین نکردن رعایت و مناسب ای سازه سیستم

 یا باشدداشته  متر 6 از کمتر عرض یا بست بن آن معابر درصد 50کم، دست که بلوکی :نفوذ ناپذیریب( 

 معابر وکمبود نامناسب های دسترسی که این ضریب نشانگر باشد، درصد 30 از کمتر آن ناپذیری نفوذ ضریب

 .است سواره حرکت برای کافی عرض با

 مربع متر 200از کمتر مساحتی آن قطعات درصد 50 کم، دست که است بلوکی ریزدانه بلوک :ریزدانگیج( 

 کالنتری.)است اندک مساحت با کوچک قطعات فراوانی و بافت فشردگی ی دهنده نشان که .باشد داشته

 (229: 1385وهمکاران،

 رویکردهای مداخله دربافت های شهری

انواع مختلفی  به مداخله دارند. نیاز ارائه شرایط زیست معاصر، به منظور فرسوده شهری، بافت های تاریخی و

کلی  سه رویکرد بافت های فرسوده شهری تجربه شده رامی توان در در برخورد روش های مداخله واز 

 زیردسته بندی کرد:

 ساماندهی بافت فرسوده .1

 فرسوده بافت حفاظت از .2

 بافت فرسوده دخالت در .3

 می گردند.شامل  نیز اقدامات متنوعی را و کننددنبال می  اهداف متفاوتی را هریک از این رویکردهاومداخالت،

شیوه  می توان یک یا چند علل فرسودگی، شناخت مسائل و پس از و امر بدو بافت شهری در هر بامواجهه  در

، اهداف وشیوه های اقدام شماره یک درجدول (.22: 1389گرفت)فرشیدی، کارمداخله به  قالب راهبرد در را

 آورده شده است. بافت های فرسوده، انواع مداخله در در
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 بافت های فرسوده اهداف وشیوه های اقدام درانواع مداخله در : 1شماره  جدول
 شیوه های اقدام)یانوع برنامه( هدف مداخله نوع مداخله

 تدوین اسناد هدایت گر)ضوابط ومقررات( هدایت وکنترل توسعه ساماندهی

 حفاظت )مطلق( حفاظت
 تدوین اسناد هدایتگر)ضوابط ومقررات(

 سازمان مسئولو اقدام الزم توسط 

 مداخله)سازنده(
 بهسازی،بازسازی،اصالح یااحیای

 فضای شهری، حفاظت )فعال( 
 تهیه طرح،اسنادهدایت گر،برنامه ساماندهی وسرمایه گذاری

 مداخله)بنیادی(
 نوسازی،حفاظت)فعال(.ایجادفضا و

 ساختارهای نوین شهری
 تهیه طرح وبرنامه)اقدام(،سازماندهی وسرمایه گذاری

 (12:1389منبع:)فرشیدی،

 

 پیشینه تحقیق

جهان تحقیقات  در هم درایران و هم این راستا اهمیت است که در معضل بافت های فرسوده چنان حائز

اروپای غربی،  در باید را گام های نخستین درخصوص احیای بافت قدیم شهرها متعددی صورت گرفته است.

 ( و1760-1830های سالانقالب صنعتی دراین کشورها) دلیل آغازبه  ،ه ویژه درکشورهای فرانسه وانگلیسب

نسبت به کشورهای  این کشورها در شهرها سابقه ی زیادبه که ، کرد گسترش شهرنشینی پس ازآن جست وجو

 اجتماعی و تغییرات اساسی در روابط تولیدی و ایجاد انقالب صنعتی با به گفته ی دیگر، شد. منجر دیگر

ایران  در (.1380:114غرب بود)ابلقی ، در اساس این دگرگونیها جنگ جهانی دوم، ازبازسازی های پس 

 ،جهان ایران و در درخصوص بافت فرسوده ی شهرها دوران پهلوی اول آغاز شد. از دگرگونیهای شهرها

 150جنبش احیای مراکز شهری بیش از پژوهشهای مهمی انجام شده که نمونه هایی ازآن به شرح زیراست:

حبیبی ) شروع شد  1850مرکز پاریس در دهه  سازیمن ایدر  1هوسمانبراین جنبش با فعالیت  .ل سابقه داردسا

که خواهان فداکردن  1920 درخشان در دهه ی عنوان شهر با 2لوکوربوزیه طرح با و( 76: 1381و دیگران،

. (70: 1375رهنما،)شد بخش قدیمی پاریس از طریق جایگزین کردن بناهای عظیم بود وارد مرحله جدیدی

مورد تائید دولت های جهانی قرار گرفت که از آن بعنوان پاسخی  اصول لوکوبوزیهبعدازجنگ جهانی دوم 

آسان وسریع به تقاضای نوسازی یادکرده و وی را بعنوان مبلغ حقیقی شهرسازی مدرن انتخاب 

نواحی فرسوده شهرها برای ارتقای شرایط اقتصادی، فعالیت  بهبود فرآیند .( Legates.2002:134)کردند

های انجام شده برای جلوگیری از فرآیند فرسودگی شهری واقدام های عملی مرتبط در کشورهای مختلف 

درمتون داخلی نیز انواع مداخله دربافت های  عمدتا به دو واژه توسعه مجدد ونوسازی شهری مطرح شده اند.

که  شهری درقالب راهبردهایی چون :نوسازی، بهسازی وبازسازی، تعریف شده اندفرسوده باهدف مرمت 

                                                           
1 

Baran Haussmann
 

2 
Le Corbusier
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می  همه آنها به نوعی درقالب مفهوم کلی نوسازی شهری تعریف مداخله خاصی را پیشنهادمی کنند اما هریک،

 (.1390شوند )برک پور وبهرامی ،

خصوصی در ساماندهی  -ارکت عمومی( به ارزیابی عوامل مرتبط بر تحقیق الگوی مش1398نخعی و همکاران)

 یدیبریمحاسبات مدل ه جینتاشهرداری تهران(.  12بافت فرسوده شهری در چهارچوب مدل راهبردی)منطقه 

 یدر سامانده یخصوص -یمشارکت عموم یتحقق الگو یرونیو ب یعوامل درون سیماتر یابیدر خصوص ارز

 یباشد لذا راهبردها یم 3/6, 3/8برابر بیدو به ترت نیا ییتهران نمره نها یشهردار 12بافت فرسوده منطقه 

 12بافت فرسوده منطقه یدر سامانده یوخصوص یمشارکت عموم یاجرا و تحقق الگو یقابل قبول برا

 باشد. ی( مSO) یتهاجم یتهران از نوع راهبردها یشهردار

)نمونه  QSPM سیبافت فرسوده با استفاده از ماتر اءیراهبرد جهت اح نیتدو( به 1398سیاحی و همکاران)

ضعف ها،  نیپرسشنامه، مهمتر یهابدست آمده از داده جینتا اند.پرداخته شهر اهواز( ی: بخش مرکزیمورد

 ازیجدول، پس از امت نیشد. با تدو ییمورد مطالعه شناسا یمحدوده  یرو شیپ یدهایها و تهدها، فرصتقوت

 QSPM) سیمشخص شد. سپس با استفاده از ماتر یراهبرد تهاجم تیموقع یینها ی نمره یو محاسبه  یده

پژوهش  جیانتخاب شد. طبق نتا نهیگز نیترآنها مناسب نیقرار گرفته و از ب یابیمختلف مورد ارز یهانهی( گز

در نظام منظر  یخینقش عناصر تار تیتقو ،یمیاقل شیو آسا هیسا جادیا یمناسب برا یاهیپوشش گ جادیا

 .شودیم شنهادیمقاله پ یبرا بیو.. به ترت یشهر

های فرسوده مورد مطالعه ( در مقاله با عنوان تحلیل راهبردی و مدیریت نوسازی بافت1397سرور و همکاران)

 1/25اند.نتایج پژوهش نشان منعکس کننده این مطلب است که شاخص کالبدی با میزان دژ پرداختهشاهین

( به عنوان 66/6( و )9/6( و )33/55اخص اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به ترتیب با تاثیر )درصد و ش

 معضل در بافت فرسوده است. در خاتمه بهترین راهبرد برای بافت فرسوده شاهین دژ، راهبرد تهاجمی است.

های بهسازی و نوسازی بافتریزی استراتژیک ( در مقاله با عنوان برنامه1396کالنتری خلیل آبادی و همکاران)

شهر تهران، به شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت  12های قیام و کوثر منطقه فرسوده شهر مورد شناسی محله

دهد که بهترین استراتژی برای این اند. نتایج نشان میپرداخته SWOTو تهدید کننده بافت با استفاده از تکنیک 

کارانه های محافظهال نویسندگان معتقد به استفاده از تلفیقی از استراتژیبافت استراتژی رقابتی است. با این ح

( درپژوهشی 1392حسینی وهمکارانش)و استراتژی رقابتی جهت حفظ و نگهداری بافت هستند.

از ماتریس برنامه ریزی راهبردهای کمی استفاده « راهبردهای ساماندهی بافت فرسوده محله قیطریه»باعنوان

هدف از پژوهش، تدوین راهبردهای با اولویت زمانی جهت تسریع در ساماندهی این بافت بود.بدین نموده اندکه 

منظور داده ها توسط اطالعات کتابخانه ای وپیمایشی واز طریق مصاحبه وپرسشنامه، گردآوری شده ودرمرحله 

ند.یافته ها حاکی از این بعد در ماتریس برنامه ریزی راهبردهای کمی، نظرات وپرسشنامه ها به کارگرفته شد

هستند که راهبردهای ارتقای کیفیت زندگی، مشارکت مدنی، ایجاد فضای فراغتی وعمومی، به کارگیری فناوری 

وروش های نوین،سیمای بصری وپیاده راه ها وبرنامه های کنترلی، به عنوان اولویت دارترین راهبردها در 
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 رویکرد عنوان تحت ای مقاله 1390 درسال وهمکاران آبادی زنگیراستای ساماندهی بافت مذکور می باشند.

 راهبردهایی ارائه هدف با یزد شهر بادگیری شش برزن موردی مطالعه فرسوده های دربافت شهری بازآفرینی

 جهت را راهبردهایی استراتژی، مدل از استفاده با اند داشته سعی تاریخی بافت مجدد واحیا بازآفرینی زمینه در

 محله دراین بیرونی عوامل نقش که است ازاین حاکی آن نتایج که دهند ارائه محله این موجود وضعیت بهبود

 مقاله به 1390 درسال همکاران و مومنی .گردید پیشنهاد متمرکز راهبرد درنهایت، و بیشتراست داخلی عوامل از

  Swot تکنیک کارگیری به با ورزنه شهر فرسوده بافت ساماندهی جهت استراتژیک ریزی برنامه باعنوان ای

 نوسازی برای استراتژیک ریزی برنامه ارائه به ورزنه شهر قدیم بافت در مثبت و منفی عوامل باشناسایی

 زیرساخت کمبود با موردنظر بافت که است این دهنده نشان پژوهش این نتایج که پرداختند بافت این وبهسازی

به  1389 لطفی وهمکاران درسال.گیرد انجام آن رفع درجهت الزم تمهیدات باید و است مواجه فیزیکی های

 بابل پرداختند. شهر مقاله ای تحت عنوان برنامه ریزی راهبردی به منظور بهسازی بافت های فرسوده شهری در

شناسایی وتحلیل بافت پرداخته شده  هب Swot تکنیککارگیری تحلیلی وبا ب –دراین پژوهش با روش توصیفی 

که خود  است که نتایج آن حاکی از این است که این محدوده با کمبود زیرساخت های فیزیکی مواجه می باشد

-مقاله ای تحت عنوان برنامه 1389 اقدامات فوری تجدید حیات شهری است.لرستانی وهمکاران درسال نیازمند

جامع قم  های فرسوده شهری به بررسی بافت فرسوده اطراف مسجدریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت 

تحلیلی به انجام رسیده است که درنهایت –این تحقیق باالگوی کاربردی وبا روش توصیفی  .اندپرداخته 

برنامه های  هرکدام، این محله به دوبخش درجه یک ودرجه دو تقسیم گردیدکه مطابق با درجهت ساماندهی،

مقاله ای تحت عنوان  1387 گردیده است.رفیعیان وهمکاران درسالپیشنهاد ندهی مشخص الزم ونحوه ساما

که نتایج آن باتوجه  کرمان ارائه دادند برشهر تاکید توسعه شهرجهت تحقق برنامه ریزی توسعه شهری با راهبرد

ائه گردیده است ار تنظیم و شهر،توسعه  در بخش های موثر به حوزه فعالیت نهادهای متولی مدیریت شهری و

اقتصادی وفرهنگی ارائه  اجتماعی، آن دربخش های کالبدی، راهبردهای متناظر اهداف و طیف متانسبی از و

عنوان بهسازی بافت تاریخی به ارائه راهکارهایی منظم برای  با شده است.نریمانی،مسعود: درکتاب خود

مطرح  احیای بافت قدیم شهرها را در کشورها وتجارب بعضی از ساماندهی بافت قدیم شهرها پرداخته است

 از بوشهردارای دو بافت جدا (علیزاده،عباس: به این نتیجه رسیده است که شهر8: 1379کرده است.)نریمانی ،

 باعث شده که شهر درآن صورت گرفته و ساخت وساز هم است که بدون درنظرگرفتن شرایط اقلیمی شهر،

 1384جنگ تحمیلی سبب ازبین رفتن این بافت شده است)علیزاده، رف دیگر،از ط و دارای نقشه ای آشفته باشد

کالبدی وشناخت عوامل تخریب کننده –کوچکی، غالم: که دراین پایان نامه به شناسایی ساختار فضایی .(123:

ومحدود کننده بافت قدیم شهرخرم آباد پرداخته است وبه این نتیجه رسیده است که آنچه سبب فرسوده شدن 

(وفایی، ابوذر: به 166: 1386افت قدیم شده است،عوامل محیطی وتوسعه فیزیکی شهربوده است)کوچکی ،ب

این نتیجه رسیده است که عالوه بر اینکه شهرکاشان به عنوان شهرتاریخی شناخته شده است، آنچه سبب تغییر 

کلی شهر ازتک هسته  فرم بافت قدیم شهرکاشان شده است وموجب فرسوده شدن بافت شده، تغییر ساختار
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: که دراین پایان نامه به تحوالت  1387در  (یوسفی،لیال213: 1386ای به چند هسته ای بوده است) وفایی ،

قزوین پرداخته است وبه این نتیجه رسیده است که عوامل محیطی،  شهر در وتغیرات محله های ریحان وخیابان

 1387تحول این دو محله شده است)یوسفی ،مهاجرت ساکنان، سبب تغییر و و توسعه فیزیکی شهر

، «بررسی ظرفیت های بافت فرسوده وتوانمندسازی آن درشهر بافق»( درپژوهشی باموضوع 1390(سرور)155:

به منظوراولویت بندی عوامل تاثیرگذاربرناکارایی بافت فرسوده،استفاده نموده وبابهره گیری از  ANPازمدل 

د که راهبردها وبرنامه هایی مانند، قائل شدن نقش قانونی برای شورایاری بیان می دار SWOTالگوی تحلیلی  

ها، حمایت وتشویق به تجمیع قطعات ریزدانه وارائه تسهیالت مالی به ساکنین درامرساماندهی، بیشترین تاثیر 

 را درمدیریت مطلوب بافت فرسوده شهر بافق دارند.

نتایج نشان می دهد که  اند.افت فرسوده در فیلیپین پرداخته( در پژوهشی به بررسی ب2019اونپنگ و همکاران)

رهنگام مداخله در بخش های قدیمی شهر بایستی میراث فرهنگی و بخش های تاریخی منطقه حفظ شوند و د

 پتانسیلی برای توسعه مناطق شهری بایستی در نظر گرفت.همچنین این عواملی به عنوان 

استانبول از مدتها پیش مکانی در پژوهشی  در استانبول به این نتایج دست یافته اند.  (2019یازر و همکاران)

به  برای برنامه ریزی از طریق پروژه های نوسازی و بازسازی شهری بوده است ، که اخیراً از زاویه پایداری 

مثبتی بر سالمت و در حالی که تجدید پایدار شهری می تواند تأثیرات  شدت مورد حمایت قرار گرفته است.

لی هنوز مسئوالن با نگاه تک بعدی و بدون مشارکت ساکنین فضای داشته باشد و هایساکنیین این بافترفاه 

 برند.این بافت ها را به سمت نابودی پیش می

 1970از اواخر دهه  اند.( ر کشور چین به شناخت و ارزیابی بافت های فرسوده پرداخته2019زانگ و همکاران)

رشد سریع اقتصاد و شهرنشینی چین پروژه های بزرگ نوسازی شهری را در پی داشته است. برای مقابله با ، 

مشکالت پیچیده شهری ، نوسازی شهری نیاز به استراتژی های یکپارچه ، هماهنگ و چند وجهی دارد که 

 .طیف گسترده ای از ذینفعان را در بر می گیرد

 

 روش تحقیق 

 اطالعات استحصال میدانی، مشاهدات اسنادی، و ای کتابخانه مطالعات بر مبتنی و ربردیاین پژوهش ازنوع کا

 از و با بهره گیریتحلیلی –برروشهای توصیفی تمرکز با و GIS رقومی های نقشه و هوایی عکسهای طریق از

 .پرداخته استمحله بیدآباد  شاهرود و بافت قدیم شهر مثبت در به شناسایی عوامل منفی و  Autocad نرم افزار

 . میگردد ارائه تفصیل به ذیل در آمده بدست نتایج و پژوهش ماحصل

 

 معرفی منطقه مورد مطالعه

در حاشیه شمالی دشت پهناور کویر مرکزی ایران و در  از استان سمنان، ،شاهرود شهر شاهرود، مرکز شهرستان

 دقیقه 25درجه و  36 دامنه های جنوبی سلسله جبال البرز ودر شمال شرق شهرستان،با مشخصات جغرافیایی
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متر از سطح دریا قرار گرفته  31/1345طول شرقی با ارتفاع متوسط دقیقه  58درجه و  54عرض شمالی و 

کیلومتر فاصله از تهران،  400ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب ، دارای  لقهاست. این شهر به عنوان ح

کیلومتر از آزادشهر در استان گلستان می باشد.) سالنامه  115کیلومتر از مشهد و  517کیلومتر از سمنان،  179

 .(95آماری استان سمنان سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1395مرکز آمار ایران  – : موقعیت جغرافیایی استان سمنان و شهر شاهرود 1شماره  نقشه
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 (1385، سو مشاورسه مهندسان)  شهری شاهرود محدوده:  2 شماره نقشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1385، سو مشاورسه مهندسان)  : محدوده ی بافت فرسوده شهر شاهرود 3شماره  نقشه

                                                                                                                           شاهرود  شهر بافت فرسوده محدوده جمعیتی ویژگیهای بررسی

 ،2,4معادل رشدی نرخ متوسط با که بوده نفر 78950 با برابر 1365 سرشماری طبق شاهرود شهر جمعیت

 رشد نرخ فرسوده با بافت محدوده دوره، همین طی .است رسیده نفر 132379 عدد به 1385 سال در

 راهبردی درصد،در محدوده -1,13 معادل منفی نرخ با جمعیت خروج شاهد و بوده مواجه جمعیت منفی

 

 راهنما
 

 ـ ـ ـ    محدوده شهر

ـــــ محدوده ناحیه  

 N       شماره ناحیه

ـ ـ ـ ـ  محدوده محله  

 M    شماره محله
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 ثبات به وتوجه روند این گرفتن نظر در با .میباشد -0,82نرخ با فرسوده بافت در شدیدتر کاهش و

 فرسوده بافت از خروج جمعیت فرسوده، فت با محدوده شهر، سطح در جمعیت سنی ساختار تقریبی

 (1395،ایران )مرکز آمار.است مشهود

 و یافته شهر کاهش کل به نسبت بافت محدوده در ساکن جمعیت سهم آماری، های بلوک اطالعات براساس

 جمعیت نیز سهم 1385 سال سرشماری در می رسد. 1375درسال 10,51به رقم  1365در سال14,7ازرقم

 که هستند، ساکن این محدوده شهر، جمعیت کل از درصد 7,3تنها و یافته کاهش جمعیت کل از بافت محدوده

کل  به نسبت فرسوده گریزی بافت جمعیت .باشد می فرسوده بافت از جمعیت خروج دهنده نشان هم باز

 ساکن شهر کل جمعیت درصد 4,99 تنها، 1385 سال در که طوری به است برخوردار بیشتری شدت از شهر

 درصد 6,5فرسوده بافت جمعیتی سهم 1375 سرشماری طبق که حالی در هستند فرسوده بافت محدوده

 آمار مرکز داده های اساس بر است. )محاسبه بوده درصد 9,4برابر رقم این 1365سال در و کل جمعیت

 (1395ایران

 

 (1365,1395بافت دردهه های): جمعیت ومتوسط نرخ رشدسالیانه کل شهر ومحدوده 2شماره جدول 

 مرکز آمار  ایران : ماخذ                                                                                                      
 

 

 تجزیه و تحلیل

ریزی راهبردی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محله بید بررسی برنامه و ارزیابی بر پژوهش مبنی بررسی در

ای نمی توان ارائه کرد؛ چراکه باید اول عوامل  فرضیه( است توصیفی که)آن نوع به باتوجه شاهرود،آباد شهر 

می  نشان بررسی ها. و نقاط قوت و ضعف را در منطقه شناسایی و پس از انجام تحلیل ها آن را آزمون نمود

 این در که است عمران شهریبهسازی و نوسازی و توسعه  زمینه در مشخص استراتژی فاقد شهر شاهرود دهد

 پایداری حفظ به می تواند( SWOT)روش به تهدیدها و فرصت ها ضعف ها، توانمندی ها، دقیق شناخت زمینه

 طبق و زیر شرح به SWOT استراتژیک مدیریت ابزار از سوال این به پاسخ در لذا. رساند شهر یاری سطح در

 شد . استفاده زیر مراحل

 1395 1390 1385 1375 1365 سال

 150129 140474 126916 104765 78950 جمعیت کل شهر

 2,4 نرخ رشد سالیانهمتوسط 

 4922 5561 6206 6851 7440 محدوده بافت فرسوده

 3,27 3,95 4,99 6,5 9,4 کل جمعیت به نسبت

 -0,82 متوسط نرخ رشد سالیانه
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 و نحوه تعیین راهبرد SWOTماتریس  -3جدول

 
 402: 1394حالجیان و امین شاد، 

 

ه اندازه بگیری است و به لحاظ زمینه ذهنی از قدمتی ، یک ابزار مهم پشتیبان تصمیمSWOTماتریس تحلیلی 

اخلی و در تجزیه و تحلیل سوات عوامل د"(. 405: 1394تمدن بشری برخوردار است)حالجیان و امین شاد، 

 خارجی به چهار دسته؛ قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید گروه بندی می شوند. هدف از استفاده تکنیک

SWOT دگان مناسب بین عوامل داخلی و خارجی، در راستای اهداف تصمیم گیرن، توسعه و اتخاذ استراتژی

 شامل سه مرحله به شرح زیر است:  SWOTسیماتر تحلیل ندیفرآ. در این مطالعه "است

بهره  نیدر ب تدوین مدل راهبردیاثرگذار بر  (IFE)2یداخل و( EFE) 1یخارج عوامل یابیارزتعیین و  -الف

 یمقاالت، طرح ها یگسترده )بررس یدر ابتدا به کمک مطالعات اسناد: ی(ورود مرحله)نخبگانبرداران 

ها و  فرصت و یداخلها و ضعف های (، قوت موضوعمختلف در ارتباط با  یها تیکتب و سا ،یپژوهش

. موارد دیگرددر شهر مذکور شناسایی  بهسازی و نوسازی مناسب های پیش روی استراتژی یخارج تهدیدهای

 هایقرارگرفت و سپس تعدیل یاز خبرگان مورد بررس یبه کمک تعداد هیه از طریق پرسشنامه اولشد ییشناسا

تحلیلی تدوین استراتژی  رچوببا استفاده از چا شدهنهایی عوامل. آمد عمل به مشترکات استخراج اساس بر الزم

بهسازی  مناسب های استراتژیو به کمک خبرگان میزان اهمیت هر یک از عوامل در  نیدر قالب پرسشنامه تدو

در طیف لیکرت از یک )کم اهمیت( تا پنج )پراهمیت(  و نوسازی بافت فرسوده شهر شاهرود)محله بید آباد(

مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه میانگین وزنی پاسخ کلیه پاسخگویان )وزن عامل( به کمک نرم افزار اکسل 

 ت. استخراج و در ستون اول ماتریس قرار گرف

 

                                                           
1 . External Factor Evaluation (EFE). 
2 . Internal Factor Evaluation (IFE). 
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 SWOTچهارچوب تحلیل  -4شکل

 (.94: 1391منبع)کریمی ومحبوبفر،

 

امتیاز نهایی عوامل داخلی و خارجی با ضرب وزن استاندارد شده هر عامل در رتبه مربوط به همان عامل به 

خارجی و داخلی محاسبه  سیماترنمره نهایی  ،دست آمد، با جمع امتیازهای وزنی عوامل خارجی و داخلی

 گردید.

 نقاط ،یخارج یهافرصت و یداخل قوت نقاط مرحله نیا در: (سهیمقا مرحله) هایاستراتژ نییتع و قیتطب -ب

 و یداخل ضعف نقاط و یخارج یهافرصت و یداخل ضعف نقاط و یخارج یدهایتهد و یداخل قوت

 مربوط یهاخانه در بیترت به آنها ۀجینت و سهیمقا گریکدی بابه روش شهودی و دو به دو  یخارج یدهایتهد

 درج (WT)دیتهد-ضعف و (ST)دیتهد-قوت ،(WO)فرصت-ضعف ،(SO)فرصت-قوت یاستراتژ گروه به

 . هدف هر یک از این استراتژی ها به شرح زیر است:دیگرد

بهره حداکثر  یخارج یهااز فرصت یبا استفاده از نقاط قوت داخل هایاستراتژاین در  :(SO)یرقابت-یتهاجم

 .حداکثر(-)حداکثربه عمل می آید یبردار

 یدهایتهد ،یاز نقاط قوت داخل یریگبا حداکثر بهرهشود تالش می هایاستراتژاین در  :(ST)یرقابت-تنوع

 .حداکثر(-)حداقلبرسدبه حداقل  یرونیب

حداکثر  ،با به حداقل رساندن ضعف ها تالش می شود هااستراتژی نیدر ا :(WO)کارانهمحافظه-یبازنگر

 .حداقل(-)حداکثربه عمل آیداستفاده از فرصت ها 
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توان  یو م است یرونیب یدهایو تهد ینقاط ضعف درون سهیبر مقا یکه مبتن هااستراتژی نیدر ا :(WT)یتدافع

تقلیل  یرونیب یدهایبردن تهد نیبه منظور از ب ستمیس یهاضعفشود میتالش  د،یآن را راهبرد بقا نام

 .حداقل(-)حداقلیابد

 

 (IFE( و عوامل داخلی )EFEمرحله اول: ارزیابی عوامل خارجی )

در زمینه عوامل داخلی موارد زیر در غالب نقاط قوت و ضعف (: IFEتحلیل و ارزیابی عوامل داخلی ) -الف

 ها شناسایی گردید. 

 
 بهسازی و نوسازی بافت فرسوده مناسب های استراتژی انتخاب و ارزیابی در (IFE) داخلی عوامل  -4جدول شماره

ت
نقاط قو

 

 غیره  وجود تجهیزات شهری شامل: آب، برق و 1

 باال بودن تعلق اجتماعی و تمایل ساکنان به ادامه سکونت در محله 2

 وجود روابط همسایگی و کنترل اجتماعی از طرف بزرگان محله 3

 توریسم و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی جهت پیشرفت و رونق اقتصادیتوسعه فعالیت های گردشگری،  4

 امکان دسترسی آسان به بازار و سایر نقاط شهر 5

 همبستگی اجتماعی و همکاری در زمنیه بهسازی و نوسازی مرتبط با محله 6

 امکان بازگشت سرمایهو  قیمت مناسب زمین در بافت 7

 فضاهای باز وجودو  وجود اراضی کافی 8

 سرمایه گذاری برای جذب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های عمرانی و بهسازی در جهت ایجاد درآمدهای پایدار 9

 استفاده بهینه از امکانات، مستغالت ، امالک و بهره برداری از آن در اشکال مختلف سرمایه گذاری  10

 اقتصادیبرخورداری بافت از ارزش های اجتماعی و  11

 مشارکت مردم در فرایند بهسازی و نوسازی 12

ف
ضع

 

 در بافت محله شهری خدمات و کمبود امکانات 13

 های فیزیکی و تاسیسات زیربناییکمبود زیرساخت 14

 پایین بودن توان اقتصادی ساکنین بافت 15

 در بافت معابر نامناسب 16

 عدم نظارت بر ساخت و سازهاحجم زیاد تخلفات ساختمانی و ضعف در جلوگیری از ساخت و ساز غیر قانونی  بعبارتی  17

 پویا نبودن بخش پژوهش و عدم بهره گیری مناسب از پژوهش های انجام شده 18

 پایین بودن سرانه فضاهای عمومی، تفریحی مانندپارک ها و بوستان ها 19

 اقشار و گروه های کم درآمد در بافتتمرکز  20

 تبدیل واحدهای مسکونی بافت فرسوده به حلبی آباد و زاغه نشینی 21

 و باال بودن نرخ بیکاری پایین بودن میزان درآمد 22

 ها در بافتافزایش هزینه جهت پاکسازی حجم انبوه مخروبه 23

 قطعات کوچک و تعدد مالکیت 24

 .1398پژوهش، های مأخذ: یافته
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تهدید به شرح  15فرصت در برابر  13در زمینه عوامل خارجی (: EFEتحلیل و ارزیابی عوامل خارجی ) -ب

 جدول زیر شناسایی گردید. 

 
 بهسازی و نوسازی بافت فرسوده مناسب های استراتژی انتخاب و ارزیابی در( EFE) بیرونی عوامل ماتریس -5جدول

ت ها
ص

فر
 

 ارزان زمینقیمت مناسب و  25

 وجود مشاورین و پیمانکاران کارآمد، با تجربه ومتخصص بومی  26

 حمایت های قانونی با وجود اسناد باال دستی توسعه کشور و استفاده از منابع دولتی و ملی  27

 مزیت نسبی محله در ورود به بحث سرمایه گذاری با جاذبه های گردشگری و ایجاد اشتغال  28

 پیاده مداری و فضاهای باز در بهسازی و نوسازی بافتاصل  29

 های درگیر در مداخله در بافت)شهرداری، سازمان عمران، فرمانداری و استانداری( تعامل بین سازمان 30

 تکمیل و راه اندازی سیستم جمع آوری و تصفیه فاضالب شهری در کاهش معضالت زیست شهری  31

 های اجتماعی وکاهش وقوع جرم و نوسازی باعث کاهش ناهنجاریایجاد برنامه بهسازی  32

 امکان واگذاری  فعالیت های عمرانی به بخش خصوصی و تقویت نظارت بر آن 33

 مشارکت ساکنین محله جهت نوسازی و بهسازی بافت  34

 محله می شود یموجب باالرفتن ارزش اقتصادبهسازی و نوسازی  35

 استفاده از تخصص سازمان نظام مهندس درکنترل و نظارت ساخت و ساز شهری  36

ی
تهدیدها

 

 پایین بودن سطح آگاهی عمومی نسبت به وظایف شهرداری، حقوق شهروندی و خدمات شهری  37

اداره الخصوص عدم وجود مدیریت واحد شهری و ناهماهنگی دستگاه های خدمات رسان و متولی  با شهرداری  علی 38

 اوقاف

 مداخالت غیر کارشناسانه شهرداری و خروج ساکنین اولیه از بافت 39

 تخریب و نابودی بناهای تاریخی و  باارزش محله 40

 شودمداخله باعث خروج جمعیت بومی و برهم خوردن بافت سنتی محله می 41

 اعمال نفوذ تصمیمات مدیریتی بر نظرات کارشناسی 42

 بازی زمین و مسکنبورس  43

 ناهماهنگی سازمان های حفار و جانمایی نامناسب تاسیسات شهری 44

 اجرای ساخت و سازهای بدون مجوز و خارج از ضابطه در سطح محله 45

 نبود مطالعات زیست محیطی برای برخی پروژه های عمرانی 46

 سرمایه گذارهافقدان اهرم های قانونی و ابزارهای مقرراتی برای جذب  47

 اسکان غیر رسمی، حلبی آباد و زاغه نشینی در بافت 48

 .1398های پژوهش، مأخذ: یافته

 عوامل داخلی وخارجی شناسایی شده به کمک گروه های پاسخگو که عمدتا شامل مدیران شهرداری)شهرداری

های شهری و مدیران در بخش معاونت شهرسازی(  در حوزه های بهسازی و نوسازی بافت و پرسنلنخبگان و

و به لحاظ  4 ای 3رتبه  بیها به ترتبودن قوت یمعمول ای یبا توجه به عال مورد ارزیابی گردید. در ستون اول

. سپس میانگین وزنی و وزن استاندارد هر گروه اختصاص داده شد 2 ای 1ها رتبه بودن ضعف یمعمول ای یجد

به تفکیک هر گروه با ضرب رتبه در وزن استاندارد از پاسخگویان و کل پاسخگویان استخراج گردید. سپس 
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به هر کدام  4الی  1در رابطه با میانگین وزنی همانطور که مشخص است، وزن ها از . دیگردحاصل یینها ازیامت

طیفی بودن ابزار تحقیق،  5ت آن ها اختصاص داده شد و میانگین ها نیز با توجه به از عامل بر اساس اهمی

میانگین برای هریک از شاخص ها به دست آمد که در جدول زیر قرار گرفته است. وزنی استاندارد بر اساس 

 اختصاص داده شد. 5تا  1اهمیت هر شاخص توسط محقق و نظر کارشناسان بین اعداد 
 ریزی راهبردی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محله بید آبادبرنامه انتخاب و ارزیابی در( IFE) درونی عوامل ارزیابی ماتریس -6جدول

 
ضریب  عوامل داخلی استراتژیک)نقاط قوت و نقاط ضعف(

 اولیه

ضریب 

 امتیاز نهایی ثانویه

S1 0,126 0,041 62 غیره  وجود تجهیزات شهری شامل: آب، برق و 

S2 0,146 0,047 72 بودن تعلق اجتماعی و تمایل ساکنان به ادامه سکونت در محله باال 

S3 0,144 0,042 65 وجود روابط همسایگی و کنترل اجتماعی از طرف بزرگان محله 

S4 
توسعه فعالیت های گردشگری، توریسم و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی جهت پیشرفت 

 0,115 0,032 49 و رونق اقتصادی

S5 0,196 0,052 79 امکان دسترسی آسان به بازار و سایر نقاط شهر 

S6 0,133 0,034 52 همبستگی اجتماعی و همکاری در زمنیه بهسازی و نوسازی مرتبط با محله 

S7 0,112 0,037 57 امکان بازگشت سرمایهو  قیمت مناسب زمین در بافت 

S8 0,288 0,036 55 وجود فضاهای بازو  وجود اراضی کافی 

S9 
سرمایه گذاری برای جذب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های عمرانی و بهسازی در 

 0,100 0,031 48 جهت ایجاد درآمدهای پایدار

S10 
استفاده بهینه از امکانات، مستغالت ، امالک و بهره برداری از آن در اشکال مختلف سرمایه 

 0,100 0,033 51 گذاری 

S11 0,108 0,036 55 ارزش های اجتماعی و اقتصادی برخورداری بافت از 

S12 0,109 0,032 49 مشارکت مردم در فرایند بهسازی و نوسازی 

W1

3 
 در بافت محله شهری خدمات و کمبود امکانات

62 0,041 0,041 

W1

4 
 های فیزیکی و تاسیسات زیربناییکمبود زیرساخت

62 0,041 0,051 

W1

5 
 ساکنین بافتپایین بودن توان اقتصادی 

77 0,050 0,091 

W1

6 
 در بافت معابر نامناسب

83 0,054 0,065 

W1

7 

عدم حجم زیاد تخلفات ساختمانی و ضعف در جلوگیری از ساخت و ساز غیر قانونی  بعبارتی 

 0,044 0,034 52 نظارت بر ساخت و سازها

W1

8 
 انجام شدهپویا نبودن بخش پژوهش و عدم بهره گیری مناسب از پژوهش های 

65 0,042 0,081 

W1

9 
 پایین بودن سرانه فضاهای عمومی، تفریحی مانندپارک ها و بوستان ها

68 0,044 0,089 

W2

0 
 تمرکز اقشار و گروه های کم درآمد در بافت

85 0,056 0,078 

W2

1 
 تبدیل واحدهای مسکونی بافت فرسوده به حلبی آباد و زاغه نشینی

54 0,035 0,053 

W2

2 
 و باال بودن نرخ بیکاری پایین بودن میزان درآمد

77 0,050 0,081 
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W2

3 
 ها در بافتافزایش هزینه جهت پاکسازی حجم انبوه مخروبه

72 0,047 0,071 

W2

4 
 قطعات کوچک و تعدد مالکیت

79 0,052 0,062 

 .1398های پژوهش، مأخذ: یافته

 

راهبردی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محله بیدآباد شهر ریزی مطابق جدول مهمترین نقاط قوت برنامه

باشد. پس از آن  ( می288/0با امتیاز) باز یو وجود فضاها یکاف یوجود اراض 8Sشاهرود از نظر پاسخگویان، 

و  یباال بودن تعلق اجتماع(و به همین ترتیب: 196/0با امتیاز) نقاط شهر ریآسان به بازار و سا یامکان دسترس

از طرف بزرگان  یو کنترل اجتماع یگیوجود روابط همسا(، 146/0)ساکنان به ادامه سکونت در محله لیتما

وجود (، 133/0)مرتبط با محله یو نوساز یبهساز هیدر زمن یو همکار یاجتماع یهمبستگ(، 144/0)محله

 هیو جذب سرما سمیتور ،یگردشگر یهاتیتوسعه فعال(، 126/0)رهیشامل: آب، برق و  غ یشهر زاتیتجه

در بافت و امکان بازگشت  نیمناسب زم متیق(، 115/0ی)و رونق اقتصاد شرفتیجهت پ یو خارج یگذار داخل

و  یاجتماع یهابافت از ارزش یبرخورداری، و نوساز یبهساز ندیمشارکت مردم در فرا(، 112/0)هیسرما

در جهت  یو بهساز یعمران یاهتیدر فعال یجذب مشارکت بخش خصوص یبرا یگذارهیسرمای، اقتصاد

از آن در  یاز امکانات، مستغالت، امالک و بهره بردار نهیاستفاده به» 10Sو در نهایت  داریپا یدرآمدها جادیا

 ترین نقطه قوت شناخته شد.  کم اهمیت 10/0با امتیاز «  یگذار هیاشکال مختلف سرما

 15Wدهد که مهمترین ضعف از نظر پاسخگویان های مورد بررسی نشان میبررسی نقاط ضعف در بین گروه

 نییپا» 19Wمدیران شهری، خبرگان ومسئوالن شهری است. ، از نظر «بافت نیساکن یبودن توان اقتصاد نییپا»

نبودن بخش  ایپو» 18W( ، 089/0با امتیاز )« هاها و بوستانمانندپارک یحیتفر ،یعموم یبودن سرانه فضاها

درآمد و باال  زانیبودن م نییپا(، 081/0با امتیاز )« انجام شده یهامناسب از پژوهش یریگپژوهش و عدم بهره

 یجهت پاکساز نهیهز شیافزا(، 078/0)کم درآمد در بافت یهاتمرکز اقشار و گروه(، 080/0ی)کاریبودن نرخ ب

تعدد قطعات کوچک و (، 065/0)در بافت معابر نامناسب(، 071/0)ها در بافتحجم انبوه مخروبه

-رساختیکمبود ز(، 053/0ی)نینشآباد و زاغهیبافت فرسوده به حلب یمسکون یواحدها لیتبد(، 062/0)تیمالک

از ساخت و  یریو ضعف در جلوگ یتخلفات ساختمان ادیحجم ز(، 051/0یی)ربنایز ساتیو تاس یکیزیف های

 یکمبود امکانات و خدمات شهر( و در نهایت 044/0)عدم نظارت بر ساخت و سازها یبعبارت یقانون ریساز غ

 ماتریس از آمده دستبه نهایی باشد. امتیازترین نقطه ضعف بافت میاهمیت( کم041/0با امتیاز) در بافت محله

 فوق بیانگر عدد باشد. الزم به ذکر است کهمی 480/2های پاسخگویان برابر با برای گروه داخلی عوامل ارزیابی

 داخلی بر نقاط قوت است. محیط قاط ضعفغلبه ن
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 ریزی راهبردی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محله بید آبادبرنامه انتخاب و ارزیابی در( IFE) عوامل ارزیابی بیرونی ماتریس -7جدول

 
ضریب  ها و تهدیدها(عوامل خارجی استراتژیک)فرصت

 اولیه

ضریب 

 امتیاز نهایی ثانویه

O25  0,150 0,048 71 ارزان زمینقیمت مناسب و 

O26  0,105 0,030 44 وجود مشاورین و پیمانکاران کارآمد، با تجربه ومتخصص بومی 

O27  0,110 0,035 52 حمایت های قانونی با وجود اسناد باال دستی توسعه کشور و استفاده از منابع دولتی و ملی 

O28  0,122 0,038 56 مزیت نسبی محله در ورود به بحث سرمایه گذاری با جاذبه های گردشگری و ایجاد اشتغال 

O29 0,139 0,041 60 اصل پیاده مداری و فضاهای باز در بهسازی و نوسازی بافت 

O30 
های درگیر در مداخله در بافت)شهرداری، سازمان عمران، فرمانداری و تعامل بین سازمان

 0,152 0,044 64 استانداری( 

O31 
تکمیل و راه اندازی سیستم جمع آوری و تصفیه فاضالب شهری در کاهش معضالت زیست 

 0,105 0,033 48 شهری 

O32 0,152 0,048 70 های اجتماعی وکاهش وقوع جرم ایجاد برنامه بهسازی و نوسازی باعث کاهش ناهنجاری 

O33 0,161 0,044 64 امکان واگذاری  فعالیت های عمرانی به بخش خصوصی و تقویت نظارت بر آن 

O34  0,158 0,042 61 مشارکت ساکنین محله جهت نوسازی و بهسازی بافت 

O35  0,166 0,052 76 محله می شود یموجب باالرفتن ارزش اقتصادبهسازی و نوسازی 

O36  0,141 0,046 67 استفاده از تخصص سازمان نظام مهندس درکنترل و نظارت ساخت و ساز شهری 

T37  0,075 0,047 69 پایین بودن سطح آگاهی عمومی نسبت به وظایف شهرداری، حقوق شهروندی و خدمات شهری 

T38 
رسان و متولی  با شهرداری   عدم وجود مدیریت واحد شهری و ناهماهنگی دستگاه های خدمات

 0,079 0,052 77 الخصوص اداره اوقافعلی

T39 0,037 0,031 45 مداخالت غیر کارشناسانه شهرداری و خروج ساکنین اولیه از بافت 

T40 0,088 0,049 72 تخریب و نابودی بناهای تاریخی و  باارزش محله 

T41  0,063 0,045 66 شودبافت سنتی محله میمداخله باعث خروج جمعیت بومی و برهم خوردن 

T42 0,058 0,045 66 اعمال نفوذ تصمیمات مدیریتی بر نظرات کارشناسی 

T43 0,038 0,032 47 بورس بازی زمین و مسکن 

T44 0,063 0,042 62 ناهماهنگی سازمان های حفار و جانمایی نامناسب تاسیسات شهری 

T45  0,043 0,033 49 و خارج از ضابطه در سطح محلهاجرای ساخت و سازهای بدون مجوز 

T46 0,048 0,040 59 نبود مطالعات زیست محیطی برای برخی پروژه های عمرانی 

T47 0,086 0,048 70 فقدان اهرم های قانونی و ابزارهای مقرراتی برای جذب سرمایه گذارها 

T48 0,048 0,037 54 اسکان غیر رسمی، حلبی آباد و زاغه نشینی در بافت 

 .1398های پژوهش، مأخذ: یافته
 

»  35Oدهد،می بررسی و ارزیابی کلیه پاسخگویان نشان مورد هایمطابق جدول مهمترین فرصت از نظر گروه

-، مهمترین فرصت شناخته166/0، با امتیاز «شود یمحله م یموجب باالرفتن ارزش اقتصاد یو نوساز یبهساز

در کاهش  یفاضالب شهر هیو تصف یجمع آور ستمیس یو راه انداز لیتکم»  O 31شد. همچنین بر اساس

ترین فرصت شناخته شد.  بعد از عامل اهمیت(، به عنوان کم104/0، با امتیاز )«  یشهر ستیمعضالت ز

معیارها به ترتیب از بیشتریت ضریب اهمیت  شود یمحله م یموجب باالرفتن ارزش اقتصاد یو نوساز یبهساز
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مشارکت ،نظارت بر آن تیو تقو یبه بخش خصوص یعمران یها تیفعال  یامکان واگذار رح است.به این ش

 هاییباعث کاهش ناهنجار یو نوساز یبرنامه بهساز جادیا،بافت یو بهساز یمحله جهت نوساز نیساکن

سازمان عمران،  ،یدر مداخله در بافت)شهردار ریدرگ هایسازمان نیتعامل ب،وکاهش وقوع جرم یاجتماع

استفاده از تخصص سازمان نظام مهندس درکنترل و ، نیمناسب و ارزان زم متیق ،(یو استاندار یفرماندار

محله  ینسب تیمز،بافت یو نوساز یباز در بهساز یو فضاها یمدار ادهیاصل پی، نظارت ساخت و ساز شهر

با وجود اسناد  یقانون یها تیحما،اشتغال جادیو ا یگردشگر یبا جاذبه ها یگذار هیدر ورود به بحث سرما

کارآمد، با تجربه  مانکارانیو پ نیوجود مشاوری و و مل یتوسعه کشور و استفاده از منابع دولت یباال دست

 باشند.رو میهای پیشی، فرصتومتخصص بوم

، مهمترین «محلهو  باارزش  یخیتار یبناها یو نابود بیتخر» T 40مهمترین تهدید از نظر مدیران و خبرگان

 هیجذب سرما یبرا یمقررات یو ابزارها یقانون یفقدان اهرم ها» یعنی T 47باشد ومی 088/0تهدید با امتیاز 

  یخدمات رسان و متول یدستگاه ها یو ناهماهنگ یواحد شهر تیریعدم وجود مد(،  086/0با امتیاز) « گذارها

حقوق  ،یشهردار فینسبت به وظا یعموم یبودن سطح آگاه نییپا، اداره اوقاف الخصوصیعل  یبا شهردار

مداخله ی، شهر ساتینامناسب تاس ییحفار و جانما یسازمان ها یناهماهنگ ی،و خدمات شهر یشهروند

بر  یتیریمد ماتیاعمال نفوذ تصم، دشویمحله م یو برهم خوردن بافت سنت یبوم تیباعث خروج جمع

آباد  یحلب ،یرسم ریاسکان غی، عمران یپروژه ها یبرخ یبرا یطیمح ستینبود مطالعات زی،نظرات کارشناس

 یبورس باز،  بدون مجوز و خارج از ضابطه در سطح محله یساخت و سازها یاجرا،در بافت ینیو زاغه نش

ترین به عنوان کم اهمیت از بافت هیاول نیو خروج ساکن یکارشناسانه شهردار ریمداخالت غو   و مسکن نیزم

 38/2های مورد بررسی کوچکتر از امتیاز نهایی در گروه خارجی عوامل ارزیابی ناخته شد. در ماتریستهدید ش

 های استراتژی انتخاب و روی منطقه در ارتباط با ارزیابیهای پیشباشد، لذا تهدیدهای موجود بر فرصتمی

 غلبه دارد. بهسازی و نوسازی بافت محله بید آباد شهر شاهرود مناسب

 

 های اجرایی( و اولویتIEمرحله دوم. تشکیل ماتریس داخلی و خارجی)

 دو طیف یک در جمع امتیاز نهایی ماتریس داخلی و خارجی های اجرایی،اولویت و هااستراتژی ماتریس در

نظرات کلیه پاسخگویان در . با درنظرگرفتن شوندمی بندی( طبقه5/2تا  1( و ضعیف)4تا  5/2قوی) بخشی

(، EFEو در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی) 48/2(، IFEدر ماتریس عوامل داخلی ) یینها ازیجمع امتنهایت 

گیرد. بر این اساس به منظور حداقل( قرار می -استراتژی کانونی در سلول راهبردهای تدافعی )حداقل 39/2

 رساندن حداقل به اهرود بابهسازی و نوسازی محله بید آباد شهر ش مناسب های استراتژی انتخاب و ارزیابی

 های ارائه داد.های موجود برای کاستن و خنثی سازی تهدیدها برنامهضعف



 لمیآبادی و مسکرکه                      

  

 

409 
 

 
 SWOTهای اجرایی ها و اولویتماتریس استراتژی -5شکل

 

 SWOTها و  ارائه راهبردها بر اساس مدل استراتژی تعیین و تطبیق سوم مرحله

شود. فرایند تدوین راهبرد است که به وسیله آن، اطالعات مقایسه میاین مدل یکی از ابزارهای بسیار مهم در 

های همچنین با استفاده از این ماتریس، امکان تدوین چهار انتخاب یا استراتژی متفاوت از نظر درجه کنشگری

به  شود. البته در جریان عمل، برخی از استراتژی با یکدیگر همپوشانی داشته و یامتفاوت در فضا فراهم می

 مقایسه بر مبتنی که( WT) تدافعی هایاستراتژی آیند. درطور همزمان و هماهنگ با یکدیگر به اجرا در می

 شود می تالش نامید، بقا راهبرد را آن می توان و گیردمی صورت بیرونی تهدیدهای و درونی ضعف نقاط

 جدول زیر در .(حداقل-حداقل)داد کاهش  بیرونی، تهدیدهای بین بردن از منظور به را سیستم ضعف های

مبنای به  .می شود بهسازی و نوسازی بافت فرسوده ملحه بیدآباد ارائه مناسب هایاستراتژی انتخاب و ارزیابی

دست آمده اطالعات جدول زیر بر این اساس است که باتوجه به نقاط قوت و ضعف موجود و توانایی برطرف 

کردن ضعف ها و تهدیدات در شاخص های تحقیق راهبرد محقق شناسایی گردیده و بر اساس شرایط موجود 

 گردد. استراتژی استخراج می
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 ت فرسودهراهبردهای بهسازی و نوسازی باف  -8جدول

 استراتژی انتخاب شده ردیف

مساعد مالی و توانمندسازی اقتصادی خانوار جهت مداخله و نگهداری از بافت و جلوگیری از نابودی بناهای  1

 تاریخی و باارزش

ای جهت و کتابخانه با کارکرد محله مانندپارک ها و بوستان ها یحیتفر ،یعموم -فراغتی  یسرانه فضاها افزایش 2

 جلوگیری از مهاجرت ساکنین اولیه و ایجاد اسکان غیر رسمی و حلبی آباد

گذاران بخش خصوص و ساکن و سیاست توزیع عادالنه ارزش افزوده بهسازی و نوسازی بافت میان سرمایه 

و  بهره، تراکم ساختمانی، رفع موانع حقوقیهای کمهای ذینفع از جمله؛ وامهای تشویقی به گروهاعطای سیاست

 تخفیف در عوارض شهرداری

اختصاص بودجه پژوهشی جهت ارائه راهکارهای عملی افزایش درآمد پایدار شهرداری و همچنین شناسایی  3

ها ارشد یا نامههای دکتری و پایانگذار)حمایت از رسالههای قانونی و ابزارهای مقرراتی برای جذب سرمایهاهرم

 های پژوهشی( طرح

 یحقوق شهروند ،یشهردار فینسبت به وظا یعموم یسطح آگاه ساکن در بافت جهت افزایشآموزش اهالی  4

 های بهسازی و نوسازی شهرداری(ی)مشارکت حداکثری ساکنین ضامن اجرای پروژهو خدمات شهر

کارکرد های اشتغال خانگی سازگار با عملکرد و بهره و طرحهای کمایجاد اشتغال از طریق تمهیداتی مثل وام 5

های پایه جهت های عمرانی( و احداث خدمات و زیرساختبافت)ضمیمه مطالعات زیست محیطی به تمام پروژه

 گردشگری فرهنگی و تاریخی جهت ممانعت از فروش زمین و ایجاد بورس بازی زمین و مسکن در بافت

ی با استفاده از نظر متخصصان اقدامات عملی مانند طراحی و فضاسازی بافت متناسب با شرایط محلی و محیط 6

 وکارشناسان مجرب

 .1398های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 و پیشرفت امکان و شهر مرکزیت و بازار به نزدیکی از جمله نقاط قوت محدوده بافت فرسوده می توان از

 بخش گذاری سرمایه امکان و قسمت این در شهری وتسهیالت گاز و برق و آب وجود اقتصادی، رونق

 حوزه نام برد.واز نقاط ضعف آن می توان به وضعیت  این در وسیعی وقفی محدوده امالک وجود خصوصی،

 فرسودگی اجتماعی، محدوده، در درآمدی لحاظ از پائین و متوسط اقشار تمرکز ساکنین، پائین توان اقتصادی

 در وجودمخروبه ها ها، قسمت از بعضی در نشینی زاغه به شهر فرسوده بافت تبدیل مسکن بودن ارزان

 کوچک اشاره نمود. قطعات در مالکیت ها مخروبه هاوتعداد پاکسازی برای هزینه انبوه حجم محدوده

 های شهری. پروژه تعریف امکان فرسوده دربافت گذاری سرمایه امکان زمین، بودن ارزان فرصت :

 وخطر محدوده ساکنین این شدن متواری و شهرداری طرف از پروژه تعریف جهت مسکن بودن ارزان: تهدید 

 درگیر و واوقاف شهرداری توافق عدم مسکن، بازی بورس شاهرود، شهر در نشینی زاغه و رسمی غیر اسکان

 فرسایشی. روند یک در بافت ساماندهی شدن
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 نتیجه گیری

عنوان  کنون به تا کشور در فرسوده بافتهای نوسازی درزمینه متنوعی که و گوناگون ورویکردهای شفاف بیان

 مکان فرسوده بدون شک بافتهای عنوان نوسازی با دانشی کلی، نظرگاه دراست.  شده مطرح کارآمد تجربه ای

 بااین تفاسیر  .میکند پیدا کننده هدایت مفهومی و گیرد می پی و می طلبد را خویش الزم ابزار و زمان و

 اصیل شهر دریک.نمود نوسازی فردا نسل برای دیروز مدیریت و دانش با نمیتوان را امروز فرسوده بافتهای

 فاش را خود مهم معانی باید شهری محیط .شود می دیده شفافیت با مکانها و چیزها پیدایش سرچشمه

 باید که است شهری محیط مثبت خصوصیات از شهری فرصتهای و اصالت هویت، زندگی، قابلیت.نماید

 مستقیم طور به بایستی شهری ساختار . گیرد قرار اجتماعی کوچک واحدهای و شهروند فرد، درخدمت

 باشد عمومی حیات مشفق و کننده دعوت اش عمومی فضاهای طریق از نمادی طور به و نهادها ازطریق

 حسب بر فعاالنه و نماید تشویق هایشان خواسته ابراز به را مردم که باشد محیطی چنان باید شهری محیط.

 شکل به گوناگون های پروژه در که دارد را محیطی کیفیت ارتقاء دغدغه شهری طراحی .کنند عمل نیازشان

 وغریب عجیب کار یک که کنیم فکر نباید فرسوده های بافت خصوص در . کند می پیدا حضور وتیامتف های

 می نظر به که هنجارهایی مهمترین . باشد -می مهم بسیار شهری زندگی بازسازی.است کارممکن بهترین

 به شهری های بافت ارزش .است هویت و ماندگاری سکونت، شود مطرح شهری طراحی دیدگاه از که رسد

 حفظ و کنند زندگی آن در تا فضاهستند یک دنبال به ها بافت این ساکنان است، آن در مردم زندگی تداوم

 دمیده ها محله این کالبد در زندگی بایدجریان . دارد قرار اهمیت دوم درجه در آنها برای محله کالبد کردن

واز اصلی ترین راهکارهای بهسازی و  بایدباشد کیفیت سه این ارتقاء حفظ با نوسازی و بازسازی شود،

اصالح وبرنامه ریزی مناسب از طریق تهیه وتدوین طرحهای تفضیلی شهری ،مداخله  ،نوسازی این بافت ها

ارائه پیشنهادات اجرایی براساس شرایط موجود و جلب وتهیه طرح جداگانه بر پایه مطالعه دقیق وضع موجود و

برای این بافتها می باشدکه از این طریق میتوان تاحد زیادی  ،مشارکت مردمی ومدنظر قراردادن نظرات ساکنین

شادابی وسرزندگی وحیات ،از انحطات وزوال این قسمت ازکالبد شهرها جلوگیری نمود وموجبات طراوت 

(، 1398نتایج حاصله از این پژوهش در بخش فرضیه اول با نتایج سیاحی و همکاران)ود. مجدد آنهارا فراهم نم

(، حسینی و همکاران 1396(، کالنتری و همکاران )1397(، سرور و همکاران )1398نخعی و همکاران )

 ( همسو بوده و نتایج پژوهش حاضر را1390(، مومنی و همکاران)1390(، زنگی آبادی و همکاران )1392)

 نماید.تائید می

 

 راهکارها پیشنهادات و

 باتقویت سازمان بهسازی ونوسازی بافت بافت درمحدود شهرداری اقتدارافزایش -

 زش وفرهنگ سازیوبا شهرداری ها باآممردمی  مشارکت افزایش-

 محدوده بافت خاصو مقررات  فنی ضوابطتدوین -
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 مردم آگاهی سطح افزایش و اجتماعی اقتصادی ساختار اصالح-

 درمحله ها امکانات و خدمات سطح افزایش-

 بافت از مهاجرت کاهشتالش در جهت -

 درمحله ها اشتغال های زمینه بهبود-

  محله ها فرسوده فضاهای نوسازی و بازسازی-

 در محله های قدیم خدمات و امکانات افزایش و تجاری فضاهای سطح افزایش-

 عمومی نقل و حمل سیستم بهبود و نقل و حمل سیستم اصالح-

 و مهم هرمحله شاخص بناهای ایجاد- 

 ارزش بی بناهای تخریب تاریخی و ارزش با فضاهای حفظ-

 باجلب مشارکت مردمی وکمک های مالی وفنی به مالکین دسترسی کیفیت بهبود و معابر تعریض-

 عمومی فضاهای مناسب ارتباطدر جهت  عمومی فضاهای ساختار اصالح-

 بافت در اقتصادی رونق و بافت باززنده سازی برای خصوصی بخش حمایت اعالم و فراخوان -

 بافت در تسهیالت و امکانات عادالنه توزیع و اجتماعی عدالت و مردمی مشارکت -

 منفعت و سود در مردم شدن شریک و ساکنین توسط بافت یا زنده سازی و مردم نشدن متواری -

 بافت ازمحدوده نیمی از بیش اینکه به توجه با طرفه دو توافق یک با شهرداری و اوقاف سازمان دو همکاری -

 میباشد وقفی فرسوده

 تراکم منطقه بردن باال مانند خصوصی بخش سرمایه گذاری جهت تشویقی سیاستهای -

به  شاهرود شهر فرسوده بافت محدوده گسترده تعامالت ایجاد و تجاری و فرهنگی های پروژه تعریف -

 بافت فرسوده اقتصادی رونق بردن باال و شبدری خیابان نزدیک های محدوده بازار نزدیک در خصوص

 دولت نمایندگان نظارت با مسکن و محلی تعاونی های و شوراها تشکیل -

 توسط خود بافت سازی باززنده جهت اقتصادی توان بردن باال و مردم برای تسهیالت و وام گرفتن نظر در -

 وپیشگیری شهر اطراف در رسمی غیر اسکان از جلوگیری و ساکنین شدن متواری از جلوگیری و مردم

 رویداد یک احتمال

 بافت فرسوده محدوده ساماندهی و اصالح جهت آن از حاصله درآمد و بافت در هایی پروژه تعریف -

 شهرداریطرف  از اوقاف برای تشویقی ها سیاست فتن گر نظر در و اوقاف و شهرداری همکاری -

 

   منابع

-113،صص4شماره شهر هفت نوسازی،محله تا حفاظت،مرمت،بهسازی تاریخی، ،بافت(1380)ابلقی،علیرضا
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 اندیشه فصلنامه هاورهیافت، چالش شهری، فرسوده های بافت ونوسازی بهسازی(: 1385)ابلقی،علیرضا

 .15نهم،دهم،ص دوم،شماره ایرانشهر،سال

 آموزشی رسانی، اطالع ماهنامه آن، های وویژگی فرسوده بافت مفهوم( 1389)فاطمه نژاد، سعدی ادیبی

 54 شماره پژوهشی،

 اولین شهرسازی، دیدگاه از درایران آن فرسودگی عوامل وتحلیل شهری بافت تجزیه ،( 1388)الهام امینی،

 .آذرماه 21و20مشهدمقدس شهری، فرسوده های بافت ونوسازی بهسازی همایش

 تهران تهران، دانشگاه شهری،انتشارات ،مرمت(1381)حبیبی،سیدمحسن،مقصودی،ملیحه

 تهران، شهری، کهن های بافت ونوسازی بهسازی ف( 1386)ابوالفضل حبیبی،کیومرث،احمد،مشکینی،

 اول چاپ نشرانتخاب،

 در مداخله بررسی ،(1391) زینب ، آبادی ابوالفضل،کاظمیان،غالمرضا،علی مشکینی،.اسماعیل دویران،

 مجلهزنجان، زینبیه محله: موردی نمونه ترکیبی، رویکرد با وناکارآمدشهری فرسوده های بافت ساماندهی

 .71-90.صص 7، شماره 1390. زمستانشهری ریزی وبرنامه پژوهش

 .43-56 صص.1:زیبا هنرهای فصلنامه ریزی، دربرنامه AHP کاربرد ،(1384)زبردست،اسفندیار

 اطالع ماهنامه ، شهری برتاسیسات تاکید با شهری فرسوده های دربافت بحران مدیریت( 1389) پروانه زیویار،

 54 شماره پژوهشی، آموزشی رسانی،

 سمنان استان آماری سالنامه ،1395سمنان استان وبودجه برنامه سازمان

 ایده شرکت: ناظر.فرسوده های دربافت مداخله راهنمای ،( 1385)شاران مشاور مهندسان سپیده، سخایی،

 وهنر فن پردازان

 ملی همایش اولین تاریخی، ها بافت پذیری آسیب کاهش برای مناسب آوری فن ،( 1385)پور،محسن سرتیپی

 یزد خردا،دانشگاه11تا9تاریخی، بافت دارای درشهرهای زلزله بحران مدیریت

تحلیل راهبردی و مدیریت ( 1397حمیدی، سمیه؛ اکبری، مجید)سرور، رحیم؛ سبحانی، نوبخت؛ محمدی

پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا، سال  -دژ، فصلنامه علمیهای فرسوده. مورد مطالعه: شاهیننوسازی بافت

 .83-100و ششم، صص هفتم، شماره مسلسل بیست

بافت فرسوده با  اءیراهبرد جهت اح نیتدو( 1398سیاحی، زهرا؛ رهنما، محمدرحیم؛ اجزاشکوهی، محمد)

، 35، شماره پیاپی 3، شماره9، دورهشهر اهواز( ی: بخش مرکزی)نمونه مورد QSPM سیز ماتراستفاده ا

 .7-22تابستان، صص 

 شهرشاهرود شاهرود،شهرداری

 شهری، های بافت تخصصی همایش مقاالت مجموعه شهر، قدیمی های بافت شناخت ،(1376)شفقی،سیروس

 .درتبریز پایدارشهری سمینارتوسعه
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 دکتری رساله آن، واحیای ساماندهی وراهکارهای قدیم شهریزدبربافت فیزیکی ،توسعه(1380)شماعی،علی

 .تهران دانشگاه

 نامهفرسودگی،پایان از پیشگیری احیا بیرجندجهت قدیمی محالت جغرافیای شناسیعالمی،رضا؛بافت

 .1383شهری ریزی ارشدجغرافیاوبرنامه کارشناسی

 تهران نوسازی سازمان نودرشهرتهران،انتشارات حرکتی فرسوده های بافت نوسازی(:1385)عندلیب،علیرضا

 اطالع ماهنامه شهری، فرسوده های بافت در دولت مداخله های شیوه ،رهگیری(1389)پور،حسین فرشیدی

 54 شماره وپژوهشی، آموزشی رسانی

انتشارات ارکان دانش، ریزی توریسم، های برنامههای و مدل( تکنیک1391فر، محمدرضا)کریمی،جعفر؛ محبوب

 چاپ اول، اصفهان.

 انتشارات شهریزد، تاریخی بافت مرمت ریزی برنامه ،(1385)نژاد،حسین حاتمی. آباد،حسین خلیل کالنتری

 فراگستر

ریزی ( برنامه1396پور،مهدی)آبادی، حسین؛ پوراحمد، احمد؛ موسوی،سیدرفیع؛ شیریخلیلکالنتری

شهرداری  12های قیام و کوثر منطقه های فرسوده شهری موردشناسی: محلهتاستراتژیک بهسازی و نوسازی باف

 .207-226، صفحات 22ای، شمارهمنطقه -تهران، جغرافیا و آمایش شهری

 های بافت بهسازی منظور به راهبردی ریزی برنامه( 1389)مهدیه ، مهدوی.غالمرضا ملکشاهی،.لطفی،صدیقه

 انسانی جغرافیای پژوهشی – علمی فصلنامه شهربابل، موردی نمونه -شهری فرسوده

 کالنشهر موردی نمونه ایران، درشهرسازی وکاربردآن استراتژیک ریزی برنامه ،(1384)واراز مسیحی، مرادی

 .شهری ریزی وبرنامه پردازش انتشارات تهران،

 بیک حسن مومنی،دکتر ورزنه،دکترمهدی شهر فرسوده بافت ساماندهی جهت استراتژیک ریزی برنامه مقاله

 ( 1390)تکبیری مهرآرا محمدی،دکتر

 شاهرود شاهرود،شهرداری ونقل حمل ساماندهی طرح مطالعات ،1386شمال، راه مشاوراندیشه مهندسین

 1370. 4تا1شهرشاهرودجلد نفوذ وحوزه وعمران وتوسعه مشاورپارت،طرح مهندسین

 1385 شهرشاهرود،سال فرسوده بافت ونوسازی بهسازی طرح سو،مطالعات مشاورسه مهندسین

مشارکت  یعوامل مرتبط بر تحقق الگو یابیارز (1398پناه، بختیار)نخعی، مهدیه؛ بندریان، اسفندیار؛عزت

، تهران( یشهردار12)منطقهیدر چارچوب مدل راهبرد یبافت فرسوده شهر یدر سامانده یخصوص- یعموم

 .719-744 ، پاییز، صفحات36، شماره پیاپی 4، شماره9دوره
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