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مقدمه
در ادبیاف اخیر دنیا واژه

« بازآفرینی » بل نفان یک واژه

ا هل دجا یم دیگر نظیر ببساز  ،نفياز ،

بازياز  ،تفانمتياز  ،باززنته ياز  ،ا یاء و روان بخگی را در بر دیسیرد ،بل هار دیرود باز آفرینی شبر
فرآینت ايت هل بل خه فضا شبر جتیت با جظ ویوسی ا اصهی فضایی ( هال ت و ف الیتی) دنور
دی سردد در ایش اقتا فضا شبر جتیت

ادث دی شفد هل ضمش ش ا ت ا ايايی با فضا شبر

قتیم ،تجاوف ا دا ف و د نایی را با فضا قتیم بل نمای
ا تاریخی و فريفده شبر یبی از بهفک ا

دیسذارد (

ی ی و د صفد )1386 ،بافت

اهز ا میت و دبم ر شبر بل شمار دیرود هل سستره

ويی ی از شبر را بل صفرف لبل ا و یا یبپارچل بل خفد اختصاص داده و جم یت نس تاً زیاد در آن ا
يبفنت دارنت نا یۀ تاریخی شبر ا دیراث ارزشمنت د مار و هال ت بل جا دانته از سذشتگان دايت هل
در فال زدان در فیت بخگی بل یاف شبر

مفاره ن

بارز ایجا نمفده انت ایش بخ

ساه اب اد فر نگی ،اقتصاد و اجتما ی درددانی ايت هل در دوره ا تاریخی در ایش بخ

از شبر توهی
از شبر ،روزسار

يپر هرده و فیت فر نگی آر را بل ت ريانته انت (صالحی ،الریوانی )1394رویبرد بازآفرینی پایتار
شبر یبی از جتیتتریش رویبرد ا پذیرفتل شته جبانی در دفاجل با بافت ا فريفده شبر ايت ادروزه
بازآفرینی شبر  ،دفضف ی جبانی ايت و بل شبس سسترده ،داشتش یک برنادل بازآفرینی شبر دؤ ر ،بل یبی
از دبمتریش را بار ا برا تما شبر ا جبان ت تیس شته ايت هل دیخفا نت تفي ل اف ی و سسترده را
دتفقف هرده و تفي ل درونی و دتراهم را ایواد هننت (صجا پفر و دادش باغ )1398 ،در د ۀ  ،1980نگرش
اقتصاد بل بافت ا و دح اف فريفده و رو بل زواال شبر در هانفن تفجل يیايت شبر قرار دارد هل از
ری تفي ل ا دوتد شبر صفرف سرفتل ايت در واقع تفي ۀ دوتد شبر هماهان نگاه بازياز و
دتاخاف هال ت را دت نظر دارد ،ادا تفجل بل دبانیز ا اجرایی و دالی نفياز  ،چارچفب ا

فقی-

قان فنی و نگاه درآدتزایی بل ادر دردت شبر از ویوسی ا ایش نگرش دردت ايت تفي ۀ دوتد ،آدیختل ا
از نگاه بازياز  ،ببساز و بازآفرینی در دردت شبر ايت د فلۀ دگارهت و دخالت مۀ سروه ا ذ نجع
و ذ نجفذ در ایش رویبرد ،ادر دبم قهمتاد دیشفد ( اجی پفر )1386 ،نظریل ا ببساز و بازآفرینی
بافت ا هبش و قتیمی شبر ا را در تجبراف انتیگمنتانی نظیر جان رايبیش ،فردری

انگهس ،هادیهفزیتل،

لفهفربفزیل ،ابنزر اوارد ،لفهیز دادجفرد ،هفهیش لینچ و برخی دیگر دیتفان دیت تود چبار د ل فال هگیت تا
هگفر ا تفي ل یافتل بل دتاخهل در دراهز ارزشمنت قتیمی و تاریخی با تف توتیت یاف (بازآفرینی) و
روان بخگی بپردازنت هل ایش چبار د ل از دنگفر آتش ( )1933تا دنگفر آدستردا ( )1975را شادس دیشفد يل
د ل آخر قرن بیستم ،با جریانی در «دردت و جاظت شبر » مرا ايت هل آن را در و هل اوال دیتفان « توتیت
نسس شبر ا» نا نباد بایت سجت هل « توتیت نسس شبر ا» ق س از آنبل ت تیس بل ش ار در ديت شبريازان
نسس نف بگفد ،ریگل در فض شتن خفد نسس شبرونتان ،و بل ت ع آن شبريازان دارد (لطجی )1390 ،در
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الت ههی بازآفرینی ي ی دارد با برريی دفق یت ،شرایط دحیطی ،اجتما ی -فر نگی و اقتصاد بل توتیت
یاف دبان ایی بپردازد هل بل درور زدان فريفده شته و هارایی الز را نتارن مچنیش ،بل نحف هل ا یا
هال ت و مهبرد تفادان بل وقفع بپیفنتد ،با ث افزای

هیجیت ا دحیطی شفد (يواد زاده و زلجی سس

 )1394دطال اف و توارب صفرف سرفتل در زدینل نفياز و ببساز بافت ا شبر  ،نگاند نته تبادس
رویبرد ا دتتاوال "نفياز شبر " با دحفریت توتیت یاف بافت ا آيیبدبته در د یا

دحهل با

تاهیت بر دگارهت درد ايت ( ی ی و يیت برنوی  )1392بسیار از ر با نفياز بافتبا فريفدة
شبر هل در فال چنت د ل سذشتل تبیل شته ،بل هس دختهف ناهارآدت بفده و دح
از آن اجرا شته انت و چنانچل اجرا شت ه انت ،پیادت ا

فر نگی واجتما ی دؤ ر

نگته یا درصت جزیی
دربر نتاشتل و ب ضا

دارا پیادت ا دنجی بفده ايت .ایش در الی ايت هل فارغ از زدان و زینل فرصتبا قابس تفجل ،دسیر و
جبت دگخصی برا ایش ادر دبم تفيط دتیریت شبر تريیم نگته و يازدا نبا و ارسا نبا ذیربط نیز
بل وظایف و تبالیف ت ییش شته مس نمیبننت دطال ل آيیب ا و د ضاف بافت ا تاریخی و فريفده
شبر از ا میت و ضرورف باالیی برخفردار دیباشت ،زیرا ایش د ضاف و دگباف در دراز دتف دیتفانت
برا دتیریت شبر  ،ایواد زینل هرده و دگباف بیگتر را بل وجفد آورد هل نبایتا دنور بل پتیت آوردن
فضا ا فاقت ادنیت هافی و ناادش سردد بنا بر دطالب تگریح شته دو پري

دطرح دیشفد:

 -1بل چل دلیس بافت ا فريفده شبر نیازدنت تغییراف ايايی و بنیادیش در اب اد هال ت  ،اجتما ی،
اقتصاد  ،فر نگی و

ستنت؟

 -2راه ا برون رفت از وضع دفجفد و رون بخگی بل بافت ا قتیمی شبر شفشتر هتادنت؟
تف پوو

برريی زدینل ا دف ر در بازآفرینی پایتار بافت فريفده شبر شفشتر و شنايایی راه ا

برون رفت از وض یت دفجفد دی باشت
فرضیه
 بل نظر دی ريت ت تفجل بل بافت فريفده شبر با ث تنزال در ایش دحهل و تا یر دنجی بر فر نگ و
زنتسی ياهنیش آن دیشفد
 بل نظر دی ريت تفجل بل وض یت اقتصاد و اجتما ی و هال ت بافت ا قتیمی با ث رون بخگی در
ایش دنا

دیشفد
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مبانی نظری
از دبمتریش دیتساه ایی هل در رابطل با بافت ا قتیمی ی دو قرن اخیر دفرد تفجل دانگمنتان و شبريازان
بفده ايت ارتنت از :دبتب سرایی ،آردان سرایی ،فش سرایی ،انسان سرایی ،يازدنتسرایی ،هارهردسرایی،
دترنیسم ،پست دترنیسم ،هس سرایان نظریل تفي ۀ پایتار شبر ايت در جتوال شماره  1ایش دیتساه ا بل
اختصار تفضیح داده شته ايت
جتوال  1دیتساه ا دؤ ر در بازآفرینی شبر
دبتب فر نگ سرایی

تفجل بل دیراث فر نگی و جهفسیر از نابفد تاریخ سذشتلتفجل بل فر نگ دهی و ينت ا قتیمی در تفي ل شبر و ببساز ودردت
تبمیس بنا ا بل ي ک سذشتل و هاربر دفزه ا و دردت بافت و بنا اشبر
تفجل بل ی ت و فر نگ-تفجل بل رهت انسان در فضا ا شبر

دبتب انسان سرایی

البا از شالفده ا پنبان و بارز هردن آن ا در ببساز و نفياز شبربب فد دحیط شبر و شرایط زیستی ياهنان با دگارهت شبرونتان-دطرح نمفدن رح ا دردتی با رح ا آدای

و شناخت دحیط

جغرافیایی
-انوا ببساز و نفياز برايا

بافت ارسانیک و يهسهل دراتب مهبرد

شبر قتیم و انط اق دبان و زدان در بنا یا دومف ل ا شبر با ضفر
دطال ل ا برنادل ریز شبر
دیتساه بینابینی یا واقع

-د ت ت ايت هل ههیتی هل از آن بل نفان بافت قتیمی یاد دی شفد دومفع ا

سرا

مگش و م ارزش نیست ،بهبل یف ويی ی از ارزشمنتتریش رصل ا و
دومف ل ا تاریخی تا بخ

بسیار فريفده بافت شبر  ،هل در برخی دفارد

تی فاقت ارزش نگبتار را در بر دیگیرد
دأخذ :زنگی آباد و دؤیتفر1391 ،
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برريی يیر تحفال يیايت ا ببساز و نفياز شبر بفیوه از قرن نفزد م تا بل ادروز ،نگانگر ایش ايت
هل در ر دوره ا برا ايا

شرایط زدانل ،رویبرد و نفع نگاه خاصی در ادر دتاخهل در بافت ا قتیمی و

تاریخی غه ل داشتل ايت رویبرد ا دردت و ببساز شبر در يیر تحفال و تبادس خفد از بازياز  ،باززنته
ياز  ،نفياز و تفي ۀ دوتد بل بازآفرینی و نفزایی شبر تبادس یافتل و در ایش دسیر سذار را از فزة
تفجل صرف بل هال ت بل رصۀ تاهیت بر دا ضاف ا تما ی ،اقتصاد  ،فر نگی ،و نر توربل هرده انت
(پفرا مت و مباران )1389 ،در جتوال شماره  2خاصل يیر تحفال رویبرد ا دردت و جاظت شبر
آدته ايت
جتوال  2خاصل يیر تحفال رویبرد ا دردت و جاظت شبر
در هل

زدان

رویبرد

اوال

دۀ

بازياز

1950

شبر

دو

دۀ
1960

باززنته ياز
(توتیت یاط
شبر )

اقتاداف اجرایی

نفع اقتاداف

بازياز ویرانل ا

پرداخت بل مهبرد يبفنت ،و تأدیش نفر و فا و ببتاشت بل

ناشی از جنگ جبانی

د نا

دو

اولفیت بل رهت داشیش ،اجرا پروژه ا ضربتی دسبش ان فه

تفجل بل ف الیت توتیت
یاف «تفانمنتياز »؛
تث یت «نفياز
اجتما ی»

يف

دۀ

نفياز شبر

چبار

1980

تگبیس «اتحادیل ا رشت» و درسیر ياختش يردایل سذاران،
شبرداران ،و فادس اجرایی اوه بر جن ل ا هال ت  ،جن ل ا
اقتصاد نیز دفرد تأهیت قرار سرفت

يادانت ی بافت ا رو

تفي ۀ قفانیش ،نباد ا و دؤيساف دسئفال ،بل ویوه تمرهز زدایی و

بل زواال

واسذار قترف بیگتر بل دولتبا دحهی

تفي ل دوتد یا

تأهیت بیگتر بر ن

نگاه بازياز و دتاخاف هال ت با تفجل بل دبانیز ا اجرایی

بازآفرینی

دگارهت نگرش

و دالی نفياز  ،چارچفب ا

فقی-قانفنی و نگاه درآدتزایی

اقتصاد دتار

اقتصاد بل بافت ا و

بل ادر دردت شبر  ،دگارهت و دخالت مۀ سروه ا ذ نجع و

دحاف فريفده

ذ نجفذ ،سذار بل ددفهرايی و شبرياز درد ياالرانل ،جاظت

در د ل  1980پروژه

از ياختار ا دفجفد بل همک ا الی و دالبان ،و ارت اء يطح

1970

دۀ

ا آن ،مهبردهرد سرایی در قالب قفانیش دنط ل بنت ،

ا بازآفرینی اياياً بر

ختداف و بب فد وض یت زیرياختبا با مایت دولت

نفياز اقتصاد و
فیزیبی دتمرهز ستنت
تاش برا پیفنت

بازياخت اقتصاد دحهی ،افزای

ف الیت ا اقتصاد و

روف ،پرورش ايت تاد ا ،افزای

بب فد زیست دحیطی با
یاف فر نگی و

جذب يردایل سذار

فرصت ا شغهی ،بب فد تفزیع
دالیاف و دستغاف دحهی،

ا داخهی ،اشتغاال زایی دست یم و غیر

دست یم

اجتما ی

تنفع دگاغس و نیرو هار (يطح دبارف ا) ،تحرک در تفي ل

تغییر و تحفالف

دنا ذ هسب و هار ،دراهز خرده فروشی و تجریحی جتیت ،ت اضا

اقتصاد

بسیار برا ايتجاده از ختداف تجریحی ،سردشگر و فر نگی
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بب فد هیجیت زنتسی و روابط اجتما ی ،ها

بر بتنا ياز و دحرودیت اجتما ی ،تغییر نگرش و ادراک

تغییر و تحفالف
پنوم

ياهنیش از دحس يبفنت خفی  ،تاش در جبت ایواد ت ادال و

اجتما ی

دۀ

بازآفرینی

1990

شبر

دۀ

رنسانس یا

تغییر الگف ا اجتما ی

2000

نفزایی شبر

ا میت تفي ل پایتار

جر و جنایت ،غه ل

ما نگی دیان بنیان ا زنتسی اجتما ی در ایش بافتبا با ايتجاده
از پفی

اجتما ی درد و دگارهت آنبا ،افزای

ف الیت ا

داو ه انل ،ديتیابی بل يطح آدفزش باال ،جظ تحصیس هرده ا در
دحس ،ها

جتایی سزینی اجتما ی

يازدانت ی دوتد ياز و هار ا تصمیم ياز از ری تجا م
ددفهراتیک ،افزای

بمروایی

دیزان فضا

مبار و دگارهت ،تأهیت بر

دگارهت ا دنط ل ا سفناسفن ،تفجل بل ت اداف دیان يازدان
ا و نباد ا ،افزای

ف الیت يردایل ا اجتما ی و ش بل ایی هل

مهبرد جم ی دارنت
س دساهس درت ط با فريفدسی هال ت

تغییر و تحفالف هال ت

مراه با اراضی جتیت و

ضروریاف دتنايب ،تفي ل اراضی درونی شبر ا هل ق ا دفضفع
تفي ل ایی بفده انت

پذیرفتش لزو اجرا هار

) (brownfield
ارت اء هیجیت دحیط زیست ،ارت اء تفي ۀ دتفازن و دتیریت اقتصاد

دطاب با ا تاف زیست

جاد ل و دحیط زیست ،بب فد هیجیت بافت شبر و دحیط ی ی

دحیطی و هال ت تفي ل
پایتار
ا یا اب اد فر نگی -نر با ر یافت بل ا یایی اقتصاد و
شگم

تأ یر صر ا ا اف

يرزنتسی اجتما ی و ایواد دحیط ا يرزنته ي ی در س
اختاف و هگمب

دیان تفي ل ا درونی و بیرونی و در میش

اال ،پذیرش الگف ا جتیت ف الیتی در شبر درونی ،شبر دوران
«نفزایی» از یک يف بل اصفال درد ياالر و زنتسی انسانی تفجل
دی هنت ،و از يف دیگر ،در د یايی جبانی دفرد تفجل بازار ا ،و
شبرونتان جبانی قرار داشتل ايت
تفي ل شبر ا در چبارچفب «شبر دفجفد»

دآخذ :رنو ر1393 ،

بافت فرسوده شهری :
فريفدسی ،ناهارآدت

و ها

هارایی یک بافت نس ت بل هارآدت

يایر بافت ا

شبر

ايت

فريفدسی بافت و ناصر درونی آن یا بل ي ب قتدت و یا بل ي ب ف تان برنادل تفي ل و نظارف فنی بر
شبس سیر

آن بافت بل وجفددی آیت ،پیادت فريفدسی بافت هل در نبایت بل از بیش بردن دنزلت آن در
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اذ ان شبرونتان دنور دیگفد ،دراشباال سفناسفن از جمهل ها

و یا ف تان شرایط زیست پذیر و ایمنی

و نیز نابسادانی ا هال ت ،اجتما ی ،اقتصاد و تأيیساتی قابس دریافت ونفا ی شنايایی ايت فريفدسی
شبر

دیتفانت ترهی ی از فريفدسی هال ت ،فريفدسی مهبرد

بل لحاظ اجتما ی ،اقتصاد

و ..و

فريفدسی دحیطی )دحیط زیست نايالم (باشت .ایش فريفدسی دیتفانت خفد را در قالب دگباتی چفن
بتدسبنی و ف ر زیست دحیطی ،سرو با نا نوارجتما ی ،تفزیع نا ادالنل دنابع ،تجاوتبا

اتی و رهفد

اقتصاد بروز د ت (چپمش)1386 ،
در اال اضر ،بافت ا ناهارآدت شبر بل نفان جزهی از پیبره شبر ،جزء دحتوده ا آيیب پذیر در
برابر دخا راف ی ی بل شمار دیآینت هل نیازدنت برنادل ریز و دتاخهل ما نگ برا يادان یابی ستنت
دگخصل

ایش بافت ا ،ناپایتار

و دومف ل ا

از ناريایی ا

اقتصاد  ،هال ت  ،اجتما ی و غیره

ايت (ایزدفر) 1399 ،
بازآفرینی پایدار شهری :
بازآفرینی شبر شادس ت اریف دختهجی ايت ادا بل فر ههی بازآفرینی هل بر جن ل ا دختهف بازآفرینی
شبر تاهیت دی هنت بل نفان چگم انتاز جادع و یبپارچل و اقتادی هل دنور بل س دگباف شبر دی شفد
ت ریف شته و دساههی را دن اال دی هنت هل در دفرد بب فد پایتار شرایط اقتصاد  ،فیزیبی ،اجتما ی و زیست
دحیطی دنط ل ايت ( (Roberts,200
بازآفرینی شبر  ،یک اصطاح ا ايت هل دجا یم دیگر نظیر ببساز  ،نفياز  ،بازياز  ،د تترياز و
روان خگی شبر را دربردی سیرد (

ی ی و د صفد  )1381،بازآفرینی شبر بل دجبف ا یا ،توتیت

یاف و نفزایی شبر و بل ارتی دوباره زنته شتن شبر ايت لفدویبف هفارونی بل نفان نظریل پرداز
دردت شبر نیز د ت ت ايت بازآفرینی شبر  ،ادر چنت وجبی ايت هل مل وجفه اقتصاد  ،اجتما ی و
هال ت را شادس دی شفد و ا یا و نفزایی بایت از جن ل ا سفناسفن صفرف پذیرد از نظر و  ،پفیایی در
بافت ا تاریخی خصفصا از نظر اقتصاد  ،بسیار باا میت ايت

پیشینه پژوهش:
پوو

ا سسترده ا در خصفص بازآفرینی و ا یاء بافت ا فريفده در يراير دنیا صفرف سرفتل

ايت در ایران نیز صا نظران و دتخصصیش ایش فزه دطال اف و تح ی اف فراوانی در ایش زدینل انوا
داده انت
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اشمی و مباران (  )1397در پوو گی با نفان « د ایسل تط ی ی توارب پردازنته ا دحرک تفي ل با
رویبرد بازآفرینی شبر در شبر ا دنتخب جبان» با برريی پردازه ا دحرک تفي ل در شبر ا دنتخب
جبان( انگهیس ،هنت و ایران) بل د ایسل د یار ا و زیرد یار ا و سزینل ا ،بل ایش نتیول ريیتهانت هل در يطح
د یار ا دبمتریش ادس دفف یت پردازه ا دفصفف تبیل بر د یار ا اجتما ی و اقتصاد ايت ادا بل صفرف
جزهی تر فادهی چفن بب فد دحیطی( د یار ا زیست دحیطی) ،فضا

مگانی( د یار اجتما ی) ،بازیگران

اقتصاد  ،برنتياز و بب فد دسبش( د یار اقتصاد ) ختداف مفدی ،تفجل بل زدینل و بافت و در نبایت ببره
بردار از زدیش ( د یار هال ت ) از دبمتریش فادس اجرا ببینل پردازه ا دحرک تفيع ايت
دطفف و ختاهی در تح ی ی تحت نفان « الگف ا رون بخگی ،نفياز و ببساز بافتبا فريفده شبر »
بل ت ییش انفاع بافت ا آيیبپذیر و شاخص ا شنايایی و ویوسی مفدی بافت ا فريفده و هس پیتای
ایش سفنل بافت ا پرداختل ،يپس الگف تفلیت رح ،رح ویوه نفياز بافت فريفده ،الگف تفلیت زدیش،
پروژه ا نفيازان ،الگف تفلیت يردایل ،هاربر

ا ارزش آفریش ،الگف تفلیت ياختمان و ياز و هار ا

صن تی در ياخت را بل نفان الگف ا برون رفت از وضع دفجفد و رون بخگی بل نفياز بافت فريفده
برشمرد.

روش پژوهش:
ایش تح ی از نفع هاربرد ايت و از جن ل

دا یت و ا تاف درونی از جمهل تح ی اف تفصیجی-تحهیهی بل

شمار دی آیت چرا هل بل تگریح و ت ییش دالیس چگفنل بفدن و چرایی وض یت دسالل دی پردازد در ایش تح ی ،
از دطال ل

ايناد هتابخانل ا نیز ايتجاده شته ايت و با ايتجاده از دتال  swotبل توزیل و تحهیس داد ا و

اراهل را رد ا و را بار ایی با س دسئهل پرداختل شته ايت

شناخت محدوده مورد مطالعه :
در شبس  1دنط ل دفرد دطال ل نمای

داده شته ايت
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شکل-1منطقه مورد مطالعه
شفشتر شبر ايت هل بل سجتل دفرخان بی

از جت زار ياال قتدت دارد د مار ایرانی بايتانی ایش هبش

شبر در نفع خفد بی نظیر ايت در دحتوده بافت قتیمی شبر شفشتر بی

از  260ا ر تاریخی بل ت ريیته

ايت برخی از ایش آ ار بل ت جبانی و دهی نیز ريیته انت از جمهل ایش آ ار دیتفان يازه ا آبی ،خانل ا
تاریخی ،ياباط ا و

را نا برد خانل ا تاریخی بیگتر بل زدان صجفیل و قاجار بردیسردنت ایش خانل ا

د مار  ،فر نگ ،نر و زنتسی را بل نمای
را برا

دیسذارنت هل پس از ا یاء و بازآفرینی دیتفاننت فضا آرا بخگی

و ارت اط با سذشتگان بفجفد آورنت ادا دتايجانل ایش سنوینل ا تاریخی در اال تخریب دیباشنت و

ياال ا ياال ايت هل بتون یچ سفنل دردت و بازياز رونت تخریب و نابفد را ی دینماینت دحتوده
تاریخی و قتیمی شفشتر از قه ل يايس تا يازه ا آبی و از يف دیگر تا ب ۀ ادا زاده تاهلل را در
بردیسیرد وجفد هاروانسرا ا ،بازار ا قتیمی ،يرا ا ،دتار

قتیمی ،آيیاب ا آبی و

بیانسر ایش ايت

هل شبر شفشتر مفاره در فال تاریخ از رون ویوها برخفردار بفده ايت بافت ا قتیمی و فريفده از
ادباناف و فادس رشت دساو در د ایسل با دیگر دحهل ا شبر در فال زدان برخفردار ن فده و نیستنت،
میش ادر ي ب بل وجفد آدتن تجاوف ا آشبار از نظر هال ت  ،فر نگی ،اقتصاد و اجتما ی نس ت بل
بخ

ا دیگر شبر شته ايت یبی از دگباف دبم در دفرد ایش بافت ا ،ف تان برنادل ا جادع ،برا

بازآفرینی و ا یاء ایش بخ

از شبر ا دیباشت
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جدو ( :)2بررسی نحوه مشارکت مردم و شیوه مداخله دولت در انواع بافت های شهری
نوع بافت
بافت های تاریخی و معتبر

شیوه مداخله دولت

نحوه مشارکت مردم

د خا لت ها دس دو لت از ری ن باد ا

م بار در فروش برخی از وا ت ا دسااابفنی و یا ت وار برا
س سترش د ابر ،تومیع ارا ضی داخس بافت ،ایواد دف ي ساف ختداف

دربف ل

رفا ی و تخهیل بافت
ورود دولت برا تبیل رح تجصااایهی با
ر ا یت اال درد و ن یت ن گاه داشااات
جم یت ياهش و تسبیس تتاو يبفنت و
بافت های پراکنده تاریخی و
غیر از آن

ف الیت در بافت از ری بب ساز و د ابر
و ایواد فضا ا الز ختداتی و

د گارهت درد هل دی تفانت با ت گبیس سرو با
هفچل و یا سذر و باشااات برا
فروش بخ

م سایگی در يطح

مبار با دولت بل دنظفر تسااابیس

ایی از بافت هل صاارفاً بل ادر ایواد د ر و یا فضااا ا

مفدی تخصیص دی یابت و جا دادن دالبان و ياهنان در داخس بافت
ا ،از جمهل اختصاااص وا

ا دنايااب بازياااز  ،اراهل تراهم ا

اضافی تگفی ی ،بخگفدسی واسذار آب و برق ،ساز و تهجش و نتیول
غایی :ف اال هردن بافت ا و ایواد دومف ل ا دساابفنی دنايااب با
فر نگ و خصفصیاف اجتما ی ياهنان
دخالت دولت برا تبیل رح تجصااایهی

در چنیش دنا ی با دو سروه از درد دفاجل ساااتیم :سروه اوال دالبان

دنايااب و اصاااح د ابر و ایواد نباد ا و

وا ت ا دساابفنی و دیگر ياااهنان هل بایبتیگر دتجاوف سااتنت

دف ي ساف رفا ی و ختداتی دفرد نیاز ،از

سروه اوال دگاااتاق فروش و دریافت وجل دربف ل خفد ساااتنت ،زیرا

تا یت سرو با اجت ما ی فا قت

دتت با ق س دحهل را ترک هرده انت و دنتظر خریتارنت و سروه دو هل

دسااابش بل ایش بافت ا و تغییر دا یت

دخالف بر م خفردن شرایط دفجفدنت و ی تاً با ر تغییر د ابهل دی

ری

اجتما ی و ایواد دحیطی دناياااب برا

ه ننت ایش سروه شرایط بب ساز را نل دنا يب شرایط اقت صاد خفد دی

بافت های فرسوده فاقد ارزش

ز نتسی سروه ا از اقگاااار هم درآ دت

داننت و نل اضااار بل مبار خفا نت بفد در چنیش دنط ل ا ورود

تاریخی

جاد ل و

دولت بل نفان اجرا هننته هس پرونته بازياز بل دصهحت نیست ،ولی
الز ا يت با تبیل پروژه ایی ،زدینل ا د گارهت بخ

خ صف صی و

ضفر آنبا را بل دیتان باز ياز بافت ایواد هرد ا تاث د ابر ،ایواد
ختداف شااابر دفرد نیاز دنط ل و ا تاث چنت دومف ل دسااابفنی
تف يط شرهت ا دولتی ادبان ضفر بخ

خ صف صی یا بخ گی از

دالبان دنط ل را فرا م خفا ت هرد
دولت بل نفان بم بفدتی دی بایست
ایش دنا

را بل ر يمیت ب گمارد و ن س ت

بل تبیل رح ا

يادانت ی در آنبا اقتا

نمایت رح ا يادانت ی شادس :ا تاث
با فت های فرسههوده جدید
االحداث حاشیه های شهری

در ایش دنا

با اینبل با یک یأف شبر دن سوم روبرو نی ستیم ولی

دنط ل از سرو با قفدی و ایجل ا تگااابیس دی سردد هل در داخس
خفد از انسااوا الز برخفردارنت ادا در رابطل با یبتیگر دمبش اياات
تضاد ا و ت ابس ا زیاد داشتل باشنت دبم ایش ايت هل در ایش سفنل
رانت ا فراوانی برا دگااارهت و ضاافر درد در اجرا

د ابر دنا يب ،ختداف ر يانی بل دنط ل و

از دنا

صااتور ياانت و خفا ت بفد ایش فادس

پروژه ا دفرد نظر دو لت وجفد دارد و از آن وا هل جا بل جایی و

ریک بل تنبایی برا تگاافی ياااهنان بل

سسترانتن آنبا در داخس شبر دفرد تفصیل یچ جاد ل شنا يی قرار نمی

مبار و دگارهت در يادان دادن دنط ل

سیرد لذا ياااادان دادن آن با در مان دنط ل دفرد تفجل ايااات ولی

هجیت دی هنت ،و در ر دودفرد ضرورف

ضااارورف ارهل ختداف شااابر دی تفانت دگاااارهت در اجرا

رح

ایواد نباد الز برا ایواد زدینل د گارهت

يادانت ی را دی سر يازد نبتل دبم در ایش زدینل ایواد نباد د گارهت

وجفد دارد

جف دولتی ا يت و دیگر ت گبیس نباد درددی با ضفر ود گارهت(بل
صفرف انومش) خفد ياهنان دی باشت

مأخذ(:طالب1380 ،ص)7
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در رايتا

ر چل دستحبم تر هردن رابطل يل نصر اصهی(دولت ،نباد ا

مفدی و درد ) در ببساز و نفياز

بافت ا فريفده شبر دی تفان دفارد زیر را در نظر سرفت:
-

درسیر هردن رچل بیگتر ياهنان ایش سفنل بافت ا با پروژه ا و رح ا تفانمنت ياز
ایواد فضا ا پري

و پايخ نباد ا

مفدی با شبرونتان برا اجرایی شتن پروژه ا در اجتما اف دحهی

یأف ا دنصجل شبرونت 1و يیمینار ا ت ادال ا ا اف2در فضا

-

شبس سیر

-

تبیل رح ا ببساز پس از دگفرف ،تأدس و دگاوره و بخصفص پس از برريی ا دقی دالی ،با نظر

ر دحهل و نا یل

ههیل ا ضا دحس
 -مد

3SWOT

دتال را رد  Swotتوزیل و تحهیس و شنايایی نظادنت فادهی ايت هل را رد بایت ببتریش يازسار را با آنبا داشتل
باشت دنط رویبرد دذهفر ایش ايت هل را رد ا ر بخ

بایت قفف ا و فرصت ا يیستم را بل تاهثر ،ض ف ا

و تبتیت ا را بل تاقس بريانت ایش دنط اسر دريت ببار سرفتل شفد نتایج بسیار خفبی برا انتخاب و را ی را رد
ا ر بخ

خفا ت داشت ایش دتال یبی از ابزار ا ايتراتویک تطاب ن اط قفف و ض ف درون يیستمی با فرصت ا و

تبتیتاف برون يیستمی ايت( ریسفن و مباران )1382 ،روش تحهیهی يفاف با شنايایی و تحهیس فادس بیرونی و
درونی آغاز دی سردد ،دنظفر از فادس بیرونی ههیل فادهی ايت هل در خارج از دنط ل قرار دارنت ولی بر آن تا یر دارنت
ایش فادس بل نفان تبتیت ا و فرصت ا دگخص دی شفنت هارایی ،ير ت و ظرفیت تط ی
بیرونی مراه با رقابت با دنا

فادس درونی با دحیط

و شبر ا دیگر ن اط قفف و ض ف شبر را دن بس دی هننت ن اط قفف و ض ف

باتفجل بل فادس دت تد دگخص دی شفنت ،ایش ن اط قفف و ض ف در د ابس تبتیت ا د اودت دی هننت یا بر آنبا غه ل
دی نماینت و از فرصتبا جبت بب فد شرایطی ايتجاده دی شفنت خط دگی ا بل نفان وايطل مس دی هننت و ت اداف
بیش فادس بیرونی و درونی را تحت تا یر قرار دی د نت(ضیاخفاه)1380 ،
روش استفاده از مد SWOTبل فرههی داتریس يفاف بل نمای
فرصت ا و تبتیت ا را نمای

در آدته ايت داتریس يفاف ايتراتویبا چبارسانل و نیز ن اط قفف ،ض ف،

دی د ت ،ايتراتو

ا دارا

نفان ا  SO ،WO ،ST ،WTدی باشنت ایش داتریس

فراینت دربفط بل تتویش يیايتبا و ايتراتویبا تفي ل ايت هل باتفجل بل نفع واهن

و ت ابس و نحفه ت ادس ر ادس

داخهی و خارجی با لحاظ نمفدن جباف ق هی با چبار دنط ل با چبار نفع ايتراتو دتجاوف ،دی تفان داتریس يفاف را
تريیم هرد بنابرایش ایش داتریس بایت بتفانت ن اط قفف و فرصت را جظ ،و ن اط ض ف را ت تیس بل قفف یا ذف و
تبتیت ا را خنثی هنت داتریس ن اط قفف و ض ف ،فرصت ا و تبتیت ا از ابزار ا دبمی در فراینت تتویش را رد
ستنت هل بل ويیهل آن ا ا اف داتریس ا ارزیابی فادس درونی و بیرونی با یبتیگر د ایسل دی شفنت(قادر ،
 )20:1388از د ایسل فرصت ا و ن اط قفف ،را رد ا ( )SOاصس دی شفد بل میش ترتیب از د ایسل ن اط قفف
و تبتیت ا ،را رد ا

قفف -تبتیت( ،)STاز د ایسل ن اط ض ف و فرصت ا ايتراتو

و را رد ا

ض ف-

- citizen report
- work ship

1
2

- strengths, weaknesses, opportunities, threats

321

3

جغرافیا و روابط انسانی ،ببار ،1400دوره 3شماره4

فرصت( )WOو از د ایسل ن اط ض ف و تبتیت ا ،را رد ا ض ف -تبتیت( )WTبل ديت دی آیت(زدانی و مباران،
)1388
استراتژی های : SOایش ايتراتو

ا بل دنظفر تاهثر ايتجاده از قفف ا دفجفد برا بیگتریش ايتجاده از فرصت
ا ،ايتراتو

ا دحیطی را ی دی شفنت بل ارتی دیگرایش ايتراتو

ا خاص رقابتی بفده و از ن اط قفف جبت

ببره بردار دجیت و ببتر از فرصت ا ايتجاده دی شفد
استراتژی های :STایش ايتراتو

ا بل دنظفر تاهثر ايتجاده از قفف ا دفجفد برا بل تاقس ريانتن تبتیت ا

فادس بیرونی را ی دی شفنت بل ارتی دیگران تبتیت ا را با ايتجاده از ايتراتو ن اط قفف بی خطر دی هننت
استراتژی های :WOایش ايتراتو

ا بل دنظفر تاقس نمفدن ض ف ا داخهی برا بیگتریش ايتجاده از فرصت ا

دحیطی را ی دی شفنت بل ارتی دیگر در ایش ايتراتو

ا از فرصت ا ،جبت هم رنگ نمفدن و یا از بیش بردن

ن اط ض ف ايتجاده دی شفد
استراتژی های :WTایش ايتراتو

ا بل دنظفر تاقس نمفدن ض ف ا داخس برا

را ی دی شفنت بل ارف دیگر ایش ايتراتو

ا ،ايتراتو

تاقس نمفدن ا راف تبتیت ا

ا ب اپذیر در دحیط بفده و جبت بل تاقس ريانتن

ن اط ض ف و اجتناب از تبتیت ا ايت

محدوده مورد مطالعه
دنط ل  18شبردار تبران یبی از دنا
از خیابان ا و دحاف خهیج فار

شبر تبران ايت هل در جنفب غربی ایش شبر واقع شتهايت ایش دنط ل

شمالی و جنفبی ،نفروزآباد ،شادآباد ،هف  17شبریفر یا(هف دبرزاد) ،ي یتآباد،

شمسآباد ،تفلیتدارو ،شبرک ولی صر شمالی و جنفبی (شبرک ولی بت ياب ) ،یافت آباد شمالی و جنفبی (تبرانیل)،
ابرا یمآباد ،ارشت آباد ،ترک آباد ،رب آباد ،شبرک قاهم ،شبرک صادقیل ،شبرک صا ب الزدان ،شبرک دسهمیش،
ببتاشت ،شبرک ادا خمینی ،بازار آ ش ،سهتيتل ،شبرک دان
برايا

و هف فردو

تگبیس شتهايت جم یت ایش دنط ل

يرشمار ياال  1390ایران 391٬368 ،نجر ( 115٬151خانفار) شادس  199٬623درد و  191٬745زن دیباشت

شکل( :)2موقعیت محدوده مورد مطالعه
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یافته های حاصل از تحلیلSWOT
ارزیابی محیط درونی(نقاط قوت و ضعف) و بیرونی(فرصت ها و تهدیدها)
برا انوا توزیل و تحهیس  Swotو برا شنايایی و ت ییش ن اط قفّف و ض ف و فرصت ا و

در ایش پوو

تبتیت ا دحتوده دفرد دطال ل ،ابتتا بل همک دطال ل دیتانی از افراد آساه و ياهنان بافت فريفده ایش دنط ل ،ا ا اف
دفرد نیاز جمع آور شت يپس با در نظر سرفتش پايخ ا داده شته و بازدیت دوباره برا هنترال صحت و دقت
پايخ ا از دحس بل مس آدت و ا ا اف تبمیهی از ری دصا ل با ياهنان بل ديت آدت در نبایت بل ت ییش دبم تریش
فادس تأ یرسذار درونی و بیرونی بر هارهرد ا ،بافت و ياخت دحتوده ،اقتا شت بل دنظفر ارزیابی دیزان تا یراف
رهتا از ناصر و فادس تگبیس د نته داتریس ا ن اط قفف و ض ف ،ابتتا بل د ایسل دودویی ناصر داتریس،
وزن و ضریب ا میت اولیل ا برا
بنت باتفجل بل ا میت رهتا

رهتا از ن اط قفف و ض ف شنايایی شته ،ت ییش شته ايت در ردیف رت ل

فادس ت ییش شته ،ادتیاز نمره از 1تا  4تخصیص داده شته ايت از اصس ضرب وزن

اولیل ر ادس بر رت ل آن ،ادتیاز نبایی یا ادتیاز وزنی فادس بل ديت آدته ايت ب ت از ایش در هل بل ارزیابی ،شنايایی
و دگخص هردن آ ار دحیط خارجی(فرصتبا و تبتیت ا) چالگبا و فرصتبا فرارو ببساز و نفياز بافتبا فريفده
ایش دنط ل پرداختل شت و باتفجل بل تا یراف ریک از فادس بل رت ل بنت و وزن د ی آنبا داده شت
جدو ( :)3ماتریس ارزیابی نقاط ضعف و قوت ناشی از عوامل درونی
ضریب

نمره

امتیاز نهایی

عوامل درونی
 -S1وجفد توبیزاف شبر شادس :آب ،برق و

0.07

4

0.28

 -S2ادبان ديتريی آيان بل بازار و يایر ن اط شبر

0.06

4

0.24

 -S3اقل ياهنیش بل نفياز بافت فريفده شبر

0.05

2

0.10

0.06

3

0.18

0.07

3

0.21

0.04

4

0.16

 -S7قیمت دنايب زدیش در بافت

0.04

3

0.12

 -S8همی فاصهل ،بیش وا ت ا دسبفنی در بافت با ستل ا ختداتی و ادار

0.03

4

0.12

 -S9تبیل رح ببساز و نفياز بافت فريفده شبر

0.04

3

0.12

 -S10وجفد اراضی هافی

0.04

3

0.12

 -W1وجفد بزه هار

0.06

1

0.06

 -W2هم فد ختداف و ادباناف

0.05

2

0.10

 -W3آشجتگی يیما و دنظر شبر و نادنايب بفدن قط اف بل دلیس شبس ارسانیک بافت

0.04

4

0.16

 -W4ت ف الیت جبت آسا ی شبرونتان

0.07

3

0.21

 -W5پاییش بفدن يفاد و ت توانس اجتما ی

0.05

4

0.20

 -W6ن فد يیستم ا ایمنی و دتیریت بحران در ا جاء ری در وا ت ا دسبفنی

0.05

3

0.15

 -W7وجفد رفتار ناببنوار در ن اط خاصی از بافت

0.04

2

0.8

0.05

4

0.20

نقات ضعف

نقات قوت

 -S4باال بفدن ا سا
 -S5ن فد هاربر
 -S6افزای

(نرما شده)

ت ه بل دحهل بل دلیس دالبیت دسبش

ا نادنايب در داخس بافت دسبفنی

يرانل دسبفنی و ج ران هم فد ا ناشی از ریزدانگی بافت

 -W8ت ا اع ريانی راجع بل ف الیت ا
 -W9ن فد یا هم فد تسبیاف الز داننت خط هگی خیابان و چراغ دخصفص ابر برا سذر ابران پیاده از رض د ابر
پیرادفن بافت
 -W10پاییش بفدن دنزلت اجتما ی و خفد باختگی اجتما ی و افزای

دحاف ف یر نگیش با ورود دباجران
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مجموع

2.94

1.00

مأخذ :مطالعات میدانی نگارنده
جدو ( :)4ماتریس ارزیابی فرصت ها و تهدیدات ناشی از عوامل بیرونی
ضریب

عوامل بیرونی

(نرما شده)

 -O1نزدیبی بل دراهز خریت شبر

0.05

3

0.07

3

0.21

0.06

3

0.18

0.04

4

0.16

0.05

3

0.15

0.07

3

0.21

0.08

3

0.24

0.06

4

0.24

 -O9ادبان دگارهت دالبیش در يادانت ی بافت فريفده از ری ا طا تسبیاف دالی و ا ت ار

0.06

2

0.12

 -O10پتانسیس ایواد دگارهت درددی بل دلیس جفان بفدن جم یت

0.05

2

0.10

 -T1ت تفجل بل ببساز بافت ا فريفده

0.05

2

0.10

-T2اببا در ضفابط و د رراف شبرياز دربفط بل يادانت ی نما شبر

0.04

3

0.12

 -T3نگرش دنجی يایریش نس ت بل يبفنت در دنط ل

0.04

3

0.12

0.05

4

0.20

0.04

4

0.16

 -T6پاییش بفدن دیزان يردایل سذار

0.03

3

0.09

 -T7ت تفزیع ادالنل روف ،قترف ،ختداف و درآدت

0.06

3

0.18

 -T8ت تفجل بل دگارهت درد

0.04

3

0.012

 -T9ر ایت نبردن نباف ایمنی و ايتجاده از دصالح بی دوا و هم دوا در اغهب ابینل دحهل

0.03

3

0.09

0.07

2

0.14

 -O3ایجا ن

يبفنتگا ی در ا راف
دگارهتی با نباد ا غیر دولتی در دتیریت و برنادل ریز شبر

 -O4واقع شتن در جنفب شبر تبران و اشیل ا بفدن
 -O5تاش جبت ها

تجاوف ا ناشی از داک ا قفدی جنسی

 -O6ایواد نباد ا ختداتی فرا دنط ل ا
 -O7تفجل بل فضا ا فر نگی ،نر  ،ورزشی و فراغتی در بافت ا فريفده و اراهل دحتودیت
زدانی در رفع دگباف آن ا در قانفن برنادل پنوم تفي ل هگفر
 -O8ادبان اشتغاال در دنا

 -T4ت آسا ی نس ت بل

نقات تهدید

نهایی
0.15

 -O2وجفد دنا

نقات فرصت

نمره

امتیاز

 -T5ت

 -T10ت

ا راف

فق شبرونت

مایت ا فنی و دالی از ياخت و ياز ا

مایت ا فنی و دالی از ياخت و ياز ا

1.00

مجموع

2.77

مأخذ :مطالعات میدانی نگارنده

تجزیه و تحلیل اطالعات و تدوین استراتژی ها(ارائه راهبردها)
در ادادل ایش در هل پس از شنايایی ن اط قفف ،ض ف ،فرصتبا و تبتیت ا دطرح شته و ارزش د ی و اولفیت
بنت

ریک فادس درونی و بیرونی در زدینل بافت فريفده دنط ل 18تبران ،داتریس را رد ا پایتار برايا

ا تاف

ت ریف شته ايتخراج شت داتریس يفاف با د ایسل ن اط قفف ،ض ف ،تبتیت ا و فرصتبا چبار نفع را رد اراهل دی
324
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هنت هل ارتنت از ،را رد ا  WT4 ،WO3 ،ST2 ،SO1ايتخراج را رد ا دمبش از ری داتریسی هل از ت ابس و
ت ادس فادس درونی و بیرونی شبس دی یابت صفرف دی سیرد و در نبایت را رد ا د طفف بل ن اط قفف بایت بل
سفنل ا

تتویش دی شفد هل بتفان از پتانسیس

ا

دحیطی آن بل نحف دطهفب ايتجاده

نمفد( )Nikolaou&Evangelinos,2010p:229هل را ر ا اصهی اراهل و پیگنباد شت:
ارائه راهبردها و راهکارهای بهسازی و نوسازی شهری در بافت فرسوده منطقه 18تهران با استفاده از مد تحلیل
راهبردی SWOT
مان فر هل در ی درا س دختهف پوو

تگریح شت ،ببساز و نفياز بافت ا فريفده شبر اب اد دختهجی

دارد ،بنابرایش را رد ا و را بار ا انوا آن نیز بایت در اب اد دختهف دطرح شفد ،بر ایش ايا

با ببرهسیر از نتایج

دتال تحهیهی  ،SWOTرا رد ا و را بار ا ببساز و نفياز بافت ا فريفده شبر در ایش دنط ل بل چبار را رد
تباجمی ،تنفّع ،بازنگر و تتاف ی ت سیم دیشفد:
 -1راهبردهای تهاجمی /رقابتی ()SO
در ایش را رد ا هل بر ن اط قفف درونی و فرصت ا بیرونی ايتفار دیباشت ،دفارد زیر برا ببساز و نفياز بافت
فريفده شبر در ایش دنط ل پیگنباد دیشفد:
 تبیل رح نفياز و ببساز برا بافت فريفده شبر ،بل ویوه آنبل اقل خفد ياهنیش بل دگارهت اجتما ی در تبیلو اجرا ایش رح ا بل دفف یت رچل بیگتر رح ا و پروژه ا همک فراوانی خفا ت هرد
 -وجفد توبیزاف شبر شادس :آب ،برق ،ساز و

و واقع شتن در ایش دنط ل ،زدینل را برا ایواد تسبیاف و ادباناف

دفرد نیاز ياهنیش در يطح اوال و ایواد دراهز و نباد ایی هل ش اع ختداتی آن ا فرادنط ل ا ايت در يطح ب ت فرا م
دیيازد
 وجفد فضا اپارهینگ و

باز ا راف بافت فريفده ،پتانسیهی برا

ایواد فضا ا

ي ز ،دراهز فر نگی ،ورزشی -تجریحی،

در بافت ايت هل با هم فد شتیت ایش ادباناف روبرو ايت هل بالط ع بل ببساز و نفياز بافت فريفده

نیز همک شایانی خفا ت نمفد
 جم یت نس تاً جفان بافت دی تفانت پگتفانل ا قف برا ببساز و نفياز آن باشت ،بل ویوه آنبل جم یت جفانزدینل ا برا فر نگ ياز ببتر و همک بل فرآینت تفي ل شبر در ایش بافت دیباشت؛ مچنیش بایت شرایطی ایواد
سردد هل ادبان اشتغاال افراد بیبار هل ال تل اهثر آنان از قگر جفان دیباشنت ،در دنا

ببره جستش از ن اف قفف ،برا ايتجاده از فرصتبا

ا راف فرا م سردد

opportunities

1-Strengths

ببره جستش از فرصتبا ،برا از بیش بردن ن اط ض ف

Weakness opportunities

2-

ا تراز از تبتیت ا برا ايتجاده از ن اف قفف

Strengths threats

3-

ن اط ض ف برا پر یز از تبتیت ا

Weakness strengths

4-

ها
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 -2راهبردهای تنوع ()ST
ایش را رد ا بر ن اط قفف درونی و تبتیت ا بیرونی دتمرهز دیباشت و در ایش را رد ا ي ی در تنفع بخگی در
ختداف و ادباناف برا جذب دحرّهان تفي ل و جظ ياهنان دفجفد صفرف دیسیرد؛ بنابرایش دفارد زیر را برا
ببساز و نفياز ببتر ایش بافت از شبر دیتفان پیگنباد هرد:
 تنفع بخگی بل ادباناف و ختداف دفجفد بل دنظفر جهب رضایت ياهنان و جذب اقگار درفّل بل بافت و از بیش بردننگرش دنجی دیگران نس ت بل يبفنت در ایش دنط ل از شبر
 تفجل ویوه بل دگارهت اقگار سفناسفن و هسب نظراف دتنفّع جبت ببساز و نفياز بافت فريفده شبر در نظر سرفتش تخجیف ا دالیاتی و فارض ،با تف جذب درد بل ر ایت و مس بل قانفن در فرآینت ياخت وياز ا در بافت فريفده
 -ایواد يازوهار ا

مایتی سفناسفن و فرا م نمفدن زدینل ا دختهف يردایل سذار برا جذب يردایل سذاران بل

بافت با تفجل بل ايت تاد بافت جبت بازسگت يردایل
 تأيیس نباد دسئفال بافت ا فريفده شبر بل صفرف دست س ن طل قفّتی ايت هل دیتفانت بل ببساز و نفيازبافت ا فريفده همک فراوانی نمایت
 -3راهبردهای بازنگری ()WO
در را رد ا بازنگر ضمش اینبل بر ن اط ض ف درونی تأهیت دیشفد ،ي ی بر ببره سیر از فرصت ا بیرونی
در جبت رفع ن اط ض ف و دانع در فرآینت ببساز و نفياز بافت فريفده دیباشت؛ در واقع در ایش را رد ا ي ی
در بازنگر در ف الیت ا ق هی ايت با تفجل بل ایش دطالب دیتفان دفارد زیر را پیگنباد هرد:
 واقع شتن بافت فريفده در جنفب شبر تبران از جمهل ادتیازاتی ايت هل در صفرف برنادل ریز صحیح جبتايتجاده از ایش شرایط ،فرآین ت ببساز و نفياز بافت فريفده شبر در شبر را تا تود زیاد تسبیس خفا ت هرد؛
چرا هل ایش فرصت دی تفانت در زدینل ا دختهف هال ت  ،نباد  ،اقتصاد و اجتما ی دحرّک تفي ل بافت فريفده
باشت
 با تفجل با دفق یت دنايب بافت نس ت بل دراهز خریت شبر و وجفد هانفن ا دختهف هفچک و بزرگ جم یتی درا راف آن هل اغهب آن ا خفد نیز تفي ل نیافتل دیباشنت ،بنابرایش ببساز و نفياز بافت فريفده ،تفي ل ادباناف
مس و ن س و ایواد ختداف سفناسفن در آن و بل ویوه ختداف فرا دنط ل ا  ،اوه بر اینبل دفج اف رفاه ياهنیش ایش
بافت را فرا م دیهنت ،دیتفانت زدینل ديتريی آيانتر دنا
ایواد اشتغاال در رايتا رفع نیاز ا دنا

مجفار بل بافت و بال بس را فرا م نمایت و دفج اف

دذهفر را فرا م نمفده و ادهی برا افزای

بل بافت باشت هل ال تل ایش شرایط(تفي ل اقتصاد ) بل دن اال خفد ها

درآدت ياهنیش و ورود يردایل

بزه هار و تفي ل اجتما ی -فر نگی را نیز بل

دن اال خفا ت داشت
 -تاش جبت ها

تجاوف ا ناشی از داک ا قفدی -جنسی ادهی ايت هل دیتفانت دگباف ناشی از ت

توانس اجتما ی در بافت فريفده شبر را از بیش ب رد و ایواد و سسترش تالت اجتما ی را دح
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 -ادبان ايتجاده از دراهز ختداتی دفجفد در دنا

مجفار از جمهل نباف دث تی ايت هل بل رفع نیاز ا ياهنان تا

زدانی هل ایش ادباناف بل فراخفر نیاز ا در بافت ایواد شفنت ،همک دیهنت
 -4راهبردهای تدافعی ()WT
ایش را رد ا بل تأهیت بر ريیتسی بل ن اط ض ف درونی برا ها

آيیب پذیر در برابر تبتیت ا دیپردازد:

 ت نظارف بر ياخت و ياز ا دسئهل ایست هل بل سسترش بیگتر ايبان غیرريمی همک دیهنت ،چرا هل در ایششرایط ،افراد با همتریش زینل دیتفاننت صا ب دسبش شفنت؛ بنابرایش بایت با قانفنمنت نمفدن ياختمان ياز و نظارف
بر آن ،از وف سسترده دباجران بل بافت فريفده جهفسیر هرد
 -ف الیت در رايتا افزای

آسا ی شبرونتان از وظایف و

فق شبرونت و ا اع ريانی از ف الیت ا انوا سرفتل

و در ديت اقتا از يف يازدان ا دسئفال بل مراه مایت ویوه از تگبس ا اجتما ی از جمهل دبمتریش را بار ایی
ستنت هل رصل را برا دگارهت سسترده شبرونتان در اقتاداف ببساز و نفياز فرا م دینماینت

نتیجه گیری
ش بردارا فضایی پیچیته و دتغیر ايت و بنا بل ت اریف دفجفد در هم دتیریت بایت شبر را بل دثابل یک يازدان
بسیار پیچیته و بزرگ انتازه پذیرفت از ایش رو دی تفان نظریل ا دتیریت را در دتیریت شبر نیز ت میم داد لذا
مانطفر هل دتیریت دگارهت سرا برا دحیط ا يازدانی پیگنباد دی شفد در دتیریت پروژه ا و رح ا شبر
نیز قابس ايتجاده خفا ت بفد از جمهل ایش رح ا دی تفان بل رح ا نفياز شبر اشاره نمفد هل ایته نفياز
دحهل دحفر با نایت بل چنیش دیتسا ی قابس ت میم ايت ر یافت و نگا ی هل ببتر دی تفانت در جبت نیس بل نفياز
بافتبا فريفده و بل فر ههی در تادیش انفاع نیاز ا پیچیته شبر ا ادروز دف ر و هارا باشت ،برنادل ریز

و

دتیریت شبر درد ياالر ايت ایش دفضفع ادروزه در يراير جبان الگف دفرد پذیرش در تما زدینل ا اجتما ی،
يیايی ،فر نگی و اقتصاد ايت و با چنیش رویبرد دتیریت بل اقتضا نیاز ا بفدی ،دحهی و نیز فر نگ و اداف
ویوه ر دبان شبر و مچنیش با تفچل بل تغییراف داهمی شبر ا ادروز و شبرونتان آن ديت بل اقتا دی زنت
پایل ا اصهی ایش اقتا دگارهت درددی ،تالت اجتما ی و تفي ل مل جان ل (پایتار) ايت د فلل فريفدسی بافت
ا شبر  ،در اهثر شبر ا بزرگ هگفردان نیز دطرح بفده و ر هتا از شبر ا دارا بافت ایی ستنت هل بل
درجاف دختهف دچار فريفدسی هال ت  ،مهبرد و ترافیبی و زیست دحیطی دی باشت ال تل فادس و فاد ی هل در
دوران ا سذشتل دفجب فريفدسی شبر ا دی شتنت با آنچل ادروزه شبر ا را دتأ ر دی يازد دتجاوف بفده ،در دوران
ا سذشتل شبر ا بیگتر بل دلیس انگیزه ا يیايی ،اقتصاد  ،بل وجفد دی آدتنت و با تض یف یبی از ایش فادس نیز
بل یک بار ،از رون دی افتادنت ادا در صر اضر نظا شبر ا تحت تأ یر فادس دیگر چفن رشت و تفي ل شبر ا،
افزای

جم یت ،دتمرهز شتن هارخانواف صن تی و ایواد دراهز توار دترن و دتزلزال سردیته و هارهرد خفد را از

ديت داده و فريفده دی سردنت و برا د اصرياز و ريیتن بل رشت و تفي ل جتیت میگل در تاش ستنت ولی در
ایش دیان برخی بخ

ا شبر د مفالً د اودت هرده و اغهب بل صفرف یبپارچل فیت و ظمت خفد را بل نفان

بافت ا تاریخی و فر نگی جظ نمفده و د فلل بافت فريفده نمایان دی شفد هل ایش پتیته دومف ل ا از دگباف
327

4 شماره3 دوره،1400 ببار،جغرافیا و روابط انسانی

از ایش

 اقتصاد و زیست دحیطی ايت هل در اال اضر با د یايی ويیع تر از آنچل هل پی،در م تنیته اجتما ی

بفده در اال رشت و سسترش دی باشت در انتبا دی تفان چنیش نتیول سرفت هل تحفالف شبرنگینی در د ل ا اخیر
 يادانت ی و رفع د ضاف، مراه بفده ايت را بار ا دتنايب برا ببساز

با تغییراف مته در بافت ا شبر

 وي ت و شتف آن دتجاوف ايت از ایش رو بایستی برا اراهل را بار ا دنايب،بافت ا فريفده بستل بل نفع دسئهل
 وي ت و شتف آن پرداختل و اوه بر آن زدینل ا اولیل و هس شبس سیر بافت،بل برريی دسئهل و شنايایی اب اد
ا دواور را دفرد تتقی قرار داد شرایط و ویوسی ا

ا فريفده و نحفه ارت اط هال ت و اجتما ی آن با بخ

 ریک دی تفاننت در انتخاب را رد ا دفاجل با بافت ا، يیايت ا هان دفجفد و ادباناف خاص،ههی شبر
18بل برريی فادس بیرونی و درونی برا ببساز بافت ا فريفده دنط ل

فريفده دف ر واقع شفد در ایش پوو

شبر تبران پرداختل شت و دی تفان سجت رشت نادنسوم و در م تنیته ا داشتل ايت و دگبس بافت فريفده ایش دنط ل
اصس از ایش پوو

ا

 لذا دی تفان با اجرا ايتراتو، اقتصاد و فر نگی باز دی سردد،بیگتر بل دساهس اجتما ی
 ببساز و نفياز ایش دنط ل را فرا م ياخت،و دگارهتی هردن آنبا زدینل تفي ل
منابع

،  يازدان مران و ببساز شبر،جت شبر
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