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از محالت  یابر مجموعهدار مشتملو مسئله یخیبافت تار یدارا یشهر یهاۀفرسوده در پهن یهابافت چکیده:

 لیمساله به دل نیجهان مطرح شده است. ا یدر اغلب کشورها یدر برابر توسعه شهر یچندبعد یعنوان چالشبه ،یمیقد

گذاران استیس یخود را از سو تیجواز اولو رانیا یو فرسوده در بافت و بدنه شهرها یمیو قد یخیتار یهابافت یگستردگ

 قرار گرفته است. یشهر یهامطالعات و پژوهش تیکسب کرده و در اولو یو تخصص یو مجامع علم یشهر رانیو مد

گوناگون و  یهاچالش ،باشد یاتمام اقدامات توسعه ازمندیفرسوده ن یهاکه بافت یدر موارد .نشان داده است تجربه

ت شناخ یپژوهش شهر المرد را در راستا نی. اشودیمطرح م ییو اجرا یتیری، مدیو اقتصاد یدر عرصه اجتماع یادهیچیپ

 یسرپرستان خانوارها یقرار داده است. جامعه آمار یبررس وردم یشهر یهامحله ،یاتوسعه محله یهاموانع و چالش

از  یریگبا بهره ازیها و اطالعات موردنشده است. داده نییتع یتصادف یریگروش نمونه قیشهرستان المرد از طر یشهر

ها با هاز ساکنان محله کسب شده است. داد یپرسشگر زیشهر و منابع موجود و ن نیطرح  خاص ا زیطرح فرادست و ن

( ضعف و یرونیب طی)مح دهایها و تهدتوان swotمدل  لهیوسهقرار گرفت و سپس ب یمورد بررس spssافزار استفاده از نرم

 است. دهیگرد لیو تحل هیتجز یبیترک دگاهیشده و در چارچوب د نیی( محله تعیدرون طیها )محقوت

 ، شهر المردتوسعه شهری ،مدیریت شهری ساماندهی، بافت فرسوده، واژگان کلیدی: 

 
 mmoghali@yahoo.com مسئول مکاتبات:*

 

 مقدمه -1

 ،یریگکه در زمان شکل یکهن شهر ینواح

خود  ساکنان یازهایپاسخگو به سلسله مراتب ن ییفضا

 یازهایدر ن رییو تغ یتحوالت فن شناخت یدر پاند، بوده

 یاکنون فاقد عملکرد قو یو اقتصاد یاجتماع ،یستیز

محل و کانون ثروت و قدرت  یزمان ینواح نیهستند. ا

)در اکثر شهرها( از  ینونک طیدر شرا یشهرها بودند، ول

 یو خدمات شهر هارساختیاز ز یبرخوردار ثیح

و  ین هستند. نوسازنابساما یکالبد ثیو از ح فیضع

 یدهد بلکه امریرخ نم شهیهم یبار برا کی یبهساز

 یستمیبه س ستیبایم تیاست مداوم که در نها

لکه ب ستین عیو سر یامر آن نیشود. ا لیخودجوش تبد

 یبه طراح ازیاست که ن دهیچیحساس و پ یندیفرآ

مدت و بلند مدت  انیهدفمند کوتاه مدت، م یهابرنامه

 یایو اح یبه سامانده یابیدست یدارد و برا

و کل  یمیبافت قد قیبه شناخت دق ز،یآمتیموفق

 دیاب نیاست، همچن ازین یاشهر و نظام منطقه ستمیس

و مسائل و  یو کالبد یاجتماع ،یبه ابعاد اقتصاد

و  یاری)ز شهرها توجه نمود یمیبافت قد مشکالت

کار  یبا رو زدهمیاز آغاز قرن س (.4:31:5همکاران،

 جیبه تدر تیامن یه.ش( و برقرار3911) آمدن رضاخان

دخالت  نیو اول ختیشهرها فرو ر یهاحصار و دروازه
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بافت کهن آغاز  یکالبد-ییدر سازمان فضا یینوگرا

از  یکی یشهر وده(. بافت فرس1:31:8:،ی)ابلق دیگرد

باشد که هر یجهان م یشهرها هیموارد مطرح در کل

 زمندایخود ن یعیو طب یانسان طیکدام متناسب با شرا

بافت  ییشناسا یارهایباشد. معیمداخله و اصالح م

نامقاوم(،  یاسازه ستمی)س یداریناپا یفرسوده شهر

 یزدانگینامناسب( و ر یهایدسترس)عدم یرینفوذناپذ

 باشدیم (دهیچیو در هم پ رده)بافت فش

شهر المرد همچون  یخی(. بافت تار9:31:9،ی)جهانشاه

 راتییو جهان دستخوش تغ رانیا یشهرها ریسا

 یهاوهیها و ششده و تداخل سبک یگسترش شهر

در چهره آن و  یاریبس یدر آن باعث ناهماهنگ یمعمار

شده است. شهر المرد  یبافت شهر نیفرسوده شدن ا

 تینفر جمع 911:2هکتار مساحت و 548:1یدارا

ر هکتار از آن را بافت فرسوده شه325باشد که حدودیم

 39124بافت فرسوده برابر با  تیدهد. جمعیم لیتشک

باشد. نسبت مساحت بافت فرسوده به سطح کل ینفر م

بافت فرسوده شهر  یهاباشد. محدودهیم 2025محدوده

شرق و غرب  رالمرد، دو هسته عمده بافت شهر المرد د

بافت فرسوده شهر به  یهامحدوده نیباشند و ایم

کامالً مجزا و منفصل از هم در سطح  ییهاصورت بخش

 یو بهساز یو نوساز ایاح شهر المرد پراکنده شده اند.

 یو مشارکت مردم یهمکار ازمندیبافت فرسوده المرد، ن

بافت فرسوده منافع  یایکه در اح یاست و تا زمان

 عیرس یایتوان به احیساکنان در نظر گرفته نشود؛ نم

 تیوه بر منافع و رضاداشت. عال دیفرسوده ام یهابافت

شهر با توجه  یو معمار یاصول شهرساز دیساکنان، با

ا و ب ردیهمان منطقه صورت گ ژهیو یسنجتیبه قابل

آن اقدام  یهابافت یایهمه جانبه نسبت به اح یدید

فرسوده  هاینه بافتیدر زم یاریبس هایپژوهش شود.

آنها  ترشیانجام گرفته و در ب ،یو مل المللینیدر سطح ب

 در .اندپرداخته یو عمران یکالبد ،ییمحتوا هایبه بحث

که به آن کمتر  یمسائل نیتراز مهم یکی نه،یزم نای

 یو مشارکت ییایتوجه شده است، مباحث جغراف

د باشیکوچک م یفرسوده در شهرها یهابافت نیساکن

  دهیطور اخص به آن  اشاره  گردهپژوهش ب نیدر ا که

و روش    یآمار یهاروش قیمهم  از طر نیاست. ا

 دیبه  نقاط  قوت و ضعف و تهد SWOTلیو  تحل  هیتجز

شود. یکی از مسائل مهم و قابل یو فرصت آن پرداخته م

های فرسوده های مداخله در بافتتوجهی که در روش

های مداخله انتخاب روش ،شودشهری نادیده گرفته می

است. چرا که  بدون در نظر گرفتن اندازه شهر

های مختلفی که در شهرها از نظر اندازه وجود شاخص

ها تنوع بافت یدارد با یکدیگر متفاوت هستند و حت

کند. به ای است که انواع مداخالت را طلب میگونهبه

 زنکته و سؤال اشاره کرد که ا نیبه ا دیمنظور با نیهم

مختلف مداخله در بافت فرسوده شهر  یهاروش انیم

همراه  یو بهساز ینوساز یمداخله یهاروش ایرد آالم

 ییایجغراف تیتواند با اندازه و موقعیبا مشارکت مردم م

 ایشهر المرد تطابق داشته باشد  یو اجتماع یو انسان

 تیبا توجه به موارد ذکر شده شهر المرد که با عنا ر؟یخ

ود شیشهر کوچک شناخته م کی ،یشهر یبندبه طبقه

باشد، یم زین یابافت فرسوده قابل مالحظه یو دارا

مداخله  یهااز نظر روش یمشکل اساس کی یدارا

احساس  نهیزم نیدر ا یباشد که انجام پژوهشیم

 ییحاضر به دنبال شناسا قیگردد. پژوهشگر در تحقیم

 نیفرسوده شهر المرد و نشان دادن ا یهاانواع بافت

 انیر المرد از مباشد که در بافت فرسوده شهیموضوع م

 ،یتوانمندساز ،ینوساز ،یمختلف بهساز یهاروش

 تر است؟مناسب کیکدام غیره،  و یسازباززنده

 و ضرورت انجام پژوهش  تیاهم -1-1

به  رانیشاهان ا یاواسط دوران قاجار، با سفرها از

دم . عدیدستخوش تفکرات غرب گرد رانیاروپا )فرنگ(، ا

تحول، تناقضات و  نیا رفتنیپذ یالزم برا نهیوجود زم

دوران  نیرا به دنبال داشته است. در ا ییتضادها

و با عوض  دیگرد یدچار دگرگون یسکونت یواحدها

خود را به واحد  یجا کونتخانه و س یزندگ وهیشدن ش

ما اتفاق  یو اسکان داد. در واقع آنچه در شهرها یمسکون
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(. 31:31:5ان،یوانی)د بود میترم یبه جا ضیافتاد تعو

 و یاجتماع ،یارزش اقتصاد یبافت فرسوده شهرها، دارا

در بافت  تیارزش و اهم نیاست. ا ییباال یفرهنگ

 میاست. بافت قد ریانکارناپذ یفرسوده شهر المرد ضرورت

 یباشد و در زمانیشهر م هیشهر المرد که خاستگاه اول

ه امروزه ب یمکان سکونت در شهر بوده، ول نیترمناسب

 ،یفرهنگ ،یمعضالت و مشکالت مختلف اجتماع لیدل

جاذبه خود را از دست داده و محل  ،یو کالبد یاقتصاد

و منزلت  گاهیمختلف جامعه با پا یهااستقرار گروه

 یو نوساز یاست. مبحث بهساز دهیگرد نییپا یاجتماع

که در  یتواند خطرات و مشکالتیکوچک م یدر شهرها

 غیره، و یشهر یهارساختیزلزله، عبور و مرور، ز نهیزم

که  یمهم یاز موارد یکیمطرح است را برطرف کند. 

در ارتباط با  شرفتهیپ یکشورها شتریامروزه در ب

مورد توجه قرار  هفرسود یهامداخله در بافت یهاروش

از جمله کشور ما به  یجهان سوم یدارد و در کشورها

مداخله و اندازه  یهاارتباط روش ،گرددیآن توجه نم

 نیا ،دهدیکه رخ م یمورد اشتباه نیشهرها است. در ا

ها را به تمام شهرها بدون در روش نیا یاست که تمام

 .دهندیم میتعم گریکدینظر گرفتن اندازه آنها به 

مداخله متناسب با  یهااز روش یریگبهره نیمچنه

 تیاز اهم آنها ییایجغراف طیکوچک و شرا یشهرها

پژوهش با توجه به  نیبرخوردار است که در ا ییباال

موضوع پرداخته  نیبه ا لیموارد گفته شده به تفص

 خواهد شد.

 اهداف پژوهش -2-1

مشارکت  ینحوه یبررس :یهدف کل 

کوچک  یشهروندان باالخص در شهرها

 یو نوساز یدر ارتباط با بهساز

 .یفرسوده شهر یهابافت

به  لیتما زانیم یبررس :یاهداف جزئ 

 بافت فرسوده المرد. نیمشارکت ساکن
بافت فرسوده  یسامانده یبرا ییراهکارها ارائه

و  ینوع روش مداخله در بهساز انتخاب شهرالمرد.

 فرسوده شهر المرد. یهاانواع بافت ینوساز

 

 سؤاالت پژوهش -3-1

 ایپاسخگویی به سؤال  یحاضر در پ پژوهش

 سؤاالت زیر  خواهد بود:

اندازه شهر چه اثری بر انتخاب شیوه و روش  

 مداخله در بافت فرسوده شهر المرد دارد؟

  یهاوهیو ارتقاء ش یمشارکت مردم  نیب ایآ 

( در بافت  یو نوساز یمداخله )بهساز

وجود  یفرسوده شهر المرد رابطه معنادار

 دارد؟

فرسوده سهم  یهابافت یو بهساز ینوساز ایآ 

ها بافت نیدر ا تیجمع یرا در ماندگار ییباال

 دارد؟

 پژوهش اتیفرض -4-1

و   یمشارکت مردم  نیرسد بیبه نظر م 

 (یو نوساز ی)بهساز مداخله  یهاوهیارتقاء ش

در بافت  فرسوده شهر المرد رابطه معنادار 

 وجود دارد.

 یهابافت یو بهساز یرسد نوسازیبه نظر م 

 تیجمع یرا در ماندگار ییفرسوده سهم باال

 ها دارد.بافت نیدر ا

 قیتحق نهیشیپ -5-1

 رانیا یاسالم یبرنامه دوم توسعه جمهور در

 یبه صورت قانون یمیقد هایبافت مساله( :2 – 3125)

و مدون و مکتوب مورد توجه مسئوالن قرار گرفت. در 

در  یدار شهرمساله یهابافت یبرنامه سامانده نیا

 نیمورد توجه قرار گرفت و در ا یبخش عمران شهر

 ینوساز یهاطرح یاجراو  هیته "با عنوان  یبرنامه، فصل

 "یدار شهرچهار هزار هکتار بافت مساله یبرا یو بهساز

در وزارت  یدیجد التیو تشک افتیبه خود اختصاص 

 یهاشرکت "با عنوان یمسکن و شهرساز

 ایاح یها برادر مراکز استان یبا شعبات "سازانمسکن

: :312 ،ی)هاشم دیگرد جادیا یشهر میقد یهابافت
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 قاتیدر تحق 3123در سال  یمنصور فالمک محمد (.4

 یهابافت یو سامانده ایمهم اح یهااز راه یکیخود 

فرسوده را در روند توسعه متوازن شهرها، انطباق 

 یهاها، گرمابهها، بازارها، مدرسهخانه یکاربردها

 دنیشیداند. البته چگونه اندیم یوزامر طیبا شرا یمیقد

 یشهر یمیقد یهااز بافت زیچدگرگون کردن چه  یبرا

 ،ی)فالمک است یآن مساله اصل یطرح و اجرا یو چگونگ

3123 :333.) 

در کتاب خود تحت  3128پوراحمد در سال  احمد

بازار کرمان در رابطه با  یو کارکردها ایعنوان جغراف

و  یمیقد یهامحله ژهیوهشهرها ب یخیبخش تار

فرسوده و عناصر وابسته به آن در گذشته و  یهابافت

قلب  ایو اح یسامانده یهاراه یحال پرداخته است. و

 مورد ییکارکردگرا برا با توجه به مکت میبافت قد

ارائه برنامه و  تیقرار داده است. در نها یابیارز

طور هب میقد یهادر بافت تیجذب جمع یهااستیس

 یکارکردها جادیدر کارکردها و ا رییو تغ وستهیپ

نگه  ایرا زنده و پو یمیقد یهامتناسب با روز، بافت

 (.319: 3128)پوراحمد،  داشت

ارشد خود را ینامه کارشناسانی( پا31:2) یمیسل

 دیبافت فرسوده محله س یبرنامه سامانده نیبه تدو

 نیپژوهش به ا نای در. است پرداخته ارسباران –خندان 

در  یزندگ طیمح تیفیمساله اشاره دارد که ارتقا ک

 نی. استیمردم ممکن ن یشهرها بدون حضور فعال و قو

توسط تمام افراد و  ژهیوبه یشهر یحضور در فضاها

شهروندان در تمام ساعات شبانه روز مستلزم  یهاگروه

 (.391: 31:2 ،یمی)سل افراد است تیاحساس امن

 با عنوان یا( در مقاله31:4) پوریحاج

 جادیکارآمد در ا افترهی مبنا–محله یزیربرنامه"

 انیبه ب" بر بافت فرسوده دیبا تاک داریپا یشهر تیریمد

 اریبس یزیربرنامه دیجد یپردازد که الگویموضوع م نیا

ت اس یمردم و اجتماعات محل یبر نقش مشارکتیمبتن

 کردیبودن، رو یچون مشارکت ییهاو با توجه به مشخصه

 شتیکنترل مردم بر مع شیافزا ،یزیربه برنامه یندیفرآ

که ارتباط  ییهاها و برنامهروزمره و ارائه طرح یو زندگ

ماعات اجت یمحل طیو شرا ازهایبا ن یشتریب یو وابستگ

 تیریو مد یزیرمطلوب در برنامه ییدارد به عنوان الگو

: 31:4پور، ی)حاج ردیتواند مدنظر قرار گیم یشهر

:2.) 

 مورد مطالعه محدوده -2

کیلومترمربع  1119المرد با مساحت  شهرستان

 نتریکیلومتری از مرکز استان در جنوبی 522درفاصله 

 و هرمزگان استان دو با همجوار و فارس استان نقطه

شهرستان از شمال با  نیع شده است. اواق بوشهر

شهرستان الرستان و خنج، از جنوب و شرق با استان 

مهر و استان  نهرمزگان، از جنوب غرب با شهرستا

همکاران، سردری و  ساالری) باشدبوشهر همسایه می

3111.) 

المرد  در جنوب استان فارس و در  یدشت  شهر

درجه 92و  یطول شرق قهیدق 32درجه و  41حد فاصل 

شهر  نیاست ا دهیواقع گرد یعرض شمال قهیدق 11و 

قرار گرفته که از سمت  شمال  یدوره مانند یدر اراض

و از جنوب توسط ارتفاعات  یتوسط ارتفاعات وراو

 موجبتابناک )سادول( احاطه شده است. که 

 یبنددر ساختار شبکه یو شطرنج یخط یرگیشکل

 (.31:1و همکاران،  یسردر یاست )ساالر دهیشهر گرد

 3144تا  3154های المرد در فاصله سال جمعیت

 یآرام را طی کرده است. در این فاصله زمان یرشد

درصد،  3/:3با نرخ رشد  یجمعیت محدوده مورد بررس

است. در ده  افتهی شینفر افزا 8223نفر به  4183از 

، این روند شتاب بیشتری گرفته و 3184تا  3144ساله 

نفر در سال  32253 به درصد 1/5:جمعیت با نرخ رشد 

در نتیجه 3124افزایش یافته است. در سال  3184

درصد در  88/1کاهش نرخ رشد جمعیت شهر المرد به 

 34112جمعیت آن به  3184-24فاصله ده ساله 

های است. نرخ رشد جمعت شهر در فاصله سال دهیرس

درصد رسیده و  23/1با افزایش اندک به  4-3124:

نفر بوده است.  99348، 31:4جمعیت شهر در سال 
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 132:9برابر با  3114شهرستان المرد در سال  تیجمع

 باشدینفر م  911:2شهر المرد برابر با  تینفر و جمع

(. بررسی تغییرات 31:1و همکاران،  یسردر ی)ساالر

جمعیتی شهر المرد و مقایسه آن با سطوح فرادست 

این شهر، همواره نسبت  نشان می دهد که نرخ رشد در

به نقاط شهری کشور و استان و نیز شهرستان المرد 

 بیشتر بوده است. 

 

 
شهرستان المرد در استان  تیموقع .1شکل 

 )منبع: نگارندگان( فارس

 

 
 12شهر المرد به طول ییهوا .2شکل

)منبع:  (لومتریک 5/2*12)طول شهر  لومتریک

 نگارندگان(

 

در وضع  المردبندی شهر ناحیه .3شکل

 )منبع: نگارندگان( موجود

 
شهر  محله( 33بندی )ناحیه و محله. 4شکل

 )منبع: نگارندگان( در وضع موجودالمرد 

 

 مبانی نظری -3

ها نظرات دگاهیشود دیم یسع نجایدر ا

محله  یهایژگیو و یدر خصوص سامانده شمندانیاند

نظرات  نیا یبندمطلوب ارائه شود. بالطبع جمع

خواهند  شنهاداتیو ارائه پ یزیرجهت برنامه یچارچوب

 بود.

 یهابافت یکل یهایژگیو و تیاهم -1-3

 شهرها یخیتار یمیقد

 راثیاز فرهنگ و تمدن گذشتگان با نام م آنچه

 یفرهنگ یاز زندگ یاست، بخش دهیبه ما رس یفرهنگ

قطعا در کهنه بودن  راث،یم نیو ارزش ا لتیماست. فض

بلکه به اعتبار ارزش  ست،یبودن آن ن زیو اسرارآم

 مورد توجه است. شیامروز

بلکه  م،یبرگرد شیسوهکه ب ستیآن ن یبرا گذشته

از آن در حال  ینیع یاست که آثار یاشده یط ریمس

حال  تیتواند در هدایماست که م یرو شیحاضر پ

 یمیمفاه ندهیسودمند باشد. گذشته و آ ندگانیآ یبرا

به زمان حال مربوطند و بر شالوده  یعنیهستند،  یامروز

 شودیم یانگذاریبن احاضر م یاطالعات و برخوردار

 (.28: 3125،یرازیاهلل زاده ش تی)آ

 یاهر فض نکهیاثبات ا یو در پ یمقدمه کل نیا با

 یکهنه به صرف کهنه بودن قابل سامانده یکالبد
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: میکنیرجوع م یمیافت قداز ب گرید یفیبه تعر ست،ین

فظ ح انیاست، شا یمیبه صرف آنکه قد یمیهر بافت قد

 یو بازساز ینخواهد بود و نگهدار یسامانده یو حت

فرسوده فاقد بار  یهاو بافت میقابل ترم ریغ یهابافت

 ،ی)صالح یاست و نه ضرور سریخاص نه م یفرهنگ

3182 :95.) 

که واجد  یمیو قد یخیتار یهابافت ن،یبنابرا

بوده، قابل حفظ و  یو اقتصاد یمعنو-یارزش فرهنگ

 ایاح ای یسامانده نیباشد و ایم یو سامانده ایاح

 اردیاست که پا میدر درون بافت قد تیو فعال یزندگ

در  م،یبافت قد یسامانده صورت، نیا ریماند. در غیم

خالصه  یخیتار یمرمت و حفاظت از چند تک بنا

 خواهد شد.

در  ریز جیبه نتا یکل یبندجمع کیدر  نیبنابرا

 :میرسیم یخیتار یهابافت یژگیو و تیخصوص اهم

شهر بوده که  کی تیاز هو یجزئ یخیتار یهابافت 

 ،فرهنگی نظر از –بودن  طیبه علت واجد شرا

 است. یو سامانده ایقابل اح یو اجتماع یاقتصاد

 ،ینگهدار یو حت ایو اح یدر هر سامانده 

مبذول  ژهیتوجه و اتیح جادیبه ا یستیبایم

 داشت.

 یخیتار یهاحفاظت از چند تک بنا در محدوده 

 به بار نخواهد آورد. یجینتا

در مطالعات و در نحوه  یتوجه به ارزش اقتصاد 

 .باشدیاز ارکان مهم م یکی میبرخورد با بافت قد

د ارزشمن کالبدی–یخیبافت تار کیدر  یسامانده 

 یهاباشد که هم تمام ارزش یاگونهبه دیبا

آن حفظ  یو کالبد یماهو یهایژگیو و یساختار

پنهان و  یهایژگیها و وارزش یگردد و حت

فراموش شده آن دوباره زنده شود و هم بافت 

امروز و فردا  یزندگ یهاضرورت ای میقد یکالبد

زنده  یبافت شهر کیعنوان هتا بتواند ب ابدی باقانط

 ادامه دهد. شیخو اتیو فعال به ح

و مداخله در آن  میبافت قد ایو اح یسامانده 

و  یاجتماع-یفن-یاقتصاد هیتوج یدارا یستیبایم

شهر و  یبرا یعمل ییو کارآ هنری–یفرهنگ

 یرا در پ یبوده و مشارکت مردم یشهروند امروز

 داشته باشد.

ه جامع یبر روند نگرش عموم یکل یبررس کی با

 یمیبر بافت قد ربطیو نحوه مداخالت متخصصان ز

علت عدم هگردد که اوال بیشهرها، متاسفانه روشن م

در  یکاف یهاجامعه و نبود آموزش یجو عموم هیتوج

ارائه شده  م،یبافت قد یبهساز یهاجامعه، هرگونه طرح

اصل  نیبر ا ردمم یاز طرف مسئوالن، در باور عموم

را به صرف  یاخواهند هر مخروبهیاستوار است که م

که در  ییبرخوردها ای. ثانندیکهنه بودن حفظ نما

با بافت کهن در مجموع انجام گرفته به  ریاخ یهاسال

ها را بر حفظ ارزش یکفه منفعت طلب ینیسنگ ینوع

 زینموده است. ثالثا متاسفانه متخصصان امر ن یتداع

را در  یسازدهو باززن یرفته و سامانده راههیاغلب به ب

به تک بناها در محدوده  ایصرف و  یمرمت کالبد

در  یسع ایکنند یخالصه م یختاری–یفرهنگ یهابافت

راه به  زیامر ن نیدارند که ا یشهر یفضا رییعدم تغ

است و  یذات هست رییرساند، چرا که تغینم ییجا

 تیاست و هو یدگرگون نیمشمول ا زین یزندگ یهاازین

 ندهیخود را با زمان حال و آ ،یستیبایو کالبد خود م

 و میو تحک ریتعم یطیشرا نیچن در منطبق سازند.

تازه بنا به  اتیبازگرداندن ح تیمرمت جامع و در نها

 است: یضرور یامر لیدل سه

اگر در آن بنا تداوم اسکان وجود نداشته باشد،  

در معرض خطر  یعدم مراقبت کاف جهیدر نت

 .ردیگیقرار م ندهیعوامل فرسا

 یهاضمن حفظ ارزش نه،یبا استفاده به 

بنا، از آن بنا  یو هنر یخیتار ،یفرهنگ

 .ردیگیانجام م زین یاقتصاد یمندبهره

 یژگیمنوط به حفظ و یاصل سامانده تیرعا 

 لیبنا از قب یخیتار تیو سند یمعمار

روابط  هیو پر، ارتفاع و کل یخال یفضاها
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: 3125)اصغر،  آن است کالبدی–ییفضا

341.) 

 
فرسوده شهر  از بافت یریتصو .5شکل

 )منبع: نگارندگان( المرد در وضع موجود

 

 بافت -1-1-3

ها، است که از بناها، راه وندیپهم یاگستره

 ایو  یشهر زاتیو تجه ساتیتاس ها، فضاها،مجموعه

احمد، و پور ی)کالنتر شده است لیاز آنها تشک یبیترک

31:5  :991.) 

 فرسوده بافت -2-1-3

اول دهه هشتاد با شوک  مهیبافت فرسوده در ن واژه

رفته از برگ یهازلزله بم با پشتوانه رانگریدهنده و وتکان

 یهامتخصصان رشته ینظر یهاتیو حما 22دهه 

ا ر یشد. بافت فرسوده شهر جیرا اتیوارد ادب یشهرساز

دانست که  یشهر یآن بخش از فضا ایتوان کل و یم

 ثیساخت و هم از ح ثیح آن، هم از یستینظام ز

 یخود دچار اختالل و ناکارآمد یاتیح یکارکرد اجزا

 یفی(. در تعر12:  31:8)کمانرودی،  شده است

عبارت است از آن بخش  یمنصفانه، بافت فرسوده شهر

ق مورد تواف جیرا اتیشهر که بر حسب ادب یاز بدنه اصل

صرفا  یو متخصصان، از منظر یشهر تیریمد انیم

بدنه شهر از  یهاقسمت ریبا سا سهیدر مقا یکالبد

)حائری،  در برابر زلزله برخوردار است یزیمقاومت ناچ

31:8  :1.) 

 یسامانده -3-1-3

ست از اصالح روابط ا به طور عام عبارت یسامانده

 کی یاجزا انیدر م نهیبه بینظم و ترت جادیموجود و ا

 یوسهکل نظام ب زین تیکه در نها یاگونهبه ستمیس

 نیا یریکارگهشود. ب تیشده هدا نییتع شیاهداف از پ

توان در ابتدا شناخت کامل یمنطقه را م کی یواژه برا

 یسازنهیموثر به یهااستیس نیتدو تیو سپس هدا

 از یمنطقه قلمداد نمود. برخ ییعملکرد سازمان فضا

راکز م یساختار سلسله مراتب جادیها شامل ااستیس نیا

 اصالح ،ییربنایز ساتیخدمات و تاس زیو فضاها، تجه

 یفضاها تیوضع تیموجود و هدا یارتباط یهاراه

 باشدیم یمرکز یهادر سکونتگاه یکالبد

 (8:  3124،ی)داداش

 روش تحقیق -4

و ارائه هدفمند اصول  انیب قیمنظور از روش تحق

باشد. یم قیانجام تحق یاست که راهنما یو چارچوب

 ق،یتحق اتیباتوجه به موضوع، اهداف و فرض

ع از نو یلیتحل ،یفیپژوهش توص نیدر ا قیتحقروش

باشد و با توجه به مباحث مختلف از یم یمطالعه مورد

روش در هر بحث استفاده شده است. در  نیترمناسب

اطالعات از روش  یآورجمع یبرا نیمراحل نخست

و در بخش  استفاده یاو مطالعات کتابخانه یاسناد

اطالعات وضع موجود، دو روش مطالعات  یآورجمع

 وهیبه کار رفته است. در ش یو مطالعات اسناد یدانیم

پرسشنامه و مشاهده و  یهاکیبا استفاده از تکن یدانیم

از  نیاطالعات پرداخته و همچن یآورمعمصاحبه، به ج

 لیاز جمله روش تحل لیو تحل هیتجز یفیک یهاروش

و  هیتجز یگردد و برایاستفاده م swot کیاستراتژ

جداول و محاسبات از  رها،ییمتغ یها و بررسداده لیتحل

 استفاده شده است. excelو  spss یآمار یافزارهانرم

حاضر جامعه مورد نظر ساکنان بافت  قیتحق در

 لهیاست. حجم نمونه به وس 39124فرسوده شهر المرد 

 یهم تصادف یریگفرمول کوکران  محاسبه و روش نمونه

 145براساس فرمول کوکران  یاست. حجم نمونه آمار

 یفطور تصادساکنان شهر به انیپرسشنامه بود، که در م

مدل سوات هم  یآمارجامعه  نیو همچن شد عیتوز
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ر د قیباشد. روش تحقیکارشناسان و نخبگان جامعه م

 یاز نوع مطالعه مورد یلیتحل ،یفیپژوهش توص نیا

 باشد.یم

 گیری و پیشنهادنتیجه -5

بافت فرسوده شهر المرد در  یو نوساز یارتقاء بهساز

 :SWOTمدل 

است در دست  ی( ابزارSWOTسوات ) لیو تحل هیتجز

داف اه یدرباره یرگیمیکمک به تصم یبرا زانریبرنامه

 ریمس نیابزار در ا نیا ک،یاستراتژ یزیردر برنامه یکل

 و هافرصت ها،ضعف ها،قوّت یابیو ارز ییبه شناسا

و  یتجار هایتفعالی ها،مبتال به پروژه یدهاتهدی

 ،یاری)ز پردازدیم یفرد ای یمانساز هایتیموقع

در خصوص  تواندیابزار م نی(. ا315-319: ::31

 یابیارز د،یجد هایخدمات و برنامه یگسترش و توسعه

 دیجد هایدهای و هاپروژه ها،خدمات، برنامه نیارزش ا

 یرگیمیبه تصم ازیباشد که ن دیمف ییهاتیموقع ریو سا

(. تکنیک یا 359: 31:8 خواه،ی)عل دارند سازیمیو تصم

، ابزاری برای شناخت تهدیدها و swotماتریس 

موجود در محیط خارجی یک سیستم و  هایفرصت

منظور داخلی آن به هایقوت هاوبازشناسی ضعف

هدایت و کنترل  سنجش وضعیت و تدوین راهبرد برای

آن سیستم است. در واقع این روش بهترین استراتژی 

 (.5: 31:2سراسکانرود،  رپوراکب) است هابرای سازمان

افت ب یو نوساز یبهساز یهاوهیبه ش دنیبهبود بخش در

در جهت رفع  (swot) فرسوده، شناخت عوامل چهارگانه

 یها امرها و فرصتو بهبود قوت دهایها، تهدضعف

 نیا یمبنا، راهکارها نیشود. بر ایم یتلق ریناپذاجتناب

ها نقاط قوت و فرصت نیمهم با فهرست نمودن مهمتر

 :منظوربه

 یریگبر بهرهیمبتن یتهاجم یراهبردها حطر 

 ها در بافت فرسوده، یاز برتر

ور رو به منظشیپ یهافرصت نیترمهم نییتب 

ارائه  قیرفع نقاط ضعف درون بافت از طر

 ،یبازنگر یراهبردها

 دهایمنظور رفع تهدها بهقوت نیترطرح مهم 

 ،یتنوع بخش یبر راهبردها دیبا تأک

به منظور رفع  یتدافع یراهبردها

 شود.یبافت پرداخته م یریپذبیآس

و  یمؤثر بر ارتقاء بهساز یعوامل داخل -1-5

 بافت فرسوده شهر المرد ینوساز

 ۀمحدود یداخل طیمرحله سنجش مح نیا هدف       

نقاط ضعف و قوت است.  ییمورد مطالعه جهت شناسا

به اهداف  یابیکه در راه دست ییهاجنبه یعنی

بازدارنده دارد  ایمساعد  یهانهیزم یو اجرا یزیربرنامه

قسمت سه مقوله  نیرو در ا نیمدنظر باشد. از ا

ه و توج وردموجود، عملکردها و منابع، م یراهبردها

قرار گرفته و تحت عنوان نقاط قوت، نقاط ضعف  یبررس

و  یفرهنگ ،یاجتماع ،یو در چارچوب ابعاد اقتصاد

 31:8 ،ییرمقتدای)م شده است یبندمیتقس یکیاکولوژ

: 34.) 

 یمؤثر بر ارتقاء بهساز یعوامل خارج -2-5       

 بافت فرسوده شهر المرد یو نوساز

محدوده  یخارج طیآثار مح یمرحله بررس نیاز ا هدف

 ییدهایها و تهدفرصت ییمورد مطالعه جهت شناسا

با آن  یو نوساز یاست که بافت در ارتباط با بهساز

براساس مطالعات انجام شده و  نیمواجه است. بنابرا

مطالعه شده، مجموعه  رامونیپ طیمح تیوضع یبررس

بافت مورد  نیبر ا مؤثرموجود و  یدهایها و تهدفرصت

 قرار گرفته است. یوجه و بررست

 براساس ،گفته شد قیکه در بخش روش تحق همانطور

 لیمنطقه مورد مطالعه و تحل یفعل تیمدل سوات موقع

بر یمبتن هایتیانداز و اولوسپس چشم ،شودیم

با استفاده از مدل نقاط  یبرنامه راهبرد هاییریگجهت

شده است.  یبررس دهاتهدی و هاقوت، ضعف، فرصت
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ر د نیو متخصص اسانکارشن یمورد بررس یجامعه آمار

را در  یشهر میقد یهابافت یو بهساز یحوزه نوساز

 هاآن یو برا نیینفر تع 12. حجم نمونه تعداد ردگییبرم

 .دیگرد لتکمی پرسشنامه

 

 

)منبع: نگارندگان( بافت فرسوده شهر المرد یو نوساز یبه بهساز دنیعوامل مؤثر در بهبود بخش .1جدول 

 عواملی بیرونی)فرصت ها( عوامل داخلی) نقاط قوت(

 

 

S1- عالقه ساکنین برای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده 

S2 - عالقمند بودن ساکنین به مشارکت در طرحهای

 مداخله

S3 -باال بودن جمعیت فعال در محالت بافت 

S4-مالکیت خصوصی امالک 

S5 -نزدیک بودن به محل کار 

S6 - وجود اماکن فرهنگی و مذهبی و میراث شهری در

 بافت

S7-  باال بودن تعلق خاطر ساکنان اولیه 

S8 - دسترسی به حمل و نقل عمومی 

S9-  آسانی مداخله دربافت)به دلیل وجود ساختمان های

 طبقه( یک

S10-   عزم شهرداری و سازمان عمران و بهسازی برای

 مشارکت

S11-  وجود زمینه های مشارکت در مردم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1- باال بودن نسبی سطح سواد ساکنین بافت 

O2 - توان بالقوه بافت برای گسترش کاربری های مورد

 نیاز

O3-  بهبود وضعیت کالبدی بافت و جلوگیری از

 فرسودگی آن

O4-  امکان بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی در

 بافت

O5-  جلوگیری از مهاجرت جهت باال بردن انسجام

 اجتماعی

O6- امکان برطرف کردن کمبود خدمات شهری در بافت 

O7- امکان باال بردن سکونت ساکنین اولیه در بافت 

O8- وجود ساکنان قدیمی عالقمند به بافت در محّله 

O9-  جهت مداخله در بافتعزم مسئوالن 

O10- توجه مدیریت شهری به مشارکت 

O11-  باال بودن میزان مشارکت در شهرهای

 کوچک)المرد(

 

 )منبع: نگارندگان( بافت فرسوده شهر المرد یو نوساز یبه بهساز دنیعوامل مؤثر در بهبود بخش .2جدول

 عواملی بیرونی)تهدیدها( ضعف(عوامل داخلی ) نقاط 

 W1- تمرکز گروه های کم درآمد اقتصادی در بافت 

W2 -باال بودن درصد اجاره واحدهای مسکونی 

W3- استفاده زیاد از فضاهای بافت 

W4- کیفیت نامناسب نمای ساختمان ها 

W5 - معابر باریک و عدم تسهیل در ورود و خروج وسایل

 نقلیه

W6- در بافت وجود مساکن تخریبی 

W7- کمبود خدمات و امکانات شهری 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1 -  ضعف اختیارات مدیریت محلی 

T2- عدم توجه به مشارکت مردمی 

T3- توان مالی پایین شهرداری 

T4- فقدان راهکارهای تشویقی در ارتباط با بهسازی و نوسازی 

T5-  وجود مشکالت فرهنگی در محدوده بافت 

T6-عدم اطالع رسانی نهادهای مربوطه در زمینه بافت های 

 فرسوده

T7- وجودکاربری های ناسازگار در بافت 
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 یدرون طیمح یابیارز -3-5       

عوامل عمده شناحته  ،یعوامل درون یاز بررس پس       

. ردیگیقرار م یعوامل درون یابیارز سیشده در ماتر

 نقاط قوت و رندهیشده که در برگ نییتعداد عوامل تع

دد. گریم انیب ،باشدیضعف بافت فرسوده شهر المرد م

 هنینخست نقاط قوت و سپس نقاط ضعف بافت در زم

 .ردیگیقرار م سیرمات نیدر ا یو نوساز یبهساز

 نگارندگان()منبع:  قاط قوت و ضعف(ن) یعوامل درون یابیارز سیماتر .3جدول 

ت
قو

ط 
نقا

 

نمره  نمره ضریب (Sنقاط قوت ) ردیف           

 نهایی

20 عالقه ساکنین برای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده 3

28 

5 20

95 

20 عالقمند بودن ساکنین به مشارکت در طرحهای مداخله 9

25 

5 20

38 

20 مالکیت خصوصی امالک 1

25 

1 20

39 

20 نزدیک بودن به محل کار- 5

29 

1 20

28 

20 باال بودن جمعیت فعال در محالت بافت 4

25 

1 20

39 

20 وجود اماکن فرهنگی و و میراث شهری در بافت 8

23 

1 20

21 

20 باال بودن ساکنان اولیه  2

24 

1 20

34 

20 دسترسی به حمل و نقل عمومی - :

25 

1 20

39 

W8- مشکالت مالکیت در واحدهای مسکونی 

W9-نامناسب بودن مصالح واحدهای مسکونی در بافت 

W10 - مناسب نبودن شبکه های ارتباطی بافت 

W11- مشکالت دریافت وام برا بهسازی و نوسازی 

W12 -مشکل بودن دریافت پروانه 

W13 - ندگی امروزیسازگار نبودن با ز 

 

 T8-تشدید روندمهاجرت ساکنین اولیه از بافت 

T9-  نامناسب بودن تأسیسات شهری برای دفع آبهای سطحی 

T10- مقاوم نبودن ساختمان ها در برابر مخاطرات طبیعی مانند

 زلزله

T11- مشخص نبودن توسعه آتی بافت در آینده 

T12- کن ومیزان اجاره بهای ساختمان هاارزان بودن مس 
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 آسانی مداخله دربافت)به دلیل وجود ساختمان های یک 1

 و دو طبقه(

20

24 

1 20

34 

20 عزم شهرداری و سازمان عمران و بهسازی  32

21 

5 20

39 

20 وجود زمینه های مشارکت در مردم 33

21 

5 20

39 

  مجموع

   

ف
ضع

ط 
قا

 

نمره  نمره ضریب (Wنقاط ضعف) ردیف

 نهایی

202 تمرکز گروه های کم درآمد اقتصادی در بافت 3

9 

9 20

25 

202 درصد اجاره واحدهای مسکونیباال بودن  9

9 

3 20

29 

202 استفاده زیاد از فضاهای بافت 1

5 

9 20

2: 

202 کیفیت نامناسب نمای ساختمان ها  5

5 

9 20

2: 

202 معابر تنگ و باریک و عدم تسهیل در ورود و خروج 4

4 

9 20

32 

202 وجود مساکن تخریبی در بافت 8

5 

9 20

2: 

202 امکانات شهریکمبود خدمات و  2

4 

9 20

32 

202 مشکالت مالکیت در واحدهای مسکونی - :

9 

9 20

25 

202 نامناسب بودن مصالح ساختمانی واحدهای مسکونی  1

8 

9 20

39 

202 مناسب نبودن شبکه های ارتباطی بافت 32

5 

3 20

25 
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202 مشکالت دریافت وام برا بهسازی و نوسازی 33

5 

9 20

2: 

202 دریافت پروانهمشکل بودن  39

1 

9 20

28 

202 سازگار نبودن با زندگی امروزی 31

1 

3 20

21 

202 باال بودن عمر ساختمان های بافت 35

8 

9 20

39 

202 تعدد زیاد کاربری های تجاری و اداری 34

4 

3 20

24 

 9051  3 مجموع

عوامل  ازاتیذکر است که جمع کل وزن امت انی*شا     

 است. 51/9آنها  یوزن ازیو امت 3 یدرون

 یرونیب طیمح یابیارز -4-5       

 ییعوامل، شناسا نیا لیو تحل یاز بررس هدف       

خارج از بافت  طیاست که از مح ییدهایها و تهدفرصت

گذارند. در واقع یم ریآن تأث یفرسوده شهر المرد بر رو

 ادهیها و تهدبافت، فرصت یرونیب طیمح یابیبا ارز

 ،یاجتماع ،یگردند که شامل ابعاد اقتصادیم ییشناسا

 باشد.یم غیره و یتیریمد

 )منبع: نگارندگان( (دی)نقاط فرصت و تهد یرونیعوامل ب یابیارز سیماتر .4جدول
ها

ت 
رص

ف
 

نمره  نمره ضریب (Oها)فرصت ردیف          

 نهایی

202 باال بودن نسبی سطح سواد ساکنین بافت 3

2 

1 209

3 

فضاها و کاربری های توان بالقوه بافت برای گسترش  9

 مورد نیاز

202

4 

5 209

2 

202 بهبود وضعیت کالبدی بافت و جلوگیری از فرسودگی آن 1

5 

1 203

9 

202 امکان بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی در بافت 5

3 

5 202

5 

جلوگیری از مهاجرت به بافت جهت باال بردن انسجام  4

 اجتماعی

202

1 

1 202
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1 

کردن کمبود خدمات و امکانات شهری در امکان برطرف  8

 بافت

202

8 

1 203

: 

202 امکان باال بردن سکونت ساکنین اولیه در بافت 2

8 

1 203

: 

202 وجود ساکنان قدیمی عالقمند به بافت در محّله :

5 

1 203

9 

202 عزم مسئوالن جهت مداخله در بافت 1

4 

5 209

2 

202 توجه مدیریت شهری به مشارکت 32

9 

5 202

: 

202 باال بودن میزان مشارکت در شهرهای کوچک)المرد( 33

8 

5 209

5 

202 باال بودن انسجام اجتماعی در شهرهای کوچک)المرد( 39

9 

1 202

8 

  مجموع

ها
ید

هد
ت

 
نمره  نمره ضریب (Tتهدیدها) ردیف

 نهایی

202 ضعف اختیارات مدیریت محلی 3

1 

9 202

8 

202 عدم توجه به مشارکت مردمی 9

8 

9 203

9 

202 توان مالی پایین شهرداری 1

1 

3 202

1 

202 فقدان راهکارهای تشویقی در ارتباط با بهسازی  5

5 

9 202

: 

202 وجود مشکالت فرهنگی در محدوده بافت 4

4 

3 202

4 

202 2029عدم اطالع رسانی نهادهای مربوطه در زمینه بافت های  8
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 : 5 فرسوده

202 ناسازگار در بافتوجودکاربری های  2

9 

9 202

5 

202 تشدید روندمهاجرت ساکنین اولیه از بافت :

9 

9 202

5 

نامناسب بودن زیرساخت ها و تأسیسات شهری برای دفع  1

 آب های سطحی و فاضالب ها

202

: 

9 203

8 

202 مقاوم نبودن ساختمان ها در برابر مخاطرات طبیعی  32

1 

9 202

8 

202 توسعه آتی بافت در آیندهمشخص نبودن  - 33

8 

9 203

9 

202 ارزان بودن مسکن ومیزان اجاره بهای ساختمان ها 39

1 

3 202

1 

 9041  3 مجموع

 ازاتیذکر است که جمع کل وزن امت انی*شا       

 ت.اس 41/9آنها  یوزن ازیو امت 3 یعوامل درون

 

 

 

 )منبع: نگارندگان( بافت فرسوده شهرالمرد یرونیو ب یعوامل درون بیترک .5جدول 

 عوامل درونی عوامل بیرونی

T O W S 

:2/2 29/3 25/3 11/3 

 مجموع ضرایب عوامل مرکب

WO ST WT SO 

9028 98/9 13/3 33/1 

 و ییشناسا ،یو درون یرونیکه عوامل باز آن پس       

ها از آن یدیعوامل کل قیطر نیشده و از ا یابیارز

و انتخاب  شنهادیداده شد، زمان پ زیتم یدیرکلیغ

 یامر با استفاده از الگو نی. ارسدیفرام هایاستراتژ

ها، نقاط قوّت و نقاط فرصت دات،یتهد سیماتر»

عوامل  قیتلف سیاترم»آن را  توانی، که م«ضعف

 یازسادهی. در پردیپذیانجام م د،ینام زین «کیاستراتژ

از عوامل  کیهر  کردنستیپس از ل س،یماتر نیا
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ها در سلول مربوط به چهارگانه و نوشتن آن کیاستراتژ

مورد  یهایها استراتژاز آن کیهر  یخود، از محل تالق

 نیامهم در استفاده از  ۀمسئل. شودینظر حاصل م

 یهایاستراتژ نیاست که در جهت تدو نیا س،یماتر

ود کار گرفته شبه ژهیو طیخاص و با توجه به شرا اریبس

 .یعموم ای یکلّ یهایاستراتژ نیو نه تدو

 کیعوامل استراتژ یاما از آنجا که تعداد تمام       

 یهاسی)ماتر لیو تحل هیحاصل از جداول خالصه تجز

بوده و لذا  ادیز اریبس ،یو داخل ی( عوامل خارجیابیارز

 یامر هایاستراتژ نیها جهت تدوآن قیو تلف لیتحل

 هیجهت ته یگوناگون یهاراه باشد،ینسبتاً مشکل م

 هادشنیپ کیاز عوامل استراتژ صهمحدود و خال یفهرست

و  یدیکل کیعوامل استراتژ قیتلف ،یشده است. از طرف

و  یچهارگانه، براساس خبرگ یهایاستراتژ نیتدو

ل مد یهابخش نیترصورت گرفته و از مشکل تیخالق

 ییو به قدرت قضاوت و توانا باشدیم SWOT لیتحل

 است. ازمندین یخوب لیتحل و هیتجز

در تعامل  زیمرحله از پژوهش ن نیا نیبنابرا       

انجام شده است.  نیمستمر و با انجام مشاوره با مسئول

 نییعوامل و تع یابیارز جیبا توجه به نتا نیهمچن

 یراهبردها»در مراحل گذشته،  کیاستراتژ تیموقع

برخوردار بوده و  لذا  یاژهیو تیاز اهمّ« فرصت -ضعف

مرحله بر  نیا یهالیتحل و هیاز تجز یابخش عمده

 ۀمجموع انیراهبردها متمرکز بوده و در م نیا نیتدو

را به خود اختصاص خواهند  یشتریسهم ب زیراهبردها ن

 داد. 

 هایاستراتژ نییتع -5-5       

 S-Oهاییاستراتژ -1-5-5       

را نشان  ینواح یرقابت یبرتر ها،یاستراتژ نیا       

 یتهاجم هاییاستراتژ نیو تحت عناو دهدیم

 یراهکارها ها،استیس نی. در اشوندیم ینامگذار

در جهت استفاده مطلوب از نقاط قوت در  یشنهادیپ

رو مورد نظر قرار شیپ هایاز فرصت یبردارجهت بهره

 .ردیگ

 W-Oهاییاستراتژ -2-5-5     

 هاییبه عنوان استراتژ W-O هاییاستراتژ       

و  شنهاداتیمنطقه پ نی. در اشوندیشناخته م یبازنگر

 قیدر جهت رفع نقاط ضعف از طر ییاجرا یراهکارها

 صیتخص قیاز طر ژهویهب ها،از فرصت نهیبه یبرداربهره

 مجدد منابع مورد توجه است.

 S-Tهاییاستراتژ -3-5-5       

تنوع  هاییعنوان استراتژهب S-T هاییاستراتژ       

ت بر آن اس یاستراتژ نیاند. اقرار گرفته ییمورد شناسا

ه ب ینقاط قوت درون سازمان نیترمهم ییتا با شناسا

ا ب یمرز یکه نواح یبرون سازمان یدهایمقابله با تهد

الزم در  یازهاین نیآن مواجه هستند، بپردازد. لذا تام

 بخش نیترمهم ه،یناح یفرارو داتیهدجهت مقابله به ت

 .دهدیرا به خود اختصاص م شنهاداتیپ

 W-T هاییاستراتژ -4-5-5     

 هاییعنوان استراتژبه W-T هاییاستراتژ      

ضمن  ییاجرا یراهکارها هئبر آن است تا با ارا ،یتدافع

از  ،یمرز ینواح یبه حداقل رساندن نقاط ضعف فرا رو

 . دیاجتناب نما زین یبرون سازمان یدهایتهد

به  گریکدیاز عوامل بر  کیبا تداخل هر  نکیا       

(، تنوع SO) ی/تهاجمیمختلف؛ رقابت یراهبردها نیتدو

(STبازنگر ،)ریی/ تغی ( جهت هوشمندانهWO و )

 .میپردازی(  مWT) یتدافع یباالخره راهبردها

که جهت ارتقاء  ییتوجه به موارد فوق راهبردها با       

بافت فرسوده شهر المرد ارائه  یو نوساز یبهساز

 است: ریگردد به شرح زیم

 

 SO ی/تهاجمیرقابت یراهبردها -5-5-5       

و  یراهبردها تمرکز بر نقاط قوت درون نیا در       

 استوار است که عبارتند از: یرونیب یهافرصت

ها، که عدم توجه به مردم در طرح مشارکت 

عدم عدالت در  یمردم در هر امر یهاخواسته

شود و مشارکت مردم در یامور را سبب م
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به  نیتوجه مسؤل ۀنشان دهندها طرح

 باشد.یآنها م یازهاین ها وخواسته

 ،یو نوساز یبهساز یهابه دادن وام اقدام 

 یبرا نیساکن یهازهیجهت باال بردن انگ

خود و  یسکونت یواحدها ینوساز یبهساز

ها بافت شتریهر چه ب یاز فرسودگ یریجلوگ

 .یو نوساز یو ارتقاء بهساز

 یهانهادها و بخش نیب یهماهنگ جادیا 

 یتیریمد ریتداب یریکارگمختلف مرتبط و به

 ،یدولت یهاهماهنگ کننده با حضور سازمان

بافت، جهت  نانیمردم و کارآفر ،یردولتیغ

 از افراد ناآشنا و مهاجر. یریجلوگ

 STتنوع  یراهبردها -3-5-5       

و  یتنوع که بر نقاط قوت درون یراهبردها در       

در  ریز یمتمرکز است راهکارها یرونیب یدهایتهد

 شود:یارائه م دهایجهت تهد

 ینوساز ندیبه ساکنان در فرا تیاولو -

و  یدر طرح، اجرا، بهساز یجلب مشارکت مردم -

 ینوساز

 ینهادها لیالزم جهت تشک یفراهم کردن بسترها -

 یمردم یتیریمد

 قیمناسب جهت تشو یزیرارائه راهکارها و برنامه-

 ندیبه فرآ دنیساکنان بافت در جهت سرعت بخش

 یو نوساز یبهساز

  wo یبازنگر یراهبردها -7-5-5       

بر  یسع ،یبر نقاط ضعف درون دیتأک ضمن       

در جهت رفع نقاط  یرونیب یهااز فرصت یریگبهره

بافت فرسوده شهر المرد بوده و در  یضعف فرا رو

 است: ریموارد ز رندهیبرگ

 یساخت و سازها یبه مردم ساکن در بافت براکمک  -

و دادن  یمال یهاکمک قیخود از طر یمسکون یواحدها

 با کمک و یو نوساز یبهساز یهاطرح یوام و اجرا

 بافت. نیمشارکت ساکن

 نیو همچن یو نوساز یبهساز نیدر قوان رییبهبود و تغ -

 مستقر در بافت. نیساخت به خود ساکن ۀصدور پروان

 یو واحدها نیو فروش زم دیخر ۀدر نحو رییتغ -

 یواحدها تیو برطرف کردن مشکل مالک یمسکون

 ای نیفروش زم قیتوان از طریدر بافت، که م یسکونت

از  داریخر رییو تغ یبه بخش خصوص یمسکون یواحدها

 یخصوص یهاو بخش یوابسته به شهردار یهاشرکت

 عمل کرد.

م در گرفتن وا ل،یتسه ،یاتیمال فیفراهم کردن تخف -

 نیمالکان و ساکن یدر صدور پروانه و.... برا لیو تسه

 بافت. هیاول

 ای نیتوسط مالک یمسکون یواحدها یبهساز -

 قیاز طر یو دولت یبخش عموم تیو حما یبانیپشت

 .یبانک التیدادن تسه

 WT یتدافع یراهبردها -8-5-5       

بافت فرسوده  یریپذبیراهبردها بر رفع آس نیا       

 دارند که عبارتند از: دیشهر المرد تأک

 یبرا نفعیذ یهابه گروه یقیتشو ازاتیامت یاعطا -

وام کم بهره، رفع موانع  ،ی)تراکم ساختمان ینوساز

 (.غیره کاهش عوارض و ،یحقوق

  یمحل یهاسازمان لیمردم به تشک قیتشو -

الزم به مردم و  یهایو دادن آگاه یرساناطالع -

 فرسوده. یهابافت نهیدر زم  نیساکن

در ارتباط با  یشهر یفضاها یفیو ک یکم یارتقا -

محدوده مورد  یو اجتماع یفرهنگ ،یخیتار تیهو

 مطالعه.

 جهینت نیاطالعات به ا لیو تحل هیبا توجه به تجز       

 یهاکه شهرستان المرد از نظر شاخص میرسیم

با  یفرسوده شهر یهابافت یاستاندارد در سامانده

 کرد. میرو به است که به آن اشاره خواه یمعضالت

فراوان در  یتوجه به وجود مشکالت اجتماع با       

مهاجرت  شیاز افزا یریبافت فرسوده شهر المرد، جلوگ

افت ب نیبه ساکن یبخش تیحس هو تیبه بافت و تقو

مطرح شود؛  نهیزم نیدر ا یعنوان راهکارتواند بهیم
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بافت و وجود  یو ناسازگار یوجود ناهماهنگ نیهمچن

مخروبه که فاقد عملکرد هستند در سطح محله  یبناها

در بافت شده است که  یاجتماع تیموجب کاهش امن

در سطح  یفراوان یهاییتواند باعث بروز نارسایخود م

 شود؛ یبافت فرسوده شهر

ه ب دنیرس یپژوهش حاضر در پ نکهیتوجه به ا با       

 زانینحوه مشارکت شهروندان و م یچون بررس یاهداف

بافت  یو نوساز یآنها به مشارکت در بهساز لیتما

برآمده از  یهایفرسوده شهر المرد بود، در استراتژ

 نهیکه اگر زم میدیرس جهینت نیبه ا swot کیتکن

ه ب ینوساز التیتسهدادن  لیمشارکت شهروندان از قب

فراهم شود، شهروندان با  یعوارض نوساز فیآنها، تخف

در  یبافت فرسوده. ضمن ماندگار یو بهساز ینوساز

آن، در جهت حفظ و  بیاز تخر یریبافت و جلوگ

 بافت فرسوده تالش خواهند کرد. یسامانده

توان یم stو  so یهایکه از استراتژ همانطور       

وده بافت فرس یو سامانده یتوانمند یگرفت، برا جهینت

 گردد:یم شنهادیپ ریز یشهر المرد راهکارها

 یخیباارزش تار یهابافت بیاز تخر یریجلوگ 

در حفظ  یبا توجه به فرسوده بودن آن و سع

 و مرمت آنها؛

 یحفظ و نوساز یوام به ساکنان برا یاعطا 

 بافت فرسوده؛

که  یشهر زاتیو تجه ساتیشبکه تاس زیتجه 

مدن آ نییآن منجر به پا یبا توجه به فرسودگ

 ها در بافت شده است؛عمر ساختمان

 ؛یو بهساز ینوساز یهاحذف تعرفه ایکاهش  

مساکن موجود در  تیاسناد مالک یواگذار 

 بافت.

ترین کاربری در سطح کاربری مسکونی؛ اصلی 

 هایبافت است و تا حد امکان باید از کاربری

 مزاحم جدا باشد؛

کاربری فضای سبز باید در سطح وسیعی از  

بافت پخش گردد و دسترسی ساکنین به آن 

 تقویت گردد؛ 

 شنهاداتیپ -3-5

 نیبهبود روز افزون در نوع مسکن و جانش 

 شده؛ یبازساز یواحدها هیکردن کل

 یمنازل مسکون یالزم برا هایسیسرو نیتام 

 ستمیو س یآب، برق، تلفن، گاز شهر رینظ

 دفع فاضالب؛

خانه به  رامونیپ طیبه مح دنیبهبود بخش 

 یمنظور لذت بخش کردن آن از جمله نماکار

 ها هستند؛ساختمان

 ،سازیبهره جهت مقاومکم هایاختصاص وام 

 مساکن؛ ریو تعم یبهساز

 جهت ساخت مساکن؛ ازیمورد ن نیزم نیتام 

از  تیحما یمسکن برا هاییتعاون لیتشک 

 .درآمداقشار کم
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