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 رانیا، نیقزو، یدانشگاه آزاد اسالم

 1منوچهر طبیبان
 ،نیواحد قزو، یو شهرساز یدانشکده معمار، یگروه شهرساز، یشهر یزیر و برنامه یشهر یاستاد طراح

 رانیا، نیقزو، یدانشگاه آزاد اسالم

 72/00/0901تاریخ پذیرش: 01/10/0901تاریخ دریافت:

 چکیده 

نبود نگاه راهبردی و ، صورت گرفته است؛ اما نكتة اساسی یخیراجع به بافت تار یمختلف یها شتاكنون پژوه رازیدر شهر ش

راهبردی سوات  کیبا استفاده از تكن، در این مقاله، بافت بوده است. بر این اساس داریپا ینیانداز روشن برای تداوم بازآفر چشم

(SWOTتالش شده است تا به ا )فرصت و تهدید بافت ، قوت، اسخ داده شود كه با توجه به نقاط ضعفسؤال كلیدی پ نی

 یزیر برنامه یكم سیراهبردها از ماتر تیاولو نییتع یبافت كدام است؟ برا نیا ینیراهبرد جهت بازآفر نیتر مناسب، رازیش یخیتار

 یآور جمع یو برا باشد یم یلیتحل-یفیتوص، و روش آن یپژوهش از لحاظ هدف كاربرد نی( استفاده شد. اQSPM) یراهبرد

پرسشنامه و مصاحبه با كارشناسان مربوطه استفاده  یدانیمطالعات م، نیو همچن یاسناد یها یاز بررس، ازیموردن یها هاطالعات و داد

، یافعتد، یچهار حالت تهاجم انیدر م رازیشهر ش یخیبافت تار تیكه وضع دهد یپژوهش نشان م یها هافتیشده است. 

از ، نقـاط قوت قیكرد تـا از طر نیتدو ییراهبردها دیبا یعنی، قرار دارد یدر حالت رقابت SWOTمدل  یكارانه و رقابت محافظه

. باشد یم رازیشهر ش یخیبافت تار ینیاستراتژی پیشنهادی جهت بازآفر، یراهبرد رقابت، نیدوری كند. بنابرا، رو شیپ دهاییتهد

، شده نیتدو یراهبردها نیاز ب، ( صورت گرفته استQSPM) یكم زییر برنامه سیاده از ماتركه با استف بندی تیدر اولو، بعالوه

ی عملكردی بافت بعنوان بخش مهمی از مركز اصلی شهر شیراز و استحكام ها شبه ارز شتریتوجه ب»مربوط به  تیجذاب نیباالتر

ها و  فرهنگی و مذهبی و شفافیت و پایداری سیاست -اریخیارزشمند ت اصرارتقاء نقش عن»و « ابنیه در مقابل سوانح طبیعی دنیبخش

افزایش توجه مدیریت شهری به »مربوط به راهبرد  تیجذاب نیتر نییپا، نیاست. همچن« و بازسازی منطقه ی مدیریت شهریها هبرنام

 باشد. یم« و مرمت آن یخیتار یها بافت بازسازی و فرهنگی–محیطی و تاریخی ی زیستها هجنب

 .رازیش، یخیبافت تار، ینیبازآفر، QSPM، یراهبرد لیتحللیدی: ک کلمات
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 مقدمه 

 یها هو خاطر ها هنشان، و تجسم نمادها یو فرهنگ یخیتار یها شارز یاز عوامل و مظاهر اصل یکیمرکز شهر 

قلب تپنده و اغلب محل تجمع ، شهرها یمیو قد یتمام شهر و ساکنان آن است. بافت مرکز یبرا بخش تیهو

 یبخش تیدر هو خیکه در طول تار باشند یشهر م یاتیح یها انیشر یو تالق یتعامالت اجتماع، یتجار یها تیالفع

(. همزمان با بروز مسائل متعدد 2: 0901، یو باقالن یاند )آزادخان نموده فایا یهمواره نقش بارز، یشهر اتیبه ح

 یها توجه به بافت، یمرکز یها ( در بافترهیو غ یاقتصاد، ییربنایز، ی)کالبد یاز ابعاد متفاوت فرسودگ یناش

شده  لیاز قـرن نـوزدهم تـا بـه امـروز تبد ژهیبه و، یو محور یجد یدر آنها به موضوع یداریفرسوده و رفع ناپا

 یها بافت یو بهساز ینوساز نةیمطالعات و تجارب در زم، (. در واقع111: 0901، و همکاران ینیاست )مشک

مانند  ینینو یکردهایآن با رو ینیگزیو جا «یشهر ینوساز»متداول  یکردهاینشانگر تکامل رو، یفرسوده شهر

(. با 91: 0900، یثان یگیو رضاب زاده نیاست )ام دهید بیآس یها بافت اتیدحیتجد تیبا محور «یشهر ینیبازآفر»

 ینیبازآفر، یبه طور کل رهیو غ یزنوسا، یبهساز، یبازساز اءیاح یها هکه برنام میابی یدرم یموضوع اتیادب یبررس

 یکالبد انهیجبرگرا یها هبرنام، ستمیدر قرن ب یشهر ینوساز یها هن نسل برنامیدارد. اول یطوالن یا خچهیتار، یشهر

برنامه از اواخر دهه  نیاست. ا ینیبرنامه بازآفر، یشهر یها مداخله در بافت یها هنسل برنام نی. آخرداد یم لیتشک

و  ی)فن دیرس خودبه اوج 0001در انگلستان آغاز شد و در دهه  یشهر قانون مناطق درون بیوو با تص 0021

با حفظ  دیجد یشهر یاسـت که به خلق فضاها یندیفرآ یشهر ینی(. بازآفر011-010: 0901، یرزادیش

 کپارچهیجامع و  دیعبارت است از د، یشهر ینی. بازآفرگردد ی( منجر میتیو فعال ی)کالبد ییفضا یاصل یها یژگیو

، یکالبد، یاقتصاد طیدر شرا یکه بهبود دائم یبه طور، نجامدیب یکـه بـه حـل مسائل شـهـر یو مجموعه اقـدامـاتـ

 ینی(. بازآفرRoberts, 2000:19شـده را بـه وجـود آورد ) رییکـه دستخوش تغ یبافت یطیمح ستیو ز یاجتماع

منجر شود. به  یکه به حل مسائل شهر یو مجموعه اقدامات پارچهکی، جامع دیاست که د نیا یبه معن زین یشهر

را به  رشدهییکه دستخوش تغ یبافت یطیمح ستیو ز یاجتماع، یکالبد، یاقتصاد طیدر شرا یدائم هبودب، کهیطور

، ی)لطف انجامد یم یتیو فعال یکالبد، ییفضا یاصل یها یژگیبا حفظ و دیجد یشهر یوجود آورد و به خلق فضاها

 یراهبرد یزیر برنامه کردیرو، یزیر رنامهو ب یتیریمد یها کیابزارها و تکن نیتر از مناسب یکی، (. امروزه20: 0901

 یبرا یزیر ساده و مدون برنامه ندیفرآ کی جادیمنحصر به فرد آن در ا یها یژگیو و ها یتوانمند لیاست که به دل

زاده و  )قاسم شوند یم یابیارز یبه عنوان ابزار مناسب، شهرهاو کنترل  یمرتبط با سامانده یها استفاده در سازمان

صورت گرفته است؛ اما  یخیراجع به بافت تار یمختلف یها شنیز تاکنون پژوه رازی(. در شهر ش17: 0907، همکاران

در ، اساسبافت بوده است. بر این  داریپا ینیانداز روشن برای تداوم بازآفر نبود نگاه راهبردی و چشم، نکتة اساسی

نظران بومی در  نظرات کارشناسان و صاحب کمکریزی راهبردی با  این مطالعه سعی شده است تا از طریق برنامه

به ارایه ، اند در ارتباط بوده ینیریزی و مدیریتی شهر با پدیدة بازآفر شهر که به نوعی در ابعاد مختلف اجرایی و برنامه

 دیریزی راهبر ضرورت انتخاب شیوه برنامه، پرداخته شود. لذا رازیشهر ش یخیبافت تار داریپا ینیراهبردهای بازآفر
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آن  یرا برا SWOTسیماتر، در ابتدا، منظور نیشود. به هم نگر بیش از پیش مشخص می ریزی آینده به عنوان برنامه

از  یستراتژا نیتر مهم صیتشخ یو برا IE سیماتر، سازمان یمشخص نمودن استراتژ ی. سپس برامیده یم لیتشک

فرصت و ، قوت، است که با توجه به نقاط ضعف اینسؤال کلیدی ، . بر این اساسمیکن یاستفاده م QSPM سیماتر

 بافت کدام است؟ نیا ینیراهبرد جهت بازآفر نیتر مناسب، رازیش یخیتهدید بافت تار

اطالعات به دو  آوری عاست. روش جم یلیتحل -یفیتوص قیو روش تحق یکاربرد قاتیپژوهش حاضر از نوع تحق

و  دینفر از اسات 01 اریباز در اخت ای پرسشنامه، راهبردها نیتدو یبرا، نی. بنابراباشد یم یدانیو م یصورت اسناد

و محدوده  یخیکامل نسبت به بافت تار ختقرار گرفت که از شنا یو عمل ای تجربه حرفه حیبا ترج نیمتخصص

 میتنظ دیفرصت و تهد، قوت، از مشترکات نقاط ضعف یفهرست، پرسشنامه نیا قطری از و بودند مند موردمطالعه بهره

با ، تی. در نهادیآن استخراج گرد از SWOT سیو مـاتر دهی وزن یو خارج داخلی عوامل تک تک، و در ادامه

 ؛اول گام :باشد یم ریشامل مراحل ز لیتحل ندیارائه شده است. فرآ تیاولو یدارا یراهبردها، QSPM کیتکن

باشد.  یبوده که شامل نقاط ضعف و قوت م یدرون طیمربوط به مح ی: عوامل داخلیو خارج یعوامل داخل یشناسائ

گام  هستند. رگذاریتاث یخیبافت تار ینیکه در روند بازآفر باشند یم ییدهاتهدی و ها شامل فرصت یعوامل خارج

آنها در قالب نقاط  بندی و دسته یو خارج یل داخلعوام یئ: پس از شناسایو خارج یاوزان عوامل داخل نییتع دوم؛

 سیماتر جادیا سوم؛ گاماز آنها مشخص شود.  کیهر  تیاهم زانیم دیبا، دهاتهدی و ها قوت و ضعف و فرصت

 . SWOT یلیمدل تحل یطراح چهارم؛ گام. یو خارج یعوامل داخل یابیارز

  مبانی نظری

روی تمام عناصر یک منطقه است که نه تنها به ساخت یک شهر سازگار  بازآفرینی شهری اساساً یک فرآیند تمرکز بر

جانبه در فضای پایدار شهری منجر  زیست بلکه راهکار برابری اجتماعی و رشد اقتصادی که به صورت همه با محیط

ای (. بازآفرینی شهری نگرش و اقداماتی جامع و یکپارچه برMehdipour and Rashidinia, 2013: 178شود ) می

 اجتماعی، کالبدی، حل مشکالت شهری در منطقه هدف است که در نهایت به یک پیشرفت و بهبود پایدار اقتصادی

است  یجهان یموضوع، یشهر ینیبازآفر، (. امروزه711: 0901، یزآبادیعز یو اسد یشود )منجز و محیطی منجر می

 یتمام شهرها یراهکارها برا نیاز مهمتر یکیبه ، مؤثر یشهر ینیبرنامه بازآفر کیداشتن ، گسترده یو به شکل

 جادیو متراکم را ا یدست بکشند و توسعه درون، و گسترده یاز توسعه افق خواهند یشده است که م لیجهان تبد

تا  0001در طول دوره  یرشه ینیبازآفر یمطالعات انجام شده بر رو ی(. بررسLeary and McCarthy, 2013کنند )

 ینیبازآفر یاجتماع ستمیرسیو ز یزیر برنامه ستمیرسیبا تمرکز بر ز کپارچهی یهنده بازنگرد نشان، یالدیم7107

 یسادگ به تواند ینم جهیدارند و در نت یرا در بردارد که با هم همپوشان یاز موضوعات ای هگسترد فیاست که ط یشهر

 یدخالت در نواح نهیشیپ، رانیور ا(. در کش071: 0902، و همکاران انایشود )آر یبند طبقه، مشخص نهیزم کیدر 

 یو با گسست زمان یگونه نواح نیمقوله در ا نیا، بعد یها ه. در دهگردد یبرم ریقرن اخ یبه ابتدا، یدچار افت شهر

در روند مداخله شهرها از  یو فرهنگ یخیتار یها شلزوم توجه به ارز، است. به طور خاص افتهیادامه  یو پراکندگ
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مدنظر قرار گرفت  یبه طور قانون، کشور یفرهنگ راثیاساسنامه سازمان م بیبا تصو یشمس یهجر 0911دهه 

منظور  نیاست و به ا داریشهر پا یحرکت به سو ینیهدف از بازآفر، (0007« )لدیچفیل»(. از نظر 10: 0920، یزی)عز

. یشهر طیمح تیفیود کمسکن و بهب یمنیا، شهر یقدرت رقابت تیکه عبارتنداز تقو شود یم بالدن یسه هدف اصل

( 7111) فرانتز یو د نگیتیگ(.1: 0901، و همکاران یاست )مراد انهیگرا مداخله تیفعال کیدر اصل  یشهر ینیبازآفر

 ینیبازآفر یبرا یریابزار بکارگ کیمبنا به عنوان  فرهنگ ینیبازآفر ی( رو7101و همکاران ) چیالزاروو همچنین 

را در بافت  های کالبدی بازآفرینی پایدار شهری شاخص، (0902و همکاران ) ینیاماند.  مناطق محروم کار کرده

بافت فرسوده حرم  یساز یانیکه تجربه اع افتندیدر خود  در مقاله (0902و همکاران ) یعباچفرسوده بررسی کردند. 

به ، (0902) انیعیو رف یاست. اسد« وابسته یساز یانیو اع یشهر ینیدولتمدار به بازآفر کردیرو» ینوع، یرضو

 رازیش اهیمحله سنگ سدر  یشهر یبرندساز کردیبر رو دیبا تأک یخیمحالت تار ینیعوامل مؤثر بر بازآفر بررسی

مثبت  یمبستگه، که هر چهار عامل دهد ینشان م رسونیپ یاز آزمون همبستگ یریگ با بهره ها هداد لیتحل پرداختند که

 یروش عمل رندهی( دربرگ0902و همکاران ) پور شمها نتیجه تحقیق رد.دا اهیمحله سنگ س ینیمعنادار با بازآفر

 یدر تمام یشنهادیپ یراهکارها یریبکارگ تیارزش و اهم زیو ن ینیدر مقوله بازآفر ییگرا نهیزم کردیرو یریبکارگ

ابعاد  یبند تیلوبر او، (0901و همکاران ) زاده میکر قیتحق یافتهاست.  یخیو تار یلبدبعد کا ژهیبه و، نهیابعاد زم

 یو کالبد یابعاد فرهنگ، یابعاد اقتصاد، یبر ابعاد اجتماع بیترت همحور ب یگردشگر یشهر ینیبر بازآفر رگذاریتأث

گرفتند که برشمردن  جهینتخود در خصوص بافت تاریخی شیراز   ( در مقاله0901و همکاران ) یلطف داللت دارد.

الگـوی  ی رائـهمنجـر بـه ا، ای های زمینه زآفرینی و بازخوانی ویژگیگزینی محدوده هدف با معیارها و روند به

و همکاران  یزادیپر های اقدام در بافت تاریخی گردیده است. و سیاست ها هراهبردی چند الیه در تعریف شیو

، یجانبه از نظر اقتصاد ی عمرانی انتخاب شده به طور کامل و همهها هکه هیچیک از پروژ افتندیدر، (0901)

محرك توسعه شهری در محدوده بافت تاریخی شهر  عنوانمحیطی و کالبدی نتوانسته به  زیست، فرهنگی-اجتماعی

وگروسو  یفرت، (7100و همکاران ) ویل، (7100و همکاران ) ویچ، (7100و همکاران ) یمارت، نیهمچنعمل کند. 

، (0901ذبیحی و همکاران )، (0901اده )سیاف ز، (0901عظیمی آملی و همکاران )، (7100سئو و جو )، (7100)

، اند. با تامل در موارد باال موضوع مورد نظر پرداخته نهیدر زم یقاتیبه تحق رهی( و غ0902و همکاران ) یمینژادابراه

بر  دیتأک، مطالعات گریمطابقت دارد اما تفاوت مقاله حاضر با د نیشیپ یها شابعاد با پژوه یاریپژوهش از بس جینتا

 یشناس و استفاده از روش یخیارمختلف در بافت ت ینواح سهیمقا، تر در ابعاد گسترده ینیبازآفر یها شاخص

  ( است.QSPM) کیاستراتژ یزیر برنامه

 محدوده مورد مطالعه

که  شود یرا شامل م رازیشهر ش یاز محدوده مرکز یهکتار بخش 921با وسعت  رازیش یو فرهنگ یخیمنطقه تار

( )شکل 1: 0901، و همکاران زاده می؛ ابراه0901، مشاور پرداراز نینفر است )مهندس 11001دل معا یتیجمع یدارا

 یمرکز یها تیاز فعال یاریبس زیدر حال حاضر ن، دهبو رازیشهر ش شیدایپ هیهسته اول نکهیمنطقه عالوه بر ا نی(. ا0
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 یها تیجهت رونق فعال یتوجه ه قابلبالقو یها تیداده و ظرف یرا در خود جا یو ادار یخدمات، یمذهب، یتجار

بودن  نییپا، یفرسودگ ثیمنطقه از ح نیمحالت ا، یدارد. به طور کل یو مسکون یفرهنگ، یتجارت، یارتیز، یاحتیس

 گریکدیبا  تیجمع یو کهنسال یکمبود خدمات شهر، در کنار مهاجران تازه وارد یحضور اقشار سنت، سطح درآمد

 (.01: 0902، انیعیرفو  یوجه اشتراك دارند )اسد

 
 (1931، ویسندگان: نمیترس، 1931، نیداده علوم زم گاهیمنبع: پا) رازیشهر ش یخیبافت تار تی. موقع1شکل 

 پژوهش و بحث ی هیافت

 رازیش یخیبافت تار داریپا ینیبازآفر یراهبرد لیتحل -

موجود  یها و فرصت دهایاخت تهدشن یبرا یابزار، شود یم دهینام زین TOWS یکه گاه SWOT سیماتر ای کیتکن

 نیو تدو تیآن به منظور سنجش وضع یداخل یها ها و قوت ضعف یو بازشناس ستمیس کی یخارج طیدر مح

، روارد است. در واقعها یتجار همدل دانشکد میمستق جهینت، روش نیاست. ا ستمیو کنترل آن س تیهدا یراهبرد برا

: 0907، فر و محبوب یاست )ضراب کیاستراتژ یها لیتحل یارزشمند برا یرها و ابزا سازمان یبرا یاستراتژ نیبهتر

نقطه  10در برابر ینقطه قوت داخل 09تعداد ، رازیش یخیبافت تار داریپا ینیبازآفر یراهبرد لی(. به منظور تحل11

تعداد ، شدند. در مجموع یو بررس ییشناسا، یخارج دیتهد 99در برابر  یفرصت خارج 77و تعداد  یضعف داخل

 ینیبازآفر یرو شیپ یها تیبه عنوان محدود دیضعف و تهد 11و تعداد  تینقطه قوت و فرصت به عنوان مز 91

به کارشناسان  طدر پرسشنامه مربو یده و وزن یسنج تیاست که به منظور اولو ییشناسا قابل یخیبافت تار داریپا

 )نقاط قوت و ضعف( آورده شده است. یعوامل داخل یبند و رتبه یده وزن، 0لحاظ شدند. در جدول 
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  0(IFE) یعوامل داخل یابیارز -

ارزش عملکردی بافت بعنوان مرکز مذهبی شهر بعلت قرار گرفتن »، همانطور که مشخص است از نظر کارشناسان

نری و ی معماری و هها شارز»، «ی بازرگانی با قابلیت تبدیل به مراکز مهم تجاریها هوجود هست»، «حرم شاهچراغ

و « ارزش عملکردی بافت بعنوان مرکز تجاری شهر بعلت وجود بازار»، «تاریخی بافت و فضاهای شهری آن

، 911/1یوزن ازیبا امت بیبه ترت(« C.B.Dی عملکردی بافت بعنوان بخش مهمی از مرکز اصلی شهر شیراز )ها شارز»

قدان بودجه و اعتبارات متناسب با حجم عملکرد ف»نقاط قوت و  نیبه عنوان مهمتر 711/1و  791/1، 710/1، 717/1

عدم کفایت »، «پایین بودن قیمت زمین و امالك در این منطقه نسبت به سایر مناطق شهر»، «و فعالیت شهرداری منطقه

های وقفی  وجود مشکل مالکیت»، «ی زیربنائی و اجرائیها هتوان تاسیسات و تجهیزاتی شهرداری در اجرای پروژ

، 070/1 یوزن ازیبا امت بیترت هب« ناپایداری سرمایه اجتماعی ناشی از پیوندهای بادوام همسایگی»و « بهمشاعی و مشا

محسوب  رازیش یخیبافت تار داریپا ینیبازآفر ینقاط ضعف برا نیبه عنوان مهمتر 101/1و  107/1، /.011، 001/1

 .شود یم
 (ضعفنقاط قوت و ) یعوامل داخل یبندو رتبه یدهوزن. 1جدول 

 Internal Factor Evaluation   داخلی عوامل ارزیابی ماتریس

وزن  داخلی استراتژیک عوامل ردیف

 نسبی

رت

 به

وزن 

 نهایی

S1 071/1 1 191/1 کشور، شهر سطح در آن مهم جایگاه و نقش ارتقاء نتیجه در و منطقه در مذهبی و فرهنگی -تاریخی ارزشمند عناصر وجود 

S2 099/1 1/9 190/1 تاریخی منطقه سطح در موجود فضاهای و ابنیه یادمانی و هویتی عملکرد و خیتاری خاطره وجود 

S3 111/1 1 171/1 ...(و عقیق جامع و نو مسجد آستانه، شاهچراغ مذهبی مجموعه، تجاری مهم سراهای و بازار، زندیه مجموعه) منطقه در شیراز شهر تاریخی مرکزیت و فقرات ستون استفرار 

S4 شیراز شهر اصلی مرکز از مهمی بخش بعنوان بافت عملکردی یها شارز (C.B.D) 111/1 1 711/1 

S5 791/1 1/1 111/1 بافت در موجود تجاری یها هراست و بازار وجود با توجه به شهر تجاری مرکز به عنوان بافت عملکردی ارزش 

S6 911/1 1 111/1 منطقه در علمیه مدارس و متبرکه بقاع و مساجد و آستانه و شاهچراغ حرم-شهر مذهبی مرکز بعنوان بافت عملکردی ارزش 

S7 710/1 1/9 110/1 تاریخی بافت عمق در متعدد ارزشمند تاریخی عناصر و ابنیه وجود و آن شهری فضاهای و بافت تاریخی و هنری و معماری یها شارز 

S8 119/1 9 170/1  سکنه از خالی ساختمانهای وجود 

S9 001/1 9 111/1 مجدد استفاده و ساماندهی امکان با الحرمین بین یها تخریب از حاصل بایر و باز فضای جودو 

S10 117/1 1 109/1 بافت فضایی ساماندهی و بازسازی امکان 

S11 021/1 1/1 111/1 گردشگری امور در شغلی یها فرصت ایجاد جهت مناسب بستر وجود 

S12 011/1 9/9 111/1 منطقه محالت از برخی در مرجع گروه وجود و منطقه در اصیل و قدیمی متوسط طبقات وجود 

S13 717/1 1 119/1 تجاری مهم مراکز به تبدیل قابلیت با بازرگانی یها ههست وجود 

S14 111/1 1 102/1 منطقه یها هبل در ویژه به باال خدماتی و بازرگانی، تجاری کشش و قابلیت وجود نتیجه در و شهر مرکزیت باالی پتانسیل وجود 

S15 گاه تکیه و مذهبی - فرهنگی - تاریخی قلب عنوان به متبرکه اماکن سایر و( ع) شاهچراغ حرم وقوع واسطه به فرهنگی، مذهبی اماکن با مرتبط فعالیتهای گسترش ظرفیت وجود 

 شیراز شهر هویتی

110/1 9 012/1 

S16 101/1 9/1 177/1 منطقه از یها شبخ رد اجتماعی حمایت سنتی یها سیستم وجود 

S17 011/1 1/1 199/1 جنسی نسبت تعادل و زنان و مردان تعداد بین نسبی تعادل و ثبات 

S18 011/1 9 191/1 سوادی با رشد به رو روند و سطح از برخورداری 

S19 019/1 9 110/1 شهری امور اداره در مردمی مشارکت نسبی یها هزمین و بسترها وجود 

S20 070/1 9/9 190/1 توریست و گردشگر جذب طریق از منطقه برای درآمدزایی قابلیت و ارزش با عناصر و فضاها خصوص در فرهنگی -تاریخی بافت باالی استعداد و پتانسیل وجود 

S21 011/1 1/9 112/1 منطقه در شورا یاوران و شهر شورای، شهرداری مناسب تعامل و ارتباط وجود 

S22 071/1 1 191/1 فرهنگی - تاریخی و محیطی زیست یها هجنب به شهری مدیریت توجه ایشافز 

S23 002/1 9 190/1 شهری مدیریت باالی سطوح در کالن اهداف و ها استراتژی، ها سیاست تدوین و شهرداری پنج ساله یها هبرنام وجود 

W1 121/1 1 100/1 زلزله با مقابله در بافت جدی پذیری آسیب آن پیامد و منطقه کالبدی نوسازی به تمایل انگیزش در حهاطر کفایت عدم و تاریخی بافت عمق در گسترده کالبدی فرسودگی 

W2 107/1 1/7 111/1 بازدارنده عمل یها هشیو و ضوابط دلیل به فرسودگی گسترش و تاریخی بافت ابنیه از وسیعی بخش نازل کیفیت 

                                                                 
1. Internal factor evaluation matrix 
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W3 111/1 1 101/1  مناسب یها هبرنام وجود عدم و بافت کالبدی ساختار با سازگار و متناسب و همگن فعالیتهای معرفی و تعریف عدم 

W4 177/1 7 100/1 استراحت( و تنفسی فضای عنوان به سبز فضای شدید فقر) فراغت اوقات گذران برای فضاهایی و باز و سبز فضاهای کمبود 

W5 111/1 1/9 109/1 موجود امکانات و ظرفیتها وجود علیرغم منطقه داخل در تفریحی، فرهنگی مراکز کمبود 

W6 111/1 1 107/1 منطقه سطح در ماندابها تشکیل نتیجه در و منطقه در سطحی آبهای و فاضالب دفع سیستم فقدان 

W7 171/1 2/9 112/1  (نامناسب استقرار بدلیل) منطقه در محیط بهداشت سطح بودن پایین 

W8 170/1 1/7 100/1  خدمات کمبود -تاریخی بافت محدوده در خدماتی ایکاربریه شدید ضعف 

W9 197/1 1 111/1  بومی و اصیل اقشار مهاجرت و آنها در سکونت و تصرف الگوی از ناشی محالت عمق در ابنیه نوسازی به گرایش عدم 

W10 111/1 1 101/1 آن از توجهی قابل یها شبخ در کالبدی ناایمنی مشکل و منطقه داخل در متعدد متروکه و مخروبه ابنیه وجود 

W11 191/1 1 112/1  بهسازی و نوسازی جهت سازی یکپارچه و تجمیع جهت مانعی عنوان به آنها نامتناسب ترکیب و قطعات بودن ریزدانه 

W12 171/1 1/9 112/1  سطحی آبهای مناسب دفع عدم و زیرزمینی آب باالی سطح واسطه به منطقه داخل در محیطی زیست یها آلودگی وجود 

W13 111/1 9 101/1  زائد مواد و زباله مناسب آوری جمع امکان عدم و منطقه سطح در شهری تجهیزات و تاسیسات شدید فرسودگی و کمبود 

W14 171/1 1/7 101/1  فاعد بی و امن نا فضاهای وجود نتیجه در و منطقه این در موجود یها هرا بودن خم و پیچ پر از حاصل یها کنج وجود 

W15 172/1 9 110/1 بافت یها هلب و پیرامونی یها هحوز در آنها تمرکز و منطقه سطح در خدمات نامتناسب توزیع 

W16 171/1 1/7 101/1 فرهنگی تاریخی بافت محدوده در قبلی مصوب طرحهای تحقق عدم 

W17 197/1 1 111/1 مدیریتی و دسترسی کالتمش بدلیل پسماندها و زباله آوری جمع در نقص و ضعف وجود 

W18 191/1 9 107/1 فرهنگی تاریخی بافت محدوده در موجود ساختمانهای باالی عمر 

W19 111/1 9/9 107/1  فرهنگی - مذهبی موقعیت و مرکزیت استعدادهای و ظرفیتها از منطقه مناسب گیری بهره عدم 

W20 افزایش نتیجه در و ارتباطی ظرفیت افزایش بدون تجاری فعالیت افزایش عوض در و توریستی و سکونتی فعالیت زیان به فعالیتها نخورد برهم اثر در سکونتی یها شارز تنزل 

 بصری و صوتی، هوا یها آلودگی و ترافیک حجم

112/1 1/9 171/1 

W21 111/1 1 101/1  منطقه در جمعیت توزیع خوردن هم بر و جمعیت هویتی افت و قدیمی و اصیل ساکنین از بافت تدریجی تخلیه 

W22 111/1 7 171/1 ...(مولد غیر اشتغال ، درآمدها کم اسکان) اقتصادی سرمایه در ضعف) بافت ساکنین( انسانی سرمایه) سواد و مهارت در ضعف دلیل به رسمی غیر یها شبخ در اشتغال باالبودن 

W23 190/1 9 109/1 تباف کوچک و پراکنده یها هبنگا اقتصادی کارایی نا 

W24 111/1 9 171/1  ضعف و اجتماعی قشربندی نظام خوردن هم بر نتیجه در و منطقه در ابتدائی و خدماتی مشاغل با افراد سکونت 

W25 111/1 1 101/1 آن بر مبتنی رفتارهای و شهروندی و هریش تعهد، اجتماعی مشارکت در ضعف نتیجه در و مکان به تعلق احساس عدم با توام( نشین اجاره باالی نرخ) منطقه در ناپایدار سکونت 

W26 101/1 9/1 170/1 ...و اجتماعی ادغام و انسجام بدون قومی تنوع با توام همسایگی بادوام پیوندهای از ناشی اجتماعی سرمایه ناپایداری 

W27 177/1 1/7 110/1  اجتماعی آنومی پیدایش و اجتماعی هنجارهای در ضعف 

W28 190/1 1/7 100/1  رسمی غیر نظارتهای کاهش واسطه به منطقه در اجتماعی ناایمنی و اجتماعی آسیبهای افزایش و زایی آسیب استعداد ودوج 

W29 119/1 9 170/1 زندگی نیاز مورد خدمات و زیستی امکانات حداقل فقدان و زندگی کیفیت افت 

W30 111/1 1 100/1 ابنیه نوسازی و بازسازی موانع و مشکالت نتیجه در و وقفی و خصوصی مشاع مالکیت 

W31 001/1 1/1 171/1 شهر مناطق سایر به نسبت منطقه این در امالك و زمین قیمت بودن پایین 

W32 191/1 1/9 111/1 قدیم بافت عمرانی یها هبودج ضعف و ساکنین اقتصادی ضعف 

W33 110/1 1/9 101/1  آن عملکردی سیستم بودن هبست علت به فرهنگی - تاریخی بافت عملکردی انزوای 

W34 111/1 1 177/1 منطقه فرهنگی استعدادهای و پتانسیل از کارا و صحیح استفاده عدم 

W35 111/1 1 101/1 و... گرا فرهنگ و مدرنیستی و نوگرا نگرش التقاط تاریخی بافت در مداخله با ارتباط در واحد نگرش فقدان 

W36 199/1 9 100/1 محوله عملکردهای با منطقه شهری مدیریت کارشناسی انسانی نیروی و تخصصی کادر تناسب عدم 

W37 111/1 1 107/1 شهروندان و مردم با ارتباط برقراری جهت مناسب ابزارهای و مکانیزمها فقدان 

W38 112/1 1/7 100/1 حاضر حال در سازمانی پستهای از بسیاری حقوقی جایگاه فقدان و موجود وضع با مصوب سازمانی چارت تناسب عدم 

W39 110/1 1/9 101/1  مدیریت مجموعه علمی و فنی بازوی عنوان به آن با متناسب کارشناسی نیروهای فقدان و تحقیقات و پژوهش جایگاه عدم 

W40 177/1 1/7 111/1 اداری شدید بورکراسی وجود 

W41 172/1 9 110/1 ثابت و پایدار درآمدی منابع به اتکاء عدم و شهرداری درآمدی منابع پراکندگی و تعدد 

W42 011/1 1 171/1 اجرائی و زیربنائی یها هپروژ اجرای در شهرداری تجهیزاتی و تاسیسات توان کفایت عدم 

W43 070/1 9/1 191/1 منطقه شهرداری فعالیت و عملکرد حجم با متناسب اعتبارات و بودجه فقدان 

W44 111/1 1 107/1 منطقه شهرداری در وامالك زمین مدیریت اطالعاتی بانک وجود عدم 

W45 111/1 1/7 171/1 مالی ومشارکت شهری عوارض پرداخت توان عدم و منطقه ساکنین اغلب اجتماعی -اقتصادی نازل پایگاه و فقر 

W46 101/1 7 110/1  منطقه حسطو در عمرانی یها هپروژ و طرحها اجرای و تعریف جهت بخشی بین مدیریت نهاد فقدان 

W47 177/1 7 100/1  منطقه موجود واقعیات با ساختمانی و شهرسازی مقررات و ضوابط برخی ناهمخوانی نتیجه در و طرحها آرمانی نگرش 

W48 111/1 1 171/1 آنها با مغایر مقطعی و موردی بازسازیهای و نوسازی و تاریخی بافت قوت نقاط و ها شارز حفظ بین موازنه فقدان 

W49 111/1 1 100/1 طرحها مقررات و ضوابط به آنها جدی پایبندی عدم و نفوذ ذی و ذینفع نیروهای و ها هگرو وجود 

W50 119/1 9/1 101/1  محدوده در شهری مدیریت و امور اداره در شهروندان مشارکت جذب و جلب مناسب مکانیزمهای و ابزارها فقدان و ضعف 

W51 107/1 1 179/1 بافت بازسازی و نوسازی مسیر در جدی تاخیر و نوسازی و بازسازی راه در مشابه و مشاعی وقفی لکیتهایما مشکل وجود 

 010/1  0 جمع 

 0901، منبع: نویسندگان
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  1(EFE) یعوامل خارج یابیارز -

وجود »، «ی ابنیه فرسودهانگیزه و تمایل ساکنان به نوسازی و بازساز»، از نظر کارشناسان، 7جدول  جیبر اساس نتا

امکان استفاده از »، «گرایش به تقویت راسته بازارها و تامین خدمات پشتیبانی تجاری در محورهای اصلی بافت

در بخش  تیحائز اهم یها وجود مکان»، («یا وهقه یها نی)زم نگیساخت پارک یبرا یبیو تخر ریبا یها نیزم

، 711/1، 917/1 یوزن ازیبا امت بیبه ترت« ای ریزی شهری منطقه رنامهوجود نیروی انسانی با تخصص ب»و  «یگردشگر

، «تداوم هجران زدگی و جداماندگی بافت تاریخی از شهر»ها و  فرصت نیبه عنوان مهمتر 791/1و  711/1، 711/1

، «تداوم حرکات پراکنده و غیرساختاری و تهدید مجموعه منطقه به لحاظ انسجام و یکپارچگی توسعه کالبدی»

های  شیوع بیماری»، «ها و خدمات پشتیبانی الزم گرایش به هر چه بیشتر تجاری شدن بافت بدون تامین زیرساخت»

 یوزن ازیبا امت بیبه ترت «نطقهی ساختاری مها هتخریب غیرهدفمند و غیرمنطبق بر اید»و « ویژه ناشی از مشکالت

 رازیش یخیبافت تار داریپا ینیبازآفر یبرا یدهایتهد نیبه عنوان مهمتر 010/1و  011/1، 711/1، 711/1، 791/1

 .شود یمحسوب م
 تهدید(و  فرصتنقاط ) خارجیعوامل  یبندو رتبه یدهوزن. 2جدول 

 Internal Factor Evaluation  خارجی عوامل ارزیابی ماتریس

وزن  خارجی استراتژیک عوامل ردیف

 نسبی

رت

 به

وزن 

 نهایی
O1 091/1 9 111/1  منطقه در خدماتی و تجاری عالیتهایف گسترش به گرایش وجود 

O2 097/1 1 199/1 منطقه در مرکزیت و مرکزی هایظرفیت وجود 
O3 111/1 1/1 100/1 منطقه بهسازی و نوسازی به دولتی و عمومی نهادهای و شهری مدیریت گرایش 

O4 917/1 1/1 121/1 فرسوده ابنیه بازسازی و نوسازی به ساکنان تمایل و انگیزه 

O5 011/1 9 117/1 بافت مرمت به کمک در انگیزه ایجاد امکان و تاریخی منطقه به نسبت شیراز مردم جمعی خاطره 

O6 001/1 1 110/1 آنها ورسازی بهره امکان و منطقه در بالقوه و بالفعل سیاحتی و گردشگری استعدادهای و ها ظرفیت 

O7 010/1 9 119/1 تاریخی بافت مرکزی محدوده در مذهبی متبرکه بقاع و اماکن به گرایش و شیراز شهر فرهنگی -مذهبی قلب وجود 

O8 021/1 1 191/1 ای منطقه و شهری، ای ناحیه نیازمندیهای تامین و بافت فقرات ستون تقویت جهت الحرمین بین فضای از گیری بهره امکان 

O9 077/1 9/9 192/1 منطقه از ییها شبخ در بافت فقرات ستون و عمومی-پیاده محورهای و عمومی نقل و حمل تقویت به گرایش و امکان وجود 

O10 711/1 1 120/1 بافت اصلی محورهای در تجاری پشتیبانی خدمات تامین و بازارها راسته تقویت به گرایش وجود 

O11 711/1 1/1 111/1 (ای هقهو یها زمین) پارکینگ ساخت برای تخریبی و بایر یها زمین از استفاده امکان 

O12 711/1 1 111/1 گردشگری بخش در اهمیت حائز یها مکان وجود 

O13 012/1 1/1 191/1 گردی بوم -گردشگری یها هخان و هتل، رستوران صورت به سنتی یها هازخان برخی ایجاد 

O14 121/1 9 171/1  فرهنگی و مذهبی قلب و مرکزی ایفعالیته، شهر اصلی مرکزیت وقوع واسطه به منطقه در یگذار سرمایه به گرایش وجود 

O15 دولتی غیر و مدنی سازمانهای مشاوره و حمایت، پشتیبانی به گرایش NGO 117/1 1 011/1 

O16 071/1 1/1 171/1 توریستی و زیارتی اماکن از بازدید به داخلی و خارجی یها توریست و مردم تمایل 

O17 711/1 1 117/1 منطقه فرسوده بافت در یگذار سرمایه به ومیعم سازمانهای و نهادها گرایش 

O18 109/1 9 190/1 تاریخی بافت بهسازی و نوسازی به شهری مدیریت تمایل و گرایش 

O19 001/1 1 170/1 منطقه در خصوصی بخش یها یگذار سرمایه جذب و جلب خصوص در الزم بسترسازی و حمایت، پشتیبانی به گرایش 

O20 791/1 1/9 111/1  شهری مدیریت مختلف یها هرد در آنها جذب قابلیت و ای منطقه شهری ریزی برنامه تخصص با انسانی یروین وجود 

O21 001/1 1 110/1 الزم قانونی یها مکانیزم با آمدی در منابع کردن فراهم و شهرداری مالی خوداتکایی جهت تالش 

T  711/1 1 111/1 الزم پشتیبانی خدمات و زیرساختها تامین دونب بافت شدن تجاری بیشتر چه هر به گرایش 1

T  011/1 1 192/1 طبیعی سوانح مقابل در ابنیه استحکام عدم و کالبدی شدید فرسودگی تداوم 2

                                                                 
1. External factor evaluation matrix 



 191 ... یخیتار یها بافت ینیبازآفر یراهبرد لیتحل

T  011/1 1/9 190/1 مندی ضابطه بر تاکید عدم و قبلی مصوب یها طرح یها هاید و ضوابط نقض 3

T  111/1 9 171/1 تاریخی منطقه اصلی یها هلب در ویژه به عملکرد و ساختار در آشفتگی و برنامه بی و خودبخودی توسعه تداوم 4

T  711/1 1 110/1 کالبدی توسعه یکپارچگی و انسجام لحاظ به منطقه مجموعه تهدید و ساختاری غیر و پراکنده حرکات تداوم 5

T  010/1 9 119/1 منطقه ساختاری یها هاید بر منطبق غیر و هدفمند غیر تخریب 6

T  017/1 1 191/1 کهنه و پوسیده بافتهای با همجواری نتیجه در ارزش با کالبدی عناصر جدی پذیری آسیب و تخریب 7

T  117/1 2/7 179/1 شده ایجاد فضاهای از مناسب برداری بهره عدم و گذشته مداخالت از ناشی دفاع بی و مستعمل فضاهای وجود 8

T  012/1 1/9 117/1 منطقه سطح در گسترده محیطی و بصری های آلودگی و بافت سطح در تعددم مخروبه فضای وجود 9

T  011/1 1/9 111/1  ابنیه بازسازی و نوسازی مسیر در جدی تاخیر و نوسازی و بازسازی درراه مشابه و مشاعی وقفی های مالکیت مشکل وجود 10

T 11 
 و فعال حفاظت جهت در بنیادین و زیرساختی تحوالت از ممانعت و تاریخی منطقه و بافت به یا موزه نگاه و مرمتی -حفاظتی یها هدیدگا تداوم

 بافت معاصرسازی

191/1 1 011/1 

T  791/1 1/1 111/1  افسردگی و پوسیدگی روند تشدید و شهری توسعه و زندگی و شهر از تاریخی بافت جداماندگی و زدگی هجران تداوم 12

T  071/1 1 191/1  منطقه و بافت به هویتی -فرهنگی نگاه و پایدار توسعه از غفلت و تاریخی منطقه به تجاری -اقتصادی اهنگ به گرایش تداوم 13

T  011/1 1/1 111/1 مشکالت از ناشی ویژه بیماریهای شیوع 14

T  007/1 1/9 197/1 بافت به روستائیان و افاغنه جمله از درآمد کم و دست تهی افراد مهاجرت مقابل در و منطقه در سکونت به گرایش کاهش 15

T  079/1 1/1 171/1 منطقه اقتصادی و اجتماعی مشکالت به توجه با مجرمانه رفتارهای تقویت و تبهکاری باندهای مستمر افزایش 16

T  011/1 1 171/1 یشهر مدیریت و طرحها یها هبرنام و سیاستها نبودن روشن دلیل به خصوصی بخش کالن یگذار سرمایه انگیزه ضعف 17

T  090/1 1/1 190/1  اقتصادی هزینه و سرمایه بازگشت دورة نظر نقطه از انگذار سرمایه اطمینان عدم 18

T  121/1 2/9 100/1 شهر سطح در اقتصادی امکانات با نوسازی یها هبرنام هماهنگی عدم 19

T  111/1 7 111/1 رزانا مسکن به دستیابی انگیزه با درآمد کم اقشار اسکان روند تداوم 20

T  071/1 1 197/1 داخلی و خارجی گردشگران انگیزه کاهش نتیجه در و نیازها به آنها پاسخگویی عدم و توریستی تسهیالت نیافتگی سازمان 21

T  011/1 1/1 171/1  معیوب سیکل ایجاد نهایت در و باال به متوسط اقشار سکونت به گرایش کاهش 22

T  017/1 9 191/1 منطقه شدن تجاری بیشتر چه هر به بیمارگونه تمایل و بافت فعالیتی نظام انسجام عدم و آشفتگی به گرایش 23
T  112/1 9 100/1 منطقه بازسازی و نوسازی و خصوصی بخش برای گذاری سرمایه ریسک باالبودن و شهری مدیریت یها هبرنام و سیاستها پایداری و شفافیت عدم 24

T  111/1 9 171/1 موجود مدیریتی سازمان و ساختها کفایت عدم و منطقه سطح در عمرانی یها هپروژ و طرحها اجرای و تعریف جهت بخشی بین یتمدیر نهاد فقدان 25
T  001/1 9 191/1 شهری مدیریت عرصه در مشارکت موضوع با آنان انفعالی برخورد و مردم در اطمینان و اعتماد عدم روحیه وجود 26

T  121/1 1/7 170/1 در منطقه مهم یها هپروژ از برخی اجرای عدم و بالتکلیفی مقابل در و شهری مدیریت و شهرداری اختارس شدید ضعف 27
T  شکل در آن العمل عکس و تاریخی بافت در بهسازی و نوسازی در مسئول نهادهای و هاارگان توسط سازمانی و بخشی بین درگیریهای و هماهنگی عدم 28

 بافت بیشتر فرسایش و تخریب و انفعال یا برنامه بی و نیافته ازمانس وسیع مداخالت

110/1 7 117/1 

T  مقررات و ضوابط فقدان) منطقه توسعه و عمران در خصوصی بخش گذاریسرمایه جلب و حمایت خصوص در الزم مقررات و ضوابط، شفافیت عدم 29

 (آن با مغایر ابطضو وجود حتی و بافت در بهسازی و نوسازی مشوق کننده ترغیب

177/1 1 111/1 

T  121/1 9 171/1 منطقه در یافته سازمان و خودجوش مشارکت الگوهای رواج عدم و اجباری مشارکت الگوی نوعی به مشارکت شدن محدود 30

T  111/1 9 101/1 هرداریش درآمد هزینه سبد در درآمدی هایسرفصل سایر اندك سهم و ساز و ساخت به شهرداری درآمدی منابع عمده اتکاء 31
T  122/1 9/1 101/1 شهری مقررات و ضوابط رعایت در ضوابط بر روابط غلبه و نفوذ ذی و نفعذی یها هگرو وجود 32

T  107/1 1 179/1 همسئل این با برخورد در شهرداری باالتکلیفی و باالدست هایطرح پیشنهادات با ارتباط در خاص هایدستورالعمل و مقررات، ضوابط نبودن روشن 33
 190/2  0 جمع 

 0901، منبع: نویسندگان

 راهبردها گاهیجا نییتع -

 نییراهبردها را تع گاهیجا توان یم، رازیش یخیبافت تار ینیبازآفر یو خارج یعوامل داخل یینها ازیامت نییپس از تع

و  یرونیعوامل ب نیاست. در ب آورده شده رونیو ب یعوامل درون یو درصد اثرگذار یوزن بیضر 9نمود. در جدول 

 79/1 یو درصد وزن 901/7ها با وزن  اول و ضعف تیواول 70/1 یو درصد وزن 111/1با وزن  دینقاط تهد یدرون

 .باشند یآخر م تیاولو
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 . ضریب وزنی و درصد اثرگذاری عوامل درونی و بیرونی9جدول 

 عوامل درونی عوامل بیرونی 

T O W S 

 101/9 901/7 191/9 111/1 وزن نهایی

 72 00 71 91 درصد وزنی

  0901، منبع: نویسندگان

 (.7هایی نهایی عوامل درونی و بیرونی نشان از امتیاز بیشتر در تهدیدها دارد )شکل با توجه به وزن، لذا

 
 (1931، . تعیین راهبرد بازآفرینی بافت تاریخی شیراز. )منبع: نویسندگان2شکل 

 در جریـان البته که گیردمی صورت راهبردی ریزیبرنامه در مدل دخیل عامل چهار ترکیب ساسا بر، راهبرد تدوین

 متفاوت درجه کنشگری از نظر که را راهبرد دسته چهار، مطالعه وضعیت مورد برحسب راهبردها از برخی، عمل

 کرد: تدوین توانمی، هستند

 

 

 

  

های چهارگانه آورده شده است. بیشترین وزن را یضریب وزنی و درصد اثرگذاری استراتژ، 1در جدول 

باشد. درصد وزنی این استراتژی برابر دارد و اولویت اول می 111/2یا همان استراتژی رقابتی با وزن  STاستراتژی

استراتژی پیشنهادی ، ها از درصد وزنی باالتری برخوردار است. بنابراینباشد که نسبت به سایر استراتژیمی 71/1با 

 بایـد راهبردهایی، باشد. یعنی اینکهمی 111/2یا رقابتی )تنوع( با وزن نهایی  STحاصل از تکنیک سوات راهبرد

 (. 9کند )شکل  دوری، رو پــیش از تهدیـدهای، قـوت نقـاط طریـق از تـا کرد تـدوین
 های چهارگانهضریب وزنی و درصد اثرگذاری استراتژی .4جدول 

 رکبمجموع ضرایب عوامل م 
WO WT ST SO 

 117/2 111/2 119/1 190/1 وزن نهایی

 71 71 71 77 درصد وزنی

 قوت

 ضعف

 فرصت

 تهدید

 .هاستفرصت از برداریبهره درصدد ها،از قوت گیریبهره با: تهاجمی( )راهبردSO راهبردهای

 .کنـدمی اسـتفاده ـوتق نقاط از از تهدیدات دوری برای: رقابتی یا تنوع( )راهبردهای ST راهبردهای

 .دهدمی کاهش را نقـاط ضعف ها،فرصت از گیریبهره با: بازنگری( )راهبرد WOراهبردهای 

: 0902کند )عباسی و همکاران، جلـوگیری می تهدیدها از و کاهش را ضعف نقاط: )راهبردهای تدافعی( WT راهبردهای

017). 



 191 ... یخیتار یها بافت ینیبازآفر یراهبرد لیتحل

 

 

 

 

 

 
 

 

 (1931، . تعیین راهبرد بازآفرینی بافت تاریخی شیراز )منبع: نویسندگان9شکل 

  یکم یراهبرد یزیربرنامه سیماترردها با تعیین اولویت راهب -

ریزی راهبردی  پایش و نظارت برای تحقق راهبرد استفاده از ماتریس برنامه، ی ارزیابیها شها و رویکی از تکنیک 

پذیری پایداری راهکارهای پیشنهادی در مواجهه با برای ارزیابی امکان QSPMاست. ماتریس  QSPMکمی یا 

یک راهبرد نتواند مواجهه با شرایط درونی و ، وجود است. در صورتی که در این ماتریسشرایط محلی و وضع م

 (. 022: 0901، بندی خارج شود )سقاییباید از فهرست راهبردهای قابل اولویت، بیرونی را داشته باشد

 انتخاب راهبردهای برتر به ترتیب امتیاز بیشتر .1جدول 

 اولویت امتیاز راهبردهای انتخاب شده ردیف

 9 912/9 الزم پشتیبانی خدمات و هازیرساخت تامین بدون بافت شدن تجاری کردن کنترل و تجاری مهم مراکز به تبدیل قابلیت با بازرگانی یها ههست به دادن ارزش 0

 1 111/9 شهری مدیریت عرصه در مردم مشارکت و شهر سطح بایر در و باز فضاهای مجدد استفاده و ساماندهی 7

 0 121/1 طبیعی سوانح مقابل در ابنیه بخشیدن استحکام و شیراز شهر اصلی مرکز از مهمی بخش بعنوان بافت عملکردی یها شارز به بیشتر توجه 9

 7 019/1 منطقه بازسازی و شهری مدیریت یها هبرنام و هاسیاست پایداری و شفافیت و مذهبی و فرهنگی - تاریخی ارزشمند عناصر نقش ارتقاء 1

 1 097/7 های تاریخی و مرمت آنفرهنگی و بازسازی بافت –محیطی و تاریخیی زیستها هافزایش توجه مدیریت شهری به جنب 1

 0901، منبع: نویسندگان

 

 
راهبردهای رقابتی به عنوان راهبردهای قابل ، های درونی و بیرونیپس از ارزیابی ماتریس، در این قسمت، بنابراین

به  QSPMفت تاریخی شهر شیراز انتخاب شده است. با امتیاز دادن به راهبردهای رقابتی از طریق روش ارائه در با

اند به عنوان راهبردهایی که بیشترین امتیاز را کسب کرده، ترتیب امتیاز و اولویت راهبردها نوشته شده و در نهایت
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-راستای دو راهبرد نهایی و ارائه راهکار یا سیاستراهبردهایی برتر در بافت تاریخی شهر شیراز انتخاب شدند و در 

اند )از بیشترین امتیاز را بدست آورده 1و  9های اجرایی پرداخته شده است. با توجه به نتایج بدست آمده راهبرد 

 مهمی بخش بعنوان بافت عملکردی یها شارز به بیشتر توجه»باالترین امتیاز مربوط به ، بین راهبردهای تدوین شده

 عناصر نقش ارتقاء»و « 12/1طبیعی با نمره  سوانح مقابل در ابنیه بخشیدن استحکام و شیراز شهر اصلی مرکز زا

منطقه  بازسازی و شهری مدیریت یها هبرنام و هاسیاست پایداری و شفافیت و مذهبی و فرهنگی-تاریخی ارزشمند

ی ها هافزایش توجه مدیریت شهری به جنب»  1برد ترین امتیاز مربوط به راهاست(. همچنین پایین« 01/1با نمره 

(. 1باشد )جدول می« 09/7های تاریخی و مرمت آن با نمره فرهنگی و بازسازی بافت –محیطی و تاریخی زیست

 و شیراز شهر اصلی مرکز از مهمی بخش بعنوان بافت عملکردی یها شارز به بیشتر با توجه، توان گفتمی، لذا

 شفافیت و مذهبی و فرهنگی - تاریخی ارزشمند عناصر نقش طبیعی و ارتقاء سوانح مقابل در نیهاب بخشیدن استحکام

دو  رابطة، منطقه به سمت بازآفرینی سوق داد. بنابراین بازسازی و شهری مدیریت یها هبرنام و هاسیاست پایداری و

، پذیرد صورت چنانچه بازآفرینی. است انکارناپذیر ضرورتی، تاریخی بافت پذیریرقابت و شهری بازآفرینی سویة

 آن متن و بطن در، بپردازیم پذیریرقابت یها همؤلف ارتقاء به اگر. شد خواهد ختم پذیریرقابت به، در نهایت

 موجود مشکالت و هاقابلیت به چنانچه، رواین از (.11: 0901شد )یغفوری و همکاران؛  خواهد پدیدار بازآفرینی

 تنها نه تغییراتی یابد و شاهددر داخل کشور می هامکان دیگر با را رقابت توان شیراز شهر خیبافت تاری، شود توجه

 و کالبدی، اجتماعی، اقتصادی بازآفرینی تغییرات؛ این از جملة بود خواهیم شیراز شهر کل در بلکه، تاریخی بافت در

 زندگی بیشتر استانداردهای طرف به شتغالا سهم افزایش و هرچه بیشتر گذاریسرمایه، تاریخی بافت محیطیزیست

 شده است.  داده نشان 1 شکل بازآفرینی بافت تاریخی شهر شیراز در هایاستراتژی جذابیت مقایسه است.

  گیری و پیشنهاداتنتیجه

کردن  یراهبرد یبرا، رازیش یخیبافت تار ینیمسئول بازآفر یها دهد که سازمان یمقاله حاضر نشان م جینتا

 ییها ها و فرصت قوت نکهیروست؛ ضمن ا روبه یا دهیعد داتیها و تهد با ضعف، یخیبافت تار ینیبازآفر یها هبرنام

نابسامان  تیبا وضع یخیداد که بافت تار نشان (IFE) یعوامل درون یابیارز سیماتر، نیدارد. همچن رو شیهم پ

بافت  ینینشان داد که مسئول بازآفر(EFE) یرونیعوامل ب یابیارز سیماتر، گرید یروبروست و از سو یدرون

، راه آن است شیکه پ ییدهایو از تهد ردیبهره بگ، دارد اریکه در اخت ییها نتوانسته است از فرصت رازیش یخیتار

 سیبه دست آمده از ماتر جیاز خود نشان نداده است(. نتا یرونینسبت به عوامل ب یخوب نش)واک ندیگز یدور

 رایز، ندارد یمطلوب تیوضع رازیش یخیبافت تار ینینشان داد که بازآفر (IE) یرونیب -یعوامل درون یابیارز

نشان داد که ابتدا  زین (QSPM) یکم کیاستراتژ یزیر برنامه سیاند. ماتر قرار گرفته تیدر اولو یتدافع یراهبردها

بنیه در مقابل سوانح طبیعی با ا دنیی عملکردی بافت و استحکام بخشها شبه ارز شتریتوجه ب» یبا استراتژ تیاولو

و پایداری  فافیتفرهنگی و مذهبی و ش -ارتقاء نقش عناصر ارزشمند تاریخی» یها یو استراتژ باشد یم« 12/1نمره 

، نیقرار دارد. همچن یبعد  تیدر اولو« 01/1ی مدیریت شهری و بازسازی منطقه با نمره ها هها و برنام سیاست



 191 ... یخیتار یها بافت ینیبازآفر یراهبرد لیتحل

فرهنگی و -محیطی و تاریخی ی زیستها هافزایش توجه مدیریت شهری به جنب»راهبرد  مربوط به ازیامت نیتر نییپا

، جهت ارتقا و بهبود وضع موجود، گرید ی. به عبارتباشد یم« 09/7و مرمت آن با نمره  یخیتار یها بافت یبازساز

ها و راهبردهای متعـددی را  ژیاسترات، رازیبا توجه به تـوان بـالقوه آن در شهر ش یخیبافت تار ینیدر راستای بازآفر

 دنیی عملکردی بافت و استحکام بخشها شبه ارز شتریتوجه ب، پژوهش یها هافتیتـوان بکاربست که بر اساس  می

فرهنگی و مذهبی و شفافیت و پایداری -ابنیه در مقابل سوانح طبیعی و ارتقاء نقش عناصر ارزشمند تاریخی

استراتژی ، نیبرتر قرار دارند. بنابرا یها تیو بازسازی منطقه در اولوی مدیریت شهری ها هها و برنام سیاست

 رانیمد حیباشد. عدم درك صح می 111/2 ییبا وزن نها یرقابت ای STاز تکنیک سوآت راهبرد حاصلپیشنهادی 

 یو فرهنگ یخیتار یها هیاز سرما یاریسبب شده است تا بس نیآفر ارزش هیسرما کیاز فرهنگ به عنوان  یشهر

چنانچه به ، رو نی. ازارندیقرار گ طو انحطا یتوجه یها مورد ب حاصل از آن یرقابت یایمزا، موجود در شهرها و به تبع

 ابدی یها در داخل کشور م مکان گریتوان رقابت را با د رازیش یخیبافت تار، و مشکالت موجود توجه شود ها تیقابل

 ینیبازآفر رات؛ییتغ نیبود از جملة ا میخواه رازیه در کل شهر شبلک، یخینه تنها در بافت تار یراتییو شاهد تغ

سهم اشتغال به طرف  شیو افزا شتریهرچه ب یگذار هیسرما، یخیتار بافت یطیمح ستیو ز یکالبد، یجتماعا، یاقتصاد 

نگر در  نبهجا به مطالعات همه ازین، یخیرفع مشکالت بافت تار یبرا، یاست. به طور کل یزندگ شتریب یاستانداردها

 . باشد یم ینیبازآفر یها ابعاد و شاخص یتمام

 منابع 

در  یتوسعه شهر یاستراتژ های شاخص بندی تیو اولو لی(. تحل0901فاضل )، زاده یو حاج یمصطف، یستگلدیا، یسیع، زاده میابراه

  .0-02صص ، 91شماره ، طیمح یداریو پا ایفصلنامه جغراف، رازیمحالت منطقه هشت شهر ش

، همکارانه ییحکمروا هیبرپا یشهر ینیبازآفر نفعانیتعارض ذ تیری(. مدل مد0902غالمرضا )، انیکاظم، محمود، یمحمد، شهیاند، انایآر

  .079-019صص ، 70شماره ، یو شهرساز ینامه معمار هینشر

: بافت یمطالعه مورد یدر مراکز شهر مداری ادهیپو  سازی راه ادهیدو راهبرد پ سهیو مقا یابی(. ارز0901الهام )، یباقالن، پاکزاد، یآزادخان

  .1-91صص ، (0) 0، یفصلنامه مطالعات عمران شهر، المیشهر ا یمرکز

نمونه  یشهر یبرندساز کردیبر رو دیبا تاک یخیمحالت تار ینیعوامل موثر بر بازآفر ی(. بررس0902) یمجتب، انیعیرف، درنا، یاسد

  .1-01 صص، (71) 1، حصار هفت یطیعات محمطال، رازیش اهی: محله سنگ سیمورد

 ینیمناسب بازآفر ندیبه منظور ارائه فرآ یمنظر شهر هایمشارکت در طرح گاهیجا یابی(. ارز0900) هیراض، ثانییگیرضاب، بهناز، زاده نیام

 .70-11صص ، (9) 02، یو شهرساز یمعمار -بایز یهنرها هینشر، دهدیبیآس هایبافت

شهر  07(. بررسی توزیع فضایی و مدل تلفات انسانی در بافت فرسوده منطقه 0902محمدباقر )، بافیقال، درضایحم، یرمصا، الدیم، ینیام

، (11 پیاپی) 1 شماره، یازدهم سال، انتظامی امنیت و نظم نامهپژوهش، شهری پایدار بازآفرینی کالبدی هایتهران بر اساس شاخص

  .01-071 صص

 تاریخی بافت: مطالعه مورد) تاریخی ساختار در شهری توسعه های(. ارزیابی محرك0901) یمهد، یمراد، فاطمه، یزارع، طاهر، یزادیپر

  .2-90صص ، (01) 1، شهری کارکرد و ساختار مطالعات فصلنامه، (قم شهر

 ینیو بازآفر یررسمیغ یها هسکونتگا یفیمشترك در ارتقا ک یها (. ابعاد و شاخص0901) یعل دیس، ینور، نیحس، یحیذب، محمد، یرسول

 .207-212 صص، (7)0، (یا منطقه یزیر )برنامه ای. فصلنامه جغرافرانیدر ا داریپا یشهر
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 .010-011صص ، (911) 9، مطالعات دفاع مقدس هینشر، رانیجنگ در ا یگردشگر یراهبرد یابی(. ارز0901) یمهد، ییسقا

کالنشهرتهران.  یشهردار00منطقه یفرسوده منطقه مورد یبافتها ینیبازآفردر  یشهر تیری(. عملکردمد0901) رضایعل، زاده افیس

 .700-721 صص، (9)0، (ای همنطق ریزی )برنامه ایفصلنامه جغراف

، شهر کاشان یتوسعه گردشگر یاستراتژ نیدر تدو SWOT- QSPM مدل کاربرد، (0907) محمدرضا، فرمحبوب، اصغر، یضراب

  .92-11صص ، (00) 9، ییفضا یزیر فصلنامه برنامه

یعملکرد ذ لیوابسته: تحل سازییانیو اع یشهر ینبازآفری به مداردولت کردی(. رو0902) یمهد، یکرمان، یعل، یوسفی، اعظم، یعباچ

  .21-01صص ، (0) 01، (ییروستا -ی)شهر یمجله توسعه محل، حرم مطهر در مشهد رامونیبافت پ یدر نوساز یدیکل نفعان

راهبردی توسعه گردشگری شهری نمونه مورد مطالعه: شهر خرم زیریبرنامه(. 0902) اهللرحمت، ملک، نعمت، یاکرمش، بیمص، یعباس

  .011-011صص ، (71) 1، فضا ییایجغراف شآمای مجله، آباد

-11صص ، (2) 9، بایز یهنرها هینشر، رانیدر ا یکهن شهر هایمداخله در بافت هایاستیتحول س ری(. س0920) یمحمدمهد، یزیعز

92.  

: محله یخوب )نمونه مورد ییحکمروا یبر الگو دیباتاک یفرسوده شهر یها بافت ینی(. بازآفر0901اکبر )، دار جمع، جالل، یآمل یمیعظ

 .00-11صص، (0)2، (ای همنطق ریزی برنامه) ایتهران(. فصلنامه جغراف 9منطقه ، ده ونک

مجله ، تهران(، عوامل موثر بر بازآفرینی فضاهای تاریخی شهر )مطالعه موردی: میدان مشق (. تحلیل0902فرزانه )، یرزادیش، زهره، یفن

  .020-002صص ، 17شماره ، یانسان یها هسکونتگا یزریمطالعات برنامه

توسعه  ریدر مس زیتبر یسبز شهردار فضای و هااقدامات سازمان پارك یابی(. ارز0907) ریام، ییجدا، هیرق، قهفرخیسالک، بهنام، زادهقاسم

  .10-02صص ، 9شماره ، یو توسعه شهر ایمجله جغراف، swot لیسبز بر اساس تحل یفضا

فرهنگ  یشهر ینیبر بازآفر رگذاریتاث یفرهنگ یها استیس نیی(. تب0901. )اریمه، یریاردش، نیکمال الد دیس، یاریشهر، یعل، زاده میکر

 .010-01، (0)00، شهر تی(. هوهیتانبول ترکاس یشهر ینیبر تجارب بازآفر دیمحور )با تاک

صص ، (11) 9، بایز یمجله هنرها، ینیو کُنش بازآفر یفرهنگ یها همایبر بن یفرهنگ مبنا: تأمل یشهر ینی(. بازآفر0901سهند )، یلطف

17-10.  

 فرهنگ شهری بازآفرینی یها ه(. تدوین چارچوب مفهومی کاربست اصول و آموز0901فاطمه )، اکبرییعل، مهسا، شعله، سهند، یلطف

 .770-711 صص، 09 شماره، ایران شهرسازی و معماری علمی انجمن نشریه، (شیراز تاریخی بافت: موردپژوهی) مبنا

 یمبنا با رویکرد ارتقا -فرهنگ یشهر یاصول بازآفرین ی(. واکاو0901) دیحم، یماجد، زهراسادات، زرآبادیدهیسع، فاطمه، یمراد

  .1-01صص ، (21) 01، مجله باغ نظر، پذیریرقابت

 سیبا استفاده از ماتر یشهر ٔەفرسود هایدر بافت ینیبازآفر استیس ی(. بررس0901نرگس )، فردیاحمد، یعل، موحد، ابوالفضل، ینیمشک

QSPMوSWOT شماره  ،1سال ، یشهر یزریبرنامه ییایجغراف یها شفصلنامه پژوه، کالنشهر تهران( 07: منطقه ی)مطالعه مورد

 .110-111صص ، 1

 ریزیبرنامه بر تأکید با شهرها حاشیه در غیررسمی یها ه(. بازآفرینی سکونتگا0901مهسا )، یزآبادعزییاسد، نورمحمد، یمنجز

  .711-719صص ، (1) 0، یو روابط انسان اجغرافی مجله، قزوین شهر آباددیها همحل :(QSPM) کمی استراتژیک
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