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 82/89/1931تاریخ صدور پذیرش: 82/11/1931تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده

تا پرسشنامه در بین کارشناسان و متخصصان  05ن پژوهش ن مسائل مربوط به فضای شهری است در ایتری فرسودگی یکی از مهم 

بخش مرکزی شهر اهواز  SWOTعوامل داخلی و خارجی ماتریس ، تصادفی بوده گیری شهری توزیع گردید. روش نمونه

 مهمترین، ی پرسشنامهها هنتایج بدست آمده از داد عامل خارجی به کارگرفته شد. 64عامل داخلی و  05جهت سنجش  مشخص شد

پس از امتیاز دهی و ، و تهدیدهای پیش روی محدوده ی مورد مطالعه شناسایی شد. با تدوین جدول ها تفرص، ها تقو، ضعف ها

ی مختلف مورد ها هگزین ( QSPMمحاسبه ی نمره ی نهایی موقعیت راهبرد تهاجمی مشخص شد. سپس با استفاده از ماتریس )

ایجاد پوشش گیاهی مناسب برای ایجاد سایه و  ن گزینه انتخاب شد. طبق نتایج پژوهشتری ارزیابی قرار گرفته و از بین آنها مناسب

 ود. ش میتقویت نقش عناصر تاریخی در نظام منظر شهری و.. به ترتیب برای مقاله پیشنهاد ، آسایش اقلیمی

 

 QSPM ،SWOT، شهر اهواز، واژگان کلیدی: بافت فرسوده
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 مقدمه

و اکنون نیز صدها عنصر با  اند هی مسکونی شهرها بودها هن و بهترین محلتری روزگاری مهم، اهای قدیمی شهره بخش

، وند )شماعی و پور احمدر میارزش شهری در آنها وجود دارد. بازارها که قلب اقتصادی و اجتماعی شهر به شمار 

ترسی مناسب به سایر امکانات و دس، تسهیالت، (. بخش مرکزی شهرها به علت داشتن موقعیت111: 1921

ود. به همین دلیل بررسی آن از ر میمهمترین محل برای ارائه خدمات متنوع به شهروندان به شمار ، های شهری بخش

رویه و سریع  با گسترش شهر و رشد بی ها تجمعیت این باف (.188: 1922، برخوردار است )رهنما ای هجایگاه ویژ

این  .(21: 1923،.. به حاشیه شهرها انتقال یافته است )شماعی.تجاری و ،تخلیه شده و مراکز خدماتی، شهرنشینی

یی از ها هجلو، های کم درآمدی شهری است بافت بازمانده از چرخه توسعه شهرها که امروزه مامن مهاجران و گروه

ریخی در در سئول بازگرداندن و احیاء یک بخش تا (.891: 1938،آبادی اشند )حسینب میهای فقر شهری  گسترده

 ,Heeji Lim a).واقع باعث بهبود شرایط زیست محیطی و اقتصادی منطقه شد که این پروژه موفقیت آمیز بوده است

توسعه بی رویه شهرها و کاهش زمین برای ، افزایش ناگهانی آهنگ شهرنشینی، رشد جمعیت شهرها (192 :2013

مد در شهرها که ساکنان به سبب عدم توانایی مالی ی فرسوده و ناکارآها تسکونت و خدمات از یکسو و وجود باف

، شهرنشینی و تمرکز صنایع، (. همگام با افزایش جمعیت9: 1921، قادر به نوسازی و بهسازی آن نیستند.)زندوی

امکانات و خدمات شهری رشد کرده و شهرهای بزرک به کالن شهرهای کنونی تبدیل شده و مشکالت ، ها هسرمای

ی قدیم به عنوان ها ت(. باف31: 1931، موسوی و باقری کشکولی)ای بشر پدید آمده است جبران ناپذیری بر

اهمیت این بافتها در ، ی توسعه کالبدی در بافتهای قدیم شهریها هتجزیه و تحلیل نظری گیری ی اصلی شکلها ههست

اهمیت بار فرهنگی این ، دپاسخگویی به نیازهای جمعیت رو به تزای، کالبد شهرها به عنوان قلب تپنده اقتصادی

اهمیت و لزوم خدمات ، ها مشکالت ترافیکی حاصل از این بافت، وجود المانهای با ارزش تاریخی و میراثی، بافتها

استفاده از ، قطعیت خطر وقوع زلزله و عدم امکان پیشگویی زمان وقوع زلزله، رسانی به این مناطق در زمان بحران

های شهری را  بهسازی و نوسازی این نوع از بافت، لزوم حفظ، و پردازش اطالعاتی ریزی ههای جدید برنام سیستم

های  ارزش، ها با برخورداری از سابقه حیات شهری (.این بافت11: 1921،سازد)حبیبی و دیگران دو چندان می

حیات شهری  .. امکان مهمی را برای تجدید.های زیرساختی و خدماتی و حداقل، احساس تعلق، اقتصادی -اجتماعی

، واند با بن بست کشاندن نوسازی محالتت میی مذکور ها یها و دارا توجهی به ارزش مایند که بین میفراهم 

 . (11: 1923، )خانی های فراوانی را ایجاد نماید هزینه

نصر با اند و اکنون نیز صدها ع ی مسکونی شهرها بودهها هن و بهترین محلتری روزگاری مهم، های قدیمی شهرها بخش

امکانات و دسترسی مناسب به سایر ، تسهیالت، ارزش شهری در آنها وجود دارد. این بخش به علت داشتن موقعیت

ود. به همین دلیل بررسی آن از ر میمهمترین محل برای ارائه خدمات متنوع به شهروندان به شمار ، های شهری بخش

های کم  چرخه توسعه شهرها که امروزه مامن مهاجران و گروه برخوردار است. این بافت بازمانده از ای هجایگاه ویژ

و  3بافت فرسوده بخش مرکزی شهر اهواز است که در برگیرنده محالت ، محدوده مورد نظر، درآمدی شهری است

از ناحیه یک است. مهمترین نقش را در پویایی اقتصاد شهر و بویژه بازار در  CBDو  8و1و محالت  9از ناحیه  11

رغم پویایی اقتصادی این بخس از شهر محالت مسکونی و مراکز تجاری روز به  قسمت از شهر دارد. ولی علیاین 



 3 ...تدوین راهبرد جهت احیاء بافت فرسوده

ی موثر در احیای بافت ها یمسئله اصلی تحقیق این است که استراتژاشند. ب میروز در حال فرسودگی و زوال 

مهمترین عوامل داخلی و اند؟  ر کدامفرسوده محدوده مورد مطالعه در راستای احیاء بافت فرسوده بخش مرکزی شه

محدوده  ترین راهبرد در جهت احیای واند مناسبت می راهبرد تهاجمیآیا ی کدامند؟  خارجی در احیای بافت فرسوده

های ساختاری  و با توجه به توسعه شهر و ضعف شهر اهواز به علت موقعیت استراتژیکی که دارد مورد باشد؟

تواند به شهر اهواز در  طرح راهبرد توسعه شهری می، ن موقعیت خاص شهر اهوازهای سنتی شهری و همچنی طرح

راستای توسعه و احیاء بافت فرسوده بخش مرکزی شهر در قالب اهداف استراتژی توسعه شهری کمک نماید از 

ش تهیه شوند ارز SWOT  ،QSPMو راهبردهای استراتژی شهری ها تسیاس، بایستی در چهارچوب اهداف، اینرو

، علمی پژوهش در حل مسائل و مشکالت ذکر شده و همچنین ارائه راهکارهای پیشنهادی در این زمینه است. لذا

 هد.د میاهمیت و ضرورت تحقیق را نشان 

 این پژوهش در پی آن است که به فرضیه زیر پاسخ دهد:، در این راستا

 محدوده مورد است.  ترین راهبرد در جهت احیای سد راهبرد تهاجمی مناسبر میبه نظر 

 پیشینه 

تجارب  چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران انجام شده است. متعددیهای فرسوده مطالعات  در رابطه با بافت

 های زیر تقسیم نمود: توان به گروه می جهانی در این ارتباط را به صورن مختصر

 ی برخورد خاص و انحصاریها هانگلستان: شیو 

 ی متنوع با تفکرات متفاوت و حتی متضادها هایتالیا: شیو 

 ی انتزاعی ها هفرانسه: شیو 

 (.1938،ریزی شهری )عامری سیاهویی های مدرن برنامه کشورهای نوردیک: استفاده از تکنیک 

محمد منصور  در زیر دلیل حجم باالی اطالعات به برخی از مطالعات اخیر صورت گرفته در ایران خواهیم پرداخت.

های قدیمی تاکید  در تحقیقات خود در روند توسعه فیزیکی شهری بر مرمت و احیاء بافت 1911ر سال د "فالمکی

ی ها یهای قدیمی را در روند توسعه فیزیکی شهری انطباق کاربر های مهم احیاء و ساماندهی بافت دارد و یکی از راه

 "محمود توسلی"(.111: 1911،داند )فالمکی میهای قدیمی با شرایط امروزی  ها و گرمابه مدرسه، بازارها، ها خانه

با توجه به تحقیقات و تالیفاتی که در رابطه با شهر یزد دارد معتقد است که در رابطه با تحوالت رخ داده در شهر 

بویژه در مورد ، باید تغییرات مطلوب فضایی را با توجه به عناصر با ارزش ملی در درون بافت طراحی کنیم

تا شرایط وند ش میبا تغییراتی در بافت و ضمن حذف هویت آن موجب ، عث حفظ وضع موجودهایی که با طرح

در کتاب خود تحت عنوان جغرافیا و  1911سال  "احمد پور احمد". (1: 1918، )توسلیزندگی در بافت قدیم شود 

شهری به کارکردهای بازار کارکردهای بازار کرمان در رابطه با بخش مرکزی شهرها بویژه عنصر بازار در بافت قدیم 

های ساماندهی و احیاء قلب بافت قدیم یعنی بازار و  وی راه و عناصر وابسته به آن در گذشته و حال پرداخته است.

 1911، بطور کلی بافت قدیم را با توجه به مکتب کارکردگرایی و تحول در کارکردهای بازار دانسته است )پوراحمد

به این نتیجه رسیده که « علل رشد و توسعه شهر مشهد» تحت عنوان ای هدر مطالع "محمد رحیم رهنما"(. 1911و 
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.. موجبات توسعه فیزیکی شهر مشهد را .حمل و نقل و ارتباطات، مراکز آموزشی و فرهنگی، زیارتی-عوامل فرهنگی

و توسعه شهری به روش های احیاء بافت قدیم  1912نامه دکتری خود در سال  وی در پایان فراهم آورده است.

پرداخته و عامل احیاء بافت قدیم را در توسعه «های مسکونی مرکز مشهد با تاکید بر محله سرشور نمونه بافت

طرح حفظ و احیاء بازسازی "یی چون ها هاجتماعی و اقتصادی ساکنان بافت قدیم معرفی نموده است.همچنین پروژ

 1/1طرح بهسازی و ساماندهی "(.1912راضیه رضا زاده ) های قدیم شهر سمنان توسط ایرج عباس زادگان و بافت

تحلیلی سناریوهای توسعه کالبدی ."(1928هکتار از اراضی شرق ارومیه توسط شیوا اسد الهی و سید محسن حبیبی)

ی ساماندهی در ها هشیو"(. 1921توسط پراوانه زندی در دانشگاه تربیت مدرس ) "های قدیم شهری  در بافت

توسط  GISفضایی شهرسنندج با  –توسعه کالبدی"توسط ابوالفضل مشکینی و "ده و قدیمی های فرسو بافت

(.در سطح محله هم تا حدودی مطالعاتی صورت 92: 1921سال ، کیومرث حبیبی انجام گرفته است)حبیبی و دیگران

 ود. ش میدرونی بافت فرسوده در محله چیزی مشاهده ن گرفته اما هنوز اقدامی جدی در جهت احیاء

 روش تحقیق 

ی فرسودگی و علل و عوامل ها صتحلیلی است. در این پژوهش وضع موجود محله و شاخ–توصیفی ، روش تحقیق

نفر از کارشناسان و متخصصان شهری جهت تکمیل  08یی طراحی گردید ها هپرسشنام، فرسودگی شناسایی شده

عامل خارجی به  11عامل داخلی و  08 جهت سنجش های طراحی شده به طور تصادفی مشخص گردید پرسشنامه

ها و تهدیدهای  فرصت، ها قوت، ها مهمترین ضعف، ی پرسشنامهها هبا بررسی های میدانی و نتایج دادکارگرفته شد. 

ی پایایی نسبتاً باالی  نشان دهنده 188/8ضریب آلفای کرونباخ  ی مورد مطالعه شناسایی شد. پیش روی محدوده

ابعاد اقتصادی و اجتماعی  بیانگر رضایتمندی نسبتاً باالی، ی نهایی هر یک از ابعاد ی نمره اسبهمح .باشد پرسشنامه می

و شناسایی نقاط  SWOTبا نتایج بدست آمده به تدوین مدل  نسبت به سایر ابعاد در میان پاسخگویان بوده است.

( QSPM) راهبردی کمی ریزی هنامسپس با استفاده از ماتریس بر و پرداخته محدوده فرصت و تهدید، قوت، ضعف

ن گزینه انتخاب شده است. در نهایت تری های مختلف مورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفته و از بین آنها مناسب گزینه

 (QSPM)دهی ن راهبردها جهت احیاء بافت فرسوده بخش مرکزی شهر اهواز به ترتیب اولویت وزنتری مناسب

 مشخص گردید. 

 مبانی نظری 

بافت در شهرسازی عبارتست از مفهوم فضایی ارگانیک و هم پیوند که در طول دوران حیات  ر شهرسازی:بافت د

، فضاها، ها راه، تواند از بناها شهری در داخل محدوده شهر یا حاشیه آن در پیوند با شهر شکل گرفته باشد. بافت می

 (.1: 1921، شفایی) تاسیسات و تجهیزات شهری و یا ترکیبی از آنها تشکیل شده باشد

گذاری الزم در نگهداری و از آنها با  های فرسوده به علت گذشت زمان و عدم سرمایه بافت بافت فرسوده شهری:

 ،1920(. در اردیبهشت ماه سال 8: 1920، عندلیب)اشد ب میی خاصی مواجه هستند که شامل موارد ذیل ها یویژگ

سه شاخص با مفاهیم زیر تعریف کرد. ریزدانگی: بلوک های  ها هشورای عالی شهرسازی برای شناسایی این محدود

های شهری که بیش  متر داشته باشند. نفوذ ناپذیری: بلوک 888درصد قطعات آنها مساحتی زیر  08شهری که بیش از 
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 درصد 08های شهری که بیش از  بلوک درصد معابر آنها عرض کمتر از شش متر را داشته باشند. ناپایداری: 08از 

با داشتن مسایل و مشکالت ، های فرسوده شهری (. بافت101: 1920 ،)ابلقی باشند ای هابنیه آنها فاقد سیستم ساز

، آبادی و همکاران )زنگی اند ههای را برای ناسازگاری با این هدف ایجاد کرد .. محیط.اقتصادی و، اجتماعی، کالبدی

گذاران  امکان نوسازی خود به خودی را نداشته و نیز سرمایه به دلیل فقر ساکنین آنها ها (. این بافت112: 1938

 (.11:  1921،پور احمد و مشکینی برای سرمایه گذاری در آن را ندارند )حبیبی ای هانگیز

این عمل بر مبنای احترام به »ود ش میی تاریخی کهن و با ارزش به کار گرفته ها این واژه خصوصاً برای بافت :1احیا

بنابراین در این اقدام بر ذکر تاریخ و مشخصات هر نوع « نا و بر مستندات اصیل آن استوار استکیفیت قدیمی ب

ملیحه ، ود )سید محسن حبیبیش میمجموعه و یا فضای شهری تاکید ، پس از زمان ساخت اصلی بنا، ای همداخل

یی ها بهبود مناطق شهری که با واژهبه منظور  ای ه(. در معنای وسیع تر احیاء به هر عمل مداخله کنند1: 28، مقصودی

  .(Magalha˜ es,2015 : 919اشد )ب مییا رنسانس شهری تقریباً معادل ، تجدید حیات شهری، چون نوسازی شهری

احیای شهری به مفهوم تجدید حیات یا باززنده سازی بخشهایی از نواحی شهری است که فاقد  احیاء شهری:

احیای شهری با تغییر بناهای فرسوده و کهنه و جایگزینی آنها توسط ، نابرایناستانداردهای عمومی رایج هستند. ب

ی احیای شهری یا تحولی که ها برنامه( 0: 1923، ها همراه است )محمدی و پارک ها خیابان، ساخت بناهای جدید

مربوط به  متمایز است. احیای شهری، با اغلب توسعه مجدد فیزیکی متمرکز، بیشتر محدود در اهداف خود است

این کار به نوبه خود منطقی است که به بطور  -مثال مراکز شهر و توسعه اسکله -توسعه مجدد فضاهای شهری است

 .((Paddison,2015 : 219 گسترده به هدف افزایش موقعیت رقابتی شهرها بستگی دارد

 انواع بافت شهری

گذاری یک  یا ارگ و آنچه که به عنوان پایه ت. قلعهوان هسته اولیه شهر دانست میبافت تاریخی را  ؛2بافت تاریخی

 (.18: 1929، نژاد )سبحانیتواند نام بافت تاریخی را به خود بگیرد  می، های پیش ساخته شده در زمان، شهر جدید

واقع  ها به عنوان مرکز دادوستد و بناهای با اهمیت دیگر مانند مراکز مذهبی در این بافت، بازارهای سنتی شهری

بافت تاریخی شهرهای ایرانی از دوره باستان به بعد  گیری (. تاریخ ایجاد و شکل29و21: 1910، اند )میرمیریان هشد

اشد و تماماً ب میکه به ثبت آثار ملی رسیده و یا قابلیت ثبت شدن را دارا  (180:  1919، است )مشهدی زاده دهاقانی

 (.98: 1921،مدپور اح، )کالنتری تاریخی هستند–واجد ارزش فرهنگی

هایی از  بافتی است که گرداگرد هسته اولیه شهرها یا بافت تاریخی تنیده شده است. در ایران بخش ؛3بافت قدیمی

، )حبیبی ودش میسد )تا اویل قرن حاضر( شامل ر میآنها به اواخر دوره قاجار  گیری شهر را که از نظر زمان شکل

1910  :81.) 

یی از شهر هستند که کاربری موجود آنها با کارکرد ها با کاربری نامتجانس و بخشیی ها بافت ؛4بافت ناکارآمد

ها و  اند. از قبیل کارخانه های شهری به خود اختصاص داده شهری مغایرت دارد و سطح نسبتاً وسیعی را در گستره
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های طبیعی موجود  گستره، ی متروکها ساختمان، اراضی بایر، های بزرگ کارگاهها،  زندان، ها پادگان، صنایع مزاحم

 (.1893: 1921،جوینده مهر، )یوسفیها رودخانه، ها مسیل، باغات، ها مانند تپه

ود که به دلیل فرسودگی ش مییی از محدوده قانونی شهرها اطالق ها بافت فرسوده شهری به عرصه ؛1بافت فرسوده

های شهری آسیب پذیر بوده و  زیرساخت خدمات و، تأسیسات، عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره، کالبدی

امکان نوسازی  ها به دلیل فقر ساکنان و مالکان آن ها محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارند. این بافت، از ارزش مکانی

پوراحمد؛ ، )کالنتری« گذاری در آن را ندارند جهت سرمایه ای هخود به خودی را نداشته و سرمایه گذاران نیز انگیز

 (.91و98: 1921

 معرفی محدوده مورد مطالعه 

اشد. به ب میهکتار  988شهر اهواز از شهرهای قدیمی و کهن استان خوزستان است مساحت محدوده مورد مطالعه 

در معرض فشارهای شدید ناشی از تراکم جمعیت و ترافیک و نیز تغییرات و تحوالت سریع  ها دلیل همین ویژگی

 در بافت کالبدی است.

 
 ی پژوهشها فتهمنبع: یا

ی موجود و فراهم آوردن شرایط مناسب برای کارکرد ها را به منظور حفظ و احیاء ارزش ای هاین وضعیت توجه ویژ 

از بخش مرکزی شهر است  9و1ند. بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز شامل نواحی ک میصحیح و مرکز شهر ایجاب 

کوی شصت پاره( ، )بخش مرکزی CBD)باغ شیخ( و  1تمحال، (ها محله صبی-خسروی -)محله ارامنه8که محالت 

 گیرد.  را در بر می 9سی متری( از ناحیه ، )کارپردازی 3)باغ معین( و محالت 11و محالت  1از ناحیه 
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 83 ...تدوین راهبرد جهت احیاء بافت فرسوده

 فرصت و تهدید بافت مرکزی شهر اهواز، ضعف، بررسی نقاط قوت

این ماتریس برای ، (1ست. در جدول شماره )مربوط ا FIEبه نتایج ماتریس ارزیابی عوامل داخلی  ها اولین یافته

جهت شناسایی عوامل تاثیر گذار بر محدوده مورد مطالعه در جدول جامعه مورد بررسی نشان داده شده است. 

 تهدید(آورده شده است.-)فرصت ضعف(و عوامل خارجی-عوامل داخلی )قوت

 1(IFEی )عوامل داخل یابیارزماتریس 

 آنها را در ماتریس مخصوص قرار داده و به ترتیب مراحل زیر طی گردید:، فپس ازشناسایی نقاط قوت و ضع

های شناسایی شده به ترتیب فهرست شد. به هر کدام از آنها از صفر تا یک ضریب داده شد؛ ها و ضعفقوت 

، ساسیبرای ضعف ا 1نمره داده شد: ) 1تا  1شود. به هر کدام از عوامل از  1بطوریکه حاصل مجموع ضرایب عدد 

ضریب هر عامل در ، تعیین نمره نهایی برای قوت بسیار باال(.جهت 1برای قوت عادی و  9، برای ضعف عادی 8

 جمع نمره)ی نهایی محاسبه شد تا نمره نهایی عوامل داخلی مشخص شودها مجموع نمره گردید.نمره آن ضرب 

تهدید شناسایی  89فرصت و  89، ضعف 80، قوت 80ی اولیه در قالب ها بدست آید( داده 1تا  1بین  یی بایدهان

 .اند ه( نمایش داده شد1و تهدیدها در جدول شماره ) ها گردیدند. قوت
 نقاط قوت- (FIE: ماتریس داخلی داخلی) 1جدول 

 نمره نهایی نمره ضریب عوامل اصلی داخلی  ردیف

    نقاط قوت

 یها ویژگی 1

 اجتماعی

 8083 9 8089 ب ساکن در محدوده وجود تنوع و تعدد اقوام و مذاه

 8082 1 8088 زیاد بودن سابقه سکونت درصد باالیی از ساکنان 8

 8089 9 8081 رضایت نسبی ساکنان از سکونت در بافت فرسوده 9

 8011 1 8081 همبستگی جمعی و احساس دلبستگی مکان در بین مردم و منطقه  1

 8089 9 8081 ها و دیگر سازمان ها شهرداریمیزان باالی مشارکت اهالی محله با  0

 یها ویژگی 1

 اقتصادی

 8082 1 8088 با ارزش بودن زمین و مسکن در بافت به لحاظ اقتصادی

 8010 9 8080 رونق اقتصادی محدوده تاریخی شهر  1

 8081 9 8088 تمایل به استفاده از وام ساختمانی میزان باالی 2

 یها ویژگی 3

 کالبدی

 8082 1 8088 ی محدوده نفوذپذیری مناسبی را بوجود آورده است.ها شطرنجی موجود در برخی قسمتبافت 

 8081 1 8081 وجود دارد. CBDی مربوط در محدوده ها کمترین میزان فرسودگی بر اساس شاخص 18

 8018 1 8089 انیدرون حوزه محلی به عنوان فضای باز همگ CBDاداری و خدماتی شهر ، استقرار مرکز تجاری 11

 8081 9 8088 ی واقع بر روی رودخانه کارونها ارتباط و پیوند فضایی مناطق همجوار با حوزه محلی به کمک پل 18

 8081 9 8088 ساماندهی محوطه سازی پیاده روهای نیمه غربی محور تجاری امام خمینی 19

 8089 9 8081 می شکل گرفته است.فرم کالبدی بناهای با ارزش قدیمی بر اساس آسایش اقلی 11

 8089 9 8081 فرم کالبدی بناهای با ارزش قدیمی بر اساس اقلیمی شکل گرفته است ی محیطیها ویژگی 10

 یها ویژگی 11

 تاریخی

 8083 9 8089 حضور عناصر تاریخی با ارزش در محدوده

 8011 1 8081 موقعیت مناسب هسته تاریخی در مجاورت رود کارون و دسترسی مناسب 11

 8081 1 8081 به عنوان مرکز اصلی شهر و دارای رونق باالی فعالیت CDBمحدوده  12

 8081 9 8088 ی بازار عبد الحمیدها پیوستگی بناهای تاریخی و راسته 13

 8081 9 8088 ی مسکونی و تجاریها ی فعالیتی پایدار در درون بافت مانند عرصهها تنوع عرصه کار و فعالیت 88

 8089 9 8081 ی مسکونی بافتها ی مختلط در لبهها وجود کاربری 81

 8018 1 8089 وجود محور قوی و تجاری شمالی جنوبی در بدنه خیابان شریعتی 88

 8089 9 8081 اختصاص مرکز بافت به عملکرد تجاری 89

 شبکه 81

 ارتباطی

 8089 9 8081 بهره مندی بافت از دسترسی مناسب 

 8089 9 8081 ترسی اسان به سایر نقاط شهر دس 80

 1010  8001  جمع 

 ی پژوهشها منبع: یافته
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 نقاط ضعف- (FIE: ماتریس داخلی ) 2جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی پژوهشها منبع: یافته

این ماتریس برای ، (9مربوط است. در جدول شماره ) EFEبه نتایج ماتریس ارزیابی عوامل داخلی  ها دومین یافته

 جامعه مورد بررسی نشان داده شده است. 

 نمره نهایی نمره ضریب عوامل اصلی داخلی  ردیف

    نقاط قوت

1 

گی 
ویژ

 
ها

 ی

عی
ما

جت
ا

 

مدن تعلق جایگزینی ساکنین با اقشار پایین جامعه که خود موجب پایین آ

 ود. ش میخاطر به محدوده 

8088 8 8081 

 8081 1 8081 وجود تبعیض در استفاده از خدمات شهری به دلیل تفاوت طبقات اجتماعی 8

و خرید و فروش مواد  ی اجتماعی همچون مصرف موادها وجود برخی آسیب 9

 ..مخدرو

8089 8 8081 

 8088 8 8081 عدم مهاجر پذیری بافت از محالت دیگر شهر  1

0 

گی
ویژ

 
ها

 ی

ی
صاد

اقت
 

 8088 8 8081 عدم توانایی مالی ساکنان در بهسازی و نوسازی بافت

ی ها پایین بودن سطح درآمد خانوارها و فقدان امکان مشارکت در هزینه 1

 توسعه

8081 8 8088 

1 

گی
ویژ

 
ها

 ی

ی
بد

کال
 

ر در تبدیل کالبد با فعالیت مسکونی به انبار به جهت رونق کسب و کا

 محدوده 

8089 8 8081 

ی کوچک در شرق خیابان شریعتی ها بافت ریزدانه و شطرنجی با ابعاد بلوک 2

 وجود دارد که دارای فرسودگی زیادی نیز است 1خصوصا محله 

8081 8 8082 

فاقد -مرمتی-درصد از کل کالبد محدوده شامل بناهای تخریبی 11در مجموع  3

 کیفیت هستند.

8088 8 8081 

ی ها بلوک بر اساس معیارهای فرسودگی در رده بلوک 109بلوک از کل  11 18

 بسیار فرسوده قرار می گیرند.

8080 1 801 

فشردگی بافت شهری و کاهش وسعت فضاهای باز همگانی درون محالت  11

 گوناگون حوزه محلی

8088 8 8081 

امام خمینی ، نیکاهش نقش عملکردی و تضعیف ساختار فضایی خیابان طالقا 18

 CBDو سلمان فارسی در نیمه شرقی محله 

8089 8 8081 

19 

گی
ویژ

 
ها

طی
حی

ی م
 

آلودگی صوتی ناشی از حضور پر تعداد وسایل نقلیه موتوری در فضاهای باز 

 همگانی 

8081 8 8088 

 8088 8 8081 ی اطراف در محوطه فضاهای باز همگانیها تجمع زباله و مواد زائد کاربری 11

ی رو باز ها ی سطحی و فاضالب در سطح مابر و یا درون جویها جریان آب 10

 و نامناسب 

8088 8 8081 

بوی نامطبوع حاشیه رودخانه کارون به واسطه تجمع زباله و مواد زائد در  11

 .اطراف آن

8081 8 8088 

11 

گی
ویژ

 
ها

 ی

خی
اری

ت
 

 8088 1 8088 فت پیرامونیی ناسازگار با ماهیت اماکن تاریخی و باها حضور فعالیت

را تشکیل  CBDسال عمده بناهای محدوده  18بناهایی با عمر بیش از  12

 هند.د می

8088 8 8081 

عدم تحقق کامل کناره ساحلی و عدم وجود نقشی شاخص در سازو کار بافت  13

 در وضع موجود

8081 8 8088 

88 

ت
عالی

و ف
ار 

ک
 

ی همجوار مانند انبار و خدمات ها وجود ناسازگاری میان برخی کاربری

 (11اتومبیل که در جوار عملکردهای مسکوونی استقرار دارند )محله 

8089 8 8081 

 8088 8 8081 ی وابسته به درون بافت مسکونیها ی تجاری و فعالیتها نفوذ فعالیت 81

88 

که
شب

طی 
تبا

ار
 

 8081 8 8088 درون بافت ها نابسامانی ترافیکی ناشی از بارگیری عمده فروشی

 8081 1 8081  ها نفوذ پذیری نامطلوب برخی بلوک 89

 8081 8 8089 عدم وجود پارکینگ مناسب  81

 8088 8 8081 وجود معابر تنگ و باریک 80

 8031  8013  جمع 

 8031  1  جمع کل 



 81 ...تدوین راهبرد جهت احیاء بافت فرسوده

 1(EFEی )عوامل خارج یابیارز ماتریس -

به هر یک از  تنها فرق آن با مرحله قبل در روش نمره دادن، ها نیز شبیه مرحله قبل طی شدها و تهدیدبرای فرصت 

-ها و فرصتدهنده واکنش سازمان)شهرداری و شورای شهر(به هر کدام از تهدیدعوامل است. نمره داده شده نشان

 گذاری این عوامل به قرار زیر بوده است:هاست. نمره

 برایواکنش خیلی خوب 1عدد ، برای واکنش خوب 9عدد ، برای واکنش عادی 8عدد ، برای واکنش ضعیف 1عدد 

اشد. در پایان نیز هر کدام از ضرایب در نمره مربوطه ضرب گردید تا نمره نهایی بدست آید. بدیهی است که ب می

شود. نقاط قوت و ضعف داخلی نیز مطابق استفاده می IEجمع نمره نهایی حاصل این ماتریس نیز در ماتریس 

 شدند. در ماتریس ارزیابی عملکرد عوامل داخلی قرار داده، (8جدول شماره )
 فرصت -( راهبرد بافت فرسوده EFEماتریس خارجی ) 3جدول 

 ی پژوهشها منبع: یافته

                                                                                                                                                               
1. E.xternal Factor Evaluation (EFE) matrix 

 نمره نهایی نمره ضریب عوامل اصلی بیرونی  ردیف

    نقاط فرصت

1 

گی
ویژ

 
 یها

عی
ما

جت
ا

 

 

 8018 1 8089 حس تعلق ساکنان بافت فرسوده به محل سکونتشان

 8082 1 8088 تمایل ساکنان به مشارکت در اداره محله 8

ویژ 9
 گی

 یها

دی
صا

اقت
 

 8081 9 8088 ی متفاوت ها تنوع ارزش زمین و بنا برای جذب سرمایه گذاران با توان

 8089 9 8081 قرض الحسنه( -خیریه -حمایت مالی از طریق باورهای دینی )وقف 1

0 

گی
ویژ

 
 یها

دی
کالب

 

نده سازی کالبدی در محدوده موثر رونق کسب و کار و تقاضای زیاد برای زمین و مستغالت در تحقق پذیر نمودن بازز

 است.

8089 1 8018 

 808 1 8080 .و امکان تعریض برخی معابر ها امکان افزایش نفوذپذیری با توجه به ابعاد بلوک 1

 8081 9 8088 ی فعالیتی.ها بواسطه رشد و توسعه راسته ها افزایش ارتباط میان بلوک 1

ی ها به منظور افزایش آسایش محیطی در پیاده راه در کنار هماهنگ نمودن جدارهتشویق ایجاد سایبان در معابر عمومی  2

 شهری

8088 9 8081 

فرصت افزایش کیفیت محیطی فضاهای باز همگانی حاشیه رودخانه کارون در راستای تفریح و گذران اوقات فراغت  3

 شهروندان و گردشگران

8081 1 8011 

18 

گی 
ویژ

 
ها

ی 

طی
حی

م
 

 8018 1 8089 رصت احیاء بافت در جهت بهبود آسایش محیطی با توجه به عوامل کالبدی در فضای زندگی و کسب و کاراستفاده از ف

ی ها تشویق ایجاد سایبان در معابر عمومی به منظور افزایش آسایش محیطی در پیاده راه در کنار هماهنگ نمودن جداره 11

 شهری 

8088 9 8081 

18 

گی
ویژ

 
 یها

خی
اری

ت
 

 8018 1 8089 ن احیای مسیرهای تاریخی و اولیه شهر به صورت مسیرهای پیاده برای جذب گردشگرانامکا

 8081 9 8088 از ابنیه تاریخی و تغییر کاربری آنها در جهت احیای هویت تاریخی گیری امکان بهره 19

 8089 9 8081 ی هویت تاریخیاز الگوی سنتی مسکن در جهت تطابق با شرایط اقلیمی و احیا گیری امکان بهره 11

با توجه به رونق بازار و نیاز به فضاهای جدید و نیز بستر تاریخی و  CBDامکان بازسازی و نوسازی ابنیه در محدوده  10

 ی آنها ویژگی

8089 1 80818 

11 

 

ت
عالی

و ف
ار 

ک
 

 8081 9 8088 ورت تغییرات جمعیتیامکان تامین نیازهای شهروندان در درون بافت و همچنین در سطح شهر و محالت در ص

 8011 1 8081 تمایل به سرمایه گذاری در پهنه مرکزی در اثر صرفه اقتصادی ناشی از همجواری 11

ایجاد فضای مناسب به منظور گذران اوقات فراغت و ایجاد مکانی جذاب برای مراجعین بخصوص در ساحل رودخانه  12

 کارون

8088 9 8081 

 8089 9 8081 ی بیشتر کار و فعالیت در درون بافتها فرصتفراهم شدن  13

88 

که
شب

طی 
تبا

ار
 

 8018 1 8089 امکان افزایش ارتباطات فضایی پهنه مرکزی با نواحی مرکزی با نولحی پیرامون

 8081 9 8088 افزایش مراجعه به بافت مسکونی به تبع نفوذ پذیری مطلوب در سطح کالن 81

 8081 9 8088 ی کالن محدوده به تبع ایجاد متروافزایش نفوذ پذیر 88

 8018 1 8089 ی اصلی شهرها دسترسی آسان به خیابان 89

 8081  8001  جمع 
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 تهدید -( راهبرد بافت فرسوده EFEماتریس خارجی ) 4جدول 

 ی پژوهشها منبع: یافته

 
 ی پژوهشها منبع: یافته

با عنایت به چهار دسته استراتژی قرار گرفته در ماتریس سوات و با توجه به منطقه قرار گرفتن محدوده مورد مطالعه 

کمی بر  ریزی هیی را جهت ارزیابی و انتخاب در ماتریس برنامها آن دسته از استراتژی، در ماتریس داخلی و خارجی

 نمره نهایی نمره ضریب عوامل اصلی بیرونی  ردیف

    نقاط تهدید

 یها یژگیو 1

 اجتماعی

 8081 1 8081 عدم تمایل سکونت اقوام مختلف در کنار یکدیگر

 یها ویژگی 8

 اقتصادی

 8081 1 8081 عدم جذب سرمایه گذاران خرد برای تجمع و نوسازی بافت 

 8081 1 8081 فقر ساکنان به دلیل تورم باال و درآمد پایین 9

صرفه اقتصادی موجب فرسوده تر شدن بافت و در نتیجه تخلیه بافت از ساکنین می عدم تمایل به نوسازی به دلیل عدم وجود  1

 گردد.

8081 1 8081 

 یها ویژگی 0

 کالبدی

 8081 8 8088 ازد که روند بازسازی را کند خواهد ساخت. س میی پیرامونی ها قطعات ریزدانه کالبدی امکان بازسازی را محدود و منوط به دانه

 8081 1 8081 هد.د میبه تبع آن کیفیت محیط کالبدی را کاهش ، وی ساخت و ساز و کیفیت آنعدم کنترل بر ر 1

 CBDخطر تبدیل پیاده روها و فضاهای باز همگانی به انبار کاالهای گوناگون واحدهای تجاری واقع در راسته بازارهای محالت  1

 11و 

8088 8 8081 

ی سنگین ویژه حمل بار درون راسته بازارهای تجاری ها موتور سیکلت و ماشین افزایش حضور وسایل نقلیه موتوری خصوصا 2

 حوزه محلی

8089 8 8081 

ی دنج و تاریک در فضاهای ها افزایش ناامنی در فضاهای باز همگانی به دلیل بی توجهی به نورپردازی فضا و از بین بردن گوشه 3

 باز همگانی

8081 1 8081 

 8081 1 8081  شهری درون رودخانه کارون سرازیر کردن فاضالب 18

ی ها ویژگی 11

 محیطی

 8081 8 8088 عدم توجه به فاکتورهای آسایش محیطی در فضای شهری و محل زندگی و استفاده از وسایل الکترونیکی تهویه 

 

 یها ویژگی 18

 تاریخی

 8081 1 8081 عدم وجود ضوابط و مقررات الزم به منظور حفظ سیمای تاریخی محدوده

 8081 8 8089 به تبع آن CBDرونق کسب و کار و تخریب بیشتر بناهای ارزشمند تاریخی در محدوده  19

 8081 8 8088 تخریب بناهای با ارزش موجود در محدوده بازار عبدالحمید یا تبدیل شدن آن به انبار 11

کار و  10

 فعالیت

 8082 8 8081 ی مسکونی ها تگسترش نفوذ فعالیت تجاری به نواحی پیرامون و باف

و به تبع آن مهاجرت ساکنین بومی و کاهش کیفیت سکونتی  11عدم سازگاری میان عمده فروشی و فعالیت سکونتی در محله  11

 بافت

8089 8 8081 

 8081 8 8088 عدم تمایل بخش خصوصی به ارتقا کیفیت کالبدی و عملکردی بازار امام به دلیل صرفه اقتصادی وضع موجود 11

 8081 8 8088 به استقرار در بدنه با هدف برخورداری از دسترسی ها افزایش ترافیک و باال رفتن حجم ترافیک در اثر گرایش فعالیت 12

 شبکه 13

 ارتباطی

 8081 8 8089 ی اصلیها آمد و شد زیاد وسایل نقلیه از درون بافت به دلیل همجواری با خیابان

 8081 8 8088 فت شبکه داخلی بافت با توجه به تقاضا زیادعدم کشش پذیری با 88

 8081 8 8088 نفوذ حرکت عبوری اتومبیل به درون محالت مسکونی 81

 8081 8 8088 پاسخگو نبودن عرض معابر به حجم تردد آینده 88

 8081 1 8081 دشواری دسترسی به تمامی قطعات 89

 8011  8019  جمع 

 8011  1  جمع کل 



 87 ...تدوین راهبرد جهت احیاء بافت فرسوده

تشکیل  IEداخلی و خارجی باشند. لذا ماتریس  ای همی گزینیم که مربوط به منطقه تعیین شده در ماتریس چهار خان

هد که محدوده مورد د مینشان  IEنتایج حاصل از ماتریس ( نمایش داده شده است. 1و در قالب شکل شماره)

 مطالعه در منطقه استراتژیک تهاجمی قرار دارد. 

 تدوین راهبردها 

و تهدیدهای دارای  ها چگونگی تاثیر و تاثر متقابل نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت، در تحلیل نهایی

 2ویم که به شرح جدول شماره ش میرهنمون  SWOTبه راهبردهای مداخله در قالب مدل ، ی فوق الذکرها اولویت

 از نظر اجرایی قابل عملیاتی شدن است. 
  ی چهار گانهها استراتژیو  swot: ماتریس نهایی  6جدول 

 SOی ها استراتژی WOی ها استراتژی 

ت
دا

دی
 ته

س
تری

ما
 ،

ت
رص

ف
 

، ها
ت )

قو
ط 

نقا
و 

ف 
ضع

ط 
نقا

S
W

O
T

) 

 توجه به آسایش محیطی و اقلیمی ساکنان -1 

ی ها ..(به فعالیت.متروکه و، تغییر کاربری عناصر تاریخی از وضع موجود )انبار -8

 .. .تفریحی و -پذیرایی

 و اشتغال برای ساکنین  ایجاد مراکز کار -9

 تقویت سرمایه گذاری خصوصی در حوزه تجاری بویژه پهنه تجاری  -1

 ی شهری و عناصر منظر شهری ها تقویت عناصر مهم کالبدی به عنوان نشانه -0

 ایجاد پوشش گیاهی مناسب برای ایجاد سایه و آسایش اقلیمی  -1

ای تبدیل اعطای تسهیالت بانکی و کاهش عوارض جهت احیاء و بازسازی بر -8

 ی فرسوده ها بلوک

ی ها ایجاد فضاهای تفریحی و فراغتی در بافت فرسوده با استفاده از پتانسیل -9

 موجود 

 تقویت نقش عناصر تاریخی در نظام منظر شهری  -1

 ی سرمایه گذاری خصوصی در جهت احیاء بافتها ایجاد فرصت -0

 WTهای  استراتژی STهای استراتژی

فرهنگی و ، شهری در ارتباط با هویت تاریخی ارتقای کمی و کیفی فضاهای -1

 اجتماعی محدوده مورد مطالعه

 –از فضاهای همگانی به مراکز تجاری  ای هدسترسی مناسب محلی و فرامحل -8

  CBDخدماتی 

 CBDارتقاء کیفیت عملکردی مرکز تجاری و خدماتی بافت  -9

مناسب  برقراری ارتباط بیشتر ضوابط با بستر طرح در جهت ایجاد راهکارهای -1

 کالبدی به منظور طراحی یا بازسازی مناسب 

 سرزندگی و اجتماع پذیری در نظام فضاهای شهری ، ایجاد تنوع -1

ر حفظ و نگهداری د میی اجتماعی و جلب مشارکت مردها توجه به سرمایه -8

 ارزشهای سکونتی بافت مورد مطالعه بر اساس اصول و معیارهای شهرسازی

 نماهای بناهای مسکونی با تدوین ضوابط مرتبطجلوگیری از اغتشاش بصری در  -9

 ی بخش خصوصی و بخش تعاونی جهت احیاء بافت قدیمی ها جذب سرمایه -1

 ی پژوهشها منبع: یافته

  (QSPMراهبرد کمی ) ریزی هماتریس برنام

ت( مرتب بر اساس میزان جذابیت)اولوی QSPMازی کرده و به وسیله ماتریس س میرا ک ها در این مرحله استراتژی

 . اند هنمایش داده شد 2و  1ماییم. نتایج حاصله در جدول شمارهن می
 )عوامل خارجی( QSPM-استراتژیک کمی ریزی ه: ماتریس برنام 7جدول 

 استراتژی

 عوامل خارجی

 

 ضریب اهمیت

 (0استراتژی) (1استراتژی ) (9استراتژی) (8استراتژی ) (1استراتژی )

ضریب 

 جذابیت

ضریب  نمره

 بیتجدا

ضریب  نمره

 جدابیت

ضریب  نمره

 جدابیت

ضریب  نمره

 جدابیت

 نمره

 :  (o) ها فرصت

O1 8089 1 8089 1 8089 1 8089 8 8081 8 8081 

O2 8088 1 8088 1 8088 1 8088 9 8081 8 8081 

O3 8088 9 8081 1 8088 9 8081 8 8081 1 8082 

O4 8081 1 8081 1 8081 9 8089 1 8081 8 8088 

O5 8089 8 8081 8 8081 8 8081 9 8083 9 8083 

O6 8080 8 8018 9 8010 8 8018 8 8018 9 8010 

O7 8088 8 8081 8 8081 8 8081 8 8081 8 8081 

O8 8088 1 8082 8 8081 9 8081 8 8081 8 8081 

O9 8081 1 8011 8 8082 9 8018 8 8082 9 8018 

O10 8089 1 8018 9 8083 9 8083 9 8083 1 8018 

O11 8088 1 8082 9 8081 8 8081 1 8082 1 8082 
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O12 8089 9 8083 9 8083 8 8081 1 8018 9 8083 

O13 8088 9 8081 9 8081 8 8081 1 8082 8 8081 

O14 8081 9 8089 8 8088 9 8089 1 8081 8 8088 

O15 8089 9 8083 1 8018 8 8081 1 8018 9 8083 

O16 8088 8 8081 9 8018 1 8088 8 8081 8 8081 

O17 8081 9 8018 8 8082 1 8081 8 8082 1 8081 

O18 8088 9 8081 8 8081 1 8082 8 8081 9 8081 

O19 8081 8 8088 8 8088 8 8088 8 8088 8 8088 

O20 8089 1 8089 8 8081 8 8081 8 8081 8 8081 

O21 8088 1 8088 8 8081 8 8081 1 8088 9 8081 

O22 8088 1 8088 9 8081 1 8082 8 8081 8 8081 

O23 8089 8 8081 9 8083 9 8083 8 8081 1 8089 

 :  (Tتهدیدها )

T1 8081 1 8081 1 8081 1 8081 1 8081 1 8081 

T2 8081 1 8081 1 8081 1 8081 8 8088 8 8088 

T3 8081 1 8081 1 8081 1 8081 1 8081 1 8081 

T4 8081 8 8088 1 8081 1 8081 1 8081 1 8081 

T5 8088 8 8081 1 8088 1 8088 9 8081 1 8088 

T6 8081 1 8081 1 8081 1 8081 1 8081 1 8081 

T7 8088 1 8088 1 8088 9 8081 8 8081 8 8081 

T8 8089 8 8081 1 8089 8 8081 1 8089 1 8089 

T9 8081 1 8081 1 8081 1 8081 8 8088 1 8081 

T10 8081 1 8081 1 8081 1 8081 9 8089 1 8081 

T11 8088 1 8088 8 8088 8 8081 1 8088 8 8081 

T12 8081 8 8088 1 8081 9 8089 1 8081 1 8081 

T13 8089 8 8081 1 8089 1 8018 8 8081 9 8083 

T14 8088 1 8088 1 8088 1 8088 8 8081 8 8081 

T15 8081 8 8082 9 8018 8 8081 9 8018 8 8081 

T16 8089 1 8089 9 8083 1 8089 1 8089 8 8081 

T17 8088 1 8088 1 8088 1 8088 8 8081 8 8081 

T18 8088 1 8088 1 8088 1 8088 1 8088 8 8081 

T19 8089 8 8081 1 8089 1 8089 1 8089 8 8081 

T20 8088 1 8088 1 8088 1 8088 1 8088 1 8088 

T21 8088 1 8088 1 8088 1 8088 8 8081 8 8081 

T22 8088 1 8088 8 8081 1 8088 1 8088 8 8081 

T23 8081 1 8081 1 8081 1 8081 8 8088 1 8088 

 1           

 8011  8010  10138  8088  8  1 جمع 

 ی پژوهشها منبع: یافته

 )عوامل داخلی( QSPM-استراتژیک کمی ریزی ه: ماتریس برنام 8جدول 
 استراتژی

عوامل 

 خارجی

ضریب 

 اهمیت

 (0استراتژی) (1استراتژی ) (9استراتژی) (8استراتژی ) (1استراتژی )

ضریب 

 جذابیت

ضریب  نمره

 جدابیت

ضریب  نمره

 جدابیت

ضریب  نمره

 جدابیت

 نمره ضریب جدابیت نمره

 :  (s) ها قوت

S1 8089 9 8081 8 8081 8 8081 9 8083 1 8089 

S2 8088 9 8081 9 8081 8 8081 9 8081 8 8081 

S3 8081 9 8089 9 8089 9 8089 8 8088 9 8089 

S4 8081 1 8011 9 8018 9 80818 9 80818 9 8018 

S5 8081 9 8089 8 8088 8 8088 8 8088 1 8081 

S6 8088 1 8082 1 8082 9 8081 1 8082 9 8081 

S7 8080 1 80888 9 80810 9 80810 1 80888 8 8018 
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S8 8088 1 8082 8 8081 8 8081 8 8081 8 8081 

S9 8088 9 8081 8 8081 1 8081 9 8081 8 8088 

S10 8081 1 8081 1 8081 9 8088 8 8088 9 8089 

S11 8089 8 8081 8 8081 9 8083 9 8083 1 80818 

S12 8088 9 8081 8 8081 9 8081 9 8081 1 8082 

S13 8088 9 8081 8 8018 8 8081 8 8081 9 8081 

S14 8088 1 8082 8 8081 8 8081 8 8081 9 8081 

S15 8089 8 8083 8 8088 8 8088 8 8089 9 8089 

S16 8081 9 80818 9 8083 9 8083 9 8081 8 8081 

S17 8081 9 8081 9 80818 1 8083 9 8082 8 8082 

S18 8088 1 8081 1 8081 9 8088 8 8088 8 8088 

S19 8081 8 8081 9 8081 9 8081 9 8081 9 8081 

S20 8089 8 8088 8 8081 9 8081 8 8081 8 8081 

S21 8081 8 8081 9 8089 8 8089 9 8089 9 8089 

S22 8081 9 8089 9 8083 1 8081 8 8081 8 8081 

S23 8081 9 8089 8 8088 9 8089 9 8089 9 8089 

S24 8081 1 8081 9 8089 8 8081 1 8088 8 8088 

S25 8081 1 8081 1 8081 1 8088 8 8089 9 8089 

 :  (w) ها ضعف

W1 8088 1 8088 1 8088 8 8081 8 8081 1 8088 

W2 8081 8 8088 1 8088 1 8081 9 8089 1 8081 

W3 8089 8 8081 8 8081 8 80818 1 8089 8 8081 

W4 8081 1 8081 1 8081 1 8081 8 8088 1 8081 

W5 8081 8 8088 8 8088 1 8081 1 8081 8 8088 

W6 8081 8 8088 1 8081 1 8081 8 8088 1 8081 

W7 8089 9 8083 8 8081 8 8081 1 8089 1 8089 

W8 8081 1 8081 1 8081 1 8081 8 8081 8 8081 

W9 8088 8 8081 1 8088 8 8081 9 8081 8 8081 

W10 8080 8 8018 8 8018 1 8080 1 8080 1 8088 

W11 8088 1 8088 1 8088 1 8088 1 8088 1 8088 

W12 8089 8 8081 1 8089 8 8081 9 8083 8 8081 

W13 8081 8 8088 8 8088 1 8081 1 8081 8 8088 

W14 8081 1 8081 8 8088 1 8081 1 8081 1 8081 

W15 8088 1 8088 1 8088 8 8081 1 8088 1 8088 

W16 8081 8 8081 8 8088 1 8081 1 8081 1 8081 

W17 8088 1 8081 8 8081 1 8088 8 8081 1 8088 

W18 8088 1 8088 8 8081 1 8088 8 8081 8 8081 

W19 8081 8 8081 1 8081 8 8088 1 8081 1 8081 

W20 8089 1 8081 8 8081 1 8089 8 8081 8 8081 

W21 8081 1 8081 1 8081 8 8088 1 8081 8 8088 

W22 8088 1 8088 1 8088 9 8081 1 8088 1 8088 

W23 8081 1 8081 8 8088 1 8081 8 8088 8 8088 

W24 8089 1 8089 1 8089 1 8089 8 8081 8 8081 

W25 8081 1 8081 8 8088 8 8088 8 8088 1 8081 

 1           

 1  8  8088  10138  8010  8011 (swجمع )

 1  8082  1018  1013  1021  1002 (otجمع )

 9011  1081  9013  9011  1082   مجموع

 ی پژوهشها منبع: یافته
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 گردیدند: بندی استراتژی به ترتیب اولویت 5در نهایت این 

تقویت نقش عناصر تاریخی در نظام منظر -8، ایجاد پوشش گیاهی مناسب برای ایجاد سایه و آسایش اقلیمی (1

اعطای تسهیالت بانکی و کاهش  -1گذاری خصوصی در جهت احیاء بافت ی سرمایهها ایجاد فرصت -9شهری 

 ی فرسودهها عوارض جهت احیاء و بازسازی برای تبدیل بلوک

  .دی موجوها ایجاد فضاهای تفریحی و فراغتی در بافت فرسوده با استفاده از پتانسیل -0

 گیری بحث و نتیجه

های قدیم  ی توسعه کالبدی در بافتها تجزیه و تحلیل نظریه گیری ی اصلی شکلها ی قدیم به عنوان هستهها بافت

پاسخگویی به نیازهای جمعیت رو به ، ها در کالبد شهرها به عنوان قلب تپنده اقتصادی اهمیت این بافت، شهری

مشکالت ترافیکی حاصل از این ، های با ارزش تاریخی و میراثی وجود المان ،ها اهمیت بار فرهنگی این بافت، تزاید

قطعیت خطر وقوع زلزله و عدم امکان ، اهمیت و لزوم خدمات رسانی به این مناطق در زمان بحران، ها بافت

هسازی و ب، لزوم حفظ، و پردازش اطالعاتی ریزی هی جدید برنامها استفاده از سیستم، پیشگویی زمان وقوع زلزله

ازد شهر اهواز از شهرهای قدیمی و کهن استان خوزستان س میی شهری را دو چندان ها نوسازی این نوع از بافت

است که دچار تحوالت زیادی از زمان پیدایش تاکنون شده و سیر تحول و تکامل ناپیوست و منطقی را در طول 

درصد از کل محدوده را به  1/19اشد که ب میسال  98از  زمان شاهد بوده است. بیشترین سهم مربوط به بناهای باالتر

 هند. د میخود اختصاص 
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 است. متر مربع از کل منطقه 088-181کمترین سهم نیز مربوط به بناهای با مساحت ، متر مربع 108-181بین 

جهت احیاء بافت فرسوده بخش مرکزی تدوین شد. با ، ی کمی یا ماتریسها با استفاده از روش، در پژوهش حاضر

ی کمی در ها وان بصیرت کافی را درباره وضیت و موقعیت محدوده به دست آورد و از دقت روشت میاین الگو 

از ، کر است که در ارزیابی باید تا حد ممکنو تدوین راهبرد بهره مند شد. البته شایان ذ گیری زمینه تصمیم

ی پژوهش آسب نرسد. درباره نتایج به دست آمده اولویت ها ی نامطلوب شخصی کاسته شود تا به یافتهها قضاوت

 استراتژی کمی به ترتیب ذکر شدند.  ریزی هبرنام

 ایجاد پوشش گیاهی مناسب برای ایجاد سایه و آسایش اقلیمی. 1

 صر تاریخی در نظام منظر شهری. تقویت نقش عنا-8 

 ی سرمایه گذاری خصوصی در جهت احیاء بافت.ها ایجاد فرصت -9

 ی فرسوده.ها اعطای تسهیالت بانکی و کاهش عوارض جهت احیاء و بازسازی برای تبدیل بلوک -1

 ی موجود.ها ایجاد فضاهای تفریحی و فراغتی در بافت فرسوده با استفاده از پتانسیل-0
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