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 چكیده 
شهر حلب بدليل قدمت چندین هزار ساله خود و همچنين موقعيت استراتژیک بیين درییام مدیترانیه و رود    » 

ميالدم به همراه شهر اصفهان و  ۶۰۰۲فرات، از مهم ترین شهرهام جهان باستان محسوب می شده و در سال 

هسته تشکيل دهنده شهر حلب ماننید اثریر   تمبکتو به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم انتخاب گشته است. 

شهرهام تاریخی و به فراخور تاریخچه پشت سر گذاشته اش، دارام معضالت اساسی بافتهام فرسوده بوده و 

تالشهایی ثه دولت سوریه برام نجات این شهر و هسته تاریخی آن در طول چند دهه اخير انجیام داده اسیت   

وششی در جهیت آشینایی بیا اقیدامات انجیام شیده در قالیب نوسیازم و         قابل توجه می باشد؛ لذا این مقاله ث

بهسازم بافت فرسوده شهر حلب و همچنين تحليل این اقدامات و ارائه راهبردهام ثالن مدیریتی برام آینیده  

رو به رشد این شهر می باشد. روش تحقيق اتخاذ شیده بیرام انجیام معالعیات بیه صیورت روش اسینادم و        

 می باشد.  s.w.o.tل استفاده شده برام آن در قالب ارائه جداول ثتابخانه ام و مد
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  مقدمه -1

فرایند نوسازم و بهسازم در شهرهام مختلف تاریخی یکسان نبوده و دارام اقدامات مختلف از سوم 

به بعد،ثشورهام  0۰مقامات دولتی بوده است. بدليل نو بودن انجام عمليات بهسازم و نوسازم در دهه هام 

ند. راهکارهام اتخاذ مختلف دیدگاه هام مختلفی در زمينه برنامه ریزم و اجرام پروژه هام نوسازم داشت

شده برام این بافتها با توجه به عوامل مختلف سياسی، اقتصادم، اجتماعی و فرهنگی متفاوت بوده است؛ 

برخی از ثشورها نوسازم را پيشه ثردند و به تخریب ریشه ام محالت فرسوده پرداختند، برخی هسته 

ده و تنها به بهسازم و مرمت این محدوده تاریخی را به عنوان مهمترین بخش شهرها مورد حفاظت قرار دا

ها پرداختند و برخی سياست هام توانمندسازم را در پيش گرفتند و مردم را به عنوان مهمترین عنصر 

تأثيرگذار این بافتها در نظر گرفتند و برخی نيز به صورت التقاطی از سياستهام نوسازم و بهسازم بهره 

زار ساله خود و همچنين موقعيت استراتژیک بين دریام مدیترانه شهر حلب بدليل قدمت چندین هجستند. 

است. این شهر مانند اغلب شهرهام  و رود فرات، از مهم ترین شهرهام جهان باستان محسوب می شده

تاریخی و باستانی دارام هسته تاریخی و شهر قدیمی درون خود می باشد. این مقاله به دنبال تحليل 

سازم و بهسازم در نسبت با بافتهام فرسوده شهر حلب می باشد. الزم به ذثر است سياستهام اتخاذ شده نو

 می باشد. SWOTروش اتخاذ شده در نسبت با تحليل این سياستها در قالب جداول ماتریس 
 

 روش شناسی -2

روشهام پژوهش عمدتاً مبتی بر ماهيت موضوع و اهداف هر پژوهش تنظيم می گردد. این روشها دو 

تحليلی هستند. در پژوهش حاضر نيز از دو روش فوق بهره گرفته شده  -صلی پيمایشی و توصيفیگونه ا

است. به این منظور جمع آورم اطالعات از طریق ثتابخانه ام انجام گرفته است.. بخش تجذیه و تحليل 

 انجام گرفته است. "swot"داده ها نيز با تکيه بر معالعات توصيفی و با استفاده از مدل 

 
 swotمدل  -2-1

در فرایند مدیریت استراتژیک، بسيارم از روش ها می توانند در خصوص تجزیه و تحليل موارد »

( در ميان آنها، Hatami-Marbini, Adel. Saati, 2009: 173-190« )استراتژیک مورد استفاده قرار گيرند.

ليل، ارزیابی فرصتها، تهدیدها، و تجزیه و تح (swot)بررسی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدات 

ابزار حمایتی قابل توجهی است،  swotنقاط قوت و ضعف یک سازمان، شایع ترین است. تجزیه و تحليل 

ابزارم برام تصميم گيرم، و اغلب به عنوان وسيله ام است ثه بعور سيستماتيک برام تجذیه و تحليل 

(. در واقع تجزیه و تحليل hill,1997:46-52« )گيردمحيط داخلی و خارجی سازمان مورد استفاده قرار می 



 

 

SWOT  اصعالحی است برام به رسميت شناختن داخلی نقاط ضعف و قوت، فرصتها و تهدیدهام خارج

 .(H. Hekmatnia, 2010: 25-28از آن، ثه یک سيستم با آن مواجهه است. )

 

 یافته های تحقیق -3

شهر قدیمی حلب جزء ميراث فرهنگی جهانی یونسکو است. شهرم با صد و ده هزار نفر جمعيت ثه »

در هزاران خانه حياط دار تاریخی ساثن هستند. حلب ساليان سال یک مرثز مهم تجارم، سياسی و فرهنگی 

ی است ثه بوده است. خانه حياط دار گونه بسيار پيچيده ام از سکونت در حلب و سایر شهرهام اسالم

تجربه قرن ها زندگی و ارتباطات انسانی را در پشت خود دارد. داخل و بيرون خانه با حفظ امنيت و آسایش 

ترثيب شده است. در پشت خانه هام حياط دار، خيابان هام باریکی همسایگی هام ثوچکی را شکل می 

همسایگی ها را به هم پيوند می  دهند. در خيابانهام بزرگتر، خدمات عمومی و تجارم متمرثز شده است ثه

دهند و مونومانها و فضاهام مختلف شهرم را دربر می گيرد. هر شهر، مراثز عمومی و تجارم، مونومانهام 

مهم و نقاط ادارم تعریف شده ام دارد. این ثالبد ارگانيک تقریباً در تمام شهرهام اسالمی حاثم است. 

 ن ها رشد و توسعه پيدا ثرده است. حلب شهرم است ثه ثالبد ارگانيک آن طی قر

 
 (05و  05تاریخچه اقدامات )دهه  -3-1

اثرر ساثنان حلب در خانه هام سنتی حياط دار واقع در بافت تاریخی زندگی می  0۰در اوایل دهه 

ثردند. رهبران شهرهام اصيل عربی، ارزش باالم زندگی در محيط و اجتماع ثالبد مسکونی شهر قدیم در 

را درک نکرده بودند. اگرچه آنها به دنبال تعبيق مناطق تاریخی با زندگی مدرن نبودند، اما ترجيح آن زمان 

دادند سرمایه هام شهر را برام توسعه بخش هام مدرن خرج ثنند. این روند باعث خروج خانواده هام با 

یده نمی شد، رو به زوال درآمد متوسط و باالتر از شهر قدیمی شد. شهر قدیمی ثه در آن نشانی از تکاپو د

رفت. هنگامی ثه طراحی به صورت جدم آغاز شد، شخصيت پيچيده فيزیکی و اجتماعی شهر قدیمی رد 

یک طرح جامع برام تمام حلب در نظر گرفته  0۰شد و دیگر توجهی به بخشهام سنتی نشد. در اوایل دهه 

شد ثه در آن چند راه اصلی، شهر قدیمی را به نواحی 

يم می ثرد. ناحيه شمال مسجد اميّه، توسط مختلف تقس

یک راه اصلی ثه از دژ به مسجد متصل می شد، تجذیه 

 گشت. 
 تصویر هوایی موقعیت قلعه حلب -1تصویر 

 (13: 1331)قدسی، 



 

 

این امر قبل از اتمام و تعبيق طرح جامع اتفاق افتاد. نتيجه، تخریب همسایگی مهم فرافره بود، خانه هام 

 ثه حاوم ارزش باالم تاریخی بودند، اهميت خود را از دست دادند. سنتی حياط دار

ثامل و منعبق شد و چند راه اصلی بر روم بافت سنتی قرار گرفت. یک  4501طرح جامع در سال 

غربی، بزرگراه پاماسک در غرب، شهر را به بزرگراه رقاه در شرق متصل می ثرد ثه شهر  -محور شرقی

به موازات اولی از همسایگی جنوبی عبور می ثرد، سومی یک ثانال اصلی از  قدیم را می شکافت. دیگرم

 مسجد به سمت شمال را ثه از حومه شمالی می گذشت، قعع می ثرد. 

بخش قابل مالحظه ام از شهر در دوره هام مختلف تاریخی بر اثر زلزله یا حمله دشمن تخریب شد ثه 

تماعی، به شيوه قبلی خود بازسازم شدند. اما اجرام طرح این بخش ها برام تداوم معيشت اقتصادم و اج

جامع، منجر به نابودم بافت سنتی گردید. اجرام بخش هایی از راه هام طرح جامع، قسمت قابل مالحظه 

ام از بافت تاریخی را از بين برد و باعث شتاب بخشيدن به مهاجرت ساثنان آن شد، ساختمانهام بلند در 

دند و خانه هام حياط دار از محرميت، نور خورشيد و هوام پاک محروم ماندند. دو طرف مسيرها بنا ش

قسمت اعظمی از بافت از بقيه شهر قدیمی جدا شد و رو به نابودم رفت و خانه هام حياط دار به ثاربرم 

 هام صنعتی و مضر تبدیل شدند. 

 
 میالدی( 35و  05تاریخچه اقدامات )دهه  -3-2

شد ثه شخصيت اجتماعی  و تاریخی شهر قدیمی در معرض خعر بزرگی  مشخص 0۰از اواخر دهه 

است. این وضعيت، گروهی از حفاظت ثنندگان را برانگيخت تا برام حفظ باقيمانده شهر قدیمی مبارزه ام 

ثل بافت  قدیمی  %۶۰را شروع ثنند. خوشبختانه بخش هام اجرا شده طرح جامع باعث تخریب ثمتر از 

قسمتهام مهم دست نخورده باقی مانده بود. حفاظت ثنندگان به موقع، ادامه اجرام زیان شده بود و بيشتر 

تالشهام تبليغاتی خود را آغاز ثردند و وزارت فرهنگ را  4501آور طرح را متوقف ثردند. آنها در سال 

تشکيل  متقاعد ثردند ثه طی حکمی شهر قدیمی را مونومان ملی اعالم ثنند. آنها ثميته شهر قدیمی را

دادند. به ثميته قدرت اجرایی داده شد ثه بيشتر از اختيارات شهردارم بود. ثميته یونسکو را برام شرثت 

با ضرورت رفع اشکاالت  4511-451۰در سياست حفاظت دعوت ثرد. دو گزارش یونسکو بين سالهام 

شاهد تحکيم تدابير  1۰طرح جامع و ارائه اقدامات مربوط به حفاظت و توانبخشی موافقت ثرد. دهه 

محافظه ثاران بود. طرح جامع قدیمی رسماً رها شد. حلب قدیمی به عنوان ميراث جهانی در فهرست 

یونسکو قرار گرفت و قانون مخصوصی برام مرمت و بازسازم تصویب شد. آگاهی عمومی در مورد ارزش 

 فرهنگی و اجتماعی شهر قدیمی باال رفت. 

 



 

 

 به بعد( 1131سال تاریخچه اقدامات )از  -3-3

پروژه جدیدم با یک برآورد فيزیکی، اجتماعی و اقتصادم بافت آغاز شد. همزمان با آن  4515در سال 

معالعات و توانبخشی فيزیکی یک منعقه آزمایشی تکميل می شد. هدف اصلی پروژه پيشنهادم، باال بردن 

ها بود. چنين پروژه آزمایشی ثه به تسهيالت عمومی و حمایت ساثنان در بهبود محيط و فضام زندگی آن

مشارثت مردمی توصيه می ثند می تواند مرالی موثر از خودبازسازم باشد؛ شهروندان ارزش باالم محيط 

زیست خود را می فهمند و دولت متوجه سود اقتصادم حاصل از توانبخشی یک منعقه به جام خراب 

 ثردن آن و ساختن یک منعقه جدید می شود.

 سيستم ثارم پيشنهاد شده بر اساس موارد زیر بود: بعور خالصه

 برنامه ریزم جامع 

 طراحی پروژه با جزئيات به همراه اجرام آن 

 مشارثت ساثنان 

شهر حلب سازمانی از ثارثنان اجرایی و تکنيکی را بوجود آورد تا پروژه را به ثمک دولت آلمان 

با یک  455۶( تشکيل داد. پروژه در سال GTZفنی )سرمایه گذارم ثنند. دولت آلمان آژانسی برام ثارثنان 

برآورد ثلی شروع شد. یک منعقه آزمایشی )منعقه عملياتی جيده( انتخاب شد و برآوردم با جزئيات 

اجتماعی، اقتصادم و فيزیکی انجام گرفت. معالعات زیربنایی نشان داد ثه نياز به جابجایی ثامل سيستم آب 

مذهبی به عنوان مرثز بهداشت مرمت شد و ثمک هام فنی برام  -یخیو فاضالب است. یک مدرسه تار

مسجد در منعقه ارائه شد. یک برنامه ترافيکی هم برام منعقه اجرا شد. دومين منعقه عملياتی در  1مرمت 

 همسایگی جيده با روش مشابهی توانبخشی شد و سومين منعقه در همسایگی فرافره بود.

با نقشه ثاربرم زمين برام شهر قدیمی در نظر گرفته شد و قوانين  یک برنامه جامع توسعه همراه

وام ثوچک به مالکان ثم درآمد برام تعميرات فورم  10۰موجود شهر قدیمی ارتقاء پيدا ثرد. نزدیک به 

ساختمانی اختصاص پيدا ثرد. همچنين پروژه شامل معالعات و نظارت بر اجراء بود. وام هام جدیدم به 

دارام معمارم سنتی بودند با بهره ثم داده شد. خيابانها بر اساس اولویت بندم طرح دوباره  خانه هایی ثه

ثفسازم شدند. موسسه آقاخان ثه در حلب درگير ثارهام حفاظتی بود به فعاليت توانبخشی شهر قدیمی 

 متیمر هام تکنيک در خصوص را تعليماتی شهر این ساثنين قدیمی، هام خانه مرمت طول پيوست. در

یک برنامه معالعاتی در راستام بهبود ثيفيت محيعی قلعه آغاز شد تا پخش ثاربرم  ۶۰۰1از سال . دیدند

هام تجارم را ثنترل ثند. این معالعه دربرگيرنده بهبود وضع ترافيکی منعقه می باشد؛ هدف اصلی این 

ر، تأمين پارثينگ ثافی و طرح خارج ثردن ترافيک شهر قدیمی و ارائه یک سيستم حمل و نقل عمومی موث

ایجاد مسيرهام پياده بين قلعه و محيط اطراف آن بود. این معالعه همچنين دربرگيرنده پروژه هام تفصيلی 



 

 

برام باال بردن ثيفيت منظرسازم، مسيرهام پياده، نورپردازم و اقدامات زیربنایی، افزایش مسير ثمربندم، 

« ریخی و ساخت مسيرهایی برام پياده روم با محيط سبز بودتعریف دسترسی هام مناسب به مونومانهام تا

 تلخيص(.  0۶-1۶: 4111)قدسی، 
 

 

 نتایج یافته ها -0

 دورنمای کالن تحلیل بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر حلب -0-1

 باز زنده سازم یک یا تعدادم از نواحی فرسوده جهت آزمون و حمایت از برنامه ریزم : هدف

 بافت قدیم شهربهسازم عمومی 

 :بافت مرثزم  از منظر مكانی 

 :در حال فرسوده شدن از منظر زمان شكل گیری 

 :تدوین و آموزش ضوابط و مقررات و طراحی و اجرا )بعور همزمان( از منظر زمان مداخالت 

 :دارام ارزش تاریخی  از منظر ارزشمندی بافت 

 :راهبردم، اجرایی از منظر مقیاس مداخله 

 بهسازم، بازسازم اخله:از منظر نوع مد 

 : مسکن )مردم + دولت(، زیر ساخت ها )دولت(، مرثز ) مردم و دولت(  از منظر مشارکت 

 :رفاهی  -روش تنازع بقا، روش نوسازم  از منظر روش شناختی 

 :در سعح مسکن، مرثز و زیر ساخت ها از منظر مكان مداخله 

 

 بافت قدیمی شهر حلبراهبردهای مداخله در  -0-1-1

 حفاظت ثالبد دارام وحدت و باارزش شهر قدیمی و ثند نمودن روند زوال مناطق مسکونی آن 

  ریزم سازم یک یا تعدادم از نواحی فرسوده جهت آزمون و حمایت از برنامهمرمت و باززنده

 بهسازم عمومی

 ازم ایجاد تسهيالت مالی از طریق ایجاد موسسات ذیربط برام حمایت از گرایشات بهسازم و نوس

 ساثنين 

 

 (2ریزی بافت فرسوده شهر حلب )تصویر برنامه الگوی -0-1-2

   اند از:ریزم در فضام مورد مداخله عبارت بودهالگوم برنامه 



 

 

 سازم بر پایه بررسی ثالبدم، اجتماعی و اقتصادم شهر قدیم برام تهيه معالعات باززنده

 ریزم ثاربرم اراضی و طرح توسعه.تدوین برنامه

 گذارم بوسيلة تالش برام درگير ثردن نهادهام ذیربط محلی و ه منابع سرمایهتوسع

 المللی.نهادهام بين

 تهيه یک طرح مشارثتی 

 
 الگوی برنامه ریزی بافت فرسوده حلب -2تصویر 

 (02: 1331)طرح محیط پایدار،  

 

 طراحی بافت فرسوده شهر حلب الگوی -0-1-3   

 

 
بافت الگوی طراحی  -1و  3تصاویر 

 (03: 1331فرسوده حلب )طرح محیط پایدار، 

 

 

 

 تحلیل اقدامات بهسازی و نوسازی شهر حلب -0-2

تحليل اقدامات بهسازم و نوسازم شهر حلب در گرو شناخت و برسی دقيق منعقه مورد معالعه و 

گانه  1دسترسی به مدلهام برجسته ام برام تحليل بررسی است. به منظور تحليل محدوده، شناخت عوامل 

swot  شود؛ هدف در جهت رفع ضعفها و تهدیدها و بهبود قوتها و فرصتها امرم اجتناب ناپذیر تلقی می

این مرحله سنجش ميزان تأثيرات مربت و منفی اقدامات انجام شده در هسته تاریخی شهر حلب می باشد، 

بر این مبنا، با توجه به تحليل ضمنی محدوده و آشنایی با اقدامات و راه حل هام پياده شده در هسته 

تهدید، در قالب ماتریس  تاریخی شهر حلب، آناليز منعقه به صورت نقاط قوت، فرصت و نقاط ضعف،

swot  پياده می گردد. الزم به توضيح است آناليز صورت گرفته به صورت پله ام و بر اساس تاریخچه

( ماتریس تحليل اقدامات انجام شده در قالب نوسازم و 1الی  4ول )ااقدامات صورت پذیرفته است. جد

 .بهسازم در بافت فرسوده حلب را نشان می دهد
 

 



 

 

 [نویسنده]  ۲۰-0۰دهه  -در بافت فرسوده حلب  "نوسازم و بهسازم"یس تحليل اقدامات انجام شده ماتر -4جدول

 

 [نویسنده]  1۰-0۰دهه  -در بافت فرسوده حلب "نوسازم و بهسازم"ماتریس تحليل اقدامات انجام شده  -۶جدول

ه 
ده

05 
و 

05 
ی

الد
می

 

 تهدیدها فرصت ها نقاط ضعف نقاط قوت

بازسازم بخش قابل  -4

مالحظه از شهر حلب ثه 

در دوره هام مختلف با 

زلزله و حمله دشمن از 

 بين رفته بودند.

بازسازم شهرها به  -۶

 شيوه پيشين خود

ایجاد ساختمانهام  -1

 جدید در اطراف مسيرها

توسعه بر مبنام  -1

مدرنيسم و توجه به علوم 

و فنون طراحی و معمارم 

 شهرم

ایجاد شریانهام  -0

 جدید برام شهر

 

توجه سرمایه داران و رهبران اصيل  -4

 عربی به بخشهام مدرن

خروج آهسته خانواده هام متوسط  -۶

 و باالتر از شهر قدیمی

 م بافت سنتی شهرنابود -1

از بين رفتن بخش قابل مالحظه ام  -1

 از بافت تاریخی

 مهاجرت ساثنان شهر -0

استقرار ساختمانهام بلند در دو  -۲

 طرف مسيرها 

محروم ماندن خانه هام حياط دار  -0

 از محرميت، نور خورشيد، هوام پاک

جدا شدن بخش اعظمی از بافت  -1

 تاریخی

تبدیل خانه هام حياط دار به  -5

 صنعتی و مضرثاربرم هام 

امکان بازسازم و  -4

نوسازم شهر قدیم 

بواسعه اجرام طرح 

 جامع

امکان ایجاد  -۶

 ساختمانهام جدید

امکان توجه به  -1

 علوم و فنون مدرن

امکان اتصال بخش  -1

هام مختلف شهر 

بواسعه ایجاد راه هام 

 جدید

امکان سيستماتيک  -0

شدن امور شهرم و به 

جریان افتادن امور 

بواسعه اجرام طرح 

 جامع

بی توجهی به شهر قدیم و محدودیت از بين  -4

 رفتن تدریجی بافت سنتی

احتمال خروج سرمایه هام رهبران از  -۶

 بخشهام سنتی شهر

احتمال ایجاد شکاف بين شهر قدیم و جدید  -1

 بواسعه پاره شدن بافتهام قدیم و جدید

ایجاد ثاربرم هام صنعتی در بافت قدیم و  -1

بناهام افزایش احتمال از بين رفتن بافتها و 

 تاریخی

افزایش ساخت و سازها و بلند مرتبه سازم و  -0

 در تنگنا قرار گرفتن ساختمانهام سنتی

احتمال تخریب و نوسازم بخش هام  -۲

 باارزش تاریخی شهر

بسته شدن محورهام دید بواسعه بلند مرتبه  -0

 سازم

شکافته شدن شهر قدیم بواسعه ایجاد محور  -1

 غربی پاماسک -شرقی

ه 
ده

05 
و 

35 
ی

الد
می

 

 تهدیدها فرصت ها نقاط ضعف نقاط قوت
آغاز مبارزه حفاظت ثنندگان برام  -4

 حفظ باقی مانده شهر

محدوده بافت  %۶۰آسيب ثمتر از  -۶
 جامعقدیمی بواسعه اجرام طرح 

دست نخورده باقی ماندن اثرریت  -1
 بافت پس از اجرام بخش از طرح جامع

 توقف اجرام طرح جامع -1

 تبدیل شهر قدیمی به مونومان ملی  -0

 تشکيل ثميته شهر قدیمی -۲

ضرورت رفع اشکاالت طرح جامع   -0
و ارائه اقدامات حفاظت و توانبخش از 

 سوم سازمان یونسکو

رها ثردن ثامل طرح جامع در دهه  -1
1۰ 

رار گرفتن حلب در فهرست ق -5
 ميراث جهانی یونسکو

تصویب قانون مرمت و بازسازم  -4۰
 ابنيه

افزایش آگاهی عمومی در خصوص  -44
 ارزش فرهنگی و اجتماعی شهر قدیمی

 توقف طرح جامع -4

زیر سوال رفتن هزینه  -۶
هام انجام طرح تا ثنون در 
جهت بازسازم و بهسازم 

 شهر

از ثل  %۶۰از بين رفتن  -1
اسعه بافت تاریخی به و

 اجرام طرح جامع

از دست دادن زمان  -1
سال( جهت  4۰)حدود 

 توقف طرح جامع

امکان محافظت از هسته تاریخی  -4
شهر حلب بواسعه مبارزه حفاظت 

 ثنندگان

از  %1۰امکان نوسازم و بهسازم  -۶
شهر حلب پس از توقف اجرام طرح 

 جامع

امکان توجه به بافت و هسته  -1
تاریخی شهر بواسعه تشکيل ثميته 

قدیمی و تبدیل آن به مونومان شهر 
 ملی

امکان از بين رفتن اشکاالت طرح  -1
جامع و امکان ادامه طرح جامع با 
رعایت اصول حفاظت و توان بخشی 

 سازمان یونسکو

امکان توجه بين المللی و جهانی  -0
به بافت تاریخی شهر بواسعه قرار 

گرفتن حلب در فهرست ميراث 
 جهانی یونسکو

انون مند امکان قانون مدارم و ق -۲
شدن مرمت و بازسازم ابنيه با 

 تصویب قانون مرمت و بازسازم

محدودیت از دست رفتن  -4
سال بواسعه توقف  4۰حدود 

 طرح جامع

از بين رفتن بودجه هام  -۶
دولتی در جهت اجرام طرح 

 جامع پيشين

 %۶۰محدودیت از بين رفتن  -1
 از ثل بافت تاریخی 



 

 

 [نویسنده]به بعد   1131از  -در بافت فرسوده حلب  "نوسازی و بهسازی"ماتریس تحلیل اقدامات انجام شده  -3جدول

 

نشان داده شده است، تحليل اقدامات نوسازم و بهسازم انجام شده در  1الی  4همانعور ثه در جدول 

تهدید شناسایی و بررسی  40فرصت و  41نقعه ضعف،  41نقاط قوت،  11بافت فرسوده حلب، شامل 

ضعف و تهدید به عنوان  11نقعه قوت و فرصت به عنوان مزیت و  04گردیده است. به این ترتيب تعداد 

ز 
ا

11
31

 
عد

ه ب
ب

 

 تهدیدها فرصت ها نقاط ضعف نقاط قوت

انجام پروژه هام جدید بر مبنام  -4

 -اجتماعی -برآورد فيزیکی

 اقتصادم

انجام معالعات توانبخشی فيزیکی  -۶

 آزمایشییک منعقه 

حمایت ساثنان در بهبود فضام  -1

 زندگی خود

باال بردن تمهيدات عمومی در  -1

 پروژه جدید

توجه به مشارثت مردمی  -0

 )خودبازسازم(

توجه به ارزش باالم محيط  -۲

 زیست

توجه دولت به سود اقتصادم  -0

 توانبخشی به جام نوسازم

استفاده از سرمایه گذاران خارجی  -1

 در جهت پيشبرد طرح

آب و فاضالب  توجه به سيستم -5

 در پروژه

 توجه به امور مرمت ابنيه -4۰

 توجه به برنامه هام ترافيکی -44

ارتقاء قوانين شهر قدیمی و توجه  -4۶

 به ثاربرم زمين

ارائه وام به مالکان ثم درآمد برام  -41

 تعميرات ساختمان

 انجام نظارت بر اجرام پروژه -41

 توجه به ثف سازم خيابانها -40

ایجاد مسيرهام پياده بين قلعه و  -4۲

 اطراف آن محيط

توجه به مسائل منظرسازم،  -40

نورپردازم، دسترسی مناسب به 

 مونومان هام تاریخی و ...

عدم توجه به مسائل محيعی  -4

 پروژه 

پيشنهاد فاز بزرگی از  -۶

اقدامات توسط دولت، بدون در 

نظر گرفتن زیربناهام انجام این 

 پروژه ها

عدم توجه به سلسله مراتبی  -1

 ییبودن امور پيشنهادم طرح اجرا

عدم پيوستگی قوانين برنامه  -1

ریزم و طراحی شهرم زیر 

 چترم واحد

اجرام طرح هام پيشنهادم  -0

به صورت تک عملکردم و عدم 

 توجه به ثليت واحد پروژه ها

 

امکان انجام پروژه هام  -4

جدید بر مبنام برآوردهام دقيق 

 تر

امکان باال رفتن تمهيدات  -۶

 عمومی در پروژه ها

امکان توجه مردم به  -1

فرایندهام نوسازم و بهسازم 

مساثن و افزایش مشارثت 

 عمومی

امکان توجه به ارزش هام  -1

 محيعی و زیست محيعی

توجه به انجام پروژه هام  -0

مختلف جدید )آب و فاضالب، 

مرمت بنا، ترافيک، ثفسازم، 

 نورپردازم، منظرسازم و ...(

امکان ارتقاء قوانين و ضوابط   -۲

 مربوط به شهر قدیمی 

به طراحی و  توجه ویژه -0

معمارم شهرم )منظرسازم، 

 ثفسازم، نورپردازم(

 

ایجاد مشکالت اساسی در  -4

انجام معالعات به دليل عدم توجه به 

مسائل محيعی به عنوان مبنام 

 معالعات

بزرگ بودن حد پروژه هام  -۶

پيشنهادم و امکان عملياتی نشدن 

 آنها توسط دولت

عدم توجه به سلسله مراتبی  -1

دودیتی برام بودن پروژه ها، مح

عملياتی نشدن آنها در طول مدت 

 زمان تعریف شده آنها

گسستگی برنامه ها و پروژه ها  -1

 به دليل عدم پيوستگی قوانين



 

 

تحليل اقدامات انجام شده نوسازم و   swotماتریس -0و  1شناسایی است. جداول  محدودیت و تنگنا قابل

 بهسازم در بافت فرسوده حلب را نشان می دهد. 

 
 [نویسنده]اقدامات انجام شده نوسازی و بهسازی در بافت فرسوده حلب   swotماتریس -1جدول 

 

 

 (tچالشها، محدودیتها و تهدیدها ) (oفرصتها و امکانات )

 O1امکان بازسازم و نوسازم شهر قدیم بواسعه اجرام طرح جامع 

 O2امکان ایجاد ساختمانهام جدید 

 O3امکان توجه به علوم و فنون مدرن 

 O4امکان اتصال بخش هام مختلف شهر بواسعه ایجاد راه هام جدید 

 O5 امکان سيستماتيک شدن امور شهرم و به جریان افتادن امور بواسعه اجرام طرح

 جامع

 O6امکان محافظت از هسته تاریخی شهر حلب بواسعه مبارزه حفاظت ثنندگان 

 O7 از شهر حلب پس از توقف اجرام طرح جامع %1۰امکان نوسازم و بهسازم 

 O8 امکان توجه به بافت و هسته تاریخی شهر بواسعه تشکيل ثميته شهر قدیمی و

 تبدیل آن به مونومان ملی

 O9طرح جامع و امکان ادامه طرح جامع با رعایت  امکان از بين رفتن اشکاالت

 اصول حفاظت و توان بخشی سازمان یونسکو

 O10 امکان توجه بين المللی و جهانی به بافت تاریخی شهر بواسعه قرار گرفتن

 حلب در فهرست ميراث جهانی یونسکو

 O11 امکان قانون مدارم و قانونمند شدن مرمت و بازسازم ابنيه با تصویب قانون

 مرمت و بازسازم

 O12امکان محافظت از هسته تاریخی شهر حلب بواسعه مبارزه حفاظت ثنندگان 

 O13 از شهر حلب پس از توقف اجرام طرح جامع %1۰امکان نوسازم و بهسازم 

 O14 امکان توجه به بافت و هسته تاریخی شهر بواسعه تشکيل ثميته شهر قدیمی و

 تبدیل آن به مونومان ملی

 O15 از بين رفتن اشکاالت طرح جامع و امکان ادامه طرح جامع با رعایت امکان

 اصول حفاظت و توان بخشی سازمان یونسکو

 O16 امکان توجه بين المللی و جهانی به بافت تاریخی شهر بواسعه قرار گرفتن

 حلب در فهرست ميراث جهانی یونسکو

 O17 ابنيه با تصویب قانون امکان قانون مدارم و قانون مند شدن مرمت و بازسازم

 مرمت و بازسازم

 T1 بی توجهی به شهر قدیم و محدودیت از بين رفتن تدریجی بافت

 سنتی

 T2احتمال خروج سرمایه هام رهبران از بخشهام سنتی شهر 

 T3 احتمال ایجاد شکاف بين شهر قدیم و جدید بواسعه پاره شدن بافتهام

 قدیم و جدید

 T4ر بافت قدیم و افزایش احتمال از بين ایجاد ثاربرم هام صنعتی د

 رفتن بافتها و بناهام تاریخی

 T5 افزایش ساخت و سازها و بلند مرتبه سازم و در تنگنا قرار گرفتن

 ساختمانهام سنتی

 T6احتمال تخریب و نوسازم بخش هام باارزش تاریخی شهر 

 T7بسته شدن محورهام دید بواسعه بلند مرتبه سازم 

 T8غربی پاماسک -ر قدیم بواسعه ایجاد محور شرقیشکافته شدن شه 

 T9 سال بواسعه توقف طرح جامع 4۰محدودیت از دست رفتن حدود 

 T10از بين رفتن بودجه هام دولتی در جهت اجرام طرح جامع پيشين 

 T11 از ثل بافت تاریخی %۶۰محدودیت از بين رفتن 

 T12توجه به  ایجاد مشکالت اساسی در انجام معالعات به دليل عدم

 مسائل محيعی به عنوان مبنام معالعات

 T13 بزرگ بودن حد پروژه هام پيشنهادم و امکان عملياتی نشدن آنها

 توسط دولت

 T14 عدم توجه به سلسله مراتبی بودن پروژه ها، محدودیتی برام عملياتی

 نشدن آنها در طول مدت زمان تعریف شده آنها

T15دليل عدم پيوستگی قوانين گسستگی برنامه ها و پروژه ها به 



 

 

 [نویسنده]اقدامات انجام شده نوسازی و بهسازی در بافت فرسوده حلب   swotماتریس -0جدول 

 

 [نویسنده]تحلیل کالن وضعیت اقدامات نوسازی و بهسازی شهر حلب در طول زمان  -0-3

 تخریب و نوسازم  05-05دهه 

 بهسازم بر مبنام قانون  35-05دهه 

 توانبخشی و بهسازم بر مبنام مشارثت مردمی به بعد  1131از 

 

 

 (wنقاط ضعف ) (sنقاط قوت )
 S1 بازسازم بخش قابل مالحظه از شهر حلب ثه در دوره هام مختلف با زلزله و حمله

 دشمن از بين رفته بودند.
S2 بازسازم شهرها به شيوه پيشين خود 

 S3ایجاد ساختمانهام جدید در اطراف مسيرها 

 S4توسعه بر مبنام مدرنيسم و توجه به علوم و فنون طراحی و معمارم شهرم 

 S5ایجاد شریانهام جدید برام شهر 

 S6آغاز مبارزه حفاظت ثنندگان برام حفظ باقی مانده شهر 

 S7 فت قدیمی بواسعه اجرام طرح جامعمحدوده با %۶۰آسيب ثمتر از 

 S8دست نخورده باقی ماندن اثرریت بافت پس از اجرام بخش از طرح جامع 

 S9توقف اجرام طرح جامع 

 S10 تبدیل شهر قدیمی به مونومان ملی 

 S11تشکيل ثميته شهر قدیمی 

 S12 ضرورت رفع اشکاالت طرح جامع  و ارائه اقدامات حفاظت و توانبخش از سوم
 سازمان یونسکو

 S13 1۰رها ثردن ثامل طرح جامع در دهه 

 S14قرار گرفتن حلب در فهرست ميراث جهانی یونسکو 

 S15تصویب قانون مرمت و بازسازم ابنيه 

 S16افزایش آگاهی عمومی در خصوص ارزش فرهنگی و اجتماعی شهر قدیمی 
 S17اقتصادم -اجتماعی -انجام پروژه هام جدید بر مبنام برآورد فيزیکی 

 S18انجام معالعات توانبخشی فيزیکی یک منعقه آزمایشی 

 S19حمایت ساثنان در بهبود فضام زندگی خود 

 S20باال بردن تمهيدات عمومی در پروژه جدید 

 S21)توجه به مشارثت مردمی )خودبازسازم 

 S22توجه به ارزش باالم محيط زیست 

 S23 جام نوسازمتوجه دولت به سود اقتصادم توانبخشی به 

 S24استفاده از سرمایه گذاران خارجی در جهت پيشبرد طرح 

 S25توجه به سيستم آب و فاضالب در پروژه 

 S26توجه به امور مرمت ابنيه 

 S27توجه به برنامه هام ترافيکی 

 S28ارتقاء قوانين شهر قدیمی و توجه به ثاربرم زمين 

 S29ت ساختمانارائه وام به مالکان ثم درآمد برام تعميرا 

 S30انجام نظارت بر اجرام پروژه 

 S31توجه به ثف سازم خيابانها 

 S32ایجاد مسيرهام پياده بين قلعه و محيط اطراف آن 

 S33توجه به مسائل منظرسازم، نورپردازم، دسترسی مناسب به مونومان هام تاریخی 

 W1توجه سرمایه داران و رهبران اصيل عربی به بخشهام مدرن 

 W2 آهسته خانواده هام متوسط و باالتر از شهر قدیمیخروج 

 W3نابودم بافت سنتی شهر 

W4 از بين رفتن بخش قابل مالحظه ام از بافت تاریخی 

 W5مهاجرت ساثنان شهر 

 W6 استقرار ساختمانهام بلند در دو طرف مسيرها 

 W7دار از محرميت، نور خورشيد، هام حياطمحروم ماندن خانه
 هوام پاک

 W8شدن بخش اعظمی از بافت تاریخی جدا 

 W9تبدیل خانه هام حياط دار به ثاربرم هام صنعتی و مضر 
 W10توقف طرح جامع 

 W11  زیر سوال رفتن هزینه هام انجام طرح تا ثنون در جهت
 بازسازم و بهسازم شهر

 W12 از ثل بافت تاریخی به واسعه اجرام طرح  %۶۰از بين رفتن
 جامع

 W13 سال( جهت توقف طرح  4۰زمان )حدود از دست دادن
 جامع

 W14 عدم توجه به مسائل محيعی پروژه 

 W15  پيشنهاد فاز بزرگی از اقدامات توسط دولت، بدون در نظر
 گرفتن زیربناهام انجام این پروژه ها

 W16 عدم توجه به سلسله مراتبی بودن امور پيشنهادم طرح
 اجرایی

 W17م و طراحی شهرم زیر عدم پيوستگی قوانين برنامه ریز
 چترم واحد

 W18 اجرام طرح هام پيشنهادم به صورت تک عملکردم و
 عدم توجه به ثليت واحد پروژه ها

 



 

 

 [نویسنده]فرصتهای اقدامات انجام شده نوسازی و بهسازی در بافت فرسوده حلب تحلیل کمّی  -0جدول

 

 [نویسنده]تهدیدهای اقدامات انجام شده نوسازی و بهسازی در بافت فرسوده حلب تحلیل کمّی  -0جدول

 مجموع امتیازات  (5-1امتیاز ) (4-1) ضریب (Oفرصت )

O1 1 0 ۶۰ 

O2 1 1 5 

O3 1 1 4۶ 

O4 1 1 4۶ 

O5 1 1 4۲ 

O6 1 1 4۲ 

O7 1 1 4۶ 

O8 1 0 ۶۰ 

O9 1 1 4۲ 

O10 1 0 40 

O11 1 1 4۶ 

O12 ۶ 0 4۰ 

O13 1 1 4۶ 

O14 1 0 ۶۰ 

O15 1 1 4۶ 

O16 1 1 4۲ 

O17 1 0 40 

 210 جمع امتیازات

 مجموع امتیازات  (5-1امتیاز ) (4-1) ضریب (Tتهدید )

T1 1 0 ۶۰ 

T2 1 1 5 

T3 1 0 ۶۰ 

T4 1 0 ۶۰ 

T5 1 1 4۶ 

T6 1 0 40 

T7 1 0 ۶۰ 

T8 1 1 4۶ 

T9 1 0 ۶۰ 

T10 1 1 4۶ 

T11 1 1 4۲ 

T12 1 1 5 

T13 1 1 4۲ 

T14 1 0 40 

T15 1 1 4۶ 

 223 جمع امتیازات



 

 

 ]نویسنده[تحلیل کمّی قوت های اقدامات انجام شده نوسازی و بهسازی در بافت فرسوده حلب  -3جدول

 

 

مجموع امتیازات در نسبت با  اقدامات  (5-1امتیاز ) (4-1) ضریب (s) نقاط قوت
 انجام شده نوسازی و بهسازی حلب

S1 1 1 4۶ 

S2 1 1 4۲ 

S3 1 0 40 

S4 1 1 4۶ 

S5 1 1 4۲ 

S6 1 1 4۶ 

S7 1 1 4۶ 

S8 1 1 4۶ 

S9 1 1 5 

S10 1 0 ۶۰ 

S11 1 0 ۶۰ 

S12 1 1 4۶ 

S13 1 1 4۶ 

S14 1 0 ۶۰ 

S15 1 0 ۶۰ 

S16 1 0 40 

S17 1 1 4۶ 

S18 1 0 ۶۰ 

S19 1 1 4۲ 

S20 1 1 4۲ 

S21 1 0 ۶۰ 

S22 1 1 4۲ 

S23 1 0 ۶۰ 

S24 1 1 4۲ 

S25 1 0 40 

S26 1 0 40 

S27 1 0 40 

S28 1 0 ۶۰ 

S29 1 0 40 

S30 1 1 4۶ 

S31 1 0 40 

S32 1 0 40 

S33 1 0 40 

 053 جمع امتیازات



 

 

 ]نویسنده[تحلیل کمّی ضعف های اقدامات انجام شده نوسازی و بهسازی در بافت فرسوده حلب  -1جدول

 

 نتیجه گیریبحث و  -0

تحليل ثمّی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهام اقدامات انجام شده نوسازم و بهسازم در بافت 

امتياز برام نقاط  ۶0۰امتياز برام نقاط قوت،  0۰1( نشان می دهد اختصاص 5الی  ۲فرسوده حلب  )جداول 

دامات انجام شده نوسازم و امتياز، گویام این امر می باشد ثه اق ۶۶1و تهدیدها  ۶10ضعف، فرصتها 

( و ثمترین نقاط ضعف و تهدید 001بهسازم در بافت فرسوده حلب دارام بيشترین نقاط قوت و فرصت )

از مجموع آنچه بيان شد می توان به این نتيجه رسيد ثه ثليه اقدامات انجام شده در شهر ( می باشد. 151)

 حلب، با تمام ثاستی هایش در جهت مربت بوده و دارام نقاط مربت و فرصت هام زیادم است. 

  

مجموع امتیازات در نسبت با  اقدامات  (5-1امتیاز ) (4-1) ضریب (s) نقاط ضعف

 نوسازی و بهسازی حلبانجام شده 

w1 1 1 4۶ 

w2 1 1 4۶ 

w3 1 0 ۶۰ 

w4 1 0 ۶۰ 

w5 1 1 4۲ 

w6 1 1 4۶ 

w7 1 0 ۶۰ 

w8 1 0 ۶۰ 

w9 1 1 4۲ 

w10 1 1 5 

w11 1 1 4۶ 

w12 1 1 4۶ 

w13 1 0 ۶۰ 

w14 1 0 40 

w15 1 1 4۶ 

w16 1 0 40 

w17 1 0 40 

w18 1 1 4۶ 

 205 جمع امتیازات
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