
 

 
 

 

با استفاده از  های فرسوده شهریراهکارهای استراتژیکی توسعه بافت بررسی و تحلیل
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 چکیده

و  هافرصتنقاط قوت، ضعف،  SWOTدر تحقیق حاضر، سعی بر آن است تا با استفاده از مدل 

 .تهدیدهای پیش روی توسعه بافت فرسوده شهر اهواز با تأکید بر محله عامری مورد بررسی قرارگیرد

وی بوده که روش جمع پژوهش حاضر دارای ماهیت نظری ـ کاربردی و از نوع توصیفی با تحلیل محت

میدانی از ابزار  هایبررسیدر . باشدیمکتابخانه ای و میدانی  یهاروشآوری داده های آن، ترکیبی از 

گویه بوده است. حجم نمونه  69پرسشنامه استفاد شده که دارای چهار بخش بوده و در مجموع 

ان به مراکز تجاری و خدماتی و دسترسی آس؛ دهدمینتایج این پژوهش نشان  .استنفر 622پاسخگویان 

مراکز کار و فعالیت، نزدیکی به بازار و مرکز شهر، ملکی بودن اکثر واحدهای مسکونی و موقعیت 

 ،اقتصادی مطلوب آن در مجموعه شهری به عنوان مهم ترین نقاط قوت، کم عرض بودن کوچه ها و معابر

مناسب بودن نقاط ضعف، ن مهم ترین مشکالت بهداشتی، فرسودگی و فشردگی بافت مسکونیبه عنوا

وجود توان بالقوه به منظور توسعه مسکن، کمبود  ،خدماتی، تجاری و دفاتر کار هایفعالیتبستر جهت 

و  هافرصتاز مهم ترین  آلودگی صوتی و آلودگی هوا به دلیل فقدان کارخانجات و تأسیسات آلوده کننده

نظارت ضعیف ، طحی و کیفیت زیست محیطی پایینس هایآبآلودگی ناشی از  ،آب گرفتگی معابر

 ترینمهماز  عدم وجود سیستم دفع فاضالب و نهادهای مدیریت شهری بر وضعیت بافت فرسوده

 .باشدمیتهدیدهای پیش روی توسعه بافت فرسوده محله عامری 

 .زعامری، اهوا، محله SWOTفرسوده، راهبردهای استراتژی، مدل  هایبافت کلیدی: هایواژه
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 مقدمه -1

گذشته،  یدهه چندیندارد که متأسفانه، در  طوالنی یسابقه مسئولینواژه بافت قدیمی در اذهان ساکنان و 

 هایبافت فرسودگیو  قدیمی هایخود باعث آسیب دیدن محله  اینکمتر مورد توجه قرار گرفته است و 

عالوه بر داشتن  شهری کهن هایبافت(. 96: 9532) توسلی،کهن گشته است معماری فضاهایو  سنتی

از آن جمله آن  کههستند  نیز بسیاری منفی هایویژگی دارایشهر،  برای هویتی -تاریخیمثبت  هایارزش

از نقطه نظر اشاره نمود.  طبیعی بالیایوانح و ها در مقابل سبافت اینو ناپایداری  فرسودگیبه  توانمی

و  تغییرآن دچار  اجزایاز  بعضیحداقل  یازمان تمام  طیدر  است که اینشهر  هایویژگیاز  یکی تاریخی

از آن به افول  قسمتی یاشهر و  دالیلیکه پس از دوران اوج توسعه بنا به  معنی این. به شودمیتحول 

و  قدیمیبافت (. 9535:33،فری) شودمی گردانیدهبه آن باز  حیاتمجددا  تمهیداتیو سپس با  گرایدمی

و رفاه  آسایشامن توام با  محیطیمکان و  روزگاریوجود دارد،  ایران سنتی شهرهایثر فرسوده که در اک

 نیازهای جوابگویآن دوران  تکنولوژیو  ملیتبا توجه به فرهنگ،  هابافت اینآن بوده است.  ساکنین

توجه  ضرورت ترین(.مهم 9536:9زاده  بیگ) برخوردار بوده است ارگانیکنظم  یکبوده و از  هاآن اساسی

 محیط ساماندهیبه  توجهی بی. هاستآنروز افزون  فرسودگیتوجه به  تاریخی هایبافت کالبدی سیمایبه 

ثمر  بیروح و  بیاز سکنه و  خالی فضاهایرا به  ارزشیو با  تاریخی هایمحیط، امروزی زندگی شرایطو 

و  کالبدیتنها در عناصر  قدیمی هایبافتارزش  (.9533:52و پوراحمد،  شماعید کرد) خواه تبدیل

 فعالیتو  زندگیدارد، روح  بیشتری اهمیت میان اینآنچه در  بلکه. شودنمیخالصه  معماری هایارزش

 هابافتاین (.IX ،9696:Gans) دارد بازسازیو  احیاءبه  نیازو ها خدشه دار شده است بافت ایندر  کهاست 

در صورت  گیرندبرمیاز فضاهای شهری کشور را در درصد  62هکتار و به عبارتی  93که در حال حاضر 

را غیرممکن  تحقق توسعه پایدار هاآنو تدابیر جدی مدیریتی در بهسازی و نوسازی  هاسیاستعدم اتخاذ 

(. محله عامری در شهر اهواز به عنوان یک بافت فرسوده الگویی از 6: 9562خواهند ساخت) سجادی،

، بافت این محله به جهت قدمت باالی آن در گذر زمان گذاردمیایش و ارگانیک را به نممعماری سنتی 

اقتصادی شده است، که این مسائل لزوم توجه به احیا  -فیزیکی و بعضاٌ اجتماعی -دچار فرسودگی کالبدی

با رویکردی استراتژیک به  شودمیلذا در این تحقیق سعی . کندمیو ساماندهی این بافت را دو چندان 

در نهایت راهکارهای راهبردی برای بهسازی و  فرسوده محله مورد مطالعه پرداخته شود و بررسی بافت

 نوسازی بافت قدیم و فرسوده شهر ارائه دهد.

 

 



 

 
 

 روش شناسی پژوهش -2

پژوهش حاضر دارای ماهیت نظری ـ کاربردی و از نوع توصیفی با تحلیل محتوی بوده که روش جمع 

میدانی از ابزار  هایبررسیدر . باشدیمکتابخانه ای و میدانی  یهاروشآوری داده های آن، ترکیبی از 

گویه  6گویه نقاط قوت،  3گویه:  69پرسشنامه استفاد شده که دارای چهار بخش بوده و در مجموع 

نفر بوده.  622جم نمونه پاسخگویان گویه تهدیدها را شامل شده است. ح 3و  هافرصتگویه  3، هاضعف

 یمطالعهمورد مطالعه، طی دو مرحله  یمحلهنقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای  شناسایی و تعیین

کارشناسان  با مصاحبه وبا افراد محله  اول از طریق پرسشنامه یمرحلهمیدانی صورت صورت گرفته است. 

 یمرحلهدر شناسایی و تعیین گردید.  محله عامری از نظر نقاط چهارگانه مورد نظر زمینه خبره و اساتید در

به بررسی و SWOT پرسشنامه ها جمع آوری، تلفیق و جمع بندی گردید و به کمک مدل دوم، داده های 

جهت عملیاتی WT3و SO9،ST3 ،WO9. در نهایت به تدوین راهبردهای تحلیل داده ها مبادرت گردیده است

سب تدوین و ارائه گردید. منا هایاستراتژیکردن برنامه های بهسازی و نوسازی در محله پرداخته شده و 

، 3/6تا 9ها از Yدر ماتریس داخلی و خارجی چهارخانه ای این مدل، جمع نمره های نهایی بر روی محور 

، بیانگر میزان قوت است. شیوه جمع بندی نمره های نهایی 9تا  3/6نشان دهنده ضعف داخلی و نمره 

) ، میزان فرصت است9تا  3/6ن تهدید و نمره های ، بیانگر میزا3/6تا  9ماتریس ارزیابی عوامل خارجی از 

 (.93: 9536آقا صفری و دیگران، 
 مقدار آلفای کرونباخ گویه های پرسشنامه :(1)جدول 

 میانگین کل عوامل خارجی عوامل داخلی

 تهدیدها هافرصت هاضعف هاقوت

35/2 33/2 32/2 39/2 35/2 

 .9569مأخذ: یافته های پژوهش،

 پژوهشمبانی نظری  -3

 خودنمائینامناسب و گاه ناهنجــار در مرکز شهرها  هایمحیطفرسوده، اکثراً به صورت  هایبافت

نموده است؛  تبدیل هاییویرانهپر رونق را به  هایو خانه  زیبا هایمحیطپنجاه ساله،  دگردیسی. کنندمی
                                                           

 راهبرد تهاجمی/ رقابتی -9

 راهبرد تنوع بخشی  -3

 بازنگری راهبرد -9

 راهبرد تدافعی -3



 

 
 

 محیط یکاکــنون  اندبودهه منطق اقلیمفرهنگ و  برایمناسب  شهری الگوهای دارایکه همه  هاییبافت

هر روز  لیدارد و  جریانمناطق  ایندر اکثر  حیــاتی. هر چند هم رگ گردندمیمحسوب  شهرینامطلوب 

: 9539،امیری)یابندمینامناسب اختصاص  عملکردهایبه  یاو  شوندمیمتروکه و مخروبه  بیشتری هایخانه 

اعم  مسکونی واحدهایشامل:  شهریاز اجراء و عناصر  ای پیوستهبه هم  یمجموعه، سنتــیبافت . (996

و  معماریفرم  یشیوهمعابر،  یشبکه، تأسیسات، بازار، تاریخی، آثار با ارزش تخریبیو  مرمتیاز فرسوده، 

حمل  تکنولوژیبر  مبتنی تاریخیشهر در ادوار  ارگانیکو  تدریجیاست که محصول رشد  ای ویژه کالبدی

 جدید بخشهاینسبت به  سیمااز لحاظ کارکرد و  متمایزی فضاییساخت  دارایده و بو صنعتیو نقل ماقبل 

حمل و  تکنولوژی ویژهعصر حاضر به  اقتصادی – اجتماعی شرایطبا  چندانی سازگاریاست؛ لذا  شهری

از مشکالت  فرسودگیو  آموزشیسبز،  فضایتنگ معابر، کمبود  یشبکهسواره،  دسترسینقل نداشته و 

 (.Boskoff،9632 :533ن است)آ یعمده

 (11)شهریفرسوده  هایبافتو انحطاط  فرسودگیعوامل موثر در  :(2)جدول 

 حاتیتوض جنبه ها

 و ناتوان بودن کالبد از لحاظ جنس و نوع مصالح یدوام یب ییفضاـ  یکالبدجنبه 

 

ـ  یاجتماعجنبه 

 یتیجمع

 یاصلنان ، ساکیکارکردو  یکالبد یفرسودگتوام با  تیجمع شیافزا

بدون  یافراد گرید یسواز  کندیمرا به مهاجرت وادار  یمیقدمحالت 

 شوندیم نیگزیجا هابافت نیاتعلق خاطر به 

و  یاجتماع، یکالبدهمراه با انحطاط  یتجار یهاتیفعال یباالتراکم  جنبه نظام کارکردی

ک شهرها را تر یخیتارفاخر مراکز  یهاکه کارکرد  شودیمباعث  یتیجمع

 کنند

شهرها به  یمیقدو  یخیتارمرکز  یکالبدو  یساختار ییپاسخگوعدم  یحرکتجنبه نظام 

 یامروز یکیترافو الزامات  یحرکت یازهاین

 

 یشهر یاقتصادجنبه 

در  نیزم متیقکه  شودیمموجب  یحرکت یآمدو ناکار  یکالبد یفرسودگ

در  یهرش یاراض ریسانسبت به  یفاحششهر، با اختالف  یمیقدمرکز 

 قرار داشته باشد ینییپا اریبسسطح 

 نیتراز مهم  یکی یشهر زاتیتجهو  ساتیتاس یهامفرط شبکه  یفرسودگ یساخت ریزجنبه 

 باشدیم یمیقد یهابافت یفرسودگدر  رگذاریتاثعوامل 

نامطبوع،  یبوفاضالب در گذرها،  انیجر، یبصر یهایآلودگمنظر  نیااز  یطیمح ستیزجنبه 

 ردیگیممورد توجه قرار  یسطح یهاآبن روان شد

 تیمالکاز  یناش یحقوقمسائل  یشهر تیریمدجنبه 

 



 

 
 

، اما در حقیقت پتانسیل شوندمیاگر چه به خودی خود به عنوان یک معضل شهری مطرح  هابافتاین 

دیل شود. با شناسایی، برنامه ریزی و اجرای دقیق به یک فرصت خوب تب توانمیکه  باشندمی ایبالقوه

فرسوده در شهر اهواز به طور عام و در محله عامری به  هایبافتبنابراین در راستای نوسازی و بهسازی 

طور خاص، مسائل و مشکالتی در قالب مسائل مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی و همچنین موانع 

نامه ریزی صحیح و کارامد یاری ما را در طراحی بر تواندمی،که باشدمیحقوقی، اداری و اجرائی مطرح 

فرسوده را شتاب بخشد، در این ارتباط و به منظور ارائه راهکار  هایبافترساند و روند نوسازی 

استراتژیکی مناسب در چارچوب مدل سوات به بررسی نقاط ضعف و قوت محله در قالب عوامل داخلی و 

، تا کاراترین استراتژی برای پرداخته شدهدر قالب عوامل خارجی و تهدیدها در محله  هافرصتبررسی 

 توسعه بافت فرسوده محله عامری ارائه شود.

 پیشینه پژوهش -4

 این آنچه است. شده انجام فرسوده هایبافت با رابطه در مختلف، عناوین با گوناگونی هایپژوهش ،ایران در

بافت فرسوده محله مورد مطالعه با رویکردی استراتژیکی به بررسی  که ، این استکندمی را متفاوت پژوهش

پرداخته و در این راستا راهکارهای راهبردی برای بهسازی و نوسازی بافت قدیم و فرسوده شهر ارائه 

 در (،9536یزدانی) و کاشانی .کرد ه اشار داخلی هایپژوهش از نمونه چند به توانمی زمینه این در.دهدمی

 بافت از هکتار 56 توانمندسازی برای که "مالیر شهر دهفرسو بافت توانمندسازی" با عنوان پژوهشی

 فرسوده بافت یزمینه در دقیق ، مطالعاتکار انجام برای گام نخستین است، انجام شده مالیر شهر فرسوده

زنگ آبادی و . برد میان از را آن مشکالت بتوان تا اندکرده معرّفی آن ساختار دقیق شناسایی را،

 سیستم از استفاده با شهری یفرسوده بافت شناسایی شاخصهای استخراجسی و (، به برر9562دیگران)

 به که داد نشان کار نتیجه  اندپرداختهشهر جهرم  یفرسودهدر محدوده غربی بافت  جغرافیاییاطالعات 

 فرسودگی شدت در مؤثر عوامل ترین مهم کالبدی استحکام و ریزدانگی ،نفوذپذیریشاخص  ،ترتیب

درصد  93/65 حدود ،پوشانی هم عملیات طی در داده ها مجموع به توجه رد مطالعه هستند بامو یمنطقه

(، در پژوهشی به بررسی 9569علی پور و دیگران) .دارند باال به متوسط فرسودگی مطالعه، مورد یمحدوده

لنگه  مداخله در محدوده بافت فرسوده شهر بندر هایاولویتشاخصه های کیفیت محیطی در شناسایی 

مسئله دار و فرسوده  هایبافتجوابگوی تمامی  تواندنمی. نتایج نشان داد شاخ صه های مصوب اندپرداخته

بافت فرسوده و توانمند سازی آن در شهر بافق را مورد  هایظرفیت(، 9562شهری در ایران باشد. سرور)

ائل شدن نقش قانونی برای شوراهای بررسی قرار داده. نتایج نشان دهنده راهبردها وبرنامه هایی چون: ق

فرسوده از طریق  هایبافتمحالت در امر بهسازی و نوسازی، حمایت از قطعات ریزدانه، واگذاری 



 

 
 

جامع وارائه تسهیالت مالی به ساکنین در امر ساماندهی بیشترین تأثیر را در مدیریت مطلوب بافت  هایطرح

 فرسوده شهر بافق دارند.

 مطالعه معرفی محدوده مورد  -5

این محله در شمال شرقی اهواز) اهـواز   باشدمیمحله مورد مطالعه دراین تحقیق محله عامری شهر اهواز 

قدیم( از شمال به محله خرم کوشک، از شرق به محله سخیره، از غرب به رودخانـه کـارون، از جنـوب بـه     

قـرار دارد. سـطح ایـن     5نطقـه  در م92. در تقسیمات جغرافیایی اهواز محله گرددمیخیابان رضوی محدود 

 39/692نفر، تراکم ناخالص آن 92956هکتار است در حال حاضر جمعیت محله عامری بیش از 56/ 6محله 

 هـای پـل . خیابان شریعتی و محورهای منتهی به باشدمینفر در هکتار  965نفر در هکتار و تراکم خالص آن 

کـه در جنـوب محلـه قـرار دارنـد)       باشـند میی اهواز معلق و چهارم به عنوان مراکز اصلی داد و ستد شهر

 : شودمی(.ساختار کلی این محله به سه بخش کامالً متمایز تقسیم 9539:9محمدی ده چشمه، 

 خدماتی ( –اصلی) کاربری تجاری  هایخیابانالف( الیه حاشیه ای 

 ب( الیه های درونی) کاربری مسکونی (

، این محله جـزء بافـت   هابافتعلی بن مهزیار( با توجه به انواع  مذهبی) حرم مطهر –ج( مجموعه فرهنگی 

 (.66 :9533) شمشادزاده، باشدمیتاریخی) هسته اولیه( 

 

 (9)(: موقعیت محله عامری درشهراهواز1شکل)

 SWOTبحث و تحلیل  -6

موجود در محیط خارجی و  هایفرصتتکنیک یا ماتریس سوات، ابزاری برای شناخت تهدیدهاو 

داخلی آن به منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبردهای برای هدایت و  هایقوت هاوضعفسی بازشنا

: 9536کنترل آن سیستم است. این روش نتیجه مستقیم دانشکده تجاری هاروارد است) موحد و کُهزادی،

  ( ارائه شده است.6، که در شکل) باشدمی ایمرحله 3(. این تکنیک شامل یک فرآیند 69



 

 
 

 

 (.9)( مراحل تهیه مدل سوات2شکل )

 گفت این تکنیک ابزاری برای تحلیل وضعیت و تدوین راهبرد است، که از طریق: توانیمبه طور اجمالی 

 درون سیستم یهاضعفو  هاقوتبازشناسی و طبقه بندی  -9

 و تهدیدهای موجود در محیط خارج سیستم هافرصتبازشناسی و طبقه بندی  -6

ن راهبردهای گوناگون برای هدایت سیستم در آینده، صورت تکمیل ماتریس سوات و تدوی -5

 .(96: 9539)گلکار، ردیگیم

یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سیستمی با  SWOTبه عبارت دیگر، مدل 

را  هافرصتو  هاقوتو تهدیدات برون سیستمی است. از دیدگاه این مدل، یک استراتژی مناسب  هافرصت

و  هاضعف. برای این منظور، نقاط قوت و رساندیمو تهدیدها را به حداقل ممکن  هاضعفو حداکثربه 

و گزینه  شوندیمبه صورت زیر پیوند داده   WT،ST،WO،SOو تهدیدها در چهار حالت کلی  هافرصت

 .شودیمانتخاب  هاآنهای استراتژی از بین 

خارجی بهره برداری  یهافرصتاز  کندیمنقاط قوت داخلی تالش : محقق با استفاده از SOیهایاستراتژـ 

 نماید.

، اثرات ناشی از تهدیدهای موجود در کندیم: محقق با استفاده از نقاط قوت تالش ST یهایاستراتژـ 

 محیط خارجی را کاهش داده یا حذف نماید.

تا  کندیمارجیف تالش موجود در محیط خ یهافرصت: محقق با استفاده از WO یهایاستراتژـ 

 داخلی خود را کاهش داده یا حذف نماید. یهاضعف

نقاط ضعف داخلی را کاهش و از تهدیدات ناشی  کندیم: در این صورت محقق تالش WT یهایاستراتژـ 

 یهایاستراتژSO یهایاستراتژ(.در این جا منظور از 39:از محیط خارج نیز پرهیز نماید) همان منبع

تدافعی است.بر این  یهایاستراتژ WTرقابتی و در نهایتا STمحافظه کارانه،  یهایاستراتژ WOتهاجمی، 

 خالصه کرد. 5جدولدر  توانیمرا SWOTاساس، چهارچوب ماتریس تحلیلی 

 

 



 

 
 

 SWOT(6)(: چهارچوب ماتریس تحلیلی3جدول)
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 نقاط قوت
S 

 نقاط ضعف
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 بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محله عامری به منظور پیشنهادیبرای ارائه راهکارهای SWOT تجزیه و تحلیل  -9-1

همان طور که در قسمت روش شناسی بیان شد، در این تحقیق به منظور شناسایی و بررسی عوامل 

و تهدیدات( پیش روی توسعه  هافرصتی)نقاط قوت و نقاط ضعف( و عوامل تاثیر گذار بیرونی) درون

. در این راستا ابتدا با سنجش محیط گیردمیبافت فرسوده محله عامری تحلیل سوات مورد استفاده قرار 

ت پیش روی توسعه باف تهدیدهایو  هافرصتداخلی و محیط خارجی فهرستی از نقاط قوت، ضعف، 

 هاآنفرسوده محله عامری شهر اهواز تهیه و براساس نظر سنجی از ساکنان اقدام به وزن دهی به هریک از 

، جهت هااولویتمشخص شد، سپس با توجه به  هااولویت، اوال هاآنکردیم. در نهایت با محاسبه و تحلیل 

موجود در ارتباط با  هایفرصتو تقویت نقاط قوت و  تهدیدهابرطرف نمودن یا تقلیل نقاط ضعف و 

بدین منظور ارائه شده است.  هاییاستراتژیپیشنهادها،  توسعه بافت فرسوده محله عامری، در بخش نتایج و

نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت و  92، در مجموع تعداد کنیدمیمشاهده  5و 9همان طور که در جداول 

های پیش روی توسعه بافت فرسوده محله قابل ضعف و تهدید به عنوان محدودیت و تنگنا 99تعداد 

 شناسایی است.

 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی -6-1-1

. این ماتریس نقاط قوت و باشدمیماتریس ارزیابی عوامل داخلی، حاصل بررسی استراتژیک عوامل داخلی 

 شود:این ماترسی مراحل زیر باید طی  یتهیه. برای کندمیضعف اصلی را تدوین و ارزیابی 

 هاضعفو سپس  هاقوت، ابتدا شوندمیپس از بررسی عوامل داخلی، عوامل شناخته شده فهرست   -9

 . شوندمیشناسایی و نوشته 

 تعیین راهبردهای کوتاه مدت و بلند مدت

 توسعه



 

 
 

. این ضرایب از صفر) بی اهمیت( تا یک بسیار مهم شودمیبه عوامل فهرست شده وزن یا ضریب داده  -6

 باشدمیوفق بودن محله در وضعیت مربوطه . ضریب نشان دهنده اهمیت نسبی یک عامل از نظر مباشندمی

 و مجموع این ضرایب باید برابر یک باشد.

 یرتبه. شودمیداده  6و 9 یرتبه هاضعفو به  9و  5 یرتبه هاقوتهنگام رتبه دادن به عوامل داخلی، به   -5

به  9 یرتبهبه معنی ضعف نسبی و  6 یرتبهبه معنی قوت اساسی است.  9 یرتبهبه معنی قوت نسبی و  5

 معنی ضعف اساسی است.

 تا امتیاز نهایی به دست آید. شودمیمربوطه ضرب  یرتبهضریب هر عامل در  -9

.اگر جمع امتیاز شودمیاز مجموع امتیازات نهایی متعلق به هر یک از عوامل، امتیاز عوامل داخلی تعیین  -3

باشد به معنای قوت است. بنابراین  9تا  3/6ر ضعف و چنانچه باشد، بیانگ 3/6تا 9نهایی عوامل داخلی 

وزن، درجه  توانمی 9به معنی قوت نسبی در سطح محله است.در جدول  9در جدول شماره  53/6عدد 

 بندی و امتیاز وزنی هر یک از عوامل مطرح در تحلیل مدل سوات را مشاهده کرد.

 هاقوتو  هاضعف(: وزن دهی و درجه بندی نقاط 4جدول) 

 اولویت بندی نهایی امتیازنهایی رتبه وزن عوامل داخلی ردیف

 

با رتبه  هاقوت

 (9تا5)

9S اولویت اول %59 9 %6 نزدیکی به بازار و مرکز شهر 

6S اولویت دوم %69.3 5.3 %3 ملکی بودن اکثر واحدهای مسکونی 

5S  دسترسی آسان به مراکز تجاری وخدماتی و مراکز

 یتکار و فعال

 اولویت اول 59% 9 6%

9S اولویت دوم %69.3 5.3 %3 موقعیت اقتصادی مطلوب در مجموعه شهری 

3S اولویت سوم %93 5 %3 امنیت در محله 

 هاضعف

 (6تا9با رتبه) 

9W اولویت سوم %92.3 9.3 %3 ریزدانه بودن اراضی قطعات مسکونی 

6W اولویت دوم %95.3 9.3 %6 فرسودگی و فشردگی بافت مسکونی 

3w اولویت چهارم %9 9 %9 کمبود شدید فضای باز و فضای سبز شهری 

9W اولویت اول %62 6 %92 مشکالت بهداشتی 

3W اولویت سوم %92.3 9.3 %3 وجود مصالح کم دوام در ساخت وساز 

9W اولویت اول %62 6 %92 تنگ و کم عرض بودن کوچه ها و معابر 

3W اولویت چهارم %9 9 %9 وزشیکمبود امکانات آم 

3W  نداشتن توانایی مالی ساکنان جهت مشارکت در

 بهسازی و نوسازی

 اولویت چهارم 3.3% 9.63 9%

6W اولویت سوم %92.3 9.3 %3 کمبود وجود فضای سبز و زمین بازی کودکان 

  53/6  9 جمع

 9569 :مأخذ: یافته های پژوهش



 

 
 

به مراکز تجاری و خدماتی و مراکز کار و فعالیت، نزدیکی به بازار و  دسترسی آسان با توجه به جدول فوق

مرکز شهر، ملکی بودن اکثر واحدهای مسکونی و موقعیت اقتصادی مطلوب در مجموعه شهری به ترتیب 

فرسوده عامری به شمار  هایبافتمهم ترین نقاط قوت در توسعه  %69.3و %69.3، %59، %59با امتیاز وزنی، 

هم چنین مشکالت بهداشتی، تنگ و کم عرض بودن کوچه ها و معابر، فرسودگی و فشردگی بافت  .آیندمی

مهم ترین نقاط ضعف در راستای توسعه بافت  %95.3و  %62، %62مسکونی به ترتیب با امتیاز وزنی 

 .باشندمیفرسوده محله عامری براساس نظر ساکنین بافت 

 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی -6-1-2

 این ماترسی مراحل زیر باید طی شود: یتهیهای بر

، ابتدا عواملی که در آینده شوندمیپس از بررسی عوامل خارجی، عوامل شناخته شده فهرست   -9

 .شودمی، نوشته کنندمیو سپس عواملی که منطقه را تهدید  شوندمیموجب فرصت 

بسیار مهم  9اهمیت( تا صفر) بی. این ضرایب از شودمیبه عوامل فهرست شده وزن یا ضریب داده  -6

 باشد. 9و مجموع این ضرایب باید برابر  باشندمی

داده  6و  9 یرتبهو به تهدید ها  9و  5 یرتبه هافرصت، به هنگام رتبه دادن به عوامل خارجی به  -5

به معنی  6 یرتبهبه معنی فرصت اساسی است.  9 یرتبهبه معنی فرصت نسبی و  5 یرتبه. شودمی

 به معنی تهدید اساسی است. 9 یرتبهدید نسبی و ته

 تا امتیاز نهایی به دست آید. شودمیمربوطه ضرب  یرتبهضریب هر عامل در   -9

.اگر جمع شودمیاز مجموع امتیازات نهایی متعلق به هر یک از عوامل، امتیاز عوامل خارجی تعیین  -3

باشد به معنای فرصت  9تا  3/6و چنان چه باشد، بیانگر تهدید  3/6تا 9امتیاز نهایی عوامل خارجی 

 به معنی تهدید نسبی در سطح محله است. 9در جدول شماره  99/6است. بنابراین عدد 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 و تهدیدها هافرصت: وزن دهی و درجه بندی نقاط (5)جدول 

 امتیاز وزنی رتبه وزن عوامل خارجی ردیف

با  هافرصت

 (9تا 5رتبه) 

9O  اولویت اول %92 9 %92 به منظور توسعه مسکنوجود توان بالقوه 

6O  خدماتی و تجاری و  هایفعالیتوجود توان بالقوه در جهت

 دایر کردن دفاتر کار و فعالیت

 اولویت اول 92% 9 92%

5O  کمبود آلودگی صوتی و آلودگی هوا به دلیل فقدان

 کارخانجات و تاسیسات آلوده کننده هوا

 ماولویت دو 59.3% 5.3 6%

9O یکدست که زیبایی خاصی به محله داده)  هایساختمان

 جدای از ساخت و سازهای جدید(

 اولویت سوم 93% 5 3%

3O اولویت سوم %93 5 %3 هابافتری جهت مقاوم سازی و نوسازی اهتمام مدیران شه 

9T  تردد زیاد وسایل نقلیه در بافت، به دلیل هم جواری با

 اصلی هایخیابان

 اولویت چهارم 3.3% 9.63 9%

 تهدیدها

 

 (6تا9با رتبه) 

6T اولویت دوم %62 9.3 %92 هابافتادهای مدیریت شهری بر وضعیت نظارت ضعیف نه 

5T اولویت چهارم %3 9 %3 ضعف امنیت اجتماعی و گسترش بزه کاری 

9T اولویت اول %69 6 %96 آب گرفتگی معابر 

3T اولویت چهارم %3.3 9.63 %9 یی گزینیقومیت گرایی به عنوان مالک جدا 

9T اولویت سوم %93 9.3 %92 عدم وجود سیستم دفع فاضالب 

3T اولویت اول %69 6 %96 آلودگی ناشی از آبهای سطحی وکیفیت زیست محیطی پایین 

  99/6  9 جمع

 9569 :مأخذ: یافته های پژوهش

 دایر کردن دفاتر کار و خدماتی و تجاری و هایفعالیتوجود توان بالقوه در جهت  براساس جدول فوق،

وجود توان بالقوه به منظور توسعه مسکن، کمبود آلودگی صوتی وآلودگی هوا به دلیل فقدان کار  ،فعالیت

و در  هافرصتاز مهم ترین  %3/59و  %92، %92به ترتیب با امتیاز وزنی  تاسیسات آلوده کنند خانجات و

نظارت ، سطحی و کیفیت زیست محیطی پایین هایآبآلودگی ناشی از  ،آب گرفتگی معابر همین حال

در این محله  عدم وجود سیستم دفع فاضالب و ضعیف نهادهای مدیریت شهری بر وضعیت بافت فرسوده

مهم ترین تهدیدها در راستای توسعه و برنامه ریزی برای  %93و  %62، %69، %69به ترتیب با امتیاز وزنی 

 .باشدمیفت فرسوده محله عامری بهبود وضعیت با

 

 



 

 
 

 ترکیب عوامل درونی و بیرونی بافت فرسوده محله عامری اهواز (:6)جدول 

 عوامل درونی عوامل بیرونی

T O W S 

25/9 99/9 26/9 53/9 

 مجموع ضرایب عوامل مرکب

WO ST WT SO 

95/9 99/6 23/6 36/6 

 .9569:مأخذ: یافته های پژوهش

 محله عامری از لحاظ استراتژیهای چهار گانهجایگاه  -6-2

 SOاستراتژی  ،عامری از لحاظ استراتژیهای مورد نظرمحله یگاه جا بینیممی 9همانطور که در جدول 

با  WTدر رتبه دوم، استراتژی  99/6با ترکیب وزنی  STدر رتبه اول، استراتژی  36/6باترکیب وزنی 

که با  در رتبه چهارم قرار دارد. 95/9با ترکیب وزنی  WOتژی در رتبه سوم و استرا 23/6ترکیب وزنی 

استخراج  3مطابق جدول  توجه به وزن ترکیبی مجموعه عوامل درونی و بیرونی استراتژیهای چهار گانه

 .گرددمی
 گانه 4و استخراج استراتژیهای  SWOTماتریس مقایسه ای  (:7)جدول

 WTراهبردهای  ST راهبردهای WOراهبردهای     SOراهبردهای   
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 مورد مطالعهمحله  در هاآناولویت بندی در راستای راهبردها و  پیشنهادها تدوین -7
 و اولویت بندی پیشنهادها)راهبردها( در محله عامری SWOT(: تحلیل8جدول )
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 تهدیدها

9T-  یهاخیابانتردد زیاد وسایل نقلیه دربافت، به دلیل همجواری با 

 اصلی

6T-  نظارت ضعیف نهادهای مدیریت شهری بر وضعیت بافت فرسوده 

5T-  ضعف امنیت اجتماعی و گسترش بزه کاری 

9T- آب گرفتگی معابر 

3T- قومیت گرایی به عنوان مالک جدایی گزینی 

9T- عدم وجود سیستم دفع فاضالب 

3T- آلودگی ناشی از آبهای سطحی 

 هافرصت

9O- ه منظور توسعه مسکن وجود توان بالقوه ب 

6O-  خدماتی و تجاری ودایر  هایفعالیتوجود توان بالقوه در جهت

 کردن دفاتر کار وفعالیت

5O-  کمبود آلودگی صوتی وآلودگی هوا به دلیل فقدان کار خانجات

 وتاسیسات آلوده کننده هوا 

9O- یکدست که زیبایی خاصی به محله داده) جدای از  هایساختمان

 های جدید( ساخت وساز

3O- اهتمام مدیران شهری جهت مقاوم سازی و نوسازی بافت فرسوده 

 
 

 عوامل بیرونی                     

 SWOTتحلیل

 (STتنوع بخشی)  یا پیشنهاد راهبرد

 فراهم کردن بسترهای الزم جهت تشکیل نهادهای مدیریت مردمی -9

 بهسازی  هایطرحاستفاده و جلب مشارکت مردم در -6

ایجاد مراکز سرزنده، فعال و با هویت در بافت جهت افزایش تعامالت -5

 اجتماعی

توجه هر چه بیشتر مردم و مسئوالن در راستای مشکالت و معضالت  -9

 زیست محیطی محله

تاکید برموقعیت اقتصادی مطلوب درکنار سایر جنبه های دیگر نیازمند -3

محیطی براین محله تنوع کارکردهاست تا از طرفی فشارهای زیست 

کاسته و از طرف دیگر تهدیدات محیطی را به فرصتی برای بهره گیری 

 اصولی از تنوع سازی مشاغل تبدیل نماید.

 (soتهاجمی/ رقابتی)  یا پیشنهاد) راهبرد

مسئول با ساکنین محلی در فرایند  هایسازمانهمکاری شهرداری و  -9

 بافت محلهساماندهی  هایبرنامهدر مورد  گیریتصمیم

 توسعه فرآینداز  حمایتداوطلبانه جهت  دولتی غیر هایسازمان تشکیل-6

 الزم جهت رفع کمبود خدمات  هایکاربریتغییر کاربری و ایجاد -5

و در این راستا حفظ و ارتقاء پیوستگی  هادسترسیاصالح و تقویت -9

 بافت با کل شهر

 بهبود کیفیت کالبدی و تعریض معابر بافت   -3

ری از خروج جذب جذب سرمایه و منابع محلی جهت جلوگی -3

 فرصتهای مهم در  محله

 هاقوت

9S- نزدیکی به بازار و مرکز شهر 

6S- ملکی بودن اکثر واحدهای مسکونی 

5S-  دسترسی آسان به مراکز تجاری وخدماتی و

 مراکز کار و فعالیت

9S- موقعیت اقتصادی مطلوب در مجموعه شهری 

3S- محله امنیت در 

 (WTتدافعی) یا پیشنهاد  راهبرد 

 هابرنامهاز  هاآنبرگزاری جلسات منظم با افراد محلی و جلب حمایت -9

 توسعه بافت فرسوده  هایپروژهو 

مشترک بین بخش خصوصی و عمومی به منظور  هایبرنامهتدوین -6

 هاساختارتقا و بهبود هر چه بیشتر زیر 

ذینفع برای نوسازی و بهسازی  هایگروهاعطای امتیازات تشویقی به -5

 بافت) وام کم بهره، رفع موانع حقوقی، کاهش عوارض و...(

ارتقای سطح بهداشت درمحله و جلب مشارکتهای مردمی در این  -9

 زمینه

ضرورت توجه موسسات خصوصی و دولتی و سرمایه گذاری در این  -3

 باشد.زمینه ساز پایداری اقتصادی در محله  تواندمیبخش 

 سرمایه گذاری در راستای گسترش فضاهای تفریحی و ورزشی -9

 هامحدودیتو  هاظرفیتمتناسب با 

 

 (WOبازنگری) یا پیشنهاد   راهبرد

مختلف به سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت  هایمشوقارائه -9

 توسعه بافت فرسوده هایپروژه

ابط و ساخت و سازهای جدید با هدف مقاوم سازی براساس ضو-6

 مقررات احداث ساختمان و الزام به رعایت این ضوابط

توسعه بافت  هایپروژهاداری به منظور تسریع در  هایبروکراسیکاهش  -5

 فرسوده محله 

 تولید مسکن ارزان قیمت

برنامه ریزی صحیح جهت جمع آوری زباله و انهدام آن با مشارکت -3

 ساکنین

اری مردم جهت مقاوم سازی و اهتمام مسولین شهری، مشارکت وهمک–9

 نوسازی بافت فرسوده

مشارکت مردم و مسئولین در تمام مراحل کالبدی شهر و توجه به  –3

 . هاآنکمبودهای اساسی محله و اقدام به رفع 

 

 هاضعف

9W- ریز دانه بودن اراضی قطعات مسکونی 

6W- فرسودگی وفشردگی بافت مسکونی 

5W-ز شهریکمبود شدید فضای باز وفضای سب 

9W- مشکالت بهداشتی 

3W- وجود مصالح کم دوام در ساخت وساز 

9W- تنگ وکم عرض بودن کوچه ها ومعابر 

3W- کمبود امکانات آموزشی 

3W-  نداشتن توانایی مالی ساکنان جهت مشارکت

 در بهسازی و نوسازی

6W- کمبود ویا عدم وجود فضای سبز 
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 نتیجه گیریو جمع بندی  -8

غیر قابل اجتناب است که مدیریت شهری در تمام  هایپدیدهفرسودگی شهری یکی از مشکالت جدی و 

فرسوده مختص  هایبافتکشورهای جهان با آن روبرست. آنچه مهم است اینکه فرسودگی شهری و ایجاد 

با آن درگیر هستند ولی بلکه تمامی شهرها و روستاهای جهان  باشدنمیبه کشور خاص و یا شهر مشخصی 

بسته به شرایط، قدمت، نوع مصالح و کیفیت ساخت و ساز، دوره زمانی تعریف شده برای عمر مفید بناها، 

لذا مدیریت شهری وجود دارد. هایبرنامهتشویقی دولت و  -حمایتی هایسیاستکیفیت و مقاومت مصالح، 

و تهدیدهای پیش روی  هافرصتوت، به بررسی نقاط ضعف، ق SWOTدر این تحقیق بر اساس مدل 

تنگ وکم ، دهدمینتایج پژوهش با کاربرد این مدل نشان  توسعه بافت فرسوده محله پرداخته شده است.

موانع  ترینمهماز  مشکالت بهداشتی،فرسودگی وفشردگی بافت مسکونی ،عرض بودن کوچه ها ومعابر

دسترسی آسان به مراکز تجاری .از طرف دیگرباشدمیموجود بر سر راه توسعه بافت فرسوده محله عامری 

وخدماتی و مراکز کار و فعالیت، نزدیکی به بازار و مرکز شهر، ملکی بودن اکثر واحدهای مسکونی و 

 ترینمهم %69.3و %69.3، %59، %59موقعیت اقتصادی مطلوب در مجموعه شهری به ترتیب با امتیاز وزنی، 

 ،خدماتی و تجاری ودایر کردن دفاتر کار وفعالیت هایفعالیتر جهت وجود توان بالقوه د ،نقاط قوت.و

وجود توان بالقوه به منظور توسعه مسکن، کمبود آلودگی صوتی وآلودگی هوا به دلیل فقدان کار خانجات 

برای توسعه بافت  هافرصت ترینمهماز  %3/59و  %92، %92به ترتیب با امتیاز وزنی  وتاسیسات آلوده کنند

آلودگی ناشی از آبهای سطحی و کیفیت  ،آب گرفتگی معابر. همچنین باشندمیده محله مورد مطالعه فرسو

عدم وجود  و نظارت ضعیف نهادهای مدیریت شهری بر وضعیت بافت فرسوده، زیست محیطی پایین

های پیش تهدید ترینمهم %93و  %62، %69، %69در این محله به ترتیب با امتیاز وزنی  سیستم دفع فاضالب

. سرانجام بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شدکه باشدمیروی توسعه بافت فرسوده محله عامری 

که بر معنی قوت نسبی در سطح محله است. بهکه  باشدمی53/6امتیاز محله در ارزیابی عوامل درونی برابر

سوده محله سود برد. همچنین از امتیازات درونی محله در راستای توسعه بافت فر توانمیاساس این نکته 

که این مقدارنیز نشانگر تهدید نسبی در  باشدمی، 99/6امتیاز نهایی محله در ماتریس عوامل بیرونی برابر

در از بین بردن تهدیدهای  توانمیمطلوب در این بخش نیز  هایفرصتسطح محله است.که از شرایط و 

 توانمیآمده بهترین راهبردهایی که در این تحقیق  خارجی سود جست. در نهایت بر اساس نتایج به دست

 .باشدمی 29/9و راهبرد تنوع بخشی با امتیاز 36/6اعمال نمود، راهبرد تهاجمی/ رقابتی با امتیاز 
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