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 :چکیده

 بروز کرده، یخیتارشهرها که در مقاطع مختلف  ریناپذ و گسترش مهار ینیشهرنشتوسعه  یآشنا دهیپد

دچار از شهرها  یاریبس شهری یهابافتکه در پی آن  پیامدهای زیادی را برای شهرها در پی داشته است

 ینوساز و یبهساز یبرا داریپاجامع و  یزیرو برنامه  هایگذار استیس اساسی شده است. یهاچالش

 یساختارهابا  هاآنو انطباق  یسازگارو توجه به  یفرهنگ راثیمضمن حفاظت از باید  یشهر یهابافت

. تالش در جهت بهسازی و شود یشهر داریپاموجب توسعه  کالبدی و اجتماعی، یساختارهاو  ستیز طیمح

شهری به ویژه در بخش مرکزی شهرها با نگرش راهبردی، یکپارچه و براساس فرآیند  یهابافتنوسازی 

برنامه ریزی گام به گام و مدیریت جامع نگر مبتنی بر سرمایه های اجتماعی به نوبه خود موجب ساماندهی 

فرسوده  به تحلیل و بررسی بافت swotدر این پژوهش با استفاده ار مدل . گرددیمبافت و آمایش محله ای 

صلح آباد شهر بوشهر به عنوان یکی از مناطق مرکزی و مهم این شهر پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان 

 هایفرصتکه این محدوده از نقاط ضعف باالیی برخوردار است و در عین حال نیز از نقاط قوت و  دهدمی

 .بهینه ای جهت بهره گیری و رسیدن به حد مطلوب برخودار است

 صلح آباد، شهر بوشهر،بافت فرسوده، برنامه ریزی استراتژیک: کلیدی کلمات

  

                                                           
 دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشیار دانشگاه اصفهان  1

 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری 2

   کارشناس امور تربیتی، مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری استان بوشهر 3



 

  :دمهمق

به  هابافتفرسوده و ناکارآمد یعنی آرایش دادن و منظم کردن این  هایبافتساماندهی فضایی برای 

منظور تأمین محیطی مساعد و قابل زیست برای افراد ساکن در بافت به نحوی که این سکونتگاه ها و 

امروزی جامعه را برآورده سازند و در تأمین معیشت و زندگی افراد  هایفعالیتای شهری نیازها و فضاه

در این میان استفاده از روشی کارآمد، در راستای  (.87، 0931ورند)شماعی و پوراحمد،مشکلی به وجود نیا

 SWOTروش  رسدمیارزیابی و انتخاب استراتژی مداخله در بافت فرسوده جایگاه ویژه ای دارد و به نظر 

به عنوان ابزاری کامل و در عین حال ساده در  SWOTامروز از روش بتواند در این راستا موفق عمل نماید.

این روش با بیان نقاط قوت، نقاط ضعف، . شودمیر پروژه ها و تحقیقات استفاده تحلیل استراتژی در اکث

توأم در یک جدول فراهم  صورت بهو تهدیدها امکان در نظر گرفتن عوامل درونی و بیرونی را  هافرصت

( واقع 5محدوده انتخابی که در منطقه یک شهر بوشهر)ناحیه  .(934، ص 4112، و دیگران دراتلی)آوردمی

که عدم توجه مسئولین از یک سو و بی  شودمیقدیمی این شهر محسوب  هایبافتجزء شده است، 

به دلیل عدم توان مالی بوده است، موجب فرسودگی بافت این  توجهی ساکنین از سوی دیگر که بیشتر

در برابر بالیای طبیعی را نیز در بر بودن کیفیت بنا ها که عدم مقاومت پایین  است. هر گردیدهقسمت از ش

دارد، عدم وجود شبکه دسترسی مناسب، ریزدانگی بافت، توان مالی پایین ساکنین از جمله مواردی است که 

 دلیل بر انتخاب این محدوده شده است.

 SWOTاستفاده از روش  ساماندهی بافت مورد مطالعه با هایاستراتژیهدف از پژوهش تدوین 

را در مورد زیر  هاآن توانمیبا توجه به اهمیت تدوین اهداف در برنامه ریزی استراتژیک که  باشدمی

 خالصه نمود:

 اصالح شبکه دسترسی؛ 

  فضای سبز و خدمات درمانی؛ خصوص بهشهری  هایکاربریتأمین سرانه های 

 ارتقاء کیفیت زندگی شهری؛ 

  نوسازی و ترغیب سرمایه داران به سرمایه گذاری.تشویق مالکان به 

 

 

 

 

 

 



 

 :SWOTروش تجزیه و تحلیل 

و  هافرصتمدل تحلیلی مختصر و مفیدی است که به شکل نظام یافته هر یک از عوامل قوت، ضعف، 

. نمایدمیتهدیدها را شناسای کرده و استراتژی متناسب با موقعیت کنونی موضوع مورد بررسی را منعکس 

و تهدید  هافرصتدر این مدل عوامل محیط درونی به نقاط قوت و نقاط ضعف و عوامل محیط بیرونی به 

 (.497، 0972)زیاری، گرددمیها طبقه بندی 

شناسای نظامند عواملی است که راهبرد، باید بهترین سازگاری را با آن داشته  ،swotتجزیه و تحلیل 

سیستم را به حداکثر  هایفرصتو  هاقوته راهبرد اثر بخش، باید باشد. منطق رویکرد مذکور این است ک

و تهدیدها را به حداقل برساند. این منطق اگر درست بکار رود نتایج بسیار خوبی برای  هاضعفبرساند، 

 swotمدل  (.439، 0975انتخاب و طراحی یک راهبرد اثر بخش خواهد داشت) حکمت نیا و موسوی، 

تهدیدهای برون و  هافرصتاز ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سیستمی با  یکی

ل تحلیل سیستماتیکی را برای شناسایی این عوامل و انتخاب یک استراتژی که بهترین سیستمی است. این مد

 .گیردمیانجام  یک مطابق جدول swotروش کلی تحلیلی  .دهدمیرا ایجاد نماید، ارائه  هاآنتطابق بین 

 

 SWOT(: روش کلی تحلیل 1جدول )

 (S)نقاط قوت (w)نقاط ضعف swotماتریس 

 (O)هافرصت
ز حداکثر( با بهره گیری ا -)حداقلWO هایاستراتژی

 .شودمینقاط ضعف از بین برده  هافرصت

حداکثر( با بهره  –)حداکثر SO هایاستراتژی

 .شودمیاستفاده  هافرصتاز نقاط قوت از گیری 

 (T)تهدیدها
حداقل( نقاط ضعف را  –)حداقل WT هایاستراتژی

 .شودمیو از تهدیدها پرهیز  دهدمیکاهش 

حداقل( برای احتراز  –)حداکثر ST هایاستراتژی

 .شودمیاز تهدیدات از نقاط قوت استفاده 

 92، 0972و گلکار،  965، 0979مأخذ: دیوید، 

 

 :پیشینه تحقیق

کالبدی در  –در مقاله ای با عنوان فرسایش کالبدی محمدی  جمیله توکلی نیا و علیرضا، 0977در سال 

ی بافت مرکزی شهرها، اهداف و اصول راهبردی بهسازی، نوسازی و بازسازی مطالعه موردی: بافت مرکز

ویژگی فرسودگی بافت و راهکارهای  ترینمهمSWOT شهر زنجان، این مقاله کوشیده تا با کاربری مدل 

 مناسب برای بهسازی و نوسازی بافت مرکزی شهر زنجان را به بحث بگذارد.

، سپیده هوشمندفر در مقاله ای تحت عنوان برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی 0973در سال 

و به  SWOTاده از تکنیک قسمتی از بافت فرسوده شهر ارومیه، به مطالعه بافت فرسوده شهر ارومیه با استف



 

این نتیجه رسیده که محدوده از نظر نقاط ضعف از آسیب پذیری باالی برخوردار بوده و در عین حال 

 بهینه جهت بهره گیری و رسیدن به کمال مطلوب را داراست. هایفرصت

سب تکنیک در مقاله ای با عنوان استفاده از راهبردهای منا ، احمد پور احمد و همکاران0973در سال 

SWOT تهران به این نتیجه رسیدند که مطالعه موردی محله سیروس  در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده

راهبردهای تولید شده بهسازی و نوسازی شهری است بنابراین بین این راهبردها، ابزار عمل برنامه ریزی ) 

همسویی الزم به منظور تاثیر  سرمایه گذاری دولتی، مقررات و...( و سیستم تصمیم گیری، هماهنگی و

 گذاری بر بافت فرسوده محله الزم است.

بافت فرسوده و توانمندسازی آن  هایظرفیت، رحیم سرور در مقاله ای با عنوان بررسی 0931در سال 

و عوامل  هاشاخصدر ارتباط با  SWOTبراساس تحلیل  هابررسیمطالعه موردی: شهر بافق پرداخته، که 

محیطی، کاربری اراضی، شبکه معابر، اقتصاد،  –که در زمینه مطالعات طبیعی  سازدمیوشن تأثیر گذار ر

متولی مدیریت بافت فرسوده در شهر بافق موفق نبوده  هایسازمانسازمانی،  –و مدیریتی رکت ساکنین امش

 اند.

، علی زنگی آبادی و همکاران در مقاله ای تحت عنوان بررسی رویکرد بازآفرینی شهری با 0931در سال 

نمونه موردی: بافت مرکزی شهر مشهد پرداخت و به این نتیجه رسید که باید در  SWOTاستفاده از مدل 

در نظر  هاطرحری مهم در پایدا عاملیاحیای شهری بازنگری و مشارکت به عنوان  هایطرحنحوه اجرای 

 گرفته شود.

مردمی در ، فریده اسدیان و همکاران در مقاله ای تحت عنوان نقش الگوی مشارکت 0931در سال 

فرسوده شهر با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی مطالعه موردی: محله  هایبافتبهسازی و نوسازی 

موجود پایین بودن کیفیت ابنیه، مصالح ساختمانی،  که در بافت دهدمیعامری اهواز، نتایج این پژوهش نشان 

اجتماعی، پایین بودن درآمد ساکنین و عدم توانایی در نوسازی و  هایناهنجاریکم عرض بودن معابر، 

آشفته  هایمکانروز به روز به مشکالتش افزوده گشت و به  هابافتبهسازی بافت باعث شده است که این 

 اره اندیشی برای رفع این مشکالت ضروری است.و تخریبی تبدیل شوند لذا چ

مساله دار شهری با  هایبافت، محمد سلیمانی و همکاران در مقاله ای با عنوان ساماندهی  0934در سال 

( نمونه ) محله صابون پزخانه SQPM) و ماتریس SWOTتوسعه محله ای با استفاده از مدل  رویکرد

 یهاچالشتهران( به این نتیجه رسیدند که در ابتدا باید زمینه های الزم برای توسعه درونی و  04منطقه 

ضربتی ) کوتاه مدت(،  هاییاستراتژموجود در محله مطرح شود. سپس برای ساماندهی این محله از 

 استراتژی میان مدت و بلند مدت بهره جسته است.

 



 

 اهداف تحقیق:

، هدف اصلی آن زنده کردن، احیاء و شودیمزمانی که صحبت از ساماندهی بافت فرسوده در شهرها 

دیگر پیدا کند. از آن  یهابافتساماندهی این بافت است، تا بتواند یک زندگی در حد معمولی و همسطح با 

جایی کهد یک بافت شهری تنها کالبد فیزیکی نیست و عوامل مختلفی در آن جریان دارد. بنابراین برای 

ساماندهی یک بافت همه عوامل باید در نظر گرفته شود.در نتیجه اهداف این پژوهش برای ساماندهی بافت 

 .شودیممحله صلح آباد در زمینه های مختلف به شرح زیر مطرح 

 شناخت وضع موجود بافت فرسوده محله صلح آباد شهر بوشهر -0

 احیاء ساماندهی بافت فرسوده محله صلح آباد -4

 ارائه راهبردها و پیشنهادات علمی و عملی در زمینه ساماندهی بافت فرسوده محله صلح آباد -9

 

 سواالت تحقیق:

 عمدترین مشکالت بافت فرسوده محله صلح آباد کدامند؟ -0

 ام یک از فضاهای داخل محدوده بافت فرسوده محله صلح آباد نیازمند بهسازی و نوسازی است؟کد -4

 مهم ترین راهکارهای رفع مشکالت بافت فرسوده محله صلح آباد شهر بوشهر کدامند؟ -9

 

  :مبانی نظری تحقیق

 در "یزندگ و یاتح یانجر" که شمرد بر یبافت را دار مسئله و فرسوده بافت توانیم یکل یانب یک در     

 یاتح" یرتعب به توجه با. باشد نداشته وجود آن در یزندگ یعیطب روند و باشد فتادها  مخاطره به آن

 در نقصان از یناش تواندیم بافت در مسئله بروز ،" ساکنان یتفعال" با توأم  " مناسب کالبد " به" یشهر

 یا  "یشهر توسعه یهاطرح کمبود"  یا "بافت قدمت" از یناش تواندیم مسئله بروز. باشد یتفعال یا کالبد

 یشهر بافت در مسائل ینا وجود. باشد مناسب یشهر خدمات و یالتتسه ارائه در " بافت یناکارآمد"

 را یگذار یهسرما یا ینوساز یبرا یزهانگ و یدهگرد بافت یاقتصاد و یطیمح ،یمکان ارزش تنزل به منجر

بافت فرسوده  (.3، 0976)مهندسین مشاور آرمانشهر، است برده ینب از گذاران یهسرما یا مالکان ،ساکنان در

که به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری  شودیمشهری به عرصه های از محدوده قانونی شهر اطالق 

شهری آسیب پذیر بوده و از ارزش مکانی،  هاییرساختزمناسب از دسترسی سواره، تأسیسات، خدمات و 

اهداف تدوین یافته در حوزه  ینترمهم (.66، 0976محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارند)حبیبی و همکاران، 

فرسوده و ناکارآمد شهری شامل استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین برای  یهابافتساماندهی، نوسازی 



 

ط زیست، رفع نیازهای بافت مذکور و محدوده یدر جهت بهبود مح اسکان جمعیت و تأمین فضاهای باز

خدماتی)ایجاد فضاهای کار و تفریح فعالیت(، بهبود ساختار حمل و نقل در  هاییکاربرهای اطراف به 

)دبیر خانه شورای عالی معماری باشدیمبافت مذکور و به تبع آن در شهر و ارتقاء الگوی سکونت و مسکن 

  (.27-52، 0983ن،و شهرسازی ایرا

 گرا:ی شهرسازی انساننظریه -

های جسمی و شهر نوین محصول تکنولوژی و صنعت قرن بیستم، قادر به برآوردن نیازها و خواسته 

روانی آدمیان نیست، برای پایان دادن به حاکمیت ماشین که تا حدود بسیاری مسئول شرایط نابسامانی درون 

« ماشین گرا»به جای نظامی « گراانسان»د همت گمارد. هدف تحقیق نظامی های شهر معاصر است، بایآبادی

های شهری یا نتیجه فرآیند صنعتی شدن و تأثیرات نامطلوبش بر باشد. این نظریه واکنشی است به بحرانمی

باشد. دو جنبش حفظ ریزی شهری است. توجه به طبیعت و فرهنگ از اصول مهم در این اندیشه میبرنامه

اند اما امروز در حال به هم پیوستن اگر چه دارای خواستگاه جداگانه« فرهنگ»ط طبیعی و حفظ تاریخ محی

 (.924، ص0986دهند)لینچتشکیل یک نهضت واحد می« انسان»باشند و با یک هدف مشترک یعنی می

شوند، در طراحی عاملی ادغام قضایای فوق که به ترتیب در نقش نمایندگان طبیعت و فرهنگ ظاهری می

عادات  هاآنو از دیدگاه فرهنگی با مردم و حقوق « آبادی»آورد که از نظر زیست محیطی با را به وجود می

 (.078،ص0987، خواند)یار احمدی« طراحی خوب»باید آن را و باورهایشان وفق پذیر است و می

  

 :محدوده مورد مطالعه

در شرق امتداد خیابان طالقانی قرار گرفته و  آبادصلحشهر بوشهر قرار دارد. محله  5این محله در ناحیه 

است. در این قسمت فاصله خیابان طالقانی با ساحل بیشتر  جوارهمباری و مسافری  هایاسکلهاز غرب با 

 6/6مترمربع 032984میان این دو امتداد قرار گرفته است. این محله با مساحتی حدود  آبادصلحاست و 

خانوار، دارای جمعیتی  349با  0931این محل طبق سرشماری . دهدمیفرسوده را تشکیل  هایبافتدرصد 

حدوده . تراکم جمعیت در مباشدمینفر زن  0737نفر مرد و  0388نفر است که از این تعداد  9785معادل 

فرسوده را در خود  هایبافتجمعیت ساکن در  درصد از کل 3/7ست، که حدود نفر در هکتار ا 06/51برابر 

 کالبدی بافتاین بافت شامل مجموعه ای از واحدهای مسکونی فرسوده و قدیمی بوده جای داده است. 

هندسی و مشخص و به  . شبکه ارتباطی در این بافت فاقد نظماست دست یک تقریباً آبادصلح محدوده

 بیشتر است. متغیر متوسط تا ریزدانه از شهری هایپالک و هابلوک اندازه. باشدمیصورت ارگانیک 



 

 رعایت در مندیقاعده بدون جدید هایساختمان .اندکرده پیروی قدیمی الگوهای از قدیمی هایساختمان

 در و جنوبی هایقسمت در هاآن فراوانی که اندشده درصد ساخته 21 درصد  61 الگوی با مطابق و ارتفاع

توضیحات بیشتر در جهت شناسایی عوامل تأثیر گذار بر محدوده مورد  است. بیشتر بزرگراه با مجاورت

نقشه موقعیت بافت فرسوده  یک شکل .مطالعه در جدول عوامل داخلی و عوامل خارجی آورده شده است

 .دهدمیشهر بوشهر نشان را در منطقه یک و شکل دو نقشه موقعیت محله صلح آباد این محله 

 ، مأخذ: طرح جامع شهر بوشهر(: بافت فرسوده محله صلح آباد1شکل )

 

 



 

 و تهدیدها بافت فرسوده محله صلح آباد هافرصت(:بررسی نقاط قوت، ضعف، 2جدول )

 مأخذ: برداشت میدانی پژوهشگران
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داشتن روحیه مشارکت و همکاری در زمینه  -

 بهسازی و نوسازی محله

 باال بودن مدت اقامت در محله -

 هزینه پایین تملک واحدهای ساختمانی و زمین-

 سابقه شهرنشینی محله از دیرباز -

 پیشینه سیاسی و اجتماعی محله -

اجتماعی بین اهالی بافت به ویژه  هایهمبستگی -

 هایکوچحس قوم دوستی و اجتماع اقوام در 

 همجوار

تراکم کم طبقات و ظرفیت مناسب براب  -

افزایش تراکم جمعیت و جلوگیری از گسترش 

 افقی شهری)تئوری توسعه درونزا(

 اختالفات پایین در مالکیت زمین -

 اسکان قشر اجتماعی یکنواخت در محدوده -

 وجود اسکله والفجر در شرق محله -

 وجود محورها و معابر فعال شهری در بافت -

تعلق خاطر اهالی بومی به فضاها و ساختار  -

 بناهای باارزش

اجتماعی و رفتارهای  هایآسیبافزایش جرم و جنایت شهری و وجود  -

 د و...ناهنجار همراه با بیکاری و اعتیا

 کاهش امنیت و آسایش اجتماعی و گسترش روز افزون فقر و بیکاری -

جذب گروهای مهاجر روستایی و اقشار تهیدست شهری دیگر نقاط  -

 شهر

اقتصادی باالتر و جایگزینی  –نقل مکان ساکنان بومی با پایگاه اجتماعی  -

 آنان توسط طبقات پایین اجتماعی و بروز اکولوژی شهری

 منفی که هنوز با فرهنگ شهری فاصله دارند. هایفرهنگد وجود خر -

وجود فضاهای غیر قابل دفاع و فرسوده شهری و تشدید وندالیسم  -

 شهری و کاهش نظارت بر کوچه های باریک و پرپیچ و خم

 پایین بودن درآمد و سطح اقتصادی ساکنان -

ن پایین بودن سطح تحصیالت و فرهنگ شهری ناشی از خروج ساکنا -

اصلی و جایگزینی آنان توسط مهاجرین روستایی و طبقات پایین اقتصادی 

 اجتماعی شهر –

و خدمات )ورزشی، فرهنگی، فضای سبز و...(  هاکاربریکمبود برخی  -

 در محله جهت گذران اوقات فراغت

پایین بودن قیمت زمین و مسکن و رهن و اجاره و بی توجهی ساکنان  -

 قدیمی هایساختمانبه احیاء 

گسیختگی بافت اجتماعی و فرهنگی و وجود گره های مختلف قومی  -

 با قشربندی خاص اجتماعی

صرفه اقتصادی زیاد با بازسازی این بخش و -

اسکان جمعیت در آن نسبت به توسعه 

بیرونی)تئوری اصالت بخشی و  هایبخش

 الگوی احیای شهری(

نهفته مردم )تئوری مشارکت  هایظرفیت -

 (اجتماعی

وجود اراضی بایر و مخروبه در سطح  -

محدوده به عنوان شاخصی مثبت در باالترین 

 پتانسیل جمعیت پذیری

اجرای طرح ارتقاء و توانمندسازی  -

 ساکنان)تئوری توانمندسازی(

به منظور برنامه ریزی و  هاسازماناقدامات  -

 به کارگیری و اجرای طرح ساماندهی

استقبال و مشارکت دادن واقعی مردم در  -

جهت ساماندهی  هاطرحاجرای 

 سکونتگاههای آنان )مداخله مشارکتی(

گرایش باالی مسئوالن و نظام  -

شهرسازی)جهت بهسازی و نوسازی 

 فرسوده هایبافت

 ملکی بودن اکثر واحدهای مسکونی -

 اجتماعی محله –تنزل جایگاه اقتصادی  -

ه دولت و مسئوالن امر در مداخله یک جانب -

فرآیند احیا و ساماندهی محله بدون در نظر گرفتن 

 رأی و خواسته مردم

کالبدی بدون  –مداخله های صرفاّ فیزیکی  -

 اقتصادی ساکنین –اجتماعی  هایویژگیتوجه به 

ادامه روند هجوم اقشار مهاجر و تهیدست به  -

 بافت و خروج سایر ساکنان اصلی

 جامع و تفصیلی شهری هایحطرناکارآمدی  -

افزایش فقر و بیکاری در اهالی بافت و افزایش  -

 اجتماعی و گسیختگی خانوائگی هاناهنجاری

 کثرت تعداد حق مالکیت -

برای اجرای  هاسازمانضعف امکانات مالی  -

 هابافت، همراه با ناتوانی آنان در نوسازی هاطرح

باط با هماهنگ در ارت هایدستورالعملو فقدان 

 ساخت و ساز

 کم رنگ شدن همبستگی اجتماعی اولیه  محله -

 ادامه گریز ساکنان اصلی از محله -
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 فراوانی عناصر سازمان فضایی در کل محدوده-

 فراوانی نشانه های بصری -

هویت مندی محدوده صلح آباد به دلیل استقرار  -

 در مجاورت اسکله مسافربری و صیادی و شیالت

هویت مندی محدوده صلح آباد به دلیل سابقه  -

 تاریخی

خوانا عناصر سازمان فضای با وجود تعداد زیادشان  -

 نیستند

عدم محصوریت فضاهای شهری)به دلیل ناقابلیتی  -

 الگوهای ساخت(

عدم وجود تفاوتهای بصری عمده به عنوان  -

 شهری برای حس مکان در بافت هایویژگی

فرسودگی ظاهری واحدهای ساختمان، وجود  -

 فرسوده با بدنه ها و نمای نامناسب هایساختمان

سازمان فضایی کل عناصر  ترینمهممجاورت با  -

بندرگاهی شرق، خیابان طالقانی،  هایفعالیتشهر)

 ، میدان شیالت و...(7خیابان والفجر 

ایجاد شبکه نسبتاّ پیوسته از پیاده روها در  -

 محدوده

 هاکاربرینامناسب بودن سیمای بصری برخی از  -

بصری در ساخت و ساز  هایارزشفقدان  -

 مسکونی فقدان حس مکان و فضا

به هم خوردن نظام سیمای شهری و خط آسمان  -

 بدنه ها

د نوسازی بدون ضابطه در مجاورت روند روبه رش -

 عناصر خطی سازمان فضایی

طی
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ت م
یس

ن ز
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پایین بودن آلودگی صوتی در درون بافت به دلیل -

 عدم عبور وسایط نقلیه از داخل بافت

 

آثار زیست محیطی نامطلوب حاصل از آب گرفتگی -

 سطحی و فاضالب خانگی( هایآبمعابر)

آثار زیست محیطی حاصل از انباشت نخاله های  -

 ساختمانی)اراضی بایر و متروکه(

آثار زیست محیطی نامطلوب حاصل از انباشت  -

 مصالح ساختمانی)کارگاه های ساختمانی(

 کمبود پوشش گیاهی در کل محدوده -

 روند کند نوسازی -

 معابر و کیفیت نامطلوب آنفرسودگی پوشش سطح  -

وضعیت نامناسب و ناکارآمد شبکه زیرساختهای  -

 ری مثل شبکه برق، سیستم فاضالبشه

متروکه و استفاده از  هایمحلاستفاده بهینه از  -

جهت ایجاد فضاهای عمومی مانند پارک و  هاآن

 فرهنگی و ورزشی و... هایکاربری

 

 روند نوسازی با مصالح تجدید ناپذیر-

روند نوسازی مطابق با الگوهای ساختمانی  -

 ناسازگار با اقلیم

 نفوذ و تشدید انواع آالینده ها فاضالب و ... -

 

 مأخذ: برداشت میدانی پژوهشگران
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وجود شبکه ارتباطی با عرض مناسب در پیرامون -

 بافت

سهولت دسترسی به حمل و نقل عمومی از لبه  -

 های بافت

وجود شبکه های تأسیسات و تجهیزات ابتدایی  -

 در بافت )آب، برق، تلفن و ...(

 هایویژگیامکان مسیرهای پیاده با توجه به  -

 بافت

 

فرسودگی بسیاری از شبکه های برق و آب و -

 امکان بروز آتش سوزی

استفاده از نکهدارنده های فلزی نصب شد در  -

به منظور انتقال خطوط برق  هاساختمانداخل دیوار 

 و خطر آتش سوزی و برق گرفتگی

ح شبکه های عبور و کیفیت نامناسب پوشش سط -

 هایبلوکمرور و عدم احیای آنها به بهانه نوسازی 

 بافت

روشنای نامناسب گذرها و فضاهای عمومی و  -

 کاهش امنیت

شبکه گذرگاهی و ارتباطی پرپیچ و خم ، باریک و  -

 ناکارآمد

فقدان سلسله مراتب مناسب در شبکه ارتباطی از  -

 منظر عملکرد و عرض معابر

سخت به داخل بافت و ناکارآمد شبکه  نفوذپذیری -

 ارتباطی و عبور و مرور

وجود مشکل در دفع آبهای سطحی در هنگام  -

 بارندگی

جدید جهت  هاینوآوریامکان استفاده از فنون و  -

 پاسخگوی به نیازهای بافت

 وجود دسترسی در گرداگرد محدوده -

 امکان طراحی سلسله مراتبی شبکه گذرگاهی -

بایر و متروکه در تأمین  هایزمیناستفاده از  امکان -

 ریزیرساختهای شه

 امکان تأمین خدمات مورد نیاز در طرح نوسازی -

امکان بهره گیری از تسهیالت و اعتبارات بافت  -

 فرسوده در نوسازی

تجاری و نزدیکی  هایمجتمعسهولت دسترسی به  -

 به بازار

تشدید فرسودگی در پوشش معابر در صورت  -

 عدم ترمیم و نوسازی آن

عدم دسترسی مناسب به داخل بافت در  -

شرایط اضطراری مانند مواقع آتش سوزی، 

 انتقال بیماران اورژانسی و...

 ایجاد هزینه باال جهت گشایش احتمالی معابر -

بروز فاجعه انسانی در صورت وقوع زلزله  -

شدن  ترسختو... وعدم امکان کمک رسانی و 

 کار و ساماندهی و توانمندسازی

ابتدایی و عدم  هایساختفرسودگی زیر  -

 و تبعات ناشی از آن هاآنامکان ترمیم 

مسکونی به  هایساختمانچسپیدگی اعیان  -

 معابرو...

 مأخذ: برداشت میدانی پژوهشگران
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 کالبد غالب مسکونی-

کم تراکم در اکثر  هایساختمانوجود  -

 بناهای بافت )تعداد کم طبقات(

احاطه شدن محله توسط شبکه ارتباطی  -

 اصلی

اراضی بایر و مخروبه در محدوده وجود   -

به عنوان قابلیتی برای تأمین سطوح 

 مسکونی یا خدماتی

در  وجود مراکز فعالیتی شهری قوی -

 محدوده محله

خدماتی نسبتاّ مناسب  هایکاربریوجود  -

در مسیرهای اصلی و تنوع فعالیتهای 

 گسترده در آن

متفاوت در  هایکاربریتنوع وجود  -

 مجاورت یکدیگر در لبه های محله

 -تأمین سطوح کاربری مسکونی، بهداشتی -

درمانی و آموزشی در حد پیشنهادی طرح 

 تفصیلی

 

خدماتی شهری، متناسب با نیازهای جدید در  هایکاربریکمبود سرانه -

 فرهنگی، ورزشی وفضای سبز،  هایکاربریمحله و اطراف آن مانند 

ری ناشی از فرسودگی شدید بدنه بناها و عبور شبکه اغتشاشات بص -

 برق

متروکه با نمای نامناسب و مشکالت زیست  هایساختمانوجود  -

 محیطی آن

 پایین بودن استحکام بناها در برابر مخاطرات طبیعی )زلزله و..( -

با تراکم  هایساختمانعدم وجود ضوابط مناسب جهت همجواری  -

 مختلف

با زیر بنای  هایساختماندادن مجوز ساخت از طرف شهرداری برای  -

 متر 011زیر 

 ریز دانه بودن بافت -

عدم تناسب طراحی و ساخت و ساز واحدهای مسکونی جدید با  -

 بناهای قدیمی و منطقه بندی تراکمی

 (بافت پر و خالی)ترکیب ناهمگون توده و فضا  -

 ی تخریبی در بافتمتروکه و فضاها هایمحلپراکندگی  -

 گذرهای پر پیچ و خم با پوشش نامناسب -

 تأثیر فرسودگی ابنیه بر ادراک فضایی -

 پایین بودن سطح خدمات شهری در درون بافت -

 انباری در درون بافت مسکونی هایفعالیتگسترش بسیاری از  -

امکان تأمین خدمات مورد نیاز در طرح  -

 نوسازی

تسهیالت و اعتبارات امکان بهره گیری از  -

 بافت فرسوده در نوسازی

فرصت استفاده از طراحی شهری و توجه به  -

 ی شهریهاجنبه های انسانی طراحی فضا

 امکان ساماندهی فضا و کالبد -

وجود فعالیتهای تجاری قوی در لبه ها و  -

 نمودن نقش آن ترقویفرصت 

امکان خوانا کردن و باال بردن کیفیت بصری با  -

ویژه مانند کف سازی، مبلمان  هاییطراح

 شهری و ...

وجود تجربیات فراوان جهانی و داخلی در  -

 هایبافتزمینه ساماندهی، توانمندسازی و احیاء 

 فرسوده و قدیمی

سهولت تملک بناها به دلیل فرسودگی و عدم  -

 تراکم پایین و قیمت پایین و.. هاآناستحکام 

در نظر  طراحی سلسله مراتب دسترسی با -

 گرفتن اصول پیشین بافت

امکان الگو گرفتن از بناهای با ارزش معماری  -

 در طراحی جدید

کارگاهی و انباری  هایکاربریافزایش  -

لبه بافت به درون  هایکاربریپشتیبانی کنند 

 بافت

 روند کند نوسازی در محدوده -

 کمبود زمین برای تأمین خدمات در آیند -

ضابطه و تغییرات بی  ساخت و سازهای بی -

 اساس مسکونی

کمبود مراکز خدماتی و فعالیتهای ساختار  -

 محدوده نسبت به کل جمعیت

از بافت و  هایقسمتمتروکه و فرسوده بودن  -

 گسترش فرسودگی به سایر قسمتهای آن

با باال رفتن  هاپالکافزایش مشکل تملک  -

 طبیعی قیمت زمین و مسکن

زیست محیطی ناشی از  هایآلودگیافزایش  -

 یشبکبه های زیربنای

باال رفتن خسارت جانی و مالی در صورت  -

 بروز مخاطرات طبیعی

- 
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 :هاآنعوامل داخلی موثر در بافت فرسوده محله صلح آباد و نحوه ارزش گذاری 

موثر در محدود مورد مطالعه به منظور شناسایی نقاط قوت و هدف این مرحله سنجش عوامل داخلی 

جنبه های که در راه دستیابی به اهداف برنامه ریزی و اجرای راهبردهای آن زمینه مساعد یا . ضعف است

بازدارنده دارد، مد نظر است. از این رو در این قسمت سه موقوله راهبردهای موجود، عملکرد منابع و 

و با عنوان نقاط ضعف و قوت در چارچوب بافت فرسوده محله صلح آباد به شرح  امکانات بررسی شده

 ( تقسیم بندی شده است.8( و)6)زیر در جدول 

 
 هاقوت(: تجزیه و تحلیل عوامل داخلی در 6جدول شماره )

 وزن (S)هاقوت
درجه 

 بندی
 امتیاز

 95/1 5 18/1 داشتن روحیه مشارکت و همکاری در زمینه بهسازی و نوسازی محله

 42/1 2 16/1 هزینه پایین تملک واحدهای ساختمانی و زمین

 04/1 9 12/1 تعلق خاطر اهالی بومی به فضاها و ساختار بناهای باارزش

 04/1 9 12/1 نسبتاّ مناسب در مسیرهای اصلی و تنوع فعالیتی گسترده در آن هایکاربریوجود 

افزایش تراکم جمعیت و جلوگیری از گسترش افقی شهر تراکم کم طبقات و ظرفیت مناسب برای 

 )توسعه درونزا(
16/1 5 91/1 

 13/1 9 12/1 وجود مراکز فعالیتی شهری قوی در محدوده محله

 13/1 9 19/1 همبستگی اجتماعی بین اهالی بافت به ویژه حس قوم دوستی و اجتماع اقوام در کوچه های همجوار

 17/1 4 12/1 محلهباال بودن مدت اقامت در 

 17/1 4 12/1 سابقه شهرنشینی محله از دیرباز

 05/1 9 15/1 سهولت دسترسی به حمل و نقل عمومی از لبه بافت

 مأخذ: برداشت میدانی پژوهشگران

  



 

 

 هاقوت(: تجزیه و تحلیل عوامل داخلی در 7جدول شماره)

 امتیاز درجه بندی وزن (w) هاضعف

 21/1 5 17/1 ..و اعتیاد و بیکاری با همراه ناهنجار رفتارهای و اجتماعی هایآسیب وجود و شهری جنایت و جرم افزایش

 04/1 9 12/1 اجتماعی خاص قشربندی با قومی مختلف های گره وجود و فرهنگی و اجتماعی بافت گسیختگی

 42/1 2 15/1 ساکنان اقتصادی و درآمد بودن پایین

 بروز و اجتماعی پایین طبقات توسط آنان جایگزینی و باالتر اقتصادی - اجتماعی پایگاه با بومی ساکنان مکان نقل

 شهری اکولوژی
18/1 5 95/1 

پاین بودن سطح تحصیالت و فرهنگ شهری ناشی از خروج ساکنان اصلی و جایگزینی آنان توسط مهاجرین 

 اجتماعی –روستایی و طبقات پایین اقتصادی 
12/1 9 04/1 

 91/1 5 16/1 و خدمات )ورزشی، فرهنگی، فضای سبزو..( در محله جهت گذران اوقات فراغت هاکاربریکمبود برخی 

 04/1 9 12/1 قدیمی هایساختمانپایین بودن قیمت زمین و مسکن و رهن و اجاره و بی توجهی ساکنان به احیاء 

 95/1 5 18/1 ..( پایین بودن استحکام بناها در برابر مخاطرات طبیعی)زلزله و

 06/1 2 19/1 نفوذپذیری سخت به داخل بافت و ناکارآمدی شبکه ارتباطی عبور و مرور

 07/1 9 16/1 جذب گروهای مهاجرروستایی و اقشار تهیدست شهری دیگر نقاط شهر

 12/2 - 11/0 جمع
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عامل قوت در بافت فرسوده محله صلح آباد داشتن روحیه  ترینمهم( 6با توجه به جدول شماره )

و سابقه شهرنشینی  باشدمی 95/1مشارکت و همکاری در زمینه بهسازی و نوسازی محله با امتیاز وزنی 

 کمترین ارزش را به خود اختصاص داده است. 17/1محله از دیرباز با امتیاز وزنی 

 وجود و شهری جنایت و جرم ، افزایشدهدمیکه نقاط ضعف را نشان ( 8همچنین جدول شماره )

عامل  ترینمهم 21/1با امتیاز وزنی  ..و اعتیاد و بیکاری با همراه ناهنجار رفتارهای و اجتماعی هایآسیب

 خاص قشربندی با قومی مختلف های گره وجود و فرهنگی و اجتماعی بافت گسیختگی سه عاملضعف و 

اجتماعی، پاین بودن سطح تحصیالت و فرهنگ شهری ناشی از خروج ساکنان اصلی و جایگزینی آنان 

، پایین بودن قیمت زمین و مسکن و رهن و اجتماعی –توسط مهاجرین روستایی و طبقات پایین اقتصادی 

ش را به خود کمترین ارز 04/1با امتیاز وزنی  قدیمی هایساختماناجاره و بی توجهی ساکنان به احیاء 

 .انددادهاختصاص 

 

 

 

 



 

 

 :هاآنعوامل خارجی موثر در بافت فرسوده محله صلح آباد و نحوه ارزش گذاری 

هدف از انجام این مرحله بررسی تأثیرات عوامل خارجی در محدوده مورد مطالعه به منظور شناسای 

و تهدیدها  هافرصت. براساس مطالعات میدانی در ناحیه مورد مطالعه مجموعه باشدمیو تهدیدها  هافرصت

 .( ارائه شده است3)( و 7)مورد توجه قرار گرفته که در جدول 

 

 هافرصت(: تجزیه و تحلیل عوامل خارجی در 8جدول شماره )

 امتیاز بندیدرجه  وزن (o)هافرصت

بیرونی )تئوری  هایبخشصرفه اقتصادی زیاد با بازسازی این بخش و اسکان جمعیت در آن نسبت به توسعه 

 اصالت بخشی و الگوی احیای شهری(
18/1 5 95/1 

 13/1 9 19/1 نهفته مردم)تئوری مشرکت اجتماعی( هایظرفیت

 42/1 2 16/1 امکان ساماندهی فضا و کالبد

 هایکاربریجهت ایجاد فضاهای عمومی مانند پارک و  هاآنمتروکه و استفاده از  هایمحلاستفاده بهینه از 

 فرهنگی و ورزشی و...
16/1 2 42/1 

 06/1 2 12/1 ، تراکم پایین و قیمت پایین و....هاآنسهولت تملک بناها به دلیل فرسودگی و عدم استحکام 

 04/1 9 12/1 تجاری و نزدیکی به بازار هایمجتمعسهولت دسترسی به 

 05/1 9 15/1 فرسوده و قدیمی هایبافتوجود تجربیات فراوان جهانی و داخلی در زمینه ساماندهی، توانمندسازی و احیاء 

 04/1 9 12/1 جهت ساماندهی سکونتگاه های آنان )مداخله مشارکتی( هاطرحاستقبال و مشارکت دادن واقعی مردم در اجرای 

 12/1 4 14/1 جدید جهت پاسخگوی به نیازهای بافت هاینوآوریامکان استفاده از فنون و 

 16/1 4 19/1 امکان الگو گرفتن از بناهای باارزش معماری در طراحی جدید
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 (: تجزیه و تحلیل عوامل خارجی در تهدیدها9جدول شماره )

 امتیاز بندیدرجه  وزن (Tتهدیدها)

 95/1 5 18/1 ی از محلهلادامه گریز ساکنان اص

 05/1 9 15/1 اجتماعی محله –تنزل جایگاه اقتصادی 

 41/1 2 15/1 مداخله یک جانبه دولت و مسئوالن امر در فرآیند احیاء و ساماندهی محله بدون در نظر گرفتن رأی مردم

 95/1 5 18/1 اجتماعی و گسیختگی خانوادگی هایناهنجاریافزایش فقر و بیکاری در اهالی بافت و افزایش 

 04/1 9 12/1 افزایش آلودگی زیست محیطی ناشی از متروکه شدن بناها و شبکه زیربنای

 04/1 9 2/1 با باال رفتن طبیعی قیمت زمین و مسکن هاپالکافزایش مشکل تملک 

 42/1 2 16/1 نفوذ و تشدید انواع آالیندها )فاضالب، دود، صوت و...(

 41/1 2 15/1 و تعبات ناشی از آن هاآنفرسودگی زیرساختهای ابتدای و عدم امکان ترمییم 

شدن کار ساماندهی و  ترسختفاجعه انسانی در صورت وقوع )زلزله و...( و عدم امکان کمک رسانی و بروز 

 توانمندسازی
18/1 5 95/1 

 42/1 2 16/1 اضطراری مانند مواقع آتش سوزی، انتقال بیماران اورژانسی و...عدم دسترسی مناسب به داخل بافت در شرایط 

 73/9 - 11/0 جمع
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عامل فرصت در بافت فرسوده محله صلح آباد صرفه اقتصادی  ترینمهم( 7با توجه به جدول شماره )

) تئوری اصالت بیرونی هایبخشتوسعه  بهو اسکان جمعیت در آن نسبت زیاد با بازسازی این بخش 

جدید  هاینوآوریامکان استفاده از فنون و  و باشدمی 95/1با امتیاز وزنی  بخشی و الگوی احیای شهری(

کمترین ارزش را به خود اختصاص داده است.  14/1با امتیاز وزنی  جهت پاسخگوی به نیازهای بافت

، بروز فاجعه انسانی در صورت وقوع زلزله وغیره و ادامه دهدمی( که عامل تهدید را نشان 3هچنین جدول )

افزایش آلودگی زیست  عامل تهدید و دو عامل ترینمه 95/1گریز ساکنان اصلی از محله با امتیاز وزنی 

با باال رفتن طبیعی قیمت  هاپالک، افزایش مشکل تملک محیطی ناشی از متروکه شدن بناها و شبکه زیربنای

 .انددادهکمترین ارزش را به خود اختصاص  04/1با امتیاز وزنی زمین و مسکن 

 

 :اولویت بندی نهایی

، در جهت هر چه بهتر برنامه ریزی مورد نظر در بافت swotبا توجه به نتایج بدست آمده از ماتریس 

( اولویت بندی 01فرسوده محله صلح آباد اولویت بندی امری انکار ناپذیر است. بنابراین در جدول شماره )

( اولویت بندی عوامل خارجی به لحاظ 00و در جدول شماره )  هاضعفو  هاقوتعوامل داخلی از نظر 

 ورت نزولی انجام شده است.و تهدیدها به ص هافرصت

 



 

 

 ) عوامل داخلی( هاضعفو  هاقوت(: اولویت بندی نهایی 11جدول شماره )

 رتبه هاضعف رتبه هاقوت

داشتن روحیه مشارکت و همکاری در زمینه بهسازی و نوسازی 

 محله
0 

 هایآسیب وجود و شهری جنایت و جرم افزایش

 اعتیاد و بیکاری با همراه ناهنجار رفتارهای و اجتماعی

 ..و

0 

تراکم کم طبقات و ظرفیت مناسب برای افزایش تراکم جمعیت و 

 جلوگیری از گسترش افقی شهر )توسعه درونزا(
4 

 اقتصادی - اجتماعی پایگاه با بومی ساکنان مکان نقل

 و اجتماعی پایین طبقات توسط آنان جایگزینی و باالتر

 شهری اکولوژی بروز

4 

 9 ک واحدهای ساختمانی و زمینهزینه پایین تمل
پایین بودن استحکام بناها در برابر مخاطرات طبیعی 

 )زلزله و ..(
9 

 2 سهولت دسترسی به حمل و نقل عمومی از لبه بافت
و خدمات )ورزشی، فرهنگی،  هاکاربریکمبود برخی 

 فضای سبزو..( در محله جهت گذران اوقات فراغت
2 

 5 ساکنان اقتصادی و درآمد بودن پایین 5 فضاها و ساختار بناهای باارزشتعلق خاطر اهالی بومی به 

نسبتاّ مناسب در مسیرهای اصلی و تنوع فعالیتی  هایکاربریوجود 

 گسترده در آن.
6 

جذب گروهای مهاجرروستایی و اقشار تهیدست شهری 

 دیگر نقاط شهر
6 

 8 وجود مراکز فعالیتی شهری قوی در محدوده محله
نفوذپذیری سخت به داخل بافت و ناکارآمدی شبکه 

 ارتباطی عبور و مرور
8 

همبستگی اجتماعی بین اهالی بافت به ویژه حس قوم دوستی و 

 اجتماع اقوام در کوچه های همجوار
7 

پاین بودن سطح تحصیالت و فرهنگ شهری ناشی از 

 خروج ساکنان اصلی و جایگزینی آنان
7 

 3 محله باال بودن مدت اقامت در
پایین بودن قیمت زمین و مسکن و رهن و اجاره و بی 

 قدیمی هایساختمانتوجهی ساکنان به احیاء 
3 

 01 سابقه شهرنشینی محله از دیرباز
 های گره وجود و فرهنگی و اجتماعی بافت گسیختگی

 اجتماعی خاص قشربندی با قومی مختلف
01 
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 و تهدیدها )عوامل خارجی( هافرصت(: اولویت بندی نهایی 11جدول شماره )

 رتبه تهدیدها رتبه هافرصت

صرفه اقتصادی زیاد با بازسازی این بخش و اسکان جمعیت در آن 

بیرونی )تئوری اصالت بخشی و الگوی  هایبخشنسبت به توسعه 

 احیای شهری(

0 

بروز فاجعه انسانی در صورت وقوع )زلزله و...( و عدم 

شدن کار ساماندهی و  ترسختامکان کمک رسانی و 

 توانمندسازی

0 

 4 ادامه گریز ساکنان اصی از محله 4 امکان ساماندهی فضا و کالبد

جهت ایجاد  هاآنمتروکه و استفاده از  هایمحلاستفاده بهینه از 

 فرهنگی و ورزشی و... هایکاربریفضاهای عمومی مانند پارک و 
9 

افزایش فقر و بیکاری در اهالی بافت و افزایش 

 اجتماعی و گسیختگی خانوادگی هایناهنجاری
9 

، تراکم هاآنسهولت تملک بناها به دلیل فرسودگی و عدم استحکام 

 پایین و قیمت پایین و....
2 

انواع آالیندها )فاضالب، دود، صوت نفوذ و تشدید 

 و...(
2 

وجود تجربیات فراوان جهانی و داخلی در زمینه ساماندهی، 

 فرسوده و قدیمی هایبافتتوانمندسازی و احیاء 
5 

عدم دسترسی مناسب به داخل بافت در شرایط 

اضطراری مانند مواقع آتش سوزی، انتقال بیماران 

 اورژانسی و...

5 

 6 تجاری و نزدیکی به بازار هایمجتمعسهولت دسترسی به 
مداخله یک جانبه دولت و مسئوالن امر در فرآیند احیاء 

 و ساماندهی محله بدون در نظر گرفتن رأی مردم
6 

جهت  هاطرحاستقبال و مشارکت دادن واقعی مردم در اجرای 

 ساماندهی سکونتگاه های آنان )مداخله مشارکتی(
8 

 هاآنزیرساختهای ابتدای و عدم امکان ترمییم فرسودگی 

 و تعبات ناشی از آن
8 

 7 اجتماعی محله –تنزل جایگاه اقتصادی  7 نهفته مردم)تئوری مشرکت اجتماعی( هایظرفیت

 3 امکان الگو گرفتن از بناهای باارزش معماری در طراحی جدید
با باال رفتن طبیعی قیمت  هاپالکافزایش مشکل تملک 

 زمین و مسکن
3 

جدید جهت پاسخگوی به  هاینوآوریامکان استفاده از فنون و 

 نیازهای بافت
01 

افزایش آلودگی زیست محیطی ناشی از متروکه شدن 

 بناها و شبکه زیربنای
01 
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 نتیجه گیری :

 :مناسب در ساماندهی بافت فرسوده صلح آبادو راهکارهای  هااستراتژیارائه 

 (soرقابتی/ تهاجمی) هایاستراتژی

 ؛در ابعاد مختلف و برنامه های مربوط به احیا و ساماندهی هاطرحمشارکت دادن واقعی مردم در  -0

 انگیزه ساکنین جهت باال بردن مدت اقامت در محله؛ باال بردن -4

 ؛بصری و زیباسازی  محیط کالبدی هایارزشتالش در جهت بهبود  -9

 توانمندسازی ساکنین محله از طریق اجرای برنامه های مختلف اقتصادی؛ -2

 به منظور باال بردن مشارکت مردم در امور مربوط به محلهها در محله  NGOتقویت نهادهای اجتماعی و  -5

 ؛ایجاد کف سازی معابر با مصالح مناسب و بادوام -6

 



 

 (st) تنوع هایاستراتژی

 ؛اقتصادی در جهت افزایش اشتغال و کاهش فقر در محله هایزیرساختتالش در جهت استقرار  -0

 ؛مرتبط با اوقات فراغت مانند فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و... هایکاربریگسترش  -4

یری از خروج ساکنان اصلی از تالش در جهت بهبود خدمات و تأسیسات زیربنایی به منظور جلوگ -9

 بافت؛

 شهری و مالکین ابنیه فرسوده به تجمیع دانه ها در بافت، تشویق مدیریت -2

 با مصالح بی دوام؛ هایساختمانتخفیف عوارض نوسازی برای  -5

 از سند برنامه چهارم(؛ خصوصاّ برای کاربری عمومی )برگرفته هاساختمانترویج بیمه  -6

 
 :(wo)بازنگری هایاستراتژی

 در جهت بهسازی و نوسازی؛ فرآهم آوردن تخفیف مالیاتی برای مالکین ابنیه -0

 کم بهره و طوالنی مدت به مالکین به علت عدم توانایی مالی جهت احیای مساکن خود؛ هایوامدادن  -4

تالش در جهت حل موانع و مشکالت و قوانین دست و پا گیر که مانع از سرعت بخشیدن، نوسازی و  -9

 ؛گرددمی هابافتبازسازی این 

 اقتصادی و اجتماعی ساکنین آن؛ هایویژگیلعه با توجه به مداخله در بافت محله مورد مطا -2

 جذب سرمایه گذاری جهت باسازی بافت؛ -5

 اولویت به احداث معابر مستقیم در توسعه های جدید، در صورت عدم تناقض با سلسله مراتب راه؛ -6
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