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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

هاي ادي و ويژگيمراكز شهرهايي با سابقه قديمي، به دليل مركزيت جغرافيايي، سهولت دسترسي، مركزيت ثقل اقتص

هاي مثبت قسمت مركزي شهرها بافت آنها از رغم ويژگيباشند؛ عليهاي بالقوه بااليي ميفرهنگي داراي پتانسيل - تاريخي

شوند. فرسودگي برند و در واقع فرسوده ميها رنج ميلحاظ مشكالت كالبدي، درهم پيچيدگي بافت و ضعف زيرساخت

اند. بافت مركزي شهر آمل نيز از هرهاي باسابقه و تاريخي ايران، تحت تأثير آن قرار گرفتهواقعيتي است كه تاكنون بيشتر ش

اين قاعده مستثني نبوده و به مرور زمان بافت قديمي پاسخگويي خود به نيازهاي زندگي امروز را از دست داده است. هدف 

ها باشد چرا كه مداخله در اين بافتتوسعه پايدار مي اين مقاله بهسازي و نوسازي بافت فرسوده مركز شهر آمل با تأكيد بر

-تحليلي، از روش مطالعات ميداني و كتابخانه - نيازمند نگاهي چندجانبه و چند بعدي است. اين مقاله با رويكردي توصيفي

، تهيه Expert Choiceگيري از نرم افزار ) و با بهرهAHPو فرآيند تحليل سلسله مراتبي ( SWOTاي و با استفاده از مدل 

ها و تهديدهاي بافت فرسوده شهري در شهر آمل و تدوين شده است. در اين پژوهش به بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت

خدماتي  -قرارگيري هسته فعال تجاريدهد كه هاي حاصل از تحليل مدل فوق در اين پژوهش نشان ميايم. يافتهپرداخته

هاي بيشترين امتياز را در بخش ساير قوت) 0,190(با وزن عناصر تاريخي باارزش  و وجود )0,284(با وزن  شهر در محدوده

اند. همچنين بيشترين نقاط ضعف بافت فرسوده شهر آمل مربوط به پايين بودن كيفيت محدوده به خود اختصاص داده

ها باشد كه از مشخصهمي) 0,152(با وزن و وجود معابر تنگ و نفوذناپذير  )0,161(با وزن  ابنيه و فرسودگي اغلب مساكن

روند. با توجه به اينكه بافت فرسوده شهر آمل در واقع همان هاي فرسوده در كشور ما بشمار ميو نقاط ضعف بيشتر بافت

(با وزن  هاي اصلي شهرو دسترسي آسان به خيابان )0,179(با وزن  باشد، نزديكي به بازار و مراكز خريدبافت كهن شهر مي

رود. از جمله عوامل اصلي تهديد كننده براي آينده هاي اصلي نوسازي و بهسازي بافت بشمار مياز جمله فرصت )0,167

 و ناامني و نفوذناپذيري معابر )0,189(با وزن  توجهي به تغيير محله براي انطباق با نيازهاي روزتوان به بياين بافت نيز مي

هاي تهاجمي، بازنگري، تنوع و تدافعي به منظور گيري از اين عوامل، راهبردهرهدر ادامه با ب اشاره كرد. )0,159(با وزن 

حركت بافت فرسوده شهر آمل به سمت توسعه پايدار شهري پيشنهاد گرديد. از مهمترين عوامل مؤثر در اين پيشنهادات 

توجه به عناصر تاريخ بافت،  هاي دروني بافت، توجه خاص به مشاركت مردمي،توان به استفاده حداكثر از پتانسيلمي

هاي شهري مرتبط با مداخله در هاي گردشگري ناشي از آن و در نهايت به انسجام و هماهنگي در ميان سازمانپتانسيل

  بافت فرسوده اشاره كرد. 

  

  

        AHP-SWOTمدل بافت فرسوده، بهسازي و نوسازي، توسعه پايدار شهري، بافت قديم مركز شهر آمل،     هاي كليدي:هاي كليدي:هاي كليدي:هاي كليدي:    واژهواژهواژهواژه



                             
 
 

   

 
 

        مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه     ----1111

بافت قديمي و مركزي شهرها كه شالوده مدني و تشكيالتي خود را تا شروع شهرسازي دوره جديد (معاصر) حفظ كرده بود، 

هاي جديد متحول شده و تغيير شكل در نقش ظاهري و دروني آنها به شدت الزامي است. آنچه كه در وهله با شروع فعاليت

هايي براي ايجاد كشيها و به ناچار خيابانقديمي شهرها خواهد شد، افزايش اتومبيلنخست موجب از هم پاشيدگي بافت 

هاي ). در واقع بسياري از بافت55:1385باشد (مشهدي دهاقاني، وآمد ميهاي ارتباطي به منظور تسهيل در رفتشبكه

اند. بافت  سايش و تخريب قرار گرفتهاند، در حال حاضر در معرض فرسنتي كه زماني مايه افتخار و مباهات شهرها بوده

شود كه به دليل فرسودگي كالبدي، برخورداري نامناسب از هايي از محدوده شهرها اطالق ميفرسوه شهري به عرصه

پذير بوده و از ارزش مكاني، محيطي و اقتصادي نازلي هاي شهري آسيبدسترسي سواره، تأسيسات، خدمات و زيرساخت

اي، فرسودگي آن را در پي دارد. هنگامي كه در ). به طور كلي كاهش كارايي هر پديده66:1386برخوردارند (حبيبي، 

گيرد رود، بافت شهري آن محدوده در روند فرسودگي قرار مي هايي از شهر، حيات آن به هر علتي به ركود ميمحدوده

)Rosemary, 2005:9هاي مركزي بسياري از شهرها ر از بخش). عالوه بر آن، با گرايش حركتي جمعيت شهري ثروتمندت

گذارد و ممكن است در نواحي از كار افتاده به سمت حومه، تمركززدايي تسهيالت كليدي نيز در آن جهت رو به فزوني مي

  ).Pacione, 1997:233شهري، حفظ يك محيط شهري مطلوب براي تأمين زندگي سالم شهري، به تدريج دشوار گردد (

محيطي و اجتماعي اين توان به فرسودگي در ابعاد كالبدي، زيستهاي كهن شهري ميودگي در بافتاز ديگر آثار فرس

باشند كه فقدان شبكه وار داشته و ريزدانه ميها، حالتي اندامشناسي اغلب اين بافتمناطق اشاره نمود. از منظر ريخت

باشد (حسيني، وني از معضالت كالبدي آن ميهاي مسكهاي ناسازگار در جوار بافتگيري كاربريزيرساخت و شكل

هاي ناشي از محيطي نازل و فضاي غيربهداشتي رنج برده و گاهي آلودگيها معموال از كيفيت زيست). اين بافت32:1387

شود. سكونت غيرمجاز، نسبت باالي استيجار، شيوع آوري زباله در آنها ديده مي هاي سطحي، سيستم فاضالب و جمعآب

هاي اجتماعي بافت فرسوده هاي رفتاري و بزهكاري و ناامني بويژه براي كودكان و بانوان از ويژگيد و انواع نابهنجارياعتيا

ها فعاليت در مشاغل غيررسمي و غيرمجاز، ). از معضالت اقتصادي اين گونه بافت24:1380باشد (ايزدي، شهرها مي

  ).34:1387توان اشاره نمود (حسيني، مي هاي درآمدي پايين و بيكاري راقرارگيري در دهك

بنابراين اهميت موضوع در جامعه امروزي كامال محسوس و آشكار است، مطالعه و احياي مركز شهرها و به عبارتي 

محله قديمي و  14بازآفريني و بهسازي بافت هسته مركزي شهر آمل نيز از اين قاعده مستثني نيست. اين شهر داراي 

اند. با توجه به مطالعات انجام هاي دروني شهر واقع شدهها در بخش مركزي شهر و در اليهت كه اين محلهعمدتا فرسوده اس

محيطي اشاره كرد كه شامل معضالتي چون توان به مسائل كالبدي و زيستشده، از مهمترين مشكالت بافت مورد نظر مي

ديد شهري، ريزدانگي اكثر قطعات، از بين رفتن مراكز وخم، عدم وجود تأسيسات و تجهيزات جمعابر كم عرض و پر پيچ

دهنده اين موضوع است كه شاهد ناپايداري هاي مخروبه و ... اشاره كرد. مسائل مطرح شده نشانمحالت، وجود ساختمان

د در بافت فرسوده شهر آمل هستيم؛ لذا هدف اين پژوهش بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر آمل با تأكيد بر رويكر

  باشد.توسعه پايدار شهري مي

با توجه به اهميت محدوده مورد نظر و لزوم حفظ و بقاي ساختار آن (به خصوص آثار تاريخي واجد ارزش و بازار قديم  

ها و شهر واقع در اين محدوده) به منظور بقاي ساختار شهر و وجود فشارهاي ناشي از عملكردها و عدم توجه به ظرفيت

اي براي بهبود آن مورد نياز رو است كه اقدامات ويژهود، بافت مورد نظر با مسائل و مشكالت جدي روبههاي موجپتانسيل

محيطي و  توانند به عنوان فرصت اشتباهات گذشته در خصوص ناديده گرفتن اصول شهرسازي، زيستاست. اين اقدامات مي

شده با توجه به نقش مؤثر آن در حفظ و احياي كالبد  توسعه پايدار محسوب شوند. در حال حاضر عدم توجه به بافت ياد

مندان و متخصصين شهرسازي قرار داده است هاي مهم مسئوالن شهري، عالقه شهر، ضرورت رفع مشكالت آن را در اولويت



                             
 
 

   

 
 

ار برداشته هاي مهمي به منظور بازآفريني و بهسازي بافت ياد شده در راستاي رسيدن به توسعه پايدتا با استفاده از آن گام

  شود. 

  

        روش تحقيق روش تحقيق روش تحقيق روش تحقيق     ----2222

هاي آوري اطالعات و دادهتحليلي است. براي جمع - اين پژوهش از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ روش انجام، توصيفي

پرسشنامه (بر طبق فرمول كوكران)  384هاي اسنادي و همچنين مطالعات ميداني از قبيل مصاحبه و مورد نياز از بررسي

گيري بر اساس تلفيقي ت. جامعه آماري در اين پژوهش ساكنان بافت فرسوده مركز شهر آمل و روش نمونهاستفاده شده اس

باشد. براي تجزيه و تحليل اطالعات و اي و تصادفي در سطح محالت فرسوده اين شهر ميگيري خوشههاي نمونهاز روش

بهره گرفته شد كه بدين منظور  SWOTس تحليلي ارائه راهبردهاي بهبود پايداري بافت فرسوده شهر آمل، از ماتري

ها و تهديدها مورد شناسايي و تحليل قرار گرفت. گفتني است كه اطالعات مربوط به فهرستي از نقاط قوت، ضعف، فرصت

ها استخراج شدند. در عين حال براي تكميل اطالعات از روش مصاحبه با نامهنقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد از پرسش

سازان شهر آمل نيز بهره گرفته شد. سپس اندركاران سازمان نوسازي و بهسازي و سازمان عمران و مسكنالن و دستمسئو

 SWOTبا تنظيم عوامل استراتژيك داخلي و خارجي كه مبنا و پايه در تدوين راهبردها هستند، ماتريس راهبردي 

دهي به شوندگان، وزن هاي مصاحبها لحاظ كردن ديدگاههاي كارشناسي و باستخراج شد. در نهايت با توجه به ديدگاه

پس از  Expert Choiceافزار از طريق نرم AHP-SWOTگيري از تلفيق مدل انجام شد و با بهره SWOTتك عوامل  تك

ولويت هاي تكميلي، راهبردهاي برتر براي نيل به سوي پايداري در بافت فرسوده مركز شهر آمل با توجه به اتجزيه و تحليل

  دهي، تعيين شدند.وزن

ها و از عوامل خارجي ها، ضعفو براي ساختن ماتريس از عوامل دروني قوت AHPو  SWOTبه منظور تلفيق مدل 

  جويي شده است:گذاري و تحليل آنها در پنج مرحله به شرح زير پيها، تهديدها ارزشفرصت

مطالعاتي به عنوان معيارهاي مورد سنجش تهيه و تكميل شده فهرستي از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد در محدوده  -

  است.

به تحليل و مقايسه زوجي، به تفكيك هر يك از عوامل قوت، ضعف، فرصت و  AHPو  SWOTسپس با تلفيق  -

  دهي به هر يك از عوامل اقدام شد.تهديدهاي موجود و وزن

  تعيين و استخراج شده است. AHPدهي به روش زنهاي بين عوامل بيان شده به كمك وماتريس نهايي اولويت -

  بندي شدند.هاي برتر تعيين و درجههاي اجرايي، اولويتها و در نظر گرفتن محدوديتپس از آن با توجه به اهميت يافته -

شود و پيوند داده مي SO ،WO ،ST ،WTها و تهديدها در چهار حالت كلي در نهايت نقاط قوت و ضعف و فرصت -

  ).192:1382شوند (هريسون، هاي راهبردي خلق و انتخاب مينهگزي

        

        مباني نظريمباني نظريمباني نظريمباني نظري    ----3333

در ادبيات شهرسازي و مديريت » ناكارآمد« و » ناپايدار« ، »فرسوده« هاي فرسوده شهري با عناويني گوناگون چون بافت

ها با هر پسوند، از روند رشد افتتواند صحيح باشد، چرا كه اساسا اين بشهري كشور مطرح شده است. همه اين عناوين مي

ها طيفي از موضوعات كالبدي، عملكردي، اند و مسائل و مشكالت چند بعدي اين بافتو توسعه شهري عقب مانده

محيطي، حقوقي و مديريتي را در بر گرفته است. به همين جهت در تعريف بافت فرسوده اجتماعي، اقتصادي، زيست

هاي شهروندي آن كاهش يافته و ساكنان آن از شود كه ارزشبافتي از شهر اطالق مي توان گفت: بافت فرسوده به مي

شود (عندليب، شرايط زندگي در محل خود رضايت و ايمني خاطر نداشته و نيازهاي اساسي آنها به خوبي برآورده نمي



                             
 
 

   

 
 

شهرها از سرعت كمتري نسبت به هاي گذشته تحوالت ترميمي در درون ). در واقع با توجه به كه در قرون و سال7:1386

اند، تركيب كالبد و فعاليت و در مجموع فضاي شهري دچار نوعي دگرگوني، تغيير و تحوالت تخريبي برخوردار بوده

  ). 2:1384اند (حبيبي و مقصودي، فرسودگي شده

ها و در نهايت فعاليت ها، چگونگي توزيعبندي فضاهاي كالبدي، شبكه ارتباطي، نحوه دسترسيبافت شهر بيانگر دانه

 -1باشد: باشد. به طور كلي هر بافت شهري متشكل از دو بخش عمده ميگيري و گسترش شهر در طول تاريخ مي شكل

هايي از دهد. بخشكاركرد (نقش). تركيب كالبد و كاركرد به لحاظ ميزان فرسودگي الگوهايي را نشان مي - 2كالبد (فرم) و 

شود.  است، بافت فرسوده ناميده مي هاي كالبدي و كاركردي آنها كاهش يافته و مختل گرديدههاي شهري كه كيفيتبافت

گيري آن بافت بوجود فرسودگي بافت و عناصر دروني آن يا به سبب قدمت و يا فقدان برنامه توسعه و نظارت فني بر شكل

فرسودگي عملكردي. هر گاه  - 2و  فرسودگي كالبدي -1). فرسودگي بر دو نوع است: Loosum,1996:79آيد (مي

ها ها به هم ريخته، كاربريها پاسخگوي نيازها باشند ولي كالبد آسيب ديده باشد و يا نظام فعاليتها و كاربري فعاليت

مختل گردد ولي كالبد حفظ شده باشد، فرسودگي نسبي است و اگر هر دو نوع فرسودگي حادث شود، فرسودگي كامل 

  است.

توان گفت كاهش كارايي هر پديده و عدم رسيدگي، نگاهداري و تجديد حيات، فرسودگي آن را در پي دارد. يبه طور كلي م

گذارد و كوششي جهت رونق مجدد آن صورت اي از شهر، به هر علتي رو به ركود ميهنگامي كه حيات شهري در محدوده

هاي شهري بر كالبد بافت و فرسودگي در بافت گيرد.گيرد، بافت شهري آن محدوده در روند فرسودگي قرار مينمي

هاي اجتماعي و اقتصادي آن تأثيرگذار است. فرسودگي كالبدي و فرسودگي حيات اجتماعي و اقتصادي همچنين فعاليت

اي متقابل به تشديد يكديگر كمك كرده و موجب ركود حيات شهري و تنزيل شديد كيفيت زيست بافت، در رابطه

  )1بعد زير خالصه كرد: (جدول  5توان در هاي فرسوده را مين مسائل و مشكالت بافتتريگردد. مهم مي

        هاي فرسودههاي فرسودههاي فرسودههاي فرسودهبندي معضالت بافتبندي معضالت بافتبندي معضالت بافتبندي معضالت بافت) دسته) دسته) دسته) دسته1111جدول(جدول(جدول(جدول(
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    بعد اقتصاديبعد اقتصاديبعد اقتصاديبعد اقتصادي

گذاري در آنها ها از اين مناطق و عدم سرمايهاز بين رفتن توجيه اقتصادي و مالي موجب فرار سرمايه

  ها وجود ندارد.گرديده است و منابع پايداري براي تخصيص به نوسازي و بهسازي بافت

    بعد اجتماعيبعد اجتماعيبعد اجتماعيبعد اجتماعي

هاي شهري و به عبارت ديگر، تنزل رتبه اجتماعي توسعه فرسودگي و از بين رفتن مرغوبيت محدوده بافت

بومي با توان اقتصادي هاي مزبور در نگاه شهروندان، باعث افزايش ميزان مهاجرت افراد اصيل و محدوده

هاي اجتماعي نظير تر، اقشار مبتال به آسيبمطلوب و جايگزين شدن آنان با افراد با توان اقتصادي پايين

هاي اجتماعي داراي پيامدهاي منفي معتادين و مهاجرين بيگانه شده است. حضور ساكنان مبتال به آسيب

ترين اين هاي فرسوده به عنوان يكي از اصليبافت هاي اجتماعي دربسياري است كه از بروز انواع بزه

  توان اشاره كرد.پيامدها مي

    بعد كالبديبعد كالبديبعد كالبديبعد كالبدي

اي و فاقد هر گونه سازه هاي فرسوده شهري فاقد سيستماغلب واحدهاي ساختماني در بافت ناپايداري:ناپايداري:ناپايداري:ناپايداري:

  باشد.محاسبات فني براي مقاومت در برابر سوانح طبيعي از جمله زلزله مي

  هاي شهري با گذشت زمان فرسوده شده و پاسخگو نيست.تأسيسات و زيرساخت ها:ها:ها:ها:زيرساختزيرساختزيرساختزيرساخت    ناكارآمديناكارآمديناكارآمديناكارآمدي

ها و معابر هاي فرسوده شهري از كمبود و ناكافي بودن سطح شبكهبافت ناكارآمدي شبكه ارتباطي:ناكارآمدي شبكه ارتباطي:ناكارآمدي شبكه ارتباطي:ناكارآمدي شبكه ارتباطي:

  برد.دسترسي رنج مي

زشي و شهري به هاي فرسوده شهري از فقدان برخي خدمات فرهنگي، آموبافت كمبود خدمات شهري:كمبود خدمات شهري:كمبود خدمات شهري:كمبود خدمات شهري:

  برد.لحاظ كمي و كيفي رنج مي

  هاي سطحيهاي محيطي ايجاد شده از جمله آلودگي هوا و آبانواع آلودگيبعد زيست بعد زيست بعد زيست بعد زيست 



                             
 
 

   

 
 

    محيطيمحيطيمحيطيمحيطي

بعد مديريتي و بعد مديريتي و بعد مديريتي و بعد مديريتي و 

    حقوقيحقوقيحقوقيحقوقي
  هاي دولتي، عدم تجربه مديران.هاي مديريتي، وجود موانع قانوني، نبود قوانين مناسب، عدم حمايتضعف

        منبع: نگارندهمنبع: نگارندهمنبع: نگارندهمنبع: نگارنده

توان آنها را هاي مختلفي وجود دارد كه به لحاظ تاريخي ميهاي فرسوده نگرشدر ارتباط با نحوه بهسازي و نوسازي بافت

كارانه بر اين باورند كه تا حد امكان كارانه، راديكال و عقاليي تقسيم كرد. پيروان نظريه محافظهدر سه دسته نگرش محافظه

گويد: شناخت يك بناي باستاني به منزله ايد پرهيز كرد. جان راسكين در اين باره مياز هر گونه دخالت در وضع موجود ب

- هاي تازه و استحكام بخشيدن به قسمتهاي ناهماهنگ يا اضافه كردن بخشيك سند تاريخي است و براي حذف بخش

هاي قديمي ش راديكال در بافت). پيروان نگر1384هاي ناپايدار و خطرناك، نبايد اقدامي انجام شود (حبيبي و مقصودي، 

كنند و تخريب و نوسازي به عنوان تنها هاي كهن را با حفظ آثار فرهنگي ارزشمند تجويز ميشهرها، دگرگون كردن بافت

). مباني نظري گروه مبتني بر نگرش عقاليي بر پايه مرمت، 1384گردد (شماعي و پوراحمد، حل پيشنهادي مطرح ميراه

اي، ضمن اينكه مراحل ولو با اتكا به چنين نظريههاي قديمي است. لئوناردو بنهوسازي مشروط در بافتسازي و نباززنده

گيري كند، در نهايت چنين نتيجهدهد و نحوه نابودي آنها را بيان ميگيري شهرها در طول تاريخ را شرح ميمختلف شكل

ولو مطرح بايد نظم نويني از اداره شهرها بدست آوريم. بنهكند كه چنانچه بخواهيم شهر كهن را حفظ و حراست كنيم، مي

كند يك شهر كهن را بايد هنگامي مورد حفاظت و مرمت قرار داد كه طرح جامع با هدف بهتر كردن شرايط زندگي مي

  ).144:1379زاده زرنق، مردم تدوين شده باشد (بيك

هاي فرسوده شهريهاي فرسوده شهريهاي فرسوده شهريهاي فرسوده شهريمكاتب بهسازي و نوسازي بافتمكاتب بهسازي و نوسازي بافتمكاتب بهسازي و نوسازي بافتمكاتب بهسازي و نوسازي بافت    ))))2222((((جدولجدولجدولجدول     

  هاي فرهنگي گذشتهارجحيت نيازهاي معنوي بر نيازهاي مادي: بهسازي و نوسازي از طريق زنده كردن ارزش  گراييهنگفر

  كند: رواج شهرسازي بولدوزريها حفظ نميهنگام نوسازي و بازسازي شهرهاي قديمي، هيچ چيز را جز راه  گراييترقي

  عدالتي اجتماعيهاي ناشي از بيگزينيهاي اجتماعي و اقتصادي و جداييركود بافت قديمي شهر، در اثر گروه  مكتب اكولوژيك

  در نظر گرفتن يك كليت منسجم در امر بهسازي و نوسازي شهري: توجه به هماهنگي و انسجام در اين فرآيند  سازمندگرايي

  بهسازي و نوسازي بايد در راستاي توسعه اقتصادي و كاركردي شهر باشد  كاركردگرايي

  بناهاها و نه تكفضايي در مجموعه -وار و سيستمي به شهر؛ بهسازي و نوسازي ساختارهاي كالبدينگرش مجموعه  تارگراييساخ

  توجه به بعد بصري و تأكيد بر زيباسازي به عنوان تنها رويكرد مناسب بهسازي و نوسازي شهري  شناسيزيبايي

  شدكه حتي نوسازي و بهسازي ابنيه مرده و غيرتاريخي را خواستار مي تمايل افراطي براي حراست از آثار باستاني  مدرنيسم

  انديشد؛ برانگيختن حس مكان، احياي آنچه داراي ارزش محلي و ويژه استبيشتر به روابط اجتماعي در شهر مي  پست مدرنيسم

  گرايانهتوجه به مردم و مشاركت آنها در بهسازي و نوسازي فضاي شهري؛ مداخله مردم  گراييانسان

  هاي آنتوجه به احياي تاريخ و فرهنگ، البته نه با تقليد از گذشته؛ بلكه از طريق به روز در آوردن در ساختمان  نئوكالسيك

129129129129    ----204204204204: : : : 1384138413841384منبع: شماعي و پوراحمد، منبع: شماعي و پوراحمد، منبع: شماعي و پوراحمد، منبع: شماعي و پوراحمد،      

رد. بازآفريني توان به بازآفريني شهري به معناي احيا، تجديد حيات و معاصرسازي نام بهاي حاضر مياز جمله ديدگاه

شود، به طوري كه بهبود شهري عبارت است از ديد جامع و يكپارچه و مجموعه اقداماتي كه به حل مسائل شهري منجر مي

اي را كه دستخوش تغيير شده، فراهم كند محيطي ناحيهدائمي در شرايط اقتصادي، كالبدي، اجتماعي و زيست

)Roberts,2000هايي از نواحي شهري سازي بخشهم به معني تجديد حيات يا باززنده). در نظريه احياي شهري اين م



                             
 
 

   

 
 

گيرد؛ اما به طور هاي مختلف شهر شكل مياست كه استانداردهاي عمومي رايج زندگي شهري را ندارد. اين نواحي در بخش

كاربري اراضي،  معمول در بخش مركزي شهرها قرار دارند و با مسائلي همچون كمبود مسكن مناسب، تضادهاي غيرمنطقي

 -219، 1384مشكالت ترافيك، محدوديت فضايي، مشكالت اجتماعي و ... دست به گريبان هستند (شماعي و پوراحمد، 

هاي دولت به ويژه در احياي اقتصادي شهري به اصالح مسكن گرايش دارد ). در بسياري از كشورها، سياست212

)Balchin, 1998:252 راهبردهاي احياي محالت مسكوني (واحدهاي همسايگي) يا راهبرد ). تئوري اصالت بخش يكي از

رود. در مجموع برخي از اصالح مسكن به همراه بهبود شرايط سكونت در منطقه، به ويژه در بخش مركزي شهرها به كار مي

عتقدند ها به نوسازي، تعدادي به بهسازي و تعدادي نيز به تركيبي از نوسازي و بهسازي و حفاظت ميان نظريه

)Norbe,2002 .(  

ريزي و مداخله آيند كه نيازمند برنامهپذير در برابر مخاطرات طبيعي به شمار ميهاي آسيبهاي فرسوده محدودهبافت

هاي كالبدي، عملكردي، حركتي، اي از نارساييها ناپايداري و مجموعهيابي هستند. مشخصه اين بافتهماهنگ براي سامان

). بنابر لزوم توجه به بافت ياد شده، رويكرد جديدي Falamaki,2005عي، اقتصادي و مديريتي است (محيطي، اجتمازيست

سال گذشته  30بخش است؛ طي شود. توسعه پايدار، پارادايمي الهامبه نام توسعه شهر پايدار در اين مناطق احساس مي

اند و براي رسيدن به اهداف مورد صل راهنما پذيرفتههاي تجاري و شهروندان نيز آن را به عنوان يك اها، سازمانحكومت

). در اين زمينه استفاده از Scottish Executive Social Research, 2006:26اند (نظر آن راهكارهايي انديشيده

هر  اند.ترين ابزارها براي ارزيابي ميزان پيشرفت به سوي توسعه پايدار مد نظر بودهها به عنوان يكي از ضروريشاخص

هايي مبتني بر اهداف پايداري، كند كه شامل چارچوبهاي خاصي استفاده ميجامعه متناسب با شرايط خود از چارچوب

ترين چارچوب از نظر كاربرد، مبتني بر ابعاد پايداري است كه باشد. گستردهابعاد پايداري، فرآيندهاي توسعه پايدار و ... مي

 Parris and Kates,2003پردازد ( ها ميكند و به سنجش نتايج نهايي سياستبررسي ميتوسعه پايدار را از بعد محتوايي 

& Maron & et al,2008 & Kondyli,2010محيطي، اقتصادي ها معموال به سه دسته زيست). در بعد محتوايي شاخص

). توسعه Lsaksson,2003د (گير شوند و ميزان دستيابي به آنها در طي زمان مورد سنجش قرار ميو اجتماعي تقسيم مي

محيطي به تنهايي است و نه هاي اقتصادي، اجتماعي يا زيستپايدار شهري نه به معناي توسعه پايدار هر يك از زيرسيستم

كند كه رشد اقتصادي، بازسازي اكولوژيكي، حفاظت ها. در عوض، تالش ميبه معناي افزايش پايداري اين زيرسيستم

اجتماعي را متعادل سازد و دشواري اين چالش، آن را به يك نقطه متمركز عمده تحقيقات در محيطي و پيشرفت زيست

توان گفت كه بهسازي و نوسازي با اهداف ). بنابراين مي1393سرتاسر جهان تبديل نموده است (محمدصالحي و همكاران، 

هسازي شهري به دنبال تحقق توسعه پايدار شهري توسعه پايدار، هماهنگي فراواني دارد. به عبارت ديگر اقدامات نوسازي و ب

است. بر اين اساس بررسي و تبيين نظريه شهر پايدار و توسعه پايدار شهري در فرآيند نوسازي و بهسازي شهري الزم و 

  باشد. ضروري مي

  

        معرفي محدوده مورد مطالعه (بافت فرسوده مركز شهر آمل)معرفي محدوده مورد مطالعه (بافت فرسوده مركز شهر آمل)معرفي محدوده مورد مطالعه (بافت فرسوده مركز شهر آمل)معرفي محدوده مورد مطالعه (بافت فرسوده مركز شهر آمل)    - - - - 4444

ثانيه عرض شمالي قرار  15دقيقه و  28درجه و  36دقيقه طول شرقي و  21و  درجه 52شهر آمل در موقعيت جغرافيايي 

باشد كه در قسمت شمالي شهرستان بر سر راه تجاري و دارد. اين شهر واقع در استان مازندران و مركز شهرستان آمل مي

دارد. فاصله اين شهر تا توريستي تهران به سواحل جنوبي درياي خزر و شهرهاي شمال كشور از طريق محور هراز قرار 

). مساحت محدوده 1392كيلومتر است (خادمي و جوكار سرهنگي،  69كيلومتر و تا مركز استان  181مركز كشور برابر 

باشد را بافت هكتار مي 401,5درصد از مساحت اين شهر كه برابر با  14,2باشد كه حدود هكتار مي 2823,3قانوني شهر 

  دهد.فرسوده تشكيل مي



                             
 
 

   

 
 

شهر آمل محدوده بافت فرسوده كه منطبق بر محدوده بافت قديم اين شهر است در مركزيت شهر واقع شده است و  در

باشد. تعداد درصد مي 7,4باشد كه نسبت به كل جمعيت شهر داراي نسبتي برابر نفري مي 11790داراي جمعتي ساكن 

باشد. تراكم خانوار در واحد در واحد مسكوني در بافت ر مينف 3,9واحد و بعد خانوار  3026خانوار ساكن در آن به ميزان 

) از ميزان تراكم باالتري برخوردار 1,05باشد كه در مقايسه با تراكم خانوار در كل شهر (مي 1,3فرسوده شهر به ميزان 

نفر در  53ه ميزان نفر در هكتار بوده كه اين رقم براي كل شهر ب 78استو از سويي تراكم ناخالص جمعيت در اين محدوده 

  ).43:1392باشد (خادمي، تر براي اين بخش از شهر ميباشد كه نشان دهنده بافتي متراكمهكتار مي

هاي دوره پهلوي اول و دوم كامال احاطه گرديده (مهندسين ساله بوده و توسط نوسازي 300اين بافت كه داراي قدمتي 

هاي باريك، مشكالت در انيك با شبكه ارتباطي پيچيده و درهم و كوچه) داراي ساختار ارگ1383مشاور پژوهش و عمران، 

بر اساس  باشد. سازمان فضايي در اين محدودهعبور و مرور، فرسودگي و نارسايي تأسيسات و تسهيالت شهري و ... مي

ها توسط حصار يا موانع ها استوار بوده، بدين صورت كه اين محدودهپيوند ميان مراكز محالت و مركز شهر بر گذرگاه

دهند. در واقع آگاهي هاي معيني محدوده محله را تشكيل ميها يا خانهشوند، بلكه گذرها و كويكالبدي مشخص نمي

رغم رود. معماري اين بخش شهر عليترين عامل در تعيين محدوده بشمار ميدهشان به محله عمها از تعلقساكنان خانه

وهوايي و گرا و فضاي واحدهاي مسكوني بصورت سيستم باز بوده كه متأثر از موقعيت آبهاي مذهبي، بصورت برونگرايش

باشد. در اين محدوده بي ميها عمدتا چودار و سفالي و در و پنجرهباشد. سقف منازل شيبهاي فرهنگي شهر ميويژگي

متر مربع مساحت دارند. اين محدوده دربرگيرنده بزرگترين و  300تا  200درصد) بين  35بيشتر قطعات مسكوني (حدود 

هاي مسجد جامع، چهار باشد و مجموعهمهمترين عناصر شهري شامل بازار، مراكز مهم سياسي، اداري و عناصر تاريخي مي

دهند، بندي منطقه را تشكيل ميتيمچه، راسته نمدماالن، تكيه، پل دوازده چشمه و ... كه استخوانسوق، مسجد آقا عباس، 

هاي بيانگر اهميت و نقش اين منطقه در انعكاس هويت و تاريخ شهر به شمار آمده و در شرايط فعلي هسته اصلي فعاليت

  باشد.اقتصادي شهر آمل نيز مي

        

        هاي تحقيقهاي تحقيقهاي تحقيقهاي تحقيقيافتهيافتهيافتهيافته    - - - - 5555

ها و تهديدهاي و براي شناسايي و تعيين نقاط قوت و ضعف، فرصت SWOTش براي انجام تجزيه و تحليل در اين پژوه

آوري محدوده مطالعاتي، ابتدا به كمك پرسشنامه از افراد آگاه و ساكنان بافت فرسوده شهر آمل، اطالعات مورد نياز جمع

ها از محل به عمل آمد و كنترل صحت و دقت پاسخهاي داده شده و بازديد براي شد. سپس با در نظر گرفتن پاسخ

اطالعات تكميلي از طريق مصاحبه با ساكنان بدست آمد. در نهايت به تعيين مهمترين عوامل تأثيرگذار دروني و بيروني بر 

  كاركردها، بافت و ساخت محدوده فرسوده شهر آمل اقدام شد.

  

  

  

  

  

        هاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي بافت فرسوده شهر آملهاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي بافت فرسوده شهر آملهاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي بافت فرسوده شهر آملهاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي بافت فرسوده شهر آملينهينهينهينهدر زمدر زمدر زمدر زم    SWOTعوامل مؤثر داخلي و خارجي عوامل مؤثر داخلي و خارجي عوامل مؤثر داخلي و خارجي عوامل مؤثر داخلي و خارجي     ))))3333((((جدولجدولجدولجدول
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راتبي روشي است م) تلفيق نمود. فرآيند تحليل سلسلهAHPمراتبي (را با فرآيند تحليل سلسله SWOTحال بايد روش 

ها را با مشكل گيري متضاد، انتخاب بين گزينهگيري در شرايطي كه معيارهاي تصميممنعطف، قوي و ساده كه براي تصميم

هاي طراحي شده براي ترين سيستم). اين روش يكي از جامع1:1380گيرد (زبردست، كند، مورد استفاده قرار ميرو ميبهرو

كند مراتبي فراهم ميچندگانه است؛ زيرا اين مدل امكان فرموله كردن مسأله را به صورت سلسله گيري با معيارهايتصميم

هاي و همچنين امكان در نظر گرفتن معيارهاي مختلف كمي و كيفي را در مسأله دارد. در عين حال اين فرآيند گزينه

ها و زيرمعيارها را دارد، همچنين بر مبناي گيري دخالت داده و امكان تحليل حساسيت روي معيارمختلف را در تصميم

كند و ميزان سازگاري و ناسازگاري تصميم را نشان ها را تسهيل ميگذاري شده كه قضاوت و محاسبهمقايسه زوجي پايه

) اين روش شامل سه گام اصلي زير است: الف) توليد ماتريس مقايسه دوتايي؛ ب) محاسبه 5:1384پور، دهد (قدسيمي

در بافت فرسوده شهر آمل  AHPدر قالب  SWOTبر اين مبنا مقايسه زوجي عوامل  معيار و ج) برآورد نسبت توافق.وزن 

  انجام گرفت كه نتايج آن در جدول زير آمده است:

        AHPدر قالب روش در قالب روش در قالب روش در قالب روش     SWOT: وزن دهي عوامل دروني و بيروني : وزن دهي عوامل دروني و بيروني : وزن دهي عوامل دروني و بيروني : وزن دهي عوامل دروني و بيروني 4444جدولجدولجدولجدول
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 ١ (b7 ا���ز ١ (b7 ا���ز
 AHP-SWOTگيري از مدل تلفيقي گيري از مدل تلفيقي گيري از مدل تلفيقي گيري از مدل تلفيقي منبع محاسبات: نگارنده با بهرهمنبع محاسبات: نگارنده با بهرهمنبع محاسبات: نگارنده با بهرهمنبع محاسبات: نگارنده با بهره

خدماتي شهر در محدوده و وجود عناصر تاريخي  - شود قرارگيري هسته فعال تجاريهمانطور كه در جدول باال مشاهده مي

اند. همچنين بيشترين نقاط ضعف بافت هاي محدوده به خود اختصاص دادهباارزش بيشترين امتياز را در بخش ساير قوت

باشد كه ابنيه و فرسودگي اغلب مساكن و وجود معابر تنگ و نفوذناپذير مي فرسوده شهر آمل مربوط به پايين بودن كيفيت

روند. با توجه به اينكه بافت فرسوده شهر آمل در هاي فرسوده در كشور ما بشمار ميها و نقاط ضعف بيشتر بافتاز مشخصه

هاي اصلي شهر از جمله ه خيابانباشد، نزديكي به بازار و مراكز خريد و دسترسي آسان بواقع همان بافت كهن شهر مي

رود. از جمله عوامل اصلي تهديد كننده براي آينده اين بافت نيز هاي اصلي نوسازي و بهسازي بافت بشمار ميفرصت

  توجهي به تغيير محله براي انطباق با نيازهاي روز و ناامني و نفوذناپذيري معابر اشاره كرد.توان به بي مي

اولويت برتر كه نقاط  10هايي كه بيشترين تأثيرگذاري را دارند، شامل ، اولويتSWOTاولويت  32به طور كلي در بين 

عامل براي مداخله پايدار در بافت فرسوده شهر آمل به  2عامل و نقاط ضعف و فرصت هر كدام  3قوت و تهديد هر كدام 

  روند كه عبارتند از:شمار مي

  )S1) قوت (0,214ر در محدوده؛ (وزن نهايي: خدماتي شه - . قرارگيري هسته فعال تجاري1

  )S2) قوت (0,190. وجود عناصر تاريخي باارزش؛ (وزن نهايي: 2

  )T1) تهديد (0,189توجهي به تغيير محله براي انطباق با نيازهاي روز؛ (وزن نهايي: . بي3

  )O7) فرصت (0,179. نزديكي به بازار و مراكز خريد؛ (وزن نهايي: 4

  )O8) فرصت (0,167هاي اصلي شهر؛ (وزن نهايي: ان به خيابان. دسترسي آس5

 )W1) ضعف (0,161. پايين بودن كيفيت ابنيه و فرسودگي اغلب مساكن بافت؛ (وزن نهايي: 6

  )T5) تهديد (0,159. عدم رسيدگي به محدوده مورد مطالعه و تشديد فرسودگي؛ (وزن نهايي: 7

  )W5) ضعف (0,152نهايي:  . وجود معابر تنگ و نفوذناپذير؛ (وزن8

  )T2) تهديد (0,147ها؛ (وزن نهايي: . تعريف نشدن فضاي باز عمومي در محله9

  )S7) قوت (0,143. تمايل باالي ساكنان به نوسازي و بهسازي مسكن؛ (وزن نهايي: 10



                             
 
 

   

 
 

        

 SWOTارائه پيشنهادات در قالب راهبردهاي حاصل از مدل ارائه پيشنهادات در قالب راهبردهاي حاصل از مدل ارائه پيشنهادات در قالب راهبردهاي حاصل از مدل ارائه پيشنهادات در قالب راهبردهاي حاصل از مدل     - - - - 5555
هرها با رويكرد توسعه شهري پايدار ابعاد مختلفي دارد. نخستين گام در اقدام مورد هاي فرسوده مركزي شبهسازي بافت

باشد كه بر هاي مختلف توسعه پايدار ميهاي محدوده مورد مطالعه در حوزه شاخصها و پتانسيلنظر، شناخت محدوديت

توان به مورد شناسايي گشتند. حال ميترين عوامل تأثيرگذار بر بافت فرسوده مركز شهر آمل اساس مشاهدات ميداني عمده

 SWOTگيري از مدل تحليلي هاي اجرايي با بهرهمنظور رفع آنها بر پايه اهداف ياد شده و در قالب راهبردها و سياست

اقدام نمود كه بر اين اساس راهبردهاي تهاجمي، تنوع، بازنگري و تدافعي در زمينه بهسازي بافت فرسوده مركزي شهر آمل 

  شود.ميمطرح 

  

        ))))SOراهبردهاي تهاجمي/ رقابتي (راهبردهاي تهاجمي/ رقابتي (راهبردهاي تهاجمي/ رقابتي (راهبردهاي تهاجمي/ رقابتي (    ----1111- - - - 5555

باشد، موارد زير براي بهسازي و نوسازي هاي بيروني استوار ميدر اين راهبردها كه بر نقاط قوت دروني و فرصت

  شود:بافت فرسوده مركز شهر آمل پيشنهاد مي

  ه بهينه در بافت فرسودههاي شهري براي مداخل. به حداكثر رساندن استفاده استفاده متناسب از طرح1

  هاي مربوط به محله و اداره آنگيريهاي مشاركت مردم در تصميم. تقويت زمينه2

ها و ... در نقاط مختلف محله بخصوص . ارتقا و تقويت حس تعلق به مكان در بين ساكنان با ايجاد نمادها، نشانه3

  مراكز آنها

وص محله پايين بازار به منظور ارتقاي سطح كيفي و زنده خدماتي بخص - . ساماندهي عملكردي محدوده تجاري4

  نگه داشتن اين محور مهم در شهر آمل

  تاريخي در بافت قديم شهر آمل  - . تعريف يك مسير گردشگري5

  

        ))))STراهبردهاي تنوع (راهبردهاي تنوع (راهبردهاي تنوع (راهبردهاي تنوع (    ----2222- - - - 5555

راي بهسازي و باشند، بنابراين موارد زير را باين راهبردها بر نقاط قوت دروني و تهديدهاي بيروني متمركز مي

  توان پيشنهاد كرد:نوسازي بهتر اين بافت از شهر مي

  سازي و استانداردسازي كيفيت كالبدي ابينه در بناهاي فرسوده. مقاوم1

  . بهبود روابط اجتماعي با ايجاد فضاهاي جمعي و گذران اوقات فراغت در مركز محالت2

  عتبارات عمراني به اين مسأله. بهبود وضعيت معابر از طريق اختصاص دادن بخشي از ا3

  گذاري در اين محدودههاي قانوني و اعطاي تراكم تشويقي براي ترغيب سرمايه. فراهم كردن زمينه4

  هاي شهري در نحوه برخورد با بافت فرسوده شهري . ايجاد هماهنگي و يكپارچگي ميان سازمان5

  

        ))))WOراهبردهاي بازنگري (راهبردهاي بازنگري (راهبردهاي بازنگري (راهبردهاي بازنگري (    ----3333- - - - 5555

هاي بيروني گيري از فرصتشود، سعي در بهرهاينكه بر نقاط ضعف دروني تأكيد مي در راهبردهاي بازنگري ضمن

  توان موارد زير را پيشنهاد كرد:باشد؛ با توجه به اين مطالب ميبه منظور رفع نقاط ضعف مي

  ونقلي ساكنان در بافت فرسودههاي داخلي براي پاسخگويي به نيازهاي حمل. افزايش ظرفيت و توان شبكه1



                             
 
 

   

 
 

  گيري سرمايه اجتماعي در اين محالت. تقويت نهادهاي محلي به منظور انسجام اجتماعي و شكل2

  هاي رايج مداخله (بهسازي و نوسازي). بهبود وضعيت بناهاي فرسوده با استفاده از شيوه3

  در اين محدودههاي متروكه و مخروبه به عنوان ايجاد فضاهاي سبز و ورزشي . استفاده از اراضي باير و ساختمان4

هاي بهسازي به ساكنان براي بهسازي و نوسازي محل سكونتشان به منظور جلوگيري از فرسودگي . اعطاي وام5

  بيشتر بافت

  

        ))))WTراهبردهاي تدافعي (راهبردهاي تدافعي (راهبردهاي تدافعي (راهبردهاي تدافعي (    ----4444- - - - 5555

پذيري در برابر تهديدها گام اين راهبردها با تأكيد بر رسيدگي به نقاط ضعف دروني در راستاي كاهش آسيب

  :دارندبرمي

  . استفاده از اراضي باير به منظور تعريف فضاهاي عمومي1

  . باال بردن امنيت در بافت با استفاده از بهسازي و تعريض شبكه معابر درون محلي2

  ها و مراكز تفريحي و ورزشي به بافت. تزريق فعاليت3

تاي انطباق دادن محالت هاي متروكه و مخروبه در راسگيري حداكثري از استفاده مجدد از ساختمان. بهره4

  موجود در بافت قديم شهر آمل يا نيازهاي روز و هچنين ارتقاي امنيت اجتماعي در اين محدوده

خدماتي موجود در  - . جلوگيري از مهاجرت جمعيت فعال با تعريف شغل براي آنها بخصوص در محدوده تجاري5

  همين بافت
        

        گيريگيريگيريگيريبندي و نتيجهبندي و نتيجهبندي و نتيجهبندي و نتيجهجمعجمعجمعجمع    ----6666

گذارد و با سرعتي شتابان در زمان و مكان در حركت است و آنچه بعد از عبور را بر حيات شهري ميگذر زمان ردپاي خود 

شك يكي از نتايج آن فرسايش و فرسودگي شود، تغيير و القاي متفاوت آن با گذشته است. بيسريع آن در شهر حاصل مي

  طلبد.ا در تعديل اين شرايط ميهاي بسياري رانديشيهاي شهري است و اين مهم چارهفضاها و فعاليت

بافت مركزي به عنوان بخشي از بافت قديم شهرهاي كشور در پي تحوالت رشد و گسترش شهري بويژه در طي سده اخير 

هاي فرسوده محدوده مركزي شهرها كه زماني بر اساس وضعيت اند. بافتدچار دگرگوني و تغييرات عميق گرديده

اند، اكنون با توجه به كهنه و فرسوده شدن و نامطلوب الگوهاي توسعه شهري شكل گرفتهاجتماعي و بر پايه  - اقتصادي

بودن وضعيت كالبدي، نياز شديد به تدوين راهبردهاي بهسازي و نوسازي با تأكيد بر مشاركت مردم و كمك دولت دارند. 

محيطي، جتماعي، فرهنگي، زيستهايي مسائل اقتصادي، اضروري است كه براي بهبود وضعيت كالبدي در چنين بافت

  كالبدي مورد بررسي و تحليل قرار گيرند. 

دوام و عدم دوام و كمبناهاي موجود در بافت فرسوده شهر آمل، به علل گوناگون از جمله: قدمت، استفاده از مصالح بي

يگر عدم كارايي و ناتواني اين وساز، از استحكام و پايداري الزم برخوردار نيستند. مسأله دهاي صحيح ساخترعايت شيوه

ها، افزون بر اينكه هاي نامناسب و نفوذناپذيري اين بافتها در پاسخگويي به نيازهاي شهروندان است. دسترسيبافت

سازد؛ سبب ايجاد ترافيك سواره و گاه عدم امكان دسترسي سواره رو ميعمليات امدادرساني در مواقع خطر را با مشكل روبه

وخك زياد و عدم امكان نظارت مردم و مسئوالن، شود. همچنين اين معابر به علت دارا بودن پيچاين بافت ميساكنان به 

زمينه بروز مشكالت اجتماعي از جمله ناامني اجتماعي و بزهكاري شده است. آنچه كه در مورد بافت فرسوده مركز شهر 

رغم فرسودگي، با توجه به وجود محورهاي اصلي فت عليرسد آن است كه اين باآمل قابل توجه و متفاوت به نظر مي



                             
 
 

   

 
 

اي براي بهسازي در ابعاد هاي بالقوهاقتصادي شهر پيرامون اين بافت و همچنين اماكن باارزش تاريخي، داراي پتانسيل

برخورد گردد.  باشد تا به تمامي ابعاد بافت قديم با نگاهي يكپارچهها ميمختلف اجتماعي، اقتصادي، كالبدي و ساير زمينه

هاي مناسب براي بهسازي بافت را همراه توجه به نقاط با توجه به مطالعات صورت گرفته، براي حفظ و نگهداري بايد زمينه

هاي موجود و همچنين نقاط ضعف و تهديد را شناسايي نموده و سپس با ارائه اهداف و راهكارهاي مناسب با قوت و فرصت

  ر بر طرف كردن اين مشكالت تالش نمود.رويكرد توسعه شهري پايدار د

) و به دست آمدن AHPگيري از فرايند تحليل سلسله مراتبي (با بهره SWOTدهي عوامل در اين پژوهش پس از وزن

اولويت  10اند تعيين شده و در ادامه هم بيشتري را به خود اختصاص داده تر بوده و وزنهاي نهايي، عواملي كه ارحجوزن

دهد كه به طور نشان مي AHPو مدل  SWOTگروهي مشخص شدند. بر اين اساس نتايج حاصل از تلفيق عوامل  برتر بين

عامل و نقاط ضعف  3ها هر كدام اولويت برتر شامل نقاط قوت و تهديد 10عامل تأثيرگذار بر بافت فرسوده،  32كلي از بين 

داخله در بافت فرسوده شهر آمل را دارند و در ادامه بر اساس عامل، بيشترين اولويت اجرايي م 2ها هر كدام با و فرصت

تحت عناوين راهبردهاي هجومي، بازنگري، تدافعي و تنوع پيشنهاد  SWOTراهبرد استراتژيك از جدول  20نتايج حاصل 

ي پيشنهادي توان بر اساس مطالعات انجام شده و پيشنهادات ارائه گشته نوع، روش و اصول كاربرگرديد. به طور كلي مي

  در بافت فرسوده شهر آمل را در جدول زير مشخص كرد:

        راهبرد نهايي نوع، روش و اصول كاربري پيشنهادي در بافت فرسوده شهر آملراهبرد نهايي نوع، روش و اصول كاربري پيشنهادي در بافت فرسوده شهر آملراهبرد نهايي نوع، روش و اصول كاربري پيشنهادي در بافت فرسوده شهر آملراهبرد نهايي نوع، روش و اصول كاربري پيشنهادي در بافت فرسوده شهر آمل    ))))5555((((جدولجدولجدولجدول

ت
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ت
ادا
نه
ش
پي

ت
ادا
نه
ش
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    نوع و روش مداخلهنوع و روش مداخلهنوع و روش مداخلهنوع و روش مداخله
بهسازي و احياي بافت (با توجه به شناخت نوع بافت مورد مطالعه و پرسشگري انجام 

  شده)

ادياديادياديكاربري پيشنهكاربري پيشنهكاربري پيشنهكاربري پيشنه     

كاربري پيشنهادي در جهت حفظ و ارتقاي ساختار بافت قديم شهر كه اغلب از نوع 

باشد. در عين حال تالش براي فرهنگي و گردشگري و در سطح آسايش محله مي

  سازگاري بافت قديم و جديد بطوريكه بافت فوق پاسخگوي نياز ساكنين باشد.

    اصول پيشنهادياصول پيشنهادياصول پيشنهادياصول پيشنهادي

  ر بهسازي ناحيهتوجه به اصول توسعه پايدار د -

  پررنگ كردن سايه تاريخ از منظر فضايي در محدوده -

  حضور ساكنين محلي به منظور حفاظت از بافت به صورت زنده و پرشور -

  هاي دروني بافتها و پتانسيلحداكثر استفاده از ظرفيت -

    منبع: نگارندهمنبع: نگارندهمنبع: نگارندهمنبع: نگارنده

ريزي آنچنان داراي اهميت است كه رحله اجرا در برنامهبا همه پيشنهادات ارائه شده، توجه به اجرا و دقت در قرار دادن م

ريزي راهبردي را موجب شده است. با توان آن را بنيان برنامه دانست. اجرا يكي از عواملي بوده كه گرايش به برنامهگاه مي

يا برنامه نياز  باشد؛ يك طرحپذيري فرايند اجراي يك طرح بخصوص در بافت فرسوده به سادگي ميسر نمياين وجود تحقق

هاي تفصيلي و اجرايي، كنترل به ابزار و ادوات، امكانات، اعتبارات، نيروي انساني، سازماندهي، نظارت و كنترل، تهيه طرح

هاي اجرايي، تقسيم وظايف، قوانين و مقررات و ضوابط اجرايي، هاي تفصيلي، هماهنگي بين سازمانمدارك فني طرح

هاي تفصيلي، اجرايي و ... دارد. در نتيجه تمامي پيشنهادات مطروحه زماني به منصه طرح هاي الزم براي اجرايضمانت

ها به صورت يك مجموعه منظم و منسجم در ارتباط با يكديگر به پيش روند تا از ظهور خواهند رسيد كه تمامي بخش

يگر جلوگيري گردد. بايد تالش گردد هاي اجرايي از سوي دتداخل وظايف از يك سو و فقدان ارتباط منطقي بين دستگاه

هاي مرتبط با مقوله بهسازي و نوسازي شهري به جاي اينكه در عرض يكديگر در اجرا قرار كيرند، در هاي سازمانتا برنامه



                             
 
 

   

 
 

هاي ها كه البته در رأس آنها عموم مردم قرار دارند بتوان به اهداف بلندمدت در زمانطول هم باشند تا با ياري تمامي ارگان

  تري دست يافت.كوتاه

  

        مراجعمراجعمراجعمراجع    ----7777
تحليلي بر ساماندهي و مداخله در بافت فرسوده شهري؛ مطالعه موردي: بافت «)، 1390آفرين (زاده، عيسي و ملكي، گلابراهيم -

  81.هاي جغرافياي انساني، شماره ، فصلنامه پژوهش»آبادفرسوده شهر خرم

، فصلنامه عمران و بهسازي »مرمت شهري در ايران با تأكيد بر تحوالت دو دهه اخيربررسي تجارب «)، 1380ايزدي، محمد سعيد ( -

  .3شهري، سال دوم، شماره 

  .)؛ مرمت شهري، چاپ سوم، تهران، دانشگاه تهران1384حبيبي، سيد محسن، و مقصودي، مليحه ( -

هاي كهن، چاپ اول، انتشارات دانشگاه بافت )، بهسازي و نوسازي1386حبيبي، كيومرث؛ پوراحمد، احمد و ابوالفضل مشكيني ( -

  .كردستان

هاي فرسوده، اولين همايش بهسازي و هاي مؤثر در بازسازي و نوسازي بافت)، شيوه1387حسيني، سيد جواد؛ حيدري، محمدرضا ( -

  .نوسازي بافت فرسوده شهري، مشهد

، »زندگي شهري؛ مطالعه موردي: بافت فرسوده شهر آملارزيابي كيفيت «)، 1391خادمي، اميرحسين؛ جوكار سرهنگي، عيسي ( -

  .4نشريه جغرافيا و مطالعات محيطي، شماره 

  )، بهسازي و نوسازي شهري از ديدگاه علم جغرافيا، انتشارات دانشگاه تهران.1385شماعي، علي، پوراحمد، احمد ( -

  وسازي شهر تهران، تهران.هاي فرسوده، سازمان ن)؛ فرايند نوسازي بافت1386عندليب، عليرضا ( -

محيطي بافت مركزي شهر با رويكرد توسعه  -بهسازي كالبدي«)، 1393محمدصالحي، زينب؛ شيخي، حجت و علي اصغر رحيميون ( -

  .7، فصلنامه مطالعات شهري، شماره »آبادشهري پايدار؛ مطالعه موردي: بافت مركزي شهر خرم

ريزي شهري در ايران، تهران، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه علم و هاي برنامهل از ويژگي)، تحلي1385زاده دهاقاني، ناصر (مشهدي -

  صنعت ايران.

، »ريزي استراتژيك جهت ساماندهي بافت فرسوده شهر ورزنهبرنامه«)، 1391مؤمني، مهدي؛ بيك محمدي، حسن و مهرآرا تكبيري ( -

  .2فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي، دوره اول، شماره 

  .)، طرح تفصيلي شهر آمل، وزارت مسكن و شهرسازي1383مهندسين مشاور پژوهش و عمران ( -
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