
   

)علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه(جغرافيا   

  1390 پاييز، 30شماره ، سال نهمدوره جديد، 

  

    SSWWOOTTبررسي رويكرد بازآفريني شهري با استفاده از مدل بررسي رويكرد بازآفريني شهري با استفاده از مدل 

  مونه موردي؛ بافت مركزي شهر مشهدمونه موردي؛ بافت مركزي شهر مشهدنن

  
  3سيدعلي موسوي، 2، يونس غالمي1آبادي دكتر علي زنگي

  

  چكيده 

هاي بهسازي و نوسازي شهري باعث توجه به پديدة جديدي به نام پايداري در  اجراي ناموفق طرح

ي شهري و ها ترين رويكردها در زمينه پايداري، احياي بافت ي شهري شده است كه از عمدهها پروژه

. نمايد ميري اين روش احياء، به بحث مشاركت ساكنين توجه بيشت .استتأكيد بر رويكرد بازآفريني 

ي اصلي مؤثر در ها با توجه به اهميت بازآفريني شهري هدف از اين پژوهش كشف متغيرها و عامل

در اين مقاله مفهوم بازآفريني پايدار شهري و عوامل اساسي . ي شهري استها بازآفريني پايدار بافت

 379نماييم، بدين منظور  ميي شهري را بررسي و تحليل ها براي افزايش اين پايداري در بافت

روش تحقيق در پژوهش حاضر تركيبي . اند پرسشنامه بين شهروندان محلي تكميل و ارزشيابي شده

كه با استفاده  استبرداري، روش تصادفي  ي اسنادي، ميداني و تحليلي و روش نمونهها است از روش

همچنين با استفاده از  .است  SPSSافزار گيرد، ابزار تجزيه و تحليل آماري، نرم ميپرسشنامه صورت 

دست آمده از اين ه نتايج ب. ايم به تحليل راهبردهاي مهم در بازآفريني شهري پرداخته SWOTمدل

ي احياي شهري بازنگري و مشاركت به عنوان ها دهد كه بايد در نحوه اجراي طرح ميتحقيق نشان 

  .در نظر گرفته شود ها عاملي مهم در پايداري طرح

  

  .، بافت مركزي شهر مشهد، راهبردSWOTبازآفريني شهري، مدل : گانكليدواژ

                                                
 
  .عضو هيأت علمي گروه جغرافيا، دانشگاه اصفهان.  1

 .ي جغرافيا، دانشگاه اصفهاندانشجوي دكتر.  2

 .دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا.  3
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  مقدمه

ي نوسازي و بهسازي عموماً به معني تغيير محيط شهري به منظور ساماندهي مشكالت ها واژه
ي ها از جملة اين مشكالت، فرسودگي بافت .)Adams and Hastings,2001( استشهري 

هر چند در واقع هدف اصلي از اين  .استاقتصادي  -شهري و مقابله با عوامل اجتماعي
انسجام (ي اجتماعي موجودها فعاليت اغلب رفع مشكالت اجتماعي شهري مانند تخريب شبكه

 Chan)(باشد ميي موجود ها پذير و اثرات منفي محيط ي آسيبها ، اخراج گروه)محلي ساكنين

and Yung,2004 . ريزان را وادار به اجراي شيوه مؤثر نوسازي  و مشكالت برنامه ها پديدهاين
ريزان براي مقابله با  اي كه بيشتر مورد توجه برنامه در سالهاي اخير پديده. شهري كرده است

است ي بهسازي و نوسازي شهري ها در پروژه 1ريزي پايدار شهري مشكالت قرار گرفته برنامه
)(DETR,2000 . ين شيوه و مفهوم زماني قابل اجرا است كه شهروندان را در مراحل در واقع ا

  .ي شهري مشاركت دهيمها مختلف پروژه
مقولـه جديـد و تأثيرگـذاري بـه عرصـه      . آغاز گرديده بود 1960در ادامه تحوالتي كه از دهه 

ها را  اقدامات شهري وارد گرديد كه تحت عنوان نظريه بازآفريني شهري طيف وسيعي از طرح
هـاي قـديمي بـا     در واقع تغييرات در مديريت و مرمـت بافـت  . در مناطق مختلف دربر گرفت

رويكـرد   هـاي محلـي،   تغيير در ساختار اقتصادي و واگذاري قدرت از دولت مركزي به دولت
). 22: 1384كالنتـري و پوراحمـد،  (جديدي با عنوان بازآفريني در مرمت شهري شكل گرفت 

مفـاهيم ديگـري نظيـر     به عنوان يك واژه عام كـه » بازآفريني شهري«ه در ادبيات اخير دنيا، واژ
گيـرد، بـه كـار     را دربـر مـي   بهسازي، نوسازي، بازسازي، توانمندسازي و روان بخشي شـهري 

حيات و نوزايي شـهري و بـه عبـارتي دوبـاره      بازآفريني شهري به مفهوم احيا، تجديد. رود مي
، توسعه شهري به مفهوم رشد كمي عناصر كالبـدي  شهري در بازآفريني. زنده شدن شهر است

هـاي توسـعه شـهري رخ     رتقاي كيفيت زنـدگي، در قالـب طـرح   ا شهر براي اسكان جمعيت و
هـاي   توان گفت كه، طـرح  با توجه به تعريف بازآفريني شهري مي). 7:1388،نيييآ( خواهد داد

ق فرسـوده دارنـد و بنـابراين    هاي موجود در مناط بازآفريني شهري سعي در استفاده از پتانسيل
حيات اجتماعي  گيري از مشاركت گسترده عمومي با صرف كمترين بودجه، سعي دارند با بهره

                                                
 

1 .Sustainable Urban Planning 
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در واقع ضعف مباني نظري در كشـور مـا و تقليـد از    . و رونق اقتصادي را به بافت بازگردانند
الع از مبـاني  ها ساماندهي شـهري بـدون اطـ    هاي شهرسازي و تهيه طرح الگوي بدلي از نظريه

    ).41: 1387ادب، (ها  مشكالت مختلفي ايجاد كرده است  نظري آن
هاي موجود در بافت مركزي  شهر مشهد نيز به عنوان دومين كالنشهر مذهبي جهان، بدليل نارسايي

آن، دستخوش تغييرات و تحوالت گوناگوني گرديده است و تاكنون براي حل معضل اين قسمت 
در واقع با روي كار آمدن . ها واقدامات چندي صورت گرفته است د آن طرحاز بافت شهر و كالب

رضاخان تغييرات كالبدي آغاز شد اما اولين پروژه نوسازي شهري تخريب ابنيه اطراف حرم مطهر 
اين مطالعات از سوي مهندسين مشاور . و ايجاد فضاي سبز در اين محدوده است1345در سال 

هاي مختلف كالبدي اجرا  بعد از آن طرح). 71:1383رهنما،(ده است و همكاران تهيه ش “بوربور”
اما طرحي كه بيش از همة  ،شدند اما در هيچ كدام توجهي به پايداري در ابعاد مختلف نشد

كند،  هاي اجرا شده در بافت اطراف حرم مطهر رضوي تغييرات كالبدي ايجاد كرده و مي طرح
هاي قبلي در اين است كه اين  تفاوت اين طرح با طرح. طرح بهسازي و نوسازي حرم مطهر است

بنابراين اين طرح تغييرات كالبدي، اقتصادي و . پردازد طرح به دخالت مستقيم در بافت مي
در اين ). 2: 1387، غالمي بيمرغ(تري داشته است اجتماعي و حتي زيست محيطي گسترده

اطراف حرم مطهر رضوي به بررسي و پژوهش تالش شده تا با بررسي نظرات ساكنين بافت 
  .هاي نوسازي شهري بپردازيم كشف عوامل اصلي در پروژه

 

  مباني نظري

 (Chiu,2003) گـردد  مـي ي آينده و كنوني بر ها پايداري اجتماعي به حفاظت و بهبود رفاه نسل
تواند گوياي پايداري شهري باشد كه يك توازن در محيط زنـدگي   مييك پروژه شهري زماني 

يجاد كند و عدم تعادل اجتماعي و شكاف اجتماعي كـاهش بيابـد و كيفيـت زنـدگي در كـل      ا
   (Enyedi,2002)بهبود بيابد

ي تـاريخي  هـا  اي كه با نگاه به گذشته و بـدون پاكسـازي هويـت    بازآفريني نوعي نگاه مداخله
ي مختلف به خلق هويتي جديـد متناسـب بـا شـرايط زنـدگي مردمـان عصـر حاضـر         ها دوره

به بعد چارچوبي جديد بـراي فرآينـد تجديـد حيـات شـهري       1990در واقع دهه . انديشد مي
فراهم كرد كه براساس آن و در تعريفي جديد، مرمت شهري مفهومي جامع است كه به معناي 
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 ي اقتصـادي،كالبدي، اجتمـاعي و فرهنگـي اسـت    هـا  بهبود وضعيت نواحي محـروم در جنبـه  
، نظريـه  اسـت از ابعاد بازآفريني شـهري بعـد پايـداري آن    ). 351: 1387پور و خليلي،  حاجي(

، بازآفريني پايدار شهري در تالش براي ايجاد فرآيندي پايـدار در توسـعه شـهري از يـك سـو     
سعي در استفاده بهينه از امكانات بالقوه درون شـهري بـراي تـأمين نيازهـاي جديـد دارد و از      

زگرداندن حيات اجتمـاعي و رونـق اقتصـادي    سوي ديگر اولويت را براي احيا بافت قديم و با
ي مردم و بهره گيري گسـترده  ها قائل است و به دليل ايفاي نقش انعطاف پذير و همسو با نياز

ايجـاد  .از مشاركت مردمي با صرف كمترين بودجه از بيشترين قابليـت اجـرا برخـوردار اسـت    
اي اگانيك و تمـاميتي و   ه گونهي يكپارچه احتياج به تفكر در مورد شهرها و محالت بها برنامه

بنـابراين موفقيـت تنهـا نبايـد بـه      . ي مختلـف دارد ها شناخت روابط ميان مشكالت و فرصت
ي ايجــاد شــده بــراي هــا صــورت بهبــود محيطــي ســنجيده شــود بلكــه موفقيــت در فرصــت

گذاري اجتماعي و اقتصـادي قـرار    توانمندسازي افراد، توسعه ديدگاه عمومي و تقويت سرمايه
گيرندگان مختلـف دارد در ايـن زمينـه     اين مهم احتياج به يك اتحاد وسيعتر ميان تصميم. اردد

دهندگان، طراحان، معماران و مهندسان خود را به عنوان  ريزان، توسعه بايد سياستگذاران، برنامه
ت و ي خالقانه و بازآفريني شـهرها و محـال  ها حل بايد به دنبال راه ها آن. تحول ببينند مسئوالن

اجتمـاع   اگر رويكرد به بازآفريني،. در عين حال حمايت از يك شكل پايدارتر از زندگي باشند
آنگاه به خودي خود رويكردي پايدار بـه بـازآفريني   ، جامع و استراتژيك باشد يكپارچه، مدار،

 ).665: 1387شاهوي و سلطاني،( خواهد بود
  

  روش تحقيق 

ابتدا عوامل محيط درونـي بـه    SWOTنوسازي در تكنيكبراي بررسي اثرات طرح بهسازي و 
طبقـه بنـدي    4هـا  و تهديـد  3ها و عوامل محيط بيروني را به فرصت 2و نقاط ضعف 1نقاط قوت

و  3، فرصـت 2، ضـعف 1حرف اول چهار كلمة انگليسي با معادل فارسي قـوت  SWOT.كنيم مي

                                                
 

1. Strengths 
2. Weaknesses 
3. Opportunities 
4.Threats  
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 ,Kittsاسـتفاده مـي شـد   اين مدل ابتدا در بخـش تجـاري   ).238: 1383زياري، ( است 4تهديد

Edvinsson, Beding,2006: 4) (  راهبـردي در شـهرها اسـتفاده     ريـزي   برنامهاما در ادامه براي
مند عواملي است كه راهبرد،  ، شناسايي نظامSWOTتجزيه و تحليل (Armstrong,2005,3)شد

راهبـرد اثـر   منطق رويكرد مـذكور ايـن اسـت كـه     . بايد بهترين سازگاري را با آنها داشته باشد
و تهديـدها را بـه    هـا  ي سيستم را به حـداكثر برسـاند، ضـعف   ها و فرصت ها بخش، بايد قوت

اين منطق اگر درست به كار رود، نتايج بسيار خوبي بـراي انتخـاب و طراحـي    . حداقل برساند
يكي از  SWOTمدل ).293: 1385حكمت نيا و موسوي، ( يك راهبرد اثر بخش خواهد داشت

و تهديدات بـرون   ها ابزارهاي استراتژيك تطابق نقاط قوت و ضعف درون سيستمي با فرصت
تحليل سيستماتيكي را براي شناسايي اين عوامل و انتخـاب يـك    SWOTمدل. سيستمي است

البتـه تحقيقـات   . دهـد  مـي نمايـد، ارايـه    مـي استراتژي كه بهتـرين تطـابق بـين آنهـا را ايجـاد      
بعضـي از مشـكالت ايـن روش را نشـان داد كـه منجـر بـه         2منون و 1ند هيلپژوهشگراني مان

  .تصحيح اين روش شد
  

 SWOTبررسي اثرات طرح بهسازي و نوسازي با استفاده از ماتريس

از حروف اول چهـار كلمـة انگليسـي بـا معـادل فارسـي        SWOTمدل  همانطور كه گفته شد 
بهترين » نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديدها«اين مدل . قوت، ضعف، فرصت و تهديد است

). 2: 1387آبادي،  محمدي ده چشمه و زنگي(ريزي استراتژيك است  راهبرد براي فرآيند برنامه
 يـك ابـزار اسـتراتژيك اسـت    ) و تهديدات ها نقاط قوت، ضعف، فرصت(  Swotاساساً روش

هر يك از اين چهار بخش براي ). Hor-Haacke.L.2001.PNبرگرفته از؛  171:1388موسوي،(
نقاط قوت نياز دارند به اين . شوند ميرويد، به كار برده  ميتحليل اين كه كجا هستيد و به كجا 

ـ  . كه مورد حمايت يا به كار گرفته شوند . ا متوقـف شـوند  نقاط ضعف نياز دارند كه اصـالح ي
تهديـدها نيـاز دارنـد    . سازي شـوند  نياز دارند به اين كه در اولويت قرار داده و بهينه ها فرصت

تهديـدها نيـز نقـاط    . هسـتند نقاط بالقوه در آينـده   ها فرصت. تالفي يا به حداقل رسانده شوند

                                                
 

1. Hill 
2. Menon 
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ي هـا  عفو ضـ  هـا  عمدتاً قـوت  SWOT).55: 1386الديني،  زين(ضعف بالقوه در آينده هستند 
دهد و چگونگي انجام كار درونـي مؤسسـه از قبيـل مـديريت،      ميدروني را مورد بررسي قرار 

تجزيه و تحليل ). 51: 1387پاليزبان، (كند  مياثربخشي كار، پژوهش، توسعه و غيره را ارزيابي 
SWOT  ترين كـاربرد  رايج. گيرد ميدر تقسيمات مربوط به انتخاب راهبردي مورد استفاده قرار 

ي سيسـتم، راهبردهـاي   هـا  مند بحـث  آن، فراهم كردن يك چارچوب منطقي براي هدايت نظام
بينـد،   مـي ريز به عنـوان فرصـت    آنچه كه يك برنامه. مختلف و در نهايت انتخاب راهبرد است

بدين ترتيـب نقطـة كليـدي در ايـن مـدل،      . ريز ديگر ممكن است آن را تهديد تلقي كند برنامه
كننـدة چـارچوب    ي موقعيتي سيستم و در نتيجه فـراهم ها اي از همة جنبه نهتجزيه و تحليل دام

  ).293: 1385، و موسوي نيا حكمت(مفيدي براي انتخاب راهبرد است 
و  هـا  را به حـداكثر و ضـعف   ها و فرصت ها از ديدگاه اين مدل يك استراتژي مناسب قوت    

اي از همة  اين مدل، تجزيه و تحليل دامنهدر واقع نقطة كليدي . رساند ميتهديدها را به حداقل 
 كنندة چارچوب مفيدي براي انتخاب راهبرد است ي موقعيتي سيستم و در نتيجه، فراهمها جنبه

  ).293: 1385حكمت نيا و موسوي، (
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  SWOTعوامل داخلي مؤثر بر ساكنين بافت اطراف حرم مطهر رضوي بر پايه مدل :  1جدول
  ها جنبه

  ابعاد
نقاط قوت
1

نقاط ضعف  
2 

ي
ي ـ  فرهنگ

جتماع
ا

  
  وضعيت مناسب سواد -

 باال بودن درصد جمعيت فعال -

 انسجام و همبستگي اجتماعي -

 تمايل ساكنين براي سكونت در محل -

 درصد باالي ساكنين اولية بافت -

  باال بودن مدت اقامت ساكنين -

  نبود امنيت اجتماعي در منطقه -

 كاري گسترش بزهورود افراد ناآشنا به بافت و  -

 تر جذب مهاجرين جديد از طبقات پايين -

 تعارض فرهنگي بين گردشگران و مردم ساكن -

  عدم تمايل افراد جوان براي سكونت در بافت -

ي
صاد

اقت
  

  ارزش اقتصادي باالي بافت -

هـاي   گـذاري در بخـش   تمايل ساكنين براي سرمايه -

 مختلف

در ايـام   اجاره دادن واحدهاي مسكوني بـه زائـران   -

 تعطيل

 نزديكي به محل كار و شغل -

  نزديكي به مركز شهر -

  باال بودن ضريب تكفل در بافت -

 افزايش مواد غذايي در منطقه بر اثر هجوم زائران -

 باال رفتن قيمت اجاره خصوصاً در ايام تعطيل -

  جذب گردشگران با درآمد پايين -

ي
كالبد

  

  اقامتيهاي تجاري و  امكان افزايش كاربري -

  ظرفيت باالي بافت براي افزايش تراكم -

  )ع(نزديكي به حرم مطهر امام رضا  -

  هاي فرهنگي و مذهبي باال بودن درصدكاربري -

وجود منظر مناسب از حرم مطهر به دليـل نزديكـي    -

  به حرم مطهر

  

  افزايش تراكم كالبدي بدون توجه به ابعاد خيابان  -

  كمبود خدمات شهري - 

  كمبود امكانات زيربنايي  -

  درصد كم مساكن بادوام  -

  درصد كم كاربري فضاي سبز  - 

 وضعيت نامطلوب معابر -

  فرسودگي بافت -

ي
ك
اكولوژي

  

دسترسي مناسب به خـدمات مختلـف و كـاهش     -

  نياز به وسايط نقليه

افـزايش كــاربري مخـتلط و دسترســي پيـاده بــه     -

 خدمات

  بافتضريب باالي ماندگاري ساكنين در  -

  گسترش ترافيك در منطقه -

افزايش آلودگي محيط بر اثر تخريب و ساخت و ساز  -

 در منطقه

 هاي محيطي مثل فاضالب نامناسب بودن زيرساخت -

  نامناسب بودن مصالح مساكن و فرسوده بودن آنها -

ت
ي و مالكي

قانون
  

  ملكي بودن اكثر واحدهاي مسكوني -

 ها عالقة مالكين براي مشاركت در طرح -

  

  

  مجوز ساخت و ساز ندادن -

 عدم امكان تغيير در مالكيت -

 مشكل وراثت در مالكيت -

 ها وقفي بودن بعضي از زمين -

  تصرف اجباري زمين بر اساس قانون -

 

                                                
 

1. Strengths  
2. Weaknesses 
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  SWOTعوامل داخلي مؤثر بر ساكنين بافت اطراف حرم مطهر رضوي بر پاية مدل: 2جدول
             

  ها جنبه

  ابعاد

  2ها تهديد  1ها فرصت

ي ـ  
جتماع

ا
ي

گ
فرهن

  )ع(وجود مرقد مطهر امام رضا -  

  مركز شهر مشهد به عنوان قطب بزرگ جمعيتي منطقه -

ظرفيت مناسب براي افزايش تراكم جمعيت و جلـوگيري   -

  از توسعة افقي شهر

  مركز شهر بزرگ ترين شهر زيارتي كشور -

  جذب مهاجرين از شهرها و روستاهاي اطراف -

  خروج ساكنين اصلي از بافت -

تراكم باالي جمعيت در بافت با توجـه بـه تـراكم كالبـدي      -

  پايين

 

ي
صاد

اقت
  

  هاي سرمايه گذاران خارج از كشور جذب سرمايه -

 توجة دولت به بافت مركزي شهر مشهد -

افزايش تمايل بخش خصوصي براي سرمايه گـذاري در   -

 اين بخش

 ميليون زائر در طول سال 20پذيرش حدود  -

  نزديكي به مراكز  تجاري شهر -

  عدم توجه به مشاركت مردم در طرح -

 افزايش قيمت زمين و اجاره -

 هزينة باالي بازسازي و نوسازي -

 تمركز خدمات فرهنگي و اقتصادي شهر در اين منطقه -

هـاي   تغيير اهداف نوسازي از رفاهي به اقتصادي در طرح  -

  اجرا شده

ي
د
كالب

  

  هاي درون و بين شهري دسترسي مناسب به پايانه -

 هاي اصلي شهر راهدسترسي به  -

 نزديكي به راه آهن و فرودگاه -

 هاي بزرگ تجاري و رفاهي ايجاد مجتمع -

ــوگيري از    - ــز شــهر و جل ــدي مرك ــود وضــعيت كالب بهب

  فرسودگي آن

كاهش ضريب ماندگاري زائرين در ايـن منطقـه بـه علـت      -

  وضعيت نامناسب بافت

 كمبود پاركينگ براي زائران و مجاوران -

هاي پيش  توجه به قوانين طرحساخت و ساز جديد بدون  -

 بيني شده

عـدم توجـه بـه معمـاري سـنتي و اسـالمي در سـاخت و         -

  سازهاي جديد

ي
ك
اكولوژي

  

  

  آلودگي آب، محيط و هوا -

هاي مسكوني و افزايش مواد زائـد ناشـي از    تخريب واحد -

 آن

 تخريب فضاي سبز اطراف بر اثر تراكم باالي جمعيت -

  گسترش حاشيه نشيني -

ي و 
قانون

ت
كي

مال
  

  تغيير مالكيت از مالكين خرد به مالكين كل -

 
  

تصرف اجباري امالك و تغيير مالكين از ساكنين به سرمايه  -

 گذاران خارج از بافت

خريد و فروش امالك توسط يك خريدار و تعيين قيمـت   -

 دور از واقعيت

  

  .هاي آماري نگارندگان پرسشنامه: مأخذ       

             

   

                                                
 

1. Opportunities  
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  بندي آنها بندي نقاط قوت و نقاط ضعف از ديد ساكنين و رتبه اولويت:  3جدول

  ها وزن گويه                                                              

  ها گويه

  ديدگاه ساكنين                     

  وزن نسبي  رتبه  وزن

  ها قوت

1 S =ع(نزديكي به حرم مطهر امام رضا(  

2 S  =تمايل مالكين براي ادامة زندگي در محل  

3 S  =اجارة واحدهاي مسكوني به زائران در ايام تعطيل  

4 S =عالقة ساكنين براي نوسازي و احياي واحدهاي مسكوني  

5 S =عالقمند بودن براي مشاركت در طرح  

6 S =درصد باالي افراد باسواد  

7 S =انسجام و همبستگي اجتماعي ساكنين  

  

321  

310  

305  

303  

289  

278  

275  

  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

  

154/0  

148/0  

146/0  

145/0  

139/0  

133/0  

132/0  

  ها ضعف

1W  =درصد كم كاربري فضاي سبز  

2W  =هاي محيطي مثل فاضالب نامناسب بودن زيرساخت  

6W  =ندادن مجوز ساخت و ساز  

3W  =كمبود خدمات و تأسيسات شهري  

4W  =ورود افراد ناآشنا به بافت و گسترش بزه كاري 

5W  =تر جذب مهاجرين جديد از طبقات پايين  

7W  =نامناسب بودن مصالح مساكن و فرسوده بودن آنها 

8W  =افزايش مواد غذايي در منطقه بر اثر هجوم زائران  

9W  =مشكل وراثت در مالكيت  

  

320  

319  

312  

308  

302  

301  

297  

278  

273  

  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

  

118/0  

117/0  

115/0  

113/0  

1114/0  

111/0  

109/0  

102/0  

1/0  

             .هاي ميداني از پرسشنامه برداشت: مأخذ       

  بندي آنها ها از ديد ساكنين و رتبه ها و تهديد بندي فرصت اولويت: 4جدول 

  ها وزن گويه

  ها گويه

  ديدگاه ساكنين

  وزن نسبي  رتبه  وزن

  ها فرصت

1 O  =ع(انگيزة باال براي سكونت در بافت به علت وجود مرقد مطهر امام رضا(  

2O  =دسترسي مناسب به راه آهن، فرودگاه و پايانة مسافربري  

3O  =هاي تجاري و رفاهي دسترسي به مجتمع  

4O  = دسترسي به حمل و نقل عمومي  

5O  =جذب تعداد باالي گردشگر در طول سال  

6O  = تمايل سرمايه گذاران خارجي و داخلي براي سرمايه گذاري در اين منطقه  

7O  =توان بالقوة باالي منطقه براي گسترش فضاهاي اقامتي و تجاري  

  

321  

304  

287  

281  

273  

265  

263  

  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

  

161/0  

152/0  

144/0  

141/0  

137/0  

133/0  

132/0  

  ها تهديد

1T  =عدم توجه به مشاركت مردم در طرح  

2T  =خروج ساكنين اصلي و اوليه از بافت  

3T  = هاي اجرا شده تغيير اهداف نوسازي از رفاهي به اقتصادي در طرح  

4T  =افزايش آلودگي محيط بر اثر تخريب و ساخت و ساز در منطقه 

5T  =هاي پيش بيني شده  ساخت و ساز جديد بدون توجه به قوانين طرح 

6T  =گسترش حاشيه نشيني  

  

313  

302  

293  

292  

273  

265  

  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

  

18/0  

174/0  

169/0  

168/0  

157/0  

152/0  

     .هاي ميداني از پرسشنامه برداشت: مأخذ       
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 ها ها و تهديد تحليل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت:  1شكل
  

با توجه به جدول و نمودار به تحليل نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهديدها از نظـر و ديـدگاه   
كه نزديكي به حرم  استنشان دهندة اين مطلب  SWOTتحليل حاصل از : پردازيم ميساكنين 

ي ساكنين مانند تمايل آنهـا در  ها ترين نقطة قوت داخلي و بعد از آن ويژگي مطهر رضوي مهم
هـم  . افت و مشاركت آنها در احياي آن از ديگر نقاط قوت مهم اين بافت استماندن در اين ب

نقاط ضعف در اين منطقه بوده  ترين مهمچنين از نظر ساكنين مؤلفة نبود فضاي سبز مناسب از 
و بعد از آن كمبود امكانات مثل فاضالب و در مرحلة بعدي نـدادن مجـوز سـاخت و سـاز و     

  .استبافت  نوسازي از ديگر نقاط ضعف اين
تـوان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه جـذب         مـي در مورد عوامل بيرونـي   SWOTدر تحليل روش

گردشگران و زائران از نقاط مختلف داخل و خارج از كشور به دليل واقـع شـدن حـرم مطهـر     
و بعد از آن دسترسي و موقعيت مناسب ايـن بافـت    استفرصت اين بافت  ترين مهمرضوي، 

  .استي مهم اين بافت نسبت به ديگر مناطق ها نسبت به خدمات و امكانات از ديگر فرصت
تهديـدها بـراي احيـاي ايـن بافـت را نحـوة        ترين مهماز طرف ديگر مردم ساكن در اين بافت 

ي ناشي از اجراي طرح ها دگينامناسب اجراي طرح مانند عدم توجه به مشاركت ساكنين و آلو
  .دانند مي
  

-0. 2

-0. 15

-0. 1

-0. 05

0

0. 05

0. 1

0. 15

0. 2

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

فرصـتها  قوتهــا

ــدها تهديـ
ضعف ها 

O١  O٢  O٣  O٤  O٥  O٦  O٧  
S١  S٢  S٤  S٥  S٦  S٧  

S٣ 

W
  

W٢  W٣  W
  

W
  

W
  

W
  

W
  

W
  

T١  T٢  T٣  T٤  T٥  T٦  
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ارائه راهبردها و راهكارها در احياي بافت قديم شهر مشـهد بـا اسـتفاده از     گيري و  نتيجه

     SWOTمدل 

هاي مختلف در بافت قديم شهر مشهد، اثرات مثبت و منفي در اين بافت داشته اسـت،   اجراي طرح
آخرين طرح در حال اجرا در اين بافت طرح بهسازي و نوسازي شهري است كه اجـراي آن بـراي   

ها، جهت اصـالح   آگاهي از تحوالت و اثرات اين طرح. ساكنان مشكالت مختلفي ايجاد كرده است
تر باشـد، تبيـين    آن ضروري و گريزناپذير است و هر چه ميزان اين شناخت بيشتر و دقيقو اعتالي 

يكي از  مشكالت ايجاد شـده در  . تر خواهد بود هاي كنوني و آتي، مطلوب فرآيند بازنگري در طرح
در . بافت، تغييرات اجتماعي است كه در نتيجة تفكر تك بعدي به بهسازي بـه وجـود آمـده اسـت    

بهسازي و نوسازي مطلوب و پايـدار شـهري تنهـا بهسـازي و نوسـازي كالبـدي شـهر         واقع تحقق
نيست، بلكه بهسـازي و نوسـازي اقتصـادي ـ اجتمـاعي و سياسـي ـ اداري شـهري را هـم شـامل           

  .   شود مي
مانند (اين نواحي 1بهسازي از طريق نوآوري و توانبخشي نواحي شهري فرسوده با بهبود سازي

درن و جديـد بـه نـواحي مسـكوني قـديمي يـا از طريـق روان بخشـي         وارد كردن خدمات م
صـورت  ) ي موجـود و سـاختن دوبـارة آنهـا    هـا  تخريب همة سـاختمان (2ساماندهي ،)ها كوچه

شود كه فضاي شهري، مجموعه و يا بنا از نظر عملكردي  نوسازي زماني انجام مياما . گيرد مي
بنـابراين  . هي و كـارآيي آن شـده اسـت   ولي فرسودگي كالبدي سبب كاهش بازد ،فعال هستند

و  هـا  بازسازي محالت بـر اسـاس طـرح هماهنـگ وكنتـرل شـده همـراه بـا پاكسـازي زاغـه          
بهسازي شهري به ابقـاء، مرمـت،    ،همچنين. گيرد ميي نامتناسب و مزاحم صورت ها ساختمان

و حفاظت، نگهداري و تعمير، حـداقل تغييـر و مداخلـه و دخـل و تصـرف، حـداكثر احتـرام        
  . شود ميهمخواني با ماهيت و هويت تاريخي گفته 

در واقع هدف از بهسازي و نوسازي، بهبود وضعيت كالبدي بافت بـه منظـور بهبـود وضـعيت     
باشد، در صورتي كه بافت قديم شهر مشهد به دليل واقـع شـدن    مياجتماعي و اكولوژيكي آن 

شـود و از ايـن نظـر     مـي  حرم مطهر يك بافت پويـا از نظـر اجتمـاعي و اقتصـادي محسـوب     

                                                
 

1. Improvement  
2. Redevelopment   
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ي شهرهاي اروپايي دارد و اصالت اجتمـاعي خـود   ها ي چشمگيري خصوصاً با بافتها تفاوت
اما اجراي طرح بهسـازي حـرم و تغييـرات كالبـدي آن، مشـكالتي بـراي       . را حفظ كرده است

  . ساكنان ايجاد كرده و منجر به تغييرات اكولوژيكي و اجتماعي شده است
ي هـا  طي مراحل مختلف تحقيق تشريح شد، عوامل و اثرات طـرح  يـا طـرح   طور كه در  همان

اجرا شده ابعاد مختلفي داشته، بنابراين پيشنهادات و راهكارهاي اين مشكالت نيز بايد در ابعاد 
مختلف مطرح شود، به اين منظور راهكارهـا بـه راهكارهـاي اجتمـاعي، اقتصـادي و كالبـدي       

راهبردها و راهكارهاي احياي شـهر  SWOT س مدل تحليليبر اسا ،تقسيم شده است، همچنين
  :شود ميمشهد به چهار راهبرد تهاجمي، تنوع، بازنگري، تدافعي تقسيم 

  
  ) SO(رقابتي / راهبردهاي تهاجمي

راهكارهـاي زيـر    اسـت هاي بيروني اسـتوار   در اين راهبردها كه برنقاط قوت دروني و فرصت
 :كردبراي احياي بهتر اين بافت پيشنهاد 

جمعيت سـاكن در منطقـه مـورد     .استريزي تأكيد بر جمعيت  اولين و مهمترين بعد در برنامه
مطالعه از طرفي داراي ويژگي مناسبي مانند سطح سواد بـاال و تمايـل زيـاد بـراي سـكونت و      

به همين  گيرد، ميريزي براي رفاه مردم صورت  بنابراين بايد برنامه .هستندمشاركت در طرحها 
ر در اين پژوهش راهكارهايي كه توسط خود مردم پيشنهاد شده ارائه شده كه به شرح  به منظو

 : استشرح زير 

  ها جلب رضايت مردم در خريد خانه.1

كنند و با تصرف ملكشان  مياكثر مردم ساكن در بافت اطراف حرم در محل اشتغالشان زندگي 
بنـابراين  . دهنـد  مـي توسط شهرداري عالوه بر از دست دادن مسكن، شغلشان را هم از دست  

ملك آنها بايد به قيمتي خريداري شود كه عالوه بر تهية مسكن مناسب بتوانند شغلي هم مهيـا  
  . كنند

  مشاركت مردم .2

ي مردم در ها د، عدم توجه به خواستهباش ميي ذكر شده ها در اين طرح كه مكمل تمام راه حل
 :فرماينـد  مـي  216در خطبـة  ) ع(حضرت علـي . شود ميهر امري عدم عدالت در امور را سبب 
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كسي كه شنيدن حق يا عرضه شدن عدالت بر او مشكل اسـت، عمـل كـردن بـه آن بـراي او      «
وجـه بـه   بـا ت . »پس از گفتن حق يا مشورت در عدالت خـودداري نكنيـد  . دشوارتر خواهد بود

  .توانيم اجرا كنيم مياهميت مشاركت در اسالم و برنامه ريزي، مشاركت را در چهار بعد 
  گيري و مديريت مشاركت در تصميم. 1 

برخـورد بـا پـروژه     ةسازي براي تعيين نحو اندركاران را در سطح تصميم  به اين معنا كه دست 
  .شركت دهيم

  ها انجام طرح ةين مالي هزينممشاركت در تأ. 2

طور كه در تجارب بهسازي در ساير كشـورها ذكـر شـد، يكـي از داليـل موفقيـت ايـن         همان 
با توجه به اينكه اكثـر سـاكنين   . استي آنها از بخش خصوصي و مردم ها ، تأمين هزينهها طرح

ي خدماتي است، بنابراين شـركت دادن مـردم در تـأمين هزينـة     ها بافت شغل شان آزاد و شغل
  . مالي و درآمد ناشي از سود آن از بيكاري و ركود درآمدي ساكنين جلوگيري كند

  مشاركت در تأمين نيروي انساني .3

از اين جهت كه بتوان از نيروهاي بيكار و جوياي كار در محل براي اجراي پـروژة سـاماندهي   
  .گرفتبافت فرسوده كمك 

  مشاركت در منافع. 4

اران طـرح در اسـتفاده از بسـترهاي ايجـاد     كانـدر   ايجاد بستر مناسب براي استفادة تمام دست 
  .شده

 هـا  توان به آن تأكيد كرد جذب سرمايه ميها  راهبرد ديگري كه با توجه به نقاط قوت و فرصت
و گردشگران خارجي براي شهر مشهد با توجه به موقعيت مناسب شهر مشهد و نزديكي آن به 

هـاي و نكـات    سياسـت  ،بنابراين براي جذب گردشگر .استكشورهاي شمالي و شرقي ايران 
 : كيد قرار دادأتوان مورد ت ميزير را در احياي بافت اطراف حرم مطهر رضوي 

هر محيط جغرافيايي از در هم تنيدگي سه محيط طبيعي كه بستر و زيـر بنـاي هـر شـهر را      .1
ي انساني و فرهنگي را شامل ها دهد، محيط انسان ساخت كه به طور كلي پديده ميتشكيل 

  .شود و محيط ساختار جامعه كه منظور ايدئولوژي حاكم است مي
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، در واقع يك تجلي از اين سه استخت ي تاريخي شهري كه جزء محيط انسان ساها بافت .2
بنابراين با توجه به نگرش سيستمي كه در جغرافيا، هر گونه تغيير يـا مداخلـه   . محيط است

توانـد در عمـل موفـق باشـد كـه       مـي طرحي . بايد با توجه به اين سه محيط صورت بگيرد
  .محيط طبيعي و ساختارهاي اجتماعي ـ فرهنگي را مورد توجه قرار دهد

 افت اطراف حرم مطهر رضوي با توجه به قدمت آن و مشكالت مختلـف ماننـد مالكيـت   ب .3
، اجراي بهسازي و نوسازي حرم مطهر رضوي، نـدادن پروانـه سـاخت،    )وقفي بودن، ارث(

ايـن تنـزل   . شود ميمشكالت مردم با شهرداري روز به روز بر تنزل و فرسودگي آن افزوده 
در نتيجـه باعـث   . شـود  مـي ي و اجتماعي ايـن بافـت   كالبدي و فيزيكي باعث تنزل اقتصاد

در واقـع بافـت قـديم بـه     . شود ميكاهش ماندگاري و رغبت زائران و گردشگران در بافت 
بنابراين تسريع در ايـن بهسـازي و نوسـازي    . شود ميجاي جذب گردشگر باعث دفع آنها 

  . ضرورت دارد
زائران براي اقامت خـود در بافـت   با اجراي كامل طرح و تخريب تمام واحدهاي مسكوني  .4

بنابراين براي اين قشر ضـعيف زائـر، بايـد تـدابير     . احتياج به واحدهاي اقامتي ارزان دارند
مناسبي انديشيده شود و اين واحدها با قيمت ارزاني در اختيار آنها قرار گيرد تـا از زيـارت   

  .حرم مطهر محروم نشوند
ي مسـكوني بـه   هـا  ر بافـت از راه اجـاره دادن واحـد   شغل و منبع درآمد اكثر مردم ساكن د. 5

اين ساكنان وابستگي اقتصادي به اين بافت دارند و تصاحب اجباري  ،زائران است، بنابراين
پس بهترين شيوة گرفتن امـالك و  . باشد ميامالك شان مساوي با از دست دادن شغل شان 

ت دهـيم، در غيـر ايـن    اجراي طرح اين است كه اين سـاكنين را در اجـراي طـرح مشـارك    
صورت به دليل اينكه ساكنين اين بافت شـغل و درآمدشـان را در نتيجـة اجـراي طـرح از      

. اندازند ميكنند و اجراي آن را به تأخير  ميدهند، در مقابل اجراي طرح مقاومت  ميدست  
 .معضلي كه در حال حاضر با آن مواجه هستيم

شرايط نامطلوب بافت آنها از اقامت خـود رضـايت   اگر چه به دليل عادت داشتن زائران به  .6
دارند، ولي به خاطر مشكالت زيسـت محيطـي ناشـي از اجـراي طـرح و شـلوغي بافـت        

بنابراين براي جلوگيري . پذير است ي واگيردار در منطقه به راحتي امكانها گسترش بيماري
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اقـدامات و تـدابير   ي مربوطـه  هـا  ي واگيردار بايـد سـازمان  ها از گسترش اپيدمي و بيماري
 .مناسبي انجام بدهند

بنابراين بهتـر  . ريزي همه جانبه داريم براي رسيدن به گردشگري پايدار احتياج به يك برنامه .7
، سـازمان ميـراث فرهنگـي    هـا  ي مربوطـه ماننـد شـهرداري   هـا  و ارگان ها است كه سازمان

اسـالمي و دفـاتر    گردشگري و صنايع دستي، آستان قدس رضوي، وزارت فرهنگ و ارشاد
حتـي در   هـا  ايـن سـازمان  . ي الزم را داشته باشـند ها خدمات مسافرتي با يكديگر همكاري

 .توانند همكاري كنند مياجراي طرح 

و تكايا و بعضي منازل شخصي قديمي در بافـت بـه    ها بعضي از ابنية تاريخي مانند حسينيه .8
تواننـد   مـي ي مربوطه ها تند، سازماندليل قرار گرفتن در طرح متأسفانه در حال تخريب هس

 .از تخريب و نابود شدن اين شاهكارهاي تاريخي جلوگيري كنند

 ي زائـران هـا  با ايجاد محيط مناسب و در خور زائران در بافت اطراف حرم، كـاهش هزينـه   .9
، تبليغات و دادن آگاهي به آنها دربارة سـاير نقـاط   )هزينه رفت و آمد، اجاره، مواد غذايي(

ي مناسب و افزايش فضاهاي تفريحـي در  ها ني شهر، گسترش امنيت، ايجاد زيرساختديد
بافت اطراف حرم، ضريب ماندگاري زائران در شهر را افزايش دهيم كـه ايـن امـر مسـتلزم     

  .استريزي منسجم  يك برنامه
  

  )  ST(راهبردهاي تنوع 

در ايـن راهبردهـا    .اسـت در اين راهبردها كه برنقاط قوت دروني و تهديدهاي بيروني متمركز 
بخشي در خدمات و امكانات براي جذب گردشگران و حفـظ سـاكنان صـورت     سعي در تنوع

  :توان پيشنهاد كرد ميكارهاي زير براي احياي بهتر اين بافت  گيرد بنابراين راه مي
  ؛در منطقه اطراف حرم مطهر گسترش فضاي سبز و باز. 10

  ؛ايجاد پاركينگ براي زائران و مجاوران اين منطقه .11

توجه به وضعيت رفاهي و خدماتي زائران در خارج از محدوده و حريم مطهر امـام رضـا   . 12
  ؛السالم عليه
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ي احيـاء و نوسـازي بافـت    ها ريزي ريزي و طرح توجه به اهداف رفاهي و پايدار در برنامه .13
 ؛مركزي شهر مشهد

هـاي گردشـي    ي موجود در بافت در خصوص مكانها استفاده كامل از امكانات و ظرفيت .14
هـا بـه    به ويژه در داخل خـود حـريم حـرم مطهـر بـا معرفـي و شناسـاندن ايـن ظرفيـت         

 ؛گردشگران

در بافـت از تخريـب   ) ، بازارهـا ها ، حمامها حسينه( حفط بناهاي قديمي و با ارزش موجود.15
  ؛ر زمان احياي اين بافتد

  ايجاد خدمات و تأسيسات زير بنايي در بافت قديم تا از خروج ساكنين جلوگيري شود؛. 16
 ي ارتباطي؛ ها بهبود وضعيت معابر و مسير .17

 ايجاد فضاهاي عمومي مانند فضاي سبز و پاركينگ؛  .18

هسـازي در ايـن   برطرف كردن مشكالت زيست محيطي ناشي از تخريـب و نوسـازي و ب   .19
 . بخش از شهر

  
  )  WO(راهبردهاي بازنگري 

گيري از  كند سعي  بر بهره مينقاط ضعف دروني تأكيد  در راهبردهاي بازنگري ضمن اينكه بر
در  اسـت هاي بيروني در جهت رفع نقاط ضعف و مانع در احياي بافـت قـديم مشـهد     فرصت

هاي قبلي داريم بـا توجـه بـه ايـن مطالـب       واقع در اين راهبردها سعي در بازنگري در فعاليت
  : كارهاي زير را پيشنهاد كرد توان راه مي
فروش زمين بـه بخـش خصوصـي و تغييـر      :تغيير در نحوة تبادل و خريد فروش زمين �

مـردم تمايـل دارنـد    : ي خصوصيها ي وابسته به شهرداري به شركتها خريدار از شركت
تـر   خصوصـي بـا قيمـت عادالنـه     در صورت فروش ملك شان ايـن ملـك را بـه بخـش    

البته با كنتـرل  ( بنابراين بايد به بخش خصوصي اجازة خريد و فروش زمين داد. بفروشند
 ؛)بخش دولتي

كـه  : كمك به مردم ساكن در اين بافت براي ساخت و اجراي طرح توسط خودشـان  �
  ؛يردي مالي و دادن وام صورت گها ، كمكها تواند از طريق ايجاد تعاوني مياين امر 
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همـان طـور كـه ذكـر شـد، يكـي از        :فراهم كردن تخفيف مالياتي براي مالكان قديمي �
اما اين باال رفـتن قيمـت   . استي اصالت بخشي باال رفتن قيمت زمين و مسكن ها مزيت

. شود ميبه دليل افزايش ماليات براي مالك آن سودي ندارد و مالك مجبور به ترك بافت 
  ؛كين را در محل نگه داشتتوان مال ميبا كاهش ماليات 

اي كه هدفش سود و منفعت اقتصـادي   ايجاد اتحاديه :هاي عمومي زمين تأسيس اتحاديه �
نباشد، بلكه هدفش فراهم كردن سود و منفعت براي اجتماع در مقابل مالكيت خصوصي 

سازي اقشار كـم   تواند براي توسعة فضاهاي  عمومي يا استفادة خانه مي ها اين زمين. باشد
  ؛درآمد محالت مسكوني استفاده شود

بهبود و تغيير در قوانين بهسازي و شهرسازي و همچنين صدور پروانة ساخت بـه خـود    �
  ؛ساكنين موجود در بافت

 ؛تري داشته باشند وضع قوانين براي كمك به مردم تا در اجراي طرح مشاركت فعال �

ساكنين از اين بافـت  حذف قوانين دست و پاگير كه خود عامل مهمي در خروج اجباري  �
 ؛است

ي خصوصـي  ها با مؤسسات و شركت ها تصويب قوانين براي مشاركت و همكاري بانك �
 . ها براي  نوسازي و تغيير كاربري
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