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 Introduction and Background: Failure to protect and rehabilitate ineffi-
cient urban areas often results from dissatisfaction and inactivity of peo-
ple with regard to imitation and non-conformist versions of urban man-
agement practices for modernization. The feasibility of urban renaissance 
projects seems to require the definition of projects that are based on ex-
pectations of the people, in the places where they will be driven to devel-
op and run in a timely manner. 
Aims: in order to localize the urban renaissance, the Shahid Hashemi-
nejad neighborhood, located in the central area and adjacent to the shrine 
of the Imam Reza (AS), which nowadays was more exhausted in terms of 
physical and functional, was considered as a case study. Methodology: 
For this purpose, applied research was used and data are collected using 
interviews and library and field research. Data were analyzed using, 
SWOT, Hierarchical Analysis and the Strategic Priority Assessment Ma-
trix. The present study was carried out in the first step by introducing and 
prioritizing the indices and indices of the localization of the urban regen-
eration approach in two stages of the survey, consisting of 15 specialists 
and expert. After that, 380 residents, adjacent and business people have 
been chosen to define the strategic position of the plan and effective stra-
tegic priorities in increasing the residents' satisfaction with the process of 
renaissance of the neighborhood. Finally, in order to explain the research 
findings based on the extraction of urban renaissance indices for the 
above neighborhood, twelve desirable sites were evaluated as develop-
mental locations using the hierarchical analysis structure and in order to 
prioritize proposed projects, in line with localization strategies. The Re-
naissance approach was considered to be six strategic projects. 
Conclusion: Finally, using the priority location-assessment matrix, the 
projects defined as spatial priorities were matched, and a mid-term plan 
was presented to carry out strategic projects to stimulate the localization 
renaissance of the Shahid Hasheminejad Neighborhood. The results indi-
cate that timely implementation of the developed plans includes: owner-
ship, agreement, injection of capital, construction and operation; increas-
ing social status, satisfaction and participation of the residents plays a 
significant role. 
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 چکیده

دم نسبت به های ناکارآمد شهری، غالباً برخاسته از نارضایتی و انفعال مر عدم توفیق در حفاظت و بازآفرینی محدوده مقدمه:

های نوزایی  پذیری پروژه رسد تحقق ست. به نظر میاهای تقلیدی و غیربومی مالک عمل مدیریت شهری، جهت نوسازی  نسخه

ها در یک  های محرک توسعه و اجرای آن در مکان رات و توقعات مردمهایی برخاسته از انتظا شهری، مستلزم تعریف پروژه

 دوره زمانی معین، خواهد بود.

واقع در محدوده مرکزی و در مجاورت حرم مطهر امام  نژاد یهاشممحله شهید  سازی رهیافت نوزایی شهر جهت بومیبه  ف:اهدا

 قرارگرفت. یموردبررسعنوان نمونه  به فرسودگی گراییده، به ازپیش یشبرضا )ع( که امروزه به لحاظ کالبدی و کارکردی 

 اطالعاتاز روش ها  گردآوری داده است. تحلیلی -روش توصیفی ازنظرو  دیکاربر هدف ازنظراین تحقیق   ها: و روش دموا

مراتبی و ماتریس ارزیابی  های سوات، تحلیل سلسله ها، از مدل داده وتحلیل یهتجزبرای  است. ابزار مصاحبه با میدانیای و  کتابخانه

های مؤثر  ندی معیارها و شاخصب ی و اولویتاست. براین اساس، در گام نخست ضمن معرف شده استفادههای راهبردی  اولویت

 291نفر متخصصین و کارشناسان خبره و سپس  45سنجی )مشتمل بر نوزایی شهری که در دو مرحله نظر رویکرد سازی بومی

در  مؤثرهای راهبردی  به تعریف جایگاه استراتژیک طرح و اولویت .اند مجاورین و کسبه( استحصال گردیده نفر از ساکنین،

های تحقیق مبتنی بر  پردازد. سپس در جهت تبیین یافته از فرآیند نوزایی محله مذکور می مندی ساکنین زایش رضایتاف

های محرک توسعه با  عنوان مکان نوزایی شهری برای محله فوق، دوازده سایت مطلوب به سازی بومیهای  استحصال شاخص

های پیشنهادی، متناسب با  بندی پروژه ی قرار گرفت و در راستای اولویتاستفاده از ساختار تحلیل سلسله مراتبی مورد ارزیاب

 رویکرد نوزایی، شش پروژه راهبردی در نظر گرفته شد.  سازی بومیراهبردهای 

مکانی منطبق  های یتاولوبر  شده یفتعر یها پروژه، پروژه-با استفاده از ماتریس ارزیابی اولویت مکان، یتدرنها :گیری یجهنت

گردید. ارائه نوزایی محله شهید هاشمی نژاد  سازی یبومراهبردی محرک  یها پروژهبرای انجام ، مدت یانمبا افق  یا برنامهشد و 

در ؛  یبردار بهرهشامل: تملک، توافق، تزریق سرمایه، احداث و  شده ینتدو یها برنامه موقع بهاجرای نتایج حاکی از آن است که 

 .نماید یمساکنین نقش به سزایی ایفا  یریپذ مشارکتمندی و رضایت، افزایش منزلت اجتماعی

 مشهد  نژاد یهاشمهای راهبردی، محله شهید  ، نوزایی شهری، تخصیص مکانی، پروژهسازی بومی: واژگان کلیدی
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 مقدمه  

سازی  نها از طریق ایم های نوزایی شهری، در راستای ارتقاء شرایط کیفی زندگی در سکونتگاه امروزه اجرای سیاست

های کیفی  های شهر، تقویت مدیریت محلی و الگوسازی و ترویج قواعد و دستورالعمل ساختمان، توسعه و بهبود زیرساخت

عمده با ظهور  طور بهامعه از طریق مشارکت ج سازی بومی، توسعه درحالدر کشورهای  .(Neal, 2003) است وساز ساخت

ارائه  .است یافته تکاملهای همکاری پروژه توسعه و اجرای رویکرد مشارکت توسعه از یک مشارکت میان مرکزی  برنامه

و مشارکت محلی برای ترویج ابتکارت ها و سرمایه خصوصی  های محلی، منوط به همکاری بین دولت خدمات از سوی دولت

های محلی به بازسازی مجدد در قالب نوازیی  های اخیر دولت لذا در دهه. (Southern, 2002) باشد میمبتنی بر توسعه محلی 

در جهان  یجتدر بهبازسازی شهری محلی  درروندویکرد نوزایی شهری مفهوم جهانی پایدار ر که یطور بهشهری روی آوردند. 

، مثال عنوان بهدهند.  ریزی خود قرار می های برنامه استراتژی درراهها و شهرها این ایده را  بسیاری از ایالت .است شده شناخته

 برای اطمینان از عناصر توسعه شهری در نظر گرفته استرا بردی های راه دولت کالیفرنیا برای ارزیابی مجدد توسعه شهر، برنامه

(Devuyst, 2000) های بازسازی شهری  در استراتژی زیسا بومینیز تالش کرد تا ایده  کنگ هنگ، دولت میالدی4661. از اواخر

 ,Lee & Chan) ترین اهداف نوزایی شهری با مشارکت مردم در هنگ کنک است را در پیش گیرد، که این مهم یکی از اصلی

2006). 

شهرها، یکی از  توسعهدر حال حاضر فرآیند  .شهرها بعد از انقالب صنعتی با رشدی شتابان در حال گسترش و توسعه هستند

ها در  چگونگی تغییرات کاربری ترین موضوعات پیشِ روی پژوهشگران مسائل شهری است. افزون بر میزان رشد شهرها مهم

محالت شهری   در سطح، کاهش فضای باز زیست یطمحترافیک، آلودگی ؛ تراکم ازجملهسطح کالن، موجب بروز مشکالتی 

جمعیت و گسترش شهرها در جهان، انتظار  . از سوی دیگر با توجه به رشد(Park, Jeon, Kim, & Choi, 2011)شده است 

درصد آن در کشورهای  61در مناطق شهری زندگی کنند که  3121تا سال درصد از جمعیت جهان 91رود که حدود  می

شکوفایی و توسعه صرفاً مفهومی کالبدی، اقتصادی و مالی نداشته، . (Xu, Kong, Li, Zhang, & Wu, 2011) است توسعه درحال

بلکه تا حد زیادی بر حفظ و احیای میراث شهری و فرهنگی و تبدیل آن به ثروت استوار است. لذا با توجه به شرایط حفاظت و 

و انتظارات بیشتری را ایجاد  که به کار بردنش حرکتی جسورانه بوده "نوزایی شهری" بازآفرینی شهری در این مقطع از عنوان

 .(Lotfi, 2011) نماید، استفاده شد می

به دنبال داشته باشد،  یافته توسعهشهری کشورهای  توسعهتواند، نقش مؤثری در رشد و  یکی از راهکارهایی که می

 ,Khadem Al-Husseini & Arefipoor) نوسازی و بهسازی با توجه به شرایط بومی هر منطقه است وتحلیل یهتجز یریکارگ به

عنوان فرآیندی که به اقتضاء نیازهای عاجل و شرایط جاری، مسائل، موضوعات و راهکارهایی را از  به "سازی بومی"لذا . (2012

نی تئوریک و و با بررسی و تحلیل بسترهای تکوینی، مبا کند یم یافته( اخذ )خصوصاً توسعه های مختلف دانش فرهنگ و تمدن

 دهد. میو هویت جامعه تدوین و ارائه  بافرهنگپذیری موضوع متناسب  ی تحقق، راهکارهای عملی براهای اجرایی مؤثر روش

یافتگی،  نوزایی شهری، به دریافت و مکاشفه اصولی مبانی و تجربیات حاصل از توسعه سازی بومیتوان از فرآیند  این اساس میبر

ت و توان فعلی و مبتنی بر اصول هویت و ارائه راهکارهای متناسب با بضاع درنهایتترجمان و تحلیل درست موارد مذکور و 

های توسعه شهری در کشورهای  سیاست که یطور به. (Heydari, 2011) اصالت مکانی در جریان نوزایی شهری تعبیر نمود

های بازآفرینی و نوزایی شهری  بر برنامه مدتاًویژه در اروپای غربی و آمریکای شمالی، در طی دو دهه گذشته، ع هیافته ب توسعه

های راهبردی بر  رویکرد نوزایی شهری از طریق انطباق پروژه سازی بومیمتمرکز بوده است. هدف اصلی در این پژوهش، 

 ازنظر .مشهد است فراگیر حرم مطهر امام رضا)ع( در شهر واقع در حوزه نژاد یهاشمهای مکانی در محله شهید  اولویت
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تا  حس اصالت و تعلق مکانی مرور بهبا تداوم وضع موجود، است که روندان مسئله فرسایش کالبدی و کارکردی خود بافت شه

اصلی  مسئلهتحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این شارکت مردم جایگاهی نخواهد داشت. و م رود یم یناز ب حد زیادی

سپس چگونگی انطباق  .اند کدم نژاد یهاشمد نوزایی شهری در محله رویکر سازی بومیبرای  مؤثرهای  باشد که شاخص می

پذیری بیشتر  های مکانی در راستای افزایش منزلت بافت در نظر مردم و تمایل به مشارکت های راهبردی بر اولویت پروژه

 .گیرد یمقرار  یموردبررسنوزایی در محله مذکور  سازی بومیسنگ بنای  عنوان به

 تحقیق پیشینه 

برخی از  .های نوسازی، بازسازی، بازآفرینی در جهان مطالعات نسبتاً زیادی صورت گرفته است استفاده از واژه ینهزمر د

تاریخی به این  - های توسعه شهری نگاهی زمانی ها و سیاستدروند تکاملی رویکر ،در رابطه با موضوع شده انجاممطالعات 

های نیمه دوم قرن  ازی، توسعه مجدد، نوسازی، نوزایی شهری و بازآفرینی را در دههس تحوالت دارند و مراحل بازسازی، باززنده

( و 4264(، لطفی )4292زاده و ایزدی ) (، صحی4292حبیبی و سعیدی رضوانی )دهند.  قرار می یموردبررسبیستم تاکنون 

رویکرد یکپارچه، کاربرد مفهوم که کلی به این نتیجه رسیدند  صورت به(، در تحقیقات خود 4263بحرینی و همکاران )

های رقابتی،  مکان عنوان بههای خصوصی و دولتی، تأکید بر هویت محلی و حس مکان، شهرها را  مشارکت در همکاری بخش

های  های عمومی سرزنده را برای اجرای پروژه اقتصادی شکوفا و عرصهو به لحاظ  شمول همههایی به لحاظ اجتماعی  محیط

 Bahraini, Izadi, & Mofidi, 2014; Habibi & Saeedi)ند ا هسازی نوزایی شهری در نظر گرفت بومی راهبردی از طریق

Rezvani, 2005; Izadi & Sahizadeh, 2004; Lotfi, 2011) . 

رویکرد اثربخش برای دستیابی به ثبات بازسازی شهر در مناطق "(، در پژوهش خود تحت عنوان 3119لی و چان در )

ها طراحان و مقامات دولتی  دهندگان محلی، شهر را تقویت و با کمک آن که درک توسعهجه رسیدند به این نتی "پرجمعیت

در پژوهش خود تحت ( 3119) 4شین. (Lee & Chan, 2006)ریزی، زمینه یک پروژه راهبردی را فراهم کنند توانند با برنامه می

به این نتیجه رسید  "سازی جدید بازسازی شهری و مشارکت جامعه در شهرهای در حال ظهور در چین، ساخت شهرک " عنوان

خصوص افراد فقیر و  هدهد که منافع مردم ب نشان می امر این.که مشارکت مردم در توسعه مجدد شهری در سطح پایینی قرار دارد

 است شده واقعتوسعه شهری مورد غفلت  یندفرآدر  است و شده گرفتههای بازسازی شهری نادیده  در توسعه پروژه ها نقش آن

(Shin, 2007)بازسازی  یها گا پروژهممعیارهای سنجش "(، در پژوهش خود تحت عنوان 3119) 3. پارک، کیم، هان و پارک

و  اند الزمها  های نوسازی شهر در سطح برنامه های عملکردی برای ارزیابی پروژه که شاخص اند یدهرساین نتیجه به  "شهری

واقع  مؤثرهای مدرن  در سیستم مدیریت یکپارچه و مجتمع نوسازی شهر در جهت بهبود توسعه پروژه یمؤثرنقش  ندتوان می

در (، 3141) 2کی .(Park, Kim, Han, & Park, 2008)د نکنها در آینده کمک  بینی وضعیت پروژه شو به پی کنند یباز

به این نتیجه رسید که قیمت امالک بعد از  "بازسازی شهری در قیمت مسکن محالت شهری تأثیر" پژوهش خود تحت عنوان

که زمینه را برای بسترسازی بازآفرینی شهری  دهد مینشان امر این است. یافته  یتوجه قابلهای راهبردی افزایش  اجرای پروژه

بازسازی " در پژوهش خود تحت عنوان( 3143) 1ادموند. (Ki & Jayantha, 2010)کرده است سازی توسعه فراهم و بومی

کنگ هنوز در سطح بازسازی  که رویکرد باال به پایین در شهر هنگ به این نتیجه رسید "کنگ رویکرد تجدید شهری در هنگ

کند که برای توسعه  در تحقیق خود اظهار میوی شهری وجود دارد و نقش مشارکت عمومی مردم در آن بسیار پایین است. 

                                                           
1Shin 
2 Park, Kim, Han, and Park 
3 Ki 
4 Edmond 
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ه اطالعاتی و مشارکت بازسازی شهری، نیازمند رویکرد نوزایی و مشارکت سطح کالن در بازسازی نهادهای دولتی، ایجاد پایگا

 . (Edmond, 2012) عمومی است

های  ترین تفاوت تحقیق حاضر نسبت به تحقیقات مشابه داخلی و خارجی، تدوین شاخص توان اظهار کرد که برجسته می 

مردم، ارتقاء حس تعلق مکانی و  یریحضور پذدر راستای افزایش مسئولیت و راهکاری  عنوان بهبومی مکانی نوزایی شهری، 

های مذکور  های راهبردی متناسب با شاخص خصیص مکانی پروژهپذیری در تعالی منزلت و اصالت محله، مبتنی بر ت رکتمشا

 است.

 روش تحقیق

ای و  کتابخانه اطالعاتاز روش ها  گردآوری داده است. تحلیلی -روش توصیفی ازنظرو  کاربردی هدف ازنظراین تحقیق 

های  مراتبی و ماتریس ارزیابی اولویت های سوات، تحلیل سلسله ها، از مدل داده وتحلیل یهتجزبا ابزار مصاحبه است. برای  میدانی

 . (4است ) شکل  شده استفادهراهبردی 

 
  ریزی استراتژیک کمی های راهبردی نوزایی شهری از طریق ماتریس برنامه . مراحل تبیین اولویت0شکل 

 
 عنوان

استخراج شاخصهای 

عمومی نوزایی 

شهری

احصاء شاخصهای 

بومی شده نوزایی 

شناخت و سنجش 

 محدودهوضعیت 

() 

تعیین اوزان عوامل 

( و IFEداخلی )

 (EFEخارجی  ) 

 

استخراج راهبردهای 

بومی سازی نوزایی 

شهری

ارائه اولویتهای 

راهبردی نوزایی 

 محدوده

4 

3 

2 

1 

5 

6 

 مواد و روش ها

ادبیات تحقیق، مبانی نظری 

 و بررسی تطبیقی

ارزیابی متخصصان 

 وکارشناسان خبره

مطالعات شناخت میدانی و 

 اسنادی محدوده

زوجی در  تکنیک مقایسه

 Expertنرم افزار 

choice 

تحلیل یکپارچه ضعف، 

 قوت، فرصت و تهدید

ارزیابی امتیازات عوامل 

( و       IFEداخلی )

 (EFEخارجی  ) 

 مولفه های اولویت

 معیارهای عمومی نوزایی 

میانگین و واریانس 

 متغیرها

نظام بندی شهرسازی 

 محدوده طرح

امتیاز موزون مولفه های 

 (SWOT) سوات

   ارزیابی وتحلیل جایگاه 

 استراتژیک طرح 

ضرایب جذابیت از منظر 

متخصصین در قالب 

 QSPM جداول 

 یافته های هر مرحله

شاخص عمومی رهیافت  454

 نوزایی شهری

شاخص اولیه  بومی شده  14

 نوزایی محدوده هاشمی نژاد

نقاط قوت، ضعف، فرصت و 

 تهدید

طرح  تبیین جایگاه استراتژیک

 )در ناحیه محافظه کارانه(

 ارائه راهبردهای نوزایی شهری

تبیین اولویتهای راهبردی 

 بومی سازی نوزایی محدوده
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رسنجی از متخصصین و مردم، با تدوین ماتریس هری در دو مرحله نظنوزایی ش سازی بومیهای  پس از استحصال شاخص

بندی  مراتبی، امتیاز نهایی محاسبه و اولویت سلسلهعوامل داخلی و خارجی و تعیین اوزان عوامل مذکور با استفاده از مدل تحلیل 

 :کلی پژوهش در سه مرحله کلی شاملریزی راهبردی کمی ارائه گردید. با توجه به ساختار  راهبردها در قالب ماتریس برنامه

بندی اراضی با استفاده از  اولویت (،4های نوزایی شهری )شکل  شاخص سازی بومیبندی راهبردها مبتنی بر  تبیین و اولویت

پذیری  رویکرد نوزایی مبتنی بر معیارهای افزایش تحقق ،های راهبردی پروژه یفبازتعر درنهایتمعیارهای محرک توسعه و 

 گردد. تبیین می مدت یانمای با افق  های راهبردی، برنامه هایی، با استفاده از ماتریس ارزیابی اولویت روژهچنین پ

ری و اهیم، مبانی نظ، مفبامطالعهرویکرد نوزایی شهری، در گام نخست  سازی بومیهای  در این پژوهش برای انتخاب شاخص

اند در شش حوزه  در بافت قدیم شهرها که دچار فرسودگی کالبدی شدههای تطبیقی، معیارهای عمومی نوزایی مشارکتی  نمونه

های عمومی ذیل هر یک از  سپس شاخص، فهرست گردید. اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی، کالبدی، عملکردی و نهایتاً دسترسی

ای مبتنی بر نظر  سشنامه، پرموردمطالعهو انطباق آن با منطقه  سازی بومی منظور بهگانه مذکور استخراج شد.  معیارهای شش

های نوزایی شهری، انجام گرفت. افراد برگزیده از مدیران شهری، مهندسان مشاور، پیمانکاران و اساتید دانشگاه  خبرگان پروژه

نظر  و صاحب باتجربههای راهبردی شهری  بوده و در رابطه با پروژه نژاد یهاشمهستند که آشنا با مقتضیات و مسائل محدوده 

 درنهایتنفر از کارشناسان انتخاب و  45تعداد . گیری هدفمند بوده است نمونه بر اساسند. روش انتخاب این کارشناسان باش می

نفر از ساکنین، مجاورین و کسبه انتخاب شدند. نتایجی که از پرسشنامه حاصل شد در تدقیق،  291نظرسنجی عمومی  منظور به

های ناسازگار با نمونه  که غالب شاخص صورت ینبداست.  کاررفته بهظر وردنهای م معیارها و شاخص سازی بومیتکمیل و 

های  ها که برآمده از نظریات نظرسنجی بود، اضافه شد. بدین ترتیب معیارها و شاخص و برخی شاخص شده حذف موردمطالعه

 مطلوب پژوهش نهایی شد. 

های  بندی سایت و اولویت ییشناسامنظور  حلیل سلسله مراتبی، بهتحقیق، با استفاده از ساختار ت های یافته ینتدودر گام بعدی؛ 

های پیشنهادی،  بندی پروژه گیرد. سپس در راستای اولویت های محرک توسعه مورد ارزیابی قرار می عنوان مکان مطلوب به

های مکانی  ی اولویتبرا درنهایت است.های راهبردی تبیین شده  رویکرد نوزایی، پروژه سازی بومیمتناسب با راهبردهای 

 ارائه های قابل پیشنهاد برای هر پروژه های راهبردی مکان رویکرد نوزایی شهری، از ماتریس ارزیابی اولویت سازی بومی

آهنگ  های پیش عنوان پروژه برداری، به افق، تزریق سرمایه، احداث و بهرهبرای انجام فرآیندهایی از قبیل تملک، تو گردید. 

موجب افزایش منزلت اجتماعی، احساس  ها پروژه، این در صورت تحقق گردید. ارائه مدت ای با افق میان امهبرن محرک توسعه

 د.نگرد می ی مردمپذیر تعلق و مشارکت

 قلمرو جغرافیایی پژوهش

 تقرار گرف یموردبررسهای مختلف اطالعاتی  ی فراگیر و بالفصل این طرح، الیههای مطالعات در راستای تعیین محدوده

 (. 3 )شکل
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 های بالفصل و فراگیر نمایش محدوده پروژه نسبت به حوزه. 7شکل

این حوزه  .عنوان حوزه فراگیر مطالعاتی معین گردید ها، پهنه مرکزی شهر مشهد مقدس به اندازی آن هم یروا توجه به ب

مطالعاتی تأثیرگذار است و از سوی صورت مستقیم با مرکزیت حرم مطهر بر محدوده  گردد و به بافت قدیم شهر را شامل می

ناخواه بر  صورت ویژه در دست اقدام است که خواه های توسعه شهری در این پهنه به دیگر به دلیل همین همگنی سیاست

هکتار از شمال به بلوار شهید کامیاب، از غرب  4311محدوده تأثیرگذار خواهد بود. حوزه فراگیر مطالعاتی با مساحتی در حدود 

گردد. حوزه دیگری که در  حور شهید مطهری، از جنوب به خیابان بهار و فدائیان اسالم و از شرق به بلوار وحدت محدود میبه م

عالوه بر تأثیرگذاری مستقیم بر محدوده مداخله . این حوزه این بخش مشخص گردیده است حوزه بالفصل مطالعاتی است

گردد که از  هکتار را شامل می 421ای به مساحت  خله دارد. حوزه مذکور، پهنهتأثیرپذیری مستقیمی هم از اقدامات محدوده مدا

های شمالی خیابان کاشانی، از غرب به محور عبادی، از جنوب به گذر بازارچه سراب و کوچه مخابرات و از  شمال به بلوک

محدوده مداخله نیز در قالب یک محله  گردد. با توجه به بررسی صورت گرفته شرق به محور چهارباغ و خیابان بیهقی محدود می

نی، از غرب به خیابان هکتار از شمال به خیابان کاشا 11بر  های یکسان بافتی با مساحتی بالغ یکپارچه با خصوصیات و ویژگی

 گردد. ، از جنوب به خیابان شیرازی و از شرق خیابان آزادی را شامل مینژاد یهاشمشهید 

 های توصیفی یافته

هد شد. های عمومی آن پرداخته خوا بندی بر اساس ویژگی شوندگان و گروه های پرسش یافته پاسخه تبیین ساختاردر ادامه ب

 419مرد و  332در میان پاسخگویان تعداد  .اند در نظرسنجی شرکت کرده نفر 291فرمول کوکران  میان جامعه آماری طبق از

، 2( سال بیش از سایرین بوده است. مطابق شکل11-39با طیف سنی ) لسا یانمکنندگان  که فراوانی شرکت .اند زن بودهنفر 

 دییلم تا کارشناسیریال و تحصیالت میلیون  35تا  45خانوار  ماهیانه درآمد ازلحاظشوندگان،  فراوانی بیشتر در میان مصاحبه

 اند. بیشترین فراوانی را داشته
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 ارشد و دکتری دیپلم تا کارشناسی زیر دیپلم بیسواد

 میزان تحصیالت مصاحبه شوندگان 

 
 شوندگان ت مصاحبهنمایش توزیع میزان درآمد خانوار و تحصیال. 9شکل 

شاخص عمومی با  454، از مجموع شهر مشهد نژاد یهاشمرویکرد نوزایی در محدوده شهید  یساز یبومهای شاخصاحصاء برای 

ها و اقدامات اجرایی ، مورد ارزیابی گروهی از خبرگان و متخصصان و کارشناسان مرتبط با پروژهستیل چکاستفاده از یک 

برای میزان اثرگذاری هر شاخص در رویکرد نوزایی شهری با تأکید بر مشارکت مردمی امتیازی  محدوده مذکور قرار گرفت.

با توجه به  .پنج )از صفر به معنای بدون اثرگذاری تا عدد پنج به معنای بیشترین میزان اثرگذاری( در نظر گرفته شد صفرتابین 

شاخص که حائز بیشترین امتیاز شده بودند، انتخاب گردید.  14د ، تعداها آنشده برای هرکدام از  میانگین و واریانس محاسبه

 ارائه گردیده است. 4ها از طریق نظرسنجی از خبرگان در جدول  شده برای هر یک از مؤلفه های بومیشاخص

 نوزایی حاصل از نظرسنجی  سازی بومیهای  احصاء شاخص. 0جدول 

 نسواریا میانگین ها ها و زیرشاخص شاخص عنوان معیار

 اجتماعی

 911/1 39/1 های بافت تاریخی حفظ ویژگی و ارزش هویت مداری

 995/1 31/1 رسمیت یافتن نقش واقعی مشارکت مردم مشارکت مداری

 921/1 42/1 های اجتماعی تأکید بر فعالیت فعالیت اجتماعی

 999/1 31/1 تدارک تسهیالت عمومی و رفاهی رفاه عمومی

 966/1 19/1 ضور پذیری و سرزندگی محیط شهریافزایش ح حضور پذیری

 911/1 39/1 افزایش پویایی و تعامالت اجتماعی سطح تعامالت

 مدیریتی

 999/1 31/1 های بهسازی و نوسازی اجرای طرح ها پذیری طرح تحقق

 921/1 42/1 ای توسعه اشتغال محلی و فرا منطقه توانمندسازی

 911/1 19/1 عمومی و رفاهی تدارک تسهیالت ها مشوق -تسهیالت

 995/1 31/1 های فرهنگی ترویج گردشگری و فعالیت توسعه گردشگری

 995/1 31/1 گیری منصفانه فرآیند تصمیم مدیریت تعارض

 966/1 39/1 بخشی به انتخاب مسکن جایگزینی و تنوع تنوع در نوسازی

 912/1 42/1 ای مدیریت شهری با مقیاس محله مدیریت محلی

 اقتصادی

 911/1 39/1 های بخش خصوصی جلب سرمایه جذب سرمایه

 921/1 19/1 شراکت )باالترین سطح مشارکت( شراکت پذیری

 199/1 22/1 شکوفایی و فراوانی فعالیت اقتصادی رونق اقتصادی

 993/1 31/1 ای محله-احیای اقتصاد بومی اقتصاد محلی

 939/1 11/1 اد محلی به کمک ساکنانهای اقتص ارتقاء فعالیت توانمندسازی
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 . 0جدول ادامه 

 واریانس میانگین ها ها و زیرشاخص شاخص عنوان معیار

فضایی کالبدی و 

 ادراکی

 999/1 31/1 پذیری عملکردی فضاهای شهری انعطاف پذیری انعطاف

 594/1 31/1 حفاظت از بناها و فضاهای شاخص حفاظت کالبدی

 921/1 42/1 بر ادراکات چند حسی در فضاهای عمومیتأکید  ادراکات چندحسی

 159/1 19/1 های عمومی تأکید بر توسعه عرصه عرصه عمومی

 923/1 11/1 تأکید بر حس تعلق مکانی حس مکان

 959/1 11/1 کنترل و هدایت حرکت سواره با تأکید بر ایمنی پیاده مداری

 911/1 19/1 حفاظت از میراث کالبدی شهر میراث تاریخی

 911/1 42/1 بندی شهر طراحی یکپارچه استخوان طراحی یکپارچه

 931/1 22/1 ایجاد فضاهای باز، عمومی و گسترده گشودگی فضایی

 519/1 11/1 طراحی با توجه به مقیاس و تناسبات انسانی مقیاس انسانی

 911/1 19/1 افزایش خوانایی، جذابیت و شفافیت کریدورها جذابیت و خوانایی

 فعالیتی -عملکردی

 911/1 52/1 های رفتاری افزایش قرارگاه تعامالت اجتماعی

 959/1 11/1 های جدید توسعه درونی و تزریق کاربری زا توسعه درون

 949/1 22/1 محیط شهری یریپذ تنوعارتقا کیفیت و  تنوع کاربری

 999/1 31/1 ایجاد مرکز فعال شهری با کاربری مختلط مراکز فعال

 923/1 91/1 تبدیل مرکز تاریخی به مرکز گردشگری حفاظت فعال

 دسترسی -حرکتی 

 999/1 31/1 روها و مسیرهای دوچرخه افزایش سطح پیاده سطح حرکت پیاده

 931/1 22/1 افزایش نقش اجتماعی معابر معابر پویا

 641/1 11/1 اتصال و ارتباط مراکز محلی و شهری تعامل مراکز شهری

 949/1 22/1 ونقل و جابجایی های متنوع حمل گزینه ونقل تنوع حمل

 991/1 39/1 های دسترسی تازه ها و طراحی راه اصالح راه توسعه معابر

 999/1 31/1 هایی برای افراد پیاده ایجاد میدان میادین عمومی

 911/1 39/1 افزایش سطح دسترسی به خدمات شهری سرانه خدمات

های حاصل از نظرسنجی مردمی،  عد، بر اساس تحلیل نتایج حاصل از آزمون رگرسیون و همبستگی مبتنی بر دادهدر مرحله ب

گیری منصفانه توسط مدیریت شهری، مشارکت  از؛ مشاهده تصمیم اند عبارتمشخص گردید که اثرگذار مثبت مهم  مؤلفه 9

بخشی به  ساکنین جهت امکان تداوم ماندگاری در محله، کیفیتگذاری، لحاظ مطالبات  های سرمایه ساکنین در زمان تهیه طرح

های دولتی، ارتقاء ایمنی حرکت پیاده و تقویت  بخش همچون مراکز خرید محلی، اختصاص اعتبارات و مشوق های رونق فعالیت

  .مالی با نرخ بهره کم مؤسساتها و  سطح آن نسبت به سواره و ارائه تسهیالت بانک

گذار منفی معرفی تراکم تشویقی، فاکتور اثر ارائه با امکان های مسکونی تجمیع قطعات ریزدانهبر  یدتأک مؤلفهمقابل، در 

در ذیل آن و استخراج  شده یبومهای  یا کم اثر است. پس از استحصال شاخص تأثیر یباثرات سایر فاکتورها تقریباً  شدند.

با نمره  EFE و 215/3با نمره  IFEهای  ر، نمره نهایی ارزیابی ماتریسهای حاصل از تحلیل یکپارچه مبتنی بر نظامات مذکو داده

 جایگاه موضوع نسبت به عوامل داخلی و عوامل خارجی را مشخص نمود. 516/3
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 تهدیدات محیطی عمده

 استراتژی های تنوع

 ) رقابتی( 

 های تغییر جهتاستراتژی  استراتژی های تهاجمی

 ) محافظه کارانه(

 استراتژی های تدافعی

 (IE). نمایش جایگاه استراتژیک طرح در ماتریس 4شکل                                                     
 9357 های پژوهش، : یافتهنبعم

مشهد، از  نژاد هاشمیهای راهبردی نوزایی شهری برای محدوده  ریب جذابیت، اولویتضپس از نظرسنجی محاسبه  درنهایت

 تبیین گردید. 3به شرح جدول  QSPMریزی استراتژیک کمی موسوم به  طریق ماتریس برنامه

 ژادن هاشمیبندی راهبردهای رویکرد نوزایی شهری در محدوده  اولویت .7جدول 

 امتیاز نهایی مؤثرمعیارهای  شرح راهبرد اولویت

4 
های  ایجاد هم پیوندی بین مراکز محلی و بافت سکونتی داخل و خارج محدوده در حوزه

 بالفصل و فراگیر 
 919/9 عملکردی-اجتماعی

 196/9 اقتصادی-کالبدی  اسیمق بزرگهای شناور برای اراضی  اختصاص کاربری 3

 192/9 مدیریتی-اقتصادی ساکنین  یحداکثرکت مردم مبتنی بر شراکت ارتقاء نقش مشار 2

 441/9 کالبدی-عملکردی های همگانی با کارکرد افزایش تعامالت اجتماعی و ارتقاء مراسم آیینی مذهبی توسعه عرصه 1

5 
ها و تسهیالت به مالکین و ساکنین در جهت بهسازی و نوسازی کالبدی  ارتقاء مشوق

 های مسکونی و خدماتی وصاً کاربریها خص کاربری
 156/9 کالبدی-اقتصادی

9 
ایجاد تعادل و توازن بین نیاز ساکنین و مقتضیات مدیریت شهری نسبت به ضوابط تجمیع، 

 گذاری های سرمایه ها و تراکم در پروژه تخصیص کاربری
 693/5 مدیریتی-اقتصادی

 596/5 عملکردی-کالبدی مداری عمومی و پیاده ونقل حملکید بر ها با تأ افزایش نفوذپذیری حرکت سواره به کاربری 9

9 
های  عنوان پیوست پروژه های سازگار خصوصاً فرهنگی، مذهبی و یادمانی به تثبیت کاربری

 گذاری سرمایه
 369/5 اقتصادی-اجتماعی

6 
بخش به فضاهای عمومی و  حفاظت فعال بافت و ابنیه کهن با اختصاص کارکردهای رونق

 های تاریخی تمانساخ
 313/5 اقتصادی-کالبدی

41 
های محرک توسعه در  های فرادست در امکان تخصیص کاربری پذیری طرح ارتقاء انعطاف

 تازه سازعین هویت مداری ابنیه 
 161/5 اقتصادی-کالبدی
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 های تحلیلی  یافته 

های  ات مبانی نظری و بررسی تطبیقی نمونههای مناسب جهت تعریف پروژه درمجموع پنج معیار از مطالع برای انتخاب زمین

گیرد به شرح  قرار می مورداستفادهها  های مربوط به هر یک از معیارها که در ارزیابی سایت است. شاخص شده استخراجمشابه 

در  ؤثرمهای  های مذکور در انتخاب زمین مناسب، مؤلفه باشد. در ارزیابی میزان اهمیت هریک از معیارها و شاخص می 2 جدول

 است.  قرارگرفتههای راهبردی، مالک عمل  پذیری اولویت تحقق

 AHPها و نمایش امتیاز هر معیار بر اساس محاسبات  تبیین شاخص .9جدول 

 (kامتیاز ) های مؤثر در ارزیابی شاخص منابع مطالعاتی معیار اولویت

 عملکردی 4

 )Huston, Rahimzad, & Parsa, 

2015; Podagrosi, Vojnovic, & 

Pigozzi, 2011; Southworth, 

2005( 

 

 وضع موجود نوع کاربری -

 نوع کاربری مصوب -

 های عمومی موقعیت نسبت به مکان -

 جواری با ابنیه تاریخی میزان هم -

 قابلیت پشتیبانی خدمات ابنیه کهن -

 بخش های رونق قابلیت اختصاص کاربری -

 های توسعه موقعیت نسبت به کانون -

 های محرک توسعه امکان اختصاص کاربری -

 اهای خدماتیفض تأمینمیزان امکان  -

 های اطراف میزان سازگاری با کاربری -

223/1 

 کالبدی 3

)Andalib, 2010; Sorensen, 

Okata, & Fujii, 2010( 
 

 مساحت قطعه -

 کیفیت کالبدی -

 وضعیت تراکمی -

349/1 

 اقتصادی 2

)Andalib, 2010; Huston et al., 

2015; Imery, Liss, & Raco, 

2009( 
 

 گذاری قابلیت سرمایه -

 میزان جذابیت اقتصادی -

 قیمت ملک -

465/1 

1 
توافق و 

 تملک

)Akbar Poor Sareskanrood, Poor 

Ahmad, & Omran Zadeh, 2011; 

Andalib, 2010; Khadem Al-

Husseini & Arefipoor, 2012; 

Lotfi, 2011( 
 

 نوع مالکیت -

 تعداد مالکین -

 تعداد قطعات تجمیعی -

461/1 

 دسترسی 5

)Andalib, 2010; Imery et al., 

2009; Lees, 2008; Sorensen et 

al., 2010( 
 

 های فرامحلی میزان دسترسی به شریان -

 قابلیت جذب پیاده )پیاده مداری( -

 ونقل عمومی قابلیت دسترسی سواره و حمل -

195/1 

تعداد  درمجموعهای فوق  گرفته در سطح محدوده مداخله و با عنایت به معیارها و شاخص انجام های میدانی پیمایش بر اساس

 است.  قرارگرفتهمورد شناسایی  5سایت در قالب شکل  43
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 گذاری و مشارکت نمایش اراضی مستعد تملک، توافق، سرمایه .0شکل 

 با سایت هر مکانی های خصلت بودن همسو است، هداشت را اهمیت بیشترین مذکور های سایت هچه در انتخاب اولی آن

مناسب  5و  1های شماره  شود، نوزایی سایت مالحظه می 5 شکل در که طور همان. باشد می عمل، مالک راهبردی های اولویت

د خواه مؤثرجهت ارتقاء خدمات محلی،  41و  2های شماره  محدوده مرکزی محله، و سایت بخش رونقبرای احیاء عملکردهای 

پذیری عملکردی متناسب با نیاز محدوده،  های درشت مقیاس و دارای انعطاف های مطلوب کاربری بود. برای ایجاد ظرفیت

دسترسی مناسب به اماکن تاریخی همچون  یتباقابلهای فرهنگی  لحاظ گردیده است. در حوزه کاربری 9و  9های شماره  سایت

های  ناالعاده زیاد خیاب خواهند بود. اهمیت فوق مؤثر 9و  3های شماره  خی، سایتباغ نادری و سایر اماکن ارزشمند بافت تاری

را داشته است. بر این اساس با  تأثیرهای منتخب بیشترین  رسانی به زائر و مجاور نیز در انتخاب سایر سایت اطراف در خدمت

ها، ساختار سلسله مراتبی ارزیابی و  ک از سایتبندی هر ی نظر برای اولویتتار سلسله مراتبی موردتوجه به لزوم بررسی ساخ

 گردد.   ارائه می 9 های پیشنهادی در قالب شکل بندی سایت اولویت

 
 های پیشنهادی بندی سایت ساختار سلسله مراتبی ارزیابی و اولویت. 6شکل 
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بر اساس محاسبات تحلیل  شده های پیشنهادی در مقایسه با معیارهای تدوین بندی هر یک از سایت این اساس اولویت بر

 492/1نهایی  یازامتبا  44باشد. سایت شماره  می 1ها به شرح جدول  سلسله مراتبی بر اساس امتیاز نهایی هر یک از سایت

 کمترین امتیاز را کسب نمودند.  121/1با امتیاز  41بیشترین امتیاز و سایت شماره 

 شده  در مقایسه با معیارهای تدوین های پیشنهادی بندی هر یک از سایت اولویت .4جدول 

 امتیاز نهایی کد معرف سایت اولویت 

 Site11 492/1 44سایت شماره  4

 Site1 441/1 4سایت شماره  3

 Site6 166/1 9سایت شماره  2

 Site4 169/1 1سایت شماره  1

 Site8 169/1 9سایت شماره  5

 Site9 161/1 6سایت شماره  9

 Site12 163/1 43سایت شماره  9

 Site3 193/1 2سایت شماره  9

 Site7 159/1 9سایت شماره  6

 Site2 119/1 3سایت شماره  41

 Site5 122/1 5سایت شماره  44

 Site10 121/1 41سایت شماره  43

ابی و برای ارزی یا گانه ششهای راهبردی، معیارهای  ها نیز برحسب اولویت بندی هر یک از پروژه منظور اولویت به

شده توسط کارشناسان اولویت و امتیاز  با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و امتیاز کسب ها تبیین شد، که بندی آن اولویت

 باشد. می 5هر یک از معیارها به شرح جدول 

 بندی و نمایش امتیاز معیارهای راهبردی انتخاب اراضی  اولویت .0جدول 

 امتیاز ردهای مؤثر در انتخاب معیارراهب کد اختصاری معیار اولویت

 M1 S(3,4,6) 259/1 پذیری ظرفیت مشارکت 4

 M3 S(1,4,9) 336/1 هم پیوندی مراکز محلی 3

 M2 S(2,6,10) 454/1 گذاری قابلیت سرمایه 2

 M6 S(4,5,9) 433/1 توسعه خدمات عمومی 1

 M5 S(1,4,7) 193/1 قابلیت دسترسی  5

 M4 S(4,8,9) 159/1 یهای همگان توسعه عرصه 9

های راهبردی محرک توسعه و نیز معیارهای مستخرج از  بندی پروژه این اساس با توجه به هدف پروژه مبنی بر اولویت رب

 ارائه گردیده است. 9راهبرها، ساختار سلسله مراتبی ارزیابی شکل 
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 یهای پیشنهاد بندی پروژه ساختار سلسله مراتبی ارزیابی و اولویت. 2شکل

های پیشنهادی در مقایسه با  طورکلی امتیاز هر یک از پروژه های حاصل از تحلیل امتیازدهی کارشناسان، به مطابق داده

 نمایش داد. 9توان در قالب شکل  شده را می معیارهای تدوین

 
 های پیشنهادی نمودار امتیازدهی پروژه .4شکل 

ای راهبردی نوزایی مشارکتی مبتنی بر معیارهای مستخرج از راهبردهای ه ، متناسب با تحلیل سلسله مراتبی پروژهرو ینازا

 باشد.  می 9ها به شرح جدول  اصلی، امتیاز نهایی هر یک از پروژه

 های راهبردی نوزایی مشارکتی  بندی و نمایش امتیاز پروژه اولویت .6جدول 

 ییامتیاز نها ها انتخاب پروژه مؤثرراهبردهای  کد معرف پروژه اولویت

 Project 3 S(1,3,4,5,9) 396/1 پروژه مشارکتی احیای خدمات مرکز محله 4

 Project 6 S(1,3,5,10) 346/1 پروژه مشارکتی تجاری خدمات محله 3

 Project 1 S(2,5,6,8,10) 494/1 گذاری مشارکتی پروژه سرمایه 2

 Project 4 S(3,5,6,10) 424/1 پروژه مشارکتی در قطعات تجمیعی 1

 Project 2 S(2,4,5,8,9) 432/1 پروژه مشارکتی بوم گردی 5

 Project 5 S(2,5,6,8,10) 199/1 گذاری کالن پروژه سرمایه 9

مدت، برای انجام  های مکانی، برای یک دوره زمانی میان های راهبردی رویکرد نوزایی مشارکتی بر اولویت انطباق پروژه

اجتماعی  -توانند نقش مطلوبی در ارتقاء منزلت کالبدی سرمایه و انجام پروژه که می فرآیندهایی از قبیل تملک، توافق، تزریق
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منظور،  زای بافت ایفا نمایند. به این عنوان عامل اصلی محرک توسعه درون تبع آن افزایش تمایل به مشارکت به محدوده و به

های قابل  های راهبردی مکان ارزیابی اولویتیس اولویت مکانی متناسب با مقتضیات مورد انتظار هر پروژه، بر اساس ماتر

( sمحاسبه و امتیاز هر سایت ) 2( به شرح جدول kاست، ضریب امتیاز) شده ارائه 9پیشنهاد برای هر پروژه به تفکیک در جدول 

 متناظر با هر پروژه با نظرسنجی از خبرگان مشخص گردیده است. 

 مکانی برای هر پروژه به تفکیک های راهبردی  ماتریس ارزیابی اولویت .2جدول

 موضوع اولویت

معیار 

 انتخاب

 مکان

 ضریب

 امتیاز

kp 

 اولویت sn )امتیاز سایت ها مستخرج از نظرسنجی خبرگان(

-مکان

 پروژه
4 3 2 1 5 9 9 9 6 41 44 43 

4 
Project 

3 
 

 5 9 9 9 9 9 9 9 6 9 1 9 223/1 عملکردی
 1سایت

 2 9 9 9 9 9 9 6 41 6 2 5 349/1 کالبدی

 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 5 9 465/1 اقتصادی
 2سایت

 5 5 1 2 1 5 1 4 2 5 2 9 461/1 تملک

 2 1 9 1 2 9 1 9 41 9 3 2 195/1 دسترسی

 امتیاز نهایی 41سایت
∑(sn . kp) 

39
3

/9
 

95
9

/2
 

44
9

/9
 

95
2

/9
 

41
2

/9
 

11
1

/9
 

19
1

/9
 

11
9

/9
 

53
9

/9
 

31
1

/9
 

91
9

/9
 

24
6

/5
 

3 
Project 

6 
 

 6 41 9 9 9 6 9 9 9 9 5 9 223/1 عملکردی
 44سایت

 9 6 9 9 9 6 9 9 9 6 9 9 349/1 کالبدی

 41 41 9 9 9 9 5 1 1 9 5 6 465/1 اقتصادی
 43سایت 

 5 5 1 2 1 5 1 4 2 5 2 9 461/1 تملک

 9 6 9 9 1 6 9 41 41 9 9 9 195/1 دسترسی

 امتیاز نهایی 9سایت
∑(sn . kp) 

91
5

/9
 

93
4

/5
 

11
9

/9
 

95
1

/9
 

99
9

/9
 

65
9

/9
 

61
5

/9
 

99
3

/9
 

31
9

/9
 

62
5

/9
 

99
9

/6
 

65
3

/9
 

2 
Project 

1 
 

 9 6 9 41 6 9 6 6 9 6 9 6 223/1 عملکردی
 4سایت

 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 6 349/1 کالبدی

 9 6 9 41 9 9 9 6 6 9 5 6 465/1 اقتصادی
 6سایت

 5 5 1 2 1 5 1 4 2 5 2 9 461/1 تملک

 9 6 9 6 9 9 41 6 41 9 9 41 195/1 دسترسی

 امتیاز نهایی 44سایت
∑(sn . kp) 

99
5

/6
 

39
4

/9
 

59
3

/9
 

45
9

/9
 

49
3

/9
 

93
5

/9
 

95
3

/9
 

49
9

/9
 

19
6

/6
 

36
9

/9
 

63
3

/9
 

96
1

/9
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  .2جدولادامه 

 موضوع اولویت

معیار 

 انتخاب

 مکان

 ضریب

 امتیاز

kp 

 اولویت sn ی خبرگان()امتیاز سایت ها مستخرج از نظرسنج

-مکان

 پروژه
4 3 2 1 5 9 9 9 6 41 44 43 

1 
Project 

4 
 

 9 6 9 9 41 9 9 41 6 9 6 1 223/1 عملکردی
 9سایت

 1 9 1 5 6 41 9 6 9 9 6 9 349/1 کالبدی

 9 9 5 9 9 9 9 9 5 9 9 2 465/1 اقتصادی
 44سایت

 5 5 1 2 1 5 1 4 2 5 2 9 461/1 تملک

 6 41 9 6 41 9 6 6 6 9 9 6 195/1 دسترسی

 امتیاز نهایی 5سایت
∑(sn . kp) 

12
9

/9
 

31
5

/9
 

91
1

/9
 

23
9

/9
 

23
3

/9
 

14
1

/9
 

44
4

/9
 

15
9

/6
 

96
9

/9
 

35
2

/9
 

99
1

/9
 

66
9

/9
 

5 
Project 

2 
 

 9 9 6 9 9 6 9 6 41 9 41 9 223/1 عملکردی
 4سایت

 1 5 9 9 9 6 9 9 9 9 41 9 349/1 کالبدی

 6 6 9 6 9 9 5 9 9 9 9 6 465/1 یاقتصاد
 3سایت

 5 5 1 2 1 5 1 4 2 5 2 9 461/1 تملک

 6 9 9 41 9 9 6 9 9 6 9 41 195/1 دسترسی

 امتیاز نهایی 2سایت
∑(sn . kp) 

64
9

/9
 

95
5

/9
 

92
1

/9
 

61
9

/9
 

31
9

/9
 

49
1

/9
 

94
5

/9
 

54
2

/9
 

62
6

/9
 

99
4

/9
 

99
4

/9
 

94
9

/9
 

9 
Project 

5 
 

 9 6 9 41 9 9 41 6 6 9 9 6 223/1 عملکردی
 9سایت

 9 9 5 9 9 9 41 9 9 9 9 9 349/1 کالبدی

 9 6 5 6 9 9 6 9 9 9 1 41 465/1 اقتصادی
 4سایت

 5 5 1 2 1 5 1 4 2 5 2 9 461/1 تملک

 9 9 1 41 9 9 41 9 9 5 1 41 195/1 دسترسی

 امتیاز نهایی 6سایت
∑(sn . kp) 

11
1

/6
 

53
9

/5
 

51
1

/9
 

91
9

/9
 

33
1

/9
 

99
5

/6
 

49
9

/9
 

19
3

/9
 

12
6

/6
 

19
9

/5
 

95
9

/9
 

96
1

/9
 

های تکراری از  های مکانی و با حذف اولویت های راهبردی پیشنهادی بر روی اولویت از طریق انطباق پروژه درنهایت

 گردد. ارائه می 9 مراحل ثانویه، برنامه اقدام به شرح جدول

 پروژه -های راهبردی مکان ولویتتدوین برنامه اقدام مبتنی بر انطباق ا .4جدول 

اولویت 
 اقدام

های  پروژه
 راهبردی

 نوع پروژه
 اولویت
 مکان

 دوره زمانی 

 (nبرنامه جامع اقدام برحسب سال )
 با فرض لحاظ حداکثر دوره زمانی 

تملک 
 توافق

جذب 
 سرمایه

اجرا و 
 نظارت

 یبردار بهره

4 Project3 

 1اوایل 2و3 3و4 3و4 ساله Site4 2-3 مرکز محله

 1اوایل 2و3 3و4 4 ساله Site3 2-3 چندمنظوره

 5اوایل 1و2 2و3 3 ساله Site10 2-3 فرهنگی

3 Project6 

 5اوایل 1و3 3و4 4 ساله Site11 1-2 تجاری ناحیه

 1اوایل 2و3 4 4 ساله Site12 2-3 بازارچه فرهنگی

 1اوایل 2و3 3و4 4 ساله Site7 2-3 تجاری محلی

2 Project1 
 9اوایل 1و2 2و3 3 ساله Site1 1-2 اداری-تجاری

 9اوایل 5و2 2و3 2 ساله Site9 1-2 رفاهی -اقامتی
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  .4جدول ادامه 

اولویت 
 اقدام

های  پروژه
 راهبردی

 نوع پروژه
 اولویت
 مکان

 دوره زمانی 

 (nبرنامه جامع اقدام برحسب سال )
 با فرض لحاظ حداکثر دوره زمانی 

تملک 
 وافقت

جذب 
 سرمایه

اجرا و 
 نظارت

بردار بهره
 ی

1 Project4 
 5اوایل 5و2 2و3 3 ساله Site8 2-3 مجتمع آموزشی

 9اوایل 5و2 2و3 2و3 ساله Site5 1-2 مجتمع مسکونی

5 Project2 اقامت بومگردی Site2 2-3 9اوایل 5و2 2و3 3 ساله 
9 Project5 مجتمع مسکونی Site6 5-1 9اوایل 5و2 2و3 3 ساله 

 گیری  نتیجه

واجد  ، توجه به افزایش حضور پذیری و مشارکت عمومی نوزایی محالت شهری، یها پروژهی ریپذتحققراستای ارتقاء در 

های تقلیدی و غیربومی مالک عمل مدیریت شهری، از عوامل  . نارضایتی و انفعال مردم نسبت به نسخهباشد یماهمیت خاصی 

واقع در محدوده  نژاد یهاشم دیمحله شه ،یشهر یینوزا افتیره یساز یلذا به جهت بوم .باشد یم یریپذ مشارکتاصلی کاهش 

 ده،ییگرا یبه فرسودگ ازپیش یشب یو کارکرد یامام هشتم )ع( که امروزه به لحاظ کالبدو در مجاورت حرم مطهر  یمرکز

، راهبردهای QSPMو  SWOT ،AHP هایاز مدله با استفاد در گام نخستقرار گرفت.  یموردبررس یعنوان نمونه مورد به

مراکز محلی، اختصاص  یوندیهم پبر این اساس، مواردی همچون ایجاد  .گردید بندی یتاولونوزایی شهری احصاء و  سازی یبوم

همگانی و همچنین ارتقاء نقش مشارکت مبتنی بر شراکت  یها عرصهاراضی درشت مقیاس، توسعه  یشناور برا های یکاربر

مستعد  یها مکانراهبردی و همچنین  یها پروژهراهبردی ارائه شد. سپس در گام دوم  های یتاولو عنوان بهداکثری ساکنین ح

های مکانی، با استفاده از ماتریس ارزیابی مذکور بر اولویت یها پروژه، با انطباق درنهایتقرار گرفتند.  یموردبررستوسعه 

برای انجام فرآیندهایی از قبیل تملک، توافق، تزریق سرمایه، احداث و  مدت یانمفق ای با اپروژه، برنامه-اولویت مکان

مذکور طبق برنامه زمانی مناسب،  یها پروژهآهنگ محرک توسعه، ارائه گردید. انجام  های پیش پروژه عنوان به، یبردار بهره

ارتقاء حس  یجهدرنتمنزلت اجتماعی، احساس تعلق و رویکرد نوزایی شهری، در افزایش  سازی یبومسنگ بنای  عنوان بهتواند  می

 واقع شود.   مؤثرپذیری،  مسئولیت و مشارکت

 یینوزا کردیرو یساز یبوم ریتأث نییبا موضوع تب یشهرساز یتخصص یمقاله مستخرج از رساله دکترا نیا :نوشتی پ

واحد نجف  یر دانشگاه آزاد اسالمنباشد که د ینژاد مشهد(، م یهاشم دی:  محدوده شهی)نمونه مورد بر مشارکت مردم یشهر

 .است انجام شده 4265-4269 الدر س یانیطغ نیریو دکتر ش یدکتر فرشته احمد ییآباد به راهنما

پژوهشگر  (،، مسئولدوم سندهی)نو یاحمد فرشته، %(21) یپژوهشگر اصلاول(،  سندهی)نو یاصغر یمرتض سهم نویسندگان:

چهارم(،  سندهی)نو یاستاد میمر، %(35)یپژوهشگر کمک سوم(، سندهی)نویانیطغ نیریش، %(25)بحث گر تحلیل/کمکی

 %(41) یپژوهشگر کمک
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