
 3، شمارۀ پیاپی 7931، پاییز و زمستان 2مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری، سال پنجم، شمارۀ 

 رویکرد نوزایی شهری با تأکید بر مشارکت مردمتبیین راهبردهای 

 (1مشهد نژاد یهاشمنمونه موردی: محدوده )
 

 (، ایرانآبادنجفآزاد اسلامی،  دانشگاه، واحد نجف آباد شهرسازی، گروه) مرتضی اصغری

artec_541@yahoo.com 
 نویسنده مسئول( آباد، ایرانآزاد اسلامی، نجف دانشگاهواحد نجف آباد،  شهرسازی، گروه) فرشته احمدی

 fereshteahmadi2004@yahoo.com 
 (آباد، ایرانآزاد اسلامی، نجف دانشگاهواحد نجف آباد،  شهرسازی، گروه) یشیرین طغیان

toghyani.shirin@gmail.com 
 (، ایرانمشهدآزاد اسلامی،  دانشگاه، مشهدواحد  شهرسازی، گروه) مریم استادی

ostadimr@gmail.com 
 

 72/71/7931تاریخ تصویب:                               71/70/7931تاریخ دریافت: 

 34-06صص 

 چکیده

ژاد مشهد ندر محدوده هاشمی با تأکید بر مشارکت مردم یشهر یینوزا کردیرو یراهبردها نییبتهدف از این پژوهش،  
  SWOTیهامدلتحلیل اطلاعات از  و و برای تجزیهتحلیلی -استفاده توصیفی نوع تحقیق کاربردی، روش مورداست. 
نفدر از شدهروندان انتبدا  و  930نفر کارشناس و تعدداد  70 ، در دو سطح شاملجامعه آماری استفاده شد.QSPM  و

های تطبیقدی، ابتددا معیارهدای ندوزایی لذا با واکاوی مبانی نظری و بررسی نمونه صورت تصادفی توزیع گردیده است.به

های رویکدرد ندوزایی شدهری در محلده مدذکور کده بدا شهری استبراج شد. در ادامه با نظرخواهی از خبرگان، شاخص
رغم حفظ اصالت مکانی، دچار فرسودگی کالبدی و کارکردی گردیده، ارائه رم مطهر، علیقرارگیری در محدوده اطراف ح

 شد. سپس با تدوین ماتریس عوامل داخلی و خارجی، امتیاز نهایی محاسبه گردید. نمره نهدایی مداتریس ارزیدابی داخلدی

IFE) نمره نهایی ماتریس ارزیابی و های نوزایی نسبت به عوامل داخلی نشان از وضعیت ضعیف شاخص 970/2(، برابر
. درنهایت، هستخارجی های نوزایی نسبت به عوامل که نشان از وضعیت مطلو  شاخص 073/2، برابر (EFE)خارجی

و برآورد ضریب جدذابیت از طریدق نظرسدنجی خبرگدان،  SWOTضمن تدوین راهبردهای بهینه با استفاده از ماتریس 

(، اقدام گردید که بدر ایدن اسداس QSPMریزی راهبردی کمی )ماتریس برنامه الببندی راهبردها در قنسبت به اولویت

ایجاد هم پیوندی بین مراکز محلدی و بافدت »استراتژی  (، 212/0با نمره جذابیت ) «های همگانیتوسعه عرصه» استراتژی

 کاربری تغییرات بر شهری ریتمدی نظارت افزایش»(، استراتژی 021/0با نمره جذابیت ) «سکونتی داخل و خارج محدوده

(، 733/0با نمره جذابیت ) «های فرادستپذیری طرحارتقاء انعطاف»( و استراتژی 021/0با نمره جذابیت ) «شهری اراضی
 به ترتیب در اولویت اول تا چهارم قرار گرفتند.

  .یی شهری، مشارکت مردم، نوزامحدوده هاشمی نژاد مشهدعوامل داخلی و خارجی، ها: کلیدواژه

                                                           
. این مقاله مستبرج از رساله دکترای تبصصی شهرسازی با موضوع تبیین تأثیر بومی سازی رویکرد نوزایی شهری بر مشارکت مردم)نمونه 7

موردی:  محدوده شهیدهاشمی نژاد مشهد(، می باشد که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد به راهنمایی دکتر فرشته احمدی و دکتر 

 صورت پذیرفته است.  7930-7931طغیانی در سال شیرین 
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 مقدمه.1

 مسئله طرح. 1. 1

در  اخیددر دهدده سدده در کدده ییرویکردهددایکددی از 

ریددزان و برنامدده موردتوجددهاغلددب کشددورهای جهددان 

کشدورها بده  این درقرار گرفته و حتی  مدیران شهری

 اسدددت یشدددهر ییندددوزا رویکدددرد ؛آمدددداجدددرا در

ه را توسددع رویکددردی کدده(. 31.ص. 7،2779)نیددل

 .ه اسدتنمود فرا کالبدیو  زادروندستبوش نگرشی 

تلاش برای سهیم نمودن همه طبقات و اقشار مدردم در 

بدر حفدظ و ادامده  تأکیددنتایج حفاظت و بازآفرینی و 

ای توسعه و اصالت مداری منطقده نوعی موازنه در امر

 لدذا گدردد.محسو  مینقاط اتکای این نگرش جدید 

ایدن فرینی شهری در با توجه به شرایط حفاظت و بازآ

کدار بدردنش ه کده بد "نوزایی شدهری"مقطع از عنوان

حرکتی جسورانه بدوده و انتظدارات بیشدتری را ایجداد 

سدابقه  .(27.ص. 7937)لطفدی، شدداستفاده  ،دینمایم

در برخدی از کشدورها  شدهری روند رشدد و توسدعه

نبدود ازی شدهری، فرآیند بازسد که در داده استنشان 

و اعتراضدات  بده نارضدایتیمنجدر مشارکت اجتماعی 

بده  تدوانیمد هداآن ازجملدهعمومی گردیده است که 

سدازی ی شرقی بیرمنگام انگلسدتان، بازهاکنارهنوزایی 

بانددددودوس متعدددادل در بدددرن سدددوئیس، پدددرو ه 

سددازی انبددوه در اسددتانبول و مکزیکوسددیتی، مسکن

و  )پددورتر نوسددازی ضددمیرا در ریدداه اشدداره نمددود

ننددده عدددم ک(. ایددن مهددم منعکس9.ص. 2،7932شدداو

حفاظدت و بازسدازی شدهری  یهاپرو هپذیری تحقق

ی و اهیدرواسدت کده فاقدد ابعداد مبتلدف محتدوایی، 
                                                           
1. Neal 

2. Porter and Shaw 

؛ باشدندیمدساختار اجرایی با مشارکت مدردم محلدی، 

تفدداوتی شددهروندی و گریددز از رهیافددت چنددین بی

شهری را محصدول مدداخلات از بالدا بده رویکردهای 

کده از آن  ندددانیمدهای مرکزی و محلدی پایین دولت

عنوان علدت اصدلی شکسدت جریدان نوسدازی در به

، هرچندد انددنمودهتعبیر  برخی کشورهای جهان سوم

که متناسب با پیچیدگی زندگی جوامع امدروز، نیازمندد 

)عنددلیب،  هسدتی نیدز تردهیچیپی مشارکت هاوهیش

ی هداپرو ه(. مروری بر عدم توفیق در 927.ص. 7923

تهددران  ازجملدده انایددر نوسددازی شددهرهای کشددور

(، 7937،عمدران زادهاحمد و پورسراسکانرود، پوراکبر)

- (، مشدهد7937،پدورعدارفیالحسینی و اصفهان )خادم

شددهرها و ( و سددایر کلان7939)خدداکپور و مهددرورز،

کدده منددتج از نگدداه متعدداره و  مندداطق سددکونتگاهی

، بددر عدددم تحقددق هسددتتدددافعی بافددت مباطددب 

می و توانمندسددازی های بیدارسددازی عمددوسیاسددت

 .  دینمایم تأکیدبرخوردار،  خصوصاً اقشار کم

هدای مرمتدی رایدج، ندوزایی میدان نظریده رونیازا

مشدارکت مدردم و »بر مفاهیمی چدون  تأکیدشهری با 

شکلی ندو « کاهش اختلاف اجتماعی»و « دولت محلی

احمدد، پور) شهری را ارائه نموده است یسازمعاصراز 

زمینده مشدارکت و  (10.ص. 7923حبیبی و کشداورز،

مددردم را در آن فددراهم کددرده اسددت. اقدددامات اخیددر 

هرچند با صدرف زمدان و هزینده بالدا مدیریت شهری 

ساماندهی محدوده بافت قدیم واقع در مرکدز  منظوربه

بده  تدوانیمد، که هستدر حال گسترش  شهر مشهد

انجددام نوسددازی بافددت اطددراف حددرم مطهددر، خیابددان 

و زاهددی،  یآبدادملک)میددان شدهداو  الزمانصاحب
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اشدداره نمددود. همچنددین رهنمددا و همکدداران ( 7932

( از طریق کاربرد تلفیقی مددل تحلیدل سلسدله 7921)

مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی به شناسایی نقداط 

و  انددپرداختهتوسعه محلات مراکز شدهری  دارتیاولو

اد محله پاچنار )که نام سابق محلده شدهید هاشدمی ندژ

(، متناسب بدا خصوصدیات کالبددی و تداریبی هست

مکدانی در توسدعه محلده مدذکور  یهداتیاولو ،بافت

، رونیددازا مددورد بررسددی جددامع قددرار گرفتدده اسددت.

، سددوکیدر شددهر مشددهد از  هاشددمی نددژاد محدددوده

فرسوده شهر مشهد در  یهااز محدوده یببش عنوانبه

و ، اسدت دهیدگرد ییمطالعات طرح جامع شهر شناسا

 و نیبالددا بددودن ارزش زمدداز سددوی دیگددر، بدده دلیددل 

در  شددنواقعبه حرم مطهر امدام رضدا )ع( و  یکینزد

املدا   نیاز سداکن یادیدمرکز شهر باعث شده تعداد ز

 نددیآمداده نما نیو جهت ارائه به زائر یخود را بازساز

ایدن امدر که  ندینما مکاننقلنقاط شهر  ریو خود به سا

 ییهاندهیزم شیدایپ جهیدرنتو شدن بافت  یباعث خال

 .در بافدت گدردد یاجتمداع یهایناهنجارجهت بروز 

تبیین راهبردهدای  ،هدف از این پژوهشبر این اساس 

بر مشدارکت مدردم در  تأکیدرویکرد نوزایی شهری با 

و تداوم نوزایی شدهری در  هاشمی نژادمحدوده شهید 

بدر حفدظ اصدالت و امکدان  تأکیددمحدوده مرکزی با 

بده دنبدال ایدن پدژوهش  لذا .هستدگاری ساکنین مان

 :هستکلیدی  سؤالاتپاسبگویی به این 

هددا، نقدداط قددوت و ضددعف ها و تهدیدددفرصددت -7

چگوندده  موردمطالعددهرویکددرد نددوزایی در محدددوده 

 است؟

جهدت تحقدق رویکدرد  به ریپذامکانراهبردهای  -2

 ؟اندکدم هاشمی نژادنوزایی شهری در محدوده 

 و مبانی نظری پژوهش . پیشینه2. 1

 (Renaissance)، فارسدی شدده کلمده وا ه نوزایی

هدای اولیده قدرن ندوزدهم بده است. این وا ه در سدال

فرهنگ لغات فرانسه و انگلیسی راه یافدت و برخلداف 

آنچه ممکن است به ذهن خطدور کندد، بدرای نامیددن 

 آغازشدده ایتالیامقطع تاریبی پس از قرون وسط که از 

ت بددیش از سدده قددرن، وا ه ایتالیددایی بددود، بدده مددد

Rinascimento  اسددددت شدددددهگرفتهبدددده کددددار -

این اشاره نمایدانگر آغداز قدرن  .(3.ص. 7،7331)پاونی

بیستم و یکدم همدراه بدا تغییدر و تبددیلی در سداختار 

 باشددددددمیاجتمددددداعی و کالبددددددی شدددددهر 

ای از اوقدددات در پددداره(. 70.ص. 2،7333)فرامپتدددون

آفرینی شدهری وسازی و یا بازن عنوانبهنوزایی شهری 

شود و این به دلیدل وجدود وجده اشدترا  استفاده می

یدک شدهر و یدا  افولهای بسیاری است که بین نشانه

برخی از نواحی مشبص آن وجود دارد و اینکه همده 

سدازی  باز زندهاقدامات مربوط به این مفاهیم به دنبال 

 هدای گذشدتهها و نواحی شهری از قرون و دهدهمحله

 یهداجنبش. همچندین (2.ص. 9،2773)کنگ باشندمی

 یهاشدهیر، یکدی از هدادولتحقوقی مردمی در کنار 

)گلدشدتاین و  شدودیمدمحسو  نوزایی شهری  مؤثر

یدد بدر ایدن موضدوع کده بدا تأک (2.ص. 3،2771سایتز

گدذاری بدر بهداشدت، طراحی مشارکتی باید با سرمایه

اشدتغال آموزش، خدمات اجتماعی، امنیدت جامعده و 

هدای کافی برای موفقیت برنامده شرطبههمراه باشد تا 

.ص. 7929زاده و ایدزدی، صحی) ی بدل گرددنیبازآفر

                                                           
1. Pavoni 

2. Frampton 

3. Kong 

4. Goldstein and Sites 
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 "ی از امجموعددهنددوزایی شددهری بیشددتر بددر  (.71

دلالت دارد. بدراین اسداس  انطباقتغییر و  "فرایندهای 

و اهدددداف  هددداحلراهندددوزایی شدددهری فراتدددر از 

مبدداح ی از  رندددهیرگدربی و کالبدددی طیمحسددتیز

یدی حکمرواقبیل:محرومیت اجتماعی، تولیدد ثدروت، 

شدهری، سددلامتی و رفدداه، جلددوگیری از وقددوع جددرم، 

ی آموزشدددی، آزادی عمدددل، کیفیدددت هافرصدددت

)پوراحمدد  و طراحی مناسب خواهد بود ستیزطیمح

(. طددرح عنددوان نددوزایی، 21.ص. 7923و همکدداران،

کالبددد و ی اسددت کدده در آن شددهر در ادورهبیددانگر 

و مفهوم آن با ماهیدت  شودیممحتوای خود از نو زاده 

، ندوعی آغداز، حدالنیدرعنوگرایی نیز عجین اسدت. 

شددروع دوبدداره و بازگشددت بدده اصددل را نشددان 

 .  (771.ص. 7937)لطفی،دهدیم

در بازنمددایی سددیر تحددول تدداریبی رویکردهددای 

مرمددت و حفاظددت شددهری بددرای یددک دوره زمددانی 

نظریددات  تدداکنون، 7397ز سددال سدداله ، ا37حدددوداً 

ی نیبدازآفرمتعددی متناسب با هدر دوره از حفاظدت و 

نظدرات  نیتدرییابتدداامدا شداید  .مطرح شدده اسدت

ریچددارد ی هاشددهیاندمطروحدده نددوزایی شددهری را در 

شد و همچنین منتشر میلادی  7333در سال که راجرز 

 2770های آن در سدال نتایج حاصل از اجرای سیاست

سدوی یدک به"ه شکل سند مکمل بدا عندوان میلادی ب

د، جسدتجو منتشدر گردید "رنسانس شهری قدرتمندد

بددا طدرح نظددر نوسددازی و  2772نمدود. لیددز در سدال 

تبیدین چگدونگی حصدول  درصددداختلاط اجتمداعی 

ایمدری در سدال . بدوده اسدتنوزایی فراگیدر شدهری 

بیان ابهام و آشدفتگی در اندیشده نظدری  ضمن 2773

ی و نوسدازی شدهری کده بده دلایدل موضوع بدازآفرین

های اجتمداعی ، کالبددی و مبتلف و متناسب با بسدته

بیدان و توجیده اسدت، اقتصادی جوامدع متفداوت قابل

توجه خود را به مجموعه اقداماتی در دو دهه گذشدته 

تنها بریتانیا و اروپا کده ادبیدات نوسدازی شدهری که نه

وی از سدجهان را متأثر نموده معطوف نمدوده اسدت. 

ی هااسدتیسبر  2777دیگر روسی و پینوزی در سال 

ی با یک مدیر شهری کارآفرین، در جهدت نیدل اشبکه

. داننددیمدبه یک شهر خلاق را وعده ندوزایی شدهری 

جاذبدده  2772همچنددین جانسددتون و مکلددود در سددال 

ی فضاهای واقدع سازیخصوصرنسانس شهری را در 

ف در یددک مکددان متمدددن، در بسددتر اجتمدداع توصددی

بدر  2770در سدال نیدز  همکاران. هوستون و دینمایم

سدطح مشدارکت  نیتدریعدال عنوانبدهمفهوم شراکت 

تأکید نموده و لازمه حکمروایی موفدق را در مددیریت 

ی نددوزایی هدداپرو ه نفعدانیذتعداره منددافع تمددامی 

   .دانندیمشهری 

، بده موضدوعات اصدلی و 7927در سدال  مهدوی

ی شامل هم پیوندی اجتمداعی، کننده نوزایی شهرتعیین

توسعه پایدار، طراحی شهری و تجلی حیدات شدهری، 

ضدمن  22در سدال نیدز آیینی و اردسدتانی  پردازد.می

پدذیری نقش شدهروندان در چگدونگی تحقق تأکید بر

، شدامل سه محور عملکردی، های توسعه محلاتطرح

ایجدداد انگیددزه، فضددای اعتمددادآفرین و بسددتر قددانونی 

تشددریح راهکارهددای مبتلددف افددزایش  مناسددب، بدده

عنددلیب در سدال  د.ندپردازپذیری مردمی میمشارکت

هدای بر چگونگی تحقق یا علدل ناکدامی پرو ه 7923

گیری های تاریبی و بهرهشهری مبتنی بر لحاظ ارزش

از مصادیق بومی و نزدیکی اهداف طرح بدا خواسدت 

 بدا 7937لطفی در سدالهمچنین . دینمایمتأکید مردم، 
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بعدی بودن اقدامات و مدداخلات در تأکید بر عدم تک

عنوان فعدالیتی ها از رهیافدت ندوزایی شدهری بدهبافت

کند و ضمن معرفدی اصدول جانبه و تعاملی یاد میهمه

پذیری ایدن و معیارهای رهیافت نوزایی شهری، تطبیق

هددای فرسددوده ایددران را رهیافددت بددا شددرایط بافت

رسددتی از اصددول دهددد و فهموردبررسددی قددرار می

 نماید.استفاده در شرایط شهری ایران ارائه میقابل

 شناسی پژوهشروش .2

 پژوهش. روش 1. 2

 -نوع تحقیق کاربردی؛روش مورداستفاده توصدیفی

هددای هددا از روشتحلیلددی و بددرای گددردآوری داده

هدا از داده لیوتحلهیدتجزای و میدانی و بدرای کتاببانه

ایدن جامعه آمداری  شد. کیفی استفاده-های کمیروش

تحقیق در دو سطح شدهروندان و کارشناسدان در نظدر 

، در سدطح سدوکاز ی کدهیطوربدهاسدت.  شدهگرفته

، محدددوده 7930سرشددماری  بددر اسدداسشددهروندان، 

بدرآورد است.  شدهمحاسبهنفر  9377داراینژاد هاشمی

حجم نمونه بدا اسدتفاده از فرمدول کدوکران بدا سدطح 

در درصدد  70/7یو احتمدال خطدادرصد  30 ننایاطم

نمونده انتبدا  و در سدطح  930کده نظر گرفته شدد،

صدورت تصدادفی پبدش گردیدد. از محدوده مورد به

. هسدتنفدر  70سوی دیگر، حجم نمونه کارشناسدان 

هددا و اطلاعددات از داده لیوتحلهیددتجزهمچنددین بددرای 

 اسددت. شددده گرفتددهبهددره  QSPMو  SWOT مدددل 

را در  سدامانمندتفکدر  روشی است کده SWOTروش

شناسی جامعی از عوامدل مربدوط دارد و شامل عیببر

ی زیربرنامدهی ، مددیریت و فنّداوربه تولیدات جدید، 

 (  722.ص. 7937)رهنما و همکاران، شودیم

 قلمرو جغرافیایی پژوهش. 2. 2

 بده مسداحتای محله شهید هاشمی ندژاد در پهنده

کاشانی، از غدر  هکتار از شمال به خیابان  37 تقریبی

، از جندو  بده خیابدان به خیابان شهید هاشدمی ندژاد

و گدردد شیرازی و از شرق خیابان آزادی را شامل مدی

ی شهر مشهد مقدس واقدع گردیدده در محدوده مرکز

 .  (7شکل ) است

 

 
 محدوده مرکزی مشهد  درهاشمی نژاد  موقعیت محله شینما-1شکل
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 متدری 177 فاصدله در ندژاد هاشدمی شدهید محله

. دارد قدرار( ع) رضدا حضرت مطهر حرم غربی شمال

 مقبدره وجدود دلیدل بده نیز تاریبی لحاظ به محله این

 بیمارسدددتان همچدددون بناهدددایی و افشدددار نادرشددداه

 ارزش دارای ،(فعلدی بهزیسدتی) سدابق یهاییکایآمر

. ص. 21 همکداران، و رهنما) هست فرهنگی و میراثی

72). 

طییرح  یریپیی تحققبررسییی میییزان . 1. 2. 2

 تفصیلی 

وضدع موجدود محلده  یهدایکداربربا مروری بر 

 شددهدادهنمدایش  (2)شهید هاشمی نژاد که در شدکل

های درشت مقیداس در محددوده است، تمرکز کاربری

شمال شرقی و همچنین جنو  محله مشدهود اسدت، 

هدای مسدکونی عمددتاً علاوه بر این، محدوده کاربری

اندد. لبدی محلده را شدکل دادهریزدانه ساختار اصلی کا

طدرح آخدرین پیشدنهادی در  یهدایکداربربا مقایسه 

که توسط مهندسین مشاور تداش  ،ملا  عملتفصیلی 

پدذیری طدرح توجده بده عددم تحقدقاست،  شدههیته

هددای پیرامددونی محلدده و در لبدده خصددوصبهمددذکور، 

 ،محلدهدر مرکدز خددمات عدم های تجاری و کاربری

در کداهش  توانددیمداین مهم  که هستحائز اهمیت 

. باشدد مدؤثرسداکنین از خددمات عمدومی  یمندبهره

عمده تغییرات صورت گرفته در فرآیند نوسازی محلده 

هدای کنون، متمرکدز بدر تقاضدای سداکنین مجموعدهتا

 هددمآن ،مسددکونی و اقددامتی بددرای نوسددازی املددا 

 .  هستو پراکنده  رمتمرکزیغ صورتبه

 

 
 طاش مصوب یلیتفص طرح و( چپ سمت ریتصو)موجود وضع یکاربر شینما -2شکل

 مدیریت بافت فرسوده شهرداری مشهدمأخذ: مطالعات مشاور شهر زیبا خاوران، کارفرما:
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در  وسیازساختبررسی روند تحولات . 2. 2. 2

 محدوده هاشمی نژاد

مطدابق اطلاعددات آمدداری از روندد صدددور پرواندده 

محلده  در ریشدهردا 9توسط منطقده ،صورت پذیرفته

، منددددرج در شدددهید هاشدددمی نژاد)پاچندددار سدددابق(

، وسددازساخت، رونددد غالددب یطورکلبدده(، 7جدددول)

جهددش  صددرفاًو بددوده ت نسددبی ناحدداکی از نوسددا

مشدداهده  37و  21، 20 یهاسددال، طددی توجددهقابل

نسددبی در کدده مندداطق شددهری از رونددق  شددودیمدد

آن را بده  تدوانینمدو  انددبودهبرخوردار  وسازساخت

 .نوسازی محله تعمیم داد یهااستیس

 

 ساله11در یک دوره محله شهید هاشمی نژاد صادره  یهاپروانهمیزان  .1جدول

 سال
 تعداد

 )عدد(

درصد از 

 تعداد

 مساحت

 )مترمربع(

درصد از 

 مساحت
 سال

 تعداد

 )عدد(

درصد از 

 تعداد

 مساحت

 )مترمربع(

درصد از 

 مساحت

1430 3 9/7 695 7/7 7923 15 1/1 4663 7/1 

1431 7 7/9 879 3/7 7937 12 2/0 2224 3/9 

1432 11 2/3 2540 3/9 7937 27 3/77 14126 1/27 

1434 6 1/2 1112 1/7 7932 19 3/2 4623 2/1 

1433 8 3/9 2426 1/9 7939 77 2/3 2197 2/3 

1431 23 7/77 5925 7/3 7933 73 7/1 3222 3/1 

1436 25 7/77 6993 1/77 7930 3 3/9 2777 9/9 

1431 11 2/3 2437 1/9 7931 79 1/0 9211 7/0 

 777 13399 777 222 مجموع 9/0 3456 2/1 14 1433

  7931،مطالعات مشاور شهر زیبا خاورانو  مشهد 9منطقه شهرداری  :مأخذ
 

بده  صدرفاً هاپرواندهالبته با توجه اینکه غالب ایدن 

، همچندین سدهم کاربری مسکونی اختصداص داشدته

 کدار انیدپادارای پروانده و  یهاسداختماننسبتاً اند  

تبصدیص  بداوجود رسد،به نظر می (2مطابق جدول)

در پرداخدت  هداتیمعافتسهیلات با نرخ بهدره کدم و 

عواره ساخت، همسویی نسبی با روند کلی رونق و 

 یهاسددال حدفاصددلمسددکن در  وسددازساخترکددود 

 در افتهیانتشدار یهاآمارنامده)در تطابق با  7937تا7921

 کدار انیدپااخیر از وضعیت صدور پروانده و  یهاسال

آن را  تدوانینملاً مشهود است و مناطق شهرداری( کام

مدیریت شهری در روندق  یهااستیسبه علت توفیق 

 تلقی نمود.  یریپذمشارکتنوسازی محله یا افزایش 
 

 در محله شهید هاشمی نژاد کار انیپادارای پروانه و  یهاساختمانآمار  .2جدول
 درصد مساحت از کل )مترمربع( مساحت تعداد وضعیت ساختمان

 %32/22 11329 213 پروانه ساختمانیدارای 

 %32/1 22113 779 ساختمانی کار انیپادارای 

ساختمانی در  کار انیپافاقد اطلاعات پروانه و 

 سیستم خدمات الکترونیک شهرداری
120 271921 71/11% 
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 2ادامه جدول 
 درصد مساحت از کل )مترمربع( مساحت تعداد وضعیت ساختمان

 %79/2 1709 2 ژه میدان شهدا(فاقد اطلاعات )طرح وی

 %777 979711 333 مجموع

 منطقه سه-شهرداری :مأخذ
 

جمعیت محدوده کاهش از سوی دیگر با توجه به 

رسدد اتکدای به نظر می (9)مطابق جدول  موردمطالعه

 هدمآنو نوسازی ابنیه مسکونی،  یسازمقاومصرف به 

 توسط خرده مالکین، بدون توجه به سدایر فاکتورهدای

نوزایی محدوده، اعم از افزایش حس تعلدق بدا ارتقداء 

منزلت اجتماعی، رونق مراکز خددمات محلده، اصدلاح 

دسترسدی  مراتبسلسدلهیکپارچه نفوذپذیری بافدت و 

مدوردی در لبده  یهاینینشعقب فقطنهدر کل بافت و 

جدیدالاحداث، زمینده را بدرای خدروج  یهاساختمان

 زد. ساهرچه بیشتر ساکنین فراهم می
 

 1461-00 آماری دوره طی مداخله محدوده جمعیت تغییرات .4 جدول
 متوسط نرخ رشد سالانه )درصد( تعداد جمعیت عنوان

 37-20 20-10 10-10 7937 7920 7910 7910 سال

 %-7621 %-7671 %-2613 9711 9220 9223 0727 مقدار

 7910-37 آماری دوره طی مسکن و نفوس عمومی سرشماری:  مأخذ
 

 های پژوهش. یافته4

هدای رویکدرد بررسی وضعیت شداخص منظوربه

، شددهر مشددهد هاشددمی ندژاده شدهید ندوزایی در محلدد

، سدتیلچکگانه بدا اسدتفاده از یدک 37های شاخص

مددورد ارزیددابی گروهددی از خبرگددان و متبصصددان و 

هددا و اقدددامات اجرایددی کارشناسدان مددرتبط بددا پددرو ه

در این مرحله  کهیطوربهمحدوده مذکور قرار گرفت. 

برای میزان اثرگذاری هر شاخص در رویکدرد ندوزایی 

 صدفرتابر مشارکت مردمی امتیازی بین  تأکیدشهری با 

پنج )از صفر به معنای بدون اثرگذاری تا عدد پدنج بده 

معنای بیشترین میزان اثرگذاری( در نظر گرفتده شدد و 

شدده بدرای با توجده بده میدانگین و واریدانس محاسبه

شاخص انتبا  گردید کده  37، تعداد هاآنهرکدام از 

-اشاره خواهد شد. شداخص هاآنبه  لیتفصبهدر ادامه 

ها از طریدق شدده بدرای هدر یدک از مؤلفدههای بومی

( ارائدده گردیددده 3نظرسددنجی از خبرگددان در جدددول )

 است.

 

 شده متناظر بر هریک از معیارها های بومیشاخص. 3جدول 

 واریانس میانگین هاها و زیرشاخصخصشا عنوان معیار

 اجتماعی
 173/7 21/3 های بافت تاریبیحفظ ویژگی و ارزش هویت مداری

 110/7 27/3 رسمیت یافتن نقش واقعی مشارکت مردم مشارکت مداری
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 3ادامه جدول 
 واریانس میانگین هاها و زیرشاخصشاخص عنوان معیار

 اجتماعی

 293/7 79/3 های اجتماعیعالیتتأکید بر ف فعالیت اجتماعی

 111/7 27/3 تدار  تسهیلات عمومی و رفاهی رفاه عمومی

 133/7 71/3 افزایش حضور پذیری و سرزندگی محیط شهری حضور پذیری

 173/7 21/3 افزایش پویایی و تعاملات اجتماعی سطح تعاملات

 مدیریتی

 111/7 27/3 های بهسازی و نوسازیاجرای طرح هاپذیری طرحتحقق

 293/7 79/3 ایتوسعه اشتغال محلی و فرا منطقه توانمندسازی

 173/7 71/3 تدار  تسهیلات عمومی و رفاهی هامشوق -تسهیلات

 110/7 27/3 های فرهنگیترویج گردشگری و فعالیت توسعه گردشگری

 110/7 27/3 گیری منصفانهفرآیند تصمیم مدیریت تعاره

 133/7 21/3 ببشی به انتبا  مسکنجایگزینی و تنوع یتنوع در نوساز

 139/7 79/3 ایمدیریت شهری با مقیاس محله مدیریت محلی

 اقتصادی

 173/7 21/3 های ببش خصوصیجلب سرمایه جذ  سرمایه

 293/7 31/3 شراکت )بالاترین سطح مشارکت( شراکت پذیری

 322/7 99/3 ادیشکوفایی و فراوانی فعالیت اقتص رونق اقتصادی

 212/7 27/3 ایمحله-احیای اقتصاد بومی اقتصاد محلی

 222/7 37/3 های اقتصاد محلی به کمک ساکنانارتقاء فعالیت توانمندسازی

فضایی کالبدی و 

 ادراکی

 111/7 27/3 پذیری عملکردی فضاهای شهریانعطاف پذیریانعطاف

 017/7 27/3 خصحفاظت از بناها و فضاهای شا حفاظت کالبدی

 193/7 79/3 تأکید بر ادراکات چند حسی در فضاهای عمومی یچند حسادراکات 

 302/7 71/3 های عمومیتأکید بر توسعه عرصه عرصه عمومی

 192/7 37/3 تأکید بر حس تعلق مکانی حس مکان

 101/7 77/3 کنترل و هدایت حرکت سواره با تأکید بر ایمنی پیاده مداری

 173/7 71/3 حفاظت از میراث کالبدی شهر ث تاریبیمیرا

 137/7 79/3 بندی شهرطراحی یکپارچه استبوان طراحی یکپارچه

 123/7 99/3 ایجاد فضاهای باز، عمومی و گسترده گشودگی فضایی

 071/7 37/3 طراحی با توجه به مقیاس و تناسبات انسانی مقیاس انسانی

 137/7 31/3 دورها یکروانایی، جذابیت و شفافیت افزایش خ جذابیت و خوانایی

-عملکردی

 فعالیتی

 137/7 09/3 های رفتاریافزایش قرارگاه تعاملات اجتماعی

 101/7 77/3 های جدیدتوسعه درونی و تزریق کاربری زاتوسعه درون

 171/7 99/3 ی محیط شهریریپذتنوعارتقا کیفیت و  تنوع کاربری

 111/7 27/3 مرکز فعال شهری با کاربری مبتلط ایجاد مراکز فعال

 192/7 17/3 تبدیل مرکز تاریبی به مرکز گردشگری حفاظت فعال

 -حرکتی 

 دسترسی

 111/7 27/3 روها و مسیرهای دوچرخهافزایش سطح پیاده سطح حرکت پیاده

 123/7 99/3 افزایش نقش اجتماعی معابر معابر پویا
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 3ادامه جدول 
 واریانس میانگین هاها و زیرشاخصشاخص عنوان معیار

 -حرکتی 

 دسترسی

 377/7 37/3 اتصال و ارتباط مراکز محلی و شهری تعامل مراکز شهری

 171/7 99/3 ونقل و جابجاییهای متنوع حملگزینه ونقلتنوع حمل

 223/7 21/3 های دسترسی تازهها و طراحی راهاصلاح راه توسعه معابر

 111/7 27/3 هایی برای افراد پیادهایجاد میدان یمیادین عموم

 173/7 21/3 افزایش سطح دسترسی به خدمات شهری سرانه خدمات

 7931، های پژوهشمأخذ: یافته
 

رویکددرد نددوزایی  هددایشدداخص بررسددیپددس از 

متناسدب بدا  مشدهد، هاشمی ندژادمحدوده شهری در 

مطالعات شناخت و سنجش وضعیت، نقاط ضدعف و 

ها در قالددب هددا و تهدیدددحدددوده و فرصددتقددوت م

 SWOTجددول  درنهایدتو  نظامات مبتلف بررسی

   .شود( ارائه می0در قالب جدول )
 

 در محدوده هاشمی نژاد مشهد ها و تهدیدهاو فرصت نقاط ضعف و قوت وضعیت شناسایی .1جدول 

 (T) تهدیدها (O) هافرصت (W) نقاط ضعف (S)نقاط قوت 

S1-  ت اجتماعی بالدا تعاملاوجود

 در محدوده

S2- بدده افددزایش تددراکم تمایددل

 هاساختمانی کاربری

S3- بافت اطراف تجانس با 

S4-نقدش بدا هایی وجود عملکرد

 اینشانه

S5- عملکددردی شددبکه  کددار آیددی

بدا بافدت  موردمطالعدهمعابر حدوزه 

 ارگانیک و قدیمی

S6- نقش شورایاری محلات 

S7-در  یبه ماندگار لیتما شیافزا

 بافت نیکنسا

S8-  وجددود اختلدداط عملکددردی

 مناسب در عرصه همگانی

S9- وجددود خدداطرات جمعددی از

 های قدیمی و تاریبیگذر

S10-گذاری تمایددددل سددددرمایه

 های اقامتیاحداث واحد

W1-  عدددم همبددوانی معمدداری

بناهددای جدیدالاحددداث بددا هویددت 

 مذهبی-فرهنگی

W2-  فرسودگی کالبدی 

W3- کاهش سطح خدمات 

W4-  هددای صددلب و د لبددهوجددو

 یبا در بافتناز

W5-   هدای عملکدردعدم وجدود

 اکنینمتناسب با نیاز س

W6- از بدددین رفدددتن منددداظر و

 های دیدکریدور

W7- عدم توجه به انسان پیداده در

 های حرکتیمسیر

W8-که و حجم ترافیک زیداد شدب

 عدم دسترسی مناسب

W9-نیهای همگانبود عرصه 

W10-  عدم تناسدب منظدر عیندی

-وده با خصوصیات فرهنگدیمحد

 اجتماعی بافت

O1- مدرتبط بدا  هایفعالیتتوسعه

 اعتقادات مذهبی

O2-  هددای اقتصددادی در پددرو ه

 بلافصلحوزه حال احداث 

O3- بناهای  معاصر سازیسیاست

 تاریبی و قدیمی

O4-های استفاده از عرصه کاربری

 غیرانتفاعی

O5-  امکددان ایجدداد فددرم کالبدددی

 دمتناسب با نوع عملکر

O6- ونقددلحملتوسددعه سیسددتم 

 عمومی بافت پیرامون

O7- حفظ و احیا شبکه معابر 

O8-فرهنگدی–یاجتمداع تعاملات 

 رامونیدر حوزه پ

O9- همگانی هایعرصهایجاد 

O10-  امکددان افددزایش شددراکت

 پذیری ساکنین در نوزایی محله

T1-  تغییددر کدداربری اراضددی

 تک عملکردی سویبه

T2-  تضددعیف نقددش سددکونتی

 هدف و بلافصل بافت

T3-هدای گیدری کداربریشکل

 قیاسبزرگ 

T4-  عدددم توجدده بدده مقیدداس

 انسانی در روند نوسازی

T5-  ایهدددهشاخصدددغلبددده 

 اقتصادی بر تناسبات فضایی

T6- تسلط سواره بر پیاده 

T7-های از بدددین رفدددتن دیدددد

گسترده از داخل بافت به سدمت 

 حرم مطهر

T8-توجهی به بدا  ندادری و بی

 ای کهنهسایر نشانه

T9- خروج ساکنین اصیل 

T10-  از بددین رفددتن تعاملددات

 اجتماعی در سطح بافت

 7931،های پژوهشمأخذ: یافته
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نقداط قدوت، ضدعف، تبیین پس از در این مرحله 

ندوزایی  هدایشاخصها متناسب با ها و تهدیدفرصت

تعیددین اوزان عوامددل داخلددی و ، نسددبت بدده شددهری

 اسبه امتیازدهی نهداییبا ضریب محخارجی با استفاده 

.  بدین منظور برای امتیاز دهی بده عوامدل اقدام گردید

برای نقاط ضدعف  2و  7داخلی و خارجی، از نمرات 

ضددعف کددم(، و از  2ضددعف اساسددی، نمددره 7)نمددره

قوت مناسدب و  9برای نقاط قوت )نمره 3و  9نمرات 

قوت بسیار بالای عوامل مورد نظدر( مدی باشدد.  3نمره

ت ها و تهدید ها نیز طیدف نمدرات فرص در خصوص

.ص. 7937اسدتفاده گردیدد)رهنما و همکداران، 3تا7از 

 .است شده محاسبه( 1در قالب جدول ) که (721
 

 های عوامل داخلی و عوامل خارجینمایش ماتریس .6جدول 

 امتیاز وزناهمیت  عوامل داخلی
 امتیاز

 موزوننهایی 
 عوامل خارجی

ضریب 

 وزناهمیت 
 امتیاز

 نهایی یازامت

 موزون

 نقاط قوت

S1 771/7 3 312/7 

هافرصت  

O1 76723 9 712/7 

S2 79/7 9 73/7 O2 76772 9 791/7 

S3 730/7 9 790/7 O3 76771 9 707/7 

S4 72/7 9 71/7 O4 76701 9 712/7 

S5 702/7 9 701/7 O5 76721 9 712/7 

S6 790/7 9 770/7 O6 76719 3 202/7 

S7 731/7 9 737/7 O7 76771 3 713/7 

S8 719/7 9 273/7 O8 76727 3 323/7 

S9 771/7 3 713/7 O9 76772 9 791/7 

S10 790/7 3 73/7 O10 76703 3 171/7 

 نقاط ضعف

W1 729/7 7 729/7 

 تهدیدها

T1 76793 2 712/7 

W2 711/7 7 711/7 T2 76701 7 701/7 

W3 731/7 2 733/7 T3 76779 2 721/7 

W4 722/7 7 722/7 T4 76722 2 733/7 

W5 773/7 7 773/7 T5 7673 2 72/7 

W6 723/7 7 723/7 T6 76792 7 792/7 

W7 733/7 2 722/7 T7 76793 2 712/7 

W8 730/7 7 730/7 T8 76773 7 773/7 

W9 701/7 2 772/7 T9 76739 7 739/7 

W10 729/7 7 729/7 T10 76730 7 730/7 

 073/2 - 7 جمع 970/2 - 7 جمع

 میانگین
 

269 
 

 نیانگیم
 

2630 
 

 7673 اریمع انحراف 7672 انحراف معیار
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در هر یدک  شدهکسبحال با توجه به امتیاز نهایی 

های فوق اقدام به ارزیابی و تعیدین جایگداه از ماتریس

در  کده ندوزایی شدهری ندهیدرزم هاشدمی ندژادمحله 

 (2) شدکلدر قدرار دارد  کاراندهمحافظههای استراتژی

 شود.مشاهده می

 

 
 (IE)در ماتریس نمایش جایگاه استراتژیک طرح -4شکل

 7931، های پژوهشیافتهمأخذ: 
 

و بررسددی صددورت  متناسددب بددا تحلیددل ادامددهدر 

ندی نظامات پرو ه در قالدب بگرفته در خصوص جمع

متناسب بدا ارزیدابی  مؤثرراهبردهای  ،SWOTجداول 

 گردد.( ارائه می1)و تعیین جایگاه ، در قالب جدول 
 

 رویکرد نوزایی شهری در محدوده هاشمی نژاد استخراج راهبردهای .1جدول
 تحلیل یکپارچه

(SWOT) 
 Wنقاط ضعف  Sنقاط قوت  

 S 1-10 W 1-10 

 (WO) مبتنی بر نقاط ضعف و فرصتراهبردهای  (SO) و فرصت  مبتنی بر قوتاهبردهای ر هافرصت

O 1-10 

ارتقاء نقش مشارکتی مردم مبتنی بر شدراکت سداکنین -7

بدر نقدش  تأکیددبدا  برداریبهرهدر امور طراحی، اجرا و 

 (S7  O10شوراهای محلات )

حفاظددت فعددال بافددت و ابنیدده کهددن بددا اختصدداص -2

بددده فضددداهای عمدددومی و  ببشروندددقکارکردهدددای 

 (S4  O3تاریبی ) هایساختمان

بین مراکز محلی و بافت سدکونتی داخدل و خدارج  هم پیوندیایجاد -7

 (W5  O9)بلافصل و فراگیر  هایحوزهمحدوده در 

ی فرادسددت در امکددان تبصددیص هدداطرح پددذیریانعطافارتقدداء -2

جدیدالاحدداث مدداری ابنیده های محر  توسعه در عین هویدتکاربری

(W1  O5) 

 

 فرصت های متعدد محیطی

ت
می
 اه
 با
لی
اخ
ی د
ها
ف 
ضع

 

ت
قو

سی
سا
ی ا
خل
 دا
ی
ها

 

 تهدیدات محیطی عمده

 استراتژی های تنوع

) رقابتی(   

 استراتژی های تغییر جهت استراتژی های تهاجمی

 ) محافظه کارانه(

فعیاستراتژی های تدا  
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 1ادامه جدول 
 تحلیل یکپارچه

(SWOT) 
 Wنقاط ضعف  Sنقاط قوت  

 S 1-10 W 1-10 

 (WO) راهبردهای مبتنی بر نقاط ضعف و فرصت (SO) راهبردهای مبتنی بر قوت  و فرصت هافرصت

O 1-10 

ایجاد تعادل و توازن بدین نیداز سداکنین و مقتضدیات -9

ه ضدوابط تجمیدع، تبصدیص مدیریت شهری نسبت بد

هددای اقتصددادی و هددا و تددراکم در پددرو هکدداربری

 (S8  O2گذاری )سرمایه

افزایش نظارت مدیران شهری بر تغییرات کاربری اراضدی شدهری بدا -9

 (W8  O6توجه به نیازهای جوامع امروزی )

های همگانی با کدارکرد افدزایش تعاملدات اجتمداعی و توسعه عرصه-3

 (W9  O1نی مذهبی )ارتقاء مراسم آیی

 (WT) راهبردهای مبتنی بر ضعف و تهدید (ST)راهبردهای مبتنی بر قوت و تهدید  تهدیدها

T 1-10 

های سازگار خصوصاً فرهنگی، مدذهبی ت بیت کاربری-7

گذاری هدای سدرمایهعنوان پیوسدت پدرو هو یادمانی بده

(S10 T1) 

 

یاس با رویکدرد های شناور برای اراضی درشت مقاختصاص کاربری-7

 (W5   T1چند عملکردی بودن اراضی )

ارائه ضوابط ساختمانی مؤثر جهت ایجاد منداظر و کریددورهای دیدد -2

 (W6  T7)از داخل بافت به حرم مطهر 

ها و تسهیلات به مالکین و ساکنین در جهت بهسدازی و ارتقاء مشوق-9

ماتی هدای مسدکونی و خددها خصوصاً کاربرینوسازی کالبدی کاربری

(W2  T2 ) 

 7931،های پژوهشمأخذ: یافته
 

رییزی اسیتراتژیک کمیی . ماتریس برنامیه1. 4
(QSPM) 

راهبردهددا مبتنددی بددر  بندددیاولویددتبدده منظددور 

( 1طبددق جدددول )کدده ، woگددروه  یهددایاسددتراتژ

ایجاد هم پیوندی بین مراکز محلدی و  -1:از اندعبارت

هدای بافت سکونتی داخل و خارج محدوده در حدوزه

هدای پدذیری طرح. ارتقداء انعطاف2بلافصل و فراگیر، 

هددای محددر  فرادسددت جهددت تبصددیص کدداربری

. افددزایش نفوذپددذیری حرکددت سددواره بدده 9توسددعه،

ونقدل عمدومی و پیداده بدر حمل تأکیددهدا بدا کاربری

هددای همگددانی بددا کددارکرد . توسددعه عرصدده3مددداری،

افددزایش تعاملددات اجتمدداعی و ارتقدداء مراسددم آیینددی 

اسددتراتژیک کمددی  یزیربرنامدده سیمدداتراز  ذهبی،مدد

(QSPM) ،استفاده شد طی شش مرحله به شرح زیر: 

هدا در هدا و ضدعف، تهدیدها، قدوتهافرصت-7

ها، به هر یک از فرصت -2شوند.یک ستون نوشته می

ه در موفقیدت سدازمان ها کها و ضعفوتقتهدیدها، 

 -9شددود.نددد، ضددریب داده مددینقددش عمددده دار

بندی شدوند، در ردیدف که باید اولویت ییهایتژاسترا

 تیجدذاب یهدانمره -3شدوند.بالای ماتریس نوشته می

مقددار عدددی هسدتند کده  هداآن ،شدوندیممشبص 

جددذابیت هددر اسددتراتژی را در یددک مجموعدده از 

 تیجدذاب. برای تعیدین نمدره دهدیمنشان  هایاستراتژ

بایددد عوامددل داخلددی و خددارجی را کدده در موفقیددت 

شرکت نقش عمده دارند، بررسی نمود. نمره جدذابیت 

=تدا حددی 2=بددون جدذابیت،7به این شدکل اسدت:

-0=بسدیار جدذا ،3=دارای جذابیت معقول،9جذا ،

، مقصدود از شدودیمدجمع نمرات جدذابیت محاسدبه 
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در  بیضدرجدذابیت یعندی حاصدل  یهدانمرهجمع 

مجموعدده نمددرات جددذابیت  -1جددذابیت،  یهددانمره

.مجموعه نمددرات جددذابیت نشددان شددودیمددمحاسددبه 

 ، کدام استراتژی از بیشترینکه در هر مجموعه دهدیم

 .7937،)رهنمدا و همکداران اسدت برخوردارجذابیت 

 (.732ص. 

 QSPM  ریدزی اسدتراتژیک کمدیماتریس برنامده

اسددتراتژی  چهددار( نیددز نشددان داد کدده از 2)جدددول

-توسدعه عرصده» ، ابتدا اولویت با استراتژیWOگروه

های همگانی با کارکرد افدزایش تعاملدات اجتمداعی و 

) بدا نمدره جدذابیت هست  «ارتقاء مراسم آیینی مذهبی

ایجداد هدم پیونددی بدین مراکدز » (، اسدتراتژی 212/0

محلی و بافت سکونتی داخدل و خدارج محددوده در 

بددا نمددره جددذابیت ) «هددای بلافصددل و فراگیددرحوزه

ری حرکت سدواره افزایش نفوذپذی»(، استراتژی 021/0

ونقدل عمدومی و پیداده بدر حمل تأکیدها با به کاربری

ارتقداء » سدتراتژی ( و ا021/0با نمره جذابیت «)مداری

های فرادسدت جهدت تبصدیص پذیری طرحانعطاف

بددا نمددره جددذابیت «)هددای محددر  توسددعه کدداربری

-(، به ترتیب در اولویت اول تا چهارم قرار مدی733/0

 گیرند.

 

 (QSPM)ریزی استراتژیک کمیتریس برنامهما .3جدول
 WOگروه  یهایاستراتژ  

  
ایجاد هم پیوندی بین مراکز 

محلی و بافت سکونتی داخل 

و خارج محدوده در 

 های بلافصل و فراگیرحوزه

پ یری ارتقاء انعطاف

های فرادست جهت طرح

های تخصیص کاربری

 محرک توسعه

 مدیران نظارت افزایش

 کاربری تتغییرا بر شهری

 به توجه با شهری اراضی

 امروزی جوامع نیازهای

های همگانی توسعه عرصه

با کارکرد افزایش تعاملات 

اجتماعی و ارتقاء مراسم 

 آیینی م هبی

عوامل 

 کنندهنییتع

 موفقیت

 ضریب
نمره 

 ج ابیت

جمع 

 یهانمره

 ج ابیت

نمره 

 ج ابیت

جمع 

 یهانمره

 ج ابیت

نمره 

 ج ابیت

جمع 

 یهانمره

 ابیتج 

نمره 

 ج ابیت

جمع 

 یهانمره

 ج ابیت

 قوت

7 771/7 9 907/7 7 771/7 9 907/7 3 312/7 

2 79/7 7 79/7 3 72/7 2 71/7 7 79/7 

9 730/7 9 790/7 9 790/7 9 790/7 9 790/7 

3 72/7 9 71/7 7 72/7 2 73/7 3 72/7 

0 702/7 3 272/7 2 773/7 3 272/7 9 701/7 

1 790/7 7 790/7 7 790/7 7 790/7 9 770/7 

1 731/7 3 722/7 2 733/7 9 737/7 2 733/7 

2 719/7 3 232/7 9 273/7 3 222/7 3 232/7 

3 771/7 3 713/7 7 771/7 9 732/7 3 713/7 

77 790/7 7 790/7 9 770/7 2 71/7 2 71/7 
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 3ادامه جدول 
عوامل 

 کنندهنییتع
 موفقیت

 ضریب
نمره 
 ج ابیت

جمع 
ی هانمره
  ابیتج

نمره 
 ج ابیت

جمع 
ی هانمره

 ج ابیت

نمره 
 ج ابیت

جمع 
ی هانمره

 ج ابیت

نمره 
 ج ابیت

جمع 
ی هانمره

 ج ابیت

 ضعف
7 729/7 9 713/7 2 731/7 9 713/7 9 713/7 
2 711/7 2 792/7 2 792/7 2 792/7 2 792/7 
9 731/7 9 237/7 9 237/7 9 237/7 9 237/7 
3 722/7 2 701/7 3 772/7 9 723/7 2 701/7 
0 773/7 2 292/7 2 292/7 9 901/7 9 901/7 
1 723/7 9 721/7 9 721/7 2 702/7 9 721/7 
1 733/7 3 713/7 9 792/7 3 711/7 3 711/7 
2 730/7 9 790/7 9 790/7 3 72/7 9 790/7 
3 701/7 9 712/7 3 223/7 2 772/7 3 223/7 
77 729/7 2 731/7 3 732/7 9 713/7 9 713/7 

 فرصت

7 76723 3 731/7 9 712/7 2 732/7 3 731/7 
2 76772 9 791/7 3 732/7 3 732/7 9 791/7 
9 76771 9 707/7 9 707/7 3 712/7 2 793/7 
3 76701 2 772/7 3 223/7 2 79/7 9 712/7 
0 76721 9 712/7 9 712/7 7 721/7 9 712/7 
1 76719 9 723/7 9 723/7 3 202/7 2 721/7 
1 76771 3 713/7 2 792/7 3 713/7 3 713/7 
2 76727 3 323/7 2 232/7 2 232/7 3 323/7 
3 76772 9 791/7 9 791/7 2 723/7 3 732/7 
77 76703 7 703/7 2 972/7 9 312/7 7 703/7 

 تهدید

7 76793 2 712/7 3 972/7 9 771/7 7 793/7 
2 76701 9 717/7 9 717/7 9 717/7 2 773/7 
9 76779 2 721/7 2 721/7 9 793/7 9 793/7 
3 76722 9 711/7 2 733/7 9 711/7 2 733/7 
0 7673 9 72/7 3 71/7 2 72/7 9 72/7 
1 76792 2 713/7 2 713/7 9 731/7 3 722/7 
1 76793 3 701/7 9 771/7 2 712/7 9 771/7 
2 76773 3 711/7 2 792/7 2 792/7 3 713/7 
3 76739 9 323/7 7 739/7 2 221/7 9 323/7 
77 76730 3 92/7 9 220/7 7 730/7 3 92/7 

 212/0  021/0  733/0  021/0 ی ج ابیتهانمرهمجموع 

 7931،های پژوهشمأخذ: یافته
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 هاشنهادیپو  گیرینتیجه. 3

 با مروری بر ادبیات تحقیق مشدبص گردیدد کده

، مفهدوم مرمدت و آنچه در اوایل هزاره سدوم میلدادی

و فدرا  زادرونوش نگرشدی حفاظت شهری را، دستب

 "نددوزایی شددهری"کالبدددی نمددوده اسددت، رویکددرد 

 یمتأخر یهاافتیره ازجمله مذکوررویکرد  باشد.می

مشدارکت مدردم و »بر مفاهیمی چون  تأکیداست که با 

شدکلی « ایجاد اختلاف اجتمداعی» و « حکومت محلی

از سدوی  دهدد.شهری را ارائه مدی یمعاصر سازنو از 

تدوان بدا تحقیقدات های این تحقیدق را مدییافتهدیگر، 

و  لیدز (، ایمدری،2773پدورتر و شداو) ازجملهدیگران 

(، لطفدددی در 2779(، مهددددوی )2773در ) 7راکدددو

نشدان  ،سدوکیاز  هاآنمقایسه کرد که نتایج (، 7937)

بدا عندوان ندوآوری  ،شهری نوزاییرویکرد  که از داده

د اجتماعی، کالبددی و اقتصدادی مطالعات خود در ابعا

 عنوانبدهرا آن از سوی دیگدر، و استفاده کردندجوامع 

هدا و راهبردی اساسی برای تحول شدهرها، و شدهر 

ی بدرای ی حیات شدهرتجلو های اجتماعی سکونتگاه

که تا حددودی بدا  ،دانسانی در نظر گرفتنهای فعالیت 

 منظوربدهلدذا دارد.  خاصدی همسدوی حاضدر پژوهش

رویکردهای نوزایی شهری بدا توجده  ن راهبردهایتبیی

به نگرش مشارکت مردم این تحقیدق صدورت گرفتده 

هددای حاصددل از پیمددایش و داده کددهیطوربدده. اسددت

ای از نظرخواهی از خبرگدان و متبصصدان، مجموعده

هددای رویکددرد نددوزایی شددهری متناسددب بددا شدداخص

های محدوده شهید هاشمی ندژاد شدهر مشدهد، ویژگی

 وSWOTاز موضدوع جهت بررسی این ردید. ارائه گ

                                                           
1. Imrey, Liz  and Rako 

QSPM  های تحقیدق نشدان است. یافته شدهگرفتهبهره

با تدوین ماتریس عوامل داخلدی و خدارجی و که  داد

نشان از وضدعیت نسدبتاً  کهتعیین اوزان عوامل مذکور 

ضعیف جایگاه موضوع نسدبت بده عوامدل داخلدی و 

وضعیت نسبتاً مطلدو  جایگداه موضدوع نسدبت بده 

راهبردهدای تغییدر بده  اولویدت، ارددخدارجی عوامل 

هدای ناشی از فرصت (WO)گروه کارانهمحافظهجهت 

، تیددبااهمهددای داخلددی متعدددد محیطددی و ضددعف

در  هاشدمی ندژادمحلده  کدهیطوربه .اختصاص یافت

قدرار دارد. از  کاراندهمحافظهر محدیط شکل ماتریس د

-می نشان (WO)گروه بندی راهبردهایطرفی اولویت

هدم راهبدرد عملکدردی  -در بعدد اجتمداعی دهد کده

بین مراکز محلدی و بافدت سدکونتی داخدل و  پیوندی

وجدود  های بلافصل و فراگیروده در حوزهخارج محد

دارد و اولویت اول را به خدود اختصداص داده اسدت. 

اختصدداص راهبددرد  ،اقتصددادی -در بعددد کالبدددی

ا بدد اسیددمقبزرگ یاراضدد یشددناور بددرا یهددایکدداربر

ارتقداء ی و راهبدرد بودن اراض یچند عملکرد کردیرو

در امدور  نیبر شراکت ساکن ینقش مشارکت مردم مبتن

و سدوم  دوم یهداتیاولوی برداراجرا و بهره ،یطراح

بدا توجده بده ، رونیدازارا به خود اختصداص دادندد. 

ارائده  ذیل پیشنهادات، ردهای مذکوراهمیت تحقق راهب

 :گرددیم

 عنوانبدهرویکدرد ندوزایی شدهری  یریکارگبه-7

هددای راهبددردی بددرای توسددعه و بازسددازی بافددت

اثرات و پیامددهای  فرسوده محلات شهری مبتنی بر

 تی و کالبددییفرهنگدی، مددیر-اجتماعیاقتصادی، 

   آن.
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 بدرایمدردم  مشدارکت تشویق و سهیم کردن -2

های نوسازی کالبددی اجرای طرح در گیریتصمیم

   می محلات قدی ببصوص در بافت

بدین مراکدز محلدی و بافدت  پیونددیهمایجاد -9

هدای بلافصدل و فراگیدر ونتی محدوده در حوزهسک

افزایش منزلت اجتماعی ساکنین و ارتقداء  با رویکرد

هدای تسهیلات و مشوق اعطای حس تعلق به مکان

 کالبدی و اقتصادی 

اتی، هدای خددمتوزیع متوازن و عادلانه سدرانه -3

هدای مشدبص و ریز نمودن کداربریف نه به معنای

اختصداص پلدا  خداص، بلکده  مدون برای یدک

های شناور برای اراضی درشت مقیداس بدا کاربری

 بودن اراضیرویکرد چند عملکردی 

اکت مدؤثر بدین شر سیستم یسازادهیپتبیین و  -0

 ، نظارتدر امور طراحی، اجرا نفعچندین گروه ذی

م در مددیریت یک عامل مهد عنوانبهبرداری و بهره

 تعاره منافع 

 بنامهکتا

(. ارزیابی میزان مشارکت مردم در بهسازی و نوسدازی 7937زاده،  . )اکبرپورسراسکانرود، م.، پوراحمد، ا.، عمران .7

 7-92(، 91)71، نشریه جغرافیا و برنامه ریزیهای فرسوده )نمونه موردی: محله سیروس تهران(. بافت

محوری در یدک شدهر نوسدازی شدهر لنددن )حکمراندی، پایدداری و اجتمداع(. 2773)م.  ل.، راکو، ایمری، ر.، لیز، .2
 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.ترجمه دکتر مجتبی رفیعیان جهانی(.

 یزابرنامده توسدعه درون یابیدارز اریدو مشدارکت مدردم، مع ینیهدرم بدازآفر .(7922ز. س. ) ،یم.، اردستان ،ینییآ .9

ویکرد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بده بهسدازی و نوسدازی بافدت )نمونه موردی: ریشهر

 31-02(، 0) 9 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، .شهر تیهو هینشر ،(های فرسوده شهری

 از بازسدازی تدای نوسدازی شدهری)هااسدتیسو  کردهدایرو(. 7932. )مبحرینی، س. ح.، ایزدی، م. س.، مفیدی،  .3

 .71-97(، 3) 9، فصلنامه مطالعات شهریبازآفرینی شهری پایدار(. 

رویکردی ندو در  عنوانبه(. سیر تحول مفهوم شناسی بازآفرینی شهری 7923احمد، ا.، حبیبی،  .، کشاورز، م. )پور .0

 .19-32(، 7)7، فصلنامه مطالعات شهری ایرانی اسلامیی فرسوده شهری. هابافت

 . ترجمه دکتر منوچهر طبیبیان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.کدام نوزایی شهری(، 2773،  . )وپورتر، ل.، شا .1

. مجلده ریزی شدهری(. شهرسازی مشدارکتی و جایگداه مدردم در برنامده7937)پور، ص. ، عارفیخادم الحسینی، ا. .1

 772-729(، 73) 1، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ی انسانیهاسکونتگاهی زیربرنامهمطالعات 

ی فرسوده شهری بدا هابافتدر فرآیند احیاء  مؤثری هایاستراتژ(. بررسی 7939)اسفند .، مهرورز، ا. ع . خاکپور،  .2

تهران: اولین کنفدرانس ملدی شهرسدازی، مددیریت . مشهد( آ  کوهتأکید بر مشارکت مردمی )نمونه موردی: بافت 

 شهری و توسعه پایدار،. 

 ترجمه دکتر ایزدی، تهران، انتشارات: دانشگاه تهران سوی یک رنسانس شهری.به(. 7333راجرز، ر. ) .3
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(. کداربرد 7921.، اجزاء شدکوهی، م.، اجدودانی، م.، امیرفبریدان، م.، آقاجدانی، ح.، عبداس زاده  . ر. )ر. مرهنما،  .77

توسدعه محلدات  دارتیداولوتلفیقی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی برای شناسایی نقاط 

 7-21، (21)79، یزیربرنامهنشریه جغرافیا و . "نمونه: محله پاچنار شهر مشهد"مراکز شهری 

 .SWOTمشهد با مدل  شهرکلان(. تحلیل مدیریت استراتژیک در 7937.، صادقی، م. )ع.  .، خاکپور، ر. مرهنما،  .77

 719-732، (32)71، یزیربرنامهنشریه جغرافیا و 

(. تحلیل و واکاوی تجربه مدیریت بهسدازی و سداماندهی میددان شدهدا. 7932ی، س. ا. )آبادملکآمنه،  زاهدی م.، .72

 727-793، (39) 3، نشریه هفت شهر

ی فرسوده، برزن شدش بدادگیری شدهر هابافتی شهری در نیبازآفر(. رویکرد 7937، س. )فر دیمؤ، آبادی، ع.زنگی .79

 231-973(، 3) 0، شهرآرمانمجله معماری و شهرسازی یزد. 

فصلنامه شهرسدازی و (. حفاظت و توسعه شهری: دو رویکرد مکمل یا مغایر. 7929زاده، م.، ایزدی، م. س. )صحی .73
 72-27، (30) 73، معماری آبادی

 آذرخش: انتشارات تهران های فرسوده(.)رویکردی نو به بافتاصول نوسازی شهری (. 7923)عندلیب، ع. ر. .70

 . تهرا:، انتشارات آذرخشتبارشناسی بازآفرینی شهری از بازسازی تا نوزایی. (7937)لطفی، س.  .71

 772-771، (1)7، نشریه هفت شهری نوزایی شهر. سوبه(. معرفی یک سند شهری: 7927مهدوی، ش. ) .71

 
18. Frampton, K. (2000). Seven points for the millennium: An untimely manifesto. The 

Journal of Architecture, 5(1), 21-33. 

19. Goldstein, B. D., Sites, W. (2017). The Roots of Urban Renaissance Gentrification and the 

Struggle over Harlem. London: Harward University Press.     

20. Kong, L. (2009). Towards a synthetic district: The revitalizing plan for the textile city core 

area (Unpublished master's thesis). KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, 

England. 

21. Marquardt, N., Füller, H., Glasze, G., & Pütz, R. (2012). Shaping the urban renaissance: 

New-build luxury developments in Berlin. Urban Studies, 50(8), 1540-1556. 

22. Neal, P. (Ed.). (2003). Urban villages and the making of communities. London: Spon Press. 

23. Pavoni, R. (Ed.). (1997). Reviving the renaissance: The use and abuse of the past in 

nineteenth-century Italian art and decoration. Cambridge: Cambridge University Press. 

24. Ponzini, D., & Rossi, U. (2010). Becoming a creative city: The entrepreneurial mayor, 

network politics and the promise of an urban renaissance. Urban Studies, 47(5), 1037-

1057. 

25. Sanvido, V., Grobler, F., Parfitt, K., Guvenis, M., & Coyle, M. (1992). Critical success 

factors for construction projects. Journal of Construction Engineering and 

Management, 118(1), 94-111. 

26. Scott, A. J. (2006). Creative cities: Conceptual issues and policy questions. Journal of 

Urban Affairs, 28(1), 1-17. 

27. Sorensen, A., Okata, J., & Fujii, S. (2010). Urban renaissance as intensification: Building 

regulation and the rescaling of place governance in Tokyo’s high-rise manshon 

boom. Urban Studies, 47(3), 556-583. 

28. Southworth, M. (2005). Designing the walkable city. Journal of Urban Planning and 

Development, 131(4), 246-257. 

 


