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 چكيده 

هاي فرسوده شهري در اغلب شهرهاي كشور به عنوان مساله اي مهم، مورد توجه اكثر امروزه بافت
راهكارهاي عملي در جهت ساماندهي فضايي مطلوب اين يكي از . برنامه ريزان شهري قرار گرفته است

هاي ي بهينه و شناخت نارساييهاي موجود آنها در راستاي استفادهها و پتانسيلها، شناخت قابليتبافت
هايي كه اين بخش از شهر بر فضاي شهري وارد نموده، نظم و باشد، عوامل منفي و نامطلوبيتموجود مي

اين امر ضرورت برنامه ريزي . كندبرهم زند و فرايند زوال آنها را تسريع ميسازمان فـضايي شهر را 
ي تاريخي با توجه پيشينه. سازدتوسعه ي پايدار آشكار ميدستيابي راهبردي در اين بافت را در جهت 

شهر يزد، برخي از محالت آن داراي بافت فرسوده بوده، كه در پژوهش حاضر به ارزيابي و تحليل 
هدف اصلي اين پژوهش، . شودي سلمان فارسي پرداخته ميهاي بافت فرسوده محلهو نارسايي پتانسيل

باشد كه پس از بررسي هاي كالبدي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي اين محله ميشناخت ويژگي
 نوع پژوهش حاضر. شودريزي و ساماندهي بافت آن گام برداشته ميوضع موجود محله، در جهت برنامه

اطالعات مورد نياز با استفاده از روش . تحليلي و از نظر هدف كاربردي است - از نظر ماهيت توصيفي
مورد تحليل   ARC GISو نرم افزار SWOT ها با استفاده از مدل داده. اي جمع آوري گرديدكتابخانه

هاي ين سالنتايج اين تحقيق نشانگر اين است كه جمعيت محله سلمان فارسي ب. قرار گرفته است
اين كاهش جمعيت . نفر كاهش پيدا كرده است 5998به  6589از  - 9/0با نرخ رشد  1385 -1375

مهاجر خارجي در  497در نتايج آخرين سرشماري . ناشي از انتقال جمعيت به محالت جديدتر مي باشد
پديده مهاجرت در . باشدكه نتايج آن حاكي از تغييرات اجتماعي در اين محله مي ،كنندمحله زندگي مي

. هايي در ساختار كالبدي محله شده استها بويژه مهاجرت افراد بدون حس تعلق باعث نارسايياين بافت
، بيشترين امتياز و نقاط 11/3نتايج نهايي تحليل سوات نشانگر اين است كه نقاط ضعف در محله با 
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باشد در اين تحقيق رويكرد رشد و شناخت ميرويكرد نهايي . با كمترين امتياز قرار دارند 93/2تهديد با 
نوع استراتژي راهكارهايي جهت تجديد حيات در بافت اين محله ارائه شده  كه در نهايت با توجه به

  . است
 محله سلمان فارسي، شهر يزد اهبردي، بافت فرسوده، مدل سوات، برنامه ريزي ر: كلمات كليدي

  
  بيان مسئله -1

. شهرها، بافت هاي ارزشمند تاريخي و محالت قديمي هستنديكي از عوامل هويت بخش 
محالت شهري به رغم اهميت تاريخي خود، امروزه در نظام دهي به الگوي سكونت شهري نقش 
كم اهميتي را دارا هستند؛ اين در حالي است كه در چند دهه اخير در چارچوب نظريه توسعه 

  ).15: 1390معصومي،( است پايدار، تاكيد مجددي بر احيا آنها صورت گرفته
 از بسياري. شده اند سپرده فراموشي به شهري قديمي محله هاي كه است دهه چند از بيش

 فرسايش حال در كه است سال پنجاه از بيش بودند شهرها افتخار مايه كه زماني سنتي بافتهاي

و  اگرچه اين بافت ها در گذشته به مقتضاي زمان داراي عملكردهاي منطقي .اندشده رها
سلسله مراتبي بوده ولي امروزه، از لحاظ ساختاري و عملكردي دچار كمبودهايي شده است و 

زندگي در چنين مكانهاي . آن گونه كه بايد و شايد نمي تواند جوابگويي نياز ساكنان خود باشد
رج و مرج و فقدان مشاركت اجتماعي همراه است و در يك كالم با افسردگي، اغتشاش، ه

در سالهاي اخير به دليل ورود فرهنگ ). 510:1367حناچي، ( زندگي سالم شهري جريان ندارد
مصرف گرايي غير بومي كشورهاي پيشرفته و در تقابل قرارگرفتن نوگرايي و فرهنگ سنت 

سرمايه گذاري در نواحي قديمي و پايين  گرايي و نيز بي توجهي و كم لطفي دولت نسبت به
بودن سطح خدمات شهري و نامناسب بودن استانداردهاي مسكن از لحاظ استحكام و ايمني 

ها ساكنان اين نواحي به نواحي جديد نقل باعث شده تا با از بين رفتن حس تعلق در اين بافت
فراد كم بضاعت و يا استقرار اند و اين مناطق به محلي براي سكونت مهاجران يا امكان كرده

و از نقش اين  .ا به نقاط متروكه تبديل شده استيا حتي بعضهاي كارگاهي، انبار و كاربري
فرسودگي كالبدي، . مراكز به عنوان قلب تپنده و هسته اصلي شهرها كاسته گرديده است

مسائل مبتالء به ناهنجاريهاي اجتماعي، ناكارامدي زيرساخت ها و افت شديد اقتصادي از جمله 
 درهم ارتباطات و حركات انواع و پيچيدگي همچنين و مسايل، اين به توجه با. انداين مناطق

 و مهديزاده( شودمي دشوار بسيار آنها براي مدلسازي و سازي شبيه شهري، سيستمهاي آميخته
مسائلي يكي از مسائل مهم مربوط به فضاي شهري است كه فرسودگي ). 13: 1386ديگران،

فرسودگي . شوندهمچون بي سازماني، عدم تعادل، عدم تناسب و بي قوارگي را موجب مي
كند و باعث عاملي است كه به زودي شرايط افول خاطرات جمعي و حياط شهري را فراهم مي

  ). 43: 1386پوراحمد و همكاران، ( گردداي ميشكل گرفتن حيات شهري روزمره
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    جديد در رويكردي سوي به را شهري برنامه ريزان و يرانمد سيستم پيچيده، اين لذا
     و مديران .كنندمي ياد برنامه ريزي راهبردي عنوان به آن از كه سازدمي رهنمون ريزيبرنامه
 شهر در انسانها رفاه و آسايش و تأمين آرامش براي جديد رويكرد اين از شهري ريزانبرنامه

 آنها براي محدود طرحهاي و برنامه ها تدوين تغييرات، هدايت رويكرد اين در .كنندمي استفاده
   . پذيردمي صورت شده انجام سياست گذاريهاي با و منطبق زمان طول در

كه از برنامه ريزي جامع به دليل ناتواني در شكل دهي  1970برنامه ريزي راهبردي از دهه 
. اجرا انتقاد شد، جايگزين آن شده استبه تغييرات فضايي در شهرها و ارتباط ضعيف آن با 

ريزي راهبردي، به طور خاص، فرايند باز و مشاركتي خالقي است كه اساس پيوند برنامه
كند و بر هاي مرتبط همه ذي نفعان شهر را براي دوره زماني مشخص برقرار ميفعاليت

   آورد، د ميموضوعات اساسي تمركز دارد؛ راهبردي يكپارچه را براي واقعيت شهر بوجو
دهد، عمل گرا است و بر اساس فرهنگ جديدي از در تصميم گيري را شكل مي پذيريانعطاف

 قالب در راهبردي برنامه ريزي). Steinberg; 2005, 70( مديريت شهري پايه گذاري شده است
هاي  شيوه و كند عمل موفق تواندمي راهبردي مديريت و تفكر كنار در و راهبردي فرآيند توسعة

 و قوت وضعف  نقاط تننظرداش با در اولويت دار اقدامات ميان پيوستگي برقراري جهت مندنظام
 ).16: 1384مسيحي، مرادي ( سازد فراهم تهديدها و فرصتها همچنين

شهر ايران حدود  100بر اساس برآورد مسوالن وزارت مسكن و شهرسازي در بيش از 
امروزه بافت فرسوده در اكثر ). Amini: 2007, 3(داردهكتار بافت فرسوده شهري وجود  50000

شهر . ريزي و مديريت شهري تبديل شده اندشهرهاي ايران به يكي از چالشهاي جدي در برنامه
به طوري . يزد نيز علي رغم جذب بيشينه امكانات و توجهات از اين حيث به دور نمانده است

در  محله سلمان فارسي . اندرسوده در بر گرفتهكه بخش قابل توجهي از شهر يزد را بافت هاي ف
نفر 3976داراي 1385محله سلمان فارسي در سال . شده است شهر يزد واقع 2منطقه 2ناحيه 

وجود جمعيت افاغنه و افزايش جمعيت فعال مرد در اين محدوده نشان از . جعميت بوده است
در اين بافت و مهاجرت افراد بدون پديده مهاجرت . شودوجود تغييرات اجتماعي و اقتصادي مي

اين پژوهش با الگوي . هايي در ساختار كالبدي محله شده استحس تعلق باعث نارسايي
محلة سلمان  فرسودة بافت ساماندهي جهت راهبردهايي تحليلي و با هدف ارائة - توصيفي

اين  فرسودة تباف كالبدي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، ويژگيهاي شناخت فارسي يزد به دنبال
به طور كلي اين پژوهش . باشدمي محله در جمعيت شدن تهي و تخليه محلة براي جلوگيري از 

به دنبال پاسخ به اين سوال است؛ كه چگونه مي توان با استفاده از برنامه ريزي راهبردي محله 
  سلمان فارسي را به سوي تجديد حيات محله محور هدايت نمود؟

 تحقيق پيشينه -2
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 در چه و ايران در چه راستا اين در كه است اهميت حائز چنان فرسوده هايبافت معضل
 قديم بافت احياي درخصوص نخستين گامهاي .است گرفته صورت متعددي تحقيقات جهان
 انقالب آغاز دليل انگليس، به و فرانسه كشورهاي در ويژه غربي به اروپاي در بايد را شهرها
كه  كرد وجو جست آن از پس شهرنشيني گسترش و) 1760- 1830هاي دوره( آنها در صنعتي
 بر عالوه اروپا در. شد منجر ديگر كشورهاي به نسبت كشورها را گونه اين در شهرها زياد يسابقه

 كامل بازسازي و پاريس شهر بازسازي كه هستيم نيز اجرايي تجربيات شاهد گسترده، مطالعات
 . است جمله آن از بارسلون شهر

 صنعتي انقالب ي ديگر، گفته به .شد آغاز اول پهلوي دوران از شهرها دگرگونيهاي ايران، در
دوم،  جهاني جنگ از پس هاي بازسازي و اجتماعي و توليدي روابط در اساسي تغييرات ايجاد با

 در شهرها يفرسوده بافت درخصوص). 114:1380ابلقي، ( بود غرب در دگرگونيها اين اساس
 :است شده كه نمونه هايي از آن به شرح زير انجام مهمي جهان، پژوهشهاي و ايران

 در كتاب خود با عنوان باززنده سازي شهري رويكردي به ) 1388(تايسدل، اك و هيث
هاي تاريخي را بيان نموده و با يك دسته بندي هاي تاريخي مفهوم باززنده سازي محلهمحله

رح داده و در ادامه تجربه كشورهاي مختلف را در اين موضوعي انواع اين باززنده سازي را ش
آنان نتايج . هاي تاريخي شهر را ارائه نمودنددر انتها باززنده سازي موفق محله. زمينه ذكر كردند

  در جايي اين گونه بيان نمودند كه توسعه و . هاي كتاب ارائه نمودندمتفاوتي براي بحث
ند كه براي اينكه در داخل آنان معتقد. زنده سازي استي باز هادهي ملكي از ضرورتسامان

گذاري انجام شود، بايد يك تركيب يك ناحيه مشخص يا يك محله تاريخي شهري سرمايه
  . تجاري منطقي براي آن منطقه وجود داشته باشد

  مقاله اي تحت عنوان رويكرد بازآفريني شهري در ) 1390(زنگي آبادي و همكاران در سال
فرسوده مطالعه موردي برزن شش بادگيري شهر يزد با هدف ارائه راهبرد هايي در  هايبافت

اند با استفاده از مدل استراتژي، زمينه باز آفريني و احيا مجدد بافت تاريخي سعي داشته
هايي را جهت بهبود وضعيت موجود اين محله ارائه دهند كه نتايج آن حاكي از اين است راهبرد

روني در اين محله از عوامل داخلي بيشتر است و در نهايت، راهبرد متمركز كه نقش عوامل بي
 .پيشنهاد گرديد

  ريزي استراتژيك جهت به  مقاله اي با عنوان برنامه) 1390(مومني و همكاران در سال
با شناسايي عوامل منفي و  swotساماندهي بافت فرسوده شهر ورزنه با به كارگيري تكنيك 

نوسازي و بهسازي اين ائه برنامه ريزي استراتژيك براي يم شهر ورزنه به ارمثبت در بافت قد
بافت پرداختند كه نتايج اين پژوهش نشان دهنده اين است كه بافت مورد نظر با كمبود زير 

  . هاي فيزيكي مواجه است كه الزم است تمهيدات الزم در جهت آن انجام گيردساخت
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  اي تحت عنوان برنامه ريزي راهبردي به مقاله به) 1389(لطفي و همكاران در سال   
در اين پژوهش با روش . هاي فرسوده شهري در شهر بابل پرداختندمنظور بهسازي بافت

به شناسايي و تحليل بافت پرداخته شده است swot تحليلي و با به كار گيري تكنيك  - توصيفي
هاي فيزيكي مواجه مي زيرساختكه نتايج آن حاكي از اين است كه اين محدوده با كمبود 

  .باشد كه خود نيازمند اقدامات فوري براي تجديد حيات شهري است
 تحت عنوان برنامه ريزي استراتژيك جهت  ايبه مقاله) 1389(كاران در سال لرستاني و هم

جامع قم پرداخته  هاي فرسوده شهري به بررسي بافت فرسوده اطراف مسجدساماندهي بافت
تحليلي به انجام رسيده است كه در  - با الگوي كاربردي و با روش توصيفي قيقاين تح. است

نهايت در جهت ساماندهي، اين محله به دو بخش درجه يك يا حفاظتي و درجه دو تقسيم 
  .هاي الزم و نحوه ساماندهي مشخص گرديده استگرديد كه مطابق با هر كدام، برنامه

  اله اي تحت عنوان راهبرد توسعه شهر جهت تحقق مق) 1387(رفيعيان و همكاران در سال
ريزي توسعه شهري با تاكيد بر شهر كرمان ارائه دادند كه نتايج آن با توجه به حوزه برنامه

هاي موثر در توسعه شهر، تنظيم و ارائه گرديده فعاليت نهادهاي متولي مديريت شهري و بخش
هاي كالبدي، اجتماعي، آن در بخش است و طيف متناسبي از اهداف و راهبردهاي متناظر

 .اقتصادي و فرهنگي ارائه شده است

 
  مباني نظري -3
  بافت شهري  -3-1

هاي متفاوت طي دوران حيات بافت شهري، گستره هم پيوندي است كه از ريخت شناسي
اين . شهري در داخل محدوده شهر و حاشيه آن در تداوم و پيوند با شهر شكل گرفته باشد

تواند از بناها، مجموعه ها، راهها، فضاهاي شهري، تاسيسات و تجهيزات شهري و يا گستره مي
برخي از صاحب نظران نيز بافت يك ). shafae;  2005, 6(تركيبي از آنها تشكيل شده باشد 

هاي مختلف ساختماني، فضاهاي شهر را شامل تمامي عناصر و اجزاي كالبدي شهر اعم از گونه
دانند؛ در صورتي كه اش ميهاي اجتماعي، اقتصادي، محيطي و فرهنگيباز شهري، از جنبه

آن چه در اين بافت ها معنا دارد، . شودبافت شهري تنها در سازمان كالبدي آن خالصه نمي
فرهنگي خويش به آن تبلور  - ها با رفتارهاي اجتماعيارزش هاي فضايي است كه نسل

زنگي آبادي و همكاران، (چارچوب كالبدي آن تجربه شهر اهميت دارد و نه . اندبخشيده
319:1390. (  
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  ويژگي ها و انواع بافت فرسوده شهري  -3-2

هاي فرسوده به علت گذشت زمان و عدم سرمايه گذاري الزم در نگهداري از آنها، با بافت
عدم دسترسي به درون بافت، : باشدهاي خاصي مواجه هستند كه شامل موارد ذيل ميويژگي

دان تأسيسات زير بنايي مناسب، مشكالت زيست محيطي و باال بودن حجم آلودگي، كمبود فق
زله، سرانه كم خدمات، امكانات گذران اوقات فراغت، فقر و محروميت، آسيب پذيري در برابر زل

. وام، ناامني و معضالت اجتماعي، تراكم ساختماني كم د)تراكم باالي جمعيت(حجم زياد 
مراد از فرسودگي، ناكارآمدي و كاهش كارايي يك بافت نسبت به كارآمدي ) 1385:2عندليب، (

با بررسي بافت فرسوده و مسئله دار شهري و ) 8: 1385شفائي، . (ساير بافت هاي شهري است
وجود اشتراك و افتراق آنها از يكديگر، چهارگونه مختلف از اين نوع بافت ها با ماهيت كامالً 

بافت  - 2) ارزشمند و فاقد ارزش(بافت قديمي فرسوده  - 1.باشدمتفاوت قابل تشخيص مي 
مومني و . (بافت روستايي و حاشيه اي فرسوده - 4بافت جديد فرسوده  - 3مياني فرسوده 

  )7، 1390همكاران، 
  
  هاي شناسايي بافت فرسوده شهري شاخص -3-4

معيارهايي را براي ها و توان شاخصهاي شهري، ميهاي اصلي بافتبر اساس ويژگي
اي عالي شهرسازي و شور. هاي فرسوده شهري تدوين كردسنجش ميزان فرسودگي بافت

  : هاي فرسوده شهري تعيين كرده استسه ويژگي زير را مبناي شناسايي بافت معماري ايران،
درصد از بناهاي آن مقاوم نباشد كه  50بلوك ناپايدار، بلوكي است كه دست كم، : ناپايداري

همچنين بناهايي كه . اي مناسب و رعايت نكردن موازين فني استه دليل نبود سيستم سازهب
رعايت نشده باشد يا توانايي انطباق با آيين نامه اشاره شده  2800در اجراي آن، مفاد آيين نامه 

 . شودجزء بناهاي ناپايدار شمره مي. را نداشته باشد

درصد عرض معابر آن بن بست يا عرض كمتر  50بلوكي است كه دست كم، : نفوذ ناپذيري
    ي درصد باشد؛ و نشان دهنده 30متر باشد يا ضريب نفوذ ناپذيري آن كمتر از  6از 

بر اساس تعريف، . هاي نامناسب و كمبود معابر با عرض كافي براي حركت سواره استدسترسي
خيابان هاي اطراف ضريب نفوذپذيري هر بافت شهري از حاصل تقسيم مجموع؛ نصف سطح 

 . آيدساختماني بر مساحت بلوك به دست مي

آن مساحتي ) پالك( درصد قطعات 50بلوك ريزدانه بلوكي است كه دست كم، : ريز دانگي
ي فشردگي بافت و فراواني قطعات كوچك كه نشان دهنده. متر مربع داشته باشد 200كمتر از 

  )229: 1385كالنتري و همكاران، . (با مساحت اندك است
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  :برنامه ريزي راهبردي -3-5
ها و بر اساس مطالعات محيطي كه شامل بررسي نقاط قوت و ضعف دروني و فرصت

. گرددهاي كالن مشخص ميتهديدهاي بيروني است، عوامل تعيين كننده محيطي و متغير
مبناي اهداف استراتژيك و كالن شامل ماموريت ها، ارزش هاي بنيادين و چشم اندازها بر 

گيرند و چارچوب برنامه ريزي كالن را تشكيل هاي دروني و بيروني شكل ميمطالعات و تحليل
  .آوردبرنامه ريزي كالن نيز پايگاه برنامه ريزي اجرايي يا عملياتي را به وجود مي. دهندمي

  
  نگرش برنامه ريزي در جهت نقد برنامه ريزي جامع -3-6

زي جامع، به ضرورت بكارگيري اصول برنامه ريزي راهبردي پترهال در انتقاد از برنامه ري
به نظر وي، برنامه ريزي شهري قبل از پرداختن به جزئيات، به تمركز بيشتر بر روي . اشاره دارد

  .اصول كلي نياز دارد و بايد بر فرايند با توالي زماني در جهت رسيدن به اهداف تاكيد كند
راههاي غلبه بر محدوديت برنامه ريزي جامع، توسل به  به اعتقاد فالودي، يكي از: فالودي

از نظر وي راهبردهاي برنامه ريزي، رويكردهايي هستند . برنامه ريزي فرايندي و راهبردي است
دهد روند برنامه ريزي بر پايه شناخت معتبر و امكانات واقعي استوار گردد و روند كه امكان مي

اي قرار ي و نهايي، در جهت اصالح واقعي و مرحلهتصميم گيري به جاي تعيين تكليف قطع
  .گيرد

هاي جهان و پيچيدگي آنها، بايد با توجه به تغيير و دگرگوني مداوم در پديده: راسل ايكاف
هاي مختلف با آشفتگي جامع به طور كلي برخورد شود و براي حل آن بايد تعامل بين بخش

تعاملي عبارتند از مشاركت، مداومت و كل نگري ريزي اصول عملياتي برنامه. مشخص گردد
  )81: 1385زنوزي، . (مبتني بر برنامه ريزي هدف ها

با توجه به مطالعات انجام شده در زمينه برنامه ريزي راهبردي، نتيجه نهايي استفاده از 
تواند راهگشاي بسياري از مشكالت در جهت برنامه ريزي براي بافت برنامه ريزي راهبردي مي

  .رسوده محله سلمان فارسي شودف
  

  روش تحقيق - 4
از طريق  در اين تحقيق. تحليلي است - وصيفيالگوي حاكم بر اين تحقيق مبتني بر روش ت

ها و مستندات شده است كه مطالعات كتابخانه اي اقدام به جمع آوري تعاريف، نظريات، تئوري
توجهي از اطالعات دست اول بخش قابل . اغلب از طريق مطالعات ميداني قابل دسترسي نيست

تحليل وضع در مرحله بعد به . نيز از طريق مميزي شهري و پرسشنامه بدست آمده است
 جهت ديد فضايي محدوده  arc gisكه در ابتدا با استفاده از نرم افزار  موجود پرداخته شده است

ل قرار گرفته است، آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليSPSSو با بكارگيري نرم افزار 
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بهره SWOT جمله مدل  هاي برنامه ريزي راهبردي ازها از تكنيكدر انتها جهت ارائه راه حل
  .برده شد

  
  معرفي محدوده مورد  مطالعه - 5

براي انجام هر پژوهش جغرافيايي به ويژه از نوع كاربردي، تعيين يك ناحيه يا منطقه و 
شهر يزد در محدوده ايران مركزي واقع شده . ناپذير استهاي مطالعاتي، ضرورتي اجتناب نمونه
يكي از محالت ) بعضي از منابع به محله سلسبيل هم شهرت دارد( محله سلمان فارسي. است

. شهرداري قرار گرفته است 2منطقه  2اين محله، جزء ناحيه . شودتاريخي شهريزد محسوب مي
هاي كالبدي، اجتماعي و از لحاظ شاخصبه علت قرار گيري در محدوده تاريخي عموما محل 

اين محله از جنوب به خيابان چمران و از شرق به خيابان . اقتصادي دارايي نارسايي بوده است
      و غرب به خيابان سلمان فارسي محدود .زاده حضرت مهدي و از شمال به خيابان عاصي

    ده اصلي شهر محسوب و پخش كنن هاي جمعهاي اين محله از دسترسيخيابان. شودمي
 .شودمي

.  

  
  )نگارندگان(مطالعه مورد نقشه محدوده -1شكل شماره
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 هايافته و بحث -6

  سلمان فارسي موجود وضع شناخت -6-1
  مطالعات جعميتي و اقتصادي -6-1-1

سير تحول جعميت شهر يزد در گذر زمان همواره سريع تر از ساير نقاط شهري استان بوده 
روند باعث گرديده تا سهم جعميتي اين شهر از كل جعميت شهري شهرستان و حتي اين . است

نفر به  63502جعميت شهر يزد از )1335- 1385(ساله  50استان فزوني يابد و طي يك دوره 
محله سلمان  1385طبق دادهاي سرشماري سال . برابر گرديده است 7 نفر و تقريباً 432194

نفر از آنها مرد  3976نفر زن  و 2022مي باشد از اين تعدادنفر  5998فارسي داراي جعميت 
بيشترين سرانه جمعيت را به علت ريزدانگي بافت در محدوده جنوبي محدوده و . باشندمي

ها را در نيمه شمالي محدوده دارا مي كمترين سرانه جمعيت را به علت درشت دانگي كاربري
  . باشد

خانواردر سال 113149به  1335خانوار در سال  15436تعداد خانوارهاي شهر يزد از 
. نوسانات بعد خانوار نيز در شهر يزد چندان قابل مالحظه نبوده است. افزايش يافته است 1385

آمار مذكور . رسيده است 1385در سال 81/3به  1335در سال  11/4بطوريكه بعد خانوار از 
   بلوك  62ه سلمان فارسي داري محل. نشان دهنده اي كاهش تدريجي بعد خانوار مي باشد

  .باشدمي 1/186و بعد خانوار برابر  1180تعداد خانوار اين محله برابر . باشدمي
  

  )نگارندگان(بعد خانوار محله سلمان فارسي - 1جدول

  
  
  
  
  

 محله جعميت كل تعداد خانوار بعد خانوار تعداد بلوك

 سلمان فارسي 5998 1180 5.08 62
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  اجتماعي در محله سلمان فارسيوضعيت  -6-1-2
هاي موجود در محله سلمان فارسي جمعيت شاغل مرد در اين محدوده بيشتر از زن داده

با . باشدها حاكي از آن است كه در اين محله مهاجرت مردان بسيار زياد مياين داده. بوده است
و  449سوادان برابر  يو ب 3171 تعداد كل باسوادان محله برابر 1385هاي سال توجه به داده

  باشد نفر مي 1695و1476به ترتيب برابر  تعداد زنان و مردان باسواد
 به نقاطي از جمله اطلسي و ابوذر در اين محله قيمت زمين از سطح پايين تري نسبت

كند؛ كه اين محله و محالت مجاور از مهاجرين زيادي به شهر استقبال مي. برخوردار است
. شوندوارد اين محالت مي... هاي مجاور از جمله سيستان و بلوچستان و كرمان وعموما از استان

      نفر  224و  237و ميزان مهاجر مرد و زن به ترتيب برابر  497ميزان مهاجرت كل برابر 
  .باشدمي

  
  )نگارندگان(1385وضعيت  اجتماعي محله سلمان فارسي در سال  -2جدول شماره

  
  مطالعات كالبدي -6-1-3
  كاربري اراضي -6-1-3-1

دهد كه طبق معمول بيشترين هاي جمع آوري شده از محله سلمان فارسي نشان ميداده
ها باشد پس از آن بيشترين سهم كاربريمربوط به كاربري مسكوني مي% 81با سرانه كاربري را 

جمعيت  
  شاغل

جعميت
  اربيك

جعميت 
  باسواد

جعميت بي 
  سواد

جمعيت 
  مهاجر

  497  449  3171  147  1268 كل
  273  151  1695  48  1028 مرد
  224  298  1476  99  240 زن
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از كاربري هاي درصد  83/10صاص دارد به طوري كه در سطح محله به عملكرد تجاري اخت
كمترين سرانه كاربري را به خود  كاربري اداري و آموزشي و ورزشي. باشندمحله، تجاري مي

  .انداختصاص داده
  

  
  

  )1393نگارندگان، ( نقشه كاربري اراضي محدوده  -4شمارهشكل 
  

  :تعداد طبقات -6-1-3-2
درصد  25/45باتوجه به سطح پايين درآمد مردم و بافت تاريخي بيشترين تعداد طبقات با 

طبقه مربوط به يك ساختمان  4هاي كمترين آن به ساختمان. مربوط به يك طبقه است
  باشد      ميزاده نوسازي در خيابان عاصي

  
  ):قدمت(عمر بنا  -6-1-3-3

ها داراي قدمت ابنيه% 45.37باشد كه به لحاظ قدمت، اين محله داراي بافتي قديمي مي
و  %79/34سال به ترتيب حدود 10و زير  25تا  11بناهاي با سابقه. باشدسال مي 26باالي 

  درصد محله را تشكيل داداند 84/19
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  :كيفيت بنا -6-1-3-4
 01/42با  بافت، بيشترين سطح كيفيت بنا را محله سلمان فارسي به علت تاريخي بودن
 نوساز و محله سطح ساختمانهاي درصد از 9/16درصد بناهاي قابل نگهداري تشكيل مي دهد 

درصد مخروبه  5.6ابنيه تخريبي بوده و  42/8 حدود. ها نياز به تعمير دارنددرصد از آن42/19
دهد در حالي كه بنا هاي در حال ساخت نيز در بوده كمترين بنا هاي محله را تشكيل مي

  .باشدمنطقه محدود مي
  
  :اسكلت بنا -6-1-3-5

به . شوددرصد را شامل مي62/77 استفاده از آجر و آهن در اسكلت بناهاي محله حدود
درصد از اسكلت بناها را تشكيل  11/2و  27/20طوري كه اسكلت بتن و خشت و گل به ترتيب 

  .  دهندمي

  
  
  
  



  67.............................................ريزي توسعه راهبردي هاي فرسوده شهري با رويكرد برنامهارزيابي بافت
 

 

   :مالكيت ابنيه -6-1-3-6
ه بيشرين ميزان مالكيت را باشد كدرصد مي 48/98ميزان مالكيت در بخش خصوصي 

كمترين ميزان مالكيت را دارا  درصد23/0و 91/0مومي به ترتيب با بخش دولتي و ع. داراست
  .باشندمي
  
   : دانه بندي -6-1-3-7

محله شمالي عموما به . شودمحله سلمان فارسي از لحاظ ريز دانگي به دو محله تقسيم مي
  . باشدتر داراي ريز دانگي ميعلت فرسودگي درشت دانه و محله جنوب به علت بافتي جديد

  

  
  )1394نگارندگان، ( محلهنقشه دانه بندي در  -9شكل شماره

  
  سازمان فضايي -6-1-4

با توجه به اطالعات موجود از محله مطهري در خيابان سلمان فارسي مي توان نتيجه گرفت 
توان ميدان ايت اهللا خاتمي را نام برد فقط مي) جهت استراحت(اين محله از نظر مكان مكث 

سلسبيل، كتابخانه ي ي له حسينيهاين محله به علت بافت قديمي داراي مراكز مهمي از جم
نام برد كه از اين مناطق  2در منطقه 2مسجد تقوي، آموزش و پرورش ناحيه  رئيس فرهمند،

محله نام گذاري كرد و از معابر ارتباط  نشانه توان به حسينيه سلسبيل به عنوانفقط مي
حضرت مهدي، در  ي اين محله در شمال بلوار شهيد عاصي زاده، در سمت غرب خياباندهنده

هاي مهم در سمت شرق خيابان سلمان فارسي و در سمت جنوب بلوار شهيد چمران و از كوچه
  .توان نام بردشهريور مي 17سطح محله كوچه 
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  مطالعات محيطي -6-1-5
هاي ارتفاعي محدوده مورد مطالعه، وجود يك برآمدگي در مركز محله باعث با توجه به داده
سطحي خيابان شده است؛ اين آبها به صورت آبهاي سرگردان وارد منازل عدم خروج آبهاي 

به علت نبود  .منازل در شرايط بحراني بوده استشود كه اين عامل باعث تخريب بسياري از مي
. هيچ گونه لوله فاضالب مشكالت زيست محيطي فراواني را پيش روي خواهد داشت شده است

در اطراف محله  محاصره شدن به خيابان مهم شهر عموماً آلودگي صوتي در اين محله به دليل
وجود كارخانه ريسندگي در شمال محدوده . اي را داشته استآلودگي صوتي روند بسيار فزاينده

با توجه به اين كه محله سلمان فارسي را به عنوان . تر كرده استآلودگي صوتي محله را فزون
هاي بويايي در اين چرم در اين محله باعث وجود آلودگينامند و وجود صنايع بازار مبل يزد مي
  .محله شده است

  تحليل ارزيابي وضع موجود  - 6-2
الزم است ) شامل چشم انداز ها و اهداف كالن(اي رسيدن به اهداف كالن راهبردي بر

تحقق استراتژيها مستلزم . هاي مناسب و استراتژي هاي عملياتي تنظيم و عرضه گردندسياست
و سپس كنترل و نظارت بر آنهاست  هاي اجرايي مناسبها و پروژهن راهكارها، برنامهداشت

هاي هاي استراتژيك بر اساس تحليل امكانات و محدوديتانتخاب). 11: 1382سعيد نيا، (
دروني و بيروني يعني تحليل نقاط قوت و ضعف دروني و تهديدها و فرصت هاي بيروني انجام 

امكان انتخاب گزينه هاي سودمند را در شرايط مناسب در هر زمان  اين شيوه. پذيرندمي
 سازد بدين ترتيب، برنامه ريزي فرايندي است سرشار از موشكافي و تيز بيني وپذير ميامكان

           شود تا با قدرت تفكر خود در آن سهيم شوند مهارت، كه در آن به مردم اجازه داده مي
 پيچيده و خطير به ياري برنامه ريزي و مديريت شهري بشتابيدو با خالقيت خود شرايط 

)kammeier, 1998, 108.(  
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  )1394نگارندگان، (عوامل داخلي موثر بر محدوده مورد مطالعه - 3جدول شماره 
عوامل
  )w(نقاط ضعف  )s(نقاط قوت داخلي

ت 
يس

ي ز
 ها

گي
ويژ

طي
حي

م
  

S1 - استفاده از مصالح تجديد پذير در ساخت
 . و سازهاي قديمي

-S2در محله  سازيشهر دارا بودن شيب مناسب 

-W1 نوسان باالي دماي حراراتي روزانه و ساالنه  
 -W2 نداشتن لوله فاضالب خروجي و ايجاد

  مشكالت زيست محيطي 
 -W3  كمبود سرانه فضاي سبز در محله  
 -W4هاي صوتي در اطراف محله وجود آلودگي  
 -W5 اي فعال در محله نبود پارك درون محله  

دي
كالب

  

S3وجود زمين با كاربري مسكوني و تجاري ـ
  غير فعال 

S4 وجود مراكز آموزشي كه نياز آموزشي ـ
  دهدمحله را پاسخ مي

S5 اي و ناحيه اي كاربري عملكرد فرا محلهـ
  هاي تحاري لبه خيابان 

S6 وجود مراكز در ماني متعدد خصوصي در ـ
  محله 

S7 ها امكان ايجاد مراكز تجاري در لبهـ  
S8 افزايش ساخت و سازهاي جديد و مناسب ـ

  ها مطابق استاندارد
S9 ي و فرعي مناسب براي وجود راههاي اصلـ

 17چون كوچه تقوي و  دسترسي آسان
 شهريور

 -W6 ها توزيع نامناسب فضايي كاربري  
 -W7 دم ارتباط فضايي بين عناصر محله اي ع  
 -W8 هاي عدم مطابقت كاربري ها با استاندارد
  موجود
 -W9  ناكافي بودن ايستگاههاي حمل و نقل

  عمومي 
 -W10  وجود ساختمان هاي خيلي قديمي و غير
  مقاوم 

ي 
صاد

 اقت
اي

ي ه
يژگ

و
  

-s10 ارزان بودن قيمت زمين هاي محله 
S11 - شهرت محله به بازار مبل يزد  
S12 - استفاده از سرمايه هاي اقتصادي افراد

  محله در جهت ايجاد زمينه هاي اقتصادي
S13 - وجود مالكيت خصوصي زياد  
S14 - وجود نيروي كار جوان و جوياي كار  
S15 - وجود كارخانه ريسندگي در شمال

  محدوده 

 -W11  از رونق افتادن مراكز خريد درون محله
  دليل مراكز تجاري لبه به 

 -W12  نبود مراكز اقتصادي و رونق اقتصادي
  درون محله 

W13كمبود سرمايه گذاري در محله  ـ  
W14عدم گرايش سرمايه داران محلي به  ـ

سرمايه گذاري در فعاليت هاي تقتصادي در اين 
  محالت 

W15نبود مراكز تجاري و خريد مهم و بزرگ  ـ
  در محله 

W16سرمايه گذاري اقتصادي فقط در لبه هاي  ـ
  محله و عدم توسعه  مراكز محله 

ي 
ماع

جت
ي ا

 ها
گي

ويژ
  

S16- پايين بودن نرخ بيكاري به ويژه در بين
  مردان محله 

S17 - پايين بودن سطح طالق در محله  
S18 - شكل گيري تعامالت اجتماعي ساكنان به

  واسطه مركز 
S19 -در جهت افزايش  وجود مسجد در محله

  تعامالت 
S20 - برقراري امنيت جاني و مالي در محله  
S21 - روابط همسايگي در حد نسبتا خوب  

  

W17ناهمگوني ساختار هاي اجتماعي و حضور  ـ
  جمعيت غير بومي 

W18پايين بودن حس تعلق به محله در بين  ـ
  ساكنين 

W19وجود ناامني در محله به علت وجود زمين  ـ
  هاي مخروبه و باير 

W20مهاجرت نيروي فعال و تحصيل كرده  ـ
  محله 
W21وجود كارگرهاي مهاجر زياد در اين محله  ـ 
W22كمبود فضاي مناسب جهت گذراندن  ـ

  اوقات فراغت 
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  )1394نگارندگان، (عوامل خارجي موثر بر محدوده مورد مطالعه -4جدول شماره 

  
  

عوامل 
  تهديدها  هافرصت  خارجي

ويژگي هاي زيست محيطي
   -O1تشويق مردم به كاشت درختان در فضاهاي باز محله  

 -O2هابرنامه ريزي در جهت كاهش آلودگي  
 -O3هاي سطحي در هاي مهار آبامكان ايجاد طرح

  سطح محله در جهت سرسبزي محله
 -O4هاي پاك بخصوص باد و امكان استفاده از انرژي

  آفتاب  

T1 ـ تهديد سالمت شهروندان از نظر آلودگي زيست
  محيطي

T2ها و فضاهاي ـ وجود جانوران موذي در مخروبه
  باز شهري

T3ـ نبود هيچ گونه فضاي سبز درون محله اي  
T4 ـ جهت شيب شهر به سمت اين محله و محله

  هاي اطراف
T5باله در ـ نبود فضاهاي جمع آوري چند ساعنه ز

  سطح محلي
ويژگي هاي كالبدي

  
O5- استفاده از مصالح تجديد پذير در بافت به وسيله

  تاريخي بودن
-O6امكان ايجاد فضاي سبز و زمين كافي براي اين امر  
O7ـ امكان تقويت ساختار محله بندي و توسعه محلي  
O8هاي باير مخروبه بسيار جهت كاربريـ وجود زمين-

  هاي مورد نياز محله
O9هاي جاذب سفر در محدودهـ تمركز و تراكم كاربري  

O10 ـ وجود چند بناي تاريخي مهم از جمله دبستان
  خسروي يزد

O11 ـ عبور خيابان مهم شهر از اطراف محله مانند
 )عج(خيابان سلمان فارسي و حضرت مهدي

T6 ـ كم عرض بودن خيابان اطراف محله و وجود
  ترافيك در ساعات عصر و صبح

T7هاي نامقاوم در كنار پياده روهاجود ساختمانـ و  
T8هاي ناسازگار در كنار منازل ـ وجود كاربري

  مسكوني
T9هاي نا مقاوم و احتمال تخريب ـ وجود ساختمان

  آن در شرايط نامناسب جوي
T10ـ استفاده بسيار زياد از وسايل نقليه شخصي  
T11 ـ روند افزايش استفاده از مصالح تجديد ناپذير
  هاي جديدساخت و سازدر 

ويژگي اقتصادي 
  

O12ـ وجود جمعيت داراي توان خريد بالقوه 
O13اي در جنوب ـ وجود كاربري هاي مقياس ناحيه

  محدوده
O14هاي محلهـ احداث صنايع وابسته به فعاليت  
O15 ـ توجه به توسعه گردشگري با توجه به خاصيت

  گردشگري محله
O16ـ وفور نيروي انساني جوان  
O17 ـ امكان سرمايه گذاري دولت در جهت اصالح

 ساختار محله

T12 ـ پايين بودن قيمت زمين در اراضي شمالي و
  مركزي بافت

T13ـ نرخ بيكاري رو به افزايش در بين جوانان  
T14هاي تجاري و ـ وجود سطح پايين كاربري

  تمركز آنها در خيابان سلمان فارسي
  

ويژگي هاي اجتماعي
  

O18محدوده در منطقه مناسب شهر و ـ قرارگيري
  دسترسي نسبي به خدمات شهري

O19 ـ وجود عناصر شاخص و جاذب جمعيت مانند
  كتابخانه فرهمند

O20 ـ پيشنهاد فعال كردن مركز محله با توجه به
  امكانات و استعدادهاي موجود

O21 ـ حفظ و احياي بافت هاي اجتماعي محالت با
  رويكرد توانمندسازي اجتماعي

O22 امكان سرمايه گذاري دولت در پروژه هاي مرمت ـ
  آثار تاريخي

O23 ـ گرايش هاي شديد محله اي موجود در ميان
  ساكنين

O24ـ وجود حس تعلق نسبي در سطح محلي  
O25 ـ فرصت استفاده از بناهاي متروكه و مخروبه جهت

 توسعه درونزا

T15 ـ وجود افراد با فرهنگ هاي مختلف در سطح
  درگيري بين آنهامحلي و احتمال 

T16ـ روند رو به رشد تنزل كيفيت زندگي در محله  
T17 ـ افزايش مهاجرت هاي بدون تعلق مكاني و

  غريبه
T18 ـ نرخ بيكاري رو به افزايش به خصوص در بين

  جوانان
T19 ـ فقر و كمبود منابع مالي مردم و گاهاً كم

  اطالعي آنها نسبت به قوانين ساخت و ساز
T20ي هاي نامناسب در محله و سلب ـ وجود كاربر

  آسايش شهروندان
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  )1393نگارندگان، (عوامل داخلي موثر بر محدوده مورد مطالعه وزن - 5جدول شماره 

  
  )1393نگارندگان، (وزن  عوامل خارجي موثر بر محدوده مورد مطالعه -6جدول شماره 

نقاط
درجه  وزن ضعف

درجه   وزن  نقاط قوت  امتياز وزني بندي
  بندي

امتياز 
  وزني

W1019/0 1 019/0 S1  029/0 1  029/0  
W2047/0 2 094/0 S2 050/0 4  2/0  
W3052/0 2 104/0 S3 058/0 4  232/0  
W4035/0 3 0105/0 S4 039/0 3  117/0  
W5 057/0 4 228/0 S5 041/0  3  123/0  
W6037/0 3 111/0 S6 044/0 2  088/0  
W7036/0 4 144/0 S7 052/0 2  104/0  
W8054/0 3 162/0 S8 040/0 2  08/0  
W9046/0 5 230/0 S9 046/0 3  138/0  
W10044/0 3 132/0 S10 058/0 3  174/0  
W11045/0 3 135/0 S11 053/0 3  159/0  
W12034/0 3 102/0 S12 046/0 3  138/0  
W13046/0 3 138/0 S13 053/0 3  159/0  
W14052/0 5 260/0 S14 048/0 3  144/0  
W15054/0 2 108/0 S15 047/0 4  188/0  
W16057/0 3 171/0 S16 048/0 4  144/0  
W17062/0 4 248/0 S17 041/0 4  164/0  
W18059/0 3 177/0 S18 045/0 3  135/0  
W19063/0 3 189/0 S19 054/0  2  108/0  
W20052/0 3 156/0 S20 043/0  3  129/0  
W21048/0 4 192/0 S21 038/0  5  19/0  
W22026/0 4 104/0  ----  -----   -----   -----  
جمع
جمع   11/3  66  1 نهايي

 047/3  68  1  نهايي

نقاط
درجه  وزن فرصت

 بندي
امتياز
 وزني

نقاط 
درجه   وزن  تهديد

  بندي
امتياز 
  وزني

O1 032/0 3 096/0 T1 063/0  2  126/0  
O2038/0 2 076/0 T2 042/0  4  168/0  
O3040/0 2 080/0 T3 043/0  3  129/0  
O4072/0 4 288/0 T4 038/0  3  114/0  
O5048/0 5 240/0 T5 037/0  3  111/0  
O6044/0 3 132/0 T6 055/0  4  220/0  
O7034/0 2 068/0 T7 043/0  5  215/0  
O8038/0 3 114/0 T8 059/0  3  177/0  
O9043/0 2 086/0 T9 047/0  4  188/0  

O10034/0 3 102/0 T10 056/0  4  224/0  
O11043/0 5 215/0 T11 053/0  3  159/0  
O12043/0 2 086/0 T12 033/0  3  099/0  
O13042/0 2 084/0 T13 031/0  3  093/0  
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 03/3و 11/3به ترتيب باتوجه به جداول فوق جمع امتيازات نهايي نقاط ضعف و فرصت 

جمع امتيازات نقاط قوت و تهديد به ترتيب  .داراي بيشترين فراواني بوده است باشد؛ كهمي
در اين محدوده بايد در ابتدا در جهت ساماندهي و كاهش نقاط . بوده است 93/2و  04/3برابر 

يشترين فراواني و اهميت است؛ برنامه ريزي كنيم و نقاط قوت و فرصت را تا ضعف كه داراي ب
هاي بلند مدت نقاط تهديد عالوه بر اين كه داراي در برنامه. حد امكان به حد نرمال برسانيم

باشد الزم است كه سريع ساماندهي شوند زيرا در شرايط بحراني باعث بروز تر ميوزن پايين
  . شودمشكالت فراواني مي

  

نقاط
درجه  وزن فرصت

 بندي
امتياز
 وزني

نقاط 
درجه   وزن  تهديد

  بندي
امتياز 
  وزني

O15039/0 3 117/0 T15 060/0  4  240/0  
O16038/0 4 152/0 T16 049/0  2  098/0  
O17034/0 3 102/0 T17 049/0  3  147/0  
O18037/0 3 111/0 T18 036/0  3  108/0  
O19039/0 3 117/0 T19 026/0  3  078/0  
O20040/0 2 08/0 T20 035/0  2  07/0  
O21034/0 3 102/0 T21  ----   -----   -----  
O22044/0 5 220/0 T22  ------   -----   -----  
O23 034/0  3  102/0  T23  -------   -------

 -   ------  

O24 037/0  3  111/0  T24  ---------   -------
 -   --------  

O25 036/0  2  072/0  T25  -------   ------   --------
 -  

  932/2  65  1 جمع 061/3 75 1جمع
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  نمره نهايي ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي : 13شكل 
  )315، 1392حكمت نيا و همكاران، (ك .ر
  

توان به سه ناحيه عمده تقسيم كرده و ماتريس استراتژي ها و اولويت هاي اجرايي را مي
ي كه در هاينخست، براي بخش. هاي متفاوتي استفاده نمودبراي هر يك از نواحي، استراتژي

هايي را به اجرا توان استراتژيگيرند ميقرار مي) از باال و از چپ به راست( 4يا  1/2هاي خانه
ها بايد استرتژي تمركز متضمن رسوخ در در اين واحد. درآورد كه موجب رشد و شناخت شوند

هاي مبتني بر توان استراتژيبه عالوه، مي. بازار، توسعه بازار و توسعه محصول به اجرا درآورد
يكپارچگي عمودي به باال، يكپارچگي عمودي به پايين و يكپارچگي افقي را به اجرا درآورد كه 

  )315: 1392حكمت نيا، . (باشندمناسب ترين استراتژي مي
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  نتيجه گيري و پيشنهادات  -7

هاي قديم با يكي از عوامل اصلي مشكالت بافت قديم در اكثر نقاط دنيا عدم انطباق بافت
از نظر كالبدي، اين بافت ها به دليل فرسودگي و تنگي معابر،  خصوصاً. باشدنيازهاي امروزي مي

امروزه با توجه به مشكالت گسترده اي . امكان دست يابي به خدمات و تسهيالت جديد را ندارند
      گردد، داشتن دقت نظر درهاي فرسوده شهري بر شهرها تحميل ميكه از جهت بافت

هاي توسعه شهري جهت برون رفت از معظالت ايجاد شده و در ريزي ها و انجام طرحبرنامه
به دليل اينكه در مطالعات انجام گرفته براي حل بافت هاي مسئله دار . نمايدپيش رو مهم مي

هاي مداخله از هاي فرسوده، شناسايي و اولويت بندي حوزهشهري تحت عنوان ساماندهي بافت
پذيرد كه اكثرا مربوط به داده هاي كمي است و هاي مصوب انجام ميطريق معيار ها وشاخصه

هاي مصوب، به عنوان منطق ارزيابي تمامي معيارها كه بتواند از جهتي توجه صرف به شاخصه
هاي مسئله دار و فرسوده شهري نوعي اهمال و سهل انگاري در روند تهيه جوابگوي تمامي بافت

هاي مهم در جهت بهبود بافتهاي فرسوده در اروپا يكي از سياست. ها خواهد بودبرنامهو اجراي 
فراهم سازي شرايط مطلوب سرمايه گذاري و جلب توجه گروههاي پردرامد به نوسازي بافتهاي 
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محله سلمان  اين پژوهش حاكي از آن است كهاز اين جهت نتايج . باشدفرسوده شهري مي
اين محله . از محالت فرسوده بخش مركزي شهر يزد شناخته شده  استفارسي به عنوان يكي 

بوده است كه روز به روز جمعيت محلي  - 9/0داراي رشد جمعيت  1385- 1375در سالهاي 
اين محله از بعد . شهر كاهش پيدا كرده و مهاجرين خارجي در اين مناطق ساكن شده اند

از كاربري ها داراي  %37/45 ده است، تعداددرصد كاربري مسكوني بو 80كالبدي فضايي داراي 
زوال كالبدي محله را به .... اند و وجود نظام دسترسي نا منظم وسال بوده 26قدمتي باالي 

نتايج نهايي مدل سوات حاكي از اين است كه نقاط ضعف در محله با . خوبي نشان مي دهد
الگوي نهايي جهت . ي بوده استدارا 93/2داراي بيشترين ارزش و تهديد با ارزش  11/3ارزش 

ها و تعديل در نقاط تهديد پيشنهاد شده است استراتژي رشد و كاهش ضعف ها و افزايش قوت
هايي را كه مي توان در جهت برنامه ريزي راهبردي در اين پژوهش راه حل. شناخت بوده است

  . به شرح زير است. در محدوده مورد مطالعه ارائه داد
ين محله براي رفع مشكالت هر يك در محالت و در نتيجه رفع جلب مشاركت ساكن .1

 مشكالت محله 

  تشويق مردم به كاشت درختان در فضاهاي باز محله .2
هايي پر رفت و آمد و مناسب محله در جهت تعديل ايجاد كانون هاي فعاليتي در محل .3

 فعاليتي  

  ايجاد يك پارك درون محله  .4
  ايجاد مراكز تجاري در مركز محله  .5
  ويت ارتباط فضايي بالقوه و بالقوه تق .6
احياي كالبدي و عملكردي عناصر ساختاري واقع در مراكز محالت در جهت فعال كردن  .7

 مراكز محالت

  تقويت گردشگري محله محله محور  .8
 نيرو بخشيدن به شهرت اقتصادي محله  .9

  ايجاد لوله فاضالب شهري و هدايت ابهاي روان  .10
هاي كالبدي و شاخصعه راهبردي محله، بايد در ابتدا به طور كلي در جهت ارائه توس

  . هاي كوتاه مدت به مرحله اجرا گذاشته شوداجتماعي در محله اصالح شود؛ و در غالب پروژه
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