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 چكيده

هاي مدرن  عنوان عاملي براي جلوگيري از تحقق روش  به هامروز ،هاي شهري رسودگي بافتف
. باشد هكتار بافت فرسوده مي 2600شهر يزد داراي . آيد مديريت شهري در شهرسازي به حساب مي

 ريزي، مديريت، حفظ و نگهداري ها به منظور برنامهشناسايي وضعيت كالبدي و عملكردي اين بافت
ريزي محلة مجاهدين در اين براي برنامه. ها از اقدامات اوليه و مهمي است كه بايد صورت پذيردآن

هاي اربرياجتماعي، وضعيت ك - هاي اقتصاديهاي بناها، ويژگيهاي عمده چون ويژگيتحقيق، شاخص
 تحليلي بوده و در زمينة  - كار رفته توصيفيروش به. موجود مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته است

هاي ميداني و پيمايشي و تهية اي و اسنادي، روشهاي مطالعات كتابخانهآوري اطالعات؛ از روشگرد
دهد كه بين وجود نشان ميبررسي وضعيت م. پرسشنامه به تعداد هر واحد مسكوني اقدام گرديده است

 4922نفر به  5317از  - 8/0ميزان رشد جمعيت محلة مجاهدين با نرخ رشد  1385 – 1375هاي سال
دهندة حركات جمعيتي از بافت قديمي به سمت محالت جديدتر نفر كاهش يافته است، كه اين نشان

كالبدي، (فرسودگي هايهمچنين طبق نتايج تحقيق، محلة مجاهدين از نظر شاخصه. باشدمي
ها پاسخگوي نياز سكنه ها وكاربريداراي فرسودگي است بطوري كه در اين محله فعاليت) عملكردي

ها به هم ريخته و باشد، بافت كالبدي محله تا حدود نسبتاً زيادي آسيب ديده و نظام فعاليتنمي
  . كندنمايي مي متجانس و ناسازگار در محله خودهاي غيرباشد و كاربرينابسامان مي

 ريزي راهبردي، بافت فرسوده، بهسازي و نوسازي، شهر يزدبرنامه :واژگان كليدي
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 مقدمه -1

  بيان مسئله و ضرورت تحقيق :الف
شناسي منبعث از ريزي استراتژيك شهري، به كارگيري چارچوب مفهومي و روشبرنامه

اصول علمي ة تا بتواند بر پاي شهري است،ة ريزي فضايي توسع برنامهة رويكرد استراتژيك در حوز
در . )12: 1386زاده و ديگران، مهدي( ريزي، هدايت و كنترل شهر را به عهده داشته باشدبرنامه

هاي محدود براي آنها در طول زمان و ها و طرحاين رويكرد هدايت تغييرات، تدوين برنامه
ريزي راهبردي در قالب فرآيند برنامه. پذيردهاي انجام شده صورت ميگذاريمنطبق با سياست

   اي تواند موفق عمل كند و شيوهتوسعة راهبردي و در كنار تفكر و مديريت راهبردي مي
دار با در نظر داشتن نقاط ضعف و قوت مند جهت برقراري پيوستگي ميان اقدامات اولويتنظام

فرسودگي يكي از ). 21: 1384مرادي مسيحي، ( ها و تهديدها فراهم سازدو همچنين فرصت
سازماني، عدم تعادل، عدم تناسب و ترين مسائل مربوط به فضاي شهري است كه باعث بيمهم
دليل به شهري فرسودة و قديمي هايبافت). 33: 1386حبيبي، ( شودقوارگي شهر ميبي

 هايارزش بودن دارا تجاري و هاي بازار و فعاليت استقرار دسترسي، جغرافيايي، سهولت مركزيت
      بهاء اجاره پرداخت آن تبع به و درآمد توليد براي بالقوه ظرفيت فرهنگي، داراي و تاريخي

 هستة پيرامون محالت مسكوني هاويژگي اين رغمعلي). 342: 1383زاده، مشهدي( باشدمي
ضعف  مسكوني، واحدهاي فرسودگي معابر، شبكة سنتي بافت: جمله از داليلي به تجاري،

 چنين تداوم .كنندمي طي را ماندگيعقب و ركود مسير محيطي، زيست مشكالت و هازيرساخت
  مسكوني محالت در اقتصادي، اجتماعي، فرايند از نوعي گيريشكل فضايي، باعث هايفرم
 شده خارج محالت اين از باال درآمد با هايگروه آن است،كه در شده فرسوده و قديمي هايبافت

 كاهش عوامل، باعث اين مجموعة. اندشده هاآن جايگزين فقير، عمدتاً و كارگر و مهاجرين و
در حال حاضر در كشورمان ). 98: 1388رهبان، ( است شده هابافت اين در سكونت مطلوبيت

خيز بودن ايران،  هاي فرسوده، خصوصاً زلزلهايران، با توجه به وجود مشكالت متعدد براي بافت
شهرها شده ه تبديل به تهديدي انساني، اقتصادي و اجتماعي براي شهرها و كالناين مسأل

شهرها، احياء و بازسازي حل خروج از بحران كالنلكن با در نظرگرفتن اين امر كه تنها راه. است
توان اين مسأله را فرصتي ارزشمند نيز قلمداد كرد، هاي فرسودة شهري است، ميبهينة بافت

تواند تحولي اساسي را در جهت هاي صحيح شهري ميصورت اعمال سياستفرصتي كه در 
هاي ايران به يكي  هاي فرسوده در اكثر شهرامروزه بافت. توسعة پايدار شهري در پي داشته باشد

رغم جذب بيشينة امكانات و توجهات از اين شهر يزد  نيز علي. انداز عناصر عمده تبديل گشته
بر هاي فرسوده درطوري كه بخش قابل توجهي از شهر يزد را بافتبه. تحيث به دور نمانده اس

ها باعث شده كه اكثر شهرها باالخص يزد، از داخل دچار پوسيدگي اين فرسودگي. اندگرفته
ت مختلفي دارند كه از آن  ت و معضال صورت عمده مشكالشهري به ةفرسود هاي بافت. شوند
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ي زلزله و  هاي با خطر باال هاي كشور در پهنه ي فرسوده شهرها داشتن اكثر بافت جمله، قرار
 به....) هاي زيربنايي، آموزشي، بهداشتي، خدماتي و شبكه(مورد نياز  خدمات عمومي فقدان

اقتصادي عموم  ضمن آنكه پايين بودن توان مالي و. عنوان نكات كليدي مورد توجه قرار دارند
ت  شهري به مشكال اين مناطق با نيازهاي زندگي امروز ساكنان اين مناطق و عدم تطابق كالبد

درصد ساكنان  50بيش از  در كنار آن بايد به اين نكته توجه كرد كه. اين مناطق افزوده است
ت  خود به تداوم مشكال هاي تحت سكونت خود نيستند كه اين موضوع مالك واحد ،اين مناطق
 ريزي در اين زمينه به شدتتر و برنامهيشو در نتيجه ضرورت مطالعة هرچه ب زند دامن مي

باشد و قسمت شهر يزد واقع مي 2منطقة  4ناحية  محلة مجاهدين در. گردداحساس مي
در . نفر جمعيت بوده است 4922داراي  1385اين محله در سال . گيرد مي مركزي شهر را در بر

 اي فرسودگي نسبي دار) كالبدي، عملكردي( هاي فرسودگي محلة مجاهدين از نظر شاخص
رو مداخله جهت از اين. باشد محلة مجاهدين داراي بافت فرسودة زيادي مي .باشيممي

ساماندهي و معاصرسازي بافت فرسوده براي بازگردانيدن تعادل جريان زندگي در محدودة اين 
پژوهش حاضر درصدد آن است كه بافت ). 12: 1390سرور، ( ها امري ضروري استبافت

محلة مجاهدين شهر يزد را به لحاظ اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و كالبدي مورد فرسودة 
ها و تهديدها را شناسايي بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده، سپس نقاط ضعف و قوت، فرصت

نموده است، بنابراين در اين پژوهش سعي بر آنست كه با مطالعه و شناسايي محلة مجاهدين، 
ريزي بهتر و نمندسازي بافت فرسودة محلة مجاهدين، جهت برنامهراهبردهايي را جهت توا
  .گونه بناها ارائه شودجلوگيري از نابودي اين

  مباني نظري و پيشينة تحقيق: ب
شوند و باعث هاي شهري بدان مبتال ميترين مسائلي است كه بافتفرسودگي يكي از مهم

  هايي ازبخش. شودهاي شهري ميفتقوارگي باسازماني، عدم تعادل، عدم تناسب و بيبي
ها كاهش يافته و مختل گرديده است، هاي كالبدي و كاركردي آنهاي شهري كه كيفيتبافت

هايي از شهري به عرصه ةبافت فرسود ).23: 1380حبيبي، ( دشوبافت فرسوده ناميده مي
برخورداري مناسب از دليل فرسودگي كالبدي، عدم شود كه بهقانوني شهرها اطالق مية محدود

هاي شهري آسيب پذير بوده و از ارزش  سيسات، خدمات و زير ساختأدسترسي سواره، ت
مالكين آنها  ها به دليل فقر ساكنين واين بافت. مكاني، محيطي واقتصادي نازلي برخوردارند

ري در آن گذااي جهت سرمايه گذاران انگيزه خودي را نداشته و نيز سرمايههامكان نوسازي خودب
  ).13: 1386شفيعي نسب، ( را ندارند

      :شودها به دو صورت در حال حاضر در كشور ايران انجام ميمداخله در اين گونه بافت
مشكلي كه اكثر ). حمايت از نوسازي توسط مردم( مداخله غير مستقيم - 2مداخله مستقيم  - 1

يمي در تطابق كالبدي با تغييرات و هاي قداند، ناتواني بافتشهرهاي تاريخي با آن مواجه
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ها با مشكالت و كمبودهاي متعددي روبرو گردد اين بافتتحوالت جامعه است كه باعث مي
هاي قديمي براي جوابگويي روابط اجتماعي و امكانات و ارتباطات فضاها در بافت. گردند

در اين زمينه، . انددههمين دليل اين مناطق دچار مشكل شاند بهاقتصادي امروزي طراحي نشده
هاي قديمي باعث گرديده كه بسياري از اسباب و لوازم زندگي نوين در بافت عدم كارآيي بافت

اين . گردداي كه سبب فرار جمعيت و مهاجرت ساكنان از اين مناطق ميموجود نباشد، به گونه
ه و به محالت هاي قديمي توان زيست عادي خود را از دست دادشود بافتمشكالت موجب مي

. ناهنجار شهري تبديل گردند و در نهايت با از دست دادن كارآيي خود به تدريج تخريب شوند
هاي متفاوت و استقرار رغم توان بالقوه براي تأمين كاربريهاي قديمي، عليدر اين ميان بافت

ها، محل نهاي كالبدي، در مركز شهرها متروك مانده و به جاي ساماندهي آ ها در موقعيتآن
 گردندميريزي رها هاي قديمي بدون برنامهمركز شهر به مناطق جديدتر منتقل گرديده و بافت

  ).13: 1376عظيمي، (
هاي تاريخي و هاي قديمي، بافتشهرنشيني در سراسر دنيا همواره با مشكالتي در بافت

ير بودن اين مسأله در همراه بوده است كه اين امر بر فراگ... هاي فرسوده و ارزشمند، بافت
در كنار وجود اين مشكل، رويكردهاي . اكثريت قريب به اتفاق شهرهاي بزرگ جهان تأكيد دارد

رويكردهاي ). 14: 1374اميري، ( مختلفي نيز براي مواجه با چنين معضلي اتخاذ شده است
  :باشندهاي فرسوده و قديمي به شرح زير مياصالح بافت

  تملك اجباري) الف
هاي قديمي و فرسودة منظور اجراء فرآيند بازسازي بافتهاي محلي بهن روش، دولتدر اي

هاي منطقة مورد نظر كرده و پس از هاي فرسوده و خريد زمينشهري، اقدام به تجميع پالك
از . كنندها، بافت قديم را بنابر طرح جامع شهري بازسازي ميخريد تمامي واحدها و تخريب آن

ش نيازمند منابع سنگين مالي است به منظور اقتصادي كردن فرآيند آن  از آنجا كه اين رو
  :شود هاي زير استفاده ميروش

ها و منابع مالي هاي دولتي؛ استفاده از وامافزايش تراكم؛ تغيير كاربري؛ استفاده از يارانه
 .خارجي

  هاي داوطلبانهروش) ب
تنبيهي، سعي در بازسازي  - تشويقي هايهاي محلي با اعمال اهرمها دولتدر اين روش

اي را ها هيچ هزينهاز ديدگاه اقتصادي، شهرداري. هاي فرسوده توسط خود مالكان دارندبافت
براي . كنندهاي مورد نظر ميمتحمل نشده و تنها توسط ابزارهاي موجود اقدام به اصالح بافت

  .هاي داوطلبانه دانستاز نوع روشتوان مثال اعطاء تراكم تشويقي توسط شهرداري تهران را مي
بهسازي به معناي بهتر نمودن محيط بوده و شامل اقداماتي است كه با اندك تغييراتي : بهسازي

به عبارت . گرداندرا فراهم مي) سال 0- 5( مدت در عملكرد، موجبات افزايش عمر اثر در كوتاه



  99................شهر يزد) حنا(محلة مجاهدين: هاي فرسودة شهري مطالعة مورديريزي توسعة راهبردي بافتبرنامه
 

 
 

هاي مسكوني، همراه با مرمت و اقتصادي ساكنان محله - ديگر بهسازي، تقويت زندگي اجتماعي
شود كه به منظور ابقاء و بهبود بهسازي به سلسله اقداماتي گفته مي. باشدبهسازي كالبدي مي

در واقع بهسازي ). 18: 1380زاده، مهدي( گيردمدت صورت ميكالبد و فضاي شهر در كوتاه
حبيبي و ( ده باشدگيرد كه فرسودگي نسبي فضا از لحاظ عملكردي حاد شزماني صورت مي

  ).47: 1386همكاران، 
شود كه فضاي شهري، مجموعه و يا بنا از نظر عملكردي فعال نوسازي زماني انجام مي: نوسازي

الديني، سيف( هستند ولي فرسودگي كالبدي سبب كاهش بازدهي و كارآيي آن شده باشد
احياء با تأكيد بر تغيير  نوسازي يعني بازگرداندن حيات مجدد به بنا يا فضا و). 390: 1381

 .):Smith, 1996( شكل فضا يا مجموعة شهري است

گيرد كه در بنا، مجموعه يا زماني صورت مي. بازسازي به معناي از نو ساختن است: بازسازي
   ).54: 1384پور احمد، ( صورت كامل ايجاد شده باشدفضاي شهري، فرسودگي به

گيرد، ابتدا براساس تجزيه و  بر مي راهبردي را در ةبرنامدر فرايندي كه  :ريزي راهبرديبرنامه
اندازي براي آينده شهر  ها و تحوالت محيط شهري، چشمتحليل وضع موجود، شناخت كاستي

سازد، مشخص  انداز را ممكن مي گردد و آنگاه چارچوب مأموريتي كه تحقق چشم تعريف مي
انداز  چشم. ساله است 20 گيرد كه تر را دربر مي اي طوالني انداز شهر، معموالً آينده چشم .شود مي

اندازها و آمال كلي آن، به اهداف  چشم. گيرد هاي كلّي شكل ميآمال و خواست ةيادشده بر پاي
در . شود گردد و در رابطه با هر هدف، تعدادي راهبرد در نظر گرفته مي تري خُرد مي مشخص

كند،  هاي پيشنهادي تبلور پيدا ميالب طرحطور متداول در ق هايي كه بهبعدي، كنش ةمرحل
 ةبر پاي. شود عملياتي در نظر گرفته مي ةدر درون هر طرح نيز تعدادي پروژ. شود مشخص مي

گردد و تيم عملياتي براي انجام  هاي در نظر گرفته شده، وظايف پيشنهادي تعريف ميكنش
. ها و انجام وظايف نهايي استعمل به راهبردها، تحقق كنش ةبرنام. گردد وظايف تجهيز مي

 5 راهبردها كه قالب زماني .ريزي به اجرا در شهر است برنامه ةعمل، درواقع، ورود از عرص ةبرنام
تمامي  ةبر پاي. شوند اجراء، تعريف عملياتي مي ةعمل ساليانه در مرحل ةساله دارند، با برنام

 يابد و به اجزاي مختلف برنامه اختصاص مي تعيينساليانه  ةمراحل يادشده، بودج
)Chappin,1965(.  

 در ويژه به غربي، اروپاي در بايد را شهرها قديم بافت احياي در خصوص نخستين هايگام
 از پس شهرنشيني گسترش ها وآن در صنعتي انقالب آغاز دليل انگليس به و فرانسه كشورهاي

 منجر ديگر كشورهاي به نسبت كشورها، گونهاين در شهرها زياد به سابقة كه كرد وجو جست آن
گفتة  به .شد آغاز اول پهلوي دوران از شهرها هايدگرگوني ايران، در كه است حالي در اين .شد

 از پس هايبازسازي و اجتماعي و توليدي روابط در اساسي تغييرات ايجاد با صنعتي انقالب ديگر،
  نخستين). Ablaghi, 2001: 114( بود غرب در هااين دگرگوني دوم، اساس جهاني جنگ
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 و بناها مرمت گردهمايي نخستين در 1350سال  در ايران، در قديمي هايبافت به هانگرش
 عامل عنوان بناها به و شهرها مرمت و حفاظت مسألة آن، در كه گرفت شكل تاريخي شهرهاي

 با اثري در ميدلتون مايكل 1987 سال در). Zenouzi, 2001: 7( شد مطرح كشور توسعة در مؤثّر
 به توجه »شهري اقتصادي نوسازي بالتيمور، انگيزة تجربة آمريكا، در شهري نوسازي« عنوان
و  توسعه ها،پروژه اجراي و طرّاحي در مردمي مشاركت هدف با نوسازي براي خصوصي بخش
قديمي،  هايبافت تاريخي هايمجموعه حفظ دنيا، سراسر از جهانگرد جذب و گردشگري رونق

 بوده شهري هايبافت بهسازي و نوسازي امر در هابرنامه زماني و تداوم پيوستگي درك اهميت
 عنوان با خود دكتراي رسالة در رهنما دكتر محمدرحيم 1375 سال در ايران، در همچنين .است

 بر حاكم قانونمندي بخشي، اصالت تئوري از استفاده با» شهري توسعة و قديم بافت احياي«
 انساني عامل بر تربيش كه مشهد شهر مسكوني هاياز محلّه يكي ماندگيعقب و ركود فرايند
 كتاب در نيز نريماني مسعود 1379سال  در .است داده قرار بررسي مورد را فيزيكي تا دارد تكيه
 قديم ساماندهي بافت براي منظّم و هماهنگ راهكارهايي »تاريخي بافت بهسازي« عنوان با خود

 .است كرده ارائه شهرها

 اهداف تحقيق :ج

  ارائة راهبردهايي جهت ساماندهي و چگونگي استفاده از بافت فرسودة محلة مجاهدين يزد - 
  هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي بافت فرسودة محلة مجاهدينشناخت ويژگي - 
 مطالعهجلوگيري از تخليه و تهي شدن جمعيت در بافت فرسودة محلة مورد  - 

  
  شناسي تحقيقروش -2

ريزي راهبردي به دنبال اين است كه با تجزيه و تحليل محيط بيروني و مشخص برنامه
كردن منابع، موفقيت انتخاب راهبردهاي مناسب و اجراي راهبردها، همراه با يكپارچه كردن هر 

يت از طريق كنترل ريزي راهبردي و در نهاهاي مورد نظر برنامهكدام از واحدها و زيرمجموعه
ريزي توسعة راهبردي از آنجا كه موضوع تحقيق حاضر برنامه. نتايج در درازمدت را افزايش دهد

تحليلي بوده و در  - باشد، روش به كار رفته توصيفيبافت فرسودة محلة مجاهدين شهر يزد مي
اي ميداني و هاي و اسنادي، روشهاي مطالعات كتابخانهآوري اطالعات؛ از روشزمينة گرد

همچنين براي . پيمايشي و تهية پرسشنامه به تعداد هر واحد مسكوني اقدام گرديده است
، Arc Gis افزارهايها، از نرمها و بررسي متغيرها، تهية جداول، نقشهتجزيه و تحليل داده

Excel ،در مرحلة آخر اقدام به ماتريس. تاستفاده شده اس Swot  در قالب راهبردهاST،WO، 
ST ،WTگرديده است ،  .  
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  معرفي محدودة مورد مطالعه
باشد و قسمت مركزي شهر را در شهر يزد واقع مي 2منطقة  4محلة مجاهدين در  ناحية 

در محلة مجاهدين از . نفر جمعيت بوده است 4922داراي  1385اين محله در سال . گيرد مي بر
باشيم بطوريكه در فرسودگي نسبي ميداراي ) كالبدي، عملكردي( هاي فرسودگينظر شاخص

باشد، بافت كالبدي محله تا حدود ها پاسخگوي نياز سكنه نميها وكاربرياين محله فعاليت
هاي غير باشد و كاربري ريخته و نابسامان مي ها به همديده و نظام فعاليتنسبتاً زيادي آسيب

 .كندنمايي ميمتجانس و ناسازگار در محله خود

 

  
 محدودة مورد مطالعه - )1(شكل

  
  هابحث و يافته -3

 شناخت وضع موجود محلة مجاهدين: الف

  مطالعات جمعيتي و اقتصادي  -1: الف
 6/3نفر و رشد ساالنة آن  275298حجم جمعيت شهر يزد برابر با  1370در آمارگيري سال 

 4/3ساالنة آن نفر و رشد  326776حجم جمعيت اين شهر  1375درصد بوده است و در سال 
نفر رسيده است كه نرخ رشد ساالنه  432194به  1385اين جمعيت در سال .درصد اعالم گرديد

ميزان رشد جمعيت محلة  1385 – 1375هاي اين در حالي است بين سال. بوده است 8/2
دهندة نفر كاهش يافته است، كه اين نشان 4922نفر به  5317از  - 8/0مجاهدين با نرخ رشد 

  ).1385مركز آمار ايران، ( باشدت جمعيتي از بافت تاريخي به سمت محالت جديدتر ميحركا
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  85- 75هاي وضيعت جمعيتي محلة مجاهدين در سال - )1(جدول 

  نرخ رشد  جمعيت  محل
1375 1385  

  8/2  432194 326776 شهر يزد
  - 8/0  4922 5317 محلة مجاهدين

  مركز آمار ايران: مأخذ
  

  خانوار بعد و تعداد -2: الف
 بوده خانوار 110620و 74818 ترتيب به 1385 و1375 هايسال در يزد شهر خانوار تعداد

 7/3خانوار بوده و بعد خانوار در آن سال  1423داراي  1375محلة مورد مطالعه در سال . است
سبه شده محا 4/3و بعد خانوار  1425تعداد خانوار محله برابر با  1385بوده است، در سال 

  . است
 

  85- 75طي سال هاي هبعدخانوار در سطح محل تعداد و -)2(جدول

  مركز آمار ايران: مأخذ
  

  تراكم جمعيت در سطح محله -3: الف
در هكتار  به صورت نفر تراكم جمعيتي به معناي تعداد جمعيت در واحد سطح و معموالً

نفر در هر هكتار  40، 1385 متوسط تراكم جمعيتي محالت شهر يزد در سال .بيان مي شود
  .داشته است نفر در هر هكتار افزايش 7، 1375باشد كه نسبت به سال مي

  
  85و  75هايدر سطح محله در سال) نفر در هكتار(تراكم جمعيت -)3(جدول

 جمعيت محله ناحيهمنطقه
 جمعيت 75

مساحت  85
تراكم  به هكتار

تراكم  75 جمعيتي
  85جمعيتي

 54 59 084/9 4922 5317  مجاهدين 2 2

  آمار ايران مركز: مأخذ
  

 محله ناحيه منطقه
جمعيت

75  
تعداد
 75 خانوار

 خانوار بعد
75 

 جمعيت
85 

 تعداد
 85 خانوار

 خانوار بعد
85 

 4/3 1425 4922 7/3 1423 5317 مجاهدين 4 2
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  نقشة تراكم جمعيت در سطح  -)3(شكل                نقشة بعد خانوار  -)2(شكل                
  محلة مجاهدين                                                                                    

  
  وضعيت سواد و بي سوادي در محله -4: الف

باشد كه اين تعداد شامل نفر مي 4109مطالعه جمعيت كل افراد باسواد برابر در محلة مورد 
  .دهداين تفكيك را نشان مي) 4(جدول . باشدنفر زن مي 1947نفر مرد و 2162
  

  1375وضعيت سواد در محلة مورد مطالعه در سال  -)4(جدول 

  مركز آمار ايران: مأخذ
  

  1385وضعيت سواد در محلة مورد مطالعه در سال  - )5(جدول 
ساله و بيشتر محله6جمعيت

  زن بيشتر و ساله 6 جمعيت  زن بيشتر و ساله 6 جمعيت 1385

درصد  باسواد كل
 باسوادي

 باسواد كل
درصد 
 باسوادي

درصد   باسواد  كل
 باسوادي

45794109 9/89 2285 1947 2/85  2287  2162  95  
  مركز آمار ايران: مأخذ

ساله و بيشتر محله6جمعيت
  زن بيشتر و ساله 6 جمعيت  زن بيشتر و ساله 6 جمعيت 1375

درصد  باسواد كل
 باسوادي

 باسواد كل
درصد 
 باسوادي

درصد   باسواد  كل
 باسوادي

48494232 3/87 2400 1971  1/82  2449  2261  3/92  
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  وضعيت اشتغال در محله مجاهدين  -5: الف
نفر مرد  1227باشد كه از اين تعداد نفر مي 1525در اين محله تعداد كل افراد شاغل برابر 

  .دهداين تفكيك را نشان مي 6نمودار و جدول شمارة . اندنفر آن را زن تشكيل داده 298و 
  

  1385وضعيت اشتغال در محلة مجاهدين به تفكيك جنس در سال  -)6(جدول 
  درصد  تعداد جنس
  80  1227 مرد
  20  298 زن

  مركز آمار ايران: مأخذ
  

  وضعيت بيكاري در محله مجاهدين -6: الف
نفرآن  79نفربوده است كه ازاين تعداد105جمعيت كل افراد بيكار درمحلة مورد مطالعه 

     .باشدمينفرآن زن  26مرد و 
  

  1385وضعيت بيكاري در محلة مجاهدين به تفكيك جنس در سال  -)7(جدول 
  درصد  تعداد  جنس
  75  79 مرد
  25  26 زن

  مركز آمار ايران: مأخذ
 

 
  نقشة مالكيت اراضي در سطح محلة مجاهدين -)4(شكل
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  مطالعات كالبدي: ب
  كاربري اراضي  -1: ب

          دهد،  ترين سهم از مساحت محدوده را كاربري مسكوني به خود اختصاص ميبيش
 باشدهكتار تحت پوشش كاربري مسكوني مي 40هكتار حدود  73اي كه از مجموع به گونه

ها در سطح محله  ترين سهم از كاربريپس از سكونت، بيش). 1388طرح تفصيلي شهر يزد، (
. باشند هاي محله، تجاري مياز كاربري% 43/19طوري كه د بهبه عملكرد تجاري اختصاص دار

ها به خود اختصاص داده  اراضي باير برخالف تصور سهم قابل توجهي را در مقابل ساير كاربري
هاي محله را درصد از كاربري 44/3مترمربع از مساحت و  57172طوري كه حدود است به

 ها را داراست، ساير از كاربري% 24/3رزشي كه بجز كاربري و .انداراضي باير در برگرفته
  .هاي عمده ذكر شده دارا هستندها سهم ناچيزي را در مقابل كاربريكاربري

  
  كابري اراضي شهري - )8(جدول 

  )مترمربع(مساحت   درصد فراواني كاربري
  397434  01/72 1549 مسكوني
  67335  43/19 418 تجاري
  89502  16/1 25 آموزشي

  44278  88/0 19 درماني–بهداشتي
  21344  69/0 15 انتظامي–اداري

  8604  6/0 13 صنعتي
  5122  13/0 3 فرهنگي
  5042  27/0 6 مذهبي
  23669  24/3 2 ورزشي

  4031  27/0 6 فضاي سبز
  4096  27/0 6 حمل ونقل وشبكه ارتباطي

  1910  69/0 15 تأسيسات وتجهيزات
  57172  44/3 74 اراضي باير
  729539  100 2151 جمع كل

  محاسبات نگارندگان: مأخذ
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  نقشة كاربري اراضي محلة مجاهدين - )5(شكل

  
  طبقات ساختمان -2: ب

مترمربع بيشترين سطح  425000و اشغال حدود % 13/57هاي يك طبقه با  ساختمان
بعد از  ند،اند كه عمدتا ساختمانهاي قديمي و خشتي و گلي هست محله را به خود اختصاص داده

ها در سطح محله و ساختمانهاي بيشترين تعداد ساختمان% 95/38با  آن ساختمانهاي دوطبقه
  .شوندها را شامل مي پنج و هفت طبقه كه نوساز هستند درصد كمي از ساختمان چهار،

  
  هاي موجود در محلهبندي ساختمانطبقه -)9(جدول 

  )مشاهدة ميداني(محاسبات نگارندگان: مأخذ
  
  )عمر بنا(قدمت  - 3: ب

سال هستند و حدود  25تا  11به لحاظ قدمت، عمدة ابنيه، عمر متوسط و داراي قدمت 
گيرند كه عمدتاً قابل نگهداري بوده و يا نياز به  هاي محله در اين گروه قرار مي ساختمان% 53

  )مترمربع(مساحت  درصد تعداد تعداد طبقات
  422508 13/57 1229 طبقهيك

  222931  95/38 838 دوطبقه
  24330  44/3 74 سه طبقه
  12599  37/0 8 چهارطبقه
  12350  046/0 1 پنج طبقه
  34821  046/0 1 هفت طبقه
  729539  100 2151 جمع كل
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سال حدود  10و بناهاي كمتر از % 42/29سال  26ابنية با قدمت باالي . تعميرات جزئي دارند
سال عمدتاً در بافت تاريخي  26ابنية با سابقة باالي . دهند محله را تشكيل ميسطح 57/17%

  .داراي نماي خشتي هستند
  

  قدمت بناهاي محله - )10(جدول

  )مشاهدة ميداني(محاسبات نگارندگان: مأخذ
  

 15درصد نيز باالي  50سال و  30درصد باالي  29از نظر عمر بنا و قدمت سازه بيش از
آورد و تنها ها را در برابر خطراتي از قبيل زلزله پايين ميسال عمر دارند كه ايمني ساختمان

 . باشندنوساز مي مجاهدينهاي محلة درصد از ساختمان 17

 

  
  

  نقشة تعداد طبقات ساختماني محلة مجاهدين -)6(شكل

  
  

  )مترمربع(مساحت   درصد تعداد قدمت بنا
  135575  57/17 378 سال10كمتراز

  352679  90/52 1140 سال25تا11
  241285  42/29 633 سال30باالي

  729539  100 2151 جمع كل
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  نقشة قدمت ساختمان در سطح محلة مجاهدين -)7(شكل
  
  نماي ساختمان -4: ب

از ابنية موجود داراي نماي آجري هستند، اين ابنيه عمدتاً داراي كاربري تجاري % 27/57
هاي تر در حاشية محله و قسمتو در حال تعمير هستند كه بيشهاي نوساز بوده و يا ساختمان

هاي با نماي آجري جلب توجه بعد از ساختمان% 75/25نماي خشتي وگلي با . نوساز قرار دارند
استفاده از نماي سنگ . سال هستند 26كنند و عمدتاً منازل مسكوني قديمي با قدمت باالي  مي

اند كه به طور غالب در محلة مورد مطالعه به كار رفته% 20/5و % 13/6و سيمان به ترتيب با 
ها استفاده از شيشه و آلومينيوم در نماي ساختمان. باشندهاي تجاري مي مورد استفاده كاربري

باشد و حدود  به علت سازگار نبودن با اقليم شهر و محله قابل توجه نمي% 74/0و % 11/3با 
  .باشند فاقد نما مي ها در محلة مورد نظرساختمان% 76/1
  اسكلت ساختمان  -5: ب

 گيري غالب بوده و حدودآهن در اسكلت بناهاي محله به طور چشم استفاده از آجر و

تر باشند كه عمدتاً داراي قدمت متوسط و يا كماسكلت ابنية اين نوع مصالح را دارا مي% 38/62
سال  26اي قديمي و با عمر باالي در بناه% 31/18باشند، اسكلت خشت و گل با  از ده سال مي

در ساير % 9/1با ... و حلبي و % 81/5، فلز با % 57/11استفاده از بتن با . شوندديده مي
مصالح به كار رفته در ساختمان ها وبناهاي محله مجاهدين . شوند هاي محله ديده مي ساختمان

نين آن را در برابر خطرات زلزله باشند و محله و ساكاستاندارد و نامقاوم ميعمدتاً مصالح غير
باشد و هاي قطعات آجر و آهن ميدرصد از  اسكلت و سازه 60بيش از . كندپذير ميآسيب
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 15درصد نيز خشت و گل كه مقاومت چنداني در برابر زلزله ندارند وتنها حدود  20حدود 
 . باشنددرصد از بناها داراي مصالح مقاوم و استاندارد مي

  

  
  

  هاينقشة اسكلت ساختمان - )9(شكل          هاي محلة مجاهديننقشة نماي ساختمان - )8(شكل
 محلة مجاهدين                                                                                    

  
  كيفيت بنا - 6: ب

به خود  از ابنية محله را% 27/63هاي موجود قابل نگهداري بوده و  عمدة ساختمان
ها نياز به از آن% 69/12و  هاي سطح محله نوسازاز ساختمان% 06/15دهند،  اختصاص مي
ها عمدتاً خشتي و گلي و در بافت مركزي و تاريخي محله واقع اين ساختمان. تعمير دارند

از مجموع . باشنداز ابنيه تخريبي مي% 74/2ابنيه در حال ساخت بوده و % 81/5حدود. اند شده
درصد از قطعات نوساز يا در حال ساخت  20قطعة موجود در محلة مجاهدين حدود  2151

صد بقيه نيز مخروبه و در 4و  درصد مرمتي 13داري و درصد قابل نگه 63باشند و حدود مي
درصد از  70حدود  در بافت، هاي دخالتبندي گونهباشند كه با توجه به تقسيمتخريبي مي

بايست با تصويب و هاي متولي امور شهري ميها و نهادي دارند سازمانقطعات احتياج به بهساز
    ساير ها و و همياري ساكنين محله، بانكهاي احياء و بهسازي با مشاركت اجراي طرح

براي رفع مشكل فرسودگي نسبي فضاي شهري با تأكيد بر شكل بنا و  هاي خصوصيشركت
   .محله جلوگيري كنندتر فضاي فضا از فرسودگي و تخريب بيش
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  بندي دانه -7: ب

رغم قديمي بودن محله موردنظر و اينكه بخشي از آن جزو از نكات جالب توجه اينكه علي
تري متر مربع سهم بسيار بيش250تر از رفت كه قطعات كم باشد و انتظار مي بافت تاريخي مي

 63ه به اين صورت است كه دهند، اين نسبت در محله مورد مطالع را به خود اختصاص مي
مترمربع مساحت  250درصد قطعات موجود در آن باالي  37درصد بافت محله ريزدانه بوده و

  .مترمربع مساحت دارند 50تا 0قطعات  %48/15در بين قطعات ريزدانه حدود . دارند
 

  بندي قطعات در سطح محلهدانه -)11(جدول 

  محاسبات نگارندگان: منبع 
  

  
  

  محلة مجاهدينبندي بافت نقشة دانه -)10(شكل

  )مترمربع(مساحت   درصد  فراواني )متر مربع(دانه بندي قطعات
50–0 333 48/15  9621  
100–51 124 76/5  9151  
150–101 246 43/11  31452  
200–151 321 92/14  56410  
250–201 332 43/15  74485  

  548420  95/36 795 250باالي
  729539  100 2151 جمع كل
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  نقشة كيفيت ابنية محلة مجاهدين - )11(شكل
  

      200تر از درصد قطعات مساحتي كم 45و حدود باشد دانه ميبافت محله نسبتاً ريز
و با . باشددهد كه بافت متراكم ميدرصد باالي قطعات در محدوده نشان مي. مربع دارندمتر

متر مساحتي در  100گفت ميانگين قطعات زير  توانو تعداد قطعات ميتوجه به مساحت 
   .سازدمختل مي متر دارند كه هرگونه مداخله در بافت را 67حدود 

  فرسودگي -8: ب
شوند و باعث هاي شهري بدان مبتال ميترين مسائلي است كه بافتفرسودگي يكي از مهم

: 1386عندليب، ( شودهاي شهري ميقوارگي بافتسازماني، عدم تعادل، عدم تناسب و بي بي
ها كاهش يافته و هاي كالبدي و كاركردي آنهاي شهري كه كيفيتهايي از بافتبخش). 18

هاي در محلة مجاهدين از نظر شاخصه .شودمختل گرديده است، بافت فرسوده ناميده مي
باشيم بطوري كه در اين محله داراي فرسودگي نسبي مي) كالبدي، عملكردي( فرسودگي

باشد، بافت كالبدي محله تا حدود نسبتاً زيادي ها پاسخگوي نياز سكنه نميها وكاربرييتفعال
متجانس و هاي غيرباشد و كاربريها به هم ريخته و نابسامان ميآسيب ديده و نظام فعاليت

  . كندناسازگار در محله خود نمايي مي
  در محلة مجاهدين هاي فرسودههاي بافتگونه: 1-8: ب

  هاي فاقد ميراث شهري بافت) ب         هاي داراي ميراث شهريبافت) الف 
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باشد به عنوان ، پرورشگاه و ساعت ميكه شامل مدرسه ، مجموعة ماركاردر محلة مجاهدين
باشد اين مجموعه كه جزء آثار ثبت شدة ملي مي. شودارزش شناخته ميبا ، فرهنگياثر تاريخي

اين مجموعه از نظر سبك و نوع . گيردبر ميبافت را نيز در قسمت قابل توجهي از مساحت
ترين جاذبة گردشگري باشد و مهممعماري و طراحي داخلي در سطح ناحيه منحصر به فرد مي

با   .كندداري و ساماندهي آن بيش از پيش اهميت پيدا ميباشد كه ضرورت حفظ، نگهمحله مي
هاي فرسوده، در محلة مجاهدين، پهناي سايي بافتهاي تعريف شده براي شناتوجه به ويژگي
متر دارند كه اين مشكالت با  6تر از درصد از معابر عرضي كم 80باشد و حدود  معابر كم مي

 تر روز بيشبهها و همچنين كمبود پاركينگ روزورود ماشين به داخل بافت و عبور مرور آن
  .گرددتر بافت ميگردد و باعث فرسودگي بيشمي

  

  
  

  سال محلة مجاهدين 30هاي باالي نقشة ساختمان - )12(شكل
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  هاي محلة مجاهديننقشة سلسله مراتب شبكة راه -)13(شكل

  
  سازمان فضايي: ج

در شناخت سازمان . بندي شهر ضروري استبررسي سازمان فضايي براي شناخت استخوان
هاي انساني، نقاط فعاليتفضايي، محورهاي اصلي دسترسي شهر، محور مجهز شهري و محور 

هاي بصري و هر آنچه تصوير ذهني شهروندان هاي مهم و نشانههاي شهري، لبهگاهي، حوزهگره
  ).6: 1384گلكار، ( شونددهد، بررسي ميرا شكل مي

هاي لبه) فرخي، دهم فروردين، طالقاني، منتظر قائم(هاي در محلة مجاهدين خيابان
تكيه، . هاي مهم محدوده هستنديدان ماركار و ميدان باغ ملي گرهم. دهدمحدوده را تشكيل مي
  .هاي شهري در سطح محدوده هستندحسينيه به عنوان نشانه
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  نقشة سازمان فضايي محلة مجاهدين - )14(شكل

  
  محيطي مطالعات زيست: د

  :منابع كاهش كيفيت زيست محيطي در محلة مجاهدين به شرح زير است
 4گيري در بافت مركزي شهر و احاطه شدن توسط مورد بررسي بعلت قرارمحلة : آلودگي صوتي

از جمله ديگر موارد توليد . باشدوآمد شهري داراي آلودگي صوتي بااليي مي رفت خيابان پر
كنندة آلودگي صوتي در محله وجود چند كارگاه توليدي كوچك مقياس با آلودگي صوتي باال 

  .باشدمي
هاي هاي صورت گرفته در محله، وجود زبالههاي ميداني و برداشتبه بازديد با توجه: لهتوليد زبا

خوردند و همچنين شهرداري از نصب سطل هاي ساختماني زياد به چشم مي شهري در خرابه
هاي شهروندان به صورت زشتي در محله هاي شهري در اين محله قصور نموده و زبالهزباله

  .كردند نمود پيدا ميهاي زباله در محله بصورت كيسه
با توجه به اينكه مناطق كمي از شهر يزد به فاضالب شهري متصل هستند : هاي شهريفاضالب

وجود تعداد . شوندهاي شهري و صنعتي در محله به صورت چاه فاضالب دفع مي و اكثر فاضالب
و همچنين زياد مجتمع تجاري و اداري در محله و توليد باالي فاضالب شهري توسط اين گروه 

     شناسي هاي مسكوني زياد در محله و دفع به صورت چاه فاضالب و اين كه زمينواحد
زميني پيوسته و باعث ايجاد يك عارضة هاي زيرها به آبدهندة اين است كه اين فاضالبنشان

  .شودزيست محيطي پنهان شهري مي
دين كارگاه توليدي صنعتي وجود در محدودة محلة مجاه: گاه توليدي و بيمارستانيپساب كار

با كابري فراشهري در محدودة محله وجود دارد كه داراي پساب ) فرخي(ندارد اما بيمارستاني 
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باشد كه با توجه به دفع پساب و فاضالب بيمارستان بصورت چاه باعث باالي بيمارستاني مي
حيطي در محله به شمار مگردد و يك نوع عارضة زيستزميني و قنوات ميهاي زيرآلودگي آب

  .آيدمي
 بهداشتيمحيطي نازل و فضايي غيركيفيت محيطي و زيست ة محلة مجاهدين بابافت فرسود
آوري هاي سطحي و جمع، آبهاي ناشي از فقدان سيستم فاضالبو آلودگي باشدمواجه مي

ومي و مهاجر از بهاي فرسوده شمار ساكنان غيردر بافت غالباً.دشوها ديده ميزباله در آن
 و در بافت محلة مجاهدين نيز .)1377طرح تفصيلي شهر يزد، ( تر استساكنان اصيل بيش

هاي متعارف، شيوع اعتياد و انواع ناهنجاري، تركيب غيرمجاز، نسبت باالي استيجارسكونت غير
  .داردگيري نمود چشم، به ويژه براي كودكان و بانوان، رفتاري و بزهكاري و ناامني

  
  تحليل سوآت    -4

، »نقاط ضعف«، »نقاط قوت«هاي از چهار كلمة كليدي به نام )Swot(روش تجزيه و تحليل 
روش سوآت نتيجة مستقيم مدل دانشگاه تجاري . تشكيل شده است» تهديدات«و » هافرصت«

شناسايي اين روش به . هاروارد است كه به عنوان بهترين راهبرد براي سازمان معرفي شده است
  ). 1380خواه، ضياء(پردازدها و تهديدات مينقاط قوت، ضعف، فرصت

 
  هاي اجتماعي، اقتصادي، كالبدي و زيست محيطي محلة مورد مطالعهوضعيت شاخص - )12(جدول

  

عوامل
  )W( نقاط ضعف  )S( نقاط قوت داخلي

گي
ويژ

عي
تما

 اج
اي

ه
  

S1-برقراري تعادل در نسبت جنسي 
S2 -  تر و گرايش به كوچك نسباً كمبعد خانوار

  سازي بعد خانوار
S3 - وجود قشر باالي تحصيل كرده در محله  
S4 -  قوي بودن روابط مذهبي بين ساكنين و

يا به عبارت ديگر همگن بودن جامعه از نظر 
  مذهبي

S5 - برقراري امنيت جاني و مالي در محله  
S6 - روابط همسايگي در حد نسبتاً خوب  
S7 -  محله در جهت افزايش وجود مسجد در

  تعامالت
S8-محلهدر سكونت از ساكنين رضايت 

W1-  بعد خانوار كمتر و در نتيجه پايين آمدن
  تراكم

W2-  ناهمگوني ساختار اجتماعي و حضور
  جمعيت غير بومي

W3-  پايين بودن حس تعلق به محله در بين
  ساكنين

W4-  باال رفتن نرخ بيكاري به ويژه در ميان
تواند به پايين آمدن امنيت ميجوانان كه 

  اجتماعي كمك كند
W5- هاي هاي باير و ساختمانوجود زمين

تواند به كم شدن امنيت درحال ساخت كه مي
  اجتماعي منجر شود

گي
ويژ

ي 
ها

ست
زي

طي
حي

م
  

S9-وجود فضاهاي سبز در حاشية محلة 
S10 - وجود امكانات بهداشتي در درون محله  

W6-  از تردد وسايط نقليهآلودگي صوتي ناشي  
W7- ها در مناطق پر باال بودن ميزان آالينده
  وآمدرفت
W8- ايمحلههاي دروننبود پارك  
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هاي اجتماعي، اقتصادي، كالبدي و زيست محيطي محلة مورد وضعيت شاخص - )12(جدولي ادامه
  مطالعه

  هاي پژوهشيافته: مأخذ
 

  هاي اجتماعي، اقتصادي، كالبدي و زيست محيطي محلة مورد مطالعهوضعيت شاخص - )13(جدول

  

عوامل
  )W( نقاط ضعف  )S( نقاط قوت داخلي

گي
ويژ

دي
صا

 اقت
اي

ه
  

S11-مالكيت خصوصي 
S12 - وجود نيروي كار جوان و جوياي كار 
S13 -  مركزيت محله و سود آوري واحدهاي

 تجاري 
S14 -  دسترسي آسان به ميدان باغ ملي و

 مركز شهر
S15 -  وجود مجموعه باارزش ماركار در جهت

  جذب گردشگر و سرمايه
S16 -  احداث مجتمع تجاري ستاره يزد

 ...بيمارستان و

W9- راكز اقتصادي و رونق اقتصادي در كمبود م
  درون محله

W10- عدم عملكرد مناسب مركز محله 
W11-  باال بودن قيمت زمين و مسكن در لبه

  هاي اداري تجاريها ومجاورت كاربريخيابان
W12-  از رونق افتادن مراكز خريد محله به دليل

  وجود مراكز تجاري لبه خيابان

گي
ويژ

دي
كالب

ي 
ها

  
  

S17-زمين با كاربري مسكوني و تجاري وجود
  غيرفعال

S18 - آموزشي نياز كه وجود مراكزآموزشي 
  دهدمي پاسخ محله رادر
S19 - هاي پوشش محدوده توسط كاربري

دبيرستان، راهنمايي، مراكز مذهبي، درماني و 
  تجاري

S20 - اي كاربرياي و ناحيهعملكرد فرامحله -
  هاي تجاري لبة خيابان

S21 - هاي ورزشي در سطح محلهوجود زمين  
S22 -  ،وجود مراكز درماني متعدد بيمارستان

  ...درمانگاه ،داروخانه و 
S23 -  امكان ايجاد مراكز تجاري در محورهاي

 ارتباطي

W13- هاي فضاي سبز، فرهنگيكمبود كاربري  
W14- هاتوزيع نامناسب فضايي كاربري  
W15- خوانايي پايين در سطح برزن  
W16-  ايفضايي بين عناصر محلهعدم ارتباط  
W17- دسترسي نامناسب به جايگاه سوخت  
W18- ها كاربري تجمع و نامناسب فضايي توزيع

 هالبه در
  

عوامل
  )T(تهديدها  )O(هافرصت خارجي

گي
ويژ

عي
تما

 اج
اي

ه
  

O1-قرارگيري محدوده در منطقه مناسب
شهر و دسترسي نسبي به خدمات و در 

  نهايت جاذب جمعيت بودن
O2 -  برقراري ارتباط و تعامالت اجتماعي با

  فرهنگ محالت اطراف
O3 -  وجود عناصر شاخص و جاذب جمعيت

  كندكه به باال رفتن فرهنگ كمك مي
O4 - جاذب هاي تمركز و تراكم كاربري

  سفردر محدوده
O5 -  پيشنهاد فعال كردن مركز محله با

  توجه به امكانات واستعدادهاي موجود
O6-وجود محورهاي اقتصادي در محله 

T1- هاي اداري انتظامي وجود دادگاه و كاربري
هاي متفاوت و در محله و ورود افراد با فرهنگ

  گاه متعارض به محدوده
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هاي اجتماعي، اقتصادي، كالبدي و زيست محيطي محلة مورد شاخصوضعيت  -)13(جدولي ادامه
  مطالعه

  هاي پژوهشيافته: مأخذ
  

  نتايج تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف - )14(جدول
نقاط
امتياز   بنديدرجه  وزن  نقاط ضعف  امتياز وزني  بنديدرجه  وزن قوت

  وزني
S10/05 10/05 W1  0/09  3  0/27  
S2 0/02 4 0/08 W2  0/03  2  0/06  
S3 0/04 3 0/12 W3  0/01  3  0/03  
S4 0/02 2 0/04 W4  0/02  4  0/08  
S5 0/03 4 0/12 W5  0/03  2  0/06  
S6 0/06 3 0/18 W6  0/07  5  0/35  
S7 0/02 4 0/08 W7  0/04  3  0/12  
S80/04 3 0/12 W8  0/07  2  0/14  
S90/05 2 0/1 W9  0/09  5  0/45  
S100/02 3 0/06 W10  0/02  4  0/08  

عوامل
  )T(تهديدها  )O(هافرصت خارجي

گي
ويژ

ست
ي زي

ها
-

طي
حي

م
  

O7-تشويق مردم به كاشت درختان در
  فضاي باز منازل

O8 - هاريزي در جهت كاهش آلودگيبرنامه  
O9 -  ايجاد زمينه جهت تبديل فضاها و

  به فضاي سبزهاي خالي زمين
O10 -  آموزش در جهت رعايت اصول

 بهداشتي در محله

T2-  تهديد سالمتي شهروندان از نظر 
  هاي زيست محيطيآلودگي

T3- ها متوجه تهديداتي كه از طرف انواع آالينده
  .بافت شهري است

گي
ويژ

دي
صا

 اقت
اي

ه
  

O11-قرارگيري در مجاورت ميدان باغ ملي
  و وجود مراكز خريد

O12 - هاي اي كاربريعملكرد فرامحله
بيمارستان (درماني و خدماتي لبه محله 

 )تأمين اجتماعي
O13 -  پيشنهاد فعال كردن مركز محله با

 توجه به امكانات واستعدادهاي موجود
O14 -  استفاده از ظرفيت جذب سرمايه

 توسط مجتمع تجاري ستاره يزد

T4-  وجود قوانين و مقررات در جلوگيري از
  هاي اقتصادي در بافتبنگاه احداث

T5-  پايين بودن قيمت اراضي حاشيه جنوبي و
  شرقي محله نسبت به نواحي شمالي و غربي

گي
ويژ

دي
كالب

ي 
ها

  
  

O15-قرارگيري محدوده در مركز شهر 
O16 - وجود مجتمع تجاري ستارة يزد  
O17 - اي بيمارستان تأمين عملكرد منطقه

  اجتماعي
O18 -  هاي جاذب كاربريتمركز و تراكم

  سفر در محدوده
O19 -  پيشنهاد فعال كردن مركز محله با

  توجه به امكانات و استعدادهاي موجود
O20 -  پيشنهاد ايجاد فضاي سبز در  مركز
  محله
O21 - هاي باير به پيشنهاد تبديل زمين

 هاي مورد نياز محلهكاربري

T6- هاي محدودة محدوديت ظرفيت در شبكه
دم امكان بازگشايي معبر جديد بافت مركزي و ع
  و توسعة شهري

T7- هاي فاقد شرايط استفاده مجاز از پالك
مسكوني براي احداث پاركينگ و واحدهاي 

  ايخدماتي در مقياس محله
T8-  عدم وجود ارتباطات فضايي بين عناصر

هاي شاخص محله با عناصر شاخص محدوده
  مجاور
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  نتايج تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف - )14(جدولي ادامه
نقاط
امتياز   بنديدرجه  وزن  ضعفنقاط   امتياز وزني  بنديدرجه  وزن قوت

  وزني
S110/07 4 0/28 W11  0/05  3  0/15  
S120/08 5 0/4 W12  0/07  1  0/07  
S130/03 5 0/15 W13  0/08  2  0/16  
S140/08 3 0/24 W14  0/05  4  0/2  
S150/07 2 0/14 W15  0/08  3  0/24  
S160/04 5 0/2 W16  0/05  2  0/1  
S170/03 4 0/12 W17  0/09  3  0/27  
S180/05 3 0/15 W18  0/06  4  0/24  
S190/07 2 0/14 -  -  -  -  
S200/08 2 0/16 -  -  -  -  
S210/06 4 0/24 -  -  -  -  
  3/07    1  مجموع 3/17  1 مجموع

  هاي پژوهشيافته: مأخذ
  

  ها و تهديدهانتايج تجزيه و تحليل فرصت -)15(جدول
امتياز  بنديدرجه  وزن  هافرصت

  امتياز وزني  بنديدرجه  وزن  تهديدها وزني
O10/02 1 0/02 T1  0/1  4  0/4  
O2 0/04 3 0/12 T2  0/19  1  0/19  
O3 0/05 2 0/1 T3  0/21  1  0/21  
O4 0/06 2 0/12 T4  0/09  3  0/27  
O5 0/04 5 0/2 T5  0/1  2  0/1  
O6 0/02 3 0/06 T6  0/09  5  0/45  
O7 0/02 4 0/08 T7  0/08  2  0/16  
O80/03 3 0/09 T8  0/14  2  0/28  
O90/07 2 0/14 -  -  -  -  

O100/07 2 0/14 -  -  -  -  
O110/05 2 0/1 -  -  -  -  
O120/06 2 0/12 -  -  -  -  
O130/03 4 0/12 -  -  -  -  
O140/08 3 0/24 -  -  -  -  
O150/07 2 0/14 -  -  -  -  
O160/08 5 0/4 -  -  -  -  
O170/05 4 0/20 -  -  -  -  
O180/03 3 0/09 -  -  -  -  
O190/02 4 0/08 -  -  -  -  
O200/04 1 0/04 -  -  -  -  
O210/07 3 0/21 -  -  -  -  
  2/06    1  مجموع 2/93  1 مجموع

  هاي پژوهشيافته: مأخذ
  

و مجموع امتيازات وزني نقاط  17/3مجموع امتيازات وزني نقاط قوت ) 14(باتوجه به جدول
باشد، ارقام از باالتر از حالت نرمال ميبا توجه به اينكه اين . به دست آمده است 07/3ضعف 

     تري برخوردار نقاط قوت و ضعف در محدودة مورد مطالعه از اهميت و تأثيرگذاري بيش
و تهديدها  93/2ها مجموع امتيازات وزني فرصت) 15(همچنين با استناد به جدول . باشدمي
باشد، نقاط فرصت و ت نرمال ميتر از حالحاصل شده است به دليل اينكه اين ارقام كم 06/2

  .تر استها در مطالعه نيز كمباشد و ميزان اثرگذاري آنتري برخوردار ميتهديد از اهميت كم
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  هاي محدودة مورد مطالعهو استراتژي SWOTماتريس نهايي تحليل  - )16(جدول
 محيطيهاي اجتماعي، اقتصادي، كالبدي و زيستشاخص

SWOT 
  

  )S(قوت )W(ضعف
بعد خانوار كمتر و در نتيجه پايين-

  آمدن تراكم
آلودگي صوتي ناشي از تردد وسايط  -

  نقليه
كمبود مراكز اقتصادي و رونق اقتصادي  -

 در درون محله
  هاتوزيع نامناسب فضايي كاربري-
 خوانايي پايين در سطح برزن -
  دسترسي نامناسب به جايگاه سوخت-
 تجمع و نامناسب فضايي توزيع -

 هالبه ها درريكارب
هاي فضاي سبز، كمبود كاربري -

  فرهنگي
باال بودن قيمت زمين و مسكن در لبه  -

هاي اداري ها ومجاورت كاربريخيابان
  تجاري

  ايمحلههاي دروننبود پارك -

 مالكيت خصوصي-
دسترسي آسان به ميدان باغ ملي و  -

  مركز شهر
  هاي ورزشي در سطح محلهوجود زمين -
  همسايگي در حد نسبتاً خوب روابط -
-اي كاربرياي و ناحيهعملكرد فرامحله -

  هاي تجاري لبة خيابان
مركزيت محله و سود آوري واحدهاي  -

  تجاري
 آموزشي نياز كه وجود مراكزآموزشي -

  دهدمي پاسخ محله رادر
وجود مجموعه باارزش ماركار در جهت  -

  جذب گردشگر و سرمايه
هاي ربريپوشش محدوده توسط كا -

دبيرستان، راهنمايي، مراكز مذهبي، 
  درماني و تجاري

 محله در سكونت از ساكنين رضايت -

WOاستراتژي
استفاده از توان گردشگري مجموعه  -

ماركار و مراكز فرهنگي جمعي براي 
  افزايش تعامالت اجتماعي در بين سكنه

ايجاد فضاهاي مورد نياز در برزن با  -
  توجه به نيازها

هاي هاي فعاليتي در محلايجاد كانون -
پر رفت و آمد و مناسب محله در جهت 

  تعديل فعاليتي
استفاده از اراضي غيرقابل تفكيك براي  -

  هاي نيازمند به اراضي وسيعكاربري
احياء كالبدي و عملكردي عناصر  -

ساختاري واقع در مراكز محالت در جهت 
  فعال كردن مراكز محالت

 ت فضايي بالقوه و بالفعلتقويت ارتباطا -

SOاستراتژي
جلب مشاركت ساكنين محله براي رفع  -

مشكالت هريك در محالت و در نتيجه 
  رفع مشكالت محله

هاي با ارزش شناسايي و تملك زمين -
هاي دولتي با تأكيد بر توسط ارگان

حفاظت با تغيير كاربري به كاربري مورد 
  نياز در محله

و جوياي كار به  جذب نيروي كار ارزان -
  محورهاي اقتصادي  در محله

استفاده از حوزه نفوذ شهري برخي  -
ها براي گسترش فرهنگ درون كاربري
  ايمحله

هاي زمين هاي درآمدزا به القاي كاربري -
 باير و جذب نيروي كار 

استفاده از محور هاي اصلي در جهت  -
 تقويت عملكرد تجاري محله

  ستارة يزدوجود مجتمع تجاري  -
استفاده از ظرفيت جذب سرمايه  -

  توسط مجتمع تجاري ستاره يزد
پيشنهاد فعال كردن مركز محله با  -

توجه به امكانات واستعدادهاي 
  موجود

- هاي باير به كاربريتبديل زمين  -
  هاي مورد نياز محله

اي بيمارستان عملكرد منطقه -
  تأمين اجتماعي

  رقرارگيري محدوده در مركز شه -
ايجاد زمينه جهت تبديل فضاها و  -

  هاي خالي به فضاي سبززمين
آموزش در جهت رعايت اصول  -

 بهداشتي در محله

صت
فر

)
O(  
ص

شاخ
ست

و زي
ي 
بد
 كال

ي،
صاد

 اقت
ي،
ماع

جت
ي ا

ها
طي

حي
م

 

WTاستراتژي
احياي هويت فرهنگي محله براي  -

  افزايش حس تعلق مكاني ساكنين
جهت  ها درتعديل در توزيع كاربري -

عدم ايجاد مراكز فعاليتي در مجاورت 
  ميدان ماركار

باز زنده سازي مراكز محالت با تأكيد بر  -
 رونق اقتصادي مراكز محله

STاستراتژي
استفاده از روابط همسايگي نسبتاً قوي  -

جهت جلوگيري از ورود دائمي و ثابت 
افراد متفرقه به محله و در نتيجه كاستن 

  از مشكالت احتمالي
برنامه ريزي صحيح در الگوي   -

ساختمان هاي خدماتي ادراي در سطح 
  همحل

هاي شغلي براي ساكنين ايجاد فرصت -
در مركز محله براي رونق بيشتر مراكز 

  محالت
  كاربري هاي هاياستفاده از قابليت -

مختلف ادري و خدماتي درون محله 
 محله جهت افزايش ارزش افزوده

هاي محدوديت ظرفيت در شبكه -
محدودة بافت مركزي و عدم امكان 
بازگشايي معبر جديد و توسعة 

  شهري
هاي اداري وجود دادگاه و كاربري -

انتظامي در محله و ورود افراد با 
هاي متفاوت و گاه متعارض فرهنگ

  به محدوده
عدم وجود ارتباطات فضايي بين  -

عناصر شاخص محله با عناصر 
 هاي مجاورشاخص محدوده

ديد
ته

)
T(  

  نگارندگان: مأخذ
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  گيري و پيشنهاداتنتيجه - 5

هاي مدرن هاي شهري، امروز به عنوان عاملي براي جلوگيري از تحقق روشفرسودگي بافت
آيد، اين امر منجر به عدم پيشرفت و توسعة شهر مديريت شهري در شهرسازي به حساب مي

دادند و هويت تشكيل مي مناطق فرسوده كه روزگاري بخش مهمي از شهرها را. گرددمي
آيند، اكنون به مناطقي كه به دليل توان پايين و عدم وابستگي ساكنان، شهرها به حساب مي

و ميزان مقاومت اين . اندها وجود ندارد، تبديل شدهامكان حفظ حيات و بازسازي ساختمان
مداد و نجات به بناها به دليل فرسودگي بسيار پايين است و در زمان بروز زلزله، عمليات ا

ت قديم در شهر يزد نيز متاثر از روند گفته شده، فرسودگي در باف. سختي صورت مي پذيرد
خورد كه عدم توجه به اين بافت، فرسودگي و در به چشم مي شهر به ويژه محلة مجاهدين

 ها را به دنبال داشته است كه مرمت و نوسازي و حفظ آنبعضي از نقاط شهر، تخريب اين بافت
و جلوگيري از تخريب اين بناها كه چهره ناموزون به شهر داده است بر عهده مسؤلين ذيربط و 

با توجه به مطالعات صورت گرفته در بافت محلة مجاهدين شهر يزد، . باشدمردم شهر مي
ميزان رشد  1385 – 1375هاي هاي فرسودگي در آن نمايان است همچنين بين سالمؤلفه

نفر كاهش يافته است، كه  4922نفر به  5317از  - 8/0ن با نرخ رشد جمعيت محلة مجاهدي
باشد براي اينكه دهندة حركات جمعيتي از بافت تاريخي به سمت محالت جديدتر مياين نشان

دهي بايد ابعاد دهي شده و اين سامان اين بافت بتواند به حيات خود ادامه دهد بايد سامان
ها را شامل شود تا به ونقل و دسترسي و ساير زمينهي، حملمختلف اجتماعي، اقتصادي، كالبد

همچنين در مورد محدودة مجاهدين با . تمامي ابعاد بافت قديم با نگاهي يكپارچه برخورد گردد
توان به اين نتيجه رسيد نقطة ضعف، مي 18نقطة قوت و  21بررسي نقاط قوت و ضعف يعني 

. باشدتر ميريزي بيشيين است اما نيازمند برنامهپذيري در محله تا حدودي پاكه سطح آسيب
دهندة زمينة نقطة تهديد نشان 8فرصت و  21در مورد بررسي عوامل بيروني محله نيز وجود 

توان به اين نتيجه رسيد باشد به طور كلي با توجه به اين موارد ميتوسعة محلة مجاهدين مي
لي داراي اوضاع نابساماني بوده، در هر حال و با كه محدودة مورد مطالعه با اينكه در شرايط فع

ها و بازگرداندن آن به هايي جهت رفع مشكالت و گرفتاريتوجه به اين مسائل هنوز فرصت
  .وضعيت بهتر و مناسب وجود دارد
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  و مĤخذ منابع
دومين هاي فرسودة شهري، مجموعه مقاالت ، چگونگي شناخت و اصالح بافت)1374(اميري، سعيد،  -1

 .هاي توسعة مسكن در ايران، جلد اول، انتشارات وزارت مسكن و شهرسازي، تهرانسمينار سياست

شناسي بازآفريني شهري به ، سير تحول مفهوم)1389(پور احمد، احمد، حبيبي، كيومرث و كشاورز، مهناز،  -2
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