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با   آن و ارائه راهکارهاي شهر رشت سازان کالن ساغريمحله قدیمی  بافتاماندهی س
  شهرگرایی رویکرد نو

 
  1نیا علی باقري

  *2زالینادر 
  3مجید زارعی

  

  چکیده
محلـه  (هدف پـژوهش حاضـر، سـاماندهی محـالت قـدیمی بـا رویکـرد نوشـهرگرایی در بافـت تـاریخی شـهر رشـت             

تحلیلی بوده و از مطالعات میدانی، تکنیک پرسشنامه و همچنین مطالعـات   ـ  روش پژوهش، توصیفی . باشد می) سازان ساغري
در ادامـه  . شود هاي فرسوده و نوشهرگرایی تشریح می تابتدا مبانی نظري تحقیق در دو بخش باف. اسنادي استفاده شده است
ریزي راهبردي، قلمروي مکانی پژوهش در بخش محیطی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادي و کالبدي،  پس از تدوین فرایند برنامه

و سـپس بـا   گـردد   ها و اهداف کالن و خرد محله تـدوین مـی   انداز، مأموریت در مرحله بعد، چشم. گیرد مورد بررسی قرار می
ها و تهدیدها تحلیـل و براسـاس مـاتریس ارزیـابی عوامـل داخلـی و        نقاط قوت، ضعف، فرصت SWOTگیري از تکنیک  بهره

سـازان بـا توجـه بـه اصـول نوشـهرگرایی        در مرحله آخر، محله ساغري. شود خارجی، راهبردهاي ساماندهی محله تدوین می
درصـد از سـاکنان، دریافـت     57د که نده نتایج نشان می. گیرد بررسی قرار میهاي اجرایی، مورد  طراحی و راهبردها و برنامه

درصد با رویکرد تجمیع موافق هستند، همچنین میزان رضایت بـیش از   8اند و تنها  تسهیالت بانکی براي نوسازي را برگزیده
ود فضـاي سـبز و عـرض نامناسـب     در این زمینه، کمب. کم قرار دارد درصد ساکنین از محله مذکور، در سطح کم و خیلی 50

  .اند معابر، از جمله مهمترین مشکالتی است که ساکنین به آن اشاره کرده
  سازان ، ساغريبافت تاریخی، نوشهرگرایی ریزي راهبردي، برنامهساماندهی،  :کلیدي هاي هواژ

  .JEL :N9, O21, R11, R58بندي  طبقه
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 المللی امام خمینی، قزوین، ایران  ، دانشگاه بینو شهرسازي استادیار گروه شهرسازي، دانشکده معماري -3

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID



  1392زمستان ، پنجمشماره / ـــــــــــ فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 70
 

 

  قدمهم -1
هاي سنتی که زمانی مایه افتخـار و   بسیاري از بافت

حاضر در معرض تخریب   حال  در ،اند ه مباهات شهرها بود
از جمعیـت ایـن     بخش مهمـی  .اند و فرسایش قرار گرفته

قدیمی، تـاریخی و فرهنگـی    مناطق جابجا شده و میراث
باشـد   حـال تخریـب مـی     رفته یـا در  ها یا از بین این بافت

تـوجهی چنـدین سـاله بـه      بی). 1388افراخته و عبدلی، (
  هـایی کـه بـه    اتخـاذ سیاسـت   به طور مثال،(ها  این محله

ها بیانجامد،  گذاري براي نوسازي و رونق این بافت سرمایه
از  ها که بسیار وسیع این محله بالقوه ناتبا عنایت به امکا

به بروز مشکالت ) هاي مدیریت شهري بوده جمله کاستی
دامنـه فرسـودگی برخـی از ایـن     . بسیاري انجامیده است

منجر  اي است که وقوع یک زلزله متوسط، گونه ها به محله
 ).1387نـاظري و روحـی کــالش،   ( شـود  مـی فاجعـه   بـه 
عناصـر و فضـاهاي   همراه  هاي قدیمی، به کلی بافت طور به

انبارهـا،   شهري درون خود مانند شبکه معابر، بازارهـا، آب 
عالوه بر شـکل فیزیکـی و    ،سراها و غیره مساجد و کاروان

هــاي فرهنگــی، اجتمــاعی و  خصوصــیات کالبــدي، ارزش
عــامري ( اي را نیــز در خــود نهفتــه دارنــد تــاریخی ویــژه

ــاران،   ــیاهویی و همک ــول    ).1389س ــیر تح ــی س بررس
به ویـژه از قـرن    1هاي بهسازي و نوسازي شهري سیاست

اي  نوزدهم تا به امروز، نشانگر این اسـت کـه در هـر دوره   
در امـر   نگـرش خـاص،  براساس شرایط زمانـه، رویکـرد و   

. اسـت   هاي قدیمی و تاریخی غلبه داشته مداخله در بافت
کاران نیز در هر مقطع زمانی با وقوف بـر نقـاط   ر اند دست

، سعی در اصالح آن داشـته و بـدون رد   ضعف هر رویکرد
انـد   کامل رویکرد قبلی در جهت تکمیل آن تـالش کـرده  

طراحــی ( 2نوشــهرگرایی). 1389پوراحمــد و همکــاران، (
اصــول ) طبــق اصــول نــوین شهرســازيمحــالت ســنتی 

روي  ریزي است که محالت قابل زیست و قابل پیاده برنامه
آورد  مـی روي را بـه وجـود    در یک محـیط مسـاعد پیـاده   

پژوهش حاضر در پی آن اسـت  ). 1389اصغرزاده یزدي، (

                                                             
1- Remediation and Urban Renewal 
2- New Urbanism 

بـه سـاماندهی    ،گیـري از رویکـرد نوشـهرگرایی    تا با بهره
بافت قـدیمی و مرکـزي   . بافت مرکزي شهر رشت بپردازد

به دلیل جاي دادن بخش اعظم عملکردهـاي   ،شهر رشت
هـاي تـاریخی    بازارهاي سنتی و قدیمی، جاذبه نظیر ؛مهم

هاي مسکونی شهر، از اهمیت و ارزش  رین بافتت و قدیمی
واالیی در زیبایی و حفـظ هویـت شـهر رشـت برخـوردار      

 ،سازان در این راستا در پژوهش حاضر محله ساغري. است
. مکـانی پـژوهش انتخـاب شـده اسـت      يعنوان قلمـرو  به

مناسب نبودن ساخت و بافـت ایـن محـدوده و از دسـت     
بـه علـت   (تـاریخ   رفتن ساختار اصلی این بافـت در گـذر  

باعث شده است که ایـن  ، )تغییر و تحوالت توسعه شهري
هــاي ســکونتی ســاکنان کنــونی آن  بــا نیازمنــديبافــت 

نبوده و پاسخگوي ساکنین  باشد همخوانی الزم را نداشته
هویــت و عملکردهــاي برجســته خــود را نیــز از دســت و 

  .بدهد
  
  پیشینه تحقیق -2

ــی  ــازان،  150ط ــته، شهرس ــال گذش ــات س مطالع
مداخلـه و سـاماندهی و بهسـازي      حیطه اي را در  گسترده

کشورهاي غربی، سـابقه  . اند  هاي قدیمی صورت داده بافت
  .درخشانی در زمینه ساماندهی بافت فرسوده دارند

پــس از  4در کتــاب بــاززایی شــهري  3پیتــر رابرتــز
پرداختن به مفهوم احیا و بهسازي، به مباحث اجتمـاعی،  
اقتصادي و مشارکت ساکنان در احیـاي محلـه پرداختـه    

ــا ). 1387حســین زاده دلیــر و آذر، (اســت   در ارتـــباط ب
مـوضوع پژوهش، تاکـنون در کشور ما تحقیقات خاصـی  

ــت  ــه اس ــورت نگرفت ــورد از   . ص ــه دو م ــه ب ــذا در ادام ل
  .شود ه اشاره میهاي مشاب پژوهش

زاده دلیـر و علـی آذر در سـال     دکتر کریم حسـین 
ساماندهی و بهسـازي محـالت   «اي با عنوان  مقاله 1387

را ارائـه  » سنتی با استفاده از رویکـرد شهرسـازي جدیـد   
معرفی و تحلیـل الگوهـاي شهرسـازي جدیـد در     . کردند

                                                             
3- Peter Roberts 
4- Urban Regeneration 
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ساماندهی و بهسازي محلـه سـنتی سـرخاب و کمتـرین     
کالبــدي، از جملـه اهــداف ایـن تحقیــق   میـزان مداخلـه   

از نظر هدف پژوهشی، مقاله حاضر جزو تحقیقات . باشد می
آوري اطالعـات، از   در جمـع . شـود  کاربردي محسوب مـی 

اي، اسنـادي و میـدانی استفاده شـده   هاي کتابخـانه روش
تــوان بــه کــارایی الگوهــاي  از نتــایج تحقیــق مــی. اســت

سـرخاب، رشــد   شهرسـازي جدیــد در سـاماندهی محلــه  
هاي فیزیکی و کارکردي از  زاي شهري، ارتقاي ویژگی درون

اي،  طریق تزریق عناصر جدید شهري، افزایش هویت محله
افزایش سرانه خدمات شهري و جلب مشـارکت سـاکنان   

زاده دلیـر و آذر،   حسـین (محله مورد مطالعه اشاره نمـود  
1387 .(  

ــژوهش ــا رویکــرد   یکــی دیگــر از پ هــاي مــرتبط ب
گـرا در   بررسی رویکردهـاي محلـه  «شهرسازي با عنوان نو

» هاي جدید شهري با تأکید بر نوشهرسازي طراحی توسعه
انجـام شـده    1390زاده و ملکیـان در سـال    توسط هاشم

هدف از این مطالعه، بررسی میـزان تطـابق اصـول    . است
دهنده و تأثیرگـذار بـر فـرم و     نوشهرسازي با عوامل شکل

نتایج، حاکی از آن است . باشد ن میمحتواي شهرهاي ایرا
که استفاده از اصول نوشهرسازي در احیاي محالت ایرانی، 

باشد بلکه  برداري مو به مو از این اصول نمی به معناي گرته
به مفهوم بازیابی الگوها و هویت محالت سـنتی ایـران بـا    
ابزارهاي جدید طراحی شهري که نوشهرسازي در اختیـار  

توان در طراحی  بر این اساس می. باشد میدهد،  ما قرار می
هاي جدید شهرها از معیارهـاي نوشهرسـازي، بـه     توسعه

منظور جلوگیري از توسعه پراکنده و تقویت محیط شهري 
و ارتقاي کیفی آن در راسـتاي پاسـخگویی بـه نیازهـاي     

زاده  هاشم(مند شد  اساسی و امروزین شهروندان محله بهره
  ).1390و ملکیان، 

  
 بانی نظريم -3

بندي  بافت شهر، از نظر فیزیکی عبارت است از دانه
تنیــدگی فضــاها و عناصــر شــهري کــه بــه تبــع  هــم و در

هاي محیط طبیعی، به ویژه توپوگرافی و اقلـیم در   ویژگی

به طـور   ،هاي شهري ها و محله یعنی بلوك ؛محدوده شهر
 انـد  ه فشرده یا گسسته و با نظمـی خـاص جـایگزین شـد    

بافتی است که ؛ بافت قدیم ،در این زمینه). 1368توسلی، (
 گرداگرد هسته اولیه شهرها یا بافت تاریخی تنیـده شـده  

ـ   بافت قدیم به. است هـم پیچیـده روابـط     هعنوان شـبکه ب
دهنـده   نشان ،هاي پیشین کالبدي به یادگار مانده از نسل

که در قدیم وجود داشـته   باشد مینظام اجتماعی خاصی 
در ایـران از لحـاظ   ). 1381ده دهاقـانی، زا مشـهدي (است 

هاي شهري که قبل از ورود به  زمانی به آن بخش از بافت
و از انسجام و وحـدت خاصـی    اند سده جدید شکل گرفته

وجود مسجد جامع . شود بافت قدیم گفته می ،برخوردارند
هاي  و مراکز دولتی و بازار در بافت قدیم و همچنین ارزش

که به سبب تأثیرپذیري از  آندر مدنی و فرهنگی موجود 
روند  ،سیاسی و اجتماعی ،طبیعی، تاریخی -اوضاع اقلیمی

تکاملی خود را طی کـرده و خـود را بـا شـرایط زمـانی و      
در  بافـت قـدیم  اهمیـت  باعث شـده  ، اند مکانی وفق داده

حبیبــی و ( شــودهــاي بعــدي نیــز همچنــان حفــظ  دوره
 ).1384مقصودي، 

  رویکرد نوشهرگرایی
اي از شهرسـازان   تعداد فزاینده ،میالدي 1980از دهه 

در ارتباط با زوال مراکز شهري و افـزایش فزاینـده    ،آمریکایی
ایــن  .انــد هـایی ارائــه داده  اي حاشــیه، نظریــه جوامـع حومــه 

و ابتـداي دهـه    1980هـاي پایـانی دهـه     در سـال  هـا  نظریه
). 1391قرائـی و آقـایی،   ( رسیدندمیالدي، به تکامل  1990
توسـط  ) گرایی نوشهر(کنگره شهرسازي نوین  1933ل در سا

ــار ــش معم ــدر :ش ــی سآن ــالتورپ ،1دوان ــر ک ــل 2پیت ، دانی
ــولومون و  5الیزابــت پالتــر زیبــرك   ،4، الیزابــت مــول 3س
حمایـت از   ،هدف اصلی این کنگـره . تشکیل شد 6استپانوس

معیارها و اصـول کیفـی طراحـی شـهرهاي کوچـک ایـاالت       
ایـن  . ي شـهرها بـود  رو با پراکنـده متحده آمریکا براي مقابله 

                                                             
1- Andres Duany 
2- Peter Calthorpe 
3- Daniel Solomon 
4- Elizabeth Mole 
5- Elizabeth Plater-Zyberk 
6- Stepanos 
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اي بــه هــم پیوســته از  هــا شــامل شــبکه معیارهــا و ویژگــی
... هــاي مخــتلط و رو، کــاربري هــا، مســیرهاي پیــاده خیابــان

  .(Falconer et al., 2010) شود می
 ؛در نوشهرگرایی داراي چندین جنبـه اسـت  » نو«واژه 

از جمله بازگرداندن اصـول شهرسـازي سـنتی ماننـد تنـوع،      
. هاي شهري امـروز  زندگی خیابانی و مقیاس انسانی به محیط

هـا   همچنین نوشهرگرایی در تالش براي معاصرسازي محیط
بـه  . باشـد  و محالت سنتی متناسب با زندگی مدرن امروز می

طرف کردن تضـادهاي موجـود    بر در پیاین جنبش  ،عبارتی
ــین ــر    ب ــاي معاص ــد در دنی ــدیمی و جدی  اســتمحــالت ق

(Watson et al., 2001) .،طراحـی   مفهـوم  به نوشهرسازي
باشـد کـه    مـی  محالت سنتی و طراحـی محـالت نئوسـنتی   

کـه محـالت قابـل     هسـتند ریزي  اصول برنامه اي از مجموعه
روي را  روي در یک محیط مسـاعد پیـاده   زیست و قابل پیاده

واکنشی نسـبت بـه    ،واقع، نوشهرسازيدر . دنآور به وجود می
مؤثر براي مقابلـه بـا جوامـع     راهیپراکندگی شهري است و 

پیروان این جنبش، آن را بـه مثابـه یـک     .باشد میمحور خود
بایـد بـا   ه دانند و بـر ایـن باورنـد کـ     بسته طراحی شهري می

گیري از اصول طراحی محالت سنتی، فضـاهاي شـهري    بهره
گـرا طراحـی نمـود     ، پایدار و انسانارصورتی کا  جدیدي را به

(Hikichi, 2003) .  
هــاي  بـه طراحــی در مقیـاس   ،اصـول نوشهرســازي 

هـاي شـهري، محـالت و     مختلف مانند ساختمان، بلـوك 
کریدورها، مناطق شهري و حتی  ،ها نواحی شهري، خیابان

این اصول در راسـتاي رشـد   . اشاره دارد 1ها منطقه -شهر
هوشمند، به سازماندهی درونی و فشرده شهرها و روستاها 
 با تکیـه بـر مسـیرهاي پیـاده و حمـل و نقـل عمـومی و       

در . (Knaap et al., 2005)پردازد  هاي متنوع می کاربري
توان گفت، چهارمین کنگره ساالنه نوشهرگرایی  این زمینه می
 هاي تشکیل شد، براي هر کدام از مقیاس 2000که در سال 

شـهري و   تشهرها و منـاطق شـهري، نـواحی و محـال     کالن
اصـل شهرسـازي    9هاي شـهري   ها و خیابان همچنین بلوك

 .(Elshater, 2012) نوین را ارائه داده است

کنگره نوشهرگرایی براي محالت، اصولی را تـدوین  
  : کرده است که عبارتند از

محـالت بایـد در کـاربري و جمعیـت، متنـوع و       -1
نیـز  محالت باید براي گذر عـابر پیـاده    -2مختلط باشند 

از لحـاظ   بایـد محالت  -3. دنطراحی شو ،همچون ماشین
معین و به طور عام، مقبول و نیز داراي فضاهاي  ،فیزیکی

ــند    ــاعی باش ــاي اجتم ــات و نهاده ــومی و مؤسس  -4عم
طراحی معماري و منظـري   باید بر اساسفضاهاي شهري 

ــی بافــت، اقلــیم، اکولــوژي و       ــه بــراي تــاریخ محل ک
ــا کیفیـــت ســـاختمان ــازي بـ ــت،  ،سـ ارزش قائـــل اسـ

از ). 1391پـور و همکـاران،    حـاجی (بندي شوند  چارچوب
محله بهتر است فشـرده، حـامی افـراد     ،دید نوشهرسازان

 در ).1386بصـیرت،  (پیاده و داراي کاربري مختلط باشد 
ــی ــدگاه   مجمــوع م ــوان اصــول طراحــی محــالت از دی ت

  .ارائه کرد 1 جدول را در نوشهرگرایی
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1- City- Regions  

 اصول چهارگانه طراحی محالت از دیدگاه نوشهرگرایی - 1جدول 

  .ها در توسعه جوامع محلی است و نقل یکی از بحث انگیزترین مؤلفه حمل  هاي به هم پیوسته خیابان
هاي مختلط و درهم  کاربري

  آمیخته
شوند که شخص بدون آن که به ذهنش خطور کنـد سـوار    ریزي می اي برنامه عناصر و عملکردهاي شهري به گونهترکیب 

  .برسدبه مقصد خود  و ماشین شود
  .کند نوشهرسازي با پیشنهاد تراکم باال، از تخریب گسترده محیط زیست جلوگیري می  افزایش تراکم و رشد هوشمند

  روي پیاده
طراحی اصولی تجهیزات و مبلمان شهري در کنار ) روي دقیقه پیاده 10بیشینه فاصله (اشتغال و سکونت نزدیکی به محل 

  .پذیر ساخته است روي را براي ساکنان امکان پیاده... اندازي و  هاي روشنایی، سایه روها به خصوص نیمکت، چراغ پیاده
 )مطالعات نگارندگان: (منبع
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  تحقیقروش  -4
در پژوهش حاضر با توجه به اهـداف   ،تحقیقروش 
و از حیـث ماهیـت    بـوده کاربردي و عملـی   ،تعیین شده

در ایـن راسـتا ایـن    . باشـد  تحلیلی می  - توصیفی ،موضوع
بررسـی و  . شود مرحله پیوسته انجام می چهارپژوهش در 
مکانی پژوهش از طریق به کارگیري فرایند  يتحلیل قلمرو

لـذا بـا توجـه بـه      ؛انجام شده اسـت ریزي راهبردي  برنامه
شود، ابتدا  ریزي راهبردي که در ادامه ارائه می فرایند برنامه

بررسـی و ارزیـابی    ،مکانی پـژوهش  يوضع موجود قلمرو
انداز محلـه و   شود و در ادامه پس از تبیین سند چشم می

، نقاط قوت به تحلیل هاي محله و تعیین اهداف، مأموریت
   پرداخته هاي توسعه محله ضعف، تهدیدها و فرصت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

از تمـام واحـدهاي    ،آوري اطالعات از آنجا که جمع
گیـر خواهـد بـود، بـراي      وقـت  هزینـه و  پر ،کاري جامعه
اي از جامعه را بررسی  ، نمونهجویی در وقت و هزینه صرفه

بـدین  . دهـیم  کنیم و آن را براي کل جامعه تعمیم می می
ونـه بـا   محجـم ن . گـردد   محاسبه ،حجم نمونه بایدمنظور 

 4و مورگان 3نمونه کوکران استفاده از فرمول تعیین حجم
فرمول و چگونگی محاسبه حجم نمونه . گردد محاسبه می

  .شود ادامه بیان میدر 

 










1

d
pqz

N
1

1

d
pqz

n

2

2

2

2  

 

  

راهبردهاي طراحی و ساماندهی محله  ،شود و در نهایت می
با عنایـت بـه رویکـرد حـاکم بـر      ). 1شکل (شود  ارائه می

گیـري از تکنیـک    پژوهش، تالش شده اسـت تـا بـا بهـره    
محور و مشارکتی  ریزي مردم برنامه ،پرسشنامه و مصاحبه

متغیرهایی از قبیل سکونت  ،در این پرسشنامه. گیرد  انجام
در محله، میزان درآمد، نحوه مشارکت در فرایند نوسازي 

الزم بـه ذکـر    .گرفته است  تحلیل قرار مورد بررسی و... و
ر افزا گیري از نرم است که روایی و اعتبار پرسشنامه، با بهره

SPSS1 در ایـن  . محاسـبه شـده اسـت    2و آلفاي کرونباخ
محاسبه شد که نشان  85/0رابر با فرایند، آلفاي کرونباخ ب

  .از پایایی و ثبات پرسشنامه دارد
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
N =حجم جامعه آماري  
n =حجم نمونه  
Z = که در سطح  استانداردمقدار متغیر نرمال واحد

  .باشد می 96/1درصد برابر  95اطمینان 
P=اگر در  ؛مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است

  .نظر گرفت در 5/0توان آن را  اختیار نباشد می
q=درصد افرادي که فاقد آن صفت در جامعه هستند  

(q=1-p).  

d =مقدار اشتباه مجاز. 
  

  

                                                             
1- Statistic Pakage for Social Science Software 
2- Cronbach's Alpha 

سازان ریزي و طراحی محله ساغري فرایند برنامه -1شکل   

 

 

 

 

 

 
                

 )مطالعات نگارندگان: (منبع               

بررسی و ارزیابی 
وضع موجود

تدوین سند 
چشم انداز محله

تعیین  
مأموریت هاي 

محله
اهداف کالن محله

تنظیم اهداف 
جزئی

تحلیل سوات استراتژي ها و 
راهبردها

سیاست ها و 
اقدامات

طراحی محله

3- Cochran 
4- Morgan 
 

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID



  1392زمستان ، پنجمشماره / ـــــــــــ فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 74
 

 

باشـد و   مـی   خـانواده  2110اینجا حجم جامعـه    در
7/0 d= پس داریم ؛گرفته شده است نظر  در: 

  

  196
10/7

0/50/51/96
2110
11

0/7
0/50/51/96

2

2

2
2










 



  

 
گیـري   هایی که در زمینه تاریخچـه شـکل   با بررسی

» سـازان  محله سـاغري «محالت در شهر رشت انجام شد، 

ــه ــرو  ب ــوان قلم ــاب   يعن ــژوهش انتخ ــانی پ ــدمک . گردی
بـزرگ زاهـدان اسـت و از      سازان بخشی از محلـه  ساغري

ایـن  . شـود  جمله محالت قدیمی شهر رشت محسوب می
خـانوار را در   2110هکتـار،   56محله با مساحتی بالغ بر 

در انتهـاي   ،مکانی پژوهشي قلمرو. خود جاي داده است
  و از شـمال بـه محلـه   دارد شرقی بافت قدیم رشت قـرار  
 از ،)گـذر فـرخ  (ویشگاهی   خواهر امام، از جنوب به محله

سرچشـمه    شـرق بـه محلـه    از طهري وغرب به خیابان م
    ).2شکل ( شود میمحدود ) کوي رسالت(

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  موقعیت محدوده مورد مطالعه در شهر رشت - 2شکل 
  )مطالعات نگارندگان: (منبع                                              

  
 هاي تحقیق یافته -5

ــی  ــی ویژگ ــه    بررس ــی محل ــی و طبیع ــاي محیط ه
 سازان ساغري

جهت عمومى شیب شهر رشت، از سمت جنوب بـه  
ــر جهــت اســت کــه شــمال هــا و  وهکــ گیــرى منطبــق ب
 ،دارنـد  ها در جنوب شهر قرار کوه چونو  باشد می ساحل

دارد و درصد  وجودشیب مالیمى  ،از سمت دامنه به شهر
درصد است که هر چه به سـمت   2شیب عمومى شهر تا 

. شـود  کنیم از درصد شیب کاسته مى شمال شهر حرکت
به پدیـد آمـدن مشـکالتى در شـهر      شیب کم شهر منجر

تـوان بـه مشـکالت دفـع      در ایـن زمینـه مـی   . شده است
 هاى هاى سطحى و ایجاد محدوده آب آوري جمعفاضالب، 

شـیب  ،بر اساس مطالعات میـدانی  .آبگیر شهر اشاره کرد

   از شیب عمومی، سازان ها در محله ساغري عمومی خیابان
  .کند شهر تبعیت می

ــی ــی ویژگ ــاعی بررس ــاي اجتم ــه   ه ــی محل و فرهنگ
 سازان ساغري

  ساکنین محله در امر نوسازيسنجش نحوه مشارکت 
هـا   نتایج به دسـت آمـده از پاسـخ    1مطابق نمودار 

 57(دهنـدگان   بدین شرح است که بیش از نیمی از پاسخ
دریافت تسـهیالت بـانکی و اقـدامات شخصـی را     ) درصد

اولویـت خـود بـراي مشـارکت در امـر نوسـازي       عنوان  به
دریافـت زمـین یـا خانـه      ،در ایـن چـارچوب  . اند برگزیده

دوم را در  رتبـه  ،درصـد  23معوضه در دیگر نقاط شهر با 
اي کـه در   نکته. نوع مشارکت به خود اختصاص داده است

درصـد   8این بین باید به آن توجه کرد این است که تنها 
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0

20

40

60

دریافت 
تسهیالت و 
اقدام شخصی

دریافت خانه 
یا زمین

تجمیعدریافت پول

سیاسـت تجمیـع قطعـات را انتخـاب      ،دهنـدگان  از پاسخ
از مهمتـرین تنگناهـاي   له یکـی  أانـد کـه ایـن مسـ     کرده

 زیـرا  ؛باشد ساختاري در امر توسعه محله مورد مطالعه می

هـاي فرسـوده    در این بافت نیز همانند بسـیاري از بافـت  
ریزدانه بوده و متولیـان امـر بـراي توسـعه      ،قطعات ،دیگر

.بـا کمبـود زمـین مواجـه هسـتند      ،هـاي معاصـر   کاربري
  
  
  
 
  
  

  
  
  
  

 سازان ارزیابی نحوه مشارکت ساکنین در ساماندهی محله ساغري -1نمودار 

  )هاي نگارندگان یافته: (منبع                                       
  

 سازان میزان رضایت از زندگی در محله ساغري

ــایج  ــخ  نت ــی پاس ــدانی و بررس ــات می ــاي  مطالع ه
حـاکی از آن اسـت کـه     2براساس نمودار دهندگان  پاسخ

بـه   ؛رضایت چنـدانی ندارنـد   ،ساکنین از زندگی در محله
ــه درصــد از  50اي کــه میــزان رضــایت بــیش از     گون

در . در سطح کم و خیلـی کـم قـرار دارد    ،دهندگان پاسخ
از محلـه در سـطح    ،دهندگان درصد از پاسخ 25این بین 
درصد در سطح  20اند و تنها  اعالم رضایت کرده ،متوسط
  .از زندگی در محله راضی هستند ،باالیی

  سازان میزان رضایت ساکنین از زندگی در محله ساغري -2نمودار 
  )محاسبات نگارندگان: (منبع                                   

 

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
میزان رضایت 8 12 25 31 24

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID



  1392زمستان ، پنجمشماره / ـــــــــــ فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 76
 

 

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
میزان امنیت 0 6 28 39 27

 امنیت زنان و کودکان در معابر

هاي  یکی دیگر از ابعاد اجتماعی قابل توجه در بافت
فرسوده، موضوع امنیت است که بیشتر در مـورد زنـان و   

 زمینه مطالعاتی که در این نتایج .شود کودکان بررسی می
حـاکی از آن اســت کـه زنــان و   ) 3نمــودار (انجـام شـده   

ار پـایینی برخـوردار   از امنیت بسی ،محله این در ،کودکان

 ،روز له در برخـی از سـاعات شـبانه   أهستند کـه ایـن مسـ   
درصــد از  66در ایــن بـاره حــدود  . داردشـدت بیشــتري  

امنیت در معابر محله را در سـطح کـم و    ،دهندگان پاسخ
امنیـت را در   ،درصـد  28حـدود  . کم بیـان کردنـد   خیلی

 امنیت را در ،درصد 6و تنها  نمودندسطح متوسط برآورد 
  .دیدندسطح باالیی 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  سازان میزان امنیت زنان و کودکان در محله ساغري -3نمودار 
  )محاسبات نگارندگان: (منبع                                                 

  
 سطح درآمد ساکنین

ارزیابی میزان توانایی اقتصادي سـاکنین،   به منظور
نتـایج  . اسـت   ال شدهؤمیزان درآمد ماهیانه ساکنین ساز 

 ،دهنـدگان  حاکی از آن است که بـیش از نیمـی از پاسـخ   
هـزار تومـان    600تـا   400درآمد ماهیانـه خـود را بـین    

درصد نیز درآمد ماهیانه کمتـر از   13حدود . اند کرده بیان
درصـــد از  92در مجمـــوع . هـــزار تومـــان دارنـــد 400
هزار تومـان دارنـد و    800درآمد کمتر از  ،دهندگان پاسخ
باشد  میهزار تومان  800باالي  شاندرآمد ،درصد 8تنها 

  ).4نمودار (
  
  
  
  
  
  
  

  
  سازان میزان درآمد ساکنین محله ساغري -4نمودار 

  )محاسبات نگارندگان: (منبع                                                

 0

20

40

60

400کمتر از  تا  400بین 
600

تا  600بین 
800

بیشتر از 
800

میزان درآمد 13 52 27 8
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 سازان ي هاي کالبدي محله ساغر ویژگی

هـاي تـاریخی و    هاي عمـده بافـت   یکی از دشواري 
نارسایی شبکه  ،سازان محله ساغري نظیرفرسوده شهري، 

پـر پـیچ و   گذرهاي کـم عـرض،   . هاست ها و دسترسی راه
ــري و    ــاي تراب ــا نیازه ــگ ب خــم، غیرهندســی و ناهماهن

هــاي مجـاور، افــزون بـر ایــن کـه آمــد و شــد و     کـاربري 
کنـد،   ها را براي اهالی ایـن نـواحی دشـوار مـی     دسترسی

نشـانی،   تأمین خدمات و تأسیسـات شـهري ماننـد آتـش    
رسانی، گازرسانی و مانند آنها را نیز با دشـواري رو بـه    آب

  .کند رو می
ــه     ــابر در محلـ ــبکه معـ ــر شـ ــکالت دیگـ از مشـ

هـاي اصـلی را بـه     معبري است که خیابان ،سازان ساغري
کند که ایـن امـر باعـث ترافیـک و آلـودگی       هم وصل می

 ،ســازان در محلـه سـاغري  . اســت  صـوتی در محلـه شـده   
فاقـد جـذابیت و    ،رو نشده و معـابر  تعریف خاصی از پیاده

در آنهـا   ،ی شهريباشند و هیچ شکلی از طراح امنیت می
موجب عدم آسایش عابرین  که این مسأله، شود دیده نمی

 ،صورتی که اگر این معـابر بهبـود یابنـد    در ،است گردیده
و تعامالت آنها بیشـتر   شدهروي تشویق  ساکنین به پیاده

  .شود می
 هاي محله نظام کاربري و فعالیت

هاي میدانی  بنا بر بررسی ،مورد مطالعهدر محدوده 
ها در  توان گفت نظام کاربري می )5نمودار ( به عمل آمده

الگوي مسکونی، تجاري، آموزشی و فرهنگی مستقر  چهار
باشـد کـه    مسـکونی مـی   ،کـاربري غالـب محلـه   . اند شده

مترمربع را به خـود اختصـاص    469698مساحتی بالغ بر 
مسکونی بـوده و   ،علی محلهنقش ف ،به عبارتی ؛داده است

ــه خــود    82حــدود  ــه را ب درصــد از مســاحت کــل محل
 هـاي تجـاري   کاربري ،در مرتبه دوم. است  اختصاص داده

 و هاي اصلی قـرار دارنـد   که تنها در راسته خیابان هستند
مترمربع از مساحت محله را بـه خـود اختصـاص     18198

هاي آموزشی و فرهنگی نیز هر کـدام بـه    کاربري. اند داده
  .باشند میمترمربع  2882مترمربع و  9250ترتیب 

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  )سازان محله ساغري(کاربري وضع موجود  - 5نمودار 
  )محاسبات نگارندگان: (منبع                                           

  
گونه نتیجه گرفـت کـه محلـه     اینتوان  بنابراین می

از . سازان از لحاظ کاربري آموزشی مشکلی نـدارد  ساغري
 -هــاي مــذهبی بـاال بــودن ســرانه کـاربري   ،طـرف دیگــر 

امـا در  . نشان از قـدمت بـاالي ایـن محلـه دارد     ،فرهنگی
هـاي تجـاري در محلـه در     عملکرد فعالیـت  ،طرف مقابل

رگونـه  همچنین ایـن محلـه فاقـد ه   . باشد سطح شهر می
فعالیتی از قبیل ورزشی، درمانگاه و خانه بهداشت بـوده و  
در سطح محله هیچ گونه فضاي باز و سبزي براي گـذران  

یکی دیگر از نکات حائز اهمیت . اوقات فراغت وجود ندارد
باشد کـه در مقایسـه    سرانه پایین معابر می ،در این محله
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. در سطح بسیار پـایینی قـرار دارد   ،با متوسط سرانه شهر
هـا   سازان از لحاظ نظام کاربري محله ساغري ،به طور کلی

و فاقـد   نـدارد  گونه مطابقتی بـا اصـول نوشهرسـازي    هیچ
کــه یکــی از  اســتهــا و مرکــز محلــه  اخــتالط کــاربري

افـزایش سـفرهاي درون    ،پیامدهاي اصـلی ایـن موضـوع   
  . باشد شهري می

 دید ساکنین مهمترین مشکالت محله از

بنـدي مشـکالت محلـه عـالوه بـر       در جهت اولویت
. مطالعات میدانی، از ساکنین نیز نظرخـواهی شـده اسـت   

عـدم   کـه  هـا حـاکی از آن اسـت    بررسی نتایج پرسشنامه
 ،دهنـدگان  درصـد پاسـخ   44وجود پارك و فضاي سبز با 

درصد  28حدود . استاول را به خود اختصاص داده  رتبه
عنـوان مهمتـرین    عرض کم معابر را بـه  ،دهندگان از پاسخ

کمبود امکانـات و خـدمات عمـومی    . اند مشکل بیان کرده
ــی و ( ــاهاي آموزش ــاه، فض ــتم  ...)  درمانگ ــدان سیس و فق

در  ،هــاي ســطحی آوري زبالــه و دفــع آب مناســب جمــع
ــه ــاي رتب ــرار دار   ه ــارم ق ــوم و چه ــس ــودار ( دن ).6نم

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  سازان مشکالت محله ساغري - 6نمودار 
  )محاسبات نگارندگان: (منبع                           

  
 انداز محله تدوین سند چشم

اي هستیم زیبا و تاریخی در مرکز شـهر   خواهان محله -1
رشت که مـردم را بـا گسـترش فضـاهاي عمـومی بـراي       

 .هم آورد گردهمنشینی مدنی 

ساکنین در محیط امن و آرام سـکونتگاهی، احسـاس    -2
 .آرامش و رضایت دارند

داننـد و از   ساکنین خود را مـدیر محلـه خـویش مـی     -3
 .برند عدالتی رنج نمی بی

جوانان اوقـات فراغـت خـود را در مراکـز فرهنگـی و       -4
ورزشـی سـپري کـرده و راه و رسـم زنـدگی اجتمـاعی و       

 .آموزند خوداتکایی را می

  
  

  
هـاي متعـدد بـه شـدت      سازان طی گـام  محله ساغري -5

هــاي  تحــول خواهــد یافــت تــا از طریــق جــذب فعالیــت
دهنده اشتغال را در میـان مـردم از    اقتصادي، دغدغه آزار

 .بین ببرد

ــه ســاغري -6 ــوع   محل ــراي تن ــان مناســبی ب ســازان مک
هـاي   هاي اقتصادي و فعالیت بخشیدن به اختالط کاربري

 .بود   اجتماعی خواهد

هـاي   هاي متمـایز، خیابـان   سازان با فرم ساغري  محله -7
 .فعال و فضاهاي همگانی پویا، توسعه خواهد یافت

یافتـه، بـا محوریـت     اي توسعه همچنین خواهان محله -8
  .باشیم می حمل و نقل عمومی و سهولت حرکت پیاده

  
  

٠

٢٠

۴٠

۶٠

کمبود فضاي سبز عرض کم معابر کمبود خدمات 
عمومی

سیستم جمع آوري 
زباله و دفع فاضالب

۴۴

٢٨
١۶ ١٢
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 سازان هاي محله ساغري مأموریت

سازان در جهت توجه یکسان به پیـاده و   محله ساغري -1
از  ،به یک تعادل دست یابد و در این چارچوب بایدسواره 

 .عابرین پیاده مراقبت کند

بخش را بشناسد  عوامل هویت بایدسازان  محله ساغري -2
 .دفاع کند هاو از آن

ــراي اســتقرار    -3 ــه ب ــن اســت ک ــه ای نقــش دیگــر محل
و  نمایـد وضع مسـاعدي را فـراهم    ،هاي اقتصادي فعالیت
هاي متنوع و مختلط را در خود ایجـاد کنـد تـا از     کاربري

احیـا و   رااین طریـق، نقـش اقتصـادي خـود در گذشـته      
 .نمایدتقویت 

عنوان منبع محـدود توسـعه    به(تخصیص بهینه زمین  -4
 ،هاي متنوع و افزایش تراکم ساختمانی به فعالیت) شهري

اسـت تـا در ایـن چـارچوب بـه       هاي محلـه  از دیگر نقش
ها در سطح واحدهاي همسایگی پرداخته و  تمرکز کاربري

 .نیازهاي روزمره ساکنین را درون این مرزها رفع کند

در سطح شهر بـه آن توجـه    بایدنقش دیگر محله که  -5
بررسـی  زیـرا  ؛ باشد میهاي اقتصادي  تقویت فعالیت شود

دومین  ،ازانس متون تاریخی حاکی از آن است که ساغري
نقـش بـازار را    ،گیـري  و در ابتداي شـکل  بودهبازار رشت 
 .داشته است

  
 اهداف کالن و خرد

انـداز محلـه در نظـر     اهدافی که در راسـتاي چشـم  
. باشـد  گرفته شده است در قالب اهداف کالن و خرد مـی 

 چهـار هـاي محلـه در    ویژگـی  ياهداف کالن شامل ارتقا
بخش کالبـدي، اجتمـاعی، اقتصـادي و زیسـت محیطـی      

 يبـه دنبـال ارتقـا    ،به عبارتی در ایـن پـژوهش  . باشد می
بـه تشـریح    2جـدول  در . باشـیم  محله از ابعاد مذکور می

   .شود پرداخته میاهداف کالن و خرد 

  
  )سازان محله ساغري(اهداف کالن و خرد طرح پیشنهادي  -2جدول 

  )مطالعات نگارندگان: (منبع        

  خرداهداف   اهداف کالن

  کالبدي يارتقا

 ها و افزایش میزان کارایی سازي و تمرکز کاربري فشرده 
 خوانایی و ایجاد هویت 
 سازي رفت و آمد آرام 
 یک منبع محدود توسعه ، به عنوانوري از زمین افزایش بهره 
  بافت طبیعیتبیین نظام ساخت و ساز با توجه به ماهیت  

 - یاجتماع يارتقا
فرهنگی و 

  هاي محلی ظرفیت

 خارج کردن بافت محله از چرخه فقر  
 هاي برابر براي رشد بالندگی ساکنان محله جهت تحقق حقوق شهروندي ایجاد فرصت  
 هاي اجتماعی پذیري کاهش آسیب  
 گیري ریزي براي مشارکت بیشتر مردم محله در تصمیم برنامه  
 ساز هاي اصیل فرهنگی و اجتماعی هویت حفظ و تقویت ارزش  

  اقتصادي يارتقا

 توانایی مالی و سطح درآمدي ساکنین يارتقا  
 افزایش ارزش اقتصادي زمین و مسکن  
 جلوگیري از سوداگري زمین  
 هاي اقتصادي براي ساکنین محله ایجاد فرصت  
 کاهش دغدغه اشتغال و بیکاري در بین ساکنین  
 ویت نقش اقتصادي محله در سطح شهرقت  

زیست  يارتقا
  محیطی

 افزایش بهداشت عمومی و سالمت محله  
 تلطیف هوا و کاهش آلودگی هوا  
 هاي سطحی و دفع مواد زائد آوري آب بهبود سیستم جمع  
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 SWOTتحلیل 

ــه ،SWOT 1 تکنیـــک ــک روش برنامـ ــزي  یـ ریـ
و    استراتژیک براي ارزیـابی نقـاط قـوت، ضـعف، فرصـت     

باشـد کـه بـراي تـدوین      تهدید درگیر در یک پـروژه مـی  
. )Seker, 2012(هسـتند  بسیار مهم  ،استراتژي و توسعه

هـا و   تجزیـه و تحلیـل فرصـت    ،هدف از تکنیـک سـوآت  
تـوان بـا     تهدیدات خارجی بـراي ارزیـابی اینکـه آیـا مـی     

ــت  ــتفاده از فرص ــدات   اس ــوگیري از تهدی ــا و جل ــاه  ، ب

                                                             
1 - Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats 

 

ارزیـابی قـوت و   نیز جه شد و موقعیت غیرقابل کنترل موا
بـرداري و   بهـره  به منظـور محقـق سـاختن   ضعف داخلی 

در ادامـه بـا    .)Chang et al., 2006(باشـد   مـی توسعه 
 ،به بررسی نقاط قوت، ضعف ،توجه به اهداف تعیین شده

اماندهی محله در ابعاد کالبـدي،  سها و تهدیدهاي  فرصت
و بصـــري  ادراکـــی ،اجتمـــاعی و فرهنگـــی، اقتصـــادي

  ).3جدول (پردازیم  می

 سازان محله ساغري SWOTتحلیل  - 3جدول 

  تهدید  فرصت  ضعف  قوت  

 -  کالبدي
  کاربري

 ود بناهـاي بـا ارزش تـاریخی و    جو
  مذهبی

 سرانه باالي کاربري آموزشی 
    سهولت دسترسی به حمـل و نقـل

  عمومی

 فقدان تأسیسات زیربنایی  
 هـا در برابـر    پـذیري سـاختمان   آسیب

  زلزله
 ریزدانگی بافت  
  عدم رعایت پیوستگی و سلسله مراتب

  شبکه معابر
   بـه   هـاي ورزشـی   عدم وجـود محـیط

  گذران اوقات فراغت منظور
 سرانه پایین کاربري مسکونی  

 هاي  استفاده از زمین
فاقد کـاربري و بناهـاي   
ــاد   ــراي ایج ــی ب تخریب
ــاز و  ــاهاي بــــ فضــــ

  هاي جدید کاربري

  سطح پایین اراضی بایر در
 محله
     به علت نزدیکـی بـه بافـت

امکان فرسودگی  ،جدید شهر
ــتر و  ــت  بیشـ ــب بافـ تخریـ

تاریخی، در اثر افزایش آمد و 
  شد وسایل نقلیه وجود دارد

 -اجتماعی 
  جمعیتی

  تمایل باالي ساکنین براي مشارکت
  در نوسازي

 کمبود امکانات گذران اوقات فراغت 
 فقر و محرومیت 
 تراکم جمعیتی باال 
  نبود امنیت کافی در معابر در برخی از

  روز ساعات شبانه

  ابنیـه تـاریخی   وجود
بـــراي ارتقـــاي نقـــش 

  فرهنگی محله

   تمایل ساکنین به سـکونت
 در خارج از محله

    کمبود اعتماد سـاکنان بـه
  مسئوالن

  اقتصادي

  مجــاورت و ســهولت دسترســی بــه
  مرکز تجاري شهر

     ــاري ــال تجـ ــور فعـ ــود محـ وجـ
  سازان ساغري

    پایین بودن ارزش اقتصـادي زمـین و
  مسکن

  و تـوان اقتصـادي   سطح پایین درآمد
  ساکنان

 ــیل ــاي  پتانســـ هـــ
اقتصـادي محلـه ماننـد    
وجود بازار بـراي رونـق   

   محله در آینده

  عدم تمایل بخش خصوصی
  گذاري براي سرمایه

  ــارکت عـــدم امکـــان مشـ
 اقتصادي مردم محل

   عدم اعتماد همسایگان بـه
یکدیگر در مورد منافع حاصل 
  از نوسازي واحدهاي مسکونی

  محیطی زیست
  هـایی بـا طبقـات     وجود سـاختمان

پــائین باعــث عبــور بــاد در محــدوده 
  شود می

 شیب کم معابر 
 ها در  هاي ناشی از تجمع زباله آلودگی

 اراضی خالی
  نبود سیستم مناسب انتقال زباله و در

 نتیجه پخش ضایعات در محدوده
 گرفتگی معابر محله آب 

 خیزي خـاك،   حاصل
بارنـــدگی مناســــب و  

پــرورش گلهــا و امکــان 
ــی و   ــان تزئینــ گیاهــ
صنعتی، ایجاد اشتغال و 

  بهبود منظر شهري

   افزایش بار آلودگی صـوتی
به دلیل ترافیـک موجـود در   
ــأثیر بــــر    ــدوده و تــ محــ

  زیست محیط

 )هاي نگارندگان یافته(: منبع  
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  راهبردها و اقدامات ساماندهی محله
ــن    ــده در ای ــدوین ش ــد ت ــه از فراین ــن مرحل در ای

هـایی کـه انجـام شـد و در      عنایت به بررسـی   با ،پژوهش
و همچنـین بـا    انداز و اهداف تعیـین شـده   راستاي چشم

 هـا  توجه به تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیـدها و فرصـت  
  هایی را  راهبردها و برنامه ،به منظور ساماندهی محلهباید 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تا  2توان گفت از ارائه مدل هاروارد در این زمینه می
مدل هانگر و دیوید سـیري تکـاملی در عرصـه مـدیریت     

رسـد کـه    خـورد و بـه نظـر مـی     استراتژیک به چشم مـی 
ها از شکل ساده و یک بعدي، به سمت پیچیـدگی و   مدل

بـا وجـود   . انـد  تـر شـده   چند بعدي گام برداشته و اجرایی
هــا، در تــدوین  هــاي ظــاهري، بیشــتر ایــن مــدل تفــاوت

تأکیـد   هـا  خلی و خارجی سـازمان استراتژي، بر دو بعد دا
ها به نـقاط قـوت و ضعف  هـمه مـدل اند و تقریباً داشـته

اعرابـی  (اند  ها و تهدیدها توجه داشته داخلی و نیز فرصت

راهبردهـا بـا توجـه بـه      ،در ایـن راسـتا  . پیش رو قرار داد
اهداف پژوهش، در ابعاد کالبدي، اقتصـادي، اجتمـاعی و   

بنـدي   و در جهـت اولویـت   اند محیطی تدوین شده زیست
 اسـت   اسـتفاده شـده   1دیویـد و  راهبردها از مـدل هـانگر  

  ).4جدول (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لــذا در ایــن پــژوهش بــراي تــدوین  ). 1388و هــدایتی، 
عنـوان مـدل     هـا بـا   ها، از جدیدترین این مـدل  استراتژي

، 8، 7، 6، 5ول اجـد (دیوید و هانگر استفاده شـده اسـت   
9.(  

                                                             
1- Hunger and David 

  سازان راهبردهاي طراحی و ساماندهی محله ساغري -4جدول 
  راهبردها  اهداف

  کالبدي

  تقویت محله در زمینه سیستم حمل و نقل عمومی 

 تقویت ساختار کالبدي محلی 

  هاي عمومی و انتفاعی  کاربريافزایش خدمات و 

 کنترل شبکه حمل و نقل و ارتباطات با رویکرد انسان محور 

 ها  تشویق تنوع و اختالط کاربري  

  اقتصادي

 ارائه منابع و اعتبارات مالی مناسب جهت بهبود ساختار اقتصادي محله 

 وري افزایش بهرههاي خانوار و  کاهش سطح هزینه 

  هاي فنی آنان جوانان و کشف مهارتاستعدادیابی در 

 ها اي با رونق در ساخت و ساز و فعالیت دستیابی به محله  

  اجتماعی

 تقویت روابط همسایگی و تعامالت اجتماعی ساکنان 

 بخشی  محیط و پیوندهاي اجتماعی و هویت تالش در جهت افزایش تقویت حس تعلق به  
  ها ریزي پذیري افراد در برنامه آن و افزایش ضریب مسئولیتواگذاري مدیریت امور محله به ساکنان  
 تثبیت جمعیت موجود و جلوگیري از خروج ساکنین از محله  

زیست 
  محیطی

 تالش در راستاي بهبود بهداشت خانواده  
  تالش در جهت بهبود بهداشت محیط و محله 

  دستیابی به محیطی آماده در برابر حوادث طبیعی  

  )هاي نگارندگان یافته: (منبع             
 

2- Harvard 
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  امتیازدهی راهبردهاي بعد کالبدي - 5جدول 

  )محاسبات نگارندگان: (منبع
  

  امتیازدهی راهبردهاي بعد اقتصادي -6جدول  

  )محاسبات نگارندگان: (منبع

  

 ضریب عوامل
 5استراتژي  4استراتژي  3استراتژي  2استراتژي  1استراتژي 

 جمع رتبه جمع رتبه جمع رتبه جمع رتبه جمع رتبه

قوت
  

  21/0  3  21/0  3  07/0  1  07/0  1  14/0  2  07/0  وجود بناهاي با ارزش تاریخی و مذهبی
  11/0  1  22/0  2  11/0  1  11/0  1  11/0  1  11/0 باالي کاربري آموزشی سرانه

ترسی به حمل و نقل سهولت دس
 عمومی

15/0  1  15/0  1  15/0  4  60/0  3  45/0  4  60/0  

ضعف
  

  40/0  2  40/0  2  60/0  3  40/0  2  20/0  1  20/0  تأسیسات زیربنایی فقدان
  08/0  1  16/0  2  08/0  1  08/0  1  24/0  3  08/0  ها در برابر زلزلهپذیري ساختمانآسیب

  05/0  1  10/0  2  10/0  2  15/0  1  15/0  3  05/0  ریزدانگی بافت
مراتب  عدم رعایت پیوستگی و سلسله

  08/0  2  08/0  2  12/0  3  04/0  1  12/0  3  04/0  شبکه معابر

هاي ورزشی و گذران  عدم وجود محیط
  40/0  4  30/0  3  10/0  1  40/0  4  30/0  2  10/0  فراغتاوقات 

  40/0  2  40/0  2  20/0  1  40/0  2  80/0  1  20/0 سرانه پایین کاربري مسکونی

فرصت
هاي فاقد کاربري و  استفاده از زمین  

بناهاي تخریبی براي ایجاد فضاهاي باز 
  هاي جدید و کاربري

60/0  2  2/1  3  8/1  2  2/1  3  8/1  3  8/1  

تهدید
  

  50/0  2  50/0  2  25/0  1  25/0  1  75/0  2  25/0 پایین اراضی بایر در محلهسطح 
علت نزدیکی به بافت جدید شهر،  به

امکان فرسودگی بیشتر و تخریب بافت 
تاریخی، در اثر افزایش آمد و شد 

 وسایل نقلیه وجود دارد

15/0  3  45/0  2  30/0  3  45/0  2  30/0  3  45/0  

  08/5    92/4    88/3    34/4    61/4      جمع

 ضریب عوامل
 4استراتژي 3استراتژي 2استراتژي 1استراتژي 

 جمع رتبه جمع رتبه جمع رتبه جمع رتبه

قوت
  80/0  2  40/0  1  80/0  2  2/1  3 40/0 مجاورت و سهولت دسترسی به مرکز تجاري شهر  

  1  4  50/0  2  75/0  3  50/0  2 25/0 سازان وجود محور فعال تجاري ساغري

ضعف
  40/0  2  20/0  1  60/0  3  40/0  2 20/0 پایین بودن ارزش اقتصادي زمین و مسکن  

  30/0  2  15/0  1  30/0  2  45/0  3 15/0 ح پایین درآمد و توان اقتصادي ساکنانسط

فرصت
هاي اقتصادي محله مانند وجود بازار براي  پتانسیل  

 رونق محله در آینده
40/0 1 40/0 3  2/1  2  80/0  4  6/1  

تهدید
  

  90/0  3  60/0  2  90/0  3  30/0  1  30/0  گذاري تمایل بخش خصوصی براي سرمایهعدم 

  60/0  3  20/0  1  20/0  2  20/0  1  20/0  مکان مشارکت اقتصادي مردم محلعدم ا

عدم اعتماد همسایگان به یکدیگر در مورد منافع 
 حاصل از نوسازي واحدهاي مسکونی

10/0  1  10/0  1  10/0  1  10/0  2  20/0  

  80/5    95/2    85/4    55/3      جمع
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  جمعیتی  –امتیازدهی راهبردهاي بعد اجتماعی  -7جدول 

  )محاسبات نگارندگان: (منبع
  

 محیطی امتیازدهی راهبردهاي بعد زیست -8جدول 

  )محاسبات نگارندگان: (منبع    
  

  

 ضریب عوامل
 4استراتژي 3استراتژي 2استراتژي 1استراتژي 

 جمع رتبه جمع رتبه جمع رتبه جمع رتبه

قوت
تمایل باالي ساکنین براي مشارکت در   

  نوسازي
33/0 4  32/1  3  99/0  3  99/0  3  99/0  

ضعف
  

  1  4  1  4  50/0  2  50/0  2 25/0 کمبود امکانات گذران اوقات فراغت
  30/0  2  30/0  2  45/0  3  45/0  3 15/0 فقر و محرومیت

  30/0  2  30/0  2  45/0  3  45/0  3 15/0 تراکم جمعیتی باال
امنیت کافی در معابر در برخی از نبود 

 روز ساعات شبانه
12/0 1  12/0  2  24/0  3  36/0  3  36/0  

فرصت
وجود ابنیه تاریخی براي ارتقاي نقش   

 فرهنگی محله
65/0 1 65/0 3  95/1  3  95/1  2  30/1  

تهدید
تمایل ساکنین به سکونت در خارج از   

 محله
25/0 1  25/0  1  25/0  1  25/0  4  1  

  20/0  2  10/0  1  20/0  2  30/0  3 10/0 ساکنان به  مسئوالنکمبود اعتماد 
  45/5    25/5    03/5    04/4      جمع

 ضریب عوامل
 3استراتژي 2استراتژي 1استراتژي 

 جمع رتبه جمع رتبه جمع رتبه

قوت
ین باعث عبور باد در یطبقات پاهایی با  وجود ساختمان  

 شود محدوده می
30/0 2  60/0  1  30/0  3  90/0  

ضعف
  

  30/0  3  10/0  1  30/0  3  10/0 شیب کم معابر
  15/0  1  45/0  3  60/0  4  15/0 گرفتگی معابر محله آب

نبود سیستم مناسب انتقال زباله و در نتیجه پخش 
 ضایعات در محدوده

25/0  3  75/0  3  75/0  1  25/0  

  20/0  1  60/0  3  60/0  3  20/0  ها در اراضی خالی هاي ناشی از تجمع زباله آلودگی

فرصت
خیزي خاك، بارندگی مناسب و امکان پرورش  حاصل  

ها و گیاهان تزئینی و صنعتی، ایجاد اشتغال و بهبود  گل
  شهري همنظر

60/0  4 4/2 1  60/0  1  60/0  

تهدید
موجود در افزایش بار آلودگی صوتی به دلیل ترافیک   

 زیست محدوده و تأثیر بر محیط
40/0  3  2/1  3  2/1  3  2/1  

  60/3    4    45/6      جمع
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  سازان طراحی ساماندهی محله ساغري –ها استراتژياولویت  -9جدول  

 )هاي نگارندگان یافته: (منبع        

  

  گیري و پیشنهاد نتیجه -6
 ساماندهی بافت مرکزي شـهر  ،هشوهدف اصلی پژ

بررسـی و  . باشـد  مـی رشت با اتخاذ رویکرد نوشـهرگرایی  
 ،مکانی پژوهش يمطالعات میدانی در وضع موجود قلمرو

بـا فرسـایش    ،سـازان  گویاي آن است کـه محلـه سـاغري   
حـداقل مطابقـت بـا     ،کالبدي مواجه بوده و از این لحـاظ 

 ،دهنـدگان  درصد از پاسـخ  44. اصول نوشهرسازي را دارد
را مشـکل اصـلی ایـن محلـه     و فضاي سـبز    فقدان پارك

میـزان رضـایت از    ،دهندگان درصد از پاسخ 55 .دانند می
. انـد  هکم ابراز کرد زندگی در محله را در سطح کم و خیلی

باشـد   نزدیکی به مرکز شهر می ،هاي محله دیگر ویژگیاز 
ـ ـتواند به عن یـکه م له و ـعه محـ ـراي توسـ ـوان فرصتی ب

 ،هـاي دیگـر محلـه    از مزیـت . گذاران باشد سرمایه ذبـج
ــاریخی و تجــاري ســاغري  ــه از  اســتســازان  محــور ت ک

  . نقش تجاري خود را حفظ کرده است ،هاي گذشته زمان
به تجزیـه و تحلیـل و    ،بررسی وضع موجودپس از 

انداز محله پرداخته شـد و در ادامـه بـا     سند چشمتدوین 
ــه SWOTگیــري از تکنیــک  بهــره مــورد  ،وضــعیت محل

. ارزیابی قرار گرفت و راهبردهاي ساماندهی تدوین گردید

هاي انجام شده بیانگر آن است کـه در بعـد    نتایج ارزیابی
ــاي   ــدي، راهبرده ــ کالب ــرل ش ــل و  کنت ــل و نق بکه حم

محور و تشویق تنوع و اخـتالط   ارتباطات با رویکرد انسان
در بعـد اقتصـادي،   . هـا، رتبـه اول و دوم را دارنـد    کاربري

ها  اي با رونق در ساخت و ساز و فعالیت دستیابی به محله
و ارائه منابع و اعتبارات مالی مناسب جهت بهبود ساختار 

در ابعـاد  . دوم هسـتند  اقتصادي محله، داراي رتبـه اول و 
به ترتیب راهبردهاي تثبیـت   اجتماعی و زیست محیطی، 

جمعیت موجود و جلوگیري از خروج ساکنین از محلـه و  
تالش در جهـت بهبـود بهداشـت محـیط و محلـه، داراي      

   .اولویت هستند
در پایان الگوي طراحی محله و جزئیات و جانمـایی  

  .شود ها ارائه می کاربري
تعیــین مرکــز محلــه و : محلــهالگــوي طراحــی 

  واحدهاي همسایگی
از  ،مرکز هر واحد همسایگی یـا محلـه در شـهرها    

در مقیــاس محلــی  ،اجتمــاعی -خــدمات خــاص تجــاري
 انسـجام در این راستا به منظور حفـظ  . تشکیل شده است

ــه و     ــاکنان در محل ــاي س ــأمین نیازه ــه، ت ــایی محل فض

  رتبه  امتیاز  راهبردها  اهداف

  کالبدي

 اول  08/5 محور کنترل شبکه حمل و نقل و ارتباطات با رویکرد انسان  
 دوم  92/4 ها تشویق تنوع و اختالط کاربري  
 سوم  61/4 تقویت ساختار کالبدي محلی  
 چهارم  34/4 هاي عمومی و انتفاعی افزایش خدمات و کاربري  
 پنجم  88/3 تقویت محله در زمینه سیستم حمل و نقل عمومی  

  اقتصادي

 اول  80/5 ها اي با رونق در ساخت و ساز و فعالیت دستیابی به محله  
 دوم  85/4 ارائه منابع و اعتبارات مالی مناسب جهت بهبود ساختار اقتصادي محله  
 سوم  55/3 وري هاي خانوار و  افزایش بهره کاهش سطح هزینه  
 چهارم  95/2 هاي فنی آنان استعدادیابی در جوانان و کشف مهارت  

  اجتماعی

  اول  45/5 تثبیت جمعیت موجود و جلوگیري از خروج ساکنین از محله  
 دوم  25/5 تقویت روابط همسایگی و تعامالت اجتماعی ساکنان  
  سوم  03/5 تالش در جهت افزایش تقویت حس تعلق به محیط و پیوندهاي اجتماعی و هویت بخشی  
 چهارم  04/4 ها  ریزي پذیري افراد در برنامه واگذاري مدیریت امور محله به ساکنان آن و افزایش ضریب مسئولیت  

زیست 
  محیطی

  اول  45/6 تالش در جهت بهبود بهداشت محیط و محله  
  دوم  4 تالش در راستاي بهبود بهداشت خانواده  
 سوم  60/3 دستیابی به محیطی آماده در برابر حوادث طبیعی  
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الگوي طراحی محلـه   ،شهري  سفرهاي درونجلوگیري از 
متـر تشـکیل شـده     250از سه واحد همسایگی با شـعاع  

است و شامل سه مرکز واحد همسایگی و یک مرکز محله 
  ). 3شکل (باشد  می

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  سازان الگوي طراحی محله ساغري -3شکل 
  )نگارندگانمطالعات : (منبع                                       

  
  ها در گزینه پیشنهادي جزئیات و جانمایی کاربري

 ،یکی از نکات بسیار مهـم در جنـبش نوشهرسـازي   
صـورت پیـاده یـا بـا      تکیه بر جابجایی ساکنین محلی بـه 

استفاده از دوچرخه با هدف بـاال بـردن تـوان و آمـادگی     
حین اسـتفاده از  جسمانی و ورزش به صورت همگانی در 

این جنبش بر ایجاد بافت شهري بـا  . خدمات شهري است
روي ساکنان و تأمین مایحتاج و انجـام   قابلیت اصلی پیاده

کارهاي روزانه از طریق پیمـودن راه بـه صـورت پیـاده و     
 ،در این چـارچوب . داشتن یک مقیاس انسانی تأکید دارد

زیـر   ساختار محله در گزینه پیشنهادي بر اسـاس مـوارد  
  :)4شکل ( باشد می
حفظ ساختار اصلی محله در وضع موجـود و تعـریض    -1

  هاي اصلی خیابان
  متر 15و  18هاي اصلی تا عرض  تعریض خیابان -2
متر با توجه به 12و  10طراحی معابر محلی با عرض  -3

 وضع موجود

  توجه به ابنیه واجد ارزش و جلوگیري از تخریب آنها -4
  یاده و دوچرخهطراحی مسیرهاي پ -5
 مرکز اصلی واحد همسایگی سهپخش خدمات در  -6

 طراحی مرکز محله و مراکز واحدهاي همسایگی -7

ایـن  ( سـازان  تاریخی سـاغري  -یطراحی محور فرهنگ -8
سازان و بقعـه   محور از دو طرف با مسجد گلدسته ساغري

 )شود آقا سید عباس محدود می

ها و نقاط  محور فرهنگی با استفاده از گره بندي بخش -9
 مکث

 ایجاد مسیرهاي سبز محلی -10

ایجـاد فضـاهاي عمــومی و مـدنی در محـل تقــاطع      -11
 شبکه معابر

  .هاي اصلی محورهاي تجاري در لبه خیابان -12
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  سازان پیشنهادي محله ساغريها و طرح  نقشه کاربري - 4شکل             
  )مطالعات نگارندگان: (منبع                                               

  
  منابع -7

گرایی  اصول پیشنهادي نوشهر .)1389( ،اصغرزاده یزدي، سارا
مجله مسـکن و محـیط    .هاي شهري ریزي محله در برنامه

 .63-50، )130(29روستا، 

 و فضایی گزینی جدایی .)1388( ،اصغر ،عبدلی ؛افراخته، حسن
 :مـوردي  بافت فرسوده، مطالعـه  اجتماعی هاي نابهنجاري

تحقیقـات کـاربردي    نشـریه  .آباد خرم شهر باباطاهر محله
 .81-53، )13(10علوم جغرافیایی، 

ارائه مـدل  ). 1388(اعرابی، سید محمد؛ هدایتی، سید هاشم، 
دو . تدوین اسـتراتژي مبتنـی بـر فرهنـگ ـ مـورد ایـران       

 -127، )3(1هاي مدیریت منابع انسانی  پژوهشفصلنامه 
145. 

گویـد؟ درآمـدي    نوشهرسازي چه می .)1386( ،بصیرت، میثم
فصـلنامه آبـادي،    .مبـانی نظـري نوشهرسـازي    و بر اصول

17)22(، 110 – 115. 

 .)1389( ،مهنـاز  ،کیومرث و کشاورز ،حبیبی ؛پوراحمد، احمد
 عنـوان  بـه  شـهري  بـازآفرینی  شناسـی  مفهوم تحول سیر

فصــلنامه  .شــهري فرســوده هـاي  بافــت درو نــ رویکـردي 
 .92-73 ،)1(1مطالعات شهر ایرانی اسالمی، 

؛ برکشلو منصـوري، محمـود؛ بنیـادي، ناصـر و     توسلی، محمود
طراحی شـهري در بافـت    .)1368( محمدحسن،مؤمنی، 

ــات  مرکــز مطالعــات :تهــران .قــدیم شــهر یــزد و تحقیق
 .شهرسازي و معماري وزارت مسکن و شهرسازي

 .)1391( ،محمد ،پور حسین، عماد و کتابچی ؛پور، خلیل حاجی
 .شهرسازي نوین راهـی بـه سـوي ایجـاد محـالت پایـدار      

 .87-80، 18، ماهنامه منظر

ــی، سیدمح ــودي ؛ســنحبیب ــت  .)1384(ملیحــه،  ،مقص مرم
 .انتشارات دانشگاه تهران :تهران. شهري

ــر، کــریم حســین ــی ،آذر ؛زاده دلی ــاماندهی و  .)1387( ،عل س
بهسازي محالت سنتی با اسـتفاده از رویکـرد شهرسـازي    

 دو فصـلنامه . )نمونه موردي محله سرخاب تبریـز (جدید 
 .146-117، )11(17اي،  جغرافیا و توسعه ناحیه

ــا  ــیاهویی، حمیدرض ــامري س ــودرزي  ؛ع ــوي گ ــعید و  ،تق س
هاي  رویکرد تحلیلی به بافت .)1389( ،مریم ،زاده بیرانوند

فصـلنامه   .بافت فرسوده شهر بندرعباس: نامناسب شهري
 .45-15، )12(4جغرافیایی آمایش محیط، 

ریزي راهبردي محله  برنامه .)1391( ،زهرا ،آقایی ؛قرائی، آزاده
هـاي نوشهرسـازي و شهرسـازي     تلفیـق دیـدگاه  چیذر با 

مشهد، مجموعه مقاالت چهارمین کنفـرانس   .سنتی ایران
 .14-1ریزي و مدیریت شهري ایران،  برنامه

هـاي   تحلیلی از ویژگـی  .)1381( ،زاده دهاقانی، ناصر مشهدي
انتشـارات علـم و   : تهـران  .ریـزي شـهري در ایـران    برنامه

 . صنعت
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بهسـازي و   .)1387( ،حمیـد  ،شروحـی کـال   ؛ناظري، شیفته
هاي فرسوده شـهري، تبـدیل تهدیـدها بـه      نوسازي بافت

 .151-117، )21(8مجله فضاي جغرافیایی، . ها فرصت

بررسی رویکردهاي ). 1390(زاده، هاشم؛ ملکیان، بتول،  هاشم
هاي جدید شهري با تأکید بـر   گرا در طراحی توسعه محله

پژوهشی عمران،  -تخصصی -ماهنامه علمی. نوشهرسازي
 .49-43، )55(11معماري و شهرسازي، 
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