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  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  1394 بهار/ شماره مسلسل پانزدهم/ ششمسال 
  

  شهري با تأکید بر توانمندسازي محالت شهري استراتژي توسعه
  اکبرآباد یزد  موردي: محله  مطالعه

  
  3اصل زادهیعل جبارو  2خواهحسین حسینی* ،1ییتقوا مسعود

   ،يشهر يزیر برنامه و ایجغراف ارشد یکارشناس دوره پژوهشگر2 ،رانیا اصفهان، دانشگاه ،يشهر يزیر برنامه و ایجغراف گروه استاد1
  رانیا اصفهان، دانشگاه ،يشهر يزیر برنامه و ایجغراف يدکتر دوره پژوهشگر3 ،رانیا اصفهان، دانشگاه

  ---- ؛ تاریخ پذیرش:  ----- تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
ریزي  محتوایی و به عنوان رویکردي نوین در برنامه -اي اي، رویهعنوان نظریه شهري به آیند استراتژي توسعهفر

ي پایدار و ارتقاي مشارکت و ایجاد با هدف کاهش فقر، توسعه 1999شهري توسط سازمان ائتالف شهرها در سال 
رویکرد محله محوري و توجه به  CDSساسی حکمرانی خوب شهري مطرح گردید. در این میان یکی از محورهاي ا

اکبرآباد یزد  ي شهري با تأکید بر توانمندسازي محلهمحالت شهري بوده است. پژوهش حاضر با هدف استراتژي توسعه
) موجود در 1090هاي ( آماري تحقیق کل کاربري تحلیلی و جامعه -باشد. رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر توصیفیمی

باشد و براي تحلیل  ي محقق ساخته مینامه د است. روش پژوهش به صورت میدانی با استفاده از پرسشي اکبرآبامحله
از سیستم اطالعات جغرافیایی و براي تحلیل نقاط قوت،  موردنیازهاي  ها و برآورد کمبود سرانه کاربري و پردازش داده

دهد بین سرانه تحقیق حاضر نشان میاستفاده شده است. نتایج  SWOTضعف، فرصت و تهدید از مدل کیفی 
چنین محله اکبرآباد با  اي اختالف وجود دارد و هم ي استاندارد در مقیاس محلهها در وضع موجود با سرانه کاربري
توان به وضعیت نامناسب و در حال تخریب ها میترین این چالش ها و مشکالت زیادي روبرو است که از مهمچالش

اي و غیره اشاره کرد. در پایان براي ارتقاي سطح ها و معابر، از بین رفتن هویت محلهذیري کوچهها، نفوذناپ کاربري
هایی  استاندارد جهانی، کاربري ها در سطح محله و با توجه به سرانه کیفی محله، با توجه به کمبود بعضی کاربري

  کارهایی ارائه شد.  چنین راهپیشنهاد و هم
  

  اکبرآباد ، محلهSWOTشهري، توانمندسازي محالت،  راتژي توسعهاست :يکلید يهاواژه
  

  و طرح مسأله1مقدمه
جمعیت جهان به طور روزافزونی به سوي شهري شدن 

به بعد بیش از  2008طوري که از سال  دارد به گام برمی
کنند  نصف جمعیت جهان در نواحی شهري زندگی می

)Wong and Yuen, 2011:1.( از رود  تظار میطوري که ان  به
ساالنه، رشدي دو درصدي داشته باشد  2015- 2000سال 

)United Nations Population Division, 2001: 20 .(
گستردگی ابعاد و تغییر در ماهیت مسائل شهري و 
                                                

  hosseinhosseinekhah@yahoo.comمسئول مکاتبه: * 

نگري و توجه به ابعاد و  پیچیدگی این مسائل، جامع
ها را هاي مختلف مسأله براي حل پایدار آنجنبه

). 35: 1385پور، (حاجیذیر ساخته است ناپ اجتناب
زندگی مدرن شهري با تراکم ناموزون جمعیت از یک 

 مناسبات وساز از سوي دیگر، طرف و تراکم زیاد ساخت

 کاهش باعث و کرده شکننده و سرد را اجتماعی روابط و

اجتماعی و ارتباطات مؤثر اجتماعی شده است.  سرمایه
 رسیده، به حداقل همیاري و همکاري فضایی چنین در

افزایش  غریبگی و کاهش اجتماعی آمیز روابط اعتماد
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را به وجود آورده  روح بی فضایی مسائل همه این یافته و 
شده است  شهر ي پایدارتوسعه و رشد براي و مانعی

ي دهه دو یکی طی ). در82:  1389(فنی و دیگران، 
 امر دخیل در نهادهاي و ها سازمان از بسیاري اخیر،

ترویج  بر جهانی سطح در شهري ریزي برنامه و مدیریت
 و مدیریت رهیافت نوعی تشویق براي مشارکتی نگرش
توانمندسازي به  و باال به پایین از ریزي برنامه

اي به منظور نظارت بر اقدامات توسعه »هاباهمستان«
اندیشی در مورد  گیري و چاره اند و تصمیمتأکید داشته

اي را، با تنی بر اجتماعات محلهحل مسائل شهري مب
رفاه شهروندان مد نظر هدف تأمین شرایط الزم براي 

به دنبال مشکالت ). 35: 1385پور، (حاجیاند  داشته
ي شهري براي هاي کالن توسعهطرح شهرهاي بزرگ

اصالح ساختار شهرها و افزایش کارآیی نهادهاي 
؛ به ها به اجرا گذاشته شده است فضایی و اجتماعی آن

رسد در بسیاري از مسائل فوق کیفیت نظر می
ي شهري، به منظور بهبود ساختار هاي توسعه طرح

هایی بوده است که فرآیند کلی  شهر و اعمال روش
تر به سطوح حیات شهري را در نظر داشته و کم

هاي  . به همین دلیل شبکهتر توجه داشتندپایین
در تیررس باید  گونه که اند آناي شهري، نتوانستهمحله

). 100: 1387مسائل شهري قرار بگیرند (موسوي، 
ي شهرها به واسطه سازي تشکیالت اداره کوچک

ها  سازي خدمات ارائه شده از سوي آن ها، با کیفیمحله
همراه است؛ زیرا بزرگی شهرها، مدیریت شهرها را در 

است.  ي خدمات بهتر با مشکل مواجه کردهارائه
اي جز شهرهاي بزرگ امروز، چاره رویهي بیتوسعه

توجه به محله محوري و توانمندسازي محالت در 
ي هرچه بهتر شهر به عنوان مکملی، براي ارتقاي اداره

ریزان شهري حقوق ساکنین آن براي طراحان و برنامه
ي شهرها از باقی نگذاشته است. طرح انتقال اداره

ایی با گربه ناحیه گرایی و سپس محله گرایی منطقه
حلی معقول براي  تأکید بر تجربیات محالت سنتی، راه

ي ارتقاي کیفیت سکونت، رفع مشکالت در اداره
باشد. امروزه ابعاد انسانی پایدار می شهرها و توسعه

ریزان ي برنامهمحله، بیش از هر زمان دیگر مورد توجه
است (پیربابایی و دیگران، و طراحان شهري قرار گرفته 

ي ). در این میان به دنبال رشد فزاینده17: 1390
جمعیت شهرنشین، آمادگی نداشتن مناطق شهري 

ها و  گویی به نیازهاي جامعه، دیدگاهبراي پاسخ
به بروز مشکالت  ریزي بخشی منجر روندهاي برنامه

محیطی و کالبدي در  جدي اجتماعی، اقتصادي، زیست
فقیر که امروزه صدها میلیون  شهرها شده است. چنان

ناامن، غیربهداشتی و فاقد امکانات شهري در محالت 
هاي بسیار اندکی فرا روي خود براي اولیه گزینه

  ).90:  1390نژاد و دیگران،  زندگی دارند (حاتمی
طرح مفاهیم نوینی چون توانمندسازي، مشارکت، 

پایدار، رقابتی نمودن  حکمرانی خوب شهري، توسعه
ریزي محله محور  اتژیک، برنامهریزي استر شهرها، برنامه

ریزي  موجی نوین در تفکر برنامه دهنده و... نشان
  شهري است. در این میان، فرآیند استراتژي توسعه

محتوایی و به  -اي رویه عنوان یک نظریه به 1شهري
ریزي شهري توسط  عنوان رویکردي نوین در برنامه

 با هدف کاهش 1999سازمان ائتالف شهرها در سال 
پایدار و ارتقاي مشارکت و ایجاد حکمرانی  فقر، توسعه

خوب شهري مطرح گردید. این رویکرد نوین به دنبال 
بسترسازي براي حل مشکالتی در شهرهاست که از 

رو به جاي پاك  جوشد و از اینشهري می درون جامعه
کوشد آن را حل کند کردن صورت مسأله، می

 ). استراتژي توسعه56: 1390نژاد و دیگران، (حاتمی
شهري بر محله محوري و توانمندسازي آن تأکید 

هاي افراد  ها و سرمایه کند که باعث افزایش ظرفیت می
ها را به سوي  شود و انتخاب ها براي انتخاب می یا گروه

دهد (تیمورنژاد و  نتایج و اعمال مطلوب سوق می
  ). در حقیقت توانمندسازي برنامه20: 1389دیگران، 

ي اجتماعات محلی ي توسعهل مسأله از درون بر پایهح
زاي محلی  است، به نحوي که الگوهایی از توسعه درون

تواند به سایر اجتماعات تعمیم داده گرفته که می شکل
گویی هاي محلی براي پاسخ شود. در این الگو ظرفیت

به نیازهاي مختلف در سطح محله شکوفا شده و تالش 
ها توسعه سري راهکارها و برنامه کیشود با ایجاد می

نیا و  و شکوفایی را به سمت محله سوق داد (توکلی
  ).85: 1388سیسی، 

                                                
1- City Development Strategies  
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تواند به کمک محالت یکی از راهبردهاي که می
شهرها بیاید و به برطرف شدن مشکالت و معضالت 

» شهري  استراتژي توسعه«محالت کمک کند، راهبرد 
گونه  رح در ایناست. با توجه به رویکرد نوین مط

ها و نتایج مثبت حاصل شده از آن در کشورهاي  طرح
هاي بسیاري که روند سنتی مختلف و همچنین چالش

سازند، ضرورت هاي شهري در کشور مطرح میطرح
کند. هدف کلیدي هایی را تبیین می تهیه چنین طرح

محالت تهیه و اجراي استراتژي  طرح راهبردي توسعه
هایی براي بهبود  تدوین برنامهدنبال  است که به

گذاري  مدیریت و حکمروایی شهري، افزایش سرمایه
هاي اشتغال و گسترش خدمات، براي ایجاد فرصت

تثبیت جمعیت و توزیع متـوازن آن در سطـح 
محـالت، ارتقـاي سطوح پایداري در محالت و... است. 

ویژه در  ي شهري بههاي ناپایداري توسعه یکی از زمینه
توجهی به محالت شهري رهاي در حال توسعه، بیکشو

است که نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه براي بهبود وضعیت 
این فرآیند یک ساختار براي هاست.  و توانمندسازي آن

هاي رشد اقتصادي که جزو الینفک ویژگی  استراتژي
طور همزمان این فرآیند  کند. به شهر هستند تعیین می

پایدار و برابر به واسطه شرایطی براي ایجاد شهر
ها و اقداماتی به نفع فقیران  ها، استراتژي سیاست

ها بر روي  اورد و لذا در بیشتر حالت شهري فراهم می
کند و هدف آن  کید میأت محالت شهريرشد اقتصاد 

بهبود کارایی اقتصادي، ایجاد طیف وسیعی از اشتغال 
 ).1: 1389(اشرفی،  و توسعه و ارتقاي خدمات است

ي گیري از رویکردهاي توسعه محور در این امتداد، بهره
که توانمندسازي اجتماعات چنین طرحی  در محالت

پذیري مردم و محالت را در  محلی و کاهش آسیب
دهند، ضروري به  ها و اقدامات خود قرار می راس برنامه

هدف آن بهبود کارایی که  به طوريرسد.  نظر می
ز اشتغال و توسعه و اقتصادي، ایجاد طیف وسیعی ا

آنجا که توانمندسازي محالت  از .ت باشدارتقاي خدما
شود،  شهري منجر به بهبود وضعیت مناطق شهري می

ریزان و مسئوالن  این مهم نیازمند توجه جدي برنامه
رسانی و  ي خدمتشهري است. مدیریت شهري وظیفه

ارتقاي محالت و مناطق شهري را دارد که عدم توجه 

عنوان یکی از موانع مهم در  محالت شهري بهویژه به 
پایدار است. ترکیب روابط اجتماعی،  تحقق توسعه

ها و خدمات  مشکالت اقتصادي، ضعف زیرساخت
عمومی محالت شهري بستر نامناسبی براي شرایط 

همراه دارد و همچنین ناتوانی  آتی این مناطق به
ها  نیروهاي شهرداري در درك واقعی نیازهاي محله

ها و  تر شدن این محیط خود عاملی مضاعف بر نامناسب
ها شده است که باید مدیریت شهري با  عدم درك آن

درك موقعیت حقوقی خود و با شناخت وضعیت 
منفی نسبت به این  زمینه محالت، بدون پیش

ها تالش نماید. مروري  ها براي بهبود آن گاه سکونت
نشان  اجمالی بر تحوالت اجمالی شهر کویري یزد

پذیري  شهر، با مهاجرت رویهدهد گسترش بی می
شدید، تحوالت جمعیتی و کالبدي نامناسبی را در 
سطح محالت شهر به همراه داشته است، به طور کلی 

محله آن در  77محله دارد که حدود  121شهر یزد 
بافت تاریخی و قدیمی شهر یزد قرار دارد  محدوده

که . با توجه به این)45: 1385(طرح جامع شهر یزد، 
بسیاري از محالت شهر یزد در بافت قدیم شهر قرار 

مسکنی و مسکن  هاي از جمله بیاند، با چالش گرفته
هـاي ناسـازگـار، دسترسی نداشتـن نامنـاسب، کاربري

به امکانـات و خدمـات، کمبـود فضـاي سبـز، نبود 
هاي مناسب و... مواجه هستند که نیازمند زیرساخت

ریزان شهري است. در این جه جدي مدیران و برنامهتو
ي اکبرآباد میان مشکالت و معضالت یاد شده در محله
تر بوده که  به عنوان یکی از محالت شهر یزد، پررنگ

کیفیت زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است. 
استراتژي «کند با کاربست پژوهش حاضر تالش می

بی و تحلیل نقاط قوت، به ارزیا» ي شهريتوسعه
ي اکبرآباد در قالب ها و تهدیدهاي محلهضعف، فرصت

  و نمایش آن روي نقشه بپردازد.  SWOTمدل 
 افزایش موازات به: اهمیت و ضرورت تحقیق

 جدیدي مسائل و مشکالت همواره شهرنشین جمعیت
 نیتر مهم که یکی از شود یم مطرح جوامع گونه نیا در
ت محالت در سطح مشکالت و معضال ها آن

 نابهنگامی، رشد چنین نتیجه در بنابراین. ستشهرها
 براي الزم زمان و منابع فقدان   ّ عل ت به شهري مدیریت
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 دچار شهروندان، روزافزون نیازهاي به گوییپاسخ
 چارچوب در تنها را آن از ییرها که دهش معضلی

 نشان تجارب. کرد جووجست توانمی نوین هايحل هرا
 بهترین از یکی ،»محور محله مدیریت« که داده
 محله زیرا؛ است شهري مشکالت کاهش براي کارها راه
 هویت که تاریخی -جغرافیایی واحد یک عنوان به

و  اجتماعی روابط و مناسبات اساس بر آن نمادین
 شکل پایدارترین و نیتر مناسب ،گرفته  شکل فرهنگی

 اهر بهترین بتواند که است اجتماعی سازمان یک
 متجلی شهر امور ياداره در را اجرا و يریگ میتصم
» محورمحله مدیریت« شهرها، ياداره در امروزه .سازد
 ازپیشبیش اجتماعی مناسبات و روابط تقویت براي

). 8: 1391(اورعی و فیاض،  رسد یم نظر به ضروري
 رهیافت شهرنشینی، مشکالت حل براي چنینهم

 شهري پایداري بر تأکید اب يا محله اجتماعات يتوسعه
 ي محالت درتوانمندسازمحور و  مردم رویکردي با

 توسعهیافته که  يا ژهیو جایگاه شهري، مدیریت
 به کارگیري الگوهاي مدیریتی با يا محلهاجتماعات 

: 1388سیسی،  ونیا است (توکلی ریپذ امکان پایدار
 ي مستلزما محلهي ساختار مدیریت ریگ شکل). 30

 هر حال با توسعهاست. به  شهري اخت امورتجدید س
هاي صنعتی و اقتصادي در  فعالیت تمرکز وشهرها 

 شود.تر میمراکز شهرها، توجه به محالت شهرها بیش
 مبناي بر شهر جغرافیایی يمطالعه میان، این در

توانمندسازي آن  و) شهري محالت( شهر خرد سطوح
 انسانی، يهاسرمایه از بهینه استفاده راستاي در

 بهبود به اقتصادي و غیره که کالبدي، اجتماعی،
 در سطوح یطیمح ستیز اقتصادي، -اجتماعی شرایط
 کاري اولویت درباید  خواهد شد، منجر باالتر
: 1389 (فنی و دیگران،قرار گیرد  شهري ریزان برنامه

82(.   
 و یرسم شهري يزیر برنامه از دهه چهار تاکنون

 رانیا در شهري توسعه مختلف هايطرح هیته
 در یعیوس مطالعات ها،طرح گونه نیا در. گذرد یم

 ت،یجمع ا،یجغراف رینظ شهري هاينهیزم يهیکل
 کردیرو اما ،ردیپذیم صورت رهیغ و کالبد اقتصاد،

 و مسائل حل شهري، توسعه هايطرح اغلب یاصل

 و یموضع اقدامات از استفاده با شهر، کالبدي مشکالت
 مشکالت و مسائل ساز سبب عوامل به هتوج بدون

 اصول و میمفاه شدن مطرح با. است بوده یادشده
 هايطرح هیته به نگرش رییتغ لزوم دار،یپا توسعه
 و هیته معمول هیرو زیرا د،ش آشکار شهري توسعه
     ًصرفا  نگرش با نیشیپ شهري توسعه هايطرح اجراي

 تعارض در ،یدارپا يتوسعه یاصل کردیرو با کالبدي،
 در ديیجد يها دگاهید ،اساس نیهم بر. داشت قرار

 گرفت قرار توجه مورد شهري توسعه هايطرح هیته
 کارآمد، هاي لیتحل و مطالعات از استفاده با بتواند که
 هموار را شهري داریپا توسعه سوي به حرکت ریمس

 اساس بر که شهري توسعه هايطرح از یکی. سازد
 استراتژي طرح د،ش شنهادیپ سعهتو نینو کردهايیرو

 سال ازآن  هیته هاي نهیزم که است شهري توسعه
که در به این توجه با .است دهش ایمه رانیا در 1382

ها شهري، کارشناسان طرح هاي توسعهبسیاري از طرح
هیچ توجهی به محالت شهرها ندارند، پژوهش حاضر 

بر  هاسعی دارد ضمن برانگیختن متولیان این طرح
به  ها آنتر شهري و توجه بیش مبناي استراتژي توسعه

 ،یطیمح ستیز ،یاجتماع ابعادمحور،  رویکرد محله
و  هیتجزاکبرآباد را بررسی و  ي محلهاقتصاد و يکالبد

  تحلیل کند، تا بدین طریق ضمن پایدار ساختن محله
  اکبرآباد، کیفیت زندگی ساکنان آن را نیز ارتقا بخشد.

  
  یق تحق هدف

بدیهی است که هر پژوهش و تحقیقی باید اهدافی 
را دنبال کند و همین اهداف تحقیق است که فرایند 

دهد. اهداف تحقیق حاضر عبارتند تحقیق را جهت می
 از:
بر  دیتأکشهري با  کاربست استراتژي توسعه -

 اکبرآباد.  توانمندسازي محله
شناخت وضع موجود و ارزیابی نقاط قوت، ضعف،  -

  ت و تهدیدات پیش روي محله اکبرآباد. فرص
کارهاي مناسب براي ارتقاي و راه ها شنهادیپي ارائه -

  هاي استاندارد.  ها بر اساس سرانه سرانه
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: ها، مبانی نظري و پیشینه تحقیقمفاهیم، دیدگاه
 یناتوان و ناکارآمدي و شهري هايستمیس یدگیچیپ

 و یموضع ياه حل راه ارائه با تنها که یسنت يها روش
 موجود مشکالت و مسائل رفع براي تالش در موردي
 طیشرا در شهرها از اريیبس تا دهش موجب ،هستند
 بد طیشرا و فقر هیرو یب گسترش با و گرفته قرار ینابسامان

 اقدامات و آگاهانه اقدامات به ازین. ندشو مواجه اقتصادي
 جبمو شهري، يها ینابسامان و هایکاست رفع براي قاطع

 و متحد ملل سازمان یانسان يها گاه سکونت مرکز تا دش
 استراتژي عنوان با را یمشترک همکاري ،یجهان بانک زین

 سطح ارتقاي و ییکارا بهبود جهت شهر، يتوسعه
 و انیعیرف( ندکن آغاز شهري توسعه يمقوله در مشارکت
 بر تمرکز باشهري  استراتژي توسعه ).20: 1387 ،دیگران
 هايجنبه و فقر کاهش و اقتصادي ییجو قابتر تقویت
شهري،  فضایی ساختارهاي شهر، یطیمح ستیز مختلف

 و اجتماعی و فرهنگی هايجنبه یی،ربنایز ساختارهاي
 پایدار توسعه به رسیدن براي گزینه بهترین تواندمی رهیغ

  ).Saha and Paterson, 2008: 10(باشد  شهري
 شهر بلندمدت ندازا چشم تحقق سازي آماده فرآیند

 و کوتاه »1عملی هايبرنامه«ي تهیه طریق از
 مشارکت بر که شهر پایدار يتوسعه براي مدت میان

 و محیطی تعادل زیست عادالنه، رشد شهروندان، فراگیر
 ارتقاي .دارد تأکید شهر اقتصادي رقابت تقویت

 کردن مشارکتی و نهادي اصالحات شهري، مدیریت
 مناسب وضعیت به نیل حل راه تنها نوانع امور به ي اداره

 اهدافی جمله از شهروندان، يکلیه اجتماعی و اقتصادي
 پیگیري قابل شهر يتوسعه راهبرد قالب در که است
 راهبرد) Asian Development Bank, 2004: 12( است

 هاي تکنیک آن در که است ابزاري شهر، توسعه
تأمین  آن، اصلی هدف و شده گرفته کار به مشارکتی

 اجتماعی سازي ظرفیت طریق شهري از پایدار توسعه
. است همگانی اقدام و مشارکتی انداز چشم تدوین براي
 عدالت رشد جهت در ي شهرتوسعه راهبرد چنینهم

 و همکاري فرایند طریق از شهرها در اجتماعی
 ارتقاي کیفیت براي جامعه، يگسترده مشارکت

 Citiesکند (می تالش شهروندان کلیه زندگی

                                                
1- well and good governance  

Alliance, 2006b: 20ائتالف سازمان مطالعات ). بنابر 
 اساسی اصل چهار پایه بر شهر توسعه راهبرد شهرها،

  :است شده شهرهاست بنا پایداري بیانگر که ذیل
 خوب، رواییحکم :2خوب مدیریت و الف) حاکمیت

 از که شود می شامل را نهادهایی و فرایندها کارها،راه
 و منافع به بتوانند ها گروه و شهروندان ها آن طریق
  .یابند دست خود تعهدات انجام نیز و قانونی حقوق

 شهري مالی سیستم که شهرهایی :3پذیري ب) بانک
 خود اي هزینه و درآمدي منابع از استفاده در کارآمد

  .دارند
اشتغال،  شهر باید داراي رشد: 4پذیري ج) رقابت

جانبه چنین اقتصاد هممو ه گذاري سرمایه درآمد،
 آوردن فراهم شهري، کارآمد يتوسعه يالزمه. باشد

 مؤسسات و افراد وري بهره افزایش براي مناسب شرایط
  .است

 در است که زندگی قابل شهري :5زندگی د) قابلیت
 و مشارکت براي برابر هاي فرصت سکنه يهمه آن،
 داشته شهر سیاسی و اقتصادي زندگی از مندي بهره

   ).Asian Development Bank, 2004: 6باشند (
 کردیرو، CDS یاساس يمحورها از یکی
 است بوده يشهر محالت به توجه و يمحور محله

)Cities Alliance, 2006a : 10.( یک  عنوان محله به
 معنایی زیادي قرابت محلی اجتماع یا و اجتماع با نهاد،
 به       ًتقریبا  را هاآن پژوهشگران که اکثر طوري به دارد،
 به دهخدا نامه لغت در برند ومی کار به معنی یک

» قسمت چندین از قسمت یک برزن، کوي،«معناي 
 واحدعنوان  است. در فرهنگ غربی به آمده شهر

 ،»District«مانند  هاییمعادل با و همسایگی
»Quarter « و»Neibrouhood «اما .شده است تعریف 

 محله ماهیت و ساختار ،با تعریف هامعادل این مفهوم
. دارد ماهوي و کلی ش  ما، تفاوت گذشته شهرهاي در

 طراحی و يزیر برنامه مجموعه یک همسایگی، واحد

                                                
2- Action Plan 
3- Bankability 
4- Competitiveness 
5- Livability 
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    ُّ تشک ل یک سنتی، محله که  یحال دراست،  شده
  ). 27: 1390 است (پیربابایی و سجادزاده، اجتماعی

 داشتن ضمن محله مفهوم جغرافیایی، تعبیر در
 چنین در که شودمی اطالق اجتماعی هب معین، مکان

 رویارویی فراوان برخوردهاي از و سکونت دارند فضایی
 محله شوند. ماهیتمی مند بهره یکدیگر نخستین با یا
 براي فرصتی اجتماعی، و جغرافیدان شهري دیدگاه از

 در کنند، دیدار یکدیگر با تا آوردمی فراهم مردم
 براي در تالش و جویند شرکت روزمره زندگی گذران

 همین بپردازند. به همکاري به مشکالتشان بر غلبه
 حس و که محله است مدعی نیز »پاور«دلیل 

 ناشی جامعه بر مکانی موقعیت تأثیر از همسایگی
. دهدنمی روي خوديخودبه صورت به اما شود، می

شاید افراد از لحاظ موقعیت فیزیکی و اجتماعی با هم 
کن است از لحاظ اجتماعی، همسایه باشند، ولی مم

ي نداشته باشند (عبدالهی ا محلهارتباطات همسایگی و 
، با تصحیح و اضافات). یکی از 84: 1390و دیگران، 

دالیل تأکید بر محله، افزایش آگاهی نسبت به محیط 
شهري است (دزفولی،  و ایجاد شکل پایدار توسعه

جدید،  به سنتی پارادایم از چرخش ). در72: 1390
 تأکید آن بر نظران صاحب از بسیاري که ايمقوله
 و حضور محلی سطوح نقش اهمیت و تقویت اند،داشته
 با يریگ میتصم يعرصه در مدنی و نهادهاي هاانجمن
 در ها آن واقعی مشارکت و شهروندان نقش بر تأکید
پور، است (حاجی روزمره اقدامات و هافعالیت عرصه
1385 :37 .(  

 شهرها، توانمندسازي محالت براي دارها در امروزه
 شیپ از  شیب اجتماعی مناسبات و روابط تقویت

 هر چند نظام این بر رسد. عالوهبه نظر می ضروري
 نوع جمعیت، وسعت، جهت محله به اجتماعی
به  جدید شهرسازي در اجتماعی روابط و مناسبات

 کارکردي نقش نیست، شهرها پیشین محالت سبک
. است نکرده تفاوتی زندگی بهبود و ردر تغیی محله

 دسترسی در آن به ساکنان تواندمی محله تقویت
 و امکانات عادالنه توزیع شهري، خدمات به تر آسان

و  هااولویت تعیین در مردم مشارکت جلب ها،فرصت
 و فرهنگی جایگاه ارتقاي و محلی هاينیازسنجی

 نیز منظور همین به. کند زیادي محله کمک اجتماعی
 روز روزبه اجـرا، و يزیـر هـبرنام در نظام محوريمحله
 توانـدمی ايمحلـه فرهنـگ شـود. تقویـتمی رـت مهم

 نگاه بر مبتنی و زیآم مسالمت را اجتماعـی مسائـل
مهمی براي  عامل حتی. کند فصل و  حل اجتماعی

. شودمی محله محسوب ي اجتماعیازهاین برآورد شدن
 محل از مردم رضایتمندي افزایش زمینه رو نیا از

 براي را زمینه تواندمی این مهم. یابدمی ارتقا سکونت
افزایش  با و فراهم کند اجتماعی همبستگی

 به نسبت اجتماعی تعلق سکونت،  محله از رضایتمندي
  ). 18: 1391محله تقویت شود (اورعی و فیاض، 

 يا نهیگزي در این زمینه، تنها ا محلهي زیر برنامه
که متفکرین مختلف از جمله شهرسازان آن را  است

 راه براي تحقق اهداف یادشده ذکر کردند. نیتر مناسب

 1926بار در سال ي آن براي اولینزیر برنامه که چنان
با هدف استقرار خدمات » کلرنس پري«از طرف 

ي مسکونی با دسترسی امن ها خانهاساسی در نزدیکی 
ایی زندگی جمعی و آسان در جهت تقویت و شکوف

). 145: 1387صورت گرفت (پورمحمدي و دیگران، 
از  رفت برونشهري براي  بنابراین استراتژي توسعه

ي شهري معاصر بر زیر برنامههاي پیش روي چالش
  ي آن تمرکز دارد. توانمندسازمحوري و محله

در زمینه موضوع مورد بحث، تحقیقات مشابهی 
هبود وضعیت محالت ب صورت نگرفته، ولی در زمینه

 ها آنمطالعات مشابهی انجام گرفته که به برخی از 
  .شود یماشاره 

ي با عنوان ا مقاله)، در 1385پور (حاجی
مبنا، رهیافتی کارآمد در ایجاد  - ي محلهزیر برنامه«

این نتیجه رسیده است که  به» مدیریت شهري پایدار
ي محالت شهري نیاز به مشارکت جدي زیر برنامه در

است. هرچند  NGOي ها سازمانبازیگران محلی مانند 
ي محلی ها سازماني محالت شهري، توانمندسازدر 

اما به تنهایی کارآمد  کنند یمسزایی بازي  هنقش ب
در این مقاله تنها بر نقش  که يطورنیستند، به 

ي محلی تأکید شده و ابعاد دیگري مانند بعد ها سازمان
به کلی فراموش شده  فیزیکی و کالبدي محالت شهري

ي با امقاله)، در 1391همکاران (است. حیدري و 
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شهري در بهبود محله  کاربرد استراتژي توسعه«عنوان 
، به این نتیجه رسیده است که علت عدم »غازان تبریز

ي شهري در بهبود حاکمیت رویکرد استراتژي توسعه
محالت غازان، نبود مدیریت یکپارچه در بین ساکنان 

است. در این پژوهش ابعاد کالبدي و فیزیکی  محله
محله به کلی فراموش شده و تنها به نقش مشارکت 
 ساکنان در بهبود وضعیت محله تأکید شده است.

پیشنهاد یک « عنوان باي ا مقاله)، در 1384گلگار (
محالت  انداز چشمي بیانه بند صورتچارچوب براي 

هبود این نتیجه رسیده است که براي ب به» شهري
محالت شهري نیاز به راهبردهاي اجتماعی،  انداز چشم

اقتصادي و محیطی است و بعد کالبدي و فیزیکی 
به کلی فراموش شده  انداز چشممحالت در این بیانه 

با عنوان  يا مقاله)، در 1390دزفولی و همکاران ( است.
محوري در پایدار محله توجه به جایگاه توسعه«

ي با تأکید بر محالت شهر ي شهري توسعهها طرح
ي زیر برنامهبه این نتیجه رسیده است که در » تهران

 رگذاریتأثمحالت شهري باید به تمامی فاکتورهاي 
بهبود محالت شهري،  توجه شود. این مقاله در زمینه

 داند یمصورت جامع در کنار هم الزم  تمامی ابعاد را به
 آن است. بودن نگر جامعو نقطه قوت این پژوهش، دید 

  
  روش تحقیق

اي  توسعه - هاي کاربردي پژوهش حاضر از نوع پژوهش
ي  . جامعهاستتحلیلی  -و روش بررسی آن توصیفی

هاي موجود در محله آماري مورد مطالعه، کل کاربري
است. کل این  کاربري 1090یزد به تعداد اکبرآباد 

اکبرآباد جداگانه بررسی  در سطح محله ها يکاربر

اکبرآباد، کاربري   پایه از محله نقشه تدا با تهیهشدند. اب
کدبندي و براي  GISموجود در سطح محله در محیط 

نیاز از تکنیک  هاي موردي اطالعات و دادهآور جمع
استفاده شد و با توجه به » ساختهنامه محققپرسش«

ها در سطح محله، براي تسهیل تمرکز و تراکم کاربري
اکبرآباد به  ها، محلهربريارزیابی وضع موجود کا

ها اعم از هاي همگن تقسیم شد و سپس کاربريبلوك
مسکونی، تجاري و آموزشی و غیره بررسی و واکاوي 

ابزار تجزیه و تحلیل اطالعات در دو بخش آماري شد. 
هاي گرافیکی و و گرافیکی است. براي انجام فعالیت

ي ها تحلیل و پردازش دادها و برآورد کبود سرانه
و براي تجزیه و تحلیل  GISي افزارها نرمموردنیاز از 

ي آماري افزارها نرماي و میدانی از اطالعات کتابخانه
EXCEL ارزیابی نقاط قوت، ضعف و فرصت و براي  و

   استفاده شده است.   SWOTتهدید از مدل کیفی
 پژوهش مکانی محدوده: پژوهش قلمرو و محدوده

این  شهر یزد است. باداکبرآمحله  محدوده بر منطبق
که  ستمحالت شهر یزد ا نیتر یمیقدمحله یکی از 

نشینان بوده و در طول روزگاري محل سکونت اعیان
ي بافت جدید شهر یزد، ریگ شکلزمان به علت 

هاي ثروتمند این محله به بافت جدید مهاجرت خانواده
در این محله سکونت  درآمد کماند و خانوارهاي کرده

  ). 113: 1390دند (مرکز آمار ایران، اختیار کر
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 زدی شهراکبرآباد در ارتباط با استان و  موقعیت محله - 1شکل 

  (ترسیم: نگارندگان)
  

  بحث اصلی
بررسی : ها ارزیابی وضع موجود سرانه کاربري

ي محلهها در  نوع کاربري کاربري اراضی و مقایسه
ازمان س انعکاس کالبدي و دهنده نشاناکبرآباد، 

هاي بر این اساس یکی از زمینه است. محله ییفضا
استفاده از زمین و   ، نحوهي شهريزیر برنامهاصلی در 

در انواع مناطق شهري با توجه به  ساز و  ساخت
و  ها يکاربراستقرار  وضعیت کنونی شهر و نحوه

مقایسه و تخصیص زمین براي خدمات شهري است. 

بر مشخص کردن  عالوه ها ارزیابی وضع موجود کاربري
یابی تواند نقش مهمی را در دستها، میکمبود سرانه

چنین ارتقاي به امکانات و خدمات شهري و هم
هاي کاربريکیفیت زندگی ساکنان محله ایفا کند. 

  زیر است:به شرح  اکبرآباد سطح محلهعمده در 
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  ی در سطح محله ارتباط اراضی و شبکه وضع موجود سرانه کاربري -2شکل 

  (ترسیم: نگارندگان)
  

 هر چند سرانه دهد یمپژوهش حاضر نشان 
ترین میزان بیش ها يکاربرمسکونی در مقایسه با سایر 

سرانه را به خود اختصاص داده است، در مقایسه با 
درصد)، جایگاه مناسبی  55ي استاندارد (معادل سرانه

درصد  23ت با معابر و ارتباطا ندارد. پس از آن، شبکه
در جایگاه بعدي قرار دارد. کاربري تجاري با سرانه 

باغات درصد،  02/7درصد، اراضی بایر با سرانه  02/12
 73/1آموزشی با سرانه کاربري درصد،  3/6 با سرانه

ترین میزان سرانه را دارند؛ ترتیب بیش درصد و غیره به
ي ها يکاربرکه در سطح محله اکبرآباد،  در حالی

انی، فضاي سبز، پارکینگ و کاربري فرهنگی فاقد درم
توجهی به استاندارد سرانه بودند. این مهم نشان از بی

در سطح محالت شهري دارد و باید در  ها يکاربر سرانه
ي ها اسیمقاستاندارد در   ي به سرانهها يزیر برنامه
تر توجه شود. نتایج حاصل  ي و همسایگی بیشا محله

  ها و سرانهابی وضعیت موجود کاربرياز مطالعه و ارزی
  استاندارد در جدول زیر ارائه شده است.
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  مقدار استانداردو  در محلهي موجود ها يکاربرسهم  - 1جدول 
 ردیف کاربري تعداد مساحت درصد سرانه وضع موجود * سرانه استاندارد

 1 یمسکون 893 184161.3 48.07 48.19 55
 2 يتجار 142 22617.9 11.53 12.02 0.61
 3 يادار 1 272.8 0.06 0.08 0.13
 4 یمذهب 2 891.7 0.21 0.3 0.26
 5 یآموزش 4 5570.6 1.66 1.73 1.38

 6 باغ 7 243225.5 5.97 6.03 *
 7 ریبا 35 27767.13 6.79 7.02 *

 8 ساتیسأت 3 30834.6 2.74 3.07 0.05
 9 انبار 3 359.8 0.08 0.11 1
 10 معابر 120 93525 22.89 23 25
 11 یدرمان - - - - 1.5
 12 سبز يفضا - - - - 10
 13 نگیپارک - - - - 0.5
 14 یفرهنگ - - - - 1

  است  mayce, 2006 منبعبر اساس  استاندارد سرانهفاقد سرانه.  *
  ) 1392(مأخذ: محاسبات نگارندگان بر اساس مطالعات میدانی، 

  
نظر محله از هاي موجود در  بررسی ساختمان

 :عمر ابنیه ابنیه، اسکلت بنا، نوع مصالح، تیفیک
دارد  بستگی مختلفی عوامل به محله در ابنیه کیفیت
توان به شرایط اقلیمی و می ها آن نیتر مهمکه از 

 به مصالح مالی، دانش، آگاهی و نوع درآمد سپس به
 با عوامل این البته رفته در آن اشاره کرد، که کار

شوند. دستخوش تغییر و تحوالتی می زمان گذشت
 کیفیت، به لحاظ از محله در موجود هايساختمان

، عبارتند از: نوساز که شودمی تقسیم گروه پنج
 نگهداري قابل ساخت، حال تخریبی، در مرمتی،

)mayce, 2006: 137 .(ي محله کهاین به توجه با 
 ها ساختمان است، کیفیت قدیمی يمحله یک اکبرآباد

 تر بیش که يطور پایین است، به این محله بسیاردر 
 هايکاربري سهم مرمتی است و و نگهداري قابل بناها

هاي است. کاربري      ً      نسبتا  پایین ساخت حال در و نوساز
بین  بناها این باال دارد و قدمت بسیار مقاومت نوساز،

در  ها يکاربراست. سهم این نوع  سال یک تا پنج
 حال هاي دریش است. کاربريسطح محله در حال افزا

ساخت  حال در که بوده هايکاربري ساخت، شامل
ي مخروبه در سطح ها يکاربردلیل تخریب  هستند و به

ي نوساز سهم این نوع ها يکاربرمحله و ایجاد 

در حال افزایش است که از پیروي  روز روزبه ها يکاربر
ساکنان محله از الگوي شهرسازي مدرن حکایت 

   .کند یم
هاي که نگهداري، یعنی کاربري هاي قابلکاربري

در سطح محله بسیار زیاد  ها آنسهم  احیاست. قابل
ي مدون از تبدیل ها يزیر برنامهاست و باید با ایجاد 

ي مخروبه جلوگیري کرد. ها يکاربربه  ها آنوضعیت 
قابلیت  هستند که ییها ساختمانهاي مرمتی، کاربري

به نسبت در  ها آنو سهم دارند  سازي و نوسازيبه
سطح محله زیاد است. تعداد زیادي از این نوع 

یی هستند که ها يکاربردر سطح محله،  ها يکاربر
توجهی جدي نقش تاریخی دارند و در صورت بی

، تخریب ها آنسازي و نوسازي شهري به به مسئوالن
هاي تخریبی، . کاربريروند یمشوند و از بین می

 از نوع این در مصالح د که کیفیتیی هستنها يکاربر
بوده و قابلیت نوسازي،  پایین بسیار ها ساختمان

 زمان گذر در که يطور سازي و احیا ندارند، به به
ي درست زیر برنامهو باید با  ندشو یم و تخریب فرسوده

ي مناسب تخصیص داده شوند. ها يکاربربه 
 در شده تخریب اراضی هاي مخروبه شامل کاربري

در محله بسیار ناچیز  ها آنکه سهم  است حلهم سطح
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تر آجر و آهن اکبرآباد بیش است. اسکلت بنا در محله
ترین درصد (معادل طوري که شامل بیش است، به

هاي محله است. درصد) از اسکلت کاربري 35/65
است.  گل وترین سهم مربوط به خشت سپس بیش

ح توزیع نسبی بناهاي محدوده بر اساس نوع مصال

) آورده شده است. با استناد به 2مصرفی در جدول (
ترین شود که آجر و آهن بیشاین جدول، مالحظه می

 79شامل  که يطور داشته است، به بناها درکاربرد را 
  هاست.مصالح مصرفی ساختمان کل ازدرصد 

  
  

  کیفیت ابنیه و اسکلت بنا در سطح محله اکبرآباد - 2جدول 
  مساحت  درصد  تعداد  اسکلت بنا  مساحت  درصد  تعداد  کیفیت بنا فیرد

 27767.1 3.21 35 بایر 27767.1 3.21 35  بایر 1
 816.4 1.19 13 بتنی 4349 1.37 15  در حال ساخت 2
 653.4 0.45 5 فلزي 79991.8 14.58 159  نوساز 3
 190043.1 65.35 720 آجر و آهن 110571.7 54.03 589  قابل نگهداري 4
 77521.1 29.8 317 خشت و گل 56442.3 21.22 231  مرمتی 5
 296801.1 100 1090 جمع 11394.4 5.04 55  تخریبی 6
  -  - - - 6285.2 0.55 6  مخروبه 7
  -  - - - 296801.5 100 1090  جمع 8

  )1392(مأخذ: محاسبات نگارندگان بر اساس مطالعات میدانی،   
  

ی اي قدیممحلهاکبرآباد،  محله که نیابا توجه به 
سال ساخت بوده و  25تا  11ها بین است، اکثر کاربري

ترین سهم را سال بیش 26ي باالي ها يکاربربعد از آن 
هاي از نوع زیر ده سال، بسیار کم دارند. تعداد کاربري

است که این آمار حاکی از قدیمی بودن محله دارد و باید 
ها بريکارها از ناکارآمدي کاربا ایجاد برخی راهبردها و راه

تر  ي اکبرآباد بیشجلوگیري کرد. نوع مصالح در محله
ي بدون ها يکاربر) بوده و بعد از آن 15/76آجر (معادل 

ترین درصد نوع مصالح ترین سهم را دارند. کمنما بیش
 ساخت ازمربوط به سیمان است که به طور کلی نشان 

  ي نوساز در سطح محله دارد.ها يکاربر
صورت گرفته در سطح محله،  با توجه به ارزیابی

کیفیت معماري محله در حد متوسط است که حاکی 
تر  هاي قابل نگهداري است. بیشاز درصد باالي خانه

هاي کیفیت متوسط دارند و سهم کاربري ها يکاربر
درصد  1/25ها            ً                          ضعیف، نسبتا  باالست. سهم این نوع کاربري

 هاي است و این نشان از قدیمی بودن محله، خانه
هاي خوب در این  تخریبی و مخروبه دارد. کاربري

ها از  درصد کاربري 9/5سوم قرار دارند.  تحلیل در رتبه
هاي نوساز و در حال این نوع هستند، که نشان از خانه

هاي موجود در سطح تر ساختمانساخت دارد. بیش
محله، یک طبقه و با کاربري مسکونی است. این 

اند.  ز محله قرار گرفتهتر در مرکبیش ها يکاربر
بلوار  تر در لبه هاي یک طبقه به باال بیشساختمان

محله قرار دارند و از نوع کاربري تجاري هستند. از 
ها، مخروبه و  آنجایی که سی درصد کیفیت کاربري

ي مسئول به احیا، ها سازمانقابل نگهداري نیست، باید 
ي کنند. ترتوجه بیش ها يکاربرسازي و نوسازي این به

ها،  کار رفته در کاربري       ً                    تقریبا  سی درصد از مصالح به
است که نشان از قدیمی بودن محله دارد.  گل وخشت 

هاي بایر و چنین با توجه به زیادي بودن زمین هم
هاي موجود در چند سال آینده، فرسوده شدن کاربري

با نهایت استفاده از این  مسئولي ها سازمانباید 
چنین با ایجاد یکسري راهبردها از و هم هاي بایر زمین

   کنند. ها جلوگیري این کاربري شدن فرسوده
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  اکبرآباد در سطح محله نوع مصالح، عمر ابنیه -3جدول 
  درصد  مساحت  تعداد  عمر بنا  مساحت  درصد  تعداد مصالح نوع فیرد

 3.21 27767.13 35 ریبا 26767.13 3.21 35 ریبا 1
 15.50 151515.31 169 سال 10 زیر 23555.2 76.15 875 آجر 2
 58.34 146056.35 636 سال25 تا 11 4271 3.26 24 سنگ 3
 22.96 71463 250 سال 26 يباال 468.4 3.27 3 شهیش 4
 100 296801.79 1090 جمع 1023.1 0.7 7 مانیس 5
     208000 13.41 146 نما بدون 6
       264084.83 100 1090 جمع 7

  )1392 ،یدانیم مطالعات اساس بر نگارندگان محاسبات: مأخذ(  
  

توجه به کیفیت ابنیه و توانمندسازي بناها به 
اصطالح نوعی کارآمد کردن محالت است که از آن 

طی آن  کهشود یاد می» توسعه از درون«با عنوان 
هاي هاي تجاري به پیشرفتجامعه، محله و بخش

فراغت دست اشتغال، مسکن و  عمومی در زمینه
فراتر از سطح خود خدمات ارائه  نیچنهمیابند و می
  توسعه نظریه شدن مطرحدهند، که به دنبال می

ي شهري زیر برنامهدر ادبیات پایدار در قرن اخیر، 
معاصر مصطلح شده و هدف اصلی آن، بهبود سطح 
کیفیت زندگی شهروندان و ارتقاي دسترسی به 

وط به آن چون ي مربها مؤلفهخدمات و دیگر 
ها و ارتقاي ي درونی، احیاي بافتاشتغال، توسعه

). Davis, 2010: 2(هاي برابر و غیره است فرصت
درونی شهري و توانمندسازي محالت شهري،  توسعه

بخشی و حتی ی، میانچندوجهموضوعی پیچیده، 
فرابخشی است که فقط یک کار فیزیکی، کالبدي و 

وي اجتماعی، شهرسازي نیست، بلکه ابعاد ق
ی دارد. در این طیمح ستیزفرهنگی، اقتصادي و 
شهري به کار گرفته  رهاشدهسیاست، اراضی بایر و 

هاي نامناسب و نامتناسب با زندگی شود؛ کاربريمی
ي نظامی، اه پادگان، ها زنداني شهري نظیر امروز

کارخانجات و صنایع مزاحم در درون شهر و محالت 
هاي  ح معابر و شبکهشود. سطشهري اصالح می

دسترسی، سطح فضاي سبز و غیره به استانداردهاي 
شود. در واقع توانمندسازي شهرسازي نزدیک می

ها و سازي بافتمحالت به معناي نوسازي و به
در زیر دهی مجدد کالبد محالت شهري است. سامان
 مصالح، عمر نوع بنا، ابنیه، اسکلت هاي کیفیتنقشه
  .اري آورده شده استمعم تیفیک و ابنیه
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  هیابن عمر مصالح، نوع بنا، اسکلت ه،یابن تیفیک - 3شکل 

 ترسیم: نگارندگان

  
ترین فنون  یکی از مناسب: SWOT لیتحل -

ریزي و تجزیه و تحلیل راهبردي، ماتریس  برنامه
SWOT  است که امروزه طراحان و ارزیابان راهبردي از

راي تحلیل عملکردها و عنوان ابزاري نوین ب آن به
شیعه و کبیري، (کنند وضعیت شکاف استفاده می

 حرف اول واژگان انگلیسی SWOT کلمه ).40: 1388
Strength  با معادل فارسی قوت،  Weaknessمعنی  به

به Threats  به معنی فرصت و Opportunityضعف، 
). براي ترسیم 2: 1389سبحانی، معناي تهدید است (

ها و تهدیدها نقاط قوت، ضعف، فرصتماتریس باید 
ضعف بیانگر وضعیت فعلی،  مشخص شود. نقاط قوت و

ها و تهدیدها بیانگر عوامل بیرونی سیستم و فرصت
دو در  دوبه بعد این چهار مؤلفه هستند. در مرحله

مقابل هم قرار گرفته، که از این مقابله و ترکیب، 
 ). در4: 1392خواه، آیند (حسینی دست می راهبردها به

واقع با استفاده از این مدل، پژوهش حاضر به دنبال 
اکبرآباد  هاي محلهها و ضعفتحلیلی درست از توانایی

دنبال عوامل توسعه در سطح  ي راهبردها، بهو با ارائه
  محله است. 

ریزي  در برنامه: الف) تحلیل بعد کالبدي محله
عناصر  فضاهاي باز به عنوان شهري معاصر به توسعه

شود. توجیه این موضوع به حیاتی شهر نگریسته می
بر فراهم  گردد که فضاهاي باز عالوهاین نکته برمی

                   ً                         نمودن نور، هوا و کال  تنفس شهر، بیش از اجزا و 
دهی و ارتباط نواحی و مناظر عناصر دیگر در فرم

هاي شهري مؤثرند و نیز در مختلف و اجراي پروژه
ها و ، خوشایند بودن فعالیتاندازها گیري چشم شکل

                               ً              فضاها، درك شهروندان از شهر و کال  توسعه فضاهاي 
بر این،  تفریحی و گردشی بسیار مفید هستند. عالوه

توانند عملکردهاي فضاهاي باز در شرایط بحرانی می
آوري  ، جمعمتعددي چون استقرار مراکز سیار درمانی

موقت ها، کنترل و مدیریت بحران و نیز اسکان  کمک
دیدگان و مواردي از این دست داشته باشد  آسیب

حاصل از تحلیل بافت  ). نتایج31: 1390(محمدزاده، 
  کالبدي محله در جدول زیر نشان داده شده است. 
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  swot مدل از استفاده با محله يکالبد بعد لیتحل -4 جدول
 )Sنقاط قوت ( )W( نقاط ضعف

 SWOT 

 هاريو ناسازگاري کارب تناسب عدم -
 با محله سطح در عمومی خدمات کمبود-

  عملکردي آن شعاع به توجه
 سخت مرور و عبور و شدید ترافیک -

 نفوذناپذیري پایین معابر به توجه با عابرین
 قدیم بافت در محله از بخشی قرارگیري -

  سطح محله در و خالی بایر اراضی وجود -
 الغیر فع و مسکونی تجاري کاربري اراضی با وجود - 
  محله لبه تجاري هايکاربري ايفرامحله عملکرد - 

 براي بایر و خالی هايزمین از گیريبهره -
 سبز و غیره فضاي مانند ها کاربري انواع ایجاد

 فرصت
(O) 

تمایل مدیریت شهري به  -
  ساماندهی محله

امکان احیاي محله و زندگی  -
  اجتماعی

و تغییر بایر  ارزش با هايزمین شناسایی -
  محله سطح در نیاز مورد هايکاربري به

 محله سطح در مورد نیاز فضاهاي ایجاد -
 پرتردد هاي در مکان فعالیتی هاي کانون ایجاد -

 تهدید
(T) 

  ساخت و سازهاي بی ضابطه -
کاهش امنیت به مرور زمان در  -

 محله

 طریق از محله سطح در هویت ایجاد -
 محله سطح در شاخص عناصر ایجاد

نکردن  ایجاد براي هاکاربري توزیع در لتعدی -
 محله سطح در فعالیتی مراکز

  
بررسی وضعیت : ب) تحلیل بعد اقتصادي محله

ارتباط  دهنده اکبرآباد نشان اقتصادي در سطح محله
هاي اجتماعی در  هاي اقتصادي با ویژگی عمیق ویژگی

هاي از قبیل مهاجرت، سطح  و ویژگی سطح محله است
حصیالت و تخصص کاري در انتخاب شغل فرهنگی، ت

ها نشان داد که آنان تأثیر گذاشته است. بررسی

رسمی اشتغال دارند که  اکثریت ساکنان در بخش غیر
شوند. نتایج حاصل از مند نمی از درآمد چندانی بهره

  آن در جدول زیر نمایش داده شده است. 
  
   

 
 SWOTمدل  از استفاده با اقتصادي محله بعد تحلیل - 5 جدول

 )S( نقاط قوت  )(W نقاط ضعف

 SWOT 

 محله، کمبود ساکنین اقتصادي ضعف -
 اقتصادي رونق و عدم اقتصادي مراکز
 محله بیکاري نرخ بودن باال -

 تجاري و خدماتی مراکز تنوع نداشتن -
 محله مرکز مناسب عملکرد داشتن -

  و پویا زنده بلوارهاي وجود -
  شهري کزمرا به نزدیکی -

  مجاور نواحی خدمات از گیري بهره-
 جوان نیروي وجود -

 فرصت
(O) 

 میدان قرارگیري در مجاورت -
 معلم

 هاي ريبکار اي عملکردفرامحله -
  محله بلوارهاي يحاشیه سطح

 جاي به درآمدزا هاي کاربري ایجاد -
  بایر هاي زمین

 به کار و جویاي ارزان نیروهاي جذب  -
 محله سطح در اقتصادي محورهاي

باال بردن سطح  برايدادن وام به مردم  -
  کاهش نرخ بیکاري اقتصادي مردم محله و

 هاي اقتصادي خانگی و احیاي فعالیت - 
 ها براي رونق اقتصادي در محله دهی آنسامان

 تهدید
(T) 

بورس افزایش روند رو به رشد  -
 بازي زمین

هاي شغلی براي ساکنین محله ایجاد فرصت - 
 محله ترمرکز محله براي رونق بیشدر 

ایجاد یک نرخ مشخص براي فروش  - 
  زمین جهت جلوگیري از بورس بازي زمین

 سازي مراکز محالتباز زنده -

  
توزیع نامتوازن امکانات : تحلیل بعد اجتماعی محله

ي محالت مرفه اجتماعی از ریگ شکلو خدمات باعث 
دیگر  برخوردار از طرف هاي غیریک طرف و محله

شود. این محالت همراه با درآمد پایین و دسترسی  می

ي نداشتن به حداقل استاندارها، باعث تشدید دور بسته
شهرنشینی غیر استاندارد، باعث  ارائهبر  فقر شده، عالوه

ي ریگ شکلهرزروي نیروي انسانی از یک طرف و 
تیربند و گردد (روي از سوي دیگر می فرهنگ کج
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نتایج حاصل از پژوهش حاضر در  ).111: 1391اذانی، 
  به شرح زیر است.  اکبرآبادي سطح محله

  

  
  SWOTمدل  از استفاده با محله بعد اجتماعی تحلیل -6 جدول

  )s( نقاط قوت   )w( نقاط ضعف

 SWOT 

 هايها و تشکلسازمان کمبود -
 و اجتماعی فرهنگی

  نرخ باالي بیکاري -
 زمان رورم به جمعیت از محله شدن خالی - 

 محله و فعال جوان جمعیت بودن باال -
 مشارکت به محله افراد باالي تمایل -

 اجتماعی
 امنیت در سطح محله -

 فرصت
(O)  
 

وجود عناصر شاخص و جاذب  -
جمعیت که باعث جذب جمعیت 

دانشگاه علمی  شود. مانندمی
  کاربردي

  استفاده از نیروي جوان محله -
  

 تفریحی کزها و مرا زیرساخت ایجاد -
 بودن باال به توجه با محله، افراد براي

 جوان جمعیت
 هايطرح در مشارکت حس ایجاد -

اجتماعی و  همبستگی به توجه با ملی
 زبانی اشتراك

 براي محله فرهنگی هویت احیاي -
 ساکنین مکانی تعلق حس افزایش

 اجتماعی، مذهبی هايسازمان ایجاد -
  محله مردم اعتقاد سطح بردن باال براي

 براي ساخت وسایل و اراضیوجود  -
 اجتماعی امکانات فرهنگی و

 تهدید
(T) 

کاهش حس تعلق به مرور زمان  -
  در سطح محله

میسر نبودن جلب مشارکت  -
  مردمی و افراد با توان اقتصادي

 براي قوي همسایگی روابط از استفاده -
 افراد و ثابت دائمی ورود از جلوگیري

 معضالت از کاستن نتیجه و در متفرقه
 اجتماعی

  انتخاب مدیریت محله و پلیس محله -
تالش براي جلب مشارکت و همکاري  -

 ربط محلههاي ذي سایر نهادها و دستگاه

  
 از مطلوب استفاده: ی محلهطیمح ستیزتحلیل بعد  د)

 و باشد ماندگاري ضامن تواندمی زیست محیط
 که باشد یلئمسا متضمن تواندمی آن بهی وجهت بی

 اجتماعی، اقتصادي، هتوسع هايبرنامه مجموعه
 رو نیا از د.ساز روروبه مخاطره با را سیاسی و فرهنگی

 از کاستن و بازدارنده عوامل نقش از درست درك

 به تواندمی، ق   مشو  عوامل تقویت مقابل در ها آن میزان
 بینجامد زیست محیطز ا حفاظت امر در موفقیت

)Havvey, 1995: 15.(  نتایج حاصل از آن در جدول
  زیر نمایش داده شده است.

  

  
  SWOTمدل  از استفاده با محله یطیمح ستیزبعد  تحلیل -7 ولجد

  )s(نقاط قوت    )w( نقاط ضعف

 SWOT 
  فضایی سبز يکمبود سرانه -

خاکی در  هاي کوچه ووجود معابر  -
 و غبار در محله ایجاد گرد محله و

 وجود دلیل به شهري ونقل لحم آلودگی کاهش - 
 باریک و تنگ هايکوچه و معابر

 محله در و سنگین صنعتی هايکارخانه نبود -

  فرصت
(O) 

 محیطی زیستتوجه به مسائل  -
  مختلف هاي طرحدر 

مناسب نبودن محله براي  -
  پیاده سازي صنایع آلوده کننده

 شهري ونقل حمل آلودگی کاهش -
 افق رو معابر د هاکوچه اصالح با

 ها طرح آینده

 هايطرح در سبز فضاي هايسرانه افزایش -
 تفضیلی

 محله در خاکی هايمعابر و کوچه نوسازي -
 محله در غبار و از گرد جلوگیري براي

 تهدید
(T) 

کاهش باغات موجود محله به   -
  مرور زمان

 رشد سریع وسایل نقلیه -

 تبدیل از جلوگیري براي تالش -
 سایر به باغات و کشاورزي کاربري
 آلودگی کاهش براي هايکاربري

 شهري ونقل حمل

 براي و باغات کشاورزي اراضی به رسیدگی -
 محله در و آلودگی و غبار گرد کاهش
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هاي اخیر، گرایش در سال: يریگ جهینتبندي و جمع
محوري و تالش براي تحقق مدیریت به رویکرد محله

ها و وهشمحور، جایگاه خاصی در پژشهري محله
 با اگرهاي مرتبط با امور شهري یافته است. سیاست

 يتوانمندساز به یتوجه بی و محالت به ییاعتنایب
 يتوسعه شهرها شود، يزیر برنامه شهرها يبرا ها آن

 یصورت در مهم نیا. کرد نخواهند تجربه را بلندمدت
 شهرها يتوسعه در محالت نقش به که یابدمی تحقق
 يادیز يتعداد از شهرها کهتوجه به اینشود. با  توجه

نشود،  توجه محالت نیا به تااند، آمده جودو به محالت
 مدیریت شهرها به سمت پایداري حرکت نخواهند کرد.

 زمینه تا دشومی آغاز خرد سطح از شهر يزیر برنامه و
 مشارکت جلب و شهروندان وانمندسازيي تبرا را

 يزیر برنامه از که نیمع بدین. سازد مهیا ها آن واقعی
 براي يزیر برنامه جاي بهکرده،  جلوگیري متمرکز

 مسیر، این در. شود انجام مردم با يزیر برنامه ،مردم
 پایدار يتوسعه به رسیدن رویکردي چنین اصلی هدف
 .است مناسب راهبردهاي و معیارها طریق از ايمحله

دهد که نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می
 جمله از یمشکالت و هاچالش با کبرآبادا ي محله

 یدسترس ناسازگار، يهايکاربر نامناسب، مسکن
نبود  سبز، يفضا کمبود خدمات، و امکانات نداشتن به

 به اگررو است که روبه رهیغ و مناسب يهارساختیز
 نیا کردن برطرف يبرا و نشود توجه مشکالت نیا

 چندان هن يندهیآ در، دی صورت نگیراقدام مشکالت
 شکل نه تنها که بود میخواه روهروب يامحله با دور

 داریناپا يامحله بهبلکه  ،داده دست از را خود يامروز
. براي توسعه و تقویت شد خواهد لیتبد ناکارآمد و

 و فرهنگیهاي سرمایه اکبرآباد باید به تقویت محله
 بهبود ،شهروندي فرهنگ ارتقاي ،محله اجتماعی

، هنري و فرهنگی هايبرنامه اجراي با یزندگ کیفیت
 و یشناس بیآس آموزشی، مراکز يتوسعه و تجهیز
، احیـا و محله اجتماعی هايبـآسی دهیسامان

هاي مخروبه و در حال تخریب، عدالت سازي کاربري به
 آنچه به توجه باتر توجه کرد. بیش رهیغو  اجتماعی

 به شیزپا شیب شهري مدیران رودمی امید شد، بیان
 بهتر شناخت کنار در کرده، توجه محورمحله دیدگاه
 تا بپردازند، شهروندان اعتماد جلب به امکانات، و نیازها
 وي پایدار شهري توسعه تحقق براي زمینه

 نیتر مهمیکی از  که فراهم گردد محالت يتوانمندساز
از  رفت بروني شهري براي ي استراتژي توسعهها مؤلفه
  روي شهرهاي معاصر است.  هاي پیشچالش

  
   ها شنهادیپ

و کثرت  هاکمبود برخی کاربريبا توجه به 
هاي زیر براي هاي بایر در سطح محله، کاربري زمین

 78/7شود. سهم کاربري درمانی محله پیشنهاد می
درصد، سهم  34/6درصد، سهم کاربري مذهبی 

 نگیپارکدرصد، سهم کاربري 27/14کاربري تفریحی 
درصد و سهم کاربري آموزشی  27/5حله در سطح م

ي درصد است. با توجه به افزایش سرانه 19/22
هاي ورزشی در اطراف محله، کاربري ورزشی  کاربري

هاي پیشنهاد نشده است. اما با توجه به کثرت زمین
ها فقط براي کاربري مسکونی که این زمینبایر و این

ي انهچنین با توجه به کمبود سر اند و هممناسب
ي استاندارد، به این کاربري مسکونی نسبت به سرانه

اختصاص داده شده  سرانه درصدترین کاربري بیش
 هیچ دارد، مسکونی عملکرد محله است. هرچند این

 دیده محله این در معابر عرض و عملکرد میان تناسبی
 جدید طرحی که  آن خیابان دو در جز شود؛ بهنمی

استانداردها  رعایت و دیدج هايساختمان با همراه
هاي دیگر، استاندارد الزم را ندارند. دارد. کاربري

ها دسترسی و نفوذناپذیري بسیار سخت معابر و خیابان
 هايمحله به محل این از افراد مهاجرت باعث خود
 درصد 40 به نوعی در حدود حتی شده است. دیگر

 باعث امر و این نیست اتومبیل عبور براي ها، فضاکوچه
است  شده محله این ترك براي تالش و افراد نارضایتی

ي مورد محله درها که با توجه به کمبود برخی کاربري
  شود.می زیر براي محله پیشنهاد مطالعه، نقشه
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 کاربري پیشنهادي براي محدوده مورد مطالعه -4شکل 

  ترسیم: نگارندگان  
 

 يشنهادیپ يهايکاربر -8ل جدو
  کاربري پیشنهادي مساحت ي(درصد)ادشنهیپ سرانه

 درمانی 5570.6 1.5
 مسکونی 43225.5 6.81

 فرهنگی 2359 1
 مذهبی 2359 1
  فضاي سبز 8808.2 10
 پارکینگ 1256.2 0.5
 آموزشی 52601 0.27

  )1392آمده در سطح محله اکبرآباد و محاسبات نگارندگان،  به دست(مأخذ: نتایج 
  

ل از پژوهش حاضر در سطح با توجه به نتایج حاص
ي اکبرآباد، پیشنهادهایی به شرح زیر براي محله
محله  زندگی شهروندان در سطحسطح کیفیت  يارتقا

شود که این مهم نیازمند توجه جدي مدیران ارائه می
  ریزان شهري است. و برنامه

ایجاد سیستمی با عملکرد شفاف و نظارت قوي  -
و ایجاد مدیریت دهی ي سامانها برنامهدولتی بر 

  یکپارچه در کنار مشارکت آگاه مردمی.
جه به نقش محله در مقیاس عملکردي و توزیع تو -

ي استاندارد در با توجه به سرانه مناسب خدمات
هاي آموزشی و ورزشی، فرهنگی، درمانی و زمینه

  تجاري و غیره در سطح محله.

  سازي محله.زنده بازي نوآوري براي پژوهش درباره -
گري در قوانین و مقررات واگذاري زمین و بازن -

  مسکن.
و مقررات شهري و ساختمانی  ضوابطتدوین  -

  .درآمد متناسب با افراد کم
توزیع مناسب فضاهاي زیستی و کارکردهاي  -

هاي ي کارآمد از زمینبردار بهرهمتنوع، متناسب با نوع 
 موجود در سطح محله.

حفظ جمعیت محله از طریق ارتقاي خدمات و  -
  جاد پایداري در سطح محله.ای
پیوند انسان و محیط از طریق افزایش فضاهاي  -

  براي گذراندن اوقات فراغت. سبز
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ــه    - ــم در محل ــگري و توریس ــش گردش ــت بخ تقوی
با توجه به قـدیمی و تـاریخی بـودن محلـه، از طریـق      

  هاي قدیمی. احیا و مرمت ساختمان
 ها آنگسترش امکانات و تأسیساتی که کمبود  -

و  محله ازجاي جمعیت رت و جابهموجب مهاج
گسترش فیزیکی شهر و ایجاد مشکالت ناشی از 

  شود.دسترسی و باال رفتن هزینه می
 در ژهیو بهجلوگیري از روند بورس بازي زمین،  -

  ي تجاري محله.ها يکاربري اصلی و ها ابانیخ کنار
تبدیل برخی از مساکن مخروبه در این محالت به  -

  راندن اوقات فراغت.فضاي سبز شهري براي گذ

ي محله با توجه ي معابر در حاشیهطراحی شبکه -
  به نیازهاي عصر حاضر.

اجراي مطالعات و اصالح کالبدي و تعیین  -
هاي متناسب با نیازهاي ساکنان در قالب  کاربري
  .مدت انیمو  مدت کوتاهي زیر برنامه

  عمومی در سطح محله. هايپارکینگ ایجاد -
 کاهش براي زباله انیزهمک و موقعبه يآور جمع -

 .بصري و محیطی يها یآلودگ
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