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  8/10/1388:تاريخ دريافت
  9/06/1389:تاريخ پذيرش

  

  

  

  برنامه ريزي استراتژيك جهت ساماندهي قسمتي از بافت فرسوده شهر اروميه
  

  مهين نسترندكتر 

  كده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر اصفهان دانش-  ريزي شهري استاديار برنامه
  سپيده هوشمندفر

   دانشگاه هنر اصفهان-  اي ريزي شهري و منطقه دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه
 

 

  چكيده

محالت قديمي شهرها، نه فقط به خاطر ميراث فرهنگي 
) شهرسازي(خود، بلكه به خاطر بافت و خصوصيات شهري

بسياري از . شوند محسوب ميكه دارند نيز، مكانهاي مهمي 
اينگونه بافتها در خطر از دست دادن هويت و نقش سنتي خود 

باشند و چنانچه اقدامات اساسي در جهت تثبيت و تداوم  مي
خصوصيات اينگونه بافتها صورت نگيرد، فروپاشي نظام سنتي 

از طرف ديگر، . اي دور از ذهن نخواهد بود و فرهنگي مسئله
اي از  روند اتخاذ استراتژي مطلوب، گسترهتالش براي ارتقاء 

هاي مختلف را به وجود آورده است كه هركدام از  ديدگاه
در اين ميان . اند آنها درجه اي از محبوبيت را كسب نموده

تواند كمك شاياني در  ريزي استراتژيك مي اتخاذ روند برنامه
 در اين. تهيه راهبرد نهايي براي رسيدن به نقطه مطلوب نمايد

مقاله با مطالعه بخشي از بافت فرسوده شهر اروميه به عنوان 
 كه يكي از SWOTنمونه موردي، با استفاده از تكنيك 

ريزي استراتژيك و روند تحليل  مدلهاي پركاربرد در برنامه
نتايج حاصله نشان . باشد، استفاده مي شود استراتژي مي

 بااليي پذيري دهد كه محدوده از نظر نقاط ضعف از آسيب مي
اي جهت  برخوردار بوده و در عين حال فرصتهاي بهينه

  .گيري و رسيدن به كمال مطلوب را داراست بهره
  

ريزي استراتژيك، بافت  استراتژي، برنامه: كلمات كليدي
 SWOTفرسوده، اروميه، مدل 

 

  مقدمه

پردازد  ها مي ساماندهي از نوع شهري آن به همزيستي انسان
د شرايط زندگي بهتر براي همگان و و اين به معناي ايجا

 ساماندهي بافتهاي فرسوده .تكامل تشكيالت شهري است
اي است در جهت ارتقاء كيفيت زندگي شهري در  مداخله

 شود اينگونه بافتها كه در مقابل زوال تدريجي آنها انجام مي
در اين ميان استفاده از روشي  ).179،ص1378وزين، (

و انتخاب استراتژي مداخله در درست، در راستاي ارزيابي 
رسد روش  اي دارد و به نظر مي بافت فرسوده، جايگاه ويژه

S.W.O.T امروزه از " . بتواند در اين راستا موفق عمل نمايد
 به عنوان ابزاري كامل و در عين حال ساده S.W.O.Tروش 

ها و تحقيقات استفاده  در تحليل استراتژي، در اكثر پروژه
ها  ش با بيان نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصترو اين. شود مي

و تهديدها، امكان در نظر گرفتن عوامل دروني و بيروني را به 
 ,Doratli et al)"آورد صورت توام در يك جدول، فراهم مي

2004, p 329) . محدوده انتخابي، كه در قسمت مركزي
واقع شده )  طرح تفصيلي11بخشي از ناحيه (شهرستان اروميه 

 بافتهاي قديمي و با هويت اين شهر محسوب است، جزء
توجهي  شود كه عدم توجه مسئولين از يك سو و بي مي

ساكنين از سوي ديگر كه بيشتر به دليل عدم توان مالي بوده 
است، موجب فرسودگي بافت اين قسمت از شهر گرديده 

عدم وجود شبكه دسترسي مناسب، ريزدانگي و قطعه . است
ايين بودن كيفيت بناها كه عدم مقاومت بندي نامناسب بافت، پ
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در برابر بالياي طبيعي را نيز در بردارد، بافت فشرده و متراكم، 
خالي شدن تدريجي بافت از سكونت، توان مالي پايين 

 در "اداري"ساكنين، باال رفتن سن ساكنين، تمركز كاربري 
خيابان امام كه تاثير گذار بر بافتهاي داخلي، از جمله اين 

وده است و نزديكي به بازار اروميه از جمله مواردي است محد
 .كه دليل بر انتخاب اين محدوده شده است

هاي ساماندهي بافت  هدف از تحقيق حاضر تدوين استراتژي
باشد كه با توجه  مي SWOTمورد مطالعه با استفاده از روش 

توان  به اهميت تدوين اهداف در برنامه ريزي استراتژيك مي
  : در موارد زير خالصه نمودآنها را

   اصالح شبكه دسترسي -
 قطعات مسكوني  تنظيم شكل هندسي-

 هاي شهري بخصوص فضاي سبز هاي كاربري  تامين سرانه-

  ارتقا كيفيت زندگي شهري-

ها و پاكسازي بافت از   انتظام بخشي به مجموعه كاربري-
 هاي مزاحم كاربري

 هي مردم پايداري سكونت و باال بردن سطح آگا-

 تشويق مالكان به نوسازي و ترغيب سرمايه داران به -
 گذاري سرمايه

آيد،  طبق آنچه از مطالعات وضع موجود اين پژوهش برمي
  :نكات زير در رابطه با بافت حائز اهميت است

رسد ناتواني ساكنين دليل اصلي عدم بازسازي   به نظر مي-
 .ساختمانهاي كهنه و فرسوده است

مشكالت  حل عدم بر عالوه منفرد، صورت به عاتقط نوسازي -
 .افزايد بافت، به دليل عدم رعايت ضوابط بر معضالت بافت مي

 نوسازي و بهسازي بافت فرسوده به عنوان راه كار مناسب در -
جهت ارتقاء كيفي بافت، تنها با مشاركت مردم و مسئوالن 

 .امكان پذير است

  

  برنامه ريزي استراتژيك

مه ريزي استراتژيك را بدين صورت تعريف برايسن برنا
برنامه ريزي استراتژيك تالشي است سازمان يافته و ": كند مي

منظم براي اتخاذ تصميمات بنيادي و انجام دادن اقدامات 

اساسي كه سرشت و جهت گيري فعاليتهاي يك سازمان با 
اين تالشها . دهند ديگر نهادها را در چارچوبي قانوني شكل مي

كنند تا بر نقاط قوت خود اتكا يابند، از  ها كمك مي مانبه ساز
هاي عمده بهره گرفته و بر نقاط ضعف و تهديدات  فرصت

  )1381برايسن، .("نسبت به خود فايق شوند
به عنوان حيطه نظري و تجربي همواره تغيير يافته  ريزي برنامه

. نمايد و خود را با شرايط و شيوه تفكرات نوين سازگار مي
. مه ريزي استراتژيك بخشي از اين فرايند تكاملي استبرنا

اي است نظام يافته جهت اخذ  برنامه ريزي استراتژيك شيوه
تصميمات و اجراي فعاليتها در خصوص شكل دهي و رهنمود 

تواند يك شهر،  سيستم مي. يك سيستم، كاركرد و علل آن
. منطقه يا ايالت و يا يك وظيفه حمل و نقل و آموزش باشد

اي منظم افزون بر  ريزي استراتژيك شيوه نابراين برنامهب
اي بوده و جايگزين آن  فرايندهاي برنامه ريزي شهري و منطقه

هاي كاري و ابزار  در واقع يك سري مفاهيم، روش. باشد نمي
ريزي  استفاده از برنامه .سازد جهت مديريت تغييرات فراهم مي

ين راهبردهايي بر استراتژيك براي شهرها و مناطق شامل تبي
اساس عملكرد، دستيابي به وفاق نظر و كاربرد طيفي از ساز و 
كارهاي اجرايي به جاي ابزار سنتي كنترل كاربري زمين 

ريزي استراتژيك توجه خود را به آنچه كه  برنامه. شود مي
اخته، چارچوبي براي جامعه و يا سازمان مهم است معطوف س

جهت مساعدت به تصميم گيران در رويارويي با شرايط متغير 
سازد  ها در تخصيص منابع و فعاليتها فراهم مي و تعين اولويت

  ).8، ص1381مرادي مسيحي، (
هاي  به نواقص طرح واكنش در ريزي، برنامه از شيوه اين

 ريزي متمركز، اصوال به سمت و پرهيز از برنامه  تفصيلي-جامع
ريزي محلي و  سازي، برنامه ريزي فرايندي، تصميم برنامه

در اين . نمايد ريزي و اجرا حركت مي مشاركت، و تلفيق برنامه
ريزي يعني  شيوه حداقل سه مرحله به مراحل سنتي برنامه

اين سه مرحله .  طرح افزوده شده است– تحليل –برداشت 
  : عبارتند از

 1تعريف اهداف مشخص •

 2هاارزيابي گزينه  •
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 )58-59،ص 1384مرادي مسيحي،  (3نظارتاجرا و  •

ريزي جامع، به  در همين زمينه پيتر هال نيز در انتقاد از برنامه
ريزي استراتژيك اشاره  كارگيري اصول برنامه ضرورت به

ريزي شهري، بيش از پرداختن به  به نظر وي، برنامه. كند مي
دارد و بايد جزئيات، به تمركز بيشتر بر روي اصول كلي نياز 

بر فرايند يا توالي زماني در جهت رسيدن به اهداف تاكيد كند 
  ).1381هال، (

ريزي استراتژيك  مهمترين داليل به كارگيري برنامه جمله از
  :توان به موارد زير اشاره نمود مي

  با اهداف غايي و عيني سازگار است؛-1

 گيرد؛  آينده را در نظر مي-2

كنترلي كه در عملكرد سازمان يا شهر  با نيروهاي غيرقابل -3
  ).(Farhoodi et al., 2009 درگيرند، شديدا در ارتباط است

استراتژيك  ريزي برنامه كه است معتقد نيز )1377( اميركبيري
  :مزاياي زير را دارد

استراتژي قبل از هر چيز امكان ارزيابي محيط و  -1
  دهد؛ تخمين آينده را مي

بطور يكپارچه تمايل به استراتژي، در درون سازمان  -2
 سازد؛ اهداف مشترك و انسجام را فراهم مي

 دهد؛ فرصت ارزشيابي خود را به سازمان مي -3

استراتژي و سياستها، فعاليتها را به يك مجراي معيني  -4
 دهد؛ ها يك چارچوب تشكيل مي دهد و براي برنامه سوق مي

هاي سازمان را  ژهوها و پر استراتژي، كيفيت تصميم -5
 .دهد ميافزايش 

ريزي  د اگرچه برنامهوهمچنين بايد خاطر نشان ش
باشد، اما ضمانتي وجود  استراتژيك داراي مزاياي فوق مي

بنابراين برنامه ريزان بايد مراقب . ندارد كه حتما چنين شود
ريزي دخالت كنند، زيرا كه  باشند كه چگونه در امر برنامه

مرادي مسيحي، (تواند موفقيت آميز باشد تمامي رويكردها نمي
  ).22، ص1381

  
  

  فرايند برنامه ريزي استراتژيك

آيد، اين  ريزي استراتژيك برمي همانطوركه از تعريف برنامه
دليل  .ريزي فرآيندي است ريزي يك نوع برنامه نوع برنامه

هايي  پديده گونه و نوع در استراتژيك ريزي برنامه بودن فرايندي
در . شود ورت گرفته ميريزي ص است كه براي آنها برنامه

ها از آنجا كه دائما در حال  ريزي اين پديده برخورد و برنامه
اي از برنامه ريزي انجام گيرد كه قابليت  تغيير هستند بايد گونه

بازخورد و تطبيق با شرايط جديد در آن وجود داشته باشد 
)Evans .et all, 2003.(  

برنامه گيري در خصوص تهيه يك  اين فرايند با تصميم
استراتژيك و با اتفاق نظر اوليه در ميان تصميم سازان كه 

ضروري  برنامه آميز موفقيت اجراي و توسعه جهت آنان حمايت
 در مرحله دوم، تيم ).1381برايسن، (شود  است، آغاز مي

ها و وقايع  جريان(ريزي استراتژيك زمينه تاريخي  برنامه
محدوده جغرافيايي  انداز آتي موقعيت كنوني و چشم ،)تاريخي

در حالي كه اهداف كالن  .دكنن مورد مطالعه را مشخص مي
ريزي استراتژيك  در مراحل اول، جهت هدايت فرايند برنامه

تر بر اساس  شوند، در مرحله سوم، اهداف مشخص مشخص مي
زماني كه  .گيرند هاي داخلي و خارجي شكل مي تحليل

هاي مهم شناسايي اهداف كالن و اجرايي تعيين شده و متغير
ريزي استراتژيك بايد اقدام به مطرح  شدند، گروه برنامه

ساختن راهبردهايي براي اجرا و يا گزينه هاي استراتژيك 
توان  اين گروه بايد به دقت روشن نمايند كه چگونه مي. نمايد

از موضوعات  هريك با و يافت دست اجرايي و كالن اهداف به
توان   ترتيب اولويت چگونه مياستراتژيك در دستور كار، به

سازترين مرحله تدوين استراتژي،  بنابراين سرنوشت. مواجه شد
هاي امكان  مرحله چهارم يعني تعيين طيف مناسبي از گزينه

باشد مرحله پنجم، مرحله ارزيابي و  پذير جهت ارزيابي مي
ارزيابي كه به معناي بررسي مزاياي . انتخاب گزينه برتر است

ريزي  باشد، بخش اساسي برنامه دهاي گوناگون مينسبي راهبر
مسئله اساسي در ارزيابي . گردد استراتژيك محسوب مي

هاي مختلف اين است كه معيار واحدي جهت  گزينه
گيري در مورد اينكه كدام بهترين است وجود نداشته،  تصميم
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. گيرند قرار توجه مورد بايد كه هستند گوناگوني اهداف همواره
ها شناسايي  ترين گزينه مثال كافي نيست كه تنها ارزانعنوان  به

شوند، عواقب اجتماعي و اثرات زيست محيطي نيز بسيار حائز 
  ).31-51،ص 1381مرادي مسيحي، (باشند  اهميت مي

اي و  استراتژي بايد بتواند چارچوبي از اهداف پايه
سياستهاي استراتژيك به صورت عام ارايه نمايد و به آن دسته 

ها كه بتواند تغييرات قابل توجهي در شهر و يا  گيري تصميماز 
بدري و نعمتي، (منطقه ايجاد كند توجه بيشتري معطوف كند 

در نتيجه طراحي استراتژي مطلوب يا برتر ). 73، ص1388
. دهد ريزي استراتژيك را تشكيل مي مرحله ششم از برنامه

ن ويژگي، با وجود اينكه چندي. مرحله هفتم، مرحله اجرا است
ريزي مشخص  ريزي استراتژيك را از ديگر اشكال برنامه برنامه

. سازد كند، تنها اجرا است كه آن را كامال متمايز مي مي
كانون توجه آن . باشد ريزي استراتژيك فعاليت مدار مي برنامه

تخصيص منابع كمياب براي موضوعات حياتي استراتژيك 
منابع شامل . اشدب جهت دستيابي به نتايج مورد نظر مي

اختيارات، تخصص، قدرت سياسي، روحيه شهروندي، دانش، 
در آخر بازنگري و مقايسه . شود مهارت و ديگر امكانات مي

. مستمر دستاوردهاي واقعي با مقاصد استراتژي ضروري است
دار اين مسئوليت نموده و  بايد يك فرد و يا سازمان را عهده

 در موارد بسياري، سازماني .سيستم نظارتي مناسبي ايجاد كرد
شود، طبيعتا بايد مسئوليت  دار تهيه استراتژي مي كه عهده

از سوي ديگر، در حال . بازنگري نتايج را نيز تقبل نمايد
حاضر محيط بيروني بسيار سريع در حال تغيير بوده و احتمال 

بيني نشده، بخش اعظم يك استراتژي  پيش واقعه دارد كه يك
 در هر حال، يك استراتژي در يك مقطع، .اثر سازد را بي

ها و  باشد، زيرا محيط، اولويت هاي عمده مي نيازمند بازنگري
مرادي مسيحي، (يابند  هاي عمده ذي نفع نيز تغيير مي گروه
  ).54-66، ص1381

  

   SWOTروش 

 نيز ناميده TOWS كه گاهي SWOT ماتريس يا تكنيك
 موجود هاي صتفر و تهديدها شناخت براي ابزاريشود،  مي

 و ها ضعف بازشناسي و سيستم يك خارجي محيط در

 تدوين و وضعيت سنجش منظور به آن داخلي هاي قوت

نتيجه  روش اين. است سيستم آن كنترل و هدايت براي راهبرد
بهترين  روش اين واقع، در. مستقيم مدل تجاري هاروارد است

. ص, 1381, مرادي مسيحي(. هاست سازمان براي استراتژي
در اين روش با توجه به اهداف كالني كه براي محدوده ) 40

اند، پيشنهادات دقيق اجرايي، جهت دستيابي به  شناسايي شده
شوند؛ به نحوي كه بر شالوده نقاط قوت بنا شده  آنها ارائه مي

ها استفاده  عالوه بر اين از فرصت. و بر نقاط ضعف غلبه نمايند
بهتر است اقداماتي . ل كنندنموده، تهديدات خارجي را تقلي

  گو باشند پيشنهاد شوند كه هر چهار جنبه موضوع را پاسخ
(hill & Westbrook, 1997, p 47).  

 براي ابزاري تكنيك اين كه گفت توان مي اجمالي طور به

از طريق  امور اين و است راهبرد تدوين و وضعيت تحليل
ستم؛ سي هاي دروني ضعف و قوتها بندي طبقه و بازشناسي
 محيط در تهديدهاي موجود و فرصتها بندي طبقه و بازشناسي

 گوناگون راهبردهاي تدوين و ماتريس تكميل و سيستم؛ خارج

, گلكار( .گيرد آينده صورت مي در سيستم هدايت براي
  )49. ص, 1384

عموما به عنوان روشي كيفي به كار  SWOTبا اينكه روش 
 سازي آن و در نتيجه شود، ليكن روشهايي براي كمي برده مي

با . استناد قويتر به نتايج گرفته شده از اين مدل وجود دارد
توان مدل را ساده كرده، اهم عوامل  استفاده از كمي سازي مي

استراتژيك را استخراج نمود و سپس به تدوين استراتژي 
پس از سنجش و تهيه فهرستي از عوامل داخلي . پرداخت

تاثير گذار بر )  و تهديدفرصت(و خارجي ) قوت و ضعف(
  :سازي انجام مي شود سيستم، مراحل زير جهت كمي

 و ها فرصت ضعفها، ها، قوت مهمترين اول ستون در -1
  .شوند  برده مينام سيستم فراروي تهديدهاي

 و عوامل اين از يك هر به ،)وزن( در ستون دوم -2

 سيستم فعلي استراتژيك موقعيت بر آنها احتمالي اثر براساس
 و تجزيه و شناخت از حاصل هاي يافته نتايج اساس بر(

 صفر تا) ترين مهم(يك  از وزني )موجود وضع تحليل

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 1389 بهار -  شماره سه-  سال اول- فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي

65  

 تاثير باشد، بيشتر وزن هرچقدر. شود داده مي) ترين اهميت بي(

 جمع (بود خواهد بيشتر سيستم آن آينده و كنوني موقعيت بر

  ).است عوامل، يك تعداد به توجه ستون دو بدون
 بر اساس و عامل هر به ،)بندي درجه(سوم  ستون در -3

 امتيازي عامل خاص آن به سيستم كنوني موقعيت و اهميت

 نتايج ، بر اساس)ضعيف(تا يك ) خوب بسيار(پنج  از

موجود  وضع و تحليل تجزيه و شناخت از حاصل هاي يافته
 سيستم دهد كه نشان مي بندي درجه اين. گيرد تعلق مي

  .دهد مي پاسخ عوامل زا يك هر به چگونه
هر  درجه در را ، وزن)وزني امتياز(چهارم ستون در -4

 به اين تا كنيم مي ضرب) سه ستون در ضرب دو ستون(عامل

   .آيد دست به آن امتيازوزني وسيله
 داخلي و خارجي عوامل تمام وزني امتيازات  سرانجام،-5

 و زنيم مي جمع يكديگر با طورجداگانه به را چهار ستون در

 نشان كل وزني امتياز. كنيم مي محاسبه را وزني كل امتياز

 موجود نيروهاي و عوامل به چگونه سيستم يك كه دهد مي

 متوسط هميشه. دهد مي پاسخ اش بيروني محيط در بالقوه و

. است 3عدد  زمينه، يك در سيستم يك در كل وزني امتياز
 از كمتر اگر و بيشتر آن اهميت باشد، آن از باالتر چنانچه

. است برخوردار كمتري گذاري تأثير و اهميت از باشد، آن
  )90-92. ، ص1381هانگر و ويلن، (

توان عوامل استراتژيك اصلي   پس از طي اين مراحل مي-6
را با توجه به امتيازات وزني تعيين نمود و آنها را به جدول 

ابراهيم ( .به منظور تدوين استراتژي انتقال داد SWOTنهايي 
 SWOTكلي تحليل   روش)120، 1388,  آقاسي زاده&زاده 

  .گيرد انجام مي مطابق جدول يك

  

 SWOTروش كلي تحليل ): 1(جدول 

          عوامل دروني
  

  عوامل بيروني

  نقاط قوت  نقاط ضعف

 WOاستراتژي  فرصتها

  م داد؟توان انجا هايي مي گيري از فرصتها چه فعاليت براي غلبه بر نقاط ضعف در جهت بهره
  SOاستراتژي

  گيري از فرصتهاي موجود استفاده كرد؟ ها براي بهره توان از توانمندي چگونه مي

  WTاستراتژي  تهديدها

  توان نقاط ضعف را در جهت غلبه بر تهديدها كاهش داد؟ چگونه مي
  STاستراتژي

  ها براي غلبه بر تهديدها استفاده كرد؟ توان از توانمندي چگونه مي

  74، ص 1385بي، اعرا: منبع
  

چهار نوع  SWOTها با توجه به ماتريس  استراتژيست
  :توانند معرفي كنند را مي) راهبرد(استراتژي 

 كه از نقاط قوت سازمان در  (SO) فرصت- استراتژي قوت-
ها،  از اين استراتژي. شود ها استفاده مي بهره برداري از فرصت

شود؛ چراكه  هاي تهاجمي نيز ياد مي به عنوان استراتژي
 .باشند گيري از برتريهاي رقابتي سيستم مي درصدد بهره

 كه راهكارهايي جهت  (WO) فرصت– استراتژي ضعف -
ها براي غلبه بر نقاط ضعف پيشنهاد  بهره برداري از فرصت

به دليل بازنگري در سيستم براي تخصيص مجدد . گردند مي
 .شود گفته ميمنابع به اين راهبردها، راهبردهاي بازنگري نيز 

 از نقاط قوت سازمان براي (ST) تهديد – استراتژي قوت -
ها، راهبردهاي  اين استراتژي. كند غلبه بر تهديدها استفاده مي

شوند، چراكه براي رفع نيازمنديها به دنبال  تنوع نيز خوانده مي
 .اند تنوع بخشي در سيستم

ايي تالش در ارائه راهكاره (WT) تهديد –ضعف  استراتژي-
براي كاهش نقاط ضعف و اجتناب از تهديدها دارد و براي 

شود  معرفي آنها از عنوان راهبردهاي تدافعي استفاده مي
  ).54-55، ص1385 و اعرابي، 48، 1385زاده،  محمود(
  

  معيارهاي انتخاب استراتژي

 .تر از بقيه قابل پياده سازي باشد  سريع-

ن و هزينـه كمتـري نيـاز    سازي و اجراي آن به زما امكان پياده -
 .داشته باشد

 . اثربخشي و كارايي الزم را بر اساس اهداف داشته باشد-
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نيازهـاي آن تكميـل شـده و يـا در مرحلـه تكميـل قـرار         پيش -
 .داشته باشد

 . پيگيري و اجراي آن اهداف بيشتري را تحقق بخشد-

 .اي را با اجراي آن بتوان حل كرد  مشكالت عمده-

هـا و    تژي باعـث بـروز مـشكل در ديگـر سيـستم            اجراي استرا  -
  ).1386فيض ساكت، (ها نگردد  بخش

  

  عوامل داخلي موثر بر محدوده مورد مطالعه): 2(جدول 
  عوامل داخلي            

  زمينه ها

  (W)نقاط ضعف  (S)نقاط قوت

هاي اجتماعي و ويژگي

  اقتصادي
 .رضايت قشر ساكن از بافت مسكوني 

كاري در محدوده مورد مطالعه نسبت به ساير قسمت هاي بافت درصد پايين تر  بزه  
 .فرسوده اروميه

 .با ارزش بودن بافت به لحاظ اقتصادي 

 ).به غير از موارد استثنا(سطح اقتصادي متوسط و رو به پايين ساكنين  

 .پايين بودن سطح سواد در بافت 

وان گروه هاي به عن... حجم زياد كاركنان خدماتي و فروشندگان فروشگاهها و  
 .اصلي در محدوده

 .ايجاد و گسترش عدم تعادل در ساختارهاي سني و جنسي 

  عدم مشاركت مردم در بهسازي و نوسازي بافت طبق ضوابط تعيين شده 

هاي تاريخي و ويژگي

  فرهنگي
باززنده سازي خيابان خيام به عنوان يك محور فرهنگي و تاريخي با تبديل آن به پياده  

 .راه

 .ريخي بافت و پيوند با خاطرات مردم شهرهويت تا 

 .در بافت) خيابان امام(وجود محور فرهنگي  

  وجود محور تاريخي فرهنگي بازار در نزديكي بافت 

 .عدم حفظ و نگهداري مناسب از بافت 

 .تخريب و تضعيف سينماها به عنوان عناصر فرهنگي موجود در بافت 

 .ح هاي جديداهميت ندادن به شكل گيري تاريخي بافت در طر 

 .تناسب قطعات زمين با ارتفاع ساختمان ها   هاي كالبديويژگي

نزديكي بافت به بازار قديمي اروميه و ميدان ميوه و تره بار و همچنين بورس ديگر  
 .مايحتاج روزانه و فصلي و در نتيجه عدم خروج از بافت

  .تعادل عرصه و اعيان در فضاهاي آموزشي و مذهبي 

 .حد ابنيه در بافتفشردگي بيش از  

 .عدم تناسب رنگ ها در نماها 

 .واضح نبودن خط آسمان 

 .استفاده از مصالح ناپايدار در اسكلت ساختماني اكثر واحدهاي ساختماني بافت 

فرسودگي بيش از حد در قسمتي از بافت و ساخت و سازهاي سال هاي اخير كه  
 .امكان داشتن طرحي منسجم را صلب مي كند

  .قسمتهاي داخلي بافت كه امكان تجميع پالك را با مشكالتي مواجه مي سازدريزدانه بودن  
وضعيت استقرار و توزيع 

  هاكاربري
 فضاي عمومي خيابان خيام به عنوان يك پياده راه تجاري و تفريحي 

 .وجود عناصر شاخص كالبدي و ادارات دولتي در نزديكي بافت 

 فضايي –ه اي با توجه به مركزيت مكاني تنوع سلسله مراتبي از مقياس فراشهري تا محل 
 .در اروميه

وجود ستون فقرات اصلي شهر در نزديكي بافت و تأثير آن در مكان گزيني فضاهاي 
  .كار و فعاليت

 .كمبود فضاي سبز 

 .2شلوغي و ازدحام بيش از حد ناشي از وجود بيمارستان در يك فرعي درجه  

 .ومبيل هاعدم وجود فضاي پارك مناسب و كافي براي ات 

 حضور جمعيت شناور در محدوده 

 .كمبود كاربري هاي خدماتي در مقياس محله اي 

 .تأمين درآمد براي شهرداري از طريق تغيير كاربري 

  شبكه معابر

  هاو دسترسي
 .عرض مناسب خيابان باكري 

 .امكان دسترسي به تمام نقاط شهر 

  .هدخالت پليس در ساعت هاي پرازدحام و اعمال مقررات ويژ 

وجود كوچه هاي پر پيچ و خم كه امكان تعريض آنها به صورت كاربردي و  
 .داشتن خوانايي كافي وجود ندارد

 .عدم رعايت سلسله مراتب در شبكه معابر 

 .عدم وجود شبكه هاي معابر مناسب جهت اتصال خيابان امام و باكري 

 .ئل نقليهتصرف حاشيه خيابانها و حتي كوچه هاي تنگ و پيچ در پيچ توسط وسا 

 واقع شدن بافت در مسير ترافيك عبوري 

 .كمبود خط كشي عابر پياده در تقاطع ها 

  .نبود تسهيالت مناسب براي معلولين جسمي و حركتي 

-هاي زيست ويژگي

  محيطي
 وجود فضاهاي سبز حاشيه اي و نواري درختكاري شده 

 .غني بودن فضاي سبز در منازل شخصي 

  

 .و محلينبود پاركهاي واحد همسايگي  

 .باال بودن ميزان آالينده ها از نظر پراكنش ذرات در مناطق پر تردد 

  .آلودگي صوتي ناشي از ترافيك و ازدحام در اين محدوده 

  

  مطالعه موردي

انتخاب شده واقع در هسته مركز شهر اروميه و محدوده 
اين محدوده . درون بافت فرسوده مركزي شهر واقع شده است

تاثير  قديمي و سنتي شهر قرار داشته و تحتدر نزديكي بازار 
. هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بازار قرار دارد ويژگي

خيابان  عالوه بر آن قرارگيري عنصر شاخص ديگري چون
هاي  امام خميني، خيابان خيام، بيمارستان عارفيان، شعب بانك

مختلف و ساير ادارات دولتي داخل و يا در فاصله نزديكي از 
بافت و اهميت مطالعه و تهيه طرح ويژه براي   بر اهميتآن،

متاسفانه به دليل فرسودگي كالبدي بافت از . آن افزوده است
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ارزش زيستي در آن كم شده و در سالهاي اخير، فرسودگي 
 فعاليتي نيز در اين محدوده به فرسودگي كالبدي -فضايي

به رغم گرايش به تغيير كاربري مسكوني  اضافه شده و علي
تجاري، از سرزندگي و پويايي آن كه بيشتر در نتيجه از دست 

توضيحات . دادن هويت اجتماعي بوده است، كاسته شده است
شناسايي عوامل تاثيرگذار بر محدوده مورد  بيشتر در جهت

و عوامل )  ضعف-قوت( مطالعه در جدول عوامل داخلي
  .آورده شده است)  تهديد–فرصت (خارجي 

  

  
  رگيري محدوده مورد مطالعه در بافت مركزي شهرموقعيت قرا

  نگارنده: ماخذ
  

 عوامل خارجي موثر بر محدوده مورد مطالعه): 3(ل جدو

            عوامل خارجي

  ها زمينه

  (T)تهديدها  (O) فرصت ها

هاي اجتماعي و  ويژگي

  اقتصادي
 .اهم استبه علت عدم افزايش جمعيت بافت، فرصت براي برنامه ريزي بيش از قبل فر 

 .ايجاد تصور مطلوب شهروندان از بافت و تشويق به مكان گزيني در آن 

  .امكان سرمايه گذاري در امر اشتغال 

افزايش سن ساكنين و تخليه بافت به مرور زمان به دليل عدم تمايل جوانترها   
 .به اسكان در داخل اين بافت

ين بافت به همگرايي فعاليت ها و ارزش افزوده ناشي از آن در داخل ا 
 .تدريج به كاهش هر چه بيشتر سكونت خواهد انجاميد

 عدم سرمايه گذاري كافي براي جذب جمعيت فعال 

به دليل تمركز كاربري هاي اداري و تجاري ممكن است محدوده به  
  .صورت يك منطقه مصرف كننده خدمات شهري تبديل شود

هاي تاريخي و  ويژگي

  فرهنگي
 .اها و استفاده در طرح هاي آتيشناسايي سبكهاي تاريخي بن 

 .تقويت فضاهاي فرهنگي موجود و سرمايه گذاري براي ايجاد فضاهاي فرهنگي جديد 

  .شناساندن اهميت فضاهاي فرهنگي به مردم 
  

 .بين رفتن تدريجي هويت بافت از 

 .عدم برنامه ريزي براي ايجاد فضاهاي فرهنگي 

ري و تجاري كه خورده شدن بافت توسط جايگزيني كاربري هاي ادا 
 . عمدتا از ضعف فرهنگي ناشي مي شود

  .از بين رفتن فضاهاي فرهنگي موجود در نتيجه عدم نگهداري 
  

 .امكان سرمايه گذاري براي تجميع پالك   هاي كالبدي ويژگي

 .تدوين ضوابط براي ساماندهي بافت كالبدي با توجه به جذابيت محدوده براي سرمايه گذاري 

 .وامل شاخص و با هويت در طراحي و ساماندهي بافتتوجه به عناصر و ع 

 .وجود قطعات زمين، براي تبديل به استفاده عمومي 

  .وجود فضاهاي باز قابل طراحي 

 . گرايش به تغيير كاربري كه اثر مستقيم آن، از بين بردن هويت بافت مسكوني است 

 .ريد تراكمعدم اختصاص فضاي كافي به عرصه در ساختمان هاي جديد االحداث با خ 

مسئله اشراف در قسمت هاي ريز دانه به صورت حاد تري مطرح است و در  
 .صورت نوسازي مشكل زا خواهد بود

  .همكاري برخي عوامل شهرداري تحت شرايط ويژه با خريداران تراكم 

وضعيت استقرار و توزيع 

  ها كاربري
 .اري براي ساخت پاركينگ طبقاتيتشويق مالكين زمين هاي خالي به اتحاد با هم و با همكاري شهرد 

 .امكان نوسازي و يا تخريب و بازسازي بناهاي مسكوني فرسوده 

 .امكان استقرار برخي كاربري هاي محلي در داخل بافت هاي صرفا مسكوني 

  .امكان تهيه ضوابط و مقررات تغيير كاربري 

تبديل اكثر فضاهاي خالي و ساختمان هاي مخروبه به پاركينگ كه عدم  
 .د آنها در آينده مشكل زا خواهد بودوجو

برتري عملكردي فعاليت هاي اقتصادي نسبت به عملكرد سكونتي كه باعث  
 .پايين آمدن تقاضاي سكونت در بافت مي شود

  .گرايش به تغيير كاربري به ضرر كاربري مسكوني و به نفع كاربري تجاري 

  شبكه معابر

  ها و دسترسي
اده در صورت امكان و تهيه دسترسي به بافت از طريق شريان هاي تبديل خيابان امام به مسير پي 

 .عبوري ديگر و يا تعيين خط ويژه براي حمل و نقل عمومي در اين خيابان

 .امكان ايجاد خطوط اتوبوسراني و تاكسيراني متعدد عبوري از بافت 

 .شودتصميم گيري در جهت تعيين محدوده ترافيك كه باعث حركت وسائل نقليه مجاز مي  

  .امكان ايجاد مترو جهت تسهيل عبور و مرور 

عدم برخورد جدي مسئولين با عاملين تخليه نخاله هاي ساختماني در  
 .فضاهاي عبور و مرور و سد معبر

 .هااعمال نفوذ مراكز دولتي و ادارات مستقر در محدوده در پروژه 

  .گران بودن زمين و احتمال كم اجراي طرح هاي مصوب 

هاي  ويژگي

  محيطي يستز
 .امكان تبديل فضاها و زمين هاي خالي به فضاي سبز 

 .تشويق مردم به كاشت درختان در فضاي باز منازل 

 .تهيه طرح هاي فوري براي كاهش آلودگي هوا 

  آموزش همگاني در مورد تفكيك زباله و تحويل زباله در ساعتي خاص به مأمورين شهرداري 

 .متوجه بافت كالبدي استتهديدات از طرف انواع آالينده ها كه  

  .تهديد سالمتي انسان از نظر كليه آلودگي هاي صوتي، آب، هوا و محيط زيست 
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  شناسايي نقاط استراتژيك

آورده شد، به  SWOTهمانطور كه در توضيحات روش 
بايست مدل را كمي كرده و  منظور تعيين نقاط استراتژيك، مي

با .  جداول استخراج نمودعوامل با بيشترين امتياز وزني را از
توجه به روش عنوان شده، امتيازات وزني هركدام از عوامل 

مشاهده   قابل4-7قوت، ضعف، فرصت و تهديد در جداول 
  .است

 3,13 و نقاط ضـعف،  3,34مجموع امتيازات وزني نقاط قوت،   
 3به دليل اينكـه ايـن ارقـام بـاالتر از عـدد      . به دست آمده است  

اشد، نقاط قوت و ضعف از اهميـت بـااليي          ب مي) حالت نرمال (
  .برخوردار بوده، ميزان اثرگذاري آنها باالست

 به 2,94 و تهديدها، 2,38ها،  مجموع امتيازات وزني فرصت
 3تر از عدد  به دليل اينكه اين ارقام پايين. دست آمده است

باشد، نقاط قوت و ضعف از اهميت كمتري  مي) حالت نرمال(
يزان اثرگذاري آنها در سيستم نيز كمتر برخوردار بوده، م

  . است
  

 نتايج تجزيه و تحليل نقاط قوت): 4(جدول 

  امتياز وزني  درجه بندي  وزن  ها قوت

1  0,04 4 0,16 

2  0,04 2 0,08 

3  0,08 5 0,4 

4  0,06 4 0,24 

5  0,02 5 0,1 

6  0,04 4 0,16 

7  0,06 4 0,24 

8  0,02 1 0,02 

9  0,06 4 0,24 

10  0,02 1 0,02 

11  0,04 3 0,12 

12  0,06 3 0,18 

13  0,06 3 0,18 

14  0,08 5 0,4 

15  0,04 2 0,08 

16  0,1 4 0,4 

17  0,04 1 0,04 

18  0,06 2 0,12 

19  0,08 2 0,16 

  

  نتايج تجزيه و تحليل نقاط ضعف): 5(جدول 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امتياز وزني  درجه بندي  وزن  هاضعف

1  0,03 5 0,15 

2  0,03 4 0,12 

3  0,02 3 0,06 

4  0,02 4 0,08 

5  0,042 5 0,21 

6  0,042 1 0,042 

7  0,01 1 0,01 

8  0,02 2 0,04 

9  0,03 2 0,06 

10  0,042 2 0,084 

11  0,03 2 0,06 

12  0,053 5 0,265 

13  0,053 5 0,265 

14  0,053 4 0,212 

15  0,042 2 0,084 

16  0,053 4 0,212 

17  0,053 5 0,265 

18  0,03 1 0,03 

19  0,03 1 0,03 

20  0,02 1 0,02 

21  0,03 3 0,09 

22  0,02 2 0,04 

23  0,042 4 0,168 

24  0,053 4 0,212 

25  0,03 3 0,09 

26  0,01 1 0,01 

27  0,01 1 0,01 

28  0,03 4 0,12 

29  0,02 3 0,06 

30  0,02 2 0,04 
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  ها  تجزيه و تحليل فرصتنتايج): 6(جدول 
  

  امتياز وزني  درجه بندي  وزن  هافرصت

1  0,019  1  0,019  
2  0,059  2  0,118  
3  0,019  1  0,019  
4  0,019  1  0,019  
5  0,039  2  0,078  
6  0,039  2  0,078  
7  0,059  5  0,295  
8  0,078  4  0,312  
9  0,039  1  0,039  

10  0,059  2  0,078  
11  0,039  2  0,078  
12  0,039  2  0,078  
13  0,078  3  0,234  
14  0,039  1  0,039  
15  0,059  3  0,177  
16  0,039  1  0,039  
17  0,019  2  0,038  
18  0,059  4  0,236  
19  0,019  1  0,019  
20  0,059  4  0,236  
21  0,039  1  0,039  
22  0,039  1  0,039  
23  0,039  2  0,078  

  
د كـل   به منظور انتخاب نقاط اسـتراتژيك و بـا توجـه بـه حـدو              

 متغير اسـت، عـواملي كـه امتيـازي          0,4 تا   0,01امتيازات كه از    
انـد يعنـي امتيـاز       باالتر از ميانگين كـل امتيـازات كـسب نمـوده          

 قرار دارد به عنوان نقـاط و عوامـل          0,2-0,4وزني آنها در بازه     
ــاب      ــه انتخ ــورد مطالع ــدوده م ــذار در مح ــتراتژيك تاثيرگ اس

  .اند شده

شده  SWOTمه روند تحليل نقاط استراتژيك وارد ادا
گانه به شرح زير از آنها قابل 4هاي  و استراتژي) 8جدول (

  :گيري است نتيجه
  
  
  
  

  نتايج تجزيه و تحليل تهديدها): 7(جدول 
  امتياز وزني  درجه بندي  وزن  تهديدها

1  0,043  2  0,086  
2  0,021  3  0,063  
3  0,021  1  0,021  
4  0,043  2  0,086  
5  0,087  3  0,348  
6  0,021  1  0,021  
7  0,065  3  0,195  
8  0,065  2  0,195  
9  0,11  3  0,55  

10  0,087  3  0,348  
11  0,043  2  0,086  
12  0,043  4  0,086  
13  0,021  2  0,021  
14  0,043  1  0,086  
15  0,043  2  0,086  
16  0,043  2  0,086  
17  0,065  3  0,195  
18  0,087  5  0,348  
19  0,021  2  0,021  
20  0,021  2  0,021  

  

  ): فرصت-قوت(هاي تهاجمي  استراتژي

  توسعه نقش فرامحلي بافت مورد مطالعه-

پذيري در نظام   ايجاد تنوع، سرزندگي، شادابي و اجتماع-
 فضاهاي شهري موجود

 شناساندن ارزشهاي اقتصادي بافت به عموم مردم جهت -
 گذاري بخش خصوصي جذب سرمايه

 به عموم مردم جهت  شناساندن ارزشهاي فرهنگي بافت-
  بسيج همگاني براي حفظ و نگهداري از ميراث شهري

  

  ): تهديد–قوت (هاي تنوع  استراتژي

 ارتقاي كمي و كيفي فضاهاي شهري در ارتباط با هويت -
تاريخي، فرهنگي و اجتماعي محدوده مورد مطالعه و حوزه 

 تاثيرگذار بر آن

اراني كه به گذ  تخصيص تسهيالت ويژه به مالكان و سرمايه-
  .طور كامل از قوانين و ضوابط پيروي نمايند
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  ): فرصت-ضعف(هاي بازنگري  استراتژي

گذاري در جهت بهسازي، نوسازي و بازسازي   سرمايه-
 هاي ناكارآمد بافت

  ايجاد بانك زمين-

 تجديد نظر در شبكه دسترسي موجود و بازتعريف سلسله -
 ها مراتب دسترسي

ترافيك سواره در فضاهاي شهري  محدود نمودن عبور -
  همچون خيابان امام و محدوده بازار

 

  ): تهديد–ضعف (هاي تدافعي  استراتژي

 جلوگيري از تغيير كاربري با استفاده از افزايش ماليات -
 واحدهاي تجاري

  جلوگيري از خريد و فروش تراكم-

مردمي  هاي مشاركت هاي اجتماعي و جلب  توجه به سرمايه-
 نگهداري ارزشهاي سكونتي بافت مورد مطالعه در حفظ و

 براساس اصول و معيارهاي شهرسازي

  

 هاي چهارگانه و استراتژيSWOTماتريس نهايي تحليل ): 8(جدول 

 SWOTتحليل 

ت  
قو

ط 
قا

ن
(S

)
  

 .با ارزش بودن بافت به لحاظ اقتصادي 

باززنده سازي خيابان خيام به عنوان يك محور فرهنگي  
 .يل آن به پياده راهو تاريخي با تبد

 وجود محور تاريخي فرهنگي بازار در نزديكي بافت 

نزديكي بافت به بازار قديمي اروميه و ميدان ميوه و تره  
بار و همچنين بورس ديگر مايحتاج روزانه و فصلي و 

 .در نتيجه عدم خروج از بافت

وجود ستون فقرات اصلي شهر در نزديكي بافت و تأثير  
 . فضاهاي كار و فعاليتآن در مكان گزيني

  .امكان دسترسي به تمام نقاط شهر 

ف  
ضع

ط 
قا

ن
(S

)
  

 ضوابط طبق بافت نوسازي و بهسازي در مردم مشاركت عدم 
 شده تعيين

 اكثر ساختماني اسكلت در ناپايدار مصالح از استفاده 
 .بافت ساختماني واحدهاي

 سازهاي و ساخت و بافت از قسمتي در حد از بيش فرسودگي 
 مي صلب را منسجم طرحي داشتن امكان كه اخير يها سال
 .كند

 تجميع امكان كه بافت داخلي هاي قسمت بودن دانه ريز 
 ها خيابان حاشيه تصرف.سازد مي مواجه مشكالتي با را پالك

 .نقليه وسائل توسط پيچ در پيچ و تنگ هاي كوچه حتي و

 در بيمارستان وجود از ناشي حد از بيش ازدحام و شلوغي 
 2درجه رعيف يك

 .ها اتومبيل براي كافي و مناسب پارك فضاي وجود عدم 

تصرف حاشيه خيابان ها و حتي كوچه هاي تنگ و پيچ در  
  .پيچ توسط وسائل نقليه

ت
ص

فر
ا  

ه
(O

)
  

 .امكان سرمايه گذاري براي تجميع پالك 

تدوين ضوابط براي ساماندهي بافت كالبدي با  
 .ذاريتوجه به جذابيت محدوده براي سرمايه گ

امكان نوسازي و يا تخريب و بازسازي بناهاي  
 .مسكوني فرسوده

تصميم گيري در جهت تعيين محدوده ترافيك كه  
 .باعث حركت وسائل نقليه مجاز مي شود

امكان تبديل فضاها و زمين هاي خالي به فضاي  
 .سبز

  

 SOاستراتژي

 مطالعه مورد بافت فرامحلي نقش توسعه 

 در پذيري¬اجتماع و ابيشاد سرزندگي، تنوع، ايجاد 

 موجود شهري فضاهاي نظام

 جهت مردم عموم به بافت اقتصادي ارزشهاي شناساندن 

 خصوصي بخش گذاريسرمايه جذب

 جهت مردم عموم به بافت فرهنگي ارزشهاي شناساندن 

 شهري ميراث از نگهداري و حفظ براي همگاني بسيج

  

  WOاستراتژي

 بازسازي و نوسازي بهسازي، جهت در گذاريسرمايه 

 ناكارآمد هاي¬بافت

 زمين بانك ايجاد 

 سلسله بازتعريف و موجود دسترسي شبكه در نظر تجديد 

 هادسترسي مراتب

 شهري فضاهاي در سواره ترافيك عبور نمودن محدود 

 بازار محدوده و امام خيابان همچون

  

ا  
ده

دي
ته

(T
)

  

 .بين رفتن تدريجي هويت بافت از 

 اثر مستقيم آن، از بين گرايش به تغيير كاربري كه 
 . بردن هويت بافت مسكوني است

عدم اختصاص فضاي كافي به عرصه در ساختمان  
 .هاي جديد االحداث با خريد تراكم

گران بودن زمين و احتمال كم اجراي طرح هاي  
 .مصوب

  

  WTاستراتژي

 با ارتباط در شهري فضاهاي كيفي و كمي ارتقاي 

 مورد حدودهم اجتماعي و فرهنگي تاريخي، هويت

 آن بر تاثيرگذار حوزه و مطالعه

 گذاراني¬سرمايه و مالكان به ويژه تسهيالت تخصيص 

 .نمايند پيروي ضوابط و قوانين از كامل طور به كه

  

  STاستراتژي

 ماليات افزايش از استفاده با كاربري تغيير از جلوگيري 

 تجاي واحدهاي

 تراكم فروش و خريد از جلوگيري 

 مردمي هاي مشاركت جلب و اجتماعي ايهسرمايه به توجه 

 مطالعه مورد بافت سكونتي ارزشهاي نگهداري و حفظ در

 شهرسازي معيارهاي و اصول براساس
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  گيري بندي و نتيجه جمع

ريزي استراتژيك راهي دقيق و مطمئن جهت شناسايي  برنامه
ترين مسائل و مشكالت موجود در يك سيستم به منظور  اصلي

كه در  SWOTمدل . هكارهايي جهت رفع آنهاستارائه را
تواند با  آيد، مي ريزي استراتژيك مي اين زمينه به كمك برنامه

استخراج عوامل استراتژيك، كارآمدترين راهبردها را پيشنهاد 
در خصوص محدوده مورد مطالعه، با بررسي عوامل . دهد

ه  مورد نقط30 مورد نقطه قوت در مقابل 19دروني و با وجود 
پذيري در  ضعف، مي توان به اين نتيجه رسيد كه سطح آسيب

 مورد 23در مورد عوامل بيروني نيز، وجود . محدوده باالست
هاي   مورد تهديد حاكي از باز بودن افق20فرصت در مقابل 

مويد اين مطلب . توسعه پيش روي محدوده مورد مطالعه است
نهايي تعداد نقاط ضعف و فرصت استخراج شده از تحليل 

توان اينگونه تعبير  اين موارد را مي. باشد امتيازات وزني نيز مي
نمود كه سيستم موجود با اينكه در وضعيت فعلي خود اوضاع 
نابساماني دارد، با اينحال هنوز فرصتهايي جهت رفع مشكالت 

نكته حائز . و بازگرداندن آن به وضعيت مطلوب وجود دارد
 نقاط استراتژيك استخراج اهميت ديگر اينكه از مجموع كل

از موارد % 72 مورد يعني 16اشد، ب  مورد مي22شده كه 
 فضايي داشته كه نشانگر خال موجود در حل -ماهيتي كالبدي

  . مسائل عيني مربوط به بافت فرسوده موجود است
  

  :نوشت پي
1 -Formulation of Specific Objectives 
2-Evaluation of Alternatives 
3-Implementation & Monitoring & Review 

  

  :منابع مĤخذ

، تحليل )1388 (... ابراهيم زاده، عيسي و آقاسي زاده، عبدا- 1
عوامل مؤثر بر گسترش گردشگري در ناحيه ساحلي چابهار با 

مجله مطالعات و پژوهشهاي شهري . استفاده از مدل راهبردي سوات
 .،128- 107اي، سال اول، شماره اول ص و منطقه

ريزي استراتژيك، دفتر  ، دستنامه برنامه)1385  ( اعرابي، محمد- 2
  .هاي فرهنگي، چاپ اول، تهران، پژوهش

، مديريت استراتژيك، انتشارات )1377 ( اميركبيري، عليرضا- 3
  ملك، تهران، 

 ريزي برنامه. ،)1388 ( بدري، سيد علي، و نعمتي، مرتضي- 4
: موردي  مطالعهمشاركتي رويكرد با اقتصادي توسعه راهبردي

 انساني، شماره جغرافياي هاي لنگه، پژوهش شهرستان مركزي بخش
68. 

ريزي استراتژيك براي  ، برنامه)1381 ( برايسون، جان ام- 5
سازمانهاي دولتي و غير انتفاعي، ترجمه عباس منوريان، مركز 

  يريت دولتي، چاپ دوم، تهران، آموزش مد
اصطالحات و واژه "،   حبيبي، سيد محسن و مليحه مقصودي- 6

  .4- 8رم، شماره ، مجله هفت شهر، سال چها"شناسي مرمت
، )1385 (الدين افتخاري، عبدالرضا، و مهدوي، داود  ركن- 7

استفاده از مدل  با روستايي گردشگري توسعه راهكارهاي
SWOT :دهستان لواسان كوچك، فصلنامه مدرس علوم انساني ،

 .2، شماره 10دوره 

ها و مدلهاي برنامه  ها، نظريه ، مكتب)1383 (...مت ا زياري، كرا- 8
  شارات دانشگاه يزد، چاپ اول، اي، انت و برنامه ريزي منطقه

، )1387 ( محمدي ده چشمه، مصطفي و زنگي آبادي، علي- 9
 بختياري و استان چهارمحال اكوتوريسم سنجي توانمنديهاي امكان

 .47ه ، شمار34سي، سال ، مجله محيط شناSWOTروش  به

وميه، ، طرح جامع شهر ار)1368 ( مهندسين مشاور عرصه- 10
 .وزارت مسكن و شهرسازي

وميه، ، طرح تفصيلي شهر ار)1373 ( مهندسين مشاور عرصه- 11
 .وزارت مسكن و شهرسازي

، باز زنده سازي بناها و )1375 ( فالمكي، محمد منصور- 12
  . تهرانشگاه تهران، چاپ سوم،شهرهاي تاريخي، انتشارات دان

، بررسي نقاط قوت و ضعف و )1386 ( فيض ساكت، مهرك- 13
ها و تهديدهاي شهرداري تهران با استفاده از تكنيك  فرصت

SWOT32، 40 شهرنگار، شماره ، مجله.  
مناسب سازي تكنيك تحليلي . ،)1384 (ورشك، گلكار - 14

 .41، شماره مجله صفه، سوآت براي كاربرد در طراحي شهري

، برنامه ريزي استراتژيك در )1381 (مسيحي، واراز مرادي - 15
ريزي شهري،  كالن شهرها، انتشارات شركت پردازش و برنامه

 .چاپ اول، تهران
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