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  SWOTاستفاده از روش 
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   hadiveicy@pnu.ac.ir 
 
 
 

 

 :چکیده

بهایی از تاریخ هر شهر  برگیرنده گنجینه های گران دركه اغلب  بافتهای قدیمی اكثر شهرها

به مرور زمان و در اثر تحوالت جدید، عملكرد گذشته خود را از دست داده و رفته  می باشند

 رفته رو به اضمحالل رفته و امروزه نیز به عنوان بزرگترین معضل در شهرها مطرح هستند.

رافیكی و زیست محیطی طیف گسترده ای از مشكالت كالبدی، عملكردی، ت این بافت ها از

ریزی شده به منظور  كه نیازمند شناسایی دقیق، جامع و مداخله آگاهانه و برنامه رنج می برند

هسته اولیه شكل گیری شهر  بافت مركزی شهر سیرجان كانون و .باشد ساماندهی آن می

در  اقتصادی و ارتباطی، مذهبی، امروزه مركز اصلی فعالیتهای سیاسی، سیرجان بوده است و

پیرامون  فرسوده بافتدر این میان،  .نقطه تالقی ساختار فضایی شهر استكل گرانیگاه و 

. یت خاصی برخودار است كه مورد توجه این مقاله می باشدمركز از هویت و بازار سیرجان

تاریخی با توجه به معیارهای بافت های سنتی با  هدف اصلی در این تحقیق، احیاء بافت

 .مورد نظر بود محدودهارزش است، كه بدین ترتیب بتوان شاهد كالبدی با هویت بومی در 

مكانی بوده و به شیوه  یاین تحقیق از نوع كاربردی و حل مسئله است كه مبتنی بر داده ها

تحلیلی با بهره گیری از داده های میدانی )مشاهده مستقیم و مصاحبه( و كتابخانه  -توصیفی 

                                                           

 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور1 

 تحقیقات سیرجان دانشگاه علوم و معماری دانشجوی كارشناسی ارشد2 
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 این مقاله با تدوین .شده استانجام  SWOT استفاده از روش تحلیلی وای )فیش برداری( 

بیرونی به ارائه استراتژیهای احیاء و  نقاط قوت و نقاط ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدها

 توسعه بافت فرسوده شهر سیرجان رسیده است. 

 

 ، استراتژیهای توسعه، نوسازی و بهسازی.SWOT: بافت فرسوده، واژگان کلیدی

 

 

 مقدمه: -1

 باالی وسعت. افتهای فرسوده و ناكارآمد شهری بخش اعظمی از سطح شهرهای كشور را تشكیل می دهندب

، آلودگی صوتی در حیطه زیست محیطی عدم وجود سیستم فاضالب شهری و شهری فرسوده های تباف

كاهش ، نقصان زیر ساخت های عمومی در حیطه كالبدی كمبود و ناپذیری بافت به لحاظ دسترسی و نفوذ

نامناسب بودن ورودی های درون ، افزایش ضریب ناامنی در حوزه فرهنگی اجتماعی حس تعلق مكانی و

بافت های فرسوده  توجه كمتر به توسعه درونی شهر و، حوزه ساختار كالبدی تاسیسات  شهری محله در

 در فضاها این بودن پذیر آسیبهمچنین  مدیریتی  و دركنار آفرینش فضای شهری جدید در حوزه حقوقی و

 حوزه در اساسی مسائل از یكی به را آنها بهسازی نوسازی و سو، دیگر از زلزله ویژه طبیعی به سوانح قبال

 شهرنشینی فرایند در بایست می را زمان رگذ در شهری های بافت شدن كرده است. فرسوده تبدیل شهرسازی

 شهرها یابی وسعت در را مداومی و مؤثر نقش شتابان رشدهایكه  قرارداد بازخوانی مورد كشور شهرسازی و

 در شهرنشینی نظام باالی تحرك .اند داشته سو، دیگر از قبلی فضاهای كردن جدید و قدیم در و سو یك از

 است مواردی از درون از نه پیرامون از رشد بر مبتنی كالبدی توسعه های سیاست اتخاذ و زمانی مقاطع از برخی

 را ها بافت این نتوسك و زیست ارزش خود كه گردید دیروزین های بافت از برخی شدن امروزین از مانع كه

 تضعیف را نوسازی حركات و تسریع آنها در را مهاجر فرودست اقشار از بخشی نشست موجبات و داد كاهش

 (. 1: 1831)باقریان، كرد

عبارتند از : وجود قطعات زمین بسیار كوچك،  ی فرسودههابافت های موجود دربرخی از مسائل و مشكل

ها و عدم استحكام و كارآیی الزم با نامنظم، تأسیسات و تجهیزات شهری نامناسب، قدیمی بودن ساختمان

نیازهای امروزی و... كه نتیجه آن عدم بهره گیری درست زمین به عنوان یك عنصر ایستا است؛ لذا یكی از 
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نامه ریزان و طراحان شهری، برنامه ریزی، بهسازی، نوسازی و ساماندهی این های اصلی مدیران و بردغدغه

ها، دسترسی های محلی  فرسودگی شدید ساختمان .های جدیدتر بوده استر كنار بافتها دقبیل بافت

نقصان و كیفیت و كمیت پایین تاسیسات زیربنایی، مشكالت زیست محیطی  ناپذیری بافت، نامناسب و نفوذ

و  تبعات ناشی از فقدان روش های مناسب دفع پسابها و پسماندها وجود افاغنه، آلودگی ناشی از و تولید

نقل باری به داخل بافت در كنار محدودیت امكانات گذران اوقات فراغت و فضاهای  تردد وسایل حمل و

 عمومی، كیفیت زیستی در بافت مركزی را با مشكالت متعدد آسیب پذیر ساخته است.

 شهربافت پیرامون بازار ساخته های تاریخی رسوده شهر سیرجان نیز از این شرایط مستثنا نیست. بافت ف

تاریخی اند، نیازمند حفاظت و حراست اند، لیكن در حال حاضر  -های فرهنگی كه حامل ارزش سیرجان

و احساس  رشد شتابان شهرنشینی، افزایش آهنگ مهاجرت و به تبع آن افزایش ناگهانی جمعیت و... درك

تعلق شهروندان به شهر و میراث تاریخی آن را كاهش داده است؛ به همین جهت، به ندرت شاهد تقاضای 

مرمت و باززنده سازی محله های تاریخی می باشیم كه علت این امر را باید در تضاد مابین نیازهای جدید، 

در این بافتها و نبود مبانی نظری  های موجود مشكالت و كمبودهای بافت تاریخی، ناآگاهی نسبت به ارزش

با موقعیت نسبی در  پیرامون بازار سیرجانفرسوده بافت ناحیه جو كرد. مناسب در باب مرمت شهری جست

از شرق به  صادقی، دكتر از جنوب به بلوار ،شریعتی های ابن سینا واز شمال به خیابان مركز شهر سیرجان و 

بوده است  سیرجانیكی از محالت قدیمی و فعال  ،شهریور11و از غرب به خیابان  خیابان نصیری شمالی

وجود بناهای تاریخی و هویت آفرین شهری در این متروكه در آمده است. تقریباٌ نیمه كه امروزه به صورت 

و  محدوده و ضرورت توجه به حفظ هویت محله، زیباسازی و مبالن شهری از دالیل مورد توجه برای احیاء

 ساماندهی بافت فرسوده این محدوده است كه این تحقیق به آن پرداخته است. 

  پیشینه تحقیق : -2

تا كنون بافتهای فرسوده شهری از زوایای گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است. یكی از مسائل مهم 

 موارد ذیل است:بافتهای فرسود احیاء و نوسازی آنها بوده است. مهمترین تحقیقات انجام شده 

( به مقایسه و تطبیق باز آفرینی بافتهای فرسوده شهری بلوك خیام تهران و پروژه 1812عندلیب و دیگران )

لیورپول بریتانیا پرداخته است. وی معتقد است كه اتخاذ سیاستهای كوتاه مدت و در نظر نگرفتن هویت 

در حالی كه پروژه  وك خیام تهران شده استتاریخی منطقه و مشاركت نامناسب مردم باعث عدم موفقیت بل
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های كالبدی سنجیده  دخالت، (1833) محمدی توكلی نیا و. لیورپول یكی از مدلها موفق در جهان بوده است

 فرسودهای هبافت بر زیرساختها و استخوان بندی بناها جهت ساماندهی وضعیت حاكم به ویژه شبكه ارتباطی،

( بررسی تغییرات فضایی كالبدی در طرح های توسعه 1811اسداهلل تبار ) .می دانندضرورتی انكار ناپذیر 

همبستگی معناداری بین پایگاه اجتماعی ( 1811می داند. شمشیری )از تحول اقتصادی شهری  شهری ناشی

 یافته است.شان  میزان مشاركت آنها در نوسازی محل سكونت آنان با اقتصادی خانوارها و محل تولد

انجام شده است. در شهرهای ایران  SWOTد در خصوص مسائل بافت فرسوده با استفاده از تحقیقات زیا

( در خصوص 1818( در خصوص بافت فرسوده شهر قم، صفایی پور و دیگران )1818عیسی لو و دیگران )

( در خصوص محله قطریه تهران، نسترن و 1812بافت فرسوده مركزی شهر اهواز، حسینی و دیگران )

( در خصوص بافت فرسوده شهر ارومیه و ابراهیم زاده 1811مصیب زاده و عابدینی ) ( و1831فر )هوشمند 

( درباره بافت فرسوده خرم آباد كار كرده اند. تقریباً در همه آنها استاندارد نبودن مصالح و 1811و ملكی )

 ناپایداری بناها و تنگی معابر در بافتهای فرسوده اشاره شده است.    

  مبانی نظری: -3

بافت گستره ای هم پیوند است كه از بناها، راه ها، مجموعه ها، فضاها، تأسیسات و تجهیزات شهری و یا 

تركیبی از آنها تشكیل شده باشد. كنش متقابل یك سری از عوامل و عناصر شهری، اعم از عناصر فیزیكی و 

تالل و آسیب و ناكارآمدی در هریك از شود. هرگونه اخگیری فضاهای شهری میغیر فیزیكی، موجب شكل

گردد. این ناكارآمدی خود را در قالب این عناصر و عوامل، در نهایت موجب عدم كارایی فضای یاد شده می

دهد و بدین ترتیب، بافت مسئله دار خود را در شهر به یك سری مسائل و مشكالت شهری نشان می

بافتهای شهری كه كارایی و كارامدی خود را به تدریج از گذارد. در این میان، یكی از معرض نمایش می

فرسودگی از مهترین مسائل مربوط به بافت های شهری است كه دست داده و می دهد بافت فرسوده است. 

به عبارت دیگر، فرسودگی از قوارگی بافت می گردد. ، عدم تعادل، عدم تناسب و بیسازمانیموجب بی

سازمان  ر دگرگونی در فضای شهری است كه موجب از هم پاشیده شدن تعادل وترین مظاهبارزترین و مهم

های فرسوده بسته به نوع بافت و وضعیت موجودی كه بافتشهری می شود و كاركرد آن را مختل می كند. 

دارند، در نتیجه تعامالت اجتماعی و فرهنگی كه الزمة بقا و دوام یك فضای سالم شهری هستند رو به تنزل 

اهند گذاشت و با افول توأم ابعاد فیزیكی و غیر فیزیكی، این فضا كاركردهای اصلی خود را از دست داده خو
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فرسوده حاصل عدم تطبیق و سازگاری با  بافت .(12 :1831)اكبری، و به فضایی مسئله دار مبدل  می شود

طوالنی است كه تكوین  نیازهای انسان در عصر مدرن است. به گونه ای كه بافت فرسوده حاصل فرایندی

 (.56: 1831یافته و امروزه در محاصره تكنولوژی و مدرن سازی گرفتار آمده است )كبرپور و دیگران،

حبیبی و دیگران بافتهای فرسوده را سه بخش بافتهای دارای میراث  انواع مختلفی دارد.ه فرسودبافتهای 

ه ای یا سكونتگاههای غیر رسمی تقسیم كرده شهری، بافتهای شهری فاقد میراث فرهنگی و بافتهای حاشی

ترین جنبه فرسودگی، نوع كالبدی آن است بارزترین و مشخصاما  (.51-52: 1835است )حبیبی و دیگران، 

ای بنا باشد. وزن، یعنی تأثیر طبیعی نیروی جاذبه زمین كه ممكن است ناشی از افت كیفیت كالبدی یا سازه

ی كم یا بیش نامناسب )شامل اقلیم و پدیده های طبیعی، مواد شیمیایی طبیعی بر بنا، همراه با وضعیت محیط

های علتترین ترین و متداولها( و سرانجام رفتار نامناسب انسان، مهمها و حیوانیا مصنوع، گیاهان، حشره

این نوعی دیگری از بافت فرسوده است.  فرسودگی در تصویر ذهنی. (16 :همان)آسیب دیدگی بناها هستند 

نوع فرسودگی محصول تلقی و برداشت ذهنی از بنا یا گستره است. در گذر زمان، بافت تاریخی كه بدون 

دهد. این یك داوری ارزشی است و تغییر مانده، تناسب خود را با نیازها و انتظارات مردم روز از دست می

مچنین ممكن است در مورد كاربری خاصی رخ دهد یا به طور عام ممكن است فاقد جوهره واقعی باشد. ه

های مركزی شهرها و شرایط آن ها از و در مورد همه كاربری ها باشد. به طور مثال، تصویر ذهنی از محله

كند و زندگی ها، این فضاها را به نقاطی نامطبوع تبدیل میقبیل آلودگی هوا، سر و صدا، ارتعاش و مانند آن

كند. فرسودگی در تصویر ذهنی، بعد حدهای مسكونی قدیمی ساز در این فضاها را فاقد جذابیت میدر وا

برد. بسیار خطرناكی از فرسودگی است، زیرا تمایل به استفاده از منطقه و سرمایه گذاری در آن را از بین می

یكی از عناصر مهم راهبرد ها در طول زمان قابل تغییرند. در بسیاری از محله های تاریخی، اما برداشت

فرسودگی رسمی و . (16 :1831)اكبری، احیای محله، بازسازی سنجیده تصویر ذهنی از آن بوده است

دهد كه یك نهاد عمومی، استانداردهای حداقلی را برای كیفیت و هنگامی روی می، نوع دیگری است قانونی

سوزی یا مقررات دهای جدید بهداشت، ایمنی، آتشرو رواج استانداركند. از اینعملكرد و كالبد تعیین می

تواند یك بنا را محكوم به فرسودگی كند یا مثالً هنگامی كه طبق مقررات جدید، احداث وساز، میساخت

 بنای بزرگتری در آن محل امكان پذیر شده باشد. 

رسمی منجر  فرسودگی كالبدی، كاركردی و گاه فرسودگی در تصویر ذهنی ممكن است به یك فرسودگی

شود. گاه اینگونه فرسودگی، به واسطه عدم تمایل نهادها در ارائه بیمه، امكانات مالی برای احیا و مرمت 
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شود كه ممكن است حتی غیر واقعی، ناعادالنه و بناها و یا تأمین خدمات امالك واقع در یك حوزه ناشی می

 .یا محصول فرسودگی در تصویر ذهنی از آن منطقه باشد

مده از فرسودگی كالبدی و ناهمگونی آنوسازی بافت مركزی شهر نتیجه تهدیدات بر ه به بهسازی وتوج

موقعیت مكانی شبكه ارتباطی ( و  محتوای كاركردی فضا در این بخش از شهرها )اقتصادی ،كاربرد فضا،

 محیط، افزایش جرمآلودگی  ترافیك،، آتش سوزی توان محدود مدیریت شهری در برخورد با بحران )زلزله،

در بافت مركزی  تجاری( ارتباطی، سایر سوانح( و در كنار آن توجه به فرصتهای اقتصادی )مزیت مكانی، و

 (. 8: 1831)توكلی نیا ومحمدی، شهر در پاسخ به نیازهای جدید شهری ضرورتی انكار ناپذیر است

الت فضایی و مصون سازی بافت به طور كلی هدف از احیاء و نوسازی بافت فرسوده، ایمن سازی، عد

( تا بر اساس آن محیط امن، آرامش بخش و Tibalds,2005:235شهری از مخاطرات طبیعی و انسانی است )

 قابل زیست برای شهروندان فراهم گردد. 

 روش تحقیق -4

 -این تحقیق از نوع كاربردی و حل مسئله است كه مبتنی بر داده های مكانی بوده و به شیوه توصیفی 

مشاهده مستقیم و مصاحبه( و كتابخانه ای )فیش پرسشنامه، تحلیلی با بهره گیری از داده های میدانی )

این مدل یك ابزار قوی برای تصمیم گیری  انجام شده است. SWOTو استفاده از روش تحلیلی برداری( 

نهاد مورد استفاده  است كه برای تحلیل نظامند محیط داخلی و محیط خارجی یك سیستم نظیر شهر یا یك

 (. Yusksel & Divenen,2007:365قرار می گیرد )

شهر مورد مطالعه شهر سیرجان در جنوب شرقی استان كرمان و محدوده مورد مطالعه بافت فرسوده پیرامون 

نفر از خبرگان و متخصصان حوزه شهری  20نمونه آماری این تحقیق  بازار در مركز شهر سیرجان می باشد.

پرسشنامه در میان )معماران، برنامه ریزان شهری، مدیران شهری، مرمت شهری و شهرسازان( بوده است كه 

  آنها توزیع شده و داده های تحقیق گردآوری شده است.

 بحث و یافته های تحقیق -5

این  ت كه عمدتاً پیرامون بازار می باشد.بخش مركزی شهری سیرجان، بافت فرسوده را در بر گرفته اس

محدوده از شمال شرق به خیابان شریعتی و ابن سینا، از شمال غرب به خیابان شهید نصیری از جنوب غرب 

این محله را به  (.1شهریور و از جنوب شرق به بلوار دكتر صادقی منتهی می شود )شكل  11به خیابان 
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جرأت می توان قلب تپنده عملكردی شهر سیرجان نام نهاد. وجود راسته های تجاری مهم در امتداد شریان 

درصد از سطح كل مساحت محله را تشكیل می دهد  22/1های اصلی و همچنین بازارهای سنتی شهر كه 

هكتار را  118ساحت بافت معادل با درصد از م 11/26خود به روشنی بیانگر این موضوع است در این محله 

هكتار از  2/11قطعه بایر و مخروبه وجود دارد كه  215كاربری های مسكونی تشكیل داده اند. در این محله 

نكته قابل توجه در رابطه  .(1831 ،)وزارت مسكن وشهرسازی  سطح محدوده را به خود اختصاص داده اند

ی سبز می باشد كه وجود تعداد باالیی از زمین های مخروبه، می با كاربری ها این محله، عدم وجود فضاها

تواند خود فرصتی جهت تزریق اینگونه خدمات و همچنین سایر خدمات مورد نیاز محله در راستای 

 .باشد بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر سیرجان

 

 
 : نقشه محدوده بافت فرسوده پیرامون بازار شهر سیرجان1شكل 

 

درصد بناها به لحاظ كیفیت قابل  28مركزی بافت فرسوده شهر سیرجان در پیرامون بازار تقریباً در محله 

درصد  28درصد تخریبی و فاقد استحكامات الزم و مرمت می باشند. نزدیك  26قبول هستند و بیش از 
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ساختمانهای . به لحاظ قدمت ساختمان تقریباً نیمی از قابل مرمت و كمتر از یك درصد تاریخی می باشد

سال هستند كه این خود نشانگر قدیمی بودن و تا حدی فرسوده بودن بافت مركزی  80 از دارای سن بیش

 (.1)جدول  .شهر است

 

 بافت فرسوده پیرامون بازار شهر سیرجان: مشخصات 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: برداشتهای میدانی  نگارنده

 

بافت فرسوده  در این تحقیق مسائل 

كالبدی، كاركردی و  سیرجان به لحاظ 

بررسی شده است و شاخصهای آن در قالب نقاط مدیریتی  عی واقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی و اجتما

تدوین شده است.  2جدول قوت و نقاط ضعف داخلی بافت و فرصتها و تهدیدهای خارجی بافت در 

فرسوده بودن بناها، شلوغی و ترافیك سنگین داخل بافت و عدم جای مناسب برای پارك خودرو از 

ی و فعالیتهای نهادهای مالی و بانكی از مهمترین مهمترین نقاط ضعف و وجود بناهای تاریخی، مراكز تجار

نقاط قوت داخلی بافت می باشد. ورود حجم سنگین خودرو به داخل بافت، فعالیتهای غیر رسمی و پنهان و 

تهدیدات خارجی و كانونی بودن و مورد توجه بودن  از مهمترین فعالیتهای كنترل نشده اتباع بیگانه )افاغنه(

 کیفیت ساختمان ها 

درصد مساحت  تعداد مساحت کیفیت

 )کل(

در صد تعداد 

 )کل(

 100 100 5103 1530351 محله مرکزی

 26/28 21/21 1836 6/211152 قابل قبول

 52/22 15/13 1885 8/888111 مرمتی

 05/26 12/20 2551 111161 تخریبی

 61/0 12/1 86 13/26312 با ارزش تاریخی

 33/0 11/1 62 2/11626 در حال ساخت

 02/1 31/1 215 112120 بایر و مخروبه

 85/0 56/0 21 31/11815 فاقد بنا

 قدمت ساختمان ها 

 100 100 5103 1530351 محله مرکزی

 56/16 52/12 122 2/261868 سال 10تا  0

 85/25 55/21 1661 3/235313 سال 80تا  0

 15/21 21/25 2181 1/312353 سال 80باالی 

 61/0 23/0 80 10/3212 در حال ساخت

 02/1 31/1 215 112120 بایر و مخروبه

 53/0 12/1 20 15/20125 بنافاقد 
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جزئیات  های دولتی مهمترین فرصت خارجی این محدوده فرسوده شهری می باشد.از طرف سازمان تباف

 آمده است.  2بیشتر نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات بافت فرسوده مركزی شهر سیرجان در جدول 

 

 

 

: نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات بافت فرسوده مركزی شهر سیرجان2جدول   

  موقعیت مركزی و توجه سازمانها و نهادها
 دولتی به بافت 

  محالت و حتی سایر ارتباط گسترده مردم از
روستاهای اطراف به بازار و محدوده پیرامون 

 آن
  ارتباط گسترده شبكه حمل و نقل عمومی

 )تاكسیرانی و اتوبوس رانی( با بافت

  )وجود نهادهای مالی متعدد )بانكها و موسسات
 در بافت

  وجود مراكز فرهنگی مسجد، حسینه و
 كانونهای بسیج در محدوده

فرصتها 
(O) 

جی
خار

ل 
وام

ع
 

 بناهای تاریخی و ریشه دار وجود -

 سازمان بخش نظام عنصر عنوان به بازار وجود -

 فضایی
 و درآمدزاییتمركز فعالیت های اقتصادی  -
 سقف و بادگیر المانهای هویت ساز نظیر وجود -

  گنبدی
 مركزی و كانونی و دسترسی همگانی موقعیت-
 موقعیت تجاری و ارزش افزوده امالك و زمینها-
عدم وجود اختالف طبقاتی و وجود سكنه هم -

 سنخ
 

نقاط 

قوت 

(S) 

لی
اخ

ل د
وام

ع
 

 ساكن نبودن صاحبان امالك و تجار در بافت 
 ورود مواد مخدر به محدوده بافت 
  و ورود اتباع بیگانه )افاغنه( به محدوده بافت

فعالیتهای اقتصاد غیر رسمی )دست فروشی و 
 تكدی گری(

  تمایل اندك بخش خصوصی به سرمایه گذاری
 در احیا و نوسازی بافت

  تبدیل بناهای مسكونی نامقاوم به فعالیتهای
 انبارداری و بی توجهی به بعد مسكونی بافت 

 

تهدیدها 
(T) 

 تنگی معابر و ترافیك سنگین  -
 و نبود پاركینگ مشكالت پارك خودروها -

  عمومی

 نداشتن پیاده رو و احساس ناامنی عابر -

 بصری نامناسب و ناهنجاریهای فضایی كیفیتهای -

 هویت با جدید سازهای و ساخت انطباق عدم -

 منطقه بومی و تاریخی

بناها و   اكثر باالی قدمت و بودن فرسوده -
 ناپایداری آنها

 اقدام معد و تاریخی بناهای اكثر بودن وقفی -

 و نوسازی مرمت برای
 سازه های خشتی نامقاوم و فرسایش شدید آنها -
 زهكشی نامناسب و بهداشت نامطلوب -
خروج تدریجی جمعیت جوان از بافت و  -

 سالخوردگی جمعیت

نقاط 

ضعف 

(W) 

 

 پس از تعیین نقاط قوت و ضعف داخلی بافت فرسوده و فرصتها و تهدیدها آن در قالب یك پرسشنامه

خواسته شده  نخبگان و متخصصین برنامه ریزی شهری، مدیریت شهری و معماری تنظیم شده است و از

را اولویت بندی كنند. نقاط قوت و ضعف داخلی بافت فرسوده و فرصتها و تهدیدها خارجی این محدوده 

های اقتصادی و موقعیت تجاری و ارزش افزوده امالك و زمینها، تمركز فعالیت در بخش نقاط قوت داخلی 
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 سقف و بادگیر المانهای هویت ساز نظیر موقعیت مركزی و كانونی و دسترسی همگانی، وجود درآمدزایی،

 حائز بیشترین نمره شده اند.گنبدی و عدم وجود اختالف طبقاتی و وجود سكنه هم سنخ به ترتیب 

  باالی اكثر قدمت و بودن هدر بخش نقاط ضعف، كیفیتهای بصری نامناسب و ناهنجاریهای فضایی، فرسود

بناها و ناپایداری آنها، سازه های خشتی نامقاوم و فرسایش شدید آنها، تنگی معابر و ترافیك سنگین، 

مشكالت پارك خودروها و نبود پاركینگ عمومی، زهكشی نامناسب و بهداشت نامطلوب، نداشتن پیاده رو 

 اكثر بودن بومی منطقه، وقفی و تاریخی هویت با جدیدسازهای  و ساخت انطباق و احساس ناامنی عابر، عدم

مرمت و نوسازی و خروج تدریجی جمعیت جوان از بافت و سالخوردگی  برای اقدام عدم و بناهای تاریخی

 جمعیت به ترتیب دارای اولویت اول تا دهم شده است. 

روستاهای اطراف به بازار و در میان عوامل فرصتهای خارجی، ارتباط گسترده مردم از سایر محالت و حتی 

محدوده پیرامون آن، موقعیت مركزی و توجه سازمانها و نهادها دولتی به بافت، ارتباط گسترده شبكه حمل 

و نقل عمومی )تاكسیرانی و اتوبوس رانی( با بافت، وجود نهادهای مالی متعدد )بانكها و موسسات( در 

نهای بسیج در محدوده به ترتیب دارای بیشترین نمره بافت و وجود مراكز فرهنگی مسجد، حسینه و كانو

 شدند. 

و باالخره از بخش تهدیدهای خارجی، ورود اتباع بیگانه )افاغنه( به محدوده بافت و فعالیتهای اقتصاد غیر 

رسمی )دست فروشی و تكدی گری(، ساكن نبودن صاحبان امالك و تجار در بافت، تبدیل بناهای مسكونی 

لیتهای انبارداری و بی توجهی به بعد مسكونی بافت، ورود مواد مخدر به محدوده بافت و نامقاوم به فعا

تمایل اندك بخش خصوصی به سرمایه گذاری در احیا و نوسازی بافت به ترتیب دارای اولویت اول و پنجم 

 شده است. 

قعی هر یك از عوامل و اولویتهای تعیین شده توسعه نمونه آماری، وزن دهی شده تا میزان تأثیر و وزن وا

. محاسبات عددی زیاد و جداول طوالنی مانع گزارش آنها در این بخش شده است. لذا ما متغیرها تعیین شود

   به اصل نتیجه كه استراتژیهای و راهبردهای نوسازی و احیاء بافت فرسوده سیرجان است اشاره می كنیم.   

از رابطه ماتریسی نقاط قوت و ضعف و عوامل تهدیدها و فرصتها می توان چهار نوع  SWOTبر اساس مدل 

استراتژی طراحی كرد كه عبارتند از استراتژی تهاجمی )قوت ـ فرصت(، استراتژی بازنگری )ضعف ـ 

فرصت(، استراتژی تدافعی )ضعف ـ تهدید( و باالخره استراتژی تنوع )قوت ـ تهدید(. بر اساس یافته های 

تحقیق و اولویت بندی نقاط ضعف، قوت و تهدید و فرصت استراتژیهای توسعه و بهسازی و نوع سازی 

 می باشد.  8بافت فرسوده سیرجان طراحی شده است كه به شرح جدل 
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 : استراتژی و راهبردهای احیاء و نوسازی بافت فرسوده سیرجان8جدول 

  مقاوم سازی و استاندارد سازی در راستای نوسازی

 بافت فرسوده 

  ایجاد پاركینگ طبقاتی بر مبنای معماری سنتی و

 تاریخی محله

  احیا بناها بر اساس هویت و المانهای تاریخی و

 اسالمی

  مناسب زهكشی و  كانالهای زیرزمینیاحداث

 فاضالب

  رعایت شاخصهای معماری تاریخی و اسالمی در

 سازمانهای جدید التاسیس دولتی در بافت بناهای

 برای قشر جوان تشویقی  حمایتی و ایجاد سیاستهای

 برای افزایش حس تعلق مكانی در بافت

 

استراتژی 

بازنگری 

(WO) 

  تدوین نقشه جامع توسعه بافت بر اساس

 شاخصهای معماری اسالمی و كویری ایران

  توسعه هندسی بافت بر اساس كانون بودن

  بازار

 سازی شبكه ارتباطی و بهبود شبكه به

 دسترسی پیاده و سواره

  استفاده از توانایی ها و قابلیت های  ساكنان

 و گروههای ذینفع در نوسازی بافت

استراتژی 

تهاجمی 

(SO) 

  ممانعت مقرراتی و فیزیكی از تردد بیش از توان

شبكه دسترسی محلی در بافت از طریق طرح های 

 ویژه ترافیكی.

  تبدیل برخی معابر تنگ مركزی به پیاده رو ممانعت

 از عبور وسایل نقلیه موتوری 

  حمایت جدی از مشاركتهای مردمی در نوسازی و

 ممانعت از تبدیل بناهای مسكونی به انبارداری

  جلوگیری از فعالیتهای تدی گری و مبارزه با مواد

 مخدر و فعالیتهای تجاری مرتبط با آن

استراتژی 

تدافعی 

(WT) 

  بافت و  بهره گیری آن  تاریخی بناهایمرمت

 در راستای فعالیتهای گردشگری 

  احداث فضاهای سبز خرد و ایجاد پارك

 محله

  و تعیین مكان ساماندهی دست فروشان

 مشخص برای آنها

  نظارت بر كار افاغنه و وادار كردن آنها به

رعایت استانداردهای معماری، بهداشتی و 

  تجاری

استراتژی 

تنوع 

(ST) 

 

 

 نتیجه گیری -3

بافت فرسوده یكی از مسائل مشكالت جدی در شهرهای كشورهای در حال توسعه و به ویژه در ایران 

مشكالت  ناهنجاریهای فضایی و معماری، است. وجود مصالح غیر استاندارد و ناایمن، معابر تنگ و باریك،

دفع فاضالب و تراكم جمعیت در فضاهای كوچك از مشكالت اصلی در بافتهای فرسوده در مركز شهرهای 

قدیمی است كه باعث شده بسیاری از ساكنان بومی با وجود وابستگیهای زیاد و تنها به دلیل ضعف 

ن غیر بومی و مهاجران ساختاری و كاركردی این محله ها با مهاجرت از این بافتها زمینه استقرار ساكنا
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روستایی و حتی اتباع بیگانه نظیر افاغنه را فراهم كنند. این مسئله خود باعث تشدید تخریب و فرسودگی 

 بناها این بافتها شده است. 

این ایران، شهر سیرجان است كه در مركز  یكی از شهرهای تاریخی و نسبتاً بزرگ در بخش فالت مركزی

. بررسی نقاط قوت و ضعف داخلی بافت افت فرسوده گسترده ای فرا گرفته استب ،شهر و در اطراف بازار

موقعیت تجاری و تمركز فعالیت های اقتصادی و و تهدیدها و فرصتهای خارجی بافت نشان داد كه 

بادگیر در بافت فرسوده به عنوان نقاط قوت  المانهای هویت ساز نظیر درآمدزایی و موقعیت كانونی و وجود

ط گسترده مردم از سایر محالت و حتی روستاهای اطراف به بازار و محدوده پیرامون آن و توجه و ارتبا

ارتباط گسترده شبكه حمل و نقل عمومی )تاكسیرانی و اتوبوس رانی( با  و سازمانها و نهادها دولتی به بافت

می توان برای  خارجی هایبافت و وجود نهادهای مالی متعدد )بانكها و موسسات( در بافت به عنوان فرصت

 . ه شودحل مشكالت و مسائل )ضعفها و تهدیدها( بافت كه عمدتاً كالبدی و فیزیكی است به كار گرفت

نتایج حاصل از تحلیل عوامل قوت، ضعف و فرصت و تهدید در قالب چهار استراتژی برای احیا و نوسازی 

نقشه جامع توسعه بافت بر اساس شاخصهای تدوین  در بخش استراتژی تهاجمی .بافت سیرجان ارائه گردید

استفاده از  و معماری اسالمی و كویری ایران، بهسازی شبكه ارتباطی و بهبود شبكه دسترسی پیاده و سواره

تاریخی  بناهایمرمت  ارائه گردید. توانایی ها و قابلیت های  ساكنان و گروههای ذینفع در نوسازی بافت

ای فعالیتهای گردشگری، احداث فضاهای سبز خرد و ایجاد پارك محله بافت و  بهره گیری آن در راست

ساماندهی دست فروشان و تعیین مكان مشخص برای آنها، نظارت بر كار افاغنه و وادار كردن آنها به رعایت 

مقاوم سازی و استاندارد  است. بخش استراتژی تنوعبه عنوان  استانداردهای معماری، بهداشتی و تجاری

راستای نوسازی بافت فرسوده، ایجاد پاركینگ طبقاتی بر مبنای معماری سنتی و تاریخی محله،  سازی در

احیا بناها بر اساس هویت و المانهای تاریخی و اسالمی و رعایت شاخصهای معماری تاریخی و اسالمی در 

در بخش ام سرانجآمد. بناهای سازمانهای جدید التاسیس دولتی در بافت در بخش استراتژی بازنگری 

ممانعت مقرراتی و فیزیكی از تردد بیش از توان شبكه دسترسی محلی در بافت از طریق استراتژی تدافعی 

طرح های ویژه ترافیكی، تبدیل برخی معابر تنگ مركزی به پیاده رو ممانعت از عبور وسایل نقلیه موتوری، 

بناهای مسكونی به انبارداری و حمایت جدی از مشاركتهای مردمی در نوسازی و ممانعت از تبدیل 

  بیان گردید.جلوگیری از فعالیتهای تدی گری و مبارزه با مواد مخدر و فعالیتهای تجاری مرتبط با آن 
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