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   ایجغراف ارشدیکارشناس دوره پژوهشگر2 ،رانیا اصفهان، دانشگاه ،يشهر يزیربرنامه و ایجغراف گروه استاد1

  رانیا اصفهان، دانشگاه ،يشهر يزیربرنامه و ایجغراف يدکتر دوره پژوهشگر3 ،رانیا اصفهان، دانشگاه ،يشهر يزیربرنامه و
  3/10/1393؛ تاریخ پذیرش:  9/4/1393تاریخ دریافت: 

  

  چکیده
ریزي محتـوایی و بـه عنـوان رویکـردي نـوین در برنامـه -اياي، رویهعنوان نظریهشهري به فرآیند استراتژي توسعه

ي پایـدار و ارتقـاي مشـارکت و ایجـاد با هدف کاهش فقـر، توسـعه 1999شهري توسط سازمان ائتالف شهرها در سال 
رویکـرد محلـه محـوري و توجـه بـه  CDSحورهاي اساسـی حکمرانی خوب شهري مطرح گردید. در این میان یکی از م

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

باشد و براي تحلیـل ي محقق ساخته مینامهاکبرآباد است. روش پژوهش به صورت میدانی با استفاده از پرسش يمحله
از سیستم اطالعات جغرافیایی و براي تحلیل نقـاط قـوت،  موردنیازهاي ها و برآورد کمبود سرانه کاربريو پردازش داده

دهـد بـین سـرانه . نتـایج تحقیـق حاضـر نشـان مـیاستفاده شـده اسـت SWOTضعف، فرصت و تهدید از مدل کیفی 
چنـین محلـه اکبرآبـاد بـا اي اخـتالف وجـود دارد و همي استاندارد در مقیاس محلهها در وضع موجود با سرانهکاربري
توان بـه وضـعیت نامناسـب و در حـال تخریـب ها میترین این چالشها و مشکالت زیادي روبرو است که از مهمچالش

اي و غیره اشاره کـرد. در پایـان بـراي ارتقـاي سـطح ها و معابر، از بین رفتن هویت محلهنفوذناپذیري کوچه ها،کاربري
هـایی اسـتاندارد جهـانی، کاربري ها در سطح محله و بـا توجـه بـه سـرانهکیفی محله، با توجه به کمبود بعضی کاربري

  کارهایی ارائه شد.  چنین راهپیشنهاد و هم
  

  اکبرآباد ، محلهSWOTشهري، توانمندسازي محالت،  استراتژي توسعه :يیدکل يهاواژه
  

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

به بعـد بـیش از  2008طوري که از سال دارد بهگام برمی
کننـد نصف جمعیت جهان در نواحی شهري زنـدگی مـی

)Wong and Yuen, 2011:1.( از رود که انتظار میريطوبه
ـته باشـد  2015- 2000سال  ساالنه، رشدي دو درصدي داش

)United Nations Population Division, 2001: 20 .(
گستردگی ابعاد و تغییـر در ماهیـت مسـائل شـهري و 

نگري و توجـه بـه ابعـاد و پیچیدگی این مسائل، جامع
                                                

  hosseinhosseinekhah@yahoo.com مسئول مکاتبه:* 

هـا را هاي مختلـف مسـأله بـراي حـل پایـدار آنجنبه
). 35: 1385پـور، (حـاجیناپذیر سـاخته اسـت تناباج

زندگی مدرن شهري با تراکم ناموزون جمعیـت از یـک 
 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
 افـزایش غریبگـی و کاهش اجتماعی آمیز روابط اعتماد

را به وجود آورده  روحبی فضایی مسائل همه این یافته و
شده است (فنی  شهر پایدار توسعه و رشد براي و مانعی
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 اخیـر، دهـه دو یکـی طـی ). در82: 1389و دیگـران، 
 و مدیریت امر دخیل در نهادهاي و هاسازمان از بسیاري

 تـرویج نگـرش بـر جهـانی سطح در شهري ریزيبرنامه
 و مـدیریت رهیافـت نـوعی تشـویق بـراي مشـارکتی

توانمندســازي بــه  و بــاال بــه پــایین از ریزيبرنامــه
اي منظور نظارت بر اقـدامات توسـعهبه »هاباهمستان«

اندیشی در مـورد گیري و چارهاند و تصمیمتأکید داشته
اي را، بـا ي مبتنی بر اجتماعات محلـهحل مسائل شهر

رفاه شـهروندان مـد نظـر هدف تأمین شرایط الزم براي 
بـه دنبـال مشـکالت ). 35: 1385پـور، (حاجیاند داشته

ي شـهري بـراي هاي کالن توسعهطرح شهرهاي بزرگ
اصــالح ســاختار شــهرها و افــزایش کــارآیی نهادهــاي 

است؛ بـه  ها به اجرا گذاشته شدهفضایی و اجتماعی آن
ــت نظــر مــی ــوق کیفی رســد در بســیاري از مســائل ف

ي شهري، بـه منظـور بهبـود سـاختار هاي توسعهطرح
کلی هـایی بـوده اسـت کـه فرآینـدمال روششهر و اع

تـر بـه سـطوح حیات شـهري را در نظـر داشـته و کـم
هاي . بـه همـین دلیـل شـبکهتـر توجـه داشـتندپایین
در تیـررس که باید  گونهاند آناي شهري، نتوانستهمحله

). 100: 1387مســـائل شـــهري قـــرار بگیرنـــد (موســـوي، 
ــازي تشــکیالت ادارهکوچک ــطه س ــه واس ــهرها ب ي ش

ها سازي خدمات ارائه شده از سوي آنها، با کیفیمحله
همراه است؛ زیرا بزرگی شهرها، مـدیریت شـهرها را در 

اسـت.  ي خـدمات بهتـر بـا مشـکل مواجـه کـردهارائه
اي جـز ویه شهرهاي بـزرگ امـروز، چـارهري بیتوسعه

توجه بـه محلـه محـوري و توانمندسـازي محـالت در 
چه بهتر شهر به عنوان مکملی، براي ارتقاي  ي هراداره

ریزان شـهري حقوق ساکنین آن براي طراحان و برنامه
ي شــهرها از بــاقی نگذاشــته اســت. طــرح انتقــال اداره

گرایـی بـا هبه ناحیه گرایی و سـپس محلـ گراییمنطقه
حلی معقول بـراي تأکید بر تجربیات محالت سنتی، راه

ــکالت در اداره ــع مش ــکونت، رف ــت س ــاي کیفی ي ارتق
باشـد. امـروزه ابعـاد انسـانی پایدار می شهرها و توسعه

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

ــه دنبــال رشــد فزاینــده ). در17: 1390 ــن میــان ب  ای
جمعیت شهرنشین، آمـادگی نداشـتن منـاطق شـهري 

ها و گــویی بــه نیازهــاي جامعــه، دیــدگاهبــراي پاســخ
بـه بـروز مشـکالت ریزي بخشی منجـرروندهاي برنامه

محیطی و کالبدي در جدي اجتماعی، اقتصادي، زیست
ون فقیـر که امروزه صدها میلیشهرها شده است. چنان

ناامن، غیربهداشتی و فاقـد امکانـات شهري در محالت 
هـاي بسـیار انـدکی فـرا روي خـود بـراي اولیه گزینـه

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

پایـدار، رقـابتی نمـودن  حکمرانی خوب شهري، توسعه
ریزي محله محور ستراتژیک، برنامهریزي اشهرها، برنامه

ــه دهندهو... نشــان ــر برنام ــوین در تفک ــوجی ن ریزي م
 شهري است. در این میـان، فرآینـد اسـتراتژي توسـعه

محتـوایی و بـه  -ايرویـه عنوان یک نظریـهبه 1شهري
ریزي شـهري توسـط عنوان رویکردي نـوین در برنامـه

اهش با هـدف کـ 1999سازمان ائتالف شهرها در سال 
پایدار و ارتقاي مشارکت و ایجاد حکمرانـی  فقر، توسعه

خوب شهري مطرح گردید. این رویکرد نوین به دنبـال 
بسترسازي براي حل مشـکالتی در شهرهاسـت کـه از 

رو به جاي پـاك جوشد و از اینشهري می درون جامعه
ــی ــردن صــورت مســأله، م ــد ک کوشــد آن را حــل کن

 ). اسـتراتژي توسـعه56 :1390نژاد و دیگـران، (حاتمی
شـهري بـر محلــه محـوري و توانمندسـازي آن تأکیــد 

هاي افـراد ها و سرمایهکند که باعث افزایش ظرفیتمی
ها را به سـوي شود و انتخابها براي انتخاب مییا گروه

دهــد (تیمــورنژاد و نتــایج و اعمــال مطلــوب ســوق می
 ). در حقیقت توانمندسـازي برنامـه20: 1389دیگران، 

ي اجتماعات محلی ي توسعهحل مسأله از درون بر پایه
زاي محلـی است، به نحوي که الگوهایی از توسعه درون

تواند به سایر اجتماعات تعمـیم داده گرفته که میشکل
گـویی هاي محلی براي پاسـخشود. در این الگو ظرفیت

به نیازهاي مختلف در سطح محله شکوفا شده و تالش 
ها توسعه سري راهکارها و برنامهیکد شود با ایجامی

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

تواند بـه کمـک محـالت یکی از راهبردهاي که می
شهرها بیاید و به برطرف شـدن مشـکالت و معضـالت 
                                                
1- City Development Strategies  
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» شـهري استراتژي توسعه«محالت کمک کند، راهبرد 
گونـه مطـرح در این است. با توجـه بـه رویکـرد نـوین

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

سـازند، ضـرورت هاي شهري در کشور مطرح مـیطرح
کند. هدف کلیـدي هایی را تبیین میتهیه چنین طرح

محالت تهیه و اجراي اسـتراتژي  طرح راهبردي توسعه
هایی بـراي بهبــود ال تـدوین برنامــهدنبــاسـت کــه بـه

گذاري مدیریت و حکمروایی شـهري، افـزایش سـرمایه
هـاي اشـتغال و گسـترش خـدمات، براي ایجاد فرصت

ـــوازن آن در سطـــح  ــع مت ــت و توزی ــت جمعی تثبی
محـالت، ارتقـاي سطوح پایداري در محالت و... اسـت. 

ویژه در ي شهري بههاي ناپایداري توسعهیکی از زمینه
توجهی به محالت شهري کشورهاي در حال توسعه، بی

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

هاي رشد اقتصادي که جزو الینفـک ویژگـی استراتژي
طور همزمان این فرآیند کند. بهشهر هستند تعیین می
ــر بــه واســطه شــرایطی بــراي ایجــاد  شــهرپایدار و براب

هـا و اقـداماتی بـه نفـع فقیـران ها، اسـتراتژيسیاست
هـا بـر روي اورد و لذا در بیشتر حالتشهري فراهم می

کنـد و هـدف آن کید میأت محالت شهريرشد اقتصاد 
بهبود کارایی اقتصادي، ایجاد طیف وسـیعی از اشـتغال 

). 1: 1389(اشـرفی،  و توسعه و ارتقاي خـدمات اسـت
ي گیري از رویکردهاي توسعه محوردر این امتداد، بهره

که توانمندسـازي اجتماعـات چنین طرحی  در محالت
پـذیري مـردم و محـالت را در محلی و کـاهش آسـیب

دهند، ضروري به ها و اقدامات خود قرار میراس برنامه
هـدف آن بهبـود کـارایی کـه بـه طـوريرسد. نظر می

ی از اشـتغال و توسـعه و اقتصادي، ایجاد طیـف وسـیع
آنجا که توانمندسازي محـالت  از .ت باشدارتقاي خدما

شـود، شهري منجر به بهبود وضعیت مناطق شهري می
ریـزان و مسـئوالن این مهم نیازمند توجه جدي برنامـه
رسـانی و ي خدمتشهري است. مدیریت شهري وظیفه

ارتقاي محالت و مناطق شهري را دارد که عـدم توجـه 
عنوان یکی از موانـع مهـم در به محالت شهري بهویژه 

پایـدار اسـت. ترکیـب روابـط اجتمـاعی،  تحقق توسعه

ها و خــدمات مشــکالت اقتصــادي، ضــعف زیرســاخت
عمومی محالت شهري بسـتر نامناسـبی بـراي شـرایط 

همــراه دارد و همچنــین نــاتوانی آتـی ایــن منــاطق بــه
هـا نیروهاي شهرداري در درك واقعـی نیازهـاي محلـه

ها و تر شدن این محیطخود عاملی مضاعف بر نامناسب
ها شده است که باید مدیریت شـهري بـا عدم درك آن

درك موقعیــت حقــوقی خــود و بــا شــناخت وضــعیت 
ــدون پیش ــهمحــالت، ب ــن  زمین ــه ای ــی نســبت ب منف

هـا تـالش نمایـد. مـروري ها براي بهبود آنگاهسکونت
یـزد نشـان اجمالی بر تحوالت اجمـالی شـهر کـویري 

پـذیري شـهر، بـا مهاجرت رویـهدهد گسـترش بـیمی
شـدید، تحـوالت جمعیتـی و کالبـدي نامناسـبی را در 

طـورکلی سطح محالت شهر به همراه داشته اسـت، بـه
محلـه آن در  77محله دارد کـه حـدود  121شهر یزد 
بافت تاریخی و قـدیمی شـهر یـزد قـرار دارد  محدوده

کـه ). با توجه به ایـن45: 1385(طرح جامع شهر یزد، 
بسیاري از محالت شهر یزد در بافت قـدیم شـهر قـرار 

مسـکنی و مسـکن هاي از جمله بـیاند، با چالشگرفته
هـاي ناسـازگـار، دسترسی نداشتـن نامنـاسب، کاربري

به امکانـات و خدمـات، کمبــود فضــاي سبــز، نبـود 
هاي مناسب و... مواجه هسـتند کـه نیازمنـد زیرساخت

ریزان شهري است. در ایـن توجه جدي مدیران و برنامه
ي اکبرآباد میان مشکالت و معضالت یاد شده در محله

تر بـوده کـه به عنوان یکی از محالت شهر یزد، پررنـگ
کیفیت زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است. 

اسـتراتژي «کند بـا کاربسـت پژوهش حاضر تالش می
یـابی و تحلیـل نقـاط قـوت، بـه ارز» ي شـهريتوسعه

ي اکبرآباد در قالب ها و تهدیدهاي محلهضعف، فرصت
  و نمایش آن روي نقشه بپردازد.  SWOTمدل 

 جمعیـت افـزایش موازات به: اهمیت و ضرورت تحقیق
 گونـهنیا در جدیدي مسائل و مشکالت همواره شهرنشین

مشکالت  هاآن نیترمهم که یکی از شودیم مطرح جوامع
ــابراین. ســتضــالت محــالت در ســطح شهرهاو مع  در بن

 تعلـ بـه شـهري مـدیریت نابهنگامی، رشد چنین نتیجه
 نیازهـاي بـه گـوییپاسـخ بـراي الزم زمان و منابع فقدان

 را آن از ییرها که دهش معضلی دچار شهروندان، روزافزون
 جـووجسـت تـوانمـی نوین هايحلهرا چارچوب در تنها
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 از یکی ،»محورمحله مدیریت« که داده نشان تجارب. کرد
 زیـرا؛ اسـت شهري مشکالت کاهش براي کارهاراه بهترین

 هویـت کـه تاریخی - جغرافیایی واحد یک عنوان به محله
ــادین ــر آن نم ــاس ب ــبات اس ــط و مناس ــاعی رواب و  اجتم
 شـکل پایـدارترین و نیترمناسـب ،گرفتـه شکل فرهنگی

ــک ــازمان ی ــاعی س ــه اســت اجتم ــد ک ــرین بتوان  راه بهت
 .سـازد متجلـی شهر امور ياداره در را اجرا و يریگمیتصم

 بـراي» محـورمحلـه مـدیریت« شـهرها، ياداره در امروزه
 بـه ضروري ازپیشبیش اجتماعی مناسبات و روابط تقویت

 بـراي چنـین). هم8: 1391(اورعی و فیاض،  رسدیم نظر
 اجتماعـات يتوسـعه رهیافـت شهرنشینی، مشکالت حل

ــه ــا يامحل ــد ب ــر تأکی ــداري ب ــهري پای ــا ش ــردي ب  رویک
 شـهري، مـدیریت ي محـالت درتوانمندسازمحور و مردم

بـه  بـا يامحلـهاجتماعات  توسعهیافته که  ياژهیو جایگاه
ــدیریتی ــاي م ــارگیري الگوه ــدار ک ــذامکان پای اســت  ریپ

ي ســاختار ریگشــکل). 30: 1388سیســی،  ونیــا (تــوکلی
 شـهري سـاخت امـور تجدیـد ي مسـتلزمامحلهمدیریت 

هـاي فعالیـت تمرکـز وشهرها  هر حال با توسعهاست. به 
صنعتی و اقتصادي در مراکـز شـهرها، توجـه بـه محـالت 

 جغرافیـایی يمطالعه میان، این در شود.تر میشهرها بیش
 و) شـهري محـالت( شـهر خـرد سـطوح مبنـاي بـر شهر

 هـايسرمایه از بهینه استفاده راستاي توانمندسازي آن در
 بهبـود بـه اقتصادي و غیره که کالبدي، اجتماعی، انسانی،
 در سـطوح یطیمحسـتیز اقتصـادي، - اجتمـاعی شرایط
 ریـزانبرنامـه کاري اولویت درباید  خواهد شد، منجر باالتر

    .)82: 1389 (فنی و دیگران،قرار گیرد  شهري
 و یرسـم شـهري يزیربرنامه از دهه چهار تاکنون

ــته ــايطــرح هی ــفمخت ه ــا در شــهري توســعه ل  رانی
 در یعیوسـ مطالعـات هـا،طـرح گونـهنیا در. گذردیم

 ت،یـجمع ا،یـجغراف ریـنظ شـهري هـاينـهیزم يهیکل
 کـردیرو امـا ،ردیپـذیمـ صـورت رهیغ و کالبد اقتصاد،

 و مسـائل حـل شـهري، توسـعه هـايطرح اغلب یاصل
 و یموضع اقدامات از استفاده با شهر، کالبدي مشکالت

 مشـکالت و مسـائل سـازسبب عوامـل بـه وجهت بدون
 اصـول و میمفـاه شـدنمطرح بـا. اسـت بـوده یادشده
 هـايطـرح هیـته بـه نگـرش رییتغ لزوم دار،یپا توسعه
 و هیـته معمـول هیـرو زیـرا د،شـ آشکار شهري توسعه

 صـرفاً نگـرش با نیشیپ شهري توسعه هايطرح اجراي
 تعـارض در ،یـدارپا يتوسـعه یاصل کردیرو با کالبدي،

 در ديیـجد يهادگاهیـد ،اسـاس نیهم بر. داشت قرار
 گرفـت قـرار توجـه مورد شهري توسعه هايطرح هیته
 کارآمـد، هـايلیتحل و مطالعات از استفاده با بتواند که
 همـوار را شـهري داریـپا توسعه سوي به حرکت ریمس

 اسـاس بـر کـه شـهري توسعه هايطرح از یکی. سازد
 اسـتراتژي طرح د،ش شنهادیپ توسعه نینو کردهايیرو

 سـال ازآن  هیـته هـاينـهیزم کـه است شهري توسعه
کـه در به ایـن توجه با .است دهش ایمه رانیا در 1382

ها شهري، کارشناسان طرح هاي توسعهبسیاري از طرح
هیچ توجهی به محالت شهرها ندارند، پـژوهش حاضـر 

هـا بـر سعی دارد ضمن برانگیختن متولیان ایـن طـرح
به  هاآنتر شهري و توجه بیش مبناي استراتژي توسعه

 ،یطیمحسـتیز ،یاجتمـاع ابعـادمحـور، رویکرد محلـه
و  هیـتجزاکبرآباد را بررسی و  ي محلهاقتصاد و يکالبد

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

  
  حقیق ت هدف

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

 دهد. اهداف تحقیق حاضر عبارتند از:را جهت می
بــر  دیـتأکشــهري بـا  کاربسـت اسـتراتژي توسـعه -

 اکبرآباد.  توانمندسازي محله
شناخت وضع موجود و ارزیابی نقاط قـوت، ضـعف،  -
  رصت و تهدیدات پیش روي محله اکبرآباد. ف
کارهاي مناسب براي ارتقاي و راه هاشنهادیپي ارائه -

  هاي استاندارد. ها بر اساس سرانهسرانه
: ها، مبانی نظري و پیشینه تحقیـقمفاهیم، دیدگاه

 ینــاتوان و ناکارآمــدي و شـهري هــايســتمیس یدگیـچیپ
 و یموضـع يهـاحـلراه ارائـه با تنها که یسنت يهاروش

 موجـود مشـکالت و مسـائل رفـع بـراي تالش در موردي
 طیشـرا در شـهرها از اريیبسـ تـا دهشـ موجـب ،هستند
 بد طیشرا و فقر هیرویب گسترش با و گرفته قرار ینابسامان

 اقـدامات و آگاهانـه اقدامات به ازین. ندشو مواجه اقتصادي
 وجـبم شهري، يهاینابسامان و هایکاست رفع براي قاطع
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 و متحـد ملـل سازمان یانسان يهاگاهسکونت مرکز تا دش
 اسـتراتژي عنـوان با را یمشترک همکاري ،یجهان بانک زین

 ســطح ارتقــاي و ییکــارا بهبــود جهــت شــهر، يتوســعه
 و انیـعیرف( ندکن آغاز شهري توسعه يمقوله در مشارکت

 بـر تمرکز باشهري  استراتژي توسعه ).20: 1387 ،دیگران
 هـايجنبـه و فقـر کاهش و اقتصادي ییجورقابت تقویت
شـهري،  فضـایی ساختارهاي شهر، یطیمحستیز مختلف

 و اجتمـاعی و فرهنگـی هـايجنبـه یی،ربنایز ساختارهاي
 پایـدار توسعه به رسیدن براي گزینه بهترین تواندمی رهیغ

  ).Saha and Paterson, 2008: 10(باشد  شهري
 شـهر بلندمدت اندازچشم تحقق سازيآماده فرآیند

ــق از ــه طری ــه«ي تهی ــايبرنام ــی ه ــاه »1عمل  و کوت
 مشـارکت بـر کـه شهر پایدار يتوسعه براي مدتمیان

 و محیطیتعادل زیست عادالنه، رشد شهروندان، فراگیر
ــت ــت تقوی ــد شــهر اقتصــادي رقاب ــاي .دارد تأکی  ارتق
 کـردن مشـارکتی و نهـادي اصالحات شهري، مدیریت

 مناسب وضعیت به نیل حلراه تنها عنوانامور به ياداره
 اهدافی جمله از شهروندان، يکلیه اجتماعی و اقتصادي

 پیگیـري قابـل شـهر يتوسعه راهبرد قالب در که است
 راهبـرد) Asian Development Bank, 2004: 12( است

 هــايتکنیــک آن در کــه اســت ابــزاري شــهر، توســعه
تـأمین  آن، اصـلی هدف و شده گرفته کار به مشارکتی

 اجتمـاعی سـازيظرفیت طریق شهري از پایدار توسعه
. است همگانی اقدام و مشارکتی اندازچشم تدوین براي
 عـدالت رشـد جهت در ي شهرتوسعه راهبرد چنینهم

ــاعی ــهرها در اجتم ــق از ش ــد طری ــاري فراین  و همک
 ارتقــاي کیفیــت بــراي جامعــه، يگســترده مشــارکت

ــدگی ــال شــهروندان کلیــه زن ــی شت  Citiesکنــد (م

Alliance, 2006b: 20ائـتالف سازمان مطالعات ). بنابر 
 اساسـی اصـل چهار پایه بر شهر توسعه راهبرد شهرها،

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

 از کـه شـودمی شامل را نهادهایی و فرایندها کارها،راه
 و منـافع بـه بتواننـد هـاگروه و شهروندان هاآن طریق
  .یابند دست خود تعهدات انجام نیز و قانونی حقوق

                                                
1- well and good governance  
2- Action Plan 

 شـهري مالی سیستم که شهرهایی :3پذیريب) بانک
 خـود ايهزینـه و درآمـدي منابع از استفاده در کارآمد

  .دارند
اشـتغال،  شـهر بایـد داراي رشـد: 4پذیريج) رقابت

جانبـه چنـین اقتصـاد هـمهـمو  گذاريسرمایه درآمد،
 آوردن فـراهم شـهري، کارآمـد يتوسعه يالزمه. باشد

 مؤسسات و افراد وريبهره افزایش براي مناسب شرایط
  .است

 در است کـه زندگی قابل شهري :5زندگی د) قابلیت
 و مشـارکت بـراي برابـر هايفرصـت سکنه يهمه آن،

 داشـته شـهر سیاسـی و اقتصادي زندگی از منديبهره
   ).Asian Development Bank, 2004: 6باشند (

 کـــردیرو، CDS یاساســـ يمحورهـــا از یکـــی
 اسـت بـوده يشـهر محـالت بـه توجه و يمحورمحله

)Cities Alliance, 2006a : 10.( یـک  عنـوانمحله به
 معنایی زیادي قرابت محلی اجتماع یا و اجتماع با نهاد،
 بـه تقریبـاً ار هـاآن پژوهشگران که اکثر طوريبه دارد،
 بـه دهخـدا نامـهلغت در برنـد ومـی کـاربه معنی یک

» قسـمت چنـدین از قسـمت یک برزن، کوي،«معناي 
 واحـدعنـوان اسـت. در فرهنـگ غربـی بـه آمـده شهر

ــایگی ــا و همس ــادل ب ــاییمع ــد  ه  ،»District«مانن
»Quarter « و»Neibrouhood «امـا .شده است تعریف 

 محلـه ماهیت و ساختار ف،با تعری هامعادل این مفهوم
ِ  ما، تفـاوت گذشته شهرهاي در . دارد مـاهوي و کلیشـ

 طراحـی و يزیربرنامـه مجموعـه یک همسایگی، واحد
 تشـکُّل یـک سـنتی، محلـه کـهیحـال دراسـت،  شده

  ).  27: 1390 است (پیربابایی و سجادزاده، اجتماعی
 داشـتن ضـمن محلـه مفهـوم جغرافیایی، تعبیر در
 چنـین در کـه شودمی اطالق اجتماعی به معین، مکان

 رویـارویی فراوان برخوردهاي از و سکونت دارند فضایی
 محلـه شوند. ماهیـتمی مندبهره یکدیگر نخستین با یا
 بـراي فرصتی اجتماعی، و جغرافیدان شهري دیدگاه از

 در کننـد، دیـدار یکـدیگر بـا تـا آوردمـی فراهم مردم
 بـراي در تـالش و جویند شرکت روزمره زندگی گذران

                                                
3- Bankability 
4- Competitiveness 
5- Livability 
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 همـین بپردازنـد. بـه همکـاري به مشکالتشان بر غلبه
 حــس و کــه محلــه اســت مــدعی نیــز »پــاور«دلیــل 

 ناشـی جامعـه بـر مکـانی موقعیـت تأثیر از همسایگی
. دهـدنمـی روي خـوديخودبـه صـورت به اما شود،می

شاید افراد از لحاظ موقعیت فیزیکی و اجتماعی با هـم 
مکـن اسـت از لحـاظ اجتمـاعی، همسایه باشند، ولی م

ي نداشته باشند (عبدالهی امحلهارتباطات همسایگی و 
، با تصـحیح و اضـافات). یکـی از 84: 1390و دیگران، 

دالیل تأکید بر محله، افزایش آگاهی نسبت به محـیط 
شـهري اسـت (دزفـولی،  و ایجاد شـکل پایـدار توسـعه

 جدیـد، بـه سـنتی پارادایم از چرخش ). در72: 1390
 تأکیــد آن بــر نظرانصــاحب از بســیاري کــه ايمقولــه
 و حضور محلی سطوح نقش اهمیت و تقویت اند،داشته
 بـا يریگمیتصم يعرصه در مدنی و نهادهاي هاانجمن
 در هـاآن واقعـی مشـارکت و شهروندان نقش بر تأکید
پـور، اسـت (حـاجی روزمره اقدامات و هافعالیت عرصه
1385 :37  .(  

 شهرها، توانمندسازي محالت بـراي اداره در امروزه
ــط تقویــت ــ اجتمــاعی مناســبات و رواب ــ از شیب  شیپ
 هـر چنـد نظـام ایـن بـررسد. عالوهبه نظر می ضروري

ــه بــه اجتمــاعی ــوع جمعیــت، وســعت، جهــت محل  ن
بـه  جدیـد شهرسـازي در اجتمـاعی روابـط و مناسبات

 کـارکردي نقـش نیسـت، شهرها پیشین محالت سبک
. اسـت نکـرده تفـاوتی زنـدگی بهبود و یردر تغی محله

 دسترسـی در آن بـه سـاکنان توانـدمـی محلـه تقویت
 و امکانـات عادالنـه توزیـع شـهري، خدمات به ترآسان

و  هـااولویـت تعیین در مردم مشارکت جلب ها،فرصت
 و فرهنگــی جایگــاه ارتقــاي و محلــی هــاينیازســنجی

 نیـز منظور همین به. کند زیادي محله کمک اجتماعی
 روزروزبـه اجــرا، و يزیـرهـبرنام در نظام محوريمحله
 توانــدمی ايمحلـه فرهنـگ شـود. تقویـتمی رـتمهم

 نگـاه بـرمبتنـی و زیآممسـالمت را اجتماعــی مسائـل
مهمـی بـراي  عامـل حتـی. کنـد فصل و حل اجتماعی

. شودمی محله محسوب ي اجتماعیازهاین برآورد شدن
 محــل از مـردم رضـایتمندي ه افــزایشزمینـ رونیـا از

 بـراي را زمینـه تواندمی این مهم. یابدمی ارتقا سکونت
افــزایش  بــا و فــراهم کنــد اجتمــاعی همبســتگی

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

ي انـهیگزي در این زمینـه، تنهـا امحلهي زیربرنامه
که متفکرین مختلـف از جملـه شهرسـازان آن را  است

 راه براي تحقق اهداف یادشده ذکر کردند. نیترمناسب

 1926بـار در سـال ي آن براي اولینزیربرنامه کهچنان
بـا هـدف اسـتقرار خـدمات » کلـرنس پـري«از طرف 

ي مسکونی با دسترسی امـن هاخانهاساسی در نزدیکی 
فایی زنـدگی جمعـی و آسان در جهت تقویـت و شـکو

). 145: 1387صورت گرفـت (پورمحمـدي و دیگـران، 
از  رفـتبرونشـهري بـراي  بنابراین اسـتراتژي توسـعه

ي شـهري معاصـر بـر زیربرنامـههاي پیش روي چالش
  ي آن تمرکز دارد. توانمندسازمحوري و محله

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

 هاآنمطالعات مشابهی انجام گرفته که به برخی از 
  .شودیماشاره 

ـــور (حـــاجی ـــه)، در 1385پ ـــوان امقال ـــا عن ي ب
مبنـا، رهیـافتی کارآمـد در ایجـاد  -ي محلهزیربرنامه«

این نتیجه رسیده اسـت کـه به» مدیریت شهري پایدار
 ي محالت شهري نیاز به مشـارکت جـديزیربرنامه در

است. هرچنـد  NGOي هاسازمانبازیگران محلی مانند 
ي محلـی هاسـازماني محالت شـهري، توانمندسازدر 

امـا بـه تنهـایی کارآمـد  کننـدیمسزایی بازي هنقش ب
در ایـن مقالـه تنهـا بـر نقـش  کـهيطـورنیستند، بـه 

ي محلی تأکید شده و ابعاد دیگري مانند بعد هاسازمان
ي به کلی فراموش شده فیزیکی و کالبدي محالت شهر

ــدري و  ــاران (اســت. حی ــه)، در 1391همک ــا امقال ي ب
شهري در بهبود محله  کاربرد استراتژي توسعه«عنوان 

، به این نتیجه رسیده است که علت عـدم »غازان تبریز
ي شـهري در بهبـود حاکمیت رویکرد استراتژي توسعه

محالت غازان، نبود مدیریت یکپارچه در بـین سـاکنان 
ه است. در این پـژوهش ابعـاد کالبـدي و فیزیکـی محل

محله به کلی فراموش شده و تنها بـه نقـش مشـارکت 
 ساکنان در بهبود وضـعیت محلـه تأکیـد شـده اسـت.

پیشـنهاد یـک « عنـوان بـاي امقاله)، در 1384گلگار (
محـالت  اندازچشـمي بیانـه بندصـورتچارچوب براي 
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بهبـود این نتیجـه رسـیده اسـت کـه بـراي به» شهري
محالت شهري نیاز به راهبردهاي اجتمـاعی،  اندازچشم

اقتصادي و محیطـی اسـت و بعـد کالبـدي و فیزیکـی 
به کلـی فرامـوش شـده  اندازچشممحالت در این بیانه 

با عنوان  يامقاله)، در 1390دزفولی و همکاران ( است.
محــوري در پایــدار محلــه توجــه بــه جایگــاه توســعه«

ري بـا تأکیـد بـر محـالت شـهر ي شهي توسعههاطرح
ي زیربرنامـهبه این نتیجه رسیده اسـت کـه در » تهران

 رگـذاریتأثمحالت شهري باید بـه تمـامی فاکتورهـاي 
بهبود محـالت شـهري،  توجه شود. این مقاله در زمینه

 داندیمصورت جامع در کنار هم الزم تمامی ابعاد را به
 ن آن است.بود نگرجامعو نقطه قوت این پژوهش، دید 

  

  
 زدی شهراکبرآباد در ارتباط با استان و  موقعیت محله - 1شکل 

  (ترسیم: نگارندگان)
  

  روش تحقیق
اي توسعه - هاي کاربرديپژوهش حاضر از نوع پژوهش

ي . جامعـهاسـتتحلیلـی  -و روش بررسی آن توصیفی
هاي موجود در محلـه آماري مورد مطالعه، کل کاربري

اسـت. کـل ایـن  کـاربري 1090عداد یزد به تاکبرآباد 
اکبرآبـاد جداگانـه بررسـی  در سـطح محلـه هايکاربر

اکبرآباد، کاربري  پایه از محله نقشه شدند. ابتدا با تهیه
کدبندي و بـراي  GISموجود در سطح محله در محیط 

نیـاز از تکنیـک هـاي مـوردي اطالعـات و دادهآورجمع

د و با توجـه بـه استفاده ش» ساختهنامه محققپرسش«
ها در سطح محله، براي تسـهیل تمرکز و تراکم کاربري

اکبرآبـاد بـه  هـا، محلـهارزیابی وضـع موجـود کـاربري
ها اعـم از هاي همگن تقسیم شد و سپس کاربريبلوك

مسکونی، تجاري و آموزشی و غیـره بررسـی و واکـاوي 
ابزار تجزیه و تحلیل اطالعات در دو بخش آمـاري شد. 

هـاي گرافیکـی و کی است. براي انجـام فعالیـتو گرافی
هـاي تحلیل و پـردازش دادهـا و بـرآورد کبـود سـرانه

و بـراي تجزیـه و تحلیـل  GISي افزارهانرمموردنیاز از 
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ي آمـاري افزارهـانرماي و میـدانی از اطالعات کتابخانه
EXCEL ارزیابی نقاط قوت، ضعف و فرصـت و براي  و

   فاده شده است. است  SWOTتهدید از مدل کیفی
 پـژوهش مکـانی محدوده: پژوهش قلمرو و محدوده

ایـن  شهر یزد اسـت. اکبرآبادمحله  محدوده بر منطبق
کـه  سـتمحالت شهر یـزد ا نیتریمیقدمحله یکی از 

نشـینان بـوده و در طـول روزگاري محل سکونت اعیان
ي بافـت جدیــد شـهر یــزد، ریگشــکلزمـان بــه علـت 

محله به بافت جدید مهاجرت  هاي ثروتمند اینخانواده
در ایـن محلـه سـکونت  درآمدکماند و خانوارهاي کرده

  ).  113: 1390اختیار کردند (مرکز آمار ایران، 
  

  بحث اصلی
بررسـی : هـاارزیابی وضع موجود سـرانه کـاربري

 محلــههــا در نــوع کــاربري کــاربري اراضــی و مقایســه
ــاد،  ــاناکبرآب ــدي و دهندهنش ــاس کالب ــاز انعک مان س

هـاي بر این اسـاس یکـی از زمینـه است. محله ییفضا
اسـتفاده از زمـین و  ، نحوهي شهريزیربرنامهاصلی در 

در انـواع منـاطق شـهري بـا توجـه بـه  سـاز و ساخت
و  هــايکــاربراســتقرار  وضــعیت کنــونی شــهر و نحــوه

مقایسـه و تخصیص زمین براي خدمات شـهري اسـت. 

بر مشخص کـردن عالوهها ارزیابی وضع موجود کاربري
یـابی تواند نقش مهمی را در دسـتها، میکمبود سرانه

چنــین ارتقــاي بــه امکانــات و خــدمات شــهري و هــم
هـاي کـاربريکیفیت زندگی ساکنان محله ایفـا کنـد. 

  زیر است:به شرح  اکبرآباد سطح محلهعمده در 
 هـر چنـد سـرانه دهـدیمـپژوهش حاضـر نشـان 

ترین میزان بیش هايکاربریر مسکونی در مقایسه با سا
سرانه را به خود اختصـاص داده اسـت، در مقایسـه بـا 

درصد)، جایگاه مناسـبی  55ي استاندارد (معادل سرانه
درصـد  23معابر و ارتباطات با  ندارد. پس از آن، شبکه

در جایگاه بعدي قرار دارد. کـاربري تجـاري بـا سـرانه 
باغـات درصد،  02/7درصد، اراضی بایر با سرانه  02/12

 73/1آموزشـی بـا سـرانه کاربري درصد،  3/6 با سرانه
ترین میزان سرانه را دارند؛ ترتیب بیشدرصد و غیره به

ي هــايکـاربرکـه در سـطح محلــه اکبرآبـاد، در حـالی
درمانی، فضاي سبز، پارکینگ و کاربري فرهنگی فاقـد 

توجهی بـه اسـتاندارد سرانه بودند. این مهم نشان از بی
در سطح محالت شهري دارد و باید در  هايکاربر سرانه
ي هـااسیمقاسـتاندارد در  ي بـه سـرانههـايزیربرنامه
تر توجه شود. نتـایج حاصـل ي و همسایگی بیشامحله

 ها و سـرانهاز مطالعه و ارزیابی وضعیت موجود کاربري
  استاندارد در جدول زیر ارائه شده است.

  

  
  (ترسیم: نگارندگان)ارتباطی در سطح محله  اراضی و شبکه د سرانه کاربريوضع موجو -2شکل 
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  مقدار استانداردو  در محلهي موجود هايکاربرسهم  - 1جدول 
 ردیف کاربري تعداد مساحت درصد سرانه وضع موجود * سرانه استاندارد

 1 یمسکون 893 184161.3 48.07 48.19 55
 2 يارتج 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 برمعا 120 93525 22.89 23 25
 11 یدرمان - - - - 1.5
 12 سبز يفضا - - - - 10
 13 نگیپارک - - - - 0.5
 14 یفرهنگ - - - - 1

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

 نظـر هاي موجـود در محلـه از بررسی ساختمان
 :عمر ابنیـه ابنیه، اسکلت بنا، نوع مصالح، تیفیک

دارد  بسـتگی مختلفـی عوامل به محله در ابنیه کیفیت
تـوان بـه شـرایط اقلیمـی و مـی هـاآن نیترمهمکه از 

 بـه مصـالح مالی، دانش، آگاهی و نـوع درآمد سپس به
 بـا عوامـل ایـن البتـه رفته در آن اشاره کـرد، کـه کار

شـوند. ر و تحـوالتی مـیدستخوش تغییـ زمان گذشت
 کیفیـت، بـه لحـاظ از محلـه در موجود هايساختمان

، عبارتنــد از: نوســاز کــه شـودمــی تقســیم گــروه پـنج
 نگهــداري قابــل ســاخت، حــال تخریبــی، در مرمتــی،

)mayce, 2006: 137 .(يمحلـه کـهایـن بـه توجـه بـا 
 هاساختمان است، کیفیت قدیمی يمحله یک اکبرآباد

 تـربـیش کـه يطورپایین است، به یاردر این محله بس
 هـايکاربري سهم مرمتی است و و نگهداري قابل بناها

هـاي است. کاربري نسبتاً پایین ساخت حال در و نوساز
بـین  بناهـا این باال دارد و قدمت بسیار مقاومت نوساز،

در  هـايکـاربراسـت. سـهم ایـن نـوع  سال یک تا پنج
 حال هاي دربريسطح محله در حال افزایش است. کار

سـاخت  حـال در کـه بـوده هايکاربري ساخت، شامل
ي مخروبه در سطح هايکاربردلیل تخریب هستند و به

ي نوســاز ســهم ایــن نــوع هــايکــاربرمحلــه و ایجــاد 

در حال افزایش است که از پیـروي  روزروزبه هايکاربر
ســاکنان محلــه از الگــوي شهرســازي مــدرن حکایــت 

   .کندیم
هـاي کـه نگهداري، یعنی کاربري هاي قابلکاربري

در سطح محلـه بسـیار زیـاد  هاآنسهم  احیاست. قابل
ي مـدون از تبـدیل هـايزیربرنامهاست و باید با ایجاد 

ي مخروبه جلـوگیري کـرد. هايکاربربه  هاآنوضعیت 
قابلیـت  هستند که ییهاساختمانهاي مرمتی، کاربري

بـه نسـبت در  هـانآدارنـد و سـهم  سازي و نوسازيبه
ســطح محلــه زیــاد اســت. تعــداد زیــادي از ایــن نــوع 

یی هسـتند کـه هـايکـاربردر سطح محلـه،  هايکاربر
تـوجهی جـدي نقش تـاریخی دارنـد و در صـورت بـی

، تخریـب هـاآنسازي و نوسـازي شهري به به مسئوالن
هـاي تخریبـی، . کـاربريرونـدیمـشـوند و از بـین می

 از نـوع ایـن در مصالح فیتیی هستند که کیهايکاربر
ــایین بســیار هاســاختمان ــوده و قابلیــت نوســازي،  پ ب

 زمـان گـذر در کـهيطـورسازي و احیـا ندارنـد، بـهبه
ي درست زیربرنامهو باید با  ندشویم و تخریب فرسوده

ي مناســب تخصــیص داده شــوند. هــايکــاربربــه 
 در شـده تخریـب اراضـی هاي مخروبـه شـاملکاربري

در محله بسـیار نـاچیز  هاآنکه سهم  است محله سطح



 49 بهاردهم/ پانز/شماره مسلسل  پنجممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                            134
 

 

تر آجـر و آهـن اکبرآباد بیش است. اسکلت بنا در محله
تـرین درصـد (معـادل طوري که شـامل بـیشاست، به

هـاي محلـه اسـت. درصـد) از اسـکلت کـاربري 35/65
اسـت.  گـل وترین سهم مربوط بـه خشـت سپس بیش

توزیع نسبی بناهاي محـدوده بـر اسـاس نـوع مصـالح 

) آورده شده است. بـا اسـتناد بـه 2در جدول ( مصرفی
تـرین شود که آجر و آهن بیشاین جدول، مالحظه می

 79شـامل  کـه يطورداشته 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  ساحتم  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،   
  

  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
9,22 71463 250 سال 26 يباال 468,4 3,27 3 شهیش 4 6 
 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 محاسباتمأخذ: (  
  

اي قـدیمی محلـهاکبرآبـاد،  محلـه کـهنیابا توجه به 
سـاخت بـوده و سـال  25تا  11ها بین است، اکثر کاربري

تـرین سـهم را سال بـیش 26ي باالي هايکاربربعد از آن 
هاي از نوع زیـر ده سـال، بسـیار کـم دارند. تعداد کاربري

است که این آمار حاکی از قدیمی بودن محله دارد و بایـد 
هـا کارها از ناکارآمدي کاربريبا ایجاد برخی راهبردها و راه

تـر اکبرآبـاد بـیش يجلوگیري کرد. نوع مصالح در محلـه
ي بـدون هـايکاربر) بوده و بعد از آن 15/76آجر (معادل 

ترین درصـد نـوع مصـالح ترین سهم را دارند. کمنما بیش
 سـاخت ازمربوط به سیمان است که به طور کلـی نشـان 

  ي نوساز در سطح محله دارد.هايکاربر

با توجه به ارزیابی صورت گرفتـه در سـطح محلـه، 
حله در حد متوسط است کـه حـاکی کیفیت معماري م

تـر هاي قابل نگهداري است. بـیشاز درصد باالي خانه
هـاي کیفیـت متوسـط دارنـد و سـهم کـاربري هايکاربر

درصد  1/25ها ضعیف، نسبتاً باالست. سهم این نوع کاربري
هـاي است و این نشـان از قـدیمی بـودن محلـه، خانـه

ر ایـن هـاي خـوب دتخریبـی و مخروبـه دارد. کـاربري
ها از درصد کاربري 9/5سوم قرار دارند.  تحلیل در رتبه

هاي نوساز و در حـال این نوع هستند، که نشان از خانه
هـاي موجـود در سـطح تر ساختمانساخت دارد. بیش

محله، یـک طبقـه و بـا کـاربري مسـکونی اسـت. ایـن 
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انـد. تـر در مرکـز محلـه قـرار گرفتـهبـیش هـايکاربر
بلـوار  تـر در لبـهبقه به باال بـیشهاي یک طساختمان

محله قرار دارند و از نـوع کـاربري تجـاري هسـتند. از 
هـا، مخروبـه و آنجایی که سی درصد کیفیـت کـاربري

ي مسئول به احیا، هاسازمانقابل نگهداري نیست، باید 
تري کنند. توجه بیش هايکاربرسازي و نوسازي این به

هـا، رفتـه در کـاربري کارتقریباً سی درصد از مصالح به

است که نشان از قدیمی بودن محله دارد.  گل وخشت 
هـاي بـایر و چنین با توجه به زیـادي بـودن زمـینهم

هاي موجود در چند سال آینـده، فرسوده شدن کاربري
بـا نهایـت اسـتفاده از ایـن  مسـئولي هاسـازمانبایـد 
چنین با ایجاد یکسري راهبردهـا از هاي بایر و همزمین

   کنند. ها جلوگیرياین کاربري شدنرسودهف
  

  

  

  
 )ترسیم: نگارندگان( هیابن عمر مصالح، نوع بنا، اسکلت ه،یابن تیفیک - 3شکل 
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توجه به کیفیت ابنیه و توانمندسـازي بناهـا بـه 
اصطالح نوعی کارآمد کردن محالت است کـه از آن 

طـی آن  کـهشود یاد می» توسعه از درون«با عنوان 
هـاي هاي تجاري بـه پیشـرفتامعه، محله و بخشج

اشـتغال، مسـکن و فراغـت دسـت  عمومی در زمینه
فراتر از سطح خود خدمات ارائه  نیچنهمیابند و می
 توسـعه نظریـه شـدنمطرحدهند، که به دنبـال می

ي شـهري زیربرنامـهدر ادبیات پایدار در قرن اخیر، 
د سـطح معاصر مصطلح شده و هدف اصلی آن، بهبو

کیفیت زنـدگی شـهروندان و ارتقـاي دسترسـی بـه 
ــه آن چــون هامؤلفــهخــدمات و دیگــر  ــوط ب ي مرب

هـا و ارتقـاي ي درونی، احیاي بافـتاشتغال، توسعه
). Davis, 2010: 2(هاي برابـر و غیـره اسـت فرصت
درونی شهري و توانمندسازي محالت شهري،  توسعه

تـی بخشـی و حی، میـانچندوجهموضوعی پیچیده، 
فرابخشی است که فقط یک کار فیزیکی، کالبـدي و 
ــاعی،  ــوي اجتم ــاد ق ــه ابع ــت، بلک ــازي نیس شهرس

ی دارد. در ایــن طیمحســتیزفرهنگــی، اقتصــادي و 
شهري به کار گرفتـه  رهاشدهسیاست، اراضی بایر و 

هاي نامناسب و نامتناسب با زندگی شود؛ کاربريمی
نظـامی، ي اهـپادگـان، هازنداني شهري نظیر امروز

کارخانجات و صنایع مزاحم در درون شهر و محالت 
هـاي شـود. سـطح معـابر و شـبکهشهري اصالح می

دسترسی، سطح فضاي سبز و غیره به استانداردهاي 
شـود. در واقـع توانمندسـازي شهرسازي نزدیک می

هـا و سـازي بافـتمحالت به معنـاي نوسـازي و بـه
در زیر دهی مجدد کالبد محالت شهري است. سامان
 مصالح، عمر نوع بنا، ابنیه، اسکلت هاي کیفیتنقشه
   .معماري آورده شده است تیفیک و ابنیه
ریزي و ترین فنون برنامـهیکی از مناسب: SWOT لیتحل

اسـت کـه  SWOTتجزیه و تحلیـل راهبـردي، مـاتریس 
عنـوان ابـزاري امروزه طراحان و ارزیابان راهبردي از آن بـه

لکردهـا و وضـعیت شـکاف اسـتفاده نوین براي تحلیل عم
 SWOT کلمـه ).40: 1388شـیعه و کبیـري، (کننـد می

بـا معـادل فارسـی   Strength حرف اول واژگان انگلیسـی
به معنی  Opportunityمعنی ضعف،  بهWeakness  ،قوت

ســبحانی، بــه معنــاي تهدیــد اســت (Threats  فرصــت و
ف، ). براي ترسیم ماتریس باید نقـاط قـوت، ضـع2: 1389
ضـعف  ها و تهدیدها مشخص شـود. نقـاط قـوت وفرصت

ها و تهدیدها بیـانگر عوامـل بیانگر وضعیت فعلی، و فرصت
 بعـد ایـن چهـار مؤلفـه بیرونی سیستم هستند. در مرحله

دو در مقابـل هـم قـرار گرفتـه، کـه از ایـن مقابلـه و دوبه
: 1392خـواه، آیند (حسـینیدست میترکیب، راهبردها به

واقع با اسـتفاده از ایـن مـدل، پـژوهش حاضـر بـه  ). در4
 هـاي محلـههـا و ضـعفدنبال تحلیلی درسـت از توانـایی

دنبـال عوامـل توسـعه در ي راهبردها، بـهاکبرآباد و با ارائه
  سطح محله است. 

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

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

نمودن نور، هوا و کالً 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 دن فعالیتاندازها، خوشایند بوگیري چشمشکل

فضاها، درك شهروندان از شهر و کالً 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

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

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 

 هاو ناسازگاري کاربري 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 -
 غیر فعال و مسکونی تجاري کاربري اراضی با وجود - 
  محله لبه تجاري هايکاربري ايفرامحله لکردعم - 

 براي بایر و خالی هايزمین از گیريبهره -
 سبز و غیره فضاي مانند هاکاربري 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 نیازمورد هايريکارب به

 محله سطح در مورد نیاز فضاهاي ایجاد -
 پرتردد هايدر مکان فعالیتی هايکانون 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 زیعتو در تعدیل -
 محله سطح در فعالیتی مراکز

  
ارتباط عمیق  دهندهاکبرآباد نشان بررسی وضعیت اقتصادي در سطح محله: ب) تحلیل بعد اقتصادي محله

هاي از قبیل مهاجرت، سطح فرهنگی، و ویژگی هاي اجتماعی در سطح محله استهاي اقتصادي با ویژگیویژگی
ها نشان داد که اکثریت ساکنان در بخش و تخصص کاري در انتخاب شغل آنان تأثیر گذاشته است. بررسیتحصیالت 

شوند. نتایج حاصل از آن در جدول زیر نمایش داده شده مند نمیرسمی اشتغال دارند که از درآمد چندانی بهرهغیر
  است. 

 SWOTمدل  از استفاده با اقتصادي محله بعد تحلیل - 5 جدول
 )S( نقاط قوت  )(W قاط ضعفن

 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 مراکز به نزدیکی -

  مجاور نواحی خدمات از گیريبهره-
 جوان نیروي وجود -

 فرصت
(O) 

 میدان قرارگیري در مجاورت -
 معلم

 هايريبکار ايعملکردفرامحله -
  محله بلوارهاي يحاشیه سطح

 جايبه درآمدزا هايکاربري ایجاد -
  بایر هايزمین

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

باال بردن سطح  برايام به مردم دادن و -
  کاهش نرخ بیکاري اقتصادي مردم محله و

 هاي اقتصادي خانگی واحیاي فعالیت - 
 ها براي رونق اقتصادي در محلهدهی آنسامان

 تهدید
(T) 

بورس افزایش روند رو به رشد  -
 بازي زمین

هاي شغلی براي ساکنین محله ایجاد فرصت - 
 محله تریشدر مرکز محله براي رونق ب

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

 سازي مراکز محالتباز زنده -

  
ي محالت مرفه اجتماعی از یک طرف و ریگشکلتوزیع نامتوازن امکانات و خدمات باعث : تحلیل بعد اجتماعی محله

ت همراه با درآمد پایین و دسترسی نداشتن به حداقل شود. این محالبرخوردار از طرف دیگر میهاي غیرمحله
شهرنشینی غیر استاندارد، باعث هرزروي نیروي انسانی از  ارائهبر ي فقر شده، عالوهاستاندارها، باعث تشدید دور بسته

وهش نتایج حاصل از پژ ).111: 1391تیربند و اذانی، گردد (روي از سوي دیگر میي فرهنگ کجریگشکلیک طرف و 
  به شرح زیر است.  اکبرآبادي حاضر در سطح محله
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  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 مرور به جمعیت از محله شدن خالی - 

 محله و فعال جوان تجمعی 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 ها و مراکززیرساخت 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

 اخت وسایل وبراي س 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 ذيسایر نهادها و دستگاه

  
 از مطلوب استفاده: ی محلهطیمحستیزتحلیل بعد  د)

 و باشد ماندگاري ضامن تواندمی زیستمحیط
 که باشد لیئمسا متضمن تواندمی آن بهی وجهتبی

 اجتماعی، اقتصادي، هوسعت هايبرنامه مجموعه
 رونیا از د.ساز روروبه مخاطره با را سیاسی و فرهنگی

 از کاستن و بازدارنده عوامل نقش از درست درك

 به تواندمی، قمشوّ عوامل تقویت مقابل در هاآن میزان
 بینجامد زیستمحیطز ا حفاظت امر در موفقیت

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

  

  
  SWOTمدل  از استفاده با محله یطیمحستیزبعد  تحلیل -7 ولجد

  )s(نقاط قوت    )w( نقاط ضعف

 SWOT 
  فضایی سبز يکمبود سرانه -

خاکی در  هايکوچه ووجود معابر  -
 و غبار در محله ایجاد گرد محله و

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

 محله در و سنگین صنعتی هايکارخانه نبود -

  فرصت
(O) 

 محیطیزیستتوجه به مسائل  -
  مختلف هايطرحدر 

مناسب نبودن محله براي  -
  پیاده سازي صنایع آلوده کننده

 شهري ونقلحمل آلودگی کاهش -
 افق و معابر در هاکوچه اصالح با

 هاطرح آینده

 هايطرح در سبز فضاي هاينهسرا 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 و باغات کشاورزي کاربري
 آلودگی کاهش براي هايکاربري

 شهري ونقلحمل

 براي و باغات کشاورزي اراضی به رسیدگی -
 محله در و آلودگی و غبار گرد کاهش

  
  يریگجهینتبندي و جمع

محور، جایگاه خاصی در محوري و تالش براي تحقق مدیریت شهري محلههاي اخیر، گرایش به رویکرد محلهدر سال
 يتوانمندساز به یتوجهبی و محالت به ییاعتنایب با اگرشهري یافته است.  هاي مرتبط با امورها و سیاستپژوهش
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 یابدمی تحقق یصورت در مهم نیا. کرد نخواهند تجربه را بلندمدت يتوسعه شهرها شود، يزیربرنامه شهرها يبرا هاآن
اند، آمده جودو به محالت يادیز يتعداد از شهرها کهشود. با توجه به این توجه شهرها يتوسعه در محالت نقش به که
 خرد سطح از شهر يزیربرنامه و مدیریت نشود، شهرها به سمت پایداري حرکت نخواهند کرد. توجه محالت نیا به تا

 از که معنی بدین. سازد مهیا هاآن واقعی مشارکت جلب و شهروندان وانمندسازيي تبرا را زمینه تا دشومی آغاز
 هدف مسیر، این در. شود انجام مردم با يزیربرنامه ،مردم براي يزیربرنامه جاي بهکرده،  یريجلوگ متمرکز يزیربرنامه
نتایج حاصل از  .است مناسب راهبردهاي و معیارها طریق از ايمحله پایدار يتوسعه به رسیدن رویکردي چنین اصلی

 ناسازگار، يهايکاربر نامناسب، مسکن جمله از یمشکالت و هاچالش با کبرآبادا يمحلهدهد که پژوهش حاضر نشان می
 به اگررو است که روبه رهیغ و مناسب يهارساختیزنبود  سبز، يفضا کمبود خدمات، و امکانات نداشتن به یدسترس

 يامحله با دور چندان نه يندهیآ در، دی صورت نگیراقدام مشکالت نیا کردن برطرف يبرا و نشود توجه مشکالت نیا
. شد خواهد لیتبد ناکارآمد و داریناپا يامحله بهبلکه  ،داده دست از را خود يامروز شکل نه تنها که بود میواهخ روهروب

 ،شهروندي فرهنگ ارتقاي ،محله اجتماعی و فرهنگیهاي سرمایه اکبرآباد باید به تقویت براي توسعه و تقویت محله
-سامان و یشناسبیآس آموزشی، مراکز يتوسعه و تجهیز، نريه و فرهنگی هايبرنامه اجراي با زندگی کیفیت بهبود
- بیش رهیغو  هاي مخروبه و در حال تخریب، عدالت اجتماعیسازي کاربري، احیـا و بهمحله اجتماعی هايبـآسی دهی

 در ده،کر توجه محورمحله دیدگاه به شیازپشیب شهري مدیران رودمی امید شد، بیان آنچه به توجه باتر توجه کرد. 
 وي پایدار شهري توسعه تحقق براي زمینه تا بپردازند، شهروندان اعتماد جلب به امکانات، و نیازها بهتر شناخت کنار

-از چالش رفتبروني شهري براي ي استراتژي توسعههامؤلفه نیترمهمیکی از  که فراهم گردد محالت يتوانمندساز
  هاي پیش روي شهرهاي معاصر است. 

   هاشنهادیپ
- هاي زیر براي محله پیشنهاد میهاي بایر در سطح محله، کاربريو کثرت زمین هاکمبود برخی کاربريبا توجه به 

درصد، سهم 27/14درصد، سهم کاربري تفریحی  34/6درصد، سهم کاربري مذهبی  78/7شود. سهم کاربري درمانی 
ي درصد است. با توجه به افزایش سرانه 19/22ی درصد و سهم کاربري آموزش 27/5در سطح محله  نگیپارککاربري 
که هاي بایر و اینهاي ورزشی در اطراف محله، کاربري ورزشی پیشنهاد نشده است. اما با توجه به کثرت زمینکاربري

ي کاربري مسکونی نسبت به چنین با توجه به کمبود سرانهاند و همها فقط براي کاربري مسکونی مناسباین زمین
 مسکونی عملکرد محله اختصاص داده شده است. هرچند این سرانه درصدترین ي استاندارد، به این کاربري بیشهسران
 جدید طرحی که آن خیابان دو در جز شود؛ بهنمی دیده محله این در معابر عرض و عملکرد میان تناسبی هیچ دارد،

هاي دیگر، استاندارد الزم را ندارند. دسترسی و ربرياستانداردها دارد. کا رعایت و جدید هايساختمان با همراه
به  حتی شده است. دیگر هايمحله به محل این از افراد مهاجرت باعث ها خودنفوذناپذیري بسیار سخت معابر و خیابان

 این ركت براي تالش و افراد نارضایتی باعث امر و این نیست اتومبیل عبور براي ها، فضاکوچه درصد 40 نوعی در حدود
  شود.می زیر براي محله پیشنهاد ي مورد مطالعه، نقشهمحله درها است که با توجه به کمبود برخی کاربري شده محله

سطح  يي اکبرآباد، پیشنهادهایی به شرح زیر براي ارتقابا توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر در سطح محله
ریزان شهري ود که این مهم نیازمند توجه جدي مدیران و برنامهشمحله ارائه می زندگی شهروندان در سطحکیفیت 

  است. 
دهی و ایجاد مدیریت یکپارچه در کنار ي سامانهابرنامهایجاد سیستمی با عملکرد شفاف و نظارت قوي دولتی بر  -

  مشارکت آگاه مردمی.
هاي استاندارد در زمینه يبا توجه به سرانه جه به نقش محله در مقیاس عملکردي و توزیع مناسب خدماتتو -

  آموزشی و ورزشی، فرهنگی، درمانی و تجاري و غیره در سطح محله.
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 کاربري پیشنهادي براي محدوده مورد مطالعه - 4شکل  

 ترسیم: نگارندگان  
  

 يشنهادیپ يهايکاربر -8ل جدو
  کاربري پیشنهادي مساحت ي(درصد)شنهادیپ 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 
  
  سازي محله.زنده بازي نوآوري براي پژوهش درباره -
گــذاري زمــین و بــازنگري در قــوانین و مقــررات وا -

  مسکن.
ــدوین  - ــوابطت ــاختمانی  ض ــهري و س ــررات ش و مق

  .درآمدمتناسب با افراد کم
ــاي  - ــع مناســب فضــاهاي زیســتی و کارکرده توزی

ــا نــوع  ي کارآمــد از بــرداربهرهمتنــوع، متناســب ب
 هاي موجود در سطح محله.زمین

حفظ جمعیت محلـه از طریـق ارتقـاي خـدمات و  -
  ایجاد پایداري در سطح محله.

پیوند انسان و محـیط از طریـق افـزایش فضـاهاي  -
  براي گذراندن اوقات فراغت. سبز

تقویت بخـش گردشـگري و توریسـم در محلـه بـا  -
توجه به قدیمی و تاریخی بـودن محلـه، از طریـق 

  هاي قدیمی.احیا و مرمت ساختمان
 هـاآنگسترش امکانـات و تأسیسـاتی کـه کمبـود  -

و  لـهمح ازجـاي جمعیـت موجب مهاجرت و جابـه
گسترش فیزیکی شهر و ایجـاد مشـکالت ناشـی از 

  شود.دسترسی و باال رفتن هزینه می
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 در ژهیوبـهجلوگیري از روند بـورس بـازي زمـین،  -
  ي تجاري محله.هايکاربري اصلی و هاابانیخ کنار

تبدیل برخی از مساکن مخروبه در این محالت بـه  -
  فضاي سبز شهري براي گذراندن اوقات فراغت.

ي محله بـا توجـه ي معابر در حاشیهشبکهطراحی  -
  به نیازهاي عصر حاضر.

اجــراي مطالعــات و اصــالح کالبــدي و تعیــین  -
هاي متناسب با نیازهاي سـاکنان در قالـب کاربري
  .مدتانیمو  مدتکوتاهي زیربرنامه

  عمومی در سطح محله. هايپارکینگ ایجاد -
 کـاهش بـراي زبالـه مکـانیزه و موقـعبه يآورجمع -

 .بصري و محیطی يهایدگآلو
 

  منابع
 مورد نمونه( انداز سازي مشارکتی در فرایند راهبرد توسعه شهريچشم. 1389زاده. اشرفی، یوسف و علی ملک .1
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