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 8/10/99؛ تاریخ پذیرش:  29/6/99تاریخ دریافت: 
  چکیده

رود. ایـن  شمار مـی هکتار بافت تاریخی از مراکز مهم تاریخی کشور به 150شهر گرگان با دارا بودن بیش از 
از جمله: ناهمخوانی کالبد  ساختیزیر و محیطی زیست کالبدي، از برخی مشکالت مثبت هايویژگی شهر، علیرغم

هـاي  کـاربري ، پذیريعدم امکان نفوذ ،هاها، وجود عناصر ناهمخوان شهري، کمی سرانه برخی از کاربريو فعالیت
و خـروج   خروج تـدریجی سـرمایه و فعالیـت   رها شده، نابسامانی در نظام کاربري زمین، ناسازگار، وجود فضاهاي 

بهسازي و نوسازي بافت تـاریخی چنـدین   هدف با  در این پژوهش برد.می رنجز بافت هاي با توان مالی باال اگروه
بافـت (ارتقـاي کیفیـت     انداز توسعۀهاي بهینه براي رسیدن به چشمراهبرد پیشنهادي مدلسازي و سپس اولویت

) معرفـی  زندگی، بهبود وضعیت اقتصادي و اجتماعی ساکنان و حفظ و احیاي منابع با تکیه بر مشارکت مردمـی 
ادي و پیمایشی با به کارگیري هاي اسنوده و در تحلیل آن، از ترکیب روشپژوهش مورد نظر کاربردي ب .گرددمی

از خبرگـان   نفـر  50آماري مورد مطالعـه شـامل    جامعۀ) استفاده گردید. ANP-SWOTهاي کمی و کیفی (مدل
ـ   (کارشناسان دستگاه گیـري غیرتصـادفی   روش نمونـه  اسـتفاده از  اهاي اجرایی و اساتید دانشگاهی) بودنـد کـه ب

 10نقطـۀ ضـعف،   12 قـوت،  نقطۀ 11دستی از بافت شهر گرگان، انتخاب شدند. پس از بررسی اسناد باالهدفمند 
 نامۀخارجی، پرسش و داخلی عوامل راهبردي تنظیم تهدید استخراج گردید. در ادامه، بانقطۀ  11 فرصت و نقطۀ

 آمـده، مـاتریس  دسـت  ي بـه هـا  بر اساس شاخص نهایت درتیار خبرگان قرار گرفت. تهیه و در اخ زوجی مقایسات
 و ارزیـابی  راهبردهـا  Super Decision افـزار نـرم  در ANP مـدل تشـکیل و بـا بـه کـارگیري       SWOTراهبردي
، so3، wt2، so2 هايراهبردنتایج حاصل از مدلسازي نشان داد که از بین راهبرد پیشنهادي،  .شدندبندي  اولویت
wo1 محله سبزه مشهد بـه  گذر تاریخی  ءراهکارهایی از جمله: احیاهاي راهبردي بهینه شناسایی شده و اولویت

، ونقـل عمـومی   ساماندهی شـبکه حمـل  ، تاریخی با هدف رویکرد تجدید حیاتي ها حمایت از جاذبهپارك شهر، 
اي  بودجـه ز اراضی ناکارآمد، ایجاد ردیف گیري ا بهره ،احداث مسیر پیاده روي نعلبندان، سرچشمه و سبزه مشهد

 درگـردد.   مـی  در جهت بهبود وضعیت پیشنهاداعطاي تسهیالت بانکی ارزان قیمت ، مستقل در قوانین سنواتی
 متمرکز گردند. محافظه کارانه راهبردهاي بر گرگان متولیان امر شهر نتیجه، در بازآفرینی بافت تاریخی

  
  1ري، بافت تاریخی، گردشگريبازآفرینی شه :کلیدي هاي واژه

                                                             
 hatami1355@yahoo.comنویسنده مسئول: *

 مقاله کامل علمی پژوهشی



  2                                                                                                                                                     و همکاران             يآباد ملک يمختار رضا

 مقدمه
اي بـر بافـت   شهرنشینی اثرات قابل مالحظه وسعۀت    

ن که ساکناخی شهرها برجاي گذاشته است، طوريتاری
اند و ها نمودههاي تاریخی اقدام به ترك این بافتبافت

نیـا و  (تـوکلی  اندراد مهاجر در آن سکنی گزیدهاغلب اف
هـا بـه   کـه ایـن بافـت   یدر حـال ) 32: 1388، همکاران

 جوامـع  تمـدن  و تـاریخ  از ارزشـمند  ايعنوان گنجینـه 
 ابعـاد  در توانـد  مـی  ودارد  مهمـی  هـاي مزیـت  بشـري، 
 شـهر تأثیرگـذار   اجتماعی و اقتصادي رونق در گوناگون

 تـاریخی  بافت). 73: 1389همکاران،  و باشد (پوراحمد
 جـذابیت  و اهمیـت  بـر  شهري يها بافت سایر از متمایز

 شـهري  نشـانۀهویت  بهتـرین  عنوان به و افزایدمی رشه
: 1384(فالمکـی،   اسـت  مطرح جاذبه گردشگري ویک
 تـاریخی  بافـت  شـهر،  بـه  دادن هویت بنابراین در ،)64

 و حیـات  حال عین در و کند می ایفا بارزي و مؤثر نقش
 از شـهر  فرسـودگی  و هـویتی  بی از مانع بافت این رشد

در  ).132: 1384 ،انهمکـار  و (شـماعی  شودمی درون
 به منظورحفظ تاریخی يها بافت این راستا اقداماتی در

تاریخی صـورت   فضاهاي و بناها آثار، عملکرد و ساختار
 بــراي همچنـین  ؛)234:2000، 1ســالما( گرفتـه اسـت  

 هـاي ارزش و هـا از ویژگـی  حفاظـت  میان تعادل ایجاد
ریـزان بـه   توسعه، برنامـه  و تجدد هدف با شهر تاریخی

 ارتقـاء  و عملکـردي  سـازي  باززنـده  راهکارهـاي  بالدن
، 2پنــدلبري( هسـتند  تـاریخی  يهــا سـرزندگی بافـت  

 میراث شهرها تاریخی ناحیه میان این در .)253:2005
 به بخشی هویت در زمان طول در که ارزشمندي است

 و (میرکتـولی  کنـد  می ایفاء اي ویژه نقش شهري حیاط
ري به عنوان یـک  بازآفرینی شه. )38: 1391، همکاران

بخـش عمـومی    حوزة مهم در حـال ظهـور از مداخلـۀ   
 تـۀ فیاظاهر شد که براي حمایت از مناطق کمتر توسعه

ــت  ــه شـــده اسـ ــر گرفتـ ــاکیویز( شـــهر در نظـ ، 3جـ
 شـهري  بـازآفرینی  در دیگـر  بـه عبـارتی   )،316:2018

جدیـدي   قدیمی، سازمان فضایی هايدر بافت باألخص
فعـالیتی)   و کالبـدي ( فضـا  اصـلی  هـاي ویژگی حفظ با

                                                             
1. Salama  
2. Pendelbery 
3. Stryjakiewicz 

شـود  مـی  خلـق  نـو  هايویژگی با تازه شرایط با منطبق
 ).  350: 1386، همکاران و (حبیبی

 منـاظر  بـودن  دارا علت به گلستان استان طرح مساله:
 تنـوع  کننـده،  خیـر  و طبیعـی  انـدازهاي چشـم  بـدیع، 

 و بالقوه هايپتانسیل داراي تاریخی قدمت و جغرافیایی
 ایـن  در .است گردشگري منابع زمینۀ در فراوانی بالفعل
 بافـت  بیشترین یزد و اصفهان از پس گرگان شهر میان،

 هسـتۀ  که طوري به داراست کشور سطح در را تاریخی
 در دارد. تـاریخی  بافـت  هکتـار  157 شـهر  این مرکزي
 شـهر  خـدماتی  مرکز و قدیمی بازارهاي محدوده همین
 تجاري ماتیخد محور و میدان بازار بازارنعلبندان، نظیر

 قـدیمی  بافـت  غربی-شرقی سوي دو در خمینی خیابان
ایـن   ).205: 1397همکـاران   و (سـقایی  اندیافته استقرار

، از مسائل و مشکالتی هاي موجودبافت علیرغم قابلیت
د عناصـر  هـا، وجـو  همانند: ناهمخوانی کالبد و فعالیـت 

ها مانند  برخی از کاربري ناهمخوان شهري، کمی سرانۀ
ــومی،   اي فرفضــاه ــبز عم ــی، فضــاي س ــی، فرهنگ اغت

فقـدان سلسـله    سیسات اقامتی، ورزشی و پارکینـگ، تا
ــان     ــدم امک ــاطی و ع ــبکۀ ارتب ــب در ش ــب مناس مرات

هــاي پــذیري بــه داخــل بافــت ارگانیــک، کــاربرينفوذ
دفـاع و  ناسازگار و جاذب ترافیک، وجـود فضـاهاي بـی   

ــت  شــده، کرها ــود فضــاهاي عمــومی مناســب جه مب
عامالت اجتماعی، اختالل و نابسـامانی در  گیري ت شکل

ــودگی  ــی از آلـ ــین، برخـ ــاربري زمـ ــام کـ ــاي نظـ هـ
هـاي بافـت در   گیري برخی قسمتمحیطی، قرار زیست

حریم آثار تاریخی و ضوابط نارساي سـاخت و سـاز در   
آن، خــروج تــدریجی ســرمایه و فعالیــت و جــایگزینی 
 کارکرد مسکونی با کیفیت بسیار نازل، موجب کـاهش 

ساز شـهر شـده و   یت و ارزش بافت قدیمی و هویتاهم
هاي جمعیتی و خروج گروههاي با توان مـالی  جابجایی

هـاي   باال و حس تعلق خاطر به آن و جایگزینی با گروه
درآمد و فاقد حس تعلق بـه مکـان و فضـا    جمعیتی کم

  برد.   رنج می
خصوص با توجه به قرار گرفتن استان گلستان و به

یر ارتباطی شمال و غرب کشور بـه  شهر گرگان در مس
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میلیون نفر  15مشهد مقدس، همه ساله تعداد بیش از 
کننـد. در چنـین شـرایطی بـا     از شهر گرگان عبور مـی 

هـاي کالبـدي، اقتصـادي و اجتمـاعی در درون     قابلیت
هـا،  بافت تاریخی شهر گرگان از جمله: وجـود امـامزاده  

خورداري خانه قدیمی و تاریخی، بر 400وجود بیش از 
قدیمی، مسـجد   هاياز صنایع دستی متنوع، وجود بازار

، برگزاري مراسم مذهبی در مرکز محالت در ایام جامع
خاص، سبک معمـاري خـاص امـاکن قـدیمی، وجـود      

اي قدیمی براي اسـکان گردشـگران در   هاي اجارهخانه
توان در جذب گردشگراقدام کرد. با توجـه  می... بافت و

گان از لحاظ مساحت و جمعیت به رشد سریع شهر گر
با سـاخت و   این شهر اي نزدیک مناظر طبیعی در آینده

یابـد. در نتیجـه   رویه مسکونی کـاهش مـی  سازهاي بی
شود. درصـورت از  حجم عظیمی از گردشگر کاسته می

جایگزینی،  هاي طبیعی بهترین گزینۀبین رفتن جاذبه
 هـاي جـذب  اریخی شهر به عنوان یکی از جاذبهبافت ت

  .  گردشگر است
 هـاي تحقـق رویکـرد   بـر  سـعی  ،پـژوهش  ایـن  در

 از حفاظـت  تعـاملی  دیـدگاه  با تاریخی بافت بازآفرینی
در جهـت افـزایش    آن توسعۀ تاریخی و ارزش با عناصر

پذیرد. بـا امعـان نظـر بـه      میصورت  شهري گردشگري
از چند زاویـه ضـروري و    پژوهشاین واقعیات موجود، 

گـردد کـه بـه صـورت مـوجز و      یناپذیر تلقی ماجتناب
گرفتـه    هـاي صـورت  گـردد. بررسـی  مختصر تبیین می

اعظمـی از عـدم    مبیین این واقعیـت اسـت کـه بخـش    
استقبال گردشگران از بافت تاریخی شهر گرگان ناشـی  

همچنـین   گران از این فضاهاسـت؛ از عدم آگاهی گردش
دالیـل عـدم اسـتقبال گردشـگران،     تـرین  یکی از مهـم 

هـاي  قرار گرفتن بافـت تـاریخی از جاذبـه   الشعاع تحت
هـاي الزم گردشـگري   طبیعی و بکر و عدم زیرسـاخت 

گران در بافت تاریخی شـهر گرگـان   براي حضور گردش
مینـۀ  ز در جـدي  اقدامات است ضروري بنابراین، است؛

 صـورت  آن شـهري) در  نوسازي (بـازآفرینی  و بهسازي
  .گیرد

 بافـت بهسـازي و نوسـازي    بـا هـدف   پـژوهش  این
 چندین راهبـرد پیشـنهادي مـدل    تاریخی شهر گرگان

بـراي رسـیدن بـه    ي بهینـه  هـا  سازي و سپس اولویـت 

ارتقاي کیفیت محیط زنـدگی،  انداز توسعه بافت (چشم
بهبود وضعیت اقتصادي و اجتماعی ساکنان و حفـظ و  
احیاي منابع و نیروهاي محلـی بـا تکیـه بـر مشـارکت      

 مســئلۀ د.گـرد معرفـی مـی   مـردم و نهادهـاي محلـی)   
رینی شهري به دلیل اهمیت و نقـش مـؤثر آن در   بازآف

تاریخی از دیرباز مورد توجه هاي فرسوده و احیاي بافت
  ن و پژوهشگران این حوزه بوده است.محققا

در  شـهري  مؤیدفر در پژوهشی با عنوان بـازآفرینی 
یزد درسال  شهر بادگیري شش فرسوده برزن هايبافت

 گیريبهره و با شهري آفرینیباز با هدف رویکرد 1390
میدانی، اسـنادي،   صورت مطالعات و به SWOT مدل از

 آن بیـانگر  نتـایج،  شده کـه  تهیه اي و مصاحبهکتابخانه
 نقش از شدیدتر و ، بیشتر بیرونی عوامل نقش است که
 مذکوراســـت درون محلـــه در موجـــود عوامـــل

محمــد صــالحی و همکــاران   ). 297: 1390(مؤیــدفر،
محیطـی بافـت    -البـدي عنوان بهسـازي ک پژوهشی با 

شـهري پایـدار    آباد با رویکرد توسـعۀ مرکزي شهر خرم
 -روش توصـیفی  به و با هدف کاربردي 1392در سال 
اقتصـادي، اجتمـاعی،    هـاي بررسی ویژگی به پیمایشی
 ترکیبـی  روش از اسـتفاده  محیطی بـا زیست و کالبدي

AHP-SWOT  از آمـده دست به است. نتایج دادهانجام 
باارزش بـا   تاریخی عناصر وجود که داد نشان هاارزیابی

 بـودن  پـایین  قوت،نقطۀ ترینمهم) 272/0وزن نهایی (
 پتانسـیل  ضعف، نقطه ترینمهم) 206/0ابنیه ( کیفیت

 ترین نقطـه فرصـت و  مهم) 239/0( بایر فضاهاي باالي
 نیازهـاي روز  بـا  انطبـاق  براي محله تغییر توجهی بهبی

 بـه  نظـر  مورد محدودة تهدید نقطۀ ترینمهم) 266/0(
). 73: 1392، ( محمـد صـالحی و همکـاران   آید می شمار

 یزدانی و همکـاران در پژوهشـی بـا عنـوان بـازآفرینی     
 پایـدار  گردشـگري  رویکرد با شهري فرسودة هايبافت
گیـري  با بهـره  1394خوي در سال  شهرفرسودة  بافت

 ن خبـره کارشناسـا  با مصاحبه روش و SWOTاز مدل 
 و هـا هـا، فرصـت  هـا، ضـعف  تـرین قـوت  مهم به تدوین
 خـوي  شـهر  فرسـودة  هايبافت گردشگري در تهدیدها

 سوات، بـا  فن از حاصل راهبردهاي سپس. دست یافتند
. شـد  بنـدي  اولویـت  ايشـبکه  تحلیـل  مدل از استفاده
 اولویـت  ST2 و  ST1،WO2نتـایج، راهبردهـاي   مطابق
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فعلی،  وضعیت در داد که نشان همچنین امتیازها ؛دارند
 و اولویت در باید امتیاز بیشترین کسب با رقابتی راهبرد
  ).41: 1394(یزدانی و همکاران، گیرد  قرار توجه

ــوان حســن ــا عن ــاران در پژوهشــی ب  زاده و همک
آفرینی بـر  ریـزي بـاز  بندي راهبردهـاي برنامـه  طبقه

هـاي تـاریخی در سـال    اساس سطح پایـداري بافـت  
رویکــرد اساســی شــامل  4بررســی  بـا هــدف  1395

کالبدي، عملکردي، اقتصادي و اجتمـاعی در فراینـد   
ـ     دسـت هبازآفرینی شهر پرداختند. بر اسـاس نتـایج ب

ــوع    ــدي و تن ــازآفرینی کالب ــه ب ــد ب ــدا بای ــده ابت آم
آفرینی مـدت و بـاز  ملکردي به عنوان راهبرد کوتـاه ع

ــراي ااقتصــادي و اجتمــاعی در بلند ــزایش مــدت ب ف
هـاي تـاریخی شـهر     سطح پایداري محلـه جذابیت و 
 ).19: 1395زاده و همکـــاران، حســـن( پرداخـــت

علیمردانــی و همکــاران در پژوهشــی بــا عنــوان     
هـاي تـاریخی مبتنـی بـر     بازآفرینی شهري در بافـت 

با اسـتفاده   1396در سال  گردشگري شهري ۀتوسع
اي و اسنادي، مبانی نظـري مربـوط   از روش کتابخانه
بررسـی و   را ري و گردشگري شهريبه بازآفرینی شه

و در  کـرد بیـان  را تاثیرات متقابـل ایـن دو بـر هـم     
شـده،  اسـتفاده از تحلیـل مطالعـات انجـام     نهایت بـا 
هـا  بافتهاي تاثیرگذار در جهت بازآفرینی استراتژي

ــی    ــان م ــهري بی ــگري ش ــاس گردش ــر اس ــرددب  گ
زاده و رمضــان  ).172: 1396علیمردانــی و همکــاران، (

در  يبـازآفرینی شـهر  در پژوهشی با عنوان  همکاران
با  1397شهر سمنان در سال  1بافت فرسوده ناحیه 

جهـت   )Ahp-swot( هاياستفاده از ترکیب تکنیک
انجـام داده  ارتقاء سطح کیفی فضاهاي حال و آینده 

روش  ازآوري اطالعـات   به جمع  جهت رسیدناست. 
. تاسـ  صورت گرفتـه اي و مطالعات میدانی کتابخانه
هـا  دست آمده بر اساس وزن نهایی شـاخص  نتایج به

) و 16/0شده در گروه نقاط قـوت ( در مطالعات انجام
شود که  ) مشاهده می24/0) و تهدید (37/0فرصت (

ــترین ام ــه بیش ــوط ب ــاز مرب ــوت   تی ــاط ق ــتنق  اس
   ).55: 1397زاده و همکاران،  رمضان(

سـفیدي و همکــاران، پژوهشـی بــا   قلعــهشـاکري 
لیلی بـر بهسـازي و نوسـازي بافـت قـدیم      تحعنوان 

بـا   1397اصفهان در سـال   نجف آباد شهرمنطقه دو 
بـا   حلیلـی ت -روش توصـیفی  بـه  و هـدف کـاربردي  

. صـورت گرفتـه اسـت    SWOTگیـري از مـدل    بهره
که در مجموع  دادهاي حاصل از پژوهش نشان یافته

، نقـاط ضـعف   203/3نقاط قوت بـا ضـریب نهـایی،    
هـا بـا ضـریب    ، گروه فرصـت 069/3باضریب نهایی، 

و گـروه تهدیـدها، بـا ضـریب نهـایی       323/3نهایی، 
ند. ردا ها راترتیب بیشترین و کمترین وزن به 074/3

آبـاد،  دو نجـف  ۀم منطقبا توجه به وضعیت بافت قدی
ــنهاد  ــدپیشـ ــرح گردیـ ــارکتی و  از طـ ــاي مشـ هـ

ازي و بازسازي این بافت توانمندسازي در جهت بهس
ــدیم بهــر ســفیدي و شــاکري قلعــه( فتــه شــوده گرق

پژوهشی با  آروین و همکاران ).128: 1397همکاران، 
هـاي  گیـري از محـرك   ن سنجش قابلیـت بهـره  عنوا

 آفرینی بافـت فرسـودة محلـۀ   شـهري در بـاز   توسعۀ
با هدف کـاربردي و   1398شاهجوق سمنان در سال 

معیار  3شاخص در  16تحلیلی با  -به روش توصیفی
تــدوین شــده اســت. روش خــرد متوســط و  کــالن،

مرحلـه   2نامه در ها به صورت پرسشگردآوري داده
نفر از متخصصان و مسئوالن  10اول  است در مرحلۀ

 یـري هدفمنــد گفادهاز نمونــهشـهر سـمنان بــا اسـت   
نفر  5710دوم از جمعیت  انتخاب شدند و در مرحلۀ

جمعیت محله شاهجوق با استفاده از فرمول کوکران 
هـا  نامـه نوان حجم نمونـه بـه پرسـش   به ع نفر 384

که محرك  می دهدنتایج پژوهش نشان  پاسخ دادند.
شـاخص  ( 65/0توسعه در مقیـاس کـالن بـا امتیـاز     

 ســازي) داراي بیشـترین درجــۀ ههــا و محوطـ پـارك 
 داراي کمترین درجـۀ  47/0رد با اهمیت و مقیاس خُ

آرویــن و همکــاران، (اهمیــت از نظــر ســاکنان اســت 
ونگ و همکاران پژوهشی را بـا عنـوان   ه ).24: 1398
در تـایوان بعـد از    کائوشـین  گردشگري شهر ۀتوسع

 با هـدف توسـعۀ   2018در سال  شهري بافتاحیاي 
ارد و بـا  شاخص اسـتاند  14معیار و  4گردشگري در 

انجام دادند،  )AHP(مراتبی استفاده از تحلیل سلسله
هـاي  اي اسـت کـه فعالیـت   پـژوهش بـه گونـه    نتایج
تـر  در بـاالترین سـطح و در سـطوح پـایین    یابی بازار

هاي تفریحی، امکانـات زیرسـاختی، حفاظـت    فعالیت
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گذار بـوده اسـت   هاي محلی اثرزیستی، ویژگیمحیط
در پژوهشـی بـا   لـی   ).236: 2018و همکاران،  1ونگا(

 منـابع  در سـاکنان  ارزیـابی  تحلیـل  و عنوان تجزیـه 
 دیمیق بافت بازسازي بر تمرکز شهري با گردشگري

 بـا هـدف تـأثیر    2019گوانجو چین در سال  شهري
 عـد از ب شـهري  گردشـگري  در منابع نساکنا ارزیابی
 278 ن پـژوهش پرداختـه اسـت. در ایـ    آنهـا  رفتاري
نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتـایج   پرسش

نشان داد شش فـاکتور محـل اقامـت، خریـد، غـذا،      
 ردشگريگدر را  بیشترین تاثیر تاریخ، فرهنگ و هنر

بافت قدیمی شـهر گوانجـو    دارند. ارائه این عوامل در
ثر واقع شـوند  تواند در احیاي بافت قدیم شهر مؤمی
   ).137: 2019، 2(لی
ــژوهش در   ــاي صــورتاکثــر پ ــه دره ــه  گرفت زمین

ي هـا بازآفرینی بافت فرسوده و تاریخی شهرها از روش
SWOT  ــق و ــا تلفی ــا ب ــدل ی ــاي م و  AHP، qspmه

صـورت   بـه  Gis ،Excel ،Expert choiceهـاي  فزارا نرم
در ایــن امـا  . تحلیلـی اسـتفاده شــده اسـت    -توصـیفی 
و با استفاده از اسناد باالدستی،  دلفی  از روش پژوهش

و  SWOT تکنیـک نظر کارشناسان خبره و اهل فن بـا  
ــدل ــبکه  مـ ــل شـ ــا )ANP(اي تحلیـ ــرم بـ ــزارنـ  افـ

superdecision فاده از اسـت مزیـت   شده است. استفاده
ایـن   AHPنسبت بـه مـدل    در این پژوهش ANPمدل

وابستگی متقابـل بـین عناصـر     AHP است که در مدل
هـا را در  رهـا و گزینـه  تصمیم یعنی معیارها، زیـر معیا 

ا رگیـــرد و ارتبـــاط بـــین عناصـــر تصـــمیم  برنمـــی
کنـد در حـالی در   طرفه فرض مـی مراتبی و یک سلسله

عناصر تقسیم را ارتباط پیچیده بین و میان  ANPمدل
راتبـی بـا سـاختار    از طریق جایگزینی ساختار سلسله م

این مدل عالوه بـر سـادگی،    گیرد.می اي در نظرشبکه
کارگیري معیارهاي کمی و کیفی بـه  پذیري، بهانعطاف

هـا و امکـان   همزمان قابلیت سازگاري در قضـاوت  طور
    ها را دارد.بندي نهایی گزینهرتبه

  

                                                             
1. Ung 
2. Lee 

  ظريمبانی نچارچوب 
احیـاء   و ساماندهی زي،ـــریامهــبرن اـــب رابطه در
 هـاي نظریـه  کنـون  تـا  دیربـاز  از قـدیمی  هـاي  بافـت 

 هـاي دخالـت  بـه  برخـی  اسـت.  شده مطرح گوناگونی
 دیگـر  برخـی  دارند، اعتقاد قدیمی هايبافت در شدید

 و تخریـب  به گروهی گذشته، هویت و اصالت حفظ به
 و مرمـت  بـه  دیگـر  خـی بر قدیم، به فرم بناها ساختن
 بناهـاي  تـک  حفـظ  بـه  دیگر موضعی، گروهی دخالت
 ورزنـد  مـی  اصرار اطراف آن فضاهاي تخریب و قدیمی

از جملــۀ ایــن   ).186: 1383 ،همکــارانو  شــماعی(
 راسـکین،  جان نظیر اندیشمندانی تفکرات در هانظریه

 وارد،هـا  ابنزر لوکوربوزیه، کامیلوزیته، انگلس، فردریش
. دید توانمی دیگر برخی و لینچ کوئین ورد،مامف لوئیز

 چهار حدود که است نوظهوري رویکرد شهري بازآفرینی
 مهـم  راهبردهـاي  از یکـی  عنوان به تا کشید طول دهه

 ارزشـمند  مراکز در مداخله به یافته توسعه کشورهاي
 چهار این .دبپرداز هدف بازآفرینی با تاریخی و قدیمی

ـ  )1933( آتـن  منشـور  از دهـه   آمسـتردام  منشـور  ات
 رسـد طـرح  بـه نظـر مـی   . شـد  مـی  شـامل  را )1975(

براي اسکان ده هـزار  1868تامسون درسال  پیشنهادي
هـاي  نخستین بیانیه از نفر در مرکز شهر گالسکو یکی

زنـــوزي، ( شــود شــهري محســـوب مــی   بــازآفرینی 
17:1380.(  

 شـهري  بازآفرینی هايسیاست تحول سیر بررسی
 که است این نشانگر امروز، به تا همقرن نوزد از ویژهبه
 نـوع  و رویکـرد  شرایط زمانـه،  اساس بر ايدوره هر در

 و قـدیمی  يهـا  بافـت  در مداخلـه  امـر  در خاصی نگاه
 مقطـع  هر در نیز متصدیان .است داشته غلبه تاریخی

  در سـعی  رویکـرد،  هـر  ضعف نقاط وقوف بر با زمانی
 در لـی قب کامـل رویکـرد   رد بدون و داشته آن اصالح
 ترتیـب،  ایـن  بـه  .انـد کـرده  تـالش  آن تکمیـل  جهت

 و تحـول  سیر در شهري بهسازي و مرمت رویکردهاي
 و نوسـازي  سـازي،  باززنـده  از بازسـازي،  خـود  تکامل
 تکامـل  نـوزایی شـهري   و بـازآفرینی  بـه  مجدد توسعۀ
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 صـرف حوزة توجـۀ   از را گذاري مسیر، این در و یافته
، اجتمـاعی  حظـات مال بـر  تأکیـد  عرصـه،  و کالبـد  بـه 

، همکـاران و (پوراحمد اند کرده تجربه فرهنگی اقتصادي،
 فـوق،  يهـا  نگـرش  حاصل تکامل بنابراین )؛75: 1389
. بـود  1990دهـه  در شـهري  بـازآفرینی  نگـرش  ظهور
 بـدون  و گذشته به نگاه با که اي مداخله رویکرد نوعی

 خلق به مختلف، هايهدور تاریخی يها پاکسازي هویت
 عصـر  مردمان زندگی با شرایط متناسب یدجد هویتی
ایـن میـان    ). در18: 1386پور، (حاجی اندیشدمی حاضر
قـرن   اندیشمندان جمله از جیکوبز جین و لینچ کوین
 شهري نوسازي و بهسازي زمینه در که هستند بیستم

ــرن در ــاس ق ــتم براس ــازي بیس ــان شهرس ــراانس  گ
 ریـان ج در بایـد  آنـان  اعتقـاد  بـه  انـد،  اظهـارنظرکرده 

 مشـارکت  بـا  ریـزي  برنامـه  شهري، نوسازي و بهسازي
 و مسـئوالن  هماهنگی و متخصصان با مشاوره و مردم
: 1385، همکـاران  و شـماعی ( گیـرد  صـورت  شهر مردم
 اصـطالح  بیـان  بـا  )1961( جیکـوبز  همچنـین  )؛134
 همسـایگی  روابط اصل به  مزمن دار لهمسئ هايبافت

 امـر  در ممـرد  مشـارکت  و ترمیمـی  خـود  موضـوع  و
: 1386پـاکزاد،  ( داشـت  تأکیـد  بـازآفرینی  و بهسـازي 

 بـا  رابطـه  در نیـز  )1936( الکسـاندر  کریستوفر ).128
 بـر  تـاریخی،  هـاي محوطـه  و شـهر  فرسودة يها بافت
 از گسـترده  اسـتفادة  واره،انـدام  ارگانیـک،  نظـم  ایجاد

 اصـولی  بـه  معتقـد  کـرد و مـی  تأکیـد  مردم مشارکت
 اقتصادي، سازمان با هماهنگی و پایدار تعادل همچون

 دکریـر  ).15: 1388 پورجعفر،( بود محیطی و اجتماعی
 قـدیم  و جدید فضاهاي میان کامل ) پیوستگی1922(
 کارکردهـاي  اسـت کـه   معتقـد  و دانسـته  ضـروري  را

 ولـو  بنـه  لئونـاردو  کـرد.  جـدا  هـم  از نبایـد  شهري را
 هـاي بافـت  و تـاریخی  محوطـۀ  جواريهم ) بر1933(

 تأکیـد  عملکـرد  و کالبـد  در تفاوت حفظ ، باپیرامونی
 زیسـت  شـرایط  بهبـود  اهمیـت  به همچنین ورزد،می

 پردازدمی تاریخی آثار مجاور شهري هايساکنان بافت
 )1903( کامیلوزیتـه  ).12: 1392 ،همکـاران  (پـورجعفرو 

 درصـدد  و بـود  شـهري  فضـاهاي  سـاماندهی  خواستار
 هـاي اه حلر و برآمد شهري کهن هايبافت کردن زنده

: 1386(حبیبی و همکاران،  کرد عنوان را شهري تزئینی
24(.  

 بـه  فعـل  ریشـۀ  از بازآفرینی واژة :بازآفرینی شهري
 شـدن،  احیـا  دوباره بخشیدن، جان کردن، احیا معناي

 دیگـر  معناي .است بخشیدن، نشاط کردن، رشد نو از
تمامیـت   یـک  از بخشـی  ترمیم یا تولید باز بازآفرینی

 اسـت  گرفتـه  قـرار  نـابودي  معـرض  در کـه  ايزنـده 
بـازآفرینی،   دیگـر،  عبـارت  بـه  )،67: 1386 پـور،  (حاجی

 تحلیـل  بـه  کـه  اسـت  یکپارچـه  و جـامع  دیـدگاهی 
 پیشـرفت  طریق از و انجامدمی شهري بافت مشکالت
 زیسـتی  محیط و اجتماعی اقتصادي، کالبدي، وضعیت

و  1(روبـرت  شـود مـی  بافـت جانبـۀ  همـه  احیـاي  سبب
  .)88:2000 ن،همکارا

هري، پردازان شترین نظریهپیتر رابرتز یکی از اصلی
انداز کند: بازآفرینی چشمبازآفرینی را چنین تعریف می

و جامع که به حل مشکالت شهري  و اقدامات یکپارچه
واقع بازآفرینی شهري  در. )2،24:2010(الولیز پردازد می

در محـیط   به دنبـال بهبـود وضـعیت بـه شـرایط پایـا      
حیطی و کالبدي که دچـار  مقتصادي، اجتماعی، زیستا

ــردازدانــد تغییــر شــده در  .)2019:25 ،3تــورس( مــی پ
تـوان  مجموع مفاهیم حـوزة بـازآفرینی شـهري را مـی    

اقداماتی در راستاي بهبـود وضـعیت محـیط شـهري و     
 ارتقــاي کیفیــت زنــدگی ســاکنان بافــت دانســت     

  .)2016:904 ،4ویگینتون(
 بـازآفرینی  رویکـرد : ی شهريي بازآفرینها رویکرد

 گـرفتن  در نظر با پایدارتوسعۀ  اصول به ءاتکا با شهري
 پاسـخگویی  عـدم  بـه  راسـخ  اعتقـاد  و گذشته تجربیات

 آینـده  يها چالش به نگاه با و یکسو از قبلی رویکردهاي
 رفـع  باهـدف  عملـی  و نظـري  چـارچوب  دیگر از سوي

 وربـه منظـ   فرسوده هايبافت در شهري هايناکارآمدي
 ارائـه شـده   هـا  ناکارآمـدي  انواع از کامل آنها برون رفت

 برگرفتـه  که محالت آوريتاب و پایداري مفاهیماست. 
 در کـه آن کامـل  و نگاه جـامع  و است جهانی ادبیات از

 نقطـۀ  ا سـت پایـدار توسـعۀ   مفـاهیم  با مستقیم ارتباط

                                                             
1. Robert 
2. Lawless 
3. Torres 
4. Wigginton 
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 میـان  راستا پیوند این در .است بازآفرینی رویکرد عطف
 برقـراري  مسـتلزم  پایـدار  توسـعۀ  مفهـوم  بـا  بازآفرینی

پایـه   بر اجتماعی – محیطی عوامل میان منطقی موازنۀ
 و پـذیري دوام بر اقتصادي – محیطی عوامل آوري،تاب

 و محـوري عـدالت  پایـه  بر اقتصادي – اجتماعی عوامل
  ).124: 1385، همکارانشماعی و ( است منصفانه بودن

ــۀ از ــم   جمل ــاي مه ــی از رویکرده ــازآفرینی  یک ب
 یکپارچـه اسـت.   و راهبـردي  دیدگاه تاریخی، هاي افتب

 کـه  است مداوم اي چرخه با فرایندي راهبردي، دیدگاه
 و اهداف تعیین به طراحی هايواولویت نیازها مسائل، با

 ریـزي برنامه .پردازدمی گیري تصمیم هايعرصه انتخاب

 شـیوة  که است ریزيبرنامه از نوین رویکردي راهبردي،
 هـا فعالیـت  اجـراي  و هـا  تصـمیم  اخذ براي ايیافته نظا

 و کـارکرد  سیسـتم،  هر رهنمود و دهیشکل درخصوص
: 1391همکـاران،  و آبـادي زنگـی ( اسـت  آن علل شناخت

 بـا  راهبردي رویکرد نیز تاریخی هايبافت حوزة در ).53
 از استفاده و بافت عملکردهاي افزایش چگونگی بررسی
 اتخـاذ  و گـذاري  فهـد  بـه  آن ايهـ فرصتها و قابلیت
 ایـن  بـازآفرینی،  فراینـد  بـه  توجه با .دارد اشاره تصمیم

 بـراي  گرفتـه صـورت  اقدامات که است ذکر شایان نکته
 زوال بـه  است ممکن خود شهرها، قدیمی بافت بهسازي

   شود. منجر تاریخی هايبافت رفتن بین از و
  

  
  )1399ماخذ: نگارندگان، ( : چارچوب تحلیلی مدل مفهومی پژوهش1شکل 

  
 مناسـب  ظاهري تاریخی، بافت موارد از بسیاري در
 محدوده در ارائه قابل خدمات میان تطابق عدم اماّ دارد،

 افول و ماندگی عقب انزوا، باعث معاصر دوران نیازهاي با
 .)1،157:2000(لیچفیلد گردد می زندگی  کیفیت

 راهبردي زيریبرنامه رویکرد از برگرفته نوین فرایند
 نـوع  از دیگـر  یکـی  بافـت،  در مداخلـه  هـاي روش و

 روشـن  را تـاریخی  هـاي بافـت  بـا  مواجهـه  رویکردهاي
 تحلیـل  و شـناخت  اصـلی مرحلۀ سه شامل که سازد می

 و تـاریخی  بافت زوال فرایند تحلیل ها،فرصت و مسائل
 فرایند این است. بازآفرینی ریزيبرنامه راهبردهاي ارائه

 تحلیل به موجود وضع شناخت مبناي بر که دارد تالش
 ریـزي برنامـه  راهبردهـاي  ارائـه  به دریچه آن از و بافت

                                                             
1. Lichfield 

: 1996و همکـاران،   2تایسـدیل ( نماید اقدام بازآفرینی
 بافـت  در موجـود  هـاي فرصـت  حـال  عـین  در). 243

 »پایـدار توسـعۀ   و  »توسـعه  پویایی  مفهوم با تاریخی
 نـوع  میـان  ايطرفـه  دو رابطـۀ  اغلـب  کـه  یابدمی معنا

 و زوال از جلـوگیري  بـراي  تـاریخی  بافـت  بـازآفرینی 
 سـویی  از مکان آن توسعۀ پویایی و هاقابلیت از استفاده

 شرایط و هاظرفیت باوجود مفهوم این دارد. وجود دیگر
 و اقتصـادي  ابعـاد  در توسـعه  و رشـد  بـراي  متفـاوت 
: 1395زاده و همکـاران،  حسـن ( دارد سروکار اجتماعی

22.(  
 اجتمـاعی،  کالبـدي،  هـاي تحلیـل  نتـایج  اسـاس بر

 براي بازآفرینی سطح و نوع توانمی ها،وارزش اقتصادي

                                                             
2. Tiesdell 



  8                                                                                                                                                     و همکاران             يآباد ملک يمختار رضا

 آن بـا  متناسـب  و شناسـایی  را شـهري  گردشـگري 
 در .دنمو اتخاذ بافت بازآفرینی براي راهبردي رویکردهاي

خصوص با توجه به مبانی نظري و مطالعات صورت گرفته این
  شود. میارائه  1ت شکل مدل مفهومی پژوهش به صور

  
  روش تحقیق

 بـازآفرینی  بـه ارائـه الگـوي    پژوهش این آنجا که از
پردازد می تاریخی شهر رویکرد توسعۀ گردشگري بافت

هـاي  هاي کمـی و از طریـق بررسـی   از روشبا استفاده 
ــزار      ــا اب ــدانی و ب ــات می ــین مطالع ــنادي و همچن اس

 تنظـیم  بـه روش دلفـی  نامـه  مشاهدات عینی و پرسش
نفر از کارشناسـان   50پژوهش،  این آماري جامعۀ  .شد

ــه  ــا اســتفاده از روش نمون گیــري خبــره و اهــل فــن ب
، نفر از اساتید دانشـگاهی  15غیرتصادفی هدفمند که  

نفر از اداره کل میراث فرهنگـی ، صـنایع دسـتی و     15
ــگري،  ــز و   12گردش ــهرداري مرک ــر از ش ــر از  8نف نف

  اند. رسازي انتخاب شدهمعاونت بازآفرینی راه و شه
روش کار بدین صورت بود که بر اسـاس مطالعـات   

 هـا، ضـعف  هـا، قـوت  میدانی و اسـناد باالدسـتی نقـاط   
وتوسـط خبرگـان نهـایی     استخراج تهدیدها و هافرصت
 و داخلـی  عوامـل راهبـردي   تنظـیم  بـا  سـپس  شـدند. 
 هسـتند،  راهبردهـا  تـدوین  در پایـه  و مبنـا  که خارجی
 بـر  واقـع  شـد. در  اسـتخراج  SWOT راهبردي ماتریس

 نظـر  از کـه  راهبرد دستۀ چهار سیستم، وضعیت حسب
 قـرار  شناسـایی  مـورد  متفاوت بودنـد،  درجۀ کنشگري

 اسـتراتژي  نمایـانگر  راهبرد دسته چهار 2 گرفت. شکل
 آنهـا  از هـاي راهبـردي  تحلیـل  در کـه  هستند متفاوتی
  .شودمی استفاده

  

  
  آن تعیین نحوه و SWOT ماتریس چهارگانه راهبردهاي -2شکل 

 )82: 1390 ،همکاران و الماسی(
  

 روشـی  عنـوان  بـه  ANP1 روش اخیـر،  هـاي سال در
 حـل  بـراي  و چندمنظوره هاييگیرتصمیم در مبسوط
 ساعتی .است شده مطرح گیري پیچیدة تصمیم مسائل

 نظریـۀ ادامـۀ   در کـه  کرد معرفی را روش این ) 1996(
AHP2 رابطۀ  نبود فرض روش، که این تتفاو این با بود؛

و  3دیکمـن ( نـدارد  را گیري تصمیم مختلف سطوح میان
 بیشــتر تحلیــل شـبکه،  فراینـد  ،)40: 2007همکـاران،  
 و حکـومتی  عمـومی،  تحلیـل  بـراي  اجرایـی  چـارچوبی 
 بــه و کنــدمــی ارائــه گیــريتصــمیم در همکــاري
 و عوامـل همـۀ   کـه  مـی دهـد   گیرنـده اجـازه   تصـمیم 

                                                             
1. Analytical Network Process 
2. Analytical Hierarchy Process 
3. Dikmen 

 کـه  آورد حسـاب  به را غیرملموس و ملموس معیارهاي
 مـدل  در. دارد بهترین تصـمیم  اتخاذ در معناداري تأثیر

ANP ، احتمـالی  هـاي انـدازه  هايفرصت و ها ریسک به 
 بـه  هـاي الزم اولویـت  درنهایـت،  .گیردمی صورت توجه

: 2008، 4گیـون ( شـود  مـی  فـراهم  گیريتصمیم منظور
 قـوانین  زا مراتبـی،  سـاختار سلسـله   هـاي مؤلفـه  .)86

 هـاي مؤلفه معمول، طور به اما اند،شده تشکیل متفاوتی
 در .گذارنـد  مـی  اثـر  باال سطح هايمؤلفه بر پایین سطح

 شـود مـی  ايشبکه ساختاري داراي سیستم شرایط، این
یزدانـی و  ( اسـت  گرفتـه  تنشـأ  آن از ANP مـدل  کـه 

 بـازخوردي  رویکرد اي کهبه گونه. )41: 1396همکاران، 
ANP ، کـه  کنـد؛ می مراتبسلسله جایگزین را هاکهشب 

                                                             
4. Gunn  
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 مشخص را هاجایگزین اهمیت معیارها، اهمیت بر عالوه
 اهمیـت  بـر  است ممکن نیز هاجایگزین اهمیت کند،می

: 1390، همکـاران  و رهنمـایی (باشـد    تأثیرگذار معیارها
خبـره و   کارشناسـان  با استفاده از نظرات در ادامه .)46

 قالـب  در SWOT از اصـل ح يهـا  راهبـرد  اهـل فـن  
 در ANP تهیـه و بـا مـدل    زوجی مقایسات نامۀ پرسش

ــرم ــزارن ــا ،Super Decision اف ــابی راهبرده  و ارزی
  بندي شدند. اولویت

  
  و قلمرو پژوهش محدودة

و طـول   49َ ‚36شهر گرگان در عرض جغرافیـایی ْ 
هـاي آزاد و  متر از آب 155شرقی و با ارتفاع   54ْ ‚28َ

 بـه عنـوان مرکـز اسـتان    دریاي خـزر  در جنوب شرقی 
 350676با جمعیتـی معـادل    1395در سال  گلستان 

 اسـت، هکتـار   3700اي بـه مسـاحت   نفر در محـدوده 
 157مسـاحتی  بـا   ایـن شـهر  بافت تـاریخی  همچنین 

یکـی از  به عنـوان  نفر  18000و جمعیتی حدود هکتار 
 شودکشور محسوب می تاریخی هاي ترین بافت قدیمی

بـه   1310سـال  در این بافـت  ). 1395ار ایران، (مرکز آم
کـه   فهرست آثار ملـی بـه ثبـت رسـیده    در  41شماره 

هـاي  اصلی شـهر بـه نـام    حاصل تجمع اولیه سه محلۀ
مشهد و میدان بوده کـه عناصـر اصـلی    هنعلبندان، سبز

تـر  انـد و بـه محـالت فرعـی    شهر را در خود جاي داده
نعلبندان: مسـجد جـامع و    محلۀشده است. تقسیم می

بازار اصلی کانونی شهر تحت عنوان بـازار نعلبنـدان در   
هـاي  ، شـامل محلـه  ایـن محلـه  این محله قـرار دارنـد.   

گـران،  تري همچون پاسرو، بازار نعلبندان، میخچهفرعی
گــران در اثــر باشــد. میخچــهباغشــاه، و شــیرکش مــی

 ءداهاي دوره رضاشاه به وسیله خیابان شهکشیخیابان
می نعلبنـدان جـدا شـده اسـت. دو     از پیکره محله قدی

 دورةباغشاه و شیرکش به لحاظ قدمت به اواخـر   محلۀ
خمینـی، از  رسند و پس از احداث خیابان امامقاجار می

اولیه شـهر دور شـده و بـه دلیـل اسـکان       بازار و هستۀ
  اند. اقشار مختلف، کمابیش هویت مستقلی کسب کرده

به دلیـل وجـود   شهد: این محله مهۀ اصلی سبزمحل
مظهر قنات در محدودة آن (محله سرچشـمه)، تـأمین   

عهده داشته است و بـه روایتـی    ن اولیه را بهآب ساکنا
هـاي فرعـی همچـون    . محلـه نطفۀ اصلی گرگان اسـت 

در ایـن  اي و دباغـان  مشهد، چهارشنبههسرچشمه، سبز
اصلی میـدان: بـازار اصـلی شـهر      محلۀد. نباشمیمحله 

دیم که به بازار کهنه شهر معروف بوده و بازار میدان، ق
هـاي مختلـف سـرباز و    که شامل قیصـریه و یـا راسـته   

اند که بـر اثـر   باشد، در اینجا قرار داشتهسرپوشیده می
ــین رفتــه اســت؛ احــداث خی ــان شــهید رجــایی از ب  اب

اي، میرکریم، شازده قاسـم و  همچنین محالت دوشنبه
بـادلی و  ( دنشومیله محسوب از محالت این محنو درب

در مجموع بافت تاریخی گرگان  ).272: 1395همکاران، 
از سمت شمال به خیابان رسالت، از سمت جنـوب بـه   

ید و از جدن گرگانخیابان ملل، از سمت شرق به خیابا
مهـر و میـدان مازنـدران     سمت غرب به خیابـان ایـران  

  شود.محدود می

  

 
  )1397آبادي و همکاران:  زنگی فت تاریخی شهر گرگان (موقعیت جغرافیایی با :3شکل 
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 هاي پژوهشیافتهبحث اصلی 
 تهدیدها ها،ضعف ها،قوت ترینمهم مرحله، این در

شـهر از اسـناد باالدسـتی،     مرکـزي  بافت يها فرصت و
کارشناسـان اهـل    بندي نظرمطالعات میدانی و با جمع

 ۀنقطـ  11 در نهایـت  کـه  .مشـخص شـدند   فن و خبره
 ۀنقطـ  11 و فرصـت  ۀنقطـ  10ضـعف،  ۀنقطـ  12 ،قـوت 
  .ندشد مشخص تهدید

  

  بافت تاریخی شهر گرگان  بازآفرینی بر مؤثر swot داخلی عوامل :1 جدول
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  )Strengths( نقاط قوت
 تاریخی بافت در گردشگري ردخُ هايطرح به ویژه تسهیالت ءاعطا .1
 مذهبی مراسمات برپایی براي متعدد تکایاي و مساجد ودوج .2
 فرهنگی هايفعالیت عرصۀ در خصوصی سساتمؤ ورود .3
 تحصیلکرده نیروي و انسانی سرمایه وجود .4
 کالبدي فضاي نوسازي و بهسازي براي بهرهکم تسهیالت وجود .5
 گردشگر جذب براي باارزش و متعدد عناصر وجود .6
  گردشگري عناصر توسعۀ يبرا مستغالت و زمین پایین قیمت .7
 دارند توریسم براي اقامتی کاربري که بناهایی وجود .8
 مختلف هايمناسبت در بخش هویت هايفعالیت عنوان به مساجد در آیینی مراسم برگزاري .9

 و مخابراتی سیسات آب، برق، گازناسب بافت از لحاظ تأوضعیت م .10
  وجود مراکز تاریخی، فرهنگی و نقش مذهبی در منطقه .11

  )Weaknesses( قاط ضعفن
 شهري مبلمان و بهداشتی خدمات پایین کیفیت .1
  بیکاري باالي میزان .2
  ساکنان پایین درآمد .3
  بافت ابنیۀ در سست و دوام کم مصالح کاربرد .4
  کارآمد و مناسب زیربنایی تأسیسات نبود .5
  متفاوت هايفرهنگ با غیربومی افراد سکونت .6
  سطحی آبهاي دفع در یمشکالت ایجاد و معابر نامناسب آسفالت .7
  زیست محیطی مسائل رعایت عدم و اصلی معابر در روهاپیاده نمودن معبر سد .8
 بافت کلی ترکیب در بایر هايزمین و مخروبه بناهاي نامناسب سیماي .9

  پذیري نامطلوب در بافتنفوذ .10
  . نسالمندا و جوانان سرگردانی و فراغت اوقات گذران براي فرهنگی و تفریحی امکانات کمبود .11
  گردشگران استفاده براي گردشگري اقامتی هايکاربري کمبود .12

 
  بافت تاریخی شهر گرگان  بازآفرینی بر مؤثر swot خارجی عوامل :2 جدول
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  )Opportunities( نقاط فرصت
 گذاريسرمایه براي خصوصی بخش از استفاده .1
 گردشگري ۀزمین در متوسط و کوچک گذاري ایهسرم قابلیت .2
 امروز نسل هايارزش با مواجهه در تاریخی کهن هايارزش اختالط .3
 . بافت عمومی الگوي حفظ با بهسازي و نوسازي طریق از تاریخی هویت احیاي امکان .4
 زیرساختی هايشبکه و گسترش هايبرنامه در بافت قراردادن اولویت در .5
 بافت در آنها استقرار جهت گلستان استان در هاترکمن نظیر مذاهب و اقوام تنوع .6
 تاریخی يها بافت مجازي هايجشنواره برگزاري .7
 پیچاهارخوران و هزارن مانند منطقه اکولوژیکی و محیطی عناصر از استفاده .8
 بافت تاریخی در بازیافت قابل و بایر اراضی از استفاده فرصت و فرسوده بافت وجود .9

  درآمدا مناسب قشر کموضعیت اقتصادي ن .10
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  )Threats( نقاط تهدید
 بافت بازآفرینی در شهروندان  نظرات از استفاده عدم .1
  ايقبیله و قومی اختالفات به زدندامن .2
  تاریخی بافت داخل در هاساختمان و بناها از برخی بهسازي و نوسازي اقتصادي، پایین بازدهی .3
   بافت در زندگی اجتماعی مقبولیت کاهش .4
   دولتی و خصوصی گذاريسرمایه عدم .5
   فرسوده با تاریخی بافت همپوشانی .6
  افراد خاطر تعلق حس و هویت شها، ارز رفتن بین از و بافت از قدیمی و اصیل ساکنان مهاجرت .7
 آسیبهاي اجتماعی بروز و بزهکاران تجمع نهاي مکا به آنها تبدیل و مخروبه و بالاستفاده فضاهاي وجود .8
 اجتماعی نسل جدید بافت به دلیل همجواري با بافت جدید و سبک زندگی مدرن.امکان تغییر روابط  .9

 تواند باعث تخریب گرددرهاسازي ابنیه با ارزش تاریخی می .10
  محیطیبه دنبال آن افزایش آلودگی زیست امکان ترافیک بیشتر و .11

  

 و تطبیقـی  تحلیـل  از اسـتفاده  بـا  2در جـدول  
 ها)،ها و ضعفوتق( داخلی عوامل ارزیابی هايماتریس

 ها و تهدیدها) و نظر کارشناسان خبرهفرصتخارجی (

بازآفرینی بافـت   براي ریزيبرنامه ممکن در راهبردهاي
  .استخراج شدند swotعوامل  از تاریخی شهر گرگان

  

  swot بافت تاریخی بر اساس عوامل درونی و بیرونی توسعۀ راهبردهاي: 3جدول 
 )SO١( فرصت -تتهاجمی نقاط قو راهبردهاي

SO1: فرهنگی و مذهبی منطقهحفظ آثار تاریخی تالش درجهت ، 
SO2: گردشگري ت به علت قیمت پایین در جهت توسعۀاستفاده از اراضی بایر و قابل بازیاف 
SO3: ،تاریخی هايهودمحد و اماکن محیطی و و اقتصادي اجتماعی کالبدي، هايقابلیت و هاظرفیت از گیريهبهر و تقویت حفظ، شناسایی - 

  نوسازي و احیاء، بهسازي جهت در فرهنگی
 )WO2( فرصت -نقاط ضعف  محافظه کارانه راهبردهاي

WO1: بازنگري در نوع توزیع تسهیالت و خدمات  در محدودة بافت 
WO2: ي اقامتی و گردشگريها در جهت ارتقاء کاربري گذاري کوچک و متوسطایهقابلیت سرم 
WO3: ناپذیري از طریق ساماندهی شبکه معابر براي رفع مشکل نفوذریزي برنامه  

 )ST3( تهدید - نقاط قوت رقابتی راهبردهاي
ST1: الزم به منظور اعطاي تسهیالت بانکی ارزان قیمت ساختن زمینۀفراهم 
ST2: هاي  احیاء، نوسازي و بهسازي بافتگیري از بخش خصوصی در برنامهبهره 
ST3: اي بالاستفاده و مخروبه به فضاهاي جاذب جمعیتتغییر کاربري فضاه  

 )WT4( ضعف و تهدید نقاط تدافعی راهبردهاي
WT1:  هاي تاریخی و فرهنگی با رویکرد حفظ هویت کالبدي شهري با تجدید حیات شهري در عرصهدرآمیختن طراحی 
WT2: میونقل عمو ونقل در بافت تاریخی با تأکید بر شبکه حمل حمل ساماندهی شبکۀ 
WT3: ن به منظور ایجاد اشتغال و بهسازي و نوسازي محالتهاي خرد ساکناحمایت از تجمیع سرمایه  

  

                                                             
1. Strengths opportunity 
2. Weaknesses Opportunities 
3. Strengths Threats 
4. Weaknesses Threats 
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ــل     ــر عوام ــدن زی ــخص ش ــد از مش و  SWOTبع
بازآفرینی بافت تـاریخی   تحقق براي توسعههاي  راهبرد
  گیـــري از مــدل ترکیبـــی بـــا بهــره  گرگــان  شــهر 

SWOT-ANP ردهاي مـو بندي راهبرداقدام به اولویت 
بـه   SWOTپس از تکمیل مـاتریس  نظر خواهیم کرد. 
اي در فرآینــد تحلیــل شــبکه SWOTجایــابی عناصــر 

ی دهـ  سـازمان  ANPمـدل   صورت به مسئلهپرداخته و 

ــی ــود. م ــتفاده از   ش ــا اس ــدا ب ــور ابت ــدین منظ ــر ب نظ
، اهمیـت هـر یـک از ایـن     کارشناسان خبره و اهل فن

 افـزار ارد نرمو و بعد از آنعوامل و زیر عوامل مستخرج 
Super Desision امتیـاز نهـایی هـر     یتو درنها گردید

 3شـکل  . هـاي مـوردنظر مشـخص شـد    یک از راهبـرد 
را بـا   swotچگونگی ارتباط بین عوامـل و زیـر عوامـل    

  .می دهدها نشان راهبرد
  

  
 تاریخی گرگانجهت انتخاب بهترین راهبرد بازآفرینی بافت  ANPساختار مدل: 4شکل 

  
شـده اسـت.    یلتشکمدل از چهار سطح  4ل در شک

سطح اول هدف، انتخاب بهتـرین راهبـرد و سـطح دوم    
ــا معیارهــا همــان نقــاط قــوت، ضــعف و   در ارتبــاط ب

ها و تهدیدها هستند، زیر معیارها در سطح سوم  فرصت
هـاي  گیرند. سطح آخر نیز بیانگر راهبـرد می مدل قرار

  .این پژوهش است نظر مورد
بـا فـرض    SWOT زوجی عواملماتریس مقایسه 

نامـه  پرسشدر این مرحله : ها عدم وابستگی بین آن

 SWOTعوامـل  زوجی جهت سـنجش اهمیـت نسـبی    
بـین  طراحـی و  ) ، تهدیـد  ضـعف، فرصـت  (نقاط قوت، 

اسـاس نتـایج   برآوري گردیـد.  خبرگان توزیـع و جمـع  
تأثیرشـان   اهمیـت و  ۀدرجـ  ،هـا نامـه  حاصل از پرسش

نهایـت بـا   در. شـدند  يبنـد نبراي رسیدن به هـدف وز 
نرخ سازگاري کمتر  فرض عدم وابستگی بین معیارها و

ط قـوت  وزن نرمال معیارها محاسبه شد که نقـا  1/0از 
پـذیري در بـازآفرینی   بـاالترین تأثیر  50476/0با وزن 

  بافت تاریخی شهر را خواهد داشت.  
  

  ها با فرض عدم وابستگی بین آن SWOTمقایسه زوجی عوامل  :4جدول 
 SWOTعوامل   نقاط قوت  نقاط ضعف  هافرصت  تهدیدها  وزن نرمال
  نقاط قوت  1  0,25  0,33  0,33  0,50476
  نقاط ضعف  4  1  3  0,50  0,13489
  هافرصت  3  0,33  1  0,50  0,24827
  تهدیدها  3  2  2  1  0,11208

  0,07889نرخ سازگاري=
  

هاي مقایسات زوجی براي تعیین اولویت ماتریس
نامـه زوجـی جهـت    پرسـش : SWOT معیارهايزیر 

بـین   وطراحـی   سنجش اهمیـت نسـبی زیـر معیارهـا    
آوري گردیـد.  توزیع و جمع شهر بازآفرینیخبرگان امر 
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طراحـی شـد کـه امکـان      يا گونـه  نامـه بـه  این پرسش
و  شـده  فـراهم  SWOT هـاي زیر معیار دو مقایسه دوبه

ــتدرنها ــین     ی ــتگی ب ــزان وابس ــتفاده از آن می ــا اس ب
گیـري نمـود. پـس از    هرا انـداز  SWOT ايهـ گـروه زیر

الزم بـود  ، هانامه و استخراج ماتریسري پرسشآوجمع
بـدین منظـور از    ها محاسبه گردد تا نرخ ناسازگاري آن

بـا توجـه بـه    . اسـتفاده شـد   Super Decision رافزا نرم
نامــه هــاي صــورت گرفتــه روي پرســشنتـایج تحلیــل 

ــک از    يآور جمــع ــر ی ــت ه ــايزیرمعشــده اهمی  یاره
SWOT مدل  باANP شـده   ارائـه  8تا  5هاي در شکل 

  است.

 

  
 

ط بـا شـر   وزن عوامل درونی نقاط قوت، 5شکل  در
 معیـار ترتیب بـه زیـر    عدم وابستگی بیشترین امتیاز به

 رـاصـــعن توسعۀ براي مستغالت و زمین پایین قیمت
ــا  S7( گردشــگري ــاریخی،  170,0ب ــز ت )، وجــود مراک

 )،141,0بـا   11S( مذهبی در منطقـه فرهنگی و نقش 
 دارنـد  توریسـم  براي اقامتی کاربري که بناهایی وجود

)8S  ــا ــا و )114,0ب ــر    ب ــین زی ــازگاري در ب ــرخ س ن
در  .بـوده اسـت   095,0معیارهاي نقاط قوت برابـر بـا   

بیشــترین  وزن عوامــل درونــی نقــاط ضــعف، 6شـکل  
 زیربنـایی  تأسیسـات  نبود معیارامتیاز به ترتیب به زیر

پذیري نـامطلوب  نفوذ ،)129,0با  5w( کارآمد و مناسب
 و معـابر  نامناسـب  آسـفالت  )،113,0با  10W( در بافت

ــا  W7( ســطحی هــايآب دفــع در مشــکالتی ایجــاد ب
 7شـکل   در اسـت.  093,0نرخ سـازگاري  و با  )112,0

بیشـترین امتیـاز بـه    نقاط فرصـت،   بیرونیوزن عوامل 
 فرصـت  و رسـوده ف بافـت  وجـود  معیـار ترتیب به زیر 

 بافت تاریخی در بازیافت قابل و بایر اراضی از استفاده
)9O  ــا ــت ،)432,0ب ــرمایه قابلی ــذاريس ــک گ  و کوچ

ــط ــ در متوس ــگري ۀزمین  در ،)165,0بــا  2O( گردش
ــراردادن اولویــت  و گســترش هــايبرنامــه در بافــت ق

نرخ سـازگاري   و )0,125با  O5( زیرساختی هايشبکه
بیرونـی  وزن عوامـل   8 شکل در و بوده است 095,0با 

 معیـار بیشترین امتیاز به ترتیب بـه زیـر   ، نقاط تهدید
به دنبـال آن افـزایش آلـودگی     امکان ترافیک بیشتر و

 گـذاري سـرمایه  عـدم )،  135,0با  11T (محیطیزیست
ــا  5T  (دولتــی و خصوصــی  امکــان تغییــر )، 116,0ب

 ها و روابط اجتماعی نسل جدید بافـت بـه دلیـل   ارزش
بـا   9T (همجواري با بافت جدید و سبک زندگی مدرن

  .است 096,0نرخ سازگاري برابر با  با )111,0
ها بر مبناي زیـر  ماتریس مقایسات زوجی راهبرد

 آخرین مرحلۀ ایـن فرآینـد محاسـبۀ    :SWOTعوامل 
هاي جایگزین براي انتخاب بهترین راهبـرد   وزن راهبرد

ها با توجه به داهمیت راهبر است. در این مرحله درجۀ
اسـت کـه    شده محاسبه SWOTاز زیر عوامل  هرکدام

شـد.  نظـر  صـرف هـا   به دلیـل تعـداد زیـاد، از ذکـر آن    
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  swotعوامل ي مستخرج شده از هاراهبرد وزن نهایی: 9شکل 

  
مــاتریس مقایســات زوجــی راهبردهــا  9در شــکل 

افزار تشکیل و با استفاده از نظر خبرگان و از طریق نرم
perSu Decisions   ــرخ ــا نـ ــا بـ ــایی راهبردهـ وزن نهـ

مشخص شده است. در جـدول فـوق    099/0سازگاري 
بـا وزن   wt2و راهبردهـاي   0,143بـا وزن   so3راهبرد 
پــذیري و تأثیربیشــترین  0,105 بــا وزن so2و  0,132

 044,0بـاوزن   wo3و  0,035بـا وزن   wt1راهبردهـاي  
  دارند. کمترین تاثیرپذیري را در بافت

پـس از تعیــین اولویــت  : کیل ســوپر مــاتریستشــ
معیارها و زیرمعیارهـاي پـژوهش، نوبـت بـه محاسـبه      

رسـد. بـا   نسبت به هدف می هاي پژوهشاولویت گزینه
، اولویت ایـن راهبردهـا   ياستفاده از سوپر ماتریس حد

   .گردید مشخص
  

  
  SWOT هاي مستخرج شده از عواملوزن نهایی راهبرد -10شکل 

 
، نتایج شود یمشاهده م 10در شکل که  گونه همان

انـد.   شده آل، نرمال و خام نشان دادهدر سه ستون ایده
ستون نرمال از تقسیم مقادیر هر یـک از اعـداد    مقادیر

ستون خام بـر مجمـوع اعـداد ایـن سـتون بـه دسـت        
بنــابراین ســتون نرمــال اولویــت هــر یــک از  آیــد، مــی

جـی نمـایش   هـاي زو ها را بر اساس فرم مقایسـه  گزینه
باشد. مشاهده نتایج می .ترین روش برايداده و معمول

آل از تقسیم مقادیر هر یک از اعـداد  مقادیر ستون ایده
ترین عـدد ایـن سـتون بـه دسـت      بر بزرگ ستون خام

هـاي منتخـب   آید، بنـابراین مقـادیر عـددي گزینـه     می
صـورت   باشـد. مقـادیر سـتون خـام بـه     همواره یک می

  گردد.حدي اخذ می اتریسمستقیم از سوپر م
  

  گیرينتیجهبندي و  جمع
بهسـازي و نوسـازي بافـت     بـا هـدف   پـژوهش این 

انـداز  رسیدن به چشـم  در راستاي تاریخی شهر گرگان
توسعه (ارتقاي کیفیت محیط زندگی، بهبـود وضـعیت   
اقتصادي و اجتماعی ساکنان و حفظ و احیاي منـابع و  
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و نهادهـاي   نیروهاي محلی با تکیه بر مشـارکت مـردم  
از روش دلفـی   پـژوهش در ایـن   شود.انجام میمحلی) 

بـراي   SWOT روش ن،ي نظر متخصصـا آور جمعبراي 
 نقاط قوت، ضعف، فرصـت، تهدیـد و تعیـین    شناسایی

بنــدي بــراي اولویــت ANP و مــدل مــؤثر راهبردهــاي
ــعه در  ــاي توس ــا و راهبرده ــت   معیاره ــازآفرینی باف ب

ــاریخی شــهر گرگــان و بــراي تحلیــل      از  هــا دادهت
  است.  شده  استفاده  Super Decisionرافزا نرم

ي صـورت گرفتـه در زمینـه    هـا  با توجه به پژوهش
بازآفرینی بافت تـاریخی شـهرها از جملـه طـرح آقـاي      

فرسوده  هايدر بافت شهري مویدفر با عنوان بازآفرینی
 مـدل  از گیـري بهـره  یـزد بـا   شهر بادگیري شش برزن

SWOT هـا  بیرونی (فرصـت  عوامل ربیشت آن نتایج که ،
تهدیدها) تاثیر گذار بوده انـد. طـرح آقـاي یزدانـی بـا      

 رویکـرد  شـهر خـوي بـا    فرسوده بافت عنوان بازآفرینی
بـا   SWOTگیـري از تلفیـق عوامـل    با بهره گردشگري

ــدل  ــه  ANPم ــایج آن ک ــعیت در نت ــی،  وض فعل
بیشترین تاثیر را داشته است. طرح خانم  راهبردرقابتی

فرسوده شـهر   بهسازي و نوسازي بافتا عنوان شکري ب
کـه نتـایج آن بیشـتر     SWOTنکا با استفاده از تکنیک 

و همچنـین راهبـرد    هـا  ، فرصـت هـا  بر روي نقاط قوت
تهاجمی تاکید دارد. طرح آقاي رمضان زاده بـا عنـوان   

ــازآفرینی شــهر شــهر  1در بافــت فرســوده ناحیــه  يب
که نتـایج   Ahp-SWOTسمنان با بهره گیري از روش 

که راهبـرد    ها طرح بیشتر بر روي نقاط قوت و  فرصت
تهاجمی تاکید دارد. همچنین طرح آقاي شاکري قلعـه  

تحلیلی بر بهسـازي و نوسـازي بافـت    سفیدي با عنوان 
ــه دو  ــدیم منطق ــهرق ــادش ــا روش  نجف آب ــفهان ب  اص

SWOT       که نتایج نشـان مـی دهـد بیشـترین تـاثیر از
ـ  هـا  و فرصت ها نقاط قوت ا راهبـرد تهـاجمی صـورت    ب

ي مشارکتی و توانمند سـازي  ها گرفته و بیشتر به طرح
  استفاده شده است.  

نقـاط   SWOTاین تحقیق با استفاده از تکنیک  در
قوت، ضعف، فرصت و تهدید بافت تاریخی گرگان مورد 

عوامـل  که نتایج آن نشان می دهد تحلیل قرار گرفت. 
موجـود بافـت   ) در شـرایط  هـا  و ضـعف  ها داخلی( قوت

تـاریخی گرگــان در شــرایط نـامطلوبی بــوده و از نظــر   

نتـایج  باشـد. همچنـین   عوامل داخلی دچار ضعف مـی 
 دهـد و تهدیدها) نشـان مـی   ها عوامل خارجی ( فرصت

هاي مرتبط با بازآفرینی بافت تـاریخی شـهر   فرصت که
گرگان با رویکـرد گردشـگري بیشـتر تـأثیر گذارنـد و      

دهاي ارائه شده باید در جهت بـه  بنابراین تمرکز راهبر
هـا باشـد. بـر ایـن     حداکثر رساندن اثرات مثبت فرصت

ــاي    ــر روي راهبرده ــد ب ــا بای ــز راهبرده ــاس تمرک اس
با استفاده از تحلیل  در ادامهباشد.  WOمحافظه کارانه 

) نیز بـا توجـه بـه نقـاط قـوت، نقـاط       ANPاي (شبکه
ها و تهدیدهاي مـورد بررسـی مشـخص    ضعف، فرصت

وزن عوامـل درونـی نقـاط قـوت، بـا       -1ه است که شد
شرط عدم وابستگی بیشترین امتیاز به ترتیب بـه زیـر   

 توسـعه  بـراي  مسـتغالت  و زمـین  پـایین  معیار قیمت
ــر ــگري عناص ــا  S7( گردش ــز  0,170ب ــود مراک )، وج

بـا   S11تاریخی، فرهنگی و نقش مـذهبی در منطقـه (  
هاي نقاط و با نرخ سازگاري در بین زیر معیار)  0,141

وزن عوامـل درونـی    -2بوده است.  0,095قوت برابر با 
نقاط ضعف، بیشترین امتیاز به ترتیـب بـه زیـر معیـار     

بــا  w5( کارآمــد و مناســب زیربنــایی تأسیســات نبــود
ــت (   )،0,129 ــامطلوب در باف ــذیري ن ــا  W10نفوذپ ب
 -3باشــد. مـی  09398/0و بـا نـرخ سـازگاري    ) 0,113

فرصـت، بیشـترین امتیـاز بـه     وزن عوامل بیرونی نقاط 
 فرصـت  و فرسـوده  بافـت  ترتیب به زیـر معیـار وجـود   

بافـت تـاریخی    در بازیافت قابل و بایر اراضی از استفاده
)O9  ــا ــت )،0,234ب ــرمایه قابلی ــذاريس ــک گ  و کوچ

و نـرخ  ) 0,165بـا   O2گردشـگري (  زمینـه  در متوسط
ــا  ــوده اســت.  09564/0ســازگاري ب ــل  -4ب وزن عوام

ط تهدید، بیشترین امتیاز به ترتیب بـه زیـر   بیرونی نقا
ال آن افـزایش  معیار امکـان ترافیـک بیشـتر و بـه دنبـ     

 سـرمایه  )، عدم0,135با  T11آلودگی زیست محیطی (
) بــا نــرخ 0,116بــا T5 دولتــی ( و خصوصــی گــذاري

  باشد.می 09628/0سازگاري برابر با 
هـاي  سیاسـت  ،شـده   ارائـه با توجه به راهبردهـاي  

انـداز  هت عملیاتی نمودن و رسیدن به چشـم جاجرایی 
  :شود یم پیشنهادبافت تاریخی شهر گرگان در  طرح

 از گیريبهره و حفظ شناسایی،اجرایی راهبرد  سیاست
 و و اقتصادي اجتماعی کالبدي، هايقابلیت و هاظرفیت
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 در فرهنگـی  - تـاریخی  هايمحدوده و اماکن محیطی
  .نوسازي و احیاء، بهسازي جهت

هاي فرسـوده بـا نمـاي سـنتی جهـت      رمت خانهم -
  .اسکان گردشگران در بافت

سـبزه   ۀمحلـ  مرکزپیونددهندة  تاریخی گذر ءاحیا -
  .شهر پارك به مشهد

 رویکـرد  هـدف  بـا  تـاریخی  هـاي جاذبه از حمایت -
  کالبدي. و اقتصادي اجتماعی، تجدید حیات

 شهري حیات تجدید با شهري طراحی آمیختن در -
 فرهنگی. و خیتاری هايعرصه در
ونقـل در   ماندهی شبکه حمـل سا اجرایی راهبرد سیاست

  .ونقل عمومی با تأکید بر شبکه حمل بافت
ونقل عمومی محـور خیابـان    حمل ساماندهی شبکۀ -

  .امام خمینی
روي نعلبنــدان، سرچشــمه و احــداث مســیر پیــاده -

  .سبزه مشهد
 طریق از نفوذناپذیري، مشکل رفع براي ریزيبرنامه -

 .معابر شبکه یسامانده

اسـتفاده از اراضـی بـایر و    اجرایی راهبـرد   سیاست
  .قابل بازیافت در جهت توسعۀ گردشگري

 متخلخل و ناهمگون ناکارآمد، اراضی از گیريهبهر -
 .بافت در واقع

 مجـوز  صدور مراحل و مقررات سازيفشفا و ساده -
  .ساز و ساخت

اي و اوقات گذران از اراضی هاي محلهاحداث پارك -
  .ن بافتویر دربا

بـازنگري در نـوع توزیـع     اجرایـی راهبـرد   سیاست
  .تسهیالت و خدمات در محدودة بافت

 ریـزي منظـر بودجـه   ازي شهردار در سازيظرفیت -
  .رسانیبهبود خدمات منظور به مالی

 ابزارهـاي  سایر از استفاده و مشارکت اوراق انتشار -
  .قانونی مالی

ودبـازده درون  هـاي ز بهره به طـرح ارائه تسهیالت کم - 
  .بافت

 در تخفیـف  و قیمت نارزا بانکی تسهیالت اعطاي -
 .نساکنا براي پروانه صدور عوارض

 
  منابع

ــانع  .1  .1398 .آرویــن، محمــود، ســعید ملکــی، مهســا ق
شهري  هاي توسعۀگیري از محركسنجش قابلیت بهره

، محلـه شـاهجوق سـمنان    ی بافت فرسـودة در بازآفرین
منطقـه اي، سـال    -شـهري  شجغرافیا و آمـای  صلنامۀف

ــمارة  ــم، ش ــتان،  ، 34 ده ــتان و بلوچس ــگاه سیس دانش
 زاهدان.

 تـدوین  .1390.سادات دورفرد مرجان و حسن الماسی، .2
 مـاتریس  تحلیـل  اسـاس  بر کشور گردشگري استراتژي

swot،  انجمـن  ، 1 شماره توسعه، و گردشگريفصلنامۀ
 تهران. علمی گردشگري ایران،

. 1395ی، خـدارحم بـزي.   میرکتـول بادلی، سعید، جعفر .3
هـاي تـاریخی بـا    سنجش رهیافت بـازآفرینی در بافـت  

خی شــهر گرگــان، زا بافــت تــاریرویکــرد توســعۀ درون
هـاي اخیـر در   المللـی نـوآوري  سومین کنفـرانس بـین  

 .ی عمران، معماري وشهرسازي، تهرانمهندس
 ،زيشهرسـا  در هااندیشه سیر. 1386 .جهانشاه پاکزاد، .4

 .، تهرانجدید انتشارات شهرهاي
 .کشـاورز  مهنـاز  و حبیبـی  کیـومرث  پوراحمد، احمـد؛  .5

 بـه  شـهري  بازآفرینی شناسیمفهوم سیر تحول .1389

، شـهري فرسـودة   هـاي در بافـت  نـو  رویکـردي  عنـوان 
، 1، شماره1 می، دورةاسال ایرانی شهر مطالعاتفصلنامۀ 

 .پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماري، تهران
 نوسازي بهسازي و مبانی .1388.  رضا محمد پورجعفر، .6

 .اول چاپ پیام، انتشارات تهران، شهرها،  بافت قدیم
 مـدیریت  .1392 .راد رضاییيدها محمدرضا؛ پورجعفر، .7

 بحرانـی  هايعرصه تعیین با فرهنگی-تاریخی هايبافت
 ، مطالعـات GISاز  اسـتفاده  بـا  فـازي  منطـق  کمک به

اد ، دانشـگاه آز 15 شـمارة  پنجم، شهري، سال مدیریت
 اسالمی علوم و تحقیقات، تهران.

ــوکلی .8 ــا, ت ــهنی ــی .1388 .جمیل ــاي ویژگ ــدي ه  -کالب
کــارکردي در بافــت مرکــزي شــهرها اهــداف و اصــول 

مـوردي   ۀبهسازي، نوسازي و بازسازي مطالعـ  راهبردي
علمـی و پژوهشـی    فصـلنامۀ ، بافت مرکزي شهر زنجان

دانشـگاه   ، 1شـماره   ،1 دوره ،هاي دانش زمینپژوهش
 ید بهشتی، تهران.شه

 و تحـول  سـیر  بـر  اي مقدمه .1386. خلیل پور، حاجی .9
 از بعـد  زمـانی  شـهري دورة  مرمـت  رویکردهاي تکوین
اندیشـه   فصـلنامه  سـوم،  هزارة تاآغاز اول جهانی جنگ

 .تهران ،9 شماره ،2 سال ،ایرانشهر
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 .مشـکینی  ابوالفضـل  ،پوراحمد احمد ،حبیبی، کیومرث .10
 ،  شـهري  کهـن  يهـا  فـت با نوسـازي  و بهسازي. 1386

 .1389انتخاب، چاپ دوم، تهران,  انتشارات
ــن .11 ــلطان  حس ــین س ــوش، حس . 1395. زادهزاده، مهرن

ریزي بازآفرینی بر اسـاس  بندي راهبردهاي برنامه طبقه
مطالعـات   ، فصـلنامۀ ي تـاریخی هـا  سطح پایداري بافت

پژوهشکده فرهنـگ،  ، 23 شمارةاسالمی،  –شهر ایرانی 
 هران.تهنر و معماري، 

 .یوسـف اشـرفی   احمدپوراحمـد،  محمـدتقی؛  رهنمایی، .12
 بـا  مراغـه  شـهري  توسـعه  هـاي  قابلیت ارزیابی  .1390

 ، فصـلنامۀ  SWOT-ANPترکیبـی  مـدل  از اسـتفاده 
، دانشگاه سیستان 24 شمارة ،9 دورة توسعه، و جغرافیا

  .و بلوچستان، زاهدان
وا شی ،صبا رضایی ،خانیاسمایدا  ،الهزاده, حبیبرمضان .13

 ةدر بافــت فرســود يبــازآفرینی شــهر .1397 .خــدایی
، دوره شهر سمنان، فصلنامه ایـوان چهارسـو   یکناحیه 

   تهران.، 2 ، شماره2
 رضـایی  فاطمـه  نسـترن و   مهـین   علـی؛  آبـادي،  زنگـی  .14

 باززنده سازي راهبردهاي اولویت بندي. 1397تاالرپشتی. 
 پایـدار  توسـعۀ  بـا رویکـرد   گرگـان  شـهر  تـاریخی  بافـت 

، مفصلنامۀ آمایش جغرافیایی فضـا، سـال نهـ    ردشگري، ،گ
 ، دانشگاه گلستان، گرگان.34شماره

.  1391 رنجبرنیا. بهزاد و علیزاده جابر علی؛ آبادي، زنگی .15
 سـنتی  بازارهاي ساماندهی براي ریزي راهبردي برنامه 

 ،7 شماره اسالمی،-ایرانی مطالعات شهر فصلنامه ، ایران
  معماري، تهران. پژوهشکده فرهنگ، هنر و

ــقایی، .16 ــاوي. 1397، علیرضــا اســالمی. مهــدي س  واک
 گلسـتان،  دراستان فضایی گردشگري متن مقاصدشبکۀ

 آمایش جغرافیایی فضا، سـال هشـتم، شـماره    فصلنامۀ
 ، دانشگاه گلستان، گرگان.29

رضـا   ،ابراهیمـی مهـدي  ،سـفیدي, سـمیه  شاکري قلعـه  .17
زي و تحلیلـی بـر بهسـا     .1397 .مختاري ملک آبـادي 

 کنفرانسنجف آباد،  شهر نوسازي بافت قدیم منطقه دو
 شـهري  توسـعه  مدیریت و عمران، معماري المللی بین
 همکـاري  بـا  مراغـه  صـنعتی  ایران، تهران، دانشـگاه  در

 آذربایجان.  مدنی شهید دانشگاه - تبریز دانشگاه
ــماعی، .18 ــی ش ــد ،عل ــر  .1383.احمدپوراحم ــی ب تحلیل

در ازي و نوسـازي شـهري   ي بهسـ ها ها و برنامهاستیس
ــه ــاي توســعۀبرنام ــژوهش فصــلنامۀکشــور،  ه ــاي پ ه

 .، دانشگاه تهران، تهران48جغرافیایی، شماره 

 نوسازي و بهسازي .1385. پوراحمداحمد ،علی شماعی، .19
، تهران دانشگاه انتشارات جغرافیا، علم دیدگاه از شهري
 .تهران

ضـا  رمحمد ،نژادالدین مهديجمال ،علیمردانی, مسعود .20
بــازآفرینی   .1396 .سـیده صــدیقه سـجادي   ،مهربـانی 

ــت  ــهري در باف ــع  ش ــر توس ــی ب ــاریخی مبتن ــاي ت  ۀه
گردشگري شهري، سومین همایش ملی معماري و شهر 

ــ  ــدار، ته ــایی پای ــهید رج ــگاه ش ــکد -ران، دانش  ةدانش
 مهندسی معماري و شهرسازي. 

، شـهري  نـوزایی  ضـرورت  .1380 .عبـاس  زنـوزي، فرخ .21
، سازمان عمران 4دوم، شماره سال شهر، هفت فصلنامۀ

  .و بهسازي شهري وزارت راه و شهرسازي، تهران
 بهسـازي  و نوسـازي   .1384 .منصـور  محمد فالمکی، .22

 انتشارات سمت، تهران. شهري،
اصــغر حجــت شــیخی، علــی ،محمــد صــالحی، زینــب .23

محیطـی بافـت    –بهسازي کالبدي   .1392 .رحیمیون
عۀ شـهري پایـدار،   آباد با رویکرد توسـ مرکزي شهر خرم

دانشگاه کردستان، ، 7مطالعات شهري، شماره  فصلنامۀ
 سنندج.

تایج سرشماري عمومی نفوس . 1395. مرکز آمار ایران .24
 . ، تهرانو مسکن، مرکز آمار ایران

 رویکــرد. 1390. آبــاديمؤیــدفر، ســعیده؛ علــی زنگــی .25
 شـش  بـرزن  فرسـودة  هـاي بافـت  در شـهري  بازآفرینی
لنامه معماري و شهرسازي آرمان یزد، فص شهر بادگیري

  .تهران ،9، شماره 5شهر، دوره
. طـرح بهســازي و  1392مهندسـان مشـاور خودآونـد.     .26

نوسازي بافت فرسوده و قدیم شهر گرگان، شرکت مادر 
تخصصی عمـران و بهسـازي شـهري ایـران، وزرات راه     

 وشهرسازي، تهران.
عباسـعلی حسـنی.    پور و  عباس علی جعفر؛ میرکتولی، .27

 در دولـت  حمـایتی  يهـا  سیاسـت  اثـر  بررسـی  .1391
 فرسـوده شـهري   و قـدیمی  يهـا  بافـت  توسعه مدیریت
، مۀ آمـایش جغرافیـایی فضـا، سـال دوم    فصـلنا  ،بهشهر
 ، دانشگاه گلستان، گرگان.5 شماره

 زاده ده حاضري، پـروین ده  یزدانی، محمدحسن، صفیه .28
 بـا  شهر خـوي  فرسودة بافت بازآفرینی .1396 .سیالبی
 ریزيهاي برنامهمدل تلفیق با پایدار گردشگري رویکرد

  گردشگري شـهري،  شبکه، فصلنامۀ تحلیل و راهبردي
  .دانشگاه تهران، تهران ،1 شمارة ،4 دورة
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