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ABSTRACT 

Introduction: Urban catalyst is known as one of the important and effective strategies because of its benefits 

in relation to the inner growth of cities.  

Objectives: The overall and main purpose of the present study is to explain the framework for applying the 

catalyst strategy in the sustainable regeneration of inefficient urban areas and the practical purpose of the 

research is to apply the catalyst strategy in the regeneration of Panbehriseh neighborhood. 

Methodology: The present study is based on the purpose of applied-developmental type and in terms of 

methodological approach is qualitative-quantitative, which has been done in two parts of theoretical and 

practical studies using descriptive-analytical method and analysis has been done through the SWOT analysis 

matrix and the quantitative strategic planning matrix (QSPM).  

Geographical Context: Panbehriseh Neighborhood, Qazvin City. 

Result and Discussion: By reviewing previous studies, the theoretical framework of the research has been 

explained based on physical, social, economic and environmental dimensions, and based on it, other steps of 

the research including identifying, analysis and presentation of strategies have been done that, in the section of 

cognition, the strengths, weaknesses, opportunities and threats of Panbehriseh neighborhood have been 

analyzed in the form of SWOT and with the help of it, catalyst strategies have been expressed. Finally, using 

QSPM, strategies for sustainable regeneration of textures have been prioritized and presented. 

Conclusion: The results obtained from the findings indicate that the inefficiency of a texture depends on 

various factors that, if identified correctly and in a timely manner, the tissue can be protected from the risk of 

decline and gradual death. One of the ways to save such tissues is to regenerate them with catalyst strategy, 

which, with the help of small and large scale stimulus projects, affects sustainable regeneration by restoring 

dynamism and vitality to inefficient textures. Catalyst strategies and projects derived from them, if 

implemented properly, can help increase prosperity and development in the neighborhood, and inject 

dynamism and mobility into the texture. Therefore, catalyst strategies, by defining useful and executive 

stimulus projects, can play an important role in the sustainable regeneration of inefficient tissues, including the 

Panbehriseh neighborhood of Qazvin city.  

KEYWORDS: Sustainable urban regeneration, Inefficient urban textures, Catalyst, Panbehriseh 

neighborhood, SWOT, QSPM 
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    چکیده
معضتت   ی رویکردهای مختلفی که در راستتای کتاهو و رفت های اخیر به واسطهبازآفرینی پایدار شهری از جمله راهکارهایی است که در سال مقدمه:

ریزان و طراحان شهری بسیار مورد توجه و اهمیت قرار گرفته استت کته مکتر  نامهبر، جغرافیدانانهای ناکارآمد شهری ارائه نموده، از سوی ناشی از بافت

 توسعه به جهت مزایایی که در رابطه با رشد درونی شهرها به همراه دارد، به عنوان یکی از راهبردهای مهم و مؤثر آن، شناخته شده است.

 ینیفرآدر بتاز توستعه مکتر  راهبرد یریبکارگی و ناکارآمد شهر ینواح داریپا ینیفرآدر بازتوسعه راهبرد مکر   یریارگبک یبرا یچارچوب نییتب :هدف

 ریسه است.پنبهمکله 

 مطالعتا  بختو دو ردکمتی استت کته -کیفتی شتناختی،روش ای و از نظر رویکردتوسعه-کاربردی نوع از هدف مبنای بر حاضر پژوهو :یشناسروش

صتور   QSPMو متاتریت کمتی  SWOTطریت  متاتریت تکلیلتی  از تکلیت  و تجزیهو  شده انجام تکلیلی-توصیفی روش از استفاده با عملی و نظری

 گرفته است.

ی جنوب مرکتزی ایتن شتهر قترار گرفتته در منطقه یک و در مکدوده کهترین مکت  شهر قزوین است ریسه یکی از کهنپنبه مکلهقلمرو جغرافیایی: 

 . است

بته آن،  استتناد بتا و شده تبیین مکیطیو زیست کالبدی، اجتماعی، اقتصادی در چهار حوزهچارچوب نظری پژوهو  پیشین، مطالعا  بررسی با: هاافتهی

ی قو ، ضعف، فرصتت و تهدیتد مکلته نقاط مراح  تکقی  از جمله شناخت، تجزیه، تکلی  و ارائه راهبردها انجام گرفته است که در بخو شناخت،سایر 

 ایتت بتا استتفاده از متاتریتهای مکر  بیتان گردیتده استت و در نهگرفته و به کمک آن، استراتژی قرار واکاوی مورد ریسه در قالب ماتریت سوا پنبه

 اند.بندی و ارائه شدهریزی کمی، راهبردها در راستای بازآفرینی پایدار بافت، الویتبرنامه

ها گویای آن است که ناکارآمدی یک بافت به عوام  گوناگونی وابسته استت کته در صتور  شناستایی درستت و از یافتهبه دست آمده  جینتا :یریگجهینت

مکتر  بتا راهبترد  ینیبازآفرها، یکی از راهکارهای نجا  اینگونه بافت .توان مکدوده را از خطر افول و مرگ تدریجی در امان نگه داشتها، میبه موق  آن

ناکارآمتد،  هتایدوباره به بافتتپویایی، جنب و جوش، نشاط و سرزندگی  بازگرداندنهای مکر  کوچک و بزرگ مقیاس، با است که به کمک پروژه توسعه

توانند رونت  و پویتایی را بته ها، در صور  اجرای صکیح، میهای مستخرج از آنگذارد. راهبردهای مکر  توسعه و پروژهها تأثیر میبازآفرینی پایدار آن بر

 ریسه شهر قزوین، ایفا کنند.ی پنبههای ناکارآمد از جمله مکلهبافت تزری  نموده و نقو به سزایی در بازآفرینی پایدار بافت

 

 ریسهمکله پنبه، QSPMمدل ، SWOTتکلی   ،مکر  توسعهی، ناکارآمد شهر یهابافتی، شهر داریپا ینیبازآفر ها:کلیدواژه
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 مقدمه
 & Hui Lee) اسهت  توسعه متداول شهري، گسترش مناطق شهري و افزايش جمعيت منجر بهه ششهد شههرشا شهد 

Lim, 2018: 3) شهد   شهايی دش شههرشامنجر به ظهوش بافت ديگر، سوي از شهرنشينی و سو يک از شدن که اين جهانی

تهثیيرا  منیهی و و  (Elseragy et al, 2018: 2) شسهتند شوبهرو خهود متمهايز شخصهيت دادن دست از خطر است که با

  .(Moreno et al, 2021: 93)اند شهرشا گذاشته اجتماعی-شديدي شا بر ساختاش اقتصادي

 از جريهان آن شايپهنهه بها سهاير دش مقايسههشاي مهمی از شهر شستند که شاي ناکاشآمد شهري عرصهدش واقع بافت

شاي دش سهالشا اين بافت .(Pourahmad et al, 2017: 167)اند گشته جدا حيا  یتکامل يچرخه افتاد  و از عقب توسعه

امروز  به سبب مسائل متعهددي کهه دش اند و شهرشا ايجاد شد  و گسترش يافته و شتابان هيشو یششد بو به دنبال  رياخ

شوز بهه شوز فرآينهد اند که تبديل شد  شاناشسايی و مشکال  کانون بهشا به وجود آمد ، کاشايی خود شا از دست داد  و آن

 مراتبهی سلسهله و منطقهی عملکهرد داشاي زمهان مقتضهاي بهه گذشته دش شابافت اين يابد. اگرچهشا فزونی میزوال آن

نيسهتند  خهود ساکنين نياز گويپاسخ اغلب و بود  کمبودشايی دچاش عملکردي و ساختاشي لحاظ از امروز  ولی اند،بود 

(Habibi et al, 2007). که از جها  مختلف داشند ضهروش  توجهه  یخاص شايتيشا به سبب قابلبافت نيا گرياز سوي د

دسهتيابی بهه ، شيشا پهعلت است که از سال نيشم هب .(Hanachi & Pourserajiyan, 2012) دنسازیمشا مطرح  خودبه 

شا  حهل شهاي  «پايهداشي»زيهرا اصهطالح قهراش گرفتهه اسهت  پايداشي شهري موشد توجه بسياشي از تصميم گيرنهدگان

 (Hui Lee & Lim, 2018: 3) ، زيست محيطی و اجتماعی شا براي چالش شاي فوشي شهري پيشنهاد مهی کنهداقتصادي

شهاي بافت ش  زند  شهدناو نوزايی شهري و به عباشتی دوب  به میهوم احيا، تجديد حيا پايداشبازآفرينی  و بر اين اساس،

   وشههرشا مطهرح شهد زييشنظهام برنامهه یاز مسائل اساسه یکيبه عنوان  (Zangiabadi et al, 2012)ناکاشآمد شهري 

 .اشميت يافته است

ي دشونی شهرشا به شمرا  داشد، بهه عنهوان به جهت مزايايی که دش شابطه با ششد و توسعهمحرک توسعه دش اين ميان، 

 زيهن قزوينشهر شناخته شد  است.  شابافتاينگونه  ياياحدش جهت  شپايدا ینيو با اشزش بازآفر ي مهمشاکردياز شو یکي

دش مناطق مرکزي  ژ يدش دشون خود به و رانيامهم و با قدمت شهرشاي  از یکي از اين موضوع مستثنی نبود  و به عنوان

جنهو  مرکهزي ايهن ي و دش محدود قزوين  محله دش منطقه يک اين است. تاشيخی و ناکاشآمدشاي داشاي بافت یو جنوب

 یکهيشا به عنوان نوع بافت نيوجود اشکتاش داشد.  5/33نیر جمعيت و مساحتی دش حدود  6403 قراش گرفته است وشهر 

 مطالعهه بها حاضهر دش پهژوشش .انهدنمودش منطقهه ريهگشا دامنمسائل بسياشي که  شد شهر مطرح  یاز معضال  اساس

شاشبهرد  شهود کههداد  می نشهان شاي ناکاشآمهد شههري،نوان يکی از بافتقزوين به ع شهر يشيسهي پنبهمحله تطبيقی

و شکاف پژوششهی حاصهل از برشسهی  شدف اين شاستاي ششد. ددا یچه نقش اين محله ی پايداشنيمحرک توسعه دش بازآفر

بر بهازآفرينی ي چگونگی تثیير شويکرد محرک توسعه ي نياز به واکاوي بيشتر دش زمينهنشان دشند  که مطالعا  پيشين

 ینواح داشيپا ینيچگونه شاشبرد محرک توسعه دش بازآفر. 1: از عباشتند پژوشش سئواال  شاي ناکاشآمد شهري است،بافت

  داشد؟ یچه نقش سهشيمحله پنبه ینيشاشبرد محرک توسعه دش بازآفر. 2  ؟گذاشدیم ريتثی يناکاشآمد شهر

شم دش سهط  کشهوش و  شاي ناکاشآمد شهريبافت یيرا  آن برثو تآن بازآفرينی پايداش شهري، شويکردشاي دش خصوص 

 يشههر ناکاشآمد يشابافت داشيپا ینيشم دش سط  جهانی مطالعا  بسياشي انجام گرفته است. اما دش زمينه مطالعه بازآفر

برخی  پژوششن دش سط  کشوش، مطالعا  محدودي انجام شد  است. با اين حال دش اي بر شاشبرد محرک توسعه ديکثبا ت

محهرک و بهازآفرينی پايهداش بيشترين اشتباط ماشيتی شا با حوز   ي اخير دش ايران انجام شد  ودش دشه شايی کهاز برشسی

 .اشائه می شوند ،داشته اند توسعه

 شاي ناکاشآمد شههريشاي محرک توسعه دش بافتمکانيابی موقعيت پرداز اي به ( دش مقاله1399شاشمی  و شمکاشان )

شهاي مختلیهی دشهد شهاخ تحقيق نشان مهیاين نتايج اند. ن( پرداختهشهرداشي تهرا 18 قهمنط 2 يهموشد پژو : ناح)

شها و ط و تنوع کاشبريالشاي جمعيتی و ساختمانی، قدمت و کيیيت ابنيه، سط  فرشنگ و سواد جامعه، اختمانند تراکم
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کالبدي وجهود داشد کهه از نظهرا  انديشهمندان  ر بعده با تثکيد بشاي محرک توسعپرداز  شا و ... جهت مکانيابیفعاليت

شهاي شاي مناسهب بهراي جانمهايی دش بخهشمد  پهنهعموشد مطالعه،  نهداش نمواز کل بافت مسئله. استخراج شد  است

تهدوين، ( دش پژوششهی بهه 1399سهروش و شمکهاشان ) .  شهيد شجايی و صادقيه واقع شهد  اسهتالمرکزي بافت و مح

شهاي ی: برشسی شهاخ العاتموشد مط ،شاي محرک توسعه شهريشيزي پروژ شاي برنامهبندي شاخ بالگري و اولويتغر

داشا -2داشا و مطلهو ، -1نشهر تهران با سه مشخصهه الدش اين مقاله وضعيت کاند. پرداخته نشهر تهرانالاحصا شد  دشک

شها دش سهط  فتند تا سرخطی باشند جهت اعمهال ايهن پهروژ بندي قراش گرفاقد، موشد برشسی و اولويت-3ولی ضعيف و 

شاي فرسهود ، اشاضهی متروکهه صهنعتی، اشاضهی ششها شهد  و حيا ، توسعه مجدد و يا بازآفرينی بافت خرد براي تجديد

پيشهنهادا  کهاشبردي جههت نيهز انداختن طرحی نو شستند. دش انتها  فضاشاي ناکاشآمد شهري دش تهران که نيازمند دش

ن و ميانی با محوشيت تهران اشائهه شهد  الشاي محرک توسعه شهري دش دو سط  کشيزي پروژ شاي برنامهست مؤلیهکاشب

شهاي قهديمی و برشسی نقش شاشبرد بهازآفرينی دش سهاماندشی بافهت( دش تحقيقی به 1399) حمدي سرين ديزج. ماست

تجزيهه و تحليهل،  نتايجاست. پرداخته  ان شهر اشدبيلفرسود  شهرشا با شويکرد توسعه پايداش مطالعه موشدي: محله غريب

  کالبدي، اجتماعی و اقتصهادي نشهان الداشي شا بين ميانگين تثیير بازآفرينی محله غريبان بر کاشش مشکتیاو  معنی

 ال  کالبدي، اجتماعی و اقتصادي محله غريبهان کهامالتوان گیت بازآفرينی محله غريبان بر کاشش مشکمی که دشدمی

تهوان گیهت بهازآفرينی محلهه غريبهان بهر کهاشش ميانگين متغير کيیيت محيطی میبه دليل ميزان کم مؤیر است. اما 

بهازآفرينی ( دش پژوششهی بهه 1398. يعقوبی و شهم  )  کيیيت محيطی محله غريبان چندان مؤیر نبود  استالمشک

شهاي ايجهاد دشد که عامهلنتايج نشان میاند. پرداخته الم(مطالعه موشدي: شهر اي) بافت فرسود  با شويکرد توسعه پايداش

شاي شهدف دش یيهل مهديريت يکچاشچهه شههري، شاي محلهمنظوش مديريت محدود  بسترشاي نهادي و قانونی مناسب به

شيزي مالی، نيروي انسانی، ساختاش از منظر بودجه)ی شهر المشا و شوشاشاي اسسازي دش شهرداشيتوانمندسازي و ظرفيت

. ايهزدي و آينهدحسا  مهی م بهالشاي بازآفرينی بافت فرسود  شهر اياز تثیيرگذاشترين استراتژي(   و نهادسازيالکيتش

شها و برشسی اسناد، بيانيهه) شاي تاشيخیتبيين چاشچو  میهومی بازآفرينی پايداش بافتاي به ( دش مقاله1397شمکاشان )

 مديريتی اجتماعی، اقتصادي، بعد چهاش دش تاشيخی بافت بازآفرينی ي آن،هاند که دش نتيج( پرداختهمنشوششاي بازآفرينی

 منزلت اجتماعی، شهروندان، مشاشکت خصوصی، گذاشيسرمايه ملک، اشزش شمچون معياششايی و تعريف شد  فرشنگی و

( دش 1397ن )اسهت. فنهی و شمکهاشاشهد   اشائه فرشنگی شويدادشاي و فرشنگی شايمحله خالق، صنايع اجتماعی، شويت

اند که تجزيهه و ( پرداختهآبادموشدي: شهر خرم العهمط) ساختاشي بازآفرينی پايداش شهري -کاشبست تحليلیپژوششی به 

 بافهت بهازآفرينی بها مهديريتی يهرتغمو  کالبهديمتغير، اجتمهاعی بين متغيرشهايدشد که شاي آن نشان میتحليل داد 

شونهد دش ترين ایرگهذاشي الداشاي بهامهديريتی داد عامل  نشان نتايج داشد. وجود داشي معنیباطآباد اشتخرمشهر ناکاشآمد

( دش تحقيقی با 1396. نعمتی کوتنايی و شمکاشان )ایرگذاشي است کمترينمحيطی داشاي زيستعامل بافت و بازآفرينی 

و  يتوسهعه شههر کشاي محهرشيم و الزاما  اساسی پروژ میابه برشسی  توسعه شهري: میاشيم و الزاما  کمحرعنوان 

بها توجهه  ،دش انتها اند وپرداختهشا دش جهت تحريک توسعه دش شهرشا و اجراي اين پروژ  ، طراحیشيزيبرنامه يشامولیه

مهدل ، شهاي محهرک توسهعه شههريشاي قهوشاي با کمک پروژ يند بازآفرينی زمينآبه تجربيا  جهانی، دشخصوص فر

 شهايبافهتپايهداش بهازآفرينی اي ( دش مقالهه1396اند. پوشاحمهد و ديگهران )نمود دش اين تحقيق اشائه  خودشا شنهاديپي

کهه ايهن منطقهه دش دشد مینتايج کمی تحقيق نشان اند. شهر تهران( پرداخته 10ناکاشآمد شهري موشد مطالعه )منطقه 

د ناپايهداشي ابعهااسهت. محيطهی ناپايهداش ابعاد اجتمهاعی و زيسهت مرحله بعد از لحاظ وشله اول از لحاظ اقتصادي و دش

قتصادي بافت شست که منجر به ناپايداشي ديگر ابعاد بافت گرديد  و دشنهايت نمود خود شا به صوش  ناپايداشي کالبدي ا

 بازآفرينی اجتماع مبنها( بنابراين شويکرد متاخر بازآفرينی شهري پايداش با شاشبرد )بازآفرينی اقتصادمداش و. دشدنشان می

. سجادزاد  باشدشا اي براي مداخله دشاين بافتتواند نسخه بهينهکه داشد میگرايی يکچاشچه و تعامل بينیهانج به خاطر

نمونهه مهوشدي: محلهه )  سهنتی النقش بازآفرينی با شويکرد محرک توسهعه دش محه( دش پژوششی به 1395وشمکاشان )
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عنوان بينشهی جهامع و  توان با شويکرد محرک توسعه بهمی دشد؛مینشان آن نتايج اند که ن( پرداختهحاجی شهر شمدا

شاي تاشيخی و کالبدي آن دش جههت تبهديل محلهه بههه يهک يکچاشچه به احيا و بازآفرينی محله و شمچنين حیظ اشزش

صهیايی پهوش و زاشعهی . مکان زيستی شماشنگ با زندگی امروزي و متناسب با شخصيت و شويهت تهاشيخی دسهت يافهت

شاي فرسود  شهري با تاکيد بر سرمايه اجتماعی. محوش و بازآفرينی پايداش بافت شيزي محلهبرنامهاي به ( دش مقاله1394)

که اگهر شويکهرد بهه بهازآفرينی؛  آن است نتايج تحقيق حاکی ازاند که پرداخته نمونه موشدي: محله جوالن شهر شمدان

 .جامع و استراتژيک باشد، آنگا  به خودي خهود شويکهرد بهازآفرينی پايهداش حاصهل خواشهد شهداجتماع مداش، يکچاشچه، 

از بازسهازي تها بهازآفرينی شههري ) شاي نوسازي شههريشويکردشا وسياست( دش پژوششی به 1393بحرينی و شمکاشان )

برد میههوم مشهاشکت دش شمکهاشي که شويکرد يکچاشچه، کهاشاست نتايج حاصل از پژوشش بيانگر آن ( پرداخته اند. پايداش

شهايی بهه شاي شقهابتی، محهي شاي خصوصی و دولتی، تثکيد بر شويت محلی و ح  مکان، شهرشا به عنوان مکانبخش

شها و معياششهاي شهاي عمهومی سهرزند  از اشهمل مؤلیههو عرصهه لحاظ اجتماعی شمه شمول و به لحاظ اقتصادي شهکوفا

 شستند. ايداشي اجتماعیبازآفرينی شهري پايداش با اولويت پ

گیت و گهو بها دکتهر  به میهوم بازآفرينی شهري دش نظر و عملاي با عنوان ( دش مقاله1396) دودانگه و الجنابيانعلی

شاي محهرک انجهام شهد  دش داخهل کشهوش شمچهون برخی پروژ به نتايج حاصل از اند که پرداخته سيد محسن حبيبی

نشهان  کهه شد  اشاش شهريوش دش تهران  17محوش شا  پياد  و ميدان امام حسين)ع()عج(، طراحی  وليعصرميدان زيرگذش 

کی ش. شد دش شهر مواجه با اقدامی نوسازانه توانمی به ندش و  وجود داشدشايی شکافنظر و عمل  يبين عرصهدشد می

نمايهد، که بعد از اجرا شخ می شود و آن چيزينظريه وجود داشد، ولی دش عمل به فراموشی سچرد  می کالمنيست که دش 

علت شکاف عميق بين نظريه اوليه و چيزي که اجرا شد ، اين است که باوش بهه  ت.داشی نيست که دش طرح وجود مینآ

، آنقدش قهوي اسهت، کهه بها وجهود الدينظريه وجود نداشد و تیکر مدشنيستی، آن شم از نوع پنج دشه اول قرن بيستم مي

دشد. ايهن بهه معنهاي انقطهاع از گذشهته شاي مدشنيستی است که طرح شا شکل میآلاين ايد پذيرفتن نظريه، دش عمل 

کنهد؛ بهه اي است که ماشيت و شوح آن شا به کلی مسخ می  به گونهالنوع مداخاست، يعنی اگر شم کالبد پذيرفته شود 

د و اين باوش وجود نداشد که تجربيا  شودليل شکاف ميان نظر و عمل شيچگا  فرايند از نظر به عمل و بالعک  طی نمی

 .شودبر اساس نظريا  نيست و از تجربيا  دش تکميل و توسعه نظريا  استیاد  نمی

و محهرک توسهعه  بههشا اين اسهت کهه موضهوع مهوشد مطالعهه تحقيق حاضر نسبت به ساير پژوششو وجه تمايز  یاو ت

پژوششهی از ايهن دسهت صهوش   شيسه شهر قزوينمحله پنبهباط با پرداخته است، شمچنين دش اشتان توأم پايداش، بازآفرينی

خال پژوششی شا بر طرف نمود  و گهامی دش جههت اين ، حاضر نگاشندگان سعی داشند با انجام تحقيقنگرفته است. از اين شو، 

  .قا  پيشين داشدبا تحقي ملموسیاز نظر محتوايی و فضايی تیاو   شوپيش اشتقا دانش موجود برداشند. بنابراين، پژوشش

شامل بازسازي يکچاشچه مناطق شود که اي محسو  مینوعی نگا  مداخله Urban Regenerationيا  بازآفرينی شهري

Jesus -(Natividade محيطی شهرشا اسهتاجتماعی و زيست، شاي فيزيکی، اقتصاديجنبهاز محروم شهري، ناکاشآمد و 

et al, 2019: 1) . بهازآفرينی بعد از انقال  صنعتی تا قرن حاضر بيهانگر آن اسهت کهه  شويکرد ازاين برشسی سير تکاملی

-دگرگهونیشاي مداخله شمرا  بود  که منجر به شاي تاشيخی مختلف با تحوالتی دش محتوا و میهوم شيو دش دوش  شهري

بهازآفرينی  1990 يازدشهه  . (Pourahmad et al, 2010: 76)شاي مرمهت شههري گرديهد  اسهتشايی دش ابعاد و عرصه

اي توسعه يافت و بيشتر شامل موضوعاتی بود که بر نگرانهی از تغييهرا  شههري ماننهد مسهکن، شهري به طرز گسترد 

گرفت صوش   یمختلی شايجنبهدش  تغييرا ين ا. (Elseragy et al, 2018: 2)بهداشت، معيشت و پراکندگی استواش  بود 

شهاي پايهداشي ايجهاد حهلبازآفرينی پاسخ موقتی به مسائل بهود  و شا موضوع که که دش اين ميان، با توجه به طرح اين 

دش  .(Pourahmad et al, 2017: 167) موشد توجه قراش گرفتبيش از پيش توسعه پايداش  مباحثسويی با شم، نکرد  است

پاشادايم نوينی  ،رينی شههريعنوان مروشي بر مسهائل ويژ  و حقوقی بازآفبا  شمکاشان دش پژوششیشاپکينز و  1996 سال

و اجتماعی پايداش -شاي اقتصاديبه تمايال  و سياستست بايشرگونه طرح بازآفرينی مینمودند بر اين اساس که  اشائهشا 
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پردازان متعهددي . پ  از آن نظريه(Hopkins et al, 1997: 63) تري توجه داشته باشدمرتب  با مسائل گسترد  حقيقی

 اسهتپيونهد خهوشد  شهرشاي پايداش با شويکرد بهازآفرينی  يبه مروش، نظريه به اين ترتيبمايت کرد  و از اين ديدگا  ح

(Bahraini et al, 2014: 22) دشواقهع انهدکه به اشداف پايداشي نزديک شهد  گرفته. بنابراين تعاشيیی از بازآفرينی شکل .

 اسهت داشيهپا یدش ابعهاد مختلهف بها نگهاش تيال بهبهود وضهعکه به دنب بود  ینيبازآفر ريناپذ يیجزء جدا داشيتوسعه پا

(Izadfar et al, 2020) .  که شامل بسهياشي از جنبهه شهاي بهه شهم  است  نگرکلو بازآفرينی شهري يک فرايند پيچيد

و  (Merciu et al, 2017:404)  است که بر اساس مثلهث پايهداشي سهاخته شهد محي  برابري و قتصاد،اپيوسته با شدف 

اسهت و از  ريو فراگ کياستراتژ کچاشچه،يجامعه محوش،  کرديبه تیکر و مطالعه دشباش  شهرشا با شو ازيبه آن ن دنيشس يبرا

شويکهرد غالهب شو، . از ايهن(Izadfar et al, 2020) کهرد دايپ یدسترس داشيپا ینيتوان به بازآفریم يداشيپا کرديطريق شو

شهد بهازآفرينی جهامع يکچاشچهه يها بهازآفرينی پايهداش  ،بهه بعهد 2010 از سهال شاي نوسازي و تحول شههرياستراتژي

(Nematikutenaee et al, 2018: 324) .زآفرينی به دليل مشکالتی دش تثمين مالی، مشکال  قانونی و سازمانی موجهود، با

بها  (Francin, 2015: 12)... مشهکال  سياسهی و، شا و ادشاک افهراد سهاکن دش محهدود مشکال  کالبدي، باوششا، ديدگا 

تهوان از اسهتراتژي شاي مهذکوش مهیجهت برون شفت از چالششايی دش پاکسازي و توسعه مجدد شوبه شو است که چالش

تهوان گیهت بر ايهن اسهاس مهی. (Nematikutenaee et al, 2018: 325) کاتاليزوش يا محرک توسعه شهري استیاد  نمود

 يکردشهايو بها اسهتیاد  از شو د يهبرگز پايهداشيبه عنهوان محهوش بها شهدف محرکه شا  يروشاين ،بازآفرينی پايداش شهري

دسهت توسهعه مجهددي تا بتواند به  (Lotfi, 2012) خود قراش داد  است يشا فراشو يامتنوع توسعه يشاگوناگون، فرصت

محيطی توجه داشته عين حال به مسائل اجتماعی، اقتصادي و زيست دش ونمود  مد  پايداش ايجاد  که تثیيرا  بلنديابد 

 . (Hemphill et al, 2004) باشد

نگاشی جامع به مسائل و  پايداش، بازآفرينی شاشبردشايبه عنوان يکی از  و اسهت Catalystدل کلمهه معامحرک توسعه 

ي پيشينهشراي  و  توجه بهبا ي محرک،شانيروترين ناسببه دنبال مداشد که ناکاشآمد شهري  شايبافتمشکال  

يکی از اين استراتژي دش واقع . (Sajjadzadeh et al, 2016: 61) استسازي آن باززند جهت بافت دش خی تاشي

 شودمحسو  می طوش خاصشهري به اکاشآمدشاي نطوش عام و دش بازآفرينی بافتشهري به يسعهنوين دش تو شويکردشاي

گيري شا با بهر يند تحول دش اين بافتآريع و تسهيل فرمحرک توسعه با اشداف تسو اقداما   شاکاشگيري پروژ به ابکه 

 & Sajjadzadeh) استموجود، به دنبال احياي بافت شاي از مشاشکت و توان اجتماعی ساکنان و استیاد  از ظرفيت

Zolfigol, 2015: 152) .شا شا آن توانشستند که میمجدد شهري  يسعهشاي نوين توشاي شهري، استراتژيمحرک

محرک توسعه  به عالو  (Bohannon, 2004: 11) شوندشهري می بافتبازآفرينی دي پروژ  بيان کرد که منجر به تعدا

، بلکه تحوال  اقتصادي و اجتماعی شا نيز دش پی شودمی فضايی-شراي  کالبدي بهبود و اشتقا شهري، نه تنها باعث

شدف و  (Mutia, 2020: 6) ش اساسًا يک مولد فعاليت استيک کاتاليزو .(Sajjadzadeh et al, 2016: 62) خواشد داشت

مهم اين است که يک  يهنکتو  فزايند  است که بازآفرينی مستمر بافت شهري شا به دنبال داشد ، شدفیاين شويکرد

. (Attoe & Logan, 1989) شودبعدي می شايتوسعه بلکه سبب القا و شدايت، محرک تنها يک محصول نهايی نيست

ي موجود، به منظوش به توسعه دش مناطق ساخته شد  با تزشيق و جا دادن عناصر زيرساختی جديد يا محرک اشبرداين ش

، به حيا  بافت تجديد وشا دش يک واحد و اشتقاي سط  کيیيت آن و دش نهايت باال بردن امتياز شقابتی شم پيوستن آن

پردازان، میهوم محرک توسعه با برشسی جامع ديدگا  نظريه  .Sajjadzadeh et al, 2016: 61)(پردازد مداخله دش آن می

عناصر موجودي شا -2کند. عنصر جديدي که عناصر اطرافش شا پيرايش می-1ويژگی اصلی بيان نمود:  8توان دش شا می

کنش يک وا-4کند. واکنش محرک توسعه بافت خود شا تخريب نمی-3دشد. ششد داد  يا دش شاشی مثبت تغيير شکل می

طراحی محرک -6شاي محرک توسعه مشابه نيستند. تمامی واکنش-5مثبت محرک توسعه نيازمند دشک زمينه است. 

تواند قابل شناسايی محرک توسعه می-8اي از اجزا است. يک محصول بهتر از مجموعه-7توسعه يک استراتژي است. 
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شاي پژوشش و مبانی نظري دشقالب ابعاد کليدواژ  بندي اصول و. جمع :Kristo & Dhiamandi, 2016)(6باقی بماند 

 بيان گرديد  است. 1جدول 

 
 1جدول 

 شا بندي واژگان مبانی نظري و اصول و ابعاد آنجمع
 بازآفرینی پایدار شهری

 منبع هااصول / ابعاد / جنبه سال اندیشمند

 fi, 2012)(Lot با محوش نيروشاي محرکه/ شويکردشاي متنوع بازآفرينی 2012 لطیی

 2011 توپچی
جامع/ يکچاشچه/ اشتقاي کيیيت زندگی/ توقف افت بافت دش ابعاد کالبدي، اجتماعی، 

 اقتصادي و زيست محيطی

(SedaghatRostami 

et al, 2011) 

 (Izadfar et al, 2020) جامعه محوش/ يکچاشچه/ استراتژيک/ فراگير 2010 توشس

 2010 شابرتز
راي  پايا دش محي / ح  مکان و امنيت/ انسجام اجتماعی/ اقدام يکچاشچه و جامع/ ش

 کاشايی اقتصادي/ پايداشي زيست محيطی/ ابزاششاي سياسی جامع
Lawless, 2010)( 

 بافت های ناکارآمد شهری

 منبع هااصول / ابعاد / جنبه سال اندیشمند

 پذيري/ شضايت سکونتی/ امنيت/ تثمين نيازشاي اساسیاشزش 2014 عندليب
(Andalib et al, 

2014) 

 Kalantari et) اقتصاديشا/ اشزش محيطی و سا / خدما  و زيرساختکالبدي/ دسترسی/ تثسيکيیيت 2008 کالنتري

al,2009) 
و حبيبی 

 مقصودي
) & Habibi کالبد/ فعاليت )نسبی و کامل( 2007

Maghsoudi, 2007) 

 2005 شماعی
ي/ ايمنی/ کالبدي/ اجتماعی/ اقتصادي و پذيرناکاشآمدي و کاشش کاشايی/ زيست

 تثسيسا 
Shamaei, 2005)( 

 تمرکز فضايی/ اقتصادي/ اجتماعی/ کالبدي/ یشنی 2005 گوشکو و گليسر
Glaeser &    (

Gyourko, 2005) 

  California) اجتماعی/ اقتصادي/ کالبدي 2005 کاليیرنيابهداشت
Health, 2005) 

 )(Jahanshahi, 2003 ی محي  زيستی/ اشزش شاي سکونتی/ ميل به مهاجر  دش ساکنيناشزش شاي کيی 2003 جهانشاشی

 محرک توسعه شهری

 منبع اصول / راهکارها سال اندیشمند

 (Oswalt et al, 2013) کاشش موانع/ مشاشکت یي نیعان/ خلق فضاي عمومی/ تقويت آموزش/ اشتغال زايی 2013 اوسوالت

 2014 بيعندل
و  تيمناسب/ ح  مسئول یخدمات يشاو امالک/ سرانه ني/ اشزش زمشاترساخيز تيوضع

 یو دولت یدش ساکنان/ سهم بخش خصوص يبه نوساز لي/ میزندگ  يتعلق خاطر به مح
(Andalib et al, 

2014) 

 2010 کونگ سومبا 
وساختو  شکت/ صرفه جويی دش سرمايهگري/ مشاسريع اقداما / کاشش انرژي/ حمايتت

 ساز
(Kongsombat,2010) 

 2007 تملووا
شا/ بهبود ساختمان يشا/ نوسازمحدود  کيبا شعاع عملکرد باال/ ششد اشگان يرگذاشيتثی

 یو دولت یخصوص يگذاشهيشهر/ سرما ريتصو
(Temelova, 2007) 

 (Bohannon, 2004) مکانی اشتباط با محي / پاسخ به شواب  متقابل دش بافت/  توجه به ابعاد اجتماعی، کالبدي و 2004 باشونان
 (Sternberg, 2002) اشتباط با جامعه/ کنش اجتماعی/ فعاليت دشونی و بيرونی/ منیعت عمومی 2002 استرنبرگ

والکوياک و 

 فريزش
2000 

استیاد  از مزيت شراي  بازاش/ دشک نياز جامعه/ تجليل از منابع موجود/ شماشنگی با پروژ  

 نماي توسعه آيند شاي اطراف/ مشاشکت مؤیر/ شاش

(Walkowiak & 

Frazier, 2000) 

 1989 آتو و لوگان
جامع و يکچاشچه/ تغييرا  شو به بهبود/ تحريک زندگی جديد/ بهبود شراي  کالبدي/ 

 شدايت توسعه بيشتر/ تقويت کيیيت محي / تجديد حيا 

(Attoe & 
Logan, 1989) 

 

شاشبهرد محهرک شهاي ناکاشآمهد و دش شابطه با بازآفرينی شهري، بافتدش اين پژوشش با برشسی میاشيم و ادبيا  نظري 

شاي محرک توسعه شهري، به شهناختی وسهيع از ي تجاش  ايران و جهان دش خصوص پروژ توسعه و شمچنين با مطالعه
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ي بهرا قابهل سهنجش شايیي اين شناخت، شاخ نظريا  و قواعد اين مبانی و تجاش  عملی دست يافته شد. دش نتيجه

-کالبهدي، اجتمهاعی، اقتصهادي و زيسهت حهوز شاي ناکاشآمد و شاشبرد محرک توسعه دش چهاش شر کدام از میاشيم بافت

ي مهوشد برشسهی پهژوشش و محدود و اشزيابی  ، سنجشتحليل از اين معياششا به شنگام شناخت، محيطی حاصل شد که

کليهدي  حهوز  4که دش قالب  نظري یهومی اين چاشچو . مدل متدوين شاشکاششا و پيشنهادا  نهايی استیاد  شد  است

 قابل مشاشد  است. 1آن به دست آمد  دش شکل  شايشاخ و 

 

 
 بر شاشبرد محرک توسعه ديبا تاک يناکاشآمد شهر يشابافت داشيپا ینيبازآفر یمدل میهوم. 1شکل 

 

  شناسیروش
و از نظهر  تحليلهی-توصهيیی شيهت؛ما اسهاس بهر ،ايتوسعه-کاشبردي شدف؛ اساس بر پژوشش حاضر دش تحقيق شوش

 عملهی انجهام شهد  کهه دش بخهش و نظري مطالعا  بخش دو . اين تحقيق دشکمی است-کيیی شناختی،شوش شويکرد

 منهابع از اسهتیاد  و مشهاشد  با سابقه، اشالی با مصاحبه طريق از اجتماعی محله اسنادي و براي شناخت شوش از نظري

 يها ايمقايسهه ترتيهب شوش شد  است. بهه ايهن پرداخته گيرينتيجه و استدالل ايران، به ماشآ مرکز اطالعا  و مکتو 

دش  اسهت. پذيرفته و شمچنين شوش پيمايشی دش مطالعا  ميدانی صوش  ايکتابخانه و اسنادي مطالعا  دل دش تطبيقی

 کيیهی شهايداد  از شهم و کمهی يشاداد  از شم آن دش که نمونه موشدي است يتحقيق، مطالعه شوش نيز؛ عملی بخش

شاي داد  منابع مکتو  و از استیاد  با کمی از قبيل تراکم، جمعيت، مساحت و قدمت بافت شايداد  استیاد  شد  است.

 اي و شهودي،کتابخانه اطالعا  و آماش آوشياز جمع دست آمد  است. پ  به مشاشد  و مصاحبه ابزاش از استیاد  با کيیی

مهاتري  تحليلهی اس دبليهو او   از استیاد  با وتحليلی -توصيیی صوش  بهشاي تحقيق بر اساس شاخ  لتحلي و تجزيه

شا دشجهت شسيدن استراتژي ،ي آنانجام گرفته است و دش نتيجه (QSPM) و ماتري  کمی کيو اس پی ام (SWOT)تی 

 اند.بندي و اشائه شد وسعه، انتخا ، الويتي موشد مطالعه با تثکيد بر شاشبرد محرک تبه بازآفرينی پايداش محدود 
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 گرفتهه بههر  امر ينصمتخص و از کاششناسان عواملفاکتوششا و  موجود وضع امتيازبندي و اشميت دشیوزن مرحله دش

 مرحلهه چهاش دش ي نهايیشيسه و حصول شاشبردشاپايداش محله پنبه تحليل وضعيت بازآفرينی و پايش واقع است. دش شد 

فرصت و تهديد )خهاشجی( بافهت و  و شناسايی نقاط قو  و ضعف )داخلی(.1؛ است گرفته انجام مراتبی سلسله شکل به

 اسهتراتژيک شيهزيبرنامهه مهاتري  تشهکيل.SWOT 3  چهاشگانه شاياستراتژي تدوين.EFE 2 و IFE تشکيل ماتري  

. شيسه با تاکيد بر شويکهرد محهرک توسهعهنبهبازآفرينی پايداش محله پ شاشکاششاي و بندي شاشبردشاالويت.QSPM4  کمی

 شد  است.اشائه  2ي دش شکل نموداشساختاش  دش قالب آنفرآيند  کلی از  شمايی، انجام پژوشش بهتر شوند دشک جهتبه 

 

 
 ساختاش شکلی فرآيند انجام پژوشش .2شکل 

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
) Art and Architecture ترين محال  شهر قزوينکی از کهنشيسه يي پنبهدش پژوشش حاضر، مطالعا  بر شوي محله

Professional Service Center, 2016: 87) ،  محلههه نيهها. اسههتگرفتهههبههه عنههوان نمونههه مههوشدي پههژوشش صههوش 

 نقهزوين و شهرسهتان ، مرکز استان، يکی از شهرشاي قديمی و کهن ايرااي از مجموعه بزشگ شهري قزوينزيرمجموعه

نام آن دش اين شهر قراش داشد و ي جنو  مرکزي ر اساس تقسيما  شهري دش منطقه يک و دش محدود ه بک قزوين است

و واجهد  یغنه ی،و منظهر اجتمهاع یخيلحاظ بافت تاش به .آمد  است زين نيقزو قيمسجد جامع عتی کوف بريگچ بهيکت

) Art and دشهدینشان مه محدود  نيدش اسال شا  1000از  شيب یبا قدمت نيمردم قزونت اشزش است که اقامت و سکو

):132Architecture Professional Service Center, 2016.  5/33نیر و مساحت آن دش حدود  6403جمعيت اين محله 
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محله از شهرق بهه  نيا.  & Yazdanpanah(Sajjadzadeh(2014 ,شکتاش است نیر دش  1/191شکتاش و تراکم آن دش حدود 

و شهامل  شهودیختم م یفردوس ابانيو از غر  به خ یطالقان ابانيعدل، از جنو  به خ ابانيل به خبلواش مدشس، از شما

اسهت کهه از  یبهشهت نيخانه حسهو  زوشخانه باشنر ،ياشامنه )کانتوش(، عماش  شهرداش يسايکل ل؛ياز قب یعناصر شاخص

 .شودیحله محسو  مموجود دش بافت م شمنداشز ياز اجزا زيماند  و دش حال حاضر ن یگذشته باق

 

 
 نیدر شهر قزو یمحدوده مورد بررس. موقعیت جغرافیایی 3 شکل

 

 و بحث هایافته
 به دستيابیشاي ميدانی به منظوش اسنادي و برداشت-ايمطالعا  کتابخانه يقبا توجه به اطالعا  به دست آمد  از طر  

 بهازآفرينی امر تحقق شاستاي تدوين شاشبردشا دش بافت و دش نهايتشاي شراي  و ويژگی لتحليتجزيه و اشداف پژوشش، 

شناسايی نقهاط قهو ،  پ  ازبه شمين منظوش  .است ا  استیاد  شد و، از تکنيک جدول س محدود  موشد مطالعهپايداش 

اقهدام بهه تشهکيل  بافت، بر اساس ابعاد و معياششاي به دست آمد  از چاشچو  نظهري پهژوشش،ضعف، فرصت و تهديد 

و مهاتري   شاو ضهعف شهاقو از  IFEخلهی يها ماتري  اشزيابی عوامل داکه  ابی عوامل دشونی و بيرونی شدماتري  اشزي

 تشکيل شد  است.، ديدشاو ته شااز فرصت EFEيا  اشزيابی عوامل خاشجی

 ماتریس ارزیابی عوامل درونی
دشج شد   به شر کدام از عواملته و دش اين بخش نقاط قو  و ضعف شناسايی شد  دش ماتري  اشزيابی دشونی قراش گرف  

  اسهت کهه با يکديگر از صیر تا يک ضريب داد  شد شاآنو مقايسه  عاملميزان اشميت شر  براساس جدولدش سطرشاي 

بها توجهه بهه عهالی يها  ديگهري. دش ستون بشودشا، يک لیهؤاي باشد که مجموع ضرايب ممقداش اين ضرايب بايد به گونه

اختصهاص  2يها  1شا به ترتيب شتبهه و با لحاظ جدي يا معمولی بودن ضعف 3يا  4به ترتيب شتبه  شامعمولی بودن قو 

شو  شاي پهيشباشد، قو  5/2. دش صوشتی که جمع کل امتياز نهايی عوامل داخلی دش اين جدول بيش از شد  استداد  
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شها خواشهد بهود.  وشا بر قبيانگر غلبه ضعف باشد، 5/2 شاي آن غلبه خواشد داشت و چنانچه اين امتياز کمتر ازبر ضعف

 است. قابل مشاشد  2نتايج دش جدول 
 

 2جدول 

 ماتري  اشزيابی عوامل داخلی
 عوامل درونی

 نقاط قوت ابعاد
ضریب 

 اهمیت
 نمره نهایی نمره

ی
کالبد

-
ی

ضای
ف

 S1 2/0 4 05/0 وجود مراکز فعاليتی تجاشي و فعاليتی شهري قوي دش بافت محله 

S2 18/0 4 045/0 بوش قسمتی از محوش اصلی و مهم خيام از محدود  مرکزي محلهع 

S3 06/0 3 02/0 احاطه شدن محدود  بافت توس  شبکه معابر اصلی شهر 

S4  14/0 4 035/0 سرزندگی خيابان خيام بر ایر حضوش و تردد پياد  و سواش 

S5 06/0 3 02/0 کيیيت بصري باال دش بعضی از نقاط بافت 

S6 ی 18/0 4 045/0 پر فعاليتشا دش بافت به صوش  سرزند  و گيري گر شکل
اجتماع

 

S7 22/0 4 055/0 سابقه تاشيخی بافت و وجود عناصر شويت بخش تاشيخی و فرشنگی متعدد و اشزشمند 

S8 ی 09/0 3 03/0 وجود ح  تعلق دش ساکنان قديمی بافت
صاد

اقت
 

S9 18/0 4 045/0 ايي شاي تجاشي با عملکرد فرامحلهبروجود بازاش و مراکز و کاش 

S10 105/0 3 035/0 شاي جاشيهم شزينهشاي عمرانی نسبت به سباال بودن سهم شزينه 

ت 
س

زی

ی
محیط

 

S11 09/0 3 03/0 اي نواشي جهت کاشت دشختوجود فضاشاي حاشيه 

S12 105/0 3 035/0 اي میاخر دش محدود وجود پاشک فرامحله 

 61/1   445/0 جمع  

 نقاط ضعف ابعاد
ضریب 

 اهمیت
 نمره نهایی نمره

ی
کالبد

-
ی

ضای
ف

 W1 04/0 1 04/0 شا و فضاشاي تاشيخی به يادگاش ماند  بی توجهی به حیظ و احياي برخی از بناشا، محوطه 

W2 04/0 2 02/0 شاي ويژ  توس  محوششاي شاخ عدم اتصال عناصر، ابنيه و مجموعه 

W3 035/0 1 035/0 يت اصولی و مداوم ترافيک دش بافتعدم مدير 

W4  06/0 2 03/0 شا براي حرکت دوچرخهشا براي حرکت پياد  و خيابانشا نامناسب بودن پياد 

W5 035/0 1 035/0 غيرعملکردي ماندن برخی عناصر اشزشمند و با شويت 

W6 035/0 1 035/0 کمبود پاشکينگ دش نقاط حساس و مهم بافت 

ی
اجتماع

 W7 05/0 2 025/0 باال بودن تراکم جمعيت دش برخی از نقاط قديمی بافت 

W8 06/0 2 03/0 شا مانند عدم امنيت، بيکاشي و ضعف فرشنگیشدش برخی از بخ وجود مشکال  اجتماعی 

W9 04/0 1 04/0 شاعدم یبت آیاش تاشيخی به انداز  کافی و ضعف دش حیظ و نگهداشي آن 

W10 04/0 1 04/0 ايشاي گردشگري بافت دش سط  فرامحلهتوجه به پتانسيل عدم 

ی
صاد

اقت
 

W11 شاي مربوط به تسهيال  و شا و برنامهش خصوصی دش تثمين و اجراي طرحضعف عدم حضوش بخ

 خدما  بافت
025/0 2 05/0 

W12 05/0 2 025/0 ي آنشاعدم مشاشکت فعال مالی جامعه ساکن و شاغل دش بافت جهت تثمين برخی شزينه 

W13  05/0 2 025/0 شاي گردشگرياقامتی و خدما  مربوط به فعاليت کمبود خدما 

W14 05/0 2 025/0 شاي موجود دش بافتعدم بهر  گيري مناسب از منابع و امکانا  و توان 

W15 04/0 2 02/0 محدود و ناچيز بودن منابع اصلی دشآمدي محدود  دش قياس با نيازشاي عمرانی آن 

ی
ت محیط

س
زی

 

W16  02/0 1 02/0 شاي سطحی دش برخی از نقاط محلهعدم کیايت و کاشايی شبکه دفع آ 

W17 04/0 1 04/0 شاي کوچک محلیپايين بودن ميزان سرانه فضاي سبز دش محدود  بافت و نبود پاشک 

W18  05/0 2 025/0 شااف آنشاي محيطی دش برخی معابر پرتردد و اطرباال بودن ميزان آاليند 

W19 04/0 2 02/0 شاعدم تیکيک از مبدأ زباله 

 825/0  555/0 جمع  

 435/2  1 جمع کل  
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 بیرونیماتریس ارزیابی عوامل 
، فرصت و تهديهدشود به اين صوش  که پ  از شناسايی نقاط ي قبل طی میدش اين بخش نيز فرآيندي مشابه مرحله  

ميزان اشميت  براساس جدولدش سطرشاي دشج شد   به شر کدام از عواملشا شا دش ماتري  اشزيابی بيرونی قراش داد  و آن

. دش بشود، يک عواملکه مجموع ضرايب شود به طوشي میبا يکديگر از صیر تا يک ضريب داد   شاآنو مقايسه  عاملشر 

و بها لحهاظ جهدي يها معمهولی بهودن  3يها  4به ترتيب شتبهه  شافرصت با توجه به عالی يا معمولی بودن ديگريستون 

دش ايهن  خهاشجی. دش صوشتی که جمع کل امتياز نهايی عوامهل شد  استاختصاص داد   2يا  1به ترتيب شتبه  تهديدشا

 يغلبهه يند دشنشانباشد،  5/2 و چنانچه اين امتياز کمتر از کرد  غلبه تهديدشابر شا فرصتباشد،  5/2جدول بيش از 

 است.اشائه شد   3. نتايج دش جدول است شافرصتبر  تهديدشا
 

 3جدول 

 ماتري  اشزيابی عوامل خاشجی 

 عوامل بیرونی

 نمره نهایی نمره ضریب اهمیت نقاط فرصت ابعاد

ی
کالبد

-
ی

ضای
ف

 O1 22/0 4 055/0 امکان استیاد  از عناصر اشزشمند تاشيخی دش جهت اشتقاء سرزندگی و کيیيت فضا 

O2 2/0 4 05/0 امکان تثیير مثبت سازمان فضايی بر تحوال  کالبدي محله با شدايت طرح بازآفرينی 

O3  18/0 4 045/0 شاي محلهمحوششاي پياد  دش بعضی از خيابانامکان طراحی 

O4 16/0 4 04/0 شاي مناسبشاي گردشگري و جهانگردي با طراحیاستیاد  از جایبه 

O5 16/0 4 04/0 بندي عملکردي و فضايی خوانا دش محلهيجاد يک استخوانفرصت ا 

ی
اجتماع

 O6 2/0 4 05/0 شاي گردشگريش بافت و ايجاد حوز فرشنگی د-شاي تاشيخیوجود عناصر و مکان 

O7 105/0 3 035/0 شاي فرشنگیردم و بخش خصوصی دش اجراي برنامهبستر مناسب مشاشکت م 

O8 
ز عناصر تاشيخی،تیريحی و فرشنگی جهت ايجاد تعامال  اجتماعی بيشتر و امکان استیاد  ا

 اشتقاء ح  تعلق  

045/0 4 18/0 

ی
صاد

اقت
 

O9 09/0 3 03/0 داشابودن پتانسيل دشآمدزايی دش زمينه گردشگري و تیريحی دش جهت تثمين نيازشاي مالی محله 

O10  1/0 4 025/0 متعدد و اشزشمندقابليت مناسب محله با وجود آیاش تاشيخی و فرشنگی 

O11 1/0 4 025/0 شا و امکانا  و استعدادشاي قابل استیاد  دش سط  محله جهت افزايش دشآمد پايداشوجود زمينه 

ی
ت محیط

س
زی

 

O12 045/0 3 015/0 شاي باير به فضاي سبزتبديل زمين 

O13 14/0 4 035/0 ش آن دش سط  محلهامکان اشتقاء فضاشاي سبز و عمومی از نظر کمی و کيیی و گستر 

O14 08/0 4 02/0 شاي گياشی متناسب با شراي  آ  و شوايی و اقليمکاشت گونه 

O15 06/0 3 02/0 تشويق مردم به کاشت دشختان دش فضاي باز منازل 

 02/2   53/0 جمع  

 نمره نهایی نمره ضریب اهمیت نقاط تهدید ابعاد

ی
کالبد

-
ی

ضای
ف

 

T1 035/0 1 035/0 شاي تاشيخی محلهن شويت و شخصيت برخی از خيابانفتاز بين ش 

T2 045/0 1 045/0 شاي بافتخی از بخشعدم توجه، نگهداشي و حیاظت از عناصر تاشيخی دش بر 

T3  035/0 1 035/0 شاي با اشزش کالبدي )تاشيخی(از کاش افتادگی و فرسودگی حوز 

T4 04/0 2 02/0 بافت به لحاظ مختلف شايکاشش ايمنی پياد  دش برخی بخش 

T5 03/0 1 03/0 از بين شفتن برخی از عناصر شويت بخش قديمی و تاشيخی محله شهر 

T6 
شا به تناسب مشخصا  فيزيکی و عملکردي شبکه شيزي دش تخصي  کاشبريعدم وجود برنامه

 شامعابر اطراف آن

025/0 1 025/0 

T7 07/0 2 035/0 ی عناصر و عملکردشا دش بافتبالتکليیی و ناکاشآمدي برخ 

T8 06/0 2 03/0 تهديد فضاشاي کالبدي به سبب جذابيت استقراش عناصر تجاشي دش برخی محوششاي بافت 

T9 05/0 2 025/0 عدم برنامه شيزي براي فضا 
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ی
اجتماع

 
T10 035/0 1 035/0 از بين شفتن تدشيجی فضاشاي فرشنگی موجود دش ایر عدم حیظ و نگهداشي 

T11 04/0 2 02/0 شااز نقاط محدود  و وقوع ناشنجاشي امکان ايجاد فضاشاي بی دفاع دش برخی 

ی
صاد

اقت
 

T12 
گذاشي دش بخش بخش توشيسم دش مقايسه با سرمايه شيسک پذيري بيشتر دش سرمايه گذاشي دش

 تجاش  و بازشگانی

015/0 2 03/0 

T13 04/0 2 02/0 شا به سبب ناتوانی مالی ساکنين دش بازسازيدش برخی بخشن بافت قديمی محدود  از بين شفت 

ی
ت محیط

س
زی

 T14 03/0 1 03/0 شوند افزايشی تعداد خودشوشا و مشکال  ترافيک و ایرا  آن بر محي  زيست 

T15 05/0 2 025/0 نبود ايمنی الزم جهت استیاد  عموم مردم از فضاشاي سبز شهري به دليل طراحی نامناسب 

T16  02/0 2 01/0 شاي زيرزمينی و شواتهديد آلودگی آ 

T17 
شاي محدود  به دليل عدم از بين شفتن دشختان و پوشش گياشی موجود دش برخی از بخش

 شاشسيدگی مناسب به آن

035/0 2 07/0 

 705/0   47/0 جمع  

 725/2   1 جمع کل  

 
 ماتریس عوامل داخلی و خارجی

تقسهيم  شا شا از لحاظ موقعيت به چههاش دسهتهخاشجی، استراتژي شمان ماتري  تحليل عوامل داخلی ويا  IEماتري    

جمهع  به اين صهوش  کهه ،دگيرشا دش دو بعد اصلی شکل میبر اساس استقراش داد اي کند که اين ماتري  چهاشخانهمی

بهر  بيرونیامتياز نهايی ماتري  اشزيابی عوامل  عمجمو عرضی و بر شوي محوششونی امتياز نهايی ماتري  اشزيابی عوامل د

دش ناحيهه  بر اساس نمر  نهايی عوامل دش اين ماتري  چنانچه محل تالقی دو خ  شود.نشان داد  می طولی شوي محوش

، اسهتراتژي شقهابتی، چنانچهه دش خانهه سهوم باشهد، قهراش بگيهرداول نموداش باشد، استراتژي تهاجمی، اگر دش ناحيه دوم 

 & Zarabi) گهرددمی، اسهتراتژي تهدافعی پيشهنهاد قهراش بگيهردکاشانهه و اگهر دش ناحيهه چههاشم تراتژي محافظههاسه

Mahboubfar, 2014: 49). و توضيحاتی که دش موشد  3و  2ازا  به دست آمد  از جدول دش اينجا با توجه به مجموع امتي

 4مهاتري  آي اي تشهکيل و دش قالهب شهکل ئهه شهد، شاي پيشين اشامجموع امتيازشاي به دست آمد  دش بخشميزان 

 نمايش داد  شد  است. 

  

 
 خاشجی ماتري  تحليل عوامل داخلی و. 4شکل 
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گرفته و قراش  کاشانهمحافظهاستراتژيک  موقعيتدشد که محدود  موشد مطالعه دش نشان می  ماتري اين تايج حاصل ازن  

ر بهت بايسهیشيسهه بها شاشبهرد محهرک توسهعه مي پنبهداش محلههجهت بهازآفرينی پايه که توان گیتمیر اين اساس ب

م براي سيست شاي بيرونیفرصت از ي بهر  گرفتنبر پايه شاشبردشا اينکاشانه( تثکيد کرد. شاي دبليو او )محافظهاستراتژي

شسهاندن  حهداقل و بهه شافرصهتشسهاندن  حهداکثر بهه شهاد و شهدف آننشهوتدوين مهی شاي داخلی آنضعفمقابله با 

 کاشانهي محافظهبا توجه به نتايج به دست آمد  از تحليل سوا ، براي بازآفرينی پايداش بافت، شاشبردشاست. حال شاضعف

بيهان گرديهد   4شود و دش جهدول استراتژي دبليو او شا شامل می 7ي شاشبردشاي مستخرج انتخا  شد  که از مجموعه

 است.
 

 4جدول 

 ا  شد دشاي انتخشاشبر 
 ی انتخاب شدههای محافظه کارانهستراتژیا

WO1 شاي اشتباطی پياد  و سواش  و تسهيل دسترسیي وضعيت شبکهبهبود و توسعه 

WO2 شا دش جهت اشتقاء کيیيت بافتحیظ و نگهداشي عناصر اشزشمند تاشيخی و تقويت نقش آن 

WO3 شاي جديد دش جهت افرايش سرزندگی بافتبندي عملکردي و فضايی خوانا و تزشيق فعاليتايجاد استخوان 

WO4 شاي مختلف جهت تقويت ح  تعلق و افزايش تعامال  اجتماعی توجه به سهولت حضوش شهروندان دش بافت و ايجاد بستر مناسب براي فعاليت 

WO5 محرک توسعه شايشاي مشاشکتی جهت اجراي پروژ شاي شمکاشي با نهادشاي مردمی و تدوين شوشفراشم سازي زمينه 

WO6  گذاشي دش جهت توسعه و تثمين نيازشاي مالی بافتشاي دشآمدزايی و تشويق بخش خصوصی به سرمايهگيري از پتانسيلبهر 

WO7 شاي محيطی دش جهت آسايش اقليمیتقويت و ايجاد فضاشاي سبز مناسب و جلوگيري از آلودگی 

 

 میریزی راهبردهای کبرنامه ماتریس
شيزي کمهی اسهتیاد  مدل ماتري  برنامه شا ازي آنبند براي اولويتو انتخا  شاشبردشا دش مراحل قبل،  وينپ  از تد  

دش ماتري  کيو اس پهی ام فهرسهت  شاآنضريب اشميت  به شمرا  که عوامل داخلی و خاشجیبه اين صوش   شد  است.

ذاشي شهر ایرگه ، اشميهت وجهذابيتبر اساس   سچ  شد دشجماتري   يدش قسمت باال  و شاشبردشاي انتخا  شد  شد

امتياز  از حاصل ضر  اند. دش نهايتداد  و شاشبردشا کمی شد  4تا  1شا، امتيازي از عامل دش تدوين شرکدام از استراتژي

سهاخته کهه  شا معلوم نهايی شاشبردشا و مجموع اين اعداد امتياز آمد دست ه جذابيت ب نمر  اشميت،جذابيت دش ضريب 

 اشائه شد  است. 6و  5شيزي کمی دش قالب جداول شا شد  است. ماتري  برنامهبندي استراتژيبه الويت منجر
 

 5جدول 

 ی )عوامل داخلی(کم يشاشبردشا يزيشبرنامه  يماتر

عوامل 

 داخلی

ضریب 

 اهمیت

 هااستراتژی

WO1 WO2 WO3 WO4 WO5 WO6 WO7 

امتیاز 

ت
جذابی

 

نمره
امتیاز  

ت
جذابی

 

نمره
امتیاز  

ت
جذابی

 

نمره
امتیاز  

ت
جذابی

 

نمره
امتیاز  

ت
جذابی

 

نمره
امتیاز  

ت
جذابی

 

نمره
امتیاز  

ت
جذابی

 

نمره
 

 هاقوت

S1 05/0 1 05/0 1 05/0 2 1/0 3 15/0 1 05/0 3 15/0 1 05/0 

S2 045/0 3 135/0 1 045/0 2 09/0 2 09/0 1 045/0 2 09/0 1 045/0 

S3 02/0 3 06/0 2 04/0 2 04/0 1 02/0 1 02/0 2 04/0 1 02/0 

S4 035/0 4 14/0 2 07/0 3 105/0 3 105/0 1 035/0 1 035/0 2 07/0 

S5 02/0 1 02/0 3 06/0 1 02/0 2 04/0 1 02/0 1 02/0 3 06/0 

S6 04/0 3 12/0 1 04/0 4 16/0 4 16/0 1 04/0 1 04/0 1 04/0 
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S7 055/0 1 055/0 4 22/0 2 11/0 3 165/0 2 11/0 3 165/0 1 055/0 

S8 03/0 1 03/0 2 06/0 2 06/0 4 12/0 3 09/0 1 03/0 2 06/0 

S9 045/0 2 09/0 2 09/0 2 09/0 3 135/0 1 045/0 3 135/0 1 045/0 

S10 035/0 1 035/0 1 035/0 1 035/0 1 035/0 2 07/0 2 07/0 2 07/0 

S11 03/0 1 03/0 1 03/0 2 06/0 2 06/0 1 03/0 1 03/0 4 12/0 

S12 035/0 1 035/0 1 035/0 1 035/0 3 105/0 1 035/0 2 07/0 4 14/0 

 هاضعف

W1 04/0 1 04/0 4 16/0 1 04/0 2 08/0 3 12/0 3 12/0 1 04/0 

W2 02/0 3 06/0 3 06/0 3 06/0 2 04/0 1 02/0 1 02/0 2 04/0 

W3 035/0 4 14/0 1 035/0 2 07/0 2 07/0 2 07/0 1 035/0 2 07/0 

W4 03/0 4 12/0 1 03/0 3 09/0 3 09/0 1 03/0 1 03/0 1 03/0 

W5 035/0 1 035/0 4 14/0 3 105/0 2 07/0 2 07/0 3 105/0 1 035/0 

W6 035/0 3 105/0 1 035/0 2 07/0 1 035/0 1 035/0 1 035/0 1 035/0 

W7 025/0 1 025/0 1 025/0 2 05/0 2 05/0 1 025/0 1 025/0 1 025/0 

W8 03/0 1 03/0 2 06/0 2 06/0 3 09/0 3 09/0 1 03/0 1 03/0 

W9 04/0 1 04/0 4 16/0 2 08/0 2 08/0 3 12/0 2 08/0 1 04/0 

W10 04/0 2 08/0 4 16/0 2 08/0 3 12/0 2 08/0 4 16/0 2 08/0 

W11 025/0 1 025/0 1 025/0 2 05/0 1 025/0 2 05/0 4 1/0 1 025/0 

W12 025/0 1 025/0 1 025/0 2 05/0 1 025/0 2 05/0 3 075/0 1 025/0 

W13 025/0 2 05/0 2 05/0 2 05/0 3 075/0 1 025/0 2 05/0 1 025/0 

W14 025/0 1 025/0 3 075/0 2 05/0 2 05/0 2 05/0 4 1/0 2 05/0 

W15 02/0 1 02/0 2 04/0 1 02/0 1 02/0 2 04/0 2 04/0 2 04/0 

W16 02/0 1 02/0 1 02/0 1 02/0 1 02/0 2 04/0 1 02/0 4 08/0 

W17 045/0 1 045/0 1 045/0 2 09/0 2 09/0 2 09/0 1 045/0 4 18/0 

W18 025/0 1 025/0 1 025/0 1 025/0 2 05/0 2 05/0 1 025/0 4 1/0 

W19 02/0 1 02/0 1 02/0 1 02/0 1 02/0 2 04/0 1 02/0 4 08/0 

 1 جمع
 

73/1 
 

97/1 
 

99/1 
 

29/2 
 

69/1 
 

99/1 
 

81/1 

 

 6جدول 

 ی )عوامل خاشجی(کم يشاشبردشا يزيشبرنامه  يماتر

عوامل 

 خارجی

ضریب 

 اهمیت

 هااستراتژی

WO1 WO2 WO3 WO4 WO5 WO6 WO7 

امتياز 

ت
جذابي

 

نمر 
امتياز  

ت
جذابي

 

نمر 
امتياز  

ت
جذابي

 

نمر 
امتياز  

ت
جذابي

 

نمر 
امتياز  

ت
جذابي

 

نمر 
امتياز  

ت
جذابي

 

نمر 
امتياز  

جذا
ت

بي
 

نمر 
 

 هافرصت

O1 055/0 1 055/0 4 22/0 3 165/0 3 165/0 1 055/0 2 11/0 1 055/0 

O2 05/0 3 15/0 2 1/0 4 2/0 2 1/0 2 1/0 1 05/0 1 05/0 

O3 045/0 4 18/0 2 09/0 3 135/0 3 135/0 1 045/0 1 045/0 1 045/0 

O4 04/0 1 04/0 4 16/0 2 08/0 3 12/0 2 08/0 4 16/0 1 04/0 

O5 04/0 3 12/0 2 08/0 4 16/0 2 08/0 1 04/0 2 08/0 2 08/0 

O6 05/0 1 05/0 4 2/0 2 1/0 3 15/0 1 05/0 4 2/0 1 05/0 

O7 035/0 1 035/0 2 07/0 2 07/0 2 07/0 4 14/0 1 035/0 1 035/0 

O8 045/0 1 045/0 4 18/0 3 135/0 4 18/0 2 09/0 2 09/0 2 09/0 
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O9 03/0 2 06/0 4 12/0 1 03/0 2 06/0 2 06/0 4 12/0 3 09/0 

O10 025/0 1 025/0 4 1/0 2 05/0 2 05/0 2 05/0 4 1/0 1 025/0 

O11 025/0 2 05/0 3 075/0 2 05/0 2 05/0 1 025/0 4 1/0 2 05/0 

O12 015/0 1 015/0 1 015/0 2 03/0 2 03/0 1 015/0 2 03/0 4 06/0 

O13 035/0 1 035/0 1 035/0 2 07/0 3 105/0 1 035/0 1 035/0 4 14/0 

O14 02/0 1 02/0 1 02/0 1 02/0 1 02/0 1 02/0 1 02/0 4 08/0 

O15 02/0 1 02/0 1 02/0 1 02/0 1 02/0 3 06/0 1 02/0 4 08/0 

 تهدیدها

T1 035/0 2 07/0 4 14/0 2 07/0 2 07/0 1 035/0 1 035/0 1 035/0 

T2 045/0 1 045/0 4 18/0 2 09/0 2 09/0 2 09/0 2 09/0 1 045/0 

T3 035/0 1 035/0 4 14/0 2 07/0 2 07/0 2 07/0 2 07/0 1 035/0 

T4 02/0 3 06/0 1 02/0 3 06/0 3 06/0 1 02/0 1 02/0 2 04/0 

T5 03/0 1 03/0 4 12/0 2 06/0 2 06/0 2 06/0 2 06/0 1 03/0 

T6 025/0 3 075/0 1 025/0 3 075/0 2 05/0 1 025/0 1 025/0 1 025/0 

T7 035/0 1 035/0 2 07/0 2 07/0 2 07/0 1 035/0 2 07/0 1 035/0 

T8 03/0 2 06/0 1 03/0 2 06/0 1 03/0 1 03/0 1 03/0 1 03/0 

T9 025/0 1 025/0 1 025/0 2 05/0 2 05/0 2 05/0 1 025/0 1 025/0 

T10 035/0 1 035/0 3 105/0 2 07/0 2 07/0 2 07/0 2 07/0 1 035/0 

T11 02/0 2 04/0 1 02/0 2 04/0 3 06/0 1 02/0 1 02/0 1 02/0 

T12 015/0 1 015/0 2 03/0 1 015/0 1 015/0 2 03/0 3 045/0 2 03/0 

T13 02/0 1 02/0 2 04/0 1 02/0 2 04/0 3 06/0 2 04/0 1 02/0 

T14 03/0 4 12/0 1 03/0 2 06/0 1 03/0 1 03/0 1 03/0 3 09/0 

T15 025/0 1 025/0 1 025/0 2 05/0 3 075/0 1 025/0 1 025/0 3 075/0 

T16 01/0 1 01/0 1 01/0 1 01/0 1 01/0 1 01/0 1 01/0 4 04/0 

T17 035/0 1 035/0 1 035/0 1 035/0 1 035/0 2 07/0 1 035/0 4 14/0 

 ot 1جمع
 

64/1 
 

53/2 
 

22/2 
 

22/2 
 

60/1 
 

90/1 
 

72/1 

 sw 1جمع
 

73/1 
 

97/1 
 

99/1 
 

29/2 
 

69/1 
 

99/1 
 

81/1 

 جمع کل
 

37/3 
 

50/4 
 

21/4 
 

51/4 
 

28/3 
 

89/3 
 

53/3 

 

،  بر اساس بيشترين امتياز کسب شهد  بهه 6و  5استراتژي، با توجه به نتايج به دست آمد  از جداول  7دش نهايت اين   

بستر مناسب  جاديوجه به سهولت حضوش شهروندان دش بافت و ات.1اند: گذاشي و الويت بندي شد  ترتيب پيش شو شماش 

عناصهر اشزشهمند  يحیهظ و نگههداش.2ی تعهامال  اجتمهاع شيح  تعلق و افزا تيمختلف جهت تقو يشاتيفعال يبرا

 قيهخوانها و تزش يیبنهدي عملکهردي و فضهااسهتخوان جاديا.3 بافت تيیيشا دش جهت اشتقاء کنقش آن تيو تقو یخيتاش

 يشهایاز آلهودگ يريسبز مناسب و جلوگ يفضاشا جاديو ا تيتقو.4 بافت یسرزندگ شيدش جهت افرا ديجد يشاتيفعال

 يگهذاشهيبهه سهرما یبخش خصوص قيو تشو يیدشآمدزا يشالياز پتانس يريگبهر . 5ی مياقل شيدش جهت آسا یطيمح

 ليو سهواش  و تسهه اد يهپ یاشتباط يشاشبکه تيوضع يبهبود و توسعه. 6 بافت یمال ازشايين نيدش جهت توسعه و تثم

 يشهاپهروژ  يجهت اجرا یمشاشکت يشاشوش نيو تدو یمردم يبا نهادشا يشمکاش يشاهنيزم يفراشم ساز. 7ی دسترس

 شيسه با تثکيد بر شويکرد محهرک توسهعه دشي پنبهشاشبردشاي بازآفرينی پايداش محلهجذابيت  ييسهمقا. محرک توسعه

 داد  شد  است. نشان 4شکل 
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 شيسه با تثکيد بر شويکرد محرک توسعهي پنبهشاشبردشاي بازآفرينی پايداش محلهجذابيت  ييسهمقانموداش . 4شکل 

 

و  شها پرداختهه شهد، که دش بخش پيشهينه ايهن پهژوشش نيهز بهه برخهی از آننگاشی اجمالی به نتايج تحقيقا  قبلی

واقهع  گرفته نيست و دش ناقض نتايج تحقيقا  قبلی انجام پژوششدشد اين ان میشا با نتايج اين تحقيق نشآني همقايس

شاشبهرد گرفته تثکيهد بيشهتري بهر  شاي آماشي انجامبه آزمون اين تحقيق باتوجه اي بر نتايج ديگر تحقيقا  است.هصح

شمچهون  ناکاشآمهدشهاي بافت. داشد قهزوين شههرشيسهه محلهه پنبهدش شاستاي بازآفرينی بافهت ناکاشآمهد  محرک توسعه

 ازمنهديو به تبع آن ن ی شد فراوان یاجتماع را يياند که معموالً دستخوش تغاي دش داخل بطن شهرشا قراش گرفتهشسته

 ناکاشآمهد يشابافت يايجهت اح یگوناگون يشاو يش امروز . شوندیم خود يدش فضاي کالبدي و عملکرد ادييز تحوال 

 يناکاشآمهد ليهدال نيتهراز مهم یکهي. شهودیم د يبه وضوح د شااز آن ياشيبس تيعدم موفقشود که معموالً  یبه کاش م

 يبرا شا کساني یزندگ  يباشند که شرا يابه گونه ديشا بااست. طرح یبه عامل مهم انسان یشا، کم توجهشا و پروژ طرح

. ابنهديشهري دست  خدما و   شارساختياز ز یلقابل قبو امکانا که افراد به  يشا فراشم کنند به طوشبافت نيساکنان ا

شاي مههم کهه از شهاخ سهازي اشتغال و آگها  جاديسواد، ا سط  اشتقاي ،يسازفرشنگ به یستيشمواش  با نکهيضمن ا

و بها  نهديبرآ شيخو هو بهبود محلششد  یدش پ زيموجود، خود ن تيتا جمع شود ويژ  توجهشويکرد محرک توسعه است، 

بازآفرينش اقتصادي،  و سچ  یو تداوم بهسازي اجتماع جاديبه ا آن، ابتداکت خودجوش دش سطوح باالي بر مشاش ديتثک

 .نديکمک نما شيخو يمحله و زيست محيطی کالبدي

اقتصادي و  ،یبه مسائل اجتماع شتريمحدود  ب نيا  که مشکال دشدیپژوشش نشان م نيدش ا شيسهپنبهمحله  یبرشس

 شاشبرد محرک توسعه شهري براي بازآفرينی بافتو شناخت  یشد  با معرف یسع قيتحق ني. دش اگرددیباز م یفرشنگ

 جيپرداخته شود. که نتاآن بازآفرينی پايداش وضع موجود و  ينهيدش زم يیشاليموشد مطالعه، به تحل ينمونه ناکاشآمد

شا دش قالب ي آنگردآوشضعف، فرصت و تهديد و  دش ابتدا، به استخراج نقاط قو ، شا،ليشا و تحلپژوشش نيحاصل از ا

شا بندي استراتژيالويت به دنبال آنو  ماتري  سوا  و سچ  به تدوين شاشبردشا براساس نتايج سوا  و اشداف پژوشش

 است. د ي، منجر گردبازآفرينی و افزايش محرکا  توسعه دش بافتدش جهت با استیاد  از ماتري  کيو اس پی ام، 
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  گیریهنتیج
شها دش چهاشچو  يافتههدش پژوشش حاضر، محققين دش جهت بازآفرينی پايداش با شاشبرد محرک توسعه، براساس دسهت

نظري، تمامی مراحل تحقيق از جمله مباحث نظهري، شهناخت و تحليهل و اشائهه شاشبردشها شا دش قالهب ابعهاد گونهاگون 

 نيبهه تهدو زايهن پژوشش، نيتحقق اشداف ا يبرا نيبنابرااند، فتهکالبدي، اجتماعی، اقصادي و زيست محيطی دش نظر گر

ي مهوشد مطالعهه و يی احساس شهد کهه دش ايهن چهاشچو  و دش شاسهتاي شفهع مشهکال  و نيازشهاي محهدود شاشبردشا

 سازي آن، اشائه گرديد.باززند 

-است، به پاسخدشی به پرسش بندي مباحثی که دش اين نگاشش یکر شد پ  از بيان نتايج حاصل از پژوشش و جمع

شهود؛ سهوال اول: چگونهه میپرداخته بود، مطرح شد  شاي پژوشش که دش آغاز تحقيق و با توجه به اشداف آن تدوين و 

با توجهه بهه مطالعها  انجهام شهد  دش  گذاشد؟ي تثیير میناکاشآمد شهر ینواح داشيپا ینيفرآدش بازتوسعه شاشبرد محرک 

ي چگهونگی تهثیير دش زمينههانی و ادبيا  نظري و تجاش  جهانی، دش پاسخ به اين پرسهش و پژوشش حاضر و برشسی مب

توان بيان داشت که؛ محرک توسعه شهري به شاشبرد محرک توسعه دش بازآفرينی پايداش نواحی کاشآمد شهري اينطوش می

بهراي اعمهال کنهد و شا کمک میافتشود به بازآفرينی بي شاشبردشاي آن حاصل میشايی که از مجموعهي پروژ واسطه

شاي مختل ، جذا  کاشبريتخصي  شيزي حمل و نقل، برنامه ،شاي ويژ  و کاشاگذاشينياز به سياست، شاي محرکپروژ 

اي و ناحيههشيزي شا با میاشيمی مانند برنامهاست. اين پروژ  ان و گردشگرانگذاشسرمايه، براي جذ  کاشبران بافتکردن 

پيهاد ،  تهردد و تهراکم افزايش ،شهري پايداش بازآفرينی، یمشاشکت مردم، پايداش، تغيير فضاشاي کالبديي عهتوس، محلی

شا  تواننهد توسهعهطراحی شوند می شيزي وبرنامه شا خو  و به دشستیشمرا  شستند. اگر اين پروژ  مطلو  ششد و تغيير

شا شا تشهويق ، ديگر پروژ آوشد به اشمغان  زيست محيطیي و اقتصادفرشنگی، -اجتماعی فضايی،-دش تمامی ابعاد کالبدي

گذاشي به مناطق محروم و افهزايش از طريق مشاشکت محلی، جذ  سرمايه ناحيهبه توسعه مجدد يک  نمود  وو ترغيب 

ي شهابهه کمهک پهروژ  محرک توسعهبا شاشبرد  ینيبازآفرتوان گیت، يند. دش نتيجه میکمک نما کسب و کاش و دشآمدشا

ناکاشآمد، بر  شايدوباش  به بافتپويايی، جنب و جوش، نشاط و سرزندگی   بازگرداندنمحرک کوچک و بزشگ مقياس، با 

 گذاشد.شا تثیير میبازآفرينی پايداش اين بافت

ز شاي انجهام شهد  ابا توجه به برشسی شيسه چه نقشی داشد؟سوال دوم: شاشبرد محرک توسعه دش بازآفرينی محله پنبه

شاي حاصل از شهناخت آن و شيسه شهر قزوين است و تحليل يافتهي موشد مطالعه پژوشش حاضر که محله پنبهمحدود 

شمچنين با توجه به معياششاي چاشچو  نظري پژوشش که دش چهاش بعد کالبدي، اجتماعی، اقصهادي و زيسهت محيطهی 

ي با قهدمت و شويتمنهد اسهت شيسه يک محلهي پنبهتوان گیت که؛ محلهتدوين شد  است، دش پاسخ به اين پرسش می

که دشگذش زمان، بخشی از نقاط اين محله دچاش ناکاشآمدي شد  که کل بافت شا به سمت ناکاشآمدي پيش برد  است. دش 

ه شا داشته باشند. بتوانند نقش به سزايی دش بازآفرينی و احياي اين بافتشاي محرک توسعه میمواشد اين چنينی، پروژ 

شيسهه بهه تهدوين و اشائهه شاشبردشها و ميهزان ي پنبههاين صوش  که دش اين پژوشش، په  از شهناخت و تحليهل محلهه

ي آتهی شاي محرک توسهعهگيري پروژ شيسه و به منظوش شکلمندي شر کدام با توجه به معضال  و مشکال  پنبهالويت

شها شيهت شرکهدام از آنشد  و با توجه بهه الويهت و مادش جهت تحقق شاشبردشاي استخراج  شمچنين بافت بيان گرديد.

با توجه به شیت شاشبهرد اشائهه  تحقيقشاي محرکی شا به عنوان شاشکاششاي عملی استخراج کرد که دش اين  توان پروژمی

 محهوش تقويهت و تاشيخی، حیهظ و ي سبزپياد  قوي، ايجاد محوش و شوباز ايمحله مرکز شايی از قبيل؛ ايجادشد ، پروژ 

 مهوشد عملکردشهاي و خدما  برخی و فضاشاي سبز تزشيق آن، شايتقاطع دش آشامسازي ترافيکی و خيام تجاشي و مهم

 شها، تقويهتآن اطهراف دش پويها شهايفعاليت و تزشيق شاپاتوق تقويت دشمانی، و فرشنگی وشزشی، شمچون بافت دش نياز

پيشهنهاد  ايفرامحلهه پهاشک تقويهت و حیهظ و نيمه متروکه يا کهمترو شايبافت احياي اصلی، محوششاي دش شوشاپياد 

تواننهد بهه شا، دش صوش  اجرا، میشاي مستخرج از آنشاي محرک و پروژ محققين معتقد شستند که استراتژي گردد.می

شهاي اشبردافزايش شونق و توسعه دش محله کمک شايانی کرد  و پويايی و تحرک شا بهه بافهت تزشيهق نماينهد. بنهابراين ش
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-تواند نقش به سزايی دش بازآفرينی پايداش بافت محله پنبههشاي محرک میيد و اجرايی، میمحرک توسعه با تعريف پروژ 

 شيسه ايیا کند.

 

 منابع
(. عوامل کليدي مؤیر بر آيند  بازآفرينی پايداش 1399محمد. ) ،سليمانی ،سيمين ،توالئی ،نهفرزا ،ساسانچوش ،الهام ،ايزدفر

-216( 2) 8. کاوش شاي جغرافيايی مناطق بيابانی .شهر اصیهان( 14شهري )موشد پژوشی: بافت ناکاشآمد منطقه 

187.  
شاي ناکاشآمد شهري براساس شويکرد بازآفرينی (. اشزيابی بافت1399حميد. ) ،محمدي، محمدشضا ،شضايی ،نجمه ،ايزدفر

 .شيزي شهريشاي جغرافياي برنامهپژوشش .پايداش )مطالعۀ موشدي: بافت ناکاشآمد شهر يزد(

شاي نوسازي شهري )از (. شويکردشا و سياست1393یيدي، مهرانوش )بحرينی، سيدحسين، ايزدي، محمد سعيد و م

 .30-17 (9) ،پژوششی مطالعا  شهري-فصلنامه علمیبازسازي تا بازآفرينی شهري پايداش(. 

نشريه ، و شاشبردشاي آنتحليل بافت شاي فرسود  و مشکل سازي شهري . (1382شاشی، محمدحسين )هانج
 .42-61 (5)، جستاششاي شهرسازي

کردستان: . شهري کهن شاي بافت نوسازي و بهسازي. 1386و ابوالیضل مشکينی.  احمد، پوش کيومرث، احمد حبيبی،

 .شهري بهسازي و عمران سازمان و کردستاندانشگا   انتشاشا 

مقايسه و تطبيق بازآفرينی بافت شاي فرسود  شهري بلوک خيام  (.1392بيا ، اشکان و ليال شسولی ) ا،عندليب، عليرض

 .79-104( 23) 6، آمايش محي  .تهران )ايران( و پروژ  ليوشپول )بريتانيا(

تدوين و اعتباشسنجی شاخ  شاي توسعه پايداش مناطق (، 1388کالنتري، خليل؛ اسدي، علی و شهال چوبچيان )

.69-86 (2)شاي شهري منطقه اي، مطالعا  و پژوشش، مجله شوستايی  

بخش شويت طراحی تابلوشاي و بازخوانش. (1395) قزوين. معماشي جهاد دانشگاشی و شنر تخصصی خدما  مرکز
 .سازمان خدما  طراحی شهرداشي قزوين. قزوين شهر تاشيخی بافت دش محال 
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