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 چکیده

تاا در  استتاریخی میبد به یک فضای امن  بافت جهت تبدیلنگرانه های مناسب و آیندهریزیبرنامههدف این پژوهش 

این در حالی است که با توجه به مشکلات جوامع شهری و  د.تری عمل نمایموفق صورتبهجهت جذب گردشگر بتواند 

های و روش های شهری هم برای ساکنان و هم برای گردشگراندر محیطتوجه به مفهوم امنیت اهمیت بحث گردشگری، 

یخی . شهر میبد به دلیل وجود آثار تارستاهای اساسی کارشناسان شهری ریزی جهت ایجاد امنیت، یکی از اولویتبرنامه

و قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی، پذیرای گردشگران زیادی در بافتهای تاریخی خود است که وجود امنیات در و فرهنگی 

روش تحقیاق،  ازلحااظهادف کااربردی و  ازلحاظاین پژوهش این فضاها، به گردشگری رونق بیشتری خواهد بخشید. 

میادانی از های اسنادی و همچناین ماالعاات ، از بررسیازینموردآوری اطلاعات باشد که برای جمعتحلیلی می-توصیفی

 ،SWOTهاای تحقیاق شاامل مادلاست. با توجه باه مادل شدهاستفادهقبیل پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان مربوطه 

QSPM  هاای موجاودگیری از پتانسایلبهره توان بااست که می آن انگریباورگون، نتایج تحقیق  یساز اندازچشمو مدل 

شهری تاریخی، ایمن با سکونت پایدار و ) اندازچشم باوجودشهری تبدیل نمود. امن  فضای به را یخیتار بافتشهر میبد، 

های مخروبه، ایجاد روشنایی حصارکشی ساختمان ازجملهبرای شهر میبد، با ارائه راهکارهایی  (قاب صنعت، گردشگری

توان باعث بالا بردن امنیت در جهت احداث مراکز گردشگری و..... می ایشتاریخی در حال فرس ابنیه در بافت و بهسازی

 مالوب شد. اندازچشممحورهای گردشگری و رونق بیشتر این شهر و رسیدن به 

 .انداز، فضای امن، میبد، توسعه گردشگری، چشمیخیتار بافت :هاکلیدواژه    
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 قدمهم .1

 مسئلهطرح  .1 .1

 شاهرها، شاتابان و رویاهبی رشد اخیر هایدهه در

 کاه یاگونهبه. است آورده وجود به را زیادی مشکلات

 شهرنشاینی هایجنبه تمامی هایینارسا و مشکلات این

 را شاهری زندگی گاهی و داده قرار خود تأثیر تحت را

 وجاود ایان مشاکلات از یکای. اسات کارده مختال

 خاود کاه شهرهاسات در یمیقد وفرسوده  یهابافت

 مساائل و باوده شاهری مشاکلات از بسایاری آغازسر

 و یایمحستیز فیزیکی، -کالبدی اجتماعی،-اقتصادی

 ،همکااران و یمسایح) کارده اسات ایجااد را امنیتای

 .( 8 .ص ،3411

توانااد در انسااان حاا  ی شااهری میهافضااا

نماید؛ ایجاد کند، یا انسان را به خود جلب  یگشتگگم

بساتری  عنوانباهرا  که ماردم، ایان فضااها یاگونهبه

یابند. اگر ماردم مناسب برای زندگی اجتماعی خود می

فضایی را به دلیل عدم راحتی یا ترس اساتفاده نکنناد، 

بار ایان اسااس . روداین عرصه عماومی از باین مای

فضاهای شاهری بایاد عادالت در دسترسای و تاأمین 

 آباادلیخل)کلانتری خدمات شهروندان را فراهم سازند 

شهر از اجزا و عناصاری  .(11.ص ،1933 ن،همکارا و

مانناد نماهاای شاهری،  هاآنکه برخی از  شدهلیتشک

ها فیزیکای و ها و نشاانهو همچنین گره فضاهای سبز

و بالابع اثرگذار بر محیط شهری هساتند و  تیرؤقابل

های دیگری نیز وجود دارند که ذهنی، معناایی و پدیده

 بار کیفیات فضااهایو البتاه اثرگاذار  تیرؤغیرقابل 

 (.158.ص ،1933 )موسوی،باشند شهری می

کیلاومتری شاهر یازد باا  54میبد باغشاهری در   

اسات کاه دوماین مرکاز  هزارساالهای چنادین پیشینه

دارای  وشاود شهری و تجاری استان یزد محسوب می

واردی را هار تاازه کاهاماکن تااریخی زیاادی اسات 

 محلات تااریخی .کندمجذوب بازدید از این اماکن می

 هاای قادیمی، نیازمناد باهنیز نظیار دیگار بافات میبد

شده در جهت ادامه زندگی خود هساتند حرکتی کنترل

نداشااتن  لیااقب ازمشااکلاتی  گاارفتن نظاارکااه بااا در 

لازم، گسترش روزافازون  یامحله درون یهایدسترس

فضاهای مخروباه و متروکاه، حضاور اتبااگ بیگاناه و 

، نداشاتن تساهیلات یخیتاار بافاتسکونت آناان در 

در معاابر باه دلیال  ژهیوبهو عدم امنیت کافی  ازیموردن

هاای زیااد و ... بایاد عدم روشانایی و دارا باودن کنج

حرکت در راستای رفع این مشاکلات صاورت گیارد. 

بایاد در  هاابافتاز طرف دیگار رفاع مشاکلات ایان 

جهات توساعه گردشاگری  هااآنسازی آماده راستای

بالا بردن امنیات و کیفیات  هدف بان پژوهش ای باشد.

که با در نظار گارفتن دارد میبد سعی  یخیتار بافتدر 

 بافااتها و امکانااات موجااود در محورهااای پتانساایل

، نگراناهمناساب و آیناده یهاایزیربرنامهو با  یخیتار

معرفای یک فضای امان  عنوانبهمیبد را  یخیتار بافت

 صاورتبهواناد تا در جهت جذب گردشاگر بت نماید

 کند.تری عمل موفق

 نظری تحقیق یمبان وپیشینه  .5. 1

در جدول  یموردبررستحقیقات مرتبط با موضوگ 

 آمده است. 1

 را امنیات ،ماالعاات ۀ، عماد1 با توجه به جدول

عمااومی و در ساااو   در قالااب امنیاات یطورکلبااه

فرساوده و  یهابافتمحلات شهری،  مختلفی همچون
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. ایان در حاالی انادقارار داده بررسی و تحلیل مورد ...

 موضاوگ با نزدیکی تعامل در شهری است که فضاهای

 یهاایتئاور اهاداف ؛ چراکاه درقارار دارناد امنیات

شاهر  عماومی یهامکان به ورود اجتماعی، شهرسازی

 و امنیت صمیمیت، و اجتماعی هایبین کنترل به توازن

ارد. د یبساتگ هااتفاوتو  هاشاباهتناامنی،  احساس

بنابراین شهرها هم محل ترس و تمایل و هم تهدیاد و 

جاذباه و دافعاه ایجااد  تواننادیمباشند که فرصت می

اسات  بر آنکنند که بر همین مبنا در این تحقیق سعی 

کااه نقااش امنیاات در جااذب گردشااگر و توسااعه 

 قرار گیرد. یموردبررسدر بافت تاریخی  یگردشگر

 اند از:ارتمفاهیم کلیدی مرتبط با تحقیق عب

فضای شاهری فضاایی اسات کاه  :1شهریفضای 

یابناد و باه فعالیات  در آن حضور توانندمردم می ةهم

شود کاه بپردازند. در این فضاها این فرصت فراهم می

برخی مرزهای اجتماعی شکسته شود و برخوردهاای 

 )کلااانتری از پاایش تعیااین نشااده بااه وقااوگ بپیوناادد

 .(11.ص ،1933 همکاران، و آبادلیخل

در لغت به معنای نداشتن دلهره و دغدغاه  :3امنیت

رهاایی از خاار، » است؛ و همچنین موضوعاتی چون

 بااوجودنگرانای  اضااراب، هاراس، تهدید، آسایب،

 گیاردرا در برمای «اعتمااد و آرامش، اطمینان، آسایش

مااااابق  : گردشاااگری(.119.ص ،1933 ، یدیااامؤ)

مااود، تعریفاای کااه سااازمان تجااارت جهااانی ارائااه ن

شود که فرد در خاار  گردشگری به اموری اطلاق می

از محیط زندگی خود و برای مدت کمتر از یک ساال 

                                                           
1. urban space 

2. Secures 

تفریح، سیاحت، تجارت، زیاارت و ناه  منظوربهو تنها 

 کنادیماحقوق دریافات  ،که در ازای کار ییهاتیفعال

ایان اسااس  بار.(90.ص ،1930 )فنایی، دهدیمانجام 

-شهری، همواره امنیت باه هایدر ماالعات و پژوهش

عناااوان یکااای از معیارهاااای اصااالی کیفیااات و از 

های مهام سانجش کیفیات زنادگی شاهری شاخص

اسات. اماروزه  قرارگرفتاهنظاران صااحب موردتوجه

معیار امنیت ساکنان شهر با عادم هاراس و اضااراب 

اتفاقااات  و هاهااا، ساااختمانهااا از تأسیسااات، راهآن

دارد  شهر وجاود ها درآنای که امکان وقوگ غیرمترقبه

(. لاذا 00.ص ،1981 گیرد )شیعه،قرار می موردسنجش

های کیفیات مالاوب شااخص نیترمهم 3ول در جد

نظاران صااحب ةفضاهای عماومی شاهری در اندیشا

همچنین رویکردهاایی کاه  است. قرارگرفته مورداشاره

 از: اندعبارتتواند با موضوگ تحقیق مرتبط باشد می

 مار  رویکردهای از : یکی CPTED رویکرد. 1

شاهری  فضااهای در تیامن ارتقای برای در شهرسازی

 درواقاع. شودیماست که در قالب رویکرد مکانی بیان 

آورد تا با طراحای این رویکرد، این امکان را فراهم می

خیاز بتاوان از ایجااد کالبدی و دسترسی به اماکن جرم

ی کارد ی مناسب برای جرم و جنایت پیشگیرهاطیمح

(. 1،ص.1931)بهرامی و مستوفی المماالکی و سارائی،

 یهاااواژه اول حااروف ترکیااب از CPTED واژۀ

-باه "طرّاحای محایط طریق از جرم پیشگیری"عبارت

(. در 938،ص.9،1939وسااویلآیااد )کااوزنمی دساات

 ازنظار CPTED رویکارد ساوابق و پیشاینه 9 جدول

 ت.اس شدهانیبجهانی آن  یهابازتاب و اندیشمندان

                                                           
3. Cozen & Savill 
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 احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری ۀنیدرزم گرفتهانجامتحقیقات  .1جدول

 توضیحات سال پژوهش محققان

 3419 1اشنایدروکیتچن

و  متحدهالاتیاروند توسعه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیای را در دو کشور 

د و تجارب این دو کشور انو سپ  مقایسه کرده لیوتحلهیتجزجداگانه مورد  طوربهبریتانیا 

 دهند.را در اختیار کشورهای دیگر که مایل هستند در این راه قدم بردارند ارائه می

 و 5پائول

 همکاران
3419 

های غربی، پ  از بررسی روند پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیای در کشور هاآن

همچنین  هاآن. اندادهدقرار  یموردبررسانتقال این نظریه را در امارات متحده عربی 

میان  بادانشو معتقدند که  های پیش روی این نظریه در این مناطق را برجسته کردهچالش

 توان پیشگیری از جرم را در این مناطق توسعه داد.فرهنگی می

و   1فوستر

 همکاران
3410 

ا در افراد ر یروادهیپترس از جرم در راه رفتن و  راتیتأثبا یک مدل رگرسیون خای 

با افزایش مداخلات و  که دهدیمنشان ها های آناسترالیا بررسی و تحلیل کردند. نتایج یافته

 روی را افزایش داد.توان ترس از جرم را کاهش و میزان پیادهمی ی مناسبهایریگمیتصم

زنگی ابادی و 

 مؤیدفر
1931 

با روش  "فرسودهی هابافترویکرد بازآفرینی شهری در "ای تحت عنوان در مقاله

تواند باعث عنوان کردند که رویکرد بازآفرینی می SWOTتحلیلی و تحلیل  -توصیفی

ی مرده باشد این پژوهش در هابافتتحولات اساسی در فضاهای شهری شود و باعث احیاء 

است و باعث شده که بازآفرینی در  شدهانجامخصوص بافت قدیم برزن شش بادگیری یزد 

 و فرسوده باشد. نابهنجاری هابافتدیمی موجب احیاء ی قهابافتاین 

 1939 انمؤیدفر و همکار

با  "تبیین امنیت گردشگران با تأکید بر مدیریت بحران گردشگری  "ای تحت عنوان در مقاله

عنوان کردند که با نگاهی اجمالی به تعریف  بحران و مدیریت بحران  SOARروش 

 در را رویکرد نوگ سه توانیم بحران، زمینة در شدهمار ی هامدل اساس برگردشگری و 

است و این  شدهانجاماین پژوهش در خصوص شهر یزد . کرد شناسایى بحران مدیریت

ی اساسی مدیریت بحران گردشگری در میان فضاهای هامؤلفهکه تمامی  شدحاصلنتیجه 

صادی و احساس امنیت  مختلف و همچنین ابعادی مانند امنیت کالبدی، سیاسی اجتماعی، اقت

 .اندبودهها در ساح بالاتری نسبت به ساح متوسط گویه

 1939 کاظمی و همکاران

، با استفاده از روش "بر بهبود امنیت محلات شهری مؤثرعوامل "ای تحت عنواندر مقاله

 که از اندتحلیل عاملی برای تعیین اهمیت معیارهای سازنده امنیت متغیرهایی را بررسی کرده

 ها، هویت محله بیشترین تأثیر را در افزایش احساس امنیت داشته است.این متغیر

 (نگارندگان: )مأخذ

 

 

 

                                                           
1. Schneider & Kitchen  

2. Paul 

3. Foster 
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 کیفیت مطلوب فضاهای شهری یهامؤلفه .5ول جد

 کیفیت مطلوب فضاهای شهری یهامؤلفه پردازهینظر

 ساوت ورث
 خوانایی ساخت، معنی، نوگ و تجان ،ت حفاظت از محیط، شادی، راحتی و آسایش، سرزندگی و حیات، دسترسی،

 (00.ص ،1911 ،انیبیو طب )بحرینی سلامتی و ایمنی  ،یو نگهدارمرمت  فضا، باز بودن

 لوزما
فرصت  یک تصویر ذهنی و شهرت خوب،، محیط اجتماعی ایمنی و امنیت و حفاظت، کلیه نیازهای فیزیکی، نیتأم

 (55.ص ،1989 مابوگ )فری، یشناسییبایز ازنظر خلاق بودن،

کاپون و  -دانیل 

 ماری روچ

 جامعه، ازحدشیبیکدستی  ،یآلودگ آلودگی و از بین رفتن منابع ترس، در زندگی شهری، زاتنشعوامل  ةارائ

 یرانسانیغمقیاس  فقر و بیکاری، ،رکارایغخدمات  وضع نامناسب مسکن، سفر، ازحدشیبزمان  بد، یوهواآب

 (081.ص ،1981 ،)لینچ  عتیطبفقدان تماس با  ها،خارات و بیماری خ رشد زیاد،نر تفریح ناکافی، ،هاساختمان

 (10.ص ،1980 )عباس زادگان، :مأخذ

 
 جهانی یهابازتاب و اندیشمندان آرای در CPTED رویکرد سوابق و پیشینه .1 جدول

 نظریات و معیارها عنوان دورة زمانی

 1691 ۀده
 زندگی و مرگ کتاب در 1جاکوبز جین

 آمریکایی شهرهای

 شهر در امن یهاابانیخ به نیاز

 خصوصی و عمومی یاهامکان تشخیص و جداسازی

 شهر ساح در هاآن اختلاط و کاربری تنوگ

 کاهش برای شهری مناطق در پیاده عابران حضور از سازنده و مؤثر استفاده

 .جرائم وقوگ احتمال

 ۀده

 5111و1661

 آموزشی هایبرنامه مسئول کرو تیم

 جلوگیری کتاب در CPTED جهانی

 محیای طرّاحی طریق از جرائم از

CPTED 

 رویکرد این یروشمند و استراتژی ارائه

 CPTED. عنوان با یالمللنیب یهاهمایش و هااجلاس برگزاری

 (11.ص ،1933 ،آبادلیخل)کلانتری  :مأخذ

 

 ها و معیارهای مؤثر در خصوص امنیت فضای شهری. بررسی شاخص4جدول

امنیت 

فضاهای 

 شهری

 بررسی آمارها وگزارشات درخصوص امنیت شاخص عینی

 شاخص ذهنی

 دسترسی..... تسهیلات شهری..... روشنایی...... وضعیت معابر کالبد

 ایمنی..... امنیت..... سازگاری کارکرد

 سرزندگی..... نظم..... هویت..... ح  تعلق درک از محیط
 

 

                                                           
1  . Jacobs 
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 عاواملیدر این رویکارد، : 1پورتراپا رویکرد. 3

 و شارایط مکاان و ایمنی، امنیت، راحتای، زماان نظیر

 مسایر جذابیت و حرکت، زیبایی محیط کیفیت جوی،

 فضااها از بارای اساتفاده عاابر ترجیحاات میازان در

 تاوانمی رگذاریتأث عوامل نیترمهم از و است رگذاریتأث

، رمسای جاذابیت و کوتااهی، پیااده مسایر پیوستگی به

 .کرد اشاره امنیت، ایمنی و راحتی و زیبایی

 تحقیقشناسی روش .5

 تحقیق روش .1. 5

این پژوهش از لحاظ هدف کااربردی و از لحااظ 

آوری تحلیلی است. برای جماع_روش انجام توصیفی

های اسانادی های مورد نیاز، از بررسیاطلاعات و داده

و همچنااین ماالعااات میاادانی، از قبیاال مصاااحبه و 

نامه استفاده شده است. جامعاه آمااری تحقیاق سشپر

کلیه کارشناسان آشنا به مسائل و مشکلات شاهر میباد 

اعم از کارشناسان شاهرداری و میاراث فرهنگای ایان 

باشند که سعی شاده از باین آنهاا، از نفر( می 54شهر)

کارشناسانی که تجربه و تخصص بیشتری در موضاوگ 

ناد، در تهیاه مورد بحاث و مادل ماورد نظار داشانه ا

ماتری  سوات و وزن دهی به آن بهره گرفته شود کاه 

مورد باوده اسات. جهات  15تعداد حجم نمونه برابر 

تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائاه راهبردهاای مفیاد، از 

)باا در نظار گارفتن نقااط    SWOTماتری  تحلیلای

)ماااتری  برنامااه  QSPMقااوت و ضااعف( و روش 

ت بنادی راهبردهاا( ریزی راهبردی کمی جهت اولوی

 مادل از اساتفاده بهره گرفته شده اسات. همچناین باا

                                                           
1. Amos Rapoport 

 و ماردم و مساؤولین هایدیدگاه به توجه با و اورگون

 بارای انادازهاییچشام فرادسات، هاایطر  بررسی

 مار  شده است.  محدوده

 اندازچشامهاای کاه یکای از مادل 3مدل اورگون

ه کا هست گام چهارآید متشکل از می شمار به یساز

 باشد:ها شامل موارد زیر میهریک از این گام

گام اول: اکنون کجا هساتیم،، گاام دوم: باه کجاا 

باشایم،، گاام  میخاواهیما،، گام سوم: کجاا میرویم

 ،همکااران و)کیاانی  ،میرسیمچهارم: چگونه به آنجا 

که در این تحقیق جهات دساتیابی باه  (11ص. ،1933

 تفاده شده است. ها اسراهکارهای مناسب از این گام

هاای ماؤثر در تحقیاق، جهت دستیابی به شاخص

هاای با بررسی و جمع بندی پیشینه تحقیاق، شااخص

مااار  شااده در مقالااات و همچنااین رویکردهااای 

CPTED هاای عینای و و رویکرد راپاپورت، شاخص

ذهنی در نظر گرفته شده و مواردی که بیشتر با شرایط 

اسات در نظار  محدوده مورد ماالعاه تناساب داشاته

هاا سازی شااخصگرفته شده است یا به عبارتی بومی

 با نظر کارشناسان انجام شده است. 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش. 5. 5

درخشانی  ةدارای سابقسرزمین ایران  در بدیمشهر 

 و شاکل معاابر در این شهر نظم بافت شاهری، است،

کارده و فارم خاصای  ز شرایط حاکم تبعیتا هادانیم

عوامال سیاسای، ارتبااطی،  براثاراین شهر  .ه استیافت

در عامال ای کاه گونهبهآمده  به وجودامنیتی و طبیعی 

امنیتی قرار داشتن در کناار راه باساتانی ری  –ارتباطی 

وجاود آب در  ،به کرمان مار  بوده و در عامل طبیعی

                                                           
2. Oregon 
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 .(13، ص.1911 )پویاا، شهر نقش داشاته اساتدل کویر در ایجاد این 
 

 
 موقعیت شهرستان میبد .1ل شک

 

در کاه مهم گردشگری است  یهاشهرستانمیبد از 

از  گردشگر داشته کاههزار نفر  144حدود  1930سال 

بیشااترین آمااار هااای اسااتان یاازد، بااین شهرسااتان

اثاار   844 درمجمااوگخااارجی را دارد. ۀ بازدیدکننااد

تاریخی، معنوی و طبیعای در شهرساتان میباد وجاود 

سااختار  لحااظ از اسات. شدهثبتر آن اث 944دارد که 

این شهرساتان باه لحااظ تاراکم اجتماعی و فرهنگی، 

 نظاار ازو  نساابی جمعیاات، بعااد از یاازد قاارار دارد

ظروف سافالی،  ژهیوبه یدستعیصنادر بخش اقتصادی 

طولااانی داشااته و دارد و  ةچیناای و ساارامیکی سااابق

نظیار نین صنعت زیلوبافی شهرستان در ایران بایهمچ

 ت. اس

هکتاار وساعت  134فت قدیم شهر میبد حادود با

که هار محلاه خاود باه  هستمحله  11دارد و شامل 

تار هاای کوچاکو برزنو کاوی  محلاه ریازچندین 

میبد بالا باه هماراه  ةتوان گفت محلمی .شودتقسیم می

ترین محلات میباد، پایش بیده و بارجین از کهن ةمحل

 ،ری کنااری)اسافنجا های بعادی آن هساتنداز توسعه

ترین مسایرهای گردشاگری عمدهکه  (13.ص ،1981

 گذرد.محله می 9نیز از این 

باا مشاکلاتی از  میبادر شه تاریخی بافت سفانهأمت

های مناساب، ضاعف تجهیازات و قبیل عدم دسترسی

محیاای، وجاود مشاکلات زیسات تسهیلات شاهری،

عادم  ناساازگار، یهاایکااربرهای متروکه، ساختمان

 ،ساحی یهاآبآوری م فاضلاب و جمعوجود سیست

خاالی شادن بافات از  جاهینت درعدم امنیت کاافی و 

که این امر خاود  همراه استجمعیت و فرسودگی آن 

فضاااهای کالباادی،  نظاار ازموجااب دگرگااونی بافاات 

ساااخت  تیاادرنهاشااود و اجتماااعی و اقتصااادی می

-مکانی شهر با ناهماهنگی و ناموزونی روباه و فضایی

بافات قادیم میباد در خصاوص معاابر  .دگاردرو می

هاا اسات کاه ایان ویژگی توجهقابلدارای دو ویژگی 
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 "نحوه تعیین عار  معاابر"و  "آشفتگی شکل معابر"

کاه در دوران قادیم  هاایژگایواین  .شودرا شامل می

 قرار داده است. ریتأثمار  بوده شهر میبد را تحت 

 

 
 شهرداری میبد() :مأخذ شهر میبد های تاریخی و مسیر گردشگریجاذبه .5شکل 

 

در مشاهدات میدانی مشخص شد که ماردم یکای 

 کلتیموتورساای مانناد از دلایل استفاده از وسیله نقلیه

 مسائله .کننادهای تنا  و باریاک عناوان میرا کوچه

مشاکلاتی مانناد،  ییل نقلیه موتوراوس ازحدشیبتردد 

ایتی در کل نارضا و آلودگی صوتی، افزایش تصادفات

مشااور )مهندساین  برای ساکنین را فراهم کرده اسات

 (.1981 ،عرصه

 تحقیق هاییافته. 1

این بخش از تحقیاق، باه بررسای و شناساایی  در

و تهدیدهای هر یاک از  هافرصتنقاط قوت، ضعف، 

وضاع  ةشهر میبد با توجه به ماالعا تاریخی بافت ابعاد

شاود و ساپ  جادول مااتری  موجود پرداخته مای

 گردد.یابی عوامل داخلی و خارجی تشکیل میارز

 شکیل ماتری  ارزیابی عوامل خارجی. ت1. 9

ابتادا عوامال خاارجی (  5جادول) در این مرحله

جداگاناه  صورتبهمناقه  دیو تهدشامل نقاط فرصت 

 نیمسائولو کارشناساان  تهیه و در اختیاار تعادادی از

اساتفاده از قرار داده شد تا با  میبد تاریخی بافتبه  آشنا

امتیاازدهی تجربه و شناخت خود، عوامل خاارجی را 

تاوان از طیاف برای تعیین ضاریب اهمیات مای کنند.

 :نمودلیکرت استفاده 

. ارزش 9. ارزش زیاااد، 0، ارزش خیلاای زیاااد .5

  . ارزش خیلی کم 1. ارزش کم، 3متوسط، 
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جهت دساتیابی باه ضاریب اهمیات در مااتری  

SWOT ،هااای مختلفاای گزینااهارشناسااان، ن کاز باای

مشخص شده باود کاه بارای دساتیابی باه وزن ایان 

را باه ارزش هار  هااتعداد هر یاک از گزیناه نظرات،

و سااپ  آن کاارده گزینااه در طیااف لیکاارت ضاارب 

 یاداشاود. در مرحلاه بعادی بمیهم جمع  ضرایب با

آورد میانگین وزنی هر عامل را نسبت به کل به دسات 

ضارب  144عامل را در  هرتوان مهم، میبرای این  که

کارد. بارای مشاخص و بر مجماوگ ضارایب تقسایم 

باه هریاک ازعاواملی کاه موجاب کردن ستون رتبه، 

شاود. ایان عادد داده می 0تا  1شوند رتبه موفقیت می

بیانگر میزان اثربخشی راهبردهاای کناونی سیساتم در 

باه  0عدد  که باشدمینشان دادن نسبت به عامل مزبور 

واکانش  1و عادد یار عاالی باوده معنای واکانش بسا

امتیااز نهاایی نیاز از ضارب  دهد.ضعیف را نشان می

شاود. در مااتری  جادول محاسابه مای 0و  9ستون 

ارزیابی عوامل خارجی، صرف نظر از تعاداد عاواملی 

گاه مجماوگ شوند، هیچکه موجب فرصت یا تهدید می

 1و کمتار از  0امتیازهای نهایی برای سیستم به بیش از 

اسات )حکمات  5/3رسد. میانگین این جمع نیاز مین

 (.915، ص.1934نیا و موسوی، 

 

 EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی .2جدول 

حوزه 

 مطالعاتی
SWOT 

ضریب 

 اهمیت
 رتبه

امتیاز 

 نهایی

تاریخی و 

 جغرافیایی

O1 :تثبیت موقعیت فعلی و توسعه باغات انار و پسته با توجه به نقش آن در جلوگیری از 

  یزدائابانیب
43493 9 43431 

 O2 :43180 0 43401 قابلیت توسعه گردشگری 

O3 :433 0 43454 عنوان نمونه گردشگری استانتوان مناسب میبد به 

 تهدید

T1: 43411 1 43411 شدههای خشکامکان وقوگ رانش زمین به دلیل وجود قنات 

T2: 43414 3 43494 هایی نظیر کاشی و سرامیککارخانههوا به دلیل وجود  یروند افزایشی آلودگ 

T3 :4340 3 4343 کاهش میزان بارندگی و رطوبت 

 اقتصادی

 فرصت

O4 :43143 9 43490 رویش درختانی که به آب کمتری نیاز دارند مثل پسته 

O5 :433 0 43454 توریست محوری 

O6 :و  یگرو سفال یبافیمثل قالها ها به بعضی شغلمخصوصًا خانم اشتغال مردها و

 صادرات نهیدرزم یدستعیصنا
43494 9 4343 

 تهدید

T4:43431 1 43431 یسالخشک 

T5 :4348 3 4340 خالی شدن بافت فرسوده از مردم بومی و مشکلات فرهنگی و امنیتی 

T6 :4340 3 4343 وضع نامناسب دفع فاضلاب 
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 2ادامه جدول 
حوزه 

 مطالعاتی
SWOT 

یب ضر

 اهمیت
 رتبه

امتیاز 

 نهایی

اجتماعی و 

 فرهنگی

 فرصت

O7 :43431 9 43493 بودن شهر ریمهاجرپذ 

O8 :43100 0 43491 تاریخی و فرهنگی یارونق مکانه 

O943140 9 43490 هاو صادرات آن یدستعیستفاده بهینه از صنا: ا 

O10 :43403 9 43410 های اجتماعیامکان شراکت مردم در پروژه 

O11 :43430 9 43448 های بهداشتبه علت برنامه ریومکاهش نرخ مرگ 

 تهدید

T743413 3 43491 ...در شهر توسط مهاجران افغانی و  ییجاد ناامن: ا 

T8 :4348 3 4340 های فرهنگی به دلیل عدم رسیدگی مناسبتخریب مکان 

T9 :43411 1 43411 کاهش جمعیت در آینده به دلیل مهاجرت 

 هاکاربری

 فرصت

O12 :433 0 43454 های قدیمی و بزرگ جهت تبدیل به کاربری گردشگریتعدد خانه 

O13 :433 0 43454 بافت پتانسیل گردشگری ناشی از وجود ابنیه تاریخی در 

 تهدید

T10 :43410 3 43493 یخیعدم رسیدگی کافی به بافت تار 

T11 : 43418 1 43418 تفصیلیناتوان بودن طر  جامع و 

T12 :43414 3 43494 افزایش تصادفات در اثر تخریب راه 

T13 :43491 3 43418 وساز در کنار ابنیه تاریخی عدم توجه به ضوابط ساخت 

 دسترسی

 فرصت

O14 :43111 0 43400 قدیمی یهاها و محلهامکان ایجاد مسیرهای گردشگری از دل باغ 

O15 :43111 0 43400 در شهر میبد سمیرای ایجاد اکو توروجود زمینه ب 

O16 :توان با توجه به هایی که دارای فرم نامناسب و میوجود باغات در اطراف خیابان

 را بازگشایی کرد. هاابانیفضای مناسب خ
43404 9 43134 

 تهدید

T14 :43494 1 43494 های از محلات.پارکین  در بخش نیمشکل تأم 

T15 :43480 3 43403 ...نبود امکانات ویژه برای تفریح مثل مسیرهای پیاده گردشگری ،مسیر دوچرخه و 

 محاسبات

 3381 - 1 مجموع

  3311  میانگین

  1349  انحراف معیار

 گاننگارند :مأخذ
 

نشان مای دهاد کاه مجماوگ  5محاسبات جدول 

باشاد کاه مای 3381ها و تهدیدات، نمره نهایی فرصت

مقاداری بالااتر اسات.  335دد نسبت به میانگین این ع

نتیجه آن که شهر میبد توانسته تاا حادودی در مقابال 
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عوامل خارجی به خوبی عمل کند یعنی از عواملی کاه 

برداری کارده و شوند به خوبی بهرهموجب فرصت می

گردناد، دوری کارده از عواملی که موجب تهدید مای

 است. 

 عوامل داخلی شکیل ماتریس ارزیابیت. 5. 1

ابتدا عوامل داخلی شاامل  (1)جدول در این مرحله

جداگانه تهیاه  صورتبه محدودهنقاط قوت و ضعف 

باه  ولین آشناؤمس و از کارشناسانو در اختیار تعدادی 

قرار داده شد تا با استفاده از تجرباه  میبد تاریخی بافت

بناادی و دسااته و شااناخت خااود، عواماال داخلاای را

در این ماتری  نیز شبیه مااتری   د.ننمایبندی اولویت

ارزیابی عوامل خارجی، ضریب اهمیت، رتبه و امتیااز 

نهایی تعیین شده اسات. در ایان مااتری  نیاز جماع 

خواهد بود. اگار یاک عامال  0تا  1نمرات نهایی بین 

صاورت همزماان دارای نقااط داخلی یا خاارجی باه

در  مثبات یااا منفاای باشااد، ایاان عاماال را بایااد دوبااار

ماتری  مربوطاه گنجانیاد و بارای هار نوبات باه آن 

، 1934ضریب و امتیااز داد )حکمات نیاا و موساوی، 

 (.911ص. 

 

 IFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی .9دول ج

حوزه 

 مطالعاتی
Swot 

ضریب 

 اهمیت
 امتیاز نهایی رتبه

تاریخی و 

 جغرافیایی

 قوت

S1:  باقابلیت تبدیل به تیبا هوباارزش تاریخی  یو بناهاوجود بافت ،

 هتل،رستوران،...
43433 0 43488 

S2: 43408 9 43411 وجود باغات انار و پسته 

S3: 4341 9 43434 کاشی)موقعیت مناقه و خاک مناسب ( وجود کارخانجات 

S4 :43113 0 43438 فراوان تاریخی و مذهبی یهابافتها و جود جاذبهو 

S5 :43491 9 43413 تعصب مردم به هویت شهر 

 ضعف

W1 :4340 3 43434 کمبود نزولات جوی 

W2 :(یآلودگو خار  آببودن چاه  عمقکموضعیت نامناسب منابع آبی) 43411 1 43411 

W3 :43413 3 43413 شن و ماسه یهاطوفانبا مناطق کویری و بیابانی و وقوگ  یجوارهم 

W4 :43411 1 43411 دفن نامناسب پسماند 

W5 :4340 3 4343 آلودگی هوا به دلیل وجود کارخانجات 

 W6 : 43411 1 43411 نیمسئولعدم رسیدگی 

 اقتصاد

 قوت

S6 :43414 9 43434 فروش محصولات و تولیدات داخلی مثل پسته 

S7 :43480 0 43431 از نقاط تاریخی زیاد یدرامد ناش 

S8  : 4348 0 4343 یدستعیصنابازار خوب 

S9 :4343 9 4349  کیو سرامصنعت کاشی  مخصوصاً در صنعت یگذارهیرماس 
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 9ادامه جدول 
حوزه 

 مطالعاتی
Swot 

ضریب 
 اهمیت

 امتیاز نهایی رتبه

 اقتصاد

 ضعف

W7 :4343 1 4343  یآبکم 

W8 :43451 3 43438 بودن آن مناقه ریوساز در بافت فرسوده و مهاجرپذعدم ساخت 

W9 :43410 3 43493 یدستعیای فروش صناهنبود بازارچه 

W10 : 43430 1 43430 کم شدن شاغلان کشاورزی 

اجتماعی 
 و فرهنگی

 قوت

S10 :43411 9 43433 پایبند به اعتقادات فرهنگی و مذهبی 

S11 :4348 0 4343 ساختار سنی جوان محدوده 

S12 :4341 9 4343 رشد مناسب و به یک اندازه جمعیت زن و مردم 

S13 :43191 0 43490 قاب سفالگری ایران 

 ضعف

W11 :4343 1 4343 کاهش جمعیت در چند سال اخیر 

W12 :43491 3 43418 ینیافزایش مهاجرت و تمایل به شهرنش 

W13 :43453 3 43431 و سفالگری یدستعیعدم توجه کافی به صنا 

W14 :43453 3 43431 تفاوت فرهنگی افراد بومی و گردشگران 

W15 :43408 3 43430 عدم تمایل به فعالیت در شغل گردشگری 

 هاکاربری

 قوت

S14 :43413 0 43418 دومین مرکز تجاری استان یزد 

S15 :43450 9 43418 هاکمبود کاربری نیاراضی بایر جهت تأم 

S16 43451 0 43410 یخیبافت تار: رونق کاربری تجاری در 

S17 :43430 9 43448 ،بهداشتی درمانی ،مذهبی،یآموزش افزایش  سرانه 

S18 :43451 0 43410 قاب ترانزیت کشور 

S1943413 0 43418 : وجود ابنیه تاریخی در بافت 

S20 :4349 9 43414 وجود مرکز آموزش عالی 

 ضعف

W15 :43413 1 43413 هاعدم توزیع مناسب کاربری 

W16 :43441 1 43441 ی سبز و فرهنگی  و ورزشیکمبود سرانه مهدکودک و فضا 

W17 :43430 3 43413 بایر یوجود اراض 

W18 :43493 3 43411 گردشگری یفاقد کاربر 

W19 :43414 1 43414 نبود آسفالت مناسب 

W20 :43438 3 43410 های رهاشده در محلهمشکل امنیتی به دلیل وجود زمین 

W21 :43491 3 43418 یخیبافت تارگردشگری در  از پتانسیل یریگعدم بهره 

W22 : 43493 3 43411 ومر  کرده است.ساخت معماری جدید سیمای بافت را دچار هر 

 دسترسی

 قوت

S21:4311 0 4340 دارا بودن فضای کافی برای احداث معابر جدید محورهای ویژه گردشگری 

S22 :4313 9 4340 نبود ترافیک زیاد در ساح شهر 

S23 :43148 9 43491 کوتاه بودن طول سفرها 
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 9ادامه جدول 
حوزه 

 مطالعاتی
Swot 

ضریب 
 اهمیت

 امتیاز نهایی رتبه

 دسترسی

S24 :43130 0 43491 در بین مردم  یروادهیوجود فرهن  پ 

 ضعف

W23 :43411 1 43411 یخیبافت تارعر  در داخل وجود معابر کم 

W24 :4343 1 4343 هاون محلههای نامناسب دردسترسی 

W25 :43404 3 4334 مشکل روشنایی معابر 

 w26 :4313 3 4391 گرددیوجود بافت ناکارآمد که سبب وقوگ جرم م 

 محاسبات

 3358 - 1 مجموع

  3303  میانگین
  1341  انحراف معیار

 

دهاد کاه مجماوگ نقااط نشان مای 1نتایج جدول 

شد کاه ایان عادد باه بامی 3358قوت و ضعف، برابر 

( بالاتر اسات کاه 335مقدار کمی از میانگین مورد نظر)

بیانگر آن است که شاهر میباد از نظار عوامال داخلای 

 دچار ضعف جدی نیست.

 (IEو خارجی ) ماتریس داخلی تحلیل. 1. 1

از نقاط قاوت،  آمدهدستبهبا استفاده از اطلاعات  

و  هموردماالع ۀو تهدیدهای محدود هافرصتضعف، 

 ةیک از عوامل درونی و بیرونی، نتیجاامتیازدهی به هر

 یراهبردهاا ساتیبایماحاصله حاکی از آن است که 

یعنای  در این خصوص از نوگ تهاجمی باشند شدهارائه

-های درونای و فرصاتاین راهبردها از برخورد قوت

و در اجارای ایان راهبردهاا  شادهحاصلهای بیرونی 

-نقاط قوت داخلی از فرصاتباید کوشید با استفاده از 

 برداری کرد.های خارجی بهره

این در حالی است که نقاه تقاطع شکل گرفته بار 

اساس نمره نهایی ماتری  داخلای و خاارجی باوده و 

حد محادوده سابزرن  بار اسااس میازان میاانگین و 

 انحراف معیار هر ماتری  مشخص شده است.

  

 
 ده خارجی محدو -نتیجه ماتریس داخلی .1شکل

 گان(نگارند) :مأخذ
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 دهد.با استفاده از ماتری  سوات را نشان می  soراهبردهای تلفیقی  1جدول
 

 راهبردهای تلفیقی با توجه به ماتریس سوات در شهر میبد .7جدول 

 SOراهبردهای 

S1S2S3O1O2 گردشگری  ینهیزم درداخلی و خارجی  یگذارهیسرما:  بسترسازی برای جذب 

S21S22S23O15O16O14 :  شبکه معابر مراتبسلسلهافزایش کارایی و اصلا 

S1S2S3S4S5S8S9O1O2O3O4O5O8O12 :فضای امن  هب یخیبافت تارهای موجود در راستای تبدیل از پتانسیل یریگبهره

 شهری 

S5O7O10حفظ انسجام اجتماعی محلات : 

S3S4S20O5O10O11شهر و توسعه محورهای گردشگری   های طبیعی و کالبدی: استفاده بهینه از پتانسیل 

S1S3S4S5S8S10O1O2O3O4O5O9O10O12: جذب گردشگر و توسعه صنعت گردشگری 

S1S2S19O12O13O8 :تفریحی–های قدیمی و خالی به مرکز گردشگری خانه ءارتقا 

S1O2O3 S21S22S23O15O16O14:  با کمک عناصر میراثی جهت سرزندگی یخیبافت تارساماندهی  

 

تعیییین اولویییت راهبردهییا بییه روش  .4. 1

QSPM  
در این بخش از پژوهش راهبردها مشاخص و باه 

هر یاک از عوامال دخیال در تحقاق راهبردهاا نماره 

بااه هاار یااک از عواماال  .شااودیمااجااذابیت داده 

شاود. ایان امتیااز از می داده ازیامتیک  شدهیبنددسته

ساپ   باشاند.)بسیار مهام( می 0( تا تیاهمیبصفر )

معیاار و ملااک  .گاردداین امتیاز محاسابه مای مجموگ

سنجش امتیازها، مصاحبه با کارشناسان آشنا به مساائل 

امتیااز  ،شهری میبد بوده است و با توجه به این ماوارد

 .آمده است 8در جدول برای سه اولویت برتر نهایی،

 

 QSPMبررسی راهبردها با استفاده از مدل. 8جدول 
 (so)راهبردهای تهاجمی

ریزی برنامه تریسما

 راهبردی کمی

ه جذب گردشگر و توسع

 صنعت گردشگری

مک ی با کخیبافت تارساماندهی 

 عناصر میراثی جهت سرزندگی

 های موجود در راستایگیری از پتانسیلبهره

ریی  به فضای امن شهخیبافت تارتبدیل    

 ضریب اهمیت امتیاز نهایی امتیاز نهایی امتیاز نهایی

43411 9 34114  9 43411 9 43433 S1 

ت
قو

 

4 4 4 4 4 4 43411 S2 
4 4 4 4 4 4 43434 S3 
4351 3 43480 9 43480 9 43438 S4 
43430 3 4391 9 43491 9 43413 S5 

4 4 4 4 4 4 43434 S6 
43480 0 43491 9 43480 0 43431 S7 
4 4 4340 3 4 4 43434 S8 
4 4 4349 1 4 4 4349 S9 
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 8ه جدول ادام
 (so)راهبردهای تهاجمی

ریزی برنامه ماتریس

 راهبردی کمی

ه جذب گردشگر و توسع

 صنعت گردشگری

مک ی با کخیبافت تارساماندهی 

 عناصر میراثی جهت سرزندگی

 های موجود در راستایگیری از پتانسیلبهره

ریی  به فضای امن شهخیبافت تارتبدیل    

یینها امتیاز نهایی امتیاز نهایی  ضریب اهمیت امتیاز 

4 4 43433 1 43433 1 43433 S10 

 

4341 9 4340 3 4341 9 43434 S11 

4343 1 4 4 4343 1 43434 S12 
43191 4 4 4 43191 4 43490 S13 

43413 0 43491 3 43413 0 43418 S14 

4 4 4 4 4 4 43418 S15 

43403 9 43451 0 43403 9 43410 S16 

4 4 4 4 4 4 43448 S17 

43438 3 4 4 4 4 43410 S18 

43450 9 43413 0 43450 9 43418 S19 
4 4 4 4 4 4 43414 S20 
4 4 4 4 4 4 4340 S21 

4 4 4 4 4348 3 4340 S22 

4 4 4 4 4 4 43491 S23 

43413 3 4313 3 43413 3 43491 S24 

4 4 4 4 4 4 43434 W1 

ف
ضع

 
4 4 4 4 4 4 43411 W2 

4 4 4 4 4 4 43413 W3 
4 4 4 4 4 4 43411 W4 
4 4 4 4 4 4 4343 W5 
4 4 43493 3 43411 1 43411 W6 

4 4 4 4 4 4 4343 W7 
4 4 43451 3 43438 1 43438 W8 
4 4 43410 3 4 4 43493 W9 
4 4 4 4 4 4 43430 W10 

4 4 4 4 4 4 43434 W11 

43418 1 4 4 43418 1 43418 W12 

4 4 4353 3 4 4 43431 W13 

43431 1 43453 4 43431 1 43431 W14 
43431 0 43430 1 43431 0 43430 W15 
4 4 4 4 4 4 43413 W16 
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 8ادامه جدول 
 (so)راهبردهای تهاجمی

ریزی برنامه ماتریس

 راهبردی کمی

ه جذب گردشگر و توسع

 صنعت گردشگری

مک ی با کخیبافت تارساماندهی 

ناصر میراثی جهت سرزندگیع  

 های موجود در راستایگیری از پتانسیلبهره

ریی  به فضای امن شهخیبافت تارتبدیل    

 ضریب اهمیت امتیاز نهایی امتیاز نهایی امتیاز نهایی

4 4 4 4 4 4 43441 W17 

 

4 4 4 4 4 4 43413 W18 

43408 9 43493 3 43408 9 43411 W19 

4 4 43411 1 4 4 43411 W20 

43410 1 43403 9 43451 0 43410 W21 
43413 0 43450 9 43413 0 43418 W22 

43493 3 43493 3 43493 3 43411 W23 

43411 1 43493 3 43493 3 43411.  W24 
4 4 4340 3 4340 3 43434 W25 
4 4 4341 9 44341 9 43434 W26 

4 4 43100 0 43148 9 43491 W27 
4 4 4 4 4 4 43493 O1 

ت
ص
فر

 

43180 0 43180 0 43180 0 43401 O2 
433 0 433 0 433 0 43454 O3 

4 4 4 4 4 4 43490 O4 
433 0 4315 9 433 0 43454 O5 

4 4 4 4 4 4 43494 O6 
43410 3 43493 1 4 4 43493 O7 

43413 3 43148 9 43413 3 43491 O8 

4 4 4 4 4 4 43490 O9 

43438 3 4 4 43438 3 43410 O10 
4 4 4 4 4 4 43448 O11 

4315 9 431 3 4315 9 43454 O12 

433 0 431 3 433 0 43454 O13 

43111 0 43488 3 43111 0 43400 O14 

43111 0 43488 3 43488 3 43400 O15 

43404 1 4 4 4 4 43404 O16 

4 4 4 4 4 4 43411 T1 

ید
هد
 ت

4 4 4349 1 4 4 34944  T2 
4 4 4 4 4 4 43434 T3 

4 4 4 4 4 4 43431 T4 
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 8ادامه جدول 

 مآخذ: )نتایج حاصل از ماالعات میدانی و محاسبات نگارندگان(
 

 3جادول  صاورتبهتوان راهبردها را با توجه به امتیازات می شدهکسبو امتیازات  شدهارائهای توجه به راهبردهبا 

 :ارائه نمود
 

  شدهارائهبندی راهبردهای اولویت .6جدول

 راهبردها
از  یناش ازیامت

 QSPMمدل 
 رتبه راهبردها

 1 1355 گریهای طبیعی و کالبدی شهر و توسعه محورهای گردشاستفاده بهینه از پتانسیل

 9 3319 جذب گردشگر و توسعه صنعت گردشگری

 3 3381 با کمک عناصر میراثی جهت سرزندگی یخیبافت تارساماندهی 

 5 3 های قدیمی و خالی و تبدل به مرکز گردشگریبهسازی خانه

 1 3333 های موجود در راستای تبدیل بافت تاریخی به فضای امن شهریاز پتانسیل یریگبهره

 0 3301 شبکه معابر مراتبسلسلهزایش کارایی و اصلا  اف

 8 43143 طبیعی –گردشگری تاریخی  ةنیدرزمداخلی و خارجی  یگذارهیسرمابسترسازی برای جذب 

 1 1301 حفظ انسجام محلات و افزایش مشارکت مردمی

 

 
 

 

 

 (so)راهبردهای تهاجمی

ریزی ماتریس برنامه

 راهبردی کمی

ه جذب گردشگر و توسع

 صنعت گردشگری

مک ساماندهی بافت تاریخی با ک

 عناصر میراثی جهت سرزندگی

 های موجود در راستایگیری از پتانسیلبهره

ریافت تاریخی  به فضای امن شهتبدیل  ب  

 ضریب اهمیت امتیاز نهایی امتیاز نهایی امتیاز نهایی

4340 1 4348 3 4340 1 4340 T5 

ید
هد
 ت

4 4 4 4 4 4 4343 T6 
4 4 43413 3 43413 3 43491 T7 
4340 3 4340 1 43413 9 4340 T8 
4 4 4 4 4 4 43411 T9 
43410 3 43431 9 43410 3 43493 T10 
4 4 43450 9 4 4 43418 T11 
4 4 4 4 4341 3 43494 T12 
43418 1 43491 3 43418 1 43418 T13 
4 4 4 4 4 4 43494 T14 

4 4 43409 1 43481 3 43409 T15 

  جمع 3  3333  3381  3319
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 اندازتدوین چشم .2. 1

از  آمدهدساتبهشاناخت  براسااس بخاشدر این 

و باا اساتفاده از مادل  شدهانجامهای ده و تحلیلمحدو

بافات اندازهای چشم ،ارگون و نظرسنجی از مسئولین

با توجاه باه دو مقولاه  .شودمیبد مشخص می یخیتار

جامعه گردشگرپذیر و جامعه ایمن براسااس موضاوگ 

مورد بررسای  14های این مدل در جدول تحقیق، گام

   قرار گرفته است.

 

 انداز سازی در تحقیقند چشم. فرای11جدول 
 جامعه ایمن جامعه گردشگر انداز سازیهای چشمگام

اکنون کجا گام اول: 

 هستیم،

اماکن تاریخی زیاد ولی گردشگران کم با 

 توقف کوتاه

 مشکلات عدیده در زمینه فقدان ایمنی

 سکان بیگانگان، ترک جمعیت بومیشهری ناامن، ناهنجار، ا کاهش رونق گردشگری در شهر ،میرویمگام دوم: به کجا 

 میخواهیمگام سوم: کجا 

 ،باشیم

پیوستن به شهرنمونه گردشگری که توسط 

 یونسکو ثبت جهانی شود

 پیوستن به جامعه شهر ایمن

گام چهارم: چگونه به 

 ،میرسیمآنجا 

ایجاد مراکز گردشگری، افزایش زمان توقف، 

 ایجادمراکز اقامتی

ان های اسیب خیز و مواردی که تعیین و شناخت انواگ مک

 گردد و ارائه راهکارهاباعث ناامنی شهر می

            

اناداز نهاایی را در راساتای توان چشممی تیدرنها

 زیر ارائه نمود: صورتبهاهداف تحقیق 
 

 

 

 

  و پیشنهادها گیرییجه. نت4

امنیت از فرد آغاز، در ادامه باه خاانواده، جامعاه و 

در شاهر امان،  .شاودختم مای المللنیب نظام تیدرنها

 ،و فرد در محایط شدهنیتأمایمنی در فضاهای شهری 

 یخوبباهاحساس امنیت خاطر و فقدان وجود خار را 

 کند.ح  می

، خاودباا توجاه باه ظرفیات موجاود  یهر شهر

. میباد باا کنادیمرا تعیین  خود افتهیتوسعه یمحورها

 یخیبافات تاار هکتار 144توجه به دارا بودن بیش از 

نموناه شاهر  عنوانباهمتمرکز و پراکنده توان مناساب 

 کننادهنیتأمفضاهای شاهری امان  گردشگری را دارد.

مااردم در  .سااتاامنیاات مااردم جامعااه و گردشااگران 

به علات  یخیبافت تاردر  خصوصبهفضاهای شهری 

ها تاریخی ممکن است با اناواگ تهدیاد یاز بناهادیدار 

...  و داخل حرکت پیاده و ساوارهت از قبیل فرسودگی،

 یخیبافات تاارفضااهای  کاهییازآنجاو  روبرو گردند

بیشترین ارتباط را با مردم و محیط زندگی دارند نقاش  

 بسازایی در آرامااش شااهروندان و گردشااگران دارنااد.

شاود کاه باعث می یخیبافت تارمشکلات موجود در 

د ناگیرمایو مردم زمانی که درون بافت قرار  گردشگر

کامل داشاته  شیو آساامنیت  توانندکه نمیبه علت این

 .کنندداری دخومحل  در آندوباره  باشند، از حضور

تاوان با توجه به موارد بررسی شده در تحقیق، مای

ها و امکاناات با در نظر گرفتن پتانسایلمار  کرد که 

میبدشهری است تاریخی،  1412 در سال»

ایمن با سکونت پایدار و قطب صنعت، 

 «یزد سفال گردشگری و
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و باا  شاهر میباد یخیبافت تاارموجود در محورهای 

 تااریخی بافاتنگرانه، و آینده ناسبم هایریزیبرنامه

در  ود شاوبه یاک فضاای امان تبادیل  تواندمیمیبد 

تاری عمال موفاق صاورتبهجهت جذب گردشاگر 

   نماید.

از  یریااگبهره دسااتیابی بااه راهبااردهمچنااین 

موجود در راستای تبادیل بافات تااریخی  یهالیپتانس

در بین راهبردهاای باا اولویات  ،به فضای امن شهری

ایان نکتاه اسات  دیمؤ( QSPMمدل  از صلبالاتر)حا

هایی قاوی در میباد دارای پتانسایل یخیبافت تاارکه 

همچناین  باشد.جهت از بین بردن ناامنی این بافت می

ایجاد امنیت در بافت و ایجاد مسیرهای گردشاگری و 

ی بیشاتر یتباشود کاه جاذرسیدگی به ابنیه باعث می

 ایجاد گردد.گردشگر  برای

 دهندهنشاان ،پاژوهشحاصال از  نتایج درمجموگ

بافات لزوم توجه باه ملاحظاات اجتمااعی امنیات در 

میبد است. توجه به متغیرهایی چاون زیباایی،  یخیتار

جااذابیت، عاادم احساااس آشاافتگی، تنااوگ، ایمناای و 

اکای کالبادی و عماومی رمؤلفاه اد عنوانبهسرزندگی 

هستند که بدون در نظر گرفتن ملاحظاات اجتمااعی و 

اس امنیت در محلاات شاهری فاقاد ارزش ایجاد احس

 درکقابالواقعی بوده و تنها از منظر فضایی و کالبدی 

دارد باا ضارورت  یزیردر برنامه خواهند بود. بنابراین

را در ایجاد احسااس  هاآنراهکارهایی نقش  ینیبشیپ

امنیت در محلات شاهری تعریاف نماود. گردشاگری 

 یهااافتباعااواملی اساات کااه در  نیتاارمهمخااود از 

تواند نقش اساسی داشاته باشاد زیارا تاریخی میبد می

است کاه  شدهنهینهاد هابافتپتانسیل زیادی درون این 

تاوان از ابنیاه تااریخی درون بر گردشگری می دیتأکبا 

ها استفاده کرد. باا توجاه باه بررسای نقااط این بافت

و همچنااین  دهایااو تهدها فرصاات ،ضااعف ،قااوت

 یخیبافت تاارلات موجود در و مشک مسائلشناسایی 

که با توجه به اولویات ایان  هراهبردهایی مشخص شد

راهکارهاای  13راهبردها، سعی شاده کاه در جادول 

 پیشنهادی ارائه گردد.

 

 بندی شدهبر اساس راهبردهای اولویت های پیشنهادیراهکار .11جدول

 راهکارها راهبردها

از  یریگبهره

های موجود در پتانسیل

بافت تبدیل راستای 

به فضای امن  یخیتار

 شهری

)استفاده از باغات و مزارگ جهت ایجاد  تفریحات سالم در محلات های خانوادگی وایجاد پارک

 ...(پارک بانوان و 

 ) مانندبکاربردن فانوس و..( یسنت یهاروشو  یاز طریق نورپردازدر بافت  ایجاد روشنایی

 ها و مدارس پارکموزشی امنیت شهری در آهای ایجاد کلاس

 اجرای برنامه توسط جوانان در ترویج فرهن  جامعه ایمن 

 حصارکشی ساختمان های مخروبه و متروکه در بافت

روزی در مسیر گردشگری )محدوده نارین قلعه به مسجد جامع و شبانههای فعال ایجاد کاربری

 کاروانسرای عباسی( در محدوده خیابان امام خمینی

 

 

 



  شمارۀ اول                                              و توسعة فضای شهری       مجلّة جغرافیا                                                    154

 

 11ل ادامه جدو
 راهکارها راهبردها

با  تاریخیساماندهی بافت

کمک عناصر میراثی جهت 

 سرزندگی

 تاریخی و استفاده به عنوان رستوران بافتمرمت ابنیه در 

 های بایرهای صتایع دستی در زمینایجاد بازارچه

 در نظرگرفتن بودجه ویژه نگهداری اماکن تاریخی

 یاده اسفالت معابر و مناسب سازی مسیرهای پ

 نهاد جهت ایجاد سرزندگیهای مردماستفاده از توان گروه

تشکیل تیم نگهداری و بهبود و ساماندهی اماکن تاریخی با حضور نمایندگان ادارات متولی نظیر 

 میراث

مناسب سازی فضا برای 

حضور و حرکت پیاده در 

 شهر

 سینایجاد مسیرهای جذاب و ایمن برای پیاده روی در بلوار قاضی میرح

های پیاده مدار یعنی مناسب برای افراد پیاده و با تأکید بر اولویت حرکت پیاده ایجاد خیابان

 های بین میدان شهرداری و میدان هلال احمر()محدوده فرعی

سواران و افراد پیاده همچنین فراهم کردن مسیرهای آسان، سریع و ایمن برای دسترسی دوچرخه

 وچرخه در بافت  .راه اندازی ایستگاه تحویل د

افزایش دسترسی با ایجاد تغییراتی در محورها و باز و بسته کردن فضاهای مختلف و افزایش 

 پیوندی.میزان کمترین هم

 ارائه زیر ساخت کافی و مناسب جهت حمل و نقل مناسب و ایمن

بسترسازی برای فعالیت در 

 شغل گردشگری

 زش در میبد تبلیغ در مورد بافت بااهمیت و بناهای با ار

 گهداری و حفظ اماکن تاریخی، گردشگری و سیاحتین مستمر برای ایبرنامه اجرای

 هاهای آموزشی ویژه شهروندان جهت بهبود برخورد با توریستبرگزاری کارگاه

در مسیر کاروانسرای عباسی و مسجد جامع و بازارچه و ایجاد امکانات  گردشکریاحداث محور

 رفاهی در مسیر

 در ورودی مراکز گردشگری یستدهای صنایعاندازی جشنواره سفال ونمایشگاهراه

افزایش زمان توقف مسافرین و گردشگران از یک به سه روز در شهر و ایجاد جذابیت کافی 

 برای دستیابی به این هدف

 نهاد جهت معرفی اماکن تاریخی و تفریحی به گردشگرانهای مردمهتشکیل گرو

منظور احداث اماکن تفریحی گذاران بهگذاری جهت جذب سرمایهسرمایه هایتشکیل کمیته

 های پنج ستارهمدرن و هتل

 نامهکتاب

ناماه  انیاپا .بادیو مرمات شاهری محلاه بالاای م یو تاوان بخشا یطر  ساامانده .(1981). گکناری،  سفنجاریا .1

 .نر اصفهاندانشگاه ه اصفهان: . چاپ شده. دانشکده هنر و معماری،ارشد یکارشناس

 شاماره (.31) 30 شناسی،محیط مجله .شهری زیست محیط کیفیت ارزیابی مدل (.1911طبیبیان، م. ) .،بحرینی،   .3

 .51-01،یکم و بیست



  151                                           ...   با یامن شهر یفضاها جادیا یزیربرنامه                                       سال پنجم            

 

 امنیات ارتقای راستای در کالبدی شاخصهای نقش (.تبیین1931بهرامی، ف.، مستوفی الممالکی، ر.، و سرائی، م. ) .9

 0 ،شاهری فضاای توساعة و جغرافیا مجلّةاصفهان(.  زینبیة محلة فرسودۀ افتب )((CPTED رویکرد با شهروندان

(1 .)31-1. 

 .بدیدانشگاه آزاد م انتشارات :بدیم. بدیشهر م یباستان یمایس. (1911). س.گ ا،پوی .0

. یازد: کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بار برناماه ریازی شاهری و ناحیاه ای(. 1934حکمت نیا،  .، موسوی، م. ) .5

 نتشارات علم نوین.ا

(. رویکرد بازآفرینی شهری در بافتهای فرساوده )بارزن شاش باادگیری شاهر 1931آبادی، گ.، مؤیدفر، س. )زنگی .1

 .385-331 (.3) 5 نشریه معماری و شهرسازی آرمانشهر،یزد(. 

 شهر. نشر تهران: .کودکان برای شهر سازی آماده( .1981.) ا شیعه، .1

جهات حال مشاکل فرساوده  بافتهاایدر  معاابر کنتارلباه ساختاری (. نگاهی 1931. )، ردرامیبم.،  ادگان،زعباس .8

 (.94)14، یشاهر تیریمجلاه ماد.(شهر مشهد ه:بافتهای فرسود موردی)نمونه محلاتفضایی و انزوای  ریینفوذپذ

118-119. 

 طر  تفصیلی میبد. سازمان مسکن و شهرسازی یزد. (.1981). عرصه، مهندسین مشاور .3

بازآفرینی و بهسازی بافتهای فرسوده و تاریخی شهری با رویکرد گردشگری )ماالعه ماوردی :  (.1930ایی،  . )فن .14
. پایان نامه کارشناسی ارشد. چاپ شده. دانشکده هنر و معماری. یزد: دانشاگاه آزاد اسالامی شهر اصفهان( 3مناقه 

 واحد یزد. 

 ثر بر بهباود امنیات محلاات شاهریؤ(. عوامل م1939. )گدی، قسمی شاه گل م.، و موسی رفیعیان، ،س.م.کاظمی،  .11

 .101-133 (.05) 10فصلنامه فضای جغرافیایی،  .(تهران جنت آباد شمالی شهرمحله  :مورد ماالعه)

بر  یمبتن یامن شهر یفضاها یزیبرنامه ر .(1933)گ. اردلانی، ر.، سراجی،س.، و پوراحمد، .،  آباد، لیخل یکلانتر .13

 یرانایفصلنامه ماالعات شاهر ا . )نمونه موردی: محله فرهنگیان، شهر بناب(.CPTED کردیبا رو یتیجنس کیتفک

 .15-31(، 13) 1ی،اسلام

راتژی توساعه برناماه اسات چشم اندازسازی شهری در (.1933) م. سلیمانی باب گنجوئیه، ، گ.، وتاجیکی .،ا ،یانیک .19

   .همایش ملی معماری، فرهن  و مدیریت شهری .بندرعباس در اورگون بااستفاده ازمدل شهری

در فضااهای عماومی شاهری  (.بررسی احسااس امنیات1939م. ) ،پورساسانی ر.، و ،بردی آنامرادنژاد ، ص.لافی، .10

 .93-51 .(13) 5 ریزی شهری،مجله پژوهش وبرنامه)موردماالعه:کلانشهرشیراز(. 

با نگاهی به محلاه فهاادان یازد باه  با شهروندان یشهر ادهیپ یتعامل فضاها زانیم یبررس. (1933). س.م ،یموسو .15

 .151-111(، 3) 1، ساختار و کارکرد شهریفصلنامه ماالعات  عنوان نمونه مالوب.

(. تبیین امنیت گردشگران با تأکید بر مدیریت بحران گردشگری 1939گ. ) دفر، س.، تقوایی، م.، و زنگی آبادی،مؤی .11

 .1-30(. 1) 3، پژوهش نامه جغرافیایی انتظامی)فضاهای گردشگری شهر یزد(. 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2488
http://jupm.miau.ac.ir/?_action=article&au=13969&_au=%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C++%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://jupm.miau.ac.ir/?_action=article&au=14134&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1


  شمارۀ اول                                              و توسعة فضای شهری       مجلّة جغرافیا                                                    153

 

های منظر شهری در ارتقای ساح احساس امنیت بررسی نقش مؤلفه (.1933) .  نوایی، م.، و نژاد،علیم.،  مؤیدی، .11

(، 95) 1فصالنامه ماالعاات امنیات اجتمااعی، )نمونه مورد ماالعه: محله اوین تهران(.  در فضاهای عمومی شهری

131-153. 
 

18. Cozen, P. M., Saville, C., & Hillier, D. (2005). Crime prevention through environ mental 

design (CPTED): A view and modern bibliography. Property Management, 23(5), 328-

356. 

19. Foster, S., Knuiman, M., Villanueva, K., Wood, L., Christian, H., & Giles-Corti, B. (2014). 

Does walk able neighborhood design influence the association between objective crime and 

walking? International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 1(3), 1-10. 

20. Frey, H. (2004). Designing the City towards a more sustainable urban form. Translated 

Bahraini, Hossein. Tehran: Publications processing enterprises and urban planning. 

21. Giddnes, A. (1998). The consequences of modernity (M. Salasi, Trans.). Tehran: Publishing 

Center. 

22. Jacobs, J. (1961). The life and death of great American cities. New York, NY: Random 

House. 

23. Kelly, E., & Crabtree, D. (2009). Securing the built environment: An analysis crime 

prevention through environmental design, Muncie, Indiana: Ball State University. 

24. Lynch, K. (1997). In good shape theory (H. Bahrini, Trans.). Tehran: Tehran University 

Press. 

25. Mandel, R. (2008). Changing the face of national security. Tehran, Iran: Institute for 

Strategic Studies. 

26. Masihi, sh., Moayedfar, S., & Esteghlal, a. (2017). Regeneration of Distressed Areas of the 

Central District of Ahvaz City via the Sustainable Development Approach. IJAPAS, 2(2). 

7-26. 

27. Paul, E., Rachel, A., Leanne, M., & Ben, C. (2013). Crime prevention through 

environmental design in the United Arab Emirates: A suitable case for reorientation built 

environment, 39(1), 92-113. 

28. Reynaldo, D. M., Elffers, H. (2009). The future of Newman’s defensible space theory 

linking defensible space and the routine activities of place. European Journal of 

Criminology, 6(125), 23-34. 

29. Schneider, R. H., Kitchen, T. (2013). Putting crime prevention through environmental 

design into practice via planning systems: A comparison of experience in the US and the 

UK. Built Environment, International Theme Issue, 39(1), 9-30. 

30. Tibbalds, F. (1992). Making people friendly towns: Improving the public environments in 

towns and cities. Harlow, Essex: Longman Press. 

 

 

http://www.ingentaconnect.com/content/alex/benv;jsessionid=56coeg6ss53t.alexandra
http://www.ingentaconnect.com/content/alex/benv;jsessionid=56coeg6ss53t.alexandra
http://www.ingentaconnect.com/content/alex/benv

