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  پژيَشگاٌ شاخص پژيٌداوش آمًختٍ ي  رقیٍ فتحیرسالٍ خاوم  يخالصٍ 

 رشتٍ جغرافیا بروامٍ ریزي شُريدر مقطع دکتري 

 شفقی دکترسیريسبٍ راَىمایی  

 محمدي بیک دکترحسهي مشايرٌ  

 عىًان

 شهری پایدار توسعه در فرسوده های بافت ساماندهی نقش

 (آمل شهر بافت فرسوده: موردی مطالعه)
 

بِ اختصار بِ بررسی هطالب ریل پرداختِ  پصٍّطگاُ ضاخص پصٍُدر  خَد رسالِ ی دفاع ضذُ خاًن فتحی در

 :است

ّای ی پایذار، ساهاًذّی بافتیابی بِ تَسؼِجْت هطابقت با ضرایط جذیذ ٍ دستتحَل در ضيَُ زًذگی،  با

در رسيذى بِ  فرسَدُ بافت ّای پصٍّص حاضر ساهاًذّیّذف  یابٌذ.فرسَدُ ضْری اّويت بيطتری هی

ٍ 3131آهل است ٍ از ًظر قلورٍ زهاًی، هطالؼِ در ایي هحذٍدُ در سال ّایضْر تَسؼِ پایذار ضْری در 

 از گًَاگَى ػلل بِ آهل، یفرسَدُ ی بافتگاًِ 31هحالت  در هَجَد بخص ٍسيؼی از بٌاّای هی باضذ.3131

 الزم پایذاری ٍ استحكام از ٍساز، ساخت صحيح ّایضيَُ رػایت ػذم دٍام ٍكن هصالح از استفادُ قذهت، جولِ

 ضْرًٍذاى ًيازّای بِ گَییپاسخ در بافت ایي ٍ ًاتَاًایی كارایی ػذم هْن دیگر یهسألِ. ًيستٌذ برخَردار

برخی از هحالت آى بِ دليل ٍجَد بٌاّای تاریخی بسيار ٍ ّستِ هركسی بازار، دارای هَقؼيت استراتصیک  .است

ّای تَصيفی، رٍش ای ازٍ تَسؼِ ایي پصٍّص كاربردیدر  باضٌذ.ٍ پتاًسيل باالی اقتصادی ٍ فرٌّگی ًيس هی

بِ هٌظَر گردآٍری اطالػات، از پرسطٌاهِ ّا، ًقطِ هحالت،  .استاستفادُ ضذُ اسٌادی ٍ ّوبستگی 

ًفر  101حجن ًوًَِ در ایي پصٍّص . ضذُ است استفادُهٌابغ كتابخاًِ ای ٍ ّوچٌيي بازدیذ هيذاًی 

ّا با استفادُ آٍری ضذُ از پرسطٌاهًِتایج جوغ ًفر كارضٌاساى هربَطِ هی باضذ. 10بافت ٍ  در رٍسای خاًَار

  تكٌيک در كارضٌاسی پرسطٌاهِ ًتایج از ٍ   ّای آهاری هَرد ارزیابی قرار گرفتٍِ آزهَىSPSS  افساراز ًرم

SWOT  ُبا تَجِ بِ ًتایج آًاليس .است ضذُ بردُ بْر  SWOT ّای آهاری، پيطٌْادات ٍ راّبردّایی ٍ ارزیابی

ّای اجتواػی، كيفيت اقتصادی، كيفيت اجتواػی بر پایِ كيفيت دسترسی بِ خذهات، هطاركت هردهی ٍ كٌص

 گردیذُ ارائِ ًيس ضْری پایذار تَسؼِ بر تكيِ با هذاخلِ پيطٌْادی ٍ الگَیٍ ساختار كالبذی بياى ضذُ 

 .است
 .SWOT، ساهاًذّی، هطاركت، ی پایذارتَسؼِّای كليذی: بافت فرسَدُ ضْری،  ٍاشُ

با ػٌَاى پيَست اقتصادی طبقِ بٌذی  "پصٍّطگاُ ضاخص پصٍُ"پایگاُ ایٌترًتی در رسالِ ضوٌا ًتایج كاربردی حاصل از 

 ضذُ است. 
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