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 چکیده

رین بعضی از اندام های شهری می تواند نقش کلیدی در ایجاد جاذبه برای افزایش تعامالت اجتماعی داشته باشند، یکی از مهم ت

مالت اجتماعی در مرکز اشهری یک رویکرد برای افزایش تع، باز آفرینی این نوع از اندام های میدان ها هستنداین نوع اندام ها، 

. میدان ها است برای باز افرینی افزایش تعامالت اجتماعی امروزه یکی از مهم ترین دغدغه های طراحان شهری .استشهر 

اند به اشاعه و در نتیجه حضور جمعیت در آن میتو ،یک شهر است داشته های فرهنگیآیینه تمام نما از فرهنگ، آداب و رسوم و 

و فقط نقش ترافیکی دارد و به  است انجامد، در حال حاضر میدان به صورت فلکه معنی گرفته فرهنگی بی عامل های تقویت این

ابزار جمع آوری  باتحلیلی  -از روش تحقیق توصیفی رو عنوان  فرصت ارتقا اجتماعی به آن توجه نمی گردد.  در تحقیق پیش

 AHP و تحلیل سلسله مراتبیSWOT با استفاده از جدول در این تحقیق  .استفاده شده است اطالعات، کتابخانه ای و پیمایشی

باز  پرداخته شده است.تعامالت اجتماعی  نوشهرگرایی موثر بروزن دهی عوامل به  Expert Choiceاز  نرم افزار  بهره گیری با 

آفرینی میدان امام)ره( بندرانزلی به عنوان یک میدان مرکزی و سنتی که شاهد وقایع تاریخی و فرهنگی بزرگ بوده است سبب 

افزایش تراکم در بافت، پیاده محوری ، حفظ با توجه به فرآیند طی شده در تحقیق ، هفت عامل  افزایش تعامالت اجتماعی گردد.

ت فضای سبز، اتصال و پیوستگی، حمل و نقل هوشمند میتواند نقش بسزایی در باز آفرینی میدان بافت واجد ارزش، حفظ و تقوی

در وضعیت مطلوب، شاخص حس امنیت و امنیت فیزیکی با  0.203شاخص اتصال و پیوستگی با وزن  شهری داشته باشد که

 در وضعیت نا مطلوب ،  به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را دارند.  0.084وزن
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 بیان مسأله

بازآفرینی میادین شهری، هم به لحاظ کالبدی، زیبایی شهری، سرزندگی، تحرکات و تعامالت اجتماعی ضروری به نظر می رسد، 
 اجتماعی در شهر ها را بازآفرینی میدان شهری دارای هویت تاریخی دانست.بنابراین یکی از عوامل تأثیر گذار بر افزایش تعامالت 

میدان به عنوان یک عنصر دیرپای شهری، در ابعاد و اشکال مختلف وجود داشته است و در صحنه و تاریخ جوامع اسکان یافته بود. 
 ینه کوچک میدان هایش به کمال منعکس میاگر شهر را میخواهید بشناسید از میدانی که مقصد عامه است دیدن کنید، شهر در آ

میادین شهری، در باز آفرینی فضای میدان به عنوان محلی برای گذران  افزایش تعامالت اجتماعی(. 108:1388)ابراهیمی، گردد
 ردشگراناوقات فراغت و افزایش سر زندگی مردم و بروز رفتار های شهروندی، باعث نمایش بهتره شهر از منظر بازدیدکنندگان و گ

 زایی در پایداری اقتصاد شهر دارد.که در شهر های توریستی و گردشگری نقش بس شویم،

امروزه میدان ها نقش اصلی خود که پیاده محوری و حضور جمعیت در آن می باشد را از دست داده و  مسئله اصلی این است که

که به چالش بزرگی  ،که اولیت آن با حل مشکالت ترافیکی سواره و خودرو می باشد است نقش جدیدی به شکل فلکه پذیرفته
با استفاده نظریه های نوشهرگرایی فرض بر این است  که   ،برای طراحان شهری در طراحی و بازآفرینی میدان ها تبدیل شده است

، باعث گانه در منشور خود دارد 11بر اساس اصول  در باب باز آفرینی نقاط تاریخی شهر که تاکید بر افزایش تعامالت اجتماعی
با توجه به اینکه شهر بندرانزلی یکی از مهم ترین شهرهای شمال کشور می باشد، با   بهبود وضعیت میدان های شهری می گردد .

یدان امام)ره( در توجه به ساحلی بودن، وجود مرداب و جاذبه های گردشگری دیگر ساالنه پذیرای میلیون ها مسافر می باشد. م
و در بافت  ارای هویت تاریخی استد ،راه اصلی شهر واقع شده است. ضمن استراتژیک بودن ناحیه از نظر بازار مرکز شهر و شاه

می تواند سبب ایجاد تعامالت اجتماعی و براساس اصول بازآفرینی نوشهرگرایی  ، باز آفرینی این میداندارد  تاریخی شهر قرار
بازار توریستی شهر را ارتقا دهد و در نهایت سبب افزایش سرمایه اجتماعی گردد که در حال و جاذبه گردشگری و فرهنگی گردد 

 حاضر این میدان از این حیث در وضعیت نامطلوب قرار گرفته است.
آن بر اساس روش و تحلیل  SWOTاز این رو با شناسایی دقیق نقاط قدرت، ضعف، فرصت و تهدید این میدان، با استفاده از مدل

AHP  با بهره گیری از نرم افزارExpert Choice  وزن دهی عوامل نوشهرگرایی موثر بر تعامالت اجتماعی پرداخته شده

راهبرد هایی به منظور بازآفرینی و ارتقای تعامالت اجتماعی با استفاده از منشور نوشهرگرایی که تأکید آن بر بازآفرینی نقاط و  است

 گردد. می ارائهدارای هویت تاریخی است، 
 در زیر سواالت تحقیق بیان میگردد:

 باشد؟)ره( بندرانزلی کدام می نقاط ضعف و قوت ، فرصت ، تهدید در میدان امام -

 عوامل کاهش سطح تعامالت اجتماعی در میدان ها کدام می باشد؟ -

 مهم ترین عامل در بازآفرینی میدان چیست؟ -

چگونه میتوان با استفاده از راهکارهای منشور نوشهر گرایی باعث باز آفرینی میدان تاریخی با تاکید بر  -

 تعامالت اجتماعی گردید؟

 قیتحق نهیشیپ
نتیجه گرفته است که با توجه به گسترش روابط اجتماعی  نیاز به فضایی برای ایجاد ، 1394در سال  طی تحقیقی درستکار

در بازآفرینی فضای عمومی)میدان( در کالبد شهری می تواند در جهت بهبود روابط  ،شود ارتباطات بیشتر بین افراد احساس می
معتقد است که اگرچه چهارچوب (  بر طبق تحقیقات Gehl,1987:12یان گل) (.35:1394)درستکار، ماجدی، اجتماعی موثر باشد

فیزیکی شهر تأثیری مستقیم بر روی کیفیت، محتوا، شدت ارتباط اجتماعی ندارد، اما معماران و برنامه ریزان می توانند بر امکان 
گل در پژوهش های خود دریافت که  -و نقطه آغازینی برای دیگر شکل ارتباطات فراهم آورند باشندمالقات، دیدن، شنیدن مؤثر 

انتخابی به تناسب افزایش یافته و در پی آن فعالیت های اجتماعی به   تری باشد، فعالیتهرچه فضای بیرونی دارای کیفیت مناسب
 .(Gehl,1987:2002) می نهد  نحوه قابل توجهی رو به افزایش

، توجه شهرسازان و طراحان «مرگ و زندگی در شهرهای آمریکایی»با انتشار اثر کالسیک خود به نام  1961ن جیکوبز در سال جی 
که در شبکه های اجتماعی فشرده در حومه قدیمی و  می دهدشهری را به مسایل اجتماعی جلب کرد. وی در آن کتاب توضیح 
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شکیل می دهند و در ارتباط با حفظ نظافت و عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را ت
 تیمسئولدیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی در مقابل با عوامل نهاد رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروی انتظامی 

نقش فضای عمومی شهری در ایجاد تعامالت و همچنین در همان کتاب به ا (.Jacobs,1961) بیشتری از خود نشان می دهند
می ماند فضای عمومی شهری به ویژه خیابان ها و پیاده رو ها  اجتماعی تأکید می کند، به باور او آنچه از یک شهر در ذهن بشر

 حیطرا راهنمای» کتاب در پاکزاد (.1389)کاشانی جو به نقل از پاکزاد،  گردد است که سبب افزایش نشست و برخواست می
 بوده پیاده عابر با کامل تسلط آن در که است اجتماعی تعامالت حد باالتریندارای  معابری، کند می اشاره «ایران شهری فضاهای

 . (274:1385 پاکزاد،) شود می استفاده معبر در جاری زندگی به دهی سرویس منظور به تنها موتوری نقلیه وسایل از و
فضای اجتماع پذیر موفق که پذیرای جمع در رده هاای سانی و گاروه هاای مختلاف باشاد، دیادگاه        به طور کلی درباره خلق یک 

 کاوپر ماارکوس   (،Jacobs) (، آلان جکاوبز  Gehl) (، یاان گال  Jacobs) مختلفی وجود دارد از جمله دیدگاه هاای جاین جکاوبز   
(Cooper Marcosدونالد اپیلیارد ،) (Appleyardلینچ ،) (Lynchو تیلباز اشار ).در مجموع دیدگاه های فوق الذکر موارد  ه کرد

نگهاداری و   -زیبایی بصری  -سرزندگی  -اختالط کاربری  زیر را برای جمعیت پذیری و افزایش تعامالت اجتماعی ذکر کرده اند: 
یکای    .ت فضاییامنی -دسترسی مناسب از نقاط مختلف شهر  -امکان پویایی و ایستایی در فضا  -راحتی کالبدی -مراقبت از فضا 

انجام داده اسات   2009باز آفرینی فضای شهری می باشد، در تحقیق که  آیکاک در سال  ، از روش های خلق فضای جمعیت پذیر
 (Aykac,2009,5) هدف اصلی در بازآفرینی را، افزایش کیفیت زندگی، اجتماع ملی و تضمین مشارکت آن ها در این روند است

دریافت که در بازآفرینی فضای شهری شناخت و بررسی روابط میان ویژگی کالبدی و واکانش   2010سال ساساکی در تحقیقی در 
اجتماعی ضرورت جابه جایی کالبدی برخی عناصر شهری، با توجه به سیاست های شهری، تاثیر پارمتر فرهنگی و عوامال زیسات   

ر سیر تحول بازآفرینی گزاری از حاوزه توجاه صارف باه     د. (Sasaki,2010) محیطی و در یک کالم توسعه پایدار مطرح می شود
خر باازآفرینی در جساتجوی   أکالبد عرصه تاکید بر مالحظات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری تجربه کارده اسات، رویکارد متا    

 فیاروز  (.78، 1389) پوراحمد و همکاران، را در دستور کار قرار داده است «تاکید بر نقش گروه اجتماعی»بوده و  «تعامل اجتماعی»
 بااز  اهاداف  رساندن ثمر به برای است شده تعیین اقدامات از ای مجموعه عنوان به شهری آفرینی باز برنامه یک است معتقد بخت

 اقتصادی، اجتماعی، شرایط به بخشیدن بهبود طریق از ناحیه یک در شهری مشکالت و مسایل کاهش به منجر که شهری آفرینی
 (113،1397 بخت، فیروز) می شود محیطی زیست
بااز آفرینای میاادین    اظهار داشته اناد،   «ر میادین شهریبازآفرینی هویت د»( با عنوان 1393) قیق دیگری ثبوتی و همکاراندر تح

فرآیند باز افرینی را آلپونیاا  شهری می تواند در افزایش کیفیت محیط شهری و نیز در آشنایی و تعامالت شهروندان مؤثر واقع شود. 
 ,Apopi) و مالونیا یک اقدام گسترده، ادامه دار، مشکل، ولای غیار ممکان نیسات و بارای هار فضاای شاهری ضاروری اسات          

Manole,2013, 719) . پور با عنوان فرآیند باز آفرینی منظر میادین شهری تهران با  فیضی و اسد 1393در تحقیقی که در سال
هدف ارتقای تعامالت اجتماعی شهروندان انجام دادند، نتیجه این تحقیق نشان می دهد که منظر میادین شهری به عناوان بخاش   

ارتقای تعامالت اجتماعی شهروندان به عنوان یکای از سارمایه هاای    مهمی از فضای باز شهری در شهر های معاصر، می تواند در 
جه بدست آمد که مجموعه راهبارد هاای اصاالحی     تیمؤثر در بازآفرینی شهری بسیار تأثیر گذار باشد، از بررسی نمونه موردی این ن

ایجاد و تقویت فعالیات  و  ده و سوارهمبلمان شهری میادین، ساماندهی جریان پیا، منظر این میادین شامل ساماندهی، عناصر طبیعی
   های انتخابی و در نهایت احیا و تداوم جریان خاطرات میادین می باشد.

ند که وجود فعالیت های فرهنگی، غیر رسمی ، امکان استفاده ا ، دریافتبه انجام رساندند 97فنی و شیرازی در تحقیقی که در سال 
تفریحی از عوامل موثر بر ارتقا کیفیت کارکردی  در فضای میدان می باشد. ویژگی  از مجموعه در شب و فعالیت های گردشگری و

فرهنگی که در بخش اول عدم ناور پاردازی، مبلماان     -فضایی و اجتماعی -های میدان را به دو بخش تقسیم کرده است، کالبدی
منیتی و اداری بودن فضا و... را بر شمرده است، نامناسب، چیدمان نامناسب فضایی و... در بخش دوم عدم امکان حضورتمام اقشار، ا

باا توجاه باه     در نهایت وجود فعالیت شبانه، حضور اقشار مختلف و توجه به سیمای میدان را برای جذب جمعیت مهم دانسته است.
حضور جمعیات   گردد عدم بررسی منابع موجود  مالحظه گردید که یکی از مسایل و مشکالت  که منجر به بازآفرینی میدان ها می

و از بین رفتن پویایی آن می باشد که با مشکالت مشابه ای مواجه شده اند و با استفاده از روش های مختلف در صادد بااز آفارین    
میدان ها بوده اند و در این بین یکی از جنبش هایی که تاکید بر بااز آفرینای نقااط تااریخی شاهر داشاته اسات، نظریاه پاردازان          

ند ، بررسی موارد ذکر شده سبب گردید تا این تحقیق بر اساس تحقیقات گذشته به باز آفرینی میدان شاهری باا   نوشهرگرایی بوده ا
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در تاکید بر تعامل اجتماعی که یکی از مشکالت اساسی ذکر شده بود ، انجام گیرد و در نهایت با استفاده از اصاول نوشاهر گرایای    
 برآید.صدد تحلیل و ارایه راهکار 

 نظریمبانی 
 فضای شهری

حرکت عابر پیاده در یک فضای بیرونی به نام فضای شهری امکان پذیر است و با توجه به اینکه افزایش تعامالت اجتماعی اماروز،  
به یکی از راهکار هایی برای بهبود وضعیت روانی، اقتصادی، اجتماعی جوامع مطارح مای شاود، راهکاار بارای افازایش تعاامالت        

پیاده در فضای شهری و جمعیت پذیری فضای شهری است، بدین جهت طراحی فضای شهری اماروزه باا   اجتماعی الویت دهی به 
رویکرد افزایش تعامالت اجتماعی از راهکار های مهم در حل معضالت فضای شهری است. فضای شهری به عنوان عمومی تارین  

 (. 1387)مدنی پور،  فضا مطرح می گردد
دد که از فعالیت ها، بناهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اداری، تجاری و مانند آن و عناصر و فضای شهری به ترکیبی اطالق می گر

گاردد و از نظار    مای      اجزای شهری به صورت آراسته، هماهنگ و واجد نظم و زیبایی و بالطبع با ارزش های بصاری، تشاکیل   
ساختار کالبدی و کارکرد اجتماعی اش عرصاه مطلاوبی    فیزیکی دارای بدنه ای محصور کننده می باشد. فضای شهری می تواند با

 (.1379)حبیبی،  دهد ارائه برای رشد و بالندگی جامعه مدنی
 قلمرو فضای عمومی دارای ابعاد فیزیکی و اجتماعی است و به فضا هایی بر می گردد که به شکل عمومی یا شخصی تملک شاده 

فضاایی بیارون از    (. در واقاع باه  219، 1388 )کارموناا،  آن را تامین می کنند ؛ جریان زندگی عمومی تعامل اجتماعی را آسان واند
فضا ها و بستری برای تبلور     فضای معماری گفته می شود که دارای ویژگی خاص، کالبدی و برتر زیبایی شناختی نسبت به سایر

مردم بتوانند به آن دسترسی فیزیکی و بصاری،   عینی و ملموس تعامالت اجتماعی و ارتباطات رو در روی مردم فراهم آورد و عموم
 (.42، 1392)نقی زاده،  طور رایگان داشته باشنددر تمام اوقات و ایام سال و به 

  
 

 

 

 

   انواع تعامل اجتماعی .2 شکل       مولفه تشکیل دهنده فضای شهری .1شکل

 اجتماع پذیری فضا و شکل گیری تعامالت
تعامالت اجتماعی به معنی ایجاد رابطه بین دو نفر یا بیشتر است که منجر به واکنش میان آنها شود و این واکنش برای 

 اجتماعی یکی از عوامل مهم در شکل گیری سرمایه اجتماعی شهر استهر دو طرف شناخته شده است. برقراری روابط 
(، این سرمایه به همراه سایر سرمایه های اقتصادی، انسانی، فرهنگیی، سیاسیی، و اکولیو ی    1392)هاشم پور، سماواتی، 

اجتمیا  پیریر را میی    فضیای   (.1390)ثبوتی و همکاران،  می تواند نیروی اولیه الزم برای باز آفرینی شهر را فراهم آورد
(. اجتمیا   1394)شجاعی، پرتیوی،   توان فضایی سرزنده دانست که مردم را داوطلبانه و با رغبت در آن حضور می یابند

و ایین امیر در ییض فضیای      اسیت پریری در فضای عمومی بر پایه نیاز مردم به حس تعلق اجتماعی و تعامل با یکیدیگر  
آسایش فیزیولو یکی، تعیین قلمرو، حس مالکیت و دریافت عدالت در فضا میسر اجتماعی حمایت کننده در کنار تأمین 

 (.Alexander, 1996) خواهد بود

 میادین شهری
میدان عرصه نمایشی برای زندگی یک شهر، از حرکت، کوشش و تالش برای زندگی و سرزندگی شهروندان اش خبر می دهد. 

قدرت ، خالقیت، هنر و کمال دوستی مردم در آن  و ترکیبش به شهر هویت می بخشد.  این هویت بخشی وابسته به میدان با طرح

همگانی 

 بودن
 تعامالتش

 اجتماعی 

 باز بودن 

 فضا

 شهری

 تعامل اجتماعی

سازمان  تصادفی

 یافته

ناگهانی  روزمره
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(. میدان در شهر سازی ایران عموماً جایگاهی برای اجتماع مردم شهر و حومه، تبادل اقتصادی و 107، 1388 )ابراهیمی، است
 تنبیه خاطیان ومجرمان بوده استسپاهیان، آگاهی رسانی جمعی و گاهی  گهگاه نیز محل برگزاری ورزش و تفریحات جمعی ، رژه

 (.110:1388)ابراهیمی،

 باز آفرینی فضای شهری

میدان های مرکزی شهر در گذشته مرکز تعامالت و فعالیت های اجتماعی و اقتصاادی متناوع باوده اسات، اماا اماروزه باه علات         
کمرنگ تر می گردد و به تبع آن کارایی خود را از دست داده است به همین دلیل توجاه  فرسودگی، ماهیت این محالت روز به روز 

به این گونه محالت و مداخله در آن ها امری ضروری به نظر می رسد، یکی از روش های نوین مداخله در بافت قدیمی و تاریخی، 
دوباره محیطی که نشان دهنده زندگی شاهری نموناه   باز افرینی در مقیاس میادین تالشی است در جهت آفرینش  بازآفرینی است.

 (.83، 1390) پورجعفر و همکاران،  بوده است
طور خالصه مطرح نمود. نخست، بازآفرینی شهری یض  ماهیت بازآفرینی شهری را در شش مقوله مجزا میتوان به

تلف اجتماعی، عمومی و های مخ بخش مداخله گر است. دوم، عملیات بازآفرینی شهری با فعالیت مشترک فعالیت
همراه با تحوالت اقتصادی، اجتماعی،  گیرد. سوم، بازآفرینی شهری فعالیتی است که در طول زمان می خصوصی صورت

بازآفرینی شهری به بسیج  آورد. چهارم، ای درساختارهای اداری به وجود می قابل مالحظه محیطی و سیاسی، تغییرات
بازآفرینی  یندآحلهای مناسب ارائه میدهد. پنجم، فر مراکرات جهت اتخاذ راه برایای  پردازد و پایه تالش جمعی می

 اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی( است. ششم، بازآفرینی) شهر مبتنی بر عملکرد عناصر مختلف سیستم شهری
هری، اهداف آن را بازآفرینی ش ؛است بر اساس ماهیت  شهری، مستلزم یکپارچگی در مدیریت تغییر در نواحی شهری

 (:17،1391،آریانا،ان)نوری  (Urban Task Force,1990,178-179)شرح زیر بیان نمود میتوان به
 ,Noon et al) شدن اقتصاد شهر، بهبود توزیع ثروت گراری، ایجاد اشتغال، نو جرب سرمایه :اهداف اقتصادی •

2000, 62) 
 ها و ترجیحات جامعه و گروه پژوهشی، رسیدن به ارزش آموزشی وهای  جرب نهادها و سازمان :اهداف اجتماعی •

با مردم ساالری، افزایش میزان فضای همکاری و  مختلف اجتماعی، سازماندهی مجدد سازوکارهای انطباق تصمیم های
 .(Lang,2005,12)توجه به تعامالت میان سازمانها و نهادها و روابط درونی آنها مشارکت،

 ها؛ ای محیط زیست، مبارزه با آلودگیارتق:اهداف محیطی•

ای محلی، ه امکانات سکونت در شهر و توسعه زیرساخت حل مشکل فرسودگی کالبدی، گسترش :اهداف کالبدی•
 .(17،1391)نوریان ، آریانا،های تاریخی( و گردشگری شهر میراث معماری )در هسته ارتقای

 (1391 :به نقل از نوریان و آریانا، UNEP,2004 د)نمورفی فرینی شهری را می توان معسه نو  کلی بازآ

و یا از بین رفتن است شده  این نو  بازآفرینی پس از متروک ماندن طوالنی مدت یض زمین رها بازآفرینی تحمیلی:. 
 .(داکلند لندن :زندگی در یض منطقه انجام می شود )مانند شدید شرایط

نو  بازآفرینی در جایی که سرمایه گراران خصوصی و دولتی زمین های در دسترس  این بازآفرینی فرصت طلبانه:. 
 .(بارسلونا، آتن :پرو ه های بزرگ تحت نظر دارند، انجام می شود)مانند را برای

این نو  بازآفرینی در مناطقی که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی رو به زوال  بازآفرینی پیشگیرانه یا آینده مدار: .
در پرو ه باز آفرینی میدان امام)ره( تاکید بر رویکرد  (استانبول، آلپو، الکساندریا:انجام می شود )مانند  نهاده اند،

 ی می کند.اجتماعی بازافرینی دارد و از نو  بازآفرینی تحمیلی می باشد و فرآیند زیر را ط

 روش پژوهش
تحلیلی تهیه شده است، توصیفی چرا که به توصیف و شناخت عوامل اجتماعی در میادین شهری و –این پژوهش با روش توصیفی 

عوامل ارتقا آن پرداخته و تحلیلی است چرا که نیازمند بررسی رابطه عوامل مختلف با اجتماع پذیری در میادین شهری بوده است و 
خش اصلی تحقیق یعنی بررسی نمونه موردی از روش میدانی در این بخش از تحقیق از روش تحلیلی استفاده شده است و در ب

استفاده شده است و برای بخش های دیگر از جمله پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای بهره جسته است و در نهایت با بکار گیری  
میدان های شهری  به بررسی و تحلیل  عوامل ارتقای تعامالت اجتماعی شهروندان در بازآفرینی  AHP-SWOT تکنیک جدول 

به وزن دهی عوامل موثر پرداخته  Expert Choiceو در نهایت با استفاده از نرم افزار   بر اساس نوشهرگرایی می پردازد
 شده است و در نهایت نتایج بر اساس تحلیل های انجام گرفته، ارایه می گردد.
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 محدوده مورد مطالعه
 28درجاه و   49گیالن است. این شهر در منطقه جلگه ای و سااحلی در طاول جارافیاایی    بندرانزلی یکی از شهرستان های استان 

کیلاومتر   275متر و دارای وسعتی به مساحات  26دقیقه واقع شده است، ارتفاع آن از سطح دریا  28و  37دقیقه و عرض جارافیایی 
کیلاومتر اسات.    38کیلومتر و تاا اولاین فرودگااه     40رشت کیلومتر ، تا مرکز استان،  380مربع می باشد، فاصله این بندر تا تهران 

بندرانزلی در طول تاریخ از شهر های مهم تجاری بین ایران و اروپا بوده است. تا جایی که در گذشته به آن دروازه اروپا می گفتناد.  
ا فرهناگ و دساتاورد هاای غارب     موقعیت استراتژیک اولین بندرشمال ایران سبب شد تا این شهر بسیار زودتر از شهر های دیگر ب

لحااظ تاراکم جاز     آشنا شود و در بسیار از موارد توسعه شهری جز اولین ها بوده است، یکی از مهم ترین شهرهای گردشگری و به
شهرهای پرتراکم به لحاظ جمعیت می باشد. با توجه به ایجاد بزرگترین منطقه آزاد شمال کشور در بندرانزلی و وجود جاذباه هاای   

شگری انسان ساخت و طبیعی فراوان،  هر ساله پذیرای میلیون ها گردشگر می باشد. مرداب انزلی، موج شکن، پل غازیان، کاخ گرد
 پهلوی از جمله جاذبه های گردشگری می باشد. -میان پشته، بلوارانزلی، ساحل، دریا و بناهای تاریخی دوره صفویه 
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 (20، 2003ماخر رابرتز، ) فرآیند باز آفرینی شهری .3شکل 

 فرآیند باز افرین شهری

محیطیتحلیل های   

از قبیل ویژگی های کالبدی، بهره وری از  

منابع محیطی، مدیریت موادد زائد، آلودگی 

 اشکال طراحی شده، منظر

 تحلیل های اجتماعی

از قیبل تحلیل تنش های اجتماعی، فقر یا  

محرومیت، مهارت ها و استعداد ها، امکانات 

 جوامع، مباحث گروه های محلی و سایر اقلیت ها

های اقتصادیتحلیل   

از قبیل ساختار اقتصادی محلی، جریان های  

درآمد، اشتغال و بیکاری، محصول، پیوند 

 های اقتصادی

 ورودی)داده ها(

 محرک های داخلی تغییر

از قبیل راهبردهای موجود، در دسترس  

بودن منابع،  ترجیحات ساکنین وضعیت 

 مشارکت، رهبران و هدایت گران

تحلیل ها در  -منطقه شهریویژگی های خاص 

ویژگی های محالت -مقیاس شعر  

اهداف و آرمان  -سیاست ها و برنامه های موجود

نیازها)ملزومات آینده( -های خاص  

 محرک های خارجی تغییر 

از قیبل جریان های کالن در اقتصاد، 

سیاست های ملی و فراملی، راهبردهای 

 شهری رقیب) رقابت شهرها(

 خروجی

 اصالحات کالبدی

از قبیل ارتقا مرکز شهر، برنامه های امالک 

و مستغالت، ارتقا مسکن سازی، طرحهای 

 شهری و پیشرفته کیفی، میراث

 آموزش و پرورش

از قبیل ارتقا مهارت ها، آموزش و پرورش 

گروه های مردمی، توسعه و مطالعات 

پیشرفته، حمایت از مدارس و امکانات مرتبط 

 با مدارس

یاست های محله ایس  

از قبیل اقدامات اجتماعی محلی، نوسازی 

محالت درونی، امکانتا اجتماعی محلی، 

برنامه ریزی اجتما  محور، برنامه های 

 زیست محیطی محلی

 اقدامات زیست محیطی

از قبیل مدیریت مواد زائد جامد، بهینه سازی انر ی، گروه های 

توسعه پهنه های سبز  سبزی، اقدانات مشارکت محور) مشارکتی(،

 همراه با تحریض

 توسعه اقتصادی

از قبیل حمایت شرکت ها و موسسات تجاری موجود و جدید 

التاسیس، زیرساخت های ارتقا یافته، ابداعات، تعدد بنیان های 

 اقتصادی
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 انتخاب میدان امام)ره(دالیل 
د. از جملاه  نا کن ساختمان های تاریخی زیادی اطراف آن خودنمایی می .ساخته شده است 1320تا  1310میدان امام در سال های 

ساختمان داوودزاده)هتل گلسنگ(، ساختمان قندچیان، مسافرخانه تهران، ساختمان دادگستری؛ کاه ایان میادان را باه یاک بافات       
تبدیل کرده است، توجه به بافت های تاریخی در نوشاهرگرایی و باازآفرینی شاهری از    قابلیت هویت زایی و اجتماع پذیر تاریخی با 

 نکات مورد تأکید است. 

دسترسی به این میدان از تمام نقاط شهر به راحتی میسر می باشد، با توجه به اینکه یکی از اصاول مهام نوشاهرگرایی     •
اتصال و پیوستگی و تسهیل دسترسی با استفاده از حمل و نقل عمومی است، در حال حاضر تمام ایستگاه هاای حمال و نقال    

 گردد.شهری اعم از اتوبوس و تاکسی به این میدان ختم می

، بازار سپه که یک بازار خطی با انواع فروشاگاه هاا و سااختمان هاای     نزدیک به دو بازار مهم شهر می باشد این میدان •
کاه   ه است،تاریخی خود یکی از جاذبه های شهر می باشد؛ بازار دیگر، شنبه بازار می باشد که به عنوان بازار هفتگی مطرح بود

سریع به خدمات و اختالط و تنوع کاربری ها در نوشاهرگرایی   شده  و این با اصل دسترسیامروز به یک بازار همیشگی تبدیل 
 برای بازآفرینی این میدان تطبیق دارد.

، برای پیاده روی و اوقات گذراندن کنار اسکله بندرانزلی و موج شکنمترمربع فضای سبز در  35000انزلی با  قدس بلوار •
شده که با اصل پیاده محوری و حفظ و تقویت فضای سبز مطابقت دارد و جمعیت پاذیری ایان   متری این میدان واقع  200در 

 میدان بر روی تقویت بافت بلوار قدس تاثیر بسزایی دارد.

وجود مناره در منظر این میدان، با توجه به تاکید لینچ بر نشانه های شهری برای آدرس یابی فضای های جمعیت پاذیر   •
متری میادان   100در فاصله  نارهکه خوانایی آن را افزایش داده است، این م ،های این میدان می باشدت یاز مهم ترین خصوص

 واقع شده است که میتواند با اصل اتصال و پیوستگی که همان تاکید بر دسترسی است مطابقت دارد.

•  

 
 1332میدان امام)ره( .6شکل               1375میدان امام)ره(  .5شکل    میدان امام)ره( وضعیت کنونی .4شکل      

 

 ها و بحث پژوهشیافته
 SWOT اصول نوشهر گرایی در تنظیم جدول

تطبیق باز آفرینی میادین شهری با استفاده از اصاول نوشاهرگرایی باا رویکارد افازایش حضاور جمعیات و         هاین مقال ارائه هدف از
پس از برگزاری چهارمین گردهمایی سااالنه انجمان نوشاهرگرایی باا      1996تعامالت در میادین است، اصول نوشهرگرایی در سال 

الت ناشی از فرساودگی و زوال مراکاز شاهری و گساترش     که هدف آن رفع مشک ،عنوان منشور نظری نوشهرگرایی مطرح گردید
گردید، با توجه به اینکه انادام هاای    ارائهیازده اصل برای بازآفرینی بافت محله ها  ،افقی شهرها، جنبش نوشهرگرایی به وجود آمد

رح می گردد، اصاول  آن نیز در ابعاد مختلف روانی و فیزیکی مط ؛د و آن آسایش انسان استهستنشهری دارای یک هدف مشترک 
اباد و بجاای یاک مرکاز     یشده برای مراکز محله میتواند برای مراکز یک شهر در ابعاد بزرگتر نیز کارایی داشته باشد و تعمیم  ارائه

 محله، یک مرکز شهر را در نظر گرفت.



 97، پاییز 3، شماره 2دانش شهرسازی، دوره                                                                                                 92

                                               
 اصول نوشهرگرایی . 7شکل

اصل، پیاده مداری، افزایش تراکم در بافت، اتصال و پیوستگی، حفظ و توسعه بافت واحد ارزش، حفظ و تقویت فضای سبز و بااز   7
یی قابلیت راهبردی در باز آفرینی فضای میدان بازآفرینی نوشهرگرا عمومی، افزایش ایمنی شهروندان، حمل و نقل هوشمند، اصول

بررسی می کنیم. نتیجه گیری نهایی و وزن دهی به عوامل موثر بر افازایش تعاامالت    SWOT را داد که این اصول را در جدول 

 ، انجام شده است.Expert Choice و بهره گیری از نرم افزار  AHPاجتماعی در بافت میدان امام)ره( با استفاده از روش 

اصل نوشهر گراییی بیه عنیوان     7ا به منظور تعیین میزان اهمیت شاخص های نوشهر گرایی در منطقه مورد مطالعه ابتد

معیار اصلی و نقاط، ضعف، قدرت، فرصت و تهدید به عنوان زیر معیار  با استفاده از نظر متخصصان با اسیتفاده از میدل   

AHP .هر کدام از آنها به صورت دو به دویی مقایسه و امتیاز دهی شده است 

 پیاده محوری  
مقایسه دو به دویی نقاط قوت، ضعف و فرصت، تهدید نتایج نشان می دهد کاه در رابطاه باا    بر اساس تحیلی انجام شده بر اساس 

و کمترین وزن را قابلیت دسترسی با  0.889شاخص پیاده محوری  در نقاط قوت بیشترین وزن را  نزدیکی به مراکز شهری با وزن 
و کمترین وزن را عدم قابلیات پیااده روی باا     0.359وزن ، در نقاط ضعف بیشترین وزن مربوط تداخل پیاده و سواره با 0.087وزن 
 و 0.337 وزن باا  قدس بلوار و سپه بازار با پیوستگی قابلیت به مربوط وزن بیشترین فرصت نقاط بین در دارا می باشد. 0.116وزن 

 بناا  تبدیل به مربوط وزن بیشترین تهدید، نقاط در همچنین و 0.047 وزن با  شهری امکانات توسعه امکان به مربوط وزن کمترین
 میازان  کاه  باشاد  مای  0.057 وزن با تجاری فعالیت ازدحام به مربوط تهدید وزن کمترین و 0.429 وزن با مخروبه به شهری های

 .است قبول قابل نتیجه و باشد می 0.1 زیر که است بوده 0.04 آن ناسازگاری ضریب

 محوری پیاده راهبرد بررسی .1جدول 
 
 
 
 

 
 

پیاده 
 محوری

 نقاط تهدید نقاط فرصت نقاط ضعف نقاط قوت
1s قابلیت دسترسی از تمام.

 نقاط شهر
2s وجود نزدیکی به مراکز.

 شهری
3sوجود بازارسپه وشنبه بازار . 
4sنفوذ پذیری آسان . 
5s امکان وجود فعالیت های .

مختلف و دستفروشان جذابیت 
 برای پیاده روی

 
 
 
 
 
 
 

1w پیاده و سواره در .تداخل
 اطراف میدان

2wعدم وجود نور و روشنایی. 
3w عدم وجود سایه انداز مناسب .

 در تابستان
4w عدم قابلیت افراد ناتوان و.

 معلول به دلیل طراحی نامناسب
5w نبود امکان مناسب برای.

پیاده روی)مبلمان، سرویس 
 بهداشتی، آب بهداشتی و...(

6w عدم قابلیت دوچرخه سواری.
 فعالیت انتخابی و
8w عدم وجود تنوع و جاذبه .

 بصری

1o قابلیت توسعه پیوستگی با بلوار.
قدس و بازار سپه و توسعه فعالیت 

 ها
2o نزدیک بودن به مرکز شهر .

 )خیابان گلستان(
3o امکان افزایش نظارت عمومی .

 )کاربری شبانه روزی(
4o امکان تعریف مسیر پیاده .

 گردشگری
5o به نشانه شهری .وجود نزدیکی

و جاذبه بصری در تصویر زمینه 
 میدان)مناره(

6o احداث مبلمان شهری و .
فضای مکث و استراحت برای پیاده 

 ها)مراکز تاذیه برون ریز(

1T تبدیل بدنه های اطراف میدان به فعالیت.
های نیم روزی و اداری که نظارت عمومی بر 

 مسییر پیاده را کاهش داده است
2Tت اجتماعی در .کاهش مناسبا

 میدان)شناخت افراد(
3T وجود ازدحام فعالیت های تجاری و .

صنعیت و عدم فضای اسایش مناسب پیاده 
 روی

4T بی توجهی به فضای اطراف میدان و .
تبدیل فضا های تاریخی به مخروبه و تهدید 

 های اجتماعی
6T وجود ایستگاه های اتوبوس و تاکسی و.

 پیادهغلبه سواره محور بر 

ی
رای
رگ
شه

 نو
ول

اص

پیاده مداری

ایجاد شبکه بهم پیوسته

ایجاد کاربری های مختلط در بافت

گونه مختلف مسکن در بافتایجاد

تراکم در بافتافزایش

حفظ و تقویت ساختار سنتی

به بنا های تاریخی و واحد ارزشتوجه
ساکنانمشارکت

حفظ و تقویت فضای سبز و باز عمومی 

و نقل هوشمندحمل

تامین امنیت ساکنان
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 پیاده محوری زیر معیار های قوت در. 8 کلش

 افزایش تراکم در بافت

بر اساس تحیلی انجام شده بر اساس مقایسه دو به دویی نقاط قوت، ضعف و فرصت نتایج نشان می دهد که در رابطه باا شااخص   
افزایش ارتفاع باا وزن  و کمترین وزن را  0.667با وزن  جمعیت پذیری بافتدر نقاط قوت بیشترین وزن را    افزایش تراکم در بافت

و کمتر بودن از  0.04دارا می باشد با توجه به ضریب ناسازگاری  0.200ت نوسازی بافت  با وزن و کمترین وزن مربوط قابلی 0.800

  .این نتیجه مورد قبول است 0.1
 . افزایش تراکم در بافت2جدول 

 
 

افزایش تراکم  
 در بافت

 نقاط تهدید نقاط فرصت نقاط ضعف نقاط قوت
1S وجود بافت جمعیت پذیر و.

 تراکم جمعیتی 
2S وجود هتل های قدیمی تا .

طبقه و بنا های طبقاتی  3ارتفاع 
 تاریخی 

1Wنبود مسکن در بافت. 
2Wکم بودن تراکم پیرامون میدان. 
3W وجود اکثریت بنا های دوطبقه و عدم.

 تناسب با عرض میدان
4W تراکم غیر فعال در طول شب. 

1O بافت و .قابلیت افزایش
 نوسازی 

2O قابلیت ساخت بنای مرتفع. 
 

1T وجود تراکم  غیر.
فعال و افزایش تراکم 
مخروبه در چند سال 
 اخیر و کاهش امنیت

 
 

 
 حفظ و تقویت بافت واجد ارزش 

رابطاه باا   بر اساس تحیلی انجام شده بر اساس مقایسه دو به دویی نقاط قوت، ضعف و فرصت، تهدید نتایج نشان می دهد کاه در  
و  0.750شاخص حفظ و تقویت بافت واجد ارزش در نقاط قوت بیشترین وزن را  وجود بنا های تاریخی در اطاراف میادان باا وزن    

، در نقاط ضعف بیشترین وزن مربوط تبدیل به مخروبه شدن بافت مرکازی باا   0.250کمترین وزن را وجود اتفاقات تاریخی با وزن 
دارا می باشد. در بین نقاط فرصت بیشترین وزن مربوط  0.250نازیبا بودن بدنه اطراف میدان با وزن  و کمترین وزن را 0.750وزن 

و همچنین در نقاط تهدید  0.111و کمترین وزن مربوط گردشگر پذیر بودن بافت  با وزن  0.444به قابلیت ایجاد حس تعلق با وزن 
و کمترین وزن را نااایمن باودن باه لحااظ فیزیکای باا وزن        0.800وزن بیشترین وزن را عدم حس امنیت و تهدیدات اجتماعی با 

 این نتیجه مورد قبول است. 0.1و کمتر بودن از  0.03با توجه به ضریب ناسازگاری 0.200

 . بافت واجد ارزش تاریخی3جدول 
 
 
 

بافتتتت واجتتتد 
 ارزش تاریخی    

 نقاط تهدید نقاط فرصت نقاط ضعف نقاط قوت
1S های تاریخی .وجود بنا

 در اطراف میدان
2S وجود اتفاقات تاریخی.

 در میدان
3S بافت تاریخی خیابان.

 های منتهی به میدان

 

1W خالی از سکنه و فعالیت بودن و.
تبدیل شدن به مخروبه بافت واجد 

 ارزش
2W نازیبا بودن بدنه اطراف میدان و.

  نمایی از مخروبه ها بودن

 
 

1O حس .قابلیت ایجاد حس تعلق و
 مکان با توجه به پیشینه تاریخی

2O سهولت بازآفرینی هویت در .
 میدان

3O گردشگر پذیر بودن و قابلیت.
 گردشگری بافت تاریخی 

1T ناایمن بودن بناهای  به لحاظ .
 استقامت ساختاری 

2T  وجود ناایمن بودن به لحاظ .
 تهدیدات اجتماعی وجود مخروبه 

 

 حفظ و توسعه فضای باز و سبز
اساس مقایسه دو به دویی نقاط ضعف و فرصت، تهدید نتایج نشان می دهد که در رابطه با حفظ و تقویت فضای بااز و سابز در    بر

و کمترین وزن را عدم وجود درختان سایه انداز در 0.800نقاط ضعف بیشترین وزن مربوط عدم وجود فضای سبز مناسب در  با وزن 
شد. در بین نقاط فرصت بیشترین وزن مربوط به قابلیت توسعه فضای سبز در بافت مرکزی میدان دارا می با 0.200پیاده راه با وزن 

0 0.1 0.2 0.3 0.4

هرقابلیت دسترسی از تمام نقاط ش

وجود نزدیکی به مراکز شهری

وجود بازارسپه وشنبه بازار

نفوذ پذیری آسان

…امکان وجود فعالیت های مختلف
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و همچنین در نقاط تهدید بیشترین وزن  0.157و کمترین وزن مربوط قابلیت اتصال به خط سبز بلوار قدس با وزن   0.594با وزن 
و کمترین وزن را جمعیت گریزی به دلیل عدم وجود زیبایی  0.800را جمعیت گریزی میدان در روز افتابی به دلیل عدم وجود سایه 

 این نتیجه مورد قبول است. 0.1و کمتر بودن از  0.06می باشد، با توجه به ضریب ناسازگاری  0.200بصری و تنوع با وزن

 حفظ و تقویت فضای باز وسبز.  4جدول
 
 

حفظ و تقویت 
فضای سبز باز 

 عمومی

 نقاط تهدید نقاط فرصت نقاط ضعف نقاط قوت
1S-   وجااود خااط ساابز

بلااوار قاادس در امتااداد  
 میدان

1W  عدم وجود فضای باز سبز. 
2W    عدم وجاود درختاان ساایه.

 انداز در اطراف میدانو پیاده راه
 

1O قابلیت توسعه فضای سبز در بافت.
 میدان

2O قابلیت اتصال بافت سبز بلوار انزلی.
 پیادهبه میدان به عنوان خط سبز 

  

1T   جمعیت گریازی میادان در روز.
 آفتابی به دلیل عدم وجود سایه

2T    جمعیت گریزی باه دلیال عادم.
 وجود زیبایی و تنوع بصری   

 
 اتصال و پیوستگی در بافت میدان

در نقاط با بررسی دو به دویی ماتریس در نقاط قوت و فرصت مربوط به شاخص اتصال و پیوستگی نشان داده شد که بیشترین وزن 
مای باشاد و همچناین در     0.075قوت مربوط به خیابان با کیفیت و کوچه و کمترین وزن برای سلسله مراتب روشن از فضا با وزن 

و کمترین مربوط به سلسله مراتب رسیدن به فضا باا وزن   0.700نقاط فرصت بیشترین وزن برای پیوسته شدن پیاده راه ها با وزن 
 این نتیجه قابل قبول می باشد. 0.02ریب ناسازگاری می باشد که با   ض 0.300

 اتصال وپیوستگی در بافت میدان. 5جدول

 
اتصال و 
 پیوستگی

 نقاط تهدید نقاط فرصت نقاط ضعف نقاط قوت
1S قابلیت نفوذ پذیری و دسترسی. 
2S سلسله مراتب روشن از فضا و.

 دسترسی
3S.خیابان و کوچه های با کیفیت. 

1W ساواره متقااطع باا    .وجود
 پیاده رو  و عبور خودرو ها

 
 
 

1Oقابلیت پیوسته شده پیاده رو ها. 
2O سلسله مراتب مناسب برای رسیدن.

 به میدان وتصویر زمینه بسیار زیبا

1T عاادم وجااود ایمناای در.
اتصااال پیاااده رو و عبااور   

 خودرو.  

 

 امنیت  
شود بیشترین وزن در نقطه ضعف مربوط به عدم وجود ایمنی مناسب در همانگونه که در تصویر مدلسازی صفحه بعد مشاهده می 

بوده است، در نقاط  0.607و همچنین بیشترین وزن تهدیدات مربوط به عدم خوانایی فضا با وزن  0.594پیاده رو می باشد با وزن 
این نتیجه  0.05شد با ضریب ناسازگاری بیشترین وزن را دارا می با 0.750فرصت قابلیت افزایش امنیت در مقابل تهدیدات با وزن 

 قابل قبول می باشد.
 . امنیت6جدول 

 
 
 

 امنیت      

 نقاط تهدید نقاط فرصت نقاط ضعف نقاط قوت
1S وجود ایستگاه.

پلیس در بافت اصلی 
 میدان

 
 
 

1W کیوسک کانتینری در بافت اصلی.
 میدان

2W عدم وجود ایمنی مناسب نسبت.
 به سواره رو 

3Wنور پردازی نامناسب هنگام شب. 

 1O قابلیت افزایش ایمنی پیاده رو.
کاشت  –ها با روش های نوین 

نور -اختالف ارتفاع -درخت جوان
 پردازی 

  

1T وجود فضای مخروبه. 
2T وجود فضایی که خوانایی الزم را برای پیاده رو.

 ندارد
3T کیلومتر سواره ها  30.سرعت بیش از 

  
 حمل و نقل عمومی

و بیشترین وزن در نقاط تهدید مربوط  0.666در این مورد بیشترین وزن نقاط ضعف  مربوط به وجود ایستگاه در بافت اصلی با رقم 
مربوط باه قابلیات اساتفاده از میادل     و همچنین بیشترین وزن در نقاط فرصت  0.857به کاهش دید عابر نسبت به پیاده رو با وزن 

 .نتیجه قابل قبول می باشاد  0.03ی بوده است که با توجه به ضریب ناسازگار 0.750باس ها در درون بافت مرکزی میدان با وزن 
در نهایت  با جمع بندی زیر معیار در نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید میتوان به این نتیجه رسید که بیشترین وزن مربوط به نقاط 

بوده است که نشان می دهد نقاط ضعف در این میادان باه    0.057و کمترین وزن مربوط به تهدیدات با وزن  0.591ضعف با وزن 
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)ضاریب ناساازگاری    د که نشان از نیاز به بازآفرینی میدان و تجدید حیات آن مشاهده میگاردد نقاط قوت و فرصت برتری وزنی دار
0.02.) 

در پایان برای بدست آوردن ترکیب وزنی و وزن نهایی معیار ها و زیر معیار ها با استفاده از روش توصیفی و وزن نهایی زیر بدسات  
و  0.084ه می شود کمترین امتیاز در معیار مربوط به شاخص امینت با وزن ( همانطور که مالحظ0.03می آید) با ضریب ناسازگاری 

 بوده است. 0.193بیشترین وزن مربوط به شاخص اتصال و پیوستگی با وزن 

 حمل و نقل عمومی. 7جدول 
 
 
 

حمل و نقتل  
 عمومی     

 نقاط تهدید نقاط فرصت نقاط ضعف نقاط قوت
S2. ایستگاه منتهای   وجود

 تمام شهر به میدان امام)ره(

 
 
 

W1.    ایجاد ایستگاه اتوباوس و تاکسای در
 بافت اصلی 

W2.     توقف اتوباوس و تاکسای در فضاای
مرکزی میدان و ایجااد اغتشااش بصاری و    

 ترافیکی 

 O1 توسعه حمال و   قابلیت
 نقل عمومی به میدان اصلی 

O2.  قابلیت استفاده از میدل
 باس های برقی 

T1.   ایجاد ناایمنی در فضای اصلی میادان
و کاهش میادان دیاد عاابران نسابت باه      

 سواره رو 
T2-    الودگی های زیست محیطای و گااز

 های سمی ناشی از اگزوز ها

 

 
 AHPشاخص نوشهرگرایی بر اساس مدل  7نمودار بررسی . 9شکل 

 
 

 
 مقایسه دو به دویی و وزن دهی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید .10 شکل

 گیرینتیجه
با بررسی و تحلیل وزن های بدست آمده از جدول سوآت و شاخص های نوشهرگرایی در بازآفرینی مراکز شهری و میدان ها 

بندرانزلی برای افزایش جذب جمعیت و بهبود فضای حاکم بر میدان بایست با استفاده از راهکار  ،میتوان دریافت که میدان امام)ره(
های طراحی شهری و معماری در صدد افزایش امنیت در فضای حاکم بر میدان باشد . در بررسی بعد با توجه به وزن پایین شاخص 

لدان ها ، باغچه در درختکاری در فضای میدان شاهد افزایش زمان میتوان با استفاده از گ 0.098های مربوط به فضای سبز با وزن 
حضور شهروندان و جذب جمعیت بیشتر در میدان ها بود که در نتیجه می تواند منجر به افزایش تعامالت ناآگاهانه و آگاهانه گردد، 

زیرا تراکم پیرامون مراکز شهری با حضور میتوان در صدد افزایش تراکم پیرامون میدان بود  0.119برای شاخص تراکم نیز  با وزن 
میتوان دریافت که یکی از دالیل عدم حضور شهروندان در  0.135جمعیت رابطه مستقیم دارد. با بررسی شاخص حمل نقل  با وزن 

ت این میادن عدم وجود حمل نقل عمومی مناسب می باشد و با بهبود بخشیدن در امر حمل نقل عمومی نیز میتواند جذب جمعی
از لحاظ نزدیکی و قرار گیری در مرکز بافت تاریخی شهر  0.168افزایش داد. از حیث شاخص بافت واجد ارزش میدان انزلی با وزن 

، سبب دفع جمعیت و در نتیجه  آن ولی عدم رسیدگی به این بافت تاریخی و فرسوده شدن ،انزلی در وضعیت خوبی قرار دارد
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افزایش تراکم در بافت

حفظ و تقویت بافت واجد ارزش 

حفظ و تقویت فضای سبز و باز

اتصال و پیوستگی پیاده راه 

افزایش امنیت شهروندان

حمل و نقل عمومی 
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در وضعیت مطلوبی قرار دارد و به دلیل قرار  0.193ان میگردد. شاخص پیاده محوری با وزن کاهش سطح تعامالت اجتماعی در مید
گیری در مرکز شهر، پیاده راه های اطراف شهر به میدان ختم می گردد  ولی با رفع نقاط ضعف و تهدید که از جمله آنها به نبود 

می توان شاهد حضور و جذب جمعیت بیشتر در این ه بصری، ازی مناسب، نبود جاذبتسهیالت مانند مبلمان شهری و عدم نورپرد
دارای وضعیتی مطلوب تری نسبت به سایر شاخص های جاذب جمعیت  0.203میدان بود. شاخص اتصال و پیوستگی راه ها با وزن 

حضور جمعیت را  کیلومتر در نقاط تقاطع میتوان موانع 30می باشد و با رفع نقاط حادثه خیز و کاهش سرعت خودرو ها به زیر 
برطرف کرد، در نهایت میتوان نتیجه گرفت میادن امام )ره( به لحاظ امنیت روانی و فیزیکی در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد  و 

 دارای نقطه قوت اتصال و پیوستگی در مسیر منتهی به میدان می باشد.
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