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  مقدمه
هاي روستايي به عنوان   كشور، توسعه كالبدي سكونتگاهي ه همه جانبي ه توسعهاي اخير به دنبال در دهه

. اند هاي كالبدي، بيش از گذشته مورد عنايت قرار گرفته روستاييان در قالب طرح» فعالت«و » زيست«هاي  مكان
سال با موافقت شد اما از اين  هاي هادي مي  روستايي تنها محدود به تهيه طرحي ه، توجه به توسع1379تا سال 

هاي  هاي بهسازي بافت با ارزش روستايي با هدف احياي بافت ريزي كشور، تهيه طرح سازمان مديريت و برنامه
 روستاي نمونه در كل كشور 20نامه، تعداد  طي اين موافقت. ويژه نيز به بنياد مسكن انقالب اسالمي واگذار شد

  .گذارنند ن مراحل اجراي طرح را پشت سر مياكنو انتخاب و براي آنها طرح تهيه گرديد كه هم
  
   كليات-1
  تعريف بهسازي 

طرح بهسازي بافت با ارزش روستايي با شناخت دقيق از وضعيت موجود روستا و تجزيه و تحليل اين اطالعات، به 
تا در كالبدي روسي  ، توسعهفرايندايي است تا از اين ريزي و سپس طراحي فضاهاي با ارزش روست دنبال برنامه

  .آينده حاصل شود
حسب ويژگي و پتانسيل هر  است كه بر» اهاي با ارزش روستاييفض«نكته قابل توجه در اين تعريف، توجه به 

 مردم ي  يعني فضاهايي كه عمده.شود تواند متفاوت باشد، اما عمدتاً فضاهاي عمومي روستا را شامل مي روستا مي
  .هاي خاص ي روستا، ميدانگاه اصلي و محل تجمع اهالي در زمانبرند، مانند فضاي ورود از آن انتفاع مي

  
  هداف بهسازي ا

توان حفظ و احياي مجدد زندگي و كالبد روستا  هدف طرح بهسازي بافت با ارزش روستايي را به طور عمده مي
  :ين برشمردتوان اهداف طرح را چن اي از هدف اصلي، مي ي جداگانه و به عنوان زيرمجموعهها لبدانست و در قا

  ـ حفاظت و مرمت بافت و كالبد روستا؛1
  ـ ساماندهي هسته كهن و واجد ارزش روستا؛2
ها  هاي فرهنگي، تاريخي، كالبدي ـ فضايي و معماري روستايي و معرفي اين ارزش ـ حفاظت و احياي ارزش3

  از سطح روستا به سطوح ملي و جهاني؛
چه گردشگر داخلي و چه گردشگر (ي روستا از عوايد آن مند  گردشگري بهرهي  توسعهي هـ ايجاد زمين4

  ؛)خارجي
   كالبدي روستا به صورت هماهنگ با محيط موجود؛ي ـ هدايت توسعه5
  هاي موجود؛ توسعه و عمران كالبدي روستا با توجه به شرايط، امكانات و محدوديتي  ـ فراهم نمودن زمينه6
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  .مندي عموم اهالي ختي و توزيع عادالنه آن در جهت بهره خدمات رفاهي زيرساختي و روساـ بهبود وضعيت7
  

  جايگاه بهسازي
هاي  اي از طرح توان زيرمجموعه هاي كالبدي، طرح بهسازي بافت با ارزش روستايي را مي بندي طرح از نظر رده

تعيين )  اصولي و استاندارد تهيه شودصورتبه اگر ( هادي روستايي  واقع، طرحدر . هادي روستايي تلقي نمود
كالبدي، ي   توسعهي در طرح هادي هر روستا، اصول هدايت كننده.  خط مشي طرح بهسازي استي كننده

توان فضاهاي با ارزش را در سطح  شوند كه در طرح بهسازي، از مطالعه و بررسي آنها مي شناسايي و معرفي مي
   .روستا شناسايي و براي آنها طرح تهيه كرد

  
  ويب طرح بهسازي بافت با ارزش روستايي تهيه و تصفرايند    

  ـ معرفي روستا از طرف مراجع مربوطه؛1
  ـ گزينش روستاهاي واجد ارزش؛2
  ؛)فاز صفر و يك(هاي پيشنهادي در راستاي اهداف طرح   وضع موجود، ارائه راهبردها و طرحي ـ مطالعه3
  ؛)فاز دو(هاي پيشنهادي  هاي اجرايي طرح  نقشهي ـ تهيه4
  ).فاز سه(بر اجراي طرح در روستا ـ نظارت 5

ها، سازمان ميراث فرهنگي و  ربط از قبيل مراكز بنياد مسكن در استان پس از معرفي روستاها از سوي مراجع ذي
هاي پيش گفته در اين خصوص، روستاهاي  با توجه به مالك... ها، شوراهاي اسالمي روستا و گردشگري، دهياري

در اين قرارداد، . گردد  صفر و يك منعقد مي فازي قرارداد تهيهصالح  اور ذيواجد ارزش گزينش شده و با مش
) در راستاي اهداف طرح(آوري مطالعات وضع موجود، ارائه راهبردها و طرح پيشنهادي  مشاور موظف به جمع

دست  هتايج بپس از پايان هر مرحله، ن. گردد بيني و از مشاور مطالبه مي  اين مطالعه در سه مرحله پيش.باشد مي
 فني متشكل از نمايندگان مشاور، دفتر مركزي بنياد مسكن، سازمان ميراث فرهنگي و ي آمده در كميته

، مورد )بنا به ضرورت موضوع(ريزي كل كشور و شوراي اسالمي روستا  گردشگري، سازمان مديريت و برنامه
هاي مصوب به بنياد مسكن استان مربوطه  پس از تصويب، مدارك و نقشه. گيرد بررسي و تصويب نهايي قرار مي

هاي   اجرايي طرحهاي  نقشهي تهيهپس از تصويب مدارك فاز يك طرح، قرارداد فاز دو جهت . گردد ابالغ مي
پيشنهادي و پس از آن قرارداد فاز سه به منظور نظارت بر اجراي طرح در روستا با مشاور مربوطه منعقد شده و 

  .شود ياد مسكن استان ابالغ ميمدارك مصوب جهت اجرا به بن
 فني مورد بررسي قرار ي اسناد و مدارك بايد در كميته ي الزم به ذكر است كه در تمامي مراحل تهيه طرح، كليه

گرفته و مصوب شوند اما نكته مهم اين است كه موفقيت كليه مراحل اجراي طرح در روستا بستگي كامل به 
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ن مساعدت و پشتيباني آنها قطعاً طرح بهسازي بافت با ارزش به نتايج و همكاري و مشاركت اهالي داشته و بدو
  . بيني شدة خود نخواهد رسيد  پيشاهدال
  
  هاي انتخاب روستا مالك

 اين ي هبندي شد و از مقايس هاي متعددي تعريف و دسته براي انتخاب روستاهاي داراي بافت با ارزش، مالك
ها و  مالك. ي كه داراي اهميت بيشتري بودند، انتخاب شدندهاي ها در روستاهاي مختلف شاخص شاخص
  :هاي با ارزش روستايي به شرح زير است هاي انتخاب بافت شاخص

در بخش فني به مسائلي از . بافت كالبدي روستا از دو ديدگاه فني و هنري قابل مطالعه است: شاخص كالبدي -1
 خاص معماري در روستا و سازگاري بافت كالبدي روستا با قبيل ايمني و بقاي بافت روستا، تكنيك ساخت و سبك

  . شود اقليم محل توجه مي
در ديدگاه هنري، توجه به زواياي ديد و پرسپكتيوهاي ويژه و خاص از منظر كلي روستا و همچنين به جزئيات 

منطبق بودن بافت  به سبب اند كوه واقع شدهي  مثال اكثر روستاهايي كه در دامنهبه عنوان (بافت معطوف است 
  ).روستا داراي چنين منظرهاي خاصي هستند

  :باشد كه داراي سه مصداق مي: ـ شاخص تاريخي2
  الف ـ خود روستا داراي پيشينه طوالني باشد؛

  ب ـ بافت كالبدي روستا قدمت بااليي داشته باشد 
  .پ ـ اتفاق و رويداد تاريخي مهمي در روستا يا اطراف آن واقع شده باشد

تواند  ها يا معابر به تنهايي نمي نكته قابل ذكر است كه وجود تك بناهاي قديمي در روستا مانند امامزادهاين 
  .گواه شاخص تاريخي در آن روستا باشد

تواند مشخصات فرهنگي و اجتماعي خاص   در روستا مي بررسي اين شاخص: ـ شاخص فرهنگي ـ اجتماعي3
  :ها به صورت كلي شامل موارد زير است ويژگياين . هر روستا را كشف و معرفي نمايد

  الف ـ آداب و رسوم متفاوت با مناطق ديگر؛
  آور؛ هاي نام ب ـ زادگاه محل زندگي يا آرامگاه شخصيت

  پ ـ محل وقوع اتفاق اجتماعي ـ فرهنگي مهم؛
  ت ـ مديريت مردمي ويژه موفق؛

  ؛)ايران در برخي از روستاهاي كشوراي ايالت  مانند نظام عشيره(ث ـ وجود سازمان اجتماعي خاص 
  ).مانند شوراي ريش سفيدان(گيري و مديريت روستا  ج ـ وجود سازمان يا نهاد عرفي ويژه در نظام تصميم
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تواند در جهت جذب گردشگران داخلي و خارجي بسيار  توجه به اين شاخص مي: ـ شاخص زيست ـ محيطي4
هاي زيبايي شناسانه، آموزشي ـ تحقيقاتي  ژه در روستا كه داراي جنبها مكان طبيعي وي ي هوجود منظر. سودمند باشد

تواند عامل كشش افراد غيربومي به سمت روستا باشد كه خود عوايد اقتصادي قابل توجهي  يا اقتصادي است، مي
  .براي روستا به همراه خواهد داشت

ا آبزيان و همچنين توريستي بودن ي هتوليد محصول خاص، پرورش نوع خاصي از دام، گيا: ـ شاخص اقتصادي5
زايي براي جوانان و توسعة  اين پتانسيل از جهت اشتغال. كند روستا، امكان فعاليت اقتصادي را در روستا ايجاد مي

  .اقتصادي آتي روستا قابل تأمل است
 نزديكي به عالوه بر موارد ذكر شده، جهت تهيه طرح بهسازي بافت با ارزش براي يك روستا؛ عواملي از قبيل

شهرهاي توريستي، جوان بودن جمعيت روستا و دارا بودن نرخ رشد باال امتياز محسوب شده و احتمال انتخاب 
  . برد روستا را باال مي

الزم به ذكر است كه وجود چند عامل از عوامل فوق در روستا براي تشخيص با ارزش بودن بافت آن كافيست و 
  .  آن نيستها در نيازي به وجود تمامي شاخص

 طرح بهسازي بافت با ارزش روستايي اين ي  روستاها براي تهيهي  حائز اهميت در معرفي و انتخاب اوليهي نكته
هاي محلي از قبيل بنياد مسكن شهرستان و يا استان، سازمان ميراث فرهنگي  است كه اگر اين امر از سوي ارگان

صورت گيرد، به گزينش نهايي و بهينه ... اسالمي روستا وها، شوراي  و گردشگري استان يا شهرستان، دهياري
  . روستا كمك بسياري خواهد نمود

  
   روستاييفرسودهسابقه مديريت و ساماندهي بافت هاي  -2
كه اين قدمت در كشورهاي در  در صورتي. دود دو قرن سابقه داردرفته ح هسازي بافت فرسوده در كشورهاي پيشب

وقفه و نابهنجار   بيي توان گفت بازتاب زندگي ماشيني و توسعه به عبارتي مي.  استحال توسعه حدود پنجاه سال
ها را مورد تهاجم سوده در كشورهاي پيشرفته شد و آن نخست متوجه ابنيه و بافت فري شهرها و روستاها در مرحله

گامان امر  ، به عنوان پيشبرده بودند پي و باارزش لذا كشورهايي كه به جايگاه آثار و ابنيه فرسوده. قرار داد
  .هاي فرسوده را تدوين كردند بهسازي، به دفاع از آن پرداختند و مباني نظري احياي ابنيه و بافت
ترين نيروي  اي است كه بيش اين تالش تجربه. پس از تدوين منشور آتن فعاليتي جهاني در امر بهسازي آغاز شد

 و سعي نموده با تقويت احساس هنرشناسي و حساس كردن كشورها خود را در ابعاد فرهنگي و آموزش به كار برده
  .ها و احياي بافت فرسوده ايجاد كنداي قرابت بين آن  هنري، گونهمسائلبه 



  5/هاي فرسوده روستايي  دهي بافت نمديريت و ساما                                                                                    

  مركز مطالعات و خدمات تخصصي شهري و روستايي                                                                                              
 پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي                                                                                              

وري از آثار  بهره. تري در كشورهاي مختلف برداشته شده است هاي مثبت و مهم هاي اخير گام خوشبختانه در سال
هايي است كه در  سياست نمودن تأسيسات و تجهيزات گردشگري از تر فرسوده، طبيعي، فرهنگي و جاذب

  . رفته دنيا مورد توجه قرار گرفته است كشورهاي پيش
در كشورهاي درحال توسعه نيز تلفيق ابنيه و آثار هنري و فرسوده با طبيعت غني كشور اين امكان را صد چندان 

 جلب گردشگران از ي اي و بخشي در زمينه منطقههاي ملي،  هاي دقيق در مقياس ريزي كرده است و برنامه
  .موضوعات قابل توجه است

 ابتدا سير ،رفته و در حال توسعهي روستايي در كشورهاي پيش براي بررسي سير تكاملي امر بهسازي  بافت فرسوده
ي رفته و سپس در كشورهاي در حال توسعه بررسهاي علمي و عملي در كشورهاي پيش تحول بهسازي و اقدام

  .شود مي
  

  افتهي ههاي بهسازي در كشورهاي توسع دوره -1-2
 به چهار گذشته طي دو قرن) خصوص اروپاي غربي هب(افته ي هبهسازي بافت فرسوده روستايي در كشورهاي توسع

  :دوره قابل تقسيم است
گيري   مراحل اوليه شكلدر اين دوره. گيرد  در برمي راي اول از اوايل قرن نوزدهم ميالدي تا اواخر آن دوره الف ـ
 آنها بدون اتكا به هر نوع طرح و برنامه ي و بخش اعظم توسعه. شود  معاصر اروپايي آغاز ميها و شهرهايروستا

 جامعه شناسي و مسائلپردازان  در اين دوره نظريات مربوط به روستاها را عمدتاً نظريه. گيرد مدوني صورت مي
  .نمايند ها معروف بودند، مطرح مي به اتوپيست كه "فوريه" و "اون"اجتماعي مانند 

ريزي  در اين دوره، برنامه. گيرد  برمي ميالدي را در1950ي دوم از اوايل قرن بيستم تا اوايل دهة  ب ـ دوره
  . شوند كار گرفته مي   ليكن در مقياس محدود در اجرا بهگردند، ريزي مي روستايي مدرن پايه

 دوره تغيير مهمي در در اين. گيرد مي  ميالدي را در بر1960ي   يالدي تا اواخر دههم1950 سوم از سال ي ج ـ دوره
در مقياسي وسيع ي قبل   هاي عملي برخالف دو مرحله دهد اما در تجربه ريزي روستايي مدرن رخ نمي اصول برنامه

  .شود اي براي توسعه و بازسازي روستاها بعد از جنگ استفاده مي هاي ناحيه از طرح
ول نظريات و ي عطفي در سير تح اين دوره نقطه. شود  ميالدي آغاز مي1960ي  ي چهارم از اواخر دهه  ـ دورهد

ي  دي كه مواجههدر اين دوره ديدگاه جدي. آيد اي به شمار مي ريزي روستايي و ناحيه هاي عملي برنامه روش
هاي عملي رايج  ل اصول نظري و روشگيرد كه موجب تحو ريزي ناميده شده است، شكل مي سيستمي در برنامه

  » .گذارد ريزي در ساير كشورهاي اروپايي مي هاي برنامه سزايي در روش گردد و تأثير به  مي1960ي    دههتا اواخر
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  افتهي ههاي بهسازي در كشورهاي توسع فعاليت -2-2
در . گردد اوايل قرن نوزدهم باز ميبه ) به ويژه فرانسه و انگليس(ي بهسازي روستايي در كشورهاي اروپايي  سابقه
برداري از  تي آن فهرس  بنيان نهاده شد كه وظيفه" هنر و يادماني ي ويژه كميته" ميالدي در فرانسه 1837سال 

 روستايي  شهري و ميالدي در انگلستان انجمني براي بهسازي اماكن1877 سال در. ها بودحفظ آننقاط فرسوده و 
گردد و  ي آن به قرن نوزدهم باز مي مجموعه قوانين مربوط به بهسازي كه پيشينه«رتيب به اين ت. گذاري شد پايه

   .گيرد ،شكل مي»تا عصر حاضر همچنان ادامه و تكامل يافته است
اجتماع كردند و مقرراتي را در خصوص ... شناسان، معماران و   ميالدي در آتن انجمني از باستان1931در سال 

داري بناهاي فرسوده بدون افزودن يا كاستن  اين مقررات فقط به حفظ و نگه. دندظيم كرحفظ اماكن باستاني تن
اني، عدم اقدام به چنين از عدم حفاري به منظور تغيير شرايط براي آثار باستهم. پرداخت جزء بنا ميترين  كوچك

 اطراف بناهاي فرسوده سازي بدون مطالعه در كشي و عدم تغييرات محوطه ريزي مخرب، خيابان عمليات برنامه
تر تفكر بهسازي بر اروپا حاكم بود بعد از جنگ جهاني اول  كه در قرن نوزدهم بيشبا توجه به اين. نمود ميحمايت 

  . تفكر تخريب و نوسازي حاكم گرديد
جنگ نگرش به ز پس ا.نيز منجر شدهاي ناشي از جنگ به تخريب روستاها  جنگ جهاني دوم و موج ويرانگري

 را ناگزير انريز برنامهاهش منابع فرسوده كه ك ده از جنگ عوض شد، به طورياي فرسوده و آثار به جا مانه بافت
تمايل گرايش شروع حفظ آثار فرسوده كنار  در. مانده باشند كرد تا بيش از پيش مواظب مصالح فرسوده باقي

وسازي ابنيه مرده و غير فرسوده را مانع هاي فرسوده پديد آمد كه حتي بازسازي و ن افراطي براي حراست از بافت
  .شد و مقررات شديدي براي نوسازي بناها وضع شد مي

 روستايي، به طور مجزا و مستقل از بناهاي فرسوده به عنوان عنصر زنده و پويا،  فرسودهبه طور كلي بهسازي بافت
  . نگرفتها و محافل عملي قرار گاه مورد توجه كنگره تا قبل از جنگ جهاني دوم هيچ

آمد به تبعيت از تك بناهاي فرسوده و براي حفاظت موجوديت   از بهسازي بافت به ميان ميكه بحثي حتي هنگامي
  هاي فرسوده روستاها تا پايان جنگ جهاني دوم ادامه داشت اين نگرش نسبت به بافت. ي بافت آن بود نه همه

 بحث و بررسي قرار گرفت و عمليات ساختماني پس از جنگ جهاني دوم بهسازي مطرح و در محافل علمي مورد
  .دست نيامد  داشت و فرصت كافي براي مطالعه بهبا شدت و سرعت در اكثر مناطق روستايي اروپا ادامه 

هاي علمي و  خصوص كشورهاي اروپاي غربي به دو دسته فعاليت افته بهي ههاي كشورهاي توسع قدام اي عمده
  .شود هاي عملي تقسيم مي اقدام
  هاي علمي فعاليت 

گيري نهضت معماري مدرن در سال  زمان با اوج  ي بهسازي، برگزاري كنگره آتن هم اولين اقدام علمي در زمينه
هاي علمي  نتايج بحث. بحث اساسي اين كنگره ايجاد ارتباط منطقي ميان شكل و كاركرد بود.  ميالدي بود1931
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 ميالدي در فرانسه انتشار 1941 در سال "منشور آتن"ه عنوان  مدون گرديد و ب"لوكوربوزيه"اين كنگره توسط 
  .يافت
.  ميالدي در ايتاليا بود1960در سال  »گوبييو«هاي فرسوده توجه نمود كنگره  ي بعدي كه به بهسازي بافت كنگره

رسوده در اين كنگره اهميت وضعيت اجتماعي روستاها و پاسخ به نيازهاي معاصر روستائيان به خصوص در بافت ف
چنين از مقامات دولتي خواسته شد كه براي هم. جتماعي مورد تأكيد قرار گرفتمورد توجه قرار گرفت و بازسازي ا

  .هاي الزم انجام پذيرد هاي هنري فضاهاي زنده اقدام حفاظت جنبه
اهاي فرسوده بهسازي بافت فرسوده روستا و مرمت بن)  ميالدي1964(المللي ونيز  ي بين چهار سال بعد در كنگره

هاي  ساختهمفهوم اثر فرسوده فقط نامه اين كنگره آمده است  ي قطع هدر اولين ماد. هر دو مورد تأكيد قرار گرفت
  .ها نيز هست فضاهاي روستايي و مناظر و جز اينگيرد بلكه شامل نميمعماري منفرد را در بر

بتوان  گيرد، تا ه نيز بايد با دقت خاصي انجام فرسودتاريخيهاي   بهسازي بافت وداري آمده است نگه14در ماده 
ها ايد مصارف و ارزش حقيقي را به آنب. ها بهبود بخشيد حفظ كرد و در عين حال به وضع آن را دست نخوردههاآن

شود بايد عيناً در قالب مواد و قوانين ياد شده  ها اجرا مي بهسازي كه در مورد اين بافت بازگرداند، كارهاي حفاظت و
  .دباش

 گردهمايي ايكوموس در كيوتو  آمريكاي كشورهاي قاره ميالدي به منظور بهسازي روستايي در 1967در سال 
داري فضاهاي در اين سند برحفظ و نگه . شد"معيارهاي كيوتو"نتايج اين گردهمايي سندي با عنوان . برگزار شد

ظ بهسازي آموزش عمومي و تشويق به حفهاي زيرساختي، باال بردن سطح  ، اقدام روستايي–با ارزش گردشگري
  . هاي فرسوده روستايي تأكيد شده است بافت

هاي فرسوده ارائه  هاي ديگري درخصوص بهسازي بافت  اجالس پاريس توصيه ميالدي با برگزاري1968در سال 
اجالس تأكيد هاي مختلف مورد تهديد قرار گرفته بود و   روستايي با اقدامي هاي فرسوده درآن زمان بافت«. شد

   ».باشند  اقتصادي ـ اجتماعي موظف به حفاظت از بافت هاي روستايي ميي ها در كنار تأمين توسعه كرد كه دولت
 هاي اصالت و شخصيت كلي اندام... «:  رم به بهسازي تأكيد شدي  ميالدي بار ديگر در كنگره1972در سال 
   .ايي بايد مورد حفاظت قرار گيرد روستشهري و

به منظور حفظ و بهسازي طبيعي جهان توسط يونسكو به )  ميالدي1972(در همين سال  ي پاريس همعاهد
هاي  المللي به منظور حفاظت از ميراث طبيعي و مقابله با آلودگي هاي بين كاريدر اين معاهده به هم. تصويب رسيد

  .محيطي تأكيد شده است
 شهر بوداپست برگزار شد بر قائل شدن ارزش خاص و  ميالدي در1972در سومين كنگره ايكوموس كه در سال 

  :ي اين كنگره آمده است در بيانيه. هاي روستايي تأكيد شد ذاتي به مجموعه
  »...روستايي به صورت بخش اساسي از محيط انساني نگريسته شود شهري و هاي الزم است كه به مجموعه



  8/هاي فرسوده روستايي  دهي بافت نمديريت و ساما                                                                                    

  مركز مطالعات و خدمات تخصصي شهري و روستايي                                                                                              
 پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي                                                                                              

 را به 1975 زوريخ سوييس تشكيل شده بود، سال خيتاريي ايكوموس كه در شهر   در كنگره1973در ژوييه سال 
  اي براي گذشته آينده"بررسي جامعي تحت عنوان   كهعنوان سال ذخاير بهسازي اروپا اعالم كردند و قرار گذاشتند 

  .ي كشورهاي اروپايي صورت پذيرد  در گردهمايي نمايندگان كليه"ما
) بازسازي ورشو(پس از آخرين بازسازي جنگ جهاني دوم ي حفظ ميراث و فرهنگ جهاني    معاهده1973در سال 

 روستايي تأكيد نمود و به دنبال آن شوراي اروپا در لوكزامبورگ  شهري ومنعقد شد و بر حفظ بيش از پيش محيط
پايي مطرح ساخت و بر  براي كشورهاي ارو" روستايي و مرمت بافت، شهرياصول بهسازي"شكل گرفت و 
 روستايي، انجام پژوهش جامع قبل از مداخله، مستندسازي مداخالت و مشاركت مردم ي ودههاي فرس نوسازي بافت

  .در امر بهسازي بافت تأكيد نمود
هاي روستايي اشاره شد و  تي مهم ديگري در بهسازي باف به نكته)  ميالدي1974(المللي بولونيا  ي بين در كنگره

  .ها بايد حفظ شودكرد آنعملشناسي و  كه گونهها بل كه نه فقط شكل ظاهري بناها و بافتآن اين
هايي براي   حل نشده و پيچيده را همراه با مشوقمسائلها و  اي از نگراني  مجموعه1975كنگره آمستردام در سال 

نت اكرر بر لزوم توفيق در حفاظت و صيهاي انساني ـ فرهنگي و تأكيدهاي م به راه انداختن حركتي تازه در فعاليت
هايي را براي پيگيري و مطالعه عرضه كرده است كه نه  مي فرسوده مورد بررسي قرار داده و سرفصلماكن قديا

  هاي و روستاهاي كشورهاي باستاني كه تا به حال به همان ميزان به شهر فقط در كشورهاي اروپايي بلكه در كليه
  .تواند حايز اهميت باشد اند مي توجه بوده كهن بي

هايي را به منظور رسيدن به هدف حفاظت  حل ه كه در واقع منشور يا بيانيه جهاني است راهي اين كنگر نامه قطع
ي بافت  هاي معماري شامل كليه اين ثروت. كند مردم ساكن اروپا، توصيه ميهاي معماري  روت ثي سازندهمثبت و 

  .  فرهنگي استي هاي با ارزش ويژه
توان به موارد زير  زي بافت و بناهاي فرسوده انجام شده است مي بهساي هاي علمي ديگري كه در زمينه از اقدام

  : اشاره كرد
ي  درخصوص ارتقاي تحقيقات، دانش و حفاظت از باغها و ابنيه)  ميالدي1976 ("نامه نايروبي توصيه"تصويب

فاظت، درخصوص ح)  ميالدي1982 ("ي ترينيدا بيانيه"اي، تصويب  المللي، ملي و منطقه فرسوده در سطوح بين
 1982 ("ي درسدن بيانيه"هاي كوچك و روستايي با كمك مردم، تصويب  گاه سازي سكونت بهسازي و باززنده

 روستاهاي داراي بافت فرسوده تخريب شده درسدن در جنگ جهاني دوم،  شهرها وي بازسازي در زمينه) ميالدي
منشور "هاي حفاظتي در ايتاليا، تصويب  مدرخصوص يادمان فرسوده و اقدا)  ميالدي1983 ("ي رم بيانيه"تصويب 
 "بيانيه لوزان"ي حفاظت از شهرها ، روستاها و مناطق فرسوده، تصويب  در زمينه)  ميالدي1987 ("واشنگتن

 1992 ("ي ماستـريخت معاهــده"ي مديريت و حمايت از ميراث فرهنگي، امضاي  در زمينه)  ميالدي1990(
 1993 ("دستورالعمل كلمبو"ر و حفاظت از ميراث فرهنگي و فرسوده، تصويب  پايداي به منظور توسعه) ميالدي
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 "سند نارا"هاي فرسوده، تصويب  به منظور ارتقاي امور آموزشي و تربيتي در حفاظت از ابنيه و مجموعه) ميالدي
ملي و بسط ، ) روستايي ( هاي محلي  ها و ميراث سازي و هويت دادن به ارزش به منظور اعيان)  ميالدي1994(

به منظور مرتبط دانستن اصالت اثر فرسوده، )  ميالدي1996 ("ي سنت انتـونيـو بيانيه"منشور ونيز، تصويب 
به منظور تكميل منشور لوزان، )  ميالدي1996 ("منشور صوفيه"حفاظت و مديريت از ميراث فرهنگي، تصويب 

به )  ميالدي1996 ("منشــور بورا"اها، تصــويبها و دري حفظ و مديريت ميراث فرهنگي قرار گرفته در عمق آب
با هدف طرح و )  ميالدي1998 ("استكهلــمي  بيانيه"يت فرهنگي مكان، تصويب منظور حفاظت يا بازيابي اهم

 "ي ايكوموس بيانيه"ي پايدار، تصويب  ي حقوق ميراث فرهنگي به جوامع بشري به منظور نيل به توسعه  اعاده
ي حقوق بشر و به رسميت شناختن حق مشاركت آزادانه  ورد تأكيد قرار دادن مفاد اعالميهبا م)  ميالدي1998(

هاي فرهنگي جامعه و تأكيد بر حق ميراث فرهنگي به عنوان بخشي الينفك از حقوق بشر،  افراد در فعاليت
ترين  ن مهمالمللي به عنوا با هدف گردشگري بومي و بين)  ميالدي1999 ("ي مكزيكوسيتي بيانيه"تصويب 

  .هاي كهن و فرسوده و صنعت گردشگري وسايل تبادل فرهنگي، الزم و ملزوم بودن بهسازي، حفاظت بافت
  

  :هاي عملي قداما
. گردد مي ميالدي بر19رفته به قرن هاي عملي بهسازي بنا و بافت فرسوده روستاها در كشورهاي پيش اقدام

 در انگلستان مورد "اسكات" در آلمان و "شينگل"رانسه، ويوله لودودر ف"حفاظت بناهاي فرسوده كه توسط 
در اواخر قرن نوزدهم ميالدي جنبش . گرفت به عنوان تفكر غالب در اروپا مطرح و مورد عمل بود حمايت قرار مي
هاي عمده مورد  عنوان يكي از گرايش  شكل گرفت كه تاكنون نيز به"سكينجان را"ي تفكرات  جديدي بر پايه
اي توسط انجمني كه خود او   و با انتشار بيانيه"ويليام موريس"جنبش حفاظت مدرن با تالش .  استتوجه و عمل
هاي فرسوده و حداقل مداخله در اين ابنيه  آنان بر نگهداري و مراقبت مستمر از بافت. ر خود را آغاز نمودبنا نهاد كا
توجهي به آن حاكم  تدريج بي وجه قرار گرفت ولي بهروپا مورد تاين حركت هر چند در ابتدا در ا. ورزيدند تأكيد مي

  .شد
 چنين  ر اتريش مجدداً د"ريگل" در ايتاليا و "جيووانوني"و  "بوويي تو" ميالدي 20 و اوايل قرن 19در اواخر قرن 

  .را احيا كردند) داري و حفاظتنگه(تفكري 
وع شده بود جاي خود را به حفاظت و  حفاظت مدرن كه از گذشته شر  ميالدي جنبش1970 و 1960هاي  در دهه

هاي  ها و برنامه هاي فرسوده  داد و نخستين طرح ها و فضاهاي بين بناها و به عبارتي به بافت بهسازي مجموعه
  .بهسازي روستايي شكل گرفت
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، "يورك"، "چستر"، "بث"هاي بهسازي و بازسازي در شهرها و روستاهاي مناطق  در انگلستان برنامه
 "ريميني"، "اوربينو"، "وينچنزا"، "گوبييو"، "اسيسي"در شهرها و روستاهاي مناطق  ، درايتاليا"چستر چي"
 . اجرا شد"فرارا"و "برشا"، "بولونيا"

بهسازي و حفاظت در دوران بازسازي پس از جنگ جهاني دوم شدت گرفت بهسازي و حفاظت از سوي محافل 
. مورد حمايت قرار گرفت) روستايي ( اي و محلي  قياس ملي، منطقهها و افراد مختلف در م ها، كميته علمي، انجمن

المللي موجبات حفظ و مراقبت قانوني بناها و  هاي بين كاريها، معاهدات و هم ات، دستورالعملتدوين قوانين و مقرر
گي بر بهسازي و بازسازي ظاهر شدند كه هم هاي با نفوذي براي امر هاي فرسوده را فراهم آورد و گروه بافت

  .دادند شروع تحوالت گواهي مي
هاي اجتماعي استوار گرديد و  تر بر محور رفع محروميت هاي بهسازي و حفاظت بافت فرسوده روستايي بيش برنامه
 تالش نمودند 1"شناسي اجتماعي كرد آسيب روي" و توجه به "هاي اجتماعي هاي توسعه گروه پروژه"گيري  با پي

زندگي در اين مناطق افزايش هاي ساكنان را براي تداوم  ها و منافع اجتماعي، انگيزه تا از طريق توجه به ارزش
  .دهند

تنوع بخشي "يا "بازسازي كاركردي" به شكل جايگزينهاي  تغيير كاربري با ايجاد فعاليترويكرد ديگر، 
تر تأكيد  هي بيشهاي موجود ولي با كارآمدي و سودد اين روند در مواردي كه بر حفظ كاربري. بود"كاركردي

افزايش موج گسترده توجهات اقتصادي كه . گرفت  مورد عمل قرار مي"بازآفريني كاركردي"داشت به عنوان 
 بين ي هاي عمده كي از مناقشهي هها مورد توجه بود ب گونه پروژهگذاران و كارفرمايان اين سرمايهبيشتر از سوي 

گرفت ولي از سوي  اركردي اين مناطق مورد تأييد قرار مياز يك سو تجديد حيات ك. حفاظت و توسعه مبدل شد
هاي روستايي و  ي بافت ناپذيري بر پيكره هاي جبران ديگر توجه صرف بر منافع اقتصادي موجب وارد كردن صدمه

يه و تمايل به تخريب و نوسازي داشت صرف نماي ابن رواج پديده موسوم به نگاه. گرديد عناصر ارزشمند آن مي
هاي مورد اشاره در باال  داشت بافت دو نمونه از تجاربي هستند كه سبب بروز تقابل صرف هزينه براي نگهجاي  به

گذاري   ارزشي ها نيز بيانگر ضرورت توجه به هر دو زمينه هاي موفقي از اين اقدام در عين حال نمونه. اند گشته
  . است

ها توسط بخش خصوصي تغييراتي در   فعاليتي عههاي محلي و توس زدايي و واگذاري قدرت به دولت با تمركز
 سودآور از آثار و ي فرسوده ايجاد شد و جنبش حفاظت به سوي استفاده هاي مديريت و بهسازي بناها و بافت

 فرايندهمچنين تحوالت ساختار اقتصادي و انقالب صنعتي تحوالت مهمي را در  ي فرسوده متمايل گشت ابنيه
  .ي در روستاها فراهم ساختهاي توسعه و نوساز اقدام
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كرد جديدي با عنوان  هاي محلي روي با تغييرات در ساختار اقتصادي و واگذاري قدرت از دولت مركزي به دولت
 محلي هاي اساسي توسط بخش خصوصي و دولت  روستايي شكل گرفت و اقدام شهري و در بهسازي"بازآفريني"

تايي با اجراي قوانين حمايتي و تعريف مناطق ويژه با ضوابط ي روس هاي فرسوده  توسعه مجدد بافتفراينددر 
 كالبدي هاي تحولي را در بهسازي با گرايش به نوسازي اين اقدام. خاص مالياتي و امتيازهاي تشويقي اجرا شد

اي  تدريج مورد انتقاد دولت محلي و تغيير رويه دولت مركزي گرديد و دولت مركزي برنامه روستا  فراهم آورد كه به
هاي محلي خواست تا با مشاركت  اين برنامه از دولت.  مطرح كرد1991را در سال "چالش روستاها"تحت عنوان 

و ي خود ارائه نمايند هاي بازآفريني در ناحيه نهادهايي براي انجام پروژه هاي داوطلب پيش بخش خصوصي و گروه
 و محيط رنج ها از كيفيت نازل زندگين در آنساكي روستايي كه مردم   براي نواحي فرسودهيتر  بيشيها طرح
 و منظور كردن اعتبار واحد براي "دفاتر ناحيه اي همگن" دولت با ايجاد 1994در سال . بردند تهيه و اجرا شد مي

  :هاي اين دوره عبارتند از ترين سياست عمده. اي را در محالت به ثمر رساند هاي ويژه بازآفريني اقدام
  هاي بومي و فرسوده و حفاظت بافت فرسوده هاي فرهنگي، ثروت شـ توجه به حفظ ارز
   بازآفرينيفرايندهاي روستايي در  ـ شركت دادن گروه

  هاي متعدد  و سازهاي داراي يك نوع كاربري به جاي كاربري ـ انتقاد از ساخت
مام امور به افراد روستايي  روستايي و سپردن زي ـ انتقاد از درگيري بيش از اندازه و مستقيم دولت در امر توسعه

  در شكل شورايي آن
  هاي كمي هاي كيفي به موازات اقدام ـ توجه به اقدام

ـ تأكيد بر افزايش اشتغال، كاهش فقر و افتراق اجتماعي، تأمين امكانات اجتماعي و آموزش به جاي 
   فيزيكي هاي صرفاً نوسازي

كار رفته در امر بهسازي، حفاظت و  هاي به استستان درصدد بازنگري سي ميالدي دولت انگل1999در سال 
نيرويي براي آينده : محيط روستايي" يك بيانيه با عنوان به صورتهاي روستايي برآمد و آن را  يطبازآفريني مح

   : هاي اين بيانيه به شرح زير است ترين توصيه مهم.  ميالدي منتشر كرد2000 در سال "ما
  هاي روستايي اري در بازآفريني محيطگذ ـ تشويق بخش خصوصي به سرمايه

  ي اقتصادي از بناهاي روستايي ـ استفاده
ي اشتغال در دراز مدت و به صورت پايدار در مقايسه با ساخت بناهاي  ـ توجه به حفاظت به عنوان ايجاد كننده

  جديد
  )شورا ها ( هاي مشاركتي  ها و شركت ـ توسعه كارگزاري

  ي مؤثر در امر بازآفريني مناطق روستايي  سازمان دهندهـ توجه به توريسم به عنوان يك
  . مشاركتفرايندـ دخيل نمودن مردم روستا در 
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  هاي بهسازي در كشورهاي در حال توسعه فعاليت - 3-2

گوني در كشورهاي با دگرگوني ساختار سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشورها و وقوع انقالب صنعتي در غرب دگر
نوسازي و بهسازي در اين كشورها با الگويي از . وص كشورهاي آسيايي نيز به وجود آمدخص در حال توسعه به

هاي ساختاري روستاها را به شدت دچار تغيير و در  از اين رو ظرفيت. غرب به صورت آني صورت گرفت
 مدرن، هجوم از روستاها و شهرهاي كوچك، هجوم كاالهاي وارداتي، سرمايه، ماشين و صنعت. ريختگي نمود هم

باعث شد كه اين روستاها عالوه بر ... زا و  ي غير درون اي و توسعه  بمباران رسانههمچنينآداب بيگانه و 
  .هاي شهر مدرن نيز مبتال شوند هاي روستاهاي درحال توسعه به تمامي ناهنجاري نارسايي

اقليمي و همچنين توليد و هاي جغرافيايي و  امنيت، اقتصاد، تجارت، فرهنگ، مذهب، عوامل سياسي، موقعيت
اين عوامل فقط در . شوند اختار و سازمان فضايي خاص خود ميسي خود سبب پيدايش  صنعت هر يك به نوبه

دهند و با هرگونه تحول ناموزون، اين نظام نيز كارآيي  صورت هم پيوندي، تصويري زنده و پويا از روستا ارائه مي
ي زنده در نظر بگيريم، اختالف در كاركرد هر يك از    يك پيكرهبه صورتا اگر روستا ر.  دست خواهد دادخود را از

انجامد و اين اتفاقي است  رفت تدريجي به از پا افتادگي روستا مي گردد و با پيش اعضا موجب بيماري كل پيكره مي
 و مسائلو خصوص كشورهاي جهان سوم رخ داده است  در اكثر كشورهاي در حال توسعه بهكه در يك قرن اخير 

  . مطرح نموده استمسائلترين  هاي فرسوده را به صورت يكي از جدي مشكالت بهسازي و بهسازي بافت
در اين كشورها عزمي راسخ براي بهسازي و حفاظت وجود ندارد و سناريوي مشترك در بين كشورهاي جهان سوم 

يابند كه اغلب   پيچيده گشته و وسعت ميقدر نده سياسي، اجتماعي و اقتصادي آناين است كه التزامات تعيين كن
ي شناسايي  ريزي در مرحله  برنامهفرايند روستايي فراموش شده و مسائليابي عملي براي  موضوعات و راه حل

  .شود مسأله متوقف مي
  
  ارزش هاي با  بافت بهسازي مناسبهاي روش -3
اهميت . و محالت مسكوني وجود دارد ييروستامختلفي براي احيا و بهسازي بافت فرسوده ي ها  مدل وها روش
 يا مدل باشد اعتبار علمي آن در معرض روش آن حد است كه چنانچه تحقيقي فاقد بهسازي فرايند در ها روشاين 

گرايي و تكيه بر تجربه و  پذير نخواهد بود؛ بنابراين عمل گيرد و تحقق نتايج آن امكان شك و ترديد قرار مي
يابي به اهداف، سرخوردگي و  تر موارد باعث عدم دست م و انسجام منطقي در بيشمشاهده محدود و فاقد نظ

ها و  ريهگيري نظ  سنجش و اندازهي نتيجه اين كاوش علمي، صحنه. شود اتالف وقت، انرژي و منابع مالي مي
  .شود يي منجر ميهاي اجرا  مرزهاي علم و دانش و بهبود شيوهي هاست كه سرانجام به توسعهنهايتاً رد يا تأييد آن
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هاي   بهسازي تك بناها، پاسداري از ارزشي هاي اوليه درعرصه جنبش جهاني حفاظت از ميراث فرهنگي در دوره
حال در مورد بهسازي بافت  هاي زيادي اندوخته است؛ با اين ههاي فرسوده تجرب محيط شهري و روستايي و بافت

هاي اجتماعي و  گيري هاي فرسوده، جهت بر حكميت بنا و بافتفرسوده روستاها با توجه به شرايط ناهمگون حاكم 
هاي مناسب بهسازي مختلفي مطرح شده است كه مورد  روشكردهاي ارزشي و عرفي جامعه،  روينسبي بودن

  .گيرند بررسي قرار مي
 

 هاي فرسوده ارايه شده است اين سه نوع روش و نگرش از سوي كارشناسان درخصوص حفاظت و بهسازي بافت
  :گيرند اي، سلولي و ارگانيكي است كه مورد بررسي قرار مي ها شامل موزه نگرش
  

  اي موزه -الف
هاي                    ظ قسمتي از بافت از نظر جنبه آسان و تالش براي حفي ها كرد اين روش محدود، فعاليتعملشعاع 

  .گردد  كمي عملي ميي كالبدي ـ فضايي است كه با هزينه
 ازآنها "حفاظت"ي فرسوده را در جهت ها حفاظت از ميراث فرهنگي استوار است و مداخله در بافت«اين روش بر

در نتيجه . شود اده ميدر اين نگرش حفظ هويت و ميراث نياكان بر مقتضيات زندگي معاصر ترجيح د. پذيرد مي
هاي  ها و نارسايي صر و نيز كاستيها به دليل عدم اعمال تغييرات مقتضي زندگي روزمره معا گونه بافت ساكنان اين
به دنبال از هم پاشي بافت . شوند هاي روستايي كه ريشه در چنين بينشي دارد، ناگزير به ترك بافت مي زيرساخت

  . گيرند اجتماعي، بافت كالبدي نيز در معرض تخريب قرار مي
هاي بعدي  ر مواردي نسلشود و د هاي زندگي منجر مي اي در تسلسلي منطقي به تهديد فرصت نگرش موزه

هاي  برند كه از ضرورت ترتيب، در فضاهايي به سر مي بدين. شوند هاي ديگران مي محكوم به زندگي با ارزش
 تواند قابل بسط باشد چرا كه در گذر زمان، كاركردهاي اي نمي اعمال چنين شيوه. ها ناشي نشده است زندگي آن
  .شود د تهديد مي به جروستاگردد و حيات   مختل ميروستايي

اي فرسوده مطرح است  كه به جاي تك بناها قسمتي از بافت روستايي يا مجموعه اي، وقتي معضل نگرش موزه
هاي  هاي با ارزش فرسوده را كه بايد به ارتقاي كيفيت نمايد؛ چرا كه اتخاذ چنين ديدگاهي مجموعه تر رخ مي بيش

كند و تأثيرات  تبديل ميناپذير روستايي  هاي اغماض عضلكاركردي ـ فضايي زندگي روستايي كمك كنند به م
  . آورد هاي نظامي پايين مي  را در حيات روستايي تا حد پادگانهاوجودي آن

اي از روستا هر چند هم كه كوچك باشد جز با شناخت جايگاه و نقش آن در كل  به عبارتي پرداخت به محدوده
  .پذير نيست ساختار روستايي امكان
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كالبدي، (هاي كاركردي زمان خود  ي ضرورت اي كه دارد، زاده معماري و هر فضاي روستايي، با تمام پيشنيههر اثر 
 .ها ارتقاي كيفيت كاركردي محيط و تعالي فضايي مد نظر بوده استاست و در ايجاد آن) ناختي و جز آنزيبايي ش

   .كاركردي فضاهاي روستايي بهره جستهاي كالبدي ـ  هاي اين آثار در جهت مطلوبيت لذا بايد از قابليت
شود و  ل ميهاي افراطي حفاظتي به خطري مهلك براي حيات واقعي آثار فرسوده تبدي كه نگرش با جنبهنتيجه آن
  .كند ها را از درون تهي ميهاي قابل نشر آن ارزش

سازي،  هاي پاك سياستهاي اجتماعي، فرهنگي و كالبدي ناشي از  اي ناتوان از مقابله با تخريب صيانت موزه«
  » .هاست و همواره در معرض تهديد مرزهاي توسعه استي تفصيلي توسعه مجدد و نظاير اينها طرح
  سلولي -ب

رود و حفظ ارزش اثر بدون توجه به ارتباط آن با كل  در اين روش ارزش ارتباطي آثار در كل مجموعه از بين مي
  .ي كه بايد به نسل آينده منتقل شود نيز محدودتر استهاي علم ارگانيك مطرح است به همين نسبت ارزش

در اين دوره بهسازي روستايي با هدف . هاي فرسوده محصول انقالب صنعتي است اين نگرش به بافت
اي كه فضاهاي روستايي اغلب به مثابه ميراثي از روستا تلقي شدند كه بايد براي  به گونه. توانمندسازي رواج يافت

شود  در چنين شرايطي نگرشي بر روستا و سرنوشت آن چيره مي. ماعي و اقتصادي فعال شوندتقويت وضعيت اجت
هاي خاص قرار  ديده فرسوده روستاها را هدف دگرگوني وقفه فضاهاي فرسوده و آسيب كه اغلب به طور منظم و بي

  .دهد مي
هاي فرسوده موجود در  ادمانهاي فرسوده، حتي بدون هشدار يا اظهار نظر ي در نتيجه نگرش سلولي به بافت

بخشي اقتصادي مورد توجه قرار گرفته و انگيزه اصلي    بناهاي قديمي و ارزشمند روستا براي تواني پيكره
هايي  نقطه حركت يا سرآغاز اين تدبيرها، احيا و بهسازي بخش. حفاظت، بهسازي و نوسازي ساختار اقتصادي است

هاي  رسي به شبكه فرسودگي كالبدي و محدوديت در دستا به دليلاز روستا است كه توان و كارايي خود ر
  .اند رساني فني و رفاهي مدرن از دست داده خدمات
هاي بهسازي با اين ديدگاه حداكثر توجه خود را به كيفيت كارهاي ساختماني معطوف كرده و وجه ظاهري  اقدام

در نگرش  .برداري كنند توانند از آن بهره  كه همه مينگرد عنوان ارزشي مي  ي بافت را به بازسازي يا بهسازي شده
. خورد هاي فرهنگي به چشم نمي اي مفيد به استمرار ارزش هاي فرسوده ايده مبتني بر ديدگاه سلولي به بافت

  . منطقه مربوط است دخالت ندارندهايي كه به طراحي و بهسازي گيري ها و تصميم ساكنان بافت اغلب در بررسي
اين . برخاسته از اين نگرش در شهرها و روستاهاي لندن، مونيخ، رم و فلورانس قابل مشاهده استهاي  تجربه

اند زندگي را به معناي واقعي به بافت فرسوده برگردانند و زندگي امروز را تقريباً با حفظ همان  نواحي توانسته
كه در اين نواحي مراكز فرسوده به   طوريبههاي فرسوده در بافت پياده كنند،  هاي زمان حاضر در كنار ارزش ارزش
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هاي   ميالدي، بافت1960ي  اين در حالي است كه تا حدود دهه. اند ترين فضاهاي شهر و روستا تبديل شده گران
  .فرسوده در اين روستاها ويرانه و متروك بود

فت بهسازي شده با فضاي هاي بهسازي و ادغام با  كالبدي بناها، تقويت مواضع يا مكاني داشت نسبي پيكره نگه
  .هاي بهسازي روستايي با هدف توانمندسازي يا روش سلولي است ترين مشخصه مجاور از مهم

  ارگانيكي -ج 
هايش به  ادگار مانده است با همه ارزشي هچه از گذشته بشود و آن نيكي اصالت بافت حفظ ميطبق روش ارگا

  .رداردگردد كه بار سنگيني در ب هاي آينده منتقل مي نسل
ها را از  هاي فرسوده در سازمان فضايي يك روستا اين بافت با اعمال نگرش ارگانيستي از طريق تبيين نقش بافت

در اين زمينه اتصال بين دو بخش بافت بايد به آرامي، با ظرافت و تدريجي . كنند حالت يك سيستم بسته خارج مي
شود اما  ه اين ترتيب احساس دوگانگي در روستا ايجاد نميب. كردي نشود انجام شود تا روستا دچار مشكالت عمل

كردي است كه خود متعاقباً به تشديد دوگانگي و  اگر اين اتصال ضعيف باشد، حاصل آن شكنندگي رواني و عمل
  . انجامد جدايي دو بخش مي

امروز روستا باشد و بخشي بافت فرسوده بايد متضمن پيوند حيات گذشته و  بهسازي، نوسازي، تجديد حيات و روان
كرد بايد  هاي فرسوده عمل  در احياي بافتهمچنين. را تعيين كند انداز آينده آن  سوي توسعه و چشمسمت و

طلبد، پرهيز  هاي گسترده كه الزامات مالي، اجرايي، حقوقي و حتي مديريتي گسترده مي موضعي بوده و از اقدام
هاي بهسازي بافت را مورد توجه قرارداد تا اين  الت بايد اقدامدر عين حال بايد توجه داشت كه در مداخ. كرد

ي پايدار قرابت فراواني با  بهسازي روستايي با هدف توسعه.  روستا شوندي ها در پيرامون خود منجر به توسعه كانون
   :ستند ازهاي اصلي بهسازي روستايي در اين شيوه عبارت ه ارگانيكي دارد ويژگي ي  شيوهاحياي بافت فرسوده به

  هاي كالبدي فضاها داشت پيكره ـ نگه
   زيستيروستايسازي شرايط  سانـ يك

  هاي فرسوده روستايي در محيط ـ ادغام مجدد مراكز و بافت
  ـ مشاركت دادن شهروندان در بهسازي روستايي

  اي ـ طرح موضوع بهسازي روستايي در محافل چند رشته
هاي  اين گرايش در برابر نگرش. خوان استدهي روستايي هم ناهاي جديد سام برخوردهاي ارگانيكي با روش

شناختي قايل نيستند با  هاي سفت و سخت كه اغلب اهميتي براي مباحث متداول زيبايي گرايي كاركردي و واقع
ي هاي روستاي اي براي برقراري نظام زيبايي آفرين از طريق نشانه يافته هاي مختلف فضايي، زمينه قوام ايجاد تباين

ي كوچك روستايي نيازمند شناخت و بررسي اجمالي سازمان  در اين شيوه اجراي هر پروژه. گذارد در اختيار ما مي
  .فضايي است
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  هاي با ارزش روستايي بافتبهسازي جهاني در زمينه جارب ت -4

 در شهر "انهوسم"هاي   با اقدام.م1870 در دهه و روستاهااولين تجارب احيا و بهسازي بافت فرسوده شهرها
هايي توسط  در همين زمان در انگلستان نيز اقدام. هاي مختلفي شكل گرفت  كميتهتدريج بهپاريس آغاز شد و 

 . م1920هاي در دهه  اين اقدام. گذاري شد هاي قديمي پايه  آغاز و انجمني براي حفظ ساختمان"ويليام موريس"
ها، بهسازي آثار و   با اعتراض به نوسازي. م1960 ي در دهه. شداي    تازهي  وارد مرحله"لوكوربوزيه"گامي   با پيش

تري يافت و   الگوي بهسازي اهميت بيش. م1970 ي كه از دهه وده وارد مرحله جديدي شد به طوريابنيه فرس
 جايگزين ،تأكيد به بهسازي قوت گرفت و بهسازي كوچك مقياس در سطح واحدهاي مسكوني و سپس محالت

شهرها هاي اوليه پيرامون احيا و بهسازي بافت فرسوده  به طور كلي اقدام. بزرگ مقياس گرديد يهاي بهساز طرح
 تجارب بهسازي در كشورهاي .هاي كشورهاي اروپاي غربي جستجو نمود  را بايد در كوششو به تبع آن روستاها

  .دگير هايي است كه مورد بررسي قرار مي رفته و در حال توسعه هر كدام داراي ويژگي پيش
اند و پس از آن است كه   شهرها بيشتر مورد توجه بودهواره، هم بهسازيي است در زمينهالبته اين نكته به ذكر 

  .گرفتند ده در شهرها مورد بهسازي قرار ميام شجهاي ان روستاها با الگوبرداري از فعاليت
  

  افتهي هكشورهاي توسع
اي را  هاي عملي گسترده گام) 1964 ـ 1970 ("رولد ويلسونها"بريتانيا از زمان روي كارآمدن دولت كارگري 

هاي نواحي مقدم آموزشي،   با اجراي طرحروستايي با طرح مفاهيمي مانند محروميت روستاييبراي احياي مراكز 
  . توسعه اجتماعات فرعي برداشته استي  و برنامهروستاييتهيه برنامه 

 به شرح 1977د دولت و با برگزاري كنفرانسي در بريستول در سال  بريتانيا در گزارش سفيروستايياهداف مراكز 
  : استزير منتشر شده

   و برآوردن انتظارات ساكنانروستاتقويت اقتصاد نواحي مركزي  ـ
  تر  و ساخت محيطي جاذبروستاـ اصالح كالبد فيزيكي نواحي مركزي 

  ـ كاهش مشكالت اجتماعي
   بر حسب شغل و جمعيتروستاييطق ابقيه منـ تضمين توازن جديد بين نواحي مركزي و 

  :شود  بريتانيا در سه بخش عمده به شرح زير خالصه ميروستاييمراكز ) احيا(ابعاد تجديد حيات همچنين 
  ـ تجديد حيات اقتصادي 
  روستايي موجود در مراكز ي ـ بهسازي بافت و ابنيه

  )داشت و خدمات اجتماعيآموزش، تفريح، به(هاي نژادي  ـ تدارك خدمات اجتماعي اقليت
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هاي  برخالف تجربه.  شهر وجود داردفرسوده بافت بهسازيريزي  در ايتاليا نيز تجارب گوناگوني درباره برنامه
 بهسازيريزي  هاي برنامه اند در نمونه تجربه ساني پيروي كرده هاي يك ايي انگلستان كه از انديشه روستبهسازي

  هاي اجرايي وجود دارد؛ شيوه برخورد و روش درهاي زيادي  روستايي ايتاليا تفاوت
 و فرهنگي و وجود معماري با ارزش بناهاي مسكوني و غير مسكوني در بافت تاريخيدر ايتاليا به سبب غناي 

 فرسودهتوان بافت  سؤال اساسي اين است كه چگونه مي.  بناها گرديده استبهسازيها معطوف به  ، تالشفرسوده
كرد را در چنين بافتي   و فرهنگي زيادي است حفظ كرده و امكانات تغيير شكل و عملريخيتارا كه داراي آثار 

  وارد كرد؟
 است و پس از آن فرسودهيابد جلوگيري از تخريب و انهدام بافت   بروز ميبهسازياي كه در  نخستين انديشه

ت بخش خصوصي راه ورود حفاظت پويا و فعال با مشاركت مردم است كه از اين طريق با جلوگيري از دخال
كاري ساكنان، بافت حفظ و با اتكا به مقررات تشويقي و هم. شود هاي سودجويانه در تغيير بافت بسته مي انديشه

  .پذير شده است  روستايي ايتاليا امكانفرسوده گرديده و بقاي بافت بهسازي
هاي اجرايي و ميزان  وجود تفاوت در روشرغم   ايتاليا علي در كشورروستاييهاي بهسازي بافت فرسوده  در تجربه«

 و تالش در راه بهسازي هاي نوسازي، به سبب تأكيد بر حفظ ثروت فرهنگي نواحي پرارزش فرسوده موفقيت طرح
ترين ميزان تخريب را به دنبال داشته است هم كرد و كاربري كه كم  از طريق عملتر بناهاي فرسودههر چه بيش

) به جز ونيز(هاي ياد شده  كه در نمونهخورد؛ ضمن آن گ گرايان به چشم ميهنگامي با اصول فكري مكتب فر
جلوگيري از خارج شدن ساكنان بافت فرسوده و حفظ روحيه فرهنگي ـ اجتماعي از طريق مشاركت ساكنان اصلي 

   ».هاي ياد شده است ترين اصول به كار گرفته شده در طرح از مهم
هاي سياسي ـ اجتماعي  دهد كه فعاليت  در كشورهاي كمونيستي نشان مييروستايريزي بهسازي  تجارب برنامه

 دخالت نموده است و به همين دليل روستاهاي حكومتي در بهسازي و احياي بافت فرسوده  و تفكرات و ديدگاه
 نيز يروستايترين عنصر  ها و تفكرات است و حتي جزيي  آشكارا متأثر از اين فعاليتروستانظام كالبدي ـ فضايي 

بنابراين بهسازي بافت فرسوده . هاي حكومتي امكان رشد يافته است ارچوب ديدگاههفقط در اين حيطه و در چ
اساس  در كشورهاي اروپاي شرقي بهسازي همواره بر. هاي كالن صورت گرفته است  در ارتباط با برنامهروستايي

  :دو اصل انجام پذيرفته است
هم پيوسته   به ي هاي فرسوده به شكل منفرد و به صورت مجموعه مجموعهدهي و بهسازي بناها و  سامانـ 1
  ارچوب شهرسازي كليهدر چ
كردهاي   تغيير عملوهاي شهري قديم به عنوان عناصر كامالً قابل استفاده و زنده  بناهاي مجموعهـ بررسي 2

  اه كاربريوسيع 
  : م گرفته استريزي به شرح زير انجا  جهت پياده كردن دو اصل فوق، برنامهـ
   قديميروستاهاي معماري در - تاريخيهاي تحقيق و بررسيـ 



  18/هاي فرسوده روستايي  دهي بافت نمديريت و ساما                                                                                    

  مركز مطالعات و خدمات تخصصي شهري و روستايي                                                                                              
 پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي                                                                                              

  اي و صنعتي كردي، منطقه  از نظر فرسوده، عملروستاهابندي  هاي خاص براي تقسيم ـ بررسي
  روستاييهاي فني، ساختماني، معماري ـ شهرسازي از مقياس اجرايي تا  ـ تحقيق و بررسي

  افت فرسوده در رابطه با جمعيت ساكنكردي ب ـ ارزيابي امكانات عمل
  كردي  در رابطه با تغيير عملروستاييـ پژوهش درباره تأسيسات و تجهيزات 

  ها ـ در نظر گرفتن مالحظات اقتصادي و پايين آوردن هزينه
به طور كلي كشورهاي اروپاي شرقي با داشتن اقتصاد متمركز موفق به برخورد و مداخله در مقياس ملي در 

  . شدندروستاهارسوده بافت ف
  

  كشورهاي درحال توسعه
يي تالش آنچناني صورت تاوسهاي بار ارزش ر ي بهسازي بافت در واقع در كشورهاي در حال توسعه در زمينه

زيرا در اينگونه از كشورها اصال خود روستاها نيز مطرح نيستند و به تبع آن به عناصر و جزئيات آنها . استنگرفته 
  . گردد رسوده نيز توجه نميهاي ف نظير بافت

انجام شد پياده كردن روستايي  بهسازي بافت فرسوده ي كشورهاي جهان سوم آنچه در زمينهدر  كلي به طور
  .الگوهاي ناقص كشورهاي اروپايي و آمريكايي است

) كيفرسودگي فيزي(ها   عدم سازگاري بافت فرسوده با نيازهاي جديد به همراه سرآمدن عمر طبيعي ساختمان
همچنين با مطرح شدن . نموده استروستايي  هاي فرسوده بافت مسائل را متوجه مسئولهاي  اجباراً سازمان

استگاه فرهنگ بومي وعنوان خ همسائلي چون توجه به فرهنگ و ارزش بومي كشورها، بافت تاريخي روستاها نيز ب
 كه روستاهاهايي براي توسعه اين قسمت از   گام لذا به صورت پراكنده و سازمان نيافته.يابد اهميت دو چنداني مي

  .اكثراً منطبق بر تجربه كشورهاي غربي است برداشته شده است
رفته و چه در كشورهاي در  روستاهاي چه در كشورهاي پيشبهسازي بافت فرسوده مرور تجارب جهاني در امر 

اي گوناگون حائز اهميت بوده است كه اهم ه دهد كه ابنيه، مجموعه و بافت فرسوده از جنبه حال توسعه نشان مي
  :آنها به شرح زير است

  ـ حفاظت و بهسازي تك بناها در بافت فرسوده
  ـ نقش و اهميت ابنيه و بافت فرسوده در توسعه گردشگري
  ـ حفاظت از بناها و بافت فرسوده به عنوان يك ثروت ملي

  داري ساكنان بافت فرسوده ـ توجه به حفظ و نگه
  شناسنامه بناهاي فرسوده در مجموعه بافت فرسودهي  ـ تهيه
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  هاي با ارزش روستايي تجارب ايران در بهسازي بافت -5
هاي گفته شده تعداد هفت روستا داراي بافت با ارزش تشخيص داده شد و براي هر   براساس مالك1379در سال 

  . هفت روستا طرح بهسازي بافت با ارزش روستايي تهيه گرديد كه هم اكنون اجراي آن رو به پايان است
 به مجموعه روستاهاي داراي هاي انتخاب، تعداد سيزده روستاي ديگر  نيز پس از بررسي شاخص1380در سال 

در حال حاضر در اكثر اين روستاها، تهيه طرح بهسازي تقريباً به پايان رسيده و . بافت واجد ارزش افزوده شد
  . كارگاه اجراي طرح نيز در آنها فعال است

ه است  بيان كنندة اين نكت80 و 79هاي  اي گذرا در خصوص روند تهيه و اجراي بيست طرح منتخب سال مطالعه
قيم به مشاركت مردمي هاي پيشنهادي در روستا بستگي مست كه حصول به اهداف طرح و موفقيت اجراي طرح

هاي  توانند تعيين كننده خط مشي طراح در جست و جو و گزينش مكان كه اهالي روستا، خود ميتا آنجا. دارد
ترين عامل  توان اصلي مشاركت مردم را ميبه طور قطع، اعتماد و تفاهم بين مردم و مشاور طرح و . طراحي باشند

عامل مهم ديگر در اين خصوص، توجه طرح به بافت معماري روستا به ويژه . ها دانست موفقيت اين گونه طرح
هاي اجرا شده با وجود نو بودن، رنگ و بويي كامالً بومي و  اي كه طرح به گونه. استفاده از مصالح بومي است

  . باشندبرگرفته از روستا داشته 
  . هاي آتي باشد هاي سال تواند رهشگاي تهيه طرح چه مسلم است، تجربيات چند ساله اخير ميآن

در برنامه چهارم توسعه كشور، براي تعداد بيشتري از روستاها، طرح بهسازي بافت با ارزش تهيه و اجرا خواهد شد، 
هاي پيش گفته،  ستا با توجه به شاخصهاي نخست نيز اشاره گرديد، انتخاب درست رو همانگونه كه در بخش

هايي كه در امر توسعه  ترين گام موفقيت طرح خواهد بود، كه در اين راستا همكاري ساير ارگان نخستين و مهم
  .تري را به ارمغان آورد تواند نتايج بهتر و مطمئن روستايي فعالند، مي

ستايي، دغدغه جدي متوليان طرح، مسأله هاي بهسازي بافت با ارزش رو اكنون پس از اجراي برخي از طرح
در (هاي مذكور  با توجه به صرف هزينه و زمان زيادي كه در تهيه و اجراي طرح. ها پس از اجراست نگهداري پروژه

ها ـ كه حضور و نيروي مستمر در روستا دارند ـ با  رود دهياري به انجام رسيده است، انتظار مي) هر كدام از روستاها
تر شدن نقش  به ويژه با توجه به پررنگ. عهده گيرند بتوانند اين مسئوليت خطير را براها و مردممشاركت شور

رود همكاري الزم در اين خصوص از سوي اين ارگان  ها در مديريت روستايي در دو سال اخير، اميد مي دهياري
  .انجام پذيرد
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افت با ارزش روستايي و پيامدهاي پس از اجراي  طرح بهسازي بي در پايان بايد گفت با توجه به نو بودن تجربه
هاي  ها و ارگان گيري در اين خصوص، نيازمند تأمل و تدبر مضاعفي از سوي كليه دستگاه طرح در روستا تصميم

  . باشد مربوط مي
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  1379روستاهاي منتخب داراي بافت با ارزش در سال 

  استان  شهرستان  روستا رديف
  اصفهان  نطنز  ابيانه   1
  يزد  تفت  الميهاس   2
  يزد  يزد  فهرج   3
  يزد  اردكان  عقدا   4
  هرمزگان  قشم  بندرالفت   5
  گيالن  شفت  امامزاده ابراهيم   6
  آذربايجان شرقي  جلفا  اشتبين   7

  
  

  1380روستاهاي منتخب داراي بافت با ارزش در سال 
  استان  شهرستان  روستا  رديف

  فارس  شيراز  قالت1
  سيستان و بلوچستان  زابل  نو قلعه2
  بوشهر  بوشهر  بندر طاهري3
  مازندران  چالوس  كندلوس4
  گلستان  گرگان  زيارت5
  خراسان  مشهد  كنگ6
 اصفهان  نطنز  طره7
 اصفهان نطنز  كمجان8
 اصفهان نطنز  يارند9

  اصفهان نطنز  هنجن10
  كردستان  سروآباد  اورامان تخت11
  اردبيل  خلخال  كرج12
  همدان  همدان  وركانه13
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  ارزش روستايي ناهاي با نحوه مرمت ب-6
ركننده، مالت و اندود هاي گوناگون از جمله مصالح باربر، مصالح پ در روستاهاي ايران هنوز از خاك به صورت

 واحد از ابنيه 000/260/1 بيش از 1375طبق آمار ارائه شده توسط مركز آمار ايران در سال . شود استفاده مي
 ميليون نفر از روستاييان در آنها ساكن 6 چوب بنا شده است كه حدود  روستايي با مصالحي از قبيل خشت و گل و

  .هستند
نامه  در آيين. باشد در كاهش خسارات ناشي از زلزله مياما استفاده كافي و صحيح از مصالح نوين و مقاوم اساسي 

  :آمده است كه) 2800استاندارد(ها در برابر زلزله  طرح ساختمان
اين نوع بناها .نيستند) 2800نامه  آيين(نامه  شوند مشمول اين آيين  و يا خشت ساخته ميبناهاي سنتي كه با گل« 
 كلي بايد از احداث آنها خودداري گردد ولي به طورعلت ضعف مصالح مقاومت چنداني در برابر زلزله ندارند و  هب

د مطابق باي شوند،  ميرتاً ساختهضرو. شود  آوردن مصالح مقاوم گران تمام ميچنانچه در نواحي دور دست كه فراهم
كارگيري عناصر مقاوم چوبي، فلزي، بتني و يا تركيبي از آنها طوري تقويت  هاي با ب هاي فني ويژه دستورالعمل

  ». نسبي حائز ايمني گردندبه طورشوند كه در برابر  زلزله 
 ذكر 2800نامه  يناي است كه در آي هاي فني ويژه عمل آشنايي با مفاهيم دستورالعملهدف از ارائه اين دستورال

المقدور از ساختن ابنيه خشتي خصوصاً در مناطق زلزله خيز پرهيز گردد  گردد كه حتي ليكن تأكيد مي. گرديد است
  .ك طبقه محدود گرددي هها ب و در ساير مناطق تعداد طبقات اينگونه ساختمان

بناهاي خشتي كه الزمه درك عميق اين نوع در اين دستورالعمل پس از ذكر مختصري از محاسن و معايب 
به پردازيم تا با تقويت بناهاي خشتي گلي بتوان آنها را  باشد به تشريح نكات فني براي رفع معايب مي ميها  سازه
هاي جانبي تعمير و  ويب و استحكام باعث كم شدن هزينه نسبي در مقابل زلزله ايمن گرداند كه اين تقطور

تواند  هاي گذشته نشان از آن دارد كه رعايت حتي يكي از نكات فني مهم مي تجربه زلزله. دگرد نگهداري نيز مي
  .تأخير در تخريب بناهاي خشتي و ايجاد فرصت براي تخليه بنا و نجات جان ساكنين بنا گردد

 استفاده شود احتماال گر ساختمان با خشت و گل ساخته ميدر تنظيم اين دستورالعمل فرض بر اين بوده است كه ا
لذا در نكات فني ارائه شده استفاده از اينگونه مصالح مقاوم . از مصالح ساختماني مقاوم و مناسب امكان پذير نبوده

  .عمل نيامده است  هب
هاي خشتي و آجري باربر كه هر دو جزء ساختمانهاي با مصالح بنايي طبقه بندي  خاطر شباهت رفتار ساختمان هب

هاي مندرج در  باشد و لذا در شكل كديگر ميي ه بري آنها در برابر زلزله بسيار نزديكپذي شود، علل آسيب مي
  .هايي از ساختمانهاي آجري باربر نيز آورده شده است هاي خشتي، نمونه نامه براي تفهيم معايب ساختمان شيوه
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نامه   ي مندرج در اين شيوهكارگيري و نشر نكات فن هبه دليل تعداد فروان بناهاي خشتي گلي در روستاهاي كشور ب
تواند نقش مؤثري در كاهش تلفات انساني و  خسارات اقتصادي ناشي از بروز زلزله در  در ساخت ابنيه خشتي مي
  .روستاهاي كشور ايفا نمايد

  مكانيكي -1-6
رابطه باشد در اين  شود، يافتن محل مناسب براي ساخت آن مي اي كه دراحداث هر بنايي مطرح مي اولين مسئله
مكانهايي  باشد پرهيز از احداث بنا در اي كه حائز اهميت فروان مي مصالح و اقليم و كاربري بنا نكتهفارغ از نوع 

اند لذا بايد در  ها شده است كه سابقاً زلزله، سيل، بهمن و ديگر سوانح طبيعي باعث ايجاد خسارت در آن مكان
  . نظر قرار گيردها بررسي و مد ها و سيل ساخت و سازه حريم گسل

  محاسن بناهاي خشتي -2-6
   دسترسي محلي و سريع به مواد اوليه و حذف هزينه حمل و نقل-2-1
   عدم نياز به تخصصهاي فني و ويژه و نيز سهولت تعمير-2-2
   هماهنگي با اقتصاد روستايي و پايين بودن قيمت تمام شده-2-3
ها ضخامت زياد ديوارها  ازجمله مشخصات اين ساختمان( ودتي  سازگاري با اقليم و عايق بودن حرارتي و بر-2-4

هاي خالي در ديوار و ايجاد نوعي عايق حرارتي است  وجود آمدن حفره هو سقف و همچنين تبخير آب مالت گل و ب
  .)سازد  فرسا در تابستانهاي گرم و زمستانهاي خشك و سرد را ممكن مي  كه زندگي طاقت

 براي ساختمان بناهاي خشتي ممكن است با خاك محل گودبرداري شده( حيطي  نداشتن آسيب زيست م-2-5
  .)گردد  دوباره به خاك باز ميتدريج بهرسد  كه ديگر عمر ساختمان به پايان مي ساخته شود و زماني

  
  معايب بناهاي خشتي - 3-6
   ضعف پي و شناژ افقي در زير ديوارهاي باربر-3-1
  فيت نامطلوب مالت و خشت خصوصيات ضعيف مصالح و كي-3-2
  هاي آنها  عدم يكپارچگي ديوارها، بخصوص در محلهاي تقاطع يا گوشه-3-3
   سنگين بودن و كافي نبودن طول تكيه گاه سقف و عدم اتصال و درگيري كامل سقف و ديوار-3-4
   ضعفهاي اساسي در سيستم سازه-3-5
   تركيب واحدهاي بنايي مختلف در يك ساختمان-3-6
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   ضعف پي و  شناژ در زير ديوارهاي باربر-1-3-6
ديده . پذيرد در حال حاضر در ساختمانهاي روستايي انتقال بار از ساختمان به زمين به نحوه مطلوب صورت نمي

 سانتيمتر چيدن ديوار 70عمق تقريبي  هجاي اجراي صحيح پي، با حفر گودالي ب هشده است كه روستاييان بعضاً ب
كوبند، كه در هر صورت روشهاي  وار زمين را مينمايند يا قبل از اجراي دي ن گودال شروع ميخود را از عمق اي

  .الذكر توجيه فني ندارد فوق
انتخاب مصالحي از قبيل سنگ و مالت گل در پي به لحاظ نفاوت سنگ و گل موجب شكستن مالت گل و در 

الزم به ذكر است كه اگر پي با . گردد نتيجه جدا شدن قطعات سنگ از يكديگر و در نهايت تخريب پي مي
ترين سنگ و مالت گل ساخته شود مقاومت آن تا حد زيادي تابع مقاومت مالت گل است و مقاومت چنداني  مقاوم

ت يكسان در ساختمان و لغزش  كلي ضعف در پي ساختمانهاي روستايي موجب عدم نشسبه طور. آيد دست نمي  هب
 كردن پي در سطح زمين و يا اجرا شدن آن در روي زمين از جمله نقاط ضعف همچنين فقدان كالف. شود آن مي

جايي و در نهاي  هثباتي و لغزش و جاب هاي روستايي است كه همواره در زمان وقوع زلزله موجب بي در ساختمان
ده در گردد نظر به دشواري دسترسي به بتن و ميلگرد و نيز كيفيت نامطلوب بتن ساخته ش تخريب ساختمان مي

تر و انتفال بهتر  منظور ساختن بستري مناسب هسازي ب اغلب نقاط روستايي استفاده از شفته والشه سنگ براي پي
  .گردد بار به زمين و مقاومت بيشتر در مقابل زلزله، توصيه مي

 رج انتهايي هاي خفيف در بعضي موارد در براي درگيري بيشتر ديوار و شناژ  زير آن و انتقال بهتر بارهاي زلزله
  .شكل منفرد و بلند استفاده شده است ههاي عمودي ب شناژ از سنگ

اي ازچهار تراشها و اتصال كالفهاي   و درگيري آن با ديوار توسط شبكهوبي در رج انتهايي شفتهچرار كالف قاست
اسكلت چوبي بيني نوعي  هاي چوبي سقف به كالف افقي زير سقف و كال پيش افقي و عمودي و نيز اتصال تيرك

، اجزاي ساختمان ييهاي بنااينگونه تسليح افقي و قائم ديوار. شدبا  تر از روش فوق مي  روشي عمليدر ساختمان ،
و قوي عمل نمايد نه مانند شود كه ساختمان مانند  يك واحد يكپارچه  بندد و باعث مي كديگر ميي هرا ب

به . نمايند پذير ارتعاش مي  مستقل و آسيببه صورتله  منفصل كه هر كدام در موقع زلز اي از اعضاء مجموعه
كه پي ديوارهاي باربر از شفته و الشه  در صورتي.  بيشتر پرداخته شده است4-5-3بندي ابنيه خشتي در بند  كالف

به عمق و عرض پي بايد هر كدام حداقل دو برابر ضخامت ديوار باشد همچنين پي بايد . سنگ ساخته شده باشد
  .شبكه پيوسته در زير ديوارهاي باربر قرار داشته باشد يك صورت

كنند و به آن الشه سنگ   كيلوگرم آهك را در يك متر مكعب خاك مخلوط مي250 تا 200براي تهيه شفته 
جاي خمير آهك يا گرد آهك  هگردد كه شفته را ب براي دستيابي به شفته آهكي مرغوب توصيه مي. افزايند مي

بعد متري انجام داد و   سانتي40 تا 30هاي  نيز ريختن شفته در پي را در اليهك تهيه نمود و غاب آه شكفته با دو
  .را كوبيده و بعد به همان ترتيب اليه بعدي را اجرا كرداز مدتي كه شفته دو نم شد آن
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باشد  م ميسته شدن پاي ديوار خشتي، الزاجراي كرسي چيني بر روي پي قبل از اجراي ديوار، براي جلوگيري از ش
اران قسمت گردد تا بر اثر عوامل جوي از جمله ب هاي خشتي باعث مي عدم استفاده از كرسي چيني در ساختمان

كرسي چيني . سمت پايين آن گرددخشتي تخريب شده و باعث تضعيف ديوار باربر در قپايئني ديوارهاي باربر
 سيمان يا گل آهك در هر حال بايستي كرسي تواند  از سنگ يا مالت ماسه آهك و يا آجر با مالت ماسه مي

  .اجرا گردد)  سانتيمتر 30حداقل (چيني تا ترازي باالتر ازحد جاري شدن آبهاي سطحي 
شود تا به دليل ناهمگون بودن سطح تراز زمين در  البته كرسي چيني بدون وجود پي بر روي زمين نيز باعث مي

به نشست غير  كرده و نشست موضعي در آن رخ دهد، كه منجرعنوان عضو پيوسته عمل ن  همحل ساخت، كرسي ب
  . در ديوار خواهد شديهاي يكنواخت ساختمان و ايجاد ترك

  
   خصوصيات ضعيف مصالح و كيفيت نامطلوب مالت و خشت-2-3-6

هاي  پذيري و كم بودن مقاومت كششي و فشاري و آسيب پذير در مقابل رطوبت از عمده ضعف فقدان شكل
  .باشند فته در ساخت ابنيه خشتي و گلي ميكار ر همصالح ب

در بعضي نقاط . شود افزودن ماسه به مالت گل سبب كاهش جمع شدگي و در نتيجه كاهش ترك خوردگي آن مي
گردد، مقداري   آن محسوب ميي كي از نقاط ضعف عمدهي  هشستگي ك روستايي براي كاهش جذب آب و آب

انقباض ناشي از خشك شدن و ترك (الذكر  براي تخفيف دو اشكال فوقهمچنين . افزايند خاكستر به آن مي
سيليس و آلومين خاك رس در صورت وجود آب با .  آهك افزود،توان به خاك مي) خوردن و ديگري آب شستگي 

از . آيد كه در برابر آب شستگي و وارفتن مقاوم هستند وجود مي هآهك تركيب شده و سيليكات و آلومينات كلسيم ب
ويژه مرطوب  هعمل آيد بايد مرطوب بماند و لذا در نقاط معتدل و ب  هرو براي اينكه مالت گل و آهك خوب ب ينا

  .رود كار مي  هبيشتر ب
  خشت

شوند كه نبايد در آن  خاك ساخته مي.% 7-60رس، % 40-30 دار، شامل بلوكهاي خشتي معموال از خاك رس
،  مقدار توصيه شده باشد بايد ماسهكه مقدار رس موجود بيش از ر صورتيد. متر باشد  سانتي3تر از  هاي بزرگ دانه

 7. گردد نبايد پوسيده باشد عنوان ماده افزودني به خشت اضافه مي هكاه كه ب. خرده آجر يا سنگ به آن اضافه گردد
ول گردد در رعايت نسبت افزودن كاه دقت كافي مبذ.  كيلوگرم كاه براي هر مترمكعب خاك كافي است10الي 

  .نمايد پذير مي زيرا كاه، خشت و كاه گل را درمقابل موريانه آسيب
  هاي آنها  خصوص در محلهاي تقاطع يا گوشه هعدم يكپارچگي ديوارها، ب -3-3-6

كديگر و نيز مهار آنها در تراز كف و سقف ي ههاي بنايي، شديداً به چگونگي اتصال ديوارها ب ارتعاشات ساختمان
 منسجم و يكپارچه عمل كنند، مجموعه فضاها به صورتر شكل بنا طوري باشد كه ديوارهاي باربر بستگي دارد اگ
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لذا در بناهاي خشتي و گلي حواشي . همراه با ديوارهاي ضخيم نيز در مقابل زلزله مقاومت بيشتري خواهند داشت
 كه عالوه بر ايجاد سايه بر سر ها امري بسيار اصولي است ها و گذرگاه  اجراي طاق در بين دو ديوار كوچهكوير

و خارج از صفحه ديوار سازد و از ارتعاش آزاد  تر مي ها را در مقابل زلزله مقاوم رهگذران، مجموعه بناها و گذرگاه
  .نمايد جلوگيري مي

تر ارتعاش خارج از صفحه و مكانيزم تخريب بر اثر امواج زلزله عمود بر راستاي ديوار خشتي  براي درك ساده
توان اثر زلزله بر روي ديوار را به غير شاقولي بودن يك ديوار تشبيه كرد كه به تخريب آن خواهد انجاميد بدين  مي

دهد انتقال اين ارتعاشات به ديوار، باعث حركت تناوبي   زمين رخ ميي صورت كه در اثر زلزله، ارتعاشاتي در پوسته
ج امتداد مركز جرم ديوار از غيرشاقولي شدن ديوار و خروديوار مانند يك پاندول معكوس شده و در نتيجه باعث 

بندي در واقع تمهيدي است براي جلوگيري از  وجود اتصال، پيوند و كالف. گردد گاه و نهايتاً تخريب ديوار مي تكيه
رج  ج به همزمان و در يك تراز، ربه طورهم  اين ارتعاش آزاد ديوارهاي باربر، مثال اگر دو ديوار متقاطع و عمود بر

 صفحه اوليه  ازن از ارتعاش ديگري و خارج شد جلوگيريهركدامكديگر گيردار شده و ي هچيده شده باشند كامال ب
 در اين راستا در صورت امكان و بسته به موقعيت قرارگيري بنا ساختن ديواره پشت بند نيز كمكي .نمايد خود مي

 رج به صورتهاي پشت بند نيز بايد با رج چيني بنا  ديواره بديهي است ساختن .باشد بزرگ به پايداري ديوار مي
  .هاي فوق الذكر در اسكلت بنا به حد مطلوب برسد رج انجام شود تا پيوند و قفل و بست به

هاي ساختمان  خصوص درگوشه ههم پيوسته هستند ب هگردد كه بايد تمام ديوارهايي كه ب لذا مجدداً تأكيد مي
حتي جايگزيني اين روش با . ان و در يك تراز چيده شده و در يك سطح باال آورده شوند همزمبه طورالمقدور  حتي

گير،  سب بني دو ديوار ضخيم به روش هشتباشد زيرا عملي نبودن اجراي اتصال منا گير نيز مجاز نمي روش هشت
ها و  هبراي اتصال تيغگير فقط  اجراي هشت. گردد هش مقاومت آن ميباعث ايجاد انفصال در ديوار و در نتيجه كا

گردد كه اين  باربر نيز باعث مي ها و ديوارهاي غير گردد چرا كه عدم اتصال بين تيغه ديوارهاي غيرباربر توصيه مي
گير  شكست برسد و اجراي روش هشت ه آزاد در برابر ارتعاشات زمين عمل نموده و بسادگي ببه صورتديوارها 

  .لوگيري نموده و مانع شكست سريع آنها گرددها ج تواند از ارتعاش آزاد تيغه مي
گاه سقف و عدم اتصال و درگيري كامل سقف و  نگين بودن و كافي نبودن طول تكيهس -4-3-6

  ديوار
هاي خشتي و گلي بر سر  ناشي از فروريختن سقف سنگين خانهاي از تلفات زلزله در روستاهاي كشور  حجم عمده

هاي چوبي و پوشش  گردد كه از ساختن سقف با تيرك اين موضوع تأكيد مينظر به اهميت . باشد ساكنين آن مي
  .ويژه درمناطق زلزله خيز اكيدأ خودداري گردد هگل باالخص بدون رعايت ضوابط فني ب گل و كاه
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هاي چوبي سقف در اين  هاي افقي روي ديوارهاي باربر اطراف و مهار تيرك صورت بايد با ايجاد كالف در غير اين
هاي چوبي سقف به آن،  و در صورت امكان تعبيه ميلگردهاي ضربدري از رو و زير اتصال مناسب تيرككالف 
  :اين عمل دو مزيت عمده دارد.  آن افزودز به صلبيت نياندكي

شود با اولين  باشد كه باعث مي پيوستگي كامل بين سقف و ديوار ميهاي چوبي سقف، روي ديوار و عدم  گاه تيرك
 درصد طول و مجموع 40بديهي است كه كمتر از . جايي ديوار، سقف از روي ديوار بلغزد و فرو بريزد هارتعاش و جاب
المقدور در وسط ديوار قرار گيرند، تحليل رفتار   حتي وباشند  در صد سطح آن ديوار 30كمتر از ، سطوح آنها
 اهميت ابعاد و محل ،ضوح نشان دهندو هاند ب ي كه در معرض زمين لرزه قرار گرفتهيها با مصالح بنا ساختمان

اند تمركز  هاي ساختمان داشته  كه بازشوهاي بزرگ يا نزديك گوشههايي در ساختمان. باشد ميقرارگيري بازشوها 
  .ها مشهود است ها در اطراف بازشوهاو گوشه ترك

نعل . رگاه احتياج است به نعل د،ها و جلوگيري از ريزش باالي در و پنجره براي پوشش باالي سردرها و پنجره
هاي دو طرف منتقل كند  دهند تا سنگيني و فشار وارده از باال را به تكيه گاه گاه را باالي در و پنجره قرار ميدر
ها نگردد و بر اثر ارتعاشات  هارچوبها و خرد شدن شيشهنحوي كه خيز آن درحدي باشد كه باعث خميدگي  چ هب

اي است كه اغلب  ضع ساخت و ساز در روستاها به گونهمتأسفانه و.  نگرددناشي از زلزله از داخل ديوار خارج
باشد كه درنهايت باعث ضعف   گاهي كافي نبوده و  ابعاد آنها كوچك مي تيرهاي نعل درگاهي داراي طول نشيمن

ها   و پايين پنجرهنمايند، لذا استفاده از الوارهاي چوبي در تراز باال هايي را ايجاد مي ديوار در آن قسمت شده و ترك
  .گردد  سانتيمتر براي آنها توصيه مي50-40اندازه حداقل  هگاهي كافي ب و رعايت طو ل تكيه
  .هاي سقف روي ديوارهايي كه بازشو كمتري دارند قرار گيرند شود كه دو سر تيرك همچنين توصيه مي

  هاي اساسي در سيستم سازه ضعف-5-3-6
تر از  مراتب مناسب  هاي منظم رفتاري ب هاي با شكل سازه ين امر است كه ساختمانهاي گذشته بيانگر ا تجربه زلزله
اي و   رعايت اصول سازه معماري و سازهباشد كه با اين موارد نشانگر آن مي. اند هاي نامتقارن داشته ساختمان

  .تاي مناسبي دست ياف توان به مقاومت لرزه لتزام به كيفيت مصالح و اجراء ميهمچنين با ا
اگر در هنگام ساختن ساختمان به رعايت تقارن نسبت به دو محور اصلي توجهي نشود، در هنگام زلزله عالوه بر 

وجود تقارن بايد در محل و ابعاد بازشوها نيز . نيروهاي جانبي زلزله، نيروهاي پيچشي نيز به ديوارها وارد خواهد شد
  .رعايت گردد

گيرند، در مقايسه  مي كه در معرض زمين لرزه قرار ميطيل در پالن، هنگاهايي با شكل چهارگوش يا مست ساختمان
  .باشد  مجاز نمي3افزايش نسبت طول به عرض ساختمان از . نمايند ل ديگر بهتر رفتار ميابا اشك

  
  



  28/هاي فرسوده روستايي  دهي بافت نمديريت و ساما                                                                                    

  مركز مطالعات و خدمات تخصصي شهري و روستايي                                                                                              
 پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي                                                                                              

  طول زياد و مهار نشده و ارتفاع زياد ديوار: 5-3-6-1
هاي خشتي توسط  نتقال وزن سقف به پي و زمين در ساختمانبا توجه به اين مسئله كه مقابله با نيروهاي زلزله و ا

 متر و 5/4 سانتيمتر و حداكثر فاصله ديوارها از يكديگر 40پذيرد، حداقل ضخامت اين ديوارها  ديوارها صورت مي
  . متر در نظر گرفته شود3حداكثر ارتفاع آنها 

ار براي جلوگيري از  فروريختگي خارج از عنوان يك روش ساده و مفيد استفاده از توري مرغي در سطح ديو هب
چنانچه اين توري بين ديوار و اندود روي آن باشد، در صورت فروريختگي ديوار از . گردد صفحه توصيه مي

  .كند داخل ساختمان تا حدودي جلوگيري مي هفروريختن آن ب
  

  نداشتن سيستم ثانويه مقاوم در برابر زلزله مانند كالف بندي: 5-3-6-2
باشد كه در  اي كالف شامل كالف افقي زير سقف، كالف افقي پي و كالف عمودي مي م ثانويه مقاوم لرزهسيست

 يك به صورتصورت شكست بخشهايي از عناصر باربر اصلي مانند ديوارها،  اين سيستم در صورت اجراي صحيح 
ا توجه به سبك سازي سقفهاي ستاين رادر . (باشد مجموعه، توانايي الزم براي ايستايي موقت سقف را دارا مي

بندي عامل مؤثري در رفع ناتواني ساختمان خشتي در حفظ  و همچنين كالف) باشد اي حائز اهميت مي مسئله
  .باشد انسجام هنگام ارتعاش مي

هايي  در مكان( سانتيمتر با سطوح قير اندود باشند 15*15هاي چوبي افقي بايد شامل الوارهاي چهار تراش  كالف
ها و در زير  باالي فونداسيون، باال و پايين پنجره: شوند كه در چهار تراز تعبيه مي) طر حمله موريانه وجود داردكه خ

. كردند كديگر كالف ميي هب)  سانتيمتر10*5الوارهاي (سقف كه در هر يك و نيم متر توسط كالفهاي چوبي قائم 
در بعضي مقاالت علمي .  سانتيمتر الزامي است10*10هاي ساختمان از الوار  همچنين وجود كالف قائم درگوشه

  .استفاده از چوب بامبو در صورت عدم دسترسي به چهار تراش و براي تسليح ديوارها تأييد شده است
دليل عدم رعايت نسبت  هبندي و پي ساختمان ب گردد كه عدم توصيه به استفاده از بتن در كالف مجدداً متذكر مي

ها و خم ميلگرد در اجراي بتن مسلح و   و عدم رعايت مواردي مثل طول وصله و مهاريها در ساخت بتن تركيب
  .باشد نيز عدم دسترسي آسان به سيمان و ميلگرد در اغلب نقاط روستايي مي

  
  عدم وجود فاصله كافي از ساختمان مجاور: 5-3-6-3

لذا در يك . باشد له ومقاومت ساختمان ميتغيير مكان ايجاد شده بر اثر زلزه در يك ساختمان تابعي از بزرگي زلز
بديهي است كه . گردد هاي مختلف در آنها ايجاد مي ها ، تغيير مكان زلزله مشخص بسته به مقاومت ساختمان

ها در مجاورت يكديگر و تغيير مكان مختلف آنها در هنگام زلزله باعث وارد شدن نيروهاي اضافي  ساخت ساختمان
توصيه ) درز انقطاع(جلوگيري از ايجاد چنين نيروهايي رعايت فاصله بين ساختمانهاي مجاوربراي . گردد بر آنها مي

  .گردد مي
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  .باشد متر فاصله از ساختمان مجاور كافي مي  سانتي5براي يك ساختمان خشتي يك طبقه رعايت 
 بلوكي و يا در مجاورت يك بناي آجري يا سنگي يا رعايت درز انقطاع خصوصا هنگام ساختن ساختمان خشتي در

  .مجاورت يك ساختمان با ارتفاعي متفاوت الزامي است
  
   تركيب واحدهاي مختلف بنايي در يك ساختمان-6-3-6

اين . باشد هاي خشتي، وجود واحدهاي بنايي مختلف تركيب شده با خشت مي  مهم ديگر در ساختماني مسأله
  :شود تركيب غالبا به دوصورت ديده مي

  . تركيبي از خشت با يك يا چند نوع ديگر از مصالح مانند آجر، سنگ يا بلوكبه صورتديوار باربر ) الف
 گفته شد كه عدم حفظ تقارن درمكان ديوارهاي باربر و اعضاء مقاوم، باعث تحميل نيروهاي اضافي 2-5-3در بند 

 و ترتيب در تركيب همچنين عدم توزيع يكنواخت واحدهاي مقاوم و عدم رعايت تقارن. گردد پيچشي به آنها مي
  .گردد ها مي مصالح نيز باعث ايجاد پيچشهاي اضافي در اين گونه ساختمان

دليل مقاومت فشاري كم خشت، در محل اتصال خشت با آجر، سنگ و بلوك، خشت دچار لهيدگي شده و  همضافا ب
  .تخريب خواهد شد

جهت توسعه ساختمان بر روي . يان يافته استاي اوقات با وجود اينكه عمر مفيد ساختمانهاي خشتي پا در پاره) ب
گردد كه اين امر باعث لهيدگي در محل اتصال شده و پايداري ساختمان را دچار  آن طبقه مستقلي از آجر بنا مي

  .نمايد اشكال مي
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  پيوستها
  
  .نامه اعطاي تسهيالت مسكن و نوسازي و بهسازي مسكن روستايي ابالغ شد در ايران آيين 

 1385 ارديبهشت 26شنبه،  سه 
  

معاون اول رئيس  ) World-news.org/persian (" ورلد نيوز "به گزارش بخش فارسي شبكه خبري
نامه اعطاي تسهيالت مسكن و نوسازي و بهسازي مسكن   وزيران در مورد آيينهيئتجمهور ايران مصوبه 
  .روستايي را ابالغ كرد

مندان كم در آمد كاران و كارگرخريد مسكن كوچك به فصل اول اين مصوبه به چگونگي پرداخت تسهيالت 
 و مين مسكن كارگران و كارمندان كم در آمد شاغلأ آمده است به منظور تسهيل در ت1 دارد كه در ماده اشاره

هاي خاص،  مين اجتماعي و بازنشستگي كشوري و لشگري و صندوقأهاي ت بازنشسته تحت پوشش صندوق
 برنامه چهارم توسعه  جغرافيايي شهرهاي كشور تا پاياني در محدودهاعطاي تسهيالت خريد توسط بانك مسكن 

  .گيرد  با رعايت اين فصل انجام مي
مسكن نوساز و دست اولي است كه مساحت زير بناي مفيد آن با   ،افزايد مسكن مشمول اين فصل  نيز مي2ماده 

  . منطبق باشد  ،گيرد رت مسكن و شهرسازي انجام ميتعاريف موضوع الگوي مصرف مسكن كه از سوي وزا
هل يا أالف ـ مت :در ماده ديگري شرايط كارگران و كارمندان مشمول اين فصل را ذكر كرده كه عبارتند از

ب ـ حقوق و مزاياي آنان از دو برابر  .ا مسكن دولتي دريافت نكرده باشندبوده و تاكنون زمين يسرپرست خانوار 
 نسبت ـ ج .لت بيشتر نباشدحداقل حقوق و مزاياي موضوع قانون كار و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو

قدام كنند همچنين ايثارگران واجد به افتتاح پس انداز ويژه با حداقل موجودي سه ميليون ريال نزد بانك مسكن ا
بر اين اساس  .شوند  از تسهيالت اين فصل برخوردار ميشرايط با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران با اولويت

صد ميليون ريال براي هر   تسهيالت پرداختي معادل پنجاه برابر حقوق و دستمزد متقاضي و حداكثر معادل يك
يابد البته دارندگان  هاي بعد متناسب با نرخ تورم افزايش مي  بوده و در سالوني در مرحله نخستواحد مسك

وني هاي مسك هاي صندوق پس انداز مسكن نزد بانك مسكن در شرايط مساوي و نيز متقايان خريد واحد حساب
  .بود هاي فرسوده شهري و شهرهاي جديد نسبت به ساير متقاضيان از اولويت برخوردار خواهند  واقع در بافت

 اين فصل از مصوبه مدت زمان بازپرداخت اين تسهيالت را پانزده سال و به روش تقسيط پلكاني تعيين 6ماده 
نموده است همچنين يارانه سود تسهيالت پرداختي در شهرهاي كوچك معادل شش در صد و در شهرهاي متوسط 

  . معادل چهار در صد است 
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مين ما به التفاوت نرخ أكند اعتبار الزم را جهت ت  كشور را موظف ميريزي ين مصوبه سازمان مديريت و برنامها
  نخست اجراي اين فصل كهي  همچنين در مرحله.يابد ميسود تسهيالت در شهرهاي كوچك و متوسط اختصاص 

هاي بعد ساالنه پنجاه هزار واحد مسكوني مشمول  هزار واحد مسكوني و در سال  سي  ،است 1385 تا پايان خرداد
  .ستفاده از تسهيالت خريد موضوع اين فصل خواهند شد ا

 هفتاد در صد از تسهيالت موضوع اين فصل  طبق تعريف سطوح سه گانه شهري در دستورالعمل اجرايي اين فصل،
  .يابد  به شهرهاي كوچك و متوسط اختصاص مي

ز براي اجراي اين فصل در سال مين منابع مورد نياأدر بند ديگري از اين مصوبه آمده است به منظور كمك به ت
  .يابد  ا در اختيار بانك مسكن اختصاص ميه  مبلغ هزار ميليارد ريال از منابع ساير بانك1384

 توسعه م چهاري مين منابع الزم براي تداوم اجراي اين فصل تا پايان برنامهأمنظور كمك به ت همچنين به
  .استفاده از حساب ذخيره ارزي اتخاذ خواهد شد  و  محل انتشار اوراق مشاركتزهاي الزم ا تمهيد ،
توسط وزارت مسكن و   ،نامه پانزده روز پس از ابالغ اين آيين اجرايي اين فصل زم به ذكر است دستورالعملال

   .شهرسازي صادر خواهد شد
 اجراي ي هاي الزم را براي ايجاد زمينه  اقدامكند  را نيز مكلف ميانايراسالمي اين مصوبه بانك مركزي جمهوري 

مفاد اين فصل تا زمان ابالغ دستور العلمل ياد شده معمول و مراتب را به سيستم بانكي ابالغ كند در فصل دوم 
 ماده ساسذكر شده است كه بر ا جران كم در آمدأ پرداخت تسهيالت قرض الحسنه به مستي نحوه مصوبه مذكور

هاي  صد ميليارد ريال از منابع قرض الحسنه بانك مسكن طي سال، معادل چهار1384 اين فصل در سال 15
هاي كشور در اختيار بانك  ك باني  همه ساله مبلغ هشتصد ميليارد ريال از منابع قرض الحسنه كليه1388 تا 1385

  .جران كم در آمد شهري پرداخت شود أ به مستمسكن قرار گيرد تا توسط بانك مذكور و با رعايت مفاد اين فصل
هاي تحت  ، خانواروشش بنياد شهيد و امور ايثارگرانهمچنين متقاضيان واجد شرايط عبارتند از ايثارگران تحت پ

سازمان بهزيستي و مستمري بگيران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان   ، امداد امام خمينيي پوشش كميته
هاي بازنشستگي كشور و لشگري و نيز خانوارهاي شاغل جوان و زنان شاغل سرپرست  مين اجتماعي و صندوقأت

  برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع قانون كار بيشتر5/1خانوار كه مستمري ويا حقوق و مزاياي دريافتي آنها از 
  .نباشد

سكن و حداكثر سي ميليون در بند ديگري از اين مصوبه آمده است مبلغ قرض الحسنه متناسب با مساحت و نوع م
 جهت پرداخت وديعه به متقاضيان اعطا 16هاي مذكور در ماده  ها و نهاد ريال است كه با معرفي و تضمين سازمان

ييد نهاد معرف ، از أمتقاضيان دريافت قرض الحسنه اجاره در شهرهاي بزرگ بايد در زمان معرفي و به ت. شود  مي
  . تقاضا برخوردار باشند شهر محل سكونت در ي  سال سابقه10حداقل 
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همچنين نرخ كارمزد تسهيالت موضع اين فصل معادل چهار در صد و مدت بازپرداخت آن پنج سال و به روش 
  . تقسيط پلكاني خواهد بود 

هاي الزم را به منظور افزايش  اين فصل از مصوبه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران را موظف نموده كه اقدام
   .الت قرض الحسنه به مبلغ سي ميليون ريال فراهم كندسقف تسهي

، توسط وزارت مسكن و نامه پانزده روز پس از ابالغ اين آيينالعمل اجرايي اين فصل بر اين اساس دستور
هاي الزم را براي ايجاد  شهرسازي صادر خواهد شد و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است اقدام

  .اتب را به سيستم بانكي ابالغ كندالعمل ياد شده معمول و مراين فصل تا زمان ابالغ دستورفاد  اجراي مي زمينه
 اين فصل به استناد 22اي اشاره دارد كه بر اساس ماده  فصل سوم اين مصوبه به احداث و عرضه مسكن اجاره

االنه پنجاه هزار واحد  ـ س1377ـ مصوب  هاي مسكوني استيجاري  واحدي قانون تشويق احداث و عرضه) 6(ماده 
هاي دولت و سيستم بانكي احداث  توسط بخش غير دولتي و با استفاده از تسهيالت و حمايت  مسكوني اجاره

  .اي بهره برداري شوند ه طور اجارههاي ياد شده بايد حداقل به مدت پنج سال ب  همچنين واحد.خواهد شد
گيرد و در طول پنج سال دوره  تخفيف و تقسيط صورت ميبر اين اساس واگذاري زمين از طرف دولت با شرايط 

 واحدهاي خود را بفروشد،  بخواهدزندهكه سا صورتي بعد از اتمام اين دوره در شود اجاره، بهاي زمين دريافت نمي
  . بهاي زمين تقسيط خواهد شدپول زمين به صورت يكجا دريافت و در صورت ادامه اجاره،

همچنين تسهيالت به ازاي هر واحد در سال اول يكصد و بيست ميليون ريال بوده و از سال دوم متناسب با نرخ 
به اين . باشد دوره بازپرداخت تسهسيالت مذكور پانزده سال و روش تقسيط پلكاني مي. تورم افزايش خواهد يافت

  . گيرد  سود تسهيالت بانكي تعلق ميتسهيالت ساالنه چهار درصد يارانه
 اجرايي آن، نسبت به فروش ي نامه آيين) 10(قانون ياد شده و ماده ) 9(ها موظفند در اجراي ماده  البته بانك

  .اقساطي كل تسهيالت پرداختي به سازنده اقدام كنند
 انشعاب آب، برق، تلفن، گاز، فاضالب و صدور پروانه ساخت شامل عوارض خدمات ي در ادامه آمده است هزينه

هاي فرسوده شهري و شهرهاي جديد با  احداث و تراكم ساختمان واحدهاي مسكوني موضوع اين فصل در بافت
  .اعمال پنجاه درصد تخفيف محاسبه و دريافت خواهد شد

التفاوت نرخ سود  ي كشور موظف است اعتبار الزم را جهت تأمين مابهريز ـ سازمان مديريت و برنامه28ماده 
  .هاي ساالنه منظور كند تسهيالت در بودجه
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نامه، توسط وزارت مسكن   به ذكر است دستورالعمل اجرايي اين فصل ظرف پانزده روز پس از ابالغ اين آيينالزم
هاي الزم را براي ايجاد  ن مكلف است اقدامو بانك مركزي جمهوري اسالمي ايرا و شهرسازي صادر خواهد شد

  . اجراي مفاد اين فصل تا زمان ابالغ دستورالعمل ياد شده معمول و مراتب را به سيستم بانكي ابالغ كندي زمينه
 اين فصل، 31فصل چهارم اين مصوبه به نوسازي و بهسازي مسكن روستايي پرداخته است كه بر اساس ماده 

 اعتبار الزم را جهت ،قانون برنامه چهارم توسعه) 30(ريزي كشور مكلف است مطابق ماده  هسازمان مديريت و برنام
پرداخت كمك سود تسهيالت بانكي براي نوسازي و بهسازي ساالنه دويست هزار واحد مسكوني روستايي طي 

طوري محاسبه خواهد يارانه فوق . هاي ساليانه تأمين كند بيني و در بودجه  چهارم توسعه پيشي هاي برنامه سال
البته سقف فردي تسهيالت براي . شد كه دريافت كننده تسهيالت همواره پنج درصد از كارمزد را خود پرداخت كند

و  شود  ساالنه پانزده درصد به سقف فردي اضافه ميي سال اول برنامه پنجاه ميليون ريال تعيين و در طول برنامه
يك درصد افزايش ) سه واحد به باال(مك سود متعلقه به سازندگان انبوه سازي، ك منظور تشويق انبوه همچنين به

  . يابد مي
ها و ساير منابع مالي  بر اساس اين تصويب نامه بنياد مسكن انقالب اسالمي مكلف است با عقد قرارداد بانك

ط و معرفي آنان خيز، شناسايي متقاضيان واجد شراي  نسبت به توزيع استاني تسهيالت با اولويت مناطق حادثه
 همچنين بنياد مسكن انقالب اسالمي .جهت دريافت تسهيالت و همچنين نظارت بر ساخت و ساز اقدام كند

اي در جهت ارتقاي سطح دانش و مهارت فني عوامل ساخت و ساز  موظف است با همكاري سازمان فني و حرفه
 مراحل طراحي و ي به تنوع اقليمي در كليههاي معماري بومي با توجه  مسكن روستايي و همچنين اعمال ويژگي

 مراحل طراحي و اجراي ي البته نظارت عالي بر كليه .ريزي و اقدام كند هاي الزم برنامه ساخت نسبت به آموزش
  . وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بودي مسكن روستايي به عهده

هاي الزم را جهت افزايش توليد  همكاريكند  ربط را موظف مي هاي ذي  و سازمانها  دستگاهي اين مصوبه كليه
 دولت نيز مكلف است اعتبارات مورد نياز را جهت .مصالح مناسب مورد نياز در مناطق روستايي انجام دهند

 ي هاي دولتي در روستاهاي مشمول طرح در بودجه ساالنه در طي برنامه سازي و نوسازي مدارس و ساختمان مقاوم
  .بيني كند چهارم توسعه پيش

التفاوت نرخ سود پنج درصد تا نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار از سود تسهيالت  فصل پنجم به پرداخت مابه
اني كه نسبت ييان و عشاير داوطلب اسكان در روستا اشار دارد و بر اساس يكي از بندهاي آن روستاييمسكن روستا

ي، كالبدي يا بهسازي و نوسازي مسكن هاي مصوب هاد به نوسازي واحدهاي مسكوني فرسوده واقع در طرح
توانند از كمك سود  روستايي با رعايت الگوي مصوب مسكن اقدام كنند، با معرفي بنياد مسكن انقالب اسالمي مي

البته  .التفاوت نرخ سود پنج درصد تا نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار استفاده كنند تسهيالت به ميزان مابه
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هاي اسكان عشاير  و همچنين كانون)  هادي يا كالبدي مصوب با رعايت طرح(ر روستاها عشاير داوطلب اسكان د
توانند از يارانه سود تسهيالت موضوع  براي احداث واحدهاي مسكوني با معرفي بنياد مسكن انقالب اسالمي مي

 پنجاه و هفت  معادل1385 همچنين سقف فردي تسهيالت براي مسكن روستايي در سال ؛اين فصل استفاده كنند
  .ميليون ريال به ازاي هر واحد مسكوني خواهد بود

) موضوع فصل اول(درآمد  بر اين اساس اقشار مشمول تسهيالت خريد مسكن كوچك به كارگران و كارمندان كم
هاي  هاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشوري و لشگري و صندوق شاغل و بازنشسته تحت پوشش صندوق

توانند از كمك سود  هاي اجرايي آن را داشته باشند، مي رج در فصل مذكور و دستورالعملخاص كه شرايط مند
  .تسهيالت اعطايي موضوع اين ماده برخوردار شوند

 معادل يكصد و پانزده 1385الذكر در سال  همچنين سقف فردي تسهيالت خريد مسكن جهت خريداران فوق
واحد درصد و در ) 4(ريداران در شهرهاي متوسط تا چهار ميليون ريال و كمك سود تسهيالت بانكي براي خ

اساس تعريفي كه در متن د و كالن شهرها و شهرهاي بزرگ برواحد درصد خواهد بو) 6(شهرهاي كوچك تا شش 
  .شوند فصل مذكور آمده است، مشمول پرداخت كمك سود نمي

احداث و (اي موضوع فصل سوم  اجارهدر ادامه اين مصوبه آمده است به سازندگان خصوصي واحدهاي مسكوني 
الزم به  .شود واحد درصد از سود تسهيالت بانكي تأمين و پرداخت مي) 4(به ميزان چهار ) اي عرضه مسكن اجاره

اي احداثي معادل يكصد و سي و   به ازاي هر واحد مسكوني اجاره1385ذكر است مبلغ تسهيالت بانكي در سال 
تدوين و توزيع استاني واحدهاي مزبور و همچنين دستورالعمل شرايط واگذاري زمين و  پنج ميليون ريال خواهد بود

ريزي كشور توسط وزارت مسكن و شهرسازي صورت  به سازندگان غيردولتي پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه
اي سال  هداري معادل سي درصد قيمت منطق خواهد گرفت همچنين ميزان اجاره بهاي زمين در طول مدت اجاره

  .شود واگذاري تعيين مي
هاي نوين در ساخت سريع، سبك، مقاوم و مناسب مسكن و تشويق  بر اين اساس به منظور حمايت از فناوري

واحد درصد از سود ) 4(سازي مصرف انرژي و رعايت مقررات ملي ساختمان حداكثر چهار  سازي و بهينه مقاوم
 ي شرايط و نحوه. شود ن عالوه بر درصدهاي فوق تأمين و پرداخت ميتسهيالت دريافتي توسط فناوران و سازندگا

پرداخت مطابق دستورالعملي خواهد بود كه از سوي وزارت مسكن و شهرسازي پس از تأييد سازمان مديريت و 
  .ريزي كشور صادر خواهد شد برنامه

جا در  يكبه صورتصل اعطايي موضوع اين فدر بند ديگري از اين مصوبه آمده است كمك سود تسهيالت 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است ظرف يك . ابتداي دوره در وجه بانك عامل پرداخت خواهد شد

  .هاي عامل ابالغ كند هاي مربوط را به بانك نامه دستورالعمل ماه از تاريخ ابالغ اين آيين
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ريزي كشور ظرف يك ماه  ديريت و برنامهـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است پس از تأييد سازمان م41ماده 
 اعطاي كمك سود تسهيالت در ي نامه نسبت به اعالم دستورالعمل شرايط و نحوه از تاريخ ابالغ اين آيين

  .  اقساطي اقدام كندفروشهاي مشاركت مدني و  دوره
كبار به سازمان مديريت و ي  هوظف است گزارش عملكرد اين فصل را هر سه ماوزارت مسكن و شهرسازي نيز م

 توسط وزارت مسكن و شهرسازي از طريق 601104ريزي كشور ارسال كند و اعتبارات فوق از محل رديف  برنامه
  .هاي عامل تأمين و پرداخت خواهد شد انعقاد قرارداد با بانك

                                            روستايي اختصاص داد ميليارد ريال به توسعه مسكن430مجلس 

 ميليارد اعتبار ريال به منظور بهسازي مسكن 430مجلس شوراي اسالمي 
  .سيسات زير بنايي در شهرهاي جديد اختصاص دادأروستايي، احداث ت

   :1384 اسفند 21تهران 

 430المي  اسمجلس شوراي: پايگاه اطالع رساني شهرسازي و معماري 
مين أسيسات زير بنايي در شهرهاي جديد و تأمنظور بهسازي مسكن روستايي، احداث ت  ميليارد اعتبار ريال به

 درصد و باالتر و معلوالن و خانواده شهدا و آزادگان 25التفاوت سود و كارمزد تسهيالت مسكن جانبازان  مابه
  . اختصاص داد

بلغ چهارصد و سي  م6 براساس بند الف تبصره 85اي رسيگي به بودجه در جلسه علني امروز يكشنبه مجلس بر
 درصد و باالتر و معلوالن و 25التفاوت سود و كارمزد تسهيالت بانكي مسكن جانبازان  ميليارد ريال مابه

سيسات زير بنايي در شهرهاي أهاي معظم شهدا و آزادگان و كمك به بهسازي مسكن روستايي و احداث ت خانواده
 براي  سازي زمين  شهرسازي و معماري ايران و آمادهعالي شوراي وزيران و هيئتيد موضوع مصوبات جد

  . هاي معظم شهدا، آزادگان و جانبازان، اختصاص يافت خانواده

 كل 1372قانون بودجه سال ) 53(اين امر در راستاي پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت براساس تبصره 
  . گيرد  دوم توسعه صورت ميي ساله   پنجي هاي برنامه  و سال1373قوانين بودجه سال ) 52(كشور و تبصره 

هاي  منظور احياي بافت   چهارم توسعه بهي قانون برنامه) 30(تبصره شش به استناد مفاد ماده » ب«براساس بند 
 با دوام، ارزان قيمت هاي خصوصي و تعاوني به احداث واحدهاي مسكوني فرسوده شهرها، ترغيب و تشويق بخش

مجلس  مين مسكن خانوارهاي كم درآمد، دولت موظف است اقدامات زير را انجام دهد،أو مقاوم در برابر زلزله و ت
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هاي  بخش(مين يارانه سود تسهيالت بانكي براي سازندگان غير دولتي أهمچنين دولت را موظف كرد براي ت
هاي فرسوده و براي خريداران واحدهاي  ي، با اولويت در بافتدر دوره مشاركت مدن) خصوصي، تعاوني و عمومي

 بانك مبلغ سيصد و ده ميليارد ريال اختصاص اقساطي سهم الشركههاي فرسوده در دوره فروش  مسكوني در بافت
  . دهد

ر هاي فرسوده براب سازي و احداث واحدهاي مسكوني استيجاري در بافت به منظور خريد امالك و مستحدثات آماده
براساس  .هاي مصوب هزينه كند و طرح) سازيمقررات عمران و به( وزارت مسكن و شهرسازي ي نامه  شيوه

هاي پيشنهادي سازمان عمران و بهسازي  هاي فرسوده براساس طرح هاي بافت مصوبه ديگر مجلس محدوده
 اسفند 22ران مصوب اي شهرسازي و معماري عالي شورايسيس أقانون ت) 5(هاي ماده  شهري و تصويب كميسيون

عالي شهرسازي و  هاي فرسوده به تصويب شوراي  بافتي شوند و در كالن شهرها محدوده  تعيين مي1351
  .رسد معماري ايران مي

هاي فرسوده شهري در شهرهايي هزينه  تسهيالت پيش بيني شده در اين بند براي تشويق سازندگان خانه در بافت
شامل عوارض احداث (هزينه پروانه ) 50( شهر آن شهرها دست كم پنجاه درصد خواهد شد كه شهرداري و شوراي

هاي پراكنده و ريز كاهش  را متناسب با ميزان تجميع خانه) ساختمان و تراكم منظور در طرح بهسازي مصوب
  . دهند

رگران وزارت مسكن و شهرسازي مكلف شد براساس معرفي بنياد شهيد امور ايثا براساس مصوبه ديگر مجلس،
ها و منازل مسكوني اجاره به شرط تمليك را در اختيار خانواده شهدا، جانبازان و  حداقل بيست درصد از آپارتمان

  . آزادگان قرار دهد

هاي كشور، مسكن و  تخانهريزي كشور و وزار نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه نييآ
امور ايثارگران به رهنگي و گردشگري و بنياد شهيد و  و سازمان ميراث فامور اقتصادي و دارايي شهرسازي،

  .  وزيران خواهد رسيدهيئتتصويب 

  :هاي روستايي شد دولت خواستار اليحه بازسازي خانه
 از سوي وزارت مسكن و شهرسازي به دولت تقديم شد ولي دولت 80هاي روستايي در سال  اليحه بازسازي خانه

  .را توجيه اقتصادي نداشتن دانست    علت آنو آن را نپذيرفت
و ) ره( امام 100زاده وزير مسكن و شهرسازي در گردهمايي سراسري سالگرد افتتاح حساب  مهندس عبدالعلي

ن به بحث بهسازي مسئوالبا وقوع زلزله بم : سيس بنياد مسكن انقالب اسالمي با بيان مطلب فوق گفتأت
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 توجه بيشتري كردند و دولت خواستار تقديم مجدد اين اليحه از سوي وزارت هاي روستايي قبل از زلزله خانه
  .مسكن و شهرسازي شده است

هاي روستايي قبل از وقوع زلزله باعث گسترده شدن كار بنياد  تصويب اليحه بازسازي خانه: افزودوي در ادامه 
 هزار واحد 200ر كشور هفت ميليون و زاده با بيان اينكه د مهندس عبدالعلي .مسكن انقالب اسالمي خواهد شد

هاي غيرمستحكم در روستاها قرار دارد كه بايد  سفانه بيش از نيمي از اين خانهأمت: بدون استحكام وجود دارد گفت
  .با صرف هزينه و زمان كمتر آنان را ساماندهي كرد

 امر با هماهنگي سازمان ثبت و اين:  اشاره كرد و افزود82 هزار سند روستايي در سال 270وزير مسكن به صدور 
 نيز به اين روند ادامه دهيم و تا 83اسناد كشور و بنياد مسكن انقالب اسالمي انجام گرفت و اميدواريم در سال 

  .پايان سال هيچ خانه روستايي بدون سند وجود نداشته باشد
 262در سال گذشته : فتكيا رييس بنياد مسكن انقالب اسالمي در اين گردهمايي گ همچنين مهندس سعيدي

هاي گذشته رشد چشمگيري داشته  هاي روستاييان صادر شده است كه اين رقم نسبت به سال هزار سند براي خانه
  .است

 از سوي بنياد مسكن انقالب اسالمي خبر داد و 83 هزار واحد مسكوني در سال 50وي در ادامه از ساخت بيش از 
هاي دوم و سوم در  توان به اين ارقام دست يافت و حتي بهتر از برنامه يبا تصويب طرح جامع روستايي م: افزود
  . بازسازي واحدهاي روستايي گام برداشتي زمينه

 83 هزار واحد مسكوني براي مناطق محروم در سال 20رييس بنياد مسكن انقالب اسالمي همچنين از ساخت 
  .ي مناطق محروم ساخته شده است هزار واحد مسكوني برا13در سال گذشته : خبر داد و افزود

همچنين آيت اهللا سيد هاشم رسولي محالتي نماينده مقام معظم رهبري در بنياد مسكن انقالب اسالمي، در اين 
مين مسكن براي محرومان بود أسيس بنياد مسكن انقالب اسالمي تنها رسالت اين سازمان تأزمان ت: برنامه گفت

ديدگان حوادث  ظايف ديگري چون بازسازي مناطق جنگي و كمك به آسيبولي با وقوع جنگ و حوادث طبيعي و
  .طبيعي و اسكان آنها نيز به وظايف اين سازمان اضافه شد

 سند روستايي توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي و سازمان ثبت اسناد و 600 هزار و 264وي همچنين از صدور 
بايد تقويت شود و ) ره( امام 100اعتقاد است كه حساب مقام معظم رهبري بر اين : امالك خبر داد و افزود

  .هاي ويران و آسيب ديده بايد سرعت بيشتري بگيرد بازسازي خانه
    

   :مديريت امور روستايي متولي ندارد
. مديريت امور روستايي در كشور به طور مستقل، بر عهده هيچ سازماني نيست: وزير مسكن و شهرسازي گفت

نيك، نماينده بهار و كبودرآهنگ  ال رضا طالييؤزاده در جلسه علني مجلس در پاسخ به س يمهندس علي عبدالعل



  38/هاي فرسوده روستايي  دهي بافت نمديريت و ساما                                                                                    

  مركز مطالعات و خدمات تخصصي شهري و روستايي                                                                                              
 پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي                                                                                              

ها به وزارت مسكن و  سؤالهيچ يك از : درباره اقدامات انجام شده براي عمران و بهسازي روستاها افزود
  .ريزي كشور است شهرسازي مربوط نيست و مخاطب اصلي شما دولت يا سازمان مديريت و برنامه

مين آب، برق، راه و آموزش و پرورش در روستاها را از عوامل اصلي عمران روستاها أوزير مسكن و شهرسازي، ت
كه هم اكنون  ستا در كشور برق داشتند، در حالي رو327 هزار و 4در زمان پيروزي انقالب اسالمي : برشمرد و گفت

  .شور از نعمت برق برخوردارند درصد روستاهاي ك97 خانوار، يعني 20 هزار روستاي باالي 47
 نماينده بهار و كبودرآهنگ درباره مهاجرت روستاييان به شهرها به علت سؤالزاده در پاسخ  مهندس علي عبدالعلي

 شهر در كشور وجود داشت و اكنون اين 250 جمعاً حدود 1357در سال : كوتاهي وزارت مسكن و شهرسازي، گفت
  .اند  سال گذشته به شهر تبديل شده25براين بسياري از روستاهاي كشور در بنا.  شهر رسيده است900ميزان به 
چنين از وزير مسكن و شهرسازي درباره علت متعادل نبودن اقدامات دولت در بهسازي و عمران نيك هم طاليي

 و مردم ها يدر شهرها عمران بر دوش شهردار: زاده نيز پاسخ داد مهندس علي عبدالعلي .شهرها و روستاها پرسيد
  .كه در روستاها اين گونه كارها بايد با اعتبارات دولتي انجام شود است، در حالي

 نماينده بهار و كبودرآهنگ درباره علت كند بودن روند اجرايي سؤالوزير مسكن و شهرسازي همچنين در پاسخ به 
اين كار بايد با . شود يبدين منظور هيچ اعتباري اختصاص داده نم: هاي هادي و بهسازي روستاها گفت طرح

  .شود خودياري اهالي روستاها صورت پذيرد و همين امر باعث كند شدن روند اجراي آن مي
  
   

 

  

  
 
  


