
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
  
  

  شهري فرسوده هاي بافتهاي بهسازي و نوسازي  بررسي و ارزيابي سياست
  شهر يزد: نمونه موردي

  ياريدكتر كرامت اهللا ز
  دانشگاه تهران يايجغراف دانشكده استاد

  1رانوندزادهيم بيمر
  واحد خرم آباد يمدرس دانشگاه آزاد اسالم

  زادهيعل ييحي
  يشهر يزير ا و برنامهيكارشناس ارشد جغراف

  سميه ابراهيمي
  ريزي شهري كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه

  چكيده
 ياز كشورها ياريدر بس شير شهرها كه كم و بيت و گسترش مهارناپذيع جمعيط رشد سريدر شرا ينيتوسعه شهرنش يده آشنايپد

 يمركز هاي بافتت يجمع .ستافته اي يمختلف بروز كرده، در دو دهه پس از انقالب نمود آشكارتر يخيز در مقاطع تاريگر نيد
ل يتبد ياجتماع يهاين بافتها به مأمن ناهنجاريه شده شدت گرفته و ايتخل هاي بافت ياز شهرها جابجا شده اند، روند فرسودگ ياريبس

 ضمن يم شهريقد هاي بافت يو بازساز ي، نوسازيبهساز يدار برايجامع و پا يزيو برنامه ر ياستگذارياز آنجا كه س. شده اند
موجب  يفرهنگ يست و ساختارهايط زيمح يو انطباق آنها با ساختارها يو توجه به سازگار يفرهنگ -يخيراث تاريحفاظت از م

فرسوده شهر  بهسازي و نو سازي بافت ياستهايس يابيو ارز يبه بررس ن پژوهش درصدد برآمدهيشود، لذا ا يم يدار شهريتوسعه پا
. نظير ديگر بافت هاي قديمي، نيازمند به حركتي كنترل شده در جهت ادامه زندگي خود هستند محالت قديمي شهر يزد .زد بپردازدي

رشد منفي جمعيت در اين محالت، نداشتن : در قالب يك ا لگوي بهسازي و نوسازي با در نظر گرفتن مشكالتي از قبيل اين حركت
متروكه، نداشتن تسهيالت مورد نياز فضاهاي سبز و امكانات  روز افزون فضاهاي مخروبه و دسترسيهاي درون محله اي الزم، گسترش

اين موارد در موقع خود به عنوان علتي براي ساير مشكالت و هم معلول آنها محسوب مي شود و . ورزشي و درماني مطرح مي گردد
بايد منتظر سرنوشتي ناگوار براي اين تصور را به وجود مي آورد كه  تاباعث تغيير چهره بافت به سوي شكلي ناهنجار گرديده و نهاي

تحليلي،  -روش تحقيق از نوع توصيفي .نت هاي مردم شهر گره خواهد خوردتمام ارزش هاي آن بود، سرنوشتي كه با فرهنگ و س
اعتنا به ساختار  ياست كه ب ديجد يابانهايحاصل احداث شبكه خ زديدر  يشهر ديساختار جداز آنست  يج حاكينتا .تاريخي است

و تكه تكه كرده  دهيرا بر يمسكون هاي بافتمانند،  واريساخته شده اند و با بدنه د رامونش،يآن با بافت پ يشهر و سازمان ارتباط ميقد
كه ساختار، بافت،  يشهر ميمتفاوت بر نظام قد ياقتصاد و زندگ فاوت،مت يرا با ساختار يشهر گرينظام د كي ابانهايخ نيا. اند

  .داشته باشد ونديپ يشهر ميتواند با نظام قد يكردند كه نتوانست و نم ادهيدارد پ يا داشته و هنوز به نوعو اقتصاد خود ر يزندگ
  .شهر يزد ،بهسازي و نوسازي ياستهايس ،بافت قديم: واژگان كليدي

                                                 
   beyranvand28@gmail.com                                                    09119575200                                                          مريم بيرانوندزاده -1
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  مقدمه
د، در ساكنان خود بوده ان يياهازيپاسخگو به سلسله مراتب ن يي، فضايريكه در زمان شكل گ يكهن شهر ينواح

 ين نواحيا. اند ياكنون فاقد عملكرد قو يادو اقتص ي، اجتماعيستيز يازهاير در نييو تغ يشناخت تحوالت فن يپ
ر ياز ز يث برخوردارياز ح)شهرهادر اكثر(يط كنونيدر شرا يول كانون ثروت و قدرت شهرها بودند، و  محل يزمان

مراكز  ياياح مطالعه و ).59،ص1383،يبوچان(ن هستندنابساما يث كالبديف و از حيضع يها و خدمات شهر ساخت
 يآن را به عنوان امر هآن، امروز  و ملموس به ياز جديكه ن يميقد هاي بافت يبهساز يشهرها و به عبارت يخيتار

ر در يقرن اخ  متفاوت الاقل درسه يها مسئوالن قرار داده است، معلول برداشت مندان و همحتوم، مورد توجه عالق
 يوه زندگير شيقرن اخ يط. باشد يم يزندگ ي وهيك كالم شيو در  ينش، فرهنگ، سنت، هنر و معماريبخصوص 

فرهنگ و  ياز سابقه طوالن يكمتر اثر هكه امروز ييا شده به گونه ياصول يها يو دگرگون ياديرات بنييدچار تغ يرانيا
 يميكهن و قد يمطالعات گوناگون در نواح.)479،ص1374ان،يدستمالچ(خورد يدر گذشته در آن به چشم م يتمدن غن

با ارزش بوده  يبر حفظ و مرمت تك بناها يعمدتاً مبتن ين نواحيبرخورد با اه دهد كه نحو يران نشان ميشهرها در ا
 ين نواحيا يهنگو فر ياقتصاد–ياجتماع يو باز گرداندن زندگ يساز زنده باز يمشخص برا يزير به برنامه و كمتر

   ).59،ص1383،يبوچان(ستشه شده اياند
گردد  يتاكنون برم1300يفاصله زمان  شهرها به يخيتار هيناح اءياح يزير و برنامه يشهر تيريمد تجارب رانيدر ا
نقش  يو ارائه كتب و مقاالت علم نارهايسم يبا برگزار1350ةدر ده. است ييها بيفراز و نش يسالها دارا نيا يكه ط
 نيتا ا د؛يسست گرد نهيزم نيدر ا يعلم تالش يانقالب اسالم يروزيبا پ. شد شتريشهرها ب يخيتار هيناح تيو اهم

ها  تيفعال رهيو غ نارهايسم يبرگزار ،يچاپ كتب و مقاالت علم ،يقاتيتحق يطرح ها يبه بعد با اجرا1364كه از سال
مسكن و  زارتدر و يبافت فرسوده شهر يو بازساز يدفتر بهساز ).27ص،1368،يحائر(سرعت گرفت نهيزم نيدر ا

در بخش عمران  ياسالم يجمهور يو فرهنگ ياجتماع–يو در برنامه دوم توسعه اقتصاد ديگرد سيتأس يشهرساز
اختصاص  ”يدار شهر هكتار بافت مسئله4000يبرا يو بهساز ينوساز هاي طرح يو اجرا هيته“ با عنوان يفصل يشهر

با عنوان  يدر وزارت مسكن و شهرساز يديجد التيو تشك )2ص،1372كشور، يزيو برنامه ر تيريسازمان مد(افتي
شد  جاديشهرها ا هيو مرمت ناح اءياح يزيو برنامه ر تيريمد يدر مراكز استان ها برا يشركت مسكن سازان با شعبات

 ديكشور اجراء گرد يادر شهره ليذ يها با هدف ميدر بافت قد يمختلف هاي طرحو . )79،ص1384آباد د، ليخل يكالنتر(
  .)109ص،1384،ييرهنما(

برحفظ كالبد  ديبا تاك يموتور هينقل طيآمد و شد وسا يها برا با هدف اصالح گذرگاه يروان بخش هاي طرح) الف
 يو نوساز يو بهساز يبخش روان هاي طرحتوان به  يطرحها م نيها؛ از جمله ا حاكم بر محله هيها و روح و ارزش
  .فهان اشاره كردو اص رازيش يشهرها يفرهنگ يها محور
 يساز زنده باز يبرا يجداگانه در وزارت مسكن و شهرساز تيريمد جاديكه با ا اءيمرمت و اح هاي طرح) ب
ها در  طرح نياز ا يا مثال نمونه يمطلوب به اجرا در آمد؛ برا يو عملكرد يزندگ يها يژگيبا حفظ و ميقد هاي بافت
  .دو اجرا ش هيشوشتر، سمنان و گرگان ته يشهرها
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 يها و ارائه ارزش يساز زنده كشور با هدف باز يخيتار يشهرها يبرا ميبافت قد ژهيو هاي طرح ياجرا) ج
  .شهرها نيساخت و ساز در ا يو هنر يمعمار ،يخيتار
كه در شهر  تيو با ارزش و اهم عيدر گستره وس يو بهساز ياز نوساز يشكل يعني م،يدر بافت قد عيطرح تجم) د

  .هكتار به اجرا در آمد330به وسعت يدر مساحت) ع(رم مطهر امام رضامشهد و اطراف ح
وزارت مسكن  قيكه از طر ميقد يها محله هاي بافتدر  رييو تغ ينوساز يبرا يمسكون يها طرح احداث مجتمع) ه

 ياست كه ساخت و سازها يشهر ميقد يها از عرصه نهيهدف آن استفاده به. ارائه شد1381در سال يو شهرساز
  .دهد يسكونت نم يرا برا شتريسوده آن امكان استفاده بفر

 يم آن، با معماريدر بافت قد يخياست كه از نظر آثار ارزشمند تار ييجمله شهرها زد ازيران، يا يان شهرهايم از
 يطح كشور و جهاندر س» است ييباياش دفتر ز هر خرابه« ايرنيمنحصر به فرد، كه به قول استاد پ يها يژگيو و يغن

، معابر ، عرض كميچون فرسودگ يزد با دارا بودن مشكالتيشهر  يخيبافت تار. )71ص،1383،ياصالن(مورد توجه است
ب و مرمت يتخر يراه اء آن بر سر دويله احئاست كه مس يف و مهمينكات ظر يدارا رهيغو  ين بوميساكن مهاجرت

د يافتن تعادل باي يبرا. است ييگرا و سنت ييگرانه نوين دو گزيافتن تعادل بيآن چه مهم است . قرار گرفته است
ها  آن يكرد و برا يبررس يو كالبد ي، عملكردي، اقتصادياجتماع يها نهيرا در زم يا شهير يها يا و كاسته يينارسا
بهسازي و نوسازي  يها استيس يابيو ارز يبررس ن پژوهش با هدفيا لذا).1385،آباد ليخل يكالنتر(نمود يزير برنامه

  .ده استين گرديزد تدويد بر شهر يبا تأك يفرسوده شهر هاي فتبا
  قيروش تحق

بافت  پژوهش نيمورد مطالعه در ا ييايمحدوده جغراف.است يخي، تاريليتحل-يفيق، توصين تحقيند حاكم بر ايفرا
 يها يمارمراجعه به آمار سرش قياطالعات از طر يگردآور.استنفر 70000تيجمع هكتارو743مساحت بازد يشهر ميقد

و  يفرهنگ راثيو مصاحبه با كارشناسان سازمان م يدانيم يها برداشت ،يو نوساز يسازمان بهساز سكن،نفوس و م
هاي  شاخص  ن پژوهشيدرا يمورد بررس يها ن شاخصيمهمتر.است هصورت گرفت بافت نيساكن نيوهمچن يگردشگر

 ياستهاين سيمهمتر. باشد اري ايران بيان شده ميعالي شهرسازي و معم فرسوده شهري كه از سوي شوراي هاي بافت
 يو بهساز ينوساز يان الگويدر پاده يزد مطرح گرديكشور و به تبع آن  يميقد هاي بافتشده در  يياتخاذ و اجرا

  . ارائه شده است يخيباارزش تار ن بافتيمناسب و در خور ا
  يز انقالب اسالمدر قبل ا ميمربوط به بافت قد يياجرا يها و برنامه ها استيس

 نينو يتوسعه شهر هاي طرح هيگردد، ته يدور باز م اريبس يها به گذشته رانيدر ا يشهرساز نهيشيپ نكهيبه رغم ا
  .)178،ص1386،يبيحب(گردد يآن به آغاز قرن معاصر باز م يخيتار يها شهيندارد و ر يدر كشورمان سابقه چندان طوالن

دوره  نيدر ا. بود هيكرد، دوره قاجار جاديا يتحول قابل توجه رانيا ينيرنشكه در شهر و شه يخيتار يها دوره از
 ياقدامات) ش.هـ1285(تيتا صدور فرمان مشروط1267يسالها يط.افتيرواج  يو شهرساز يمكتب تهران در معمار

در تهران  ريكبريشاه و ام نيتوان به اقدامات ناصرالد يمثال م يبراد،يآغاز گرد يشهر هاي بافتدر خصوص مداخله در 
از جمله  دان،يو م ابانيعملكرد خ رييتغ).185،ص1383،يشماع(شهر را دگرگون نمود يماياشاره كرد كه ساخت و س
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ر كالسكه رو بنا به يسنگفرش كردن مس. شد ليتفرجگاه به مكان تجارت و داد وستد تبد كياز  ابانيعملكرد خ رييتغ
 ياريانتقال بس).1368اعتماد السلطنه،(بود يشهر يو بهساز ينوساز يل در راستاو تحو رييتغ يها از اقدام ريكبريدستور ام

 ر؛ينظ يديجد يعملكردها يريگ نقل و سرانجام شكل و حمل يها شبكه ةشهر و لب ةيحاش يبازار به فضا ياز كاركردها
را  ياسالم-يرانيشهر ا يمايت سو تحوال رييتغ نيا. توان نام برد يو امثالهم را م يباغ مل هتل،تجارتخانه، تماشاخانه، 

به سبك  رانيدر ا يشهر يو نوساز يبهساز يزير و برنامه يگذار استيس. را رواج داد ييدگرگون و مفهوم شهر اروپا
دوره را  نيتوان ا ياساس م نيبر ا. كرد دايظهور پ يبه صورت اقدامات اساس هيو مدرن از اواخر دوره قاجار يامروز

كهن و  هاي بافت نيب ونديدوره بود كه پ نينام گذاشت و از ا رانيا يدر شهرساز زميمدرن شياديو پ ييدوره نوگرا
و تزلزل حكومت  يفرهنگ -ياجتماع ،يو تحوالت اقتصاد يا شهيكل ديمختلف و از جمله تقل ليبه دال يشهر ديجد

  .)185،ص1383،يشماع(كرد سستنشروع به از هم گ
 يها تيآغاز فعال. شهرها صورت گرفت يكيزيف راتييدر رابطه با تغ يديشد يها تيكارآمدن رضاخان فعال يرو با
 يميقد هاي بافتمداخالت در  شهرها و يكيزيشروع اصالحات ف يسالها نيدر نخست يميمربوط به بافت قد يجد

به  توان يگردند كه م يمطرح م سودهفر هاي بافت ينوساز يها بصورت طرحها و پروژه يشهرها در دوره رضاخان
 ماتيو انجمن شهرها و تصم ها شهرداري ليتشك ،قانون1328ها شهرداريمربوط به  حهي، ال1309در سال هيقانون بلد
 يدگرگون نهيزم د،يدر سازمان تول يدگرگون جاديدوره دولت وقت با ا نيدر ا. اشاره كرد... رهي، و غ1328مصوب 

 هاي طرح قياز طر يمتفاوت با ساختار و سازمان بافت شهر كامالً ييسازمان فضا ليشهر را فراهم آورد، تحم يكالبد
 )141،ص1379،يزديا(شهر شد يتار و پود كالبد يدگيها و بافت و از هم پاش محله بيشهرها، موجب تخر يكش ابانيخ
سعه تو هاي طرح نيقوان نيا يريبه تعب. دبر نحوه اداره امور شهرها متمركز بو نيقوان نيا يهدف اصل تيدر نها يول

طرح  كيمطابق با د،يجد يمسكون يشهر و ساختن واحدها يكردن محالت مركز پاك يهستند كه برا يمجدد شهر
توان به احداث  يكه در قانون فوق به اجراء درآمد م ييها از نمونه برنامه. شوند يم يطراح يجامع

تا  .كرد يجد بيخود را دچار آس را ذكر كرد كه سازمان محالت اميو خ) سابق يبوذر جمهر(خرداد15يها ابانيخ
و ناهماهنگ  ريچشمگ راتييتغ نينخست ،ينفت يدرآمدها قيو تزر رانيشدن ا يهمراه با صنعت1340اينكه در سال

 نيا ليبا تشك. شكل گرفت يحفاظت آثار باستان يدوره بود كه سازمان مل نيدر ا. صورت گرفت يشهر يكالبد
  ).1382،يراث فرهنگيسازمان م(ديرس بيبه تصو يبهداشت ريو غ يميقد يها محله يبنا ديسازمان قانون تجد

  شدكه يو فرسوده چنان جد يميقد هاي بافت يمقوله نوساز ،يقانون شهردار111ماده بيبا تصو1345سالدر
و  نيتر لياز اص يكي، به عنوان 1347يعنيدر دو سال بعد  يو عمران شهر يقانون نوساز بيزود متعاقب تصو يليخ

 با توجه به توسعه روز1351تا1347يها سالدر  شد، يو مقررات شهر نيمقررات وقت وارد عرصه قوان نيدتركارآم
و ضرورت حفاظت  تيو گسترده به اهم ميطور مستق بار به نياول يبرا ييروستا يها افزون شهرها در اثر مهاجرت

  .تعلق گرفت يشهر ينوسازو  ياز بودجه به بهساز يفيمنظور رد نيتوجه شد و بد يخيتار هاي بافت
 يها استيتوان ابراز نمود كه س يبه طور مختصر م ياسالم انقالب يروزيدوم تا پ يدوره پهلو يها استيس درباره

   .كسب درآمد بود يبرا ييها و روش نيقوان بيدوره عمدتاً به دنبال تصو نيا يشهر يو نوساز يبهساز
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  يم پس از انقالب اسالميقد مرتبط با بافت يياجرا ياستها و برنامه هايس
در  يدر دوره بعد از انقالب اسالم يشهر يخيو تار يميقد هاي بافت يو نوساز يبهساز يقانون يها ن محملياول

 يبيحب(رنديگ يقرار م يكه به صورت اختصار مورد بررس ن و به مورد اجرا گذاشته شديچهارگانه تدو يها اشكال برنامه
  ).191،ص1386،

   1368-1372 ين سالهايران بيا يو فرهنگ ي، اجتماعيتوسعه اقتصادبرنامه اول 
را  يم شهريقد هاي بافتژه مداخله دريو به ين برنامه در مورد عمران شهريا يوار اهداف عمران طور فهرست به

  :ر مطرح نموديتوان به صورت ز يم
  .ها شهرداريح و برنامه ت دفاتر طريجاد و تقويو كمك به ا يليجامع و تفص هاي طرحم يه و تنظيته -1
 .ن شهرهايب يع متناسب خدمات شهرين شهرها از راه توزيتعادل مطلوب ب يبرقرار -2

 .يكمربند يانه ها و جاده هايشهرها از توقفگاهها و پا يبرخوردار -3

 .يو شهر يسات حفاظتيشهرها از تأس يبرخوردار -4

 .ياز راه توسعه و حمل و نقل عموم يبهبود شبكه حمل و نقل شهر -5

 .يميقد يساختمانها يبنا يايشهرها و اح يو بهساز ينوساز -6

 .يمحل يجاد پاركها و بوستانهايق اياز طر يسبز شهر يتوسعه فضا -7

 ).و پوراحمد يبه نقل از شماع 21، ص 1366وزارت كشور، ( يمحل يو سازمانها ها شهرداريت يريت و بهبود مديتقو -8

ن سازمان عمال شروع به يا1366د و در سالين گردير تدوكشو يراث فرهنگينامة سازمان م اساس1364در سال
آثار،  يايالزم به منظور حراست، حفاظت، مرمت و اح هاي طرح يه و اجرايته ).1364، يراث فرهنگيسازمان م(ت كرديفعال

  .گذاشته شد يراث فرهنگيشهرها به عهده م يخيو تار يباارزش فرهنگ يبناها و مجموعه ها
  )1373-1377(رانيا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ي، اجتماعيتصاددوم توسعه اق برنامه
حل مسائل  يو تالش برا يشهر هاي بافت يبه بهساز يا م، منسجم و برنامهيدر توجه مستق ين برنامه نقطه عطفيا

 هاي بافت يچرا كه در برنامه دوم توسعه موضوع بهساز. ديآ يبه حساب م يميفرسوده و قد هاي بافتمختلف 
نه يد كه هدف از آن استفاده بهيربط مطرح گرديذ يها به طور مشخص در قالب برنامه ها و پروژه) مسئله دار( فرسوده
 يها و اصالح محله يها و نوساز ساختمان يفرسوده و مسئله دار، مرمت و بهساز هاي بافتق اصالح ين از طرياز زم
  ).204،ص1386،يبيحب(بود يميقد

با  يشهر ينه از اراضيارزش و استفاده به با هاي بافتت يبا حفظ هو يو نوساز يبهساز هاي طرح، 1373در سال
 يبه عنوان موضوع يم شهريقد هاي بافتبه  شود كه نشان از نگرش تازه يم ارائه ميع قطعات در بافت قديتفكر تجم
ل شركت يتشك يميدق هاي بافتن برنامه در مورد ين و مؤثرتريتر اما عمده. است يتوسعه شهر يها استيمهم در س

 ياست كه به عنوان متول يو نوساز يدفتر بهساز يدارا يشهر يشركت عمران و بهساز. بود يشهر يعمران و بهساز
 يفيسطح ك يبهبود و ارتقا ن شركتياز جمله اهداف مهم ا. ن شده استييتع يكهن شهر هاي بافتبه  يدگيرس ياصل

، سالمت ي، تعادل كاركرديجاد رشد اقتصادينده در جهت ايات حال و آيح يبرا يط شهريدر مح يزندگ يو كم
  ).339ص،1384،يشماع(است يست شهريط زيمح يو حفاظت و ارتقا ياجتماع

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1388 زمستان ،اول شماره ،دوم سال –ي انساني ايجغرافي پژوهش علمي فصلنامه   90

  كشور يو فرهنگ ي، اجتماعيبرنامه سوم توسعه اقتصاد
را  يميقد هاي بافتمداخالت در  يامدهايو پ ينه عمران شهريدوم را در زم يبه طور خالصه اهداف برنامه عمران

  :ن نموديير تبيتوان به صورت ز يم
 يبر حوزه استحفاظ ها شهرداريطه نظارت يم شهرها و گسترش حيف محدوده ها و حريد نظر در تعريتجد -1

  .بزرگ يرامون شهر هايپ يتياز عدم تعادل جمع يريجذب كننده و جلوگ يتهاياز فعال يريشهرها به منظور جلوگ
 يايو اح يو نوساز يه آنها به همراه بهسازيرو ياز گسترش ب يريوگتوسعه موزون و هماهنگ شهرها و جل -2
 ت و كنترل و توسعه موزون مناطقيو هدا يشهر هاي بافت

با  يو معمار ينه شهرسازيدر زم يقات كاربرديو تحق ينسبت به توسعه مطالعات يوزارت مسكن و شهرساز -3
برنامه  ت ويريسازمان مد(شد يزيموظف به برنامه ر ييو روستا يت شهريريو مد ياسالم -يرانيا يد بر ارزشهايتأك
 ).77-81،صص1380،يزير

به خارج  ينامناسب شهر يسات با كاربريه و تأسيانتقال ابن يشهرها برا ياسالم يار الزم به شوراياخت ياعطا -4
 .از محدوده

 يت منابع ماليدر تقو ييو روستا يتوسعه و عمران شهر هاي طرح ياجرا يد برايجد يشنهاد منابع ماليپ -5
 .ها شهرداري

 يو جهانگرد يرانگرديه طرح مطالعه جامع ايته -6

مسكن و شهر  يها وزارتخانه(ندگانيت نمايبا عضو يخيتار هاي بافتبناها و  يايون مرمت و احيسيل كميتشك -7
 يتاندارندگان اسيت نمايربط در مركز و عضويذ يها و حسب مورد دستگاه). هيريوامور خ كشور،سازمان اوقاف يساز

  دستگاه ييت اجرايدر فعال يجاد هماهنگيا ياستان برا هيريخ امور و ت اوقافيريمد استان و يسازمان مسكن و شهرساز
 كشور  يفرهنگ يخيتار هاي بافتبناها و  يايمرمت اح هاي طرح ينه اجرايربط در زميذ يها

 يفرهنگ يخيتار هاي بافتمحدوده  كننده مشخصكه  يخيتار يشهرها يفرهنگ–يخيساختار تار هاي طرحه يته -8
  ).81-77صص،1380،يزيت و برنامه ريريسازمان مد(باشد يآنها م يو بازساز يضوابط و بهساز يايو حفظ و اح

  )يبرنامه مالك عمل فعل)(1384- 1388(كشور ي، فرهنگي، اجتماعيبرنامه چهارم توسعه اقتصاد
ن مرحله تحقق جامعه يران كه مهمتريا ياسالم يجمهور يگو فرهن ي، اجتماعيحه برنامه چهارم توسعه اقتصاديال
ت يريمد يها است كه فرصت يرشد يو بسترها يم مبانيتحك يشود،در پ يانداز توسعه كشور محسوب م چشم يآرمان
  .ران را فراهم خواهد آورديا يا د توسعهيجد يجاد مبانياز ايران فردا و احكام مورد نيبهتر ا

ن برنامه در چارچوب چشم يم ايه و تنظيران، تهيا ياسالم يتوسعه جمهور برنامه چهارم خاص يها يژگيان ويدر م
انداز بلند  ت به الزامات حاكم بر تحقق چشميبا عنا. برخوردار است يت خاصيگاه و اهميانداز بلند مدت كشور، از جا

نده يآ  دو دهه يكشور را ط يزير نظام برنامه يها تيرشد و توسعه كشور، مأمور يكنون يها يژگيمدت كشور و و
  :ن نموديير تبيتوان به شرح ز يم

  محور ييدانا يدار اقتصاديرشد پا: برنامه پنجساله چهارم -
 يو رفاه اجتماع يرشد اقتصاد يت مبانيتثب: برنامه پنجساله پنجم -
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 ين عدالت اجتماعيان كشور و تأميدار و دانش بنيتوسعه مستمر پا: ششم و هفتم يبرنامه ها -

  :يد برنامه چهارم توسعه با چهار هدف كلسن
  ه، عدالت محور و در تعامل با جهانيتوسعه دانش پا -
 همه جانبه يو بازدارندگ يت ملين مطمئن امنيتأم -

 يرانيا - يت و فرهنگ اسالميانت از هويص -

 ).211-212، صص1386گران، يو د يبيحب(ستهيو استقرار دولت شا ت مؤثريحاكم -

   ورد مطالعهها و متغير هاي م شاخص
گيري را  بندي و تجزيه و تحليل اطالعات و نتيجه آوري ، طبقه ها ، نشانگرهايي هستند كه فرآيند جمع شاخص

گذاري ، تدوين  ها را مشخص و از حيث مفهومي چارچوب مناسبي را براي هدف منطقي و به طور كلي جهت فعاليت
ها به عنوان نماگرها ، ترجمان  در واقع شاخص. )15،ص1380،طبرسا( دهند ها به دست مي ريزي و ارزشيابي فعاليت برنامه

گيري از يك سو باعث  دقت در جهت. كنند  تر مي گيري به سوي هدف را دقيق اهداف كالن و كيفي هستند كه جهت
   )15،ص1383رضواني،(هاي مورد نظر را ممكن مي سازد شود و از سوي ديگر تحقق اهداف و سياست عدم اتالف منابع مي

فاقد (بناهاي آن فرسوده% 50بلو ك هاي كه بيش از -2.متر مربع 200قطعات كمتر از% 50هاي با بيش از بلوك -1
 6درصد معابر آنها كمتر از% 50هاي كه بيش از كبلو -3.و به عبارتي ناپايدار و غير استاندارد باشند) سيستم سازه اي

   .متر باشد
ي بافت تاريخي  هاي مذكور محدوده بر اساس شاخص. باشد هكتار مي 2806وسعت بافت فرسوده شهر يزد حدود

ت بافت فرسوده ير موقعيدر نقشه ز .شود هكتار وسعت دارد جزء بافت فرسوده شهري محسوب مي743كه حدود
  .زد نشان داده شده استيشهر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محدوده بافت فرسوده: 1قشه ن                         
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  زدي يميافت قدناخت ساختار بش
ون محله فهادان در شمال شهر، مجموعه مسجد جامع و چ يا وستهيزد متشكل از عناصر به هم پيم شهر يساختار قد

دان شاه طهماسب و مجموعه باغ خان و باغ ير جخماق، ميدان امين مجموعه، بازار بزرگ شهر، ميبازار مربوطه به ا
و به همراه  كرد يفا ميشهر را ا ياسيس-ي، نقش ستون فقرات اقتصاديهرم شين ساختار در نظام قديا .دولت آباد است

ن ساختار يا. ساخت يرا م كپارچهيمنسجم و  يتيكرد، موجود يه ميوند داشته و از آن تغذيكه با آن پ يبافت مسكون
 يزد را شكل مي يم شهريد آغاز شد، نظام قديجد يها يابان كشيستم كه خيل قرن بيباً تا اوايكپارچه تقريو بافت 

   .)2نقشه شماره( داد
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زديشهر  يخيت بافت تاريموقع: 2نقشه                        
آباد و  در جنوب، بلوار دولت ييد رجاين و شهيابان دهم فرورديدر حد فاصل خ زدي م شهريبافت قد يبه طور كل

بعثت و كوچه سراج در شمال قرار  يبان فهادان، ده مترايج و دهه فجر در شرق و خيدر غرب، بلوار بس يديد سعيشه
  . عروف استم يخيه تاريبه ناح دارد و
كه  يباشد در حال يهكتار م743حدود آنوسعت  و شود ياداره م يخيه تاريناح ير نظرشهردارين بخش از شهر زيا
به لحاظ  يژه اياز ويامت يكاهش مساحت آن باز دارا رغميعل. هكتار مساحت داشته باشد1400توانست حدود يم

 يو سازمان مسكن و شهر ساز يراث فرهنگيكارشناسان م. باشد يران ميا يخيو تار يميقد يان شهر هايوسعت در م
 يگودال مصلگنبد سبز،  ر، دولت آباد، فهادان، گازرگاه،ي؛ شش باد گيبه نام ها يمحله اصل7زد را بهيم شهر يبافت قد

ست ينظام خاص محله ا ين محالت دارايك از ايهر . كرده اند يم بندير محله تقسيز42و )2نقشه شماره ( خداديو ش
سال  يسرشمار بر اساس اطالعات يخيبافت تار يت محدوده يجمع .گر محالت جدا كرده استيكه آن را از د

در  ينونقا يت در محدوده يتراكم جمع. نفر در هكتار بوده است 97ت تعدادينفر و تراكم جمع 72000حدود 1385
با  يد است وليتراز تراكم آن در بافت جد يم منطقيگرچه نسبت تراكم در بافت قد .باشد ينفر در هكتار م32ن ساليا
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ن بخش مهم يشود و ا يم اضافه ميرد روز به روز به سطح مخروبه بافت قديگ يكه صورت گرفته و م يوجود اقدامات
ن قسمت از بافت شهر آثار يا. گردد يدچار تحول م يو اجتماع يبلكه از نظر فرهنگ يشهر نه تنها از نظر معمار

ر، بقعه دوازده امام، مسجد و يمسجد جامع كب :ن آنها عبارتندازياست كه مهمتر داده يرا در دل خود جا ييگرانبها
عه باغ ل، مجموين، مسجد مال اسماعيد ركن الديه، بقعه سيائيشهر، مدرسه ض يميقد ير چقماق، برج و بارويه اميتك

 2 در نقشه شماره .باشند يم يو گردشگر يراث فرهنگيگر كه تحت حفاظت سازمان ميآثار د يدولت آباد و برخ
  .زد نشان داده شده استيم شهر يبافت قد يخيه تارياماكن و ابن يت مكانيموقع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  زديم شهر يبافت قد يخيه تاريآثار و ابن يت مكانيموقع: 3قشه ن                    

م شهر و سازمان ياعتنا به ساختار قد يد است كه بيجد يابانهايزد حاصل احداث شبكه خيدر  يد شهريساختار جد
ن يا. اند تكه كرده ده و تكهيرا بر يمسكون هاي بافتوار مانند، ياند و با بدنه د رامونش، ساخته شدهيآن با بافت پ يارتباط

كه ساختار،  يم شهريمتفاوت بر نظام قد ياقتصاد و زندگ متفاوت، يا ساختاررا ب يگر شهريك نظام ديها  ابانيخ
 يم شهريتواند با نظام قد ياده كردند كه نتوانست و نميدارد پ يو اقتصاد خود را داشته و هنوز به نوع يبافت، زندگ

. ن دو نظام با هم استيا يمشابه آن ناسازگار يزد و شهرهاي يل عمده مشكالت كالبدياز دال يكي. وند داشته باشديپ
 هاي بافتم كه ياز رونق افتادن اقتصاد ساختار قد. است ين ناسازگاريا ياز نمودها يكيمسأله دار  هاي بافتموضوع 
ابان شد و تخرب يكرده موجب از دست رفتن قدرت بال منازع بازار در مقابل خ يه ميهمساز با آن را تغذ يمسكون

 يها وار بدنهيافتاده پشت د هاي بافتو مستغالت در  ين و سرقفليمت زمياحش قتفاوت ف. ديبافت را شدت بخش
  .است يتين واقعينمود چن ين و سرقفليمت زميها، با ق ابانيخ

ن يكه مهمتر شوند يم ميبه چند گروه تقس يت و ارزش نگهداريفياز نظر ك يخيبافت تار يمسكون يها ساختمان 
 يساختمانها -3يمرمت يساختمانها -2ممتاز و با ارزش يساختمانها -1:بارتندازت عيفيبناها بر اساس ك يبند ميتقس

درصد  52.25درصد بناها با ارزش،حدود2.21ميبافت قد يها از كل ساختمان.و مخروبه يبيتخر يها ساختمان-4نوساز
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 يبناها3/1توان گفت كمتر يجه ميدر نت. هستند يبيدرصد مخروبه و تخر13.7درصد نوساز و حدود31.81،يمرمت
  .)388،ص1380،يشماع(مختلف دارند يها يربركا يمطلوب برا يور هط بهريم قابل استفاده و شرايبافت قد

 يها يفقدان حداقل دسترس:لياز قب يدهد كه به علت مشكالت يزد نشان ميم شهر يمطالعات انجام شده در بافت قد 
ه، ياول ينيا ماشي يدست ينساج يها كارگاه يده اقتصادباز كاهشاد اماكن مخروبه و متروكه، يسواره الزم، وسعت ز

ه از نظر يمخروبه، ضعف ناح يك فضاهايها و تفك مخروبه يبازساز يروشن برا يفقدان ضوابط و مقررات نوساز
ن بودن منزلت يين پايو همچن يو فرهنگ يو اقتصاد ي، مشكالت اجتماعيسبز، ورزش ي، فضايالت درمانيتسه

كنند و در اكثر  يد كوچ ميجد يها ن خاطر به بخشيدانند و به هم ينم يآن را محل اسكان مناسب آن جوانان ياجتماع
ها  هخانواد يمهاجرت دسته جمع در صورت ).20ص،1370،يتوسل(مانند  يم يشتر افراد مسن باقيم بيبخش قد يها خانه

هم اكنون . گردد يارد شده به بافت واگذار مها به مهاجران كم در آمد و مانده، خانه يا فوت افراد مسن باقياز بافت 
ن يكه ا ،)19،ص1382دهقان، (است يناگون اعم از عرب و افغانان و اقوام گويروستائ يم مأوايبافت قد از يا بخش عمده

 -ييت ساخت فضايدر نها شود و يم يو اقتصاد يكالبد ي، فضاهايبافت از نظر اجتماع يامر خود موجب دگرگون
ت يفيبهبود ك اء ويو اح يو لزوم بهساز ن بافتيالذا توجه به . شود يروبه رو م يو ناموزون يناهماهنگشهر با  يمكان
 يزندگ يت رساندن آنها منطبق باعملكردهايبالقوه و به فعل يها ن شناخت ارزشيهچن ن فضا ويدر ا ياجتماع يزندگ

   .برخوردار است يژه ايت ويزاهممدرن ا
  زد يدر شهر صورت گرفته  يو بهساز يمات نوسازاقدا استها ويس

و  يبافت اجتماع يرفتن همبستگ نياز ب جهيبا ارزش و در نت يروزافزون بناها بيوتخر يخيتار يها تعدد بافت
) و سازمان مسكن سازان يفرهنگ راثيم ،يو نوساز يبهساز(ربطيذ يسازمانها زديساختمانها در شهر  ييفضا ينابود

م شهر يشده در بافت قد يياجرا يها استياز جمله س .رسانند انجام به بافت اءيدر جهت اح يترا بر آن داشته تا اقداما
است يو س و نما ارتفاع يبا لحاظ كردن دو عامل اساس يثبت يها ع پالكياست تجميس ،ميآن هست كه امروزه شاهد زدي

ق ياز طر ديت جديرد كردن جمعت بافت، وايحفظ جمع با هدف زديم شهر يبافت قد يخيمحدوده تار يمرمت كالبد
گان يرا يها به صورت اهدا نه مرمت ساختمانيدر زم يم، كمك به اهاليموجود در بافت قد يها معابر و بدنه يبهساز

ع ياست تجميكه س ياز جمله مناطق .باشد يم يشهر مختلف خدماتنه يزم در ياتيمال يها تيمصالح به آنها و معاف
ابان يفهادان و خ ينظركرده و كو يج،كويع بلوار بسيتجم يها استيس توان به يم خش بودهجه بيدرآن نت يثبت يها پالك

  .امام اشاره نمود
  .ر اشاره نموديتوان به موارد ز يم زديم يدر بافت قد صورت گرفته يو نوساز يبهساز جموعه اقداماتم از

و رفت  يتجار يها تيته تاكنون كانون فعالاز گذش برخوردارند و يكهن از ارزش خاص يها ن در بافتياديم:نياديم -
باشند كه  ير چقماق ميدان اميزد مين با ارزش در شهر يادياز م يكي. آمدند يدر شهرها به حساب م يا ن محلهيو آمد ب

 يسم و بازنده سازيدولت و درجهت توسعه صنعت تور يها استين مجموعه براساس سيا يو بهساز يطرح سامانده
 يكيبار تراف يشهر كه دارا يابان مركزين مجموعه در تقاطع دو خيبه سبب واقع شدن ا. ديه گرديته رامون آنيبافت پ

ن امر يا يدر راستا. دان لحاظ شده استيبه م يجهت دسترس يابان انحرافيمذكور دو خ است در طرح ينينسبتاً سنگ
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نه رشد و توسعه يآنها زم ير كاربرييتغرامون آن تملك شده است كه با يبا ارزش درون بافت پ ياز بناها ياريبس
       .گردد يم يو فرهنگ ياقتصاد

منجر به  هاآن يطرح سامانده يكه اجرا يعقوبيمحالت خواجه خضر، چار منار و  يو نوساز يمانند بهساز :محالت -
  .ش ارزش افزوده امالك شده استيشهر، رونق مجدد به محله ها، افزا يماير در سييتغ
تاريخي توسط  هاي بافتدر چند سال اخير مهمترين تفكري كه در زمينه احياء و مرمت  :افتهي ير كاربرييتغ يبناها -

ريزان انجام گرفته، تغيير كاربري بناهاي موجود در بافت تاريخي است كه در گذشته داراي كاربري ديگري بوده  برنامه
فاده كرد و جهت ماندگاري آن بايد تغيير كاربري در آن ولي امروزه ديگر نمي توان از آن به عنوان كاربري گذشته است

هاي  در شهر يزد نيز اين امر طي چند سال گذشته به خوبي انجام پذيرفته و بناهاي قديمي زيادي به كاربري. داده شود
تا  اند كه اين امر ه شدههاي گردشگري و غيره تغيير كاربري داد مختلف از جمله فرهنگي، اداري، خدماتي و مكان

ها به جريان  حدود زيادي توانسته است در احياء و پايداري بافت تاريخي مؤثر واقع شود و زندگي را در اين بافت
اند  و تغيير كاربري داده شده تعدادي از بناهاي مهم شهر يزد كه داراي كاربري ديگري در گذشته بوده)5(جدول.بيندازد

  .نشان مي دهد
  اهاي تغيير كابري يافته شهر يزدتعدادي از بن): 1(جدول شماره 

 رديف نام بنا كابري سابق كاربري جديد سال بهره برداري

 1 خانه الريها يخانه مسكون اداره ميراث فرهنگي 1367

 2 خانه رسوليان خانه مسكوني دانشكده معماري 1368

 3 خانه مؤيد عاليي خانه مسكوني ايران شناسي 1375

 4 خانحمام بهداشتي رستوران 1376

 5 خانه وزيري خانه مسكوني انجمن ادبي 1377

  زدي سازمان ميراث فرهنگي :منبع                  
حذف : لياز قب يراتيباشد كه تأث ينگ ميم احداث پاركيگر اقدامات صورت گرفته در سطح بافت قديد از :نگيپارك -

 يمايرات مثبت در سييجاد تغي، ايخيونق بافت تارجاد اماكن الزم جهت پارك و استقرار خودروها، ريها، ا خرابه
  .داشته است يرا در پ يشهر

د در يجاد معابر جديت و ايض، تقويهمچون تعر ياقدامات يخيت معابر در سطح بافت تاريتقو يبرا :ها يدسترس -
ن يتأم. است بهتر به داخل بافت بوده يبه سطح بافت و دسترس يرونق بخش يانجام شده است كه برا يخيبافت تار
 يهايد در دسترسيجاد معبر جدياست كه ضمن ا ييها از جمله نمونه يو كوجه منار گل ينيخانه امام حس يدسترس

  .ز در آن صورت گرفته استين يض گذر و بدنه سازي، تعريدرون محله ا
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  زديم شهر يبافت قد يو نوساز يبهساز ياهداف الگو: 1جدول

 نگارندگان: منبع

  نوسازي و بهسازي بافت قديم شهر يزد بهينه الگوي ارائه - 7
و  با بهره گيري از تجربيات و نظريه هاي جهاني در زمينه مرمت شهريبا توجه به جايگاه بافت تاريخي و  

همچنين با در نظر گرفتن تحوالت سريع علمي و فني و به تبع آن دگرگوني در ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و 
چرا كه . كالبدي شهرها الگوي توسعه پايدار شهري را جهت بهسازي و نوسازي بافت قديم شهر يزد پيشنهاد مي كنيم

اين الگو فقط بهسازي و نوسازي ساخت و سازهاي فيزيكي و كالبدي بافت را در بر نمي گيرد بلكه بهسازي ساختار 
وعالوه بر اينها ظرفيت و تواناييهاي موجود در . اجتماعي، اقتصادي، سياسي، اداري و فرهنگي آن را نيز شامل مي شود

اين  مهمترين اهداف، سياستها و راهبردهاي. ز مورد توجه قرار مي گيردبافت وخواسته ها و نيازهاي دروني ساكنان ني
  .مي باشد جدول زير الگو به شرح

  اهداف فرهنگي  اهداف اجتماعي  ظات اقتصادياهداف و مالح  هدف اصلي  عنوان

ونزا
 در

سعه
 تو

وي
الگ

  
ايجاد-حفاظت از بافت كهن -  

ارتباط منطقي ميان بافت قديم و 
  جديد

باالبردن معيارهاي كمي و  -
كيفي زندگي مردم ساكن در 
بافت و تجديد حيات مدني در 

  آن
  ساماندهي فضاهاي بافت كهن -
  

پشتيباني اقتصادي بخش هاي-
جديد از امكانات اقتصادي بخش 

  قديم 
هاي جديد اقتصادي ه ايجاد انگيز -

و باال بردن ميزان مشاركت و 
  سرمايه گذاري در بافت كهن

پرداخت يارانه هاي دولتي به  -
خانوارهاي مايل به نوسازي و 

  بهسازي
ويت بنيه ي اقتصادي ساكنان قت -

بافت از طريق اعطاي تسهيالت 
عوض از  مالي و كمك هاي بال

  سوي دولت

حيات تقويت-
و تضمين  اجتماعي

حضور ساكنان بومي 
  در شهر قديم

آموزش ساكنان  -
براي بهسازي و 
نوسازي قسمت هاي 

  فرسوده بافت
كاهش جرم و  -

جنايت و ناامني و 
فراهم نمودن محيط 
امن جهت سرمايه 

  گذاري در بافت

توجه و حفظ ارزش هاي  -
 فرهنگي و بومي بافت همراه با
  توسعه صنعت گردشگري در آن 

توجه به بناها و مجموعه هاي  -
تاريخي به عنوان ثروت اجتماعي 

  و فرهنگي 
باززنده سازي بافت و تأكيد  -

  بر محورهاي فرهنگي و تاريخي 
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  زديم شهر يبافت قد يو نوساز يبهساز يالگو ياست ها و راهبردهايس: 2جدول

وان
عن

  

يس
دها

هبر
و را

تها
اس

 ي
لبد
كا

ي

يس
دها

هبر
و را

ها 
است

 ي
و آمد
قل

 و ن
مل

و ح
شد 

رها  
هكا

و را
ت 

داما
اق

 ي
سيتأس

جه
و ت

ت 
ا

ي
شهر

ت 
زا

ي

يسا
رها

هكا
ررا

  

يش
ه ر

رنام
وه ب

  يزي

يش
خله

مدا
 و 

دام
ه اق

و
  

گو
ال

 ي
ونزا

 در
سعه

تو
  

  
 يكالبد خارج حفظ-

  بافت
ا تانجام مداخالت مح -

 يطا نه در مجموعه ها
از  يريجلوگ -يخيتار

و  يعوامل رسودگ
 - جهت بناها  يب بيتخر
 يشهر يت فضاهايتقو

  يوعموم
ها از يكاربر يسامانده -

جاد ارتباط يق ايطر
ن كالبد، سازمان يب يمنطق

 يو كاركردها ييفضا
د و يم و جديبافت قد

ع مناسب فضا و يتوز
  ت هايفعال

  

 
ستم يجاد سيا -

درون  يسفر ها
متناسب  يشهر

  با بافت
نه از ياستفاده به -

 يشبكه راهها
  موجود

جاد شبكه يا -
  ادهيپ يدسترس

 
سات ياحداث تأس -

و  يگ، فرهنيبهداشت
  يخدمات

شتر يز هر جه بيتجه -
زات يسات و تجهيتأس

  يشهر

  
ن نقش طرح ييتع -

 يبافت ها يمرمت
 يكهن در طرح ها

 يو برنامه ها يشهر
  يشيو آما يمنطقه ا

از  يريجلوگ -
هرگونه صدمه بر 

و سازمان  شالوده
  ميبافت قد

نظارت و  -
ساخت و  يسامانده
د يجد يسازها

  دردرون بافت
  

  
 ينگجاد هماهيا -
ه  ه دستگايان كليم
  دست اندركار يها

 يزيبرنامه ر -
از و يبراساس ن

  مشاركت مردم
 يزيبرنامه ر -
م در يشهر قد يبرا

ارتباط با كل شهرو 
  باال دست يرحها
ن برنامه ييتع-
بر  يت بنديلووا

  ازهاياساس ن

  
و  يبهساز
  ينوساز

  نگارندگان: منبع
  
  يريگ جهينت

ز نظر آثار ارزشمند تاريخي در بافت قديم آن، با معماري غني و ويژگي هاي است كه ا يهايرشه جملهيزد از
پيشرفت و توسعه ساز  كه توجه به اين امر مي تواند زمينه منحصر به فرد،در سطح كشور و جهاني مورد توجه است

  .باشددر اين شهر 
الخصوص در بافت  يعل يرفرسوده شه هاي بافت يو نوساز ينه بهسازيشده در زم يابيارز ياستهايس يبررس
در راستاي  زد همراه با برنامه ريزي علمي و سرمايه گذاري هدفمند مي تواند به عنوان يك راهكاريهمچون  يباارزش

هاي زيادي در زمينه احياء بافت  شهر يزد داراي قابليت .تاريخي مورد توجه قرار گيرد هاي بافتسياست پايداري 
  :ها عبارتند از يتاين قابل.تاريخي برخوردار است

برداري رسيده  هايي كه به بهره تجارب بدست آمده در زمينه كارهاي كه در بافت تاريخي انجام شده و پروژه -1
تواند در  وجود نيروي متخصص و كارشناسان و معماران و همچنين دانشكده معماري در بافت تاريخي مي -2است 
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هاي  مديريت در بافت تاريخي كه در قالب مديريت گروهي و سازمانامر -3كند تاريخي كمك واحياء بافت جهت مرمت
هاي  ريزي كند، در اين زمينه نيازمند مشاركت سازمانهاي مرتبط با بافت تاريخي جهت برنامه مختلف معني پيدا مي

در آمده  هاي متعددي در زمينه احياء بافت تاريخي به مرحله اجرا در چند سال گذشته برنامه .يكدست و منسجم است
. هاي زندگي در اين مجموعه بوده است كه همه آنها در صدد كاهش مشكالت ساكنان بافت و همچنين وجود شريان

هاي بناهاي تاريخي جهت پايداري اين بافت ذكر كرد كه تاكنون اين امر  توان به تغيير كاربري ها مي يكي از اين برنامه
ي نجات دهد و باعث شود روز به روز بر گردشگران خارجي و داخلي از توانسته است بناهاي زيادي را از خطر نابود

توان نام برد دسترسي سواره  مهمترين عاملي كه در جهت احياء و مرمت بافت از آن مي.اين بناهاي خشتي ديدن كنند
تواند  نيز مي داشته باشد و از طرفي  تواند از طرفي در وضعيت اقتصادي بافت دخالت به بافت است كه اين موضوع مي

روند احياء بافت جهت جذب گردشگر و همچنين كاهش مشكالت ساكنان و جذب جمعيت به اين بافت نقش داشته 
  . باشد

 يزا دار درونيتوسعه پا يالگو ين مجموعه شهريات مجدد به ايجهت بازگشت ح ن پژوهشيا ييراهكار اجرا
 يو كالبد يتي، جمعي، فرهنگي، اجتماعيمسائل اقتصاد ؛جموسته و منسيند به هم پيك فرآيالگو در ن يا. است يشهر

ان آنها برقرار يم يونديگر، پيكديها و اثرات آن بر  يژگيل ويكند كه ضمن تحل يند و تالش ميب يهم م يرا با هم و برا
جربه نشان ت. ديشهرها ارائه نما يخيه تاريمرمت ناح يزير كپارچه جهت برنامهيجامع و  يا ت برنامهيكرده و در نها

 يلكالت را بر طرف نكرده، بلكه اخالك جانبه ضمن آنكه مشيو  يتك بعد يها و برنامه يابتدائ يروشهاكه داده 
ع و برنامه ن توجه به جوانب مختلف موضويبنابرا. به دنبال داشته است يخيه تاريناح يات شهريستم حيدر س يجد
مل و تحول و تكاكننده  نيتضم رهيغو يتيري، مدي، فرهنگيتماع، اجياقتصاد يها لفهمؤاساس منسجم و جامع بر يزير

  .قابل قبول است يبا استانداردها يشهر يها منطبق ساختن فضاها و مجموعه
  

  منابع 
  .70سال ششم، شماره  .ها شهرداريمجله  .ريل و تكرار ناپذيبد يم بيقد بافت ،)1383(، اسكندرياصالن .1
  .مؤسسه و انتشارات و چاپ دانشگاه تهران :تهران.جلد دوم تا چهارم .مرآت البلدان .)1368(ناعتماد السلطنه، محمد حسن خا -2
  . 18شماره  .ها شهرداريمجله  .»رانيا يشهر هاي بافت ييسازمان فضا يروند دگرگون« .)1379(دي، محمد سعيزديا -3
  .70 سال ششم، شماره .ها شهرداريمجله  .يشهرت يريمد يبرا ين آزمونيبافت كهن قزو ينوساز )1383(نيحس، محمديبوچان -4
 .كشور يتوسعه  يدر برنامه ها يشهر يو نوساز يبهساز ياست ها و برنامه هايبر س يليتحل . )1383(يشماع يعل احمد، احمد وپور -5

  .49، شماره ييايجغراف يوهش هاژفصلنامه پ
 .يعلوم اجتماع ي نامه .ميت بافت قدير آن بر ساختار جمعيد و تأثزيشهر  يكيزيتوسعه ف . )1380(يشماع يپور احمد، احمد و عل -6

   .18تهران، شماره 
  ،رانيدر ا يو معمار يقات شهرسازيمركز مطالعات و تحق :زديم شهر يدر بافت قد يطراح .)1368(گراني، محمود و ديتوسل -7
ران، يا يم شهرهايات در بافت قديتداوم ح ناريت سممجموعه مقاال .»يرانياز كالبد شهر ا يطراح« .)1368(، محمد رضايحائر -8

  .انتشارات دانشگاه علم وصنعت
  .تهران .بايز يرهاندانشكده ه .يدوره دكتر يدرس ي جزوه .ينير تحول شهرنشيس .)1375( ، محسنيبيحب -9
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  ، انتشارات دانشگاه تهران :تهران.يمرمت شهر . )1381(يمقصود حهيمل ، محسن ويبيبح -10
  انتشارات دانشگاه كردستان،: سنندج.يكهن شهر هاي بافت يو نوساز يبهساز .)1386(گرانيومرث و دي، كيبيحب -11
  .شه، تهرانياند يانتشارات فرا شناخت .ت در جهان امروزيرين به سازمان مدينگرش نو.)1381(گرانين و ديمحس، غاليتفرش يدريح -12
ران، سازمان يا يو شهرساز يخ معماريمجمعه مقاالت كنگره تار .ميرا خفظ كن يخيتار يبافت ها .)1374( ان، محمد جواديدستمالچ -13

  .، جلد چهارميراث فرهنگيم
  .62سال ششم، شماره .ها شهرداريمجله  .زديشهر  يدر توسعه  يداريناپا )1382(يقان، مهدده -14
 يبافت ها يش تخصصيخالصه مقاالت هما .شهرها يميبافت قد يو نوساز يدر امر بهساز يتجارب جهان )1376( ، محمديرسول -15

  .يچاپ اول، وزارت مسكن وشهرساز .يشهر
 شماره . جغرافيا مجله.سنندج شهرستان در روستايي نواحي يافتگي توسعه سطوح تحليل و سنجش .)1383( رضا محمد ، رضواني -16

  .سوم
  ، نتشارات سمتا :تهران.ديجد يشهرها يزيبرنامه ر )1382(، كرامت اهللاياريز -17
 ياسالم يجمهور يو فرهنگ ياجتماع .يوست قانون برنامه اول توسعه اقتصاديپ،  )1368-72(كشور يزيت و برنامه ريريسازمان مد -18
  .رانيا
عه توس قانون برنامه چهارم يياجرا يراهكارها .نظارت يزيرخانه ستاد و برنامه ريدب .)1380(كشور يزيت و برنامه ريريسازمان مد -19

  . و انتشارات يران، مركز مدارك علميا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ي، اجتماعياقتصاد
  .، تهرانيراث فرهنگين نامه ها، بخشنامه ها و معاهدات سازمان ميمقررات، آئ .نيمجموعه قوان) 1382(يراث فرهنگيسازمان م -20
  .، دانشگاه تهرانيدكتر نامه پايان.آن يايو اح يسامانده يراهكارها م ويزد بر بافت قديشهر  يكيزياثرات توسعه ف.)1380(يلع، ياعمش-21
 .»توسعه كشور يدر برنامه ها يشهر يو نوساز يبهساز يها استها و برنامهيبر س يليتحل .)1383(و احمد پوراحمد ي، عليشماع -22

  .48، شماره ييايجغراف يمجله پژوهشها
  .انتشارات دانشگاه تهران .ايعلم جغراف دگاهياز د يشهر يو نوساز يازبهس . )1384(ـــــــــــــــــــــــــ -23
  انتشارات فراگستر،:زديشهر  يخيمرمت بافت تار يزيبرنامه ر . )1385(نژاد يحاتمن يحس ن ويحس ،ل آباديخل يكالنتر -24
  .زديجلد دوم،  .يو بهساز يسلزمان نوساز .زدي يخيبافت تار يطرح راهبرد . )1384(همكاران ملك ثابت و -25

26- Blowers, Andrew(1994).planning for sustainable Enviroment, A Report the Town and country 
planning Association, London, Ear Thscam pub,  
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