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 چكیده 

ا مشکالت زيادی از ب ها افتب يند.ادهن می تشکیل را شهرها سطح از بزرگی بخش شهری ناکارآمد و فرسوده های بافت

 نقش که روبه رو هستند. برنامه ريزی ها و تمهیدات دولت محیطی زيست وترافیک  عملکردی، کالبدی، قبیل مشکالت

 کنترل در ضعف با اخیر دهه چند دارد، در عهده به فیزيکی توسعه ويژه به شهری توسعه ی هويت و حفظ کنترل در مهمی

 شهری، فرسوده بافتهای در زندگی سطح ارتقاء جهت مسائل ترين جدی از يکیاست.  بوده مواجه شهری توسعه هدايت و

 ارتقا جهت اين موارد در شناسايی تحقیق اين اصلی است . هدف اجتماعی های شاخص و کالبدی های مولفه ارتقاء و بهبود

 گازرگاه محله از گیری الگوی با يزد شهر قديم بافت توانمندسازی و ساماندهی منظور به راهکارهايی ارائه و ها آن بهبود و

  .پرداخته می شود آن به میدانی های برداشت و شده انجام مطالعات به توجه با که است

 

 توانمند سازی،بافت فرسوده،کالبد،گازرگاه:  كلیدی های واژه
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 مقدمه  -1

هر پديده ای پويا ست، تحول، تکوين ، فرسودگی و نو شدن جزء جدايی ناپذير آن است. به همین لحاظ وجود بافت هاای ش

قديمی و فرسوده و بدنه شهری امری اجتناب ناپذير است. اين امر در شهرهايی که برپايه يک هسته روستايی و يا ادغاام چناد 

کارتری دارد. شهر های تاريخی به دلیل قدمت بافت هاا و شاهر هاايی کاه کاانون روستا پا به عرصه هستی نهاده اند، نمود آش

ا شاهر هاايی کاه باا ام مواجه اند. در ايران نیز روستر معنای عدامروز با مسئله بافت های فرسوده روستايی را در بافت دارند ، 

 [1] (98های فرسوده مواجه اند.)ابلقی:ايی ايجاد شده اند با چالش بافتادغام روستاها و يا برپايه هسته های روست

بررسی های موجود نشان می دهد که رشد سريع جمعیت شهری ايران ومتعاقب آن رشدکالبدی شهرها به سه عامل وابسته 

همه اين عوامل [1] (99)اشويی:ادغام روستاها در شهرها   -3مهاجرت از روستا به شهر  -2رشد طبیعی جمعیت  -1است: 

تاسیسات وتجهیزات شهری برای پاسخگويی به اين  برنامه ريزی يکپارچه برای شهرهای ايرانی وعدم توانايیدرکنار نبود نظام 

سیل جمعیت باعث شکل گیری بافت های نامتعارف میشود که نمونه های بارز آن ها بافتهای فرسوده ناشی از ادغام روستاها 

ين مناطق شهری يا نامساعد ترين شرايط شهری  هستند به شهرها و از طرف ديگر رشد حاشیه نشینی در نامناسب تر

 گرفته شکل وتازه جديد بانواحی تاريخی ناحیه ماهوی وتفاوت زندگی جديد الگوهای و سنت بین تقابل [11] (99)عندلیب :

 می و گذاشت خود حال به توان نمی را آن که است نموده ايجاد شهر  کلیت در را کالبدی و اجتماعی گسست يک شهر

 تقابل در وضع  اين تداوم شک بی و نمود احیاء را شهرها اين حیات  ها، آن سازی توانمند  و ساماندهی ازطريق بايست

 بخش شهری ناکارآمد و فرسوده های بافت( 89گیر) صرافی: قرار انديشی چاره و توجه مورد بايد و بوده شهر پويای باحیات

 کالبدی، مشکالت از ای گسترده طیف از سو يک از ها بافت اين. دهند می تشکیل را کشور شهرهای سطح از اعظمی

 ديگر سوی از و آيند می شمار به جدی تهديد يک شهر گستره کل برای و برند می رنج محیطی زيست و ترافیکی عملکردی،

 زيست محیط بهبود نیز و خدماتی و باز فضاهای تأمین جمعیت، اسکان جهت زمین از استفاده برای شهرها پتانسیل ترين مهم

 [9] )مصیب زاده و همکاران( شوند می محسوب

 

 روش تحقیق -2

)بررسی انواع خانه پس از برسی ساختار شهر است.  تحلیلی -توصیفی توسعه ای و روش بررسی از نوع -وع تحقیق کاربردین

 فصل در اطالعات آوری جمع روشو بررسی انواع آسب ها و به کمک ها و معابر و انواع دسترسی ها و المان های موجود( 

 گازرگاه نفری 81۱3 جمعیت به باتوجه،  مصاحبه و پرسشنامه ابزار از استفاده با ديگر بخشهای در و ای کتابخانه نظری مبانی

 باروش که شد، انتخاب آماری نمونه حجم عنوان به نفر 11۱ نهايت در و خانوار سرپرستان از درصد 11 تخمینی باروش يزد

   SWOT های ماتريس و  IFE , EFE داده تحلیل به ها آن بین در شده تدوين پرسشنامه ساده، تصادفی گیری نمونه

 .است شده پرداخته  تحلیلیبه  مدل دو کمک با درنهايت و است گرديده توزيع

 

 :ساختار كالبدی شهر یزد -3

 :شکالت عمده شرايط کالبدی شهر يزد را میتوان اينگونه طبقه بندی نمودم

مشکالت در سطح محله  -2 اجتماعی -ی کالبدی با شرايط زندگی اقتصادیناتوانی و عدم انطباق فضاها -1: بافت قديم -الف

ناخوشايند بودن بدنه و  -۱کمبود خدمات و تسهیالت شهری -3و ناکافی بودن شبکه های دسترسی و پارکینگ  مدشامل ناکارا

 .کف گذرها و ناموزون بودن چشم اندازهای محله
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بافت جديد: در اين بافت قرارگیری نامناسب کاربريها در کنار يکديگر منجر به ايجاد محالت بی  -ب

سی و تقسیمات کالبدی شده است به گونه ای که اين بی هويتی باعث عدم مشارکت و هويت و فاقد سلسله مراتب دستر

همکاری ساکنان اين بافت در قبال مسايل و مشکالت اجتماعی و شهری و از جمله آن مسائل دفع زباله با شهرداری شده 

يت توسعه شهری به ويژه توسعه سیاستها و برنامه های دولت که نقش غالب را در کنترل و هو،  در کل (9۱است. )حبیبی:

فیزيکی به عهده دارد، به علت ضعف در کنترل و هدايت توسعه شهری در چند دهه اخیر مهمترين عامل توسعه فیزيکی 

نامتعادل شهری بوده است. اين توسعه فیزيکی بی رويه، تحمل هزينه های بیش از اندازه برای سیستم مديريت دولت و 

 داشتهجتماعی، تخريب محیط زيست و تشديد آلودگیهای زيست محیطی را به دنبال ا کنترل دقیقشهروندان و همچنین عدم 

 [2] (98)استروفسکی:.است

 

نسبت مهاجرين به 

 جمعیت محله
 نام محدوده مهاجرين کل مرد مهاجرين مهاجرين زن

 بافت تاريخی ۱998 3313 2۱1۱ 8۱/13

 گازرگاه 1۱89 913 ۱8۱ ۱۱/21

 

 خانه های یزد -3-1

باا .  دارد تنگاتنگی نیز با معمااری آنهمانطور که کوير از يزد جدا نیست ، پیوند بسیار .  زد به پايتخت کوير معروف استي

يازدی خاناه ای  توجه به موقعیت جغرافیايی و وضع قرار گیری شهرو همچنین نیازهای برخواسته از طرف اهالی شهر ، معماار

در .  زندگی کنناد ساخته است که ساکنان آن در دل گرما و ريگهای روان و همچنین سرمای شديد زمستان بتوانند به راحتی

 . و خانه ها تقريبا در جهت قبله قرار می گیرند ) رون آن راسته (است جنوب غربی -شمال شرقی جهت قرارگیری خانه هايزد 

نیاز باه نحاوی  همانگونه که ديوار شهر تامین کننده امنیت در برابر تهاجمات انسانی و قهر طبیعت است ، ديوار های خاناه

اين نوع ساازماندهی يد محصور در اين چهار ديواری باشد.های خانه باحاشیه آن فضادر کوير و . ديگر اين نقش را ايفا می کنند

 .فضا نه تنها از لحاظ طبیعی بلکه از لحاظ روحی و اعتقادی نیز دارای اهمیت است

 موضوع ارتباط با طبیعت و بر خورد و هما هنگی با آن مانند اغلب نقاط ايران سبب شاده تاا فضااهای خاناه باه دو بخاش

قسمت تابستان نشین فضاهايی مانند زير زمین ، تاارر ، حاوخ خاناه ، پايااب و . ستان نشین و زمستان نشین تقسیم شودتاب

خته خانه ساه دری ، پنج دری ، بار خانه و کرسی س در قسمت زمستان نشین فضا هايی مثل طهرانی.را شامل می شود طنبی

معمور  . و فضاهای زمستانی در جبهه مقابل و غربی ساخته شده است شمالی بخش تابستان نشین خانه در جبهه . شده است

 اما در برخی خانه ها در اين جبهاه. شرقی به دلیل تابش نور غرب ، طاقنما و ايوان های کوچک رديف بندی می شود در جبهه

 .خاناه و غیاره مای باشاند فضاهای ديگر مثال هشاتی ،مطابم ،مساتراا،حمام ،انبار،چااه. فضاهای مختلف ساخته شده است

 [۱] (9۱:حبیبی)

بااد  ين عنصر مهم و زيبا در فصال گرمااه های يزد، استفاده از بادگیر است. ايکی از شاخصه های برخورد با طبیعت در خان

 .مناسب را به داخل خانه هدايت می کند و باعث خنکی بیشتر خانه می گردد

 : تعداد مهاجرين وارد شده به بافت تاريخی گازرگاه1جدول 

 (139۱سرشماری نفوس و مسکن سال-)مرکز آمار ايران
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ر نحوه آرايش فضااها مار ر باوده ددر کنار مسائل جغرافیايی ،اعتقادات سازندگان و ساکنان خانه 

پرداخته  نقش درونگرايی تشديد شده و با استفاده از روش های جالبی به جدايی فضاهای اندرونی و بیرونی ر اين اساساست. د

 است. اين طرا فقط در خانه های چند حیاطه اجرا نشده و در خانه های دارای يک حیاط هم اعمال شده. اند

 

 

 الگو و ساختار -3-2

و نقشه های وضع  138۱تا  133۱بررسی های انجام شده کالبدی بافت با توجه و مقايسه نقشه و عکس های سال های 

با توجه به نقشه ساختار .در بررسی های انجام شده بلوک ها به صورت واحد همسايگی مشخص شده استموجود می باشد. 

به جداره ها و مسیر های دسترسی تغییر يافته است.در کالبدی محدوده تغییری نیافته و بیشتر شکل و خطوط مربوط 

محدوده مورد مطالعه بن بست های بسیار ديده میشود که خود اين امر دلیلی بر گاه ، گسترش مسیر ها و تغییر کاربری هايی 

  در بدنه اصلی و جداره مسیرها  می باشد.

 مشخص شده است. 1مسیر ها و دسترسی های موجود در نقشه شماره 

 

 1نقشه شماره

 فضاهای درون بافتی -3-3

گره های موجود در بافت  بیشتر مسیر های دسترسی در بافت به مسیر اصلی که خود آن نیز به بازار میرسد ختم می شوند.

محل هايی برای تامین نیاز هايی اندک و جزيی روزانه بوده و هست و همین امر تا یر بسزای گره را در بافت نشان میدهد. 

 ( 2)نقشه شماره 

 
 2نقشه شماره 
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روند گسترش شهر از زمان پیش از اسالم تا زمان پهلوی به صورت ارگانیک بوده و شهر در راساتای 

امتداد می يابد . ولی در زمان پهلوی با ساماندهی خیابان ها و محالت محدوده های بلوک بندی شده ای که هار بلاوک جنوب 

 دارای فرم ارگانیک خود است ايجاد میشود.

 

 

 

 

 

 

     

)سازمان میراث فرهنگی(۱ نقشه شماره

 

 )تمركز بر نابهنجاری های بصری(كروكی از چند گذر در بافت -3-4

همانطور که مشاهده میشود وجود امکانات جديد و تاسیسات شهری مدرن که بدون توجه به ريخت   

شناسی شهر و بافت در داخل بافت قرار گرفته است از ديگر تغییرات و نا بهنجاری های بافت تاريخی 

 می باشد.
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 ساختار شهری  -3-5

موضوعات مشخص طراحی شهرهای ايران را عمدتا میتوان به صورت زير تقسیم بندی کرد که البته شهر يزد هم از اين 

 قاعده مستثنا نیست: 

 * طراحی کل مجموعه شهر

 * طراحی در بخش میانی 

 * طراحی در بخش بیرونی يا جديد

 * طراحی در گسترش پیشنهادی

در اين پروژه نقش بسزايی در بررسی آسیب های بافت و محله مورد مطالعه دارد ، اصل  نکته ای که در اينجا پراهمیت بوده و

 پیوستگی فضايی می باشد.

سازمان کالبدی شهرهای ايران بر پیوند فضايی میان عناصر مجموعه ) مرکز شهر ،مراکز محالت از طريق يک رشته فضاها 

 [۱] (88:رهنمايی) ست.وعناصر ارتباط دهنده : گذر اصلی و میدان ( استوار ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوند فضايی میان عناصر مجموعه مرکز شهر 

( ۱۱( مرکز شهر قديمی)۱۱قلعه ای قديمی )

و... از طريق گذر های 3و2و1مراکز محالت 

 [1۱] (8۱:توسلی)اصلی. 

 

 

 

مرکز  و ارتباط فضا و عناصر شهری در پیوستگی

 شهر.

حیاط مسجد مانند يک میدان است و از سه طرف 

 های اطراف ارتباط دارد.با کوچه 
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در بحث ساختار شهر سازی تمرکز به ايجاد دسترسی های شهری و محله ای خصوصیت پويايی و 

ايستايی فضا های محصور بوده است که اين امر در شهر يزد و محله گازر گاه به خوبی انجام شده است.قرار دادن عناصر در 

 [8] (98:صرافی) جوانب میدان ازطرف ديگر به فضا اعتبار مکانی می بخشد.مسیر گذر يا خیابان از يک طرف و در 

اين مسیر ها و دسترسی ها به فرا خور زمان و نوع وسايل عبور و مرور بوده و خود آن در عصر تکنولوژی و ماشینی امروز باعث 

 بروز مشکالتی در بحث دسترسی ها و خدمات رسانی عمومی شده است. 

  

فضای گذر 

 اصلی

 

 فضای سکو

 يک فضای جاذب و محصور)ديد از طاق نمای ورودی به میدان(

 

 دسترسی های نامناسب با ابزارهای امرزی
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 1عكس 

 

 2عكس 

 

 3عكس 

 

نمونه هايی از نو سازی های شتاب زده و نا 

 [1۱] (8۱:توسلی)همگن . 

 

يکی ديگر از نکات مهم در شهرسازی)چه در گذشته چه 

اکنون( توجه به طراحی لبه و جداره گذر ها بوده و بايد 

اصول ترکیب،تناسب،مقیاس و شکل ساختمان های 

باقیمانده قديمی و میانی شناسايی و از آنها ضوابطی به 

صورت نوشته و تصاوير روشن برای طراحی جديد 

 استخراج نمود. 

ری که میتوان به آن اشاره کرد عدم رعايت آسیب ديگ

 (3-1همچین مواردی می باشد.)عکس 
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  :گازرگاهویژگیهای كالبدی و فضای محله  -4

معیت بافت . جهکتار وسعت بافت تاريخی، از جايگاه ويژه ای برخورداراست 892هر يزد در میان شهرهای تاريخی ايران با ش

. شناخت بافت  درصد از کل جمعیت شهر را به خود اختصاص داده است 11تاريخی براساس اخرين سرشماری سهمی معادل 

برزن است: شیخداد، دولت آباد، گودال  1است. بافت تاريخی يزد شامل  شده)برزن( انجام  8تاريخی براساس تقسیمات کالبدی

در حالیکه در اکثر شهرهای بزرگ کشور میزان تراکم . ش بادگیر، زرتشتیها، پشت باغمصلی، فهادان، گنبد سبز، گازرگاه، ش

نفر در هکتار است که نمايانگر فراوانی اراضی شهری و بدون  21نفر در هکتار است، يزد دارای تراکم  111تا  ۱1ناخالص بین 

نفر در هکتار  121تراکم ناخالص تا حدود  جمعیت مناسب میباشد. در بافتهای قديمی شهر مانند محله فهادان به میزان

 [1] . تنفر در هکتار اس 111افزايش مییابد و در محله خرمشاد نیز تراکم 

افت تاريخی يزد در محل تالقی راه های اصلی منطقه ای و تجاری شکل گرفته است. وجود بازارهاا و بازارچاه هاای تااريخی ب

اين عناصر بر شهر و حیات آن است. بازار و بازارچه های سانتی ررنگ پخصوصا در محله گودال مصلی نشان از اهمیت و نقش 

اند نقش خدماتی و تجاری را ايفاا میکنناد.  که اکثرا به صورت پهنه ای در قسمتی از بافت )گودال مصلی و فهادان( جمع شده

آنجا بر اورده ساختن نیازهای مردم ، تجمع بازارها و بازارچه های مختلف در بافت تاريخی خصوصا محله گودال مصلی عالوه بر 

دارای عملکردی فرا محله ای و حتی منطقه ای است که کل شهر و مناطق اطراف را سرويس میدهد. .به دلیل تجمع بازارچه  ،

 احداث خیابان

 

 جدا کردن بدنه اصلی

 

مورد ديگری که بايد به آن به ديد آسیب نگريست خیابان کشی و ايجاد مسیر و از بین بردن فضاهای بسته و پويايی و ايستايی و 

باشد.نمونه موردی مورد بحث در بافت مورد مطالعه تخريب میدان میرچخماق می عدم توجه و طراحی جداره های ناهمگن می 

باشد. احداث خیابان شاه سابق و جدا کردن بدنه اصلی میدان از اطراف و ايجاد دسترسی بیضی شکل و بدنه با قی مانده ناهمگن و 

 [8] (98:حبیبی) نا متعادل.

 

 بدنه باقی مانده در حال حاضر
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لبه خیابانهای امام خمینای )از میادان دکتار  ،گازرگاه سنتی در محالت گودال مصلی و  و بازارهای

اند که شعاع عملکردی اين مراکز فراتر از  اشغال کرده تجاری و خیابان قیام را مغازه ها و مراکز بهشتی تا میدان امیر چخماق(

هنر و معماری دانشگاه يزد( در اين محله باعث جذب مراکز آموزشای  بافت تاريخی میباشد. وجود مراکز آموزش عالی )مجتمع

يت میکند. محدوده بافت شهر يزد از محالت مختلفی شکل گرفتاه اند؛ لذا نقش فرا محله ای اين بافت را تقو و تجمع آنها شده

ماوارد و  .مشخصاات و هويات کال بافات را شاکل میدهاد، که هر کدام دارای ويژگی خاص خود میباشد که در کنار محالت 

ه، اساکلت مشخصات کالبدی که در مورد مطالعه قرار گرفته شامل اندازه قطعات، سطح اشغال، تراکم ساختمانی، کیفیات ابنیا

وضاعیت کالبادی بنا، تعداد طبقات و جنس نمای ساختمان به تفکیک محالت میباشد. که جمع بندی و شناختی يکپارچه از 

 138بر اساس مطالعات وضع موجود در محدوده بافت تاريخی شهر يزد سطح کل شابکه معاابر باالر بار د. بافت را مهیا میساز

درصد را به خود  21هکتار میباشد، سهمی معادل  892اضی محدوده بافت تاريخی که هکتار بوده که در مقايسه با سطح کل ار

هکتار میباشاد. شابکه معاابر بافات تااريخی  1998/91اختصاص داده است. در مقايسه با کل شبکه معابر محدوده شهری که 

که  139۱افت تاريخی در سال درصد از کل محدوده شهری را شامل میشود. با توجه به جمعیت ساکن در محدوده ب 8۷حدود 

يزد  گازرگاهطح و سرانه شبکه معابر در محله . سمتر مربع براورد شده است 31/8میباشد سرانه شبکه معابر برابر  ۱29۱1برابر 

مترمربع است )شرکت طرا و آمايش(. در اين مقاله بر اساس روند گذشته تحاورت  31/2هکتار و سرانه  22با سطحی معادل 

پتانسیلهای موجود در بافت برای محالت مختلف تاريخی جمعیت سااکن در افاق طارا پایش بینای شاده اسات.  جمعیتی و

طارا جاامع، جمعیات شاهر يازد و  9۱-1۱ی ده ساله  در ابتدا با توجه به نرخ رشد جمعیت بافت تاريخی را در دوره بنابراين

که بر اساس آن جمعیت در افق طرا حاضر برآورد شده پیش بینی شده است  131۱بافت تاريخی و محالت ان برای سال افق 

، برای کل بافات 131۱بینی نرخ رشد جمعیت طرا جامع در سال  جمعیت پیش بینی شده با اين روش بر اساس پیش.  است

 [11] (93:رهنما) ت.نفر اس ۱19۱2تاريخی معادل 
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سال از ساخت آنها میگذرد. مصالح بکار رفته در  21اکثر ساکنین مالک سکونتگاه خود هستند. بیشتر خانه ها بیشتر از 

درصد منازل از خشت و گل است. کمبود فضاهای تفريحی و فضای سبز به شدت احساس میشود. به صورت کلی میتوان  3/۱3

گفت هريک از عوامل تا یر متقابل بر يکديگر داشته و همچنان که از هم تا یر میپذيرند، بر هم تا یر میگذارند. در نحوه 

گرفته شده است. بکار بردن راه حلهای هوسمان گونه يا تخريبی نه  اربا بافتهای کهن شهری راه حلهای مختلفی بک همواجه

همچنین نگاه عدالت محور کنونی که مبتنی  [12]  .انجامد تنها به رفع مسائل نمیپردازد، بلکه به پاک کردن صورت مساله می

فتهای با ارزش و با هويت بر دادن خدمات و امکانات صرف از طرف دولت و ساير نهادهای مسئول نه تنها مشکلی را از اين با

تاريخی حل نمیکند، بلکه موجب میشود نگاه به باری مردم و انتظار همه جانبه از دولت همچنان با قوت بیشتر باقی بماند. 

بنابراين توانمند سازی يعنی پذيرش حقوق شهروندی به معنای واقعی و حرکت به سمت ديدگاههای مشارکتی و استفاده از 

مردم ساکن جهت حل مشکالتشان و دادن مسئولیت به خود مردم و همچنین ساماندهی با تکیه کردن بر امر  نیرو و استعداد

همه جانبه دولت و بکار بردن قوانین متنانسب با اين بخش شهر و وتوانمندسازی و ايجاد تسهیالت و نظارت دقیق، نه دخالت 

ه نه چندان دور میتواند بهترين راه حل ممکنه در تقابل با اين مساله برگرداندن اين مکانها به جايگاه واقعی آنها همچون گذشت

با بهره گیری از يافته های کار میدانی و نظرات کارشناسان به ارائه راهبردهايی  SWOT باشد. در ادامه با بکار بردن مدل

 ( 1312)سرايیجهت ساماندهی و توانمندسازی اين محله پرداخته شده است
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 تحلیل موضوع قديمبافت  ارتباط

جذب گردشگر وتولید  -

درآمد و اشتغال موجب 

انسجام اجتماعی و تثبیت 

 هويت شهری می شود.

استفاده از مشارکت مردمی  -

در راه رسیدن به توانمند 

سازی با توجه به ويژگی 

 مذهبی ساخت

بهره وری از نیروی فعال و  -

بومی در امر ساماندهی و 

 توانمند سازی

عناصر فرهنگی مهم تمرکز  -

 و با ارزش در داخل بافت

رنگ تعلق ساکنین به  -

 محل و مکان

موافقت ساکنین با  -

 ساماندهی بافت

تشکیل شرکت احیا بافت  -

تاريخی و فرسوده در شهر 

 يزد

 عوامل درونی  Sنقاط قوت

 

 

 تحلیل موضوع بافت قديم ارتباط

فقر و درآمد کم )ماندن -

درچرخه فقر( و وجود بستر 

مناسب جهت افزايش 

 بزهکاری

امکان مواجهه باخطرات -

ناشی از نابسامانیهای 

 کالبدی-فیزيکی

مواجه بودن با مشکالت -

عديده در محله و امکان 

 نارضايتی های بیشتر

 عدم حضور بخش خصوصی -

و  ناهماهنگی سازمان ها-

 نهادهای ديگر

پايین بودن سطح اقتصادی -

 ساکنان و بیکاری جوانان

-کمبود فضاهای رفاهی-

 خدماتی

وجود زمینهای مخروبه و -

 متروکه 

پايین بودن سطح -

 تحصیالت

بی اعتمادی به مسئولین -

 شهری 

 عوامل درونی W نقاط ضعف

استفاده از تجربیات ديگر -

کشورها در امر ساماندهی و 

 سازیتوانمند 

احداث کاربريهای فرهنگی -

وجود تجربیات فراوان -

جهانی و ايرانی در ساماندهی 

 و توانمند سازی

وجود اراضی مخروبه و -

 عوامل بیرونی  O فرصت ها

 SWOTنظام تحلیل ساماندهی و توانمند سازی گازرگاه يزد بر پايه مدل 

 

 SWOTنظام تحلیل ساماندهی و توانمند سازی گازرگاه يزد بر پايه مدل 
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در اراضی باير و تقويت 

 مشارکت اجتماعی

متروکه و مساکن متروکه 

جهت احداث کاربريهای 

 فرهنگی

ايجاد بازارچه در محل -

 تالقی محالت 

داشتن روحیه مشارکت و -

 همکاری

ادامه روند مهاجرت به -

خارج از بافت در آينده و 

تغییر ارزش های فرهنگ 

 بومی و سنتی

نبودن ارتباط و هماهنگی -

بین سازمان میراث فرهنگی، 

مسکن و شهرسازی، 

 شهرداری

فرسودگی مساکن و آسیب -

پذيری شديد در برابر باليای 

 طبیعی همچون زلزله

های مخروبه و متروکه  خانه-

محلی است برای افاغنه و 

 معتادين

 عوامل بیرونی Tتهديد ها 

 

انجام گرفته  (IEF) و ماتريس ارزيابی عوامل بیرونی (EFE) عوامل درونی تحلیل اطالعات نیز با استفاده از ماتريس ارزيابی

است. ارقام موجود در جدول  تکمیل شده نفر از کارشناسان منطقه ۱است .ماتريسهای ياد شده بر اساس نمونه آماری مقاله و 

 ت از :. مراحل تهیه ماتريس عبارت اسمیانگین نمرات پیشنهادی توسط پاسخگويان میباشد

 1- (IFE)  2بر اساس مدل تحلیلی  گازرگاهتعیین نقاط ضعف و قوت موجود در منطقه- SWO اختصاص ضريب وزنی بین

صفر )بی اهمیت( تا يک )بسیار مهم( به هر عامل، که در اين روش جمع ضرايب وزنی اختصاص داده شده از طريق نرمالیزه 

بر اساس معیارهای زير:  ۱تا  1وضع موجود هر عامل با امتیازی بین  1۱تعیین -3نمودن ضرايب وزنی بايد مساوی يک گردد. 

محاسبه امتیاز وزندار از طريق ضرب امتیاز هررديف از عوامل در وزن نرمالیزه و درج  -۱وسط، ضعیف بسیار خوب، خوب، مت

خواهد بود، اگر  2،۱است و میانگین آن  ۱وحداکثر  1محاسبه جمع امتیازات وزن دار که حداقل آن  -۱آن در ستون جديد. 

نظر عوامل داخلی دچار ضعف میباشد و اگر نمره نهايی بیشتر  باشد، يعنی منطقه موردنظر از 2،۱نمره نهايی ماتريس کمتر از 

 .باشد يعنی مدل از نظر عوامل درونی دارای قوت است 2،۱از 

 IFEماتريس 

 امتیاز وزندار ارتباط
 امتیاز موجود

 
 عوامل راهبردی داخلی وزن 

 نقاط قوت

جذب گردشگر و تولید 

درآمد و اشتغال موجب 

انسجام اجتماعی و 

تثبیت هويت شهری 

 میشود

382/1 3۱3/1 ۱ 

تمرکز عناصر فرهنگی 

مهم و با ارزش در داخل 

 بافت

استفاده از مشارکت 

رسیدن مردمی در راه 

به توانمند سازی با 

119/1 188/1 3 
ساکنین به  رنگ تعلق

 محل و مکان
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توجه به ويژگی مذهبی 

 ساخت

بهروری از نیروی فعال 

و بومی در امر 

ساماندهی و توانمند 

 سازی

1۱3/1 1۱1/1 3 
موافقت ساکنین با 

 ساماندهی بافت

عدم حضور بخش 

 خصوصی
12/1 1۱1/1 3 

تشکیل شرکت احیا بافت 

تاريخیو فرسوده در شهر 

 يزد

   نقاط ضعف   

فقر و درآمد کم)ماندن 

(و وجود در چرخه فقر

بستر مناسب جهت 

 زهکاریافزايش ب

313/1 111/1 3 

پايین بودن سطح 

اقتصادی ساکنان و 

 بیکاری جوانان

امکان مواجهه با 

ناشی از خطرات 

-بسامانی های فیزيکینا

 کالبدی

۱1۱/1 111/1 ۱ 
-کمبود فضاهای رفاهی

 خدماتی

مواجه بودن با مشکالت 

عديده در محله و امکان 

 نارضايتی های بیشتر

2/1 1۱/1 ۱ 
وجود زمین های مخروبه 

 و متروکه

 1۱8/1 129/1 2 
پايین بودن سطح 

 تحصیالت 

ناهماهنگی سازمان ها و 

 نهاد های ديگر
8۱8/1 211/1 3 

بی اعتمادی به مسئولین 

 شهری

 مجموع  1 ۱8/3 

 EFEماتريس 

 عوامل راهبردی داخلی وزن موجود امتیاز وزن دار امتیاز ارتباط

 فرصت ها

استفاده از تجربیات 

ديگر کشورها در امر 

ساماندهی و توانمند 

 سازی

۱21/1 1۱3/1 3 

 وجود تجربیات فراوان

جهانی و ايرانی در 

ساماندهی و توانمند 

 سازی

احداث کاربری های 

فرهنگی در اراضی باير 

 و تقويت مشارکت

22/1 1۱۱/1 ۱ 

وجود اراضی مخروبه و 

متروکه جهت احداث 

 کاربری های فرهنگی

 ۱8/1 23۱/1 2 
ايجاد بازارچه در محل 

 تالقی محالت

 داشتن روحیه مشارکت  3 188/1 211/1 

 تهديد ها

ادامه روند مهاجرت به 

در آينده  خارج از بافت
2۱2/1 183/1 ۱ 

فرسودگی مساکن و 

آسیبپذيری در برابر 
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و تغییر ارزشهای 

 فرهنگ سنتی

 باليای طبیعی

ارتباط و نبودن 

هماهنگی بین سازمان 

میراث فرهنگی ،مسکن 

 و شهرسازی ، شهرداری

8۱2/1 ۱39/1 ۱ 

خانه های مخروبه و 

متروکه محلی است برای 

مهاجرين غیرقانونی و 

 معتادين

 مجموع  1 32/3 

 

 

 نتیجه گیری و راهبرد های كالبدی: -8

 يجاد فرهنگسرای محله در بافت قديم به منظور ايجاد حس تعاون و همکاری در بین ساکنینا -

 يادمانهای تاريخیازسازی ب -

 ازسازی بازارچه های و فضاهای تجاری محالت به منظور ايجادصرفه اقتصادیب - 

 ايجاد فضاهای باز و فضای سبز در اطراف بناهای تاريخی به منظور خلق بهترين ديد ومنظر شهری -  

 شناساندن فضاهای ارزشند در بافت از طريق نصب تابلوهای اطالع رسانی - 

 مهای بلند مدت به ساکنین محله ها با هدف ارتقاء کیفیت و استحکام مساکنارائه وا - 

 توسعه زير ساختهای گردشگری به منظور جذب توريست - 

 ساماندهی بصری و عملکردی عناصر تاريخی و میرا ی با ارزش فهادان - 

 جذب گردشگرفعالسازی بازارچه های متروک موجود در فهادان با هدف رونق اقتصادی ساکنین و  - 

 طراحی مسیرهای گردشگری شاخص - 

 اکید بر کالبد قديم فهادان و اعمال کمترين دخالت در مورد ابنیه سالم در جهت رسیدن به سبک اصلی معماری محلهت -

برای عیین فعالیت غالب عناصر و در صورت لزوم تغییر کاربری در بناهای با فعالیت جاری و يا تخصیص کاربريهای مرتبط ت - 

 ابنیه فاقد کاربری مناسب

 شناسايی کاربريهايی که میتوانند در بناهای تاريخی به عنوان عملکرد جديد در بافت محله فهادان تعريف گردند  -

 حذف کاربريهای متضاد با هويت بافت تاريخی - 

 تشويق و ايجاد دلگرمی برای صاحبان عملکردهای ديرپا در بافت تاريخی - 

 اطات عملکردی انحطاط يافته يا رو به زوال در بافت تاريخی تقويت ارتب - 
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 بردن سطح گفت يکی از مهمترين مسائل برای ارتقاء سطح زندگی در اين محله بار میتوانپايان در 

 جهت دستیابی به اين امر بايد در سطح محله به ظرفیت سازی فردی پرداخت. در اين راستا موارد زير. توانايیهای فردی است

با توجه به جوانی محله و همچنین ساختار اقتصادی نامناسب، : در جهت توانمندسازی فردی محله فهادان پیشنهاد میشوند

تاسیس برخی از مراکز آموزشی متناسب با سطح فرهنگی، از واجبات مسلم به حساب میآيد. مسلما آموزش مشاغلی که به 

دن توان اقتصادی خانواده شده و به صورت غیر مستقیم به ارتقاء محله نیز اقتصاد زنان خانوار نیز کمک نمايد سبب بار بر

کمک خواهد کرد. بسیاری از زنان اين محله از توانايی بافت قالی و هنر خیاطی برخوردار میباشند. برگزاری دوره های 

ره های ارتقاءبهداشت خانوار، فرهنگی با هدف آشنايی ساکنین با فرهنگ و قواعد شهر نشینی، برگزاری دو -ارتقاءاجتماعی

تشکیل انجمن حمايت از خانواده، در راستای پیگیری و اجرای طرحها و پروژه های بلند مدت، محلی شدن مديريت شهری با 

حضور افراد محلی واجد شرايط، آگاه و صاحب نفوذ در اقدامات روزمره و اجرايی و گسترش ابعاد طرا از طريق برقراری تعامل 

 د.که به سرعت انجام طرحها میانجام ساکنین محالت بیشتر بین

 : منابع

 انديشه فصلنامه ها، رهیافت و ها چالش-شهری فرسوده های بافت نوسازی و بهسازی (؛1398) علیرضا ابلقی،[1] 

 11 و 1 شماره شناسی، شهر منظر از فرسودگی:ايرانشهر

 ردن ترجمه آتن، منشور تا ها چشمه سر نخستین از معاصر ( شهرسازی1398) واتسالف اوستروفسکی، [2]  

 تهران دوم، چاپ دانشگاهی، نشر مرکز اعتصامی،

 ارشد، کارشناسی نامه پايان بیدگل، و آران شهر قديم بافت ساماندهی (،1399امیر،) آبادی نوش اشنويی [3]  

 سرايی حسین محمد راهنما استاد يزد، دانشگاه

 تا ر، و تفکر - آن کالبدی سیمای و شهر مفهوم از تاريخی تحلیلی:شهر تا شار از (139۱) محسن سید حبیبی؛ [۱]  

 ششم چاپ تهران، دانشگاه تهران، دوم، ويرايش

 تحقیقات فصلنامه ايران، در شهری جغرافیای جايگاه و شهری مطالعات روند (1388)تقی محمد رهنمايی، [۱]  

 مشهد رضوی، قدس آستان سوم، شماره سوم، سال جغرافیايی،

 شهر هفت شهر، خوب حکمروايی پرتو در کشور رسمی غیر سکونتهای ساماندهی (1398) مظفر صرافی، [8]  

 انتخاب نشر:تهران شهری، کهن های بافت سازی نو و بهسازی ، (1398) ديگران، و کیومرث حببیبی، [8]  

 مطالعه استراتژی انتخاب جهت ايران کويری شهرهای فرسوده بافت مديريت همکاران، و علی زاده مصیب [9]  

 39 شماره دوازدهم، سال جغرافیايی، فضای میبد، موردی

  1 شماره ايرانشهر، انديشه فصلنامه فرسوده، های بافت در مداخله جهانی های تجربه آمايش، و طرا شرکت [1]  

 پور ری نشر تهران، شهر فرسوده های بافت به نوين رويکردی ، 1398 علیرضا، عندلیب، [11]  

 سمت انتشارات تهران ايران، شهری ريزی برنامه فرايند حسینی، شاه پروانه ، 1393 تقی، محمد رهنمايی، [11]  

 يز شهر تاريخی بافت جامع حفاظت طرا [12]  
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 يزد شهر تاريخی فرسوده بافت ويژه تفصیلی طرا [13]  

 (،اصول و روش های طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ايران138۱توسلی ،محمود ،) [1۱]  

 


