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   چكيده:

و بر پايداري شهرها تأثير مثبت   ريزي براي جوانان موجب ارتقاي وضعيت زندگي كل جامعه توجه و برنامه     
هاي ويژه، به سرعت در حال تخليه شدن از رغم مساحت قابل توجه و قابليتدارد. بافت تاريخي شهر يزد علي

و به طور خاص حاكميت ساختار سني ي فرسودگي جمعيتي بافت جمعيت جوان و بومي است. اين امر زمينه
است. جايگزين اين جمعيت، مهاجراني هستند كه كمترين  سالخورده در محله شش بادگيري را فراهم نموده

  هاي آن ندارند.نسبت به حفظ محالت بافت قديم و ارزش  احساس مسئوليت و وظيفه

تاكيد خاص بر محله شش بادگيري با سازي بافت براي سكونت جوانان با  پژوهش حاضر در جستجوي مناسب  
ها است. روش هاي بافت تاريخي جهت سكونت آن هاي مورد پذيرش جوانان و پتانسيلها و ارزشتوجه به گرايش
ها  اسنادي براي گردآوري داده - اي تحليلي است و از دو تكنيك مطالعات ميداني و كتابخانه - تحقيق توصيفي

  استفاده شده است. 

كاركردي  -محله شش بادگيري دچار فرسودگي اجتماعي، اقتصادي و كالبدي - 1تحقيق نشان داد:  هاي يافته   
 - اجتماعي ارزش انسان، داراي با مأنوس محملي عنوان اين محله، به - 2هاي مورد استفاده است. از حيث شاخص

 هاآن زندگي محيط نوانع به جوانان يابيهويت فرايند در متعددي براي سكونت قشر جوان  است كه فرهنگي،
توان  اي و آموزشي براي مناسب سازي محله براي سكونت قشر جوان مي از دو دسته اقدامات برنامه -3باشد.  مؤثر

ها متمركز شود و ي اول بايد بيشتر حول رفع مسائل موجود و كاهش فرسودگياقدامات دسته -4بهره گرفت. 
  هاي حاكم بر بافت محله سازماندهي گردد.تقويت ارزش ي دوم در بر محور آشنايي واقدامات دسته

 محله شش بادگيري. -سازي مناسب - جوان  –كالبد و كاركرد  -فرسودگي  - بافت تاريخيها: كليدواژه

  

  

                                                            
  استاديار دانشكده هنرومعماري گروه شهرسازي دانشگاه يزد 1
  دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري دانشگاه تربيت مدرس 2



 

  مقدمه - 1
بومي  بافت تاريخي شهر يزد نظير ساير بافتهاي تاريخي واجد آثار گرانبهايي است كه فرهنگ و دانش شهرسازي و معماري     

ها را ي ظرافت، زيبايي و نيز روح خالق مردمي است كه طي ساليان دراز آندر بردارنده  كشورمان را در خود دارد. اين بافت
اند. اما با گسترش شهر يزد و پيدايش مظاهر زندگي مدرن در نواحي  طبق سنت، فرهنگ و نوع معيشت خود به وجود آورده

تر  هاي سكونتي خود را از دست داده و به تدريج نقش آن در سيماي شهر كمرنگ ابيتجديد، بافت قديم شهر بخشي از جذ
است. در اين روند، محالت داراي بافت قديم بطور عام و به تدريج از جمعيت بومي تخليه شده و جمعيت مهاجر جايگزين  شده

نسال و سالخورده هستند. تغيير ساختار و ها در گروه سني مياآنها شد كه بطور خاص و در حد قابل توجه، جمعيت ساكن آن
فرسودگي اجتماعي بافت قديم مشكالت متعدد نظير عدم تعلق خاطر مهاجرين به محل زندگي، عدم توجه به حفظ و نگهداري 

هاي ديرين آن، فرسودگي كالبدي و كاركردي عناصر محالت، دگرگوني در رفتارها و هنجارهاي اجتماعي اصيل از جمله ارزش
روابط همسايگي و مشاركت مردمي، از بين رفتن فرهنگ تعمير و مرمت، عدم امنيت اجتماعي و ... موجب شده است.  كاهش

فضايي، تاريخي، زيبايي شناسي بسيار و توجه ويژه  –هاي كالبدي در كنار اين مشكالت، محالت بافت تاريخي داراي ارزش
ساز و پاسخگوي بسياري از  تواند زمينه ها ميتوجه به اين ارزش .سازمان هاي محلي، ملي و حتي بين المللي را مي خواهد

عي از سني جوان در محالت باشد. اين گروه، به عنوان مهمترين نيروي اجتما  تغيير و تحوالت در راستاي سكونت گروه
پذيري فعال، مولد علم و دانش و...  هاي بالقوه و بالفعل فراوان از قبيل پويا بودن، فعال بودن، تخصص، مشاركت ظرفيت

برخوردارند. از طرفي، جوانان داراي دو دسته نياز؛ نيازهاي مادي (مسكن و محل سكونت، امكانات و خدمات مورد نياز سكونت 
هستند و توجه به اين نيازها و فراهم كردن بستري براي  هويت، نياز به استقالل، امنيت و...) و...) و نيازهاي معنوي (جستجوي

  .تأمين آنها امري مهم و ضروري است
تواند گام مؤثري در جهت  برقراري ارتباط صحيح بين نيازهاي جوانان و مشخصات بافت تاريخي در محله مورد مطالعه مي     

ي تحقيق نقاط اي زندگي در آنجا باشد. تحقيق حاضر پس از بررسي موضوع و معرفي محدودهجذب و استقرار اين گروه بر
هاي جوانان راهبردهاي مربوط را  ضعف و قوت موجود در محله شش بادگيري را شناسايي نموده و متناسب با نيازها و خواسته

  به منظور تناسب و تطبيق اين بافت با سكونت اين گروه ارائه دهد.

  ت تحقيقاالؤس - 2
 آيا محله شش بادگيري در بافت تاريخي يزد دچار فرسودگي است؟ 

  آيا اين محله پتانسيل پذيرش جوانان را با توجه به ارزشهاي مورد پذيرش آنان براي سكونت دارد؟ 

  چگونه مي توان بافت محله را براي سكونت قشر جوان مناسب سازي نمود؟ 

 

 روش تحقيق - 3

اي و  ها از تكنيك مطالعات كتايخانه تحليلي بهره گرفته شده و براي گردآوري داده -براي انجام تحقيق از روش توصيفي    
اسنادي (براي بررسي موضوع، شناخت دو متغير اصلي تحقيق يعني جوانان و  بافت تاريخي محله شش بادگيري و تهيه 



 

ل پرسشنامه، مشاهده و تهيه عكس براي شناخت مسائل و مشكالت و هاي پايه) و مطالعات ميداني بصورت تكمي نقشه
  است. هاي محدوده پيرامون موضوع استفاده شده پتانسيل

جامعه آماري در تكميل پرسشنامه شامل كليه جوانان شهر(گروه اول: جوانان ساكن محله شش بادگيري يا ساكن بافت       
نفري جوانان ساكن اين محله و سطح  196افت تاريخي) است. با توجه به حجم تاريخي و گروه دوم: جوانان ساكن خارج از ب

نفر بدست آمد. در مورد گروه دوم، از دانشجويان  130، حجم نمونه گروه اول 3% بر اساس رابطه مورد استفاده95اطمينان 
نفر  360نان، حجم نمونه اين گروه نيز نفر استفاده و با همان سطح اطمي 5640دانشگاه يزد بعنوان نماينده اين گروه به تعداد

  بدست آمد.

  مرور ادبيات موضوع -4
هاي جسماني و فكري، سعي در برنامه جوانان با داشتن همه امكانات و توانايي تعريف جوان و معرفي نيازهاي آنان: -4-1

يرخانه سازمان ملل متحد گروه ). براساس تقسيمات دب114: 1380ريزي براي رسيدن به اهداف دراز مدت خود دارند(رباني، 
  ). 20: 1387شود(معاونت مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان،  سال جوان ناميده مي 15-24سني 

 دهد:  ها و سبك زندگي جوانان را پس مرور منابع متعدد نشان مي ها، نيازها، پتانسيلخالصه مهمترين ويژگي 1جدول شماره 

  
  ها و سبك زندگي جوانان  ها، نيازها، پتانسيلمهمترين ويژگي خالصه اي از  -1جدول شماره 

ويژگيهاي 
 فكري و ذهني

توان زياد براي مشاركت در امور مختلف، گرايش به استقالل و ايفاي نقش در جامعه، ذهن پويا، خالق و داراي ابتكار (عطاريان، 
) گرايش به خواست مستقل و تصور ارزشي مخصوص 28: 1387) استدالل منطقي و گرايش به حل مسائل(خاتمه، 12- 14: 1387

 ).102: 1387به خود(شفرز، 
ويژگيهاي 
 عاطفي

جويي دائم و  ) حادثه14-15: 1387ثباتي عاطفي، اهميت و محبوبيت ويژه گروه دوستان و همساالن (عطاريان،عدم تعادل و بي
شادي و احساس قدرتمند بودن به صورت  ) سرشار از انرژي، سرزندگي،28: 1387درجستجوي تجارب جديد(خاتمه،

 ).100: 1387نامحدود.(شفرز، 
ويژگيهاي 
 اجتماعي

) كوشش براي 15: 1387هاي اجتماعي (عطاريان، عالقه به رهبري گروه،مندي به انجام كارهاي جدي، مشكل و با اهميتعالقه
 ).102: 1387كسب جايگاه اجتماعي (شفرز، 

هاي جسماني (زيستي)،  رواني و اجتماعي آنان است. جوان در اين مرحله از زندگي، مملو از تضادها ناشي از ويژگيرفتار جوانان رفتار جوانان
 ).12: 1387در جهت شناختن و يا ساختن هويت خود است(عطاريان، 

نيازهاي 
 جوانان

نيازهاي مادي مانند: خوراك، پوشاك، مسكن و... و نيازهاي معنوي مانند: ايمان، آرامش و امنيت، اوقات فراغت، ترقي و تكامل، 
). نياز به استقالل، توانايي و تخصص، نياز به آشنايي با ارزش 151: 1383) استقالل، صميميت و... (برك،29: 1387آگاهي(خاتمه، 

 ).  18: 1387نايي با آداب و رسوم مقبول (عطاريان، هاي ارزشمند، نياز به آش

هاي  پتانسيل
 جوانان

پذير،  )مسئوليت پذير، انضباط21: 1379پذيرنده ترين قشر هر جامعه به لحاظ نوآوري و تنوعات جهاني، (آالفيليپ و فونتن، 
: 1388و دانش و فناوري(فصلنامه بهداشت، سازگاري اجتماعي، مشاركت پذيري فعال، حساس در برابر بازتابهاي محيط، مولد علم 

26( 
ارزشهاي 
 جوانان

ترين ارزشها نزد جوانان اقتدار، بلند پروازي و خوش گذراني و مهم ترين ارزشها نزد آنان كم اهميت)،Schwartz(از نظر شوارتز
ارزشهاى ) به Allport & Lindzeyليندزي(آلپورت و ) 20: 1386دريا پور، (سالمتي، احترام، آزادي و معنادار بودن زندگي است

اشاره دارند و معتقدند براي جوانان شناخت مسائل و مشكالت جامعه و  نظري، اقتصادى، زيبايى، اجتماعى، قدرت سياسى و دينى

                                                            
٣ -S=(X²NP(1‐P))/((d²(N‐1))+(X²P(1‐P)))   

  )108: 1382است.(ماخذ: دياني،  d=0.05 - X=1.96 – P=0.5 - جامعه: حجم N: تعداد نمونه؛ Sجايي كه 
  



 

 ).56-1375:59تشريك مساعي در حل آنها ارزشمند است(احمدي،

سبك زندگي 
 جوانان

سبك زندگي جوانان است: جوانان در راستاي ايجاد ارتباط با سايرين، دور هم جمع شدن، تشكيل پاتوق از مصاديق و نمادهاي
ها براساس عقايد، نظرات، تفكرات آنها انتخاب  )پاتوق36: 1387تفريح و سرگرمي عالقه شديدي به تشكيل پاتوق دارند(ناظري، 

 )166: 1384شود (فضاهايي مثل مسجد يا كافي شاپ ها)(آزاد ارمكي و شالچي،  مي
 

ه.ش شكل گرفته و به ثبت آثار ملي رسيده يا قابليت ثبت شدن  1300فضاهايي است كه قبل از سال بافت تاريخي:  -4-2
  .)30: 1385نژاد وكالنتري،  تاريخي باشد(حاتمي -را دارد و واجد ارزش فرهنگي

بدي، كاركردي، قانوني و رسمي، فرسودگي در اشكال گوناگون كالهاي آن در بافت شهري: فرسودگي و شاخص -3-4
شاخصها و تعاريف برخي انواع   2مكاني، زيست محيطي، ايمني، تصوير ذهني و ... قابل بروز و تعريف است. جدول شماره 

  دهد.ها را بطور خالصه نشان ميفرسودگي
  

  هاي آن انواع فرسودگي بافت تاريخي و مهمترين شاخص -2جدول شماره 
 شاخص ها تعريف نوع فرسودگي

 - فرسودگي كالبدي
 فضايي

افت كيفيت در كالبد و سازة ابنيه بافت شهر، وضعيت
هاي بصري و كالبدي كه پيامد تدوام كيفيت نامناسب

 هاي مخروبه در بافت است. ايجاد پهنه آن

دوام و كم دوام،  عدم رعايت نكات ايمني، استفاده از مصالح بي
دم رعايت اصول زيبايي فقدان يا كمبود فضاهاي باز عمومي، ع

 شناختي، نازل بودن كيفيت محيطي و فقدان اثاثيه.

نامناسب بودن بناها براي كاربري و كاركردي كه براي فرسودگي كاركردي
 اند.آن طراحي و ساخته شده

نارسايي شبكه زير ساختهاي شهري، كمبود خدمات مورد نياز 
تبديل شدن ساكنين در مقياس محلي و يا توزيع ناموزون آن، 

بناهاي فرسوده به انبار و كارگاه، تداخل كاربريهاي ناسازگار با 
 بافت مسكوني، عدم تعادل در نسبت كاربريها.

دارهاي مسألهگذاري در بخشباال بودن هزينة سرمايه فرسودگي اقتصادي
نسبت به ساير نقاط و در نتيجه عدم جذابيت براي 

الك هماهنگ با گذاري، عدم افزايش ارزش ام سرمايه
 آهنگ رشد ساير نقاط. 

ارزش نسبي پايين زمين و مسكن، عدم هماهنگي ارزش امالك با 
وساز بدليل ارزش  گذاري در ساخت ساير نقاط شهر، ضعف سرمايه

افزوده پايين، ناتواني ساكنان در بهبود مسكن خود و فقدان 
درآمدي، سياستهاي توانمندسازي و تشويقي، نامعلوم بودن منابع 

 هاي درآمدي پايين و بالطبع ركود اقتصادي بافت. سكونت دهك

تغييرات و تحوالت ناخوشايند بافت اجتماعي مانند: فرسودگي اجتماعي
مهاجرت، فرار جمعيت اصيل و بومي، جايگزين شدن 
مهاجران و اقشار كم درآمد (تركيب جمعيتي غير 

حس "متعارف) و نهايتاً از بين رفتن و يا كاهش 
 ساكنان به بافت. "تعلق

درآمد،  فرار ساكنان اصيل و بومي وجايگزيني مهاجران و اقشار كم
عدم تعادل در ساختار سني جمعيت، سكونت غيرمجاز يا باال 
بودن نسبت استيجار، شيوع اعتياد و ناهنجاريهاي رفتاري و 
بزهكاري، نا امني محيطي به ويژه براي كودكان و زنان در نتيجه 

 شخص اجتماعي بافت.عدم ت

  1- 13تا،  ،بيسازمان مسكن و شهرسازي استان يزد.  - 2؛ )10- 11: 1386 ،1ج آرمانشهر، مشاور مهندسين -1ذ: خما

ارزش اجتماعي، ارزش فرهنگي، ارزش زيبايي شناختي، ارزش معماري، ارزش تاريخي، ارزش  ارزشهاي بافت تاريخي: -4-4
) ارزش قدمت، ارزش ندرت، 24: 1384سياسي و اقتصادي، ارزش تنوع زيست محيطي، ارزش تداوم خاطره تاريخي(شفايي، 

شناسي بخشي از ارزشهاي بافت ارزش مردم شناسي، ارزش فني، محيطي، ارزش بصري منحصر به فرد بودن، ارزش پديدار 
  ) .1387گلوردي،  -تاريخي هستند(كوششگران



 

  مصلي، شش بافت تاريخي شهر يزد داراي هفت محله اصلي به نامهاي فهادان، گودالي تحقيق: معرفي محدوده - 5
) موقعيت 197: 1385كالنتري، -ودو زير محله است(حاتمي نژاد بادگيري، گازرگاه، شيخداد، دولت آباد و گنبد سبز و چهل

 مشخص شده است: 2و1بافت تاريخي و محله شش بادگيري در مركز شهر به ترتيب در تصاوير 

  
  : موقعيت محله شش بادگيري در شهر يزد2تصوير       ي بافت تاريخي در شهر يزد : موقعيت محدوده1تصوير          

               
       

) و توسط چهار محور اصلي سواره؛ شامل خيابان سلمان فارسي 3خي قرار دارد(تصويرمحله شش بادگيري در جنوب بافت تاري
 )4در شمال، خيابان دهم فروردين در جنوب، خيابان امام خميني در غرب و بلوار بسيج در شرق، محدود گرديده است.( تصوير

 
      موقعيت محله شش بادگيري نسبت به معابر و : 4: موقعيت محله شش بادگيري در محدوده بافت تاريخي تصوير 3تصوير 

  ميادين اصلي اطراف                                                                                                               

       
  
  بررسي ابعاد فرسودگي در محله شش بادگيري -6
  فرسودگي اجتماعي 6-1
 25تا  15ها از اند كه نسبت افراد كمتر از پانزده سال آن هايي داراي ساخت سني سالخورده جمعيتر سني: ساختا -6-1-1

: 1369درصد كل جمعيت را تشكيل دهد و نسبت افراد شصت ساله به باال معموالً از دوازده درصد كل تجاوز نمايد(زنجاني، 
دهد. لذا، از نظر  سال به باال تشكيل مي 60% را  افراد 12.69سال و  15% را افراد كمتر از 25.76). در محله شش بادگيري 47



 

توزيع فرسودگي جمعيتي را در اين محله نشان  5). تصوير شماره 3جمعيتي داراي ساخت سني سالخورده است(جدول 
  دهد. مي

  محله شش بادگيري در جمعيتي : فرسودگي5تصوير شماره 

  
  

  محله شش بادگيري گروه هاي عمده سني در درصد فراواني جمعيت-3جدول شماره 
  

  
  
  
  
  
  

              
  )1388(ماخذ: مهندسين مشاور آرمانشهر، 

دهند. در  درصد ساكنين را مهاجرين تشكيل مي 34درمحله شش بادگيري ها،  بر مبناي نتايج پرسشنامهمهاجرت:  -6-1-2
درصد اين رقم را جوانان  65درصد ساكنين بومي كه  73ميان ساكنين بومي بويژه قشر جوان تمايل به مهاجرت شديد است. 

 دهند، تمايل به مهاجرت دارند.  تشكيل مي

كي از فاكتورهاي مهم آن امنيت مي باشد. ساكنين محله به دليل آرامش از نيازهاي اساسي بشر است و يامنيت:  -6-1-3
دانند. از نظر  و متروكه كه محل تجمع معتادان و بزهكاران شده، محله را ناامن مي  حضور مهاجران و تعدد واحدهاي مخروبه

ا آنها در ارتباط نيستد و اهالي به همسايگان خود اعتماد ندارند و ب ٪45اهالي مهمترين مشكل محله عدم امنيت است.  17٪
خيزي تخليه بافت از جمعيت بومي و جايگزيني  شمارند. بر مبناي تئوري جرم دليل آنرا مهاجر و غيربومي بودن آنها برمي

دهد. بدين ترتيب، محله شش بادگيري با پديده  مهاجران، نظارت اجتماعي را كاهش و ميزان جرم و جنايت را افزايش مي
  روبروست. فرسودگي اجتماعي 

 مرد و زن گروه سني

 درصد تعداد

 1080 25.76 سال 14-0

 2581 61.55 سال 60-15

 532 12.69 سال و بيشتر 60

 4193 100 مجموع



 

دهد؛ عوامل فرسودگي جمعيتي در محله شش بادگيري به ترتيب، عدم تشخص بافت  ها نشان مي جمعبندي نتايج پرسشنامه
(حضور مهاجران غير بومي)، فرسودگي كالبدي، مشكالت امنيتي و بهداشتي، فرسودگي اقتصادي و در نهايت فرسودگي 

  كاركردي است. 
  فرسودگي اقتصادي  - 6-2
بررسي ارزش زمين و مسكن در محله شش بادگيري نشان از پايين بودن قيمت مسكن نسبت به  قيمت زمين: -1- 6-2

 هاي بخش ). در6هاي تجاري، دارد(تصوير شماره  هاي مياني بافت و لبهساير نقاط شهر و تفاوت محسوس قيمت بين بخش
 و نفت شركت هاي آپارتمان لبه و هاي بخش در قيمت حالي در است، هزار تومان 300 تا 50 قيمت اندك و بين محله مياني
هاي محله . همچنين، بنا به اظهار مشاورين امالك قيمت زمين)ميليون تومان20 هزار تا 500 بين(بيشتر است برخوردار كوچه

 در شرايط فعلي (با توجه به فرسودگي كالبدي) ارزش افزوده نيز ندارد و تغييرات آن در بستر زمان بسيار محدود و ناچيز است. 

 

 : توزيع قيمت زمين در محله شش بادگيري بر اساس نتايج مصاحبه با مشاورين امالك همجوار محله6تصوير شماره 

  
  

بنا بر مطالعات طرح جامع حفاظتي بافت تاريخي شهر يزد، ميزان سرمايه گذاري در اين  گذاري: ميزان سرمايه -2- 6-2
هاي تجاري خيابان محله بسيار ناچيز و تنها سرمايه اندكي براي تك بناها (تكيه اميرچخماق، آب انبار شش بادگيري و...) و لبه

 ).4است(جدول شماره  امام در نظر گرفته شده

  
 رمايه گذاري محله شش بادگيري از سرمايه گذاري هاي مختلف در كل بافت تاريخي: سهم س4جدول شماره 

  درصد  شرح

  24/13  هزينه هاي عمراني شهرداري ناحيه تاريخي

  0.1  هزينه هاي عمراني سازمان بهسازي و نوسازي

  11.03  سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي

 



 

 1387بر اساس نتايج پرسشنامه، ميانگين درآمد خانوارهاي ساكن محله در سال  وضعيت اقتصادي خانوارها: -3- 6-2
هزارتومان)، ساكنين را  690( 1386هزار تومان كه در مقايسه با ميزان خط فقر اعالم شده در كشور براي سال 345معادل 

  درآمد جامعه محسوب كرد. توان قشر كم مي
  كاركردي-فرسودگي كالبدي -6-3
واحد مخروبه،  334تعداد  5برمبناي اطالعات جدول شماره  اني قطعات و واحدهاي مخروبه، متروكه و باير:فراو -6-3-1

واحد موجود در اين  1774قطعه زمين باير درون محله شش بادگيري وجود دارد. با توجه تعداد 64متروكه و تخريبي و تعداد 
 ند. درصد واحد از نوع مخروبه، متروكه و تخريبي هست19محله 

 

  : وضعيت قطعات و واحدهاي موجود در محله شش بادگيري5جدول شماره 

  
 

 70وضعيت كالبدي محله شش بادگيري را بسيار نا بسامان نشان مي دهد. حدود 7تصوير شماره  وضعيت كالبدي: -6-3-2
درصد بافت محله در وضعيت كالبدي بسيار بد ارزيابي شده است. برمبناي نتايج پرسشنامه هم ساكنين فرسودگي كالبدي 

  .يكي از مشكالت اساسي برشمردند  محله را به عنوان
  

  1388اماني كالبدي به تفكيك بلوك در محالت بافت تاريخي ماخذ: مهندسين مشاور آرمانشهر، : نابس7تصوير شماره 
 

 .  



 

كه در واقع - سو ميزان كاربريهاي تجاري، آموزشي، فضاي سبز، فرهنگي و ورزشي در محله : ازيكعملكرد كاربريها-6-3-3
متر  1696متر مربع فضاي تجاري و  2811از سوي ديگر  با كمبود مواجه است و -از كاربري هاي مورد نياز جوانان هم هستند

هاي فرهنگي، ورزشي و فضاي سبز نيز از حيث شعاع چنين كاربريمربع فضاي آموزشي محله، فضاي غيرفعال است. هم
خدمات و درصد از جوانان ساكن نيز به كمبود  70ها   دسترسي اهالي توزيع و پراكنش مناسب ندارد. برمبناي نتايج پرسشنامه

  امكانات مورد نياز جوانان به عنوان يكي از مشكالت محله تاكيد كردند.
هاي هاي اجتماعي، اقتصادي و كالبدي محله شش بادگيري نشان داد اين محله با توجه تعاريف و شاخصبررسي ويژگي

 هاي اجتماعي، اقتصادي، كالبدي و كاركردي مواجه است. فرسودگي با فرسودگي

 

  ي محله شش بادگيريهاارزش -7
محله شش بادگيري، در مركز شهر و در همجواري با مراكز اصلي شهر قرار دارد و به دليل اين موقعيت، دسترسي مناسبي به  -

  كاربريهاي مقياس شهري را داراست. 
سكونت و كار براي  هاي مورد نيازها جهت تغيير به كاربريتوان از آنتعدد قطعات اراضي باير، مخروبه و متروكه كه مي -

  جوانان استفاده كرد و داراي تأسيسات زير بنايي آب، برق، گاز، تلفن هستند.
از نظر جوانان ساكن، محله شش بادگيري مانند ساير نقاط بافت تاريخي يزد، يادآور اليه هاي مختلفي از خاطرات و  -

شهر است، حس نوستالژي (غم غربت) ساكنان شهر را  هاي زندگي مردم شهر و نمايانگر تداوم خاطر و يادمان فرهنگي شيوه
  اجتماعي است. -انگيزد و داراي ارزش فرهنگي برمي

  محيطي است. ي تركيب مناسب و پوياي امكانات عمومي و واحدهاي مسكوني واجد ارزش تنوع زيستمحله، به واسطه -
خضر،  ترين زيرمحالت آن يعني خواجه با توجه به قديمي شناختي و تاريخي است. تاريخ اين محله، محله، داراي ارزش زيبايي - 

) كه هريك داراي عناصر ارزشمند تاريخي و www.mirasyazd.com(گردد .ق. بازمي ه 9و  8اميرچخماق و تل به قرن 
يخ و فرهنگ شهر يزد است و به سبب پيوند با آداب و فرهنگي متعدد هستند. از نظر جوانان نيز، محله جزئي از ميراث و تار

 آيينهاي ملي و اعتقادات مذهبي، از نظر كالبدي و كاركردي واجد ارزش آييني و مذهبي است.

محله، به واسطه ساختار، مورفولوژي، سبك استفاده از مصالح بومي و متناسب با اقليم مناطق خشك در فضاهاي عمومي و  -
  ).8معماري است(تصوير شماره خصوصي، واجد ارزش 

  
 : هماهنگي معماري بازارچه ها و معابر با شرايط اقليمي شهر يزد8تصوير شماره  

        
 

  



 

وساز ابنيه آن   بخشي از ارزش فرهنگي محله، ناشي از رعايت اصول محرميت، اشراف، سادگي، عدم تجمل گرايي در ساخت -
ها و عناصر خاص نظير بازارچه غالمعلي  و شناسايي ناشي از تعدد مناظر ويژه؛ نشانه است و بخشي از آن به وجود عنصر هويت

هاي سنتي، زورخانه، مسجد امير چخماق، خان، بازارچه دروازه قصابها، آب انبار شش بادگيري و گلشن خواجه خضر، حمام
د القوام الدين و.. و سه كاروانسراي بزرگ؛ مسجد برخورداري، مسجد الرحمن، و...، حسينيه نظركرده، حسينيه گلشن، بقعه سي

مذهبي در مقياس محله و زيرمحالت و باالخره  -حمامها، زورخانه، و..؛ تعلق خاطر ساكنان بوم؛ برگزاري مراسمهاي فرهنگي
   ها). هاي ميداني و پرسشنامهوجود روابط همسايگي، صميمانه و چهره به چهره در محله مربوط است(نتايج برداشت

  : توزيع عناصر هويتي محله و تصاوير برخي از آنها9وير شماره تص

   

 
  

جوانان ساكن بافت قديم به ترتيب ارتقاء وضعيت امنيت و  اولويتها و خواستهاي جوانان براي سكونت در محله: - 8
اي با امكانات گذران اوقات فراغت، نزديكي به خدمات و امكانات مورد نياز، همسايگي  بهداشت محله، شأن اجتماعي محله، محله

ونت در اين محله برشمردند. هاي خود براي سكوسال و در نهايت نزديكي به والدين و محل كار را از اولويت هاي هم سن با گروه
بندي مربوط به شاخص نزديكي به خدمات و امكانات مورد  اما از نظر جوانان ساكن خارج از بافت قديم تنها تفاوت در اولويت

: اولويت  هاي جوانان ساكن بافت قديم متناسب با مشكالت بارزنياز است كه از نظر اين گروه در اولويت دوم قرار دارد. پس، اوالً
ها، كمبود ها و آلودگي ناشي از وجود آن ي محل زندگي آنهاست (عدم امنيت، وجود مهاجران غير بومي، وجود مخروبهو عمده

: اولويتهاي هر دو گروه متناسب با ارزش هاي عام جوانان است (امنيت، جهان گرايي، حفظ امكانات مورد نياز جوانان). ثانياً
  مسال و...). محيط زيست، زندگي با گروه هاي ه

ها و مساجد، در ايام نيمه شعبان در مراكز محله و به پاتوق جوانان محله در ايام محرم به ويژه در دهه اول اين ماه درحسنيه
خان است و در ساير ايام نيز از فضاهاي باز كه به صورت گشودگي در نقاط مختلف محله توزيع شده و  ويژه در بازارچه غالمعلي



 

جوانان محله، تبديل كاروانسراها و فضاهاي مخروبه با مساحت زياد را به  كنند. حدهاي مسكوني است، استفاده مييا در جوار وا
هاي سنتي به هاي هنري و...، تبديل هتل ها و گالري ورزشي، تجاري و يا نمايشگاه -مراكز مورد نياز خود مانند مراكز فرهنگي 

ها راهي اسب در محلهاي مختلف براي پارك اتومبيل و تامين امنيت اين پاركينگهاي من محل پاتوق جوانان، ايجاد پاركينگ
 دانند. براي رفع برخي نيازهاي قشر خود مي

  
  نتيجه گيري - 9
هاي فرسوده اما ارزشمند شهري يزد دچار ابعاد مختلف فرسودگي بادگيري بعنوان جزئي از سيستم بافت محله شش -

 است.  كاركردي-مهاجران غير بومي)، فرسودگي  اقتصادي و كالبدياجتماعي و عدم تشخص بافت (حضور 

هاي درماني، فرهنگي، تجاري و مذهبي، وجود مساكن بزرگ، قرارگيري در مركز شهر و دسترسي مناسب به كاربري -
كاروانسراهاي هاي سنتي با معماري خاص به تعداد قابل توجه، وجود تعداد قابل توجهي فضاهاي مخروبه و  وجود هتل

هاي كالبدي محله؛ و وجود زمين و متروكه، وجود سطوح غيرفعال و قابل توجه آموزشي و تجاري بخشي از پتانسيل
هاي اقتصادي محله هستند كه از آنها در قيمت، وجود سطح غيرفعال و قابل توجه تجاري بخشي از پتانسيل مسكن ارزان

 توان بهره گرفت. نان ميراستاي بهبود وضعيت سكونت محله براي جوا

شناختي و تاريخي، آييني و مذهبي  محيطي، زيبايي اجتماعي، تنوع زيست -هاي فرهنگيعليرغم فرسودگي محله، ارزش  -
 هاي درخور توجه در اين محله است.و معماري از بارزترين ارزش

جوانان سـاكن بافـت، دو دسـته راهكارهـا و      هايهاي حاكم و اولويتهاي كالبدي و اقتصادي، ارزشبا در نظر گرفتن پتانسيل
  شود: سازي محله پيشنهاد مي فرهنگي زير براي مناسب -ائيو آموزشيبرنامه
-تبديل فضاهاي مخروبه و متروكه به كـاربري  هاي محله از طريقشامل كاهش و رفع انواع فرسودگياي:  هاقدامات برنام9‐1‐

هاي مورد نياز و مورد استقبال جوانـان  كاروانسراها و فضاهاي متروكه جهت مكانيابي كاربريهاي مورد نياز جوانان؛ استفاده از 
هاي هنري؛ تبديل سطوح غيرفعال تجاري به سـطوح فعـال جهـت     نظير پارك و فضاي سبز، آموزشي و فرهنگي، موزه و گالري

ايي براي پاتوق جوانان جهت جايگزيني مناسب هاي سنتي به فضاه سازي هتل پاسخگويي به نياز ساكنين و رونق بافت؛ مناسب
ي ايراني) براي كافي شاپ، غذاخوري و... ؛ استفاده از اراضي باير موجود براي تـأمين  از لحاظ فرهنگي (با توجه به معماري ويژه

 مسكن ارزان براي جوانان در محله و بافت تاريخي با توجه به قيمت پايين زمين در اين محله.

ي بافـت  شامل افزايش آگاهي مردم يزد بويژه جوانـان نسـبت بـه شـريط خـاص و ويـژه       :آموزشي و فرهنگياقدامات 9‐2‐
هاي تخصصي از جوانان با توجـه تحصـيالت و    ههاي جمعي و گروهي، برگزاري همايش و ...؛ تشكيل گرو هتاريخي از طريق رسان

بـا روحيـه جـوان (قرمـز، زرد، نـارنجي) در فضـاهاي        هاي مناسـب استفاده از رنگتخصصشان در راستاي رفع مشكالت محله؛ 
هاي پرانرژي؛ پيش بيني تسهيالت و امكانات مناسب به منظور تقويت پردازيها و استفاده از نور مناسب و نوري آنعمومي ويژه

  ).تفريحي-امكانات ورزشي(و سالمت روح و روان و جسم جوانان 
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