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 رویکرد بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده:
برزن شش بادگیری شهر یزد

علی زنگی آبادی*- سعیده مؤیدفر**

چکیده
به گونه ای که  تبدیل شده،  و محوری  به موضوعی جّدی  ناپایداری  آن ها،  رفع  و  قدیمی  و  فرسوده  بافت های  به  توجه 
سازمان های ذیربط را به تکاپوی ساماندهی و بازآفرینی بافت های مذکور سوق داده و لزوم مداخله در این بافت ها را در 
دوره های مختلف زمانی مطرح نموده است. رویکردهای مرمت و بهسازی شهری در سیر تحول و تکامل خود از بازسازی، 
باززنده سازی، نوسازی و توسعه مجدد به بازآفرینی و نوزایی شهری تکامل یافته و در این مسیر، از حوزه توجه صرف به 
کالبد به عرصه تأکید بر مالحظه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز گذری داشته است. شهر یزد با دارابودن وسیع ترین 
برزن شش  به خصوص در محله های خاصی همچون  را می طلبد که  ویژه ای  توجه  و فرسودگی درآن ها،  تاریخی  بافت 
بادگیری به دلیل ویژگی های خاص آن، حائز اهمیت می باشد. مقاله حاضر با هدف ارائه راهبردهایی در زمینه بازآفرینی 
و احیاء مجدد بافت تاریخی، سعی دارد با شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای موجود در برزن شش 
بادگیری، با بهره گیری از مدل SWOT، راهبردهایی را در جهت بهبود وضعیت موجود این محله ارائه نماید. اطالعات مورد 
نظر در این تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانه ای، مصاحبه و مطالعه های میدانی فراهم شده است. نتایج بیانگر آن  است 
که نقش عوامل بیرونی در بازآفرینی بافت فرسوده برزن شش بادگیری، بیشتر و شدیدتر از نقش عوامل موجود در درون 
محله مذکوراست. همچنین با بهره گیری از نمودار چهارخانه ای ماتریس داخلی- خارجی استفاده از راهبردهای متمرکز 
پیشنهاد می شود تا عالوه بر حفظ وضع موجود، تالش کافی در زمینه تقویت نقاط قوت و استفاده بهینه از آن ها، کاهش 

نقاط ضعف و تبدیل آن ها به نقطه قوت و استفاده بهینه از فرصت ها و تبدیل تهدیدها به فرصت صورت پذیرد.

واژگان کلیدی: بازآفرینی، بهسازی، بافت فرسوده، برزن شش بادگیری، شهر یزد.
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مقدمه
ناحیه تاریخی شهرها میراث ارزشمند معماری و کالبدی به جای مانده از گذشتگان ماست که در طول زمان در هویت بخشی 
به حیات شهری همواره نقش بارزی ایفاء نموده است. این بخش از شهر تجلی گاه ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 
مردمانی است که در دوره های تاریخی در این بخش از شهر، روزگار سپری کرده و هویت فرهنگی آن را به ثبت رسانده اند. 
چنانچه ناحیه تاریخی شهرها را شناسنامه واقعی آن ها نامیده شد، سخن گزافی گفته نشده است. بنابراین حفظ، احیاء و 
بازآفرینی آن ها و انطباق آن با کلیت سیستم شهری از جمله ضرورت هایی است که می تواند حیات ناحیه تاریخی را همگام 

.)Klantari & Pourahmad, 2005, p.77( با شهر پیش برد
علی رغم ارزش و جایگاه منحصر به فرد بافت های فرسوده در ساختار فضایی و کارکردی شهر و پتانسیل ها و نقاط قوت 
آن ها، مشکل ها و محدودیت هایی چون ناهمخوانی کالبد و فعالیت، وجود عناصر ناهمخوان شهری، کمی سرانه برخی 
کاربری ها، نبود سلسله مراتب مناسب در شبکه ارتباطی و عدم امکان نفوذپذیری به داخل بافت ارگانیک، کاربری های 
ناسازگار و جاذب ترافیک، وجود فضاهای بی دفاع و رهاشده، کمبود فضاهای عمومی مناسب و غیره موجب کاهش اهمیت 
و ارزش بافت قدیمی و هویت ساز شهرها شده و جابجایی های جمعیتی و خروج گروه های با توان مالی باال را در پی داشته 

.)Keshavarz et al., 2010, p.74( است
با بروز مسائل و مشکل های عصر جدید و تأثیرات آن بر حوزه های مختلف، توجه به بافت های قدیمی و فرسوده و رفع 
تکاپوی  به  را  ذی ربط  سازمان های  که  به گونه ای  شده،  تبدیل  شهرها  در  محوری  و  موضوعی جدی  به  ناپایداری آن ها، 
ساماندهی و احیاء این عناصر و بافت مذکور سوق داده است و لزوم مداخله در این بافت ها را در دوره های زمانی مختلف 

مطرح نموده است. 
در ادبیات اخیر دنیا، واژه »بازآفرینی شهری« به عنوان یک واژه عام که مفاهیم دیگری نظیر بهسازی، نوسازی، بازسازی، 
به خلق فضای شهری  بازآفرینی شهری فرآیندی است که  به کار می رود.  برمی گیرد،  را در  توانمندسازی و روان بخشی 
جدید با حفظ ویژگی های اصلی فضایی )کالبدی و فعالیتی( منجر می شود. در این اقدام، فضای شهری جدیدی ایجاد 
می شود که ضمن شباهت های اساسی با فضای شهری قدیم، تفاوت های ماهوی و معنایی را با فضای قدیم به نمایش 
می گذارند )Habibi et al., 2007, p.5(. بازآفرینی )معاصرسازی( یعنی تولید سازمان فضایی جدید منطبق بر شرایط تازه 
و ویژگی های نو که همگی در ایجاد روابط شهری جدید و یا تعریف دوباره روابط شهری کهن یا موجود مؤثر می افتد. در 
این رویکرد توجه به حفظ ارزش های فرهنگی و حفظ ثروت های بومی و تاریخی، انتقاد از ساخت و سازهای دارای یک 
نوع کاربری به جای کاربری های متعدد، توجه به اقدام های کیفی به موازات اقدام های کمی، مشارکت گروه های اجتماعی 

.)McDonalds, 2009, p.50( و غیره مشهود می باشد
را در  ارزش  با  و  تاریخی  یزد است که عناصر متعدد  از محدوده های بسیار قدیمی شهر  نیز یکی  بادگیری  برزن شش 

برمی گیرد که الزم است اقدام های جدی در زمینه بهسازی و نوسازی )بازآفرینی شهری( در آن صورت گیرد.

1. اهمیت و ضرورت
مداخله در بافت تاریخی شهرها به مفهوم امروزی آن به اواخر قرن نوزدهم و قرن حاضر به ویژه پس از جنگ جهانی دوم 
برمی شود. فرآیند صنعتی شدن در غرب که موجب رشد سریع شهرنشینی و ازدحام جمعیت در شهرها شد و به تدریج 
شرایط زندگی را دشوار ساخت )Klantari & Pourahmad, 2005, p.78(. برهم خوردن تعادل اکولوژیک در شهرها در 

حقیقت زمینه مداخله مدیریت و برنامه ریزی احیاء ناحیه تاریخی شهرها را فراهم ساخت.

شکل 1: نمایی از منظر برزن شش بادگیری شهریزد
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جنب��ش احی��اء و مرم��ت ش��هری و در ادام��ه آن بازآفرین��ی و نوزای��ی ش��هری به ویژه در مراکز ش��هری جهان س��وم 
ب��ه دلی��ل عقب ماندگ��ی زمانی و توس��عه نیافتگی و س��اختار چندگانه حاصل از نفوذ اس��تعمار و تالطم ناش��ی از دوران 
گ��ذار از فرهن��گ س��نتی به فرهن��گ صنعتی، هوی��ت مقطعی  ب��ودن آن ه��ا و تأثیرپذی��ری راهبردها از سیاس��ت روز 
 ب��دون پش��توانه فلس��فی و تئوری��ک، تنگنایی اس��ت ک��ه در حال حاضر کش��ورهای جهان س��وم با آن مواجه هس��تند

.)Bianchini & Parkinson, 1993, p.113(

2. اهداف تحقیق
- احیاء مجدد زندگی در بافت قدیم شامل: ساخت و ساز مجدد ساختمان های متروکه، ایجاد امکان زندگی برای افراد کم 

سرمایه، ساخت سیمای شهری زیبا و مناسب، جلوگیری از گسترش بی رویه شهر به حومه
- بهسازی، بازسازی و نوسازی بافت قدیم و در یک کالم بازآفرینی و نوزایی در آن با توجه به امکان و استعداد بالقوه مکان 

3. فرضیه های پژوهش
با توجه به نابه هنجار بودن منظر بافت قدیم برزن شش بادگیری، به نظر می رسد که رویکرد بازآفرینی می تواند باعث 

تحوالت اساسی در فضاهای شهری این محدوده شده و احیاء زندگی مرده در این بافت ها را در پی داشته باشد.

4. روش تحقیق
از طریق  این مطالعه  انجام آن توصیفی- تحلیلی می باشد. در  بوده که روش  نوع کاربردی- توسعه ای  از  این پژوهش 
و  مسائل  تحلیل  جهت  سرانجام  شد.  جمع آوری  الزم  اطالعات  موجود،  مدارک  و  نظر  مورد  محله  میدانی  بررسی های 
و  قوت ها  باید  اثربخش«  »راهبرد  که  است  این  مذکور  روش  منطق  که  است  استفاده شده   SWOT مدل  از  مشکل ها 
فرصت های سیستم را به حداکثر و ضعف ها و تهدیدها را به حداقل برساند )Piers & Rabinson, 2004, p.155(. در نهایت 
با استفاده از ماتریس داخلی- خارجی چهارخانه ای و استفاده از مفاهیم راهبردی، راهبردهای بازآفرینی در این محله ارائه 

شده است. 

5. ادبیات موضوع
نظریه های بهسازی و بازآفرینی بافت های کهن و قدیمی شهرها را در تفکرات اندیشمندانی نظیر جان راسکین، فردریش 

انگلس، کامیلوزیته، لوکوربوزیه، ابنزر هاوارد، لوئیز مامفورد، کوئین لینچ و برخی دیگر می توان دید. 
حدود چهار دهه طول کشید تا کشورهای توسعه یافته به مداخله در مراکز ارزشمند قدیمی و تاریخی با هدف تجدید 
حیات )بازآفرینی(1 و روان بخشی2 بپردازند که این چهار دهه از منشور آتن )1933( تا منشور آمستردام )1975( را شامل 

می شد. 
الکساندرتامسون در سال 1868 پیشنهاد اسکان ده هزار نفر خانواده کارگری را در بافت شطرنجی فشرده مرکز گالسکو 
مطرح ساخت که معتقد بود که تراکم زیاد برای احیاء واحدهای تجاری و فضاهای عمومی و بازیابی ارزش اقتصادی امالک 
مرکز شهری، حیاتی است. به نظر می رسد که طرح پیشنهادی تامسون یکی از نخستین بیانیه های بازآفرینی و نوزایی 

.)Farrukh Zonouzi, 2001, p.17( شهری محسوب می شود
کامیلوزیته )1843-1903( خواستار ساماندهی فضاهای شهری بود و درصدد زنده کردن بافت های کهن شهری برآمد و راه 
حل های تزئینی شهری راعنوان کرد )Habibi et al., 2007, p.24(. کریر )1922( پیوستگی کامل میان فضاهای جدید و 
قدیم را ضروری دانسته و معتقد است که کارکردهای شهری را نباید از هم جدا کرد. لیچفیلد به ضرورت درک بهتر فرآیند 
فرسودگی و توافق بر روی چیزهایی که فرد سعی دارد به آن برسد تمرکز کرده و دانیسون در زمینه نحوة مواجهه با راه 
حل های جدید حل مسائل بافت های قدیم، معتقد است که باید بر روی نواحی که مشکل های آن ها به هم مرتبط بوده و 

.)Roberts, 2001, p.17( هماهنگ و هم سنخ هستند تمرکز کنیم
کوین لینچ و جین جیکوبز از جمله اندیشمندان دیگری هستند که در زمینه بهسازی و نوسازی شهری در قرن بیستم 
با  برنامه ریزی  نوسازی شهری،  و  بهسازی  در جریان  باید  آنان  اعتقاد  به  اظهارنظرکرده اند.  انسانگرا  براساس شهرسازی 
 .)Shamaei, 2006, p.195( گیرد  صورت  شهر  مردم  و  مسئوالن  هماهنگی  و  متخصصان  با  مشاوره  و  مردم  مشارکت 
همچنین جیکوبز )1961( با بیان اصطالح »بافت های مسأله دار مزمن« به اصل روابط انسانی همسایگی و موضوع خود 

.)Pakzad, 2007, p.128( ترمیمی و مشارکت مردم در امر بهسازی و بازآفرینی تأکید داشت
کریستوفر الکساندر )1936( نیز در رابطه با بافت های فرسوده شهر و محوطه های تاریخی، بر ایجاد نظم ارگانیک، اندام واره 
یا سازمند، استفاده گسترده از مشارکت مردم تأکید می کرد )Pourjaafar, 2009, p.15( و معتقد به اصولی همچون تعادل 

.)Habibi & Maghsoodi, 2007, p.50( پایدار و هماهنگی با سازمان اقتصادی، اجتماعی و محیطی بود
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6. معرفی محدوده مورد مطالعه
از میان شهرهای ایران، یزد از جمله شهرهایی است که از نظر آثار ارزشمند تاریخی در بافت قدیم آن، با معماری غنی و 
ویژگی های منحصر به فرد، که به قول استاد پیرنیا »هرخرابه اش دفتر زیبایی است« در سطح کشور و جهانی مورد توجه 
است )Aslani, 2004, p.71(. ساختار بافت قدیم یزد متشکل از عناصر به هم پیوسته ای چون محله فهادان در شمال شهر، 
مجموعه مسجد جامع و بازار مربوطه به این مجموعه بازار بزرگ شهر، میدان امیرچخماق، میدان شاه طهماسب، مجموعه 
باغ خان و باغ دولت آباد است. این ساختاردر نظام قدیم شهری، نقش ستون فقرات اقتصادی- سیاسی شهر را ایفا می کرد 
و به همراه بافت مسکونی که با آن پیوند داشته و از آن تغذیه می کرد، موجودیتی منسجم و یکپارچه را می ساخت. این 
ساختار و بافت یکپارچه تقریباً تا اوایل قرن بیستم که خیابان کشی های جدید آغاز شد؛ نظام قدیم شهری  یزد را شکل 

.)Beyranvandzadeh et al., 2009, p.92( می داده است
وسعت بافت فرسوده شهر یزد حدود 2806 هکتار می باشد که در این میان محدوده بافت قدیم، وسعتی حدود 743 هکتار 
را به خود اختصاص می دهد که شامل 7 محله اصلی به نام های شش بادگیری، دولت آباد، فهادان، گازرگاه، گنبد سبز، 

گودال  مصلی، و شیخ داد و 42 زیر محله می باشد. 
محله شش بادگیری یکی از محدوده های شهری و از مناطق مرکزی شهر یزد می باشد که در بخش جنوب شرقی بافت 
قدیم قرار دارد. این منطقه توسط چهار محور اصلی سواره محدود شده است. این چهار محور اصلی عبارتند از: خیابان آیت 
اهلل کاشانی در جنوب، خیابان سلمان  فارسی در شمال، خیابان امام  خمینی در غرب و امتداد خیابان منتظر قائم درشرق.

شکل 2: نقشه محدوده بافت فرسوده یزد

)Armanshahr, 2007, p. 156(

این محدوده در حال حاضر با محدودیتی که توسط محورهای سواره اصلی به وجود آمده است، به صورت یک محدوده 
برزن  متشکل مطرح شده و با توجه به جمعیت این منطقه و تقسیم بندی محدوده های شهر در طرح جامع، مجموعاً 
شهری را تشکیل می دهد، از عناصر شهری معروف به جز دو مجموعه امیرچخماق و دروازه قصاب ها که در مرز محدوده 
شمالی و جنوبی برزن قرار داشته و بیشتر در ارتباط با خیابان های اصلی قرار دارند، سایر عناصر تاریخی در داخل بافت 

مسکونی و در ارتباط با آن کار می کنند )p.15 ,2004( سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد.
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شکل 3: موقعیت برزن شش بادگیری در شهر یزد

)2004, p.15( سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد

محله های قدیمی برزن شش بادگیری عبارتند از:
میدان  به  از شمال  و  واقع شده  بادگیری  و شش  کاران  پنبه  محله های  در  برزن  این  در  واقع  تل  محله  تل:  محله   -1
امیرچخماق، از جنوب به خیابان دهم فروردین و از شرق به بلوار بسیج و از غرب به خیابان امام خمینی منتهی می شود. 
تل درلغت به معنای تپه، بلندی و سرباالیی می باشد، از آنجایی که این محل بلندتر از نقاط دیگر در قرن 8 و 9 هجری 
قمری واقع شده بود، این محله را سرتل )تل( نامیدند. به نظر می رسد با توجه به گسترش شهر در قرن نهم هجری و 
احداث محله امیرچخماق در این قرن، محله تل در همان دوران شکل گرفته باشد. از عناصر شاخص تاریخی در این محل 
.)Khademzadeh, 2005, p.49( می توان به خانه گلشن، مسجد الرحمن، باغ مرشد، میدان وقت و ساعت مارکار اشاره کرد

2- پنبه کاران: این محله، محله کوچکی در مجاورت محله نظرکرده و تل می باشد. چنانچه از نام آن بر می آید، محله 
مذکور محل زندگی پنبه کاران یزدی بوده است. با توجه به محدوده جغرافیایی محله و مجاورت محله های تل و شش 
بادگیری احتمال می رود که محله پنبه کاران در اوایل عهد صفوی شکل گرفته باشد. از جمله عناصر شاخص تاریخی این 

.)Khademzadeh, 2005, p.44( محله می توان به کاروانسرای غالمعلی سیاه، حسینیه و آب انبار پنبه کاران اشاره کرد
3- محله شش بادگیری

4- محله امیرچخماق: از محله های معروف و قدیمی یزد می باشد و در ضلع جنوبی میدان امیرچخماق قرار گرفته است. 
این محله در قرن 9 ه. ق بنا شده و به نام دهوک نیز خوانده می شود. از عناصر شاخص تاریخی آن، مسجد امیرچخماق، 

.)Khademzadeh, 2005, p.12( خانه رشتی ها، بقعه ستی فاطمه و کاروانسرای ابوالقاسم می باشد
5- دروازه قصاب ها

و  قرن 9  به  این محل  قدمت  لردآسیاب،  و  نشین  زرتشتی  با محله های  این محله  به هم جواری  توجه  با  نظرکرده:   -6
اواخر قرن 10 ه. ق باز می شود. از عناصر شاخص تاریخی آن می توان به مسجد غریب و حسینیه نظرکرده اشاره نمود 

.)Khademzadeh, 2005, p.184(
7- لرد آسیاب

8- خواجه خضر: الزم به ذکر است که با وجود عناصر مهم فرهنگی، تاریخی، مذهبی و خدماتی در این برزن، باز این محله 
نسبت به محله های مجاور دچار آسیب کالبدی- اجتماعی شده و اکنون روبه تخریب کامل نهاده است و بر همین اساس 

این تحقیق در پی احیاء مجدد این محدوده می باشد.
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شکل 4: برزن های تاریخی یزد و زیرمحله های آن ها

)Armanshahr, 2007, p.276(

7. مفاهیم، دیدگاه ها و مبانی نظری

1-7- مفاهیم

الف- بافت شهری3
بافت شهری گستره هم پیوندی است که از ریخت شناسی های متفاوت طی دوران حیات شهری در داخل محدوده شهر 
و حاشیه آن درتداوم و پیوند با شهر شکل گرفته باشند. این گستره می تواند از بناها، مجموعه ها، راه ها، فضاهای شهری، 

.)Shafaei, 2005, p.6( تأسیسات و تجهیزات شهری و یا ترکیبی از آن ها تشکیل شده  باشد
برخی از صاحب نظران نیز بافت یک شهر را شامل تمامی عناصر و اجزای کالبدی شهر اعم از گونه های مختلف ساختمانی، 
فضاهای باز شهری و غیره فارغ از جنبه های اجتماعی، اقتصادی، محیطی و فرهنگی اش می دانند؛ در صورتی که بافت 
شهری تنها در سازمان کالبدی آن خالصه نمی شود. آن چه در این بافت ها معنا دارد، ارزش های فضایی است که نسل ها با 

رفتارهای اجتماعی- فرهنگی خویش به آن تبلور بخشیده اند. تجربه شهر اهمیت دارد و نه چارچوب کالبدی آن.
ب- فرسودگی4

فرسودگی یکی از مهم ترین مسائلی است که بافت های شهری بدان مبتال می شوند و باعث بی سازمانی، عدم تعادل، عدم 
تناسب و بی قوارگی بافت های شهری می شود. فرسودگی عاملی است که باعث زدودن خاطره های جمعی، افول حیات 
شهری واقعی و شکل گرفتن حیات شهری روزمره می شود. هم چنین با کاهش عمر اثر و با شتابی کم و بیش تند، باعث 

.)Habibi & Maghsoodi, 2005, p.15( حرکت سریع به سوی نقطه پایانی اثر می شود
فرسودگی را می توان حالتی از حیات شهری دانست که بافت پویای شهری در یک وضعیت ایستا قرارگیرد و پویایی و 
تحول های مثبت و سازنده را تجربه نکند و هرگونه تغییر جدید در بافت هم در جهت تنزل کیفیت شهر و فضای شهری 

صورت گیرد.
ج- بافت مسأله دار و فرسوده شهری5

در یک بیان کلی می توان بافت فرسوده و مسأله دار شهری را بافتی شمرد که جریان حیات و زندگی در آن به مخاطره 
افتاده باشد و روند طبیعی زندگی در آن وجود نداشته باشد. با توجه به تعبیر حیات شهری به کالبد مناسب توأم با فعالیت 
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ساکنان، بروز مسأله در بافت می تواند ناشی از نقصان در کالبد و یا فعالیت باشد. بروز مسأله می تواند ناشی از قدمت بافت 
 Armanshahr,( و یا کمبود طرح های توسعه شهری و یا ناکارآمدی بافت در ارائه تسهیالت و خدمات شهری مناسب باشد

.)2007, p.4

د- بازآفرینی شهری 
و  رقابتی  اقتصاد  با مباحث گسترده تری همچون  بلکه  نیست،  باززنده سازی مناطق متروکه  به دنبال  تنها  این رویکرد 
ایده آل،  به صورت  سروکاردارد.  می کنند،  زندگی  فقیرنشین  محله های  در  که  کسانی  برای  به خصوص  زندگی  کیفیت 
بازآفرینی شهری مشتمل بر فرموله کردن اهداف سیاسی، اجرای آن از طریق برنامه های اجرایی و بازنمایی مداوم عملکرد 
است. واژه Regeneration از ریشه فعل Regenerate به معنای احیاء کردن، جان دوباره بخشیدن، احیاء شدن و از نو 
رشدکردن گرفته شده است. در مطالعه های شهری به معنای احیاء، تجدید حیات، معاصرسازی و بازآفرینی به کار می رود. 
این رویکرد مفهوم جامعی است که به معنای بهبود وضعیت نواحی محروم درجنبه های اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و 
فرهنگی می باشد )Hajipour, 2007, p.16(. بنابراین بازآفرینی شهری عبارت است از: دید جامع و یکپارچه و مجموعه 
اقدام هایی که به حل مسائل شهری منجر می شود، به طوری که بهبود دائمی در شرایط اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و 

.)Roberts, 2000, p.17( زیست محیطی ناحیه ای را که دستخوش تغییرشده، فراهم کند

جدول 1: دیدگاه های مؤثر در بازآفرینی شهری

مأخذنکات مورد تأکید در هر مکتبدیدگاه

مکتب فرهنگ گرایی
-توجه به میراث فرهنگی و جلوگیری از نابودی تاریخ گذشته

-توجه به فرهنگ ملی و سنت های قدیمی در توسعه شهری و بهسازی و مرمت
-تکمیل بناها به سبک گذشته و کاربری موزه ای و مرمت بافت و بناهای شهری

حبیبی، 1375، ص163

مکتب انسان گرایی

-توجه به طبیعت و فرهنگ
-توجه به حرکت انسان در فضاهای شهری

- الهام از شالوده های پنهان و بارز کردن آن ها در بهسازی و نوسازی شهری
- بهبود محیط شهری و شرایط زیستی ساکنان با مشارکت شهروندان

- مطرح نمودن طرح های مرمتی با طرح های آمایش و شناخت محیط جغرافیایی
- انجام بهسازی و نوسازی براساس بافت ارگانیک و سلسله مراتب عملکردی شهر قدیم و انطباق 

مکان و زمان در بنا یا مجموعه های شهری با حضور مطالعه های برنامه ریزی شهری

Hall, 1995, p. 229

دیدگاه بینابینی یا 
واقع گرا

- معتقد است که کلیتی که از آن به عنوان بافت قدیمی یاد می شود مجموعه ای همگن و 
هم ارزش نیست، بلکه طیف وسیعی از ارزشمندترین عرصه ها و مجموعه های تاریخی تا بخش 

آرمانشهر، 1386، ص14بسیارفرسوده بافت شهری، که در برخی موارد حتی فاقد ارزش نگه داری را در بر می گیرد.

8. بحث
مرمت شهری مفهوم بسیار گسترده را شامل می شود و اقدام هایی را در برمی گیرد که در بافت های شهری دچار مسأله 
 Falamaki, 2004,( صورت می گیرد تا این بافت ها را به وضعیت تعادل پویا بین موجودیت کالبدی و مدنی شان سوق دهد
p.87(. در سیر تکامل رویکردهای مرمت شهری  به رویکرد بازآفرینی شهری، برخالف گذشته دیگر تنها به  کالبد بافت 
 Kshavarz et al.,( فرسوده توجه نمی شود و جنبه های مختلفی برای امر بازآفرینی شهری لحاظ می شود که عبارتند از 

:)2010, p.85
اشتغال و عدم جذب سرمایه های داخلی و خارجی  با کاهش  اقتصادی  در شهرها که  افت  بروز  با  1- احیاء اقتصادی: 
بروز  پی  در  و شهرسازان  برنامه ریزان شهری  به طوری که در دهه 1990  اقتصادی مطرح شد  تجدید حیات  بود  همراه 
و  مراکزشهری  معاصرسازی  بود طرح های  پیش آمده  مراکز شهری  برای  این وضعیت که  از  ناشی  و مشکل های   مسائل 
بهبود  و  اشتغال  ایجاد  اقتصادی،  احیاء  از  اساسی  هدف  مطرح کردند.  اقتصادی را  توان  دارای  افراد  بازگرداندن  حتی  یا 
عرضه و تقاضای بازار نیروی کار از طریق جذب یا ایجاد اشتغال و بهبود کیفیت نیروی کاراست. احیاء اقتصادی این مراکز 
زمینه حفظ و احیاء کالبدی و اجتماعی- فرهنگی آن ها را به وجود آورده و از تخریب طبیعی و تخریب برنامه ریزی شده 

سودجویان جلوگیری خواهدکرد.
2- احیاءکالبدی: واحدهای مسکونی فرسوده، قطعه های زمین خالی، کارخانه های متروکه و مراکز شهری فرسوده، عالئم 
ناتوانی شهر درتطبیق با تحول های سریع اقتصادی و اجتماعی هستند و هزینه هایی را برای استفاده مجدد و ترمیم تحمیل 
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می کنند که سبب کاهش سرمایه و ارزش امالک می شود. تجدید حیات کالبدی در راستای ارزیابی عناصر کالبدی به 
جستجوی محدودیت ها و توان های بالقوه کالبدی می پردازد و کالبد شهری را با تحول های سریع اقتصادی و اجتماعی 

مطابقت می دهد.
3- تجدید حیات محیطی: که گام های مؤثر و مثبتی به سوی توسعه پایدار برمی دارد. این رهیافت بر پایداری منابع 

محیطی تأکید خاصی دارد و این امر از طریق ایجاد پایداری در ابعاد مختلف سیستم شهری به انجام می رسد.
فردی،  اجتماع های  توانمندسازی  اجتماعی،  بینش  اجتماع های محلی، گسترش  تقویت  4- تجدید حیات اجتماعی: 
توجه به نیازهای گروه های خاص اجتماعی شیوه هایی هستند که در تجدید حیات اجتماعی روی آن ها تأکید می شود و از 

طریق هویت اجتماعی و زمینه های مشارکت در ناحیه بافت تاریخی، تجدید حیات ایجاد می شود. 

1-8- اصول مهم در بازآفرینی شهری

الف- زمینه گرایی
زمینه گرایی، ضامن موفقیت مداخله ها و طرح های مرمتی در شهرهای ما است و در این فرآیند باید عوامل اصلی توفیق 

جهانی را شناسایی شده و با زمینه خود تطبیق داده شوند.

ب-تداوم مداخالت 
مجموع اقدامات دفعی و ضربتی نمی تواند یکباره به تجدیدحیات و روان بخشی مراکز شهری بیانجامد. تداوم از اصول مهم 
این گونه طرح ها می باشد. طرح های تجدیدحیات باید بتوانند به تدریج، ارزش های گذشته را با حال و آینده برقرار سازند 
و به احساس هویت و ایجاد خاطرة جمعی یاری رسانند. مقیاس و آهنگ مداخله در بافت های ارزشمند قدیمی و تاریخی 
باید به گونه ای انتخاب شود که هم جریان زندگی در آن ها خدشه دار نشود و هم با تداوم خود، امید و حس مشارکت در 

فرآیند تجدید حیات را در میان ساکنان افزایش دهد.

ج- سنت و اصالت
سنت معموالً همراه با عادت های ذهنی و راه و روش همیشگی انجام کارهاست. به طور عموم، چیزی را که متعلق به راه و 
رسم گذشتگان در انجام امور است سنتی می دانند. سنت می تواند شامل معیارهایی باشد در مورد این که استفاده از چه 

چیزی دربافت درست و مناسب است. 
اصالت بدون شک ارزش و هدفی پسندیده برای مداخله در بافت قدیم در هر زمانی است. اصالت را می توان مشخصاً به 
تعلق داشتن به شخص، جامعه، مکان و زمان خاصی تعبیر کرد. به طور مثال اصالت مراسم عبادی و یا جشن های خاص 

.)Jbaro, 2005, p.7( می تواند ما فوق زمان، مکان و حتی با تغییرات در جنبه های ضروری آن حفظ شود

2-8- انواع طرح های بازآفرینی بافت فرسوده شهری
الف- طرح های راهبردی ساختاری: این طرح بافت قدیم را باتوجه به نقش و جایگاه آن در کل شهرمطالعه می کند. طرح 
راهبردی- ساختاری با بررسی قابلیت ها، توان های بالقوه، مسائل و مشکل ها و نیازهای منطقه، سیاست ها و راهبردهایی را 

به منظور توسعه در مقیاس کالن، ارائه می دهد. این طرح از ورود به مسائل جزئی پرهیز دارد.
ب- طرح های ویژه موضعی: این طرح ضمن ارائه پیشنهادهای کلی در زمینه کاربری، دسترسی و تراکم، محدوده های 
همگن را شناسایی و حوزه های مختلف مداخله را اعم از بهسازی، نوسازی و تعیین ضوابط و مقررات کلی مداخله در هر 

حوزه را پیشنهاد می کند.
ج- طرح های طراحی شهری: این طرح در محدوده هایی تهیه می شود که قباًل در طرح های بهسازی تعیین شده اند. 

پروژه های طراحی شهری، پیشنهادهایی را به منظور ساماندهی سیما، منظر و فضای شهری ارائه می کند.
ابنیه تاریخی تهیه می شوند. این طرح ها ضمن  د- طرح های مرمت: طرح هایی هستند که به منظور مرمت و احیای 
ترمیم خرابی های گذشته و آسیب های وارد بر بنا، موضوع احیاء و عملکرد جدید به این بناها را متناسب با نیازهای زندگی 

روزمره درنظر دارند.
ه- طرح های معماری: طرح هایی هستند که می توانند در هر دو حوزه بهسازی و نوسازی تهیه و به اجراء درآیند که 

مهم ترین ویژگی این طرح ها، استفاده از ارزش های معماری گذشته است.
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جدول 2: انواع طرح های بازآفرینی شهری

در سطح کل بافت های فرسودهطرح های راهبردی
طرح های ویژه موضعی

در سطح بخشی از بافت های فرسوده
طرح های طراحی شهری

طرح های مرمت
در سطح یک فضای شهری و یا چند پالک

طرح های معماری

3-8- بررسی محله شش بادگیری

1-3-8- ساختاراجتماعی
جمعیت بافت تاریخی یزد در سال 1385 برابر 42851 نفر و نرخ رشد در آن برابر 2/34- بوده است. این در حالی است 
که جمعیت برزن شش بادگیری در این سرشماری معادل 4532 نفر و 10/58 درصد از جمعیت کل بافت تاریخی بوده 

است و نرخ رشد آن معادل 0/36- بوده است )مرکز آمار ایران(.
تعداد خانوار ساکن در این محله برابر 1217 خانوار می باشد که معادل 10/07 درصد از خانوارهای بافت تاریخی و 1/09 
درصد از خانوارهای شهر یزد می باشد و بعد خانوار نیز معادل 3/71 نفر است که باالترین میزان بعد خانوار در کل بافت 

.)Armanshahr, 2008, p.45( تاریخی در این محله وجود دارد
از نظر نسبت جنسی با توجه به نسبت 101/31 در کل بافت تاریخی یزد و بیشتر بودن تعداد مردان به زنان درکل، در 

این محله نسبت جنسی معادل 100/18 بوده که نشان دهنده برابر بودن زنان و مردان می باشد.
با توجه به جوان بودن ساختار سنی شهر یزد، در محله شش بادگیری در گروه سنی 30-15 سال تعداد مردان و در گروه 

سنی باالی 65 سال تعداد زنان بیشتر است. 
میزان باسوادی دراین محله نیز معادل 53/3 درصد می باشد که درصد نسبت پایینی است )مرکز آمار ایران، 1385(. 

2-3-8- ساختار اقتصادی
حدود 78/7 درصد از جمعیت این محله در سال 1375، جمعیت در سن کار را تشکیل می داده است که در سال 1385 
به 83/1 درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که جمعیت فعال این محله در سال 1375 برابر 24/8 درصد و در 
سال 1385 برابر 30/9 درصد نسبت به کل جمعیت بوده است، با این حال سهم جمعیت فعال این محله، کم ترین سهم 

را در بین محله های بافت تاریخی دراین دهه داشته است.
در طول دهه 85-75 بر خالف سایر محله های قدیمی شهر یزد، از نظر نرخ اشتغال با افزایش و ازنظر نرخ بیکاری با کاهش 

در این محله مواجه بوده ایم و بار تکفل واقعی نیز در طول این دهه از 3/33 به 2/34 کاهش یافته است.
Ar-( 200 هزارتومان می باشد  غغل اکثر سرپرستان خانوار در این محله کارگری و درآمد ماهیانه بیشتر ساکنان کمتر از

.)manshahr, 2008, p.45

3-3-8- مسکن و ساختمان
مساحت کاربری مسکونی در این محله 41/7 هکتار و مساحت کل محله 69/48 هکتار می باشد که تراکم خالص جمعیتی 

110 و تراکم ناخالص جمعیتی 65 نفر در هکتار می باشد )مرکز آمار ایران، 1385(.
در سال 1385 تعداد 1541 واحد مسکونی در این محدوده وجود داشته و ضریب سکونت برابر 0/79 بوده که نشان دهنده 

.)Armanshahr, 2008, p.27( واحدهای مسکونی بیش از نیاز ساکنین در این محله می باشد
در بررسی سابقه سکونت در محله های بافت تاریخی یزد، بیش از 60 درصد از ساکنین محله ها جزء ساکنین قدیمی 
محله ها بوده اند و بومی محل محسوب می شوند که این امر تأثیر قابل توجهی در میزان مشارکت در این بافت ها دارد؛ این 

در حالی است که حدود 63 درصد از ساکنین محله شش بادگیری نیز بومی آن محل محسوب می شوند.
در این برزن 79/2 درصد از محل های سکونت به صورت ملکی عرصه و اعیان و 4 درصد به صورت ملکی اعیان و 14/9 
درصد به صورت اجاره ای به تصرف درآمده است. این در حالی است که حدود 93/4 درصد از مالکیت در این محله به صورت 

شخصی می باشد و 2/7 درصد دولتی و 1/1 درصد وقفی می باشد.
متوسط ارزش زمین مسکونی در این محله در سال 1387 برابر 2100 هزار ریال و متوسط قیمت مسکن معادل 200 هزار 

ریال بوده است که از متوسط قیمت در سایر محله های قدیمی و قسمت های دیگر شهر پایین تر می باشد.
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4-3-8- ویژگی های مدیریتی 
در این محله حدود 2/88 درصد از بناهای واجد ارزش میراثی قرارگرفته که حدود 7/9 درصد از سهم محله های بافت 
تاریخی شهر یزد را در ارتباط با گردشگری به خود اختصاص داده است، این در حالی است که حدود 13/24 درصد از 
این  در  انجام شده  سرمایه گذاری های  است.  یافته  اختصاص  محله  این  به  تاریخی  ناحیه  شهرداری  عمرانی  فعالیت های 
محدوده نیز حدود 10 درصد در بخش مسکونی، 15 درصد در بخش تجاری و 23 درصد در بخش اقامتی و پذیرایی بوده 

.)Armanshahr, 2008, p.96( است که نسبت به سایر محله ها وضعیت نسبتاً خوبی دارد

5-3-8- کاربری اراضی
حدود 46/7 درصد از کاربری های محل شش بادگیری مسکونی، 1/8 درصد آموزشی، 17/6 درصد درمانی، 0/22 درصد 
بهداشتی، 1/57 درصد مذهبی، 1/54 درصد فرهنگی، 0/1 درصد ورزشی، 0/46 درصد فضای سبز، 3/95 درصد تجاری، 
0/05 درصد اداری، 0/13 درصد کارگاه تولیدی، 0/49 درصد انبار، 0/3 درصد تأسیسات، 1/6 درصد پارکینگ، 16/2 
درصد شبکه ارتباطی و 6/9 درصد زمین بایر می باشد و فاقد کاربری های خدماتی است. این درحالی است که این میزان 
کاربری در وضع موجود مقدار زیادی تا میزان سرانه مطلوب فاصله دارد به این معنا که با باالبودن میزان کاربری های 
 Armanshahr, 2008,( می شود  احساس  بیشتر  غیره  و  فرهنگی  آموزشی،  سبز،  فضای  کاربری های  افزایش  مسکونی، 

.)p.159

4-8- تحلیل مشکل های بازآفرینی در بافت فرسوده شش بادگیری
دارا  را  غیره  و  مدیریتی  کالبدی،  حقوقی،  اقتصادی،  اجتماعی،  مشکل های  و  مسائل  از  مجموعه ای  فرسوده،  بافت های 
می باشند که در جهت احیاء و باز آفرینی آن ها، الزم است که این مشکل ها شناسایی شده و در جهت رفع آن ها راه کارهایی 
اندیشیده شود. در محدودة بافت فرسوده شهر یزد و خصوصاً بافت محله شش بادگیری با توجه به بررسی های صورت گرفته 

و مطالعه های میدانی، مشکل هایی به چشم می خورد که عبارتند از:
الف- مشکل های مدیریتی: شهر یکی از پیچیده ترین و متنوع ترین جلوه های زندگی بشری را در خود دارد و به تبع 
آن، نظام مدیریت شهری نیز از پیچیدگی هایی برخوردار است )Saidniya, 2001, p.21(. این پیچیدگی در ناحیه تاریخی 
شهرها به مراتب بیشتر است. مدیریت شهری ناحیه تاریخی شهر یزد تابعی از سیستم مدیریت شهری خود یزد می باشد 
و از سطوح مختلفی برخورداراست که شامل عوامل تصمیم گیر، اسناد و ابزار تصمیم گیری، ویژگی های سیستم مدیریت 
شهری، اجزاء و وظایف آن ها و غیره می باشدکه هرکدام مسائل و مشکل های خاص خود را دارند. به عنوان مثال اسناد 
و ابزار تصمیم گیری شامل سند جامع توسعه شهر یزد یا سند تفصیلی بافت تاریخی و غیره اکثراً به دلیل بلند بودن 
افق برنامه نتوانسته اند که هم گام با سیستم شهری پویا، سریع پیش روند. همچنین فراهم نبودن منابع مالی الزم برای 
اجرای پیشنهادهای برنامه باعث طوالنی شدن زمان اجرا و به اجرا نرسیدن برخی دیگر از برنامه ها شده است. هم چنین 
بافت  به مطالعه کالبدی  ازدقت و جامعیت کامل برخوردارباشد، صرفاً  باید  تاریخی علی رغم آن که  ناحیه  سند تفصیلی 
تاریخی بدون دخالت مطالعه های اقتصادی- اجتماعی پرداخته و فقط در راستای طراحی چند خیابان و اجرای برخی از 

.)Kalantari & pourahmad, 2006, p.89( کاربری های اراضی پرداخته است
در بخش عامالن تصمیم گیری نیز به دلیل تعدد دستگاه ها، عدم استقالل شهرداری ناحیه تاریخی، عدم مشارکت بخش 
خصوصی و مردمی، کمبود نیروی متخصص و عدم شناخت کافی از امکانات ناحیة تاریخی، مشکل هایی به چشم می خورد.

کمبود و یا فقدان برخی از تأسیسات و خدمات و عدم حفظ و نگه داری خدمات موجود توسط شهرداری ناحیه تاریخی 
و از جمله برزن شش بادگیری از مسائل دیگری است که باعث شده تا بهداشت عمومی در این محله مورد تهدید واقع 
می شود سرمایه گذاری ها  جزئی ترین  به  مردم  تمایل  عدم  و  محل  این  از  ساکنین  گریز  باعث  عامل  این  خود  که   شود 

.)Kalantari & pourahmad, 2006, p.90(
ب- مشکالت اجتماعی- اقتصادی: در محله مورد نظر با توجه به باالبودن بعد خانوار و جمعیت و قرار گرفتن اکثر 
جمعیت در سنین جوانی و پایین بودن سطح سواد، مشکل هایی را در پی دارد که یکی از آن ها عدم اعتماد ساکنان به 
شهرداری و اقدام های آن می باشد. این مسأله نیز ناشی از عدم آگاهی ساکنان به طرح های نوسازی و مشارکت ندادن آن ها 
در طرح ها می باشد. همچنین بسیاری از اهالی محل با از بین بردن ساختمان های قدیمی و تغییرات کالبدی در محله کاماًل 
مخالف هستند و دوست ندارند که سبک زندگی آن ها تغییر نماید. از نظر امنیت اجتماعی، میزان رضایتمندی ساکنین 

.)Armanshahr, 2007, p.90( در سطح متوسط می باشد
و  به جابه جایی  مایل  و  اقامت داشته  این محله در خانه های شخصی  اکثر ساکنان  ج- تحلیل مشکل های کالبدی: 
سکونت درخانه های آپارتمانی نیستند. قیمت زمین در این محله پایین بوده که این مسأله به عنوان یک نقطه ضعف 
عدم  مانند  مسائلی  که خود  بافت شده  به  اجتماعی  اقشار  پایین  از طبقه  افراد  مهاجرت  زیرا سبب  می شود؛  محسوب 
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توانمندی ساکنین در نوسازی بافت، کاهش میزان امنیت اجتماعی و غیره را در پی دارد. همچنین الگوی سکونت تعداد 
زیاد خانوار در واحدهای مسکونی و سرانه پایین زیربنا و قلمرو مستقل هر خانواده در این برزن به وضوح دیده می شود. 

اما علی رغم بومی  بودن اکثر ساکنین بافت و وجود تعلق خاطر به محله درآن ها، حدود 60 درصد از ساکنین مایل به 
مشکالت  وجود  رفاهی،  امکانات  به  دسترسی  عدم  مانند  مسائلی  نیز  آن ها  دالیل  می باشند.  تاریخی  بافت  از  مهاجرت 

.)Armanshahr, 2007, p.53( فرهنگی و بهداشتی، فرسودگی کالبدی بافت محله ها و عرض کم معابر می باشد
جمله  از  تاریخی  ناحیه  شهرداری  توسط  موجود  خدمات  نگهداری  و  حفظ  عدم  و  خدمات  و  تأسیسات  برخی  کمبود 
مشکل های دیگری است که باعث شده است که، بهداشت عمومی محله مورد تهدید واقع شود و اکثریت ساکنان محل، 
کمبود و یا نبود خدمات و تجهیزات شهری را به عنوان مشکل عمده ذکر می کنند. از نظر فضای سبز و اماکن فرهنگی 

نیز کمبودهایی مشاهده می شود.
عالوه بر موارد ذکر شده، وجود مهاجران از قومیت های مختلف، وجود زمین های وقف و بایر، عدم سرمایه مالی ساکنین 
در نوسازی بنا و میزان پایین سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی در این محدوده از مشکل های عمده دیگر این محله 

محسوب می شود.

9. یافته های تحقیق

1-9- تبیین عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر بازآفرینی بافت فرسوده برزن شش بادگیری
برای بررس��ی و تحلیل مش��کل های محله ش��ش بادگیری، ابتدا ماتریس عوامل داخلی6 و خارجی را تش��کیل داده و به 
ارزیابی آن پرداخته می شود. در این ارزیابی، پس از مشخص کردن مهم ترین نقاط قوت و ضعف به عنوان عوامل درونی و 
مهم ترین فرصت ها و تهدیدها به عنوان عوامل بیرونی، ماتریسی تشکیل داده و براساس اثر احتمالی آن ها بر موقعیت فعلی 
محله، وزنی از 1 )مهم ترین( تا 0 )بی اهمیت( داده می ش��ود که هرچه مقدار وزن بیش��تر باشد، تأثیر آن عامل بر موقعیت 
کنونی و آینده مجموعه بیش��تر خواهد بود )جمع این وزن ها بدون توجه به تعداد عوامل، عدد 1 اس��ت. جهت انجام این 
کار پیش��نهاد می ش��ود به هر عامل عددی بین 1 تا 5 را اختصاص داده، س��پس س��تون را نرمالیزه نموده تا وزن های بین 
صفر تا یک برای هر عامل به دس��ت آمده و مجموع اوزان نیز یک ش��ود.( در حقیقت »وزن« هر عامل معرف آن اس��ت که: 
»میزان اهمیت و اثربخش��ی نس��بی هر عامل تا چه اندازه اس��ت؟«. س��پس برای درجه بندی عوامل، به هر عامل بر اساس 
اهمیت و موقعیت کنونی محله، امتیازی از 4 )بس��یارخوب( تا 1)ضعیف( داده می ش��ود که این درجه بندی نشان می دهد 
ک��ه ای��ن محله چگونه به هریک از عوامل خارجی و داخلی پاس��خ می دهد. برای محاس��به اوزان به هنج��ار )امتیاز وزنی( 
عوام��ل نی��ز، وزن را در درجه هر عامل ضرب می ش��ود که در نهایت برای هر عامل، یک امتیاز به دس��ت می آید که جمع 
نهای��ی آن ه��ا صرف نظر از تعداد عوامل، بین یک تا چهار و میانگین آن ها 2/5 خواهد بود. س��رانجام، امتیازهای وزنی تمام 
عوام��ل خارج��ی و داخلی را به صورت جداگانه با یکدیگر جمع نموده و امتیاز وزنی کل محاس��به می ش��ود، که این امتیاز 
 نشان دهنده آن است که سیستم چگونه به عوامل و نیروهای موجود و بالقوه در محیط درونی و بیرونی اش پاسخ می دهد

.)Hekmatnia & Mousavi, 2006, pp.286-287(
در نهایت امتیازهای به دست آمده بر روی نمودار چهارخانه ای ماتریس داخلی- خارجی منتقل می شود که اگر نمره نهایی 
عوامل داخلی بر روی محور xها از 2/5 کمترباشد، بدین معنی است که محدوده از نظر عوامل داخلی دچار ضعف می باشد. 
به همین ترتیب جمع نمره های نهایی عوامل خارجی برروی محور yها، از 1 تا 2/5 بیانگر میزان تهدید و نمره های 2/5 
تا 4 بیانگر میزان فرصت است. قرارگرفتن در هریک از خانه های ماتریس داخلی و خارجی چهارخانه ای، مفاهیم راهبردی 
خاصی  دارد. می توان ماتریس داخلی- خارجی را به سه ناحیه عمده تقسیم کرد و برای هر یک از آن ها از راهبردهای 
متفاوتی استفاده نمود. انواع راهبردهای مطرح عبارتند از: راهبردهای متمرکز؛ راهبردهای تنوع؛ راهبردهای یکپارچگی؛ 
راهبردهای تدافعی. برای بخش هایی که در خانه های 1، 2 یا 4 قرارمی گیرند می توان راهبردهای رشد و ساخت را اجراء 
نمود. برای واحدهایی که در خانه های 3، 5 یا 7 قرارمی گیرند باید راهبردهایی را به اجراء در آورد که هدفشان حفظ و 
نگه داری وضع  موجود باشد. برای واحدهایی که در خانه های 6، 8 و 9 قرار می گیرند باید به راهبردهای برداشت محصول 

 .)David, 2009, p.120( یا رها کردن، روی آورد
الزم به ذکراست که عوامل درونی )نقاط قوت و ضعف( محله از بررسی وضع موجود برزن شش بادگیری استخراج شده و 

عوامل بیرونی )فرصت ها و تهدیدها( نیز با بررسی های میدانی و مصاحبه با کارشناسان استخراج شده است. 
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جدول 3: ماتریس نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت برزن شش بادگیری یزد

شرایط بیرونیشرایط درونی

)Strengths( نقاط قوت)Weakness( نقاط ضعف)Opportunities( فرصت ها)Threats( تهدیدها

ساماندهی  و  بازسازی  امکان   -S1
فضایی

شهری  فضاهای  ایجاد  امکان   -S2
با هویت 

S3- قدمت سکونت در محله
بهسازی  برای  خانوارها  تمایل   -S4

مسکن
S5- وجود زمینه های مشارکت 

S6- پایین بودن اجاره بها و قیمت 
مسکن

ساکنان  بیشتر  توانمندی   -S7
پیشین

S8- مالکیت خصوصی امالک
و  شهرداری  زیاد  فعالیت   -S9
برای  بهسازی  و  عمران  سازمان 

بهبود این محله
بافت  در  مداخله  آسانی   -S10
)ساختمان های قدیمی و یک طبقه( 

فقدان  و  سبز  فضای  کمبود   -W1
فضای باز عمومی

W2- غالب بودن کاربری مسکونی 
و عدم تنوع کاربری های دیگردرمحله 

W3- کمبود خدمات عمومی
W4- کمبود تاسیسات و تجهیزات 

شهری
W5- فرسودگی زیاد در بافت های 

کالبدی محله
W6- باال بودن عمر ساختمان ها 

مصالح  بودن  استاندارد  غیر   -W7
در اغلب ساختمان ها

W8- مقاوم نبودن ساختمان ها در 
مقابل سوانح طبیعی

بهداشتی-  فضای  کمبود   -W9
درمانی

و  پارکینگ  کمبود   -W10
شبکه های ارتباطی در سطح محل

سرمایه  نازل  سطح   -W11
گذاری های کالن بخش خصوصی در 

سطح منطقه.
W12- عرض کم کوچه ها و معابر 

و  درآمد  اقشارکم  سکونت   -W13
بعضاً مهاجردرمحله

به  قدیمی  افراد  گرایش   -W14
سکونت در خارج از محله

بصری  مناظر  برخی  وجود   -W15
نابه هنجاردرمحله

W16- وجود کاربری های ناسازگار
W17- ضعف در جمع آوری زباله 

)به صورت سنتی(

در  دسترسی های  وجود   -O1
پیرامون محدوده

بهداشتی  مراکز  به  نزدیکی   -O2
درمانی مرکز شهر

زمین های  از  استفاده  امکان   -O3
بایر و تخریبی برای ساخت پارکینگ

قدیمی  ساکنان  وجود   -O4
عالقه مند به بافت قدیمی

O5- وجود مکان های حائز اهمیت 
در بخش گردشگری

O6- باالبودن توان اقتصادی برخی 
از مالکان قدیم محله

این  به  مسئوالن  زیاد  توجه   -O7
بخش از بافت قدیم شهر

O8- وجود قوانین مرتبط با تعریض 
معابر و دخالت در شبکه راه ها

O9- وجود قوانین مرتبط با مرمت 
بناها 

O10- مشارکت اکثر ساکنان محله 
به  شهری  مدیریت  توجه   -O11

مشارکت
ازخانه های  برخی  ایجاد   -O12  

سنتی به صورت رستوران

T1- فرسودگی عمومی بافت قدیم
T2- کمبود فضای باز و سبز 

و  درآمد  کم  اقشار  تمایل   -T3
مهاجر به سکونت در این محل

سرمایه گذاری  به  تمایل  عدم   -T4
در بافت فرسوده

مشارکت  جلب  مشکل های   -T5
توان  با  افراد  جذب  و  مردمی 

اقتصادی باال
مدیریت  اختیارات  ضعف   -T6

محلی
T7- عمرکم دوره مدیریت مدیران 

شهری
نهادهای تصمیم گیر در  T8- تعدد 

ارتباط با امور شهری محله
T9- ناهماهنگی میان قوانین وضع 

شده در سازمان های ذی ربط
در  متخصص  نیروی  کمبود   -T10

کادرشهرداری

ماتریس  ارزیابی  عوامل  درونی  در جدول 4 آمده  است.

جدول 4: ماتریس ارزیابی عوامل درونی )نقاط قوت و ضعف(

امتیاز موزونامتیازوزننقاط قوت و ضعفکد عوامل

وت
ط ق

نقا

S10/0430/12- امکان بازسازی و ساماندهی فضایی

S20/0430/12- امکان ایجاد فضاهای شهری با هویت

S30/0240/08- قدمت سکونت در محله

S40/0430/12- تمایل خانوارها برای بهسازی مسکن

S5 0/0430/12- وجود زمینه های مشارکت

S60/0330/09- پایین بودن اجاره بها و قیمت مسکن

S70/0340/12- توانمندی بیشترساکنان پیشین

S80/0330/09- مالکیت خصوصی امالک

S90/0430/12- توجه زیاد شهرداری و سازمان عمران و بهسازی برای بهبود این محله

S10 )0/0430/12- آسانی مداخله در بافت )ساختمان های قدیمی و یک طبقه



309
رویکرد بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده
شماره صفحه مقاله: 297-314

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

13
91
ن
ستا

زم
و
ییز

پا
. 9

اره
شم

ف
ضع

ط 
نقا

W10/0420/08- کمبود فضای سبز و فقدان فضای باز عمومی

W2 0/0420/08- غالب بودن کاربری مسکونی و عدم تنوع کاربریهای دیگر در محله

W30/0310/03- کمبود خدمات عمومی

W40/0410/04- کمبود تأسیسات و تجهیزات شهری

W50/0320/06- فرسودگی زیاد در بافت های کالبدی محله

W6 0/0320/06- باالبودن عمر ساختمان ها

W70/0410/04- غیر استاندارد بودن مصالح در اغلب ساختمان ها

W80/0420/08- مقاوم نبودن ساختمان ها در مقابل سوانح طبیعی

W90/0310/03- کمبود فضای بهداشتی- درمانی

W100/0310/03- کمبود پارکینگ و شبکه های ارتباطی در سطح محل

W11 0/0210/02- عرض کم کوچه ها و معابر

W120/0410/04- سکونت اقشار کم درآمد و بعضاً مهاجر در محله

W130/0320/06- گرایش افراد قدیمی به سکونت درخارج از محله

W140/0310/03- وجود برخی مناظر بصری ناهنجاردرمحله

W150/0420/08- وجود کاربری های ناسازگار

W16)0/0320/06- ضعف درجمع آوری زباله )به صورت سنتی

W170/0420/08- ضعف اقدام های عمرانی شهرداری

W180/0420/08- درآمد پایین اکثریت ساکنین

W190/0310/03- عدم وجود الگوی ساخت و ساز مناسب

12/14جمع

برای ارزیابی  عوامل  بیرونی، ماتریس فرصت ها و تهدیدها را ترتیب داده و به آن ها امتیازمی دهیم.

جدول 5: ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی )فرصت ها و تهدیدها(

امتیاز موزونامتیازوزنفرصت ها و تهدیدهاکد عوامل

ت ها
رص

ف

0/0630/18- وجود دسترسی های در پیرامون محدوده01

0/0540/2- نزدیکی به مراکز بهداشتی درمانی مرکز شهر02

0/0640/24- امکان استفاده از زمین های بایر و تخریبی برای ساخت پارکینگ03

O40/0330/09- وجود ساکنان قدیمی عالقه مند به بافت قدیمی

0/0520/1- وجود مکان های حائز اهمیت در بخش گردشگری05

0/0230/06- باالبودن توان اقتصادی برخی از مالکان قدیم محله06

0/0540/2- توجه زیاد مسئوالن به این بخش از بافت قدیم شهر07

0/0640/24- وجود قوانین مرتبط با تعریض معابر و دخالت در شبکه راه ها08

O9 0/0540/2- وجود قوانین مرتبط با مرمت بناها

O10 0/0430/12- مشارکت اکثر ساکنان محله

O110/0630/18- توجه مدیریت شهری به مشارکت

O120/0420/08- ایجاد برخی ازخانه های سنتی به صورت رستوران
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دها
هدی

ت

T10/0410/04- فرسودگی عمومی بافت قدیم

T20/0520/1- کمبود فضای باز و سبز

T30/0410/04- عدم تمایل به سرمایه گذاری دربافت فرسوده

T40/0320/06تمایل اقشار کم درآمد و مهاجر به سکونت دراین محل

T50/0420/08مشکل های جلب مشارکت مردمی و جذب افراد با توان اقتصادی باال

T60/0510/05- ضعف اختیارهای مدیریت محلی

T70/0310/03- عمر کم دوره مدیریت مدیران شهری

T80/0420/08- تعدد نهادهای تصمیم گیری درارتباط با امور شهری محله

T90/0310/03ناهماهنگی میان قوانین وضع شده در سازمان های ذی ربط

T100/0510/05کمبود نیروی متخصص درکادر شهرداری

T110/0320/06نارسایی راه ها و حمل و نقل عمومی

12/51جمع

در نهایت امتیاز عوامل درونی )2/14( و بیرونی )2/51( بر روی نمودار چهارخانه ای منتقل می شود که بر اساس آن می توان 
راهبردهایی را ارائه داد.

شکل 5: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی

)Hekmatnia & Mousavi, 2006, p.286(

پس از تحلیل داده های گردآوری شده، این نتیجه حاصل می شود که وضعیت محدوده مورد مطالعه، در خانه 5 ماتریس 
عوامل داخلی و خارجی قرار گرفته و باید راهبردهای حفظ و نگه داری اتخاذ شود. بنابراین در چنین شرایطی، می توان از 
راهبردهای متمرکز7 استفاده کرد، زیرا به  تالش های متمرکز و فشرده ای نیاز است تا عالوه بر حفظ وضع موجود، تالش 
کافی در زمینه تقویت نقاط قوت و استفاده بهینه از آن ها، کاهش نقاط ضعف و تبدیل آن ها به نقطه قوت و استفاده بهینه 

از فرصت ها و تبدیل تهدیدها به فرصت صورت پذیرد.

2-9- راهبردها
 :)Izadi, 2006, p.19( با توجه به موارد ارائه شده، راهبردهایی که جهت بازآفرینی شهری قابل توجه می باشد، عبارتنداز

- تعهد و توجه بیشتر به حفاظت از محیط تاریخی و اذعان به اهمیت حفظ ابنیه و فضاهای اصلی؛
- محوریت بیشتر فرهنگ، هنر و برنامه های تفریحی در فرآیند بازآفرینی و نوسازی  شهری؛

- تأکید به سهیم  بودن جوامع در انجام امور و ظهور رویکرد »مبتنی بر اجتماع« یا )اجتماع محور( در زمینه رفع فرسودگی 
شهری؛
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جای  به  آموزشی  برنامه های  و  محله  امکانات  تأمین  اجتماعی،  محرومیت  و  فقر  کاهش  اشتغال،  افزایش  بر  تأکید   -
 نوسازی کالبدی  صرف؛ 

- وجود تعامل و مشارکت بیشتر میان ساکنان و دستگاه های درگیر. )بازآفرینی  کارآمد مستلزم دانش، مهارت ها و منابع 
بخش های دولتی، خصوصی و جوامع محلی است؛ جنبشی مبنی بر انتقاد از دخالت مستقیم دولت درامر توسعه و حرکت 

به سوی حکمروایی خوب(. مهم ترین موفقیت، قبول ضرورت انجام امور مطابق اصول توسعه پایدار می باشد.
در نهایت با در نظر گرفتن اصول حاکم در بازآفرینی شهری و عوامل مؤثر درآن، می توان این فرآیند را درقالب نموداری 

ارائه نمود.

نمودار 1: فرآیند بازآفرینی شهری

)Rabertz, 2003, p.20(

10. جمع بندی 
رویکرد بازآفرینی شهری، بسته ای کامل از رویکردهای گوناگون »مرمت و حفاظت شهری« بوده است که درطی دوره های 

مختلف سیرتکاملی خودرا طی کرده است؛ لذا الزم است که در این فرآیند موارد زیر مدنظر قرارگیرد:
1- یک پیش شرط برای بازآفرینی موفق مناطق فرسوده شهری، ادغام و یکپارچه سازی رویکردهای بخشی است. 

2- حتی در مواردی که برنامه ها و سیاست های ملی مبتنی بر یکپارچه سازی بوده، الزاماً در عمل اجرا نشده است که اجرای 
سیاست های یکپارچه چالشی است، که فرآیند مستمر آموزش را درحین اجراء می طلبد.

3- ماهیت یکپارچه بازآفرینی شهری را باید با ایجاد نهادهای مناسب برای هدایت فرآیند مذکور به سمت ارتقاء کیفیت 
زندگی تقویت کرد. این نهادها خود باید از طریق مشارکت سیاسی اداره و هدایت شوند.

مسائل  فرسوده  است.  مناطق  زندگی  کیفیت  ارتقاء  در  عوامل  مهم ترین  راهبردی،  توافق  و  همکاری  هماهنگی،   -4
اصلی، توانمندسازی و مشارکت دهی اجتماعی و ایجاد توافق های دوسویه میان ساکنان، بهره برداران، سرمایه گذاران و 

شهرداری هاست.
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5- فرآیند بازآفرینی شهری، فرآیندی درازمدت است و نیاز به تفکر راهبردی و پایداری دارد. تمرکز کوتاه مدت بر روی 
بهسازی ساختار کالبدی، برای حل مشکل های عمیق اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کافی نیست. این جاست که 

.)Mueller, 2003, p.31( بازه زمانی محدود برنامه های مالی، تداوم فرآیند بازآفرینی را محدود می سازد
این رویکرد، طیف وسیعی از مالحظه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی را در برمی گیرد. به دلیل تعامل مداوم 
از  بازآفرینی شهری، مفاهیم و راهکارهایی نظیر توسعه  پایدار شهری، حفاظت  میان این مالحظه ها، می توان گفت که 
میراث، مشارکت و آموزش و گردشگری فرهنگی را نیز شامل می شود. هم چنین توسعه های کالبدی شهرها به بیرون و 
به طور بی رویه با رویکرد بازآفرینی شهری درتضاد است؛ زیرا این رویکرد در راستای تقویت سیاست توسعه از درون و 

بازگشت به شهر قراردارد.
بر همین اساس مطالعه بافت فرسوده برزن شش بادگیری، با در نظرگرفتن عوامل اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و غیره 
و در نظر گرفتن فرآیند و اصول حاکم بر بازآفرینی، حاکی  از آن  است که نقاط ضعف زیادی در مقابل نقاط قوت آن  در 
محله وجود دارد؛ بنابراین باید جهت بهبود و تقویت وضعیت موجود، به عوامل بیرونی توجه بیشتری  نموده و آن ها را 
تقویت نمود. در بحث عوامل بیرونی نیز، به دلیل آن که فرصت های موجود، بیشتر از تهدیدها می باشد، الزم است که با 
ارائه راهبردهای مناسب از جمله راهبردهای متمرکز و با تأکید بر حفظ وضع موجود، در جهت از بین بردن نقاط ضعف و 

خنثی کردن تهدیدهای موجود اقدام نمود تا در زمینه بازآفرینی شهری به وضعیت مطلوب تری دست یافت.
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