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مقدمه
 یشهرساز تاریخ تکامل و تحول سیر شناخت دلیل به بلکه نمادین، ییها دهیپد عنوان به نه کهن آثار حفظ ضرورت و اهمیت

 بوده مدنظر همواره علمی کمدار و شواهد براساس یشهر حیات تبیین و یشهر اصالت و هویت حفظ شهرنشینی، تمدن و

 هستند فرهنگی یها هیسرما از یجزئ ،شهرها برای یهویت و یشناخت ییبایز نادر یها ارزش بر عالوه قدیمی یها بافت است.

 را گذشتگان زندگی و یزیر برنامه یها وهیش و اجتماعی خاطرات از ییها نهیگنج که دارند را متراکم ییها اندوخته حکم و

 گردشگران امروزه که دارند خود در را باارزشی فضاهای کالبدی، نظر از همچنین .(8010 پوراحمد، و شماعی) اند دربرگرفته

 فقر با معاصر یشهرها نوظهور و دیجد بخش هک ینونک طیشرا در یژگیو نیا هستند. ها آن از بازدید به لمای ،بسیاری

 هک دارد ضرورت جهت  آن از ،یتاریخ یها بافت یالبدک یسامانده .یابد می دوچندان یتیاهم ،مواجه هستند یشهر یفضاها

 و شود یم حفظ همچنان باارزش یشهر عناصر و هافضا کادرا ارزشمند فرصت ،ییفضا -یالبدک یها ارزش تیتقو با

 تیتقو و حفظ بانیز  دیگر سوی از .دهد یاری شهر به تر یانسان یا چهره ایجاد و یامروز ییفضا جادیا در را ما تواند یم

 یشهرساز خیتار به یوستگیپ تیتقو انکام ،یتیفعال و یبصر یها یآلودگ انواع از ها آن زدودن و فضاها و عناصر گونه نیا

 با معاصر یشهرساز یخیتار قطع و قهر از یناش متعدد یها ینابسامان و مشکالت با ییارویرو در که دیآ یم وجود به یسنت

 (.8030 زاده، شهاب ؛8033 سلیمانی، ؛8030 ،رهنما) دارد زیادی تیاهم آن یسنت ةنیشیپ

 در است. توسعه مختلف های انگاره برآیند است، ریزی برنامه محافل اصلی موضوعات از یکی امروزه که پایدار ةتوسع

 ها انگاره این همة مشترک ةنکت است. شده گوناگونی یها برداشت توسعه، مفهوم خود مانند نیز مفهوم این از حال  عین

 رسد یم نظر به .(8038 همکاران، و فیروزبخت) باشد بادوام و پایا بتواند که است توسعه از یفرایند به رسیدن و پایداری

 است ستیز طیمح آلودگی و جهانی منابع از استفاده کاهش برای دبخشیام یرویکرد، پایدار ةتوسع مفهوم که

(Hosseini et al., 2015)توسعه نیازهای و یطیمح ستیز یها ضرورت میان یا موازنه ،پایداری گفت توان یم بنابراین ؛ 

 متقابلی روابط که است محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، اهداف شامل پایدار ةتوسع اصلی اهداف کلی گاهدید از .است

 (.6382 همکاران، و )کاظمیان دارند یکدیگر با

 انسانی  علوم یها رشته از بسیاریبر  مشارکتی، و بلندمدت یزیر برنامه در نوین یمیپارادا عنوان به یپژوه ندهیآ علم

 نوین مسائل راستای در رشته این یها روش و مبانی از نیز شهری یزیر برنامه مسیر، این در است. گذاشته ریتأث معاصر

 .کنداستفاده  نوین یپارادایم عنوان به یپژوه ندهیآاز  خود، پیشرفت تاریخی فرایند تکمیلبرای  تواند یم و برده بهره

 مدیریت، قابل و تر قیدق و بیشتر یا نهیگز درنتیجه و شود نهادینه راهبردی تفکر تا کند یم کمک یپژوه ندهیآ درحقیقت

 به ورود از و دهد گسترش را انداز چشم و دید ةدامن تا کند یم تالش یپژوه ندهیآ بنابراین گیرد؛ب قرار مدیران روی پیش

 پرهیز دارد، وجود گوناگون سیاق و سبک و شکل به سازمانی هر در که سنتی یا راهبردی یزیر برنامه و خرد موضوعات

 رویکرد با متفاوت کامالً یپژوه ندهیآ رویکردهای و ابزارها فرایند، دیگر بیان به .(Dixon et al., 2018) کند

و  یپژوه ندهیآ از پس ی،زیر برنامهاین  اقدامات و است راهبردی یزیر برنامه مانند مرسوم محور آینده یها یزیر برنامه

 (.Conway, 2001) شود یم انجام انداز چشم ةدامن گسترش

 و غنی معماری با آن، قدیم بافت در تاریخی ارزشمند آثار نظر از که است شهرهایی جمله از یزد ایران، رهایشه میان از



 191...پایدارةتوسعدربافتتاریخیبارویکردپژوهیآیندهمؤیدفروصابری:

 بوده مدنظر جهانی و کشور سطح در «است زیبایی دفتر اش خرابه هر» پیرنیا استاد قول به که فرد منحصربه یها یژگیو

 ثبت ملی آثار فهرست در 8010 سال در هکتار 0333 حریم و هکتار 300 ةعرص مساحت با شهراین  تاریخی بافت .است

 نخستین عنوان به یزد شهر جهانی ثبت است. شده یونسکو جهانی ثبت ،بافت این از هکتار 883 حدود 6382 سال در و شده 

 منظور به شهری ةگسترد یزیر برنامه و معماری اصول رعایت پارچه،کی مدیریت به وکیونس فهرست در ایران تاریخی شهر

 یکی بادگیری شش برزن .تأثیر دارد شهر این گردشگری رونق در امر همین که است نیازمند آن برای نگری یندهآ و پایداری

 مشکالتی داشتن با بسیار گردشگری های جاذبه داشتن با وجود که است یزد تاریخی بافت پربازدید و مهم های محدوده از

 ةمسئل که دارد مهمی و ظریف نکات و... غیربومی انمهاجر اقامت و بومی افراد تمهاجر معابر، کم عرض فرسودگی، مانند

 بیانگر که است گزینه دو این میان تعادل یافتن است مهم آنچه .است گرفته قرار مرمت و تخریب دوراهی سر بر آن یاحیا

 ،یاقتصاد اجتماعی، یها نهیزم در را یا شهیر یها یکاست و ها یینارسا باید تعادل یافتن یبرا است. ییگرا سنت و نوگرایی

متعدد  یها طرح تازگی به (.8010 ،پوراحمد و آباد لیخل یکالنتر) کرد یزیر برنامه ها آن یبرا و بررسی یکالبد و یعملکرد

 حفاظت جامع طرح یزد، شهر ةفرسود بافت یهبردار طرح و تفصیلی طرح عناوین با متفاوت یها قالب در یشهر ةتوسع

 و ها یینارسا ها یک از این طرحهر. است رسیده اتمام به یا است تهیه حال در دیگر یمورد یها طرح و اریخیت بافت

 در محلی جوامع و ها دولت که  آنجا از .اند تأثیر چندانی نداشته موجود مشکالت و مسائل در رفع که دارند کمبودهایی

 و اجتماعی-یاقتصاد متغیر اوضاع مدیریت برای ییها وهیش یافتن دنبال به توسعه درحال و افتهی توسعه یکشورها

 به توجه با است. گرفته اوج دیگر بار عمومی بخش در ینگار ندهیآ یزیر برنامه از استفاده به تمایل هستند، یطیمح ستیز

این  شدن لیتبد مالاحت روز هر و سترو روبه یا دهیچیپ مشکالت و مسائل با روزانه پویا و زنده موجودی عنوان به شهر اینکه

 فرسودگی با یرویاروی مسئولیت دارد، وجود شهروندان زندگی و شهری نظم و سیستم در خلل ایجاد و بحران به مشکالت

 تغییرات با برخورد یها روش شناخت که معنا این به شود؛ می بیشتر شهری مدیران جانب از پایدار ةتوسع راستای در بافت

 است. یافته فراوانی اهمیت پایدار ةتوسع ةعرص در یپژوه ندهیآ به پرداختن ضرورت و نشده ینیب شیپ و ناگهانی

 شش برزن کیفی سطح ارتقای به پایدار ةتوسع یزیر برنامه در یپژوه ندهیآ رویکرد از یریگ بهره با، پژوهش ایندر 

  انجام پرسش این به ییگو اسخپ هدف با پژوهش حاضر .پرداخته شده است یزد تاریخی بافت از بخشی عنوان به بادگیر

 گرییکد بر ها آن یرگذاریتأث اند و امکد یزد تاریخی بافت پایدار ةتوسع ةآیند انداز چشم بر مؤثر کلیدی عوامل که است شده

 ؟چیست هدف این به دستیابی برای مناسب راهکارهای و راهبردها همچنین ؟است میزان چه به

، اما است شده  انجام متعددی مطالعات یپژوه ندهیآ هم و تاریخی بافت زمینه در هم ،پژوهش ةپیشین نظر از

 است. شده  انجام محدودتری تعداد به تاریخی یها بافت با مرتبط و مناسب یپژوه ندهیآ های پژوهش

 زا استفاده که معتقدند و ندگرفت درنظر 6303 سال تا را شهرها انداز چشمة خود مقال در (6381) همکاران و دیکسون

 جدید یگذار هیسرما برای ییها فرصت ایجاد و آینده بلندمدت مدیریت و یزیر برنامه برای شهری ینگر ندهیآ یها کیتکن

 دارد. فراوانی تأثیر شهری محلی اقتصاد در

 رد را یپژوه ندهیآ ینوع به هریک (6382) البدزکا و (6382) همکاران و بانولز (،6383) همکاران و جانجیری

 .اند کرده بررسی غیره و شهری یها بحران محیطی، ،یا منطقه یها طهیح
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 در کردند. منتشر «متحده االتیا هاوایی ةمنطق یگذار هیسرما سناریوهای» ةپروژ از گزارشی (6386) همکارانش و گیدستین

 توسعه کلیدی یمتغیرها ابتدا ،یا منطقه نفعان یذ مشارکت با و مشورتی یها کارگاه برگزاری و دلفی روش هب پروژه این

پژوهش نشان  نتایج است. شده تدوین هاوایی ةمنطق محتمل سناریوهای ف،لمخت یها تیقطع عدم مبنای بر و شناسایی

 .است آینده در زمین فروش ةنحو و زمین آبیاری سیستم منطقه، این آتی کاربری در تأثیرگذار و کلیدی متغیرهای دهد می

 برای فرانسه مسکن وضعیت بهبود با ارتباط دررا  فرانسه ملی سازمان ینگار ندهیآ ةتجرب (6388) 8انسردو و گوده

 با نیز تیدرنها شد.  مشخص فرانسه مسکن وضعیت بر مؤثر عامل 03 ابتدا ،پروژه این در .دنکرد منتشر 6383 سال

 حس شهری، نوسازی املش عوامل این ند.شد  ییشناسا مؤثر کلیدی عوامل عنوان به عامل 83 عوامل، متقاطع آثار یللتح

 .... استو جمعیت سالخوردگی جمعیتی، قلمروی نقش ت،یکیف ةنامیگواه صوتی، عایق کیفیت آسایش، و آرامش

 .دادند قرار فرانسه مسکن بخش راهبردهای تدوین و سناریو یللتح برای مبنایی را عوامل این پژوهشگران

 با کرمان شهر پایدار گردشگری ةآیند وضعیت بر مؤثر یها شرانیپ شناساییدر  (8033) همکاران و یاکبر یعل

 ةآیند در مؤثر کلیدی عوامل مک، میک ساختاری یللتح و کیفی و کمی یها مدل از یریگ بهره با ،یپژوه ندهیآ رویکرد

 .اند پرداخته ها آن یبند تیاولو به و اند کرده مشخص را کرمان شهر گردشگری

 مشارکتی مدیریت بر دیتأک با ایران در شهری مدیریت مسائل یپژوه ندهیآ رد (8032) نژاد زارع و یصوف زانیم

صورت  ییها بافت و ها سلول نوسازی با زنده موجودات مانند نیز شهرها حیات تجدیدکه  معتقدند فرسوده یها بافت

 صورت این در که کند یم حرکت نوسازی روند از تر عیسر فرسودگی روند گاهی .شوند یم هفرسود همواره که گیرد می

 .کند می ضروری را فرسوده یها بافت نوسازی در تسریع و شود می بحرانی فرسودگی، انباشت

 نیتر یدیکل متقابل، اثر تحلیل از استفاده با ،شهری ةفرسود بافت در یپژوه ندهیآبا  (8032) همکاران و نژاد حاتمی

 تغییر قانون، نبود ،تأثیرگذاری بیشترین ترتیب به تهران رشه 8 ةناحی ةفرسودبافت کاهش را برای راهبردی متغیرهای

 .دانند یم اجتماعی عدالت تحقق و بخشی تعادل ،یشهر مدیران دانش و نگرش ضعف ،ها دولت

 ایرانی-اسالمی شهر در  فرهنگی یزیر برنامه جایگاه تبیین به یپژوه آینده رویکرد با (8030) همکاران و عیوضی

 تحلیل یپژوه ندهیآ و فرهنگ ةمؤلف دو به یتوجه بی مبنای بر شهری یزیر برنامه نظام ضعف ،وهشپژ این در پرداختند.

 .شد تبیین و مشخص ییها گام در ملی و یا منطقه شهری، تحلیل سطح پیوند و ارتباط سپس و

 بررسی با و کردند هئارا تاریخی بافت مجدد یاحیا و بازآفرینی ةزمین در راهبردهایی (8038) دفرؤیم و یآباد یزنگ

 بیرونی عوامل نقش ،سوات مدل از یریگ بهره با بادگیری، شش برزن در موجود تهدیدهای و ها فرصتها،  ضعف ها، قوت

 .کردند مشخص مذکور ةمحل در موجود عوامل نقش از شدیدتر و بیشتر بادگیری، شش برزن ةفرسود بافت بازآفرینی در را

 مطالعات یپژوه ندهیآ رویکرد با تاریخی یها بافت پایدار ةتوسع ةحیط در رسد یم نظر هب مختلف نابعم بررسی به توجه با

 بود خواهد ریپذ امکان زمانی ها تیمطلوب و مزایا به یابیدست شود یم مشخص موجود منابع ةمطالع با است. گرفته صورت کمتری

 بسزایی نقش تواند یم یپژوه ندهیآ رو ینا از شود. فراهم کار این برای الزام بستر آینده، برای متمرکز و صحیح یزیر برنامه با که

 باشد. داشته آینده در مختلف ابعاد در تاریخی بافت پایدار ةتوسع برای یزیر برنامه و کلیدی عوامل شناسایی در

                                                           
1. Godet & Durance 
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نظریمبانی
 در .کند می متمایز شهری یها بافت سایر از را ها آن که دارند یفرد منحصربه و ارزشمند یها یژگیو تاریخی یها بافت

 با متناسب باید آن سرعت که هستند تغییراتی پذیرش به ناچار خود ساکنان نیازهای رفع برای ها همحل این حال  نیع

 ها تالش «پایداری» مفهوم طرح با زمان هم و یالدیم 8333 ةده از پس باشد. جامعه آن در شهروندان نیازهای طرح

 میان تعادل ایجاد هدف با تاریخی های همحل در مفهوم این که شد آغاز پایداری ویکردر با شهری یزیر برنامه برای

 (.Pendelbery, 2005) است بوده همراه شهری ةتوسع و تاریخی یها ارزش از حفاظت

 کاربرد داشته نیز امروز تا که شد ارائه پایدار ةتوسع از یا هیپا تعریف یالدیم 8313 سال در لند برانت گزارش در

 .(UN,1996) «داشته باشد منفی اثری آینده نسل بر آنکه بدون کند، برطرف را حاضر نسل نیازهای که یا توسعه» است:

 یارتقا هدفش که ستپویا یفرایند بلکه نیست، رسیدن برای یزیر برنامه یها روش در یا نقطه ،پایداری دیگر، عبارت به

 چگونه که است مهم این یافتن دنبال به تاریخی یها بافت در هوممف این با پایداری .هاست نسل ةهم زندگی کیفیت

 در عمل مبنای وبود  اقتصادی تنها توسعه نوع این ابتدا در .شود همراه توسعه با تواند یم تاریخی یها ارزش از حفاظت

 به اروپا در یا انهروشنگر یها تیفعال ادامه در .گرفت قرار یورک و چستر چی چستر، بث، مانند اروپایی شهرهای برخی

 با برخورد در نوین رویکردی مؤید زا درون ةتوسع و مدار فرهنگ بازآفرینی شهری، رنسانس مجدد، ةتوسع یها نام

 (.8032 ،زاده سلطان و زاده حسن) بود تاریخی یها بافت

 در اما است، شده  ائهار فرسوده و تاریخی های بافت بهسازی و ساماندهی ةزمین در نیز متعددی های نظریه و ها مکتب

 و نامتخصص حضور با ها آن مشارکت و مردم به خاصی توجه ،ها مدرن پست مانند گرایی انسان مکتب ،نایم این

 ساماندهی در را اساسی نقش شهروندان معتقدند گراها انسان رو این از ؛دارد شهری نوسازی و بهسازی امر در کارشناسان

 و پرداخته شناخته، آن درون شهر عناصر که پندارد یم تاریخی رویدادی ةمثاب به را مینهز گرا زمینه رویکرد .دارند شهری

 ةحوز و دییگرا یانسان ابعاد به جیتدر به اما داشت، توجه یالبدک صرفاً یها جنبه به ابتدا مزبور دگاهید .شوند یم ساخته

 در گذشته یشهرها عناصر و ها دهیا دگاه،ید نیا در داد. گسترش جامعه یفرهنگ -یاجتماع وجوه به را خود مطالعات

 و ابدیدر را انکم یک یها یژگیو بتواند دیبا گرا نهیزم شهرساز ن،یبنابرا ؛دارند حضور معاصر یشهرها البدک به دادن لکش

 .دهد قرار خود یزیر برنامه فرایند از یبخش را آن

 موجود مسائل و تالمشک به پاسخگویی توان سنتی یزیر برنامه که رسد می نظر به شده ارائه رویکردهای به توجه با

 امروزه دیگر  عبارت  به باشد. داشته ها محدوده این ةآیند برای مناسبی ریزی برنامه تواند نمی و ندارد را تاریخی بافت در

 اش وظیفه که نگاری آینده یا پژوهی آیندهة حوز به و کرده عبور نگری آینده و بینی پیش مفاهیم از ریزی برنامه نظری متون

 (.8030 همکاران، و پور )فرج است رسیده ،است آینده معماری

 ،ها ابهام ،کند می آینده احتمالی مخاطرات و ها فرصت رویدادها، متوجه را مردم که است معرفتی و دانش یپژوه ندهیآ

 به و کند بیشتر می را مردم و جامعه ةهوشمندان انتخاب توانایی ،دهد کاهش می را ها آن ةندیفرسا یها دغدغه و تردیدها

 به کند که . همچنین مشخص می(اکتشافی یها ندهیآ) بروند هایی چه مکان به توانند یم بدانند تا دهد یم اجازه ههم

 برسند خود مطلوب یها ندهیآ به بیشتری سهولت با توانند یم مسیرهایی چه از و (هنجاری یها ندهیآ) بروند باید کجاها
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 و فعاالنه آگاهانه، یا گونه به «آینده به بخشیدن لکش» معرفت درحقیقت یپژوه ندهیآ (.سازی آینده به معطوف ایراهبرده)

 ؛نیستند یکی 6ینگار ندهیآ و 8یپژوه ندهیآ یها واژه ،نظران صاحب نظر براساس (.8012 فر، ملکی) است دستانه شیپ

 اتفاقات، ینیب شیپ در که معنا این به (؛Jemala, 2010) شود یم مدادقل یپژوه ندهیآ ةزیرمجموع ینگر ندهیآ که یا گونه به

 بلکه نیست، آینده حوادث ینیب شیپ بر تالش ،ینگر ندهیآ مطالعات در که یدرحال ؛شود می زده تخمین یا ینیب شیپ آینده

 Hansen) دارد را مذکور رویکرد دو از ترکیبی یپژوه ندهیآ و است ممکن ینگر ندهیآ تأثیرات تحلیل و تصویرسازی هدف

et al., 2016.) دهد یم نشان را یپژوه ندهیآ تغییرات روند 8 جدول. 

شهریةتوسعهایطرحدرشدهاستفادههایمدلوپژوهیآیندهتغییراتروند.1جدول

ةدور
یزیربرنامه

پژوهییندهآیهامدلشهریةتوسعیهاطرح

 8303 ةده از قبل
 میالدی

 مدون و مشخص یها طرح نبود
 شهری ةتوسع

 یها پروژه و موضعی رویکردهای
 خاص

 شهری مدیریت نبود و دولتی مدیریت
 نگری یندهآ و بینی یشپ یها مدل و رویکردها نبود

 ةنیم تا 8303 ةده
 بیستم قرن

 عمران و توسعه کالن یها طرح
 تفصیلی و جامع یها طرح

 با آینده ترسیم برای مبنایی وانعن به یزیر برنامه و ایستا ةآیند و حال به گرایش
 ،مدت کوتاه یها برنامه ،نگری یندهآ نه و بینی یشپ خطی یها مدل) ییروندگرا

 یزیر برنامه از بخشی عنوان به شهری ةتوسع یزیر برنامه ،(بلندمدت و مدت یانم
 براساس فضا اقتصاد و جمعیت بینی یشپ کمی یها مدل دولتی بخشی

 کمی یها مدل از استفاده ،شهری یها سرانه یاستانداردها

 بیستم قرن ةنیم
 33 ةده اواسط تا

 میالدی

 محلی ساختاری یها طرح
 راهبردی یها طرح

 اجتماعی یها دستگاه یساز مدل
 شهری

 بینی یشپ یجا به پژوهی یندهآ ورود
 ...و دلفی ،SWOT مانند کمی و کیفی یها مدل از استفاده

 کارشناسانه های یدگاهد ةپای بر نهمچنا ،عمومی مدیریت و یزیر برنامه

 33 و 13 دهه
 میالدی

 توسعه یها طرح مراتب سلسله
 ها پروژه و ها ینهگز تنوع

 ادگیریب برای مبنایی عنوان به یزیر برنامه و تعاملی گرایش
 سازمانی

 یوسازیسنار
 مشاوره

 فکری طوفان - کارشناسان گروه

 68 قرن آغاز
 میالدی

 شهر ةتوسع راهبرد
 محور محله و مشارکتی یزیر برنامه

 شهری هوشمند رشد

 مشارکتی یزیر برنامه
 پایدار ةتوسع بر مبتنی و علمی پژوهی یندهآ

 کیفی و کمی ترکیبی یها مدل از استفاده
 (CA و عصبی ةشبک لمد) سازی یهشب

1911ربانی،وزیاری:منب 

یپژوهندهیآویشهریزیربرنامهارتباطیبررس

 و یچندوجه مبهم، موضوعات به فعالیت دو این از هرکدام .هستند  مرتبط آینده به پژوهی یندهآ و ریشه یزیر برنامه

 و بهتر ای یندهآ کردن فراهم رشته هر مطلوب هدف .است نامشخص و پیچیده ها آن نتایج که پردازند یم یزبرانگ بحث

 و ارائه ةپیچید یها روش از یریگ بهره وجود با پژوهی یندهآ و شهری یزیر برنامه .است نامطلوب خطرات از جلوگیری

                                                           
1. Future Study 

2. Foresight 
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 از گسترده یا دامنه یساز متعادل در یشناخت روش یها یدشوار و ها آن عمل ةشیو از برآمده که خود خاص یها مهارت

 (.Ratcliffe and Krawczyk, 2010) دارد آینده به یمتفاوت نگرش های یوهش ست،ها نگرش و کنندگان مشارکت ،فنون

 آن در که دارد وجود یزیر برنامه و پژوهی یندهآ میان ای یهرو ةرابط با مراتبی سلسله تفاوتکه  رسد یم نظر به

 نخست ةدرج در یزیر برنامه که یدرحال ؛است آن کردن کاربردی برای اصولی و فکری قلمرو با یا رشته پژوهی یندهآ

 رابط گفت توان یم .کاربرد داشته باشد منتخب اهدافبه  دستیابی برای پژوهی یندهآ رویکرد در تواند یم که است روشی

 به که روشی :کرد تعریف گونه نیا را آن توان یم که است راهبردی یزیر برنامه پژوهی یندهآ و شهری یزیر برنامه میان

 ةینزم در پژوهی یندهآ .پردازد یم آن مطلوب نتایج به دستیابی برای سازمان یک دسترس در منابع کاربرد تشریح

 زمینه این در حال هر  به .است نشده یگیرجا یخوب به رشته این در هنوز که است جدیدی اریبس ةمقول شهری یزیر برنامه

کردن  فراهم منظور به آینده جایگزین سناریوی چند ساخت بر یدتأک و پژوهی یندهآ سنتی یها روش از پیروی به تمایل

 (.Godet, 2000) دارد وجود بلندمدت سیسیا های گیری متصمی یا عمومی مباحث ةزمین

 دررا  پارادایم این کاربرد و کرد مرتفع یپژوه ندهیآ از یریگ بهره توان با را می شهری یزیر برنامه نواقص از بسیاری

 نیگزیجا نگاری آینده مطالعات ،یطیمح راتییتغ برابر در یآمادگ منظور به .دانست مفید شهری ریزان برنامه اهداف شبردیپ

 های روش نیتر مهم از یکی) ونویسییسنار و نگاری آینده های فعالیت .است شده یسنت یها یزیر برنامه و بینی پیش فنون

 وهایسنار .کنند می تمرکز ندارند را ها آن کاهش ای کنترل ییتوانا ،گیرندگان تصمیم که هایی قطعیت عدم بر (نگاری آینده

 ةدربار یلیبد یها تیروا و کنند می انیب هایی داستان قالب در، است حتملم ها آن وقوع امکان که را ییها ندهیآ

 کی ربودنیباورپذ توانند نمی گیرندگان تصمیم و،یسنار منطق درک بدون .دنده می ارائه ندهیآ با مرتبط های موقعیت

 ازمندین روزافزون، یها تیعقط عدم شرایط رند.یبپذ را (سناریو سازگاری میزان و سناریو دادن رخ امکان )میزان ویسنار

 «؟آورد یم وجود به را ندهیآ که است یزیچ همان ،است داده  رخ گذشته در که یزیچ آن آیا» که است پرسش نیا طرح

 «بیفتد؟ اتفاق دارد امکان بیشتر یزیچ چه»که  پرسشاین  جای به

پژوهشروش
 با که است اکتشافی و تحلیلی ،یپژوه ندهیآ علم جدید یها روش براساس و یکاربرد و تحلیلی -یفیتوص حاضر پژوهش

 ،اسنادی صورت به اطالعات گردآوری یها وهیش است. شده  انجام کیفی و کمی یها مدل از ترکیبی یریکارگ به

 روش به که است کمی و کیفی یها داده از ترکیبی ،پژوهش ضروری اطالعات و ها داده است. پیمایشی و یا کتابخانه

 اعضا، انتخاب .8 است: شده  انجام مرحله دو در دلفی مدل چارچوب در کارشناسان با مصاحبه و (نامهپرسش) پیمایشی

کمک  به یآور جمع اطالعات تحلیل .6 ،دریافتی اطالعات لیتحل و  هیتجز و کنندگان شرکت به ارسال پرسشنامه، تدوین

 تعداد ةمحاسب برای دقیقی فرمول کارشناسان. نظر و لتحلی این به توجه با نهایی سناریوهایارائة  و مک میک افزار نرم

 بر کارشناسان تخصص و دانش ها تکنیک گونه این در ندارد. وجود محور خبره های تکنیک در نامتخصص آماری ةجامع

 تاریخی بافت کارشناس 80 پژوهش این آماری ةجامع اساس، براین (.Godet et al., 2008) دارد برتری ها آن تعداد

 است. یزد اریشهرد
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آماریةجامعتوصیفیاطالعات.1جدول
)درصد(فراوانیتعدادتحصیالت)درصد(فراوانیتعدادسن)درصد(فراوانیتعدادجنس

 23 83 لیسانس 63 0 00-60 30 80 مرد
 63 0 لیسانس فوق 00 1 00-00 3 8 زن
 2 8 دکتری 63 0 00-03 - - -

 
 مختلف ابعاد در ها ضعف و ها قوت کارشناسان، مشارکت و بادگیری شش برزن میدانی بررسی با دابتا در اساس، ینابر

 تاریخی بافت پایدار ةتوسع جهت در کلیدی عوامل آن مبنای بر و شد مشخص فرهنگی و یاجتماع ،یاقتصاد ،یکالبد

 ارتباط میزان که شد ردوا متقابل اثر تحلیل ماتریس در شده مشخص متغیرهای ادامه در .تعیین شد بادگیری شش برزن

 بالعکس، و ها ستون متغیر بر سطرها متغیر تأثیر با که یطور به شد؛ ارزیابی متخصصان و کارشناسان ها از سوی آن میان

 را تأثیرپذیری میزان ،ها ستون متغیرهای امتیازهای مجموع و تأثیرگذاری میزان سطرها، متغیرهای امتیازهای مجموع

 معنای به 6 ضعیف، ریتأث ةمنزل به 8 ،ریتأث بدون ةمنزل به صفر که بوده 0 تا صفر بین اعداد با ارتباط میزان .دهند یم نشان

 .آید می دست به n × n ماتریس یک ،n کلیدی عوامل تعداد به درواقع است. فراوان ریتأث معنای به 0 و متوسط ریتأث

 (تأثیرپذیری-یرگذاریتأث) مختصات محور صورت به فهومی،م نمودار یک در را متغیرها همة مک میک افزار نرم ،جهیدرنت

 متغیرها ماهیت 8 شکل به توجه بامبنا این بر .است شده تعریف نواحی در متغیرها پراکندگی بیانگر کهدهد  نشان می

:است زیر موارد شامل

 جدا سیستم از عموماً یارهامع این که دارند کمی هدایت قدرت و یوابستگ میزان تأثیرگذار یا خودمختار متغیرهای -

 .شود ینم سیستم در یجد تغییر سبب متغیرها این در تغییر هرگونه همچنین .دارند سیستم با یضعیف اتصاالت ازیر ؛شوند یم

 و باال تأثیرپذیری اصوالً متغیرها این .همراه هستند یضعیف هدایت و قوی وابستگیبا  وابسته متغیرهای -

 .دارند مسیست بر کمی تأثیرگذاری

 از ترکم تأثیرپذیری و بیشتر تأثیرگذاری دیگر  عبارت  به دارند. بیشتری هدایت و کم وابستگی مستقل متغیرهای -

 .متغیرهاست این یها یژگیو

 بسیار معیارها این تأثیرپذیری و تأثیرگذاری عبارتی به .دارند بیشتر هدایت قدرت و وابستگی کلیدی متغیرهای -

 .شود می سیستم در اساسی تغییرات سبب متغیرها این بر کوچکی تغییر هر و فراوان است

مطالعهةمحدود
 00درجه و  08کرمان در مختصات -کیلومترمربع در مرکز استان یزد و در مسیر راه اصفهان 0/33شهر یزد با وسعت 

 8680دریا  از سطحین شهر ارتفاع ا (.8011دقیقة طول شرقی قرار دارد )عرصه،  60درجه و  00دقیقة عرض شمالی و 

جنوب شرقی کشیده -کیلومتر است. کوهستان شیرکوه که در جهت شمال غربی 031ة هوایی آن تا تهران و فاصل متر

ی مرکزی را ها بخشی کوهستانی، در جنوب غربی استان، ا وارهیدکیلومتری شهر یزد قرار دارد و مانند  63شده است در 

، شهر )آرمانی دارد ا ژهیو خود نقشدر کاهش دمای هوا و جذب رطوبت برای پیرامون کند و  از چالة ابرکوه جدا می

8036.) 
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 از و قدیم بافت های محدوده از یکی بادگیری شش برزنمحله است.  06برزن و  3شامل  شهر این تاریخی بافت

 محدوده این دارد. قرار مقدی بافت شرقی جنوب بخش در و دارد مساحت هکتار 30 بر بالغ که است شهر مرکزی مناطق

 شمال، در فارسی سلمان خیابان جنوب، در فروردین دهم خیابانمحورهای  .اند کرده محدود سواره اصلی محور چهاررا 

 در شهر های محدوده بندی تقسیم و منطقه این جمعیت به توجه با که شرق در بسیج بلوار و غرب در خمینی امام خیابان

 دهند. می تشکیل را شهری رزنب یک مجموعاً جامع، طرح

 

یریرپایتأثویرگااریتأثنمودار.1شکل

 

زدیشهروشهرستاناستان،یاسیستیموقع.1شکل

نگارندگان:منب 
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یزدتاریخیبافتدربادگیریششبرزنقرارگیریموقعیت.9شکل

1919مؤیدفر،منب :

 میزان (نفر 0830) 8010 سال سرشماری جمعیت به توجه باود. ب نفر 0306 بادگیری شش ةمحل، جمعیت 8030 سال در

 انبار آب مانند محدوده این گردشگری و تاریخی باارزش عناصر است. بوده -3/3 دهه این در محله این جمعیت رشد نرخ

 اراضی، بریکار نظر از شوند. می محسوب برزن این شاخص نقاط از ... و ها قصاب دروازه امیرچقماق، مسجد بادگیری، شش

 درصد 66/3 درمانی، درصد 2/83 آموزشی، درصد 1/8 مسکونی، بادگیری شش برزن یها یکاربر درصد 3/02 حدود

 تجاری، درصد 30/0 سبز، فضای درصد 02/3 ورزشی، درصد 8/3 فرهنگی، درصد 00/8 مذهبی، درصد 03/8 بهداشتی،

 درصد 6/82 پارکینگ، درصد 2/8 تأسیسات، درصد 0/3 نبار،ا درصد 03/3 تولیدی، کارگاه درصد 80/3 اداری، درصد 30/3

 میزان این که درحالی؛ (8030 ،شهر آرمان) ندارند خدماتی های کاربری و هستند بایر زمین درصد 3/2 و ارتباطی ةشبک

 ةبقی نی،مسکو کاربری از غیر که معنا این به ؛دارد فاصله مطلوب ةسران میزان تا زیادی مقدار موجود وضع در کاربری

 هستند. کمبود دچار استاندارد، ةسران نظر از و دهند نمی اختصاص خود به را محدوده اراضی از فراوانی درصد ها یکاربر

هاافتهیبحثو
 هدگستر و دقیق ،کامل اطالعات داشتن اهداف، شدن عملی شرطشود.  می انجام هدفی به با توجه پژوهش هر یطورکل به

 مبنا این بر دارد. بستگی موضوع هر ماهیت و جنبه به حیصح ریمس انتخاب .ستانتها تا ابتدا از پژوهش انجام مسیر در

 است. شده  انجام پژوهی یندهآ قالب در راهکارها و راهبردها به دستیابیفرایند  زیر مراحل براساس

محدودههایضعفوهاقوتبررسی

 و مختلف ابعاد در مطالعه ةمحدود موجود وضع بررسی است، نیاز اکتشافی مطالعات به پژوهی آینده امر در از آنجا که

 مطالعات مبنا این بر باشد. داشته مؤثری نقش کلیدی عوامل انتخاب در تواند می ها آن های ضعف و ها قوتکردن  مشخص

 شده  صمشخ پایداری ابعاد در ها ضعف و ها قوت صورت به 0 جدول قالب در بادگیری شش برزن به مربوط اکتشافی

 است.
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مختلفابعادازبادگیریششبرزنهایضعفوهاقوتبررسی.9جدول
 (Weaknessesها)ضعف (Strengths)هاقوتابعاد

ت
العا

مط
 

عی
تما

اج
 و 

گی
رهن

ف
 

 اجتماعی امور در مشارکت به ناساکن بیشتر تمایل میزان -
 (درصد 31) محله وضعیت بهبود در همکاریمنظور  بیشتر ساکنان به تمایل -
 نوسازی به ناساکن تمایل -
 یگیهمسا روابط جادیا به ناساکن بیشتر لیتما -
 مشارکت برای بیشتر توان نظر از جمعیت بودن جوان -
 جهانی و ملی سطح در تاریخی باارزش عناصر و مراکز وجود -

 (موزه و ینما)س شهر اصلی فرهنگی مراکز به نزدیکی -

 یکدیگر کنار در ختلفم مذاهب آمیز مسالمت زندگی -

 (نا)مهاجر مسکونی واحد در خانوار فراوانی -
 بافت بومی جمعیت کاهشدلیل  به مسکونی های خانه بودن خالی -
 تیجمع یهمگن عدم لیدل به امنیت کاهش -
 (یناامن) متروک و یخال یها نیزم وجود -
 بادگیر شش برزن بومی تیجمع رشد نرخ اهشک -
 یحیتفر و یآموزش مراکز کمبود -

 ینوساز و مرمت منظور به یدولت و یمردم یها بودجه محدودبودن -

 بررای  ربرط  یذ نمسرئوال  و مرردم  از سوی یخیتار باارزش بافت گرفتن دهیناد -
 آن ینگهدار و حفظ

 بافت تاریخی ارزش از ناساکن نداشتن آگاهی -

 اجتماعی تعامالت ایجاد برای هایی محل نبود -

ت
العا

مط
 

ی
صاد

اقت
 

 بیکاریاندک  نرخ -
 ایرن  از اسرتفاده  بره  مرردم  تمایل و برزن های لبه در جدید تجاری مراکز رونق -

 مراکز
 بادگیری شش برزن در  توریست برای جاذب مشاغل برخی درآمدزابودن -
 شرهرداری  عمرانری  هرای  ینههز از بادگیری شش برزن سهم نسبی باالبودن -
 خیتاری بافت های همحل برخی با مقایسه در
 یرسرا  برا  مقایسره  در پرذیرایی  و اقرامتی  مراکرز  تعرداد  بیشترین از برخورداری -

 تاریخی بافت های همحل
 رونرق  و پیاده جمعیت حضور که گردشگری و تجاری اصلی معابر با مجاورت -

 .است داده افزایش را تقاضا و عرضه
 ارزان و آسان دسترسی دلیل به تجاری سطوح از شهر مردم ةاستفاد -

 خانوارها ةعمد اندک درآمد -
 مرمت و احیا برای ناساکن اقتصادی یتواننا -
 فرسودگی دلیل به مسکن اندک بهای اجاره و ارزش -
 بازرگانی و تجاری کالن گذاری سرمایه برای گذاران سرمایه نداشتن تمایل -
 سرایر  برا  مقایسره  در یاقتصراد  مراکرز  غیرفعرال  سطوح بیشترین از برخورداری -

 تاریخی بافت ایه همحل
 برخری  برا  مقایسره  در گردشگری با مرتبط تجاری و بازرگانی مراکز نبودن کافی -

 تاریخی بافت های همحل

ت
العا

مط
 

ی
لبد

کا
 

 از جمعیرت  جرذب  سربب  کره  اللره  هتل مانند ای محلهفرا های کاربری وجود -
 .شود می بافت به توریست جذب و شهر نقاط سایر

 ها خیابان ةلب در یتجار های کاربری قرارگیری -
 بافت اطراف در سنتی ورزشی مرکز چند وجود -
 قدیم بافت در سنتی ورزشی مراکز از استفاده به شهروندان تمایل -
 ها حسینیه و مساجد بسیار تعداد و مذهبی ةسران و سطوح ودنبباال -

 .کنند می دهی خدمات یشهر حوسط در که مذهبی اماکن وجود -
 مشارکت و اجتماعی تعامالت برای موجود مذهبی های مکان بیشتر قابلیت -
 شهر مردم و بافت مردم میان در مذهبی اماکن در مناسب تعامالت -
 اقلیم با متناسب و سنتی معماری وجود -
 حرکتی السیر سریع محور عنوان به بسیج بلوار وجود -

 تر راحت دسترسی نظر از شهر ةاولی شطرنجی ةشبک میان در قرارگیری -
 گردشگری محورهای کنار در قرارگیری -
 مهم های گره وجود و معابر اطراف در ها نشانه و شاخص عناصر وجود -

 ها آن شلوغی و معابر کم عرض -
 اتومبیل پارک محدودیت -
 ها قصابة درواز و سیاه غالمعلی ةبازارچ ازجمله غیرفعال تجاری مراکز وجود -
 آموزشی ةسران کمبود -
 ورزشی سطوح و سرانه کمبود -
 بانوان برای ورزش سالن نبود -
 درمرانی  مرذهبی،  اماکن وجود دلیل به بادگیری شش برزن در ترافیک و شلوغی -
 .کنند می دهی خدمات شهر سطح در که ...و
 پارک ةسران و سطح کمبود -
 موجود فضاهای بودن کوچک و مناسب سبز فضای نبود -
 ناساکن نارضایتی و مخروبه و بایر های زمین در ها زباله نکردن آوری جمع -
 در اشرغال  ریخرتن  ماننرد ) گردشگر جاذب عناصر برخی وضعیت بودن نامناسب -

 (بادگیر شش انبار آب
 بادگیری شش برزن کالبدی فرسودگی -

نگارندگان:منب 

پیشراننیروهایوکلیدیعواملشناسایی

 نظرات از گیری بهره و 0 جدول اطالعات مبنای بر بادگیری، شش برزن ةتوسع بر مؤثر کلیدی عوامل شناسایی منظور به

 برخالف پژوهی آینده بحث در کلیدی عوامل درواقع .شد مشخص کلیدی عوامل همان یا متغیرها مربوط، کارشناسان

 عامل 83 امبن این بر باشند. داشته مکان یک ةآیند در منفی و مثبت تأثیر توانند می که هستند عواملی اندازسازی، چشم

 نقش توانند می کلیدی املوع این ایجاد در که عواملی از دسته آن یعنی پیشران، نیروهای ادامه در و مشخص کلیدی

 .شده است ارائه باشند داشته
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پژوهشپیشراننیروهایوکلیدیعوامل.4جدول

 پیشراننیروهای کلیدیعوامل

 کالبدی فرسودگی
 هرای  سیاسرت  نبرود  ،نمسرئوال  یتروجه  بری  ،اسرکلت  پرایین  استحکام ،مساکن کم ارزش مساکن، بودن خالی ح،مصال بودنناستاندارد باال، قدمت

 تشویقی

 شهر مناطق سایر با قدیم بافت نداشتن تطابق ،کار محل به نزدیکی ،امکانات کمبود ،محله در پایین درآمد ،زمین قیمت بودن ارزان مهاجرت

 محیطی زیست تأثیرات
 اشتی،بهد سبز، فضای)

 زباله( آوری جمع

 و آب کمبرود  ،دنشرو  مری  زبالره  ازدحرام  سربب  که مخروبه های زمین ،شود یم مدرن روش به زباله نکردن آوری جمع سبب که ها کوچهکم  عرض
 ،شرود  مری  سربز  فضرای  در نکرردن  پیشررفت  سربب  کره  تراریخی  بافت در فرهنگی میراث های سیاست ،سبز فضای ةتوسع برای بایر های زمین

 و خردمات  و تأسیسرات  برخری  کمبرود  ،شرهرداری  نامناسرب  عملکررد  ،پسرماند  نکرردن  مردیریت  ،سربز  فضای ةتوسع برای مردم نداشتن تیاقاش
 ها زباله نکردن دپو ،شود یم برزن در عمومی بهداشت کاهش سبب که خدماتنکردن شهرداری ناحیة تاریخی از  حفاظت

 بافت تاریخی هویت و ناساکن بیشتر بودن بومی ،محله در سکونت باالی قدمت فراوان تعلق حس

 غیربومی نامهاجر وجود ،محله بودن خلوت ،شب در نورپردازی نبود ،محله در ناامنی عامل ترین مهم عنوان به مخروبه فضاهای وجود اجتماعی امنیت

 مشارکت ةسابق وجود و ناساکن بیشتر بودن بومی ،محله در باال تعلق حس بیشتر مشارکت

 و آموزشی ة اندکانسر
 درمانی

 پرایین  کیفیرت  ،غیربرومی  نامهراجر  وجرود  ،شهری ةتوسع های طرح ،سرانه ةتوسع برای کافی فضای کمبود ،بافت فرسودگی ،نامناسب دسترسی
 آموزشی مراکز

 فراوان خالی مساکن
 و خردمات  کمبرود  ،مسراکن  نوسرازی  ة فرراوان هزین ،مردم و نمسئوال نداشتن مشارکت ،بافت فرسودگی ،اخیر های سال در بافت جمعیت کاهش
 امکانات

 و تأسیسات کمبود
 شهری تجهیزات

 معابر کم عرض ،شهری ةتوسع های طرح ،مناسبنا یابی مکان ،نمسئوال نامناسب عملکرد ،معابر بودن خصوصی ،کافی فضای کمبود

 تاریخی بافت در قرارگیری
 گردشگری( )مدیریت

 از مرردم  آگراهی  ،بافرت  بره  ویژه نگاه ،ناکارآمد قوانین وجود و نظارتنبود  ،یزد شهر جهانی ثبت ،میراثی باارزش بناهای وجود ،محله باالی قدمت
 بافت ةویژ اهمیت

پیشراننیروهایمتقابلتأثیراتتحلیل

 مرحله این در بسنجیم. دیگر های پیشران بر را پیشران هر اثرپذیری و اثرگذاری میزانباید  نهایی های پیشران استخراج برای

 تعداد براساس .دادیم تشکیل n × n ماتریس یک ابتدا ،شده مشخص پیشران نیروهای از استفاده با 0 جدول براساس

 و مک میک افزار نرم در ها داده واردکردن با سپس .شد تشکیل 03 × 03 ماتریس یک ،پژوهش این در پیشران نیروهای

 برحسب شده بررسی های شاخص امتیازدهی به تا شد خواسته کارشناسان از ی،بعد گام در متقاطع تأثیرات ماتریس تشکیل

 ،تأثیرات شدت به توجه با شد، بیان پژوهش روش در که گونه همان ؛ بنابراینبپردازند ها آن تأثیرپذیری و تأثیرگذاری میزان

 توان می متقابل تأثیرات جدول از آمده ستد به های یافته به توجه با .شد دادهبه متغیرهای پژوهش  0 تا صفر از امتیازهایی

 یکدیگر بر شده شناسایی عوامل زیاد تأثیرگذاری و پیوستگی ةدهند نشان و درصد 0/33 ماتریس پرشدگی شاخص گفت

 از هم ها شاخص یعنی دارند؛ 0 متقاطع اثرات (درصد 0/60) رابطه 080 ارزیابی، قابل ماتریسی ةرابط 6633 مجموع از است.

 نقش یعنی دارند؛ 6 متقاطع اثرات (درصد 0/02) رابطه 132 .اند گذاشته تأثیر یکدیگر بر هم و اند پذیرفته تأثیر یکدیگر

 .اند داشته بیشتری تأثیر ها شاخص دیگر بر یعنی دارند؛ 8 متقاطع تأثیرات (درصد 0/83) رابطه 003 .اند داشته کننده تقویت

 .اند ی داشتهتأثیر بر یکدیگر نه و اند پذیرفته تأثیر یکدیگر از نه طعمتقا تأثیرات از (درصد 80/81) رابطه 038

تحلیلمیزاناثرگااریواثرپایریمستقیمعوامل

ة دهند نشان ها ستون جمع و اثرگذاری میزانة دهند نشان ماتریس سطرهای جمع مستقیم،تأثیرات  ماتریس براساس

 .است شده  داده نشان عوامل اثرپذیری و اثرگذاری میزان ،2 جدول در است. عوامل سایر از عامل یک اثرپذیری میزان
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متقابلاثراتماتریسهایدادهةاولیتحلیل.5جدول
پرشدگیدرصدجم 9تعداد1تعداد1تعدادصفرتعدادتکرارتعدادماتریسابعادشاخص

 0/33 6808 080 132 003 038 6 03 مقدار

 نگارندگان:منب 

عواملمیمستقیریاثرپاویاثرگاارزانیمیبندرتبه.1دولج
اثرپایریپیشراننیروهایاثرگااریپیشراننیروهایرتبه

 836 نمسئوال یتوجه بی 11 بافت به ویژه نگاه 8
 30 باال قدمت 16 نمسئوال یتوجه بی 6
 13 بافت به ویژه نگاه 33 شهرداری نامناسب عملکرد 0
 10 شهرداری امناسبن عملکرد 30 بافت فرسودگی 0
 13 ناکارآمد قوانینوجود  و نظارت نبود 38 شهری ةتوسع های طرح 0
 30 تاریخی بافت در فرهنگی میراث های سیاست 38 تاریخی بافت در فرهنگی میراث های سیاست 2
 30 شهری ةتوسع های طرح 33 امکانات و خدمات کمبود 3
 36 بافت ریخیتا هویت 23 ها کاربری مناسبنا یابی مکان 1
 36 میراثی باارزش بناهای وجود 21 جمعیت کاهش 3
 33 تشویقی های سیاست نبود 20 ناکارآمد قوانینوجود  و نظارت نبود 83
 22 مردم و نمسئوالنداشتن  مشارکت 23 تشویقی های سیاست نبود 88
 20 اخیر های سال در بافت جمعیت کاهش 23 زمین قیمت بودن ارزان 86
 26 مساکن نوسازی ةهزین ودنبباال 23 محله بودن تخلو 80
 28 بافت فرسودگی 01 مساکن بودن خالی 80
 28 یزد شهر جهانی ثبت 01 شهر مناطق سایر با قدیم بافت نداشتن تطابق 80
 03 بافت ةویژ اهمیت از مردم آگاهی 03 اسکلت پایین استحکام 82
 03 امکانات و خدمات ودکمب 03 اخیر های سال در بافت جمعیت کاهش 83
 03 محله در کم درآمد 00 بافت ةویژ اهمیت از مردم آگاهی 81
 03 ناساکن بیشتر بودن بومی 01 مصالح بودنناستاندارد 83
 00 مساکن بودن خالی 01 زباله ازدحام 63
 00 ها کاربری مناسبنا یابی مکان 02 خدمات نکردن از حفاظت 68
 00 زمین قیمت بودن انارز 00 زبالهنکردن دپو 66
 06 خدماتنکردن از  حفاظت 00 یزد شهر جهانی ثبت 60
 03 مساکن کم ارزش 00 پسماند مدیریت نبود 60
 03 معابر کم عرض 00 غیربومی نامهاجر وجود 60
 01 شهر مناطق سایر با قدیم بافت نداشتن تطابق 00 مساکن نوسازی ة فراوانهزین 62
 01 سرانه ةتوسع برای کافی فضای کمبود 06 ناکنسا بیشتر بودن بومی 63
 01 غیربومی نامهاجر وجود 08 محله در بیشتر تعلق حس 61
 00 آب کمبود 03 مردم و نمسئوالنداشتن  مشارکت 63
 00 مشارکت ةسابق وجود 03 سرانه ةتوسع برای کافی فضای کمبود 03
 08 نامناسب دسترسی 03 معابر کم عرض 08
 61 مصالح بودنناستاندارد 03 ناکارآمد قوانینوجود  و رتنظا نبود 06
 61 محله در سکونت باالی قدمت 02 بایر های زمین کمبود 00
 61 ناساکن بیشتر بودن بومی 00 ناساکن بیشتر بودن بومی 00
 61 معابر بودن خصوصی 03 نامناسب دسترسی 00
 63 اسکلت پایین استحکام 63 شب در نورپردازینبود  02
 62 بایر های زمین کمبود 61 مناسبنا یابی مکان 03
 60 سبز فضای ةتوسع برای مردم نداشتن اشتیاق 63 مشارکت ةسابق وجود 01
 60 محله بودن خلوت 62 آموزشی مراکز پایین کیفیت 03
 60 محله در باال تعلق حس 62 معابر بودن خصوصی 03
 68 اه زبالهنکردن دپو 60 محله در اندک درآمد 08
 63 آموزشی مراکز کم کیفیت 63 محله در سکونت بسیار قدمت 06
 83 زباله ازدحام 81 آب کمبود 00
 83 پسماند نکردن مدیریت 81 بافت تاریخی هویت 00
 83 مخروبه فضاهای وجود 82 میراثی باارزش بناهای وجود 00
 3 شب در  نورپردازینبود  80 باال قدمت 02
 2 کار محل به نزدیکی 1 ارک محل به نزدیکی 03

 نگارندگان:منب 
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 کنار در است. داشته عوامل سایر بر را تأثیر بیشترین نمسئوال یتوجه بی و بافت به ویژه نگاه ،2 جدول به توجه با

 کمبود فرهنگی، میراث های سیاست شهری، ةتوسع های طرح بافت، فرسودگی شهرداری، نامناسب عملکرد عوامل، این

 های سیاست نبود ناکارآمد، قوانینوجود  و نظارت نبود جمعیت، کاهش ،ها کاربری مناسبنا یابی مکان مکانات،ا و خدمات

 در نوسازی فراوان های هزینه و توسعه برای مردم نداشتن اشتیاق یزد، جهانی ثبت مسکن، و زمین قیمت تشویقی،

 تعامل همچنین و مسئوالن ةویژ توجه تاریخی های فتبا در که شود می مشخص اساس براین .دارند قرار بعدی های رتبه

 جزء تواند می تاریخی های بافت پایدار ةتوسع و احیا برای شهری ةتوسع های طرح گیری جهت و مردم و شهرداری بهتر

 پایدار ةعتوس کننده تنظیم حتی و کننده هدایت عنوان به نیز را دیگر عوامل وجود توان نمی البته باشند. کننده تقویت عوامل

 گرفت. نادیده تاریخی بافت

 بادگیریششبرزنآتیةتوسعمطلوبسناریویانتخابوممکنسناریوهایتدوین

 با و شده بندی رتبه پیشران نیروهای به توجه با نهایی، راهبردهای به دستیابی برای و راهبردی ریزی برنامه راستای در

 در را ها پیشران توان می بادگیری، شش برزن ةتوسع منظور به برتر وهایسناری به دستیابی برای ها آن اهمیت به توجه

 بینی پیش برای روشی سناریو، تحلیل پرداخت. سناریوها تدوین به سپس و کرد بندی تقسیم دسته چهار در اول ةوهل

 در اینکه بینی پیش یبرا سناریو تحلیل از کارشناسان ؛ برای مثالاست خاص احتمالی رویدادهای از ناشی 8آتی های ارزش

 در .کنند می استفاده افتاد، خواهد گذاری سرمایه ةپروژ برای اتفاقی چه خاص، رویداد یک ندادن رخ یا دادن رخ صورت

 :قرارداد دسته چهار در را ها پیشران ابتدا توان می سناریو، به بهتر دستیابی برای راستا همین

 در ها آن پیوستن وقوع به احتمال و دارند بیشتری اهمیت که هایی انپیشر) باال قطعیت -بسیار مهم های پیشران -

 است(. قطعی آینده

 را ها آن پیوستن وقوع به احتمال اما بسیاری دارند، اهمیت که هایی پیشران) پایین قطعیت -بسیار مهم های پیشران -

 کرد(. ارزیابی دقیق طور به توان نمی

 آینده در را ها آن توان می اما ،دارند کمتری اهمیت ةدرج که هایی پیشران) البا قطعیت -کم اهمیت با های پیشران -

 کرد(. بینی پیش

 آینده در ها آن وقوع احتمال و دارند کمی اهمیت ةدرج که هایی پیشران) پایین قطعیت -کم اهمیت با یهای پیشران -

 است(. کم نیز

 در ها آن وقوع که ییهاسناریو یعنی ؛هستند ها ترین تملمح اول ةدست ،سناریونویسی در ،بندی تقسیم این براساس

 است. غیرممکن و محال ها آن وقوع امکان که ییهاسناریو یعنی ؛هستند ها ترین نامحتمل دوم دسته است. قطعی آینده

 رو متوسط چهارم ةدست است. فراوان تقریباً ها آن وقوع امکان که سناریوهایی یعنی ؛هستند باال به رو متوسط سوم ةدست

 سناریو بدترین و بهترین عنوان به نیز سناریو دو است. پایین تقریباً ها آن عووق امکان که ییهاسناریو یعنی ؛است پایین به

 است. آمده 3 جدول در پیشران نیروهای براساس مختلف سناریوهای های گزینه .شوند ارائه می ممکن آینده یا

                                                           
1. Future Value 
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سناریوهاةارائدرقطعیتدارایومهمموارد.1جدول

باالقطعیت-بسیارمهم

 (ترینمحتمل)

پایینقطعیت-بسیارمهم

 (تریننامحتمل)

باالقطعیت-کماهمیت

 (باالبهرو)متوسط

پایینقطعیت-کماهمیت

 (پایینبهرو)متوسط

 مسکن و زمین قیمت .8
 باال قدمت .6

 بافت به ویژه نگاه .8
 مسئوالن توجه .6

 مردم ننداشت اشتیاق .0
 بافت فرسودگی .0

 شهری توسعة های طرح .0
 فرهنگی میراث .2
 جمعیت کاهش .3
 امکانات و خدمات .1

 یزد جهانی ثبت .3
 مناسب یابی مکان .83

 بهسازی و نوسازی های هزینه .8
 نظارت و قوانین .8

 تشویقی های سیاست .6

 

 :شود می ارائه زیر صورت به سناریوها انواع اساس، براین

سناریوترینملمحت

 همراه مساکن فرسودگی با محله این در بسیار قدمت .است تاریخی ةسابق و بسیار قدمت با ای محله بادگیر شش ةمحل

 تشویقی های طرح ةارائ برای مردم از ها آن نکردن حمایت  مرمتی، های طرح ةارائ به نمسئوال یتوجه  آن بی دلیل  که است

 محیطی مخاطرات در برابر محله که است شده سبب فرسودگی است. بوده گذاری ایهسرم و مساکن بهسازی منظور به

 این در مسکن و زمین ارزش کاهش و کالبدی های ناهنجاری شود. تخریب آن از فراوانی بخش و باشد پذیرتر آسیب

 به توان می آن بعاتت ترین مهم از که دنبال داشته به را غیربومی نامهاجر جایگزینی و بومی ناساکن مهاجرت محله،

 های بزهکاری افزایش ن،مسئوال و محله مردم مشارکت و ارتباطنبود  محله، به بستگی دل کاهش و امنیت کاهش

 در یزد شهر شدن مطرح و تاریخی ةابنی فراوان قدمت دیگر سوی از کرد. اشاره محله به تعلق حس کاهش و اجتماعی

 اما ،کند می کمک نیز ای محله درون اقتصاد به که داشت خواهد دنبال به همحل این در را گردشگران بازدید یجهان سطح

 است. ناچیز بسیار دیگر تاریخی های محله در برابر محله این در گردشگران بازدید آمار

نامحتملسناریوی

 است. داشته پی در را محله به نمسئوال ةژیو بسیار نگاه یزد جهانی ثبت دلیل به که است ای محله بادگیر شش ةمحل

 شرایط وجود باساکنان بومی  است. شده سبب را امکانات و خدمات انبوه ،نهادها همة همکاری محله این در همچنین

 و مردم مشارکت و اجتماعی مراودات افزایش ،ها آن میان همگنی درنتیجه و بمانند باقی محله در که دهند می ترجیح مناسب

 بین از کامل طور به بافت فرسودگی است شده سبب محله این به فرهنگی میراث دگیرسی .شود می دیده وفور به مسئوالن

 این در مساکن بهسازی و نوسازی همچنین .باشد داشته زلزله ازجمله محیطی خطرات برابر در را کامل آمادگی محله و برود

 نظر از معابر باشد. داشته را رشد ینبیشتر یزد شهر تاریخی های همحل میان در محله این امالک قیمتاست  شده سبب محله

 میراث است. شده محله سطح ارتقای و رشد سبب محله این در شهری ةتوسع های طرح و اند شده  اصالح طراحی و کالبدی

 مهمانسرا، به خود مسکونی منازل از بخشی کردن تبدیل برای مردم از حمایت با و تاریخی ةابنی به کامل رسیدگی با فرهنگی
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 دنبال به نیز را محله اقتصادی شکوفایی که این امر وارد شوند محله این به داخلی و خارجی گردشگران که است هشد سبب

 دارد. را گردشگر جذب آمار بیشترین یزد شهر تاریخی ةمحل 3 میان در محله این همچنین است. داشته

باالبهرومتوسطسناریوی

 ناساکن، مساکن بهسازی و نوسازیفراوان  های هزینه همچنین و بادگیر شش ةمحل در ناساکن اندک درآمد به توجه با

 کنند. مهاجرت ها همحل دیگر به ها آن است شده سبب مسئله این ندارند که خود مساکن بهسازی به رغبتی و میل

 های طرح ةرائا برای خاصی اقدام مساکن بهسازی و نوسازی فراوان های هزینهدلیل  به فرهنگی میراث نمسئوال همچنین

 است. شده نمسئوال و مردم میان بسیار ةفاصل ایجاد و مردم رغبتی بی سبب عامل این و کنند نمی فرسودگی رفع

 از محیطی خطرات برابر در بسیاری پذیری آسیب محله این که است شده سبب محله این در منازل فرسودگی نکردن رفع

 .شود می تخریب محله از فراوانی بخش ه،لزلز وقوع صورت در که باشد داشته زلزله جمله

پایینبهرومتوسطسناریوی

 نوسازی و بهسازی ،وساز ساخت جمله از مختلف ابعاد در نظارت و مقررات و قوانین آن در که است ای محله بادگیر شش ةمحل

 سبب معابر بودن خصوصی ةزمین در مناسب قوانین همچنین .شود می انجام نسبی صورت به شهری های طرح اجرای و مساکن

 اجرای در را شهرداری حدودیتا  عامل این گیرد.ب قرار شهرداری اختیار در زیاد احتمال با معابر این مالکیت که است شده

 تا مساکن نوسازی و بهسازی ةزمین در تشویقی های سیاست .نکرده است مواجه چندانی مشکل با شهری خدمات و تأسیسات

این عامل  که اند پرداخته خود منازل فرسودگی رفع به ها سیاست این از نسبی مندی بهره با ناساکن و گیرد می صورت حدودی

 بخش برای نمسئوال تشویقی های سیاست همچنین .بگیرد صورت کمتری سرعت با محله این از مهاجرت است شده سبب

 را صورت دهند. محله نسبی تقایار و رشد و وارد شوند محله این به داران سرمایه که است شده سبب خصوصی،

سناریوترینمطلوب

 مختلف نهادهای و نمسئوال است. یزد جهانی ثبت است، شده  استفاده خوبی به آن از محله این در که هایی مقوله از یکی

 است هشد سبب عامل این که کنند مطلع محله به گردشگران ورود مزیت از را مردم آگاهی، سطح باالبردن با اند توانسته

 موفق نهادها و نمسئوال همچنین نگیرند. منفی ةجبه ها توریست با مقابله در و باشند خارجی گردشگران پذیرای مردم

 سبب عامل این. کنند آماده امر این برای را محله مردم ن،اساکن برای ارتباط برقراری ةاولی های آموزش ایجاد با اند شده

 های ویژگی با مقابل در و کنند عرضه ملل سایر به را خود محله و شهر رسوم و  آداب و فرهنگ محل ناساکن است شده

 جهانی ثبت اقتصادی نظر از کنند. کمک محله و خود فرهنگی سطح ارتقای به راه این از و شوند آشنا ملل سایر فرهنگی

 جذب را بیشتری گردشگر وانستهت است، دهدا قرار جهان عموم دید معرض در را یزد شهر اینکهدلیل  به یزد تاریخی بافت

 است. شده محله در اقتصادی رشد و اشتغال نرخ افزایش سبب عامل این و کند

سناریوتریننامطلوب

 سطح هنوز مردم است. فرهنگی منفی تأثیر است، داشته بادگیر شش ةمحل بر یزد جهانی ثبت که اثری ترین نامطلوب
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 محل ناساکن که هستند ناتوان خارجی گردشگران با ارتباط ةاولی اصول برقراری در همچنین .ندارند مناسبی آگاهی

 های مزیت از محله این ناساکن نسبی آگاهیدلیل نبود  به همچنین .مواجهند جدی مشکل با مورد این در کسبه ویژه به

شده  خارجی گرانگردش حضور در برابر مخالفیبروز جبهة  سبب و شدهن استقبال ها توریست از، محله در گردشگر وجود

 این در گردشگران حضور خود، ملی و فرهنگی هویت ةزمین در جوانان ویژه به ،ناساکن ضعفدلیل  به دیگر حالت در .است

 ایجاد شود. جوانان فرهنگی ازخودبیگانگی درنهایت و فرهنگی تهاجم است تا شده سبب محل

راهبردهاپابرجاییآزمون

 است. مناسب محله وضعیت بهبود برای که شده است استخراج اهبردهاییر سناریو، هر درون از بخش این در

ندارد. مانعی هیچ مختلف سناریوهای در راهبردهااین  بودن تکراری

بادگیریششبرزنةتوسعمنظوربهپیشنهادیسناریوهایاساسبرشدهاستخراجراهبردهایانواع.8جدول

تریننامحتملترینمحتمل
متوسطاحتمال
باالبهرو

رومتوسطاحتمال
پایینبه

تریننامطلوبترینمطلوب

 گریزی جمعیت کاهش فرسودگی وضعیت بهبود
 وضعیت بهبود

 فرسودگی
 قوانین و نظارت بهبود

 برزن بر حاکم

 آموزشی های زمینه ارتقای
 فرهنگی ةتوسع راستای در

 ناساکن

 آموزشی های زمینه ارتقای
 فرهنگی ةتوسع منظور به

 ناساکن
 زمین قیمت نسبی افزایش

 مسکن و
 وضعیت بهبود و توسعه

 معابر
 کاهش

 گریزی جمعیت
 وضعیت بهبود

 فرسودگی
 گردشگری وضعیت بهبود گردشگری وضعیت بهبود

 برزن تاریخی هویت ارتقای
 از مناسب وری بهره

 مخروبه و باز فضاهای
 فرسودگی یتوضع بهبود فرسودگی وضعیت بهبود گریزی جمعیت کاهش امنیت ارتقای

 گریزی جمعیت کاهش
 آموزشی های زمینه ارتقای

 فرهنگی ةتوسع منظور به
 ناساکن

 و مردم روابط بهبود
 نمسئوال

 بخش گذاری سرمایه
 خصوصی

 گریزی جمعیت کاهش گریزی جمعیت کاهش

 بخش گذاری سرمایه
 خصوصی

 - گردشگری وضعیت بهبود
 های طرح ویژه نگاه
 برزن به شهری ةتوسع

 زمین قیمت نسبی افزایش
 مسکن و

 زمین قیمت نسبی افزایش
 مسکن و

 گردشگری وضعیت بهبود
 توسعه های طرح ویژه نگاه

 برزن به شهری
- 

 بودن خصوصی رفع
 معابر

 امنیت ارتقای امنیت ارتقای

 از یکپارچه مدیریت اعمال
 امور مرتبط نهادهای سوی

 شهری

 از یکپارچه مدیریت اعمال
 رامو مرتبط نهادهای سوی

 شهری
- 

 بخش بر نظارت
 خصوصی

 بخش گذاری سرمایه
 خصوصی

 بخش گذاری سرمایه
 خصوصی

 معابر بودن خصوصی رفع معابر بودن خصوصی رفع - - امنیت ارتقای امنیت ارتقای

 - - فرسودگی وضعیت بهبود خصوصی بخش بر نظارت
 از یکپارچه مدیریت اعمال
 امور مرتبط نهادهای سوی

 شهری

 از یکپارچه مدیریت اعمال
 امور مرتبط نهادهای سوی

 شهری

- 
 زمین قیمت نسبی افزایش

 مسکن و
 خصوصی بخش بر نظارت خصوصی بخش بر نظارت - -

- - - - 
 وضعیت بهبود و توسعه

 معابر
 وضعیت بهبود و توسعه

 معابر

- - - - 
 از مناسب وری بهره

 مخروبه و باز فضاهای
 از مناسب وری بهره

 بهمخرو و باز فضاهای

- - - - 
 ةتوسع های طرح ویژه نگاه

 برزن به شهری
 ةتوسع های طرح ویژه نگاه

 برزن به شهری

- - - - 
 و مردم روابط بهبود

 نمسئوال
 و مردم روابط بهبود

 نمسئوال

- - - - 
 قوانین و نظارت بهبود

 برزن بر حاکم
 قوانین و نظارت بهبود

 برزن بر حاکم
 برزن تاریخی هویت ارتقای نبرز تاریخی هویت ارتقای - - - 

 نگارندگان:منب 
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 مشخص مختلف سناریوهای در راهبردها از هرکدام تکرار میزان و ستون یک در شده استخراج راهبردهای بعد، ةمرحل در

 ذکر یتمحدود دلیل به راهبردها از تعدادی 3 جدول در )البته اند شده بندی اولویت راهبردها تکرارها، تعداد براساس شده است.

 و را دارد اول ةرتب سناریوها در تکرار بار شش با گریزی جمعیت کاهش و فرسودگی وضعیت بهبود ،اساس براین .است( شده

 بهبود خصوصی، بخش گذاری سرمایه ارتقای مانند راهبردهایی دارد. قرار دوم ةرتب در تکرار بار پنج با امنیت ارتقای راهبرد

 گیرند. می قرار بعدی ةرتب در شهری ةتوسع های طرح بهبود و یکپارچه مدیریت اعمال گردشگری، وضعیت

راهبردهاپابرجاییآزمون.1جدول

راهبرد
سناریو

1

سناریو

1

سناریو

9

سناریو

4

سناریو

5

سناریو

1

تعداد

تکرار
 2 8 8 8 8 8 8 فرسودگی وضعیت بهبود

 0 8  8 8 8 8 گریزی جمعیت کاهش
 0 8 8   8 8 امنیت ارتقای
 0 8 8   8  ناساکن فرهنگی ةتوسع منظور به آموزشی های زمینه ارتقای
 0 8 8 8 8  8 خصوصی بخش گذاری سرمایه
 0 8 8   8  یکپارچه مدیریت اعمال

 0 8  8  8  برزن به شهری ةتوسع های طرح ةویژ نگاه
......... .......       

یریگجهینت
 تواند می فراوان های پتانسیل داشتن به توجه با که است جهان و ایران تاریخی آثار ترین باارزش از یکی یزد تاریخی بافت

 تنها مهم این باشد. فراملی و ملی گردشگری مناطق ترین پرجاذبه از یکی پژوهی آینده و پایدار ةتوسع ریزی برنامه کمک به

 و محیطی زیست اجتماعی، اقتصادی، پایداری اهکارهار این است. کاربردی و عملی بلندمدت، و کارآمد راهکارهای ةارائ با

 شناسایی و تعیین حاضر، پژوهش هدف نیتر مهم داشت. دنخواه دنبال به را بادگیری شش برزن و تاریخی بافت کالبدی

 جاذب و تاریخی های همحل از یکی عنوان به یزد شهر بادگیری شش برزن پایدار ةتوسع ةندیآ بر رگذاریتأث یها شرانیپ

 پژوهش این درواقع بود. شده ییشناسا عوامل از هریک تیاولو و اهمیت تعیین و ها آن از جامع یبند دسته ةارائ ،گردشگر

 یا ندهیآ ایجاد منظور به مناسب اجرایی اقدامات و راهکارها ةارائ دنبال به نوین یرویکرد عنوان به یپژوه ندهیآ رویکرد با

 کلیدی عوامل ،پژوهش ادبیات بر جامعی مرور از پس ابتدا در هدف، این به دستیابی یبرا .است تاریخی بافت برای پایدار

 این به ؛شد سنجیده ساختاری تحلیل با و شناسایی کارشناسان، نظر و دلفی روش از استفاده با آن بر مؤثر یها شرانیپ و

 فرهنگی، و اجتماعی ابعاد های ضعف و ها قوت بادگیری، شش برزن به مربوط اکتشافی مطالعات از استفاده با ابتدا که معنا

 شامل کلیدی عوامل .ندشد تعیین پیشران نیروهای و کلیدی عامل 83 سپس و شد  مشخص کالبدی و اقتصادی

 مساکن درمانی، و آموزشی ةسران بودن پایین ،بیشتر مشارکت اجتماعی، امنیت تعلق، حس مهاجرت، کالبدی، فرسودگی

 و متقاطع ماتریس تشکیل با .اند بوده تاریخی بافت در قرارگیری و شهری تجهیزات و سیساتتأ کمبودفراوان،  خالی

 بادگیری شش برزن ةتوسع ةآیند وضعیت بر را منفی و مثبت ریتأث بیشترین کلیدی عوامل مک، میک افزار نرم از استفاده

 و توسعه برای مردم نداشتن اشتیاق و اریتأثیرگذ بیشترین ،نمسئوال یتوجه بی و بافت به ویژه نگاه همچنین دارند.

 .اند داشته را تأثیرپذیری بیشترین نوسازی های هزینه باالبودن
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 و تاریخی بافت ةزمین در شده انجام یها پژوهش میان از دهد یم نشان حاضر پژوهش و گذشته یها پژوهش ةمقایس

 سناریو ارائه و یپژوه ندهیآ روش به کمتر و اندشده  جامان سازیانداز چشم رویکرد از استفاده با ها پژوهش بیشتر فرسوده،

 پژوهش با کمی بسیار حد در حاضر پژوهش ی،پژوه ندهیآ روش بر مبتنی شده انجام یها پژوهش در همچنین .اند پرداخته

 ةآیند ،نظردم پژوهش در که ای گونه به ؛ستراستا هم یپژوه ندهیآ مسیر از بخشی در (8033) همکاران و یاکبر یعل

 یآباد یزنگ پژوهش است. نشده انجام آن در سناریونویسی و مورد توجه قرار گرفته آن رونق و کرمان شهر پایدار گردشگری

 با فرسوده ةمحدود این یاحیا برای را بازآفرینی رویکرد است، شده  انجام بادگیری شش برزن در که نیز (8038) مؤیدفر و

 بافت در پژوهی آینده ةزمین در که نیز (8032) همکاران و نژاد حاتمی پژوهش .کرده است بررسی راهبردی یزیر برنامه ةارائ

 دارد. مغایرت حاضر مطالعة با پژوهش، انجام رایندف و رویکردها نظر از ،است بوده تهران شهر ةفرسود

 است. کار مبنای ها آن ریتکرارپذی که دارد راهبردهایی ها آن نیتر مطلوب تا نیتر محتمل از سناریوها انواع ةارائ

 راهبرد و را دارد اول ةرتب سناریوها در تکرار بار شش با گریزی جمعیت کاهش و فرسودگی وضعیت بهبود اساس، براین

 بهبود خصوصی، بخش گذاری سرمایه ارتقای مانند راهبردهایی دارد. قرار دومة رتب در تکرار بار پنج با امنیت ارتقای

 ،تیدرنها گیرند. می قرار بعدی ةرتب در شهری ةتوسع های طرح بهبود و یکپارچه مدیریت اعمال گردشگری، وضعیت

 از: اند عبارت بادگیری شش برزن پایدار توسعه جهت مؤثر راهکارهای

 یها تیمعاف و مالی تسهیالت اعطای دولت، جانب از نوسازی یها وام اعطای راهکارهای :فرسودگی وضعیت بهبود -

 .فرسودگی یها طرح اجرای برای خصوصی بخش به مالیاتی

 عمومی تسهیالت و خدمات اعطای مسکونی، واحدهای نوسازی و بهسازی مسکن: و زمین قیمت نسبی افزایش -

 .غیربومی نامهاجر هدایت گریزی، جمعیت از جلوگیری برزن، به دولت جانب از عادالنه طور به

 تاریخی ةابنی و رسوم و  آداب معرفی برزن، در فرهنگی و یشناس ممرد یها موزه ایجاد برزن: تاریخی هویت ارتقای -

 یها یژگیو توجه به خارجی، و داخلی گردشگران به فرهنگی میراث بروشورهای و الکترونیک تبلیغات کمک به برزن

 ویقتش فراملی، و ملی سطح در برزن غنی هویت از مردم آگاهی افزایش مسکن، الگوهای معرفی در یزد شهر فرهنگی

 .تاریخی ةابنی نوسازی و بهسازی کالبدی، بهبود طریق از سکونت به

 دولت جانب از خدمات و تسهیالتعادالنة  اعطای مسکونی، واحدهای نوسازی و بهسازی گریزی: جمیعت کاهش -

 و محله ینا یها لیپتانس از مردم یساز آگاه برزن، در گردشگری نقش بهبود با یا محله درون اقتصاد بهبود برزن، به

 .آن تاریخی هویت

 خصوصی، بخش ترغیب منظور به خصوصی بخش به مالیاتی یها تیمعاف اعطای خصوصی: بخش یگذار هیسرما -

 .خصوصی بخش به مناسب متیق با برزن در بایر یها نیزم اعطای

 معرفی ،گردشگری یها شرکت یگذار هیسرما برای مناسب بستر و تسهیالت ایجاد گردشگری: وضعیت بهبود -

 فرهنگی میراث بروشورهای و الکترونیک تبلیغات کمک به بادگیری شش برزن تاریخی ةابنی و محلی رسوم و  آداب برخی

 یها نهیزم و مشاغل افزایش ،ها آن وضعیت بهبود و تاریخی یها مکان شناسایی خارجی، و داخلی گردشگران به
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 کاربری به منازل از بخشی کاربری تغییر برای محله نااکنس به تسهیالت اعطای رستوران، و هتل مانند گردشگری

 .گردشگری انداز چشم و برنامه تدوین تاریخی، ةابنی نوسازی و بهسازی خدماتی،

 عملکرد ارتقای متولی، یها سازمان خدمات شرح و وظایف تدقیق شهری: ینهادها واحد و یکپارچه مدیریت اعمال -

را  شهری امور مرتبط نهادهای وظایف که یا برنامه تدوین تاریخی، ةمنطق شهرداری استقالل برزن، در فعال یها انجمن

 باشد. کرده مشخص کامالً

 ،ها آن بازسازی برای مخروبه واحدهای نامالک به تسهیالت اعطای معابر، در نورپردازی بهبود امنیت: ارتقای -

 .نامهاجر یده سازمان و کنترل معابر، تعریض و بهسازی

 افزایش جهت تسهیالت اعطای محلی، یها یدسترس در معابر عرض افزایش معابر: وضعیت بهبود و توسعه -

 و زیرسازی تکمیل و معابر تجهیز منظور به تشویقی یها استیس اعمال ،رو ادهیپ محورهای طراحی معابر، روشنایی

 .بازسازی

 ،ها آن بازسازی برای مخروبه واحدهای نامالک به تسهیالت اعطای مخروبه: و باز فضاهای از مناسب یور بهره -

 بخش به تسهیالت اعطای محله، در بایر یها نیزم در خدماتی مراکز ایجاد منظور به محله ناساکن به وام اعطای

 .محله در بایر یها نیزم در سبز فضای ةتوسع برای خصوصی

 یبرگزار با فرهنگی خاص رسوم و  آداب احیای ن:اساکن فرهنگی ةتوسع منظور به آموزشی یها نهیزم ارتقای -

 دلیل به خارجی گردشگران با برخورد ةنحو و زبان آموزش یها کالس یبرگزار محله، در خاص فرهنگی یها جشنواره

 یبرگزار با محله در خارجی گردشگران حضور تهدیدات و ها لیپتانس از مردم آگاهی افزایش یزد، شهر شدن یجهان

 .بروشور یا آموزشی یها کالس

 ةتهی در محله فرهنگی و اقتصادی -اجتماعی یها یژگیو به توجه محله: به شهری ةتوسع یها طرح ویژه نگاه -

 .شهری توسعه یها طرح ةتهی در محله تاریخی بعد به ویژه توجه شهری، ةتوسع یها طرح

 یها طرح در ناساکن شارکتم از استفاده محله، در فعال یها انجمن عملکرد ارتقای ن:مسئوال و مردم روابط بهبود -

 .محله در موضعی و موضوعی

 ةمنطق یشهردار توسط مساکن نوسازی و بهسازی و ساز و برساخت نظارت برزن: بر حاکم قوانین و نظارت بهبود -

 استقالل ،باشد کرده  مشخص کامالً را شهری امور مرتبط نهادهای وظایف که یا برنامه تدوین فرهنگی، میراث و تاریخی

 .تاریخی ةمنطق رداریشه

 است، آن اجرای حال در خصوصی بخش که ییها طرح از یا دوره و مستمر بازرسی خصوصی: بخش بر نظارت -

 چگونگی بر مستمر کنترل و نظارت خصوصی، بخش عملکرد از ناساکن یمند تیرضا منظور به مردم از وجو پرس

 دارد. رارق خصوصی بخش اختیار در که تجهیزاتی و ساتیتأس نگهداری

 به تسهیالت اعطای با تاریخی ةمنطق شهرداری از سوی خصوصی معابر یریگ بازپس معابر: بودن خصوصی رفع -

 معابر نامالک
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مناب 
 راهبردی رویکرد تاریخی با یها بافت پایداری تحقق مفهومی مدل (. تدوین8032، حسین. )زاده سلطان، مهرنوش، زاده حسن

 .03-33، 00، شماره 80 دوره باغ نظر،بازآفرینی،  یزیر برنامه

معرفی و ارزیابی تئوری اصالت بخشی در فرآیند احیای بافتهای قدیم شهری )نمونه؛ محله سرشور (. 8030. )میمحمدرحرهنما، 

 .38-36، 06دوره فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،  (،مشهد

، مجله فرسوده: برزن شش بادگیری شهر یزد یها افترویکرد بازآفرینی شهری در ب(. 8038ی، علی، مؤیدفر، سعیده. )آباد یزنگ

.080 -633 ،3، شماره 0دوره ، شهر آرمانمعماری و شهرسازی 

 یا شهری و منطقه یزیر بر برنامه دیبا تأک یزیر : پارادایمی نوین در برنامهیپژوه ندهیآ(. 8033، ربانی، طه. )لهزیاری، کرامت ا

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. (،ها )مبانی، مفاهیم، رویکردها و روش

 های بافت یاصالت بخش اثرات بر درآمدی (.8033اسماعیل. ) آقایی زاده، یداله، ،پور یمیکرسیمین،  توالیی، محمد، سلیمانی،

 .23-31 ،0، شماره 6دوره اسالمی،  ایرانی شهر آباد(، مطالعات مفت محله موردی: )نمونه تهران شهر فرسوده

 (. بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.8010، احمد. )وراحمدپشماعی، علی، 

های تاریخی از طریق راهبرد اصالت بخشی )نمونه موردی: بافت تاریخی  (، تجدید حیات در بافت8030شهاب زاده، مرجان. )

 .20-33 ،0 ، شماره0دوره شیراز(، نشریه معماری اقلیم گرم و خشک، 

های مؤثر بر وضعیت آینده گردشگری پایدار شهر  (. شناسایی پیشران8033ی، لیال. )آباد جاللی، اسماعیل، پوراحمد، احمد، اکبر یعل

 .831-802 ،8، شماره 3دوره پژوهی، فصلنامه گردشگری و توسعه،  کرمان با رویکرد آینده

 شده فرهنگی یزیر برنامه نظام فرایندی الگوی (. طراحی8030. )عین اله ،کشاورزترک ،احمد ،پوراحمد ،ناصر ،براتی ،محمدرحیم ،عیوضی

 .80 -0، 63، شماره 0پژوهی، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی ر اسالمی، دوره  یندهآ رویکرد با ایرانی -اسالمی شهر در

پایدار  ی توسعهشهر با رویکرد  محیطی زیستراهبردهای ساختار (. 8038بر، ربیعی فر، ولی اله. )بخت، علی، پرهیزکار، اک فیروز

 .603-680، 13، شمره 00دوره  های جغرافیای انسانی، (، پژوهشموردی: شهر کرج  )مطالعه شهری

ای بر اساس  ی نسبت به جادهشهر درونریلی  ونقل حملهای  (. مزیت6382کاظمیان غالمرضا، رسولی، افشین، رفیع پور، سعید. )

، 60، شماره 2دوره  ی شهری،زیر برنامهفصلنامه پژوهش و  متروی تهران، 0رویکرد توسعه پایدار، مطالعه موردی خط 

33-30. 

ی مرمت بافت تاریخی شهرها، تهران: انتشارات زیر برنامه(. فنون و تجارب 8010، حسین، پوراحمد، احمد. )آباد لیخلکالنتری 

 ی.جهاد دانشگاههشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی پژو

 .806 -806، 00، شماره  83دوره  ،مطالعات بسیج پژوهی، آینده الفبای .(8012) عقیل. فر، ملکی

 .یزد استان شهرسازی و مسکن یازدهم، تهران: سازمان ، دفتریزد فرسوده بافت راهبردی طرح (.8036شهر. ) آرمان مشاور مهندسین

 .یزد استان شهرسازی و مسکن وزارت تهران: ،یزد شهر جامع طرح (.8010عرصه. ) مشاور دسینمهن

 یها بر مدیریت مشارکتی بافت یدمسائل مدیریت شهری در ایران با تأک پژوهی یندهآ (.8032) .سمیرا ،زارع نژاد ،پونه ،میزان صوفی

 .پاک، همدان، دبیرخانه همایش زیست یطجغرافیا و مح گردشگری، المللی یناولین همایش ب فرسوده،

http://ensani.ir/fa/article/233319/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-
http://ensani.ir/fa/article/233319/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-
http://ensani.ir/fa/article/233319/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=52233
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=491
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=1041
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