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مقدمه 
اهمیت و ضرورت حفظ آثار کهن نه بهعنوان پدیدههایی نمادین ،بلکه بهدلیل شناخت سیر تحول و تکامل تاریخ شهرسازی
و تمدن شهرنشینی ،حفظ هویت و اصالت شهری و تبیین حیات شهری براساس شواهد و مدارک علمی همواره مدنظر بوده
است .بافتهای قدیمی عالوهبر ارزشهای نادر زیباییشناختی و هویتی برای شهرها ،جزئی از سرمایههای فرهنگی هستند
و حکم اندوختههایی متراکم را دارند که گنجینههایی از خاطرات اجتماعی و شیوههای برنامهریزی و زندگی گذشتگان را
دربرگرفتهاند (شماعی و پوراحمد .)8010 ،همچنین از نظر کالبدی ،فضاهای باارزشی را در خود دارند که امروزه گردشگران
بسیاری ،مایل به بازدید از آنها هستند .این ویژگی در شرایط کنونی که بخش جدید و نوظهور شهرهای معاصر با فقر
فضاهای شهری مواجه هستند ،اهمیتی دوچندان مییابد .ساماندهی کالبدی بافتهای تاریخی ،از آن جهت ضرورت دارد که
با تقویت ارزشهای کالبدی -فضایی ،فرصت ارزشمند ادراک فضاها و عناصر شهری باارزش همچنان حفظ میشود و
میتواند ما را در ایجاد فضایی امروزی و ایجاد چهرهای انسانیتر به شهر یاری دهد .از سوی دیگر نیز با حفظ و تقویت
اینگونه عناصر و فضاها و زدودن آنها از انواع آلودگیهای بصری و فعالیتی ،امکان تقویت پیوستگی به تاریخ شهرسازی
سنتی بهوجود میآید که در رویارویی با مشکالت و نابسامانیهای متعدد ناشی از قهر و قطع تاریخی شهرسازی معاصر با
پیشینة سنتی آن اهمیت زیادی دارد (رهنما8030 ،؛ سلیمانی8033 ،؛ شهابزاده.)8030 ،
توسعة پایدار که امروزه یکی از موضوعات اصلی محافل برنامهریزی است ،برآیند انگارههای مختلف توسعه است .در
عین حال از این مفهوم نیز مانند خود مفهوم توسعه ،برداشتهای گوناگونی شده است .نکتة مشترک همة این انگارهها
پایداری و رسیدن به فرایندی از توسعه است که بتواند پایا و بادوام باشد (فیروزبخت و همکاران .)8038 ،بهنظر میرسد
که مفهوم توسعة پایدار ،رویکردی امیدبخش برای کاهش استفاده از منابع جهانی و آلودگی محیطزیست است
()Hosseini et al., 2015؛ بنابراین میتوان گفت پایداری ،موازنهای میان ضرورتهای زیستمحیطی و نیازهای توسعه
است .از دیدگاه کلی اهداف اصلی توسعة پایدار شامل اهداف اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی است که روابط متقابلی
با یکدیگر دارند (کاظمیان و همکاران.)6382 ،
علم آیندهپژوهی بهعنوان پارادایمی نوین در برنامهریزی بلندمدت و مشارکتی ،بر بسیاری از رشتههای علوم انسانی
معاصر تأثیر گذاشته است .در این مسیر ،برنامهریزی شهری نیز از مبانی و روشهای این رشته در راستای مسائل نوین
بهره برده و میتواند برای تکمیل فرایند تاریخی پیشرفت خود ،از آیندهپژوهی بهعنوان پارادایمی نوین استفاده کند.
درحقیقت آیندهپژوهی کمک میکند تا تفکر راهبردی نهادینه شود و درنتیجه گزینهای بیشتر و دقیقتر و قابل مدیریت،
پیشروی مدیران قرار بگیرد؛ بنابراین آیندهپژوهی تالش میکند تا دامنة دید و چشمانداز را گسترش دهد و از ورود به
موضوعات خرد و برنامهریزی راهبردی یا سنتی که در هر سازمانی به شکل و سبک و سیاق گوناگون وجود دارد ،پرهیز
کند ( .)Dixon et al., 2018به بیان دیگر فرایند ،ابزارها و رویکردهای آیندهپژوهی کامالً متفاوت با رویکرد
برنامهریزیهای آیندهمحور مرسوم مانند برنامهریزی راهبردی است و اقدامات این برنامهریزی ،پس از آیندهپژوهی و
گسترش دامنة چشمانداز انجام میشود (.)Conway, 2001
از میان شهرهای ایران ،یزد از جمله شهرهایی است که از نظر آثار ارزشمند تاریخی در بافت قدیم آن ،با معماری غنی و
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ویژگیهای منحصربهفرد که به قول استاد پیرنیا «هر خرابهاش دفتر زیبایی است» در سطح کشور و جهانی مدنظر بوده
است .بافت تاریخی این شهر با مساحت عرصة  300هکتار و حریم  0333هکتار در سال  8010در فهرست آثار ملی ثبت
شده و در سال  6382حدود  883هکتار از این بافت ،ثبت جهانی یونسکو شده است .ثبت جهانی شهر یزد بهعنوان نخستین
شهر تاریخی ایران در فهرست یونسکو به مدیریت یکپارچه ،رعایت اصول معماری و برنامهریزی گستردة شهری بهمنظور
پایداری و آیندهنگری برای آن نیازمند است که همین امر در رونق گردشگری این شهر تأثیر دارد .برزن شش بادگیری یکی
از محدودههای مهم و پربازدید بافت تاریخی یزد است که با وجود داشتن جاذبههای گردشگری بسیار با داشتن مشکالتی
مانند فرسودگی ،عرض کم معابر ،مهاجرت افراد بومی و اقامت مهاجران غیربومی و ...نکات ظریف و مهمی دارد که مسئلة
احیای آن بر سر دوراهی تخریب و مرمت قرار گرفته است .آنچه مهم است یافتن تعادل میان این دو گزینه است که بیانگر
نوگرایی و سنتگرایی است .برای یافتن تعادل باید نارساییها و کاستیهای ریشهای را در زمینههای اجتماعی ،اقتصادی،
عملکردی و کالبدی بررسی و برای آنها برنامهریزی کرد (کالنتری خلیلآباد و پوراحمد .)8010 ،بهتازگی طرحهای متعدد
توسعة شهری در قالبهای متفاوت با عناوین طرح تفصیلی و طرح راهبردی بافت فرسودة شهر یزد ،طرح جامع حفاظت
بافت تاریخی و طرحهای موردی دیگر در حال تهیه است یا به اتمام رسیده است .هریک از این طرحها نارساییها و
کمبودهایی دارند که در رفع مسائل و مشکالت موجود تأثیر چندانی نداشتهاند .از آنجا که دولتها و جوامع محلی در
کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه بهدنبال یافتن شیوههایی برای مدیریت اوضاع متغیر اقتصادی-اجتماعی و
زیستمحیطی هستند ،تمایل به استفاده از برنامهریزی آیندهنگاری در بخش عمومی بار دیگر اوج گرفته است .با توجه به
اینکه شهر بهعنوان موجودی زنده و پویا روزانه با مسائل و مشکالت پیچیدهای روبهروست و هر روز احتمال تبدیلشدن این
مشکالت به بحران و ایجاد خلل در سیستم و نظم شهری و زندگی شهروندان وجود دارد ،مسئولیت رویارویی با فرسودگی
بافت در راستای توسعة پایدار از جانب مدیران شهری بیشتر میشود؛ به این معنا که شناخت روشهای برخورد با تغییرات
ناگهانی و پیشبینینشده و ضرورت پرداختن به آیندهپژوهی در عرصة توسعة پایدار اهمیت فراوانی یافته است.
در این پژوهش ،با بهرهگیری از رویکرد آیندهپژوهی در برنامهریزی توسعة پایدار به ارتقای سطح کیفی برزن شش
بادگیر بهعنوان بخشی از بافت تاریخی یزد پرداخته شده است .پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به این پرسش انجام
شده است که عوامل کلیدی مؤثر بر چشمانداز آیندة توسعة پایدار بافت تاریخی یزد کداماند و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر
به چه میزان است؟ همچنین راهبردها و راهکارهای مناسب برای دستیابی به این هدف چیست؟
از نظر پیشینة پژوهش ،هم در زمینه بافت تاریخی و هم آیندهپژوهی مطالعات متعددی انجام شده است ،اما
پژوهشهای آیندهپژوهی مناسب و مرتبط با بافتهای تاریخی به تعداد محدودتری انجام شده است.
دیکسون و همکاران ( )6381در مقالة خود چشمانداز شهرها را تا سال  6303درنظر گرفتند و معتقدند که استفاده از
تکنیکهای آیندهنگری شهری برای برنامهریزی و مدیریت بلندمدت آینده و ایجاد فرصتهایی برای سرمایهگذاری جدید
در اقتصاد محلی شهری تأثیر فراوانی دارد.
جانجیری و همکاران ( ،)6383بانولز و همکاران ( )6382و البدزکا ( )6382هریک بهنوعی آیندهپژوهی را در
حیطههای منطقهای ،محیطی ،بحرانهای شهری و غیره بررسی کردهاند.
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گیدستین و همکارانش ( )6386گزارشی از پروژة «سناریوهای سرمایهگذاری منطقة هاوایی ایاالتمتحده» منتشر کردند .در
این پروژه به روش دلفی و برگزاری کارگاههای مشورتی و با مشارکت ذینفعان منطقهای ،ابتدا متغیرهای کلیدی توسعه
شناسایی و بر مبنای عدم قطعیتهای مختلف ،سناریوهای محتمل منطقة هاوایی تدوین شده است .نتایج پژوهش نشان
میدهد متغیرهای کلیدی و تأثیرگذار در کاربری آتی این منطقه ،سیستم آبیاری زمین و نحوة فروش زمین در آینده است.
گوده و دورانس )6388( 8تجربة آیندهنگاری سازمان ملی فرانسه را در ارتباط با بهبود وضعیت مسکن فرانسه برای
سال  6383منتشر کردند .در این پروژه ،ابتدا  03عامل مؤثر بر وضعیت مسکن فرانسه مشخص شد .درنهایت نیز با
تحلیل آثار متقاطع عوامل 83 ،عامل بهعنوان عوامل کلیدی مؤثر شناسایی شدند .این عوامل شامل نوسازی شهری ،حس
آرامش و آسایش ،کیفیت عایق صوتی ،گواهینامة کیفیت ،نقش قلمروی جمعیتی ،سالخوردگی جمعیت و ...است.
پژوهشگران این عوامل را مبنایی برای تحلیل سناریو و تدوین راهبردهای بخش مسکن فرانسه قرار دادند.
علیاکبری و همکاران ( )8033در شناسایی پیشرانهای مؤثر بر وضعیت آیندة گردشگری پایدار شهر کرمان با
رویکرد آیندهپژوهی ،با بهرهگیری از مدلهای کمی و کیفی و تحلیل ساختاری میکمک ،عوامل کلیدی مؤثر در آیندة
گردشگری شهر کرمان را مشخص کردهاند و به اولویتبندی آنها پرداختهاند.
میزانصوفی و زارع نژاد ( )8032در آیندهپژوهی مسائل مدیریت شهری در ایران با تأکید بر مدیریت مشارکتی
بافتهای فرسوده معتقدند که تجدید حیات شهرها نیز مانند موجودات زنده با نوسازی سلولها و بافتهایی صورت
میگیرد که همواره فرسوده میشوند .گاهی روند فرسودگی سریعتر از روند نوسازی حرکت میکند که در این صورت
انباشت فرسودگی ،بحرانی میشود و تسریع در نوسازی بافتهای فرسوده را ضروری میکند.
حاتمینژاد و همکاران ( )8032با آیندهپژوهی در بافت فرسودة شهری ،با استفاده از تحلیل اثر متقابل ،کلیدیترین
متغیرهای راهبردی را برای کاهش بافت فرسودة ناحیة  8شهر تهران بهترتیب بیشترین تأثیرگذاری ،نبود قانون ،تغییر
دولتها ،ضعف نگرش و دانش مدیران شهری ،تعادلبخشی و تحقق عدالت اجتماعی میدانند.
عیوضی و همکاران ( )8030با رویکرد آیندهپژوهی به تبیین جایگاه برنامهریزی فرهنگی در شهر اسالمی-ایرانی
پرداختند .در این پژوهش ،ضعف نظام برنامهریزی شهری بر مبنای بیتوجهی به دو مؤلفة فرهنگ و آیندهپژوهی تحلیل
و سپس ارتباط و پیوند سطح تحلیل شهری ،منطقهای و ملی در گامهایی مشخص و تبیین شد.
زنگیآبادی و مؤیدفر ( )8038راهبردهایی در زمینة بازآفرینی و احیای مجدد بافت تاریخی ارائه کردند و با بررسی
قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای موجود در برزن شش بادگیری ،با بهرهگیری از مدل سوات ،نقش عوامل بیرونی
را در بازآفرینی بافت فرسودة برزن شش بادگیری ،بیشتر و شدیدتر از نقش عوامل موجود در محلة مذکور مشخص کردند.
با توجه به بررسی منابع مختلف به نظر میرسد در حیطة توسعة پایدار بافتهای تاریخی با رویکرد آیندهپژوهی مطالعات
کمتری صورت گرفته است .با مطالعة منابع موجود مشخص میشود دستیابی به مزایا و مطلوبیتها زمانی امکانپذیر خواهد بود
که با برنامهریزی صحیح و متمرکز برای آینده ،بستر الزام برای این کار فراهم شود .از اینرو آیندهپژوهی میتواند نقش بسزایی
در شناسایی عوامل کلیدی و برنامهریزی برای توسعة پایدار بافت تاریخی در ابعاد مختلف در آینده داشته باشد.
1. Godet & Durance
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مبانینظری 
بافتهای تاریخی ویژگیهای ارزشمند و منحصربهفردی دارند که آنها را از سایر بافتهای شهری متمایز میکند .در
عین حال این محلهها برای رفع نیازهای ساکنان خود ناچار به پذیرش تغییراتی هستند که سرعت آن باید متناسب با
طرح نیازهای شهروندان در آن جامعه باشد .پس از دهة  8333میالدی و همزمان با طرح مفهوم «پایداری» تالشها
برای برنامهریزی شهری با رویکرد پایداری آغاز شد که این مفهوم در محلههای تاریخی با هدف ایجاد تعادل میان
حفاظت از ارزشهای تاریخی و توسعة شهری همراه بوده است (.)Pendelbery, 2005
در گزارش برانت لند در سال  8313میالدی تعریف پایهای از توسعة پایدار ارائه شد که تا امروز نیز کاربرد داشته
است« :توسعهای که نیازهای نسل حاضر را برطرف کند ،بدون آنکه بر نسل آینده اثری منفی داشته باشد» (.)UN,1996
به عبارت دیگر ،پایداری ،نقطهای در روشهای برنامهریزی برای رسیدن نیست ،بلکه فرایندی پویاست که هدفش ارتقای
کیفیت زندگی همة نسلهاست .پایداری با این مفهوم در بافتهای تاریخی بهدنبال یافتن این مهم است که چگونه
حفاظت از ارزشهای تاریخی میتواند با توسعه همراه شود .در ابتدا این نوع توسعه تنها اقتصادی بود و مبنای عمل در
برخی شهرهای اروپایی مانند بث ،چستر ،چی چستر و یورک قرار گرفت .در ادامه فعالیتهای روشنگرانهای در اروپا به
نامهای توسعة مجدد ،رنسانس شهری ،بازآفرینی فرهنگمدار و توسعة درونزا مؤید رویکردی نوین در برخورد با
بافتهای تاریخی بود (حسنزاده و سلطانزاده.)8032 ،
مکتبها و نظریههای متعددی نیز در زمینة ساماندهی و بهسازی بافتهای تاریخی و فرسوده ارائه شده است ،اما در
این میان ،مکتب انسانگرایی مانند پستمدرنها ،توجه خاصی به مردم و مشارکت آنها با حضور متخصصان و
کارشناسان در امر بهسازی و نوسازی شهری دارد؛ از اینرو انسانگراها معتقدند شهروندان نقش اساسی را در ساماندهی
شهری دارند .رویکرد زمینهگرا زمینه را بهمثابة رویدادی تاریخی میپندارد که عناصر شهر درون آن شناخته ،پرداخته و
ساخته میشوند .دیدگاه مزبور ابتدا به جنبههای صرفاً کالبدی توجه داشت ،اما بهتدریج به ابعاد انسانی گرایید و حوزة
مطالعات خود را به وجوه اجتماعی -فرهنگی جامعه گسترش داد .در این دیدگاه ،ایدهها و عناصر شهرهای گذشته در
شکلدادن به کالبد شهرهای معاصر حضور دارند؛ بنابراین ،شهرساز زمینهگرا باید بتواند ویژگیهای یک مکان را دریابد و
آن را بخشی از فرایند برنامهریزی خود قرار دهد.

با توجه به رویکردهای ارائهشده بهنظر میرسد که برنامهریزی سنتی توان پاسخگویی به مشکالت و مسائل موجود
در بافت تاریخی را ندارد و نمیتواند برنامهریزی مناسبی برای آیندة این محدودهها داشته باشد .به عبارت دیگر امروزه
متون نظری برنامهریزی از مفاهیم پیشبینی و آیندهنگری عبور کرده و به حوزة آیندهپژوهی یا آیندهنگاری که وظیفهاش
معماری آینده است ،رسیده است (فرجپور و همکاران.)8030 ،
آیندهپژوهی دانش و معرفتی است که مردم را متوجه رویدادها ،فرصتها و مخاطرات احتمالی آینده میکند ،ابهامها،
تردیدها و دغدغههای فرسایندة آنها را کاهش میدهد ،توانایی انتخاب هوشمندانة جامعه و مردم را بیشتر میکند و به
همه اجازه میدهد تا بدانند میتوانند به چه مکانهایی بروند (آیندههای اکتشافی) .همچنین مشخص میکند که به
کجاها باید بروند (آیندههای هنجاری) و از چه مسیرهایی میتوانند با سهولت بیشتری به آیندههای مطلوب خود برسند
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(راهبردهای معطوف به آیندهسازی) .آیندهپژوهی درحقیقت معرفت «شکلبخشیدن به آینده» بهگونهای آگاهانه ،فعاالنه و
پیشدستانه است (ملکیفر .)8012 ،براساس نظر صاحبنظران ،واژههای آیندهپژوهی 8و آیندهنگاری 6یکی نیستند؛
بهگونهای که آیندهنگری زیرمجموعة آیندهپژوهی قلمداد میشود ()Jemala, 2010؛ به این معنا که در پیشبینی ،اتفاقات
آینده پیشبینی یا تخمین زده میشود؛ درحالیکه در مطالعات آیندهنگری ،تالش بر پیشبینی حوادث آینده نیست ،بلکه
هدف تصویرسازی و تحلیل تأثیرات آیندهنگری ممکن است و آیندهپژوهی ترکیبی از دو رویکرد مذکور را دارد ( Hansen

 .)et al., 2016جدول  8روند تغییرات آیندهپژوهی را نشان میدهد.
طرحهایتوسعةشهری 
استفادهشدهدر 

مدلهای
آیندهپژوهیو 
جدول.1روندتغییرات 

دورة
برنامهریزی 


طرحهایتوسعةشهری 


یندهپژوهی 
مدلهایآ 


قبل از دهة 8303
میالدی

نبود طرحهای مشخص و مدون
توسعة شهری
رویکردهای موضعی و پروژههای
خاص

مدیریت دولتی و نبود مدیریت شهری
نبود رویکردها و مدلهای پیشبینی و آیندهنگری

دهة  8303تا نیمة
قرن بیستم

طرحهای کالن توسعه و عمران
طرحهای جامع و تفصیلی

گرایش به حال و آیندة ایستا و برنامهریزی بهعنوان مبنایی برای ترسیم آینده با
روندگرایی (مدلهای خطی پیشبینی و نه آیندهنگری ،برنامههای کوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت) ،برنامهریزی توسعة شهری بهعنوان بخشی از برنامهریزی
بخشی دولتی مدلهای کمی پیشبینی جمعیت و اقتصاد فضا براساس
استانداردهای سرانههای شهری ،استفاده از مدلهای کمی

نیمة قرن بیستم
تا اواسط دهة 33
میالدی

طرحهای ساختاری محلی
طرحهای راهبردی
مدلسازی دستگاههای اجتماعی
شهری

ورود آیندهپژوهی بهجای پیشبینی
استفاده از مدلهای کیفی و کمی مانند  ،SWOTدلفی و...
برنامهریزی و مدیریت عمومی ،همچنان بر پایة دیدگاههای کارشناسانه

دهه  13و 33
میالدی

سلسلهمراتب طرحهای توسعه
تنوع گزینهها و پروژهها

آغاز قرن 68
میالدی

راهبرد توسعة شهر
برنامهریزی مشارکتی و محلهمحور
رشد هوشمند شهری

گرایش تعاملی و برنامهریزی بهعنوان مبنایی برای بادگیری
سازمانی
سناریوسازی
مشاوره
گروه کارشناسان  -طوفان فکری
برنامهریزی مشارکتی
آیندهپژوهی علمی و مبتنی بر توسعة پایدار
استفاده از مدلهای ترکیبی کمی و کیفی
شبیهسازی (مدل شبکة عصبی و )CA

منب :زیاریوربانی 1911،

ندهپژوهی 
برنامهریزیشهریوآی 

بررسیارتباط

برنامهریزی شهری و آیندهپژوهی به آینده مرتبط هستند .هرکدام از این دو فعالیت به موضوعات مبهم ،چندوجهی و
بحثبرانگیز میپردازند که نتایج آنها پیچیده و نامشخص است .هدف مطلوب هر رشته فراهمکردن آیندهای بهتر و
جلوگیری از خطرات نامطلوب است .برنامهریزی شهری و آیندهپژوهی با وجود بهرهگیری از روشهای پیچیدة ارائه و
1. Future Study
2. Foresight
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مهارتهای خاص خود که برآمده از شیوة عمل آنها و دشواریهای روششناختی در متعادلسازی دامنهای گسترده از
فنون ،مشارکتکنندگان و نگرشهاست ،شیوههای نگرش متفاوتی به آینده دارد (.)Ratcliffe and Krawczyk, 2010
به نظر میرسد که تفاوت سلسلهمراتبی با رابطة رویهای میان آیندهپژوهی و برنامهریزی وجود دارد که در آن
آیندهپژوهی رشتهای با قلمرو فکری و اصولی برای کاربردیکردن آن است؛ درحالیکه برنامهریزی در درجة نخست
روشی است که میتواند در رویکرد آیندهپژوهی برای دستیابی به اهداف منتخب کاربرد داشته باشد .میتوان گفت رابط
میان برنامهریزی شهری و آیندهپژوهی برنامهریزی راهبردی است که میتوان آن را اینگونه تعریف کرد :روشی که به
تشریح کاربرد منابع در دسترس یک سازمان برای دستیابی به نتایج مطلوب آن میپردازد .آیندهپژوهی در زمینة
برنامهریزی شهری مقولة بسیار جدیدی است که هنوز در این رشته بهخوبی جایگیر نشده است .به هر حال در این زمینه
تمایل به پیروی از روشهای سنتی آیندهپژوهی و تأکید بر ساخت چند سناریوی جایگزین آینده بهمنظور فراهمکردن
زمینة مباحث عمومی یا تصمیمگیریهای سیاسی بلندمدت وجود دارد (.)Godet, 2000
بسیاری از نواقص برنامهریزی شهری را میتوان با بهرهگیری از آیندهپژوهی مرتفع کرد و کاربرد این پارادایم را در
پیشبرد اهداف برنامهریزان شهری مفید دانست .بهمنظور آمادگی در برابر تغییرات محیطی ،مطالعات آیندهنگاری جایگزین
فنون پیشبینی و برنامهریزیهای سنتی شده است .فعالیتهای آیندهنگاری و سناریونویسی (یکی از مهمترین روشهای
آیندهنگاری) بر عدم قطعیتهایی که تصمیمگیرندگان ،توانایی کنترل یا کاهش آنها را ندارند تمرکز میکنند .سناریوها
آیندههایی را که امکان وقوع آنها محتمل است ،در قالب داستانهایی بیان میکنند و روایتهای بدیلی دربارة
موقعیتهای مرتبط با آینده ارائه میدهند .بدون درک منطق سناریو ،تصمیمگیرندگان نمیتوانند باورپذیربودن یک
سناریو (میزان امکان رخدادن سناریو و میزان سازگاری سناریو) را بپذیرند .شرایط عدم قطعیتهای روزافزون ،نیازمند
طرح این پرسش است که «آیا آن چیزی که در گذشته رخ داده است ،همان چیزی است که آینده را بهوجود میآورد؟»
بهجای این پرسش که «چه چیزی بیشتر امکان دارد اتفاق بیفتد؟»

روشپژوهش 
پژوهش حاضر توصیفی -تحلیلی و کاربردی و براساس روشهای جدید علم آیندهپژوهی ،تحلیلی و اکتشافی است که با
بهکارگیری ترکیبی از مدلهای کمی و کیفی انجام شده است .شیوههای گردآوری اطالعات بهصورت اسنادی،
کتابخانهای و پیمایشی است .دادهها و اطالعات ضروری پژوهش ،ترکیبی از دادههای کیفی و کمی است که به روش
پیمایشی (پرسشنامه) و مصاحبه با کارشناسان در چارچوب مدل دلفی در دو مرحله انجام شده است .8 :انتخاب اعضا،
تدوین پرسشنامه ،ارسال به شرکتکنندگان و تجزیه و تحلیل اطالعات دریافتی .6 ،تحلیل اطالعات جمعآوری بهکمک
نرمافزار میکمک و ارائة سناریوهای نهایی با توجه به این تحلیل و نظر کارشناسان .فرمول دقیقی برای محاسبة تعداد
جامعة آماری متخصصان در تکنیکهای خبرهمحور وجود ندارد .در اینگونه تکنیکها دانش و تخصص کارشناسان بر
تعداد آنها برتری دارد ( .)Godet et al., 2008برایناساس ،جامعة آماری این پژوهش  80کارشناس بافت تاریخی
شهرداری یزد است.
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جدول.1اطالعاتتوصیفیجامعةآماری 
جنس  تعداد  فراوانی(درصد)  سن 
00-60
30
80
مرد
00-00
3
8
زن
03-00
-

تعداد  فراوانی(درصد) 
63
0
00
1
63
0

تحصیالت 
لیسانس
فوقلیسانس
دکتری

تعداد  فراوانی(درصد) 
23
83
63
0
2
8

برایناساس ،در ابتدا با بررسی میدانی برزن شش بادگیری و مشارکت کارشناسان ،قوتها و ضعفها در ابعاد مختلف
کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مشخص شد و بر مبنای آن عوامل کلیدی در جهت توسعة پایدار بافت تاریخی
برزن شش بادگیری تعیین شد .در ادامه متغیرهای مشخصشده در ماتریس تحلیل اثر متقابل وارد شد که میزان ارتباط
میان آنها از سوی کارشناسان و متخصصان ارزیابی شد؛ بهطوریکه با تأثیر متغیر سطرها بر متغیر ستونها و بالعکس،
مجموع امتیازهای متغیرهای سطرها ،میزان تأثیرگذاری و مجموع امتیازهای متغیرهای ستونها ،میزان تأثیرپذیری را
نشان میدهند .میزان ارتباط با اعداد بین صفر تا  0بوده که صفر بهمنزلة بدون تأثیر 8 ،بهمنزلة تأثیر ضعیف 6 ،به معنای
تأثیر متوسط و  0به معنای تأثیر فراوان است .درواقع به تعداد عوامل کلیدی  ،nیک ماتریس n × nبهدست میآید.

درنتیجه ،نرمافزار میکمک همة متغیرها را در یک نمودار مفهومی ،بهصورت محور مختصات (تأثیرگذاری-تأثیرپذیری)
نشان میدهد که بیانگر پراکندگی متغیرها در نواحی تعریفشده است .بر این مبنا با توجه به شکل  8ماهیت متغیرها
شامل موارد زیر است :
 متغیرهای خودمختار یا تأثیرگذار میزان وابستگی و قدرت هدایت کمی دارند که این معیارها عموماً از سیستم جدامیشوند؛ زیرا اتصاالت ضعیفی با سیستم دارند .همچنین هرگونه تغییر در این متغیرها سبب تغییر جدی در سیستم نمیشود.

 متغیرهای وابسته با وابستگی قوی و هدایت ضعیفی همراه هستند .این متغیرها اصوالً تأثیرپذیری باال وتأثیرگذاری کمی بر سیستم دارند.

 متغیرهای مستقل وابستگی کم و هدایت بیشتری دارند .به عبارت دیگر تأثیرگذاری بیشتر و تأثیرپذیری کمتر ازویژگیهای این متغیرهاست.

 متغیرهای کلیدی وابستگی و قدرت هدایت بیشتر دارند .به عبارتی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این معیارها بسیارفراوان است و هر تغییر کوچکی بر این متغیرها سبب تغییرات اساسی در سیستم میشود.

محدودةمطالعه 
شهر یزد با وسعت  33/0کیلومترمربع در مرکز استان یزد و در مسیر راه اصفهان-کرمان در مختصات  08درجه و 00
دقیقة عرض شمالی و  00درجه و  60دقیقة طول شرقی قرار دارد (عرصه .)8011 ،ارتفاع این شهر از سطح دریا 8680
متر و فاصلة هوایی آن تا تهران  031کیلومتر است .کوهستان شیرکوه که در جهت شمال غربی-جنوب شرقی کشیده
شده است در  63کیلومتری شهر یزد قرار دارد و مانند دیوارهای کوهستانی ،در جنوب غربی استان ،بخشهای مرکزی را
از چالة ابرکوه جدا میکند و در کاهش دمای هوا و جذب رطوبت برای پیرامون خود نقش ویژهای دارد (آرمانشهر،
.)8036
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بافت تاریخی این شهر شامل  3برزن و  06محله است .برزن شش بادگیری یکی از محدودههای بافت قدیم و از
مناطق مرکزی شهر است که بالغ بر  30هکتار مساحت دارد و در بخش جنوب شرقی بافت قدیم قرار دارد .این محدوده
را چهار محور اصلی سواره محدود کردهاند .محورهای خیابان دهم فروردین در جنوب ،خیابان سلمان فارسی در شمال،
خیابان امامخمینی در غرب و بلوار بسیج در شرق که با توجه به جمعیت این منطقه و تقسیمبندی محدودههای شهر در
طرح جامع ،مجموعاً یک برزن شهری را تشکیل میدهند.

شکل.1نمودارتأثیرگااریوتأثیرپایری 

شکل.1موقعیتسیاسیاستان،شهرستانوشهریزد 
منب :نگارندگان 
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شکل.9موقعیتقرارگیریبرزنششبادگیریدربافتتاریخییزد 
منب :مؤیدفر 1919،

در سال  ،8030جمعیت محلة شش بادگیری  0306نفر بود .با توجه به جمعیت سرشماری سال  0830( 8010نفر) میزان
نرخ رشد جمعیت این محله در این دهه  -3/3بوده است .عناصر باارزش تاریخی و گردشگری این محدوده مانند آبانبار
شش بادگیری ،مسجد امیرچقماق ،دروازه قصابها و  ...از نقاط شاخص این برزن محسوب میشوند .از نظر کاربری اراضی،
حدود  02/3درصد کاربریهای برزن شش بادگیری مسکونی 8/1 ،درصد آموزشی 83/2 ،درصد درمانی 3/66 ،درصد
بهداشتی 8/03 ،درصد مذهبی 8/00 ،درصد فرهنگی 3/8 ،درصد ورزشی 3/02 ،درصد فضای سبز 0/30 ،درصد تجاری،
 3/30درصد اداری 3/80 ،درصد کارگاه تولیدی 3/03 ،درصد انبار 3/0 ،درصد تأسیسات 8/2 ،درصد پارکینگ 82/6 ،درصد
شبکة ارتباطی و  2/3درصد زمین بایر هستند و کاربریهای خدماتی ندارند (آرمانشهر)8030 ،؛ درحالیکه این میزان
کاربری در وضع موجود مقدار زیادی تا میزان سرانة مطلوب فاصله دارد؛ به این معنا که غیر از کاربری مسکونی ،بقیة
کاربریها درصد فراوانی از اراضی محدوده را به خود اختصاص نمیدهند و از نظر سرانة استاندارد ،دچار کمبود هستند.

افتهها 
بحثوی 
بهطورکلی هر پژوهش با توجه به هدفی انجام میشود .شرط عملیشدن اهداف ،داشتن اطالعات کامل ،دقیق و گسترده
در مسیر انجام پژوهش از ابتدا تا انتهاست .انتخاب مسیر صحیح به جنبه و ماهیت هر موضوع بستگی دارد .بر این مبنا
براساس مراحل زیر فرایند دستیابی به راهبردها و راهکارها در قالب آیندهپژوهی انجام شده است.
ضعفهایمحدوده 

قوتهاو
بررسی 

از آنجا که در امر آیندهپژوهی به مطالعات اکتشافی نیاز است ،بررسی وضع موجود محدودة مطالعه در ابعاد مختلف و
مشخصکردن قوتها و ضعفهای آنها میتواند در انتخاب عوامل کلیدی نقش مؤثری داشته باشد .بر این مبنا مطالعات
اکتشافی مربوط به برزن شش بادگیری در قالب جدول  0بهصورت قوتها و ضعفها در ابعاد پایداری مشخص شده
است.
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مطالعات اجتماعی و فرهنگی

جدول.9بررسیقوتهاوضعفهایبرزنششبادگیریازابعادمختلف 
ضعفها()Weaknesses
قوتها()Strengths

ابعاد 
 فراوانی خانوار در واحد مسکونی (مهاجران) خالیبودن خانههای مسکونی بهدلیل کاهش جمعیت بومی بافت میزان تمایل بیشتر ساکنان به مشارکت در امور اجتماعی کاهش امنیت بهدلیل عدم همگنی جمعیت تمایل بیشتر ساکنان بهمنظور همکاری در بهبود وضعیت محله ( 31درصد) وجود زمینهای خالی و متروک (ناامنی) تمایل ساکنان به نوسازی کاهش نرخ رشد جمعیت بومی برزن شش بادگیر تمایل بیشتر ساکنان به ایجاد روابط همسایگی کمبود مراکز آموزشی و تفریحی جوانبودن جمعیت از نظر توان بیشتر برای مشارکت محدودبودن بودجههای مردمی و دولتی بهمنظور مرمت و نوسازی وجود مراکز و عناصر باارزش تاریخی در سطح ملی و جهانی نادیدهگرفتن بافت باارزش تاریخی از سوی مرردم و مسرئوالن ذیربرط بررای نزدیکی به مراکز فرهنگی اصلی شهر (سینما و موزه)حفظ و نگهداری آن
 زندگی مسالمتآمیز مذاهب مختلف در کنار یکدیگر آگاهینداشتن ساکنان از ارزش تاریخی بافت نبود محلهایی برای ایجاد تعامالت اجتماعی نرخ اندک بیکاری رونق مراکز تجاری جدید در لبههای برزن و تمایل مرردم بره اسرتفاده از ایرن درآمد اندک عمدة خانوارهامراکز
 ناتوانی اقتصادی ساکنان برای احیا و مرمت درآمدزابودن برخی مشاغل جاذب برای توریست در برزن شش بادگیری ارزش و اجارهبهای اندک مسکن بهدلیل فرسودگی باالبودن نسبی سهم برزن شش بادگیری از هزینه هرای عمرانری شرهرداری تمایلنداشتن سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری کالن تجاری و بازرگانیدر مقایسه با برخی محلههای بافت تاریخی
 برخورداری از بیشترین سطوح غیرفعرال مراکرز اقتصرادی در مقایسره برا سرایر برخورداری از بیشترین تعرداد مراکرز اقرامتی و پرذیرایی در مقایسره برا سرایرمحلههای بافت تاریخی
محلههای بافت تاریخی
 کافینبودن مراکز بازرگانی و تجاری مرتبط با گردشگری در مقایسره برا برخری مجاورت با معابر اصلی تجاری و گردشگری که حضور جمعیت پیاده و رونرقمحلههای بافت تاریخی
عرضه و تقاضا را افزایش داده است.
 استفادة مردم شهر از سطوح تجاری بهدلیل دسترسی آسان و ارزان وجود کاربری های فرامحله ای مانند هتل اللره کره سربب جرذب جمعیرت از  -عرض کم معابر و شلوغی آنها محدودیت پارک اتومبیلسایر نقاط شهر و جذب توریست به بافت میشود.
 وجود مراکز تجاری غیرفعال ازجمله بازارچة غالمعلی سیاه و دروازة قصابها قرارگیری کاربریهای تجاری در لبة خیابانها کمبود سرانة آموزشی وجود چند مرکز ورزشی سنتی در اطراف بافت کمبود سرانه و سطوح ورزشی تمایل شهروندان به استفاده از مراکز ورزشی سنتی در بافت قدیم نبود سالن ورزش برای بانوان باالبودن سطوح و سرانة مذهبی و تعداد بسیار مساجد و حسینیهها شلوغی و ترافیک در برزن شش بادگیری بهدلیل وجود اماکن مرذهبی ،درمرانی وجود اماکن مذهبی که در سطوح شهری خدماتدهی میکنند.و ...که در سطح شهر خدماتدهی میکنند.
 قابلیت بیشتر مکانهای مذهبی موجود برای تعامالت اجتماعی و مشارکت کمبود سطح و سرانة پارک تعامالت مناسب در اماکن مذهبی در میان مردم بافت و مردم شهر نبود فضای سبز مناسب و کوچکبودن فضاهای موجود وجود معماری سنتی و متناسب با اقلیم جمعآورینکردن زبالهها در زمینهای بایر و مخروبه و نارضایتی ساکنان وجود بلوار بسیج بهعنوان محور سریعالسیر حرکتی نامناسببودن وضعیت برخی عناصر جاذب گردشگر (ماننرد ریخرتن اشرغال در قرارگیری در میان شبکة شطرنجی اولیة شهر از نظر دسترسی راحتترآبانبار شش بادگیر)
 قرارگیری در کنار محورهای گردشگری فرسودگی کالبدی برزن شش بادگیری وجود عناصر شاخص و نشانهها در اطراف معابر و وجود گرههای مهممنب :نگارندگان 
مطالعات اقتصادی
مطالعات کالبدی

شناساییعواملکلیدیونیروهایپیشران 

بهمنظور شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر توسعة برزن شش بادگیری ،بر مبنای اطالعات جدول  0و بهرهگیری از نظرات
کارشناسان مربوط ،متغیرها یا همان عوامل کلیدی مشخص شد .درواقع عوامل کلیدی در بحث آیندهپژوهی برخالف
چشماندازسازی ،عواملی هستند که میتوانند تأثیر مثبت و منفی در آیندة یک مکان داشته باشند .بر این مبنا  83عامل
کلیدی مشخص و در ادامه نیروهای پیشران ،یعنی آن دسته از عواملی که در ایجاد این عوامل کلیدی میتوانند نقش
داشته باشند ارائه شده است.

هایجغرافیایبرنامهریزیشهری،دورة،8شمارة،1بهار1911


پژوهش


148

جدول.4عواملکلیدیونیروهایپیشرانپژوهش 
عواملکلیدی
فرسودگی کالبدی
مهاجرت
تأثیرات زیستمحیطی
(فضای سبز ،بهداشتی،
جمعآوری زباله)
حس تعلق فراوان
امنیت اجتماعی
مشارکت بیشتر
سرانة اندک آموزشی و
درمانی
مساکن خالی فراوان
کمبود تأسیسات و
تجهیزات شهری
قرارگیری در بافت تاریخی
(مدیریت گردشگری)

نیروهایپیشران
قدمت باال ،استانداردنبودن مصالح ،خالیبودن مساکن ،ارزش کم مساکن ،استحکام پرایین اسرکلت ،بریتروجهی مسرئوالن ،نبرود سیاسرت هرای
تشویقی
ارزانبودن قیمت زمین ،درآمد پایین در محله ،کمبود امکانات ،نزدیکی به محل کار ،تطابقنداشتن بافت قدیم با سایر مناطق شهر
عرض کم کوچهها که سبب جمعآورینکردن زباله به روش مدرن میشود ،زمینهای مخروبه که سربب ازدحرام زبالره مریشروند ،کمبرود آب و
زمینهای بایر برای توسعة فضای سبز ،سیاستهای میراث فرهنگی در بافت تراریخی کره سربب پیشررفتنکرردن در فضرای سربز مریشرود،
اشتیاقنداشتن مردم برای توسعة فضای سربز ،مردیریتنکرردن پسرماند ،عملکررد نامناسرب شرهرداری ،کمبرود برخری تأسیسرات و خردمات و
حفاظتنکردن شهرداری ناحیة تاریخی از خدمات که سبب کاهش بهداشت عمومی در برزن میشود ،دپونکردن زبالهها
قدمت باالی سکونت در محله ،بومیبودن بیشتر ساکنان و هویت تاریخی بافت
وجود فضاهای مخروبه بهعنوان مهمترین عامل ناامنی در محله ،نبود نورپردازی در شب ،خلوتبودن محله ،وجود مهاجران غیربومی
حس تعلق باال در محله ،بومیبودن بیشتر ساکنان و وجود سابقة مشارکت
دسترسی نامناسب ،فرسودگی بافت ،کمبود فضای کافی برای توسعة سرانه ،طرح های توسعة شهری ،وجرود مهراجران غیربرومی ،کیفیرت پرایین
مراکز آموزشی
کاهش جمعیت بافت در سالهای اخیر ،فرسودگی بافت ،مشارکتنداشتن مسئوالن و مردم ،هزینة فرراوان نوسرازی مسراکن ،کمبرود خردمات و
امکانات
کمبود فضای کافی ،خصوصیبودن معابر ،عملکرد نامناسب مسئوالن ،مکانیابی نامناسب ،طرحهای توسعة شهری ،عرض کم معابر
قدمت باالی محله ،وجود بناهای باارزش میراثی ،ثبت جهانی شهر یزد ،نبود نظارت و وجود قوانین ناکارآمد ،نگاه ویژه بره بافرت ،آگراهی مرردم از
اهمیت ویژة بافت

تحلیلتأثیراتمتقابلنیروهایپیشران 

برای استخراج پیشرانهای نهایی باید میزان اثرگذاری و اثرپذیری هر پیشران را بر پیشرانهای دیگر بسنجیم .در این مرحله
براساس جدول  0با استفاده از نیروهای پیشران مشخصشده ،ابتدا یک ماتریس  n × nتشکیل دادیم .براساس تعداد
نیروهای پیشران در این پژوهش ،یک ماتریس  03 × 03تشکیل شد .سپس با واردکردن دادهها در نرمافزار میک مک و
تشکیل ماتریس تأثیرات متقاطع در گام بعدی ،از کارشناسان خواسته شد تا به امتیازدهی شاخصهای بررسیشده برحسب
میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنها بپردازند؛ بنابراین همانگونه که در روش پژوهش بیان شد ،با توجه بهشدت تأثیرات،
امتیازهایی از صفر تا  0به متغیرهای پژوهش داده شد .با توجه به یافتههای بهدستآمده از جدول تأثیرات متقابل میتوان
گفت شاخص پرشدگی ماتریس  33/0درصد و نشاندهندة پیوستگی و تأثیرگذاری زیاد عوامل شناساییشده بر یکدیگر
است .از مجموع  6633رابطة ماتریسی قابل ارزیابی 080 ،رابطه ( 60/0درصد) اثرات متقاطع  0دارند؛ یعنی شاخصها هم از
یکدیگر تأثیر پذیرفتهاند و هم بر یکدیگر تأثیر گذاشتهاند 132 .رابطه ( 02/0درصد) اثرات متقاطع  6دارند؛ یعنی نقش
تقویتکننده داشتهاند 003 .رابطه ( 83/0درصد) تأثیرات متقاطع  8دارند؛ یعنی بر دیگر شاخصها تأثیر بیشتری داشتهاند.
 038رابطه ( 81/80درصد) از تأثیرات متقاطع نه از یکدیگر تأثیر پذیرفتهاند و نه بر یکدیگر تأثیری داشتهاند.
تحلیلمیزاناثرگااریواثرپایریمستقیمعوامل 

براساس ماتریس تأثیرات مستقیم ،جمع سطرهای ماتریس نشاندهندة میزان اثرگذاری و جمع ستونها نشاندهندة
میزان اثرپذیری یک عامل از سایر عوامل است .در جدول  ،2میزان اثرگذاری و اثرپذیری عوامل نشان داده شده است.
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دادههایماتریساثراتمتقابل 
جدول.5تحلیلاولیة 
شاخص 
مقدار

ابعادماتریس 
03

تعدادتکرار 
6

تعدادصفر 
038

تعداد 1
003

تعداد 1
132

تعداد 9
080

جم 
6808

درصدپرشدگی 
33/0

منب :نگارندگان

رتبه 
8
6
0
0
0
2
3
1
3
83
88
86
80
80
80
82
83
81
83
63
68
66
60
60
60
62
63
61
63
03
08
06
00
00
00
02
03
01
03
03
08
06
00
00
00
02
03

منب :نگارندگان

رتبهبندیمیزاناثرگااریواثرپایریمستقیمعوامل 
جدول .1
نیروهایپیشران 
اثرگااری 
نیروهایپیشران 
بیتوجهی مسئوالن
11
نگاه ویژه به بافت
قدمت باال
16
بیتوجهی مسئوالن
نگاه ویژه به بافت
33
عملکرد نامناسب شهرداری
عملکرد نامناسب شهرداری
30
فرسودگی بافت
نبود نظارت و وجود قوانین ناکارآمد
38
طرحهای توسعة شهری
سیاستهای میراث فرهنگی در بافت تاریخی
38
سیاستهای میراث فرهنگی در بافت تاریخی
طرحهای توسعة شهری
33
کمبود خدمات و امکانات
هویت تاریخی بافت
23
مکانیابی نامناسب کاربریها
وجود بناهای باارزش میراثی
21
کاهش جمعیت
نبود سیاستهای تشویقی
20
نبود نظارت و وجود قوانین ناکارآمد
مشارکتنداشتن مسئوالن و مردم
23
نبود سیاستهای تشویقی
کاهش جمعیت بافت در سالهای اخیر
23
ارزانبودن قیمت زمین
باالبودن هزینة نوسازی مساکن
23
خلوتبودن محله
فرسودگی بافت
01
خالیبودن مساکن
ثبت جهانی شهر یزد
01
تطابقنداشتن بافت قدیم با سایر مناطق شهر
آگاهی مردم از اهمیت ویژة بافت
03
استحکام پایین اسکلت
کمبود خدمات و امکانات
03
کاهش جمعیت بافت در سالهای اخیر
درآمد کم در محله
00
آگاهی مردم از اهمیت ویژة بافت
بومیبودن بیشتر ساکنان
01
استانداردنبودن مصالح
خالیبودن مساکن
01
ازدحام زباله
مکانیابی نامناسب کاربریها
02
حفاظتنکردن از خدمات
ارزانبودن قیمت زمین
00
دپونکردن زباله
حفاظتنکردن از خدمات
00
ثبت جهانی شهر یزد
ارزش کم مساکن
00
نبود مدیریت پسماند
عرض کم معابر
00
وجود مهاجران غیربومی
تطابقنداشتن بافت قدیم با سایر مناطق شهر
00
هزینة فراوان نوسازی مساکن
کمبود فضای کافی برای توسعة سرانه
06
بومیبودن بیشتر ساکنان
وجود مهاجران غیربومی
08
حس تعلق بیشتر در محله
کمبود آب
03
مشارکتنداشتن مسئوالن و مردم
وجود سابقة مشارکت
03
کمبود فضای کافی برای توسعة سرانه
دسترسی نامناسب
03
عرض کم معابر
استانداردنبودن مصالح
03
نبود نظارت و وجود قوانین ناکارآمد
قدمت باالی سکونت در محله
02
کمبود زمینهای بایر
بومیبودن بیشتر ساکنان
00
بومیبودن بیشتر ساکنان
خصوصیبودن معابر
03
دسترسی نامناسب
استحکام پایین اسکلت
63
نبود نورپردازی در شب
کمبود زمینهای بایر
61
مکانیابی نامناسب
اشتیاقنداشتن مردم برای توسعة فضای سبز
63
وجود سابقة مشارکت
خلوتبودن محله
62
کیفیت پایین مراکز آموزشی
حس تعلق باال در محله
62
خصوصیبودن معابر
دپونکردن زبالهها
60
درآمد اندک در محله
کیفیت کم مراکز آموزشی
63
قدمت بسیار سکونت در محله
ازدحام زباله
81
کمبود آب
مدیریتنکردن پسماند
81
هویت تاریخی بافت
وجود فضاهای مخروبه
82
وجود بناهای باارزش میراثی
نبود نورپردازی در شب
80
قدمت باال
نزدیکی به محل کار
1
نزدیکی به محل کار

اثرپایری 
836
30
13
10
13
30
30
36
36
33
22
20
26
28
28
03
03
03
03
00
00
00
06
03
03
01
01
01
00
00
08
61
61
61
61
63
62
60
60
60
68
63
83
83
83
3
2

151

هایجغرافیایبرنامهریزیشهری،دورة،8شمارة،1بهار1911


پژوهش


با توجه به جدول  ،2نگاه ویژه به بافت و بیتوجهی مسئوالن بیشترین تأثیر را بر سایر عوامل داشته است .در کنار
این عوامل ،عملکرد نامناسب شهرداری ،فرسودگی بافت ،طرحهای توسعة شهری ،سیاستهای میراث فرهنگی ،کمبود
خدمات و امکانات ،مکانیابی نامناسب کاربریها ،کاهش جمعیت ،نبود نظارت و وجود قوانین ناکارآمد ،نبود سیاستهای
تشویقی ،قیمت زمین و مسکن ،ثبت جهانی یزد ،اشتیاقنداشتن مردم برای توسعه و هزینههای فراوان نوسازی در
رتبههای بعدی قرار دارند .برایناساس مشخص میشود که در بافتهای تاریخی توجه ویژة مسئوالن و همچنین تعامل
بهتر شهرداری و مردم و جهتگیری طرحهای توسعة شهری برای احیا و توسعة پایدار بافتهای تاریخی میتواند جزء
عوامل تقویتکننده باشند .البته نمیتوان وجود عوامل دیگر را نیز بهعنوان هدایتکننده و حتی تنظیمکننده توسعة پایدار
بافت تاریخی نادیده گرفت.
تدوینسناریوهایممکنوانتخابسناریویمطلوبتوسعةآتیبرزنششبادگیری

در راستای برنامهریزی راهبردی و برای دستیابی به راهبردهای نهایی ،با توجه به نیروهای پیشران رتبهبندی شده و با
توجه به اهمیت آنها برای دستیابی به سناریوهای برتر بهمنظور توسعة برزن شش بادگیری ،میتوان پیشرانها را در
وهلة اول در چهار دسته تقسیمبندی کرد و سپس به تدوین سناریوها پرداخت .تحلیل سناریو ،روشی برای پیشبینی
ارزشهای آتی 8ناشی از رویدادهای احتمالی خاص است؛ برای مثال کارشناسان از تحلیل سناریو برای پیشبینی اینکه در
صورت رخدادن یا رخندادن یک رویداد خاص ،چه اتفاقی برای پروژة سرمایهگذاری خواهد افتاد ،استفاده میکنند .در
همین راستا برای دستیابی بهتر به سناریو ،میتوان ابتدا پیشرانها را در چهار دسته قرارداد:
 پیشرانهای بسیار مهم -قطعیت باال (پیشرانهایی که اهمیت بیشتری دارند و احتمال به وقوع پیوستن آنها درآینده قطعی است).
 پیشرانهای بسیار مهم -قطعیت پایین (پیشرانهایی که اهمیت بسیاری دارند ،اما احتمال به وقوع پیوستن آنها رانمیتوان بهطور دقیق ارزیابی کرد).
 پیشرانهای با اهمیت کم -قطعیت باال (پیشرانهایی که درجة اهمیت کمتری دارند ،اما میتوان آنها را در آیندهپیشبینی کرد).
 پیشرانهایی با اهمیت کم -قطعیت پایین (پیشرانهایی که درجة اهمیت کمی دارند و احتمال وقوع آنها در آیندهنیز کم است).
براساس این تقسیمبندی ،در سناریونویسی ،دستة اول محتملترینها هستند؛ یعنی سناریوهایی که وقوع آنها در
آینده قطعی است .دسته دوم نامحتملترینها هستند؛ یعنی سناریوهایی که امکان وقوع آنها محال و غیرممکن است.
دستة سوم متوسط رو به باال هستند؛ یعنی سناریوهایی که امکان وقوع آنها تقریباً فراوان است .دستة چهارم متوسط رو
به پایین است؛ یعنی سناریوهایی که امکان وقوع آنها تقریباً پایین است .دو سناریو نیز بهعنوان بهترین و بدترین سناریو
یا آینده ممکن ارائه میشوند .گزینههای سناریوهای مختلف براساس نیروهای پیشران در جدول  3آمده است.
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جدول.1مواردمهمودارایقطعیتدرارائةسناریوها 
بسیارمهم-قطعیتباال

بسیارمهم-قطعیتپایین 

اهمیتکم-قطعیتباال 

اهمیتکم-قطعیتپایین 

محتملترین)

(

نامحتملترین)

(
 .8نگاه ویژه به بافت
 .6توجه مسئوالن
 .0اشتیاقنداشتن مردم
 .0فرسودگی بافت
 .0طرحهای توسعة شهری
 .2میراث فرهنگی
 .3کاهش جمعیت
 .1خدمات و امکانات
 .3ثبت جهانی یزد
 .83مکانیابی مناسب

(متوسطروبهباال)

(متوسطروبهپایین)

 .8هزینههای نوسازی و بهسازی

 .8قوانین و نظارت
 .6سیاستهای تشویقی

 .8قیمت زمین و مسکن
 .6قدمت باال

برایناساس ،انواع سناریوها بهصورت زیر ارائه میشود:
ملترینسناریو 
محت 

محلة شش بادگیر محلهای با قدمت بسیار و سابقة تاریخی است .قدمت بسیار در این محله با فرسودگی مساکن همراه
است که دلیل آن بیتوجهی مسئوالن به ارائة طرحهای مرمتی ،حمایتنکردن آنها از مردم برای ارائة طرحهای تشویقی
بهمنظور بهسازی مساکن و سرمایهگذاری بوده است .فرسودگی سبب شده است که محله در برابر مخاطرات محیطی
آسیبپذیرتر باشد و بخش فراوانی از آن تخریب شود .ناهنجاریهای کالبدی و کاهش ارزش زمین و مسکن در این
محله ،مهاجرت ساکنان بومی و جایگزینی مهاجران غیربومی را بهدنبال داشته که از مهمترین تبعات آن میتوان به
کاهش امنیت و کاهش دلبستگی به محله ،نبود ارتباط و مشارکت مردم محله و مسئوالن ،افزایش بزهکاریهای
اجتماعی و کاهش حس تعلق به محله اشاره کرد .از سوی دیگر قدمت فراوان ابنیة تاریخی و مطرحشدن شهر یزد در
سطح جهانی بازدید گردشگران را در این محله بهدنبال خواهد داشت که به اقتصاد درون محلهای نیز کمک میکند ،اما
آمار بازدید گردشگران در این محله در برابر محلههای تاریخی دیگر بسیار ناچیز است.
سناریوینامحتمل 

محلة شش بادگیر محلهای است که بهدلیل ثبت جهانی یزد نگاه بسیار ویژة مسئوالن به محله را در پی داشته است.
همچنین در این محله همکاری همة نهادها ،انبوه خدمات و امکانات را سبب شده است .ساکنان بومی با وجود شرایط
مناسب ترجیح میدهند که در محله باقی بمانند و درنتیجه همگنی میان آنها ،افزایش مراودات اجتماعی و مشارکت مردم و
مسئوالن بهوفور دیده میشود .رسیدگی میراث فرهنگی به این محله سبب شده است فرسودگی بافت بهطور کامل از بین
برود و محله آمادگی کامل را در برابر خطرات محیطی ازجمله زلزله داشته باشد .همچنین نوسازی و بهسازی مساکن در این
محله سبب شده است قیمت امالک این محله در میان محلههای تاریخی شهر یزد بیشترین رشد را داشته باشد .معابر از نظر
کالبدی و طراحی اصالح شدهاند و طرحهای توسعة شهری در این محله سبب رشد و ارتقای سطح محله شده است .میراث
فرهنگی با رسیدگی کامل به ابنیة تاریخی و با حمایت از مردم برای تبدیلکردن بخشی از منازل مسکونی خود به مهمانسرا،
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سبب شده است که گردشگران خارجی و داخلی به این محله وارد شوند که این امر شکوفایی اقتصادی محله را نیز بهدنبال
داشته است .همچنین این محله در میان  3محلة تاریخی شهر یزد بیشترین آمار جذب گردشگر را دارد.
سناریویمتوسطروبهباال 

با توجه به درآمد اندک ساکنان در محلة شش بادگیر و همچنین هزینههای فراوان نوسازی و بهسازی مساکن ،ساکنان
میل و رغبتی به بهسازی مساکن خود ندارند که این مسئله سبب شده است آنها به دیگر محلهها مهاجرت کنند.
همچنین مسئوالن میراث فرهنگی بهدلیل هزینههای فراوان نوسازی و بهسازی مساکن اقدام خاصی برای ارائة طرحهای
رفع فرسودگی نمیکنند و این عامل سبب بیرغبتی مردم و ایجاد فاصلة بسیار میان مردم و مسئوالن شده است.
رفعنکردن فرسودگی منازل در این محله سبب شده است که این محله آسیبپذیری بسیاری در برابر خطرات محیطی از
جمله زلزله داشته باشد که در صورت وقوع زلزله ،بخش فراوانی از محله تخریب میشود.
سناریویمتوسطروبهپایین 

محلة شش بادگیر محلهای است که در آن قوانین و مقررات و نظارت در ابعاد مختلف از جمله ساختوساز ،بهسازی و نوسازی
مساکن و اجرای طرحهای شهری بهصورت نسبی انجام میشود .همچنین قوانین مناسب در زمینة خصوصیبودن معابر سبب
شده است که مالکیت این معابر با احتمال زیاد در اختیار شهرداری قرار بگیرد .این عامل تا حدودی شهرداری را در اجرای
تأسیسات و خدمات شهری با مشکل چندانی مواجه نکرده است .سیاستهای تشویقی در زمینة بهسازی و نوسازی مساکن تا
حدودی صورت میگیرد و ساکنان با بهرهمندی نسبی از این سیاستها به رفع فرسودگی منازل خود پرداختهاند که این عامل
سبب شده است مهاجرت از این محله با سرعت کمتری صورت بگیرد .همچنین سیاستهای تشویقی مسئوالن برای بخش
خصوصی ،سبب شده است که سرمایهداران به این محله وارد شوند و رشد و ارتقای نسبی محله را صورت دهند.
مطلوبترینسناریو 


یکی از مقولههایی که در این محله از آن بهخوبی استفاده شده است ،ثبت جهانی یزد است .مسئوالن و نهادهای مختلف
توانستهاند با باالبردن سطح آگاهی ،مردم را از مزیت ورود گردشگران به محله مطلع کنند که این عامل سبب شده است
مردم پذیرای گردشگران خارجی باشند و در مقابله با توریستها جبهة منفی نگیرند .همچنین مسئوالن و نهادها موفق
شدهاند با ایجاد آموزشهای اولیة برقراری ارتباط برای ساکنان ،مردم محله را برای این امر آماده کنند .این عامل سبب
شده است ساکنان محل فرهنگ و آداب و رسوم شهر و محله خود را به سایر ملل عرضه کنند و در مقابل با ویژگیهای
فرهنگی سایر ملل آشنا شوند و از این راه به ارتقای سطح فرهنگی خود و محله کمک کنند .از نظر اقتصادی ثبت جهانی
بافت تاریخی یزد بهدلیل اینکه شهر یزد را در معرض دید عموم جهان قرار داده است ،توانسته گردشگر بیشتری را جذب
کند و این عامل سبب افزایش نرخ اشتغال و رشد اقتصادی در محله شده است.
نامطلوبترینسناریو 


نامطلوبترین اثری که ثبت جهانی یزد بر محلة شش بادگیر داشته است ،تأثیر منفی فرهنگی است .مردم هنوز سطح
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آگاهی مناسبی ندارند .همچنین در برقراری اصول اولیة ارتباط با گردشگران خارجی ناتوان هستند که ساکنان محل
بهویژه کسبه در این مورد با مشکل جدی مواجهند .همچنین بهدلیل نبود آگاهی نسبی ساکنان این محله از مزیتهای
وجود گردشگر در محله ،از توریستها استقبال نشده و سبب بروز جبهة مخالفی در برابر حضور گردشگران خارجی شده
است .در حالت دیگر بهدلیل ضعف ساکنان ،بهویژه جوانان در زمینة هویت فرهنگی و ملی خود ،حضور گردشگران در این
محل سبب شده است تا تهاجم فرهنگی و درنهایت ازخودبیگانگی فرهنگی جوانان ایجاد شود.
آزمونپابرجاییراهبردها 

در این بخش از درون هر سناریو ،راهبردهایی استخراج شده است که برای بهبود وضعیت محله مناسب است.
تکراریبودن این راهبردها در سناریوهای مختلف هیچ مانعی ندارد .
بهمنظورتوسعةبرزنششبادگیری 
جدول.8انواعراهبردهایاستخراجشدهبراساسسناریوهایپیشنهادی 
محتملترین 


نامحتملترین 


احتمالمتوسط
روبهباال 

احتمالمتوسطرو
بهپایین 

مطلوبترین 


نامطلوبترین 


بهبود وضعیت فرسودگی

کاهش جمعیتگریزی

بهبود وضعیت
فرسودگی

بهبود نظارت و قوانین
حاکم بر برزن

ارتقای زمینههای آموزشی
در راستای توسعة فرهنگی
ساکنان

ارتقای زمینههای آموزشی
بهمنظور توسعة فرهنگی
ساکنان

افزایش نسبی قیمت زمین
و مسکن

توسعه و بهبود وضعیت
معابر
بهرهوری مناسب از
فضاهای باز و مخروبه
ارتقای زمینههای آموزشی
بهمنظور توسعة فرهنگی
ساکنان

کاهش
جمعیتگریزی

بهبود وضعیت
فرسودگی

بهبود وضعیت گردشگری

بهبود وضعیت گردشگری

ارتقای امنیت

کاهش جمعیت گریزی

بهبود وضعیت فرسودگی

بهبود وضعیت فرسودگی

بهبود روابط مردم و
مسئوالن

سرمایهگذاری بخش
خصوصی

کاهش جمعیتگریزی

کاهش جمعیتگریزی

افزایش نسبی قیمت زمین
و مسکن

افزایش نسبی قیمت زمین
و مسکن

ارتقای امنیت

ارتقای امنیت

-

نظارت بر بخش
خصوصی

سرمایهگذاری بخش
خصوصی

سرمایهگذاری بخش
خصوصی

-

رفع خصوصیبودن معابر
اعمال مدیریت یکپارچه از
سوی نهادهای مرتبط امور
شهری

رفع خصوصیبودن معابر
اعمال مدیریت یکپارچه از
سوی نهادهای مرتبط امور
شهری

نظارت بر بخش خصوصی

نظارت بر بخش خصوصی

توسعه و بهبود وضعیت
معابر
بهرهوری مناسب از
فضاهای باز و مخروبه
نگاه ویژه طرحهای توسعة
شهری به برزن
بهبود روابط مردم و
مسئوالن
بهبود نظارت و قوانین
حاکم بر برزن
ارتقای هویت تاریخی برزن

توسعه و بهبود وضعیت
معابر
بهرهوری مناسب از
فضاهای باز و مخروبه
نگاه ویژه طرحهای توسعة
شهری به برزن
بهبود روابط مردم و
مسئوالن
بهبود نظارت و قوانین
حاکم بر برزن
ارتقای هویت تاریخی برزن

ارتقای هویت تاریخی برزن
کاهش جمعیتگریزی
سرمایهگذاری بخش
خصوصی

بهبود وضعیت گردشگری

-

نگاه ویژه طرحهای
توسعة شهری به برزن
رفع خصوصی بودن
معابر

اعمال مدیریت یکپارچه از
سوی نهادهای مرتبط امور
شهری
ارتقای امنیت

نگاه ویژه طرحهای توسعه
شهری به برزن
اعمال مدیریت یکپارچه از
سوی نهادهای مرتبط امور
شهری
ارتقای امنیت

-

نظارت بر بخش خصوصی

بهبود وضعیت فرسودگی

-

-

-

افزایش نسبی قیمت زمین
و مسکن

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

بهبود وضعیت گردشگری

منب :نگارندگان
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در مرحلة بعد ،راهبردهای استخراجشده در یک ستون و میزان تکرار هرکدام از راهبردها در سناریوهای مختلف مشخص
شده است .براساس تعداد تکرارها ،راهبردها اولویتبندی شدهاند (البته در جدول  3تعدادی از راهبردها بهدلیل محدودیت ذکر
شده است) .برایناساس ،بهبود وضعیت فرسودگی و کاهش جمعیت گریزی با شش بار تکرار در سناریوها رتبة اول را دارد و
راهبرد ارتقای امنیت با پنج بار تکرار در رتبة دوم قرار دارد .راهبردهایی مانند ارتقای سرمایهگذاری بخش خصوصی ،بهبود
وضعیت گردشگری ،اعمال مدیریت یکپارچه و بهبود طرحهای توسعة شهری در رتبة بعدی قرار میگیرند.
جدول.1آزمونپابرجاییراهبردها 
راهبرد 
بهبود وضعیت فرسودگی
کاهش جمعیت گریزی
ارتقای امنیت
ارتقای زمینههای آموزشی بهمنظور توسعة فرهنگی ساکنان
سرمایهگذاری بخش خصوصی
اعمال مدیریت یکپارچه
نگاه ویژة طرحهای توسعة شهری به برزن
.........

سناریو

سناریو

سناریو

سناریو

سناریو

سناریو

تعداد

1
8
8
8

1
8
8
8
8

9
8
8

4
8
8

5
8

8

8

1
8
8
8
8
8
8
8

تکرار 
2
0
0
0
0
0
0

8
8
8

8

8
8
8
8

.......

جهگیری 
نتی 
بافت تاریخی یزد یکی از باارزشترین آثار تاریخی ایران و جهان است که با توجه به داشتن پتانسیلهای فراوان میتواند
بهکمک برنامهریزی توسعة پایدار و آیندهپژوهی یکی از پرجاذبهترین مناطق گردشگری ملی و فراملی باشد .این مهم تنها
با ارائة راهکارهای کارآمد و بلندمدت ،عملی و کاربردی است .این راهکارها پایداری اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و
کالبدی بافت تاریخی و برزن شش بادگیری را بهدنبال خواهند داشت .مهمترین هدف پژوهش حاضر ،تعیین و شناسایی
پیشرانهای تأثیرگذار بر آیندة توسعة پایدار برزن شش بادگیری شهر یزد بهعنوان یکی از محلههای تاریخی و جاذب
گردشگر ،ارائة دستهبندی جامع از آنها و تعیین اهمیت و اولویت هریک از عوامل شناساییشده بود .درواقع این پژوهش
با رویکرد آیندهپژوهی بهعنوان رویکردی نوین بهدنبال ارائة راهکارها و اقدامات اجرایی مناسب بهمنظور ایجاد آیندهای
پایدار برای بافت تاریخی است .برای دستیابی به این هدف ،در ابتدا پس از مرور جامعی بر ادبیات پژوهش ،عوامل کلیدی
و پیشرانهای مؤثر بر آن با استفاده از روش دلفی و نظر کارشناسان ،شناسایی و با تحلیل ساختاری سنجیده شد؛ به این
معنا که ابتدا با استفاده از مطالعات اکتشافی مربوط به برزن شش بادگیری ،قوتها و ضعفهای ابعاد اجتماعی و فرهنگی،
اقتصادی و کالبدی مشخص شد و سپس  83عامل کلیدی و نیروهای پیشران تعیین شدند .عوامل کلیدی شامل
فرسودگی کالبدی ،مهاجرت ،حس تعلق ،امنیت اجتماعی ،مشارکت بیشتر ،پایینبودن سرانة آموزشی و درمانی ،مساکن
خالی فراوان ،کمبود تأسیسات و تجهیزات شهری و قرارگیری در بافت تاریخی بودهاند .با تشکیل ماتریس متقاطع و
استفاده از نرمافزار میکمک ،عوامل کلیدی بیشترین تأثیر مثبت و منفی را بر وضعیت آیندة توسعة برزن شش بادگیری
دارند .همچنین نگاه ویژه به بافت و بیتوجهی مسئوالن ،بیشترین تأثیرگذاری و اشتیاقنداشتن مردم برای توسعه و
باالبودن هزینههای نوسازی بیشترین تأثیرپذیری را داشتهاند.
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مقایسة پژوهشهای گذشته و پژوهش حاضر نشان میدهد از میان پژوهشهای انجامشده در زمینة بافت تاریخی و
فرسوده ،بیشتر پژوهشها با استفاده از رویکرد چشماندازسازی انجام شدهاند و کمتر به روش آیندهپژوهی و ارائه سناریو
پرداختهاند .همچنین در پژوهشهای انجامشده مبتنی بر روش آیندهپژوهی ،پژوهش حاضر در حد بسیار کمی با پژوهش
علیاکبری و همکاران ( )8033در بخشی از مسیر آیندهپژوهی همراستاست؛ بهگونهای که در پژوهش مدنظر ،آیندة
گردشگری پایدار شهر کرمان و رونق آن مورد توجه قرار گرفته و سناریونویسی در آن انجام نشده است .پژوهش زنگیآبادی
و مؤیدفر ( )8038نیز که در برزن شش بادگیری انجام شده است ،رویکرد بازآفرینی را برای احیای این محدودة فرسوده با
ارائة برنامهریزی راهبردی بررسی کرده است .پژوهش حاتمینژاد و همکاران ( )8032نیز که در زمینة آیندهپژوهی در بافت
فرسودة شهر تهران بوده است ،از نظر رویکردها و فرایند انجام پژوهش ،با مطالعة حاضر مغایرت دارد.
ارائة انواع سناریوها از محتملترین تا مطلوبترین آنها راهبردهایی دارد که تکرارپذیری آنها مبنای کار است.
برایناساس ،بهبود وضعیت فرسودگی و کاهش جمعیت گریزی با شش بار تکرار در سناریوها رتبة اول را دارد و راهبرد
ارتقای امنیت با پنج بار تکرار در رتبة دوم قرار دارد .راهبردهایی مانند ارتقای سرمایهگذاری بخش خصوصی ،بهبود
وضعیت گردشگری ،اعمال مدیریت یکپارچه و بهبود طرحهای توسعة شهری در رتبة بعدی قرار میگیرند .درنهایت،
راهکارهای مؤثر جهت توسعه پایدار برزن شش بادگیری عبارتاند از:
 بهبود وضعیت فرسودگی :راهکارهای اعطای وامهای نوسازی از جانب دولت ،اعطای تسهیالت مالی و معافیتهایمالیاتی به بخش خصوصی برای اجرای طرحهای فرسودگی.
 افزایش نسبی قیمت زمین و مسکن :بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی ،اعطای خدمات و تسهیالت عمومیبهطور عادالنه از جانب دولت به برزن ،جلوگیری از جمعیتگریزی ،هدایت مهاجران غیربومی.
 ارتقای هویت تاریخی برزن :ایجاد موزههای مردمشناسی و فرهنگی در برزن ،معرفی آداب و رسوم و ابنیة تاریخیبرزن بهکمک تبلیغات الکترونیک و بروشورهای میراث فرهنگی به گردشگران داخلی و خارجی ،توجه به ویژگیهای
فرهنگی شهر یزد در معرفی الگوهای مسکن ،افزایش آگاهی مردم از هویت غنی برزن در سطح ملی و فراملی ،تشویق
به سکونت از طریق بهبود کالبدی ،بهسازی و نوسازی ابنیة تاریخی.
 کاهش جمیعتگریزی :بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی ،اعطای عادالنة تسهیالت و خدمات از جانب دولتبه برزن ،بهبود اقتصاد درون محلهای با بهبود نقش گردشگری در برزن ،آگاهسازی مردم از پتانسیلهای این محله و
هویت تاریخی آن.
 سرمایهگذاری بخش خصوصی :اعطای معافیتهای مالیاتی به بخش خصوصی بهمنظور ترغیب بخش خصوصی،اعطای زمینهای بایر در برزن با قیمت مناسب به بخش خصوصی.
 بهبود وضعیت گردشگری :ایجاد تسهیالت و بستر مناسب برای سرمایهگذاری شرکتهای گردشگری ،معرفیبرخی آداب و رسوم محلی و ابنیة تاریخی برزن شش بادگیری بهکمک تبلیغات الکترونیک و بروشورهای میراث فرهنگی
به گردشگران داخلی و خارجی ،شناسایی مکانهای تاریخی و بهبود وضعیت آنها ،افزایش مشاغل و زمینههای
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گردشگری مانند هتل و رستوران ،اعطای تسهیالت به ساکنان محله برای تغییر کاربری بخشی از منازل به کاربری
خدماتی ،بهسازی و نوسازی ابنیة تاریخی ،تدوین برنامه و چشمانداز گردشگری.
 اعمال مدیریت یکپارچه و واحد نهادهای شهری :تدقیق وظایف و شرح خدمات سازمانهای متولی ،ارتقای عملکردانجمنهای فعال در برزن ،استقالل شهرداری منطقة تاریخی ،تدوین برنامهای که وظایف نهادهای مرتبط امور شهری را
کامالً مشخص کرده باشد.
 ارتقای امنیت :بهبود نورپردازی در معابر ،اعطای تسهیالت به مالکان واحدهای مخروبه برای بازسازی آنها،بهسازی و تعریض معابر ،کنترل و سازماندهی مهاجران.
 توسعه و بهبود وضعیت معابر :افزایش عرض معابر در دسترسیهای محلی ،اعطای تسهیالت جهت افزایشروشنایی معابر ،طراحی محورهای پیادهرو ،اعمال سیاستهای تشویقی بهمنظور تجهیز معابر و تکمیل زیرسازی و
بازسازی.
 بهرهوری مناسب از فضاهای باز و مخروبه :اعطای تسهیالت به مالکان واحدهای مخروبه برای بازسازی آنها،اعطای وام به ساکنان محله بهمنظور ایجاد مراکز خدماتی در زمینهای بایر در محله ،اعطای تسهیالت به بخش
خصوصی برای توسعة فضای سبز در زمینهای بایر در محله.
 ارتقای زمینههای آموزشی بهمنظور توسعة فرهنگی ساکنان :احیای آداب و رسوم خاص فرهنگی با برگزاریجشنوارههای فرهنگی خاص در محله ،برگزاری کالسهای آموزش زبان و نحوة برخورد با گردشگران خارجی بهدلیل
جهانیشدن شهر یزد ،افزایش آگاهی مردم از پتانسیلها و تهدیدات حضور گردشگران خارجی در محله با برگزاری
کالسهای آموزشی یا بروشور.
 نگاه ویژه طرحهای توسعة شهری به محله :توجه به ویژگیهای اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی محله در تهیةطرحهای توسعة شهری ،توجه ویژه به بعد تاریخی محله در تهیة طرحهای توسعه شهری.
 بهبود روابط مردم و مسئوالن :ارتقای عملکرد انجمنهای فعال در محله ،استفاده از مشارکت ساکنان در طرحهایموضوعی و موضعی در محله.
 بهبود نظارت و قوانین حاکم بر برزن :نظارت برساخت و ساز و بهسازی و نوسازی مساکن توسط شهرداری منطقةتاریخی و میراث فرهنگی ،تدوین برنامهای که وظایف نهادهای مرتبط امور شهری را کامالً مشخص کرده باشد ،استقالل
شهرداری منطقة تاریخی.
 نظارت بر بخش خصوصی :بازرسی مستمر و دورهای از طرحهایی که بخش خصوصی در حال اجرای آن است،پرسوجو از مردم بهمنظور رضایتمندی ساکنان از عملکرد بخش خصوصی ،نظارت و کنترل مستمر بر چگونگی
نگهداری تأسیسات و تجهیزاتی که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.
 رفع خصوصیبودن معابر :بازپسگیری معابر خصوصی از سوی شهرداری منطقة تاریخی با اعطای تسهیالت بهمالکان معابر
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مناب 
حسنزاده ،مهرنوش ،سلطانزاده ،حسین .)8032( .تدوین مدل مفهومی تحقق پایداری بافتهای تاریخی با رویکرد راهبردی
برنامهریزی بازآفرینی ،باغ نظر ،دوره  ،80شماره .03-33 ،00
رهنما ،محمدرحیم .)8030( .معرفی و ارزیابی تئوری اصالت بخشی در فرآیند احیای بافتهای قدیم شهری (نمونه؛ محله سرشور
مشهد) ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،دوره .38-36 ،06
زنگیآبادی ،علی ،مؤیدفر ،سعیده .)8038( .رویکرد بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده :برزن شش بادگیری شهر یزد ،مجله
معماری و شهرسازی آرمانشهر ،دوره  ،0شماره  .080 -633 ،3
زیاری ،کرامت اله ،ربانی ،طه .)8033( .آیندهپژوهی :پارادایمی نوین در برنامهریزی با تأکید بر برنامهریزی شهری و منطقهای
(مبانی ،مفاهیم ،رویکردها و روشها) ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
سلیمانی ،محمد ،توالیی ،سیمین ،کریمی پور ،یداله ،آقایی زاده ،اسماعیل .)8033( .درآمدی بر اثرات اصالت بخشی بافتهای
فرسوده شهر تهران (نمونه موردی :محله مفت آباد) ،مطالعات شهر ایرانی اسالمی ،دوره  ،6شماره .23-31 ،0
شماعی ،علی ،پوراحمد ،احمد .)8010( .بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
شهاب زاده ،مرجان ،)8030( .تجدید حیات در بافتهای تاریخی از طریق راهبرد اصالت بخشی (نمونه موردی :بافت تاریخی
شیراز) ،نشریه معماری اقلیم گرم و خشک ،دوره  ،0شماره .20-33 ،0
علیاکبری ،اسماعیل ،پوراحمد ،احمد ،جاللآبادی ،لیال .)8033( .شناسایی پیشرانهای مؤثر بر وضعیت آینده گردشگری پایدار شهر
کرمان با رویکرد آیندهپژوهی ،فصلنامه گردشگری و توسعه ،دوره  ،3شماره .831-802 ،8
عیوضی ،محمدرحیم ،براتی ،ناصر ،پوراحمد ،احمد ،کشاورزترک ،عین اله .)8030( .طراحی الگوی فرایندی نظام برنامهریزی فرهنگی شده
در شهر اسالمی -ایرانی با رویکرد آیندهپژوهی ،فصلنامه مطالعات شهر ایرانی ر اسالمی ،دوره  ،0شماره .80 -0 ،63
فیروز بخت ،علی ،پرهیزکار ،اکبر ،ربیعی فر ،ولی اله .)8038( .راهبردهای ساختار زیستمحیطی شهر با رویکرد توسعهی پایدار
شهری (مطالعه موردی :شهر کرج) ،پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دوره  ،00شمره .603-680 ،13
کاظمیان غالمرضا ،رسولی ،افشین ،رفیع پور ،سعید .)6382( .مزیتهای حملونقل ریلی درونشهری نسبت به جادهای بر اساس
رویکرد توسعه پایدار ،مطالعه موردی خط  0متروی تهران ،فصلنامه پژوهش و برنامهریزی شهری ،دوره  ،2شماره ،60
.30-33
کالنتری خلیلآباد ،حسین ،پوراحمد ،احمد .)8010( .فنون و تجارب برنامهریزی مرمت بافت تاریخی شهرها ،تهران :انتشارات
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.
ملکی فر ،عقیل .)8012( .الفبای آیندهپژوهی ،مطالعات بسیج ،دوره  ، 83شماره .806 -806 ،00
مهندسین مشاور آرمانشهر .)8036( .طرح راهبردی بافت فرسوده یزد ،دفتر یازدهم ،تهران :سازمان مسکن و شهرسازی استان یزد.
مهندسین مشاور عرصه .)8010( .طرح جامع شهر یزد ،تهران :وزارت مسکن و شهرسازی استان یزد.

میزان صوفی ،پونه ،زارع نژاد ،سمیرا .)8032( .آیندهپژوهی مسائل مدیریت شهری در ایران با تأکید بر مدیریت مشارکتی بافتهای
فرسوده ،اولین همایش بینالمللی گردشگری ،جغرافیا و محیطزیست پاک ،همدان ،دبیرخانه همایش.
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