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   چكيده

ـ آيند، از اين رو هرچه بر قدمت شهرها و ايـن شمار مي ها بهتترين دستاوردهاي تمدني ملّشهرها مهم ه گون
گردند و مـردم، قـدمت يـك    لحاظ تاريخي و هويت سرزميني ارزشمندتر ميهاي انساني افزوده شود، بهسكونتگاه

و  عنوان گهـواره دانند. در اين ميان بافت تاريخي شهرها بهشهري را نمادي از هويت خويش مي ةمكان و يا عرص
اي نياز دارند. از آن جهت كه اين و مراقبت ويژهي هويتي شهرها از اهميت خاصي برخوردارند و به توجه حافظه

ميراث مشترك شهروندان و يك كشور اگر آسيب ببينند، قابل جبران نيست؛ الزم است در كـانون توجـه و اقـدام    
باشـد؛  تحليلي و با رويكـردي كـاربردي مـي    –ريزان قرار گيرد. در اين مقاله كه از نوع توصيفيمسئولين و برنامه

به تحليل استراتژي و راهبردهاي مؤثر بر بهبود و نوسازي بافت  SWOTاستفاده از تكنيك تحليلي تالش است با 
هاي مورد بررسـي بـه صـورت بازديـدهاي ميـداني و مطالعـات       فرسوده و تاريخي شهر يزد پرداخته شود. مؤلفه

متيـاز نهـايي مطالعـات صـورت     هاي تحقيق حاكي از آن است كه با توجه به اباشد. يافتهاي ميكتابخانه - اسنادي
) و تهديـدها داراي  05/276هـا ( )، فرصـت 35/299)، نقـاط ضـعف (  21/304گرفته نقاط قـوت بـا امتيازبنـدي (   

ها، افزايش باشد. بدين منظور بهترين راهبرد در بررسي مشكالت و براي به حداقل رساندن آن) امتياز مي19/318(
  كارانه) شناسايي شد.يا راهبرد محافظه STراتژي نقاط قوت و كاهش تهديدها با عنوان (است

  

  بهسازي و نوسازي، بافت تاريخي، مدل سوات، شهر يزد.هاي كليدي: واژه

                                                                 
  29/10/1394پذيرش نهايي:                      11/7/1394له: دريافت مقا                       61-77صفحات:  *

 mona_rostami@yahoo.com                                 مسئول:    ةنشاني پست الكترونيك نويسند** 
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  مقدمه  - 1
هاي اخير با توجه به تحوالت سريع علوم و فنون و به تبع آن دگرگوني در در سال

ينگونه هسازي اساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و كالبدي شهرها، اهميت نوسازي و ب
، بهسازي و نوسازي 21 ةكه در سد طورياست. بهچندان شدهمراكز سكونتگاهي دو

باشد (شماعي و نظران ميقان و صاحبشهري از مباحث بسيار مهم و مورد توجه محقّ
  ). 13: 1391پوراحمد، 

 سلسله گيري فضايي پاسخگو بهنواحي كهن شهري كه در زمان برپايي و شكل
شناختي و تغيير در نيازهاي اند، در پي تحوالت فنهاي ساكنان خود بودهمراتب نياز

هستند. اين نواحي زماني محل  زيستي، اجتماعي و اقتصادي؛ اكنون فاقد عملكرد قوي
و كانون ثروت و قدرت شهرها بودند، ولي در شرايط كنوني (در اكثر شهرها) از حيث 

از حيث كالبدي نابسامان  عيف وشهري ض خدمات ها وبرخورداري از زيرساخت
دهد، بلكه در اين راستا نوسازي و بهسازي شهري يك بار براي هميشه رخ نمي. هستند

بايست به سيستمي خودجوش تبديل شود (زياري روندي است مداوم كه در نهايت مي
اس و پيچيده ). اين امر آني و سريع نيست بلكه فرآيندي حس4-5: 1387و همكاران، 

مدت دارد و مدت و بلندهاي هدفمند كوتاه مدت، ميانه نياز به طراحي برنامهاست ك
آميز، به شناخت دقيق بافت قديمي و كل براي دستيابي به ساماندهي و احياي موفقيت

  ). 16: 1384اي نياز است (فالمكي، سيستم شهر و نظام منطقه
اريخي شهرها به فاصله ريزي احيا ناحيه تدر ايران تجارب مديريت شهري و برنامه

گردد. دفتر بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري در تاكنون بر مي 1300 زماني سال
اجتماعي  - اقتصادي ةدوم توسع ةوزارت مسكن و شهرسازي تأسيس گرديد و در برنام

عنوان تهيه و اجراي سالمي در بخش عمران شهري فصلي با جمهوري ا و فرهنگي
هاي هاي مختلفي در بافت قديم با هدفسازي ايجاد شد و طرحهاي نوسازي و بهطرح

هاي طرح الف) ).4: 1388ذيل در شهرهاي كشور اجرا گرديد (زياري و همكاران، 
ها براي آمد و شد وسايط نقليه موتوري با تاكيد بر بخشي با هدف اصالح گذرگاهروان

            ت و احياهاي مرمب) طرح. هاهها و روحيه حاكم بر محلّحفظ كالبد و ارزش
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           هاي ويژه بافت قديم براي شهرهاي تاريخي كشور با هدف ج) اجراي طرح
ساز در اين  و هاي تاريخي، معماري و هنري ساختارزش سازي و ارائةزنده باز

هاي مسكوني براي نوسازي و ) طرح احداث مجتمعـه. د) طرح تجمع در بافت. شهرها
مسكن و شهرسازي در سال  طريق وزارت هاي قديم كه ازههاي محلّدر بافتتغيير 
  ).179: 1394تاري و همكاران، شد (مخ ارائة 1381

كه  هاي درون شهري هستندطور كلي شامل آن دسته از بافتهاي قديمي بهبافت
بنا تك رغم فرسودگي در گسترة بناها ممكن است داراي ميراث شهري به صورتعلي
مراكز كهن شهري  ). اين14: 1389صادقي و همكاران، فاقد ميراث تاريخي باشند (يا 

 شوندمحسوب مي عنوان يك انعكاس اقتصاد زنده و پوياي بسياري از شهرهاه هنوز ب
ترين مسائل مربوط به فضاي شهري فرسودگي يكي از مهم). 291: 2001(بورايدي، 

          شهر 76 در تاكنون و هشگران قرار گرفتهاست كه در ايران مورد توجه بسياري از پژو
 از نشان برآوردها كهحالي در ؛شده شناسايي بافت هكتار هزار 32ز ا بيش كشور بزرگ

  ). 29: 1393شبيري و همكاران، ( دارد كشور در فرسوده بافت هكتار هزار 50د حدو
                  هايافتب داراي كه دارد وجود ييهاقسمت، ايران كهن و قديمي شهرهاي در
               چندان نه روزگاران در كه بوده همراه تاريخي بافت با گاه است و فرسوده و قديمي
به  زمان گذشت ). با91: 1391داشته است (ميركتولي و همكاران،  خاصي رونق دور
               و رآمديناكا و شده فرسودگي نامناسب دچار مصالح از استفاده و نگريآينده عدم دليل

            باعث هاي شهريبافت ساير كارآمدي به نسبت را شهري بافت يك كارايي كاهش
  ). 5: 1383ود (شماعي و پوراحمد، شمي
 1911 سال در شهري قديم هايبافت احياي آن تبع به و شهرنشيني به گرشن

                   و فراصنعتي جامعه ويدن و ارتباطات عصر به جامعه جهاني ورود با گامهم يالديم
: 1993 شد (پريور، ايتازه وارد مرحله) انفورماتيك انقالب(جهاني  ارتباطات گسترش

   امكانات اقتصادي، كمبود علت به شهرها فرسوده و پرجمعيت هايهمحلّ ).237
       سكونت براي مردم از بسياري ميليبي دارند، و بيشتري اجتماعي انحرافات اجتماعي،

در اين  ).41: 1988است (والمسلي،  جرائم از ترس به دليل شهرها مناطق داخلي در



64        5شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري  

جهان             سطح در اجتماعي،  –اقتصادي احياي هدف با شهر قديمي مراكز راستا بازسازي
در            مداخله ةمقول). 24: 1388كوكبي، ( استداده اختصاص خود به ايويژه جايگاه

          از ارييبس در يزندگ تيقابل كه شد آغاز يزمان از رانيا در شهري فرسوده هايافتب
و           ياجتماع ساختاري، كالبدي، مختلف هايجنبه از شهرها يانيم و مركزي هايبافت
     يكنون يزندگ ازهايين با هابافت نيا در سكونت طيو شرا ديگرد نقصان دچار يطيمح

با          هابافت نيا يدرون ن عناصريب موجود كاركردهاي و داد دست از را دخو مطابقت
و               بيآس دچار ربطيعناصر ذ ريسا با عناصر نيا تناسبات و مناسبات زين و گريكدي

  ). 42: 1392هاشمي و همكاران، (بني ديگرد خدشه
تي كشورمان محسوب تاريخي شهر يزد يكي از يادگارهاي مهم معماري سنّ ةناحي

(كالنتري  است هاي منحصر به فرد تاريخي و فرهنگي برخوردارشود و از ارزشمي
 و تغيير اين از نيز يزد شهر تاريخي ةشك ناحيبي. )3: 1384آباد و پوراحمد، خليل
 فقدان در آن، ساكن اجتماعي هايگروه بافت، فرسودگي دليلبه و پذيرفته تأثير اتتحولّ
 و عرضكم معابر امكانات، و خدمات كمبود يكپارچه، و متوازن راهبردي ايهبرنامه
 اين. استبوده پذيرترآسيب يزد شهر نواحي ساير با مقايسه مشكالت در و مسائل ساير
 سوي از و خود شهري هايساختزير تثبيت و ارگانيك بافت دليلبه سويك از ناحيه
ات تحولّ با را خود كه نتوانسته شهر يگرد هايبخش در اتتحولّ سرعت اثر در ديگر
سازد. اصول مديريت اثر تاريخي و مديريت سازگار در واقع تالشي  منطبق شهري نوين

وري پايدار از مجموعه اثر تاريخي و تضمين پايداري آن (آزموده و بهره است براي
   .)2: 1393قنبري، 

 يزد شهر در ت تاريخيحفظ باف بهسازي و نوسازي براي جهت مؤثر هاياستراتژي
 غني باستاني، و تاريخي آثار تعدد و قدمت لحاظ از يزد شهر اگرچه. شد گرفته كاربه

توجهي به ارزش بناها و حفظ و جمله بي مشكالتي از دچار ولي شودمي محسوب
             ست. در ادامه، به نتايج برخي از اين تحقيقات در اين زمينه اشاره هانگهداري آن

  ).1شود (جدول يم
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  تحقيق ةپيشين - 1جدول 
  قديم بافت با رابطهدرپيشنهادينتايج اصول  نام

 هوسمان
  .دادمي بيشتري اهميت مقياس بزرگ مرمت ويژه به مرمت الگوي به 1870

  كالول
1981  

 ديگر طرف از و شودمي شهرها  وگسترشرشدموجبشهرها،بهشديدورويهبيهايمهاجرت
 سيماية زنندهم بر و هازاغه عامل پيدايش جمعيت، رويهبي هايجابجايي و هااجرتمه اين

  .گرددميمحسوبهايبافتدرويژهبهانسانيهايسكونتگاه
 لئونارد دهل

2012 
  عنوانبه توانديم تيجمع پر مناطق ييشناسا كارآمد در ابزار كي منزلهبه فرسوده بافت محل نقشة

  شود. استفاده بعد ةمرحل در رييپذانعطاف يابيارز و رييپذ بيآس در اعتمادقابل منبع كي

  يشماع
1380  

 ناموزون و رويهبيتوسعه و رشد و طرفيكازتوجهيكمآنماندگيعقبةعمدداليلازيكي
 هم و قديم بافت يا مركزي بخش هم در نتيجه كه است بوده ديگر طرفي از شهري جديد هايبخش
 .استساختهمتعدديمشكالتدچاررادجديبخش

حبيبي و
  همكاران
1386 

 اهميت بررسي به كه نمودند شهري چاپ كهن هايبافت نوسازي و بهسازي عنوان تحت كتابي
  .است پرداخته ايران جهاني و سطح در آنها موجود مشكالت و مسائل و كهن هايبافت

سرايي و
  همكاران
1387 

 ندو به اين نتيجه رسيد ندآباد پرداختت و ساماندهي بافت قديم شهر خرمسنجي تجديد حيابه امكان
هاي تاريخي ايران كماكان مركزيت خدماتي، خالف ساير بافت آباد بربافت تاريخي شهر خرم كه

 تجاري و اداري شهر را بر عهده دارد.
و يسجاد

  همكاران
1390 

 و مردم مشاركت به توجه با كه شده آوريمعج هاهمحلّ سطح در كه ييهاپرسشنامه به توجه با
  .افتي دست همحلّ نيا در يبهساز و يبازساز به توانيم مربوطه هايسازمان

و يموسو
  همكاران
1391 

 بهسازي و نوسازيبا معنادار ةرابط داراي ارييهموتعاون،ياجتماعاعتماد،ياجتماعمشاركت
 با فيضع ارتباط ليدل به دوستان و يخانوادگ ابطرو جامعه، به عالقه و اتمحلّ ةفرسود بافت

 .ستينمعناداربهسازي،ونوسازي
ابراهيم زاده و
  همكاران
1391 

 فرسوده و بافت در محلّه مركز عنوان به محلّه مسجد وجود شهر، گريد نقاط به آسان يدسترس

  .است قوت نقاط نيترمهم بافت در مداخله امكان ليتسه

ميركتولي و
  نهمكارا
1391 

ها و هاي اجرايي، تعدد متولي، عدم همكاري كامل بانكبر اين اساس عدم تجهيز و آمادگي دستگاه
 هاي دولت در اين بافت عدم آگاهي كامل ساكنين در بافت موجب كاهش اثر بخشي سياست

  .ها استهايي از اين بافت نشانگر موفقيت اين سياستها در بخشتر سياستاست. اجراي دقيقشده
رستمي و
  همكاران
1392 

 كه كرد اشاره شهر مركزي هايقسمت در ييفضا يپراكندگ الگوي به توان يم پژوهش نيا جينتا از

  .است شهر ترمتراكم و يميقد هايقسمت با ييايجغراف نشر از

شكور و
  همكاران
1393 

داري منجر به بهبود بافت دهد راهكار ارائه خدمات كارآمد شهرتجزيه و تحليل كالبدي نشان مي
ي فرسوده شده، همچنين روحيه مشاركت در ساكنين در حد بااليي قرار داشته و ايجاد يك نهاد محلّ

 تواند به بهبود شرايط كمك كند.مي
 بزي و همكاران

1394  
ها و خدمات شهري نتايج به دست آمده نشان دهنده دسترسي بسيار كم حاشيه نشينان به زيرساخت

  شود.بافت فر سوده مناطق مانع توسعه نواحي سكوني مياست و
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 بافت شناسايي منظوربه مناسب روش مدل و معرفي راستاي در تالشي حاضر مقالة
 هئيزد و ارا شهر تاريخي بافت زمينه در) منفي و مثبت(ل ئمسا شهري، بررسي ةفرسود
 مقاله، . در اينباشديزد مي شهر تاريخي بافت بهسازي و نوسازي جهت در راهكار
  شهر تاريخي بافت نوسازي و بهسازي هايمحدوديت و پتانسيل كه است اين هدف
  دارد؟  وجودآن  بهبود براي راهكارهايي و راهبردها چه و است كدام يزد

  

  شناسيها و روشداده - 2
  قلمرو پژوهش -2-1

سرزمين س و پاك بوده و وجه تسميه اين شهر، يزد در لغت به معناي مقد ةواژ
مقداي خشك و پهناور هس و شهر خداست. شهرستان يزد در مركز استان يزد، در در

در  ةدقيق 54درجه و  40تا  ةدقيق 53درجه و  15هاي شيركوه و خرانق، در بين كوه
پهناي شمالي واقع شده  ةدقيق 32درجه و  1دقيقه تا  31درجه و  46ازاي خاوري و 

هاي ميبد و اردكان، از خاور به ال به شهرستاناست. اين شهرستان از سوي شم
 ،هاي اردكان و بافق، از باختر به استان اصفهان و از جنوب به شهرستان تفتشهرستان

متر  1200شهرستان يزد از سطح دريا  ارتفاعشود. ميانگين ابركوه و مهريز محدود مي
هاي گرم و خشك و تاناست. آب و هواي اين شهرستان بياباني و نيمه بياباني با تابس

هاي سرد و خشك بوده و باران ساليانه اندك است. هر چه از نقاط دشتي به زمستان
ها ها سردتر و بارندگي بيشتر و تابستانشويم، زمستانهاي پيرامون آن نزديك ميكوه

  .)1(شكل تر است معتدل
فهادان در شمال ه اي چون محلّهم پيوستهساختار قديم شهر يزد متشكل از عناصر به

وعه، بازار بزرگ شهر، ميدان جامع و بازار مربوطه به اين مجم مسجد ةشهر، مجموع
آباد است. بافت دولت خان و باغباغ ةطهماسب و مجموعچخماق، ميدان شاهامير

كشي جديد آغاز شد، نظام قديم شهري يكپارچه تقريباً تا اوايل قرن بيستم كه خيابان
بطور كلي بافت قديم شهر يزد در حد فاصل خيابان دهم فروردين  .داديزد را شكل مي

و شهيد رجايي از جنوب، بلوار دولت آباد و شهيد سعيدي در غرب، بلوار بسيج و دهه 
سراج در شمال قرار دارد و به  ةفجر در شرق و خيابان فهادان، ده متري بعثت و كوچ
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ر شهرداري ناحيه تاريخي اداره اين بخش از شهر زير نظ ناحيه تاريخي معروف است.
  باشد. هكتار مي 743 شود و وسعت آن حدودمي

   
  موقعيت نسبي بافت تاريخي شهر يزد - 1شكل 

كارشناسان ميراث فرهنگي و سازمان مسكن و شهرسازي، بافت قديم شهر يزد را      
نبد سبز، آباد، فهادان، گازرگاه، گهاي: شش بادگير، دولتاصلي به نام ةبه هفت محل

اند. (كالنتري و پوراحمد، بندي كردهتقسيم هزير محل 42گودال مصلي و شيخداد و 
1388 :4.(  

  شناسيروش - 2- 2
بازديدهاي  از طريق تحقيقهاي مؤلفه .باشدمي تحليلي -توصيفي تحقيق نوع

ط با كارشناسان مرتب از مسئولين و(نامة پرسش 30تهية  اي و باميداني، اسنادي، كتابخانه
در ها اند. اين مؤلفهمورد بررسي قرار گرفته )نوسازي و بهسازي بافت تاريخي شهر يزد

  شده است.  آورده )2(جدول 
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  شوندگان تحقيقمشخصات متخصصان و پرسش - 2 جدول

  رسته شغلي  سازمان محل خدمت سطح سواد رشته تحصيلي  جنسيت

  24  مرد

 ريزي شهريبرنامه

  دانشيار
  استاديار
  دكترا

  كارشناسي ارشد
  كارشناسي
  فوق ديپلم

  دانشگاه ملي
  دانشگاه آزاد اسالمي
  دانشگاه پيام نور

  سازمان ميراث فرهنگي
  
  

ت أهيعضو 
  ، علمي دانشگاه

و يمرب  
  كارمندان

  

 گردشگري
 مرمت

 محيط زيست
 طراحي شهري

  6  زن

 علوم اقتصاد
 ريزي شهريبرنامه

 گريگردش
 جغرافيا

لذا مسائل و معضالت بافت تاريخي شهر يزد و عوامل مؤثر بر فرسودگي اين بافت 
مورد تجزيه و تحليل قرار  SWOT بيان گرديد و اطالعات به دست آمده از طريق مدل

گرفته است. در پايان ارائه راهكارهايي در جهت رفع عوامل فرسودگي و بهبود شرايط 
 از نامهپرسش يك طريق . همچنين ازديم شهر يزد مطرح گرديدتي بافت قزيس

 يا و ارزش گرديده است، تعيين كه خارجي و داخلي عوامل از يك هر به كارشناسان،
 بر 4 تا 1 از را عوامل و هاشاخص اين نامه،پرسش طريق از سپس .دهندمي ضريب
 ضريب ثانويه، در درجه ضرب با نهايت در و گرديد بنديرتبه آنها ارزش ميزان اساس
 از يك هر نهايي ارزش نمرات، و هاارزش جمع. شد تعيين را عامل هر نهايي ارزش
       سپس .شد محاسبه) تهديدها و هافرصت قوت، نقاط ضعف، نقاط(چهارگانه  عوامل

 سازمان يا موضوع براي مختلف راهبرد نوع چهار ها،ارزش البته و عوامل اين ساسا بر
 ترينمهم ،)خارجي و داخلي عوامل( اول ستون در .گرديد تعيين مطالعه مورد هيا منطق

ستون در .اندبرده شده نام سيستم روي فرا تهديدهاي و هافرصت ها،ضعف ها،تقو 
تحليل، جهت شوندگانپرسش پاسخ بررسي از پس اوليه، ضريب ةمحاسب براي م،دو 

 مناسب معابر نبود حد چه تا، مثال عنوان هب. شدند تبديل يكم هايداده به اطالعات
 شده مشكل آمدن وجود به باعث يزد شهر تاريخي بافت در رو سواره دسترسي جهت

  نفر. 0= كم نفر؛ خيلي 0 =كم نفر؛ 10= نفر؛ متوسط11= نفر؛ زياد 9 =زياد است؟ خيلي
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 طيف در گزينه اين ارزش در كردند، انتخاب را گزينه اين كه افرادي تعداد سپس
  :شود تعيين عامل اين اوليه ضريب تا شد ضرب ليكرت

( 0×1 )+( 0×2 )+( 10×3 )+( 11×4 )+( 9×5 )= 119 
 به نيز را ضعف بخش به مربوط عوامل ساير. باشدمي 119 عامل، اين اوليه ضريب

 يعني هابخش ساير براي عمل اين. آمد دستبه را اوليه ضريب و داده انجام باال مانند
  .گرديد تكرار نيز تهديد و فرصت ت،قو نقاط

. آيد دستبه كل به نسبت را عامل هر وزني ميانگين يا درصد بايد م،سو ستون در
 ضرايب مجموع بر و ضرب 100 در عامل هر. صورت گرفت درصدگيري كار اين براي
    .گرديد تقسيم اوليه

( 119×100 )÷ 635 =  74/18   
بايد . آيد دستبه عامل هر ثانويه بضري تا شد محاسبه باال شكل به نيز عوامل ةبقي

  .باشد بيشتر درصد 100 يا و 1 از نبايد ثانويه ضرايب مجموع كه توجه داشت
 تعيين. استشده ياد عوامل از يك هر براي) رتبه(بندي درجه تعيين چهارم، ستون

 واكنش دادن نشان در كنوني راهبردهاي اثربخشي ميزان كردن مشخص براي رتبه
 سريع خيلي واكنش از نشان 4 ةرتب. باشدمي 4 تا 1 از هارتبه. باشدمي واملع به نسبت
 رتبه، تعيين براي. شودمي كاسته اثربخشي و واكنش تشد از 1 عدد سمت به و بوده

         ،بنديرتبه امر در تواندمي قمحقّ خود و نيست نامهپرسش كردن پر به الزامي
 از يك هر نهايي ضريب پنجم، ستون در رتبه، تعيين از پس آخر، در .باشد نظرصاحب
 داده شد  عامل هر به كه ايرتبه هر ارزش كه صورت اين به ؛گرديد مشخص عوامل

  : مثال ؛گرديد ضرب ثانويه ضريب در )4 تا 1 از(
74/18  × 4 =  96/74  

 و تقو نقاط( هچهارگان هايبخش نهايي ضريب و گشته جمع هم با نهايي ضرايب
  شد. حاصل) تهديد و فرصت ضعف،
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  بحث: - 3
   )IFE(مؤثر بر نوسازي و بهسازي بافت تاريخي شهر يزد تحليل عوامل داخلي  -3-1

      ت و ضعف، نقاط قو ةبندي عوامل داخلي در دو مقولبراي سازماندهي و طبقه
ور ارزيابي روش مديريت و واكنش سيستم به اين عوامل خاص، با توجه به ظمنبه

زد، تأثير آنها در جداول ار در بهسازي و نوسازي بافت تاريخي شهر يظت مورد انتاهمي
  شده است.  زير ارائه

  ت)و تحليل عوامل داخلي (نقاط قو ةنتايج تجزي - 3جدول 

  نقاط قوت
ضريب

ليهاو  
ضريب 
  ثانويه

درجه
  بندي

امتياز 
  نهايي

  1/62 3  7/20 111 زايي و ايجاد درآمداشتغال -1
هاي موضعي در برخي از نقاطن ايجاد تعريضامكا -2

  جهت رفع مشكل رفت و آمد
105  58/19  3  74/58  

  88/73 4  47/18 99 متمركز بودن در بافت قديم -3
ايجاد امكانات و تسهيالت مورد نياز جهت جلوگيري -4

  از مهاجرت افراد بومي
84  67/15  3  01/47  

خالي بههاياختصاص دادن بناهاي مخروبه و زمين -5
  كاربري مورد نياز

76  17/14  2  34/28  

  14/34 3  38/11 61 گيري از كالنتري و پليس جهت برقراري امنيتبهره  -6
  21/304 جمع

ت در رابطه با مل داخلي نقاط قواكه به بررسي عو )3(هاي جدول با تكيه بر داده
ز بودن بافت قديم با دريافتيم كه عامل متمرك ،بهسازي بافت فرسوده شهر يزد پرداخته

    را در بين بيشترين امتياز  94/62زايي و ايجاد درآمد با امتياز و اشتغال 08/74
  هاي مورد بررسي داشته است. شاخص

هاي نقاط منفي رها شدن بافت فرسوده و فرسودگي آن داراي امتياز در بين شاخص
امتياز داراي درجه  68/74و نبود معابر مناسب جهت دسترسي سواره رو با  44/77

  ). 4(جدول  اندبوده هاباالتري نسبت به ديگر شاخص
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  و تحليل عوامل داخلي (نقاط ضعف) ةنتايج تجزي - 4جدول 

 بيشتر نشده و 100ميزان ضرايب ثانويه از  )4 و 3(شايان ذكر است كه در جداول 
 شش باشد،مي مورد 10 شده تعيين استانداردهاي اساس بر عوامل تعداد كه جاآن از

  ايم.داده قرار بررسي مورد را عامل
  )EFEازي بافت تاريخي شهر يزد(تحليل عوامل خارجي مؤثر بر نوسازي و بهس -3-2

روي  ها و تهديدها فراهاي فرصتبراي سازماندهي عوامل خارجي در قالب مؤلفه
ها و ت هر يك از فرصتبندي و با توجه به اهميسيستم، با استفاده از عوامل درجه

اري هر يك از آنها بر كاركردهاي بافت تاريخي ديدها و با توجه به ميزان تأثيرگذته
  .تعيين گرديد )6 و 5(يزد، محاسبه و به شرح جداول  شهر

  ها)و تحليل عوامل خارجي (فرصت ةنتايج تجزي - 5جدول 

  فرصت ها
ضريب 

ليهاو  
ضريب 
  ثانويه

درجه
  بندي

امتياز 
  نهايي

  61/71  3  87/23 111 هاي موجود در بافتگيري از پتانسيلبهره -1
  90/12  1  90/12 60 بناوجود معماران سنتي و با تجربه جهت مرمت -2
  04/98  4  51/24 114 مطرح بودن بافت تاريخي شهر يزد براي گردشگران -3
  36/48  3  12/16 75 حفظ هويت و ارزش تاريخي بافت -4
  06/18  2  03/9 42 وجود خاك مناسب براي استفاده در مرمت بافت -5
  08/27  2  54/13 63 ايجاد فضاي مطبوع و جذاب در بافت -6

  05/276 جمع

  نقاط ضعف
ضريب

ليهاو  
ضريب 
  ثانويه

درجه
  بندي

امتياز 
  نهايي

  48/77 37/19 4 123 رها شدن بافت و فرسوده شدن آن -1
  96/74 4  74/18 119 سي سواره رونبود معابر مناسب جهت دستر -2
  85/53 3  95/17 114 (زمستان گرم و خشك و تابستان گرم و خشك) اقليم نامطلوب -3
  55/50 3  85/16 107 كمبود خدمات و تسهيالت و تجهيزات شهري -4
  86/30 2  43/15 98 ها و حشرات محل تجمع زباله يهاها و ويرانهوجود خرابه -5
  65/11 1  65/11 74 تعدم وجود امني -6

  35/299 جمع
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  ها)جزيه و تحليل عوامل خارجي (تهديدنتايج ت - 6جدول 

  هاتهديد
ضريب 

ليهاو  
ضريب 
  ثانويه

درجه 
  بندي

امتياز 
  نهايي

  76/91 4  94/22  117 گسترش فرسودگي -1
متروكه ماندن مسيرهاي بن بست و عدم وجود -2

  دسترسي مناسب و ايجاد نا امني
105  58/20  3  74/61  

  36/73 4  34/18 94 ح فرهنگ و سواد ساكنين بافت قديمپايين بودن سط -3
رسيدگي نكردن ارگان هاي مربوطه در حفظ و -4

  نگهداري بافت قديم
78  29/15  3  87/45  

شرايط اقليمي و مشكالت ناشي از تكتونيك و لرزه -5
  خيزي

52  19/10  2  38/20  

  08/25 2  54/12 64 ركود شديد قيمت زمين -6
  19/318 جمع

بيشتر نشده  100جمع ضريب ثانويه از  )6(و  )5(ن ذكر است كه در جداول شايا
 )5(ول هاي جدباشد. بر اساس يافتهتعداد عوامل شش مورد مي د،است و طيق استاندار

امتياز داراي  8/98توان گفت كه داشتن جاذبه گردشگري بافت تاريخي يزد با مي
هاي موجود در بافت تاريخي با ز پتانسيلگيري ابيشترين امتياز بهترين فرصت و  بهره

اند. گذاري و توسعه قرار داشتهت از نظر فرصت سرمايهم اهميدو ةدر درج 94/71
امتياز و  76/91هاي تهديد گستردگي محدوده فرسودگي با همچنين از منظر شاخص

اي دار 64/73پايين بودن سطح فرهنگ و سواد ساكنين منطقه مورد مطالعه با امتياز 
  . )6(جدول  باالترين شاخص تهديد در ناحيه مورد مطالعه بوده است

 SWOTماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك  -3-3

        رقابتي  -3 تدافعي -2 تهاجمي -1 :گرديددر اين مرحله چهار نوع راهبرد تعيين 
منطقه از امتياز  ي راهبردهاي هرعيين وضعيت كلّتبراي محافظه كارانه. در ادامه،  -4

  .گرديداستفاده  )SWOT( نهايي هر بخش
دست آمده، راهبردهاي نوسازي و بهسازي بافت تاريخي شهر يزد، به طبق نتيجة به

و در بعد نقاط قوت با  19/318هاي محافظه كارانه (باالترين امتياز به تهديدات راهبرد
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بايد سعي كنند از افزايش نقاط ين مسئولباشد و قرار دارد) نزديك مي 21/304امتياز 
قوت و كاهش تهديدها نهايت استفاده را برده و به سمت اين راهبردها گام بردارند 

  ).2(شكل 

  
  در تعيين راهبرد مناسب SWOTهاي امتياز نهايي براي هر يك از شاخص - 2شكل 

  STكارانه راهبردهاي محافظه - 3-3-1
ت داخلي خود براي استفاده از نقاط قو اب  STهايها در اجراي استراتژيسازمان

ساز و كارهايي را در پيش  بايستي جلوگيري از تأثير منفي تهديدات خارجي بر سازمان،
  د و يا تهديدات را از بين ببرند:نبگير

1STها : ايجاد كميسيون تخصصي بررسي نظارت بر ناحيه تاريخي و ساماندهي كاربري
ن كالبد، سازمان فضايي، كاركردهاي بافت قديم و جديد از طريق ايجاد ارتباط منطقي بي
  .و توزيع متناسب فضا و فعاليت

2STبست با استفاده از رو و مسيرهاي متروكه و بن: رفع مشكل رفت و آمد سواره
ة ريزي و تقويت ساختار سازماني شهرداري و ارائنيروهاي متخصص در امر برنامه

  اختيارات كافي به آن.
3ST :طالعات و آگاهي الزم جهت كمك به ا ،ساكنين بافت تاريخي شهر يزد بيشتر

  باشد.ثر ميؤي محفظ و نگهداري بافت را ندارند، بدين منظور آموزش افراد محلّ
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4STتاريخي جهت  ةاي و فني محلي و بومي آشنا به ناحي: استفاده از مشاوران حرفه
  .حفظ و نگهداري بافت تاريخي شهر يزد

5ST اي و همچنين تربيت معماران و مهندسين و طراحي جزئيات سازه: شناسايي
بناهاي تاريخي كه  ةسازي بناها در برابر زلزله و معاينمتخصص به منظور طراحي مقاوم

  .بايد مورد اهتمام نظام آموزش دانشگاهي كشور قرار گيرد
6STمن در خيز و نااانتظامي در بافت و پاكسازي نقاط جرم ة: طراحي و ايجاد شبك

  بافت قديم.

  گيرينتيجه - 4
            تي كشورمان محسوب ارهاي معماري سنّتاريخي شهر يزد يكي از يادگ ةناحي

ست. با در نظر خي و فرهنگي برخوردارهاي منحصر به فرد تاريشود و از ارزشمي
شهر اين گردد كه بافت تاريخي تاريخي شهر يزد، اين نتيجه حاصل مي ةگرفتن پيشين

سياسي شهر را ايفا  - زيرا نقش ستون فقرات اقتصادي .اراي اهميت فراواني استد
كرد، موجوديتي كند و همراه بافت مسكوني كه با آن پيوند داشته و از آن تغذيه ميمي

ساخت. راهكار اجرايي اين پژوهش جهت بازگشت حيات منسجم و يكپارچه را مي
هاياستراتژي اجراي د درمجدST   نقاط از استفاده با تااست براي خود داخلي تقو 

 بگيرد پيش در را كارهايي و ساز سازمان، بر خارجي تهديدات منفي تأثير از جلوگيري
 و امكانات مشكالت، و مسائل بررسي ضمن پايان، ببرند. در بين از را تهديدات يا و

  است: گرديده ارائه الزم و راهبردهاي شده بررسي موجود هايپتانسيل
   .بستبن و متروكه مسيرهاي و روسواره آمد و رفت مشكل رفع -
 و حفظ به كمك جهت الزم آگاهي و اطالعات ،يزد شهر تاريخي بافت ساكنين بيشتر -

  .باشدمي مؤثر يمحلّ افراد آموزش منظور بدين ندارند، را بافت نگهداري
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