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  چکیده

     ناحیه تاریخی شهرها میراث ارزشمندی است که در طول زمان در هویت بخشی به حیات            
ریـزی   لذا در این میان نقش و اثرات مدیریت شـهری در برنامـه         . کند   می ءای ایفا   شهری نقش ویژه  

  .ناحیه تاریخی شهرها بسیار تعیین کننده است
ه ضمن معرفی و شناسایی مشکالت مدیریت شهری ناحیه تاریخی شهر یزد، برنامه در این مقال

  .شود راهبردی جهت احیاء آن ارائه می
  . شهر یزد، ناحیه تاریخی، مدیریت شهری:واژگان کلیدی

  
  مقدمه

هویت  مانده از گذشتگان ماست که در طول زمان در یناحیه تاریخی شهرها میراث ارزشمند معماری و کالبدی بجا
گاه ابعاد فرهنگی، اقتصادی و  این بخش از شهر تجلی. است  نموده ءشهری همواره نقش بارزی ایفا بخشی به حیات

در این بخش از شهر روزگار سپری کرده و هویت فرهنگی آن را به  های تاریخی اجتماعی مردمانی است که در دوره
بنابراین حفظ، احیاء و . ایم امه واقعی آنها بنامیم سخن گزافی نگفتهچنانچه ناحیه تاریخی شهرها را شناسن. اند ثبت رسانده

تواند حیات ناحیه تاریخی را  هایی است که می سازی آنها و انطباق آن با کلیت سیستم شهری از جمله ضرورت باززنده
  .همگام با شهر پیش برد

 جانبه است که در هریزی سیستمی و هم برنامهریزی احیاء و مرمت ناحیه تاریخی شهرها،   امروزه الگوی رایج برنامه
بیند و  یک فرآیند به هم پیوسته و منسجم مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی و کالبدی را با هم و برای هم می

ای  ها و اثرات آن بر یکدیگر، پیوندی میان آنها برقرار کرده و در نهایت برنامه کند که ضمن تحلیل ویژگی تالش می
های تک بعدی و  تجربه نشان داده که برنامه. ریزی مرمت ناحیه تاریخی شهرها ارائه نماید امع و یکپارچه جهت برنامهج

 بلکه اخاللی جدی در سیستم حیات شهری ناحیه تاریخی به دنبال ،که مشکالت را بر طرف نکردهآن یک جانبه ضمن 
های اقتصادی،  لفهؤریزی منسجم و جامع براساس م رنامهبنابراین توجه به جوانب مختلف موضوع و ب. داشته است

در این بین نقش و اثرات مدیریت شهری در . باشد ها می تضمین کننده سایر برنامه... اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی و 
 و تعیین شده و پیشبرد هر نوع برنامه از پیش ءبه طوری که اجرا؛ ریزی ناحیه تاریخی شهرها بسیار تعیین کننده است برنامه

های خاص ناحیه تاریخی  به لحاظ ویژگی. کند نظارت، حفظ و نگهداری از آنها با اهرم مدیریت شهری تحقق پیدا می
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های اساسی با سایر مناطق شهری  طلبد که تفاوت شهر یزد، مدیریت شهری آن نیز شرایط و الزامات خاص خود را می
ائل و مشکالت مدیریت شهری ناحیه تاریخی شهر یزد، نقش و اثرات آن در این مقاله ضمن معرفی و شناسایی مس. دارد

  .گردد ریزی مرمت مورد تحلیل قرار گرفته و برنامه راهبردی ارائه می در برنامه
  

  ئله طرح مس
های منحصر به  شود و از ارزش ناحیه تاریخی شهر یزد یکی از یادگارهای مهم معماری سنتی کشورمان محسوب می

این قسمت از شهر یزد در روند پیدایش و تکوین تاریخی خود، شرایط و .  و فرهنگی برخوردار استفرد تاریخی
هایی از هویت فرهنگی دوران و مقاطع تاریخی  های خاص فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را تجربه کرده و نشانه وضعیت

های مختلف،  یزد و سیر تحول آن در دورهبا توجه به قدمت طوالنی ناحیه تاریخی شهر . رادر دل خود پذیرا گشته است
 به ای از هویت تاریخی گذشته است که حفظ و نگهداری این میراث ارزشمند فرهنگی نیاز  مانده آئینهیآثار به جا

های گذشته نیز متفاوت از  نوع و شدت تأثیرگذاری عوامل مختلف در دوره. داردشناخت اجزاء و عناصر تأثیرگذار آن 
های اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  های صورت گرفته در دوره اخیر در نظام دگرگونی. ستیکدیگر بوده ا

در واقع نوعی . وضعیت خاصی را خلق کرده و در نتیجه حیات ناحیه تاریخی شهر با چالشی جدی مواجه گشته است
احیه تاریخی بانواحی جدید و تازه تقابل بین سنت و الگوهای  جدید زندگی پیش آمده است و به دلیل تفاوت ماهوی ن

در مقیاسی . توان مشاهده نمود شکل گرفته شهر یک گسست اجتماعی و اقتصادی و کالبدی رادر کلیت شهر یزد می
شهر یزد از نظر تاریخی، موقعیت جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی وظایف مهمی را در ذکر نمود که توان  تر نیز می وسیع

الذکر سبب شده که چند شریان مهم  های فوق موقعیت مکانی این شهر با به همراه داشتن نقش. دسطح ملی به عهده دار
روند توسعه . ارتباطی کشور از این شهر بگذرند و خصوصیات کالبدی، اجتماعی و اقتصادی آن را تحت تأثیر قرار دهند

شک  بی. را به دنبال داشته است جمعیت آنها در این شهر همواره گسترش و توسعه کالبدی و افزایش  و گسترش فعالیت
های اجتماعی ساکن در  ناحیه تاریخی شهر یزد نیز از این تغییر و تحوالت تأثیر پذیرفته و به دلیل فرسودگی بافت، گروه

های راهبردی متوازن و یکپارچه، کمبود خدمات و امکانات، معابر کم عرض و سایر مسائل و مشکالت  آن، فقدان برنامه
این ناحیه از یک سو به دلیل بافت ارگانیک و تثبیت زیر . پذیرتر بوده است مقایسه با سایر نواحی شهر یزد آسیبدر 

خود را با تحوالت که های دیگر شهر نتوانسته  سرعت تحوالت در بخشدر اثر های شهری خود و از سوی دیگر  ساخت
های ارائه شده از  به ویژه شیوه مدیریت و برنامهو ماعی سایر مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجت. نوین شهری منطبق سازد

ای  در نتیجه امروزه ناحیه تاریخی شهر یزد با مشکالت عدیده. های ذیربط نیز بر مشکالت آن افزوده است سوی دستگاه
 برودر ابعاد مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، تأسیسات و تجهیزات شهری و سایر خدمات و امکانات شهری رو

های ارائه شده و  مسئله مدیریت، احیاء و مرمت ناحیه تاریخی شهر یزد از جمله مسائل و مشکالتی است که برنامه. ستا
ها و مراکز ذیربط و دخیل در  سازمان. نظام مدیریت شهری آن نتوانسته به صورت منسجم نتایج مورد انتظار را داشته باشد

هایی را تا به  های خود مسئولیتی واحد بر عهده دارند و برنامه ایف و دغدغهاین قسمت از شهر نیز هر یک براساس وظ
توانند در یک سیستم کارآمد خود را  زمانی میو ها اجزایی از یک کل هستند  همه این برنامهکه اند   گذاشتهءحال به اجرا

  . ارائه نمایدنشان دهند که یک مرجع واحد بتواند آنها را در کنار هم قرار داده و طرح کلی را
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  تجارب

مداخله در بافت تاریخی شهرها به مفهوم امروزی آن به اواخر قرن نوزدهم و قرن حاضر به ویژه پس از جنگ جهانی 
فرایند صنعتی شدن در غرب که موجب رشد سریع شهر نشینی و ازدحام جمعیت در شهرها گردید به . گردد دوم بر می

های مرفه و  هور اتومبیل و استفاده گسترده از آن سبب شد که به تدریج گروهظ. تدریج شرایط زندگی را دشوار ساخت
های خلوت و  های شلوغ و پر ازدحام قسمت داخل شهر دست بشویند و به حومه متوسط اجتماعی از سکونت در محله

های  وهمهاجرت گر. های اجتماعی کم درآمد جایگزین آنها شوند خوش آب و هوا روی آورند و در مقابل گروه
های کم درآمد شهری در حقیقت  های مرکزی به حومه و جایگزینی آنها با گروه اجتماعی با درآمد باال و متوسط قسمت

  .ریزی احیاء ناحیه تاریخی شهرها را فراهم ساخت زمینه مداخله مدیریت و برنامه
این تجارب با کارهای هوسمان ”. دها کشورهای اروپایی جستجو نمو اقدامات اولیه در این زمینه را باید در کوشش

، 1381 و همکارحبیبی(“ های راسکین و موریس در انگلستان و اقدامات بست در اتریش آغاز شد در پاریس و نوشته
  )71ص

جنبش احیاء و مرمت شهری به ویژه در مراکز شهری جهان سوم به دلیل عقب ماندگی زمانی و توسعه نیافتگی و 
 هویت ،نفوذ استعمار و تالطم ناشی از دوران گذار از فرهنگ سنتی به فرهنگ صنعتی حاصل از ۀساختار چندگان

ها و  هد رویّتعدّ) 36، ص1378آباد کالنتری خلیل(کند  مشخصی را که مبتنی برفلسفه و الگوهای معینی باشد آشکار نمی
 تئوریک، تنگنایی است که در حال ها از سیاست روز بدون پشتوانه فلسفی و مقطعی بودن آنها و تأثیرپذیری استراتژی

  .حاضر کشورهای جهان سوم با آن مواجه هستند
گردد که طی   تاکنون برمی1300ریزی احیاء ناحیه تاریخی شهرها به فاصله زمانی  در ایران تجارب مدیریت و برنامه

تب و مقاالت علمی نقش و  با برگزاری سمینارها و ارائه ک1350در دهۀ . هایی است ها دارای فراز و نشیب این سال
که  تا این؛ های علمی در این زمینه سست گردید تالشاسالمی با پیروزی انقالب . اهمیت ناحیه تاریخی شهرها بیشتر شد

ها در این  فعالیت... های تحقیقاتی، چاپ کتب و مقاالت علمی، برگزاری سمینارها و   به بعد با اجرای طرح1364از سال 
 دفتر بهسازی و بازسازی بافت فرسوده شهری در وزارت مسکن و .)27 ص،1368 حائری(. زمینه سرعت گرفت

در برنامه دوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی در بخش عمران  و شهرسازی تأسیس گردید
“ دار شهری لههای نوسازی و بهسازی برای چهار هزار هکتار بافت مسئ تهیه و اجرای طرح”شهری فصلی با عنوان 

و تشکیالت جدیدی در وزارت مسکن و شهرسازی ) 2، ص1372ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه(اختصاص یافت 
ریزی احیاء و مرمت ناحیه تاریخی  ها برای مدیریت و برنامه با عنوان شرکت مسکن سازان با شعباتی در مراکز استان

  . گردیدءم شهرهای کشور اجراهای مختلفی در بافت قدی شهرها ایجاد شد و طرح
  

  معرفی ناحیه تاریخی
در شرق و “ خرانق”محصور بین ارتفاعات منفرد مرکزی  قرار دارد و شهر یزد در دشت وسیع یزد ـ اردکان

 کیلومتر 87شهر . استدر شمال “ بخشی از کویر مرکزی” و کویر سیاه کوه ،در غرب و جنوبغربی“ شیرکوه ”،شمالشرق
  )31، ص1364 قبادیان(باشد  متر می1230فاع متوسط آن از سطح دریا ست و ارتامربع 
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 نفر 230483 به 1365 در سال ی درصد4/5 نفر بوده که با نرخ رشد 135925با  برابر 1355جمعیت شهر یزد در سال 
نفر  326776 به 1375 در سال ی درصد5/3 نفر و با نرخ رشد 275298 به 1370 در سال ی درصد6/3و با نرخ رشد 
  .رسیده است

این ساختار حاکی .  درصد بوده است2/87 برابر 1375سهم جمعیت شهر یزد از کل جمعیت شهری شهرستان در سال 
  .)1375 و 1365 و 1355 مرکز آمار ایران(از غلبه نقش شهر یزد در تشکیل جمعیت شهری شهرستان است 

ل خیابان دهم فروردین و شهید رجایی در جنوب، ترین محالت قدیمی حد فاص ناحیه تاریخی شهر یزد شامل اصلی
بلوار دولت آباد و شهید سعیدی در غرب، بلوار بسیج و دهه فجر در شرق و خیابان فهادان، ده متری بعثت و کوچه سراج 

ریزی شهری وزارت مسکن و شهرسازی و  در شمال است که براساس توافق بین دفتر بهسازی بافت قدیم، دفتر طرح
های فرهنگی و هویتی خاص، ناحیه تاریخی نام گرفته و شهرداری  کن و شهرسازی استان یزد به علت ارزشسازمان مس

  ). 1شکل شماره ( فعالیت دارندهناحیه تاریخی و میراث فرهنگی در آن محدود
  

  گیری و تکوین ناحیه تاریخی روند شکل -1
ای بوده که بعدها به تدریج در  تدافعی به صورت قلعههای  شکل اولیه شهر یزد به دلیل موقعیت استقرار آن و ضرورت

سیر تحول و رشد ناحیۀ تاریخی از نظر . رشد پیدا کرده است) شارستان(، نواحی مسکونی )ربض(حاشیه جنوبی قلعه 
  :)2شکل شماره (شود زمانی به هفت دوره تقسیم می

  

  پیش از اسالم: دوره اول
های عمده زیستی در مسیر ری ـ  دود به ناحیۀ تاریخی نیست، بلکه کانونگسترش یزد در دوره پیش از اسالم فقط مح
در دوره هخامنشی، ). 4، ص1335کاتب(های زیستی را ایفاء نموده است  کرمان شکل گرفته و یزد نقش مرزبانی مجتمع

ا داشته است گذری ر های معتبر و مؤسسات راهداری و مراکز پستی و چاپاری بوده و نقش بازرگانی یزد دارای راه
در دوره ساسانی ناحیه تاریخی شهر یزد به تدریج رشد و گسترش یافت و به تصرف مسلمانان ). 185، ص1332بارتولد(

  .شد که امروزه فهادان نام دارد ای می گسترش ناحیه تاریخی در این دوره فقط شامل محدوده. در آمد
  آل کاکویه: دوره دوم

ها مستقر  شود که گروهی از قبائل عرب در محله فهادان کوی عرب ری شروع میاین دوره از نیمه دوم قرن اول هج
 443سکنی گزیدند، در سال ) کوی حسینیان(در قرن چهارم گروهی از علویان به یزد آمدند و در محله فهادان . شدند

 و حکام پس از وی خندق، برج الدوله کاکویی عالء. ق حکام آل کاکویه تا اطراف هسته اولیه شهر یزد را توسعه دادند .. ه
های مهریجرد، مالمیر، شاهی و کوشکنو ایجاد گردید  های آهنین به نام و بارویی دور شهر کشیدند و چهار دروازه با درب

  )37، ص1337جعفری (
  

  اتابکان: دوره سوم
ر گرفته و به تدریج در محدوده مورد ساخت و ساز قرا) گذر یوزداران(در این دوره راسته اصلی شرقی ـ غربی شهر 

در دوره حکمرانی آل مظفر در قرن هشتم هجری، محالتی در . ها و عناصر شهری در اطراف آن شکل گرفته اند مجموعه
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، خدماتی )مدرسه(، فرهنگی )مسجد، حسینیه و مقبره(عملکردهای اصلی مذهبی ”. ساخته شد) سمت شرق(بیرون شهر 

  )22 - 23، صص 1360توسلی(در این دوره شکل گرفته است ) بازارچه (و تجاری) سرا انبار، کاروان حمام، آب(
  

   محدوده ناحیه تاریخی یزد-1شکل 
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   مسیر تحول و گسترش ناحیه تاریخی-2شکل 
  
  
  

  گورکانیان: دوره چهارم
زار، در این دوره شهر یزد به سمت جنوب توسعه یافت و مراکز جدیدی که شامل مسجد جامع، مدرسه، حمام، با

شود، در این  الدین و میدان وقت و ساعت و یک مجموعه حکومتی نیز در حاشیه شرقی شهر می انبار، بقعه سیدرکن آب
طی روند رشد شهر، مصالی یزد، مسجد ریگ و مجموعه میدان امیر چخماق در نزدیکی دروازه . دوره شکل گرفت

 -121 ص، ص1335کاتب . (شد های بعدی   شهر در دورهگیری و رشد مرکز ساز شکل اند که خود زمینه مهریجرد بوده
122(  

  

  صفویه: دوره پنجم
و راسته بازار تجاری بین دو ) شامل تکیه، مسجد، مدرسه و بازار(ای که شاه طهماسب نام دارد  در این دوره مجموعه

  .شکل گرفت) امیر چخماق و شاه طهماسب(میدان اصلی 
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  زندیه و قاجاریه: دوره ششم
خان، قیصریه  ای مرکب از بازارخان، مدرسه  زندیه شهر به سمت جنوب و جنوبشرقی توسعه یافت و مجموعهدر دوره

در دورۀ قاجار نیز فضاهای تجاری متعدد، مجموعه . و میدان خان در مجاورت عناصر موجود و مهم قبلی شکل گرفت
  .ون و بینابین عناصر قبلی به تدریج احداث گردیدو بناهای مذهبی در پیرام... وکیل، مجموعه سادات، سراهای پنجعلی و 

  پهلوی تا زمان معاصر: دوره هفتم
 . در ناحیه تاریخی گسستگی ایجاد شده است،های جدید به ویژه خیابان قیام واسطۀ احداث خیابانه در این دوره ب

درمانی و آموزشی و اماکن استقرار عملکردهای عمومی شهر از نظام مشخصی پیروی نکرده و ادارات دولتی و مراکز 
با رشد شهر . اند های جدیداالحداث به طور پراکنده در سطح شهر واقع شده به طور عمده در حواشی خیابان.... مذهبی و 

جایی در ناحیه تاریخی  جابهو مهاجرت ، های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی وره سلطنت پهلوی و دگرگونیی ددر ط
عی موجود در ناحیه به تدریح به ضعف و حتی نابودی گرایید و افراد متمکن و های اجتما صورت گرفت و ارزش

نوس اجتماعی و روابط نزدیک أاند و به ترتیب محیط م صاحبان اصلی محل را ترک نموده و آن را به افراد غریبه سپرده
  .همسایگی دچار اختالل شد

 را دگرگون ساخت و زیر محالت به معنای واقعی بندی اصلی شهر  استخوان،های جدید از طرف دیگر احداث خیابان
مصلی، شش  در حال حاضر هفت محله اصلی فهادان، گودال. ، دیده نمی شدکه قبل از دوره رضاشاه وجود داشت

 )97، ص1378 آباد کالنتری خلیل(آباد و گنبد سبز در این ناحیه شناسایی شده است  بادگیر، گازرگاه، شیخداد، دولت
   ).3شکل شماره(

  
  های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی ناحیه تاریخی  ویژگی -2

های انسانی ساکن در  های اجتماعی و اقتصادی گروه یکی از عناصر مهم تأثیرگذار در مدیریت شهری، ویژگی
و گیران و مدیران شهری از سوی دیگر  ها از یک سو و تعامل آنها با تصمیم نحوه تعامل بین این گروه. محدوه شهر است

  .کند های ارائه شده از جمله مسائلی است که مسیر و جریان مدیریت شهری راتعیین می میزان مشارکت آنها در برنامه
. گیرد های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی ناحیه تاریخی شهر یزد مورد بررسی قرار می براین اساس اجماالً اهم ویژگی

  .گردد عات اشاره میها و مطال جهت رعایت ایجاز فقط به نتایج بررسی
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   محالت اصلی ناحیه تاریخی-3شکل

  
  

  1375های ساختار اجتماعی ناحیه تاریخی در مقایسه با کل شهر یزد براساس آمار سرشماری سال   ویژگی -1جدول 
شاخص مورد 

 بررسی
 ها و نتایج ویژگی

برابر ) شهر، شهرستان و استان(د و در سطوح باال دست  درص-98/0ـ نرخ رشد جمعیت در ناحیه تاریخی برابر 
 . درصد است5/3

  .باشد تر از کل شهر یزد می ـ جمعیت جمعیت ساکن در ناحیه تاریخی مسن

  ) نفر8/106 در برابر 5/101(ـ نسبت جنسی ناحیه تاریخی رو به کاهش و در شهر یزد رو به افزایش است 

  . نفر است5/4 نفر و شهر یزد 8/3ابر ـ بعد خانوار ناحیه تاریخی بر

  . درصد است5/86و در شهر یزد % 2/79ـ نسبت با سوادی در ناحیه تاریخی برابر با 

در حالی که . اند  درصد به ناحیه تاریخی وارد شده4/2فقط )  نفر23623(ـ از کل  مهاجرین وارد شده به شهر یزد 
  . نفر از ناحیه تاریخی بوده است11803د تعدا)  نفر18176(از کل مهاجرین خارج شده 

  .ـ برخورداری خانوارهای ناحیه تاریخی از امکانات و تسهیالت خانوار کمتر از شهر یزد است

ساختار 
 اجتماعی

  .ـ سطح سواد سرپرست خانوارها در ناحیه تاریخی کمتر از سطح سواد شهر یزد است
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  1378 و اطالعات میدانی سال 1375براساس آمار سرشماری سال  ه با کل شهر یزدهای ساختار اقتصادی ناحیه تاریخی در مقایس  ویژگی -2جدول 
شاخص 

مورد 
 بررسی

 ها و نتایج ویژگی

هایی که در خیابان اصلی قرار دارند  همچنین زمین. تر از سطح شهر یزد است ـ قیمت زمین درناحیه تاریخی بسیار پایین
 .ندنسبت به سایر نقاط ارزش بیشتری دار

قیمت 
  برداری از ساختمان، کیفیت بنا و عمر ساختمان است ـ ارزش ساختمان متأثر از ارزش زمین و عوامل دیگری مانندنوع بهره زمین

  ـ میزان بیکاری در ناحیه تاریخی به مراتب بیش از متوسط میزان بیکاری در کل شهر است
  .باشد ر از شهر یزد میـ نسبت جمعیت در سن کار در ناحیه تاریخی بیشت

های کشاورزی و صنعت بیشتر است و نسبت به شهر یزد  ـ در ناحیه تاریخی درصد شاغالن در بخش خدمات نسبت به بخش
  نیز باالتر است

   درصد است2/3 و در شهر یزد برابر -59/1ـ نرخ رشد شاغالن در ناحیه تاریخی 

ساختار 
  اقتصادی

  .باشد  درصد می7/60 درصد و در شهر یزد 7/66 ـ تعداد شاغالن بخش خصوصی در ناحیه تاریخی
  ـ تعداد واحدهای مسکونی ناحیه تاریخی خیلی کمتر از شهر یزد است

 درصد 8/4 درصد از آجر و آهن، و در حـدود 6/41 درصد واحدهای مسکونی از خشت و گل، 6/53ـ در نـاحیه تاریخی 
  اند نیز از سایر مصالح ساخته شده

مسکن و 
 ساختمان

  . درصد با ارزش هستند6/2 تخریبی و 5/14 درصد نوساز، 1/34 درصد ابنیۀ ناحیه تاریخی مرمتی، 8/48
  نفر است1/4 نفر و در ناحیه تاریخی 16/4تراکم نفر در واحد مسکونی شهر یزد 

  . اتاق است2/4 اتاق و در ناحیه تاریخی 8/4تراکم اتاق در واحد مسکونی شهر یزد برابر 
   نفر است03/1 نفر و در ناحیه تاریخی 15/1ـ تراکم نفر در اتاق شهر یزد 

  . مترمربع است4/130شهری در ناحیه تاریخی  ـ سرانه زمین
  ها تراکم

  .باشد متر می1/13ـ متوسط مساحت اتاق در ناحیه تاریخی 
کاربری 
  اراضی

 درصد 7/1 درصد رفاهی، 8/12 درصد آموزشی، 7/2 درصد کاربری اراضی در ناحیه تاریخی مسکونی، 66ـ حدود 
  .باشد  درصد فضای باز می2/2 درصد صنعتی و 05/0 درصد حمل و نقل و ارتباطات، 5/14تأسیسات و تجهیزات شهری، 

  

  1378سال . آباد، حسین کالنتری خلیل: مأخذ
  

  گی و تاریخی ناحیه تاریخیهای فرهن ویژگی -3
مانده از گذشته است که بعضاً نمایانگر اوج ی محدودۀ مورد مطالعه دارای آثار معماری وابنیه تاریخی با ارزش بجا

هایی است که یزد را به عنوان  مانده از گذشته به منزله شاخصی نه تنها هر یک از آثار بجا. هنر ایرانی و اسالمی است
ر ناحیه تاریخی ، دهای کامل بلکه وجود مجموعه، سازد ن شهرهای تاریخی و فرهنگی کشور مطرح میتری یکی از برجسته

بسیاری از آثار . سازد ترین شهرهای ایران و جهان را مهیا می همگونی را بوجود آورده که امکان مطالعه یکی از تاریخی
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در محالت هنوز هم بیانگر عظمت یک شهر تاریخی ) ایاانبارها مساجد و تک ها، آب ها، حمام ها، خانه بازارچه(با ارزش 
 شمسی به عنوان شهر تاریخی 1351یزد را در سال ) یونسکو(ها باعث شده تا سازمان ملل متحد  است و همین ویژگی

  . جهان معرفی نماید
 مدارس و ها، انبارها، موزه فضاهای با ارزش در محدوده مورد مطالعه شامل مساجد، تکایا، اماکن مقدس، آب

تعداد این آثار در . های معماری و جذب گردشگر اهمیت دارند هاست که به لحاظ قدمت، سیمای ظاهری، ویژگی باغ
  .باشد مورد مییکصد ناحیه تاریخی بیش از 

که هنوز هم عناصر شاخص شهر است گذرها و مجراهای عبوری این ناحیه نیز یکی دیگر از آثار با ارزش تاریخی 
این مجراهای با ارزش شامل گذرهایی بوده که شبکه اصلی رفت و آمد و ارتباط . گذارد سالمی را به نمایش میایرانی ـ ا

ترین گذر با ارزش،  مهمکه داده می گرفته و محالت را به هم پیوند  شهری پیاده و بارکشی در آنها صورت می
  .کند های مختلف شهر ارتباط برقرار می گذریوزداران است که بین مجموعه

های منحصر به فردی برخوردار  مجموعه این ابنیه با ارزش تاریخی و فرهنگی ناحیه تاریخی شهر یزد که از ارزش
های اجرایی  ای جامع و اهرم این مجموعه همگن به برنامه. طلبد ای را از بعد مدیریت شهری می نگاه ویژه، است

مدیریت شهری این ، در ادامه. داشته باشدرای آن سخی در خور بای نیازمند است که مدیریت شهری یزد باید پا یکپارچه
  .گیرد ناحیه کم نظیر تاریخی مورد بررسی قرار می

  

  بررسی سیستم مدیریت شهری ناحیه تاریخی
نظام مدیریت شهری نیز ، به تبع آنو های زندگی بشری را در خود دارد  ترین جلوه ترین و متنوع شهر یکی از پیچیده

این پیچیدگی در ناحیه تاریخی شهرها به مراتب بیشتر . )20-21ص ، ص1379سعیدنیا (هائی برخوردار است  از پیچیدگی
در این نواحی جریان ) ریزی، سازماندهی، انگیزش و نظارت برنامه( از یک سو وظایف متعارف مدیریت شهری .است
هایی در بعد  المللی نیز حساسیت های بین مانساز و های مختلفی از قبیل میراث فرهنگی سوی دیگر سازمان و از دارد

از اینرو مسئله مدیریت شهری ناحیه تاریخی شهرها یک موضوع صرفاً محلی و . سازماندهی و نظارت بر آنها دارند
پیچیدگی ذکر شده در شهرهای تاریخی کشور به مراتب . توان بدان نگریست بلکه از بعد ملی نیز می؛ ای نیست منطقه

های سیاسی متمرکز مدیریت شهری واحد، یکپارچه و  چرا که در نظام؛ باشد ایر کشورهای توسعه یافته میبیشتر از س
و هر سازمانی به فراخور رسالت و وظایف خود در قبال ناحیه تاریخی شهرها احساس ) 59 ص،همان(مستقل نیست 
  .کند مسئولیت می

باشد و از سطوح مختلفی  یریت شهری خود یزد میمدیریت شهری ناحیه تاریخی شهر یزد تابعی از سیستم مد
 های سیستم مدیریت گیری، ویژگی گیر، اسناد و ابزار تصمیم ر اینجا ضمن بررسی عوامل تصمیمکه دبرخوردار است 

  .گیرد مسائل و مشکالت مورد تجزیه و تحلیل قرار می، و وظایف آنها بررسی شده و به دنبال آنء اجزا، شهری
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  گیری صمیم عاملین ت-1

بندی  گیری در شهر یزد و ناحیه تاریخی به بخش دولتی، غیر دولتی و مردمی طبق نمودار زیر تقسیم عاملین تصمیم
  :دنشو می

  
  گیری در بخش دولتی عاملین تصمیم -1-1

ریزی، بخش دولتی  گیری در عرصۀ مدیریت شهری به ویژه در زمینه سیاستگذاری و برنامه ترین رکن تصمیم مهم
. ریزی و میراث فرهنگی است باشد که شامل استانداری، سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه می

دار اجرای سندهای مصوب مسکن و شهرسازی  های کلی به شهرداری یزد ابالغ و این نهاد عهده استانداری یزد خط مشی
شود، تقاضا به  نداری که از طریق شهرداری اعمال میاز جمله اقدامات مهم استا. باشد در توسعه و عمران شهری می

  .های تعیین شده است سازمان ملی زمین و مسکن برای تهیه و تدوین طرح، نظارت و اجرای طرح براساس اولویت
ترین وظایف این  عمده. ترین عامل و مرجع کنترل رشد و توسعه شهری است سازمان مسکن و شهرسازی نیز اصلی

 تاریخی شهر یزد تعیین و تشخیص ضرورت تهیه طرح، برآورد هزینه و تأمین اعتبار طرح، انتخاب مشاور سازمان در ناحیه
و عقد قرارداد تهیه طرح، برگزاری و اداره جلسات کارشناسی و نظارت بر تهیه طرح، بررسی نحوه مشارکت مردمی و 

  .اری استهای هماهنگی اولیه و نهایی شورای عالی شهرسازی و معم تشکیل کمیته

  گیری تصمیمعاملین

  مردمی نیمه دولتی دولتی

سازمان مسکن 
  و شهرسازی

سازمان 
میراث 
  فرهنگی

سازمان استانداری
مدیریت و 

 ریزی برنامه
ها،  انجمن

اصناف و 
N.G.O 

شورای شهر  شهرداری

  شهرداری ناحیه
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 این سازمان فقط با .میراث فرهنگی نیز وظیفه شناسایی، مرمت و حفاظت از کلیه آثار و ابنیه تاریخی را بر عهده دارد
  .نماید اعمال میرا های فنی، نظارت بر تهیه طرح و شرکت در جلسات تصویب نهایی طرح نقش خود  شرکت در کمیته

های توسعه  اداره کل امور اقتصادی و دارایی، تأمین اعتبار مالی طرحریزی با هماهنگی  سازمان مدیریت و برنامه
  .شهری را به عهده دارد

  

  گیری اسناد و ابزار تصمیم -1-2
ریزی و امور اجرایی شهر  گذاری، برنامه های کالن در عرصه سیاست ها و برنامه گیری شامل طرح اسناد و ابزار تصمیم
سندهای تهیه شده در . آید در میء ا مهندسان مشاور تهیه و پس از تصویب به اجراهای اجرایی و ی است که توسط دستگاه

  :باشد به شرح زیر است خصوص شهر یزد که مرتبط با ناحیه تاریخی می
  

  الف ـ سند جامع توسعه و عمران شهر یزد
نوان سند اصلی برنامه  توسط دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران تهیه گردیده است و به ع1354این سند در سال 

های مختلف  در تهیه این سند سازمان. ریزی قرار گرفته است توسعه شهری مالک عمل شهرداری و سایر نهادهای برنامه
ولی برنامه ؛ این سند اشاره اجمالی به ناحیه تاریخی دارد. )1352 دانشگاه تهرانیدانشکده هنرهای زیبا(اند  دخیل بوده

  .اریخی ارائه ننموده استاجرایی درخصوص ناحیه ت
  

  ب ـ سند طرح تفصیلی شهر یزد
براساس طرح جامع توسعه و عمران تهیه شده و در شورای » شهر بد«  توسط مهندسان مشاور 1361این طرح در سال 

اشارات مختصری به ناحیه شده طرح در این . )1361مهندسان مشاور شهر بد(شهرسازی استان به تصویب رسیده است 
  .نامه اجرایی خاصی ارائه ننموده استولی بر

  

  ج ـ طرح تفصیلی ناحیه تاریخی
تهیه گردیده و هدف عمده آن باال بردن انگیزه “ مهندسان مشاور جبارنیا و همکاران” توسط 1371این سند در سال 

 مشاور جبارنیا و مهندسان. (های اجتماعی و فرهنگی بوده است اقامت در ناحیه تاریخی و رونق بخشیدن مجدد به فعالیت
  .شده استء اجرانیز های اجرایی به اجمال ارائه شده و بخشی از آنها  در این سند برنامه). 1372همکاران

  

  د ـ اسناد دیگر
 127000حدود “ شرکت مسکن سازان”براساس سند جامع توسعه و عمران شهر یزد و سند تفصیلی ناحیه تاریخی، 

شرکت . (ارائه نموده است“ طرح تجمیع”ا مطالعه نموده و طرحی با عنوان مترمربع از محدودۀ ناحیه تاریخی ر
  .های ناحیه تاریخی تخریب و بازسازی شده است بعضی از قسمتطرح براساس این . )1375سازان مسکن
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  تأکید بر مدیریت شهری ریزی مرمت ناحیه تاریخی با ـ تحلیل مشکالت برنامه2

تم مدیریت شهری ناحیه تاریخی شامل مشکالت مربوط به اسناد و ابزار مشکالت مربوط به نظام و یا سیس
  :شود گیری است که به شرح زیر بررسی می گیری و مشکالت مربوط به عامالن تصمیم تصمیم

  

  گیری مشکالت مربوط به اسناد و ابزار تصمیم -2-1
ای اجرایی ناحیه تاریخی شهر یزد را ه های کلی، تفصیلی و برنامه چهار سند اصلی خط مشی، شدذکر ور که  طهمان

  .اند  اما هر یک از این اسناد مشکالتی را فرا روی مدیریت شهری قرار داده؛مشخص کرده است
به دلیل بلند بودن افق برنامه نتوانسته همگام با سیستم شهری پویا سریع پیش ) سند جامع توسعه شهر یزد(ـ برنامه اول 

ء به اجراء و ع مالی الزم برای اجرای پیشنهادات برنامه باعث طوالنی شدن زمان اجراهمچنین فراهم نبودن مناب. رود
پیامدهای عدم اجرای کامل برنامه، افزایش جمعیت شهر و گسترش کالبد آن به . ها گردید نرسیدن برخی دیگر برنامه

  .خصوص در خارج از برنامه پیشنهادی بوده است
تغییر در ساختار حکومتی و همچنین انقالب فرهنگی کارایی الزم خود را از دست ـ سند تفصیلی شهر یزد نیز به دلیل 

داد و به دلیل طوالنی شدن مراحل تهیه، تصویب و عدم مشارکت شهرداری در اجرای آن در رشد و توسعه شهر کمتر 
  . ر بوده استؤثم

 بایستی از دقت و جامعیت برخوردار قاعدتاً، سند تفصیلی ناحیه تاریخی که برگرفته از سند تفصیلی شهر یزد است
لیکن به صورت یک بعدی به ناحیه تاریخی نگریسته و صرفاً به مطالعه کالبدی ناحیه تاریخی بدون دخالت ، باشد

این سند فاقد افق اجرایی است و فقط در راستای طراحی چند خیابان و . مطالعات اقتصادی ـ اجتماعی پرداخته است
  .ضی اقداماتی انجام داده استاجرای چند کاربری ارا
گیری است دارای جامعیت  گیری که اسناد و ابزار تصمیم ترین رکن تصمیم شود که در مهم بنابراین مالحظه می
ها و عوامل مدیریت شهری بدون اسناد هدفمند  لذا سایر بخش. نیز دارای مشکالتی استء نیست و در نحوه اجرا

  .یزی مرمت ناحیه تاریخی شهر یزد ایفاء نمایندر ثری در برنامهؤتوانند نقش م نمی
  

  گیری در مدیریت شهری ـ مشکالت مربوط به عامالن تصمیم2ـ2
ها، عدم استقالل شهرداری ناحیه تاریخی، عدم  تعدد دستگاه، گیری از مشکالت عمده در زمینه عامالن تصمیم

در .  از امکانات ناحیۀ تاریخی استمشارکت بخش خصوصی و مردمی، کمبود نیروی متخصص و عدم شناخت کافی
  :گردد گیری اشاره می ذیل به اهم مشکالت هر یک از عوامل تصمیم

ثر در امور مدیریت شهری ناحیه تاریخی شهر یزد متعدد هستند و به دلیل درگیری آنها در امور ؤهای م ـ دستگاه
  .روزمرۀ اداری خود، هماهنگی کامل بین آنها وجود ندارد

رای ها تصمیمات اتخاذ شده را ب ها، تعابیر غلط و عدم کارآیی برخی از سازمان داری، تغییر سیاستهای ا رقابت
  .اندازد های طوالنی به تعویق می مدت

بنابراین . باشد زیر نظر و تابع شهرداری یزد میو ـ شهرداری ناحیه تاریخی از اقتدار و استقالل الزم برخوردار نیست 
  .داند و نه صرفاً مردم ساکن در ناحیه تاریخی ع و کارگزار شهرداری یزد میدر درجه اول خود را تاب
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. عدم مشارکت بخش خصوصی و مردمی در مدیریت ناحیه تاریخی است، ترین مشکالت موجود یکی دیگر از مهم
گذاری  مایههای امور مربوط به عمران ناحیه شرکت نماید و بار سر گذاری تواند در بسیاری از سرمایه بخش خصوصی می

تواند در افکار عمومی شهروندان یزد تأثیر گذاشته و نظر  از سوی دیگر بخش خصوصی می. را از دوش دولت بردارد
اند نقش مهمی در اداره امور ناحیه  اند، هنوز نتوانسته شوراهای اسالمی که با رأی مردم انتخاب شده. مردم را تغییر دهد

  .کنندء تاریخی ایفا
در شهرداری . مبود نیروی متخصص وجود دارد، کهای دخیل در مدیریت ناحیه تاریخی ا در سازمانافزون بر اینه

ناحیه تاریخی فقط یک نفر لیسانس عمران مشغول فعالیت است و در میراث فرهنگی و مسکن و شهرسازی نیز کمبود 
 دخالت دارند دارای تحصیالت نیروی متخصص وجود دارد و اغلب نیروهای متخصصی که در امور مدیریتی این ناحیه

در نتیجه اطالعات کافی از منابع، عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأثیر گذار در آن  و باشند معماری و عمران می
  .پردازند مییک بعدی ندارند و به امور مدیریتی آن 

حیه تاریخی ازجمله کمبود برخی تأسیسات و خدمات و عدم حفظ و نگهداری خدمات موجود توسط شهرداری نا
 از % 70نزدیک به و تا بهداشت عمومی محالت مورد تهدید واقع شودگردیده مشکالت دیگری است که باعث 

. کنندخانوارهای ناحیه تاریخی کمبود و یا نبود خدمات تأسیسات و تجهیزات شهری را به عنوان مشکل عمده خود ذکر 
هرگونه تأسیسات و تجهیزات شهری هستند، چنین عواملی در درجه اول محالتی چون فهادان عمالً فاقد ، به طور مثال

  .ها را نیز به دنبال دارد گذاری ترین سرمایه یئگردد و عدم تمایل مردم به جز سبب گریز ساکنین می
توان مسائل و مشکالت جمعیتی، ساختار قومی، ساختار اقتصادی، مسئله وقف، عدم بضاعت مالی  برمشکالت فوق می

بودن ارزش  گذاری دولت و بخش خصوصی در این ناحیه، پایین ین ناحیه تاریخی در نوسازی آن، عدم سرمایهساکن
  .اضافه نمود. …امالک، فرسودگی بناها و 

  
  گیری و پیشنهادات نتیجه

های  تعدد دستگاه(گیری  هر چند ناحیه تاریخی شهر یزد از نظر مدیریتی دارای مشکالتی چون ضعف عامالن تصمیم
مؤثر در امر مدیریت، عدم اقتدار شهرداری ناحیه تاریخی، عدم مشارکت بخش خصوصی و مردمی، کمبود نیروی انسانی 

لی وجود نیروهای متخصص در سطح شهر یزد، ، وباشد می... گیری و  ، فقدان اسناد و ابزار کارآمد تصمیم...)متخصص و
ت قدیم، فعالیت دفاتر مختلف اداری و خصوصی در زمینه فعال شدن شورای شهر یزد، بازسازی بخشی از محالت باف

تواند در بهبود عملکرد سیستم مدیریت  هایی است که می ریزی ناحیه تاریخی بخشی از امکانات و قابلیت مدیریت و برنامه
های موجود بررسی شده و  در زیر ضمن بررسی مسائل و مشکالت، امکانات و پتانسیل. ثر باشدؤشهری محدوده م

  .اهبردهای الزم ارائه گردیده استر
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  دهار امکانات پتانسیل ها وراهب– 3جدول 

ساختار  در  مشکالت عمده
 مدیریت شهری

 راهبردها ها امکانات و پتانسیل یابی مشکالت ریشه تشریح مشکالت

سند توسعه ناحیه تاریخی جامعیت 
العات بیشتر به الزم ندارد و در مط

 های کالبدی توجه شده است جنبه

عدم صالحیت کافی 
ای مشاوران تهیه  وحرفه علمی

کننده اسناد توسعه ناحیه 
 تاریخی

وجود نیروی متخصص 
ریز و طراحی شهری  برنامه

 در سطح شهر یزد

ای و  استفاده از مشاوران حرفه
فنی محلی و بومی آشنا به ناحیه 

 تاریخی

ه تاریخی در سند توسعه ناحی
چارچوب اسناد فرادست توسعه شهری 

و منطبق بر ضوابط و خطوط هدایت 
  کننده آنها تهیه نشده است

ضعف نظارت بر فعالیت 
مشاوران تهیه کننده اسناد ناحیه 

  تاریخی

  تقویت سیستم مدیریت شهری  فعال شدن شورای شهر

فقدان اسناد و ابزار کارآمد 
 گیری تصمیم

در سند توسعه ناحیه تاریخی ضوابط و 
ه تاریخی مقررات خاص توسعه ناحی

تدوین نشده و تنها به تکرار ضوابط و 
مقررات مندرج در سند تفصیلی شهر 

  یزد اکتفا شده است

هائی از  مطالعه مجدد بخش  ضعف اجرایی اسناد تهیه شده
ناحیه توسط شرکت 

سازان جهت توسعه  مسکن
  ساخت و ساز

ایجاد کمیسیون تخصصی برای 
  نظارت بر ناحیه تاریخی

صیلی خاص تهیه سند جامع و تف
  ناحیه تاریخی

تدوین ضوابط و مقررات خاص 
  ناحیه تاریخی

درساختار  مشکالت عمده
 مدیریت شهری

 راهبردها ها امکانات و پتانسیل یابی مشکالت ریشه تشریح مشکالت

های موثر در امر  تعدد دستگاه
  گیری تصمیم

در حال حاضر چندین نهاد رسمی به 
گیری و  طور همزمان در امر تصمیم

ریزی برای توسعه ناحیه تاریخی  برنامه
شورای : دخالت دارند که عبارتند از

شهرسازی استان، شورای اسالمی شهر، 
شهرداری یزد، شهرداری ناحیه 

تاریخی، سازمان مسکن و شهرسازی و 
  اداره میراث فرهنگی

ـ فقدان ساختار منسجم و 
سلسله مراتبی در امر 

ریزی و مدیریت توسعه  برنامه
تاریخی و اغتشاش در ناحیه 

  ساختار روابط عناصر
  ـ عدم وجود چارچوب

هماهنگ و مناسب برای تعیین 
مرز و حدود عملکرد عناصر 

ریزی و مدیریت  ساختار برنامه
  توسعه ناحیه تاریخی

  ـ فعال شدن شورای شهر 
ـ وجود تشکیالتی در سطح 

ملی مانند دفتر بهسازی و 
نوسازی شهری، شرکت 

وهشکده سازان و پژ مسکن
  میراث فرهنگی

ـ تقویت سیستم مدیریت ناحیه 
  تاریخی

های  ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاه
ریزی ناحیه  موثر در امر برنامه

  تاریخی
های تخصصی  ـ ایجاد کمیسیون

های  مرکب از نمایندگان دستگاه
مختلف با اهداف و وظایف واحد 

  و هماهنگ

عدم اقتدار و استقالل کافی 
  اریخیشهرداری ناحیه ت

ـ شهرداری ناحیه تاریخی یزد به منظور 
اجرای تصمیمات مندرج در سند 

توسعه ناحیه تاریخی نیاز به کسب 
مجوز از اداره میراث فرهنگی، اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان 
مسکن و شهرسازی استان و کسب 
  .اجازه مجدد از شهرداری یزد دارد

ـ اختیارات کافی به شهرداری ناحیه 
  .اریخی داده نشده استت

ـ عدم واگذاری بسیاری از 
ریزی و  وظایف مربوط به برنامه

مدیریت توسعه ناحیه تاریخی 
  به مجری 

ـ عدم استقالل مالی شهرداری 
ناحیه تاریخی و تأثیرپذیری 
زیاد از مداخالت نهادهای 

  فرادست تأمین کننده بودجه 
ـ عدم صالحیت علمی ـ فنی و 

نی مجری ای نیروی انسا حرفه
  ها برنامه

  ـ فعال شدن ناحیه تاریخی
ـ وجود تسهیالت اعتباری 

در حمایت از ابنیه با ارزش 
جذب (در ناحیه تاریخی 

 سازمان میراث 23تبصره 
  )فرهنگی

  

ـ تقویت ساختار سازمانی 
شهرداری و ارائه اختیارات کافی 

  به آن
ـ استفاده از نیروهای متخصص 

  ریزی و اجرا در امر برنامه
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  .تاریخ جدید یزد، )1335 (ـ کاتب، احمد10
نامه کارشناسی ارشد  ریزی مرمت ناحیه تاریخی شهر یزد، پایان برنامه، )1378(آباد، حسین  ـ کالنتری خلیل11

  .دانشکده معماری و شهرسازی دانشگا شهیدبهشتی
  .سرشماری عمومی نفوس و مسکن، )1375 و 1365، 1355 (ـ مرکز آمار ایران12
  .طرح تفصیلی بافت قدیم شهر یزد، تهران، )1372 (ـ مهندسان مشاور جبارنیا و همکاران13
  .طرح تفصیلی شهر یزد، تهران، )1361 (ـ مهندسان مشاور شهر بد14
  .ـ مطالعات میدانی، نگارنده15


