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 يهایژه نارسائیو به و يسات و خدمات شهریتأس ییع فضایدر توز یزد و ناموزونیشهر  ةيرویشتابان و ب یکیزیتوسعه ف

ت یهاجرت جمعم. تم شده اسیبافت قد تیجمع يدرصد 10/5 یمنفم موجب رشد یبافت قد يو اقتصاد یاجتماع، يکالبد

ر د. تاس دهیگرد آن يکالبد و یجتماعا ،يشتر ساختار اقتصادیهر چه ب یدگکود و فرسور ،یرونقیم موجب بیاز بافت قد

 محور کالبد يکردهایور. داج دارنیچند جانبه احت يکردیبه اتخاذ روم یبافت قد يسازاء و باززندهیاح يهان راستا، برنامهیا

 ياقتصاد-یبه الزامات اجتماع یول هستند ينوساز ةیدر محالت، محرك اول يشهر ياستانداردها ياجرا یکه در پ

ت توجه به یهما. ددار و همه جانبه موفق باشنیپا صورت بهخود  يابه اهداف توسعه یابیستتوانند در دیندارند نم یتوجه

و  ي، توجه به ابعاد اقتصادها آن يو نهاد یاجتماع يها تیظرفش ین محله و افزایر توجه به نظرات ساکنینظ يموارد

 رفع جهت الزم هايکاربري جادیا و رییتغ و يعملکرد يهاتوجه به مؤلفهت یو در نهامحله  ياقتصاد يها تیظرفارتقاء 

 ریبادگ ششاز برزن  یدانیم يها برداشتن مقاله با توجه به مطالعات انجام شده و یاکه در  هستند يموارد خدمات کمبود

  .ه استدیبه آن اشاره گرد زدیم شهر یدر بافت قد

.ریبادگ برزن شش ،زدیشهر  ،يم شهریبافت قد ،يسازباززنده ،اءیاح 

  

درون خود مانند شبکه معابر، بازارها، آب انبارها مساجد و  يشهر يبه همراه عناصر و فضاها یمیقد يها بافت     

 را ياژهیو یخیو تار ی، اجتماعیفرهنگ يها ارزش، يات کالبدیو خصوص یکیزیره عالوه بر شکل فیکاروانسراها و غ
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ن، ینو ونیزاسیمدرن و یدارهیانات سرمایتا قبل از ورود جر ین نواحیا.)1373، یدهاقان زاده یمشهد( دز در خود نهفته دارنین

د و یان تحوالت جدیبه علت عقب ماندن از جر یشهر بودند ول یو عملکرد ی، اقتصادیت اجتماعیریمد یقطب اصل

- ناکارآمد و مسئله یابه لکه ها آن یمایشهرها بوجود آمد، س یتحوالت در فضان یکه به تبع ا یو ناهماهنگ یناهنجار
 یو کالبد ی، عملکردی، اقتصادیاجتماع یهانهیها در زمیها و کاستییدار در سطح شهرها مبدل گشته و با انواع نارسا

 ژهیو به یو خدمات شهر ساتیو نامتناسب بودن تأس یناموزون.)58: 1388 ،و رجب دوست ینوذر( دباننیدست به گر

 یدانگ زیر ،)1373، یدهاقان زاده یمشهد( شهر یو رفاه یخدمات یازهایر نین سایو تأم یگذرگاه یهانامناسب بودن شبکه

، عدم امالک متیق نییپا نیانگیم نامناسب، یشتیمع تیوضع ،یاجتماع یها یناهنجار داری،یناپا ،)نیزم قطعات بودن کوچک(

 و مانند )13: 1376، یقیتوف( ردر قلب شه ینینشهید آمدن حاشیمهاجران و پد یکیاکولوژ ینیگزیو با جا یسکونت ةجاذب
ن یبرخورد در ا ةدهد که نحویطالعات نشان مم. تاس یمیقد یها بافتمسائل و مشکالت  نیتر مهماز جمله  ها نیا

سته شده و کمتر به بازگرداندن ینگر ها آنبه  ییفضا -یخیتار یها ارزشحفظ  ةیا از زاویبوده و  یعمدتاً کالبد ینواح

  .از شهر توجه شده است ین نواحیا یو اقتصاد یات اجتماعیح

 یدارا در سطح جهان است و یم شهریقد یها بافت نیتر عیوساز  یکیهکتار  743وسعت زد با ی م شهریبافت قد     

 و یاقتصاد یها نظام در ریاخ ةدور در گرفته صورت یها یدگرگون. دباشیم یفرهنگ و یخیتار فرد منحصربه یها ارزش

 مواجه یجدچالش  با شهر یخیتاره یناح اتیح جهینت در و کرده خلق را یخاص تیوضع یاسیس و یفرهنگ ،یاجتماع

 ةیناح یماهو تفاوت لیدل به و است آمده شیپ یزندگ دیجد یالگوها و سنت نیب تقابل ینوع واقع در. تاس هشد

 .نمود مشاهده توانیم زدی شهر تیکل دررا  یکالبد و یاقتصاد ،یاجتماع گسست کی شهر دیجد ینواحبا  یخیتار

نه را ید، زمیجد یزندگ یآن برا ییآ کارب و عدم یخرت. تاس یفروپاش حال دراز درون  زدیم شهر یبافت قدمتأسفانه 

بعضاً و  یساکن شدن افراد کم درآمد از قشر کارگران مهاجر افغان و اعراب فراهم نموده است که به علت فقر ماد یبرا

 کنندینم آن اءیاحو  ینگهدار یبرا یششوک ،ط مسکون خودیتعلق خاطر به محت و ی، نداشتن حس مالکیفرهنگ

ت ی، وضعیت کالبدیفیر افول کینظ یبا داشتن مشکالتبافت ن یگر اید یسو از ؛)78: 1384آباد و پوراحمد، لیخل یکالنتر(

و  یت فرهنگیفی، انحطاط کیخدمات عناصر کمبود ،یکیمشکالت تراف نامناسب و یسترس، دیطیست محیم زیوخ

نقاط  به ها مکان یل برخیتبد و یاصل نیساکن از بافت شدن یخال مناسب، یشهر ساتیتأس و ها رساختیز عدم، یبصر

ت یفعال یرونقیب و سمت نیا به ل مردمیو تما غرب جنوب غرب و یهاعرصه سمت به سترش شهرگ ،زیخ جرم

آنچه قرارگرفته است  مرمت وب یتخر یآن بر سر دوراه یایاحله مسئ که است ینکات یدارا بافت عمق در یاقتصاد

ها یید نارسایافتن تعادل بای یراب. تاس ییگراو سنت ییانگر نوگراینه است که بین دو گزین ایافتن تعادل بیمهم است 

 یزیربرنامه ها آن یکرد و برا یبررس یو عملکرد یو اجتماع یاقتصاد، یکالبد یهانهیرا در زم یاشهیر یهایو کاست

 یبا بررس قیتحقن یدر ا).6: 1385نژاد،  یآباد و حاتملیخل یکالنتر( دنموارائه  یساز باززندهاء و یاحجهت  ییراهکارها و
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، یت مورد بررسیسا به عنوان ریشش بادگبرزن انتخاب و با  زدی م شهریبافت قد یسازاء و باززندهیاح یچگونگ

  .ده استینده ارائه گردیحال و آ یفضاها یپاسخ دهندگو  یفیناسب جهت ارتقاء سطح کم یراهکارها

  

 

 برزن یسازاء و باززندهیتوان به احیم یکالبدو  ی، عملکردی، اقتصادیاجتماع یا شاخصهق بهبود و ارتقاء یاز طر     

  .پرداختزد یم شهر یدر بافت قد ریبادگ شش

  

 .بر شناخت وضع موجود است یو مبتن یشیمایو پ یدانی، میلیتحل- یفین توصآ یو روش بررس یق کاربردینوع تحق    

م شهر یبافت قدوسعت  از کلهکتار  24/78 حدود که باشد یم ریبادگ ششبرزن  ة، محدودمطالعه مورد یآمار ةجامع

 واحد 1541 دارایواقع شده و  زدی م شهریبافت قد یشرق جنوبن محدوده در یا. دشویرا شامل م )هکتار 743(د زی

 که با باشندیدر برزن م خانوار ساکنسرپرستان  یآمار ةجامع فرادا. تاس تیجمع نفر 4193و  خانوار 1132 ،یمسکون

ز روش ا. تحجم نمونه بدست آمده اس به عنوانخانوار نفر از سرپرستان  267 یتصادف طوربو  کوکران فرمول استفاده از

 مجموع در برزن، جمعیت ساکن در بر اساس. تشده اساطالعات استفاده  یآورجهت جمعساده  یتصادف یریگنمونه

، 095/0اطمینان  ضریب کوکران با استفاده از فرمول با پژوهش، آماری ةجامع به توجه اب. دگردآوری ش پرسشنامه 267

  :زیر محاسبه شد صورت بهبرای این تحقیق  حجم نمونه ،5/0و شکاف جمعیتی  05/0پذیرش خطای 

N= 4193 p= 5/0 q= 5/0 d= 05/0 t = 96/1  

� �
�� 2pq

��2 � � 2pq
           

4193 �1.69�2�0.5��0.5�

4193 �0.05�2 � �1.69�2�0.5��0.5�
� 267 

در مرکز استان یزد و در مسیر  )http://udro.org.ir( کیلومترمربع 65/134 یزد مرکز شهرستان یزد با وسعت شهر     

و  متر از سطح دریا 1215ارتفاع و با  طول شرقی 54و ْ 23 عرض شمالی و ً 31و ْ 54 کرمان در مختصات ً- راه اصفهان

 یمحله اصل نه یزد دارای م شهریبافت قد.)10:  1385 ،نژاد یحاتمآباد ولیخل یکالنتر(د دارقرار  اردکان-زدیدر دشت 

 ریزو دو ها و چهل ی، پشت باغ و زرتشتگنبدسبز، آباد مصلی، شش بادگیر، شیخداد، دولت گودال، فهادان، گازرگاه )برزن(

ن یا. دم قرار داریقد بافت یدر بخش جنوب شرق بادگیر ششبرزن ).17: 1385، نژاد یحاتمو  آباد کالنتری خلیل(ت اس محله

ابان سلمان یجنوب، خ ن دریابان دهم فروردیخ: عبارتند از ده کهیگرد سواره محدود یبرزن توسط چهار محور اصل

 تاس هکتار 24/78 حدوداً ن محدودهیوسعت ا .در شرق جیدر غرب و بلوار بس ینیابان امام خمیدر شمال، خ یفارس

   ).121، 7 جلد، 1387،شهر آرمان ن مشاوریمهندس(
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  میر در بافت قدیبادگ ری برزن ششیت قرارگیموقع ) :2(نقشه شماره  دزی شهرم یقد بافت محدوده) : 1(نقشه شماره 

 

Reduction  

 دار خدشه تیکل که یا گونه به ؛آن است ییا سازمان فضای راثان رفته یاز م یها بخشدن به یات بخشیح یبه معنا     

و  ی، ذاتیه، سبب بازگرداندن حالت وجودیاول یشهر یا فضایا بازگشت به بنا، مجموعه و یا یحا. دجاد شویااز نو  شده

ت یفیاحترام به ک ین عمل بر مبنایا«. )1381 ،یمقصودو  یبیحب( دگردیم یشهر یا فضایبه بنا، مجموعه و  یاصل

  ).ICOMOS , 1964 ( »ل آن استوار استیبنا و بر مستندات اص یمیقد

  

 )Revitalization  

ای شهری جموعه و یا فضم ،حیات مجدد به بنا دنیگردان بازبرای  که استتکمیلی شامل مجموعه اقدامات متنوع و 

فضایی صورت پذیرد و سبب حذف و اضافه -توانند در سازمان کالبدیاقدامات می ینا. ردیپذ یمصورت  نظر مورد

ای وارد شده ت کلی آن خدشهبه هیئ که آن یبفضایی بافت کهن شهر شوند، هایی از سازمان کالبدینمودن بخش

 شودرا شامل می یکالبد و، فرهنگی های اجتماعی، اقتصادیدر این اقدامات، تمام عرصه نظر مورد یساز معاصر. دباش

(Roberts and sykes,2000:17).ن یرا از ب یعملکرد یرسودگف دارد قصد که استمرمت  یدر واقع نوع سازیزندهباز

  .)23: 1387ک،یو تاج یعال( دشویانجام م یکاربر رییتغ د بریکالبد با تأک زان مداخله دریحداقل م ن کار بایاببرد و 
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ک ساخت الزم یاز اوضاع به عمل آورد و برنامه را به آن اهداف نزد یل منطقیآنکه بتوان تحل یبرا یزیرهر برنامهدر 

شناخت  یمیقد یهااء بافتیو اح یزیربرنامه ةن الزمینابراب. تت موجود پرداخیاول به شناخت وضع ةاست در وهل

  .باشدیم یو کالبد یاقتصاد، یاجتماع یهایژگیها و وقوف به ون بافتیوضع موجود ا
 

   1385 - زدی شهر کل با سهیمقا در ریبادگ ششبرزن  یتیجمع ساختار یهایژگیو ) :1( هشمار جدول

 مورد شاخص

  یبررس
  جینتا و هایژگیو

ساختار 

  یتیجمع

بوده  نفر 7074با  1375سال نسبت به ت ینفر جمع 4193 یدرصد دارا -10/5 رشدبا نرخ  ریبادگ ششبرزن  1385 سال در

 ةدهندنشان ها زانیمن یا. تت بوده اسینفر جمع 432194 یدرصد، دارا 83/2 ساالنه رشدبا  1385 سال درزد یهر ش. تاس

  .استزد یشهر برزن نسبت به  این در جمعیت توجه قابل کاهش

- ینفر در هکتار م 5/40 و ب؟یزد به ترتینفر در هکتار و در شهر  54و تراکم ناخالص جمعیتی  98 تراکم خالص جمعیتی برزن

  .باشد

 81/3 خانوار بعد و خانوار 113149 یزد شهر عداد خانوارهایت. دباشمی 7/3خانوار و بعد خانوار  1132 تعداد خانوار ساکن در برزن

  .است بوده

-می نیساکن ازینش از یب مسکونی یها ساختماندهنده وجود نشاناست که  74/0 معادل در برزن مسکونی واحد در خانوار نرخ

  .ده استیرس 01/1با روند رو به کاهش به  یزد در شهرن نرخ یا. دباش

 ن میزان دریا. تاسبرزن زن در این  وبودن تعداد مرد  برابر هدهندنشاناین میزان  که باشد یم 18/100 برزن نسبت جنسی در

  .باشدیبه زنان ممردان نسبت  بودن تعداد شتریب انگریبکه  بوده 4/107یزد  شهر

ر د. تاس مردان از بیشتر سال 65 از باالتر هرم رأس در و زنان از بیشتر مردان تعداد 15- 30 یگروه سن در برزنساختار سنی 

 زنان زنان و مجدداً تعداد از مردان بیشتر تعداد 30-64 یگروه سن مردان و در از زنان بیشتر تعداد 0-29 یسن گروه دریزد  شهر

  .است مردان از بیشتر سال 70 از باالتر
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   بادگیر ششبرزن  یاجتماع ساختار یهایژگیو ) :2(شماره  جدول

 ص موردشاخ

  یبررس
  جینتا و هایژگیو

ساختار 

  یاجتماع

. دباشنسال می 5از درصد از ساکنین دارای سابقه سکونت کمتر  23 سال است و 20 از بیش ریبرزن شش بادگدرصد از ساکنین  45 سابقه سکونت

  .باشدمی ن برزنیا در بومی های الزم جهت جذب جمعیت و حفظ جمعیتدهنده وجود پتانسیلنشان مقادیر ینا

 زادگاهشان ها آن از درصد 03/76و  اندبوده مهاجر گرید عبارت و به بوده زدی شهر از ، خارجبرزن ساکن در یدرصد خانوارها 97/23محل تولد 

  .است بوده زدی شهر

 یعلت اصلن یغلب مهاجرا. دانکرده ن شهر مهاجرتیازد به ی شهراز  خارج خانوار 64 ،برزن ساکن در ةشدمورد پرسش واقع خانوار  267 از

  .اندعنوان نموده »خود یمحل سکونت قبلدر  یکاریب« مهاجرت را

- مطرح بوده یاصلدالیل  عنوان به) %26( »لمح تولد در«و ) % 23( »نسکم ن وین زمییمت پایق«، برزنن یادالیل اقامت ساکنین در  یبررس در
  .است نداده اختصاص خودرا به  یچ سهمیه» وجود روابط همسایگی«. دان

 رفاهی، امکانات به دسترسی عدم مانند مسائلی مهاجرت، به تمایل دالیل بررسی رد. دباشنمی برزناز  مهاجرت به مایل ساکنین از درصد 43 حدود

  .شدند عنوان دالیل ترینعمده عنوان به سوی ساکنین از معابر کم عرض و کالبدی بافت محالتفرسودگی  بهداشتی،وجود مشکالت فرهنگی و 

  .باشدمی» متوسط«سطح  در درصد 32با  مین جهت سکونت در بافت قدیساکن ةعالق میزان

) نفر 1631( دتعداد مردان باسوا ریبرزن شش بادگدر ) نفر 3790( لجمعیت باالی شش سا از کل اطالعات تهیه شده از مرکز آمار ایران اساس بر

  .باشدبیشتر می) نفر 391( دسوااز مردان بی) نفر 474( دسوابوده و به همان میزان تعداد زنان بی بیشتر) نفر 1294(از زنان باسواد 

) نفر 78% (29، پلمید ریز تحصیالت دارای )نفر 101(% 38، سواد یببرزن ساکنین  از) نفر 68(% 25ها، پرسشنامه اطالعات استخراج شده از طبق

  .باشندمی باالتر و لیسانسفوق) نفر 2( %1 لیسانس و) نفر 18( %7دیپلم، 

 سطح در برزن محیط ، بهداشت%)29(» متوسط«در سطح  برزن راحتی و آسایش از ریبرزن شش بادگ ساکنین رضایتمندی میزان مجموع در

 در ، دسترسی به محل کار%)31( »کم یلیخ« سطح در انیآشنا و اقوام به ، نزدیکی%) 70( »کم یلیخ«سبز در سطح  ی، فضا%)32( »طمتوس«

 سطح در یفرهنگ -، دسترسی به فضای آموزشی%) 78( »متوسط به باال« سطح در درمانی خدمات از ، برخورداری%) 23(» متوسط« سطح

 ، عرض%)40( »طمتوس« سطح در یخدمات امداد، %)72( »کم یلیخ« سطح در یحیتفر وورزشی  امکانات از ، برخورداری%) 35( »کم یلیخ«

 »متوسط« سطح در سواره در شبکه معابر یدسترسیفیت ک ،%)60( »نییبه پا متوسط« سطح در معابر کیفیت ،%)37( »کم یلیخ« سطح در معابر

 »طمتوس« سطح درهمسایگان  با ، روابط%)30( »کم یلیخ« سطح در اجتماعی ، امنیت%)62( »نییبه پا متوسط« سطحمساکن در  یفیتک ،%)29(

 و%) 54( »کم یلیخ« یو نوساز یسازمان بهساز، عملکرد %)29( »طمتوس« یدارشهر ملکردع ،%)40( »دایز یلیخ« گردشگران حضور، %)35(

  .باشدمی%) 31( »طمتوس« یشهرت یریمد یها مان ساز ریسا عملکرد

های وجود خانه«و %)  33( »بافغانی و عر وجود مهاجران«، %) 34( »نوجود معتادا«، اغلب ساکنین ریبادگ ششبرزن در بررسی علل ناامنی 

  .اندعنوان کرده اجتماعی پایین بودن میزان امنیت ، را عامل اصلی%) 31( »یخال یها نیزممتروکه و 

 یت شهریرین مدیبرزن با مسئول یو اجتماع یاقتصاد، یکالبددر حل مشکالت » متوسط« طور بهن یدرصد از ساکن 37، ریبادگ ششبرزن در 

  .اندو مشارکت داشته یهمکار

  .باشددرصد می 69 محالت وضعیت بهبود امر در مشارکت به تمایل میزان ریبرزن شش بادگ در

 یریگنیمز« طریق از %) 23(ای از ساکنین ، بخش قابل مالحظهریبادگ ششبرزن  یسازاء و باززندهیاح در بررسی نوع تمایل به مشارکت در امر

  .باشندمی» یانسان یروین نیتأم« قیطر از همکاری به مایل درصد از ساکنین 20مچنین حدود ه. دباشنحاضر به همکاری می» معادل ارزش
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   بادگیر ششبرزن  یاقتصاد ساختار یهایژگیو ) :3( شماره جدول

 مورد شاخص

  یبررس
  جینتا و هایژگیو

ساختار 

  یاقتصاد

داده  اختصاص خود را به) نفر 5567( تجمعی کل در سن کار از درصد شاخص جمعیت 7/78برزن ن یا 1375 سال در

 1/83را با ) نفر 3486( جمعیت کل از شاخص این سهم بافت تاریخی، کمترین محالت میان از 1385است و در سال 

  .اختصاص داده است خود درصد به

ن جمعیت یو همچن باال به سال ده جمعیت از درصد 1/37جمعیت و  کل از درصد 9/30سهم  یدارابرزن  فعال جمعیت

 تاریخی بافت محالت در بینباال  به سال ده جمعیت از درصد 9/62جمعیت و  کل از درصد 3/52سهم  یدارا رفعالیغ
  .باشدیم

 این مقدارن یشتریب 1385 سال رد. تاس داده اختصاص خود به را اشتغال نرخ از % 1/93 ریبادگ شش، برزن 1375 سال در

 سال در % 9/2به  1375 سال در % 9/6برزن از ن یا بیکاری نرخن یهمچن .باشدین برزن میمتعلق به ا % 1/97با  شاخص

  .باشدمی دهه ایندر  اشتغالنرخ  افزایش بیانگر که کرده پیدا نزول 1385

 به »دارخانه« را، جمعیتبرزن ، بیشترین سهم از جمعیت غیرفعال 1385 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری اساس بر

  است داده اختصاص خود

 امر این و است یافته اهشک) 03/3( 1375 سال با در مقایسه) 24/2( 1385سال  در ریبرزن شش بادگ در نظری تکفل بار

 سال نیز در واقعی تکفل ارب. دباشیم 1385 سال ن برزن دریدر ا جمعیت کل از فعال جمعیت سهم افزایش بیانگر

 جمعیت سهم افزایش نیز نمایانگر ه این روند کاهشیک ،است یافته کاهش )3/3(1375ل سا با مقایسه در )34/2(1385

  .باشدین برزن میدر ا جمعیت کل از شاغل

) درصد 32( بیشتر خانوارها برزنن یار د ،هااطالعات استخراج شده از پرسشنامه اساس برخانوار  ماهیانه درآمد یدر بررس

  .کار بودن سرپرست خانوار فاقد درآمد هستندیل بیز به دلیخانوار ن 10. باشندمی تومان هزار 300- 400دارای درآمد 

در گروه  شده بندیهای شغلی متعلق به شاغلین طبقهسهم از گروه ن برزن بیشترینیدر ا خانوار سرپرست شغل یدر بررس

  .انددرصد سهم ناچیزی را به خود اختصاص داده 9برخورداری از با  کاران نیزیروه بگ. دباشدرصد می 27 آزاد و با

  .باشندیم تجاری-یمسکون % 5 و یواحدها مسکون از%  95ن برزن یا در مسکونی واحد نوع یبررس در

 55/56( باشندمالک عرصه و اعیان ملک خود میبرزن ن یا ساکنان شتریبمسکونی  واحد تصرف ةنحو یدر بررس

- ایتصرف اجاره ةو ملکی اعیان نیز جالب توجه و حاکی از برتری سهم نحو ایتصرف اجاره ةمقایسه سهم نحو).درصد

  .باشدمی یرهن

معادل  1386درصد نسبت به سال  76/2با نرخ رشد  1387در سال ر یبرزن شش بادگدر  مسکونی زمین ارزشمتوسط 

  .باشدیهزار تومان م 210

  .باشدیهزار تومان م 200معادل  1387ر در سال یبرزن شش بادگدر  مسکن متیمتوسط ق

  باشدیم تومان هزار 110 حداکثر و تومان هزار 92 ریبادگ شش برزن در یمتر 100 واحدبهای یک اجاره حداقل

  .داده است اختصاص خودرا به  مالکیتزان ین میشتریب % 37/93 با شخصی مالکیتریبادگبرزن شش در
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   بادگیر ششبرزن  یعملکردساختار  یهایژگیو ) :4( شماره جدول

ا ی یزان کاستیم

 وضعدر  سرانه یفزون

 )مترمربع(موجود 

مطلوب  سرانه

 )مترمربع(

 وضع موجود

 ینوع کاربر
سهم از کل 

  )درصد(ها یکاربر

 

  سرانه

 )مترمربع(

  سطح

  )مترمربع(

  مسکونی 427668 102 66/54 50-30 +52

  یتجار   36615 73/8 68/4 4-2 +73/4

  ییرایپذ وگردشگری  10994 6/2 4/1 2/0 +4/2

  یآموزش 15516 7/3 1/1 9-4 -3/5

  یفرهنگ 14232 39/3 81/1 5/1-75/0 +89/1

  یمذهب 14570 47/3 86/1 3/0-2/0 +17/3

  یبهداشت 2/2123 5/0 27/0 6/0 -1/0

  یدرمان 3/1634 38/0 2/0 5/1-75/0 -12/1

  یادار 09/510 12/0 065/0 2 -88/1

  یورزش 26/963 22/0 123/0 5/2-2 -28/2

  سبز یفضا 7/2492 6/0 318/0 15-7 -4/14

  یو کارگاه یصنعت 8/1266 3/0 16/0 5/3-2 -2/3

  یسات شهریتأس 5/2845 67/0 363/0 5-2 -33/4

  انبارها 2/4569 08/1 583/0 5-2 -92/3

  ونقل حمل 5/9905 36/2 26/1 5-2 -64/2

  ر و بدون استفادهیبا 64085 2/15 19/8 - -

 غیرمسکونی مختلطکاربری  84/608 14/0 077/0 - -

 ساخت حال در 7/5965 42/1 762/0 - -

 نگیپارک 7253 72/1 927/0 - -

  معابر  152378  34/36  47/19 60-50 -66/23
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  بادگیر ششبرزن  یکالبدساختار  یهایژگیو ) :5( جدول
شاخص 

 مورد

  یبررس

  جینتا و هایژگیو

                 

ساختار 

  یکالبد

ز این ا. دمترمربع وسعت دارن 630033) قطعه 2357(بادگیر  شش برزنموجود در  یملکل قطعات ک ،ملکی یهاقطعه اندازه بررسی در

 300 تا 201قطعه  454، )درصد 41/25( عمترمرب 200تا  101قطعه  599، )درصد 30/28( عمترمرب 100 ازقطعه کمتر  667 تعداد

مساحت  )درصد 49/15(مترمربع  400قطعه بیش از  365و  )درصد 54/11(مترمربع  400تا  301قطعه  272 ،)درصد 26/19(مترمربع 

  .باشدقطعات در این برزن می زدانه بودنیانگر ریین آمار با. ددارن

 درصد، 40 تا 21 بین درصد 63/9 درصد، 20 از کمتر اشغال سطح درصد 75/4 ،بادگیر شش در برزن زمین اشغال الگوی بررسی در

  .باشدمی درصد 100 تا 81 نیب درصد 1/19 و درصد 80 تا 61 بین درصد 2/46 درصد، 60 تا 41 بین درصد 4/20

درصد  99/2 درصد، 120 تا 61 نیتراکم ب درصد 88/59درصد،  60 از کمتر درصد تراکم 96/31، برزن ساختمانی تراکم بررسی در

  .را دارند درصد 180 از بیشتر متراک 17/5 درصد و 180 تا 121ن یب متراک

درصد  08/0 طبقه وسه  درصد 93/0 طبقه، درصد دو 08/9نیه یک طبقه، ابدرصد  7/80 ،برزن یها ساختمان طبقات تعداد بررسی در

  .استطبقه  چهار یبناهابرزن فاقد  .باشندیم بیشتر پنج طبقه و

 32( یمسکون یاغلب واحدها برزنن یا ها، دربا توجه به اطالعات استخراج شده از پرسشنامه یواحد مسکون یهااتاق تعداد بررسی در

  .باشندیاتاق م 3 یدارا) درصد

 درصد 6/11، ینگهدار قابلدرصد  9/49استوار،  درصد 5/22 نوساز، ها ساختمان کل از درصد 52/3، برزن ةابنی کیفیت بررسی در

 در یها ساختمان. دباشکیفیت می درصد فاقد 04/0ساخت و درصد درحال 06/1درصد متروکه،  13/0درصد مخروبه،  84/2 تخریبی،

  .ن برزن وجود نداردیدر ا مرمت حال

 درصد 97/2 درصد شش تا ده سال، 87/1 سال، پنج از کمتر قدمتی دارای بناها از درصد 78/1 ن برزنیدر ا ابنیه قدمت بررسی در

 از بیش قدمتی دارای درصد 9/55 سال ودرصد سی و یک تا پنجاه  9/20 تا سی سال، کی وبیست  درصد 59/7 یازده تا بیست سال،

  .باشدسال می پنجاه

 ،آهن و آجر درصد 2/23 ،گل ودرصد خشت  5/65 درصد از ابنیه دارای اسکلتی بتنی، 72/0 ن برزنیدر ا بنا اسکلت جنس بررسیدر 

  .باشدمی سایر درصد 08/0 و فلزی درصد 82/1 ،چوب و آجر درصد 08/0

 مانیس، درصد 1/3درصد، سیمان سفید  2/0 گل کاهآجرنما، آجر  درصد 25 ،گل کاهدرصد  50ن برزن یدر ا نما مصالح جنس بررسیدر 

 یها ساختماندرصد و  2مصالح مختلف از  درصد، ترکیب 8/2، سنگ درصد 1/0 یا، کرکرهدرصد 2/0درصد، شیشه و فلز  8/0 اهیس

  .باشددرصد می 7فاقد نماسازی 

       

بهسازی در مسکن  اقدامات ریبادگ ششبرزن ن یدرصد ساکن 44ها، اطالعات استخراج شده از پرسشنامهبا توجه به   

اج به وام یخانه خود احت یبهساز یبرادرصد  64 .خانه خود موافق هستند یبا بهسازدرصد  75. اندداده انجام خود

اء و ی، احیبا سامانده%  93 .اندنکرده افتیر مسکن خود دریتا به حال وام مسکن جهت تعمدرصد  84 .مسکن دارند

 .آن موافق هستند یکالبد و ی، عملکردیاقتصاد، یاجتماع یا شاخصهبهبود و ارتقاء خود به منظور  ةمحل یسازباززنده

 درح شده مطر موارد ةخود را هم ةمحل یسازدهاء و باززنیاح، یعلت موافقت با سامانده%) 22( نیاغلب ساکن
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، فقر و مشکالت یاجتماع-یفرهنگ ،)یطیست محیز( ی، بهداشت)معابر و مساکن( یمشکالت کالبدشامل  پرسشنامه

 یسازاء و باززندهی، احیساماندهیحل بران راهیمعتقدند بهتر %) 45(ن یساکن ةمدع. دانان نمودهیمحله ب یاقتصاد

  .باشدیم» نیبه مالک) وام( یالت بانکیپرداخت تسه«خود  ةمحل
اطالعات استخراج صورت گرفت که ین محالت برزن نظرسنجیساکن از ریبادگ شش در برزن یط زندگیت محیفیک یمنظور ارتقابه     

  .گرددیمشاهده مل یدر ذ هاشده از پرسشنامه

 ،%)77( رمعابض یعرت ،%)83( همتروک یهاخانه ها وخرابه ریتعم ساخت و ،%)96( نسکونتشا از یریجلوگ و یاخراج اتباع افغان     

 جادیا، %)39( نگیپارک جادیا، %)43( رمعاب یو بهساز یساز کف ،%)45( زسب یفضا پارک و جادیا، %)56( رمعاب ییش روشنایافزا

 امکانات جادیا، %)16( یحیتفر یفضاها جادیا، %)18( نابایاحداث خ، %)21( یدرمان جاد مراکزیا، %)32( یآموزش یفضاها

ت یجهت رضا ت بهتریریمد ،%)11( نیمعتاد یآورجمع ،%)12( یورزش یفضاها جادیا ،%)13( اهزباله یآورجمع ،%)15( یرفاه

دادن  ،%)6( اهجداره یبهساز، %)6( هها به خرابل خانهیاز تبد یریجلوگ، %)7( هساخت فروشگاه داخل محل، %)10( مردم

، %)4( رنظافت معاب، %)4( یشتر شهرداریب یدگیرس، %)5( اهب خرابهیتخر، %)5( اهخانه یو بهساز یالت جهت بازسازیتسه

  . %)1( یستیل آن به منطقه توریه کل بافت و تبدیتخل، %)2( تت بهداشیبهبود وضع ،%)3( هاخانه یرسازیز

  

اقامت  یدالیل اصل داد کهنشان  ریبادگ ششصورت گرفته در برزن  یهالیج تحلینتا ،یمطالعات اجتماع ةدر حوز     

ن جهت یساکن ةعالق میزان .باشدیم» تولد در محل«و » ن و مسکنین زمییمت پایق«، ریبرزن شش بادگساکنین در 

 از برزن مهاجرت به مایل ساکنین از درصد 43 دودح. دباشمی» متوسط«سطح  در درصد 32با  میسکونت در بافت قد

وجود مشکالت فرهنگی و  رفاهی، تمایل به مهاجرت، مسائلی مانند عدم دسترسی به امکانات ر بررسی دالیلد. دهستن

اظهار شده  دالیل ترینعمده عنوان به سوی ساکنین از معابر کم عرض و فرسودگی کالبدی بافت محالت بهداشتی،

کار، روابط با  به محلبرزن، بهداشت محیط، دسترسی  راحتی و آسایشخصوص  در ساکنین رضایتمندی یزانم. تاس

 وو نزدیکی به اقوام  ؛»متوسط«در سطح  یت شهریریمد یها مان ساز ریسا، عملکرد یدارشهرهمسایگان، عملکرد 

مسائل  نیتر مهمز ا. دباشیم» کم یلیخ« حسط اجتماعی در و امنیت یو نوساز یسازمان بهساز، عملکرد انیآشنا

 اشاره» در برزن خالی یها نیزمهای متروکه و وجود خانهن از یساکن یتینارضا«توان به یموجود در برزن م یاجتماع

 یها تیجذابجاد ین فضاها و ایا یکاربر رییتغ. تشده اسبرزن ناامنی و  ها مکان نیدر ا کاران بزهکه موجب تجمع  کرد

 وجود معتادان و مهاجران«ن، یگر ساکنید یز سوا. دبرزن باش یسازاء و باززندهیاحتواند از جمله اقدامات یم یبصر

و  یاخراج اتباع افغاناند که با عنوان کرده اجتماعی در برزن پایین بودن میزان امنیت اصلیز عامل یرا ن »افغانی و عرب

درصد از  37 .در برزن را ارتقاء داد یط زندگیت محیفیتوان کیم نیمعتاد یجمع آورز با یو ن از سکونتشان یریجلوگ

 و یهمکار یت شهریرین مدیبرزن با مسئول یو اجتماع یاقتصاد، یکالبددر حل مشکالت » متوسط« طور بهن یساکن

در بررسی نوع تمایل به . باشدمیدرصد  69 یزان تمایل به مشارکت در بهبود وضعیت محالتم. دانداشته مشارکت
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 یروین نیتأم«و » معادل ارزش یریگنیزم«طریق  برزن، اغلب ساکنین از یسازاء و باززندهیمشارکت در امر اح

و مشارکت  ی، انسجام اجتماعاعتماد( یاجتماع ةیسرما ةمؤلف یطور کله ب. دمایل به همکاری هستن» یانسان

ش یافزا یاقدامات الزم براست ا یبرزن ضرور یسازو باززنده ایاح ندیدر فرآو  قرار دارد ینییدر سطح پا) یاجتماع

ش اعتماد یتعامل و افزا یهانهیتا زم ردیصورت گ یامحله ةتوسع یهاجاد نهادید بر ایبا تأک ژهیبه و یاجتماع ةیسرما

  .ت شودیدر برزن تقو

در اغلب ساکنان محدوده  که دهد یم ج نشانینتال یدست آمده، تحلب یمطابق آمارها ،یاقتصادمطالعات  ةحوز در     

 دردرصد از خانوارها  90زان درآمد حدود یم پرسشنامه، نتایج اساس بر که یقرار دارند به طور ین درآمدییپا یها دهک

(  1390سال  برایکشور  یشهرها کالننرخ خط فقر در  با مقایسه باشد که دریم تومان هزار 500کمتر از  1390 سال

  .کنندیم یزندگ خط فقرر یبرزن ز ساکنینتوان گفت یم، )هزار تومان 200ون و یلیم 1

 85/16و  عرصه و اعیان یدرصد مالک 55/56(است  یت غالب در برزن به صورت ملکیمالک یالگوگر، ید یاز سو

دانست که  ها آن یخشت و گل یهاتوان خانهیساکن را م یخانوارها ةیسرما نیتر بزرگن یبنابرا). اعیان یدرصد مالک

متوسط (ت ن اسییزد پاینقاط شهرر ین محدوده نسبت به ساین و مسکن در ایرچند ارزش زمه. دسکونت دارندر آن 

- اء و باززندهی، اما با اح)هزار تومان 200معادل  مسکن متیمتوسط قو  هزار تومان 210معادل  مسکونی زمین ارزش

  .را فعال نمود محدودهرفعال در یتوان ارزش غیبرزن م یساز

 ةمحل یسازباززنده ا ویاحو  شان یمسکون یواحدها ین به بهسازساکن در برز یل خانوارهایمورد تما در یظرخواهن

و  ایبا اح برزن نیساکن درصد 93ن یمچنه. دخانه خود موافق هستن یبهسازبا  درصد خانوارها 75 که دهد یمنشان خود 

 .آن موافق هستند یکالبد و ی، عملکردیقتصادا ،یاجتماع یا شاخصهبهبود و ارتقاء خود به منظور له مح یسازباززنده

  .باشدیبه برزن م نیساکن خاطر تعلق وت یمالکاحساس  بودن باال ۀدهند نشان امرن یا

 مترمربع 102ر یبرزن شش بادگدر  یمسکون کاربری ةرانس ،)4(با توجه به جدول  ،یدمطالعات عملکر ةدر حوز     

- می نشان است را مترمربع 50 تا 40 بین ران کهیا شهرهای برای ش از دو برابر از استانداردیبباشد که یم%)  66/54(

 یها یکاربر درن برزن ین ایمچنه. دباشمی آن در باال اشغال سطح و کم ساختمانی تراکم ةدهندنشانن امر یا. دده

 نیا است الزم که بوده ازین بر مازاد یاراض دارای حمل و نقلو  انبارها ،یمذهب ،یفرهنگ ،ییرایپذ وگردشگری ، یتجار

 ،یادار ،یدرمان، یآموزش یها یکاربرن برزن یا. دشون داده یکاربر رییتغ یامحله یواقع ازین درمو یها یکاربر به یاراض

  .است مواجه کمبود با یفعل ساکن تیجمع به توجه با یسات شهریتأس و سبز یفضا ،یورزش

 5/65 اسکلت جنس دهد کهینشان م ریشش بادگدر برزن انجام شده  یهالیج تحلینتا ،یکالبدمطالعات  ةدر حوز     

 یدارا ها ساختماندرصد  50حدود سال و  پنجاه از بیش قدمتی بناها دارای درصد 56، حدود و گل خشته یابن درصد

- ن امر نشانیا. دباشیتخریبی م ن نوساز ویب یکیفیت، ینگهدار قابل ابنیه یفیتک. دهستن ینگهدار قابل ةیابن کیفیت
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اء و یرا اح یبافت مسکون ۀمسئل نیتر مهمد بتوان ین حالت شایر اد. دباشیدر برزن م ها ساختمان یداریناپا ةدهند

درصد  75 ها،اطالعات بدست آمده از پرسشنامه اساس بر. ددار یکیزیاز به مداخالت فیکه ن دانست برزن ینوساز

 84اج به وام مسکن دارند و یاحتن امر یا یبراز ین نیدرصد ساکن 64 .خانه خود موافق هستند یبا بهساز برزنن یساکن

زان یمن بودن ییل پایرا اغلب به دلیاند؛ زافت نکردهیر مسکن خود دریبه حال وام مسکن جهت تعم به تا ها آندرصد 

  .بخشید  را ارتقا ها آنباید توان مالی د؛ لذا بازپرداخت وام را ندارن یبرا یدرآمد، توان مال

بسنده  یو ارتقاء منظر شهر یکالبد عناصرد به یصرفاً نبا ریبادگ ششبرزن  یسازباززندهاء و یاح دنیدر فرآ نیبنابرا     

ها ن مؤلفهیارتقاء ا قیطر ازز توجه شود و ین یعملکردو  ی، اقتصادیاجتماع یهاد به مؤلفهیلکه به موازات آن باب ؛نمود

 نیا هب. تافیبرزن دست  یسازاء و باززندهیاحتوان به یبرزن م یمیموجود در بافت قد یهالیبا بهره بردن از پتانس

اء و یتوان به احیم کالبدی و ی، عملکردی، اقتصادیاجتماع های شاخص ق بهبود و ارتقاءیاز طر« ةیفرض ب،یترت

  .گرددی، اثبات م»زد پرداختیم شهر یدر بافت قد بادگیر شش برزن یسازباززنده

  

 
 بودن نامطلوب بر توانیمزد یشهر  ریبادگ ششبرزن  یکالبد و اقتصادی ،یاجتماع یها شاخص یبررس به توجه با     

 مهاجر خانوار، و تیجمع یمنف شدر. دبر یپ مطالعه مورد محدوده سکونت در یفیک یها ارزشها و افول شاخص نیا
 پایین بودن میزان امنیتدرصد ساکنین از برزن،  43تمایل به مهاجرت حدود برزن،  نیساکندرصد  25حدود  بودن

 درآمد کم ،»خالی های زمینمتروکه و های خانه«و » افغانی و عرب مهاجران«، »معتادان«وجود ل یبه دلبرزن اجتماعی 

کمبود  ،یساختمان مصالح تیفیک بودن نییپا و ها ساختمان قدمت بودن باال ن،یساکن کردن یزندگ خط فقرر یزو  بودن

 از ،برزن نیا رکود بر داللت یهمگ، یسات شهریتأس سبز و یفضا ،یورزش ،یادار ،یدرمان، یآموزش یها یکاربر

  .دارد اقتصادی، کالبدی ،یاجتماع یها شاخص لحاظ

، یاجتماع نگر جانبه همه و وندیپ هم مطالعاتاز به ین ،ریبادگ شش برزن نیساکن مشکالت رفع برای آنکه، جهینت     

 امر، نیا وباشد یم شهر و منطقه سطوح و) محله( دخر سطح در یستمیس نگرش با ،یکالبد و ی، عملکرداقتصادی

اء و یاحند یفرآگر، ید یسو از. دباشیم ریپذامکان ها آن از ینظرخواه با و منطقه و محله نیساکن مشارکت ازمندین

  .ردیپذصورت  یمحل ییزاو درون یداریت اصول پایتقوجاد و یچارچوب اد در یرزن بابدر  یسازباززنده
  

  یاجتماع یراهبردها      

ز یمشروع از خدمات و امکانات و ن یهاجهت استفاده یمعنو یها ارزشت یبرزن و تقو یباال بردن سطح فرهنگ -

  .از ارتکاب جرم توسط خود ساکنان محل یریجلوگ
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 یمحل یهان در تشکلیق جذب ساکنیاز طر یمشارکت و همکار ةیروح یج مشارکت فعاالنه و کمک به ارتقایترو -

باشد  ات نوسازی که برای مردم قابل لمسیاجرای عمل یعنی؛ ییمباحث اجران واردکردن مردم به یمچنه. یردولتیو غ

  .تعلق کنند احساس خود محل به تا نسبت

  .با شهروندان یران محلین مدیب یاجتماع یهامشارکت یسازنهینهاد -

  .میبافت قدمتناسب با  ییو اجرا یتی، هدایتی، حمایقین و مقررات تشوین قوانیتدو -

 ینه برایجاد زمیو ا یاجتماعموجود نظام  یق ارتقاء عملکرد ساختارهاین برزن از طریساکن یت زندگیفیبهبود ک -

  .یاجتماع یهابیزان آسیکاهش م

 یآورجمع«، »سکونتشان از یریجلوگ وو عرب  یاخراج اتباع افغان«ق یطربرزن از  یاجتماع تیامن بردن باال -

  .»متروکه یهاخانه ها وخرابه ریتعم ساخت و«و  »نیمعتاد

  یاقتصاد یراهبردها      

ش یافزا«و » خود ساکنان یهاهیبا استفاده از سرما یتعاون یها شرکتل یتشک«ق یخانوارها از طر یارتقاء توان مال -

 .»ن برزنیبه ساکن... ها وفیها، تخفتیها، معافارانهیتعلق «، »برزنن یزش زمرا
زان درآمد، یمن بودن ییل پایبه دلخانوارها را اغلب یز؛ خانه خود یبهساز به لیما خانوارهای به یدولت ارانهی پرداخت -

   .را ندارندمسکن بازپرداخت وام  یبرا یتوان مال

 .یگردشگر-یفرهنگ یها قطبجاد یو ا یگردشگر یها رساختیز ةتوسع -
  یعملکردو  یکالبد یراهبردها      

  .ید و منظر شهرین دیبرزن به منظور خلق بهتر یخیتار یسبز در اطراف بناها یباز و فضاها یجاد فضاهایا -

  .یت محلیحجم آمد و شد متناسب با ظرف ینیبشیق پیبرزن از طر یهایبهبود دسترس -

  .بنا چند مرمت صرفاً نه و جدید های فعالیت و فضاها ایجاد با درونی هسته نمودن فعال -

 فضای و پارک ،یادار ،یدرمان، تفریحی، ورزشی فرهنگی، آموزشی، رینظ یعموم رفاه ازین مورد های کاربری جادیا -

  .متروکه و مخروبه های بخش در سبز

 و دیجد و میقد بافت کارکردهای و ییفضا سازمان کالبد، نیب یمنطق ارتباط جادیا قیطر از ها یکاربر یسامانده -
  .ها تیفعال و فضا ع مناسبیتوز

  .یبانک التیتسه دادن قیطر از یدولت و یعموم بخش تیحما با نیمالک توسط یمسکون واحدهای بهسازی-

  .بافت داخل به بهتر یدسترس و بافت سطح به یبخش در برزن به منظور رونق دیجد معابر تیض و تقویتعر -

  .بناها از کدام هر برای مناسب کاربری شنهادیپ و یخیتار ارزش با واحدهای تک ییشناسا -
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