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Abstract
Registration of a city in the list of the World Heritage provides an unparalleled
opportunity for the development of that city. Parallel with this opportunity, there
are also some challenges in the field of land use that, if not thought over properly,
can lead to adverse effects and destruction of valuable world heritage. In this
regard, the present study tries to futurize the land uses in Yazd through
formulating and analyzing the scenarios of land use change and pave the way for
their world registration. The research method is analytical based on the scenario
technique using the Mick Mac software and wizard scenario. The results show
that among the 69 factors identified in eight fields of social, economic, cultural,
environmental, spatial / physical, political, accessability, and functional areas, 14
variables can be considered as the most important driving factors of the land use
change in the field of world heritage registration of Yazd. Among these factors,
the existing capacities of land has the most impact on land use change and after
that conservation, rules and regulations, access to services, population,
distribution of functions, outreach plans, employment in the service sector,
quantitative and qualitative status of tourism services, land value, water resources,
security, access to the road network, and participation have had the greatest direct
impact. The atmospheres which the impact of these drivers will have on the future
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of land use in the world heritage area are classified into three scenarios of
conservation, development, and decline. The first scenario as the selected one,
considering the principles of conservation and suggestions of the superordinate
plan and observing the laws and regulations, will improve the other factors and
bring a good future for the world heritage registration.
Keywords: driving factors of land use change, foresight land use change,
scenarios, world heritage registration, Yazd
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چکیده
ثبت بافت هر ش ه ر در ف رسههت میراث ج انی ،فرص ه ی بیبدیل پیش روی توس ه ی آن
ش ر فراهم میآورد؛ م ناسب با این فرصت ،چالشهایی نیز در حوزهی کاربری زمین بروز
مییابد ک اگر ب در س ی پیرامون راهبردهای عر ص ی میراث ج انی اندی شیده ن شود ،می
تواند منجر ب بروز آثار سوء و تخریب میراث ارزشمند ج انی گردد .در این راس ا پژوهش
حاضر س ی دارد با تدوین و تحلیل سناریوهای تغییر کاربری زمین ،اقدام ب راهبردنگاری
عر ص ی ثبت ج انی ش ر یزد کند .روش پژوهش تحلیلی مب نی بر فن سناریو نگاری با
اسه داده از نرمافزار میک مک و سههناریو ویزارد و در مرحل ی ارائ ی راهبردها اسه داده از
روش کیدی طوفان فکری میبا شد .ن ایج پژوهش ن شان میدهد؛ از بین  69عاملی ک در
 8حوزهی اج ماعی ،اق صههادی ،فرهنگی ،زیسههتمحیطی ،فضههایی/کالبدی ،سههیاسههی،
دسه رسهی و عملکردی شهناسهایی شهد 14 ،م غیر ب عنوان م مترین پیشهرانهای تغییر
کاربری ارا ضی عر ص ی ثبت ج انی ش ر یزد شنا سایی شده ک از این میان ظرفیتهای
موجود زمین ،بی ش رین تأثیرگذاری را داش و پسازآن ب ترتیب عامل حداظت ،ضوابط و
مقررات ،دسه رسهی ب خدمات ،جم یت ،نحوهی پراکنش عملکردها ،طرحهای فرادسههت،
ا ش غال در بخش خدمات ،و ض یت کمی و کیدی خدمات گرد شگری ،قیمت زمین ،منابع
آب ،امنیت ،دسه رسهی ب شههبک ی م ابر و مشههارکت ،بیشترین تأثیرگذاری مسه قیم را
داش اند .ن یج ت یین عدم قط یت پیشرانها و تجزی و تحلیل آنها ،م رفی س سناریو
حداظت ،توس

و افول است ک م ناسب با فضای هر کدام ،راهبردهایی ارائ شده است؛

 .1این یک م قا له دستتتترستتتی حتاد ت ز م
 )licenses/by-nc-nd/4.0/اس .

وتCC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/
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با این خردمای ک ب س ر منا سبی برای ت صمیمگیریها و راهبردهای پابرجای آتی فراهم
آید.

واژههای کلیدی :راهبردهای عرصهه ی میراث ج انی ،پیشههرانهای تغییر کاربری زمین،
آیندهنگاری تغییر کاربری زمین ،یزد
تاریخ دریافت1399/11/06 :

تاریخ بازنگری1400/09/07 :

تاریخ پذیرش1400/09/07 :
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مقدمه و بیان مسئله
ثبت یک شه

در ف سههت می اث ج انی ف صههتهایی را در راسههیا حفاظت از

بافت تاریخی و توسهه

اقیصههاد  ،اجیماعی و ف هنگی ف ارو آن ق ار میدهد

ک تمامی این ف صههتها ،نیازمند ب نام ریز پی امون الگوها تغیی کارب
و نحوه ا سیفاده از آن میبا شند .م سئل

زمین

پژوهش این ا ست ک در صورتیک ب

تغیی ات ایجادشهههده آن چنان ک باید توج نشهههود و تأثی این تغیی در زندگی
ش وندان اعم از ساکنان و بازدیدکنندگان در نظ گ فی ن شود و تغیی ات کارب
زمین بدون ب نام صورت گی د ،میتواند باعث ناب سامانی او ضاع بافت تاریخی در
آینده شود و ف صت ایجاد شده ب ت دید تبدیل گ دد؛ بناب این ،ه گون پا سخ ب
ش ایط پس از ثبت ج انی نیازمند نگاهی هم جانب میباشد ک این م م ،با اسیفاده
از رویک د آیندهپژوهی قابل و صول ا ست؛ در این را سیا ،آیندهپژوهی کارب

ها و

کنی ل زمین و تحوالت آن ،مسیلزم شناسایی و ارزشیابی نی وها پیش ان و تدوین
سهههناریو ها اسهههت

)& Mesev, 2000

سههناریوها و ب بود وض ه یت ع ص ه

 .(Longleyب ا جلوگی

از تأثی ات منفی

ثبت ج انی ،نیاز ب اقدامات راهب د ام

انکار ناپذی اسههت .راهب دها در بافتها تاریخی حفظ سههاایار و عملک د آثار،
بناها و ف ضاها تاریخی ،در عین انطباق با ش ایط ثبت ج انی مینا سب با ف ضا
ه سناریو و در نظ داشین میغی ها کلید را دنبال میکند.
 .1اهداف و سؤاالت پژوهش
سؤاالت پژوهش عبارتاند از:
 -1عوامل و پیش انها مؤث ب راهب دها ع ص ثبت ج انی کدماند؟ و
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ثبت ج انی مبینی ب تحلیل سناریوها تغیی کارب

 -2راهب دها ع ص
اراضی چ اواهد بود؟

منب ث از این سهههؤاالت ،هدف این پژوهش راهب دنگار ع صههه
ج انی یزد مبینی ب فن سناریونویسی و از نظ کارب

می اث

زمین است .ف آیند پژوهش

بدین ت تیب تنظیمشههده ک ابیدا ب شههناسههایی عوامل و پیشهه انها کلید تغیی
کارب

ثبت ج انی ش

زمین در ع ص

یزد پ داای و سپس سناریوها م تبط

با آن ارائ و با تحلیل ه سناریو پیشن اداتی ارائ میگ دد.
 .2پیشینه پژوهش
و

زمین با توج ب ویژگی ها ااص اود ک تابع تولید اصهههلی تجدیدناپذی

ناپایدار ا ست ش ایط الزم را ب ا بقا ان سان ف اهم میکند ).(Wu et al., 2011
در زمین

زمین ،مطال ات بی شی ب سمت و سو تحلیل الگوها

تغیی کارب

فضایی ،ب رسی دورهها مخیلف نقش ها و تصاوی ماهوارها ج ت ثبت تغیی ات
و ارائ
کارب

الگو تغیی ات میباشهههد و تم کز کمی
اراضههی و اتمسههف

توج نظ
تغیی ات کارب

و ارائ

ب نی وها پیشههه ان تغیی ات

ک نی وها تأثی گذار در آینده ایجاد میکنند ،دارد.

مدلها مف ومی ک ب رابط

ارا ضی پ داای  ،سابق

نقش نی وها پیشههه ان در

علمی کوتاهی دارد (بی شی تحقیقات در

این زمین م بوط ب ق ن  21می باشهههد)؛ ولی ب تازگی مورد توج پژوهشهههگ ان
ق ارگ فی ک عالوه ب مسههیندسههاز تغیی ات ب عملک د و ف ایندهایی ک موجب
تغیی ات کارب
کارب

زمین میشههود توج کنند .درواقع پیشههین

زمین را میتوان از گذشهی ها دور در اندیشه

بحث پی امون تغیی

ب نام ریزان جسهتوجو

نمود .در اواا ق ن نوزدهم م شخ صاً ،نظ یات اف اد چون فونتونن ،ک ی سیال و
لوش الگوها تغیی کارب

زمین را هدایت مینمود .از اوایل ق ن بی سیم تا ده

 50میالد همزمان با رواج ط ح ها
نگ
پیگی

جامع در ب نام ریز  ،یک نوع ه م جان ب

غی من طف منب ث از ا دگ ایی اثباتگ ایان در ب نام ریز کارب
میشههود .همزمان با ظ ور نگ ش سههیسههیمی در ده

زمین

 1960تا  1980و

ورود ادبیات سههاایار و راهب د ب ب نام ریز  ،الگوها من طف تغیی کارب
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زمین رواج یافت و پسازآن با ظ ور نظ یات توسههه
اساسی در تدوین الگوها کارب
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پایدار ،مشهههارکت نقش

زمین مییابد .ام وزه در ده

دوم ق ن بیست

و یکم ،ا سیفاده از روشها نو همچون آیندهنگار و تدوین سناریوها کارب
زمین مبینی ب پیشهه انها توسهه

در عوض پیشبینی ن خها و روندها موجود

اقبال روز افزون یافی اسهههت و پژوهشها می دد داالی و اارجی پی امون آینده
زمین و تحلیل سهههناریو صهههورت گ فی اسهههت؛ ولیکن

نگار تغیی ات کارب

علیرغم اهمیت مو ضوع ،تحقیقات اندکی در زمین

شنا سایی پی ش انها ،عوامل

کلید و تدوین سههناریوها ع صهه ها ثبت ج انی صههورت گ فی ؛ ب طور ک
یکی از اهداف این پژوهش پ ک دن این األ مطال اتی اسهههت .در ادام منیخبی از
این پژوهشها ک از حیث موضههوع ،روش و نیایج ،قابل اسههیفاده در این مقال می
باشند مط ح شده است.
ه سههپ گ و ب گی ( )2009در پژوهشههی ک ب ب رسههی نی وها پیشهه ان تغیی
چشمانداز پ داای ب این نکی اشاره میکنند ک در س دوره مورد مطال  ،ش نشینی
م مت ین ف ایند تغیی بوده اسههت .اهمیت فضهها سههبز ب طور پیوسههی افزایشیافی و
ت شدید ک شاورز در دوره گذ شی پی شی گ فی ا ست .ب طورکلی ب ا ش ن شینی،
نی وها پی ش ان اقی صاد  ،پس از نی وها پی ش ان سیا سی ،م مت ین تغیی ات را در
چشمانداز در س دوره ایجاد ک دهاند .این مقال با ارائ

یک روش ب ا ت یین کمیت

س م گ وه عمده نی وها پیش ان در تغیی چشمانداز ،منج ب توس
در تغیی

روش پژوهش

زمین شده است ).(Hersperger & Burgi, 2009

لیو و همکاران ( )2010در مقال ا

با عنوان «الگوها فضهههایی و نی وها

پی ش ان تغیی ات زمین در چین در طی ق ن  ،»21ب این نییج ر سیدند ک نی وها
پیش ان اصلی ،پیادهساز اسی اتژ ها کارب
سیاستها ط ح «توس
طی دوره مورد مطال

زمین و توس

منطق ا  ،از قبیل

غ ب» ،بازساز شمال ش ق و رشد س یع اقیصاد در

میباشد ).(Liu et al., 2010

منس و همکاران ( ،)2015در پژوهش اود تحت عنوان «آینده سهههناریوها
تغیی کارب

زمین حوض آبخیز دریا سیاه» ک با هدف ارائ

اطالعات اسیفاده از
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زمینها آینده ب عنوان یک ابزار جغ افیایی بالقوه ب ا کمک ب سیا ستگذاران در
پ دااین ب ش ایط ا ضط ار زی ستمحیطی مانند بح ان و آلودگی آب میبا شد؛ ب
ا ساس سناریوها ج انی ،چ ار سناریو کیفی ت یف ک دهاند ،آنها با ا سیفاده از
روشها آمار  ،ا وجی سههناریوها ج انی را در سههط منطق تحلیل ک ده و در
مدل می ونامیکا 1،با ا سیفاده از عوامل کلید مؤث  ،نق ش ها کارب
تولید ک ده؛ همچنین مدل تغیی کارب
قوانین تخصههی

ارا ضی آینده را

اراضهههی ب روند تاریخی تغیی زمین ک ب

فضههایی اایصههاص داشههت ،کالیب ه ک ده و در آینده پیشبینیها

اسیفاده از اراضی محدوده مورد مطال  ،ب کار گ فی اند .مدل کالیب ه شده را توسط
روشها آمار  ،ارزیابی بص

و مشارکت ذ نف ان ب منظور اطمینان از باورپذی

و دقت آن تأیید ک دند و در ن ایت با بحث رو سناریوها ب این نییج رسیدهاند ک
اکیشههاف آینده قابل قبول میتواند ارزیابیها آینده را ب ا مطابقت با چارچوب
رهنمود حوزه آب اتحادی اروپا و سیاستها مدی یت منطق ساحلی در س اس
دریا سیاه پشییبانی کند ).(Manc et al., 2015

(ب هانی & همکاران ،)1397 ,با هدف شهههناسهههایی و تحل یل اث گذار و

اث پذی

نی وها پیشههه ان تغیی ات کارب

م کانیزم روابط این نی و ها در کالنشههه

زمین شههه

ب یکدیگ و تحلیل

ت ان پژوهشهههی ان جام دادها ند .در این

پژوهش ،ب منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل سهههاایار و ن مافزار میک مک
ا سیفاده شده ا ست .نیایج این پژوهش حاکی از آن ا ست ک ازلحاظ تأثی گذار ب
ت تیب؛ عوامل ن اد  ،سیا ستها ،قوانین و امکانات زی ساایی م مت ین نی وها
پی ش ان تغیی ات کارب

زمین در کالن ش

ت ان ه سیند .از میان  49عامل ک در

تحلیل وارد شده ،ب ت تیب ،این عوامل شامل اهداف مدی یت ش
دسی سی ب شبک
حقوق کارب

م اب  ،رشد جم یت ،قیمت زمین ،وض یت توس

 ،ط ح جامع،
اقیصاد ،

اراضهههی و قوانین ا جاره ،دارا بیشهههی ین تأثی ب دیگ عوا مل

تأثی گذار در تغیی ات کارب
کلید در تغیی ات کارب

زمین ش
زمین ش

میبا شند ک ب عنوان عوامل پی ش ان و
ت ان شناای میشوند.
1. Metronamica
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(جاویدان & همکاران ،)1397 ,پژوهشهی تحت عنوان «ب رسههی سههناریوها
تغیی کارب

اراضههی ب رو مؤلف ها بیالن آبی با اسههیفاده از مدل  ،»Wetspaب

ارزیابی اث ات تغیی کارب

اراضی تحت سناریوها جنگلزدایی و افزایش مناطق

م سکونی و ت کیب این دو سناریو ب رو مؤلف ها بیالن آبی با ا سیفاده از مدل
 ،Wetspaپ داای و سههپس سههناریوها جنگلزدایی و افزایش مناطق مسههکونی و
جنگلزدایی ب هم اه افزایش مناطق مسکونی در محیط  GISرا ط احی و با اسیفاده
از مدل وا سنجی شده ،شبی ساز ک ده ا ست ک نیایج پژوهش ن شان میدهد ک
مقادی ج یانها سطحی ،زی سطحی و آب زی زمینی و رواناب کل در سناریوها
رواناب سطحی

اعمال شده افزایشیافی ا ست و بی شی ین تغیی م بوط ب مؤلف
میباشد.

(قدمی & شهه بانی ،)1393 ,با هدف بیان سههناریوها تغیی کارب

زمین در

ب عنوان یک مقصههد م م گ دشههگ

با روش

بخش م کز ش ه سههیان نوش ه

تو صیفی و آیندهپژوهی ،سناریوها تغیی کارب

ارا ضی را تدوین ک ده و نییج

گ فی اند ک سهههناریو حاکم در محدوه موردمطال  ،سهههناریو تخ یب اسهههت،
ب طور ک این منطق در یک افق بلندمدت ،تغیی ات شههدید کارب
دنبال دارد و وض یت بح انی پیدا اواهد ک د ک با ب کارگی
مدی یت یکپارچ کارب

اراضههی را ب

اسی اتژ هایی نظی

زمین میتوان ب پایدار رسید.

(اصهههغ

زمانی & همکاران )1389 ,در پژوهشهههی تحت عنوان «پیشبینی

تغیی ات کارب

زنجان با اسههیفاده از مدل  ،»1CLUE_Sاز این مدل

اراضههی شهه

باهدف آزمون کارایی آن اسههیفاده ک دهاند و درن ایت با تدوین سهه سههناریو ب ا
ش

زنجان ،روندها گسی ش آتی ش

با ن خ رشد  4/8در سامان

شبی ساز

اعمال ک ده ک حاصهههل کارشهههان نشهههاندهنده مقبولیت سهههامان
مدلساز سط تغیی ات فیزیکی کارب

ها و ارائ

سناریوها مخیلف

مذکور در
است.

نوآور این پژوهش نسههبت ب موارد مذکور و سههای پژوهشها صههورت
گ فی در داال و اارج از ای ان این اسهههت ک ه چند پژوهش ها مینوعی در
)1. The conversion of land use and its effects modeling framework (CLUE
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مورد آیندهپژوهی صورت گ فی ا ست ،اما کمی پژوه شی ب بحث آیندهپژوهی در
مورد راهب دها ع ص ها می اث ج انی پ داای ا ست .همچنین هیچ پژوه شی،
ع صههه

می اث ج انی یزد را ب ا آیندهپژوهی راهب دها کارب

زمین در نظ

نگ فی است و م م است ک راهب دها ع ص ها می اث ج انی مشخ
با توج ب رتب

گ دد و

ن م ای ان ب لحاظ ت داد آثار ج انی ثبت شهههده در ف سهههت

یونسهههکو نیز ضههه ورت بحث دوچندان میشهههود .از ط فی م موالً راهب دها
ع صه ها می اث ف هنگی در ارتباط با ط حها مصههوب شه
مدی یت شهه
ادبیات کارب

ک مالل عمل

ای ان اسههت ،تنظیم نمیگ دد و این پژوهش از آنجا ک مبینی ب
زمین و ش ساز

صورت گ فی ا ست؛ در این زمین نیز نوآور

دارد .از دیگ ا بداعات این پژوهش میتوان ب کارگی

تجمیع ابزار آیندهپژوهی

ک شههامل تحلیل تأثی ات میوازن میقابل و طوفان فک

در گ وه میم کز اسههت را

ذک ک د.
 .3مالحظات مفهومی و نظری
سهههناریوها رویک د ب ا تفک میم کز درباره عدم قط یت ها کلید آینده
است ک ب نام ریزان وتصمیمسازان ب ا تصمیمها راهب د اود با آنها روب رو
هسههیند .توسه

سههناریوها؛ شههامل جمعآور اطالعات درباره گذشههی  ،حال،

شنا سایی الگوها و با ا سیفاده از آنها ساایاردهی ب دا سیانها منطقی و من سجم
درباره آینده ا ست .ب کمک سناریوها ،سازمانها ف صت تفک درباره عالیم
هشداردهنده آیندهها مخیلف را پیدا میکنند .سناریونگار ب د ازجنگ ج انی
دوم ب عنوان روشی ب ا ب نام ریز در بخش دفاعی -نظامی مط ح شد.
سناریونگار رو شی منظم و من ضبط ا ست ک از آن ب ا ک شف نی وها
پیشه ان کلید در بافت تغیی ات شههیابان ،پیچیدگیها فوق ال اده و عدم قط یت
ها می دد اسیفاده می شود و از این ط یق میتوان با نگاه ب رویدادها غی منیظ ه
در آینده و درل عمیق پیامدها احیمالی آن ها ،چندین داسهههیان یا روایت میمایز
درباره آیندهها ممکن را کشههف ک د .منظور از ت یف سههناریوها انیخاب فقط
یک آینده مطلوب و آرزو ب حقیقت پیوسهههین آن و یا پیدا ک دن محیملت ین
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آینده و س ی در تطبیق با آن نیست؛ بلک قصد اصلی سناریو نگار اتخاذ تصمیم
ها اسهههی اتژیک اسهههت ک ب ا هم

«آینده ها باورک دنی» ب اندازه کافی،

ا دمندان و پاب جا باشند (علیزاده & همکاران.)1395 ,

تحلیل سناریو ب عنوان ابزار کارب د در ارزیابی مشکالت محیطی شناای
شده است؛ ب ای از این مشکالت محیطی ب واسط تغیی کارب

اراضی ایجاد می

سناریو ابزار رایج ب ا ارزیابی تغیی کارب

ارا ضی مح سوب

شوند .تو س

میشود). (Rounsevell et al., 2006; P. Verburg et al., 2006;Petrov et al., 2009
مالحظات تغییر کاربری زمین در عرصههه های میراث جهانی :ف ای ند ثبت
ج انی ب عنوان نقط

عطفی ب ا می اث ف هنگی و طبی ی میتواند؛ سههه آغاز

دگ گونیها گوناگونی ب ا اث ق ار گی د .گذشهههی از مزیتها عضهههویت در
کنوانسههیون  1972یونسههکو ،تحت عنوان حمایت می اث ف هنگی و طبی ی ج ان
ب ا کشههورها ،ثبت آثار در ف سههت می اث ج انی نیز میتواند در اب اد گوناگون
پیامدهایی را ب ا اث و همچنین ب ا کشههور میزبان ب هم اه داشههی باشههد .این
پ وسه میتواند ب ت دیل یا تشههدید ت دیدهایی بینجامد ک همواره یک اث می اث
ف هنگی در م ض آنها ق ار دارد و یا در صورت عدم مدی یت درست و اصولی
ش ه ایط ،اود پدیدآورنده ت دیدهایی شههود .این ف ایند از سههو دیگ میتواند؛
منج ب شهههکوفایی و ب ف لیت رسهههیدن ف صهههتهایی گ دد ک یک اث از آنها
ب اوردار بوده و تاکنون مجالی ب ا ب وز آن ف اهم نشههده اسههت .در ق ن بیسههیم
بحث ج انیشهههدن و رشهههد توج ب ارزشها می اث و اهمیت حفاظت از آن،
توسهه

یافت و بدین ت تیب با ج انیشههدن می اث ،تالشها ب ا کنی ل تأثی ات

تکنولوژ ب رو آثار و بافت ها افزایش یافت .سهههوداگ

زمین و آلودگی ها

محیطزیسهههت ک عالوه ب می اث ف هنگی ،اط بزرگی ب ا می اث طبی ی نیز
بودند ،در قالب منشهههورها می دد (کنگ ه گوبیو در سهههال ،1960ونیز ( )1964و
کنگ ه رم  ،1972دسههیورال مل کلمبو ( ،)1993سههند نارا ( ،)1994بیانی
آنیونیو ( ،)1996منشهههور صهههوفی ( ،)1996بیانی

سههنت

ایکوموس ( ،)1998بیانی ها

مکزیکوسهییی ( ،))2000 ،1999تحت توج و کنی ل نسهبی ق ار گ فیند .همچنین،
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ج انیشههدن می اث توانسههت نقش روشههنگ ان

بسههیار مؤث و مفید در ج ت

شههناسههاندن ارزشها می اث و احی ام ب آنها در بین دولتها و ملل مخیلف ایفا
کند (ا ش فی .)1388 ,بارزت ین امییاز پذی ش می اث ج انی ،پیو سین و ت لق یافین
ب جام ا اسهههت ک آثار را میسهههیایند و پاس میدارند ک از اهمیت ج انی
ب اوردار هسههیند و تجلی دنیایی از نمون ها اارقال اده تنوع ف هنگی و غنا
طبی ی ب شهههمار میروند .کشهههورها عضهههو کنوانسهههیون با همیار در زمین
محافظت و م اقبت از می اث طبی ی و ف هنگی ج ان ،ت د اود را در قبال حفظ
می اث ما ب ا ن سلها آینده تبیین میکنند (اادمزاده .)1385 ,در این ا صوص،
ه گون ت صمیمگی
شود ک الزم

ب ا می اث ج انی بای سیی با تدابی دورنگاران ا اندی شیده

آن شناسایی عوامل و مح لها کلید در س نوشت آینده (در

این پژوهش ب طور ااص آینده کارب

زمین) ع ص

ثبت ج انی است.

عوامل و محرک های تغییر کاربری زمین :ب نام ریز
توان نییج

کارب

شههناسههایی عوامل و نی وها مح ل تغیی ات کارب

زمین را می
زمین و ب نام

ریز مناسهههب در ج ت کنی ل و هدایت نی وها دانسهههت؛ در این ف آیند ،ف الیت
اف اد و گ وهها ب اسههاس عالیق آنها شهه ایط ااصههی را ایجاد میکند ک ممکن
اسهههت مشهههکالت اجیماعی ،اقیصهههاد و محیطی را در مکان ف الیت آنها ،یا ب
عبارتی کارب

زمین ،ب هم اه داشههی باشههد ،بناب این ب نام ریز ب منظور کاهش

اث ات نامطلوب ب کارب

زمین میکو شد تا ف الیتها را نظم دهی و کنی ل کند و

محیط را ب بود بخ شد .اگ چ  ،نی وها پی ش ان م شاب در زمین
زمین در چند مطال

تغیی ات کارب

وجود دارد ،ولی این نی وها در هم جا ج ان یکسان نیست

و درج تأثی گذار آنها در تغیی چشمانداز میفاوت است .م دم ،ط حها و ب نام
ها دولت ،لندف مها ،ف ایندها تغیی چشمانداز و منابع در دسی س ،اغلب باعث
تغیی در اهمیت و نحوه اث گذار نی وها پیشه ان میشههوند .نی وها پیشه ان
میفاوت نقش ها مخیلفی در مقیاس ها مخیلف در مکانی ااص باز میکنند.
نی وها پیشههه ان م موالً با هم در ارتباط بوده و ممکن اسهههت یک عامل بیواند،
ب طور مسههیقیم یا غی مسههیقیم از ط یق چند عامل در ف ایندها رشههد ش ه

ک
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زمین میشود ،اث بگذارد .ب ه حال ف م نی وها پیش ان،

بدون ار جاع ب ارت باط بین این نی و ها ک ب تغیی ات کارب

زمین تأثی گذار

زمین ،ب ا ساس مطال

منابع گوناگون

هسیند ،سخت میباشد (ب هانی & همکاران .)1397 ,از این حیث در این پژوهش
ب شنا سایی عوامل کلید تغیی کارب

پ داای شده و نیایج ب اساس نظ کارشناسان حوزه م مت ،می اث ،ش ساز
و آیندهپژوهی در جدول شماره یک دسی بند شده است.
جدول  .1عوامل پیشران در تغییر کاربری زمین
مؤلفه /تعداد

عوامل

اجتماعی
14

تراکم جمعی  ،توتیع جمعی  ،بعد خانوار ،سبک تندگی
(همگرایی فرهنگی با فرهنگ مسلط) ،سرمایهی اجتماعی،
مهاجرت ،اعتماد مردم ،نابرابریهای اجتماعی ،مشارک
اجتماعی ،امنی  ،ساختار سنی ،منزل اجتماعی ،سالیق
اجتماعی و قومی .

اقتصادی
18

میزان اشتغال ،میزان ظرفی های موجود در بخش خدمات،
قیم تمین ،توسعهی اقتصادی ،سرمایهگذاری ،مالیات بر
تمین ،نرخ فقر ،هزینهی تیرساخ ها ،کمبود تمین ،میزان
تقاضا ،درحمد مورد انتظار ،فرص شغلی ،وضعی
خردهفروشی ،وضعی توسعهی اقتصادی در مزدوده،
ساختار باتار ،یارانهها و مشوقهای دولتی ،رونق معامالت
ملک و مسکن و توسعهی صنع گردشگری.

فرهنگی
3

سن و فرهنگ غالب ،روش تندگی و منشأ قومی.

تیس مزیطی
5

وضعی منابع حب ،حلودگی هوا ،خاک ،توپوگرافی و اقلیم.

فضایی/کالبدی
10

سیاسی
8

ظرفی های موجود تمین (اراضی بایر) ،نگهداری و حفاظ ،
ساخ و سات مبتنی بر ضوابط ،مالکی  ،کیفی ابنیه ،تراکم
ساختمانی ،نزدیکی به مناطق ت اری ،نزدیکی به ایستگاه
های حملونقل عمومی ،ناساتگاری کاربریهای همجوار و
ویژگیهای قطعات.
ساتمانهای مردمنهاد و تشکلها ،شوراهای مزلی،
مشارک و فعالی سیاسی افراد ،اهداف مدیری شهری،
ضوابط و مقررات ،سیاس های دولتی بر استفاده و توسعهی
تمین ،طرحهای فرادس و توجه به سیاس های توسعهی
درونتا.

منابع
)(Portnov & Pearlmutter, 1999
)(P. H. Verburg et al., 2004
)(Hu & Lo, 2007
)(Thapa & Murayama, 2010
)(Ma & Xu, 2010

(برهانی & همکاران)1397 ,
(عزیزی & دهقانی)1393 ,
(عزیزی و دهقانی)1393 ،

)(Patel et al., 2007
)(Kivell, 1993
)(Irwin & Geoghegan, 2001
)(P. H. Verburg et al., 2004
)(Thapa & Murayama, 2010
)(Hu & Lo, 2007
)(Ma & Xu, 2010
)(Portnov & Pearlmutter, 1999

(برهانی & همکاران)1397 ,
(عزیزی & دهقانی)1393 ,
(برهانی & همکاران)1397 ,

)(Thapa & Murayama, 2010
)(Ma & Xu, 2010
)(P. H. Verburg et al., 2004

(عزیزی & دهقانی)1393 ,
(برهانی & همکاران)1397 ,

)(Hu & Lo, 2007
)(Ma & Xu, 2010
)(Thapa & Murayama, 2010

(برهانی & همکاران)1397 ,
(عزیزی & دهقانی)1393 ,

)(P. H. Verburg et al., 2004
)(Thapa & Murayama, 2010
)(Ma & Xu, 2010

(برهانی & همکاران)1397 ,
(عزیزی & دهقانی)1393 ,
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دسترسیها
6

حمل و نقل ،فاصلهی تمانی ات خیابان اصلی ،فاصلهی
تمانی ات فرودگاه ،فاصلهی ات مراکز فعال اقتصادی،
دسترسی به خدمات اجتماعی و فاصله ات راه حهن.

عملکردی
5

خدمات ،تیرساخ ها ،کاربریهای ساتگار ،نزوهی پراکنش
عملکردها ،سطح و سرانه کاربریها.

)(Irwin & Geoghegan, 2001
)(Patel et al., 2007
)(Cheng & Masser, 2003
)(Braimoh & Onishi, 2007
)(Thapa & Murayama, 2010
)(He et al., 2008
)(Hu & Lo, 2007

(برهانی & همکاران)1397 ,
(عزیزی & دهقانی)1393 ,

)(Portnov & Pearlmutter, 1999
)(Ma & Xu, 2010
)(Cheng & Masser, 2003

(عزیزی & دهقانی)1393 ,

 .4روش تحقیق
دامن ا از مدلها ب ا درل ب ی  ،ارزیابی و تصههوی سههاز تغیی ات کارب
وجود دارد ،امها علیرغم پیشههه فهت در یکپهارچگی مح لهها
اجیماعی -اقیصاد تغیی کارب

زمین ،پیشبینی کارب

زمین

بیوفیزیکی و

زمین آینده مشکل است

و در این را سیا تحلیل سناریو ،ابزار میناوب ب ا کمک ب ب ر سی آینده ف اهم
میکند( . )Rounsevell et al., 2006تحلیل سههناریو ب ا کشههف دامن
ش ایط بالقوه آینده در کارب

وس هی ی از

زمین و پو شش زمین ا سیفاده می شود ک منیج از

ف ل و انف ال چندین میغی نی وها پی ش ان ا ست( . )Sohl et al., 2012نوع تحقیق
کارب د و روش پژوهش ،توصههیفی و آیندهپژوهی اسههت ک در آن ضههمن م ور
ادبیات ،ف سههت اولی

پیش ه انها کلید مشههخ

گ دیده اسههت و ب منظور

تجزی و تحلیل دادهها جمعآور شده ،از روش تحلیل اث ات میقابل /ساایار
اسههیفاده شههده اسههت ک طی آن وزندهی در ن مافزار میک مک توسههط اب گان
حوزه می اث ،ش ساز و آیندهپژوهی و کارشناسان پایگاه ثبت ج انی ش

یزد

انجام شده و کار شنا سان ب ا ساس روابط بین عوامل بین عدد  0تا  3ب صورت
زوجی ب عوامل امی یاز دادهاند .عدد صهههف ب منزل
منزل
ب منزل

«تأثی ضهه یف» ،عدد دو ب منزل

« بدون تأثی » ،عدد یک ب

«تأثی میوسههط» و در ن ایت عدد سهه

«تأثی زیاد» ا ست؛ بناب این اگ ت داد عوامل شنا سایی شده  nبا شد ،یک

مات یس  n*nب دسههت میآید ک در آن تأثی ات عوامل ب یکدیگ مشههخ

شههده

اسههت (ب شههیی & زالی )1390 ,طی این ف آیند ،از بین  69عامل کلید  14 ،عامل
ک بیشی ین تأثی را در وض یت آینده کارب

اراضی ع ص

ثبت ج انی دارند،
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شناساییشده و سپس با ت یین عدم قط یتها و با اسیفاده از ن مافزار سناریویزارد ،
سناریوها محیمل تغیی کارب
است .در پایان بحث و نییج گی

زمین ع ص

ثبت ج انی ش

یزد تدوین شده

ج ت انیخاب سناریو ب ت و ارائ

صورت گ فی ا ست .در این تحقیق محدوده پژوهش ع ص

پی شن ادات

ثبت ج انی ش

یزد ب عنوان یکی از  26اث ملموس تاریخی ،طبی ی ،ف هنگی ای ان میباشههد ک در
نقش شماره  ،1م فی گ دیده است .دلیل این انیخاب ،منحص بودن این اث ثبیی
ب لحاظ وس ت و واقع شدن آن در محدوده ش
بودن بافت تاریخی ش

و سکونت یا ب اصطالح زنده

یزد می باشد.

نقشه  .1عرصه و حریم ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد،

مأاذ( :یزد ,مطال ات ثبت ج انی)1396 ,

 .5یافتههای پژوهش
در این قسههمت مبینی ب سههؤاالت ،یافی ها تحقیق ارائ می گ دد .ب ا پاسههخ ب
سؤال اول بای سیی م مت ین عوامل کلید مؤث ب و ض یت آینده تغیی کارب
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ارا ضی در ع ص

ثبت ج انی ا سیخ اج شود .در پژوهش حا ض  69 ،عاملی ک

در  8ب د اجیماعی ،اقی صاد  ،ف هنگی ،زی ستمحیطی ،ف ضایی/کالبد  ،سیا سی،
د سی سی و عملک د

شنا سایی شده ،در ن مافزار  MICMACوارد شده و میزان

تأثی ه یک از عوامل ب سای عوامل تغیی کارب

زمین ب اساس نظ میخصصان،

امییازدهی و سنجیده شده است و م مت ین عوامل کلید مؤث  ،اسیخ اج گ دید .ب
اساس ت داد میغی ها ،اب اد مات یس  69×69بود ک در  8حوزه مخیلف تنظیمشده
ا ست ،ت داد تک ارها دو بار در نظ گ فی شد و درج

پ شدگی مات یس 57/60

درصد است ک نشاندهنده ض یب میوسطی میباشد ک طبی ی ب نظ میرسد،
دلیل آن هم پ اکندگی میغی ها مؤث ب راهب دها و و ض یت آینده تغیی کارب
اراضی ع ص

ثبت ج انی است.

جدول ( .2انتخاب نهایی) عوامل کلیدی مؤثر بر وضعیت آیندهی تغییر کاربری اراضی در عرصه ثبت جهانی
متغیر
ظرفی های موجود تمین
حفاظ
ضوابط و مقررات
دسترسی به خدمات
جمعی
نزوهی پراکنش عملکردها
طرحهای فرادس
اشتغال در بخش خدمات
وضعی کمی و کیفی خدمات گردشگری
قیم تمین
منابع حب
امنی
دسترسی به شبکه معابر
مشارک

امتیات نهایی بهدس حمده
تأثیرگذاری
تأثیرگذاری
غیرمستقیم
مستقیم
426
452
403
423
415
411
402
383
378
402
348
357
363
374
444
401
325
411
380
342
394
405
327
315
385
293
293
287

رتبهی به دس حمده
تأثیرگذاری
تأثیرگذاری
غیرمستقیم
مستقیم
1
1
3
2
2
3
6
4
4
5
10
6
12
7
11
8
9
9
14
10
7
11
13
12
7
13
5
14

مأاذ :یافی ها پژوهش1400 ،

در پا سخ ب سؤال دوم پژوهش -راهب دها ع ص
سههناریوها تغیی کارب

ثبت ج انی مبینی ب تحلیل

اراضههی چ اواهد بود؟ -ت یین عدم قط یتها ،نحوه
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امییازدهی و تدوین سهههناریو نیاز اسهههت .در این گام با ت یین عدم قط یتها ه
عامل و وارد ک دن در ن مافزار سناریو ویزارد ب تدوین سناریو پ داای می شود.
ب د از آن باید ب اسههاس نظ میخصههصههان ،درباره اث میغی  xiاز عامل  Xرو
میغی  yiاز عامل  Yداور ک د .جام

آمار میخصههصههان ،اسههاتید دانشههگاهی،

دانشجویان و فارغالیحصیالن رشی ها م تبط با موضوعات می اث ج انی و آینده
پژوهی ،کار شنا سان م مت میخ ص صان سازمانها ذ نفوذ ک آ شنایی کاملی با
بافت تاریخی و ف آیند ثبت ج انی و  ...دارند ،میباشند ک از میان آنها ب صورت
ت صادفی از  20نف نظ اواهی شده و تأثی عوامل رو یکدیگ ت یین و ب ا ساس
ن مافزار سههناریو ویزارد تحلیلشههده و سههناریوها محیمل اسههیخ اج میگ دد .در
ت یین عدم قط یت ها ،امی یازات ب صهههورت اث م حدودکن نده میوسهههط  ،-2اث
محدودکننده ضه یف  ، -1نبود اث گذار

 ،oاث تقویتکننده ضه یف  ،1اث

تقویتکننده میوسط  ،2اث تقویتکننده شدید  3در نظ گ فی شده است.

تصویر  .1تعیین عدم قطعیتها ،امتیازدهی و تدوین سناریو

مأاذ :یافی ها پژوهش1400 ،
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جدول  .3وضعیت عوامل کلیدی در سناریوهای محتمل عرصه ثبت جهانی
سناریو
عوامل کلیدی
جمعی
مشارک
امنی
اشتغال در بخش خدمات
قیم تمین
وضعی کمی و کیفی
خدمات گردشگری
ظرفی های موجود تمین
های بایر
حفاظ و نگهداری

وضعی منابع حب

افزایش
افزایش
افزایش
افزایش
افزایش

افزایش
تثبی
افزایش
افزایش
افزایش

کاهش
کاهش
کاهش
کاهش
کاهش

افزایش

افزایش

کاهش

استفاده درس

استفاده درس

حفاظ

ضوابط و مقررات
دسترسی به خدمات
دسترسی به شبکهی معابر
نزوه پراکنش عملکردها
طرحهای فرادس

سناریو ( 1حفاظ )

سناریو ( 2توسعه)

سناریو ( 3افول)

رعای
بهبود
تثبی
پراکنش متواتن
رعای اصول و
پیشنهادات
حفظ وضع موجود

عدم استفاده

توسعه ( همراه با بیتوجهی به
حفاظ )
عدم رعای
بهبود
تثبی
تمرکز بیشتر

حفاظ
رعای
کاهش
بهبود
تثبی
رعای اصول و
پیشنهادات
حفظ وضع موجود

عدم توجه
کاهش

مأاذ :یافی ها پژوهش1400 ،

از بین سناریوها محیمل ،س د سی سناریو ا سیخ اج گ دیدهاند؛ سناریو اول،
تحت عنوان سناریو حفاظت ب عنوان سناریو ب ت در نظ گ فی شده و سناریو
دوم و سناریو

سوم ب ت تیب تحت عنوان سناریو تو س

و سناریو افول

نام گذار شهههدهاند .در سهههناریو حفاظت ،آی نده پیش رو

بافت تاریخی

ب گون ا ب تصوی کشیده شده است ک وض یت تق یباً ایدهآلی را رقم اواهد زد؛
ویژگی ا صلی این د سی سناریوها ،پایبند ب م یارها ا صلی یون سکو در ع ص
ثبت ج انی یزد اسههت .یونسههکو دو م یار ارزشها اجیماعی و کالبد بافت یزد
را م ج میداند و ب حفظ سهههبک زندگی و ارزشها کالبد بافت تأکید دارد.
این م یارها ،الزم

پایدار بافت تاریخی میباشد ،از ویژگیها دیگ سناریو

حفاظت ،ب بود اشیغال ب واسط

افزایش ادمات و اسیفاده درست از ظ فیت

ها موجود اسههت ک توأم با افزایش مشههارکت و آمادگی مالکان ج ت واگذار
زمینها بای  ،مخ وب و می وک یا توسهه

این اراضههی اسههت .این سههناریو در

راهبردهای عرصه میراث جهانی مبتنی بر تحلیل سناریوهای تغییر کاربری زمین شهر یزد

675

آینده ،پ اکنش میوازن عملک دها را ب گون ا ب ت صوی میک شد ک د سی سی ب
ادمات ب ا تمامی اف اد اعم از ساکنین و گ د شگ ان می س با شد و ب وا سط
رونق بافت تاریخی ،امنیت در این ع صهه افزایش اواهد یافت .در این سههناریو،
ت مامی این ج یانات با رعا یت قوانین و مق رات و رجوع ب پیشهههن ادات ط ح
ف اد ست و در گ و مدی یت ش

منا سب محقق اواهد شد .و ض یت عوامل

کلید در سناریو تو س  ،ت شاب اتی با سناریو حفاظت دارد؛ با این تفاوت ک
این سناریو ب ا بافت تاریخی ،تو س

بدون رعایت قوانین و مق رات حفاظت

را رقم میزند ک میتواند بافت تاریخی را در آینده با چالشهایی مواج سهههازد.
سناریو افول نماینده آا ین د ست از سناریوها محیمل ا ست ک و ض یت
نامطلوب عوامل کلید در این سههناریو ،آینده بح انی را ب ا بافت تاریخی رقم
میزند.
در م حل

دوم هیأت  5نف ها از اب گان و مدی ان س سناریو ،و ض یت

پی ش انها در ه س سناریو را طی  3جل س

 4ساعی مورد مباحث ق ار دادند و

راهب دهایی را ب ا آینده ارائ ک دند .ف ایند اج ا گ وه میم کز بدین صهههورت
ا ست ک پس ت شکیل کارگ وه در ابیدا جل س هدف ا صلی بیان شد ،در ادام
جلس  ،ب طور االص  ،نیایج ب رسی مبانی نظ
ط ح زی سؤالهایی باز ب ا

و پ سشنام سناریو تش ی و ب

سؤال ا صلی پژوهش «راهب دها منا سب ب ا رو ب

رو شههدن با سههناریوها منیخب با در نظ گ فین پیشهه انها اصههلی در آینده
چی ست؟» ،پ داای شد ،سپس از م شارکتکنندگان اوا سی شد ،ب طوفان فک
در مورد سههؤالها راجع ب سههناریوها (حفاظت ،توسهه  ،افول) ،بپ دازند .پس از
جمعآور نظ ها مشهههارکتکنندگان ب بحث و گفت و گو ب منظور تقویت،
توس ه  ،ت کیب و ب بود راهب دها و جمعبند و نییج گی

در مورد یک سههناریو

(اوشبینان  ،محیمل ،بدبینان ) ،هم اه بود( )1ک در جدول ذیل آورده شده است.

1. Brainstorming

1
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جدول  .4راهبردهای پیشنهادی برای رویارویی با سه سناریو اصلی

سناریو
منتخب

سناریو
حفاظ

سناریو توسعه

سناریو افول

اقدامات و راهبردهای پیشنهادی کارگاه گروه متمرکز
استفاده ات اراضی بایر برای ای اد کاربری های مورد نیات با رعای ضوابط حاکم بر عرصهی ثب جهانی،
نظارت دقیق بر ساخ ها و ساتهای موجود،
حفظ استخوان بندی و پیوستگی فضایی در کل باف تاریخی،
حفظ مناظر تاریخی و طبیعی باف ،
ارتقای کیفی مزیط تیس ،
ای اد مکان های مناسب برای احداث تابلوهای اطالع رسانی و معرفی مزدوده تاریخی،
ساماندهی مسیر گردشگری تیرتمینی،
ارائهی عملکردهای متناسب با شأن باف تاریخی (کاربریهای فرهنگی)،
استفادهی حداقل ات منابع ت دید شدنی و ناشدنی،
استفادهی م دد ات ابنیه تاریخی (احیا کالبد و عملکرد با رعای اصول حفاظ )،
ای اد کاربری های فرهنگی مانند تئاتر ،کتابخانه ،فرهنگسرا ،نمایشگاه و ،...
استفادهی م دد ات ابنیهی تاریخی،
افزایش جذابی های اقتصادی در باف ،
استفاده ات بودجه های داخلی و خارجی برای احیای ساختارهای اقتصادی،
احیای هوی تاریخی،
ابرات صزیح ایده ها و نظرهای شهروندان،
بهبود و افزایش سرمایه های اجتماعی،
ای اد همایشها و گردهمایی ویژهی ساکنان،
افزایش نظارت اجتماعی و امنی شهروندی،
ارائهی خدمات عالی حموتشی،
استفاده ات مشارک شهروندی در امور اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی باف تاریخی،
جلوگیری ات قشری شدن فضا.
مرم و مقاوم ساتی بناهای تاریخی و جدارهساتی خیابانهای اصلی تاریخی،
اصالح و باتساتی ساختارهای تأسیسات شهری،
توسعه تمین های خالی با استفاده ات الگوهای معماری غالب در باف تاریخی،
ارتقای کیفی مزیط تیس ،
معاصرساتی عملکردهای ت اری برای افزایش اعتبار تمینهای،
برگزاری رویدادهای فرهنگی برای کودکان و نوجوانان،
باتتندهساتی گرهها و کانونهای خدماتی،
توسعهی فعالی های مختلط،
ارائهی تسهیالت عرضه و فروش مزصوالت صنایع دستی
ای اد کاربری های فرهنگی مانند تئاتر ،کتابخانه ،فرهنگسرا ،نمایشگاه و ،...
استفادهی م دد ات ابنیه تاریخی
افزایش جذابی های اقتصادی در باف
خلق فضاها و عرصههای عمومی فعالیتی،
ای اد مراکز خرده فروشی و تفریزی جدید،
استفاده ات بودجه های داخلی و خارجی برای احیای ساختارهای اقتصادی،
سرمایه گذاری درونی (نیروهای بخش خصوصی -عمومی)،
احیای هوی تاریخی،
ابرات صزیح ایده ها و نظرهای شهروندان،
افزایش فعالی های داوطلبانه،
تشویق شهروندان بومی به تندگی در باف تاریخی،
تنوع فعالیتی در ساختارهای عملکردی باف ،
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استفاده ات کاتالیزورهای عملکردی،
ترکیب متعادل کاربری ها و تسهیالت ویژه گردشگران،
حذف کاربریهای ناساتگار،
افزایش جذابی های اقتصادی در باف ،
ارائه خدمات مزلی به صورت کاتالیزور برای افزایش سطح درحمدتایی،
خلق فضاها و عرصههای عمومی فعالیتی،
حذف اشتغال کاذب درون باف ،
سرمایه گذاری درونی (نیروهای بخش خصوصی -عمومی)،
اعطای فرص های تشویقی به گروههایی ات اصناف و حرفه های متناسب با افزایش فرص های اقتصادی،
ابرات صزیح ایده ها و نظرهای شهروندان،
افزایش فعالی های داوطلبانه،
بهبود و افزایش سرمایه های اجتماعی،
استفاده ات روش هایی برای تغییر نگرش ساکنان ات مزله خویش،

جمعبندی و نتیجهگیری
در ف آیندها راهب دنگار در آیندهپژوهی ،م مت از شهههناسهههایی مسهههائل آینده
شناسایی روابط بین آنهاست؛ چ اک در عالم واقع ،این میغی ها ب یکدیگ اث گذار
بوده و هیچکدام ب صههورت مسههیقل قابل ت یف نیسههیند و یک مسههئل تن ا تحت
تأثی یک عامل نیسهههت؛ بلک  ،از مجموع عوامل اجیماعی ،اقیصهههاد  ،ف هنگی،
زیسههتمحیطی و  ...تأثی میپذی د .با این دیدگاه ،این مقال با شههناسههایی نی وها
پی ش ان ،در پی راهب دنگار ع ص

می اث ج انی ش

یزد ا ست .بافت تاریخی

یزد در سههط بینالمللی ب عنوان می اث ج انی مط ح اسههت و اتخاذ تصههمیم در
مورد آن ب اصوص در بخش کارب

زمین ،مدی ان ش

را با چالشها زیاد

مواج ساای  ،نیایج مسیخ ج از مقال میتواند چ اغ راه مسئوالن و مدی ان ش
در تدوین راهب دها ع ص

ثبت ج انی ش

یزد باشد ،از بین  69عاملی ک در

 8حوزه شنا سایی شد 14 ،میغی ب عنوان م مت ین عوامل پی ش ان تغیی کارب
ع ص

ثبت ج انی ش

یزد شنا سایی شده ک از این میان ظ فیتها موجود

زمین بیشی ین تأثی گذار را داشی و پس از آن ب ت تیب عامل حفاظت ،ضوابط و
مق رات ،دسهههی سهههی ب ادمات ،جم یت ،نحوه پ اکنش عملک دها ،ط حها
ف اد ست ،ا شیغال در بخش ادمات ،و ض یت کمی و کیفی ادمات گ د شگ
قیمت زمین ،منابع آب ،امنیت ،د سی سی ب شبک

،

م اب و م شارکت ،بیشت ین

تأثی گذار مسهههیقیم را داشهههی اند .از بین این عوامل ظ ف یت ها موجود زمین
بی شی ین تأثی گذار غی م سیقیم و قیمت زمین کمی ین تأثی غی م سیقیم را دا شی
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اراضههی ع صهه ثبت

اسههت .اتمسههف هایی ک تأثی این عوامل در آینده کارب

و افول دسی بند گشی

ج انی ایجاد میکند ،در س گ وه سناریو حفاظت ،توس

اند ،در این میان سناریو حفاظت با حفظ بافت تاریخی ک ش ط ا صلی ادام
حیات این بافت ارزشمند است ،وض یت مطلوب سای عوامل را رقم اواهد زد و
تداعیکننده ب ی ین وض یت آینده ع ص ثبت ج انی است و مالکان ،مسئوالن و
مدی ان ش

را مسیلزم ب رعایت قوانین و اصول حفاظت و توج ب پی شن ادات

ط حها ف ادست مخصوصاً ،اسناد یونسکو میکند تا ضمن اسیفاده از ظ فیتها
موجود امنیت ،مشارکت و سای عوامل ب بود یابد.
سناریوی حفاظت :این سناریو حفاظت و توس

توأمان را هدف ق ار داده

ک ب این ا ساس ،آنچ ک در این سناریو اهمیت دارد احیا و تقویت سبک زندگی
در بافت تاریخی ا ست .در گذ شی در بافت تاریخی ،سبک زندگی اا صی ج یان
داشهههی ک منج ب الق می اث ج انی گ دیده اسهههت .کارب
شکلگی

ها نقش م می در

ف الیتها احیاکننده آن سبک زندگی داشی اند .پیش انها حاصل

از این مقال  ،مبنا مناسههبی ب ا اسههیفاده در اقدامات آتی توس ه
ه سیند .طبق این سناریو تغیی کارب
از این حیث ب ا ایجاد کارب

و تغیی کارب

ها کامالً باید منطبق ب ا صول حفاظت با شد،

ها مورد نیاز طبق ضوابط و ا صول حفاظیی غالب ًا

اراضی بای در نظ گ فی می شود و اسیفاده درست و منطقی از این اراضی مدنظ
اسهههت .ب عنوان م ثال در مورد کارب

ها زی سهههاایی م ثل ق نات ،آبان بار و

کاروانسهه ا طبق اصههول حفاظیی اجازه تغیی کالبد وجود ندارد و ب ی اسههت با
حفظ کالبد و عملک د این کارب
گ دشهههگ

ها ،پیشهههن اداتی در زمین

زی زمینی ارائ شهههود .مثالً با ب هگی

سهههاماندهی مسهههی

از مسهههی قنات ،گال

و

نمایشههگاهی ک سههبک زندگی یزد و ارزشها بافت تاریخی از گذشههی تا ب
ام وز ن شان دهد ،احداث شود یا موارد از این د ست .میتوان گفت سناریو
حفاظت بدنبال رعا یت اصهههول حفاظیی ،رعا یت قوانین و مق رات و ط ح ها
ف اد ست ا ست تا بیواند کارب
این کارب

ها ادماتی و رفاهی منا سب ایجاد و ب ا ایجاد

ها نیاز گ وهها ذ نفع و ذ نفوذ همچون ساکنان ،کسب و گ دشگ ان
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را در نظ میگی د تا در آینده ،این سههناریو در ج ت بازگشههت جم یت ب بافت،
افزایش امنیت ،مشارکت و دسی سی ب ادمات تحقق یابد.
سناریوی توسع  :طبق این سناریو با ب هگی

از زمینها بای و بیتوج ی

ب ضهههوابط ،مق رات و ط حها ف ادسهههت در تغیی کارب
توس

ها ،در بافت تاریخی

صورت میگی د ک در این راسیا ممکن است نیازها ب ط ف شده و اهدافی

محقق شود؛ ولیکن در آینده نزدیک بافت ارز شمند یزد ب دلیل دال و ت ص ف
زیاد ارزشها و ویژگیها منح ص ب ف دش دچار تزلزل می شود .همچنین در این
سناریو بح ان آب مالحظ میشود ک راهب د مدی یت اسیفاده از منابع آب و کنی ل
ایجاد فضا سبز میتواند از اث سوء بح ان آب در آینده جلوگی

کند.

سناریوی افول :ظاه اً این سناریو بحث حفاظت را در قالب ف یز ک دن بافت
تاریخی دنبال میکند و نیازها ام وز زیسههت و سههکونت در بافت تاریخی را در
نظ نمیگی د ک در این صورت ،ع ص

ثبیی با افت جم یت ،امنیت و  ...مواج

اواهد شهههد ک مغای با اهداف ثبت ج انی اسهههت؛ چ ا ک آینده بافیی ک ب
واسههه ط

ج یان ز ندگی و ف ه نگ م د مانش و ارزش ها

کال بد ب نا هایش

ثبت شده ،با االی از سکن شدن ب مخاط ه میافید .از این حیث ب ا جلوگی

از

وقوع چنین آیندها  ،توج ه چ بیشههی ب تأمین ادمات مورد نیاز میناسههب با
ارزشها بافت تاریخی پیشن اد میگ دد.
در پژوهش ها

آی نده میتوان از دیگ روش ها

آی ندهپژوهی از جم ل

«رویک د منطق شه ود« ،»1آنالیز اسههی  »2و «روشها مشههارکیی »3اسههیفاده ک د .هم
چنین آیندهپژوهی ب ا راهب دها ع صهه ها ثبیی و تاریخی دیگ و اسههیفاده از
نمون ها آمار گ سی دهت ب ا پ س شنام و م صاحب پی شن اد می شود و ج ت
توس

پژوهشها مشاب میتوان با تشکیل کارگاهها بیشی ب آزمون پاب جایی

راهب دها با اسیفاده از روشها و م یارها مخیلف پ داات.

1. Intuitive Logic Metod
2. STEEP Analysis
3. Participatory methods

منابع و مآخذ
اشهه فی ،م ناز ) ،(1388پی امون ثبت ج انی و ضهه وریات ثبت اث  ،یزد :میراث فرهنگی،
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(مطال مورد  :کالنش ت ان) ،پژوهشهای جغرافیایی انسانی.
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