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ﻣﻘﺪﻣﻪ
در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﮥ ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﮑﺎنﻫﺎی »زﯾﺴﺖ« و »ﻓﻌﺎﻟﺖ« روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮحﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی ،ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﺎ ﺳﺎل  ،1379ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻫﺎدی ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﺳﺎل
ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ،ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ارزش روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف
اﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی وﯾﮋه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ واﮔﺬار ﺷﺪ .ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻌﺪاد  20روﺳﺘﺎی
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮای ﻃﺮح را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﻨﺪ.

 -1ﮐﻠﯿﺎت
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻬﺴﺎزی
ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ارزش روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد روﺳﺘﺎ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺳﭙﺲ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎ ارزش روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﺎﻟﺒﺪی روﺳﺘﺎ در آﯾﻨﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ »ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎ ارزش روﺳﺘﺎﯾﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﯾﮋﮔﯽ و
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺮ روﺳﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ روﺳﺘﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﺮدم از آن اﻧﺘﻔﺎع ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎی ورودی روﺳﺘﺎ ،ﻣﯿﺪاﻧﮕﺎه اﺻﻠﯽ و ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ اﻫﺎﻟﯽ در
زﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺎص.

اﻫﺪاف ﺑﻬﺴﺎزی
ﻫﺪف ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ارزش روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻔﻆ و اﺣﯿﺎی ﻣﺠﺪد زﻧﺪﮔﯽ و
ﮐﺎﻟﺒﺪ روﺳﺘﺎ داﻧﺴﺖ و در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان اﻫﺪاف ﻃﺮح
را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮد:
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
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1ـ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺮﻣﺖ ﺑﺎﻓﺖ و ﮐﺎﻟﺒﺪ روﺳﺘﺎ؛
2ـ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻫﺴﺘﻪ ﮐﻬﻦ و واﺟﺪ ارزش روﺳﺘﺎ؛
3ـ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﺣﯿﺎی ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﮐﺎﻟﺒﺪی ـ ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻣﻌﻤﺎری روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ
ارزشﻫﺎ از ﺳﻄﺢ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ؛
4ـ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی روﺳﺘﺎ از ﻋﻮاﯾﺪ آن )ﭼﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ داﺧﻠﯽ و ﭼﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ
ﺧﺎرﺟﯽ(؛
5ـ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪی روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺟﻮد؛
6ـ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﮐﺎﻟﺒﺪی روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد؛
7ـ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ و روﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آن در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻋﻤﻮم
اﻫﺎﻟﯽ.

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺴﺎزی
از ﻧﻈﺮ ردهﺑﻨﺪی ﻃﺮحﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی ،ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ارزش روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
ﻃﺮحﻫﺎی ﻫﺎدی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد .در واﻗﻊ ،ﻃﺮح ﻫﺎدی روﺳﺘﺎﯾﯽ )اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻮﻟﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻬﯿﻪ
ﺷﻮد( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزی اﺳﺖ .در ﻃﺮح ﻫﺎدی ﻫﺮ روﺳﺘﺎ ،اﺻﻮل ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﺎﻟﺒﺪی ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزی ،از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎ ارزش
را در ﺳﻄﺢ روﺳﺘﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ارزش روﺳﺘﺎﯾﯽ
1ـ ﻣﻌﺮﻓﯽ روﺳﺘﺎ از ﻃﺮف ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ؛
2ـ ﮔﺰﯾﻨﺶ روﺳﺘﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش؛
3ـ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،اراﺋﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﻃﺮح )ﻓﺎز ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ(؛
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4ـ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی )ﻓﺎز دو(؛
5ـ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻃﺮح در روﺳﺘﺎ )ﻓﺎز ﺳﻪ(.
ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ ذیرﺑﻂ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ در اﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،دﻫﯿﺎریﻫﺎ ،ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ روﺳﺘﺎ و ...ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻼکﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ،روﺳﺘﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺸﺎور ذیﺻﻼح ﻗﺮارداد ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺎز ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ،ﻣﺸﺎور ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،اراﺋﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﻃﺮح
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی )در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﻃﺮح( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و از ﻣﺸﺎور ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎور ،دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻨﯿﺎد
ﻣﺴﮑﻦ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
روﺳﺘﺎ )ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﻮﺿﻮع( ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ،ﻣﺪارک و
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺑﻼغ ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺪارک ﻓﺎز ﯾﮏ ﻃﺮح ،ﻗﺮارداد
ﻓﺎز دو ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و ﭘﺲ از آن ﻗﺮارداد ﻓﺎز ﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
اﺟﺮای ﻃﺮح در روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎور ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه و ﻣﺪارک ﻣﺼﻮب ﺟﻬﺖ اﺟﺮا ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺘﺎن اﺑﻼغ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ،ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺼﻮب ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮای ﻃﺮح در روﺳﺘﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻫﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺪون ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻌﺎً ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ
ارزش ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و اﻫﺪال ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪۀ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﻣﻼکﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب روﺳﺘﺎ
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب روﺳﺘﺎﻫﺎی دارای ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ارزش ،ﻣﻼکﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﻌﺮﯾﻒ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪ و از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻼکﻫﺎ و
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺑﺎ ارزش روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
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1ـ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎﻟﺒﺪی :ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪی روﺳﺘﺎ از دو دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻨﯽ و ﻫﻨﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻘﺎی ﺑﺎﻓﺖ روﺳﺘﺎ ،ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺒﮏ ﺧﺎص ﻣﻌﻤﺎری در روﺳﺘﺎ و ﺳﺎزﮔﺎری
ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪی روﺳﺘﺎ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در دﯾﺪﮔﺎه ﻫﻨﺮی ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زواﯾﺎی دﯾﺪ و ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮﻫﺎی وﯾﮋه و ﺧﺎص از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻠﯽ روﺳﺘﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻌﻄﻮف اﺳﺖ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮐﺜﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﻣﻨﻪ ﮐﻮه واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺑﻮدن ﺑﺎﻓﺖ روﺳﺘﺎ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻈﺮﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ(.
2ـ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎرﯾﺨﯽ :ﮐﻪ دارای ﺳﻪ ﻣﺼﺪاق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ ـ ﺧﻮد روﺳﺘﺎ دارای ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛
ب ـ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪی روﺳﺘﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
پ ـ اﺗﻔﺎق و روﯾﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻬﻤﯽ در روﺳﺘﺎ ﯾﺎ اﻃﺮاف آن واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺗﮏ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ در روﺳﺘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎﻣﺰادهﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮاه ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در آن روﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
3ـ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در روﺳﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﺎص ﻫﺮ روﺳﺘﺎ را ﮐﺸﻒ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﻟﻒ ـ آداب و رﺳﻮم ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ؛
ب ـ زادﮔﺎه ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ آراﻣﮕﺎه ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻧﺎمآور؛
پ ـ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع اﺗﻔﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻬﻢ؛
ت ـ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮدﻣﯽ وﯾﮋه ﻣﻮﻓﻖ؛
ث ـ وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﻋﺸﯿﺮهای اﯾﻼت اﯾﺮان در ﺑﺮﺧﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر(؛
ج ـ وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻧﻬﺎد ﻋﺮﻓﯽ وﯾﮋه در ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﺳﺘﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮرای رﯾﺶ
ﺳﻔﯿﺪان(.
4ـ ﺷﺎﺧﺺ زﯾﺴﺖ ـ ﻣﺤﯿﻄﯽ :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮان داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .وﺟﻮد ﻣﻨﻈﺮه ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ وﯾﮋه در روﺳﺘﺎ ﮐﻪ دارای ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ،
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آﻣﻮزﺷﯽ ـ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﺶ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻋﻮاﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮای روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
5ـ ﺷﺎﺧﺺ اﻗﺘﺼﺎدی :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎص ،ﭘﺮورش ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از دام ،ﮔﯿﺎه ﯾﺎ آﺑﺰﯾﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮدن روﺳﺘﺎ ،اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را در روﺳﺘﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ از ﺟﻬﺖ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ
ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن و ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی آﺗﯽ روﺳﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ارزش ﺑﺮای ﯾﮏ روﺳﺘﺎ؛ ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ،ﺟﻮان ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎ و دارا ﺑﻮدن ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎﻻ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و
اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﺨﺎب روﺳﺘﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق در روﺳﺘﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎ ارزش ﺑﻮدن ﺑﺎﻓﺖ آن
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در آن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ در ﻣﻌﺮﻓﯽ و اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﯿﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ارزش روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺳﻮی ارﮔﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،دﻫﯿﺎریﻫﺎ ،ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ روﺳﺘﺎ و ...ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ
ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪ روﺳﺘﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

 -2ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ﺣﺪود دو ﻗﺮن ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪﻣﺖ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎزﺗﺎب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﯽوﻗﻔﻪ و ﻧﺎﺑﻪﻫﻨﺠﺎر ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺑﻨﯿﻪ و ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ و آنﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار داد .ﻟﺬا ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه آﺛﺎر و اﺑﻨﯿﻪ ﻓﺮﺳﻮده و ﺑﺎارزش ﭘﯽﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶﮔﺎﻣﺎن اﻣﺮ ﺑﻬﺴﺎزی ،ﺑﻪ دﻓﺎع از آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی اﺣﯿﺎی اﺑﻨﯿﻪ و ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده را
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﭘﺲ از ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر آﺗﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﻣﺮ ﺑﻬﺴﺎزی آﻏﺎز ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻼش ﺗﺠﺮﺑﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را در اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده و ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺣﺴﺎس ﻫﻨﺮﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺣﺴﺎس
ﮐﺮدن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻫﻨﺮی ،ﮔﻮﻧﻪای ﻗﺮاﺑﺖ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ و اﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻬﻢﺗﺮی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻬﺮهوری
از آﺛﺎر ﻓﺮﺳﻮده ،ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺟﺎذبﺗﺮ ﻧﻤﻮدن ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﺮدﺷﮕﺮی از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻠﻔﯿﻖ اﺑﻨﯿﻪ و آﺛﺎر ﻫﻨﺮی و ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻏﻨﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺻﺪ
ﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی دﻗﯿﻖ در ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﺨﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠﺐ ﮔﺮدﺷﮕﺮان
از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﻣﺮ ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺑﺘﺪا ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﺑﻬﺴﺎزی و اﻗﺪامﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

 -2-1دورهﻫﺎی ﺑﻬﺴﺎزی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ )ﺑﺨﺼﻮص اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ( ﻃﯽ دو ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دوره ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ:
اﻟﻒ ـ دورهی اول از اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺗﺎ اواﺧﺮ آن را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ دوره ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ اروﭘﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪون اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع
ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪوﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ دوره ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ را ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "اون" و "ﻓﻮرﯾﻪ" ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻮﭘﯿﺴﺖﻫﺎ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻄﺮح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ب ـ دورهی دوم از اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ اواﯾﻞ دﻫﮥ  1950ﻣﯿﻼدی را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ دوره ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺪرن ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﺪود در اﺟﺮا ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ج ـ دوره ﺳﻮم از ﺳﺎل 1950ﻣﯿﻼدی ﺗﺎ اواﺧﺮ دﻫﻪی  1960ﻣﯿﻼدی را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ دوره ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﻬﻤﯽ در اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺪرن رخ ﻧﻤﯽدﻫﺪ اﻣﺎ در ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮﺧﻼف دو ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻗﺒﻞ
در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ وﺳﯿﻊ از ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزی روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
د ـ دورهی ﭼﻬﺎرم از اواﺧﺮ دﻫﻪی  1960ﻣﯿﻼدی آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ دوره ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄﻔﯽ در ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل
ﻧﻈﺮﯾﺎت و روشﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .در اﯾﻦ دوره دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪی
ﮐﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻮل اﺻﻮل ﻧﻈﺮی و
روشﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ راﯾﺞ ﺗﺎ اواﺧﺮ دﻫﻪی  1960ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در روشﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺬارد«.

 -2-2ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﻬﺴﺎزی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺑﻬﺴﺎزی روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ )ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ( ﺑﻪ اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺳﺎل  1837ﻣﯿﻼدی در ﻓﺮاﻧﺴﻪ "ﮐﻤﯿﺘﻪی وﯾﮋه ﻫﻨﺮ و ﯾﺎدﻣﺎن" ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪی آن
ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﺮداری از ﻧﻘﺎط ﻓﺮﺳﻮده و ﺣﻔﻆ آنﻫﺎ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  1877ﻣﯿﻼدی در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺴﺎزی
اﻣﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی آن ﺑﻪ
ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ«،ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﺳﺎل  1931ﻣﯿﻼدی در آﺗﻦ اﻧﺠﻤﻨﯽ از ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﻌﻤﺎران و  ...اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ را در
ﺧﺼﻮص ﺣﻔﻆ اﻣﺎﮐﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻪداری ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺪون
اﻓﺰودن ﯾﺎ ﮐﺎﺳﺘﻦ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰء ﺑﻨﺎ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از ﻋﺪم ﺣﻔﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای آﺛﺎر
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻋﺪم اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺨﺮب ،ﺧﯿﺎﺑﺎنﮐﺸﯽ و ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﻮﻃﻪﺳﺎزی ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در اﻃﺮاف ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺮ اروﭘﺎ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻧﻮﺳﺎزی ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و ﻣﻮج وﯾﺮاﻧﮕﺮیﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ﭘﺲ ازﺟﻨﮓ
ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و آﺛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﺟﻨﮓ ﻋﻮض ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰان را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮاﻇﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر ﮔﺮاﯾﺶ ﺷﺮوع ﺣﻔﻆ آﺛﺎر
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
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ﻓﺮﺳﻮده ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﺮای ﺣﺮاﺳﺖ از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی اﺑﻨﯿﻪ ﻣﺮده و
ﻏﯿﺮ ﻓﺮﺳﻮده را ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻘﺮرات ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﻨﺎﻫﺎ وﺿﻊ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ
زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎ ،ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ.
ﺣﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺜﯽ از ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺗﮏ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ آن ﺑﻮد ﻧﻪ ﻫﻤﻪی ﺑﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم
اداﻣﻪ داﺷﺖ
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﻄﺮح و در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺳﺮﻋﺖ در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ اروﭘﺎ اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﯿﺎﻣﺪ.
ﻋﻤﺪه اﻗﺪامﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
و اﻗﺪامﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ،ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮه آﺗﻦ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اوجﮔﯿﺮی ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺪرن در
ﺳﺎل  1931ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد .ﺑﺤﺚ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﮑﻞ و ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺗﻮﺳﻂ "ﻟﻮﮐﻮرﺑﻮزﯾﻪ" ﻣﺪون ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﻣﻨﺸﻮر آﺗﻦ" در ﺳﺎل 1941
ﻣﯿﻼدی در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
ﮐﻨﮕﺮهی ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻨﮕﺮه »ﮔﻮﺑﯿﯿﻮ« در ﺳﺎل  1960ﻣﯿﻼدی در
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه اﻫﻤﯿﺖ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از ﻣﻘﺎﻣﺎت
دوﻟﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻓﻀﺎﻫﺎی زﻧﺪه اﻗﺪامﻫﺎی ﻻزم اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﮐﻨﮕﺮهی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ وﻧﯿﺰ ) 1964ﻣﯿﻼدی( ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده روﺳﺘﺎ و ﻣﺮﻣّﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎی
ﻓﺮﺳﻮده ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اوﻟﯿﻦ ﻣﺎدهی ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮم اﺛﺮ ﻓﺮﺳﻮده ﻓﻘﻂ
ﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻔﺮد را در ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﺟﺰ اﯾﻦﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
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در ﻣﺎده  14آﻣﺪه اﺳﺖ ﻧﮕﻪداری و ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮﺳﻮده ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد،
ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آنﻫﺎ را دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ وﺿﻊ آنﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺎرف و ارزش
ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ وﺑﻬﺴﺎزی ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻋﯿﻨﺎً در
ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮاد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺳﺎل  1967ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺴﺎزی روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ اﯾﮑﻮﻣﻮس در
ﮐﯿﻮﺗﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮐﯿﻮﺗﻮ" ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺮﺣﻔﻆ و
ﻧﮕﻪداری ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﮔﺮدﺷﮕﺮی – روﺳﺘﺎﯾﯽ  ،اﻗﺪامﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
در ﺳﺎل  1968ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﺟﻼس ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی
ﻓﺮﺳﻮده اراﺋﻪ ﺷﺪ» .در آن زﻣﺎن ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻗﺪامﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و
اﺟﻼس ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺳﺎل  1972ﻣﯿﻼدی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﮐﻨﮕﺮه رم ﺑﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪ ...» :اﺻﺎﻟﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻠﯽ اﻧﺪامﻫﺎی
ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
ﻣﻌﺎﻫﺪهی ﭘﺎرﯾﺲ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ) 1972ﻣﯿﻼدی( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺴﺎزی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﻪ ﻫﻢﮐﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه اﯾﮑﻮﻣﻮس ﮐﻪ در ﺳﺎل  1972ﻣﯿﻼدی در ﺷﻬﺮ ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ارزش
ﺧﺎص و ذاﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪ .در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﯽ از ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ
ﺷﻮد«...
در ژوﯾﯿﻪ ﺳﺎل  1973در ﮐﻨﮕﺮهی اﯾﮑﻮﻣﻮس ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ زورﯾﺦ ﺳﻮﯾﯿﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺎل
 1975را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﻬﺴﺎزی اروﭘﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
"آﯾﻨﺪهای ﺑﺮای ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ" در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻠﯿﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
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در ﺳﺎل  1973ﻣﻌﺎﻫﺪهی ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺮاث و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺲ از آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم
)ﺑﺎزﺳﺎزی ورﺷﻮ( ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
ﺷﻮرای اروﭘﺎ در ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و "اﺻﻮل ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﻬﺮی ،روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻣﺮﻣّﺖ ﺑﺎﻓﺖ" ﺑﺮای
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده روﺳﺘﺎﯾﯽ ،اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺒﻞ از
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ،ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻣﺪاﺧﻼت و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در اﻣﺮ ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
در ﮐﻨﮕﺮهی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮﻟﻮﻧﯿﺎ ) 1974ﻣﯿﻼدی( ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی در ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺷﺎره
ﺷﺪ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻤﻞﮐﺮد آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺴﺘﺮدام در ﺳﺎل  1975ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه و ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻣﺸﻮقﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﺎزه در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺄﮐﯿﺪﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺑﺮ ﻟﺰوم
ﺗﻮﻓﯿﻖ در ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ اﻣﺎﮐﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻓﺮﺳﻮده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻠﯿﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪی اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﻨﺸﻮر ﯾﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺛﺮوتﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮدم ﺳﺎﮐﻦ اروﭘﺎ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺛﺮوتﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺎﻣﻞ
ﮐﻠﯿﻪی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺎ ارزش وﯾﮋه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ.
از اﻗﺪامﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد
زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
ﺗﺼﻮﯾﺐ"ﺗﻮﺻﯿﻪﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﯾﺮوﺑﯽ" ) 1976ﻣﯿﻼدی( درﺧﺼﻮص ارﺗﻘﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،داﻧﺶ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺎﻏﻬﺎ و
اﺑﻨﯿﻪی ﻓﺮﺳﻮده در ﺳﻄﻮح ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﺗﺼﻮﯾﺐ "ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﺗﺮﯾﻨﯿﺪا" ) 1982ﻣﯿﻼدی( درﺧﺼﻮص
ﺣﻔﺎﻇﺖ ،ﺑﻬﺴﺎزی و ﺑﺎززﻧﺪهﺳﺎزی ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺮدم ،ﺗﺼﻮﯾﺐ "ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی
درﺳﺪن" ) 1982ﻣﯿﻼدی( در زﻣﯿﻨﻪی ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی دارای ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه درﺳﺪن
در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ﺗﺼﻮﯾﺐ "ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی رم" ) 1983ﻣﯿﻼدی( درﺧﺼﻮص ﯾﺎدﻣﺎن ﻓﺮﺳﻮده و اﻗﺪامﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ
در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ "ﻣﻨﺸﻮر واﺷﻨﮕﺘﻦ" ) 1987ﻣﯿﻼدی( در زﻣﯿﻨﻪی ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺷﻬﺮﻫﺎ  ،روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻓﺮﺳﻮده ،ﺗﺼﻮﯾﺐ "ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻟﻮزان" ) 1990ﻣﯿﻼدی( در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻣﻀﺎی
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
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"ﻣﻌﺎﻫــﺪهی ﻣﺎﺳﺘـﺮﯾﺨﺖ" ) 1992ﻣﯿﻼدی( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻓﺮﺳﻮده،
ﺗﺼﻮﯾﺐ "دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﻠﻤﺒﻮ" ) 1993ﻣﯿﻼدی( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﺑﻨﯿﻪ و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ،ﺗﺼﻮﯾﺐ "ﺳﻨﺪ ﻧﺎرا" ) 1994ﻣﯿﻼدی( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﯿﺎنﺳﺎزی و ﻫﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ارزشﻫﺎ و
ﻣﯿﺮاثﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ) روﺳﺘﺎﯾﯽ (  ،ﻣﻠﯽ و ﺑﺴﻂ ﻣﻨﺸﻮر وﻧﯿﺰ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ "ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﺳﻨﺖ اﻧﺘـﻮﻧﯿـﻮ" ) 1996ﻣﯿﻼدی(
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻦ اﺻﺎﻟﺖ اﺛﺮ ﻓﺮﺳﻮده ،ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ "ﻣﻨﺸﻮر ﺻﻮﻓﯿﻪ"
) 1996ﻣﯿﻼدی( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻨﺸﻮر ﻟﻮزان ،ﺣﻔﻆ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻋﻤﻖ آبﻫﺎ و
درﯾﺎﻫﺎ ،ﺗﺼــﻮﯾﺐ"ﻣﻨﺸــﻮر ﺑﻮرا" ) 1996ﻣﯿﻼدی( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﯾﺎ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﮑﺎن،
ﺗﺼﻮﯾﺐ "ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی اﺳﺘﮑﻬﻠــﻢ" ) 1998ﻣﯿﻼدی( ﺑﺎ ﻫﺪف ﻃﺮح و اﻋﺎدهی ﺣﻘﻮق ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ
ﺑﺸﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ،ﺗﺼﻮﯾﺐ "ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی اﯾﮑﻮﻣﻮس" ) 1998ﻣﯿﻼدی( ﺑﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار
دادن ﻣﻔﺎد اﻋﻼﻣﯿﻪی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آزاداﻧﻪ اﻓﺮاد در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﻻﯾﻨﻔﮏ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ "ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی
ﻣﮑﺰﯾﮑﻮﺳﯿﺘﯽ" ) 1999ﻣﯿﻼدی( ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺒﺎدل
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻻزم و ﻣﻠﺰوم ﺑﻮدن ﺑﻬﺴﺎزی ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﮐﻬﻦ و ﻓﺮﺳﻮده و ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی.

اﻗﺪامﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ:
اﻗﺪامﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﻨﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده روﺳﺘﺎﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺮن  19ﻣﯿﻼدی ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ "وﯾﻮﻟﻪ ﻟﻮدودر ﻓﺮاﻧﺴﻪ" ،ﺷﯿﻨﮕﻞ" در آﻟﻤﺎن و "اﺳﮑﺎت" در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﮑﺮ ﻏﺎﻟﺐ در اروﭘﺎ ﻣﻄﺮح و ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﻮد .در اواﺧﺮ ﻗﺮن
ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺗﻔﮑﺮات "ﺟﺎن راﺳﮑﯿﻦ" ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻤﻞ اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺪرن ﺑﺎ ﺗﻼش "وﯾﻠﯿﺎم ﻣﻮرﯾﺲ" و ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد او ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .آﻧﺎن ﺑﺮ ﻧﮕﻪداری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﯾﻦ اﺑﻨﯿﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﺑﺘﺪا در اروﭘﺎ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ.
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در اواﺧﺮ ﻗﺮن  19و اواﯾﻞ ﻗﺮن  20ﻣﯿﻼدی "ﺑﻮوﯾﯽ ﺗﻮ" و "ﺟﯿﻮواﻧﻮﻧﯽ" در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و "رﯾﮕﻞ" در اﺗﺮﯾﺶ
ﻣﺠﺪداً ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮی )ﻧﮕﻪداری و ﺣﻔﺎﻇﺖ( را اﺣﯿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
در دﻫﻪﻫﺎی  1960و  1970ﻣﯿﻼدی ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺪرن ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده داد و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻃﺮحﻫﺎ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻬﺴﺎزی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻬﺴﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ "ﺑﺚ"" ،ﭼﺴﺘﺮ"" ،ﯾﻮرک"،
"ﭼﯽﭼﺴﺘﺮ" ،دراﯾﺘﺎﻟﯿﺎدر ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ "اﺳﯿﺴﯽ"" ،ﮔﻮﺑﯿﯿﻮ"" ،وﯾﻨﭽﻨﺰا"" ،اورﺑﯿﻨﻮ"" ،رﯾﻤﯿﻨﯽ"
"ﺑﻮﻟﻮﻧﯿﺎ"" ،ﺑﺮﺷﺎ"و "ﻓﺮارا" اﺟﺮا ﺷﺪ.
ﺑﻬﺴﺎزی و ﺣﻔﺎﻇﺖ در دوران ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻬﺴﺎزی و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻮی
ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ،ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ و اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻣﺤﻠﯽ ) روﺳﺘﺎﯾﯽ ( ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ،ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﻫﻢﮐﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮﺟﺒﺎت
ﺣﻔﻆ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده را ﻓﺮاﻫﻢ آورد و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺎ ﻧﻔﻮذی ﺑﺮای اﻣﺮﺑﻬﺴﺎزی و
ﺑﺎزﺳﺎزی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ ﺷﺮوع ﺗﺤﻮﻻت ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻬﺴﺎزی و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر رﻓﻊ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻮار
1

ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﭘﯽﮔﯿﺮی "ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ "رویﮐﺮد آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ"

ﺗﻼش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزشﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺳﺎﮐﻨﺎن را ﺑﺮای ﺗﺪاوم زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
روﯾﮑﺮد دﯾﮕﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎیﮔﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ "ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺎرﮐﺮدی"ﯾﺎ "ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ
ﮐﺎرﮐﺮدی"ﺑﻮد .اﯾﻦ روﻧﺪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﺪی و ﺳﻮددﻫﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺎرﮐﺮدی" ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮج ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﺟﻬﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺳﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺑﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺪل ﺷﺪ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﮐﺎرﮐﺮدی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ
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ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺮف ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﺐ وارد ﮐﺮدن ﺻﺪﻣﻪﻫﺎی
ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮهی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ آن ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .رواج ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
ﻧﮕﺎهداﺷﺖ ﺻﺮف ﻧﻤﺎی اﺑﻨﯿﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﻪ ﺟﺎی ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﻪداﺷﺖ ﺑﺎﻓﺖ دو
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﺠﺎرﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎی ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺑﺎﻻ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯽ
از اﯾﻦ اﻗﺪامﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو زﻣﯿﻨﻪ ارزشﮔﺬاری اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ و واﮔﺬاری ﻗﺪرت ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﯾﻔﺮﺳﻮده اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻮدآور از آﺛﺎر و
اﺑﻨﯿﻪی ﻓﺮﺳﻮده ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﮔﺸﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻬﻤﯽ را در
ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻗﺪامﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و واﮔﺬاری ﻗﺪرت از دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ رویﮐﺮد ﺟﺪﯾﺪی
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ" در ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و اﻗﺪامﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
و دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﺪد ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮدهی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎص ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ اﺟﺮا ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪامﻫﺎی ﺗﺤﻮﻟﯽ را در ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی ﮐﺎﻟﺒﺪی روﺳﺘﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ دوﻟﺖ
ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺮدﯾﺪ و دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﭼﺎﻟﺶ روﺳﺘﺎﻫﺎ"را در ﺳﺎل  1991ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﮔﺮوهﻫﺎی داوﻃﻠﺐ ﭘﯿﺶﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.و ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮای ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﺮﺳﻮده روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﮐﻦ در آنﻫﺎ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎزل زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺤﯿﻂ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮا ﺷﺪ .در ﺳﺎل  1994دوﻟﺖ ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد "دﻓﺎﺗﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﻫﻤﮕﻦ" و ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮدن اﻋﺘﺒﺎر واﺣﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻗﺪامﻫﺎی وﯾﮋهای را در ﻣﺤﻼت ﺑﻪ
ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪ .ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﯾﻦ دوره ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ـ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺛﺮوتﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ و ﻓﺮﺳﻮده و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده
ـ ﺷﺮﮐﺖ دادن ﮔﺮوهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ
ـ اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی دارای ﯾﮏ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد
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ـ اﻧﺘﻘﺎد از درﮔﯿﺮی ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دوﻟﺖ در اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺳﭙﺮدن زﻣﺎم اﻣﻮر ﺑﻪ اﻓﺮاد
روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺷﮑﻞ ﺷﻮراﯾﯽ آن
ـ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺪامﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻗﺪامﻫﺎی ﮐﻤﯽ
ـ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل ،ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ و اﻓﺘﺮاق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻧﻮﺳﺎزیﻫﺎی ﺻﺮﻓﺎً ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
در ﺳﺎل  1999ﻣﯿﻼدی دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن درﺻﺪد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﻣﺮ ﺑﻬﺴﺎزی ،ﺣﻔﺎﻇﺖ
و ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮآﻣﺪ و آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻣﺤﯿﻂ روﺳﺘﺎﯾﯽ :ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺮای
آﯾﻨﺪه ﻣﺎ" در ﺳﺎل  2000ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ـ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ
ـ اﺳﺘﻔﺎدهی اﻗﺘﺼﺎدی از ﺑﻨﺎﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ
ـ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪهی اﺷﺘﻐﺎل در دراز ﻣﺪت و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺰاریﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ) ﺷﻮرا ﻫﺎ (
ـ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪهی ﻣﺆﺛﺮ در اﻣﺮ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ـ دﺧﯿﻞ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ.

 -2-3ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﻬﺴﺎزی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻏﺮب دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﯾﯽ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .از اﯾﻦ رو ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری روﺳﺘﺎﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺷﺪت دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ و در ﻫﻢرﯾﺨﺘﮕﯽ ﻧﻤﻮد .ﻫﺠﻮم از روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﻫﺠﻮم ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪرن ،آداب ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻤﺒﺎران رﺳﺎﻧﻪای و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻏﯿﺮ درونزا و  ...ﺑﺎﻋﺚ
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ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی روﺳﺘﺎﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻣﺪرن ﻧﯿﺰ
ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﻨﯿﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﺠﺎرت ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪی ،ﺗﺼﻮﯾﺮی زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎ از روﺳﺘﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮل ﻧﺎﻣﻮزون،
اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺰ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﮔﺮ روﺳﺘﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺮهی زﻧﺪه در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ،
اﺧﺘﻼف در ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻞ ﭘﯿﮑﺮه ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎ ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﻪ از ﭘﺎ
اﻓﺘﺎدﮔﯽ روﺳﺘﺎ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم رخ داده اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻬﺴﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻋﺰﻣﯽ راﺳﺦ ﺑﺮای ﺑﻬﺴﺎزی و ﺣﻔﺎﻇﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻣﺸﺘﺮک در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺟﻬﺎن ﺳﻮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آنﻗﺪر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮔﺸﺘﻪ و وﺳﻌﺖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و راه ﺣﻞﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﯾﻞ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد.

 _3روشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺑﺎارزش
روشﻫﺎ و ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﺣﯿﺎ و ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده روﺳﺘﺎﺋﯽ و ﻣﺤﻼت ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد.
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ روشﻫﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻬﺴﺎزی آن ﺣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻓﺎﻗﺪ روش ﯾﺎ ﻣﺪل ﺑﺎﺷﺪ اﻋﺘﺒﺎر
ﻋﻠﻤﯽ آن در ﻣﻌﺮض ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ
و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﺪود و ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻈﻢ و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ
اﻫﺪاف ،ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و اﺗﻼف وﻗﺖ ،اﻧﺮژی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﺎوش ﻋﻠﻤﯽ ،ﺻﺤﻨﻪی ﺳﻨﺠﺶ و
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً رد ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ آنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﺮزﻫﺎی ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و ﺑﻬﺒﻮد
ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در دورهﻫﺎی اوﻟﯿﻪ درﻋﺮﺻﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺗﮏ ﺑﻨﺎﻫﺎ ،ﭘﺎﺳﺪاری از
ارزشﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی زﯾﺎدی اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در
ﻣﻮرد ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯿﺖ ﺑﻨﺎ و ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده،
ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮدن رویﮐﺮدﻫﺎی ارزﺷﯽ و ﻋﺮﻓﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،روشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺴﺎزی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﻪ ﻧﻮع روش و ﻧﮕﺮش از ﺳﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن درﺧﺼﻮص ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده اراﯾﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﮕﺮشﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮزهای ،ﺳﻠﻮﻟﯽ و ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ:

اﻟﻒ -ﻣﻮزهای
ﺷﻌﺎع ﻋﻤﻞﮐﺮد اﯾﻦ روش ﻣﺤﺪود ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ آﺳﺎن و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺎﻓﺖ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
ﮐﺎﻟﺒﺪی ـ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﯾﻦ روش ﺑﺮ »ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده را در ﺟﻬﺖ
"ﺣﻔﺎﻇﺖ" از آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .در اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﯿﺮاث ﻧﯿﺎﮐﺎن ﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ
داده ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﺘﻀﯽ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﻌﺎﺻﺮ و
ﻧﯿﺰ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻨﺸﯽ دارد ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺑﺎﻓﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯽ ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﮕﺮش ﻣﻮزهای در ﺗﺴﻠﺴﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﻮاردی ﻧﺴﻞﻫﺎی
ﺑﻌﺪی ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ارزشﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ از
ﺿﺮورتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻋﻤﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮهای ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺴﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﮔﺬر
زﻣﺎن ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺣﯿﺎت روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺟﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﻀﻞ ﻧﮕﺮش ﻣﻮزهای ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﮏ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺎﻓﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻓﺮﺳﻮده ﻣﻄﺮح
اﺳﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺗﺨﺎذ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﻓﺮﺳﻮده را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی
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ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮدی ـ ﻓﻀﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻞﻫﺎی اﻏﻤﺎضﻧﺎﭘﺬﯾﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮات وﺟﻮدی آنﻫﺎ را در ﺣﯿﺎت روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودهای از روﺳﺘﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ آن
در ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر روﺳﺘﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﺮ اﺛﺮ ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﺮ ﻓﻀﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸﻨﯿﻪای ﮐﻪ دارد ،زادهی ﺿﺮورتﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮدی زﻣﺎن ﺧﻮد
)ﮐﺎﻟﺒﺪی ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺟﺰ آن( اﺳﺖ و در اﯾﺠﺎد آنﻫﺎ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮدی ﻣﺤﯿﻂ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ آﺛﺎر در ﺟﻬﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی ـ ﮐﺎرﮐﺮدی ﻓﻀﺎﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﺮی ﻣﻬﻠﮏ ﺑﺮای ﺣﯿﺎت واﻗﻌﯽ آﺛﺎر ﻓﺮﺳﻮده ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮد و ارزشﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺸﺮ آنﻫﺎ را از درون ﺗﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
»ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻣﻮزهای ﻧﺎﺗﻮان از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﭘﺎکﺳﺎزی ،ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﺪد و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻦ ﻫﺎﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺳﺖ«.

ب -ﺳﻠﻮﻟﯽ
در اﯾﻦ روش ارزش ارﺗﺒﺎﻃﯽ آﺛﺎر در ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﺣﻔﻆ ارزش اﺛﺮ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط
آن ﺑﺎ ﮐﻞ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ارزشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ
ﻣﺤﺪودﺗﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﻣﺤﺼﻮل اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ دوره ﺑﻬﺴﺎزی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی رواج ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﯿﺮاﺛﯽ از روﺳﺘﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺮ روﺳﺘﺎ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن
ﭼﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﻓﺮﺳﻮده روﺳﺘﺎﻫﺎ را ﻫﺪف
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮕﺮش ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ،ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﻫﺸﺪار ﯾﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﯾﺎدﻣﺎنﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﻣﻮﺟﻮد
در ﭘﯿﮑﺮه ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ارزﺷﻤﻨﺪ روﺳﺘﺎ ﺑﺮای ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻧﮕﯿﺰه اﺻﻠﯽ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
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ﺣﻔﺎﻇﺖ ،ﺑﻬﺴﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺳﺮآﻏﺎز اﯾﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎ ،اﺣﯿﺎ و ﺑﻬﺴﺎزی
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از روﺳﺘﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان و ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪی و ﻣﺤﺪودﯾﺖ در دﺳﺖرﺳﯽ
ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ و رﻓﺎﻫﯽ ﻣﺪرن از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ.
اﻗﺪامﻫﺎی ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮده و وﺟﻪ
ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺎزﺳﺎزی ﯾﺎ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎﻓﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزﺷﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻧﮕﺮش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده اﯾﺪهای ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺮار ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﺎﻓﺖ اﻏﻠﺐ در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ
دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﯾﻦ ﻧﮕﺮش در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻟﻨﺪن ،ﻣﻮﻧﯿﺦ ،رم و ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوز را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺎ ﺣﻔﻆ
ﻫﻤﺎن ارزشﻫﺎی زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﻨﺎر ارزشﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده در ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻪ ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود دﻫﻪی
 1960ﻣﯿﻼدی ،ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده در اﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ وﯾﺮاﻧﻪ و ﻣﺘﺮوک ﺑﻮد.
ﻧﮕﻪداﺷﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﭘﯿﮑﺮه ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺑﻨﺎﻫﺎ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮاﺿﻊ ﯾﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻬﺴﺎزی و ادﻏﺎم ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎ
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎور از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﺑﻬﺴﺎزی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎ روش ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ.

ج -ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ
ﻃﺒﻖ روش ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد و آن ﭼﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ارزشﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ در ﺑﺮدارد.
ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﮕﺮش ارﮔﺎﻧﯿﺴﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﯾﮏ روﺳﺘﺎ اﯾﻦ
ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ را از ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ دو ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ،ﺑﺎ
ﻇﺮاﻓﺖ و ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ روﺳﺘﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﻞﮐﺮدی ﻧﺸﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺣﺴﺎس دوﮔﺎﻧﮕﯽ در
روﺳﺘﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﺼﺎل ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ آن ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ رواﻧﯽ و ﻋﻤﻞﮐﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ دوﮔﺎﻧﮕﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ دو ﺑﺨﺶ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
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ﺑﻬﺴﺎزی ،ﻧﻮﺳﺎزی ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت و روانﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺣﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻣﺮوز
روﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﯾﻨﺪه آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در اﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده
ﻋﻤﻞﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﻮده و از اﻗﺪامﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮده
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪامﻫﺎی ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ را ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارداد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻬﺴﺎزی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﻗﺮاﺑﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎ اﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ دارد وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻬﺴﺎزی
روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻋﺒﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ از:
ـ ﻧﮕﻪداﺷﺖ ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻓﻀﺎﻫﺎ
ـ ﯾﮏﺳﺎنﺳﺎزی ﺷﺮاﯾﻂ روﺳﺘﺎی زﯾﺴﺘﯽ
ـ ادﻏﺎم ﻣﺠﺪد ﻣﺮاﮐﺰ و ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻣﺤﯿﻂ
ـ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دادن ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺑﻬﺴﺎزی روﺳﺘﺎﯾﯽ
ـ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺴﺎزی روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪای
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫﻢﺧﻮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮدی و واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽﻫﺎی ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺘﺪاول زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻗﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺒﺎﯾﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻀﺎﯾﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ ﻗﻮامﯾﺎﻓﺘﻪای ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم زﯾﺒﺎﯾﯽ آﻓﺮﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬارد .در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺟﺮای ﻫﺮ ﭘﺮوژهی ﮐﻮﭼﮏ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ
و ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

 -4ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺑﺎ ارزش روﺳﺘﺎﯾﯽ
اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺎرب اﺣﯿﺎ و ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮﻫﺎو روﺳﺘﺎﻫﺎ در دﻫﻪ 1870م .ﺑﺎ اﻗﺪامﻫﺎی "ﻫﻮﺳﻤﺎن" در
ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﻗﺪامﻫﺎﯾﯽ
ﺗﻮﺳﻂ "وﯾﻠﯿﺎم ﻣﻮرﯾﺲ" آﻏﺎز و اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪامﻫﺎی در
دﻫﻪ  1920م .ﺑﺎ ﭘﯿﺶﮔﺎﻣﯽ "ﻟﻮﮐﻮرﺑﻮزﯾﻪ" وارد ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﺎزهای ﺷﺪ .در دﻫﻪی  1960م .ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﻧﻮﺳﺎزیﻫﺎ ،ﺑﻬﺴﺎزی آﺛﺎر و اﺑﻨﯿﻪ ﻓﺮﺳﻮده وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از دﻫﻪی  1970م .اﻟﮕﻮی
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
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ﺑﻬﺴﺎزی اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻘﯿﺎس در ﺳﻄﺢ
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻼت ،ﺟﺎیﮔﺰﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺰرگ ﻣﻘﯿﺎس ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
اﻗﺪامﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺣﯿﺎ و ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن روﺳﺘﺎﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد .ﺗﺠﺎرب ﺑﻬﺴﺎزی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام
دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ،ﻫﻤﻮاره ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﭘﺲ از آن اﺳﺖ
ﮐﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﺑﺮداری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﻬﺴﺎزی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از زﻣﺎن روی ﮐﺎرآﻣﺪن دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی "ﻫﺎروﻟﺪ وﯾﻠﺴﻮن" ) 1970ـ  (1964ﮔﺎمﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ
ﮔﺴﺘﺮدهای را ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﻣﺮاﮐﺰ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی
ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻘﺪم آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻫﺪاف ﻣﺮاﮐﺰ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﮔﺰارش ﺳﻔﯿﺪ دوﻟﺖ و ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ در ﺑﺮﯾﺴﺘﻮل در ﺳﺎل 1977
ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ـ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰی روﺳﺘﺎ و ﺑﺮآوردن اﻧﺘﻈﺎرات ﺳﺎﮐﻨﺎن
ـ اﺻﻼح ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰی روﺳﺘﺎ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﺎذبﺗﺮ
ـ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ـ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﻮازن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﻐﻞ و ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت )اﺣﯿﺎ( ﻣﺮاﮐﺰ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
ـ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی
ـ ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ و اﺑﻨﯿﻪی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﮐﺰ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ـ ﺗﺪارک ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻧﮋادی )آﻣﻮزش ،ﺗﻔﺮﯾﺢ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
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در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺎرب ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮﺧﻼف
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺑﻬﺴﺎزی روﺳﺘﺎﯾﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﯾﮏﺳﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻬﺴﺎزی روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد و روشﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ وﺟﻮد دارد؛
در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و وﺟﻮد ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ارزش ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در
ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ،ﺗﻼشﻫﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﻨﺎﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺳﺆال اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده را ﮐﻪ دارای آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﯾﺎدی اﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ و ﻋﻤﻞﮐﺮد
را در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻓﺘﯽ وارد ﮐﺮد؟
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ در ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺮوز ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺨﺮﯾﺐ و اﻧﻬﺪام ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﻮﯾﺎ و ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ راه
ورود اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎﻧﻪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ و ﻫﻢﮐﺎری ﺳﺎﮐﻨﺎن،
ﺑﺎﻓﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺴﺎزی ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻘﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
»در ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت در روشﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎزی ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺛﺮوت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﺮارزش ﻓﺮﺳﻮده و
ﺗﻼش در راه ﺑﻬﺴﺎزی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞﮐﺮد و ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﺮﯾﺐ را
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻢ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻓﮑﺮی ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺮاﯾﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد؛ ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ در
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه )ﺑﻪ ﺟﺰ وﻧﯿﺰ( ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده و ﺣﻔﻆ روﺣﯿﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﺻﻠﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻃﺮحﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﺗﺠﺎرب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻬﺴﺎزی روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻔﮑﺮات و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺑﻬﺴﺎزی و اﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده روﺳﺘﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻈﺎم ﮐﺎﻟﺒﺪی ـ ﻓﻀﺎﯾﯽ روﺳﺘﺎ آﺷﮑﺎرا ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻔﮑﺮات اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺟﺰﯾﯽﺗﺮﯾﻦ
ﻋﻨﺼﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ و در ﭼﺎرﭼﻮب دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده روﺳﺘﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻼن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی
ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻬﺴﺎزی ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ اﺳﺎس دو اﺻﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
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1ـ ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ و ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻔﺮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮐﻠﯽ
2ـ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و زﻧﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻋﻤﻞﮐﺮدﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ
ـ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن دو اﺻﻞ ﻓﻮق ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
ـ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ -ﻣﻌﻤﺎری در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
ـ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی روﺳﺘﺎﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﺳﻮده ،ﻋﻤﻞﮐﺮدی ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺻﻨﻌﺘﯽ
ـ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻓﻨﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﻤﺎری ـ ﺷﻬﺮﺳﺎزی از ﻣﻘﯿﺎس اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ـ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻤﻞﮐﺮدی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ
ـ ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎره ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات روﺳﺘﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﻞﮐﺮدی
ـ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ
در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ.

ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
در واﻗﻊ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺎر ارزش روﺳﻨﺎﯾﯽ ﺗﻼش آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .زﯾﺮا در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺻﻼ ﺧﻮد روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
و ﺟﺰﺋﯿﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم آنﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده روﺳﺘﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺮآﻣﺪن ﻋﻤﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ )ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ( اﺟﺒﺎراً ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺆول را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزش ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان
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ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ اﻫﻤﯿﺖ دو ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻟﺬا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از روﺳﺘﺎﻫﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮور ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﻣﺮ ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده روﺳﺘﺎﻫﺎی ﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ و ﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺑﻨﯿﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻫﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ـ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی ﺗﮏ ﺑﻨﺎﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده
ـ ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ اﺑﻨﯿﻪ و ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ـ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ
ـ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻪداری ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده
ـ ﺗﻬﯿﻪی ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده

 -5ﺗﺠﺎرب اﯾﺮان در ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺑﺎ ارزش روﺳﺘﺎﯾﯽ
در ﺳﺎل  1379ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻼکﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد ﻫﻔﺖ روﺳﺘﺎ دارای ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ارزش ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ و
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻫﻔﺖ روﺳﺘﺎ ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ارزش روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﺟﺮای آن رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  1380ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ،ﺗﻌﺪاد ﺳﯿﺰده روﺳﺘﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی
دارای ﺑﺎﻓﺖ واﺟﺪ ارزش اﻓﺰوده ﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﮐﺜﺮ اﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪه و ﮐﺎرﮔﺎه اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﯿﺰ در آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮔﺬرا در ﺧﺼﻮص روﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮای ﺑﯿﺴﺖ ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﺎلﻫﺎی  79و  80ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪۀ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺼﻮل ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻃﺮح و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در روﺳﺘﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ دارد .ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎ ،ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻃﺮاح در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ
و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ،اﻋﺘﻤﺎد و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﻣﺸﺎور ﻃﺮح و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم را
ﻣﯽﺗﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮحﻫﺎ داﻧﺴﺖ .ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﺗﻮﺟﻪ ﻃﺮح ﺑﻪ
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ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻌﻤﺎری روﺳﺘﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻃﺮحﻫﺎی اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻮ
ﺑﻮدن ،رﻧﮓ و ﺑﻮﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻮﻣﯽ و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از روﺳﺘﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آن ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻫﺸﮕﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ارزش ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮا
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﯾﺮ
ارﮔﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮی را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد.
اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ارزش روﺳﺘﺎﯾﯽ ،دﻏﺪﻏﻪ ﺟﺪی ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻃﺮح،
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﺮوژهﻫﺎ ﭘﺲ از اﺟﺮاﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن زﯾﺎدی ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮای
ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر )در ﻫﺮ ﮐﺪام از روﺳﺘﺎﻫﺎ( ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود دﻫﯿﺎریﻫﺎ ـ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر و
ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﺘﻤﺮ در روﺳﺘﺎ دارﻧﺪ ـ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻮراﻫﺎ و ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻄﯿﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮرﻧﮕﺘﺮ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ دﻫﯿﺎریﻫﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،اﻣﯿﺪ ﻣﯽرود ﻫﻤﮑﺎری
ﻻزم در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص از ﺳﻮی اﯾﻦ ارﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮ ﺑﻮدن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ارزش روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﭘﺲ از
اﺟﺮای ﻃﺮح در روﺳﺘﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﺪﺑﺮ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ از ﺳﻮی ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و
ارﮔﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ دارای ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ارزش در ﺳﺎل 1379

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

اﺳﺘﺎن

ردﯾﻒ روﺳﺘﺎ
1

اﺑﯿﺎﻧﻪ

ﻧﻄﻨﺰ

اﺻﻔﻬﺎن

2

اﺳﻼﻣﯿﻪ

ﺗﻔﺖ

ﯾﺰد

3

ﻓﻬﺮج

ﯾﺰد

ﯾﺰد

4

ﻋﻘﺪا

اردﮐﺎن

ﯾﺰد

5

ﺑﻨﺪرﻻﻓﺖ

ﻗﺸﻢ

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

6

اﻣﺎﻣﺰاده اﺑﺮاﻫﯿﻢ

ﺷﻔﺖ

ﮔﯿﻼن

7

اﺷﺘﺒﯿﻦ

ﺟﻠﻔﺎ

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ دارای ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ارزش در ﺳﺎل 1380

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

اﺳﺘﺎن

ردﯾﻒ روﺳﺘﺎ
1

ﻗﻼت

ﺷﯿﺮاز

ﻓﺎرس

2

ﻗﻠﻌﻪﻧﻮ

زاﺑﻞ

ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

3

ﺑﻨﺪر ﻃﺎﻫﺮی

ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﺑﻮﺷﻬﺮ

4

ﮐﻨﺪﻟﻮس

ﭼﺎﻟﻮس

ﻣﺎزﻧﺪران

5

زﯾﺎرت

ﮔﺮﮔﺎن

ﮔﻠﺴﺘﺎن

6

ﮐﻨﮓ

ﻣﺸﻬﺪ

ﺧﺮاﺳﺎن

7

ﻃﺮه

ﻧﻄﻨﺰ

اﺻﻔﻬﺎن

8

ﮐﻤﺠﺎن

ﻧﻄﻨﺰ

اﺻﻔﻬﺎن

9

ﯾﺎرﻧﺪ

ﻧﻄﻨﺰ

اﺻﻔﻬﺎن

10

ﻫﻨﺠﻦ

ﻧﻄﻨﺰ

اﺻﻔﻬﺎن

11

اوراﻣﺎن ﺗﺨﺖ

ﺳﺮوآﺑﺎد

ﮐﺮدﺳﺘﺎن

12

ﮐﺮج

ﺧﻠﺨﺎل

اردﺑﯿﻞ

13

ورﮐﺎﻧﻪ

ﻫﻤﺪان

ﻫﻤﺪان
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 -6ﻧﺤﻮه ﻣﺮﻣﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎارزش روﺳﺘﺎﯾﯽ
در روﺳﺘﺎﻫﺎی اﯾﺮان ﻫﻨﻮز از ﺧﺎک ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎرﺑﺮ ،ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﻼت و
اﻧﺪود اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻃﺒﻖ آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در ﺳﺎل  1375ﺑﯿﺶ از  1/260/000واﺣﺪ
از اﺑﻨﯿﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺸﺖ و ﮔﻞ و ﭼﻮب ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن
در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻓﯽ و ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﻘﺎوم اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ )اﺳﺘﺎﻧﺪارد (2800آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ:
» ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻞ و ﯾﺎ ﺧﺸﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ )آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ  (2800ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.اﯾﻦ ﻧﻮع
ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﺣﺪاث آﻧﻬﺎ ﺧﻮدداری
ﮔﺮدد وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ دور دﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻘﺎوم ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺿﺮورﺗﺎً ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻓﻨﯽ وﯾﮋه ای ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻘﺎوم ﭼﻮﺑﯽ ،ﻓﻠﺰی ،ﺑﺘﻨﯽ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
از آﻧﻬﺎ ﻃﻮری ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﯾﻤﻨﯽ ﮔﺮدﻧﺪ«.
ﻫﺪف از اراﺋﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ وﯾﮋهای اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ 2800
ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور از ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺑﻨﯿﻪ ﺧﺸﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ ﺧﯿﺰ
ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮔﺮدد و در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد.
در اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺧﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ درک ﻋﻤﯿﻖ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﺳﺎزهﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﮑﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺧﺸﺘﯽ ﮔﻠﯽ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ
را ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ اﯾﻤﻦ ﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﺐ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮ
و ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺧﺸﺘﯽ و اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻨﺎ و ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدد.
در ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺧﺸﺖ و ﮔﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺣﺘﻤﺎﻻ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎوم و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮده .ﻟﺬا در ﻧﮑﺎت ﻓﻨﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻘﺎوم ﺑﻌﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
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ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺧﺸﺘﯽ و آﺟﺮی ﺑﺎرﺑﺮ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺟﺰء ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﻠﻞ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی
ﻣﻨﺪرج در ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺧﺸﺘﯽ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی آﺟﺮی ﺑﺎرﺑﺮ ﻧﯿﺰ آورده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮوان ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺧﺸﺘﯽ ﮔﻠﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی و ﻧﺸﺮ ﻧﮑﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ
ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎﺧﺖ اﺑﻨﯿﻪ ﺧﺸﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از
ﺑﺮوز زﻟﺰﻟﻪ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

-6-1ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ دراﺣﺪاث ﻫﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ ﻓﺎرغ از ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﻗﻠﯿﻢ و ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻨﺎ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮوان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ
درﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً زﻟﺰﻟﻪ ،ﺳﯿﻞ ،ﺑﻬﻤﻦ و دﯾﮕﺮ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرت در آن ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزه ﺣﺮﯾﻢ ﮔﺴﻞﻫﺎ و ﻣﺴﯿﻞﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

-6-2ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺧﺸﺘﯽ
 -1-2دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺤﻠﯽ و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺣﺬف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
 -2-2ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎی ﻓﻨﯽ و وﯾﮋه و ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ
 -3-2ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
 -4-2ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ و ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻮدن ﺣﺮارﺗﯽ و ﺑﺮودﺗﯽ ) ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ زﯾﺎد
دﯾﻮارﻫﺎ و ﺳﻘﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﺨﯿﺮ آب ﻣﻼت ﮔﻞ و ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺣﻔﺮه ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ در دﯾﻮار و اﯾﺠﺎد ﻧﻮﻋﯽ
ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﮔﺮم و زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﺸﮏ و ﺳﺮد را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد (
 -5-2ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﺳﯿﺐ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ) ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺧﺸﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺎک ﻣﺤﻞ ﮔﻮدﺑﺮداری ﺷﺪه ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﻤﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد(.
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- 6-3ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺧﺸﺘﯽ
 -1-3ﺿﻌﻒ ﭘﯽ و ﺷﻨﺎژ اﻓﻘﯽ در زﯾﺮ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ
 -2-3ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻼت و ﺧﺸﺖ
 -3-3ﻋﺪم ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ دﯾﻮارﻫﺎ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺤﻠﻬﺎی ﺗﻘﺎﻃﻊ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ
 -4-3ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدن و ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن ﻃﻮل ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﺳﻘﻒ و ﻋﺪم اﺗﺼﺎل و درﮔﯿﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻘﻒ و دﯾﻮار
 -5-3ﺿﻌﻔﻬﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزه
 -6-3ﺗﺮﮐﯿﺐ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

 -6-3-1ﺿﻌﻒ ﭘﯽ و ﺷﻨﺎژ در زﯾﺮ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﻄﻠﻮب ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد.
دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روﺳﺘﻨﺎﯾﯿﺎن ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺠﺎی اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯽ ،ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﮔﻮداﻟﯽ ﺑﻌﻤﻖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  70ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﭼﯿﺪن
دﯾﻮار ﺧﻮد را از ﻋﻤﻖ اﯾﻦ ﮔﻮدال ﺷﺮوع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای دﯾﻮار زﻣﯿﻦ را ﻣﯽﮐﻮﺑﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت
روﺷﻬﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ ﻧﺪارد.
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻨﮓ و ﻣﻼت ﮔﻞ در ﭘﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻔﺎوت ﺳﻨﮓ و ﮔﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻼت ﮔﻞ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺪا ﺷﺪن ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮓ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﯽ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﮓ و ﻣﻼت ﮔﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻼت ﮔﻞ اﺳﺖ و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺿﻌﻒ در ﭘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﻧﺸﺴﺖ ﯾﮑﺴﺎن
در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻟﻐﺰش آن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻘﺪان ﮐﻼف ﮐﺮدن ﭘﯽ در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ و ﯾﺎ اﺟﺮا ﺷﺪن آن در روی
زﻣﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در زﻣﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ و
ﻟﻐﺰش و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و در ﻧﻬﺎی ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﺷﻮاری دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ و ﻣﯿﻠﮕﺮد و ﻧﯿﺰ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻔﺘﻪ وﻻﺷﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺮای ﭘﯽﺳﺎزی ﺑﻤﻨﻈﻮر
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ و اﻧﺘﻔﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ زﻣﯿﻦ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
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ﺑﺮای درﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﻮار و ﺷﻨﺎژ زﯾﺮ آن و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎرﻫﺎی زﻟﺰﻟﻪﻫﺎی ﺧﻔﯿﻒ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد در رج
اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎژ از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻋﻤﻮدی ﺑﺸﮑﻞ ﻣﻨﻔﺮد و ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺮار ﮐﻼف ﺟﻮﺑﯽ در رج اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺷﻔﺘﻪ و درﮔﯿﺮی آن ﺑﺎ دﯾﻮار ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ای ازﭼﻬﺎر ﺗﺮاﺷﻬﺎ و اﺗﺼﺎل
ﮐﻼﻓﻬﺎی اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی و ﻧﯿﺰ اﺗﺼﺎل ﺗﯿﺮﮐﻬﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺳﻘﻒ ﺑﻪ ﮐﻼف اﻓﻘﯽ زﯾﺮ ﺳﻘﻒ و ﮐﻼ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻮﻋﯽ
اﺳﮑﻠﺖ ﭼﻮﺑﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ،روﺷﯽ ﻋﻤﻠﯽﺗﺮ از روش ﻓﻮق ﻣﯽﺑﺎ ﺷﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺴﻠﯿﺢ اﻓﻘﯽ و ﻗﺎﺋﻢ دﯾﻮار ﻫﺎی
ﺑﻨﺎﺋﯽ ،اﺟﺰای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ واﺣﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و
ﻗﻮی ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻋﻀﺎء ﻣﻨﻔﺼﻞ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام در ﻣﻮﻗﻊ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ارﺗﻌﺎش ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﮐﻼف ﺑﻨﺪی اﺑﻨﯿﻪ ﺧﺸﺘﯽ در ﺑﻨﺪ  4-5-3ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﭘﯽ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ از ﺷﻔﺘﻪ و ﻻﺷﻪ ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻤﻖ و ﻋﺮض ﭘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺣﺪاﻗﻞ
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ دﯾﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در زﯾﺮ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻔﺘﻪ  200ﺗﺎ  250ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم آﻫﮏ را در ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺧﺎک ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻻﺷﻪ ﺳﻨﮓ
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻔﺘﻪ آﻫﮑﯽ ﻣﺮﻏﻮب ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﻔﺘﻪ را ﺑﺠﺎی ﺧﻤﯿﺮ آﻫﮏ ﯾﺎ ﮔﺮد آﻫﮏ
ﺷﮑﻔﺘﻪ ﺑﺎ دوﻏﺎب آﻫﮏ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮد و ﻧﯿﺰ رﯾﺨﺘﻦ ﺷﻔﺘﻪ در ﭘﯽ را در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی  30ﺗﺎ  40ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی اﻧﺠﺎم داد و
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻔﺘﻪ دو ﻧﻢ ﺷﺪ آن را ﮐﻮﺑﯿﺪه و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻻﯾﻪ ﺑﻌﺪی را اﺟﺮا ﮐﺮد.
اﺟﺮای ﮐﺮﺳﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮ روی ﭘﯽ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای دﯾﻮار ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺎی دﯾﻮار ﺧﺸﺘﯽ ،ﻻزم
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮﺳﯽ ﭼﯿﻨﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺧﺸﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮی از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺎران ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺌﻨﯽ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ ﺧﺸﺘﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ دﯾﻮار ﺑﺎرﺑﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آن
ﮔﺮدد .ﮐﺮﺳﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﻣﻼت ﻣﺎﺳﻪ آﻫﮏ و ﯾﺎ آﺟﺮ ﺑﺎ ﻣﻼت ﻣﺎﺳﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﯾﺎ ﮔﻞ آﻫﮏ در ﻫﺮ
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺮﺳﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﺗﺮازی ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﺣﺪ ﺟﺎری ﺷﺪن آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ )ﺣﺪاﻗﻞ  30ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ( اﺟﺮا ﮔﺮدد.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺪون وﺟﻮد ﭘﯽ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺗﺮاز زﻣﯿﻦ
در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ ،ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده و ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻮﺿﻌﯽ در آن رخ دﻫﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ
ﻧﺸﺴﺖ ﻏﯿﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﯾﺠﺎد ﺗﺮﮐﻬﺎی در دﯾﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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 -6-3-2ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻼت و ﺧﺸﺖ
ﻓﻘﺪان ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی و ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ و ﻓﺸﺎری و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ از ﻋﻤﺪه ﺿﻌﻔﻬﺎی
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺖ اﺑﻨﯿﻪ ﺧﺸﺘﯽ و ﮔﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﺎه ﻻزم اﺳﺖ .اﻓﺰودن ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﻼت ﮔﻞ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮک
ﺧﻮردﮔﯽ آن ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬب آب و آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ
ﻋﻤﺪه آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﻘﺪاری ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﻪ آن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ دو اﺷﮑﺎل ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ
)اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن و ﺗﺮک ﺧﻮردن و دﯾﮕﺮی آب ﺷﺴﺘﮕﯽ ( ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺎک آﻫﮏ اﻓﺰود .ﺳﯿﻠﯿﺲ
و آﻟﻮﻣﯿﻦ ﺧﺎک رس در ﺻﻮرت وﺟﻮد آب ﺑﺎ آﻫﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت و آﻟﻮﻣﯿﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ
ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺷﺴﺘﮕﯽ و وارﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻨﺮو ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻼت ﮔﻞ و آﻫﮏ ﺧﻮب ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻟﺬا در ﻧﻘﺎط ﻣﻌﺘﺪل و ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺮﻃﻮب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود.

ﺧﺸﺖ
ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی ﺧﺸﺘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺧﺎک رس دار ،ﺷﺎﻣﻞ  %40-30رس %.7-60 ،ﺧﺎک ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در
آن داﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  3ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار رس ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺳﻪ  ،ﺧﺮده آﺟﺮ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد .ﮐﺎه ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده اﻓﺰودﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ 7 .اﻟﯽ  10ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﺎه ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺧﺎک ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .در رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰودن ﮐﺎه دﻗﺖ
ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺒﺬول ﮔﺮدد زﯾﺮا ﮐﺎه ،ﺧﺸﺖ و ﮐﺎه ﮔﻞ را درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

 -6-3-3ﻋﺪم ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ دﯾﻮارﻫﺎ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺤﻠﻬﺎی ﺗﻘﺎﻃﻊ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ
ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﻨﺎﯾﯽ ،ﺷﺪﯾﺪاً ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺗﺼﺎل دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺎر آﻧﻬﺎ در ﺗﺮاز ﮐﻒ و
ﺳﻘﻒ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد اﮔﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﻨﺎ ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﻮارﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻟﺬا در ﺑﻨﺎﻫﺎی
ﺧﺸﺘﯽ و ﮔﻠﯽ ﺣﻮاﺷﯽ ﮐﻮﯾﺮ اﺟﺮای ﻃﺎق در ﺑﯿﻦ دو دﯾﻮار ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ و ﮔﺬرﮔﺎﻫﻬﺎ اﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ رﻫﮕﺬران ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﮔﺬرﮔﺎﻫﻬﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد و از
ارﺗﻌﺎش آزاد و ﺧﺎرج از ﺻﻔﺤﻪ دﯾﻮار ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
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ﺑﺮای درک ﺳﺎدهﺗﺮ ارﺗﻌﺎش ﺧﺎرج از ﺻﻔﺤﻪ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻣﻮاج زﻟﺰﻟﻪ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ راﺳﺘﺎی دﯾﻮار
ﺧﺸﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﺛﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮ روی دﯾﻮار را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺷﺎﻗﻮﻟﯽ ﺑﻮدن ﯾﮏ دﯾﻮار ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ آن ﺧﻮاﻫﺪ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در اﺛﺮ زﻟﺰﻟﻪ ،ارﺗﻌﺎﺷﺎﺗﯽ در ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﯿﻦ رخ ﻣﯽدﻫﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺑﻪ دﯾﻮار،
ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻨﺎوﺑﯽ دﯾﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﺎﻧﺪول ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﯿﺮﺷﺎﻗﻮﻟﯽ ﺷﺪن دﯾﻮار و ﺧﺮوج
اﻣﺘﺪاد ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮم دﯾﻮار از ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺗﺨﺮﯾﺐ دﯾﻮار ﻣﯽﮔﺮدد .وﺟﻮد اﺗﺼﺎل ،ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﮐﻼفﺑﻨﺪی در واﻗﻊ
ﺗﻤﻬﯿﺪی اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ارﺗﻌﺎش آزاد دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ دو دﯾﻮار ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ و ﻋﻤﻮد ﺑﺮﻫﻢ
ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن و در ﯾﮏ ﺗﺮاز ،رج ﺑﻪ رج ﭼﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﯿﺮدار ﺷﺪه و ﻫﺮﮐﺪام از ارﺗﻌﺎش
دﯾﮕﺮی و ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺻﻔﺤﻪ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺑﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﯾﻮاره ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری دﯾﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ)ﺷﮑﻞ (2ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻦ دﯾﻮاره ﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رج ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺼﻮرت رج ﺑﻪ رج اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﻗﻔﻞ و ﺑﺴﺘﻬﺎی
ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ در اﺳﮑﻠﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﺪ.
ﻟﺬا ﻣﺠﺪداً ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم دﯾﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﺼﻮص درﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن و در ﯾﮏ ﺗﺮاز ﭼﯿﺪه ﺷﺪه و در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ آورده ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﯾﻦ
روش ﺑﺎ روش ﻫﺸﺖ ﮔﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﻮدن اﺟﺮای اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﯽ دو دﯾﻮار ﺿﺨﯿﻢ ﺑﻪ
روش ﻫﺸﺖ ﮔﯿﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﻧﻔﺼﺎل در دﯾﻮار و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﻣﯽﮔﺮدد .اﺟﺮای ﻫﺸﺖ ﮔﯿﺮ
ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎ و دﯾﻮارﻫﺎی ﻏﯿﺮﺑﺎرﺑﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺪم اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎ و دﯾﻮارﻫﺎی
ﻏﯿﺮﺑﺎرﺑﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﺼﻮرت آزاد در ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﻌﺎﺷﺎت زﻣﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺴﺎدﮔﯽ
ﺑﺸﮑﺴﺖ ﺑﺮﺳﺪ و اﺟﺮای روش ﻫﺸﺖ ﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ارﺗﻌﺎش آزاد ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮده و ﻣﺎﻧﻊ ﺷﮑﺴﺖ
ﺳﺮﯾﻊ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد.

 -6-3-4ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدن و ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن ﻃﻮل ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﺳﻘﻒ و ﻋﺪم اﺗﺼﺎل و درﮔﯿﺮی ﮐﺎﻣﻞ
ﺳﻘﻒ و دﯾﻮار
ﺣﺠﻢ ﻋﻤﺪه ای از ﺗﻠﻔﺎت زﻟﺰﻟﻪ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ ﺳﻘﻒ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﺘﯽ و
ﮔﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻘﻒ ﺑﺎ ﺗﯿﺮﮐﻬﺎی
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
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ﭼﻮﺑﯽ و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻞ و ﮐﺎﻫﮕﻞ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﺑﻮﯾﮋه درﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ ﺧﯿﺰ اﮐﯿﺪأ ﺧﻮدداری
ﮔﺮدد.
در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻼﻓﻬﺎی اﻓﻘﯽ روی دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ اﻃﺮاف و ﻣﻬﺎر ﺗﯿﺮﮐﻬﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺳﻘﻒ در
اﯾﻦ ﮐﻼف و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫﺎی ﺿﺮﺑﺪری از رو و زﯾﺮ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﯿﺮﮐﻬﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺳﻘﻒ
ﺑﻪ آن ،اﻧﺪﮐﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻠﺒﯿﺖ آن اﻓﺰود .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ دو ﻣﺰﯾﺖ ﻋﻤﺪه دارد:
ﮔﺎه ﺗﯿﺮﮐﻬﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺳﻘﻒ ،روی دﯾﻮار و ﻋﺪم ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﺳﻘﻒ و دﯾﻮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ارﺗﻌﺎش و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دﯾﻮار ،ﺳﻘﻒ از روی دﯾﻮار ﺑﻠﻐﺰد و ﻓﺮو ﺑﺮﯾﺰد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  40درﺻﺪ
ﻃﻮل و ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻄﻮح آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  30در ﺻﺪ ﺳﻄﺢ آن دﯾﻮار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور در وﺳﻂ دﯾﻮار ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎی ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻮﺿﻮح ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ
اﺑﻌﺎد و ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﺮﮐﻬﺎ در اﻃﺮاف ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎو ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﻻی ﺳﺮدرﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﯾﺰش ﺑﺎﻻی در و ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ ﻧﻌﻞ درﮔﺎه اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ.
ﻧﻌﻞ درﮔﺎه را ﺑﺎﻻی در و ﭘﻨﺠﺮه ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ و ﻓﺸﺎر وارده از ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﻬﺎی دو ﻃﺮف
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺤﻮی ﮐﻪ ﺧﯿﺰ آن درﺣﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻬﺎ و ﺧﺮد ﺷﺪن ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﻧﮕﺮدد و ﺑﺮ
اﺛﺮ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ از داﺧﻞ دﯾﻮار ﺧﺎرج ﻧﮕﺮدد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ وﺷﻊ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﻧﻌﻞ درﮔﺎﻫﯽ دارای ﻃﻮل ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده و اﺑﻌﺎد آﻧﻬﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻒ دﯾﻮار در آن ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺪه و ﺗﺮﮐﻬﺎﯾﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻮارﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ
در ﺗﺮاز ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ و رﻋﺎﯾﺖ ﻃﻮ ل ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﻧﺪازه ﺣﺪاﻗﻞ  50-40ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دو ﺳﺮ ﺗﯿﺮﮐﻬﺎی ﺳﻘﻒ روی دﯾﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﺷﻮ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

-6-3-5ﺿﻌﻒﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزه
ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﺳﺎزه ای ﻣﻨﻈﻢ رﻓﺘﺎری ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ
از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎرﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺳﺎزه ﻣﻌﻤﺎری و ﺳﺎزه ای
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﺮاء ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﺮزه ای ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
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اﮔﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻘﺎرن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﻮد ،در ﻫﻨﮕﺎم زﻟﺰﻟﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ زﻟﺰﻟﻪ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﭽﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﯾﻮارﻫﺎ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وﺟﻮد ﺗﻘﺎرن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ و
اﺑﻌﺎد ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ در ﭘﻼن ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺷﮑﻼ دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﺑﻪ ﻋﺮض ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از  3ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

 :1-6-3-5ﻃﻮل زﯾﺎد و ﻣﻬﺎر ﻧﺸﺪه و ارﺗﻔﺎع زﯾﺎد دﯾﻮار
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی زﻟﺰﻟﻪ و اﻧﺘﻘﺎل وزن ﺳﻘﻒ ﺑﻪ ﭘﯽ و زﻣﯿﻦ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺧﺸﺘﯽ
ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻮارﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ اﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎ  40ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دﯾﻮارﻫﺎ از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  4/5ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع آﻧﻬﺎ  3ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ روش ﺳﺎده و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮری ﻣﺮﻏﯽ در ﺳﻄﺢ دﯾﻮار ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮورﯾﺨﺘﮕﯽ ﺧﺎرج
از ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﺗﻮری ﺑﯿﻦ دﯾﻮار و اﻧﺪود روی آن ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرت ﻓﺮورﯾﺨﺘﮕﯽ دﯾﻮار
از ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ آن ﺑﺪاﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 :2-6-3-5ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼف ﺑﻨﺪی
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﻘﺎوم ﻟﺮزهای ﮐﻼف ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻼف اﻓﻘﯽ زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ،ﮐﻼف اﻓﻘﯽ ﭘﯽ و ﮐﻼف ﻋﻤﻮدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
در ﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎرﺑﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮارﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺻﻮرت اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻘﻒ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ)ﺷﮑﻞ  ) (3در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺳﺎزی ﺳﻘﻔﻬﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻼفﺑﻨﺪی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮی در رﻓﻊ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺸﺘﯽ در ﺣﻔﻆ اﻧﺴﺠﺎم ﻫﻨﮕﺎم ارﺗﻌﺎش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻼﻓﻬﺎی ﭼﻮﺑﯽ اﻓﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﻮارﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﺗﺮاش  15*15ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻗﯿﺮ اﻧﺪود ﺑﺎﺷﻨﺪ )در
ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد( ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﺗﺮاز ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﺑﺎﻻی ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن ،ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ و در زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻼﻓﻬﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﻗﺎﺋﻢ )اﻟﻮارﻫﺎی  10*5ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ( ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻼف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﮐﻼف ﻗﺎﺋﻢ درﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از اﻟﻮار  10*10ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ اﻟﺰاﻣﯽ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
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اﺳﺖ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮب ﺑﺎﻣﺒﻮ در ﺻﻮرت ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺗﺮاش و ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﺢ
دﯾﻮارﻫﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺠﺪداً ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺘﻦ در ﮐﻼفﺑﻨﺪی و ﭘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﻬﺎی در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ﻃﻮل وﺻﻠﻪ و ﻣﻬﺎرﯾﻬﺎی و ﺧﻢ ﻣﯿﻠﮕﺮد در اﺟﺮای
ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎن و ﻣﯿﻠﮕﺮد در اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 :3-6-3-5ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺎور
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ زﻟﺰه در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺑﺰرﮔﯽ زﻟﺰﻟﻪ وﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا در
ﯾﮏ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ  ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در ﻣﺠﺎورت ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ وارد ﺷﺪن
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی
ﻣﺠﺎور)درز اﻧﻘﻄﺎع( ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺸﺘﯽ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ رﻋﺎﯾﺖ ت 5ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺎور ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
رﻋﺎﯾﺖ درز اﻧﻘﻄﺎع ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺸﺘﯽ درﻣﺠﺎورت ﯾﮏ ﺑﻨﺎی آﺟﺮی ﯾﺎ ﺳﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﺑﻠﻮﮐﯽ و
ﯾﺎ در ﻣﺠﺎورت ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

 -6-3-6ﺗﺮﮐﯿﺐ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺧﺸﺘﯽ ،وﺟﻮد واﺣﺪﻫﺎی ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﺸﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ دوﺻﻮرت دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ( دﯾﻮار ﺑﺎرﺑﺮ ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺧﺸﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع دﯾﮕﺮ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺟﺮ ،ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﺑﻠﻮک.
در ﺑﻨﺪ  2-5-3ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺣﻔﻆ ﺗﻘﺎرن درﻣﮑﺎن دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ و اﻋﻀﺎء ﻣﻘﺎوم ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﺿﺎﻓﯽ ﭘﯿﭽﺸﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻘﺎوم و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻘﺎرن و
ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﭽﺸﻬﺎی اﺿﺎﻓﯽ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
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ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﮐﻢ ﺧﺸﺖ ،در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺧﺸﺖ ﺑﺎ آﺟﺮ ،ﺳﻨﮓ و ﺑﻠﻮک ،ﺧﺸﺖ دﭼﺎر ﻟﻬﯿﺪﮔﯽ
ﺷﺪه و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ب( در ﭘﺎرهای اوﻗﺎت ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺧﺸﺘﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﺮ روی آن ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ از آﺟﺮ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻬﯿﺪﮔﯽ در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺷﺪه و ﭘﺎﯾﺪاری
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﭘﯿﻮﺳﺘﻬﺎ
در اﯾﺮان آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺴﮑﻦ و ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺑﻼغ ﺷﺪ
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ 26 ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1385

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮی" ورﻟﺪ ﻧﯿﻮز " ) ( World-news.org/persianﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان در ﻣﻮرد آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺴﮑﻦ و ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺴﮑﻦ
روﺳﺘﺎﯾﯽ را اﺑﻼغ ﮐﺮد.
ﻓﺼﻞ اول اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﻢ در
آﻣﺪ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ در ﻣﺎده  1آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﻢ در آﻣﺪ
ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮕﺮی و
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺧﺎص  ،اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .
ﻣﺎده  2ﻧﯿﺰ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ،ﻣﺴﮑﻦ ﻧﻮﺳﺎز و دﺳﺖ اوﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﻣﻔﯿﺪ
آن ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻪ از ﺳﻮی وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﺎده دﯾﮕﺮی ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:اﻟﻒ ـ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﯾﺎ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻮده و ﺗﺎﮐﻨﻮن زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺴﮑﻦ دوﻟﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ب ـ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی آﻧﺎن از دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ج – ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﭘﺲ اﻧﺪاز وﯾﮋه ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮﺟﻮدی ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺪام
ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺜﺎرﮔﺮان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﯾﻦ ﻓﺼﻞ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺠﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺮای ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻮده و در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده روﺳﺘﺎﯾﯽ 37/

ﺗﻮرم اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ اﻟﺒﺘﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺻﻨﺪوق ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی
و ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻘﺎﯾﺎن ﺧﺮﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ واﻗﻊ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .
ﻣﺎده  6اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت را ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل و ﺑﻪ روش ﺗﻘﺴﯿﻂ ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻌﺎدل ﺷﺶ در ﺻﺪ و در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﺎر در ﺻﺪ اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت
ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ
ﻓﺼﻞ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮداد 1385اﺳﺖ ،ﺳﯽ ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار واﺣﺪ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻄﻮح ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮی در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ  ،ﻫﻔﺘﺎد در ﺻﺪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻮﺿﻮع
اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .
در ﺑﻨﺪ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در
ﺳﺎل  1384ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺪاوم اﺟﺮای اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ
،ﺗﻤﻬﯿﺪﻫﺎی ﻻزم ار ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰده روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ وزارت
ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻗﺪامﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ
اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺑﻼغ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻠﻤﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺑﻼغ ﮐﻨﺪ در
ﻓﺼﻞ دوم ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮرﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان ﮐﻢ در آﻣﺪذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺎده  15اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در ﺳﺎل  ، 1384ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
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ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  1385ﺗﺎ  1388ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی
ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺬﮐﻮر و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان ﮐﻢ در
آﻣﺪ ﺷﻬﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان  ،ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮر و ﻟﺸﮕﺮی و ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﺎﻏﻞ ﺟﻮان و زﻧﺎن
ﺷﺎﻏﻞ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮی وﯾﺎ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ آﻧﻬﺎ از  1/5ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد
ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .
در ﺑﻨﺪ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻧﻮع ﻣﺴﮑﻦ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﯽ
ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده  16ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ودﯾﻌﻪ ﺑﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ اﺟﺎره در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﻪ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎد ﻣﻌﺮف  ،از ﺣﺪاﻗﻞ  10ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻮﺿﻊ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﺎر در ﺻﺪ و ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آن ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ﺑﻪ
روش ﺗﻘﺴﯿﻂ ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﻗﺪامﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻘﻒ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰده روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ،ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﺴﮑﻦ و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﻗﺪامﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺑﻼغ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ
اﺑﻼغ ﮐﻨﺪ .
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ اﺣﺪاث و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺎرهای اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  22اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ
اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ) (6ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻮﯾﻖ اﺣﺪاث و ﻋﺮﺿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺘﯿﺠﺎری ـ ﻣﺼﻮب  1377ـ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﻨﺠﺎه
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
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ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺟﺎرهﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺣﺪاث ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﺎرهای ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری ﺷﻮﻧﺪ .
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻃﻮل ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل دوره اﺟﺎره ،ﺑﻬﺎی زﻣﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم اﯾﻦ دوره در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺨﻮاﻫﺪ واﺣﺪﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﭘﻮل زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺠﺎ درﯾﺎﻓﺖ و در ﺻﻮرت اداﻣﻪ اﺟﺎره ،ﺑﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ازای ﻫﺮ واﺣﺪ در ﺳﺎل اول ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻮده و از ﺳﺎل دوم ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .دوره ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﺴﯿﻼت ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل و روش ﺗﻘﺴﯿﻂ ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﻬﺎر درﺻﺪ ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در اﺟﺮای ﻣﺎده ) (9ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻣﺎده ) (10آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش
اﻗﺴﺎﻃﯽ ﮐﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪه اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺸﻌﺎب آب ،ﺑﺮق ،ﺗﻠﻔﻦ ،ﮔﺎز ،ﻓﺎﺿﻼب و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﻣﻞ
ﻋﻮارض اﺣﺪاث و ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی و
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده 28ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ
ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻇﺮف ﭘﺎﻧﺰده روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ وزارت
ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪو ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﻗﺪامﻫﺎی ﻻزم را
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺑﻼغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺑﻼغ ﮐﻨﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  31اﯾﻦ
ﻓﺼﻞ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ) (30ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺳﺎﻻﻧﻪ دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار واﺣﺪ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﯾﺎراﻧﻪ ﻓﻮق
ﻃﻮری ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻫﻤﻮاره ﭘﻨﺞ درﺻﺪ از ﮐﺎرﻣﺰد را ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻘﻒ ﻓﺮدی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ و در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺎﻧﺰده
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻓﺮدی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻧﺒﻮهﺳﺎزی ،ﮐﻤﮏ ﺳﻮد ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
اﻧﺒﻮه )ﺳﻪ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ( ﯾﮏ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎدﺛﻪﺧﯿﺰ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻌﺮﻓﯽ
آﻧﺎن ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﯽ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﮐﻠﯿﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ
ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذیرﺑﻂ را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻻزم را ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎومﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪارس و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در
ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺳﻮد ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺗﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر از ﺳﻮد
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ داوﻃﻠﺐ اﺳﮑﺎن در روﺳﺘﺎ اﺷﺎر دارد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪﻫﺎی آن
روﺳﺘﺎﺋﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻓﺮﺳﻮده واﻗﻊ در ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﻫﺎدی ،ﮐﺎﻟﺒﺪی ﯾﺎ
ﺑﻬﺴﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﻮب ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
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اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻤﮏ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺳﻮد ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺗﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﺼﻮب
ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮ داوﻃﻠﺐ اﺳﮑﺎن در روﺳﺘﺎﻫﺎ )ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻃﺮح ﻫﺎدی ﯾﺎ ﮐﺎﻟﺒﺪی
ﻣﺼﻮب( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺳﮑﺎن ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﺮای اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻘﻒ ﻓﺮدی ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  1385ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﻗﺸﺎر ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﻢدرآﻣﺪ )ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻞ
اول( ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮕﺮی و
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺧﺎص ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻓﺼﻞ ﻣﺬﮐﻮر و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻤﮏ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻘﻒ ﻓﺮدی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪاران ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ در ﺳﺎل  1385ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﺼﺪ و
ﭘﺎﻧﺰده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و ﮐﻤﮏ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ) (4واﺣﺪ
درﺻﺪ و در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ ﺷﺶ ) (6واﺣﺪ درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺬﮐﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﺳﻮد ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺟﺎرهای ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
)اﺣﺪاث و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺎرهای( ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﻬﺎر ) (4واﺣﺪ درﺻﺪ از ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽﺷﻮد.ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺳﺎل  1385ﺑﻪ ازای ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺟﺎرهای اﺣﺪاﺛﯽ
ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدو ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺘﺎﻧﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر
ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺟﺎره ﺑﻬﺎی زﻣﯿﻦ در ﻃﻮل ﻣﺪت
اﺟﺎرهداری ﻣﻌﺎدل ﺳﯽ درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺳﺎل واﮔﺬاری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﯾﻊ ،ﺳﺒﮏ ،ﻣﻘﺎوم و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﮑﻦ و
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﻘﺎومﺳﺎزی و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻬﺎر ) (4واﺣﺪ
درﺻﺪ از ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻨﺎوران و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ درﺻﺪﻫﺎی ﻓﻮق ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
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ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮی وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺑﻨﺪ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺟﺎ
در اﺑﺘﺪای دوره در وﺟﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ
ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ اﺑﻼغ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده 41ـ وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻇﺮف
ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻼم دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﺤﻮه اﻋﻄﺎی ﮐﻤﮏ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت
در دورهﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ و ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ و اﻋﺘﺒﺎرات ﻓﻮق از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ  601104ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﺴﮑﻦ و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺠﻠﺲ  430ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص داد
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ  430ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻋﺘﺒﺎر رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺴﺎزی
ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
اﺧﺘﺼﺎص داد.
ﺗﻬﺮان  21اﺳﻔﻨﺪ : 1384
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری  :ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ  430ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻋﺘﺒﺎر رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺴﺎزی
ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺳﻮد و ﮐﺎرﻣﺰد
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺴﮑﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎزان  25درﺻﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا و آزادﮔﺎن اﺧﺘﺼﺎص داد.
در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای رﺳﯿﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  85ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﺗﺒﺼﺮه  6ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و
ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺳﻮد و ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎزان  25درﺻﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻣﻌﻠﻮﻻن
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
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و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا و آزادﮔﺎن و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان و آﻣﺎدهﺳﺎزی
زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا ،آزادﮔﺎن و ﺟﺎﻧﺒﺎزان ،اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻦ اﻣﺮ در راﺳﺘﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه ) (53ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1372
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺗﺒﺼﺮه ) (52ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  1373و ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ دوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ »ب« ﺗﺒﺼﺮه ﺷﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ) (30ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی
ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ دوام ،ارزان
ﻗﯿﻤﺖ و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ ،دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ،ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖ را ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮد ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ
)ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ( در دوره ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ ،ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪاران واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده در دوره ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯿﺼﺪ و
ده ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮﯾﺪ اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت آﻣﺎدهﺳﺎزی و اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺘﯿﺠﺎری در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی
ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی )ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﺮان و ﺑﻬﺴﺎزی( و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﺮان و
ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﻬﺮی و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﻣﺎده ) (5ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان
ﻣﺼﻮب  22اﺳﻔﻨﺪ  1351ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری و ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ آن ﺷﻬﺮﻫﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ) (50ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮواﻧﻪ )ﺷﺎﻣﻞ
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ﻋﻮارض اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻨﻈﻮر در ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺼﻮب( را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﭘﺮاﮐﻨﺪه و رﯾﺰ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻠﺲ،وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ اﻣﻮر
اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ از آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﯿﮏ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺎﻧﻮاده
ﺷﻬﺪا ،ﺟﺎﻧﺒﺎزان و آزادﮔﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،ﻣﺴﮑﻦ و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و
اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﺪ:
ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  80از ﺳﻮی وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪ وﻟﯽ
دوﻟﺖ آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻋﻠﺖ آنرا ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻦ داﻧﺴﺖ.
ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽزاده وزﯾﺮ ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب  100اﻣﺎم )ره(
و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﻬﺴﺎزی
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻗﺒﻞ از زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺮدﻧﺪ و دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ از ﺳﻮی
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن ﮐﺎر
ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽزاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺸﻮر ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن و 200
ﻫﺰار واﺣﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﺤﮑﺎم وﺟﻮد دارد ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﺤﮑﻢ در روﺳﺘﺎﻫﺎ
ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ آﻧﺎن را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮد.
وزﯾﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﺻﺪور  270ﻫﺰار ﺳﻨﺪ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  82اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺛﺒﺖ و اﺳﻨﺎد ﮐﺸﻮر و ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﺳﺎل  83ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ
دﻫﯿﻢ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻧﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﺳﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻌﯿﺪیﮐﯿﺎ رﯾﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 262
ﻫﺰار ﺳﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ از ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﺶ از  50ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺳﺎل  83از ﺳﻮی ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺒﺮ
داد و اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ارﻗﺎم دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دوم
و ﺳﻮم در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی واﺣﺪﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺎﺧﺖ  20ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم در ﺳﺎل
 83ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  13ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﺖ اﷲ ﺳﯿﺪ ﻫﺎﺷﻢ رﺳﻮﻟﯽ ﻣﺤﻼﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،در
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ :زﻣﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ رﺳﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای
ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ وﻗﻮع ﺟﻨﮓ و ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ وﻇﺎﯾﻒ دﯾﮕﺮی ﭼﻮن ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺳﮑﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺻﺪور  264ﻫﺰار و  600ﺳﻨﺪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ
اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب  100اﻣﺎم )ره( ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺷﻮد و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی وﯾﺮان و آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻧﺪارد:
وزﯾﺮ ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮔﻔﺖ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻫﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽزاده در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال رﺿﺎ ﻃﻼﯾﯽﻧﯿﮏ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻬﺎر و
ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ درﺑﺎره اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﻋﻤﺮان و ﺑﻬﺴﺎزی روﺳﺘﺎﻫﺎ اﻓﺰود :ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺳﻮالﻫﺎ ﺑﻪ وزارت
ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺎ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ،ﺑﺮق ،راه و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در روﺳﺘﺎﻫﺎ را از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﻤﺮان
روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :در زﻣﺎن ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  4ﻫﺰار و  327روﺳﺘﺎ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮق داﺷﺘﻨﺪ ،در

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
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ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  47ﻫﺰار روﺳﺘﺎی ﺑﺎﻻی  20ﺧﺎﻧﻮار ،ﯾﻌﻨﯽ  97درﺻﺪ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر از ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮق
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽزاده در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻬﺎر و ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ درﺑﺎره ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل  1357ﺟﻤﻌﺎً ﺣﺪود  250ﺷﻬﺮ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد
داﺷﺖ و اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ  900ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر در  25ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻃﻼﯾﯽﻧﯿﮏ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ از وزﯾﺮ ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی درﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺒﻮدن اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ در ﺑﻬﺴﺎزی و
ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽزاده ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ داد :در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮان ﺑﺮ دوش
ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﻣﺮدم اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در روﺳﺘﺎﻫﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وزﯾﺮ ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻬﺎر و ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ درﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻮدن روﻧﺪ
اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻫﺎدی و ﺑﻬﺴﺎزی روﺳﺘﺎﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﯿﭻ اﻋﺘﺒﺎری اﺧﺘﺼﺎص داده ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮدﯾﺎری اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن روﻧﺪ اﺟﺮای آن ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

