
دارهاي مسئلههاي توانمندسازي بافتروش

هاي تاریخیانواع بافتمقدمه: - 1
هاي مختلف هائی فقط چند اثر تاریخی دارد و حداکثر یکی دو محوطه تاریخی که به روشگروه- 1-1

حفاظت آن ممکن است.
تر آنها کمی پیچیدهگروه دوم عالوه بر آن تعدادي ساختمان با ارزش نیز دارند، که کار نگهداري - 1-2

از شکل اول است.
هاي با ارزش بسیار گسترده هستند و ثانیاً بافت ها آنهائی هستند که اوالً خانهترین بافتمشکل- 1-3

خصوص که از سطح وسیعی برخوردار باشند.شود. بهآنها نیز با ارزش تلقی می

شود:یر انجام میهاي تاریخی در روند زها شکل تحول در بافتدر این بافت- 2

هاي در مرحله اول به تدریج و با مقایسه تأسیسات و تجهیزات و معابر دسترسی بافت به بافت- 2-1
شود.جدید، از مطلوبیت بافت کاسته می

ارزش بودن واحدهاي ساختمانی در مرحله اول و سپس مشکالت قانونی ناشی از به علت با- 2-2
نمایند.ونی شروع به فرسوده شدن میحفاظت بافت و ابنیه، واحدهاي مسک

با فرسوده شدن بافت و کاهش مطلوبیت و عدم ساخت و ساز جدید تعریض معابر و استقرار - 3- 2
تأسیسات و تجهیزات شهري اصوالً یک رابطه بین قیمت بنا و زمین و ساخت و ساز وجود دارد. 

شوند. و این روند مرتباً افت ساکن میتر درآمدي در بهاي پائیندهند و گروهساکنین تغییر قشر می
دار بدل رود و بافت تاریخی به بافت مسئلهخود را تشدید کرده و تا فرسودگی کامل بافت پیش می

شود.می
هاي این مرحله آخرست.شوشتر در اولین دوره- 2-4

بندي شده است.هکتار است و اغلب با ارزش درجه144بافت آن بسیار وسیع حدود -
اثر تاریخی با ارزش در آن مستقر هستند.79ارزش قاجار و صفوي و خانه با101حداقل -
بافت آن هم واجد ارزش شناخته شده است.-
دسترسی معابر و تأسیسات و تجهیزات در داخل بافت در حداقل ممکن است.-
در کنار اندازي براي تأمین بودجه احیاء آن وجود ندارد. حتی محوطه آبشارها و تقریباً هیچ چشم-

نماید.این بافت هم کمکی در این راستا نمی
دبیر دوره آموزشی - مهندس بنیادي
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