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 ملخص

 

 التصميم العمراني في مدينة يزد القديمة

 

 طراحی شهری در بافت قدیمی شهر یزد

 

في هذا الكتاب، یطرح المؤلف قضایا تتعلق بتخطیط مدینة یزد القدیمة، فینظر بدایة لوضعها الراهن و من ثم یقدم 

 لتطویرها. اقتراحات

 

یستهل العمل بالحدیث عن یزد القدیمة و التي تشكل مساحتها سدس المدینة الحالیة و من ثم یبین أهمیتها بالنسبة للتصمیم 

العمراني للمدینة ككل، و تكمن أهمیتها في احتوائها على أبنیة تاریخیة تراثیة. و یقدم المؤلف هنا مسحا سكانیا، كما یبیّن 

رى التي یعاني منها هذا القسم القدیم من المدینة و ما تتضمنه من نقص في المرافق و الخدمات و أیضا المشاكل الكب

المواصالت و صعوبة صیانة المناطق المتهالكة و نتیجة اإلجراءات البیروقراطیة. و یرى المؤلف وجود إمكانیة للحصول 

 عندما تتواجد السبل لتحسین حیاتهم االقتصادیة.  على دعم مالي من السكان لترمیم هذه األحیاء القدیمة و تحسینها 

 

و یختتم الجزء األول بخرائط و صور تظهر حالة المعالم األثریة القیّمة في المنطقة كجامع یزد و السوق و المدارس 

 نقده لها. الفقهیة، كما یحدد أنماط المباني السكنیة و یعطي أمثلة عن ترمیمات تمت في القسم القدیم من المدینة و یبین 

 



و في الجزء الثاني من العمل، یطرح المؤلف توصیاته التي یستهلها بلمحة عامة عن تصمیم مدینة یزد. و یوضح أنه یهدف 

لتقدیم سیاسات قادرة على الحفاظ على القیمة الثقافیة للمباني التاریخیة و زیادة وتیرة النشاطات في األحیاء القدیمة و توفیر 

هذا الجهد. كما یقترح قبل القیام بإدخال أیة تعدیالت على المدینة القدیمة أو إجراء أیة أعمال ترمیمیة لها بأن البیئة المالئمة ل

 یتم تقییم الحیز العمراني فیها أوال و من ثم وضع القوانین و الضوابط موضع التنفیذ. 

 

في یزد مع تحلیل لمشاكلها و مقترح و یُختتم الكتاب بمالحق تعرض مخططات لبعض أجزاء من قلعة سمنان القدیمة 

 لمخطط تخدیمي للمدینة القدیمة.
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