
 طرح علمی پژوهشی شناسایی، ساماندهی و حفاظت باغات سطح شهر یزد

 :چکیده
در حال حاضر یکی از مهم ترین چالش هاي شهرهاي بزرگ دنیا و بخصوص شهر هاي بزرگ ایران کیفیت پایین 

مانند محیط زیست شهري می باشد بروز انواع آلودگی ها، کمبود یا عدم توزیع مناسب فضاهاي موازنه اکولوژیکی 
باغات، اراضی کشاورزي و سایر فضاهاي سبز بسیار بارز و چشمگیر می باشد. مروري بر شرایط گذشته شهرها 
نشاندهنده این موضوع است که یکی از دالیل اصلی وضعیت نامطلوب کنونی محیط زیست در شهرهاي بزرگ از 

نقش انکارناپذیري در ارایه خدمات  بین رفتن باغات و سایر فضاهاي سبز شهري است و این قبیل کاربري ها
اکولوژیکی به شهرها داشته اند.  متاسفانه تاکنون در روند شتابناك توسعه شهري، به باغات به عنوان ریه هاي 

تنفس شهري و ارایه دهنده خدمات اکولوژیکی مختلف به شهر توجه شایسته اي صورت نگرفته است.  خوشبختانه  
اي کیفیت محیط زیست شهري ، برنامه ریزي براي حفاظت و جلوگیري از تخریب و شهرداري یزد به منظور ارتق

طرح «  تبدیل کاربري باغات شهر یزد را در دستور کار خود قرار داده است و بر این اساس  انجام مطالعات

ده با هدف تدوین برنامه راهبردي  باغات این شهر به پژوهشک »شناسایی و ساماندهی باغات سطح شهر یزد
مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد واگذار شد.  این مطالعه در پنج بخش شامل معرفی کلیات طرح، شناخت 
وضع موجود، تحلیل و ارزیابی، بیانیه چشم انداز و تدوین اهداف و راهبردها  و تدوین برنامه و طرح  به انجام 

وحدت رویه در تعاریف و مفاهیم ، چارچوب  رسیده است. در این مطالعات در گام نخست  جهت دستیابی  به یک
علمی مطالعات با توجه به سوابق موضوع در سطح بین المللی، ملی و محلی تدوین شده است و در گام دوم با 

ریزي مطلوب براي حفاظت از این باغات، وضعیت موجود باغات توجه به فقدان داده ها و اطالعات الزم جهت برنامه
زیستی، اقتصادي، اجتماعی، حقوقی و مدیریتی مورد مطالعه و شناسایی قرار البدي، محیطاز جنبه هاي مختلف ک

اطالعات کسب شده مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار گرفته و راهبردها و  گرفته است و سپس در مرحله آخر
 هاي ساماندهی متناسب باغات شهر یزد ارایه شده است. برنامه

  
 


