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راهبردهای احیای بافت تاریخی شهر اردکان
AHP با استفاده از تکنیک

چکیده
بافت تاريخي ش��هرها جزئي از س��رمايۀ ملي و فرهنگي كش��ور هس��تند كه نه تنها به لحاظ زيباشناختي و تداوم 
خاطرات جمعي و هويت بخش��ي شهرهاي ما ارزش��مند هستند، بلكه محل سكونت و معيشت ميليون ها نفر محسوب 
می ش��وند. با اين حال، اين بافت ها داراي ويژگي هاي منفي همچون آش��فتگي س��يما و منظر، عدم دسترسي مناسب، 
كمبود تأسيس��ات و تجهيزات شهري، آشفتگي در س��اختار اقتصادي و اجتماعي و فرسودگي كالبدي � سازه اي نيز 

هستند كه منجر به تخليه جمعيّت زيادي از اين بافت ها شده است.
تحقيق حاضر با هدف ش��ناخت و تحليل مس��ائل و مشكالت بافت تاريخي ش��هر اردكان، در زمينه هاي مديريتي، 

اقتصادي، اجتماعي و كالبدي انجام شده است.
تحقيق بر روش تحليلي اس��توار بوده و از ش��يوه كار اسنادي و ميداني و جمع آوری اطالعات از طريق پرسشنامه 
استفاده شده است. همچنين با بهره گيري از روش هاي آماري و داده هاي موجود )به ويژه داده هاي سرشماري عمومي 
 expert فرايند تحليل سلسله مراتبي( و نرم افزار / AHP )Analytical Hierarchy Process نفوس و مسكن( با تكنيك

choice مسائل و مشكالِت شناسايی شده، تحليل، و راهبردهاي الزم برای مرمت و احيای بافت ارائه شده است.
نتايج بررسي ها نشان مي دهد به دليل فقدان برنامه ريزي و ضعف مديريت، از فرصت هاي مناسب در بافت استفاده 
نش��ده و با احداث ش��هرك هاي حاشيه اي و گسترش افقي بي رويه ش��هر )بخصوص در ضلع جنوب غرب( و ايجاد 
تأسيس��ات و زيرساخت هاي اصلي در شهرك ها و خارج نمودن تدريجي اداره ها از مركز شهر، زمينه تشديد جريان 
ترك در بافت فراهم آمده اس��ت؛ به طوري كه پس از اجراي مدل و تكنيك ذكر ش��ده مشخص شد كه 51/6 درصد 
از راهكارها، حفظ بافت را در مقابل تخريب  بناهاي قديمي فاقد ارزش تجويز مي نمايد. اما با جريان تخريبي بافت 

و بي توّجهي مديران، در آينده راهكارهاي تخريب بافت بر راهكارهاي حفظ آن غلبه خواهد يافت.

كليد واژه ها: بافت تاريخي، مرّمت، احیای بافت، تکنیک AHP، شهر اردكان.

مقدمه
گ��ذر زم��ان رّد پاي خود را بر تمام��ي پديده ها حتي اگر 
آن ه��ا در زمان خود بهترين باش��ند بر جاي مي گذارد. پس 
فرس��ودگي امري است البد، كه از آن گريز و گزيري نيست. 
بناها، بافت ها و در مقياس كلي تر، ش��هرها نيز از اين قاعده 
مس��تثنا نيس��تند و پس از س��پري ش��دن عمر مفيدشان 
فرس��وده خواهند شد. شهر اردكان از جمله شهرهاي داراي 

بافت تاريخي اس��ت كه در احياي آن با دو مسأله تخريب و 
مرمت مواجه هستيم، اما با بي تفاوتي از كنار آن مي  گذريم. 
اهمّيت بافت هاي تاريخي، زماني مشخص مي شود كه شاهد 
 رخدادهايي تلخ و تأثر برانگيز باش��يم. زلزل��ۀ رودبار، زلزلۀ 
آوج و نیز زلزلة دلخراش بم دلیلی بر اين ادعا هستند. آنچه 
بیش ترين آسیب را باعث می شود، نه خود آن پديدة طبیعي   
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بلکه سس��ت بودن بناها و نامناسب بودن مصالح آن ها و نیز 
 ش��کل كالبدي نامناسب بافت ها اس��ت. در چنین حوادثی،
 همواره بیش ترين تلفات و صدمات نیز در بافت هاي تاريخي 
مشاهده می شود. اين چنین اس��ت كه زلزله اي كه مي تواند 
در منطق��ه اي با بناهاي مس��تحکم و مصالحي مقاوم تنها به 
خرابي هايي س��طحي منجر ش��ود، در بم، فاجعه مي   آفريند. 
اين وضعیّت كارشناس��ان و متخصصان را بر آن داش��ته كه 
دربارة اين بافت ها بررسي ها و مطالعاتي را انجام دهند. البته 
با توجه به كثرت مس��ائل و مش��کالت موجود در اين گونه 
بافت ها انتظ��ار نمي رود كه س��ازمان های دولتي و عمومي 
مربوط، به تنهايي و بدون مشاركت بخش خصوصي بتوانند 
به دس��تاوردهاي قابل توّجهي نائل شوند. لذا ضمن استفاده 
از ساز و كارهاي برنامه ريزي مناسب و نیز تجارب و فنون 
به كار گرفته ش��ده در ساير نقاط جهان و البته سود جستن 
از مش��اركت بخش خصوصي مي توان به احیای بافت هاي 
تاريخ��ي پرداخت. ديدگاه حاكم ب��ر بافت مورد مطالعه در 
شهر اردكان، متکی بر نگهداري و تقويت عناصر فرهنگي و 
حفظ و تداوم فضاهاي شهري آن است كه از اين جهت به 
اصول فکري مکتب فرهنگ گرايان گرايش دارد. هرچند در 
پاره اي از موارد نتايج قابل مالحظه اي به دس��ت نیامده، اما 
تالش هاي قابل تحس��یني روي تک بناها و يا مجموعه هاي 
با ارزش آن صورت گرفته اس��ت. اي��ن اقدام ها بدون مبنا 
ق��رار دادن يک طرح جامع ب��ا مطالعات الزم و كافي انجام 
شده  است. در اين شهر نیز مانند بیش تر بافت هاي تاريخي 
مشابه، تأكید ويژه اي بر فراهم آوردن دسترسي هاي مناسب 
برای ورود وسايل نقلیه به درون بافت وجود دارد. در حالي 
كه هر سند قابل قبولی كه بر اساس ديدگاه برنامه ريزي تهیه 
شده باشد، بايد به صورت سیستمي و همه جانبه به مطالعه 
زمینه هاي مختلف جمعیتي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 
كالبدي بافت مورد نظر و همچنین تحلیل و بررس��ي روابط 
اين زمینه ه��ا با يکديگر و اثرگذاري ه��ا و تأثیرپذيري هاي 
آن ها از يکديگر بپ��ردازد. در اين مقاله، برنامه ريزي احیای 
باف��ت تاريخي ش��هر اردكان م��د نظر ب��وده و برنامه هاي 
راهبردي با اس��تفاده از تکنیک AHP برای احیا و مرمت آن 

ارائه شده است.

بيان مسأله
بافت قديم ش��هرها اغل��ب در برگیرنده آث��ار و نواحي 
تاريخي است. امروزه اين نواحي در اغلب شهرهاي قديمي 
در زم��رة بافت هاي فرس��وده قرار گرفت��ه و كالبد بافت و 

اطراف آن در حال فراموش شدن يا نابودي و گاه پاك سازي 
اس��ت. آثاري كه از ظرافت و زيبايي خاصي برخوردارند و 
مردمان��ي اصیل با روح خاّلق خود طي س��الیان دراز و بر 
اس��اس س��نت ها، فرهنگ، مذهب، نوع معیشت و آداب و 
رس��وم حاكم بر جامعه آن ها را توسعه داده، مظاهر هويّت 
مل��ي را براي ما به يادگار گذارده اند. در اين زمینه، كش��ور 
ما جزء معدود كش��ورهايي اس��ت كه در مورد آثار و ابنیه 
تاريخ��ي و تجربه های معماري و شهرس��ازي بس��یار غني 
است. شکل گیري شهرها در گذشته بیش تر حسب موقعیت 
طبیع��ي و حاصل خی��زي زمین هاي منطقه و ي��ا انگیزه هاي 
سیاسي و اقتصادي بود و رونق و ركود آن ها بستگي زيادي 
ب��ه تداوم عامل اولیة ش��کل دهنده داش��ت. گاهی با از بین 
رفتن آن عامل، شهر نیز دچار ركود و يا حتي متروكه می شد 
ك��ه از جمله مصاديق بارز آن ، ش��هرهاي نظامي و پايتختي 
هس��تند. ولي آن دسته از ش��هرهايی كه بر روابط بازرگاني 
يا اقتصادي با پش��توانه محیط طبیعي و اكولوژيک متناسب 
تکیه داش��ته اند، حتي با از دس��ت رفتن برخ��ي انگیزه هاي 
سیاسي يا نظامي و غیره با وجود كاهش رونق از بین نرفته 
و توانس��ته اند به حیات خ��ود ادامه دهن��د؛ مانند اصفهان، 

قزوين، همدان و شیراز. 
در سال هاي اخیر به دلیل ورود فرهنگ مصرف گرايي غیر 
بومي كش��ورهاي پیش��رفته و در تقابل قرار گرفتن فرهنگ 
نوگرايي و فرهنگ س��نت گرايي و نیز بي توّجهي و كم لطفي 
دولت نسبت به س��رمايه گذاري در نواحي تاريخي، بیش تر 
س��اكنان اين نواحي ب��ه نواحي جديد نقل م��کان كرده اند. 
ش��هرهاي كويري از بافت وي��ژه اي برخوردارند كه دارای 
دو وجه بارز اس��ت: يکي شکل به هم پیوسته و هماهنگ و 
مرتبط فضاهاي ش��هر در بخش تاريخي و ديگري گسترش 
فزاينده فضاهاي شهري در بخش جديد. بافت تاريخي مورد 
نظر در ش��هر اردكان در بر گیرندة كالبد ظريف و با ارزشی 
است كه موضوع احیای آن هنوز به سامان نرسیده و تعادلي 
پايدار بین انديش��ه هاي نوگرا و س��نت گرا در احیاي آن به 
وجود نیامده اس��ت. براي ايجاد اين تعادل بايد مش��کالت 
و مسائل اساس��ي در تمامي زمینه هاي اجتماعي، اقتصادي، 
عملک��ردي و كالب��دي را ارزيابي و راه حل مناس��بی برای 

احیای آن ارائه كرد.
ب��ا توجه به مداخله هايی كه از گذش��ته تا به حال در اين 
قس��مت از ش��هر انجام گرفته، س��یماي عمومي مركز شهر 
به ويژه محالت مس��کوني، بیانگر دوگانگي و هم زيس��تي 
كهنه و نو و گس��ترة فرسودگي است. پرسش اصلي تحقیق 
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شناخت اين نکته است كه قانون مندي حاكم بر فرايند ركود 
 و عقب ماندگي محالت مسکوني مركز شهر اردكان كه نمود 
عیني آن گس��ترش فرس��ودگي و مهاجرت ساكنان اولیه به 
ساير قسمت هاي شهر است، تحت تأثیر چه عواملي است؟ 
 AHP آي��ا فرايند احیای اين محالت در چهارچوب تکنیک
قابل تبیین است؟ آيا همان شرايط حاكم بر محالت مسکوني 
مراكز شهرهاي غربي، به ويژه از نظر ويژگي هاي اجتماعي، 
اقتصادي ساكنان آن )طبقه كارگر، كم درآمد، مهاجر، مسن، 
بازنشس��ته و...( در محالت مس��کوني ش��هر اردكان حاكم 
است كه بتوان از اين تکنیک براي احیای آن استفاده نمود؟ 
اگر چنین نیس��ت پس چه ش��رايطي حاكم است و ساكنان 
آن داراي چ��ه ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي هس��تند؟ 
اي��ن وضعیت چه راه حل هايي را طل��ب مي نمايد؟ بنابراين 
 ت��الش ب��رای قانون مند ك��ردن فرايند حاكم ب��ر تحوالت 
مركز شهر اردكان، به ويژه در محالت مسکوني آن و تحلیل 
روابط عوامل مؤثر بر عقب ماندگي واحدهاي همس��ايگي و 
تالش براي تقويت يا تضعیف نظريه های احیای ش��هري و 
 يا عناصري از اين نظريه ها و دس��تیابي به الگوهاي مناسب
و قاب��ل انعطاف ب��راي برخورد در بافت تاريخي ش��هر از 

ويژگي ها و اهداف اين مقاله است.

تعيين اهداف 
در تعیین اهداف براي برنامه ريزي مرمت و احیا، از سويي 
 مسائل و مشکالت بافت تاريخي و از سوي ديگر استعدادهاي 
يک  نبايد  تاريخي  بافت  احیای  دارد.  اهمیّت  بافت  بالقوة 
بلکه  باشد،  كالبدي  و  ساختاري  جنبة  از  تنها  و  جانبه 
مطالعات طبیعي، جمعیّتي، اجتماعي و اقتصادي نیز اهمیت 

دارد.
از  بايد  اگرچه  كه  كنیم  توجه  اساسي  نکتة  اين  به  بايد 
استعدادهاي اقتصادي بافت هاي تاريخي شهر اردكان براي 
مرمت اين بافت ها استفاده كنیم، ولي برنامه ريزي براي احیای 
ارزش هاي  حريم  رعايت  با  بايد  شهر  اين  تاريخي  بافت 
تاريخي و با هدف »ارائة راه كارهاي احیای بافت تاريخي 
شهر اردكان و توزيع متوازن جمعیّت و خدمات در ارتباط 
به  دستیابي  براي  جمعیّت  توزيع صحیح  و  عملکردها،  با 
سازمان فضايي كالبدي مطلوب برای ايجاد محیطي مناسب 
براي زندگي در چهارچوب ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي 

جامعه ساكن در بافت مذكور« انجام گیرد. 

روش پژوهش
تاريخي  بافت  محدودة  مطالعه:  مورد  آماري  جمعیّت 

شهر اردكان شامل دوازده محله است كه وسعتي برابر 47 
هکتار دارد. اين محدودة در شمال شهر اردكان واقع شده، 
نفر   4538 و  خانوار   1243 مسکوني،  1211واحد  داراي 
جمعیت است. با توجه به موضوع و هدف تحقیق بر اساس 
فرمول هاي آماري*** و استناد به مطالعات قبلي و با فرض 
خطاي معیار 0/05± و سطح اطمینان 95 درصد، نمونه اي 

از واحدها به حجم 122 واحد انتخاب گرديد.
سطح  كه  بود  طريق  اين  به  واحدها  انتخاب  روش 
محدودة با استفاده از نقشه به مقیاس 1:2500 به يک شبکه 
از  و  تقسیم  سانتي متر   1 ابعاد  به  سلول هايي  با  شطرنجي 
طريق كدگذاري سلول ، تعدادي سلول با روش نمونه گیري 
پرسشنامه   122 تعداد  و  انتخاب  جايگزين  بدون  تصادفي 
كدبندي،  تکمیل،  سلول ها  اين  در  مستقر  واحدهاي  از 
استخراج، طبقه بندي و از طريق تکنیک هاي آماري به كل 
گرديد  تحلیل  و  بررسي  آنگاه  و  داده شد  تعمیم  محدودة 
از  استفاده  با  سپس   .)18  :1378 خلیل آبادي،  )كالنتري 
تکنیک فرايند تحلیل سلسله مراتبي )AHP( برنامه احیا و 

مرمت ارائه گرديد.
افزار نرم  از  استفاده  با  تکنیک  اين  در  كار   روش 
 Expert Choice در 5 گام به شرح زير انجام شد )قدسي پور، 

 :)152 :1384
به  كردن  وارد  برای  نیاز  مورد  اطالعات  تهیه  اول(  گام 
نرم افزار، شامل سطح معیار يا اليه هاي مختلف معیارها و 

سطح گزينه ها،
بر   Expert choice نرم افزار  در  مدل  ساخت  دوم(  گام 

اساس اطالعات اليه هاي مختلف،
سطوح  در  داده ها  امتیاز بندي  و  وزن دهي  سوم(  گام 
مختلف گزينه ها و معیار های قرار گرفته در يک دسته و در 
يک شاخه. تمامي اين وزن  دهي با توجه به نظر كارشناسان 

و متخصصان تعیین و وارد گرديد.
گام چهارم( اجراي نرم افزار و انتخاب بهترين گزينه ها،

گام پنجم ( تحلیل حّساسیّت نتايج نسبت به معیارهاي 
مختلف.

معرفی بافت تاريخی
شهر اردكان در محدوده شمالی استان يزد و در شهرستان 
اردكان قرار دارد. از ش��مال و غرب به اس��تان اصفهان، از 
شرق به شهرستان طبس و از جنوب به شهرستان های بافق، 
میبد و يزد محدود می ش��ود. ش��هر اردكان ت��ا اوايل دوره 
پهلوی در مس��یر اصلی قرار نداش��ت. بع��د از احداث راه 
شوسه در سال 1309 شمسی اردكان در مسیر اصلي شمال 
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 به جنوب قرار گرفت. پس از آن، راه هاي ارتباطي چون راه
 اردكان � ش��اهرود، اردكان � اصفه��ان، اردكان � مش��هد و
اردكان � ته��ران به وجود آمد. به علت وجود ش��یركوه در 
جنوب غربي و كوه هاي خرانق در شرق، جهت شیب براي 
حفر قن��وات در اين جهات می باش��د كه اي��ن مهم امکان 
س��کونت را فراهم س��اخته و هس��ته ابتدايي ش��هر در اين 

وضعیّت شکل گرفت )قادري، 1385: 123(. 
در كتب تاريخي از اردكان در پیش از اسالم و حتي قرون 
اولیه اسالمي ذكري به میان نیامده است. آيتي در تاريخ يزد 
مي  نويس��د »متصور است كه اردكان پیش از اسالم يا وجود 
نداش��ته و يا جاي مهمي نبوده، ولي نظ��ر به اين كه اردكان 
در عرض میبد و عقدا اس��ت، از حیث موقعیت و به مراتب 

مقدم بر آن ها است« )آيتي، 1317: 138(.
اردكان در قرون اولیه اسالمي پس از خشک شدن درياي 
ساوه و مس��اعد بودن رسوبات آن براي كشاورزي احداث 
گرديد و به احتمال زياد حداقل دو رودخانة واقعي يا فصلي 
در اين منطقه جريان داش��ت: يکي از شرق به غرب كه در 
كن��ار » زردك« فعل��ي عبور مي كرد و ديگ��ري از جنوب به 
شمال كه در وسط شهر فعلي اردكان جريان داشت. ساكنان 
اولیه اين منطقه كه ظاهراً از افراد شهرهاي مجاور بودند در 
كنار اين دو رودخانه مس��تقر شدند و احتماالً زردك اولین 
محل مس��کوني آنان بوده است. سپس به مرور زمان تخلیه 
گرديد و س��اكنان آن در محل فعلي اردكان مسکن گزيدند. 
عل��ت و تاريخ اين تغییر محل به درس��تي معلوم نیس��ت. 
بعضي علت اين مهاجرت را جاري ش��دن آب ش��یرين در 
اردكان و خشک ش��دن قنوات زردك مي  دانند. رودخانه اي 
كه از جنوب به شمال جريان داشت از كنار قلعه شهر عبور 
مي ك��رد كه بعد میدان قلعه نام گرفته اس��ت. وجه تس��میه 
محل ديگري كه امروز میدان سنگ نام دارد به جهت وجود 
تخته س��نگ بزرگی در كنار رودخانه بود كه مردم با استفاده 
از آن به آب دسترس��ي پیدا مي كردند. همچنین مقابل تکیه 
فعلي »كشکنو« پلي بر روي رودخانه احداث شده و تا چند 
سال قبل به »سر پل« مشهور بود. ظاهراً اين رودخانه پس از 
عبور از پل به محلة علي بیگ جريان مي يافت و كوچه علي 
بیگ بعد از میدان به طرف شمال در مسیر آن رودخانه قرار 
گرفته اس��ت. پس از خشک شدن رودخانه، براي دسترسي 
ب��ه آب در ضلع غربي قلعه، چ��اه كم عمقی حفر كردند كه 
ب��ه آن جا می��دان چرخاب می گفتند. به م��رور زمان پس از 
خشکیدن چش��مه ها مردم نا گزير به احداث قنات گرديدند 

)سپهري اردكاني، 1374: 29(.
عمده ش��هرت اردكان مربوط به قرن هفتم هجري قمري 
در جريان مسافرت شخصي به نام شیخ تقي الدين دادامحمد 
به اردكان اس��ت. شیخ كه در س��ال 640 ه�.ق. متولد شده 

بود يکي از مريدان شیخ انداديان بود كه به دستور پیر خود 
راهي اردكان گرديد. 

در وقف نامة جامع الخیرات كه در سال 735 ه�.ق. تنظیم 
گرديده، از اردكان به عنوان قريه ای نام برده ش��ده كه داراي 
قنوات و محالت متعدد اس��ت و براي بعضي از آن ها لفظ 
قديم به كار برده ش��ده كه اين نشانگر قدمت اردكان قبل از 

قرن هشتم است. 
در اوايل قرن دهم، مس��جد بزرگ زيرده در ش��مال قريه 
اردكان بنا گرديد و به مس��جد زيرده س��فلي مش��هور شد. 
قس��مت تابس��تاني كه بس��یار كوچک هم بود ب��ا آب انبار 
روبه روي آن در س��ال 989 ه�.ق. به پايان رس��ید. س��پس 
شبس��تان نس��بتًا مفصلي در جنب آن بنا گرديد. چهار قطعه 

 

كاش��ي باقي مانده از آن زمان كه فعاًل جنب محراب مسجد 
زيرده نصب است مربوط به سال 1017 ه�.ق. است. 

در قرن سیزدهم بعد از شکست خوردن لطف علي خان، 
شاه قاجار در س��ال 1336 ه�.ق. محمد ولي میرزاي قاجار 
را ب��ه حکوم��ت يزد منص��وب كرد و از ط��رف او حاجي 
می��رزا محمد خ��ان قزويني به عن��وان نايب الحکومه قصبه 
اردكان انتخ��اب گرديد. پس از او می��رزا مهدي قلي وزير 
و محم��د كري��م خان، ب��رادر عبدالرضا خ��ان به حکومت 
اردكان رس��یدند. در دورة مشروطه بزرگان و اعیان اردكان 
از مش��روطه جانبداري كردند. در سال 1330 هجري قمري 
ب��ه علت ضعف دولت مركزي و بي توجهي خان يزد، نايب 
حس��ین كاش��ي، ياغي معروف و پسر بزرگش ماشااهلل خان 
پ��س از يک ماه حکومت در يزد به دس��تور دولت مركزي 
يزد را تخلیه و در 16 ذيقعده وارد اردكان ش��دند و پس از 
10 روز توقف در اردكان با آمدن س��ردار فاتح، اين شهر را 

ترك كردند. 
به طوركلي مراحل گس��ترش اردكان بدين  صورت بوده 
اس��ت كه ساكنان اردكان فعلي پس از ترك روستاي زردك 
) كه در 10 كیلومتري ش��مال اردكان واقع ش��ده است( به 
داليل نامعلومي در محل میدان قلعه س��اكن شدند. در ابتدا 
يک قلعه مسکوني ساخته، در آن اسکان يافتند. سپس منطقه 
از شکل قلعه خارج و حالت روستايي به خود گرفت. بر اثر 
ازدياد جمعیت و مهاجرت به منطقه، بافت محل در ش��مال 

به مسجد زيرده و در جنوب به میدان باالده منتهي شد.
در مرحله سوم، اردكان از حالت روستايي خارج و شکل 
ش��هر به خود گرفت كه بر اثر ازدياد جمعیت و توس��عه و 
گسترش بافت، عناصر شاخص شهري در آن به وجود آمد. 
در اين مرحله مدرسه، مسجد، حمام، آب انبار و كاروانسرا 
و بازار در كنار يکديگر ش��کل گرفتند و بافت را از حالت 

روستايي خارج كردند.
در مرحله چهارم، بافت تاريخي فعلي شکل گرفت. تاريخ 
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جدول شماره 1: ويژگي هاي عمومي

جمع بندي ويژگي هاموارد

� بافت مورد مطالعه در موقعیتي نسبتًا مناسب با شیب و دسترسي هاي قابل قبول و مطلوب شکل نحوه شکل گیري
گرفته است.

سیر تحول و 
رشد بافت مورد 

مطالعه

� بناي اولیه بافت مربوط به حدود قرن ششم بعد از اسالم است.
دوره  به  مربوط  توسعه  بیش ترين  يافت.  توسعه  و  مختلف رشد  دوره هاي  در  نظر  مورد  بافت   �

پهلوي است.

معرفي بافت مورد 
مطالعه

� بافت مورد مطالعه در محدودة مركزي شهر و حد فاصل خیابان امام خمیني در جنوب، خیابان 
حائري و خیابان شهید بوستاني در غرب، خیابان مصطفي خمیني و كوچه امیري در شرق و خیابان 

میرداماد در شمال قرار گرفته و محدودة آن با توافق بین نهادهای ذيربط تعیین شده است.
� بافت مورد مطالعه شامل 12 محله است.محالت

واحدهاي
با ارزش

� در بافت مورد مطالعه بیش از صد فضاي با ارزش وجود دارد كه به لحاظ تاريخي، معماري و 
گردشگري اهمیت دارند. در بافت مورد نظر محور هاي با ارزش و مجموعه هاي نفیس تاريخي نیز 

وجود دارد.

* پژوهشكده ابنيه و بافت تاريخي و فرهنگي، بافت داخل حصار شهر اردكان، 1381
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آخرين حصار كش��ي نیز كاماًل معلوم نیست. به احتمال زياد 
مرحله چهارم و ديوار دفاعي ش��هر در اواخر دورة صفويه 
ايجاد ش��د، چون در دورة نادرشاه افشار وجود داشت و در 
دورة قاجاريه نیز به دستور حسین كاشي مرمت و بازسازي 
ش��د. بافت تاريخي ش��هر اردكان در اي��ن مرحله تکمیل و 
بسته شده اس��ت. بعد از اين مرحله، شهر در خارج از اين 

محدودة گسترش و توسعه پیدا كرد. بیش ترين توسعة خارج 
از حصار بعد از س��ال 1338 صورت گرفت )س��ال 1338 
خیابان كشي هاي داخل بافت ش��روع شد( )سازمان میراث 
فرهنگي و گردشگري، 1381: 59(. ساير ويژگي هاي بافت 
تاريخي شهر اردكان به اجمال در جدول های شمارة 1 تا 6 

آورده شده است.

جدول شمارة 2/ ويژگي هاي ساختار مديريتي
جمع بندي ويژگي هاموارد

� عامالن تصمیم گیري شامل بخش دولتي، نیمه دولتي و خصوصي هستند.عامالن تصمیم گیري

اسناد و ابزار سیستم تصمیم گیري

يزد  ناحیه اي  طرح   و  اردكان  شهر  جامع  طرح  اردكان،  شهري  هادي  طرح  اسناد  مهم ترين   �
است.

� مطالعاتي توسط سازمان بهسازي و نوسازي بافت قديم و سازمان میراث فرهنگي و گردشگري 
استان يزد به صورت پراكنده و در سطح خرد انجام شده است.

� قانون و ضوابط خاصي در خصوص بافت تدوين نگرديده است.
* نگارندگان، مطالعات ميداني
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جدول شمارة 4/ ويژگي هاي ساختار اجتماعي

جمع بندي ويژگي هاموارد

ساختار اجتماعي

� نرخ رشد جمعیت در بافت مورد مطالعه منفي و در سطوح باالدست آن مثبت است ) 1/76 �  در مقابل 2/45 
درصد (.

� از نظر ساختار سني، جمعیّت ساكن در بافت مورد مطالعه مسن تر از ساير سطوح فرادست است. 
� نسبت جنسي جمعیّت در بافت مورد مطالعه برابر 106/3 و در شهر اردكان برابر 107/2 است. 

� بیش ترين تعداد جمعیّت در بافت مورد مطالعه در گروه سني 14 – 10 ساله و در شهر اردكان نیز در همین 
گروه سني قرار دارد.

� نسبت جنسي جمعیت در بافت مورد مطالعه رو به افزايش و در شهر اردكان هم رو به افزايش است.
� بعد خانوار بافت مورد مطالعه برابر 3/7 نفر و در شهر اردكان 4/68 نفر است. 

� نسبت باسوادي جمعیت شش ساله و بیش تر در بافت مورد مطالعه برابر 63 درصد است كه اين نسبت در شهر 
اردكان به 79/5 درصد رسیده است. 

� كل مهاجران وارد به بافت 1229 نفر بوده اند، در حالي كه مهاجران خارج شده 2110 نفرند. بنابراين در كل 881 
نفر از بافت خارج شده اند )طي دوره 75 �  1365(.

� برخورداري خانوارهاي بافت مورد مطالعه از امکانات و تسهیالت خانوار، كم تر از شهر اردكان است. 
� سطح سواد سرپرست خانوارها در بافت مورد مطالعه، كم تر از سطح سواد سرپرستان خانوارها در شهر اردكان 

است. 

* نگارندگان، تهيه شده براساس: 1� اطالعات مركز آمار ايران 1365 و 1375؛ 2� سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان اردكان 1365 و 1375
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جدول شمارة 3/ ويژگي هاي ساختارجغرافيايي

جمع بندي ويژگي هاموارد

ناحیه در محدودة با خطر نسبي كم قرار گرفته و گسل خطرناكي وجود ندارد. لرزه خیزي

آب و هواي منطقه گرم و خشک است.آب و هوا

محدودة از نظر شیب در وضعیت نسبتًا مناسبي قرار گرفته است.شیب
* مهندسين مشاور عرصه، طرح جامع شهر اردكان، 1380
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جدول شمارة 5/ ويژگي هاي ساختار اقتصادي 

جمع بندي ويژگي هاموارد

ت زمین
قیم

� قیمت زمین در بافت مورد مطالعه بسیار پايین تر از سطح شهر اردكان است. همچنین زمین هايي كه در بر خیابان اصلي 
قرار دارند نسبت به ساير نقاط محدودة ارزش بسیار بیش تري دارند.

� ارزش ساختمان متأثر از ارزش زمین و عوامل ديگر، مانند نوع بهره از ساختمان، كیفیت بنا و عمر ساختمان است.

ساختار اقتصادي

� میزان بیکاري در بافت مورد مطالعه به مراتب بیش از متوسط میزان بیکاري در كل شهر است.
� جمعیت در سن كار در بافت مورد مطالعه در مقايسه با كل شهر بیش تر است.

� بار تکفل در بافت مورد مطالعه نسبت به كل شهر باالتر است.
� درصد شاغالن در بخش خدمات نسبت به بخش هاي ديگر خیلي باال و نسبت به شهر نیز باالتر است.

� نرخ رشد شاغالن در بافت مورد مطالعه 0/44- درصد و در شهر برابر 5/84 درصد است.
� تعداد شاغالن بخش خصوصي در بافت تاريخي شهر اردكان برابر 80 درصد و در شهر اردكان 76/9 درصد است.

� فعالیت كارگاهي در بافت مورد مطالعه شهر بیش تر در زمینه صنايع دستي است.
* نگارندگان، تهيه شده براساس: 1� اطالعات و برداشت هاي ميداني سال 1385، 2� مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال هاي 65 و 75

جدول شمارة 6/ ويژگي هاي ساختار كالبدي

جمع بندي ويژگي هاموارد

مسکن و ساختمان

� نرخ رشد تعداد واحدهاي مسکوني بافت مورد مطالعه خیلي كم تر از شهر اردكان است.
� نسبت مساحت زيربنا به كل ساختمان ها در بافت تاريخي 61/85 درصد است.

� اين نسبت در محله علي بیک با 69 درصد، بیش ترين و در محله چرخاب با 49 درصد، كمترين میزان را دارد.
� میزان واحدهاي يک طبقه در بافت مورد مطالعه 83/4 درصد و ساير واحدها 16/6 درصد است.

� 79/69 درصد از واحدهاي مسکوني از خشت و گل و 20/31 از آجر و آهن يا تیرچه بلوك و يا ساير مصالح ساخته 
شده است.

تا 30 سال سن  بین 55  و 28/8 درصد  از 60 سال  بیش  مطالعه  مورد  بافت  واحدهاي مسکوني  از  � 55/1 درصد 
دارند.

� 67/63 درصد از واحدها نوساز و قابل نگهداري، 25/52 درصد مرمتي و 6/85 درصد تخريبي هستند.

تراكم ها

� تراكم خانوار در واحد مسکوني شهر 1/04 و در بافت مورد مطالعه 1/03 است. اين تراكم در محله زيرده با 0/97 
پايین ترين و در محله میرصالح با 1/23 خانوار باالترين میزان را دارد.

� تراكم نفر در خانوار شهر اردكان برابر 4/68 نفر و در بافت مورد مطالعه 3/65 نفر است. اين تراكم در محله قلعه 
سیف با 4/01 نفر، باالترين و در محله زيرده با 3 نفر، پايین ترين میزان را دارد.

� تراكم نفر در واحد مسکوني در بافت مورد مطالعه 3/74 نفر است. اين تراكم در محله میرصالح 4/17 نفر و در محله 
زيرده 3 نفر است.

�  تراكم اتاق در واحد مسکوني شهر اردكان برابر 4/51 اتاق و در بافت مورد مطالعه 3/8 اتاق است.
� تراكم نفر در اتاق در شهر اردكان 1/08 نفر و در بافت مورد مطالعه 1 نفر است. اين تراكم در محله كمالق با 1/26 

نفر، باالترين و در محله چرخاب با 0/76 نفر، پايین ترين میزان است.
�  سرانه زمین شهري در بافت مورد مطالعه 117/04 متر است. اين سرانه در محله بازار نو با 201/17 متر، بیش ترين و 

در محله علي بیک با 69/08 متر، كم ترين میزان است.

كاربری 
اراضي

� حدود 63 درصد كاربري ها در بافت مورد مطالعه، مسکوني، 0/76 درصد آموزشي، 2/93 درصد تجاري، 0/25 درصد 
فضاي سبز، 32/68 درصد معابر، 0/37 درصد اداري و 1/37 درصد فضاي باز و ساخته نشده است.

* نگارندگان، تهيه شده براساس اطالعات و برداشت هاي ميداني، سال 1385
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جدول شمارة 7/ تحليل مسائل و مشكالت

لي
ه ك

مين
ز

علل مشكالتتشريح مشكالتمشكالت

ساختار مديريتي

تعدد دستگاه هاي 
مؤثر در امر 
تصمیم گیري

همزمان  طور  به  رسمي  نهاد  چند  حاضر،  حال  در 
بافت  برنامه ريزي  زمینه  در  تصمیم گیري  امر  در 
تاريخي مورد مطالعه دخالت دارند؛ از جمله شوراي 
سازمان  اردكان،  شهرداري  اردكان،  شهر  اسالمي 
بهسازي و نوسازي، میراث فرهنگي، سازمان مسکن 
شهرسازي  شوراي  و  يزد  استانداري  شهرسازي،  و 

استان.

بافت  محدودة  در  بافت  فرسوده  بناهاي  گرفتن  قرار   �1
تاريخي و دارای تعدد متولي،

2� مشخص نبودن حد و مرز اختیارات و وظايف هر يک 
از سازمان هاي مذكور،

3� فقدان سیاست مشخص در برخورد با بافت تاريخي.

گستردگي 
مشکالت و 

معضالت بافت

بافت  با  اردكان  تاريخي  بافت  همپوشاني  علت  به 
فرسوده مورد مطالعه و تنوع و گستردگي مشکالت 
مسئوالن  دارد   وجود  محدودة  اين  در  كه  زيادي 

مربوط احاطه كامل بر آن ها ندارند.

1– عدم تفکیک ابنیه فرسوده و ابنیه با ارزش،
2– نبود پژوهش جامع در محدودة مورد مطالعه،

3– ضعف مديريت شهري.

عدم اقتدار 
سازمان بهسازي 
و نوسازي بافت 

قديم

اين سازمان كه در اولین سطح مديريت بافت فرسوده 
زمینة  در  بخصوص  و  ساختار  لحاظ  از  دارد  قرار 
شهرداري  به  وابسته  مديره،  هیأت  اعضاي  تركیب 
بوده و عماًل در سمت و سوي تعیین شده از سوي 

شهرداري گام بر مي دارد.

1– ساختار و تركیب هیأت مديره آن ها وابسته به شهرداري 
است،

محدودة  در  مسئول  عناصر  از  هیچیک  عدم سکونت   –2
مشکالت  و  ساكنان  با  تعامل  عدم  نتیجه  در  و  نظر  مورد 

آن ها،
3– نبود نیروي متخصص در سازمان مذكور.

فقدان اسناد و 
ابزار تصمیم گیري

تاريخي مطالعه  بافت  در طرح هاي فرادست منطقه، 
نشده است.

1– نبود ضوابط و مقررات  خاص،
تاريخي  بافت  خصوص  در  تجربه  با  مشاوران  نبود   –2

شهر،
3– عدم احساس حساسیت و اهمیت موضوع نزد مسئوالن 

تصويب كنندة طرح ها،
4– دخل و تصرف ناآگاهانه سازمان هاي مذكور و ساكنان 

در بافت،
5– ضعف مديريت شهري.

درآمد پايین 
ساكنان

بیش تر ساكنان بافت را افرادي با درآمد پايین تشکیل 
خانوارها  تعداد  بیش ترين  كه  طوري  به  مي دهند؛ 

درآمد متوسط بین 100 تا 200 هزار تومان دارند

و  خدماتي  فعالیت هاي  برای  اقتصادي  توجیه  عدم   �1
تجاري در منطقه،

2– عدم رونق  كارگاه هاي سنتي در بافت،
3– پايین بودن سطح سواد و مهارت حرفه اي ساكنان،

4– باال بودن میانگین سني ساكنان نسبت به شهر،
5– عدم استفاده مناسب و بهینه از قابلیت ها و ارزش هاي 

تاريخي بافت و توانمندی هاي گردشگري.

76

تحليل مسائل و مشكالت
با توجه به بررسي  وضع موجود و ويژگي هاي ارائه شده 
از بافت مورد مطالعه، مسائل و مشکالت در بافت تاريخي 
شهر اردكان ريشه يابي شده و به تفکیک ساختار مديريتی، 
اجتماع��ی، اقتص��ادی، كالبدی و طبیع��ی و جغرافیايی در 
جدول ش��مارة 7 ارائه ش��ده اس��ت. پس از ارائه مسائل و 
مش��کالت، علل هر مش��کل ريش��ه يابی و ريز مشکالت 

فهرس��ت شده است. س��پس با جمع بندی اين مشکالت و 
تجمیع موارد مش��ابه، فهرس��تی از مش��کالت كلی تهیه و 
ريز راهکارهای متناظر با اين مش��کالت آورده شده است. 
ع��الوه بر اين، ارتباط راهکارها با هر يک از الگوهای احیا 

مشخص گرديده است.
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عدم 
سرمايه گذاري 
خصوصي و 

دولتي

آموزشي،  خدمات  رفاهي،  امکانات  بیش تر  دولت 
و  معابر  كنار  در  را  سیاحتي  و  اداري  بهداشتي، 
بلوارهاي شهر و به دور از بافت هاي فرسوده متمركز 

كرده است.

1– عدم دسترسي مناسب،
2– نبود تأسیسات زيربنايي مناسب و كارآمد،

3– عدم و يا كمبود آگاهي نسبت به ارزش هاي تاريخي 
موجود در بافت،

4– پايین بودن ارزش افزوده امالك واقع در بافت نسبت 
به شهر اردكان،

5– پايین بودن مطلوبیت اجتماعي محل برای سرمايه گذاري 
خصوصي.

ساختار مديريتي

فرسودگي بناها

اين  در  بناها  اكثر  بودن  گلي  و  خشتي  به  توجه  با 
منطقه، 84/2 درصد از كالبد فضاي محدودة به نوعي 
باقي  به نوسازي و مرمت دارد و 15/8 درصد  نیاز 

مانده نیز عاري از مشکل نیست

1� قدمت زياد ابنیه در بافت،
2– كاربرد مصالح كم دوام و سست در ابنیة منطقه،

3– بي توجهي و بي عالقگي به سنت ديرينه مرمت و احیای 
مستمر بناها.

پايین بودن كیفیت 
بناها

55/1 درصد از واحدهاي مسکوني بافت بیش از 60 
سال و 28/8 درصد بین 30 تا 60 سال سن دارند.

79/7 درصد از واحدهاي مسکوني از خشت و گل،  
و 20/3 درصد از آجر و آهن و ساير مصالح ساخته  

شده اند.

1– قدمت زياد ابنیه،
2– مقاوم نبودن در برابر زلزله ،

3– عدم دسترسي مناسب،
4– نبود تأسیسات زيربنايي مناسب،

5– وجود اتاق ها و فضاهاي كوچک و ناكارآمد،
6– بدون كرسي اجرا شدن بناها،

7– وجود حیوانات موذي و حشرات در البالي مصالح كم  
دوام خشتي و گلي،

8– وجود مناظر نامطلوب فضاهاي متروكه و مخروبه در 
همسايگي واحدها،

9– پوسیدگي و عدم مقاومت مصالح،
10– ناهمگوني سیماي بافت،

زندگي  با  قديمي  مسکوني  فضاي  تجانس  عدم   –11
امروزي،

12– تغییر فرهنگ عمومي و عدم مطلوبیت منازل قديمي،
13 – ارتفاع كم ديوارها و اتاق هاي منازل قديمي،

وجود سرويس هاي بهداشتي و آشپزخانه بیرون از   – 14
ساختمان در بناهاي قديمي،

حیاط  با  قديمي  بناهاي  در  فضاها  ناپیوستگي   –  15
مركزي.

كمبود فضاهاي 
آموزشي، رفاه 
عمومي و پايین 
بودن كیفیت 
خدمات ارائه 

شده

فرسوده، 0/08 درصد فضای  بافت  از كل مساحت 
درصد   0/76 اداري،  فضای  درصد   0/37 خدماتي، 
فضاي آموزشي و 0/25 درصد فضاي سبز است و 

بقیه سرانه ها نیز در سطح پايین است.

1 – كمبود سرانه هاي خدماتي و عمومي شهري،
2 – ناكارآمدي شبکه هاي تأسیسات و خدمات شهري،

3 – وجود معابر ناكارآمد،
4 – وجود كارگاه هاي ناسازگار در بافت،

5 – ضعف مديريت شهري.

77

ت طبیعي و جغرافیايي
مشکال

فرسايش بناهاي 
خشتي و گلي 

موجود در بافت 
مورد مطالعه در 
اثر عوامل طبیعي

با توجه به استحکام پايین ابنیه بافت، عوامل طبیعي 
چون وزش باد و توفان همراه با ذرات شن، ريزش 
ريختن،  فرو  باعث  سهولت  به  و...  جوي  نزوالت 

ترك خوردن و يا ايجاد خرابی در ابنیه مي شوند.

1 – باد و توفان هاي همراه با ذرات شن،
2 – ريزش نزوالت جوي،

و  روز  و  در شب  هوا  زياد  و  دماي سريع  اختالف   –  3
فصول مختلف،

حشرات  و  حیوانات  حضور  مناسب  زمینة  وجود   –  4
موذي در البالي مصالح كم دوام خشتي و گلي.

* نگارندگان، تهيه شده براساس اطالعات وضع موجود
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كاربرد تكنيك AHP و ارائه راهبردها
با توجه به مس��ائل و مشکالت مطرح شده، برنامة احیا و 
مرمت بافت تاريخي شهر اردكان با استفاده از تکنیک فرايند 
تحلیل سلس��له  مراتبي )AHP( انجام ش��ده اس��ت )براي 

مطالعه بیش تر مراجعه شود به اصغرپور، 1383: ش(.
مراحل كاربرد تکنیک بدين ش��رح اس��ت: تهیه فهرست 
كلی مشکالت، ريشه يابي علت هر مشکل، تهیة فهرستي از 
ريز مشکالت، تهیة فهرستي از مشکالت كلي با جمع بندی 
ريز مش��کالت و تجمیع موارد مشابه، تهیه فهرستي از ريز 
راهکارها با توجه به مشکالت فهرست شده، تهیه فهرستی 
از راهکاره��ای كل��ی با جمع بندی ريز راه كاره، بررس��ی و 
تعیی��ن ارتب��اط راهکارها با هر ي��ک از الگوهای احیا و در 
نهايت بررس��ی و تعیین تأثیر و ارتباط هر يک از الگوهای 
احیا نس��بت به هركدام از گزينه ه��ای نهايی در مدل مورد 

بررسی. اين فرآيند در الگوی مقابل آمده است:

مشكالت كلی

ريز مشكالت

جمع بندی مشكالت

ريز راهكارها

جمع بندی راهكارها

ارتباط با الگوهاي احيا

ارتباط با گزينه ها

78

فهرست كلي ريز مشكالت
شهر  تاريخي  بافت  مشکالت  و  مسائل  قبل،  جدول  در 
اردكان مطرح و به تشريح و تحلیل آن ها پرداخته شد.  در 

جدول زير  با توجه به جداول قبلی، ريز مشکالت ذكر و 
كدگذاري شده است.

مشكالت 
ريز مشكالتكلی

مديريتی

111
112
 113

قرار گرفتن بناهاي فرسوده بافت در محدودة بافت تاريخي و در نتیجه تعدد متولي
مشخص نبودن حد و مرز اختیارات و وظايف هر يک از سازمان هاي مذكور 

نبود سیاست مشخص در برخورد با بافت تاريخی

121
122
123

عدم تفکیک بناهاي تاريخی و ابنیه با ارزش 
نبود يک پژوهش جامع در محدودة مورد مطالعه 

ضعف مديريت شهري
131
132

عدم تعامل مسئوالن بافت تاريخي و مشکالت موجود به سبب عدم سکونت آن ها در شهر
نبود نیروی متخصص در سازمان های ذيربط

141
142
143
144
145

 نبود ضوابط و مقررات خاص 
 نبود و يا عدم انتخاب مشاوران با تجربه در خصوص بافت تاريخی شهر 

 عدم احساس حساسیت و اهمیت موضوع در مسئوالن تصويب كنندة طرح ها 
دخل و تصرفات ناآگاهانه سازمان هاي مذكور و ساكنان در بافت 

ضعف مديريت شهري

جدول شمارة 8/ ريز مشكالت بافت تاريخی
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مشكالت 
ريز مشكالتكلی

اجتماعی و اقتصادی

211
212
213
214
215

كاهش مقبولیت اجتماعي زندگي در محالت بافت تاريخی
كاهش مقبولیت زندگي در اين محالت به علت مقاوم نبودن ابنیه بافت در برابر زلزله

كمبود و يا نبود امکانات و خدمات شهري 
وجود فضاهاي مخروبه و متروكه زياد در بافت 

افزايش ناامني به علت ازدياد فضاهاي غیر قابل دفاع شهري 

221
222

وجود اختالف فاحش بین قیمت مسکن و اجاره بها در بافت و شهر 
برون كوچی ساكنان بومي منطقه و جايگزيني مهاجران غیربومي 

231
232
233
234
235

سکونت افراد غیربومي با فرهنگ هاي متفاوت 
كاهش مناسبات اجتماعي 

دلسردي ساكنان از سازمان هاي مذكور 
پايین بودن سطح سواد و فرهنگ عمومي 

ناهمگوني در هرم سني و در نتیجه باال بودن تعداد افراد مسن در بافت 

241
242
243
244
245

عدم توجیه اقتصادي برای فعالیت هاي خدماتي و تجاري در منطقه 
عدم رونق كارگاه هاي سنتي در بافت 

پايین بودن سطح سواد و مهارت حرفه اي ساكنان 
باال بودن میانگین سني ساكنان نسبت به شهر 

عدم استفاده مناسب و بهینه از قابلیت ها و ارزش هاي تاريخي بافت و توانمندی ها گردشگري

251
252
253
254
255

عدم دسترسي مناسب 
عدم وجود تأسیسات زيربنايي مناسب و كارآمد 

عدم و يا كمبود آگاهي نسبت به ارزش هاي تاريخي موجود در بافت 
پايین بودن ارزش افزوده امالك واقع در بافت نسبت به شهر اردكان 
پايین بودن مطلوبیت اجتماعي محل برای سرمايه گذاري خصوصي 

79 كالبدی

311
312
313

قدمت زياد ابنیه در بافت 
كاربرد مصالح كم دوام و سست در ابنیه منطقه

بي توجهي و بي عالقگي به سنت ديرينه مرمت و احیای مستمر بناها  

321
322
323
324
325
326
327
328
329
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217

قدمت زياد ابنیه 
مقاوم نبودن در برابر زلزله 

عدم دسترسي مناسب 
نبود تأسیسات زيربنايي مناسب 

وجود اتاق ها و فضاهاي كوچک و ناكارآمد 
بدون كرسي اجرا شدن بناها 

نمور بودن بناهاي خشتي در اثر خاصیت مويینگي خاك 
وجود حیوانات موذي و حشرات در البه الي مصالح كم دوام خشتي و گلي 

وجود مناظر نامطلوب فضاهاي متروكه و مخروبه در همسايگي واحدها
پوسیدگي و عدم مقاومت مصالح 

ناهمگوني سیماي بافت 
عدم تجانس فضاي مسکوني قديمي با زندگي امروزي 

نبود سرانه هاي مورد نیاز شهري در همسايگي ها و محالت 
تغییر فرهنگ عمومي و عدم مطلوبیت منازل قديمي 

ارتفاع كم ديوارها و اتاق هاي منازل قديمي 
وجود سرويس هاي بهداشتي و آشپزخانه بیرون از ساختمان در بناهاي قديمي 

ناپیوستگي فضاها در بناهاي قديمي با حیاط مركزي 
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كالبدی
331
332
333
334
335

كمبود سرانه هاي خدماتي و عمومي شهري 
ناكارآمدي شبکه هاي تأسیسات و خدمات شهري 

وجود معابر ناكارآمد 
وجود كارگاه هاي ناسازگار در بافت 

ضعف مديريت شهري 

طبیعی

411
412
413
414

باد و توفان هاي همراه با ذرات شن
ريزش نزوالت جوي 

اختالف دماي سريع و زياد هوا در شب و روز و فصول مختلف 
وجود زمینه مناسب حضور حیوانات و حشرات موذي در البه الي مصالح كم دوام خشتي و گلي 

جدول شمارة 9/ جمع بندی مسائل و مشكالت

شناسه گزينه در شماره هاي ارجاع شدهتوضيحكد
نرم افزار

111
113

قرار گرفتن بناهاي فرسوده بافت در محدودة بافت تاريخي و تعدد متولي 
نبود سیاست مشخص در برخورد با بافت فرسوده

112
121 و 122 و 141

تعدد متولی
عدم سیاست

ضعف مديريت145 و 335 و 233 و 245ضعف مديريت شهري123

80

جمع بندي مشكالت
بر اساس جداول قبلی كه ريزمشکالت قید و كدگذاری 
گزينه  شناسه  ساخت  با  زير  جدول  در  است،   شده 

مشکالت مطرح و گزينه هاي تکراري و مشابه حذف گرديد 
و مشکالت از 64 عنوان به 19 عنوان كاهش يافته است.

131

132

عدم  سبب  به  آن ها  مشکالت  و  ساكنان  با  مسئول  عوامل  تعامل  عدم 
سکونتشان در منطقه

نبود نیروي متخصص در سازمان های ذيربط

143

143 و 144 و 253 و 142

عدم تعامل

عدم تخصص

211
212

213
214

كاهش مقبولیت اجتماعي زندگي در محالت
در  بافت  ابنیه  نبودن  مقاوم  علت  به  محالت  در  زندگي  مقبولیت  كاهش 

برابر زلزله
كمبود و يا نبود امکانات و خدمات شهري 

وجود فضاهاي مخروبه و متروكه زياد در بافت 

و   3215 و   3212 و   3214
3216 و

3217 و 326 و 325 و 221
322

313 و 331 و 332
329 و 215 و 3211

مقبولیت

زلزله
كمی خدمات

فضای مخروبه

مهاجرت231 و 232برون كوچی ساكنان بومي منطقه و جايگزيني مهاجران غیربومي 222
234

235

پايین بودن سطح سواد و فرهنگ عمومي در بین ساكنان منطقه نسبت به 
شهر و استان 

ناهمگوني در هرم سني و در نتیجه باال بودن تعداد افراد مسن در بافت

243

244

كمي  سواد

هرم سني

توجیه 254 و 255 و 242 و 334عدم توجیه اقتصادي برای فعالیت هاي خدماتي و تجاري در منطقه 241 عدم 
اقتصادی

251
252

عدم دسترسي مناسب 
نبود تأسیسات زيربنايي مناسب و كارآمد

323 و 333 
 324

نبود � دسترسي
نبود تأسیسات
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311
312

313

قدمت زياد ابنیه در بافت  
كاربرد مصالح كم دوام و سست در ابنیه 

بي توجهي و بي عالقگي به سنت ديرينة مرمت و احیای مستمر 
بناها

321
327 و 3210 و 411 و 412 و 413

 � 

قدمت بنا
مصالح كم دوام

عدم مرمت

وجود حیوانات موذي و حشرات در البه الي مصالح كم دوام 328
خشتي و گلي 

ح  �  موذي414

جدول شمارة 10/ ريز راهكارها

راه حلكد راه حلكد مشكل

111
- شناسايي و مجزا كردن ابنیه، محورها و مجموعه هاي با ارزش و تاريخي و تعیین حريم آن ها در بافت و 111/1

تفکیک قسمت هاي مختلف فرسوده و تاريخي و ارجاع امور به سازمان های مربوط

112
- شناسايي و مجزا كردن ابنیه، محورها و مجموعه هاي با ارزش و تاريخي و تعیین حريم آن ها در بافت  و 111/1

تفکیک قسمت هاي مختلف فرسوده و تاريخي و ارجاع امور به سازمان های مربوط 

113
- پیشنهاد و تصويب ضوابط خاص در برخورد با بافت هاي تاريخی بر اساس شرايط، نوع، میزان فرسودگي 113/1

و با تکیه بر شرايط و میزان تأمین ايمني ساكنان بافت 

123

123/1

131/1

- پیشنهاد و تصويب قوانین مبني بر الزام سازمان ها و دستگاه هاي مرتبط با مديريت شهري به استفاده از 
نیروي متخصص و بومي در امور برنامه ريزي و طراحي شهري 

- حمايت از تشکیل سازمان های مردم نهاد )NGO ( در بافت به منظور انتقال مسائل و مشکالت و نظر ساكنان 
به مسئوالن مديريت شهري و توجه به تأثیر آن ها در تصمیم هاي اتخاذ شده 

81

راهكارها
در  كه  اردكان  شهر  تاريخي  بافت  كلي   مشکالت 
شده ارائه  راه حلي  كدام  هر  برا  گرديد،  بیان  قبلي   جدول 

است. اين راه حل ها به عنوان راهکار يا سیاست هاي اجرايي 
جهت مرمت بافت قابل استفاده است.

131

131/1

123/1

حمايت از تشکیل سازمان های مردم نهاد )NGO (	  در بافت به منظور انتقال مسائل و مشکالت و نظر ساكنان 
به مسئوالن مديريت شهري و توجه به تأثیر آن ها در تصمیم هاي اتخاذ شده

	 پیشنهاد و تصويب قوانین مبني بر الزام سازمان ها و دستگاه هاي مرتبط با مديريت شهري برای به كارگیري 
نیروي متخصص و بومی در امور برنامه ريزي و طراحي شهري 

132
پیشنهاد و تصويب قوانین مبني بر الزام سازمان ها و دستگاه هاي مرتبط با مديريت شهري برای به كارگیري 123/1

نیروي متخصص و بومی در امور برنامه ريزي و طراحي شهري 

142

113/1

123/1

142/1

	 پیشنهاد و تصويب ضوابط خاص در برخورد با بافت هاي تاريخی بر اساس شرايط، نوع، میزان فرسودگي 
و با تکیه بر شرايط و میزان تأمین ايمني ساكنان بافت 

	 پیشنهاد و تصويب قوانین مبني بر الزام سازمان ها و دستگاه هاي مرتبط با مديريت شهري برای به كارگیري 
نیروي متخصص و بومی در امور برنامه ريزي و طراحي شهري 

	 الزام دستگاه ها و سازمان هاي مرتبط با مديريت شهري به بررسي تجارب شهرها و كشورهاي ديگر در 
برخورد با بافت تاريخی و انطباق آن با بافت شهر مورد نظر و تعیین راهکارهاي بهینه 
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211

211/1

211/2

211/3

211/4
211/5
211/6
211/7
211/8

	 استفاده از فضاهاي مخروبه و رها شده به منظور تأمین كسري سرانه هاي فضاي سبز و كاربري هاي عمومي 
ديگر شهري در محالت 

	 تغییر كاربري ابنیه و بناهاي قديمي كه كاربري آن ها منسوخ شده، مانند آب انبارها، كاروانسراها، حمام هاي 
عمومي و... به كاربري هاي مورد لزوم در بافت 

	 احداث میدان ها با المان هاي يادماني، فضاهاي باز و سبز با مبلمان شهري مناسب و متناسب برای دلپذير 
كردن محیط 

	 مرمت و احیای بناهاي قابل استفاده 
	 تخريب و نوسازي بناهاي غیرقابل مرمت و جايگزيني آن ها با ابنیه مقاوم و كارآمد 

	 اجراي طرح هاي بدنه سازي متناسب با بافت برای ايجاد مطلوبیت منظر، سیماي معابر و میادين
	 ايجاد مراكز خريد و محیط هاي تجاري )خرده فروشي( در بافت به منظور تأمین نیازهاي ساكنان 

	 تأمین مسیرهاي دسترسي كارآمد به نقاط مختلف بافت برای تأمین حداقل دسترسي سواره الزم، مديريت 
بهتر بحران و امکان ورود خودرو هاي خدمات شهري به بافت 

212

212/1
211/4
211/5
211/8

	 تحقیقات و تأمین خدمات برای افراد و خانوارهاي ساكن در محالت بافت
	 مرمت و احیای بناهاي قابل استفاده كه حداقل قابلیت زندگي و استحکام را داشته باشند 

	 تخريب و نوسازي بناهاي غیرقابل مرمت و جايگزيني آن ها با ابنیه مقاوم و كارآمد 
	 تأمین مسیرهاي دسترسي كارآمد به نقاط مختلف بافت برای تأمین حداقل دسترسي سواره الزم، مديريت 

بهتر بحران و امکان ورود خودروهاي خدمات شهري به بافت 

213

213/1

213/2
213/3
211/1

211/2

211/3

211/7
211/8

تخصیص  نیاز  مورد  كاربري هاي  به  را  خود  زمین  كه  مالکاني  برای  تسهیالت  و  مناسب  شرايط  	 ايجاد 
مي دهند

	 تعیین جريمه و ضوابط برای الزام مالکان فضاهاي مخروبه و ناكارآمد به منظور سامان دهي فضاي مزبور 
	 طراحي شبکه هاي خدمات شهري مناسب برای بافت 

	 استفاده از فضاهاي مخروبه و رها شده به منظور تأمین كسري سرانه هاي فضاي سبز و كاربري هاي عمومي 
ديگر شهري در محالت 

	 تغییر كاربري ابنیه و بناهاي قديمي كه كاربري آن ها منسوخ شده؛ مانند آب انبارها، كاروان سراها، حمام هاي 
عمومي و... به كاربري هاي مورد لزوم در بافت 

	 احداث میدان ها با المان هاي يادماني، فضاهاي باز و سبز با مبلمان شهري مناسب و متناسب برای دلپذير 
نمودن محیط

	 ايجاد مراكز خريد و محیط هاي تجاري خرده فروشي در بافت به منظور تأمین نیازهاي ساكنان 
	 تأمین مسیرهاي دسترسي كارآمد به نقاط مختلف بافت برای تأمین حداقل دسترسي سواره الزم، مديريت 

بهتر بحران و امکان ورود خودرو هاي تجهیزات خدمات شهري به بافت 

82
214

211/1

211/2

211/3

211/8

213/2

	 استفاده از فضاهاي مخروبه و رها شده به منظور تأمین كسري سرانه هاي فضاي سبز و كاربري هاي عمومي 
ديگر شهري در محالت 

	 تغییر كاربري ابنیه و بناهاي قديمي كه كاربري آن ها منسوخ شده، مانند آب انبارها، كاروان سراها، حمام هاي 
عمومي و... به كاربري هاي مورد لزوم در بافت 

	 احداث میدان ها با المان هاي يادماني و فضاهاي باز و سبز با مبلمان شهري مناسب و متناسب برای دلپذير 
نمودن محیط

	 تأمین مسیرهاي دسترسي كارآمد به نقاط مختلف بافت برای تأمین حداقل دسترسي سواره الزم، مديريت 
بهتر بحران و امکان ورود خودرو هاي خدمات شهري به بافت 

	 تعیین جريمه و ضوابط برای الزام مالکان فضاهاي مخروبه و ناكارآمد به منظور سامان دهي فضاي مزبور 
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222

211/1

211/2

211/3

211/4
211/5
211/6
211/7
211/8

131/1

213/1

213/2
111/1

212/1

	 استفاده از فضاهاي مخروبه و رها شده به منظور تأمین كسري سرانه هاي فضاي سبز و كاربري هاي عمومي 
ديگر شهري در محالت 

	 تغییر كاربري ابنیه و بناهاي قديمي كه كاربري آن ها منسوخ شده، مانند آب انبارها، كاروان سراها، حمام هاي 
عمومي و... به كاربري هاي مورد لزوم در بافت 

	 احداث میدان ها با المان هاي يادماني و فضاهاي باز و سبز با مبلمان شهري مناسب و متناسب برای دلپذير 
نمودن محیط 

	 مرمت و احیای بناهاي قابل استفاده كه حداقل قابلیت زندگي و استحکام را داشته باشند 
	 تخريب و نوسازي بناهاي غیرقابل مرمت و جايگزيني آن ها با ابنیه مقاوم و كارآمد 

	 اجراي طرح هاي بدنه سازي متناسب با بافت برای ايجاد مطلوبیت منظر، سیماي معابر و میادين 
	 ايجاد مراكز خريد و محیط هاي تجاري خرده فروشي در بافت به منظور تأمین نیازهاي ساكنان 

	 تأمین مسیرهاي دسترسي كارآمد به نقاط مختلف بافت برای تأمین حداقل دسترسي سواره الزم، مديريت 
بهتر بحران و امکان ورود خودرو هاي خدمات شهري به بافت

حمايت از تشکیل سازمان های مردم نهاد )NGO	  (  در بافت به منظور انتقال مسائل و مشکالت و نظر 
ساكنان به مسئوالن مديريت شهري و توجه به تأثیر آن ها در تصمیم هاي اتخاذ شده

نیاز تخصیص  مورد  هاي  كاربري  به  را  زمین خود  كه  مالکاني  برای  تسهیالت  و  مناسب  	 تعیین شرايط 
مي دهند

	 تعیین جريمه و ضوابط برای الزام مالکان فضاهاي مخروبه و ناكارآمد به منظور سامان دهي فضاي مزبور 
	 شناسايي و مجزا كردن ابنیه، محورها و مجموعه هاي با ارزش و تاريخي و تعیین حريم آن ها در بافت و 

تفکیک قسمت هاي مختلف فرسوده و تاريخي و ارجاع امور به سازمان های مربوط
- تحقیقات و تأمین خدمات برای افراد و خانوارهاي ساكن در بافت

234

234/1
234/2
131/1

	 حمايت و ارائه امکانات و تسهیالت بیش تر به مدارس بافت 
	 تشکیل كالس هاي سوادآموزي در مساجد وحسینیه ها و ارتقای سطح فرهنگ عمومي ساكنان 

حمايت از تشکیل سازمان های مردم نهاد )NGO	  ( در بافت به منظور انتقال مسائل و مشکالت و نظر 
ساكنان به مسئوالن مديريت شهري و توجه به تأثیر آن ها در تصمیم هاي اتخاذ شده

235

235/1
212/1
211/5
211/7
211/8

235/2

	 ساخت واحدهاي مسکوني ارزان قیمت با كیفیت مناسب به جاي فضاهاي مخروبه و غیر مفید
	 تحقیقات و تأمین خدمات برای افراد و خانوارهاي ساكن در بافت

	 تخريب و نوسازي بناهاي غیرقابل مرمت و جايگزيني آن ها با ابنیه مقاوم و كارآمد 
	 ايجاد مراكز خريد و محیط هاي تجاري خرده فروشي در بافت به منظور تأمین نیازهاي ساكنان 

	 تأمین مسیرهاي دسترسي كارآمد به نقاط مختلف بافت برای تأمین حداقل دسترسي سواره الزم، مديريت 
بهتر بحران و امکان ورود خودروهاي خدمات شهري به بافت 

	 احداث خوابگاه هاي دانشجويي يا كاربري هاي مشابه در بافت 

83
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241

211/8

211/7
211/5
211/3

211/2

211/1

142/1

131/1

113/1

212/1
213/1

213/2
213/3
235/1
235/2
241/1
241/2
241/3

	 تأمین مسیرهاي دسترسي كارآمد به نقاط مختلف بافت برای تأمین حداقل دسترسي سواره الزم، مديريت 
بهتر بحران و امکان ورود خودروهاي خدمات شهري به بافت 

	 ايجاد مراكز خريد و محیط هاي تجاري)خرده فروشي( در بافت به منظور تأمین نیازهاي ساكنان 
	 تخريب و نوسازي بناهاي غیرقابل مرمت و جايگزيني آن ها با ابنیه مقاوم و كارآمد 

	 احداث میدان ها با المان هاي يادماني، فضاهاي باز و سبز با مبلمان شهري مناسب و متناسب برای دلپذير 
نمودن محیط 

	 تغییركاربري ابنیه و بناهاي قديمي كه كاربري آن ها منسوخ شده، مانند آب انبارها، كاروان سراها، حمام هاي 
عمومي و... به كاربري هاي مورد لزوم در بافت 

	 استفاده از فضاهاي مخروبه و رها شده به منظور تأمین كسري سرانه هاي فضاي سبز و كاربري هاي عمومي 
ديگر شهري در محالت 

	 الزام دستگاه ها و سازمان هاي مرتبط با مديريت شهري به بررسي تجارب شهرها و كشورهاي ديگر در 
برخورد با بافت فرسوده و انطباق آن با بافت شهر مورد نظر و تعیین راهکارهاي بهینه

نظر  و  مسائل، مشکالت  انتقال  منظور  به  بافت  در   )  	NGO( نهاد  مردم  سازمان های  تشکیل  از  حمايت 
ساكنان به مسئوالن مديريت شهري و توجه به تأثیر آن ها درتصمیم هاي اتخاذ شده

	 پیشنهاد و تصويب ضوابط خاص در برخورد با بافت هاي تاريخی بر اساس شرايط، نوع و میزان فرسودگي 
و با تکیه بر شرايط و میزان تأمین ايمني ساكنان بافت

	 تحقیقات و تأمین خدمات برای افراد و خانوارهاي ساكن در اين محالت
تخصیص  نیاز  مورد  كاربري هاي  به  را  خود  زمین  كه  مالکاني  برای  تسهیالت  و  مناسب  شرايط  	 تعیین 

مي دهند.
	 تعیین جريمه و ضوابط برای الزام مالکان فضاهاي مخروبه و ناكارآمد به سامان دهي فضاي مزبور 

	 طراحي شبکه هاي خدمات شهري مناسب برای بافت 
	 ساخت واحدهاي مسکوني ارزان قیمت با كیفیت مناسب به جاي فضاهاي مخروبه و غیر مفید

	 احداث خوابگاه هاي دانشجويي يا كاربري هاي مشابه در بافت
	 آموزش و حمايت در احیای كارگاه هاي سنتي و صنايع دستي در بین ساكنان محالت 

	 ارائه تسهیالت و معافیت هاي خاص برای سرمايه گذاران بخش خدمات وصنايع در محالت بافت
	 تخريب و نوسازي محدوده هاي قديمي، ولي فاقد ارزش تاريخي و فرهنگي 

251

241/3
211/8

211/3

211/1

142/1

131/1

123/1

111/1

- تخريب و نوسازي محدوده هاي قديمي، ولي فاقد ارزش تاريخي و فرهنگي
- تأمین مسیرهاي دسترسي كارآمد به نقاط مختلف بافت برای تأمین حداقل دسترسي سواره الزم، بحران و 

مديريت بحران و امکان ورود خودرو هاي خدمات شهري به بافت.
- احداث میدان ها با المان هاي يادماني، فضاهاي باز و سبز با مبلمان شهري مناسب و متناسب برای دلپذير 

نمودن محیط 
	 استفاده از فضاهاي مخروبه و رها شده به منظور تأمین كسري سرانه هاي فضاي سبز و كاربري هاي عمومي 

ديگر شهري در محالت 
	 الزام دستگاه ها و سازمان هاي مرتبط با مديريت شهري به بررسي تجارب شهرها و كشورهاي ديگر در 

برخورد با بافت فرسوده و انطباق آن با بافت شهر مورد نظر و تعیین راهکارهاي بهینه
حمايت از تشکیل سازمان های مردم نهاد )NGO	  ( در بافت به منظور انتقال مسائل و مشکالت و نظر 

ساكنان به مسئوالن مديريت شهري و توجه به تأثیر آن ها در تصمیم هاي اتخاذ شده
	 پیشنهاد و تصويب قوانین مبني بر الزام سازمان ها و دستگاه هاي مرتبط با مديريت شهري برای به كارگیري 

نیروي متخصص و بومی در امور برنامه ريزي و طراحي شهري 
	 شناسايي و مجزا كردن تمام ابنیه، محورها و مجموعه هاي با ارزش و تاريخي و تعیین حريم آن ها در داخل 

بافت و تفکیک قسمت هاي مختلف فرسوده و تاريخي و ارجاع امور به سازمان های مربوط
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252

213/3
213/1

213/2
241/3
211/8

211/5

211/3

211/1

142/1

131/1

123/1

	 طراحي شبکه هاي خدمات شهري مناسب برای بافت 
تخصیص  نیاز  مورد  كاربري هاي  به  را  خود  زمین  كه  مالکاني  برای  تسهیالت  و  مناسب  شرايط  	 تعیین 

مي دهند.
	 تعیین جريمه و ضوابط برای الزام مالکان فضاهاي مخروبه و ناكارآمد به منظور سامان دهي فضاي مزبور 

	 تخريب و نوسازي محدوده هاي قديمي، ولي فاقد ارزش تاريخي و فرهنگي
	 تأمین مسیرهاي دسترسي كارآمد به نقاط مختلف بافت برای تأمین حداقل دسترسي سواره الزم، مديريت 

بهتر بحران و امکان ورود خودروهاي خدمات شهري به بافت 
ها با  تخريب و نوسازي بناها و ابنیه هايی كه از نظر احیا و مرمت مقرون به صرفه هستند و جايگزيني آن 	 

ابنیه مقاوم و كارآمد 
	 احداث میدان ها با المان هاي يادماني، فضاهاي باز و سبز با مبلمان شهري مناسب و متناسب برای دلپذير 

نمودن محیط 
	 استفاده از فضاهاي مخروبه و رها شده به منظور تأمین كسري سرانه هاي فضاي سبز و كاربري هاي عمومي 

ديگر شهري در محالت 
	 الزام دستگاه ها و سازمان هاي مرتبط با مديريت شهري به بررسي تجارب شهرها و كشورهاي ديگر در 

برخورد با بافت تاريخی و انطباق آن با بافت شهر مورد نظر و تعیین راهکارهاي بهینه
حمايت از تشکیل سازمان های مردم نهاد )NGO	  ( در بافت به منظور انتقال مسائل و مشکالت و نظر 

ساكنان به مسئوالن مديريت شهري و توجه به تأثیر آن ها در تصمیم هاي اتخاذ شده
	 پیشنهاد و تصويب قوانین مبني بر الزام سازمان ها و دستگاه هاي مرتبط با مديريت شهري برای به كارگیري 

نیروي متخصص و بومی در امور برنامه ريزي و طراحي شهري 

311

111/1

113/1

123/1

131/1

142/1

211/5
211/4
211/6

213/2
235/1
241/3

	 شناسايي و مجزا كردن تمام ابنیه، محورها و مجموعه هاي با ارزش و تاريخي و حريم آن ها در داخل بافت 
و تفکیک قسمت هاي مختلف فرسوده و تاريخي و ارجاع امور به سازمان های مربوط

	 پیشنهاد و تصويب ضوابط خاص در برخورد با بافت هاي تاريخی بر اساس شرايط، نوع و میزان فرسودگي 
و با تکیه بر شرايط و میزان تأمین ايمني ساكنان بافت 

	 پیشنهاد و تصويب قوانین مبني بر الزام سازمان ها و دستگاه هاي مرتبط با مديريت شهري برای به كارگیري 
نیروي متخصص و بومی در امور برنامه ريزي و طراحي شهري 

حمايت از تشکیل سازمان های مردم نهاد )NGO	  ( در بافت به منظور انتقال مسائل و مشکالت و نظر 
ساكنان به مسئوالن مديريت شهري و توجه به تأثیر آن ها در تصمیم هاي اتخاذ شده

	 الزام دستگاه ها و سازمان هاي مرتبط با مديريت شهري به بررسي تجارب شهرها و كشورهاي ديگر در 
برخورد با بافت فرسوده و انطباق آن با بافت شهر مورد نظر و تعیین راهکارهاي بهینه

	 تخريب و نوسازي بناهای غیرقابل مرمت و جايگزيني آن ها با ابنیه مقاوم و كارآمد 
	 مرمت و احیای بناهايی كه قابلیت زندگي و استحکام را داشته باشند

	 اجراي طرح هاي بدنه سازي متناسب با بافت برای ايجاد مطلوبیت منظر و سیماي معابر، میدان ها وگذرهاي 
بافت به منظور باال بردن مطلوبیت اجتماعي

	 تعیین جريمه و ضوابط برای الزام مالکان فضاهاي مخروبه و ناكارآمد به منظور سامان دهي فضاي مزبور 
	 ساخت واحدهاي مسکوني ارزان قیمت با كیفیت مناسب به جاي فضاهاي مخروبه و غیر مفید

	 تخريب و نوسازي محدوده هاي قديمي، ولي فاقد ارزش تاريخي و فرهنگي

312

241/3
235/1
211/5

211/4
142/1

123/1

113/1

111/1

312/1

	 تخريب و نوسازي محدوده هاي قديمي، ولي فاقد ارزش تاريخي و فرهنگي
	 ساخت واحدهاي مسکوني ارزان قیمت با كیفیت مناسب به جاي فضاهاي مخروبه و غیر مفید

	 تخريب و نوسازي بناهايی كه از نظر احیا و مرمت مقرون به صرفه هستند و جايگزيني آن ها با ابنیه مقاوم 
و كارآمد 

	 مرمت و احیا بناهاي قابل استفاده كه حداقل قابلیت زندگي و استحکام را داشته باشند
	 الزام دستگاه ها و سازمان هاي مرتبط با مديريت شهري به بررسي تجارب شهرها و كشورهاي ديگر در 

برخورد با بافت تاريخی و انطباق آن با بافت شهر مورد نظر و تعیین راهکارهاي بهینه
	 پیشنهاد و تصويب قوانین مبني بر الزام سازمان ها و دستگاه هاي مرتبط با مديريت شهري برای به كارگیري 

نیروي متخصص و بومی در امور برنامه ريزي و طراحي شهري 
	 پیشنهاد و تصويب ضوابط خاص در برخورد با بافت هاي فرسوده بر اساس شرايط، نوع و میزان فرسودگي 

و با تکیه بر شرايط و میزان تأمین ايمني ساكنان بافت 
ها در داخل  شناسايي و مجزا كردن تمام ابنیه، محورها و مجموعه هاي با ارزش و تاريخي و تعیین حريم آن 	 

بافت و تفکیک قسمت هاي مختلف فرسوده و تاريخي و ارجاع امور به سازمان مربوط
	 استفاده از تکنیک هاي جديد ساخت بنا با استفاده از سازه هاي سبک و مقاوم و ترويج فرهنگ آن 
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313
313/1
313/2
313/3

	 الزام مالکان به ساخت نماي مطلوب برای ساختمان
	 الزام مالکان به تأمین نکات ايمني سازه و در صورت لزوم تعمیر و تقويت آن

	 الزام مالکان به تأمین شرايط بهداشتي و رفاهي در حد متعارف جامعه براي ملک خود 

328

328/1
312/1
241/3
213/2
211/5
211/2

211/1

131/1

142/1

	 انجام كنترل هاي بهداشتي و ارائه خدمات مبارزه با حیوانات و حشرات موذي
	 استفاده از تکنیک هاي جديد ساخت بنا با استفاده از سازه هاي سبک و مقاوم و ترويج فرهنگ آن

	 تخريب و نوسازي محدوده هاي قديمي، ولي فاقد ارزش تاريخي و فرهنگي
	 تعیین جريمه و ضوابط برای الزام مالکان فضاهاي مخروبه و ناكارآمد به سامان دهي فضاي مزبور 

	 تخريب و نوسازي بناهاي غیرقابل مرمت و جايگزيني آن ها با ابنیه مقاوم و كارآمد 
	 تغییر كاربري ابنیه و بناهاي قديمي كه كاربري آن ها منسوخ شده، مانند آب انبارها، كاروان سراها، حمام هاي 

عمومي و... به كاربري هاي مورد لزوم در بافت 
	 استفاده از فضاهاي مخروبه و رها شده به منظور تأمین كسري سرانه هاي فضاي سبز و كاربري هاي عمومي 

ديگر شهري در محالت
	 پیشنهاد و تصويب ضوابط خاص در برخورد با بافت هاي تاريخی بر اساس شرايط، نوع و میزان فرسودگي 

و با تکیه بر شرايط و میزان تأمین ايمني ساكنان بافت 
	 الزام دستگاه ها و سازمان هاي مرتبط با مديريت شهري به بررسي تجارب شهرها و كشورهاي ديگر در 

برخورد با بافت فرسوده و انطباق آن با بافت شهر مورد نظر و تعیین راهکارهاي بهینه

86

جمع بندی و ارائه راهكارهای پيشنهادی
اقتصادی  اجتماعی،  مديريتی،  مشکالت  به  عنايت  با 
نهايت  در  كه  گرديد  ارائه  الزم  راهکارهای  كالبدی،  و 
كالبدی  راهکارهای  نرم افزار،  در  مدل  اجرای  از  پس 

با  كدام  هر  مديريتی  و  اجتماعی  درصد،   33/3 با 
درصد  14/8 با  اقتصادی  راهکارهای  و  درصد   25/9 
تأثیرگذاری در كل گزينه، حفظ بافت را با 51/6 درصد در 
مقابل تخريب بناهای قديمی فاقد ارزش با 48/4 درصد را 

تجويز می كند.
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بايد توجه داشت انتخاب به دست آمده در اين تحلیل از 
گزينه  امتیاز  زيرا  نیست،  برخوردار  مطلق  حاكمیت  امتیاز 
تنها اندكی بیش تر از گزينه ديگر است و تقريبًا می توان آن 

دو را برابر فرض نمود.
آنچه مسلم است بافت تاريخی شهر اردكان با توجه به 
جنوب  ضلع  در  بخصوص  حاشیه ای  شهرك های  احداث 
يافته و هم اكنون  افقی به شدت گسترش  غربی به صورت 
زيرساخت های  و  تأسیسات  ايجاد  همچنین  دارد.  ادامه 
اصلی شهر در آن نواحی و به دور از محدودة شهر و نیز 
خارج نمودن تدريجی اداره های دولتی از محدودة مركزی 
شهر و انتقال آن ها به سايت مجتمع اداره ها در توسعة آتی 
شهر، ناخواسته زمینة تشديد جريان ترك ساكنان بافت را 

فراهم می كند، افراد كم درآمد جايگزين آن ها خواهند شد. 
از اين رو، بسیاری از مشکالت بخصوص مسائل اجتماعی 
حفظ  جريان،  اين  به  توجه  با  می شود.  ماندگار  بافت  در 
بناهای  مابقی  نوسازی  باارزش و تخريب و  مجموعه های 
درازمدت  يا  و  مدت  میان  برنامه ريزی  با  ارزش  فاقد 

ارجحیّت دارد.
و  مدل  بررسی  از  كه  پیشنهادی  راهکارهای  مجمومة 
برحسب مسائل و مشکالت موجود تدوين و طراحی شدند، 
به 128 مورد می رسند كه برخی از آن ها تکراری است و هر 
كد مشکل دارای يک يا چند راهکار است. اين راهکارها 
در 29 عنوان جمع بندی شده اند كه در جدول شماره 11 به 

عنوان جمع بندی مباحث اين مقاله ارائه می شوند.

جدول شمارة 11/ جمع بندي راهكارها

شماره ارجاع شدهراه كارهاي جمع بندي شدهرديف

شناسايي و مجزا كردن تمام ابنیه و محورها و مجموعه هاي با ارزش و تاريخي و 1
111 و 112 و 251 و 311 و 312 و 222ارجاع امور به سازمان مربوط 

پیشنهاد و تصويب ضوابط خاص در برخورد با بافت هاي فرسوده بر اساس شرايط، 2
نوع و میزان فرسودگي با تکیه بر شرايط و میزان تأمین ايمني ساكنان بافت 

113 و 212 و 214 و 111 و 241 و 142 
و 311 و 312

3
پیشنهاد و تصويب قوانین مبني بر الزام سازمان ها و دستگاه هاي مرتبط با مديريت 
طراحي  و  برنامه ريزي  امور  در  بومی  و  متخصص  نیروي  به كار گیري  برای  شهري 

شهري 

123 و131 و 132و142و251و 252و 
311و 312

4
حمايت از تشکیل سازمان های مردم نهاد )NGO ( در بافت به منظور انتقال مسائل 
در  آن ها  تأثیر  به  توجه  و  مديريت شهري  مسئوالن  به  ساكنان  نظر  و  و مشکالت 

تصمیم هاي اتخاذ شده 

131 و 123 و 222 و 234 و 241 و 251 
و 252 و 311 و 328 و 212 و 214

5
الزام دستگاه ها و سازمان هاي مرتبط با مديريت شهري به بررسي تجارب شهرها و 
كشورهاي ديگر در برخورد با بافت تاريخی و انطباق آن با بافت شهر مورد نظر و 

تعیین راهکارهاي بهینه 

142 و 241 و 251 و 252 و 311 و 312 
و 328 و 212

و 6 سبز  فضاي  سرانه هاي  تأمین  منظور  به  شده  رها  و  مخروبه  فضاهاي  از  استفاده 
كاربري هاي عمومي ديگر شهري در محالت بافت

211 و 222 و 213 و 214 و 241 و 251 
و 252 و 328 و 212

تغییر كاربري ابنیه و بناهاي قديمي كه كاربري آن ها منسوخ شده، مانند آب انبارها، 7
211 و 213 و 214 و 222 و 241 و 328كاروان سراها، حمام هاي عمومي و... به كاربري هاي مورد لزوم و عمومي بافت 

احداث میدان ها با المان هاي يادماني، فضاهاي باز و سبز با مبلمان شهري مناسب و 8
متناسب برای دلپذير نمودن محیط 

211 و 213 و 214 و 222 و 241 و 251 
و 252

211 و 212 و 222 و 311 و 312مرمت و احیای بناهايي كه قابلیت زندگي و استحکام را داشته باشند9

211 و 212 و 222 و 235 و 241 و 252 تخريب و نوسازي بناهاي غیرقابل مرمت و جايگزيني آن ها با ابنیه مقاوم و كارآمد10
و 311 و 312 و 328

ايجاد مطلوبیت منظر و سیماي 11 بافت برای  با  اجراي طرح هاي بدنه سازي متناسب 
211 و 222 و 311معابر و میادين 

تأمین 12 منظور  به  بافت  در  فروشي  خرده  تجاري  محیط هاي  و  خريد  مراكز  ايجاد 
211 و 213 و 222 و 235 و 241نیازهاي ساكنان 
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تأمین مسیرهاي دسترسي كارآمد به نقاط مختلف بافت برای تأمین حداقل دسترسي سواره 13
الزم، مديريت بهتر بحران و ورود خودروها و خدمات شهري به بافت 

211 و 212 و 213 و 214 و 222 و 
235 و 241 و 251 و 252

212 و 235 و 241تحقیقات و تأمین خدمات برای افراد و خانوارهاي ساكن در محالت بافت14

تعیین شرايط مناسب و تسهیالت برای مالکاني كه زمین خود را به كاربري هاي مورد نیاز 15
213 و 222 و 241 و 252تخصیص مي دهند 

تعیین جريمه و ضوابط برای الزام مالکان فضاهاي مخروبه و ناكارآمد به منظور سامان دهي 16
فضاي مزبور 

213 و 214 و 222 و 241 و 252 و 
311 و 328

213 و 241 و 252طراحي شبکه هاي خدمات شهري مناسب برای بافت 17

234حمايت بیش تر و برقراري امکانات و تسهیالت بیش تر برای مدارس بافت 18

234تشکیل كالس هاي سواد آموزي در مساجد، حسینیه ها و ارتقای فرهنگ عمومي ساكنان 19

و 20 مخروبه  فضاهاي  جاي  به  مناسب  كیفیت  با  قیمت  ارزان  مسکوني  واحدهاي   ساخت 
235 و 241 و 311 و 312غیر مفید 

235 و 241احداث خوابگاه هاي دانشجويي و يا كاربري هاي مشابه در بافت 21

241آموزش و حمايت در احیاي كارگاه هاي سنتي و صنايع دستي در بین ساكنان بافت22

در 23 صنايع  و  خدمات  بخش  سرمايه گذاران  برای  خاص  معافیت هاي  و  تسهیالت  ارائه 
241محالت بافت 

241 و 251 و 252 و 311 و 312 و تخريب و نوسازي محدوده هاي قديمي، ولي فاقد ارزش تاريخي و فرهنگي 24
328

312 و 328استفاده از تکنیک هاي ساخت بنا با استفاده از سازه هاي سبک، مقاوم و ترويج فرهنگ آن 25

313الزام مالکان به تأمین نماي مطلوب برای ساختمان 26

313 و 212الزام مالکان به تأمین نکات ايمني سازه خود و در صورت لزوم تعمیر و تقويت آن 27

313الزام مالکان به تأمین شرايط بهداشتي و رفاهي در حد متعارف جامعه براي ملک خود 28

328انجام كنترل هاي بهداشتي و ارائه خدمات مبارزه با حیوانات و حشرات موذي 29

فهرست منابع
- آيتي، عبدالحسین )1317(، تاريخ يزد، تهران، ]بی نا[.

- اصغر پور، محمدجواد)1383(، تصمیم گیری های چند 
معیاره، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

- پژوهشکده ابنیه و بافت های تاريخی و فرهنگی)1381(، 
بافت تاريخی داخل حصار شهر اردكان، تهران، سازمان 

میراث فرهنگی و گردشگری كشور.
اردكان،جلد  تاريخ   ،)1374( علي  اردكاني،  سپهري   -

دوم، اردكان، انتشارات حنین اردكان.

باز  راهكارهاي   ،)1385( مجید  اردكاني،  قادري   -
پايان نامه  اردكان،  شهر  فرسوده  بافت  زنده سازي 
كارشناسي ارشد شهرسازي، قزوين، دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد قزوين. 
سلسله  تحليل  فرايند  سیدحسن)1384(،  قدسی پور،   -
صنعتی  دانشگاه  انتشارات  چهارم،  چاپ   ،AHP مراتبی 

امیركبیر، تهران.
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- كالنتری خلیل آباد، حسین)1378(، برنامه ريزی مرمت 
بافت تاريخی شهر يزد، تهران، پايان نامه كارشناسی ارشد 

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی.
- كالنتری خلیل آباد، حسین و پوراحمد، احمد)1384(، 
فنون و تجارب برنامه ريزی مرمت بافت تاريخی شهرها، 
تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنگ و مطالعات 

اجتماعی جهاد دانشگاهی.
حسین  نژاد،  حاتمی  و  حسین  آباد،  خلیل  كالنتری   -
يزد،  شهر  تاريخی  بافت  مرمت  برنامه ريزی   ،)1385(

انتشارات شركت فراگستر.
- مركز آمار ايران، اطالعات آماری كامپيوتری.

- ��������������� )1375(، سرشماری عمومی نفوس 
و مسكن شهرستان اردكان.

شهر  جامع  طرح   ،)1380( عرصه  مشاور  مهندسین   -
اردكان، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی.
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