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  تحلیلی بر ساختارهاي اقتصادي و اجتماعی بافت قدیم شهر کاشان

  

  20/10/91  :مقاله نهایی تاریخ پذیرش             12/10/90:  تاریخ دریافت مقاله

 

  )دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه اصفهان (ی حمید رضا وارث

 )      دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه اصفهان(علی زنگی آبادي 

 ) کارشناس ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه اصفهان( *ابوذر وفایی

 )دانشیار دانشگاه کاشان(محسن شاطریان 

  :ه چکید

تاریخی، فرهنگی و کالبدي نهفته در درون  يهبافت تاریخی و با ارزش کاشان با توان بالقو

هویت شهري کاشان محسوب شده، به دلیل ویژگی هاي ساختاري خاص  ه يخود بهترین نشان

کل شهر قدیم  ه ياین محدوده زمانی با محدود. در گذشته موجب وحدت فضایی شهر می گردد

اثر تحوالت و تغییراتی که در طول زمان رخ داد، شهر به تدریج گسترش یافت و  یکی بود اما بر

بود به تدریج در حاشیه قرار ... مهم مسکونی، تجاري و  يهآنچه که به عنوان بافت تاریخی هست

  . گرفت

شهر، ساخت متمرکز و  ه يتوسعه و گسترش شهر و ایجاد هسته هاي جمعیتی حاشی

چند هسته اي نموده که از نظم ساختاري خاصی  يهبدیل به بافت پراکندمتراکم بافت قدیم را ت

رفته رفته میل به فرار از بافت قدیم در دل ساکنین بومی بافت جان گرفت و . پیروي نمی کرد

به تدریج این نواحی از بافت به علت عدم موفقیت در جذب و نگهداشت ساکنین در درون خود 

به لحاظ کالبدي و هم از نظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي  به علت کمبود خدمات رسانی هم

تأکید همزمان بر احیاي کالبدي و احیاي سازمان اجتماعی و اقتصادي . رو به فرسودگی نهاد

بافت قدیم، شناخت عناصر مختلف بافت قدیم شهر کاشان و تطبیق آن با ساختار و نیاز هاي 

شهري در  يهایی به منظور بهبود بهینه سازي توسعراه حل ه يارائهجدید و به طور کلی  بافت

شهري از لحاظ کالبدي، اقتصادي، اجتماعی و  يهفعال و زند يهراستاي ایجاد یک منطق

فرهنگی جهت تأمین مطلوب نیازها و خواسته هاي شهروندان از اهداف مهم این پژوهش به 

  . می رود شمار

                                                
 aboozarvafaei@yahoo.com: نویسنده رابط *
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 روش هاي توصیفی، تحلیلی و پیمایشیجهت بررسی و تبیین موضوع تحقیق ترکیبی از 

نتایج پژوهش نشان می دهد عدم تطبیق بافت قدیم شهر با نیازهاي روز . استفاده شده است

ساکنین، ناتوانی در خدمت رسانی به خصوص ورود اتومبیل به درون بافت که از جدید ترین 

حیاء مجدد و کم شدن نیازهاي ساکنین بوده به همراه عدم توانایی مالی ساکنین بافت جهت ا

احساس تعلق به بافت به ویژه در بین جوانان و نیز مهاجران غیر بومی، سبب فرسودگی  

  .نابسامانی بافت شده است در نهایتاقتصادي، اجتماعی و 

  

   :واژه هاي کلیدي 

   بافت قدیم، کاشان، ساختار اقتصادي و اجتماعی، احیاء
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 مقدمه  -1

نی شهرنشینی، در طی دهه هاي گذشته به دلیل افزایش طوال يهدر ایران علیرغم سابق

ي هابافت. جمعیت و توسعه بی رویه شهرها مسایل و مشکالت شهري چندین برابر شده است

قدیمی و تاریخی شهرها که در طول زمان به صورت ارگانیک و در ارتباط پیوند با محیط 

بودند با شروع تحوالت سریع طبیعی، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و تکنولوژیکی طی کرده 

تکنولوژي جدید متحول شده و در مقابل مسایل و نیازهاي جدید، پویایی و قابلیت خود را از 

  .دست دادند

بررسی تجارب گذشته نشان داده که همواره تالش هایی براي حفظ موجودیت کالبدي 

نیادي و شناخت این عناصر به عمل آمده است و تصور بر این است که پژوهش و مطالعات ب

جغرافیایی از این بافت هاي شهري، نخستین گامی است که براي هر گونه حرکت عمرانی با 

  ).1: 1376شفقی،(هدف باز زنده سازي و احیاي آن ضرورت کامل دارد 

حصار و بارویی که مرز محله . بافت تاریخی کاشان در گذشته داراي ساختار مشخصی بود

که در نزدیکی آن حصار، محافظت بافت را از دشمنان مقدور  را مشخص می داشت و قلعه اي

ایی چند که مدخل هاي بافت بودند وگذرهایی که از این دروازه ها شروع هدروازه . می داشت

مرکز اصلی تجارت و رونق اقتصادي (شده  و با عبور از محالت و مراکز محالت، آنان را به بازار 

  .پیوند می زدند) بافت

ارگانیک  ه يشبک(ی بافت تاریخی کاشان، از استخوان بندي اصلی بافتساختار قدیم

 ) .35:  1380، قراچه داغی( و سازمان فضایی خاصی تشکیل شده بود) معابر

هر محله به صورت واحدي اداري، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و دینی جزیی از شهر 

هاي دینی و  اص، اقلیتمحالت شهر سکونتگاه صاحبان حرفه و مشاغل خ. محسوب می شد

از نظر کالبدي و فضایی مجموعه شهر، محالت و مرکز شهر . طبقات اجتماعی مختلف بودند

  ) .18:  1375بیرشک، (ترکیبی متحد و متجانس ایجاد می کرد 

فضایی بافت قدیم شهر کاشان که در اوایل قرن با فرو  - به طور کلی تغییر ساختار کالبدي

 يدههبا کشیدن خیابان هاي متقاطع کمی پیش تر از . ر آغاز شدریختن و شکستن حصار شه

کالبدي و تغییرات عملکردي شهر به صورت جدي را باید  يهتکمیل گردید ولی اساساً توسع 40

 .     به بعد دانست 40 يدههاز 

برخورداري از ویژگی ها و مزایاي مثبت،  ه يکاشان به واسط بنابراین بافت قدیم شهر

. برنامه ریزي و اندیشیدن تمهیداتی جهت ارتقاي ساختار فضایی و کالبدي آن می باشد نیازمند
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دهی فضایی و  در این میان احیاء، نوسازي و بهسازي بافت قدیم به لحاظ اهمیتی که در سامان

  .  و بهبود محیط آن دارد، بسیار اساسی و قابل توجه است کالبدي  بافت قدیم شهر

  

  طرح مسأله  -2

هاي قدیمی شهر دردهه هاي اخیر به دلیل فقدان دیدگاه هاي روشن در خصوص  بافت

دهی، روند سریع فرسودگی  اهداف، سیاست ها و راهکارهاي اجرایی در زمینه مداخله و سامان

  . را پیموده اند

بافت قدیم شهر کاشان از جمله بافت هایی می باشد که در حال حاضر به علت فرسودگی 

و تجهیزات، زیرساخت ها، دسترسی هاي درون محله اي و ناتوانی در  تأسیساتکالبدي، فقدان 

گزین شدن مهاجرین  گویی به نیازهاي امروز زندگی با گریز جمعیت بومی ساکن و جاي پاسخ

. ، روند رکود و تخریب را طی می کند...روستایی و اقشار فرودست جامعه شهري و افاغنه و 

ج سرمایه و کاهش ارزش اقتصادي، شاهدیم که بخش وسیعی از عالوه بر این به اعتبار خرو

تاریخی برخوردارند و از سویی دیگر  -سطوح دایر شهري که از یک سو از ارزشهاي فرهنگی 

شهري دارند، روز به روز دستخوش انزوا می شوند و  يتوان بالقوه چشمگیري را به جهت توسعه

  .خه توسعه عقب می مانندبا خارج شدن دایره حیات فعال شهري، از چر

بنابراین . این مجموعه عوامل، بافت کهن شهر را با مشکالت عدیده اي روبرو کرده است

فضایی  سامان دهیراهکارهایی روشن و کارآمد به منظور ارائهبررسی ابعاد مختلف مشکالت و 

د ها و بافت، حفظ هویت و احیاي فضاها، ابنیه تاریخی و قدیمی ارزشمند با تعیین کاربر

بهینه و به هنگام از زمین و  ه يعملکردهاي مطلوب، همچنین ارتقاء توان تولیدي شهر و استفاد

شهري سازمان یافته و اصولی، امري الزم و ضروري   يهتولید اراضی شهري مناسب، جهت توسع

  .است

  

  اهداف تحقیق  -3

ه لحاظ دارا بودن احیاء و باز زنده سازي مناطق تاریخی و بافت هاي کهن ارزشمند ب

 ه ياصالت و هویت تاریخی وفرهنگی آن ها که به مثابه ثروت هاي فرهنگی بوده  موضوع و مقول

ت بهسازي و نوسازي را به عنوان فرآیندي ضروري و اجتناب خالاحیاء و مرمت شهري و مدا

اختار ناپذیر جهت حفظ و نگهداري از مجموعه هاي ارزشمند تاریخی و فرهنگی و نیز تقویت س

ایجاد توازن میان کالبد قدیم و کالبد  به خصوصاقتصادي و اجتماعی و سازمان کالبدي شهر و 
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با این مقدمه اهداف  .شهري، متعادل و پایدار نموده است ه يجدید در راستاي چارچوب توسع

  :تحقیق شامل موارد زیر می باشد

  . ساکنان اصلی بافت داشتن ایجاد یک کانون فعال شهري و بازگرداندن و نگه) الف

حفظ و بازیابی هویت اصیل، قدیمی و با ارزش بافت قدیمی شهر با احیاي ارزش هاي ) ب

  . اقتصادي و اجتماعی مستقر در آن

  جلوگیري از تخلیه و تهی شدن جمعیت و زندگی در بافت قدیم) ج

محیطی با  يهارائایجاد انگیزه به منظور بازگشت رونق و زندگی شهري به بافت با ) د 

 .هویت و اصیل و در بردارنده ارزش هاي بصري و ذهنی

تأکید بر استفاده از تمامی منابع و فرصت هاي موجود براي احیاء و نوسازي بافت ) هـ

  .قدیم

  تأکید همزمان بر احیاء کالبدي و احیاء سازمان اجتماعی و اقتصادي بافت قدیم) و

  .اکز محالت بافتجلوگیري از سیر نزولی کیفیت عملکردي مر) ز

تقویت نقش عملکردي مراکزمحله و ارتقاء ارزش هاي اقتصادي و اجتماعی مستمر و ) ح

  . مستقر در محالت بافت

  

  مبانی نظري پژوهش -4

  تعاریف و مفاهیم  -4-1

  ) Old texture(بافت قدیم -4-1-1

نیده شده شهرها یا بافت تاریخی ت يهاولی يهبافت قدیمی بافتی است که گرداگرد هست

قاجار می رسد، یعنی قبل از  يهشکل گیري این بافت به اواخر دور زمانی يهانتهاي مرحل. است

از نظر سبک معماري، . تغییرات و دگرگونی هاي جدیدي که از اوایل حکومت پهلوي شروع شد

، 1374مشهدیزاده دهاقانی، ( تا این دوره ویژگی هاي معماري اصیل ایرانی حاکم بوده است

425.(  

به طور کلی آن بخش از شهرهاي ایران را که تا عهد قاجاریه شکل گرفته اند می توانیم 

که هنوز تغییرات و تحوالت تکان دهنده و  در واقع منظور زمانی است،. بافت قدیم بنامیم

  ).5، 1372توسلی، (دوران پهلوي اول شروع نشده است  يهدگرگون کنند
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 ) Revitalization(احیاء -4-1-2

در مفهوم برنامه ریزي شهري، احیاء به معنی یکسري اقدامات مبتنی بر برنامه ریزي است 

هاي اجتماعی و اقتصادي یک بافت شهري قدیمی که حیات عملکردي  که براي بهبود فعالیت

هدف از احیاء باید برقراري توازن الزم میان . اصلی خود را از دست داده است، انجام می شود

  ).9، 1376حبیبی، ( توسعه باشدحفاظت و 

بخش هاي از میان رفته اثر یا سازمان فضایی  يهاحیاء به معناي یگانگی بخشیدن به هم

به سخن دیگر، احیاء یا . است، به گونه اي که بتوان کلّیت خدشه دار شده را از نو ایجاد کرد

ت وجودي، ذاتی و اصلی بازگشت به بنا، مجموعه و یا فضاي شهري اولیه، سبب بازگرداندن حال

براي بافت هاي تاریخی کهن و  به خصوصاین واژه . به بنا، مجموعه و یا فضاي شهري می گردد

این عمل بر مبناي احترام به کیفیت قدیمی بنا و بر مستندات . با ارزش به کار گرفته می شود

  ). 21، 1386حبیبی و مقصودي،( اصیل آن استوار است

  

  ي قدیمی شهرهابافت هاده در مورد چگونگی دخالت در هاي عم دیدگاه -4-2

  دیدگاه عملکردگرایی  -4-2-1

اقتصادي اهمیت دارد و محتوا هاي فرهنگی و اجتماعی از جایگاهی  يهدر این تفکر مقول

تحول و دگرگونی فضا در این دیدگاه از طریق ساختار هاي اقتصادي  .مناسب برخوردار نیست

  .آن مورد توجه است

 :برد علمی این دیدگاه نتایج ذیل را به دنبال داشته استکار

 طریق ایجاد شبکه هاي ارتباطی جدید و سریع  تسهیل در حرکت روابط کاالیی جدید از) الف 

 )عمدتاً تجاري( هاگرایش فضا به قطبی شدن فعالیت)ب

 دگرگونی عمده در ساختار اجتماعی) ج 

 ر مبناي تسخیر مجدد عملکرد آن تخریب کالبدي بخش عمده اي از بافت ب) د

  ).101:  1376پاکدامن ، (تخریب بناهاي با ارزش از نظر معماري )  ه

  

  حفظ روح و حیات در بناهاي تاریخی -4-2-2

این نظریه معتقد است که باید به جاي مرمت کالبدي، روح حیات و فعالیت را به بناي 

ت که بناي تاریخی باید نقش فعالی در زندگی به عبارتی این نظریه معتقد اس .تاریخی بازگرداند

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID



 ....تحلیلی بر ساختارهاي اقتصادي و اجتماعی                    7

 

ها نقش قائل  شهري داشته باشد و باید به مجموعه هاي تاریخی روح و حیات بخشد و براي آن

  ). 27:  1376حمیدي، (شده و در زندگی جدید دخالت داده شوند

  

  تئوري فقر و محرومیت شهري و الگوي برنامه ریزي اجتماعی  -3 -4-2

ها به عنوان راه  دولت يهبه وسیل 1970 يهو اوایل ده 1960 يدههاخر این الگو در او

برنامه ریزي اجتماعی بر روي  .حلی براي برنامه ریزي اقتصادي و فیزیکی در نظر گرفته شد

در نتیجه ابتدا از  .براي فضاها و بناهاي شهري متمرکز می شود» مردم«مسائل اجتماعی به ویژه

باید مقدمات الزم را براي اجراي » محرومیت و فقر شهري«سیهاي اسا طریق تحلیل علت

                 این الگو ابتدا در آمریکا  .ها با جهت گیري رفع نیازهاي اساسی فراهم آورد سیاست

هاي ساکنان گتوهاي سیاه پوست نشین بخش مرکزي  در پاسخ به شورش) 1960يدهه(

به منظور حل مشکالت و معضالت ) 1970 يهده(شهرها مطرح شد و سپس در انگلیس در 

آسیب شناسی اجتماعی محرومیت «بخش مرکزي شهرهاي لیورپول و لندن تحت عنوان 

در رابطه با بخش مرکزي شهرها  1977بر اساس تحقیقاتی که در سال  .مطرح گردید» شهري

 ناشی از ویژگی هاي اجتماعی ساکنان» محرومیت شهري« انجام گرفت مشخص گردید که

هایی از جمله بازنشستگی، بیکاري، ضریب تکفل باال، بخش مرکزي شهرهاست که داراي ویژگی

             مسکن فرسوده اند که همگی کاهش درآمد، فقر مادي، وابستگی زیاد به خدمات اجتماعی،

مفهوم محرومیت شهري توسط .ها معلول عدم توازن در توزیع منابع در سطح شهر استآن

هاي نژادي در مرکز  لی از قبیل حضور اقلیتئمسا .لوم اجتماعی مطرح شده استمحققین ع

آموزش از جنبه هاي الگوي محرومیت  شهر، مسایل تدارك امکانات اجتماعی از قبیل بهداشت،

هاي فیزیکی و کالبدي از قبیل مرمت و  بنابراین به جاي تکیه بر راه حل .شهري هستند

ل اجتماعی تاریخی، توجه به مسائ يهناحی دهی اء و سامانپاکسازي و غیره به منظور احی

هاي مرمت و نوسازي موجب  کارگیري سیاسته در غیر این صورت ب .ي داردتربیش اهمیت

در نتیجه می توان گفت . دیگر خواهد شد ه يشهر به نقط يهانتقال فقر و محرومیت از یک نقط

هاي قدیمی ناشی از فقر و محرومیت  فتهاي مرکزي شهري یا با رکود و فرسودگی در بخش

 Paul,Balchin,and( اجتماعی است که با بهبود آن شریط تو سعه و تکامل مهیا خواهد شد

soon 1988:190.(  
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  احیاء شهري يهنظری -4-2-4

هایی از نواحی شهري است  احیاء شهري به مفهوم تجدید حیات یا باززنده سازي بخش

این نواحی معموالً در بخش مرکزي شهرها قرار دارند .می رایج هستندهاي عمودکه فاقد استاندار

 کمبود مسکن مناسب، تباینات غیر منطقی کاربري اراضی، مشکل ترافیک،:و با مسایلی از قبیل

یک » احیاء شهري«   اصطالح  .دست به گریبانند... ت اجتماعی ومشکال محدودیت فضایی،

به عنوان یک برنامه  )Weiner and hoyt,1966( يهاصطالح آمریکایی است که به وسیل

  :طراحی شده براي دستیابی به اهداف ذیل می باشد

  .هاي موجود به استاندارد قابل قبول رساندن ساختمان ه يبهسازي یک ناحیه به وسیل - 1

 .هاي با ارزش نگهداري توسط حفاظت از ساختمان - 2

 .هاي فرسوده تخریب و پاکسازي ساختمان - 3

ها توسط ساخت  گزینی آن راین احیاء شهري با تغییر بناهاي فرسوده و کهنه و جايبناب

  .)J.Button,1985:152( ها همراه است ها و پارك بناهاي جدید، خیابان

  

  مورد مطالعه يهمحدود -5

سیماي کالبدي بافت قدیم شهر . مورد مطالعه، بافت قدیم شهر کاشان است يهمحدود

هاي ارتباطی شهر با نقاط دور و  تحت شرایط اقلیمی خاص منطقه و راهکاشان در طول تاریخ 

 ه يترکیب بافت قدیمی شهر کاشان بدون در نظر گرفتن شبک نزدیک کشور شکل رفته است

زیرا بنا بر . دانست. ق. هـ  1260ط به سال هاي بعد از معابر شطر نجی موجود را می توان مربو

اً مین لرزه بخش اعظم شهر را منهدم نموده و آنچه مجددروایات تاریخی در این سال ها، ز

از عناصر شهري مانند مسیر  گوي نیاز این زمان بوده است و بسیاري ، پاسخساخته شده است

در حال . ، گذرهاي اصلی مراکز محلی، مساجد و تکایا و آب انبارها دوباره ساخته شده اندقنوات

) درصد  5/5( هکتار  478ی باشد که بافت قدیم هکتار  م  8680وسعت کل شهر کاشان حاضر 

. مورد مطالعه داراي هفت محله می باشد يهمحدود. از مساحت کل شهر را در بر می گیرد

 يهسلطان میراحمد، محل يهطاهر و منصور، محل يهمحالت بافت تاریخی کاشان شامل، محل

د پایین و باال است که البته پشت مشه ه يمحتشم، محل يهدرب اصفهان، محدوده بازار، محل

نقشه  1شکل شماره (ي تقسیم می شوند کوچک تربعضی از این محالت، خود به محالت 

  ).بافت قدیم شهر کاشان را نشان می دهد يهمحدود يهمحالت هفت گان
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  ارتباطی بافت تاریخی  يهشبک -7

ف خالبر. ان می یافتندارتباطی داخل بافت در گذشته، بر اساس واحد محله سازم يهشبک

هاي ارتباطی قدیمی داخل بافت  راه. هاي امروزي که در سطح شهر ارتباط برقرار می کنند راه

  :برخوردار بودند به خصوصاز سلسله مراتب 

هاي عمده که به دروازه هاي شهر منتهی می شدند و چندین راه اصلی محالت  راه) الف

  .به آنها وارد می شد

  طی بین محالتهاي ارتبا راه) ب

  ها وگذرهاي داخل محالتبازار)  ج

  کوچه هاي بن بست) د

می دهند بر  ارائهو خدمات شهري نیز بر اساس نوع خدمتی که  تأسیساتبر همین اساس 

  ).173: 1383حائري، (واقع می شدند هاي فوق الذکر سر یکی از انواع راه
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قدیم که بر اساس همگونی  يهمحل اما امروزه ساخت معاصر شهر از واحد فضایی

ها را معابر  اقتصادي شکل گرفته بود به واحدهاي همسایگی تبدیل شدند که مرز آن - اجتماعی

. ها، بافت قدیم و جدید را به یکدیگر متصل کرده است این خیابان. شهري تشکیل می دهد

تکه تقسیم کرده و ارتباطی شطرنجی که بر بافت تاریخی تحمیل شده آن را به چند  يهشبک

  .نظام محله هاي قدیمی را بر هم زده است

جدید شهر  يهاما شبک. در گذشته شبکه هاي قدیمی انسجام و یکپارچگی خاصی داشتند

ها حرکت کرده  پیوند معابر بافت قدیمی را از بین برده و یا در فاصله اي محدود به موازات آن

  ).107:  1375بیرشک، (دود زیادي کاسته شده استبدین ترتیب از اهمیت این معابر تا ح. است

معضل اساسی بافت، دسترسی سواره به داخل بافت است به طوري که سطوح دسترسی 

 2شکل شماره (پیاده در اکثر محالت بخش اصلی و غالب دسترسی ها را تشکیل می دهند 

  ).معابر بافت قدیم شهر کاشان را نشان می دهد يهنقشه شبک

  

  ژه تحقیق سؤال وی -8

  ین عوامل مؤثر بر فرسودگی اقتصادي، اجتماعی بافت کدامند؟مهم تر) الف

 

  فرضیه هاي تحقیق  -8-1

براي پاسخ به این سؤال چهار فرضیه مطرح گردید تا از طریق آزمون این فرضیات به 

  :سؤال ویژه تحقیق پاسخ داده شود
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ا نیازهاي امروز، بافت را از عدم تناسب شبکه هاي دسترسی قدیمی در داخل بافت ب) الف

  .لحاظ اقتصادي فرسوده نموده است

فرسودگی کالبدي در بافت باعث رکود ارزش اقتصادي زمین و ساختمان در بافت شده ) ب

 .است

عدم توان مالی و پایین بودن سطح درآمد افراد ساکن در بافت باعث فرسودگی ) ج

  .اقتصادي، اجتماعی بافت قدیم شهر شده است

شدن احساس تعلق به بافت به ویژه در بین جوانان و مهاجران غیر بومی، باعث  کم)د

  .فرسودگی اجتماعی بافت شده است

  

  روش تحقیق -9

هاي توصیفی و تحلیلی و  در این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، ترکیبی از روش

مبادرت به تدوین  ابتدا از طریق بررسی متون و منابع، .پیمایشی مورد استفاده قرار می گیرد

سپس از طریق کار  .می گردد فضایی بافت قدیمو تحلیل  پژوهشیند آفرچارچوب نظري، 

شامل مشاهدات مکرر، مصاحبه و گفتگو با افراد مختلف محلی و کارشناسان  متعدد در  میدانی

ري رابطه با موضوع تحقیق به ویژه تهیه و پر کردن پرسشنامه، تهیه و تکمیل نقشه ها، گردآو

جامعه آماري در این تحقیق را افراد ساکن درمحدوده  بافت قدیم . داده ها صورت می گیرد

در این تحقیق با توجه به حجم . نفرمی باشند 45133شهر کاشان تشکیل می دهند که برابر با 

جامعه از فرمول کوکران براي برآورد حجم نمونه استفاده می گردد که طبق این فرمول حجم 

 يهمرحلدر .نمونه برگزیده شد 400حجم نمونه  بیش ترمی باشد که براي اطمینان  384نمونه 

، نرم روش هاي آماري مدل ها و روش هاي توصیفی،آخر به تجزیه و تحلیل داده ها از طریق 

 Arc/GIS , Arc/viewهمچنین نرم افزارهاي سیستم اطالعات جغرافیایی مانند و  Spssافزار

  .شده است پرداخته

  

  روش تجزیه وتحلیل داده ها  -9-1

این مطالعه در سطح آمار استنباطی صورت گرفته است، یعنی  تحلیل داده هاي تجزیه و

گویان و مشخصات کالبدي و محیطی بافت قدیم متناسب  مشخصات اجتماعی، اقتصادي پاسخ

اي ک(ون خی دو با استفاده از آزم با سطح سنجش داده ها و مفروضات آزمون هاي آماري

 SPSSتحلیل، رایانه و نرم افزار  ابزار تجزیه و. مورد تحلیل قرار گرفته است تک متغیره) اسکور
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  لعات میدانی نویسندگان مطا: منبع 

است که با استفاده از جداول و نمودارها و آزمون هاي آماري موجود در آن اطالعات خام 

  . پردازش گردید

  

  یافته هاي تحلیلی  -10

ها پرداخته  به تجزیه و تحلیل آندر این بخش پس از شناسایی متغیر هاي اصلی تحقیق 

معنی داري  يهمی شود تا نشان دهیم کدام یک از متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته رابط

 . دارند

عدم تناسب شبکه هاي دسترسی قدیمی در داخل بافت با نیازهاي : 1 يهشمار يهفرضی

  .امروز، بافت را از لحاظ اقتصادي فرسوده نموده است

بافت با  ن فرضیه، عدم تناسب شبکه هاي دسترسی قدیمی در داخلی ایمتغیر اصل

 دسترسی سواره،: براي بررسی این متغیر، چند مقوله مد نظر قرار گرفت. نیازهاي امروز می باشد

  .نقلیه تا چندمتري منزل يهامکان تردد وسیلو نقلیه تا درب خانه  يهحرکت وسیل

خی دو تک متغیره استفاده شده است که نتایج فوق از آزمون  يهبراي بررسی دقیق فرضی

  .آن در جداول زیر مشاهده  می گردد
  

  خروجی آزمون خی دو تک متغیره براي بررسی دسترسی سواره: 1 يهجدول شمار

  فراوانی            

 شاخص

  آزدي درجهشده مشاهده هاي داده فراوانی

)(

  

1خی دو

 معنی سطح

)(داري ندارددارد

177223176/5016/0 سترسی سوارهد

  
 

واحد مسکونی مطالعه  400گونه که آمار جدول فوق نشان می دهد که از مجموع  همان

واحد  223واحد دسترسی سواره دارد و  177بافت قدیم شهر کاشان،  يهشده در محدود

  .دسترسی سواره ندارد

شده  016/0با سطح معنی داري  76/5برابر  1خی دو تک متغیره با درجه آزادي  يهانداز

  . است که نشان می دهد رابطه کامالً معنی دار است

  

  

                                                
1- Chi_ square   
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  نقلیه تا درب خانه يهحرکت وسیلخروجی آزمون خی دو تک متغیره براي بررسی امکان :  2 ه يجدول شمار

  فراوانی

  

شاخص

 مشاهده هاي داده فراوانی

شده

 درجه

  آزدي

)(

  

  خی دو

 معنی سطح

)(داري
خیربلی

 ه يحرکت وسیل

نقلیه تا درب خانه
177223176/5016/0  

  مطالعات میدانی نویسندگان: منبع   

  

واحد مسکونی مطالعه شده در محـدوده   400آمار جدول فوق نشان می دهد که از مجموع 

هـا   نقلیـه تـا درب منـزل آن    يهواحد مسکونی، امکان تـردد وسـیل  177بافت قدیم شهر کاشان، 

هـا وجـود    نقلیه تا درب منـزل آن  يهواحد مسکونی، امکان تردد وسیل 223جود داشته است و و

  .نداشته است

شـده   016/0با سطح معنی داري  76/5برابر  1خی دو تک متغیره با درجه آزادي  يهانداز

  . است که نشان می دهد رابطه کامالً معنی دار است

  

تا نقلیه  ه يامکان تردد وسیلک متغیره براي بررسی خروجی آزمون خی دو ت:  3 يهجدول شمار

  چندمتري منزل

  فراوانی

  

شاخص

 درجهشده مشاهده هاي داده فراوانی

  آزدي

)(

1خی دو

 سطح

 معنی

)(داري
 داخل

منزل

 درب

منزل

 کم تر

 25 از

متر

 تا 25

متر 100

 از بیش

متر 100

 يهامکان تردد وسیل

نقلیه تا چندمتري 

منزل

5212513958264125/121000/0

  مطالعات میدانی نویسندگان: منبع 
  

واحـد مسـکونی مطالعـه     400گونه که آمار جدول فوق نشان می دهد که از مجموع  همان

نقلیـه   يهواحد مسکونی، امکان تـردد وسـیل   52بافت قدیم شهر کاشان، تنها  يهشده در محدود

نقلیـه تـا    يهواحد مسکونی، امکـان تـردد وسـیل    125ت و ها وجود داشته اس به داخل منزل آن

                                                
1- Chi_ square  
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واحـد کـه بـیش از نیمـی از منـازل       223ها وجود داشـته اسـت و مـابقی یعنـی      درب منزل آن

هـا نیـز وجـود     نقلیـه تـا درب منـزل آن    يهمسکونی را شامل می شود حتی امکان تـردد وسـیل  

  .نداشته است

 صـفر  بـا سـطح معنـی داري    125/121برابر  4خی دو تک متغیره با درجه آزادي ي هانداز

  . شده است که نشان می دهد رابطه کامالً معنی دار است

واحدهاي مسکونی مطالعه  بیش ترنشان می دهد که   2،3، 1نگاهی به آمار جداول شماره 

 يهامکـان تـردد وسـیل    شاخص هاي دسترسـی سـواره،   شده در بافت قدیم شهر کاشان به لحاظ

 زل و یا حتی تا نزدیکی منزل با مشکالت اساسی روبرو هسـتند کـه همـین امـر     من تا دربنقلیه 

. به لحاظ اقتصـادي گـردد  بافت قدیم شهر  فرسودگیمی تواند به عنوان یک عامل اساسی سبب 

عدم تناسب شبکه هاي  دسترسی قدیمی در داخل  بافت با : مبنی بر بنابراین فرضیه این تحقیق

  .تأیید می گردد ز لحاظ اقتصادي فرسوده نموده  است،نیازهاي امروز، بافت را ا

فرسـودگی کالبـدي در بافـت باعـث رکـود ارزش اقتصـادي زمـین و         : 2يهفرضیه شمار

  .ساختمان در بافت شده است

بـراي بررسـی ایـن متغیـر، مقولـه      . متغیر اصلی این فرضیه، فرسودگی کالبـدي مـی باشـد   

قابـل نگهـداري، مرمتـی و تخریبـی مـد نظـر قـرار         کیفیت بناهاي موجود در بافت شامل نوساز،

  .گرفت

فوق از آزمون خی دو تک متغیره استفاده شده است که نتـایج   يهبراي بررسی دقیق فرضی

  .می گردد آن در جداول زیر مشاهده
  

خروجی آزمون خی دو تک متغیره براي بررسی فرسودگی کالبدي:  4 ه يجدول شمار  

  فراوانی

  شاخص

 درجهشده مشاهده هاي داده فراوانی

  آزدي

)(

  

  1دو  - خی

  سطح

 معنی

)(داري نوساز
قابل 

  نگهداري
  تخریبی  مرمتی

  000/0  34/146  3  41  200  92  67کیفیت بناها

  مطالعات میدانی نویسندگان: منبع 
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واحـد مسـکونی مطالعـه شـده در      400آمار جدول فوق نشان می دهـد کـه از مجمـوع    

 خریبـی واحد ت 41واحد قابل نگهداري،  92واحد نوساز،  67م شهر کاشان، بافت قدی ه يمحدود

 3اندازه خی دو تک متغیره با درجـه آزادي  . واحد مرمتی بوده است 200ها یعنی  و نیمی از آن

شده است که نشان مـی دهـد رابطـه کـامالً معنـی دار       صفر   با سطح معنی داري 34/146برابر 

فرسـودگی کالبـدي و رکـود ارزش اقتصـادي زمـین و      جه گرفت بین بنابراین می توان نتی. است

  .ساختمان در بافت رابطه وجود دارد

عدم توان مالی و پایین بودن سطح درآمد افراد ساکن در بافت باعـث   : 3يهفرضیه شمار

  .فرسودگی اقتصادي، اجتماعی بافت قدیم شهر شده است

 بودن سطح درآمـد افـراد سـاکن در بافـت      متغیر اصلی این فرضیه، عدم توان مالی و پایین

میزان درآمـد ماهیانـه، میـزان    : براي بررسی این متغیر،  چند مقوله مد نظر قرار گرفت. می باشد

  ترین سهم از درآمد ماهیانه پس انداز درآمد ماهانه، مصرف بیش

یج فوق از آزمون خی دو تک متغیره استفاده شده است که نتـا  يهبراي بررسی دقیق فرضی

 آن در جداول زیر مشاهده می گردد
  

  خروجی آزمون خی دو تک متغیره براي بررسی میزان درآمد ماهیانه: 5 ه يجدول شمار

  فراوانی

  شاخص

  شده مشاهده هاي داده فراوانی

 درجه

  آزدي

)(

  

  دو  - خی

  سطح

 معنی

)(داري
بدون 

درآمد

 100از  کم تر

هزار تومان

100 

 200تا 

هزار 

تومان

تا  200

300 

هزار 

تومان

بیش 

از  تر

300 

هزار 

تومان

32118814444482/330000/0میزان درآمد

  مطالعات میدانی نویسندگان: منبع 

  

 نمونـه انتخـاب شـده در    400 که آمار جدول فوق نشان می دهد از مجمـوع  همان گونه

هـزار تومـان،    200تـا   100خـانواده بـین   188میزان درآمد  بافت قدیم شهر کاشان، ه يمحدود

خـانواده نیـز    3هزار تومـان و   300از  بیش ترخانواده  44هزار تومان،  300تا  200خانواده 144

   . بدون درآمد می باشند

 صـفر با سـطح معنـی داري    82/330برابر  4خی دو تک متغیره با درجه آزادي  يهانداز

   .کامالً معنی دار است شده است که نشان می دهد رابطه
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  خروجی آزمون خی دو تک متغیره براي بررسی میزان پس انداز درآمد ماهیانه:  6 ه يجدول شمار

  فراوانی

  شاخص

شده مشاهده هاي داده فراوانی

 درجه

  آزدي

)(

  

  1دو  -خی

  سطح

)(داري معنی

پس 

انداز 

نمی 

شود

 20از  کم تر

درصد

بین 

تا  21

50 

درصد

 بیش تر

 50از 

درصد

میزان پس 

نداز درآمد ا

ماهیانه

264122122328/447000/0

  مطالعات میدانی نویسندگان: منبع 

  

 نمونـه انتخـاب شـده در    400 گونه که آمار جدول فوق نشان می دهد از مجمـوع  همان

خانواده هیچ پـس انـدازي ندارنـد و میـزان پـس انـداز        264 بافت قدیم شهر کاشان،  يهمحدود

از  بـیش تـر  خـانواده   2درصد و فقط  50تا  21خانواده بین 12درصد،  20از  کم ترخانواده 122

  . درصد پس انداز دارند 50

 صـفر   بـا سـطح معنـی داري    28/447برابـر   3اندازه خی دو تک متغیره با درجه آزادي 

  . شده است که نشان می دهد رابطه کامالً معنی دار است

  

ین سهم از درآمد بیش تربراي بررسی مصرف خروجی آزمون خی دو تک متغیره : 7 يهجدول شمار

  ماهیانه

  فراوانی

  شاخص

شده مشاهده هاي داده فراوانی
 درجه

  آزدي

)(

  

  دو  -خی

  سطح

 معنی

)(داري

خوراك 

و 

پوشاك

اجاره 

مسکن
تحصیلدرمان

ین بیش ترمصرف 

سهم از درآمد 

ماهیانه

342151528398/781000/0

  نی نویسندگانمطالعات میدا: منبع 
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 نمونـه انتخـاب شـده در    400 گونه که آمار جدول فوق نشان می دهد از مجمـوع  همان

ترین سهم از درآمد ماهیانه خود را صرف  خانواده بیش342 بافت قدیم شهر کاشان،  ه يمحدود

 28نهایـت   خانواده هم صرف درمان و در 15 خانواده صرف  اجاره مسکن، 15خوراك و پوشاك، 

  .نیز صرف تحصیل فرزندانشان می کنند خانواده

شـده   صـفر   با سطح معنی داري 98/781برابر  3اندازه خی دو تک متغیره با درجه آزادي 

  .است که نشان می دهد رابطه کامالً معنی دار است

مطالعه شـده   خانواده هاي بیش ترنشان می دهد که   7،  6، 5نگاهی به آمار جداول شماره

شاخص هاي میزان درآمد ماهیانه، میزان پـس انـداز درآمـد     کاشان به لحاظدر بافت قدیم شهر 

با مشکالت اساسی روبرو هستند که همین امـر   ین سهم از درآمد ماهیانهبیش ترماهیانه، مصرف 

بـه لحـاظ اقتصـادي،    بافـت قـدیم شـهر     فرسـودگی می تواند به عنوان یک عامل اساسی سـبب  

عدم توان مالی و پایین بودن سـطح درآمـد   : مبنی بر تحقیق بنابراین فرضیه این. اجتماعی گردد

          تأییـد   افراد ساکن در بافت باعث فرسودگی اقتصادي، اجتماعی بافـت قـدیم شـهر شـده اسـت،     

  .می گردد

کم شدن احساس تعلق به بافت به ویـژه در بـین جوانـان و مهـاجران      : 4يهفرضیه شمار

  .افت شده استغیر بومی باعث فرسودگی اجتماعی ب

متغیر اصلی این فرضیه، کم شدن احساس تعلق به بافت به ویژه در بین جوانان و مهـاجران  

میـزان رضـایت از   : چند مقوله مد نظـر قـرار گرفـت    براي بررسی این متغیر،. می باشد غیر بومی

  .زندگی دراین محله قدیمی، میزان تمایل به زندگی در خارج از بافت

ه نتـایج  فوق از آزمون خی دو تک متغیره استفاده شده است ک يهضیبراي بررسی دقیق فر

  .می گرددآن در جداول زیر مشاهده 

خروجی آزمون خی دو تک متغیره براي بررسی میزان رضایت از زندگی دراین محله :  8 يهجدول شمار

  قدیمی

  فراوانی

  شاخص

 درجهشده مشاهده هاي داده فراوانی

  آزدي

)df( 

  

  1دو  -خی

  سطح

 معنی

)sig(داري

میزان رضایت از زندگی 
دراین محله قدیمی

2761241760/57000/0

 مطالعات میدانی نویسندگان: منبع 
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 نمونـه انتخـاب شـده در    400 گونه که آمار جدول فوق نشـان مـی دهـد از مجمـوع     همان

در محلـه قـدیمی بافـت    پاسـخگویان از زنـدگی    نفـر از  276 بافت قدیم شهر کاشان،  يهمحدود

   . نفر از پاسخگویان رضایت خود را از زندگی در بافت اعالم نمودند 124راضی نیستند و تنها 

شـده   صـفر   با سطح معنی داري 76/57 0برابر 1اندازه خی دو تک متغیره با درجه آزادي 

  .است که نشان می دهد رابطه کامالً معنی دار است
 

ون خی دو تک متغیره براي بررسی میزان تمایل به زندگی در خارج از خروجی آزم:  9 يهجدول شمار

  بافت

  فراوانی

  شاخص

 مشاهده هاي داده فراوانی

شده

 درجه

  آزدي

)(

  

  1دو  - خی

  سطح

 معنی

)(داري

میزان تمایل به زندگی در 

خارج از بافت
1762241760/5016/0

 نمطالعات میدانی نویسندگا: منبع 

 
 نمونـه انتخـاب شـده در    400 که آمار جدول فوق نشـان مـی دهـد از مجمـوع     همان گونه

پاسخگویان تمایل به زنـدگی در خـارج از بافـت     نفر از 224 بافت قدیم شهر کاشان،  يهمحدود

  .نفر از پاسخگویان تمایلی به زندگی در خارج از بافت ندارند 176دارند و تنها 

شـده   016/0 با سطح معنـی داري  760/5برابر  1ا درجه آزادي اندازه خی دو تک متغیره ب

  .است که نشان می دهد رابطه کامالً معنی دار است

 خـانواده هـاي   ازنیمـی از  نشان مـی دهـد کـه بـیش     9و  8 يهنگاهی به آمار جداول شمار

شـاخص هـاي  میـزان رضـایت و عالقمنـدي و       مطالعه شده در بافت قدیم شهر کاشان به لحاظ

با مشکالت اساسی روبرو هستند که همین امر می توانـد بـه   ل، جهت زندگی در داخل بافت تمای

  .کم شدن احساس تعلق به بافت گردد سبب ،عنوان یک عامل اساسی

کم شدن احساس تعلـق بـه بافـت بـه ویـژه در بـین       : مبنی بر بنابراین فرضیه این تحقیق 

  .تأیید می گردد ی بافت شده است،جوانان و مهاجران غیر بومی باعث فرسودگی اجتماع

فرآیندهاي مؤثر بر فرسودگی اقتصـادي،   ه يبنابراین در تحلیل فرضیات ذکر شده در زمین

اجتماعی بافت قدیم شهر کاشان باید اشاره نمود، بررسی ها نشان می دهد که عدم تطابق معـابر  
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واحـد هـا از    بیش ترري که قدیم با نیازها و زندگی جدید عامل تعیین کننده اي می باشد به طو

  .می یابندارتباطی شهر پیوند  يهطریق دسترسی پیاده به شبک

کـه شـکل امـالك هندسـی      بافت تاریخی شهر نظر بـه ایـن   يهدوهمچنین در داخل محد

از این رو خواسـته  یـا نخواسـته راهـی نبـوده کـه       . ها ناصاف است نیست، راه ها به پیروي از آن

سرپوشیدگی برخی راه ها نیز مشکل عبـور  . از آن بتوان به یک نظر دید متر 50امتدادي بیش از 

دسترسی اتومبیل رو در سـطح بافـت    به خصوصلذا عدم تناسب شبکه دسترسی . پدید می آورد

  . باعث مشکالت فراوانی جهت ارتباطات بافت قدیم با سایر نقاط شهري شده است

فاقد ارزش و رونق شهري مـی باشـند    محالت قدیم شهر، محروم از دسترسی هاي کافی، و

هاي که در وضع فعلی قادر به رقابت با محورهاي خیابانی نیستند و با در نظر گرفتن  ارزش زمین

. شهر به خوبی پیداست که این قطعات در معرض تخلیـه سـکنه و در نتیجـه ویرانـی قـرار دارنـد      

تصادي به خارج بافـت را تشـدید   بنابراین عدم دسترسی هاي مناسب فرایند گریز فعالیت هاي اق

  .کرده و باعث عدم تعادل میان ارزش هاي داخل و خارج بافت قدیم گردیده است

مطالعات نشان می دهد،آثار منفی واحدهاي ساختمانی فرسوده بر کل بافت یکـی از دالیـل   

و در نتیجـه مهـاجرت    کاشـان اقتصادي عدم رغبت افراد به ایجاد ساخت و ساز در بافـت قـدیم   

گزینی آن ها توسط گروه هـاي درآمـدي پـایین و مهـاجر      هاي درآمدي باال از بافت و جايگروه

فرسودگی کالبدي به همراه فقدان دیدگاه نوسازانه و بهسازي بافت، باعث افت شـدید  . بوده است

قیمت اراضی و مسکن در بافت قدیم گردیده است، بـه طـوري کـه قیمـت اراضـی مسـکونی در       

  .را نیز ندارد شهرداخلی بافت قدیم توان رقابت با حاشیه اي ترین نواحی برخی از نواحی 

با اسکان اقشار مهاجر و غیر اصیل شهري در بافت، عالوه بر آنکه رونق اقتصادي آن بتـدریج  

اقشار مهـاجر و غیـر   عدم احساس تعلق به بافت از طرف  به دلیل بی هویتی و. رو به افول گذاشت

و حفظ بهبـود  ) بافت(به منطقه تاریخی) فعلی(جدي نیز از سوي ساکناناصیل شهري، هیچ توجه 

در صورتی که چنین توجهی براي تضمین سر زندگی و سالمت بافـت  . فضاهاي آن صورت نگرفت

  .الزم بود

بنابراین در تأیید فرضیات مطرح شده، مجموعه این بحران ها، موجب فرسودگی اقتصـادي،  

اقتصادي کاملی پدیـد آمـده    -کالبد پیشین در تعامل اجتماعی اجتماعی بافت شده است، چرا که

اقتصادي نیرومند قبلی از بین رفت، عمـران و نوسـازي    -بنابراین وقتی آن سیستم اجتماعی. بود

خودرو  نیز انجام نگرفت و کالبد بافت فرسوده شد، در نتیجه چنین نابسـامانی در بافـت حاصـل    

 .گردید
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  : نتیجه گیري  -11

اسالمی گویاي آن است که شهرسازي   -بارز معماري ایرانی ه يدیم به عنوان نشانکاشان ق

اسالمی هرگز با طبیعت بیگانه نبـوده و معمـاري در حـالی کـه بـراي ایجـاد         -و معماري ایرانی

ساختمان مجبور به دخالت در طبیعت گردیـده امـا نـه تنهـا موجـب انهـدام آن نگردیـده بلکـه         

به عالوه براي ایجاد یک شهر و معمـاري اُرگانیـک از   . میان به وجود آورد توانسته تعادلی در این

  .رشته هاي علوم مانند جغرافیا، هندسه و آبیاري استفاده شده است يهکلی

شـهر، سـاخت متمرکـز و     ه يتوسعه وگسترش شهر و ایجاد هسته هـاي جمعیتـی حاشـی   

اي نمـوده کـه از نظـم سـاختاري      چنـد هسـته   ه يمتراکم بافت قدیم را تبدیل به بافت پراکنـد 

اندك اندك میل به فرار از بافت قدیم در دل ساکنین بومی بافت جـان  . خاصی پیروي نمی کرد 

گرفت و به تدریج این نواحی از بافت به علت عدم موفقیـت در جـذب و نگهداشـتن سـاکنین در     

م از نظـر فرهنگـی،   درون خود به علت کمبود خدمات رسانی رفته رفته هم به لحاظ کالبدي و ه

فرسودگی بافت، مهـاجرت سـاکنین بـومی بـه علـت      . اجتماعی و اقتصادي  رو به فرسودگی نهاد

تطابق خدمات بافت با نیازهاي زندگی امروز، عدم توجه کـافی برنامـه ریـزان بـه بافـت از جملـه       

  .آسیب هایی می باشد که طی زمان هاي مختلف بر این بافت حاصل گردیده است

از طریق تهیه و پـر کـردن پرسشـنامه      مورد مطالعه که ه يکار میدانی در محدودبر اساس 

  . در زمینه هاي مختلف پژوهش صورت گرفته است، نتایج زیر حاصل گردیده است

باعـث رکـود ارزش اقتصـادي زمـین و      فرسودگی کالبدي به عنـوان یـک عامـل مـؤثر،     -1

ها  با قـرار گـرفتن در مسـیر افـت کیفیـت       بنا. بوده است  شهر کاشانساختمان در بافت قدیم 

ناشی از گذشت ایام، تأثیر آب و هوا، جابجایی زمین و نگهـداري نامناسـب و نـامطلوب ناشـی از     

عدم بضاعت مالی ساکنان در سرمایه گذاري ساخت و ساز دچار فرسودگی و تغییر فرم می شوند 

د مسـکونی مطالعـه شـده در    واحـ  400مجمـوع  به طوري که بر اساس برداشت هاي میـدانی از  

 واحـد  41و مرمتـی  )درصـد 50(واحد 200نیمی از آنها یعنی  بافت قدیم شهر کاشان ه يمحدود

این آمار نشان می دهد  درمجمـوع بـیش از    را واحدهاي تخریبی شامل شده است) درصد3/10(

 .اشـد مـی ب  و مخروبـه  ) نیمـه فرسـوده  (درصد ابنیه مسکونی بافت  از نوع واحدهاي مرمتـی  60

تـوان  در فرسودگی اقتصادي بافت می مؤثریکی از عوامل  بنابراین از فرسودگی کالبدي به عنوان 

  .کرد یاد

واحـد مسـکونی مطالعـه شـده در      400مجمـوع   بر اسـاس برداشـت هـاي میـدانی از      -2

واحـدهاي مسـکونی مطالعـه شـده در بافـت      بیش از نیمی از  بافت قدیم شهر کاشان يهمحدود
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منـزل  تـا درب  امکان تردد وسیله نقلیه  شاخص هاي دسترسی سواره، کاشان به لحاظ قدیم شهر

و یا حتی تا نزدیکی منزل با مشکالت اساسی روبرو هستند که همین امر می تواند به عنوان یک 

         عـدم تناسـب   بنـابراین  . به لحاظ اقتصادي گـردد بافت قدیم شهر  فرسودگیعامل اساسی سبب 

ترسی قدیمی در داخل  بافت با نیازهاي امروز، بافت را از لحاظ اقتصادي فرسوده هاي دس شبکه

  .نموده  است

عدم تطبیق بافت قدیم شهر با نیازهاي روز سـاکنین، نـاتوانی در خـدمات رسـانی بـه        -2

خصوص ورود اتومبیل به درون بافت که از جدیدترین نیازهاي ساکنین بود، موجب شد، محـالت  

          ه غالبـاً زودتـر از سـایر محـالت نیـاز بـه ایـن تحـول داشـتند بـه علـت کمبـود             اعیان نشین کـ 

، رفته رفته از ساکنین بومی با توان مالی نسـبتاً خـوب خـالی شـود، بـه ایـن       هاي سواردسترسی

) برخی از محالت مثل سلطان میـر احمـد   به خصوص(ترتیب بود که با خالی شدن تدریجی بافت

اجتماعی نیز از این محـالت رخـت بربسـت و      -نسبتاً خوب، رونق اقتصادياز ساکنین متمول و 

ایـن تغییـر و تحـول در    . ساکنین غیر بومی جاي ساکنین اصلی و بومی را در محالت پـر کردنـد  

استقرار این ساکنین غالباً با توان مالی بسیار پایین کم کم  به فرسودگی  اقتصـادي و اجتمـاعی   

  .بافت منجر گردید

ارتباطی گذشته بـا   ه يمهم ترین عوامل نابسامانی بافت تاریخی، عدم هماهنگی شبکاز  -3

معابر قدیمی بـا مقتضـیات امـروزي     يوجود می باشد، به این صورت که شبکهارتباطی م يهشبک

مطابقت نیافته و همین امر مانع خدمات رسانی مناسب به بافت شده است که این نکتـه غالبـاً در   

         نی به واحدهاي مسکونی در عمـق بافـت کـه نسـبت بـه خیابـان اصـلی فاصـله         مورد خدمات رسا

  .ي دارند، صدق می کندتربیش

محدوده هاي قدیمی و تاریخی شهر کاشان در گذشته داراي بافتی متـراکم و خیابـان هـا و    

و بـه   کوچه هاي پیچ در پیچ و باریک بود و در زمان خود مطابق با نیازهاي آن دوره طراحی شده

در . درستی نیز پاسخگو بودند اما در حال حاضر نتوانسته اند خود را با شرایط جدیـد وفـق دهنـد   

اثر این عدم هماهنگی هاي دسترسی هاي گذشته با نیازهـاي امـروز در پـی آن، روز بـه روز ایـن      

سـعه  با تو(قسمت از بافت ارزشمند شهر مهجورتر شد و ساکنان آن به بافت هاي جدید رو آوردند 

با ایجاد شـبکه  ) گوي نیازهاي امروزي نبودند و گسترش شهر، دسترسی هاي قدیمی، دیگر پاسخ

جدید صلیبی داخل بافت، عالوه بر تکه تکه کردن بافت بدون هیچ سود واقعی براي کـل بافـت از   

نظر حل کردن مشکالت دسترسی، عدم اتصال مناسب کالبـدي و اجتمـاعی بـین بافـت قـدیم و      

  .ست بافت قدیم انجامیدجدید به شک
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مستقیمی میان عرض کم معابر و کیفیت نـا مناسـب بناهـا و ارزش     يهاز آنجا که رابط -4

ین عوامـل فرسـودگی اقتصـادي بافـت، فقـدان سیسـتم       مهم تربنابراین یکی از . زمین وجود دارد

  .خدمات رسانی مناسب، تراکم بافت و نبود شبکه ها و دسترسی سواره است

رسی مناسب در داخل بافت، اطمینان به سرمایه گذاري را از بین برد و منطقـه  عدم دست -5

چنان که بر اساس مطالعات میدانی، این کمبود دسترسی بـه   .از لحاظ اقتصادي تنزل شدید نمود

قطعات واحدهاي مسکونی به حدي بوده است که خود ساکنین بافت ابراز داشته اند که این عـدم  

ات موجـب عـدم سـرمایه گـذاري سـرمایه گـذاران خصوصـی و حتـی         دسترسی مناسب به قطعـ 

مسؤولین در این ناحیه گردیده اسـت و بـه ایـن ترتیـب مزیـت مکـانی از بـین مـی رود و سـطح          

هاي اقتصادي در بافت افول پیدا می کند و در واقع بافت از لحاظ اقتصـادي نیـز فرسـوده    فعالیت

بنـابراین بافـت اُرگانیـک    . آن کاهش مـی یابـد   می شود و رغبت مردم و مسؤولین در رسیدگی به

  .نادیده انگاشته شده و ارزش هاي بسیاري از بین رفته است

شکل گیري صنایع کارخانه اي در خارج از بافـت قـدیم و اضـمحالل تـدریجی صـنایع       -6

دستی و کارگاه هاي سنتی موجود در بافت باعث تشـدید فرسـودگی اقتصـادي بافـت شـده و بـا       

خیابان هاي نوساز از اهمیت بازار بـه عنـوان مرکـز     ه يواحی جدید تجاري در حاشیگیري نشکل

  . تجاري شهر کاسته شده است

را می توان به ترتیـب   کاشاننتایج حاصل از ساختار اقتصادي بافت قدیم  خالصهبه طور  -7

  :کرد خالصهزیر 

د خیابان هاي جدید که با شکل گیري صنایع کارخانه اي در خارج از بافت قدیم و ایجا) الف

 ه يعمدتاً محصوالت جدید و وارداتی را عرضه می کنند،  نقـش بـازار سـنتی محـدود بـه عرضـ      

 . کاالهاي سنتی شده است

صـنایع کارخانـه اي   )فروشگاه هاي مرکزي، مراکـز اداري و بازاریـابی  (مؤسسات خدماتی ) ب

 .جدید به ندرت در درون بازار سنتی مستقر شده اند

ه هاي سنتی و کارگاه هاي صنایع دستی با شکل گیري صنایع کارخانـه اي از یـک   کارگا) ج

طرف و محدودیت هاي قـانونی در خصـوص موقعیـت اسـتقرار در درون بافـت از طـرف دیگـر،        

تحـول   .فعالیت آن ها را محـدود مـی کنـد    يهمواجه با کاستی هایی هستند که به تدریج دامن

                      مـذکور باعـث تـأثیرات محـدود کننـده بـر بـازار سـنتی         فوق عالوه بر کاهش شاغلین صـنایع  

 .می باشند
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یی در درون بافت قدیم ها هاجتماعی محالت، حوزبا فرسودگی کالبدي و فرسودگی نظام ) د

شکل گرفته است که ارزش معامالتی زمین و ساختمان در آن ها بسیار ناچیز اسـت و اخـتالف   

خیابـان هـاي    مخصوصـاً (ساختمان هاي همجوار خیابان هـاي جدیـد   فاحشی با قیمت زمین و

 .دارند )تجاري

شـهرداري، میـراث فرهنگـی، سـازمان     (سهم سرمایه گذاري هاي سـازمان هـاي متـولی    ) ه

به منظور احیاء بافت بسیار ناچیز بوده و در عین حال دیدگاه نقطه اي و موضعی داشته ) اواقاف

  .است

اقتصادي بافت قدیم تحت تأثیر چهار عامل زیر به حالت انفعـالی و   به طور اجمال ساختار) و

  .پس رونده کنونی درآمده است عوامل فوق داراي تعامالت متقابل با یکدیگر بوده اند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فرسودگی کالبدي به تدریج فرسودگی نظام اجتماعی را باعث  کاشانبنابراین در بافت قدیم 

نجیده به همراه عدم اتخـاذ تـدابیر مناسـب بـراي جـذب حـداقل       شده و دخالت هاي کالبدي نس

باعـث نمایـان شـدن    ) صـنایع کارخانـه اي  (بخشی از مؤسسات خدماتی نهادهاي اقتصادي جدیـد 

در . نشانه هایی از تضعیف و فرسودگی ساختار اقتصادي و نابسامانی فضایی بافت قدیم شده اسـت 

ي بـا  شـهر یر قابل اجتناب است و برنامه ریـزي  چنین مواردي دخالت نهادهاي عمومی و دولتی غ

 .طرح هاي بهسازي، نوسازي و بازسازي به فراخور میزان انحطاط در بافت باید دخالت کند يهتهی

  

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID



  24                 23فصل نامه آمایش محیط، شماره 

 

  پیشنهادها و راهکارها  -11

جهت رفع نابسامانی فضـایی   هاییبا توجه به نتایج حاصله، یک سري راه حل ها و پیشنهاد

د تا شاید با اتخاذ راه ها و شیوه هاي اجرایـی مناسـب و کارآمـد بتـوان     موجود بافت ارائه می شو

اوضاع اقتصادي، اجتماعی و کالبدي بافت را بهبود بخشید و از توانمندي هاي  موجـود در بافـت   

ها در برنامه ریزي احیاء بافت به عنوان نیروهاي بالفعل مؤثر بهره بـرد، نهایـت    که می توان از آن

  . مل آورداستفاده را به ع

صـحیح از آن هـا اوضـاع اقتصـادي و      يهاز جمله عوامل اساسی که می توان با استفاد  -1

از جملـه امکانـاتی    .و امکانات موجود در بافت می باشند اجتماعی بافت را بهبود داد، توانمندي ها

داخـل   که بافت تاریخی کاشان از آن ها برخوردار است، وجود زمینه هاي تجاري خرد و کـالن در 

می باشدکه براي احیاء بافت می توان از وجـود چنـین مـواردي اسـتفاده     )کاربرد قابل احیاء(بافت 

با وجود کمرنگ شدن نقش تجاري آن در بافت  ) که نقش تجاري کالن در بافت داشت(بازار. نمود

کز تجـاري  اما احیاء و روح بخشیدن به چنین مر. اما امروز هم، ساکنین بافت از آن  بهره می برند

بافت باشد و رونق اقتصادي بافت بـه عبـارتی    يهکالنی می تواند عاملی براي رونق اقتصادي دوبار

در نتیجه سالمت بافت از نظر کالبدي، اقتصادي وغیره می تواند بـه   .یعنی زنده و پویا کردن بافت

یـت هـا در مـتن    در رابطه با تجاري هاي خرد هم چنین است، زنده کردن ایـن فعال . بافت برگردد

بافت باعث نوعی حرکت اقتصادي در جهت بهبود اوضاع اقتصادي ساکنین می باشد، البته احیـاء  

  .این مراکز هم باید به صورتی هاي خاصی صورت گیرد

توانمند سازي مالی ساکنین در جهت بهبود اوضاع اجتماعی، اقتصادي در نتیجه بهبود  -2

عات میدانی غالب ساکنین بافت بـه علـت عـدم توانـایی     بر اساس مطال: فضایی بافت سامان دهی

  . بهبود آن نیستند مالی قادر به سرمایه گذاري در بافت جهت توسعه و

اصالح نگرش شهروندان با آموزش هاي خاص جهت ایجـاد نگرشـی مثبـت نسـبت بـه       -3

  :حفاظت و نگهداري از بافت

این موضوع بـه ویـژه در    .باشد موضوع قابل توجه طرز تلقی مردم نسبت به بافت قدیم می 

بر اساس مطالعات میدانی، در نظر این گروه، بخش قـدیمی  . صدق می کند بیش ترمورد جوانان 

شهر محل سکونت گروهی از افراد فقیر و کم توان یا کهنسال و ناهماهنگ می باشد که بـا شـأن   

ت از نگرش گروه کثیري بدین ترتیب زندگی در این محال .و منزلت اجتماعی آن ها انطباق ندارد

مردم نوعی تحقیر روانی و اجتماعی به همراه دارد، بدین ترتیب ایـن نگـرش بـه بافـت باعـث       از

سبب شـده   اجتماعی بافت راو خروج افراد از بافت شده و نهایتاً به دنبال آن فرسودگی اقتصادي 
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شـهروندان را نسـبت    این براي بهبود وضع کلی بافت باید با آموزش هاي خاص نگرشبنابر. است

  .به بافت مثبت کرد

ایجاد سازمان احیاء و نوسازي بافت قدیم شهر کاشان با هدف تمرکـز تمـامی اقـدامات     -4

  . مربوط به بافت

تملک قطعات و بلوك هاي کوچک ولی به تعداد زیاد در درون محالت از طرف سازمان  -5

هـاي مسـکونی بـا هـدف تـأمین مسـکن        احیاء و نوسازي و اقدام به بازسازي و ایجـاد آپارتمـان  

  . مناسب، کسب سود و ورود جریان احیاء و نوسازي به درون محالت

تمامی بناهاي  يههنر و معماري جهت تشکیل شناسنام يهاستفاده از پتانسیل دانشکد -6

  .بافت ه يبافت، شناسایی صنایع دستی جهت جذب گردشگر، احیاء و توسع

جراي طرح هاي ویژه در گذرها و بناهاي تـاریخی بـا هـدف    مرمت، استحکام بخشی و ا -7

  :ر و در نهایت احیاي اقتصادي بافتثروت هاي فرهنگی، جذب گردشگ يهحفاظت از بافت، توسع

مرمت، استحکام بخشی و بهسازي بناها و گذرهاي تـاریخی یکـی از مـوارد اساسـی جهـت      

حال با توجه به تجارب موجود، رهیافـت  احیاي کالبدي و اقتصادي بافت به شمار می رود، با این 

موزه اي و حفاظت صرف توصیه نمی شود، بلکه دیدگاه غالب در برخورد با نواحی با ارزش بافت، 

حفاظت، توأم با بهره برداري نسل حاضر و نسل هاي آتی از ثروت هاي کالبدي و فرهنگی بافـت  

  .است

ا هـدف افـزایش تـوان اقتصـادي     ربط ب مشاغل جدید با همکاري نهادهاي ذي يهتوسع -8

خانواده هاي ساکن در بافت قدیم، با فراهم کردن زمینه هاي آموزش، ایجاد مراکز خود اشـتغالی  

  . و جذب اعتبارات مربوطه

اعطاي وام هاي بهسازي و نوسـازي زیـر نظـر     تأسیس صندوق احیاء و نوسازي با هدف -9

  سازمان احیاء و نوسازي بافت 

ه هـاي آموزشـی درخصـوص ارزش هـاي تـاریخی و فرهنگـی، مهمـان        برگزاري کارگا -10

 يهپذیري، فنون استحکام بخشی بناهاي جـذب گردشـگر، آمـوزش مشـاغل سـنتی در محـدود      

  .    گذرهاي تاریخی

 . تملک واحدهاي مخروبه و فرسوده جهت ایجاد امکانات رفاه عمومی -11

  ارتباطی داخل بافت  يهتقویت شبک -12

  رکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در زمینه هاي اقتصادي و عمرانی جلب مشا  -13
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