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چکیده

بازآفريني پايدار شــهري برخالف رويکردهاي پيشــين برنامهريزي شــهري که صرفا بر جنبههاي کالبدي توجه داشته اند ،بر ابعاد ،
اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي ،کالبدی و سازمانی و فرایند سرزندگی بافت های قدیمی و فرسوده تاکید دارد .بازآفرینی محرک احیای
میراث فرهنگی و ایجاد انگیزه در مالکان ،ســــازندگان و ســرمایهگذاران برای توسعه اجتماعی -اقتصادی بافت های قدیمی و زمینه
ساز ارتقاء الگوی شهرهای ایرانی  -اسالمی است .این پژوهش با هدف تحليل نقش بازآفريني بافت قديم شهر اردکان به منظور دستیابی
به الگوی بهينه توزيع عناصر زيرساختي شهری برای توسعه گردشگري پایدار در راستاي الگوی شهر ایرانی  -اسالمی انجام گرفته است.
اين پژوهش از نوع اکتشــافي-تحليلي و با روش تجزيه و تحليل دادهها از طریق مدل  SWOTو  QSPMو نرمافزارهاي Excel، GIS
و  SPSSصورت گرفته اســت .محدوده مورد مطالعه ،بافت قدیمی شهر شامل ســه محله اردکان حدود  47هکتار است .جامعه نمونه 30
نفر از کارشناســان شهرداري ،ميراث فرهنگي و نخبگان شهري است .يافتههاي پژوهش نشان داد که از بين هفت استراتژي مطرح برای
بازآفريني و توسعه گردشگري شهر اردکان ،استراتژي هفتم يعني «جذب گردشگران و گذران اوقات فراغت در بافت قدیم با تبليغات و
معرفي عناصر و جاذبههاي بافت» (بازآفرینی فرهنگ مبنا) نقش مهمی در بازآفرینی و توسعه گردشگری شهری اردکان در راستای الگوی
شــهر ایرانی  -اسالمی دارد .بنابراين عوامل و فرایندهای بازآفرینی فرهنگ -مبنا ميتواند با احیای کارکردهاي سنتی ،آئینی و بومی و
ارائه خدمات به گردشگران از طریق مراکز تولید و آموزش صنایع بومی و سنتهای آئینی موجب جذب گردشگر بیشتر شود .همچنين
از لحاظ چگونگی اقدامات بازآفريني برای توسعه گردشگري بر اساس روش تحليل فضايي و مدل  SWOTمشخص شد که محله چرخاب
و بخشهايي از جنوب محله بازار نو داراي بيشترين توان را برای بازآفرینی و توسعه گردشگری دارد.
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مقدمه
ّ
يکي از اهداف مهم بازآف ريني پايدار شهري احیای می راث فرهنگی
و جذب گردشگر و توســعه اقتصاد گردشگري است .بافت قديمي
شــهرها ،گنجينهاي ارزشــمند از تاريخ و تمدن ج وامع بشــري است.
رویکرد بازآف ريني شــهري ،موجب شکل گیری فضاي شهري به روز
با حفــظ ويژگيهاي اصیل فضــا (کالبدي و کارکــردی) و افزايش
کارايي این بافت ها ميشود در نتيجه باارتقاء کيفيت فضا و کارايي ،
جاذبههاي فضايي نيز افزايش پيدا ميکند( .حبيبي و همکاران:1386 ،
 .)5به عبارتي ديگر در بازآف ريني شهري باألخص در بافتهاي قديمي،
ســازمان فضايي جديدي منطبق با ش رايط تازه با ويژگيهاي نو خلق
ميشود (زنگيآبادي و مؤيدفر .)298 :1391 ،در اين ش رايط ،ارزشهاي
فرهنگــي و ثروتهاي بومي و تاريخي حفظ ميشــود ،اما کيفيت
محيط ب راي شــهروندان و ســاير اف راد غي ربومي یا گردشگ ران افزايش
پيدا ميکند .بدين صورت در چنين ش رايطي ،محدودة بافت تاريخي
شهر ،به فضاهاي مستعدي ب راي استفاده در مقاصد گ وناگون از جمله
گذران اوقات ف راغت و گردشگری تبديل شده و ميت واند فرصتهاي
زيادي در راستاي رشد و توسعه اقتصاد شهر داشته باشد؛ از جمله اين
فرصتها ايجاد اشــتغال و ارزش افــزوده زمين و امالک در بافتهاي
قديمي ،ارتقاء و تنوع فعالیتهای اقتصادی ،رشد کارگاههاي کوچک
ت وليدي و صنایع دســتی اســت .عالوه بر اين ،ساکنان محلي ممکن
است به مجموعة وسيع از فعاليتهاي خدماتي دسترسي پيدا کنند و
اين فرصت به افزايش کيفيت اجتماعي و زندگی ساکنان منجر شود.
بخش مرکزی شهرها در کنار قدمت تاريخي و وجود عناصر با ارزش
در بافت قدیم آنها ،موقعيت مناســب ارتباطي ،وجــود بازار اصلي و
قدیمی و وجود زیرســاخت های شهری  ،ارزش و جايگاه منحصر به
فردي در ســاختار و کارکرد فضايي شــهر بر عهده دارد؛ در حاليکه
اينگ ونــه بافتها عليرغم دارا بودن نقاط قوت و فرصتها ،در طول
زمان با تغییر و تحول متعددي م واجه شــده و به تدريج دچار نارسايي
و رکــود در ابعاد مختلف کارکردي ،اقتصــادي ،اجتماعي ،کالبدي،
ارتباطي و زيستمحيطي گرديدهاند (پوراحمد و ديگ ران)74 :1389 ،؛
بناب راين حفاظت و صیانت از می راث فرهنگی و تاریخی در بافتهاي
قديمي در قالب بازآف ريني ،ميت واند نقش کليدي در اقتصاد و کيفيت
زندگی ساکنان شهر داشته باشد.
واژه بازآف رينــي ب هعن وان يک واژه عام کــه مفاهيم ديگري نظير
بهســازي ،نوسازي ،بازســازي ،ت وانمندســازي و روانبخشــي را در
برميگيرد .نظ ريات مختلفــي در خصوص بازآف ريني بافت قديمي
شــهر با تکيه بر اقتصاد پايدار و ارتباط آن با گردشگري پايدار ارائه
شــده است .یکی از اهداف بازآف ريني مداخله در بافتهاي تاريخي
شــهر ،تحقق «پايداري» شهري است؛ اين مداخله با توجه به مسئله و
اهــداف مطرح و نوع بافت تاريخي صــورت م یگیرد .هدف از اين
اقدامات در بافتهاي تاريخي حفظ ســاختار و عملکرد آثار ،بناها
و فضاهاي تاريخي در عين انطباق آن با جامعه مدرن اســت .از اين

منظر اقدامات بازآف ريني و حفاظتي بافتهاي تاريخي با دو رويکرد
متفاوت هم راه است :رويکرد ايستا و رويکرد پ ويا (.)Salama, 2000
در رويکرد ايســتا ،بناها و کالبد موجود که حائز ارزشهاي تاريخي
هستند حفاظت و در صورت امکان ب راي آيندگان تجهيز ميش وند.
در رويکرد پ ويا ،بافت تاريخي احیاء و ســرزنده ميشــود و ب هعن وان
بخشــي از ف رايند بازآف ريني يکپارچه محسوب ميگردد (حسنزاده
و ســلطانزاده .)20 :1395 ،پژوهش حاضر تالش دارد تا با استفاده از
رويکرد پ ويا به بازآف ريني بافت تاريخي در شهر اردکان جهت توسعه
گردشگری بپردازد .با توجه به پژوهشهاي انجام شده طي دهههاي
اخير مشــخص شــد که در خصوص بازآف ريني شهري و باالخص
بازآف رينــي بافت قديم در شــهر اردکان ،نگــرش ترکيبي بازآف ريني
با رويکرد گردشــگري شــهري کمتر مورد توجه واقع بوده است؛ و
بخصوص در شــهر اردکان پژوهشهاي اخير تنها از بعد راهبردهاي
توســعه گردشــگري و يا توجه به ب رنام هريزي و احياء بافت قديم به
اج را درآمدهاند؛ اما با توجه به نظ ريات اخير در حوزه بازآف ريني ب ویژه
بازآف رینی فرهنگ مبنا و توســعه پايدار شهرها ،مشخص شده است
که يکي از نيروهاي محرک در توســعه شــهرهاي پايــدار توجه به
گردشگري شهر است .از طرفی دیگر با توجه به اصول گردشگری
پایدار که به حفــظ پایداری منابــع (طبیعی،اجتماعی و فرهنگی)،
جلوگیری از اص راف و تبذیر ،حفظ وارتقای تنوع طبیعی،اجتماعی
وفرهنگی ب رای پایداری دراز مدت ،توسعه گردشگری محلی ،حمایت
از نظام اقتصاد محلی ،مشارکت اجتماع های محلی ،مشاوره با اف راد
ذی نفــع وعامه مردم،آموزش و بازار یابی اســت ،همگی این اصول
در ان واع واشــکال بازآف رینی مورد توجه اســت .بر این اساس تحليل
ف رايند بازآف ريني شهري با رويکرد بازآف رینی فرهنگ مبناگردشگري
شهري ميت واند روند توسعه شهر را در مسير پايداري ق رار دهد.شهر
اردکان يکي از شــهرهاي استان يزد با دارا بودن پهنه وسيعي از بافت
تاريخي ارزشمند ،فضاي مستعدي ب راي توسعه پايدار اقتصاد شهري
و همچنين توسعه گردشگري است؛ اما چنين قابليتهايي هنوز در
حالت بالقوه به سر ميب رند.از طرفي بافت قديمي اين شهر با قدمت
تاريخي ف راوان که ســيمايي از مي راث گذشــتگان و ه ويت تاريخي
مردمــان قديم را بــه نمايش ميگذارد با مصاديق زندگي شــهري و
نيازهاي ساکنان آن در تضاد است .از طرف ديگر تحميل شهرسازي
جديد بر بدنه آن ميت واند آثار زيانباري به بار آورده و چهبسا کارايي
اين بافت و معنــا و مفهوم ه ويت تاريخي آن از بيــن برود؛ بناب راين
مطالعــة چگ ونگي مداخله و اســتفاده مجــدد از اين بافت ضرورت
دارد .بازآف ريني شهري در اين بافتها با رويکرد پ ويا ميت واند بسياري
از ويژگيهــا و مشــخصههاي آنها را به نمايش بگــذارد .در نتيجه
ميت وان راهبردها و اقدامات متناسب و بهينهاي ب راي استفاده مجدد
بهخصوص در حوزه گردشــگري در پيش گرفت .ب راي اين منظور
در پژوهش حاضر به تحليل بازآف ريني بافت قديمي شــهر اردکان با
رويکرد پ ويا بهمنظور توسعه گردشگري شهري پرداخته شده است.

سؤال های پژوهش
پ راکندگــی فضایــی عناصــر بازآف رینــی در بافت قدیم شــهر
اردکان چگ ونه اســت؟ بازآف رینی بافت قدیمی چه می زان در توسعه
گردشگری مؤثر بوده است؟
مبانی نظری و ادبیات پژوهش
واژه بازآف رینی 1از ریشــه فعل 2به معنای احیا کردن ،جان دوباره
بخشــیدن ،احیا شــدن ،از نو رشد کردن ،نشــاط بخشیدن ،است.
معنای دیگر «بازآف رینی» باز ت ولید یا ترمیم بخشی از یک تمامیت
زنــده ای که در معرض نابودی ق رار گرفته اســت .مفهوم بازآف رینی
در ادبیــات شهرســازی ،ب رنامــه ریزی شــهری ،معمــاری و مرمت
شــهری و سایر متخصصان شهر مطرح اســت .بازآف رینی در قالب
ب رنامههای مســتمر ،مقطعی و بلندمدت با نگاه به گذشــته و بدون
پاکســازی ه ویتهای تاریخی دورههای مختلف ،به خلق ه ویتی
جدید متناسب با شــرایط زندگی مردمان عصر حاضر م یاندیشد
(حاجی پور .)۱۸ :۱۳۸۶ ،باز آف رینی شــهری مفهوم نوظهوری است
کــه از اواخر دهه  1970و  80میالدی ،ب هعن وان یکی از رویکردهای
اصلــی دولتهای اروپای غ ربــی و آم ریکای شــمالی در م واجهه
با مســائل و مشــکالت مناطق شــهری مــورد توجه قــرار گرفته
اســت (ســجادزاده و دیگ ران .)۱۴۹ :۱۳۹۴ ،بازآف ريني با پشتيباني
طالي هداران تئوري انتقادي و جامع هگ رايان مشــهوري نظير جيک وبز
مطرح شد و بعدها با تق ويت ديدگاه تعاملي ب هعن وان يکي از ارکان
مرمت شــهري اعتبار خود را حفظ کرد .بعدها بازآف ريني شهري به
دنبال توســعه اقتصــادي و وجود ج ريان نوســازي در قالب تجديد
نسل شهري مورد توجه ق رار گرفت .مناطق نیازمند بازآف رینی اغلب
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شــهر اردکان يکي از شهرهاي استان يزد دارای پهنه وسيعي از بافت
قدیمی ارزشــمند ،فضاي مستعدي ب راي توســعه گردشگري پايدار و
اقتصاد پایدار شهري مطرح را دارا است؛ اما چنين قابليتهايي هنوز در
حالت بالقوه و بدون بهره برداری مناسب است .از ط رفي بافت قديمي اين
شهر با قدمت تاريخي ف راوان که سيمايي از مي راث گذشتگان و ه ويت
تاريخي مردمان قديم را به نمايش ميگذارد با مصاديق زندگي شهري
و نيازهاي ساکنان آن در تضاد است .از طرف ديگر تحميل شهرسازي
جديد بر بدنه آن ميت واند آثار زيانباري بر شــهرهای ای رانی  -اسالمی
به بار آورده و چ هبســا کارايي اين بافت و معنا و مفهوم ه ويت تاريخي
آن از بين برود؛ بناب راين مطالعة چگ ونگي مداخله و بازآف رینی و توسعه
گردشگری از اين بافت بر اساس ساختار شهر ای رانی  -اسالمی ضرورت
دارد .بناب راین شــناخت عناصر بازآف رینی شهری و نقش آنها در توسعه
گردشگری پایدار ب هخصوص در حوزه بازآف رینی فرهنگ مبنا از اهداف
این پژوهش است .ب راي اين منظور در پژوهش حاضر به تحليل بازآف ريني
بافت قديمي شــهر اردکان با رويکرد باز آف رینی شهری در راستای شهر
ای رانی  -اسالمی ب همنظور توسعه گردشگري شهري پرداخته شده است.

محدودههایی هســتند که در آن ها درآمد ســرانة ساکنان کمتر از
میانگین شهر و نرخ بیکاری باالتر از آن است .واحدهای مسک ونی
ک مدوام و ت راکم نفر در واحد مســک ونی باالتر از میانگین شهری
است و دچار مشکالت محیط زیستی م یباشند .می زان برخورداری
و دسترســی ساکنان به خدمات شــهری و وضعیت زیرساختهای
شهری نامناسب اســت .باال بودن ناهنجاریهای اجتماعی و زمینة
بروز آن نســبت به میانگین شهری مشــهود است .ه ویت تاریخی
و فرهنگی مورد ب یتوجهی ق رار گرفته شــأن و منزلت اجتماعی در
این ن واحی کاهش یافته و این مسئله منجر به جایگزینی سایر اقشار
گردیده اســت.ک وين لينچ و جين جیک وبز از جمله انديشمندان و
نظ ري هپردازان قرن بيســتم بودند که در زمينة بهســازي و نوســازي
شهري بر اساس شهرســازي انسانگ را اظهار نظر کردهاند .به اعتقاد
لينــچ بايد در ج ريان بهســازي و نوســازي شــهري ،ب رنامهريزي با
مشارکت مردم و مشاوره با متخصصان شهر صورت گيرد (شماعی
و پوراحمــد .)195 :1384 ،در دهــه  ۱۹۷۰ -۱۹80واژه بازآف رینی در
مقابل تبعات منفی نوســازی شــهری بار معنایی مثبتی پیدا کرد.
بازآف رینی ف راتر از نوســازی شهری که یک ف رایند دگرگ ونی اساساً
کالبدی بود ،ف راتر از آنها با مأموریت جامع بافت شهری م یپردازد
(راب رتــز ،ســایکز به نقل از زارعــی .)۲۸ :۱۳۹۳ ،بــه لحاظ تاریخی
بازآف رینــی شــهری به دنبال توســعه اجتماعی ،اقتصــادی و وجود
ج ریان پسانوســازی و تجدید نسل شهری یا معاصرسازی به دنبال
رویکرد پس تمدرنیســم مطرح شد .بررســی سیر تحول بازآف رینی
شــهری ب هویژه از قرن نوزدهم تا به امروز ،نشــانگر این است که در
هر دورهای بر اســاس ش رایط زمانه ،رویکرد و نوع نگاه خاصی بوده
است .رویکردهای مرمت ،بهسازی ،بازسازی ،باززندهسازی ،نوسازی
و توســعه مجدد به بازآف رینی شــهری تکامل یافته است .و در این
مســیر ،گذاری را از حوزه توجه صرف به کالبد و عرصه ،تأکید بر
مالحظات اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگــی و هنری تج ربه کردهاند
(پوراحمد و دیگ ران .)75 :1389 ،بدینت رتیب دورانی آغاز م یشود
که بازتدویــن ارزشهای اجتماعی و جنب ههای کیفی حیاتمدنی
مورد توجه ق رار م یگیرد که نه تنها رشــد اقتصادی ،معیار توســعه
نبوده بلکه وســیلهای ب رای دســتیابی به ابعاد متنوع توسع هیافتگی
قلمداد م یشد.
نقش فرهنگ در بازآفرینی شهری
در گزارشــی که ای وانز و شاو در سال  ۲۰۰۴ب رای وزارت فرهنگ،
رســانه و ورزش انگلیس ،آماده ســازی کرد بازآف رینی فرهنگی از
ط ریق مشــارکت مردم در زمینههای مختلف را مطرح ســاخت .در
این مطالعه ســه مدل از ترکیب فرهنگ یــا فعالی تهای فرهنگی
با فرآیند بازآف رینی را معرفی شــده اســت؛ بازســازی فرهنگ مبنا؛
بازســازی فرهنگی؛ بازسازی و فرهنگ .بازآف رینی فرهنگی :در این
مدل ،فعالیت فرهنگی به طور کامل با است راتژیهای مکان در کنار
ســایر فعالی تهای حوزههای محیطی ،اجتماعی و اقتصادی پی وند
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دارد؛ مانند «رنســانس بیرمنگام» که هنرها با سیاست ،ب رنامه ریزی
و منابع از ط ریق شــورای هنرهای مشــترک ،کمیسیونهای توسعه
اقتصادی پی وند خورده و ب هعن وان شــهر فرهنگی از «بارســلون» نام
برده اســت .این مدل بسیار نزدیک به نظ ریه «ب رنامه ریزی فرهنگی»
به منظور سیاستهای فرهنگی و بازآف رینی شهری است بازآف رینی
فرهنگ مبنا :در این مدل ،فعالی تهای فرهنگی ب هعن وان کاتالیزور
و م وتور بازآف رینی به حساب م یآیند .بازآف رینی مبتنی بر فرهنگ
از دهه  ۱۹۸۰به بعد ،ب هصورت موج عظیمی ،پروژه های بازآف رینی در
اروپا را تحت تأثیر ق رار داده و بازآف رینی فرهنگ محور و استفاده از
سرمای ههای فرهنگی ب هعن وان رویکردی در عرصه «مرمت ،بهسازی
و نوســازی تاریخی و فرهنگی مطرح شــد (پوراحمــد)۱۲ :۱۳۸۹ ،
از زمانی که سیاســت گذاران و مقامات مســئول شهری به سمت
فرهنــگ بــه مثابه بنیان فکــری بازآف رینی شــهری روی آوردهاند،
کیفیت محی طهای تاریخی به عن وان بخشی از نوآوریها و ابتکار
عم لهای بازآف رینی شــهر به طور روزافزونی آشکار گردیده است
(پندل بری به نقل از ایزدی .)۲۰ :۲۰۰۶ ،همچنین نهضت موزه سازی
در اروپا که به ویژه بعد از فروپاشــی دی وار ب رلین ،به حرکتی چشم
گیــر ب رای زنده کــردن خاطرههای جمعی و ایجــاد ه ویتی تازه و
منحص ربــه فرد بــرای شه رنشــینان تبدیــل و یکی از نشــانههای
اســتفاده از فرهنگ در بازآف رینی شــهری و توســعه ی گردشگری
است(پوراحمد.)۱۳۸۹ :۱۲ ،
روابط متقابل بازآفرینی شهری و گردشگری پایدار شهری
در دهــه  ۱۹۸۰در پژوهشهایــی به مع رفی نقش گردشــگری در
بازآف رینی بافتهای قدیمی شهری به ویژه اروپا و آم ریکا پرداخته شده
است .در اینپژوهشها مشخص شده که گردشگری شهری در بردارنده
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گ وناگ ونی ب رای احیاء بافتهای قدیمی
ب ویژه رونق صنایع قدیمی و محلی اســت ( )Law, 1992اورباسلی در
خصوص گردشگری در شهرهای تاریخی معتقد است ،که ن واحی
شهری که در گذشته مکانهای برجســتهای ب رای ت ولیدات بودند،
امروزه به م راکز مصرف تبدیل شدهاند .ب رای بسیاری از شهرها این
تغییر نگرش به تاکید به روی صنعت گردشــگری ب هعن وان م وتور
رشد اقتصادی منتهی و در نتیجه ،احیای اجتماعی و کالبدی بافت
قدیم شــهری میشود .در بسیاری از مناطق شــهری به هنگام رکود
در فعالی تها بهره گیری از می راث فرهنگی و تاریخی به واســطه
گردشــگری ،ســبب رونق اقتصادی ج وامع و بازآف رینی فرهنگی و
تحول اجتماعی آنها م یشــود .درواقع گردشــگری پایدار شهری
رویکردی جدید در احیای این فضاها است (.)smith, 2006
گردشــگ ران شهری ب هعن وان استفاده کنندگان از فضاهای شهری
با وزن دهی و تمرکز بر بخشــی از فضاهای شــهر ب هعن وان عاملی
مهم ب رای احیاء و بازآف رینی فضاهای شهری هستند(موحد.)۱۳۸۶ ،
به عبارتی ساختارهای محیطی اعم از اجتماعی ،اقتصادی شهر بر
ساختار گردشگری شهر است وار م یگردد .گردشگری با بهره گیری

از مکانهای فرهنگی  -تاریخی اهداف مختلفی را دنبال م یکنند.
درعی نحال این فضاها ب رای آن که به مقصد و جاذبه گردشــگری
بدل شــوند ،م یبایســت دارای ویژگ یهایی از این دســت باشــند:
منحص رب هفــرد بــودن ب هعن وان نوعــی جاذبه ،دســترس پذیر بودن،
برق راری شــرایط پایدار و حفاظت بهینه از آنهــا ،وجود برخی از
خدمــات و زیرســاختهای مکمل ف راهم آوردن چنین شــرایطی
عــاوه بر این که ســبب جلب بازدیدکنندگان و توســعه دهندگان
گردشــگری در بافتهای قدیمی م یگردد ،خــود موجب ارتقای
ســطح زندگی و رفاه عمومی مردم ،بازگرداندن حیات به فضاهای
شــهری قدیمی ،رونق اقتصادی و بهبود نابســامان یهای اجتماعی
و کالبــدی ایــن فضاها م یشــود .در مجموع م یتــوان گفت که
احیــای می راث فرهنگی و تاریخی و عرضه آن در قالب جاذب ههای
گردشــگری چرخهای از پیامدهای مثبت را در پی خ واهد داشت.
با توجه به رابطه میان توســعه گردشگری شهری و بازآف رینی بافت
قدیم شــهری بهره برداری از این بافتها به منظور توســعه مقاصد
گردشــگری ،منافع بســیاری را بــرای جومع عرضه کننــده آن در
زمینههای اقتصادی و اجتماعی و نیز فرهنگی و کالبدی به هم راه
خ واهد داشت .عالوه بر این گردشگری م یت واند در حفظ و احیای
این فضاها نقش عمدهای داشته باشد.
بازآف رینی شهری شکل کامل و جامعی از راهبرد و سیاست نوسازی
بــا تأکید بــر اقدامات یکپارچه و مشــارکت مردم ،ســبب بروز زمینة
ت وانمندسازی بافت قدیم شهری م یشــود ( .)Lichfield; 2000; 158به
عبارت دیگر ،بازآف رینی شــهری ،دیدگاهی جامع و یکپارچه است
که به تحلیل مســایل بافت شــهری م یپردازد و از ط ریق توســعه
اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و محی طزیســتی ســبب احیای همه
جانبــة بافت م یگــردد (.)Roberts and Sykes, 2000: lبازآف رینی
شــهری از دهه  1990رویکرد مداخله ای با نگاه به گذشــته و ارتقاء
ه ویت هــای تاریخــی دوره هــای مختلف ،به خلــق ه ویتی جدید
متناســب با شــرایط زندگــی مردمان عصــر حاضر می اندیشــد
(حاجی پــور.)18 :1386 ،بازآف رینــی بافت هاي فرســوده و قديمي
بــه اصالت روابط انســاني ،همســايگي ،موضــوع خودترميمي و
مشــارکت مردم در امر بازآف ريني تأکيــد دارد (پاکزاد.)128 :1386 ،
همچنین ساماندهي فضاهاي شهري از ط ریق مبلمان شهری یکی
از راه حل هاي بافت هاي کهن شــهري است (پوراحمد و دیگ ران،
 .)76 :1389بناب راین نبايد مي راث و يادگارهاي گذشــته را با ويژگي
وااليي که دارند ب هسادگی رها کرد ،بلکه بايد از آنها الهام گرفت و
از مباني آن چشم انداز های کارا و جدید شهری ساخت (شماعی
و پوراحمد.)167 :1384 ،
یکی از راه های کنترل زوال شــهري در انگلستان ،ارتقاء کيفيت
فضاهای تاریخی شــهري و بازآف رینی شــهر مطرح شــده اســت در
گزارش پژوهشی طيف گستردهاي از پیشنهادهای آيندهنگ رانه ارائه
شده که راهکارهای متعدد در زمينه بازآف ريني شهری از ط ریق ط راحي

تحلیل نقش بازآفرینی بافت قدیم شهر اردکان در توسعه گردشگری شهری

شــهري ،مدي ريت ،ت رابري مطرح شده اســت (فرخ زنوزی.)9 :1380 ،
رمز موفقیــت طرحها و پايداري آنها ،ارتباط بــا محيط و بازآف رینی
متناسب با نیاز شــهروندان و گردشگ ران است (حبیبی و مقصودی،
 .)53 :1386همچنیــن بازآف رینــی پایــدار از ط ریق شــناخت دقیق
بافتهای تاریخی و فرسوده شهر ،توجه به نظم ارگانیک و اندا موارهِ
یا ســازمند آن امکان پذی راســت (پورجعفــر .)15 :1388 ،همچنين
میت وان به اص ولي از قبيل مشــارکت ،نظم ارگانيک و معاصرسازي
عناصر شهری به بازآف رینی پايدار رسيد (حبیبی و مقصودی:1386 ،
 .)50بازآف رینــی بافتهای تاریخی ب رای جذب گردشــگر شــهری
نیازمند اقدامات و ملزوماتی اســت که گردشــگ ران نیازمندی های
خود را مطرح م یســازند(زنگیآبادی و دیگ ران .)1391 ،در بسیاری
از م وارد بافت قدیمی ،ظاهری مناســب پیدا م یکند امّا عدم تطابق
میان خدمات قابل ارائــه در محدوده با نیازهای دوران معاصر باعث
انــزوا ،عقبماندگی و افول بافــت میگــردد (.)Lichfield, 1988
ب رنامهریزی راهبردی و روشهای مداخله در بافت ،شــامل سه مرحله
اصلی شناخت و تحلیل مسائل و فرصتها ،تحلیل ف رایند زوال بافت
قدیمی و ارائه راهبردهای ب رنامهریزی بازآف رینی است .این ف رایند تالش
دارد که بر مبنای شناخت وضع موجود به تحلیل بافت و از آن دریچه
به ارائه راهبردهــای ب رنامهریزی بازآف رینی در حوزه گردشــگری اقدام
نمایــد ( .)Tiesdell et al, 1996فرصتهای موجود در بافت قدیمی
با مفهوم «پ ویایی توسعه» و «توسعه پایدار» معنا مییابد که اغلب رابطه
دو ط رفهای میان نوع بازآف رینــی بافت قدیمی ب رای جلوگیری از زوال
و اســتفاده از قابلیت ها و پ ویایی توســعه آن است .این مفهوم باوجود
ظ رفی تها و ش رایط متفاوت ب رای رشــد و توسعه در ابعاد اقتصادی و
اجتماعی سروکار دارد (حسنزاده و سلطانزاده.)22 :1395 ،
«بازآف رینی فرهنگ  -مبنا» را میت وان یکی از اصل یت رین رویکرد
بازآف رینی شــهری در دو دهه اخیر دانســت .بازآف رینی فرهنگ مبنا
با اســتفاده از حوزههای نوآورانــه اقتصادی و صنایع خالق در بخش
مرکــزی شــهرها ،از رهیافت فرهنگی و ویژگ یهــای مثبت موجب
ه ویت بخشــی به شهر م یشود .این رهیافت ،به کالبد دیروز احت رام
م یگذارد و ساختارهای نو را در همخ وانی با ساختارهای دیروز ،به این
ترکیب م یافزاید و محت وا و کارکردی را ارائه میدهد که روساخت آن
ج ریان اقتصادی وسازوکاری کامال پ ربازده و زیرساخت آن فرهنگی و
اجتماعی است .بر این اساس آنچه «بازآف رینی شهری فرهنگ -مبنا»
را از رویکردهای پیشــین نوسازی شــهری متمایز م یگرداند و آن را
اصل یت رین رهیافت بازآف رینی شــهری امروز ق رار م یدهد ،استفادهای
اســت که از مفهوم ف راگیر فرهنگ و رویدادهای فرهنگی ،به عن وان
تسهیل کنندة ج ریان بازآف رینی و عامل رونق اقتصادی در قالب ان واع
فعالی تهای م رتبط با هنر و فرهنگ اســت به این ت رتیب ،بازآف رینی
فرهنگ مبنا ،بدون آنکه در عن وان اشــاره ای به اقتصاد داشته باشد،
مه مت رین بخش از اقتصاد مبتنی بر خدمات را به شهرها ارائه م یکند
و بیشــت رین می زان ت ولیدات فرهنگی و اشتغال را ف راهم م ینماید .در

همین حــال ،به این دلیل که رویکرد فرهنگی بــر تداوم تاریخی و
اســتفاده هرچه بهتر از می راث فرهنگی و معمــاری تأکید م یورزد،
امــر حفاظت و احیاء آثار و بافت قدیمــی ،فرآیند رونق اقتصادی و
بازگشــت سرمایه در طرحهای توسعه مجدد و دوبارهسازیها ،که با ّ
حفاظت ،احیاء ،مرمت و معاصرسازی حاصل م یشود.
یکــی از اصل یت رین اهــداف «بازآف رینی شــهری فرهنگ  -مبنا»
را دســتیابی به مصادیــق مکانی در بازههای فضایی زمانی دانســت
«بازآف رینی شهری فرهنگ -مبنا» به محدودههای فرهنگی و «می راث
فرهنگی» توجه دارد .در تع ریف نهادینهای که سازمان فرهنگی ملل
متحد [ی ونســک و] از مفهوم می راث فرهنگی ارائه داده اســت ،هرگ ونه
عنصــر یادمانی ،مجموعــه ای از بناها و یا ســایت واجد ارزشهای
تاریخی ،زیبایی شناسانه ،باستان شناسانه ،قوم نگارانه و انسانشناسانه
در زمــرۀ می راث قــرار داده م یشــود ( .)UNESCO, 15, 1972با این
تع ریف ،واضح اســت کــه بافت درونی و میانی شــهرها ،م یت وانند
در شــمول چنین تع ریفــی ق رار بگی رنــد و مآالً جزئــی از محدود
ههای فرهنگی قلمداد شــوند .پیرو چنین تعبیری از مفهوم می راث،
اصل یت ریــن توجــه بازآف رینی فرهنگ -مبنا در بخــش کالبدی ،به
حفاظت و مرمت بافت و بناهای باارزش تاریخی و قابل بازگرداندن به
چرخۀ حیات شهری ،و احیاء ذخائر ساختمانی بخشهای تاریخی و
بافت درونی شهرهاست .ب ُع د دیگر «بازآف رینی شهری فرهنگ -مبنا»
بــا تأکید بر کارکردهای ویژه و ب رپایی انــواع رویدادهای فرهنگی به
منصۀ ظهور میرســد .در ب رنامهریزی ب رای فعالی تهایی که قابلیت
بروز در محدودههای فرهنگی را دارند ،نوعی از استق رار کاربریهای
پ ربازده اقتصادی در ارتباط مستقیم با ج ریان فرهنگی است.
توسع ههای مبتنی بر فعالی تهای هنری ،رویدادهای مهم فرهنگی
در قلــب شــهرها ،زمینههای تاریخــی و می راثی به موجب توســعه
گردشــگری فرهنگی و باززنده ســازی فضاهای گردشگری شهری
ّ
خالق و رویدادهای فرهنگی توسط گروههای
میشود .فرآیند صنایع
اجتماعی فرهنگگ را و صاحب نظ ران زمینه اصالت بخشی میشود.
این گروه ها اجتماعی با میل و رغبت نسبت به یادگارهای گذشته و
آثار و می راث فرهنگی در بافتهای قدیمی شهرها با ذائقه و برداشتی
که از هنر ،فرهنگ و تاریخ دارند ،بازگرداندن حالت اصلی معماری
بناهــای واجــد ارزش را ،ضمن نوکردن از نــگاه اجتماعی ،فرهنگی
ارتقاء میدهنــد .ارتقاء «ســرمایه فرهنگی» موجب جذب ســرمایه
گذاریهــای اقتصادی و ارتقــاء کیفیت کالبدی و اســتفاده دوباره
از می راث معماری و ف راهم آوردن بســتری بــرای پذیرش رویدادهای
فرهنگــی و فعالی تهــای مبتنی بر فرهنگ و هنر و شــکل گیری
محور فرهنگی در شهر میشــود .بازآف رینی فرهنگ-مبنا میت واند
ب رای توسعه گردشگری شهری م وثر واقع شود (شکل شماره .)1
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شکل شماره  :1چارچوب تحلیلی و مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،اکتشــافی -تحلیلی است .روش جمعآوری
دادهها به صورت اســنادی وپیمایشی بوده است .محدوده مورد مطالعه
پژوهش ،بافت قدیمی شــهر اردکان بوده است .جامعه آماری پژوهش
اف راد آگاه و با تحصیالت عالیه و ســاکن در بافت قدیم شهر اردکان
بوده اســت .از این اف راد ،با روش گل وله ب رفی به تعداد  30نفر به عن وان
نم ونه انتخاب شد .نوع فرد (اف راد مورد انتخاب) با تکنیک گل وله ب رفی
انتخاب شد و تعداد آنها نیز با توجه به اشباع نظ رات آنها در خصوص
انتخاب مؤلفههای چهارگانه سوآت در وهله اول و یکسان شدن نظ رات
در مقایسه زوجی در وهله دوم به تعداد  30نفر انتخاب شده است .ب رای
جمعآوری دادهها از دو روش اســتفاده شــد .در روش اول ابتدا از اف راد
مورد مطالعه ،مصاحب های نیمه ساختار یافته به عمل آمد و نظ رات آنها
در خصوص ویژگ یهای چهارگانه ســوآت پرسیده شد .این نظ رات با
ویژگ یهای بافت قدیمی شــهر اردکان که از اسناد و منابع موجود به
دست آمده بود ،ترکیب شد و در نهایت مات ریس اولیه سوآت به دست
آمــد .در مرحله دوم از پژوهش میدانــی ،از آزمودن یهای مورد هدف
خ واسته شــد با روش مقایسه زوجی به مشــخصههای به دست آمده
ب رای بافت قدیمی شهر اردکان رتبه بدهند .در کنار این مقایسه زوجی،
همچنین در یک پرسشنامه جداگانه از آزمودن یها خ واسته شد که در
قالب طیف  4گزینهای می زان قابلیت هرکدام از مشــخصههای بافت
قدیمی شــهر را امتیازدهی کنند .ترکیــب دو امتیاز فوق ،نمره نهایی
تحلیل ســوآت را تشکیل داده اســت .در این مات ریس سوآت ،امکان
تدوین چهار انتخاب یا راهبرد متفاوت ف راهم آمد .در واقع بر حســب
وضعیت سیستم ،چهار دسته راهبرد که از نظر درجه کنشگری متفاوت
بودند ،مورد شناســایی ق رار گ رفت (جدول شماره  .)1این چهار دسته
راهبرد هر کدام نمایانگر اســت راتژی متفاوتی است که در تحلی لهای
راهبردی از آن استفاده م یشود (ض رابی و محبوبفر.)42 :1392 ،

جدول شماره  :1ماتریس SWOT

عوامل درونی
عوامل بیرونی

فهرست قوت ها ()S

فهرست ضعف ها ()W

ناحیه -)SO( 1
ناحیه -)WO( 3
فهرست فرصت ها ()O
استراتژی های تهاجمی استراتژی های محافظه کارانه
فهرست تهدیدها ()T

ناحیه -)ST( 2
استراتژی های رقابتی

مأخذ :الماسی و دورفرد104 :1390 ،

ناحیه -)WT( 4
استراتژی های تدافعی

راهبــرد تهاجمی :در این ناحیه هدف اصلی آن اســت که با راهبرد
حداکثر-حداکثر تمام ع وامل مشــخص در یک سیســتم ،همزمان به
حداکثر قوت و فرصتهای خود دست پیدا کند.
راهبرد رقابتی :این راهبرد که اســت راتژی حداکثر-حداقل است بدین
معنی است که از قوتهای سیستم ب رای مقابله با تهدیدات آن استفاده
میشود و هدف آن به حداکثر رساندن نقاط قوت و به حداقل رساندن
تهدیداتاست.
راهبــرد محافظهکارانه :این راهبرد کــه از آن راهبرد حداقل-حداکثر
نام میب رند ،تالش دارد با کاســتن از ضعفها ،حداکثر اســتفاده را از
فرصتهای موجود ببرد.
راهبرد دفاعی :هدف کلی راهبرد دفاعی یا حداقل-حداقل که میت وان
آن را راهبرد بقا نیز نامید ،کاهش ضعفهای سیســتم ب رای کاستن و
خنثیسازی تهدیدهاست (گلکار.)53:1384،
ب رای تحلیل دادههای جغ رافیایی و شناسایی نحوه پ راکندگی عناصر
موجود در محلههای بافت تاریخی شهر اردکان از تحلیل  GISاستفاده
شده اســت .ب رای این منظور ابتدا موقعیت تاریخی بافت قدیمی شهر
اردکان شناسایی و سپس محالت موجود در آن مشخص شد .در نهایت
عناصر و مشــخصههای م رتبط با گردشگری و ت وانمندیهای آن ب رای
استفاده در تحلیلهای  SOWTمورد بررسی ق رار گ رفت.

یافته های پژوهش
بافت قدیمی شــهر اردکان از کاربریهای مختلفی تشــکیل شده
اســت .این کاربریها شامل کاربریهای مسك وني ،حسينيه و تكيه،
مســجد ،مدرسه ،حمام ،تجاري ،فضاي سبز ،باغات ،اداري ،فرهنگي،

شکل شماره  :2موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

درمانــي و بهداشــتي ،كاروانســرا ،آب انبــار ،خدماتــي ،و فضاهاي
تخ ریبشده اســت .ابنيه موجود در بافت قديمي این شهر را ،از نظر
كيفيت م یت وان به ســه دسته :ســالم ،نيمه مخروبه و مخروبه ،از نظر
بهرهبرداری ابنيه به سه دسته :فعال ،نيمه فعال و غی رفعال ،از نظر اصالت
ابنيه به چهار دسته نوساز ،بازسازیشده ،اصيل و نيمه اصيل و از نظر
ارزش ابنيه به صورت باارزش ،باارزش متوسط و فاقد ارزش دستهبندی
نمود .پروژههای انجام شده در بافت قدیمی شهر اردکان ب رای بازآف رینی
شامل طرح پردیسان ،طرح احیای بازار قدیم اردکان و طرح دستيابي به
الگوي احياي بافتهای باارزش با مشاركت كليه ذینفعان با توجه ويژه
به ساكنان بافت بوده است .هر کدام از این پروژهها و طرحها در محدوده
محالت موجود در این بافت تأثی راتی در راســتای بازآف رینی شهری بر
جای گذاشتهاند .به منظور شناسایی وضع موجود این محالت با توجه
به اقدامات انجام شده از تحلی لهای فضایی در نقشههای جغ رافیایی
محدوده استفاده شده است (شکل شماره .)3

تحلیل نقش بازآفرینی بافت قدیم شهر اردکان در توسعه گردشگری شهری

معرفی و شناخت محدوده مورد مطالعه
شــهر اردکان در طول جغ رافيايي  53درجه و  48دقيقه
شــرقي و عرض جغ رافيايي  32درجه و  20دقيقه شمالي
واقع شده اســت .این شهر از نظر موقعیت جغ رافیایی به
عن وان بخش مرکزی شهرســتان اردکان در استان یزد و در
جن وبیت رین بخش این شهرستان ق رار دارد (شکل شماره.)2
شهر اردکان به دلیل اینکه بزرگت رین کانون زیستی
در سطح شهرستان و با زیر پوشش داشتن  71/8درصد
کل جمعیــت شهرســتان ،کنتــرل و هدایــت حیات
اجتماعی در ســطح شهرستان را بر عهده دارد (خدایی،
 .)75 :1392جمعیت شهر در سال  1395ب رابر با 60958
نفر بود و بعد از شهر یزد ،از بزرگت رین شهرهای استان
یزد به شمار میرود .مساحت شهر اردكان  2868هكتار
است .ارتفاع شهر از سطح آبهای آزاد  1035متر است.
محدوده تاریخی شهر اردکان با  47هکتار شامل دوازده
محله است كه نظام تفكیك محالت با توجه به نوع فرهنگ ،معیشت،
طبقه اجتماعی و نیز نظام كالبدی هر محله به لحاظ دسترس یها صورت
گ رفته است .بیشت رین محدوده بافت تاریخی در مرکز شهر و بخشی از
آن در حاشیه شهر ق رار دارد .محدوده تاریخی شهر اردکان در سال 1395
دارای  1211واحد مسک ونی 1243 ،خان وار و  4538نفر جمعیت بوده است
(کالنتری و آقاصفری .)71 :1387 ،با توجه به جمعیت مذکور ،میت وان
نتیجه گ رفت بافت قدیمی شهر اردكان حدود 6/02درصد جمعیت كل
شهر را داراست.
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و بایر اســت .کاربری گردشــگری و مذهبی در محله چرخاب و
بازار نو نســبت بــه محله کمالق ،کوشــکنو -علی بیــک دارای
پ راکندگی بیشتری بوده اســت؛ بناب راین می ت وان نتیجه گرفت که
این دو محله دارای ت وان های باالتری نســبت به محله های دیگ رند.
تعداد و مساحت این کاربری ها در جدول  2نشان داده شده است.
نتایج به دســت آمده از جدول شماره  2نشــان داد که در محله
کمــاق ،کوشــکنو-علی بیــک کاربری مذهبی ،فضای ســبز و
نظامی و انتظامی بعد از کاربری مسک ونی دارای بیشت رین درصد از
می زان کاربری این محله را به خود اختصاص داده اســت .در محله
چرخــاب اراضی بایر ،تجاری و تاریخی بعد از کاربری مســک ونی
دارای بیشــت رین ف راوانی بوده اســت؛ اما در محله بــازار نو کاربری
مخروبه ،تجاری و مذهبی از می زان بیشــتری برخوردارند .این نشان
می دهد که در بازآف رینی این محالت و محدوده بافت قدیمی شهر
اردکان ،احیاء اراضی بایر و افزایش فضای سبز و کاربری های اداری
و زیرساختی اهمیت بیشتری دارد.

پ راکندگی فضایی کاربری ها در بافت قدیمی شهر اردکان نشان
می دهد کــه کاربری غالب در این بافت ،کاربری مســک ونی بوده
اســت .کاربری های تجــاری تنها در بخش جنوب شــهر پ راکنده
شــده اند و بخش هــای مرکــزی این محــدوده فاقــد کاربری های
تجاری بوده اســت .همچنین دسترســی به بخش های مرکزی تنها
با یک محور اصلــی امکان پذیر بوده اســت .ابنیه های تاریخی و
کاربری های مذهبی و فرهنگی در همه جای بافت قدیمی پ راکنده
شــده اند .کاربری فضای سبز و کاربری های اداری و تأسیساتی نیز
در بافت مــورد نظر کم بوده و می ت وان نتیجــه گرفت که الگوی
پ راکندگی کاربری ها به صورت الگوی کاربری های ترکیبی نیست.
بررسی کاربری زمین به تفکیک محالت در بافت قدیمی شهر
در ایــن بخش به چگ ونگی پ راکندگــی کاربریهای اراضی در
بخش تاریخی شهر به تفکیک محالت پرداخته شده است .نتایج
به دست آمده در شکل شماره  4نشان داده شده است:
نتایج به دســت آمده از شکل شماره  4نشان داد که کاربری های
غالب در سه محله فوق ،کاربری های مسک ونی و بافت های مخروبه

سال نهـم

شماره سی و چهارم زمستان 1397

محله بازار نو

محله کمالق ،کوشکنو-علی بیک
محله چرخاب
شکل شماره  .4ابنیه های موجود در بافت قدیمی شهر اردکان؛ مأخذ :امیری اردکانی و اسماعیلی1387 ،

جدول شماره  :2پراکندگی نوع کاربری اراضی بر حسب تعداد و مساحت به تفکیک محالت در بافت قدیمی

محله کمالق ،کوشکنو-علی بیک

محله چرخاب

کاربری اصلی

تعداد

مساحت

درصد

کاربری اصلی

تعداد

مساحت

درصد

کاربری اصلی

تعداد

مساحت

درصد

مسکونی

1178

347621

8/28

مسکونی

333

77000

42/5

مسکونی

350

73465

31/8

فضای سبز

7

6995

6/0

تجاری

215

9579

5/3

تجاری

345

16012

6/9

مذهبی

11

نظامی-انتظامی

1

آموزشی

5

بایر -مخروبه
ورزشی
درمانی

تاریخی
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محله بازار نو

10760
5083

9/0

4/0

آموزشی

3

فضای سبز

1

835

366066

3/30

2

3265

3/0

فرهنگی

12

2748

2

15466
4136

3/1

3/0

2/0

کشاورزی
سرویس
بهداشتی

149

12138

1

132

0/01

0

0

0

فرهنگی

تاریخی

26

مذهبی

149

تجاری

بایر -مخروبه

196

13

6933

3/8

آموزشی

2

1700

0/9

تاریخی

16

0/05

فضای سبز

2

0

معابر

-

5728
836

سرویس بهداشتی
درمانی

194773

گردشگری
(هتل)
معابر

4/9

مذهبی

16
4

1

1/16

مأخذ :امیری اردکانی و اسماعیلی1387 ،

8951

90

اداری

0/1

39768

22

مخروبه  -بایر

294

1

3/2

0/5

0

213
0

0/1

0

0

0

-

30296

16/7

اداری

درمانی

فرهنگی

59698

12796
4550

25/8
5/5
2

14

4533

2

3

3020

1/3

0

0

0

4150
787

52027

1/8

0/3

22/5

تحلیل نقش بازآفرینی بافت قدیم شهر اردکان در توسعه گردشگری شهری

پس از بررســی کامل وضع موجود بر اســاس اســناد ف رادستی،
مشــاهدات میدانی و شــناخت از محدوده ،ب همنظور ارائه شناختی
راهبردی از مه مت رین ع وامــل تأثیرگذار در تحلیل بازآف رینی بافت
قدیمی شــهر اردکان و تأثیر آن بر توسعه گردشگری این شهر ،در
قالب  SWOTنقاط قوت ،ضعــف ،فرصت ها و تهدیدها با تمرکز
بر توســعه گردشــگری جمع بندی شــده اســت .پس از مشخص
شــدن تمامی نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصت ها ،مات ریس
ارزیابــی ع وامل داخلی ( )IFEو ســپس مات ریــس ارزیابی ع وامل
خارجی ( )EFEتشکیل شد؛ بناب راین پس از تدوین جدول SWOT
ب همنظور بهره گیری از نظ رات کارشناسی ب رای تعیین می زان اهمیت
ع وامــل و می زان تأثیرگذاری آنها بر رشــد بخش گردشــگری ،این
ع وامل لیســت شــده و در اختیار یک گروه  30نفره از کارشناسان
محلی شــاغل در ارگان های دولتی شهر اردکان ،پژوهشگ ران حوزه
گردشــگری و تحصی لکردههای آگاه ساکن در بافت ق رار گرفت
تــا به این ع وامــل وزن دهنــد .ف رایند وزن دهی در قالب دو شــیوه
وزن دهی ع وامل درونی و ع وامل بیرونی انجام شده است.
بررسی عوامل داخلی در بازآفرینی بافت قدیم شهر اردکان
بافت قدیمی شــهر اردکان دارای عناصر زیاد باارزشی است که
هرکدام می ت وانند ،نقاط قوت محدوده ب هحســاب آیند .این عناصر
شــامل تنوع محالت ،آب انبار ،مســاجد ســنتی ،حمام ها ،تکایا و
میدان هــا ،بازار ،بادگیر ،معابر ،ســاباط ها و غیره هســتند .در کنار
نقاط قــوت ،نقاط ضعفی وجود دارد که شــامل مصالــح ناپایدار
بناها ،کوچه های پ رپیچ و خم و ساکنانی با موقعیت های اجتماعی
پایین تر بوده اســت .این ع وامل در ف رایند مشــاهده ،جست وجوی
اســنادی و مصاحبه و تکمیل پرسشنامه مشخص شده و ب هصورت
مات ریس ع وامل داخلی نشان داده شده است (جدول شماره .)3
در بررســی ویژگی ها و مشخصه های داخلی ،یافته های پژوهش
در دو سطح مورد بررســی ق رار گرفت .در سطح نقاط قوت ،نتایج
به دست آمده از تحلیل های اسنادی و مصاحبه ای نشان داد که 14
نقطه قوت در بازآف رینی بافت های قدیمی این شهر تأثیر به سزایی
دارند .از بین ایــن ع وامل« ،ویژگی های باارزش تاریخی ،فعال بودن
مســاجد و تکایا»« ،وجود بناهایی که کاربری اقامتی ب رای توریسم
دارنــد»« ،معماری منحصر به فرد بناها»« ،قابلیت نگهداری بیشــتر
بناهــا» و «قابلیت محورها ب رای پیاده روی توریســم» بــا وزن 0/04
حاکــی از اهمیــت و ارزش باالی ایــن عناصــر کالبدی-فضایی
هســتند .در بازآف رینــی محدوده تاریخــی این شــهر ،اول ویت اول
حفظ و نگهــداری این بافت ها و افزایش کارایی آنها ب رای افزایش
جاذبه های گردشــگری است .به عبارتی یکی از عناصر بازآف رینی
ایــن بافت ها توجه بــه ارزش و اهمیت این عناصــر و ب رنامه ریزی
استفاده بهینه از آنهاست .همچنین ع واملی چون «وجود محورهای
تجاری متعدد در ســتون فق رات بافت»« ،قابلیــت ایجاد محورهای
فرهنگــی و تاریخی» بــا اهمیت  0/03از اول ویــت بعدی برخوردار

اســت؛ بناب راین می ت وان نتیجه گرفت راهبرد دیگــر در بازآف رینی
بافت قدیمی شــهر ،ارتقاء نقش فرهنگی و برجســته کردن نقش
تاریخی آن بوده اســت .ســایر ع وامل و نقاط ق وتی نیز وجود دارند
که نشــان می دهند بافت قدیمی شــهر ت وان باالیی ب رای توســعه
گردشگری شهری دارد.
بررســی ع وامل و نقاط ضعف بازآف رینی محدوده قدیمی شــهر
اردکان با  23عامل مشــخص شده است .از بین نقاط ضعف اشاره
شــده در جهــت بازآف رینی این محــدوده ع واملی چــون «كمبود
فضاهاي آموزشــي ،رفــاه عمومي و پايين بــودن كيفيت خدمات
ارائه شــده»« ،امکانات و تسهیالت پایین» و «عدم رونق کارگاههای
ســنتي در محــدوده بافت» با وزن  0/05بوده اســت .همان طور که
از ماهیــت و نوع ضعف هــای موجود در جهــت بازآف رینی بافت
قدیمی این شهر مشخص می شود ،این ضعف ها حاصل مدی ریت
ناکارآمد در این بافت ها در راســتای ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان
این محدوده اســت .از آنجا که نظ ریات بازآف رینی شــهری نشــان
دادند که ب رنامه ریزی ب رای بازآف رینی شــهرها تنها در حوزه کالبدی
نمی ت واند به افزایش کیفیت کارکرد بناهای شــهری منجر شــود،
در بازآف رینــی بافت قدیمی شــهر اردکان نیز توجــه به حوزه های
اجتماعی و اقتصادی ساکنان از ضرورت های اصلی است.
نتایج کل ارزیابی بازآف رینی بافت قدیمی شــهر اردکان از حوزه
ع وامل داخلی در جدول شــماره  2نشــان داد که جمع کل امتیاز
وزن های ع وامل داخلی (نقاط قوت و ضعف)  3/01بوده اســت .از
آنجــا که این می زان باالتر از  2/5اســت می ت وان نتیجه گرفت که
بافت قدیمی شــهر از قابلیت ها و ت وانمندی های باالیی نسبت به
نقاط ضعف آن ب رای توسعه گردشگری شهری برخوردار است.
بررسی عوامل خارجی مؤثر در بازآفرینی بافت قدیم و
توسعه گردشگری
در بازآف رینی بافت قدیمی شهر اردکان مشخص شد که در کنار
ع وامل داخلی ،یک ســری از ع وامل و مشــخصه های خارجی نیز
تأثیرگذار هستند .این ع وامل خارجی ،فرصت هایی با منشأ بیرونی
بــوده و می ت وانند به نقاط قوت و ضعــف و همچنین موفقیت یا
شکست ب رنامه های بازآف رینی شهری کمک کنند؛ ب رای این منظور،
ع وامل خارجی دخیل در بازآف رینی شــهر اردکان مورد بررسی ق رار
گرفت و نتایج آن در جدول شماره  4نشان داده شده است.
ع وامل داخلی در بررســی نقاط قوت با  13ویژگی نشان داده شده
اســت .از بین ایــن ویژگیها ،برخی دارای وزنهــای باالتری بوده و
حاکی از فرصت مناسب ب رای بازآف رینی محدوده قدیمی شهر است.
ویژگیهایی همچون «موقعیت مناسب بافت قدیمی در شهر اردکان»
با وزن  0/04دارای اهمیت زیادی بوده و نشان میدهد که در صورت
احیاء این محدوده ،دسترسی مردم و سایر امکانات حملونقل به آن
ب هراحتی انجــام خ واهد گرفت .همچنین فرصتهای دیگری وجود
دارنــد که میت وان در جهت بازآف رینی این محدوده از آنها اســتفاده
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جدول شماره  :3ماتریس ارزیابی عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف)
نوع ماتریس

کد عوامل

نقاط قوت و ضعف

وزن

امتیاز

امتیاز موزون

1S

وجود محورهای تجاری متعدد در ستون فقرات بافت

0/03

2

0/06

2S
3S
4S
5S
6S

نقاط قوت

7S
8S
9S
10S
11S

وجود عناصر متعدد و باارزش برای جذب گردشگر

قیمت پایین زمین و مستغالت برای توسعه عناصر گردشگری
وجود بادگیرها و آب انبارها و حمام ها

وجود محالت متعدد از جمله محله زرتشتی ها
فعال بودن مساجد و تکایا

صنایع دستی کارگاهی زیاد

0/08
0/01
0/04
0/02

وجود بناهایی که کاربری اقامتی برای توریسم دارند.

0/04

قابلیت نگهداری بیشتر بناها

0/04

معماری منحصر به فرد بناها

قابلیت پندآموزی از تاریخ و فرهنگ به توریسم

0/04
0/01

وجود تنوع در هر محور با باززنده سازی هر دوره تاریخی

14S

قابلیت ایجاد محورهای فرهنگی و تاریخی

0/03

1W

نرخ رشد منفی جمعیت

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

13S

قابلیت محورها برای پیاده روی توریسم

جمع کل

بافت جمعیتی مسن

2W
3W

سال نهـم

4W

شماره سی و چهارم زمستان 1397

6W

13W

17W

20W
21W
22W
23W

4
4
4
1
2
4
3

0/16
0/16
0/16
0/01
0/04
0/16
0/09

0/46
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1/26

0/01

2

0/02

0/07

1

0/07

نسبت باسوادی پایین

0/02

2

0/04

3

0/12

امکانات و تسهیالت پایین

0/05

4

0/2

عدم رونق کارگاههای سنتي در بافت

0/05

4

0/2

عدم توجيه اقتصادي برای فعالیتهای خدماتي

0/02

1

0/02

نرخ رشد کم واحدهای مسکونی

0/03

میزان باالی بیکاری
مهاجرت افراد فعال

درآمد پایین ساکنان

0/04
0/03
0/03

نسبت باالی مساحت زیربنا به کل ساختمان

0/02

فرسودگي بناها

0/04

پوسيدگي و عدم مقاومت مصالح

ناپيوستگي فضاها در بناهاي قديمي با حياط

0/03
0/01

كاربرد مصالح كم دوام و سست در ابنية بافت

0/01

ناهمگوني سيماي بافت

0/02

وجود معابر ناکارآمد

18W
19W

2

0/04

0/04

بیشترین گروه سنی 14-10

15W
16W

4

0/16

كمبود فضاهاي آموزشي ،رفاه عمومي و پايين بودن كيفيت خدمات ارائه شده

11W
12W

1

0/01

0/05

9W
10W

1

0/08

4

7W
8W

0/04

2

0/04

0/2

5W

14W
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0/02

0/02

12S

نقاط ضعف

0/04

4

0/16

میزان باالی واحدهای یک طبقه

کمبود سرانه های خدماتی و عمومی شهر

نبود تأسيسات زيربنايي مناسب و كارآمد

سكونت افراد غيربومي با فرهنگ هاي متفاوت
جمع کل

0/03
0/01
0/04
0/03
0/04

0.72

3
2
2
2
1
2
4
1
1
3
2
1
1
3
4

53

0/12
0/06
0/06
0/06
0/02
0/06
0/16
0/01
0/01
0/09
0/04
0/01
0/04
0/09
0/16

1.74

جدول شماره  :4ماتریس عوامل خارجی مؤثر در بازآفرینی بافت تاریخی شهر اردکان
نوع ماتریس

کد عوامل

نقاط فرصت و تهدید

وزن

امتیاز

امتیاز موزون

1O

موقعیت مناسب در شهر

0/04

2

0/16

2O
3O
4O
5O
6O
7O

نقاط فرصت

8O

دسترسی مناسب از کل شهر
دارای دوازده محله
قدمت زیاد بناها

بافت هایی با دورههای مختلف تاریخی
عدم تفکیک ابنیه فرسوده و باارزش

اجماع نظر ارگان ها در تعیین محدوده بافت
مطالعات پژوهشی انجام شده زیاد

0/02
0/03
0/02
0/03
0/01
0/02

تمرکز و توجه نظام برنامه ریزی و توسعه گردشگری به بناهای تاریخی

0/01

13O

جذب گردشگران به بازار برای بازدید از نوع معماری و بازار و خرید کاالهای
موجود

1T

بازدهی پایین اقتصادی ،نوسازی و بهسازی برخی از بناها و ساختمان ها در داخل
بافت تاریخی

10O
11O
12O

حمایت عامالن بخش دولتی ،نیمه دولتی و خصوصی

وجود فضاهای مسقف برای راحتی مغازه داران و گردشگران و مردم

جمع کل

2T
3T
4T
5T
6T
7T
8T
9T
10T
11T
12T
13T
14T
15T
16T
17T
18T
19T
20T
21T
22T

باد و توفان همراه ذرات شن

0/02
0/03

1
2
1
2
1
2
2
2
1
1

0/02
0/06
0/02
0/06
0/01
0/04
0/04
0/04
0/01
0/09

0/02

2

0/04

0/30

25
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0/03

3

0/09

0/01

3

0/01

اختالف دمای زیاد شب و روز

0/02

4

0/04

بیتوجهی و بي عالقگي به سنت ديرينه مرمت

0/04

3

0/08

پايين بودن مطلوبيت اجتماعي

0/01

تغيير فرهنگ عمومي و عدم مطلوبيت منازل قديمي

0/02

نبود بودجه کافی برای مرمت

0/04

کاهش مقبولیت اجتماعی زندگی در این بافت

4
3

0/04
0/06

0/05

4

0/2

عدم سرمايه گذاري خصوصي و دولتي

0/05

4

0/2

عدم دسترسي مناسب

0/02

3

0/02

همپوشانی بافت تاریخی با فرسوده

0/02

وجود اتاقها و فضاهاي كوچك و ناكارآمد

0/04

تعدد متولی

0/04

نبود قوانین و مقررات خاص بافت

3
3
3

0/12
0/04
0/12

0/05

4

0/2

مشخص نبودن حد و مرز اختیارات

0/05

4

0/2

ضعف مدیریت شهری

0/04

3

0/12

نبود پژوهش جامع

نبود نیروی متخصص در سازمانهای ذی ربط

عدم سكونت هيچ یك از مسئوالن مدیریت شهری و میراث فرهنگی در محدودة
بافت قدیم
عدم اقتدار سازمان بهسازی و نوسازی
فقدان سیاستهای مشخص برخورد

عدم تجانس فضاي مسكوني قديمي با زندگي امروزي
جمع کل

0/04

0/03

4

4

3

0/16
0/2

0/09

0/04

4

0/16

0/03

3

0/09

0/01
0/02
0/7

3
3
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حمایت شهرداری و شورای اسالمی شهر از برنامه های بهسازی بافت

0/02

9O

نقاط تهدید

0/03

2

0/06

0/01
0/04

2/31
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کرد .ع واملــی همچون «قدمت زیاد بناها و گ رایــش مردم به آنها»،
«وجود فضاهای مســقف و مناسب ب رای گردشگری تمام فصول» و
«نزدیکی به ش ریانهای اصلی شــهر» با وزن  0/03میت وانند محرک
مناسبی ب رای بازآف رینی این محدودهها به شمار آیند.
بررســی ع وامل تهدیدزا در  22ویژگی مورد بررسی ق رار گرفت .از
میــان ویژگیها و تهدیدهای مورد نظر «نبود پژوهش جامع» و «نبود
ق وانین و مقررات خاص بافت» با وزن  0/05و دارای بیشت رین ارزش و
اهمیــت ،میت واند کیفیت و نوع بازآف رینی این بافت را مورد تهدید
ق رار دهد؛ چ راکه تنها با این ویژگی میت وان به اجماع نظر و مســیر
مشخص توسعه و بازآف رینی دست یافت .همچنین ع وامل دیگری نیز
وجــود دارند که با وزن  0/04گ ویای اول ویت دوم تهدیدات بازآف رینی
این بافتها هســتند .این ع وامل شــامل «ب یتوجهی و بیعالقگی
مدی ران به ســنت دی رینه مرمت»« ،نبود بودجــه کافی ب رای مرمت» و
«وجود اتاقها و فضاهای كوچك و ناكارآمد» است.
مجموع بررسیهای حاصل از مدل سوآت نشان داد که ارزش امتیاز
کل مات ریس  2/94است .این عدد نشان میدهد که بافت قدیمی شهر
اردکان دارای فرصت بیشتری ب رای بازآف رینی و توسعه گردشگری است.
تعیین موقعیت راهبردی بازآفرینی بافت تاریخی شهر
اردکان در توسعه گردشگری
بــرای تعیین موقعیت راهبــردی بازآف رینی بافت تاریخی شــهر
اردکان در توسعه گردشگری از نمودار راهبردی استفاده شده است.
این نمودار از چهار قســمت جداگانه تشــکیل شــده و این چهار
قســمت با اســتفاده از دو بعد اصلی داده ها ب هصورت زیر ط راحی
می شود (پژوهان و پورمقدم.)60 :1396 ،
.1جمــع امتیاز نهایی جدول ارزیابی ع وامل درونی روی محور X
ها نشان داده می شود.
 .2جمع امتیاز نهایی جدول ع وامل ارزیابی بیرونی روی محور Y
ها نشان داده می شود.
در مات ریــس اســت راتژیها و اول ویتهــای اج رایــی ،ایــن نم رات
در یک طیف دو بخشــی قــوی ( 2/5تا  )4و ضعیــف ( 1تا )2/5
طبقهبندی میشــود .در این مات ریس چنانچه موقعیت مورد مطالعه
از نظر نم رات ع وامل درونی و بیرونی در ناحیه نخست نمودار باشد،
اســت راتژی توسعهای ( ،)SOاگر در ناحیه دوم باشد ،است راتژی رقابتی
( ،)STچنانچه در ناحیه سوم باشد است راتژی محافظهکارانه ( )OWو
س رانجام اگر در ناحیه چهارم باشد ،است راتژی تدافعی ( )WTپیشنهاد
میگردد .در شکل شماره  5با توجه به امتیاز نهایی ع وامل درونی و
بیرونی در بازآف رینی بافت تاریخی شــهر اردکان ،موقعیت راهبردی
محدوده در ناحیه نخست نمودار تعیین میگردد که متناسب با آن
راهبردهای توسعهای  SOانتخاب شده است.
مجموعه راهبــردی  SOاز تقابل نقاط قــوت درونی و فرصتهای
بیرونی به وجود آمده و عناصر راهبردی منتج از آن ،بر اساس این فرض
اســت که هر پدیدهای از نقاط قوت خ ویش در راستای بهرهمندی از

فرصتهــای موجود اســتفاده مینماید .بدین ت رتیــب این مجموعه
راهبــردی کمک مینماید تا پدیده مــورد مطالعه از نقاط قوت خود
ب همنظور بهرهمندی هرچه بیشتر از فرصتهای موجود از سوی محیط
خارجی استفاده نماید و به این شکل ت وانمندیها و فرصتهایش را به
حداکثر برساند .در این مجموعه از مفهوم حداکثر ،حداکثرسازی هر
دو عمل مدنظر است و عمدتاً شامل است راتژیهای رقابتی یا تهاجمی
است .بر این اساس هفت راهبرد از در کنار هم ق رار دادن مجموعه نقاط
قوت و فرصتهای ف راروی بافت تاریخی شهر اردکان تدوین و به شرح
جدول شماره  5ارائه شده است.

شکل شماره  :5نمودار راهبردهای چهارگانه حاصل از تحلیل سوآت
جدول شماره  :5راهبردهای بازآفرینی بافت قدیم شهر اردکان در
توسعه گردشگری

احیا و نگهداری عناصر باارزش تاریخی برای افزایش
راهبرد نخست جاذبه های گردشگری با استفاده از برنامه ها و طرح های
پژوهشی سازمان های دولتی و غیردولتی
راهبرد دوم
راهبرد سوم
راهبرد چهارم
راهبرد پنجم
راهبرد ششم
راهبرد هفتم

ایجاد و ساماندهی فعالیت های تجاری و خدماتی
متناسب با موقعیت مناسب آن در مرکز شهر

اولویت بخشی به حرکت پیاده با احیای محورهای
فرهنگی در قالب برنامه های شهرداری و سازمان میراث
فرهنگی و صنایع دستی
استفاده از کارشناسان و مردم بومی برای برنامه ریزی
توسعه گردشگری فرهنگی

تمرکز و توجه نظام برنامه ریزی و توسعه گردشگری به
بناهای تاریخی با کارکرد مذهبی ،فرهنگی و تجاری
استفاده از اجماع نظر ارگان ها در جهت احیاء بافت
تاریخی با مشخص کردن حوزه عملکرد هر کدام
هدایت گرایش مردم به گذران اوقات فراغت در
بافت های تاریخی با تبلیغات و معرفی عناصر و
جاذبه های بافت

مأخذ :نگارندگان
اولویت بندی راهبردهای پژوهش با روش QSPM

اکنون ب رای اول ویتبندی است راتژیهای انتخاب شده در م راحل قبل،
از مات ریس ب رنامهریزی کمی  QSPMاستفاده میشود .تصمیمگیری
درباره است راتژیهای قابل قبول در ب رنامهریزیها با استفاده از تجزیه و
تحلیل عاملی و قضاوت شهودی صورت میگیرد .در این مرحله در

ارتباط با است راتژیهای قابل قبول ،تصمیمگیری میشود .جذابیت
هر است راتژی با استفاده از مات ریس ب رنامهریزی کمی مشخص شده و
است راتژیهای دارای جذابیت باال به عن وان است راتژیهای مورد تأکید
و اول ویــتدار در ب رنامهریزیهــا تعیین میگردد (بــا توجه به اینکه
ف رایند محاسبه نمره جذابیت هر است راتژی طوالنی بوده ،در اینجا تنها
به نتایج این است راتژی اشاره میشود).
حال در جدول شماره  ،6اســت راتژی های انتخاب شده بر اساس
مات ریــس  SWOTو نتایج جــدول  QSPMبا توجه بــه جمع نمره
جذابیت و اول ویت هر کدام از آنها طبقه بندی می شود.
جدول شماره  :6اولویت بندی استراتژی های انتخاب شده

استراتژی سوم

7.817

1

استراتژی هفتم

7.207

3

استراتژی دوم

استراتژی پنجم

7.533
7.112

استراتژی چهارم

7.022

استراتژی ششم

6.519

استراتژی اول

مأخذ :نگارندگان

6.701

2
4
5
6
7

نتایج به دســت آمده از جدول شــماره  6نشان میدهد که از بین
هفت اســت راتژی مهم نقش بازآف رینی در توســعه گردشــگری شهر
اردکان ،است راتژی هفتم یعنی «هدایت گ رایش مردم به گذران اوقات
ف راغت در بافتهای تاریخی با تبلیغات و معرفی عناصر و جاذبههای
بافت» میت واند دارای بیشت رین نقش بازآف رینی در این بافتها باشد.
ایــن گ رایش میت واند با ایجــاد کاربریهایی بــرای مقاصد خ رید،
آموزش ،تف ریح و ســرگرمی و یا اهداف دیگر عملی شــده و سایر
عناصر تاریخی نیز در کنار چنین ع واملی مورد توجه ق رار گیرد.

نتیجهگیری
توســعه گردشــگری شــهری و پایدار ضامن حفــظ و صیانت از
بافتهای تاریخی به شمار میرود .ساماندهی و احیای این بافتهای
شــهری عالوه بر تحقق هدف حفاظتی این بافتهــا به دلیل ارتقای
کیفی فضاهای م ربوطه ،چرخۀ توســعه گردشگری در این بافتها را
فعال میکند .این امر نه تنها موجب افزایش ه ویت اجتماعی و فرهنگی
مجموعه بافت میشود ،بلکه راهکاری مؤثر و تج ربه شده ب رای ایجاد
و بازت ولید عرصههای عمومی و ه ویت از دست رفته و خاط رات زدوده
شــده از بافتهای تاریخی شهری اســت؛ چ راکه شهرهای امروزی به
دلیل تأثی رپذیری از دیدگاه باال به پایین و مدرنیستی ،در حال از دست
دادن ه ویت خ ویشاند و از لحاظ سیما و کالبد ،ادامه دهندۀ شیوههای
شهرسازی مدرنیسماند؛ چیزی که در مکاتب مدرنیستی از آن باعن وان
نوسازی شهری فنگ را نام برده میشود .با توجه به این روند در پژوهش
حاضر نیز تالش بر آن بوده که بازآف رینی بافتهای قدیمی شهر اردکان
ب هعن وان پتانسیلهایی ب رای ایجاد کارکرد گردشگری مورد بررسی ق رار
گیرد؛ چ راکه این فضاها ،فضاهایی پ ویا و ارگانیک هستند که با توجه

تحلیل نقش بازآفرینی بافت قدیم شهر اردکان در توسعه گردشگری شهری

استراتژی های انتخاب شده

نمره جذابیت

اولویت

به حضور انسانها و بر حسب ارزشهای فرهنگی در این شهر شکل
گ رفتهاند .ب رای این منظور ارزشهای فرهنگی و تاریخی بافت قدیمی
اردکان مورد شناسایی ق رار گ رفت .یافتههای پژوهش نشان داد که این
بافت-ها در گذشــته ب همقتضای زمــان دارای عملکردهای منطقی و
سلسله م راتبی بوده ،ولی امروزه از لحاظ ساختاری و عملکردی دچار
کمبودهایی شــده است .يافتههاي پژوهش نشان داد که از بين هفت
اســت راتژي مطرح ب رای بازآف ريني و توســعه گردشــگري شهر اردکان،
است راتژي هفتم يعني «جذب گردشــگ ران و گذران اوقات ف راغت در
بافت قدیم با تبليغات و مع رفي عناصر و جاذبههاي بافت» (بازآف رینی
فرهنگ مبنا) نقش مهمی در بازآف رینی و توســعه گردشگری شهری
اردکان در راستای الگوی شــهر ای رانی  -اسالمی دارد .بناب راين ع وامل
و ف رایندهــای بازآف رینی فرهنگ مبنا ميت وانــد با احیای کارکردهاي
ســنتی ،آئینی و بومی و ارائه خدمات به گردشــگ ران از ط ریق م راکز
ت ولید و آموزش صنایع بومی و سنتهای آئینی موجب جذب گردشگر
بیشترشود .همچنين از لحاظ چگ ونگی اقدامات بازآف ريني ب رای توسعه
گردشگري بر اســاس روش تحليل فضايي و مدل  SWOTمشخص
شــد که محله چرخاب و بخشهايي از جنــوب محله بازار نو داراي
بيشت رين ت وان را ب رای بازآف رینی و توسعه گردشگری دارد.
نتایج به دســت آمده از تحلیلهای  GISنشان داد که بافت قدیمی
شهر اردکان سه درصد از کل شهر به می زان  25هکتار را در برگ رفته است
و این بافت اغلب مســک ونی و یا به بهانه نوسازی بافت فرسودۀ اط راف
آن ،تخ ریب شده است ،بناب راین الزم است با حفظ ویژگیهای کالبدی
اصیل ،سنتی و سبک معماری و شهرسازی حاکم بر آن ،کاربریهایی
همچــون مــوزه یا م راکز هنــری ،فرهنگی و یا آموزشــی در راســتای
سیاستهای جاذب گردشگری شهری ب رای آنها در نظر گ رفته شود .از
س ویی دیگر وجود این مکانها خود مشارکت مدنی ،و بروز خالقیت و
ت وانایی ،در زمانی فارغ از تعهدات و الزامات شغلی ،خان وادگی و اجتماعی
را ف راهم میآورد .همچنین از ســه محلۀ مورد مطالعه مشخص شد که
محله چرخاب دارای بیشت رین توجه در زمینه بازآف رینی و مرمت و احیا
توسط مدی ران و مسئوالن شهری بوده است و پ راکندگی نوع کاربریها
هم گ ویای این واقعیت است؛ اما دو محله دیگر یعنی بازار نو و کمالق
دارای بیشت رین کاربریهای مخروبه و بالاستفاده بوده است.
همچنین بررسی ع وامل تهدیدزا در شهر اردکان نشان داد که از میان
ویژگیها و تهدیدهای مورد نظر «نبود پژوهش جامع» و «نبود ق وانین و
مقــررات خاص بافت» با وزن  0/05و دارای بیشــت رین ارزش و اهمیت،
میت وانــد کیفیت و نوع بازآف رینی این بافت را مــورد تهدید ق رار دهد؛
زی را تنها با این ویژگی میت وان به اجماع نظر و مســیر مشخص توسعه
و بازآف رینی دست یافت .همچنین ع وامل دیگری نیز وجود دارند که با
وزن  0/04گ ویای اول ویت دوم تهدیدات بازآف رینی این بافتها هستند .این
ع وامل شامل «ب یتوجهی و بيعالقگي مدی ران به سنت دي رينه مرمت»،
«نبــود بودجه کافی ب رای مرمت» و «وجود اتاقها و فضاهاي كوچك و
ناكارآمد» است .سرجمع بررسی نتایج به دست آمده از مات ریس ارزی ابی
ع وامل خارجی نشــان داد که ارزش امتیاز کل مات ریس سوآت  2/94به
دست آمده است .این عدد نشان میدهد که بافت قدیمی شهر اردکان

71

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

دارای فرصت بیشتری ب رای بازآف رینی و توسعه گردشگری است.
با توجه به نتایج به دست آمده از یافتههای پژوهش مشخص شد که
بازآف رینی در کنار احیاء کارکرد بافت قدیم و توسعه پایدار و درونزای
شــهری ،میت واند به روشهای مختلف باعث توســعه گردشــگری
شهری شود .بازآف رینی در یک ف رایند به هم پیوسته و منسجم ،مسائل
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،جمعیتی و کالبدی را با هم و ب رای هم
میبیند و تالش میکند که ضمن تحلیل ویژگیها و اث رات الگوهای
توســعه در بافت ،پی وندی میان آنها برقــرار کند و در نهایت ب رنامهای
جامع و یکپارچه در راستای توسعه گردشگری در این محدودهها ارائه
نماید .در بافت قدیم شهر اردکان تج ربه نشان داده است که روشهای
ابتدایی و ب رنامه-های تکبعدی و یکجانبه ضمن آنکه مشکالت را
برطرف نکرده ،بلکه خللی جدی در سیستم حیات شهری ناحیه قدیم
به دنبال داشته است .بدین منظور توجه به ج وانب مختلف موضوع و
ب رنامهریزی منسجم و جامع بر اساس مؤلفههای اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و مدی ریتی تضمین کننده تحول و تکامل و منطبق ساختن
فضاها با استانداردهای قابل قبول ب رای سک ونت و گردشگری خ واهد
بود .در نتیجه ف رایند ایجاد شــده باعث توسعه پایدار شده و در نتیجه
شهر پایدار را به دنبال خ واهد داشت.

سال نهـم

شماره سی و چهارم زمستان 1397

پیشنهادهای پژوهش
 .1مرمــت و نگهــداری عناصر بــاارزش تاریخی بــرای افزایش
جاذب ه  های گردشگری شهری در بافت؛
 .2ایجاد و ســاماندهی فعالی تهای تجاری و خدماتی متناسب
با موقعیت مناســب بافت مرکزی و تاریخی شهر در جهت توسعه
گردشگری شهری؛
 .3اول ویت بخشــی به حرکت پیاده با احیای محورهای فرهنگی،
اقتصادی و تف ریحی؛
 .4استفاده از دانش بومی ب رای بازآف رینی کارکردهای اصلی و احیای
ه ویت بافت تاریخی ب رای ایجاد جاذبههای گردشگری شهری.
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