برنامـهریزی محلهمحـور در محالت کاشان
نگار بزرگزاده یزدی ،سیما سعادت ،نگین حجتی ،سحر دانیالی ،امیرهوشنگ چاووشی ،بهاره حردانی (دانشجویان کارشناسی ارشد
برنامهریزی شهری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی) به راهنمایی دکتر مظفر صرافی و مهندس ناصر نجاتی
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در ابتــدا بــا اســتفاده از ابعــاد  3 PESTELراهبردهــا نیــز ارائــه میشــد؛ امــا ازآنجاییکــه اصــول برنامهریــزی راهبــردی از
)1 - LED (Local Economy Development
2 - Decision Field
3 - Policy, Economy, Social-Cultural, Technological, Environment, Law

درآمــدی بر «برنامـهریزی راهبـردی توسـعه اجـتماع محلــی بافـت تاریخـی کاشـان»

ارتباط میان تفکر و عمل برنامهریزی ،یا به بیانی دیگر ،نظریه و کاربست آن در برنامهریزی شهری موردنظر بوده است؛ چنانکه
بتوان از یکسو اصل هدایتگر عمل را از میان چارچوبهای نظری و تجربیات متنج از آنها برگزیده و از سوی دیگر ،به تفسیری
از این نظریهها دست یافت که اندیشهها و دانش انتزاعی را به اصولی قابل بهکارگیری در شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و
حقوقی مورد مطالعاتی در سطح ملموس اجتماع محلی تبدیل کند .این کوشش در این کارگاه برای رؤیایی با تصور رایج شکاف
میان نظریه و عمل برنامهریزی در کشورمان انجام شده که اولی را محدود به محیط آموزشی و پژوهشی و دومی را عرصهی
عمل تصمیمگیران و مدیرانی را میداند که نه با تکیه بر نظریه که بنا بر ضرورت گشودن مشکالت عاجل دست به عمل میزنند،
گویی نه فرصتی برای یاریگرفتن از نظریه دارند و نه حتی نیازی به آن.
در این چارچوب است که کوشش دانشجویان این کارگاه هم در انتخاب «اجتماع محلی» همچون سطح مورد مطالعاتی و هم در
پیمودن هریک از مراحل یک فرایند برنامهریزی شهری ،بر جستجو ،یافتن ،انتخاب و بهکارگیری نظریه همچون راهنمای عمل
بوده است .اندیشه پشتیبان انتخاب اجتماع محلی همچون مورد مطالعاتی که میتوان «محله» را نیز تجلی فضایی آن دانست.
از یکسو ناشی از دریابی یک ضرورت شناساییشده در سوابق و تجربیات برنامهریزی در کشور ایران است و از سوی دیگر یک
هدف کالن را دنبال میکند.
ضرورت مورداشاره مربوط است به این جنبه از ناکارآمدی برنامههای توسعه شهری در کشور که پیوستار سطوح کالن تا خرد و
نیز سطوح راهبردی تا عملیاتی در آنها برقرار نمیشود .بهبیاندیگر ،خواستهها و احکام این برنامهها از تبدیلشدن به راهنمای
عمل در سطوح خردی چون محله (آنهم با هدف نیکبختی ساکنان و نه صرف ًا آبادی مکان) بازمیمانند .حاصل این است که
آنچه در این برنامهها همچون اهداف ،راهبردها ،سیاستها و جز آن تجویز شده ،در پایینترین سطوح برنامهریزی شهری یا با
بیعملی جایگزین میشود و یا آنچه عمل میشود را نمیتوان بر پایهی آن تجویزها دانست .این کاستی با نبود چارچوبهای
1 - Trend, Strength, Weakness. Opportunity, Threat
2 - Problem analysis tree
3 - Key issues
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ایــن گــزارش برگرفتــه از کارگاه برنامهریــزی شــهری بــا راهنمایــی اســتاد گــروه شهرســازی دانشــگاه شــهید بهشــتی دکتــر
مظفــر صرافــی و همــکاری مهنــدس ناصــر نجاتــی اســت .فلســفه ایــن کارگاه کاربســت نظری ـهی توســعه اجتمــاع محلــی
در برنامه ریــزی شــهری اســت کــه چندیــن ســال در ایــن دانشــکده در حــال کار اســت .منظــور از اجتمــاع محلــی افــرادی
میباشــند کــه بــه دلیــل زندگــی در یــک محــدودهی مشــترک (محلــه) دارای سرنوشــت و عالیــق مشــترک میباشــند و
لــذا توســعهی اجتمــاع محلــی نیازمنــد مشــارکت همـهی آنهــا اســت .نقــش برنامهریــز در توســعه اجتمــاع محلــی بهعنــوان
تســهیلگر پایــداری اجتمــاع محلــی اســت .اگرچــه برنامه ریزی در ســطح اجتمــاع محلی یکــی از خردتریــن ســطوح برنامهریزی
شــهری اســت امــا بهعنــوان پیشــگام دگرگونــی بــزرگ بــرای توســعه کل شــهر کــه مجموع ـهای از اجتماعهــای محلــی
اســت در نظــر گرفتــه میشــود .در ایــن گــزارش ســعی بــر آن بــوده اســت کــه پیونــد میــان نظریــه و عمــل برنامهریــزی
بــا کاربســت نظریــهی توســعهی اجتمــاع محلــی دنبــال شــود بهطوریکــه از یکســو بــا بهکارگیــری مفاهیــم نظــری
توســعهی اجتمــاع محلــی موجــب هدایــت و راهنمایــی اقدامــات عملــی شــود و از ســوی دیگــر بــا انتخــاب مقیــاس محلــه کــه
تجلــی فضایــی اجتمــاع محلــی اســت اهــداف ،راهبردهــا و سیاس ـتها در پایینتریــن ســطح برنامهریــزی شــهری تجویــز
شــود .در ایــن راســتا ،برنامهریــزی راهبــردی محــات تاریخــی کاشــان بــا درنظــر گرفتــن نظریـهی توســعهی اجتمــاع محلــی
بهعنــوان نظریــهی پایــه توســعه و همچنیــن بهرهمنــدی از ســایر نظریــات مرتبــط همچــون «توســعه اقتصــاد محلــی»1
و «بازآفرینــی» انجــام شــده اســت .همچنیــن در جهــت راهبــردی بــودن برنامهریــزی توســعه اجتمــاع محلــی محــات
تاریخــی شــهر کاشــان ،فراینــد برنامه ریــزی براســاس شناســایی «قلمروهــای تصمیمگیــری »2و برنامه ریــزی براســاس
ایــن قلمروهــا انجــام شــده اســت.
بهطــور ســنتی در فرآینــد برنامهریــزی در پارادایــم جامــع قلمروهــای تصمیمگیــری بــه ابعــاد اجتماعــی ،اقتصــادی ،کالبــدی،
محیطزیســتی ،عملکــردی و غیــره تقســیمبندی میشــود .بــه دلیــل گســتردگی ایــن ابعــاد ،لــذا مطالعــات جامــع صــورت
گرفتــه و در انتهــا پیشــنهادها نیــز بهصــورت کلــی در ایــن ابعــاد ارائــه میشــود؛ امــا در فرآینــد برنامهریــزی راهبــردی،

بنگاههــای اقتصــادی برگرفتــه شــده اســت لــذا ایــن ابعــاد نیــز کلــی میباشــند و قابلیــت انعطافپذیــری بــا توجــه بــه
مقیاسهــای برنامهریــزی (ســطح محلــی ،منطقــهای ،ملــی و  )...را ندارنــد .در طرحهــای اخیــر مبتنــی بــر برنامهریــزی
راهبــردی در انگلســتان و آمریــکا ،یکــی از گامهــای اساســی تعییــن قلمروهــای تصمیمگیــری اســت .ایــن امــر کمــک
میکنــد تــا در انتهــای طــرح ،برنامهریــز بهطــور مشــخص بدانــد کــه در کــدام قلمروهــا میبایســت دخالــت کــرده و در
آنهــا اقــدام بــه ارائـهی راهبردهــا و سیاســت نمایــد .در ایــن پژوهــش فراینــد شناســایی قلمروهــای تصمیمگیــری براســاس
ســه گام بــوده اســت؛ گام نخســت ســنجش وضعیــت؛ شــامل مراحــل بررســی و اســتخراج احــکام اســناد فرادســت ،مطالعــات
تحلیلــی ،پیمایــش محلــی ،مصاحبــه بــا نهادهــای محلــی و نهایتــ ًا جمعبنــدی براســاس مدلهــای  2 TSWOT ،1 PATو
ســایر روشهــای مرتبــط ،گام دوم؛ اولویتبنــدی مســائل کلیــدی 3شــامل مراحــل لیســت کــردن همــه مســائل ،امتیازدهــی
و شناســایی مســائل کلیــدی و گام ســوم؛ شناســایی و تدویــن قلمروهــای تصمیمگیــری کــه شــامل تلفیــق مســائل کلیــدی
همجهــت و نهایت ـ ًا تدویــن قلمروهــای تصمیمگیــری اســت.درنهایت عــاوه بــر ارائ ـهی چش ـمانداز ،راهبردهــا و سیاس ـتها
کــه جزئــی از فراینــد برنامهریــزی راهبــردی میباشــند یکــی از پروژههــای موضعــی و یــا موضوعــی پیشــنهادی براســاس
اولویتهــای تعیینشــده در برنامــه مــورد بررســی دقیقتــری قــرار گرفتهانــد .در پایــان ذکــر ایــن نکتــه حائــز اهمیــت
اســت کــه در برنامهریــزی راهبــردی محــات تاریخــی شــهر کاشــان ،صرفـ ًا اســتانداردها مدنظــر نبــوده اســت و برنامهریــزی
در جهــت حــل مشــکالت و برطرفکــردن نیازهــای ســاکنان متناســب بــا ویژگیهــای اجتماعــی ،اقتصــادی و جغرافیایــی
اجتمــاع محلــی بــوده اســت؛ بــرای مثــال ســرانهی پیشــنهادی فضــای ســبز بهطــور اختصاصــی بــرای هریــک از محــات
بــا توجــه بــه ویژگیهــای جغرافیایــی و نــوع فضــای ســبز موجــود در هــر محلــه محاســبه و پیشــنهاد شــده اســت.

حقوقی و قانونی پشتیبان برنامهریزی در سطح محلی در کشورمان تشدید نیز شده است .در این کارگاه کوشش شده است سطح
اجتماعی محلی ،همچون سطح خرد برنامهریزی در این شهر ،پس از برنامههای جامع و تفصیلی که در سطح کل شهر کاشان
عمل میکنند ،تکمیل شود و از این راه یکی از زمینههای اجرایی و عملیاتی شدن اهداف برنامهریزی در سطوح کالن (در میان
دیگر زمینهها و الزامات این امر) ایجاد شود.
ضرورت تکمیل پیوستار برنامههای شهری از سطوح کالن تا خرد در این کارگاه هدف غایی و مورد ادعای انتظام برنامهریزی
شهری ،یعنی «منفعت عموم» نیز همراه شده است .در این کارگاه این پرسشها همواره در ذهن بوده که برنامههای شهری چگونه
بر زندگی ساکنان محله اثرگذار هستند؛ ساکنان محله چگونه و از چه راهی از منافع توسعه بهرهمند میشوند یا زیان میبینند و
چگونه میتوان با مشارکت دربرگیرنده تمامی آنها ،آثار منفی تصمیمهای توسعهای بر حیات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی آنها
را کاهش داد .ردیابی این پرسشها در چارچوب نظری و تجربی برنامهریزی شهری نیز رهنمون کننده بهسوی احیا اجتماعهای
محلی و برنامهریزی برای توسعهی آنها (همچون واحد فضایی مغفول در شهرسازی کشور) است و قلمروی نوبتی از فعالیتها و
مسئولیتها را در برابر انتظام برنامهریزی شهری میگشاید که فراتر از برابر نهادن جمعیت و سطوح کاربریهای زمین و یا تنظیم
شبکههای حملونقل با نقشههای کاربری زمین در الگوی متداول است؛ آنجا که برنامهریز شهری بیش از و پیش از اتمام کار با
برنامهریزی کالبدی ،بازآفرینی توسعهی پایدار اجتماع محلی را مدنظر دارد.
چنین است که بنیانهای نظری برنامهریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی همچون هدایتگر عمل برنامهریزی دانشجویان در
هریک از محلههای انتخابی از سوی دانشجویان قرار گرفته است و در هریک از مراحل فرایند برنامهریزی نیز مسیر جستجو و
درسآموزی از چارچوبهای نظری ،تجربی و فنی معتبر پیموده شده و همچون پشتوانهی عمل در سطح یکی از محلههای بافت
تاریخی کاشان قرار گرفته است.
فرایند برنامـهریزی توسعه اجتماع محلـی
مطالعه راهبردی حوزه
شهری /پیرامونی محله
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در ابعاد :اجتماعی،
¡
اقتصادی ،محیط زیستی،
کالبدی و نهادی
¡ شناسایی و تحلیل
ذینفعان ذیمدخالن:
ســاکنان ،مشـاغـل،
گــروههای خـــاص،
مدیریت محـلی

¡ جمعبندی موارد مؤثر
بر برنامهریزی راهبردی
¡ بررسی برنامههای
فرداست
¡ تحلیل ساختار فضایی
محله (گره /محور /پهنه)
¡ تحــــلیل ساختار
مدیریتی /نهادی محله
¡ پیمایش محلـــی:
نظرسنجی از کنشگران
توسعه محله

¡مرور تجارب معتبر جهانی
مرتبط با مشکالت محله
¡ دستهبندی موضوعی و
موضعی مشکالت در محله
¡ اولویت بندی مشکالت
در وضع کنونی و آتی مسائل
اجتماع محلی
¡ تلفیق مشکالت شناسایی
شده با نظر کنشگران محلی

¡تعیین اصول هادی توسعه
اجتماعمحلی
¡ نظریهپردازی در چارچوب
نظری حل مشکالت محله
و نیل به توسعه پایدار
¡ تعبیر محلی ارزشهای
ایرانی -اسالمی

تعیین معیارها و شاخص های ارزیابی

معرفـی حـوزه راهبـردی

¡ مرور تجارب معتبر جهانی
در تدوین راهبردهای فضایی
در سطح ملی
¡ کاربست نظریه انتخاب
شده در محله  /اجتماع
محلی
¡ تدوین جداول اهداف و
راهبردهای فضایی محله

سیاستگذاری توسعه
فضایی (موضعی)

تدوین برنامه
بازآفرینی
محله

تدوین برنامه
توسعه اقتصاد
محلی

ارزیابی نهایی و فرابینی برنامه ها

شـهر کاشـان با مسـاحت حدود  8500هکتار 19 ،درصد از سـطح شهرسـتان کاشـان را شـامل میشـود .بافت تاریخی و باارزش
کاشـان بـا تـوان بالقـوهی تاریخـی ،فرهنگی و کالبـدی نهفته در درون خود بهترین نشـانهی هویت شـهری کاشـان محسـوب
میشـود .توسـعه و گسـترش شـهر و ایجاد هسـتههای جمعیتی در حاشـیه شـهر ،سـاخت متمرکز و متراکم بافت قدیم را تبدیل

شـناخت تحلیلـی محله سلطان میـراحمد و درب اصفهان

بـر اسـاس نتایـج سرشـماری مرکـز آمـار در سـال  1390جمعیت محلـه  7054نفـر جمعیت دارد و بـا مسـاحت  94.8هکتار19 ،
درصـد از بافـت تاریخـی شـهر کاشـان را شـامل میگـردد .محله در قیـاس با سرشـماری  1385کـه دارای  8094نفـر جمعیت
بـوده ،طـی  5سـال حدود  1000نفر از جمعیت آن کاسـته شـده اسـت .بهعبارتیدیگر کاهش روزافزون کیفیـت محیط کالبدی و
اجتماعی باعث خروج سـاکنان بومی شـده اسـت .بررسـی وضعیت مهاجرتی نشـان میدهد که سـاکنان خارجشـده اکثراً باسـواد
و دارای وضعیت اقتصادی مناسـب میباشـند؛ همچنین ازنظر سـاختار سـنی جزء گروههای سـنی جوان و میانسـال هسـتند.
تاریخـی -گردشـگری :وجـود بناهای تاریخی شـاخصی مانند «مسـجد و مدرسـه آقابـزرگ»« ،حمام سـلطان میراحمد» و
خانههـای فراوانـی ازجملـه «خانـه طباطباییهـا»« ،خانه عباسـیها»« ،خانـه بروجردیها»« ،قلعـه جاللی» و  ...اشـاره کرد .به
بیانـی دیگـر شـاید بتوان ادعا کـرد بهغیراز حمام تاریخی فین ،اکثر بناهای تاریخی و شـاخص کاشـان در این محدوده قـرار گرفتهاند.
نقشه سلسـله مراتب راه
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توصیف تحلیل و
آینده نگری محله

مشکلیابی و تبیین
علل مشکالت

تدوین بیانیه مشکالت
اجتماع محلی  /محله

تدوین بیانیه چشم انداز
آرمانی محله

تدوین بیانیه اهداف و
راهبردهای فضایی محله

سیاستگذاری توسعه
بخشی (موضوعی)

بـه بافـت پراکنده چندهسـتهای نموده کـه از نظم سـاختاری خاصی پیـروی نمیکند.
بافت قدیم کاشان دارای مساحتی برابر با  482.5هکتار است و تمامی شهر در دوران قاجار و بخش عمده توسعه شهر تا سال
 1300را در برگرفته است .این محدوده از ز  6محله به نامهای «پشت مشهد باال»« ،پشت مشهد پایین»« ،محتشم»« ،سلطان
میراحمد و درب اصفهان»« ،طاهر و منصور» و «بازار» تشکیل شده است .از مهمترین ویژگیهای این محدوده میتوان به شبکه
ارگانیک ،مصالح بومی (عمدت ًا خشت و گل) ،ارتفاع کم ابنیه ،تعدد ابنیه واجد ارزشهای معماری و میراث فرهنگی و ساختار
سنتی محالت اشاره کرد .با تمام موارد برشمرده شده ،بافت تاریخی شهر کاشان ازجمله بافتهایی است که در حال حاضر به
علت فرسودگی کالبدی ،فقدان تأسیسات و تجهیزات و زیرساختها ،دسترسی درون محلهای و ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای
امروز زندگی با گریز جمعیت بومی ساکن و جایگزین شدن مهاجرین روستایی و اقشار فرودست شهری و  ...روند رکود و تخریب
را طی میکند .عالوه بر این به اعتبار خروج سرمایه و کاهش ارزش اقتصادی ،روزبهروز دستخوش انزوا میشود و با خارج شدن
دایرهی حیات فعال شهری ،از چرخهی توسعه عقب میماند .همین موضوع باعث شده ،رفتهرفته میل به فرار از بافت قدیم در دل
ساکنین بومی بافت جان بگیرد و بهتدریج این نواحی از بافت به علت عدم موفقیت در جذب و نگهداشت ساکنین در درون خود
به علت کمبود خدماترسانی هم به لحاظ کالبدی و هم ازنظر فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی رو به فرسودگی طی کنند .با توجه
به موارد یادشده ،بررسی و بازآفرینی دو محله «سلطان میراحمد و درب اصفهان» و «پشت مشهد پایین» به دلیل ماهیت متفاوت
دو محله و اتخاذ دو رویکرد مناسب متفاوت بهمنظور بازآفرینی ضرورت مییابد.

شماره۵۳-۵۴

مح ــدوده ،اکث ــر مش ــارکت اف ــراد از ای ــن طری ــق ب ــوده اس ــت .ب ــا توج ــه ب ــه خ ــروج س ــاکنان بوم ــی و ورود مهاجران ــی
ب ــا س ــاختار اجتماع ــی و فرهنگ ــی ناهمگ ــون و جمعی ــت نس ــبت ًا ب ــاالی س ــالمند در محل ــه ،س ــطح تعام ــات اجتماع ــی و
س ــرمایه اجتماع ــی در باف ــت کاه ــش پی ــدا ک ــرده و نگ ــرش نس ــبت ب ــه آین ــده مح ــدوده و همچنی ــن می ــزان مش ــارکت
تغیی ــر ک ــرده اس ــت .اگرچ ــه همزیس ــتی مس ــالمتآمیزی بی ــن اقش ــار مختل ــف باف ــت وج ــود دارد ام ــا نداش ــتن هوی ــت
تاریخـــی و اجتماعـــی مشـــترک ،تشـــکیل و پایهریـــزی همبســـتگی و تعامـــات قـــوی و ســـاختارمند را در بیـــن آنـــان
دش ــوار نم ــوده اس ــت.

 - 1محور ارزشمند آن دسته از معابر را شامل میشود که در اطراف آثار تاریخی شاخص قرار گرفتهاند و پیونددهنده مراکز زیرمحلهای میباشند.
 -2منظور مصالح «آجر و آهن یا چوب» یا «خشت و گل» است.

فرایند ناکارآمدی محله
کاهش کیفیت زندگی در
محله

محدودیت کالبدی محله های
قدیمی برای شبکه حمل نقل
جدید

انفعال و بی توجهی مدیریت
شهری نسبت به محله های
قدیمی

کاهش ارزش مستغالت
محله در قیاس با باقی
شهر

خروج افراد با
درآمد باال
کاهش پایه درآمدی
شهری

کمبود سرمایه گذاری در
محله های قدیمی
سطح پایین فعالیت های
اقتصادی
سطح پایین فعالیت های
اقتصادی

ازدیاد فقر
شهری

کاهش سطح خدمات رسانی
شهری در محله

پــس از بررســی و شــناخت محلــه ،بهمنظــور تدویــن بیانیــه مشــکالت ،مســائل موجــود در  6عرصــه تصمیمگیــری شــامل
«اجتمــاع محلــی»« ،اقتصــاد محلــی»« ،مدیریــت»« ،کاربــری زمیــن»« ،حملونقــل» و «گردشــگری» مطــرح شــده اســت.
نقشه تحلیل  SWOTمحله
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اقتص ــاد محل ــی :ب ــه لح ــاظ ویژگیه ــای اقتص ــادی ،اکث ــر ش ــاغالن مح ــدوده کارگ ــر کارخان ــه ی ــا کارگ ــر س ــاختمانی
هس ــتند و می ــزان مش ــاغل ب ــا منزل ــت اجتماع ــی ب ــاال نظی ــر پزش ــک و مهن ــدس بس ــیار پایی ــن اس ــت .ب ــر اس ــاس نتای ــج
سرشـــماری ســـال  ،1390ســـه شـــاخص «نـــرخ اشـــتغال»« ،نســـبت اشـــتغال» و «نـــرخ مشـــارکت اقتصـــادی» محلـــه
موردمطالع ــه و ش ــهر کاش ــان نش ــان میده ــد ک ــه محل ــه نس ــبت ب ــه کل ش ــهر در وضعی ــت بهت ــری ق ــرار دارد ک ــه از
علته ــای مه ــم ای ــن ام ــر نزدیک ــی ب ــه ب ــازار اصل ــی کاش ــان و وج ــود عناص ــر گردش ــگری ش ــاخص در مح ــدوده اس ــت.
حملونقـــل :محلـــه از چهـــار جهـــت بـــا معابـــر اصلـــی محـــدود شـــده اســـت و معابـــر فرعـــی درون محلـــهای بـــه 2
دســـته محـــور ارزشـــمند و محـــور فرعـــی 1تقســـیم شـــدهاند .کمبـــود پارکینگهـــای محلـــی ،عـــدم تفکیـــک ســـواره و
پی ــاده در بعض ــی معاب ــر ،کفس ــازی تنه ــا در محوره ــای تاریخ ــی بهس ــازی ش ــده ،ع ــدم توج ــه ب ــه ش ــیوههای جابجای ــی
مانن ــد دوچرخ ــه و پی ــاده ،مش ــکالت روزاف ــزون در نفوذپذی ــری حرک ــت س ــواره در محل ــه جملگ ــی از مش ــکالت محل ــه
هســـتند .بـــا توجـــه بـــه مصاحبههـــای انجامگرفتـــه بـــا ســـاکنین موتورســـیکلت بـــه دلیـــل قابـــل اســـتطاعت بـــودن و
راحت ــی در بی ــن جوان ــان جای ــگاه وی ــژهای دارد (ح ــدود  40درص ــد از جوان ــان از موتورس ــیکلت اس ــتفاده میکنن ــد) ک ــه
ای ــن خ ــود ،ب ــه دلی ــل ع ــرض ک ــم معاب ــر ،موج ــب کاه ــش ایمن ــی و امنی ــت ش ــده اس ــت.
مســـکن :همانط ــور ک ــه ی ــاد ش ــد ،باف ــت تاریخ ــی کاش ــان دارای قدمت ــی تاریخ ــی اس ــت ک ــه ای ــن ام ــر در محل ــه
س ــلطان میراحم ــد و درب اصفه ــان کام ـ ً
ـا مش ــهود اس ــت .ب ــر اس ــاس اس ــناد فرادس ــت نزدی ــک ب ــه نیم ــی از ابنی ــه
مح ــدوده دارای قدمت ــی بی ــش از  60س ــال میباش ــند و بس ــیاری از ای ــن ابنی ــه ارزش ــمند محس ــوب میش ــوند .همچنی ــن
بی ــش از  90درص ــد مصال ــح بهکاررفت ــه از ن ــوع مصال ــح ک ــمدوام و ب ــیدوام 2اس ــت .ای ــن ام ــر بیانگ ــر ع ــدم اس ــتحکام
ابنی ــه و افزای ــش خط ــر آس ــیبدیدگی در مواق ــع بحران ــی اس ــت و ب ــه لح ــاظ محدودیته ــای ارتفاع ــی ،تقریبــ ًا تمام ــی
ابنیـــه موجـــود در محـــدوده یـــک طبقـــه هســـتند .تفکیـــک خانههایـــی بـــا مســـاحت زیربنـــای بـــاال بـــه خانههایـــی
ب ــا مس ــاحت زی ــر  80مترمرب ــع جه ــت اس ــکان مهاجری ــن در پ ــی خ ــروج س ــاکنین از محل ــه از معض ــات و مش ــکالت
ح ــوزه مس ــکن اس ــت.
خدم ــات محل ــی و کارب ــری زمی ــن :ای ــن محل ــه در مقایس ــه ب ــا دیگ ــر مح ــات باف ــت تاریخ ــی و حت ــی ش ــهر ،از
س ــطح ب ــاالی کارب ــری خدم ــات رفاه ــی و عموم ــی ب ــه دلی ــل س ــطح ب ــاالی فعالیته ــای اقامت ــی و پذیرای ــی بهعن ــوان
خدم ــات پش ــتیبان آث ــار تاریخ ــی برخ ــوردار اس ــت .ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه س ــطح قابلتوجه ــی از محل ــه زمینه ــای
بایـــر و متروکـــه اســـت و همچنیـــن پاییـــن بـــودن ســـهم معابـــر ،فعالیتهـــای تجـــاری و فضـــای ســـبز در محلـــه از
مش ــکالت اساس ــی محل ــه در ح ــوزه خدم ــات محل ــی و کارب ــری زمی ــن اس ــت.
اجتمـــاع محلـــی :ب ــا توج ــه ب ــه مصاحبهه ــای انجامگرفت ــه ب ــا س ــاکنین ح ــدود  86درص ــد س ــاکنین محل ــه در اداره
امـــور محلـــه تاکنـــون مشـــارکت داشـــتهاند کـــه بـــا توجـــه بـــه تشـــکلهای مذهبـــی و مســـاجد و هیئتهـــا بســـیار در

تحلیل وضعیت محله سلطان میراحمد و درب اصفهان ()SWOT

تحلیل وضعیت و مشکل یابی (بیانیه مشکالت)
عرصههای
تصمیمگیری

اجتماع محلی

غیرفعال بودن برخی از مغازهها و کارگاههای سنتی در
محله
سودمند نبودن پروژههای گردشگری به لحاظ اقتصادی
برای ساکنان

 ٪۷۰مساحت
پالک هایتخریبی

 ٪۹۰مساحت
پالک هایمرمتی

مساحتپالک های
نوساز و قابل
نگهداری

۲۱۳۵۵۱

۹۵۶۰۹

۶۶۲۰۵

مسکن

آسیبپذیری باال در برابر مخاطرات طبیعی
وجود اراضی بایر و رهاشده
فرسودگی کالبدی و عملکردی بافت (کیفیت نازل سکونت)
کمبود فضاهای سبز و باز
وجود فضاهای ناامن و بدون ناظر اجتماعی
کمبود فضاها و امکانات ورزشی
عدم وجود مبلمان شهری مناسب
استفاده از مصالح غیربومی و ناهماهنگ در توسعههای
جدید

شماره۵۳-۵۴

حملونقل

کمبود زیرساختهای توسعه گردشگری
فقدان حیات شبانه در کانونهای جمعیتی و مقاصد
گردشگری

جمـعیتپذیری (احتماالت رشـد و پیشبینـیهای جمـعیت در آینده)

پیشبینــی جمعیــت در محلــه بــه دلیــل اســتقرار در بافــت تاریخــی ،متغیــر بــودن بســیاری از پارامترهــای پیشــبینی جمعیــت
و روندهــای بحرانــی و خــروج جمعیــت در ادوار گذشــته طبیعتـ ًا نمیتوانــد بــه ســهولت انجــام پذیــرد و نیازمنــد سناریوســازی
در قالــب احتمــاالت مختلــف اســت؛ وضعیــت آینــده محلــه از حیــث جمعیتپذیــری در قالــب چهــار ســناریو بــا فــروض
مختلــف تدویــن شــد.
سناریو

جمعیت

نرخ رشد

تداوم روند موجود

6595

-0.7

سناریوی حداقلی (خنثی شدن اثر مهاجرت)

7556

0.7

سناریوی میانه (معکوس روند مهاجر فرستی)

8270

2.2

سناریوی حداکثری (دوبرابر شدن میزان مهاجر در جهت عکس روند موجود)

9490

3.3

مساحت بافت جدید
(با کسر سهم معبر)

سرانه زمین مسکونی
وضع موجود محله

مجموعسرانه
خدماتمحله

جمعیتپذیری
بافت موجود

۳۷۵۳۶۵

۷۲

۴.۲

۵۲۱۳

جمعیت پذیری بافت موجود (مجموع سرانه خدمات محلی  +سرانه زمین مسکونی وضع موجود)  /مساحت بافت قدیم

 ٪۳۰مساحت
پالک هایتخریبی

گردشگری

ضعف شبکه ارتباطی داخل بافت و ناکارآمدی
سیستم حمل ونقل عمومی
کیفیت نامناسب معابر و عدم تفکیک سواره و
پیاده
کمبود پارکینگ

مسائل و مشکالت

کیفیت بنا

کاربری زمین

پایین بودن سطح ساختوساز در محله
تعدد قطعات زیر  50مترمربع به سبب تفکیک
خانههای قدیمی
متروکه و مخروبه شدن تعدادی از خانههای
تاریخی
استفاده از مصالح غیربومی و ناهماهنگ مانند
سرامیک ،سنگ و ...

اقتصاد محلی

تضعیف هویت محلی در اثر خروج ساکنان بومی
هجوم مهاجران و اقشار کمدرآمد به محدوده
وجود نگرش منفی نسبت به سکونت افراد
غیربومی
باال بودن میزان بیسوادی ساکنان نسبت به
کل شهر
سکونت سالخوردگان و مهاجرت جوانان از
محدوده
عدم وجود فعالیت مشارکتی در بین ساکنان
عدم توجه نهادهای اجرایی به خواست ساکنان
عدم همکاری و هماهنگی بین نهادهای مؤثر
(شهرداری و سازمان میراث فرهنگی)
عدم اعتماد ساکنان به مدیران شهری

کیفیت بنا

۹۱۵۲۲

 ٪۱۰مساحت
پالک هایمرمتی

مساحتبافت
جدید
(با کسر سهم
معبر)

۱۰۶۲۳

۸۱۷۱۶

طبقات

مساحت
(مترمربع)

 ٪۸۰یک طبقه

۳۲۶۸۶

 ٪۲۰دو طبقه

۶۵۳۷۳

سرانهپیشنهادی

۵۰

مجموعسرانه
خدماتمحله

جمعیتپذیری
بافت موجود

۱۸۰۹

۴.۲

جمعیت پذیری نهایی محله
نوع

جمعیت

جمعیتپذیری اراضی بایر +مخروبه +متروکه

۱۱۴۱

جمعیتپذیری بافت جدید

۱۸۰۹

جمعیتپذیری بافت موجود

۵۲۱۳

جمعیت پذیری نهایی

۸۱۶۴

کــه درنهایــت ســناریوی منتخــب بــا توجــه بــه ســناریو نــگاری و ظرفیــت محلــه در میــزان جمعیتپذیــری ،متوســط
جمعیتپذیــری و ســناریوی میانــه بــا جمعیــت  8200نفــر بهعنــوان جمعیــت پیشــی بینــی افــق طــرح برگزیــده شــد.

تدقـیق چشـمانداز محـله

محلــه ســلطان میراحمــد و درب اصفهــان محلــهای اســت کــه در کنــار داشــتن اجتمــاع محلــی پایــدار هرســاله جــاذب تعــداد
قابلتوجهــی گردشــگر اســت .ســاکنین مولــد و خــاق ایــن محلــه هرســاله بــا ورود گردشــگران بــه برپایــی بازارچههــای
محلــی و کارگاههــای صنایعدســتی جهــت رونــق اقتصــاد محلــی میپردازنــد .ایــن ســرزندگی اقتصــادی در بافــت تاریخــی
ایــن محلــه و مشــارکت ســاکنین در جهــت توســعه گردشــگری ،حضــور گردشــگر را در محلــه افزایــش داده اســت.
محلــه بــا حضــور تشــکلهای مردمنهــاد ازجملــه هیئتهــای مذهبــی ،مســاجد ،زورخانههــا اداره گشــته و نوســازیهایی
کــه بــا توجــه شــخصیت تاریخــی و زمینــهی ایــن محلــه شــده اســت ،ســاکنین اصیــل محلــه را حفــظ کــرده و فرصــت
ســکونت را بــرای جوانــان مشــغول در بخــش خدمــات پشــتیبان گردشــگری پایــدار ایجــاد کــرده اســت.
فضاهــای ســبز بــا پراکنــش و دسترســی مناســب ،امــکان بــازی کــودکان و تعامــات اجتماعــی را ایجــاد کردهاســت و
آســیبهای اجتماعــی را از بیــن بــرده اســت .محلــه ســلطان میراحمــد و درب اصفهــان در برابــر بالیــای طبیعــی ایمــن بــوده
و دارای دسترســی مناســبی بــه شــبکههای حملونقــل عمومــی اســت.
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مسائل و مشکالت

عرصههای
تصمیمگیری

جمعیت پذیری بافت جدید (مجموع سرانه خدمات محلی  +سرانه زمین مسکونی پیشنهادی)  /مساحت بافت جدید

کاربـری پیشـنهادی

تدوین سیاست ها

توسعه پایدار گردشگری

حفظ و احیای محورها و گذرهای
تاریخی بافت

تزریق رویدادهای جدید و نوین به
عناصر تاریخی

تبدیل برخی از آبانبارهای محله به
موزه گالری و آمفیتئاتر
ساماندهی مسیر گردشگری و ایجاد
پیوستگی با مراکز زیر محالت به
جهت افزایش تعامالت اجتماعی

کاهش فقر و رونق اقتصاد محلی

ایجاد اشتغال از طریق احیای عناصر
تاریخی و کارگاههای سنتی

برند شدن محصوالت سنتی کاشان

احداث نمایشگاه دائمی کاشان در قلعه
جاللی به منظور توسعه اقتصاد محلی
ایجاد بازارچهی میوه و ترهبار برای
عرضه محصوالت کشاورزی در ضلع
جنوب غربی محله

توسعه حملونقل پایدار

ایجاد سیستم یکپارچه حملونقل
جهت ارتقاء پیادهمداری و استفاده
از دوچرخه

افزایش پیادهمداری و استفاده از
دوچرخه در محله

مکانیابی ایستگاههای دوچرخه در
مراکز محله
تعبیه ماشینهایی با عرض مناسب
و ترجیح ًا برقی برای جابجایی افراد
سالخورده

مسکن ایمن

ایجاد تنوع در قیمت و گونههای
مسکن (مسکن استطاعتپذیر)

برنامهریزی مسکن در اندازههای
مختلف و مناسب برای تمامی اقشار
محله

کاهش مساحت مسکونی در
ساختوسازهای جدید (متوسط 260
متر به  150متر)

تأمین خدمات

افزایش کیفیت زندگی در جهت
کاهش خروج ساکنین از محله

ساماندهی مراکز محالت و
مکانیابی خدمات محلی

برنامهریزی سیستم دوگانه آب در
محله با استفاده از آبانبارها
استقرار وسایل امدادرسان و
مکانهای کمکهای اولیه در
فضاهای باز مراکز محالت متناسب
با مقیاس

شماره۵۳-۵۴

توسعه اجتماع محلی پایدار

ایجاد دفاتر محلی و برگزاری جلسات
ارتقای تعلقخاطر در راستای
افزایش نقش نهادهای مردم در اداره
مشارکت بیشتر ساکنان در امور محله منظم جهت آشنایی با نظر ساکنان
امور محله

تحلیل مناسب محیطـی خدمات محلـی

نقشـه مناسب محیطـی کاربری آموزشـی
در محله

نقشـه مناسب محیطـی کاربری مسکونی
در محله

نقشـه مناسب محیطــی کاربری ورزشـی
در محله

نقشـه مناسب محیطـی کاربری فضای سبز
در محله

نقشـه مناسب محیطـی کاربری فرهنگـی
در محله

نقشه کاربری زمین پیشـنهادی محله

سازمان فضایـی پیشـنهادی

بــا توجــه بــه تقســیمات کالبــدی پیشــنهادی و مســیرهای ویــژه گردشــگری تاریخــی محلــه و همچنیــن عناصــر ویــژه ســاختار
فضایــی محلــه پیشــنهادی در نقشــه زیــر نشــان داده شــده اســت.
نقشه سازمان فضایی پیشنهادی برای محله

برنامـهریزی حملونقـل

محله سلطان میراحمد و درب اصفهان دارای بافتی تاریخی و باارزش و همچنین معابری ارگانیک است .عرض معابر داخلی این
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اهداف

راهبرد

سیاست

پروژه

در بخــش پیشــنهادهای خدمــات محلــی ،بهمنظــور مکانیابــی تحلیــل مناســبت محیطــی خدمــات محلــی انجــام شــده اســت.
نماگــر و شــاخص و ســنجه مرتبــط بــا هریــک از خدمــات اســتخراج و در نرمافــزار  GISتحلیــل مناســبت بررســی شــده اســت
کــه درنهایــت خدمــات محلــی بــا توجــه بــه کمبــود ســرانههای وضــع موجــود ،مســاحت مــورد نیــاز افــق طــرح و تحلیــل
مناســبت محیطــی ،مکانیابــی شــده اســت.

محله بین  3تا  7متر بوده (بهجز خیابان علوی که  18متر است) و توسط معابر اصلی با عرض  24متر احاطه گشته است .به دلیل
کم بودن عرض معابر و باارزش بودن بافت آن اولویت دسترسی به ترتیب .1 :پیاده .2 ،حملونقل عمومی .3 ،دوچرخه .4 ،تاکسی،
 .5خودرو چندسرنشین و  .6خودرو تکسرنشین در نظر گرفته شده است .به دلیل سهولت دسترسی ساکنان محله در پیشنهادها
سعی شده است سلسلهمراتب دسترسی و پیوستگی آن رعایت شود بدین منظور سه سطح معبر درون بافت پیشنهاد شده است که
محور سطح ( 1خیابان علوی) که اصلیترین خیابان محله است و محور شمالی -جنوبی محله محسوب میشود .در این خیابان
تمهیداتی جهت کاهش سرعت سواره و محدودیتهای ترافیکی در نظر گرفته شده است .محور سطح دو مسیر باارزشی است که
در امتداد شرقی -غربی محله قرار دارد و از مرکز محله نیز عبور میکند .عرض این معبر  8- 6متر و اولویت تردد در این مسیر
پیاده و دوچرخه است .محورهای سطح سه نیز که معابر فرعی محلی را شامل میشوند دارای عرض  4-3متر بوده که با فتاحههایی
 1که حاشیه این معابر در نظر گرفته شده است امکان تردد وسایل نقلیه تسهیل گشته است.
نقشه سیستم حمل ونقل پیشنهادی محله

پـروژه موضوعـی منتخـب

¡ سایت قلعه جاللـی
قلعــه جاللــی کــه یکــی از بناهــای تاریخــی و بــاارزش محلــه ســلطان میراحمــد و درب اصفهــان اســت ،بــا مســاحتی حــدود
 4هکتــار و در حــال حاضــر بــدون فعالیــت اســت .در ایــن طــرح در راســتای رویکــرد در نظــر گرفتــه شــده (توســعه اقتصــاد
محلــی) و بــا توجــه بــه پتانســیلهای موجــود در بافــت و ویژگیهــای قلعــه ،ایــن ســایت بــه نمایشــگاه دائمــی صنایعدســتی
کاشــان اختصــاص داده شــده اســت .رویدادهــای نمایشــگاهی جاللــی عبارتنــد از .1 :رویدادهــای فرهنگــی (جشــنوارهها و
فســتیوالها ،بزرگداشــتها و جشــنهای یادبــود و رویدادهــای مذهبــی) کــه در مــکان آمفیتئاتــر نمایشــگاه برگــزار میشــود،
 .2تجــاری -بازرگانــی (نشســتها و همایشهــا ،نمایشــگاههای بازرگانــی و نمایشــگاههای بازاریابــی) کــه بهصــورت
بازارچههــای خوداشــتغالی ،روزبازارهــا و بــازار میــوه عمــل مینمایــد .3 ،آموزشــی -علمــی (کنفرانسهــا و ســمینارها) کــه
در ســاختمان نجــوم قلعــه جاللــی برپــا میشــود.

اقـدامات تولـید

هماهنگی با
متولیان

هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی و تاریخی -شهرداری شهر و منطقه  1کاشان -شرکت احیاء و عمران بافت فرسوده شهر کاشان-شورای شهر

منطق مالی -تسهیالت

شماره۵۳-۵۴

اولویت بندی پروژه ها براساس ماتریس گولـر

احداث نمایشگاه دائمی کاشان در قلعه جاللی بهمنظور توسعه اقتصاد محلی

4

4

1

4

41

ساماندهی مسیر گردشگری و ایجاد پیوستگی با مراکز زیر محالت به جهت افزایش تعامالت اجتماعی

4

4

2

1

33

استقراروسایلامدادرسانومکانهایکمک هایاولیهدرفضاهایبازمراکزمحالتمتناسببامقیاس

4

4

1

1

32

برنامهریزی سیستم دوگانه آب در محله با استفاده از آبانبارها

3

4

2

2

32

ساماندهی و تجهیز فتاحهها

3

4

3

1

30

ایجاد بازارچهی میوه و ترهبار برای عرضه محصوالت کشاورزی در ضلع جنوب غربی محله

2

4

1

1

24

تبدیل برخی از آبانبارهای محله به موزه گالری و آمفیتئاتر

4

2

2

2

22

کاهش مساحت مسکونی در ساختوسازهای جدید (متوسط  260متر به  150متر)

2

2

1

1

17

مکانیابی ایستگاههای دوچرخه در مراکز محله

2

2

1

1

17

تعبیه ماشینهایی با عرض مناسب و ترجیح ًا برقی برای جابجایی افراد سالخورده

2

1

1

1

14

شناسایی و مکانیابی

4

3

1

3

تجهیزات

اولویت
شهرسازی

اولویت
اجتماعی

اولویت
زیست محیطی

اولویت
اقتصادی

 - 1گشودگی فضایی واقع در معابر است که در گذشته بهمنظور استراحت و تعامالت اجتماعی ساکنین مورد استفاده قرار میگرفته است.

جمع
امتیاز

نهادسازی

شبکهها
صرفهجویی

نمایشگاه و بازارچه
خوداشتغالی

برگزاری کالسهای آموزشی مانند هنرهای دستی ،بازاریابی ،حسابداری برای زنان و جوانان بهمنظور ایجاد غرفههای هنرهای دستی چون
شعربافی -نقاشی روی پارچه و غذاهای محلی و ...برگزاری دورههای آموزشی رایگان منبت ،معرق ،تذهیب ،مینیاتور ،سفال ،رودوزی سنتی
و چرمدوزی و صنایعدستی مهاجرین افاغنه در خانه کار در زیر محالت  -کالسهای آموزش زبانهای خارجه برای ایجاد روابط بهتر با
توریستهایخارجیمراجعهکننده

ساختماننجوم

برگزاری کالسهای آموزشی نجوم دورهای مشاوره علمی به مراکز آموزشی و عالقهمندان -برنامههای نمایشی-

ایستگاهمدیریت
بحران

برگزاری کالسها و بسیج مردم برای پیشگیری و آمادگی و مشارکت هرچه بیشتر در مواقع بحران -موزه آموزش سوانح

هیئتهای مذهبی مساجد  -کارگروههای تخصصی ،فرهنگی و هنری -کارگروه امور خدماتی و رفاهی -کارگروه اجتماع و آموزش شهروندی -کارگروه ورزشی و
اوقات فراغت -کارگروه مدیریت بحران و ایمنی در سرای محله-
نمایشگاه و بازارچه
خوداشتغالی

ازارچه خوداشتغالی بهصورت غرفههای سرپوشیده در قلعه جاللی برای ارائه و فروش -ایجاد خانههای کار در مراکز فرهنگی مراکز
زیرمحالت در هماهنگ با غرفههای نمایشگاهی مستقر در قلعه جاللیه -برگزاری نمایشهای تعزیهخوانی و رویدادهای فرهنگی در نزدیکی
این بازارچه بهمنظور رونق آنها

ساختماننجوم

استفاده از فضای باز و وسیع داخل قلعه جاللی با دید مناسب به آسمان

ایستگاهمدیریت
بحران

استفاده از غرفههای با سازههای سبک واقع در داخل قلعه بهمنظور اسکان ساکنین در مواقع زلزله

نمایشگاه و بازارچه
خوداشتغالی

سازههای سبک و سرپوشیده غرفههای نمایشگاهی (غرقه فرهنگی -غرفه غذاهای سنتی -غرفه هنرهای تجسمی -غرفه لباسهای
سنتی -غرفه اتاق سنتی -غرفه صنایعدستی) و بازارچه خوداشتغالی -تجهیز غرفهها به دستگاههای مورد نیاز هر فعالیت چون شعربافی-
نقاشی بر روی پارچه و ...دستگاه مخمل بافی ساده و نقش برجسته ،دستگاه زیلوبافی ،دستگاه چادرشب بافی و کارگاه سفال ،دستگاه
گالبگیری و عرقیات و غذاهای خانگی

ساختماننجوم

تجهیز ساختمان نجوم بهمنظور آموزش -برگزاری برنامههای نمایشی

ایستگاهمدیریت
بحران

اختصاص تجهیزات مرتبط با مدیریت بحران شامل کانکس مدیریتی ،کانکس بهداشتی ،مخزن آب ،موتوربرق و ...

ایجاد بازارچه خوداشتغالی و نمایشگاه هنرهای دستی بهصورت خوشهای در قلعه جاللی و بهصورت رشد تدریجی و قابل تکثیر در خانههای کار مراکز فرهنگی
زیرمحالت
برپایی ایستگاه مدیریت بحران بهصورت پراکنده

267

شماره۵۳-۵۴

266

پروژه

کارکردها

احیای قلعه با ایجاد فعالیتهای چندمنظوره
تأمین دسترسی از دو محور علوی و مالفتح اهلل
نمایشگاهی و ساختمان نجوم
تأمین پارکینگ کافی در اراضی بایر اطراف قلعه
فضاهای باز و سبز مناسب برای گردشگران نمایشگاه
تأمین دسترسی به فضای سبز موضوعی (باغ شعر سهراب) و ایجاد پیوستگی فضاها
ایجاد غرفههای سرپوشیده با سازه سبک
تأمین امکانات رفاهی خدماتی در داخل سایت
محوطه آرایی و تجهیز سایت به مبلمانهای شهری مناسب

اقـدامات توزیـع و فـروش

ایجـاد بـازار محلـی در مقیـاس شـهر با فـروش غذاها خانگی سـنتی کاشـان ،عرقیـات ،گالب و صنایع و هنرهای دسـتی شـهر
کاشـان ماننـد کاشیسـازی ،سـفالگری :قالیبافـی ،نقشهکشـی قالـی ،مخملبافـی ،شـعربافی ،زریبافـی ،زیلوبافـی ،گیوهبافـی،
گلیمبافـی ،مسـگری ،مشـبککاری ،منبـتکاری ،کنـدهکاری (چـوب) همچنین توزیـع و فروش صنایعدسـتی مهاجرین کشـور
افغانسـتان بهمنظـور ارتقـای سـطح اقتصـادی آنـان در بازارچه خوداشـتغالی و مراکز واقع در مسـیر گردشـگری پیشـنهادی.

کیفیـــت محیطـــی :ایـــن محلـــه در مقایســـه بـــا دیگـــر محـــات بافـــت تاریخـــی درصـــد خدمـــات پایینتـــری دارد
بدی ــن عل ــت ک ــه در محل ــه کارب ــری دبس ــتان ،فض ــای س ــبز و درمان ــی وج ــود ن ــدارد .در حال ــی اس ــت ک ــه محل ــه دارای
درصـــد معابـــر باالتـــری نســـبت بـــه کل بافـــت تاریخـــی اســـت دلیـــل ایـــن امـــر احـــداث بلـــوار فاطمیـــه درون بافـــت
محل ــه اس ــت .اح ــداث هایپ ــر مارک ــت ب ــا مقی ــاس تج ــاری فرامحل ــی نی ــز از عم ــده مش ــکالتی اس ــت ک ــه محل ــه ب ــا
آن روب ــرو اس ــت .ب ــه رای ــن اس ــاس کیفی ــت محیط ــی محل ــه ب ــا تأکی ــد ب ــر درص ــد خدم ــات ،وضعی ــت مطلوب ــی ن ــدارد.
نقشه معابر محله پشتمشهد پایین

نمایشگاه دائمی قلعه جاللی با کاربری چندمنظوره

شماره۵۳-۵۴

برپایی بازارچههای صنایعدستی کشور افغانستان در جهت توانمندسازی
اقتصادی مهاجرین

احداث خانه نجوم و پالنتاریوم با کمک رصدخانه دانشگاه کاشان و
ساکنین محله

شـناخت محـله پشـت مشـهد پایین

عرصـــه انســـجام اجتماعـــی :جمعیـــت محلـــه بیـــن ســـالهای  1385تـــا  1390بـــا نـــرخ رشـــد  -1/57روبـــهرو
ب ــوده و در س ــال  1390ب ــه  7256نف ــر رس ــیده اس ــت .ای ــن محل ــه دارای تراک ــم جمعیت ــی  120نف ــر در هکت ــار اس ــت.
ه ــرم س ــنی جنس ــی  1390و مقایس ــهی ب ــا س ــال  ،1385بیانگ ــر آن اس ــت ک ــه جمعی ــت ج ــوان محل ــه در ح ــال خ ــروج از
محلـــه اســـت؛ همچنیـــن بـــر اســـاس مصاحبههـــای انجامشـــده بـــا ســـاکنین محلـــه ٪90 ،از مصاحبهشـــوندگان عامـــل
اصل ــی مهاج ــرت جوان ــان از محل ــه را بی ــکاری جوان ــان برش ــمردهاند؛ بنابرای ــن خ ــروج جمعی ــت ج ــوان مهمتری ــن مش ــکل
ایـــن عرصـــه تلقـــی میشـــود.
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برپایی سازههای سبک با قابلیت جابجایی

ایجاد بازارچه خوداشتغالی صنایعدستی ،مواد غذایی

مســـکن :میانگیـــن قطعـــات در محلـــه پشـــت مشـــهد پاییـــن  200مترمربـــع و یـــک طبقـــه بـــوده کـــه در مقایســـه
بـــا بافـــت تاریخـــی شـــهر کاشـــان کـــه  243مترمربـــع اســـت ،انـــدازه کوچکتـــری داشـــته اســـت .میانگیـــن قطعـــات
نوس ــاز در محل ــه  173مترمرب ــع اس ــت ک ــه نش ــاندهندهی حرک ــت ب ــه س ــمت کوچکس ــازی ب ــوده ک ــه متناس ــب ب ــا
ش ــرایط اقتص ــادی س ــاکنان نی ــز اس ــت .کیفی ــت ابنی ــه در نیم ــهی ش ــرقی از وضعی ــت بهت ــری نس ــبت ب ــه نیم ــهی
غرب ــی برخ ــوردار اس ــت .چراک ــه نیم ــهی ش ــرقی محل ــه نوس ــازتر ب ــوده و از اس ــتحکام مناس ــبتری برخ ــوردار اس ــت.
تحـــرک :عب ــور بل ــوار فاطمی ــه از میان ــهی محل ــه ع ــاوه ب ــر ب ــاال ب ــردن س ــهم ش ــبکه معاب ــر ،موج ــب گسس ــتگی
باف ــت محل ــه نی ــز ش ــده اس ــت و نظ ــام سلس ــله مراتب ــی ش ــبکه معاب ــر محل ــه را خدش ــهدار ک ــرده اس ــت.
نب ــود پارکین ــگ مناس ــب ،ع ــاوه ب ــر پ ــارک حاش ــیهای در معاب ــر باری ــک و پرپیچوخ ــم منج ــر ب ــه تبدی ــل فضاه ــای
درون محلـــه بـــه محـــل پارکینـــگ شـــده و کارایـــی خـــود را بهعنـــوان فضـــای شـــهری از دســـت داده اســـت .بـــه
لحـــاظ دسترســـی بـــه حملونقـــل عمومـــی ،وجـــود سیســـتم اتوبوســـرانی فعـــال در معابـــر پیرامـــون محلـــه موجـــب
گردیـــده کـــه دسترســـی بـــه سیســـتم حملونقـــل عمومـــی از وضعیـــت نســـبت ًا مناســـبی برخـــوردار باشـــد و رضایـــت
س ــاکنان را در پ ــی داش ــته باش ــد.
اقتصـــاد :تعـــداد شـــاغالن از ســـال  1385تـــا  1390کاهـــش یافتـــه و تعـــداد بیـــکاران نیـــز تقریبـــ ًا ثابـــت بـــوده
اســـت .ایـــن امـــر بـــه دلیـــل کاهـــش جمعیـــت و خـــروج افـــراد توانمنـــد و دارای شـــغل و مهاجـــرت افـــراد بیـــکار
ب ــه محل ــه اس ــت .ب ــار تکف ــل نی ــز در ای ــن ب ــازه در محل ــه رو ب ــه افزای ــش ب ــوده اس ــت .اغل ــب س ــاکنان محل ــه را
صنعتگ ــران و کارکن ــان مش ــاغل مرب ــوط ب ــه صنع ــت ،کارگ ــران س ــاده و کارکن ــان خدمات ــی و فروش ــندگان تش ــکیل
میدهن ــد دلی ــل ای ــن ام ــر ب ــه ترتی ــب وج ــود کارخان ــه در خ ــارج ش ــهر ،س ــاخت س ــاز گس ــترده و گرای ــش ب ــه مش ــاغل

خردهفروشـــی اســـت.

پیش بینی و آینده نگری( :جمـعیت پذیری)
تحلیل وضعیت محله پشت مشهد پایین ()SWOT

فرصت استفاده از پارک فرامحله ای در قسمت شمال محله

دسترسی مناسب به بیمارستان

دسترسی مناسب ساکنین محله به سیستم حمل ونقل عمومی در خیابان امام خمینی
وجود بنای تاریخی
ارزشمند

لبه تجاری فعال

فقدان فضاهای گردهمایی مناسب

اغتشاش بصری و احساس
ناامنی ناشی از وجود اراضی
مخروبه و درحال ساخت

وجود بناها و محورهای تاریخی
ارزشمند در پیرامون محله

وجود حسینیه ها و هیئت
های فعال محلی

نفوذپذیری نامناسب معابر موجود در محله به
علت عرض کم و پیچ وخم

تهدید :وجود راه آهن به
عنوان یکی از عوامل پایین
بودن قیمت زمین و مسکن
به نسبت سایر محالت

وجود کاربری های تجاری غیرفعال در محله
و امکان فعال کردن آنها

ضعف :از هم گسستگی کالبدی ناشی از معبر  24متری عبوری از مرکز محله احداث کاربری هایپر مارکت بدون در نظر گرفتن سازگاری کاربری های همجوار به خطر افتادن امنیت ساکنین به دلیل عبور از معابر
فرصتتأمیناشتغالساکنانباتوجهبهاحداثهایپرمارکت
ضعف :امنیت و ایمنی پایین در پیرامون بلوار به دلیل ساختوسازهای وسیع
امام خمینی و اباذر در راستای استفاده از خدمات محلی

عرصه
تصمیمگیری

مشکالت

انسجام اجتماعی

سالخوردگی جمعیت (شناخت بر اساس تست ورتهایم)
تفرق اجتماعی میان ساکنان بومی و مهاجران افغانستانی (مبتنی بر اطالعات پرسشنامه)

 ۱۹۸واحد ناشی توسعه جدید

متوسط زیربنای مساکن نوساز

 ۲۹۵واحد مسکونی جدید ناشی از نوسازی

 ٪۴۵نوسازی تا افق طرح

 ۴۹۳واحد مسکونی

 ۱۹۸واحد ناشی توسعه جدید
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مسکن
کیفیت محیطی
تحرک
اقتصاد

باال بودن نرخ بیکاری و خروج جمعیت فعال از محله (پرسشنامه)
بی بهره ماندن بخش اعظم محله از مزایای اقتصادی ناشی از احداث بلوار (پرسشنامه)
عملکرد توریستی ضعیف محله نسبت به دیگر محالت بافت تاریخی (پرسشنامه و شناخت)

اراضی حاصل از مساکن مرمتی و تخریبی
Ë

 ۲۹۵واحد مسکونی جدید ناشی از نوسازی

تدقـیق چشـم انداز و تدوین جدول هدف گـذاری ،راهـبردها و سـیاسـت ها

چشــم انــداز محلــه :پشــت مشــهد پاییــن ،محلــهای اســت هــم پیونــد بــا دیگــر محــات بافــت تاریخــی شــهر ،دارای
انســجام اجتماعــی و ظرفیــت برابــر توســعه کــه رضایتمنــدی تمامــی ســاکنان را در بــر دارد .ایــن محلــه ،محلــهای اســت
پویــا ،ایمــن و امــن کــه زندگــی جمعــی را بــرای ســاکنان رقــم زده اســت و بــا نقــش گردشــگری رویــدادی ،رونــق اقتصــادی
را بــرای ســاکنان بــه ارمغــان آورده اســت.
هدف کالن

سهم باالی مساکن بی کیفیت در محله ( 20درصد مصالح خشت و گل مبتنی بر شناخت)
بی توجهی به مرمت ابنیه ی مسکونی و رها کردن و متروک شدن آنها (شناخت)

عرض زیاد بلوار فاطمیه (مبتنی بر شناخت و مصاحبه)
فقدان سلسله مراتب در شبکه معابر (شناخت)

Ë

متوسط تراکم پیشنهادی

Ò

پیــش بینــی جمعیــت :بــا توجه بــه نــرخ رشــد  -1/57و از طرف دیگــر احداث بلــوار و هایپــر مارکــت و ایجــاد فرصتهای
شــغلی ،تغییــرات جمعیــت بهگونــهای رخ میدهــد کــه جمعیــت فعلــی ثابــت بمانــد .بــر ایــن اســاس جمعیــت محلــه در ســال
 7250 ،1400نفــر پیشــبینی میشــود.

اجتماع پایدار

کمبود خدمات محلی و توزیع نامناسب آنها (پرسشنامه و شناخت)
احداث هایپرمارکت با مقیاس فرامحلی (پرسشنامه و شناخت)

کمبود خدمات محلی در وضع موجود

کیفیت باالی محیطی

بافتمسکونی
ساماندهی شده

اهداف خرد

راهبرد

عدالت و دربرگیرندگی
کاهش تفرق اجتماعی
اجتماعی

کیفیت و کمیت
مناسب خدمات

توسعه مسکن منطبق
با برنامههای توسعه
شهری

تقویت مشارکت در
تصمیمگیریهای
محلی

سیاست

پروژه های موضوعی و موضعی منتخب

تأکید بر مراکز محله و زیر
محالت در راستای تعامالت
اجتماعی

طراحی مراکز محله و زیر محالت بهگونهای که فضایی
جهت تعامالت اجتماعی را شامل شود.

فراهم کردن زمینه برای ایجاد تهیه و توزیع خبرنامههایی از وضعیت محله در مساجد و
شورایاری محله (موضوعی)
جامعه و نهادهای مدنی مستقل

ایجاد خدمات متناسب
با جمعیت

انتخاب زمین مناسب برای
هر کاربری با توجه به کیفیت
محیطی

بازتوزیع خدمات مورد نیاز محله معطوف به زمینهای
بایر درون محله (موضوعی)

ایجاد شرایط مناسب
برای مالکان جهت
نوسازی

ارائه مشوقهای مالی برای
نوسازی و بهسازی مساکن

ارائه تسهیالت بانکی به ساکنان کمدرآمد جهت
نوسازی (موضوعی)

هدایت سرمایه به
دیگرقسمتهای
محله

رونق بخش مسکن از طریق
اقتصاد

در نظر گرفتن وام و یا تخفیف مالیاتی برای ساکنان
محلی(موضوعی)
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تحلیل وضعیت و مشکل یابی (بیانیه مشکالت)

متوسط سهم مسکن در بافت تاریخی

Ò

اراضی بایر و مخروبه

میشــود .از میــان زمینهــای مذکــور ،بــا توجــه بــه میــزان زمیــن مــورد نیــاز در ســال افــق طــرح کــه بــر اســاس جمعیــت
متقاضــی مؤثــر بــه دســت آمــده و ســاختار پیشــنهادی محلــه ،کاربریهــای مــورد نیــاز جانمایــی میشــوند .از تلفیــق نقشــه
کاربــری وضــع موجــود کــه در ســال افــق طــرح میتــوان از آن بهــره بــرد و کاربریهــای جانمایــی شــده بــر زمینهــای
قابــل بارگــذاری ،نقشــه کاربــری اراضــی در وضــع پیشــنهادی اســتخراج میشــود.

نقشه ساختار پیشنهادی برای محله

طراحـی پـروژه موضعـی و موضوعـی

در طراحــی پــروژه از رهیافــت توســعه اقتصــاد محلــی اســتفاده شــده اســت .علــت اصلــی مشــکالت حاکــم بــر محلــه ،درآمــد
پاییــن ســاکنان و نبــود فرصتهــای شــغلی اســت بنابرایــن بــا اســتفاده از ایــن رهیافــت میتــوان فرصتهــای شــغلی مناســبی
بــرای ســاکنان و جوانــان فراهــم نمــود تــا بدیــن طریــق از مهاجــرت جوانــان و مشــکالت ناشــی از آن جلوگیــری نمــود .از
طــرف دیگــر وجــود هایپرمارکــت در محلــه بهعنــوان بســتر اصلــی رشــد اقتصــادی کــه در ســطح فرامحلــی خدماترســانی
میکنــد و تبدیــل آن بــه فرصــت شــغلی بــرای ســاکنین محلــی میتــوان آن را بــه بســتر توســعهی محلــی مبــدل نمــود.
بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد گامهــای توســعه اقتصــاد محلــی در محلــه بــه شــرح زیــر اســت:

محله
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اقتصاد پویا

اقتصاد مبتنی بر
توسعهیگردشگری
اقتصاد محلی پویا

توسعه گردشگری رویدادی
در محله

ارتقای تولیدات فرهنگی و صنایعدستی و
برگزاری نمایشگاههای سنتی

استفاده از هایپرمارکت و گذر فرهنگی
برای عرضه محصوالت فرهنگی و هنری
(موضعی)

بهبود و تقویت کسبوکار
محلی و توانمندسازی
اقتصادیساکنان

توانمندسازی زنان و جوانان برای اشتغال در
فعالیتهای صنایعدستی و خانگی

فعال نمودن کارگاه غیرفعال محله (موضعی)
ایجاد بازارچهی عرضهی محصوالت خانگی
در محور گردشگری (موضعی)

تدویـن طرح راهبـردی توسـعه اجتماع محلـی

اقـدامات تولـید
توزیع و فروش

ســاختار پیشــنهادی :مهمتریــن محــور ارتباطــی کــه مرکــز محلــه را بــه مراکــز زیــر محــات مرتبــط میکنــد محــور
محلــی اســت .مرکــز زیــر محلــه غربــی توســط مســیر ویــژه گردشــگری بــه مرکــز محلــه متصــل میشــود.
شــبکه معابــر پیشــنهادی :در شــبکه معابــر پیشــنهادی کــه در نقشــه ســاختار مشــخص شــده ،ســعی برآن شــده اســت تا
از معابــر موجــود بیشــترین بهــره بــرده شــود تــا کمتریــن تخریــب در ســطح محلــه صــورت گیــرد .مســیر ویژهــی گردشــگری
بهعنــوان محــور پیــاده در نظــر گرفتــه شــد کــه بــه علــت نبــود مســیر جایگزیــن ،ورود اتومبیــل در ســاعاتی از شــبانهروز
بــرای تأمیــن کاال و خدمــات کارگاههــا و  ...بــا ضوابطــی امکانپذیــر اســت.
کاربــری اراضــی پیشــنهادی :در راســتای تحلیــل کیفیــت محیطــی ،زمینهــای بایــر ،متروکــه و مخروبــه و بــا قدمــت
بــاالی  60ســال بهعنــوان زمینهــای قابــل بارگــذاری درنظــر گرفتهشــده و مبتنــی بــر ماتریــس ســازگاری ،ماتریــس
ظرفیــت ،حــد تفکیــک الزم و ســایر شــروط حاکــم بــر هــر کاربــری ،زمینهــای متناســب بــرای هــر کاربــری انتخــاب

هماهنگی با دستگاه متولی

هماهنگی با شهرداری ،سازمان میراث فرهنگی و شورایاری محله پشت مشهد پایین

فراهم کردن تسهیالت

تشکیل صندوقهای قرضالحسنه محلی ،جهت تخصیص اعتبار موردنیاز راهاندازی کسب و کارهای کوچک محلی
آموزش مهارتهای الزم به زنان و مردان از طریق مرکز فنی و حرفهای موجود در محله

کار در خانه

تسهیل شرایط ایجاد فضای کار در منازل (مجوز بهداشت و کار در منازل برای کارهای مربوط به موادغذایی)

نهادسازی

تشکیل نهاد توسعه اقتصادمحلی ،متشکل از نمایندگان بخش عمومی (شهرداری ،سازمان میراث فرهنگی ،شورایاری
محله و  ،)...اصناف و صاحبان کسب و کارهای محلی ،هیئت های مذهبی و معتمدان محلی و گروههای مدنی ذینفع
و ذینفوذ

شناسایی و مکان یابی استقرار
کارگاهها براساس معیارهای
تصمیمگیری

استقرار کارگاههای شعربافی و قالیبافی و صنایعدستی در مسیر گردشگری پیشنهادی استقرار کارگاههای وابسته به
یکدیگر در مجاور هم
ایجاد بازارچه صنایعدستی در مسیر گردشگری و یا تخصیص مغازههایی در هایپرمارکت جهت عرضه محصوالت

ارائه ماشینآالت و تجهیزات
مورد نیاز

فراهمآوردن تجهیزات و ماشین آالت موردنیاز کارگاهها

شناساییشبکههای
صرفهجویی

مکانیابی کارگاههای تولیدی در مسیر گردشگری به صورت خطی و خوشهای
مطلع و آگاه سازی ساکنان و گردشگران از طریق انتشار پوستر و برگههای تبلیغاتی و شبکهی استانی
فروش محصوالت خانگی و صنایعدستی در غرفههای موجود در مسیر گردشگری و هایپرمارکت
استفاده از هایپرمارکت به عنوان بازار هدف در مقیاس فرامحلی
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ایجادسلسلهمراتب
دسترسی

محله تقویت و تکمیل نظام سلسلهمراتب
دسترسی در محله با تأکید بر محورهای
پیاده

تأمین پارکینگ در معابر کمتر از  6متر در
راستای جلوگیری از ورود اتومبیل به مراکز
محله و زیر محالت (موضوعی)

اقـدامات اولـیه و پایـه

شبکهارتباطی
کارآمد

وجود نظام سلسله
مراتبی شبکه ارتباطی

ترویج پیاده مداری

بهبود وضعیت نورپردازی و کف سازی
معابر

افزایش ایمنی و امنیت از طریق بهبود
وضعیت نورپردازی و کف سازی معابر
(موضوعی)

تأمینزیرساختها

شناسایی کارگاههای غیرفعال در مسیر گردشگری و فعالسازی آنها
کفسازی و نماسازی مناسب مسیر گردشگری و بهبود وضعیت نورپردازی آن

بر این اساس پروژهی مسیر گردشگری و مرکز محله با تأکید بر عوامل مذکور طراحی و برنامهریزی شده است.
نقشه پیشنهادی برای کاربری اراضی محله پشتمشهد

معرفـی یک دورهی تخصصـی برای حفاظت از معماری مدرن قرن بیسـتم
مهشـید صحـیزاده

1

پیـش گفتار
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عالوه بر آنچه ذکر شد ،اهداف حاکم بر طراحی پروژهی مسیر گردشگری عبارتند از:
¡ حفظ ساختار و ایجاد ارتباط میان مراکز زیر محله و مرکز محله
¡ بهبود وضعیت اقتصادی ساکنین از طریق فعال نمودن کارگاهها و کاربریهای غیرفعال شعربافی ،قالیبافی
¡ هدایت گردشگر به بافت محلی و تزریق سرمایه به محله
¡ تعبیهی گذر فرهنگی مقابل کاربری فرهنگی پیشنهادی در راستای آشنایی گردشگران با هویت محله
¡ توجه به فضای سبز و سایهاندازی متناسب با اقلیم گرم و خشک کاشان
¡ توجه به نورپردازی و کف سازی در راستای آسایش گردشگران و حفظ ایمنی آنها.

مسیر گردشگری پیشنهادی برای محله

در طراحی پروژهی مرکز محله ،عالوه بر اهداف مذکور سایر اهداف عبارتند از:
¡ افزایش سرزندگی در مرکز محله و ارتباط میان زیر محلهی شرقی و غربی
ً
¡ تبدیل فضای باز مرکز محله به فضایی جهت تعامالت اجتماعی ساکنان و نه صرفا فضایی برای پارک خودرو
¡ بهرهگیری از بازارچهی صنایعدستی بهعنوان عنصر خطی جهت حفظ یکپارچگی فضای مرکز محله

 - 1دکترای طراحی شهری ،استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان
mahsehi@gmail.com
 - 2معمــاری دوران تحــول (سروشــیانی و دیگــران ،)۱۳۸۷ ،دوران گــذار (حبیبــی )۱۳۸۶ ،یــا دوران انتقــال (مختــاری )۱۳۹۰ ،بــه دورهای از معمــاری
ایــران اطــاق میشــود کــه ثمــره تجددگرایــی فرهنگــی دوران معاصــر بــوده و مهمتریــن ویژگــی آن تحــول مســتمر در رونــد گــذار از معمــاری ســنتی
ایــران بهســوی یافتــن زبانــی در عرصــهی معمــاری مــدرن اســت و تقریبـ ًا از اواخــر دوران قاجــار آغــاز شــده اســت.

 - 3نظیــر واکنشهــای گســتردهی اخیــر در فضــای مجــازی بــه تخریــب خانــهای ویالیــی اثــر نظــام عامــری یــا ویــای مدرنــی
موســوم بــه تــوران در شــمیرانات.
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مرکز محله پیشنهادی برای محله

بــه دنبــال ســوداگری روزافــزون در بــازار زمیــن و امــاک شــهرهای مختلــف ایــران طــی ســالهای اخیــر ،در کنــار بناهــای
متعــدد قاجــاری و حتــی کهنتــر ،شــاهد تخریــب هــرروزهی تعــداد بیشــماری از نمونههــای بــاارزش دورهای از معمــاری
ایــران هســتیم کــه نهتنهــا آثــار منحصربهفــردی از دوران تحــول 2متعلــق بــه ســه ده ـهی نخســت پــس از  ،۱۳۰۰بلکــه
بناهــای ارزشــمند متعلــق بــه دهههــای  ۴۰و  ۵۰خورشــیدی را نیــز شــامل میشــوند .حساســیتهای پدیدارشــده در
جامعــه نســبت بــه ایــن رونــد تأس ـفبار کــه عمدت ـ ًا از ســوی ســازمانها و گروههــای مردمنهــاد و غالب ـ ًا تخصصــی ابــراز
میشــوند ،3اگرچــه بســیار دیــر و در مقیاســی محــدود آغــاز شــده و غالب ـ ًا در جلوگیــری از ایــن تخریبهــا ناموفــق هســتند
و لیکــن نویدبخــش ســرآغازی نویــن در توجــه بــه ایــن گــروه از ســاختمانها در میــان مــردم و مســئولین بــوده و راه دشــوار
پیــشرو را مینمایاننــد.
متأســفانه تخریبهــای مزبــور نهتنهــا بناهــای مســکونی بیشــماری از آثــار معمــاران بــه نــام دوران گــذار ،بلکــه بناهــای
عمومــی ،بهویــژه کارخانههــای متعــدد و ارزشــمندی از ســالهای آغــاز صنعتــی شــدن ایــران را نیــز شــامل میشــوند.
بااینحــال ،توجــه بــه حفاظــت و تغییــر کاربــری ایــن بناهــا نیــز همچــون ســایر رویکردهــای جهانــی ســالهای اخیــر همــراه
بــا دانــش معاصــر معمــاری بــه کشــور وارد شــده و اگرچــه بــه کنــدی ،ولیکــن هــرروز بــر مقبولیــت ایــن رونــد حداقــل در
نــزد متخصصیــن افــزوده میشــود.

