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تحلیل عوامل موثر بر زیستپذیری بافتهای فرسوده شهری (مطالعه موردی :بافت فرسوده بخش
مرکزی شهر زنجان)
تاریخ دریافت1393/10/15 :

تاریخ پذیرش1393/12/10 :

چکیده
زیستپذیري ازجمله مفاهيم و رویكردهاي است كه در پی كاهش مشكالت زیستمحيطی ،اقتصادي ،اجتماعی
شهرها و جوامع بر مبناي نيازها و ظرفيتهاي آن است .این مفهوم عام تنوعی از معانی در زمينههاي كالبدي،
اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادي و زیستمحيطی از لحاظ ذهنی و عينی را در بردارد؛ بنابراین تامين استانداردهاي
زیستپذیري در بافت فرسوده شهر از اهميت و ضرورت قابل توجهی برخوردار است .ضعف در برنامهریزيها و
مدیریت شهري و نارسایی استراتژيهاي زیستپذیري شهر باالخص زیستمحيطی بافت فرسوده شهرها
چالشهاي متعددي را در نظام فضایی شهري بهوجود آورده است .از اینرو هدف این تحقيق ،شناسایی و تحليل
عوامل موثر بر زیستپذیري بافتهاي فرسوده شهر زنجان است .روش تجزیهوتحليل دادهها از روشهاي استنباطی؛
 -1گروه جغرافيا و برنامهریزي شهري دانشگاه زنجان.
* -2گروه جغرافيا و برنامهریزي شهري دانشگاه خوارزمی تهران (نویسنده مسئول).
 -3گروه جغرافيا و برنامهریزي شهري دانشگاه خوارزمی تهران.
 -4گروه جغرافيا و برنامهریزي شهري دانشگاه خوارزمی تهران.
 -5گروه جغرافيا و برنامهریزي شهري دانشگاه زنجان.
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 GISاستفاده شده است .با روش نمونهگيري احتمالی تعداد  381نفر از ساكنان بافت بهصورت تصادفی ساده مورد
ارزیابی قرار گرفته است .یافتههاي پژوهش نشان میدهد كه زیستپذیري بافت فرسوده شهر زنجان با ميانگين 2/77
و آماره  4/819 tدر حد متوسط است .همچنين طبق نتایج آزمون تحليل واریانس ( )ANOVAبا رد فرضيه صفر
( ،)H0≠P<0/05شرایط زیست پذیري در بافت شمالی ،جنوبی و بازار یكسان نيست .در این زمينه ،نتایج آزمون شفه
نشان میدهد كه شرایط زیستپذیري در بافت شمالی ،نسبت به بافت جنوبی و بافت بازار بهتر است .همچنين
شاخص مدیریتی در هر سه بافت ضعيف است .عالوه بر این ،نتایج تحليل عاملی نشان داد كه مهمترین عامل در
تبيين زیستپذیري بافت فرسوده شهر زنجان ،عامل زیستمحيطی ( )5/537با سهم واریانس  43/38میباشد و این
عامل بيشترین ارتباط و همبستگی را با شاخص مدیریتی ( )0/717و كالبدي ( )0/674دارد؛ در نتيجه براي رسيدن
به یک زندگی مطلوب در بافت فرسوده شهر زنجان باید مسائل فضاي زیستمحيطی؛ مدیریتی و كالبدي را در
سياستگذاريهاي شهري و برنامههاي اجرایی و عملياتی مورد تاكيد بيشتر قرار گيرد.
کلید واژهها :زیستپذیري ،شاخصهاي زیستپذیري ،بافتهاي فرسوده؛ شهر زنجان.
مقدمه
جغرافياي نو ،مساله محوري را اساس كار خود قرار داده است (شكوئی )11 :1388 ،و در چنين چشماندازي مساعی
محققان به حل مسایل اولویتبندي شده جامعه بشري اختصاص مییابد .شهر جهان سومی انباشتی از مسائل؛
پدیدههاي اجتماعی و اقتصادي است و تغييرات شگفتانگيزي را در طی قرن بيست و یكم تجربه نموده و دائما
تجدید ساخت پيدا میكند .تمدن كنونی بيش از پيش شهري شده؛ رشد شهري و ابعاد سكونتگاههاي شهري روز به
روز پيچيدهتر و به دنبال آن؛ مسایل ناپایداري در زیستبومهاي شهري تجلی یافته است (زیاري و همكاران:1391 ،
 .)2از آنجا كه برنامهریزان شهري مسئول مدیریت محيط شهري هستند (مک كري و همكاران )69-79 :2006 ،6و
اعتقاد به بهبود محيط یكی از سرچشمههاي ایده ناب برنامهریزي شهري و شاید مهمترین ایدئولوژي ثابت و استوار
آن است (ساتكليف)214 :1980 ،7؛ با شناسایی كاركردها و تاثيرات مناسب هر یک از آنها بر فضا؛ میتوان
راهكارهایی براي بهبود كيفيت انواع فضاهاي شهري ارائه داد .در رابطه با بافتهاي فرسوده؛ این امر از اهميت
بيشتري برخوردار است؛ زیرا بافت فرسوده در شهرها را میتوان بخشی از فضاي شهري دانست كه نظام زیستی آن
هم از حيث ساختار و هم از حيث كاركرد اجزاء حياتی خود دچار اختالل و ناكارآمدي شده است .این بافت كه
زمانی با ساختار و كاركرد مناسب با نيازهاي ساكنان از پویایی و صالبت برخوردار بوده ،ليكن با افزایش بیرویه
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قادر به انطباق با تغييرات و ارائه حيات روزمره خود نيز نمیباشد .به عبارتی شهر كهن از زیستن باز مانده است
(شفيعیدستجردي .)98 :1392 ،همين نارساییها موجب شده است كه كيفيت زندگی در این بافتها نسبت به سایر
مناطق شهري از كيفيت نازلتري برخوردار بوده (سلطانزاده )3 :1388 ،و زمينه مناسبی براي فرسودگی؛ عدم
سرزندگی و زیستپذیري فراهم شود .محدوده بافت فرسوده شهر زنجان نيز از این قاعده مستثنی نبوده و بررسی
اكولوژیكی بافت نشاندهنده مركزگریزي و مهاجرت شهروندان قدیم از بافت تاریخی و مسئلهدار به علت غيرقابل
زیست بودن آن میباشد ،چنانكه امروزه این محدوده علیرغم پتانسيلهاي بالقوه نظير مركزیت جغرافيایی ،سهولت
دسترسی ،مركزیت ثقل اقتصادي و ویژگیهاي تاریخی-فرهنگی؛ با مسائل و مشكالت متعددي همچون (از بين رفتن
هویت اصيل و اجتماعی؛ عدم وجود دسترسیهاي مناسب ،كمبود امكانات زیرساختی براي حمایت از فضاي
عمومی شهر؛ عدم توجه به دسترسی متناسب به فعاليتهاي خدماتی (آموزشی ،ورزشی ،تفریحی ،پاركينگ ،فضاي
سبز و ،)..عدم تطابق بين سرانه هاي موجود و مورد نياز؛ از دست دادن نقش و عملكرد بازار قدیم شهري در مقابل
توسعه حاشيههاي خيابانهاي اصلی همچون سعدي و امام خمينی و ......مواجه است و نتيجه این امر بیرونقی و
متروك شدن بخش مركزي و بافت قدیمی این شهر (زنگان) و سير نزولی روزمره آن است .لذا ضرورت دارد از
تمامی فرصتهاي موجود در این محدوده براي مواجهه با این مشكالت بهرهبرداري نمود (مشكينی و همكاران،
 .)1010 :1387از طرفی آنچه كه توسعه بافتهاي فرسوده را بر مبناي شاخصهاي شهر زیستپذیر بهعنوان یک
ضرورت نمایان میسازد؛ وجود بيش از  492هكتار بافت فرسوده در سطح شهر و تعيين عوامل موثر بر فرسودگی
بافت میباشد كه منجر به بی رونقی و متروك شدن بخش مركزي و بافت فرسوده این شهر (زنگان) و سير نزولی
روزمره آن شده است .محدودیتهاي ذكر شده در كنار برخورداري از ظرفيتهاي باالي توسعه در این پهنهها،
زیستپذیر كردن محدوده بافت فرسوده را امري ضروري ساخته است و توجه ویژه نهادهاي مدیریتی شهر در جهت
زیستپذیري بافتهاي فرسوده؛ عالوه بر اینكه از توسعه بیرویه شهر جلوگيري بهعمل میآورد؛ همچنين باعث
پویایی بافت خواهند شد .از آنجایی كه تاكنون تحقيقی جامع پيرامون چيستی زیستپذیري بافتهاي فرسوده شهري
انجام نگرفته است؛ یقينا انجام این تحقيق عالوه بر این كه؛ راهی به سوي نهادینه شدن اصطالح و مفهوم
زیستپذیري در ادبيات جغرافيا و برنامهریزي شهري در ایران محسوب میشود ،گامی هر چند كوچک در جهت
توجه به معضالت موجود در بافتهاي فرسوده شهري و از جمله مشكالت مربوط به زیستپذیري این بافتها
خواهد بود.
پیشینه پژوهش
شهر و زیستپذیري دو مفهوم چند بعدي و در عين حال پيچيده میباشند كه طی دهههاي اخير در آثار دانشگاهی و
كاربردي جامعه مطرح و در بحثهاي اخير شهرسازي و برنامهریزي شهري ذوب شده است (مک كان:2007 ،8
8- McCANN
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 1981ارائه كرد .اپليارد به اتفاق الن جيكوبز هفت هدف ضروري را براي آینده محيط خوب شهري چنين بيان
میكند كه اولين هدف زیستپذیري؛  -2هویت و كنترل  -3دسترسی به فرصتها ،تخيل و لذت  -4صحت و معنی
 -5باهمستان و زندگی عمومی  -6اعتماد به نفس شهري و  -7یک محيط براي همه میباشد (محمدي:1391 ،
 .)108از جمله این مطالعات در سطح جهانی میتوان به تحقيقات زیر اشاره نمود:
 پامير ( )2007در كتاب خلق یک مركز شهري پرجنبوجوش عوامل مؤثر بر مكان عمومی موفق و پرجنب وجوش را این چنين معرفی مینماید -1 .موقعيت مكان :جایگاه فضاي عمومی موفق باید بهگونهاي باشد كه
پذیراي جمع كثيري از افراد باشد؛ بهعالوه در نزدیكی مراكز خردهفروشی باشد بهگونهاي كه جاذب و توليدكننده
فعاليت پياده گردد -2 .اندازه مكان :اندازه فضاي عمومی موفق باید بهگونهاي باشد كه گنجایش تفریح جمعی و
رویدادها را داشته باشد ،ولی نه آن قدر بزرگ كه محصوریت فضا از بين برود -3 .برنامهریزي مكان :ایجاد فضاي
زنده و دوستدار مردم هنگامی امكانپذیر است كه اطراف آن مكان توسط مغازههاي خردهفروشی ،رستورانها و
كافهها احاطه شده باشد .در نظر او یكی از راههاي كسب موفقيت در فضاي شهري ،ایجاد فعاليتهاي تجاري
بهخصوص خدمات خوراكی است -4 ،طرح مكان :طرّاحی مكان باید ظرفيت فضا را براي جذب و مطابقت
فعاليتها فزایش دهد .در این باره به مواردي نظير نشيمنگاه مناسب ،كاربري منعطف ،راحتی ،سازگاري و كيفيت باال
در عين سادگی اشاره میكند (پایمير.)73-69 :2009 ،9
اریک آليسون 10و الرن پيترز )2011( 11در پژوهشی با عنوان حفاظت مراكز تاریخی و شهرهاي زیستپذیر؛ عالوه
بر اینكه  10شهر زیستپذیر جهان را در سال  2010معرفی نمودهاند ،شاخصهاي شهر زیستپذیر را بر مبناي
واحدهاي همسایگی ،ساخت مسكن و توریسم مورد تحليل قرار دادهاند .در این تحقيق ذكر شده است برنامهها
بایستی تالش كنند مكانهاي تاریخی و قدیمی شهر را جذابتر و قابل دسترستر براي همه اقشار شهروندي
برنامهریزي كنند و در این زمينه تورهاي مشخص پيادهروي در این مراكز بهبود پيدا كنند ،همچنين تخصيص
اعتبارات بهمنظور حفاظت و زیستپذیري مراكز تاریخی و قدیمی شهر نقش حياتی دارد.
 دو تن از مشهورترین افرادي كه به طور خاص به موضوع سرزندگی پرداختهاند ،جين جيكوبز و كوین لينچ هستند(خستو و سعيدي رضوانی .)1389 ،جيكوبز چهار شرط اصلی را براي خلق تنوع بارور در خيابانها و نواحی شهري
و در نتيجه سرزندگی شهري بيان میكند -1 .ترجيحاً محدوده داراي بيش از دو كاركرد اصلی باشد -2 ،غالب
بلوكها كوتاه باشند -3 ،منطقه تركيبی از ساختمانهایی با سن و شرایط متفاوت باشد -4 ،تراكم فشردۀ كافی مردم،
صرف نظر از علت حضورشان ،وجود داشته باشد .او در شرط اول بر روي تنوع كاربري ،در شرط دوم و سوم بر
روي تنوع كالبدي و در شرط چهارم بر تنوع فعاليتها تأكيد میكند .به اعتقاد او تنوع ،سرزندگی را به دنبال خواهد
9- paumier
10- Eric Allison
11- Lauren Peters
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افزایش میدهد و در نتيجه ،تنوع افراد مراجعه كننده در ساعات متفاوت روز افزایش مییابد .بنابراین یكی از
ملزومات سرزندگی خيابان ،وجود كاربريهاي مختلط و متنوع است .ولی تنوع تنها یكی از ملزومات ایجاد سرزندگی
و پویایی در هر فضاست و عناصر قدرتمند دیگري نيز وجود دارند كه در ایجاد فضاي شهري سرزنده تأثيرگذار
هستند؛ بهعنوان نمونه در مقياس خرد ،طراحی شهري جذاب و متناسب با فعاليتها كه باعث جلب افراد به آن جا
می شود و در مقياس كالن ،عوامل اجتماعی ،فرهنگی و محيطی كه از برون بر فضا تأثير میگذارند ،در این زمينه مؤثر
هستند (جيكوبز .)160 :1386 ،كوین لينچ همچنين در كتاب تئوري شكل شهر عمدتا سرزندگی را در مقياس كالن
مورد بررسی قرار میدهد و معتقد است سرزندگی به همراه پنج عامل دیگر معنا ،تناسب ،دسترسی ،نظارت و اختيار،
كارایی و عدالت ،محورهاي عملكردي شكل خوب شهر را تشكيل میدهند .وي سرزندگی را به چند بخش تقسيم
میكند كه عبارتند از :بقا ،كفایت مقدار الزم آب ،هوا ،غذا ،انرژي و خدمات مواد زائد؛ ایمنی ،نبود سموم
زیستمحيطی و خطرات؛ سازگاري ،هماهنگی ميان محيطزیست و نيازهاي انسان؛ سالمتی و تنوع ژنتيكی موجودات
زنده مورد استفاده انسان و در نهایت ثبات بيولوژیكی (لينچ .)166-155 :1381 ،نظریهپردازان و زمينههاي مورد
مطالعه شهرهاي زیستپذیر را میتوان در قالب (جدول  )1ارائه نمود:
جدول  -1پیشینه و تجارب جهانی شهرهای زیست پذیر
مولفههاي زیستپذیري

نظریهپرداز

زمينه مطالعه

دانلد اپليارد

خيابانهاي

 -یک مكان تاریخی

زیستپذیر

 -فضاي سبز

دیگران

 -مكان بازي

()2002

نظریهپرداز

زمينه مطالعه

پيتر اوانس و

اولویت

 -همستانهاي محلی و

مشاركت

سازمانهاي غيردولتی

شهرهاي

 -شركتها

زیست پذیر

 -قلمرو همسایگی

مولفههاي زیستپذیري

 -وجود جامعه مدنی

 یک همستان یک محيط سالم و بهداشتی حریم امنسوزان و هنري

اصول

لنارد

اجتماعی شهر
زیستپذیر

 دسترسی آسان و ایمن به فضاهايشهري

ميلی بوكوالد

بهسوي شهر

 -توجه به حركت پياده

()2003

زیست پذیر

 -ورود طبيعت به شهر

 -امكان استفاده مكرر و منظم از فضا

 -توليد غذا در درون شهر

 -احساس مهم بودن و احترام به نفس

 -اختالط مناسب كاربريها

 -تقویت حس تعلق

 -احياي سواحل جهت تفریحات

 -افزایش لذت از زمان تجارت معنیدار

 -ایجاد زیرساختهاي كارآمد

و خاطر ه انگيز

شهري

 -تسهيل فعاليتهاي متفاوت و

 -مسكنسازي در مكانهاي

جهتدهی به فعاليت مردم

مناسب

 -حس بودن در خانه براي افراد مختلف

 -عمل به منشور نوشهرسازي
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سوزان و

اصول طراحی

 -دسترسی پياده به فضاهاي شهري

هنري

شهر زیست-

 -ایفاي نقش قلب شهر

لنارد

پذیر

 -زندگی اجتماعی در فضا

 -ثبات سياسی و امنيت

 -حس تعلق و محصوریت بصري

 -زندگی خانوادگی

 -پيچيدگی و تنوع ساختمانها

 -زندگی اجتماعی

 -خاطرات در كنار ساختمان هاي

 -اقليم و جغرافيا

تاریخی

 -امنيت شغلی

 -طراحی مناسب فضاي نشستن

 -آزادي سياسی

()1981

اكونوميست

شاخصهاي

 -درآمد

()2005

كيفيت زندگی

 -بهداشت

 امكان تماس چشمی و چهره به چهرههنري لنارد

اصولی براي

 -همه یكدیگر را ببينند و بشنوند

1981

شهر زیست

 -گفتگو مهم است

پذیر

 -نقش قلمرو عمومی

 -محيط اقتصادي

 -مكانی براي یادگيري اجتماعی

 -تفریح و سرگرمی

 -برآورده شدن كاركردهاي اقتصادي

 -كاالهاي مصرفی

اجتماعی-فرهنگی

 -مسكن

 -ارزش و به رسميت شناختن متقابل

 -مالحظات پزشكی و سالمت

 -اولویت زیبایی و معنی محيط كالبدي

 -مدارس و آموزش

كاسالنی

تعریف كلی

 -تجربه خود به عنوان بک شخص

سالزانو

شهر زیست-

واقعی

هالوگ

پذیر

 -اتصال بين گذشته و آینده

1997

مرسر

شاخصهاي

 -محيط سياسی و اجتماعی

()2007

كيفيت زندگی

 -محيط فرهنگی و اجتماعی

دانلد اليوت

10اصل براي

 -كاربريهاي منعطفتر

()2008

خلق شهرها

 -كاربريهاي مختلط

زیستپذیر

 -مسكنسازي با قيمت مناسب

 -شهر زیست پذیر بهعنوان شهر پایدار

 -استانداردهاي كامل براي

 -شهري براي همه طبقات

نواحی
 زندگی كردن با ناهمگونیها ضوابط پویا براي توسعهساختوساز
 مذاكره برايساختوسازهاي وسيع
 غيرسياسی كردن تصویبنهایی طرحها
 سازماندهی بهتر شبكه نگهداري بهصورت زمانبندي شده
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تحلیل عوامل موثر بر زیست پذیری بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی :بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان)

شركایی براي

تجربه عملی در

 -محالت امن

شهرهاي

ایجاد یک شهر

 -شبكه ایمن اقتصادي

زیستپذیر

زیستپذیر

2000

سانفرانسیسکو

مركز شهري سان

 -اهميت به پياده محوري و

فراسيسكو مكان

حملونقل عمومی

 -مراقبت از كودكان

حياتیتر ،پایدارتر و

 -ارائه گزینههاي متنوع و ارزان

 -سكونت در مركز شهر

مكان زیست پذیرتر

مسكن

 -شهر بدون مرز

 -ارائه زیر ساختهاي مطلوب

 -احياي مركز شهر

براي شهروندان

 -رهبري جدید همستانها

 -تجهيز مبلمان شهري مناسب

 -مشاركت مالی

بافت
 ایجاد فضاهاي عمومی برايتشویق تعامالت اجتماعی
ونکوور

برآورده كردن نيازهاي
اساسی شهروندان
(تفریح-كار-سكونت)

 حمایت از اقتصاد سبز اقليم پاك -ساختمانهاي سبز

در مركز شهري

 -حملونقل سبز

ونكوور

 بازیافت زباله دسترسی به طبعيت -ردپاي اكولوژیكی

سنگاپور

سنگاپور محيط جذاب

 -تدوین برنامه و برنامهریزي

براي زندگی و اشتغال

توسعه

براي

بازساخت

و

درازمدت
 اصل تنوعپذیري و تساويحقوق شهروندان
 نزدیک كردن طبيعت به مردم-توسعه

مطلوب

واحدهاي

همسایگی مختلط
ایجاد فضاهاي عمومی مطلوبو خلق فضاهاي پویا بهمنظور
امنيت بيشتر
پاکستان

باززنده سازي

 -توسعه اجتماعی بافت

بافتهاي تاریخی

 -توسعه درامد ساكنان

الهور

 بهبود ساختار فيزیكی -بهبود ترافيک و حملونقل

ماخذ :بندرآباد ()1390؛ كوكبی و همكاران ()1390؛ محمدي ()1391؛ خراسانی ()1391

در ادبيات پژوهشی ایران نيز سنجش زیستپذیري شهري؛ بهعنوان یكی از نوینترین مباحث در تئوريهاي اخير
شهرسازي؛ جغرافيا و برنامهریزي شهري مطرح شده است .در این زمينه میتوان به اثر تاليفی و مقاالت مرتبط
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ارزیابی شاخصهاي كيفيت زندگی با تاكيد بر اصول شهر زیستپذیر در منطقه  22تهران ()1393؛ در دو بعد عينی
و ذهنی در قلمروهاي اجتماعی ،اقتصادي؛ كالبدي و زیباییشناختی ،دسترسی؛ حملونقل و خدمات شهرك گلستان
را مورد ارزیا بی قرار داده است و نتایج در بعد عينی نشانگر برخورداري بسيار مناسب در عرصه مسكن و
برخورداري نامناسب در قلمرو كالبدي است ،از سویی دیگر بررسی رضایت ذهنی نشانگر مناسبتر بودن وضعيت
قلمروهاي مسكن و محيطزیست ،نسبت به وضعيت اقتصادي و اجتماعی است .همچنين به مقاالت و رساله دكتري
محمد خراسانی با عنوان تببين زیست روستاهاي پيرامون شهري با رویكرد كيفيت زندگی ( )1391اشاره كرد .وي
زیستپذیري را در سه بعد اقتصادي ،اجتماعی زیستمحيطی مورد مطالعه قرار داده است .بعد اقتصادي شامل
اشتغال ،درآمد ،مسكن ،حملونقل عمومی ،امكانات و خدمات زیرساختی میباشد؛ و بعد اجتماعی آموزش عمومی،
بهداشت ،مشاركت و همبستگی ،پيوستگی و تعلق مكانی ،امنيت فردي و اجتماعی و تفریحات و اوقات فراغت
است و در نهایت بعد زیستمحيطی در برگيرنده فضاي سبز و باز ،آلودگی و چشمانداز میباشد .وي نتيجه میگيرد
زیستپذیري در مجموع روستاهاي شهرستان ورامين در شرایط مطلوب قرار دارد و همچنين ابعاد اجتماعی و
اقتصادي زیستپذیري روستاها در سطح متوسط و بعد زیستمحيطی در شرایط نامطلوب قرار دارد؛ و همچنين
نتایج تحقيق نشان میدهد كه بين روستاهاي مورد مطالعه از نظر سطح زیستپذیري تفاوت معناداري مشاهده
میشود .هم چنين یافتههاي تحقيق بيانگر این نكته است كه زیستپذیري تحت تأثير عوامل مكانی و فضایی است.
قابل ذكر اینكه مطالعات آكادميک فعلی صورت گرفته پيرامون زیستپذیري باالخص در كشور ما بيشتر متمركز بر
شهرهاي بزرگ و نواحی روستایی بوده و نواحی بافت فرسوده كمتر مدنظر قرار گرفتهاند .لذا اهميت این پژوهش را
میتوان در دو محور عمده خالصه نمود :ارزش نظري و ارزش عملی .ویژگی نظري این مطالعه كمک به پيشرفت
تخصصی و افزودن بر ادبيات علمی موضوع و برنامهریزي زیستپذیري بافتهاي فرسوده میباشد ،زیرا تاكنون در
زمينه توسعه بافت قدیم و فرسوده شهر از طریق شاخصههاي شهر زیستپذیر بررسیهاي بنيادین حتی در سطح
جهانی صورت نپذیرفته است و به تبع آن در كشور ما نيز این موضوع تاكنون چندان مورد بررسی و توجه
پژوهشگران و برنامهریزان قرار نداشته است .ارزش عملی پژوهش نيز به نوبه خود به تغيير ،بهبود و اصالح روشها
و الگوهاي مواجه با بافتهاي فرسوده شهري خواهد بود.
 تعریف مفهوم زیستپذیريزیستپذیري ترجمه فارسی انتخاب شده براي عبارت انگليسی ( )livabilityاست و در نتيجه شهر زیستپذیر
معادل عبارت ( )livable cityآورده شده است (بندرآباد .)49 :1390 ،این مفهوم با برخی از مفاهيم و اصطالحات
دیگر همچون پایداري ،كيفيت زندگی و كيفيت مكان و اجتماعات سالم مرتبط است (بالسينگام1998 ،12؛ نوریس و

12- Blassingame
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پایداري نيز نزدیک میباشد؛ زیرا زیستپذیري به قابليتهاي یک مكان یا یک جامعه در پاسخگویی به نيازهاي
شهروندان فعلی خود بدون به خطر انداختن نيازهاي نسلهاي آیندگان اشاره می كند (استين .)4 :2002 ،14این مفهوم
از هم در تنيدگی ابعاد مختلف تشكيل میشود و میبایست براي پيشگيري كردن از تکبعدي شدن و تقليل گرایانه
شدن آن؛ شبكهاي از روابط بين معيارهاي مربوط به قلمروهاي گوناگون زیستپذیري را هم در آن در نظر گرفت.
(خراسانی و همكاران)80 :1391 ،؛ شكل( )1ذیل ابعاد زیستپذیري را نمایش میدهد.

نمودار  :1ابعاد زیست

پذیر)(http://www.cga.ct.gov/coa,2014:10

ایجاد یک شهر زیستپذیر یک تعهد بزرگ و پيچيده است و برنامهریزان شهري نياز دارند رفاه؛ امنيت و آسایش
ساكنان شهري را با ایجاد مكان مطلوب مورد توجه قرار دهند (تنگ چاي .)62 :2013 ،15بافتهاي فرسوده یكی از
ساكنان انواع مختلف بافتهاي شهري هستند كه به دليل فرسودگی كالبدي و برخورداري نامناسب و وجود
زیرساختهاي آسيبپذیر داراي ناپایداري مكانی-فضایی هستند (نصيري .)270 :1392 ،تنزل شاخصهاي كيفی در
فضاهاي شهري بافتهاي فرسوده ،یكی از انبوه معضالتی است كه این پهنههاي شهري با آن دست به گریبانند و از
آن جا كه فضاهاي شهري ،اوج تجلی مكانی حيات شهري و حضور شهروندان را به نمایش میگذارند ،اثر متقابل
تنزل كيفيت فضاهاي شهري بر تنزل كيفيت زندگی شهري ،عمق و ابعاد این معضل در بافتهاي فرسوده را روشنتر
میسازد (عباسزادگان و همكاران .)173 :1387 ،ایده شهر زیستپذیر در بافتهاي فرسوده شهري؛ خلق مراكز
شهري پویا میباشد و عمدتا بر خلق محلههاي پایدار و زیستپذیري این بافتها تاكيد دارد و هدف آن ارتقاء
كيفيت فضاهاي شهري این بافتها میباشد .چارلز الندري 16سرزندگی و زیستپذیري را مجزا تعریف كرده و با

13- Norris & Pittman
14- Stein
15- Teng Chye
16- Landry
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زیستپذیر بر میشمارد :تراكم مفيد افراد ،تنوع ،دسترسی ،ایمنی و امنيت ،هویت و تمایز ،خالقيت ،ارتباط و تشریک
مساعی ،ظرفيت سازمانی و رقابت .او نسبت به افراد دیگر با دید جامعتري سرزندگی شهر را به شكل موضوعی
بررسی كرده و به عوامل مؤثر بر آنها اشاره نموده است (الندري( .)4 :2000 ،17جدول  )2چكيده مواردي است كه
الندري به آنها اشاره نموده است:
جدول  -2انواع سرزندگی و زیستپذیری از دیدگاه چارلز الندری
زیست پذیری

 -1سرزندگی اقتصادی :با متغيّرهاي سطوح اشتغال ،درآمد

خود اكتفایی بلندمدت ،پایداري،

خالص و استانداردهاي زندگی مردم در یک منطقه تحت

سازگاري ،انطباق پذیر و

بررسی ،شمار ساليانه گردشگران ،عملكرد خردهفروشیها،

خوداحيایی؛ سرزندگی سطوح
فعاليت ،استفاده و مشاركت،
تعامالت ،ارتباطات ،مبادالت و
معامالت و سطوح نمایش
چگونگی تظاهر فعاليتها و
تعامالت در جهان بيرونی)

انواع سرزندگی و زیستپذیري

ارزش زمين و دارایی مورد ارزیابی قرار میگيرد.
 -2سرزندگی اجتماعی :متغيّرهاي سطوح فعاليتها و
تعامالت اجتماعی و ماهيت ارتباطات اجتماعی سنجيده
میشود .شهر سرزنده و زیستپذیر به لحاظ اجتماعی
میتواند با سطوح پایين محروميت ،پيوستگی اجتماعی
قوي ،ارتباطات خوب و پویایی ميان الیههاي اجتماعی،
روحيه جمعی و غرور مدنی ،دامنه وسيعی از شيوههاي
زندگی ،روابط موزون و جامعه شهري با طراوت توصيف
میگردد.
 -3سرزندگی و زیستپذیری محیطی :دو جنبه را دربر
می گيرد؛ اول پایداري اكولوژیكی كه با متغيّرهایی نظير
آلودگی هوا و صوت ،دفع مواد زائد و فاضالب ،انبوهی
ترافيک و فضاهاي سبز سنجيده میشود و جنبه دوم،
طرّاحیاي است كه متغيّرهایی مانند خوانایی ،حس مكان،
تمایز معمارانه ،اتصال و ارتباط بخشهاي مختلف شهر،
كيفيت روشنایی و اینكه محيط شهري تا چه حد دوستانه،
امن و به لحاظ روانشناسی نزدیک شدنی است ،دربر می
گيرد.
 -4سرزندگی و زیستپذیری فرهنگی :دربرگيرنده بقا،
احترام و تجليل از شهر و مردمانش ،هویت ،خاطرات،
سنّت ،جشنهاي اجتماعی ،توليد ،توزیع و مصرف
محصوالت دستساخت و نشانههایی است كه بيانگر
ماهيت متمایز شهر است.

ماخذ Landry, 2000 :به نقل از حبيبی77 :1392 ،
17- Landry
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این قابليت است كه از رویكردهاي متفاوت و متنوعی بدان نگریست و آن را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد:
 رویكرد تجربی به شهر زیستپذیر :ميل به تعریف یک مكان خوب از طریق بهكارگيري تحقيقات تجربی موجبشكلگيري اصطالح زیست پذیري از اواخر دهه  1960ميالدي گردید ،اگر چه این اصطالح تا اواسط دهه 1970
م يالدي بسيار كم مورد استفاده و توجه قرار گرفته بود .محققانی كه در این حوزه در طی چند دهه گذشته داراي
تحقيقاتی بودهاند عمدتا دانشگاهيانی هستند كه در دپارتمانهاي برنامهریزي فعاليت داشتهاند .تاكيد این محققان بر
بهرهگيري از مطالعات تجربی براي شناخت زندگی روزمره مردم جهت مفهومسازي مكان زیستپذیر بود (تاكيد بر
معيارهاي عينی) (خراسانی.)54 :1390 ،
 رویكرد ادراكات فردي و مطالعات بهزیستی ذهنی :این رویكرد عمدتا بر رضایت و ارجحيت افراد جهت تعييناین موضوع كه آیا مكان خاص قادر به تامين انتظارات؛ نيازهاي فردي و رضایت نسبی افراد میباشد (تاكيد بر
معيارهاي ذهنی).
 رویكرد كيفيت زندگی (رویكرد معيارهاي اجتماعی براي كيفيت زندگی) :محققانی كه تمایل به بهبودزیستپذیري در مكان دارند میكوشند تا رویكردهاي مكان محور را با ارزیابیهاي كيفيت زندگی تلفيق نمایند.
رویكردي كه هم از ابعاد ذهنی و هم ابعاد عينی زیستپذیري بهره میجوید .این رویكرد كه بر مبناي بستر
جغرافيایی شكل میگيرد و زیستپذیري را بر مبناي شرایط محلی میسنجد (خراسانی .)61 :1390 ،در این تحقيق
رویكرد سوم یعنی رویكرد كيفيت زندگی بهعنوان مبناي پژوهش قرار میگيرد؛ زیرا بهكار گرفتن صرف هر یک از
رویكردهاي مكان محور و یا بهزیستی ذهنی براي بررسی زیستپذیري مكان موجب انحرافاتی میشود ،لذا
بهكارگيري دیدگاهی جامع ضروري مینماید .در این تحقيق رویكرد كيفيت زندگی با توجه به جامعيت (نگرش
عينی و ذهنی به مكان) مبناي تحقيق قرار گرفته است.
مواد و روشها
این پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر ماهيت و روش توصيفی-تحليلی و از نوع كاربردي است .گردآوري
اطالعات مورد نياز پژوهش از طریق مطالعات دقيق كتابخانهاي (استفاده از اسناد و مدارك) به منظور فراهم ساختن
مبانی تئوریكی و در چارچوب روش كمی بر تكنيک پيمایش (مشاهده مستقيم ،پرسشنامه بسته؛ و مصاحبه باز)
استوار است .نمونهگيري مورد استفاده این تحقيق نمونهگيري احتمالی 18به روش تصادفی ساده صورت میگيرد .در
این بررسی براي تجزیهوتحليل دادهها از روشهاي استنباطی؛ آزمون  Tتک نمونهاي؛ آزمون تحليل واریانس
()ANOVA؛ آزمون تعقيبی شفه و آزمون تحليل عاملی استفاده شده است .به منظور تجزیهوتحليل اطالعات از

18- Probability sampling
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استفاده از فرمول كوكران تعداد نمونه بر اساس (جدول  )3تعيين گشت.
جدول  -3تعیین تعداد نمونه به تفکیک هر بافت
تعداد نمونه بافت فرسوده بر اساس فرمول كوكران

تعداد نمونه بر اساس نمونهگيري سهميهاي براي هر بافت

بافتها

جمعيت كل

بازار

726

4

جنوبی

20617

105

شمالی

53714

272

مجموع

75057

381

381

بهمنظور تعيين روایی پرسشنامه  10نفر از اساتيد جغرافيا و برنامهریزي شهري نظرخواهی و شاخصها طبق نظر این
اساتيد اصالح شد .همچنين جهت تعيين پایایی ابزار تحقيق گویه هاي طرح شده از ضریب آلفاي كرونباخ استفاده
شده و براي این منظور تعداد  30پرسشنامه تكميل و پيشآزمون گردید و ضریب آلفاي بهدست آمده براي ابعاد
اجتماعی برابر با  0/78درصد ،ابعاد زیستمحيطی  0/76درصد ،ابعاد كالبدي-فضایی  0/72درصد و ابعاد مدیریتی
 0/75درصد بهدست آمد .همچنين ضریب آلفاي كل بهدست آمده براي كل پرسشنامه برابر با  0/74درصد میباشد.
ميزان اعتبار سازهاي پرسشنامه نيز با روش تحليل عاملی مورد آزمون قرار گرفت .در روش تحليل عاملی با استفاده
از مقدار  KMOو آزمون بارتلت ميزان اعتبار سازهاي پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت؛ و طبق (جدول  ،)4مقدار
 KMOبرابر  0/669میباشد كه نشانگر كفایت نمونهها است و همچنين مقدار آزمون بارتلت با سطح اطمينان ،0/01
برابر  1/988است كه نشان میدهد تفكيک عاملی براساس بارهاي عاملی صحيح بوده و بين عاملها همپوشانی
وجود ندارد.
جدول  -4مقدار متغیرهای تحلیل عاملی در آزمون پرسشنامه تحقیق
متغير

KMO

آزمون بارتلت

درجه آزادي

سطح معنیداري

مقدار

0/669

1/988

380

0/000

در این مطالعه شاخصها به منظور ارزیابی زیستپذیري بافتهاي فرسوده بر مبناي نظریهها و مطالعات قبلی
انتخاب و با یک روند متفاوت مورد بررسی قرار میگيرند .این شاخصهها عبارتند از:

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 9:05 IRST on Tuesday January 10th 2023

نرمافزارهاي  SPSSو نمایش اطالعات از  GISاستفاده گردید .جامعه هدف بافت فرسوده بوده كه در این ارتباط با

تحلیل عوامل موثر بر زیست پذیری بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی :بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان)

13

مولفه ها-ساختارها

گویه ها

ميزان رضایت قشر ساكن از امكانات و تسهيالت بافت -ميزان مشاركت ساكنان-
اجتماعی

ميزان تمایل ساكنان به سكونت در بافت-وجود امنيت اجتماعی -ميزان حس تعلق
ساكنين به بافت -كيفيت تعامالت اجتماعی؛ جایگاه اجتماعی؛ سابقه سكونت

ماخذ
HEYLEN, 2006, pierson ea al
(2010),Vancouver Municipality (2004),
AARP (2005), Litman, (2004), Thorsby
)(2005

بندرآباد ( ،)1390خراسانی ()1390؛ هادیان
()1389؛ دویران ()1390؛ سعيدي رضوانی
()1392؛ آیينی ()1388؛ عيسی لو و همكاران
()1392

ميزان ارزش و صرفه اقتصادي بافت -تمایل ساكنان به سرمایهگذاري دریافت -

Ottawa County planning Commission (2004),
Vergunst (2003), Helen (2006) Visser et al
)(2005), Myers (1988

عمومی و امكانات شهري -فرصتهاي درآمدزایی بافت از طریق فعالسازي

مشكينی ()1387؛ دویران ()1390؛ سعيدي

جاذبههاي تاریخی گردشگري -دسترسی آسان به امكانات تفریحی و سرگرمی-

رضوانی ()1392؛ بندرآباد ()1390؛ عيسی لو و

وجود استانداردهاي زندگی

همكاران ()1392

مخروبه و متروكه -تراكم طبقات -سازگاري ابعاد معابر بافت و تراكم طبقات-

Weller (2001), Litman (2004), Shepheredet al
(2009), AARP (2005), American institute of
)Architects (2005), Andrews (2001

تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاري دریافت -دسترسی مناسب به خدمات
اقتصادي

كيفيت و قدمت ابنيه (ميزان فرسودگی مصالح و بنا) -نفوذپذیري -وجود كاربري
ميزان فشردگی ابنيه در بافت -مبلمان شهري مناسب-كيفيت مطلوب سيما و منظر
كالبدي-فضایی

شهر در محدوده بافت -وجود عناصر هویتبخش و شاخص بصري -وضعيت
ایمنی واحدهاي مسكونی -كيفيت معابر بافت -ارائه واحدهاي مسكونی مقرون به
صرفه -كيفيت معابر پيادهروي -مساحت مناسب و كافی مسكن -كيفيت تامين
نيازهاي روزانه از مراكز خرید -رونق و سرزندگی حاصل از تمركز فعاليتهاي

بندرآباد ( ،)1390خراسانی ( )1390زیاري،
1388؛ افراخته ()1388؛ عندليب ()1391؛
سعيدي رضوانی ()1392؛ كوكبی و همكاران
()1390

شهري در محدوده مركزي شهر
وجود نيروي متخصص در بدنه مدیریتی  -شناخت صحيح واقعيات و شرایط
بافت و تناسب طرح با آن -ميزان حضور مدیریت شهري در محالت بافت و ایجاد
تفاهم ميان دیدگاهها -مدیریت یكپارچه در بين نهادها-ميزان عالقه مردم به

Metro Government of Nashville (2009),
Evans (2002), Fang (2012), Federal
)Highway Administration (2012

حمایت از سرمایهگذاران در بافت -ميزان توجيه ابعاد مختلف طرحهاي بافت و

حبيبی ( ،)1386فالمكی ()1390؛ عندليب

مشاركت در طرحها -صدور مجوز ساختوساز -وراثت در مالكيت بافت -ميزان
مدیریت

شفافسازي آن به ساكنين-استفاده از منابع انسانی متخصص و توانایی آنها در
اجراي پروژههاي بافت-رعایت عدالت در تقسيم منافع طرحها و ارجحيت منافع

بندرآباد ( ،)1390عيسی لو و همكاران ()1392؛

مردم-ایجاد تسهيالت مالی براي ساكنان بافت-ارائه خدمات حملونقل مناسب

كوكبی و همكاران ()1390

دسترسی عموم به فضاي سبز -جمعآوري و دفع زباله -خانوارهاي برخوردار از

Mitchell (2005), Lau Leby et al (2010),
Brittne (2009), Ha (1989) Jen & Ting
)Lin (2008

سيستم فاضالب استاندارد -كيفيت جمعآوري آبهاي سطحی-آرامش و فقدان

خراسانی ( ،)1390بندرآباد ()1390؛ نصيري

آلودگی صوتی -آلودگیهاي ناشی از كارگاههاي صنعتی

()1392؛ عيسی لو و همكاران ()1392؛ حاجی

براي شهروندان

زیستمحيطی

( ،)1391رهنما ()1387؛ مشكينی ()1387؛

نژاد و همكاران ()1389؛ رفيعيان و همكاران
()1390
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شهر زنجان در زمره شهرهاي ميانی كشور و مركز استان زنجان است .این شهر با سابقه بيش از  1400سال ،از جمله
شهرهایی است كه دورههاي مختلف اوج و حضيض در پویش شهرنشينی را پشت سر نهاده و امروزه یكی از
مهمترین شهرهاي منطقه بهشمار میرود (قيداري .)181 :1386 ،بر اساس آمارنامههاي منتشر شده استانداري زنجان؛
شهر زنجان با داشتن  386851نفر جمعيت در سال  1390خورشيدي بيستمين شهر كشور از لحاظ جمعيت
محسوب میشود (آمارنامه استانداري زنجان .)1390،بافت فرسوده شهر زنجان با ( 492هكتار)؛ تقریبا  7/97درصد
از كل مساحت شهر ( 6169/77هكتار) را شامل میشود (آرمانشهر .)16 :1388 ،این بافت؛ هسته اوليه شهر زنجان
را شامل میشود و مجموعهاي از آثار و محوطههاي با ارزش تاریخی را در خود جاي داده است (نقشه .)1

نقشه  :1موقعیت بافت فرسوده شهر زنجان (ماخذ :مهندسین مشاور آرمانشهر)1388 ،

با توجه به شناسایی محدوده بافت فرسوده ،این بافت به لحاظ داشتن ماهيت متفاوت و در نتيجه تاثيرگذاري متفاوت
شاخصها در آن ،به سه محدوده (بافت شمالی-بافت جنوبی-مجموعه بازار) تقسيمبندي میشوند (نقشه  .)2مالك
این تقسيمبندي بر اساس نتایج حاصل از شناخت محدوده بافت فرسوده و بررسی نقش و جایگاه آن در شهر زنجان
میباشد؛ به لحاظ وضعيت كاركردي بافت شمالی و مجموعه بازار نسبت به بافت جنوبی در سطح مطلوبی قرار دارد
با این وجود در پهنههاي سكونتی مجاور بافت بازار فرسودگی كاركردي در سطح باالیی قرار دارد .نفوذ كاربريهاي
ناسازگار مورد نياز بازار از جمله انبار و كارگاهها به داخل بافت مسكونی موجب تشدید فرسودگی كاركردي در این
نواحی شده است .فرسودگی اقتصادي با توجه به وضعيت قسمتهاي مختلف بافت فرسوده نسبت به یكدیگر در
زمينه برخورداري از فرصتهاي توسعه مطرح میشود و در قسمتهایی از بافت فرسوده جنوبی و مجموعه بازار كه
در مجاورت پهنهها و محورهاي فعاليتی واقع شدهاند از فرصتهاي مناسبتري براي توسعه و جلب سرمایهگذاران
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محدوده بازار و بافت جنوبی ارزش زمين بيشتر و گرایش به سرمایهگذاري بخش خصوصی و مردم بيشتر بوده و
رغبت به ساختوساز نيز بيشتر است ،فرسودگی كالبدي و سازهاي در تمامی محدودههاي بافت فرسوده مشاهده
میشود و تنها شدت فرسودگی متفاوت است؛ ولی دربافت شمالی فرسودگی كالبدي و سازهاي بهویژه به لحاظ
قدمت تاریخی نسبت به دو بافت دیگر كمتر و از قدمت پایينی برخوردار میباشد .به لحاظ توپوگرافی اجتماعی در
محدودههاي بافت فرسوده ،شيب شمال به جنوب بوده ،چنان كه ساكنان بافت شمالی نسبت به دو بافت دیگر از
موقعيت اقتصادي–اجتماعی بهتري برخوردارند .به لحاظ توپوگرافی طبيعی نيز شيب بافت ،از شمال به جنوب
میباشد .همچنين پهنههاي ضوابطی هر كدام از بافتها متفاوت میباشد (حيدري.)187 :1389 ،

نقشه  :2پهنهبندي بافت فرسوده شهر زنجان

یافتهها و بحث
نتایج آزمون ( Tجدول  )6نشان میدهد كه شاخص زیستپذیري بافت مورد مطالعه در شهر زنجان با ميانگين 2/77
و آماره  4/819 tدر حد متوسط قرار داشته و با توجه به مطلوبيت عددي آزمون ( ،)3میتوان گفت آماره  Tتمامی
ابعاد زیست پذیري بافت فرسوده شهر زنجان قابل قبول میباشد .در این ميان ،وضعيت شاخص مدیریت با مقدار
آماره  2/265 tضعيفتر از سایر شاخصها است و وضعيت شاخص اجتماعی نيز با آماره  10/264بهتر از
شاخصهاي دیگر است .بعد از آن شاخصهاي اقتصادي با آماره  ،7/859زیستمحيطی با آماره  7/232و كالبدي با
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 P < 0/05است .نتایج آزمون تایيد میگردد و میتوان آن را به كل جامعه آماري مورد مطالعه تعميم داد.
جدول  -6تحلیل وضعیت ابعاد زیست پذیری بافت فرسوده شهر زنجان با آزمون
شاخص

ميانگين

انحراف

درجه

T

معيار

آزادي

سطح معنیداري

T

سطح اطمينان %95

اختالف
ميانگين

پایينترین

باالترین

اجتماعی

2/84

0/504

10/246

380

0/000

-0/16115

-0/2119

-0/1104

اقتصادي

2/82

0/440

7/859

380

0/000

-0/17732

-0/2217

-0/133

زیستمحيطی

2/77

0/481

7/232

380

0/000

-0/23496

-0/2834

-0/1865

كالبدي

2/86

0/259

5/436

380

0/000

-0/13635

-0/1625

-0/1102

مدیریت

2/57

0/295

2/265

380

0/000

-0/42664

-0/4563

-0/397

كل (زیست پذیري)

2/77

0/195

4/819

380

0/000

-0/22851

-0/2472

-0/20778

جدول  -7تحلیل واریانس اختالف ابعاد زیستپذیری در بافتهای فرسوده شهر زنجان
آزمون لون برابري واریانس
متغير

F

سطح
معنیداري

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

F

سطح معنیداري

زیستمحيطی

4/297

0/214

7/799

2

899/3

13/387

0/126

مدیریت

761/1

173/0

2 /2

2

1/1

13/506

0/089

كالبدي

184/1

307/0

5/106

2

553/2

47/157

0/243

اقتصادي

135/0

874/0

14/73

2

365/7

47/205

0/265

اجتماعی

988/1

138/0

051/13

2

525/6

29/598

0/53

كل

915/1

149/0

3/32

2

66/1

55/84

0/102

در این پژوهش ،جهت بررسی تفاوت وضعيت ابعاد زیستپذیري در بافتهاي فرسوده شهر زنجان و اینكه بين
بافتهاي مورد مطالعه از نظر تفاوت شاخص زیستپذیري تفاوت معناداري وجود دارد ،از آزمون تحليل واریانس
) (ANOVAبا فرض برابر بودن واریانسها و براي بررسی اختالف بين بافتهاي فرسوده نيز از آزمون تعقيبی شفه
استفاده شده است (جدول  . )7در این زمينه ،نتایج آزمون لون براي برابري واریانس نشان میدهد ،مقدار سطح
معنیداري در سطح  α -0/05برابري واریانسها براي تمامی شاخصها پذیرفته شده است و فرضيه صفر مبنی بر
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شاخصها در سطح معنیداري  p > 0/05معنادار نيست .از اینرو ،میتوان گفت كه ابعاد زیستپذیري در هر سه
بافت فرسوده شهر زنجان متفاوت است .به عبارتی ،با توجه به اینكه سطح معنیداري در تمامی شاخصها باالتر از
 0/05است ،در تمامی نقاط این محدوده شرایط زیستپذیري یكسان نيست و بين بافتهاي مورد مطالعه از نظر
تفاوت شاخص زیستپذیري تفاوت معناداري دیده میشود .در این ميان ،شاخص اقتصادي با مقدار 47/205 ،F
بيشترین مقدار اختالف و تفاوت را دارد و میتوان گفت كه در شاخص اقتصادي ،اختالف زیستپذیري در
بافتهاي فرسوده سه محدوده بافت بازار ،بافت جنوبی و بافت شمالی ،بيشتر از سایر شاخصهها است .پس از آن،
شاخصهاي كالبدي با مقدار  ،47/157 Fاجتماعی با آماره  ،29/598زیستمحيطی با آماره  18/387و مدیریت با
آماره  13/506در رتبههاي بعدي قرار دارند.
بدین ترتيب ،براي بررسی علت و كيفيت اختالف زیستپذیري در بافتهاي فرسوده شهر زنجان ،با توجه به اینكه
در آزمون لون ،برابر بودن واریانسها تایيد گردید ،از آزمون تعقيبی شفه كمک گرفته شده است .آزمون شفه ،نوعی
آزمون تكميلی  ANOVAبا فرض برابر بودن واریانس است كه به دنبال كشف ميزان اختالف بين گروهها در مورد
یک یا چند صفت مورد تحليل است .نتایج (جدول  )8حاكی از آن است كه در بين سه محدوده بافت فرسوده ،از
نظر ميزان زیستپذیري اختالف وجود دارد .بهطوري كه در هر سه محدوده بافت فرسوده سطح معنیداري با فرض
 p<0/05كمتر از  0/05است .در نتيجه شرایط زیستپذیري در آنها متفاوت است .از لحاظ شاخص كل
زیستپذیري ،بين بافت جنوبی و شمالی تفاوت معنادار است و با توجه به ميانگين بافت شمالی ( )M-2/83و بافت
جنوبی ( ،)M-2/63این اختالف به نفع بافت شمالی است و ساكنان بافت شمالی از شرایط زیستپذیري بهتري
برخوردار هستند .همچنين تفاوت در شرایط زیستپذیري بين بافت شمالی و بافت بازار نيز معنادار بوده و با توجه
به ميانگين كم بافت بازار ( ،)M-2/47این تفاوت به نفع بافت شمالی است؛ اما بين بافت جنوبی و بافت بازار،
تفاوت در شرایط زیستپذیري معنادار نبوده و میتوان گفت كه این دو بافت از شرایط یكسانی برخوردار است.
بدین ترتيب ،میتوان نتيجه گرفت كه شرایط زیستپذیري بافت شمالی ،بهتر از دو بافت دیگر است .این شرایط
براي شاخصهاي زیست پذیري نيز قابل تعميم است .از طرفی ،عالوه بر این ،بر اساس مقدار ميانگين و انحراف
معيار شاخصها در هر سه بافت فرسوده شهري ،در بافت بازار شاخص زیستمحيطی ،مدیریتی و كالبدي ضعيف و
نامطلوب شناسایی شدهاند .همچنين در بافت جنوبی شاخص زیستمحيطی و مدیریتی نامناسب و ضعيف بوده و در
بافت شمالی نيز شاخص مدیریتی بهعنوان عاملی ضعيف نسبت به دیگر شاخصها در فضاي زیستپذیري شناسایی
گردیده است (جدول .)8
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شاخصها

زیستمحيطی

مدیریت

كالبدي

اقتصادي

اجتماعی

كل (زیست
پذیري)

محدوده مكانی

ميانگين

اختالف

انحراف

سطح

ميانگين

استاندارد

معناداري

سطح اطمينان %95
كمترین

بيشترین

بافت بازار-بافت جنوبی

1/92

-1/03993

0/2346

0/000

-1/6165

-0/4634

بافت جنوبی-بافت شمالی

2/71

/25419

0/05291

0/000

0/1242

0/3842

بافت شمالی-بافت بازار

2/96

/78574

0/23195

0/004

0/2157

1/3557

بافت بازار-بافت جنوبی

2/12

-0/35548

0/14539

0/052

-0/7128

0/0018

بافت جنوبی-بافت شمالی

2/48

-/13533

0/03279

0/000

-0/2159

-0/0548

بافت شمالی-بافت بازار

2/61

/49081

0/14374

0/003

0/1376

0/844

بافت بازار-بافت جنوبی

2/56

-0/12388

0/11854

0/58

-0/4152

0/1674

بافت جنوبی-بافت شمالی

2/69

-/25013

0/02673

0/000

-0/3158

-0/1844

بافت شمالی-بافت بازار

2/94

/37401

0/11719

0/007

0/086

0/662

بافت بازار-بافت جنوبی

2/5

0/4236

0/20122

0/11

-0/0709

0/9181

بافت جنوبی-بافت شمالی

2/93

-/44029

0/04538

0/000

-0/5518

-0/3288

بافت شمالی-بافت بازار

2/94

0/01669

0/19894

03/96

-0/4722

0/5056

بافت بازار-بافت جنوبی

2/54

0/29557

0/2392

0/467

-0/2923

0/8834

بافت جنوبی-بافت شمالی

2/84

-/41506

0/05395

0/000

-0/5476

-0/2825

بافت شمالی-بافت بازار

2/95

0/11949

0/23649

0/88

-0/4617

0/7007

بافت بازار-بافت جنوبی

2/47

-0/16064

0/08784

0/059

-0/3765

0/0552

2/63

-/19756

0/01981

0/000

-0/2462

-0/1489

2/83

/35820

0/08685

0/000

0/1448

0/5716

بافت جنوبی-بافت شمالی
بافت شمالی-بافت بازار

در مرحله آخر ،به منظور شناسایی متغيرهاي اساسی یا عاملها جهت تعيين الگوي مناسب متغيرها از آزمون تحليل
عاملی استفاده گردید .این روش بر روابط بين متغيرها و مقياسها كه در حقيقت ابزارهاي سنجش است ،استوار
است  .تحليل عاملی شدت ارتباط و همبستگی متغير مستقل و وابسته را نشان میدهد .از طرفی ،سهم هر عامل یا
شاخص در تبيين زیستپذیري بافتهاي فرسوده را نيز مشخص میكند .در نتيجه ،هر چه مقدار بار عاملی بزرگتر
باشد نشان دهنده سهم بيشتر عامل در تأثيرگذاري بر متغير است.
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تحلیل عوامل موثر بر زیست پذیری بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی :بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان)

 37/5درصد ،بيشترین سهم را در تبيين زیستپذیري بافتهاي فرسوده داشته است .همچنين ،شاخص اجتماعی با
مقدار ویژه  1/788توانسته تنها  11/6درصد از زیستپذیري بافت فرسوده را تبيين كند .عالوه براین ،شاخص
مدیریتی با بار عاملی  ،0/982بيشترین ارتباط و همبستگی را با الگوي زیستپذیري بافت فرسوده داشته است .در
نتيجه ،به ازاي یک واحد تغيير در انحراف معيار شاخص زیستپذیري 0/982 ،واحد در شاخص مدیریتی تغيير پيدا
كرده است .بعد از آن ،شاخصهاي اجتماعی با بار عاملی  ،0/974زیستمحيطی با  ،0/972اقتصادي با  0/971و
كالبدي با  0/942در رتبههاي بعدي قرار دارند.
نكته مهم در تحليل عاملی ،شناسایی نسبت سهم هر عامل در تبيين شاخصها با استفاده از واریماكس یا مرحله
چرخش است .در شرایطی كه تغييرات بين عاملها بهطور یكنواخت توزیع نگردد ،با استفاده از مقدار ویژه با اعمال
مرحله چرخش ،دوباره متغيرها مورد بررسی قرار میگيرند .چون بسياري از متغيرها یا عاملهاي زیستپذیري
همزمان با چندین عامل همبستگی نشان میدهند ،در نتيجه با استفاده از واریماكس ،تمامی متغيرها بهصورت دورانی
جهت دست یافتن به بهترین تركيب خطی مورد تحليل قرار میگيرند .در این شرایط عاملهاي اصلی شناسایی
گردیده و تمام شاخصها دوباره به نسبت عاملهاي اصلی در ماتریس چرخش تحليل میگردند .طبق نتایج ماتریس
چرخش ،شاخصهاي زیستمحيطی ( ،)5/537مدیریت ( )3/014و كالبدي ( )2/245بهعنوان عاملهاي اساسی در
تبيين زیستپذیري بافتهاي فرسوده میباشند؛ و شاخصهاي اقتصادي و اجتماعی نتوانستهاند وزن عاملی مناسب
براي تبيين متغير زیستپذیري كسب كنند.
جدول  -9سهم عاملها در تبیین زیستپذیری بافتهای فرسوده در شهر زنجان
عوامل استخراجی اوليه
عاملها

زیستمحيطی

مدیریت
كالبدي
اقتصادي
اجتماعی

عوامل استخراجی با چرخش

مجموع مجذور بارهاي استخراجی

بار عاملی

مقدار

درصد

واریانس

مقدار

درصد

واریانس

مقدار

درصد

واریانس

ویژه

واریانس

تجمعی

ویژه

واریانس

تجمعی

ویژه

واریانس

تجمعی

37/5

37/5

5/887

51/28

51/28

5/537

43/38

43/38

0/972

19/5

57

2/881

26/66

77/94

3/014

31/42

74/80

0/982

16/13

73/13

2/232

22/06

100

2/245

25/2

100

0/942

15/27

88/4

-

-

-

-

-

-

0/971

11/6

100

-

-

-

-

-

-

0/974

/887
5
/881
2
/232
2
/089
2
/788
1
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بافتهاي فرسوده شهري دارد .این شاخص در یک تركيب خطی با توزیع متوازن ،بهعنوان عامل اصلی در تبيين
زیستپذیري بافت فرسوده ،بيشترین ارتباط و همبستگی را با شاخص مدیریتی ( )0/717و كالبدي ( )0/674دارد؛
به عبارت دیگر ،با بهبود وضعيت زیستمحيطی در بافتهاي فرسوده ،شاخصهاي مدیریتی و كالبدي نيز بهصورت
تعاملی رو به بهبودي خواه ند گذاشت .در نتيجه براي رسيدن به یک زندگی مطلوب در بافت فرسوده شهري باید
فضاي زیستمحيطی و مدیریتی و كالبدي را در برنامهریزيها و سياستگذاريهاي شهري مورد تاكيد قرار داد.
شاخصهاي اجتماعی و اقتصادي نيز تاثيرپذیري كمی از عامل زیستمحيطی دارند.
جدول  -10ماتریس بارهای عاملی زیستپذیری بافتهای فرسوده
عوامل زیستپذیري

شاخصهاي زیست پذیري

عوامل زیستپذیري چرخش یافته

زیستمحيطی

مدیریت

كالبدي

زیستمحيطی

مدیریت

زیستمحيطی

0/783

-0/485

0/202

0/311

0/890

مدیریت

0/501

0/436

-0/294

0/717

-0/115

كالبدي

0/530

0/122

-0/530

0/674

-0/346

اقتصادي

0/311

0/228

0/367

0/119

اجتماعی

0/95

0/572

0/721

0/89

-0/102

كالبدي

0/915

نتیجهگیری
بافت فرسوده شهر زنجان بهعنوان نمونهاي از شهرهاي قدیمی با ساختارهاي كالبدي-كاركردي ،در كنار تغييرات
سریع شهري در دهههاي اخير و متاثر از دخالتهاي كالبدي از دو گانگی فضایی ناشی از عدم هماهنگی
استخوانبندي قدیمی و نيازهاي جدید با عدم انتظام و فرسودگی مواجه گردیده است .نتایج پژوهش نشان میدهد
كه شاخص زیست پذیري بافت مورد مطالعه در شهر زنجان در حد متوسط قرار دارد .همچنين تحليل شاخصها به
تفكيک بافت بر اساس آزمون شفه و تحليل عاملی نشان داد كه در هر سه بافت شمالی؛ بازار و جنوبی ،شاخص
مدیریتی بهعنوان عاملی ضعيف در بافت فرسوده شهر زنجان مطرح گردیده و بر مبناي اظهارات شهروندان عواملی
من جمله بیثباتی مدیریت شهري؛ نبودن فرهنگ مطالبه گري؛ تغييرات نابهنگام مدیریت شهري ،فقدان كارشناسان
متخصص در تصميمگيري ،عدم مشاركتدهی جوانان و شهروندان در عرصه مدیریت شهري؛ موازي كاري
دستگاههاي مختلف؛ فقدان خدمات متناسب با نيازهاي شهروندان؛ فقدان تسهيالت مالی و وجود بوروكراسی
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میباشد كه به نوبه خود زیستپذیري بافت فرسوده شهر زنجان را تحت تاثير قرار داده است .همچنين نتایج تحقيق
بيانگر این بود كه در بافت شمالی ،شرایط زیستپذیري نسبت به دو بافت بازار و بافت جنوبی داراي وضعيت
بهتري میباشد و در حال حاضر این بافت نسبت به دو بافت بيشتر در جریان نوسازي قرار گرفته و هر چند
نوسازي آن اقتصاد محور؛ بدون توجه به اصالت فرهنگی و بافت اجتماعی محل صورت گرفته و الگوي حاضر
نوسازي از بعد به خطر افتادن هویت بافت مورد رضایت ساكنان نبوده ولی از بعد اقتصادي كه بهره ناشی از باال بردن
ارزش زمين به واسطه ساختوساز و واگذاري تراكم را به دنبال داشته مورد تایيد سازندگان بوده است .توجه به غلبه
سازندگان بر ساكنان و اقدامات گسترده آنان در نوسازي به شيوه اقتصاد محور این نتيجه را بهوجود خواهد آورد كه
دیگر در آینده نشانهاي از بافت فرهنگی و اجتماعی محل مشاهده نخواهد شد و هویت بافت؛ با سابقه بيش از صد
سال از بين خواهد رفت .عالوه بر این ،در بافت بازار شاخص زیستمحيطی ،مدیریتی و كالبدي ،در بافت جنوبی
شاخص زیستمحيطی و مدیریتی و در بافت شمالی نيز شاخص مدیریتی بهعنوان عاملی ضعيف نسبت به دیگر
شاخصها در فضاي زیستپذیري شناسایی گردیده است .نتایج تحقيق همچنين حاكی از این هست كه به منظور
دستيازي به زیستپذیري بافت فرسوده شهري زنجان باید توام فضاي زیستمحيطی؛ مدیریتی و كالبدي را در
برنامهریزيها و سياستگذاريهاي شهري مورد تاكيد بيشتري قرار داد .بر اساس مشاهدات ميدانی و تحليلهاي
پژوهش؛ میتوان در جهت زیستپذیري بافت فرسوده شهر زنجان در قالب راهكارهاي ذیل گام موثري برداشت:
مولفه ها

هدف

راهكارها

اهداف خرد

كالن
كالبدي-

تقویت ساختار كالبدي و

كاركردي

احيا

زیست پذیري بافت فرسوده شهر زنجان

مدیریتی

كاركردي

بافت

و

 ایجاد تعادل و هماهنگی ميان ساختار كالبدي بافت با فعاليتهاي جاري در آن و نيازهاي ساكنانش باحفظ مشخصه و شخصيت حاكم بر بافت

فرصتهاي موجود در زمينه

 -استفاده بهينه از ظرفيتهاي توسعه از درون در محدوده بافت فرسوده بهمنظور جوابگویی به نيازهاي

تعادل بخشی ،انتظام بخشی و

سكونتی رو به رشد شهر

ظرفيتسازي در ساختار كالبدي

 -تأمين نيازهاي خدماتی ساكنين محدوده بافت فرسوده و احياء ساختار سلسله مراتبی توزیع مراكز

و كاردكردي

خدماترسانی در سطح بافت
 افزایش ایمنی سكونت و مقاومسازي ابنيه موجود با استفاده از مصالح بادوام در سيستم سازهاي ابنيه احياء نظم كالبدي و عملكردي در بافت و تقویت نظام سلسله مراتبی عملكردهاي شهري با توجه بهشرایط و نيازمنديهاي امروزي ساكنان
 -معاصر سازي و تعریف نقشهاي جدید براي فضاهایی كه كاركرد خود را از دست دادهاند.

 -تنظيم نظام سازمانی و

 -نهادینه سازي و قانونمند كردن مداخله در بافت در مجراي نهاد واحد مدیریتی بافت فرسوده

تشكيالتی هماهنگ و یكپارچه

 -ایجاد خودكفایی سيستمی از منظر مدیریتی در حوزه بافتهاي فرسوده

براي مدیریت امور و هدایت

 -زمينهسازي جهت جلب مشاركت ساكنان در اداره امور محل سكونت خود و ایجاد نظامهاي تعاملی

توسعه در محدوده بافت فرسوده

پایدار ميان ساكنان و مسئوالن

 -افزایش نقش ساكنان در اداره

 -افزایش ظرفيت مشاركتپذیري برنامهها و اقدامات پيش بينی شده در محدوده بافت فرسوده

امور شهر

 شناخت و تقویت نظامهاي خودیاري-همياري سنتی و هدایت آنها به سمت اهداف طرح -توجه به مدیریت بحران در ساختار مدیریتی بافت فرسوده
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هدف

راهكارها

اهداف خرد

كالن
زیستمحيطی

 -ارتقاء كيفيت زیستمحيطی

 -شناسایی و تعيين عرصههاي مجاز و غيرمجاز توسعه از نظر ویژگیهاي طبيعی و محيطی

در محدوده بافت فرسوده بر پایه

 -تقویت فرصتهاي طبيعی منظرسازي موجود در بافت و ارتقا كيفيت محيطی بافت

بهرهبرداري اصولی از ویژگیها

 -افزایش سطح فضاي سبز و تقویت پهنههاي سبز موجود

و قابليت محيطی و طبيعی

 -تجدید ساختار بافت با توجه به كاهش آسيبپذیري در برابر بالیاي طبيعی

 -كاهش زمينههاي آسيبپذیري

 -ارتقا كمی و كيفی و بهروز كردن تأسيسات زیربنایی بهداشتی شهر (باالخص ایجاد فاضالب

بافت در برابر بالیاي طبيعی

استاندارد و جمعآوري زباله به روش مكانيزه)
 -شناسایی كاربريهاي آالینده و مزاحم اثرگذار بر كيفيت محيطی بافت فرسوده

اجتماعی

 -ارتقاء كيفيت زیست و احياء

 -احياء و تقویت حيات مدنی در محدوده بافت فرسوده

حيات مدنی و زمينهسازي براي

 -تشویق و ترغيب حضور ساكنين در بافت و احياء و تقویت حيات در فضاهاي شهري سنتی

ماندگاري جمعيت بومی

 -رفع معضالت اجتماعی و تقویت حس تعلق و روحيه جمعی ساكنين

-

افزایش

ظرفيت

جمعيتپذیري

 استفاده از توان ساكنين در اداره امور محل سكونت خود و دخالت دادن آنها در تصميمگيريبراي رفع مشكالت و معضالت بافت فرسوده
 تبدیل بافت فرسوده تاریخی به یک مركز فرهنگی ،اجتماعی ،گردشگري در مقياس ملی وفراملی و احياء ارزشهاي فرهنگی و تاریخی و هویتی موجود در این محدوده
 شناسایی ،احياء و باز زنده سازي محورها و پهنههاي تاریخی و فرهنگی افزایش سطح رفاه و امكان برخورداري از امكانات و تسهيالت رفاهی براي ساكنان بافت -بارگذاري جمعيتی با رویكرد استفاده بيشينه از ظرفيتهاي جمعيتپذیري

اقتصادي

تجدید حيات و تقویت ساختار

 -تقویت ساختار و افزایش سطح تعامالت و مبادالت اقتصادي در سطح بافت فرسوده

اقتصادي و نظام فعاليتی بافت

 -احياء و تقویت فعاليتهاي اقتصادي سنتی بهویژه در زمينه صنایعدستی

فرسوده متناسب با ظرفيتها و

 -افزایش انگيزههاي حضور و فعاليت در سطح بافت با تزریق فعاليتهاي اشتغالزا

قابليتهاي موجود در این

 -تقویت و احياء نقشهاي مهم اقتصادي پيشين و موجود در محدوده بافت فرسوده در

محدوده

حوزههاي تاریخی فرهنگی ،صنعتی؛ بازرگانی
 ساماندهی و پاالیش عملكردهاي نامناسب اقتصادي در سطح بافت اعم از فعاليتهاياقتصادي متمركز و سيال
 زمينهسازي جهت جلب حداكثر مشاركت نهادهاي دولتی و عمومی بهویژه بانکها ،در جهتارتقاء توان اقتصادي ساكنان بافت
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 بندرآباد ،ع (« ،)1390شهر زیستپذیر ،از مبانی تا معانی»؛ تهران ،انتشارات آذرخش. جيكوبز ،ج (« ،)1386مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی»( ،ترجمه حميدرضا پارسی و آرزو افالطونی)،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.

 حبيبی ،ك؛ پوراحمد ،ا؛ مشكينی ،ا؛ كوهساري؛ م ()1386؛ «از زنگان تا زنجان) سیری بر تحوالتکالبدی-فضایی بافت کهن شهر) ،تهران ،انتشارات دانشگاه زنجان.
 حبيبی ،د (« ،)1392بررسی عوامل موثر بر افول حس سرزندگی و زیستپذیري بافتهاي تاریخی و فرسوده)محله سنگ سياه شيراز ،نشریه شهر ایرانی اسالمی ،شماره  ،14صص .75-80
 -حيدري ،ت (« ،)1389بررسی شيوههاي بازیافت زمين شهري در ایران (نمونه موردي :بافت فرسوده شهر

زنجان)» ،پایاننامه كارشناسی ارشد؛ دانشكده علوم انسانی ،دانشگاه تربيت مدرس تهران.
 حيدري ،ت (« ،)1393آسيبشناسی بافت تاریخی شهرها در برابر بزهكاري با تاكيد بر بازار سنتی زنجان» ،تهران،نشر آذر كلک.
 خراسانی ،م .ا (« ،)1390تبيين زیست پذیري روستاهاي پيرامون شهري با رویكرد كيفيت زندگی (مطالعه موردي:شهرستان ورامين)» ،رساله دكتري ،دانشكده جغرافيا ،دانشگاه تهران.
 خراسانی ،م .ا؛ رضوانی ،م .ر؛ مطيعی ،س .ح؛ رفيعيان ،م (« ،)1391سنجش و ارزیابی زیست پذیري روستاهايپيرامون شهري ) مطالعه موردي :شهرستان ورامين ،نشریه پژوهشهای روستایی ،شماره  ،4صص .79-104
 خستو ،م؛ سعيدي رضوانی ،ن (« ،)1389عوامل مؤثر بر سر زندگی فضاهاي شهري (خلق یک فضاي شهريسرزنده با تكيه بر مفهوم مركز خرید پياده)» ،هویت شهر ،شماره  ،6صص .63-74
 زیاري ،ك؛ محمدي ده چشمه ،م؛ پوراحمد ،ا؛ قاليباف ،م .ب (« ،)1391اولویت بخشی بافت فرسودهي كالنشهركرج با استفاده از مدل ارزیابی چند معياره» ،پژوهشهای جغرافیای انسانی ،شماره  ،79صص .1-14
 سلطانزاده ،و ( « ،)1388بررسی عوامل مؤثر بر مشاركت مردمی در فرآیند احياء بافت فرسوده محله تربيت شهرتبریز» ،پایاننامه كارشناسی ارشد ،دانشكده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه تبریز.
 شفيعیدستجردي ،م (« ،)1392نوسازي بافتهاي فرسوده و ضرورت تغيير نگرش در تهيه و اجراي طرحهايجامع و تفصيلی» ،نشریه باغ نظر ،شماره  ،24صص .91-104
 شكویی ،ح (« ،)1388اندیشههای نو در فلسفههای محیطی و مکتبهای جغرافیایی» ،تهران ،انتشاراتگيتاشناسی.
 شماعی ،ع؛ پوراحمد ،ا (« ،)1385بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا» ،تهران ،انتشارات دانشگاهتهران.
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