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چکیده
تجربههای معاصر اعیانسازی در بسیاری از شهرهای جهان به دلیل پررنگتر کردن شکافهای فرهنگی و اجتماعی
موجب شکلگیری تعارضات فرهنگی و از بین رفتن تدریجی ساختار فرهنگی و کالبدی فضایی محالت قدیمی شده
است .از اینرو ،این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی نحوه تغییرات هویتی بافت فرسوده و قدیمی
شهر زنجان بهواسطه اعیانسازی و جراحی کالبدی محدوده مورد مطالعه میباشد .برای گردآوری اطالعات از روش
مطالعات میدانی و کتابخانهای استفاده شده است .جامعه آماری شامل ساکنان بافت فرسوده شهر زنجان است که با
روش نمونهگیری کوکران  384نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای تحلیل دادهها از آزمون تحلیل عاملی و تحلیل
مسیر به کمک نرم افزار  SPSSاستفاده گردید .نتایج پژوهش نشان داد که براساس آزمون تحلیل عاملی  65درصد
تحوالت بهوجود آمده بهواسطه اعیانسازی در بافت فرسوده ،در ابعاد پنجگانه صورت گرفته است .در این رابطه،
بعد کالبدی با  17درصد بیش ترین و بعد اقتصادی با  10درصد کمترین تحوالت را داشتهاند .همچنین طبق تحلیل
مسیر ،هویت محالت بافت فرسوده شهر زنجان بواسطه اعیانسازی ،بیش تر در بُعد اجتماعی با اثر کل  0/849و بُعد
 -1دانشجوی دکترای تخصصی شهرسازی،گروه شهرسازی ،دانشکده معماری وشهرسازی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران.
* -2گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران( .نویسنده مسئول).
E- mail: Maryammoinifarp@yahoo.com
 -3گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران.
 -4مقاله حاضر بر گرفته از رساله دکتری با عنوان «تحلیل نقش اعیانسازی بافت فرسوده شهری بر تحوالت هویتی ساکنین محالت قدیمی(موردی:
بافت فرسوده شهر زنجان)» در دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین میباشد.
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ساکنان محالت ،نظارت به نحوه ساختوساز و تعیین محدوده بافت قدیمی شهر و اولویتبندی نحوه ساختوساز
در آن ضروری به نظر میرسد.
کلید واژهها :بافت فرسوده ،اعیانسازی ،تحوالت فرهنگی-اجتماعی ،شهر زنجان.
مقدمه
مراکز شهرهای با سابقه قدیمی ،علیرغم ویژگیهای مرکزیت ثقل اقتصادی ،جغرافیایی ،ارتباطی و رونق بازار از
رکود و عقبماندگی محالت مسکونی به لحاظ فرسودگی ،مشکالت زیستمحیطی و ضعف زیرساختها رنج
میبرند ( .)Rahnama and Khoshab, 2014: 11با توجه به اینکه ،مناطق بافت فرسوده شهری موجب نارساییها و
معضالت مختلفی مانند آسیبهای اجتماعی ،خطرپذیری باال در برابر سوانح طبیعی بهویژه زلزله ،رهاشدن زمینهای
بایر و ساختمانهای مخروبه و در نهایت ابهامهای قانونی ناشی از بههم ریختگی ساختار مالکیتی و ثبتی در شهرهای
امروز میشوند ( .)Sharestan Consulting Engineers, 2012: 1در نتیجه ،این گونه محالت به عنوان فضاهای
شهری مسئلهدار و نیازمند نوسازی شناخته میشود .بهطور کلی ،این بافتها به همان اندازه که ارزشمند و گرانبها
هستند ،در مقابل برخی عوامل ،ناپایدار و آسیبپذیرند .همچنین «جزیی از سرمایههای فرهنگی ما هستند و حکم
اندوختههایی متراکم را دارند که گنجینههایی از خاطرات اجتماعی و شیوههای برنامهریزی و زندگی گذشتگان ما را
در برگرفتهاند» ( .)Shamaei and Ahmad Poor, 2005: 62اهمیت و ضرورت حفظ آثار کهن نه بهعنوان پدیدههایی
نمادین ،بلکه بهدلیل شناخت سیر تحول و تکامل تاریخ شهرسازی و تمدن شهرنشینی ،حفظ هویت و اصالت شهری
و تبیین حیات شهری بر اساس شواهد و مدارك علمی همواره مورد توجه بوده است .از اینرو ،نوسازی و عمران
بافت فرسوده شرایط خاصی دارد و از سیاستهای فرهنگی و کالبدی-فضایی پیچیده تبعیت میکند (Zoghi and

 .)Blark, 2015: 132یکی از انواع پروژهها و اقدامات نوسازی شهری در بافتهای فرسوده ،اعیانسازی است که در
واقع فرآیند بازسازی مناطق و محالت بهوسیله ایجاد محیط و ساختارهای جدید زندگی میباشد .جابهجایی ساکنان
محلی و تغییرات فرهنگی و اجتماعی از عواقب معمول این اقدام بوده که موجب شکلگیری مباحثات زیادی
پیرامون درستی و نادرستی این عمل در طول صد سال اخیر شده است (.)Sheikhi and Nouri Kia, 2017: 3
اعیانسازی بافت فرسوده در اثر اقدامات سرمایهگذاری توسط دولت یا گروههای محلی در بافت فرسوده روی می
دهد .این اقدامات افزایش قیمت امالك و به تبع آن افزایش درآمد دولت ناشی از مالیاتها را در پی دارد Kennedy

) .)& Leonard, 2001: 61نتیجه این اقدامات میتواند بافت فرهنگی محالت بافت فرسوده را دگرگون سازد؛ و
اهمیت بخشی محالت را نامتعادل سازد .چرا که بهواسطه افزایش قیمت و افزایش مالیاتها ،ساکنان قدیمی و کم-
درآمد محله ناگزیر به ترك محله شده و بتدریج بافت فرهنگی سنتی محله با ورود مهاجران جدید تغییر میکند .در
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تعلق مکانی شهروندان و مشارکت آنها در توسعه شهر میشود ( .)Atkinson, 2010: 169بدینترتیب نتیجه مداخله
در بافت فرسوده قدیمی در قالب پروژههای اعیانسازی ،شامل جابهجایی ،خسارات ناشی از ساخت مسکن و
بیخانمانی ( ،)Freeman & Braconi, 2004: 14تضاد اجتماعی و جرموجنایت ( ،)Atkinson, 2010: 171خالی
شدن از جمعیت و تغییر در ارائه خدمات ( )Shaw, 2000: 8میباشد؛ که مجموعه این عوامل ،هویت مناطق بافت
فرسوده و قدیمی را تغییر خواهد داد .این در حالیست که این قبیل مداخالت آثار مثبت نیز بر جای میگذارند که
عبارتند از نوسازی ،اختالط اجتماعی و فقرزدایی ( ،)Kennedy & Leonard, 2001: 63ارزش مالکیت ،بازده مالیاتی
و خدمات محلی ( .)Atkinson, 2010: 171شهر زنجان نیز به مانند اکثر شهرهای ایران تحت تاثیر تغییرات جهانی؛
انقالب صنعتی و نفوذ تفکرات مدرنیستی به خصوص در تهیه طرحهای توسعه شهری وگسترش یکباره شهر قرار
گرفته است .بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان ( 2/4هکتار) محل پویایی و مرکزیت ثقل اقتصادی ،رونق بازار،
جلوههای هنری و معماری (دارای یک مجموعه تاریخی بازار و  21واحد معماری و ابنیه تاریخی)؛ هویت محلهای،
حس مکان ،انسجام اجتماعی؛ نماد و عرصه اصلی بروز فضای تعامالت اجتماعی و تجلیگاه خاطرات جمعی و
اهمیت کالبدی محسوب میگردد ( ،)Heidari, 2016: 9اما در اثر پارهای از اقدامات دیگر؛ بخشی از بافت کهن و
فرسوده شهر آسیب جدی بهخود دیده است .از دهه  1370با تهیه و اجرای طرح تفصیلی شهر زنجان ،مداخله و
نوسازی بافت فرسوده با همکاری بخش دولتی و خصوصی بهصورت ساختوسازهایی در قالب اقدامات و
پروژههای اعیانسازی آغاز شده است؛ و بهدنبال ساخت واحدهای مسکونی جدید در قالب آپارتمان و ساختمانهای
چند طبقه و بدون عرصه و فضاهای باز و حیاط ،سیمای کالبدی و بافت خانههای این منطقه نیز دستخوش تغییرات
شده است .در این راستا پژوهش حاضر با مطرح کردن «اعیانسازی» بافتهای فرسوده؛ کیفیت و کمیت تاثیر آن بر
هویت اجتماعی-فرهنگی ،بافت فرسوده و قدیمی شهر زنجان ،بدنبال تبیین و تحلیل باز تعریف فضای شهری
بهعنوان مکان گفتوگوی این نیروها میباشد .تا از این طریق ،بتواند ساز و کارهای موثر بر وضعیت حاکم بر هویت
بافت فرسوده شهر زنجان را تحلیل نماید .شناخت این سازوکارها ممکن است زمینه مناسبی در جهت فراهم نمودن
مطلوبیتهای فضای زیستی بافت فرسوده شهر در آینده باشد .با توجه به مباحث مطرح گردیده ،این سوال مطرح
می گردد که آیا پروژههای اعیانسازی بر هویت اجتماعی-فرهنگی محالت بافت فرسوده شهر زنجان تاثیر دارد؟
مبانی نظری
واژه اعیانسازی برای اولین بار در سال  1964توسط یک جغرافیدان شهری به نام روث گلس 5ابداع شده و در بیان
رویکرد جدید خانوادههای طبقه متوسط به باال که اقدام به خرید ملک در مناطق سنتی محروم انتهای شرق لندن
کرده بودند ،بهکار رفته است ( .)Cowan, 2005: 155اعیانسازی عبارت است از مجموعه فعالیتهایی که به منظور
5- Ruth Glass
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کم درآمد بهوسیله ساکنان با درآمد متوسط و باال در بخش مرکزی شهرها ،به ویژه در محالت مسکونی انجام می
گیرد و مبتنی بر مراحل زیر است (.)Kalantari and Pour Ahmad, 2005: 105
حومه نشینی← عدم سرمایهگذاری نهادی ← ترك امالك ← نقطه چرخش از عدم سرمایهگذاری به سرمایه
گذاری مجدد ← سرمایهگذاران ثانوی ← کمکهای مالی و نهادی ← چشم انداز همگام با اعیانسازی
نقش اعیانسازی در تحوالت اجتماعی و جابهجایی ساکنان بافت فرسوده
تجربههای معاصر اعیانسازی در بسیاری از شهرهای جهان به دلیل پررنگتر کردن شکافهای نژادی و اجتماعی
موجب شکلگیری تعارضات بسیاری شده و همواره تداعیکننده جابجاییهای جمعیتی ناعادالنه و اجباری است.
تغییر در ساختار محالت نمودی از نارسایی عدالت اجتماعی بوده که در آن تازهواردان ثروتمند برای ارتقاء وضعیت
محله مورد تشویق قرار میگیرند در حالی که ساکنان تنگدست سابق به علت عدم بضاعت کافی در مواجهه با اجاره
بهای رو به افزایش مجبور به نقل مکان شده یا به حاشیه رانده میشوند (.)Sheikhi and Nouri Kia, 2017: 4
مستأجرین آسیبپذیرترین قشر در برابر پیامدهای اعیانسازی هستند .پس از فروش ساختمانها به تازهواردان ،این
مالکان جدیدالورود به قصد سکونت در امالكشان ،آوردن مستأجر جدید با اجارهبهای بیش تر و یا تعمیر و ایجاد
تغییرات در بنا ،اجارهنشینان قبلی را از ساختمانها بیرون میرانند .اگرچه مالکان ساختمانها به اندازه اجارهنشینان از
تبعات اعیانسازی آسیب نمیبینند ،با این وجود احتمال اینکه تا حدی متضرر شوند وجود دارد .برخی از این
مالکان با فروش امالك خود به تازه واردین یا به اصطالح تبدیل ملک خود به وجه نقد به مناطق دیگر نقل مکان می
کنند؛ اما این گروه نیز ممکن است گرفتار مشکل کمبود مسکن قابل استطاعت در سایر مناطق شوند و انتخابهای
محدودی داشته باشند ( .)Atkinson, 2010: 169بهطورکلی میتوان تغییرات ناشی از اعیانسازی را در چهار جنبه
اصلی خالصه نمود:
 -1جمعیت :شامل افزایش میانگین درآمد ،افول نسبت اقلیتهای نژادی و کاهش بعد خانوار به دلیل جایگزینی
خانوادههای کمدرآمد با زوجهای جوان.
 -2بازار مسکن :افزایش چشمگیر در اجارهبها و قیمت امالك ،افزایش اخراج ساکنان ،تبدیل واحدهای استیجاری به
واحدهای ملکی و ظهور واحدهای مسکونی لوکس.
 -3کاربری زمین :کاهش کاربریهای صنعتی ،افزایش کاربریهای اداری یا مختلط ،افزایش مسکنهای لوکس ،ایجاد
خردهفروشیها رستورانهای جدید.
 -4فرهنگ و هویت :ایدههای جدید در رابطه با اینکه چه چیز مطلوب و جذاب است ،استانداردهای جدید رسمی
یا غیررسمی در زمینه معماری ،منظرسازی و رفتار اجتماعی ،سروصدا و مزاحمت ،تغییر در هویت و شخصیت مکان
و در نتیجه تغییرات اجتماعی و جمعیتی (.)Lopez de Obeso, 2013: 103

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 15:23 IRDT on Saturday August 13th 2022

اصالح و بهبود مسکن و محیط مسکونی به همراه تغییر در ترکیب واحدهای همسایگی و جایگزینی گروههای

187

تحلیل نقش اعیانسازی بافت فرسوده شهری بر تحوالت هویتی ....

اگرچه اعیانسازی عمدتا به دیدی منفی نگریسته شده و همواره به سبب تبعات اجتماعی ناشی از آن مورد نقد قرار
میگیرد ،با این وجود در بسیاری از شهرهای جهان بهعنوان روشی زود بازده برای مداخله در بافتهای فرسوده و
مسأله دار توسط متصدیان و مسئوالن مورد استفاده قرار گرفته است ( .)Sheikhi and Nouri Kia, 2017: 4عالوه بر
اثرات مثبت و گسترده کالبدی-فضایی ،کاهش جرموجنایت ،افزایش سرمایهگذاری در ساختوسازهای جدید و
زیرساختهای شهری و ارتقای فعالیتهای اقتصادی در محالت اهدافی هستند که اتخاذ این روش را توجیهپذیر و
حتی در مواردی اجتنابناپذیر جلوه میدهند .ورود سرمایهگذاریها ،زمینههای مالیاتی جدید و رونق بازارهای
محلی ،ارتقای خدمات ،افزایش زیبایی محله و حذف مشاغل و عوامل ایجاد کننده آلودگیهای صوتی و بصری از
معمولترین موارد مورد تقاضای ساکنان تازه وارد است ( .)Bernt, 2012: 56بررسی پژوهشگران بر این باورند که
بررسی نوسازی بافت قدیمی و نامنظم شهری به سبک اعیانسازی براساس سه مولفه ارزیابی میگردد؛ فضای
شهری ،ساختار خیابان و مسکن شهری ()Ju ET AL, 2009: 240؛ یعنی بهواسطه نوع تغییراتی که در این سه مولفه
ایجاد میشود ،میتوان وضعیت اعیانسازی در بافت را تبیین نمود.

شکل  :1مولفههای تبیین نوسازی بافت قدیمی در قالب اعیانسازی
Figure 1: Components explaining the renovation of old textures in the form of Gentrification
()Ju et al., 2009: 240

تجربیات اعیانسازی بافت فرسوده
برلین (آلمان) :نوسازی بافت قدیمی شهر برلین از دهه  1960شروع شد .هدف این فعالیتها ،بهسازی محالت
مرکزی شهر بهویژه منطقه پرنزالئور برگ 6بود .نتیجه اقدامات نوسازی دولت در قالب «دیکته کردن طرح» در این
زمینه موجب تخریب  43000واحد مسکونی و ساخت  24000واحد آپارتمان در بین سالهای  1960تا  1975بود.
همچنین در بین سالهای  1976تا  1980حدود  18000واحد آپارتمان دیگر نیز در بخش قدیمی شهر بهصورت
اعیانسازی اضافه گردید .نتیجه این قبیل برنامهها اعتراض مالکان به نحوه ساختوساز و مستاجران به افزایش اجاره
6- Prenzlauer Berg
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نوسازی و بهسازی محالت قدیمی شهر به شرکتهای ساختمانی با رویکرد اجتماعی-فرهنگی سپرده شد
(.)Ghassadi, 2014: 2-4
دوبلین (ایرلند جنوبی) :نوسازی محالت قدیمی در شهر دوبلین در اواسط دهه  1960شروع شد .به علت دیدگاه
مدرنیسم در معماری و نوسازی شهری ،بهسرعت بافت و سیمای تاریخی شهر دگرگون شد و به علت تخلفات
کالبدی مالکان و شرکتهای ساختوساز ،این پروژه با شکست مواجه گردید .به دنبال آن در سال  1986قانون
مشوقهای مالیاتی ،دولت محلی دوبلین ،بهمنظور حفظ هویت تاریخی فرهنگی مناطق قدیمی و کل شهر،
رویکردهای مشارکتی و ارشادی را اتخاذ کرد .در این رابطه ،دولت محلی بهجای افزایش قیمت زمین ،به افزایش
مالیات تعداد طبقات در منطقه قدیمی شهر پرداخت .این کار باعث کاهش روند اعیانسازی و آپارتماننشینی در
بخش قدیمی شهر میشد (.)williams & boyle, 2012: 5-11
دره پاریبا (برزیل) :یکی از معضالت اصلی برنامهریزی شهری برزیل ،توسعه شهری و تخریب محیطزیست بهویژه
جنگلهای بارانی است .در این رابطه ،نظریهپردازان محیطزیست و برنامهریزی شهری به دنبال ارائه راهکاری مبنی
بر تلفیط محیط طبیعی و زندگی شهری هستند .در این راستا ،متخصصین شهری ،به ارائه راهکارهای مدیریت شهری
در قالب برنامه پولیس برای حفظ بافت تاریخی شهرها ،بهویژه شهرهای مستعمرهنشین مانند سائوپائولو ،پرداختند .از
جمله جلوگیری از تراکم جمعیت ،مبارزه با اعیانسازی و آپارتماننشینی ،کاهش استفاده از خودروهای شخصی در
بافتهای قدیمی و باارزش ،حفظ کرامت انسانی ساکنان قدیمی شهر ،ترویج مشاغل سنتی در مناطق قدیمی ،افزایش
زیرساختهای بهداشتی و دفع فاضالبهای خانگی و آبهای سطحی و ارائه مشوقهای مالیاتی و اعتباری بهسازی
و مرمت مسکن به ساکنان اصلی محالت (.)Guimarães & Cocco, 2005: 8-17
اصفهان (ایران) :شهر اصفهان شهری با نمادهای تاریخی و بافت کهن و با ارزش در ایران است .منطقه قدیمی شهر،
دارای آثار تاریخی متعدد و بافت کالبدی منحصربهفرد و منطبق با شرایط تاریخی ،فرهنگی و طبیعی منطقه است؛ اما
بعد از ورود تفکر شهرسازی مدرنیسم ،سازمانهای ذیربط ،آگاهانه و یا خود ناخواسته اقدام به جراحی بافت
کالبدی شهر و توسعه آپارتماننشینی در بخش قدیمی شهر نمودهاند؛ که نتیجه آن ،نابودی بافت قدیمی و تخریب
خانهها و اماکن تاریخی در شهر بوده است ،بهطوریکه ساکنان قدیمی دیگر حاضر به بازگشت به محله قدیمی خود
نیستند .در این راستا ،شهرداری اصفهان بهمنظور بازیابی هویت تاریخی و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی شهر
اقداماتی نظیر سنگفرش کردن برخی از کوچههای جویباره و بدنهسازی ،مرمت دیوار خانهها ،بهسازی فضای مناره
ها و مرمت آنها ،تعریض برخی کوچهها و ایجاد پارك و فضای سبز و نوسازی حسینیه و مراکز مذهبی انجام شده
است ()Pour Zargar, 2015: 41-52؛ اما هنوز این اقدامات در شهر اصفهان و بهطورکلی در کشور ایران ،نتوانسته
مانع از اعیانسازی و تخریب بافت کالبدی شهرها گردد.
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اقتصادی مقدم بر منافع فرهنگی و تاریخی هستند؛ و بهواسطه نفوذ تفکرات معماری و شهرسازی مدرنیسم ،اجرای
طرحهای توسعه شهری و کنترل فضایی جمعیت شهر ،موجب جراحی کالبدی عمیق و از بین رفتن ارزشهای
فرهنگی و هویت شهری شده است .البته در این رابطه« ،کشورهای مختلف مانند آلمان ،ایتالیا ،فرانسه و بریتانیا،
بهواسطه درس گرفتن از اقدامات گذشته ،سعی در حفظ آثار باقیمانده و بازسازی و ترمیم هستند» (Dari & Oyuna,

 .)2015: 672این در حالی است که در شهرهای قدیمی کشور ایران هنوز به تخریب بافت قدیمی شهر و پیروی از
«شهرسازی بولدزری» ادامه میدهند.
پیشینه پژوهش
در رابطه با نوسازی بافت فرسوده بهصورت اعیانسازی و اثرات مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و ...آن بر
شرایط زیستی مردم ،پژوهشهای محدودی انجام گرفته است؛ که در جدول ( )1خالصه از آنها ارائه شده است.
جدول  -1خالصه پیشینه پژوهش در زمینه اعیانسازی بافت فرسوده
Table 1- Summary of research in the field of old textures Gentrification

پژوهشگر

سال

عنوان پژوهش

Bertolini

2013

شهرهای پایدار و نوسازی شهرها

Dixon et al

2015

& Hansen
Mouritsen

2016

Güzey

2017

&Andalib
Rezaei Farid

2013

& Zoghi
Blark

2015

& Asadi
Nazemi

2015

& Sheikhi
Nouri Kia

2017

عوامل موفقیت در بازسازی مناطق
بحرانی و مسئلهدار شهری... :
بازآفرینی کاربری مسکن و زمین
شروعی برای تحوالت اساسی در
شهر

شاخصها

روش پژوهش و مدل
ها

اجتماعی و

رویکرد بنیادی و

مداخله بهصورت فن ساالرانه ،اقتدارگرا و از باال

اقتصادی و

تجربیات پروژههای

به پایین و با نگرش غیرمشارکتی موجب ناکامی

زیستمحیطی

شهری

برنامههای نوسازی شده است.

تحلیلهای آماری

عوامل حیاتی موفقیت در نوسازی مشارکت ،در

سرمایه اجتماعی
مالکیت زمین و
مسکن

اولویت قرار دادن زیرساختها ،رونق بازار
رویکرد بنیادی و
مبتنی بر نظریههای
حقوقی مالکیت
تحلیلی-اکتشافی با
رویکرد تاریخی-
فرهنگی

نوسازی است
رابطه مستقیم بین تحوالت کالبدی و نوسازی با
کیفیت زندگی

آنکارا (ترکیه)

فرهنگی

شناسایی محركها و امکانسنجی

کالبدی ،کیفیت

توصیفی-تحلیلی،

بهکارگیری رویکرد اعیانسازی...

زندگی

تکنیکهای آماری

تأثیر نوسازی و اعیانسازی بافت

اقتصادی و

های شهری

حقوقی

شهری به کمک اعیانسازی
نوسازی کالبدی ...
بررسی اثرات نوسازی به شیوه
اعیانسازی بر هویت شهری ...

زندگی

رویکرد بنیادی و
نظریههای حقوقی
مالکیت

تغییر سبک زندگی ،افزایش هزینه و مهاجرت
ساکنان اصلی محالت

توصیفی-تحلیلی،

جایگزینی و جابهجایی ساکنان و از بین رفتن

تکنیکهای آماری

سیمای سنتی باقت قدیمی شهر بهواسطه
اعیانسازی

اقتصادی،

توصیفی و رویکرد

اجتماعی و

مقایسهای

کالبدی

نوسازی

تعهدات سیاسی و همکاری سازمانی عوامل حیاتی

بررسی دورههای زیستی شهر

کالبدی ،کیفیت

مالکیت زمین ورثهای یا وقفی و یا ریزدانه مانع

وجود فرصتهای اقتصادی ،آموزش عمومی مردم،

هویت کالبدی

بررسی آثار مداخله در بافتهای

نتیجه

مداخله و نوسازی از باال و توسط مسوالن موجب
فروپاشی منظر تاریخی محله میشود

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 15:23 IRDT on Saturday August 13th 2022

آنچه که از تجربیات شهرهای تاریخی در اقصی نقاط دنیا بهدست میآید ،همواره در طرحهای توسعه شهری ،منافع

فصلنامهی علمی فضای جغرافیایی ،سال نوزدهم ،شماره  ،68زمستان 1398

190

اینکه وجه تمایز و تشابه تحقیق حاضر با پژوهشهای قبلی چیست .مقاالتی از این دست ،به دنبال بررسی ،نقش
پروژههای اعیانسازی در بهبود بافت کالبدی و سهولت تردد و دسترسی در محدودههای تاریخی و فرسوده است.
رویکردی که در این پژوهش نیز دنبال میگردد .آنچه که پژوهش حاضر را متمایز میسازد ،اینکه ،آیا تغییرات
اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی انجام شده در بافت قدیمی ،موجب دگرگونی هویتی و فرهنگی محله
شده است.
مواد و روشها
تحقیق حاضر با عنایت به سؤالها و فرضیههای تحقیق و گستره موضوعی و ابعاد مساله ،انجام تحقیق حاضر از نوع
پژوهش اکتشافی-تحلیلی است .با عنایت به اینکه در این پژوهش ،تحلیل وضعیت بافت فرسوده و نحوه اجرای
طرحهای اعیانسازی و همچنین تحوالت هویتی ناشی از آن و ارائه راهبردها و الگوهای الزم بهمنظور نوسازی
کالبدی-فضایی در کنار حفظ ساختار بافت اجتماعی و هویتی محالت بافت فرسوده شهر بهعنوان میراث تاریخی-
فرهنگی شهر زنجان مورد توجه است .برای گردآوری اطالعات از روش مطالعات کتابخانهای و میدانی بهره گرفته
است .مصاحبه و توزیع پرسشنامه بین جامعه آماری ،مهمترین منبع اطالعاتی برای آگاهی از وضعیت محدوده مورد
مطالعه است .با توجه به ماهیت موضوع و سابقه مطالعات نوسازی بافت فرسوده در قالب اعیانسازی در سطح جهان
و سطح کشور ،به استخراج شاخص و نماگرهای آن پرداخته شد و در مرحله بعد اقدام به انطباق آنها با شرایط
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،کالبدی و زیستمحیطی محدوده بافت فرسوده شهر زنجان گردید .چنانکه در مرحله
اول با استفاده از تحلیل محتوایی مطالعات انجام شده در سطح جهان ،شاخصهای مرتبط استخراج شدند و در
مرحله دوم با استفاده از پرسشنامه طراحی شده برای محققان ،برخی از شاخصها و مولفهها پس از عبور از صافی
پرسشنامه اولیه مرحله پیش آزمون در پرسشنامه نهایی بهکار رفتند (جدول .)2
جدول  -2ابعاد و شاخصهای هویت محالت بافت فرسوده شهر زنجان
Table 2- Dimensions and identity indicators old textures neighborhoods in Zanjan

شاخص

ابعاد
اجتماعی

ساختار جمعیتی ،سواد ،بعد خانوار ،تراکم جمعیت در واحد مسکونی

فرهنگی

پیوستگی ،امنیت ،حس تعلق مکانی و شناخت محله ،تعهدپذیری نسبت به جامعه محلی ،مشارکت ،سرزندگی ،احترام به قانون و حقوق دیگران،

اقتصادی

تنوع فعالیت ،دسترسی به خدمات شهری ،تسریع در جابهجایی و ترابری ،مالکیت زمین ،تناسب هزینه و درآمد

کالبدی
زیستمحیطی

سیمای ظاهری ساختمانها و بلوكها ،سیمای معابر ،وضعیت کاربری معابر ،سرانه کاربریهای خدماتی ،زیباییشناسی مساکن ،مساحت مسکن،
استحکام مسکن ،نفوذپذیری مسکن ،تناسب فضای درون مسکن با نیازهای ساکنان ،سلسلهمراتب معابر محله ،برخورداری محله از مبلمان شهری
محیط طبیعی ،بهداشت عمومی محله ،وضعیت دفع آبهای سطحی و فاضالب خانهها و معابر ،وجود حیوانات و حشرات موذی در محله ،کیفیت آب
شرب ،وجود کاربریهای ناسازگار و مزاحم ،آلودگی

;(Andalib and Rezaei Farid, 2013; Heidari, 2016; Pour Zargar, 2015; Sheikhi and Nouri Kia, 2017; Zangi Abadi et al, 2015; Bernte, 2012
)Pitt, 2007؛ Williams & Boyle, 2012; Gale, 2004; Lopez, 2013; Güzey, 2017; Dixon et al, 2015; Bertolini, 2013

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 15:23 IRDT on Saturday August 13th 2022

یکی از مهمترین دالیل اهمیت بررسی پیشینه پژوهش ،یافتن پژوهشهای همسو و غیرهمسو با نتایج پژوهش است.

191

تحلیل نقش اعیانسازی بافت فرسوده شهری بر تحوالت هویتی ....

ها طبق نظر این اساتید اصالح شد .همچنین جهت تعیین پایایی پرسشنامه تحقیق ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شد .برای این منظور پرسشنامه تحقیق ،قبل از بررسی و تحلیل یافتهها ،پیشآزمون گردید و ضریب آلفای
بهدست آمده برای شاخصهای پژوهش برابر با  0/842میباشد.
جامعه آماری پژوهش شامل کل جمعیت بافت فرسوده شهر زنجان است .با توجه به جمعیت  75057نفری بافت
فرسوده شهر زنجان ،برای نمونهگیری جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده گردید .با استفاده از روش نمونهگیری
کوکران با مقدار خطای  ،0/05کل جامعه نمونه پژوهش شامل  384نفر میباشد .برای توزیع پرسشنامه در بین جامعه
آماری نیز از روش نمونهگیری سیستماتیک بر مبنای تقسیمات محلهای بهرهگیری شد .در این روش با توجه به
قرارگیری محدوده مورد مطالعه در هفت ناحیه شهر ،از هر ناحیه به نسبت جمعیت آن ،نمونهگیری شده است
(جدول .)3
جدول  -3تعداد نمونه آماری و توزیع نمونهها
Table 3- Number of statistical samples and distribution of samples

کد ناحیه

نام ناحیه

تعداد جمعیت

تعداد نمونه

1-1

میدان پایین

10424

53

1-2

سعدی وسط ،زینبیه

10590

54

1-3

قیرباشی

5084

26

2-2

سعدی شمالی

9493

49

2-3

گونیه

11586

59

5-1

خیابان صفا

8687

44

5-2

اعتمادیه و بیسیم

19193

98

()Zanjan Municipality, 2017
در این رابطه از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و آزمون تحلیل مسیر استفاده شده است .ابتدا با استفاده از آزمون تحلیل
عاملی تاییدی و چرخش واریماکس ،وضعیت شاخصهای هویت بافت فرسوده شهر زنجان و میزان تعمیمپذیری
نتایج تحلیل به کل جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت .این آزمون نشان میدهد که مولفههای پژوهش ،چند
درصد از تغییرات ساختاری-کاربری در محدوده بافت فرسوده شهر زنجان را تبیین میکنند .سپس با استفاده از
آزمون تحلیل مسیر ،میزان و نحوه تاثیر مولفه اعیانسازی بافت فرسوده بر هویت محالت بافت فرسوده شهری مورد
تحلیل قرار گرفت .روش تحلیل مسیر نوعی تحلیل رگرسیونی است که برای درك علیت و نمایش الگوی روابط
علی در میان مجموعهای از متغیرهای مرتبط باهم کاربرد دارند؛ و با استفاده از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره
انجام شد .همچنین به فراخور نیاز تحقیق از نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
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شهر زنجان مرکز استان زنجان در شمالغرب ایران و از بزرگترین شهرهای شمالغرب کشور است .جمعیت شهر
براساس سرشماری سال  1395خورشیدی  521302است ( .)Statistics Center of Iran, 2016بافت فرسوده شهر
زنجان بهعنوان قلمرو مورد مطالعه تحقیق ،در بخش مرکزی و قدیمی شهر زنجان قرار دارد .این محدوده با مساحت
 492هکتار ،تقریبا  7/97درصد از کل مساحت شهر ( 6169/77هکتار) را شامل میشود ).(ArmanShahr, 2009: 16
بافت فرسوده و قدیمی زنجان با داشتن یک مجموعه تاریخی بازار و  21واحد معماری و ابنیه تاریخی از جمله
مسجد جامع ،بنای رختشوی خانه ،عمارت ذوالفقاریها ،حسینیه اعظم ،زینبیه ،مسجد چهلستون ،کارخانه کبریت،
کاروانسرا سنگی ،عمارت توفیقی ،حمام حاج داداش و  ،...بهعنوان شکلدهنده هویت اجتماعی ،معماری ،تاریخی و
فرهنگی-مذهبی شهر است.

شکل  :2موقعیت محدوده مورد مطالعه
Figure 2: Location of the studied area

یافتهها و بحث
طبق یافتههای ارائه شده در تحلیل عاملی ،اولین خروجی ،جدول مربوط به هر متغیر است که نشان میدهد میزان
اشتراکات واریانس مشترك یک متغیر با سایر متغیرهای بهکار گرفته شده در تحلیل چقدر است .هر چقدر میزان آن
در هر شاخص باالتر باشد ،نشان میدهد که آن شاخص دارای ارتباط بیشتری با سایر شاخصهای بهکار گرفته
شده در موضوع است؛ و از نظر جامعه آماری اهمیت بیشتری در محله دارد .در این مرحله شاخصهایی که مقادیر
عددی آنها بیشتر از  0/4باشد .درجه اهمیت مطلوب و موثرتری دارند .خروجی جدول ( )4نشان میدهد که اکثر
شاخصها بار عاملی باالی  0/4دارند .در نتیجه ،درجه اهمیت مطلوب و موثری در زمینه همبستگی بهواسطه تغییر و
اعیانسازی بافت فرسوده شهری دارند.
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اهمیت را دارد .در نتیجه ،همبستگی بیشتری جهت تبیین نقش اعیانسازی در تحوالت فرهنگی هویت شهری بافت
فرسوده دارد .بدینترتیب ،در زمینه فرهنگی ،میزان مشارکت مردم و همچنین تبعیت از اصول و قوانین تعیین شده
در زمینه ساختوسازها ،بیش از دیگر عوامل فرهنگی در کیفیت و کمیت اعیانسازی تاثیر دارند .در نتیجه در زمینه
اجرای ضوابط شهرسازی ،باید بر ظرفیتسازی و مشارکتپذیری ساکنان محالت توجه ویژهای شود .در این رابطه،
برتولینی نیز ،عامل شکست برنامههای مرمت و احیاء هویت شهری را عدم مشارکت ساکنان بافتهای قدیمی عنوان
میکند (.)Bertolinim, 2013: 127
در بعد اقتصادی شاخصهای تسریع در جابهجایی وسایل نقلیه با بار عاملی  0/592و مالکیت زمین با بار عاملی
 0/569بیشترین تغییر و همبستگی را با توسعه اعیانسازی انجام دادهاند؛ و بهواسطه اعیانسازی در بافت فرسوده،
جابهجایی و حملونقل وسایل نقلیه راحتتر شده است؛ و بهواسطه تفکیک و مشخص شدن حدود مالکیت از
طریق نهادهای قانونی ،وضعیت مالکیت و سنددار شدن زمین بهتر شده است .با توجه به سیاستهای برنامهریزی و
مدیریت شهری جدید ،طراحی شهری به سمت بافت و شبکه معابر منظم و شطرنجی حرکت میکند .اعیانسازی نیز
بهواسطه رعایت اصول شهرسازی ،بافت هندسی منظم و تسریع جریان حملونقل را بهبود میبخشد.
در بُعد زیستمحیطی شاخصهای محیط طبیعی با بار عاملی  0/572و دفع آبهای سطحی و فاضالب خانهها و
معابر با بار عاملی  0/665بیش تری همبستگی و تغییر را داشته است .هر چند که اعیانسازی ،ساختار فرهنگی شهر
را دگرگون کرده است؛ اما بهواسطه ،ایجاد فضای هندسی منظم در محله و امکان سهولت اجرای طرحهای نوسازی
و بهسازی معابر ،نقش مثبتی در ساماندهی نحوه دفع شبکه فاضالب و همچنین افزایش بهداشت عمومی در سطح
محالت داشته است .از طرفی ،بهواسطه اعیانسازی ،سیستم دفع فاضالب خانهها به علت ساختوساز مهندسی و
استاندارد ،بهتر شده است.
در بُعد کالبدی ،مولفههای سرانه کاربری خدماتی با بار عاملی  0/887و وضعیت کاربری معابر با بار عاملی 0/733
بیش ترین همبستگی و تغییر را داشتهاند .اصوالَ ،به واسط اعیانسازی و عقبنشینی بناها از محدوده شبکه معابر
طراحی شده و تعریض معابر و حمایت نهادهای شهری از نوسازی ،گرایش بخش عمومی به توسعه خدمات عمومی
نیز در این محالت افزایش یافته است .در این زمینه ،شهرداری و سازمانهای متولی دیگر ،بخشی از درآمدهای
نوسازی را به کاربریهای خدماتی در محالت اختصاص داده است؛ که بهعنوان سیاستهای تشویقی در جذب
سرمایههای مردم جهت سکونت و ساختوساز در این محالت است .بدینترتیب ،میتوان گفت که همین سیاست
های نوسازی شهرداری برای حل مشکالت کالبدی است که بهتدریج منجر به تغییر ترکیب فرهنگی در بافت قدیمی
و تغییر هویت آن خواهد شد.
در نهایت ،در بُعد اجتماعی نیز مولفههای ساختار جمعیتی با بار عاملی  ،0/752سواد با بار عاملی  0/794بیش ترین
همبستگی و تغییر را داشتهاند؛ یعنی با اعیانسازی بافت فرسوده و جابهجایی ساکنان قدیمی با مهاجران تازه وارد

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 15:23 IRDT on Saturday August 13th 2022

بدینترتیب ،در بُعد فرهنگی ،شاخص مشارکت با بار عاملی  0/629و احترام به قانون با بار عاملی  0/761بیشترین

فصلنامهی علمی فضای جغرافیایی ،سال نوزدهم ،شماره  ،68زمستان 1398

194

بیشتری کرده است .گرچه این موارد بهعنوان نکات مثبت و در راستای توسعه بافت قدیم است؛ اما اینگونه
تغییرات باید همراه با حفظ هویت و کارکرد فرهنگی محدوده باشد .چرا که دگرگونی فرهنگی محله ،بر هویت شهر
تاثیر منفی خواهد گذاشت.
جدول  -4وضعیت توزیع نمونهها و رتبه شاخصهای زیست پذیری بر اساس آزمون تک نمونهای

t

Table 4 - Distribution status of samples and rank of viability indices based on single sample t test

اشتراك

عامل

استخراجی
فرهنگی

اشتراك

عامل

استخراجی

تناسب هزینه و درآمد

0/506

استخراجی

سرانه کاربری خدماتی
زیباییشناسی مساکن

0/336

0/572

مساحت مسکن

0/383

استحکام مسکن

0/364

نفوذپذیری مسکن

./541

تناسب مسکن با نیاز

0/514

پیوستگی
امنیت

0/473

محیط طبیعی

حس تعلق مکانی

0/577

بهداشت عمومی محله

0/582

تعهدپذیری

0/475

دفع آبهای سطحی و فاضالب

0/665

وجود حیوانات موذی

0/543

مشارکت

عامل

0/887

0 /38

0/629

اشتراك

زیستمحیطی

ساکنان

سرزندگی

0/494

کیفیت آب شرب

0/572

سلسلهمراتب معابر محله

0/531

احترام به قانون

0/761

کاربریهای ناسازگار و مزاحم

0/531

مبلمان شهری

0/556

آلودگی

0/449

اقتصادی
تنوع فعالیت

0/517

دسترسی به خدمات شهری

0/481

سیمای ساختمانها

تسریع در جابهجایی

0/592

سیمای معابر

0/581

مالکیت زمین

0/569

وضعیت کاربری معابر

0/733

اجتماعی
ساختار جمعیتی

0/752

0/391

سواد

0/794

بعد خانوار

0/703

تراکم جمعیت در مسکن

0/473

کالبدی

آزمون بارتلت این فرضیه را که ماتریس همبستگیهای مشاهده شده ،متعلق به جامعهای با متغیرهای ناهمبسته است،
میآزماید .برای آنکه یک مدل عاملی ،مفید و دارای معنا باشد ،الزم است متغیرها همبسته باشند .بررسی آزمون
کرویت بارتلت و ضریب ( )KMOنشان میدهد که مقدار  KMOمربوطه ،باالتر از  0/5بوده و برای تحلیل عاملی
دادههای مربوطه مناسب میباشند .همچنین مقدار سطح معناداری نیز کمتر از  0/5است که این عامل نیز تعمیم
پذیری آزمون را تایید مینماید .از طرفی مقدار  x2/dfمحاسبه شده  27/36میباشد؛ با عنایت بر اینکه عدد بهدست
آمده بزرگتر از  1/96میباشد ،لذا قابل استنباط است که مدل علی در نظر گرفته شده برای تبیین شاخصهای موثر
بر «هویت شهری» دارای برازش نکوئی مناسب میباشد (جدول .)5
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Table 5- Kaiser Meier Olkin & Bartlett (KMO) values in the Gentrification analysis

مقادیر کفایت نمونه کایزر مییر اولکین ()KMO

0/645

آزمون کرویت

کای اسکوئر

10481/6

بارتلت

درجه آزادی

383

سطح معناداری

0/000

بعد از کنترل و مناسبت آزمونهای آماری مربوطه که دادههای خام را برای کاربست در تحلیل عاملی آزمایش و
سنجش مینمایند ،به محاسبه ماتریس تحلیل عاملی پرداخته میشود که در آن واریانس تبیین شده بهوسیله هر عامل
مشخص میگردد؛ به عبارت دیگر در ماتریس تحلیل عاملی مشخص میگردد که هر یک از ابعاد پنجگانه براساس
تاثیرپذیری از اعیانسازی ،چقدر از میزان تغییرات را تبیین میکنند؛ و بهواسطه اعیانسازی بافت فرسوده ،به چه
میزان تغییر کردهاند .بهمنظور رسیدن به نتیجه مطلوب مبنی بر اینکه ابعاد پنجگانه ،میتوانند تغییرات به وجود آمده
را نشان دهند؛ و قابل تعمیم باشد ،باید سه شرط در آنها لحاظ گردد .شرط اول :در تمامی عوامل بیانگر هویت
بافت فرسوده شهری مقادیر ویژه باید باالتر از  1باشد .شرط دوم :مجموع واریانس تجمعی عوامل استخراج شده
نهایی باید باالتر از  60باشد و شرط سوم :اینکه واریانس تبیین شده هر عامل بهتنهایی باید باالتر از  10باشد تا
عامل مربوطه بهعنوان عامل مبین (هویت بافت فرسوده و قدیمی شهر زنجان) شناخته شود.
بررسی موضوعات و شروط فوق در جدول ( ،)5نشان میدهد که ابعاد پنجگانه ،بهعنوان عوامل مبین هویت شهری
در محدوده مورد مطالعه شناخته شدهاند .دلیل این موضوع این است که مقادیر ویژه هر یک از عوامل پنجگانه فوق،
باالتر از  1بوده و این مقدار در کمترین عامل (اقتصادی)  1/89و باالترین عامل (کالبدی)  4/713بوده است .بررسی
شرط دوم نشان میدهد که واریانس تجمعی تبیین شده توسط عوامل مربوطه در محدوده مورد مطالعه  65درصد می
باشد که نشان میدهد عوامل مربوطه با تحوالت هویتی بافت فرسوده شهر زنجان مرتبط بوده و حدود  65درصد
تغییرات هویتی بهواسطه اعیانسازی را بیانگر هستند بررسی شرط سوم نشان میدهد که هر عامل هویت شهری
بهصورت مستقل بیش از  10درصد واریانس را تبیین مینماید تا جایی که مقدار این موضوع در عامل اول (کالبدی)
 17درصد بوده و نشان میدهد که مهمترین عامل شناسایی بافتهای فرسوده شهری در این عامل نهفته است .این
در حالی است که سایر عوامل نیز نزدیک به هم است؛ و اختالف بین کمترین عامل (اقتصادی با  )10/6و بیشترین
عامل (کالبدی  17/08درصد) تقریبا  7/5درصد است .در نتیجه ،هر پنج عامل درجه اهمیت تقریبا مشابهی دارند
(جدول  .)6برابر بودن درجه اهمیت مولفهها ،نشان میدهد که از نظر جامعه آماری ،اعیانسازی ،تمامی ابعاد زندگی
ساکنان محالت را تحت تاثیر قرار داده است؛ و به علت ساختار سیستماتیک زندگی شهری ،تمامی مولفههای
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زیستمحیطی و کالبدی با یکدیگر در ارتباط هستند؛ و هر گونه تغییر در هر کدام ،بر
ساختار کمی و کیفی و همچنین نحوه عملکرد آنها تاثیر میگذارد .لذا در برنامهریزی شهری بافت فرسوده و قدیمی
شهر ،باید تمامی عوامل و ساختارها در ارتباط باهم در نظر گرفته شود.
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Table 6- Summary of explained variance of factors affecting urban identity through the development of Gentrification

کل

درصد واریانس

فراوانی تجمعی واریانس

کالبدی

4/713

17/084

17/084

فرهنگی

2/627

14/736

31/82

زیستمحیطی

2/309

11/922

43/742

اجتماعی

2/213

10/873

54/615

اقتصادی

1/89

10/645

65/26

تحلیل مؤلفههای هویت محالت بافت فرسوده شهر زنجان با روش تحلیل مسیر
برای تشخیص رابطه علی بین متغیرهای مستقل و تابع از روش تحلیل مسیر استفاده میشود؛ و در آن ،از طریق
تحلیل رگرسیونی و تحلیل بتای استاندارد آمارهها ،میزان و نوع تاثیر ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،کالبدی و
زیستمحیطی ،بهواسطه اعیانسازی بر هویت محالت بافت فرسوده شهر زنجان تحلیل میشود و نتایج تحقیق نیز
بهصورت اثر مستقیم ،اثر غیرمستقیم ،اثر کل ارائه میگردد .اثر کل بهعنوان مهمترین پارامتر تحلیل مسیر ،حاصل
جمع اثر مستقیم و غیرمستقیم است .مقدار اثر کل باید باالتر از  0/3باشد تا یک رابطه معنادار بین متغیر وابسته و
مستقل به وجود آید و اگر اثر کل بین  0/3تا  0/6باشد همبستگی معنادار و مطلوب است و اگر بیش از  0/6باشد،
همبستگی بسیار مطلوب است .همچنین ،اگر مقدار اثر غیرمستقیم بیشتر از اثر مستقیم باشد ،نشان دهنده کاذب بود
نتیجه محاسبات آماری است .گفتنی است که تقریبا در تمامی مولفهها اثر کل بیشتر از  0/6و همچنین اثر مستقیم
بیشتر از اثر غیرمستقیم است (جدول  7و شکل  .)3در بافت فرسوده شهر زنجان ،طبق نتایج جدول ( ،)7مولفه
اجتماعی با بیشترین مقدار اثر کل ( )0/849بیش از دیگر مولفهها تحت تاثیر اعیانسازی بر هویت محالت تاثیر
گذاشته است .در واقع ،به علت اعیانسازی ،ساختار جمعیتی محله تغییر یافته است؛ و بهواسطه توسعه
آپارتماننشینی و عرضه خانههای کم مساحت ،زوجهای جوان و افراد مجرد شاغل ،در این محالت به دلیل نزدیکی
به مرکز شهر و مراکز فعالیت ،افزایش یافته است .در نتیجه عوامل اجتماعی بهواسطه توسعه اعیانسازی و با
اثرگذاری غیرمستقیم اقتصادی ،در هویت محالت بافت فرسوده شهر زنجان تاثیر قابل مالحظهای داشته است .بعد از
مولفه اجتماعی ،مولفه کالبدی با اثر کل  0/798و با اثر غیرمستقیم اجتماعی در رده دوم قرار دارد .مولفه کالبدی بر
سیمای محله و معابر و همچنین سرانهها تاکید دارد .در این زمینه میتوان گفت که ساختار کالبدی بافت فرسوده،
بهواسطه اعیان سازی و بهبود نما و استحکامات ساختمانها و تبعیت از بافت شطرنجی ،تاثیر قابل توجهی بر
دگرگونی هویت محالت قدیمی داشته است .هرچند که این روند ،منجر به سهولت تردد و دسترسی شده است؛ اما
بافت هویتی محالت را به سمت بیهویتی سوق میدهد؛ و در این زمینه ،عوامل اجتماعی ،با نقش غیرمستقیم خود،
تحوالت کالبدی را تقویت میکند .در رتبه سوم ،عامل اقتصادی با اثر کل مولفههای اقتصادی ( )0/771با اثر
غیرمستقیم و واسطهای کالبدی قرار دارد .عامل اقتصادی بیشتر در زمینه شاخصهای مالکیت زمین ،دسترسی به
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میزان سهولت دسترسی به خدمات در سایر بخشهای شهر بهتر شده است .در نتیجه ساکنان ،هزینههای حملونقل
کمتری میپردازند .از طرفی ،با نظارت مدیران شهری ،مسئله مالکیت مشاع مسکن در این قبیل محالت حل شده
است؛ و این عامل نیز نقش قابل توجهی در تحوالت اقتصادی محالت داشته است .نتیجه اینکه ،بهواسطه تاثیر
غیرمستقیم ،ابعاد کالبدی ،میزان تاثیرگذاری عوامل اقتصادی بر هویت محالت در نتیجه توسعه اعیانسازی ،بیشتر
شده است .بعد از عامل اقتصادی نیز مولفه فرهنگی با اثر مستقیم  0/678و اثر غیرمستقیم کالبدی ،بر تحوالت هویتی
محالت بافت فرسوده شهری بهواسطه توسعه اعیانسازی تاثیر داشتهاند؛ و در نهایت مولفه زیستمحیطی با اثر کل
 0/599و اثر غیرمستقیم مولفه فرهنگی در رتبه آخر قرار دارد .همچنین مقدار سطح معنیداری مولفهها  0/000است
که فرضیه صفر ( )H0را رد میکند و نتایج تحقیق قابل تعمیم به کل محدوده بافت فرسوده شهر زنجان است .آنچه
که در این تحقیق اهمیت دارد ،میزان تاثیرگذاری مولفهها بر هویت بافت فرسوده و قدیمی شهر بهواسطه اعیان
سازی ،تقریبا نزدیک به هم است؛ که نشان میدهد عوامل شکل دهنده هویت محالت تقریبا در ارتباط باهم هستند؛
و با رشد اعیان سازی در محله ،شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،زیستمحیطی و فرهنگی تغییرات متعددی را
شاهد بودهاند .در نتیجه ،هویت محله در حال دگرگونی و به احتمال قوی در حال نابودی است.
جدول  -7تاثیر مولفههای هویت محالت بافت فرسوده شهری بهواسطه اعیانسازی با روش تحلیل مسیر
Table 7- Impact of identity components of urban old textures neighborhoods by Gentrification by Path Analysis Method

ابعاد

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

اجتماعی

0/549

0/3

0/849

فرهنگی

0/356

0/322

0/678

اقتصادی

0/603

0/168

0/771

کالبدی

0/361

0/357

0/798

زیستمحیطی

0/409

0/19

0/599

شکل  :3تاثیر مولفههای هویت محالت بافت فرسوده شهری بهواسطه اعیانسازی با روش تحلیل مسیر
Figure 3: Impact of identity components of urban old textures neighborhoods by gentrification by path analysis method
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اعیانسازی در بافت قدیمی شهر زنجان بهعنوان یکی از سیاستهای نوسازی کالبدی و استفاده از ظرفیتهای
کاربری اراضی محدوده بافت قدیمی شهر ،جهت تامین نیازهای مسکن و خدمات شهروندان در درون محدوده
مصوب فعلی شهر است .درواقع سیاستهای عدم توسعه فضایی شهر بر زمینهای پیرامون و ساخت فضای شهری
فشرده ،منجر به روی آوردن به زمینهای فاقد کاربری (بایر) و ابنیههای فرسوده شده است .این عامل بهمرور ،هویت
و بافت اجتماعی-فرهنگی و همچنین هویت کالبدی بافت قدیمی شهر را در مسیر تحول و دگرگونی قرار داده
است .چرا اعیانسازی ،به دنبال بازسازی مناطق و محالت بهوسیله ایجاد محیط و ساختارهای جدید زندگی می
باشد .یافتههای تحلیلی پژوهش نشان داد که اعیانسازی در محدوده بافت قدیمی شهر زنجان ،بهواسطه تحوالت
کالبدی ،دگرگونیهای مهمی در زمینه اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و فرهنگی بهوجود آورده است .در بُعد
فرهنگی شاخص احترام به قانون با بار عاملی  0/761در بُعد زیستمحیطی شاخص دفع آبهای سطحی و فاضالب
خانهها و معابر با بار عاملی  0/665در بُعد کالبدی ،شاخص سرانه کاربری خدماتی با بار عاملی  ،0/887در بعد
اقتصادی شاخص تسریع در جابهجایی وسایل نقلیه با بار عاملی  0/592در بُعد اجتماعی شاخص سواد با بار عاملی
 0/794بهواسطه اعیانسازی بافت فرسوده ،بیش ترین تغییر و تحوالت را داشتهاند .به عبارتی ،بهواسطه اعیانسازی و
حمایت مدیریت شهری از این رویکرد ،ساختوساز براساس ضوابط و قوانین شهری افزایش یافته است .این روند
همچنین ،بهداشت عمومی در سطح محالت و افزایش سرانه کاربریهای و به دنبال آن تسریع در خدمات حملونقل
را به دنبال داشته است .بررسی پژوهشهای انجام شده نیز نتایج پژوهش را تایید میکند .طبق یافتههای مطالعات
پیشین اعیانسازی موجب افزایش فرصتهای اقتصادی در بافت تاریخی شهر و بهبود وضعیت مالکیت زمین شده
است .در حالی که تحقیقات داخلی نیز نشان دادند که اعیان سازی در محله قدیمی شهر استانبول ،موجب فروپاشی
هویت فرهنگی شده است .نتایج این تحقیقات با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی داشته و اعیانسازی عالوه بر
تحوالت اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی ،دگرگونیهای نامطلوبی در ساختار و هویت فرهنگی بافت
قدیمی شهر داشته است .با توجه به اینکه ،شاخصهای فوق با آزمون تحلیل عاملی توانستهاند حدود  65درصد
تغییرات هویتی بهواسطه اعیانسازی را تبیین میکنند .میتوان آن را قابل استناد و تایید شده ارزیابی نمود.
عالوه بر موارد مطرح شده ،تحوالت هویت محالت بافت فرسوده شهر زنجان بهواسطه اعیانسازی بافت فرسوده،
بیش تر در زمینه بُعد اجتماعی با اثر کل  0/849و بُعد کالبدی با اثر کل  0/798بوده است؛ یعنی ،بهواسطه
اعیانسازیهای صورت گرفته در بافت فرسوده شهر زنجان ،ساختار اجتماعی بهویژه در زمینه میزان تحصیالت
ساکنان و ساختار جمعیتی (سن و جنسیت) به علت مهاجرت و جابهجایی ساکنان و همچنین ،سیمای ظاهری
ساختمانها و معابر به علت نوسازی و تعریض معابر تغییر کرده است .در این زمینه نتایج پژوهشهای پیشین نیز بر
تغییر ساختار اجتماعی بهواسطه تحوالت کالبدی در اعیان سازی بافت فرسوده و قدیمی تاکید دارند .بهطوریکه
برخی محققان بر عامل تغییر سبک زندگی و ساختار اجتماعی؛ جایگزینی و جابهجایی ساکنان؛ و تحوالت کالبدی و
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تغییر ساختار اجتماعی و نوسازی بافت کالبدی است .هر چند که این تحوالت ،مثبت و مطلوب است؛ اما اثرات
عمیق و نامعلومی بر ساختار و هویت فرهنگی محالت قدیمی شهر زنجان داشته است؛ که برخی از آنها شاید در
آینده قابل جبران نباشند.
آنچه که یافتههای نظری و تحلیلی پژوهش نشان میدهد ،اعیانسازی و مداخله در بافت فرسوده و قدیمی شهری،
عالوه بر اینکه موجب نوسازی و بهسازی بافت کالبدی و ساختوسازها شده است ،تبعات فرهنگی و اجتماعی
عمیقی نیز داشته است .در این رابطه ،بهواسطه نوسازی و اعیانسازی ،اقشار فقیر و کمدرآمد و قدیمی محالت،
مجبور به فروش خانهها و مهاجرت به حاشیه و محالت کمدرآمد شهر شدهاند .در نتیجه به علت افزایش قیمت
زمین و اجارهبها و توسعه خدمات و تسهیالت در محالت ،اقشار متوسط جامعه به علت دسترسی به بازار و مراکز
خدماتی و اداری و بهویژه مراکز فرهنگی-مذهبی شهر ،به این محالت مهاجرت کردهاند .این جابهجاییها ،موجب
اختالط فرهنگی و اجتماعی و پراکندگی بافت فرهنگی شده است .با این حال ،هنوز بخش اعظم محدوده ،نوسازی
نشده است؛ و با برنامهریزی مناسب و قابل اجرا ،میتوان بافت و ساختار فرهنگی و اجتماعی محدوده بافت فرسوده
را احیاء و حفظ نمود.
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