
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

هاي فرسوده شهري در ي بافت فضاي- تحليل اجتماعي
  راستاي احياء و پيشگيري از فرسودگي بيشتر

   زنجان- هامحله دباغ: مطالعه موردي
  

  بهشتي عضو هيئت علمي دانشگاه شهيدسجاديدكتر ژيال 
  ت علمي دانشگاه زنجان عضو هيئدكتر ابوالفضل مشكيني

  ريزي شهري، دانشگاه شهيد بهشتيبرنامه افيا و ارشد جغر دانشجوي كارشناسيرضا حميديحميد

  
  چكيده 

نشيني در شهر زنجان همگام با روند مدرنيزاسيون و مهاجرت وسيع           توسعه حومه 
 1360كـه از دهـه   تقـارن زمـاني ايـن دو رويـداد     . همـراه بـود  تاييان به اين شـهر    روس

فت جديد و قـديم  هاي جمعيتي بين باگردد، در جابجايي اكولوژيكي گروه  تر مي ملموس
سـال از   هـاي مهـاجري كـه چنـد         شهر موثر بوده و جمعيت مهاجر بالتكليف يـا گـروه          

. گـردد گزين جمعيـت بافـت قـديم مـي      گـذرد جـاي   اي نمي سكونت آنها در نقاط حاشيه    
ساكنين بيگانه با محيط جديد  نتوانستند همخواني و انطباق الزم را با محيط فيزيكـي                

صـالبت   هاي خاص اجتماعي، اقتـصادي و فرهنگـي خـود         ژگيبه دليل وي   و   هد كر ايجاد
عـالوه بـر آن  عملكـرد نـامطلوب و نـابرابر مـديريت       . ها را حفظ كنند  گذشته اين بافت  

هـا را بـه فـضاهاي    و اين بافت. ت اوضاع افزودخامشهري در ارائه خدمات و امكانات بر و 
 فـضايي   - ديدي اجتماعي  پژوهش حاضر بر آن است كه با      . دار شهري تبديل نمود   لهمسأ

مطالعه پرداخته و تا حد امكان سعي بـر آن دارد  ه تحليل علل فرسودگي محدوده مورد    ب
  .ها را آشكار نمايد بر فرسودگي اين بافتكه نقش مديريت شهري

 هكتار مساحت قسمتي از بافت قـديم شـهر زنجـان و    34مطالعه با محدوده مورد 
  .باشدها ميمعروف به محله دباغ

  ، مديريت شهري، شهر زنجان فرسودههاي، بافتهامحله دباغ :گان كليديواژ
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  مقدمه
گاه نمايد كه انگار هيچيروز، امروز چنان پير و فرتوت ميبافت زنده و فعال د

! و نه محتوايشنه كالبدش آن كالبد سابق است . شور و نشاطي در آن نبوده است
ها زيبايي داشت ساعتان را وامي رهگذارنمود كهميدلنشين زماني چنان جذاب و

اما امروز فضاي آكنده از كهنگي و سكونِ آن . و نشاط آن را به تماشا بنشينند
 »سنت را معادل كهنگي«فضاي آن كهنه است چون . گريزگاه انسان است

اسخگويي به تحرك است چون ياراي پساكن و بي. گرفتيم) 1382حبيبي،(
  .نيازهايمان را ندارد

ريشه شهري بي آنوقتنظاره شويم؟يدكرد؟ تركش كنيم ومرگش راحال چه با
اي  دارد، نه تاريخي و نه هيچ خاطرهايداشت كه نه گذشتههويت خواهيم و بي
اما چگونه؟ با كدام . اي انديشه كنيمپس رواست چاره. حتي ضد خاطره استكه 

آيا شهر محصولي يا اجتماع محور؟ ! گرارفاً كالبدنگر و مهندسنگرش؟ با نگاهي ص
ن است تنها راهكاري كه ـچني نيست؟ اگر اجتماعي و زاده رفتار فضايي انسان

، بخشي بر پيكر پير بافت قديمتسازي و حياباز زندهتواند ما را به هدف، يعني مي
  . تر كند مطالعه سيستماتيك محيط اجتماعي و فيزيكي بطور توأمان استنزديك
  بحث

زده، جمعيت نيزاسيون شتابكه تحت تأثير مدرهاي فرسوده شهري بافت
بوميِ بالتكليف و ناهماهنگ با زندگي شهري  را به جاي جمعيت بومي نشانده غير

است، عالوه بر ايجاد محيط فيزيكي ناخوشايند، فضاي اجتماعي ناپايداري نيز 
هاي اجتماعي است، كه ابتدا فضايي كه مستعد وقوع ناهنجاري. بوجود آورده است

  . اكنين محدوده و سپس ساير مناطق شهر در معرض خطر آن قرار دارندس
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وجود نسل دوم ساكنين در اين محالت موضوع مهمي است كه نبايد به 
چرا كه نسل دوم به مراتب توقعاتي فراتر از والدين . سادگي از كنار آن گذشت

ر كافي محيط شهيافتن دريتشدن و رسماگر براي نسل اول پذيرفته.  داردخويش
 طبيعي تلقي نشين و درجه يك حقاي نسل دوم زندگي در محالت اعيانبود، بر

عمدتاً . گذار نخواهد بودكاري فرو از انجام هيچشود و براي رسيدن به اين مهممي
از عمده مسائل اجتماعي ... به همين علت، خريد و فروش مواد مخدر، سرقت و

  .بافت فرسوده شهرهاي امروزي است
 نفر 6047 هكتار مساحت و با 34ها در جنوب شهر زنجان با باغمحله د

اين محله در مجاورت هسته . داراي چنين شرايطي است) 1385سال( جمعيت
 سال قدمت، هم اكنون محل اسكان عناصر 100قرار دارد و با بيش از  اوليه شهر

سبي است كه از شرايط اقتصادي و اجتماعي نامنا) جمعيت مهاجر% 70(بومي غير
  منطقه يك  شهر زنجان4اساس آمارهاي موجود ناحيه  كه بربطوري. برخوردارند

 درصد 1,95دهد با كه عمده مساحت آنرا محدوده موردمطالعه تشكيل مي
همچنين . داراست گانه شهر زنجان 30جمعيت بيكار رتبه اول را در بين نواحي 

  .  تومان دارند150,000 زيرماهانهخانوارها درآمد% 43هاي نگارنده اساس بررسيبر
با توجه به . روستددي روبهها با مسائل اجتماعي متعاكنون محله دباغهم

 فضايي -انكار فضاي فيزيكي با محيط اجتماعي، تحليل اجتماعيارتباط غيرقابل
هاي فرسوده شهري نتايج سودمندي در راستاي بهسازي و نوسازي آنها به بافت

رو مقاله حاضر بر آن است كه با شناختِ علل و عوامل از اين. دست خواهد داد
ها در  فضايي ناشي از فرسودگي اين بافت-فرسودگي و تحليل پيامدهاي اجتماعي

هاي ساكنين به ارائه راهبردهايي ها و نيازتاي احياء آنها با اتكا برخواستهراس
  :مبادرت ورزيمدر اين راستا تالش داريم به اثبات دو فرضيه زير . مناسب بپردازد
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 اقتصادي و فرهنگي ساكنين با -بين وضعيت خاص اجتماعي: فرضيه اول
  .جود داردداري وفرسودگي بافت رابطه  معني

 عملكرد نابرابر مديريت شهري در ارائه امكانات و خدمات شهري :فرضيه دوم
  .در روند فرسودگي اين بافت موثر بوده است

ابتدا از .   استفاده نموده است»حليليتوصيفي و ت «تحقيق حاضر از دو روش
آوري اقدام به جمع...)هاونامهكتب، اسناد، مجالت، پايان(اي طريق مطالعه كتابخانه

منابع موجود اطالعات . شده استها و مستندات آن پرداخته ها، تئوريهنظري
از گذارد كه اغلب اين اطالعات ذيقيمتي از محدوده موردمطالعه را در اختيار مي

در اين قسمت همچنين از كليه . باشد نميطريق مطالعات ميداني قابل دسترس
هاي موجود، خصوص محدوده موردمطالعه از قبيل نقشهاطالعات توليد شده در 
توجهي از بخش قابل.   استاستفاده به عمل آمده... ها و عكس هوايي، آمارنامه

مه جمعيتي، اجتماعي، اقتصادي، نياز اين تحقيق با تكيه بر پرسشناعات مورداطال
ت به دست آمده با استفاده اطالعا.  خانوار نمونه بدست آمده است100كالبدي از 

افزار روابط ل قرار گرفته و در قالب همين نرم مورد تجزيه و تحليSpssافزار از نرم
  .آزمون قرار گرفته استمتغيرهاي مختلف مورد

  هريمباني نظري مسئله بافتهاي فرسوده ش  
هاي قديم و فرسوده هاي متعددي در زمينه ساماندهي و احياء بافتهنظري

: ديدگاه به دو دسته تقسيم نمود توان آنها را از يك كه ميشهري ارائه شده است
كنند ظ ساكنان فعلي در محل پيشنهاد ميدسته اول كه ساماندهي بافت را با حف

  .نمايندميكنان فعلي جستجو جايي سادسته دوم كه عالج كار را در جابهو 
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فضايي قابل  راهبرد خود كفايي و خود تنظيمي در دسته اول معتقد است هر
براساس اين الگو با توجه به . بهبود است و ارزش اصالح در محل خود را دارد

اين الگو از . شودقدامات بهسازي و نوسازي دنبال ميهاي فضاهاي شهري، اويژگي
كسازي و بهسازي يا مرمت پيروي اي پاهاي مقايسهوييجهاي اساسي صرفهفرض
 امالك بهسازي شده و كند ولي از عواملي چون نرخ بهره، طول عمر آيندهمي

 كندهسازي شده و نوسازي شده تبعيت ميهاي جاري امالك بتفاضل هزينه
  ).1384شماعي، پور احمد، (

جزء دسته اول  نيز ١»ريزي اجتماعيزدايي و برنامهمحروميت«راهبرد 
ريزي اجتماعي و مالك، برنامهليكن اين الگو به جاي نوسازي ا. شودمحسوب مي

 اجتماعي و اقتصادي مردم را موردتوجه قرار و حل مسائل و مشكالتاقتصادي 
محروميت و فرسودگي «اساس اين نظريه ابتدا از طريق تحليل علل بر. دهدمي

هاي ساماندهي شهري ها و برنامه سياستهاي الزم براي اجرايبايد زمينه» شهري
 كالبدي از قبيل بهسازي -هاي فيزيكيحلبنابراين به جاي تكيه بر راه. فراهم آيد

و نوسازي كالبد شهر به منظور احياء و ساماندهي بخش مركزي شهرها و ساير 
زدايي و بهسازي و نوسازي اجتماعي و هاي فرسوده شهر، توجه به محروميتبخش
هاي اين نظريه معتقد است، بكارگيري سياست. دي اهميت خاصي دارداقتصا
نقطه ديگر خواهد  كالبدي، موجب انتقال فقر و محروميت از يك نقطه به صرفاً
هاي قديم ودگي دربخش مركزي شهرها يا بافتتوان ركود و فرسدرنتيجه مي. شد

بود آن شرايط را ناشي از فقر و محروميت اقتصادي و فرهنگي دانست كه با به

                                              
1  . Urban poverty theory and social planning Approach 
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همان (شد خواهدتوسعه و تكامل آنها فراهم هاي قديم وفرهنگي وحفاظت از بافت
  ).منبع

سازي بافت مركزي شهر از جمله ابل الگوهاي پااليش شهري و اعياندر مق
. كنندابه جايي ساكنان بافت پيشنهاد ميالگوهايي هستند كه راهكار خود را با ج

شوند و افت فرسوده بايد از محل كوچانده معيت باساس الگوي پااليش شهري جبر
طريق زمينه ديم و فرسوده پاكسازي شود و مساكن جديد بنا گردد بدينبافت ق

اين الگو معتقد . شودط  به باال به مركز شهر فراهم ميبراي بازگشت طبقه متوس
 .يابنداي اسكان ميساكن تخليه شده حومهاست ساكنين فعلي بافت فرسوده در م

ز توان در مركومه شهري را ميخدمات ح اما سوال اين است كه آيا واقعاً امكانات و
ا چه ساز و جايي جمعيت شود؟ ساكنان فعلي بشهر ايجاد كرد كه منجر به جابه

  !اي گرانقيمت را تصاحب كنند؟كاري بايد مساكن حومه
 دليل اين اصل استوار است كه بخش مركزي شهرها به بر1سازياعيانالگوي 

آلودگي، شلوغي، فرسودگي، كاهش امنيت اجتماعي، مشكالت زيست محيطي و 
 پايين شهر از ارزش ملكي و هاي اجتماعي و استقرار طبقاتگسترش ناهنجاري

هاي مركز خوردار است حال آنكه بدليل وجود مزيتاي بسيار پايين براجاره
دهندگان ت با تشويق توسعهالدر اين ح. شهري ارزش بالقوه آنها بسيار باالتر است

ك در اين حالت ارزش امال. شوده براي بهسازي ونوسازي فراهم ميخصوصي زمين
شدن محل قشر پايين ناچار به ترك محل شده و يابد و به دليل گرانافزايش مي

هاي زياد ه از توان پرداخت واجاره و هزينهتنها  طبقاتي با در آمد زياد و متوسط ك
 شونددرآمد ميــدداً جايگزين طبقات كمد، مجـــدارندگي برخورــزن
)Carpenter & Aless, 1995,p295 .( اشكال اين نظريه اين است كه پاسخي

                                              
1.Gentrification theory 
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د اسكان يابند براي اين سوال ندارد كه ساكنين رانده شده از مركز شهر در كجا باي
  هند آورد؟اي از شهر بوجود نخواآيا آنها بافت غيررسمي و فرسوده ديگري در نقطه

 فعلي را در دستور هاي ارائه شده، نظرياتي كه حفظ ساكناندر بين نظريه
. پنداردشأن و منزلت انسان را ارزشمند ميتر بوده و اند، پسنديدهخود قرار داده

كردن آنها براي سكونت در ها نااليق تلقيچرا كه اخراج اجباري ساكنان اين بافت
  .هاي انساني در تناقض استا ارزشاين قسمت از شهر است و اين ب

  
 هاي فرسوده شهريتجارب جهان و ايران در ساماندهي بافت

كشورهاي . توجه است در زمينه مرمت شهري بسيار شاياننوع تجارب جهاني
اي را درطول ادات متفاوت، تجارب بسيار ارزندهها و اعتقها، زبانمختلف با فرهنگ

دهنده هويت هريك از شهرهاي تاريخي نشاند كه انتاريخ از خود بر جاي گذاشته
گذاري در تجديد حيات  جهان سه نوع سياستبه طور كلي در. باشنددر جهان مي
  :توان تشخيص دادشهري را مي

هاي كالبدي شود، تأكيد بر ويژگي را شامل مي1960هاي نوع اول كه تا سال
تحمل در رقابليو محيط مصنوع بوده، هدف آن بهبود شرايط سكونتي غ

» تركاربرد مناسب«حال رشد، هاي قديمي وخيلي قديمي درشهرهاي درساختمان
كردن فقرا از ديد عمومي و همچنين احياء رويكرد اراضي مركزي شهري و خارج

تراتژي تجديد حيات شهري كه به عنوان يك اس.  بوده است1»هاپاكسازي زاغه«
هاي نوع سياست. و نامناسب شناخته شدحكوم هايي كه اجرا شد، ممكاندر بيشتر

سازي شود، مبتني بر باز زندهرا شامل مي) 1960- 1970(هاي دوم كه سال

                                              
1  . Slum clearance 
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. گرددتأكيد بر مسائل اجتماعي  مطرح مي، به عنوان يك راهكار جامع با محالت
كه متأثر از انتقادهاي شديدي است كه به راهكارهاي بولدزري نوع اول وارد شد و 

 هاي مختلف جامعه در اثرينه رشد اقتصاد عمومي و سير صعودي گروهزميشبا پ
هاي بهسازي  نتيجه امكان اجراي برنامهدر.  شكل گرفت1»درك دوباره فقر«

در راستاي ارتقاء و بهبود واحدهاي مسكوني و محيط زيست ساكنين، اي گسترده
اعي مردم از اين درحالي است كه در همان زمان حل مشكالت اجتم. فراهم گرديد

هاي جديد صورت ريزيوبهبودكيفيت آن درتمام برنامهراه ايجاد خدمات اجتماعي 
لذا . گيري بوده استشاركت ساكنين در فرايندهاي تصميمگرفت و زمينه آن ممي

  ).1371عندليب، ( شعار اين دوره مشاركت حداكثري بوده است
در مراكز شهري و سازي، بويژه هاي نوسازي نوع سوم، باز زندهسياست

، 1970هاي اوليه دههسالدر . با تأكيد بر توسعه اقتصادي استراهكاري اجرايي 
 و مردم هادر همان زمان، دولت. كندي و ركود اقتصادي در سراسر دنيا حاكم شد

كننده تأثير نتايج تحقيقاتي قرار گرفتند كه منعكسكشورهاي مختلف غربي، تحت
  نبود1960هاي اجتماعي دهه سياري از برنامهبتوجه نتايج مثبت و قابل

)Ouglas, 1989 .(فرايندهاي خود به خود 1980 و1970هاي دهه در سال ،
. گرفتمورداستفاده قراريافتهتوسعهسازي درشهرهاي بزرگتوجهي از باز زندهجالب

مركز شهرها سبب جذب پيمانكاران بزرگ و  قيمت پايين زمين و مسكن در
هاي گذاران در بافتديگر مشاركت عمومي مردم و سرمايه سوي از. كوچك شد

مستقيم يا غير) هاي كمكيخصوصاً به شكل وام(فرسوده، چه بطور مستقيم 
نشان داد كه ...) گذاري در خدمات عمومي فراگير ومقررات خاص، سرمايه(

                                              
1.Revision poverty 
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  مثبتيعمومي، تأثيرفرايندهاي احياء به صورت خصوصي وحيات و اقدامات تجديد
  ).Bottm,1996( نظر داردهاي موردبر شرايط محدوده

هاي شروع ي فرسوده در ايران در نخستين سالهاهاي ساماندهي بافت طرح
ها بصورت طرحهاي قديمي شهرها مداخالت در بافتاصالحات فيزيكي شهري و

ها با تصويب گردند، اين طرحهاي فرسوده مطرح ميهاي نوسازي بافتوپروژه
 و 1 و نيز ماده 1334 تير11ها الحاقي به قانون مصوب  قانون شهرداري111ماده
، شكل قانوني به خود 1347 آذر 7 قانون نوسازي و عمران شهري، مصوب 22

هاي قديمي در براي حل معضالت بافت). 1378 شارمند مهندسين مشاور،( گرفت
ها را افتگردند كه مشكالت بهاي روانبخشي مطرح مي، طرح1360اوايل دهه 

ها را دسترسي سواره به درون بافتدر كالبد تشخيص داده و بخصوص عدمعمدتاً 
رف و ايجاد معبر در بافت تص معضل مهم تشخيص داده و به دخل وبه عنوان يك

هاي اصالح معابر، در عمل هاي روانبخشي يا به اعتباري طرحطرح. پردازدقديم مي
ها، موجب بروز تغييرات هاي كالبدي بافتعالوه بر ايجاد تغييرات در ويژگي

گيرد گردد و به تدريج اين تفكر شكل ميها نيز مياي در كاربرينشدهبينيپيش
دسترسي نيست بلكه هم حفظ كالبد است هاي سنتي فقط ايجاد كه مسئله بافت

ستي به باياز سويي عالوه بر كالبد مي. بافتها و روحيه حاكم بر و هم حفظ ارزش
هاي تهيه طرح 1370 و1360هاي در ادامه در دهه.  نيز توجه شوداهلكردعم

هاي بافت قديم براي شهرهاي بهسازي و نوسازي شهري، تحت عنوان طرح
ي ها براي محالت مركزي شهرهاتاريخي كشور در دستور كار قرار گرفته و طرح

اي اعتباري و ولي نيازهرسد استانها مي5 تصويب كمسيون ماده تاريخي تهيه و به
ها به گردد و نهايتاً طرحها ميايي مانع از اجراي اكثر طرحمحدوديت امكانات اجر
در . آيندشهرهاي تاريخي، به مرحله اجرا درهاي تفصيلي عنوان بخشي از طرح
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هاي هاي بافتتأمين اعتبار براي طرح با تصويب برنامه پنج ساله دوم و،1373سال
ي فرسوده به شكل جديدتري هابهسازي ونوسازي بافتهايدار شهري، طرحمسأله

دفتر بهسازي و نوسازي بافت شهري وزارت مسكن و شهر سازي . گردندطرح مي
كند كه صرفاً بافت قديم را همچون تجميع، شرح خدمات جديدي ارايه ميبا تفكر 

  ).1383عالمي، ( دهد ر كار قرار ميهاي مرمت و احياء در دستوطرح
 هكتار بافت فرسوده 4000هاي ساماندهي براي اضر نيز تهيه طرحدر حال ح

  .كشور در دستور كار قرار گرفته است
  

  معرفي شهر زنجان و بافت فرسوده  آن
زنجان كه بارها آباد و ويران گرديده است، رغم تاريخ پرفراز و نشيب شهرعلي

 كه ايران را به ورترين راه ارتباطي كشگيري در مسير مهمقراراين شهر به دليل 
روستاهاي متعدد در اطراف آن كه نياز ساخت و نيز به خاطر وجوداروپا متصل مي

به مكاني براي تبادل توليدات خود داشتند، توسعه پيدا كرده و امروزه به عنوان 
  . شهرهاي شمالغرب ايران مطرح استترينيكي از مهم

 نفر بوده است 39,450 جمعيت شهر 1320طبق اطالعات موجود در سال 
 349,731 اين ميزان به 1385اساس سرشماري سال كه بر). 1384محمدي، (

 سال جمعيت شهر 65به عبارتي در طول ). www.sci.org.ir(نفر رسيده است 
كه تا سال  روند افزايش طي اين دوره يكنواخت نيست بطوري.  برابر شده است9

رشد  45-65هاي ن طي دههليك. معقول برخوردار است از روندي بطئي و 1345
 مجدداً از 75از دهه . شود برابرمي3,7ه و ميزان جمعيت آن انفجاري را تجربه كرد

-65هاي  درصد در دهه7,94خ رشد جمعيت از ميزان رشد آن كاسته شده و نر
به . كند تنزل پيدا مي75-85 و 65- 75هاي  درصد در دهه2,02 و 2,88 به 55
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توسعه فيزيكي . يابدفضاي فيزيكي شهر نيزگسترش مييت تبعيت از افزايش جمع
  . بيان كرد1 مرحله به شرح جدول شماره 6توان در شهر را مي

  گانه توسعه فيزيكي شهر زنجانمراحل شش): 1(جدول
مرحله 
  رشد

  محدوده فيزيكي شهر  سال

  گيرد هكتار شكل مي45 با مساحتي حدود هسته شهر  1200 سال تا  اول
ره قاجار اواسط دو  دوم

  1300سال  تا
  رسد هكتار مي135يابد و مساحت آن به شهر تا محدوده قلعه توسعه مي

  رسدمي هكتار465مساحت آن بهكندوميشروع به توسعهبيرون از قلعهشهر در  1300-1335  سوم
   1335-1353  چهارم

  )امكوجامعرحطتصويب(
 هكتار 600هر به ساحت شگيرد و مفت مياني شهر در اين دوره شكل ميبا

  يابدافزايش مي
  1353-1364  پنجم

  )طرح جامعدوبين(
. گيردمياي شهرشكلت، كه نواحي حاشيهمرجي شهر اسمرحله توسعه هرج و

   هكتار بالغ گرديد1,550 برابر شده و به 6/2مساحت شهر 
نشين در شمالشرق ظهور هالل اعيان(ت جديد حومه ايگيري محالشكل  1364-1383  ششم

.  بافت قديمقديم به اين محالت در نتيجه ركودسرازيري جمعيت بافت و)شهر
  .گرددبرابر دوره قبل بالغ مي4يعنير هكتا6,329طي اين دوره بهمساحت شهر

  14، ص زنجان طرح تجديد نظر تفصيلي شهرو117-120داغي، صصقره: منبع
  

تار در  هك135شود، مساحت شهر از  مالحظه مي1طور كه در جدولهمان
 سال 83 طي رسد به عبارتي مي1383 هكتار در سال 6,329 به 1300سال 

 داراي 1364روند توسعه فيزيكي شهر تا سال . شود برابر مي49مساحت آن 
 سال 50 يعني طي 1353 تا 1300كه از سال  بطوري. روندي بطئي و كند است

سال اخير  30 در حاليكه طي.  هكتار به مساحت آن افزوده شده است465فقط 
نشين اي اعيانهاي حومهطي همين دوره شهرك. شود برابر مي10,5مساحت آن 

اي از روستا به شهر نيز اتفاق هاي تودهگيرد و همزمان مهاجرتميدر شهر شكل 
شود و جايي اكولوژيكي در شهر مي جابهتقارن اين دو رويداد منجر به. افتدمي
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از اين پس بافت . پذيرديي را به جاي سكنه بومي مي روستاواردينبافت قديم، تازه
اكنون مساحتي هماين محدوده . دهدكم به بافت فرسوده تغيير چهره ميقديم كم

. داده استبه خود اختصاص ) 1383(جمعيت  نفر37,721 هكتار را با 302حدود 
  .باشدمساحت كل شهر مي% 3كه 

  

 )هامحله دباغ( مطالعه معرفي محدوده مورد
 هكتار 34ها به عنوان بخشي از بافت قديم و فرسوده شهر با محله دباغ

 منطقه يك شهر زنجان واقع 4در ناحيه )  درصد مساحت شهر0,05(مساحت 
  )1نقشه شماره . (شده است

 خانوار و 1406 محدوده مطالعاتي داراي 1385اساس سرشماري سال بر
 نفر بوده 5782 بابرابر75ساله درميزان جمعيت محل. باشد نفر جمعيت مي6047
باشد  درصد مي0,45) 75- 85 (اين نرخ رشد جمعيت محدوده در دهه بنابر.است
 سني تركيباز نظر .باشدگريزي ومهاجرفرستي محله ميين به معناي جمعيتكه ا

 35,3 سال به ترتيب 64 و بيشتر از 15-64، 0-15جمعيت محله در سه گروه 
اين ارقام بيانگر آن است كه جمعيت . باشدرصد مي د6,7درصد، و   57,9درصد، 

مقايسه درصدهاي مذكور با شهر . محله از تركيب بسيارجواني برخوردار است
  .بودن بافت جمعيتي محله نسبت به آنهاستزنجان و منطقه يك حاكي از جوانتر

  مطالعهموقعيت محدوده مورد:  )1(نقشه 
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   محلههاي اجتماعيويژگيتحليل 
بومي و مهاجر ي محالت مركز شهر وجود افراد غيرهاي اجتماعاز ويژگييكي 

شود اين موضوع در محله در اين قسمت از مطالعه سعي مي. تدر اين محالت اس
از سرپرست % 47مطالعات به عمل آمده نشان داد كه .  مطالعه بررسي شودمورد

بومي خود % 33 و ت شهراز ساير محال% 20خانوارها از روستاهاي اطراف زنجان، 
بنابراين حاكميت . باشندساكنين بومي محله نمي% 67ترتيب به اين. اندمحله بوده

. چنين شرايطي در محله منجر به ناهمگني بافت اجتماعي اين محله شده است
 در خانوار% 60ان داد كه مدت اقامت ليكن بررسي سابقه سكونت در محله نش

 درصد نسبتاً بااليي بوده و بيانگر وابستگي و باشد، كه سال مي10حله بيش از م
ونت باال موجب آشنايي سابقه سك. باشد بيشتر آنها به سكونت در محله ميعالقه

 و  »انسجام اجتماعي«، »1اعتماد اجتماعي«شود كه اين آشنايي اجتماعي مي
 ليه سرمايه اجتماعياين سه عنصر مواد او. آوردرا پديد مي» 2مشاركت اجتماعي«

 معنا كه در سايه آشناييبدين. ارتباطي عمودي با هم دارنددهد كه را  تشكيل مي
 آمده به انسجام اجتماعي اعتماد بوجود. گيرداجتماعي، اعتماد اجتماعي شكل مي

 3»هاي اجتماعيشبكه«شود و نهايتاً اعتماد و انسجام حاصله در قالب منجر مي
ر اين ارتباطات د. شودتماعي ختم مي به جريان مشاركت اج)رسميو غيررسمي (

ها آمدن آن سالحساس و شكننده است چون براي بدستمهم، نقش اعتماد بسيار
 ودــود شــد نابـــتوان كه در يك لحظــه مييـــان الزم است، در حالـزم
)New Economic Foundation. 2000  .(  

                                              
1. Social Trust 
2. Social Participation 
3. Social Network 
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والت اجتماعي راه با تحگيرد،  همترتيب شكل ميامر مشاركت كه بدين
. يابد، نيازهاونهادهاي آن انطباق ميهاي جامعهنگرششودو با رويكردهاوسازگارمي

تر به خود بگيرد، اهميت مشاركت و هرچه تحوالت جامعه سمت و سوي مردمي
. شودند تكامل اجتماعي بيشتر آشكار ميهمچنين نقش و جايگاه آن در فراي

اين تغيير موجب برقراري .  و مدني استآموزي اجتماعيي از خودمشاركت فرايند
شود كه در آن مردم خود را صاحب اسبات اجتماعي و انساني جديدي ميمن

و با جان و دل در پيشبرد آن ) 1381ياور، ( بينندهاي موجود ميها و برنامهطرح
شدن تمايل باالي مشاركت ساكنين نقطه مثبتي است كه عملياتي. كوشندمي

مردم به مشاركت كه از مطالعات ميداني  %92تمايل. دهديد ميها را نوبرنامه
  .كندده است، اين موضوع را تأييد ميحاصل ش

. گزيني آنهاستهاي قديمي و فرسوده جداييبافتهاي امروزه يكي از ويژگي
ها در اين بافت.  را بر روي آنها نهاد»هاي رهاشدهبافت«توان نام  كه ميايبه گونه

 دور از  گاهيو. كنندسپري ميدر انزواي كامل روزگار هاي شيك پشت خيابان
 و معضالتي ندوشميمن براي انواع بزهكاري تبديل چشم قانون به حيات خلوتي ا

  .آورندرا بوجود مي
هايي است كه اثر مستقيم بر كاهش آموزش و ميزان سواد از جمله شاخص

يل بررسي اين شاخص خالي به همين دل. ميزان مسائل و معضالت اجتماعي دارد
كه ميزان باسوادي محله اينبراساس مطالعات ميداني با وجود. از فايده نخواهد بود

بودن ميزان آن بيشتر مربوط به نسل جديد  درصد برآورد گرديد، ليكن باال82,5
نازلي قرار دارد، بطوريكه  سرپرستان خانوارها در سطح بسياربوده و ميزان آن براي

% 8تا راهنمايي، % 32حداكثر تا ابتدايي، % 38سواد، رست خانوارها بياز سرپ% 21
رو در شرايط فعلي از اين. اندآنها داراي تحصيالت عاليه بوده% 1ديپلم و تنها 
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يت بهبود وضعتوجهي دران باالي باسوادي در محدوده موردمطالعه تأثير شايانميز
 نويد بهبودي ر نزد نسل جديدبودن ميزان آن دليكن باال. كنوني نخواهد داشت

 »شودظرفي را كه مدام پر وخالي مي«به شرطي كه محله حالت دهدشرايط را مي
عالوه بر اثرات ميزان باسوادي . بر آن حاكم باشدرا به خود نگيرد و ثبات نسبي 

تواند تأثير صادي بر زندگي خانوارها دارد، ميپيش گفته و تأثيري كه از لحاظ اقت
  .نيز در پيشبرد طرحهاي توسعه شهري داشته باشدبه سزايي 

سوادي ميزان اشتغال و بيكاري و اوضاع اقتصادي نابسامان عالوه بر شاخص با
براساس مطالعات  .مطالعه استهاي مسائل اجتماعي محدوده مورداز جمله علت
همچنين مقايسه ميزان . باشد درصد مي28,6 فعاليت عمومي محله ميداني ميزان

دهد كه محدوده موردمطالعه در بين ي محله با كل شهر نشان ميل و بيكاراشتغا
 درصد بيكاري داراي باالترين نرخ بيكاري در 12,95گانه شهر با نرخ 30نواحي 

فشار مضاعف بر شاغالن را كه .  نفر براي هر شاغل است4,5شهر است و بار تكفل 
. رها را به دنبال داردد خانواآمبودن ميزان دربيكاري مضاعف پايين. دهدنشان مي

خانوارهاي محدوده موردمطالعه زير % 80آمدهاي صورت گرفته درطبق بررسي
. آمد با نوع شغل ارتباط مستقيم داردميزان در.  هزارتومان در ماه است250,000

، 33,3ود، كاركنان امور خدماتي با ش مالحظه مي3ور كه در جدول شماره طهمان
 درصد كاركنان امور 26,6هاي نامشخص  و دارندگان شغلهادرصد بازنشسته

با . اندهاي اول تا سوم قرار گرفته درصد در رتبه16,6 حمل و نقل با توليدي و
) رگران ساختمانياغلب كا(بخش خدمات كه درصدبااليي ازشاغلين درتوجه به اين

عيت صد بااليي نيز شغل نامشخص دارند، وضباشند، و درمشغول به كار مي
هاي عمده شغلي چرا كه گروه.  اقتصادي محله در سطح نازلي قرار دارد- اجتماعي

 اقتصادي محله در -در سطح محالت نمايانگر اعتبار، اهميت و جايگاه اجتماعي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  1386، پاييز و زمستان 10، ش 7نشريه علوم جغرافيايي، ج 
 

 

188 

همچنين بررسي ). 1376رهنما، ( بودن آن استسطح شهر و نيز ميزان تخصصي
هاي آزاد، شاغلين در شغل % 63دهد كه  اشتغال سرپرست خانوارها نشان مينوع
 كميته امداد و شغل آنها نيز بازنشسته، وابسته به% 26هاي دو لتي ودر شغل% 11

وضعيت درآمد شاغلين در بخش دولتي و بخش آزاد در . اندنامشخص داشته
به اين صورت كه . عكس داردشهر و باالي شهر وضعيت كامالً برمحالت پايين 

آمد بالنسبه باالتري از شاغلين بخش ت باالي شهر درشاغلين بخش آزاد در محال
بنابراين . عكس است كه اين وضعيت درمحالت پايين شهر بردولتي دارند در حالي

ت پايين مطالعه كه از محالشاغلين در بخش آزاد در محله مورددرصد باالي 
. دهنده سطح پايين زندگي در اين محله استشود، نشاندست محسوب مي

  )3ارهجدول شم(
  

  هاي اصلي شغليتوزيع شاغالن ساكن در سطح محله بر حسب گروه): 3(جدول 

  مطالعه ميداني نگارنده: منبع
  

حاصل از مطالعه ميداني تشخيص سه نوع خانوار متفاوت در از ديگر نتايج 
  :بافت است
  خانوارهاي با ريشه روستايي) الف
  زوجهاي جوان اغلب با ريشه شهري) ب
  خانوارهاي پير) ج

ساير و  جمع
 اظهار نشده

توليدي امور
 ونقلوحمل

كشاورزان و 
 دامداران

كاركنان 
امور 

 خدماتي

كاركنان 
امور 

 بازرگاني

كاركنان 
امور 

 دفتري

مديران و 
كاركنان 
 عاليرتبه

مشاغل 
علمي و 

 فني

هاي گروه
 شغلي

 درصد ۱۰ ۰ ۳,۳ ۱۰ ۳۳,۳ ۰ ۱۶,۶ ۲۶,۶ ۱۰۰
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اين  اقتصادي است كه در -ينحوه تصرف مسكن آخرين شاخص اجتماع
روست اهميت بررسي اين شاخص از اين. شودقسمت به بررسي آن پرداخته مي

هاي اقتصادي، كه كيفيت مالكيت مسكن تركيب اجتماعي محله را از لحاظ گروه
. دهدنشان مي) متوسط وطبقه باالطبقهطبقه كارگر، (اجتماعي قومي ونهايتاً طبقه

دهد كه نحوه تصرف مسكن در محله ين زمينه نشان ميمطالعاتي ميداني در ا
آنها را % 20ا مالكين،خانوارهاي ساكن ر% 72كه  طوريه ب. عمدتاً ملكي است

 برابر سكونت در خانه پدري، در(را نيز صور ديگر تصرف %. 8ها و نشيناجاره
 توان الي مالكيت واحدهاي مسكوني را ميصد بادر. دهدتشكيل مي...) خدمت و

  .قوتي براي محله و نشانه وابستگي باالي ساكنين به محله تلقي نمودقطهن
  

  و ميزان فرسودگي بافت محله هاي كالبدي بررسي ويژگي
 شاخص كيفيت ابنيه، مصالح اسكلت، تعداد4هاي كالبدي محله از بعدويژگي

  .بررسي قرار گرفته استطبقات و كيفيت كاربري زمين مورد
. اي دارده، بررسي كيفيت ابنيه اهميت ويژهفرسودگي محلبراي برآورد ميزان 

تخريبي، نگهداري، مرمتي،  دسته قابل5ينه از نظر كيفيت به در حالت كلي اب
يت بناهاي موجود در محله نشان مطالعه كيف. شودمخروبه و نوساز تقسيم مي

ز به  درصد مرمتي بوده و نيا21,4نگهداري،  درصد ابنيه قابل58,8دهد كه مي
.  درصد بناها مخروبه و يا تخريبي هستند24,3همچنين . تعميرات اساسي دارند

نمودارشماره . به عبارتي قابليت استفاده نداشته و بايد تخريب و از نو ساخته شوند
همچنين مقايسه كيفيت ابنيه . باشدي مبين كيفيت نازل ابنيه محله مي به خوب1

اين . گذاردايين ابنيه محله را به نمايش ميفيت پمحله با شهر زنجان به خوبي كي
 درصد است در 8,6دهد كه ابنيه با كيفيت مرمتي در سطح شهر بررسي نشان مي
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همچنين ميزان . باشد درصد مي21,4حالي كه اين ميزان در محله موردمطالعه 
   . درصد باالتر از ميزان آن در سطح شهر است10,8ابنيه تخريبي و مخروبه 

  
  كيفيت ابنيه در محدوده مطالعاتي): 1(ودارنم

0

20

40

60

قابل نگهداري مرمتي تخريبي مخروبه نوساز
  

   با اصالحات نگارنده1383طرح تجديد نظر تفصيلي،: منبع
  

براي مطالعه . عمر ابنيه با كيفيت ابنيه و ميزان فرسودگي آن مرتبط است
ر كه در طوهمان. بندي و مطالعه شده است رده سني تقسيم6ر، عمر ابنيه در بهت

 درصد 12,3 ابنيه موجود در محدوده 1272شود از ي مشاهد م2نمودار شماره 
ان امام و بلوار كشاورز واقع  سال دارند كه عمدتاً در اطراف خياب10عمر كمتر از 

 سال عمر 10-30هاي با شود كه ساختمانبر همين اساس مالحظه مي. اندشده
. اند مقدار كل را به خود اختصاص داده درصد يعني بيش از نيمي از51,2حدود 

 درصد قدمتي 36,2توجهي از قطعات ساختماني يعني حدود همچنين بخش قابل
 سال قدمت دارند، كه 50  درصد باالي8,2 سال دارند كه از اين ميزان 30باالي 

ساختمان در كشور اعداد و ارقام باال به با توجه به عمر مفيد. توجهي استرقم قابل
ها در محدوده مورد اليي از ساختمانخوبي نشانگر اين مسئله است كه درصد با
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استاندارد در به كار رفتن مصالح غير. اندطالعه عمر مفيد خود را سپري كردهم
  . محالت بر شدت مسئله افزوده استگونهساخت و ساز اين

مقايسه عمر ابنيه محله با شهر زنجان قدمت باالي ابنيه در  2شماره نمودار
  .دهدن مي موردمطالعه را به خوبي نشامحله

  
  مقايسه عمر ابنيه محله با شهر زنجان): 2(نمودار

  
  
  
  
  
  

ني ساختمان بويژه ترين شاخص در ايممصالح به كار رفته در ساختمان مهم
همچنين اين شاخص رابطه مستقيمي با عمر مفيد . خيز استدر مناطق زلزله
د ساختمان توان درباره عمر مفيگرفتن اين شاخص ميبا در نظر. ساختمان دارد

ايط، اسكلت هاي فلزي، بتني و آجر و آهن با رعايت برخي شراسكلت. نظر داد
دهد، هاي محله نشان ميساختمانمطالعه نوع اسكلت. آينداستانداردبه حساب مي

كه اسكلت بتني  طوريه ب. به عمل آمده استترين استفاده از مصالح استانداردكم
در . اندواحدهاي ساختماني را بوجود آوردهز  درصد ا16,9و اسكلت فلزي % 2تنها 
  درصد، آجر43,4استانداردِ آجر و چوب هاي غيرهاي با اسكلتكه ساختمان حالي

 درصد را به خود 4,2خشت و گل  +و چوب  درصد، آجر15,7آجر و آهن +و چوب

0

10
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كمتر از 5  5-10 10-20 20-30 30-50 بيش از 50

دباغها

شهر
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 در  كيفيت پايين مصالح ساختماني محله را3نمودار شماره . انداختصاص داده
  .دهد با شهر زنجان نشان ميمقايسه
  

  مقايسه مصالح اسكلت محله با شهر زنجان): 3(نمودار

0
10

20
30
40
50

فلزي بتني آجر و چوب آجر و چوب +
خشت و گل

آجر و چوب+
آجر و آهن

نامشخص

 زنجان

محله 

  
  همان منبع:  منبع

  
هاي موجود اغلب يك يا دو طبقه هستند و با توجه به قدمت محله ساختمان

 13 طبقه بوده و ارتفاعي حدود 5بلندترين ساختمان محدوده با كاركرد پذيرايي 
. اندها يك يا دو طبقه درصد ساختمان9/98هاي موجود ناز كل ساختما. متر دارد

و ) درصد3/78(  دستگاه996هاي يك طبقه با كه در اين بين سهم ساختمان
همچنين . باشدمي)  درصد6/20( دستگاه 262قه با هاي دو طبسهم ساختمان
 درصد و 0,08درصد، 0,94هاي سه، چهار و پنج طبقه به ترتيب سهم ساختمان

  .باشدرصد مي د0,08
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  تعداد طبقات ساختماني  در محدوده مورد مطالعه): 4(نمودار

0

20

40

60

80

1طبقه طبقه 2 طبقه 3 طبقه 4  طبقه 5
  همان منبع: منبع

اي هجهت شناخت شهر و نحوه پراكندگي فعاليتجمله مطالعات اساسي دراز
شيعه، ( هاي كالبدي، مطالعه نحوه استفاده از اراضي شهري استشهر در بررسي

ناطق مختلف شهر، روشنگر نحوه برخورد ها در منحوه تخصيص كاربري). 1381
 مختلف شهر بوده و درنتيجه مديريت شهر در توزيع امكانات و خدمات در مناطق

رو به بررسي اين منطقه در بين مناطق شهر است، از اين كننده جايگاه هرتعيين
  .موضوع پرداخته شده است

 درصد، 50,6دهد كاربري مسكوني طالعه كاربري اراضي محله نشان ميم
 ‐  درصد، كارگاهي21,5 درصد، معابر6,8 درصد، تجاري 13,2مسكوني مختلط 

 درصد از جمله 1,4نقل انبار   درصد، حمل و0,01 درصد،  فرهنگي 0,5صنعتي 
  )4جدول شماره(. باشنده موردنظر ميهاي محدودكاربري

  )1386(درصد كاربريهاي محله ): 4(جدول
نوع 

  كاربري
مسكوني   مسكوني

  مختلط
مختلط غير   مخروبه

  مسكوني
حمل و نقل   زمين خالي  فرهنگي   صنعتي-كارگاهي

  و انبار
  4/1  /98  /01  /5  4/1  4/1  2/13  6/50  درصد

نوع 
  كاربري

  -  فضاي سبز  معابر  درماني -بهداشتي  آموزشي  اداري  تأسيسات  تجاري

  -  2/1  5/21  /08  /5  /26  17  8/6  درصد

  با اصالحات نگارندهطرح تجديد نظر تفصيلي:منبع
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  فرسودگي كالبديصادي بر اقت-اجتماعيهاي ويژگيتحليل تأثير
سائل اجتماعي بر فرسودگي مبنا به هدف تحقيق به بررسي تأثيراين بخش در

 ارائه راهكارهايي جهت زمينه برايپردازيم تا با شناخت عوامل موثر بافت مي
  .حداقل پيشگيري از فرسودگي بيشتر فراهم گرددنوسازي و 

ن در قالب فرهنگش بر  انسا.ناپذير با هم دارنداي انكارانسان و فضا رابطه
و اجتماعي فرهنگ حالت كلي داشته و وضعيت اقتصادي . گذاردمحيط اثر مي

هاي اجتماعي ساكنان محالت مسكوني ويژگي واقعدر. شودميساكنين را نيزشامل
باشد محيط مسكوني محالت مييت زندگي ومركز شهرها تا حد زيادي بيانگر كيف

 محالت، زمينه مناسب ه بر ترسيم سيماي اجتماعيو از طريق شناخت آنها عالو
تصميم و انتخاب الگوهاي سازگار با شرايط محل براي مواجه با براي اتخاذ 

بر اين اساس يكي از اهداف پژوهش . گرددريع روند احيا فراهم ميمشكالت و تس
ر بر فرايند هاي اجتماعي ساكنان محالت مركز شهشناخت چگونگي تأثير ويژگي

روابط برخي متغيرهاي منظور به بررسي بدين. باشد و احياء شهر ميركود
  .اقتصادي با متغيرهاي كالبدي پرداخته شده است - اجتماعي

  
  رابطه بين سواد سرپرست خانوار و كيفيت واحد مسكوني

يابد ان آگاهي و درآمد نيز افزايش ميميزفرض بر اين است كه باافزايش سواد
در واحدهاي مسكوني با سواد باالتر ن است كه خانوارهاي باتظار بر ايدر نتيجه ان

شود، مي مشاهده 5جدول شمارهطور كه درنمودار وهمان. شوندكيفيت بهترمستقر
كه درصد واحدهاي بطورييابد كيفيت واحد مسكوني نيز بهبود ميبا افزايش سواد

 با سواد ستانسواد صفر و براي سرپرسازبراي خانوارهاي با سرپرست بيمسكوني نو
 چون مقدار 5بنابراين با توجه به جدول شماره . باشدديپلم باالترين درصد مي
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p.value) 0,005 ( توان گفت با آلفايباشد، مي مي 0,05كوچكتر از )α (05/0 
  .گردداد و كيفيت منزل مسكوني تأييد ميوجود رابطه مستقيم بين ميزان سو

  
Chi-Square Tests :5 شماره جدول   

  Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 18.370(a) 6 .005 
Likelihood Ratio 19.166 6 .004 
a 6 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
1.17. 

  
  رابطه بين سواد سرپرست خانوار و كيفيت واحد مسكوني):5(نمودار 

ميزان تحصيالت سر پرست خانوار

بي سوادابتداييراهنماييديپلم
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كيفيت بنا

مرمتي

تخريبي

نوساز

  
  

  رابطه بين شغل سرپرست خانوار و كيفيت واحد مسكوني
كه ساكنان با شغل دولتي در محالت پايين شهر از وضعيت با توجه به اين

رود كه رو انتظار مياز اين. باشندوقعيت اجتماعي بهتري برخوردار ميمالي و م
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نسبت به شاغلين در بخش آزاد ي كيفيت مسكن آنها نيز از وضعيت مطلوب
كند  متغير چنين موضوعي را تأييد نميليكن بررسي ارتباط اين دو. باشدبرخوردار
اين با بنابر. ن اين دو متغير تشخيص دادتوان به بيتباط معناداري را نميو هيچ ار

باشد،  مي 0,5بزرگتر از ) p.value) 0,82 چون مقدار 6توجه به جدول شماره 
 مسكن با  اين فرض كه دارندگان شغل دولتي در بافت دارايα (0,05( آلفاي با

  .شودكيفيت باال هستند رد مي
  

Chi-Square Tests :6جدول شماره   

a  3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.43. 
 

  
  با كيفيت واحد مسكوني شغل سرپرست خانواررابطه ): 6(نمودار

شغل سرپرست خانوار

دو لتيآزادساير

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

كيفيت بنا

مرمتي

تخريبي 

نوساز

 
  

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 
 

8.277(a) 4 .082 

Likelihood Ratio 11.764 4 .019 
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  آمد با كيفيت واحد مسكوني رابطه ميزان در
قرار تري بررسد بين ميزان درآمد و كيفيت مسكن رابطه متقنبه نظر مي

ضوع  و جدول مربوطه اين مو7در نمودار شماره  بررسي رابطه اين دو متغير. اشدب
سريعي را با افزايش ميزان در  كه روندبهبودبطوري. كندرا با اطمينان باال تأييد مي

آمد باالي واحدهاي مسكوني خانوارهاي با در% 100 كه بطوري. آمد شاهد هستيم
 100,000اين درصد براي خانوارهاي با  كه  تومان نوساز است در حالي350,000

توان از بررسي اين رابطه گرفت اين است اي كه مينتيجه. تومان درآمد صفر است
شد و چنانچه افزايش محسوسي در باله از درون در حال نوسازي خود ميكه مح

كه تسهيالت مالي الزم به مردم ارائه شود تمايل و يا ايندرآمد خانوارها حاصل آيد
  .نوسازي در نزد مردم بسيار باالستبه 

 0,05كوچكتر از ) p.value) 0,000 چون مقدار 7با توجه به جدول شماره 
خانوار كيفيت واحد گردد كه با افزايش درآمد تأييد ميα (05/0( باشد، باآلفايمي

  .شودتر ميمسكوني نيز مطلوب
  

Chi-Square Tests   :7 جدول شماره 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 
 

66.649(a) 8 .000 

Likelihood Ratio 51.368 8 .000 
a  8 cells (53.3%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is .68. 
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 با كيفيت واحد مسكوني ر خانواآمدرابطه ميزان در): 7(نمودار

ميزان در آمد ماهانه خانوار

 هزار350بيشتر از 
251-350

151-250
101-150

 هزار100كمتر از 

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

ــا كيفيت بن

مرمتي

تخريبي 

نوساز

  
  

  رابطه بين تمايل به ترك محل و كيفيت واحد مسكوني
احساس تعلق دهنده عدمتوان نشان كه تمايل به ترك محله را مياز آنجائي

رود كه خانوارها رغبت چنداني  سته و تحت چنين شرايطي انتظار ميبه مكان دان
ه آزمون اين فرض رو ببه تعمير و بهسازي و نوسازي مسكن نداشته باشند، از اين

 رابطه معكوسي وجود دارد كه بين تمايل به ترك محله و كيفيت واحد مسكوني
  . ايمپرداخته

 درصد خانوارهايي كه 23,7شود  مشاهده مي8كه در نمودارشماره طور همان
كه اين ميزان براي مايل به ترك محله نيستند داراي مسكن نوساز هستند حال آن

در مورد . باشد درصد مي6,5اند مثبت به اين پرسش دادهي كه جواب خانوارهاي
  .كيفيت ابينه تخريبي نيز درصد خانوارهاي متمايل به ترك محله باالتر است
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 0,05 كوچكتر از )p.value )0,036 چون مقدار 8با توجه به جدول شماره 
 و تمايل به ترك محل وجود رابطه مستقيم بين عدمα (05/0( آلفاي باباشد،  مي

  .گرددمطلوبيت واحد مسكوني تأييد مي
 

Chi-Square Tests :8جدول شماره   
  Value 

 
Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 
 

6.632(a) 2 .036 

Likelihood Ratio 6.476 2 .039 
a  1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 4.94. 

  با كيفيت واحد مسكونيرابطه تمايل به ترك محله ): 8(نمودار

آيا مايل به ترك محله هستيد  

بلهخير

100
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كيفيت بنا

مرمتي

تخريبي 

نوساز

  
  آمد  با عمر واحد مسكونيررابطه ميزان د

باالبودن عمر ابنيه . تأثيرگذار بر كيفيت مسكن استعمر ابنيه از متغيرهايي 
ها الح اسكلت ساختمانبودن مصدر محدوده موردمطالعه با توجه به غيراستاندارد

 بوده است كه با افزايش ميزان فرض بر اين. باشدنشانگر فرسودگي واحد مي
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رو فرض موردنظر وني آنها نيز پايين باشد، از اينآمد خانوار عمر ابنيه واحد مسكدر
  .آزمون قرارگرفتدر محدوده موردمطالعه مورد

. كندغير را تأييد ميمستقيم بين دو مت وجود رابطه 9شماره  بررسي نمودار
اما يك استثنا در . شوديعني با افزايش درآمد قدمت واحد مسكوني كمتر مي

تر  تومان وجوددارد كه عمر واحدهاي مسكوني پايين100,000آمدي تا درمحدوده
  . هزارتومان است100- 150آمدي از محدوده در

 0,05 از كوچكتر )p.value) 0,047 چون مقدار 9با توجه به جداول شماره 
گردد بنابراين خانوارهاي  اين رابطه تأييدميα (05/0(آلفاي  به عبارتي با.باشد مي
  .كنندتر زندگي مي مساكن جديدالتأسيسآمد باالتر دربا در

Chi-Square Tests :9جدول شماره   
 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 21.220(a) 12 .047 
Likelihood Ratio 17.106 12 .146 
Linear-by-Linear Association 5.174 1 .023 

a  14 cells (70.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is .42 

  رابطه عمر ابنيه با ميزان در خانوار): 9( نمودار

ميزان در آمد ماهانه خانوار

 هزار350بيشتر از 
251-350

151-250
101-150

 هزار100كمتر از 
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  تسهيالت بانكي خانوار واستفاده ازپرستسوادسرميزانبينرابطه
رود در ش سواد ميزان آگاهي فرد نيز باالتر ميفرض بر اين است كه با افزاي

  .شودتر مي وام و همچنين از مزاياي آن مطلعدريافت نتيجه با ضوابط و قوانين
كند ين دو متغير را تأييد ميمحكم بين ا وجود رابطه بسيار10مودار شماره ن
سواد موفق به دريافت وام  درصد خانوارهاي با سرپرست بي5,6تنها  كه بطوري
.  درصد است33,3  كه اين ميزان درخانوارهاي با سرپرست ديپلماند در حاليشده

و در فاصله اين دو نيز با افزايش سواد ميزان استفاده از اين تسهيالت نيز افزايش 
  .يافته است

 p.value و جدول مربوطه چون مقدار 10ه دار شماروبراين با توجه به نمبنا
 وجود رابطه α (05/0( آلفاي به عبارتي با. باشد مي0,05كوچكتر از ) 0,002(

  .گرددست خانوار و دريافت وام تأييد ميمستقيم بين ميزان سواد سرپر
ان دريافت وام نيز آمد ميزدهد با افزايش درشده نشان ميامهاي انجبررسي
 .ستا افزايش يافته

 
Chi-Square Tests :10جدول شماره   

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 10.848(a) 3 .013 
Likelihood Ratio 11.203 3 .011 
Linear-by-Linear 
Association 

8.480 1 .004 

a  2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 1.44. 
a  2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 2.07. 
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  رابطه ميزان تحصيالت با استفاده از تسهيالت وام): 10(نمودار

ميزات تحصيالت سر پرست خانوار 

بي سوادابتداييراهنماييديپلم

100
90
80
70
60
50
40
30
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0

آيا وام گرفته ايد

خير

بله

  
  

  رابطه مدت سكونت در محل و تمايل به ترك محل
. مدت اقامت در محل است موثر در ايجاد حس تعلق به مكان ترين عاملمهم
ها از حس تعلق به مكان ها در مقايسه با بوميرسد مهاجرين و غيربوميبه نظر مي

سنجش . ها باشدل آنها به ترك محل بيشتر از بوميكمتري برخوردار باشند و تماي
به ترك محل چه تمايل در محل از اين جهت مهم است كه هرتمايل به سكونت 
  .شودبه بهسازي و نوسازي مسكن كمتر ميبيشتر باشد تمايل 

كوچكتر از ) p.value) 0,000 چون مقدار 11با توجه به جدول شماره 
مطالعه خانوارهاي گرددكه محدوده مورد تأييدميα (05/0(آلفاي باشد، بامي0,05

  . اندتر تمايل كمتري به ترك محل داشتهبا سابقه سكونت بيش
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Chi-Square Tests :11جدول شماره   
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 32.908(a) 5 .000 
Likelihood Ratio 36.967 5 .000 
Linear-by-Linear Association 9.311 1 .002 

a  2 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 3.42. 

رابطه تمايل به ترك محله با مدت سكونت در محله): 11(نمودار  

مدت سكونت در اين محل

 سال30بيش از 
20-30

10-20
5-10

 سال5كمتر از 
از موقع تولد
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خير

بله

 
  

مطالب فوق با يافتن همبستگي بين متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي با 
مطالعه است، تأثير وده موردمتغيرهايي كه نمايانگر فرسودگي بافت در محد

ل اين  ساكنين را در فرسودگي محله كه فرض او اجتماعي- ويژگيهاي اقتصادي
  .نمايدباشد را تأئيد ميتحقيق مي

 
  موردمطالعهمحلهبافتفرسودگيوشهريعملكردمديريترابطهبررسي

يا رونق مناطق عملكرد مديريت شهري به عنوان متولي امور شهري در ركود 
مات شهري بين نواحي خدبه داليلي در ارائه بنا. شهري تأثيري انكارناپذير دارد
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سنت معادل  «مدرنگرايي مديران شهري، تفكر. شودآميز عمل ميشهري تبعيض
گيران خود ساكن  تصميمكه نخبگان و ايشان و نيز از آنجائي در نزد »كهنگي
مزيد برعلت شده » المكانحب « و»ساخت قدرت«هاي شهري هستند اصل حومه

كه كه ساكنان بافت  كه امروزه، در حالي بطوري. چندان كرده استها را دوتفاوتو
به بهترين هاي نوساز كانات و خدمات شهري محرومند حومهقديم از حداقل ام

رسد چنين وضعيتي در شهر زنجان نيز به نظر مي. شوندنحو آراسته و تزئين مي
رو در اين مقاله عملكرد نابرابر مديريت شهري در ارائه خدمات از اين. صادق باشد

مطالعه فرض شده  موثر در فرسودگي بافت محله موردمكانات شهري، عاملو ا
  .شودكه ذيالً به بررسي آن پرداخته مياست، 
  

  شاخص آموزش به عنوان شاخص مبنا
براي اثبات اين فرضيه، ابتدا شاخص سرانه آموزشي به دليل اهميت و 

 محله 12يسپس سرانه آموزش. عموميت آن به عنوان شاخص مبنا انتخاب گرديد
راج استخ) متشكل از نواحي قديم و جديد كه اطالعات آن در دسترس بود( شهر

در ادامه انحراف از ميانگين . باشد، محاسبه شد مي3,08شده و ميانگين آن كه 
سرانه آموزشي محالت محاسبه شده و از بين آنها سه محله با بيشترين انحراف 

حراف از ميانگين كه به ترتيب نمايانگر منفي، بيشترين انحراف مثبت و كمترين ان
به . ترين سرانه هستند، مشخص گرديدترين سرانه و متوسطسرانه، پايينباالترين 

، آزادگان )12,9( بيشترين انحراف از ميانگين مثبتاين ترتيب سه محله انصاريه با
از و محله حق وردي با باالترين انحراف ) - 0,58( با كمترين انحراف از ميانگين

ترين ومكه به ترتيب داراترين محله، محله متوسط و محر) -2,49(ميانگين منفي 
باشند، به عنوان محالت شاخص براي مقايسه انتخاب محله از نظر اين متغير مي
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مطالعه از نظر متغيرهاي ديگر نظير بهداشت تا به اين ترتيب محدوده مورد. يدگرد
حسن اين . ا اين سه محله مقايسه گرددب... و درمان، فضاي سبز، فضاي ورزشي و

چنيني كه مقايسه اينشودچراها مقايسه نميها با بدترينشيوه آن است كه بهترين
محدوده موردمطالعه بلكه بهتر اين است كه . بوداستناج نخواهدمعقول و قابل

  .ترين محله مقايسه شودترين و محرومهمزمان با بهترين و متوسط

شهرك (ترين محله زشي محله موردمطالعه با متوسطمقايسه سرانه آمو
ميزان اين . كند را نمايان مي-2/1ر كمبود سرانه از حيث اين متغي) آزادگان

 كه در حالي. باشد كه رقم بسيار بااليي است مي-14/11تالف با داراترين محله اخ
 تنها زشياز حيث فضاهاي آمو) ورديمحله حق(ن ناحيه تريمقايسه محله با فقير

ترين محله شهر ها به محرومبه عبارتي محله دباغ. دهداختالف را نشان مي+ 68/0
  .بسيار نزديك است

 محله كه اغلب 9 محله12شود از مشاهده مي12هشمارطور كه درنمودارهمان
  .باشند حد ميانگين ميتر ازباشند از نظر شاخص آموزشي پايينمحالت قديم مي

  محله شهر زنجان12ز ميانگين سرانه آموزشي انحراف ا): 12(نمودار

-4
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كوي فرهنــگ

آزادگان    

پايين كـوه 

اعتماديه    

انصاريه  

 
 1383طرح تجديد نظر تفصيلي : منبع
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   شاخص فضاي سبز
شته نقش غالب فضاهاي سبز به زيباسازي و سپس ظاهرسازي محيط در گذ

در سطح شهرها نقشي به ليكن امروزه كاركرد اين فضاها . شدمصنوع محدود مي
 ديدگاه عملكردي قابل ه است و از سهتر به خود گرفتتر و اساسيمراتب وسيع
محيطي، عملكرد كالبدي در ساختار شهر، عملكرد عملكرد زيست: اندطرح گرديده

  ).1381رضويان، (  رواني - اجتماعي
امروزه وجود اين كاربري ديگر جنبه تشريفاتي نداشته و الزمه هر محيط 

ه و مقايسه آن با مطالعو بررسي اين شاخص در محدوده موردراز اين. شهري است
  .نواحي منتخب ضرورت يافت

باشد كه با توجه  مترمربع مي4000ي سبز محله حدود در حال حاضر فضا
با . باشد مترمربع مي0,66 نفري سهم هر نفر از اين كاربري  6047به جمعيت 

ع اقليم كه البته برحسب نو(مربع براي هر نفر  متر1,40جه به استاندارد تو
  . مترمربع با كمبود مواجه است4466مطالعه حدوده موردم) متفاوت است

 -3/8مطالعه با محالت منتخب اختالف مقايسه سرانه محدوده مورد
 18/0ه و  با محله انصاري-1,1مترمربعي اين محله را با محله آزادگان، اختالف 

نظر لذا وضعيت محله مورد. دهدوردي را نشان ميمترمربع با محله محروم حق
ترين محله و اختالف مثبت ناچيز آن با محرومه محله متوسط  و باال نسبت ب

  .گذارد در توزيع اين كاربري بر جاي نميترديدي در وجود تبعيض
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  مقايسه سرانه فضاي سبز محالت منتخب با محدوده مطالعاتي): 13(نمودار 
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دباغها حق وردی  انصاريه   آزادگان
  )1383( نظر تفصيلي طرح تجديد:  منبع                                             

  درماني -شاخص بهداشتي

هاي شهري در  درماني امروزه به عنوان يكي از زيرساخت- خدمات بهداشتي
بردن سطح سالمت و ازدياد نواحي مطرح است و هدف از آن باالجهت توسعه 

كردن عمر و باالخره پيشگيري از بروز و شيوع نيروي فعاليت افراد و طوالني
منظور از سالمت افراد، تنها تندرستي و تعادل . ه بموقع آنها استمعالجها وبيماري

 باشدعادل روحي و اجتماعي آنها نيز مدنظر ميجسماني آنها نيست بلكه ت
هاي خاص خود داراي خصههاي درماني به دليل مشكاربري). 150رضويان، (

تلف، باشند كه اين استانداردها در ارتباط با شهرهاي مخايي مياستاندارده
نظر طرح تفصيلي مصوب شهر زنجان سرانه استاندارد در تجديد. متفاوت است

. مربع  درنظر گرفته شده است متر10/0 درماني در سطح محله-كاربري بهداشتي 
 4/573 درماني براي محله موردمطالعه - بهداشتيبنابراين حداقل متراژ كاربري

 مترمربع 0,07ربعي كنوني م متر203اشد كه با توجه به مساحت بمترمربع مي
  .براي هر نفر كمبود وجود دارد
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براي آزمون نحوه عملكرد مديريت شهري در رابطه با ارائه خدمات به محالت 
بررسي قرار يي است كه موردها درماني از جمله شاخص-مختلف شاخص بهداشتي

 .گرفته است
 كه دهدموردبحث با محالت منتخب نشان ميهاي كاربري بررسي سرانه

 متر مربع 07/0و 07/11ها نسبت به محله انصاريه و آزدگان به ترتيب محله دباغ
ترين محله منتخب وردي به عنوان محروم هر نفر كمبود دارد و با محله حقبراي

 -انيتوان گفت كه كمبود كاربري درمبنابراين مي. بر استدر اين شاخص برا
برترين محله و نيز برابري اين كاربري ترين محله و بهداشتي در مقايسه با متوسط

ال ترين محله شاخص ديگري است كه عملكرد مديريت شهري را زير سوبا محروم
  . نمايدبرده و فرضيه دوم را تأييد مي

  
  درماني شهري محالت منتخب با محدوده مطالعاتي -مقايسه سرانه بهداشتي): 14(نمودار 
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انصاريه آزادگان حق وردی دباغها

  
  همان منبع: منبع

  تأسيسات شهري

ياس عملكردي، تأسيسات و تجهيزات شهري در چارچوب تقسيمات در مق
گيرد و تقسيمات فضايي خود را كه بستگي به ها جاي نميفضايي ساير كاربري
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اصل عوامل متعددي چون تراكم جمعيت، ميزان نياز به خدمات خاص، فو
  ). 1383مهندسين مشاور آرمانشهر،(  .طلبددسترسي و ديگر موارد دارد مي

ات و تجهيزات شهري شاخصي است كه بافت قديم به خاطر شرايط تأسيس
برد و يكي از عوامل موثر در تخليه ص خود به شدت از كمبود آن رنج ميخا
  .باشدها ميمعيت از اين نوع بافتج

نشاني، تأسيسات پست، كتابخانه، آتش (ميزان تأسيسات و تجهيزات شهري
باشد كه به اين  مترمربع مي383تيدر محدوده مطالعا...) وتأسيسات ورزشي 

نظر در طرح تجديد. شود محاسبه مي متر مربع0,06ترتيب سرانه آن براي هر نفر 
 آورده شده است كه با اين 0,1تفصيلي زنجان سرانه استاندارد اين نوع كاربري 

  . باشد مترمربع كمتر از استاندارد مي223حساب 
دي ورانصاريه، آزادگان و حقحلهرسه مهمچنين مقايسه سرانه اين شاخص د

مطالعه نسبت دهد محدوده موردن ميباشد، نشا مي0,07 و 0,2، 0,15به ترتيب 
ترين محله و از محروم.  كمبود دارد0,14، نسبت به آزادگان 0,09به انصاريه 

  . كمبود دارد0,05وردي نيز ني حقزنجان يع
  شهري محالت منتخب با محدوده مطالعاتيمقايسه سرانه تأسيسات و تجهيزات ): 15(نمودار 
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ترتيب با توجه به مطالب باال كه توزيع نامساوي خدمات شهري را به بدين
عملكرد نابرابر مديريت شهري در قالب طرحهاي «اثبات رساند فرضيه دوم يعني 

  .رسدبه اثبات مي ».توسعه شهري در روند فرسودگي اين بافت موثر بوده است
  
  هاي تحقيق گيري و يافتهبندي، نتيجهجمع

توسعه . رفته استشدت گ1360اي شهر زنجان از دهه توسعه نواحي حومه
و اسكان نشيني مقارن با ورود گسترده مهاجرين روستايي به شهر ناانديشده حومه

  .ها بوده استآنها در بعضي محالت نظير دباغ
هاي متفاوت تشكيل ويژگياكنون ساكنين فعلي محله را سه نوع خانوار با 

هاي جوان و خانوارهاي پير و اصيل ريشه روستايي، زوج خانوارهاي با: دهدمي
تمايل به دهد، اگرچه  را تشكيل ميخانوار نوع اول كه عمده ساكنين محله. محله

بهبود شرايط محيطي دارند، ليكن به دليل فرهنگي روستايي و فقر مالي قادر به 
تند، خانوارهاي نوع دوم تعلق خاطري به محله دارند و آنرا تغييرات مناسب نيس

نتيجتاً نه تعلق خاطر كافي و نه تأثير مثبتي در بهبود . كنندگذار تلقي ميمحل 
تيار كرده طلبي اخخانوارهاي نوع سوم نيز انزوا. ندشرايط زيستي محله ندار
يج به دست آمده ها و نتابا توجه به اين ويژگي. دهندتحركي از خود نشان نمي

 با فرسودگي رابطه معنادار و محكمي بين مسائل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي
  .رسدبافت را به اثبات مي

اجتماعي ساكنين  -مناسب فرهنگينار اوضاع ناعملكرد مديريت شهري درك
چرا كه مديريت شهري محالت جديد . در فرسودگي بافت مزيد بر علت شده است

كه محالت قديم از حداقل  حالي در. راسته و زينت داده استرا به نحو احسنت آ
هاي صورت گرفته نشان داد كه بررسي. اندمات شهري محروم ماندهامكانات و خد
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 ترين محالت شهرمطالعه همواره همسان با محرومرانه شهري محله مورداز نظر س
  .هاي شهري قرار گرفته استترين رده از نظر سرانهدر پايين
ه است، شناسايي عوامل فرسودگي بودكه اولويت تحقيق حاضروجه به اينبا ت

از . بتوان راهكاري پايدار براي بهبود شرايط پيشنهاد كردتا با شناسايي اين عوامل 
توان در سه هاي تحقيق حاضر است را ميرو عوامل فرسودگي كه حاصل يافتهاين

  :دسته به شرح زير بيان كرد
  و قانونيبعد حقوقي، مديريتي )1
 بعد اقتصادي و مالي )2
  بعد اجتماعي و جمعيتي )3
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