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 چکیده

اند اما در پی گیري، فضایی پاسخگو به سلسله مراتب نیازهاي ساکنان خود بودههاي قدیمی در زمان شکلبافت

از حیث و  اندشناختی و تغییر در نیازهاي زیستی، اجتماعی و اقتصادي اکنون فاقد عملکرد قويتحوالت فن

 با این .اندشده ها و خدمات شهري ضعیف و از حیث کالبدي نابسامان و دچار فرسودگیز زیرساختبرخورداري ا

جهت ها به این بافت مدیریت شهري توجهی چندین سالهبرخورد غیرمسؤوالنه، غیر متخصصانه و بیوجود، 

بین این محالت و محالت دیگر تضاد شدیدي  بالقوه بسیار وسیع آنها هاينوسازي و رونق آنها با عنایت به امکان

در همین راستا پژوهش حاضر به . ها را سبب شده استشهر بوجود آورده و عدم امیدواري به زندگی در این بافت

و  عوامل مؤثر بر زوالمهمترین فضایی حوزه زرگتن پرداخته است تا - اقتصادي و کالبدي-بررسی اجتماعی

. مدیریت شهري نیز در قبال حوزه مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد و عملکرد فرسودگی بافت حوزه شناسایی شده

ها نیز هآوري دادروش جمع. ه استگرایی دنبال شدتحلیلی بوده و با رویکرد اثبات-یتوصیف حاضر، روش پژوهش

ها نامهبوده است که جهت تحلیل پرسش هاي میدانی و با استفاده از پرسشنامهاي و برداشتمتکی بر اسناد کتابخانه

نتایج تحقیق نشانگر آنست که شرایط نامطلوب اقتصادي ساکنان حوزه . بهره گرفته شده است Spss افزارنرماز 

میزان باالي پایداري برداري مدیریت شهري از زرگتن، میزان آگاهی پایین آنان از تسهیالت بانکی، عدم بهره

ابرابر آن در تخصیص کارکردهاي شهري الزم به این حوزه هاي بالقوه حوزه زرگتن و عملکرد نپتانسیلاجتماعی و 

   .است بودهترین عوامل تأثیرگذار بر زوال و فرسودگی بیشتر این بافت از مهم

  (Zargatan)زرگتن، پایداري اجتماعی، توسعه پایدار مدیریت شهري، ،بافت فرسوده: کلمات کلیدي
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  مقدمه -1

یرات جوامع شهري بسیار بطئی و نامحسوس بوده و به تبع آن، کالبد تا قبل از جریان انقالب صنعتی، تغی     

اما بازتاب زندگی ماشینی و ). 15: 1386حبیبی و دیگران،(شهرها نیز با دگرگونی قابل توجهی مواجه نبود

و جهانیان (وقفه و نابهنجار شهرها در مرحله نخست متوجه ابنیه و بافت تاریخی شهرها شدگسترش بی

را با تغییر شکل و شالوده مواجه ساخت که در طول زمان دچار تغییر،  هاو این بافت) 94: 1390پژوهان،

هایی گردید که این تحوالت در شهرها با گذشت زمان باعث پیدایش بافت. تحول، رشد و توسعه گردیدند

 تأثیر تحت بیشتر هک هایییا محدوده هابافت ازاز نظر کالبدي، اجتماعی و فرهنگی با هم متفاوت بودند و 

گیري، فضایی پاسخگو به سلسله ها در زمان شکلاین بافت. بود بود، بافت مرکزي شهرها تحوالت این

شناختی و تغییر در نیازهاي زیستی، اجتماعی و اند، اما در پی تحوالت فنمراتب نیازهاي ساکنان خود بوده

ها و خدمات ا نیز از حیث برخورداري از زیرساختاند، و در اکثر شهرهاقتصادي اکنون فاقد عملکرد قوي

  . اندو دچار فرسودگی شده) 86: 1388زیاري و دیگران،(شهري ضعیف و از حیث کالبدي نابسامان

ر قرار داده و بر فرسودگی واقعیتی است که تاکنون بیشتر شهرهاي باسابقه و قدیمی ایران را تحت تأثی     

هزار هکتار بافت  87شهر ایران حدود  100ه و شهرسازي در بیش از والن وزارت رااساس برآورد مسو

اي به ابعاد گسترده در چند دهه اخیر این رکود و فرسودگی). 19: 1388رهنما،( شهري فرسوده وجود دارد

ه انسان زیر خود گرفته و هویت و حیات مدنی در این فضاهاي شهري را به عنوان مکانی براي رشد و توسع

هاي فرسوده بسیاري از مشکالت و مسائل اقتصادي، بافت). 2: 1392نژاد و شیخی،حاتمی( است سوال برده

و زمینه  )218: 1391زاده و ملکی،ابراهیم(فیزیکی، زیست محیطی و امنیتی را در پی داشته-اجتماعی، کالبدي

- ود چنین مشکالتی مهمناپایداري را در بسیاري از محالت شهري فراهم کرده است، اما با این حال، با وج

ترین پتانسیل شهرها براي استفاده از زمین جهت اسکان جمعیت، تأمین فضاهاي باز خدماتی، بهبود محیط 

ها این بافت فرهنگی اقتصادي و اجتماعی، ابعاد اهمیت. باشندزیست و دستیابی به توسعه پایدار شهري می

و  هابرنامه سري یک با که نمایدمی ایجاب ند،و همچنین دستیابی به توسعه پایدار، درونزا و هوشم

- ها مثال عدم اتخاذ سیاستتوجهی چندین ساله به این محلهاما بی. شود دمیده آنها به ايتازه روح راهبردها

هاي بالقوه بسیار ها بینجامد، با عنایت به امکانگذاري براي نوسازي و رونق این بافتهایی که به سرمایه

والنه و غیرمتخصصانه با این و برخورد غیرمسو) 118: 1387کالش،ناظري و روحی(هاوسیع این محله

تفاوت ماندن ها و بیهاي مدیریت شهري بوده که عدم امیدواري به زندگی در این بافتها از کاستیبافت

تنها استفاده  این امر نه). 139: همان(ساکنان نسبت به دخالت در بازسازي و احیاي آنها را در پی داشته است

هاي موجود در بافت را فراهم نکرده بلکه با گذشت زمان موجب زوال بیشتر مجدد و حداکثري از فرصت

هاي هسته مرکزي و میانی شهرها شده و تضاد شدیدي بین این بافت و بافت جدید شهر بوجود آورده بافت



 

 

ها د توجه داشت مداخله در این بافتبای. و قدرت تطابق این بافت را با شرایط موجود از بین برده است

سونگر و  زیرا امروزه مدیریت یک. جانبه استنیازمند برخوردي سیستماتیک و نوعی نگرش همه

ترین ها مقاومت مردم را به دنبال داشته است و بر همین اساس مهماقتدارگرایانه در برخورد با این بافت

وجه به عامل انسانی و اجتماعی و میزان مشارکت آنها در ریزي این قسمت از شهرها، تمسأله در برنامه

ریزي هاي برنامهبه همین دلیل امروزه تئوري). 144: 1390سجادي و دیگران،(ریزي استفرآیند برنامه

- ، جاي خود را به برنامه)424: 1387،شکویی(کنند جوهري که بیشتر مفاهیم فیزیکی موضوع را تبیین می

 جهانی بانک ویژه به و المللیبین اخیر نهادهاي هايسال دربه دلیل اهمیت مسأله، . دانریزي مشارکتی داده

ي هاروش بتوانند مردمی و غیردولتی هايآن سازمان در که کرده پیدا شهري توسعه به رویکرد جدیدي

 کرد که مردمروی این تحقق .گیرند کار به شهري ي توسعههابرنامه در را تقاضامحور و مشارکتی نامتمرکز،

مستلزم  انددار بودهعهده را اساسی و اصلی نقش با خصوصیات اجتماعی متفاوت، در آن شهروندان و

در این حرکت . است مدیریتی و اجتماعی ي اقتصادي،هازمینه در جامعه آحاد تمام هماهنگی و همکاري

  . اندبدي گسترش شهرها بودهدار بوده و مجري عمده توسعه کالمردم و شهروندان نقش اساسی را عهده

حوزه زرگتن به عنوان بخشی از بافت فرسوده شهر پیرانشهر، مسائل مذکور را در خود جاي داده و در       

اقتصادي بافت بر ناهماهنگی -چرخه زوال و فرسودگی قرار گرفته و تحوالت حاکم بر مناسبات اجتماعی

هاي داشتن آگاهی و رعایت اصول مربوط به ویژگیمداخله در این بافت به شرط . آن دامن زده است

گیري و با در نظر گرفتن نظرات و ریزي و تصمیماجتماعی، فرهنگی و با مشارکت دادن مردم محل در برنامه

اما ساماندهی فضایی و توانمندسازي ساکنان بافت حوزه در فرآیند احیاء و تجدید . منافع آنان ضروریست

ریزي مناسب نیاز دارد که در ضمن حفظ هویت آن، رویکردي جامع با برنامه حیات به نگرشی سیستمی و

پژوهش حاضر برآنست عوامل اصلی حاکم بر زوال و فرسودگی بافت حوزه . کارآیی آن را نیز باال ببرد

فضایی مورد بررسی قرار دهد و راهکارهایی -بینانه و مبتنی بر دیالکتیک اجتماعیمذکور را با نگرشی واقع

لذا دو . ارائه نماید) زرگتن(ا جهت بهسازي آن با تأکید بر ضرورت پایداري اجتماعی در مقیاس محلهر

- ترین عوامل تأثیرگذار بر فرسودگی بافت حوزه زرگتن کدامرو این است که مهمپرسش اصلی نوشتار پیش

  .اند و عملکرد مدیریت شهري در برخورد با بافت فرسوده این حوزه چگونه بوده است

  تحقیقپیشینه  -2

 پس ژهیو به حاضر قرن و نوزدهم قرن اواخر به آن يامروز مفهوم به شهرها یخیتار بافت در مداخله     

 جستجو ییاروپا يکوشش کشورها در دیبا را نهیزم نیا در هیاول اقدامات .گرددیبرم دوم یجهان جنگ از

 اقدامات و انگلستان در سیمور و نیراسک ياهنوشته و سیپار در هوسمان يکارها با تجارب نیا .نمود

 فاصله به شهرها یخیتار هیناح اءیاح يزیربرنامه و تیریمد تجارب رانیا اما در. شد آغاز شیاتر در سیت



 

 

ریزي در ارتباط با مدیریت و برنامه). 79: 1384آباد و پوراحمد،کالنتري خلیل(گرددیبرم تاکنون 1300یزمان

  :شودنون تحقیقات زیادي صورت گرفته است که به چند مورد اشاره میها تاکبراي این بافت

- هاي فرسوده بخش میانی بر پایه ویژگیهاي نوسازي در بافتبازشناسی قابلیت«، در مقاله )1389(باقریان

به این نتیجه رسیده است که » شهرداري تهران 17منطقه  19محله : هاي اجتماع و فضا، مطالعه موردي

برداري با گذشت زمان موجبات تضعیف و گی بین اجتماع و فضا در مراحل تکوین و بهرهضعف همبست

بررسی «خود با عنوان  ، در مقاله)1390(مروتی. کالبدي را فراهم ساخته است-فرسودگی ساختار اجتماعی

اده عبداهللا زمحله امام: مطالعه موردي(هاي فرسوده به نوسازيعوامل اجتماعی مؤثر بر تمایل ساکنان بافت

عواملی همچون میزان و وضعیت اعتماد به همسایگان، همکاري ساکنین در امور اجتماعی، تعلق » ) تهران

- نشینی را در بافت فرسوده بررسی نموده است و در واقع مداخله مردمخاطر به محله و عالقه به آپارتمان

اداري بین متغیرهاي بررسی شده با میزان نتایج حاکی از آن است که رابطه معن. گرایانه مدنظر بوده است

  . زاده عبداهللا وجود داردتمایل به نوسازي در بین ساکنان محله امام

Baoshan Han )2006(،  محله در فضایی هايشبکه و اجتماعی مطالعهیک چارچوب نظري براي «در مقاله -

از متغیرهاي بافت قدیمی در این به این نتیجه رسیده است که باید درک درستی » چین پکن، در هاي سنتی

ها، باید رویکردي جامع رویکرد به روابط اجتماعی و فضایی در این بافت. ها وجود داشته باشدمحدوده

هاي ها را با سایر بافتاین بافت اي جایگزینی کامل ساختار قدیمی، براساس رویکردي مناسبباشد و به ج

  .شهري انطباق دهیم

  روش تحقیق  -3

باشد که با تحلیلی می-هاي مورد بررسی، روش پژوهش حاضر به صورت توصیفیا توجه به مؤلفهب     

- متکی بر برداشت هاآوري دادهروش جمع وجه به عنوان پژوهش،با ت. گرایی دنبال شده استرویکرد اثبات

راي مشخص کردن اي بوده و بهاي میدانی و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و همچنین اسناد کتابخانه

ساکن  شهروندان ،تحقیقجامعه آماري . گیري تصادفی استفاده شده استجامعه آماري هم از روش نمونه

. باشندهاي خانوار در حوزه مذکور میباشند و واحد آماري نیز، سرپرستمی 1392حوزه زرگتن در سال 

 5 استاندارد خطاي و درصد 95 اطمینان سطح با )117: 1380نیا،حافظ(کوکران فرمول از نمونه حجم تعیین براي

 از پس بعدي گام در .نفر برآورد گردیده است 331 درصد استفاده شده و بدین ترتیب حجم جامعه نمونه

  .است شده استفاده  Excel و Spss  افزار نرم از هاداده تحلیل و تجزیه جهت ها،تکمیل پرسشنامه

عملکرد مدیریت شهري و )فضایی و ب-یژگیهاي اجتماعیو)متغیرهاي مستقل پژوهش حاضر الف     

  . متغیر وابسته هم، میزان فرسودگی بافت حوزه زرگتن است



 

 

هاي اجتماعی بافت قدیم حوزه زرگتن و هاي پژوهش، ابتدا به صورت توصیفی به ویژگیدر بحث یافته     

 )ت ارتفاعی و کیفیت کاربري زمیناي، وضعیکیفیت ابنیه، قدمت بنا، سیستم سازه(هاي کالبدي آنویژگی

- هاي فضایی و اجتماعیتأثیر ویژگیهاي استنباطی به سنجش سپس در بخش یافته. پرداخته شده است

مندي میزان درآمد خانوار پرداخته شده است و رابطه اقتصادي بر میزان فرسودگی کالبدي بافت حوزه زرگتن

واحد مسکونی، سواد سرپرست خانوار و ) قدمت(ا عمربا کیفیت واحد مسکونی، میزان درآمد خانوار ب

 از آنجائیکه مدیریتدر نهایت، . استفاده از تسهیالت بانکی با کیفیت واحد مسکونی، ارزیابی شده است

و نحوه ارائه  دانکارناپذیر دار تأثیري شهري مناطق رونق یا شهر در رکود امور متولی عنوان به شهري

هاي شهري است لذا شهري توسط آن، عاملی مؤثر در زوال و فرسودگی بافت خدمات، امکانات و تسهیالت

به همین جهت، . عملکرد مدیریت شهري در تخصیص کارکردهاي شهري به این محدوده بررسی شده است

توریستی -درمانی و جهانگردي- سبز، فضاي ورزشی، بهداشتی هاي فضايچند شاخص مهم شامل شاخص

  .اندرنظر گرفته شده و مورد بررسی قرار گرفتهدر محدوده مورد نظر، د

  محدوده مورد مطالعه -4

درصد از کل شهر را دربرگرفته  17هکتار حدود 114بافت فرسوده شهر پیرانشهر با مساحتی بالغ بر       

، بافت مذکور )1388(در طرح ساماندهی بافت فرسوده شهر پیرانشهر). 6: 1392نژاد و شیخی،حاتمی( است

این . باشدمی) 2حوزه (حوزه تقسیم شده است که حوزه مورد مطالعه در این پژوهش، حوزه زرگتن 8به 

نفر  2567حوزه در حدفاصل خیابان امام خمینی و خیابان شهید بهشتی قرار گرفته است و با جمعیتی بالغ بر 

  .تصاص داده استدرصد از سطح بافت فرسوده پیرانشهر را به خود اخ 76/12هکتار، یعنی 51/14حدود 

  

  جایگاه جغرافیایی شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی: )1(شکل 



 

 

  
  پیرانشهرفرسوده  موقعیت حوزه زرگتن در بافت): 2(شکل

  مبانی نظري -5

هاي شهري به تبع گذشت زمان و تحوالت حاکم بر آنها دچار فرسودگی شده و به صورت اصوال بافت     

- هاي کالبدي و کارکردي آنها کاهش یافته و مختل گردیده، درمیهاي شهري که کیفیتتبخش هایی از باف

ها در گذشته به مقتضاي زمان داراي عملکردهاي منطقی و سلسله چنانچه این بافت). 12: 1380ابلقی،(آیند

- است نمی مراتبی بوده ولی امروزه از لحاظ ساختاري و عملکردي دچار کمبودهایی شده و آنگونه که الزم

در رابطه با بهسازي و نوسازي این  .(١٠٧ :١٩٩٥ ,Charley)توانند جوابگوي نیازهاي ساکنان خود باشند

  .اندها برخی از مکاتب ارائه شده، اصل اساسی را نقش انسان و محوریت آن دانستهبافت

  دیدگاه توسعه پایدار -5-1

از یک طرف هویت تاریخی و . وبرو شده استبافت قدیم در دوران معاصر با یک تضاد اساسی ر      

وري و فرهنگ ماقبل صنعتی شکل گرفته و از طرف دیگر فضایی آنها بر اساس هویت انسانی، اقتصاد پیشه

جدایی و بریدن از میراث گذشته . با نیازها و الزامات نیرومند عصر صنعتی و پساصنعتی روبرو شده است

هاي جدید زندگی شهري به انزوا و د و از طرفی مقاومت در برابر سبکانجامهویتی و آشفتگی میشهر به بی

آنچه مهم است یافتن تعادل بین نوگرایی ). 61: 1387سراسکانرود،(شودجدایی از تحوالت جهانی منجر می

هاي اجتماعی، اي را در زمینههاي ریشهها و کاستیبراي یافتن تعادل باید نارسایی. گرایی استو سنت

- حاتمیآباد و کالنتري خلیل(ریزي نموددي، عملکردي و کالبدي بررسی کرد و براي آنها برنامهاقتصا

مقابله با این تضاد و بحران به یک برنامه و رویکرد راهبردي بلندمدت، جامع و علمی نیاز ). 17: 1385،نژاد

اي لعات شهري به طور فزایندهباشد که مطاترین راهکار در این زمینه، توسعه پایدار شهري میدارد و مناسب



 

 

این نظریه در راستاي حمایت از منابع طبیعی . (Lorr,2012: 16)اندبه تجزیه و تحلیل و نقد این ایده پرداخته

اي است که نیازهاي زمان حال و آینده را بدون به ارائه شده و طبق مبانی نظري آن، توسعه پایدار توسعه

این نظریه راه . (WCED,1987:43)هاي آینده برآورده سازدها براي نسلسیلها و پتانمخاطره انداختن قابلیت

- ها میرسیدن به این اهداف را از طریق اتخاذ سیاست کاربري صحیح و محافظت از زمین و کنترل کاربري

هاي هاي کاربري صحیح و اجراي طرحبنابراین در این دیدگاه بافت قدیم از طریق اتخاذ سیاست. داند

ی از زمین و بنا، به منظور استفاده بهینه از زمین و منابع براي حال و آینده با وارد کردن کمترین حفاظت

این دیدگاه معتقد است گرچه احیاي کالبدي، اقتصادي، اجتماعی و . شودضایعات، نگهداري و ساماندهی می

جنبه کارکردي و ضامن  محیطی در تعامل و مرتبط با یکدیگرند؛ اما احیاي اقتصادي را می توانزیست

احیاي کالبدي و اجتماعی تلقی کرد؛ اما نه به طریقی که موجب شود هویت تاریخی و اجتماعی شهرهاي 

   ).61: 1387سراسکانرود،(سنتی از بین رود

  پایداري اجتماعی -5-2

ان توسعه طرفدار .(Redclift,2000: 25)مفهوم پایداري در عصر حاضر اهمیت بسیاري پیدا کرده است      

بر اساس این دیدگاه، توسعه انسانی بر . دانندهاي اجتماعی توسعه را جزء ضروري پایداري میپایدار، مؤلفه

پایداري اجتماعی به ساختارهاي اجتماعی و شرایط زندگی . پیامد نیازهاي اساسی و برابري تأکید دارد

- در تحقق اهداف توسعه پایدار توجه میجمعیت انسانی با در نظر گرفتن آنان به عنوان موضوعات اصلی 

اي است که نیازهاي پایه شامل غذا، مسکن، آموزش، کار، درآمد و توسعه پایدار اجتماعی، توسعه .کند

شرایط زندگی را برآورده سازد؛ رفاه فیزیکی، فکري و اجتماعی را ارتقاء دهد، یا حداقل از بین نبرد؛ باعث 

نابع انسانی بالقوه گردد؛ محیط قابل زیست فراهم نماید، به این معنی که ارتقاء آموزش، خالقیت و توسعه م

- هاي عمومی شهر و آسایش اجتماعی، معنوي و فیزیکی ساکنان آن شهر براي برنامهرابطه بین شکل مکان

براي رسیدن به پایداري اجتماعی، فراهم کردن خدمات تخصصی و ضروري . ریزان شهري مدنظر قرار گیرد

توانمندسازي، گستره . گی براي مشارکت مردم در امور مختلف و توانمندسازي آنان نیاز استو هماهن

که از انجام دادن کارهاي تسکین دهنده و نمایشی آغاز و تا موارد توانمندسازي ، گیردوسیعی را دربرمی

با توجه به منافع محل  یابد و بر اساس آنها کنترل منابع و اتخاذ تصمیماتحقیقی افراد و اجتماعات ادامه می

  .پذیردانجام می

ترین اهداف سازي و توانمندسازي اجتماعات مردمی، مهمدستیابی به رضایت و آسایش در کنار فعال«     

این توسعه باید با اصالح نظام اداري، حکمروایی شهري، افزایش انسجام و . توسعه پایدار اجتماعی است

بنابراین، همبستگی . اي و ملی همراه باشدخانوادگی، محلی، منطقه بخشی اجتماعی در سطوح مختلفهویت

هاي توسعه پایدار ترین مؤلفهاقتصادي و ادغام و توانمندسازي اجتماعی، مهم-اجتماعی، امنیت اجتماعی



 

 

این نکته قابل تأمل است که تعریف توسعه پایدار اجتماعی بدون توجه به ابعاد . رونداجتماعی به شمار می

صادی، فرهنگی، ارزشی، محیطی و تکنولوژیک، اقدامی یک جانبه و اشتباه است؛ زیرا تعامالت کنشگران اقت

بنابراین توسعه . بخشدکه سازنده حقیقی زندگی شهری است به توسعه پایدار شهری معنی و مفهوم می

ها و ها، آسیبافبا مرکزیت جوامع انسانی با هدف کاهش شک ای است همه جانبهپایدار اجتماعی، توسعه

های آینده با مدیریت مصرف منابع طبیعی و توزیع های نسلتعارضات اجتماعی در کنار توجه به خواسته

  .» )146: 1391شفیعا،( متوازن اقتصادی

  هاي تحقیقیافته -6

  یافته هاي توصیفی -6-1

  آن و بافت فرسوده پیرانشهرتحوالت جمعیتی  -6-1-1

درصد به  03/3نفر بوده که با متوسط نرخ رشد ساالنه  15469بافت فرسوده  ، جمعیت1375در سال      

در سطح  1375-1385که متوسط نرخ رشد سالیانه در دوره در حالی. رسیده است 1385در سال  نفر 21374

درصد است  72در سطح شهر  1375-1385درصد مطلق تغییرات در دوره . درصد بوده است 6/5پیرانشهر 

. درصد رسیده است 7/36تغییرات جمعیت در بافت فرسوده به درصدی، درصد مطلق  3/48ف با اختالکه 

  .نزولی را طی کرده است توان گفت بافت از لحاظ پذیرش جمعیت روندبنابراین می

  1385-1365 هايسال طی پیرانشهر جمعیتی تحوالت جدول): 1(جدول

         سال        

  شاخص     

1365  1375  1385  

  58177  33805  13465  ر جمعیتشما

  24372  20340  -  افزایش جمعیت

  72  150  -  درصد مطلق تغییرات

  6/5  6/9  -  متوسط نرخ رشد سالیانه

  )مرکز آمار ایران: مأخذ(

  1385-1365هاي سهم جمعیت بافت فرسوده از جمعیت کل پیرانشهر طی سال): 2(جدول

  شاخص               

  سال     

  جمعیت بافت غیر فرسوده  ت بافت فرسودهجمعی  جمعیت شهر

  )درصد(سهم  تعداد  )درصد(سهم  تعداد  تعداد

1365  13465  6198  46  7267  54  

1375  33805  15469  8/45  18336  2/54  

1385  58177  21374  7/36  36803  3/63  

  )مرکز آمار ایران: مأخذ(

  

  



 

 

  حوزه زرگتن  هاي اجتماعی بافت فرسودهویژگیتحلیل  -6-1-2

ای است که همواره در حال دگرگونی است و این دگرگونی به دو صورت تحرک مکانی جمعیت پدیده     

ره تحت تأثیر ها همواجمعیتلذا ). 45: 1374خلق،نیک(ی، تغییری همیشگی خواهد داشتو تحرک زمان

ر از مهاج وجود ساکنان غیربومی و. هم آمیختن هستندختار و درحال تجدید ساهای مستمر درمهاجرت

و حدود  درصد از خانوارها، بومی 16/61 در محدوده مورد مطالعه. های فرسوده استهای بافتویژگی

به  پیرانشهرروستاهای اطراف از  خصوصاً شهرهای مجاور وکثر آنها از درصد نیز مهاجر بوده که ا 84/33

دارد و زرگتن ی در حوزه زان حرکت جمعیتکمترین می این امر نشان از اند کهاین حوزه مهاجرت نموده

- تر باشد، برنامهه که ماندگاری در یک مکان طوالنیبه هر انداز .انسجام و همگنی حوزه را سبب شده است

گیرد و به همین نسبت نیز تمایل به تری صورت میونت نیز برای بازده زمانی طوالنیریزی برای سک

 93/61دهد که سکونت در حوزه زرگتن نشان میبقه سا یبررس. کندنوسازی محل سکونت افزایش پیدا می

د مذکور، درصد باالیی درص. دارند سال در حوزه 15ابقه سکونت بیش از ، سدرصد از خانوارهای ساکن آن

  وابستگی و عالقه به محلهو حس تعلق به مکان )الف: اند ناشی از دو مسأله باشدتودهد که میرا نشان می

تحصیالت از عوامل تأثیرگذار  میزان سواد و. در جابجایی به مناطق دیگر شهر عدم توانایی ساکنان بافت) ب

افزایش ، سطح امنیت اجتماعی افزایش شود وآگاهی ساکنان  باعث ارتقاء توانداست که میفرسوده بر بافت 

درصد  67/77 سوادی حوزههای میدانی، میزان بادر بررسی. را در پی داشته باشد ...ارکت و تمایل به مش

باسوادان در حوزه مربوط به نسل قسمت اعظم باال بودن درصد  اما باید توجه داشت. محاسبه شده است

عوامل اصلی در ساکنان هم از وضعیت اقتصادی  .باشدمی آموزان و دانشجویاندانشکه شامل  ی استجدید

فته در نظر گر خانوار ، درصد شاغلین و درآمدحوزهوضعیت اقتصادی  جهت ارزیابی. فرسودگی بافت است

تری وضعیت نامناسب ه کل شهرنسبت ب حوزه مورد مطالعه ،بر پایه اطالعات بدست آمدهکه  شده است

در حالیکه در همین دوره نرخ بیکاری در  درصد بوده است 9/5، نرخ بیکاری در شهر 1385در سال . ددار

درصد خانوارها درآمد کمتر  69، گرفتههای صورت طی بررسی. درصد بوده است 6/17حوزه زرگتن برابر 

وه بعال. دآی، میزان درآمد پایینی به حساب میهای مصرفی هزینه هزار تومان داشته که در مقایسه با 500 از

  .باشندشاغل می پایین درآمد در مشاغل آزاد با) درصد 63/43حدود (اکثر ساکنان حوزه

  1385-1375طی سال هاي  رانشهرنرخ بیکاري و ضریب اشتغال ساکنان پی): 3(جدول

  1385  1375  جمعیت

  جمعیت فعال  بیکار  شاغل  جمعیت فعال  بیکار  شاغل

  17182  1023  16159  7451  1220  6231  شمار

  100  9/5  1/94  100  4/16  6/83  درصد

  مرکز آمار ایران: مأخذ



 

 

سابقه سکونت صادی، های اقتگروهبرای بررسی  تواندهایی است که مینحوه تصرف مسکن از شاخص     

آورده شده ) 5(های میدانی این شاخص در جدولنتایج بررسی. مکان نیز تلقی گرددو میزان حس تعلق به 

از طرف دیگر به . توان وابستگی ساکنان به حوزه تعبیر نموددرصد باالی میزان مالکیت در بافت را می .است

، بیشتر خانوارهای ساکن، خانوارهای قدیمی رسودههای دیگر بافت فدلیل قدمت باالی حوزه در بین حوزه

  .باشند که مدت زمان زیادی است در حوزه سکونت دارند؛ لذا باعث شده که درصد مالکیت باال باشدمی

  )پیرانشهر(نحوه تصرف مسکن در حوزه زرگتن): 4(جدول

  درصد  نحوه تصرف مسکن

  44/78  مالک

  66/16  مستأجر

  11/4  رهنی

  79/0  سایر

  1392 _برداشت میدانی: ذمأخ

  زرگتن فرسودگی بافت حوزه یزانهاي کالبدي و سنجش مبررسی و ارزیابی ویژگی -6-1-3

جهت سنجش میزان فرسودگی بافت آن زرگتن حوزه های کالبدی بافت به بررسی ویژگیدر این بخش     

مصالح ساختمانی بکار ( ایازهسیستم س ،بنا قدمت ،ابنیهکیفیت به  های کالبدیویژگیو است  پرداخته شده

  .است و مورد بررسی قرار گرفته کیفیت کاربری زمین، تقسیم شده و) تعداد طبقات( وضعیت ارتفاعی ،)رفته

  کیفیت ابنیه -6-1-3-1

در  .ستکیفیت ابنیه یکی از پارامترهای مهم در تعیین میزان فرسودگی در فضاهای ساخته شده شهری ا    

درصد 41/31درصد، مرمتی  45/21درصد، قابل نگهداری 68/12، سهم واحدهای نوساز حوزه مورد مطالعه

این امر نشان  اراست کهکه واحدهای مسکونی تخریبی بیشترین سهم را د باشددرصد می 44/34و تخریبی 

  .سازدوجه جدی به این موضوع را مطرح میپذیری و فرسودگی باالی بافت حوزه دارد که لزوم تاز آسیب

  )پیرانشهر(زرگتن کیفیت ابنیه در حوزه): 5(دولج

  درصد  تعداد  کیفیت ابنیه

  68/12  42  نوساز

  45/21  71  قابل نگهداري

  41/31  104  مرمتی

  44/34  114  تخریبی

  100  331  مجموع

  1392 _برداشت میدانی: مأخذ

  

  



 

 

  ابنیه قدمت -6-1-3-2

سال، 10- 5درصد  25/7سال،  5 -0رای عمر ادرصد ابنیه د 34/6دهد که های میدانی نشان میبررسی    

سهم  .باشندمیسال به باال  30درصد  06/9سال و  30- 20درصد  41/44سال، 20-10درصد  32/32

مفیدی برخوردار نیستند و ابنیه موجود در بافت از عمر . باشددرصد می 60/0نیز ساخت  واحدهای درحال

  .طلبدشهری و مردم را میدیران م والن،مسؤاقدامات مناسب و منطقی  این امر

  )پیرانشهر(قدمت ابنیه در حوزه زرگتن): 6(جدول

  درصد  تعداد  قدمت بنا 

  60/0  2  در حال ساخت

  34/6  21  سال 5- 0

  25/7  24  سال 10- 5

  32/32  107  سال 10-20

  41/44  147  سال 20-30

  06/9  30  سال به باال 30

  100  331  مجموع
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  )مصالح ساختمانی بکار رفته( ايزهسیستم سا -6-1-3-3

- در کشور ما، اسکلت .کام، کیفیت و عمر مفید بنا باشدتواند نمایانگر استحای یک بنا میسیستم سازه     

در حوزه  .آیندایط، اسکلت استاندارد به حساب مینی و آجر و آهن با رعایت برخی شرهای فلزی، بت

گل، فلزی به  چوب، خشت و آجر و باشد ودرصد می 05/51، آجر و آهن با ای غالبسیستم سازهزرگتن 

که  آنست نتایج گویای .قرار دارند های بعدیدرصد در رده 11/2درصد و  76/8د، درص 74/34ترتیب با 

فلزی و  ایسیستم سازه تعداد کمی البته. ندبه اقداماتی از قبیل بهسازی و نوسازی نیازمندزرگتن بافت  ابنیه

ناسبی وذپذیری مدسترسی و نفهای اصلی بافت که خیابان ر بافت وجود دارد که این بناها در کناربتنی د

  . اند، قرار گرفتهدارند

  )پیرانشهر(زرگتن بافت حوزهابنیه اي سیستم سازه): 7(جدول

  درصد  تعداد  مصالح

  11/2  5  بتنی

  51/1  7  فلزي

  05/51  169  آجرو آهن

  74/34  115  آجر و چوب

  76/8  29  خشت و گل

  81/1  6  سایر

  100  331  مجموع
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  )تعداد طبقات(وضعیت ارتفاعی  -6-1-3-4

، غلبه با بناهای یک )شهرگیری یکی از دو هسته شکل(در سطح بافت به دلیل باال بودن قدمت حوزه     

در کنار واحدهای یک طبقه، . های بافت را داراسترصد از بناد 72/89باشد که سهمی معادل طبقه می

های درصد در رتبه 90/0درصد،  90/0درصد،  45/8طبقه و بیشتر به ترتیب با  4 طبقه، 3طبقه،  2واحدهای 

های ک طبقه است، تنها در جوار خیابانهای یر وضعیت ارتفاعی غلبه با ساختماناز نظ. اندبعدی قرار گرفته

 قسمت داخلی بافت تقریباًدر شود و طبقه مشاهده می 4و  3های الیی دارند ساختماناصلی که دسترسی با

  .باشدکامل غلبه با واحدهای یک طبقه میبه طور 

  )پیرانشهر(حوزه زرگتن وضعیت ارتفاعی بافت): 8(جدول

  درصد  تعداد  تعداد طبقات

  72/89  297  طبقه 1

  45/8  28  طبقه 2

  90/0  3  طبقه 3

  90/0  3  ترطبقه و بیش 4

  100  331  مجموع
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  زرگتنکاربري اراضی حوزه  -6-1-3-5

ده از زمین به نسبت انواع کاربری زمین یا نحوه استفاده از اراضی، عبارتست از بررسی نوع استفا     

طبق این ). 8: 1387شیعه،( ، درمانی، مسکونی، ادرای، تجاری و غیرهاشتیهای مختلف اعم از بهدفعالیت

، کاربری در سطح حوزه. باشدها در سطح حوزه مین نمایانگر نحوه پراکندگی فعالیتتعریف، کاربری زمی

انتظامی -در مقابل کاربری نظامی. ها دارددرصد بیشترین سطح اشغال را در بین کاربری 01/53با مسکونی 

- ر سطح حوزه نمایانگر عدم تناسب بین کاربریها دتوزیع کاربری. درصد کمترین سهم را داراست 06/0با 

نشان  شود ودرمانی در سطح حوزه دیده نمیشتی ـ که کاربری ورزشی، فضای سبز و بهداطوری هب. ستها

اراضی به  ر در سیستم توزیع کاربرینظتجدید . ای دارددهنده سیستم محله در عناصر تشکیلاز نارسایی 

- بیاما  سازدکند و زمینه پویایی و رونق دائمی آن را فراهم میؤثری میای کمک مبهبود کیفی سیستم محله

بافت را توجهی در این زمینه، تأثیرات منفی به دنبال داشته و زمینه جابجایی جمعیت و فرسودگی بیشتر 

  .سازدفراهم می

  

  

  



 

 

  )پیرانشهر(حوزه زرگتن کاربري اراضی): 9(جدول

  درصد  سرانه  مساحت  کاربري           

  01/53  96/29  95/76912  سکونیم

  83/0  47/0  99/1207  تجاري

  09/8  58/4  66/11747  )مسکونی- تجاري(مختلط

  74/2  55/1  24/3989  اداري

  41/4  49/2  79/6401  آموزشی

  44/0  25/0  67/652  مذهبی

  06/0  03/0  59/87  نظامی و انتظامی

  13/0  08/0  93/202  تأسیسات و تجهیزات

  84/1  04/1  22/2680  زمین بایر

  05/28  86/15  57/40708  معابر

  33/0  19/0  61/492  مختلط غیر مسکونی

  100    145084  مجموع

 GISو استخراج با استفاده از  محاسبه: مأخذ

  
  .1391مهندسین مشاور بوم نگار پارس،نگارندگان بر اساس  – )پیرانشهر(حوزه زرگتنکاربري اراضی ): 3(شکل

نقش غالب کاربری ) 1: توان به این موارد اشاره نموداراضی حوزه زرگتن میهای اصلی کاربری از ویژگی

وجود ) 4  ،وجود زمین بایر) 3  ،درمانیهای فضای سبز، ورزشی و بهداشتی ـ فقدان کاربری) 2  ،مسکونی

  .پراکنش نامتوازن مراکز تجاری و خدماتی در سطح حوزه) 5 وهای ناسازگار کاربری

  نباطیهاي استیافته - 2- 6

  زرگتن فرسودگی کالبدي بافت حوزه میزاناقتصادي بر - هاي فضایی و اجتماعیتأثیر ویژگی -6-2-1

در این قسمت . های مختلف بودها و شاخصدف توصیف کمی و تحلیل عقلی ویژگیهای قبلی هدر بحث

   .آنهاست طه بینهدف بررسی راب

  



 

 

  یفیت بناي مسکونیبا کخانوار تحلیل رابطه بین میزان درآمد  -6-2-1-1

  .تر مطلوبتر استیسه با خانوارهای با درآمد پاییندرآمد باالتر در مقا باکیفیت بنای مسکونی خانوارهای  -1

  .تر مطلوبتر نیستخانوارهای با درآمد پایین درآمد باالتر در مقایسه با بایفیت بنای مسکونی خانوارهای ک -2

و  شده بنیه در حوزه زرگتندرآمد خانوار باعث بهبود کیفیت افرض اساسی بر این است که افزایش      

کیفیت واحد یعنی با افزایش درآمد  ای مستقیم است؛کیفیت بنای مسکونی رابطه رابطه بین میزان درآمد و

خراج شده و به نتایج پرسشنامه است) 11(اثبات این رابطه، در جدول جهت. یابدمسکونی نیز افزایش می

با ) Chi-Square )592,338 با توجه به مقدار کای اسکوئراین رابطه . ان داده شده استنش صورت رابطه

 77(از طرفی با توجه به ضریب وی کرامرز . شودتایید می 0,05و در سطح خطای کوچکتر از %  95اطمینان 

ن گفت خانوارهای با توامی. میزان رابطه بین درآمد خانوار و کیفیت ابنیه در سطح بسیار باالیی قرار دارد )%

  .تر هستندسبت به خانوارهای با درآمد پایینتری ندرآمد باالتر، دارای مسکن مناسب

  )پیرانشهر(زرگتن مسکونی در حوزه و کیفیت بنايرابطه بین میزان درآمد ): 10(جدول

  تخریبی  مرمتی  قابل نگهداري  نوساز  گویه

  57  28  -  -  تومان000/400کمتر از 

  25  54  4  -  تومان 000/500- 000/400

  16  14  40  3  تومان 000/600- 000/500

  -  2  38  50  تومان و بیشتر000/600
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  مزایاي بانکی ارزیابی رابطه بین سواد سرپرست خانوار و استفاده از تسهیالت و  -6-2-1-2

  .و مزایای بانکی تأثیر داردت تحصیالت سرپرست خانوار در استفاده از تسهیال میزان سواد و -1

  .تأثیر استده از تسهیالت و مزایای بانکی بیتحصیالت سرپرست خانوار در استفا میزان سواد و -2

رات اعتبا محالت مسکونی بافت قدیم به دلیل فرسودگی و باال بودن عمر بناها احتیاج ضروری به وام و     

بر  در نتیجه فرض. نها الزم استین خاصی دارد که آگاهی از آاما دریافت اعتبارات بانکی قوان. بانکی دارند

این است که هرچه سواد بیشتر، آگاهی ببیشتر و در نتیجه با قوانین و مقررات و مزایای وام آشناتر و لذا از 

رابطه بین افزایش سواد و ) 12(جدول. شودود کیفیت واحد مسکونی استفاده میاین نوع تسهیالت جهت بهب

 سواد باهای بیکنندگان وام، سرپرستاز میان دریافت. کندع از تسهیالت بانکی را تأیید میاطالافزایش 

در طرف مقابل، . اندا از نظر دریافت تسهیالت بانکی به خود اختصاص دادهدرصد کمترین سهم ر 31,1

- رصد را دارا مید 63,6 درصد و 77,5به ترتیب فوق دیپلم و باالتر و دیپلم های با تحصیالت سرپرست

در نهایت، با . یالت باالتر از تسهیالت بانکی استهای با تحصد، که نشانگر آگاهی بیشتر سرپرستباشن



 

 

- معنی 0,05کوچک تر از خطای و در سطح  درصد 95 اطمینان بااین فرضیه های بررسی شده توجه به داده

- درصد می 35,4ستگی به دست آمده برابر و شدت همب 0,088برابر   R squareاز آنجائیکه مقدار، دار است

بنابراین در استفاده از . بانکی چندان باال نیستباشد سهم متغیر مستقل سواد در استفاده از تسهیالت 

ان مشاغل خاص، استفاده از تجربه دیگرآگاهی به سبب اشتغال در  جمله سهیالت بانکی عوامل دیگری ازت

  . نیز نقش دارد... و

  ت و مزایاي بانکیرپرست خانوار و استفاده از تسهیالو تحصیالت س ه بین سوادرابط): 11(جدول

  فوق دیپلم و باالتر  دیپلم  زیردیپلم  سوادبی  گویه

  49  45  40  28  بله

  28  26  53  62  خیر

  1392 _برداشت میدانی: مأخذ

  مسکونی ابطه بین میزان درآمد خانوار با عمر بنايارزیابی ر -6-2-1-3

  .باشندتر میمسکونی با عمر طوالنی دارای بنایدرآمد بیشتر  با خانوارهای - 1

  .باشندتری میمسکونی با عمر کوتاه دارای بنای درآمد بیشتر با خانوارهای - 2

با توجه به اینکه . شوددر نظر گرفته  کیفیت مسکن تواند شاخصی برای سنجشمسکونی میعمر واحد 

، عمر باالی ابنیه در این است دوام و غیراستاندارد ساخته شده مک ، از مصالحای بناهای بافتسیستم سازه

 درآمد بین میزانمستقیم رابطه  %) 83,4(همبستگیشدت با توجه به  .محدوده نشان از فرسودگی ابنیه دارد

 افزایشمسکونی  بنایعمر  ،درآمدیش افزابا ی است معن که به این شودتأیید می مسکونی خانوار و عمر بنای

  .یابدمی

  )پیرانشهر(عمر واحد مسکونی در حوزه زرگتن بارابطه بین میزان درآمد ): 12(جدول

  تومان وبیشتر 000/600  تومان 000/600- 000/500  تومان 000/500- 000/400  تومان 000/400کمتر از   گویه

  52  22  -  -  سال 5- 0

  45  20  2  -  سال 10- 5

  3  9  41  5  سال 10-20

  1  3  13  44  سال 20-30

  -  2  12  57  سال به باال 30

  1392 _برداشت میدانی: مأخذ

  ر زوال و فرسودگی بافت حوزهنقش مدیریت شهري د -6-2-2

 به شهری مدیریت). 105: 1388لطفی ودیگران،(است شهری مدیریت شهری، مسائل مدیریت دارعهده     

 شهروند بحث،این  در .دارد پذیرناانکار تأثیری شهری مناطق رونق یا شهر، در رکود امور متولی عنوان

اما ارائه این خدمات و  (Turner,2006: 41).دارد را شهری تسهیالت و خدمات از استفاده انتظار اساساً



 

 

ر نیست و مدیریت شهری در ارائه این خدمات ی نواحی شهر به صورت یکسان و برابتسهیالت در تمام

به بررسی روابط برخی از متغیرهای ن موضوع جهت بررسی ایدر این بخش  که کندنابرابر عمل می

- ساسی بر این است که عملکرد تبعیضفرض ا. شودمیاقتصادی مؤثر با تغییرات کالبدی پرداخته -اجتماعی

آمیز و نابرابر مدیریت شهری پیرانشهر در ارائه خدمات، امکانات و تسهیالت شهری عاملی مؤثر در زوال و 

سبز،  فضایهای چند شاخص مهم شامل شاخص، به همین جهت. است فرسودگی بافت حوزه زرگتن بوده

مورد توریستی درنظر گرفته شده که جهت اثبات فرضیه، -انگردیجهدرمانی و -بهداشتی فضای ورزشی،

  .اندرار گرفتهبررسی ق

، آن ها و عناصر ساخته شدهو  نحوه استقرار کاربریزرگتن  بافت حوزهکالبدی های اصلی از مشخصه     

هی بر بازتاب این چیدمان تأثیر قابل توج. عدم تعادل و یکپارچگی در کلیت چیدمان و استقرار عناصر است

  . ها و عناصر ساخته شده گذاشته استهای برخی از کاربریها و نسبتروی سطوح، سرانه

کلیه مراکز پزشکی و ، های بهداشتها، خانهها، درمانگاهکاربری درمانی شامل بیمارستان :درمانی -بهداشتی

از  درصد 33/0این کاربری . باشدمی ... ، مراکز بهزیستی وهاآرایشگاه کاربری بهداشتی شامل حمام عمومی،

شهر در مقایسه  میزان سرانه. باشدمربع میمتر 4/0ن، فضای شهر را به خود اختصاص داده و سرانه شهری آ

 درمانی در حوزه-کاربری بهداشتی اما. مناسب استنا )176: 1386شیعه،(عمترمرب7/1د کشوری با استاندار

  .است فاقد آنحوزه مذکور و  شودزرگتن مشاهده نمی

و  روانی جسمانی، اهداف دارای ورزشی روحیه ورزش یا ترویجتوانند در می ورزشی فضاهای :ورزشی

- های مهم شهر میکاربریلذا از نقش مهمی را ایفا کنند؛  هاانسان تندرستی و سازیسالم جهت اجتماعی

با توجه به غلبه  حوزه زرگتن فاقد این کاربری است که. باشدمی رمربعمت 9/0سرانه ورزشی پیرانشهر  .باشند

در ارائه مدیریت شهری  نامناسب و نابرابرد عملکر نقش مسکونی حوزه و لزوم وجود این کاربری، فقدان آن

  .دهدرا نشان میهای شهر خدمات به محله

همچنین جهت افزایش روابط  فراغت و ها به استراحت، اوقاتنیاز انسان با توجه به :رک و فضاي سبزپا

ای سبز به روشنی ی فضلزوم وجود کاربر )16: 1392،نژاد و شیخیحاتمی(های عمومیدر مکان اجتماعی

شده و سرانه  دادهپارک اختصاص  فضای سبز ودرصد از سطح شهر به  5/1کلی  در حالت. قابل درک است

در مدیریت شهری نشان از نوعی بحران  دان این کاربری مهم در حوزهفق. باشدمترمربع می 8/1شهری آن 

مدیریت شهر را در حوزه مورد مطالعه روانی و اوقات فراغت ساکنان نیازهای روحیبه توجهی د که بیدار

  .دهدنشان می

های طبیعی استان است که به دلیل وجود جاذبهاذبه شهر پیرانشهر از شهرهای پرج :پذیرایی- جهانگردي

کنند هر بازدید میمرزی هر ساله تعداد کثیری گردشگر و مسافر از این شتجاری چه ارفراوان و همچنین باز



 

 

ذکور سرانه کاربری م. ای که نقش گردشگری تجاری به یکی از نقشهای اصلی شهر تبدیل شده استبه گونه

در حوزه زرگتن با وجود نزدیکی به قلب اقتصادی شهر و  اما .باشدمترمربع می 21/0با  معادلشهر  در

فضایی به این کاربری اختصاص  ، اصالًهای موجود در آنه از ظرفیتبازارچه تجاری آن، و ضرورت استفاد

   .داده نشده است

آن به عنوان هویت شهر ده و از گیری شهر پیرانشهر بوشکل) خانهزرگتن و کهنه(دو هسته زرگتن یکی از    

به همین جهت . در یک مکان، احساس تعلق بیشتر را به همراه داردبیشتر سابقه سکونت . توان نام بردمی

میزان پرسشنامه طبق نتایج . توان به روشنی مشاهده نمودیداری اجتماعی را در این حوزه میعناصر پا

تمایل به  ،زهصورت بهبود نسبی شرایط حودرصد از پاسخگویان در  94/77ی اجتماعی حوزه، پایدار

را هسازی و نوسازی حوزه درصد نیز تمایل به مشارکت در ب 18/69همچنین . اندسکونت در حوزه داشته

  .اندابراز داشته

  )پیرانشهر(زرگتن میزان پایداري اجتماعی حوزه): 13(جدول

  پایداري اجتماعی

  درصد  تعداد  یل به مشارکتمیزان تما    درصد  تعداد  میزان تمایل به ماندن

  18/69  229  تمایل به مشارکت  94/77  258  تمایل

  82/30  102  عدم تمایل به مشارکت  05/22  73  عدم تمایل

  

  درصد  تعداد  سابقه سکونت    درصد  تعداد  بافت اجتماعی

  59/13  45  سال 15کمتر از   16/66  219  بومی

  93/61  205  سال 30-15  84/33  112  غیربومی

  47/24  81  سال به باال 30

  1392 _برداشت میدانی: مأخذ

اجتماعی پایداری ارقام مذکور همگی دال بر وجود پتانسیل باالی بافت مورد مطالعه از لحاظ  آمار و    

برداری ننموده و تصمیمات مؤثر و ذیربط آن از این مقوله مهم بهره اما مدیریت شهری و نهادهای. دارد

های فرسوده کمتر سیستم مدیریت شهری کشور در برخورد با بافت .ا آن گرفته نشده استمفیدی در رابطه ب

محور را در بهسازی این های کالبدغلب شیوهو ا داری اجتماعی آنها توجه نمودهپای به مسائل اجتماعی و

سیستم حرکت ن در راستای همینیز مدیریت شهری پیرانشهر  آنگونه که پیداست. گرفته است ها به کاربافت

محوری را پیش گرفته که در آن ساکنان محله توجهی نکرده و کالبدهای موجود بین نموده و به همبستگی

توجهی مدیریت شاید یکی از علل بی. نداشته است عامل انسانی در برنامه و تصمیمات، جایگاه درخوری

مدیریت شهری و  استوده بحوزه  های شهری درا نبودن اجرای طرحشهری به این محدوده، درآمدز

و به عنوان بخشی این حوزه جزئی از بافت شهر بوده اما در هر صورت  ؛سودمحوری را مدنظر داشته است

از نحوه ارائه خدمات و تسهیالت به نواحی مختلف شهر  .نیازمند توجه است )شهر(از یک سیستم بزرگتر



 

 

ر د به این حوزهنسبت ای که وده به گونهعمل نم صورت نابرابربه  ریت شهریمدیتوان دریافت که می

به آن سستی صورت گرفته  ارائه خدمات شهری و درتر بوده تفاوتمقایسه با محالت جدیدتر شهر بی

به موضوع دار شهری های مسألهورد با بافتمدیریت شهری کشور در اغلب موارد در برخ نهایتاً اینکه. است

زوال  ری توجه نموده که این امر خود بهبه درآمدزایی و کالبدمحو پایداری اجتماعی توجه خاصی نداشته و

   .انجامدها میو فرسودگی بیشتر این بافت

  

  گیريو نتیجهبندي جمع

توان به روشنی دید که شرایط نامطلوب ، میبررسی شدههای با اندکی تفحص در رابطه      

عدم آگاهی آنان از تسهیالت بانکی جهت  حوزه زرگتن وساکن خانوارهای ) اشتغال و درآمد(اقتصادی

از عوامل تأثیرگذار بر زوال و فرسودگی بیشتر بافت قدیمی  ،نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی خود

طبق نتایج (با وجود تمایل به نوسازی و بهسازی و ارتقاء کیفیت محیط سکونتی خود. این حوزه بوده است

ت مؤثری را در مانع از این امر گردیده است و قدرت هرگونه دخال، عدم کفایت درآمد خانوارها )پرسشنامه

شان از ساکنان سلب نموده است که این امر همراه با گذشت زمان و بیشتر شدن عمر بهبود محیط سکونتی

به هرحال، احیای . ساختمانها، زوال و فرسودگی بناهای مسکونی واقع در این محدوده را در پی داشته است

این امر با . تلقی کردآن توان جنبه کارکردی و ضامن احیای کالبدی و اجتماعی را میفت زرگتن اقتصادی با

اما به سبب عدم توجه الزم مدیریت  .پذیر استنهماهنگی و همگامی ساکنان حوزه و مدیریت شهری امکا

افت از چرخه و حیات این بهمراه با شرایط حاکم بر آن، ...) از بعد کالبدی، اقتصادی و(شهری به این حوزه

ها از مالی موجب فرار سرمایه از بین رفتن توجیه اقتصادی واست که متعاقب آن، اقتصادی خارج گردیده 

توان دریافت که شرایط نامطلوب لذا به روشنی می .گردیده است گذاری در آنو عدم سرمایه حوزهاین 

عدم تخصیص  و تسهیالت بانکی بهسازی مسکن اقتصادی ساکنان حوزه زرگتن، میزان آگاهی پایین آنان از

فرسودگی  به حوزه توسط مدیریت شهری از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر زوال وکارکردهای شهری الزم 

  . بیشتر این بافت شده است

به دلیل سابقه سکونت باالی اکثر ساکنان و روابط همسایگی و اعتماد باال در آن، شاهد بافت اجتماعی      

توان از پایداری اجتماعی قوی این حوزه در حوزه زرگتن هستیم که در صورت مهیا نمودن شرایط می قوی

توان از می... های غیردولتی وای، تشکلیعنی با ایجاد عناصری مانند شورایاری محله. برداری نماییمبهره

شان امر بهبود محیط زندگینقطه قوت بافت یعنی پایداری اجتماعی باالی آن بهره جست و ساکنان را در 

دهد و هم از های شهری کاهش میمشارکت داد که مشارکت ساکنان هم میزان مقاومت آنها را در برابر طرح



 

 

عملکرد نابرابر مدیریت شهری پیرانشهر در ارائه خدمات و . کاهدمشکالت مدیریت شهری در این زمینه می

در حوزه را به دنبال داشته و خواهد داشت، که به  تسهیالت در نواحی مختلف شهری، رکود سطح زندگی

شوند که این امر به فرسودگی بیشتر بافت دنبال آن قطعاً گروهی از ساکنان به نواحی دیگر شهر جابجا می

قدرت تطابق حوزه مذکور  نسبت به نقاط دیگر شهر در این حوزه نابرابر مدیریت شهریعملکرد . انجامدمی

پایداری (های اجتماعیدر حالیکه در صورت استفاده از توان. شهر را از آن گرفته استهای جدیدتر با بافت

حوزه، ) به سبب قرارگیری در نزدیکی قلب اقتصادی شهر و بازارچه تجاری آن(و اقتصادی) اجتماعی باال

تواند یدر رابطه با حوزه زرگتن م کرد نابرابر مدیریت شهریعمل. بهبود چشمگیری در آن قابل تحقق بود

 های شهری در این محدوده،پروژه نگرش سودمحوری مدیریت شهری در)1: ناشی از این دالیل باشد

در  عوارض و تخلفات ساختمانی پایین بودن درآمد شهرداری در زمینه)3 دید سیستمی به شهر،  فقدان)2

 4هردار طی مدت مرتبه تغییر ش 3(داران شهربودن دوره تصدی سمت شهرکوتاه مدت )4  ،محدودهاین 

های شهری به صورت مقطعی درآیند و شهر از داشتن برنامه منظم و پیوسته که باعث شده است پروژه )سال

  .محروم بماند

در حالیکه اگر برنامه و  است؛ شدهکمتر توجه  این حوزهبا وجود ظرفیتهای موجود در حوزه زرگتن، به      

کزی شهر و بازارچه تجاری شهر و دلیل نزدیکی به بخش مر تصمیم منطقی برای این حوزه گرفته شود به

و هم ساکنان حوزه درآمدزا باشد ) شهرداری خصوصاً(تواند هم برای مدیریت شهریمیدسترسی مناسب آن 

و عوامل دفع جمعیت در  فراهم شود بهبود کیفیت محیط سکونتی  و در نتیجه نگهداشت جمعیتو زمینه 

به این حوزه،  توجهی چندین ساله مدیریت شهریبی، سخن آخر اینکه .یف نمودحوزه را از بین برد یا ضع

بروز مشکالت بسیاری های مدیریت شهری بوده که به های بالقوه آن از جمله کاستیبا عنایت به ظرفیت

رفع . ه و بافت آن باشدبهبود حوزشهرداری باید عاملی برای  صاًدر حالیکه مدیریت شهری خصو انجامیده،

شهری و بهسازی و و تدوین و ساماندهی توسعه پایدار ریزی و تهیه ی موجود، مستلزم برنامههاابسامانین

ساز و استفاده بهینه گیر و تصمیموالن تصمیمؤتوسط مس، هاا و نظارت صحیح برنامهت آن و اجرنوسازی باف

  .بافت و مشارکت اجتماعی آن استدر از پایداری اجتماعی موجود 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  پیشنهادها): 14(جدول

  .حذف کاربریهاي ناسازگار در حوزه

  .درمانی متناسب با نیاز محله از طریق استفاده از فضاهاي مخروبه و رهاشده- اختصاص کاربریهاي فضاهاي سبز، ورزشی و بهداشتی

  .ان و تردد خودروهاي خدمات شهري به بافتتأمین مسیرهاي دسترسی کارآمد به نقاط مختلف بافت براي تأمین حداقل دسترسی سواره الزم، مدیریت بحر

  .ایجاد کاربریهاي خدماتی در سطح بافت محدوده جهت تأمین خدمات محلی

  .اولویت قرار دادن ساکنان محله در کلیه مراحل سرمایه گذاري و مشارکت

  .ر دولتیهاي غیهاي مالی و کمبود منابع اقتصادي سازمانهاي مالیاتی براي جبران ضعفایجاد معافیت

  .و ارائه اختیارات نظام مدیریت محلی در شعاع عملکردشان در سطح محله ایجاد شورایاري محله

  .شهري در آناحیاءو تقویت هویت و حیات مدنی در سطح بافت و ارتقاء حس تعلق به ساکنان به محله از طریق ایجاد مراکز جذاب مدنی، اجتماعی و فرهنگی 

  .ف رفع احتیاجات افراد در سطح محلهها با هدایجاد تعاونی

  .پذیر حاکم بر آنها و نقش مؤثرشان در ثبات اقتصادي ساکنانهاي اجتماعی؛ به دلیل ماهیت محلی و اصول انعطافتأسیس صندوق

  .یداري اجتماعیایجاد سازوکارهایی براي ورود نمایندگان دلسوز و مردمی به شورایاري محله به مثابه ساخت قلبی تپنده در راستاي پا

  .مدیریت یکپارچه شهري و ایجاد هماهنگی بین ادارات مرتبط با بافت فرسوده

  .هاي عامل جهت بهسازي و نوسازي ابنیه بافتهاي با سود پایین از طرف بانکهاي تشویقی شهرداري و دولتی مانند اعطاي اعتبارات و وامسیاست

 .و روش مشارکتی آنان سازي مردم از جریان بهسازي و نوسازيآگاه

  نگارندگان: مأخذ
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