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تحليل روابط بين شاخصهاي شناسايي بافت فرسوده و شاخصهاي توسعه پايدار شهري مشهد
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چکيده
بين شاخصهاي شناسايي بافت فرسوده و توسعه پايدار شهري ،روابط تنگاتنگي وجود دارد؛ از اينرو ،مقاله حاضر با
هدف بررسي رابطه بين شاخصهاي شناسايي بافت فرسوده و توسعه پايدار در بافتهاي فرسوده اطراف حرم مطهر امام
رضا(ع) با استفاده از تحليل همبستگي کانوني به منظور تعيين همتغييري دو مجموعه متغير ،انجام گرفته است .براي
دستيابي به اين هدف ،با روش پيمايشي و ابزار پرسشنامه محققساخته ،در سه گروه نمونهاي مالکين از بافت خارج شده
(گروه  502( )Aنفر) ،در حال واگذاري (گروه  00( )Bنفر) و ساير مالکين (گروه  200( )Cنفر) اطالعات الزم ،گردآوري
شده و پس از انجام اندازهگيريهاي مربوطه ،نتايج با نرمافزار  Statistica 8مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتهاند.
نتايج به دست آمده از تحليل همبستگي کانوني نشان داد که ترکيب خطي مناسبي بين مجموعه متغيرهاي کانوني
وجود دارد و زماني که به ترتيب در گروه نمونهاي  Aو  ،Bشاخص ناپايداري ) (X1بافت با ميزان  -0/62و در گروه ،C
شاخص نفوذناپذيري ) (X2به اندازه  -0/36کاهش مييابند ،در گروه  ،Aشاخص اقتصادي خانوار ) (Y3به اندازه  ،0/23در
گروه  ،Bشاخص کالبدي -فني ) (Y1به اندازه  0/00و در گروه  ،Cشاخص اقتصادي ) (Y3به اندازه  0/70افزايش مييابند و
اين نشان ميدهد که شاخص هاي شناسايي بافت ،از نظر ناپايداري و سپس نفوذناپذيري ،همخواني بهتري در افزايش يا
کاهش شاخصهاي توسعه پايدار اقتصادي و کالبدي -فني دارند و در مقايسه با ساير متغيرهاي کانوني ،بيشترين نقش را در
ايجاد اولين ضريب همبستگي کانوني و در اصل در کيفيت توسعه پايدار شهري اطراف حرم مطهر داشتهاند.
واژههای کليدی :شاخصهاي شناسايي بافت فرسوده ،شاخص هاي توسعه پايدار ،ضريب همبستتگي کتانوني ،مشتهد
مقدس
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شهرنشيني ،رشد اقتصادي و توسعه پايدار ،از جمله

وسعتي حدود  2263هکتار ميباشد (رهنما و اميرفخريتان،

مفاهيمي هستند که ارتباط آنهتا بتا يکتديگر ،بته ويت ه از

 )2971و فرسودگي موجود در بخش مرکزي شهر ،امکتان

رويکرد اقتصتاد شتهري ،مناستب بتراي نظريتهپتردازي و

دسترسي به خدمات و منابح را بتا مشتکل مواجته کترده و

مبنايي براي انجام مطالعات و تحليلهاي تجربتي زيتادي

ازدحام و تراکم جمعيتي به دليتل ازديتاد زائتران در طتول

بوده است .در شرايط فعلي جهان که تقاضا بتراي توستعه

ستال ،مستايل اجتمتتاعي و متديريتي را پديتد آورده استتت

پايدار شهري و شکلگيري شهرهاي پايتدار ،از مهمتترين

(خديوي .)2970 ،محيط بافت نيز به دليل فرسودگيهتاي

معضالت پيش روي بشريت در قرن بيستويکم ميباشتد

کالبدي ،نبود راههاي دسترسي مناسب ،کمبتود ختدمات و

(مثنوي )2975 ،بر اثر ناهمخواني توسعه نتواحي شتهري

زيرساختهاي شهري ،آسيبپذير شتده و از ارزش مکتاني،

با نيازهاي زيستي ،اجتمتاعي و اقتصتادي ستاکنان شتهر،

محيطي و اقتصادي نازلي برختوردار متيباشتد؛ همننتين،

پايداري در شهر ،فاقد عملکرد قتوي در تحتوالت زنتدگي

زيستتتپتتذيري و ايمنتتي ضتتعين در کنتتار نابستتامانيهتتاي

شهري و اقتصاد خانوارهتاي شتهري بتوده و تجانستي بتا

کالبتتدي ،اجتمتتاعي ،اقتصتتادي و ختتدمات شتتهري ،متتانعي

شتتيوه زنتتدگي متتردم در شتتهر نداشتتته استتت (زيتتاري و

عمده بر سر راه توسعه پايدار شهري ايتن بختش از مشتهد

همکاران.)2977 ،

ميباشد (فرهاديان.)2932 ،

به همين دليل ،با توسعه روند شهري شتدن زنتدگي

واقعيات مترتبط بتا شتاخصهتاي شناستايي بافتت

بشر ،مفاهيم مربوط بته توستعه پايتدار ،متورد توجته قترار

فرسوده (ريزدانگي ،نفوذناپذيري و ناپايداري) اطراف حرم

گرفتتته و در آن ،توستتعه پايتتدار شتتهري از منظتتر عتتدالت

حکايت از اين موضوع دارد که تا زماني که رونتد توستعه

اجتماعي ،فضايي و محيطي متدنظر بتوده و در بافتتهتاي

پايتتدار شتتهري از نظتتر اجتمتتاعي ،اقتصتتادي ،کالبتتدي و

فرستوده شتتهري و رونتتد احيتتاي آن از نظتتر نفوذناپتتذيري،

زيست محيطي با نقصان مواجه باشد ،مشکالت عديتده اي

ريزدانگي و ناپايداري ،بته عنتوان موانتح تحقتق روشهتاي

در روند زيست پذيري افراد و مهمانان حرم مطهتر وجتود

مدرن مديريت شهري در شهرسازي و اقتصاد شهري ،مورد

خواهد داشت .حضور ميليوني زائرين بارگاه رضوي ،ايجاد

بحث بوده است (تيموري و همکاران)2973 ،؛ زيرا نوسازي

فضاهاي خدماتي در اطتراف حترم را بته ضترورتي مهتم

و بهسازي بافت فرسوده باعتث تتأثيرات شتگرف بتر ههتره

تبديل کرده که همين موضوع ،اهميت نوسازي و بهسازي

شهر ،محيط زيست و کاهش استفاده از زمين ميشود کته

در بافت فرسوده پيرامون حرم را دو هندان ساخته است.

نه تنهتا بتر زنتدگي متردم در ايتن دوره بلکته بتر زنتدگي

سطح مقاومت بافت اطراف حرم در برابر ستوانح طبيعتي،

آيندگان نيتز تأثيرگتذار خواهتد بتود (هاشتمي فشتارکي و

ناکافي بودن شتبکههتاي دسترستي و تأسيستات شتهري

سعيدي.)2930 ،

(معابر ،کوهه ها و خيابان ها) ،فضاهاي رفتاهي -تفريحتي،

مورد مطالعه در اين مقاله ،کالنشهر مذهبي مشتهد

فضاي سبز و کتابخانهها ،خارج بودن بافتهاي فرسوده از

بتته عنتتوان دومتتين کتتالنشتتهر متتذهبي جهتتان و دومتتين

هرخه سرمايه گذاري هاي متالي (آيينتي ،)2973 ،ستطح

کالن شهر ايتران استت کته بتا توجته بته دارا بتودن نقتش

عدالت اجتماعي در شهر و وضعيت توزيح خدمات و منابح

فرهنگي ،مذهبي و اهميت ارتباطي و تجاري در سطح ملي

عمومي باعث ناهماهنگي فضتايي و اجتمتاعي ،ناپايتداري

و فراملي ،طي سالهاي اخير با رشتد نتاموزون و نامتعتادل

امنيتي و روند نزولي ميزان احساس امنيت اجتماعي بين

شهري همراه بتوده استت (متافي و همکتاران)2932 ،؛ بته

ساکنين بافتهاي فرسوده شتهري شتده و همننتين بته

طوري که بافت مرکزي شهر مشهد با مرکزيت حرم مطهتر

هم ريختگي ساختار جمعيتي از نظر ابعاد خانوار و ساختار
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 -1مقدمه

امام رضتا (ع) ،بافتت قتديمي کتالنشتهر استت کته داراي
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و زمينههاي انفعالي را در بين ستاکنين منطقته بافتت در

ارزيابي سياست هاي بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده

خصوص موضتوعات مشتارکتي فتراهم کترده و سترانجام

شهري» در شهر يزد بر اين نکته تأکيد دارند که با توجته

سرمايه اجتماعي -فرهنگي موجود در بافت را با نقصتان و

به جابه جايي جمعيت بافت مرکتزي شتهر ،تشتديد رونتد

مشتتکل مواجتته نمتتوده استتت (Glasson & Wood,

فرسودگي بافتتهتاي تخليته شتده و شتکلگيتري رونتد

).2009

ناهنجاريهاي اجتماعي در بافت ،بايد به سياستگذاري و

توجه به موضوع بافتهاي فرستوده در اطتراف حترم

برنامتتهريتتزي جتتامح و پايتتدار بتتراي نوستتازي و بازستتازي

رضوي و احياي شهر مشهد که طي  10سال اخير به يت

بافتهاي قديم شهري با حفظ ميراث تاريخي -فرهنگي و

کالنشتهر با رشدي نامتتوزون تبديل شده (حتاتمينت اد و

سازگاري و انطباق آنهتا بتا ستاختارهاي محتيطزيستت و

همکاران )2932 ،ميتواند ابعاد توسعه پايدار شهري مشهد

ساختارهاي فرهنگي و نيتز ستازگاري و انطبتاق آنهتا بتا

مقدس را در خصوص آيندهنگري شهري و اقتصتاد شتهري

ساختارهاي توسعه پايدار شهري ،توجه وي هاي داشت.

کارآمد و متتوازن و پايتداري اجتمتاعي ،متحتول ستازد؛ از

خاکپور و همکاران ( )2977در طترح پ وهشتي بتا

اين رو ،در اين مطالعته ستعي شتد تتا بتا شناستايي الگتوي

عنتتوان «نقتتش ستترمايه اجتمتتاعي در توستتعه شتتهري»،

مناسب روابط بين مجموعه متغيرهاي کانوني جهتت ارائته

گسست در ساختار فضتايي -اجتمتاعي شتهرها در رونتد

روش پيشبيني تغيير وضعيت شاخصهاي توستعه پايتدار،

برنامههاي توسعهاي را عامل ناکارآمدي طرحهاي توستعه

به بررسي و تعيين روابط بين شاخصهاي شناستايي بافتت
فرسوده و شاخصهاي توستعه پايتدار بتا استتفاده از روش
همبستگي کانوني ) 1(CCTپرداخته شود.
 -2پيشينه تحقيق
ارتباط بين شاخص هاي شناسايي بافتت فرستوده و
توستتعه پايتتدار شتتهري بتته گونتتهاي استتت کتته مطالعتتات
مختلفتتي نظيتتر مطالعتته بخشتتي و همکتتاران ( )2932در
خصوص «احياء و باززنده سازي بافتت قتديم شتهر يتزد»
ثابت مي کنند که شاخصهاي نفوذناپتذيري ،ريزدانگتي و
ناپايداري بافت ،بر روي بافت جمعيتي ،رکود و فرسودگي
ساختار اقتصادي ،اجتماعي و کالبدي تأثير دارند.
مطالعه رهنما ( )2970به تأثيرات منفي طرح هتاي
نوسازي و بهسازي روي مالکتان اوليته بافتت فرستوده در
محدوده مرکزي شهر مشهد در محله پايين خيابان اشاره
کرده و فقير شدن ساکنان واقعي بافت ،تبعات بهرهگيتري
از الگوي اقتدارگرا و غيرقابل انعطاف در مديريت شهري و
بي توجهي به شهروندان و مالکتان بافتت را تبيتين کترده
است.

عنوان کردهاند .يافتههاي به دستت آمتده بتراي محتدوده
مطالعاتي (کوي سجاديه و عرصه دو گتود فختار و شتهيد
احمتتدي) حکايتتت از ايتتن دارد کتته بتتا تقويتتت ستترمايه
اجتماعي ،امکان دستيابي به پايداري محلهاي وجتود دارد
البته اين امر منوط به تمرکتز کتردن روي پتانستيلهتاي
نهادي و انساني و بهرهگيري از تمامي ظرفيتهاي فتردي
و گروهي منطقه است.
موسيکاظم ( )2907در پت وهش ختود بتا نگرشتي
اجتماعي -اقتصادي ،به توسعه پايدار در شهر قم پرداخته
که اين جنبه از توسعه پايتدار ،مترتبط بتا مقولته عتدالت
اجتماعي يا برابري دروننسلي آن ميباشد .نتايج مطالعته
نشتتاندهنتتده معنتتيداري رابطتته بتتين مستتائل شتتهري و
شاخصهاي پايداري و ارتباط عامل جمعيت و ناپايتداري
توسعه در مناطق و حوزههاي شهر قم است.
نتتتتايج پت ت وهش آقاصتتتفري و همکتتتاران ()2973
اشتراکات فرهنگي بين ستاکنين ،امکانتات اقتصتادي آنهتا،
عزم مستئوالن بتراي نوستازي ،قتوانين مترتبط بتا مرمتت،
تعريض معابر ،برخورد قاطح با جرائم و انحرافات اجتمتاعي؛
از جمله اعتياد ،مراکز بهداشتي و درماني در محالت مجاور

1- Canonical Correlation Technique
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سني را تحت تأثير قرار داده (قرخلو و همکتاران)2977 ،

زياري و همکتاران ( )2977بتا مطالعته «بررستي و
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و امکتتان استتتفاده از فضتتاهاي تخريبتتي بتتراي ستتاخت

ميکنند .ارتباط بين شاخصهاي شناسايي بافت فرستوده

پارکينتت هتتاي عمتتومي را از ديگتتر پارامترهتتاي مهتتم و

و توسعه پايدار به اندازه اي است که دگرگوني در وضعيت

تأثيرگذار در توسعه پايدار شهري عنوان کرده است.

شتتاخصهتتاي شناستتايي بافتتت فتتتترسوده متتيتوانتتد
شاخص هاي توسعه پايدار شتهري را بتا تغييراتتي جتدي

بافت فرستوده شتهري بته عرصتههتايي از محتدوده

واقعتي و بتي تتوجهي ستاکنان بافتت بته مستائل توستعه

قانوني شتهرها گفتته متيشتود کته بته دليتل فرستودگي

شهري ،از جمله اين متوارد متيباشتند (رهنمتا 2970 ،و

کالبدي ،عدم برختورداري متتناسب از دسترستي ستواره،

فرهاديان.)2932 ،

تأسيسات ،خدمات و زيرساختهاي شتهري ،آستيبپتذير

توسعه پايدار نيز به عنوان رويهاي تعرين ميشتود کته

بتتوده و از ارزش مکتتاني ،محيطتتي و اقتصتتادي نتتازلي

بهبودي شرايط اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگتي و فنتاوري ،بته

برخوردارند ).(Robert et al., 1997

سوي عدالت اجتماعي باشد و آلودگي اکوسيستتم و تخريتب

اين بافتها ،به دليل فقر ساکنان و مالکان آنها ،امکان

منابح طبيعي را موجب نگردد .توسعهاي پايدار است کته بته

نوسازي خودبه خودي را نداشته و سرمايهگذاران ،انگيزهاي

لحاظ زيستتمحيطتي ،غيرمختر  ،از نظتر فنتي -کالبتدي،

براي سرمايهگذاري در آن ندارند؛ به عبارتي ،بافت مسألهدار

مناسب ،از نظر اقتصادي ،مانتدگار و از نظتر اجتمتاعي ،قابتل

(فرسوده) بافتي از شهر استت کته وجتود عوامتل و عناصتر

پذيرش باشتد .همتاهنگي و ستازگاري ههتار عامتل متذکور

مختلن در آن ،باعث پايين آمدن ارزشهاي کيفتي محتيط

ميتواند به عنوان شاخصهاي توسعه پايتدار شتناخته شتوند

زيستتت انستتتان (از جنبتتتههتتتاي کالبتتتدي ،عملکتتتردي،

(نستتترن و همکتتاران .)2973 ،متتدل «منشتتور پايتتداري»،2

زيستمحيطي ،اقتصادي و اجتماعي) گرديتده و بتا کتاهش

توسعه پايدار را با ههار بعد محيطتي ،اقتصتادي ،اجتمتاعي و

ارزشهاي سکونتي ،نوسازي در بافت ،متوقن شتده و ميتل

نهادي ،معرفي ميکند (شکل .)2

به مهاجرت در جماعت ساکن افزايش مييابد (ابتراهيمزاده

نهاد

و ملکي .)2932 ،در کل ،بافت فرسوده شهري بته منتاطقي
از شهر اطالق ميشود که بيش از  20درصد امالک آن سه

ی
اقتصادی

وي گي زير را داشته باشد:
 -2ريزدانگي :بلوکهايي که بيش از  20درصد آنهتا،
مساحتي کمتر از  500مترمربح داشته باشد.
 -5ناپايتتداري :بلتتوکهتتايي کتته بتتيش از  20درصتتد
بناهاي آن ،ناپايدار و فاقد سيستم سازهاي باشد.
 -9نفوذناپذيري :بلوکهايي که بيش از  20درصد

محيطي
اجتماعي

شکل  -1مدل منشور پايداری
منبع)Spangenberg, 2004( :

بناهاي آن ،معابر با عرض کمتر از  6متر داشته باشند.
شاخصهاي شناسايي بافت فرسوده براساس نقشتي

در بُعتتد پايتتتداري اقتصتتادي ،برآينتتد تخصتتيص و

که در روند زنتدگي شتهري از وجتوه مختلتن دارنتد ،بتا

مديريت کارآمدتر منابح و جريان مستمر سترمايهگتذاري

نوستتازي و بهستتازي بافتتتهتتاي ناکارآمتتد و فرستتوده،

خصوصي و دولتي ،مطرح است .در پايداري اجتماعي ،بته

دگرگوني هايي در روند اقتصاد شهري ،مستايل اجتمتاعي

ايجاد تمدن انساني توأم با توزيح عادالنته درآمتدها بتراي

بافتتت و معضتتالت زيستتت بتتومي و کالبتتدي شتتهر ايجتتاد
1- Prism of Sustainability
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کاهش فاصله طبقاتي توجه ميشود .در پايداري محيطتي

عمومي ،زمينههاي تقويت انسجام اجتماعي ،هويت مدني و

به محدود کردن مصتارف انتواع ستوخت ،کتاهش حجتم

آسايش و رفاه شخصي و مادي و امنيت اجتماعي را فتراهم

آلودگيها ،توجه به فناوريهاي کم شدن ضايعات و تهيته

کرد.

پايداري کالبدي  -نهادي نيز تمرکززدايي و جلتوگيري از

حاشتتيهنشتتيني ،حفتتظ حقتتوق اقليتتتهتتا و گتتروههتتاي

تخريتتب شتتبکههتتاي آستتيبپتتذير ناشتتي از مهتتاجرت و

آسيب پذير جامعته شتهري ،تقويتت عتدالت جنستيتي و

کوچ نشيني بي رويته و تنتوع زيستتي ،متورد توجته قترار

تأمين مشارکت مدني در حوزههاي مختلن توجه دارد.
 )2پايداري محيطي :به موضوعات انريي و مصتارف

ميگيرند (ابراهيمزاده و همکاران.)2970 ،
براستتاس مشخصتته هتتاي توستتعه پايتتدار شتتهري،

آن ،طبيعت و زمين ميپردازد.

هرگونه رونق شهري براساس گتزارش ستازمان ملتل در

ديدگاه نظري فرهن گرايي ،توجته بته ارزشهتاي

سال  5025متناسب با ستطح توجته نهادهتاي دولتتي،

فرهنگي کهن را در خصوص نوسازي و بهسازي بافتهاي

قوانين و برنامه ريزي هاي انجام شده شهري ،بر موضتوع

فرستتوده متتورد توجتته قتترار داده و مواجهتته بتتا مستتائل و

توسعه شهري با استناد بته متوارد ذيتل ،متمرکتز شتده

مشتتکالت شتتهري را از طريتتق تتتداوم فرهنگتتي ،ميستتر

است ):(UN-Habitat, 2012

ميدانتد .اصتالحگرايتان معتقدنتد بهستازي و ستاماندهي

 )2بهتترهوري :ايتتن شتتاخص ،بتته رشتتد اقتصتتادي و

محيط شهري بايد از درون اين جوامح صورت پذيرد؛ لتذا

توسعه شهري در کنار سطح درآمدهاي خانوار توجه دارد

بر اصالح تنگناها و عوارض نظام اجتماعي موجتود بتدون

تا زمينته هتاي ايجتاد شتغل بتراي ستاکنين بتا برقتراري

نفي کليت آن ،تأکيد ميکنند .استرات ي توستعه درونزا،

فرصتتتهتتاي متعتتادل از طريتتق برنامتتههتتا و اصتتالحات

شرايط جغرافياي بومي ،فرهن هاي محلتي و تتوانهتاي

اقتصادي فراهم شود.

محيطي را در اولويت قرار ميدهد (ابراهيمي و همکتاران،

 )5زيرساخت هاي توسعه شهري :به موضوعات آ ،

 .)2970جدول  2حوزه ها و شاخص هاي توسعه پايتدار را

بهداشت ،تکنولويي اطالعاتي و ابزارهتاي هوشمندستازي

در ههتتار بُعتتد اجتمتتاعي ،اقتصتتادي ،زيستتتمحيطتتي و

شهري ميپردازد.

کالبدي -فني بيان مي کند .شتکل  5نيتز ابعتاد پايتداري

 )9کيفيت زندگي :ميتتوان بتا استتفاده از فضتاهاي

شهر را نشان ميدهد.

جدول  -1حوزهها و شاخصهای توسعه پايدار
حوزههای توسعه پايدار

شاخصها

اجتماعي

عدالت اجتماعي ،مشارکت اجتماعي ،امنيت اجتماعي ،بهداشت ،جرم و جنايت ،خانواده،
جمعيت ،ارزشهاي اخالقي ،دسترسي به زمين

اقتصادی

مشارکت اقتصادي ،وابستگي و استقالل اقتصادي ،الگوهاي توليد و مصرف ،مديريت فاضال ،
حملونقل ،تجارت و بهرهوري ،اشتغال ،فقر و توزيح درآمد

زيستمحيطي

امنيت غذايي ،شهرسازي ،آلودگي هوا ،گردشگري پايدار ،تغيير کاربري اراضي ،امکان سکونت
و زندگي ماليم در زمين و تنوع زيستي

کالبدی  -فني

دولت و نقش هاي مدني ،علوم و تکنولويي ،حملونقل ،برق و تأسيسات گازي ،آ لولهکشي و
توزيح مناسب شبکه آ شهري

منبع( :کالنتری و همکاران)1311 ،
1- Justic and Social Inclusion
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نظام قتانوني مناستب اکولتوييکي پرداختته متيشتود .در

 )1عدالت و شموليت اجتماعي :2بته کتاهش فقتر و
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پايداری محيطي:

پايداری اقتصادی:

 -انتشار گازهای گلخانهای

 -کيفيت زندگي

 -استفاده از کودهای شيميايي

 -توزيع درآمد

 -مناطق حفاظتشده

 -اشتغال

 آسيب به درختان جنگلپايداری اجتماعي:

پايداری کالبدی و فني:

 -عدالت اجتماعي

 -استحکام ساختمان

 -مشارکت اجتماعي

 -نوع مصالح به کار رفته

 -همکاری و همياری

 -سيستم فاضالب

 -اجتماعگرايي

شکل  -2ابعاد پايداری شهر

منبع( :ابراهيمزاده و همکاران 1311 ،؛ فرهاديان)1331 ،
الگوی نظری پژوهش

طرف ،شاخصهاي شناستايي بافتت فرستوده و در طترف

با بررسي مباني نظري تحقيق و نتايج پيشينههتاي

ديگر ،مؤلفه هاي توسعه پايتدار مشتخص شتده انتد تتا بتا

تجربي ،الگوي نظري مقاله حاضر متشکل از شاخصهتاي

استفاده از روش کانوني ،روابط بين شاخصهاي شناسايي

شناستتتايي بافتتتت فرستتتوده؛ مشتتتتمل بتتتر ناپايتتتداري،

بافت فرسوده و شاخص هاي توسعه پايدار ،متورد ارزيتابي

نفوذناپذيري و ريزدانگي و شاخص هاي توسعه پايدار بوده

قرار گيرند .در روش همبستگي کانوني ،رابطه همبستتگي

است تا با استناد به اين امتر ،بته ارزيتابي روابتط بتين دو

ي

دسته از متغيرهاي

مجموعه از متغيرهاي کانوني براستاس مناستبات نظتري

وابسته ،از طريق عوامتل پنهتان در وراي ايتن دو دستته،

مذکور پرداخته شود .مطتابق بتا الگتوي نظتري ،در يت

مورد آزمون قرار ميگيرد (شکل .)9

دسته از متغيرهاي مستقل با ي

کالبدی  -فني

ناپايداری

محيطي
شاخصهای

اقتصادی

شاخصهای

شناسايي بافت

توسعه پايدار

فرسوده

ريزدانگي

اجتماعي

شکل  -3چارچوب مفهومي تحقيق
منبع( :مطالعات نگارندگان)

نفوذناپذيری
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 -ميزان استفاده از چوب

 -همياری و کمک به هم
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براي تعيين روابتط بته هتم پيوستته دو مجموعته

 112پرسشنامه حاوي اطالعات دقيق و قابل تحليل براي

متغير کانوني شتاخص هتاي شناستايي بافتت فرستوده و

اين مطالعه ،تشخيص داده شتد کته از ايتن تعتداد502 ،

توسعه پايتدار ،ايتده اصتلي تحليتل همبستتگي کتانوني

پرسشنامه به افرادي کته از بافتت ختارج شتده و واگتذار

) 1(CCAاين است که مجموعه اي از متغيرهاي جديتد

کردهاند 00 ،پرسشنامه به افراد در حال واگتذاري و 200

(از طريق د و گروه متغيرهاي کانوني) با ترکيتب خطتي

پرسشنامه به ساير مالکين ،مربوط ميباشد.

اين روش ،دو مجموعه از متغيرها به طور همزمان جهت

پيش از بهکارگيري ابزارهاي اندازهگيري ،پ وهشگر،

تبيين تغييرات موجود در روابط بين شاخصهاي مرتبط

معتبر بودن ابزار اندازه گيتري متورد نظتر و پايتايي آن را

از مجموعه متغيرهاي کتانوني (شتاخص هتاي

متتورد ارزيتتابي قتترار داده و بتتراي ارزيتتابي وضتتعيت ابتتزار

بافتتت فرستتوده و توستتعه پايتتدار) متتورد بررستتي قتترار

پرسشنامه ،از آزمونهاي اعتبتار و پايتايي استتفاده کترده

ميگيرند ).(Gardner et al., 2006

است .اعتبتار صوري ،0يکي از روش هتاي ارزيتابي اعتبتار
جفت استخراجي از

مي باشد که در اين مطالعه ،پرسشنامه در جهت ارزيابي و

ترکيب متغيرها را طي مطالعه ارائه ميکند تا هر کتدام از

اجماع نظرات ،توستط کارشناستان تحقيقتاتي و استتادان

جفت ها در ارتباط با يکديگر ،مورد ارزيابي قترار گيرنتد و

دانشتتگاهي ،متتورد ارزيتتابي قتترار گرفتتت و ديتتدگاههتتاي

از

اصالحي آنان ،اخذ و به اين صورت ،اعتبار صوري سؤاالت

متغيرها در تابح کانوني 5شناسايي شتده و ستپس ارتبتاط

پرسشتتنامه فتتراهم شتتد .بعتتد از بتتازبيني و تعتتديل روي

بين مجموعه متغيرها تعيين گردد .هناننته دو مجموعته

پرسشتتنامه اوليتته ،پرسشتتنامه نهتتايي ،تنظتتيم گرديتتد و

دادههاي اصلي تحقيق با عناوين  Yو  Zمشتخص شتوند،

جمحآوري اطالعات انجام گرفت.

همبستگي کانوني ،بيش از ي

سپس روابط موجود بتا کمت

ستهم نستبي هتر يت

متغيرهاي جديد ايجاد شده در ماتريس با عناوين  Uو V

نتايج تحليل پايايي نشان ميدهد کته پايتايي همته

ظاهر متيشتوند کته داراي همبستتگي بتااليي بتا همتان

شاخص ها زياد است و همه ت بعدي هستند (همبستگي

شاخص هستند ).(Larson et al., 2000

گويه با کل )7و به تعبيتري ستطح پايتايي ارزيتابي شتده،
سطح بسيار خوبي (بتاالي  70درصتد) را بته لحتاظ پايتا

 -0روش تحقيق
روش مورد استفاده در اين پ وهش ،پيمايشي بتوده

بودن سؤاالت مترتبط بتا هتر يت

از متغيرهتاي تحقيتق

و متغيرهاي پ وهش ،از طريتق پرسشتنامه ،انتدازهگيتري

داشته است که نشان دهنده مناسب بودن ستؤاالت بتراي

شده اند .جامعه آماري موضوع متورد مطالعته شتامل سته

تحقيق ميباشد (جدول .)5

گروه ميباشد )2 :افرادي که از بافت خارج شتده و ملت

جدول  -2خالصه آزمون پايايي ابزار تحقيق

خود را واگذار کردهاند  )5افراد در حال واگذاري  )9ستاير

شاخصها

مالکين .شيوه نمونهگيري ،به شکل طبقهبنتدي 9مناستب

شاخصهاي
توسعه
پايدار

مي باشد .براي تعيتين حجتم نمونته ،از فرمتول کتوکران

1

استفاده شد که بتراي جلتوگيري از خطتاي نمونتهاي ،بتا
افزايش در حجم نمونه تعيتين شتده ( ،)971در مجمتوع

1- Canonical Correlation Analysis
2- Canonical Roots/Function
3- Stratified Sampling
4- Chochran Equation

معرفها

تعداد سؤاالت

ضريب آلفا

شاخص کالبدي -فني

2

0/31

شاخص زيستمحيطي

1

0/39

شاخص اقتصادي خانوار

9

0/72

شاخصهاي اجتماعي

52

0/71

شاخصهاي شناسايي بافت فرسوده

2

0/35

منبع( :مطالعات نگارندگان)
5- Validity
6- Reliability
7- Face Validity
8- Item with the Total Correlation
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مناسب و سطح همبستگي خيلي زياد ،ظتاهر شتوند .در

اعتبار 4و پايايي

با هر ي

6
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 -4يافتههای تحقيق

اکثرا داراي سطح تحصيالت ديپلم به پايين بودهاند (29

مشخصات عمومي افرادي که از بافت خارج شتده و

نفر) 15 ،نفر شاغل و مابقي از کارافتاده يا بازنشسته و در

خود را واگذار کرده اند (گتروه  )Aنشتان متيدهتد:

حال تحصيل ،وضعيت کاربري مسکوني با فراواني  10و

متوسط سابقه سکونت قبلي  57ستال و فعلتي  22ستال،

نوع مالکيت ملکي با فراواني  27ظاهر شده است (جدول

ميانگين ستني  29ستال ،اکثترا داراي ستطح تحصتيالت

 9و .)1

مل

متتابقي از کارافتتتاده يتتا بازنشستتته و در حتتال تحصتتيل،

است از متوسط سابقه سکونت  92سال ،ميتانگين ستني

وضعيت کاربري مسکوني قبلي بتا فراوانتي  223و فعلتي

 13سال ،اکثرا افتراد داراي ستطح تحصتيالت ديتپلم بته

 279و نوع مالکيت ملکي قبلي بتا فراوانتي  230و فعلتي

پتتايين بتتودهانتتد ( 215نفتتر) 77 ،نفتتر شتتاغل و متتابقي از

 269ظاهر شده است که سال واگذاري اين افراد از ستال

کارافتاده يا بازنشسته و در حال تحصيل ،وضعيت کاربري

 2905تا  2930ميباشد (جدول  9و .)1

مسکوني با فراواني  293و نوع مالکيت ملکتي بتا فراوانتي

افرادي که در حال واگذاري بودهاند (گروه ،)B

 295ظاهر شده است (جدول  9و .)1

متوسط سابقه سکونت  95سال ،ميانگين سني  29سال،
جدول  -3مشخصات عمومي پاسخگويان اطراف حرم مطهر
1

سابقه سکونت

قبل

57

بعد

22

گروهها
A

ميانگين سن
 29سال

B

95

 29سال

C

92

 13سال

وضعيت شغل

تحصيالت
> ديپلم

260

شاغل

290

ديپلم<

50

غيرشاغل

02

> ديپلم

29

شاغل

15

ديپلم<

29

غيرشاغل

57

> ديپلم

215

شاغل

77

ديپلم<

23

غيرشاغل

03

منبع( :مطالعات نگارندگان)
جدول  -0وضعيت کاربری و نوع مالکيت محل سکونت پاسخگويان اطراف حرم مطهر
نوع مالکيت

وضعيت کاربری
مسکوني

خدماتي

تجاري

درماني-
بهداشتي

اقامتي-
تجارتي

مسکوني-
اقامتي

ملکي

وقفي

استيجاري

مشاع

ساير

223

9

52

1

2

2

230

2

5

0

2

279

-

25

2

-

2

269

6

7

5

55

10

ت

22

5

2

2

27

9

7

2

ت

293

ت

51

2

2

9

295

6

59

5

2

منبع( :مطالعات نگارندگان)

 -2گروه  :Aگروهي که از بافت خارج شده و واگذار کردهاند؛ گروه  :Bگروه در حال واگذاري؛ گروه  :Cساير مالکين
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ديپلم به پايين بتودهانتد ( 260نفتر) 290 ،نفتر شتاغل و

مشخصات ستاير متالکين بافتت (گتروه  )Cعبتارت

تحليل روابط بين شاخصهاي شناسايي بافت فرسوده /...امير فرهاديان ،علياکبر ناجي ميداني ،هاروتيان هاروتيانيان تتتتتتتتتتتتت 01
نتايج روش همبستگي کانوني

گتتروه  90 ،Cدرصتتد ،در ستتطح معنتتيداري کمتتتر از 2

همبستگيهاي کانوني تابح اول براي هر سته گتروه

درصد ارزيابي شده است.

نظر آماري معنتي دار بتوده و بيتانگر وجتود دو مجموعته

همبستگي کانوني ،معيار النداي ويلکز 2متيباشتد کته بتا

متغير به هم وابسته در وضعيت مورد ارزيتابي متيباشتد.

توجه به سطح معنيداري به دست آمده ( )0/000معلتوم

نتايج همبستگي کانوني در جدول  ،2نشان از معنيداري

مي شود دو مجموعه از متغيرها با يکديگر پيوند داشتهاند

تابح استخراج شده در ستطح  2درصتد دارد (کمتتر از 2

که بتا استتناد بته مقتدار آن بتراي گتروه  17 ،Aدرصتد

درصد معنيدار هستند)؛ يعني در اين مطالعه ،همبستگي

 ، 1   براي گروه  16 ،Bدرصد و بتراي گتروه 19 ،C

کانوني توانسته است براي گروه نمونهاي ( Aافرادي که از

درصد قدرت تبيين کنندگي ،به مؤلفههاي بافت فرستوده

ختود را واگتذار کتردهانتد) ،بتا

مرتبط ميباشد .بر اساس ضرايب کانوني استاندارد شتده

5

ضتتريب کتتانوني  05درصتتد ،گتتروه ( Bافتتراد در حتتال

(وزنهاي کانوني )9براي اولين جفت از متغيرها (تابح اول

واگذاري) ،با ضريب کانوني  62درصتد و گتروه ( Cستاير

يا  U1و  )V1که در جدول  2آمده است ،بزرگتي مقتادير

مالکين) ،با ضريب کانوني  62درصد تغييرات موجتود در

هر کدام از ضرايب کتانوني بيتانگر اهميتت آن متغيتر در

شاخصهاي توسعه پايدار را تبيتين کنتد کته بتا مجتذور

تبيين تغييترات متي باشتد؛ متثال در گتروه نمونته اي ،A

کردن مقدار همبستگي کتانوني ،مقتدار واريتانس تبيتين

ناپايتتداري بتتا  -0/62و شتتاخص اقتصتتادي بتتا ،+0/23

شده (ضريب تبيين کانوني) به دست آمده است که براي

باالترين درجه اهميت را در ضترايب تتابح کتانوني شتکل

گروه  25 ،Aدرصتد ،بتراي گتروه  90 ،Bدرصتد و بتراي

گرفته ،دارا ميباشند.

بافت خارج شتده و ملت

جدول  -4تحليل همبستگي کانوني شاخصهای شناسايي بافت و شاخصهای توسعه پايدار
درجه

کاي

آزادي

دو
95/2

0/25
0/90

0/62

0/90

0/62

النداي ويلکز

سطح معنيداري

0/25

0/002

25

0/21

0/002

25

95/2

0/20

0/000

25

35/0

اولين مجموعه ضرايب کانوني )(U1

ضريب تبيين کانوني

ضريب کانوني

تابح کانوني

0/05

A
B
C

دومين مجموعه ضرايب کانوني )(V1

شاخص ها

A

B

C

شاخص ها

A

B

C

X1

-0/62

-0/62

-0/20

Y1

0/17

0/00

0/22

X2

-0/96

-0/20

-0/36

Y2

0/55

0/15

0/29

X3

-0/51

-0/21

-0/55

Y3

0/23

0/66

0/70

Y4

0/25

0/93

0/91

63/15

09/50

07/22

0/12

0/15

0/95

واريانس استخرج شده از دو مجموعه متغير
شاخص افزونگي

0/20

0/21

0/12

شاخص افزونگي

منبع( :مطالعات نگارندگان)

1- Wilks's lambda
2- Standardized Canonical Coefficient
3- Canonical Weights/Loading
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نمونه اي  )0/002( B ،)0/002( Aو گروه  )0/000( Cاز

يکي از متداولترين معيارهتاي تعيتين معنتيداري
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ناپايتتداري بتتا ضتتريب  ، -0/62نفوذناپتتذيري بتتا  -0/96و

مي توان هنين عنوان کرد که براستاس متغيرهتاي مهتم

ريزدانگي با  -0/51در مراتتب بعتدي اهميتت ،شناستايي

معادله اولين تابح کانوني معني دار براي گروه  Bمطالعته،

شده اند که با باال رفتن معکوس اين پارامترهتا بته عنتوان

هناننه محيط بافت فرسوده به لحاظ ناپايتداري (قتدمت

عوامل تأثيرگذار در شاخص هتاي توستعه پايتدار ،ميتزان

بنا ،اسکلت ساختمان يا بنتا و همننتين کيفيتت آن) بته

شاخص کالبدي -فني ( ،)0/17زيستت محيطتي (،)0/55

اندازه ( )-0/62در سطح نتامعقولي در درون بافتت ظتاهر

اقتصتتادي ( )0/23و شتتاخص اجتمتتاعي ( )0/25کتتاهش

شود ،اين امکان فراهم ميشود تا شاخص کالبتدي -فنتي

مييابد که همين وضتعيت بتراي گتروههتاي  Bو  Cنيتز

به اندازه ( )0/00از نظر استحکام و دوام ستاختمانهتا از

صتادق استتت .بنتتابراين در وضتتعيتي کتته افتتراد در بافتتت

طرف ستاکنين بافتت ،متورد بتي تتوجهي قترار گرفتته و

هستند ،هناننه محيط بافت فرستوده بته لحتاظ قتدمت،

توسعهاي در خصوص بافت فرسوده از نظر کالبدي اتفتاق

استتکلت ستتاختمان و همننتتين کيفيتتت آن ( )-0/62در

نيفتد.

سطح نامناسبي باشتد ،شتاخصهتاي اقتصتادي (درآمتد،
هزينهها و پساندازها) افراد ساکن در بافت بته انتدازه 23

تابع دوم) افرادي که در حال واگذاري مل

خود

هستند (مجموعه ضرايب کانوني شماره )5

درصد با مشکالت مواجه مي شوند؛ مثال افزايش ناپايداري
باعث کاهش سطح درآمدها يا فزوني در ميزان هزينتههتا
خواهد شتد کته در معادلته ذيتل بتراي گتروه  Aهمتين
موضوع مشخص است:
تابع اول) افرادي که از بافت ختارج شتده و ملت
خود را واگذار کردهاند (مجموعه ضترايب کتانوني شتماره
)2
U1= -0/62(X1)9-0/96 (X2)5-0/51(X3)2
V1= 0/17(Y1)0+0/55(Y2)6 +0/23(Y3)2+0/25(Y4)1

(U1= -0/62)X1( -0/20)X2( -0/21)X3
(V1=0/00)Y1( +0/15)Y2( +0/66)Y3( +0/93)Y4

در گروه نمونه اي ساير ستاکنين بافتت (گتروه ،)C
شاخص هاي شناستايي بافتت فرستوده کته ناپايتداري بتا
ضتتريب  ، -0/20نفوذناپتتذيري بتتا  -0/36و ريزدانگتتي بتتا
 -0/55در مراتتتب بعتتدي اهميتتت ،شناستتايي شتتدهانتتد.
هناننه ايتن پارامترهتا بته عنتوان عوامتل تأثيرگتذار در
شاخص هاي توسعه پايتدار در وضتعيت نامناستبي ظتاهر

در گروه نمونهاي افراد در حال واگذاري (گتروه ،)B

شوند؛ يعني نفوذناپذيري در حتد نتامعقول ظتاهر شتده،

بتتا بتتاال رفتتتن معکتتوس ناپايتتداري بتتا ضتتريب ، -0/62

ريزدانگي بيشتر و ناپايداري محسوستر ميباشتد؛ ميتزان

نفوذناپذيري با  -0/20و ريزدانگي بتا  ، -0/21بته عنتوان

شتتاخصهتتاي کالبتتدي -فنتتي بتته انتتدازه  22درصتتد،

عوامل تأثيرگذار در شاخص هتاي توستعه پايتدار ،ميتزان

زيستمحيطي به اندازه  29درصد ،اقتصادي به اندازه 70

شاخص کالبدي -فني ( ،)0/00زيستت محيطتي (،)0/15

درصد و شاخص اجتماعي بته انتدازه  91درصتد کتاهش

اقتصادي ( )0/66و شاخص اجتماعي ( )0/93کاهش پيدا

پيدا مي کند؛ بنتابراين مطتابق بتا معادلته کتانوني شتکل
گرفتتته متتيتتتوان هنتتين استتتدالل کتترد کتته براستتاس

 -2ريزدانگي
 -5نفوذ ناپذيري
 -9ناپايداري
 -1اجتماعي
 -2اقتصادي
 -6زيست محيطي
 -0کالبدي -فني

متغيرهاي مهم معادله اولين تابح کانوني معنتي دار بتراي
ساير ساکنين بافت فرسوده (گتروه  ،)Cهناننته محتيط
محل زندگي ساکنين از نظر نفوذناپذيري در حتد -0/36
ظاهر شوند ،اين امکان فراهم متيشتود تتا شتاخصهتاي
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بتتر استتاس اطالعتتات جتتدول ( ،)2در گتتروه ،A

مي کند .بنابراين مطابق با معادلته کتانوني شتکل گرفتته

تحليل روابط بين شاخصهاي شناسايي بافت فرسوده /...امير فرهاديان ،علياکبر ناجي ميداني ،هاروتيان هاروتيانيان تتتتتتتتتتتتت 03

اقتصادي به اندازه  70درصد با کتاهش جتدي درآمتدي،

بافت ميگردد.

افزايش هزينه ها و در نتيجه کاهش پتسانتدازهاي افتراد
مواجه شوند.

 -6نتيجهگيری و پيشنهاد

تابع سوم) ساير مالکين بافت (مجموعه ضرايب
کانوني شماره )9

نتايج تحليل همبستگي کانوني بيانگر ايتن مطلتب
است که نسبت واريانس هاي توضيح داده شده مؤلفههاي

(V1 = 0/22)Y1( +0/29)Y2( +0/70)Y3( +0/91)Y4

ريزدانگي در سه گروه نمونه اي  B ،Aو  Cبه ترتيتب 20
درصد 21 ،درصتد و  12درصتد و نستبت واريتانسهتاي

تحليل همبستگي کانوني در رابطه بتا دو مجموعته

توضتيح داده شتده متغيرهتتاي شناستايي بافتت فرستتوده

متغير مؤلفته هتاي نوستازي و بهستازي بافتت فرستوده و

توسط مؤلفه هاي توسعه پايدار ،به ترتيتب در گتروههتاي

شاخصهاي توسعه پايدار بيتانگر ايتن مطلتب استت کته

مورد مطالعه 15 ،12 ،و  95درصد ارزيابي شده استت؛ از

متغيرهاي توسعه پايدار براي گروه  12 ،Aدرصتد ،گتروه

اين رو ،قدرت توضيحي الگوهاي موجود در گروه نمونه اي

 15 ،Bدرصتد و گتتروه  95 ،Cدرصتد از تغييرپتتذيري در

 ،Aبه وجتود متغيرهتاي مشتترک ناپايتداري و شتاخص

ميتان مؤلفتتههتتاي نوستتازي و بهستتازي بافتتت فرستتوده و

اقتصتتادي؛ در گتتروه  Bبتته متغيتتر ناپايتتداري و شتتاخص

شاخص هاي شناسايي بافت فرسوده نيتز بتراي گتروه ،A

کالبتتدي -فنتتي و در گتتروه  Cبتته متغيتتر نفوذناپتتذيري و

 20درصد ،گروه  21 ،Bدرصتد و گتروه  12 ،Cدرصتد از

شاخص اقتصادي در مجموعه هتاي کتانوني ،نستبت داده

تغييرپذيري در ميان متغيرهاي توسعه پايتدار را توضتيح

شده است که ايجاد زمينته هتاي نوستازي و بهستازي در

ميدهند .بنابراين ،براساس خروجتي همبستتگي کتانوني

بافتهاي فرسوده در گروه  ،Aبا اولويتبخشي بته مرتفتح

ارائه شده مي توان هنين نتيجهگيتري کترد کته افتزايش

کردن مشکل ناپايداري در ستطح بافتت فرستوده ،باعتث

پايداري ساختمان هاي مسکوني ،باعث افتزايش اميتد بته

تقويت شاخص هتاي اقتصتادي ختانوار شتهري و ارتقتاي

جهتت وام گيتري در

سطح کيفي و کمي اقتصاد خانوار ميشود؛ در گروه  ،Bبا

فعاليتهاي اقتصادي ميگردد که اين موضوع نيتز منجتر

اولويت بخشي به مرتفتح کتردن مستأله ناپايتداري بافتت،

بتته بهبتتود وضتتعيت اقتصتتادي خانوارهتتاي ستتاکن در آن

شتتاخصهتتاي کالبتتدي -فنتتي در ستتطح بافتتت فرستتوده،

مي شود؛ همننين با کاهش ناپايداري و بهبتود استتحکام

متحول شده و در گروه نمونهاي  ،Cبا اولويتتبخشتي بته

ساختمانها ،افراد ساکن در بافتت بته منظتور بتاال بتردن

مرتفح کردن مشتکل نفوذناپتذيري بافتت ،شتاخصهتاي

کيفيت زندگي خود ،عالوه بر تأثير مستتقيم در شتاخص

اقتصتتادي ختتانوار شتتهري ،رونتتق خواهنتتد يافتتت .نتتتايج

کالبدي -فني ،انگيزه بيشتري براي مشتارکت و پيگيتري

ارزيابيها نشان ميدهند:

زندگي و باال رفتتن قتدرت ريست

در امتتوري از قبيتتل دسترستتي بتته حمتتلونقتتل عمتتومي،

 )2هناننه مشکل ناپايداري بافت فرستوده اطتراف

وضعيت سيستم دفح فاضال و آ هاي ستطحي و غيتره

حرم ،مرتفح شود ،مالکين از بافتت ختارج شتده خواهنتد

خواهند داشت .سپس با افزايش عرض معابر و تسهيل در

توانست با اصالح ساختار اقتصادي خانوار خود ،در بافتت،

عبور و مرور سواره و کاهش نفوذناپذيري؛ ايجاد ،توسعه و

ماندگار شوند و آهن

حرکتي و جابهجتايي جمعيتت ،در

تغيير کسب و کار ،متحول شتده و شتاخصهتاي فضتاي

سطح شهر با تغييرات جدي مواجه نمي شتود و از طترف

کسب و کار در بافت ارتقا مييابند که همين امر منجر به

ديگر ،موضوع مسأله دار شدن ابعاد اجتمتاعي و فرهنگتي

رونق اقتصادي و بهبود وضعيت اقتصادي خانوار ساکن در

شهر در مناطق ديگر پيش نميآيتد .يافتتههتاي مطالعته
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نشان ميدهد نوسازي و بهسازي بافت بتراي کستاني کته

کالبدي جهت رونق بخشيدن به فعاليتتهتاي اقتصتادي،

زماني در بافت زندگي ميکتردهانتد و در حتال حاضتر در

اجتماعي ،بهداشت محيطي و کالبدي ،فتراهم شتود .ايتن

جاي ديگتر ستکونت دارنتد ،مثمرثمتر نبتوده و تغييترات

تحقيق بته برنامتهريتزان و مجريتان نوستازي بافتتهتاي

هنداني در رونتد زنتدگي آنهتا و پايتداري شتاخصهتاي

فرسوده کم

ميکند تا ميزان تأثيرات و اولويت مداخلته

توسعه ،ايجاد نميشود.

در بهبود شاخص هاي بافت فرسوده را جهتت نگهداشتتن

نيز با مالحظه روابتط درهتم تنيتده ناپايتداري و موضتوع

شناستتايي و در برنامتتهريتتزيهتتاي ختتود لحتتاظ نماينتتد؛

کالبدي -فني بافت ،اين امکان قابل پيشبيني استت کته

بنابراين پيشنهاد ميشود:

زمينه هاي بهبتودي شتاخص هتاي اقتصتادي خانوارهتاي

 )2حفظ و مشارکت دادن ساکنين بافت از طريق

ساکن در بافت و امکان مانتدگاري آنهتا در همتان بافتت

نهادينهسازي مقوله اعتماد و پرورش سرمايه اجتماعي در

فراهم شتده و از برختي معضتالت اجتمتاعي ،فرهنگتي و

روابط ساکنين و نهادهاي دولتي عليالخصوص شهرداري،

مشکالت اقتصادي در مناطق ديگر جلوگيري شود.

در اولويت اقدامات باشد.

 )9براي ساير ساکنين بافت فرسوده بتا استتناد بته

 )5در کنار حضور ساکنان و به منظور تحقق اهتداف

همپوشي نفوذناپذيري و شتاخص اقتصتادي ختانوار ،ايتن

نوسازي و بهستازي شتهري ،تستهيل حضتور تشتکلهتاي

نکته قابل بررسي است که با انجام بهسازيهتاي شتهري،

حرفتتهاي شتتامل مجريتتان نوستتازي ،ستترمايهگتتذاران و

طتتراوت و شتتادابي محيطتتي بتته بافتتت برگشتتته و بتتا

انبوهسازان و ديگر تشکلها ضروري است .حضور هيچ يت

جتتايگزينستتازي ستتاکنين بافتتت بتتا عناصتتر اجتمتتاعي از

از تشکلهاي حرفهاي مذکور نبايتد بته معنتاي حتذف يتا

مناطق ديگر يا جانشيني ساختمان هاي تجتاري و اداري،
هتلها و مغازهها ،اقدام به سکنهزدايي نشود.

کمرن

شدن نقش ساکنان اصلي باشد.
 )9در فراينتتد نوستتازي ،ضتتمن توجتته بتته رويکتترد

با اين توضيحات پيشنهاد ميشود که برنامتهريتزي

توسعه اقتصاد محلي ،بايد وضعيت گتروههتاي اجتمتاعي

در بافت فرسوده بايد با محوريت ساکنين به عنوان رکتن

بتيبضتاعت و مستتتأجرين نيتز متورد توجتته قترار گيتترد.

مهم برنامته ريتزي شتهري باشتد؛ زيترا جابتهجتاييهتاي

همننين در کنار موضوع سکونت بايد معيشت و اشتتغال

بتتيبرنامتته ستتاکنين بافتتت فرستتوده متتيتوانتتد نتتتايج و

ساکنان نيز تدبير شود .بايد با استفاده از تجار داخلي و

پيامدهاي آتي را در پتي داشتته و هزينته هتايي را بتراي

آموزهها و تجار ارزشمند خارجي ،ضمن تتدوين نظريته

آينده شهر مشهد و برنامتهريتزان شتهري ايجتاد کنتد؛ از

مشخص ،برنامهها ،هارهو ها و دستورالعملهاي روشني

ايتتنرو ،دگرگتتونيهتتاي شتتاخصهتتاي بافتتت فرستتوده از

را براي مشارکت سرمايهگذاران مختلن تدوين نمود .نگاه

ناپايتتداري بتته پايتتداري ،نفوذناپتتذيري بتته نفوذپتتذيري و

بتته حتتال و آينتتده و توجتته بتته توستتعه پايتتدار شتتهري،

ريزدانگتتي بتته عتتدم ريزدانگتتي ،بتتا رعايتتت ايتتن فتتاکتور

پرويههاي بافت فرستوده را از انجتام يت

فعاليتت صترفا

(محتواي شهري و ممانعت کردن از سکنه زدايي ساکنين

عمراني با رويکرد اقتصادي ،متمايز مينمايد .احياي بافت

و جابه جايي بي برنامه آنها) مي تواند براي گروههاي ديگتر

و باززنده کردن آن نبايد شتهر را از حيتث شتاخصهتاي

جامعه که هنتوز بته شترايط گتروه اول دهتار نشتدهانتد،

توسعه پايدار شهري ضتعين کنتد کته ايتن ختود اتتالف

شاخص هتاي توستعه پايتدار را تقويتت کنتد و بتا انجتام

سرمايههتاي ملتي استت و هزينته اجتمتاعي و اقتصتادي

نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده شهري ،زمينتههتاي

زيادي تلن خواهد شد تا نواقص و عتدم عنايتت بته ايتن

احيتتاء شتترايط اقتصتتادي ،اجتمتتاعي ،زيستتتمحيطتتي و

شاخصها را تترميم کنتد ،در ايتن خصتوص پتيشبينتي
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حمايتهاي قانوني و مالي ،ضروري است.

ابراهيمي ،سميه؛ بيرانوند ،مريم و زياري ،کرامتتاهلل.)2970( ،

مطالعتتات انجتتام گرفتتته در خصتتوص طتترحهتتاي

ارائه الگوي بهينه بهسازي و نوسازي بافتتهتاي فرستوده

نوسازي و بهسازي ،نشان از تأييد نتايج اين مطالعه دارند.

شهري (نمونه موردي شهر يزد) .اولين بهسازي و نوسازي

مطالعه رهنما ( )2970تتأثير و نقتش مالکتان ستاکن در

بافتهتاي فرستوده شتهري مشتهد مقتدس در  50و 52

بافت فرسوده و نارضايتي آنها از اجتراي طترح نوستازي و
محل در کنار باال رفتن طول مسافت محتل کتار از محتل

بخشي ،ابوذر؛ کالنتتري ،محستن و کيتامهر ،رامتين.)2932( ،
احياء و باززنتده ستازي بافتت قتديم شتهر يتزد (مطالعته
متتوردي :بتترزن شتتش بتتادگير) .ههتتارمين کنفتترانس

سکونت ،از نتايج منفي اجراي طترح نوستازي و بهستازي

برنامهريزي و مديريت شهري 50 .و  52ارديبهشت مشهد

بافت فرسوده و بيتوجهي به مقوله ساکنين بافت فرسوده

مقدس.22-2 ،

بوده است .همننتين نتتايج ارزيتابي ايتن مطالعته ،مهتر

تيموري ،پرويز؛ رحماني ،بي ن و عراقي ،شادي .)2973( ،بافت

تأييدي بر رويکرد فرهن گرايي براي مواجهه با مسائل و

فرسوده مالير و راههاي ساماندهي آن .فصلنامه جغرافيايي

مشکالت شهري از طريتق تتداوم فرهنگتي و تمرکتز بته

آمايش محيط.2-27 ،)7( 9 ،

درون بافت فرسوده مي باشد و با نتايج مطالعته بخشتي و

حاتمين اد ،حسين؛ همائيفر ،علي؛ پيروز ،علي و پريشاد ،زهرا،

همکتتاران ،در خصتتوص روابتتط و تتتأثيرات شتتاخصهتتاي

( .)2932کتتالنشتتهر مشتتهد و توستتعه پايتتدار :بررستتي

نفوذناپذيري ،ريزدانگي و ناپايداري بافت بر شتاخصهتاي

طرح هاي توسعه و عمران با تأکيد بر ديدگاه شهر فشرده.

توسعه پايدار شهري ،انطباق دارد.
 -1منابع
آقاصتتفري ،عتتارف؛ حتتاتمين ت اد ،حستتين؛ پوراحمتتد ،احمتتد؛

ههارمين کنفرانس برنامهريزي و مديريت شهري.26-2 ،
خاکپور ،براتعلي؛ مافي ،عزتاهلل و باوا پوري ،عليرضا.)2977( ،
نقش سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار محلتهاي (نمونته:

کتتوي ستتجاديه مشتتهد) .دو فصتتلنامه جغرافيتتا و توستتعه
ناحيهاي .72-22 ،)25(6 ،

رهنمايي ،محمدتقي؛ منصوري ،سيدامير و کالنتري خليل

ختتديوي ،غالمرضتتا .)2970( ،بررستتي مستتائل و مشتتکالت

آباد ،حسين .)2973( ،بررسي نوستازي و بهستازي بافتت

مشارکت ستاکنين در اجتراي طترح بهستازي و نوستازي

فرسوده محله شهيد خو بخت (تهتران) .مطالعتات شتهر

بافت پيرامون حترم مطهتر قطتاع ( .)1شترکت عمتران و

ايراني -اسالمي.02-23 ،)2(2 ،

مسکن سازان منطقه ثامن :مشهد.

آئيني ،محمد .)2973( ،بهسازي و نوسازي بافتهاي فرستوده

رهنما ،محمدرحيم؛ اميرفخريتان ،مصتطفي .)2971( ،بررستي

شهري از منظر موضوعات اقتصادي .فصلنامه اقتصاد شهر،

روند احياء مرکز شتهر مشتهد ( .)2920-71دو فصتلنامه

 .1-22 ،)6(5

جغرافيا و توسعه ناحيهاي.209-79 ،)1(5 ،

ابراهيمزاده ،عيسي؛ ملکتي ،گتلآفترين .)2932( ،تحليلتي بتر

رهنما ،محمدرحيم .)2970( ،اثرات اجراي طرحهاي بهستازي

ساماندهي و مداخله در بافتت فرستوده شتهري (مطالعته

و نوسازي مرکز شهر مشهد بر محله پايين خيابان .مجلته

موردي :بافتت فرستوده شتهر خترمآبتاد) .پت وهش هتاي

جغرافيا و توسعه.270-220 ،)22(6 ،

جغرافياي انستاني (پت وهشهتاي جغرافيتايي)،)72(11 ،
 .591-520

زياري ،کرامتاهلل؛ بيرانوندزاده ،مريم؛ عليزاده ،يحيي و ابراهيمي،
سميه .)2977( ،بررسي و ارزيابي سياستهتاي بهستازي و

ابراهيمزاده ،عيسي؛ سرايي ،محمدحستين و استکندري ثتاني،

نوسازي بافتهاي فرسوده شهري نمونه موردي :شهر يتزد.

محمتتد .)2970( ،تحليتتل و ستتنجش ستتطوح توستتعه

نگرشهاي نو در جغرافيتاي انستاني (جغرافيتاي انستاني)،

برخورداري شهري؛ موردشناسي :شتهر مشتهد .فصتلنامه

33-72 ،)2(5

تحقيقات جغرافيايي.53-21 ،)32(51 ،
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بهسازي در اطتراف حترم و همننتين مهتاجرت و تترک

آذرماه.23-2 ،
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فرهاديتتان ،اميتتر .)2932( ،مستتايل توستتعه اقتصتتاد شتتهري و
راهکارهاي بهبود آن بر اساس الگوي شهر مشهد-ايتران،
پايان نامته دکتتراي اقتصتاد ،دانشتگاه دولتتي کشتاورزي
ايروان ،ارمنستان.
قرخلو ،مهدي؛ عبتدي ينگتي کنتد ،ناصتح و زنگنته شتهرکي،
ستتعيد .)2977( ،تحليتتل ستتطح پايتتداري شتتهري در
جغرافياي انساني.2-26 ،)63(12 ،
کالنتري ،خليل؛ اسدي ،علي و هوبنيان ،شهال.)2977( ،
تدوين و اعتبارسنجي شاخصهاي توسعه پايدار مناطق

روستايي .مطالعات و پ وهشهاي شهري و منطقهاي،
 .76-63 ،)5(2
مافي ،عزت اهلل؛ وطنپرست ،مهتدي و رضتوي ،محمدمحستن،

( .)2932بررستتي ستتاخت اکولتتوييکي شتتهر مشتتهد .دو
فصلنامه جغرافيا و توسعه ناحيهاي .252-33 ،)27(20
مثنتوي ،محمدرضتا .)2975( ،توستعه پايتدار و پتارادايمهتاي
جديتتد توستتعه شتتهري :شتتهر فشتترده و شتتهر گستتترده.
فصلنامه محيطشناسي.30-201 ،)92(53 ،

موسيکاظم ،مهدي .)2907( ،ارزيابي توسعه پايدار در توسعه
شهري :پ وهش موردي شهر قم ،پايتان نامته کارشناستي
ارشد جغرافياي روستايي دانشگاه تربيت مدرس ،تهران.
نسترن ،مهين؛ ابوالحسني ،فرحناز و ايزدي ،مليحته.)2973( ،
کاربرد تکني

تاپسيس در تحليل و اولويتبندي توستعه

پايدار مناطق شتهري (مطالعته متوردي :منتاطق شتهري
اصفهان) .مجله جغرافيا و برنامه ريتزي محيطتي،)5(52 ،
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