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چکیده

ارتقاء زیست پذیری شهر به مثابه یک آرمانی مشروع ،در صدر بسیاری از اسناد شهرسازی به چشم می خورد؛ چنانکه در سالیان اخیر به موازات
مطرح شدن نظریه توسعه پایدار ،این رویکرد به عنوان یک موضوع مهم علمی در کلیه جوامع علمی مطرح بوده و بخش وسیعی از ادبیات برنامه
ریزی شهری را نیز به خود اختصاص داده است .لذا هدف این پژوهش بررسی وضعیت زیست پذیری درسطح محالت شهر زنجان است .پژوهش
حاضر با هدف سنجش میزان زیست پذیری محالت داده های حاصل از پرسش نامههای تکمیل شدهی ساکنان با استفاده از از نرم افزارهای

lisrel, SPSS,fs/QCو Arc Gisتجزیه و تحلیل شدند .نتایج حاکی از محاسبات نشان می دهد محله دروازه ارک با امتیاز ( )F=342و

محله دگرمان ارخی با امتیاز ( )F=324در تبه های برتر قرار دارند .این در حالی است که محله حق وردی با امتیاز ( )F=18و محله قهرمان با

امتیاز ( )F=41و محله مهدیخان با امتیاز ( )F=53در رتبه های آخر قرار دارند .بدین ترتیب امتیاز بندی محالت بر اساس شاخصها و آمارهای
نشان داد که محالت بواسطه کمبود خدمات ،ضعف در سرمایه گذاری و ...در موقعیت پایینی قرار دارند و شرایطزیستپذیری این محالت در

ُبُبعد کالبدی ضعیف است.همچنین تحلیل خود همبستگی فضایی منطقه بافت فرسوده شهر زنجان محله یری باال با ضریب (ZScore 1.17743
=) در باالترین طیف رتبه ای قرار دارد .بعد از آن محالت دباغلر با ضریب ( ،)ZScore =1.057329و داودقلی با ضریب ()ZScore =1.01741

در رتبه های بعدی قرار دارند .بدین ترتیب ،محالت فوق ،بیشترین شباهت و یکسانی و بطور کلی ،خود همبستگی فضایی را در شاخص های
کالبدی به یکدیگر دارد .در مقابل محالت نصراهلل خان با ضریب ( ،)ZScore = -1.46657در پایین ترین طیف رتبه ای قرار دارد .بعد از آن

محالت شوقی با ضریب ( ،)ZScore =-1.312739و محله یری پایین با ضریب ( ،)ZScore =-0.976355در رتبه های بعدی قرار دارند .در
نتیجه ،این سه محله ،بویژه محله نصراهلل خان ،کمترین شباهت و خودهمبستگی فضایی را در شاخص های کالبدی در بافت دارند.
واژگان کلیدی :رویکرد زیست پذیری ،موسسات اکونومیست ،بافت فرسوده ،شهر زنجان
( -1نویسنده مسئول) Alirezaanbarlo@yahoo.com
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مقدمه
مفهوم زیست پذیری (شهر زیست پذیر) از مفاهیم نوین تبیین کننده نظام های کنونی جامعه شهری است که به دلیل
تحول در اندیشه ها و آرمان های جامعه معاصر ،جایگاهی بایسته پیدا کرده است.در واقع شهر زیستپذیرشهری است
که در آن ارتباط بین گذشته و آینده وجود دارد .و برای رفاه و پیشرفت اجتماع نسل حاضر همکاری می کنند و برای
حفظ آنها برای نسل بشر از منابع طبیعی تالش می نماید.تحوالت چند دههی اخیر در پیشینه و مفاهیم اصلی برنامه
ریزی و مدیریت شهری با تحوالت اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی در سطح جهانی رابطهی تنگاتنگی داشته
است که در راس آنها پارادایم توسعهی پایدار ظاهر شده است .رویکرد زیست پذیری با سه بعد اصلی اجتماعی،
اقتصادی و زیست محیطی راه را برای مفهوم نظریه توسعهی پایدار در برنامهریزی شهری باز کرده است .به عبارتی
زیست پذیری ،به منزلهی مفهومی که با تمام زوایا و ابعاد ذهنی و عینیسکونتگاه های انسانی سروکار دارد ،در ایجاد
محیط شهری سالم و زیست پذیرتر برای شهروندان کنونی و نسل های آینده است .به همین سبب ،زیست پذیری
مفهوم و رویکرد جدیدی در پارادایم توسعهی پایدار شهری است .مفهوم « زیست پذیری » به دلیل اهمیت تهدیدهای
موجود در حوزه وضعیت زیست پذیری رشد یافته است.عواملی مانند رشد سریع ،فقدان اراضی زارعی و فضاهای
باز ،کمبود مسکن ،رشد نابرابری اجتماعی ،ضعف فزاینده هویتمحلی ،مکانی و زندگی اجتماعی ،تهدیدات جدی
برای زیستپذیری و اجتماع به شمار می آیند( .خراسانی و همکاران )94:1392 ،در تعریفی دیگر آمده است :زیست-
پذیری را قابلیتی از محیط سکونت می دانند که امکان برخورداری از یک سکونت آرام ،امن ،ارزشمند ،متعامل و پایدار
با برخورداری از رفاه اجتماعی و روانی همراه با احترام به طبیعت و عدم اتالف منابع طبیعی را از طریق تقویت زندگی
اجتماعی ،فضاهای جمعی و پیوند و پیوستگی بین مکان تجمع و فعالیت با گزینه های حمل و نقل متنوع فراهم می
آورد .) Miller & et all. 2013:16 ( .در این راستا هدف پژوهش حاضر سنجش شاخصهای توسعه در مناطق و
نواحی شهری ،با تأکید بر شاخصهای کیفیت زیست پذیری در شهر زنجان است .بنابراین این پژوهش متضمن این
پرسش است که توزیع فضایی زیستپذیری در سطح محالت بافت فرسوده شهر زنجان دارای چه وضعیتی است؟
همچنین همبستگی فضایی محالت شهر زنجان از نظر شاخص های زیستپذیری چگونه است؟
مبانی نظری

خاستگاه مفهوم "شهر زیستپذیر " به دوران یونان باستان باز می گردد که افرادی در پی بسط ایدئولوژی و مفهوم

عدالت و انصاف بودند( .)Hai-Yan,2012مفهوم زیست پذیری از یک سو نشان دهنده ی جاذبه و تاثیر قوی شهری
است .اما ،از سوی دیگر ،ارتباطات و تاثیر گذاری شهر را از طریق به دست آوردن سرمایه گذاری ،منابع فرهنگی و
انسانی شدت بیشتر خواهد بخشید( .)Wang et al , 2011زیست پذیری مفهومی است که درهم تنیدگی تعداد از
مفاهیم اقتصادی ،اجتماعی و محیطی تشکیل می شود وهمواره باید در جهت پیشگیری از تک بعدی و تقلیل گرایانه
شدن آن ،به وجود شبکه ای از روابط بین معیار های مربوط به قلمرو های گوناگون زیست پذیری توجه داشت .با
توجه به بیشتر مطالعات انجام شده در حوزهی زیست پذیری ،این نظر وجوددارد که یک مکان زیستپذیر باید امن،
جذاب ،دارای پیوستگی و انسجام اجتماعی ،امکانات آموزشی ،مساکن متنوع و قابل استطاعت ،فضای های عمومی
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باز ،مراکز خرید محلی ،خدمات سالمت و بهداشت مناسب ،پایداری زیست محیطی ،امکانات و تسهیالت فرهنگی و
تفریحی ،حمل و نقل عمومی مناسب و بهینه و زیر ساخت های مناسب برای پیاده روی و دوچرخه سواری باشد
(.)Hankins,K:Power,2009

نمودار(یک) :زیست پذیری بافتهای فرسوده و ابعاد آن
(منبع :نگارندگان)1395 ،
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تحقیقات نشان می دهد که پایداری ،زیست پذیری و سرزندگی شهری به جهت تهدید های پیش روی زندگی شهری
امروز نیز اهمیت زیادی یافته است  .امروزه در ایران ،بسیاری از طرح های بهسازی و نوسازی محله ها ،با هدف
افزایش پایداری کیفیت محیطی و سرزندگی در مقیاس محله ها در دست انجام است.بدون آنکه تعریف و یا الگو و
راهکار عملیاتی برای دستیابی به آن ارائه شده باشد(برزگر و همکاران.)1392 ،
پیشینه
 بندر آباد( )1389در رساله خود با عنوان تدوین اصول الگوی توسعه فضایی و شکل شهر زیستپذیر ایرانی (مورد
مطالعه مناطق ،22 ،15 ،1شهر تهران) مولفه های موثر بر ساختار فضایی شهر را شامل بیان نموده از جمله آنها مدیریت
شهری ،بستر طبیعی ،الگوی تاریخی فعالیت اقتصاد شهری,ارزش های اجتماعی و فرهنگی است.
 سلیمانی مهرنجانی و همکاران( )1395در تحقیق خود با عنوان زیستپذیری شهری  :مفهوم ،اصول ،ابعاد و شاخص
ها به معرفی زیست پذیری به عنوان رویکرد غالب در برنامه ریزی شهری در جهان معاصر ؛خاستگاه نظری ،دیدگاه

های تاثیر گذار و ادبیات نظری –تجربی ،ابعاد و شاخص های آن را بررسی کرده است.

 پریزادی و همکاران ( )1395در تحقیق خود با عنوان سنجش زیستپذیری محالت منطقه  17شهرداری تهران به
ابعاد شش گانه شامل بعد زیست محیطی ،بعد الگوی تاریخی ،بعد سیاست های مدیریت شهری ،بعد اجتماعی ،بعد
خدمات ،فعالیت ها و امکانات شهری .بعد اقتصادی شهری در قالب  20شاخص و  94گویه مورد تحقیق قرار داده
است.یافته های تحقیق نشان دهنده نامطلوب بودن وضعیت زیست پذیری و ابعاد آن در سطح منطقه ،تفاوت میان
محالت به لحاظ زیست پذیری و تاثیر بیشتر بعد اقتصادی بر وضعیت زیستپذیری منطقه  17و محالت آن می باشد.
 ملک حسینی و همکاران ()1395در تحقیق خود به ارزیابی زیستپذیری شهر کرمانشاه با هدف قابلیت سنجی
شاخص های زیستپذیری در شهر کرمانشاه پرداخته است .نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای حاکی از آن بود
که مجموع شاخص های زیستپذیری در شهر کرمانشاه با میانگین ( )2/72پایین تر از حد متوسط قرار دارد و بعد
اجتماعی با میانگین ( )3/15در وضعیت مطلوبی دارد.
 محمد تقی حیدری و همکاران( )1396در مقاله خود با عنوان(تحلیل عوامل موثر بر زیست پذیری بافتهای
فرسوده شهری(مطالعه موردی :بافت فرسوده شهر زنجان)؛ نشان می دهد که وضعیت زیستپذیری شهر زنجان با
میانگین  2/77و آماره  4/819 tدر حد متوسط است .همچنین طبق نتایج آزمون تحلیل واریانس( )ANOVAبا رد
فرضیه صفر( ،)H0≠P<0/05شرایط زیستپذیری در بافت شمالی ،جنوبی و بازار یکسان نیست .در این زمینه ،نتایج
آزمون شفه نشان می دهد که شرایط زیستپذیری در بافت شمالی ،نسبت به بافت جنوبی و بافت بازار بهتر است.
همچنین شاخص مدیریتی در هر سه بافت ضعیف است.
 در منابع خارجی نیز بدلند1و همکاران( )2014در پژوهشی با عنوان " زیستپذیری شهری :درس هایی از استرالیا
برای کشف شاخص های اندازه گیری سالمت اجتماعی"با هدف جمع آورری تعاریف زیست ذیری شهری و ویژگی

های اجتماعی سالمت وترکیب شاخص های مختلف زیستپذیری وبا ارزیابی کیفیت زیستپذیری آنها با لنز سالمت
-Badland
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و رفاه انسانی اشاره دارد در این پژوهش که از روش کیفی استفاده شده است بر این اساس نتایج به دست آمده
11حوزه کلی در ارتباط با سالمت اجتماعی و رفاه مشخص گردید و ارتباطشان با سالمت و رفاه تایید شد ،که عبارتند
از  :جرم جنایت ،آموزش ،شغل و در آمد ،سالمت و خدمات اجتماعی ،مسکن ،تفریح و فرهنگ ،غذای محلی و دیگر
کاال ها ،محیط طبیعی ،فضای باز عمومی ،حمل و نقل و انسجام اجتماعی و دموکراسی محلی بیان شده است اشاره
دارد.
 هانگ ،سونگ و همکاران ( ) 2015در تحقیقی " عملیاتی جین جیکوبز نظریه طراحی شهری :تایید تجربی از شهر

بزرگ سئول ،کره " در این مقاله با اشاره به نظریه جا کوبز مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکا و تایر آن بر روی

تئوری های طراحی شهری اشاره نموده و شیوه پژوهش حاضر با هدف عملیات شرایط جیکو بز برای زندگی حیات
به  4-3ساله شهری است .دراین مقاله پیشنهاد می کند که که یک زندگی پایدار حیات شهری در قلمرو شهری می
تواند به ترویج فعالیت های عابر پیاده برای مقاصد مختلف در زمان های مختلف با به کار گیری مدل های علمی برای
تنوع زیست شهری نقش مهم ی در رابطه با فعالیت های عابر پیاده بازی کند.
 کاشف )2016(1در تحقیق خود با عنوان " زیستپذیری شهری در سراسر مرزهای حرفه ای" به بررسی ادبیات و
نظریات مختلف در مورد زیست پذیری در شهرستان اشاره می کند وبا ارائه مدلی در زیستپذیری شهری معتقد است
که زیستپذیری به وسیله دو سیستم شکل می گیرد -1 :سیستم های طبیعی  -2سیستم های مصنوعی یا انسان ساخت
 .در مدل ساخت مسکن و مدیریت پیشرفته در راس دیگر عناصر و اجزای مدل است.دیگر اجزای مدل شامل عناصری
از جمله  :حکمروایی و برنامه ریزی اجتماعی ،پایداری ،رشد و توسعه اقتصادی ،برنامه ریزی شهری و منطقه ای،
چشم انداز طارحی شهری ،زیر ساختارهای مدیریتی ،هوا و کیفیت آب ،تنوع زیستی اکوسیستم می باشد .مفهوم زیست
پذیری نیز در مرکز عناصر و اجزای تشکیل دهنده مدل جای گرفته و از نظر او هریک از اجزاری تشکیل دهنده مدل
برمفهوم زیستپذیری تاثیر می گذارد و بین عناصر نیز روابط متقابل وجود دارد.
پژوهشحاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و با توجه به ماهیت موضوع و شاخص های مورد بررسی ،در این پژوهش
از روش تحقیق اسنادی و مطالعات میدانی استفاده می گردد .و از لحاظ هدف کاربردی است.برای گردآوری داده ها
و اطالعات مورد نیاز از پرسش نامه ای محقق ساخته استفاده شده است .سواالت براساس مولفه های تعیین شده به
صورت  5گزینه ای و طیف لیکرات تنظیم گردیده است .جامعه آماری در این پژوهش شامل ساکنان شهر زنجان است.
برای مشخص کردن حجم نمونه از فرمول کوکران (حافظ نیا)1393 ،و برای گرد آوری داده ها ،نمونه ها به صورت
تصادفی ساده انتخاب گردیده اند و به منظور حجم نمونه  384نفر محاسبه شد .بنابراین پس از اینکه اعتبار پرسشنامه
با استفاده از نظرات متخصصان تایید شد ،برای سنجشمیزانپایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید.
آلفای کرونباخ به دست آمده در این پژوهش /831بوده که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی باالیی برخوردار است.
معموال"منابع مختلفي براي نمره دهي به زیست پذیری شهرهاي جهان وجود دارد؛ اما سه شاخص و منبع از همه
معروف تر است .در روش هاي سنجش کيفيت ،شاخص هاي مشترک زياد است .اما رده بندي ها عمدتا" از سوي
-Kashef
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نشريه مونوکل(1شاخص زندگي پذيري در شهرهاي جهان) ،موسسه تحقيقاتي مرسر 2،و واحد اطالعاتي اقتصادي در
اياالت متحده آمريکا) ،(EIUانجام مي پذيرد .گزارش واحد سنجش اقتصادی اکونوميست مبتني بر تحقيقات واحد
اطالعاتي اقتصادي در اياالت متحده آمريکاست .الزم به ذکر است که شیوه امتیاز بندی گویه ها بر اساس ادبیات
جهانی زیست پذیری است .شاخص جهانی زیست پذیری در برگیرنده نمره ای بین (1تحمل ناپذیر) تا (100ایده آل)
است .بدین معنی که برای هرگویه از  1تا  100امتیاز در پنج طیف قابل قبول( 80تا ،)100قابل تحمل( 70تا ،)80
متوسط( 60تا ،)70نامطلوب( 50تا  )60و غیر قابل قبول( 50به پایین) در نظر گرفته شده است .در جدول زیر طیف
های منتخب توضیح داده شده است:
جدول شماره(یک) :امتیاز بندی گویه ها بر اساس ادبیات جهانی زیست پذیری
وضعیت

امتیاز

توضیح

قابل قبول

 80تا 100

مشکالتی که استاندارهای زندگی را به چالش بکشد بسیار کم است

قابل تحمل

 70تا 80

به طور کلی زندگی روزانه خوب است اما برخی از جنبه های زندگی با مشکالت مواجه است

متوسط

 60تا 70

عوامل منفی در زندگی روزانه تاثیر می گذارند

نامطلوب

 50تا 60

زیست پذیری به طور قابل مالحظه ای محدود است

غیرقابل قبول

 50به پایین

بسیاری از جنبه های زندگی به شدت محدود شده است
Source: Economist Intelligence Unit, 2012: 3-4

همچنین به فراخور نیاز از نرم افزارهای lisrel, SPSS,fs/QCو Arc Gisبرای آماده سازی و پردازش داده های مورد
نیاز در دو بخش مذکور ،استفاده شد.
محیط شناسی پژوهش
شهر زنجان در زمره شهر هاي مياني کشور و مرکز استان زنجان است .این شهر با سابقه طوالني از جمله شهرها يي
است که دوره هاي مختلف اوج وحضيض در پويش شهر نشيني را پشت سر نهاده است .زنگان بیش از آنکه زنجان
شود عبارت بود از شهری کوچک و کم نشان ،با کوچه های خاکی ،خانه های خشتی و گلی ،خیابان های ناهموار و
بی درخت ،با دیوارها و باروهایی که چند بار ویران شده و جمعیتی کمتر از  20هزار نفر ،ایستاده بر جاده ابریشم و
گذرگاه اصلی مرکز به شمال غربی ایران ،که در طی  1000سال عمران و آبادی محدوده آن چهار بار ویران شد ،اما
در هشتاد سال اخیر و به ویژه بعد از دوره قاجاریه دچار دگرگونیهای بنیادی در ساختار و چهره شهر گردیدکه نخستین
برایند آن افزایش جمعیت و وسعت شهر بود(حبیبی و همکاران .)352: 1387 ،شهر زنجان علی رغم دارا بودن قدمت
تاریخی همسنگ با شهرهای شناخته شده ،فاقد پیشینه مدون تاریخی است .ديرينگي و قدمت ناحيه زنجان بر اساس
مطالعات انجام شده به اواخر هزاره دوم قبل از ميالد مي رسد(قزلباش .)181: 1387 ،بعضي از تاريخ نگاران شهر
زنجان را با شهر (آگانزانا ) که بطلميوس از آن نام برده است يکي دانسته اند(پرچکاني .)179 :1383 ،گفته می شود
به استناد متون كتيبه هاى آشورى ،منطقه اى كه شهر زنجان درآن واقع شده ،در قرن نهم قبل از ميالد» آنديا « نام داشته
است و به احتمال زياد ،اقوام ساكن در آن با اقوام لولوبيان و گوتيان مستقر در زاگرس ارتباط داشته اند (دلیر و همکاران،
 .)21: 1392حمداهلل مستوفي ،بنياد شهر زنجان را از اردشير بابكان ،سردودمان ساسانيان دانسته و نام نخستين اين شهر
را شهين ذكر كرده است .در لغتنامه دهخدا هم در سرواژه شهين چنين نوشته است (نام شهر زنگان است و معرب آن
. monocle
. Mercer
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زنجان باشد و گويند اين شهر را اردشير بابكان بنا كرده است).پیدایش اجسادی با مومیایی طبیعی معروف به ((مردان
نمکی))؛ در معدن نمک روستای چهره آباد زنجان که کارشناسان برای عمر آنها  2300الی 2500ساله در نظر گرفته
اند ،نمودی از شکل ظاهری شخصیت پیش از اسالم در منطقه ی زنجان است (حسینعلی .)11: 1388 ،کالویخو سیاح
معروف اسپانیایی و سفیر آن کشور در دربار امیر تیمور گورگان در سفرنامه خود نقل کرده است که زنجان قرار گاه
داریوش سوم پادشاه هخامنشی بوده است(حسینعلی .)6: 1388 ،اين شهر با سابقه بيش از 1400سال ،از جمله شهرها يي
است که دوره هاي مختلف اوج وحضيض در پويش شهرنشيني را پشت سر نهاده و امروزه با اين حال به لحاظ بررسى
هاى تاريخى كمتر مورد توجه محققان و موّرّرخان قرار گرفته است .شايد بتوان دالئل آن را در موارد زير جستجو كرد.
كي ى از اين دالئل تخريب كامل شهر در ايلغار مغوالن و تاتارها بوده است .گو اينكه شهر مجددا احياء شده و كام ًالًال از
صحنة هستى پاك نگرديد ،ولى از نظر عقلى و منطقى ،شهرى كه چند صباحى تخريب و تبديل به مخروبه و بيغوله شده
است ،چه جاذبه اى براى موّرّرخ و سياح مى توانسته داشته باشد تا زمينة تصنيف و تأليف رساله و كتاب دربارة آن فراهم
آيد .دوم اينكه زنجان در طول تاريخ طوالنى خود پايتخت هيچ حكومتى نبوده است تا به لطف آن ،مورد توجه موّرّرخان
حكومتى قرار گيرد؛ جز اينكه در برهه اى از تاريخ (زمان ايلخانان) حومه اى كوچك از همسا ةي پايتختش (سلطانيه)
بوده است و صد البته كه شهرى كوچك بر كرانة پايتختى بزرگ ،جاذب هاى براى معطوف كردن توجه موّرّرخان به خود
نداشته است .دليل سوم در انزواى تاريخى شهر زنجان ،وضعيت خاص اقليم و موقعيت اقتصادى و تجارى شهر بوده
است ،زيرا شهر زنجان با وجود موقعيت چهارراهى و ممتازش ،به دليل اقليم سرد و خشك و زمستانهاى سخت و
طوالنى در طول تاريخ ،كمتر از مناطق مشابهى چون رى و قزوين مورد توجه و اقبال قرار گرفته است .مجموعة اين
داليل و بسيارى ديگر از عوامل كه شايد در برهه اى از تاريخ وجود داشته اند و گذشت زمان زنجان را در زواياى
تار كي

تاريخ قرار داده است ،موجب بى مهرى تاريخ و موّرّرخ نسبت به روشن ساختن جايگاه واقعى و تاريخى اين شهر

شده است(مکملی1379 ،؛ .)21عوامل چندی در پیدایش شهر زنگان و رشد و توسعه تاریخی آن موثر بوده است:
 عامل اول:

ضروت وجود زنجان به عنوان یک منزل کاروانی :در فواصل تقریبا" مساوی و یکنواخت شهرهای عمده بین تبریز و

تهران(دو قطب اقتصادی داخل کشور) مانند میانه ،زنجان ،ابهر و قزوین حکایت از سیستم تجاری و بازرگانی قدیم
داشته و مسافرت و ارتباطات کاروانی گذشته دور را بر شاهراه تهران -تبریز نشان می دهد .طی این منازل مهم و منازل
فرعی بین آنها به فواصل تقریبی شش فرسنگ با وسائل ارتباطی اعصار گذشته اجتناب ناپذیر بوده ،زیرا انسان بوسیله
چهارپایان حداکثر در یک روز شش فرسنگ را بدون زحمت می توانسته طی کند؛ منازل فرعی به منظور یک استراحت
جزئی و منازل اصلی که به اسم شهر از آن نام برده می شود جهت آذوقهگیری و دادوستد و تجدید قوا وجودشان
ضروری بوده است و در این مرحله نیز فواصل یکنواخت و حساب شده بین شهرها مساله ای مهم بوده تا کاروان و
مسافر از حد مسافرت متضرر و آزرده نگردد (مکملی.)50: 1350 ،
 عامل دوم
عامل دوم اول که آن را می توان به عنوان عامل داخلی محسوب نمود ،وجود روستاهای متعدد و ایالت پنج گانه(خمسه)؛
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در منطقه است که نیاز به مرکزی برای مبادله محصوالت کشاورزی و دامی ایاالت و روستائیان با منسوجات و ظروف
و سایر مصنوعات و کاالهای تولیدشده در کارگاههای شهری و استفاده از پاره ای خدمات موجود در این مرکز را داشته
و پیوسته با آن در ارتباط بودند.
 عامل سوم
عامل سوم که عامل خارجی به حساب می آید ،قرار داشتن زنجان بر سر راه عمده و اصلی شرق و غرب جاده ابریشم
است که نه فقط منزلگاه مناسبی برای اطراق کاروان ها بلکه محل مبادله کاالها و محصوالت و مصنوعات ساخته شده
در خارج از منطقه با تولیدات و فرآوردههای محلی و منطقهای نیز به شمار می رفت .امروزه نیز شهر زنجان به عنوان
اولین و بزرگ ترین نقطه شهری استان زنجان به عنوان یکی از شهرهای میانه اندام بزرگ کشور مرکز سیاسی اداری
استان زنجان است(نصیری.)54 :1387 ،از عوامل دیگرمی توان به دسترسی به رودخانه و منبع آب مطمئن( زنجانرود؛
ابهررود) ،علت مذهبی و انسانی و توپوگرافی و اثرات آن و  ...می توان اشاره نمود (مکملی.)54-52 : 1350 ،
بررسی تحوالت جمعیتی شهر زنجان نشان می دهد که جمعیت این شهر طی سال های  1335تا  1390همواره رو به
افزایش بوده است .این روند رشد در طی سال های  1345تا  1365محسوستر است .جمعیت شهر زنجان در اولین
سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  1335برابر با  47159نفر بوده که با رشدی معادل با  4.61درصد به 286295
نفر در سال 1375رسیده است .در دهه ( )1365-1355جمعیت این شهر دو برابر شده است؛ به طوری که از 100351
در سال  1355به  215261نفر در سال  1365افزایش یافته است .اگر چه جمعیت تمامی شهرهای ایران در این دوره
افزایش داشته است .اما در زنجان رشد جمعیت معادل 7.93درصد بوده و تعداد جمعیت بیش از دو برابر شده است .به
طور کلی علل اصلی افزایش جمعیت شهر زنجان ناشی از رشد طبیعی جمعیت ،افزایش باروری؛عدم توجه به سیاستهای
تنظیم خانواده از سوی مسئولین ،سیاستهای تشویقی مسئولین وقت در زمینه باروری و افزایش تعداد فرزندان ناشی
از جنگ تحمیلی ،کاهش مرگ و میر بخصوص مرگ و میر کودکان بر اثر بهبود بهداشت و درمان ،گسترش فیزیکی
شهر ،وادغام برخی از روستاهای واقع در حاشیه شهر به آن و اصالحات ارضی ؛ انتخاب شهر زنجان به عنوان مرکز
استان زنجان و تمرکز امکانات در مرکز استان ،تثبیت نظام شهرنشینی استان؛ فراهم شدن امکانات شغلی ،افزایش شدید
درآمدهای نفتی ،افزایش اعتبارات عمرانی شهری؛ افزایش جاذبه های کاذب شهری ،پیروزی انقالب  1357و جنگ
تحمیلی ،افزایش مهاجران مناطق جنگ زده ،عدم کنترل رشد و توسعه افقی شهرها ،نبود طرحهای جامع توسعه شهری،
سیاستهای قانون زمین شهری ،سرانجام روند جابجایی جمعیت مازاد بر ظرفیت منابع زیستی از سکونتگاههای روستایی
پیرامون به شهر زنجان(مهاجرتهای بیرونی و درونی از شهرها و روستاها به این شهر)دانست .نتیجه حاصل از چنین
فرایندهایی را در توسعه روزافزون محدوده شهر ،پرشدن فضاهای خالی شهری ،ایجاد و گسترش سکونتگاههای
غیررسمی و حاشیه ای ،سوداگری زمین و مسکن ،افزایش مشکالت زیست محیطی ،کاهش امنیت شهری و افزایش
بحرانهای اجتماعی و...به حساب آورد(حبیبی و همکاران .)108: 1386 ،بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و
مسکن در سال 1390جمعیت شهر زنجان به  386851نفر رسیده و نسبت جمعیت شهر به جمعیت استان نیز 38.09درصد
بوده است .به عبارت دیگر 38.09درصد جمعیت استان در شهر زنجان ساکن بوده است .نسبت جمعیت شهر زنجان به
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کل جمعیت شهری استان زنجان نیز برابر با60.94کل جمعیت شهری استان است(مرکز آمار ایران ،سرشماری عمومی
نفوس ،محمدی.)116 :1393 ،

نقشه  :1تقسیمات سیاسی و اداری شهر زنجان و موقعیت پهنه بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان
منبع :آرمانشهر17 :1388 ،

جدول  :2تحوالت و رشد جمعیت شهر زنجان طی دوره1335-1390
سال شاخص

1335

1345

1355

1365

1370

1375

1385

1390

جمعیت شهر زنجان

47159

58714

100351

215458

254082

286295

350000

386851

نرخ رشد جمعیت

-

2.22

5.51

7.93

3.37

2.41

2.03

2.02

جمعیت استان زنجان

386232

467472

584823

787369

857727

901670

964601

1015734

نسبت جمعیت شهر به جمعیت استان

12.21

12.56

17.16

27.34

29.62

31.75

36.28

38.09

منبع :حیدری258: 1395 ،
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تجزیه و تحلیل
در مناطق شهری ،توانمندسازی کالبد و فعالیت دو مؤلفه مهم و مؤثر در رضایتمندی استفاده گنندگان بوده و می توان
با پررنگ تر کردن و برنامه ریزی دقیق و پویای زیست پذیری کالبدی شهرها را رقم زد .زیست پذیری کالبدی شهر
زمانی محقق می شود که ساکنان از زندگی در خانه و شهر خود رضایت داشته باشند و از همسایگی و ماندگار شدن
در آن خود لذت ببرند .بنابراین اهمیت موضوع در وضعیت امروزین شهرهای ایران کام ًالًال محسوس و آشکار است،
زیرا از سویی اکثر ساختمانهاي موجود در شهرها بویژه شهرهای کوچک با اقتصاد و ساختار اجتماعی ناپایدار ،با توجه
به قدمت و عدم استفاده از مصالح جدید و مقاوم در آن ،یک طبقه هستند و تعداد معدود ساختمانهایی که بیش از یک
طبقه دارند نتیجه ساخت و سازهاي سالهاي اخیر و استفاده از مصالح مقاوم در آن می باشد .در نتیجه تعداد بیشتر
ساختمان هاي بیش از یک طبقه می تواند نشانی از زیست پذیری شهر باشد .همچنین کیفیت ابنیه یکی از پارامترهاي
مهم در تعیین کننده میزان فرسودگی و ناپایداري کالبدی شهرها می باشد .با توجه به ارتباط بین ویژگیهاي مختلف
ساختمانها و کیفیت آنها ،کیفیت ابنیه با ارزیابی جنبه هاي مختلف از جمله قدمت ،مصالح بکار رفته در اسکلت و ...
سنجیده می شود .از انواع بناها ،وجود بناهاي نوساز ،استوار و قابل نگهداري می تواند نشانی از زیست پذیری باشد.
در مطالعات شهری و منطقه ای ،مساله قدمت و کیفیت مسکن و کاربریها و تاسیسات عمومی حائز اهمیت بوده و از
آنجایی که فرسودگی و استحکام این قبیل کاربری ها و ساختمان ها به خودي خود در بعضی مواقع باعث فرسودگی
عملکردي و کاهش تمایل فعالیت و زندگی در آن و در نتیجه بی رونقی و خالی از سکنه شدن و مهاجرت ساکنان
شهر بویژه بخشهای قدیمی می شود؛ از اهمیت بسزایی برخورداراست .در نتیجه هرچه تعداد بناهاي با عمر بیشتر از
سی سال در سطح محالت بیشتر باشد ،می تواند نشانی از عدم زیست پذیری کالبدی باشد .همچنین غلبه ساخت و
سازهاي بادوام در یک منطقه می تواند به پایداري بیشتر ساختمانها در شهر و امنیت بیشتر منجر شود .لذا در راستای
ترسیم وضعیت زیست پذیری کالبدی بافت فرسوده شهر زنجان ،تحلیل شاخصهای مذکور و سایر شاخصه های مرتبط
با آن نظیر کیفیت بصری ،سرزندگی ،وضعیت فضای سبز و عمومی و کیفیت مسکن ضروری به نظر می رسد.
در این راستا ،پس از طی مراحل مربوط به تعیین شاخصها ،معیارها و زیر شاخص هاي مربوط به زیست پذیري کالبدی
شهر زنجان براساس ساختار شبکه اي ،تعیین وجود روابط بین خوشه ها ،عناصر و گزینه ها از طریق روش
دیماتل( )dematelو همچنین مقایسه زوجی بین عناصر و خوشه ها و گزینه ها از طریق پرسشنامه از کارشناسان و
محاسبه نتایج هر ماتریس از طریق مدل هایی مانند کاپلند ،خروجی مدل تحلیلی منطق فازی (از طریق محاسبه ابر
ماتریس حدي مربوط به عوامل زیست پذیري کالبدی) در محیط برنامه نویسی متلب و  fs/QCرا می توان در جدول
شماره سه مشاهده نمود .اما آنچه که مهم است ،رتبه بندی براساس آماره نهایی منطق فازی است .این مقدار به عنوان
ضریب مطلوبیت شاخص در نظر گرفته می شود .و ستون مجموع فازی در جدول سه ،براساس مقدار محاسبات نهایی
نرم افزار متلب استخراج شده است .محله دروازه ارک با امتیاز ( )F=342و محله دگرمان ارخی با امتیاز ()F=324
دررتبههای برتر قرار دارند .این در حالی است که محله حق وردی با امتیاز ( )F=18و محله قهرمان با امتیاز ()F=41
و محله مهدیخان با امتیاز ( )F=53در رتبههای آخر قرار دارند .بدین ترتیب امتیاز بندی محالت بر اساس شاخص ها

واکاوی زیست پذیری در فضاهای شهری33 ...

و آمارهای نشان داد که محالت بواسطه کمبود خدمات ،ضعف در سرمایه گذاری و ...در موقعیت پایینی قرار دارند و
شرایط زیست پذیری این محالت در ُبُبعد کالبدی ضعیف است.
جدول  :3سطح بندي زیست پذیري ُبُبعد کالبدی محالت بافت فرسوده شهر زنجان با منطق فازی
عضویت کامل

آستانه عضویت کامل

بيشتر درون مجموعه

مجموعه

بيشتر درون تابيرون

نقطه گذار

دروازه رشت

مجموعه

بی سیم

20.391

20.013

18.501

بيشتر بيرون تادرون

امجدیه

70.883

69.569

64.313

بيشتر بيرون مجموعه

همایون

55.347

54.321

3.196

1.972

193

کامل

56.318

55.274

آستانه عدم عضویت

شوقی
سعدی شمالی

عدم عضویت کامل

66.028

64.804

59.908

49.708

34.000

18.360

8.092

مجموع فازی

محالت

51.098

42.398

29.000

15.660

6.902

2.726

1.682

652

50.217

41.667

28.500

15.390

6.783

2.679

1.653

432

53.363

36.500

19.710

8.687

3.431

2.117

903

15.351

10.500

5.670

2.499

0.987

0.609

95

54.376

53.368

49.336

40.936

28.000

15.120

6.664

2.632

1.624

252

غریبیه

18.449

18.107

16.739

13.889

9.500

5.130

2.261

0.893

0.551

86

داودقلی

45.637

44.791

41.407

34.357

23.500

12.690

5.593

2.209

1.363

212

قهرمان

12.623

12.389

11.453

9.503

6.500

3.510

1.547

0.611

0.377

41

یوخاری قبرستان

88.361

86.723

80.171

66.521

45.500

24.570

10.829

4.277

2.639

741

دباغلر

65.057

63.851

59.027

48.977

33.500

18.090

7.973

3.149

1.943

302

یری پایین

58.260

57.180

52.860

43.860

30.000

16.200

7.140

2.820

1.740

270

یری باال

67.970

66.710

61.670

51.170

35.000

18.900

8.330

3.290

2.030

315

آقارحیم

63.115

61.945

57.265

47.515

32.500

17.550

7.735

3.055

1.885

293

مشهدی صفر

62.144

60.992

56.384

46.784

32.000

17.280

7.616

3.008

1.856

288

عباسقلی

51.463

50.509

46.693

38.743

26.500

14.310

6.307

2.491

1.537

239

سرچشمه

41.753

40.979

37.883

31.433

21.500

11.610

5.117

2.021

1.247

194

دروازه ارک

73.796

72.428

66.956

55.556

38.000

20.520

9.044

3.572

2.204

342

سیدلر

61.173

60.039

55.503

46.053

31.500

17.010

7.497

2.961

1.827

284

مهدیخان

16.507

16.201

14.977

12.427

8.500

4.590

2.023

0.799

0.493

53

نصراهلل خان

35.927

35.261

32.597

27.047

18.500

9.990

4.403

1.739

1.073

167

دگرمان ارخی

69.912

68.616

63.432

52.632

36.000

19.440

8.568

3.384

2.088

324

حق وردی

4.855

4.765

4.405

3.655

2.500

1.350

0.595

0.235

0.145

18

حسینیه

39.811

39.073

36.121

29.971

20.500

11.070

4.879

1.927

1.189

185

زینبیه

46.608

45.744

42.288

35.088

24.000

12.960

5.712

2.256

1.392

216

فرودگاه

57.289

56.227

51.979

43.129

29.500

15.930

7.021

2.773

1.711

266
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عالوه بر رتبهبندی فازی محالت ،با استفاده از جدول شماره چهار تحلیل رابطة فازی میزان ارتباط شاخص ها با
یکدیگر ،و درصد تبیین شاخص ها توسط مدل مورد تحلیل قرار گرفته است .نتایج تحلیل براساس جدول چهار نشان
می دهد که ،داده های تجربی ناظر بر رابطة فازی شاخص های کالبدی در هر یک از محالت و نحوه تبیین صحیح
شاخص ها برای تشریح وضعیت کالبدی زیستپذیری محالت داللت بر آن دارد که شاخص سازگاری بين این دو
مجموعه  0.584است .این ارزش نشان می دهد که فقط  58درصد محالت بافت فرسوده زنجان این ادعا را تأیيد می
کنند که ُبُبعد کالبدی ،شرط الزم برای زیستپذیری منطقه بافت فرسوده شهر زنجان است .بر این اساس ،با  95درصد
اطمينان می توان گفت شاخص های کالبدی ،بطور معمول شرطی «هميشه الزم» برای زیست پذیری است .شاخص
پوشش بين دو مجموعه ،برابر با  0.445است .این مقدار بيانگر اهميت تجربی شاخص های کالبدی برای زیستپذیری
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است .شواهد موجود داللت بر آن دارد که  44درصد از شرایط زیستپذیری توسط شاخص های کالبدی پوشش داده
شده است .بدین ترتيب ،شرط عّلّلی شاخص های کالبدی  44درصد از عضویت کل نتيجه را پوشش داده است.
جدول  :4تحليل عّلّلي روابط دو مجموعه شاخص کالبدی و زیستپذیری بر مبناي شرط الزم
Analysis of Necessary Conditions
Outcome variable: Rural Development
Conditions tested Consistency Coverage Combined
0.584516
0.445286
0.542361
Physical
منبع :یافته های پژوهش1395 ،

در این بخش نیز ،برای مشخص کردن وضعیت زیستپذیری محالت بافت فرسوده شهر زنجان از رتبه بندی واحد
سنجش اکونومیست استفاده شده است .این رتبه بندی ،وضعیت کالبدی هر محله را براساس شاخص های موجود
امتیاز بندی و رتبه بندی می کند .بر اساس محاسبات صورت گرفته و خروجی تکنیک کمی -ترکیبی اتخاذ شده ،پس
از تبدیل امتیازهای نهایی در بازه ( 100تا  )0و با در نظر گرفتن ارزش کمی واحد سنجش اکونومیست می توان سطح
بندی زیست پذیری کالبدی را در محالت بافت فرسوده شهر زنجان به شرح ذیل ارائه نمود(جدول پنج و نقشه دو).
براساس محاسبات و مدل موسسه جهانی اکونومیست محالت سرچشمه -دروازه رشت -حق وردی -نصراهلل خان-
زینبیه -مهدیخان -یری باال در طیف رتبه ای  80-100قرار دارند .و شرایط زیست پذیری کالبدی در این محالت در
حد قابل قبول است .این محالت 33.33 ،درصد از محالت را به خود اختصاص داده است .بعد از آن محالت شوقی-
عباسقلی -جعفریه -همایون -دروازه ارک-سعدی شمالی در طیف رتبه ای  70-80قرار دارند و شرایط زیستپذیری
کالبدی در این محالت در حد قابل تحمل است .این محالت 25.93 ،درصد از محالت منطقه یعنی یک چهارم محالت
منطقه را به خود اختصاص داده است .همچنین ،دگرمان ارخی -گونیه -آقارحیم – مشهدی صفر -بازار در طیف رتبه
ای  50-60قرار دارند و شرایط زیستپذیری کالبدی در این محالت در حد نامطلوب است .این محالت16.12 ،
درصد از محالت را به خود اختصاص داده است .و در نهایت محالت داوود قلی -غریبیه -سیدلر -بی سیم -یری

پایین – دباغلر-سقالر -رازبین -قهرمان-حسینیه -یوخاری قبرستان در طیف رتبه ای  50به پایین قرار دارند .و شرایط
زیستپذیری کالبدی در این محالت در حد غیر قابل قبول است .این محالت35.4 ،درصد از محالت را به خود
اختصاص داده است .این محالت بواسطه ضعف در ساختمان سازی و کاربری های عمومی ،عدم اجرای صحیح و
کامل پروژه های توسعه شهری ،ضعف سرمایه گذاری و زیرساخت ها ،کمبود خدمات و رفاه ،از شرایط نامطلوبی
برخوردار هستند.
جدول  :5سطح بندی زیست پذیری کالبدی محالت مختلف بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان
ردیف

امتیاز واحد سنجش

گونه زیست

سطوح همگون در زیست پذیری کالبدی

درصد وضعیت زیست پذیری
کالبدی محالت

اکونومیست

پذیری محالت

1

100-80

قابل قبول

سرچشمه -دروازه رشت -حق وردی -نصراهلل خان -زینبیه -مهدیخان -یری باال

22.58

2

80-70

قابل تحمل

شوقی -عباسقلی -جعفریه -همایون -دروازه ارک-سعدی شمالی

19.35

3

70-60

متوسط

امجدیه -فرودگاه

6.45

4

60-50

نامطلوب

دگرمان ارخی -گونیه -آقارحیم – مشهدی صفر -بازار

16.12

5

 50به پایین

غیر قابل قبول

داوود قلی -غریبیه -سیدلر -بی سیم -یری پایین – دباغلر-سقالر -رازبین -قهرمان-

35.48

حسینیه -یوخاری قبرستان
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واکاوی زیست پذیری در فضاهای شهری35 ...

بر مبنای جدول فوق  23درصد از محالت دارای وضعیت زیست پذیری کالبدی قابل قبول می باشند .و  25.6درصد
از محالت نیز دارای وضعیت کالبدی متوسط به باال می باشند .قابل ذکر اینکه از بین محالت واقع در بافت فرسوده
51درصد دارای وضعیت کالبدی متوسط به پایین می باشد که باید در برنامه ریزی به منظور زیست پذیری بافت مد
نظر قرار بگیرند.

نقشه  :2رتبه بندی محالت بر مبنای زیستپذیری کالبدی با استفاده از واحد سنجش اکونومیست منبع :یافته های پژوهش1395 ،

بر اساس محاسبات صورت گرفته و خروجی تکنیک کمی -ترکیبی اتخاذ شده ،پس از تبدیل امتیازهای نهایی در
بازه( )0 ،100و با در نظر گرفتن ارزش کمی واحد سنجش اکونومیست می توان وضعیت کالبدی را در بافت فرسوده
بخش مرکزی شهر زنجان به شرح ذیل ارائه نمود(جدول پنج):
تحلیل خود همبستگی فضایی منطقه بافت فرسوده شهر زنجان
با توجه به یافته های جدول شش ،داده هاي منطقه بافت فرسوده شهر زنجان در تمام سطوح تفکیک پذیري مکانی،
داراي خود همبستگی فضایی معنی دار مثبت هستند .مقایسه مقادیر بدست آمده با آستانه معنی داري نشان داد که

تمامی مقادیر بدست آمده براي تمام سالها در سطح  α=0.05معنی دار هستند .بر اساس شاخص موران ،توزيع خود
همبستگی فضایی به صورت پراکنده ميباشد و مقدار توزیع با ضرایب منفی و نزدیک به صفر ،نامتعارف و نامتوازن
است .چون هر چه به سمت عدد  1تمايل داشته باشد نشان از تمركز باالتر دارد .اين نتيجه مويد عدم تمرکز بصورت
نامتوازن در سطح منطقه بافت فرسوده شهر زنجان است .اين وضعيت در نقشه سه مشخص شده است ،به اين معني
كه محالت منطقه بافت فرسوده شهر زنجان در مجاورت كي ديگر قرار دارند و همسايه میباشند و در نتيجه ضرايب
همبستگي فضا يي در منطقه بافت فرسوده شهر زنجان مثبت میباشد.همچنين چنانكه ضريب موران  I=1باشد ،بر
توزيع كام ًالًال عادالنه مكاني فضا يي داللت دارد هر چه از عدد  1به سمت صفر پيش میرود از درجه عادالنه بوده آن
كاسته میشود و در عدد  -1به صورت كام ًالًال ناعادالنه مكاني فضا يي میرسد .با مقايسه اين وضعيت با ضريب موران
شاخص میتوان گفت كه تا حدي وضعيت توزيع ناعادالنه به طور نسبي مشاهده میشود .بدین ترتیب ،محله یری

 36فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره چهارم ،پاییز 1397

باال با ضریب ( )ZScore = 1.17743در باالترین طیف رتبه ای قرار دارد .بعد از آن محالت دباغلر با ضریب
( ،)ZScore =1.057329و داودقلی با ضریب ( )ZScore =1.01741در رتبه های بعدی قرار دارند .بدین ترتیب،
محالت فوق ،بیشترین شباهت و یکسانی و بطور کلی ،خود همبستگی فضایی را در شاخص های کالبدی به یکدیگر
دارد .در مقابل محالت نصراهلل خان با ضریب ( ،)ZScore = -1.46657در پایین ترین طیف رتبه ای قرار دارد .بعد از
آن محالت شوقی با ضریب ( ،)ZScore =-1.312739و محله یری پایین با ضریب ( ،)ZScore =-0.976355در رتبه
های بعدی قرار دارند .در نتیجه ،این سه محله ،بویژه محله نصراهلل خان ،کمترین شباهت و خودهمبستگی فضایی را
در شاخص های کالبدی در بافت دارند.

نقشه  :3الگوی خود همبستگی فضایی شاخص منطقه بافت فرسوده شهر زنجان با ضریب آماره موران منبع :یافته های پژوهش1395 ،

جدول  :6الگوی خود همبستگی فضایی شاخص محالت بافت فرسوده شهر زنجان با ضریب آماره موران
Moran’sIndex

LMiZScore

LMiPValue

محله

محله
شوقی

-0.00012

-1.312739

0.189271

آقارحیم

0.000404

سعدی شمالی

0.000117

0.86314

0.062439

همایون

0.000043

0.306329

0.759352

امجدیه

0.000117

بی سیم

0.000012

دروازه رشت

Moran’sIndex

LMiZScore

LMiPValue

0.7745

0.075979

مشهدی صفر

-0.000008

0.045235

0.963918

عباسقلی

-0.000185

-0.411991

0.680346

0.86316

0.062439

0.147933

0.882395

سرچشمه

-0.000167

-0.673304

0.500752

دروازه ارک

-0.000015

-0.234043

0.814952

0.000053

0.297399

0.766161

غریبیه

0.000036

0.232025

0.816518

داودقلی

0.000156

قهرمان

-0.000031

یوخاری قبرستان

سیدلر

-0.000084

-0.457228

0.647507

مهدیخان

-0.000131

-0.454333

0.649589

1.01741

0.240355

-0.381926

0.702516

نصراهلل خان

-0.000426

-1.46657

0.142493

دگرمان ارخی

-0.000044

-0.059208

0.952786

-0.000044

-0.440142

0.659834

دباغلر

0.000708

1.057329

0.566443

حق وردی

-0.000036

-0.039286

0.968662

حسینیه

-0.00003

-0.002837

0.997735

یری پایین

-0.000407

-0.976355

0.328889

یری باال

0.000095

1.17743

0.857353

زینبیه

0.000074

0.513006

0.607945

فرودگاه

0.000033

0.700927

0.483348

منبع :یافته های پژوهش1395 ،
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نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
امروزه زیستپذیری شهری گفتمانی نیرومند را در توسعه شهری و طراحی شهری بازتاب می دهد که در پیشینهی
برنامه ریزی شهری رواج پیدا کرده است .چنین گفتمانی به وجود ارتباط مطلوب بین محیط شهری و زندگی اجتماعی
اشاره می کند.در زمینهی میزان زیستپذیری شهرها در کشور های مختلف ،پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد
نشان می دهد.این مفهوم می تواند گواه همهی جوانب زندگی شهروندان در محیط و محله ای باشد که در آن زندگی
می کنند .به همین دلیل ،سنجش میزان زیستپذیری برای هر مکانی درک و شناخت برنامهریزان و مدیرانشهری را
دربارهی کیفیت زندگی افراد و وضعیت محیط زیست آن مکان ارتقاء می بخشد  .با چنین شناختی راه برای برنامهریزی
و مدیریت بهتر محیط شهری باز خواهدشد.در این پژوهش ،ابعاد زیستپذیری و تحلیل فضایی محالت شهر زنجان
سنجیده و رتبه های متفاوتی محالت و عدم تعادل فضایی نمایش داده شد.سنجش زیستپذیری و تدوین برنامه ها و
سیاست ها در زمینهی بهبود و ارتقای آن برای سکونتگاه های انسانی ضروری است  .پژوهش کنونی برای محالت
شهر زنجان و زیستپذیری آن در بعد کالبدی می تواند راهکاری برای رضایت مندی ساکنان ،جذاب کردن محل
زندگی ،بسترسازی مناسب برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ،گسترش مساکن قابل استطاعت برای قشرهای
مختلف جامعه ،توجه به زیر ساخت های شهری در نظر گرفته شود .با توجه به یافتههای و نتایج تحقیق حاضربرای
بهبود وضعیت زیستپذیری شهر زنجان پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می شود.
الف :جذاب نمودن فضا برای توسعه گران در جهت زیست پذیری
درمرحله نخست ،توسعهگران ممکن است برای پذیرش و انجام پروژه های توسعه در سطح شهر ،به علت وجود موانع
و خطرات ذاتی چنین توسعه ای مردد باشند.آنها چنانچه اقدام به فعالیت در توسعه شهر نمایند ،بازگشت سرمایه موجه
از مقدار آورده سرمایهگذاری خود انتظاردارند .به عبارتی توسعهگران باید باور نمایند که در بازار ،تقاضای کافی برای
تولیدشان وجود دارد .همچنین مطالعات نشان می دهند برخی فعالیتهای توسعه در سطح شهرهای کشور ،بدون
مساعدت بخش عمومی نیز صورت می گیرد .از این رو پروژه های کوچک مقیاس با درصد سود پایین تر برای
توسعهگران کوچک دارای جذبه بیشتری است تا برای توسعهگران بزرگ .با این وجود ،توسعه شهر در جهت زیست-
پذیری آن ،نیازمند اقدام و مشوقهای دولتی است .اما از آنجا که اغلب دولتهای محلی از انجام فعالیتهای توسعه گسترده
در سطح شهر ناتوانند ،توصیه شده که مرحلهای برای فعال سازی زیستپذیری سطوح مختلف شهر بوسیله بخش
خصوصی آغاز شود .بنابر این راهبردهایی که برای توسعهگران بخش خصوصی و کسب سود از فرصتهای توسعه مهم
است ،را می توان به تفکیک ذیل ارائه نمود:
 تقویت زیرساختهای پشتیبان زیستپذیری :یکی از جذبه هایشهر ،قابل استفاده بودن زیرساختهای موجود در
آنهاست .با این وجود برخی از آنها ممکن است فرسوده ،فاقد استاندارهای الزم ،عدم دسترسی مستقیم باشند .در نتیجه
الزم است به منظور زیست پذیری شهر تجهیز شوند .در این راستا دولتهای محلی ،در راستای افزایش جذابیت مناطق
درون شهری در مقایسه با نواحی پیرامونی در جهت تقویت زیرساختها اقدام نمایند.
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 تجمیع قطعات زمین کوچک و ایجاد بانک زمین :اغلب توسعه گران برای صرفه جویی های ناشی از مقیاس و
کسب سودهای بیشتر خواهان سرمایهگذاری در قطعات زمین بزرگ بوده و قطعات کوچک فاقد جذابیت الزم می
باشد .بدین ترتیب جهت حل این مساله ،راهبردهایی نظیر ارائه مشوقهای مالی همچون تامین مالی(پرداختهای) کوتاه
مدت ،یارانه ها یا مزایای مالیاتی برای جذب سرمایه گذار خصوصی؛ و یا ایجاد سایتهای به اندازه کافی از طریق
تجمیع و تنظیم قطعات کوچک زمین یا به عبارتی تنظیم مجدد زمین1می تواند موثر افتد.
 جلوگیری یا کاهش عرضه زمین در مناطق غیرهدف :از طریق تعیین مناطق رشد هدف با ارائه مشوقهای الزم ،و یا
تعیین مناطق نگهداری شهری درون محدوده های رشد شهری ،ترویج تراکمهای باالتر برای توسعه قبل از گشودن
نواحی جدید جهت ساخت و ساز و...
 اعمال مشوقهای مالیاتی :مشوقهای مالیاتی در جهت حمایت از توسعهگران را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف :معافیتهای مالیاتی درازمدت(مالیات بر امالک) برای ساخت مسکن چندخانواری .برای برخورداری از شرایط این
نوع معافیت ،الزم است حداقل چهارواحد مسکونی خانوار جمعی در محدوده های معین هدف ساخت و یا نوسازی
کرد.
ب:سیاست مالیات بر زمین های خالی و رها شده :اعمال این مالیات در قیاس با زمینهای ساخته شده می تواند به
بازگشت توسعه در این نواحی منجر گردد.
 بازنگری قوانین و حذف استانداردهای افراطی :بسیاری از این محالت قدیمی نمی توانند تحت شرایط
استانداردهای جاری که عمدتا منطبق بر شرایط توسعه اتومبیل مبنا و شهرنشینی حومه ای می باشد ،مورد توسعه قرار
بگیرند .برای حل این معضل ،برخی جوامع شهری با کاهش اندازه قطعات مسکونی ،کاهش عقب نشینی و کاهش
استانداردهای طراحی خیابان و پارکینگ توانسته اند زیستپذیری را به سطح مناطق شهر به جریان در آورده و در
نتیجه محله هایی جذاب و قابل زندگی بوجود آورند.
 اعطای تراکم مازاد کافی ،رفع موانع سرمایهگذاری در سایتهای قهوه ای ،مشوقهای مالی مناسب و کاهش خطر؛
و....
ب:جذاب نمودن شهر در جهت زیستپذیری برای ساکنین بالقوه
اگر زیستپذیری در مقیاس سطح شهر مد نظر باشد ،ضرورت دارد از سوی ساکنین و شاغالن بالقوه محدوده هدف
جذاب به نظر آید .بدین منظور شهرهایی که خواهان زیستپذیری در محالت فرسوده و قدیمی خود هستند ،باید با
مسائلی که ساکنین بالقوه را ممکن است از سکونت در این محالت برحذر دارند ،برخورد جدی نمایند .چنانکه مطالعه
صورت گرفته تایید می نماید در تعدادی محالت شهر ،علت اصلی مهاجرت از مناطق داخلی به سوی حومه ها ،کمبود
برخی خدمات مانند پارکینگ و حیات خلوت در آن مناطق شهری نیست ،بلکه وجود مسائلی همچون جرم و جنایت؛
کیفیت پایین زندگی؛ فقدان اجرای قوانین و همچنین فرسودگی(کالبدی)است که زیست پذیری این شهر را تحت تاثیر
خود قرار داده است .با این وصف ،محالت درون شهری برای رقابت موفقیت آمیز با محدوده های پیراشهری باید
-Readjustment Land
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آنچنان کیفیات و امکاناتی عرضه نمایند که در نواحی حاشیه شهری(حومه ها ) نتوان یافت ،لذا بنا بر عقیده پیتر
کالثورپ1باید این مناطق بر اساس نقاط قوت نهفته درون شان فرصتهای الزم را برای توسعه مهیا نمایند؛ فرصتهایی
که مناطق حومه ای از آن بی بهره اند .به عنوان نمونه ،مناطق داخلی شهرها دسترسی سریع به محل کار ،فروشگاهها،
خدمات اجتماعی و فرصتهای تفریحی فراهم می کنند و لذا ساکنین این مناطق غالبا پیاده روی را جایگزین رانندگی
و سفر با اتومبیل می کنند .وضعیت مذکور حاصل نمی گردد جز اینکه مقامات شهرها و توسعهگران برای برنامه ریزی،
توسعه و پر کردن شکافها در راستای دسترسی به توسعه یکپارچه محالت ،با تمامی خدمات و امکانات جذاب ؛
همیاری و همکاری داشته باشند .با این وصف راهبردهای ذیل در جهت زیستپذیری شهر برای ساکنین بالقوه به
شرح ذیل ارائه می گردد:
 تقویت خدمات تجاری مناسب برای رفع نیازهای محله
 افزایش دسترسی به فرصتهای شغلی متناسب با هویت تاریخی و گردشگری شهر
 طراحی مناسب برای پیشگیری از جرم و افزایش امنیت
 عرضه خدمات دسترسی و شبکه پیاده روی مناسب
 عرضه گزینه های مسکن قابل تهیه ارزان برای مطابقت با نیازهای امروز
ج :جذاب نمودن شهر در جهت زیست پذیری برای ساکنین بالفعل
هر محله فرسوده که از لحاظ اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و زیست محیطی زیست پذیری موفق در آن صورت پذیرفته
باشد ،مکانی است سرزنده و پویا .چنین محلهای محیطی است جذاب و مکانی مناسب برای ماندن  .از جمله گامهای
مهم اولیه که باید در زمان تهیه برنامه توسعه شهر در جهت زیست پذیری شهر گام برداشت ،اعتماد و اعتقاد به زیست
پذیری شهر از طریق درگیر نمودن ساکنین ؛ ذی نفوذان ،ذی نفعان و رسانه ها در فرایند توسعه است .شایان ذکر اینکه
بیشتر راهبردهایی که هدفشان ایجاد مکانهای زیست پذیر برای ساکنین بالقوه بود ،الزم است برای پذیرش توسعه آن،
از سوی ساکنین موجود نیز اعمال گردد؛ زیرا زیستپذیرسازی شهر در حل مشکالت بی شمار ناشی از گسترش افقی
شهر و الگوهای کاربری زمین نامناسب بسیار راهگشا بوده ،و می تواند گزینه های متنوع حمل ونقل ،کاربری زمین و
زیرساختهای موثرتر را ایجاد و نگرانی های در خصوص امنیت ،کیفیت خدمات عمومی و تجاری ،مشارکت و....
مرتفع نماید.
منابع
برزگر ،محمدرضا ؛حسین پور ،محمد ؛ایزدی ،حسن ؛خوش کنش ،آتنا( ،)1392ارتقاء سر زندگی محله های شهری با رویکرد پایداری
شهری (نمونه موردی :شهرک گلستان منطقه 22تهران) ،اولین همایش ملی جغرافیا ،شهرسازی و توسعه پایدار ،تهران.
بندر آباد ،علیرضا ،)1389( ،تدوین اصول الگوی توسعه فضایی و شکل شهر زیست پذیر ایرانی ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات،
تهران
بندرآباد ،علیرضا ( .)1390شهر زیست پذیر از مبانی تا معنا ،انتشارات آذرخش ،چاپ اول ،تهران.
-Peter Calthorpe
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پریزادی ،طاهر؛بیگدلی ،لیال ( ،)1395سنجش زیست پذیری محالت منطقه  17شهرداری تهران ،نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی،
سال سوم ،شماره  ،1ص .90-65
پرچکانی ،حمیده()1386؛ توسعه فیزیکی شهر زنجان ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه زنجان
حافظ نیا ،محمد رضا ( ،)1393مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ،چاپ بیستم ،انتشارات سمت ،تهران.

حبیبی و همکاران؛ کیومرث( ،)1387از زنگان تا زنجان(سیری بر تحوالت کالبدی –فضایی بافت کهن شهر) ،انتشارات دانشگاه زنجان

حسینعلی ،حسن( ،)1388گذری بر تاریخ زنجان ،انتشارات دانش؛بهار
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