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چکـیده
بافت های تاریخی و فرسوده ی شهری به دلیل مرکزیت جغرافیایی ،سهولت دسترسی ،استقرار بازار (فعالیت های تجاری)
و دارا بودن ارزشهای تاریخی و فرهنگی ،دارای ظرفیت بالقوه برای تولید درآمد و به تبع آن پرداخت اجاره بهاء می باشد.
علی رغم این ویژگیها ،محالت مسکونی پیرامون هسته تجاری ،به دالیلی از جمله :بافت سنتی شبکه ی معابر ،فرسودگی
واحدهای مسکونی ،ضعف زیر ساختها و مشکالت زیست محیطی ،مسیر رکود و عقب ماندگی را طی می کند .تداوم چنین
فرمهای فضایی باعث شکل گیری نوعی از فرآیند اجتماعی ،اقتصادی در محالت مسکونی بافتهای تاریخی و فرسوده
شده است ،که در آن گروههای با درآمد باال از این محالت خارج شده و مهاجرین و کارگر و عمدتًا فقیر ،جایگزین آنها
شده اند .زیرا معماری این مناطق انعطاف پذیر نبوده و نتوانسته است خود را با نیازهای جدید منطبق نماید .از طرفی،
برخی از واحدهای مسکونی در معرض تهاجم و فشار فعالیتهای ناشی از بازار واقع شده و به کارگاههای تولیدی یا انبار
تبدیل شده اند .مجموعه ی این عوامل ،باعث کاهش مطلوبیت سکونت در این بافتها شده و الگوی آن از الگوی مسکن
انعطاف پذیر فاصله گرفته است .در نتیجه پویایی خود را از دست داده و به انزوا کشیده شده است .هیات محترم وزیران در
تاریخ  97/3/10آیین نامه اجرایی برنامه ملی باز آفرینی بافتهای فرسوده و ناکارآمد را به تصویب نمود .در کشور ایران با
مشارکت بانک جهانی در سال  1382با تصویب سند توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی توسط دولت ،عمالً با
رویکردی جدید به مسئله سکونتگاههای غیررسمی توجه گردید .بررسی و حل مسائل و مشکالت بافتهای فرسوده و ناکار
آمد شهری دارای ابعاد مختلف می باشد که یک بعد مهم آن بعد معماری اینگونه بافت ها می باشد .در این تحقیق سعی
شده با تاکید بر دیدگاه معمارانه برای بافت های فرسوده و ناکار آمد شهر سقز مسکن انعطاف پذیر طراحی و ارائه گردد.
برای این منظور بافت محالت دارای بافت فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی شهر سقز بررسی شده است .فاکتورهای
مسکن انعطاف پذیر با کمک مردم و متخصصین تهیه شده و با نرم افزارهای معماری طراحی و ارائه گردیده است.
واژگـان کلـیدی :بافت فرسوده ،بافت ناکار آمد ،معماری ،ناوقه ال ،سقز

 -1دانشجوی دکتری ،گروه معماری ،دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،ایران (نویسنده مسئول)
farokhobodi@gmail.com

 -2دکتری شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمانشاه

9

 -1مقدمه
شهر سقز با توجه به قدمت چند هزار ساله ی آن با دگرگونیهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی مختلفی روبرو بوده است و هم
اکنون بافت مرکزی شهر که در ناحیه  2واقع شده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفته است که شکل گیری آن به دهه ی
 1325ه.ش بر می گردد و یکی از نقاط مسأله دار در این شهر محسوب می شود .این بافت در مرکز شهر به دو صورت جلوه می
نماید :اول ،بافت فرسوده و دوم ،بافتی که نوسازی شده یا درحال نوسازی است .که از لحاظ کالبدی وکارکردی ،مشکالت تردد،
مشکالت اجتماعی (سکونت اقشارکم درآمد ،تهیدست شهری ،مهاجرین روستایی) و کمبود امکانات و تجهیزات ،بخوبی قابل
تشخیص است .در محدوده ای بازسازی شده هر چند فرسودگی کالبدی از بین رفته امّا همچنان مشکالت تردد ،مسائل اجتماعی و
تمرکز و تداخل کارکرد در آنها وجود دارد .باز زنده سازی با مشارکت مردمی می تواند به این بافت زندگی دوباره ببخشد ،بافت
فرسوده جزئی از پیکره و بدنه شهراست و دارای قابلیت های کالبدی ،عملکردی و اقتصادی است که این قابلیت ها و توانایی های
بالقوه ،می توانند به یک سرمایه ی اقتصادی مبدل گردند .هر چند که این امر فقط یک روی سکه و روی دیگر ،همان سینه ی
تاریک و ناهنجار آن است ،که نیازمند درمان و مداخله ی آگاهانه و بنیادی ویژه در تشخیص درست و صحیح ضعف ها و چالش
هاست .از این رو در این تحقیق ،سعی می شود با بکار گیری شاخص های معماری انعطاف پذیر الگوی مناسبی برای معماری
مساکن اینگونه بافت ها ارائه گردد.
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 -2بیان مسئله
مکان هایی که بتوانند برای منظورهای متنوعی به کار آیند ،در مقایسه با مکان هایی که برای کاربری مشخص و محدودی
طراحی شده اند حق انتخاب های بیشتری را به کاربران عرضه می دارند .محیط هایی که قابلیت عرضه چنین گزینه هایی را داشته
باشند دارای کیفیتی هستند که آن را «انعطاف پذیری» می نامیم .در این راستا سعی می گردد ضمن تأمین باالترین حد کارایی
برای فضاها از تداخل فعالیت های مختلف با یکدیگر جلوگیری شود .اختصاصی کردن معماری  ،غالباً امکان جریان یافتن فعالیت
های دیگر را مشکل می نماید.
بافت قدیمی شهرها ،هسته اولیه اکثر شهرهای کشور را تشکیل میدهند .این محدوده ها به دلیل تحوالت شهرنشینی 50
سال اخیر ،دگرگونیهای زیادی را تجربه نموده است .لیکن بنا به دالیل متعدد ،بافت قدیم شهر نتوانسته است با شرایط موجود و
نیازهای ف علی شهرنشینی کشور سازگار گردد .از اینرو ،امروزه بعنوان نقاط مسئله دار شهری ( )urban problemبویژه از نقطه
نظر اجتماعی -فرهنگی (جرایم و سایر ناهنجاریهای اجتماعی ) مطرح می باشند .فقدان مدیریتی مسئول که بتواند این بافتها را با
تغییرات سریع ساختاری و کارک ردی جدید مبتنی با مدرنگرایی در شهرها هماهنگ سازد ،آنها را در تنگنای عدم قابلیت و عدم
انطباق با نیازهای جدید گرفتار می آورد .به همین جهت این بافتها نه تنها جمعیت اصیل و بومی خود را ازدست داده اند بلکه به
دلیل عدم تمایل به سرمایه گذاری در راستای بهسازی و نوسازی آنها ،زمینه را جهت استقرار مهاجرین (بویژه مهاجرین روستایی) و
اقشارکم درآمدی که ناگزیر به سکونت در ارزانترین محالت شهری می باشند فراهم آورده است .گسترش این روند همراه با ناتوانی
مالی ساکنین به تبع شرایط اقتصادی و اجتماعیشان سبب مسائل کالبدی وکارکردی این محالت شده است.
برای وآکاوی دقیق مسآله ،شهر سقز را بعنوان مکان مورد مطالعه انتخاب کردیم .این شهردر شمال غربی شهر سنندج (مرکز
کردستان) و به فاصله حدود 190کیلومتری این شهر واقع شده ،و مساحتی معادل  15/49درصد از کل استان را به خود اختصاص
داده است .روند شکلگیری این شهر در دوره تاریخی ،به گونه ای می باشد ،که همانند سایر شهرهای ایران از مجموعه ی محالت
تشکیل شده است .محله ی بافت قدیم واقع در مرکز شهر سقز با مساحتی درحدود  48/3هکتار و جمعیتی معادل  5799نفر می
باشد .برای دستیابی به ضرورتها ،اهداف و روشهای م ناسب ساماندهی ،ابتدا الزم است ،که خصایص و مسائل اصلی مرکز شهر
موشکافی شود.
هم اکنون بافت مرکزی شهر سقز ،از یک طرف با مسائل اقتصادی – اجتماعی متعددی از قبیل :ارزانی زمین و پایین بودن
اجاره بهاء و  ...رو بروست ،و از طرف دیگر ،مسائل کالبدی از قبیل :کهنگی و قدمت بافت ها ،بی عالقگی ساکنان و مالکان به
نوسازی ،فقدان مسیر آمد و رفت در ارائه ی خدمات شهری مواجه است .این پدیدهها که خود زمینه سا ز انواع آالیش ها و تعارض
های دیگر شده است .بویژه برخورد نابرابر مدیریت شهری در ارائه ی امکانات و خدمات به محالت مختلف شهر که به تبعیت از
ساختار اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی ساکنین آنها صورت می گیرد ،بعضی از محالت شهر سقز را در انزوای غیرمنصفانه قرارداده،
و ب ه فرسودگی بیشتر آن نیزکمک کرده است .این سیر قهقرایی به دلیل عدم ارائه تسهیالت مناسب و کافی دولتی (یا برآورد
صحیح از هزینه های الزم را در راستای بهسازی و نوسازی ) تردیدی در فقدان برخوردی مسئوالنه با حفظ حقوق شهروندی با این
نوع بافتها برجای نمی گذارد ،در حالیکه آنچه اغلب این محالت را با وجود فرسودگی فیزیکی -کالبدی از سایر محالت شهر متمایز
می سازد ،وجود عناصری از پایداری اجتماعی است که در جهت تداوم حیات شهرهایمان ضرورت دارد.

بافت های هسته مرکزی شهر ها چون دارای ارزش فرهنگی -تاریخی -اقتصادی هستند باید به نوعی چند کارکرده باشند که
طراحی الگوی معماری مسکن انعطاف پذیر می تواند پاسخگویی مناسبی برای این مسئله باشد.

 -2مبانی نظری
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انعطاف پذیری در طراحی مسکن معاصر را می توان با توجه به تغییرات ابعاد زندگی و معیشت به عنوان راه حلی برای
جلوگیری از گسیختگی تعامالت بین جامعه ،مردم و فضای زیستی در نظر گرفت؛ زیرا خانه را باید متناسب با نیازهای در حال تغییر
انسان طراحی نمود .انعطافپذیری به ایده انطباق در طول زمان اشاره دارد .بنابراین ،مسکن انعطاف پذیر مسکنی است که می تواند
با تغییر نیازهای کاربران سازگار گردد و به درک نیازهای مورد انتظار کاربران با مشارکت آنها منجر شود .مشارکت مردم در این
فرآیند ،امکان انطباق مسکن با نیازهای آنها را افزایش میدهد و در نتیجه رضایت عمومی از مسکن را باال می برد .این پژوهش
با روش کتابخانه ای و با مطالعات موردی با هدف بحث و بررسی در مورد زمینه های مفهومی و عملیاتی طراحی مسکن در
کشورهای مختلف شکل گرفته است و این موضوع را با تمرکز بر چند پروژه مسکونی مورد بحث قرار میدهد .مهمترین دیدگاه ها
و نظریه هایی که در رابطه با بافت های قدیمی مطرح شده اند عبارتنداز :فرهنگ گرایی ،آرمان گرایی ،انسان گرایی ،موزه ای،
طبیعت گرایی ،کارکردگرایی ،مدرنیسم گرایی ،پست مدرنیسم ،نظریه توسعه پایدار شهری که در اینجا به برخی از این نظریه ها
اشاره می گردد:
نظریه فرهنگ گرایان :در این بینش شرایط و ارزشهای فرهنگی در شکل دهی فضا ،غالب تلقی می شود و عامل فرهنگ بر
تمام زم ینه ها غلبه دارد و مقوله ی اقتصادی از جایگاه چندانی برخوردار نیست ،از مشخصه های این نگرش ارزش گذاری بیش از
حد به گذشته و غالب بودن نگرش موزه ای به فضا است (پاکدامنی ،رستمعلی ،1376 ،ص.)101
نظریه مردمگرا :هدف اصلی این نظریه توجه مردم و مشارکت آنها در بهسازی و نوسازی فضای شهری است که براساس
نظرات و مشارکت شهروندان و سپس براساس بررسیهای الزم صورت می گیرد ،در این گونه برنامه ریزی ،مردم و شهروندان نقش
اساسی در ساماندهی شهری دارند (شماعی  ،پوراحمد.)195 ،1384،
نظریه اصالح گرایی :پیروان این نظریه معتقد به این مسئله هستند که بهسازی ،ساماندهی محیط شهری باید از درون این
جوامع صورت پذیرد ،بنابراین به اصالح تنگناها و عوارض نظام اجتماعی موجود بدون نفی کلیت آن تأکید می کنند (زیاری، 1382 ،
ص.)10
نظریه توسعه پایدار شهری :استراتژی توسعه ی درونزا شرایط جغرافیای بومی ،فرهنگ های محلی و توانهای محیطی را در
اولویت قرار می دهد ،براساس این استراتژی ضمن توجه به شرایط و امکانات هرشهری نیازهای کنونی مدنظر قرار می گیرد و
موضوع نگهداری از منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد نکردن ضایعات به منابع تجدید نظر مطرح می
شود ( ) Blowers,1994,p.10همچنین این الگو با حفظ محیط زیست کل شهر شرایط زیستی مطلوب را در تمام بخش های
شهری برای همه شهروندان فراهم می آورد.
 مشارکت اکثر مردم در تصمیم گیری برای توسعه شهری و توجه به نیازهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نواحیمختلف شهر
 شناسایی نیازهای محلهای شهر و اینکه کدام محله نیاز بیشتر دارد توجه بیشتر به طرح های کوچک و محله ای و ناحیه ای در داخل شهرهای بزرگ ایجاد شوراهای محلی در داخل محالت شهری توجه بیشتر به گروههای کم درآمد مخروبه بخش قدیمی شهر به منظورشکوفایی شرایط رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی

 -3چارچوب تحقیق
 -1-3روش تحقیق
فرسوده شهری و شناسایی و رفع کمبودها است .در این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای (کتب ،اسناد ،پایان نامهها و )...
اقدام به جمع آوری نظریات ،تئوری ها ،و مستندات ،شده است .بطورکلی در این قسمت از مطالعات ،کلیه ی اطالعات تولید شده در
خصوص محدوده ی مورد مطالعه از قبیل :نقشه های موجود ،عکسهای هوایی ،آمارنامه ها و  ...مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته
شده است .و همچنین بخش قابل توجهی از اطالعات دست اول مورد نیا ز با استفاده از پرسشنامه ی جمعیتی ،اجتماعی ،اقتصادی
وکالبدی بدست آمده است .و سپس درمرحله ی بعد ،اطالعات بدست آمده با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی و نرم افزار
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 SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته شده است .برای اثبات فرضیه اول تحقیق ،با استفاده از این نرم افزار رابطه بین برخی
متغییرهای اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی بررسی شده است.

 -2-3سواال ت تحقیق
–
–

مهمترین عوامل تاثیرگذار بر فرسودگی بافت مرکزی ( قدیم ) شهر سقز کدامند؟
چگونه می توان بهترین الگو را برای مسکن بافت های فرسوده و ناکار آمد انتخاب نمود؟

 -3-3فرضیه های تحقیق
– بین وضعیتهای اقتصادی -اجتماعی  -فرهنگی ساکنین با فرسودگی بافت محدود مورد مطالعه ،رابطه معنی دار وجود
دارد.
– انتخاب و اجرای الگوی معماری انعطاف پذیر می تواند باعث افزایش بازدهی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهر سقز
باشد.

 -4معرفی مکان مورد مطالعه
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شهر سنندج در فاصله  520کیلومتری جنوب غربی پایتخت قرار گرفته است .روایت های بسیاری در باب وجه تسمیه نام این
شهر کهن و مقدس وجود دارد اما آنچه مورد اجماع است بازگشت این وجه تسمیه به آیین مهر و زرتشت در غرب کشور است.
شهر سقز ،مرکز شهرستانی با همین نام از استان کردستان است .این شهر در فاصله ی  10کیلومتری شمال غرب شهر سنندج واقع
شده است و در مختصات جغرافیایی  46درجه و 16دقیقه ی طول شرقی و 36درجه و  15دقیقه عرض شمالی قرار دارد .متوسط
ارتفاع آن از سطح دریا  1496متر و شیب متوسط  4درجه با قرارگرفتن در بین ارتفاعات نامنظم سلسله جبال زاگرس،از زمره
نواحی کوهستانی محسوب میگردد (نقش پیراوش  ،1383 ،ص .)9براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ،1395
تعداد جمعیت ساکن شهر سقز  ، 168359نفر بوده است .در واقع طی پنج دهه جمعیت ساکن شهر پیوسته درحال افزایش بوده است
 ،هرچند شدت نسبی این افزایش در طول دوره زمانی مورد نظر متفاوت و بسته به شرایط عمومی کشور و خاص استان کردستان
در نوسان بوده است .جدول شماره ( )1تغییرات جمعیت شهر سقز در دوره  1335 - 1385را نشان می دهد ( نمودار شماره .)1
جدول شماره ( : )1تعداد جمعیت شهر سقز در دوره 1335 -1385
تغییرات
کل جمعیت
شرح
نسبی
مطلق
12729
1335
سال
40/2
5114
17831
سال 1345
71/8
12818
30661
1355
سال
165/3
50690
81351
1365
سال
41/8
34043
115394
1375
سال
17/0
19631
135025
1385
سال
مأخذ  :نتایج عمومی نفوس و مسکن سالهای  – 85 ، 75 ، 65 ، 55 ، 45 ، 35مرکز آمار ایران
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0
135-1385

1365-1375

1355-1365

1345-1355
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نمودار شماره (  :) 1نرخ رشد شهر سقز ( 1335 – 85مأخذ  :مرکز آمار ایران)
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 -1-4تعریف و تعیین محدوده مورد مطالعه (بافت مرکزی شهر سقز)

 -5تحلیل ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی محدوده مورد مطالعه
یکی از ویژگیهای اجتماعی بافت مرکزی شهرها وجود مهاجرین به ویژه مهاجرین روستایی به دلیل ارزانی مسکن در این
بافتها است .مطالعات انجام شده نشان می دهد که  41/43درصد از سرپرستان خانوارها در همین محله 35/71،درصد از روستاهای
اطراف سقز15/71 ،درصد از محالت دیگر شهر 7/15 ،درصد از شهرهای دیگر بوده اند .بدین ترتیب  41/43درصد از ساکنین
مهاجر می باشند.
سابقه سکونت شاخصی در تمایل و عالقه مندی ساکنین به سکونت در محله می باشد .در حقیقت به نوعی بیانگر حسن تعلق
به مکان نیز می باشد .در حقیقت با باال رفتن سابقه سکونت در محل احتمال وجود اعتماد  ،ا نسجام و مشارکت اجتماعی بعنوان
عناصر مهم در تولید سرمایه اجتماعی افزایش می یابد .براساس مطالعات میدانی صورت گرفته 35/71 ،درصد از پرسش شوندگان
بیشتر از  20سال 24/28 ،درصد  10تا  20سال18/75 ،درصد  5تا  10سال و  4/28درصد  1تا  3سال در محله سکونت دارند .بدین
ترتیب  64/29درصد از ساکنین کمتر از 20سال در محله سکونت دارند که نمایانگر دگرگونی اجتماعی  ،تنوع قومی و عالقه ناچیز
و دلبستگی کمتر آنها به بافت است و تنها  35/71درصد از ساکنین سابقه سکونت بیشتر از 20سال دارند ،که رقم کمی در مقایسه
با ساکنین کمتر از  20سال بوده است .از آنجائیکه اطالع رسانی و اعالم نیازها در هر محله شهری به مسئولین باالدست ،بدون
وجود تشکل و یا شورا ها و یا هر نهادی دیگر درمحله کاری ساده تلقی نمی گردد .از این رو با توجه به مشکالت و نیازهای
ساکنین در محله مورد مطالعه از پرسش شوندگان راجع به اینکه آیا در محله انجمن ،شورا و یا هر تشکلی جهت رفع مشکالتشان
وجود دارد سوأل شد .در این راستا  82درصد پاسخ منفی و فقط  18درصد مثبت بوده است .در ادامه پاسخ به این پرسش که آیا
وجود آنرا احساس نمی کنید؟  92درصد از پرسش شوندگان محله جواب مثبت داده اند و مایل به داشتن مدیریت کارآمد که بتواند
مشکالت محله را بهبود ببخشد را دارند و تنها  8درصد از ساکنین مایل به داشتن مدیریت ندارند و دلیل آنها بیشتر ناکارآمدی و بی
توجهی به مسئولین می باشد.
در پاسخ به این سوأل که در صورت قرارگرفتن ملک پرسش شوندگان در طرح نوسازی محله نحوه مشارکت آنها به چه شکل
خواهد بود 36 ،درصد فروش ملک با قیمتی باالتر از ارزش روز محل24 ،درصد فروش با قیمت روز محل 18 ،درصد دریافت زمین
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بافت مرکزی شهر سقز شامل محدوده ای به مساحت  48/3هکتار می باشد و در مرکز تاریخی و هندسی شهر سقز
قراردارد و درتقسیمات کالبدی در منطقه ی  3قرارگرفته است .این ناحیه شامل دو محله که هر یک از آنها در مقاطع تاریخی شکل
گرفته اند و به دلیل عناصر شاخص کالبدی و فرهنگی یکی از بافتهای تاریخی شهر ،استان و بعضآ کشور محسوب میگردد.
محدوده مرکزی و تاریخی شهر در رینگ داخلی شهراز جنوب خیابان ساحلی ،از شرق خیابان صالح الدین ایوبی ،از شمال بلوار
وحدت ،ازغرب به بلوار وحدت و میدان انقالب منتهی می شود.
محدوده بافت مرکزی شهرکه محل استقرار هسته اولیه شهراست ،به عنوان زون تجاری – اداری اصلی شهر مطرح می گردد.
عناصر و اجزای مستقر در این محدوده به ترتیب شامل موارد زیر است :
 بازارشهر ،عمده فروشی ها و خرده فروشی ها مستقر در امتداد خیابان امام خمینی ،میدان جمهوری اسالمی  ،خیابانجمهوری ،میدان قدس ،بلواربسیج و خیابان فخررازی ،استقرار فعالیت ها درکنار یکدیگر بر پایه اصل سازگاری صرفه جویی های
ناشی از مقیاس و م انند آن صورت گرفته است .لذا تباین ها ،تضادها و نحوه توزیع فعالیت های هر رشته به گونه ای سازمان یا فته
است .که رشته های شغلی در طول خیابان دارای تفکیک قطعه ای است و هر رشته به لحاظ بهم پیوستگی درونی دارای نظم
است .این نظم به شکل الیه ای در الیه بالفصل خیابا ن و میدان آغاز و تا چندین الیه درون بافت ادامه می یابد بطوری که
اختالطی از الیه های تجاری با بافت مسکونی قابل مشاهده است.
 ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به آن همچون شورای شهر ،ثبت احوال ،پست ،شهرداری ،مراکز انتظامی و هچنینفضاهای اصلی همچون مسجد جامع  ،خانه معلم و ا نباره های سوخت.
این محدوده در محور تجاری امام و جمهوری در طول روز و پاسی از شب فعال می باشد .در بخش های از محدوده که محل
استقرار انباره های سوخت و حمل و نقل است ،این فعالیت در طول شبانه روز ادامه می یابد  .بخش های ادارای محدوده عمدتآ در
طول روز به فعالیت می پردازند .این حالت در الیه بالفصل خیابان امام از شدت بیشتری برخوردار است .همچنین نحوه پراکنش
فعالیت های عمده دراین محدوده نشان می دهد ،که خیابان ملت و بلواربسیج به نحوی جداکننده بخش اداری در قسمت جنوب و
غرب محدوده از بخش تجاری در شرق محدوده می باشد .بلوار ساحلی به همراه مسیل تجاری -اداری به عنوان لبه جداکننده
عمل کرده به نحوه ی که بافت شمال این بلوارکه شامل محله کانی گرمک است  ،از حیث استقرار فعالیت واجد تمایز آشکار با زون
تجاری -اداری می باشد.

13

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)17 :زمستان 1400

معوض در هر منطقه از شهر10 ،درصد در قبال دریافت زمین معوض در همین محله 5 ،درصد نیز تمایل به واگذاری ملک خود
بعنوان سهم در سرمایه گذاری در امر نوسازی بوده اند.
زیرساخت های شهری به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای خدمات رسانی به ساکنین محالت می باشد ،و همچنین به عنوان
فاکتور مهم بررسی و سنجش میزان توسعه یافتگی شهرها و موقعیت مدیران شهری در سرویس دهی به شهرها می باشد .زیرا
تجربه نشان داده است عدم هماهنگی بین سازمانها منجر به عدم اعتماد مردم به طرح توسعه و این عدم اعتماد به معنای نقطه
پایانی برای برنامه می باشد .براساس مطالعات میدانی انجام شده 62 ،درصد از ساکنین محله از زیرساخت های محله ناراضی بوده
و تنها  38درصد از این خدمات راضی هستند و این نشان دهنده ناکارآمدی مدیریت شهری در سطح محله است .در ادامه پاسخ به
این پرسش که بنظر شما اولویت های خدمات رسانی به محله کدامند؟  39درصد نوسازی خانه های مسکونی 31 ،درصد بهبود
شبکه15 ،درصد برقراری امنیت ارتباطی 8 ،درصد بهبود وضع بهداشتی 7 ،درصد بهبود امکانات رفاهی را عنوان کرده اند.
معموآل بافت های فرسوده به تبع کالبد و فضای نامناسبشان محل عرصه ارزانترین مساکن برای مهاجرینی است که به تبع
وضعیت اقتصادی  -اجتماعی نا چار به سکونت در این محالت می باشند از آنجائیکه ساکنین به تبع وضعیت سکونت و مالکیت
حسن تعلق به مکان نداشته لذا درایجاد مسائل و شکالت در این محالت سهم چشمگیری نسبت به ساکنین قدیمی تر دارند .این
مهّم که معموآل به شکل مشکالت اجتماعی بروز می یابد .معموآل نسل جوان و این مهاجرین که جهت رفع شکاف اجتماعی خود با
سایر ساکنین شهر وطی کردن ره صد ساله در یک شب به راههای غیر قانونی دست می زنند بر می گردد  .کالبد و فضای نامناسب
این نوع محالت خود فراهم کردن بستر مناسبی نیز برای کارهای غیرقانونی و مشکالت اجتماعی است .براساس مطالعات انجام
شده  31/42 ،درصد فرسوده بودن خانه و قدیمی بود محل 18/57 ،درصد معابر با عرض کم 12/58 ،درصد نبود جای پارکینگ
ماشین 11/42 ،درصد ناامنی و بزهکاری اجتماعی 18/75 ،درصد کمبود امکانات و خدمات رفاهی و  7/14درصد وجود گروههای
مختلف قومی را اعالم کرده ا ند.
رضایت ساکنین یکی دیگر از شاخص های اجتماع ی است ،که از طریق آن می توان وضعیت محله را به خوبی درک کرد.
براساس مطالعات بعمل آمده  12درصد از پرسش شوندگان خیلی زیاد 28 ،درصد زیاد  35 ،درصد متوسط 18 ،درصد کم 8 ،درصد
خیلی کم را بعنوان رضایت خود از محله ذکرکرده اند و این نشان دهنده حس تعلق به مکان و وابستگی های که آنها به این محله
دارند را نمایان می سازد.
براساس مطالعات میدانی انجام شده 74/28 ،درصد سرپرست خانوارهای زیردیپلم 15/71 ،درصد دیپلم 5/71 ،درصد فوق دیپلم
و  4/28درصد لیسانس و باالتر بوده اند .باال بودن نسبی پرسش شوندگانی که سطح تحصیالتشان باالتر از دیپلم بوده است را می
توان به نسل جدید پرسش شوندگان نسبت داد .بدیهی است که با چنین روندی و در صورت تمایل این نسل به ماندگاری و اقامت
در محله می توان انتظار داشت که نه تنها مسائل و معظالت اجتماعی در محله کاهش یافته بلکه تمایل به مشارکت در امر
بهسازی افزایش یابد.
براساس مطالعات میدانی صورت گرفته نوع اشتغال سرپرست خانوارهای نمونه نشان می دهد 55 ،درصدارای شغل آزاد و 32
درصد از آنها بازنشسته ،وابسته به کمیته امداد و شغلی نامشخص دارند و 13درصد دارای شغل اداری می باشند .با وجودیکه درصد
باالی از شاغلین دارای شغل آ زاد هستند .وضعیت درآمد شاغلین در بخش دولتی و بخش آزاد در محالت پایین شهر و باالی شهر
وضعیت کامآل برعکسی را نشان می دهد .و این نشاندهنده پایین بودن سطح زندگی دراین محله می باشد.
شاخص درآمد سرپرست خانوارهای پرسش شوندگان نشان می دهد 36 ،درصد خانوارهای نمونه  100تا  200هزار تومان30 ،
درصد دیگر خانوار بین  200تا  400هزار تومان و 20درصد خانوارها کمتر از 100هزار تومان و تنها 14درصد از خانوارها باالی 400
هزار تومان در ماه درآمد دارند .با توجه به بارتکلف  4/2نفری ناحیه میزان درآمد خانوارها در سطح بسیار پایین دارد.

ویژگیهای کالبدی -فضایی محدوده مورد مطالعه
ویژگیهای کالبدی محله از بعد  5شاخص کیفیت ابنیه ،مصالح اسکلت ،عمر ابنیه ،تعداد طبقات و کیفیت کاربری اراضی مورد
بررسی قرار گرفته است:
با استناد بر برداشت های میدانی انجام شده از محدوده در وضعیت موجود اکثر ساختمانها از لحاظ کیفیت معماری فاقد ارزش
می باشند .و از نظر نوع مصالح بکار رفته در بنا به سبب کاهش قیمت تمام شده ساختمان اکثریت از مصالح کم دوام وحتی بی دوام
استفاده کرده اند و این عمل به دنبال کاهش پایداری بنا از کیفیت های بصری نیز کاسته است  .در حالت کلی ابنیه از نظر کیفیت
به  5دسته نوساز ،قابل نگهداری تخریبی ،مرمتی ،مخروبه تقسیم می شود.
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مطالعه کیفیت بناهای موجود در محله نشان می دهد که  44/60درصد ابنیه قابل نگهداری 442/02 ،درصد مرمتی بوده و نیاز
به تعمیرات اساسی دارد .همچنین 17/21درصد بناها مخروبه و یا تخریبی هست ند .به عبارتی قابلیت استفاده نداشته و باید تخریب
و از نو ساخته شوند .و 14/17درصد از بناهای موجود نوساز بوده است( .نمودار شماره )2
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نمودار شماره ( :)3قدمت ابنیه محدوده مورد مطالعه (م أخذ  :طرح تجدید نظر تفضیلی ،با اصالحات نگارنده)

همانطورکه قبآل هم ذکر شد استفاده از مصالح فاقد استاندارد سبب احداث بناهای کم دوام و حتی بی دوام شده است .مصالح
بکار رفته در ساختمان مهمترین شاخص در ایمنی ساختمان بویژه در مناطق زلزله خیز است .همچنین این شاخص رابطه مستقیمی
با عمر مفید ساختمان دارد .با در نظرگرفتن این شاخص می توان درباره عمر مفید ساختمان نظر داد .اسکلت فلزی ،بتون آرمه،
بلوک سیمانی ،آجر و آهن با رعایت برخی شرایط ،اسکلت استاندارد به حساب می آیند .مطالعه ساختمان های محله نشان می دهد،
که کمترین استفاده از مصالح استاندارد به عمل آمده است .بطوریکه خشت و چوب  55/7درصد ،آجر و چوب  29/33درصد ،آجر
وچوب  9/12درصد ،بلوک سیمانی  5/26درصد ،اسکلت بتونی  2/15درصد اسکلت فلزی 1/14درصد را به خود اختصاص داده اند.
متأسفانه سازمانهای مسئول نظارت ،کوچکترین توجهی به این امر ندارند( .نمودار شماره )4
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بخشی از مطالعات مربوط به سنجش میزان کیفیت کالبدی مسکن در محدوده مورد مطالعه متوجه شاخص عمر ساختمان
است .به نظر می رسد که به طورکمی رابطه ای مستقیم و معکوس بین شاخص عمر ساختمان با کیفیت ابنیه وجود دارد .به
عبارتی ،با افزایش عمر ساختمان از کیفیت ابنیه کاسته می گردد  .بررسی های ان جام شده از وضعیت موجود نشان می دهد56/90 ،
درصد ابنیه باالی  30سال16/41 ،درصد بین  20تا  30سال 12/56 ،درصد  10تا  20سال 6/3 ،درصد بین  5تا  10سال و 7/83
درصد کمتر از  5سال قدمت دارند .شایان ذکراست که وجود ابنیه تخریبی در این محدوده بیش از اینکه به سبب قدمت بنا باشد از
جهت استفاده از مصالح فاقد استاندارد می باشند( .نمودار شماره )3
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نمودار شماره ( : )4مصالح اسکلت محدوده مورد مطالعه (مأخذ  :طرح تجدید نظر تفضیلی ،با اصالحات نگارنده)

با توجه به قدمت محله ساختمان های موجود اغلب یک یا دو طبقه هستند .اختصاص بیش از  83/57درصد از ابنیه به
ساختمانهای یک طبقه در سطح محله است .عدم تمایل ساکنین به ساخت ابنیه بیش از یک طبقه از جهتی به علت پایین بودن
توان مالی است .سهم ساختمانهای دو طبقه ،سه طبقه و چهار طبقه به ترتیب  13/73درصد و  1/08درصد و  1/62درصد می باشد.
همانطور که نقشه شماره  13و  14نشان می دهد محدوده مورد مطالعه از نظر دانه بندی قطعات و تراکم ساختمانی بیشتر بین 102
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متر مربع تا  250متر مربع قرار دارد و تمامی مطالب فوق حاکی از عدم استفاده صحیح و منطقی از فضا و نبود تمایل به افزایش
تراکم از طریق توسعه در ارتفاع است (نمودار شماره )5
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نمودار شماره ( :)5تعداد طبقات ساختمانی محدوده مورد مطالعه (مأخذ  :طرح تجدید نظر تفضیلی ،با اصالحات
نگارنده)

مطالعه کاربری اراضی محدوده نشان می دهد ،که سرانه کاربری مسکونی  55/23درصد ،سرانه شبکه معابر  24/61درصد،
سرانه تجاری  8/5درصد ،سرانه مختلط  6/13درصد ،سرانه اداری  3/71درصد ،سرانه فرهنگی و مذهبی و اجتماعی  65درصد،
سرانه صنایع و کارگاهی  0/51درصد  ،سرانه ورزشی  0/16درصد ،سرانه آموزشی  0/5درصد ،سرانه بهداشتی درمانی  0/03درصد،
سرانه بهداشتی -درمانی  0/07درصد از جمله کاربری های محدوده مورد نظر می باشد( .جدول شماره .)2
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کاربری
درصد
کاربری
درصد

جدول شماره ( :)2کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه سال ( 1385مأخذ :طرح تفضیلی)
فرهنگی و مذهبی
صنایع
بهداشتی  -درمانی
تجاری
آموزشی
مسکونی
و اجتماعی
وکارگاهی
0/65
0/51
0/07
8/5
0/5
55/23
شبکه معابر
تأسیسات و تجهیزات
ورزشی
مختلط
اداری
24/61
0/03
0/16
6/13
3/71

 -6آزمون فرضیا ت
 - 1بین وضعیتهای اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی ساکنین با فرسودگی بافت محدود مورد مطالعه ،رابطه معنی دار وجود دارد.
 - 2انتخاب و اجرای الگوی معماری انعطاف پذیر می تواند باعث افزایش بازدهی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهر سقز باشد
فرضیه اول :بین وضعیت اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی ساکنین با فرسودگی بافت محدوده مورد مطالعه رابطه معنی داری
وجود دارد.
در این فرضیه بنا به هدف تحقیق به بررسی مسائل اجتماعی بر فرسودگی کالبدی می پردازیم ،تا با شناخت عوامل مؤثر
زمینه برای ارائه راهکارها یی جهت ساماندهی و حداقل پیشگیری از فرسودگی بیشتر بافت فراهم شود.
براین اساس یکی از اهداف پژوهش شناخت چگونگی تأثیر ویژگیهای اجتماعی ساکنین محالت مرکز شهری بر فرآیند رکود و
احیاءشهر می باشد .بدین منظور به بررسی روابط برخی متغییرهای اجتماعی  -اقتصادی با متغییرهای کالبدی پرداخته می شود.
الف – رابطه بین میزان تحصیالت سرپرست خانوار و کیفیت ابنیه مسکونی:
به نظر می رسد ،که با افزایش سواد میزان آگاهی و درآمد نیز افزایش یابد ،در نتیجه انتظار می رود که خانوارهای با سواد
باالتر در واحدهای مسکونی با کیفیت ابنیه بهتر مستقر شوند  .بطوریکه نمودار  6نشان می دهد %60/86 ،واحدهای مسکونی نوساز
به افرادی با تحصیالت باالت ر از لیسانس اختصاص یافته و این میزان برای افراد زیر دیپلم درحد صفر می باشد.
با توجه به جدول شماره (  ) 0/021 ( P.Value ) 3بعبارتی می توان گفت با آلفای ) (aاین رابطه تأیید می گردد ،که با
افزایش تحصیالت کیفیت ابنیه مسکونی نیز مطلوب تر می شود.
جدول شماره (  : ) 3آزمون خی دو ( رابطه بین میزان تحصیالت سرپرست خانوار و کیفیت ابنیه مسکونی )
Value
df
)Asmp.siq.( 2 – sided
Pearson chi - square
)19/515( a
9
0.021
Likelihood Ratio
22/888
9
.006
Linear – by – Linear Association
6/201
1
.013
a 9 cell (56% ) have expected Count less than 5 . The minimum expected Count is 1/57 .

16

100%
نوساز

80%

تخریبی

60%

مرمتی

40%

قابل نگهداری

20%

0%
لیسانس وباالتر

فوق دیپلم

دیپلم

زیردیپلم

نمودارشماره ( :)6رابطه بین میزان تحصیالت سرپرست خانوار و کیفیت ابنیه مسکونی

جدول شماره ( ) 4آزمون خی دو ( رابطه بین شغل سرپرست خانوار و کیفیت ابنیه مسکونی )
) Asmp.siq.( 2 – sided
.000
.000
.000

df
6
6
6

Value
)37/206 (a
42/791
19/293

Pearson chi - square
Likelihood Ratio
Linear – by – Linear Association
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ب -رابطه بین شغل سرپرست خانوار و کیفیت ابنیه مسکونی:
فرض بر این است که بین شغل و کیفیت ابنیه مسکونی رابطه وجود دارد ،بدین معنی که ساکنانی که دارای شغل با دوام بوده
بدلیل داشتن درآمد ثابت ترکیفیت ابنیه مسکونی آنها از وضعیت مطلوبی نسبت به مشاغل جزء در بخش آزاد و سایر مشاغل بر
خوردار می باشند .با توجه به نمودار شماره ( %92 ،) 7از واحدهای مسکونی نوساز به مشاغل اداری اختصاص داشته و تنها %17/39
از شاغلین آزاد دارای واحد مسکونی نوساز می باشند.
با توجه به جدول شماره (  ) 0/00 ( P.Value ) 4کوچکتر از  0/05می باشد .می توان گفت به عبارتی باآلفای )0/05 ، (a
وجود رابطه مس تقیم بین شغل و کیفیت ابنیه مسکونی تأیید می گردد.

a 10 cell (5.00% ) have expected Count less than 5 . The minimum expected Count is 2.40.
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نمودارشماره ( : )7رابطه بین شغل سرپرست خانوار وکیفیت ابنیه مسکونی

ج – رابطه بین درآمد سرپرست خانوار با کیفیت ابنیه مسکونی:
فرض بر این است که بین در آمد وکیفیت ابنیه مسکونی رابطه منطقی تری بر قرار باشد .نمودارشماره ( )8وجود رابطه بسیار
محکم بین این دو متغییر را تأیید می کند ،بطوریکه  %90واحدهای مسکونی با خانوارهای با درآمد باالی  400هزار تومان نوساز
بوده و در حالی که این درصد برای خانوارهای کمتر از  100/000هزار تومان به حد صفر رسیده است .نتیجه ای که از این رابطه
می توان به دست آورد این است که محله از درون درحال نوسازی خود می باشد ،و این با افزایش درآمد خانوارها حاصل می شود و
یا از طریق تسهیالت بانکی به مردم ارائه شود و تمایل به نوسازی در نزد مردم بسیار باال می رود.
17

با توجه به جدول شماره (  ) 0/002 ( P.Value ) 5کوچکتر از  0/05می باشد .می توان گفت با آلفای ) (aوجود رابطه
مستقیمی بین درآمد وکیفیت ابنیه مسکونی تأیید می گردد.
جدول شماره ( : )5آزمون خی دو ( رابطه بین درآمد سرپرست خانوار با کیفیت ابنیه مسکونی )
) Asmp.siq.( 2 – sided
.002
.000
.013

df
9
9
9

Value
)26/575 (a
34/026
6/136

Pearson chi - square
Likelihood Ratio
Linear – by – Linear Association

a 10 cell ( 5/62% ) have expected Count less than 5 . The minimum expected Count is 59/1 .
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نمودارشماره ( : )8رابطه بین درآمد سرپرست خانوار با کیفیت ابنیه مسکونی

د -رابطه بین درآمد سرپرست خانوار و عمرابنیه مسکونی:
از آنجایی که عمر ابنیه یکی از متغییرهای تأثیر گذار بر کیفیت مسکن است .باال بودن عمر ابنیه در محدوده مورد مطالعه با
توجه به استاندارد بودن مصالح اسکلت ساختمان ها نشانگر فرسودگی واحد های مسکونی می باشد .فرض بر این بوده است ،که با
افزایش میزان درآمد خانوار عمر ابنیه واحد مسکونی آنها نیز پایین باشد .با توجه به نمودار شماره  ،9ضریب همبستگی بدست آمده
را بطه بین دو متغییر تأیید می گردد ،یعنی با افزایش درآمد قدمت واحد مسکونی کمتر می شود.
با توجه به جدول شماره (  )0/021( P.Value ) 6کوچکتر از  0/05می باشد .به عبارتی با آلفای ) 0/05 (aوجود رابطه
مستقیم بین درآمد خانوار و عمر ابنیه واحد مسکونی تأیید می گردد.
جدول شماره ( :)6آزمون خی دو ( رابطه بین درآمد سرپرست خانوار و عمر ابنیه مسکونی )
) Asmp.siq.( 2 – sided
.021
.022
.000

df
12
12
1

Value
)23.842 (a
23/753
12/906

Pearson chi - square
Likelihood Ratio
Linear – by – Linear Association

A 10 cell ( 95.0% ) have expected Count less than 5 . The minimum expected Count is 2.51 .
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جدول شماره ( : )7آزمون خی دو (رابطه بین میزان تحصیالت سرپرست خانوار و استفاده از تسهیالت بانکی)
) Asmp.siq.( 2 – sided
.015
.020
.002

df
3
3
2

Value
) 10.428 ( a
9/789
9/147

Pearson chi - square
Likelihood Ratio
Linear – by – Linear Association
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ر -رابطه بین میزان تحصیالت سرپرست خانوار و استفاده ازتسهیالت بانکی:
فرض بر این است که سرپرست خانواری که تحصیالت پایین دارد ،شغل مناسب و درآمدی ندارد که بتواند توان احیاء و یا
نوسازی مسکن خود را داشته باشد و از طرف دیگر و به همین دلیل امکان گرفتن وام را نیز ندارد .با توجه به نمودار شماره  10و
ضریب همبستگی بدست آمده رابطه بی ن دو متغییر تأیید می گردد .بطوریکه تنها  %5/40خانوارها با سرپرست زیردیپلم موفق به
دریافت وام شده اند %9/10 ،دیپلم %36.36 ،فوق دیپلم و  %62.5لیسانس می باشند ،و در فاصله بین آنها با افزایش سواد میزان
استفاده از این تسهیالت نیز افزایش یافته است.
با توجه به جدول شماره (  ) 7چون مقدار  ) 0/015 ( P.Valueکوچکتر از  0/05می باشد .به عبارتی با آلفای )  ( aاین رابطه
تأیید می گردد .بنابراین خانوارهای با تحصیالت باالتر  ،میزان دریافت وام نیز افزایش یافته است.
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نمودارشماره ( : ) 10رابطه بین میزان تحصیالت سرپرست خانوار و استفاده از تسهیالت بانکی

مطالب فوق با یافتن همبستگی بین متغییرهای اجتماعی ،اقتصادی با متغییرهای که نمایانگر فرسودگی بافت در محدوده مورد
مطالعه است ،تأثیر ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی ساکنین را در فرسودگی محله که فرضیه اول این تحقیق می باشد ،را تأیید می
نماید.
فرضیه دوم:
انتخاب و اجرای الگوی معماری انعطاف پذیر می تواند باعث افزایش بازدهی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهر سقز باشد
برای اثبات این فرضیه شاخص های معماری انعطاف پذیر از پرسش شوندگان به صورت سواالت هدف دار طراحی شده و
جواب ها در نرم افزار  spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج آن در جدول ذیل آمده است.
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جدول شماره ( : )8آزمون خی دو
) Asmp.siq.( 2 – sided
.013
.030
.003

df
3
3
2

Value
) 10.412 ( a
8.732
8.122

Pearson chi - square
Likelihood Ratio
Linear – by – Linear Association

با توجه به جدول شماره (  ) 8چون مقدار  ) 0/013 ( P.Valueکوچکتر از  0/05می باشد .به عبارتی با آلفای )  ( aاین رابطه
تأیید می گردد .بنابراین انتخاب و اجرای الگوی معماری انعطاف پذیر می تواند باعث افزایش بازدهی بافت های فرسوده و ناکار آمد
شهر سقز باشد.

 -7نتیجهگیری و یافته های تحقیق
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مجموعه شهری سقز با گسیختگی های خاص اقتصادی و اجتماعی به دلیل ورود تفکرات و ظواهر دنیای جدید و مسائل چند
دهه اخیرگریبانگیر شده است و بیشتر از همه جا هسته مرکزی را متأثر ساخته است .بخش قابل توجهی از اطالعات مورد نیاز این
تحقیق با تکیه بر پرسشنامه اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی از  70خانوار نمونه بدست آمده است .با توجه به نتایج حاصل از
پرسشنامه  58/58درصد از محل تولد سرپرست خانوارها پرسش شوندگان  ،خارج از محدوده مورد مطالعه بوده و عمدتآ از محله
های دیگر یا از روستاها به این محل مهاجرت کرده اند 74/28 .درصد ازآنها زیر دیپلم 15 ،درصد دیپلم 5/71 ،درصد فوق دیپلم و
تنها  4/28درصد لیسانس به باالتر بوده و همچنین بیش از  56درصد از سرپرست خانوارهای پرسش شوندگان درآمد کمتر از 200
هزار تومان دارند 69 .درصد از سرپرست خانوارهای پرسش شوندگان شاغل و  31درصد بیکار بوده و این سرباری جمعیت خانوار را
نشان می دهد 30 .درصد از واحدهای عرصه و اعیانی کمتر از  100مترمربع و  60درصد کمتر از  200متر مربع دارند ،که اکثرآ
بصورت واحد های یک طبقه  85/19درصد و بیشتر با مصالح ساختمانی آجر و چوب و خشت ساخته شده اند 44/60 .درصد ابنیه ها
قابل نگهداری 24/02 ،درصد مرمتی 17/21 ،درصد مخروبه یا تخریبی و  14/17درصد نوساز هستند .مالکیت محدوده مورد مطالعه
عمدتآ ملکی است .بطوریکه با توجه به ویژگیهای خانوارهای ساکن می توان رابطه معناداری بین فرسودگی کالبدی با مسائل
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی برقرارکرد .از جمله رابطه بین میزان تحصیالت سرپرست خانوار و کیفیت ابنیه مسکونی ،رابطه بین
شغل سرپرست خانوار و کیفیت ابنیه مسکونی ،رابطه بین در آمد سرپرست خانوار و کیفیت ابنیه مسکونی ،رابطه بین درآمد
سرپرست خانوار و عمر ابنیه مسکونی ،رابطه بین میزان تحصیالت سرپرست خانوار و استفاده از تسهیالت بانکی می باشد که برای
بررسی علمی وکمی این روابط در قالب نرم افزار  SPSSبه بررسی آن پرداخته شده است و در نهایت رابطه معنادار و محکمی بین
ویژگیهای اجتماعی ،فرهنگی با فرسودگی بافت را به اثبات می رسد.
همچنین مدیریت شهری درکنار اوضاع نامناسب فرهنگی -اجتماعی ساکنین در فرسودگی بافت مزید برعلت شده است .چرا
که براساس مشاهدات میدانی می توان دریافت که مدیریت شهری محالت جدید را به نحوه احسنت آراسته و زینت داده است .در
حالی که محالت قدیم محروم مانده اند.
درادامه بحث جمع بندی و نتیجه گیری به طور مشخص به بیان یافته های اساسی در مورد بافت مرکزی شهر سقز می
پردازیم .با توجه به اینکه اولویت تحقیق حاضر شناسایی عوامل فرسودگی بوده است ،تا با شناسای این عوامل بتوان راهکارهای
پایداری برای بهبود شرایط زیستی پیشنهاد کرد ،بطورمشخص عوامل فرسودگی که حاصل یافته تحقیق حاضراست درسه دسته به
شرح زیر بیان می شود:
ابعاد اجتماعی:

 - 1شمارساکنین غیربومی ( مهاجر روستایی یا تهیدستان ) نسبت به ساکنان اصیل بیشتر است.
 - 2دارای منزلت مکانی وسکونتی پایین است.
 - 3سکونت غیرمجاز یا نسبت استیجاری در آنها باالست.
 - 4شیوع اعتیاد و ناهنجاری های رفتاری و بزهکاری درآنها وجود دارد.
 - 5ناامنی محیطی بویژه برای کودکان و جوانان و زنان وجود دارد.
 - 6ترکیب جمعیتی آن غیرمتعارف است.
ابعاد اقتصادی:

 - 1به سبب فقر ،بهبود بخشیدن به مسکن از سوی ساکنان ناممکن است.
 - 2منابع درآمدی بیشتر ساکنان نامعلوم است.
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 - 3ساکنان در سطح پایین درآمد قراردارند.
 – 4ارزش زمین و مس کن نسبت به میانگین ارزش آنها در شهر پایین است.
 - 5ازسوی سرمایه گذاران ،انگیزه سرمایه گذاری وجود ندارد.
 – 6عدم برخورداری مردم ازتسهیالت بانکی و یار انه های رسمی بانکی به دلیل مشخص فقر اطالعاتی.
براساس مطالعات انجام شده ویژگیهای مثبت محدوده مورد مطالعه شامل ،همیستگی و ارتباطات اجتماعی باال ،حس تعلق به
جمعیت  ،وجود مساکن مستقل ،وجود فضاهای جمعی -اجتماعی با محوریت مسجدجامع ،وجود فعالیت های متنوع اقتصادی که
تأثیر بسزای در اقتصاد محدوده مورد مطالعه دارد می باشد .همچنین ویژگیهای منفی محله شامل ،باالبودن مکان ،جوانی بعد خانوار،
باالبودن درصد بی سوادی سرپرست خانوار ،مهاجربودن ساکنین محدوده میزان بیکاری منطقه ،فرسودگی و تخریبی بودن ابنیه،
ن اهنجاریها و مسائل اجتماعی ،وجود فضاها و مکانهای ناامن اجتماعی ،کم درآمد بودن خانوار و  ...که باعث انزوای هر چه بیشترآن
شده است.
در پایان بحث ،حل شدن مشکالت بافت های فرسوده به طور اعم و بافت های مرکزی شهر سقز بطوراخص ،درگرو استفاده
از معماری انعطاف پذیر است.

 -1-7پیشنهادها
سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)17 :زمستان 1400

 - 1ایجاد تناسب بین دسترسی ها وکاربریها همجوار.
 - 2بهبود کیفیت فیزیکی معابر ناشی از پوشش ( آسفالت ) عرض و شیب معابر.
 - 3تآمین امنیت و بهداشت و خدمات عمومی در درون بافت قدیم .
 - 4شناسایی و حفظ آثار و ارزشهای فرهنگی وتاریخی.
 - 5ایجاد انسجام بین بافت قدیم و جدید و تقویت اجزاء مشترک آنها.
 - 6توسعه و نفوذ تأسیسات و امکانات زیربنای شهری ) (urban facilitiesدر بافت قدیم.
 - 7ایجاد راهکارهای تشویق جهت مرمت و نوسازی بناهای فرسوده توسط اهالی.
 - 8ایجاد کاربریهای مورد نیاز رفاه عمومی نظیر فضای سبز ،کاربری های ورزشی وگذران اوقات فراغت در مکان های مناسب
نظی ر زمینهای بایر و مخروبه یا زمینهای که مالک آنها حاضر به فروش زمین خود باشد.
 - 9باال بردن ضریب ایمنی بافت از طریق ایجاد ایستگاههای آتش نشانی سیار در بافت و احداث شیرهای آتش نشانی با توجه
به وضع معابر و مقاوم سازی بناها در مقابل زلزله .
 -10تأمین پارکینگ عمومی در حاشیه و درون بافت .

 -2-7راهبرد بهسازی و نوسازی از نظراقتصادی محدوده مورد مطالعه
 - 1هدایت وکنترل طرح های بهسازی در بافت مرکزی با تکیه بر درآمدزا بودن آن
 - 2اعطای تسهیالت و وام های بلند مدت جهت ایجاد اشتغال و افزایش درآمد .
 - 4فراهم نمودن زمینه های مالی به منظور دسترسی و برخورداری مردم از اعتبارات و یارانه های بانکی.
 - 5جلب مشارکت ساکنین در سرمایه گذاری مدیریت شهری
 - 6ارائه سیاست های جذب سرمایه گذاری خصوصی دربافت مرکزی.
 - 7مشارکت مستقیم اهالی در بهسازی و نوسازی بافت از طریق جمع آوری سرمایه خرد آنان.
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