
 

  )انجمن جغرافياي ايران المللي علمي ـ پژوهشي و بين فصلنامه(فيا غراج

  1394بهار، 44شماره ، سيزدهمسال دوره جديد، 

    

  رهيافت تجديد حيات شهري در راستاي كاهش فرسودگي و فقر شهريرهيافت تجديد حيات شهري در راستاي كاهش فرسودگي و فقر شهري

  ))بافت قديم شهر كاشانبافت قديم شهر كاشان: : مطالعه مورديمطالعه موردي((

  

 2و زكيه اكبري ارمكي 1محسن شاطريان

 29/4/1393: تاريخ تاييد ،18/2/1393: تاريخ وصول

  

  چكيده

و فرسودگي شهري در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، كالبدي و محيطي با  مشكالت شهري ناشي از افت

در نتيجه گسترش . افزايش تمايالت جمعيت براي مهاجرت به مناطق شهري و شهرنشيني روبه گسترش است

  .اندشكل گرفتند كه بازگوكننده وضعيت فقر و افت شهريفرسودگي درون شهر ها يا در پيرامون آنها مناطقي 

گيري از رهيافت تجديد حيات شهري براي كاهش فرسودگي و فقر شهري هدف اين مقاله، بررسي امكان بهره

اي است كه با روش كار مبتني بر روش مطالعات ميداني و اسنادي و كتابخانه. در بافت قديم شهر كاشان است

ي پرسشنامه و مطالعه متون و منابع و اسناد موجود در ارتباط با بافت قديم شهر كاشان انجام بكارگيري ابزارها

هاي فقر هاي افت و فرسودگي شهري و همچنين شاخصدهد كه شاخصنتايج تحقيق نشان مي. شده است

عمل  شهري در بافت قديم شهر كاشان به صورت تركيبي از شرايط نزول كيفيت كالبدي و عملكردي بافت

ها، مؤيد فرضيات تحقيق است كه ارتباط بين فرسودگي كالبدي و فرسودگي اند و ارتباط شاخصكرده

هاي هاي كنترل و هدايت شهري و نبود يا اجراي نامناسب برنامهها و سيستمعملكردي و نظارت پايين سازمان

  . كيفيت زندگي منجر شده است ها در بافت فرسوده شهري و نزول سطحشهري بر تشديد فقر در تمامي جنبه
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   مقدمه

  شهرها به خاطر دارا بودن بسياري از ابعاد گوناگون محروميت چون كمبود دسترسي به 

مناسب، نبود تأمين اجتماعي و دسترسي به هاي ناساختهاي اشتغال و مسكن، زيرفرصت
گيري فقر مجموعه اين عوامل در شكل. اندبهداشت، آموزش و امنيت فردي در رنج و مضيقه

هاي نامبرده نبوده و اشاره به شرايط فقر شهري تنها محدود به ويژگي. اندشهري مؤثر
فقر شهري ضرورتاً به . ز داردها نيپذيري و ناتواني در مقابل آسيبناپايداري منجر به آسيب

هاي اقتصادي بيشتري ها فرصتهاي اقتصادي نيست و شهرمعناي ناتواني در انجام فعاليت
هاي محدودي را در مشاركت كنند ولي در مقابل فرصتدرآمد فراهم ميبراي مهاجران كم

  كنندهاي توسعه نيز مهيا ميبراي اداره شهر، برخورداري از خدمات و فرصت

)Baharoglou ,2002:126(.  چنين مشكالتي گاه در بخشي از شهر با تمركز بيشتري خود را
تمركز فضايي مشكالت محيطي، كالبدي، اقتصادي و اجتماعي كه به صورت . دهندنشان مي

شوند را سبب مي 1گردند، افت شهريسطوح باالي بيكاري، فقر و آلودگي محيطي ظاهر مي
)64 :2000،Roberts.(  

شود كه در آن شهر يا قسمتي از آن دچار ركود عبارت ديگر افت شهري به روندي گفته ميبه
اين پديده با عاليمي چون كاهش جمعيت، ترك مالكيت، بيكاري باال، فروپاشي . شوندمي

افت شهري داراي دو شاخص كاركردي و . نمايدها و منظر شهري نامناسب بروز ميخانواده
دهد كه جمعيت دچار كاهش ظر توصيفي افت شهري هنگامي رخ مياز ن. باشدتوصيفي مي

شود و از نظر كاركردي افت شهري هنگام تغيير ساختار و كاركرد شهر و يا انباشتگي شهري 
كننده نيازهاي دهد كه شهر ديگر برآوردهدر واقع افت ساختاري هنگامي رخ مي. دهدرخ مي

  . )UNEP,2004:7(ه نباشد كننده پايه اجتماعي جامعساكنين و تأمين

براي حل مشكالت شهري ناشي از افت شهري در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، كالبدي 
و محيطي آن راهبرد ها و نظريات مختلفي ارائه گرديده است كه در رهيافت تجديد حيات 

در  1980اين رهيافت به عنوان سياست جامع شهري از سال . شهري قابل خالصه است
                                                

1.Urban Decline  
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به طور گسترده به 1990ي از كشورها به ويژه بريتانيا مورد توجه قرار گرفت و از سال بسيار
كار رفته منظور حل مشكالت شهري در شهرهاي مختلف جهان و در زمينه هاي مختلف به

  .است

شهر كاشان به عنوان قطب شهري نخست در منطقه كاشان، با رشد تمايالت به شهرنشيني 
ن هاي محدود شهري در پاسخگويي به جمعيت مهاجر، سبب بروز توا. روبه رو گشته است

بافت قديم به علت . مشكالت ناشي از افت شهري در بسياري از مناطق و محالت شهر گشته
مشكالت ناشي از فرسودگي و كمتر بودن امكانات شهري در بافت از يكسو، و مشكالت 

ياز آنها از سوي ديگر، با مشكالت اقتصادي و اجتماعي در افزايش جمعيت و امكانات مورد ن
فقر ناشي از نبود امكانات و تسهيالت در كنار . رو استافت شهري به صورت مضاعف روبه

تأثير . فقر اقشار ساكن، بهبود وضعيت در اين بافت ها را با روند كندي همراه مي سازد
مقاله مورد  شاخص هاي فرسودگي شهري در گسترش فقر در بافت قديم شهر كاشان در اين

  . بررسي قرار مي گيرد

  

  پيشينه تحقيق

به بررسي “ تجديد حيات شهري”در كتابي تحت عنوان  2000روبرت و سايكس در سال 
هاي عمل رهيافت و تأثيرات اين رهيافت بر مسئله افت و ماهيت اين رهيافت، ابعاد و زمينه

كت، پايداري و ديدگاه فرسودگي شهري و پس از بررسي اركان اصلي رهيافت شامل مشار
 Robert(پردازد هاي موردي ميراهبردي به مطالعه و تشريح تأثيرات اين رهيافت بر نمونه

and Sykes, 2000( .عنوان راهبردهاي كاهش فقر در بهار اوقلو و كسيدز نيز درپژوهشي تحت
ي، و هاي شناسايي فقر شهربخش فقر شهري، به تعريف مسئله فقر شهري، ويژگي و شاخص

هاي ها و نماگرها، و استفاده از چارچوبگيري فقر شهري با استفاده از شاخصنحوه اندازه
دولت (هاي بخش خصوصي، بخش دولتي سياستي براي كاهش فقر شهري در قالب فعاليت

پردازند عنوان راهبردهاي شهري براي كاهش فقر ميو جامعه شهري تخت) مركزي
)2002Baharoglu and Kessides,.( عنوان مجيدي خامنه و محمدي در پژوهشي تحت

 و شهر مقياس در فقر تحليل سنجش و  شناخت شهري، به فقر سنجش و شناخت بر درآمدي
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و  محالت تعيين جهت هاشاخص و نماگرها طريق شهري از تبيين فقر منظورشهري به محالت
 و ا برنامه ارائه در گزارانسياست و ريزانبرنامه گيريجهت بهره شهري فقيرنشين هايپهنه

مجيدي و محمدي، (اند پرداخته شهري فقر كاهش هايبرنامه اجراي در را مديران شهري
1384:135 .(  

 هايبافت در: اينكه به اشاره ضمن )مردم مشاركت و بازآفريني(پژوهش  در و اردستاني آييني

 تغيير فقر اقتصادي امكان بدليل و شده متراكم خدماتي فقر شهري فقر كالبدي و فرسوده

 آحاد براي توانمندسازي است؛ بين رفته ًاز مناسب تقريبا محيط زندگي ارتقاء و خودبخودي

 الزم را سه محور در ريزيبرنامه و اقدام شهري فرسوده هاينوسازي بافت و بهسازي با مرتبط

فضاي  ايجاد غيردولتي؛ ذاران سرمايه و مالكان، سازندگان بين موثر انگيزه ايجاد: دانندمي
 ايجاد همديگر؛ با غيردولتي گذارانو سرمايه سازندگان مالكان، مشاركت اعتمادآفرين براي

 موانع رفع و نوسازي در امر مشاركت يا و نوسازي به مردم براي التزام قانوني مناسب بستر

 نيز و شي موثرانگيز موارد شدن فراهم صورت رسند كه درموجود و به اين نتيجه مي قانوني

آييني و (شوند مي همراه نوسازي جريان با بخش خصوصي مردم و اكثر اعتمادآفرين، فضاي
 ).52-50: 1388اردستاني،

 بر تأكيد با شهري فرسوده هايبافت پور و ديگران در پژوهشي با عنوان بازآفرينياسماعيل

ش مجموعه عوامل ايجاد و منظور كاهاجتماعي؛ به بررسي كاربرد بازآفريني شهري به بسيج
 كننده فقر و محروميت در محله كشتارگاه يزد پرداخته و به اين نتيجه رسيدند كه پديدهتقويت

 انساني اين سكونتگاه بر نسبي طوربه خدماتي فقر و فرهنگي -اجتماعي فقر فقر اقتصادي،

 هاي ژهپرو مختلف مراحل در مشاركت و همكاري براي جدي عزم و مردم دارد حاكميت

 و مردم شرايط ارتقا براي مناسبي شيوه اجتماعي بسيج باالخره راهبرد و را  دارند فقرزدايي
  ). 123:1391پور و ديگران، اسماعيل(است  كشتارگاه محله در سكونت

  

  مباني نظري 

  افت نواحي دروني شهرها، فرسودگي و محروميت شهري و بكارگيري رهيافت تجديد حيات شهري

 با آنها از نگهداري در الزم گذاريسرمايه عدم و زمان گذشت علتبه فرسوده هايبافت

 فقدان بافت، درون به دسترسي عدم: است ذيل موارد كه شامل هستند خاصي مواجه ويژگيهاي
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 امكانات آلودگي، كمبود بودن حجم باال و محيطيمشكالت زيست مناسب، زيربنايي تاسيسات

 خدمات، كم سرانه زلزله، در برابر پذيريآسيب حروميت،م و فقر فراغت، اوقات گذران

 معضالت اجتماعي و ناامني دوام، كم ساختماني ، تراكم)جمعيت باالي تراكم(جمعيت زياد 

 كارآمدي به نسبت بافت يك كارايي كاهش و ناكارآمدي فرسودگي، مراد از). 1385:2عندليب،(

  .):13858شفائي،(است  شهري بافتهاي ساير

چه در (ي از شهرهاي جهان در زماني از زندگي خود و به درجاتي مختلف دچار افت بسيار
اين گونه . اندنشين شدهگيري نواحي مخروبه و فقيرو شكل) نواحي دروني و چه پيرامون شهر

اداري شهرها و  -به دليل مجاورت با ناحيه تجاري) به ويژه نواحي دروني شهري(نواحي
يمت شهري و به داليل مختلف قادر به تطبيق و تطابق خود با ساختار قاستقرار بر زمين گران

اند به تجديدحيات خود و فرايند توسعه و دگرگوني ساير نواحي شهر نبوده و نتوانسته
ساختار (ها در بررسي و تحليل افت نواحي دچار افت شهري نه تنها به علل و ريشه. بپردازند

بسياري بر . ها و عاليم مرض نيز توجه شده استبه معلولبلكه، ) اقتصادي -نابرابر اجتماعي
هاي افت و محروميت شهري بايد ابتدا عاليم اين باورند كه براي شناسايي و مقابله با ريشه

تر شناسايي نمود و به آنها از دو زاويه نگريست، تر و كارشناسانهتر، عميقمرض را بهتر، دقيق
  ):1381دانشپور، (كه عبارتند از 

ظاهر فرسوده محالت مسكوني، كيفيت پايين مسكن، كهنگي، رهاشدگي و نگهداري نشدن 
ساختارهاي كالبدي، همراه با ازدحام باالي سكونت، كمبود و حتي نبود انواع خدمات رفاهي، 

  .و افت اقتصادي... و ) تنزل رتبه محيطي(افت كيفيت محيطي 

فتارهاي ضداجتماعي، ويرانگري و ترس وجود انواع مشكالت اجتماعي چون تفاوت نژادي، ر
  . ... افراد ساكن از آن، جرايم كوچك و 

  

  :اندگيري جريان افت شهري دخالت دارند كه به صورت زير قابل توجيهروابطي در شكل
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  گيري نظريه افت شهريجريانات شكل: 1جدول

  1تشريح  عنوان جريان

  ساختارگرايي
  اتي به واسطه ايجاد اقتصادهاي نوين جهانيساختارگرايي در اقتصاد جهاني تغيير

  .با نيازهاي متفاوت به مكان و فضا ايجاد كرده است

  ضد شهرنشيني
كشش عوامل مناطق روستايي و دفع عوامل افزايش در مناطق شهري منجر به 

  .تحرك جمعيت و مؤسسات اقتصادي به نواحي خارج از شهر ها شد

  ماركسيست
  تر،برداري از سرمايه با به كاربردن كارگر ارزانبهره نياز به بيشينه كردن توان

  .شودتر كه در مناطق شهري كمتر يافت ميحاشيهتر و كممنعطف

  ايبخشي يا برنامه
ريزي فضايي، همچون توسعه كمربند سبز، به تأثير ناخواسته سياستهاي برنامه

  .مت خارجانتقال جمعيت و مؤسسات اقتصادي به حركت از نواحي شهري به س

مالكيت افراد 

  خارجي

  افزايش مالكيت افراد خرجي بر مؤسسات اقتصادي در مناطق شهري و

  .عدم رضايت افراد محلي از اين امر

  چرخه توليد
استانداردسازي ابزار توليد كه احتمال توليد محصوالت مشابه در هر مكاني را 

  ).وابسته نبودن به مكان(فراهم مي كردند 

  ) (Robert, 2000: 64: منبع  

  

محروميت شهري عبارت است از سطحي از نيازهاي برآورده نشده در شرايط و تجارب 
زندگي افراد، در حالي كه سطوح درآمد و دسترسي به ديگر منابع مالي اغلب در تعيين شرايط 
زندگي و فعاليتهاي فردي بسيار سخت است، مفهوم محروميت به دامنه وسيع عواملي مربوط 

  د كه بر كيفيت زندگي افراد و توانايي يا ممانعت آنها از مشاركت در جامعه تأثير شومي

اي از شرايط ناتواني قابل مشاهده و قابل عنوان جنبههمچنين محروميت شهري به. گذاردمي
. تر كه فرد، خانواده يا گروه بدان تعلق دارنداثبات وابسته به اجتماع محلي يا جامعه گسترده

رو است مانند شرايط محيط كالبدي، زيستي و ف بر شرايطي كه اجتماع با آن روبهاين تعري
  . )Wong, 2006. (كنداجتماعي تمركز مي

                                                
1.Name of Explanation 
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در اروپا و بريتانيا، عمدتاً در مقابل ) تجديد حيات شهري(بعد از جنگ جهاني دوم، اصطالح 
ولت بر تجديد پس از آن، سياست هاي د. كار گرفته شدافول صنايع مختلف در جنگ به

، با 1960و  1950هاي در طول دهه. منظور دستيابي به اجتماع بهتر متمركز شدحيات شهري به
انداز فيزيكي در فرض قطعي امكان زدودن تدريجي فقر و همچنين تأثير حتمي تحول چشم

پس از . منافع اجتماعي و اقتصادي، رويكرد غالب تملك در سطوح وسيع، در پيش گرفته شد
، با وجود وضعيت فقر و محروميت در درون 1970تا اواخر دهه  1960هاي دهه از نيمه آن،

اين سياست خسارت وارده به قربانيان . نواحي شهري، تأمين رفاه عمومي تسريع گرديد
بسياري از معضالت شهري،  1970از دهه . تحوالت اقتصادي و اجتماعي را موقتا جبران نمود

از اين رو، توسعه اقتصادي براي كمك . تصادي تشخيص داده شدندمنتج از تحول ساختار اق
با نئوليبراليسم ارتباط نزديكي  1، سياست احياء1980در دهه . به مرمت نواحي ضرورت يافت

يافت و مثالهاي متعددي از ريشه داشتن معضالت شهري در بروكراسي دولت محلي و از بين 
هاي دهه در اوايل و ميانه. دهدو اقدام را ارائه ميگذاري هاي سرمايههاي انگيزهرفتن فرصت

در اين . هاي ناحيه محور محلي براي حفظ سرمايه عمومي محقق گرديد، مشاركت1990
سياست، كنترل منابع، انرژي و اقدامات در اجتماع محلي، براي اجراي موفقيت آميز پروژه 

ه باال به منظور ايجاد سرمايه شود و رويكرد پايين بهاي تجديد حيات ضروري دانسته مي
، اهداف بر 1990در اواخر دهه . اجتماعي و تقويت خودياري اجتماعي موردنظر قرار مي گيرد

سو كننده براي بهبود دولت و نهادهاي عمومي به منظور هاي همها و فعاليتتوسعه سياست
  . 2تجديد حيات شهري، متمركز گرديدند

اي شكل گرفته كه در مبحث نگر و يكپارچهجديد كل ويكم، سياستاز اوايل قرن بيست
الزامات امور شهري نمود يافته است و تجديد حيات شهري را بر پايه اصول ارجحيت 

                                                
١. Rehabilitation Policy 

دهه (نوزايي  - )ميالدي 1950دهه ( 2باز ساخت :ان به صورت زير بيان نمودتوسياستهاي دخالت در امور شهرها را مي. 2

2نوسازي دوباره - )ميالدي1960

دهه (تجديد حيات شهري  - )ميالدي1980دهه (توسعه مجدد  -)ميالدي1970دهه( 

  ).Robberts ,2000: 14( )ميالدي 1990
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  طراحي، توانمندي اقتصادي، پاسخگويي محيطي، دولت خوب و رفاه اجتماعي استوار 

 ).Couch et al.2003(اين سياست ابعاد روشني از فضاسازي را پديد آورده است . سازدمي
رهيافت تجديد حيات شهري با وقوع فرايند تغيير و افت شهري به منظور معكوس نمودن 

عبارت ديگر عوامل تغيير در شهر با ايجاد تحوالت به. گرددجريان روند اين دو پديده اخذ مي
نمايد كه هاي مختلف شهري زمينه افت شهري و مشكالت متعدد را ايجاد ميدر سيستم

    .نمايندكارگيري رهيافت تجديد حيات شهري را مطرح ميرورت بهض

كند، ديد چند بعدي و همه جانبه ها متمايز ميويژگي مهمي كه اين سياست را از بقيه سياست
هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و به دليل اينكه شهر متشكل از زمينه. باشدنگر اين سياست مي

، در واقع محصول فعل و انفعاالت دايم منابع متعدد و كالبدي است، تجديد حيات شهري
ها و تهديدهاي ناشي از افت شهري با توجه همزمان و يكسان العملي در پاسخ به فرصتعكس

تجديد حيات شهري بينش و عمل تفصيلي و جامعي  .به اين ابعاد چندگانه مؤثر در شهر است
اي در شرايط اقتصادي، اجتماعي، پيوستهشود و بهبود است كه به حل مشكالت شهري منجر مي

اين تعريف . آورداي كه در معرض تغيير قرار گرفته است، فراهم ميكالبدي و محيطي ناحيه
  .)Robert and Sykes, 2000: 16-17 (دربردارنده ويژگيهاي اصلي تجديد حيات شهري است 

  

  فقر شهري

تماعي است كه تمامي جوامع بشري هاي نامطلوب زندگي اجفقر و نابرابري يكي از پديده
از آنجا كه نابرابري و عدم . اندكاهش و نهايتاً حذف آن را در رأس اهداف خود قرار داده

ها در تمامي ابعاد، چه دسترسي به تمامي منابع براي حذف فقر با در نظر گرفتن محدوديت
قابل حذف  ،غيرههاي اقتصادي و هاي اجتماعي، محروميتهاي طبيعي، محروميتمحروميت

تعاريف . از زندگي انساني نخواهند بود، پس حذف فقر سخني دور از واقعيت خواهد بود
  ترين اين عمده. بندي استموجود در خصوص تعريف فقر، به چند طريق قابل دسته

بندي فقر از منظر بندي فقر به دو گروه فقر عيني و فقر ذهني، و تقسيمها، تقسيمبنديتقسيم
هاي اجتماعي در هاي اقتصادي و ديدگاههاي موجود در اين زمينه، شامل ديدگاههديدگا

هاي اقتصادي و اجتماعي در تعريف فقر در منابع مختلف از آنجا كه ديدگاه. تعريف فقر است
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تراند، تعاريف منابع مختلف در خصوص فقر مورد بررسي قرار گرفته و سپس بر پذيرفته شده
هاي بنديشده، در جدولي تعاريف مطرح شده به جهت مناسبت با تقسيم اساس دو ديدگاه ياد

  .شوندديگر معرفي مي

  بندي تعاريف فقرتقسيم: 2جدول

  ديدگاه

  تعاريف
  اجتماعي  اقتصادي

  فقر عيني

فقدان منابع براي كسب انواع رژيم هاي غذايي، مشاركت در 

  فعاليتها و شرايط و امكانات معمول زندگي،

فرد يا خانواده براي دستيابي به منابع كافي جهت  عدم توانايي

  تأمين نيازهاي اساسي

عدم دسترسي به حداقل نيازهايي است كه براي حفظ زندگي 

  الزم است

  حداقل ميزان دسترسي به نيازهاي پايه

  محروميت از قابليتهاي اساسي

  

  فقر ذهني

فراد ارزيابي افراد از فقير بودن يا نبودن كه بر تابع مطلوبيت ا

جامعه از مصرف كاال يا خدمات استوار است، و به ميزان 

حداقلي از مصرف كاالها و خدمات اشاره دارد كه فرد براي 

خود متصور است و دسترسي به ميزان كمتر از آن، فقر ذهني 

  .شودتعريف مي

ارزيابي افراد از فقير بودن يا نبودن كه بر تابع 

يا مطلوبيت افراد جامعه از مصرف كاال 

خدمات استوار است، و به ميزان حداقلي از 

مصرف كاالها و خدمات اشاره دارد كه فرد 

براي خود متصور است و دسترسي به ميزان 

  .شودكمتر از آن، فقر ذهني تعريف مي

  فقر مطلق

تواند ميزان درآمدي است كه شخص با كمتر از آن نمي

  .احتياجات اصلي خود را تأمين كند

  ترسي به نيازهاي پايهحداقل ميزان دس

عدم دسترسي به حداقل نيازهايي است كه 

  .براي حفظ زندگي الزم است

  فقر نسبي
ناتواني در كسب يك سطح معين از استاندارد هاي زندگي كه در 

  جامعه فعلي الزم يا مطلوب تشخيص داده مي شود
  محروميت از قابليتهاي اساسي

تعاريف نهادهاي 

  بين المللي

محروميت از داراييها و فرصتهايي كه هر : آسياييبانك توسعه 

  باشدفرد مستحق آن مي

  )HPI( شاخص فقر انساني): UNDP(برنامه سازمان ملل

مجموعه شاخصهاي كشورهاي عضو سازمان 

  همكاريهاي اقتصادي و توسعه

معرفي شاخص ): UNDP(برنامه سازمان ملل

؛ )HDI(تركيبي به نام شاخص توسعه انساني

ه نماگر اميد به زندگي، پيشرفت ميانگين س

آموزشي و درآمد سرانه تبديل شده بر اساس 

  است) PPP(برابري قدرت خريد 

 ,Piran) ,(UNDP, 1990) ,(Fields, 1994) ,(Sen, 1981) ,(Townsend, 1979:31)مبناي  ، بر1392نگارندگان،: مأخذ

2002:25), (UN, 2004), (World Bank, 2000:43( 
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و  قابليتي به فقر صرف) اقتصادي(درآمدي  فقر از و يافته وسيعتري ابعاد فقر ،اين ترتيب به
 ) فقرخدماتي(رفاهي  خدمات از محروميت و) اجتماعي فقر(اساسي  تواناييهاي از محروميت

 و مرتبط بعد تمايز سه و فقر به وسيع رويكردي نيازمند فقرزدايي اين منظر از. است يافته تحول
 .قدرت؛ ج و فقرمشاركت .پايدار؛ ب دارايي، معيشت درآمد و فقر. الف :ستآن ا پيوسته بهم

 ).4:1384جباري،(اساسي به خدمات دسترسي فقر

  

  تعيين و تحليل شاخصهاي سنجش فرسودگي، افت، محروميت شهري و فقر شهري

هاي سنجش فرسودگي، افت، محروميت شهري و فقر شهري با هدف تعيين و تحليل شاخص
يرگذاري و تأثيرپذيري فقر شهري، محروميت و فرسودگي و افت شهري بر موفقيت تعيين تأث

رهيافت تجديدحيات شهري در رويارويي با فقر در شهرها مستلزم سنجش چگونگي و اثرات 
شاخصهاي سنجش فرسودگي، افت، محروميت و فقر شهري . نها بر نواحي خرد شهري استآ

حيات شهري براي كارگيري رهيافت تجديدبه عنوان ابزار سنجش نمونه موردي دربه
هاي سنجش محروميت و فقر شهري، شاخص. شودرويارويي با فقر در شهر كاشان استفاده مي

هاي تعيين شده در توصيف و هاي موضوعي و عوامل مرتبط با هر يك از عرصهبر پايه عرصه
  . شوندتبيين رهيافت تجديد حيات شهري و فقر شهري، معرفي مي
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  جدول معرفي شاخصهاي سنجش محروميت شهري و فقر شهري: 3جدول

 عامل سنجش محروميت و فقر شهري

هاي موضوعي تعيين و تحليل عرصه

شاخصهاي سنجش محروميت و فقر 

 شهري

 سطح كالن سطح خرد

درآمد خانوار نسبت به متوسط درآمد جامعه، بار تكفل، نرخ مالكيت مسكن، دسترسي به 

 اعتبارات
ي آمددر

صاد
جنبه اقت

 

 اشتغال هاي شغلينرخ بيكاري، نرخ اشتغال در بخش غيررسمي، فقدان مهارت

 پايين بودن قيمت و اجاره بهاي مسكن
ارزش زمين و 

 فضاهاي ساخته شده

درصد بيماري و نرخ معلوليت، عرضه ناكافي آب آشاميدني، بهداشت نامناسب، درصد سهم 

درصد دسترسي به خدمات بهداشت و درمان، ميزان تمركز هاي درماني خانوارها، هزينه

 هاآلودگي

 سالمت

ي
جمعيت

جنبه 
-
 

ي
جتماع

ا
 

هاي آموزشي سال، درصد ميزان هزينه 16محروميت از آموزش براي كودكان و نوجوانان زير 

خانوارها، شكاف جنسي در كسب سواد و يادگيري، نرخ باسوادي، تعداد و كيفيت خدمات 

 آموزشي

 آموزش

هاي حمايتي قانوني، بزهكاري و خشونت، نرخ وقوع جرايم، ميزان دسترسي به پليس و سامانه

 .واحد مسكوني/ هادرصد خانوارهاي برخوردار از حق اقامت و مالكيت قانوني در سكونتگاه
 امنيت

هاي دسترسي عموم به اطالعات راجع به تصميمات اداره كنندگان محلي، خدمات و برنامه

هاي ريزيهاي مهم، ميزان رايزني، مشاركت و درگيري شهروندي در تصميمات برنامه.ياجراي

ميزان مشاركت وميزان حضور ساكنين در . عمومي در تصميمات مالي نهادهاي اداره محلي

 هاي اجتماعيفعاليت

 مشاركت

 جمعيت نسبت جمعيت مهاجر، نسبت سني و جنسي جمعيت، بعد خانوار

جمعيتي، پايين بودن دسترسي و نسبت جمعيت به خدمات، شكل و عرض  باال بودن تراكم

شبكه معابر، ساخت و ساز مسكن در اراضي كه از حيث زمين شناختي، در معرض ريزش كوه، 

ها احداث زمين لرزه يا طغيان قرار دارند، واحدهاي مسكوني كه در مجاورت محل دفن زباله

مناطقي كه داراي آلودگي ناشي از فعاليتهاي صنعتي  واحدهاي مسكوني احداث شده در .اندشده

آهن، هستند، واحدهاي مسكوني در مجاورت مناطق پرخطر حفاظت نشده، مانند خطوط راه

 هاي زيست محيطيها، خطوط انتقال حاملهاي انرژي، ميزان و نوع آلودگيفرودگاه

 كيفيت محيط مسكوني

ي
د
جنبه كالب

 -
 

ي
ط
حي

م
 

 

خانوار در واحد مسكوني، پايين بودن مساحت زيربنا و شكل قطعات باال بودن نرخ نفر و 

مسكوني، برخورداري از تأسيسات آب، برق، گاز و تلفن در واحد مسكوني، انطباق با مقررات 

 محلي ساختماني، استانداردها، قوانين، استحكام و دوام سازه

 كيفيت واحد مسكوني

  نگارندگان: مأخذ   
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 فرضيات تحقيق

ي كالبدي و فرسودگي عملكردي بافت قديم شهر كاشان تشديدكننده فقر در تمامي فرسودگ
  .انجامدها در اين بافت شهري است كه به نزول سطح كيفيت زندگي در منطقه ميجنبه

  هاي كنترل و هدايت شهري و نبود يا اجراي نامناسب نظارت پايين سازمانها و سيستم

 .منطقه و فرسودگي بافت مؤثر استهاي شهري بر تشديد فقر در برنامه

 
  روش تحقيق

 از تحقيق اين در .است تحقيق، توصيفي ـ تحليلي روش بر پژوهش، مبتني براين حاكم نگرش

در  مستندات و ا،هتئوري نظريات، تعاريف، آوريبه جمع اقدام ايكتابخانه مطالعات طريق
د حيات شهري و خصوص مسئله افت و فرسودگي شهري، فقر شهري و رهيافت تجدي

بكارگيري از آن براي كاهش فقر شهري و معرفي ويژگيهاي بافت قديم شهر كاشان و استفاده 
از رهيافت تجديد حيات شهري براي رويارويي با فقر شهري در اين منطقه از شهر كاشان 

از اطالعات موردنياز در بررسي  توجهي قابل طي شده، بخش مطالعاتي روند در. گرديده است
مركز (مراكز آماري  از موردنياز هايداده و اطالعات ابتدا فت تاريخي و فرسوده شهر كاشانبا

اسناد  گزارش مانند موجود مدارك و اسناد همچنين مرور و )آمار ايران و مركز آمارشهرستان
 و و مصاحبه ميداني مشاهده به در ادامه. شد آوريجمع هامجله و مقاالت باالدست،كتب،

 سپس. شد دولتي پرداخته مجريان و مسئولين با همچنين و محدوده در ساكن اهالي با گفتگو

مبادرت  ميداني پيمايش يك انجام به نياز، مور توصيفي به اطالعات كمي و دستيابي منظوربه
 توجه با سؤاالت بعد مرحله در و گرديد تكميل محدوده تعدادي پرسشنامه ابتدا در در: گرديد

 از آمده دست به و نتايج اوليه عنوان پرسشنامهبه محدودي پرسشنامه ادپيش آزمون تعد به

 باز و سوال تعدادي شامل شده تهيه پرسشنامه نهايي نهايت در و شد اصالح اوليه پرسشنامه

 .شد مشخص كوكران گيريفرمول  نمونه از استفاده با نمونه حجم. است همچنين گويه و بسته
 تاريخي بافت در كه صورت اين به استو گرفته انجام خانوار دادنمونه براساس تع حجم انتخاب

 تصادفي انتخاب گيرينمونه روش با منزل پالكهاي مسكوني پرسشنامه 365 تعداد به

هاي پرسشنامه .شوند تكميل ساكنين با حضوري مصاحبه تكنيك با تا شد انتخاب سيستماتيك
 تكنيكهاي به توجه با ادامه، در و تحليل SPSS آماري افزارنرم از استفاده با آوري شدهجمع
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ضمن  تا شد سعي گروهي بحث و مشاهده، مصاحبه مانند كيفي تحقيق روش مخصوص
 انتها در دست آيدو به تريعميق و بهتر شناخت ها،پرسشنامه از آمده دست به نتايج از اطمينان

  .شود فرضيات پرداخته مي اثبات به

  

  هابررسي و تحليل يافته

  ررسي وضعيت بافت قديم و فرسوده شهر كاشانب

 بازار، باال، مشهد پشت محالت شامل كاشان شهر قديمي محله شش به تاريخي بافت محدوده

 تقسيم قابل پايين مشهد پشت و محتشم اصفهان، اميراحمد و درب منصور، سلطان طاهرو

 شامل نيز را شانفرسوده شهر كا بافت محدوده اعظم كه بخش قديمي محالت محدوده. است

 بخش و قاجار دوران شهر تمامي اين محالت،. است هكتار 482.5 مساحت شود دارايمي

 شهر قديمي محالت مهمترين ويژگيهاي از .برگرفته است در را 1300 تا سال عمده توسعه شهر

 و بومي عمدتاًخشت مصالح ارگانيك، به شبكه توانمي مشترك است آنها تمامي تقريباً در كه
ساختار سنتي  و فرهنگي و ميراث معماري ارزشهاي واجد ابنيه تعدد ابنيه، كم ارتفاع گل،

  .نمود اشاره محالت،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  موقعيت منطقه مورد مطالعه: 1نقشه
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 بعضاٌ ويرانگري و مداخالت وسيع حاضر، قرن سالهاي نخستين از كاشان قديم بافت محدوده

عدم  و اخير سال 50 فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، مناسبات تغيير كنار در كه تجربه نموده را
 فرسودگي موجبات امروزي، زندگي هاي ارزشهاي ذاتي و نياز به توجه با بافت معاصرسازي

  .نموده است فراهم را عملكردي آن و كالبدي

  

  محالت اصلي بافت تاريخي شهر كاشان: 4جدول

  درصد از كل جمعيت  )هكتار(مساحت  جمعيت  نام محله

 24,14  99,8  10757  باال مشهد پشت

  10,4  76,4  4633  بازار

  17,14  84,6  7637  منصور و طاهر

  18,38  94,8  8186  اصفهان و درب ميراحمد سلطان

  12,31  66,9  5484  محتشم

  17,63  60  7855  پايين مشهد پشت

  100  482,5  44552  تاريخي بافت

  1389طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده كاشان،: مأخذ

  

هاي ميزان بيكاري، نوع رده شغلي، نوع مالكيت مسكن، در بررسي وضعيت محدوده شاخص
اي، متوسط زمان دسترسي به محل اشتغال، سرپرست خانوار و برخورداري از خدمات بيمه

هاي عمر بنا، هاي اقتصادي؛ شاخصعنوان شاخصتوان تعمير يا بازسازي واحد مسكوني به
بودن پروانه ساختماني، تعداد اتاقها، دسترسي به كاربريها و امكانات و  مساخت واحدها، دارا

خدمات شهري، كميت و كيفيت كاربريها و خدمات، كميت و كيفيت خدمات درون واحدهاي 
 مهاجرت، وضعيت جنسي و نسبت سني، هاي كالبدي؛ و ساختارعنوان شاخصمسكوني به

امنيت  هاي اجتماعي،آسيب سكونت، لمح به خاطر تعلق سكونت، زمان مدت تحصيالت،
 بهسازي و به تمايل و مشاركت ميزان و پذيري ساكنين،تشكل اجتماعي، اعتماد اجتماعي،

هاي اجتماعي مورد توجه قرار عنوان شاخصبه انجام چگونگي و منزل مسكوني نوسازي
  .اندگرفته

  :به صورت جدول زير است بررسي در قالب مورد نمونه مورد ويژگيهاي در آمده، بدست نتايج
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  اي تحقيقتوزيع متغيرهاي زمينه: 5جدول

  

واحدهاي 

مسكوني 

 استيجاري

مالكيت 

 شخصي

نوع مالكيت 

واحد 

 مسكوني

 جنسيت زن مرد   

 فراواني 228 137  
 

 فراواني 193 172  

 درصد %52,89 %47,11   درصد 62,48% 37,52%  

 افراد بيكار،

 از و بازنشسته

 دهافتا كار

مشاغل 

 فرهنگي

مشاغل 

خدماتي و 

 توليدي

 كارگري
نوع شغل 

  سرپرست
    

 40باالتر از 

 سال

 40تا  30

 ساله

 30تا  20

 ساله
 رده سني

 فراواني 97 96 172   فراواني 62 136 63 104

 درصد %26,6 %26,32 %47,09   درصد 17,02% 37,15% 17,34% 28,43%

 

ساير نقاط و 

محالت 

 شهري

شهرستان هاي 

 ديگر
 روستا

محل اقامت 

  پيشين
  

داراي 

تحصيالت 

 دانشگاهي

 سوادبي زير ديپلم ديپلم
ميزان 

 تحصيالت

 فراواني 115 118 88  38   فراواني 67 33 262 

 درصد %31,61 %32,47 %24,14  %10,34   درصد 18,38% 8,97% 71,79% 

 
بيش از 

 بيست سال

 ده تا بيست

 سال

 از كمتر

 سال ده

مدت اقامت 

  فتدر با
    

ارگان ها و 

 مؤسساتي
 پدر مادر

نوع 

سرپرستي 

  خانوار

 فراواني 285 58 20   فراواني 123 76 165 

 درصد %78,09 %16,05 %5,56   درصد 33,83% 20,85% 45,32% 

  1393نگارندگان بر مبناي پرسشنامه،: منبع 

  

 200 ماهانه هزينه يدرصد، دارا 9/19 تومان، هزار 200 سقف تا ماهانه درصد داراي هزينه7/19

درصد  4/31 تومان، هزار 400 تا 300 هزينه ماهانه درصد داراي 8/23 تومان، هزار 300 تا
 هزار 600 بيش از هزينه ماهانه درصد داراي3/5 تومان هزار 600 تا 400 ماهانه هزينه داراي

هزار تومان  300 هزار تومان، ميانه و نما 340هزينه ماهيانه خانوار به طور متوسط . تومان است
هزار تومان است،  513است كه در مقايسه با متوسط ميزان هزينه ماهيانه در شهر كاشان كه 

  .گيرندافراد ساكن در اين منطقه در گروه هاي درآمدي پايين قرار مي

 اشاره در بافت عمومي كاربريهاي كفايت در بررسي وضعيت خدمات و كاربريهاي مورد نياز به

 هماهنگي قديم، بافت به كافي توجه عدم و قديم شهر از مرزهاي خارج شهر وسعهبا ت. شودمي

  جستجوي در چشم نسلهاي در بافت كهنگي و ارتباطي با نيازهاي جديد جديد مناطق
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 در اخير هايدهه در بافت اصيل و بومي از جمعيت عظيمي بخش زيست، جديد هايشيوه 

 موجب خود اصيل جمعيت از خالي شدن بافت .اندهگزيد سكني گرفتهتازه شكل هايسكونتگاه

 و مخروبه و فضاهاي رهاشده، اش شدهفضايي و تاريخي ارزشهاي و آن به روزافزون مهريبي
جستجوي فرصتهاي جديد  در مهاجران ورود .اندگرفته شكل آن در وسيعي مقياس در متروكه
 و سكونت زندگي ارزشهاي به اييناآشن در قديم، بافت در آنها شدن ساكن و كاشان به شهري

 آن تاريخي اهميت از كاستن و عملكردي دگرگوني بخشيدن به سرعت موجب بافت كهن در

 .است شده

 عملكردهاي از بسياري كاشان قديم شهر واقع در يا قديم بافت حاضر حال در حال، هر در

 را خود محورهاي و هاهراست نيز هنوز كه چند هر بازار .است داده دست از خود را سنتي حياتي

 بسياري گيرياما شكل. كشدمي خود سويبه روز طول در را جمعيت بسياري و داشته نگه فعال

 جمعيت. كاسته است ايمالحظه قابل ميزان به تاريخي بازار اهميت از جديد محورهاي از

 جمعيتي ييراتتغ اما اند داده شكل را هاي شهر محدوده ترين متراكم كه چند هر بافت در ساكن

 محل انتخاب در كاشان بافت قديم كه است شده موجب زندگي هاي تغيير شيوه با همراه آن در

 .گيرد قرار آخر هاي اولويت جزو شهر افراد سكونت

 هاي كاربري تنوع و تراكم نشان دهنده شهر كل با قديم بافت در موجود هاي كاربري مقايسه

 در موجود مسكوني كاربري قديم، بافت و شهر وجودم وضع مقايسه در. بافت است در شهري

 ميزان به شهر كل با مقايسه در و است بافت كل از درصد 50 معادل سطحي داراي قديم بافت

 به بافت در كاربري مسكوني سرانه اما .برخوردار است بااليي سكونت ضريب از درصد 20.6

 ساكن هاي خانواده تعداد ت وجمعي كاهش همچنين و بزرگ هاي خانه به گرايش چون عللي

 و رفاهي و خدمات فعاليت و كار كاربريهاي همچنين. است شهر كل بيش از ها، خانه اين در
را  توجهي قابل فزوني شهر به كل نسبت سرانه لحاظ به چه و سطح لحاظ به چه نيز عمومي

 ربريهايكا نظر از. است كاشان در كهن بافت عملكردي اهميت نمايانگر و دهدمي نشان

 وجود شهر و قديم بافت ميان توجهي قابل اختالف معابر شبكه و شهري و تجهيزات تاسيسات

 آن عملكردي اهميت كاهش علل از تواندبافت مي در از كاربريها گروه اين بودن كم و دارد

 . باشد
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  شهر كل با مقايسه در تاريخي كاشان  بافت در كاربريها سرانه و مساحت: 6جدول

  يكاربر

  قديم بافت  شهر كل

  )مترمربع(سرانه  درصد  )هكتار(سطح  )مترمربع(سرانه  درصد  )هكتار(سطح

  54.9  50.65  244.41  50.6  20.6  1140.82  مسكوني

  7.1  6.51  31.43  5  2.1  112.48  فعاليت و كار

 و رفاهي خدمات

  عمومي
126.01  2.3  6  43.33  8.98  9.7  

  و سبز فضاي

  كاريجنگل
132.52  2.4  5.9  8.28  1.72  1.9  

 و تاسيسات

  شهري تجهيزات
196.15  3.6  8.7  0.82  0.17  0.2  

  4.8  4.39  21.2  69.8  28.5  1571.92  خالي اراضي

 كاربريهاي

  غيرشهري
1328.51  24.1  59  38.7  8.02  8.7  

  21.2  19.56  94.36  40.2  16.4  906.6  معابر شبكه

  108.3  100.00  482.53  204.6  100  5515  كل جمع

       1389طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده كاشان، و 1388كاشان، جامع حطر :منبع

  

 سنجش عوامل ايجاد و گسترش فرسودگي و فقر در بافت قديم شهر كاشان 

ميزان فرسودگي و فقر موجود در بافت قديم شهر كاشان  سنجش براي شده طراحي پرسشنامه
 پرسشنامه. است فرسودگي و فقر هايبا شاخص مرتبط كليه مسائل از جامعي تركيب شامل

به  مربوط كليات آن كه در بوده قديم شهركاشان بافت ساكنان از اصلي سؤال شامل پنج گروه
 سنجش ميزان سئواالت دسته اين پنج. است دربرگرفته را فرسودگي و فقر هايشاخص

 .است داده رقرا تحليل تجزيه و مورد را محيطي و كالبدي اجتماعي، اقتصادي، فرسودگي و فقر

 اين كه در اين به توجه با كه دارد وجود مختلفي سنجش علت فرسودگي و فقر روشهاي براي

هم  و است شده ايويژه نگاه نيز سؤاالت دهندهاهميت عنوانبه شونده پرسش نظر به مطالعه،
به صورت زير  نظردمور معيار نموده است، تعيين را سئواالت وزن هم و سئواالت ارزش

  : ف شده استتعري
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αi دهدمي نشان را) پاسخگو نظر از سئوال پرسشنامه هر اهميت( مؤلفه هر اهميت ميزان. 

βi نيز منظور اين براي  .است )نظر پاسخگو از پرسشنامه هر سئوال امتياز( مؤلفه هر ميزان امتياز 

 گرددمي شامل را 5 تا 1از كه امتيازدهي است شده گرفته نظر در زياد بسيار كم تا بسيار از طيفي

 .است بررسي متفاوت مورد عامل به بسته كه است سؤاالت يا هامؤلفه تعدادn  و
 

  ارزش عاملهاي تعيين فرسودگي و محروميت شهري در بافت قديم شهر كاشان: 7جدول

ارزش 

  (%)گويه

بندي موضوعي عامل ايجاد فرسودگي و فقر و محروميت طبقه

  در بافت قديم شهري

ارزش 

  (%)يه گو

بندي موضوعي عامل ايجاد فرسودگي و فقر و محروميت طبقه

  در بافت قديم شهري

 وجود فضاهاي داراي كاربرد ناسازگار 58,9

فرسودگي 

 محيط محله

 مقاوم نبودن واحدهاي مسكوني در برابر زلزله 68,9

ن
سك

ي م
ي كالبد

فرسودگ
 49,7 

كيفيت بصري نامناسب فضاهاي ساخته شده در 

 محالت
61,03 

باال بودن هزينه تعمير واحدهاي مسكوني 

 نسبت به درآمد خانوار

 مساحت كم واحد مسكوني 60,87 آلودگيهاي محيطي و آلودگيهاي صوتي 53,9

 عمر باالي ساختمانها 58,67 وجود فضاهايي براي تجمع افراد معتاد و توزيع مواد مخدر 56,4

 مسكوني واحد هاي اتاق تعداد كمبود 56,3 نا مناسب بودن معابر و دسترسيها 69,3

 نا امني در فضاهاي مسكوني در شب 34,7

كمبود امنيت 

 در محالت

 مسكوني واحد بودن ساختماني پروانه فاقد 54,89

45,7 
ناامني ناشي از سرقت اموال در نواحي تجاري و 

 نواحي مسكوني محالت
 عدم دسترسي به خدمات رفاهي درون مسكن 40,9

39,8 
عدم حضور امنيت بخش يا دير رسيدگي كردن 

 نيروهاي امنيتي در محالت
73,5 

 137عدم اطالع از دسترسي به سامانه 

 شهرداري براي اعالم نظرات و شكايات

صميم
ت در ت

شارك
ن و امكان م

ي افراد ساك
ت و توانمند

شارك
ن بودن ميزان م

پايي
ي ها در 

گير

ت
ال

ح
م

 

 47,2 تخريب اموال عمومي محالت 63,8
پايين بودن ميزان رضايت از خدمات 

 شهرداري

 49,6 وقوع خشونتهاي فيزيكي در محالت 39,5
عدم آشنايي با شوراياران و اقدامات و 

 مسئوليتهاي آنها

 كمبود دسترسي به فضاهاي سبز 42/9

محروميت 

  محله

 

82,1 
نظر خواهي ناكافي مسئوالن از ساكنان در 

 قابل اجرا در محله/ مورد اقدامات مورد نياز

 57,3 كمبود پاركينگ 63,1
كمبود اطالع رساني و جلب مشاركت ساكنان 

 ايدر فعاليتهاي محله

 كمبود مراكز اورژانس و آتش نشاني 51,1

73,1 

عدم دسترسي به اطالعات راجع به تصميمات 

اداره كنندگان محلي  شهرداري شوراي شهر 

 ه هاو خدمات مورد نياز و برنام... و 

 عدم دسترسي به امكانات تفريحي و خدماتي 53,3

53,5 
عدم دسترسي به خدمات اوليه بهداشت و درمان 

 و بيمارستان

 عدم دسترسي به خدمات آموزشي 49,6

  عدم دسترسي به امكانات فرهنگي 42,56

  نگارندگان: منبع    
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قديم  بافت ساكنين فرسودگي و فقر از نظر نتايج حاصل از بررسي مشكالت مرتبط با ميزان
هاي بخش در اجتماعي، اقتصادي و كالبدي و محيطي هايشاخص كاشان مرتبط با شهر

فرسودگي كالبدي مسكن، فرسودگي محيط محله و محروميت محله، كمبود يا عدم دسترسي 
اركت و به خدمات الزم در محيط محله، كمبود امنيت در محالت، پايين بودن ميزان مش

هاي محله با گيريتوانمندي افراد ساكن در محالت، پايين بودن امكان مشاركت در تصميم
  .نشان داده شده است) 7(توجه به معيارهاي ذكر شده در جدول شماره 

تركيب عوامل ايجادكننده فرسودگي كالبدي در واحدهاي مسكوني و همچنين عوامل 
در محيط محله با عوامل تشريح شده كه ايجادكننده فرسودگي كالبدي و عملكردي 

 به تشديدكننده عوامل ايجاد محروميت در محالت شامل عدم دسترسيها و كمبودهاست، نتايج

 آزمونهاي از استفاده با با فرسودگي كالبدي و عملكردي متغيرها اين رابطه مورد در آمده دست

 است، 5/0از  كمتر كه دارينيمع سطح به توجه با كه ميدهد و اسپيرمن نشان كندال پيرسون،

  .دارد وجود رابطه متغيرها اين ميان

 34 حاضر حال در. دانست شهر فعاليت مركز توانمي را كاشان تاريخي شهر عالوه، بافتبه

 برنامهبي گسترش .است مستقر شده بافت تاريخي در شهر فعاليتهاي اقتصادي كل از درصد

 زندگي كيفيت محيط كاهش باعث سكونت فضاي ه بهتوج بدون محدوده اين در فعاليت فضاي

 عبارت به .بافت است خود در در بافت، موجود فعاليتهاي اقتصادي منافع نشت عدم. شده است

 نتيجه در و كنندمي زندگي محدوده از خارج در غالباً محدوده در كار و كسب صاحبان ديگر

 محدوده، در پايين فعاليت نرخ. يابديم جريان محدوده از خارج اقتصادي به فعاليتهاي منافع

 محدوده، در اقتصادي پايين در محدوده، توان خانوار سرپرستان ميان در بازنشستگان باالي سهم

در  بافت در فعاليتهاي موجود اقتصادي منافع نشت عدم گواه ... و محدوده در باال بيكاري نرخ
 آن اقتصادي فعاليتهاي در محدوده نساكنا كمرنگ نقش ديگر عبارت به يا و بافت خود داخل

  .است

با توجه به نتايج آزمون آماري در تحليل همبستگي بين فرسودگي و فقر و فعاليت سيستم 
اگر هدايت و كنترل شهري و با در نظر گرفتن اين واقعيت كه در محاسبه ضرايب همبستگي 

ر به طور هم جهت اتفاق مقدار بدست آمده مثبت باشد به معني اين است كه تغييرات دو متغي
ضرايب يابد و برعكس اگر افتد يعني با افزايش در هر متغير، متغير ديگر نيز افزايش ميمي
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كنند يعني با افزايش منفي شد يعني اينكه دو متغير در جهت عكس هم عمل ميهمبستگي 
 .يابد و برعكسمقدار يك متغير مقادير متغير ديگر كاهش مي

  

  هاي فرسودگي و فقرگي بين شاخصضريب همبست :8جدول

 آزمون ضريب معناداري
هاي شاخص

 فرسودگي
 آزمون ضريب معناداري

هاي شاخص
 فرسودگي

 پيرسون 0,143 0,000
سيستمهاي هدايت و 

 كنترل شهري

 پيرسون 0,135 0,000
هاي شاخص

 فقر
 كندال 0,115 0,000 كندال 0,132 0,000

 اسپيرمن 0,106 0,000 اسپيرمن 0,116 0,000

  نگارندگان: منبع    

 
بنابر آنچه بيان شد و همچنين نتيجه آزمون آماري، تأييد كننده فرضيه نخست است كه 

كالبدي و ( فرسودگي كالبدي و فرسودگي عملكردي بافت قديم شهر كاشان تشديدكننده فقر
ندگي در ها در اين بافت شهري است كه به نزول سطح كيفيت زدر تمامي جنبه) عملكردي
 كه دارد اوليه دليل چند يا يك محدوده يك شهر در فرسودگي اصوالً .انجامدمنطقه مي

 كيفيت محيط كاهش جريان آغاز علل اصلي، ظهور مهمترين نتيجه. هستند فرسودگي آغازكننده

 باطل فرسودگي دور يك و مي كند نيز جذب را ثانويه داليل كم كم محيط كيفيت كاهش. است

  .ودشمي آغاز

بودن ميزان تركيب كمبود امنيت شامل امنيت كالبدي و امنيت محيطي و همچنين پايين
هاي هدايت و كنترل شهري و شفاف نبودن فعاليتهاي پذيري سيستممشاركت افراد و مشاركت

 رابطه مورد در آمده دست به كننده اين مطلب كه نتايجسيستمهاي هدايت و كنترل شهري بيان

ها و سيستمهاي كنترل و هدايت شهري بر تشديد فقر و ا نظارت پايين سازمانب متغيرها اين
 توجه با كه دهدمي نشان و اسپيرمن كندال پيرسون، هايآزمون از استفاده با فرسودگي در منطقه

دارد كه تأييدكننده  وجود رابطه متغيرها اين ميان است، 5/0  از كمتر كه داريمعني سطح به
صوص تأثير نظارت پايين سازمانها و سيستمهاي كنترل و هدايت شهري و فرضيه دوم در خ

  .هاي شهري بر تشديد فقر در منطقه و فرسودگي بافت استنبود يا اجراي نامناسب برنامه
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  گيريبحث و نتيجه

هاي پيشين مقابله با عنوان رهيافتي جامع، عناصر رهيافترهيافت تجديد حيات شهري به
هري را جامعيت بخشيده و براي نيل به نتيجه بهتر عناصر اصلي خود را در فرسودگي و فقر ش

مشاركت، راهبرد و . كندقالب سه عنصر اصلي مشاركت، تفكر راهبردي و پايداري معرفي مي
اي براي اين سه، پايه. دهندپايداري سه ضلع مثلث رهيافت تجديدحيات شهري را تشكيل مي

اي را در رهيافت تجديد حيات نمايند و هر يك نقش ويژهاقدام جامع و تفصيلي ارائه مي
  . كنندشهري ايفا مي

هاي اجتماعي، كه با توجه به كاربرد شاخص است اين بيانگر تحقيق نتايج طوركلي،به
اقتصادي، كالبدي و محيطي معرفي شده در تعيين فرسودگي و فقر شهري در بافت قديم شهر 

زان بيكاري، نوع رده شغلي، نوع مالكيت مسكن، برخورداري مي(هاي اقتصادي كاشان، شاخص
اي، متوسط زمان دسترسي به محل اشتغال، سرپرست خانوار و توان تعمير يا از خدمات بيمه

هاي اجتماعي كننده وجود فقر و فرسودگي اقتصادي؛ شاخصبيان) بازسازي واحد مسكوني
 خاطر تعلق سكونت، زمان مدت ت،تحصيال مهاجرت، وضعيت جنسي و نسبت سني، ساختار(

 پذيري ساكنين،تشكل اجتماعي، اعتماد امنيت اجتماعي، اجتماعي، ايهآسيب سكونت، محل به

كننده بيان) انجام چگونگي و مسكوني منزل نوسازي بهسازي و به تمايل و مشاركت ميزان و
مر بنا، هاي عشاخص(هاي كالبدي و محيطيوجود فقر و فرسودگي اجتماعي؛ و شاخص

ها و امكانات ها، دسترسي به كاربريمساخت واحدها، دارا بودن پروانه ساختماني، تعداد اتاق
ها و خدمات، كميت و كيفيت خدمات درون و خدمات شهري، كميت و كيفيت كاربري

كننده وجود فقر و فرسودگي كالبدي و محيطي در بافت قديم شهر ، بيان)واحدهاي مسكوني
  .كاشان است

يكي افت  :قديم شهر كاشان موثرند بافت بيشتر فرسودگي برشدت فقر و عمده عامل ود
تأثير  ديگري و شده همراه بافت از بومي ساكنين با خروج كه كالبدي و عملكردي بافت قديم

 از گروه اين خروج با. سيستمهاي هدايت و كنترل شهري بر كالبد و عملكرد بافت قديم

 محدوده كساني كه در بيشتر . گرديده است تغييراتي دچار فرهنگي اجتماعي و بافت ساكنين،

 از يا و ندارند را بهتر نقاط در سكونت و از محدوده خروج توان مالي نظر از يا ند مانده باقي
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 و عيني امر اين سالمندان، گروه سني نسبت بودن باال به با توجه و باشندمي سالمندان گروه
 و مالي نظر از و برخوردار نبوده مناسبي سواد وضعيت از ندهباقيما ساكنين. است مسلم

از  .باشندمي فعاليت به مشغول ، كارگران شغلي گروه در اكثريت آنان،. هستند ضعيف اقتصادي
 مسيرهاي از يكي عنوانبه محدوده اين بازار، فعاليتي عملكرد و نقش به با توجه ديگر سوي

 همزيستي كه چند هر .است مطرح و درآمد شغل به يدستياب منظورمهاجران، به مهاجرتي

 و هويت تاريخي نداشتن اما دارد وجود بافت، مختلف اقشار اين بين آميزيمسالمت تقريباً
 آنان بين در را ساختارمند و قوي تعامالت و همبستگي يزيرپايه و تشكيل مشترك، اجتماعي

 بر محدوده، اجتماعي بافت در آمده دوجو به و فرهنگي ناهمگوني قومي. است نموده دشوار

 در را مهاجرت به و تمايل گذارد مي تأثير منفي سكونتشان محل به ساكنين خاطر تعلق احساس

 برون گروهي و درون گروهي اجتماعي سرمايه و اجتماعي تعامالت سطح. مي سازد بيشتر آنان

 همچنين و محدوده هآيند به نسبت نگرش و كرده پيدا كاهش تحوالت دنبال اين به نيز

افزايش  زمان مرور به هايمحدوده اجتماعي در هايآسيب .مي نمايد تغيير مشاركتي فعاليتهاي
 روز كاهش بنابراين .نمايدمي كاهش آن دنبال به نيز محدوده در امنيت اجتماعي سطح و يافته

 فروپاشي و لزوا روند و اجتماعي و عملكردهاي موجود و تعميق كالبدي محيط كيفيت افزون

صاحبان  يا و اجتماعي متمكن ايهگروه ترك با و طبقات تفكيك يابيشدت با همزمان بافت
تشديد وضعيت  باعث بافت، به درآمد كم اقشار و فقرزده روستائيان جديد و هجوم هاي ارزش

  .  فرسودگي و فقر در بافت قديم شهر كاشان است

، توانمندسازي اجتماعات فردي، توجه به تقويت اجتماعات محلي، گسترش بينش اجتماعي
هاي خاص اجتماعي، تأكيد بر پايداري منابع محيطي از طريق ايجاد پايداري در ابعاد نياز گروه

مختلف سيستم شهري، ايجاد اشتغال و بهبود عرضه و تقاضاي بازار نيروي كار از طريق 
ناصر كالبدي و جستجوي كار و ارزيابي عجذب يا ايجاد اشتغال و بهبود كيفيت نيروي

هاي بالقوه كالبدي و تطبيق كالبد با تحوالت سريع اقتصادي و اجتماعي ها و توانمحدوديت
هايي هستند كه در بكارگيري رهيافت تجديدحيات شهري براي كاهش فرسودگي و فقر شيوه

ي و گردد و از اين طريق هويت اجتماعشهري در بافت قديم شهر كاشان بر آنها تأكيد مي
هاي مشاركت و پايداري بيشتر بافت در جهت كاهش فرسودگي و فقر شهري در بافت زمينه

  .گرددهاي تجديدحيات شهري ايجاد ميقديم شهر كاشان تحت پوشش پروگرام
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