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Abstract
The main purpose of this study is to organize the old
texture of Rafsanjan and motivate inhabitants to stay
in the area through improving the spatial quality. In
the process of unbalanced urban development, large
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 چکيده
 ساماندهي به بافت قديمي مرکز شهر،هدف اصلي اين تحقیق
رفسنجان و باالبردن انگیزه اقامت ساکنین با ارتقای کیفیت فضايي
 بخش وسیعي از، در فرآيند توسعه نامتوازن جوامع شهری.است

proportion of the old texture of the downtown, with

،بافتهای قديمي شهری با ناکارآمدی و فرسودگي در بُعد کالبدی

its structural deficiency, represents an environment,

شکلي از محیط را ارائه ميکند که به جهت ناهمگوني با محیط پیرامون

which has become a living place for immigrants and

 بافت مرکزی شهر. جايگاه افراد مهاجر و کمدرآمد شدهاست،خود

low-income groups. The central texture of Rafsanjan

رفسنجان از روند تئوری اصالتبخشي تبعیت ميکند و بهلحاظ

follows the trend of gentrification theory. This texture

، در روند اين تحقیق.شاخصهای کالبدی در سطح پايین قرار دارد

suffers from inappropriate structural characteristics z.

 تئوری اصالتبخشي بهعنوان چارچوب نظری تحقیق،سعي شدهاست

Data collection was carried out using laboratory and

 بر اصالح مسکن و بهبود کیفیت محیط، اين تئوری.انتخاب گردد

field research. Quantitative methods, descriptive-

 اطالعات موردنیاز بهصورت کتابخانهای و میداني.مسکوني تأکید دارد

analytical techniques and SPSS software were used

 توصیفي و تحلیل آماری از،جمعآوری و با استفاده از روشهای کمّي

to investigate the relationships between parameters

 درپي آن است، اين تحقیق. بررسي شدهاست، SPSS طريق نرمافزار

and their strength and weakness. In addition, GIS

که چه ارتباطي بین پارامترها وجود دارد و شدت و ضعف آنها به چه

was used to reflect the sample size on its location.

 اطالعات حجم نمونهGIS  همچنین با استفاده از نرمافزار.میزان است

After that, the analyses were presented in a graphical

 تحلیلهای مورد،بر روی موقعیت مکاني آن انعکاس و در نهايت

format. Finally, SWOT table and suggestions were

 پس از اين. بهصورت گرافیکي ارائه ميگردد،تحقیق از حجم نمونه

provided.

Keywords: Damaged area, Old texture, Decline of
downtown Gentrification.
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مقدمه 
مراکز شهرها بهدلیل پتانسیلهای ارزشمند زيادی که دارند
از جمله سهولت دسترسي به ساير قسمتهای شهر،
امکانات و تجهیزات زيربنايي و استقرار فعالیتهای تجاری
و خدماتي و نیز سابقه تاريخي و فرهنگي ارزش زيادی
دارند ( .)Alami,2004:17در بسیاری از شهرهای باسابقه،
مراکز شهرها ،بنا بهداليل مختلف رونق شايسته خود را از
دست داده اند و محالت قديمي مرکز شهر  ،به عنوان
خواستگاههای اولیه سکونتگزيني در شهر که سمبلهای
شهر نشیني و نشانه هايي از اصالت و هويت شهر ی
را در بر دارند ،دچار فرسودگي شدهاند .نقاط بیروني بیش
از پیش توسعه يافتهاند ولي ارزشها ،امکانات و بافتهای
مرکزی شهر فراموش شده و يا ناديده انگاشته شدهاند
(.)Jafari,2008:36مشکالت اين بافتها و نبود کاربریهای
عمومي و رونق و پويايي در درون بافتها ،موجب رکود و
مردگي اين محالت شدهاست .اين فرايند زوال و تنزل تا
آنجا پیش رفتهاست که ساکنان اصلي که معموالً گروههای
با درآمد متوسط و باال بودهاند رغبت خود را برای ماندن
در اين محالت از دست دادهاند .در واقع ثروت اجتماعي و
فرهنگي ناشي از حضور ساکنان اصلي اين مناطق جای
خود را به حضور اقشار کمدرآمد و مهاجر (غیربومي)
دادهاست و به تَبَع آن از ارزش امالک نیز کاسته شدهاست.
البته شبکه ناکارآمد معابر که مبتني بر تکنولوژی حملونقل
ماقبل صنعتي بوده و تحرک و پويايي الزم را نداشته نیز،

بهطور موازی ،مزيد بر علت شدهاست .


گرفت .تغییراتي که امروزه بهعنوان اصالتبخشي کالسیک
شناخته مي شوند .اکثر بخش های کارگر نشین لندن ،يکي
پس از ديگری مورد تهاجم طبقات متوسط قرار گرفتهشدند.
کلبههای فرسوده ،با دو اتاق در باال و دو اتاق در پايین ،با
اتمام زمان اجاره ،برچیده و به خانههايي باشکوه و گران
قیمت تبديل شد ند .خانه های بزرگ ويکتوريايي که
تا چندی پیش رونق خود را کامالً از دست دادهبود ،بار
ديگر ارتقا يافتند .امروزه بسیاری از اين خانهها به
آپارتمانهای گرانقیمت کوچک تقسیم شدهاند .وضعیت
اجتماعي و ارزش چنین خانههايي غالباً در تضاد با
وضعیت واقعي آنها قرار دارد و در قیاس با سطوح
پیشین محالت بسیار غرورانگیز و فخرآور است .فرايند
اصالتبخشي با آغاز در يک محدوده ،بهسرعت پیش
ميرود .تا جاييکه تمام يا بخش اعظم طبقه کارگر ساکن
در محل جابهجا ميشوند و بدينترتیب ،شخصیت
اجتماعي محله تغییر مييابد (.)Lees et al,2008:4
گريس همنت اشاره ميکند که استفاده روث گالس از واژه
اصالتبخشي ،توأم با طعنه و انتقاد است و اين امر ريشه
در پیچیدگيهای ساختار طبقه روستايي انگلستان دارد.
بنابراين ،اين واژه برای بیان ظهور يک اصالت جديد شهری
در تقارن با اصالت روستايي قرون  18و  19میالدی
انگلستان يک طبقه را بین طبقه اشراف و مالکان زمین و
طبقه کشاورزان و دهقانان تعريف ميکند .بنابراين از لحاظ
لغوی واژه اصالتبخشي 5به معني جايگزيننمودن جمعیت
موجود با جمعیتي اصیل است (.)Hamnett,2003:240
ريشه اين واژه برگرفته از واژه  gentryمعادل واژگان
فارسي «اصالت ،تربیت ،ادب و مردمان محترم» است که

هواژهاصالتبخشي 

پيشينهوريش

خود از واژه فرانسوی  gentrieseريشه گرفتهاست که به

روث گالس ( ،)1964جامعهشناس انگلیسي ،برای اولینبار

فرد تولديافته در خانواده اصیل اشاره دارد .در فرهنگ

واژه اصالتبخشي را بهکار برد .او مارکسیستي از مهاجران

واژگان انگلیسي پیش از ظهور واژه  gentrificationواژه

آلمان نازی و از پیشگامان جامعهشناسي شهری در اروپا

 landed gentryبه طبقه مالکین انگلستان قرن  16به بعد

بود .وی اين اصطالح را برای تبیین فرايندهای جديد و
متمايز تحول شهری در بخشهای مرکزی لندن بهکار

______________________________________
5 . gentrification
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بر مبنای تئوری ذيل بنا شدهاست:

انجام کار ،مگر به نیت نگهداری از مايملک خود نداشتند و
در نظام طبقاتي ،بعد از طبقه اشراف و باالتر از طبقه

ريهاصالتبخشي)(Gentrification

نظ

ميگرفتند ( Lees et

نظريات و راهبردهای مختلفي برای احیای مراکز شهرها

 .)al,2008:6تعاريف اولیه ديگر محققان همچون نیل اسمیت

بهويژه محالت مسکوني ارائه شدهاست .برخي از اين

نیز به تعريف روث گالس در سال  ،1964بسیار نزديک است:

نظريهها و الگوها به نوسازی ،عدهای به بهسازی و تعدادی

« منظور من از اصالتبخشي فرايندی است که طي آن

نیز به ترکیبي از نوسازی و بهسازی و حفاظت معتقدند.

محالت مسکوني طبقه کارگر توسط خريداران طبقه

يکي از راهبردهای احیای محالت مسکوني ،تئوری

متوسط ،مالکان و سازندگان حرفهای احیا ميشود .من میان

اصالتبخشي يا راهبرد اصالح مسکن و بهدنبال آن ،بهبود

اصالتبخشي و توسعه مجدد تمايل نظری قايل هستم

شرايط سکونت در منطقه ،بهويژه برای گروههای با درآمد

توسعه مجدد ،شامل احیای ساختمانهای قديمي نیست

باال ،جوان و کماوالد است (.)Rahnama,1996:76

کشاورزان و دهقانان قرار

بلکه شامل ساخت ساختمانهای جديد بر روی زمینهای
مورد استفاده قبلي است» ( .)Smith,1982:139

قلمرواصالتبخشي 

در ادبیات شهرسازی «اصالتبخشي محالت مسکوني»،

اهدافتحقيق

اغلب به بافت مرکزی شهر مربوط ميشود و به واردشدن و

 .1بررسي و شناخت ويژگيهای کالبدی و اجتماعي بافت

سکونت خانوادههای طبقات متوسط در محالت طبقه

قديم شهر رفسنجان؛

اجتماعي پايین مرکز شهر در کشورهای آمريکای شمالي و

 .2ساماندهي بافت قديمي مرکزی شهر رفسنجان بهعنوان

استرالیا و اروپای غربي در دهههای  70و  ،80شباهتهای

يک مرکز شهری در اختیار مردم شهر؛

فراواني داشتهاست .تعدادی از افراد اعتقاد دارند

 .3باالبردن انگیزه اقامت و رونقبخشیدن مجدد به

اصالتبخشي در محالت مسکوني با قشر کمدرآمد که قبالً

فعالیتهای کالبدی.

بر اثر عدم سرمايهگذاری در آن فرسوده شده ،صورت
ميگیرد (.)Taghvai & Gholami,2008:15

فرضياتتحقيق 
 .1آيا ارتقای کیفي فضای محالت قديمي و فرسوده شهر

دراصالتبخشي محالتمسکوني 

عواملتأثيرگذار

رفسنجان ميتواند موجب افزايش احساس تعلق شهروندان

 .1نزديکي به مراکز شهری (نزديکبودن به شهر يا شبکه

بومي در اين محالت شود؟

حملونقل)؛

 .2آيا اصالتبخشیدن به محالت قديمي و فرسوده شهر

 .2هزينههای پايین خانهسازی در مقابل ساير بازارهای

رفسنجان ميتواند مانع مهاجرت افراد بومي و ساکنین

امالکي (مرکز شهر ،عالوه بر دسترسي مناسب ،بهدلیل

اصلي از اين محالت شود؟

فرسودگي و قديميبودن بافت شهری قیمت کمتری نسبت
به حومه شهر دارد .از طرف ديگر هزينه کمتری نیز برای

چارچوبنظري

ساخت خدمات زيربنايي الزم است)؛

نظريات و الگوهای مختلفي در زمینه محالت مسکوني و

 .3معماری جالب توجه و جزئیات ساختمانها؛

بافتهای تاريخي و فرسوده ارائه شدهاست ولي اين تحقیق

 .4واحدهای اجارهای فراوان ).(CURL , 2002:4
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اصالتبخشي 

مراحلتکاملي

سنت و نژاد آن منطقه دارد)؛

 .1حومهنشیني؛

 .3تأسیس مجتمعهای اعتباری زمین (( ،)CLTسازماني که

 .2عدم سرمايهگذاری نهادی؛

سعي ميکند مزايای کل مجموعه را در مقابل با صاحبان

 .3ترک امالک؛

زمین حفظ کند)(CURL,2002:6-8) .

 .4نقطه چرخش از عدم سرمايهگذاری به سرمايهگذاری مجدد؛
 .5سرمايهگذاران ثانوی؛
 .6کمکهای مالي و نهادی؛
 .7چشمانداز همگام با اصالتبخشي ،الگوهای مصرف فضا
(.)Rahnama,1996:175


مزاياياصالتبخشي

 .1افزايش ارزش خانهسازی برای صاحبخانهها (که
موجب احیای مجدد بافتهای مرکزی مي شود)؛
 .2سرمايهگذاری مجدد درکارهای زيربنايي ،جادهها،
آبرساني ،مدارس محلي؛
 .3نوسازی و بهبود واحدهای مسکوني؛
 .4توسعه فرصتهای شغلي؛
 .5توسعه مجدد هسته شهر (Taghvai & Gholami,

.)2008:12

روش تحقیق
محققین علوم اجتماعي بهطور کلي فرايند يک تحقیق
علمي را در سه بخش شرح داده و آن را سلسلهمراتب
معرفتشناختي نامیدهاند .اين سه بخش عبارتند از :گسستن
(گسستن از سوابق ذهني و غلبه بر پیشداوریها) ساختن
(ساختن يک چهارچوب نظری) و آزمايشکردن (اثبات درستي و
نادرستي قضیه از طريق آزمايش) .با توجه به اهداف و
فرضیات مطرحشده در اين تحقیق ،از روشهای توصیفي ـ
تحلیلي استفاده خواهد شد .جهت شناخت ويژگيهای
محدوده مطالعاتي و جمعآوری اطالعات موردنیاز با
استفاده از تکنیکهای مصاحبه ،مشاهده ،تکمیل پرسشنامه
و عکس ،به کسب اطالعات پرداخته شدهاست .شیوه
جمعآوری آمار و اطالعات موردنیاز بهصورت کتابخانهای،
اسنادی و میداني است 4256 .واحد مسکوني ،جامعه
آماری اين تحقیق را تشکیل ميدهند .بُعد مورد بررسي

معايباصالتبخشي 


کالبدی است که با مراجعه به آمارنامهها و سرشماریهای

 .1جايگزيني سرمايهگذاران با درآمد باال بهجای ساکنین

عمومي نفوس و مسکن ،اطالعات مورد نیاز استخراج

کمدرآمد؛

شدهاست .با استفاده از تحلیل آماری و نرمافزار ،SPSS

 .2قراردادن بار مسئولیت اقتصادی تغییر مکان به دوش

ارتباط بین پارامترها و میزان شدت و ضعف آنها نشان

افرادی با کمترين توانايي مالي؛

داده شدهاست .همچنین با استفاده از نرمافزار GIS

 .3مجبورکردن مردم به فاصلهگرفتن از مؤسسههای

اطالعات حجم نمونه بر روی موقعیت مکاني آن انعکاس

اجتماعي ساختهشده بهمنظور رسیدن به نیازهايشان؛

داده شده و نهايتاً تحلیلهای موردنظر پژوهش از آن حجم،

 .4افزايش تراکم شهری و مشکالت ترافیکي در محالت

بهصورت گرافیکي ،ارائه گرديدهاست .پس از اين مرحله،

مسکوني.

جدول  ،SWOTارائه و سپس بر اين اساس پیشنهادها
مطرح شدهاست.

برايمقابلهبامعايباصالتبخشي

اقداماتيالزم



 .1فراهمکردن کمکهای مالیاتي برای مالکان قديمي؛

نمونهگیری

 .2حمايت از سازمانهای منطقه (که ريشه در در تاريخ،

چارچوب مکاني جامعه آماری در نمونهگیری ضرورت
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بسیار دارد .از اينرو ،حوزه مرکزی و قديمي شهر
رفسنجان در محدوده مصوب اداره راه و شهرسازی
بهعنوان قلمرو تحقیق انتخاب و ساکنین آن بهعنوان جامعه
آماری درنظر گرفته شدهاند .با توجه به موضوع پژوهش،
روش نمونهگیری تصادفي ساده بکار گرفته شدهاست.
بهمنظور بررسي ويژگيها و مشخصات فیزيکي ـ کالبدی
واحدهای مسکوني با توجه به  4256واحد مسکوني و
تعداد  4595خانوار ساکن در سطح  362/1هکتار ،با
استفاده از تکنیک پرسشنامه ،مشخصات  352خانوار و
واحد مسکوني ( 8/27درصد واحدهای مسکوني) ثبت
گرديد.
شکل .1کاربری اراضي بافت مرکزی شهر رفسنجان 

25

()1
 95درصد (توزيع نرمال استاندارد) و ماکزيمم خطای
نسبي برآورد  d=0/05و جايگزيني ( p=q=0/5نسبت
مطلوب در جامعه مورد بررسي) ،که حداکثر حجم نمونه
را مشخص مينمايد حجم نمونه تعیین شدهاستN.
(حجم جامعه،تعداد واحدهای مسکوني)=  425پالک وn

(حجم نمونه جامعه آماری)=352
بررسينمونهموردمطالعه 
برای بررسي میزان مطلوبیت و جذابیت بافت برای ساکنین
اصلي جهت ادامه زندگي و احساس تعلق به محله
مسکوني ،وضعیت مسائل و مشکالت کالبدی مرکز شهر
رفسنجان از ديد ساکنین مورد ارزيابي قرار گرفتهاست.
بديهي است هر چه ساکنین وضعیت محله خود را از نظر
اين شاخصها مناسبتر بدانند ،تمايل به زندگي و احساس
تعلق آنها به محله بیشتر خواهد بود و متعاقباً تمايل آنها
به مهاجرتِ ناشي از مشکالت کاهش مييابد .اين ارزيابي
در موارد زير صورت پذيرفتهاست که نتايج بررسي
مختصراً به شرح زير است:
بررسي ميزان کيفيت شبکه معابر و دسترسيهاي محله،
عرض معابر ،پوشش معابر ،روشنايي در شب ،فضاي
سبز و غيره از ديد ساکنين در بافت مرکزي شهر
رفسنجان
 2/8درصد از ساکنین حوزه مرکزی وضعیت محله خود را
از نظر کیفیت شبکه معابر و دسترسيهای محله بسیار
خوب توصیف کردهاند .همچنین  22/2درصد خوب40/5 ،

تعيينحجمنمونه(جامعهآماري)

درصد متوسط 16/3 ،درصد بد و نهايتاً  18/3درصد،

جامعه آماری مورد مطالعه ،حوزه مرکزی بافت فرسوده

وضعیت محله را از اين حیث ،بسیار بد ارزيابي نمودهاند.

شهر رفسنجان است .جهت تعیین حجم نمونه ابتدا نیاز

ميزانآلودگيهايناشيازسروصدا،زباله،دفع

بررسي

است که تعداد کل پالکها با کاربری مسکوني در محدوده

وتخليهفاضالبوغيرهازديدساکنيندربافتمرکزي

مورد مطالعه شمارش و در نقشه مشخص گردند و با

شهررفسنجان

استفاده از فرمول کوکران و با در نظر گرفتن سطح اطمینان

 7/9درصد از ساکنین حوزه مرکزی وضعیت محله خود را
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از نظر میزان آلودگيهای مختلف بسیار خوب توصیف

جدول .1بزرگترين معايب و مشکالت زندگي در حوزه مرکزی از

کردهاند .همچنین  36/6درصد خوب 42/9 ،درصد متوسط،

ديدگاه ساکنین در سال 1390

 8/7درصد بد و نهايتاً  3/9درصد ،وضعیت محله را از اين

زمينهها


حیث بسیار بد ارزيابي نمودهاند .بیش از  35درصد از

ناامني و مسائل

ساکنین اصلي کامالً راضي و  42درصد از آنها نسبتاً

اجتماعي آن

راضي هستند.

نداشتن يا کمبود
امکانات
حضورمهاجرين

ميزاندسترسيبهامکاناتوخدماتشهري(بازار،خدمات

شبکه معابر

تجاري ،خدمات آموزشي ،خدمات درماني ،تفريحي،

بيکیفیت و

ورزشي)ازديدساکنيندربافتمرکزيشهررفسنجان

درصد

درصد

درصد

فراواني

صحيح

تجمعي

60

17/0

23/7

23/7

63

17/9

24/9

48/6

75

21/3

29/6

78/3

فراواني

55

15/6

خانههای فرسوده
مجموع

253

71/9

 81درصد از ساکنین حوزه مرکزی وضعیت محله خود را

داده گمشده

99

28/3

از اين نظر بسیار خوب و خوب توصیف کردهاند .همچنین

مجموع

352

100

 15درصد متوسط و نهايتاً  4درصد وضعیت محله را از اين
حیث بد و بسیار بد ارزيابي نمودهاند .بنابراين ارزيابي در
اين زمینه را ميتوان مناسب دانست و ساکنین از اين حیث
بهطور نسبي راضي هستند.

21/7

100

100

منبع:استخراج از پرسشنامههای خانوار و کالبدی 1390 ،

بنابراين 30درصد از افراد حضور مهاجرين را مشکل اصلي
و  24درصد ناامني و نداشتن امکانات را علت اين امر
ميدانند.

بزرگترينمعايبومشکالتزندگيدرحوزهمرکزياز

بررسي احساس تعلق ساکنين نسبت به بافت مرکزي

ديدگاهساکنين 

شهررفسنجان

با توجه به اهمیت شناخت عوامل و مشکالت اصلي

در نهايت ،میزان تعلق ساکنین اين محدوده در پرسشنامه

ساکنین اين حوزه از شهر با مشورت تعدادی از مسئولین

مشخص ميشود و در نتیجه ،میزان تعلق به محله را در

شهر برخي از مهمترين مشکالت و معايب اين حوزه در

ردههای بسیار زياد نشان ميدهد 29/4 .درصد از ساکنین

پرسشنامهها منعکس شد که نتايج حاصل نشان ميدهد که

محدوده موردمطالعه احساس تعلق خود را نسبت به

 21/7درصد از ساکنان محدوده مورد مطالعه ،بزرگترين

زندگي در بافت مرکزی بسیار زياد اعالم کردهاند .همچنین

عامل و مشکل محله را ،شبکه معابر بيکیفیت و خانههای

 32/9درصد زياد13/1 ،درصد متوسط و  7/5درصد نیز

فرسوده اعالم کردهاند .همچنین  29/6درصد حضور

بيتفاوتي نسبت به محل و عدم احساس تعلق را نشان

مهاجران 24/9 ،درصد نداشتن يا کمبود امکانات و خدمات

دادهاند .بنابراين ،بیش از نیمي از ساکنین به محله خود

عمومي و نهايتاً  23/7درصد ناامني و مسائل اجتماعي

احساس تعلق زيادی دارند و تنها  17درصد تمايلي به

ناشي از آن را بزرگترين مانع مطلوبیت محله اعالم

سکونت در محل خود ندارند .برای بررسي کیفیت فضای

کردهاند.

کالبدی شهر رفسنجان ،وضعیت کالبدی ابنیه در



پرسشنامهها مورد سنجش قرار گرفتهاست .نوع مصالح
ابنیه ،قدمت ابنیه ،کیفیت ابنیه (در گروههای نوساز ،مرمتي،
تخريبي ،مخروبه و باارزش) ،مساحت قطعات ،نماسازی،
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فصلنامهپژوهش
دو

درصد زيربنای همکف و عرض معبر دسترسي و پوشش

باالترين درصد گروهبندی کیفیت ابنیه مربوط به

معبر دسترسي از جمله شاخصهای اندازهگیری شده

ساختمانهای تخريبي است که  43/6درصد ابنیه را دربر

بودهاند .نتايج بررسيها بهشرح زير ارائه ميشود:

ميگیرد .اين ابنیه ،که بیش از  30سال از عمر آنها
ميگذرد و در حال حاضر دارای سکنه هستند ،با مصالح

نوعمصالحساختماني بافتمرکزيشهررفسنجاندرسال 1390

بيدوام ساخته شدهاند و سیستم سازهای مقاومي ندارند.

با توجه به جدول فراواني دادهها ،بیشتر خانهها (43درصد)

پراکنش ابنیه تخريبي و مخروبه در اطراف مرکز بافت و

از مصالح بيدوام ساخته شدهاند و خشتي و گِلي هستند.

بازار ،که فرسودگي بیشتر است ،شدت مييابد .پراکنش

همچنین در کمتر از  23درصد اين خانهها ،مصالح بادوام

ابنیه نوساز در محیط پیراموني بافت بیشتر است.

مانند شناژ ،اسکلت فلزی و اسکلت بتوني بهکار رفتهاست.
ضمن اينکه پراکنش ابنیه با مصالح بادوام در اطراف بافت و
پراکنش ابنیه با مصالح بيدوام در مرکز بافت بیشتر است.

جدول .3کیفیت ابنیه بافت مرکزی شهر رفسنجان در سال 1390
درصد

درصد

درصد

فراواني

صحيح

تجمعي

6

6
49/6

کيفيتابنيه

فراواني

مخروبه

21

6

جدول .2نوع مصالح ساختماني بافت مرکزی شهر رفسنجان در

تخريبي

153

43/5

43/6

سال1390

مرتي

108

30/7

30/8

80/3

درصد

درصد

درصد

نوساز

69

19/6

19/7

100

فراواني

صحيح

تجمعي

باارزش

*

*

*

*

151

42/9

42/9

42/9

مجموع

351

99/7

100

122

34/7

34/7

77/6

39

11/1

11/1

88/6

27

7/7

7/7

96/3

13

3/7

3/7

100

352

100

نوعمصالح
خشت و

بيدوام

گِل

نیمهبادوام

آجر و آهن
(بدون شناژ)
شناژی
اسکلت
فلزی

بادوام

اسکلت
بتوني
مجموع

فراواني

منبع :استخراج از پرسشنامههای خانوار و کالبدی1390 ،



داده
گمشده
مجموع

1
352

0/3
100

منبع :استخراج از پرسشنامههای خانوار و کالبدی1390 ،
* هیچکدام از 352واحد ،نمونه بنای باارزش ثبتشده نبودهاند.

در رابطه با مساحت قطعات نیز نمونهگیری نشان ميدهد
بیش از نیمي از خانهها ( 52درصد) ،مساحتي بیش از
 200مترمربع دارند .يعني خانهها نسبتاً بزرگ هستند.
در رابطه با نماسازی نیز ،از آنجا که اکثر خانهها قديمي
هستند و حداقل  15سال قدمت بنا دارند ،بیش از 55درصد

قدمتابنيهبافتمرکزيشهررفسنجان 

از آنها نما نداشته و بیشتر نماسازیها مربوط به خانههای

با توجه به جدول فراواني نزديک به  45درصد از خانهها

نوساز است.

قدمت ساخت بااليي دارند و تنها  17درصد از آنها نوساز
هستند .تحلیل موقعیت مکاني ابنیه جامعه آماری نشان

مالکيتمسکندربافتمرکزيشهررفسنجاندرسال1390

ميدهد که پراکنش ابنیه با قدمت باالی  30سال در مرکز

همچنین بررسي وضعیت مالکیت مسکن در اين محدوده

بافت و بازار ،که فرسودگي بیشتری دارد ،شدت مييابد.

از شهر نشان ميدهد نحوه تصرف  64/3درصد ساکنین

کيفيتابنيهبافتمرکزيشهررفسنجاندرسال 1390

ملکي 9/2 ،درصد در برابر خدمت و نیز  26/5درصد نیز
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استیجاری است .اين میزان ،در مقايسه با وضعیت کل شهر

جدول .4تمايل ساکنین برای سکونت در بافت مرکزی شهر رفسنجان

رفسنجان که  16/31درصد استیجاری و  7/8درصد در

درصورتيکه مشکالت برطرف شود ()1390

برابر خدمت است ،رقم باالتری را بهخود اختصاص
دادهاست.

تمايل خانوارها
برای ادامه

فراواني

سکونت

درصد

درصد

درصد

فراواني

صحيح

تجمعي

خیر ،همچنان

معبر اصلي دسترسي به خانهها در بافت مرکزي شهر
رفسنجاندرسال 1390

36

محالت جديد را

10/2

14/3

14/3

ترجیح ميدهم
فرقي نميکند هر

دسترسي بیش از  55درصد از خانهها ،با معابر  6تا  10متر

جا که شرايط

تأمین ميشود 29 .درصد به کمتر از  6متر و کمتر از

کاری برايم
مناسب باشد

 3درصد از آنها به معبر باالی  14متر دسترسي دارند.

حاضرم

باالترين پراکنش معبر دسترسي ،مربوط به گروه دسترسي

بله ،اگر مشکالت

 6تا  10متر ميشود ولي پراکنش واحدها با معبر دسترسي

حل شود حاضرم

زير  6متر در مرکز بافت و اطراف بازار ،که فرسودگي
شدت دارد ،بیشتر است .در زمینه پوشش معابر در بافت
مرکزی شهر رفسنجان نیز بیش از  50درصد از خانهها در

42

11/9

16/7

31

174

49/4

69

مجموع

252

71/6

100

داده گمشده

100

28/4

مجموع

352

100

100

منبع :استخراج از پرسشنامههای خانوار و کالبدی1390 ،

وضعیت نسبتاً مناسبي از لحاظ پوشش معبر قرار دارند و
 35درصدشان پوشش معبر مطلوبي ندارند .يعني ،در کُل،
خانهها از لحاظ پوشش معبر وضعیت متوسطي دارند .البته
پراکنش ابنیهای که معبر دسترسي باکیفیت نامناسب دارند،
در مرکز بافت و اطراف بازار ،که فرسودگي شدت دارد،

بنابراين ،اگر مشکالت محله حل شود ،اکثر ساکنین تمايل
زيادی برای ماندن در محل سکونت خود دارند.

بیشتر است .در نهايت ،با توجه به شاخصهای مورد

آزمونفرضيات

ارزيابي« ،تمايل خانوارها برای ادامه سکونت در صورتيکه

فرضيه اول :آيا ارتقای کیفي فضای محالت موجب

مشکالت برطرف شود» ،نیز مورد پرسش قرار گرفت که

افزايش احساس تعلق افراد بومي ميشود؟

نتايج آن بهشرح زير اعالم ميگردد .طبق پرسشنامه ،تمايل

آزمون خي دو استقالل

به سکونت در محدوده موردمطالعه پس از رفع مشکالت و

 :H0ارتقای کیفي فضای محالت تأثیری در احساس تعلق

موانع مورد ارزيابي قرار گرفت که نتايج حاصل نشان

افراد بومي ندارد.

ميدهد  69/0درصد کماکان تمايل به سکونت در محله را

 :H1ارتقای کیفي فضای محالت موجب افزايش احساس

داشتند 14/3 ،درصد نیز محالت جديد و نوساز را ترجیح

تعلق افراد بومي ميشود.

ميدهند و نهايتاً  16/7درصد نسبت به اين مسئله بيتفاوت

با توجه به تجزيه و تحلیل جدول زير چون آماره خي ـ دو

هستند و مکانهايي را ترجیح ميدهند که در آنها ،شرايط

و معناداری آن بهترتیب برابر با  33/943و  0/001بهدست

کاری مناسبي برايشان وجود داشتهباشد.

آمدهاست ،بنابراين فرضیه  H0در سطح معناداری  ،0/05رد




ميشود .پس نميتوان گفت ارتقای کیفي فضای محالت
تأثیری در احساس تعلق افراد بومي ندارد.
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جدول .5فرضیه اول
احساستعلق
احساستعلق
ندارد

متوسط

زياد

نسبتاًزياد

مجموع

3

14

9

2

28

0/9

8

15/7

3/3

28

111
106/2
21
19/1
141
141

189
17
189 22/6
34
11
34
¼
251
30
251
30
مقدارP
0/001

کيفيت

مقدارمشاهدهشده
کم
مقدارمورد 
انتظار
مقدارمشاهدهشده
متوسط
مقدارموردانتظار
مقدارمشاهدهشده
زياد
مقدارموردانتظار
مقدارمشاهدهشده

مجموع
مقدارموردانتظار
مقدارآمارهکيدوپيرسون
33/943

56
54/2
2
9/8
72
72
درجهآزادي
6

5
6
0
1/1
8
8



فرضيهدوم :آيا اصالتبخشیدن به محالت ،مانع مهاجرت

ساکنین اصلي است.

افراد بومي و ساکنین اصلي ميشود؟

با توجه به تجزيه و تحلیل جدول زير چون آماره خي ـ دو
و معناداری آن بهترتیب برابر با  34/139و  0/000بهدست

آزمونخيدواستقالل 
 :H0اصالت بخشیدن به محالت تأثیری بر روی مهاجرت
افراد بومي و ساکنین اصلي ندارد.
 :H1اصالتبخشیدن به محالت مانع مهاجرت افراد بومي و

آمدهاست ،بنابراين فرضیه  ،H0در سطح معناداری ،0/05
رد ميشود .پس نميتوان گفت اصالتبخشیدن به محالت
تأثیری در مهاجرت افراد بومي و ساکنین اصلي ندارد.

جدول.6فرضیه دوم

سطح
مجموع

احساستعلقندارد

مقدارآمارهکيدوپيرسون
34/139

متوسط

مقدارمشاهدهشده
مقدارموردانتظار

زياد

باال

نسبتاًزياد

متوسط

مجموع

پايين

مقدار
مشاهدهشده
مقدارمورد
انتظار
مقدار
مشاهدهشده
مقدارمورد
انتظار
مقدار
مشاهدهشده
مقدارمورد
انتظار

احساستعلق

1

4

0

0

5

0/2

1/4

2/8

0/6

5

5

49

86

7

147

4/7

42/2

82/6

17/6

147

2

19

55

23

99

3/2

28/4

55/6

11.8

99

8
8

72
72

141

30

141

30

251
251

درجهآزادي
6

مقدارP
0/000
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بررسينقاطقوتوضعفوفرصتوتهديد
محدودهمرکزيشهررفسنجان
با توجه به وجود امکانات و پتانسیلها و همچنین وجود

نقاط ضعف مرکز شهر رفسنجان و با استفاده از جدول
 SWOTبه بررسي نقاط قوت و ضعف ،تهديد و فرصت
محله پرداخته شدهاست.

جدول .7تحلیل  SWOTدر زمینه کالبدی
فرصت

تهديد

ضعف

قوت
ـ تنوع مورفولوژيکي بلوکهای

ـ ريزدانگي بافت فرسوده؛

ـ امکان استفاده از مصالح بومي

ـ روند روبه رشد فرسودگي

شهری (شطرنجي و اُرگانیک در

ـ باالبودن میزان و سطح فرسودگي

مستحکم و متنوع؛

کالبدی در بافت مرکزی؛

کنار هم)؛

کالبدی بافت؛

ـ فرصت استفاده از استانداردها و

ـ تخلیه تدريجي واحدهای

ـ عدم وجود ساختمانهای بلند؛

ـ باالبودن تعداد ابنیه متروکه و

اصول طراحي از طريق اِعمال قوانین

ـ وجود قطعات زمین باير وسیع در

مخروبه در بافت؛

ـ روند روبه رشد ساخت و سازهای

محدوده؛

ـ خشتي و گليبودن اکثر بناهای

اخیر؛

ـ باالبودن سطوح درماني در حوزه

حوزه مرکزی؛

ـ وجود پتانسیلهای افزايش تراکم

مرکزی؛

ـ عدم وجود الگوی مشخص در

ساختماني.

ـ باالبودن سرانه آموزشي در بافت

واحدهای مسکوني؛

مرکزی.

ـ باالبودن تعداد پالکهای فاقد

مسکوني بافت مرکزی شهر؛

مؤلفه مطمئن سازهای؛
ـ فرسودگي اغلب واحدها؛
ـ پايینبودن تعداد ابنیه با کیفیت
نوساز ،استاندارد و استوار؛
ـ باالبودن تعداد پالکهای نماسازی
نشده؛
ـ ايجاد آشفتگي بصری و اتالف
زمین؛
ـ کمبود سرانههای شهری الزم از
قبیل فضای سبز ،ورزشي و غیره؛
ـ پايینبودن سرانه فرهنگي در
بافت مرکزی شهر؛
ـ پايینبودن سرانه تأسیسات در
بافت مرکزی شهر؛
ـ کمبود سطح پارکینگ با توجه به
باالبودنمراجعات خدماتي(تجاری).

نتيجهگيري 
بحثو 
بررسيهای انجامشده در مرکز شهر رفسنجان از نظر
اصالتبخشي با استفاده از شاخصهای انتخابي در نوع
مصالح ،قدمت ابنیه ،نمای ساختمان ،کیفیت ابنیه ،مساحت
قـطعه ،معبر اصلي دسترسي ،پوشش معابر ،مالکیت مسکن
و غیره و نیز مکـانيابي اين شاخـصها در نـرمافزار ،GIS

نشان ميدهد بین میزان فرسودگي و کیفیت نازل کالبد ابنیه
و بافت مرکزی شهر رفسنجان و مهاجرت افراد بومي
ارتباط معنادار وجود دارد بهطوریکه در مرکز بافت ،که
فرسودگي شدت بیشتری دارد ،تعداد ابنیهای که از ساکنین
بومي تخلیه شده و با مهاجران و گروه های کم درآمد
جايگزين شدهاند افزايش يافتهاست .بهعبارت ديگر ،کیفیت

هايبومشناسيشهري،سالچهارم،شمارههفتم،بهاروتابستان1392
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نازل کالبد بافت مرکزی شهر موجب کاهش احساس تعلق

جهت خروج از وضعیت نابسامان کنوني (چرخه معیوب)

شهروندان اصلي و مهاجرت و به دنبال آن ،جايگزيني

و بهبود وضعیت عمومي بافت مرکزی ،با توجه به اهمیت

گروههای اجتماعي ضعیف در اين بافت شدهاست و در

اين محدوده از شهر که پتانسیلهای زيادی از جمله بناهای

نتیجه ،اين چرخه با کاهش امنیت ،کاهش سرمايهگذاری و

تاريخي باارزش ،نزديکي به ساير قسمت های شهر و

کاهش سرزندگي رو به اُفول رفتهاست .بنابراين ،مالحظه

خدمات شهری مانند بازار دارند و نیز وجود زيرساختها،

ميشود که:

ضروری است اقدامات اساسي انجام گردد .بنابراين ،ارتقای

 .1افراد کمدرآمد و مهاجر درصد قابل توجه و بااليي از

کیفیت محیط زندگي شهری از طريق پیوند متناسب میان

ساکنان اين محدوده را اشغال کردهاند.

انسان و کالبد ،بهعنوان هدف کالن و گسترش کاربریهای

 .2علت انتخاب بافت مرکزی و فرسوده برای گروههای

سازگار اما مختلف در بافت و افزايش کیفیت کالبدی بافت

کم در آمد و مهاجر قیمت پايین اجاره بها و نزديکي به

جهت مواجهه با بحران و نهايتاً حفظ کاربریهای مسکوني

امکانات و خدمات شهری است.

و هدايت آن بهسوی نوسازی و بهسازی ،بهعنوان اهداف

 .3در محدوده هايي که وضعیت کالبدی نازل و کیفیت
فضايي کمتر است ،حضور اقشار کمدرآمد ،کمسواد و
مهاجرين بیشتر است.
 .4پراکندگي قطعات زير  200متر ،معبر دسترسي زير
 6متر ،با کیفیت تخريبي و مخروبه (ناپايدار) در مرکز بافت
(اطراف بازار) دارند.

خُرد تعیین ميگردد.

راهکارها 
در اين راستا ،برای تسريع در روند اصالت بخشي ميتوان
پیشنهادهای زير را مطرح نمود:
 .1اعمال سیاستهای تشويقي و تنبیهي برای خروج کاربریهای
ناسازگار؛
 .2جهتدادن به جريان مهاجرتها؛
 .3تدوين ضوابط و مقررات مورد نیاز در مکانيابي کاربریهای
خاص؛
 .4اِعمال سیاستهای تشويقي در اجرای طرحهای خدماتي
در بافت مرکزی شهر؛
 .5افزايش سطح فضاهای عمومي و توزيع متعادل آنها در
بافت مرکزی؛
 .6ا ِ عمال تسهیالت و دادن زمین به مالکان جهت تغییر
کاربری به فضاهای عمومي؛
 .7اِعمال تسهیالت و بخشودگيهای مالیاتي در مقاومسازی
ابنیه؛
 .8ا ِ عطای تسهیال ت مالي و معافیت های مالیاتي
به سازندگان در راستای استفاده هرچه بیشتر از مصالح
بادوام؛

شکل .2پراکندگي ملیّت ساکنین در حوزه مرکزی شهر رفسنجان

 .9اِعمال نظارت بر ساختوسازها؛
 .10نوسازی بافت از طريق تجمیع و آزادسازی قطعات در
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، اعطایتسهیالتدرجهت افزايشروشناييمعابرو میادين.16

واحدهای مسکوني؛

 طراحي محورهای پیاده؛.17

 آگاه نمودن مردم از ارائه وامهای نوسازی از جانب دولت؛.11

، ارتقای کیفیت پیادهروها (مبلمان شهری پیادهروها.18

 اِعطای تسهیالت جهت تقويت محورهای اصلي؛.12

 افزايش سطح فضای سبز و، روشنايي،کفسازی مناسب

 افزايش عرض معابر در دسترسيهای محلي؛.13

مناسبسازی برای معلولین)؛

 اِعطای نظارت جهت رعايت استانداردها در تجهیز معابر؛.14

 تالش در جهت توسعه فرهنگي اهالي محدوده (زيرا شرط.19

اِعمال سیاستهای تشويقي جهت تجهیز معابر و تکمیل.15

.) توسعه فرهنگي و آگاهي است،رسیدن به توسعه کالبدی

زيرسازی و روسازی؛
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