بررسی وضعیت سرزندگی بافتهای هدف برنامههای بازآفرینی شهری
و ارائۀ راهکارهای ارتقاء آن

نمونۀ موردی :محلۀ شیوا ،تهران

1

علی احمدی

2

چکیده  

مقالۀ حاضر به بررسی سرزندگی در بافتهای هدف برنامههای بازآفرینی شهری و تدوین معیارهایی برای ارزیابی و ارتقاء آن
پرداخته است .این معیارها که عبارتند از تنوع ،دسترسی ،امنیت و آسایش به چهارده زیرمعیار (تنوع زمان ،تنوع فعالیت ،تنوع
کاربری ،تنوع مس��احت ،تنوع طبقات ،آس��ایش اقلیمی ،سیس��تم جمعآوری و انتقال زباله ،وجود تسهیالت رفاهی ،دسترسی
به حمل و نقل عمومی ،ترافیک س��اکن ،عرض معابر ،معابر س��وارهرو ،نور کافی و وجود پیادهرو) تبدیل ش��ده و برای سنجش
س��رزندگی در محلۀ ش��یوا از طریق پرسشنامه و مشاهده مورد استفاده قرار گرفته است .در مرحلۀ بعد ،نتایج بهدست آمده از
طریق تکنیک تحلیل عاملی ،پردازش شده و پنج عامل ارتقاءدهندۀ سرزندگی در این گونه بافتها مشخص شده است .بر پایة
نتایج مشخص گردید که بافت محلۀ شیوا از لحاظ سرزندگی ،ضعیف است؛ همچنین عرض خیابان پر اهمیتترین و تسهیالت
رفاه��ی کماهمیتترین مؤلفه در ارتقاء س��رزندگی در این بافت بوده اس��ت .در این میان تن��وع مهمترین عامل افزایشدهندۀ
سرزندگی در محلۀ شیوا و ضعف دسترسی مهمترین عامل در کاهش آن است .همچنین عوامل بهدستآمده از تحلیل عاملی
عبارتند از تنوع کالبدی و عملکردی؛ شبکه ارتباطی؛ خدمات و تجهیزات شهری؛ ویژگیهای کمی و کیفی معابرو آسایش ،که
به ترتیب سهم آنها در ارتقاء سرزندگی کم میشود.
بررسی وضعیت سرزندگی بافتهای هدف برنامههای بازآفرینی شهری

افزون بر موارد فوق ،مش��خص گردید که از نظر ش��هروندان تنوع زمان و فعالیت باالترین کیفیت و تس��هیالت رفاهی و عرض
خیابان پایینترین کیفیت را در محلۀ ش��یوا دارا هس��تند؛ در حالیکه عرض خیابان و وجود پیادهرو با اهمیتترین شاخص در
ارتقاء سرزندگی در بافت محلۀ شیوا است.

واژههاي كليدي  :
شماره47-48

سرزندگی ،بافت فرسوده ،محلۀ شیوا تهران ،تکنیک تحلیل عاملی

 - 1این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارتده با موضوع بررسی اصول و معیارهای ارتقاء سرزندگی بافت فرسوده ،نمونه موردی محله شیوا ،تهران با راهنمایی دکتر
محمد مهدی عزیزی و مشاوره دکتر محسن عزیزی بوده است.
 - 2عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی -غیر دولتی میرعماد ،قزوین aa_ahmadii@yahoo.com
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مقدم�ه
بافتهای هدف برنامههای بازآفرینی شهری ،مساحتی بالغ بر  3268هکتار از کل مساحت تهران را در بر گرفته است (خانی،

 .)1 :1389این بافتها دارای مشکالت فراوانی هستند که ریزدانگی ،نفوذ ناپذیری و ناپایداری 3عمدهترین و معمولترین آنها
است .از دیگر مشکالت این بافتها میتوان به نبود تعلق خاطر ،کمبود امکانات گذراندن اوقات فراغت (عندلیب)23 :1389 ،

و یا افول کیفیتهای اجتماعی و عدم تمایل به حضور در فضاهای عمومی (فالحزادگان و عسگری )4 :1389 ،اشاره کرد .این
مشکالت که تنها بخش فراوانی از انبوه مشکالت این بافتهاست باعث کاهش کیفیتهای محیطی در این بافتها و در نتیجه
مش��کالتی از قبیل مهاجرت اس��ت .بهبود کیفیتهای محیطی ایجاد تعلق خاطر و فعالیتهایی مانند اصالتبخش��ی و ارتقاء

س��رزندگی باعث افزایش کیفیت این بافتها و در نتیجه بهس��ازی و نوسازی بافتها توسط شهروندان میشود .سرزندگی ،که

به گفتۀ «چپمن» از طریق ش��مارش عابران پیاده قابل اندازهگیری اس��ت (چپمن )152 :1384 ،به حضور پویا و فعال مردم

در تمام طول ش��بانهروز در محیطهای ش��هری گفته میشود (خس��تو )41 :1388 ،که این مهم جز با افزایش عوامل جذب و

نگهداش��ت ش��هروندان در محیطهای عمومی از یک طرف و از بین بردن عوامل دفع آنان از س��طح شهر از طرف دیگر میسر

نخواهد بود .از همینرو در این پژوهش سؤاالت زیر پاسخ داده خواهد شد که ساختار و جهتگیری اصلی پژوهش را مشخص
میکند:

چگونه میتوان سرزندگی بافتهای هدف برنامههای بازآفرینی شهری را ارتقاء بخشید؟
ت دارند؟
چه معیارهایی بیشترین و کمترین نقش را در ارتقاء سرزندگی این گونه باف 
ت محلۀ شیوا از نظر سرزندگی در چه وضعیتی قرار دارد؟
باف 
چگونه میتوان سرزندگی محلۀ شیوا را ارتقاء بخشید؟
همچنین فرضیات پژوهش حاضر نیز به شرح زیر است:
محلۀ شیوا از لحاظ سرزندگی دارای وضعیت ضعیفی است.
بررسی وضعیت سرزندگی بافتهای هدف برنامههای بازآفرینی شهری

تنوع مهمترین عامل افزایشدهندۀ سرزندگی در بافت فرسودۀ محلۀ شیوا است.
ایمنی مهمترین عامل کاهش سرزندگی محلۀ شیوا است.
 .1روش تحقیق
این تحقیق بر پایۀ مطالعات اس��نادی و بهدس��ت آوردن مبانی نظری ارتقاء سرزندگی در بافتهای فرسوده آغاز شد .از طریق

این مطالعات ارتقاء س��رزندگی به معیارهای ایجادکنندۀ آن و س��پس زیرمعیارها و نهایتا شاخصهای آن تقسیمبندی شد که

شماره47-48

شاخصهای ارزیابی و معیارهای ارتقاءدهندۀ سرزندگی نام گرفت .در مرحلۀ بعد به دو روش پرسشنامه و مشاهده ،شاخصهای

بهدست آمده در محلۀ مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت .اطالعات بهدست آمده توسط مشاهده ،به نرمافزارهای Microsoft

 Excelو  Arc Gisوارد ش��ده ،طبقهبندی و جمعبندی ش��د ،در حالی که اطالعات بهدس��ت آمده از پرسش��نامه به نرمافزار
 - 3مصوبۀ مورخ  1385/2/11شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
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 SPSSواردش��ده و ارتباط آنها بررس��ی گردید .این عمل بهوسیلۀ تکنیک تحلیل عاملی 4انجام شد .این تکنیک با استفاده از

واریانس پاسخها به تبیین بهترین دستهبندی در میان شاخص میپردازد .این دستهبندیها عوامل ارتقاءدهندۀ سرزندگی را با
توجه به ویژگیهای کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی بافت محدودۀ مورد مطالعه ارائه میدهد.

الزم به ذکر اس��ت حجم نمونه به روش قضاوتی (هومن99 :1371 ،و  )100تعیین و نمونهگیری به روش منظم انجام ش��ده

اس��ت 103 .پرسش��نامه در محدوده تکمیل شد ،که با توجه به نتایج آزمون بارلت 5در تحلیل عاملی این تعداد مناسب و کافی

اس��ت .پاس��خهای هر سوال پرسشنامه نیز با توجه به مقیاس لیکرت در پنج کیفیت عالی ،خوب ،متوسط ،ضعیف و بد ،تدوین
شده است؛ به نحوی که در مورد هر شاخص بهدست آمده از مبانی نظری ،یک پرسش مطرح شده که کیفیت آن شاخص را از

شهروندان سوال کرده است .سپس در مرحلۀ ورود اطالعات به  SPSSبه هر کیفیت از بد تا عالی ارزشی معادل  1تا  5داده شد

و بدین طریق پاسخهای کیفی مبنای کمی جهت سنجش پیدا کرد ،در نهایت نیز از طریق همین کمیتها نتایج استخراج شد.

 .2مبانی نظری
 .1-2فرسودگی
فرس��ودگی از مشکالت بس��یاری از شهرهای امروزی اس��ت که گریبانگیر همه سطوح مدیریت ش��هری است .این فرسودگی

میتواند در دو بخش کالبد یا فعالیت و یا هر دو اتفاق بیفتد که فرس��ودگی نس��بی یا فرسودگی کامل نامیده میشود (حبیبی

و مقصودی .)15 :1384 ،بافتهای هدف برنامههای بازآفرینی شهری (یا آنچه در گذشته فرسوده نامیده میشدند) نیز عموماً
دارای ویژگیهای مش��ترک و یکسانی هستند که از آن میان میتوان به «عمر زیاد ساختمانها ،تراکم باالی جمعیتی ،شرایط
ناامن و غیر بهداش��تی ،ساختار نامناس��ب و ناکافی خدمات ،مشکالت زیست محیطی»(عندلیب )23 :1389 ،اشاره کرد .البته

این مشکالت در کنار مسائل اجتماعی فراوان مانند نرخ باالی اعتیاد ،فراوانی جرم و جنایت و نبود تعلق خاطر ،زمینهساز ایجاد

محیطی نامناسب و بیکیفیت را فراهم کرده است.

در میان همۀ مشکالت موجود در بافتهای فرسوده ،شش مورد زیر بسیار بهچشم میخورد:
به بافت ،آلودگیهای محیطی ،عدم امنیت و در نهایت کیفیت پایین کالبدی بافت ،که این مشکالت اینگونه بافت را به بافتی
جداافتاده از پیکر کالبدی شهر تبدیل کرد ه است و تداوم جریان زندگی را در آن مختل نموده است.

 .2-2سرزندگی

بررسی وضعیت سرزندگی بافتهای هدف برنامههای بازآفرینی شهری

کمبود کاربردهای جاذب جمعیت ،کمبود سرانۀ برخی کاربریها مانند فضاهای سبز تجهیزشده ،ضعف دسترسی سواره و پیاده

س��رزندگی در حقیقت تمایل ش��هروندان به حضور فعال و پویا در محیطهای شهری گفته میشود که باعث پر رونق و شلوغتر
زندگی جمعی ویژگیهای اصلی یک ش��هر س��رزنده را تنوعی از کاربریهای روزانه و شبانه ،مؤسسههای آموزش برای تضمین

حیات و سرزندگی ،مکانها و خیابانهای امن و فروشگاههایی با ویترینهای با شکوه عنوان میکند (گل ،)5 :1389 ،از طرفی
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ش��دن فضاهای ش��هری و افزایش حضور ش��هروندان در فضاهای عمومی شهر میش��ود .یان گل 6در کتاب فضاهای عمومی و

چپ من نیز معتقد اس��ت که فعالیتهای موجود در فضاهای ش��هری میبایست متنوع باشند ،حتی متضاد بودن آنها و اینکه

4- Factor Analysis
5- Bartlett
6 - Jan Gehl
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منحصربه فرد یا گروه خاصی نباش��ند نیز میتواند عاملی جهت افزایش س��رزندگی محیط باشند (چپ من )149 :1384 ،وی
همچنین تنوع جاذبهها ،قابلیت دسترسی و اتصال را عوامل اصلی ارتقاء دهنده سرزندگی میداند (همان 155 ،تا .)158

کارآگاه به نقل از انجمن معماران ایالت متحده عوامل زیر را جهت ارتقاء سرزندگی برمیشمرد (کارآگاه 30 :1389 ،و :)31
رعایت اصول انسانی در طراحیها؛
فراهم آوردن گزینههای گوناگون و متنوع در سکونت ،خرید و تفریحات؛
تقویت کاربریهای مختلف؛
تأمین گزینههای متنوع رفت و آمد؛
ایجاد مکانهای عمومی قابلشناسایی و پذیرا؛
حفاظت از فضاهای سبز و باز و عناصر طبیعی؛
رعایت کیفیت باالی طراحی.
با توجه به مش��کالت اصلی بافتهای هدف برنامههای بازآفرینی ش��هری بهنظر میرس��د که عوامل ارتقاءدهندۀ سرزندگی در

وهلۀ نخست میبایست با مشکالت و معضالت این بافتها همخوانی و سازگاری داشته باشند و درجهت از بین بردن و بهبود
آن گام بردارند؛ از اینرو و با درنظرگرفتن عمدهترین مش��کالت اینگونه از بافتها ،میتوان عنوان کرد که معیارهای زیر عامل

افزایش سرزندگی هستند:

تنوع جاذبهها :یکی از مش��کالت اصلی این بافتها ،عدم تنوع کاربریهای محیط اس��ت که ارتباط مس��تقیم با جذب کم

شهروندان به فضاهای عمومی دارد.

قابلیت دسترس�ی :ش��اید بتوان ادعا نمود که اصلیترین مشکل این گونه از بافت ،ضعف دسترسی است ،درحالیکه قوت

دسترسی میتواند امکانات متنوع رسیدن به عرصههای عمومی شهر را فراهم کند.

آسایش :یکی دیگر از مشکالت در فضاهای شهری فرسوده عدم وجود آسایش به دالیل فراوان از جمله آلودگیهای فراوان

بررسی وضعیت سرزندگی بافتهای هدف برنامههای بازآفرینی شهری

محیطی ،بصری و مانند آنهاست.

ایمن�ی و امنی�ت :ای��ن دو مؤلفه که جنبۀ کالب��دی و اجتماعی دارند نی��ز باعث ارتقاء س��رزندگی در محدودههای هدف

برنامههای بازآفرینی میشوند.

زمان و بُعد فعالیتها :زمان فعالیتها و بعد مناس��ب آنها افزونبر اینکه س��بب افزایش جذب و نگهداش��ت شهروندان به

محیطهای شهری میشود ،باعث افزایش امنیت محدودههای بالفصل خود نیز میشوند و در نتیجه از دو جنبة تنوع و امنیت،

به ارتقاء سرزندگی کمک مینماید.

فعالیته�ای کن�ار خیاب�ان :این فعالیتها ارتباط مس��تقیم با ابع��اد و تنوع فعالی��ت ما دارد که افزای��ش آن ،بهصورت
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برنامهریزیشده ،کنترل شده و با درنظرگرفتن اصول مربوط به خود ،میتواند مؤثر باشد.

حمل و نقل :حمل و نقل در هر دو بخش عمومی و خصوصی امکان افزایش حضور شهروندان در محیطهای شهری را سبب

میشود و در نتیجه ارتقاء سرزندگی آن را فراهم میکند.

اختالط کاربریها :این اختالط که در این بافتها کمتر دیده میشود ،باعث جذب شهروندان به محیطهای شهری میشود.
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این موارد را بهطور خالصه میتوان در چهار معیار تنوع ،دسترس��ی ،آس��ایش و ایمنی و امنیت تقس��یمبندی کرد که به عنوان

معیارهای اصلی ارزیابی و ارتقاء سرزندگی در بافتهای فرسوده محسوب میشوند ،که در ادامه شرح آنها خواهد آمد:

تنوع را میتوان از اصلیترین عوامل ارتقاء س��رزندگی دانس��ت ،چرا که این عامل باعث جذب ش��هروندان و استفاده کنندگان

متنوع به محیطهای ش��هری میش��ود« .تیبالدز» نیز در کتاب ش��هرهای انس��ان محور به نقل از جین جیکوبز بیشترین تنوع
ش��هری را حاصل از تفاوت در مردم میداند و معتقد اس��ت در برنامهریزی میبایس��ت به این تنوع توجه ویژه ش��ود تا شهری

زندهتر پدید بیاید (تببالدز 25 ،1385 ،و  )28جیکوبز نیز در کتاب مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی چهار شرط داشتن

بیش از دو کارکرد اصلی ،بلوکهای کوتاه ،تنوع در سن ساختمانها و تعداد کافی مصرفکنندگان را ضروری دانسته است،که
نش��ان از توجه ایش��ان به کارکرد و کالبد فضاها در ایجاد تنوع دارد .در رابطه با تنوع»س��ای پامیر» هم به تنوع در فعالیتها

و کالبد اش��اره میکند (پامیر ،)96 :1389 ،از طرفی تنوع را میتوان در س��ه دس��تة «کاربری» ،کالبدی» و «فعالیتی» تقسیم

کرد (بحرینی  215 :1382و  .)216در نهایت میتوان عنوان کرد که تنوع را در تنوع کاربری ،تنوع کالبدی شامل مساحت و
طبقات و تنوع فعالیتی ،شامل تنوع فعالیتها و زمان فعالیتها بررسی کرد.

سرزندگی در فضاهای عمومی رابطۀ مستقیمی با دسترسی شهروندان به این فضاها دارد؛ علیالخصوص که در تمامی بافتهای

فرسوده در زمرۀ جدیترین مشکالت است .اهمیت دسترسی تا جایی است که «بحرینی» آن را یکی از خصوصیات شهر خوب

میداند (بحرینی ،)203 ،1383 ،این ویژگی در ابعاد مختلفی اعم از توجه به جنبۀ پیاده و س��واره بودن دسترس��ی ،دسترسی

تند و کند ،دسترس��ی محلی و عبوری ،حمل و نقل عمومی و خصوصی ،ترافیک س��اکن و ترافیک در حال عبور قابلبررس��ی و

ارزیابی هس��تند .ایندرحالی اس��ت که تیبالدز معتقد است شهرها باید ساخته شوند تا برای افراد پیاده ،دوچرخهسواران ،افراد
پیر یا معلول و دانشآموزان کارایی داش��ته باش��ند (تیبالدز .)61 :1385 ،دسترسی در بافتهای هدف برنامههای بازآفرینی را
میتوان در عرض معابر ،تعدد معابر سوارهرو ،تنوع حمل و نقل عمومی و ترافیک ساکن پیگیری کرد.

هرچند وجود پیادهرو و نور کافی معابر نیز در دسترس��ی قابل بررس��ی هس��تند؛ اما این دو ش��اخص در بخش ایمنی و امنیت

موردتحلیل قرار میگیرند .ایمنی و امنیت دو بحث متفاوت هستند؛ از این جهت که ایمنی جنبۀ کالبدی و امنیت جنبۀ روانی

دارد .در این بافتها هر دو ،شاخصهای فراوانی دارند؛ اما با توجه به رویکرد کالبدی پژوهش ،به ایمنی عابر پیاده و امنیت با
سازمان برنامهریزی منطقهای سندیهگو نیز در رهنمودهای طراحی شهری پیادهمدار ،امنیت پیاده را تا حدود زیادی تحتتأثیر
اندازه ،مقیاس ،شدت و کیفیت نورپردازی فضا میداند (سندیهگو .)11 :1388 ،کرمونا ( )2007عنوان مینماید که اگر فضاهای
ش��هری راحت نباشد بعید اس��ت مورد استفاده قرار بگیرد (فرید طهرانی ،)104 :1390 ،وی همچنین آسایش را به مولفههای

زیر تقسیم میکند (همان :)110 - 104 ،تأمین آسایش اقلیمی ،توان استفاده از تجهیزات محیط و انواع آلودگیهای محیطی.

پامی��ر نیز چهار عامل «آب و هوا ،ترافیک ،تس��هیالت رفاهی و امنیت فیزیکی» (پامیر )105 :1389 ،را باعث ایجاد آس��ایش

فیزیکی در ش��هر میداند .از این رو میتوان اذعان کرد که آس��ایش شامل آسایش اقلیمی ،آسایش زیستمحیطی و تسهیالت
کرد هر چند در ارتقاء سرزندگی عوامل فراوانی دخیل هستند و مشکالت بافتهای فرسوده نیز بیشمار است اما بهبود عوامل

زیر میتواند باعث ارتقاء سرزندگی در این بافتها شود:
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رفاهی میش��ود که دو مورد آخر در بافتهای هدف برنامههای بازآفرینی مسئلهای بسیار جدی است .درنهایت میتوان اذعان
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استفاده از نور ،پرداخته میشود.
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جدول  :1معیارهای ارتقاءدهندۀ سرزندگی
کاربری

ارتقاء سرزندگی بافتهای هدف برنامههای بازآفرینی

تنوع

کالبدی

فعالیتی

آسایش

تنوع کاربری
تنوع طبقات
تنوع مساحت
تنوع زمان فعالیت
تنوع فعالیت

اقلیمی

آسایش اقلیمی

زیست محیطی

سیستم جمعآوری زباله

تسهیالت رفاهی

وجود تسهیالت رفاهی
تنوع حمل و نقل عمومی

دسترسی

کیفیت و کمیت

ترافیک ساکن
عرض معابر
معابر سوارهرو

ایمنی

نور

وجود نور کافی

عابر پیاده

وجود پیادهرو

(منبع :نگارنده)
بررسی وضعیت سرزندگی بافتهای هدف برنامههای بازآفرینی شهری

شماره47-48
90

 .3سرزندگی در محلۀ شیوا
 .1-3معرفی محلۀ شیوا
محلۀ ش��یوا بهعنوان نمونۀ موردی پژوهش در ناحیۀ  2منطقۀ  14تهران و در جنوب ش��رقی این ش��هر واقع اس��ت .ایجاد این
محله که در حال حاضر دارای بیش از  12000نفر جمعیت اس��ت به اوایل دهه  1320شمس��ی (خودآورد )1386 ،میرس��د.
خیابان داورزنی (که ش��یوا خوانده میش��ود) نیز این محله را به دو بخش شمالی جنوبی تقسیم میکند و قلب تجاری و مرکز
آن بهحساب میآید.
س��رانۀ زمین مس��کونی در این بافت حدود  10متر مربع است در حالیکه س��رانه کاربری و کارگاهی که با مسکونی ناسازگار
است نزدیک به  8/5متر مربع است .کاربری پارک و فضای سبز حدود  ،2/5مخروبه و متروکه  ،1/1بهداشتی و درمانی 0/25
و کاربری تجاری در حدود  1/22متر مربع است.

نقشۀ  :1کاربری اراضی محلۀ شیوا،
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با تقسیمبندی ابنیۀ محله به بخشهای نوساز و در حال ساخت ،قابل قبول ،قابل تخریب و مخروبه ،میتوان نتیجه گرفت که
شش درصد از ابنیۀ محدوده ،دارای کیفیت مخروبه و  65درصد از آن قابل تخریب هستند .در رابطه با مساحت قطعات اراضی
در محدوده نیز میتوان عنوان کرد نزدیک به  57%از اراضی مساحت کمتر از  100متر و  93%از آنها مساحت کمتر از 200
ِ
مساحت کم قطعات است و شاهدی بر ادعای پایین بودن سرانۀ کاربری مسکونی.
متر دارند که این نشان دهندۀ

بررسی وضعیت سرزندگی بافتهای هدف برنامههای بازآفرینی شهری

(مأخذ :مهندسان مشاور خودآوند)1386 ،

 .2-3سرزندگی محلۀ شیوا
همانطور که در بخش روش تحقیق عنوان شد در این بخش از طریق مشاهدهها و پرسشنامهها به تحلیل سرزندگی محله و
در نهایت تدوین عوامل مؤثر در ارتقاء سرزندگی بافتهای فرسوده و راهکارهای ارتقاء آن پرداخته خواهد شد.
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تنوع:
از مجموع کاربریهای محلۀ شیوا  64%به مسکونی 18 ،درصد به راه ،هشت درصد به صنعتی و کارگاهی و سه درصد به پارک
اختصاص پیدا کرده است .نتایج پرسشنامه در مورد تنوع کاربری ،مساحت و طبقات در این محله به شرح زیر است:
جدول  :2درصد فراوانی پاسخ ها به تنوع کاربری ،مساحت و طبقات در محلۀ شیوا
عالي

خوب

متوسط

ضعيف

بد

تنوع کاربری

6/9

13/8

48/3

27/6

3/4

تنوع مساحت

3/4

10/3

44/8

34/5

7

تنوع طبقات

0

10/7

24/9

46/4

0

(منبع :نگارنده)

این امر نشان از عدم تنوع کالبدی ابنیه و عدم پاسخگویی ابنیه مسکونی به نیازهای متنوع افراد گوناگون است.
تن��وع فعالیته��ای مختلف و تنوع زمان آنها باعث جذب و نگهداش��ت افراد مختلف در عرصهه��ای عمومی محله و افزایش
س��رزندگی آن میش��ود ،کمتر از  10درصد فعالیتهای حاشیه خیابان تا بعد از س��اعت  10/30فعال است .جدول زیر پاسخ
شهروندان به زمان و تنوع فعالیتی محدوده را نشان میدهد:
جدول  :3درصد فراوانی پاسخ ها به زمان و تنوع فعالیت در محلۀ شیوا
عالي

خوب

متوسط

ضعيف

بد

زمان فعاليت

3/4

41/4

34/5

20/7

0

تنوع فعاليت

7/1

25

42/9

25

0

(منبع :نگارنده)

دسترسی:
بررسی وضعیت سرزندگی بافتهای هدف برنامههای بازآفرینی شهری

همانطور که ذکر ش��د دسترسیهای بافت فرسوده مسائل و مشکالت فراوانی دارد در مورد عرض معابر میتوان اذغان داشت
که فقط شش خیابان از مجموع معابر بافت عرضی بیش از شش متر دارند .از مجموع معابر موجود تنها  24درصد قابل تردد
برای خودروها هس��تند که با توجه به عدم دسترس��ی س��واره به اغلب بافت نیاز فراوان به وجود پارکینگهای عمومی حس
میش��ود ،در حالی که تنها یک پارگینک در بخش شرقی خیابان شیوا وجود دارد .جدول زیر پاسخ شهروندان به شاخصهای
دسترسی را نشان میدهد.
جدول  :4درصد فراوانی پاسخها به شاخصهای دسترسی
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عالي

خوب

متوسط

ضعيف

بد

عرض معابر سوارهرو

0

0

3/6

60/7

35/7

وجود معابر سوارهرو

0

11/1

33/3

29/6

25/9

تنوع حمل و نقل عمومی

0

14/3

21/4

39/3

25

ترافیک ساکن

0

7/1

25

28/6

39/3

(منبع :نگارنده)
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آسایش:
آس��ایش نیز در محدوده بافت فرس��وده از کیفیت قابل قبولی برخوردار نیس��ت .این معیار در س��ه ش��اخص آسایش اقلیمی،

جمعآوری زباله و وجود تس��هیالت رفاهی بررس��ی شده است ،جدول زیر نشاندهندۀ پاس��خ شهروندان به سؤاالت مربوط به
آسایش و ایمنی است:

جدول  :5درصد فراوانی پاسخ ها به شاخص های آسایش و ایمنی
عالي

خوب

متوسط

ضعيف

بد

آسایش اقلیمی

0

20/7

27/6

24/1

27/6

جمع آوری زباله

0

17/3

27/6

36/5

20/7

تسهیالت رفاهی

0

6/9

6/9

44/8

41/4

نور کافی

0

3/6

27/6

60/7

8/1

وجود پیادهرو

0

10/7

14/3

32/1

42/9

(منبع :نگارنده)

 .3-3تحلیل پرسشنامه:
پرسش��نامۀ مذکور مش��تمل بر  19سوال است که با سواالت عمومی شروع میشود .بررسیها نشان میدهد که اکثریت مطلق

پاسخدهندگان در گروه سنی  40 - 20سال بودهاست .حداکثر تحصیالت پاسخدهندگان ،کارشناسی و میانگین مدت سکونت

آنها در محلۀ ش��یوا  12/62س��ال بوده که حداکثر آن  52س��ال و حداقل آن یک سال اس��ت ،پس از پرسشهای مربوط به

ش��اخصها نیز از ش��هروندان خواس��ته شد به س��رزندگی محلۀ خود نمرۀ بین صفر تا  20بدهند که محلۀ شیوا در این بخش

تحلیل عاملی:
همانطور که در بخش قبل ذکر ش��د ش��اخص سطح معناداری در آزمون بارلت تحلیل عاملی ارزش  0/000را کسب کرد که
این به معنای کافی بودن حجم نمونه برای این تحلیل با این تعداد شاخص است.

بر اس��اس نتایج بهدس��ت آمده از تحلیل عاملی ،پنج عامل باعث ارتقاء سرزندگی در محلۀ شیوا میشوند که  74/77درصد از

بررسی وضعیت سرزندگی بافتهای هدف برنامههای بازآفرینی شهری

 7/65کسب کرد.

واریانس کل را تبیین میکنند .برای بهدست آوردن این معیارها از روشهای مختلفی میتوان استفاده کرد که ماتریس اجزا

7

اجزا از آن استفاده شده است.
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و ماتریس َد ِورانیافتۀ اجزا 8از آن جملهاند ،در این پژوهش بهدلیل معتبرتر بودن و قابل قبولتر بودن از روش ماتریس معکوس

7. Component Matrix
8. Rotated Component Matrix
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جدول  :6ماتریس دورانیافته
ماتريس دورانیافته

Component
5

4

3

2

1

.006

-.013

-.077

.144

.847

تنوع کاربري

.398

.021

.030

.124

.673

تنوع مساحت

.181

.419

.092

-.347

.667

تنوع طبقات

-.193

.163

.479

.014

.727

تنوع فعاليت

-.084

.020

.693

.027

.548

تنوع زمان فعاليت

.820

-.106

.051

.009

.089

آسايش اقليمي

.208

.079

.756

-.102

.116

کيفيت سيستم
جمعآوري زباله

.634

.238

.324

.335

.036

وجود تسهيالت
رفاهي

.307

.088

-.040

.884

-.039

عرض خيابان

-.020

.044

.386

.798

.052

حمل و نقل عمومي

-.112

.828

.275

-.016

.098

وجود خيابانهاي
سوارهرو

.143

.328

.753

.144

-.170

وجود پارکينگ

.074

.782

.037

.166

.077

نور خيابانها

-.011

.056

-.194

.879

.125

کيفيت پيادهرو

بررسی وضعیت سرزندگی بافتهای هدف برنامههای بازآفرینی شهری

(منبع :نگارنده)

از این جدول و با توجه به بارهای عاملی شاخصها میتوان شاخصهای بهدست آمده را در پنج عامل زیر تقسیمبندی کرد:
عامل اول شامل تنوع کالبدي و عملکرد -1 :تنوع کاربري -2 ،تنوع مساحت -3 ،تنوع طبقات -4 ،تنوع فعاليت
عامل دوم شامل شبکه ارتباطي -1 :عرض خيابان -2 ،وجود پيادهرو -3 ،دسترسي به حمل و نقل عمومي
عامل سوم شامل خدمات و تجهيزات شهري -1 :تنوع زمان فعاليت -2 ،کيفيت سيستم جمعآوري زباله -3 ،وجود پارکينگ
عامل چهارم شامل ويژگيهاي کمي و کيفي معابر -1 :تعداد خيابانهاي سوارهرو -2 ،نور خيابانها
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عامل پنجم شامل آسايش -1 :آسايش اقليمي -2 ،وجود تسهيالت رفاهي در فضاي عمومي
ب��ا توج��ه ب��ه بارهاي عاملي محاسبهش��ده در ماتريس معکوس اجزا و در نظ��ر گرفتن قدر مطلق آن ميت��وان به مهمترين و
کماهميتترين فاکتورها در تبيين س��رزندگي بافت فرس��وده پي برد .از همين رو در زيرفاکتورهاي ارائهشده به ترتيب اهميت
به همراه بار عاملي آنها ارائهشده است:
 -1ع��رض خیابان ( -2 )0/884وجود پیادهرو ( -3 )0/879تنوع کاربري ( -4 )0/847معابر س��وارهرو ( -5 )0/828آس��ايش
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اقليم��ي ( -6 )0/820حم��ل و نقل عمومي ( -7 )0/798وجود ن��ور در معابر ( -8 )0/782جمعآوري زبال��ه ( -9 )0/756وجود
پارکين��گ ( -10 )0/753تن��وع فعالي��ت ( -11 )0/727زمان فعاليت ( -12 )0/693تنوع مس��احت ( -13 )0/673تنوع طبقات
( -14 )0/667تسهيالت رفاهي ()0/634
همانطور که مشاهده ميشود عرض خيابان ،وجود پيادهرو و تنوع کاربري ،سه عنصر مهم ايجادکنندۀ سرزندگي در بافت فرسوده
مورد نظر است و تنوع مساحت ،تنوع طبقات و تسهيالت رفاهي کمارزشترين شاخص در ارتقاء سرزندگي است.
با استفاده از آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه ،و محاسبۀ نمرۀ  ،Zمیتوان فرض پژوهش را پدیرفت و به نتیجۀ زیر رسید:
سرزندگی محلۀ شیوا ضعیف است.
پذیرفتهش��دن این فرضیه به این مفهوم اس��ت که هر چه نمرات کسبش��ده عوامل از میانگین کل نمرات باالتر باشد ،آن عوامل
افزایشدهندۀ س��رزندگی ،و هر چه پایینتر باش��د آن عوامل کاهشدهندۀ سرزندگی در محلۀ شیوا هستند .در نتیجه و یا توجه
به جدول زیر میتوان نتیجه گرفت که تنها تنوع موجود در محلۀ شیوا باعث ارتقاء سرزندگی در آن و مابقی عوامل باعث کاهش
آن میشوند.
جدول  :7نمرات خام کسب شده توسط معیارهای ارتقاءدهندۀ سرزندگی بافتهای فرسوده
رديف

مؤلفه

ميانگين نمرات

2

آسايش

2/2

3

دسترسي

2/05

4

امنيت

2/11

1

2/93

تنوع

(منبع :نگارنده)

 .4-2راهکارهای ارتقاء سرزندگی بافت فرسودۀ محلۀ شیوا
با توجه به تحلیلهای ارائه شده ،به چند راهکار جهت ارتقاء سرزندگی بافت محلة شیوا به اختصار میتوان اشاره نمود:
ایجاد سرای محله و کتابخانه در مکان مناسب؛
ایجاد مجتمع تجاری – تفریحی در مکان مناسب؛
جابهجا کردن تیرهای چراغ برق میان کوچهها و انتقال آن به زیرزمین همچنین سرپوش��یده کردن جویهای آب به منظور
بازگشایی معابر؛
ایجاد نور کافی در تمام محدوده؛
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 ایجاد تس��هیالت رفاهی در تمام محدوده خصوصاً مقابل دبس��تانها ،مساجد و حس��ینیهها و داخل و مجموعههای تجاری-تفریحی پیشنهادی.

بررسی وضعیت سرزندگی بافتهای هدف برنامههای بازآفرینی شهری

ایجاد فضای شهری مناسب با کارکردهای اجتماعی و فرهنگی؛

 .4نتیجهگیری
مشکل اصلی در این بافتها از نظر مردم ،کیفیت کم دسترسی است و بهبود دسترسی و همچنین افزایش تنوع کاربریها ،ایجاد
فضاهایی امن و مردم وار و عرصههای عمومی مناسب برای زندگی شهری میتواند کمک شایانی به ارتقاء سرزندگی نماید.
براساس نتایج بهدست آمده از مطالعات در محلۀ شیوا ،اصلیترین عامل در ایجاد و افزایش سرزندگی از نگاه مردم ایجاد تنوع
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کالبدی و عملکردی در محدودۀ محله اس��ت ،تنوعی که در کاربری و فعالیت و کالبد محدوده مورد انتظار اس��ت .عامل دوم
ش��بکۀ ارتباطی اس��ت که عرض خیابان ،وجود پیادهرو و دسترس��ی به حمل و نقل عمومی را شامل میشود ،عامل سوم عامل
خدمات و تجهیزات ش��هری اس��ت ،عامل چهارم نیز عامل ویژگیهای کمی و کیفی معابر است ،آخرین خواسته شهروندان نیز
ایجاد آسایش در فضاهای عمومی محله است.
منابع
بحريني ،سيد حسين ( ،)1382فرآيند طراحي شهري .انتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،چاپ دوم.
پامير ،س��اي ( ،)1389آفرينش مرکز ش��هري س��رزنده (اصول طراحي ش��هري و بازآفريني) .ترجمۀ مصطفي بهزادفر و امير
شکيبامنش ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ،تهران.
تيبالدز ،فرانس��يس ( ،)1385شهرهاي انسانمحور بهبود محيط عمومي در شهرها .ترجمۀ حسنعلي لقايي و فيروزه جدلي،

انتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،چاپ اول.

چپمن ،ديويد ( ،)1384آفرينش محالت و مکانها در محيطهاي انسانساخت .ترجمۀ منوچهر طبيبيان و شهرزاد فريادي،

انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.

حبيبي ،سيدمحس��ن؛ مقصودي ،مليحه ( ،)1384مرمت ش��هري تعاريف نظريهها تجارب منش��ورها و قطعنامههاي جهاني

روشها و اقدامات شهري .مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،تهران ،چاپ دوم.

خستو ،مريم ( ،)1388بررسي عوامل مؤثر بر سرزندگي فضاي شهري و طراحي يک فضاي شهري سرزنده با تکيه بر مفهوم

مرکز خريد پياده (نمونۀ موردي :خيابان س��تارخان تهران حد فاصل فلکۀ اول و دوم صادقيه) .پاياننامه کارشناس��ي ارش��د،
استاد راهنما نويد سعيديرضواني ،استاد مشاور زهره داوودپور ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين ،دانشکدۀ عمران و معماری.
سازمان برنامهریزی منطقهای سندیهگو ( ،)1388برنامهریزی و طراحی برای پیادهها ،رهنمودهای طراحی شهری پیادهمدار،

ترجمۀ رضا بصیری مژدهی ،انتشارات طهان ،تهران.

عندليب ،عليرضا ( ،)1386راهبردها و سياستهاي نوسازي بافت فرسودۀ شهر تهران ،انتشارات سازمان نوسازي شهر تهران،

بررسی وضعیت سرزندگی بافتهای هدف برنامههای بازآفرینی شهری

چاپ دوم ،تهران.

عندليب ،عليرضا ( ،)1389اصول نوسازي شهري رويکردي نو به بافتهاي فرسوده .انتشارات آذرخش ،چاپ اول ،تهران.
فريد طهراني ،سايه ( ،)1390ترس در فضاي شهري .انتشارات آرمانشهر ،تهران.
فالحزادگان ،مينا؛ عس��گري ،حديثه ( ،)1389تجميع پالکهاي ريزدانه بررس��ي علمي و عملي نوس��ازي تجميعي در بافت
فرسوده .سازمان نوسازي شهر تهران
کارآگاه ،س��هيل ( ،)1389طراح��ي بدنۀ جنوبي خيابان ش��هيد انصاري قزوين با در نظر گرفتن ش��اخصهاي س��رزندگي.

پاياننامۀ کارشناسي ارشد ،استاد راهنما :منوچهر طبيبيان ،نويد سعيديرضواني ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين ،دانشکده
عمران و معماري.
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گل ،يان ( ،)1389فضاهاي عمومي و زندگي جمعي .ترجمۀ علي غفاري و محمدصالح سهيليپور ،انتشارات دانشگاه شهيد

بهشتي ،تهران.

مهندسين مشاور خود آوند ( ،)1386طرح منظر محلۀ شيوا.
هومن ،حيدرعلی ( ،)1371پايههای پژوهش در علوم رفتاری شناخت روش علمی .انتشارات پیک فرهنگ ،چاپ چهارم.
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