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چکیده
تراکم ساختمانی صرفا به عنوان یک ابزار در سیاست های شهرسازی و طرح های توسعه شهری مطرح است ،به
عنوان یک هدف و موضوع صرفا اقتصادی به آن نگریسته شده است وتراکم در سطح شهر ،به عنوان معیاری برای
استقرار جمعیت و تاسیسات شهری ،در طرح های توسعه ی شهری از اهمیت خاصی برخوردار است .هدف پژوهش
حاضر؛ برنامه ریزی راهبردی ساماندهی تراکم های ساختمانی در ناحیه مجاور بازار کرمان می باشد .روش تحقیق از
نوع توصیفی -تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطالعات میدانی و کتابخانهای درقالب پرسشنامه از بین  35نفر از
بین کارشناسان و استفاده از نرم افزار  SPSSاست .نتایج تحقیق حاصل از نرم افزار  GISنشان می دهد که از بین
شاخصه های تراکم ساختمانی در محدوده مجاور بازار تنها سه عامل ،ظرفیت شبکه معابر ،فاصله از مر کز شهر و نوع
بافت شهر بصورت شفاف و روشن مطرح و مطابق با ضوابط اجرای طرح بهسازی و نوسازی می باشد و مابقی نیازمند
شفاف سازی جهت اجرا می باشند.

واژگان کلیدی :برنامه ریزی راهبردی ،ساماندهی ،تراکم ساختمانی ،محدوده مجاور بازار کرمان.

 -7مقدمه
علی رغم گذشت حدود چهار دهه از شکل گیری مباحث شهرسازی و توسعه شهری معاصر در ایران ،هنوز جهت گیری سیاست
های شهرسازی و توسعه شهری از کاستی های فراوان رنج برده و اصول و معیارهای آن مورد غفلت قرارگرفته است(احدنژاد و
همکاران .) 0 :1382،تراکم ساختمانی از جمله مباحث مهم شهرسازی و توسعه شهری است که جامعه شهری ایران را در سال های
اخیر به شدت تحت تاثیر قرارداده است  .در حالی که تراکم ساختمانی صرفا به عنوان یک ابزار در سیاست های شهرسازی و طرح
های توسعه شهری مطرح است ،به عنوان یک هدف و موضوع صرفا اقتصادی به آن نگریسته شده است( کریمی.)15 :1300،برخورد
انتزاعی به این ابزار ،تبعات منفی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،کالبدی ،زیست محیطی و حتی سیاسی – مدیریتی را همراه داشته
است .آثار و تبعات ناشی از تصمیم درخصوص تراکم ساختمانی در دو مقیاس ملی و محلی قابل بررسی است  .در مقیاس ملی،
چنانچه هرگونه تصمیم در رابطه با تراکم ساختمانی بصورت کالن اتخاذ شود ،اثرات عمیق نظیر موارد فوق الذکر برجای می
گذارد(اطهاری.) 8 :1300،مورد شهر کرمان مثالی از این گونه تصمیم گیری ها است که از تراکم به عنوان صرفا یک ابزار اقتصادی
برای تامین درآمد شهرداری استفاده گردید  .در مقیاس محلی نیز اثرات تصمیم در مورد تراکم ساختمانی قابل تامل است .هرگونه
تغییر در وضعیت تراکم ساختمانی اثرات محسوس و کوتاه مدت برجامعه و کالبد محیط مسکونی برجای می گذارد ( اطهاری:1308،
.)5عوارض اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی تصمیمات تراکم در مقیاس محلی ،کیفیت زندگی ساکنین را تحت الشعاع قرارمی
دهد که ایمنی ساختمان ها ،دسترسی ،اشراف ،سایه اندازی ،سد معبرها و سایر مزاحمت ها از آن جمله اند .برهمین اساس تراکم
های ساختمانی نیاز به توجه کافی و وافی داشته تا درقالب یک برنامه ریزی دقیق بتوان به ساماندهی مرتب آن ها پرداخت(جعفری
و همکاران.) 53 :1382،شهر کرمان طی سه دهه گذشته از  05هزار نفر در سال  1325به  288هزار نفر در سال 1308و در
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سال 1388به  512هزار نفر رسیده است  .این افزایش با فزاینده تر شدن مشکالت شهر وگسترده تر شدن ابعادکالبدی شهر و باال
رفتن شمار ساختمان ها و افزایش تراکم خصوصا در بخش مرکزی شهر در محدوده مجاور بازار به عنوان قلب تپنده اقتصادی شهر
توام بوده است .تمرکز جمعیت در شهر کرمان و پیشرفت موقعیت سیاسی این شهر ،تبعات متعددی را در بخش مرکزی شهر در
محدوده مجاور بازار به دنبال آورده است؛ تمرکز خدمات مفید ،افزایش تراکم ساختمانی و در پی آن مهاجرپذیری از جمله این موارد
هستند .این موضوع به دلیل عدم وجود یک طرح جامع و اساسی برای توسعه بلند مدت شهر ،و در عین حال تصمیم -گیری های
مقطعی و سلیقه ای مدیران در مورد گسترش شهر است  .حال این سوال اصلی مطرح می شود که ،وضعیت تراکم ساختمان در
محدوده مجاور بازار چگونه است؟ و دیگر اینگه به چه شکل می توان به ساماندهی این اراضی و ارائه برنامه دقیق راهبردی برای آن
دست یافت؟
تراکم در سطح شهر ،به عنوان معیاری برای استقرار جمعیت و تاسیسات شهری ،در طرح های توسعه ی شهری از اهمیت
خاصی برخوردار است .انتخاب تراکم ساختمانی در طرح های شهری غالباً براساس تجربیات و مبتنی بر درک مستقیم بوده است که
نهایتاً منجر به مشکالت عدیده و عوارض بعدی می شود( بین دولف .)22 :2885،بسیاری از سیاست گذاران توسعه شهری پایدار،
در طرفداری از زندگی با تراکم زیاد ساختمانی چنین ادعا کرده اند که راه حل شهر فشرده به کاهش گرایش به سوی توسعه بی
رویه پیرامونی کمک خواهد کرد و به ارتقای پایداری و سر زندگی شهری یاری خواهد رساند .اهداف تمامی تالش ها در موضوع
تراکم ساختمان در طرح های شهری رسیدن به تراکم بهینه است(بورتن .) 180 :2811،تراکم های ساختمانی پیشنهادی بسیاری
از طرح ها در هنگام اجرا با مشکالت فراوان مواجه شده و مرتباً با اعمال تغییراتی در میزان تراکم های پیشنهادی رو به رو می شوند.
دلیل عمده این مسائل را می توان فقدان مطالعات پایه ای و علمی کافی در روند تعیین تراکم دانست ( اوکیل  .)22 :2818،ضرورت
توجه به تراکم ساختمانی در ناحیه مجاور بازار کرمان به دالیل زیر ضروری به نظر می رسد:
 هزینه های آماده سازی زیرساخت هادر ناحیه مجاور بازار کرمان ازدحام بیش از حد جمعیت در ناحیه مجاور بازار کرمان نتایج سوء در زمینه های کالبدی ،خدماتی ،سیمائی ،جمعیتی ،اقتصادی در وضعیت مسکن و ترافیک ناحیه مجاور بازارکرمان
 -کمبود زمین و تاثیر آن بر میزان تراکم جمعیت در ناحیه مجاور بازار کرمان

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 -7-2تراکم ساختمانی
از جمله بررسیها و تحلیل هایی که در قالب موضوع تراکم ساختمانی در سال های اخیر صورت گرفته ،تعیین رابطه آن با
ابعاد مختلف مسکن بوده است  .علی االصول دو نوع عوامل بیرونی و درونی بر بخش مسکن ایران در سال های گذشته اثرگذار بوده
اند .گروه اول از نوع عواملی بوده اند که در خارج از سیستم بخش مسکن شکل گرفته ،اما به شدت این بخش را تحت تاثیر قرارداده
اند(سیوام .)21 ،2812،1گروه دوم عواملی بوده اند که ارتباط مستقیم با تولید مسکن داشته اند ،نظیر تقاضا و نیاز مسکن ناشی از
رشد جمعیت ،زمین ،مصالح ساختمانی ،نیروهای کار ماهر و نیمه ماهر ،قوانین و مقررات خاص مسکن و فناوری(پونت.)05 :2888،2
برای مثال ،توزیع کالن زمین های دولتی در دهه اول انقالب موجبات تثبیت و حتی کاهش قیمت مسکن گردید (حتی در برهه ای
که نرخ رشد جمعیت کشور به باالترین حد خود در تاریخ کشور رسید) .همچنین ،فراوانی و یا کمبود هریک از مصالح ساختمانی
اصلی (نظیر آهن ،سیمان ،قیرو  )...می تواند میزان تولید و قیمت مسکن را تحت الشعاع قراردهند  .مسئله تراکم ساختمانی ،به گونه
ای که در سال های اخیر در ایران ،به ویژه در تهران رخ داد را می توان به عنوان یک عامل بیرونی موثر بر مسکن قلمداد کرد(کریمی
و همکاران .) 15 :1300،تراکم ساختمانی همچون تراکم جمعیتی اثرات عمیقی در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی – فرهنگی،
زیست محیطی و کالبدی دارد (عزیزی .)21 :1388،در بعد اقتصادی ،اثرات تراکم ساختمانی در قالب موضوعات اقتصاد مسکن و
ساختمان قابل تجزیه و تحلیل است .بخش مسکن از جمله بخش های اقتصادی مهم جامعه است که سهم قابل توجهی از تولید
1- Sivam
2- Pont

28

سال اول ،شماره سه ،زمستان 7931

ناخالص را شامل می شود .میزان سرمایه گذاری ملی در بخش مسکن ،میزان تولید اشتغال توسط بخش مسکن و سهم تولید مصالح
ساختمانی در اقتصاد کالن از جمله موضوعاتی هستند که اهمیت جایگاه مسکن در اقتصاد کشور را نشان می دهد(عسگری و
همکاران.)13 :1302 ,

 -2-2ابعاد تراکم ساختمانی
در بعد اجتماعی و فرهنگی نیز ،آثار تراکم ساختمانی قابل تامل است .افزایش یا کاهش تراکم ساختمانی بدون توجه به اصول
و معیارهای توسعه شهری ،خسارت های اجتماعی و فرهنگی را به وجود آورده و یا آن ها را دامن زند(ویلیامز .)125 :2881،1نقض
حرمت قانون مداری ،ایجاد حق کاذب برای مالکین و سازندگان برای تقاضای اضافه تراکم ،مسائل عدالت اجتماعی ،فساد اداری،
ازدحام جمعیت بیش از ظرفیت قابل تحمل محیط و در نتیجه تشدید تنش های اجتماعی و سیاسی از جمله تبعاتی هستند که می
تواند در نتیجه چنین اقدامی حادث گردند (چغلی .)21 :2880،2در بعد زیست محیطی ،انتظار بر این است که سیاست ها و طرحهای
توسعه شهری ،هدایت صحیح رشد ،گسترش و توسعه شهری را مدنظر داشته باشد .نظریه «ظرفیت قابل تحمل محیط» را می توان
اساسی ترین اصل در برخورد با مسائل شهری و در قالب توسعه شهری پایدار دانست(مشهودی .)50 :1308،شهرها از امکانات
مشخص و توان محدودی در پذیرش فضای مصنوع و فشارهای جمعیتی ،اقتصادی ،کالبدی و زیست محیطی برخوردارند .مشکالت
تامین زیرساخت ها و تجهیزات شامل تامین آب و برق ،احداث شبکه های آب ،برق و فاضالب ،مسائل آلودگی آب و هوا ،سیستم
های جمع آوری و دفع زباله و آب های سطحی از جمله مواردی هستند که ارتباط مستقیم با مسائل زیست محیطی پیدا می کنند(
قدمی و همکاران .)1 :1382،در بعد کالبدی ،اثرات تراکم ساختمانی محسوس تر است .اغتشاش در فضاهای کالبدی و سیمای
شهری از جمله تبعات منفی افزایش تراکم ساختمانی بدون تامل است .سطح اشغال ،ارتفاع و توده و فضا از محوری ترین عوامل و
موضوعات کالبدی ناشی از اتخاذ تصمیمات درخصوص تراکم ساختمانی است .گونه شناسی ساختمانی ،تاثیر بر عملکرد و کیفیت
کاربری های هم جوار ،شبکه دسترسی و ترافیک ،دید و منظر ،فرم ،سازمان و استخوان بندی فضایی شهر و جداره ها از اهم موضوعات
کالبدی هستند (وزارت مسکن و شهرسازی.)1301,

 -2-9ساماندهی
ساماندهی فرآیندی است که طی آن مدیران ارشد اجرایی و عملیاتی برنامه ریزی راهبردی سازمان را طراحی می کنند .مهمترین
ویژگی این فرآیند در ماهیت کار گروهی آن نهفته است .زیرا در قالب چنین فرآیند و کارگروهی است که اعتقاد و باور به استراتژی
سازمان شکل می گیرد و افراد درگیر در این فرآیند ،احساس تعلق و مالکیت نسبت به آن پیدا میکنند (شاهرخی زاده و همکاران،
 .)25 :1308بعالوه چنین فرآیندی باعث تسهیل مرحله استقرار راهبردی سازمان می گردد .چه چیز باعث می شود که مدیر به
فکر تصمیم راهبردی بیفتد؟ توجه به تحلیل فاصله پاسخ مناسبی بدین سئوال است .براساس تصمیمات اتخاذ شده در گذشته،
سازمان از راهی خاص با استراتژی معینی به نتایجی رسیده است .در هر نقطه از زمان ( )T1میتوان عملکرد راهبردی را سنجید و
به احتمال زیاد در این صورت می توان پیشنهاداتی برای تغییر در استراتژی داد .در فرآیند نیاز این تغییر ،پیشنهاد باید با توجه به
فاصله بین نتیجه پیش بینی شده در صورت ادامه راهبرد فعلی و نتیجه مورد نظر بر اساس تغییر داده شده در راهبرد برای آینده
( )T2تدوین شود(دشیرا .)22 :1885،3در همین راستا ت حقیقات متعددی صورت گرفته که در ادامه به برخی از مهم ترین آن ها
خواهیم پرداخت.
جعفری و همکاران،)1385(،در مقاله ای با عنوان «بررسی و تحلیل تراکم ساختمانی در محله های شهری با استفاده از LUI
نمونه موردی محله گلباد شهر تبریز»؛ به این نتیجه دست یافتند که؛ کمبودهای اساسی در فضاهایی از قبیل فضاهای باز()OS؛
فضای باز مفید ()LS؛ و فضای تفریحی ( )RSو همچنین تعداد پارکینگ کل برای هر واحد مسکونی ( )TCمی باشد .کریمی و
همکاران ( ،)1300در مقاله ای با عنوان «مدل تعیین ترا کم مطلوب شهری» برای کمی کردن عوامل اصلی کالبدی ،اجتماعی و
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اقتصادی مؤثر بر ترا کم شهری تأ کید شده است .محققان با نرمالیزه کردن داد ه های مربوط و پردازش عناصر اصلی مؤثر بر تعیین
ترا کم در حالت های مختلف و انتخاب گزینه های وزنی متفاوت در محیط  GISتوانست هاند ترا کم های خاصی را برای نواحی و
بلوک های مورد مطالعه ،با توجه به شرایط محلی آن ها پیشنهاد کنند.
شعلهور ( ،)1305در مقاله ای دیگر با عنوان «تبیین مفهوم ترا کم به عنوان ابزار شهرسازی در طرح مسکن» ،مفهوم ترا کم
ساختمانی و اسناد و ضوابط مقررات مصوب در این باره در طی سال های گذشته تهران بررسی شده است .در این مقاله نویسنده
ابتدا به تعریف اجمالی ترا کم ساختمانی و تعاریف و مفاهیم مرتبط به آن می پردازد .سپس به عنوان نمونه ای از یک طرح برنامه
ریزی شده ،آیین نامه منطقه بندی در نیویورک معرفی و طی مقایسه تطبیقی با قوانین و مقررات مصوب تهران در زمینه ترا کم
ساختمانی ،نتیجه ای در رابطه با لزوم تدوین قوانین و مقررات متناسب و معیارهای مؤثر برآن حاصل می گردد .هوئی،)2818(،1
مفهوم ساختمان را بررسی و چگونگی تأثیر عوامل اصلی تراکم شهر ،بر طراحی ساختمان کم مصرف انرژی را در هنگ کنگ آزمایش
کرده و استراتژی هایی برای طراحی ساختمان ها ارائه نموده است .اوکایل ،)2818(،2در زمینۀ فرم بهینۀ ساختمان و کارایی از نظر
میزان مصرف انرژی تحقیق نموده است .وی در این تحقیق ،با تأکید بر تفاوت های موجود در زمینۀ فرم های متناسب برای
ساختمانها در عرض ها و اقلیم های متفاوت جغرافیایی ،فرم پیشنهادی خود را برای بلوک های مسکونی ارائه می نماید .فرم
پیشنهادی وی ،بیشترین میزان جذب نور خورشید در زمستان را فراهم آورده و همچنین از میزان اثر جزیرۀ حرارتی در شهرها می
کاهد .بطور کلی ،تأکید اصلی و ویژۀ این تحقیق بر ساختمان و فرم آن به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر میزان مصرف انرژی می باشد.
بارتون ،)2888(،3در پژوهشی به این نتیجه رسید که در شهرهای متراکم ،بهبود سیستم های حمل و نقل عمومی ،کاهش میزان
مرگ و میر ناشی از امراض روانی ،کاهش انفکاک اجتماعی ،افزایش دامنه پیاده روی و دوچرخه سواری ،فرصت های شغلی بهتر برای
کارگان با مهارتهای کمتر و دسترسی بهتر به تسهیالت و خدمات شهری مشاهده می شود.

 -9روش تحقیق
تحقیق مورد مطالعه از نظر هدف ،توصیفی – تحلیلی و از نظر محتوا ،کاربردی است .جمع آوری اطالعات به دو روش اسنادی–
کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است .ابزار تجزیه و تجلیل کتابخانه ای ،پرسشنامه بوده که در بین  35نفر از کارشناسان امر
صورت گرفته است و روایی و پایایی آن به روش الفای کرونباخ انجام شده است .در بخش میدانی نیز اطالعات به روش  SPSSوارد
نرم افزار شده و با استفاده از آزمون کولموگورف-اسمیرنوف مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفتند و سپس با استفاده از نرم
افزار  GISتراکم ساختمان محدوده مورد مطالعه بررسی شده است.
جدول -7شاخص های موثر در تراکم ساختمانی
مولفه

مآخذ

1

کاربری اراضی

رمضانی1300 ،

5

نوع مصالح ابنیه

2

مولفه

مآخذ

جوشی 2888،

2

نحوه عمده استفاده از زمین

مشهودی1308 ،

1

قدمت ابنیه

چن2880،5

3

محورها و کانون فعالیت

صادقیان1305 ،

5

تراکم ساختمانی (تعداد
طبقات)

تانگ2880،1

2

کیفیت ابنیه

کریمی1300 ،

0

نظام استخوانبندی

شفیعی1305 ،

1- Hui
2- Okeil
3- Burton
4- Kusum Joshi
5- Chen
6- sin Tang
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 -4محدوده مورد مطالعه
بازار بزرگ کرمان که در شهر کرمان واقع شده است ،یکی از تاریخی ترین بناهای این شهر است و به روایتی طوالنی ترین
راسته بازار ایران به شمار میرود .در مرکز شهر کرمان ،از اطراف میدان مشتاقیه (شهدا) تا میدان ارگ ،بازار شهر کرمان جهت
مبادالت کاال و خرید و فروش و عرضه محصوالت گوناگون به صورت راسته بازارهای تخصصی فعال است (هر راسته بازار به یکی از
کاالها اختصاص دارد) .بازار کرمان جزء محدوده های تاریخی و به عنوان قلب تپنده اقتصادی-سیاسی شهر شناخته می شود .دراین
بین بحث تراکم در محدوده مجاور بازار خصوصا از بعد ساختمانی مد نظر عده کثیر کارشناسان و برنامه ریزان شهری قرار دارد.
ساختمان های این اراضی عمدتا یک طبقه هستند که بصورت ردیف هایی در شمال و جنوب معابر شرقی – غربی دیده می شود.

 -5بحث و نتایج
 -7-5نتایج حاصل از نرم افزار GIS
سیستم اطالعات جغرافیایی ،مجموعه سازمان یافتهای از سخت افزار ،نرم افزار ،اطالعات جغرافیایی کیفی و کمی و نیروی
انسانی متخصص است که جهت کسب ورود ،ساماندهی ،ذخیره ،بهنگام سازی ،پردازش ،تحلیل وتلفیق اطالعات ایجاد میشود .این
نرم افزار دارای محیطی پویاست که نقشهها و اطالعات توصیفی را به یکدیگر متصل میکند ،به صورتی که با تغییر هر یک دیگری
به صورت منطقی تغییر میکند و با دیگری منطبق میگردد (نورایی تورانی .)21 :1303 ،تکنولوژی  GISبه شکل نمایشی ،میزان
تولید ،بهنگام نمودن و انتشار دادههای جغرافیایی را تغییر داده است .قدرت پردازش سیستم اطالعات جغرافیایی امکان استفاده از
دادههای جغرافیایی به صورت کیفی را فراهم میآورد و امکان تجزیه و تحلیلهای پیچیده به صورت کمی و امکان پاالیش آنها تا
رسیدن به یک جواب مطلوب وجود دارد (بارو.)21 :1351 ،

 -7-7-5بررسی خصوصیات کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه
در محدوده مجاور بازار18 /1 ،
درصد از کل پالک ها به کاربری
مسکونی 11/3 ،درصد به کاربری تجاری،
 8/88درصد به کاربری اداری8/22 ،
درصد در دو مقطع تحصیلی دبستان و
مدرسه راهنمایی 8/13،به کاربری
مذهبی 8/02،درصد به کاربری فضای
سبز 8/21 ،درصد به کاربری بهداشتی –
درمانی اختصاص یافته است.
شکل  -7توزیع کاربری اراضی وضع موجود در مجدوده مجاور بازار
(منبع :یافته های تحقیق)7931 ،

 -2-7-5بررسی خصوصیات عمده نحوه استفاده از زمین
شروع اقدامات ساختمانی و شکل گیری کاربری ها و فعالیت های شهری در محدوده مجاور بازار شهر کرمان به  35سال پیش
برمی گردد .در دهه  58اراضی حوزه مزبور ،کشاورزی و زراعی بوده است که بتدریج با احداث مجموعه بازار در مجاورت آن رو به
رشد نهاده است  .مطالعات مشاور نشان می دهد که بخش عمده ای از اراضی این حوزه که دارای جمعیتی معادل جمعیت یک
محله می باشد ،به کاربری های خدماتی و بویژه صنعتی فرا محلی که تولید کننده آلودگی های زیست محیطی و صوتی بوده و با
کاربری مسکونی سازگاری ندارند ،اختصاص داده شده است.
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شکل -2نحوه عمده استفاده از زمین در محدوده مجاور بازار (منبع :یافته های تحقیق)١٣٩٧ ،

 -9-7-5بررسی و تحلیل ساختار نظام فعالیت در فضاهای همگانی
در محدوده مجاور بازار  ،سه محور عمده فعالیتی
(در خیابان های دکتر شریعتی ،امام خمینی(ره) و
خیابان طالقانی به سمت چهارراه کاظمی) با مقیاس
عملکردی شهری سه لبه قوی کالبدی و عملکردی
را برای محدوده ایجاد نموده اند .گرچه ابنیه کاربری
های واقع در این محورهای فعالیتی دارای شفافیت
بصری بوده و برخی از آن ها بخشی از فضای پیاه
رو را اشغال نموده اند  ،اما به علت عدم جذابیت
کاربری ها در ایجاد انگیزه برای پرسه زنی و تداوم
حرکت پیاده در محور ،نوع ویژه الگوی خرید و
استفاده از خدمات این کاربری ها ( از آنجا که
استقرار کاربری های پر مراجعه برای پیاده به صورت
پراکن ده در طول محورها قرار گرفته اند ،مراجعه به
صورت توقف های کوتاه مدت با وسیله نقلیه انجام
می گیرد)  ،محورهای نامبرده فاقد سرزندگی و
نشانه ای از پویایی زندگی شهری ساکنین می باشد.

شکل  -9محورها و کانون فعالیت در محدوده مجاور بازار (منبع:
یافته های تحقیق)7931 ،

 -4-7-5کیفیت ابنیه
براساس برداشت های انجام پذیرفته در محدوده مورد مطالعه  02/15درصد از ابنیه قابل نگهداری اند .پس از آن ،بناهای مرمتی
با  2/85درصد و بناهای تخریبی با  8/51درصد در رتبه های دوم و سوم قرار داشته اند.
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شکل  -4کیفیت ابنیه محدوده مورد مطالعه منبع ( :یافته های تحقیق)7931 ،

 -5-7-5نوع مصالح ابنیه
در محدوده مورد مطالعه  03/51 ،درصد از ابنیه از اسکلت بتنی و فلزی ساخته شده اند .پس از آن به ترتیب ابنیه احداث شده
با آجر و آهن با  2/32درصد و خشت و چوب با  8/32درصد قرار گرفته اند.

 -6-7-5قدمت ابنیه
در محدوده مورد مطالعه  58/23 ،درصد از ابنیه بین  8تا  18سال قدمت داشته اند و پس از آن ،بناهای بین  11تا  25سال با
سهمی معادل  35/12درصد و ابنیه  21تا  28سال با سهمی حدود  2/10درصد قرار گرفته اند.

شکل -5نوع مصالح ابنیه محدوده مورد مطالعه (منبع :یافته

شکل -6قدمت ابنیه محدوده مورد مطالعه (منبع :یافته های

های تحقیق)7931 ،

تحقیق)7931 ،

 -1-7-5تراکم ساختمانی(تعداد طبقات)
براساس برداشت های صورت پذیرفته در محدوده مورد نظر  ،تعداد  1152بنا یعنی معادل  58/52درصد از ابنیه محدوده فوق
یک طبقه بوده اند و در رتبه های بعدی به ترتیب بناهای دو طبقه با  351بنا و سهمی معادل  15/00درصد و بناهای سه طبقه با
 25بنا و سهمی معادل  1/11درصد قرار گرفته اند .از منظر مساحت ،ابنیه یک طبقه با سهمی حدود  51/23درصد در رتبه اول و
پس از آن ،بناهای دو طبقه با  12/11درصد و سه طبقه با  1/31درصد قرار داشته اند.
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شکل  -1چگونگی توزیع تراکم محدوده مجاور بازار (منبع :یافتههای تحقیق)١٣٩٧ ،

 -۶-7-5استخوانبندی
همانطورکه نقشه نظام استخوانبندی محدوده مجاور بازار از بافت فرسوده کرمان نشان می دهد ،محورهای ارتباطی در شمال،
خیابان قدس و خیایان میرزا رضای کرمانی (در جنوب) و خیابان دکتر شریعتی (در شرق) با تعریف لبه های قوی در پیرامون بافت
حوزه ،موجب تشخص محدوده مورد مطالعه بافت فرسوده کرمان به عنوان یک واحد کالبدی مشخص شده است .اجزاء و عناصر
کالبدی و مهم بافت در حوزه مورد مطالعه جزء ،عناصر معدودی فضای سبز کنج شمال شرقی حوزه ،توسط محورهای ارتباطی درون
بافت ،در یک شبکه منسجم ،به هم پیوسته و متصل شده اند.

شکل -۶استخوانبندی کالبدی فضایی محدوده مورد مطالعه (منبع :یافته های تحقیق)7931 ،

 -2-5نتایج حاصل از نرم افزار SPSS
در این قسمت کلیه معیارها و شاخص های منتخب براساس آزمون آزمون کولموگوروف  -اسمیرنوف یک نمونهای در قالب نرم
افزار  SPSSمورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت آزمون فرضیات خود را بدست می آوریم.
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 -7-2-5توصیف کمی متغیرهای تراکم ساختمتنی
مقادیر شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  2آورده شده است.
جدول -2مقادیر شاخصهای توصیفی در خصوص تراکم ساختمانی ()n=٣۵
ردیف

مولفه

1

کاربری اراضی

3/58

2

نحوه عمده استفاده از زمین

3/51

3

محورها و کانون فعالیت

3/85

8/55

2

کیفیت ابنیه

3/53

8/25

3/55

5

نوع مصالح ابنیه

3/35

8/28

3/33

-8/82

1

قدمت ابنیه

3/52

8/15

3/11

8/85

-8/55

5

تراکم ساختمانی (تعداد طبقات)

3/51

8/22

3/55

-8/13

8/83

2/22

0

نظام استخوانبندی

3/18

8/21

3/11

-8/31

-8/18

2/33

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

میانه

چولگی

کشیدگی

کمینه

8/21

3/55

-8/38

-8/52

2/51

2/22

8/22

3/25

-8/13

8/83

2/22

2/15

2/88

-8/11

-8/02

2/08

5/88

-1/12

2/82

1/15

2/33

-8/15

2/15

2/58

2/33

5/88
2/15
2/22

 -2-2-5فرض نرمال بودن متغیرها
در ابتدا قبل از بررسی فرضیه های تحقیق باید نرمال بودن متغیر های تحقیق توسط آزمون کولموگروف-اسمیرنوف یک نمونهای
بررسی شود.
 :H1متغیر مورد بررسی توزیع نرمال دارد.
 :H0متغیر مورد بررسی توزیع نرمال ندارد.
برای بررسی همسانی درونی آزمون روشهای مختلفی وجود دارد .روش آلفای کرونباخ ،روش گوتلن ،روش دو نیمه کردن ،روش
موازی محدود ،روش کودر-ریچادسون از جمله این روشها هستند .در این تحقیق برای بررسی همسانی درونی آزمون از آلفای
کرونباخ استفاده شده است.
جدول  -9آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف یک نمونهای برای متغیرهای تحقیق
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

آماره z

آلفای
کرونباخ

درجه
آزادی

نتیجه

کاربری اراضی

35

3/58

8/32

1/130

8/025

8/121

نرمال است

نحوه عمده استفاده از زمین

35

3/51

8/21

1/812

8/511

8/235

نرمال است

محورها و کانون فعالیت

35

3/85

8/21

1/153

8/518

8/220

نرمال است

کیفیت ابنیه

35

3/53

8/22

8/825

8/585

8/158

نرمال است

نوع مصالح ابنیه

35

3/35

8/35

8/015

8/051

8/125

نرمال است

قدمت ابنیه

35

3/52

8/22

8/825

8/805

8/155

نرمال است

تراکم ساختمانی (تعداد
طبقات)

35

3/51

8/33

8/055

8/505

8/118

نرمال است

نظام استخوانبندی

35

3/18

8/35

1/225

8/805

8/253

نرمال است
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نتیجهگیری
شهر قدیم کرمان در درون حصاری فشرده و متمرکز قرار داشت و این تمرکز و فشردگی ،بیشترین سایه را که شهر بیش از
هرچیز بدان نیاز داشت ،ایجاد می کرد .فضاها و بناهای شهر به گونه ای بودند که کمترین تماس با تابش افتاب را ایجاد می کرند و
شهر به لحاظ ارتفاعی و همجواری گونه ای یکپارچه داشت .ساخت و سازهایی که در شهر انجام میشود ،در امتداد مجموعه
استخوانبندی قدیمی شهر بوده و البته تا حدی به سمت شمال گرایش داشته و این مجموعه جدید و نیز مجموعه قدیمی تر به علت
توسعه شهر در جهات مختلف تقریبا موقعیت مرکزی خود را در شهر حفظ می کند اما مجموعه فعالیت های عمومی شهر که در
غرب شهر بنا می شود دارای موقعیتی حاشیه ای در شهر می شود ( حاشیه جنوب غربی شهر ) .موقعیت استقرار توسعه های جدید
استخوانبندی اصلی شهر را می توان از شبکه دسترسی های جدید شهر دانست  ،زیرا این مجموعه در راستای محور ارتباطی اصلی
شهر به سوی شبکه های ارتباطی جدید از فرودگاه و راه آهن واقع شده است .شروع اقدامات ساختمانی و شکل گیری کاربری ها و
فعالیت های شهری در محدوده مجاور بازار شهر کرمان به  35سال پیش برمی گردد .در دهه  58اراضی حوزه مزبور ،کشاورزی و
زراعی بوده است که بتدریج با احداث مجموعه بازار در مجاورت آن رو به رشد نهاده است  .مطالعات مشاور نشان می دهد که بخش
عمده ای از اراضی این حوزه که دارای جمعیتی معادل جمعیت یک محله می باشد ،به کاربری های خدماتی و بویژه صنعتی فرا
محلی که تولید کننده آلودگی های زیست محیطی و صوتی بوده و با کاربری مسکونی سازگاری ندارند ،اختصاص داده شده است.
قرار گرفتن محدوده مزبور در مرکز شهر و مجاورت آن با بازار ،انگیزه های کافی برای افزایش کاربری های تجاری و تجاری  -مسکونی
را در این حوزه ایجاد می کند که زمین های خالی قابل توجه در این محدوده موجب شده است که در صورت عدم کنترل و هدایت
توسعه ،فرصت رشد این گونه کاربری ها ،وجود داشته باشد.
نتایج تحقیق نشان می دهد که از بین شاخصه های تراکم ساختمانی در محدوده مجاور بازار تنها سه عامل ،ظرفیت شبکه معابر
فاصله از مر کز شهر و نوع بافت شهر بصورت شفاف و روشن مطرح و مطابق با ضوابط اجرای طرح بهسازی و نوسازی می باشد و
مابقی نیازمند شفاف سازی جهت اجرا می باشند .
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