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چکیده
بخش مرکزی کالنشهر شیراز از گذشته تا کنون ،نقش پررنگی در حیات و عملکرد اجتماعی-اقتصادی کالنشهر شیراز ایفا کرده
است .دگرگونیهای اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی به عمل آمده در این بخش در طی چند دهه گدشته ،موجبات کاهش کیفیت محیطی
آن را فراهم آورده است .از آنجا که بخش مرکزی کالنشهر شیراز ،کماکان نقش اقتصادی پررنگی را در حیات و پویایی شهرها ایجاد می-
کند و میراث تاریخی و فرهنگی آن از اساسیترین عوامل کارکرد شهر در سیستمهای شهری محسوب میشود ،ضرورت دارد تا ساز و کار
رخداد و چگونگی کاهش کیفیت محیطی در آن بخش ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و پراکندگی فضایی آن در قالب پهنهبندی سطوح
کیفیت محیط شهری ،مشخص گردد .بنابراین ،این سوال اساسی مطرح میشود که عوامل موثر بر کاهش کیفیت محیطی (بروز زوال)
هسته مرکزی شهر شیراز کدامند و رفتار فضایی آن از چگونه است؟ این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است که در آن  15متغیر (داده)
در حوزه های مسکن ،اشتغال و فعالیت ،ساختار جمعیتی و عوامل اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شدهاند .جامعه آماری این
پژوهش را کلیه  375بلوک آماری بخش مرکزی شیراز تشکیل میدهد .ابزار تحلیل دادهها که در این پژوهش مورد استفاده شده ،عبارتند
از :تکنیک تحلیل عاملی و شاخص  KMOبارتلت .نتایج نشان داد که از  375بلوک آماری تشکیل دهنده محالت عرفی بخش مرکزی
شیراز 238 ،بلوک آن دارای کیفیت محیطی متوسط به پایینی هستند که اصلیترین دالیل آن به اسکان مهاجرین خارجی ،وجود آسیب-
های اجتماعی به ویژه اعتیاد و پایین بودن نرخ اشتغال مردان و زنان برمیگردد.
واژههای کلیدی :کیفیت محیط شهری ،پژمردگی و زوال شهری ،بخش مرکزی شهر ،تکنیک تحلیل عاملی ،کالنشهر شیراز.
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بیان مسأله:
جابجاییهای پیچیده درون شهری از ویژگی های بارز نواحی شهری هستند و اگرچه در بسیاری از موارد در پی سازگاری با
دگرگونیهای ایجاد شده در نیازهای شهری صورت میپذیرند ،اما ممکن است نواحی شهری را دستخوش نابرابریهای
اجتماعی – اقتصادی و کالبدی نمایند .در این فرایند ،نواحی مرکزی شهرها بیش از دیگر نواحی ،متأثر میشوند .چراکه نواحی
جدید در پاسخگویی به نیازهای جدید ،شکل میگیرند و از آنجا که بخش مرکزی شهر به گونهای نیستند که توانایی سازگاری
با دگرگونیها را داشته باشند رها و به شدت بیکیفیت میشوند .پژمردگی و کاهش کیفیت محیطی بخش مرکزی شهرها
معموالً در نتیجه این جابجاییها و دگرگونیهای اقتصادی ،جایگزینیهای جمعیتی ،ترک امالک و کاهش ارزش آنها ،افزایش
مشکالت اجتماعی و  ...به وجود میآید .به عبارت بهتر ،دگرگونی های چند بعدی نامطلوب در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی
شهر و پژواک آنها در ساختاره ای کالبدی و زیست محیطی ،موجب استیالی شرایط اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی نامطلوب بر
مراکز شهری و در نهایت کاهش کیفیت محیطی آنها میشوند (.)Yalcinta,2008:12
پویش شهری معاصر ایران نیز در ترکیب با تحوالت و تأثیرات جنبش شهرسازی مدرنیستی ,دگرگونیهای شهری ویژهای را
تجربه کرده است .دگرگونیهای اجتماعی -اقتصادی و سیاسی جامعه ایران از آغاز سالهای 1300شمسی به اینسو و تبلور
کالبدی -فضایی آن در شهرها به مفاهیم و شکلبندی جدیدی در عرصه شهر و شهرنشینی منجر شده است که نتوانسته در
تداومی همگون و پیوسته با منشا و ریشههای اصیل شهر ایرانی همساز شود ( .)Habibi, 2004: 205از این رهگذر ،شهر قدیم یا
بخش مرکزی امروزین شهرها ،نتوانسته ساختار کارآ ،پویا و رضایتبخش پیشین خود را به شرایط امروز ،ارتقا دهد و دچار بی-
کیفیتی محیطی و در معنای گستردهتر ،انحطاط و زوال شده است.
شیراز به عنوان یکی از کالن شهرهای ایران در طول حیات خود تا به امروز ,تحوالت فضایی و گسترش کالبدی پیچیدهای را
پشت سر گذاشته است .در این رهگذر ،عدم توجه به ظرفیتهای توسعه درونی شهر و قالبهای پیشین آن ،مانند نواحی
مرکزی چند کارکردی و دورماندن فرایند توسعه شهری شیراز از رویکردهای نوین برنامهریزی شهری نیز در کاهش کیفیت
محیطی بخش مرکزی این شهر ،تاثیر داشتهاند .در تبیین این موضوع باید گفت که بخش مرکزی شهر شیراز همانند سایر
کالنشهرهای کشور ،از دگرگونیهای متعددی رنج میبرد که موجبات کاهش کیفیت محیطی آن بخش را فراهم آورده است.
برخی از این دگرگونیها عبارتند از :جابجایی و جایگزینی جمعیت اصالتمند با جمعیت مهاجر ،دگرگونی در ترکیب و تنوع
کاربریهای شهری و تبدیل آنها به کاربریهای پشتیبان برخی کاربریهای اصلی (به عنوان مثال تبدیل کاربریهای مسکونی
به انبارهای واحدهای تولیدی و تج اری) ،همراه شدن فرسودگی عملکردی با فرسودگی کالبدی بافت ،افزایش جرم و آسیبهای
اجتماعی و کاهش سطح خدمات عمومی مورد نیاز ساکنین.با یک نگاه گذرا به روند جابجاییهای جمعیتی در محدوده مورد
مطالعه طی سالهای  65تا  90هـ .ش مالحظه میشود که اکنون فقط  25تا  30درصد جمعیت بومی و قدیمی در آنجا اقامت
دارند و حدود  70درصد از ساکنین بومی و با اصالت از بخش خارج شدهاند .این جابجایی و تحرک جمعیتی ،زمینه سکونت
اقشار فقیر و آسیب پذیر را در بخش مرکزی ،فراهم آورده است .تحوالت جمعیت طی سالهای  1375-90نشان میدهد که
جمعیت بخش مرکزی با رشد  -1درصد ،طی  15سال در حدود  11140نفر از محدوده مورد مطالعه خارج شدهاند .ویژگیهای
محیطی و کارکرد های اجتماعی و اقتصادی محدوده مورد مطالعه ،شرایطی را برای ساکنین به وجود آورده که تمایل آنان به
ادامه سکونت در آنجا را کاهش داده است .از اینرو ،این سوال اساسی مطرح میشود که عوامل مؤثر بر کاهش کیفیت محیطی
(بروز زوال) هسته مرکزی شهر شیراز کداماند و رفتار فضایی آن از چگونه است؟ هدف اصلی این پژوهش نیز درک بهتر از پدید
فضایی -کارکردی-کالبدیکاهش کیفیت محیط شهری در بخش مرکزی شهر و شناخت عوامل موجد آن است تا به تبع آن
بتوان یکی از مهمترین بخش های کالنشهر (بخش مرکزی) را در مسیر پویایی و حیات اجتماعی و اقتصادی مجدد قرار داد.از
آنجا که بخش مرکزی کالنشهر شیراز  ،کماکان نقش اقتصادی پررنگی را در حیات و پویایی شهرها ایجاد میکند و میراث
تاریخی و فرهنگی آن از اساسیترین عوامل کارکرد شهر در سیستمهای شهری محسوب میشود ،ضرورت دارد تا مکانیسم
رخداد و چگونگی کاهش کیفیت محیطی در آن بخش ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و پراکندگی فضایی آن در قالب پهنه-
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بندی سطوح کیفیت محیط شهری ،مشخص گردد .این امر ،به درک بهتر عوامل کاهش کیفیت محیط شهری در بخش مرکزی
شهرها کمک شایانی میکند .همچنین پرداختن به تحلیل فضایی و سطحبندی این پدیده شهری ،موجب خواهد شد تا
رویکردهای جدید ارتقاء کیفیت محیط شهری نیز شناسایی و معرفی شوند (.)Soleimani et al, 2015: 99
پیشینه نظری تحقیق:
در ارتباط با تجزیه و تحلیل کاهش کیفیت محیطی یا در یک معنای گستردهتر ،بروز زوال در بخش مرکزی شهرها،
دیدگاههای متنوعی پا به عرصه گذاشتهاند .توسعهپایدار شهری ،دیدگاههای تحلیل فضا و منظر شهری ،اکولوژی اجتماعی
(دیدگاه اکولوژیک) ،نوزایی و بازآفرینی شهری ،نوشهرگرایی ،توسعه درونی و  ...از این دیدگاهها محسوب میشوند ( Farjam,
 .)2013: 9-11از آنجا که بخش مرکزی شهر مورد توجه بیشتر دیدگاههای برنامهریزی و توسعه شهری بوده است ،لذا در این
پژوهش تالش میشود که کاهش کیفیت محیطی این بخش در قالب یک فرادیدگاه تبیین گردد ،فرادیدگاهی که دریچه
مفاهیم انحطاط و زوال بخش مرکزی شهر ،به موضوع کاهش کیفیت محیط شهری میپردازد.
منظور از انحطاط شهری ،تنزل قسمتهایی از شهر است که معموال در نتیجه تغییرات ساختاری اقتصادی و تأثیرات ناشی
از عدم وجود سکنه ،ترک مِلک و کاهش ارزش آن ،افزایش مشکالت اجتماعی و برخوردار از محیط زیست ناخوشایند رخ می -
دهد .واقعیت این است که شهرها از گذشته تا کنون ،محل تجمع و تمرکز جمعیت و فعالیت بودهاند .در ابتدا ،جمعیت و
فعالیتها در نواحی مرکزی شهرها در ساختاری مشخص ،متمرکز بود .این ساختار ،ترکیب متنوع و گوناگونی از کاربریهای
شهری را به گونه ای در خود جای داده بود که جمعیت ساکن ،عالوه بر اقامت در آن به کار و گذران اوقات فراغت و تعامالت
مدنی نیز میپرداختند .اما جریان تاریخی ترک فعالیتها از این مراکز به سمت پیرامون و متعاقب آن جابجایی و اسکان
جمعیت در قالب توسعههای پیرامونی (بیرون از نواحی مرکزی شهرها) ،بخش مرکزی شهرها را تحت تاثیر قرار داد و به تدریج
کهنگی و زوال اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی را برای آنها در پی داشت .البته این زوال و کهنگی عالوه بر عامل توسعه بیرونی،
دالیل زوال از درون نیز داشته است و اصلیترین دلیلی که برای این امر پیدا شده ،خروج جمعیت از مراکز شهری به نواحی
پیرامونی میباشد ( .)Edelsberg, 1999: 6جابجایی جمعیت از نواحی مرکزی شهرها به حومهها ،تغییرات عمدهای در الگوی
استقرار و عملکرد فعالیتهای خرده فروشی و اشتغال این بخش به وجود آورده است .به این صورت که مشاغل نیز به خارج از
هستهها منتقل و عمدتا در قالب مجتمعها و پارکهای بزرگ تجاری مجاور بزرگراهها و خیابانهای اصلی ،جانمایی شدهاند
( .)Edelsberg, 1999: 6این روند بر شیوه کار ،زندگی و چگونگی گذران اوقات فراغت نیز تاثیر گذاشته است .به اینصورت که
همه توجه طرحهای به ]جدایگزینی[ چهار عملکرد اصلی شهر یعنی سکونت ,کار ,تفریح و ارتباط میان آنها (حمل و نقل
شهری) معطوف گردید( )Abaszadegan and Razavi, 2006و اجازه استفاده متراکم و فشرده از زمین را نمیندادند ( Rahman
 .)et al, 2008:4کنفرانس سیام در سال  1932و آییننامههایی که برای کارکردگرایی شهری ارائه داد ,در کاهش کیفیت مراکز
شهر ،بیتأثیر نبوده است (.)Hall,1998
الگوی "شهر کارکردی" به عقیده بسیاری ,عامل بازدارندهای برای اقتصاد شهرها به شمار میآمد و موجبات رکود و ایستایی
مراکز شهری قلمداد میشد ( .)Burgel,2000:97مادامی که به تبع رویکردهای کارکردگرایانه ،مراکز کسب و کار و خانوارهای
کارآمد ،مراکز را به نفع حومههای شهری ترک میگویند و خانوارهای فقیرتر جای آنها را میگیرند ،دستیابی به مشاغل و خانه-
های مناسب در مراکز شهری ،دشوار میشود .بنابراین جمعیت این نواحی روز به روز فقیرتر میشوند و در ترکیب با جمعیت
فقیر اقتصادی و اجتماعی مهاجر که امالک رها شده مراکز شهری را به عنوان محلی برای اسکان انتخاب کردهاند ،بسیاری از
مشخصه های محرومیت مانند بیکاری زیاد ،سطح مهارت پایین ،شرایط ضعیف خانه سازی ،محیط اجتماعی فقیر و نابهنجار،
تراکم باال و مشکالت شدید اجتماعی و ...برای نواحی مرکزی شهرها به ارمغان میآورد (Couch et al,2003؛ Fainstain,1994؛
Eldesberg,1997؛ Couch,1990؛ Dieffendorf,1989؛ Yalcinta, 2008:13؛  .)Clark,1998:50فلسفه پوزیتویستی و خردگرای
برنامهریزی مدرنیستی ،گونهشناسی هندسهمند و متفرقی از توسعههای شهری را ایجاد نمود که ویژگیهای اجتماعی -
اقتصادی و کالبدی موجد کیفیت محیط شهری را از نواحی مرکزی شهری ستاند ( .)Dobbins, 2009 : 57بارزترین نمونههای
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آن را میتوان در پراکندهروییهای پیرامون شهرهای بزرگ ،رفت و آمدهای طوالنی بین مرکز مادرشهر و مراکز حومهای و
مصرف باالی انرژی به دلیل استفاده از خودروهای شخصی ،مشاهده کرد ( .)Minadeo,2009: 5 ; Bell, 2004:6چیرگی چنین
شرایطی بر فرآیند توسعه شهری ،موجب شد تا کلیت گستردهای از سیاستها و رویکردهای نوزاییهای شهری به گونهای در
امتداد هم قرار گیرند که نواحی مرکزی شهرها یارای سازگاری با آنها را نداشته باشندد .دلیل آن نیز ،ضعف در بنیادهای
اقتصادی و اجتماعی و عدم توانایی در سازگاری با تکنولوژی و نیازهای اساسی و نو ظهور شهری ،از سوی نواحی مرکزی شهری
بود ( .)Yalcinta, 2008 : 12-13-14ضعیف باقی ماندن مراکز تجاری واقع در هستههای شهری ،بهرهوریهای اجتماعی اندک و
فضاهای عمومی رها شده و ضعف سیاستهایی که ساکنین را تشویق به تجدید بنا و سکونت کنند و قرار گرفتن فرصتهای
شغلی و اولویت های توسعه مسکونی در دیگر نواحی شهری ،انحطاط و کاهش کیفیت محیطی در مراکز شهری را بیشتر تشدید
کرد(.)Yalcinta, 2008 : 13-13
برای تدوین پیشینه تحقیق ،تالش شده تا از گستردهنویسی دوری شود و صرفاً به برخی از اسنادی اشاره شود که هم با
مبانی نظری و هم با زمینه و بستر مکانی تحقیق اشتراکات مشخصی داشته باشند .در همین راستا ،تقوایی ( )1389در تحقیقی
با فرض وجود رابطه بین نوع فعالیت و کیفت واحد مسکونی (متغیر مستقل) و بروز جرم (متغیر وابسته) ،بین ارتکاب به جرم و
کیفیت محیطی در شهر شیراز ،رابطه معنی داری را به دست آورده است .روشکار این پژوهش بر به دو شیوه متداول در
بررسیهای فضایی از جرم ،یعنی تحلیل وابستگی و فرصتهای جرم استوار است که عموما به دیدگاههای تحلیل اکولوژیک از
محیطهای شهری برمیگردد .این رابطه ،پیشتر در تحقیقی دیگر از همین محقق و همراهان ( )Taghvaee et al, 2009تحلیل
شده بود با این تفاوت که عوامل آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته بود .گُلی و رحیمی ( )1389نیز همین رابطه را در مناطق
داراری اسکان غیر رسمی تبیین کرده بودند .یافتههای آنها ،بیانگر افزایش چشمگیر جرم و کاهش کیفیت محیطی در نقاط غیر
رسمی شیراز در مقایسه با سایر مناطق شهر است و یکی از دالیل اصلی این مساله را تعداد بیشتر مهاجران در سکونتگاههای
غیر رسمی شیراز است ( .)Golee and Rahimi, 2010عامل تعداد مهاجرین به ویژه مهاجرین افغانی ،از عوامل تحلیل در مقاله
حاضر نیز میباشد که در ادامه و قسمت نتیجهگیری شباهتها یا تفاوتهای آن مشخص میشود .بررسی کیفیت محیط شهری
از منظر برخورداری از خدمات عمومی نیز مورد توجه محققین بوده است .در ارتباط با شهر شیراز و بخش مرکزی آن ،مطالعاتی
از این دست انجام شده است .پژوهشی با اتکاء به روش تحلیل عددی تاکسونومی ،از منظر برخورداری مناطق شهر شیراز از
خدمات آموزش عمومی ،نشان داده است که مناطق ( 8بخش مرکزی شیراز) و ( 2منطقه مجاور بخش مرکزی) از وضعیت
مناسبی برخرودار نیستند (.)Abasee, 2009
برخی از پژوهشها نیز کیفیت محیطی را از منظر تئوریهای شکل خوب شهر تحلیل کردهاند و مؤلفههایی را مورد بررسی
قرار داده اند که به درک و ایجاد رابطه بین انسان و محیط میانجامد( Mansouree and Habibi, 2010 ; Pourjafar et al,
 .)2010با این همه در یک جمعبندی باید گفت ،اگرچه پویایی فرآیندهای اجتماعی – اقتصادی و توسعههای کالبدی به سمت
پیرامون و خارج از نواحی مرکزی ،عامل اساسی انحطاط و پژمردگی مراکز شهری شناخته میشود ،اما میتوان دالیل ضعف و
انحطاط نواحی شهری را به این ترتیب بیان کرد که البته کمیته اقتصاد سازمان ملل متحد ( )UNECE, 1998نیز میباشد:
"توسعه تکنولوژیکی و فناوری اطالعات"" ،تغییر در شیوههای تولید"" ،دگرگونی در رفتارها ،ارزشها ،تقاضاها و نیازهای
ساکنین"" ،سیاستهای اقتصادی – اجتماعی با تاثیرات منفی بر ساخت و ساز در بافتهای مرکزی"" ،تاثیر نیروها و گرایشهای
اصلی بازار مانند افزایش قیمتهای زمین در نواحی خاصی از شهر"" ،تصمیمات مربوط به کاربری زمین در شهرها"" ،ناسازگاری
بین چارچوب سیاستهای مقامات شهری و دولت مرکزی"" ،تغییر در سیستمها و روشهای حمل و نقل شهری"" ،دشواری
دسترسی به نواحی مرکزی شهرها"" ،گرایش امکانات و تسهیالت تجاری و اداری به سمت حومههای شهری"" ،قائل شدن این
تسهیالت برای نواحی خاص منطقهای و انتقال مراکز فعالیت از مراکز شهری به حومههای شهری" و "کاهش کیفیت محیطی،
افزایش جرایم و تشدید تضادهای اجتماعی در نواحی مرکزی شهری".
مواد و روش تحقیق:
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روش کار این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است .برای جمعآوری برخی از دادهها که اطالعات آن در سرشماری نفوس و
مسکن موجود نمیباشد ،از نتایج نمونهگیری آماری  20درصدی خانوارها که توسط مرکز آمار ایران انجام شده استفاده شده
است .در این آمارگیری ،تعداد جامعه آماری پرسش شده نیز از روش کوکران استفاده شده و به تعداد بلوکهای آماری تشکیل
دهنده بخش مرکزی ،یک پرسشنامه ،یعنی  375نمونه انتخاب شده است .برای تجزیه و تحلیل سطحبندی کیفیت محیطی در
محدوده مورد مطالعه ،با اتکاء به مبانی نظری ،چهار گروه عاملی با عناوین ساختار جمعیتی ،اشتغال و فعالیت ،عوامل اجتماعی
و مسکن انتخاب شده و در مجموع  15متغیر مورد سنجش قرار گرفته است .این متغیرها عبارتند از:
• نسبت جنسی

• نسبت مهاجرت

• نرخ اشتغال مردان

• بار تکفل فعالیت

• نسبت ترکیب سنی

• بعد خانوار

• نرخ باسوادی زنان

• تراکم خانوار در واحد مسکونی

• سرانه مسکونی

• نرخ اشتغال زنان

• تراکم نفر در واحد مسکونی

• میزان آسیبهای اجتماعی

• نرخ باسوادی مردان

• میزان افغانیهای ساکن

• کمبود خدمات عمومی

برای پی بردن به سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی محلههای برنامهریزی بخش مرکزی شهر شیراز ،از آنجا که برخی از
متغیرها منفی و برخی مثبت بودند ،ابتدا متغیرها (با استفاده از ضریب معکوس آنها) ،همسو شدند و سپس از تکنیک تحلیل
عاملی( )Factor Analysisاستفاده شد .متغیرهای فوق برای تکتک حوزهها محاسبه شده و به دلیل اینکه مقیاس هر یک
از متغیرها یکسان گردد و بتوان به مقایسه نتایج آنها پرداخت ،متغیرها با استفاده از آزمون  Zاستاندارد شدهاند .در تحلیل
عاملی ،ابتدا باید از این مسئله اطمینان حاصل کرد که آیا میتوان دادههای موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرار داد یا نه؟
به عبارت دیگر ،تعداد داده های مورد نظر تا چه حد برای تحلیل عاملی مناسب هستند؟ بدین منظور از شاخص  KMO1و
آزمون بارتلت 2استفاده می شود .این شاخص معمو ًال در دامنه صفر تا یک قرار دارد .اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد،
دادههای مورد نظر برای تحلی ل عاملی مناسب هستند و در غیر این صورت نتایج تحلیل عاملی برای دادههای مورد نظر چندان
مناسب نیست.
محدوده مورد مطالعه:
محدوده مورد مطالعه این پژوهش ،بخش مرکزی کالنشهر شیراز است که مساحتی نزدیک به 377هکتار ( 2,5درصد از کل
مساحت شهر) ،را دارا میباشد .شکل شماره  1محدوده مورد مطالعه را نشان میدهد.

1

- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
2 - Bartlett’s Test
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شکل  -1نقشه موقعیت محدوده مورد مطالعه در شهر شیراز

به لحاظ تاریخی و عرفی ،بخش مرکزی شیراز از  12محله سنتی با عنوان :سرباغ ،باالکفت ،سنگ سیاه ،درب شازده،
موردستان ،کلیمیها ،اسحاق بیگ ،لب آب بازار مرغ ،سردزک ،درب مسجد و محله میدان شاه ،تشکیل شده است.
یافتهها تحقیق:
• تحلیل عوامل مؤثر بر کیفیت اجتماعی بخش مرکزی شیراز:
جمعیت بخش مرکزی شیرازطی سالهای  1335-90با رشد منفی معادل  -1درصدی ،از  102395نفر در سال  1335به
 46849نفر در سال  1390رسیده است .جدول ( )1مقایسهای از روند جمعیتی محدوده مورد مطالعه و شهر شیراز را طی
سالهای  35تا  90هـ  .ش .نشان میدهد.
جدول  -1مقایسه سهم جمعیتی بخش مرکزی و شهر شیراز طی سالهای 1390-1335
سال

شهر شیراز

جمعیت بخش
مرکزی

سهم بخش از
جمعیت شهر

1335

170659

102395

60,0

1345

269865

78716

29,2

1355

425813

-

-

1365

848289

78911

9,3

1375

1053025

67585

6,4

1385

1227331

56445

4,6

1390

1560934

52849

3,3

منبع :مرکز آمار ایران ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390-1335

با توجه به جدول فوق ،میتوان نتیجه گرفت که روند مستمر کاهش جمعیت در بخش مرکزی شیراز ،به ترک جمعیت
اصالتمند و بومی بخش و جایگزین شدن آن با جمعیت تجردگزین و غیربومی برمیگردد.
• ترکیب سنی و نسبت جنسی جمعیت در بخش مرکزی شیراز:
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در سال  1390از مجموع  52849نفر جمعیت کل بخش مرکزی 51/9 ،درصد مرد و  49/1درصد زن بودهاند .میانگین
سنی در بخش مرکزی شهر  28و در شهر شیراز برابر  29سال است .این رقم برای مردان  27/7و برای زنان  28/5سال است.
این تفاوت حاکی از آن است که اغلب زنان ساکن در منطقه در مقایسه با مردان  0/8سال بزرگتر هستند.میزان نسبت جنسی
در سال 1390برابر با  107/8بوده است .این نسبت برای سال  1385برابر  109است که از این حیث و در مقایسه با سایر
مناطق شیراز در رتبه دوم (بعد از منطقه  ) 5قرار دارد .همچنین میزان نسبت جنسی در مقایسه با سال  1375که برابر با
 105,6بود ،به طور قابل توجهی افزایش یافته است .الزم به توضیح است که در سال  1365نیز نسبت جنسی معادل 106,6
بوده است .این تحوالت حاکی از آن است که نسبت مردان به زنان در بخش مرکزی در مقایسه با دورههای قبلی بیشتر شده
است .جدول شماره  2شاخص نسبت جنسی در بخش مرکزی شیراز را نشان میدهد.
جدول  -2شاخص نسبت جنسی در بخش مرکزیشیراز برحسب بلوکهای آماری
نسبت جنسی

تعداد بلوکها

سهم نسبی

کمتر از  90درصد

53

14,4

بین  90تا  100درصد

63

17,1

بین  100تا  110درصد

74

20,1

بین  110تا  120درصد

59

16,0

بیشتر از  120درصد

120

32,5

جمع

369

100

منبع :مرکز آمار ایران ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن .1390

این افزایش نسبت جنسی به نوعی روندی از تغییر الگوی جمعیتی را از الگوی متعادل سکونت به سمت الگوی غالب
سکونت از منظر کار و تجرد را نشان می دهد .این موضوع دو پیامد اصلی را به دنبال دارد:
• فضا هرچه با نسبت جنسی باالتری روبرو شود زمینههای بروز ناهنجاریهای اجتماعی در آن محتملتر است؛
• ا فزایش تقاضا برای نیروی کار ساده و در مقابل کاهش کیفیت برای سکونت در دراز مدت نتیجه اش در شاخص
نسبت جنسی منعکس میشود.
نگاهی به میزان شاخص نسبت جنسی در بین گروههای مختلف از تفاوتهای اساسی در بین گروههای سنی حکایت دارد.
به طوری که میزان این شاخص در بین گروههای سنی کمتر از  10سال تقریباً متعادل و در بین گروههای سنی بیشتر از 15
سال بیشتر شده است .نسبت جنسی در بین سنین  34-20ساله به باالترین میزان یعنی  120درصد میرسد .به این ترتیب
منطقه برای جذب افراد در جستجوی کار و مجرد مستعد است .دادهها نشان میدهد ،بیش از  50درصد بلوکها دارای نسبت
جنسی  110نفر به باال هستند (حدود  32,5درصد نسبت جنسی بیشتر از  120دارند) .بسیاری از محالت دارای نسبت جنسی
باالی  120در پهنههای شمالی ،مرکزی و غربی قرار گرفته اند .محور کوچه بازار نو (شرق محله موردستان و محله درب شازده)
و محور خیابان حضرتی (بلوکهای جنوبی محله بازار مرغ و بلوکهای غربی و مرکزی محله سردُزَک) در این رده قرار گرفتهاند.
نکتهی قابل توجه این است که بین پهنههای مهاجر پذیر و افغانینشین با نسبت جنسی رابطه معنی داری وجود دارد .از این رو
پهنههایی که دارای مهاجرین بیشتری هستند ،از نسبت جنسی باالتری برخوردارند.
• روند تغییرات تعداد و بعد خانوار:
شاخص بعد خانوار در بخش مرکزی شهر شیراز ،بیانگر این است که  45,2درصد از خانوارها دارای بعد خانوار بین  3نفر تا
 4نفر هستند .نکته قابل توجه وجود خانوارهای با تعداد افراد  7نفر و بیشتر است که بر اساس نتایج پیمایش ،حدود 14,4
درصد خانوارها را در بر میگیرد .بر این اساس محالت درب شازده ،سنگ سیاه ،موردستان و میدان شاه پرجمعیت ترین
خانوارها را در خود جای دادهاند (قابل ذکر است که این محالت اغلب افغانی نشین هستند) .با توجه به باال بودن تعداد افراد
خانوار در بین مهاجرین افغانی بنابراین بیشترین پهنههای خانوارهای پر جمعیت نیز در محالت افغانینشین مشاهده میشود.
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• تراکم خانوار و نفر در واحد مسکونی:
طبق سرشماری به عمل آمده از حوزههای آماری موجود در بخش مرکزی شیراز در سال  ،1390تعداد  9648واحد
مسکونی وجود داشته که تعداد  13362خانوار در آن زندگی میکرده اند .تراکم خانوار در واحد مسکونی در این منطقه برابر با
 1,38خانوار است .در قسمت های مرکزی ،شمال شرقی و جنوب غربی بافت شامل اطراف امامزاده ابراهیم ،خیابان حضرتی و
اطراف آن ،میدان احمدی و همچنین محدوده مسکونی واقع در جنوب دروازه اصفهان ،شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی،
بین  1/5تا  2برآورد شده است .حاشیه شرقی خیابان های قاآ نی ،توحید و سعدی و همچنین محله آستانه دارای تراکم خانوار
در واحد مسکونی کمتری نسبت به محله های مرکزی است( .جدول شماره .)3
جدول  -3شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی در منطقه تاریخی–فرهنگی شیراز طی سالهای 1345-1390
سال

خانوار

واحد مسکونی

خانوار در واحد مسکونی

1345

16665

7616

2,19

1365

17957

11432

1,57

1375

16639

11052

1,51

1385

14846

10259

1,45

1390

13362

9644

1,38

منبع :مرکز آمار ایران ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن ()1345-1390

براساس نتایج نمونهگیری  20درصدی مرکز آمار در سال  1385در 44درصد از واحدهای مسکونی بخش مرکزی ،بیش از
دو خانوار زندگی میکنند 50.درصدواحدهای مسکونی بخش نیز کمتر مساوی دو خانوار را در خود جای دادهاند .نکته قابل
توجه ،وجود واحدهای مسکونی دارای بیش از  5خانوار است که  6درصد از کل واحدهای مسکونی بخش را به خود اختصاص
دادهاند.بطور کلی میانگین خانوار در واحد مسکونی در بخش مرکزی برابر  1,45خانوار است که در مقایسه با متوسط خانوار در
واحد مسکونی در کل شهر شیراز ( 1/2خانوار) ،کمی بیشتر است .شاخص تراکم نفر در واحد مسکونی در بخش مرکزی شیراز
در سال  1390نیز برابر با  5/4نفر بوده است .جدول شماره  4تراکم نفر در واحد مسکونی بخش مرکزی شیراز را برای سالهای
 45تا  1390نشان میدهد.
جدول  -4شاخص تراکم نفر در واحد مسکونی در بخش مرکزی شیراز طی سالهای 1345-90
سال

جمعیت

واحد مسکونی

نفر در واحد مسکونی

1345

78716

7616

10,33

1365

78911

11423

6,91

1375

67585

11052

6,07

1385

56445

10259

5,5

1390

52849

9644

5,4

منبع :مرکز آمار ایران ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن1390-1345 ،

نتایج دادههای نمونه گیری  20درصدی مرکز آمار در سال  1385نشان میدهد که حدود  54,3درصد از بلوکهای بخش
مرکزی ،دارای واحدهای مسکونی با تراکم بین  5تا  6نفر و  34درصد از بلوکها با تراکم بیشتر از  6نفر هستند.
• بررسی وضع مهاجرت در بخش مرکزی شیراز:
مهاجرت به بیرون از بخش مرکزی نسبت به ورود جمعیت به آن بیشتر است .بررسی تحلیلی نرخ مهاجران بومی از بافتطی
سالهای  65تا  90نشان میدهد که در حال حاضر  25تا  30درصد جمعیت بومی و قدیمی در بافت باقی ماندهاند و طی 25
سال اخیر حدود  70درصد ساکنین بومی از آن خارج شدهاند .به این ترتیب در  25سال گذشته هویت و ساخت اجتماعی
بخش مرکزی کامالً تغییر کرده است یافته های حاکی از آن است که میزان مهاجرپذیری بخش مرکزی در دهه  1375-90در
مقایسه با دهه  1365-75افزایش یافته است .میزان مهاجرپذیری در سال  1375برابر  14,8درصد بود که این میزان در سال
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 1390به  18درصد رسیده است .نتایج یافتههای بدست آمده از نمونهگیری  20درصد فردی مرکز آمار نشان میدهد که بیش
از  21درصد ساکنین بخش مرکزی محل زندگی قبلی خود را طی دهه  1375-90تغییر دادهاند .این وضعیت حاکی از افزایش
مهاجرپذیری بخش مرکزی نسبت به دورههای قبلی است .بنابراین با در نظر گرفتن روندهای خروج جمعیت بومی به دلیل
کاهش جمعیت طی سالهای  1375-90و مهاجرپذیری جدید در بخش مرکزی طی  2الی  3دهه اخیر میتوان به نتیجه
جایگزینی تدریجی ساکنین بومی با مهاجرین جدید دست یافت.
طی سالهای 1375-90تعداد  9995نفر مهاجربه بخش مرکزی وارد شده که ازاین تعداد  8708نفر ( )87%را مهاجران
افغانی تشکیل میدهند .طی سالهای  1365تا  ،90مهاجرین افغانی حدود  18,7درصد جمعیت کل بافت را تشکیل میداده-
اند .بر اساس نمونهگیری  20درصدی مرکز آمار از تابعیت ساکنین ،حدود  26,9درصد ساکنین تابعیت افغانی دارند .جدول
شماره  5میزان جمعیت افغانی بخش مرکزی شیراز را طی سالهای  65تا  1390نشان میدهد.
جدول  -5میزان جمعیت افغانی ساکن در بخش مرکزی ـ فرهنگی شیراز
منبع اطالعاتی

عنوان اطالعات

سال

نسبت به کل جمعیت
(درصد)

سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز
آمار ایران

محل تولد خارج از
کشور

-85
1365

18,7

نمونهگیری  20درصد فردی و خانواری
مرکز آمار ایران

تابعیت

1385

26,9

سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز
آمار ایران

قومیت

1390

21,7

منبع :مرکز آمار ایران ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن،1365-90 ،مرکز آمار ایران ،نمونهگیری  20درصدی فردی ـ خانواری.1385 ،

اغلب افغانهای بخش مرکزی شهر شیراز ،دارای پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی پایینی هستند .از دالیل اصلی حضور مهاجرین
افغان در بخش مرکزی ،رضایت نسبی آنها از تمایل به سکونت در بافت است .بیش از  50درصد افغانیها تمایلی به جابجایی از
بخش مرکزی ندارند .دالیل اصلی آن ها برای سکونت در بافت مشابه کل ساکنان بوده و به این ترتیب  58درصد آنها به دلیل
قیمت پایین مسکن18 ،درصد به دلیل نزدیکی به محل کار و  4درصد به دلیل نزدیکی به خویشاوندان وارد بافت شدهاند.
• میزان باسوادی در بخش مرکزی و تغییرات آن طی دهه :1375-90
نسبت باسوادی در بخش مرکزیشیراز در سال  90برابر با  81,4درصد بوده که در مقایسه با سال  )81/1( 1385افزایش و
مقایسه با سال  )81/7( 75کاهش یافته است .فرایند کاهش نسبت باسوادی در بخش مرکزی به دلیل مهاجرت ساکنین بومی
و یا افراد تحصیل کرده و جایگزین شدن آنها با مهاجرین از اقشار آسیبپذیر میباشد .جدول شماره  6وضعیت شاخص سواد در
بخش مرکزی شیراز را برای سالهای  1365تا  1390نشان میدهد.
جدول  -6وضعیت شاخص سواد در بخش مرکزی شهر شیراز طی سالهای 1365-90
شاخص

1365

1375

1385

1390

تعداد جمعیت  6ساله و بیشتر

63426

58647

50978

47564

میزان با سوادی

71,9

81,7

81,1

81,4

میزان بیسوادی

28,7

18,3

18,9

18,6

منبع :مرکز آمار ایران ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن90-1365 ،

• تحلیل جمعیت فعال و غیر فعال در محدوده مورد مطالعه:
بر اساس سرشماری  1390در بخش مرکزیشیراز  43336نفر در سن فعالیت قرار داشتهاند که  43,2درصد آنها فعال و
 56,8درصد غیرفعال بودهاند .این آمار برای سال  1385به ترتیب برابر با  60و  40درصد بوده است .جدول شماره  7جمعیت
فعال و غیر فعال بخش مرکزی را برای دو سرشماری  1385و  90نشان میدهد.
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جدول -7جمعیت فعال و غیر فعال محدوده مورد مطالعه در سال  1385و 90
ترکیب جمعیت در سن فعالیت

1390

1385
تعداد

سهم

تعداد

سهم

جمعیت فعال

18753

40

16921

43,2

جمعیت غیرفعال

27654

60

26415

56,8

کل

46227

100

43336

100

منبع :مرکز آمار ایران ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 ،و 1390

علت اصلی چنین ترکیب فعالیتی در بخش ،به ترکیب جنسی آن برمیگردد ،چراکه در این بخش ،ترکیب جنسیتی با
نسبت  110به نفع مردان است (این رقم برای شهر شیراز  103میباشد) .باالتر بودن سهم مردان در بخش سبب شده است تا
سهم جمعیت فعال آن نیز باالتر باشد.
• بررسی آسیبهای اجتماعی در بخش مرکزی شیراز:
اگرچه آسیبهای اجتماعی در بخش مرکزی کم نبوده و نیستند با این وجود نتایج حاصل از پیمایش در زمینه بررسی
میزان آسیبهای اجتماعی در بخش مرکزی شیراز نشان میدهد که بیشتر پاسخگویان ،آندسته از ساکنینی هستند که میزان
آسیبها را خیلی کم و کم دانستهاند ( 61,7درصد) ،در حالی که تنها 38درصد پاسخگویان معتقدند که میزان آسیبهای
اجتماعی زیاد است .دلیل این امر را شاید بتوان سکونت افراد آسیبزا در بخش مرکزی دانست ،زیرا افرادی این مکان را مأمنی
مناسب برای درآمدزایی از راه غیرقانونی (نظیر خرید و فروش مواد مخدر و دزدی) و در نتیجه امرار معاش میدانند.
بیشترین میزان آسیبهای اجتماعی مورد اشاره توسط پاسخگویان در پهنههای حاشیهای بخش مرکزی مشاهده میشود.
پهنههای همجوار خیابانهای توحید ،قاآنی شمالی (محلههای موردستان ،میدان شاه و پهنههای غربی سنگ سیاه) ،بلوار
سیبویه حد فاصل خیابان زینبیه تا خیابان احمدی و خیابان حسینی بیشترین میزان آسیب اجتماعی را دارد .مهمترین
مسألهای که ساکنین (حدود  45,1درصد) به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی بخش مرکزی اشاره کردهاند ،مسأله اعتیاد است.
جدول شماره  8آسیبهای اجتماعی بخش مرکزی شیراز را بر حسب اولویت نشان میدهد.
جدول  -8مهمترین آسیبهای اجتماعی در بخش مرکزی شیراز بر حسب اولویت
آسیب اجتماعی

دفعات مورد اشاره

درصد

اعتیاد

158

45,1

تردد اراذل و اوباش

3

0,9

خرید و فروش مواد مخدر

24

6,9

دزدی

50

14,3

فحشا

3

0,9

دعوا ،زورگیری و مزاحمت

30

8,6

فروش مشروبات الکلی

1
73

0,3

مشکلی ندارند

20,9

بی پاسخ

8

2,3

جمع کل

350

100,0

منبع :مهندسین مشاور پرداراز ،پیمایش اجتماعی ـ اقتصادی خانوار.1389 ،

• کمبودها و مشکالت خدمات عمومی:
نتایج حاصل از پیمایش میدانی ،نشان میدهد که  27,7درصد از پاسخگویان اولویت اول خود را کمبود پارک و فضای سبز
دانستهاند .همچنین  11,43درصد به کمبود امکانات فرهنگی و ورزشی و  11,43دیگر نیز به کمبود فضای آموزشی اشاره
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داشته اند .در رابطه با اولویت دوم پاسخگویان در زمینه کمبود خدمات نیز ( 20,57درصد) کمبود امکانات فرهنگی – ورزشی را
مورد اشاره قرار دادهاند .جدول شماره  9مشکالت و کمبودهای خدماتی بخش مرکزی شیراز را بر حسب اولویت نشان میدهد.
جدول  -9کمبودها و مشکالت خدمات عمومی در بخش مرکزی فرهنگی شیراز بر حسب اولویت
کمبودها و مشکالت خدمات
عمومی در محله

دفعات مورد
اشاره

درصد

عدم دفع بهداشتی زباله

1

0,29

کمبود پارکینگ

1

0,29

کمبود امکانات فرهنگی ـ ورزشی

40

11,43

کمبود پارک و فضای سبز

97

27,71

کمبود درمانگاه و داروخانه

7

2,00

کمبود فضای آموزشی

40

11,43

کیفیت نامناسب معابر

4

1,14

نبود گاز

2

0,57

مشکل دسترسی

-

سایر

1

0,29

اظهار نشده

157

44,86

جمع کل

350

100,00

منبع :مهندسین مشاور پرداراز؛ پیمایش اجتماعی ـ اقتصادی خانوار1389 ،

• پهنهبندی کیفیت محیطی دربخش مرکزی شیراز:
به منظور پهنهبندی سطح کیفیت محیطی در بخش مرکزی شیراز ،از تعدادی از متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی و جمعیتی
که به تفکیک  375بلوک آماری بخش ،استفاده گردیده است .برای شناخت تفاوت این پهنهها از نظر شاخصهای اجتماعی و
اقتصادی از روش تحلیل عاملی استفاده شده است .برای این منظور از  15شاخص در حوزههای اجتماعی ،اشتغال ،مسکن و
ساختار جمعیتی که در قسمت روشکار مورد اشاره قرار گرفتند ،استفاده شده است.
• سنجش شاخص  KMOو شاخص بارتلت:
نتایج آزمونهای آماری  KMOو بارتلت که بر اساس این متغیرها محاسبه شدهاند ،نشان میدهد که متغیرها در سطح
مناسبی برای تحلیل عاملی قرار دارند و مقدار آزمون  KMOبرابر  0/588و مقدار آزمون بارتلت برابر  1872/2بدست آمد که
در سطح کمتر از  1درصد معنیدار است .جدول شماره 10مقادیر این آزمونها را نشان میدهد.
جدول 10مقادیر آزمون  KMOو بارتلت دربخش مرکزی شیراز

منبع :یافته های پژوهش.1395 ،

در بین  15متغیر بررسی شده ،بار عاملی چهار عنصر بیشتر از  1بوده که  69/8درصد از مجموع ورایانس کل را تبیین
میکند .جدول شماره  11مقدار واریانس تبیین شده هر یک از عناصر اصلی را نشان میدهد.
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جدول  -11مقدار واریانس تبیین شده و بار عاملی چهار عنصر اصلی تحلیل
نام عامل

مقدار بار عاملی

مقدار واریانس تبیین شده

واریانس تجمعی

اجتماعی

3,025

25,210

25,210

مسکن

2,130

17,745

42,963

اشتغال

1,889

15,739

58,702

ساختار جمعیت

1,335

11,128

69,830

منبع :یافتههای پژوهش.1395 ،

در تصویر شماره  2عناصر یا متغیرهایی که بار عاملی آنها بیشتر از یک است ،نمایش داده شده است .نمودار سنگریزهای
نش انگر آنست که متغیرهای در نظر گرفته شده برای تکنیک تحلیل عاملی از چه وضعیتی برخوردار بوده و بار عاملی هر یک از
آنها چقدر است.
تصویر (scree plot )2

منبع :یافته های پژوهش.1395 ،

نتایج نشان میدهندکه کمترین کیفیت محیطی ،مربوط به پهنههای شمالی به ویژه پهنه شمال شرقی (محله درب شازده)
و پهنههای مرکزی و جنوب غربی به ویژه محالت سنگ سیاه و سردُزک است .شاخصهای مورد استفاده در  4فاکتور اصلی ،با ِر
عاملی ،شدند که متغیرهای مهاجرین کل ،نسبت مهاجرین افغانی ،بعد خانوار ،باسوادی مردان ،باسوادی زنان در عامل اول،
خانوار در واحد ،نفر در واحد ،سرانه مسکونی در عامل دوم ،بارتکفل ،اشتغال مردان ،اشتغال زنان در عامل سوم و نسبت جنسی
در عامل چهارم ،بار ( )loadشدهاند .در جداول شماره  11و 12مقادیر هر متغیر در فاکتورهای مربوطه نشان داده شده است.
جدول  -11متغیرهای بار شده بر عوامل اصلی با استفاده از روش واریماکس
عامل

متغیرها

اجتماعی

نسبت مهاجرین ،میزان مهاجرین افغانی ،بعد خانوار ،باسوادی مردان ،باسوادی زنان

مسکن

خانوار در واحد مسکونی ،نفر در واحد مسکونی ،سرانه مسکونی

اشتغال

بارتکفل ،اشتغال زنان ،اشتغال مردان

ساختار جمعیت

نسبت جنسی ،ترکیب سنی
منبع :یافتههای پژوهش.1395 ،
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جدول  - 12ماتریس دورانیافته و فیلتر شده عوامل اصلی با استفاده از روش واریماکس
عوامل شناسایی شده

شاخص

اجتماعی

مسکن

اشتغال

ساختار جمعیت

نسبت مهاجرین

0,433

0,185

-0,037

0,431

نسبت جنسی

0,220

-0,138

-0,048

0,765

بارتکفل

0,101

-0,051

-0,799

-0,392

خانوار در واحد مسکونی

-0,023

0,941

0,009

0,146

نفر در واحد مسکونی

0,471

0,786

-0,095

0,035

نسبت مهاجرین افغانی

0,846

0,191

0,104

0,231

بعد خانوار

0,800

-0,036

-0,168

-0,179

سرانه مسکونی

-0,244

-0,649

-0,017

0,218

باسوادی مردان

-0,743

-0,188

-0,055

-0,168

باسوادی زنان

-0,759

-0,209

0,008

-0,186

اشتغال مردان

-0,022

0,034

0,881

-0,137

اشتغال زنان

0,109

-0,182

0,647

-0,417

آسیبهای اجتماعی

-0,345

-0,529

-0,117

0,016

کمبود خدمات عمومی

-0,648

0,172

-0,401

0,132
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در جدول شماره 13سطوح کیفیت محیطی و مقادیر شاخصها برای  377بلوک آماری بخش مرکزی ،به دست آمده است.
سطح  1به معنی باالترین و سطح  5به معنی پایینترین سطح کیفیت محیطی محسوب میشود .سطحبندی مورد نظر نشان
میدهد که اغلب بلوکها در سطح سوم قرار دارند ولی چون این سطحبندی بر اساس دامنه نسبی میزان عاملهای بدست آمده
است از این رو نباید گفت که بلوکهای واقع در سطح اول کیفیت محیطی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی وضعیت مطلوبی دارند.
چنانچه در تصویر شماره  3مشاهده میشود پهنههای واقع در محالت درب شازده ،سنگ سیاه ،میدان شاه ،موردستان از
وضعیت نامطلوبی برخوردارند .اما پهنههای واقع در محالت باالکفت ،اسحاقبیگ از وضعیت مطلوبتری نسبت به محالت قبلی
برخوردارند .با این وجود همین محالت نیز از وضعیت مطلوبی در مقایسه با سایر مناطق شهر شیراز برخوردار نیستند .در یک
جمعبندی کلی میتوان گفت پهنههای افغانی نشین کمترین کیفیت محیطی را در بخش مرکزی شهر شیراز برخوردارند.
جدول  -13تعداد حوزههای آماری در سطوح مختلف کیفیت محیطی
سطح توسعه

تعداد حوزهها

سهم نسبی

سطح اول (باال)

6

1,6

سطح دوم

133

35,3

سطح سوم

202

53,6

سطح چهارم

29

7,7

سطح پنجم (پایین)

7

1,9

جمع

377

100
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شکل -3پهنه بندی کیفیت محیطی در بخش مرکزی شهر شیراز و مقایسه آن با محالت عرفی بافت

نتیجهگیری:
یافته های تحقیق نشان داد که جمعیت بخش مرکزی شهر شیراز با متوسط نرخ رشد  -1از سال  1335تا کنون
(سرشماری  ) 1390همواره رو به کاهش بوده است .این روند صرفا به خروج جمعیت از بخش مرکزی شهر به سایر مناطق شهر
شیراز است .جمعیت اصالتمند ،بومی ،حرفه مند و صاحب شغل بافت مرکزی شهر شیراز طی این جابجایی از بافت خارج شده-
اند و جای خود را به جم عیت غیر بومی ،فاقد اصالت و جویای اشتغال غیر رسمی داده است به گونهای که طی این سالها 70
درصد از جمعیت بومی از بافت خارج شدهاند .به تبع این جابجایی ،میزان نسبت جنسی بافت نیز در مقایسه با سال  1375که
برابر با  105,6بود ،به طور قابل توجهی افزایش یافته و در سال  1390به  108رسیده است .شاخص بعد خانوار در شهر شیراز
از  4,6در سال  1375به  3,9نفر در سال  1385کاهش یافته است .بخش مرکزی با بعد خانوار  3,3نفر در سال  1390کاهش
شدیدی را نسبت به سال  1375نشان میدهد.
میانگین خانوار در واحد مسکونی در بخش مرکزی برابر  1,45خانوار است که در مقایسه با متوسط خانوار در واحد
مسکونی در کل شهر شیراز ( 1/2خانوار) به میزان قابل توجهی بیشتر است .شاخص تراکم نفر در واحد مسکونی در بخش
مرکزی فرهنگی شیراز نشان میدهد که در سال  1390به طور متوسط در هر واحد مسکونی  5,4نفر ساکن بودهاند که این
میزان در مقایسه با دورههای قبل کاهش یافته است .حدود  55/6درصد واحدهای مسکونی بخش مرکزی سطحی کمتر از 100
متر مربع دارند که از سطح واحد مسکونی پایین در منطقه حکایت میکند .متوسط هر واحد مسکونی برابر  120,8متر مربع
است ،که البته الگوی به دست آمده در پهنههای مختلف منطقه متفاوت است.
بررسی تحلیلی نرخ مهاجران بومی منطقه از سال  65تا  85نشان میدهد که در حال حاضر تنها  25تا  30درصد جمعیت
بومی و قدیمی در بافت باقی ماندهاند و طی  20سال اخیر حدود  70درصد ساکنین بومی از بافت خارج شدهاند.شاخص
باسوادی در بخش مرکزی (منطقه  )8در سال  1390برابر با  81/1درصد بوده که در مقایسه با شاخص متناظر در شهر شیراز
( )92,1به میزان قابل مالحظهای از حد پایینتری برخوردار است .ضمن اینکه باسوادی در سال  1390نسبت به سال 1375
کاهش یافته است.حدود  30درصد جمعیت ساکن در بخش مرکزی بیسواد هستند که این موضوع نشان دهنده باال بودن
اقشار فرودست در این منطقه است .بیشترین درصد ساکنین بخش مرکزی ( 47درصد) سطح تحصیالت پایینتر از دیپلم دارند.
بررسی میزان آسیب های اجتماعی در بخش مرکزی (هسته مرکزی) شیراز نشان میدهد که اکثریت پاسخگویان میزان
آسیبها را خیلی کم و کم دانستهاند ( 61,7درصد) .مسأله اعتیاد مهمترین مسألهای است که ساکنین به عنوان مهمترین
آسیب اجتماعی بخش مرکزی اشاره کردهاند است ( 45,1درصد) .کمبود پارک و فضای سبز ،امکانات فرهنگی و ورزشی و
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کمبود فضای آموزشی از سوی ساکنین به عنوان مهم ترین کمبودها و مشکالت خدمات عمومی عنوان شده است .حدود 75
درصد ساکنین به میزان کم و خیلی کم با همسایگان خود ارتباط دارند و همچنین  90درصد ساکنین به میزان کم و خیلی کم
درکارهای دسته جمعی محله مشارکت دارند .تمایل به ترک بافت یک تمایل عمومی است به طوری که حدود  55درصد
ساکنین به میزان زیاد و خیلی زیاد تمایل به جا به جایی از این منطقه را دارند .درصد قابل توجهی از ساکنین ( 63درصد)
آگاهی نسبت به ارزشمند بودن بخش مرکزی ندارند.
ترکیب قومی ساکنین بخش مرکزی نشان میدهد که پس از فارس ها (73درصد) ،قوم افغانی با  21,7درصد بیشترین
میزان را به خود اختصاص داده است .میانگین مدت سکونت در بخش مرکزی حدود  18,5سال است که این میزان در
پهنههای مختلف ،متفاوت است .سابقه سکونت در بافت نشان میدهد که حدود  50درصد ساکنین کمتر از  10سال سابقه
سکوند دارند .وضعیت قشربندی اجتماعی ـ اقتصادی بخش مرکزی و مقایسه آن با شهر شیراز نشان میدهد که بخش مرکزی
از نظر هر سه شاخص (نوع شغل ،میزان درآمد ـ هزینه خانوار و سطح سواد) پائین تر از سایر مناطق شهر شیراز است .وضعیت
جذب و خروج جمعیت در پهنههای مختلف بافت نشان میدهد که اکثر پهنههای بافت با خروج جمعیت مواجه بوده و در
مقابل پهنههای افغانی نشین (نواحی  5و  )10و پهنههای جنوبی محله باالکفت نیز جزو مناطق جاذب جمعیت هستند.
بخش مرکزی شیراز با فرسودگی کالبدی ـ اجتماعی و عملکردی مواجه است .این عامل باعث میشود تا اقشار اجتماعی که
از پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی ضعیفی برخوردارند در بخش مرکزی سکونت کنند .فقر و آسیبهای اجتماعی دو روی یک سکه
محسوب میشوند .اغلب ساکنین بخش مرکزی را افراد فقیری تشکیل می دهد که به دلیل ارزان بودن قیمت زمین و مسکن در
این منطقه ساکن هستند ،از اینرو اکثریت آنها از بخش غیررسمی اقتصاد شهر شیراز امرار معاش میکنند .همه این نتایج،
حکایت از این دارد که هسته مرکزی شهر شیراز با فرسودگی و زوال کارکردی – کالبدی جدی مواجه است و این زوال فقط
یک پیام مشخص با عنوان "کاهش کیفیت محیط شهری در بافت مرکزی شیراز" دارد .نکته جالب در تحلیل فضایی کاهش
کیفیت محیطی بخش مرکزی شیراز ،این است که کالبد پیرامون و بالفصل گذرهای اصلی بافت از کیفیت محیطی باالتری
نسبت به بلوکهای عمقیتر دارد  .همچنین از مرکز محالت عرفی بافت به پیرامون (تا مرز گذرهای اصلی) ،کیفیت محیط
شهری افزایش مییابد و متاسفانه در مرکز محالت عرفی ،کیفیت محیطی بسیار پایینتر است.نکته جالب توجه دیگر این است
که لبههای بخش مرکزی شیراز از کیفیت محیطی بیشتری نسبت به مراکز محالت عرفی بافت دارند ،اما با این حال کیفیت
محیط شهری در بعضی از قسمتهای لبههای شمالی و جنوب غربی بافت بسیار پایینتر است و دلیل آن باال بودن مهاجرین به
ویژه مهاجرین افغانی.در نهایت اینکه از مجموع  377بلوک آماری تشکیل دهنده کالبد محالت عرفی بخش مرکزی شیراز،
 238بلوک از کیفیت محیطی متوسط به پایین برخوردارند .نکته حائز اهمیت در این پهنهها این است که آسیبهای اجتماعی
نیز در این بلوکها فراوانی بیشتری دارد.
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