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 کالبدی و اجتماعی پیامدهای با اخیر هایسال در شهرهای معاصر است در جدید ایپدیده که شهری زوال: چکیده

ارائه مدل مفهومی زوال شهری در  حاضر، پژوهش هدف. است یافته نمود نیز شهر زابل در است که همراه خاصی
 باشد. شهرهای مرزی )زابل( می

های کیفی از شده است. جهت تحلیل داده انجام داده بنیاد نظریه و رویکرد پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کیفی

 همصاحب اسنادی و مطالعه اطالعات آوری جمع روش فراترکیب و تحلیل محتوا به صورت توام استفاده شده است. روش
 استفاده شد. Nvivoهای کیفی و کدگذاری از نرم افزار جهت تحلیل داده. باشدمی ساختارمند نیمه

های زوال شهری ارائه گردید. ات اسنادی و استفاده از روش فراترکیب چارچوب نظری پژوهش و الیهبر اساس مطالع
مولفه اصلی زوال شهری براین اساس عبارتند از: عوامل سیاسی، حکمروایی شهری، عوامل زیست محیطی، عوامل 

از روش داده بنیاد استفاده  "یمدل مفهومی زوال شهر"اقتصادی و عوامل اجتماعی و فرهنگی.  همچنین جهت ارائه 
ارجاع ارائه گردید با بازبینی متعدد و ادغام کدها بر   053شود. بر اساس سواالت مطرح شده در فرایند مصاحبه، می
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 مقدمه -7

 که است دیدگاه این از حاکی شهری زوال اصطالح

 مواجهند، مشکل با که هستند شهرهایی زوال به رو شهرهای

 صادیاقت نظر از باید که گونه آن یا و قبل همانند که شهرهایی

 ,Yakup .E, Niley. Y) نیستند سالم اجتماعی یا

2016). 

 

گسترش شهرنشینی و رشد شتابزده شهرها و تغییـر 

الگوهـای زندگی انسان به سمت مدرنیته شدن، مشکالتی را 

مثابـه  طوری که شهر بهبه برای شهرها به وجود آورده 

داده  گی خود را ازدستموجـودی زنـده، شـادابی و سرزند

 پژمردگی و زوال رشد( Bagheri & Loghmani 2020,) است
 جغرافیایی فرایندهای نافذترین و فراگیرترین از یکی شهری
 پیرامونی نواحی و شهر عرصه در گوناگونی که پیامدهای است
 Farjam.R & Hossieni)گذارد می جای بر آن

Motlaq. M, 2019)تجربه نیز جهانی و تجارب . مطابق 
 شهری پژمردگی که است آن از حاکی ایران، در شهری تحوالت
 سازد؛می هم و شودمی ساخته هم هم فرایند، و است زمینه هم
 که گوناگونی نقش دلیل به شهری زوال که است زاویه این از
 زوال چراکه یابدمی اهمیت دارد، شهرنشینی حیات چرخه در

 هایویژگی که است ایپیچیدهو  گوناگون ابعاد دارای شهری
در  آن کالبدی و زیست محیطی مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی،
 Imani, B & et)است  غیرقابل انکار آن با درگیر شهرهای

al, 2016). 

 معنای کردن مشخص برای ترمرسوم هایشیوه از یکی

 جنگ از بعد هایسال طول در که است تفسیری شهری، زوال

 چون هاییمقوله به و گرفته قرار استفاده مورد دوم جهانی

 تعطیلی دلیل به بیکاری افزایش و شهرها جمعیت کاهش

 .Gunwoo,K) کندمی اشاره شهرها در کارخانجات

Galen, N. Bin,J, 2020) .در که شهری تفسیر، این در 

 هک است شده تبدیل مکانی به واقع در دارد قرار زوال شرایط

 نمکا همچنین و دارند آن در زندگی برای کمتری تمایل مردم

 و بازرگانی زمینه در بزرگ هایگذاری سرمایه برای مناسبی

 & Accordino,J) گرددنمی محسوب صنعت

Johnson,G, 2016) .موقعیت و جمعیت دادن دست از-

 داشت خواهد پی در دیگری عواقب خود نوبه به اقتصادی های

 ،مالیات اخذ منابع در ضعف: از عبارتند عواقب این از برخی که

 کاهش عمومی، خدمات و کاالها کنندگان مصرف کاهش

 .Donghwan)کالبدی  فرسودگی و شهر ساکنان درآمد

Gu & et al, 2019). 

ـــهرها ـــورت در زنده، موجودات عنوان به ش  زوال تداوم ص
 را خود کالبدی اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی، حیات شهری،

ـــت نه و دهندمی از دس  و طبیعی مخاطرات بروز هایزمی
 شهری زوال به توجه . ضرورتشودفراهم می هاآن در انسانی

 تخریب در ابتدا در پدیده این که نقشــی و وجودی آثار با

 زیست سالمت برای تهدید و ناپایداری و بروز شهری حیات

 & ,.Hollander, J. B)گردد می باز شـــهر در پذیری

Németh, J, 2011) . زوال دچار هایمحله درهمچنین 
زندگی  برای مناسب زیست محیط از برخورداری حق و فرصت

ست شهروندی به مرور هایفعالیت و  نتیجه در و رودمی ازد
 محیطی ایجاد از طریق اجتماعی عدالت برقراری هایزمینه
 بین از نیز شــهروندان فعالیت و زیســت برای ایمن و مطلوب
 .(Ryan, B. D, 2012)رود می

 در که شود می زمانی آشکارتر مسئله این به توجه ضرورت

سیاری مرکزی بخش آوریم نظر  گرفتار ایران شهرهای از ب

 و هاشــاخص اســا  بر که ایبه گونه هســتند پدیده این

سازی و معماری عالی شورای معیارهای  تاکنون ایران شهر

ست معلوم شور شهر 145 از بیش که شده ا  هایبافت با ک

ــوده ــتند مواجه فرس ــوب یافته زوال خود یا که هس  محس

 Sajadi) اند شده شهری زوال فرایند بسترساز شوند یامی

& et al, 2008.) 

 بافتهای  با مداخله چگونگی و توسعه موضوع امروزهلذا 

 مهم چالشی  و مسأله صورت به و مرکزی شهرها، رو به زوال

)  است گشته  تبدیل شهری ریزیهای برنامه و طراحی در

Khan Mohammadi, 2020 .) 

 کشور با همجوار و پیرامونی شهری عنوان به زابل شهر
 مهاجران جاذب اولین شهر عنوان به همواره افغانستان،
 سابق شوروی جنگ از بعد افغانی مهاجران و منطقه روستایی

باشد. می کشور این داخلی هایجنگ افغانستان و کشور با
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 منابع رفتن از بین سیستان، منطقه پی در پی هایخشکسالی
 بین از و هامون دریاچه شدن خشک منطقه، کشاورزی و آبی
 دست از و شدن بیکار باعث موجود در آن، هاینیزار رفتن
 دریاچه این حاشیه ساکنان صیادی و دامداری مشاغل دادن
حال شده است  به تا 5731 سال از بخصوص اخیر های در سا

عشایر  و روستاییان اندازه از بیش مهاجرت که منجر به 

 فرایند به شهر زابل و تشدید قومی هایگروه صورت به منطقه
 البته (.Bezi, 2008) است گردیده شهر این در زوال شهری
 مورد مطالعه منطقه در زوال وجود اثبات حاضر مسأله تحقیق

 شهری، روستا بافت و همچنین پیشین تحقیقات زیرا نیست،
 معابر، در زاید رهاسازی مواد بهداشتی، موازین رعایت عدم
 سطحی هایآب رهاسازی و شهری بهسازی در همکاری عدم
 نپرداختن ها و همچنین مسائلی از قبیلکوچه فاضالب در و

 توسط غیرمجاز سازهای و ساخت شهرداری، عوارض
 و مناسب شهری خدمات از مندی بهره عدم و مهاجرین
 همه در شهری زوالپدیده  مناطق، این در عمومی تاسیسات
 در زوال دهند و وجودمی نشان را پژمردگی فرآیندهای و انواع
 توجه کانون کنند. آنچهرا اثبات می مورد مطالعه منطقه
عوامل  چگونگی و روابط درک دهد،تشکیل می را حاضر تحقیق

 شهری است.  موثر بر زوال 

یابی مفهوم زوال در هایی از از طرفی در متون مختلف، ارز

صل مناطق و بافت شهری در قالب تحقیقات مف های مرکزی 

ــهرهای مرزی و علل  ــورت گرفته، لیکن مفهوم زوال در ش ص

منحصــر به فرد آن در قالب تحقیقات دانشــگاهی هنوز انجام 

نگرفته اســت. لذا تحقیق حاضــر برای نخســتین بار پیرامون 

اشد و ارائه بچیستی زوال در شهرهای مرزی )شهر زابل( می

سازنده الیهمولفه شهرهای مرزی از اهداف های  های زوال در 

 شود.اساسی در تحقیق حاضر محسوب می

 همچنین سواالت پژوهش عبارتند از:

های سازنده مفهوم زوال در شهرهای مرزی کدام الیه 

 است؟

 های زوال شهری کدام هستند؟های سازنده الیهمولفه 

                                                           
5  D.Vining & T.Kontuly 
2  Atlantic Region (Great Britain and Ireland) 

 گردند؟ایجاد زوال شهر زابل میها چگونه منجر به مولفه 

 پیشینه پژوهش  -2

در  5١3١بار در سال  اولینزوال براى  شیدایشواهد پ

 نیاو اشاره کرد که در ب .قرار گرفت یمورد توجه بر کایآمر

در مقایسه  کایآمر یشهر، مناطق کالن5١37تا  5١3١سال ها 

با رشد کلى کشور، رشد کندترى داشتند واین رشد بسیار 

 .مریکا بودآشهرى کندتر از مناطق غیر کالن

ویژگى هاى تغییرات  5١31در سال  5و کونتولى وینینگ

شهرى معاصر را در سراسر جهان بررسى کردند. آنها دریافتند 

هاى اخیر مناطق شهرى اصلى در کشورهاى که در سال

 اند. شده یدچار زوال جمعت شرفتهیپ

کارهایى که در زمینه تغییرات شهرى در اروپا صورت 

 دیهم یک پدیده جد یگرفته ، این واقعیت را که زوال شهر

مى کند. هال و هى در سال  دییتا یمحل دهیپد کیاست و هم 

که بر روى مراکز رشد در  یادر نظرسنجى گسترده 5١31

م دادند به این نتیجه گیرى کلى انجا ییسیستم شهرى اروپا

هیچگونه تمایلى براى  5١3١ا قبل از سال پرسیدند که ارو

، شواهد آشکارى 5١12زدایى نداشت. البته تا سال تمرکز

وجود دارد مبنى بر اینکه زوال شهرى در منطقه آتالنتیک 

( و بخش هایى از اروپاى مرکزى، 2)بریتانیاى کبیر و ایرلند

انیا، اسپ یها یهده شده است. البته از ویژگشمالى و غربى مشا

در سال  7گپرتغال و ایتالیا ، استمرار رشد شهرى است. فیلدین

 54کشور از  ١به نتیجه گیرى مشابهى دست یافت. در 5١12

کشور اروپاى غربى مورد مطالعه، او دریافت که رشد جمعیت 

به طور کارآمدى  5١1١تا 5١1١ یهاشهرى در طول سال

دوره  واخرکشور از این کشورها، تا ا 3د. در متوقف ش

اصلى رو به زوال بودند در حالى که  ینظرسنجى، شهرها

 کوچک رشد جمعیت داشتند یمناطق روستایى و شهرها

(Cohen, J. R, 2001). 

با بررسى تغییرات  5١12در سال  4برگ و همکارانش

جمعیتى و شغلى در اروپاى شرقى و غربى، جزئیات بیشترى 

منطقه شهرى که مورد تحلیل قرار  511ارائه دادند. از بین 

7  A.J. Fielding  
4  L. van den Berg et al. 
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جمعیت  5١3١تا  5١٩١ یهامنطقه در بین سال 52رفتند، گ

 یهار هم در بین سالگمنطقه دی 54خود را از دست دادند و 

 51ر زوال شدند. تحلیل دقیقى بر روى دچا 5١31تا  5١3١

رفت و نشان داد گمنطقه از مناطق شهرى رو به زوال صورت 

اند. شغلى خود را نیز از دست داده یهاکه این مناطق فرصت

 )وین، مناطق شهرى که رو به زوال بودند یا پایتخت بودند

 2( و یا شهرهایى نظیر خنت 5لندن، الهه ،پنهاگبروکسل، ک

ول، گالسو و منجستر که به هنگام پ، لیور 4، لیژ 7ى، چارلرو

تمام  توان گفت،یانقالب صنعتى، شکل گرفتند. در مقایسه م

شرقى همچنان رشد داشتند. شواهد  یمناطق شهرى در اروپا

 رانشزوال بسیار محکم هستند به طورى که برگ و همکا

 غربى یبزرگ اروپا یاز کشورها یکنند بسیاراستدالل مى

  پس از رشد پایدار، تتزلى پایدار را تجربه مى کنند

(Clark.D, 2013).. 

در متون مختلف ارزیابی هایی از مفهوم زوال شهری در قالب 

تحقیقاتی مفصل صورت گرفته ، لیکن مبحث زوال  در 

شهرهای مرزی معاصر و مولفه های سنجش آن منطبق بر 

بومی ایران در قالب پژوهش های دانشگاهی هنوز شرایط  

انجام نگرفته است . لذا تحقیق حاضر برای نخستین بار 

پیرامون چیستی زوال شهری منطبق  بر اصول و ویژگی های 

 بومی شهرهای مرزی ) شهر زابل( می باشد. 
 

 مبانی نظری  -0

 1شهری زوال -7-0

 با ارتباط در 5١1١ و 5١3١ هایدهه در شهری زوال

 ایمحدوده به زوال، به رو شد. ناحیهمی مطرح غربی شهرهای

 و است کالبدی کیفیت افت دارای که شودمی گفته شهر از

 زوال به رو نظر ظاهری از هستند، بدی شرایط در هاساختمان

 و تاس نامناسب و ناپایدار محیطی زیست شرایط و باشندمی

-می احسا  شدت به دوباره، توسعه برای نیاز موارد غالب در

 معنای در شهری زوال. (Zanganeh & et al, 2013) شود

                                                           
5  The Hague 
2 Ghent 
7 Charleroi 

 که شد متداول زمانی نوزدهم، قرن پایانی هایده از خاص

 دار سرمایه رشد موازات به شهری جمعیت گسترده رشد

 هری،ش فقیرنشین های محله گیری شکل زمینه ساز صنعتی،

 زیست مخاطرات و شهری فساد شهر، زیست محیط تخریب

. (Vahabzadeh & etal, 2020) است شده شهرها در محیطی

 به اب دیکنز چارلز و انگلس مانند نویسندگانی نوزدهم قرن در

 شهرهای فقیرنشین هایمحله در زندگی کشیدن تصویر

 و بیان در سزایی به سهم منچستر، و لندن جمله از صنعتی

 این نابهنجار وضعیت به عمومی توجه و مفهوم این تشریح

 نیاید فقیرنشین، هایمحله زندگی توصیف با و داشته پدیده

 ,Rhodri, T) دادند ارائه پدیده این مخاطرات از جدیدی

 به و است گوناگون معانی دارای شهری زوال مفهوم. (2012

 ادتعد کاهش مانند هاییپدیده. دارد اشاره مختلفی هایپدیده

 هانیناگ تغییر جرم، افزایش شهر، کل یا محدوده یک ساکنین

 والز هاینشانه... و  اقتصادی مراکز تعطیلی چون فرآیندهایی

 ,Uijeong , Hwang & Myungje, Woo) روندمی شمار به

 بی هم و پویا هم تواندمی محتوا لحاظ به شهری زوال. (2020

 پدیده مفسران. (Couch.C & et al 2005) باشد سست و ثبات

 هایواقعیت بر شهری، زوال ارزیابی و ارائه جهت شهری، زوال

 فهومم از که گرا تجربه محققان حتی. کنندمی تأکید تجربی

 د،کنناستفاده می کمی معیار یک عنوان به تنها شهری زوال

 ,Robert A. Beauregard)کنندمی استفاده روش این از نیز

1993).  
-وسیع شرایط مجازی مفهوم یک عنوان به شهری زوال

 ساختار در ضعفی نقطه صورت به و گیردبر می در را تری

-می استنباط اجتماعی معیارهای فروپاشی همچنین مدنیت،

 هایشیوه از دیگر یکی. (Davood pour & et al, 2011) شود

 محققان میان در عمدتا که شهری زوال معنای شناخت

 کاهش مانند هایمقوله گرفته، قرار مورد استفاده دانشگاهی

 مراکز تعطیلی دلیل به بیکاری افزایش و شهرها جمعیت

 شرایط در که شهری شیوه، این در. شهرهاست در اقتصادی

 برای تری کم تمایل مردم که است مکانی دارد، قرار زوال

4 Liege 

1 Urban Decay 
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 رساختا با ارتباط در مواردی، در نتیجه در. دارند آن در زندگی

 محیطی به اشاره برای همچنین و شهرها جمعیت طبقاتی

 و مدنی حیات رفتن بین از و بزهکاری افزایش برای مناسب

. برد کار به را شهری زوال مفهوم توانمی دیگر مشکالت

 هستند مناطقی شهری، زوال به رو مناطق و شهرها بنابراین

 ایجاد و فرهنگی اجتماعی، نیازهای به پاسخگویی در که

 ناپایداری دچار محیطی زیست نظر از و ناکارآمد سرزندگی

 .(Pinto.S & Sablik. T, 2016) باشندمی

 که است دیدگاه این از حاکی شهری زوال اصطالح

-مواجه مشکل با که هستند شهرهایی زوال به رو شهرهای

 نظر از باید که گونه آن یا و قبل همانند که شهرهایی اند،

 & Stuart S.Rosenthal) نیستند سالم اجتماعی یا اقتصادی

Stephen L.Ross, 2015) .زوال سنجش برای معیار ترین رایج 

 هرش کالن منطقه یک کل یا و شهر یک جمعیتی افت شهری،

 همسئل این چراکه است زوال سنجش معیار جمعیت افت. است

-گسترده مشکالت دهنده نشان و کاهد می شهر مطلوبیت از

 .(Bourne, 2013) است تری

 در شهری زوال و توسعه که کرد اشاره( 2١57) کالرک

است. او  شهر این جمعیت اندازه در تغییر و مهاجرت نتیجه

 دتش به شهری زوال اقتصادی الگوی که کرد تأکید همچنین

 اقتصادی رکود همچنین کالرک. هست شهر اندازه به وابسته

 شناسایی ملی اقتصادی مشکالت محصول عنوان به را شهری

 دتوان می جمعیت و اقتصادی ارقام که کرد اشاره او. است کرده

 تگرف نتیجه او. دهند نشان را شهری زوال از واضح تصویر یک

 ایهفعالیت انفعاالت و فعل نتیجه شهری اقتصادی رکود که

 ,Clark.D) بود صنعتی بازآفرینی پایین سطح و تولیدی

2013) . 

. رددا توصیفی و کارکردی معناهای شهرى زوال بنابراین

-فرصت یا و جمعیت کاهش به خود توصیفی معنای در زوال

 معنی به خود کارکردی معنای در و دارد اشاره شغلی های

 ایهتوده دیگر یا و شهر کارکرد نوعی به که است تغییراتی

چرخه زوال شهری  5سازد. تصویر شماره می مختل را شهری

 .(Zanganeh & et al, 2013)دهد را نشان می

 

 

 

 
 زوال شهری : چرخه7تصویر شماره 

(Zanganeh & et al, 2013)) 

 

 روش تحقیق -4

رویکرد تحقیق حاضر از نوع کیفی است که با روش داده 

انجام شده است. پژوهش کیفی grounded theory) بنیاد )

فرآیند پیچیده ای است که انجام آن مستلزم صرف وقت نسبتا 

طوالنی بوده و داده ها به روش استنباط استقرایی تحلیل می 

 شوند.

روش جمع آوری اطالعات مطالعه اسنادی ، دیدگاه ها ، 

تعاریف و مصاحبه فردی نیمه ساختارمند است. جامعه آماری 

این پژوهش شامل افراد متخصص و صاحبنظر و اساتید 

سال سابقه کار(  51دانشگاه در رشته شهرسازی ) با بیش از 

د و نفر با روش نمونه گیری هدفمن 27می باشند که تعداد 

تکنیک گلوله برفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به 

منظور تولید داده ها از روش مصاحبه فردی نیمه ساختارمند 

که از نظر انعطاف پذیری و عمیق بودن، مناسب پژوهشهای 

 21کیفی است، استفاده شد. هر مصاحبه به طور میانگین از 
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 7تدا با طرح دقیقه طول می کشید. مصاحبه ها در اب 1١تا 

سؤال کلی آغاز شدکه مفهوم زوال شهری چیست؟ زوال 

بخش های شهر زابل قابل رویت است ؟ و  شهری در کدام

چگونه زوال شهری در طول زمان اتفاق می افتد ؟ و در ادامه 

بر اسا  مطالعات اسنادی و چارچوب نظری به دست آمده 

 در خصوص الیه های سازنده زوال شهری سواالت مطرح شد. 

مصاحبه، تکرار در اطالعات دریافتی  53پس از انجام 

به بعد داده ها کامال تکراری و  5١احبه مشاهده گردید از مص

 27به اشباع نظری رسیده بودند؛ اما برای اطمینان تا مصاحبه 

ادامه یافت وکفایت داده ها برای تولید نظریه حاصل شد و 

 درنتیجه فرایند جمع آوری داده ها خاتمه یافت. 

جهت تحلیل داده های کیفی و کدگذاری و بررسی 

ستخرج از پرسشنامه از نرم افزار میزان فراوانی کدهای م

NVivo  استفاده شد. در انتها مدل مفهومی مولفه های هر

یک از الیه های زوال شهری ارائه خواهد شد و در انتها مدل 

 2مفهومی چگونگی ایجاد زوال ارائه می شود. تصویر شماره 

 فرایند انجام پژوهش را نشان می دهد. 
 

 ژوهش: فرایند انجام پ2تصویر شماره

 ها و بحثیافته -5

 ابزار از لذا باشد می کیفی نوع از حاضر پژوهش که آنجا از

. مصاحبه شود می استفاده ها داده آوری جمع جهت مصاحبه

سؤال کلی آغاز شدکه مفهوم زوال شهری  7ها در ابتدا با طرح 

چیست؟ زوال شهری در کدام بخش های شهر زابل قابل رویت 

افتد؟ در طول زمان اتفاق میاست؟ و چگونه زوال شهری 

همانطور که اشاره شد و بر اسا  مطالعات اسنادی الیه های 

فرهنگی، اقتصادی، -بخش اجتماعی 1زوال شهری شامل 

زیست محیطی ، سیاسی و حکمروایی  می باشد. در ادامه بر 

اسا  مطالعات اسنادی و چارچوب نظری به دست آمده در 

ری سواالت مطرح گردید. خصوص الیه های سازنده زوال شه

ارجاع  71١بر اسا  سواالت مطرح شده در فرایند مصاحبه، 

ارائه گردید. با بازبینی متعدد و ادغام کدها بر اسا  تشابه در 

کد محوری  1کد باز و  53طی چندین مرحله تلخیص داده ها، 

 استخراج گردید.

کد گذاری داده های حاصل از مصاحبه در نرم افزار 
NViv0 

 های حاصل از مصاحبهکدگذاری باز داده 

ا هبه طور کلی، در کدگذاری متون قصد آن است تا داده

و پدیده ها در قالب مفاهیم در آیند. برای نمایش روابط موجود 

های خوشه بندی از الگوریتم NVivoمیان مقوالت، نرم افزار 

گوناگونی برای گروه بندی سلول های مشابه استفاده و آن را 

استاندارد و ترکیب می کند. از آنجا که در پژوهش حاضر به 

 "داده بنیاد"و  "فراترکیب"های صورت ترکیبی از روش

مدل مفهومی زوال "استفاده شده است، لذا جهت ارائه 

شود. بر اسا  سواالت استفاده می داده بنیاداز روش  "شهری

با ارجاع ارائه گردید.  71١مطرح شده در فرایند مصاحبه، 

بازبینی متعدد و ادغام کدها بر اسا  تشابه در طی چندین 

زیر درون مایه استخراج گردید  53ها، مرحله تلخیص داده

 (.1تصویر )

 



 
 

 ی ایرانزمرشهرهای جهان بین، رخشانی نسب. ارائه مدل مفهومی زوال شهری در 

 

  
 : چگونگی روابط بین درون مایه و زیر درون مایه ها5تصویر شماره 

 

ایه های ظهور در ادامه پس از تعیین درون مایه و زیر درون م

زوال شهری، روابط علی و معلولی جهت ترسیم مدل مفهومی 

بررسی می شود. جهت ارائه مدل مفهومی و کشف روابط علی 

معلولی بر اسا  تعداد ارجاعات مصاحبه انجام گردید. بر  –

اسا  یافته های حاصل از ارجاعات و مصاحبه ، مدل اسپیرال 

رهای مرزی )زابل( ) چرخشی( جهت ظهور زوال شهری در شه

چرخه تشکیل شده است. بر  1ارائه گردید. مدل اسپیرال از 

اسا  میزان فراوانی و تعداد ارجاعات چرخه اولیه و درونی 

مدل، عوامل سیاسی می باشد. چرخه دوم حکمروایی شهری 

، چرخه سوم عوامل زیست محیطی، عوامل اقتصادی و چرخه 

د. عوامل سازنده هر فرهنگی می باش -پنجم عوامل اجتماعی

 یک از چرخه های مدل به ترتیب الویت عبارتند از:

 چرخه اول : عوامل سیاسی 

 همسایه کشور با رابطه در سیاسی مسائل 

 امنیت فقدان 

 چرخه دوم: حکمروایی شهری 

 اداری بروکراسی 

 خصوصی بخش به دولت توجه عدم 

 خصوصی بخش گذار سرمایه نبود 

  چرخه سوم: عوامل زیست محیطی 

 آب کمبود 

 ها گرد ریز وجود 

 پسماند آوری جمع در نقص و ضعف وجود 

 سطحی آبهای سیستم فقدان 

 همنطق سطح در گسترده محیطی و بصری آلودگی 

  چرخه چهارم: عوامل اقتصادی 
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 منطقه در رفاهمند و مناسب بستر عدم 

 بازار()تاریخی هسته عدم تقویت 

مرزی مدل نهایی زوال شهری ) شهر  ٩تصویر  شماره 

 زابل ( را نشان می دهد.

  فرهنگی  –چرخه پنجم : اجتماعی 

 شهروندان آگاهی سطح افزایش 

 پایین اجتماعی سرمایه 

 اصیل و بومی ساکنین مهاجرت 

 حس فاقد جدید اجتماعی اقشار شدن جایگزین 

 منطقه به تعلق

 مشارکت حس در ضعف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهد.مدل نهایی زوال شهری ) شهر مرزی زابل ( را نشان می ٩تصویر  شماره 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع -6

 هایجریان و نیروها محصول شهرها زوال و رشد ایجاد،

شهر  و بودهزمان  گذر در مربوط مناسبات و انسانی و طبیعی

 مطالعات استناد به .نیست جدا کلی قاعده این از نیز زابل

 یجهنت چنین توانمی مفاهیم ذکر شده پیرامون گرفته صورت

 بررسی زوال شهری ضرورت بر هاپژوهش این تمامی که گرفت

 . دارند تاکید

های سازنده مفهوم زوال در الیهسوال اول پژوهش:  

 شهرهای مرزی کدام است؟

همانطور که در بخش روش شناسی پژوهش بررسی شد، 

الیه سیاسی، حکمروایی شهری، عوامل زیست محیطی،  1

 باشند. فرهنگی می –عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی 

های زوال های سازنده الیهمولفهسوال دوم پژوهش:  

 شهری کدام هستند؟

ای ههای سازنده الیهبر اسا  تحلیل فرا تحلیل مولفه
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نشان  1باشند که در تصویر شماره مولفه می 53زوال شهری 

 ها عبارتند از:اند. مولفهداده شده

 همسایه کشور با رابطه در سیاسی مسائل .5

 امنیت فقدان .2

 اداری بروکراسی .7

 خصوصی بخش به دولت توجه عدم .4

 خصوصی بخش گذار سرمایه نبود .1

 آب کمبود .٩

 گردها ریز وجود .3

 پسماند آوری جمع در نقص و ضعف وجود .1

 سطحی هایآب سیستم فقدان .١

 همنطق سطح در گسترده محیطی و بصری آلودگی .5١

 منطقه در رفاهمند و مناسب بستر عدم .55

 بازار()تاریخی  هسته عدم تقویت .52

 شهروندان آگاهی سطح افزایش .57

 پایین اجتماعی سرمایه .54

 اصیل و بومی ساکنین مهاجرت .51

 حس فاقد جدید اجتماعی اقشار شدن جایگزین .5٩

 منطقه به تعلق

 مشارکت حس در ضعف .53

 گردند؟ها چگونه منجر به ایجاد زوال شهر زابل میمولفه 

های انجام شده مدل اسپیرال جهت بر اسا  تحلیل

ظهور زوال شهری ارائه گردید. چرخه درونی و اولیه عوامل 

باشد. بر اسا  مدل مذکور عواملی از قبیل فقدان سیاسی می

رابطه با کشور همسایه و  امنیت در شهر و مسائل سیاسی در

عوامل مدیریت شهری شهری از قبیل عدم توجه دولت به 

بخش خصوصی و در نتیجه نبود سرمایه گذار بخش خصوصی 

 شود. مسائلمنجر به مسائل زیست محیطی در این منطقه می

 نبود ارزشمند، هایگونه از عدم حفاظتزیست محیطی نظیر 

 یلهزبا) پسماند دیریتم فاضالب، نبود مدیریت آب، مدیریت

 از عدم حفاظت ها،ساخت زیر و خدمات بصری الودگی ،(جامد

یب بوم منجر به آس با منطبق اقلیمی طبیعی و تغییرات منظر

بخش اقتصادی شهر و عدم ایجاد بستر مناسب و رفاهمند در 

شود. لذا عوامل مذکور منجر به کاهش سطح آگاهی منطقه می

شود که اجتماعی پایین در منطقه میشهروندان و سرمایه 

نتیجه آن بر مهاجرت ساکنین بومی و جایگزین شدن اقشار 

شود. عوامل مذکور حس اجتماعی بدون ایجاد حس تعلق می

مشارکت شهروندان در امور شهر را کاهش داده و لذا پدیده 

 زوال شهری حادث خواهد شد. 

مدیریت شهری و توجه به مسائل سیاسی و عوامل 

باالخص مسائل زیست محیطی با تاکید بر تامین آب جهت 

جلوگیری از زوال شهری ار نتایج پژوهش حاضر است. 
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