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مقدمه
شهرها سیستمهای پیچیدهای هستند که از مقیاسهای غیرخطی و متعددی تشکیل شدهاند و تکراری از عناصر و اجزای
فضایی و فیزیکی ناهمگوناند (آموریم و همکاران )0773 ،و بهرغم پیچیدگی سیستمی خودسازمان یافتهاند و در نتیجه
فعالیتهای انسانی الگوهای متفاوت اجتماعی -فضایی تولید میکنند (هکت و همکاران .)0719 ،برنامهریزان شهری
سعی کردهاند شهرها را بر اساس چارچوبهای گونهشناسی سازماندهی و طبقهبندی کنند .گونهشناسی ابزاری توصیفی و
تحلیلی در جهت کمک به توسعه و اصالح مفاهیم و طبقهبندی برای اندازهگیری ،دستهبندی ،و اولویتبندی نمونههای
مطالعاتی است (سولسکی و همکاران .)0712 ،گونه ،بهعنوان یک مفهوم ،به نوع ،طبقه ،یا دستهای از مردم یا گروهی از
اشیا اشاره دارد که ویژگیهای مشخص مشترکی دارند و این ویژگیها آنها را از گروهها و اشیای دیگر متمایز میکند و
شناسایی اشیا ،وقایع ،و رویدادهایی با مشخصات خاص را ممکن مینماید (انییمبا .)12 :0772 ،در حالی که از گونه و نوع
در بسیاری از زمینهها و رشتهها همچون ابزار طبقهبندی استفاده میشود ،گونهشناسی به وجود یک منطق مشخص در
اطالعات ،تمیزها ،تفاوتها ،تغییرها ،و همچنین در معیارهای تعریفشده در میان گونهها اشاره دارد (انییمبا.)10 :0772 ،
شناخت و کاربرد فراوان گونهشناسی در شاخههای مختلف علوم از دیرباز تاکنون بیانگر اهمیت بسزای آن است .اهمیت
شکلشناسی و گونهشناسی شهری ،بهعنوان یک رشتة حرفهای و علمی در مطالعات شهری ،عمدتاً در اواسط نیمة دوم
قرن بیستم نهتنها محدود به ویژگیهای کالبدی و فیزیکی بلکه با درنظرگرفتن ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،و شرایط و
ویژگیهای بافت آشکار شد (الرکم .)0770 ،گونهشناسی بافت شهری روشی پیچیده در حوزة مورفولوژی شهری و
همچنین در گونهشناسی شهری است .از آنجا که همجواری فرمهای مختلف شهری ضرورتاً به الگوهای منسجم و
یکپارچة بافت شهری منجر نمیشود (لوورا ،)072 :0710 ،نیاز ضروری به گونهشناسی بافت شهری و شناخت ابعاد
مختلف آن احساس میشود.
برنامهریزان شهری و سیاستگذاران در سراسر جهان از نیاز ضروری به تهیة برنامة اقدام جهت افزایش و ارتقای
کیفیت و پایداری محیط شهرها آگاهند (رادبرگ .)912 :1330 ،روش و رویکرد واحد برای تحلیل و شناخت شهر و
راهبردها و سیاستها را نمیتوان به همة شهرها و حتی ناحیه و محلههای یک شهر ،که از بسترهای فرهنگی ،اجتماعی،
و جغرافیایی متفاوتی برخوردارند تعمیم داد .عدم برنامهریزی یکپارچه و منسجم در توسعه و رشد شهر و منطقههای
شهری ناشی از اتخاذ رویکردها و راهبردهای یکسان ،بهرغم ناهمگونی و تفاوت آنها به لحاظ شرایط کالبدی ،اجتماعی،
اقتصادی ،و محیطی ،شهرها را با چرخة نامطلوبی از عدم تعادلهای اجتماعی -اقتصادی و زیستمحیطی روبهرو کرده
است و چالشهای بیسابقهای همچون فقر شهری ،ساختیابی محلههای فرودست اعم از فرسوده و غیررسمی،
تعارضهای فرهنگی ،افت کیفیت زندگی و کیفیت محیط و  ...را پیش روی نهاده است .درک یک نظام پیچیدة شهری
زمانی امکانپذیر میشود که به سادهترین شکل تجزیه و بر اساس معیارها و شاخصهای مختلف گونهبندی شود.
مطالعات گونهشناسی ساختار فیزیکی و فضایی شهرها را آشکار و به شناسایی الگوها کمک میکند تا بر اساس الگوهای
موجود رویکردها و سیاستهای متفاوت ارائه شود.
مسئلة فرسودگی و نوسازی بافتهای فرسوده در دهههای گذشته کما بیش در همة شهرهای کشور مطرح شده
است .در شهر قم نیز ،به دلیل مواجهشدن با روند رشد و گسترش شتابان شهری ،همانند سایر شهرها میتوان ناکارآمدی
و فرسودگی بافتهای قدیم شهری را در آن مشاهده کرد .بیش از  97درصد از جمعیت شهر در بافتهای فرسوده زندگی
میکنند که با معضالت گوناگونی از جمله افت کیفیتهای فضایی و محیطی ،فرسودگی کالبدی ،و مسائل اجتماعی و
اقتصادی روبهرو هستند .پدیدة فرسودگی ،بهرغم اینکه پدیدهای است که به لحاظ فیزیکی و کالبدی در بیشتر مکانهای

سازیمیزانفرسودگیشهریوگونهشناسیبافتفرسودۀشهرقم


مدل

563

شهری قابل مشاهده است ،در الیههای زیرین این شباهتهای سطحی تفاوتهای قابل توجهی وجود دارد (حاس و
همکاران .) 1207 :0712 ،معیارهای شناسایی بافت فرسوده در ایران بدون درنظرگرفتن عوامل مؤثر بر شکلگیری
فرسودگی و مبتنی بر شاخصهای یکسان صورت گرفته است و به تفاوتهای گونهشناختی و ویژگیهای خاص مکان
توجه نکرده است (حاجی علیاکبری و شفیعی .)0 :1930 ،عدم شناسایی صحیح این بافتها و اولویتدهی آنها سبب
ناکارآمدی برنامههای نوسازی و هدررفتن منابع و سرمایهها و به دنبال آن گسترش ابعاد فرسودگی در بافت شهری
میشود (کامروا و همکاران .)1910 ،توسعه و نوسازی این نوع بافتها مستلزم شناخت و گونهبندی علمی و سیستمی آن
بهمنظور تعیین اولویتهای مداخله است .هدف اصلی این پژوهش مدلسازی گونهبندی بافت فرسودة شهر است که
بتوان به طبقهبندی همگونی به لحاظ ویژگیهای کالبدی ،جمعیتی -اجتماعی ،اقتصادی ،و محیطی دست یافت .در این
راستا ،سؤالی که مطرح میشود این است که چگونه میتوان میزان فرسودگی بافت شهر را اندازهگیری و محدودة فرسودة
شهر قم را گونهبندی و اولویتبندی کرد و به اولویتهای مداخله برای توسعة مجدد و نوسازی بافت دست یافت تا اینکه
مدیریت نوسازی شهر با کنترل مهمترین عوامل مؤثر بر فرسودگی در مناطق دارای اولویت نوسازی سرمایهگذاری و
مداخله نماید.

پیشینةپژوهش
گونه و گونهشناسی موضوعی با گسترة جهانی است؛ توجه به گونهشناسی در نوشتههای قدیمی از حدود دو هزار سال
پیش در آثار نویسندگان معمار و دیگر دانشمندان دیده میشود و حدود  027سال است که مشخصاً در حوزة علوم مطرح
شده است (سیدیان و همکاران .)10 :1930 ،اما ،با وجود این ،در ارتباط با گونهشناسی و انواع گونههای بافت فرسودة
شهری مطالعات زیادی انجام نگرفته و اغلب فارغ از مطالعات گونهشناسی بررسی و مطالعه شده است .از این رو ،در این
بخش سعی میشود به بعضی از مطالعاتی پرداخته شود که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع پژوهش مرتبط
میشوند.
فول و کانینگهام -سبوت ( )0717با بررسی رویکردها و علل فرسودگی و انحطاط شهری آن را مرتبط با فرایندهای
جهانیشدن میدانند .نتایج آنان حاکی از آن بود که فرسودگی پدیدهای است چندبُعدی :جمعیتی ،اقتصادی ،اجتماعی ،و
شهری و از فرایند جهانیشدن جدا و مجزا نیست که از یک طرف باعث تغییرات سریع در سرمایهگذاری از یک مکان به
مکانی دیگر و از طرف دیگر باعث جابهجایی شبکههای ارتباطی و ترک فضاهای موجود میشود و بر آناند که
جهانیشدن فرایند فرسودگی را سرعت و تأثیرات آن را شدت میبخشد.
ویور و بگچیسن ( )0719با استفاده از تحلیلهای فضایی و روش خوشهبندی فضایی الگوهای فرسودگی و مناطق
نیاز به مداخله را بررسی و اولویتبندی کردند .یافتههای آنها نشان داد که فرسودگی و افت شهری پدیدهای است ماهیتاً
فضایی و زمانی که در طول زمان به مکانهای مجاور راه مییابد و همچنین یک ارتباط مستقیم و آماری قابل توجه بین
فرسودگی در یک محله و شرایط ضعیف اقتصادی و اجتماعی در محلة مجاور وجود دارد .شکست در اقدامات تجدید بافت
بهمنزلة بیتوجهی به مسائلی از قبیل فقر ،بیکاری ،کمبود و نبود سرمایههای انسانی در محله یا محلههای همجوار است.
یافتههای آنان نشان داد که استفاده از مفاهیم جغرافیایی و تحلیلهای فضایی میتواند به برنامهریزان و سیاستگذاران
شهری برای درک مسائل بالقوة شهری قبل از وقوع و گستردش و عمیقترشدن آنها کمک کنند.
صدیقی و نعمتیمهر ( ،)0710در مقالهای با عنوان «شناسایی و اولویتبندی عوامل فرسودگی در بافت فرسودة شهر
کرج با استفاده از تحلیل سلسلهمراتبی فازی ( ،»)FAHPبه این نتیجه دست یافتند که عوامل اجتماعی با  97درصد وزن
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و عوامل فیزیکی با  00درصد وزن از مؤثرترین عوامل فرسودگی در شهر کرج بودند و همچنین مهمترین زیرمعیارها
شامل احساس ناامنی ،تراکم جمعیت ،عمر ساختمان و ساختمانهای آسیبپذیر و با کاربرد مصالح نامناسب بودند.
دیانی و همکاران ( )0713در پژوهش خود بهمنظور پهنهبندی بافت فرسودة روستاهای استان تهران با استفاده از مدل
تخمین تراکم کرنل به این نتیجه دست یافتند که مهمترین شاخصهای شناسایی روستاهایی با بافت فرسوده شامل
جمعیت باال ،استفاده از مصالح ساختمانی کمدوام ،ساختمانهایی با عمر بیش از  97سال ،تراکم ساختمانی پایین،
آسیبپذیری در برابر زلزله ،و دسترسی بلوکها به معابر کمتر از  0متر است و همچنین پُرخطرترین روستاهایی با بافت
فرسوده بهطور عمده در کالنشهر تهران متمرکز شده است.
زنگیآبادی و همکاران ( ،)1937در مقالهای با عنوان «استخراج شاخصهای شناسایی بافت فرسودة شهری با استفاده
از سیستم اطالعات جغرافیایی (مطالعة موردی :محدودة غربی بافت فرسودة شهر جهرم)» ،با توجه به مجموع دادهها در
طی عملیات همپوشانی ،نشان دادند که حدود  39/11درصد از محدوده از فرسودگی متوسط به باال برخوردار است و به
ترتیب شاخصهای نفوذپذیری ،ریزدانگی ،و استحکام کالبدی از مهمترین عوامل مؤثر در شدت فرسودگی منطقة مورد
مطالعه است.
شاطریان و اکبری ارمکی ( )1932در مطالعة خود در یافتن رهیافتی در تجدید حیات شهری به این نتیجه دست
یافتند که شاخصهای افت و فرسودگی شهری و همچنین شاخصهای فقر شهری در بافت قدیم شهر کاشان ترکیبی
است از شرایط افت کیفیت کالبدی و عملکردی بافت؛ و ارتباط شاخصها بیانگر این بود که فرسودگی کالبدی و
فرسودگی عملکردی و نظارت پایین سازمانها و سیستمهای کنترل و هدایت شهری و نبود یا اجرای نامناسب برنامههای
شهری به تشدید فقر در همة جنبهها در بافت فرسودة شهری و به سطح پایین کیفیت زندگی منجر شده است.

مفاهیم،دیدگاهها،ومبانینظری 

واژة گونهشناسی مبهم است؛ معنای خالص آن به مطالعه و نظریة گونهها و طبقهبندی سیستمها استناد دارد (لنگ،
 .)00 :1939جان لنگ ،نظریهپرداز معماری ،بر آن است که «گونهشناسی عبارت است از دستهبندی نمونهها بر طبق
عملکردی که در خود جای میدهند .طرحهای محیط و منظر ،ساختمانها و طرحهای شهری میتوانند بر طبق مقاصد
مشترک یا ساختار فرم دستهبندی شوند» (لنگ .)07 :1919 ،از نظر راپاپورت ،گونهشناسی «تالشی است برای قراردادن
مجموعهای از اشیای پیچیده در یک مجموعة منظم برای دستیابی به عمومیت بیشتر در جهت شناخت و برنامهریزی»
(راپاپورت .)30 :1337 ،لوورا اشاره میکند که بافت شهری مجموعهای است از فرمهای شهری و گونهشناسی شهری
نوعی طبقهبندی از مشخصههای فرم شهر و روابط درونی آنهاست که در شهر مورد مطالعه یافت میشود .گونة خاص
بافت شهری نوعی آرایش خاص از عناصر شهری است (لوورا .)072 :0710 ،بافت شهری سنتزی است از همة اجزای
کالبدی و یک کل ارگانیک از خیابانها و بلوکهاست که میتوان آن را حاالت مختلف همجواری و فضاهای پُر و خالی
در ترکیبهای مختلف و همچنین نحوة قطعهبندی اراضی مشخص دانست (میرسجادی و فرکیش .)02 :1932 ،فرض بر
این است که ساختارهای مختلف شهری ،اقتصادهای متفاوت و پویاییهای اجتماعی متفاوتی را تولید میکنند و در چنین
چارچوب پیچیدهای از شهرها و مناطق شهری همة این عوامل در تعامل با یکدیگرند و از هم تأثیر میپذیرند (استینگر و
همکاران .)0771 ،آناس و همکاران ( )1331در مطالعات خود به ماهیت متنوع و پویای مورفولوژی شهری اشاره کردهاند.
به این منظور که شهرها سیستم خودسازمانیافتهای هستند که بهرغم گذشت زمان و دگرگونیهای عملکردی و فضایی
ماهیت منحصربهفردی دارند که در طول سالیان باقی میماند (کالنینو و همکاران .)0 :0711 ،مطالعات ریخت-
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گونهشناسی ساختار کالبدی و فضایی شهرها را روشن میکند (مرتضایی و همکاران .)22 :1930 ،استینگر و همکاران
( )0771استدالل میکنند که با اندازهگیری و بررسی ویژگیهای ساختمانها بر اساس تشابه و تجانس در یک محله،
میتوان نوع ساختار فضایی را که ممکن است در محله اتفاق افتد پیشبینی کرد (کالنینو و همکاران .)2 :0711 ،رادبرگ

1

بحث سودمندی مطالعات گونهشناختی در معماری و برنامهریزی شهری را مطرح میکند و آن را به سه منظور مفید
میداند :اول ،ابزار توصیف ساختار شهری بر حسب ویژگیهای مختلف؛ دوم ،ابزار تحلیل و ایجاد ارتباط میان دادههای
زیستمحیطی و اقتصادی -اجتماعی با گونههای مختلف تعریفشده و تحلیل آنها؛ سوم ،ابزار برنامهریزی با ارائة درک
عمیق از گونههای شهری ،که آن را برای برنامهریزی و طراحی مناسبتر در سطح خرد و کالن هموار مینماید (انییمبا،
 .)10 :0772برای قاعدهمندسازی گونهشناسی ،به نحوی که از آن بتوان در راستای برنامهریزی استفاده کرد ،راپاپورت
اصولی را مطرح کرده است :ضرورت بهکارگیری شاخصهای متعدد (گونهشناسی چندشاخصهای) به جای بهکارگیری
شاخص واحد (گونهشناسی تکشاخص)؛ در گونهشناسی تکشاخص ،بهرغم وجود اشتراک در مورد یک شاخص در میان
اعضای یک گونه ،احتمال وجود تفاوت در میان سایر شاخصهای آن اعضا بسیار باالست و این به معنای افزایش احتمال
قرارگیری اعضای ماهیتاً متفاوت در یک گونه است .همچنین ،استفاده از شاخصهای متعدد باعث پرهیز از مجادلة علمی
بر سر شیوة گونهبندی میشود (راپاپورت .)30 :1337 ،انتخاب معقوالنة شاخصها برای پرهیز از تکثر بیش از حد
شاخصها :هر چه تعداد شاخصها بیشتر باشد گونهشناسی با دقت بیشتری انجام خواهد گرفت .از سوی دیگر ،تکثر
شاخصها به معنای تکثر گونهها و پراکندگی بیش از حد گونهها خواهد بود .راپاپورت در این زمینه بیان میکند« :محقق
با دو اصل متضاد در گونهشناسی روبهروست؛ اول ،این واقعیت که محقق خواستار نوعی طبقهبندی است که تا حد امکان
دارای بیشترین غنای اطالعاتی باشد و بنابراین تعداد طبقات بهشدت افزایش پیدا میکند؛ دوم ،برای کاهش بار ادراکی و
برای شناخت هر گونه به صورت یک مجموعة مناسب و تصمیمگیری در قبال آنها محقق نیازمند تعداد هر چه کمتر
طبقات است» (راپاپورت .)03 :1337 ،در قرن اخیر سه مکتب فکری ،مکتب ایتالیایی ،فرانسوی ،و انگلیسی ،با رویکرد
فلسفی و مفهومی متفاوت در حوزة مطالعات گونهشناسی غالب بودهاند .هدف از این مطالعات یافتن متغیرها و واحدهای
مناسب برای تحقیق است که بتوان آنها را در تحلیل گونههای شهری بهکار گرفت (انییمبا .)12 :0772 ،با وجود
مطالعات بسیار قدیمی در زمینة گونهشناختی رادبرگ ،خاطرنشان میکند هنوز یک نظریة جامع در ارتباط با گونهبندی و
کیفیت زندگی شهری رشد و توسعه نیافته است (انییمبا.)17 :0772 ،
با افول کیفیت و فرسودهشدن مرکز شهرها ،افراد و فعالیتها به پیرامون شهر حرکت میکنند و جابهجا میشوند؛ اما
خانوادههای کمدرآمد و با مهارتهای شغلی پایینتر در مرکز شهر با شرایط ضعیف اقتصادی ماندگار میشوند و اغلب این
محدوده از شهر میزان باال و شدید فقر را نشان میدهد (پینتو و سبلک .)2 :0710 ،موضوع فرسودگی اغلب توسط
ایدئولوژی ضدشهری القا و برانگیخته میشود و با انتقادهایی به ناکارآیی زندگی شهری هم در بُعد فیزیکی (ازدحام و
پراکندگی سکونتگاههای فقیر) هم در بُعد اجتماعی (سهم قشر فقیر اقتصادی ،اقلیتهای نژادی ،احساس ناامنی ،و غیره)
مرتبط میشود (فول و کانینگهام -سبوت .)909 :0717 ،بسیاری از مطالعات (فریدریچ1339 ،؛ لنگ0772 ،؛ برگرد0719 ،
و دیگر مطالعات مرتبط) بر آناند که فرسودگی پدیدهای است که با کاهش مستمر فعالیت و ازدستدادن مداوم جمعیت
همراه است و باعث افزایش مشکالت اجتماعی و فیزیکی میشود .به دلیل کاهش فعالیتها و کاهش درآمد مالیاتی ،شهر
از سرمایة کمتری برای سرمایهگذاری برخوردار است و این شرایط هم بر حفاظت از زیرساختهای عمومی اجتماعی
موجود در محدوده از قبیل مدارس و کتابخانهها هم بر توسعة تسهیالت زیرساختی جدید تأثیر میگذارد و عالوه بر آن
1. Rådberg

531

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،35شمارۀ،2تابستان0011



منابع مالی کمتری در جذب صنایع جدید به وجود خواهد آمد (فریدریچ .)317 :1339 ،بنابراین ،افت و فرسودگی شهری،
درواقع ،تمرکز فضایی مسائل محیطی ،کالبدی ،اقتصادی ،و اجتماعی است که با سطح باالی بیکاری ،فقر ،و آلودگی
وسیع محیطی ظاهر میشود (روبرت و اسکیز.)09 :0777 ،
در زمینة شناسایی بافتهای ناکارآمد شهری و ارائة طرح برای توسعة مجدد آنها ،کشورهای امریکا و کانادا از
بیشترین سابقه برخوردارند و سایر کشورها اصوالً از تجارب آنها استفاده کرده و به بومیسازی شاخصهای ارائهشده از
سوی کشور امریکا و کشورهای اروپایی پرداختهاند (صداقت رستمی و همکاران .)170 :1937 ،در بریتانیا برای سنجش
بافتهای ناکارآمد شهری از شاخصهای مختلفی استفاده میشود؛ از جمله محرومیت و انحطاط شهری ،حومهنشینی،
کاهش ارزش ساختارها و تسهیالت و خانههای رهاشده .مک کارتی )0770( 1بر عوامل اجتماعی تأکید دارد و واژههای
«فقر اجتماعی» و «نیاز» را مطرح میکند .بعضی از پژوهشگران از معینکردن یک مرز فیزیکی برای محدودة بافت
فرسوده اجتناب میکنند و استدالل میکنند که منطقههای فرسوده مکانهایی هستند که افت فیزیکی خانهها باعث
تشدید مشکالت و ناهنجاریهای اجتماعی میشود و جمعیت منطقه را کاهش میدهد .پژوهشگران دیگر بر آناند که
مرز جغرافیایی منطقة فرسودة شهر معادل است با شهر درونی 0که بخش تجاری شهر 9را احاطه میکند و شاخصهای
ارزش زمین و فعالیتهای غیرمسکونی نیاز به توسعة مجدد و نوسازی را بیان میکنند (صادقی و نعمتیمهر:0710 ،
 .)102در امریکا ،انجمن برنامهریزی فیالدلفیا معیارهای فرسودگی را شاخصهایی بیان میکنند؛ از قبیل خیابانهای
ناتمام (مسیرهایی که سنگفرش نشدهاند و از استاندارد پایینی برخوردارند) ،تعدد زمینهای خالی یا توسعهنیافته ،وجود
زمینهای کثیف و پُر از زباله ،کاربریهای نامطلوب و زمینهای خالی که تأثیر بدی در بخشهای توسعهیافتة همجوار
میگذارند و هیچ مالیاتی به شهر برنمیگردانند ،ارزش پایین امالک ،باالبودن تخلفات مالیاتی ،و شبکة دسترسی و
خیابانکشی نامناسب (انجمن برنامهریزی فیالدلفیا .)0770 ،در طرح توسعة مجدد کرامر هیل ،بهمنظور شناسایی بافت
فرسوده ،شاخصهایی همچون اراضی صنعتی فراوان ،تعدد فضاهای مخروبه ،زمینهای خالی و ساختمانهایی با شرایط
نامناسب و غیراستاندارد ،محدودههای فاقد خدمات و تسهیالت شهری ،و وسعت آلودگیهای زیستمحیطی در محدودة
شهر را بهکار گرفتند (طرح توسعة مجدد کرامر هیل .)0772 ،ویگدر ( )0717برای سنجش فرسودگی بافتهای شهری از
چهار شاخص استفاده کرده است :واحدهای مسکونی خالی ،امنیت واحدهای مسکونی ،خیابانهای نیازمند تعمیر ،و
زبالههای خیابانی (ویگدر .)0717 ،الروزا و همکاران ( )0710مناطقی را بافت فرسوده و نیاز به نوسازی معرفی کردهاند که
دارای ویژگیهایی هستند؛ از جمله :تراکم باالی جمعیت ،کمبود فضای سبز و خدمات عمومی ،حجم باالی ترافیک به
دلیل استفادة گسترده از حملونقل شخصی ،آسیبپذیری بیش از حد بافت در برابر زلزله ،و خطرهای مربوط به زمین که
دچار تغییرات آبوهواییاند (الروزا و همکاران .)0710 ،واالس )0771( 2عوامل تشکیلدهندة محلههای فقیر و فرسوده را
تغییرات اقتصادی ،کاهش صنایع قدیمی ،تقاضای پایین برای کسب مهارتهای جدید ،فروپاشی و پراکندگی خانوادهها،
کاهش تعامالت اجتماعی ،و تراکم زیادِ افراد آسیبپذیر میداند (دونالدسون و دو پلسیس .)0719 ،در ایران ،شرکت مادر
تخصصی عمران و بهسازی شهری در سال  ،1912بهمنظور شناسایی شاخصهای بافت فرسوده و تعیین محدودة هدف،
سه شاخص ناپایداری ،ریزدانگی ،و نفوذپذیری را معرفی کرد و تأکید بر این بود که فقط بافتهایی که دارای هر سه
شاخصاند بافت فرسوده شناخته میشوند .این شاخصها فقط بُعد کالبدی داشتند و توجهی به مباحث اقتصادی و
1. McCarty
2. Inner City
3. CBD
4. Wallace
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اجتماعی نشده است .در سال  ،1939بهدلیل ناکارآمدی اقدامات گذشته ،رویکردی جدید با عنوان بازآفرینی شهری پایدار
در دستور کار قرار گرفته است که بر این اساس شاخصهای مؤثر و جامع کالبدی ،جمعیتی -اجتماعی ،زیستمحیطی ،و
اقتصادی شناسایی میشوند و ،بر اساس آن ،محدودهها و محالت ناکارآمد در گونههای پنجگانة بافت تاریخی ،بافت
ناکارآمد میانی ،اسکان غیررسمی ،سکونتگاههای دارای پیشینة روستایی ،و بافتهای ناهمگون با زندگی شهری
گونهشناسی و اولویتبندی میشوند .این شیوهنامة جدید ،بهمنظور بهبود و ارتقای محتوا ،رویهها ،و روندهای مواجهه با
بافتهای ناکارآمد شهریـ بهگونه ای که در انطباق با رویکرد بازآفرینی بوده و بتواند به اقدامات بازآفرینی پایدار در
محدودهها و محالت ناکارآمد شهری منجر شودـ تدوین شده است (مهندسین مشاور شاران.)1930 ،
دالیل بروز فرسودگی و محرومیت شهری هم شامل علتهای مشترک هم علتهای ویژه در هر یک از نواحی
شهری میشود .بنابراین ،در حالی که در بیشتر نواحی صنعتی در شهرهای کشورهای بیشتر توسعهیافته کاهش در سنجة
جمعیت به همراه کاهش میزان اشتغال از عوامل اصلی فرسودگی شهری درنظر گرفته میشود ،در کشورهای
کمترتوسعهیافته افزایش مهارنشدة جمعیت شهرها و ناتوانی دولتها در فراهمکردن خدمات ،اشتغال ،و مسکن برای این
جمعیت از عوامل عمدة فرسودگی شهری بهشمار میرود (حاجی علیاکبری و شفیعی .)10 :1930 ،نیروهای محرک
فرسودگی در سطوح مختلف فضایی از سطح محلی تا سطح جهانی عمل میکنند .این نیروها ممکن است شامل افت
شرایط اقتصادی ،تغییرات جمعیتی ،تغییر در الگوی سکونت به شکل حومهنشینی ،یا پراکندگی شهری و شاید دربرگیرندة
عوامل افت کیفیت محیطی و تغییرات رادیکالی در سیستم سیاسی و اداری باشد .کاهش جمعیت مهمترین شاخص
فرسودگی شهری است .عوامل مؤثر در کاهش جمعیت بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر توسعة شهری تأثیر میگذارد.
کاهش جمعیت بر بازار محلی ،ایجاد تبعیض و تمایزهای اجتماعی -فضایی ،کیفیت کمی و کیفی خانهها ،الگوی کاربری
زمین ،زیرساختهای اجتماعی و فنی ،امور مالی شهرداری ،سرمایهگذاری ،و در نتیجه بر کل اقتصاد محلی تأثیر میگذارد
(حاس و همکاران )1207 :0712 ،و بهتدریج به نامناسبشدن محیط زندگی ،مطلوبیت آن ،و کاهش کارایی بافت منجر
میشود و این فرایند به تشدید روند فرسودگی شهر کمک میکند.

نمودار.0فرایندفرسودگیشهری(حاسوهمکاران)3:2105،
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محدودۀپژوهش 
طبق مطالعات بهسازی و نوسازی محالت نیازمند بازآفرینی شهر قم ،محدودههای نیازمند بازآفرینی شناساییشده در شهر
قم گونههای مختلف محدودههای مصوب و محدودهای پیشنهادی مطالعاتی را دربر گرفتهاند .بافت تاریخی مصوب،
بافت فرسودة مصوب ،بافت نابسامان میانی ،سکونتگاههای غیررسمی ،بافتهایی با پیشینة روستایی ،و کاربریهای
ناسازگار شهری گونههای نیازمند بازآفرینی شهر قم را شامل میشوند .بافت فرسوده مصوب با  1702هکتار مساحت
حدود  1/0درصد از محدودة قانونی شهر را به خود اختصاص میدهد و طبق سرشماری سال  1937مرکز آمار ایران
جمعیتی بالغ بر  007هزار نفر را در خود جای داده است (مهندسین مشاور طرح و معماری .)1932 ،بافت مزبور از طیف
گستردة مشکالت کالبدی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،ترافیکی ،و زیستمحیطی رنج میبرد و ،از سوی دیگر،
مهمترین پتانسیل شهر برای استفاده از زمین جهت اسکان جمعیت ،تأمین فضاهای باز خدماتی ،و بهبود محیط زیست
محسوب میشود .این محدوده چهار منطقة شهری شامل مناطق  ،0 ،9 ،1و  0شهرداری قم را به خود اختصاص داده و
بر اساس تقسیمبندی محالت  21محله را دربر میگیرد که برخی از این محالت به طور دقیق در مرز بافت فرسوده قرار
نگرفتهاند و فقط بخشی از آنها جزئی از محدودهاند .شکل  1نقشة محدودة بافت فرسودة شهر قم را نشان میدهد.

شکل.0نقشةشهرقمومحدودۀبافتفرسوده 



روششناسیپژوهش 

پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و ،با توجه به مؤلفههای مورد بررسی ،رویکرد آن ترکیبی از روشهای توصیفی و
تحلیلی است .جامعة آماری شامل  1073بلوک آماری فرسودة شهر قم است .شاخصهای مورد استفاده (جدول )1
بهمنظور تحلیل و گونهبندی فضایی فرسودگی شهر قم از مطالعات اسنادی و کتابخانهای داخلی و خارجی و بررسی
ادبیات موضوع استخراج شده است .با مراجعة مستقیم به مراکز آماری دادهها گردآوری شد و نیز با استفاده از اطالعات
شهرداری قم و دادههای آماری  1937مرکز آمار ایران .بر اساس شرایط خاص محدودة بافت فرسودة شهر قم ،درنهایت
بیست شاخص در ابعاد کالبدی ،جمعیتی -اجتماعی ،اقتصادی ،و محیط زیستی استخراج و نهایی شد .در بخش تحلیلی،
به دلیل ازدیاد شاخصهای استخراجشده و در راستای خالصهسازی و تعیین عوامل نهایی تبیینکنندة علل فرسودگی
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بافت شهر و به منظور سنجش میزان فرسودگی بافت از سوی دیگر از روش تحلیل عاملی 1در این مطالعه استفاده شد.
همچنین ،از مدل تخمین تراکم کرنل بهعنوان یک مدل تحلیل فضایی برای برآورد و گونهبندی فرسودگی و اولویتبندی
مداخله استفاده شد .این مراحل با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  ArcGISانجام گرفته است.
ابعادوشاخصهایمورداستفادهدرپژوهش 

جدول.0
شاخص 

سنجه 

ابعاد 

دسترسی بلوکها به معابر با عرض کمتر از  0متر

نسبت مساحت قطعات با دسترسی به معابر کمتر از  0متر به مساحت کل بلوک (درصد)

اقتصادی

جمعیتی -اجتماعی

کالبدی

ناپایداری بناها
قطعات کمتر از  177متر مربع

محیط

بلوک (درصد)
نسبت تعداد واحدهای مسکونی کمتر از  177متر مربع به کل واحدهای مسکونی بلوک
(درصد)

کاربری بایر و متروکه

نسبت مساحت اراضی با کاربری بایر و متروکه به کل مساحت بلوک (درصد)

عمر بنا

نسبت تعداد واحدهای مسکونی با عمر بیش از  97سال به کل واحدهای مسکونی بلوک

تراکم جمعیتی

نسبت جمعیت هر بلوک به مساحت بلوک

تراکم خانوار در واحد مسکونی

نسبت تعداد خانوار هر بلوک به تعداد واحد مسکونی بلوک

نرخ مهاجرت

نسبت ساکنان غیربومی و مهاجر به کل جمعیت بلوک (درصد)

سهم بیسوادی

نسبت جمیعت بیسواد به کل جمعیت ششساله به باال در هر بلوک (درصد)

ناامنی

نسبت ارتکاب به جرم در بلوک به جمعیت بلوک ،در مقایسه با شهر

نرخ وابستگی

نسبت تفاوت کل جمعیت به شاغالن بلوک به کل شاغالن بلوک

نرخ فعالیت

نسبت جمعیت فعال به جمعیت دهساله به باال (درصد)

نرخ مشارکت اقتصادی زنان

نسبت جمعیت فعال زنان به جمعیت ده سال به باالی زنان بلوک (درصد)

نرخ بیکاری

نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال بلوک (درصد)

گروهبندی شغلی

نسبت تعداد کارگران و مزدبگیران عمومی و ساده به کل شاغالن بلوک (درصد)

ارزش متوسط زمین

میانگین قیمت یک متر مربع زمین در هر بلوک

مالکیت استیجاری

درصد واحدهای مسکونی اجارهای در هر بلوک

عدم برخورداری از حمام و آشپزخانه و توالت

نسبت تعداد واحد مسکونی فاقد حمام و آشپزخانه به واحدهای مسکونی بلوک (درصد)

عدم برخورداری از آب لولهکشی و برق

زیستی

نسبت تعداد واحدهای مسکونی با مصالح و سازههای ناپایدار به کل واحدهای مسکونی

رهاسازی پساب در محیط پیرامون

نسبت تعداد واحدهای مسکونی فاقد دسترسی به آب لولهکشیشده و برق به واحدهای
مسکونی بلوک (درصد)
نسبت تعداد واحدهای مسکونی که محل دفع پساپ در محیط پیرامون است به کل
واحدهای مسکونی بلوک (درصد)

یافتههایپژوهش 


مدلسازیفرسودگیشهریدربافتفرسودةشهرقم 
 

یکی از روشهای آماری برای تجزیة اطالعات موجود در مجموع دادهها روش تجزیة عاملها یا تحلیل عاملی است .این
روش را کارل پیرسون )1371( 0و چارلز اسپیرمن )1372( 9برای اولین بار هنگام اندازهگیری هوش مطرح کردند و برای
تعیین تأثیرگذارترین متغیرها در زمانی که تعداد متغیرهای مورد بررسی زیاد و روابط بین آنها ناشناخته باشد استفاده
میشود .در این روش متغیرها در عاملهایی قرار میگیرند؛ به طوری که از عامل اول به عاملهای بعدی درصد واریانس
1. Factor analysis
2. Karl Pearson
3. Charles Spearman
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کاهش مییابد .از این رو ،متغیرهایی که در عاملهای اولی قرار میگیرند تأثیرگذارتریناند (زارع چاهوکی .)1 :1913 ،در
تحلیل عاملی ،اولین گام تشکیل ماتریس اولیة اطالعات است که بر این اساس ماتریسی دارای  1073بلوک آماری بهعنوان
ردیفهای ماتریس و بیست شاخص فرسودگی بهعنوان ستونهای ماتریس بهعنوان ماتریس اولیة اطالعات تشکیل شد.
مرحلة بعد بررسی مقادیر اشتراکات مربوط به هر متغیر با سایر متغیرهای مربوطه است .در این مرحله چندین بار مدل اجرا و
با همدیگر مقایسه شد .درنهایت ،مدل با  13شاخص اجرا شد و شاخص کاربری بایر و متروکه با مقدار واریانس مشترک
 7/19از جریان مدل حذف شد تا مقدار آمارة کایزر مییر اولکین )KMO( 1و مقدار اشتراکات باالتر رود .جدول  0میزان
واریانس مشترک بین یک متغیر بافت فرسوده با سایر متغیرهای بهکارگرفتهشده در تحلیل بعد از حذف شاخص مربوطه را
نشان میدهد .میزان اشتراکها باالتر از  27درصد است و بیانگر توانایی عاملهای تعیینشده در تبیین واریانس متغیرهای
مورد مطالعه است.
جدول.2اشتراکاتمتغیرهایفرسودگیشهری
Initial

Extraction

تراکم جمعیت

1/777

7/001

تراکم خانوار در واحد مسکونی

1/777

7/391

نرخ ساکنان غیربومی

1/777

7/130

سهم بیسوادی

1/777

7/022

ناامنی

1/777

7/023

نرخ وابستگی

1/777

7/010

گروهبندی شغلی

1/777

7/032

نرخ فعالیت

1/777

7/103

نرخ بیکاری

1/777

7/200

نرخ مشارکت اقتصادی زنان

1/777

7/072

ارزش متوسط زمین

1/777

7/003

مالکیت استیجاری

1/777

7/201

عدم برخورداری از حمام و آشپزخانه و توالت

1/777

7/030

عدم برخورداری از آب لولهکشی و برق

1/777

7/279

دسترسی بلوک به معابر با عرض کمتر از  0متر

1/777

7/201

ناپایداری ساختمان

1/777

7/220

قطعات کمتر از  177متر مربع

1/777

7/230

عمر ساختمان

1/777

7/010

رهاسازی پساب در محیط پیرامون

1/777

7/003

خروجی بعدی گزارش مربوط به آزمون مناسبتهای آماری و آمارة  KMOو بارتلت است .در آزمون  ،KMOکه مقدار
آن همواره بین  7و  1است ،در صورتی که مقدار این آماره کمتر از  7/2باشد ،دادهها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهند
بود و اگر مقدار آن بین  7/2تا  7/03باشد ،میتوان با احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت .اما در صورتی که مقدار آن
بزرگتر از  7/0باشد ،همبستگیهای موجود در بین دادهها برای تحلیل عاملی مناسب خواهد بود (زبردست و همکاران،
 .)92 :1930جدول  9بررسی آزمون کرویت بارتلت و ضریب ( )KMOرا برای تحلیل مورد نظر در این پژوهش ارائه

1. Kaiser-Meyer-Olkin
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میدهد .این جدول نشان میدهد که مقدار

KMO
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مربوطه باالتر از  7/1بوده و برای تحلیل عاملی دادههای مربوطه

مناسب است .همچنین ،مقدار آمارة کرویت بارتلت نیز معنیدار است؛ به این مفهوم که مقدار سطح معنیداری صفر و
آزمون بارتلت کوچکتر از  7/72است ،فرض مخالف تأیید میشود و بین متغیرها همبستگی معنیدار وجود دارد.
مقادیرآمارههایکایزرمییراولکینوبارتلتدرسنجشمیزانفرسودگی

جدول.5
آزمونکفایتنمونهگیریکایزرمییراولکین


1/856
11219/007

کای اسکوئر

101

درجة آزادی

7/777

سطح معناداری

آزمون کرویت باتلت

گام بعدی محاسبة ماتریس محاسبات مقدماتی است که در آن واریانس تبیینشده بهوسیلة هر عامل مشخص
میشود .جدول  2نشان میدهد که شش عامل نهایی بهعنوان عوامل مبین فرسودگی شهری در محدودة مورد مطالعه
شناخته شدهاند .دلیل این موضوع این است که مقادیر ویژة هر یک از عوامل ششگانة فوق باالتر از  1بوده و این مقادیر
در عامل اول  0/22و در عاملهای بعدی بهترتیب  ،1/72 ،1/12 ،1/93 ،1/00و  1/71بوده است .بنابراین ،مجموع واریانس
تجمعی شش عامل استخراجشدة نهایی برابر با  00/32درصد است که به معنی آن است که عوامل مربوطه تا حد نسبتاً
زیادی به موضوع فرسودگی در شهر قم وابستهاند.
عواملمؤثربرشناساییبافتهایفرسودۀشهری

مجموعواریانستبیینشدۀ

جدول.0
درصدواریانس

درصد

تجمعی

واریانس

کل

مجموعمجذوربارهایاستخراجی
درصدواریانس

درصد

تجمعی

واریانس

کل

درصدواریانس

درصد

تجمعی

واریانس

کل

عوامل

مجموعمجذوربارهایچرخشیافتةنهایی


مقادیرخاصاولیه

12/111

12/111

9/772

92/201

92/201

0/221

92/201

92/201

0/221

1

91/207

12/370

0/300

29/000

3/993

1/002

29/000

3/993

1/002

0

22/200

19/170

0/213

21/710

0/907

1/931

21/710

0/907

1/931

9

29/022

3/109

1/099

20/100

0/727

1/121

20/100

0/727

1/121

2

00/133

1/222

1/002

00/021

2/290

1/721

00/021

2/290

1/721

2

00/327

2/021

1/739

00/327

2/030

1/772

00/327

2/030

1/772

0

00/112

2/392

7/391

0

00/903

2/232

7/122

1

11/091

2/023

7/173

3

12/117

9/200

7/00

17

11/971

9/131

7/070

11

31/171

0/170

7/299

10

39/070

0/231

7/202

19

32/217

1/379

7/900

12

30/001

1/000

7/992

12

31/203

1/020

7/093

10

33/222

7/300

7/100

10

33/372

7/227

7/710

11

177/777

7/732

7/711

13
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نمودار  0تغییرات مقادیر ویژه را در ارتباط با عاملها نشان میدهد .این نمودار برای تعیین تعداد بهینة مؤلفهها بهکار
میرود .با توجه به این نمودار ،مشاهده میشود که از عامل ششم به بعد تغییرات مقدار ویژه کم میشود .پس میتوان
شش عامل را بهعنوان عوامل مهم ،که بیشترین نقش را در تبیین واریانس دادهها دارند ،استخراج کرد.

کوهبرایتعیینتعدادعاملها

نمودار.2نموداردامنة



پس از استخراج عاملها ،اکنون باید به نامگذاری عاملها پرداخت .برای نامگذاری عوامل از بار عاملی استفاده
میشود که نشاندهندة همبستگی بین عوامل و متغیرهاست .در نامگذاری عوامل ،امتیازهای باالی  7/2مالک عمل قرار
گرفت .درواقع ،این ماتریس همان ماتریس عاملی است که عاملهای آن با روش تجزیه به مؤلفههای اصلی
استخراجشده و با روش چرخش اکیماکس 1دوران یافته است .اعدادی که جلوی هر یک از شاخصها نوشته شده است
بیانگر بار عاملی آن شاخص در آن عامل است .جدول  2سهم متغیرها را بر اساس ماتریس عاملی چرخشیافتة نهایی بعد
از  12تکرار دوران اکیماکس نشان میدهد.
بر این اساس و با تکیه بر مقادیر امتیاز شاخصهای مربوطه از عوامل منتخب نهایی ،بدین صورت میتوان به تفسیر
عوامل مربوطه پرداخت :عاملاول ،مقدار ویژة این عامل  0/22است که بهتنهایی  12/11درصد از واریانس را تبیین
مینماید و بر اساس ماتریس فیلترشدة نهایی با شاخصهای تراکم خانوار در واحد مسکونی ،نرخ ساکنان غیربومی ،نرخ
فعالیت ،نرخ مشارکت اقتصادی زنان ،مالکیت استیجاری ،و عمر ساختمان همبسته بوده و در ارتباط نزدیک است؛ عامل
دوم ،مقدار ویژة این عامل  1/00است که بهتنهایی  12/01درصد از واریانس را تبیین مینماید و بر اساس ماتریس
فیلترشدة نهایی با شاخصهای سهم بیسوادی ،ناامنی ،گروهبندی شغلی ،ارزش متوسط زمین ،و قطعات کمتر از  177متر
مربع همبسته بوده و در ارتباط نزدیک است؛ عاملسوم ،مقدار ویژة این عامل  1/93است که بهتنهایی  19/17درصد از
واریانس را تبیین مینماید و بر اساس ماتریس فیلترشدة نهایی با شاخصهای تراکم خانوار در واحد مسکونی ،نرخ
ساکنان غیربومی ،نرخ وابستگی ،نرخ بیکاری ،و عمر ساختمان همبسته بوده و در ارتباط نزدیک است؛ عاملچهارم،
مقدار ویژة این عامل  1/12است که بهتنهایی  3/10درصد از واریانس را تبیین مینماید و بر اساس ماتریس فیلترشدة
نهایی با شاخصهای عدم برخورداری از آشپزخانه ،حمام و توالت ،عدم برخورداری از آب لولهکشی و برق ،و ناپایداری
1. Equamax
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ساختمان همبسته بوده و در ارتباط نزدیک است؛ عاملپنجم ،مقدار ویژة این عامل  1/72است که بهتنهایی 1/22
درصد واریانس را تبیین مینماید و بر اساس ماتریس فیلترشدة نهایی با تراکم جمعیت و دسترسی بلوکها به معابر با
عرض کمتر از  0متر همبسته بوده و در ارتباط نزدیک است؛ عامل ششم ،مقدار ویژة این عامل  1/71است که
بهتنهایی  2/02درصد واریانس را تبیین میکند و بر اساس ماتریس فیلترشدة نهایی با شاخص رهاسازی پساپ در محیط
پیرامون همبسته بوده و در ارتباط نزدیک است.
عاملیچرخشیافتةنهایی

جدول.3ماتریس
شاخصهایفرسودگی


عواملفرسودگیشهری
0

2

5

0

تراکم جمعیت

-7/070

تراکم خانوار در واحد مسکونی

7/000

7/210

نرخ ساکنان غیربومی

7/010

7/217

سهم بیسوادی

7/271

ناامنی

7/107

نرخ وابستگی

7/193

گروهبندی شغلی
نرخ فعالیت

7/217
7/002

نرخ بیکاری
نرخ مشارکت اقتصادی زنان

7/022
7/171

ارزش متوسط زمین
مالکیت استیجاری

-7/107
7/217

عدم برخورداری از آشپزخانه ،حمام ،و توالت

7/110

عدم برخورداری از آب لولهکشی و برق

7/202

دسترسی بلوکها به معابر با عرض کمتر از  0متر

7/210

ناپایداری ساختمان

7/202

قطعات کمتر از  177متر مربع
عمرساختمان
رهاسازی پساپ در محیط پیرامون

3

6

7/221
7/223

7/221
-7/032
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Equamax with Kaiser Normalization.a
a. Rotation converged in 14 iterations.


هایفرسودگیشهریهمراهسهمدرصد(منبع:یافتههاینگارندگان) 


مثبتشاخص
شکل.5مدلتحلیلیاثرهای
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پس از تفسیر عوامل ،نوبت به محاسبة امتیاز هر یک از بلوکهای فرسودة شهر قم در قبال شش عامل تبیینکنندة
فرسودگی شهری میرسد .برای محاسبة این امتیازات ،سه اقدام اساسی انجام گرفته است :نخست محاسبة ماتریس
امتیازات عاملی در هر بلوک آماری است؛ بدین ترتیب در این مرحله نیز امتیاز هر یک از عوامل ششگانه ،که در مراحل
پیشین شناسایی شده است ،در هر بلوک مشخص میشود .امتیازات بهدستآمده در این ماتریس بدون درنظرگرفتن وزنی
است که تحلیل عاملی برای هر کدام از عوامل درنظر گرفته است و به نوعی خام است .بنابراین ،الزم است در مرحلة بعد
امتیازات بهدستآمده استاندارد شوند.
امتیاز استانداردشدة هر یک از عو امل با استفاده از روش تحلیل عاملی بدین گونه است که برای عامل اول این مقدار
بین  -0/10تا  1/32بهدست آمده است و عامل دوم مقداری بین  -7/02تا  7/21داشته است .عامل سوم در طیف -7/11
تا  1/09قرار داشته است .عامل چهارم بین اعداد  -7/07تا  7/27توزیع شده است .عامل پنجم در بازة عددی  -1/21تا
 7/13قرار گرفته است .عامل ششم در محدودة فرسودة شهر بین حداقل  -1/73تا حداکثر  7/01توزیع شده است و
سرانجام امتیاز کل نیز در بازة  -1/29تا  1/22متغیر بوده است.
مرحلة نهایی امتیازات عاملی بلوک ها و فرسودگی شهری تبدیل امتیازات عاملی استانداردشده به مقیاس خطی و
طبقه بندی مقادیر مربوطه در ماتریس جدیدی بین  7تا  17است .برای درک و تفسیر بهتر عوامل تأثیرگذار مربوطه،
امتیاز هر یک از عوامل و امتیاز کلـ که با استفاده از رابطة تبدیل مقیاس خطی تغییر مقیاس داده شدهـ به پنج طبقه
به ترتیب زیر تقسیم شده است :الف) امتیازهای  7تا  ،0فرسودگی بسیار کم؛ ب) امتیازهای  0تا  ،2فرسودگی کم؛ پ)
امتیازهای  2تا  ،0فرسودگی متوسط؛ ت) امتیازهای  0تا  ،1فرسودگی زیاد؛ ث) امتیازهای  1تا  ،17فرسودگی بسیار
زیاد .نقشه های امتیازات عاملی عوامل و فرسودگی کل به تفکیک در محیط  Arc GISتولید شد که در شکل 2
مشخص شده است.
در این بخش ،از طریق مروری بر ادبیات پژوهش ،درنهایت بیست شاخص برای شناسایی عوامل مؤثر بر فرسودگی
شهری و همچنین میزان فرسودگی بلوکهای شهری در محدودة فرسودة شهر قم انتخاب شد .سپس ،با استفاده از روش
تحلیل عاملی ،شاخص درصد زمینهای بایر و با کاربری متروکه به دلیل داشتن کمترین مقدار اشتراکات حذف شد.
برخالف مطالعات انجامشده که این شاخص یکی از شاخصهای مؤثر در فرسودگی شهری است ،به دلیل بافت فشرده و
پُرتراکم محدودة فرسودة شهرـ همانگونه که در نقشه امتیاز عاملی پنجم فرسودگی شهر مشاهده میشودـ عامل تراکم
جمعیت و نفوذناپذیری از شاخصهای تأثیرگذار بر فرسودگی شهر است که دربرگیرندة کل بافت است و  19درصد از
فرسودگی را تببین میکند .این شاخص (بایر و متروکه) تأثیر چندانی در فرسودگی ندارد و از جریان مدل حذف شد و
سرانجام شش عامل بهعنوان عوامل مؤثر که حدود  01درصد از فرسودگی بافت را تبیین میکنند تعیین گردیدند.
بررسی پراکنش بلوک های فرسوده بر حسب امتیاز عاملی کل فرسودگی در معیارهای مختلف نشان میدهد
محدودههای دارای بیشترین میزان فرسودگی و محرومیت عمدتاً در شمال غربی ،غرب ،حاشیة جنوب شرقی ،و
بخشهایی از محدودة بافت مرکزی و قدیمی شهر تمرکز دارند .حدود  12درصد از بلوکهای فرسودة شهر در طیف
فرسودگی متوسط تا فرسودگی خیلی زیاد قرار دارند و بیشتر در محلههایی از جمله نیروگاه ،شاه ابراهیم زندآباد ،قم نو،
نوبهار ،مصلی ،دورشهر ،دروازه ری ،پامنار ،و  ...متمرکز شده است که از باالترین امتیاز عاملی فرسودگی و باالترین میزان
فقر شهری و از کمترین کیفیت محیطی و زیستی برخوردارند .بر همین پایه ،محدودههایی که با رنگ تیرهتر در نقشه
نشان داده شدهاند از نظر شاخصهای مورد بررسی در وضعیت نامطلوبتری قرار داشتهاند.
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بلوکهایفرسودۀشهرقم 
شکل.0تبلورفضاییامتیازاتعاملیفرسودگیشهریبهتفکیک 

گونهشناسیبافتفرسودۀشهرقم 


در این پژوهش برای نمایش فضایی و بررسی شدت و تمرکز و برآورد میزان فرسودگی بهمنظور گونهشناسی بافت
فرسوده با استفاده از امتیاز عاملی کل فرسودگی بلوکهای شهری از مدل گرافیکمبنای کرنل بهره گرفته شد .یکی از
توابعهای مهم تحلیل فضایی برای تخمین و برآورد تراکم و از مناسبترین روشها برای به تصویر کشیدن دادههای
خطی و مخصوصاً نقطهای به صورت پیوسته تابع تراکم است .این تابع میتواند تراکم یک عارضة جغرافیایی را در یک
منطقه به تصویر فضایی بکشاند و با توجه به نقاط معلوم و دارای ارزش و همچنین تعریف شعاع جستوجو به برآورد و
تخمین تراکم در شعاع جستوجو میپردازد (بلیانی و حکیمدوست .)130 :1939 ،این آزمون سطح همواری از تغییرات در
تراکم نقاط و خطوط در محدوده ایجاد میکند .مراحل این روش عبارت است از:
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الف) نخست شبکهای با سلولهای کوچک بر روی محدودة توزیع نقاط محدودة فرسوده ایجاد میشود (شکل .)2


هاییباسلولهایکوچکبررویمحدودۀبافتفرسودۀشهر


ایجادشبکه
شکل.3

ب) تابع سهبُعدی قابل تغییری با شعاع معین بر روی هر سلول درنظر گرفته میشود و وزن هر نقطه درون شعاع
کرنل محاسبه میشود (شکل  .)0نقاط نزدیکتر به مرکز وزن بیشتری میگیرد و در نتیجه به مقدار تراکم کرنل کل
سلول مقدار بیشتری افزوده میشود.

انتخابشعاعجستوجو 

شکل.6



ج) مقادیر نهایی سلول شبکه با جمعکردن همة مقادیر موجود در سطوح دایرهای برای هر مکان بهدست میآید
(شکل ( )0کالنتری و همکاران.)12 :1911 ،

مقادیرسلولهایشبکه 

شکل.3محاسبة
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مزیت اصلی مدل تخمین تراکم کرنل تشخیص گسترش خطر فرسودگی است که از طریق پخشکردن احتمال
گسترش فرسودگی در یک شعاع معین با توجه به ارتباط مکانی تعریف میشود .در حالی که در خوشهبندی اعضای خوشه
دارای درجه ای از خطر هستند که این درجه از خطر با استفاده از روشهای خوشهبندی اندازهگیری نخواهد شد (زینلی و
وسته امکان تغییر سادهتر خوشههای فرسودگی را
همکاران .)03 :1932 ،نقشههای تهیهشده به روش هموارسازی سطح پی ْ
فراهم میآورد و توزیع فضایی و مکانی کانونهای فرسودگی را با دقت بیشتری نشان میدهد .همچنین ،روش تخمین
تراکم کرنل به جای خوشهبندی برخی از بلوکهای فرسوده و حذف بقیة آنها میزان تمرکز در همة سطوح فرسوده را
درنظر میگیرد (کالنتری و همکاران.)10 :1911 ،
با استفاده از مدل تخمین تراکم ،نقشة نهایی برای کل فرسودگی به پنج طبقه تقسیم شد (شکل  .)1این نقشه نشان
میدهد تراکم و مهمترین کانونهای فرسودگی در واحد سطح در محدودههای جنوبی و شمالی بافت معنادارند و تمرکز
یافتهاند و به سمت مرکز شهر از تراکم فرسودگی کاسته میشود .بر پایة گسترة فرسودگی شهری ،محدودههای
شناساییشده محدوده هایی هستند که بیشترین میزان فرسودگی و باالترین احتمال گسترش فرسودگی به مناطق مجاور
خود را دارند و در اولویت اول مداخله و نوسازی قرار دارند تا از احتمال گسترش و شدت فرسودگی آنها کاسته شود .هر
چه اعداد در طبقات بیشتر باشد محدوده در اولویت باالتری قرار دارد و به این لحاظ این نقشه توزیع فضایی و مکانی
کانونهای فرسودگی را با دقت بیشتری نشان میدهد.

شکل.8نقشةتخمینتراکمکرنلفرسودگیشهرقم



نتیجهگیری 

شهرها موجودیتی اقتصادی و اجتماعی هستند که تجلی فضایی یافتهاند و آشفتگیهای اقتصادی و اجتماعی هستند که
چنین تجلی ناموزون فضایی یافتهاند .فرسودگی شهری نیز پدیدهای است وابسته به بسترهای فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی و پدیدهای است مکانی و زمانی که از مکانی به مکان دیگر عوامل تشکیلدهنده و شدت آن در طول زمان
متفاوت میشود .موضوع فرسودگی شهری از منظر ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،و محیط زیستی قابل
بررسی است و این ابعاد تعیینکنندة الیههای زیرین ،زمینهها ،و مواد مورد بررسی علل فرسودگی به هنگام برنامهریزی
برای کاهش اثرها و از میان برداشتن فرسودگی شهریاند و بر این مهم در مطالعات خارجی و داخلی تأکید شده است و
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عوامل متفاوتی متأثر از اقتصاد ،اجتماع ،و فرهنگ شهر گزارش میشود و آنچه بیشتر مورد تأکید و توجه پژوهشهای
اخیر قرار گرفته است وابستگی پدیدة فرسودگی به عوامل اقتصادی و اجتماعی است .بنابراین ،بازنگری شاخصهای
شناسایی بافت فرسوده مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری را ،که بیشتر بر بُعد کالبدی متمرکز است ،ضروری
میسازد .این مطالعه بهمنظور تدوین روشی مدون و علمی و اجتناب از اعمال نظرهای سلیقهای کارشناسی برای شناخت
شاخصهای فرسودگی و گونهشناسی و اولویتبندی توسعه در پهنههای فرسوده و با استفاده از تحلیلها و آنالیزهای
آماری و فضایی انجام شد .نتایج سنجش فرسودگی در شهر قم نشان داد که مهمترین عوامل در فرسودگی شهر شش
عامل اصلی و تأثیرگذار است و این عوامل درمجموع  00/32درصد فرسودگی شهری را تبیین میکنند .مهمترین
متغیرهای فرسودگی شامل تراکم خانوار ،نرخ ساکنان غیربومی ،بیسوادی ،ناامنی ،گروهبندی شغلی ،ارزش زمین ،مالکیت
استیجاری ،نرخ فعالیت ،نرخ مشارکت اقتصادی زنان ،رهاسازی پساب در محیط پیرامون ،و دیگر عوامل میشود و میزان
فرسودگی در این مطالعه با شاخصهای اقتصادی از جمله قیمت زمین ،گروههای شغلی و درآمدی ،و امکانات و
تسهیالت مسکن بیشترین ارتباط را داشته است .بهرغم اینکه شاخص زمینهای بایر و متروکه عاملی تأثیرگذار در
بسیاری از پژوهشهای انجامشده در ایجاد فرسودگی بود ،در شهر قم به دلیل تراکم بیش از حد جمعیت این عامل تأثیر
کمی در فرسودگی شهر دارد و مسئلة فرسودگی شهر بیشتر در وضعیت ضعیف اقتصاد خانوار ،اجتماع و ایمنی شهر ،عدم
ارائة خدمات ،اشتغال ،و مسکن برای ساکنان قائم است .پس از شناخت علمی شاخصها و متفاوتبودن میزان فرسودگی
بلوکها ،نیاز به مشخصکردن پهنههای همگن ،کانونهای تراکم ،و تخمین میزان فرسودگی بلوکها بهمنظور تعیین
اولویتهای توسعة مجدد و تعریف نوع مداخله و مکانیزمهای اجرایی آن با توجه به ویژگیهای هر پهنة فرسوده مطرح
میشود .با توجه به نقشة تخمین تراکم کرنل ،بلوکهای شهری در محدودة شمالی و جنوبی بافت فرسوده نسبت به
بلوکهای دیگر شهر بیشتر تحت تأثیر عوامل فرسودگی شهر هستند و در کانونها و مراکز فرسودگی قرار دارند و
بهعنوان بلوکهای مستعد و حساس معرفی شدند.
فرسودگی معلول فقر و محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی است؛ با بهبود وضعیت و تقویت بنیة اقتصادی خانوادهها
و بهبود شرایط اجتماعی ،کالبدی ،و محیطی بافت و اولویتدهی ساماندهی به کانونهای فرسوده و محلههای فقیر
میتوان از عمیقترشدن و تشدید فرسودگی و گسترش آن به محلههای همجوار جلوگیری کرد و درنهایت به نحو
بهینهای به تهیة طرح و تعریف نوع مداخله متناسب با هر پهنه اقدام کرد .مهمترین اقدامات آتی در زمینة تسریع در احیا
و ارتقای کیفیت بافت عبارت است از :بُعد اقتصادی :کارآفرینی ،ایجاد فرصتهای جدید اشتغال با توجه به ارزشهای
اقتصادی و اجتماعی و کاهش بیکاری ،ایج اد مرغوبیت و افزایش نسبی ارزش اقتصادی امالک ،رونق اقتصادی محلهها از
طریق بازگشت ارزشهای افزودة امالک و بهبود وضعیت مسکن؛ بُعد اجتماعی :ایجاد تراکمهای متعادل در سطح محلهها
و بلوکها ،کاهش آسیبهای اجتماعی ،احیای منزلت اجتماعی محلهها و افزایش مشارکت در امور محلی از طریق
واگذاری برخی از خدمات محله؛ بُعد کالبدی :افزایش دسترسی ،افزایش مساحت قطعات امالک ،مقاومسازی ساختمانها
در برابر زلزله و سیل و آتشسوزی .وقتی گونههای مختلفی از بافت وجود دارد در نتیجه گونههای متعدد مداخله هم
سبب میشود .شناخت گونههای متعدد مداخله (بهسازی ،نوسازی ،بازسازی) مورد نیاز در بافت بر حسب شناسههای
شناخت آنها ضرورت دارد؛ زیرا اهداف و محتوای مداخله ،طیف اقدامات ،زمینة مداخله (کالبدی و غیرکالبدی) ،بستر
مداخله (بافت شهری ،مجموعة شهری ،فضاهای شهری ،بناها) روشهای مداخلة متفاوتی را میطلبد .رتبهبندی و
شناسایی بلوکهای همگن به لحاظ شاخصهای فرسودگی امکان برنامهریزی دقیقتر ،شناسایی فرصتها و تهدیدها ،و
اولویتبندی در تخصیص منابع و خدمات را برای مسئوالن ذیربط فراهم میکند .در این راستا روشهای آماری
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پیشرفتة چندمتغیره بهتر میتواند سیمای واقعی بخشهای مورد ارزیابی را نشان دهد .بهکاربردن آنالیزها و تحلیلهای
آماری و فضایی موجب کاهش هزینههای مدیریتی و سادهترشدن برنامههای اجرایی میشود .مداخلة عجوالنه و بدون
برنامه در بافت فرسوده هزینههای کالنی برای مدیریت شهری تحمیل مینماید .در طرحهای راهبردی ،تعیین اهداف و
راهبردها و اقدامات کامالً یکسان برای کلیة محدودة فرسوده و مناطقی که دارای مشکالت و خصوصیات متفاوتاند
نمیتواند راهکار مدیریتی بهینهای باشد ،بلکه از نتایج تحلیلها میتوان اهداف ،راهبردها ،و اقداماتی برای گونههای
متفاوت درنظر گرفت و در نتیجه سریعتر و با هزینة کمتر به اهداف مداخله در بافت دست پیدا کرد.
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