
0011تابستان،2،شمارۀ35هایجغرافیایانسانی،دورۀپژوهش

563-583ص.
DOI: 10.22059/jhgr.2019.264488.1007766 

شناسیبافتفرسودةشهرقمسازیمیزانفرسودگیشهریوگونهمدل

 ، ایرانهنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ةدانشیار گروه شهرسازی، دانشکد - 1*مجتبی رفیعیان
 هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ةریزی شهری، دانشکد ارشد برنامه کارشناس -نفیسه زاهد 

 70/70/1931تاریخ پذیرش:     11/70/1930تاریخ دریافت: 

چکیده

تیراهمبیشهرزانیرازبرنامهیاریبس.استیعدوچندبُدهیچیپیندیاومداخلهدربافتفرسودهفرینوساز

گونهیشناسگونه اولبهیبندو مهمنیعنوان فرنیترو در شهریهابافتةمداخلندیاگام دیکأتیفرسودۀ

درمؤثریهاشاخصییشناسایبرایستمیوسیعلمیروشةمطالعهبرارائنیتأکیدا،اساسنیاند.براکرده

ةوجامعیلیتحل-یفیست.روشپژوهشتوصایاساسشدتفرسودگبافتفرسودهبریبندوگونهیفرسودگ

تجز0611شاملیآمار وازاستیفیوکیاطالعاتبهصورتکملیوتحلهیبلوکفرسودۀشهرقماست.

،فرایندنی.دراهاستبهرهگرفتهشدArc GISوSPSSیافزارهاوبااستفادهازنرمیآماراستنباطیهاروش

لیهابااستفادهازمدلتحلبلوکیفرسودگزانیوسپسمیربرفرسودگمؤثیهاشاخصیبررسیبرانخست

یعامل کالبدیهاشاخصRنوع عامل چهار ز،یاقتصاد،یاجتماع-جمعیتی،یپژوهشدر یطیمحستیو

شدند.یبندتراکمکرنلگونهنیازروشتخمیریگوبابهرهکلیفرسودگزانیشدندوباتوجهبهمیبارگذار

باشندیدرشهرقممیبرفرسودگگذاروتأثیریعاملازعواملاصلششدهدینشانمپژوهشیهاافتهیجینتا

یاجتماع-جمعیتیوی.عواملاقتصادکنندیمنییراتبیشهریدرصدفرسودگ13/63عواملدرمجموعنیوا

یشغلیهاگروهن،یزممتیلهقازجمیاقتصادیهاباشاخصیفرسودگزانیشناختهشدندومواملعنیترمهم

درآمد تسه،یو امکاناتو همچننیشتریمسکنبالتیو است. داشته اولو،نیارتباطرا ارتباطبا یهاتیدر

بافت مداخلهدر پهنهجینتا،توسعهو تراکمکرنلنشانداد جنوبمحدودالواقعدرشمیهاتابعبرآورد ۀو

مستعدتربافت از شهر باالنیفرسودۀ گسترشفرسودگنیترو یاحتمالشدتو که اساسبربرخوردارند

.رندیگیجهتمداخلهقرارمییباالتیدراولوآمدهدستهایبهیافته
 

شناسی.بافتفرسوده،تابعبرآوردتراکمکرنل،شهرقم،تحلیلعاملی،گونهها:هواژکلید

                                                                                                                                                                   
 :rafiei_m@modares.ac.ir Email 73101107110:  ، تلفنؤلمس ةنویسند *

mailto:rafiei_m@modares.ac.ir


 0011تابستان،2ۀ،شمار35ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش566

 مقدمه

 یاز عناصر و اجزا یاند و تکرار شده لیتشک یو متعدد یرخطیغ یاه اسیهستند که از مق یا دهیچیپ یها ستمیشهرها س

 جهیو در نت اند افتهی خودسازمان یستمیس یدگیچیپ رغم به( و 0773و همکاران،  می)آمور اند  ناهمگون یکیزیو ف ییفضا

 یشهر زانیر مه(. برنا0719)هکت و همکاران،  کنند یم دیلتو ییفضا -یمتفاوت اجتماع یالگوها یانسان یها تیفعال

و  یفیتوص یابزار یشناس کنند. گونه یبند و طبقه یده سازمان یشناس گونه یها اساس چارچوب اند شهرها را بر کرده یسع

 یها نمونه یبند تیو اولو ،یبند دسته ،یریگ اندازه یبرا یبند و طبقه میدر جهت کمک به توسعه و اصالح مفاه یلیتحل

از  یگروه ایاز مردم  یا دسته ای ،به نوع، طبقه ،مفهوم کیعنوان  به ،(. گونه0712ران، و همکا یولسکساست ) یلعاتمطا

و  دکن یم زیمتما گرید یایها و اش ها را از گروه آن ها یژگیو نیدارند و ا یمشخص مشترک یها یژگیاشاره دارد که و ایاش

گونه و نوع از که  ی(. در حال12: 0772 مبا،یی)ان دینما یرا ممکن م صبا مشخصات خا ییدادهایو رو ،عیوقا ا،یاش ییشناسا

منطق مشخص در  کیبه وجود  یشناس گونه ،شود یاستفاده م یبند ابزار طبقه همچونها  و رشته ها نهیاز زم یاریدر بس

(. 10: 0772 مبا،ییاشاره دارد )ان اه گونه انیشده در م فیتعر یارهایدر مع نیو همچن ،رهاییها، تغ تفاوت زها،یاطالعات، تم

 تیآن است. اهم یبسزا تیاهم انگریتاکنون ب ربازیمختلف علوم از د یها در شاخه یشناس شناخت و کاربرد فراوان گونه

دوم  ةمیدر اواسط ن عمدتاً ،یدر مطالعات شهر یو علم یا حرفه ةرشت کیعنوان  به ،یشهر یشناس و گونه یشناس شکل

و  طیو شرا ،یفرهنگ ،یبلکه با درنظرگرفتن ابعاد اجتماع یکیزیو ف یکالبد یها یژگیمحدود به و اتنه نه ستمیقرن ب

و  یشهر یمورفولوژ ةدر حوز دهیچیپ یروش یبافت شهر یشناس (. گونه0770بافت آشکار شد )الرکم،  یها یژگیو

منسجم و  یبه الگوها رتاًضرو یمختلف شهر یها فرم یجوار است. از آنجا که هم یشهر یشناس در گونه نیهمچن

و شناخت ابعاد  یبافت شهر یشناس به گونه یضرور ازی(، ن072: 0710)لوورا،  دشو یمنجر نم یبافت شهر ةکپارچی

 .شود یمختلف آن احساس م

 یو ارتقا شیاقدام جهت افزا ةبرنام ةیبه ته یضرور ازیدر سراسر جهان از ن گذاران استیو س یشهر زانیر برنامه

و شناخت شهر و  لیتحل یواحد برا کردی(. روش و رو912: 1330)رادبرگ،  ند رها آگاهشه طیمح یداریو پا تیفیک

 ،یاجتماع ،یفرهنگ یکه از بسترها ،شهر کی یها و محله هیناح یشهرها و حت ةبه هم توان یرا نم ها استیراهبردها و س

 یها در توسعه و رشد شهر و منطقه و منسجم کپارچهی یزیر داد. عدم برنامه میبرخوردارند تعم یمتفاوت ییایو جغراف

 ،یجتماعا ،یکالبد طیها به لحاظ شرا و تفاوت آن یناهمگون رغم ، بهکسانی یو راهبردها کردهایاز اتخاذ رو یناش یشهر

رو کرده  روبه یطیمح ستیو ز یاقتصاد -یاجتماع یها از عدم تعادل ینامطلوب ةشهرها را با چرخ ،یطیو مح ،یاقتصاد

 ،یررسمیفرودست اعم از فرسوده و غ یها محله یابی ساخت ،یهمچون فقر شهر یا سابقه یب یاه است و چالش

 یشهر ةدیچینظام پ کینهاده است. درک  یرو شیو ... را پ طیمح تیفیو ک یزندگ تیفیافت ک ،یفرهنگ های تعارض

شود.  یبند مختلف گونه یها و شاخص ارهایاساس مع و بر هیشکل تجز نیتر که به ساده شود یم ریپذ امکان یزمان

 یاساس الگوها تا بر کند یالگوها کمک م ییشهرها را آشکار و به شناسا ییو فضا یکیزیساختار ف یشناس مطالعات گونه

 د.شومتفاوت ارائه  یها استیو س کردهایموجود رو

ور مطرح شده شهرهای کش همةهای گذشته کما بیش در  های فرسوده در دهه فرسودگی و نوسازی بافت ةمسئل

توان ناکارآمدی  شدن با روند رشد و گسترش شتابان شهری، همانند سایر شهرها می به دلیل مواجه ،شهر قم نیزدر است. 

های فرسوده زندگی  جمعیت شهر در بافتاز درصد  97بیش از . ه کردشاهدمهای قدیم شهری را در آن  و فرسودگی بافت

و مسائل اجتماعی و  ،های فضایی و محیطی، فرسودگی کالبدی مله افت کیفیتکه با معضالت گوناگونی از ج ندنک می

های  ای است که به لحاظ فیزیکی و کالبدی در بیشتر مکان رغم اینکه پدیده  به ،فرسودگی ةرو هستند. پدید هاقتصادی روب
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وجود دارد )حاس و  های قابل توجهی های سطحی تفاوت های زیرین این شباهت در الیه ،شهری قابل مشاهده است

گیری  (. معیارهای شناسایی بافت فرسوده در ایران بدون درنظرگرفتن عوامل مؤثر بر شکل1207: 0712همکاران، 

های خاص مکان  شناختی و ویژگی های گونه های یکسان صورت گرفته است و به تفاوت فرسودگی و مبتنی بر شاخص

ها سبب  دهی آن ها و اولویت (. عدم شناسایی صحیح این بافت0 :1930 ،اکبری و شفیعی توجه نکرده است )حاجی علی

ها و به دنبال آن گسترش ابعاد فرسودگی در بافت شهری  های نوسازی و هدررفتن منابع و سرمایه ناکارآمدی برنامه

و سیستمی آن  بندی علمی ها مستلزم شناخت و گونه (. توسعه و نوسازی این نوع بافت1910شود )کامروا و همکاران،  می

که  است شهر ةبندی بافت فرسود سازی گونه های مداخله است. هدف اصلی این پژوهش مدل منظور تعیین اولویت به

. در این فتیا  و محیطی دست ،اجتماعی، اقتصادی -معیتیجهای کالبدی،  بندی همگونی به لحاظ ویژگی بتوان به طبقه

 ةفرسود ةگیری و محدود توان میزان فرسودگی بافت شهر را اندازه گونه میشود این است که چ سؤالی که مطرح می ،راستا

تا اینکه  یافتمجدد و نوسازی بافت دست  ةهای مداخله برای توسع و به اولویت کردبندی  بندی و اولویت شهر قم را گونه

گذاری و  نوسازی سرمایهترین عوامل مؤثر بر فرسودگی در مناطق دارای اولویت  مدیریت نوسازی شهر با کنترل مهم

 مداخله نماید. 

 پژوهشةپیشین

های قدیمی از حدود دو هزار سال  شناسی در نوشته توجه به گونه ؛جهانی است ةشناسی موضوعی با گستر گونه و گونه

 علوم مطرح ةدر حوز سال است که مشخصاً 027شود و حدود  پیش در آثار نویسندگان معمار و دیگر دانشمندان دیده می

 ةهای بافت فرسود شناسی و انواع گونه در ارتباط با گونه ،اینوجود با  ،اما .(10: 1930، و همکاران شده است )سیدیان

در این  ،شناسی بررسی و مطالعه شده است. از این رو شهری مطالعات زیادی انجام نگرفته و اغلب فارغ از مطالعات گونه

طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع پژوهش مرتبط  اخته شود که بهشود به بعضی از مطالعاتی پرد بخش سعی می

 شوند. می 

 یهابا فرایندمرتبط آن را  یو انحطاط شهر یو علل فرسودگ کردهایرو ی( با بررس0717) سبوت  - نگهامیفول و کان

و  ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یتی: جمعیعداست چندبُ یا دهیپد یاز آن بود که فرسودگ یآنان حاک جی. نتادانند یشدن م یجهان

مکان به  کیاز  یگذار هیدر سرما عیسر راتییطرف باعث تغ کیست که از یشدن جدا و مجزا ن یو از فرایند جهان یشهر

که  اند بر آنو  شود یموجود م یو ترک فضاها یارتباط یها شبکه ییجا هباعث جاب گریو از طرف د گرید یمکان

 .بخشد یآن را شدت م اتعت و تأثیررا سر یشدن فرایند فرسودگ یجهان

و مناطق  یفرسودگ یالگوها ییفضا یبند و روش خوشه ییفضا یها لی( با استفاده از تحل0719) سن یو بگچ وریو

 تاًیاست ماه یا دهیپد یو افت شهر یها نشان داد که فرسودگ آن یها افتهیکردند.  یبند تیو اولو یبه مداخله را بررس ازین

 نیقابل توجه ب یو آمار میارتباط مستق کی نیابد و همچنی یمجاور راه م یها که در طول زمان به مکان یو زمان ییفضا

بافت  دیمجاور وجود دارد. شکست در اقدامات تجد ةدر محل یو اجتماع یاقتصاد فیضع طیمحله و شرا کیدر  یفرسودگ

است.  ارجو هم یها محله ایدر محله  یانسان یها هید سرماکمبود و نبو ،یکاریفقر، ب لیاز قب یبه مسائل یتوجه بی ةمنزل به

 گذاران استیو س زانیر به برنامه تواند یم ییفضا یها لیو تحل ییایجغراف میآنان نشان داد که استفاده از مفاه یها افتهی

 ها کمک کنند. شدن آنتر قیو عم شقبل از وقوع و گسترد یشهر ةدرک مسائل بالقو یبرا یشهر

شهر  ةدر بافت فرسود یعوامل فرسودگ یبند تیو اولو ییشناسا»عنوان با  یا مقالهدر  ،(0710) مهر ینعمتو  یقیصد

درصد وزن  97با  یکه عوامل اجتماع افتندیدست  جهینت نی، به ا(«FAHP) یفاز یمراتب سلسله لیکرج با استفاده از تحل
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 ارهایرمعیز نیتر مهم نیو همچن نددر شهر کرج بود یعوامل فرسودگ نیدرصد وزن از مؤثرتر 00با  یکیزیو عوامل ف

 و با کاربرد مصالح نامناسب بودند. ریپذ بیآس یها عمر ساختمان و ساختمان ت،یتراکم جمع ،یشامل احساس ناامن

استان تهران با استفاده از مدل  یروستاها ةبافت فرسود یبند منظور پهنه ( در پژوهش خود به0713و همکاران ) یانید

با بافت فرسوده شامل  ییروستاها ییشناسا یها شاخص نیتر که مهم افتندی  دست جهینت نیتراکم کرنل به ا نیخمت

 ن،ییپا یسال، تراکم ساختمان 97از  شیبا عمر ب ییها ندوام، ساختما کم یباال، استفاده از مصالح ساختمان تیعجم

با بافت  ییروستاها نیرخطرترپُ نیمتر است و همچن 0کمتر از  ها به معابر بلوک یو دسترس ،در برابر زلزله یریپذ بیآس

 . شهر تهران متمرکز شده است طور عمده در کالن فرسوده به

با استفاده  یشهر ةبافت فرسود ییشناسا یها استخراج شاخص»عنوان با  یا در مقاله ،(1937و همکاران ) یآباد یزنگ

ها در  با توجه به مجموع داده ،«شهر جهرم( ةبافت فرسود یغرب ةمحدود :یمورد ة)مطالع ییایاطالعات جغراف ستمیاز س

متوسط به باال برخوردار است و به  یاز محدوده از فرسودگ صددر 11/39که حدود  ندنشان داد ،یهمپوشان اتیعمل یط

مورد  ةمنطق یگعوامل مؤثر در شدت فرسود نیتر از مهم یو استحکام کالبد ،یزدانگیر ،یرینفوذپذ یها شاخص بیترت

 مطالعه است. 

  دست جهینت نیبه ا یشهر اتیح دیدر تجد یافتیره افتنیخود در  ة( در مطالع1932) یارمک یو اکبر انیشاطر

 یبیشهر کاشان ترک میدر بافت قد یفقر شهر یها شاخص نیو همچن یشهر یافت و فرسودگ یها که شاخص افتندی

و  یکالبد یبود که فرسودگ نیا انگریها ب و ارتباط شاخص ؛بافت یدو عملکر یکالبد تیفیافت ک طیاست از شرا

 یها نامناسب برنامه یاجرا ایو نبود  یشهر تیکنترل و هدا یها ستمیها و س سازمان نییو نظارت پا یعملکرد یفرسودگ

 است. دهشمنجر  یزندگ تیفیک نییو به سطح پا یشهر ةها در بافت فرسود جنبه همةفقر در  دیبه تشد یشهر

ومبانینظری،هامفاهیم،دیدگاه
ها استناد دارد )لنگ،  بندی سیستم ها و طبقه گونه ةمعنای خالص آن به مطالعه و نظری ؛شناسی مبهم است گونه ةواژ

ها بر طبق  بندی نمونه شناسی عبارت است از دسته گونه»که  استبر آن  ،پرداز معماری نظریه ،(. جان لنگ00: 1939

توانند بر طبق مقاصد  های شهری می ها و طرح های محیط و منظر، ساختمان طرح .دهند در خود جای می عملکردی که

تالشی است برای قراردادن »شناسی  گونه ،(. از نظر راپاپورت07: 1919)لنگ،  «بندی شوند  مشترک یا ساختار فرم دسته

 «ریزی ه عمومیت بیشتر در جهت شناخت و برنامهمنظم برای دستیابی ب ةای از اشیای پیچیده در یک مجموع مجموعه

شناسی شهری  های شهری و گونه ای است از فرم کند که بافت شهری مجموعه (. لوورا اشاره می30: 1337)راپاپورت، 

خاص  ةگون .شود که در شهر مورد مطالعه یافت میست ها های فرم شهر و روابط درونی آن بندی از مشخصه نوعی طبقه

اجزای  همة(. بافت شهری سنتزی است از 072: 0710نوعی آرایش خاص از عناصر شهری است )لوورا،  بافت شهری

ر و خالی جواری و فضاهای پُ را حاالت مختلف هم توان آن  هاست که می ها و بلوک کالبدی و یک کل ارگانیک از خیابان

(. فرض بر 02: 1932یرسجادی و فرکیش، بندی اراضی مشخص دانست )م قطعه ةهای مختلف و همچنین نحو در ترکیب

کنند و در چنین  های اجتماعی متفاوتی را تولید می این است که ساختارهای مختلف شهری، اقتصادهای متفاوت و پویایی

)استینگر و  ندپذیر می و از هم تأثیربا یکدیگرند این عوامل در تعامل  ةای از شهرها و مناطق شهری هم چارچوب پیچیده

اند.  در مطالعات خود به ماهیت متنوع و پویای مورفولوژی شهری اشاره کرده( 1331آناس و همکاران ) (.0771ن، همکارا

های عملکردی و فضایی  رغم گذشت زمان و دگرگونی  بهای هستند که  یافته به این منظور که شهرها سیستم خودسازمان

 - ریخت . مطالعات(0: 0711کالنینو و همکاران، )اند م فردی دارند که در طول سالیان باقی می ماهیت منحصربه
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(. استینگر و همکاران 22: 1930کند )مرتضایی و همکاران،  می روشن را شهرها فضایی و کالبدی ساختار شناسی گونه 

 ،اساس تشابه و تجانس در یک محله ها بر های ساختمان گیری و بررسی ویژگی کنند که با اندازه ( استدالل می0771)

 1. رادبرگ(2: 0711کالنینو و همکاران، )بینی کرد  که ممکن است در محله اتفاق افتد پیشرا توان نوع ساختار فضایی  می

را به سه منظور مفید   کند و آن ریزی شهری را مطرح می شناختی در معماری و برنامه بحث سودمندی مطالعات گونه

های  ابزار تحلیل و ایجاد ارتباط میان داده ،دوم ؛های مختلف ب ویژگیابزار توصیف ساختار شهری بر حس ،: اولددان می

درک  ةریزی با ارائ ابزار برنامه ،سوم ؛ها شده و تحلیل آن های مختلف تعریف اجتماعی با گونه -محیطی و اقتصادی زیست

، نماید )انییمبا ن هموار میتر در سطح خرد و کال ریزی و طراحی مناسب های شهری، که آن را برای برنامه عمیق از گونه

د، راپاپورت کرریزی استفاده  به نحوی که از آن بتوان در راستای برنامه ،شناسی مندسازی گونه (. برای قاعده10: 0772

کارگیری  ای( به جای به شناسی چندشاخصه های متعدد )گونه کارگیری شاخص ده است: ضرورت بهکراصولی را مطرح 

رغم وجود اشتراک در مورد یک شاخص در میان   به ،شاخص شناسی تک شاخص(؛ در گونه تک شناسی شاخص واحد )گونه

های آن اعضا بسیار باالست و این به معنای افزایش احتمال  اعضای یک گونه، احتمال وجود تفاوت در میان سایر شاخص

علمی  ةمتعدد باعث پرهیز از مجادل های استفاده از شاخص ،متفاوت در یک گونه است. همچنین قرارگیری اعضای ماهیتاً

ها برای پرهیز از تکثر بیش از حد  شاخص ة. انتخاب معقوالن(30: 1337راپاپورت، )شود  بندی می گونه ةبر سر شیو

تکثر  ،خواهد گرفت. از سوی دیگر انجامشناسی با دقت بیشتری  ها بیشتر باشد گونه هر چه تعداد شاخص :ها شاخص

محقق »کند:  ها خواهد بود. راپاپورت در این زمینه بیان می ها و پراکندگی بیش از حد گونه ثر گونهها به معنای تک شاخص

بندی است که تا حد امکان  این واقعیت که محقق خواستار نوعی طبقه ،اول ؛روست شناسی روبه با دو اصل متضاد در گونه

کی و ابرای کاهش بار ادر ،دوم ؛کند شدت افزایش پیدا می هدارای بیشترین غنای اطالعاتی باشد و بنابراین تعداد طبقات ب

ها محقق نیازمند تعداد هر چه کمتر  گیری در قبال آن مناسب و تصمیم ةبرای شناخت هر گونه به صورت یک مجموع

رد یکبا روو انگلیسی،  ،ی، مکتب ایتالیایی، فرانسویسه مکتب فکردر قرن اخیر  .(03: 1337راپاپورت، ) «طبقات است

 یو واحدها یرهامتغ ین مطالعات یافتناز ا هدف اند. بوده شناسی غالب گونهمطالعات  ةدر حوز متفاوت یو مفهوم یفلسف

وجود با  .(12: 0772)انییمبا، گرفت  کار هبهای شهری  یل گونهها را در تحل توان آنباست که  یقتحق یمناسب برا

بندی و  جامع در ارتباط با گونه ةکند هنوز یک نظری خاطرنشان می ،دبرگشناختی را گونه ةمطالعات بسیار قدیمی در زمین

 (.17: 0772کیفیت زندگی شهری رشد و توسعه نیافته است )انییمبا، 

 اما ؛شوند می جا هجاب وکنند  می حرکت شهر پیرامون به ها فعالیت و افراد شهرها، مرکز شدن فرسوده و کیفیت افول با

 این اغلب و شوند  می ماندگار اقتصادی ضعیف شرایط با شهر مرکز در تر پایین شغلی های مهارت با و درآمد کم های خانواده

 توسط اغلب فرسودگی موضوع(. 2: 0710 سبلک، و پینتو) دهد می نشان را فقر شدید و باال میزان شهر از محدوده

 و ازدحام) فیزیکی عدبُ در هم شهری زندگی آییناکار به انتقادهایی با و شود می برانگیخته و القا ضدشهری ایدئولوژی

( غیره و ،ناامنی نژادی، احساس های اقلیت اقتصادی، فقیر قشر سهم) اجتماعی عدبُ در هم( فقیر های سکونتگاه پراکندگی

 0719 ،برگرد ؛0772 ،لنگ ؛1339 ،فریدریچ) مطالعات از بسیاری(. 909: 0717 سبوت، - کانینگهام و فول) شود می مرتبط

 جمعیت مداوم دادن ازدست و فعالیت مستمر کاهش با که است ای پدیده فرسودگی که اند بر آن( مرتبط مطالعات دیگر و

 شهر مالیاتی، درآمد کاهش و ها فعالیت کاهش دلیل به. شود می فیزیکی و اجتماعی مشکالت افزایش باعث و است همراه

 اجتماعی عمومی های زیرساخت از حفاظت بر هم شرایط این و است برخوردار گذاری سرمایهبرای  کمتری ةسرمای از

 آن بر عالوه و گذارد می تأثیر جدید زیرساختی تسهیالت ةتوسع بر هم ها کتابخانه و مدارس قبیل از محدوده در موجود

                                                                                                                                                                   
1. Rådberg 
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 ،شهری رسودگیف و افت ،بنابراین(. 317: 1339 فریدریچ،) آمد خواهد وجود به جدید صنایع جذب در کمتری مالی منابع

 آلودگی و ،فقر بیکاری، باالی سطح با که است اجتماعی و ،اقتصادی کالبدی، محیطی، مسائل فضایی تمرکز درواقع،

 (. 09: 0777 اسکیز، و روبرت) شود  می ظاهر محیطی وسیع

و کانادا از  مریکااها، کشورهای  مجدد آن ةطرح برای توسع ةهای ناکارآمد شهری و ارائ شناسایی بافت ةدر زمین

شده از  های ارائه سازی شاخص ها استفاده کرده و به بومی از تجارب آن بیشترین سابقه برخوردارند و سایر کشورها اصوالً

(. در بریتانیا برای سنجش 170: 1937اند )صداقت رستمی و همکاران،  اروپایی پرداختهکشورهای مریکا و اسوی کشور 

نشینی،  از جمله محرومیت و انحطاط شهری، حومه ؛شود های مختلفی استفاده می خصشااز های ناکارآمد شهری  بافت

های  ( بر عوامل اجتماعی تأکید دارد و واژه0770) 1های رهاشده. مک کارتی کاهش ارزش ساختارها و تسهیالت و خانه

بافت  ةزیکی برای محدودکردن یک مرز فی کند. بعضی از پژوهشگران از معین را مطرح می «نیاز»و  «فقر اجتماعی»

باعث  ها هایی هستند که افت فیزیکی خانه های فرسوده مکان  کنند که منطقه کنند و استدالل می فرسوده اجتناب می

که  اند آندهد. پژوهشگران دیگر بر  شود و جمعیت منطقه را کاهش می های اجتماعی می تشدید مشکالت و ناهنجاری

0ر معادل است با شهر درونیشه ةفرسود ةمرز جغرافیایی منطق
های  کند و شاخص را احاطه می 9که بخش تجاری شهر 

: 0710مهر،  کنند )صادقی و نعمتی مجدد و نوسازی را بیان می ةهای غیرمسکونی نیاز به توسع ارزش زمین و فعالیت

های  از قبیل خیابانکنند؛  بیان میی یها ریزی فیالدلفیا معیارهای فرسودگی را شاخص مریکا، انجمن برنامها(. در 102

نیافته، وجود  های خالی یا توسعه اند و از استاندارد پایینی برخوردارند(، تعدد زمین فرش نشده ناتمام )مسیرهایی که سنگ

جوار  هم ةیافت های توسعه ر بخشدهای خالی که تأثیر بدی  های نامطلوب و زمین ر از زباله، کاربریهای کثیف و پُ زمین

دسترسی و  ةو شبک ،گردانند، ارزش پایین امالک، باالبودن تخلفات مالیاتی د و هیچ مالیاتی به شهر برنمیگذارن می

منظور شناسایی بافت  به ،مجدد کرامر هیل ة(. در طرح توسع0770ریزی فیالدلفیا،  انجمن برنامهکشی نامناسب ) خیابان

هایی با شرایط  های خالی و ساختمان های مخروبه، زمینچون اراضی صنعتی فراوان، تعدد فضاهمهایی  شاخص ،فرسوده

 ةمحیطی در محدود های زیست و وسعت آلودگی ،های فاقد خدمات و تسهیالت شهری نامناسب و غیراستاندارد، محدوده

های شهری از  ( برای سنجش فرسودگی بافت0717) (. ویگدر0772مجدد کرامر هیل،  ةطرح توسعکار گرفتند ) شهر را به

و  ،تعمیر مندهای نیاز خیابان ،امنیت واحدهای مسکونی ،واحدهای مسکونی خالی :ار شاخص استفاده کرده استچه

اند که  معرفی کرده ( مناطقی را بافت فرسوده و نیاز به نوسازی 0710(. الروزا و همکاران )0717های خیابانی )ویگدر،  زباله

جمعیت، کمبود فضای سبز و خدمات عمومی، حجم باالی ترافیک به  از جمله: تراکم باالیهستند؛ ی یها دارای ویژگی

مربوط به زمین که  هایو خطر ،پذیری بیش از حد بافت در برابر زلزله ونقل شخصی، آسیب گسترده از حمل ةدلیل استفاد

ی فقیر و فرسوده را ها محله ةدهند ( عوامل تشکیل0771) 2(. واالس0710الروزا و همکاران، ) اند وهوایی دچار تغییرات آب

ها،  های جدید، فروپاشی و پراکندگی خانواده تغییرات اقتصادی، کاهش صنایع قدیمی، تقاضای پایین برای کسب مهارت

(. در ایران، شرکت مادر 0719داند )دونالدسون و دو پلسیس،  پذیر می افراد آسیب و تراکم زیادِ ،کاهش تعامالت اجتماعی

هدف،  ةهای بافت فرسوده و تعیین محدود منظور شناسایی شاخص به ،1912ری در سال تخصصی عمران و بهسازی شه

هایی که دارای هر سه   فقط بافتکه و نفوذپذیری را معرفی کرد و تأکید بر این بود  ،سه شاخص ناپایداری، ریزدانگی

جهی به مباحث اقتصادی و عد کالبدی داشتند و توها فقط بُ شوند. این شاخص بافت فرسوده شناخته می اند شاخص

                                                                                                                                                                   
1. McCarty 

2. Inner City 
3. CBD 
4. Wallace 
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 پایدار شهری بازآفرینی عنوان با جدید رویکردی ،دلیل ناکارآمدی اقدامات گذشته به ،1939اجتماعی نشده است. در سال 

و  ،محیطی زیست اجتماعی، - های مؤثر و جامع کالبدی، جمعیتی شاخصقرار گرفته است که بر این اساس  کار دستور در

بافت تاریخی، بافت  ةهای پنجگان ها و محالت ناکارآمد در گونه بر اساس آن، محدوده ،و ندشو میشناسایی  اقتصادی

های ناهمگون با زندگی شهری  و بافت ،روستایی ةهای دارای پیشین ناکارآمد میانی، اسکان غیررسمی، سکونتگاه

و روندهای مواجهه با  ،ها قای محتوا، رویهمنظور بهبود و ارت به ،جدید ةنام . این شیوهشوند بندی می شناسی و اولویت گونه

ای که در انطباق با رویکرد بازآفرینی بوده و بتواند به اقدامات بازآفرینی پایدار در  گونه به ـ های ناکارآمد شهری بافت

 (. 1930است )مهندسین مشاور شاران، تدوین شده  ـ ها و محالت ناکارآمد شهری منجر شود محدوده

های ویژه در هر یک از نواحی  های مشترک هم علت دگی و محرومیت شهری هم شامل علتدالیل بروز فرسو

 ةیافته کاهش در سنج در حالی که در بیشتر نواحی صنعتی در شهرهای کشورهای بیشتر توسعه ،بنابراین شود. شهری می

در کشورهای  ،دشو جمعیت به همراه کاهش میزان اشتغال از عوامل اصلی فرسودگی شهری درنظر گرفته می

و مسکن برای این  ،کردن خدمات، اشتغال ها در فراهم جمعیت شهرها و ناتوانی دولت ةیافته افزایش مهارنشد کمترتوسعه

(. نیروهای محرک 10 :1930 ،اکبری و شفیعی رود )حاجی علی شمار می فرسودگی شهری به ةجمعیت از عوامل عمد

کنند. این نیروها ممکن است شامل افت  ی تا سطح جهانی عمل میفرسودگی در سطوح مختلف فضایی از سطح محل

 ةیا پراکندگی شهری و شاید دربرگیرند ،نشینی شرایط اقتصادی، تغییرات جمعیتی، تغییر در الگوی سکونت به شکل حومه

ص ترین شاخ عوامل افت کیفیت محیطی و تغییرات رادیکالی در سیستم سیاسی و اداری باشد. کاهش جمعیت مهم

گذارد.  شهری تأثیر می ةطور مستقیم یا غیرمستقیم بر توسع کاهش جمعیت به درفرسودگی شهری است. عوامل مؤثر 

ها، الگوی کاربری  فضایی، کیفیت کمی و کیفی خانه -کاهش جمعیت بر بازار محلی، ایجاد تبعیض و تمایزهای اجتماعی

گذارد  و در نتیجه بر کل اقتصاد محلی تأثیر می ،گذاری ، سرمایههای اجتماعی و فنی، امور مالی شهرداری زمین، زیرساخت

و کاهش کارایی بافت منجر  ،شدن محیط زندگی، مطلوبیت آن تدریج به نامناسب ( و به1207: 0712)حاس و همکاران، 

 کند.  شود و این فرایند به تشدید روند فرسودگی شهر کمک می می


 (2105:3سوهمکاران،فرایندفرسودگیشهری)حا.0نمودار
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پژوهشۀمحدود
شده در شهر  های نیازمند بازآفرینی شناسایی طبق مطالعات بهسازی و نوسازی محالت نیازمند بازآفرینی شهر قم، محدوده

اند. بافت تاریخی مصوب،  گرفته های مصوب و محدودهای پیشنهادی مطالعاتی را دربر های مختلف محدوده قم گونه

های  و کاربری ،روستایی ةی با پیشینیها های غیررسمی، بافت مصوب، بافت نابسامان میانی، سکونتگاه ةبافت فرسود

هکتار مساحت  1702. بافت فرسوده مصوب با شوند های نیازمند بازآفرینی شهر قم را شامل می ناسازگار شهری گونه

مرکز آمار ایران  1937ق سرشماری سال دهد و طب قانونی شهر را به خود اختصاص می ةدرصد از محدود 0/1حدود 

بافت مزبور از طیف  (.1932)مهندسین مشاور طرح و معماری، هزار نفر را در خود جای داده است  007جمعیتی بالغ بر 

 ،از سوی دیگر ،وبرد  محیطی رنج می و زیست ،مشکالت کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ترافیکی ةگسترد

زیست   و بهبود محیط ،مین فضاهای باز خدماتیأر برای استفاده از زمین جهت اسکان جمعیت، تترین پتانسیل شه مهم

شهرداری قم را به خود اختصاص داده و  0و  ،0، 9، 1شهری شامل مناطق  ةمنطقچهار محدوده  . اینشود محسوب می

طور دقیق در مرز بافت فرسوده قرار  گیرد که برخی از این محالت به می محله را دربر 21بندی محالت  اساس تقسیم بر

 دهد.  شهر قم را نشان می ةبافت فرسود ةمحدود ةنقش 1. شکل اند ها جزئی از محدوده اند و فقط بخشی از آن نگرفته


بافتفرسودهۀشهرقمومحدودةنقش.0شکل

شناسیپژوهشروش
های توصیفی و  بررسی، رویکرد آن ترکیبی از روش های مورد با توجه به مؤلفه ،پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و

( 1های مورد استفاده )جدول  شهر قم است. شاخص ةبلوک آماری فرسود 1073آماری شامل  ةتحلیلی است. جامع

ای داخلی و خارجی و بررسی  بندی فضایی فرسودگی شهر قم از مطالعات اسنادی و کتابخانه تحلیل و گونه منظور به

طالعات ها گردآوری شد و نیز با استفاده از ا داده یبه مراکز آمار مستقیم ةمراجعبا ستخراج شده است. ادبیات موضوع ا

 درنهایت ،شهر قم ةبافت فرسود ةاساس شرایط خاص محدود بریران. مرکز آمار ا 1937 یآمار های قم و داده یشهردار

 ،در بخش تحلیلی زیستی استخراج و نهایی شد.  طو محی ،اجتماعی، اقتصادی -شاخص در ابعاد کالبدی، جمعیتی بیست

علل فرسودگی  ةکنند سازی و تعیین عوامل نهایی تبیین شده و در راستای خالصه های استخراج به دلیل ازدیاد شاخص
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در این مطالعه استفاده شد.  1منظور سنجش میزان فرسودگی بافت از سوی دیگر از روش تحلیل عاملی شهر و به  بافت

بندی  بندی فرسودگی و اولویت برآورد و گونهبرای عنوان یک مدل تحلیل فضایی  از مدل تخمین تراکم کرنل به ،همچنین

 انجام گرفته است.  ArcGIS و SPSSافزارهای  د. این مراحل با استفاده از نرمشمداخله استفاده 

هایمورداستفادهدرپژوهشابعادوشاخص.0جدول

سنجهشاخصابعاد

کالب
ی

د
 

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

 ناپایداری بناها
های ناپایدار به کل واحدهای مسکونی  نسبت تعداد واحدهای مسکونی با مصالح و سازه

 بلوک )درصد(

 مربع متر 177قطعات کمتر از 
متر مربع به کل واحدهای مسکونی بلوک  177نسبت تعداد واحدهای مسکونی کمتر از 

 )درصد(

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

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

جمع
یتی

- 
اجتماعی

 نسبت جمعیت هر بلوک به مساحت بلوک تراکم جمعیتی 

 نسبت تعداد خانوار هر بلوک به تعداد واحد مسکونی بلوک تراکم خانوار در واحد مسکونی

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

 )درصد( اله به باال در هر بلوکس ششسواد به کل جمعیت  نسبت جمیعت بی سوادی سهم بی

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

ی
صاد

اقت
 

 ن بلوکن بلوک به کل شاغالنسبت تفاوت کل جمعیت به شاغال نرخ وابستگی

 ساله به باال )درصد( دهنسبت جمعیت فعال به جمعیت  نرخ فعالیت

 سال به باالی زنان بلوک )درصد(ده  نسبت جمعیت فعال زنان به جمعیت  اننرخ مشارکت اقتصادی زن

 نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال بلوک )درصد( نرخ بیکاری

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

 در هر بلوک میانگین قیمت یک متر مربع زمین ارزش متوسط زمین

 ای در هر بلوک درصد واحدهای مسکونی اجاره مالکیت استیجاری

 نسبت تعداد واحد مسکونی فاقد حمام و آشپزخانه به واحدهای مسکونی بلوک )درصد( عدم برخورداری از حمام و آشپزخانه و توالت

 برق کشی و آب لولهاز عدم برخورداری 
شده و برق به واحدهای  کشی سترسی به آب لولهنسبت تعداد واحدهای مسکونی فاقد د

 مسکونی بلوک )درصد(

محیط 

زیستی
 

 رهاسازی پساب در محیط پیرامون
نسبت تعداد واحدهای مسکونی که محل دفع پساپ در محیط پیرامون است به کل 

 واحدهای مسکونی بلوک )درصد(

هایپژوهشیافته
قمشهرةسازیفرسودگیشهریدربافتفرسودمدل

ها یا تحلیل عاملی است. این  عامل ةها روش تجزی اطالعات موجود در مجموع داده ةهای آماری برای تجزی یکی از روش

و برای  کردندگیری هوش مطرح  ( برای اولین بار هنگام اندازه1372) 9( و چارلز اسپیرمن1371) 0کارل پیرسون راروش 

ها ناشناخته باشد استفاده  تعداد متغیرهای مورد بررسی زیاد و روابط بین آنکه   تعیین تأثیرگذارترین متغیرها در زمانی

های بعدی درصد واریانس  که از عامل اول به عامل  به طوری ؛گیرند هایی قرار می شود. در این روش متغیرها در عامل می

                                                                                                                                                                   
1. Factor analysis 
2. Karl Pearson 
3. Charles Spearman 
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(. در 1: 1913)زارع چاهوکی،  اند ذارترینگیرند تأثیرگ های اولی قرار می متغیرهایی که در عامل ،رو  از این .یابد کاهش می

عنوان  بلوک آماری به 1073اطالعات است که بر این اساس ماتریسی دارای  ةاولین گام تشکیل ماتریس اولی ،تحلیل عاملی

د. شاطالعات تشکیل  ةعنوان ماتریس اولی های ماتریس به عنوان ستون شاخص فرسودگی به بیستهای ماتریس و  ردیف

د بررسی مقادیر اشتراکات مربوط به هر متغیر با سایر متغیرهای مربوطه است. در این مرحله چندین بار مدل اجرا و بع ةمرحل

شاخص اجرا شد و شاخص کاربری بایر و متروکه با مقدار واریانس مشترک  13مدل با  ،درنهایت .با همدیگر مقایسه شد

میزان  0( و مقدار اشتراکات باالتر رود. جدول KMO) 1اولکین مییرکایزر   ةاز جریان مدل حذف شد تا مقدار آمار 19/7

شده در تحلیل بعد از حذف شاخص مربوطه را  کارگرفته واریانس مشترک بین یک متغیر بافت فرسوده با سایر متغیرهای به

ر تبیین واریانس متغیرهای شده د های تعیین درصد است و بیانگر توانایی عامل 27ها باالتر از  دهد. میزان اشتراک نشان می

 مورد مطالعه است.

 اشتراکاتمتغیرهایفرسودگیشهری.2جدول

 

که مقدار  ،KMOو بارتلت است. در آزمون  KMO ةهای آماری و آمار ن مناسبتخروجی بعدی گزارش مربوط به آزمو

ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهند  باشد، داده 2/7در صورتی که مقدار این آماره کمتر از  ،است 1و  7ره بین اآن همو

که مقدار آن   ی پرداخت. اما در صورتیتوان با احتیاط بیشتر به تحلیل عامل می ،باشد 03/7تا  2/7بود و اگر مقدار آن بین 

ها برای تحلیل عاملی مناسب خواهد بود )زبردست و همکاران،  های موجود در بین داده همبستگی ،باشد 0/7تر از  بزرگ

( را برای تحلیل مورد نظر در این پژوهش ارائه KMOبررسی آزمون کرویت بارتلت و ضریب ) 9(. جدول 92: 1930

                                                                                                                                                                   
1. Kaiser-Meyer-Olkin 

Extraction Initial  

001/7  777/1  تراکم جمعیت 

391/7  777/1 مسکونی واحد در خانوار تراکم   

130/7  777/1 غیربومی ساکنان نرخ   

022/7  777/1 سوادی بی سهم   

023/7  777/1  ناامنی 

010/7  777/1 وابستگی نرخ   

032/7  777/1 شغلی بندی گروه   

103/7  777/1 فعالیت نرخ   

200/7  777/1 بیکاری نرخ   

072/7  777/1 زنان اقتصادی مشارکت نرخ   

003/7  777/1 زمین ارزش متوسط   

201/7  777/1  مالکیت استیجاری 

030/7  777/1 توالت و آشپزخانه و حمام از برخورداری عدم   

279/7  777/1 و برق کشی لوله از آب برخورداری عدم   

201/7  777/1 متر 0 از کمتر عرض با معابر بلوک به دسترسی   

220/7  777/1  ناپایداری ساختمان 

230/7  777/1 مربع متر 177 از کمتر قطعات   

010/7  777/1 ساختمان عمر   

003/7  777/1 پیرامون محیط در پساب رهاسازی   
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های مربوطه  بوده و برای تحلیل عاملی داده 1/7مربوطه باالتر از  KMOدهد که مقدار  نشان می دهد. این جدول می

داری صفر و  به این مفهوم که مقدار سطح معنی ؛دار است کرویت بارتلت نیز معنی ةمقدار آمار ،. همچنیناست مناسب

 دار وجود دارد. غیرها همبستگی معنیشود و بین مت یید میأاست، فرض مخالف ت 72/7تر از  آزمون بارتلت کوچک

 هایکایزرمییراولکینوبارتلتدرسنجشمیزانفرسودگیمقادیرآماره.5جدول

گیریکایزرمییراولکینآزمونکفایتنمونه  856/1  

 آزمون کرویت باتلت

007/11219 کای اسکوئر  

آزادی ةدرج  101 

777/7 سطح معناداری  

 

هر عامل مشخص  ةوسیل شده به محاسبات مقدماتی است که در آن واریانس تبیین ماتریس ةگام بعدی محاسب

مورد مطالعه  ةعنوان عوامل مبین فرسودگی شهری در محدود عامل نهایی به ششدهد که  نشان می 2شود. جدول  می

بوده و این مقادیر  1فوق باالتر از  ةهر یک از عوامل ششگان ةاند. دلیل این موضوع این است که مقادیر ویژ شناخته شده

مجموع واریانس  ،بوده است. بنابراین 71/1و  ،72/1، 12/1، 93/1، 00/1ترتیب  های بعدی به و در عامل 22/0در عامل اول 

 درصد است که به معنی آن است که عوامل مربوطه تا حد نسبتاً 32/00نهایی برابر با  ةشدعامل استخراجشش تجمعی 

 .اند موضوع فرسودگی در شهر قم وابسته زیادی به

 شهریۀهایفرسودعواملمؤثربرشناساییبافتۀشدمجموعواریانستبیین.0جدول

عوامل
 

نهاییةیافتمجموعمجذوربارهایچرخش مجموعمجذوربارهایاستخراجی مقادیرخاصاولیه  

 کل
درصد

 واریانس

درصدواریانس

 تجمعی
 کل

درصد

 واریانس

واریانسدرصد

 تجمعی
 کل

درصد

 واریانس

درصدواریانس

 تجمعی

1 221/0  201/92  201/92  221/0  201/92  201/92  772/9  111/12  111/12  

0 002/1  993/3  000/29  002/1  993/3  000/29  300/0  370/12  207/91  

9 931/1  907/0  710/21  931/1  907/0  710/21  213/0  170/19  200/22  

2 121/1  727/0  100/20  121/1  727/0  100/20  099/1  109/3  022/29  

2 721/1  290/2  021/00  721/1  290/2  021/00  002/1  222/1  133/00  

0 772/1  030/2  327/00  772/1  030/2  327/00  739/1  021/2  327/00  

0 391/7  392/2  112/00        

1 122/7  232/2  903/00        

3 173/7  023/2  091/11        

17 00/7  200/9  117/12        

11 070/7  131/9  971/11        

10 299/7  170/0  171/31        

19 202/7  231/0  070/39        

12 900/7  379/1  217/32        

12 992/7  000/1  001/30        

10 093/7  020/1  203/31        

10 100/7  300/7  222/33        

11 710/7  227/7  372/33        

13 711/7  732/7  777/177        
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کار  ها به مؤلفه ةدهد. این نمودار برای تعیین تعداد بهین ها نشان می تغییرات مقادیر ویژه را در ارتباط با عامل 0نمودار 

توان  پس می .شود شود که از عامل ششم به بعد تغییرات مقدار ویژه کم می مشاهده می ،رود. با توجه به این نمودار می

 ها دارند، استخراج کرد. که بیشترین نقش را در تبیین واریانس داده ،عنوان عوامل مهم ا بهشش عامل ر


 هاکوهبرایتعیینتعدادعاملةنموداردامن.2نمودار

گذاری عوامل از بار عاملی استفاده  ها پرداخت. برای نام گذاری عامل ها، اکنون باید به نام پس از استخراج عامل

مالک عمل قرار  2/7امتیازهای باالی  ،گذاری عوامل همبستگی بین عوامل و متغیرهاست. در نام ةدهند انشود که نش می

های اصلی  لفهؤهای آن با روش تجزیه به م این ماتریس همان ماتریس عاملی است که عامل ،گرفت. درواقع

ها نوشته شده است  یک از شاخص دوران یافته است. اعدادی که جلوی هر 1شده و با روش چرخش اکیماکس استخراج

نهایی بعد  ةیافت سهم متغیرها را بر اساس ماتریس عاملی چرخش 2بیانگر بار عاملی آن شاخص در آن عامل است. جدول 

 دهد. تکرار دوران اکیماکس نشان می 12از 

توان به تفسیر  ورت میبدین ص ،های مربوطه از عوامل منتخب نهایی بر این اساس و با تکیه بر مقادیر امتیاز شاخص

درصد از واریانس را تبیین  11/12تنهایی  است که به 22/0این عامل  ةمقدار ویژ ،عاملاول :عوامل مربوطه پرداخت

 غیربومی، نرخ ساکنان مسکونی، نرخ واحد در خانوار های تراکم نهایی با شاخص ةنماید و بر اساس ماتریس فیلترشد می

عامل ؛ساختمان همبسته بوده و در ارتباط نزدیک است و عمر ،ی زنان، مالکیت استیجاریفعالیت، نرخ مشارکت اقتصاد

نماید و بر اساس ماتریس  درصد از واریانس را تبیین می 01/12تنهایی  است که به 00/1این عامل  ةمقدار ویژ ،دوم

متر  177و قطعات کمتر از  ،سط زمینبندی شغلی، ارزش متو سوادی، ناامنی، گروه های سهم بی نهایی با شاخص ةفیلترشد

درصد از  17/19تنهایی  است که به 93/1این عامل  ةمقدار ویژ ،عاملسوم ؛مربع همبسته بوده و در ارتباط نزدیک است

 مسکونی، نرخ واحد در خانوار های تراکم نهایی با شاخص ةنماید و بر اساس ماتریس فیلترشد واریانس را تبیین می

 ،عاملچهارم ؛ساختمان همبسته بوده و در ارتباط نزدیک است و عمر ،بیکاری نرخ وابستگی، ، نرخغیربومی ساکنان

 ةنماید و بر اساس ماتریس فیلترشد درصد از واریانس را تبیین می 10/3تنهایی  است که به 12/1این عامل  ةمقدار ویژ

 و ناپایداری ،برق و کشی لوله آب از برخورداری متوالت، عد و حمام آشپزخانه، از برخورداری های عدم نهایی با شاخص

                                                                                                                                                                   
1. Equamax 
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 22/1تنهایی  است که به 72/1این عامل  ةمقدار ویژ ،عاملپنجم ؛ساختمان همبسته بوده و در ارتباط نزدیک است

ها به معابر با  نهایی با تراکم جمعیت و دسترسی بلوک ةنماید و بر اساس ماتریس فیلترشد درصد واریانس را تبیین می

است که  71/1این عامل  ةمقدار ویژ ،عاملششم ؛متر همبسته بوده و در ارتباط نزدیک است 0ض کمتر از عر

نهایی با شاخص رهاسازی پساپ در محیط  ةکند و بر اساس ماتریس فیلترشد درصد واریانس را تبیین می 02/2 تنهایی به

 پیرامون همبسته بوده و در ارتباط نزدیک است.

 نهاییةیافتعاملیچرخشماتریس.3جدول

 عواملفرسودگیشهری
هایفرسودگیشاخص  

6 3 0 5 2 0 

 تراکم جمعیت     -070/7 

 تراکم خانوار در واحد مسکونی 000/7  210/7   

 نرخ ساکنان غیربومی 010/7  217/7   

 سوادی سهم بی  271/7    

 ناامنی  107/7    

 نرخ وابستگی   193/7   

 بندی شغلی گروه  217/7    

 نرخ فعالیت 002/7     

 نرخ بیکاری   022/7   

 نرخ مشارکت اقتصادی زنان 171/7     

 ارزش متوسط زمین  -107/7    

 مالکیت استیجاری 217/7     

 و توالت ،ری از آشپزخانه، حماماعدم برخورد    110/7  

 کشی و برق عدم برخورداری از آب لوله    202/7  

 متر 0ها به معابر با عرض کمتر از  دسترسی بلوک     210/7 

 ناپایداری ساختمان    202/7  

 متر مربع 177قطعات کمتر از   221/7    

 عمرساختمان 223/7  221/7   

 رهاسازی پساپ در محیط پیرامون      -032/7

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Equamax with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 14 iterations. 


هاینگارندگان(هایفرسودگیشهریهمراهسهمدرصد)منبع:یافتهمثبتشاخصهایمدلتحلیلیاثر.5شکل
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 ةکنند عامل تبیین ششر قبال شهر قم د ةهای فرسود امتیاز هر یک از بلوک ةپس از تفسیر عوامل، نوبت به محاسب

ماتریس  ةنخست محاسب :ه استفتاین امتیازات، سه اقدام اساسی انجام گر ةرسد. برای محاسب فرسودگی شهری می

که در مراحل  ،گانهششبدین ترتیب در این مرحله نیز امتیاز هر یک از عوامل  ؛امتیازات عاملی در هر بلوک آماری است

آمده در این ماتریس بدون درنظرگرفتن وزنی  دست . امتیازات بهشود ر هر بلوک مشخص میپیشین شناسایی شده است، د

بعد  ةالزم است در مرحل ،است که تحلیل عاملی برای هر کدام از عوامل درنظر گرفته است و به نوعی خام است. بنابراین

 آمده استاندارد شوند.  دست امتیازات به

امل با استفاده از روش تحلیل عاملی بدین گونه است که برای عامل اول این مقدار هر یک از عو ةامتیاز استانداردشد

 -11/7عامل سوم در طیف  .داشته است 21/7تا  -02/7دست آمده است و عامل دوم مقداری بین  به 32/1تا  -10/0بین 

تا  -21/1عددی  ةپنجم در باز توزیع شده است. عامل 27/7تا  -07/7قرار داشته است. عامل چهارم بین اعداد  09/1تا 

توزیع شده است و  01/7تا حداکثر  -73/1شهر بین حداقل  ةفرسود ةقرار گرفته است. عامل ششم در محدود 13/7

 متغیر بوده است. 22/1تا  -29/1 ةسرانجام امتیاز کل نیز در باز

استانداردشده به مقیاس خطی و  ها و فرسودگی شهری تبدیل امتیازات عاملی نهایی امتیازات عاملی بلوک ةمرحل

درک و تفسیر بهتر عوامل تأثیرگذار مربوطه،  برایاست.  17تا  7بندی مقادیر مربوطه در ماتریس جدیدی بین  طبقه

به پنج طبقه ـ  تبدیل مقیاس خطی تغییر مقیاس داده شده ةکه با استفاده از رابط ـ امتیاز هر یک از عوامل و امتیاز کل

پ(  ؛فرسودگی کم ،2تا  0ب( امتیازهای  ؛فرسودگی بسیار کم ،0تا  7الف( امتیازهای  شده است:  قسیمبه ترتیب زیر ت

فرسودگی بسیار  ،17تا  1ث( امتیازهای  ؛فرسودگی زیاد ،1تا  0ت( امتیازهای  ؛فرسودگی متوسط ،0تا  2امتیازهای 

 2تولید شد که در شکل  Arc GISمحیط  های امتیازات عاملی عوامل و فرسودگی کل به تفکیک در زیاد. نقشه

 مشخص شده است.

 فرسودگی بر مؤثر عوامل شناسایی برای شاخصبیست  درنهایت پژوهش، ادبیات بر مروری طریق از بخش، این در

 روش از استفاده با ،سپس. شد انتخاب قم شهر ةفرسود ةمحدود در شهری های بلوک فرسودگی میزان همچنین و شهری

 .شد حذف اشتراکات مقدار کمترین داشتن دلیل به متروکه کاربری با و بایر های زمین درصد شاخص ،عاملی تحلیل

 و فشرده بافت دلیل به ،است شهری فرسودگی رد مؤثر های شاخص از یکی شاخص این که شده انجام مطالعات برخالف

عامل تراکم  ـشود فرسودگی شهر مشاهده می گونه که در نقشه امتیاز عاملی پنجم همان ـ شهر ةفرسود ةمحدود رتراکمپُ

 از درصد 19 کل بافت است و ةست که دربرگیرنداهای تأثیرگذار بر فرسودگی شهر  جمعیت و نفوذناپذیری از شاخص

 و شد حذف مدل جریان از و ندارد فرسودگی رد چندانی این شاخص )بایر و متروکه( تأثیر .کند می تببین را فرسودگی

  .گردیدند تعیین کنند می تبیین را بافت فرسودگی از درصد 01 حدود که مؤثر عوامل عنوان به ملعا شش سرانجام

دهد  های فرسوده بر حسب امتیاز عاملی کل فرسودگی در معیارهای مختلف نشان می بررسی پراکنش بلوک

و  ،جنوب شرقی ةیدر شمال غربی، غرب، حاش های دارای بیشترین میزان فرسودگی و محرومیت عمدتاً محدوده

شهر در طیف  ةهای فرسود درصد از بلوک 12بافت مرکزی و قدیمی شهر تمرکز دارند. حدود  ةهایی از محدود بخش

نو،   هایی از جمله نیروگاه، شاه ابراهیم زندآباد، قم فرسودگی متوسط تا فرسودگی خیلی زیاد قرار دارند و بیشتر در محله

و ... متمرکز شده است که از باالترین امتیاز عاملی فرسودگی و باالترین میزان  ،ری، پامنارنوبهار، مصلی، دورشهر، دروازه 

تر در نقشه  هایی که با رنگ تیره محدوده ،فقر شهری و از کمترین کیفیت محیطی و زیستی برخوردارند. بر همین پایه

 اند. قرار داشته تری های مورد بررسی در وضعیت نامطلوب اند از نظر شاخص نشان داده شده
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قمشهرۀفرسودهایبلوکتفکیکبهشهریفرسودگیعاملیامتیازاتفضاییتبلور.0شکل

شهرقمۀشناسیبافتفرسودگونه

شناسی بافت  منظور گونه نمایش فضایی و بررسی شدت و تمرکز و برآورد میزان فرسودگی به برایدر این پژوهش 

 از کرنل بهره گرفته شد. یکی یمبنا از مدل گرافیک شهری های بلوک فرسودگی کل املیع امتیاز فرسوده با استفاده از

های  ها برای به تصویر کشیدن داده ترین روش تخمین و برآورد تراکم و از مناسب برای فضایی تحلیل مهم های توابع

 یک در را جغرافیایی ةعارض یک متراک تواند می تابع این. است تراکم تابع ای به صورت پیوسته نقطه خطی و مخصوصاً

جو به برآورد و و بکشاند و با توجه به نقاط معلوم و دارای ارزش و همچنین تعریف شعاع جست فضایی تصویر به منطقه

این آزمون سطح همواری از تغییرات در (. 130: 1939دوست،  پردازد )بلیانی و حکیم جو میو تخمین تراکم در شعاع جست

 . مراحل این روش عبارت است از:کند  وط در محدوده ایجاد میتراکم نقاط و خط
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 (.2شود )شکل  فرسوده ایجاد می ةتوزیع نقاط محدود ةهای کوچک بر روی محدود ای با سلول شبکه نخست (الف


 شهرۀبافتفرسودۀهایکوچکبررویمحدودهاییباسلولایجادشبکه.3شکل

و وزن هر نقطه درون شعاع شود  میشعاع معین بر روی هر سلول درنظر گرفته عدی قابل تغییری با بُ تابع سه (ب

گیرد و در نتیجه به مقدار تراکم کرنل کل  تر به مرکز وزن بیشتری می (. نقاط نزدیک0شود )شکل  کرنل محاسبه می

 شود. سلول مقدار بیشتری افزوده می


جووانتخابشعاعجست.6شکل

آید  دست می ای برای هر مکان به مقادیر موجود در سطوح دایره همةکردن  شبکه با جمعمقادیر نهایی سلول  (ج

 (. 12: 1911( )کالنتری و همکاران، 0)شکل 

 
هایشبکهمقادیرسلولةمحاسب.3شکل
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کردن احتمال  مزیت اصلی مدل تخمین تراکم کرنل تشخیص گسترش خطر فرسودگی است که از طریق پخش

بندی اعضای خوشه  . در حالی که در خوشهشود یک شعاع معین با توجه به ارتباط مکانی تعریف میگسترش فرسودگی در 

گیری نخواهد شد )زینلی و  بندی اندازه های خوشه ای از خطر هستند که این درجه از خطر با استفاده از روش دارای درجه

های فرسودگی را  تر خوشه امکان تغییر ساده ْوستهشده به روش هموارسازی سطح پی های تهیه (. نقشه03: 1932همکاران، 

روش تخمین  ،دهد. همچنین های فرسودگی را با دقت بیشتری نشان می آورد و توزیع فضایی و مکانی کانون فراهم می

سطوح فرسوده را  همةها میزان تمرکز در  آن ةهای فرسوده و حذف بقی بندی برخی از بلوک تراکم کرنل به جای خوشه

 .(10: 1911)کالنتری و همکاران، گیرد  می درنظر

(. این نقشه نشان 1نهایی برای کل فرسودگی به پنج طبقه تقسیم شد )شکل  ةبا استفاده از مدل تخمین تراکم، نقش

و تمرکز  ندهای جنوبی و شمالی بافت معنادار های فرسودگی در واحد سطح در محدوده ترین کانون دهد تراکم و مهم می

های  محدوده ،فرسودگی شهری ةگستر ةشود. بر پای و به سمت مرکز شهر از تراکم فرسودگی کاسته می اند یافته

هایی هستند که بیشترین میزان فرسودگی و باالترین احتمال گسترش فرسودگی به مناطق مجاور  شده محدوده شناسایی

ها کاسته شود. هر  مال گسترش و شدت فرسودگی آنخود را دارند و در اولویت اول مداخله و نوسازی قرار دارند تا از احت

این نقشه توزیع فضایی و مکانی  چه اعداد در طبقات بیشتر باشد محدوده در اولویت باالتری قرار دارد و به این لحاظ

 دهد. های فرسودگی را با دقت بیشتری نشان می کانون


 تخمینتراکمکرنلفرسودگیشهرقمةنقش.8شکل

گیرینتیجه
های اقتصادی و اجتماعی هستند که  اند و آشفتگی هرها موجودیتی اقتصادی و اجتماعی هستند که تجلی فضایی یافتهش

 ،ای است وابسته به بسترهای فرهنگی، اجتماعی فرسودگی شهری نیز پدیدهاند.  چنین تجلی ناموزون فضایی یافته

دهنده و شدت آن در طول زمان  ان دیگر عوامل تشکیلای است مکانی و زمانی که از مکانی به مک اقتصادی و پدیده

زیستی قابل   و محیط ،موضوع فرسودگی شهری از منظر ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدیشود.  متفاوت می

 ریزی و مواد مورد بررسی علل فرسودگی به هنگام برنامه ،ها های زیرین، زمینه الیه ةکنند بررسی است و این ابعاد تعیین

ه است و شداین مهم در مطالعات خارجی و داخلی تأکید بر و  اند و از میان برداشتن فرسودگی شهری هابرای کاهش اثر
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های  شود و آنچه بیشتر مورد تأکید و توجه پژوهش گزارش می و فرهنگ شهر ،ثر از اقتصاد، اجتماعأعوامل متفاوتی مت

های  بازنگری شاخص ،عوامل اقتصادی و اجتماعی است. بنابراینفرسودگی به  ةاخیر قرار گرفته است وابستگی پدید

ضروری  ،عد کالبدی متمرکز استکه بیشتر بر بُ را، شناسایی بافت فرسوده مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری

شناخت برای  ای کارشناسی  منظور تدوین روشی مدون و علمی و اجتناب از اعمال نظرهای سلیقه این مطالعه بهسازد.  می

ها و آنالیزهای  های فرسوده و با استفاده از تحلیل بندی توسعه در پهنه شناسی و اولویت های فرسودگی و گونه شاخص

 ششترین عوامل در فرسودگی شهر  آماری و فضایی انجام شد. نتایج سنجش فرسودگی در شهر قم نشان داد که مهم

ترین  کنند. مهم درصد فرسودگی شهری را تبیین می 32/00و این عوامل درمجموع عامل اصلی و تأثیرگذار است 

بندی شغلی، ارزش زمین، مالکیت  سوادی، ناامنی، گروه متغیرهای فرسودگی شامل تراکم خانوار، نرخ ساکنان غیربومی، بی

و میزان شود  و دیگر عوامل می ،استیجاری، نرخ فعالیت، نرخ مشارکت اقتصادی زنان، رهاسازی پساب در محیط پیرامون

و امکانات و  ،های شغلی و درآمدی های اقتصادی از جمله قیمت زمین، گروه فرسودگی در این مطالعه با شاخص

های بایر و متروکه عاملی تأثیرگذار در  رغم اینکه شاخص زمین  به .تسهیالت مسکن بیشترین ارتباط را داشته است

یش از حد جمعیت این عامل تأثیر بدر شهر قم به دلیل تراکم  ،ودشده در ایجاد فرسودگی ب های انجام بسیاری از پژوهش

ر وضعیت ضعیف اقتصاد خانوار، اجتماع و ایمنی شهر، عدم دفرسودگی شهر بیشتر  ةکمی در فرسودگی شهر دارد و مسئل

فرسودگی  بودن میزان ها و متفاوت پس از شناخت علمی شاخصو مسکن برای ساکنان قائم است.  ،خدمات، اشتغال ةارائ

منظور تعیین  ها به و تخمین میزان فرسودگی بلوک ،های تراکم های همگن، کانون کردن پهنه نیاز به مشخص ،ها بلوک

فرسوده مطرح  ةهای هر پهن های اجرایی آن با توجه به ویژگی مجدد و تعریف نوع مداخله و مکانیزم ةهای توسع اولویت

شمالی و جنوبی بافت فرسوده نسبت به  ةهای شهری در محدود ک رنل، بلوتخمین تراکم ک ةبا توجه به نقششود.  می

ها و مراکز فرسودگی قرار دارند و  های دیگر شهر بیشتر تحت تأثیر عوامل فرسودگی شهر هستند و در کانون بلوک

 دند. شهای مستعد و حساس معرفی   عنوان بلوک به

ها  اقتصادی خانواده ةبا بهبود وضعیت و تقویت بنی ؛ادی استهای اجتماعی و اقتص فرسودگی معلول فقر و محرومیت

های فقیر  های فرسوده و محله دهی به کانون دهی سامان و محیطی بافت و اولویت ،و بهبود شرایط اجتماعی، کالبدی

 درنهایت به نحوجوار جلوگیری کرد و  های هم ترشدن و تشدید فرسودگی و گسترش آن به محله توان از عمیق می

تسریع در احیا  ةترین اقدامات آتی در زمین مهمطرح و تعریف نوع مداخله متناسب با هر پهنه اقدام کرد.  ةای به تهی بهینه

های  های جدید اشتغال با توجه به ارزش عد اقتصادی: کارآفرینی، ایجاد فرصتبُ عبارت است از: کیفیت بافت یو ارتقا

ها از  اد مرغوبیت و افزایش نسبی ارزش اقتصادی امالک، رونق اقتصادی محلهاقتصادی و اجتماعی و کاهش بیکاری، ایج

ها  های متعادل در سطح محله عد اجتماعی: ایجاد تراکمبُ ؛امالک و بهبود وضعیت مسکن ةهای افزود طریق بازگشت ارزش

امور محلی از طریق ها و افزایش مشارکت در  های اجتماعی، احیای منزلت اجتماعی محله ها، کاهش آسیب و بلوک

ها  سازی ساختمان عد کالبدی: افزایش دسترسی، افزایش مساحت قطعات امالک، مقاومبُ ؛واگذاری برخی از خدمات محله

های متعدد مداخله هم  های مختلفی از بافت وجود دارد در نتیجه گونه وقتی گونه سوزی. در برابر زلزله و سیل و آتش

های  تعدد مداخله )بهسازی، نوسازی، بازسازی( مورد نیاز در بافت بر حسب شناسههای م شود. شناخت گونه سبب می

مداخله )کالبدی و غیرکالبدی(، بستر  ةزیرا اهداف و محتوای مداخله، طیف اقدامات، زمین ؛ها ضرورت دارد شناخت آن

بندی و  طلبد. رتبه میمتفاوتی را  ةهای مداخل شهری، فضاهای شهری، بناها( روش ةمداخله )بافت شهری، مجموع

و  ،ها و تهدیدها تر، شناسایی فرصت ریزی دقیق های فرسودگی امکان برنامه های همگن به لحاظ شاخص شناسایی بلوک

های آماری  . در این راستا روشکند ربط فراهم می ن ذیبندی در تخصیص منابع و خدمات را برای مسئوال اولویت
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های  کاربردن آنالیزها و تحلیل ههای مورد ارزیابی را نشان دهد. ب یمای واقعی بخشتواند س چندمتغیره بهتر می ةپیشرفت

عجوالنه و بدون  ةشود. مداخل های اجرایی می ترشدن برنامه های مدیریتی و ساده آماری و فضایی موجب کاهش هزینه

های راهبردی، تعیین اهداف و  حنماید. در طر های کالنی برای مدیریت شهری تحمیل می برنامه در بافت فرسوده هزینه

 اند فرسوده و مناطقی که دارای مشکالت و خصوصیات متفاوت ةمحدود ةیکسان برای کلی راهبردها و اقدامات کامالً

های  برای گونه یو اقدامات ،توان اهداف، راهبردها ها می بلکه از نتایج تحلیل ،باشد ای تواند راهکار مدیریتی بهینه نمی

 کمتر به اهداف مداخله در بافت دست پیدا کرد.  ةتر و با هزین گرفت و در نتیجه سریع متفاوت درنظر
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