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ر با ياخ يها ل

پژوهش حاضر، 

و  ييق آن چرا

 يها يو بررس ي

مونه با استفاده 

و انتخاب شده  

) استفاده شده 

د به يشد يداري

ت، يجمع يمنف

 زنان، باال بوده 

خاص  يجتماع

آنها  ينيگزي جا

ت با ين وضعيا

 يثبات و دارا

  مديريت شهري
1392 بهار/ يزدهم

  ر اراک

شهرهاست در سال

دف پت. هفته اس

قيباشد، تا از طر ي

يا کتابخانهمنابع 

ست که جامعه نم

 ي بصورت تصادف

Cو ( )Cramer(

ديو ناپا يزدانگي ر

رات ميين تغيچن

نيدر ب  خصوص

و اج يمده اقتصاد

  ه وجود دارد.ين

و  ين بومي ساکن

است. ا يمرکز ي

هر اراک قابل ا

  

فصلنامه مطالعات م
سي/ شماره پنجمل

شهر ي مرکز

۱۲/۶/۱۳۹۲مقاله: 

شه يمرکز يها ه

افيز نمود يراک ن

يک دهه مي يط

ماز  است. يستگ

شهر اراک اس يکز

درصد و  ۹۵ نان

Chi-Square( ي

ورت گرفته است.

همچ؛ و وده است

بهت سطح سواد 

عم يها يژگيز و

ابن يها و فرسودگ

هرها باعث خروج

يها ال در بخش

شه ياطق مرکز

، شهر اراکيکز

  

ف
سال   

  

ال در بخش
  

تاريخ پذيرش م    ۱۳۹

  تهران يرزم

  تهران يم

  تهران يرزم

  تهران ي

د در هستهيجد 

ا ير بخش مرکز

محدوده ط نيکن

  ردد. 

و همبس يليتحل ؛

بخش مرکز يميد

نياطمن با سطح 

يها ر قالب آزمون

صو ياقتصاد ياع

محدو يکالبد ي

، افتسال کهنروه 

شتغال و درآمد ا

ه ن شاخصيتمام ا

شه يخش مرکز

و زوا ي فرسودگ

زوال منا يها يگ

، بخش مرکيتماع

زو يندهايرا

۱۲/۴/۹۲ دريافت مقاله: 

دانشگاه خوار يشهر ي

دانشگاه خوارزم يشهر 

دانشگاه خوا يشهر يز

ي، دانشگاه خوارزميشهر

  بات)

يا دهيپدکه  ي

همراه است که در

رات ساييو تغ ي

ن گرييساکنان) تب

انجام؛  و روش ي

بافت قد يمطالعات

نينفر از ساکن ۳۵

در (SPSS)  نرم

و اجتما ي کالبد

يها يژگيات از و

، باال بودن گريس

بودن اشن يي، پاي

ان تميم ي معنادار

به بخ يتوجه يو ب

جه آنيده که نت

ژگيل ويدر تحل 

اجت -يال اقتصاد

ها و فر نهيزم

تاريخ 

زيا و برنامه ريوه جغراف

 

يزيا و برنامه ريه جغراف

زيا و برنامه ريروه جغراف

 Zan  

ش يربز ا و برنامهي جغراف

Hamid )مسئول مکاتب

يزوال شهر هش:

ه يخاص يکالبد

ياجتماع – يصاد

س( کالبد از محتوا

ياسيد پژوهش، ق

. محدوده مه است

۰تعداد  کوکران، 

، از يدانيم يها

ق در دو بخشيق

درصد از قطعا ۳

 بودن نسبت جنس

يي، روستابا مبدأ 

است که ارتباط  

شهر و يرامونيش پ

شد ير اجتماعيق

 يچرخه زندگ 

  است. 

، زويکالبد يدگ

 
 

ز

  يمانيسل

گرو يعلم ئتيهو عضو 

Soleimani@tmu  

  ي توالئ

گروه يعلم ئتيهعضو 

Tavallaei@tmu  

  نگانه

گر يعلم ئتيه و عضو 

nganeh45@yaho
  يضا تلخاب

ارشد  يوخته کارشناس

dtalkhabi@Gmail

  ده

ه و هدف پژوه

و ک ياجتماع يها

اقتص يها يژگيو ي

ک يريپذ ريتأث يگ

راهبرد پژوهش: 

استفاده شده يش

ن حجم کييول تع

ه ل دادهيظور تحل

  

تحق يها افتهيها: 

۳۰ يري نفوذناپذ

ش بعد خانوار، باال 

عمدتاًان مرد و 

 يده بخش مرکز

گسترشه گيري: 

يفق يها گروه لهي

و شيپاال يها 

 يشمار يب يها ق

فرسود ن كليدي:

  

  
محمد س

و اريدانش

  u.ac.ir
ن يميس

استاد و ع

  u.ac.ir
احمد زن

ار ياستاد

o.com
درضيحم

دانش آمو

  l.com

 
چكيد

مقدمه

امدهيپ

يبررس

چگونگ

روش

شيمايپ

از فرمو

به منظ

 است.

ه يافته

همراه

کاهش

مهاجر

محدود

نتيجه

يبه وس

يتئور

مصداق

واژگان
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 روند 

ادامه 

؛ كه 

كنان 

شديد 

ي در 

بله با 

عنوان 

مد و 

سكن 

 يستان

 يهر

 يرها

   ت.

 يخي

شاه  

 ير پ

.ش ـه

و  ي

 يکون

ن ين،ا

عرض 

ن يت ا

ضمن 

 يماع

حس 

اشته 

 يبد

ن يکن

 يماي

ست. 

 يها ي

 ي ط

 ريتأث 

، سئله

 يها ل

کشور 

 يند

ن به 

ندان نموده و 

رعت بيشتري ا

ن بافت اجتماعي

يي و بيگانگي ساك

ند فرسودگي تش

حقيقات اجتماعي

مقاب«ت يا نظريه 

ه شده است، عن

يجه كاهش درآم

، باعث ايجاد مس

و اردس ينيآئ( 

 شکل خاص شه

از شهر يارير بس

ن حاصل شده است

يشتمل بر بافت تار

يبه دوره فتحعل 

مون آن، که در

ه ١٢٥٠-٦٠ ي

ينيع شهرنشي سر

کاهش نقش مسک

آن يط اجتماع

در مع ١٣٨٥ 

تيجمع يجيتدر

ض ياقشار بوم ي

و اجتم ي فرهنگ

ف حيت تضعي نها

ت را به همراه د

ند، انحطاط کالبيا

ساک يت زندگيف

يقرار داده و س 

ساخته اس يقيعم

يژگيو ي بررس

ن محدودهيساکن

 يو چگونگ ييرا

  ن گردد. ي

مسنه يشيط با پ

هان بعد از سال

و در سطح ک يي

مطالعات چن يمس

توان ي جمله م

ركزي را دو چن

گي بافت، با سر

ت كه در چنين

ي است و با جدايي

مواجه است، رون

ت حاصل از تح

ه با عنوان رهيافت

شناخته »يشهر

نتي »ميت شهري

ن كاهش درآمد،

سوده شده است

نيوع اياط و ش

است که در يهر

ناموزون يکيزي ف

شهر اراک که مش

 آن يرياد گي بن

راميپ يها  بافت

يها شهر در سال

رشد به دنبال 

 همزمان با ان ک

طير او افت مح

تا ١٣٥٥ يها ل

ته است. کاهش ت

يمهاجران به جا 

تيام و هونسج

 شده است، در 

ساکنان به بافت

ن فرايدت تداوم ا

فيت نابهنجار و ک

يدامنه دار ريث

تحوالت ع خوش ت

پژوهش حاضر،

رات سييو تغ يع

ق آن چريتا از طر

ييساکنان) تب( توا

موجود در ارتباط

که در سطح جه

کايآمر ي شهرها

شم يهجر ٧٠ه 

ت که از آن

سكوني بخش مر

ريب و فرسودگ

ابد. طبيعي استي 

د تجانس فرهنگي

بت به يكديگر 

شود. در رهيافت 

ريكا و انگليس، كه

ر و محروميت ش

محروم«ديده كه 

كاري است و اين

ير و محيط فرس

). انحطا٥٢، ١٣٨

شه باز ساختجه 

توسعه يشور در پ

ش يبخش مرکز

آن است، يميقد

گردد. يجار بر م

اقتصاد ش ييکوفا

شوند، ب يخته م

و يسترش کالبد

شهر يش مرکز

سال يحدوده ط

قرار گرفت يسودگ

 ينيگزيت و جا

ه موجب تنزّل ا

ن بخش از شهر

 يق و دلبستگ

جه بلند مديت. نت

است يت که روند

تأثرا تحت  يهر

دستکز شهر را 

سان، هدف پ ن

اجتماع – يصاد

باشد، ت يک دهه م

کالبد از محت يري

 
  پژوهشنه يش

منابع م يبررس

آن است ک ياي

در ارتباط با ١٩٧

دهه يها د از سال

ورت گرفته است

  يلخاب

 حيات
 در مكان

 د، تغيير
و  يکتول

از آن  ي

 يدي جد

خ يول تار

ال زوال 

 يسودگ
 بافت هر
 از را ري
 يوقت .)٩

رود،  ي م

 صورت 

 يجتماع

هاي  افت

ل ي تشک

 ،١٣٨٦ :

 يمحل ي

ست يو ز

). امروزه 

 ييها کان

ن يعلت ا

ر يپاکش( 

و  يبازار

 ير رسم

ودکان و 

 در اين 

فقر «و  

 يقتصاد

 محيط
عمران و 

ث تخليه 

 حركت 

ني شهر 

درآمد و 

 انيقربان(

كّن مالي 

اطر آنها 

ناه بودن 

هاي  حله

مسك

تخر

يم

فاقد

نسب

يم

آمر

فقر

گرد

بيكا

فقير

٨٨

جينت

کش

و قد

قاج

شک

ساخ

گس

بخش

محد

فرس

بافت

آنکه

نيا

تعلق

است

است

شهر

مرک

نيبد

اقتص

کي

ريپذ

شيپ

يگو

٧٠

بعد

صو

تل درضاي زنگانه و حم

گوناگون بر ابعاد

م و زمان در ابان
ديآ يد ميپد شهر

رکيم( است قبل

يموجود حاک يها

ده يپد يل شهر

شه در طويها هم

گر در حايدوره د

 واضح است؛ فرس

ه و ديآ يد ميپد
ناسازگار و يسودگ

٩ ،١٣٨٧ ينيام( 

نيفظ بافت از ب

نيدر ا .شود يم

بضاعت اج يشار ب

، باها بافتل يقب

هاي بزرگ را

و همکاران، يجاد

ياقص اقتصادها

 ي، کالبديجتماع

Pacione,1997(

مکها  مراکز شهر

کنند. ع يم يدگ

 هاست بخشن ي

ب يها به مکان 

ريغ يها تيز فعال

ژه کويآنها به و ي

Razzu,2005.(

»يفقر کالبد«

فقر ا«ل ي دل

ارتقاء و ي خود

سازمان ع( است ه

ن امر، باعثي). ا٣-

مي و قديمي و

 جديد يا پيرامو

 قشرهاي كم د

( گذارد يزوني م

). عدم تمك١٨ّ- 

ستگي و تعلق خا

خورد صرف سرپن

هاي قديمي و مح

احمد ، يتوالئ نيميس

ب را خود پاي رد
شتا سرعتي با د و

بعد از آن در نچه

با آن متفاوت 
ه يبررس ). ١٣٠

رشد و زوال يها

ود؛ چرا که شهره

حال رشد و در د

). آنچه٢، ١٣٩١

بافت خود درون

هاي فرس شهيند ر

 باشد داشته رون

اء و حفيبراي اح

رسوده و کهنه 

هاجرت کرده، اقش

ن يشوند. ا ي م

شهره يش مرکز

و سج ٧: ١٣٨٤ن، 

از عملکرد نا ي

، اجيت اقتصادي

7( باشند يز آن م
در حال توسعه، 

ر در آن زنديد فق

معاش در ا نيتأم

يکي). نزد٢٠ ،١

از يا گستردهف ي

يبقا يها يستراتژ

400 :5(  است
 شهري اعم از

کم شده و به

به  خود  تغيير

رفته بين از تقريباً

-٥: ١٣٧٩ران،يا 

ر از ساكنان بوم

ه سمت فضاهاي

ع آن، مهاجرت

ها رو به ف ن بافت

٩ ،١٣٧٦ يميظ

در كنار عدم وابس

ت تازه خود و برخ

ه  مشكالت بافت

يس ،يمانيمحمد سل 

  

 

  مقدمه

ر زمان گذر
گذارد مي شهري

و آنچ ان استيجر

معنايي القاي و

، ١٣٩١همکار 

ندهياست که فرا

شو يمحسوب نم

در ح يا دورهدر 

زنگانه ( اند بوده

د از شهري بافت
توان يهم م نوساز

در در ابتدا همان

زه ساکنان بيانگ

فر يميبافت قد

مه يساکنان اصل

ها ن آنيگزيجا

و بخش يانيم

درمان( دهند يم

ي) که ناش١٧٤

يو محروم يشهر

از يناش يطيمح

د يکشورهادر 

هستند که افراد

ت يداريامر در پا

١٣٨٦ يو صراف

فيبه ط يدسترس

است يجزء ضرور

ر ماهريزنان غ

ها فقر محدوده

متراک» يخدمات

امکان» ساکنان

ت مناسب زندگي
 يشهر يبهساز

مذکور يها بافت

سكونتي آنان به

گشته و به تبع

روستايي به اين

عظ؛ ٧٩، ١٣٨٩

ساكنان جديد د

به محل سكونت

،ها آناز جانب 

۲۴ 

  پنجم 

  سيزدهم 

 ۱۳۹۲ 

۴

سال

شماره 

 بهار
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۲ 

  جم

  زدهم

۱۳ 

 

۲۵

پنجسال 

سيزشماره 

۳۹۲ بهار

 شهر اراک ي مرکز

 يشيمايپ يها 

شد. محدوده 

 يبخش مرکز 

فاده از فرمول 

با توجه ( نيکن

 ٩٥ نانياطمح 

 يها ست. داده

ه يمورد تجز ي

، يدانيم يها ده

 ياجتماع – 

-Chi( مربع 
  ده شده است.

  ژوهش

زي شهر اراک 

نفر  ١٤٣٦١و 

 فرسوده بخش 

ن ي، اينسبت 

ع شده و با 

مني، دانشگاه، 

روازه شهرجرد 

باغ نظام  يميد

 نيتر يميقداز  

، يخيتار لحاظ

 ١٢٩٠بعد از  

 يقدامات عمران

ز درون کالبد 

د در يجد يزها

زوال در بخش  يدها

ي و ...) و بررس

باش يمصاحبه) م

يميده بافت قد

عه نمونه با استف

نفر از ساک ٣٥٠د 

محدوده) با سطح

انتخاب شده اس 

يا سهيمقا -يليتحل

ل داديمنظور تحل

يف علوم انسان

– يکا يها ن

)Cramerاستفا (

پژ مورد حدوده

، در هسته مركز

کتار مساحت و

 به عنوان بافت 

تيموقع به لحاظ 

واقع يخيت تار

 االئمه، شهيد ثا

ام خميني و در

قد يها ق بر محله

 يکي است که 

به لروند.  يمار م

 يها ه، به سال

اق يکه در پ رسد

ر)، شهر ازيرکبي

ه و ساخت و ساز

  گردد. ي

  

نديفراو  ها نهيزم 

ها ، نقشهيآمار 

مه، مشاهده، م

پژوهش، محدود 

ک است که جامع

تعداجم کوکران، 

م ينفر ١٤٣٦١ 

ي بصورت تصادف

به روش ت يآمار 

قرار گرفته و به م

متعارف يفزارها

در قالب آزمو 

( ب کرامري و ضر

مح ييفضا – يان

يوده مورد بررس

هک ٦٢ت که با 

،١٣٨٥در سال 

شود. يقلمداد م

 در شمال بافت

ي ادبجو، جواد 

ارسي، ميدان اما

گردد و منطبق ي

ها شيمحله درو

اراک بشم شهر 

محدود يريل گ

ر يم .ش)ـه ١٢٥

يبرادر ام( سنخان

ه خارج شدهياول 

يآن آغاز م يمال

 ه مورد مطالعه

ت 

 ي

در 

عه 

G
ن 

١ (

 و 

در 

 از 

در 

 از 

ق 

و  

هر 

ه. 

مه 

 ي

رد 

مه 

ش 

 ي

  

ب 

ش 

ق 

ل 

، ي

يها بلوک

پرسشنامه(

يمطالعات

شهر اراک

ن حجييتع

به جامعه

درصد و 

 -ياسناد

ل قيو تحل

از نرم اف

)SPSS)
Square(

  

بستر مکا

محدو

واقع است

ت ديجمع

، قيمرکز

محدوده

هاي خيابان

سلمان فا

يمحدود م

لشکر و م

يها محله

آغاز شکل

٥٢( .قـه

زرا حسيم

يشطرنج

ه شميحاش

  

محدوده يت مکان

راتيي)؛ زوال و تغ

يميقد ير شهرها

د يهوم پژمردگ

، توسعيشهر ي

Gorden 2004, 2
نتحت عنوا يثر

١٩٨٩( د کالرک

Clark 1993(

) د١٩٩٣( رگارد

Beaug 1993 (

ها د ين بررسيتر

شهرهاست.  يز

مناطق ؛)١٣٨٢( 

يآنها. آقا صفر

 بدون برنامه شه

فرسود يها بافت

برنام يها استيس

يها بافت يرسودگ

و طر يشدگ ا

ده حوميپد ريتأث 

بخش ياقتصاد ي

ينه؛ توسعه دروني

 توان اشاره نمود.

 و در چارچوب

د بر نگرشي تاک

قيتحق يو الگوها

مواد پژوهش شامل

ي منابع نوشتار

تيموقع :)۱(شکل 

١٩٧٨( ي کونتول

 اثر مشهود آن بر

)؛ مفه٢٠٠٤( ن

ينوساز : پژمردن

-203( »هم از آن
) با ا٢٠٠١( ن

ديوي، د»سقوط آن

k( ايتانيبر يرها
بوط به رابرت بو

gard( »افول يا
ت از قابل توجه ي

بخش مرکز يگ

 رانيرميم :يل

آ يکالبد يرگون

ه ويرو يسترش ب

ب يرير شکل گ

)؛ نقش س١٣٩٠(

و فر يشدگ ه رها

ره)؛ ١٣٩١( 

و ي بخش مرکز

يها تير فعالييغ

ي) در زم١٣٩١( 

ت يشهر اراک، م ي

  ش

بوده ياسي ق

با ي همبستگ

م وين از مفاهين

فاده شده است. م

کتب و( يسناد

ش

 

نگ ويني؛ ويها ي

معاصر جهان و ي

ن گوردنيگ. کال

روش « ارزنده 

ف مبهميو تعر يد

 رابرت فوگلسون

شهر، ظهور و سز 

طالعه زوال شهر

ن مطالعات مربوي

صدا«م بنا يروف

يکين و ي نخست

 زوال و فرسودگ

 مطالعات داخل

شهرها و دگر ي

)؛ گس١٣٨٩( ان

آن بر ريتأث و 

( و همکاران ي

دهيدر پد يشهر 

ينيالد في. سي

در  يمسکون يها

ت و تغيجمع ي

 يشهر. تلخاب ي

يبخش مرکز يها

پژوهش ي شناس

هبرد پژوهش،

و يليتحل يها

است. همچن يم

ز استفاين يفيو ک

اس -يا کتابخانه 

يبررس

يشهر

و بزرگ

مقاله

اقتصاد

237.(

مرکز«

در مط

يهمچن

اثر معر

جمله

نهيزم

جمله

يخيتار

همکار

تهران

يزاديپر

 يزير

يمرکز

واحده

ينينش

يمرکز

ها بافت

  

روش 

راه

ه روش

ستميس

و يکم

منابع
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 يئور

خرده 

مورد 

Pit K
 قالب 

ب و ي

 يها ي

ت از 

 کنان

 يها ل

 يدها

Din .(

 يابي 

F و (

ش بر 

هر به 

  است

خروج 

ر ي فق

والت 

 افت 

 ورود 

 ٨٥ .(

د، يجد

) و ١

 يا له

ها را 

   

 آمد 

 يها ي

وع و 

زش، 

حادث 

 زوال 

ش يزا

و ...، 

ب با 

 تأجر

باال،  

، يوم

باشد. 

 اساس، سه تئ

خ يها ، مدليک

را م يمل فرسودگ

Kin 2001; Din
را در ق يشهر ت

بيتخر تاًَينهاو  ي

 )Ibidي). تئور

تيشهرها را به تبع

ساک ينژاد -يم

که مدل يدر حال

ه و نهاديع سرما

ng & Knaap 2
شه ي در علل و ر

iltering( شياال
شيپاال يس تئور

 کهنه درون شه

آنها استوار ا ي

ت باعث خي نها

اقشار  لهيه وس

ن با وقوع تحو

شهر، ي مرکز

و  ياقتصاد يا

 ،١٣٨٨رهنما (

رود مهاجران جد

٩٣ ،١٣٩١ ينيد

رات محلييآن تغ

  بخشد. يت م

شهره يش مرکز

:دهد يقرار م ياب

ساکن همگن، در

يژگيمکانات از و

ت در شرف وقو

 آمد و سطح آموز

ن مرحله حي در ا

تراکم باال،  -ضح)

، افزيکوچان بوم

و يه و امور مال

ن مرحله اغلبيا 

مست کم درآمد و 

يکاريند، نرخ ب

و عمو ي همگان

با يص ميل تشخ

نيبر ا ).٨٦-٨

کياکولوژ يها ير

عوام ياقتصاد ي

 )ng & Knaap 
راييتغک ياکولوژ 

تولد، سالمند( ل

دهند يقرار م ي

ش ياجتماع يواح

ب قومي، ترکيگ

Glaنند. ديب ي) م

حاکم بر تجمع ي

2002( د دارندي
ارائه  ياقتصاد ي

پا يشهرها، تئور 

باشد. اساس يم ١ي

مالکان مساکن ي

ينگهدار يها نه

Glastکه در (

بهآنها  ينيگزيجا

Carleyهمزمان .(

در سطح بخش 

ها تيش فعاليفزا

( ن بخش است

به همراه ور يد

الد فيس( ٢يکيزيف

و به تبع آ يع

Temkinرا شدت (

، زوال بخشي زندگ

اير مورد ارزيرح ز

وجود مس - المت)

باال به ا يدسترس

افت(  مرحله دوم

ن کهنه، افت در

ها و ... تيرت اقل

ار واضيافت بس( م

ال، کاهش درون ک

مهيهش مسائل ب

-ع شده)يت تسر

، وجود افراد يخال

سالمن ينژاد - ي

ت، افت خدمات

باال قابل يها يرائ

٤: ١٣٨٩ان،يبان

رح شامل؛ تئور

ها هيو فرض يهنگ

 اند دادهقرار  يابي

يها ي). تئور20

ن و تکامليل تکو

يل) مورد بررس

رات نوييتغ ؛يهنگ

خانوادگ يها يژگ

aster et.all 200
يروهاي، بر نيصاد

ين امر تاکيثر بر ا

يها دگاهيجمله د

 يل بخش مرکز

يچرخه زندگ ير

يه گذاريم سرما

نيش هزيل افزا

ter et.all 200
و ج ين بوميکن

y 1990( شود 
 يعيوس يرکرد

ب سکونت و اير

نيا درر يشار فق

ن کالبدييپا تيف

ف يجبات پژمردگ

م اعتماد اجتماع

n & Rahe 199
چرخه  يتئور 

 پنج مرحله به شر

سال( مرحله اول

ن و ديوسط ساکن

ن مرحله است. 

وجود مساکن -ه)ي

و مهاجر يزيون ر

شود. مرحله سوم 

باال يکيزيو ف ين

، کاهها تياقلوه 

افت( حله چهارم

خ يش واحدهاي

يقوم يها ا گروهي

تيوع جرم و جنا

با دار نيبيغاود 

  يلخاب

 يکيکه  

 يندهايا

ضد «ن؛ 

که  اند ده

 است ي

تازه  يوم

ه است؛ 

هر است؛ 

 بوده و 

 به زوال 

 ي شهر

ر اثر آن 

همراه با 

، يقتصاد

جدا از  

ت، ي جنا

، ٤١٥ .(

افت «، 

 هر است

د؛ زوال 

زوال در 

 يها صت

 يه معنا

گر يا دي 

موثر در 

 به قرار 

 و اقليم، 

نوعي در 

ندان در 

د و باران 

عناصر و 

٨٥-٨٤ .(

 يدارا ي

و  ي زمان

 يرفتارها

، ١٣١ .(

 عامل
 در كه ت

 اند يررس

قرب(

مطر

فره

يارز

02
مدل

زوال

فره

ژگيو

)03
اقتص

موثر

از ج

زوال

تئور

عدم

ليدل

)03
ساک

يم

کارک

ضر

اقش

فيک

موج

عدم

)98

در 

متو

نيا

ياول

درو

يم

نيع

گرو

مرح

افزا

يو 

وقوع

وجو

تل درضاي زنگانه و حم

» يکيزيسترش ف

فر نينافذترو  

تحت عنوان يگر

شدمواجه » شهر 

يشهر » کالبد

به زوال که مفهو

ف شدهيتعر ونه

رامون مرکز شهي

دي دوباره شد

رو  ينظر ظاهر 

). زوال٣٧٧ ،

است که د يماع

شود، ه يم نميرم

د ساختار اقيجد

يها ، خانوادهي

متهورانه، يها

١٣٩٠همان ( وب

،يش زوال شهر

منطقه کالن شه

ادين بني).بر هم

دارد؛ ز يفيتوص

ا فرصيت و ي جمع

خود به يکارکرد

کارکرد شهر و 

  ).Ibid( زد

م يو انسان يع

شهرها يش مرکز

 نوع آب و هوا 

 که هر يك به ن

 براي نمونه، يخبن

ي رنگ كردن، باد

سيما و ساختار ع

٤ ،١٣٨٩ انيربان

يو کالبد يتماع

ک اختالفي و با 

ها و ر تيفعال ي

١٣٧٦ ينيبحر( 

نيتر مهم ي او

است شهري هاي

بر قابل )ي کالبد

احمد ، يتوالئ نيميس

  پژوهش ري

گس«ها عالوه بر 

 نيتر ملموس 

گيند ديت، با فرا

يال بخش مرکز

رشد« ي الگو

Claه رو بي). ناح

گو نيااست  ير

يپ يا حتي جوار م

توسعه يز برا

ط بد و از ي شرا

١٣٨٨ ينيالد ف

Uاجتم يندي) فرا

از شهر تر يخش

ت و تجير جمع

يدم اشتغال محل

ه يه گذاري سرما

ر مطلوي شده و غ

سنجش ير برا

ا کل ي شهر و 

Bradbury et 
و ت يکارکرد ي

خود به کاهش  

ک يرد و در معنا

ک ي که به نوع

ساز يرا مختل م 

عيرگون ساز طب

و بخش ي شهر

شامل - طبيعي

ومورفولوژي و ...

ي كالبد مؤثرند. 

، نور آفتاب در بي

كردن س ي رنگ

قر(  تأثير دارند

اج يالگوها -ين

و مقاومت بوده  ي

يعنير وابسته يتغ

گذارند يگر اثر م

هاي تيفعال و ن

و فضاه بناها ريب

و ي، اقتصادياع

يس ،يمانيمحمد سل 

  

 

چهارچوب نظر

امروزه شهره

ن،يرترياز فراگ

است ييايجغراف

و زوا ينيشهرنش

در تقابل با

)ark,1992: 78
ات شهريدر ادب

همکه  يا هيناح

ازيکه ن ييجا

ها در  ساختمان

فيس( باشند يم

)Urban Decay
ا بخيک شهر ي

رييا تغيکاهش 

عد يسطح باال

نبود گر، يکدي

طرد  يها منظره

اريمع نيتر جيرا

ک ي» يتيجمع

)al1982, 18
يمعناها يشهر

يفيتوص يمعنا

اشاره دار يشغل

است يراتييتغ

يشهر يها توده

عوامل دگر

بافت يفرسودگ

  :باشند ير ميز

الف: عوامل

هيدرولوژي، ژئوم

تسريع فرسودگي

تخريب فيزيكي،

در تخريب و بي

فضاهاي شهري

يب: عوامل انسان

يداريت پايخاص

ک متيق ياز طر

گيکدي يافراد رو

نسان؛ انسانيبد

تخر و فرسودگي

اجتما( گروه سه

۲۶ 

  پنجم 

  سيزدهم 

 ۱۳۹۲ 

۶

سال

شماره 

 بهار
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۲ 

  جم

  زدهم

۱۳ 

 

۲۷

پنجسال 

سيزشماره 

۳۹۲ بهار

 شهر اراک ي مرکز

 موجود، تعداد 

ساحت دارند. به 

 شرط فوق را 

زدانه مساحتي 

صد کل قطعات 

، ١٣٨٦ داريپا 

هاي  صد از بلوك

ه بر اين عامل، 

در  به خصوص 

اط مطلوب در 

شهر، از  يميقد

 داريپاط يح مح

درصد  ۹۷ه، ين

 به لحاظ. اند ده

ا داراي كيفيت 

به . اند بوده يمت

 ساختماني غير 

عناي ناپايداري 

۱۳۸ ،۱۰۶.( 

 
Dea( 

غربال شدن 

خروج ساكنان 

زوال در بخش  يدها

  ش

پالك ٣٩٣٤ از 

متر مربع مسا ٢٠

هاي موجود الك

زير يها گر پالک

درص ٧٠ع، معادل 

طي(طرح مح ند

 

درص ۳۰اپذيري، 

شوند. عالوه د مي

 مراتب دسترسي 

دوده و عدم ارتبا

ق يها  غربي بافت

طرحرود ( يم مار

  بنيه

ابن يداريت و ناپا

شد آهن ساخته 

ها صد از ساختمان

داراي كيفيت مرم

 موجود در گروه 

يرند، كه به معن

۸۶ داريپاط ي مح

ar 1976( ري از د

خ

 

كز 

نديفراو  ها نهيزم 

پژوهش يها افته

  كالبدي يها
   بندي قطعات

حدوده مطالعاتي

٠٠الک، کمتر از 

درصد پال ٩٠يگر 

شند. از طرف ديگ

متر مربع ٣١٩٨٢

ا دادهد اختصاص 

  ها  ر و دسترسي

ار نفوذ ناياس مع

نفوذ ناپذير قلمدا

دم وجود سلسله 

جنوبي محد -الي

ه ارگانيك بخش 

سائل محدوده بشم

۱۰.(  

ري و ناپايداري ابن

تيفيار کيساس مع

، با آجر و ها مان

درص ۶۰ا، حدود 

نيز د درصد ۲۵و 

درصد بناهاي  ۸

گي داري قرار مي

طرحباشد ( يه مي

شهرها با الهام ي

بخش دم توجه به 

شهر در سطح منطقه

تراكم فعاليت در مرك

ک 

 و 

از  

ل 

به 

ن 

وا، 

ه، 

، ي

 و 

B

ش 

ط 

 -ي

ور 

، ي

 با 

ت 

 ... 

ايبحث و 

رهي) متغ١

 دانه ب

در مح

پال ٣٥٤٧

عبارت ديگ

باش يدارا م

٢٥بالغ بر 

را به خود

١٠٥.(  

  معابر

بر اسا

محدوده نف

مشكل عد

معابر شما

معابر شبه

جمله مسا

۱۳۸۶ ،۶

 پايدار

بر اسا

ساختمااز 

كيفيت بنا

تخريبي و

۸۵ يعبارت

قابل نگهد

شديد ابنيه

يبخش مرکز يدگ

عد

 اعتماد به

 كزي شهر

تحوالت كاركردي شه

ت

با ترک يخه زندگ

د، فقريشد يدگ

 يناش يمنف ي

در شکل يعي وس

ند که بينما يش م

ها و مناطق کالن

سعت)، آب و هو

منطقه ياقتصاد 

يع سنيسته، توز

ل و نقل، تراکم

Bradbury et al

شي؛ پااليدو تئور

باشد. در ارتباط ي

ياقتصاد يرهاي

و به تبع آن ظهو

يچرخه زندگ ي

) هيف وقوع و اول

، مهاجرتيتيجمع

الت، در آمد و 

ند زوال و فرسودي

خانوارهاي كم

دگي به دليل فقدان

 فرسودگي بخش مرك

ت

ــترش ــــ

چرخ ييمرحله نها

آن فرسود يها نه

ينگيجرم، نقد ي

فيمتنوع و با ط

نقش يفايا يهر

ط شهرهيشرا ي

از نظر اندازه (و 

يکارکرد تخصص

ت وابسيد جمع

ل حملي، وساي

 lمتفاوت است (

ه ديه حاضر بر پا

يم يچرخه زندگ 

يها و متغ شاخص

 يه گذاري سرما

ر ارتباط با تئور

افت در شرفد (

نه افت جي در زم

اليطح تحصد و س

 رد.ي

يفرا يحيدار توض

تشديد فرسود

ظهور زوال و

گســـ

 

م - ترک)(  پنجم

 است که از نشان

ي، نرخ بااليانمان

  باشد. يها م مان

ر چند عوامل مت

ده زوال شهيپد 

ي تنوع و گوناگون

يکشوردر هر  ي

، عمر، کيب نژاد

 در آمد، درصد

يو ادار ير دولت

مت ي طرح ظاهر

1981: 1.(  

مقاله ينظر يبنا

 يتئورو نگ) ي

ش، شيپاال يور

موثر در عدم يع

و در ي فرسودگ

ندين فراي دوم ا

آن يها يژگيو ي

مهاجران، سواد أ

يگ يقرار م يواکاو

) نمود۲(شکل 

قديمي شدن 

مرحله

همراه

خا يب

ساختم

هر

يريگ

ل يدل

يشهر

بيترک

سطح

ساختا

شکل

13-14
مب

يلتري(ف

با تئو

اجتماع

نديفرا

مرحله

يبررس

مبدو 

مورد و
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سوده، 

ت. در 

وامل 

دارد. 

هش 

ده و 

رصد، 

عادل 

 شهر 

نشان 

 گذار 

  طور

١٣٧ 

ت يمع

 ٨٥ل 

 و در

 درصد)(

% 
-% 

  وده

 د خانوار

۶۷/۳ 
۳۸/۳ 

در سطح   خانوار

حدوده بافت فرس

نزول يافته است

به عو يها سال ي

د يبستگ يطيح

کا يتوان ناش ي

ن، شهر و محدود

در ۴,۶ه دانست (

مع ي بخش مرکز

کل  ين رقم برا

  ني

ن ٨٥و  ١٣٧٥ ي

مطالعه، در حال 

همانباشد.  يم 

٥شود، در سال 

درصد جمع ٣٣/

ن رقم در سالي ا

درصد)  ٩/٢١هر 

  ١٣٨٥و  

( 

 ۱۳۷۵- ۸۵ي 

( نرخ رشد
 

 ۸/۱%

 ۱۳/۱-

حدوده بافت فرسو

۱۳۸۵ 

بعد عداد خانوار

۱۲۱۶۵۹ 
۴۲۴۰ 

بعد  ۸۵ - ۱۳۷۵ 

ده و در محيفر رس

نفر ن ۳۸/۳به  ۴

ي ابعاد خانوار ط

و مح ي اجتماع

ير محدوده را م

طح کشور، استان

ک دو نفرهيجران 

 ت يجمع

ت محدودهيجمع

نيباشد که ا ي م

   است.

يساکن يسن يها

يها در سال ي سن

ت محدوده مورد م

يسال کهنو  يال

ش يز مشاهده مين

/٨معادل سال  

شدند که يمل م

افته (در کل شهي

 ١٣٧٥ يها سال 

درصد)( يبت جنس

۳/۱۰۲% 

۴/۱۰۹% 

هاي شهر طي دوره

۱۳۸۵ 

درصد داد

۴۴۶۷ ۱۰۰%

۱۴۳ ۲۱/۳%

  راني آمار ا

ر شهر اراك با مح

تع جمعيت

۴۴۶۷۶۰ 
۱۴۳۶۱ 

 ران

  بعد خانوار

سرشماري يط

نف ۶۷/۳به  ۵۱/۴

۱۷/۴د خانوار از 

، کاهشيلت کل

،يختلف اقتصاد

رات بعد خانواريي

د در سطيموالمار 

ن ورود مهاجيچن

  ). ينوار گروه

تراکم ناخالص ج

تراکم ناخالص ج

نفر در هکتار ۲۳

نفر در هکتار  ۸۹

هساختار و گروه

سه ساختاريمقا

تيدهد که جمع 

سا انيمبه  يجوان

ر ني در جدول ز

 ١٤ر يت زيمع

حدوده بافت را شا

يدرصد نزول  ١٩

 يط يده مطالعات

نسب زن

۷۹۵۳ 

۶۸۵۸ 

رانيمرکز آمار ا ١

  يلخاب

يت بافت و كل ش

۱۳ 

تعد درصد

۱۰۰% ۷۶۰

۲۲/۴% ۳۶۱

مرکز  ۱۳۸۵و  ۱

عداد و بعد خانوار

 بعد خانوار ار

۵۱/۴ 
۱۷/۴ 

ريمرکز آمار ا ۱۳۸

ت مردان 

ل کشور 

از  يشتر

ه بخش 

است كه 

هر اراك 

را بودن 

جه بوده 

 ۸/۱رشد 

 کاهش 

 يدر حال

 محدوده 

 به ذکر 

شهر اراک 

جه بوده 



۱از 

بعد

حالت

مخت

ييتغ

شم

همچ

خانو



۳۱

۹,۳



يم

از ج

که

جم

محد

به 

 جنس در محدود

 مرد

۸۱۴۱ 

۷۵۰۳ 

١٣٨٥و  ١٣٧٥ ي

تل درضاي زنگانه و حم

مقايسه جمعي :)۱

۳۷۵

 تعداد

۳۸۱۵۹۴ 
۱۶۰۹۴ 

۳۷۵ يها سال ي

قايسه جمعيت، تع

۱۳۷۵

تعداد خانوا يت

۳۸۱ ۸۴۶۳۸

۱۶ ۳۸۵۶ 

۸۵و  ۱۳۷۵ يها

از سکونت يتر

سه با شهر و کلي

شيسکونت شمار ب

  د.

  ي

  يت

، محدود۱۳۷۵ 

نفر بوده ا ۱۶۰۹۵

ز جمعيت كل شه

 محدوده با دار

ت مواجيجمع يفر

ه در مقابل نرخ ر

شتابان و يزيگر

ن ديباشد. ا يه م

ت ي شهر، جمع

افت. الزمي يش م

ت شهيفر به جمع

ت مواجيجمع يد

ت بر حسب يجمع

 کل

۱۶۰۹۵ 

۱۴۳۶۱ 

يها سال يرشمار

احمد ، يتوالئ نيميس

(جدول 

 ان

  اراک
 وده بافت فرسوده

يج سرشماري: نتاذ

مق : )۲( جدول

 ان
جمعي

۱۵۹۶ ر اراك

۰۹۴ ت فرسوده

سال يج سرشمار

 يس

نسبت باال يرا

ي به زنان در مقا

وع نشان دهنده س

باشد ير محدوده م

اقتصاد – يماع

يجمع يها يژگي

  ت يمع

يج سرشمارينتا

۵معادل  يتيجمع

درصد از ۲۲/۴ل 

نيا ۱۳۸۵سال 

نف ۱۷۳۳ کاهش 

محدوده - ۱۳/۱د 

ت گياز جمع ي

کونت در محدوده

تساب نرخ رشد

شينفر افزا ۱۹۲۳

ن ۶۵۱۶۰ن دوره 

شهر با روند صعود

ع جيتوز :)٣( ول

 

۱۳۷۵ 

۱۳۸۵ 

ج سري: نتامآخذ

يس ،يمانيمحمد سل 

  

 

عنوا

شهر 

محدو

مأخذ

  

عنوا

شهر

بافت

جي: نتامآخذ

  

 نسبت جنس

محدوده دار

درصد) ١٠٩,٤(

ن موضوعياست. ا

مهاجران مرد در

  

اجتم يرهايمتغ

ژيل ويالف) تحل

 رات جمييتغ

نت يبر مبنا

ج يدارا يمرکز

معادل ،اين ميزان

باشد. در س يم

نفر، با ک ۱۴۳۶۱

است و نرخ رشد

يکل شهر، حاک

سکو يل برايتما

است که با احت

۳۸ست به يبا يم

نيا ياست که ط

اضافه شده و ش

  است.

  

جدو

  

۲۸ 

  پنجم 

  سيزدهم 

 ۱۳۹۲ 

۸

سال

شماره 

 بهار
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۲ 

  جم

  زدهم

۱۳ 

 

۲۹

پنجسال 

سيزشماره 

۳۹۲ بهار

 شهر اراک ي مرکز

 ه

 درصد

۰۷/۱۹% 

۳۸/۷۲%  

۵۶/۸%  

۱۰۰%  

ش درصد افراد 

.  

درصد  ۶۰از ش 

، سواد ي؛ بالت

 زنان محدوده 

قرار داشته و  ي

وجود ندارد.  

و  ييمقطع ابتدا

رستان يو دب ي

مهاجرت است. 

نفر مهاجر به  

ت يصد از جمع

مهاجران  سهم 

ران وارد شده) 

 بخش بازار و 

و اشتغال افراد 

 زن

 درصد 

 ۹/۷۷% 

 ۳/۶۹% 

زوال در بخش  يدها

  العه

۱ 

محدوده

  يفراوان

۲۷۳۸ 

۱۰۳۹۴ 

۱۲۲۹ 

۱۴۳۶۱ 

شيبه سکونت، افزا

داند يسواد م ي ب

شي، بيدانيم ي

اليتحص به لحاظ 

تند. در مجموع

ين تريي سواد پا

يچ زنيرشد، ه

زنان در م يليحص

يي مقاطع راهنما

  يت

ت، ميمهم جمع 

٢٣٣٦تعداد  ٨

درص ٣/١٦که  د

ن ين بيد. در ا

رصد کل مهاجر

به يکي در نزد

ت وينه فعالي زم

  د.

 ۱۳۸۵ يعات
 د

 

تعداد درصد

۳۵/۸۸% ۵۵۴۵

۴۶/۹۱% ۵۰۴۲

نديفراو  ها نهيزم 

محدوده مورد مطا

۱۳۸۵

 هر

 درصد

۹۸/۲۱%  

۲۴/۷۳%  

۷۸/۴%  

۱۰۰%  

ل بي در عدم تما

و ورود مهاجران  

يج بررسينتا يبنا

مردان محدوده 

هست ييو راهنما

 مردان از سطح 

ار يع کارشناس

مقطع تح ي فراوان

مردان، يو برا 

جايي جمعيت  جابه

 يها از شاخص 

٥ -١٣٧٥ يها 

اند شدهبافت وارد 

شوند يرا شامل م

در ٥/٧٦نفر ( ١

ن امري علت ا

ا بودنيشهر و مه

باشد يمجرد م الباًَ

در محدوده مطالع

باسواد

مرد

 تعداد د

۸% ۶۴۰۶ ۵

% ۶۳۶۶ ۶

ت ميجمع يسن ي

شهر

  يفراوان

۹۸۲۱۱ 

۳۲۷۱۸۹ 

۲۱۳۶۰ 

۴۴۶۷۶۰ 

  رانيرکز آمار ا

۶۵ 

۶۵ 

/۴ 

لّ 

ت 

ن 

صد 

۳ 

صد 

در 

۸ 

هه 

ما 

ها 

صد 

ن 

کاهش را

 سال کهن

بر مبن

زنان و م

و ييابتدا

نسبت به

در مقطع

ن فيشتريب

ييراهنما

باشد. يم

  روند

 يکي

ه سال يط

محدوده ب

محدوده ر

٦٨٦مرد 

باشند. يم

تجارت شه

غاجوان و 

  

بر حسب جنس د

 کل

درصد تعداد

۱۱۹۵۱ ۲/۸۳

۱۱۴۰۸ ۷/۹۲

  رانيز آمار ا

يها ب گروهي ترک

۱۳۷۵ 

 حدوده

  درصد

۸۸/۳۳% 

۶۳/۶۰% 

۴۹/۵% 

۱۰۰% 

مر ۱۳۸۵و  ۱۳۷

۵ يسال و باال ۶

۵ يت بااليجمع

/۸ه با کل شهر (

را دالند و فراشد 

تيرون جمعيبه ب

نياست. همچن ي

درص ۱۴د که 

۰ن يدرصد ب ۲۷

درص ۲۰سال و  

  خانوار

زنان و مردان د

۵و  ۷۵ يها سال

ن دهيا يدوده ط

ش داشته است، ام

نه تنه ي با سواد

درص ۳/۶۹صد به 

نيها علت ا افتهي 

 يزان با سواديم 

 شتريل و ب

 زن

 نفر 

۷ ۷۱۱۸ 

 ۶۳۶۳ 

مرکز ١٣٨٥و  ١٣

): ۴( جدول

۵

مح

  يفراوان

۵۴۵۳ 

۹۷۵۸ 

۸۸۳ 

۱۶۰۹۴ 

۵ يها سال يمار

۶۵ تا ۱۵ يسن 

ن جيست. همچن

سهيدرصد) در مقا

ن رويتوان ا يه م

دوده، مهاجرت 

تيد و گذار جمع

دهد ينشان م ي

سال،  ۳۰تا  ۲۰ 

۶۵تا  ۴۵ن يد ب

  دارند. سن

و اقتصاد خ يماع

  الت يص

ن يدر ب يسواد

س يسواد، ط يتي

محد ين با سواد

شيدرصد افزا ۹۲

ن زنان سطح يب

درص ۹/۷۷لکه از 

جيبوده است. نتا

 يبررس :)۵( دول

سال ۶ تيجمع

 کل
مرد

  نفر

۱۴۳۶۸ ۷۲۵۰

۱۳۳۲۳ ۶۹۶۰

٣٧٥ يها سال ير

 

  يساختار سن

 سال ۱۴متر از 

 سال ۶۵تا  ۱۵ن 

 سال ۶۵الي 

 مع كل

ج سرشمي: نتاآخذ

يها ل سهم گروه

ش داشته اسيفزا

د ۵۶/۸محدوده (

شتر است کهي) ب

ت محديجمع ير

کاهش زاد و ولد 

يدانيم ي بررس

ن يبر ستان خانوا

درصد ۳۹سال،  

سال سن ۶۵ش از 

اجتما يها يژگي

سطح سواد و تحص

زان باسيم يررس

يده، شکاف جنس

زانيدهد. م ين م

۷/۲درصد به  ۸۳

يدر ب يجنس اظ

بل ؛افتهين يصعود

ز مواجه بويش ن

جد

 ال

۱۳۷ ۸

۱۳۸ ۳

ج سرشمارينتا: ذ

س

كم

بين

باال

جم

مآ

  

مقابل 

سال ا

سال م

درصد)

ريبر پ

،جوان

جينتا

سرپرس

۴۵تا 

شيز بين

  

يو )ب

 سط

بر

محدود

را نشان

۲/۳از 

لحابه 

روند ص

با کاهش

سا

۷۵

۸۵

مآخذ
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عادل 

دارند 

جه به 

نفر  ٣

رصد 

دوده 

) ٦/٣ 

ت که 

ب يضر

نشان 

٥/١٧ 

ده و 

 -يد

 نسان

 حالت

نيز  را

 كنان

 يانگر

 باشد 

ش از 

و  يع

- ۱۳۸۵ 

 )د

 
 

  ساکنين

نفر، مع ٥٤٧٣د 

سال قرار د ٦٥-١

شوند. با توج ي م

٣١٤٣دوده تنها 

د ٥٧,٤شتغال، 

در محدناخالص 

سه با شهر (ي مقا

است يي رقم باال

ال و باال بودن ض

ن يدانيم يها يس

٥ن مرد شاغل، 

سته و از کار افتا

اقتصاد يها ص

ان. دارند هم با ر

ح فرهنگ. گذارد

ر ساكنين تماعي

ساك اجتماعيي 

بي زيادي حد ا

 مي محالت ي

ن بخشي. هدف ا

اجتماع -يقتصاد

١٣٨  

 اظهار نشده

۳۹۰۲ 

۸۷/۰% 

۴۲۸ 

۲/۹۸%  

- ۷۵دهه مرد در 

 مهاجران زن

درصد( سهم داد

۹۳۴  ۸۳/۴۲%

۵۵ ۵/۲۳%

  

 و ميزان درآمد س

، تعدا١٣٨٥ يها

١٥ ي در رده سن

ت فعال قلمداد 

ت فعال مرد محد

ن نسبت اشينابرا

ن بار تکفل ني

باشد که در  ي م

درصد)  ٥/٣ر (

ت نامناسب اشتغا

باشد. بررس يه م

درصد سرپرستان 

ز بازنشسيدرصد ن

  . اند بودهکار 

ن شاخصيطه ب

  يت کالبد
انكارناپذير يا بطه

گ مي اثر محيط 

اجت و اقتصادي ت

هاي ويژگي واقع 

تا شهرها، مركز

مسكوني  محيط

).١٩٤، ١٣٨٦ن 

اقت يها ه شاخص

  عبارتند از:که 

٨٥ل تولد در سال 

 خارج از کشور

۱۹۴۳ 

۴۳/۰% 

۴۳ 

۲۹/۰%  

ک زن و ميه تفک

 ن مرد

تعد درصد)( هم

۱۶/۵۷% ۴۶۱

۵/۷۶% ۵۰

رانيمرکز آمار ا ۱

وضعيت شغلي

بر اساس آماره

درصد مردان ٧٢

تي به عنوان جمع

تيکه از کل جمع

باشند، بن يغل م

يبود. همچن اهد

درصد  ٨/٣دل 

صد) و کل کشو

تيان دهنده وضع

در محدوده يبار

 ٥/٦٢دهد که  

د ٢٠ کار ويصد ب

درآمد بدون ک يا

  

رابط يبررس 

تيفيو ک يتماع

را فضا و انسان

بر فرهنگش سط

وضعيت و دارد ي

در. شود مي مل

م مسكوني حالت

و زندگي فيت

و همکاران يجاد

رابطه يله، بررس

است ک يل کالبد

ده بر اساس محل

 گريد يآباد

۱۰۷۰۵۰  

۹۶/۲۳% 

۳۶۴۰ 

۳۴/۲۵%  

  ران

  يلخاب

شده به محدوده به

 د
مهاجران

سه تعداد

% ۴۶۱۹۶  

% ۱۶۸۶ 

۱۳۸۵و  ۱۳۷۵ ي

س محل 

ن يد هم

حل تولد 

حدوده و 

 ۱۵/۱۱ 

شند که 

درصد از 

ت ي جذاب

 ۲/۲۲ه 

ذشته به 

 ۳۵ش از 

ه است. 

سال،  ۲۰

ش يکه ب

شته وارد 

 يها گروه

  بجايي

 صد

/۲۲% 
/۲۳% 
/۲۶% 
/۲۸% 
۱% 



٢,٩

که

نکيا

شاغ

خوا

معاد

درص

نشا

سرب

يم

درص

دارا

ج)

اجت

توس

كلي

شام

محال

كيف

سج(

مقال

زوال

دوده بافت فرسود

 گريشهر د 

۶۵۰۰۲  

۵/۱۴% 

۱۶۰۲ 

۱۵/۱۱%  

ريمرکز آمار ا ۱۳۸

تل درضاي زنگانه و حم

د مهاجران وارد ش

درصد جمع

۸۰۸۱۵ ۰۸/۱۸

۲۳۳۶ ۳/۱۶%

يها سال يرشمار

محدوده بر اساس

درصد متولد ۶۰ا 

که مح يسه کسان

بوده در سطح مح 

با يهاجران شهر

باش يم درصد ۲۵/

د ۹/۲۳شهر کل  

از  ين امر حاکي

 است. ييستا
دهد که ينشان م

گذ سال ۱۰ر از 

شين تعداد بيز ا

سال گذشته بود

۰تا  ۱۰ن يونت ب

توان گفت ک ينا م

سال گذش ۲۰ ي

د گيرات شدييتغ

 .باشد يم

هاي جا ر اساس دوره

درص  فرواني

۲۹ ۷۸ 
۱۴ ۸۱ 
۵۷ ۹۳ 
۰۰ ۹۸ 
۰۰ ۳۵۰ 

ن محديت ساکنيع

يا آبادين شهر يم

۲۶۸۸۶۳  

۱۸/۶۰% 

۸۶۴۸ 

۲۱/۶۰%  

۸۵و  ۱۳۷۵ يها

احمد ، يتوالئ نيميس

تعداد :)۶( جدول

 

 شهر اراک
 محدوده بافت

ج سري: نتامآخذ

ن ميت ساکنيع

دهد که تنها ي م

سين مقاي. هم چن

 گريد يآبادا يو  

هد که درصد مه

/۳۴ ييان روستا

 ييهاجران روستا

يبرخوردار است. ا

مهاجران روس يرا

ن يدانيم يها ي

 محدوده در کمتر

اند که از رد شده

س ۵ کمتر از 

با سکو يخانوارها

ن مبنيباشد. بر ا ي

ين طي از ساکن

از ت يکه حاک د

شهر م يش مرکز

 جابجايي خانوارها بر

 

 سال 
 سال 

 

وضع :)٧( جدول

هم 

 ک
 تعداد

 درصد

  بافت
 تعداد

 درصد

سال يج سرشمار

يس ،يمانيمحمد سل 

  

 

ج

  

مطالعه وضع

نشانها  تولد آن

محدوده هستند.

 گريشهر دها  آن

ده يشهر نشان م

درصد و مهاجرا

سه با مهيدر مقا

ب يشتريدرصد ب

محدوده بر يباال

يج بررسينتا

ن ميدرصد ساکن

ن محدوده واريا

آنان دردرصد 

ن سهم خيهمچن

يدرصد م ۱/۲۳

درصد ۳/۴۵از 

اند شدهمحدوده 

در بخش ياجتماع

 
): ترکيب۸جدول (

 مدت اقامت

 سال ۱۰زير 
 ۲۰تا  ۱۰بين 

 ۳۰تا  ۲۰بين 

سال ۳۰باالي 

 جمع کل

  

 

شهر اراک

محدوده ب

جي: نتامآخذ

۳ 
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۱۳ 

 

۳۱

پنجسال 

سيزشماره 

۳۹۲ بهار

 شهر اراک ي مرکز

 )۱۳۹۱( ک

 کل

95 

%27/1 

149 

%42/6 

77 

%22/0 

29 

%8/3 

105 

%100  

ه) يت ابنيفي (ک

  ه

سکن سرپرست 

 که در صورت 

 يت باالتريفيک

، ي خانه پدر

مربع  - ير کا

= x2  باشد.  يم

 ي و درجه آزاد

شود.  ي) رد مي

ت سرپرست يک

 يابطه معنادار

 )۱۳۹۱( راک

 کل

191 

%54/6 

80 

%22/9 

79 

%22/6 

350 

%100 

زوال در بخش  يدها

شهر اراک يمرکز

 يبيتخر

51 

%48/6 

42 

%40/0 

10 

%9/5 

2 

%1/9 

96 

%100 

ر وابسته (يو متغ

هيت ابنيفيکن و ک

ت مسيت مالکيضع

ن فرض استواريا

از ک يمسکون يا

و يا اجاره -ين

 برعکس. مقدار

= ۷/۴۸ده برابر با 
درصد  ۵ ي خطا

يا عدم وابستگي

ت مالکيوضع( ل

ه) رايت ابنيفيک(

شهر ار يش مرکز

 يبيتخر

69 

%67/0 

21 

%20/4 

13 

%12/6 

103 

%100 

  

نديفراو  ها نهيزم 

 محدوده بخش م

 هيت ابنيفي

 يمرمت يار

29 

%30/2

60 

%62/5 

6 

%6/2 

1 

%1/0 

116 

%100 

رپرست خانوار) و

 برقرار است. 

ت مسکين مالکي ب

ن وضيرابطه ب ي

ه، بر يت ابنيفيک

، واحدهايخصوص

رهن يه واحدها

 خواهند بود و

محدود يشده برا

ا توجه به سطح 

ي استقالل( H0ه 

ر مستقلين متغي

( وابستهر ي متغ

 د.

 در محدوده بخش

 هي ابن

 يمرمت

47 

%49/5 

35 

%36/8 

13 

%13/7 

95 

%100 

ه دريت ابنيفي ک

يک

قابل نگهدا ز

12 

% %10/3

37 

% %31/9

 59 

% %50/9

8 

% %6/9

33 

%  %100

 

  ه

 با 

 ي

 و 

ده 

 ۵ 

دم 

ن 

درآمد سر

 يمعنادار

  

رابطه ب )٢

يبررس

خانوار و ک

ت خيمالک

نسبت به

برخوردار

محاسبه ش

ن بايبنابرا

هي، فرض۶

ين بيبنابرا

خانوار) و

وجود دارد

 
هيت ابنيفيار و ک

ت يفيک

يقابل نگهدار

49 

%41/5 

22 

%18/6 

47 

%39/8 

118 

%100 

سرپرست خانوار و

نوساز

3

9/1% ت)يف

10

30/3% ت)يف

2  

6/1% ت)يف

18

54/5% ت)يف

34

100% ت)يف

ت درآمد سرپرست

  زي شهر اراک

سطح معنا داري 

0/000 

0/000 

هيت ابنيفيوار و ک

ن بوده است که 

ي خانوار، واحدها

ر خواهند بود

محدود يشده برا

 يبه سطح خطا

ا عدياستقالل ( 

زانير مستقل (ميغ

ن سرپرست خانو

 نوساز

26 

%76/5 

2 

%5/9 

6 

%17/6 

34 

%100 

س زان آمدين مي ب

 عنوان

  ۳۰۰ر 
 يفراوان

فيک( درصد

 هزار 
 يفراوان

فيک( درصد

 هزار 
 يفراوان

فيک( درصد

 ر
 يفراوان

فيک( درصد

کل
 يفراوان

فيک( درصد

عناداري بين وضعيت

در بخش مرکزه ني

درجه آزادي رزش

2 9 

4 - 

مد سرپرست خانو

نير، فرض بر ايغ

قتصاد سرپرست

برخوردا ي باالتر

مربع محاسبه ش 

باشد. با توجه ب ي

H0ه ي، فرض۹ 

ن متغين بي بنابرا

ت مسکنين مالکي

 ان

 ي
 يفراوان

 ت)يفيک( درصد

 
 يفراوان

 ت)يفيک( درصد

 
 يفراوان

 ت)يفيک( درصد

کل
 يفراوان

 ت)يفيک( درصد

  

 

): رابطه ب۹( جدول

عن

کمترهزار تومان و 

 ۵۰۰تا  ۳۰۰ن يب

 ۷۰۰تا  ۵۰۰ن يب

هزار ۷۰۰ش از يب

): ميزان معن۱۰ل (

خانوار و کيفيت ابن

مقدار ارز زمون

Chi-Squ210/2

Cramer ۰/447

زان درآمين ميه ب

ن متغيا ير بررس

فتن درآمد و اقت

ت بيفياز ک ين

 - يس. مقدار کا

يم  x2= ۲/۲۱۰ا 

ي و درجه آزاد

شود.  ي) رد ميگ

ي): رابطه ب۱۱( ل

عنوا

ضع
و

ي
لک
ما

ت 
ي

ن
سک

 م
ت

يملک شخص

رهن و اجاره

يخانه پدر

کل

ج

وه
گر

 
ها

 ي
مد

رآ
د

ي
  

  

جدو

آز

uare 

 s 

  

) رابطه۱

در

باال رف

مسکون

برعکس

برابر با

درصد

وابستگ

جدول

ضع
و

ي
لک
ما

ت 
ي

ن
سک

 م
ت
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ن 

  ک

داري

  

 

  بنيه

رست 

که با 

انوار، 

د بود 

دوده 

 ۱۲ ،

۱۳۹(  

 ل

4 

13 

5 

16 

1 

30 

9 

28 

3 

10 

35 

100 

)۱۳۹۱ر اراک (

 کل
 ي

 55 

 15/7%

 114 

2 32/6%

 132 

3 37/7%

 49 

3 14/0%

 350 

 ۱۰۰%

ري بين وضعيت سن

بخش مرکزي اراک

سطح معنا دزادي

 ۰۰۰/۰

 ۰۰۰/۰

خانوار و کيفيت ا

الت سرپريتحص 

جود داشته است ک

ت سرپرست خا

برخوردار خواهند 

محد يبه شده برا

يجه درجه آزاد

 شود.  ي) رد مي

۹۱( شهر اراک ي

کل
 يبيتخر

27 48

25/5% 3/7%

34 58

32/1% 6/6%

26 07

24/5% /6%

17 99

16/0% 8/3%

2 38

1/9% /9%

106 50

100/0% 0/0%

شهر يخش مرکز

تخريبي تي

8 12

8/ 11/7%

3 26

40 25/2%

3 33

39 32/0%

1 32

11 31/1%

9 103

۱% ۱۰۰%

ن رابطه و معنا دار

در به و کيفيت ابني

درجه آز دار ارزش

۸/۶۴ ۹

۲۵۱/۰ -

 سواد سرپرست خ

 ن سطحيطه ب

ن فرض وجيه، اي

التيسواد و تحص

 خوبيت يفياز ک

مربع محاسبه - ي

x باشد. با توج يم

يا عدم وابستگيل 

يوده بخش مرکز

 هين

ت يمرمت

14 

14/6%

15 

15/6%

44 

45/8%

22 

22/9%

1 

1/0% 

96 

100/0%%

ه در محدوده بخين

 کيفيت ابنيه

مرمتنگهداري 

30 8

25/4% 5%

46  8

39/0% /4%

38  7

32/2% /4%

4 1

3/4% /7%

118 4

۱۰۰% ۰۰

ميزان: )۱۴(جدول 

سرپرست خانوار و

مقد ون

Chi-Square 

 Cramer  s 
  

 رابطه بين سطح

رابط يدر بررس

يت ابنيفينوار و ک

 رفتن سطح س

ا يمسکون يحدها

رعکس. مقدار کا

x2=۱۲/۱۶۲ر با 

استقالل( H0ه يض

ه در محديت ابني

ت ابنيفيک

 يبل نگهدار

5 

4/3% 

8 

6/8% 

28 

23/9% 

56 

47/9% 

20 

17/1% 

117 

100/0% 

  يلخاب

ت ابنيفيانوار و ک

قابل  نوساز

5 

14/3% %

4  

11/4% %

24 

68/6% %

2 

5/7% 

35 

۱۰۰% 

مسکن و 

  ک

عناداري

۰/۰ 

۰/۰ 

  ه

ال رفتن 

ن ييت پا

ته است. 

 برابر با 

درصد و  

) رد يتگ

آزمو

٤ (

خانو

باال

واح

و بر

برابر

فرض

يفيست خانوار و ک

قا نوساز

2

6/5%

1

3/2%

9

29/0%

4

12/9%

15

48/4%

31

100/0%

تل درضاي زنگانه و حم

 سن سرپرست خا

 واني

 صد (کيفيت)

 واني

 صد (کيفيت)

 واني

 صد (کيفيت)

 واني

 صد (کيفيت)

 واني

صد (کيفيت)

اري بين مالکيت م

ش مرکزي شهر اراک

سطح معجه آزادي

۶ ۰۰

- ۰۰

هيت ابنيفيوار و ک

ن فرض که با با

تيفياز ک يمسکون

کس، وجود داشت

محدوده يه برا

 ۵ يسطح خطا

ا عدم وابستي قالل

طح سواد سرپرس

 يفراوان

 ت)يفيک( درصد

 يفراوان

 ت)يفيک( درصد

 يفراوان

 ت)يفيک( درصد

 يفراوان

 ت)يفيک( درصد

 يفراوان

 ت)يفيک( درصد

 يفراوان

 ت)يفيک( درصد

احمد ، يتوالئ نيميس

ت ين وضعيطه ب

 عنوان

 سال ۳۰تا  ۲۰
فراو

درص

 سال ۴۵تا  ۳۰
فراو

درص

 سال ۶۵تا  ۴۵
فراو

درص

 ال به باالس
فراو

درص

 

کل

فراو

درص

معنا د زان رابطه و

در محدوده بخشه ي

درج مقدار ارزش

۴/۴۷ 

۰/۲۶۰ 
  

ن سرپرست خانو

نين شاخص، ايا 

م يخانوار، واحدها

خواهند بود و برع

ربع محاسبه شد

شد. با توجه به 

استق( H0 هي فرض

ت سطين وضعيه ب

 

 

 

 ي عال

يس ،يمانيمحمد سل 

  

 

رابط :)۱۳جدول (

وه
گر

 
ي
سن

ي 
ها

 

۰بين 

۰بين 

۵بين 

س ۶۵

  

ميز :)١٢جدول (

کيفيت ابني

 آزمون

Chi-Square 

Cramer s   

ن سنيرابطه ب )٣

 يدر بررس

سرپرست خسن 

برخوردار خ يتر

مر - يمقدار کا

۸/۶۴=x2  باش يم

، ۹ يدرجه آزاد

 شود. يم
  

رابطه :)۱۵(جدول 

  عنوان

ضع
و

ي
اد
سو

ت 
 

سواد يب 

 ييابتدا

ييراهنما

رستانيدب

الت يتحص
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۳۳

پنجسال 

سيزشماره 

۳۹۲ بهار

 

 شهر اراک ي مرکز

)، يمسکون يها

باشد  يم يزندگ

ه سکونت در 

درون  يها ييجا

 يخالان، ي جر

 يها وسط گروه

را فراهم  يطي

 يها يتئوره ک

 يها يژگيل وي

 يثبات و دارا

ده و يچيه به پ

رگون ساز آن، 

خارج از  يروها

  باشد.  يم يا لعه

 ينوساز يبررس

، فصلنامه  بخت

 ره اول.
ل يشهري و تحل

، گاه شهرسازي

فرسوده  يها ت

 ماه.
عوامل )، ۱۳۸۶

، مورد شهر الن

، ۱۳۵۷ـ  ۱۳۸

 ۵۳اره 
 ميم پور، مريه

: يموردطالعه 

، سال ي شهر

شهر  ي درون

، ي بخش مرکز

دکتر  ييراهنما

 هران.
)، ۱۳۷۹( راني

 بررسي عاتي
  تهران.

، يديضل، حم

 فضايي  -ي
 و احياء اي

زوال در بخش  يدها

ه درصد واحد ۸۵

ط زين سطح مح

ل به ادامهي تما

گذاشته و جابج ي

نيجه ايست. نت

آن تو ينيگزيجا

يه افت محياول ي

جه گرفت کي نت

يان و تحليدر ب 

هر اراک قابل اث

ست، اما با توجه

شهر و عوامل دگر

رير نيل ساير تحل

مطالعملزومات هر 

ب)، ۱۳۸۹( کاران

وده محله خوب 

، سال اول، شماري

ه بافت شهيتجزِ، 

دگيران از دي در ا

بافت يو نوساز ي

آذر م ۲۱و  ۲۰س، 

۶( ، مظفريصراف

کالكالبدي  ساخت

۸۳ل غرب شيراز 

، شمايعلوم انسان

ه، احمد و ابراه

: مطيرون شهر

تيريطالعات مد

 .بستان
توسعه)، ۱۳۹۱(

فرسوده  يها فت

ارشد به ر يشناس

، تهريشگاه خوارزم

يا يشهر يساز

مطالع هاي طرح

، تشهر ايران كالن

، ابوالفضلينيشک

اجتماعي تحليل 

در راستا شهري

نديفراو  ها نهيزم 

۵ش از يبودن ب 

و نازل بودن کهنه

ط،ين شرايبع ا

يه رو به کاستيول

وسته اسي وقوع پ

و ج يميساکن قد

يها ت که جرقه

  ست. 

توان يچه آمد م

يچرخه زندگو 

شه يطق مرکز

اس يشمار يب ي

بودن مقوله ش ي

وار در د نظاميد ي

وذ مرکز شهر، از م

 مآخذ
، عارف و همکيفر

بافت فرسو يساز

ياسالم – يراني ا

)،۱۳۸۷( ، الهامي

آن يل فرسودگ

يش بهسازين هما

مشهد مقدس ،ي

ر، عبدالرضا و ص

باز س بر فرايند 

ي محدوده شمال

ات و عيادب شنامه

، طاهر، زنگانهي

توسعه در)، ١٣

، فصلنامه مطجرد

، شماره ششم، تا

( درضاي، حمي

د بر بافيبا تاک -

ن نامه دوره کارش

، دانشيمانيد سل

و بهسان عمران 

ه يافته نتايج صه

ك پنج توسعه يقي
ال، مشي، ژيد

)،۱۳۸۶( درضا

ش هاي فرسوده 

ي

 ي

و  

 -ي

ل 

کز 

ش 

کز 

 ي

ط 

و  

ع 

ک، 

. د

 با 

و  

ن 

ه؛ 

به 

 ي

ت 

، ي

 ي

ل 

ن 

ن 

به 

 -ي

در 

، ي

د) 

 ،(

صد 

 ص

 ... 

 ي

 يبيتخر(

مساکن که

که به تب

ن اويساکن

به يشهر

ماندن مس

د استيجد

ساخته اس

از آنچ

وش يپاال

زوال مناط

يها مصداق

يچند بعد

يريکارگ به

طه نفويح

  

منابع و م

آقاصف )۱

و بهس

شهر 

ينيام )۲

عوامل

نياول

يشهر

ريپاکش )۳

مؤثر

پژوهي

پژوهش

يزاديپر )٤

)٣٩٠

بروجر

سوم،

يتلخاب )۵

اراک

انيپا

محمد

سازما )۶

خالص

تطبيق

سجاد )۷

ديحم

بافت

ن سطح سواد و يب

يسطح معنا داري

۰۰۰/۰ 
۰۰۰/۰ 

يدر الگوها يساخت

ييساختار فضا

ي تبعات اقتصاد

شهرها ماحصل ي

باعث تمرک ي مل

شهر، گسترش ي

و مراک يا محله 

يت ماليهش ظرف

ن ارتباطي که در ا

يمي، محالت قد

ن وضعي نمونه ا

کياکولوژ يها نهي

باشد يم يطي مح

مرکز شهر اراک 

»نکيلتريف«ش 

نيقرار گرفت. بر ا

ن محدودهيدر ا ش

د شهر اراک بيد

يها ) به بخشيم

و سکونت يقتصاد

ين بوميج ساکن

ييروستا با مبدأ 

قابل يطيت محيف

نيبارز ا يها يژگ

درون است؛ يزندگ

از مرکز ب ييجابجا

ياجتماع يها ص

 نسبت اشتغال د

يد)، افت درآمد

درصد ۸/۳( کفل

درصد ۵/۳( کشور
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