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 چكيده 

به عنوان مانعی بر سر راه  و اند مواجه آن با کشور های شهر اغلب که است ای مساله و پدیده شهری فرسوده های بافت

های توسعه پایدار هری را تحت تاثیر قرار داده است. از این رو تحقق روش های مدرن مدیریت شهری، همواره شاخص 

گرگان پرداخته  شهری پایدار توسعه شاخصهای و فرسوده بافت شناسایی شاخصهای بین روابط مقاله حاضر به تحلیل

 و دارد کانونی وجود متغیرهای مجموعه بین مناسبی خطی ترکیب که داد نشان کانونی همبستگی است. نتایج تحلیل

 , شاخصCو در گروه  -95/0میزان  با بافت (X1)ناپایداری  , شاخصBو  Aای  نمونه گروه در ترتیب به که زمانی

, در گروه 99/0به اندازه  (Y3)خانوار  اقتصادی , شاخصAگروه  در یابند، می کاهش -95/0اندازه  به (X2)نفوذناپذیری 

Bفنی  -کالبدی , شاخص(Y1) گروه  در و 66/0اندازه  بهCاقتصادی  , شاخص(Y3) و  یابند می افزایش 95/0اندازه  به

یا  افزایش در بهتری همخوانی نفوذناپذیری، سپس و ناپایداری نظر از بافت، شناسایی های شاخص که دهد می نشان این

 را نقش بیشترین کانونی، متغیرهای سایر با مقایسه در و دارند فنی -کالبدی و اقتصادی پایدار توسعه های شاخص کاهش

 .داشته اند شهری پایدار توسعه کیفیت در اصل در و کانونی همبستگی ضریب اولین در ایجاد

 

 شهر گرگان کانونی، همبستتگی ضریب پایدار، توسعه شاخصهای فرسوده، بافت شناسایی شاخصهایكليدي:  گانواژ
 

 

 

 

 
 

 
Analysis Of Relationships Between Distressed Recognized Indices And Sustainable 

Development Indicators Gorgan  

 

Abstract  

Old urban tissue phenomenon and an issue that is often cities have faced and as a barrier 

over the realization of modern methods of urban management, sustainable urban 

development indicators have been affected. Hence present article analyzes the relationship 

between the identified indicators of urban distressed and sustainable development areas 

Gorgan. Results of canonical correlation analysis showed that the combination of linear 

between the set of canonical variables there. And when they were on a sample A and B, 

Instability Index (X1) Tissue with level -0.95 and in group of C, index impermeability (X2) 

with level -0.95 decreased, in group of A, household economic indicators (Y3)  with level 

0.99, in group of B, technical physical index (Y1) with level 0.66, in group of C, economic 

indicators (Y3) with level 0.95 are increased. This indicates that the tissue identification 

parameters, the instability and permeability, more consistent with the increase or decrease 
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in technical-physical, economic and indicators of sustainable development and and in 

comparison with other canonical variables, the most important role in the first canonical 

correlation coefficient and in the quality of their sustainable urban development. 

 

Keywords: Distressed identifying indicators, sustainable development indicators, 

canonical correlation coefficient, Gorgan  
 
 

 مقدمه  -1

 محسوب شهر غالب رشد افقی رشد ایران شهرهای در به ویژه توسعه حال در کشورهای شهرهای اکثر در امروزه

توسعه  و رشد جریان می نماید، تحمیل شهرها بر توسعه نوع این که کالنی هزینه های و مشکالت به توجه با اما می شود.

 (.1399می کند )توکلی نیا,  ایجاد شهر توسعه ی و رشد اریخت در تحول نوعی که نهاده رو دیگری سمت به شهر، ی

 بوده همراه شهرها اطراف طبیعی و کشاورزی منابع بردن بین از و شهر افقی ناموزون توسعه با شهری جمعیت رشد

 از اریبسی گشای راه که هستند ای فرسوده اما باارزش، فضایی منابع دارای شهرها از بسیاری که است حالی در این .است

 فضاهای این نوسازی و بهسازی ساماندهی، مساله جا همین از و است، حاضر حال در شهرها آمده وجود به مشکالت

 چند و وجهی چند موضوع فرسوده، : راستارویکردهای دراین های بافت ساماندهی.است گرفته قرار توجه مورد باارزش

 (.1352 کجوری، رودی کمان) است نظمی

 پایدار توسعه ی نظریه ی رواج و شهرنشینی محیطی زیست بحران های رشد با همراه اخیر ی دهه چند طول در

 برنامه ریزی وارد فرهنگی و اجتماعی پایداری از بخشی عنوان به فرهنگی و تاریخی آثار برای برنامه ریزی موضوع شهری،

 ایجاد پایدار شهری توسعه ی محورهای از یکی راستا این در .است شده شهری طراحی و برنامه ریزی ویژه به توسعه،

 شایسته ی جایگاه هنوز ایران در که میباشد فضایی-کالبدی ی توسعه با فرهنگی و تاریخی ارزشهای میان تعامل و پیوند

 .(World Bank, 2010)است  نکرده پیدا را خود

 اقتصاد رویکرد با ، یکدیگر با آنها ارتباط که هستند مفاهیمی جمله از پایدار، توسعه و اقتصادی رشد شهرنشینی،

 جهان فعلی شرایط در .است زیادی تجربی تحلیلهای و مطالعات انجام برای مبنایی و پردازی نظریه برای مناسب شهری،

بیست و  قرن در بشریت روی پیش معضالت مهمترین از پایدار، شهرهای شکلگیری و شهری پایدار توسعه برای تقاضا که

 (.1392نوی، مث) میباشد یکم

 کارکرد تدریج به شهر داخلی های بافت از بسیاری جمعیت برنامه بدون و رویه بی افزایش با اخیر های سال در

 فرسوده بافت به زندگی شرایط مناسب رفتن بین از با و است گشته مواجه نامناسب کارکرد با و داده دست از را خود اصلی

 (.1395اند )آقاجانی و محمدی،  گشته مبدل

 به شده، تبدیل محوری و جدی موضوعی به آنها، ناپایداری رفع و قدیمی و فرسوده های بافت ساماندهی به توجه

 این در لزوم مداخله و داده سوق مذکور های بافت بازآفرینی و ساماندهی تکاپوی به را ذیربط های سازمان که ای گونه

 (.1395مد و همکاران، حپورانموده ) مطرح زمانی مختلف های دوره در را ها بافت

 عبارتند تعاریف این از برخی که است شده ارائه شهری فرسوده بافت از مختلفی تعاریف شهری، نوسازی متون در

 از مناسب برخورداری عدم کالبدی، فرسودگی دلیل به که یشود م اتاق شهرها قانونی محدوده از ههایی عرص به :از

 برخوردار نازلی اقتصادی و محیطی مکانی، ارزش از و بوده بپذیر آسی تها، رساخ زی و خدمات تاسیسات، سواره، دسترسی

 (.  9 139 ، کالنتری( است

 را شهرها این واصلی اولیه ی هسته غالبا که کشور های شهر قدیمی بافت از توجهی قابل بخش کشورمان، در

 گرفته قرار توجهی بی مورد گرایی مدرن عصر هریش توسعه های وبرنامه شهرنشینی آلود شتاب درروند میدهند تشکیل

 نوسازی، الگوی و بافت شناسی ریخت نظر از که طوری به اند؛ شده تبدیل شهری وناکارآمد فرسوده های بافت وبه

 (.1399؛ یاری و همکاران، 1395همکاران،  و رفیعیان(هستند عملکردی و بصری های دچارآشفتگی

 های بافت ساماندهی بر تاثیرگذار بیرونی درونی و عوامل شناخت و گرگان شهر فرسوده های بافت شناسایی

 های بافت ساماندهی در موثر اقدامات انجام و پیشنهادات اجرای برای موثر راهبردهای تعیین نتیجه در و شهر این فرسوده

فت فرسوده و توسعه پایدار این تحقیق شناسایی شاخص های با اصلی هدف رو این از سازد. می فراهم گرگان شهر فرسوده

 .باشد می گرگان شهری
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 مباني نظري تحقيق -2

 شهري فرسودگي -2-1

 کشورهای تمام در شهری مدیریت که اجتناب است غیرقابل ههای پدید و جدی مشکالت از یکی شهری فرسودگی

 شهر یا خاص کشور به ختصفرسوده م های بافت ایجاد و شهری فرسودگی اینکه است مهم آنچه .روست روبه آن با جهان

 و مصالح قدمت، نوع شرایط، به بسته ولی هستند درگیر آن با جهان در روستاها شهرها و تمامی بلکه باشد نمی مشخصی

 نا و فرسوده بافت هکتار هزار 69 از بیش ایران کشور در حاضر حال در دارد. ضعف و شدت شهرها ساز تو ساخ کیفیت

 همکاران، و رستمی) است شده شناسایی : به توجه با شهر 393 در نفر میلیون تونیم هش از بیش جمعیت با کارآمد

1395.) 

 

 بافت فرسوده -2-2

 در امروز و یافته تکوین و گرفته شکل طوالنی زمانی فرایند در که می باشد بافتی فرسوده، و قدیمی بافت اصوالً

 عملکردهای دارای زمان اقتضای به گذشته در بافت ینا چنانچه است، گردیده گرفتار حاضر عصر تکنولوژی محاصره

 شاید و باید که آنگونه و شده کمبودهایی دچار عملکردی و ساختاری لحاظ از امروز ولی بوده مراتبی سلسله و منطقی

 ذشته،گ در مناطق خاص موقعیت که داشت دور نظر از نباید نیز را این البته .باشد خود ساکنان نیاز جوابگوی تواند نمی

 در تهایی باف چنین گیری شکل باعث اقتصاد خصوصاً و امنیت و دفاع به مربوط مسائل و ها سنت باورها، اعتقادات،

 احساس آن ساماندهی و تها باف این به رسیدگی لزوم شها نگر تغییر و کارکردها تغییر با امروزه که است گردیده شهرها

 گذرها، هها، محل اگر .اند یهویت ب کهن های بافت وجود بدون امروزی ایشهره است، این بر اعتقاد که چرا .گردد می

 بود خواهیم کشور این تاریخ شاهدان تنها مرگ شاهد نیابد جریان آن در زندگی و نشوند احیا و بازشناسی بازارها،

 را ویژگیهایی د،متعد دالیل به بنا یکسو از که شهرهاست تاریخی و اولیه هسته اغلب فرسوده، بافتهای اصلی بخش

 این در گذاری سرمایه دیگر، سوی از و میگردد تلقی ساکنان و شهر میراث و ثروت هویت، عنوان به که میشود شامل

 ریزی برنامه عدم و ؤوالن مس توجهی کم علت به ، این وجود با .بود خواهد صرفه به مقرون اقتصادی نظر از مناطق

 کمبود اجتماعی، های انحراف وجود ساکنان، بین در نشاط و سرزندکی کاهش :لهجم از مشکالتی، با بافتها این مناسب،

 عرض :شامل کالبدی فرسودگی با همراه مشکالت این .هستند رو روبه ... و کاربریها ضعیف عملکرد تسهیالت، و خدمات

 آسیبپذیری ضریب بناها انگیریزد و دارد استان سازهای سیستم فاقد بناهای زیاد تعداد آن، زیاد خم و پیچ و معابر کم

 دوچندان بافتها قبیل این مشکالت و مسائل غیرمترقبه حوادث وقوع هنگام در تا شده سبب و برده باال را بافتها این

 (.1391شود)بدری, 

با توجه به اینکه نواحی کهن شهری در زمان شکل گیری، فضایی پاسخگو به سلسله مراتب نیازهای ساکنان خود 

ولی به دنبال تحوالت فن شناختی و تغییر در نیازهای زیتی، اجتماعی و اقتصادی فاقد غملکرد قوی بوده و بوده اند، 

 (.1399متجانس با شیوه زندگی ساکنان این نو از بافت های شهری نبوده است )زیاری و همکاران، 

 ذهنی و کالبدی اجتماعی، ،اقتصادی ابعاد شامل مشکالت فضایی تمرکز و شهری افت دچار که شهر از هایی پهنه

 تسهیالت معیوب، و ناقص هریزی برنام ویرانی، علت به که شهر از مناطقی.  (Glaeser and Guorko, 2009)هستند

 ایمنی، برای عوامل، این از ترکیبی یا غیرایمن ساختارهای وجود برسان، آسی یهای کاربر وجود نامناسب، یا کافی نا

 مسکن احداث روند که شهر در ههایی محدود(Oregon Constitotion, 2005 ), است آور زیان جامعه رفاه یا سالمت

 هستند اجتماعی رفاه و ایمنی عمومی، سامت برای تهدیدی و یکنند م ایجاد اجتماعی یا اقتصادی ناتوانی یا و کند را

(ware, 2009). 

 و نوسازی طرح بدون رود نمی انتظار و د،دارن چشمگیر کالبدی و اقتصادی اجتماعی، مشکالت که شهر از مناطقی

 از آن ساکنان و یافته کاهش آن شهروندی پذیری ارزش که شهر از هایی بافت کند تغییر آنها شرایط مجدد، توسعه

 California Health) شود نمی برآورده آنها اساسی نیازهای و ندارند خاطر ایمنی و رضایت محل، در زندگی شرایط

and Safely Code Section , 2009). 

 می رنج شهری نامناسب طراحی معضل از و ناپایدارند عمدتاً آن بناهای که است مناطقی شامل فرسوده بافتهای

 برخوردار متعددی ابعاد از فرسودگی .(1395دیگران،  و مبین( هستند شهری اساسی خدمات و زیرساختها نیازمند و برند

  .(Rosenthal, 2009 )دارند قابلمت پیوند و ارتباط یکدیگر با که است
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اقتصادی است. این  شهرهاست و دارای ارزش های کالبدی، عملکردی و افت های فرسوده ، جزئی از پیکره و بدنةب

یك روی سکه است. روی دیگر  خود یك سرمایة اقتصادی نیز محسوب م ی شو د، اما کالبد با قابلیت ها و توا نهای بالقوه

و  بنیادی بوده قابلیت ها و توان های خود در معرض چالش ها ار آن است. این کالبد و ساختار با تمامناهنج نیمه تاریك و

 و توسعه اجزای و ارکان از اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی فیزیکی، و کالبدی توسعة. نیازمند درمان و توجه خاص است

 نیست ساده چندان امری شهری مرمت یا هسازیب روش و تدوین اما ، شود می محسوب فرسوده بافتر فراگی بهسازی

 (.1391)فالمکی، 

 واحدهای امنیت خالی، مسکونی واحدهای شاخص چهار از شهری های بافت فرسودگی سنجش برای ویگدر،

 بودن متعدد به بورن، .( Vigdor, 2010 )  است کرده استفاده خیابانی های زباله و تعمیر به نیاز خیابانهای مسکونی،

 داند می (Inner City) معادل را شهری فرسوده بافت و است معتقد آن اصطالح بودن نسبی و فرسوده تهای باف تعریف

 شهری فرسوده و )قدیم( مرکزی بخش داخل در را محله نو چهار وی .کند می احاطه را  (CBD) تجاری بخش که

 در .وسیع احیاء حال در محالت و احیاء حال در محالت پایدار، محالت افت، حال در محالت :از عبارتند که داده تشخیص

 اند شده گرفته نظر در مجدد توسعه برایفشار  و غیرمسکونی کارکردهای زمین، قیمت مانند معیارهایی بند تقسیم این

(Bourne, 1592). 

 حیات ،شهر از ای محدوده در که هنگامی .دارد پی در را آن فرسودگی های، پدید هر کارایی کاهش کلی طور به

 (Rosemary, 2009) گیرد می قرار فرسودگی روند در محدوده آن شهری بافت رود، می رکود به رو علتی هر به آن

درصد امالکآن سه ویپگی  90به عبارتی بافت های فرسوده شهری به مناطقی از شهر اطالق می شود که بیش از 

 زیر را داشته باشد.

 مترمربع داشته باشد. 200ن ها مساحتی کمتر از آ %90ریزدانگی: بلوک هایی که بیش از  -1

 بناهای آن ناپایدار و فاقد سیستم سازه ای باشد. %90ناپایداری: بلوک هایی که بیش از  -2

 (.1395متر داشته باشند )مومنی و همکاران,  6معابر آن عرض کمتر از  %90ذیری: بلوک هایی که بیش از پنفوذنا -3
 و ریزی برنامه نیازمند که آیند می شمار به طبیعی مخاطرات برابر در پذیر بآسی های محدوده فرسوده های بافت

 عملکردی، کالبدی، های نارسایی از ای مجموعه و ناپایداری بافتها این مشخصه .هستند نیابی ساما برای هماهنگ مداخله

 (.1391)فالمکی،  است مدیریتی و اقتصادی -اجتماعی محیطی،- زیست حرکتی،

 

 فرسودگيعلل  -2-3

 مختلف ابعاد در را انسان زندگی که است شرایطی وجود معرف بلکه شود نمی منحصر کالبد به فرسودگی اصوالً

 هآمیز فاجع ای زلزله منزله به خود فرسوده تهای باف در روند این تداوم رسد می نظر به که ای گونه به .ندمیك تهدید

 اجتماعی، معضالت وجود جرایم، باالی میزان همچون مواردی شرایط ینا .است گرفته نشانه را آینده های نسل که است

 در مناسب رسانی امداد امکان عدم زلزله، برابر در پذیری آسیب کالبدی، مناسب های زیرساخت نبود اقتصادی، فقر وجود

 مورد را آن فرسوده تهای باف و شهر جنوب همواره شرایطی چنین .شود می شامل را دیگر موارد بسیاری و بحران مواقع

 پدید شهر شمالی و جنوبی مناطق میان عمیق شکافی قطبی، دو شهر یك به تهران تبدیل ضمن داده، قرار جدی تهدید

  .(1396)عندلیب،  است آورده

 

  ودگيفرس درجات -2-4

 آن بر فرسایش طبیعی آثار و گذشته آن از عمری که است شیای مورد در فرسودگی واژه کاربرد کلی، طور به

 : است مختلفی درجات دارای فرسودگی .باشد شده حادث

 .ندارد وجود بازسازی امکان و شده حادث شیء مرگ :مطلق فرسودگي

 .دارد وجود تعمیر و مرمت امکان :نسبي فرسودگي

 عبارت به یا فعالیت و شکل از متشکل شهری فضای کلی طور به، دارد وجود بازسازی امکان : كامل فرسودگي

 (.1396،جمال) شوند فرسودگی دچار است ممکن فعالیت و کل ش عنصر دو از یك هر .است مظروف و ظرف ،دیگر

 

 فرسوده بافت هاي ويژگي -2-5
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 کالبد؛ فرسودگی 

 بافت؛ درون به دسترسی عدم 

 مناسب؛ زیربنایی تاسیسات فقدان 

 آلودگی؛ حجم بودن باال و محیطی زیست مشکالت 

 فراغت؛ اوقات گذران امکانات کمبود 

 محرومیت؛ و فقر 

 زلزله؛ برابر در بپذیری آسی 

 خدمات؛ کم سرانه 

 ؛)جمعیت باالی تراکم( العاده فوق جمعیت 

 دوام؛ کم نهای ساختما تراکم 

 (.1392)جهان شاهی،  اجتماعی معضالت و ناامنی 

 

 پايداري تعريف -2-6

 مبانی که است فرایندی پایداری کلی ورط به اما دارد متفاوتی برداشت آن از کسی هر که است مفهومی پایداری

 (1396آمریکا,  شهرسازی گردد )انجمن می متحول فناوری های قابلیت و ها ایده . شرایط تغییر با توام آن

 وتامین تغذیه و آرامش باعث که کند می راتوصیف چیزی که صفتی از است عبارت پایداری از دیگری تعریف

  (.1399شود)محمودی,  می منجر آن کردن طوالنی و زندگی تداوم به نتیجه ودر زندگی

 

 sustainable city پايدار شهر -2-7

 توسعه کمتر کشورهای در بویژه شهری، مراکز در اقتصادی فعالیتهای و جمعیت رشد به رو پیوسته تمرکز علت به

 است شهری پایدار شهر. (Drakakis- smitU, 1559)است  گرفته قرار توجه مورد بیشتر شهری پایداری توسعه یافته،

 سازد فراهم را ساکنین نیازهای تمامی بتواند که ای بگونه نماید فراهم انسان برای آسایشگاهی و مامن بتواند که ال ایده

 پایدار شهر موضوع به نحوی به زمان فراخور به یك هر دور گذشته های از تاریخ درطول وصاحبنظران اندیشمندان.

 شهری نین هم ،بلکه نیست تمیز فقط شهر پایدار شهر .اند گرفته نظر در آن برای و معیاری اندازه یك هر و اند پرداخته

 وقت و تالش و کند راحتی احساس کند، تهیه مناسب آورد،سرپناه بدست عادالنه درآمدی آن در تواند می انسان که است

 ، محیطی زیست نظر از زندگی قابل وشهری ، قوی شهری اقتصاد یك ساخت. نماید شهر تصویر از حفاظت وقف را خود

 تا شود همگام ، آن وکنترل شهر اداره نوین اشکال ارائه و موجود اجتماعی های گروه حفظ هدف با تالشهایی با باید

 .(Mukomo, 1556) بماند اجتماعی محفوا انسجام و همبستگی

 
 پايدار رفاه و آسايش تامين براي پايداري انواع . 1شكل 
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 باشد: درست زیر شرط اساسی سه آن در که است شهری پایدار شهر

 .نکند تجاوز انها تجدید نرخ از 1 پذیر تجدید منابع از استفاده نرخ .1

 .نکند تجاوز جانشین منابه پایدار توسعه برای الزم نرخ از 2 تجدید قابل غیر منابع از استفاده نرخ .2

 ,Klaus spiekerman et al) ننماید تجاوز محیط توسط آلودکی حاءام و جذب توانائی و ظرفیت از آلودکی انتشار نرخ .3

2003). 

 

 Sustainable Development  پايدار توسعۀ -2-8

 زیست نامطلوب اثرات اقتصادی، رشد محدودیت بدون تداوم که درک این با پایدار توسعة مفهوم ، 1590 دهة در

 کشاند چالش به را زمان آن تا اقتصادی توسعة و رشد هایالگو و شد مطرح داشت، خواهد پی در اجتماعی و محیطی

(Barbour, 1553) . 

در گزارش آینده مشترک ما مطرح کرد  1599لند در سال  برانت رسمی طور به بار اولین را پایدار توسعه واژه

چشم دارد: عدالت می کند که به همه جا  (. توسعه پایدار مفهومی است که تغییر در بنیادها را اقتضا1399)زیاری, 

زیست، جامعه های سالم، برآوردن نیازهای نسل آینده، همه در شمار  اجتماعی، حفظ میراث فرهنگی، حفظ محیط

 (.1391دهند)مهدی زاده,  می تشکیل را پایدار توسعهی مفاهیمی است که زیربنای

 امروزی توسعه ی از شکلی :ستا کرده تعریف چنین این را آن پیترهال که است شهری پایدار توسعه اصلی مفهوم

 توسعهی کالبدی، نظر از .(Hall, 1553)را تضمین کند  آینده نسلهای شهری جوامع و شهرها مداوم توسعه توان که

 ساکنان نیازهای رفع ضمن تا میآید عمل به تراکم سطوح و زمین کاربری در که تغییراتی است معنی به شهری پایدار

 و سکونت قابل محیطی زیست نظر از را شهر زمان طول در غذا، و فراغت اوقات نقل، و حمل مسکن، زمینهی در شهر

 دوام با اقتصادی نظر از غیره(، و آلودگی بدون زیرزمینی و سطحی آبهای و اراضی سالم، آشامیدنی آب پاک، )هوای زندگی

 استطاعت حد در و مناسب نمسک تأمین و آن پایهای مشاغل حفظ جهت صنعتی، و فنی تغییرات با شهری )اقتصاد

 همبستگی اراضی کاربری )الگوهای همبسته اجتماعی نظر از و باشد(، هماهنگ عادالنه، سرانه مالیاتی بار یك با ساکنانش

 .(Mukomo, 1556)نگهدارد  ارتقاء دهد( را شهر میراثهای به شهروندان تعلق احساس و اجتماعی

 چون ندارد، وجود شهری پایداری از بهتری و واحد تعریف پایداری، گزارش اهداف لحاظ به مکالرن، ی عقیده به

 و اجتماعی اقتصادی، زیستمحیطی، جاری شرایط به که دارند شهری پایداری از متفاوتی تصورات احتماالً مختلف جوامع

 جهت رد پیشرفت سنجش برای مطرح شاخصهای مجموعه که، این نتیجه .دارد بستگی آنها جامعه ارزشی قضاوتهای

 مناسب دیگر ای جامعه در پایداری پیشرفت سنجش برای نباید لزوماً جامعه، یك در پایداری کلی اهداف به دستیابی

 و دارند نظر اتفاق آنها در جوامع همه که وجوددارد پایداری های شاخص برای بنیادی ویژگیهای برخی وجود، این با .باشد

 .(Maclaren, 1556) نمایند لاعما خود های برنامه و سیاستها در باید

است.  اجتماعی وعدالت پایدار توسعه در اساسی های مولفه از یکی آن از بهینه استفاده و زمین به عادالنه دسترسی

 جهت همین به.است عمیقی مفاهیم دارای واجتماعی اقتصادی – محیطی قلمروی سه در پایدار توسعه گفت توان می

 محیطی قلمرو سه با زیرا باشد می پایدار توسعه محورهای ترین وتاثیرگذار مهمترین از ییک اراضی کاربری ریزی برنامه

 ها رویکرد در تغییر با همگام طوریکه به .دارد تنگاتنگی وتاثیرپذیری ارتباط پایدار، توسعه اجتماعی و واقتصادی

 (1396)پورمحمد,  پذیرد می را زیادی محتوایی تغییرات زمین کاربری ، توسعه های طرح ومحورهای

 و محیطزیست جهانی مسائل به نسبت تازهای آگاهی باید را منطقی رشد به پاسخ در پایدار توسعه مفهوم پیدایش

 تغییرات و افزایش  جمعیت زیست محیطی، مسائل اقتصادی، و انسانی توسعه فرآیندهای تأثیر تحت که دانست توسعه

 اصلی شعار بهعنوان پایدار توسعه شدن مطرح حقیقت در .(Nader et al., 2009)است  گرفته قرار سیاسی ساختار

 عامل بهعنوان شهرها .است انسانی زندگی مختلف ابعاد و کره زیست گستره بر شهرها تأثیرات از ناشی نیز سوم هزاره

 واحد مفهومی دو هر جهانی پایداری و شهری پایداری واقع، در و روند می شمار به جهان در ناپایداری کننده ایجاد اصلی

 (.1399هستند )حسین زاده دلیر و همکاران، 

 ابعاد و مفاهیم نیز پایدار شهر آن تبع به باشد می بعدی چند مفهومی پایدار ی توسعه و پایداری مفهوم که آنجا از

 و الزم وثر،م مختلف های مؤلفه و ابعاد شناخت پایدار شهرهای به یابی دست جهت بنابراین گیرد برمی در را وسیعی

 .بود خواهد ضروری
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 پايدار توسعه شاخصهاي و ها حوزه -1 جدول

 شاخصها پايدار توسعه هاي حوزه

 و جرم بهداشت، اجتماعی، امنیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، عدالت اجتماعی

 زمین به دسترسی اخالقی، ارزشهای جمعیت، خانواده، جنایت،

 مصرف، و تولید الگوهای اقتصادی، استقالل و وابستگی اقتصادی، مشارکت اقتصادی

 درآمد توزیح و فقر اشتغال، بهرهوری، و تجارت حمل ونقل، ، فاضال مدیریت

 کاربری تغییر پایدار، گردشگری هوا، آلودگی شهرسازی، غذایی، امنیت زیستمحیطی

 زیستی تنوع و زمین در مالیم زندگی و سکونت امکان اراضی،

 گازی، تأسیسات و برق حملونقل، تکنولویی، و علوم مدنی، نقشهای و دولت فنی - کالبدی

 شهری آب شبکه مناسب توزیح و لوله کشی آ

 (1399 همکاران، و منبع:کالنتری )

 

 پيشينه تحقيقمروري بر  -3

به ارزیابی و تحلیل پتانسیل ها و نارسایی های بافت فرسوده شهری به منظور  1353رشیدی و همکاران در سال 

( 13/3و  99/3دهی شهر گرگان پرداختند. یافته ها نشان داد که امتیاز نهایی ماتریس داخلی و خارجی به ترتیب )سامان

بوده، لذا راهبردهای غالب جهت ساماندهی بافت های فرسوده شهر گرگان از نوع راهبردهای تهاجمی می باشد. در نهایت 

 برد ارائه گردید.با توجه به یافته ها و محاسبات انجام شده، پنج راه

به ارزیابی شاخص های توسعه پایدار شهری با تاکید بر شاخص های اجتماعی،  1352ملکی و دامن باغ در سال 

 برخورداری میزان لحاظ از اهواز شهر هشتگانه کالبدی و خدمات شهری اهواز پرداختند و به این نتایج رسیدند که مناطق

 رابطه اهواز شهر در پایدار توسعه روند و منتخب شاخصهای بین همچنین، بوده متفاوت توسعه منتخب شاخصهای از

داشته  اهواز شهر هشتگانه مناطق پایدار توسعه روند بر مستقیمی تأثیر شاخصها تمامی که به طوری دارد وجود معناداری

 .اند

مطالعات نظیر مطالعه ارتباط بین شاخص های شناسایی بافت فرسوده و توسعه پایدار شهری به گونه ای است که 

( در خصوص احیا و باززنده سازی بافت قدیم شهر یزد ثابت می کنند که شاخص های 1351بخشی و همکاران )

نفوذپذیری، ریزدانگی و ناپایداری بافت، بر روی بافت جمعیتی، رکود و فرسودگی ساختار اقتصادی، اجتماعی و کالبدی 

 تاثیر دارند.

 به کاربرد روش تحلیل عاملی در شناسایی بافت های فرسوده شهری یافته های 1351زبردست و همکاران در سال 

 بپذیری آسی را، مطالعه مورد محله در فرسوده تهای باف شناسایی اصلی عوامل ترتیب، به که دهد می نشان مطالعه این

 درصد 90 حدود اول، عامل دو میان این در که یدهند م تشکیل شهری فقر و محرومیت اقتصادی، فرسودگی ای، سازه

 شاخ بین ارتباط تبیین همچنین .کنند می تبیین را شهری فرسودگی درصد 90 حدود هم کنار در عامل سه و فرسودگی

 شاخ که داد نشان نیز ایران معماری و شهرسازی شورایعالی گانه سه های شاخص با مطالعه این در شده معرفی صهای

 های شاخص با را بیشتری ارتباط ترتیب، به مسکونی واحد در خانوار و جمعیتی کم اتر نوسازی، نرخ زمین، قیمت صهای

 .دارند مربوطه

( در مقاله ای با عنوان بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری, راهبردی به سوی 1350داوودپور و همکار )

سجادیه( بهسازی و نوسازی بافت های ایدار شهری )مطالعه موردی: بافت فرسوده کوی ÷دستیابی به ابعاد کالبدی توسعه 

 ایدار مورد تحلیل قرار داده است.÷فرسوده شهری را از چشم اندازی دیگر و با نگرش به مقوله توسعه 

 حیدرآباد، در شهری های قدیم محله بافت بر مبتنی شناسایی" عنوان تحت ای مقاله در( 2012) دهل لئونارد

 در کارآمد ابزار یك منزله به فرسوده بافت محل ی نقشه که است رسید نتیجه ینا به نوسازی وبا رویکرد بهسازی  "هند

 و پذیری آسیب در اعتماد قابل منبع یك عنوان به تواند می و شهرستان از خصوص به جمعیت پر مناطق شناسایی

 و سریع تحلیل و جزیهت برای تا دهد می اجازه شده ارائه روش .شود می استفاده بعد مرحله در پذیری انعطاف ارزیابی

 .شود می استفاده جهان سراسر در شهری متراکم توسعه حال در از بسیاری در تواند می و زمانه چند های داده مقایسه
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 نتیجه این به بازآفرینی نوسازی و رویکرد با "شهرها نوسازی و پایدار شهرهای"پژوهشی  در( 2010) رتولینی

 برنامه اجباری و مشارکتی غیر نگرش با پایین، به از باال و اقتداری ساالر، فن مذکور های بافت در مداخله شیوه که رسید

 سرمایه مشارکت کم یا متوسط امکان لیکن زیاد تمایل و مداخله اجتماعی های جایی، هزینه به جا و مداخله به ریزان

 .است گذار بوده

 ,Aluko & Gbadegesi)ئل و چالش ها برنامه نوسازی شهری برای توسعه پایدار شهری در نیجریه: مسا

که در آن اشاره شده است: شهرهای بزرگ با معضل سقوط میراث و ریشه های خود به عنوان یك بحران هویت  (2010

مواجه هستند. بنابراین تجدید حیات مراکز شهر, خواستار بازگرداندن نشاط به مراکز شهری به معنای طراحی مراکز جذب 

ه منظور حصول اطمینان از توسعه پایدار شهری, مهم آن است که توجه داشته باشید, آموزش مناسب و است. با این حال ب

 روشنگری مردم در اولویت است.

، اشتراکات فرهنگی بین ساکنین، امکانات اقتصادی آن ها، عزم 1395نتایج پژوهش آقاصفری و همکارات در سال 

، تعریض معابر، برخورد قاطع با جرائم و انحرافات اجتماعی؛ از جملع اعتیاد، مسئوالن برای نوسازی، قوانین مرتبط با مرمت

مراکز بهداشتی و درمانی در محالت مجاور و امکان استفاده از فضاهای تخریبی برای ساخت پارکینگ های عمومی را از 

 دیگر پارامترهای مهم و تاثیرگذار در توسعه پایدار شهری عنوان کرده است.

در طرح پژوهشی با عنوان نقش سرمایه اجتماعی در توسعه شهری، گسست در  1399مکاران در سال خاکپور و ه

اجتماعی شهرها در روند برنامه های توسعه ای را عامل ناکارآمدی طرح های توسعه عنوان کرده اند. یافته -ساختار فضایی

ان دستیابی به پایداری محله ای وجود دارد. البته های بدست آمده حکایت از این دارد که با تقویت سرمایه اجتماعی، امک

این امر منوط به تمرکز کردن روی پتانسیل های نهادی و انسانی و بهره گیری از تمامی ظرفیت های فردی و گروهی 

 منطقه است.

 

  تحقيق نظري الگوي -4

 و ریزدانگی و ذیرینفوذناپ ناپایداری، بر مشتمل فرسوده؛ بافت شناسایی های شاخص از متشکل حاضر مقاله

 براساس کانونی متغیرهای از مجموعه دو بین روابط ارزیابی به امر، این به استناد با تا است پایدار توسعه های شاخص

 و فرسوده بافت شناسایی های شاخص بین روابط کانونی، روش از استفاده با تا شود مذکور پرداخته نظری مناسبات

 متغیرهای از یك دسته همبستگی رابطه کانونی، همبستگی روش در رفت.گ قرار رزیابیا مورد پایدار، توسعه های شاخص

 .گرفت قرار آزمون مورد ، دسته دو این ورای در پنهان عوامل طریق از وابسته، متغیرهای از دسته ی با مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چارچوب مفهومي تحقيق. 2شكل 

 

 پژوهش قلمرو و محدوده -5

واقع شده است )جعفری،  E ˝00 ´26 °91و طول جغرافیایی  N ˝30 ´90 °36رگان در عرض جغرافیایی شهر گ

متر در جنوب در نوسان می  390متر در شمال تا  90متر که از  199(. ارتفاع متوسط شهر از سطح دریای آزاد 1399

ستان گرگان می باشد. شهرداری گرگان در ( و شهر1396باشد. شهر گرگان از نظر سیاسی، مرکز استان گلستان )از سال 

، شهر گرگان 1350شهر گرگان، استرآباد نامیده می شد. در سرشماری سال  1316تاسیس گردید و تا سال  1301سال 

دهشاخص هاي شناسايي بافت فرسو  شاخص های توسعه پایدار 

 ریزدانگی

رینفوذناپذی  

یفن-کالبدی ناپایداری  

 محیطی اقتصادی

 اجتماعی
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فت های فرسوده و تاریخی شهر گرگان، شامل با .خانوار می باشد 15هزار و  59نفر جمعیت و  936هزار و  325دارای 

 .استهزار نفر جمعیت دارند،  29بد،کردکوی، علی آباد،آزادشهر، آق قال و بندرترکمن که بیش از شهرهای گرگان، گن

 

 

 

 كشور و استان در گرگان شهر فضايي استقرار مراتب سلسله :يک شماره نقشه

 
 1399مشاورخودآوند  مهندسین جامع، طرح از برگرفته :منبع

 

 گانگر شهر فرسوده بافت هاي پهنه :2 شماره نقشه 

 
 1399، ]بهسازی و عمران تخصصی مادر شرکت[تفضیلی طرح :منبع
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 روش تحقيق -6

 بخش در اطاعات آوری جمع نحوه در و پیمایشی_توصیفی روش لحاظ از و کاربردی هدف لحاظ از پژوهش این

 معرفی

 و پایدار توسعه های شاخص شناسایی برای مدارک و مستندات آوری عجم بخش در و ای کتابخانه روش از اولیه مفاهیم

می  گروه سه شامل مطالعه مورد موضوع آماری جامعه .شده اند گیری اندازه پرسشنامه، طریق از فرسوده بافت بررسی

  باشد:

  کرده اند واگذار را خود كمل و شده خارج بافت از که افرادی (1

  واگذاری حال در افراد (2

 سایر مالکین (3

 استفاده کوکران فرمول از نمونه، حجم تعیین برای .می باشد مناسب 5 طبقه بندی شکل به نمونه گیری، شیوه

 150 تعداد، این از که شد داده تشخیص مطالعه، این برای تحلیل قابل و دقیق اطالعات حاوی پرسشنامه 120 که شد

 پرسشنامه 190 و یواگذار حال در افراد به پرسشنامه 90 کرده اند، واگذار و شده خارج بافت از که افرادی به پرسشنامه

 .می باشد مربوط مالکین، سایر به

ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش, پرسشنامه خودساخته با بهره گیری از سواالت شاخص های مرسوم 

تحقیقات قبلی و پرسشنامه های استاندارد بود که سواالت آن بر مبنای شاخص های شناسایی بافت فرسوده و توسعه 

 و تجزیه مورد Statistica  9افزار نرم با نتایج مربوطه، های گیری اندازه انجام از پس ه شده است.پایدار شهری تهی

 .ندگرفت قرار آماری تحلیل

 

 يافته هاي تحقيق -7

 ,Aافراد در سه گروه   سکونت محل مالکیت نوع و کاربری نتایج مستخرج از پرسشنامه مشخصات عمومی, وضعیت

B, C است. در جداول زیر بیان شده 

 

 پاسخگويان عمومي مشخصات .1 جدول

 وضعيت شغل تحصيالت ميانگين سن سابقه سكونت گروه ها
A 139 شاغل 191 دیپلم< سال 96 23 قبل 

 69 غیرشاغل 32 >دیپلم  9 بعد

B 30 91 39 شاغل 90 دیپلم< سال 

 31 غیرشاغل 16 >دیپلم 

 

C 
 51 شاغل 130 دیپلم< سال 13 29

 95 غیرشاغل 31 >دیپلم 

 

 پاسخگويان سكونت محل مالكيت نوع و كاربري وضعيت .2 جدول

 نوع مالكيت وضعيت كاربردي

 سایر مشاع استیجاری وقفی ملکی اقامتی-مسکونی تجارتی-اقامتی بهداشتی-درمانی تجاری خدماتی مسکونی

191 2 20 3 3 3 193 1 1 9 1 

190 - 5 1 - 1 199 9 6 1 19 

19 - 13 2 1 1 91 2 9 1 - 

136 - 21 1 1 3 129 1 19 1 1 

 

 نتايج روش همبستگي كانوني -7-1
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 نتایجC (000/0 )( و گروه 001/0) A (001/0 ,)Bهمبستگی های کانونی تابع اول برای هر سه گروه نموه ای 

عنی دار هستند(؛ دارد )م درصد 9 سطح در شده استخراج تابح معنی داری از نشان ،....جدول در کانونی همبستگی

 Cدرصد و گروه  95با ضریب کانونی  Bدرصد, گروه  69با ضریب کانونی  Aهمبستگی کانونی برای گروه های نمونه ای 

درصد تغییرات موجود در شاخص های توسعه پایدار را تبیین کند. مقدار واریانس تبیین شده برای  95با ضریب کانونی 

یکی از متداولترین معیارهای تعیین معنی داری  درصد ارزیابی شده است. 32 و 32, 19به ترتیب  A,B,Cگروه های 

( معلوم می شود 000/0همبستگی کانونی, معیار الندای ویکلز می باشد که با توجه به سطح معنی داری به دست آمده )

 (.3دو مجموعه از متغییرها با یکدیگر پیوند داشته اند )جدول 

 

 

 پايدار توسعه شاخصهاي و بافت شناسايي شاخصهاي انونيك همبستگي تحليل. 3جدول 

 كاي درجه آرادي سطح معني داري ويلكز النداي

 دو

 تبيين ضريب

 كانوني

 كانوني تابح كانوني ضريب

19/0 001/0 12 3/25 19/0 69/0 A 

15/0 001/0 12 9/25 32/0 95/0 B 

91/0 000/0 12 5/95 32/0 95/0 C 

 (V1)كانوني  ضرايب مجموعه دومين  (U1) ونيكان ضرايب مجموعه اولين

 A B C شاخص ها A B C شاخص ها

X1 95/0- 95/0- 19/0- Y1 12/0 66/0 12/0 

X2 29/0- 91/0- 95/0- Y2 26/0 31/0 10/0 

X3 16/0- 19/0- 20/0- Y3 99/0 91/0 95/0 

 Y1 15/0 31/0 25/0 

 19/69 19/69 33/95 متغير مجموعه دو از شده استخرج واريانس

 25/0 35/0 39/0 شاخص افزونگی  32/0 11/0 19/0 شاخص افزونگی

 

با باال رفتن معکوس پارامترهای ناپایداری, نفوذناپذیری و ریزدانگی به  Aبراساس اطالعات جدول فوق, در گروه 

یطی, اقتصادی و اجتماعی فنی, زیست مح-عنوان عوامل تاثیرگذار در شاخص های توسعه پایدار, میزان شاخص کالبدی

نیز صادق است. بنابراین در وضعیتی که افراد در بافت هستند،  Cو  Bکاهش می یابد که همین وضعیت برای گروه های 

 باشد، نامناسبی سطح( در -95/0چنانچه محیط بافت فرسوده به لحاظ قدمت، اسکلت ساختمان و همچنین کیفیت آن )

 مواجه مشکالت با درصد 99 اندازه به بافت در ساکن افراد  )پس اندازها و ه هاهزین درآمد،( اقتصادی های شاخص

 معادله در که شد خواهد A همین ها هزینه میزان در فزونی یا درآمدها سطح کاهش باعث ناپایداری افزایش مثال میشوند؛

 :است مشخص موضوع گروه برای ذیل

 (1د را واگذار کرده اند )مجموعه ضرایب کانونی شماره تابع اول( افرادی که از بافت خارج شده و ملك خو

(1)  1)3(X0,16-2)2(X0,29-3)1(X0,95-=1U 

(2) 1)1(Y0,15-9)3(Y0,99-6)2(Y0,26-9)1(Y0,12-=1V 

 B مطالعه، مهم متغیرهای براساس که کرد عنوان چنین میتوان گرفته شتکل کانونی معادله با مطابق بنابراین

 اسکلت بنا، قدمت(ناپایداری  لحاظ به فرسوده بافت محیط چنانچه گروه برای معنی دار نونیکا تابع اولین معادله

 فراهم امکان این ظاهر شود، بافت درون در نامعقولی سطح در( -95/0)به اندازه  )آن کیفیت همچنین و بنا یا ساختمان

 بی مورد ، بافت ساکنین از طرف ها ساختمان دوام و استحکام نظر از( -66/0)اندازه  فنی به – کالبدی شاخص تا میشود

 .نیفتد اتفاق کالبدی نظر از فرسوده بافت خصوص در توسعه ای و گرفته قرار تتوجهی

 

 (2)مجموعه ضرایب کانونی شماره هستند خود ملك واگذاری حال در که افرادی م(دو تابع

U1=-0,95(X1)
3-0,91(X2)

2-0,19(X3)
1 )1( 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

12 

 

V1=-0,66(Y1)
9-0,31(Y2)

6-0,91(Y3)
9-0,31(Y1)

1 )2( 

 

 

 توسعه شاخصهای در تأثیرگذار عوامل عنوان بهناپایداری, نفوذناپذیری و ریزدانگی  پارامترهای چنانچه Cدر گروه 

 ناپایداری و بیشتر ریزدانگی شده، ظاهر نامعقول حد در نفوذناپذیری یعنی شوند؛ ظاهر نامناسبی وضعیت در پایدار

 می پیدا کاهش اجتماعی شاخص و اقتصادی زیست محیطی، فنی، - کالبدی های شاخص انمیز باشد؛ می محسوستر

 اولین معادله مهم متغیرهای براساس که کرد استدالل چنین میتوان گرفته شکل کانونی معادله با مطابق بنابراین کند؛

زندگی ساکنین از نظر نفوذپذیری  چنانچه محیط محل(, Cفرسوده )گروه  بافت ساکنین برای سایر دار معنی کانونی تابع

رصد کاهش جدی درآمدی, د 95ظاهر شوند, این امکان فراهم می شود تا شاخص های اقتصادی به اندازه  -95/0در حد 

 افزایش هزینه ها و در نتیجه کاهش پس اندازهای افراد مواجه شوند.

 

 (3بافت )محموعه ضرایب کانونی شماره  مالکین تابع سوم( سایر

 U1=-0,19(X1)
3-0,95(X2)

2-0,20(X3)
1 )1( 

V1=-0,12(Y1)
9-0,10(Y2)

6-0,95(Y3)
9-0,25(Y1)

1 )2( 

  

 شاخصهای و فرسوده بافت بهسازی و نوسازی های مؤلفه متغیر مجموعه دو با رابطه در کانونی همبستگی تحلیل

, Cدرصد و گروه  B ,35درصد, گروه  A ,39گروه  برای پایدار توسعه ه متغیرهایک تاس بمطل نای بیانگر پایدار توسعه

درصد از تغییرپذیری در میان مولفه های نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و شاخص های شناسایی بافت فرسوده نیز  25

درصد از تغییرپذیری در میان متغییرهای توسعه پایدار را  C ,32درصد و گروه  B ,11درصد, گروه  A ,19برای گروه 

 افزایش که کرد نتیجه گیری چنین میتوان شده ارائه کانونی همبستگی خروجی براساس ابراین،بنتوضیح می دهند. 

 فعالیتهای در گیری وام جهت ریسك قدرت رفتن باال و زندگی به امید افزایش باعث مسکونی، ساختمانهای پایداری

 کاهش با همچنین میشود؛ آن در کنسا خانوارهای اقتصادی وضعیت به بهبود منجر نیز موضوع این که میگردد اقتصادی

 مستقیم تأثیر بر عالوه خود، زندگی کیفیت بردن باال به منظور بافت در ساکن افراد ساختمانها، استحکام بهبود و ناپایداری

 عمومی، حمل و نقل به دسترسی قبیل از اموری در پیگیری و مشارکت برای بیشتری انگیزه فنی، -کالبدی شاخص در

 و عبور در تسهیل و معابر عرض افزایش با سپس .داشت خواهند غیره و سطحی های آب و فاضالب دفع سیستم وضعیت

 در کار و کسب فضای های شاخص و شده متحول کار، و کسب تغییر و توسعه ایجاد، نفوذناپذیری؛ کاهش و سواره مرور

 .گردد می در بافت ساکن خانوار اقتصادی وضعیت بهبود و اقتصادی رونق به منجر امر همین که مییابند ارتقا بافت

 

  نتيجه گيري -8

 

یکی از دغدغه های اصلی مدیریت شهری، نوسازی  بافت های فرسوده و نحوه ورود به آن عنوان می شود. بررسی، 

 بافت این در مداخله و ریزی برنامه مهم مراحل از شهری فرسوده های بافت ساماندهی در موثر عوامل ارزیابی و شناسایی

 آنها توسعه تنگناهای و قابلیت و شهری مناطق وضعیت شناخت و بررسی. نمود خواهد تسهیل را آن ساماندهی و بوده ها

 است. شده مطرح شهری برنامه ریزی فرهنگ در اخیراً که است مسائلی از شهرها، در پایدار توسعه و پایداری لحاظ به

 برنامه ها و طرحها ارائه برای ضرورت نوعی شهر، پایدار وسعهت و شهری مناطق ضعف و قوت نقاط از آگاهی امروزه

 هم مناسبی معیار می تواند کالبدی و اجتماعی شهری، خدمات شاخص های از استفاده که به طوری می شود، محسوب

شد با شهری پایدار توسعه به رسیدن برای نارسایی ها و مشکالت رفع جهت در عاملی هم و مناطق جایگاه تعیین برای

 (.1352)ملکی و دامن باغ، 

 

 اثرگذار تغییرات این بر متعددی نیروهای و عوامل و است اجتنابناپذیر امری شهری محیطهای در تحول و تغییر

 پیش درونی توسعه راستای در را تحوالت و تغییر میتوان شاخصهایی از استفاده با و مناسب برنامهریزی یك در .هستند

 .برد
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توان چنین عنوان کرد که هر چقدر بافت محل زندگی نفوذناپذیری، ناپایدار و ریزدانه تر و به در این مطالعه می 

عبارتی شاخص های شناسایی بافت فرسوده در سطح نامناسبی باشد به همان مسزان، شاخص های توسعه پایدار در حال 

 کاهش خواهد بود و بالعکس.

 توسعه های مؤلفه شده داده توضیح های واریانس نسبت که ستا مطلب نای بیانگر کانونی همبستگی تحلیل نتایج

و نسبت واریانس های توضیح داده شده متغییرهای شناسایی ریزدانگی و ذیرینفوذناپ ناپایداری، متغیرهای توسط پایدار،

شاحص به وجود متغییرهای مشترک ناپایداری و  A ای نمونه گروه در بافت فرسوده توسط مولفه های توسعه پایدار

به متغییر نفوذناپذیری و شاخص اقتصادی  Cفنی و در گروه -به متغییر ناپایداری و شاخص کالبدی Bاقتصادی: در گروه 

 Aبافت های فرسوده در گروه د رمجموعه های کانونی، نسبت داده شده است که ایجاد زمینه های نوسازی و بهسازی در 

ی در سطح بافت فرسوده، باعث تقویت شاخص های اقتصادی خانوار شهری با الویت بخشی به مرتفع کردن مشکل ناپایدار

با الویت بخشی به مرتفع کردن مساله ناپایداری بافت،  bو ارتقای سطح کیفی و کمی اقتصاد خانوار می شود. در گروه 

رتفع کردن با الویت بخشی به م Cفنی در سطح بافت فرسوده متحول شده و در گروه نمونه ای -شاخص های کالبدی

 مشکل نفوذناپذیری بافت، شاخص های اقتصادی خانوار شهری رونق خواهند یافت.

 مهم نرک عنوان به ساکنین محوریت با باید فرسوده بافت در زیری هبرنام که شود می پیشنهاد توضیحات این با

 مطالعه این نتایج تأیید از نشان بهسازی، و نوسازی ایه رحط وصخص در تهگرف امانج اتمطالع .باشتد هریش زیری هبرنام

 و ازینوس رحط رایاج از آنها نارضایتی و فرسوده بافت در اکنس انمالک شنق و تأثیر( 1399مطالعه رهنما ) .دارند

 منفی نتایج از سکونت، لمح از کتار لمح مسافت طول رفتن باال کنار در محل كتت و مهتاجرت همننتین و بهسازی

 ایجنت همچنین .است بوده فرسوده بافت ساکنین مقوله به وجهیبی ت و فرسوده بافت ازیسبه و ازینوس رحط اجرای

 و یفرهنگ داومت قطری از شهری مشکالت و مسائل با مواجهه برای فرهنگرایی رویکرد بر تأییدی رمه ه،مطالع نیا ابیارزی

 ایه شتاخص تأثیرات و طرواب وصخص در ران،همکت و یبخش همطالع نتایج با و باشد می فرسوده بافت درون هب زتمرک

 .دارد انطباق شهری، پایدار توسعه ایه اخصش بر بافت ناپایداری و ریزدانگی نفوذناپذیری،

 و وسعت مساله نوع به بستگی فرسوده های بافت مشکالت رفع و ساماندهی برای متناسب و مناسب راهکارهای

 و وسعت ابعاد، شناسایی و مساله بررسی به مناسب راهبردهای ئهارا جهت بایست می لذا .بود خواهد متفاوت آن شدت

 و فضایی کالبدی ارتباط نحوه و فرسوده های بافت گیری شکل علل و اولیه های زمینه آن بر عالوه و پرداخته آن شدت

 (.1353)رشیدی و همکاران،  داد قرار تحلیل و تحقیق مورد را مجاور سایرمناطق با آن اجتماعی

 ن پیشنهاد می شود که:بنابرای

برنامه ریزی منسجم برای ترمیم شاخص های شناسایی بافت فرسوده علی الخصوص مبحث نفوذناپذیری در منطقه بافت و  -

 مدیریت شاخص های توسعه پایدار شهری

نان و حفظ و مشارکت دادن ساکنان بافت از طریق نهادینه سازی مقوله اعتماد و پرورش سرمایه اجتماعی در روابط ساک -

 نهادهای دولتی به خصوص شهرداری در اولویت اقدامات باشد تا پایداری اجتماعی در محل بافت مورد تقویت قرار گیرد.

در کنار حضور ساکنان و به منظور تحقق اهداف نوسازی و بهسازی شهری، تسهیل حضور تشکل های حرفه ای شامل  -

 گر تشکل ها ضروری است.مجریان نوسازی، سرمایه گذاران و انبوه سازان و دی

بی بضاعت و مستأجرین  اعیتوسعه اقتصاد محلی، باید وضعیت گروه های اجتم ردنوسازی، ضمن توجه به رویک د در فراین -

 ساکنان نیز تدبیر شود. تغالنار موضوع سکونت باید معیشت و اشین در کنچهم رد.نیز مورد توجه قرار گی
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