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 19/9/1399پذیرش نهایی:       11/8/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده

رو، های اجتماعی و اقتصادی آن اثرگذار است. از اینهای شهری بر کالبد بافت و فعالیتپدیده فرسودگی در بافت

ی در شهر مراغه اجتماع یهابیوقوع آس انزیبر م یشهر یهابافت یناکارآمد ریتاثپژوهش حاضر به دنبال بررسی 

ی و میدانی و با استفاده از ابزار ااطالعات به صورت کتابخانهو باشد میتحلیلی  -. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است

بدست  716/0پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید که مقدار  اند.شده یگردآور پرسشنامه

ی در دسترس نمونه گیری شده اند. احتمال ریغکه به روش  دنباش یمنفر از شهروندان شهر مراغه  400نمونه تحقیق . آمد

، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی به منظور تجزیه و T-testهای آنتروپی، ویکور، در این پژوهش از آزمون

کامالً  یبه عنوان نواح 6و  5 ینواحص ویکور نشان داد که ها استفاده گردیده است. نتایج حاصل از شاختحلیل داده

 نییکامالً ناکارآمد تع یبه عنوان نواح زین 2و  3، 1 ینسبتاً کارآمد و نواح یبه عنوان نواح 4و  7 یکارآمد، نواح

یزان دارای بیشترین م 1های اجتماعی در شهر مراغه نشان داد که ناحیه همچنین سنجش وضعیت آسیب اند.دهیگرد

بیشترین میزان وقوع  5و  6، 7، 4، 2، 3. پس از آن نیز به ترتیب نواحی باشد یمهای اجتماعی در این شهر وقوع آسیب

های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی نشان اند. در پایان نیز نتایج آزمونهای اجتماعی را شاهد بودهآسیب

های اجتماعی در سطح شهرها ارتباط مثبت و معناداری وجود ع آسیبهای شهری و وقوداد که بین نارکارآمدی بافت

 دارد.
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(پوراحمد و ملکی)  .... های اجتماعیهای ناکارآمد شهری بر آسیببررسی تأثیر بافت  

 

 

 . مقدمه1

از موضوعات  یکیدر حال حاضر  یشهر ینیبازآفر

و مشکالت توسعه  یطیمح تیفیاست که با بهبود ک یاساس

است که  یموضوع ینیبط است. در واقع بازآفرمرت داریپا

 ریشناسان با آن درگهم معماران و هم اقتصاددانان و جامعه

دارند. با توجه به  خاص خود را دگاهید کیهستند و هر 

محل تبلور  یروزگار ،یاسالم یمحالت شهرها نکهیا

اند و  بوده یشهر اتیدر ح یو اقتصاد یاجتماع ییایپو

 یها تیکالبد و فعال یمعاصرسازاکنون به سبب عدم 

به باز  ازیاند و ن روبرو شده یمتعدد یها بیموجود، با آس

اما امروزه  شود؛ یم یتلق یضرور یمفهوم محله امر ینیآفر

 نیو همچن یمیو ناکارآمد و قد ودهفرس یهاتوجه به بافت

شده  لیتبد یو محور یجد یآنها، به موضوع یداریرفع ناپا

و  یسامانده یرا به تکاپو ربطیذ یها زمانکه سا یا به گونه

و لزوم مداخله در  دهد یمذکور سوق م یها بافت ینیبازآفر

مطرح نموده است  یمختلف زمان یها ها را در دوره بافت نیا

 (.74: 1389)پوراحمد، 

که  یمتعلق به هر زمان و هر مکان یشهر یها بافت

 ییآنهاکه ناکارآمد و کهن هستند و چه  ییباشد چه آنها

 اتیادامه ح یبرا زنند یشهر را رقم م یکه رشد و توسعه آت

و  یکالبد راتییقواعد رشد، تغ رفتنیبه پذ ریخود ناگز

 یبیترک یهستند. حال آنکه بافت شهر یکاربرد یازهاین

ساخته شده که هر  یو فضا یاجتماع یکیزیف یفضااست از 

طلب  را یمتفاوت یازهایخود را داشته و ن یها یژگیو کی

 یفرسودگ ،یا دهیهر پد ییکاهش کارا ی. به طور کلکند یم

 یا در محدوده یشهر اتیکه ح یدارد. هنگام یآن را در پ

آن  یبافت شهر رود، یرو به رکود م یاز شهر به هر علت

 یفرسودگ دهی. پدردیگ یقرار م یمحدوده در روند فرسودگ

 یها تیبر فعال نیبر کالبد بافت و همچن یشهر یها در بافت

: 1388 ،یآن اثرگذار است )شکوه یو اقتصاد یاجتماع

مسائل  ریتحت تأث رانیا یشهرها یمیقد یها (. بافت172

 یاسیو س یو ادار یفرهنگ ،یاجتماع ،یعیطب ،ییایجغراف

 یدر واحدها ادیز تیقرار دارند. اسکان جمع یمختلف

 یاز زندگ یناش یاجتماع یفشار روان م،یبافت قد یمسکون

 ییباال یارزش و منزلت اجتماع یکه دارا ییها افتب در

 یدولت یها مردم و سازمان لیسبب عدم تما ستند،ینبوده و ن

شهرها شده است.  میاز بافت قد یحداقل قسمت یایدر اح

سبب  یو کهن شهر یمیقد یبحت روز در مورد فضاها

گذاران استیبرنامه س یبرا تیو حساس جادیجلب اذهان و ا

 یواقع یها مردم به ارزش تاًیو نها رانیرن و گگذامیو تصم

 نیتوجه به ا جهیاست. در نت دهیفضاها گرد نینهفته در ا

 یو علم ینیفراتر رفته و تبلور ع یها از مقوالت ذهن ارزش

 یبررو یبررس نی. همچنردیگ یبه خود م یشهر یدر فضاها

 جادیباعث ا میبافت قد یو کالبد یکار کرد راتییروند تغ

خواهد شد که  یهماهنگ و منسجم شهر یزیررنامهب کی

با هدف، از وضع موجود به  ینگرندهیآ قیاز طر توان یم

: 1385 ،ینیو مشک انیمطلوب، گام برداشت )نظر تیوضع

27.) 

 یبعد از اصالحات ارض یشهر یزندگ وهیدر ش رییتغ

به وجود آورد که در شهر  یشهر یها را در بافت یمشکالت

الت کامالً قابل لمس است. در اثر تحوالت مشک نیمراغه ا

 یگریو د یانجام اصالحات ارض یکی) یا و منطقه یمل ریاخ

 تیجمع یعیرشد طب شی( و افزا1357 یوقوع انقالب اسالم

شهر با کمبود واحد  نیا ،یروستا شهر یها تو مهاجر

بافت مواجه شده است.  ینینشهیاستاندارد و حاش یمسکون

ی تاریخی و شهر مراغه در مجاورت ابنیه ارآمدفرسوده و ناک

رار هکتار ق 9/188 نیز هسته اولیه شهر با مساحت حدود

های خاص بافت فرسوده شهر گرفته است. با توجه به ویژگی

ای همچون گفت که این بافت با مشکالت عدیده توان یم

های تنگ و باریک و پر پیچ و خم، عدم وجود وجود کوچه
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رسانی، استحکام کم و مشکالت خدماتهای الزم، دسترسی

های تجاری و ، اختالط کاربریها ساختمانفرسودگی 

 صرفاًهای های مرکزی بافت و کاربریمسکونی در قسمت

مالی آن، عدم دسترسی ساکنان های شمسکونی در قسمت

زیربنایی و  های جنوبی بافت به حداقل امکاناتقسمت

کالت بدون توجه به ای و روزمره با این مشبرخورد لحظه

نیازهای واقعی خود بافت و ساکنان آن موجب تشدید 

تعارض بین دو بافت قدیمی و جدید و افزایش مشکالت 

را به  یادیز یکه مسائل اجتماعبافت فرسوده شده است 

از این رو پژوهش  (.4: 1395)محمدی،  وجود آورده است

غه بر ناکارآمد شهر مراحاضر به دنبال بررسی تاثیر بافت 

 .باشد یمهای اجتماعی در این شهر وقوع آسیب

 یمیکهن و قد یها بافت ینیو بازآفر یبهساز اتینظر

در تفکرات  یو گاه به طور ضمن حیشهرها، گاه به طور صر

( 1879-1814) 1لودوک ولهیوژن و رینظ شمندانیاند یبرخ

-183۶) 3توییکاملیو بو ،(19۰۰-1818) 2نراسکیجان

-184) 5زوال لیام ،(1895-182) 4انگلس شیفردر ،(1914

-1887) ۶هیلوکوبوز ،(19۰3-1843) تهیس لویکام ،(192۰

-1895) 8زممفوردیلوئ ،(1928-185) 7ابنزرهاوارد ،(19۶5

-1918) 1۰نچیل نکوی ،(2۰۰۶-191۶) 9جکوبز نیج ،(199۰

راجرز و  چاردیر ،(193۶) 11الکساندر ستوفریکر ،(1984

تا  ،(1933) 12. از منشور آتنارائه شده است گرید یبرخ

تا  دیاز چهار دهه طول کش شی( ب1975) 13آمستردام شورمن

                                                           
1
 Eugene Viollet-Ie- Duc 

2
 John Ruskin 

3
 Camillo Boito 

4
 Friedrich Engels 

5
 Emile Zola 

6
 Le Corbusier 

7
 Ebenezer Howard 

8
 Lewis Mumford 

9
 Jane Jacobs 

10
 Kevin Lynch 

11
 Christopher Alexander 

12
 Athens Charter 

13
 Amsterdam 

از پرداختن به تک بنا غافل شوند و به  افتهیتوسعه  یکشورها

 دیبا هدف تجد یخیو تار یمیمداخله در مراکز ارزشمند قد

زاده )رمضان شندیاندیآنها ب یو روان بخش ی(نی)بازآفر اتیح

 14فاصله، قانون آندره مالرو نیدر ا(. 4: 1397و همکاران، 

در  یمیقد یها بافت بیراز تخ یری( در جلوگ19۶2)

 جینتا میو تعم یخیانگلستان از پنج شهر تار ی فرانسه، تجربه

 یو مرمت شهر یبهساز یارهایبه مع یابیآن به منظور دست

 ی عرصه نیا میمفاه یسازقی( در دق1975-ا یتالیبولونیا )ا

و  ها استیداشته است. اعمال سی اساس ریحساس تأث

 یها در مراکز شهرها و بافت ینیو بازآفر یبهساز یها برنامه

 شود یمحدود نم ریاخ ی به چند دهه یمیو قد یخیتار

 (. 38: 1393)فخری و همکاران، 

 1۰اسکان  شنهادیپ 18۶8، در سال 15الکساندر تامسون

 ی فشرده ینجرا در بافت شطر یکارگر ی هزار نفر خانواده

 ادیبود که تراکم ز قدمعت یمرکز گالسکو مطرح ساخت. و

 یابیو باز یعموم یو فضاها یتجار یواحدها اءیاح یبرا

است. طرح  یاتیح یامالک مرکز شهر یارزش اقتصاد

و  ینیبازآفر یها هیانیب نیاز نخست یکیتامسون  یشنهادیپ

)پوراحمد و همکاران،  شود یمحسوب م یشهر یینوزا

خواستار  (،1843-19۰3) 1۶تهیلوسیکام(. 7۶: 1389

زنده کردن  ددبود و درص یشهر یفضاها یسامانده

را  یشهر ینیتزئ یها برآمد و راه حل یکهن شهر یها بافت

 یادگارهایو  راثیم دیاعتقاد داشت نبا یعنوان کرد. و

رها کرد،  یاند به سادگ که داشته ییواال یژگیگذشته را با و

)زنگی  آن را شناخت یآنها الهام گرفت و مباناز  دیبلکه با

(، بر 1933) 17لئوناردو بنه ولو(. 299: 1391آبادی و مویدفر، 

با حفظ  ،یرامونیپ یها و بافت یخیتار ی محوطه یهمجوار

به  نی. همچنورزد یم دیتفاوت در کالبد و عملکرد تأک
                                                           

14
 Andre Malraux 

15
 Alexander Thomson 

16
 Camillo Sitte 

17
 Leonardo Benevolo 
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(پوراحمد و ملکی)  .... های اجتماعیهای ناکارآمد شهری بر آسیببررسی تأثیر بافت  

 

 ورمجا یشهر یها ساکنان بافت ستیز طیبهبود شرا تیاهم

 1جکوبز نیج(. 15: 1388جعفر، )پور پردازد یم یخیرآثار تا

و در  یمیفرسوده و قد یها بافت ی نهی(، در زم19۶1)

به اصل روابط  "دار مزمنمسئله یها بافت" یاصطالح و

و مشارکت مردم  یمیو موضوع خودترم یگیهمسا یانسان

زاده و جاهد )زینل داشت دیتأک ینیو بازآفر یسازدر امر به

(. همچنین پژوهش های بسیار دیگری در ۶3: 1395قدمی، 

صورت گرفته است  غیرهو  ها نامهقالب مقاالت، کتب، پایان 

 2: کلنتیو و دیکسونگردد یمکه به برخی از آنها اشاره 

( در پژوهشی سیر تکاملی بازآفرینی را از توسعه 2۰11)

و سپس دوره رفاه  یالدیم 5۰و  4۰های  کالبدی دهه

های اقتصادی بر  ، تسلط دیدگاهمیالدی ۶۰اجتماعی در دهه 

، مالحظه نموده و آنگاه میالدی  8۰و  7۰های  توسعه در دهه

رود و تجلی آن  تا مقوله مشارکت اجتماعات محلی پیش می

های پایداره  را در دهه آغازین قرن حاضر میالدی در مکان

کند )کلنتیو  که نقطه ثقل پایداری اجتماعی است، لحاظ می

کتابی تحت عنوان  3کارتیمک(. 2۰11ن، و دیکسو

را در  "ریزی مشارکتی، بازآفرینی شهریمشارکت، برنامه"

های  منتشر کرد. وی در فصل هشتم کتاب روش 2۰14سال 

جامع بازآفرینی در داندی را مورد بررسی قرار داد. تاکید 

مک کارتی در این کتاب بر مشارکت مردمی در فرآیند باز 

کند که تا چه  . او در نهایت ارزیابی میآفرینی بوده است

نوان یک راه حل های جامع بازآفرینی به ع اندازه روش

سازی مسائل و مشکالت شهری مناسب کنپایدار برای ریشه

ای با عنوان  ( مقاله2۰14) 4(. ادوارد2۰14کارتی، )مکاست 

تجربه بازسازی شهری در برزیل: حفاظت تاریخی، توسعه "

ارائه داد.  "دا باهیادر سالوادور و نوسازیصنعت گردشگری 

وی هدف خود را از انجام این پژوهش، تحلیل فرآیند باز 
                                                           

1
 Jane Jacobs 

2
 Colantonio & Dixon 

3
 McCarthy 

4
 Edward 

آفرینی با توجه پیامدهای آن در چارچوب طراحی شهری 

بیان کرد. ادواردو در انتها به این نتیجه رسید که برای رسیدن 

به یک بازآفرینی شهری بهتر و متوازن در مناطق برزیل، 

های خصوصی باید به زمینه مداخله  دولتی و شرکت مقامات

های اجتماعی و اقتصادی آن و همچنین  توجه کنند و جنبه

شرایط فرهنگی و نیازهای واقعی مردم را در نظر بگیرند 

در پژوهش خود باز  ،(2۰15) 5اورتا ازید(. 2۰14)ادوارد، 

 دیدر شهر مادر ،یاجتماع جیبس قیرا از طر یشهر ینیآفر

شهر  نیقرار داده و معتقد است در ا یبررسمورد 

 شود یکه در رابطه با کالبد و اقتصاد اتخاذ م ییها استیس

کرده  کیقرار داده و تفک ریتحت تأث زیرا ن یاجتماع یفضا

 ،یاجتماع ،یدر ابعاد مختلف اقتصاد ها استیاست چرا که س

. (2۰15)اورتا،  گذار هستندریمتقابالً بر هم تأث غیرهو یکالبد

 ییشناسا»( در پژوهشی با عنوان 2۰1۶) ۶الکساندرسکو

 یهایژگی: ادغام ویشهر ینیدر بازآفر یداریارتباطات پا

 ینیدر بازآفر یداریپا یسازمفهومبه « یاو رابطه یفرد

 گرانیباز یهادر شبکه یعمل ارتباط کیبه عنوان  یشهر

 (. 2۰1۶ی پرداخته است )الکساندرسکو، اجتماع

و  تیتقو»( در پژوهشی تحت عنوان 2۰17) 7لیدگارد

در  ی: اداره مناطق شهریشهر یبازساز یزیربرنامه

 زانیرگذاران و برنامهاستیسکه  دارد یمبیان « کپنهاگ

 یاجرا یرا برا یتا فرمول مناسب کنند یتالش م یشهر

 یفرهنگ یهاییبر اساس دارا یشهر ینیبازآفر یندهایفرا

 طیمشخصات و شرا قیله با تطبمقا نیا رد. وی کنند دایپ

 یبا الگو یمنطقه خاص شهر کیمتصل به  یاحتمال

مناطق  اتیتوسعه آن اتخاذ شده، به ادب یکه برا یتیحاکم

( در پژوهشی با عنوان 2۰18) 8ولفرام .پردازد یمی فرهنگ

 کی: یشهر داریپا یبازساز یتحول برا تیظرف یابیارز»
                                                           

5
 Diaz Orueta 

6
 Alexandrescu 

7
 Lead Guard 

8
 Wolfram 
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که  کند یمبیان « یوباز سه شهر کره جن یاسهیمطالعه مقا

مقابله با  یبرا یاساس کردیرو کی یشهر ینیبازآفر

. اما در عمل، دهد یم لیدر شهرها را تشک یداریمشکالت پا

 دیآ یبه وجود م یداریپا رییاز تغ ریغ ییهازهیغالباً انگ

( در پژوهشی تحت عنوان 2۰18) 1سیدیانی(. 2۰18)ولفرام، 

به « یدر مالز یخیاطق تارو حفاظت از من یشهر ینیبازآفر»

و احیاء میراث بجا مانده در  های حفظبررسی راهکار

 یبراکه  ردیگ یم. وی نتیجه پردازد یمهای تاریخی شهر

 یو بهبود سبک زندگ یخیتار یگذشته معتبر شهرها یایاح

 کیزنده ماندن  رایشود، ز ایابتکارات اح دیآن، با تیجمع

آن، قابل  یمعه اصلماندن جا یتنها در صورت باق راثیم

( در 2۰19) 2(. سو و جو2۰18سید، یانی) توجه است

 لیو تحل هیتجز زود؟یاپ ای ینوآور»پژوهشی تحت عنوان 

 یشهر یبازساز یهااستیدولت در س رییاز تغ اسیچند مق

به « سطوح حکومت»با استفاده از مفهوم « یدر کره جنوب

سیاست بررسی عوامل مختلفی که در نوآوری حاکمیت در 

های مشارکت بازآفرینی شهری در کره جنوبی نقش داشته 

و  هیتجز قیاز طراست، پرداخته است. در این پژوهش 

 هیسه ناح یا سهیمقا یاز مطالعات مورد اسیچند مق لیتحل

 یاز عوامل مختلف در سطح محل یبیترک، در شهر دائگو

 تیحاکم یدر نوآور ییبسزا ریأثکه ت بررسی گردیده است

بر اساس  یتیحاکم ینوآورکه  دهد یمنتایج نشان  .دارد

 ییفضا یهااسیمق ریموجود در سا یو ارتباط یمنابع ماد

است.  اسیچند مق ینهادها یو مستلزم بازساز شود یم جادیا

دولت را  رییدرک ما را درباره آنچه تغ اسیبعد چند مق نیا

وقوع آن ممکن است  یو چگونگ سازد یممکن م

 3(. جسوس و همکاران2۰19)سو و جو،  کند یتر م گسترده

 یمطالعه مورد کی»در پژوهشی تحت عنوان ، (2۰19)

                                                           
1
 Yani Said 

2
 Seu & Joo 

3
 Jesus et al 

 تیریو مد یزیراز برنامه تیحما یبرا کپارچهی یمتدولوژ

 یبانیپشت یرا برا کپارچهیروش  کی« یشهر یبازساز داریپا

 یمعرف یشهر یمداخالت بازساز تیریو مد یزیراز برنامه

 شنهادیرا پ ریانعطاف پذ یمبنا کی یژمتدولو نی. اکند یم

ها و  از بافت یشهر ایاح یهادر پروژه تواند یکه م کند یم

مربوطه و تعامل  نفعانیو مراحل، ذ ابدی قیابعاد مختلف تطب

و  یزیربرنامه یبرا کپارچهیچارچوب  کیرا در  ها میت

و  دارتریبه سمت پا یشهر ینینظارت بر اقدامات بازآفر

هدایت نماید )جسوس و همکاران،  ریپذطافمداخالت انع

2۰19.) 

بافت  راتییمرتبط با تغ نیصول و قواندر ایران نیز ا

که  گردد یبر م یبه دوره آغاز سلطنت پهلو رانیدر ا میقد

و  ها استیس -1کرد.  میبه دو دوره تقس توان یم اتیدر کل

در قبل از  میمربوط به بافت قد نیو قوان ییاجرا یها برنامه

مربوط به  نیها و قوان برنامه ها، استیس -2 یانقالب اسالم

دوره قبل از انقالب  در .یدر بعد از انقالب اسالم میقد تباف

 یمیقد یها مربوط به بافت یجد یها تیآغاز فعال ،یاسالم

ها در دوره رضاشاه به صورت  بافت نیو مداخالت در ا

رسوده و ف یمیقد یها بافت ینوساز یها ها و پروژه طرح

فرسوده  یها بافت ی. عالوه بر آن، مقوله نوسازدیمطرح گرد

به اشکال گوناگون مورد  زین یدر پنج برنامه عمران یمیو قد

بعد از انقالب نیز (. 141: 1389 ،یزدیتوجه قرار گرفت )ا

و  یبهساز یها طرح هیته 7۰و  ۶۰ یها در دهه یبه طور کل

 یبرا میدبافت ق یها تحت عنوان طرح یشهر ینوساز

کشور در دستور کار قرار گرفت. قانون  یخیتار یشهرها

 یو فرهنگ یو اجتماع یبرنامه چهارم توسعه اقتصاد

(، دولت را موظف کرد 1384 -88) رانیا یاسالم یجمهور

 یبخش تیبه منظور هو داریتوسعه پا کردیکه با توجه به رو

شهر و ممانعت از گسترش محدوده شهرها،  یمایبه س

و فرسوده شهرها را مورد  یمیقد یها بافت ایو اح یدهسامان
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کشور،  یزیرو برنامه تیریتوجه قرار دهد )سازمان مد

همچنین پژوهش های گوناگونی نیز در داخل کشور  (.1383

در ارتباط با بازآفرینی در بافت های فرسوده و ناکارآمد 

ها پرداخته آنصورت گرفته است که به بررسی برخی از 

  :شود یم

 ینیبازآفر» ( در مقاله1393پوراحمد و همکاران )

گذران اوقات  یبر فضاها دیکأبا ت یفرسوده شهر یهابافت

لزوم حرکت از « تهران هیطری: محله قیفراغت نمونه مورد

گسترده  کردیتوجه به رو شیصرف به سمت افزا یمنظرساز

 ینیفرهنگ مبنا در بازآفر ینیباز آفر کردیهمچون رو یتر

(، در 1394. رضایی و عزیزی )اندردهمطرح ک را یشهر

دار های ناکارآمد و مسئلهباز آفرینی بافت»مقاله ای با عنوان 

)محله شهری با تاکید بر توسعه پایدار شهری مطالعه موردی 

پرداخته و تالش نموده تا به ارائه « زالی شهر یاسوج(تل

افت ریزی راهبردی برای نوسازی و بهسازی این ببرنامه

زاده زاده و سلطان(. حسن1394بپردازد )رضایی و عزیزی، 

ریزی بندی راهبردهای برنامهطبقه»( پژوهشی با عنوان 1395)

انجام « های تاریخیبازآفرینی بر اساس سطح پایداری بافت

در ارائه  دهد یمداده است. نتایج پژوهش حاضر نشان 

های هساس نشاناهای مداخله ابتدا باید برو سیاست راهبردها

فرسودگی را های توسعه پویا، نوع فرسودگی و زمینه

سطح پایداری به  اساس تشخیصشناسایی کرد و سپس بر

های متناسب با زمینه تاریخی پرداخت. اقدامات و سیاست

 یبررس» با عنوان یا ( در مقاله139۶) یو صادق یعیشف

 به یبافت فرسوده شهر ینیباز آفر یها طرح یریپذتحقق

متوازن؛ نمونه  یازیکارت امت - یا شبکه لیتحل یقیروش تلف

 یریگجهیگونه نت نیا« اصفهان هینبی: بافت فرسوده زیمورد

ی محل فترکه، عوامل مؤثر در عدم توفیق اقدامات د کند یم

از  تیقانون حما 9شدن ماده  ییشامل روند کند اجرا هینبیز

ناکارآمد  فرسوده و یها بافت یو نوساز یبهساز اء،یاح

موضوع ماده  ونیسیدر کم بیتصو ادیز اریزمان بس ،یشهر

عدم اختصاص  ،یقیتشو یها استی، اعمال نشدن س5

الزم  اراتیاخت یو عدم واگذار ازیو بودجه مورد ن التیتسه

. روستایی و دفتر است نیاصفهان به ا یهردارتوسط ش

بندی اولویت»ای با عنوان در مقاله( 139۶همکاران )

تاکید بر های احیای بافت تاریخی شهر مراغه با بردراه

و  ها فرصتبه شناخت « مداررویکرد بازآفرینی فرهنگ

های موجود در بافت تاریخی با رویکرد بازآفرینی، تجدید

های احیا پرداخته و سیاست راهبردهافرهنگ مبنا به استخراج 

( در پژوهشی تحت 1397فرد )احمد و احمدیاست. پور

ررسی نقش گردشگری خالق در بازآفرینی بافت ب»عنوان 

به شناسایی « شهر تهران( 12تاریخی )مطالعه موردی: منطقه 

از طریق  12قابلیت بازآفرینی بافت تاریخی منطقه 

ت. مطابق نتایج این پژوهش، گردشگری خالقانه پرداخته اس

یغات و شاخص نقاشی در های عروسکی، شاخص تبلنمایش

عوامل و  نیتر مهمریخی منطقه، از های تاکنار جاذبه

آنها  توان یمکه  ندیآ یمهای صنایع فرهنگی به شمار اولویت

را در توسعه گردشگری خالق منطقه با هدف نهایی 

های صورت گرفته بررسی پژوهشبازآفرینی به کار گرفت. 

کمتر پژوهشی به بررسی تاثیر دهد که تاکنون نشان می

های اجتماعی بخصوص آسیب های ناکارآمد شهری بربافت

در شهر مراغه پرداخته است. لذا نوآوری این پژوهش ضمن 

های های ناکارآمد شهری بر آسیببافت بررسی تاثیر

های حاصل از از آن جهت است که عالوه بر داده اجتماعی،

نیز جهت گردآوری اطالعات  GISهای پرسشنامه، از نقشه

 استفاده نموده است.

 . روش تحقیق2

است  یلیتحل - یفیتوص قیروش تحق در این پژوهش

 یگردآور ی و میدانیا و اطالعات به صورت و کتابخانه

-ابتدا از اطالعات موجود در نقشه مطالعه، نیاند. در ا شده
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های موجود در آرشیو و همچنین داده ArcGISهای 

های مختلف همچون شهرداری، راه و شهرسازی و سازمان

اساس میزان دی نواحی شهری بربن، جهت رتبهغیره

کارآمدی بافت شهری استفاده شده است. سپس به منظور 

میزان اساس ضعیت نواحی هفتگانه شهر مراغه بربررسی و

نفر  4۰۰ای به این منظور میان های اجتماعی پرسشنامهآسیب

از شهروندان شهر مراغه توزیع گردیده و با استفاده از آزمون 

T-test  آزمون قرار گرفته است. مورد بررسی و 

 . متغیرها و گویه های مورد سنجش تحقیق1جدول 

 تعداد گویه مولفه متغیر

های آسیب

 اجتماعی

 5 های همگانیکیفیت عرصه

 4 خانواده

 7 اقتصادی

 ۶ خشونت و پرخاشگری

بافت ناکارآمد 

 شهری

 9 کالبدی

 ۶ زیست محیطی

 1۰ اجتماعی

 1399منبع: نگارندگان، 

همچین به منظور بررسی تاثیر ناکارامدی بافت های 

شهری بر میزان وقوع آسیب های اجتماعی، از آزمون های 

ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون خطی استفاده 

گردیده است. همچنین پیش از انجام آزمون نسبت به بررسی 

 ها دادهو همچنین بررسی پایایی  ها دادهنرمال بودن توزیع 

گردیده است. نتایج حاصل از آزمون آلفای کرونباخ اقدام 

که میزان این ضریب به ازای داده های مورد  دهد یمنشان 

بوده است که حاکی از مناسب بودن  71۶/۰آزمون برابر با 

آزمون نرمال  یبرا. همچنین باشد یمپایایی داده های تحقیق 

 ها داده یدگیو مقدار کش یها، از مقدار چولگ بودن داده

 ها استفاده شده است داده عینرمال بودن توز یجهت بررس

 قرار داشته است. -2+ تا 2که مقادیر مربوط به آنها در بازه 

 . محدوه جغرافیایی مورد مطالعه1. 2

شهرهای ایران است.  نیتر یمیقدشهر مراغه یکی از 

، هالکوخان مراغه را به ها مغولاین شهر در زمان استیالی 

کشور ایران انتخاب کرد. همچنین این شهر عنوان پایتخت 

دومین شهر بزرگ استان آذربایجان شرقی و مرکز اداری 

شهرستان مراغه است. این شهر در کنار رودخانه صوفی 

کیلومتری جنوب  135چای در دامنه جنوبی کوه سهند و در 

متر از سطح دریا واقع شده  139۰غربی استان و در ارتفاع 

دومین کهن شهر آذربایجان بعد از  است. مراغه همچنین

معادل  1395ارومیه است. جمعیت شهر طبق سرشماری سال 

و بعد از تبریز دومین شهر بزرگ استان  باشد یمنفر  175255

. هم اکنون این شهر شود یمآذربایجان شرقی محسوب 

)مهندسین مشاور نقش  باشد یمناحیه  7محله و  2۶دارای 

 (.3۰: 1385محیط، 

 
  1399منبع: نگارندگان، . محدوده جغرافیایی مورد مطالعه، 1 شکل
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 های تحقیق. یافته3

بندی نواحی هفتگانه شهر مراغه بر اساس سطح

 میزان کارآمدی بافت های شهری

در این پژوهش به منظور رتبه بندی نواحی هفتگانه 

شهر مراغه بر اساس شاخص های کارآمدی بافت شهری، از 

تفاده شده است. برای ارزیابی نواحی در شاخص ویکور اس

با استفاده از سیستم  ها شاخصاین تحقیق از مقادیر کمی 

به جهت ( استفاده شده است. GISاطالعات جغرافیایی )

به ضریب  بندی با استفاده از روش ویکور ابتدا با توجهرتبه

. شود یمگیری بردار وزن تعریف اهمیت معیارها در تصمیم

، از روش ها عاملق به منظور محاسبه وزن در این تحقی

های مورد بررسی در تروپی استفاده گردیده است. معیارآن

به معنی نسبت مجموع این تحقیق شامل ترکیب کاربری )

های غیر مسکونی به کاربری مسکونی(، مساحت کاربری

تراکم جمعیتی، تعداد طبقات، قدمت بنا و کیفیت بنا بوده 

گیری دام به تشکیل ماتریس تصمیمساس اقاست. بر این ا

با توجه به اینکه معیارهای مورد استفاده در  گردیده است.

، لذا نیازمند باشند یماین پژوهش، دارای واحد های متفاوتی 

. بدین منظور از رابطه زیر جهت باشد یم ها دادهسازی نرمال

 :گردد یماستفاده  ها دادهسازی نرمال

 
تریس نرمال شده وزین و نیز تعیین پس از آنها با تهیه ما

نقطه ایده آل مثبت و منفی و همچنین تعیین سودمندی و 

تاسف، اقدام به محاسبه شاخص ویکور برای هر یک از 

ذکر گردیده  2نواحی گردیده است که نتایج آن در جدول 

 است.

 . ماتریس تصمیم گیری در روش ویکور1جدول 

 بنا تیفیک عمر بنا تعداد طبقات یتیتراکم جمع یکاربر بیترک سیماتر

 82/1 18/2 53/1 92/127 8۶/37 1 هیناح

 81/1 12/2 ۶4/1 85/۶7 51/18 2 هیناح

 ۶3/1 88/1 48/1 43/5۰ 4۶/32 3 هیناح

 ۰4/2 5۰/2 ۰8/1 14/154 55/51 4 هیناح

 35/2 ۰8/3 11/1 5۶/1488 ۰1/2۶ 5 هیناح

 37/2 23/3 2/1 97/95۰ 2۶/18 6 هیناح

 88/1 17/2 3۶/1 78/245 79/53 7 هیناح

 ۰1۶/۰ ۰34/۰ ۰21/۰ 781/۰ 14۶/۰ اریوزن مع

 1399منبع: نگارندگان، 

 . محاسبه شاخص ویکور و رتبه بندی نواحی هفتگانه شهر مراغه2جدول 

 کوریشاخص و جهینت ردیف

 ۰ 5 هیناح 1

 325۶/۰ 6 هیناح 2

 777۶/۰ 7 هیناح 3

 85۰1/۰ 4 هیناح 4

 9۰14/۰ 1 هیناح 5

 98۰5/۰ 3 هیناح 6

 9929/۰ 2 هیناح 7

  1399منبع: نگارندگان، 
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با توجه به نتـایج حاصـل از آزمـون ویکـور، مشـخص      

کارآمـد،   کـامالً بـه عنـوان نـواحی     ۶و  5گردید که نـواحی  

و  3، 1کارآمد و نـواحی   نسبتاًبه عنوان نواحی  4و  7نواحی 

ناکارآمـد تعیـین گردیـده انـد.      کـامالً نیز به عنوان نـواحی   2

 .دهد یم. این نتایج را نشان 2نقشه 

 
 1399، نگارندگانمنبع: ، . وضعیت کارآمدی نواحی هفتگانه شهر مراغه2شکل 

  

 

 

 سنجش وضعیت آسیب های اجتماعی شهر مراغه

بــه منظــور ارزیــابی و ســنجش وضــعیت آســیب هــای  

ه، از آزمون اجتماعی شهر مراغه به تفکیک نواحی هفت گان

T-test     .بـا توجـه بـه    تک نمونه ای اسـتفاده گردیـده اسـت

در خصـــوص ســـنجش  T-testحاصـــل از آزمـــون  جینتــا 

هفتگانه شهر مراغه،  یدر نواح یاجتماع یها بیآس تیوضع

 یتمـام  ی( بـه ازا sig) یمعنادار بیکه ضر شود یمشاهده م

 زین tآماره  نیبوده و همچن ۰5/۰مورد مطالعه کمتر از  ینواح

. باشد یم ± 9۶/1 یمذکور خارج از مقدار بحران ینواح یبرا

حاصـل از آزمـون    جیداشـت کـه نتـا    انیـ ب تـوان  یمـ  نیبنابرا

مـورد   ینـواح  تی. در ارتباط با وضـع باشد یمذکور معنادار م

بر اساس جدول  ،یاجتماع یها بیوقوع آس نهیمطالعه در زم

و  ۶77/1 نیگانیـ با اختالف م 1 هیکه ناح گردد یمشاهده م 3

 بیوضـوع آسـ   زانیـ م نیشـتر یب یدارا 9۰۶/۶5آماره آزمون 

بــا  3 ینــواح بیــبــه ترت زیــ. پــس از آن نباشــد یمــ یاجتمــاع

بـا   2 هیـ ، ناح3۰7/43و آماره آزمون  ۰55/1 نیانگیاختالف م

بـا   4 هیـ ، ناح7۶4/1۶و آماره آزمون  45۰/۰ نیانگیاختالف م

بـا   7 هیـ و ناح 374/5و آماره آزمـون   135/۰ نیانگیاخالف م

 بیآس یدارا 175/2 نو آماره آزمو ۰47/۰ نیانگیاختالف م

 زیـ . پس از آن نباشد یاز مقدار متوسط م شتریب یاجتماع یها

و آمـــاره آزمـــون  -۶47/۰ نیانگیـــبـــا اخـــتالف م ۶ هیـــناح

و  -577/1 نیانگیــبــا اخــتالف م 5 هیــو ســپس ناح -422/3۰

 یاجتمـاع  بیآسـ وقوع  زانیم یدارا -12۰/54آماره آزمون 

را  جینتـا  نیـ ا زیـ ن ( 3شکل ). باشد یکمتر از مقدار متوسط م

 .کشد یم ریبه تصو
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 جهت سنجش وضعیت شهر مراغه بر اساس آسیب های اجتماعی t-test. مقادیر آزمون 3جدول 

 کران باال کران پایین اختالف میانگین ضریب معناداری درجه آزادی tآماره  نام ناحیه

 7275/1 6275/1 67750/1 000/0 399 906/65 1ناحیه 

 5028/0 3972/0 45000/0 000/0 399 764/16 2ناحیه 

 1038/1 0079/1 05583/1 000/0 399 307/43 3ناحیه 

 1844/0 0856/0 13500/0 000/0 399 374/5 4ناحیه 

 -5202/1 -6348/1 -57750/1 000/0 399 -120/54 5ناحیه 

 -6057/0 -6893/0 -64750/0 000/0 399 -422/30 6ناحیه 

 0904/0 0046/0 04750/0 030/0 399 175/2 7ناحیه 

 1399منبع: نگارندگان، 

0

1

2

3

4

5

                                                 

                  

                  

 
 1399منبع: نگارندگان، ، . میزان وقوع آسیب های اجتماعی در نواحی هفتگانه شهر مراغه3شکل 

 

 
  1399منبع: نگارندگان، ، گانه شهر مراغه. وضعیت آسیب های اجتماعی در نواحی هفت4شکل 
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بررسی تاثیر بافت های ناکارآمد شهری بر میزان 

 وقوع آسیب های اجتماعی

به جهت بررسی تاثیر میان بافت های ناکارآمد شهری 

و میزان وقوع آسیب های اجتماعی در نواحی هفتگانه شهر 

ون و همچنین مراغه، از آزمون ضریب همبستگی پیرس

بدست آمده از  جیتارگرسیون خطی استفاده شده است. ن

است که، در سطح  نیا انگریب آزمون همبستگی پیرسون

ناکارآمدی بافت شهری و  ری(، متغsig=۰۰۰/۰) یمعنادار

( با هم رابطه دارند؛ و r=579/۰) زانیبه م آسیب اجتماعی

 نیه برابط ینمود که شدت همبستگ لیتحل نگونهیا توان یم

در  ینوع همبستگ همچنین ،باشد یم 579/۰برابر  ریدو متغ

)مثبت( بوده است. چون  میمذکور، از نوع مستق ریدو متغ نیب

 یکمتر از آلفا زیمحاسبه شده ن یسطح معنادار زانیم

 ریدو متغ نیمعنادار بودن رابطه ب انگریاست، ب ۰5/۰پژوهش 

 نیگفت ب توان یم جینتا نیمطابق با ا جهیمذکور است، در نت

میزان ناکارآمدی بافت شهری و آسیب های اجتماعی در 

 وجود دارد. یارتباط معنادار نواحی هفتگانه شهر مراغه

 تحقیق. آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت سنجش ارتباط بین متغیر های 4جدول 

 شهری بافت ناکارآمدی اجتماعی آسیب 

 اجتماعی آسیب

 579/0 1 ضریب همبستگی پیرسون

 000/0  ضریب معناداری

 400 400 تعداد

 شهری بافت ناکارآمدی

 1 579/0 ضریب همبستگی پیرسون

  000/0 ضریب معناداری

 400 400 تعداد

 1399: نگارندگان، منبع

همچنین عالوه بر آزمون همبستگی پیرسون، از آزمون 

رگرسیون خطی نیز استفاده گردیده است. بر این اساس 

نتایج حاصل از سنجش تاثیر متغیر ناکارآمدی  5جدول 

بافت شهری بر آسیب های اجتماعی شهر مراغه را به کمک 

  .دهد یمآزمون رگرسیون خطی نشان 

 

 . نتایج آزمون رگرسیون خطی 5جدول 

 مدل

 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

مقدار  خطای آزمون tآماره 

 بتا
 بتا مقدار خطای استاندارد

1 
 000/0 017/18  113/0 044/2 مقدار ثابت

 000/0 994/9 579/0 032/0 323/0 شهری بافت ناکارآمدی

 1399منبع: نگارندگان، 

( و =579/۰Rاز آنجایی که ضریب همبستگی )

( محاسبه شده است، به =323/۰R Squareضریب تعیین )

 که مدل رگرسیونی مناسب است. همچنین در رسد یمنظر 

 Sigو  Fبا توجه به مقدار  ANOVAگزارش مربوط به 

نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق  توان یم مجدداً

برای متغیر  tو در نهایت با توجه به آماره  باشد یممناسب 

اظهار داشت که متغیر  توان یمناکارآمدی بافت شهری، 

ناکارآمدی بافت شهری بر آسیب های اجتماعی شهر مراغه 

 .باشد یمر اثر گذا

 گیری. بحث و نتیجه4

-هدف بررسی تاثیر ناکارآمدی بافت پژوهش حاضر با

های اجتماعی در شهر آسیبهای شهری بر میزان وقوع 

بندی نواحی مراغه صورت پذیرفت. در ابتدا به منظور سطح

اساس میزان کارآمدی بافت شهری از شهری مراغه بر
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از شاخص  شاخص ویکور استفاده گردید. نتایج حاصل

کامالً کارآمد،  یبه عنوان نواح ۶و  5 ینواحنشان داد که 

و  3، 1 ینسبتاً کارآمد و نواح یبه عنوان نواح 4و  7 ینواح

 اند.دهیگرد نییکامالً ناکارآمد تع یبه عنوان نواح زین 2

 عمدتاًبیان داشت که نواحی مرکزی شهر  توان یمدرواقع 

و نواحی شمالی و شمال  ناکارآمد بوده کامالًدارای بافت 

شرقی دارای بافتی کارآمد و نواحی جنوبی و غربی دارای 

 . باشد یمکارآمد  نسبتاًبافت 

های اجتماعی در شهر همچنین سنجش وضعیت آسیب

دارای بیشترین میزان وقوع آسیب  1مراغه نشان داد که ناحیه 

. پس از آن نیز به ترتیب باشد یمهای اجتماعی در این شهر 

های بیشترین میزان وقوع آسیب 5و  ۶، 7، 4، 2، 3احی نو

اند. تحلیل مکانی این شاخص نیز اجتماعی را شاهد بوده

کزی شهر بیشترین میزان وقوع که در نواحی مر دهد یمنشان 

منطبق بر  کامالًهای اجتماعی صورت گرفته است که آسیب

تایج اینم ن. باشد یمهای ناکارآمد شهری در این نواحی بافت

(، روستایی و 1395زاده )زاده و سلطانهای حسنبا یافته

( و 1397فرد )(، پوراحمد و احمدی139۶همکاران )

 مطابقت دارد.( 1393پوراحمد و همکاران )

های ضریب همبستگی در پایان نیز نتایج آزمون

نشان داد که بین نارکارآمدی پیرسون و رگرسیون خطی 

های اجتماعی در سطح وقوع آسیب های شهری وبافت

در تبیین این شهرها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. 

توان گفت که انتخاب مناطق فرسوده شهری برای نتایج می

اسکان مهاجران و اقشار کم درآمد شهر، نشان از افزایش 

مشکالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد که این امر 

ناطق و بافت های تهدیدی برای شهر محسوب می شود و م

مهمی از هویت  ناکارآمد به رغم آنکه روزگاری بخش

های سکونتی دادند و دارای ریشهشهرها را تشکیل می

ارزشمند با غنای فرهنگی، اجتماعی و معماری فراوانی 

شوند و بودند، به تدریج به مناطقی ناامن و مخروبه تبدیل می

ها و بافت این محالتکنند. هویت شهر را دچار مشکل می

از یک سود به جهت فرسودگی شدید و نبود دسترسی 

مناسب به خدمات شهری و بهداشتی و از طرف دیگر وجود 

مشکالت فرهنگی و امنیتی و نیز عدم تطابق با زندگی امروز 

شهری و شهرسازی مدرن دارای مشکالت روبنایی و 

زیرساختی فراوان به ویژه در زمینه هنجارهای اجتماعی 

شناسی جانبه و آسیب. بنابراین شناسایی ابعاد همههستند

-ری، الزمه هرگونه طراحی و برنامههای ناکارآمد شهبافت

-های فرسوده میدر راستای نوسازی و بهسازی بافت ریزی

باشد که این خود موجب تحقق و اجرای موفق شهرهای 

نوسازی و کاهش سرعت فرسودگی خواهد شد. به عبارت 

های فرسوده ها و مشکالتی که بافتبدیگر شناخت آسی

-ه تبع آن برای کل شهر، به بار میبرای ساکنین خود و ب

ها توسط بندی و نیازسنجی این بافتآورند، به اولویت

های کوتاه ریزی شهری در راستای طرحمدیران و برنامه

مدت و بلند مدت نوسازی و تامین نیازهای ضروری ساکنین 

  شود.آنها منجر می

 قدیر و سپاسگزاریت

پژوهش حاضر برگرفته از بنا به اظهار نویسنده مسئول، 

، گروه جغرافیای رباب ملکی ارشدنامه کارشناسیپایان

باشد و فاقد میدانشگاه تهران  جغرافیاانسانی، دانشکده 

 .حامی مالی است

 

 هرست منابعف

: مطالعه آسیب شناسی گیم نت های شهر (. رابطه مکان و جرم138۶) ، احمدآبادی، علی، مریمهیکوییاحمدآبادی، زهره و صالحی

 .253-257 صص .27سال هفتم، شماره  فصلنامه رفاه اجتماعی،، تهران 



 1399 پاییز، (3)پیاپی  سومسال اول، شماره  فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی،
 

49 

 

)بررسی اسناد،  های تاریخیوب مفهومی بازآفرینی پایدار بافت(. تبیین چارچ1397ایزدی، آرزو؛ ناسخیان، شهریار و محمدی، محمود )

 .177-1۶1، سال دوم، صص ۶شماره  شناسی پارسه،تانفصلنامه مطالعات باسبازآفرینی(، های ها و منشوربیانه

های بهسازی و های هدف برنامهمع و یکپارچه در ساماندهی محدوده(. بازآفرینی شهری کنش و بینشی جا1389ایزدی، محمد سعید )

 .8۰-74، صص 33شماره  فصلنامه هفت شهر،نوسازی شهری، 

-گیری آسیب(. مهاجرت درون شهری و امکان شکل1392رحیم و مرادی، علیرضا )النتری، عبدالحسین؛ صفری، محمدک پروین، ستار؛

 .13۰-1۰7، صص 35شماره  فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی،های اجتماعی )مطالعه موردی: محله دروازه غار(، 

-ه عنوان رویکردی نو در بافتشناسی بازآفرینی شهری بل مفهوم(. سیر تحو1389ز، مهناز )پور احمد، احمد؛ حبیبی، کیومرث و کشاور

 .93-73دوره اول، شماره اول، صص  مطالعات شهر ایرانی اسالمی،های فرسوده شهری، 

خیز های جرمحلیل فضایی کیفیت زندگی در کانون(. ت1397پور، سارا )قلیمحسن؛ ابدالی، یعقوب و اهلل پور احمد، احمد؛ کالنتری،

 .3۰-1سال ششم، شماره بیست و یکم، صص  پژوهشنامه جغرافیای انتظامی،مطالعه: بخش مرکزی شهر تهران(،  )مورد

 چاپ اول، تهران: انتشارات پیام. مبانی بهسازی و نوسازی بافت قدیم شهرها،(. 1388جعفر، محمدرضا )پور

شهر  12ردی: منطقه ازآفرینی بافت تاریخی )مطالعه مو(. بررسی نقش گردشگری خالق در ب1397فر، نرگس )پوراحمد، احمد و احمدی

 .9۰-75، صص 1، شماره ۶دوره  ریزی شهری،های جغرافیایی برنامهپژوهشتهران(، 

های فصلنامه پژوهشایم در شهر تهران، (. بررسی جغرافیایی جر1382پوراحمد، احمد؛ رهنمایی، محمدتقی و کالنتری، محسن )

 .81-98صص  .44 شماره، 35سال  جغرافیایی،

گذران اوقات  یبر فضاها دیبا تاک یفرسوده شهر یهابافت ینیبازآفر(. 1393اهلل و حسینی، علی )پوراحمد، احمد؛ زیاری، کرامت

 .38-1، صص 3، شماره 19دوره  ریزی و آمایش فضا،فصلنامه برنامه، تهران( ه،یطری: محله قیفراغت )نمونه مورد

ساله به  35تا  15(. سنجش میزان گرایش جوانان 1393نژاد، حوریه؛ رضائی امینلوئی، حسین و معیری، سولماز )مپورافکاری، نصراله؛ بایرا

فصلنامه علمی تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی اعتیاد از نوع الکل )آزمون تجربی نظریه پیوند افتراقی برگس و ایکرز(، 

 .148-123سال هشتم، شماره سوم، صص  واحد شوشتر،

های ربی دانا، تهران: سازمان شهرداریترجمه علی ع سازی مراکز شهرها؛ تجربه کاونزی و ناتینگهام،امن(. 138۰تاک و تیدل )

 کشور.

(. تحلیلی جغرافیایی پیرامون 1391نیان، مجتبی و فوادی، فاطمه )اصل؛ نیر؛ ثابت کوشکینژاد؛ حجت؛ فارابینژاد، حسین؛ حاتمیحاتمی

سال دوم،  ای،ریزی منطقهبرنامهفصلنامه های غیررسمی مشهد(، سکونتگاهذاری کالبد مناطق شهری بر ایجاد جرم )نمونه موردی: اثرگ

 .75-۶5، صص 7شماره 

 های تاریخی،ریزی بازآفرینی براساس سطح پایداری بافتبندی راهبردهای برنامه(. طبقه1395زاده، حسین )زاده، مهرنوش و سلطانحسن

 .29-19، صص 23، شماره ۶دوره  مطالعات شهر ایرانی اسالمی،

کالبدی بافت  -الف(. بررسی تاثیرات فقر شهری بر ساختار فضایی  139۶حیدری سورشجانی، رسول؛ غالمی، یونس و موسوی، مهدی )

، سال فیای اجتماعی شهریدو فصلنامه جغراقدیمی شهرها )مطالعه موردی: محالت سلطان میراحمد و درب اصفهان شهر کاشان(، 

 .۶7-47، صص 11، پیاپی 2چهارم، شماره 

-مطالعه یشهر داریبر توسعه پا دیبا تاک یدار شهرناکارآمد و مسئله یهابافت ینیباز آفر(. 1394رضایی، کاظم و عزیزی، عبدالکریم )

 ی، تهران، ایران.و شهرساز یمعمار ،یزیرو برنامه ایفدر علوم جغرا داریتوسعه پا یکنفرانس مل نیسوم، (اسوجیشهر  یزال)محله تل یمورد



 
 

(پوراحمد و همکاران).... های اجتماعیهای ناکارآمد شهری بر آسیببررسی تأثیر بافت  

 

50 

-(. بازآفرینی شهر در بافت1397ه )آباد، شیوا و قادی، سعید؛ رضائی مهوار، صبا؛ خدایی معصوماهلل؛ اسم خانی، ایدازاده، حبیبرمضان

 .13-1اره دوم، صص ، شممجله تخصصی ایوان چهارسوشهرستان سمنان(،  1های فرسوده شهری )نمونه موردی: ناحیه 

 کردیبر رو دیشهر مراغه با تأک یخیبافت تار یایاح یراهبردها یبندتیاولو(. 139۶روستایی، شهریور؛ ناصری، رقیه و پاشایی، سعید )

 .94-77، صص 3، شماره 4، فصلنامه گردشگری شهری، دوره فرهنگ مدار ینیبازآفر

معماری و های فرسوده: برزن شش بادگیری شهر یزد، بازآفرینی شهری در بافت (. رویکرد1391فر، سعیده )زنگی آبادی، علی و موید

 .314-297، صص 9شماره شهرسازی آرمان شهر، 

در پیشگیری از  CPTEDهای نسل اول (. ارزیابی مولفه1395دی، پیمان )اهلل؛ حیدری، اصغر؛ نجفی، اسماعیل و محمزیاری، کرامت

 .28-1سال چهارم، شماره پانزدهم، صص  (، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی،هرانجرم )مورد مطالعه: محله دستغیب ت

گذار جهت تحقق نوسازی مشارکتی در بافت فرسوده سنجی ابعاد تاثیر(. تبیین و اولویت1395می، محمد )زاده، ستاره و جاهد قدزینل

 .7۶-41، صص 43اره ، سال سیزدهم، شمباغ نظرشهری )نمونه موردی: محله شهید خوب بخت تهران(، 

(. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، وزارت 1383ریزی کشور )ان مدیریت و برنامهسازم

 امور اقتصادی و دارایی.

گیری الگوهای فضایی شکل میزان کاربری اراضی شهری در (. بررسی تاثیر نوع و1394سجادیان، ناهید؛ شجاعیان، علی و کشتکار، لیال )

-73، صص 11سال ششم، شماره  های بوم شناختی شهری،دو فصلنامه پژوهشدر شهر اهواز(، بزهکاری )مطالعه موردی: محله کمپلو 

92. 

 لیتحل یقیبه روش تلف یبافت فرسوده شهر ینیبازآفر یهاطرح یریپذتحقق یبررس(. 139۶شفیعی دستجردی، مسعود و صادقی، نگین )

 .15-4، صص 4۶سال چهاردهم، شماره  باغ نظر،، اصفهان هینبی: بافت فرسوده ز یمتوازن ؛ نمونه مورد یازیکارت امت -یابکهش

ای بررسی مسائل های فازی، سومین همایش منطقهفرسوده شهری با استفاده از نقشه های(. تحلیل مسائل بافت1388ی، علی )شکوه

 شهرسازی زنجان.

شهر زنجان(، پایان نامه ریزی کاربری اراضی شهری )مورد مطالعه: سرقت در از طریق برنامه(. پیشگیری از جرم 1385عبدالهی، مریم )

 ارشد دانشگاه زنجان.کارشناسی

 -(. راهبرد بازآفرینی شهری با تکیه بر توسعه درونی در بهبود ساختار کالبدی 1393زاده، مهشید و نیلی، حمیدرضا )فخری، سحر؛ صحی

، شماره دهم، سال مطالعات محیطی هفت حصارحتوایی مناطق متروک شهری )نمونه مطالعاتی: محدوده سایت کارخانه سیلو کرمانشاه(، م

 .4۶-37سوم، صص 

های اجتماعی در محالت فرسوده شهری )نمونه موردی: منطقه سه (. واکاوی آسیب139۶باری، مسعود )فیروزی، محمدعلی و مدانلوجوی

 .۶۰-47سال هفتم، شماره بیست و چهارم، صص  مجله آمایش جفرافیایی فضا، شهر ساری(،

ریزی شهری، ارشد رشته جغرافیا و برنامهنامه کارشناسیهای ناکارآمد شهر مراغه، پایان(. ارزیابی پایداری پهنه1395دی )محمدی، ها

 دانشگاه پیام نور مرکز تهران.

منطقه  4(. بررسی روند تغییرات کالبدی و کارکردی بافت قدیم شهر تهران با تاکید بر ناحیه 1385نظریان، اصغر و مشکینی، ابوالفضل )

 .47-2۶، صص 12شماره  فصلنامه جغرافیایی سرزمین،، 11
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Abstract 

The phenomenon of worn out in urban textures affects its structure and the social and economic 

activities. Therefore, the present study seeks to investigate the effect of urban texture inefficiency on 

the incidence of social harms in Maragheh. The present research is descriptive-analytical and the 

information has been collected in the form of documents and field study. The research sample is 400 

citizens of Maragheh who have been selected in a non-probability sampling approach. In this study, 

entropy, Vickor, T-test, Pearson correlation coefficient and linear regression tests were used to analyze 

the data. The results of the Vikor index showed that areas number 5 and 6 were designated as fully 

efficient; areas number 7 and 4 as relatively efficient areas, whereas areas number 3 and 2 as 

completely inefficient areas. Also, the assessment of the situation of social harms in the city of 

Maragheh showed that District 1 has the highest rate of social harms in this city. After that, areas 3, 2, 

4, 7, 6 and 5, respectively, have witnessed the highest incidence of social harms. Finally, the results of 

Pearson correlation coefficient and linear regression tests showed that there is a positive and 

significant relationship between the inefficiency of urban texture and the occurrence of social harms in 

cities. 
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