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  چکیده

منـدان زیـادي را در   گذاري عمومی شهري است که عالقهبافت فرسوده یکی از موضوعات مهم در سیاست
از  نیـز  توسـعه پایـدار شـهري   هاي نظري و عملی به خـود جلـب کـرده اسـت.     طول دو دهۀ گذشته در زمینه

با بافت فرسـوده و تبعـات آن   که در ارتباط  استهاي فراروي بشریت در قرن بیست و یکم چالش ترینمهم
ارائۀ  هدف با این مقالههاي مختلف مطالعاتی خاصه اقتصاد شهري بوده است. مورد توجه اندیشمندان حوزه

هـاي شناسـایی بافـت    بررسی روابط بـین شـاخص  به مدل بومی توسعه پایدار شهري براي منطقه ثامن مشهد 
است؛ چراکـه  یابی معادالت ساختاري پرداخته ه از مدلهاي توسعه پایدار شهري با استفادفرسوده و شاخص

از نظر فرسودگی و پایداري، و نیز دسترسی به خدمات و منـابع   ،شهر مذهبی دنیاعنوان دومین کالنمشهد به
 مسـائل بـا   نیـز  را جمعیت زائـران، اقتصـاد شـهري   رو است و با حضور خیل عظیم اي روبهبا مشکالت عدیده

بنابراین این مطالعه با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه بـه   ؛ساخته استمواجه اجتماعی و مدیریتی 
نفره ساکنین بافت فرسوده اطـراف حـرم کـه از بافـت خـارج       201هاي تحقیق از یک نمونه داده گردآوري

براي  LISREL 8.8و  SPSS 24آماري  افزارهاينرمو از  اقدام نموده، اندکردهشده و ملک خود را واگذار 
-هاي شناسایی بافت فرسوده روي شاخصشاخص تأثیراتنشان از  تحلیل. نتایج کرده است تحلیل استفاده
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 چکیده

منددان زیدادی را در    گذاری عمومی شهری است که عالقهبافت فرسوده یکی از موضوعات مهم در سیاست
از  نیدز  توسدعه پایددار شدهری   های نظری و عملی به خدود جلدک کدرده اسدت      طول دو دهۀ گذشته در زمینه

با بافت فرسدوده و تبعدات  ن   که در ارتباط  استهای فراروی بشریت در قرن بیست و یکم چالش ترین مهم
ارائدۀ   هدف با این مقالههای مختلف مطالعاتی خاصّه اقتصاد شهری بوده است  مورد توجه اندیشمندان حوزه

هدای شناسدایی بافدت    بررسی روابد  بدین شداخ    به مدل بومی توسعه پایدار شهری برای منطقه ثامن مشهد 
است؛ چراکده  یابی معادالت ساختاری پرداخته ه از مدلهای توسعه پایدار شهری با استفادفرسوده و شاخ 

از نظر فرسودگی و پایداری، و نیز دسترسی به خدمات و منداب    ،شهر مذهبی دنیاعنوان دومین کالنمشهد به
 مسدائل بدا   نیدز  را جمعیت زائران، اقتصداد شدهری  رو است و با حضور خیل عظیم ای روبهبا مشکالت عدیده
بنابراین این مطالعه با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشدنامه بده    ؛ساخته استمواجه اجتماعی و مدیریتی 

نفره ساکنین بافت فرسوده اطدراف حدرک کده از بافدت خدار        201های تحقیق از یک نمونه  داده گرد وری
برای  LISREL 8.8و  SPSS 24 ماری  افزارهای نرکو از  اقداک نموده، اند کردهشده و ملک خود را واگذار 

-های شناسایی بافت فرسوده روی شداخ  شاخ  تأثیراتنشان از  تحلیل  نتایج کرده است تحلیل استفاده

 دارد  -49/0های توسعه پایدار پیرامون حرک مطهر با ضریک 
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 بافت فرسوده، توسعه پایدار، مدل معادالت ساختاری، مشهد ها:  کلیدواژه

 JEI: O15,O18,R11بندی  طبقه
 

  مقدمه

توسعۀ زیادی براثر ماهیت پویای اقتصاد شهری و درگیری بدا معضدالت    امروزه شهرهای درحال
متنوع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی، همواره در مسیر رشدد و توسدعۀ خدود بدا تنگناهدای      

 MirzaAli, etجدیدی رویارو هستند که یکی از این موضوعات، مسئلۀ بافت فرسودة شهری است )

al., 2017 ، ارتبداط  کده  هستند مفاهیمی ازجمله پایدار توسعه و اقتصادی رشد شهرنشینی،(  درواق 

 مبنایی برای انجاک مطالعات و پردازینظریه محل اقتصاد شهری، رویکرد از ویژه به یکدیگر با ها  ن

هری و ضا برای توسعه پایدار شبوده است  در شرای  فعلی جهان که تقا زیادی تجربی هایتحلیل و
بیسدت و یکدم    هدای پدیش روی بشدریت در قدرن    چدالش  تدرین  مهدم گیری شهرهای پایددار از  شکل

بر اثر ناهمخوانی توسعۀ نواحی شهری با نیازهدای زیسدتی، اجتمداعی و اقتصدادی سداکنان       ،باشد یم
شهر، پایداری در شهر فاقد عملکرد قوی در تحوالت زندگی شهری و اقتصداد خانوارهدای شدهری    

شدهری شددن زنددگی     روند ۀا توسعب ؛ لذاتجانسی با شیوة زندگی مردک در شهر نداشته استبوده و 
کداهش   و زیست محی ، شهر ةشگرف بر چهر تأثیراتبافت فرسوده باعث  ، نوسازی و بهسازیربش

 نیدز  بدر زنددگی مدردک در ایدن دوره بلکده بدر زنددگی  ینددگان         تنهدا  نهکه  شوداستفاده از زمین می

 ( Farhadian et al., 2013; Juraschek et al., 2018)  واهد بودخ تأثیرگذار
دهندد از  بخش اعظمی از فضاهای شهری را تشکیل می های فرسوده و ناکار مد شهری کهبافت

برندد و از سدوی   محیطی رندج مدی  مشکالت کالبدی، عملکردی و زیست ة؛ از طیف گستردسو یک
 نیتدأم ت اسکان جمعیت، رشدد و توسدعه اقتصدادی شدهر،     دیگر، پتانسیلی برای استفاده از زمین جه

و فضداهای سدبز    زیسدت  محدی  و بهبدودی در وضدعیت    رسانی خدماتفضاهای باز و بهسازی روند 

مدذهبی دنیدا،    شدهر  کدالن دومدین   عندوان  بهشهرستان مشهد  ( Akbarzadeh, 2016گردند )شهری می
ه امکان دسترسی به خدمات و منداب  را  ک باشد یمدارای فرسودگی نامناسبی در بخش مرکزی شهر 

با مشکل مواجه کرده و ازدحاک و تراکم جمعیتی به دلیل حضور خیل جمعیت زائران در طول سال، 
 ( Khadivi, 2008اجتماعی و مدیریتی را پدید  ورده است ) مسائل

 های شناسایی بافت فرسوده در روندد زنددگی شدهری دارندد؛    با توجه به نقش مهمی که شاخ 
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ای در روندد اقتصداد   های قابل مالحظده های ناکار مد و فرسوده، دگرگونینوسازی و بهسازی بافت
کنندد  ارتبداط بدین    اجتماعی بافت و معضالت زیست بومی و کالبدی شهر ایجاد مدی  مسائلشهری، 

تنگاتند  اسدت کده دگرگدونی در      ای انددازه  بههای شناسایی بافت فرسوده و توسعه پایدار شاخ 
هدای توسدعه پایددار شدهری را بدا      تواندد شداخ   های شناسایی بافدت فرسدوده مدی   یت شاخ وضع

  ( Farhadian, 2013) تغییراتی جدی برای مدیریت شهری مناسک مواجه سازد

ع( بدا قددمتی نزدیدک    ) رضدا ، با ارزش بودن بناها و بافت پیرامون حدرک مطهدر امداک    رو نیهماز 
تواندد پایدداری   هدا مدی  و نوسدازی و بهسدازی ایدن بافدت     سال بده لحداف فرهنگدی و تداریخی     1200

 ,.Ebrahimzadeh et al) شناختی و کالبدی یا مکانی را تحت تأثیر قرار دهداجتماعی، اقتصادی، بوک

2008)  
هدای اطدراف حدرک، تدردد و اسدکان زائدرین و       ضعف در اصول شهرسازی مدرن و قدمت بافت

های نیمه مخروبه،  بهداشدت اجتمداعی در   تن ، ساختمانهای المللی، کوچهگردشگران ملی و بین
 ;Khadivi, 2008کدرده اسدت )  هدای اجتمداعی فدراهم    های مورد نظر زمینه را برای ناهنجداری بافت

Gorjinia & Amini, 2016)  
های فرسوده و فضای کالبددی موجدود در   رواب  تنگاتن  شیوة زندگی ساکنین بافت بر اساس

محیطی در کندار کمبدود فضداهای    ، مشکالت اقتصادی، اجتماعی، زیستاطراف حرک مطهر رضوی
شدناختی و تغییدر در نیازهدای    ( باعث شده است تا به دنبال تحدوالت فدن  Farhadian, 2013کالبدی )

زیستی، اجتماعی و اقتصادی ساکنین بافت فرسوده، فضای موجود بافدت فرسدوده در شدرای  فعلدی     

احیدا  ندواحی فرسدوده،     ریدزی  برنامده تجارب مدیریت شهری و  سبر اسافاقد عملکرد قوی بوده و 
و عداملی   (Ziyari et al., 2009) شدهری نبدوده   یها بافتمتجانس با شیوة زندگی ساکنان این نوع از 

بدرای   ریدزی  برنامده هدای مددرن مددیریت شدهری در شهرسدازی و      برای جلدوگیری از تحقدق روش  
  بنابراین، این مطالعه با هدف طراحی مددل  (Teymor et al., 2010) طراحی اقتصاد شهری تلقی شود
 های شناسایی بافت فرسوده و توسعه پایدار شهری انجاک گرفته است ساختاری رواب  بین شاخ 

 

 نظری پژوهش مبانیپیشینه و 

(Ziyari et al., 2009)  یهدا  بافدت بهسدازی و نوسدازی    یهدا  استیسبررسی و ارزیابی  ،با مطالعه 
با توجه به جابجایی جمعیت بافت مرکدزی   کهدارند  تأکیددر شهر یزد بر این نکته  «ریفرسوده شه
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اجتمداعی در   یهدا  یناهنجارروند  یریگ شکلتخلیه شده و  یها بافتشهر، تشدید روند فرسودگی 
 یهدا  بافدت جام  و پایددار بدرای نوسدازی و بازسدازی      ریزی برنامهو  گذاری سیاستبافت، توجه به 

بدا سداختارهای    هدا   نفرهنگی و توجه به سازگاری و انطبدا    -با حفظ میراث تاریخیقدیم شهری 
بدا سداختارهای  توسدعه      هدا   نو ساختارهای فرهنگی، توجده بده سدازگاری و انطبدا        زیست محی 

  باشد یمپایدار شهری ضروری 

، امکاندات  نقش اشدتراکات فرهنگدی در بدین سداکنین     (Agha safari et al., 2010)نتایج پژوهش 
برای نوسازی، قوانین مرتب  با مرمت، تعریض معابر، برخورد قداط    مسئوالناقتصادی ساکنین، عزک 

اعتیاد، مراکز بهداشتی و درمانی در محدالت مجداور، امکدان     ازجملهبا جرائم و انحرافات اجتماعی 
و  هدا  راه یاهد  یینارسدا عمدومی در کندار    یهدا  ند  یپارکاستفاده از فضاهای تخریبی بدرای سداخت   

بده محلده، کمبدود فضدای سدبز، نبدود امنیدت         مدواد مخددر  عمومی،  لدودگی هدوا، ورود    ونقل حمل

بده مشدارکت مدردک، تعددد      تدوجهی  بیفرسوده،  یها بافتدر  گذاری سرمایهمحیطی، عدک تمایل به 
 در تأثیرگدذار فرسدوده از دیگدر پارامترهدای مهدم و      یها بافتدر خصوص  رندهیگ میتصمنهادهای 

 است  شدهتوسعه پایدار شهری عنوان 
 کده اسدت   ای گونده  بده های شناسایی بافدت فرسدوده و توسدعه پایددار شدهری      ارتباط بین شاخ 

احیدا  و بازندده سدازی بافدت     »در خصدوص   (Bakhshi et al., 2012)مطالعات مختلفی نظیدر مطالعده   
، ریزدانگی و ناپایداری بافدت  ینفوذناپذیر یها شاخ  تأثیراتنشدان از روابدد  و « قدیم شهر یزد

 روی بافت جمعیتی، رکود و فرسودگی ساختار اقتصادی، اجتماعی و کالبدی دارد 

 ةروی راهبردهای نوسازی و بهسازی بافت قدیمی و فرسدود  (Gorjinia & Amini, 2016) ۀمطالع
پیمایشدی   ۀک مطالعد نوزده شهر تهران از طریق انجا ۀپایدار در منطق ۀشهری با تأکید بر رویکرد توسع

  است داشتهپایدار شهری  ۀشهری در وضعیت روند توسع ةبافت فرسود نقشنشان از اهمیت و 
(Sorushan et al., 2016) شدهری و امنیدت    ةهای فرسدود ای روی رواب  بین ابعاد بافتدر مطالعه

مدذکور بده    ۀمنطقد نفر از سداکنین   384شهر تهران با استفاده از پیمایش روی  15 ۀاجتماعی در منطق

های شهری در وضعیت امنیت و پایدداری اجتمداعی نقدش    های فرسودهاند که بافتاین نتیجه رسیده
 مهمی دارند 

های فرسوده و ناکار مد شهری، مناطقی از شهر است کده در طدی سدالیان گذشدته عناصدر      بافت
هدا، دچدار    هدا و دسترسدی  ان، خیابد ، ابنیه، مسدتحدثات ییربنایز، ییروبنامتشکله  ن اعم از تأسیسات 
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فرسودگی و ناکار مدی شده و ساکنان  ن از مشکالت اقتصدادی، اجتمداعی، فرهنگدی و کالبددی     
 شدود می هشهرها گفت محدوده قانونی از هاییعرصه شهری به فرسوده چنین، بافت  همبرند  رنج می

 و خددمات  تأسیسات،سواره،  از دسترسی مناسک عدک برخورداری کالبدی، فرسودگی دلیل به که
 برخوردارند  نازلی و اقتصادی ارزش مکانی، محیطی از و بوده پذیر سیک شهری، هایزیرساخت

 نیدز،  و را نداشدته  یخدود  خودبده نوسدازی   ، امکدان ها  ن مالکان و ساکنان فقر دلیل به ها،بافت این

 گفدت بافدت   تدوان  یمد  درواقد   ندارندد؛   را در  ن گدذاری سدرمایه  بدرای  ایانگیزه گذارانهسرمای

  ن، در مختلدف  عناصدر  و وجدود عوامدل   که شهری است هایبافت از )فرسوده( عبارت دار مسئله

 محیطدی، زیسدت  عملکردی، های کالبدی،جنبه را )از انسان زیست محی  کیفی هایکاهش ارزش

 تبافد  در نوسدازی  سدکونتی،  هدای ارزش بدا کداهش   و  ورده  ن فدراهم  در اجتماعی( و اقتصادی
 ,Ebrahimzadeh & Maleki) یابدافزایش می جماعت ساکن در مهاجرت به میل و شودمی متوقّف

2012  ) 
هدای فرسدودة شدهری بده منداطقی از شدهر اطدال         های شناسدایی بافدت  تر، شاخ به تعبیر دقیق

 امالک  ن سه ویژگی شاخ  زیر را داشته باشد: %50شود که بیش از  می
  مترمرب  داشته باشد 200مساحتی کمتر از  ها  ن% 50که بیش از  ییها بلوک :ریزدانگی -1

  باشد یا سازه% بناهای  ن ناپایدار و فاقد سیستم 50که بیش از  ییها بلوک: ناپایداری -2
  متر داشته باشند 6عرض کمتر از   ن% معابر 50که بیش از  ییها بلوک: نفوذناپذیری -3

نقشدی کده در روندد زنددگی شدهری از وجدوه        اسداس  بدر های شناسایی بافدت فرسدوده   شاخ 

هایی در روند اقتصداد  های ناکار مد و فرسوده دگرگونیمختلف دارند، با نوسازی و بهسازی بافت
کنندد  ارتبداط بدین    اجتماعی بافت و معضالت زیست بومی و کالبدی شهر ایجاد مدی  مسائلشهری، 

تنگاتند  اسدت کده دگرگدونی در      یا انددازه  هبهای شناسایی بافت فرسوده و توسعه پایدار شاخ 
هدای توسدعه پایددار شدهری را بدا      تواندد شداخ   های شناسایی بافدت فرسدوده مدی   وضعیت شاخ 

   (Rahnama, 2008; Farhadian, 2013) تغییراتی جدی مواجه سازد

گدی  شود که بهبودی شرای  اقتصادی، اجتمداعی، فرهن ای تعریف میهرویّ عنوان بهتوسعه پایدار 
عدالت اجتماعی باشد و در جهدت  لدودگی اکوسیسدتم و تخریدک منداب  طبیعدی        یسو به یفناورو 

کالبدی مناسدک، از   -محیطی غیرمخرب، از نظر فنی زیستای که به لحاف نباشد؛ به عبارتی، توسعه
 انعندو  بهنظر اقتصادی ماندگار و از نظر اجتماعی قابل پذیرش باشد که هماهنگی همین چهار عامل 
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 ;Nastaran et al., 2010; Soyinka & Siu, 2018شدود ) هدای توسدعه پایددار شدناخته مدی     شداخ  

Juraschek et al., 2018 ) 

-در پایداری اقتصادی، به بر یند تخصی  و مدیریت کار مدتر مناب  و جریان مستددمر سدرمایه  

مددن انسدانی تدوبک بدا     شود؛ در پایداری اجتماعی به ایجداد ت گذاری خصوصی و دولتی پرداخته می
بده   محیطدی  زیسدت شدود؛ در پایدداری   توزی  عادالنه در مدها برای کاهش فاصله طبقاتی توجه مدی 

-کدم  هدای  فنداوری ها، توجه کردن بده  محدودکردن مصارف انواع سوخت، کاهش حجم  لودگی

 ,.Hongling et al., 2013; Juraschek et alکردن ضایعات و تهیۀ نظاک قانونی مناسدک اکولدوکیکی )  

ناشی از  پذیر  سیک های( و در پایداری کالبدی به تمرکززدایی و جلوگیری از تخریک شبکه2018
 ( Ebrahimzadeh et al., 2008شود )و تنوع زیستی توجه می رویه بینشینی مهاجرت و کوچ
گدزارش   بدر اسداس  روندق شدهری    هرگونده های توسعه پایددار شدهری، وقدوع    مشخصه بر اساس

متناسددک بدددا سدددطه توجدده نهادهدددای دولتدددی، قدددوانین و    2013 – 2012ملدددل در سدددال  سددازمان 
انجاک شدة شهری روی موضوع توسعه شهری با استناد به موارد ذیل، متمرکز شدده   های ریزی برنامه

 است:
 )رشد اقتصادی و توسعه شهری در کنار سطه در مدهای خانوار(؛   وری بهره( 1

وضوعات  ب، بهداشت، تکنولدوکی اطالعداتی و ابزارهدای    های توسعه شهری )م( زیرساخت2
 هوشمندسازی شهری(؛

تقویت انسجاک اجتماعی، هویت مدنی و  سایش و رفداه شخصدی    یها نهیزم( کیفیت زندگی )3

 و مادی و امنیت اجتماعی(؛
هدای  ها و گدروه ، حفظ حقو  اقلیتینینش هیحاش( عدالت و شمولیت اجتماعی )کاهش فقر و 4

 (؛و غیره یر جامعۀ شهری، تقویت عدالت جنسیتیپذ سیک
 Farhadian at al., 2013; Soyinka) (انرکی و مصارف  ن، طبیعت و زمین( پایداری محیطی )5

& Siu, 2018 ) 

های شناسایی بافت فرسدوده مشدتمل بدر    بنابراین، الگوی نظری تحقیق حاضر متشکل از شاخ 
چارچوب به توسعه پایدار بوده است تا با استناد  یها اخ شناپایداری، نفوذناپذیری و ریزدانگی و 

 مدل معادالت ساختاری، به ارزیابی رواب  متغیرهای تحقیق پرداخته شود    بر اساسمدل مفهومی 
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 مدل ساختاری تحقیق :1شکل 

 

 اولین بدار یابی لیزرل که برای مدلیابی لیزرل مورد ارزیابی خواهد بود  ( در قالک مدل1شکل )
سدازی  مددل که از ایدن ندوع   شبیه رگرسیون چندگانه است  ینوع بهمطرح شد،  1توس  جورسکاگ

رواب  غیرخطی بدین   ،رهایمتغارزیابی تعامل بین  جهتروش قدرتمند  عنوان به( معادالت ساختاری)
میدزان همبسدتگی بدین     ،گیدری خطاهدای انددازه   لحداف کدردن   ،رواب  بین متغیرهدای مسدتقل   ،ها  ن

هدای چندگانده   ای کده هدر یدک توسد  معدرف     متغیرهدای مکندون چندگانده    ،گیریندازهخطاهای ا
-می، استفاده اند و یا یک یا چند متغیر وابسته مکنونی که یک یا چند معرف داردشده گیری اندازه

  ( Kline, 2016شود )

 

 

 

 
 
 

 
 مدل معادالت ساختاری تحقیق :2شکل 

________________________________________________________________ 

1- Joreskog 

  

21 21 

1 
y1 

1 

y2 
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الگوسدازی  در  تدرین متغیرهدا  عمدده  ،های تحقیدق ها و نظریهدر این مطالعه، بعد از بررسی پیشینه
پایددار   ۀهای توسعمتغیر نهفته شامل یک متغیر نهفتۀ درونی تحت عنوان شاخ  2 درمجموعلیزرل 

هدای شناسدایی بافدت فرسدوده کده بدا       یک متغیدر نهفتدۀ بیروندی شداخ      ریتأثتحت  و با عالمت 
 ( Ibid)اند مشخ  شده عالمت 
 ( به شیوة زیر عمل شده است:xپذیر )از متغیرهای مشاهده هرکداکنجش برای س

1 1 1

2 21 1 2

3 31 1 3

0.1

x

x

x

x

x

 

  

  

 

 

 

   (1     )                                              

 های شناسایی بافت فرسوده + خطاناپایداری= شاخ 

 خطاهای شناسایی بافت فرسوده + نفوذناپذیری= شاخ 
 های شناسایی بافت فرسوده + خطاریزدانگی= شاخ 

 ( به شیوة زیر عمل شده است:yپذیر )برای سنجش هرکداک از متغیرهای مشاهده

1 1 1

2 21 1 1

3 31 1 3

4 41 1 4

0.1

y

y

y

y

y

y

y

 

  

  

  

 

 

 

 

  (2        )                                                         

 های توسعۀ پایدار + خطافنی= شاخ -شاخ  کالبدی

 های توسعۀ پایدار + خطامحیطی= شاخ  شاخ  زیست
 های توسعۀ پایدار + خطاشاخ  اقتصادی= شاخ 
 های توسعۀ پایدار + خطاشاخ  اجتماعی= شاخ 

 ( به شیوة زیر عمل شده است:برای سنجش متغیر نهفتۀ درونی )

1 1 1     
 ماندة زتا های شناسایی بافت فرسوده + خطای باقیدار شهری= شاخ های توسعۀ پایشاخ 
 

 ها و روش تحقیقداده

محدودة طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرک مطهر اماک رضا )ع( واق  در استان خراسان 

بدا   محدوده مورد مطالعه در بافدت فرسدوده اطدراف حدرک در شدهر مقددس مشدهد       رضوی است که 
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نسدبت مسداحت بافدت     )بافدت فرسدودة مصدوب( و    واق  شده اسدت  هکتار 7/2258 مساحتی حدود
  باشد یم 08/0ه به سطه کل محدودفرسوده 

 
 موقعیت جغرافیايی بافت فرسودة اطراف حرم در شهر مشهد :3شکل 

 

 روش تحقیق

روش مورد استفاده در این مطالعه، به روش پیمایشی و بدا اسدتفاده از ابدزار پرسشدنامه بدوده کده       
ها و اطالعات الزک، از پرسشنامه کتبدی اسدتفاده     وری داده گیری متغیرهای تحقیق، جم  رای اندازهب

شده است  جامعه  ماری این تحقیق شامل افرادی بوده است که ملدک و سدرقفلی خدود را واگدذار     

 بدر اسداس  تصدادفی   گیدری  نمونده از روش  بدرداری  نمونده کده بدرای    اند کردهکرده و بافت را ترک 
نفر نمونده بدرای ایدن     201 درمجموع مد که  به عملموجود افراد در شهرداری استفاده  یها رس د

 مطالعه مورد استفاده قرار گرفت  
هدا از معنداداری ضدریک     های  ماری و برای  زمون فرضیه در این پژوهش از دو دسته از  زمون

ابدزار پرسشدنامه بدرای    همبستگی پیرسدون اسدتفاده شدده اسدت  هم ندین بدرای اطمیندان از صدحت         

 SPSSافدزار  مداری    سازی معادالت ساختاری و از نرک های پژوهش از روش مدل گیری سازه اندازه
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گیدری،   ابزارهدای انددازه   کدارگیری  بده قبدل از    شدده اسدت  ها استفاده  برای تحلیل داده  LISRELو 
ارزیدابی قدرار داده و بدرای     نظدر و پایدایی  ن را مدورد    گیری مورد پژوهشگر معتبر بودن ابزار اندازه

 اعتبار و پایایی استفاده کرده است  یها  زمونارزیابی وضعیت ابزار پرسشنامه، از 
شناسدایی بافدت فرسدوده و     یهدا  شاخ با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی برای  1ایروایی سازه

مدورد   یهدا  نمونده  مدرتب  بدا   یهدا  پرسشنامهاصلی در  یها عاملروی تمامی  توسعه پایدار شهری بر

مطالعه در بافدت مدورد ارزیدابی و تائیدد قدرار گرفتده اسدت  در تحلیدل عداملی تائیددی بدرای سدازه             
، محیطدی  زیسدت فندی،   –کالبددی   یهدا  شداخ  ) عامل 4توسعه پایدار، مدلی مبتنی بر  یها شاخ 

ای مشداهده  از متغیرهد  هرکدداک اقتصادی و اجتماعی( فرض شده بود  نتایج بارهای عاملی مرتب  بدا  
درصدد( و مناسدک بدودن ایدن      75بدودن بارهدای عداملی )بداالی      دار معندی ( نشدان از  سؤال 37شده )
شناسدایی بافدت فرسدوده نیدز، بارهدای       یهدا  شداخ    برای باشد یمبرای متغیرهای مکنون  سؤاالت

د بده  بدوده و بدا اسدتنا    78/0بارگذاری هر یک از متغیرهدای مشداهده پدذیر بداالی      دییتأعاملی برای 
 ارتباط سازه با متغیرهای مورد ارزیابی را تائید کرد  توان یمنیکویی برازش  یها شاخ 

نیکدویی بدرازش    یهدا  شداخ  توسدعه پایددار    یها شاخ (، برای 1اطالعات جدول ) بر اساس
(GFI در مدل برابر )86/0 ،AGFI  و معیدار   81/0برابرRMR   اسدت کده نشدان دهندده      032/0برابدر

کده   017/0( بدا  RMSEA  شاخ  ریشه میانگین توان دوک خطای تقریک )باشد یمبرازندگی مدل 
شناسدایی بافدت    یهدا  شداخ  است، نشان از برازش مناسک مدل دارد  هم نین برای  05/0کمتر از 

 081/0برابدر   RMRیدار  و مع 88/0برابدر   AGFI، 92/0در مدل برابر  GFI یها شاخ فرسوده نیز، 

است،  05/0که کمتر از  031/0با  RMSEA  شاخ  باشد یماست که نشان دهنده برازندگی مدل 
پایدایی همده    کده  دهدد  یمد هم نین نتدایج تحلیدل پایدایی نشدان     نشان از برازش مناسک مدل با دارد  

( و بده تعبیدری   2هستند )همبستگی گویه بدا کدل   یبعد تکضرایک  لفا( زیاد است و همه ) ها اسیمق
درصد( را بده لحداف پایدا بدودن گویده هدای        80سطه پایایی ارزیابی شده سطه بسیار خوبی )باالی 

بدرای تحقیدق    سدؤاالت مرتب  با هر یک از متغیرهای تحقیق داشته است که نشدان از مناسدک بدودن    

   باشد یم

________________________________________________________________ 

1- Construct Validity  

2- Item with the total correlation  
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 خالصه آزمون پايايی و تحلیل عاملی تائیدی :1جدول 

 سازه
متغیرهای 

 فتهنه

تعداد 

 سؤاالت

آلفای 

 کرونباخ

بارهای 

عاملی 

تائیدی

 ی نیکویی برازشها شاخص

GFI1 AGFI2 RMR3 RMSEA4 

 یها شاخص

 توسعه پايدار

 85/0 94/0 5 فنی –کالبدی 

83/0 81/0 018/0 032/0 
 78/0 93/0 4 محیطی زيست

 81/0 81/0 3 اقتصادی

 86/0 84/0 25 اجتماعی

 یها اخصش

شناسايی بافت 

 فرسوده

 1 نفوذناپذيری

92/0 

95/0 

 91/0 1 ريزدانگی 012/0 09/0 93/0 96/0

 82/0 3 ناپايداری

 محاسبات نگارندگان: مأخذ

 

 های تحقیق يافته

نشدان    اندد  کدرده مشخصات عمومی افرادی که از بافت خدار  شدده و ملدک خدود را واگدذار      

سدال، اکردراا افدراد     53سال، میدانگین سدنی    11سال و فعلی  28سکونت قبلی  : متوس  سابقۀدهد یم
نفر شاغل و مدابقی از کارافتداده و یدا     130نفر(،  160) اند بودهدارای سطه تحصیالت دیپلم به پایین 

و ندوع   183و فعلدی   159بازنشسته و در حال تحصیل، وضعیت کاربری مسدکونی قبلدی بدا فراواندی     

ظاهر شده است که سال واگذاری این افراد از سدال   163و فعلی  190ی با فراوانی مالکیت ملکی قبل
مدورد   یهدا  نمونده درصدد   50متراک ساختمان(، بیش از ) ریزدانگیوضعیت   باشد یم 1390تا  1372

 6مترمربد ، نفوذناپدذیری )وضدعیت معدابر(، عمددتاا محددودة معدابر از صدفر تدا           200ارزیابی پایین 
سدال، از نظرسدازة    40متوسد    طدور  بده درصد(، وضعیت ناپایداری از نظر قدمت بنا  9/62مترمرب  )

درصد( و خشدت   9/75ساختمان یا بنای محل سکونت با بیشترین فراوانی به ترتیک به  جر و  هن )

درصدد( و مرمتدی    4/39درصد( و از نظرکیفیت ساختمان یا بندا، بده ترتیدک تخریبدی )     20و چوب )
بده عمدل  مدده، سدایر سداکنین بافدت محدل         یهدا  یابیارز درمجموعه است که ( ارزیابی شد8/31)

________________________________________________________________ 

1- Goodness-of-fit Index 

2- Adjusted Goodness-of-fit Index  

3- Root Mean Square Residual  

4- Root Mean Square Error of Approximation  
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   اند کردهزندگی خود را ناپایدار، نفوذناپذیر و ریزدانه ارزیابی 

 
 مشخصات عمومی پاسخگويان اطراف حرم مطهر :2جدول 

 ها نمونه
سابقة سکونت 

 )میانگین به سال(

میانگین 

 سن
 وضعیت شغل تحصیالت

 وضعیت
 28 از خرو  قبل

 سال 53
 130 شاغل 160 دیپلم <

 71  شاغل ریغ 27 >دیپلم 11 بعد از خرو 

 
 وضعیت کاربری و نوع مالکیت محل سکونت پاسخگويان اطراف حرم مطهر :3جدول 

 نوع مالکیت وضعیت کاربری 

 وضعیت
 تجاری خدماتی مسکونی

 -درمانی

 بهداشتی

 -اقامتی 

 تجارتی

مسکونی 

 اقامتی –
 سایر مشاع استیجاری وقفی ملکی

159 3 25 4 5 5 190 1 2 7 1 
قبل از 

 خرو 

183 - 12 1 - 1 163 6 8 2 22 
بعد از 

 خرو 

 
 شناسايی بافت فرسوده در منطقه ثامن مشهد یها شاخصوضعیت  :4جدول 

 ناپایداری )قدمت بنا(
ناپایداری )سازة ساختمان یا بنای محل 

 سکونت بر اساس اسکلت(

 ری ناپایدا

 یا بنا( ساختمان)کیفیت 

 میانگین
حداقل 

 سال

حداکثر 

 سال
 آجر و آهن بتنی فلزی

خشت و 

 چوب
 تخریبی مرمتی قبول قابل

 4/39 8/31 5/23 20 9/75 8/1 ـ 150 1 40
 ريزدانگی )متراژ ساختمان(  نفوذناپذيری )وضعیت معابر(

 15تا  12 12تا  9 9تا  6 6تا  0
تر از بیش

15 
 مترمربع 200باالی 

 100بین 

 200تا 
 100زير 

9/62 6/9 1/7 3/15 9/2 1/24 9/42 4/32 

 

فندی بدا    -وضدعیت کالبددی   کده  باشد یمتوسعه پایدار به این صورت  یها شاخ نتایج ارزیابی 
نیدز در حدد متوسد ، وضدعیت      15با میدانگین   محیطی زیستدر سطه متوس ، وضعیت  16میانگین 

، شدرای   1390ارزش پدولی سدال    بدر اسداس  ا در مد ماهیانۀ تعدیل شدده  اقتصادی افراد در مقایسه ب
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که مقایسه میانگین در مدد اعدالک شدده     دهد یمحداقلی را برای این گروه از افراد نشان  یانداز پس
  کنندد  یم دییتأهزارتومان این موضوع را  989هزارتومان و متوس  هزینه  1030توس  پاسخگویان 

( با توجده بده حددود    63نتیجه ارزیابی شدة میانگین ) بر اساسی توسعه اجتماع یها شاخ وضعیت 
حداقل و حداکرر در سطحی ضعیفی ارزیابی شده است کده نشدان از وضدعیتی دارد کده      یها جواب
توسعه پایدار شدهری   یها شاخ   نهایتاا باشد یماجتماعی برای ساکنین بافت نامناسک  یها شاخ 

 ، در حد متوسطی ظاهر شده است 97میانگین برای این گروه از افراد، با 
 

 توسعه پايدار شهری در منطقه ثامن مشهد یها شاخصوضعیت  :5جدول 

 توسعه پایدار یها شاخص شاخص اجتماعی یطیمح ستیزشاخص  شاخص کالبدی و فنی

Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max 

16 8 26 15 8 21 63 46 96 97 66 131 

 شاخص اقتصادی خانوار

 حداکثر هزينه حداقل هزينه میانگین هزينه حداکثر درآمد حداقل درآمد میانگین درآمد

1030 400 4074 989 420 2729 

 

 همبستگی پیرسون

توسدعه پایددار از    یهدا  شداخ  شناسدایی بافدت فرسدوده و     یهدا  شاخ برای  زمون رابطه بین 
کننددة ایدن اسدت     دیید تأاز   مده دست بهه شده است  نتایج  زمون ضریک همبستگی پیرسون استفاد

0ی وجود دارد )دار معنیکه بین دو متغیر مربوطه رابطۀ  / 05   نوع همبستگی در بین دو متغیدر  )
( ظداهر شدده   -23/0مذکور، از نوع همبستگی معکوس )منفی( و میدزان ایدن همبسدتگی در سدطه )    

 است  

 
 توسعه پايدارو شناسايی بافت فرسوده  یها شاخصرابطة بین  مبستگیه آزمون :6 جدول

 شناسايی بافت فرسوده  یها شاخص
 متغیر مستقل 

متغیر وابسته                  

 شدت **-23/0
 توسعه پايدار یها شاخص

05/0  یدار معنی

 %1در سطح  دار معنی **



  16ای شماره  منطقه توسعهو اقتصاد  پژوهشهای  190

شناسددایی بافددت فرسددوده و  یهددا خ شددا یهددا مؤلفددهنتددایج  زمددون همبسددتگی پیرسددون بددین  
،  مدده  دسدت  بده داری (  مده است که با توجه به سطه معنی7در جدول )توسعه پایدار  یها شاخ 

مشدخ    دار معندی %  1بین متغیرهای مورد ارزیابی با عالمت ستاره در سطه احتمال  دار یمعنرابطۀ 
  اند شده
 

 توسعه پايدار سايی بافت فرسوده وشنا یها شاخصآزمون همبستگی پیرسون بین  :7جدول 

 متغیرهای تحقیق 
 ناپایداری نفوذناپذیری ریزدانگی

 Sig شدت Sig شدت Sig شدت
 19/0 **41/0- 004/0 **44/0 000/0-16/0 فنی  -شاخص کالبدی 

 11/0 06/0-6/0 10/0-4/0-19/0 محیطی زيستشاخص 

 03/0**52/0- 000/0 **39/0- 003/0 -15/0** شاخص اقتصادی

 007/0**45/0- 02/0 19/0-13/0 -34/0** شاخص اجتماعی 

 %1دار در سطح معنی **

 

 يابی معادالت ساختاریمدل

مدل یابی معادالت ساختاری روش  ماری منسجمی است که بده تحلیدل روابد  بدین متغیرهدای      

متغیدر مکندون،    2 درمجمدوع مددل مفهدومی،    بر اسداس پردازد   مشاهده شده و متغیرهای مکنون می
یک متغیر مکنون بیرونی با  ریتأثتوسعه پایدار شهری، تحت  یها شاخ شامل متغیر مکنون درونی 

، 8مشدخ  شددند کده مطدابق بدا اطالعدات جددول        « شناسدایی بافدت فرسدوده    یها شاخ »عنوان 

اخ  شد  کده  یطدور  بده مددل دارندد    دیید تأبا مدل نشان از  ها دادهنیکویی برازش تناسک  یها  زمون
درصدد و معیدار ریشده میدانگین مربعدات خطدای بدر ورد         89( با ضدریک  GFI) دلنیکویی برازش م

(RMSEA با مقدار این خطا در مدل )برازش مناسک مددل را در کندار سدایر معیدار برازشدی       043/0
از متغیرهدای مکندون،    هرکدداک کده در   دهدد  یمد (، نشدان  2  مدل ساختاری در شکل )دهند یمنشان 

که نشدان از بهتدر بدودن نتدایج حاصدل از       اند شدهمشاهده شده به شکل مناسبی بارگذاری  متغیرهای

 هدا  داده وتحلیدل  تجزیهتحلیل عاملی تائیدی در مدلسازی ساختاری دارد  با توجه به نتایج حاصل از 
دریافدت کده عددک     تدوان  یمد ( ≥05/0αی )دار معنیو ضرایک استاندارد شدة مدل ساختاری و سطه 

بدر  توسعه پایدار بگذارد   یها شاخ منفی روی  تأثیرات تواند یمو بهسازی بافت فرسوده نوسازی 
متغیرهای شناسایی بافت فرسوده روی  تأثیراتبر ورد ضرایک استاندارد شدة مدل ساختاری  اساس

 ارزیابی شده است   -49/0توسعه پایدار با ضریک  یها شاخ 
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 توسعه پايدار  یها شاخصری های برازش برای مدل ساختا شاخص :8جدول 

 قبول برازش قابل مدل اختصار نام شاخص

 درصد 5از  تر بزرگ X2 31/0 سطح تحت پوشش کای اسکور

<GFI 89/0 GFI شاخص نیکويی برازش 90٪  

 RMSEA 043/0 RMSEA<0.05 ريشه میانگین مربعات خطای برآورد
 3تا  1ر بین مقدا CMIN/df 96/1 اسکور نرمال شده به درجه آزادی کای

 

 
 شناسايی بافت فرسوده و توسعه پايدار یها شاخصمدل معادالت ساختاری  :3شکل 

 

 گیری بحث و نتیجه

نتایج به دست  مده در این بخش از مطالعه نشان از اهمیدت و نقدش متغیرهدای شناسدایی بافدت      
ریزدانگدی،  توسعه دارد؛ بده ایدن مفهدوک کده حضدور بدی رویدۀ         یها شاخ فرسوده روی پایداری 

اطدراف   الخصدوص  یعلد ناپایداری و نفوذناپذیری فضای بافت توانسته است فضای شهری مشدهد و  
حرک مطهر را به لحاف پایداری اجتماعی، اقتصادی، زیسدتی و کالبددی بدا مشدکالت جددی مواجده       

در  نبودن نوسازی و بهسازی بافت برای کسانی که زمدانی  مرمر ثمرسازد  نتایج ارزیابی، حکایت از 

تغییدرات   کده  ای گونده  بهو اآلن در جای دیگر سکونت دارند، داشته است  اند کرده یمبافت زندگی 
توسدعه بدرای ایدن گدروه از سداکنین ایجداد        یها شاخ و پایداری  ها  ندر روند زندگی  یچنان  ن
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 یدا فدرک   صدورت  بده و حل مشکالت شهری عناصر اجتمداعی تنهدا    ریزی برنامه یجا بهنکرده است و 
دنیدای اجتمداعی کنشدگران و در تعبیدر      کده  درحدالی شهری از نظر مبلمان شهری توجه شده اسدت؛  

شدهری قدرار داده    ریزی برنامهجهان حیاتی ساکنین بافت، ناخواسته در خار  از مدار  شناختی جامعه
خود جایی برای محتوای شهری در نظر نگرفته اسدت و   یها برنامهشده و عمدتاا مدیریت شهری در 

  نندد یب ینمد ، اندد  بدوده به همین دلیل این دست از افراد خودشان را متفاوت از وضعیتی کده در بافدت   

اقتصدادی، کالبددی و    یهدا  مقولده به مقولۀ پایداری اجتماعی باعث شده است تدا   یتوجه یببنابراین 
 یهدا  ی لدودگ با نواقصی نظیر عدک رشد سرانۀ فضای سبز شدهری، بداال رفدتن سدطه      محیطی زیست

و اشتغال، جابجایی بدی   وکار کسکن در وضعیت ازمحیطی در اثر باال رفتن تراکم جمعیتی، عدک تو
لدذا ضدرورت توجده کدردن بده       ؛برنامۀ جمعیتی و اختالل در ساختار مددیریت شدهری همدراه باشدد    

حفدظ و   شدود  یمد شدهری قدرار گیدرد  پیشدنهاد      یزید ر برنامده فرسوده در اولویت  یها بافتساکنین 

مقولدۀ اعتمداد و پدرورش سدرمایه اجتمداعی در       یسداز  نهینهادادن ساکنین بافت از طریق مشارکت د
 شهرداری در اولویت اقدامات باشد  الخصوص یعلرواب  ساکنین و نهادهای دولتی 
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