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تحلیل فضایی تابآوری در محلات دارای بافت ناکارآمد شهر مشهد
محمد اجزا شکوهی  -دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
ساجده باغبان - 9کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
تاریخ دریافت9911/6/91 :

تاریخ تصویب9911/7/99 :

چکیده
شهر مشهد در پهنهای با میزان آسیبپذیری بالا قرار گرفته است که وجود  8888هکتار بافت ناکارآمد
(فرسوده و حاشیه) در این شهر ،بر میزان این آسیبپذیری افزوده است .در این پژوهش ،با رویکرد
توصیفی_تحلیلی و با استفاده از روشهای آمار فضایی (تکنیک خودهمبستگی فضایی و رگرسیون وزنی
جغرافیایی) ،الگوی تابآوری در محلات دارای بافت ناکارآمد شهر مشهد مورد ارزیابی قرار گرفته و به
مقایسۀ الگوی فضایی تابآوری اجتماعی_کالبدی با الگوی فضایی تابآوریاجتماعی پرداخته شده است.
نتایج حاصل از کاربرد شاخص موران در توزیع فضایی تابآوری اجتماعی ،نشان میدهد که این ضریب
مثبت و برابر  050.1است .درواقع این مقدار ،خوشهای بودن توزیع فضایی تابآوری اجتماعی در این
محلات را نشان میدهد؛ در صورتی که این شاخص در مورد تابآوری اجتماعی_کالبدی این محلات منفی
و برابر -0502است و نشاندهنده تصادفی بودن توزیع فضایی این عامل در محلات مورد مطالعه است و این
مهم ،بیانگر آن است که احیای بافتهای ناکارآمد به صورت تصادفی و با توجه به شرایط اقتصادی ،صورت
گرفته و منجر به بهبود شرایط کالبدی این محلات گشته است ،درحالیکه در بافت اجتماعی محلات تغییری
ایجاد نشده است .تحلیل آماره  Gنشان میدهد که خوشههای اجتماعی بالا در کنار یکدیگر قرار دارند و
از الگوی خوشهای با تمرکز بالا پیروی میکنند .خوشههای گرم و نسبتاً گرم حدود  20درصد از محلات را
شامل میشوند که  11محله از شهر مشهد را تشکیل دادهاند .همچنین مدلسازی عوامل مؤثر بر تابآوری
اجتماعی محلات دارای بافت ناکارآمد شهر مشهد با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان داد که
متغیرهای نرخ باسوادی ،سطح تحصیلات ،درصد جمعیت شاغل ،میانگین سنی و بار تکفل میزان تأثیرگذاری
بیشتری بر تابآوری محلات مورد مطالعه دارند .ازاینرو میتوان این متغیرها را مبنای علمی برای افزایش
تابآوری اجتماعی این محلات در روند احیای آنها دانست.
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کلیدواژهها :تابآوری ،بافت ناکارآمد ،خودهمبستگی فضایی ،رگرسیون وزنی جغرافیایی ،مشهد
 -9مقدّمه

مطابق با پیشبینی سازمان ملل متحد احتمال میرود در سال  30.0حدود  80درصد جمعیت جهان در شهرها
زندگی کنند .این مسئله بدین معنا است که مناطق شهری به مکان اصلی بسیاری از بلایای احتمالی بدل خواهند شد
(لئون و مارچ 3.1 :3011 ،1و آسپرون)19 :3011 ،3؛ اما در سطح جهانی تغییرات چشمگیری در نگرش به مخاطرات
دیده میشود بهطوری که دیدگاه غالب از تمرکز صرف بر کاهش آسیبپذیری به افزایش تابآوری در مقابل سوانح
تغییر پیدا کرده است .بر اساس این نگرش ،برنامههای کاهش مخاطرات باید به دنبال ایجاد و تقویت ویژگیهای جوامع
تابآور باشند و در زنجیره مدیریت سوانح به مفهوم تابآوری نیز توجه کنند (کاتر 2و همکاران .)2 :3008 ،ازاینرو،
در سالهای اخیر ،نهادها و آژانسهای فعال در زمینۀ کاهش سوانح ،بیشتر فعالیتهای خود را بر دستیابی به جامعۀ
تابآور در برابر سوانح متمرکز ساختهاند (زنگنه و همکاران .)83 :1218 ،در این میان ،با توجه به تمرکز سرمایههای
اقتصادی ،مراکز فرهنگی و تاریخی ،زیرساختهای شهری و تراکم جمعیت در شهرها ،اینگونه اقدامات بیشتر در
شهرها به چشم میخورد (کوآفی و کلارک .)3.0 :301. ،1تابآوری در شهرسازی مفهوم نوظهوری است که در سطح
جهانی از اوایل دهۀ  1110مورد توجه قرار گرفته است (شیرانی و همکاران .).0 :1218 ،در ادامه در سال ،300.
اتحادیۀ بینالمللی راهبرد کاهش خطر سوانح ،برنامهای را با عنوان «تقویت تابآوری ملتها و جوامع در مقابل سوانح»
در چارچوب طرح هیوگو (که در کنفرانس جهانی هیوگو در کوبۀ ژاپن در مورد کاهش بحران در سال  300.مطرح
شد) ،برای سالهای  300.تا  301.در پیش گرفته است .این برنامه ،علاوه بر کاهش آسیبپذیری جوامع در هنگام
وقوع بحرانها ،به سمت افزایش و بهبود تابآوری جوامع گرایش دارد (رضایی و همکاران 810 :1211 ،و ژو:3010 ،.
 .)32در این رویکرد ،سیستمی تابآور است که بتواند مخاطرات موقت یا دائم را جذب کرده و بدون این که کارکرد
خود را از دست بدهد ،به سرعت خود را با شرایط در حال تغییر انطباق دهد و به حالت اولیه بازگردد (غیاثوند و
عبدالشاه 183 :1211 ،و گادشالک 128 :3002 ،8و برونو 9و همکاران )92. :3002 ،که بخشی از فرایند بازگشت تحت
تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی_فرهنگی است (رمضانزاده و بدری .)110 :1212 ،درواقع ،تابآوری هم مستلزم
تمرکز بر ابعاد فیزیکی است و هم طالب تمرکز بر مقیاسهای متفاوت اجتماعی است (توانا و صوفی نیستانی:121. ،
 .)2ایران نیز به دلیل ویژگیهای اقلیمی ،زمینشناختی و به ویژه قرارگیری روی کمربند زلزلهخیز آلپ_هیمالیا ،از جمله
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آسیبپذیرترین کشورهای دنیا محسوب میشود؛ بهطوری که معیار ریسک بحران برنامۀ توسعۀ سازمان ملل ()3001
نشان میدهد ،بعد از ارمنستان ،ایران بالاترین آسیبپذیری زلزله را در بین کشورهای جهان دارد و  21مورد از  10نوع
بلایای طبیعی در ایران رخ داده است (رضایی و همکاران .)88 :1211 ،نظر به حادثهخیز بودن کشور ایران میتوان گفت
که کلانشهر زیارتی مشهد نیز به عنوان یکی از مقاصد گردشگری ایران ،مشابه بسیاری از شهرهای این کشور در پهنهای
با پتانسیل بالای خطر قرار گرفته است .وجود گسلهای فعال و توانمند در مجاورت شهر و قرارگیری در پهنه تکتونیکی
کپه داغ و بینالود و همچنین زلزلههای بزرگ تاریخی در مجاورت آن گواه بر بالا بودن خطر زلزله در شهر مشهد دارد.
کوههای بینالود خود بخشی از لرزه زمینساخت ایران مرکزی است .دشت مشهد ،دشتی پوشیده از نهشتههای آبرفتی
کواترنری بین ارتفاعات کپهداغ (در شمال) و بینالود (در جنوب) است که از سمت جنوب با گسل معکوس جنوب
مشهد مشخص میشود ،علاوه براین ،وجود  19رودخانه در شهر مشهد و اطراف آن نیز خطر وقوع سیلاب در این
شهر را در پی دارد .بهطورکلی این شهر در مطالعات طرحهای بالادست از منظر مخاطرات طبیعی در پهنهای با خطر
بالا قرار گرفته است (فرنهاد ،مطالعات پایه کیفیت محیط شهری)18 :1288 ،؛ اگرچه بعضی از ابزارهای پیشبینی کننده
در کاهش آثار بحرانها مؤثر است ،واقعیت این است که نمیتوان بر اساس شواهد ،مخاطرات آتی را پیشبینی کرد؛
بنابراین ضروری است برای جلوگیری از افزایش آسیبپذیریها میزان تابآوری محلات شهر را بشناسیم و بدانیم که
توان ظرفیتی محلات برای ایستادگی و بازیابی در برابر مخاطرهها در هنگام وقوع بحران تا چه حدی است؛ اما تابآوری
خصوصیتی نیست که به صورت مساوی بین نقاط مختلف شهر توزیعشده باشد و میتوان گفت که بافتهای ناکارآمد
شهری عمدتاً به دلیل ویژگیهای متمایز اجتماعی و کالبدی از تابآوری کمتری نسبت به سایر نقاط شهر برخوردار
هستند .در این بافتها علاوه بر فرسودگی شدید و پایین بودن کیفیت بناها ،سطح نازل ویژگیهای اجتماعی و جمعیتی
از جمله میزان سواد ،سطح تحصیلات و نرخ اشتغال که در بازیابی محلات شهر پس از وقوع بحران مؤثر هستند ،منجر
به افزایش آسیبپذیری این بافتها در برابر مخاطرات طبیعی شده و متعاقباً میزان تابآوری این محلات را کاهش داده
است .لذا ،این پژوهش با هدف بررسی الگوی فضایی تابآوری در بافتهای ناکارآمد شهر مشهد (فرسوده و حاشیه)
به دنبال یافتن پاسخ به پرسشهای زیر است:
 -1پهنهبندی تابآوری محلات دارای بافت ناکارآمد در شهر مشهد چگونه است؟
 -3چه تفاوتی بین الگوی فضایی تابآوریاجتماعی و تابآوری اجتماعی_کالبدی وجود دارد؟
 -2کدام یک از متغیرهای مورد بررسی تأثیر بیشتری در تبیین تابآوری محلات دارای بافت ناکارآمد دارند؟
مرور مطالعات صوورت گرفته در این زمینه نشوان میدهد که انواع روشهای تحلیل فضایی از جمله رگرسیون
وزنی جغرافیایی در موضووعات مرتبط با علوم شوهری در پژوهشهای داخل و خارج از کشور مورد استفاده قرار
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گرفته اسووت .از جدیدترین پژوهشهای انجام شووده با این روش میتوان به مقاله لی 1و همکاران ( )3011در مورد
متغیرهای تعیینکننده شکل شهر در شهرکهای چینی و پژوهش نادی 3و همکاران ( )3011در رابطه با مدل سیستم
حمل و نقل پایدار در منطقه شهری جاکارتا نام برد .لوکاس 2و همکارانش ( )3018نیز با همین روش در رابطه با رفتار
سوفر دو گروه از افراد کم درامد مرکز و پیرامون شهر در هنگام رانندگی تحقیق نمودهاند .تأثیر دسترسیها بر قیمت
مسکن در شهر دالیان چین نیز توسط جان 1و همکارانش ( )3018با همین روش ،مورد بررسی قرار گرفتهاست .در
ایران نیز رفیعیان و زاهد ( )1219با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی به تحلیل فضایی فرسودگی محلههای شهر
قم پرداختهاند .ملکشاهی و وکیلی ( )1218نیز با همین روش توزیع خدمات عمومی را بر مبنای عدالت اجتماعی در
شهر سقز ارزیابی نمودهاند .مبحث تابآوری نیز به روشهای مختلفی در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار
گرفتهاست که نمونهای از آنها در جدول شماره ( )1قابل مشاهده است.
جدول  -9پیشینه پژوهش
ردیف

پژوهشگر

سال

توضیحات

عنوان

در این پژوهش تأثیر مهاجرت و انتقال پول بر تابآوری اجتماعی مقصد در
1

نیل ادگر  .و
همکاران

3003

مهاجرت ،انتقال پول،

ویتنام ساحلی ،با استفاده از دادههای طولی مورد ارزیابی قرار گرفته است .نتایج

راههای معیشت و

این پژوهش حاکی از آن است که مهاجرت و انتقال پول اگر با افزایش نابرابری

انعطافپذیری اجتماعی

اقتصادی همراه باشد ،تابآوری اجتماعی را تضعیف و در صورتی که با افزایش
سطح درامد مردم بومی همراه باشد ،تابآوری اجتماعی را تقویت مینماید.

ایجاد تابآوری در شهرهای
3

اسپانز و
واترهوت

8

3018

جهان ،روتردام یکی از 100

آنها در این پژوهش ایده شهرهای تابآور را ارزیابی نموده و تلاشهای بنیادی
9

راکفلر در تابآور کردن شهرهای جهان را معرفی میکنند و با به تصویر کشیدن

عضو شرکت کنده در برنامه

شهر رتردام به عنوان یکی از اولین شهرهای تابآور جهان ،مقوله تابآوری

شهرهای تابآور

شهری را عملیاتی مینمایند.
این دو پژوهشگر بر این باورند که مقولههای پایداری شهری و تابآوری شهری
در برخی از ابعاد با یکدیگر همپوشانی دارند ،ازاینرو از سه منظر روند پژوهش،

2

ژانگ و
لی

8

3018

تابآوری شهری و پایداری

مقیاس پژوهش و خوشههای پژوهش به بررسی تفاوتهای این دو ایده پرداخته

شهری :دانستهها و ندانستهها

و به این نتیجه رسیدهاند که تابآوری شهری و پایداری شهری نه تنها در ابعاد
تئوری با یکدیگر تفاوت دارند ،بلکه در ابعاد عملیاتی نیز با یکدیگر متفاوتاند.
همچنین آنها به این موضوع اشاره کردهاند که در یک توسعه شهری مطلوب،
1 Li
2 Nadi
3 Lucas
4 Jun
5 Neil Adger
6 Spaans & Waterhout
7 Rockefeller
8 Zhang & Li
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توضیحات
تابآوری شهری و پایداری شهری باید به یک میزان و به موازات یکدیگر مورد
توجه قرار گیرد.

تبیین مفهومی تابآوری و
1

رفیعیان و
همکاران

1281

معیار سازی آن در مدیریت
سوانح اجتماع محور
()CBDM

نیکمرد
.

نمین و

1212

همکاران

8

حیدریان و
همکاران

نظری و نظام معیارسازی برای تحلیل و ارتقای جوامع تابآور در برابر مخاطرات
طبیعی مناسب است؟ نتایج تحقیق نشان داده است که تعریف کارپنتر و
همکارانش از تابآوری تعریفی قابل تأکید بوده و بر اساس آن معیارهای مطلوب
برای سنجش تابآوری پیشنهاد میشود.

کاهش خطرات زلزله با

نتایج این پژوهش که با استفاده از پرسشنامه و تحلیلهای نرمافزار  SPSSبه

تأکید بر عوامل اجتماعی

دست آمده است ،بیانگر وضعیت نسبتاً مطلوب شاخصهای سن ،سطح آموزش،

رویکرد تاباوری؛ نمونه

دلبستگی به مکان در سطح منطقه و وجود برنامههایی برای بهبود وضعیت

موردی :منطقه  33تهران

مشارکت ،اطلاعرسانی مخاطرات ،درک و دانش عمومی از خطر است.

تحلیل شاخصهای
تابآوری سکونتگاههای
1218

در این پژوهش به این سؤال پاسخ داده شده است که کدام تعریف ،رویکرد

غیررسمی در برابر زلزله با
رویکرد اجتماعی؛ نمونه
موردی :محله فرحزاد تهران

ارزیابیهای این پژوهش که با استفاده از تکنیک  AHPانجام شده است ،حاکی
از این است که شاخص آگاهی و دانش دارای بیشترین تأثیر و شاخص
وابستگی اجتماعی دارای کمترین تأثیر در تابآوری اجتماعی محله فرحزاد تهران
است.

تابآوری را میتوان توانایی یک سیستم در تحمل یا سازگاری با عوارض شوکهایی مانند سوانح طبیعی تعریف
کرد ،بهگونهای که سوویسووتم همچنان قادر اسووت عملکرد خود را حف و به فعالیتهایش اسووتمرار بخشوود (میرو و
همکاران 21 :3018 ،1و دیویس 3و ایزدخواه .)13 :3008 ،مطالعه در زمینه تابآوری از سال  1192و توسط هولینگ
در مقالهای با عنوان «تابآوری و پایداری سوویسووتمهای اکولوژیکی» با دیدگاه زیسووتمحیطی آغاز شوود (زنگنه و
همکاران )11 :121. ،و پس از آن تعاریف متعدد دیگری توسوط سوایر اندیشومندان ارائه شد که مهمترین آنها در
جدول شماره ( )3قابل مشاهده است.

1 Meerow et al
2 Davis
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جدول  -2تعاریف تابآوری از دیدگاه اندیشمندان مختلف
ارائه دهنده

سال

هولینگ

1192

1

1111

3

3008

میلتی
مانینا

تعریف
تداوم روابط میان یک سیستم ،اندازهای از توانایی یک سیستم برای جذب معیارهای ثابت ،محرک،
پارامترها و همچنین تداوم داشتن
تابآوری توانایی یک مکان برای تحمل یا غلبه بر آسیب ،کاهش بهرهوری و کاهش کیفیت زندگی
در نتیجه وقوع یک حادثه شدید و بدون دریافت کمکهای فراوان از خارج از آن جامعه است.
تابآوری در برابر سوانح را میتوان ظرفیت ذاتی سیستم ،اجتماع یا جامعه دانست.
توانایی یک سیستم ،جامعه یا اجتماع در معرض خطر برای مقاومت ،جذب ،تطبیق و بهبود از اثرات

UNISDR

3001

یک مخاطره به طرزی کارآمد و به موقع از جمله از طریق حفاظت و ترمیم ساختارها و کارکردهای
ضروری و اساسی خود.

ماخذ Manyena, 2006: 437 :و زنگنه و همکاران 81 :1218 ،و کاویان11 :1210 ،

با توجه به تعاریف بالا شوهر تابآور ،شوبکهای پایدار از سیستمهای کالبدی و جوامع انسانی است .سیستمهای
کالبدی مولفههای ساخته شده و طبیعی شهراند که شامل جادهها ،ساختمانها ،زیرساختها ،توپوگرافی و سیستمهای
طبیعی هسوتند و جوامع انسوانی نیز مولفههای اجتماعی و نهادی یک شوهر هسوتند که شوامل اجتماعات رسمی و
غیررسمی ،پایدار و منفرداند که در فضای شهری عمل میکنند .در واقع این بخش ،جوامع را هدایت و نیازهایش را
براورده میکند و در حین حوادث هردو بخش باید باقی بمانند (توانا و صوفی نیستانی .)2 :121. ،از آنجایی که یک
فضای شهری از دو عامل اصلی کالبد ومحتوا (عوامل اجتماعی) تشکیل میشود ،در تابآوری محلات شهری لازم
است دو عامل مذکور ،کالبدی و اجتماعی ،در محیط تابآور باشند .بررسی انواع مختلف تابآوری مبین آن است که
تابآوری اجتماعی از دیدگاه مسوائل جمعیتشناسی است و بر ویژگیهای اجتماعی تأکید مینماید در صورتیکه
تابآوری کالبدی بر ویژگیهای مربوط به شوکل مکان مؤثر است (شیرانی و همکاران .0 :1218 ،و سرتیپی پور و
اسدی). :1218 ،
 -2مواد و روشها
 -9-2منطقه مورد مطالعه
شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی ،در شمال شرقی ایران قرار دارد .این شهر ،در طول جغرافیایی  .1درجه و 3
دقیقه تا  80درجه و  28دقیقه و عرض جغرافیایی  2.درجه و  12دقیقه تا  29درجه و  9دقیقه و بین رشتهکوههای بینالود
و هزارمسجد واقع شده است (شهرداری مشهد .) .8 :121. ،این شهر که از منظر مخاطرات طبیعی در پهنه با خطر بالا
1 Mileti
2 Manyena
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قرار گرفته است (فرنهاد )30 :128. ،دارای سیزده منطقه شهرداری است و جمعیتی معادل  20.9891نفر را در خود جای
داده است (شهرداری مشهد .)81 :121. ،از تعداد  1.1محله شهر مشهد ،تمام یا بخشی از  13محله شهر فرسوده است.
بهطورکلی حدود  8888هکتار از مشوهد را بافت ناکارآمد (فرسوده و حاشیه) تشکیل داده است که توزیع فضایی این
محلات ،در شکل  3و  2مشخص شده است.
 -2-2روشهای استفاده شده

پژوهش حاضور به لحا هدف از نوع کاربردی و به لحا ماهیت ،توصویفی_تحلیلی است .شاخصهای مورد
استفاده در شکل ( )1با استفاده از مطالعات کتابخانهای و بررسی ادبیات موضوع و در نهایت با استفاده از نظر خبرگان
در چارچوب روش دلفی گرداوری و دادههای مورد اسوووتفاده نیز از از میان آمارهای سوووال  121.مرکز آمار ایران
اسوتخراج شود .این شواخصها که از طرح جامع مشهد (فرنهاد ،)128.،سالنامه آماری شهر مشهد ( ،)121.و مرکز
تحقیقات راه ،مسوکن و شوهرسوازی ( )1212استخراج شدهاند در دوسته اجتماعی و اجتماعی_کالبدی تقسیم شده
اسوووت کوه شووواخصهای اجتماعی تنها مبین ویژگیهای اجتماعی و جمعیتی محلات هسوووتند و شووواخصهای
اجتمواعی_کوالبودی علواوه بر ویژگیهای جمعیتی بر ویژگیهای کالبدی محلات نیز تأکید میکنند .جامعه آماری
پژوهش ،شامل  13محله دارای بافت فرسوده شهر مشهد است .در این پژوهش ،ابتدا با استفاده از تکنیک ، MOORA
میزان تابآوری محلات دارای بافت فرسوده بررسی شده است .سپس ،تحلیل رابطه توزیع تابآوری با شاخصهای
اجتماعی با اسوتفاده از ابزارهای آمار فضایی در نرمافزار  ArcGISاجرا شده است .همچنین به منظور تحلیل الگوی
تابآوری ،تکنیک خودهمبسوتگی فضوایی به کاررفت .مدلهای متفاوتی برای اندازهگیری آمارههای خودهمبستگی
فضوایی وجود دارد که از میان آنها ،مدل موران جهانی و آماره 𝑖𝐺 مورد استفاده قرار گرفته است .مدلسازی روابط
فضوایی عوامل مؤثر در تابآوری شهری ،با رگرسیون وزنی جغرافیایی صورت گرفت .درنهایت ،به منظور بررسی
دقت و اهمیت رگرسیون وزنی جغرافیایی ،خروجی حاصل از این مدل ارزیابی شد.
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شکل  -9مدل مفهومی پژوهش
 -9-2-2تکنیک MOORA

این تکنینک یکی از روشهای تصومیمگیری چند معیاره اسوت که به دلیل عدم الزام استفاده از روش وزندهی
معیوارهوا ،امکوان ارزیابیهای غیرذهنی را فراهم میکند .در این تکنیک پس از تشوووکیل ماتریس تصووومیمگیری و
استانداردسازی آن ،مقدار مطلوبیت گزینههای مورد بررسی از (رابطه  )1محاسبه میشوند.
رابطه :1

𝑔
𝑗𝑖𝑥 𝑌𝑖 = ∑𝑗=1 𝑥𝑖𝑗 − ∑𝑛𝑗=𝑔−1

در این تابع g ،معادل تعداد معیارهایی که مطلوب هستند و بایستی بیشینه شوند n ،تعداد معیارهایی که نامطلوب
هستند و بایستی کمینه شوند و 𝑖𝑌 نیز معادل مقدار ارزیابی گزینۀ iام اما توجه به همۀ معیارها است.
 -2-2-2خودهمبستگی فضایی

خود همبسوتگی فضوایی ابزار تحلیلی ارزشمندی است برای اینکه چگونه الگوهای فضایی در طول زمان تغییر
میکنند .در طبقهبندی الگوهای فضووایی خواه خوشووهای ،پراکنده و تصووادفی ،میتوان بر چگونگی نظم و ترتیب
قرارگیری واحدهای ناحیهای متمرکز شوود .خود همبسووتگی فضووایی قوی به مفهوم این اسووت که ارزش صووفات
پودیودههای جغرافیایی بهطور قوی با یکدیگر رابطه دارند .اگر ضووورایب ویژه پدیدههای جغرافیایی ،ارتباط و نظم
ظاهری مشخصی نداشته باشند ،گفته میشود دارای ارتباط فضایی ضعیف و یا دارای الگوی تصادفی میباشند (رهنما
و ذبیحی.)19 :1210 ،

سال نهم

118

تحلیل فضایی تابآوری در محلات دارای بافت ...

 -9-2-2انواع معیارهای خودهمبستگی فضایی
شاخص موران

رابطه:3

𝑛
𝑛∑
)𝑥𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 (𝑥𝑖 −𝑥)(𝑥𝑗−
2
𝑛∑
)𝑥𝑖=1(𝑥𝑖 −

𝑛
𝑠

=𝐼

 :XIضریب متغیر فاصلهای یا نسبی در محلههای شهریi:

 :nتعداد محلههای شهری
وزن 𝑗𝑖𝑊 ضوریب موران بین -1تا  +1متغیر است -1 .برابر تعامل فضایی منفی و  +1برابر تعامل فضایی مثبت
است .اگر تعامل فضایی وجود نداشته باشد ،ضرایب مورد انتظار موران صفر محسوب میشود .این ضرایب به شرح
زیر است:
1

)𝐸𝑖 = − (𝑛−1

رابطه:2

 nتعداد محلهها و 𝑖𝐸 ضریب مورد انتظار است .وقتی شاخص موران مورد محاسبه از مقدار ضریب مورد انتظار
بزرگتر باشد ،الگوی پراکنش فضایی تأیید میشود.
شاخص 𝒊𝑮 یا لکههای داغ

شاخص موران جهانی تنها نوع االگو را مشخص میکند؛ ازاینرو ،به منظور نشان دادن توزیع فضایی الگوی حاکم
بر فرسودگی به صورت نقشه ،از تحلیل لکههای داغ آمارۀ گیتس_اورد_جی استفاده شد .امتیاز  Zمحاسبه شد نشان
میدهد در کدام قسومتها مقادیر زیاد یا کم خوشوهبندی شدهاند .این ابزار در حقیقت هر عارضه را در چارچوب
عوارضی در نظر میگیرد که در همسایگیاش قرار دارند .برای این که یک عارضه لکه داغ تلقی شود و از نظر آماری
معنادار باشود ،باید خود و عوارضی که در همسایگیاش قرار دارند ،مقادیر بالایی باشند .آمارۀ گیتس_اورد_جی به
صورت زیر محاسبه میشود.
رابطه:1
رابطه:.
در این فرمول 𝑥𝑖 ،مقدار خصیصه برای عارضۀ j

 𝑊𝑖𝑗 :وزن فضایی میان عارضۀ  Iو  jو  nتعداد کل عارضهها است.

− (𝑥̅ )2

2
𝑛∑
𝑗𝑥 𝑗=1

2

√=𝑠

𝑗𝑤𝑖.
𝑛∑ ̅
𝑥𝑗−
𝑗 =1

𝑛∑
𝑖𝑥 𝑗=1

𝑛
𝑛∑
𝑥𝑗 𝑗=1 𝑤𝑖.

𝑛∑ 𝑛 𝑠
)𝑗−(∑𝑛 𝑤𝑖,
√
𝑤2
𝑗=1
𝑗𝑗=1 𝑖,

= ̅𝑥

= ∗𝑖𝐺
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رگرسیون وزنی جغرافیایی ،یک تکنیک آماری فضایی محلی است .هنگامی که واحد سنجش متغیر از مکانی به
مکان دیگر متفاوت میشوود ،این رگرسویون برای تحلیل ناهمسوانی فضایی بهکار میرود .این مدل به صورت زیر
تعریف میشود:
رابطه:8

𝑖𝜀 𝑦̂ = 𝛽0 (𝜇𝑖 𝑣𝑖 ) + ∑𝑘 𝛽𝑘 (𝜇𝑖 𝑣𝑖 )𝑥𝑖𝑘 +

در این ر ابطه) 𝑖𝑣 𝑖𝜇( مختصوات هر موقعیتی از  iاست𝛽0 (𝜇𝑖 𝑣𝑖 ) .محل تقاطق برای موقعیت ،𝛽𝑘 (𝜇𝑖 𝑣𝑖 ) ،i
پارامتری محلی اسوت که متغیر مستقل 𝑘 xرا در موقعیت  iتخمین میزند و 𝑖𝜀 خطای تصادفی با فرض )،N(0,σ2
(فرض نرمال بودن) است.
 -9نتایج و بحث
 -9-9تکنیکMOORA

به منظور محاسبۀ میزان تابآوری هریک از محلات ،ابتدا کلیه دادههای مربوط به هر معیار استاندارد شده تا
امکان مقایسۀ معیارها با یکدیگر فراهم گردد .سپس ،مقادیر معیارهای مطلوب از جمله درصد جمعیت شاغل،
درصد جمعیت دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر ،درصد جمعیت بین  8تا  8.سال ،نرخ باسوادی ،درصد جمعیت
فعال ،تعداد واحدهای تک خانواری ،میانگین سنی (هرچه کمترباشد مطلوبتر است) ،اسکلت ساختمان ،شبکه
دسوترسوی (هرچه دسوترسوی به مراکز امداد رسوانی و شوریانیهای اصولی بیشوتر باشد ،مطلوبتر است) و
مقادیرمعیارهای نامطلوب از جمله بار تکفل (هرچه بیشتر باشد نامطلوبتر است) ،درصد جمعیت زنان ،درصد
جمعیت معلول و سون ساختمان (هرچه بیشتر باشد ،نامطلوبتر است) برای هر محله به صورت مجزا جمع
جبری گردیده و در نهایت میزان تابآوری هر محله طبق رابطه ( )1محاسووبه گریده اسووت .میزان تابآوری
اجتماعی و اجتماعی_کالبدی هر یک از محلات ،به شرح جدول شماره ( )2است .شکل شماره ( )3و ( )2نیز
طبقه بندی فضایی محلات مورد مطالعه را در سه طبقه محلات با تابآوری زیاد ،متوسط و کم نشان میدهد.

1 GWR
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جدول  -9میزان تاب آوری محلات دارای بافت ناکارآمد شهر مشهد
محله

میزان تابآوری

محله

میزان تابآوری
اجتماعی

اجتماعی_کالبدی

اجتماعی

اجتماعی_کالبدی

051122

051.20

کارگران

051883

051311

عامل

0510.2

کلاهدوز

0518.8

050829

شهید معقول

051299

عیدگاه

051918

050088

پایین خیابان

051281

050.28

موعود

051988

051289

اروند

0512.8

051119

خواجه ربیع

051981

051381

سیس آباد

051210

051113

شهیدهاشمی نژاد

051992

051883

مصطفی خمینی

051221

050911

کشاورز

051921

053120

ایوان

051383

050108

پورسینا

051938

051181

عنصری

051329

051181

آبکوه

051911

051.8

رضاییه

051328

050.09

سعدآباد

051908

050113

محمدآباد

051311

050818

نوغان

051812

05019.

بلال

05118.

050112

سمزقند

051821

050811

ده دی

051181

05113.

بالا خیابان

051831

050111

امام هادی (ع)

051138

050288

دروی

051811

051081

سجادیه

051131

051990

دانش

051.81

053..3

طرق

051028

051290

بهمن

051.13

051911

آب و برق

050122

051181

طبرسی شمالی

051.29

051888

آیت الله خامنهای

050102

051218

شهید قربانی

051.1.

051301

شهیدآوینی

050831

05101.

سراب

051.09

051838

حسین آباد

050919

051318

انصار

051111

051133

پنج تن آل عبا

050.9.

051.28

سیدی

051189

0511.8

ولیعصر

050082

051881

ماخذ :یافتههای تحقیق ()1218

باتوجه به شکل شمارۀ ( ،)3محلات پنجتن آل عبا ،شهید آوینی ،حسینآباد ،آیت الله خامنهای ،ولیعصر و آب
و برق در طبقه محلات با تابآوری اجتماعی کم ،محلات امام هادی ،ایوان ،طرق ،مصطفی خمینی ،محمدآباد،
معقول ،اروند ،سجادیه ،عنصری ،رضاییه ،پایین خیابان ،ده دی ،عامل ،سیسآباد و بلال ،در طبقه محلات با
تابآوری اجتماعی متوسط و سایر محلات در طبقه محلات با تابآوری اجتماعی زیاد قرار میگیرند.
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شکل  -2پهنهبندی تابآوری اجتماعی محلات دارای بافت ناکارآمد در شهر مشهد

باتوجه به شوکل شومارۀ ( ،)2محلات ولیعصور ،سجادیه ،دانش ،سراب ،هاشمینژاد ،عامل ،پنجتن آل عبا،
طبرسوی شمالی و بهمن در طبقه محلات با تابآوری اجتماعی_کالبدی زیاد ،محلات امام هادی ،آب و برق،
بلال ،سمزقند ،سعدآباد ،کلاهدوز  ،آبکوه ،پایین خیابان ،رضاییه ،عیدگاه ،محمدآباد ،کشاورز ،مصطفی خمینی و
کارگران در طبقه محلات با تابآوری اجتماعی متوسط و سایر محلات در طبقه محلات با تابآوری اجتماعی
کم قرار میگیرند.

شکل  -9پهنهبندی تابآوری اجتماعی-کالبدی محلات دارای بافت ناکارآمد در شهر مشهد

سال نهم
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 -2-9تحلیل الگوی تابآوری اجتماعی محلات دارای بافت ناکارآمد شهر مشهد

مقدار هریک از شاخصهای پژوهش بهطور مجزا برای هریک از محلات مورد مطالعه در طبقات اجتماعی و
اجتماعی_کالبدی وارد نرمافزار  ArcGisشده و در مراحل بعدی به وسیله تکنیکهای مرتبط با آمار فضایی این
نرمافزار از جمله تکنیک موران ،آماره عمومی  Gو رگرسویون وزنی جغرافیایی مورد آزمون قرار گرفته است.
موران یکی از شاخصهای تحلیل فضایی است که بر دو اصل مهم توزیع مشخصی از شاخصها و متکی بودن
بر ارزشهای همسایگی تکیه دارد .نتایج حاصل از کاربرد شاخص موران در توزیع فضایی تابآوری اجتماعی
برابر با  Morans’s Index=050.1.18است .از آن جا که مقدار آن مثبت و نزدیک به یک است ،میتوان گفت
دادهها خودهمبسوتگی فضایی دارند .همچنین آمارۀ  z-score =1588محاسبه شده در سطح اطمینان  10درصد
بزرگتر از مقدار مورد انتظار ( )𝜀𝑖 =1582اسوت ،که بر اساس موران جهانی میتوان استباط کرد که تابآوری
اجتماعی در محلات دارای بافت ناکارآمد شووهر مشووهد ،از الگوی خوشووهای تبعیت میکنند؛ یعنی محلههای
ناکارامدی با تاب آوری اجتماعی بالا یا پایین در مجاورت یکدیگر قرار دارند و همسایه هستند (شکل.)1

شکل  -4نتایج آماری آزمون موران در ارزیابی الگوی فضایی تابآوری اجتماعی

در تحلیل نتایج موران نمیتوان به شناسایی انواعی از طبقهبندی الگوهای فضایی پرداخت ،ازاینرو ،برای
رفع این نقص از تحلیل آماره عمومی  Gاستفاده شد .مقدار  Gبرابر با 05000110و امتیاز  Zبرابرz-score=3538

اسووت که در سووطح اطمینان  1.درصوود معنادار اسووت .با توجه به اینکه علامت مقدار  Zمثبت اسووت ،نتیجه
میگیریم الگوی فضایی تمرکز فرسودگی از نوع خوشهای با نقاط تمرکز نسبتاً بالا است که نشان میدهد محلاتی
با ضریب تمرکز بالا یا پایین تابآوری مجاور یکدیگر متمرکز شدهاند (شکل.).
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شکل  -5نتایج آماری آزمون  Gدر ارزیابی الگوی فضایی تابآوری اجتماعی

خودهمبستگی فضایی موران جهانی و آماره عمومی ،Gتنها نوع الگو را مشخص میکنند .به همین دلیل برای
نشان دادن توزیع فضایی الگوی تابآوری اجتماعی ،از آمارۀ گیتس-اورد جی 1استفاده شد تا از محلههای دارای
خوشههایی با میزان تاب آوری اجتماعی بالا و پایین اطمینان حاصل شود .آماره 𝑖𝐺 که برای عارضه موجود در
دادهها استفاده میشود ،نوعی امتیاز  Zاست که هرچه بزرگتر باشد ،مقادیر بالا به میزان زیادی خوشهبندی و
لکه داغ تشووکیل میشووود .برای امتیاز Zمنفی و معنادار از نظرآماری ،هرچه این امتیاز کوچکتر باشوود ،بیانگر
خوشهبندی شدیدتر مقادیر پایین است که در حقیقت لکههای سرد را نشان میدهند .با توجه به نقشه ،تابآوری
اجتماعی در قسومت مرکزی و شومالی شهر مشهد دارای خودهمبستگی فضایی مثبت یا خوشه هایی با میزان
تابآوری اجتماعی زیاد در سوطح اطمینان 1.در درصودست .این خوشهها  38درصد از محلات دارای بافت
ناکارآمد را به خود اختصاص میدهند .مقادیری با میزان تابآوری اجتماعی بسیار کم و خودهمبستگی فضایی
منفی نیز  2درصد از محدوده مورد مطالعه را در جنوب غربی شهر مشهد در سطح اطمینان 11در درصدشکیل
دادهاند .در سطح اطمینان  1.درصد نیز  8درصد از محدوده مورد مطالعه واقع در شمال غربی شهر دارای الگوی
خوشوهای با تابآوری اجتماعی کم و خودهمبسوتگی فضایی منفی است1 .در درصدز قلمرو پژوهش نیز در
سطح اطمینان  10درصد از تابآوری اجتماعی نسبتاً زیاد و خودهمبستگی فضایی مثبت برخوردار است .این
محدوده در مرکز شهر استقرار یافته است .تابآوری اجتماعی سایر قسمتهای محدوده مورد مطالعه معنادار
نبوده و از خودهمبستگی فضایی برخوردار نیستند.

1 Getis-Ord Gi

سال نهم
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شکل  -6تحلیل لکههای داغ با استفاده از آزمون 𝒊𝑮

پراکندگی لکههای داغ در شووکل شووماره 8نشووان می دهد که الگوی غالب در بافت فرسوووده شووهر ،از
خودهمبستگی بالایی برخوردار است ،در صورتی که قسمتهای حاشیه شهر ،غالباً از الگوی تابآوری معناداری
پیروی نمی کنند .این الگوی پراکندگی تاکیدی بر این نظریه است که تحولات بافتهای فرسودۀ واقع درمرکز
شوهر تابع تحولات اکولوژیکی و فناوری هسوتند و محلات حاشویه ،تابع شرایط اقتصادی هستند .لذا ،الگوی
تابآوری اجتماعی بافتهای فرسوده عمدتاً معنادار است ،در صورتی که این الگو در اکثر محلات حاشیه شهر،
تصادفی است.
جدول  -4الگوی تابآوری اجتماعی محلات دارای بافت ناکارآمد شهر مشهد
𝑮𝒊 zscore
>_358.

نوع الگو
الگوی تابآوری بسیار کم (خودهمبستگی
فضایی منفی در سطح  11درصد)

 _1518تا

الگوی تابآوری کم (خودهمبستگی

_358.

فضایی منفی در سطح  1.درصد)

 _158.تا
_1518
 158.تا
_158.

مساحت

درصد از محلات

(هکتار)

مورد مطالعه

آب و برق

198

3588

امامهادی

100

8

نام محلهها

الگوی تابآوری نسبتاً کم (خود
همبستگی فضایی منفی در سطح 10

_

_

_

درصد)
بدون الگوی معنادار

سیسآباد ،دروی ،بلال ،طبرسی شمالی،
شهیدقربانی ،سمزقند ،پنجتن آل عبا ،شهید

3.88

21

30.

𝑮𝒊 zscore
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نوع الگو

شمارۀ سی و سوم

نام محلهها

مساحت

درصد از محلات

(هکتار)

مورد مطالعه

آوینی ،پورسینا ،موعود ،انصار ،اروند ،کشاورز،
شهید معقول ،مصطفی خمینی ،طرق ،ایوان،
محمد آباد ،کارگران ،سیدی ،ولیعصر ،عنصری،
عیدگاه ،آیت ...خامنهای ،دانش ،ده دی،
الگوی تابآوری نسبتاً زیاد
 1518تا 158.

(خودهمبستگی فضایی زیاد در سطح 10

حسینآباد

399

1

درصد)
 358.تا 1581

<358.

الگوی تابآوری زیاد (خودهمبستگی
فضایی مثبت در سطح  1.درصد)
الگوی تابآوری بسیارزیاد (خودهمبستگی
فضایی مثبت در سطح  11درصد)

بهمن ،خواجه ربیع ،کلاهدوز ،آبکوه ،سعدآباد،
عامل ،شهیدهاشمی نژاد ،سراب ،بالاخیابان،

1922

38

پایین خیابان ،نوغان ،رضاییه ،سجادیه
_

_

_
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 -9-9مدلسازی عوامل مؤثر در تابآوری اجتماعی محلات دارای بافت ناکارآمد شهر مشهد

در ابتدا و پیش از اجرای مدل ،خودهمبستگی فضایی برای تمام متغیرها محاسبه شد .براین اساس  .شاخص
 )1درصد جمعیت بین  8تا  8.سال  )3درصد جمعیت فعال  )2تعداد واحدهای تکخانواری  )1درصد جمعیت
معلول  ).درصد جمعیت زنان از الگوی خاصی تبعیت نمیکنند و پراکندگی آنها به صورت تصادفی است؛ اما
 .شاخص  )1درصد جمعیت شاغل  )3نرخ باسوادی  )2درصد جمعیت دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر  )1بار
تکفل  ).میانگین سنی الگوی خوشهای دارند؛ بنابراین فرض صفر مبنی بر خودهمبستگی فضایی تأیید میشود.
در نتیجه میتوان از شوواخصهای تاثیرگذار مذکور برای آنالیزفضووایی (مکانی) اسووتفاده کرد .باتوجه بهاینکه
شاخصهای تصادفی ،گرایشات عمومی جمعیتی هستند و شاخصهای تاثیرگذار تابع شرایط اجتماعی_اقتصادی
هستند ،لذا نتایج حاصل شده بدین گونه قابل توجیه است که شاخصهای مبین گرایشات جمعیتی ،بین مناطق
شوهری یک شوهر ،از الگوی یکسانی پیروی میکنند؛ اما شاخصهایی که نمایانگر شرایط اجتماعی_اقتصادی
هسووتند ،مدل تابآوری محلات شوووهری را تعیین می کنند .پس از اجرای رگرسووویون وزنی جغرافیایی روی
پارمترهای مدل ،انواع خروجی ها حاصل شد که اولین خروجی ،اطلاعات عمومی مربوط به مدل است که در
جدول ( ).به آنها اشاره شده است .این خروجی پارامترهای مدل و آمارههایی را نشان میدهد که میزان خوبی
مدل را منعکس میکنند .مهمترین مقادیر در اینجا  𝑅2و  𝑅2تعدیل شده (  )Adjusted 𝑅2هستند که در حقیقت
خوبی و دقت مدل مورد استفاده را نشان میدهند .اگر مقادیر به عدد  1نزدیکتر باشد ،به ای ن معنی است که

سال نهم
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متغیرهای توصویفی مورد استفاده توانسته اند به خوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .باتوجه به جدول
( ).مورد نظر با  𝑅2برابر  0581و  𝑅2تعدیل شوده برابر  058.دارای دقت قابل قبولی در مدلسووازی روابط
فضایی عوامل مؤثر بر تابآوری اجتماعی محلات دارای بافت ناکارآمد است؛ ازاینرو 8. ،درصد از تغییرات
تابآوری اجتماعی این محلات ناشی از شاخصهای مورد بررسی هستند.
جدول  -5مدلسازی تابآوری اجتماعی در محلات دارای بافت ناکارآمد شهرمشهد
درصد جمعیت شاغل

Residual
Squares
0509112.

0501

نرخ باسوادی

05083391

0502

11158.

درصد جمعیت دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر

050.1821

0502

1195.8

0538

بار تکفل

05081891

0501

11.58.

0511

0509

میانگین سنی

050.0888

0502

111523

0522

05188

متغیر

Sigma9

AICc2

𝟐𝑹

𝟐𝑹 Adjusted

1115.

0503

05002

0518

0513
0511

بررسوی ضوریب رگرسویون متغیرهای بررسی شده نشان میدهد که میانگین سنی ( )𝑅2 .0=0522و درصد
جمعیت دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر ( ،)𝑅2 .0=0538تأثیر بیشتری در تبیین تابآوری اجتماعی محلات مورد
مطالعه دارند.

شکل -7تغییرات فضایی درصد جمعیت شاغل و تاثیرات آن بر تابآوری اجتماعی شهری
 1شاخص انحراف معیار باقیماندهها است و کوچکتر بودن آن نشانگر برتری مدل است.
 3آکاییک :یکی از شاخصهای بسیار مفید برای مقایسه مدلهای رگرسیون است که مقدار پایین آن نشاندهنده انطباق بهتر مدل با دادههای
مشاهداتی است.
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شکل  -1تغییرات فضایی نرخ با سوادی و تاثیرات آن بر تابآوری اجتماعی شهری

شکل  -1تغییرات فضایی سطح تحصیلات و تاثیرات آن بر تابآوری اجتماعی شهری

سال نهم
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شکل  -91تغییرات فضایی بارتکفل و تاثیرات آن بر تابآوری اجتماعی شهری

شکل  -99تغییرات فضایی میانگین سنی و تاثیرات آن بر تابآوری اجتماعی شهری
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 -4-9الگوی پراکندگی محلات مورد مطالعه از منظر تابآوری اجتماعی-کالبدی

نتایج حاصوول از کاربرد شوواخص موران در توزیع فضووایی تابآوری اجتماعی و کالبدی برابر با 05021119
= Morans’s Indexاسوت .از آنجا که مقدار آن منفی و نزدیک به صفر است ،میتوان گفت دادهها خودهمبستگیفضایی ندارند و پراکندگی آنها به صورت تصادفی است (شکل 13و .)12

شکل  -92نتایج آماری آزمون موران در ارزیابی الگوی فضایی تابآوری اجتماعی-کالبدی

شکل  -99نتایج آماری آزمون  Gدر ارزیابی الگوی فضایی تابآوری اجتماعی-کالبدی

سال نهم

تحلیل فضایی تابآوری در محلات دارای بافت ...

310

 -4نتیجهگیری

بخش عمدهای از سطح شهرهای ایران دچار فرسودگی و ناکارامدی است که سبب میشود سرمایههای کشور با
خطرات ناشی از حوادث طبیعی مواجه شود .مرور مبانی نظری و تجارب جهانی نشان میدهد که شاخصهای شناسایی
بافتهای فرسوده از ابعاد کالبدی صرف به سوی ابعاد اجتماعی و اقتصادی حرکت کرده است .مطالعۀ پژوهشهای
صورت گرفته در زمینۀ میزان تابآوری بافتهای ناکارآمد شهری نشان داد که این پژوهشها نیز همانند پژوهش
پیشرو بر تأثیرگذاری شاخصهای تحصیلات و درصد جمعیت شاغل بر میزان تابآوری اجتماعی جوامع تأکید دارند
که با توجه به اینکه این شاخصها تابع شرایط اقتصادی_اجتماعی هستند ،این نتیجه قابل توجیه است .بررسی الگوی
فضایی تابآوری اجتماعی و اجتماعی_کالبدی در محلات دارای بافت ناکارآمد شهر مشهد با استفاده از روش موران
جهانی و آماره عمومی  Gنشانمیدهد که الگوی پراکندگی این محلات برمبنای متغیرهای تابآوری اجتماعی به
صورت خوشهای و برمبنای متغیرهای تابآوری اجتماعی_کالبدی به صورت تصادفی است .در واقع از نظر آماری
الگوی معنادار یا به عبارتی خودهمبستگی فضایی در تابآوری اجتماعی محلات دارای بافت ناکارآمد شهر مشهد
وجود دارد ،در صورتی که این الگو در تابآوری اجتماعی_کالبدی آنها وجود ندارد .ازآنجایی که بخشی از بافتهای
ناکارآمد شهر احیا شده و یا در حال احیا است ،لذا مقایسه این دو الگو در محلات مورد پژوهش باتوجه به این موضوع،
دور از انتظار نیست .بهطور دقیقتر میتوان گفت که احیای بافتهای ناکارآمد در شهر مشهد به صورت تصادفی و بر
اساس شرایطی از جمله شرایط اقتصادی و مدیریتی بافت صورت گرفته و منجر به بهبود شرایط کالبدی و ارتقا
تابآوری کالبدی این محلات شده است ،در صورتی که بافت اجتماعی این محلات ثابت باقی مانده است .درواقع
جنبههای اجتماعی توسعه در توسعه بافتهای ناکارآمد مورد غفلت قرار گرفته است .در صورتی که در راستای رسیدن
به توسعه پایدار همهجانبه ،شناخت ویژگیهای اجتماعی هر محله به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی برنامهریزی
شهری از اهمیت ویژهای برخوردار است .از آنجایی که روشهای موران جهانی و آمارۀ عمومی  Gتنها نوع الگو را
نشانمیدهند ،لذا برای نشان دادن الگوی خودهمبستگی فضایی ،آماره 𝑖𝐺 یا لکههای داغ بهکار رفت و این آماره نشان
داد که محلات دارای بافت فرسوده در مرکز شهر و بخشی از محلات حاشیه نشین شمال شهر نقش قابل توجهی در
ایجاد الگوی خوشهای دارند .علاوهبر این ،با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی به مدلسازی مکانی تابآوری
اجتماعی محلات دارای بافت ناکارآمد شهر مشهد پرداخته شد .باتوجه به مدل برآورد شده با این روش ،متغیرهای
درصد جمعیت شاغل ،نرخ باسوادی و سطح تحصیلات اثر افزایشی بر میزان تابآوری اجتماعی این محلات دارند،
درصورتی که متغیرهای بارتکفل و میانگین سنی ،اثر کاهشی دارند .علاوهبر این ،میزان اثرگذاری این متغیرها بر محلات
مورد مطالعه با توجه به شکلهای ( )9تا ( )11متفاوت است .سایر متغیرها ،تأثیرگذاری معناداری بر میزان تابآوری
اجتماعی این محلات ندارند .همچنین براساس شکل شماره ( )9تا ( )11پهنهها یا محلاتی که در طیف رنگی روشنتر
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قرار دارند ،اولویت بیشتری برای مداخله و ارتقا سطح تابآوری دارند .درواقع محلات امامهادی و آبوبرق باید در
اولویت اول مداخله قرار میگیرند ،اما به منظور افزایش اثربخشی مداخلات ،توجه به میزان اثرگذاری هریک از متغیرها
در راستای هدفمندسازی مداخلات این بخش امری ضروری است ،زیرا نحوۀ تأثیرگذاری این متغیرها در محلات
مختلف ،متفاوت است و این مهم باید در برنامهریزیهای مربوط به احیای بافتهای ناکارآمد ،مد نظر قرار گیرد.
درمجموع مطابق یافتههای این پژوهش میتوان گفت که در توسعه بافتهای ناکارآمد ،توجه به ویژگیهای اجتماعی
و جمعیتی هر بافت در ارتقای کیفیت زندگی ساکنین و توسعهپایدار این بافتها حائز اهمیت است .همچنین ،توجه به
تفاوت راهبردهایی که در ارتباط با بافت فرسوده و حاشیه اتخاذ میشود نیز امری ضروری است .بافتهای فرسوده
و حاشیه هریک از ویژگیهای اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی منحصربه فرد و متمایزی برخوردار هستند که توجه و
تمرکز بر این ویژگیها در فرایند توسعه آنها بسیار مؤثر است .این امر میتواند تاحدودی نشانگر نوع مداخله و میزان
آن در بافت باشد و کارشناسان را در انتخاب نوع مداخلات هدایت کند .در همین راستا ،جهت افزایش تابآوری
بافتهای ناکارآمد شهری در روبهرویی با مخاطرات طبیعی اقدامات زیر پیشنهاد میشود:
 تجدید نظر و تحول در شیوههای مدیریتی؛


افزایش توان اقتصادی افراد در ارتقای کیفیت زندگی خود؛



فراهم کردن زمینه تصمیمگیریهای جمعی و مشارکتهای محلی در بهبود محله؛



به کاربردن روشهای علمی و منطق ریاضووی در شووناسووایی شوواخصهای مؤثر و میزان تأثیرگذاری
شاخصها و اولویتبندی محلهها.
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