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 مقاله پژوهشی 
 

 شهر مشهد ناکارآمدآوری در محلات دارای بافت تحلیل فضایی تاب
 

 .، مشهد، ایراندانشگاه فردوسی مشهد ،شهری ریزیبرنامهدانشیار جغرافیا و  - شکوهیمحمد اجزا 

 .ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه - 9ساجده باغبان
 

 99/7/9911: تصویب تاریخ                 91/6/9911: دریافت تاریخ

 چکیده 

 ناکارآمدهکتار بافت  8888پذیری بالا قرار گرفته است که وجود ای با میزان آسیبشهر مشهد در پهنه

پذیری افزوده است. در این پژوهش، با رویکرد )فرسوده و حاشیه( در این شهر، بر میزان این آسیب

سیون وزنی رگر )تکنیک خودهمبستگی فضایی و های آمار فضاییتحلیلی و با استفاده از روش_توصیفی

شهر مشهد مورد ارزیابی قرار گرفته و به  ناکارآمدآوری در محلات دارای بافت ، الگوی تابجغرافیایی(

ت. اجتماعی پرداخته شده اسآوریکالبدی با الگوی فضایی تاب_آوری اجتماعیالگوی فضایی تاب ۀمقایس

دهد که این ضریب اجتماعی، نشان میآوری نتایج حاصل از کاربرد شاخص موران در توزیع فضایی تاب

آوری اجتماعی در این ای بودن توزیع فضایی تاباست. درواقع این مقدار، خوشه 050.1مثبت و برابر 

کالبدی این محلات منفی _آوری اجتماعیمورد تاب که این شاخص در در صورتی ؛دهدمحلات را نشان می

محلات مورد مطالعه است و این توزیع فضایی این عامل در دهنده تصادفی بودن است و نشان -0502و برابر

ورت به شرایط اقتصادی، ص با توجهبه صورت تصادفی و  ناکارآمدهای است که احیای بافت، بیانگر آن مهم

یری که در بافت اجتماعی محلات تغیحالیشرایط کالبدی این محلات گشته است، در بهبودگرفته و منجر به 

یکدیگر قرار دارند و  در کنارهای  اجتماعی بالا دهد که خوشهنشان می Gایجاد نشده است. تحلیل آماره 

درصد از محلات را  20گرم حدود  نسبتاًهای گرم و کنند. خوشهپیروی می بالا با تمرکزای از الگوی خوشه

آوری بر تاب مؤثرسازی عوامل اند. همچنین مدلمشهد را تشکیل دادهمحله از شهر  11شوند که شامل می

شهر مشهد با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان داد که  ناکارآمد اجتماعی محلات دارای بافت

 أثیرگذاریتتکفل میزان  متغیرهای نرخ باسوادی، سطح تحصیلات، درصد جمعیت شاغل، میانگین سنی و بار

توان این متغیرها را مبنای علمی برای افزایش می روازاینآوری محلات مورد مطالعه دارند. ر تاببیشتری ب

 ها دانست.آوری اجتماعی این محلات در روند احیای آنتاب
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 ، مشهد، خودهمبستگی فضایی، رگرسیون وزنی جغرافیاییناکارآمدآوری، بافت تابها: واژهکلید 

 مقدّمه  -9

درصد جمعیت جهان در شهرها  80حدود  30.0رود در سال بینی سازمان ملل متحد احتمال میمطابق با پیش  

بدین معنا است که مناطق شهری به مکان اصلی بسیاری از بلایای احتمالی بدل خواهند شد  مسئلهکنند. این زندگی 

انی تغییرات چشمگیری در نگرش به مخاطرات اما در سطح جه؛ (19: 3011، 3آسپرون و 3.1: 3011، 1)لئون و مارچ

وانح آوری در مقابل سپذیری به افزایش تابی که دیدگاه غالب از تمرکز صرف بر کاهش آسیبطوربهشود دیده می

های جوامع های کاهش مخاطرات باید به دنبال ایجاد و تقویت ویژگیتغییر پیدا کرده است. بر اساس این نگرش، برنامه

، روازاین (.2: 3008و همکاران،  2)کاترآوری نیز توجه کنند اشند و در زنجیره مدیریت سوانح به مفهوم تابآور بتاب

عۀ یابی به جامهای خود را بر دستهای فعال در زمینۀ کاهش سوانح، بیشتر فعالیتهای اخیر، نهادها و آژانسدر سال

های (. در این میان، با توجه به تمرکز سرمایه83: 1218همکاران،  زنگنه واند )سوانح متمرکز ساخته در برابرآور تاب

گونه اقدامات بیشتر در های شهری و تراکم جمعیت در شهرها، ایناقتصادی، مراکز فرهنگی و تاریخی، زیرساخت

طح آوری در شهرسازی مفهوم نوظهوری است که در ستاب (.3.0: .301، 1)کوآفی و کلارک خوردشهرها به چشم می

، .300(. در ادامه در سال 0.: 1218مورد توجه قرار گرفته است )شیرانی و همکاران،  1110 ۀده از اوایلجهانی 

« انحها و جوامع در مقابل سوآوری ملتتقویت تاب» با عنوانای را راهبرد کاهش خطر سوانح، برنامه المللیبیناتحادیۀ 

مطرح  .300ژاپن در مورد کاهش بحران در سال  ۀهیوگو در کوبدر چارچوب طرح هیوگو )که در کنفرانس جهانی 

پذیری جوامع در هنگام گرفته است. این برنامه، علاوه بر کاهش آسیب شیدر پ .301تا  .300های شد(، برای سال

: 1030، .و ژو 810: 1211آوری جوامع گرایش دارد )رضایی و همکاران، ها، به سمت افزایش و بهبود تابوقوع بحران

آور است که بتواند مخاطرات موقت یا دائم را جذب کرده و بدون این که کارکرد در این رویکرد، سیستمی تاب (.32

 )غیاثوند وتغییر انطباق دهد و به حالت اولیه بازگردد  در حال طیبا شرابدهد، به سرعت خود را  از دستخود را 

که بخشی از فرایند بازگشت تحت  (.92: 3002و همکاران،  9برونو و 128: 3002،  8گادشالک و 183: 1211عبدالشاه، 

وری هم مستلزم آ(. درواقع، تاب110: 1212بدری،  زاده وفرهنگی است )رمضان_عوامل اقتصادی و اجتماعی ریتأث

: .121های متفاوت اجتماعی است )توانا و صوفی نیستانی، تمرکز بر ابعاد فیزیکی است و هم طالب تمرکز بر مقیاس

یمالیا، از جمله ه_خیز آلپلهو به ویژه قرارگیری روی کمربند زلز شناختیزمینهای اقلیمی، (. ایران نیز به دلیل ویژگی2
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( 3001ی که معیار ریسک بحران برنامۀ توسعۀ سازمان ملل )طوربهشود؛ پذیرترین کشورهای دنیا محسوب میآسیب

نوع  10مورد از  21پذیری زلزله را در بین کشورهای جهان دارد و بالاترین آسیبدهد، بعد از ارمنستان، ایران نشان می

توان گفت خیز بودن کشور ایران می(. نظر به حادثه88: 1211بلایای طبیعی در ایران رخ داده است )رضایی و همکاران، 

ای پهنه اری از شهرهای این کشور درشهر زیارتی مشهد نیز به عنوان یکی از مقاصد گردشگری ایران، مشابه بسیکه کلان

ی های فعال و توانمند در مجاورت شهر و قرارگیری در پهنه تکتونیکبا پتانسیل بالای خطر قرار گرفته است. وجود گسل

های بزرگ تاریخی در مجاورت آن گواه بر بالا بودن خطر زلزله در شهر مشهد دارد. کپه داغ و بینالود و همچنین زلزله

برفتی های آساخت ایران مرکزی است. دشت مشهد، دشتی پوشیده از نهشتهبینالود خود بخشی از لرزه زمین هایکوه

جنوب( است که از سمت جنوب با گسل معکوس جنوب  شمال( و بینالود )در داغ )درکواترنری بین ارتفاعات کپه

 این سیلاب دروقوع خطر  اف آن نیزرودخانه در شهر مشهد و اطر 19، علاوه براین، وجود شودمشهد مشخص می

ر ای با خطهای بالادست از منظر مخاطرات طبیعی در پهنهاین شهر در مطالعات طرح طورکلیبه. را در پی دارد شهر

بینی کننده اگرچه بعضی از ابزارهای پیش ؛(18: 1288)فرنهاد، مطالعات پایه کیفیت محیط شهری،  بالا قرار گرفته است

کرد؛  بینیشواهد، مخاطرات آتی را پیش بر اساستوان است، واقعیت این است که نمی مؤثرها بحران در کاهش آثار

م که آوری محلات شهر را بشناسیم و بدانیها میزان تابپذیریبنابراین ضروری است برای جلوگیری از افزایش آسیب

آوری اما تاب ؛در هنگام وقوع بحران تا چه حدی استها توان ظرفیتی محلات برای ایستادگی و بازیابی در برابر مخاطره

 ناکارآمدهای توان گفت که بافتباشد و می شدهعیتوزخصوصیتی نیست که به صورت مساوی بین نقاط مختلف شهر 

آوری کمتری نسبت به سایر نقاط شهر برخوردار های متمایز اجتماعی و کالبدی از تاببه دلیل ویژگی عمدتاًشهری 

 ماعی و جمعیتیهای اجتها علاوه بر  فرسودگی شدید و پایین بودن کیفیت بناها، سطح نازل ویژگیدر این بافت هستند.

منجر  ،تندهس مؤثرکه در بازیابی محلات شهر پس از وقوع بحران  از جمله میزان سواد، سطح تحصیلات و نرخ اشتغال

اهش داده آوری این محلات را کمیزان تاب متعاقباً یعی شده و ها در برابر مخاطرات طبپذیری این بافتبه افزایش آسیب

( یهفرسوده و حاشمشهد )شهر  ناکارآمدهای آوری در بافتلذا، این پژوهش با هدف بررسی الگوی فضایی تاباست.  

 :است های زیردنبال یافتن پاسخ به پرسش به

 ؟شهد چگونه استدر شهر م ناکارآمدآوری محلات دارای بافت بندی تابپهنه -1

 کالبدی وجود دارد؟ _آوری اجتماعیاجتماعی و تابآوریچه تفاوتی بین الگوی فضایی تاب -3

  دارند؟ ناکارآمدآوری محلات دارای بافت بیشتری در تبیین تاب ریتأثکدام یک از متغیرهای مورد بررسی  -2

های تحلیل فضایی از جمله رگرسیون دهد که انواع روشعات صوورت گرفته در این زمینه نشوان میلمرور مطا

های داخل و خارج از کشور مورد استفاده قرار وزنی جغرافیایی در موضووعات مرتبط با علوم شوهری در پژوهش
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( در مورد 3011و همکاران ) 1توان به مقاله لیهای انجام شووده با این روش میگرفته اسووت. از جدیدترین پژوهش

سیستم  ( در رابطه با مدل3011و همکاران ) 3های چینی و پژوهش نادیکننده شکل شهر در شهرکمتغیرهای تعیین

( نیز با همین روش در رابطه با رفتار 3018و همکارانش ) 2حمل و نقل پایدار در منطقه شهری جاکارتا نام برد. لوکاس

ر قیمت ها بدسترسی ریتأث. اندنمودهدرامد مرکز و پیرامون شهر در هنگام رانندگی تحقیق سوفر دو گروه از افراد کم 

است. در ( با همین روش، مورد بررسی قرار گرفته3018و همکارانش ) 1مسکن در شهر دالیان چین نیز توسط جان

های شهر یل فضایی فرسودگی محله( با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی به تحل1219ایران نیز رفیعیان و زاهد )

( نیز با همین روش توزیع خدمات عمومی را بر مبنای عدالت اجتماعی در 1218اند. ملکشاهی و وکیلی )قم پرداخته

های مختلفی در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار آوری نیز به روشاند. مبحث تابشهر سقز ارزیابی نموده

 ( قابل مشاهده است.1ها در جدول شماره )از آنای است که نمونهگرفته
 

 پیشینه پژوهش -9جدول 

 توضیحات عنوان سال پژوهشگر ردیف

1 
و  .نیل ادگر

 همکاران
3003 

انتقال پول،  مهاجرت،

و  های معیشتراه

 اجتماعی یریپذانعطاف

وری اجتماعی مقصد در آمهاجرت و انتقال پول بر تاب یرتأثدر این پژوهش 

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

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

آوری اجتماعی را تضعیف و در صورتی که با افزایش اقتصادی همراه باشد، تاب

 نماید.وری اجتماعی را تقویت میآرامد مردم بومی همراه باشد، تابسطح د

3 
اسپانز و 

 8واترهوت
3018 

آوری در شهرهای ایجاد تاب

 100جهان، روتردام یکی از 

عضو شرکت کنده در برنامه 

 آورشهرهای تاب

های بنیادی آور را ارزیابی نموده و تلاشها در این پژوهش ایده شهرهای تابآن

کنند و با به تصویر کشیدن آور کردن شهرهای جهان را معرفی میتاب در 9راکفلر

آوری آور جهان، مقوله تابشهر رتردام به عنوان یکی از اولین شهرهای تاب

 نمایند.شهری را عملیاتی می

2 
ژانگ و 

 8لی
3018 

آوری شهری و پایداری تاب

 هاها و ندانستهشهری: دانسته

 آوری شهریهای پایداری شهری و تابرند که مقولهاین دو پژوهشگر بر این باو

از سه منظر روند پژوهش،  روازایندر برخی از ابعاد با یکدیگر همپوشانی دارند، 

های این دو ایده پرداخته های پژوهش به بررسی تفاوتمقیاس پژوهش و خوشه

عاد اب آوری شهری و پایداری شهری نه تنها دراند که تابو به این نتیجه رسیده

اند. متفاوت ریکدیگبا تئوری با یکدیگر تفاوت دارند، بلکه در ابعاد عملیاتی نیز 

اند که در یک توسعه شهری مطلوب، ها به این موضوع اشاره کردههمچنین آن

                                                             
1 Li 

2 Nadi 

3 Lucas 

4 Jun 

5 Neil Adger 

6 Spaans & Waterhout 

7 Rockefeller 

8 Zhang & Li 



 111                             ...                آوری در محلات دارای بافتتحلیل فضایی تاب                                      نهم سال

    
 توضیحات عنوان سال پژوهشگر ردیف

آوری شهری و پایداری شهری باید به یک میزان و به موازات یکدیگر مورد تاب

 توجه قرار گیرد.

1 
رفیعیان و 

 همکاران
1281 

 آوری وتبیین مفهومی تاب

آن در مدیریت  یساز یارمع

محور سوانح اجتماع 

(CBDM) 

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

 آور در برابر مخاطراتسازی برای تحلیل و ارتقای جوامع تابنظری و نظام معیار

و  کارپنتر یفتعرطبیعی مناسب است؟ نتایج تحقیق نشان داده است که 

لوب های مطبوده و بر اساس آن معیار تأکیدآوری تعریفی قابل همکارانش از تاب

 شود.آوری پیشنهاد مینجش تاببرای س

. 

نیکمرد 

نمین و 

 همکاران

1212 

کاهش خطرات زلزله با 

بر عوامل اجتماعی  تأکید

اوری؛ نمونه رویکرد تاب

 تهران 33 منطقهموردی: 

به  SPSSافزار های نرمنتایج این پژوهش که با استفاده از پرسشنامه و تحلیل

، های سن، سطح آموزشوب شاخصمطل نسبتاً دست آمده است، بیانگر وضعیت 

هایی برای بهبود وضعیت دلبستگی به مکان در سطح منطقه و وجود برنامه

 رسانی مخاطرات، درک و دانش عمومی از خطر است.مشارکت، اطلاع

8 
حیدریان و 

 همکاران
1218 

های تحلیل شاخص

های آوری سکونتگاهتاب

غیررسمی در برابر زلزله با 

نمونه رویکرد اجتماعی؛ 

 موردی: محله فرحزاد تهران

انجام شده است، حاکی  AHPهای این پژوهش که با استفاده از تکنیک ارزیابی

و شاخص  یرتأث ترینیشبو دانش دارای  یآگاهاز این است که شاخص 

ان آوری اجتماعی محله فرحزاد تهردر تاب یرتأثوابستگی اجتماعی دارای کمترین 

 است.

 

یف هایی مانند سوانح طبیعی تعرتوان توانایی یک سیستم در تحمل یا سازگاری با عوارض شوکمیآوری را تاب

 )میرو و هایش اسووتمرار بخشوودای که سوویسووتم همچنان قادر اسووت عملکرد خود را حف  و به فعالیتگونهکرد، به

و توسط هولینگ  1192وری از سال آمطالعه در زمینه تاب. (13: 3008و ایزدخواه،  3و دیویس 21: 3018، 1همکاران

محیطی آغاز شوود )زنگنه و با دیدگاه زیسووت« های اکولوژیکیآوری و پایداری سوویسووتمتاب»ای با عنوان در مقاله

ها در آن ترینمهم( و پس از آن تعاریف متعدد دیگری توسوط سوایر اندیشومندان ارائه شد که 11: .121همکاران، 

 است. ( قابل مشاهده3جدول شماره )

  

                                                             
1 Meerow et al 

2 Davis 
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 آوری از دیدگاه اندیشمندان مختلفتعاریف تاب -2جدول 

 تعریف سال ارائه دهنده

 1192 هولینگ
ای از توانایی یک سیستم برای جذب معیارهای ثابت، محرک، تداوم روابط میان یک سیستم، اندازه

 و همچنین تداوم داشتن پارامترها

 1111 1میلتی
ی وری و کاهش کیفیت زندگتحمل یا غلبه بر آسیب، کاهش بهرهآوری توانایی یک مکان برای تاب

 های فراوان از خارج از آن جامعه است.در نتیجه وقوع یک حادثه شدید و بدون دریافت کمک

 توان ظرفیت ذاتی سیستم، اجتماع یا جامعه دانست.آوری در برابر سوانح را میتاب 3008 3مانینا

UNISDR 3001 

توانایی یک سیستم، جامعه یا اجتماع در معرض خطر برای مقاومت، جذب، تطبیق و بهبود از اثرات 

و به موقع از جمله از طریق حفاظت و ترمیم ساختارها و کارکردهای  کارآمدیک مخاطره به طرزی 

 ضروری و اساسی خود.

 11: 1210و کاویان،  81: 1218و زنگنه و همکاران،  Manyena, 2006: 437ماخذ: 

 

های های کالبدی و جوامع انسانی است. سیستمای پایدار از سیستمآور، شوبکهبا توجه به تعاریف بالا شوهر تاب

های ها، توپوگرافی و سیستمها، زیرساختها، ساختمانهای ساخته شده و طبیعی شهراند که شامل جادهکالبدی مولفه

اجتماعی و نهادی یک شوهر هسوتند که شوامل اجتماعات رسمی و  هایطبیعی هسوتند و جوامع انسوانی نیز مولفه

کنند. در واقع این بخش، جوامع را هدایت و نیازهایش را غیررسمی، پایدار و منفرداند که در فضای شهری عمل می

که یک جایی از آن (.2: .121کند و در حین حوادث هردو بخش باید باقی بمانند )توانا و صوفی نیستانی، براورده می

 لازم آوری محلات شهریشود، در تابفضای شهری از دو عامل اصلی کالبد ومحتوا )عوامل اجتماعی( تشکیل می

 هآوری مبین آن است کبررسی انواع مختلف تاب آور باشند.است دو عامل مذکور، کالبدی و اجتماعی، در محیط تاب

که در صورتینماید می تأکیدهای اجتماعی ویژگیبر  و است شناسیآوری اجتماعی از دیدگاه مسوائل جمعیتتاب

سرتیپی پور و و  0.: 1218شیرانی و همکاران، است ) مؤثرهای مربوط به شوکل مکان آوری کالبدی بر ویژگیتاب

 (.: 1218اسدی، 

 هامواد و روش -2

 منطقه مورد مطالعه -2-9

 3درجه و  1.شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، در شمال شرقی ایران قرار دارد. این شهر، در طول جغرافیایی 

های بینالود کوهدقیقه و بین رشته 9درجه و  29دقیقه تا  12درجه و  .2دقیقه و عرض جغرافیایی  28درجه و  80دقیقه تا 

(. این شهر که از منظر مخاطرات طبیعی در پهنه با خطر بالا 8. :.121و هزارمسجد واقع شده است )شهرداری مشهد، 

                                                             
1 Mileti 

2 Manyena 



 118                             ...                آوری در محلات دارای بافتتحلیل فضایی تاب                                      نهم سال

    
نفر را در خود جای  20.9891( دارای سیزده منطقه شهرداری است و جمعیتی معادل 30: .128فرنهاد، )قرار گرفته است 

رسوده است. محله شهر ف 13محله شهر مشهد، تمام یا بخشی از  1.1(. از تعداد 81: .121داده است )شهرداری مشهد، 

)فرسوده و حاشیه( تشکیل داده است که توزیع فضایی این  ناکارآمدهکتار از مشوهد را  بافت  8888حدود  طورکلیبه

 مشخص شده است. 2و  3محلات، در شکل 

 های استفاده شدهروش -2-2

 موردهای تحلیلی است. شاخص_پژوهش حاضور به لحا  هدف از نوع کاربردی و به لحا  ماهیت، توصویفی

ای و بررسی ادبیات موضوع و در نهایت با استفاده از نظر خبرگان ( با استفاده از مطالعات کتابخانه1استفاده در شکل )

مرکز آمار ایران  .121های مورد اسوووتفاده نیز از از میان آمارهای سوووال در چارچوب روش دلفی گرداوری و داده

(، و مرکز .121مشهد )(، سالنامه آماری شهر .128فرنهاد،د )مشهکه از طرح جامع  هااین شواخص اسوتخراج شود.

کالبدی تقسیم شده _در دوسته اجتماعی و اجتماعی اند( استخراج شده1212تحقیقات راه، مسوکن و شوهرسوازی )

های محلات هسوووتند و شووواخص و جمعیتی های اجتماعیهای اجتماعی تنها مبین ویژگیاسوووت کوه شووواخص

ی جامعه آمار د.نکنمی تأکیدهای کالبدی  محلات نیز های جمعیتی بر ویژگیکوالبودی علواوه بر ویژگی_اجتمواعی

، MOORA محله دارای بافت فرسوده شهر مشهد است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از تکنیک  13پژوهش، شامل 

های صآوری با شاخرسوده بررسی شده است. سپس، تحلیل رابطه توزیع تابآوری محلات دارای بافت فمیزان تاب

اجرا شده است. همچنین به منظور تحلیل الگوی  ArcGISافزار اجتماعی با اسوتفاده از ابزارهای آمار فضایی در نرم

تگی خودهمبس هایگیری آمارههای متفاوتی برای اندازهآوری، تکنیک خودهمبسوتگی فضوایی به کاررفت. مدلتاب

سازی روابط مورد استفاده قرار گرفته است. مدل 𝐺𝑖ها، مدل موران جهانی و آمارهفضوایی وجود دارد که از میان آن

ی نهایت، به منظور بررسون وزنی جغرافیایی صورت گرفت. درآوری شهری، با رگرسیدر تاب مؤثرفضوایی عوامل 

 حاصل از این مدل ارزیابی شد.دقت و اهمیت رگرسیون وزنی جغرافیایی، خروجی 
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 مدل مفهومی پژوهش -9شکل 

 MOORAتکنیک  -2-2-9

هی دگیری چند معیاره اسوت که به دلیل عدم الزام استفاده از روش وزنهای تصومیماین تکنینک یکی از روش

گیری و یمکند. در این تکنیک پس از تشوووکیل ماتریس تصووومهای غیرذهنی را فراهم میمعیوارهوا، امکوان ارزیابی

 شوند. ( محاسبه می1رابطه های مورد بررسی از )استانداردسازی آن، مقدار مطلوبیت گزینه

𝑌𝑖                                                                                            :1رابطه  =  ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑔
𝑗=1 − ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛
𝑗=𝑔−1 

تعداد معیارهایی که نامطلوب  n  معادل تعداد معیارهایی که مطلوب هستند و بایستی بیشینه شوند، gدر این تابع،  

 معیارها است. ۀا توجه به همام امi ۀنیز معادل مقدار ارزیابی گزین 𝑌𝑖هستند و بایستی کمینه شوند و 

 خودهمبستگی فضایی -2-2-2

که چگونه الگوهای فضایی در طول زمان تغییر ای اینخود همبسوتگی فضوایی ابزار تحلیلی ارزشمندی است بر

توان بر چگونگی نظم و ترتیب ای، پراکنده و تصووادفی، میبندی الگوهای فضووایی خواه خوشووهکنند. در طبقهمی

همبسووتگی فضووایی قوی به مفهوم این اسووت که ارزش صووفات  خود ای متمرکز شوود.قرارگیری واحدهای ناحیه

های جغرافیایی، ارتباط و نظم طور قوی با یکدیگر رابطه دارند. اگر ضووورایب ویژه پدیدهههای جغرافیایی بپودیوده

باشند )رهنما شود دارای ارتباط فضایی ضعیف و یا دارای الگوی تصادفی میظاهری مشخصی نداشته باشند، گفته می

 (.19: 1210و ذبیحی، 
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 انواع معیارهای خودهمبستگی فضایی -2-2-9

 شاخص موران 

𝐼                                                                                              :3رابطه =
𝑛

𝑠
 
∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑖−𝑥)(𝑥𝑗−𝑥)𝑛

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

∑ (𝑥𝑖−𝑥)2𝑛
𝑖=1

 

XIهای شهریای یا نسبی در محله: ضریب متغیر فاصله i: 

nهای شهری: تعداد محله 

+ برابر تعامل فضایی مثبت 1برابر تعامل فضایی منفی و  -1+ متغیر است. 1تا -1ان بین ضوریب مور 𝑊𝑖𝑗وزن 

رح شود. این ضرایب به شاست. اگر تعامل فضایی وجود نداشته باشد، ضرایب مورد انتظار موران صفر محسوب می

 زیر است:

𝐸𝑖                                                                                                                      :2رابطه =  −
1

(𝑛−1)
 

n ها و تعداد محله𝐸𝑖  ضریب مورد انتظار است. وقتی شاخص موران مورد محاسبه از مقدار ضریب مورد انتظار

 شود.می دییتأتر باشد، الگوی پراکنش فضایی بزرگ

 های داغیا لکه 𝑮𝒊شاخص

، به منظور نشان دادن توزیع فضایی الگوی حاکم روازاینکند؛ ی تنها نوع االگو را مشخص میشاخص موران جهان

محاسبه شد نشان  Zجی استفاده شد. امتیاز _وردا_گیتس ۀهای داغ آماربر فرسودگی به صورت نقشه، از تحلیل لکه

اند. این ابزار در حقیقت هر عارضه را در چارچوب بندی شدهها مقادیر زیاد یا کم خوشوهدهد در کدام قسومتمی

اش قرار دارند. برای این که یک عارضه لکه داغ تلقی شود و از نظر آماری گیرد که در همسایگیعوارضی در نظر می

به  جی_وردا_گیتس ۀاش قرار دارند، مقادیر بالایی باشند. آماردر همسایگیمعنادار باشود، باید خود و عوارضی که 

 شود.صورت زیر محاسبه می

�̅�                                                                                          :1رابطه =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑠 = √

∑ 𝑥𝑗
2𝑛

𝑗=1

2
− (�̅�)2 

𝐺𝑖
∗ =

∑ 𝑤𝑖. 𝑗𝑥
𝑗−�̅� ∑ =1𝑤𝑖.𝑗𝑛

𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑠
√

𝑛 ∑ −(∑ )𝑛
𝑗=1𝑤𝑖,𝑗

𝑛

𝑗=1
𝑤𝑖,𝑗

2

                                                                                      :     .رابطه

 j ۀمقدار خصیصه برای عارض 𝑥𝑖در این فرمول، 

𝑊𝑖𝑗  ها است.تعداد کل عارضه nو  jو   Iۀوزن فضایی میان عارض :
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  9رگرسیون وزنی جغرافیایی

رگرسیون وزنی جغرافیایی، یک تکنیک آماری فضایی محلی است. هنگامی که واحد سنجش متغیر از مکانی به 

 رود. این مدل به صورت زیرکار میشوود، این رگرسویون برای تحلیل ناهمسوانی فضایی بهمکان دیگر متفاوت می

 شود: تعریف می

�̂�                                                                              :8رابطه = 𝛽0(𝜇𝑖 𝑣𝑖) + ∑ 𝛽𝑘𝑘 (𝜇𝑖 𝑣𝑖)𝑥𝑖𝑘 + 𝜀𝑖 

، i ،𝛽𝑘(𝜇𝑖 𝑣𝑖)محل تقاطق برای موقعیت 𝛽0(𝜇𝑖 𝑣𝑖)است.  iمختصوات هر موقعیتی از  (𝜇𝑖 𝑣𝑖)در این ر ابطه

، N(0,σ2)خطای تصادفی با فرض  𝜀𝑖زند و تخمین می iرا در موقعیت  x𝑘پارامتری محلی اسوت که متغیر مستقل 

 )فرض نرمال بودن( است. 

 نتایج و بحث -9

 MOORAتکنیک -9-9

های مربوط به هر معیار استاندارد شده تا آوری هریک از محلات، ابتدا کلیه دادهمیزان تاب ۀبه منظور محاسب

از جمله درصد جمعیت شاغل،  معیارهای مطلوبادیر مقمعیارها با یکدیگر فراهم گردد. سپس، ۀ امکان مقایس

سال، نرخ باسوادی، درصد جمعیت  .8تا  8درصد جمعیت دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر، درصد جمعیت بین 

تر است(، اسکلت ساختمان، شبکه فعال، تعداد واحدهای تک خانواری، میانگین سنی )هرچه کمترباشد مطلوب

 و تر است(های اصولی بیشوتر باشد، مطلوبشوریانیدسوترسوی )هرچه دسوترسوی به مراکز امداد رسوانی و 

تر است(، درصد جمعیت زنان، درصد از جمله بار تکفل )هرچه بیشتر باشد نامطلوب نامطلوب مقادیرمعیارهای

برای هر محله به صورت مجزا جمع  تر است(جمعیت معلول و سون ساختمان )هرچه بیشتر باشد، نامطلوب

آوری ( محاسووبه گریده اسووت. میزان تاب1آوری هر محله طبق رابطه )ن تابجبری گردیده و در نهایت میزا

( نیز 2( و )3( است. شکل شماره )2شماره )کالبدی هر یک از محلات، به شرح جدول _اجتماعی و اجتماعی

 .هددآوری زیاد، متوسط و کم نشان میبندی فضایی محلات مورد مطالعه را در سه طبقه محلات با تابطبقه

  

                                                             
1 GWR 
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 شهر مشهد ناکارآمدمیزان تاب آوری محلات دارای بافت  -9جدول 

 محله
 آوریمیزان تاب

 محله
 آوریمیزان تاب

 کالبدی_اجتماعی اجتماعی کالبدی_اجتماعی اجتماعی

 051.20 051122 عامل 051311 051883 کارگران

 0510.2 051299 شهید معقول 050829 0518.8 کلاهدوز

 050.28 051281 پایین خیابان 050088 051918 عیدگاه

 051119 0512.8 اروند 051289 051988 موعود

 051113 051210 سیس آباد 051381 051981 خواجه ربیع

 050911 051221 مصطفی خمینی 051883 051992 شهیدهاشمی نژاد

 050108 051383 ایوان 053120 051921 کشاورز

 051181 051329 عنصری 051181 051938 پورسینا

 050.09 051328 رضاییه 051.8 051911 آبکوه

 050818 051311 محمدآباد 050113 051908 سعدآباد

 050112 .05118 بلال .05019 051812 نوغان

 .05113 051181 ده دی 050811 051821 سمزقند

 050288 051138 ع(هادی )امام  050111 051831 بالا خیابان

 051990 051131 سجادیه 051081 051811 دروی

 051290 051028 طرق 3..053 051.81 دانش

 051181 050122 آب و برق 051911 051.13 بهمن

 051218 050102 ایآیت الله خامنه 051888 051.29 طبرسی شمالی

 .05101 050831 شهیدآوینی 051301 .051.1 شهید قربانی

 051318 050919 حسین آباد 051838 051.09 سراب

 051.28 .050.9 پنج تن آل عبا 051133 051111 انصار

 051881 050082 ولیعصر 0511.8 051189 سیدی

 (1218های تحقیق )ماخذ: یافته

 

ای، ولیعصر و آب آباد، آیت الله خامنه(، محلات پنجتن آل عبا، شهید آوینی، حسین3) ۀباتوجه به شکل شمار

آوری اجتماعی کم، محلات امام هادی، ایوان، طرق، مصطفی خمینی، محمدآباد، و برق در طبقه محلات با تاب

در طبقه محلات با  آباد و بلال،معقول، اروند، سجادیه، عنصری، رضاییه، پایین خیابان، ده دی، عامل، سیس

 گیرند.قرار می زیادآوری اجتماعی آوری اجتماعی متوسط و سایر محلات در طبقه محلات با تابتاب
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 در شهر مشهد ناکارآمدآوری اجتماعی محلات دارای بافت تاببندی پهنه -2شکل 

 

نژاد، عامل، پنجتن آل عبا، (، محلات ولیعصور، سجادیه، دانش، سراب، هاشمی2) ۀباتوجه به شوکل شومار

دی، آب و برق، کالبدی زیاد، محلات امام ها_آوری اجتماعیطبرسوی شمالی و بهمن در طبقه محلات با تاب

مینی و ی خ، آبکوه، پایین خیابان، رضاییه، عیدگاه، محمدآباد، کشاورز، مصطفزباد، کلاهدوآبلال، سمزقند، سعد

 آوری اجتماعیآوری اجتماعی متوسط و سایر محلات در طبقه محلات با تابکارگران در طبقه محلات با تاب

 گیرند.کم قرار می
 

 
 در شهر مشهد ناکارآمدکالبدی محلات دارای بافت -آوری اجتماعیبندی تابپهنه -9شکل 
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 شهر مشهد ناکارآمدآوری اجتماعی محلات دارای بافت تحلیل الگوی تاب -9-2

در طبقات اجتماعی و  مجزا برای هریک از محلات مورد مطالعه طوربه ی پژوهشهامقدار هریک از شاخص

های مرتبط با آمار فضایی این شده و در مراحل بعدی به وسیله تکنیک  ArcGisافزار وارد نرم کالبدی_اجتماعی

و رگرسویون وزنی جغرافیایی مورد آزمون قرار گرفته است.  Gافزار از جمله تکنیک موران، آماره عمومی نرم

ن ها و متکی بودهای تحلیل فضایی است که بر دو اصل مهم توزیع مشخصی از شاخصموران یکی از شاخص

عی آوری اجتماهای همسایگی تکیه دارد. نتایج حاصل از کاربرد شاخص موران در توزیع فضایی تاببر ارزش

توان گفت جا که مقدار آن مثبت و نزدیک به یک است، میاست. از آن =050.1.18Morans’s Indexبرابر با 

درصد  10محاسبه شده در سطح اطمینان   z-score=1588 ۀها خودهمبسوتگی فضایی دارند. همچنین آمارداده

آوری د که تابتوان استباط کر( اسوت، که بر اساس موران جهانی می𝜀𝑖= 1582انتظار )بزرگتر از مقدار مورد 

های کنند؛ یعنی محلهای تبعیت میشووهر مشووهد، از الگوی خوشووه ناکارآمداجتماعی در محلات دارای بافت 

 (.1آوری اجتماعی بالا یا پایین در مجاورت یکدیگر قرار دارند و همسایه هستند )شکلناکارامدی با تاب
 

 
 آوری اجتماعینتایج آماری آزمون موران در ارزیابی الگوی فضایی تاب -4شکل 

 

، برای روازاینبندی الگوهای فضایی پرداخت، توان به شناسایی انواعی از طبقهدر تحلیل نتایج موران نمی

 z-score=3538برابر Zو امتیاز  05000110برابر با Gاستفاده شد. مقدار  Gرفع این نقص از تحلیل آماره عمومی 

مثبت اسووت، نتیجه  Zکه علامت مقدار درصوود معنادار اسووت. با توجه به این .1اسووت که در سووطح اطمینان 

دهد محلاتی بالا است که نشان می نسبتاًای با نقاط تمرکز گیریم الگوی فضایی تمرکز فرسودگی از نوع خوشهمی

 (..اند )شکلکز شدهآوری مجاور یکدیگر متمربا ضریب تمرکز بالا یا پایین تاب
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 آوری اجتماعیدر ارزیابی الگوی فضایی تاب Gنتایج آماری آزمون  -5شکل 

 

کنند. به همین دلیل برای ، تنها نوع الگو را مشخص میGخودهمبستگی فضایی موران جهانی و آماره عمومی

های دارای استفاده شد تا از محله 1اورد جی-گیتس ۀآوری اجتماعی، از آمارنشان دادن توزیع فضایی الگوی تاب

که برای عارضه موجود در  𝐺𝑖آوری اجتماعی بالا و پایین اطمینان حاصل شود. آماره هایی با میزان تابخوشه

بندی و تر باشد، مقادیر بالا به میزان زیادی خوشهاست که هرچه بزرگ Zشود، نوعی امتیاز ها استفاده میداده

تر باشوود، بیانگر منفی و معنادار از نظرآماری، هرچه این امتیاز کوچک Zد. برای امتیازشووولکه داغ تشووکیل می

آوری دهند. با توجه به نقشه، تابهای سرد را نشان میبندی شدیدتر مقادیر پایین است که در حقیقت لکهخوشه

هایی با میزان اجتماعی در قسومت مرکزی و شومالی شهر مشهد دارای خودهمبستگی فضایی مثبت یا خوشه

درصد از محلات دارای بافت  38ها ست. این خوشهدرصود در.1آوری اجتماعی زیاد در سوطح اطمینان تاب

آوری اجتماعی بسیار کم و خودهمبستگی فضایی دهند. مقادیری با میزان تابرا به خود اختصاص می ناکارآمد

شکیل درصد در11شهر مشهد در سطح اطمینان درصد از محدوده مورد مطالعه را در جنوب غربی  2منفی نیز 

درصد از محدوده مورد مطالعه واقع در شمال غربی شهر دارای الگوی  8درصد نیز  .1اند. در سطح اطمینان داده

ز قلمرو پژوهش نیز در درصد در1آوری اجتماعی کم و خودهمبسوتگی فضایی منفی است. ای با تابخوشوه

زیاد و خودهمبستگی فضایی مثبت برخوردار است. این  نسبتاًری اجتماعی آودرصد از تاب 10سطح اطمینان 

های محدوده مورد مطالعه معنادار آوری اجتماعی سایر قسمتمحدوده در مرکز شهر استقرار یافته است. تاب

 نبوده و از خودهمبستگی فضایی برخوردار نیستند.

                                                             
1 Getis-Ord Gi 
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 𝑮𝒊داغ با استفاده از آزمون  هایلکهتحلیل  -6شکل 

 

دهد که الگوی غالب در بافت فرسوووده شووهر، از نشووان می 8های داغ در شووکل شوومارهپراکندگی لکه

ناداری آوری معاز الگوی تاب غالباًهای حاشیه شهر، که قسمت در صورتیخودهمبستگی بالایی برخوردار است، 

رمرکز های فرسودۀ واقع دکنند. این الگوی پراکندگی تاکیدی بر این نظریه است که تحولات بافتپیروی نمی

شوهر تابع تحولات اکولوژیکی و فناوری هسوتند و محلات حاشویه، تابع شرایط اقتصادی هستند. لذا، الگوی 

معنادار است، در صورتی که این الگو در اکثر محلات حاشیه شهر،  عمدتاًهای فرسوده آوری اجتماعی بافتتاب

 تصادفی است. 
 

 شهر مشهد ناکارآمدآوری اجتماعی محلات دارای بافت الگوی تاب -4جدول 

𝑮𝒊zscore هانام محله نوع الگو 
مساحت 

 (هکتار)

درصد از محلات 

 مورد مطالعه

358.>_ 
 آوری بسیار کم )خودهمبستگیالگوی تاب

 درصد( 11فضایی منفی در سطح 
 3588 198 آب و برق

تا  _1518

358._ 

آوری کم )خودهمبستگی الگوی تاب

 درصد( .1فضایی منفی در سطح 
 8 100 هادیامام

تا  _.158

1518_ 

کم )خود  نسبتاً آوری الگوی تاب

 10همبستگی فضایی منفی در سطح 

 درصد(
_ _ _ 

تا  .158

158._ 
 بدون الگوی معنادار

آباد، دروی، بلال، طبرسی شمالی، سیس

شهیدقربانی، سمزقند، پنجتن آل عبا، شهید 
3.88 21 
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𝑮𝒊zscore هانام محله نوع الگو 
مساحت 

 (هکتار)

درصد از محلات 

 مورد مطالعه

 ،کشاورز آوینی، پورسینا، موعود، انصار، اروند،

شهید معقول، مصطفی خمینی، طرق، ایوان، 

محمد آباد، کارگران، سیدی، ولیعصر، عنصری، 

 ای، دانش، ده دی،عیدگاه، آیت... خامنه

 .158 تا 1518

 یادز نسبتاً آوری الگوی تاب

 10خودهمبستگی فضایی زیاد در سطح )

 (درصد

 1 399 آبادحسین

 1581تا  .358
آوری زیاد )خودهمبستگی الگوی تاب

 (درصد .1فضایی مثبت در سطح 

بهمن، خواجه ربیع، کلاهدوز، آبکوه، سعدآباد، 

عامل، شهیدهاشمی نژاد، سراب، بالاخیابان، 

 خیابان، نوغان، رضاییه، سجادیهپایین 

1922 38 

358.< 
آوری بسیارزیاد )خودهمبستگی الگوی تاب

 درصد( 11فضایی مثبت در سطح 
_ _ _ 

 (1218های تحقیق )خذ: یافتهأم
 

 شهر مشهد ناکارآمدآوری اجتماعی محلات دارای بافت در تاب مؤثرسازی عوامل مدل -9-9

شاخص  .خودهمبستگی فضایی برای تمام متغیرها محاسبه شد. براین اساس در ابتدا و پیش از اجرای مدل، 

( درصد جمعیت 1خانواری ( تعداد واحدهای تک2( درصد جمعیت فعال 3سال  .8تا  8( درصد جمعیت بین 1

اما  ؛ها به صورت تصادفی استکنند و پراکندگی آن( درصد جمعیت زنان از الگوی خاصی تبعیت نمی.معلول 

( بار 1( درصد جمعیت دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر 2( نرخ باسوادی 3( درصد جمعیت شاغل 1 شاخص .

شود. می دییأتبنابراین فرض صفر مبنی بر خودهمبستگی فضایی ؛ ای دارند( میانگین سنی الگوی خوشه.تکفل 

که ایناده کرد. باتوجه بههای تاثیرگذار مذکور برای آنالیزفضووایی )مکانی( اسووتفتوان از شوواخصدر نتیجه می

اقتصادی _های تاثیرگذار تابع شرایط اجتماعیهای تصادفی، گرایشات عمومی جمعیتی هستند و شاخصشاخص

ق های مبین گرایشات جمعیتی، بین مناطهستند، لذا نتایج حاصل شده بدین گونه قابل توجیه است که شاخص

دی اقتصا_هایی که نمایانگر شرایط اجتماعیشاخص اما؛ کنندشوهری یک شوهر، از الگوی یکسانی پیروی می

کنند. پس از اجرای رگرسووویون وزنی جغرافیایی روی آوری محلات شوووهری را تعیین میهسووتند، مدل تاب

ها حاصل شد که اولین خروجی، اطلاعات عمومی مربوط به مدل است که در پارمترهای مدل، انواع خروجی

دهد که میزان خوبی هایی را نشان میست. این خروجی پارامترهای مدل و آمارهها اشاره شده ا( به آن.جدول )

( هستند که در حقیقت Adjusted 𝑅2تعدیل شده ) 𝑅2و  𝑅2مقادیر در اینجا  ترینمهمکنند. مدل را منعکس می

ن معنی است که تر باشد، به اینزدیک 1دهند. اگر مقادیر به عدد خوبی و دقت مدل مورد استفاده را نشان می
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دول جاند به خوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. باتوجه به متغیرهای توصویفی مورد استفاده توانسته

سووازی روابط دارای دقت قابل قبولی در مدل .058تعدیل شوده برابر   𝑅2و  0581برابر   𝑅2مورد نظر با ( .)

درصد از تغییرات  .8رو، است؛ ازاین ناکارآمددارای بافت آوری اجتماعی محلات بر تاب مؤثرفضایی عوامل 

 های مورد بررسی هستند. آوری اجتماعی این محلات ناشی از شاخصتاب
 

 شهرمشهد ناکارآمدآوری اجتماعی در محلات دارای بافت سازی تابمدل -5جدول 

 Residual متغیر

Squares 

9Sigma 2AICc 
𝑹𝟐 Adjusted 𝑹𝟐 

 05002 0503 .1115 0501 .0509112 شاغلدرصد جمعیت 

 0513 0518 .11158 0502 05083391 نرخ باسوادی

 0511 0538 1195.8 0502 050.1821 درصد جمعیت دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر

 0509 0511 .11.58 0501 05081891 بار تکفل

 05188 0522 111523 0502 050.0888 میانگین سنی

 

( و درصد 𝑅2.0=0522) یسندهد که میانگین بررسوی ضوریب رگرسویون متغیرهای بررسی شده نشان می

آوری اجتماعی محلات مورد بیشتری در تبیین تاب ریتأث(، 𝑅2.0=0538جمعیت دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر )

 مطالعه دارند.
 

 
 آوری اجتماعی شهریتابتغییرات فضایی درصد جمعیت شاغل و تاثیرات آن بر -7شکل 

                                                             

 ها است و کوچکتر بودن آن نشانگر برتری مدل است.ماندهشاخص انحراف معیار باقی 1

های دهنده انطباق بهتر مدل با دادههای رگرسیون است که مقدار پایین آن نشانهای بسیار مفید برای مقایسه مدلاز شاخصآکاییک: یکی  3

 مشاهداتی است.
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 آوری اجتماعی شهریتغییرات فضایی نرخ با سوادی و تاثیرات آن بر تاب -1شکل 

 

 
 آوری اجتماعی شهریتغییرات فضایی سطح تحصیلات و تاثیرات آن بر تاب -1شکل 
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 آوری اجتماعی شهریتغییرات فضایی بارتکفل و تاثیرات آن بر تاب -91شکل 

 

 
 آوری اجتماعی شهریتغییرات فضایی میانگین سنی و تاثیرات آن بر تاب -99شکل 
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 کالبدی-آوری اجتماعیالگوی پراکندگی محلات مورد مطالعه از منظر تاب -9-4

  05021119آوری اجتماعی و کالبدی برابر با نتایج حاصوول از کاربرد شوواخص موران در توزیع فضووایی تاب

Morans’s Index=- ها خودهمبستگی توان گفت دادهجا که مقدار آن منفی و نزدیک به صفر است، میاسوت. از آن

 (.12و  13صورت تصادفی است )شکل ها بهفضایی ندارند و پراکندگی آن

 

 
 کالبدی-آوری اجتماعینتایج آماری آزمون موران در ارزیابی الگوی فضایی تاب -92شکل 

 

 
 کالبدی-آوری اجتماعیدر ارزیابی الگوی فضایی تاب Gنتایج آماری آزمون  -99شکل 
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 گیرینتیجه -4

های کشور با شود سرمایهای از سطح شهرهای ایران دچار فرسودگی و ناکارامدی است که سبب میبخش عمده

ی های شناسایدهد که شاخصخطرات ناشی از حوادث طبیعی مواجه شود. مرور مبانی نظری و تجارب جهانی نشان می

های شپژوه ۀمطالعادی حرکت کرده است. های فرسوده از ابعاد کالبدی صرف به سوی ابعاد اجتماعی و اقتصبافت

همانند پژوهش ها نیز این پژوهشنشان داد که شهری  ناکارآمدهای آوری بافتمیزان تاب ۀصورت گرفته در زمین

دارند  أکیدتآوری اجتماعی جوامع های تحصیلات و درصد جمعیت شاغل بر میزان تابشاخص تأثیرگذاریرو بر پیش

وی اجتماعی هستند، این نتیجه قابل توجیه است. بررسی الگ_ها تابع شرایط اقتصادیاین شاخص کهکه با توجه به این

شهر مشهد با استفاده از روش موران  ناکارآمدکالبدی در محلات دارای بافت _آوری اجتماعی و اجتماعیفضایی تاب

آوری اجتماعی به متغیرهای تاب دهد که الگوی پراکندگی این محلات برمبنایمینشان Gجهانی و آماره عمومی 

کالبدی به صورت تصادفی است. در واقع از نظر آماری _آوری اجتماعیای و برمبنای متغیرهای تابصورت خوشه

شهد شهر م ناکارآمدآوری اجتماعی محلات دارای بافت الگوی معنادار یا به عبارتی خودهمبستگی فضایی در تاب

های که بخشی از بافت ازآنجاییها وجود ندارد. کالبدی آن_آوری اجتماعیو در تابکه این الگ در صورتیوجود دارد، 

شهر احیا شده و یا در حال احیا است، لذا مقایسه این دو الگو در محلات مورد پژوهش باتوجه به این موضوع،  ناکارآمد

بر  در شهر مشهد به صورت تصادفی و ناکارآمدهای توان گفت که احیای بافتتر میدقیق طوربهدور از انتظار نیست. 

اساس شرایطی از جمله شرایط اقتصادی و مدیریتی بافت صورت گرفته و منجر به بهبود شرایط کالبدی و ارتقا 

رواقع د .که بافت اجتماعی این محلات ثابت باقی مانده است در صورتیآوری کالبدی این محلات شده است، تاب

رسیدن  که در راستای در صورتیمورد غفلت قرار گرفته است.  ناکارآمدهای بافتعه در توسعه های اجتماعی توسجنبه

زی ریترین واحد اجتماعی برنامههای اجتماعی هر محله به عنوان کوچکجانبه، شناخت ویژگیبه توسعه پایدار همه

تنها نوع الگو را  Gعمومی  ۀو آمار های موران جهانیجایی که روشاز آنای برخوردار است. شهری از اهمیت ویژه

کار رفت و این آماره نشان های داغ بهیا لکه 𝐺𝑖دهند، لذا برای نشان دادن الگوی خودهمبستگی فضایی، آماره مینشان

داد که محلات دارای بافت فرسوده در مرکز شهر و بخشی از محلات حاشیه نشین شمال شهر نقش قابل توجهی در 

آوری سازی مکانی تاببر این، با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی به مدلای دارند. علاوهشهایجاد الگوی خو

شده با این روش، متغیرهای  برآوردشهر مشهد پرداخته شد. باتوجه به مدل  ناکارآمداجتماعی محلات دارای بافت 

آوری اجتماعی این محلات دارند، تابدرصد جمعیت شاغل، نرخ باسوادی و سطح تحصیلات اثر افزایشی بر میزان 

محلات  بر این، میزان اثرگذاری این متغیرها برکه متغیرهای بارتکفل و میانگین سنی، اثر کاهشی دارند. علاوه درصورتی

 آوریمعناداری بر میزان تاب تأثیرگذاری( متفاوت است. سایر متغیرها، 11( تا )9های )مورد مطالعه با توجه به شکل

تر ها یا محلاتی که در طیف رنگی روشن( پهنه11( تا )9اعی این محلات ندارند. همچنین براساس شکل شماره )اجتم
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وبرق باید در هادی و آبآوری دارند. درواقع محلات امامقرار دارند، اولویت بیشتری برای مداخله و ارتقا سطح تاب

یش اثربخشی مداخلات، توجه به میزان اثرگذاری هریک از متغیرها گیرند، اما به منظور افزامیاولویت اول مداخله قرار 

این متغیرها در محلات  تأثیرگذاری ۀاستای هدفمندسازی مداخلات این بخش امری ضروری است، زیرا نحوردر 

 .، مد نظر قرار گیردناکارآمدهای های مربوط به احیای بافتریزیمختلف، متفاوت است و این مهم باید در برنامه

ماعی های اجت، توجه به ویژگیناکارآمدهای توان گفت که در توسعه بافتهای این پژوهش میدرمجموع مطابق یافته

وجه به ها حائز اهمیت است. همچنین، تپایدار این بافتو جمعیتی هر بافت در ارتقای کیفیت زندگی ساکنین و توسعه

وده سی فرهاشود نیز امری ضروری است.  بافتحاشیه اتخاذ می تفاوت راهبردهایی که در ارتباط با بافت فرسوده و

ه توجه و ک برخوردار هستند و متمایزی ای اجتماعی، اقتصادی و کالبدی منحصربه فردهویژگیاز و حاشیه هریک 

ن تواند تاحدودی نشانگر نوع مداخله و میزااین امر می است. مؤثرها بسیار در فرایند توسعه آنها تمرکز بر این ویژگی

آوری جهت افزایش تاب آن در بافت باشد و کارشناسان را در انتخاب نوع مداخلات هدایت کند. در همین راستا،

 :شودرویی با مخاطرات طبیعی اقدامات زیر پیشنهاد میشهری در روبه ناکارآمدهای بافت

 ؛های مدیریتیتجدید نظر و تحول در شیوه 

 ؛افزایش توان اقتصادی افراد در ارتقای کیفیت زندگی خود 

  ؛های محلی در بهبود محلهجمعی و مشارکت یهایریگمیتصمفراهم کردن زمینه 

  تأثیرگذاریو میزان  مؤثرهای علمی و منطق ریاضووی در شووناسووایی شوواخص یهاروشبه کاربردن 

 .هابندی محلهها و اولویتشاخص

 هکتابنام

و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد با نظارت مدیریت  ریزیبرنامهمشهد: معاونت  .1218) ؛.121آمارنامه شهرمشهد 

 آمار، تحلیل و ارزیابی عملکرد. 

آوری در بافت فرسوده شهری نمونه مورد مطالعه: ارزیابی میزان تاب ..121) ، مینا؛مینا صوفی نیستانی ؛توانا، مصطفی

ه دانشگا .معماری و شهرسازی ایران .اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران .محله سیروس تهران

 تهران.

های اوری سکونتگاههای تابتحلیل شاخص .1218، سیروان؛ غفوری ؛فتح الهی، ثریا ؛رحیمی، محمود ؛حیدریان، شیوا

ای های نو در جغرافینشریه نگرش .غیر رسمی در برابر زلزله با رویکرد اجتماعی )نمونه موردی: محله فرحزاد تهران(

 ..31-380(. صص. 1)10 .انسانی

های ی کالبدی اجتماعآورسنجش و ارزیابی میزان تاب .1211؛ سید مصطفی، حسینی ؛رفیعیان، مجتبی ؛رضایی، محمدرضا

-801صص.  .(1)19 .های جغرافیای انسانیپژوهش .های شهر تهران(شهری در برابر زلزله )مطالعه موردی: محله

832. 

https://www.civilica.com/Papers-NCCAC01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
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 13آوری کالبدی منطقه ارزیابی و تحلیل میزان تاب .1218، محمد؛ پوراکرمی ؛اللهزیاری، کرامت ؛زنگنه شهرکی، سعید
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