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 چکیده

رائمی بورم و متاثر از عوامد ررو ی و بیرو ی، رشااو و ا اضار را رر های سااتتارهای شاهری هموارم متلمد رگرگو ی

های رشاو شهری معاارار گزارمریزی برای شاهرهای رراال ا اضار ریرر تلت پی ا و. بر امهجمعیت تور تجربه کررم

غییر رر یجار زمیاه ترو چال  شاهرهای رر اال ا اضار، پتا سید ا یسات و  یازماو تغییر به پارارایم ریرری اسات. از ای 

 اشی از  پررازی شوم،ای که به للاظ تجربی ا راشتباشاو. ا اضار شهری به عاوان پویومریزی را  یز رارا میبر امهفرهاگ

های متغیر ا اضار رر سطوح مختلف فضایی است که به کاه  جمعیت رر مایاس مللی ماجر گشته و کٌاِ  ملرکمیان

ی و تغییرات جمعیتی  یز همرام باشااو. هوا ای  پهوه  شااااسااایی و بررساای عوامد و ممک  اساات با افت اصتدااار

کلا شاهر تضریز و  یز بررسی پیاموها و اثرات  اشی از  ۸های تأثیرگذار بر ا اضار شاهری رر اال رتوار رر ماطاه ملرکه

 واشت جمعیت شوم است. بوی  ترتیبباشاو که ماجر به عو  توا ایی ماطاه رر جذ  و  رهریزی میای  پویوم بر بر امه

للید ااکی از گرفته شوم است.  تایج ت رر راستای رستیابی به هوا پهوه  از روش تلایق ترکیضیِ متوالیِ اکتشافی بهرم

اسب ریزی ساتتار فضایی بررسی شوم و متاهایی است که رر بستر بر امهآن است که پویوم ا اضار شهری  اشی از مؤلفه

های کاه  جمعیت شااسایی گررر. رر ماطاه مورر مطالعه  یز عوامد و ملرکههای هر ملیط، تعیی  میویهگی با شرایط و

رتوار ای   تری  میزان اثرگذاری برشوم به ترتیب رر ابعار کالضوی، اجتماعی، اصتداری، آلورگی ملیطی و ماظر شهری بی 

 باشاو.پویوم را رارا می

 .تضریزریزی، ساتتار فضایی، کلان شهر، فرهاگ بر امها اضار شهریها: کلید واژه
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  مقدمه. 9

تارجی و عوامد راتلی،  وعی از ثیر اثرات تأ تلت لات مواو  بورم وسااتتارهای شاهری هموارم رستخوش تلوّ

 فعالات ا گذار و و یک ز جیرم پیچیوم از فعد ویکویرر اثر می مستمر بر طور رهاو؛ که بهز وگی شاهری را تشکید می

رهاو. هیچ سااااتتاری هموارم ایساااتا  یسااات تا الروی وااوی را برای تور افک کاو، بلکه هر متاابد را شاااکد می

توا و همزمان رشو کررم و یا کوچک شور. ای  چرته که با توجه به شرایط میشور سااتتاری به ای  واصعیت ماجر می

ثیر أهای ساااتتاری یک شااهر تازل آن به طور گسااتررم روی جاضهپیچیوم که از ابعار مختلفی شااکد گرفته و رشااو و ت

باشااو که از اروار گذشااته تا کاون برای شااهرها و های مختلف میباویلات شااهر رر رااورتگذارر؛  مایا رر تلوّمی

 های به تور گرفته است. از ای  رو با رو و رو بمد و شرایط رتید رر آن، شکد ویهمکشاورهای مختلف  اشای از عوا

سهید رر ت: ا و ازعضارت وکار ضال میرا ریزی فضایی، طراای و سیاست عیت جهان، گفتمان ارالی که بر امهرشاو جم

رشاو پایوار شاهری، تووی  راهضررهایی برای اساتارار جمعیت بیشاتر رر سطو کاو ی شهر و  رهواری از فضاهای باز 

 به مثابه یکی از  0ضار جمعیتیی  وجور همچاان ا اشاااو و. با اکه به وسااایله فشاااار جمعیتی به چال  کشااایوم می

 هایاس کلان  وارر، به  ورت رر سااایاسااات، زما ی که فوریتی رر مای"ا اضار شاااهری"پاویوم پیچیوم  هاایملرک

وهمکاران،  0؛ سااررس 2101، 3هارری؛ گب 211۸ ،2)ویچم  رریگریزی مورر توجه صرار میفضااایی، طراای یا بر امه

رررااو و یا سااالیا ه  01ت اوور گیر و که به طور موصّتطا  صرار میمورر  "رر اال ا اضار"ما ی ز هامکان .(2102

ا اضار شااهری که (. 016، ص.2116، 6و ریاتس 1)اُسااوالت رررااو از ساااکاان تور را از رساات بوهاو 0بی  از 

های متغیر ا اضار رر   ملرکاِکُبه مثابه یک پویوم تجربی ماتج از میان"شاااور توا اوم می 7همچای  افول شاااهری

، ا راشاات پررازی شااوم اساات که باع  کاه  جمعیت رر مایاس "ای تا جها ی()از ماطاه سااطوح مختلف فضااایی

ا رر صالب هها ممک  اسات با رکور اصتداری، تغییرات جمعیتی و تغییرات سیستم سکو ترامشاور. ای  ملرکی میمللّ

 (.2102به  اد از سررس و همکاران،  0ص. .2103و همکاران، 2ساه)ه ضط باشاو یز مرت ۸رویی شایای و پراکاوماومه

لات هر کوا  از ی یک ساارزمی  و یا رر بخشاای از یک شااهر؛ که  اشاای از تلوّکاه  جمعیت چه رر پهاه روز ای ا

ت، رفرهاری، زیسات ملیطی، کاه   ر  باروی، ا للال ساایسااتم ساایاسی جامعه، مهاج عوامد اصتدااری، اجتماعی،

باشو، با اثرات مختلفی همچون کاه  رو ق اصتداری، بیکاری های شاغلی، اومه سازی و  ظایر آن میرراتکمضور ف

ای هی اجتماعی، رشو  امتوازن جمعیت رر سازمان فضایی شهر، تا هو فار، کمضور  یروی کار، از رسات رفت  سارمایه

                                                           
1. Demographic shrinkage 

2. Wiechmann 

3. Gebhardi 

4. Segers 

5. Oswalt 

6. Rienets 

7. Urban decline 

8. Sprawl 

9. Haase 
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 و 2107 و همکاران، 0)پالاگست باشوشهر و غیرم همرام میهای سااتته  شاوم رر بافت راتلی تالی از ساکاه و زمی 

 .  (2103، 1 روشِلا ؛0،2103؛ گیلچر 2107، 3و وارکاتی  2ت؛ هار210۸

فِر 2103رر ساال  م رارن جمعیت اشاربه تأثیر کالضو و جمعیت بر عوامد اصتدااری و اجتماعی مؤثر رر از رست 6شاِ

و، های  اشی از بیکاری باشساازی و مهاجرتتوا و اومها اضار شاهری، می مورم و با بیان ایاکه یکی از رلید ارالی 

 01و کیفیت ز وگی 2، اجتماعی۸، فیزیکی7رساته کلی اصتداری  مالی 0مشاکلات اسااسای رر مواجه با ای  پویوم را رر 

ریزی فضااایی، ( تلت تاثیر تفکرات بر امه2103) 00از طرفی برتی از  ویساااوگان همچون تر   کاو.باوی میتاساایم

ریزی فضایی و یک اصوا  اایاگر و همچای  را به عاوان یک رویکرر جویو رر بر امه 02رویکرر ساضزسازی یا سضز کررن

توا و راهکاری رر جهت ماابله و کاه  اثرات هاا و اصوامات ترر و مشاااارکتی که میباه عاوان رویکرری باا بر ااماه

 هارت و وارکاتی  ا و مطرح سااتته است.کاه  جمعیت شاوم ا اضار شاهری و توساعه مجور شاهرهایی که رچار

او، باشااواگرایی جمعیتی شااهرهایی که متأثر از ساااتتار اصتداااری و ااکمیتی مللّی می تدااوص(  یز، رر 2107)

ی راتلی شااهرها و راهکاری همرام با توسااعه اصتداااری، فرهاری و گررشاارری رر جهت بهضور وسااعیت هسااته

های اتیر  یز پالاگسااات مضاا  متعوری را رر با  ا اضار جمعیتی و رهو. رر ساااالمی  رهاواشااات جمعیت ارائه

(، 210۸) همچای  وی و همکارا   .فرهاگ بر امه ریزی بویهم رر کشاورهای اروپایی و آمریکایی مطرح سااتته است

ه بررسی های پیشاهاری، بادبا توجّه به مشاابه بورن علد و تأثیرات ا اضار رر کشورهای مختلف و متفاوت بورن رام

و تلایاات تطضیای بی  المللی پرراتت و رر پهوهشاای صیاساای بی  سااه کشااور آمریکا، آلمان و کاپ  راهکارهایی با 

های فرهاری، اجتماعی، اصتداااری، زیساات ملیطی و  یز مسااائد مربوس به اسااتفارم از زمی ؛ فرهاگ اسااتفارم از جاضه

 رهاورائه میریزی متااسب با هر کوا  ابر امه

میلاری یک شاهر از هر شا  شاهر رر جهان به پویوم ا اضار رچار شو، بطوریکه رر  0221و 0261هایبی  ساال

( ررواصع 7،ص.2103روشااالا، میلاری بی  از  یک چهار  شاااهرها جمعیت تور را از رسااات رارم بور و ) 0221رهه 

و به  ها متفاوت بورم؛ زمیاه، رلاید و اثرات  اشی از آنافتو، ولیک ا اضار شاهری، هموارم رر سارتاسار جهان اتفای می

همی  جهت تاکاون تعریف وااوی از آن بوساات  یاموم اساات. با ای  وجور اکثر تعاریف بیان شااوم رر متون  ظری بر 

                                                           
1.  Pallagst 

2. Hartt 

3. Warkentin 

4. Gilcher 

5. Roschlau 

6. Schafer 

7. Economic & Fiscal Problems 

8. Physical Decay 

9. Social Problems 

10. Quality of Life  

11. Trapp 

12. Greening 
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و  0کلوسااکا؛ 210۸ و 2107؛ پالاگساات، 211۸رر ای  مفهو  تاکیو رار و )ویچم  ،  "از رساات رارن جمعیت"رو و 

 (.  2101هارری، ؛ گب 2103؛ هسه و همکاران، 2103،  2یلوف

باشااو) می "کاه  مافی"یا  "0رو و ماابله طضیعی از رشااو"رر واصع یک  "Shrinkage "ارااطلاح 3از ریوگام هِرِر

(. کاه  جمعیت شاااهر یا به عضارتی ا اضار شاااهری هموارم و رر تمامی اروار وجور راشاااته ۸3، ص.2103گیلچر، 

راری مایهریزی، اصتدااار و ساارالمللی و جامع رر ارتضاس با آن شااکد  ررفته اساات. و غالضا  رر بر امهبی ولیک  گفتمان 

تأکیو بر رشاو بورم فلذا سایاست هموارم رر ا کار ای  واصعیت به سر بررم به  لوی که اتی مزایای ااتمالی ا اضار را 

گررر. با زا تلای میبه مثابه سااوس یک شهر، مافی و آسیب گیرر و هموارم ای  موساو  رر افکار عمومی، یز  اریوم می

 ای رر با  ا اضارطور فعّالا هریزی رر اروپا و برتی کشاااورهای توساااعه یافته بهای  وجور، امروزم گفتماان بر ااماه

 شور.هایی از افزای  توجّهات سیاسی و را شراهی به ای   و  مشکد ریوم میشهری شکد گرفته و  شا ه

. رر واصع ریزی  یز وجور  وارراو مفهو  ا اضار شااهری، تعریفی معتضر بی  المللی برای ارااطلاح فرهاگ بر امههما 

ر صرار ای را تلت تأثیهای فرهاری و ماطاهریزی اساات و جاضههای بر امهریزی فراتر از ساایسااتممعاای فرهاگ بر امه

ساااه  ففی "ریزیبر امه فرهاگِ"گذارر. ف فرهاری تأثیر میریزی رر مااطق مختلهاای تاص بر امهرهاو کاه از راممی

آن امری رشااوار  ای وااو صابد تعریف  ضورم و تعیی  تاسااترامرو به واسااطه  ظریه و از ای  ارااطلاای علمی  یساات

 یکار بررم شااوم اساات که جمعی از متغیرهاکااوم بهریزی به عاوان ارااطلاای یکرارچهمعمولا  فرهاگ بر امه اساات.

 (.  2112 ،1به  اد از فورست 032۸رهو)جوری، ریزی عملی را پوش  میموجور رر بر امه

ها و راهضررهای اعمال شوم رر مواجه با ا اضار شهری بسیار متاو  هستاو. یک واصعیت جالب بطور کلی سایاسات

ریزی رر شااهرهای کوچک بر امهای  اساات که چرو ری ررک و پذیرش ا اضار تا او زیاری بر ا تخا  رویکررهای 

 ریزی برای ماابله با ا اضارهای بر امهگذارر. به همی  ماظور رر بررسااای تغییر راهضررها و سااایاساااتشاااوم تأثیر می

(. چرا که ررک جامعه از 06ص. ،2107 توا و مفیو باشااو )پالاگساات،شااهری، همضسااتری بی  ارراک و راهضررها می

ریزی و راهضررهای اصتدااری رارر. لذا رر جساتجوی ای  همضستری،  ویساوگان  امها اضار،  ا  مهمی رر توساعه بر

. 2111 ، 6شاااااسااای را برای ا اضار شاااهری ارغا  کرر و: یکی بر اسااااس مرااد ارراک از ا اضار)فارک رو روش

ر مراله شااااسی فارک چها(. روش21. ص.2112و همکاران، 7( و ریرری براسااس ا وا  راهضررها )را یلزیک072ص.

شور. کاو:  خسات، مرالة  اریوم گرفت ، جایی که افول، موصّت و گذرا تلاّی میارراک از کوچک شاون را باز مایی می

، جایی که ای  پویوم تداویق شوم اما پذیرفته  شوم است. سوّ ، پذیرش تاص، همرام یا ۸روّ ، مشااهوم بوون پذیرش

                                                           
1. Kloska 

2. Luffy 

3. Hager 

4. Natural counter process of growth 

5. Furst 

6. Farke 

7. Danielzyk 

8. Observing Without Acceptance 
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گیر وگان عمومی رر مورر چرو ری مویریت کاه  اوس  باوون ارتضااس عمومی ملاوور، رر جاایی کاه تدااامیم

 (.072ص. ،2111 شو و )فارک،ز او و چهار ، پذیرش، جایی که راهضررهای رشو ساتی ریرر ر ضال  میمی

 ،0شااهر  یا یو ا طضای آن با مرکز تجار ییایبه عاوان مرکز ثاد جفراف زیشااهر تضر یرو بافت مرکز یرر  وشااتار پ

ا اضار  اهیرر زم مورر پهوهیعاوان رر آن جساات، به توانیرا مو جذ  جمعیت شااهر   یا یریگشااکد یهاکه  طفه

تری  بافت تاریخی، فرهاری و با به عاوان ایاتیماطاه هموارم رر اروار گذشاااته   یااسااات.  ومیا تخا  گرر یشاااهر

رهواشاات جمعیت ساااک  رر ای  اجتماعی شااهر تضریز و   -یاصتدااار ییایپو ای را ررکارکرر اصتداااری،  ا  عموم

 یاریبسااا عوامدی اتیر پویوم ا اضار شاااهری را به تور تجربه کررم اسااات. ماطااه ایفا کررم، با ای  وجور رر رهه

صطب  کیو ظهور  های ملیطیی، آلورگیفرهار -یمساااائد اجتماع ،یز وگ تیفیتاومات، ک ،یهمچون رساااترسااا

ر را رچار شه یرر آن، مرکز اصتداار تی ساد جوان به اضاور و فعال شاتریب دیو تما زیرر شاری تضر ویجو یاصتداار

ته رو ساااتموجور روبه تی رهواشاات جمع ییتر؛ عو  توا او مهم تیجمعجذ   ییبر عو  توا ا یمضا قیعم یچالشاا

ک رو ر یاو ماطاه یشهر ییاز مطالعات ا جا  شاوم رر اوزم سااتتار فضا یاریز موارر ظر به وجور  باابرای ،اسات. 

ا ت پهوه  بر آن بورم  یاکوشاا  ، ا اضار شااهری رر ای  زمیاه به ویهم رر کشااور ایران رر مورر مسااأله  ظریتلأ 

های متغیر پویوم ا اضار شهری های جها ی و شاااساایی ملرکههای ای  پویوم رر موررپهوهیبواساطه مطالعه ویهگی

رراتته پ از آن ی اش یاموهایو پ ومیپو  یظهور ا یعلد ارل یباورستهکلا شاهر تضریز، به  ۸رر سااتتار فضاایی ماطاه 

های بوساات آموم از مطالعات کیفی، میزان تأثیرگذاری هر عامد بر پویوم ا اضار شااهری رر و با ساااج  کمی مؤلفه

 ای  ماطاه تعیی  گررر.

 متدولوژی. 0

تضییای بورم و راهضرر پهوه  برای ررک عوامد اثرگذار بر  -پهوه  ااسار بر اساب هوا از  و  توریفی گو ه

س پ و  راهضرر  زاریزی فضایی رتوار پویوم ا اضار شاهری و اثرات  اشای از ای  پویوم رر سااتتار شاهری و بر امه

افی   روش تلایق ترکیضیِ متوالیِ اکتشباشاو. سام  ایاکه روش پهوه  بر اساب شیوم پرس و جو  یز از  وکاو می

ها، هاای کیفی از طریق مداااااضاه عمیق  یمه سااااتتاریافته و تللید رارماسااات. رر ای  روش پس از گررآوری رارم

ا که ههای گررآوری رارمهای اساتخرا  شاوم، از روش کمی استفارم شوم است. فاون و روشجهت اعتضاریابی مؤلفهبه

هت جباشااااو رر رو بخ  صابد تضیی  اسااات. رر بخ  روش کیفی پهوه  به  یز برتوررار میاز ویهگی کیفی بورن 

ت ها رر موسو  مورر پهوه  و شااتهای تأثیرگذار آنشاااساایی ابعار مختلف ساتتار فضایی ماطاه و بررسی مؤلفه

ای هچای  رر راستای تللیدای و همکتابخا ه -مطالعات رسامی راورت گرفته از  مو ه مورر بررسی، از شیوم اسااری

آوری اطلاعات رر ای  روش به رو بخ ؛ اسااتفارم شااوم اساات. روش پیمایشاای جمع ArcGISمکا ی از  ر  افزار 

های رفعی جمعیت رر ابعار کالضوی و فیزیکی و شیوم مدااضه عمیق  یمه جهت شااتت ملرکای، بهی مشاهومشایوم

                                                           
1. Central business district (CBD) 
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ی ررر. شاایومگباوی میر مسااائد و کیفیت ز وگی ساااکاان ماطاه، تاساایمتساااتتاریافته برای ررک و تفهمیم عمیق

تا وارم از ساااکاان صضلی مهاجرت کررم ماطاه  21گیری هوفماو به شاایوم گلوله برفی از ای به کار رفته با  مو همدااااضه

شاااات   1طاه، رر های اثرگذار بر ای  پویوم رر ماآموم از مؤلفهراااورت گرفته اسااات. رر ارامه  یز  تایج بوسااات

های فتهجهت ارزیابی اعتضار یا ا و تا بهباوی شومهای ملیطی رستهاجتماعی، اصتدااری، کالضوی، ماظرشاهری و آلورگی

تری از ای  پویوم رر ماطاه، از یک روش کمی اساااتفارم گررر. رر روش کمی پهوه   یز کیفی پهوه  و ررک کامد

 پذیر بورم اساات. جامعه آماری از طریقهای  سااضتا  ا عطاابورم و با پرساا  پیمای  ا جا  یافته از طریق پرسااشاااامه

 فر از ساااکای  صضلی  11گیری سااارم غیرااتمالی و به رااورت هوفماو بر اساااس پرساا  پهوه  از روش  مو ه

. ا و ا تخا  گرریومهاجرت  مورم و ساااکایای که صدااو فروش وااوهای مسااکو ی تور و ترو  از ماطاه را راشااته

آموم از رفاتر معاملات املاک فعال رر ماطاه رورت غیرتدارفی با اطلاعات بوستشاایان ککر اسات که ای  تا وارها به

ا هها  یز از طریق تماس تلفای راااورت پذیرفت. رر  هایت جهت تجزیه و تللید رارمکه برتی از آن ا تخا  گرریوم

ها، و ات ها و شااگیری از مؤلفهکاربران و تشااکید ماتریس تداامیم ها براساااس  ظرات یز پس از امتیازرهی به مؤلفه

 هایت  شااور و ررها، روش آ تروپی شااا ون به کارگرفته میها به روش  ر ، برای تعیی  وزن مؤلفهسااازی آنمایاسبی

تری  به عاوان مااسااب SAWها بر پویوم ا اضار شااهری از روش ها به جهت اثرگذاری آنباوی شااات برای رتضه

 باوی چاو متغیرم برای ای  پهوه  استفارم شوم است.روش رتضه

 معرفی مورد پژوهی .9 .0

تری  مااطق؛ همچای  جمعیت فر( جز کم 223۸0رررو از جمعیت کد شهر ) 2با راشات   کلا شاهر تضریز ۸ماطاه 

فرهاری شهر  -ی و بافت تاریخیهکتار رر بخ  مرکز 3۸۸تری  ماطاه شاهر با مساااتی بالب بر به عاوان کم وساعت

صرار  01و  0، 3، 2، 0(. ای  ماطاه رر مجاورت مااطق 03۸1باشاااو )مطالعات شااارکت مشااااور  ا  ملیط، تضریز می

گرفته اساات. مللات مسااتار رر ای  ماطاه براساااس اوزم باوی مللات شااهر شااامد مللّه بازار، شااریعتی )شااهااز(، 

 باشو.لار( و رمشایه )ترلی باغ( می)صرم باغلی مادوریه، را شسرا، مادور، بالااما 
 

 زیتبر 8منطقه  یکل یژگیو .9 جدول

 8منطقه 

شهرداری 

 تبریز

 مساحت منطقه

 )هکتار(
 جمعیت منطقه

مساحت بافت 

فرسوده 

 )هکتار(

درصد مساحت بافت 

فرسوده به کل بافت 

 فرسوده شهر

 ظلحا به منطقه تبهر

در  دهفرسو بافت مساحت

 دهگانه تبریز مناطق بین

3۸7 223۸0 01۸ 32 6 6 

 (0321 ایران،آمار  مرکز): مأتذ
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 نسبت به شهر و مناطق بلافصل زیتبرشهر 8منطقه ییایجغراف موقعیت .9شکل  
 

برابر شاوم اساات. براساااس ساارشماری عمومی  فوس و  6 1سااله بی  از  66جمعیت شاهر تضریز رر یک رورم 

های گذشااته  ر   فر رساایوم و ای  رراالی اساات که رر طول رورم 0۵111۵111ای  جمعیت به اوور  0321مسااک  

باشو و کمتری  می 0311-61رشاو جمعیت شاهر یکاواتت  ضورم و بیشاتری   ر  رشو جمعیت شهر مربوس به رورم 

تضریز ااکی از  ۸اتتداص رارر. یاوجور ای  رو و رر شهر، آمار جمعیتی ماطاه  0371-۸1های  ر  رشاو به بی  ساال

رم ساله  ی ر  رشو جمعیت ماطاه مافی بورم و بیشتری   ر  رشو مافی  یز مربوس به رورم 0371آن اسات که از سال 

با شیب بسیار ملایم  0321تا  0321باشاو. الضته گفتای اسات که ای  ماطاه از ساال ررراو می -1 ۸0با  ر   ۸1-0371

ساله  یز رشو  1رشاو مثضتی به تور ریوم؛ هر چاو بر اسااس اطلاعات ساازمان آمار و مطالعات طرح جامع رر ای  بازم 

رر طرح جامع تضریز  0320برای ساااال  ۸طوریکه پی  بیای جمعیت ماطاه یکاواتت  ضورم؛ به  ۸جمعیات رر ماطااه 

 فر بورم است  2۸۸11اوور  ۸راالی اسات که جمعیت موجور رر ای  سال برای ماطاه . ای  راسات  فر بورم 30230

جمعیت ماطاه را  0321باشاااو که آمار ساااال  فر می 31271جمعیات پی  بیای شاااوم  0320و رر برآورر افق طرح 

 %1 ۸0افی ، با رشاااو م۸رهو. هما رو ه که ککر گرریو رر همی  رورم زما ی  ر  رشاااو ماطاه  فر  شاااان می 223۸0

 0321باشااو. بطوریکه طضق آمار سااال باشااو. ای  مورر رر مورر میزان مهاجرپذیری ای  ماطاه  یز صابد بررساای میمی

که رر اال شاکد گیری اسات( از کد مهاجری  وارر شوم به شهر رر  2ساهم هر کوا  از مااطق تضریز )به غیر از ماطاه 

 2 فر اساات که ای  ماطاه را رر رتضه  0001معارل  ۸ای  آمار برای ماطاه  باشااو. ولیک  فر می 00111 – 1111بازم بی  

 رهو.مهاجرپذیری صرار می
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 هایافته. 0

 واسطه پژوهش کیفیهای تأثیرگذار بر انقباض شهری بهردیابی مؤلفه .9 .0

ه ساتتاریافته عمیق  یمهای تاثیرگذار بر ا اضار شاهری از طریق مدااضه لفهرریابی مؤ رر بخ  کیفی پهوه ، به

ماو به شیوم گیری هوفبه کار رفته با  مو ه (پذیرهای  سضتا  ا عطااای )با پرس ی مداااضهشایوم اتته شاوم اسات.پرر

رر ارتضاس با علد عو  ارامه سااکو ت رر ماطاه ا و تا وارم از ساااکاان صضلی ماطاه که مهاجرت  مورم 21گلوله برفی از 

شاااات  اجتماعی،  1های اثرگذار بر ای  پویوم رر ماطاه، رر آموم از مؤلفهتایج بوسااات راااورت گرفته اسااات و 

 .ا وباوی شومهای ملیطی رستهاصتداری، کالضوی، ماظرشهری و آلورگی

 اقتصادی پدیده انقباض شهری –بُعد اجتماعی  . 9 .9 .0

ااتت شیوم ز وگی اجتماعی رر ای  مشااهوات میوا ی و  تایج ااراد از مداااضه با سااکای  ساابق رر جهت ش

 ویهم مللات پیرامون بازار همچون راسااته کوچه،ه شااهر تضریز ب ۸ن اساات که رر میان مللات ماطاه از آ ماطاه، ااکی

رو  سااااکای  از مللات و کاه  یای با اثرات اجتماعی و فرهاری همچون تزگرارایی و تربیات  یز مساااجله جوایی

ی از گزیای فضایی  اشو ای  رو و رو به رشاو جوایی عاملات اجتماعی، صابد مشااهوم اساتهای بی  طضااتی و تتماس

ا اضار شاهری رر ساطو ماطاه، با مساائلی، همچون اتتلال کارکرر مساکو ی مللات مذکور به واسطه تراکم فعالیت 

ر پویوم ا اضار شااهری ر  مایو. از ریرر مظاهرر  میتجاری و  مورهای عیای و کهای ای  فعالیت با شااوت بیشااتری 

به  باشو. ای  مسجلهها میو یا تغییر رر  و  استفارم و عملکرر آن هاای  ماطاه، ترو  جمعیت و تالی شاون سااتتمان

تدااوص رر مللات بازار، ه ا و بوری پایی  شااومهای صویمی که رچار فرسااورگی کالضوی و بهرمویهم رر ساااتتمان

های یتربیت که با عو  تماید و یا عو  امکان ساااکای  به  وسااازی و  ضور مشااوّ راسااته کوچه، مادااوریه، تاصا ی و

      .شوریم ومیر شتریبرو هستاو، گذاری روبهسرمایه

ن بر ابعار ، تأثیر آشاااهر تضریز ۸ماطاه فضاااایی  یکی از اثرات اجتااا   اپذیر پویوم ا اضار جمعیت رر سااااتتار

ری وثیرات هم به رااورت مسااتایم همچون هزیاه  اشاای از پایی  آمون بهرمتأ باشااو. ای اصتداااری و شاارایط مالی می

های جویو رر مااطق مادااو مهاجران از ماطاه ا اضار یافته، می  زیرساااتتهای تأهای زیرساااتتی و هزیاهساایسااتم

ابرابر  اصتداااری، رشااو  -جواگزیای فضاااییتغییر رر میان ررآموهای مالیاتی و هم به رااورت غیر مسااتایم همچون 

ای  با چمباشااو. همی و  ظایر آن تمرکز جمعیت فایر، عو  تماید به  وسااازی و مشااارکت کاربران ماطاه، ارزش زمی 

ای های پایوار و با همضساتری اجتماعی و افزای  توسعه اصتدارِ اجتما  مللی، زیرساتتتوجه به اهمیت ایجار جامعه

ی افک اتوماتی که اسااتا وارر زیساات  و کیفیت ز وگی را، رر اجتما  مللهها، تسااهیلات و اجتماعی به عاوان بر امه

معیتی مار ج. از ای  رو با توجه به ایاکه آکاووررم ساااتت  ای  امر ایفا می ا  مهمی رر برآ بخشاااو،کررم و بهضور می
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باشاااو، از لزو  ، ااکی از رشاااو جمعیت ساااالماو رر ای  ماطاه می۸های اتیر رر کاار کاه  جمعیت ماطاه ساااال

 باشو. متااسب با اصشار ساک  بافت می 0های اجتماعیریزی توسعه برای ماطاه، ساما وهی مجور زیرساتتبر امه

 مسائل کالبدی در پدیده انقباض شهری .0 .9 .0

 ها، سااعفای کاربری اشاای از عوامد کالضوی همچون  فوک اپذیری و  اپایواری سااازم  اکارآموی ای  ماطاه غالضا 

ایی  پ گذار، توان مالی  سااضتا جاک  جمعیت و ساارمایه هایملرکرسااترساای صا و ی،  ضور سااوابط تشااویای به عاوان 

 همچای  رر برتی مللات پایی  بورن ارزش اصتدااری زمی  برای بازساازی و بهساازی مااطق مساکو ی و سااکاان و

یکه یکی از طوره باشو. بوک اپذیری بافت است، می اشای از  ف ساعف رساترسای فیزیکی به تومات شاهری که غالضا 

سیار به علت عرر ب باشاو که معمولا رار و پرچمی میوجور صطعات مساجله مهمتری  مساائد کالضوی رر ای  ماطاه  یز

ضارتی عباشاو و به ضورم و یا فاصو پارکیاگ برای ساکاان می امکان رساترسی توررو 0۵۸1کم معضر یعای عرسای کمتر از 

متر  2ررراااو کد معابر ماطاه رارای عرر کمتر از  21 03واصع  معضر و رر 000معضر موجور رر ماطاه  621از ااوور 

ررراو از کد وااوهای مسکو ی ماطاه  ۸ 16 بورم و لذا ساهم ای  گو ه از صطعات مساکو ی موجور رر ماطاه اوورا 

تدوص رر مللات راسته ه ای  مسجله ب شور ومیصطعه را شامد  111صطعه مسکو ی اوور  6۸21باشاو که از کد می

شاور. براساس مطالعات میوا ی ای  پهوه  و مدااضه با ساکای  می مشااهومکوچه، بازار و تربیت با شاوت بیشاتری 

های ماطااه غاالاب ایارو ه وااوهای مساااکو ی یا از فضااااهای باز و مخروبه راتد مللات و یا به  اچار از پارکیاگ

ویهم هکااو. رر مجمو   اکارآموی بافت مللات ماجر به رشاو پویوم ا اضار شهری رر ای  ماطاه برم میای اساتفااجارم

 رر مللات راسته کوچه، بازار، شهااز، تاصا ی و بالااما  گرریوم است.

 

 
 شهرتبریز 8محدوده بافت ناکارآمد منطقه  .0شکل 

 

                                                           
1. Social Infrastructure 
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 بر انقباض شهریثیر آن سیمای شهر و تأمنظر شهری: بُعد  .0 .9 .0

 ای و تیملسو  کرر که عامد تاو یطیمل یهاتیفیبخ  از ک  یمهمترتوان میرا  یبدار یهاارزشها و  شاا ه

و  تیهو رر رگذاریو تأث یوی ا  کل ومیپو  ی. اشااوریتور م طیق تاطر افرار به ملتعلّ تا یاس مکان و  ها فیتضااع

لذا  .آن اساات یگررشاارر رامیتضعات ساااز وم رر اصتدااار مکان و جا یرارا تا یجامعه رارر که  ها ایمکان  کی تیمطلوب

ای  ارتضاس رو ساویه بی  سایمای شهر و اس مکان با پویوم ا اضار شهری، به جهت ایاکه اساس  رهواشت جمعیت 

رر یک ماطاه وابساااته به میزان اس مکان افرار بورم و برای جذ  جمعیت  یز به جهت ایاکه تماید بیشاااتر افرار به 

رتیب باشو. به ای  تومی شکد گرفته باشو، برصرار میساکو ت رر مکا ی اسات که سایمای مطلوبی از آن رر اکهان عم

ن ی همچوکالضو ریو غ ایی همچون بااهای تاریخی و عااراار شااات   شااا هعوامد کالضوای  ماطاه با رر برراشاات  

که ماجر شاوم بسایاری از ساکای  با وجور مسائد و مشکلات کالضوی و اجتماعی که رر  اس مکان و سایمای مطلو 

 اشای از ترو  جمعیت و افول ا سجا  اجتماعی بوجور آموم است، همچاان  سضت به مسجولیت تور  های اتیرساال

 اشان به ملله  اگسستای شور. های تعلّرر صضال ملله پایضاو بورم و رشته

 اثر بُعد زیست محیطی در انقباض شهری .4 .9 .0

های لایاوملیه و آهای اوّلایاومبخ  آ رر رولایاوگی هوا های آمطالعات پهوه  ااساار رر بررساای میزان شااات 

 گرفتهصرار  زیرر کلا شهر تضر سترامیا 2لورگی هوای استان، بالب بر ایساترام ساج  آ 01ز اثا ویه ااکی از آن اسات که 

 رااورت به که و... 3O ،NO ، 2NO، 2SO ،CO هوا شااامد گازهای هایاومیبر شااات  آلا یاتای مضهرارماساات. 

 0326که رر سال  رهاویا و،  شان مشوم رییگا وازم زیهوای تضر هایاومیسااج  آلا هایساترامیا قیاز طرای ملوورم

 زی  0327و رر سال  ppb ۰۶۱برابر با  یاوگیای آلاشااتده  یا ریم زانیم  یشاتریسااج  راساته کوچه با ب ساترامیا

  یا ریم، باشاااویم  ۰3۱ppbبرابر با  یاوگیی آلااشاااتداه  یا ریم زانیم  یشاتریسااج  راسااته کوچه با ب ساترامیا

باابرای  . رهویم را  شان 21و  016 بیبه ترت 27و  26رر سال  یز ساج  باغشمال  سترامیرر ا یاوگیی آلااشااتداه

اج  س هایسترامیاکه  رهولورگی هوا رر مااطق مختلف شهر تضریز  شان میات رریافتی از وساعیت شاات  آاطلاع

به تور  هوا را یاوگیآلا  یا ریم  یشااتریبی مرکزی شااهر با توجه به صرارگیری رر ملوورم باغشاامال و راسااته کوچه

تضریز، مسااجله  ۸ویهم ساااکای  ماطاه ه پهوه  ااساار براساااس  ظرات رریافتی از کاربران و ب رر ا و.اتتداااص رارم

باشااو لورگی هوا میمرکزی شااهر رارای بیشااتری  میزان آ یملوورمبا توجه به ایاکه ای  ماطاه به عاوان آلورگی هوا 

و با افزای  میزان استفارم از اتومضید  بورم استهای اتیر ارالی رفع جمعیت از ماطاه رر طی ساالهای ملرکیکی از 

رکز های مهای فعالیتی رر ساایر  ااس شاهر، عامد رسترسی به فعالیتو اد عمومی و ایجار مراکز و صطبو رشاو امد

توا و همچون گذشااته به عاوان یکی از عوامد جذ  جمعیت برای سااکو ت رر بافت مرکزی ایفای  ا   می ،شااهر

 لورگی هوا رر ای  ماطاه شوت بیشتری گرفته است.به همرام افزای  آ  مایو و مسجله ا اضار جمعیتی

مد رتید رر رتوار پویوم ا اضار رریابی و شااااسااایی عوا بر اساااس آ چه که رر مطالعات بخ  کیفی پهوه 

ها رر ابعار مختلف لفهگررر که ای  عوامد و مؤشاااهری رر  مو ه مورر مطالعه تلایق ااراااد گرریو، مشاااخ  می
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را  شوم های استخرر تعیی  چارچو  مفهومی پهوه  مؤلفه باشاو. بوی  جهتباوی میسااتتار فضاایی صابد رساته

ورگی ملیطی لبعار اجتماعی، اصتداری، کالضوی، آهم رر ا ارچه و متدد بهاز بخ  کیفی به راورت یک سایساتم یکر

 گیر و.و ماظر شهری و رر ارتضاس متاابد با پویوم ا اضار شهری و سایر ابعار صرار می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مدل مفهومی حاصل از روش پژوهش کیفی0شکل 

 

 کمیواسطه روش پژوهش ههای کیفی بباریابی یافتهاعت. 0 .0

ی عاوان  طفهکلا شاااهر تضریز به ۸هایی رر ماطاه رر ای  پهوه  با پرراتت  به ای  مساااجله که چه عوامد و ملرکه

وان به تگیری شهر و صطب ارلی اصتداری آن، ماجر به بروز رو وی از رشو مافی جمعیت رر آن شوم است، میشاکد

ثر از یکویرر، عو  توا ایی جذ  و ماطاه رسااات یافت که متأ  پویوم رر اثرات صااباد توجهی رر ابعاار مختلف از ای

گیری، براسااااس تللید ملتوای کیفی مطالعات پهوه  ز او. رر یک  تیجه رهاواشااات جمعیت را رر ماطاه رصم می

ی، اصتدااااری، کالضوی، کلا شاااهر تضریز رر ابعار اجتماع ۸عواماد اثرگاذار بر رتوار پویوم ا اضار شاااهری رر ماطاه 

 زی  وعو بر ای  پویوم و برای ارزیابی شاااوت اثرگذاری هر بُ ا وباوی گرریومهای ملیطی طضاهلورگیری و آماظرشاااه

ی ابعار اوببه رتضه. رر ای  بخ  کار بررم شاااوم اساااته ب یروش کم ،یفیبخ  ک یهاافتهیا شاااتریاعتضاار ب یابیارر

 تروپی شااا ون و رهی آ، به روش وزن0ای  ماطاهها توسااط کاربران لفهرارم شااوم به مؤباوی شااوم براساااس وزن طضاه

                                                           
ای به گو ه گیری چاو معیارم، پرسشاامه پهوه برای ارزیابی اهمیت متغیرهای استخرا  شوم از  تایج پهوه  کیفی و تشکید ماتریس تدمیم .0

و ت رر ن بر تماید و یا عو  تماید به سکتووی  گرریو که کاربران بتوا او میزان ترجیو تور را  سضت به هر متغیر مضای بر شوت اثرگذاری آ

گیری سارم غیرااتمالی از ها به طور هوفماو از طریق روش  مو هبیان کااو. رر ای  فرآیاو، پرس  01تا  0را، رر طیفی از اعوار بی   ۸ماطاه 

ااوهای مسکو ی تور و ترو  از ماطاه را  فر از ساکای  صضلی مهاجرت  مورم از ماطاه و ساکایای که صدو فروش و 11جامعه آماری بی  از 
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ها که هلفگیری فازی بر اساس اعوار فازی مؤپرراتته شاوم اسات. رر ای  روش ابتوا ماتریس تدمیم  SAWباوی رتضه

ابعار به روش    و تعیی  وزنکررن ماتریس تدمیم به روش  رتوساط کاربران تعیی  گرریوم تشاکید شاوم و با  رمالیزم

به روش رتضه  ۸ها بر پویوم ا اضار جمعیتی رر ماطاه نثیرگذاری آبااوی ابعاار رر میزان تاأ تروپی شاااا ون باه رتضاهآ

 پررازیم.می  SAWباوی

   SAWها به روش محاسبه مطلوبیت گزینهها به روش آنتروپی شانون و تعیین وزن مؤلفه. 9 .0 .0

ها اسااتفارم روپی شااا ون برای تعیی  وزن مؤلفه تآ معیارم، از روش گیری چاوس از  رمالیزم کررن ماتریس تداامیمپ

است وم ها مثضت رر  ظر گفته شاا، جاس شاات ها رر ای  پویوملفهثیرگذاری مساتایم و متاابد مؤگررر. به رلید تأمی

 وزن به  بیشااتری جهت ایاکه رر ای  روشه های تعیی  شااوم، ب تروپی توسااط فرمولو همچای  پس از تعیی  ماوار آ

ا لراا معیار ملاسضه گرریوم و رر  ها ررجهشور لذا برای تعیی  وزن مؤلفهبیشتری  ررجه ا لراا رارم می با شاات 

 گررر.ها تعیی  مین  هایی شات  هایت وز

یاه میزان مطلوبیت هر گز ها شااات اوزان رر شااوم مایاس بی ماتریس ساار ها با باوی گزیاهبرای تعیی  رتضه

 گررر.لیه رارم شوم توسط کاربران تعیی  مییاه براساس امتیازهای اوّگررر و رتضه هر گزاارد می
 

 ها. تعیین مطلوبیت گزینه0جدول 
 هرگزینه رتبه هامیزان مطلوبیت گزینه هاگزینه

 2 1 013 اجتماعی

 3 1 3۸2 اصتداری

 0 1 0۸۸ کالضوی

 1 1 301 زیست ملیطی

 0 1 262 ماظر شهری

 (0011 های پهوه ،مأتذ: )یافته

 

ه به باشاااو که با توج تایج ااراااد از بررسااای کمی وکیفی عوامد اثرگذار بر ای  پویوم رر ماطاه ااکی از آن می

مچون همی   یازهای کالضوی کاربران اعم از  یازهای رسااترساای، ای  ماطاه و عو  توا ایی آن رر تأفرسااورگی کالضوی 

کم معابر و یا فرسااورگی بااها و عو  ها و عرر فوکپذیری مللات، امکان رسااترساای تورروها به پارکیاگ ساااتتمان

ی و همچای   فوک شااوم بساایار رر ررون بافت مللّ ها و  یاز به فضاااهای باز و یا وجور فضاااهای رهابازسااازی آن

ها ه آنهای وابسااته به به وجور مراکز تجاری و کاربریتدااوص با توجه های  اساازگار با کاربری مسااکو ی بکاربری

های تولیوی و یا ا ضارها رر ای  ماطاه و ازراا  ترافیک تورروها رر ررون بافت، ابعار کالضوی با ماوار همچون کاارگاام

                                                           
گیری به ،  تایج امتیازهای رارم شوم به متغیرها توسط کاربران، رر ماتریس تدمیما و رورت گرفته است. با استفارم از روش تللید رارمراشته

 رورت اعوار فازی ررآموم است.
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باشاااو و ابعار ثیر را رر ا تخا  ملد ز وگی و یا ارامه اضاااور افرار رر ای  ماطاه رارا میبیشاااتری  تاأ 1 0۸۸امتیااز 

ز وگی  یتدااوص تغییر سااضک و شاایومه گزیای فضااایی و اجتماعی و بهای جواییلفهاجتماعی با تأثیرگذاری مؤ

های ا جامو که رشاااو  اهاجاریآن، به ترو  سااااکاان از ای  ماطاه می هاا با ورور جریان فکری مور یته ررتاا وارم

گیرر و رر رتضه بعوی صرار می 1 013ت به همرام رارر، با ماوار امتیاز اجتماعی را همرام با افول ا ساااجا  اجتماعی مللا

های صرار رارر که با رشو هزیاه زیرساتت 1 3۸2عو اصتداری با امتیاز   از اثرگذاری بر رتوار ای  پویوم، بُرر مرتضه ساوّ

های با ررآمو با ترو  گروم ها به ارامه اضااور و سااکو ت رر ماطاه کاسااته شااوم و غالضا  ر  و سااخت تماید تا وارم

 1 301باشیم. آلورگی هوا  یز با ماوار امتیاز های کم ررآمو و متوساط جامعه میمالی بالاتر از ماطاه شااهو تمرکز گروم

تداااوص با رشاااو جمعیت ه ها بهای مهم ا تخا  ملد ساااکو ت، برای بسااایاری از تا وارمعاوان یکی از گزیاهبه

های ت و اس مکان و توا ایی که بیشاااتر از جاضهرور و عواملی همچون هویّشااامار میه سااالخوررم رر ای  ماطاه ب

. وکااشاو و، با شوت اثرگذاری کمتری عمد میمثضت ای  ماطاه رر جهت جذ  و  رهواشات جمعیت ملساو  می

ماعی و اصتداااری رر تضریز رر رااورت تاویت سااایر ابعار کالضوی، اجت ۸ها رر ماطاه لفهرر االیکه وجور بالاوم ای  مؤ

توا و جزء عوامد متمایزکااوم ای  ماطاه از ساااایر مااطق شاااهر باشاااو.  مورار زیر جهات  رهاواشااات جمعیت، می

 باشو.شهری ررماطاه میثیرگذار بر پویوم ا اضاررهاوم روابط بی  عوامد تأ شان

 

 
 تبریز 8گذار بر رخداد پدیده انقباض شهری در منطقه روابط بین عوامل تأثیر .4 شکل

 بحث .4

پویوم  رر اوزم مطالعاتها، آن هایرهیافتها و هاای پیشااای  باه جهات صیااس از ماظر یافتهباا رریاابی پهوه 

د چاو رویکرر و رسااته کلی صاب ولیک  ررا جا  یافته رر سااراساار جهان  یهای مختلفا اضار شااهری رر ابعار و مایاس

کشاااورهای مختلف از جمله آمریکا، « ریزیتللید  و  فرهاگ بر امه»ها به باشااااو. برتی از ای  پهوه تفکیاک می

ها رر مایاس شااهر طرح شااوم و به ماایسااه تللیلی عموم آن ولی ا وآلمان و کاپ  رر مواجه با ا اضار شااهری پرراتته
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ها رابطه میان ای از پهوه . رساااتها واصوا   مورمریزی مخت  هر جغرافیا های بر امهکلاا شاااهرهاای ر یاا با فرهاگ

ریزی مشااارکت اجتماعی و رر تیجه رتوار پویوم ا اضار ریزی فضااایی، بر امهریزی اصتداااری، بر امههای بر امهمؤلفه

های پیشاهاری ادریزی و رامهاگ بر امههای ساتتار فرها تفاوت. رر ای  پهوه ا ومورر بررسای صرار رارمشاهری را 

هایی  یز با توجه به مشاابه بورن علد و تأثیرات ا اضار رر کشاورهای مختلف بی  از همه مو  ظر بورم است. پهوه 

ی راتلی شهرها و  رهواشت جمعیت همرام به ر ضال تووی  برتی مارّرات و اصوامات رر جهت بهضور وساعیت هسته

 0ز کررنرویکرر سضزسازی یا سضتلاش برای الروساازی و تووی  ا و. فرهاری و گررشارری بورم با توساعه اصتدااری،

از مراکز  2ایاثرات فرایاوهای تورمبه  ها ر ضال شوم است وای ریرر از پهوه  یز رویکرری فضاایی اسات که رر رسته

 شون شهرهایارغم به چال  کشیومرر ایران اما عل پرراتته شوم است.ساازی و گساترش شهرشاهری رر  تیجة اومه

تر، های اتیر و رر مایاس کوچکرارن جمعیت و ساارازیر شااون جمعیت به کلا شااهرها رر رههکوچک رر از رساات

ریزی مههای بر اسارازیر شاون جمعیت سااک  از مرکز شهر به  واای پیرامو ی رر برتی شهرهای بزرغ، غالضا سیستم

ساات که ای  رر رااورتی اا و. جمعیتی  ررراتته_عاوان یک پویوم ا اضار شااهریو مویریتی کشااور به ای  مسااجله به 

مورر مطالعه صرار رارم و ابعار مختلف پویوم را از سااطو جابجایی  بایسااتی ای  مسااجله را رر صامت ساایاساات پهوهی

جمعیت بی  شاهرهای کشاور تا سطو تررتر یعای ترو  جمعیت از مااطق و مللات شهری بدورت جامع بررسی 

 شهر بورمضات مااس، تمرکز ارالی بیشتر رر مایاس   رساته از مطالعاتای رر لذا ای  پهوه  با رر ظرگرفت  ایاکه کرر.

مورر ها و مااطق یک شااهر به طور یکسااان های اجتماعی رر تمامی ملوورمگذاریها و ساایاسااتریزیو تمامی بر امه

   ریزی صرار رهو. مظاهر فضایی فرهاگ بر امهگیرر، مایاسی میا ی ماطاه را زمیاه و ملد واکاوی ارجا  صرار می

اوم های  پهوه  ترکیضی، علی  با بکارگیری روشهای پیشاامااله ااساار رر تمایز روش شااااتتی تور با پهوه 

فارم بررم های مختلف استها بواساطه روش کیفی، از روش کمی رر ساج  تاثیرگذاری مولفهبر رریابی مفاهیم و مولفه

تا علاوم تائیو راالت  تایج اارااد، میزان اثرگذاری هر مولفه رر رتوار پویوم ا اضار شااهری و اثرات  اشاای از آن 

 رر.مشخ  گر

ائد مسائد مالی و اصتداری، ابعار کالضوی، مس بارر مطالعات جها ی غالضا  تاکاون یشاهرا اضار به مربوس مشاکلات

ی، تال مساااک  ،یتارج یهامهاجرتاجتماعی، مااظرشااهری و کیفیت ز وگی رر ای  مااطق و مشااکلات  اشاای از 

  یا فیتور رر زی  یهگیو  یا همچاان اال  یباا. است شوم مشاخ  یماف اثرات ریساا و مورراساتفارم رسااتتیز

، سام  ایاکه شارایط ملیطی و سایستم مویریت شهری ماجر به تفاوت رر علد باشاویم  اص  آن یوگیچیپ و ومیپو

ورها ریزی سایر کششاور. رر مطالعات رلاید ا اضار شهری رر سیستم بر امهرتوار ای  پویوم و اثرات  اشای از آن می

  شااایای وگررر، تماید به اومهآمریکاایی غالضا رو رلید ارااالی برای ا اضار شاااهری مطرح میبویهم کشاااورهاای 

 2103؛ گیلچر، 2107؛ هارت و وارکاتی ، 210۸و  2107 های  اشاای از بیکاری و فار )پالاگساات و همکاران،مهاجرت

                                                           
1. Greening 

2. Hollowing Out processes 
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لا هر تضریز ااکی از آن اساات که کلا شاا ۸گرفته رر ای  پهوه  از ماطاه (. رراالیکه مطالعات رااورت2103،  ؛ روشااِ

ای هغالضا رلاید ترو  افرار از ماطاه وابسااته به مسااائد اجتماعی و فرهاری و تغییر سااضک ز وگی افرار و ملووریت

باشااو. به  لویکه غالب عوامد توسااعه ساااتت و ساااز رر ای  ماطاه به رلید صرارگیری رر بافت تاریخی شااهر می

شای  اول مساائد کاه  ررآمو مالیاتی شهرراری  اشی از رست رارن جمعیت و اصتدااری مورر طرح رر مطالعات پی

ای ههای بزرغ و هزیاهها رر پروکم ر  مالیات وابساته به ررآمو سااکای  و عو  توا ایی به بازپرراتت ساهم شهرراری

ورر مطالعه رر ماطاه م  شیای بورم رراالیکههای  ر  و ساخت با توجه به افزای  اومهبالای تغییر و تامی  زیرسااتت

ها رر اجرای ها و  هارهای اصتداری و امایت شهرراری توسط سایر سازمانای  پهوه  شااهو رشاو مااساب فعالیت

ای هسااتیم. ولیک  ای  ماطاه تلت تاثیر  ابرابری ارزش زمی ۵ عو  تماید به  وسااازی و های توسااعهها و بر امهطرح

ی و مسااکو  مااطق یبهساااز و یبازساااز یبرا  یزم یاصتدااار ارزش بورن  ییپامشااارکت توسااط مرر  ساام  

. رر باشوهای زیرسااتتی میوری سایساتمها و ساوابط سااتت و سااز رر بافت تاریخی، پایی  آمون بهرمملووریت

مو ه  تری  مسجله مطرح گرریوم و رر های تالی از ساکاه به عاوان ارلیهای پیشای  تا همساائد کالضوی  یز رر  مو ه

مورر مطالعه ای  پهوه  علاوم بر کاه   ر  سااکو ت، جایرزیای اسااتفارم از بااها به عاوان ا ضارها و مراکز تولیوی و 

افتو به همرام میزان بالای فرساااورگی کاارگااهی و تومات جا ضی مراکز تجاری که غالضا بداااورت غیرمجاز اتفای می

شوم  های بررساایاوم بر ای  یکی از ملورهای ارالی تفاوت رر مولفهکالضوی  یز از اهمیت بالایی برتوررار اسات. عل

تضریز افرار به رلید تغییر سااالیاه و ا للال عملکرر مساااکو ی مللات بافت  ۸باشاااو که رر ماطاه رر ابعار اجتماعی می

ضا ی  غالمرکزی تماید به ترو  از ماطاه و سااکو ت رر مللات جویو را رار و ای  رر االیساات که رر مطالعات پیشاا

 شایای رر شاهرهای غربی بورم که از  تایج ای  مسجله  یز ها از جهت مهاجرت  اشای از فار و بیکاری و اومهبررسای

ای متمایز هیای فضااایی  اشاای از اتتلافات اصتداااری و فرهاری اساات. یکی از ویهگیزگتفکیک اجتماعی، و جوایی

که  تایج  باشورر ا تخا  ملد سکو ت توسط افرار می ملیطیمطالعاتی پهوه  ااسار بررسای  ا  مساائد زیست

رهاوم اثرگذاری آلورگی هوا ماطاه رر ا تخا  ملد سکو ت افرار است، که ااراد ازمداااضه با کاربران ماطاه  شاان

 ا و. ای  مهم رر غالب مطالعات پیشی  ملد بل   ضورم

 گیرینتیجه. 5

ز وگی  ثیرات آن بروتأرو و تغییر از شااایوم تولیو به رااااایع توماتی و گساااترش تکاولوکی های اتیر با رر رهه

عه رر های توسریزی فضااایی و ساایاستهای بر امهتری  چال شاهری به عاوان یکی از ارالیشاهری، پویوم ا اضار

هرکوا  از عوامد و باشاااو، چرا که شاااهرهاای بزرغ جهاان، کاه باا رو و رو به کاه  جمعیت مواجه هساااتاو؛ می

ر فضااا، ها بنآکا  ها بر هم و برهمنآرهاوم ای  پویوم رر ارتضاس با یکویرر بورم و تاثیرات متاابد های شااکدملرکه

ون شرهاو. از ای  رو مواجههای پایواری، تعارل فضاایی توساعه و رشو فضایی شهرها را تلت تاثیر صرار میچارچو 

یهگی های بیشتری رر زمان، مکان و وتر و بروز پویومتوا و اثرات گستررمرا ، میآا شتابی شاهرها با ای  پویوم هرچاو ب
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های مافی ا اضار هرچاو رر ارتضاس با ساتتار فضایی شهر صرار یاوم شاهر رصم بز و. علاوم بر ای ، جاضهآ امشاخ ، رر 

ر صابلیت ریزی فضایی اثرات بیشتری رر موررساو ای  تجوری شاهری  ساضت به گفتمان بر امهراشاته، ولیک  به  ظر می

   ز وگی رر مللات ایجار کررم است.

 باشااو ولیک  همچاانکررن یک رو و مافی از رشااو جمعیت میکلا شااهر تضریز با وجور ایاکه رر اال طی ۸ماطاه 

اسیت زما ی اسگیری صرارگرفته است و ای  موسو  شاون ای  پویوم از جا ب سااتتارهای تدامیمگرفتهمورر  اریوم

ی به ر ضال واصعهای جمعیت غیربیایریزی شااهری براساااس پی های ساایسااتم بر امهبیشااتری پیوا میکاو که راهضرر

باشااااو و ای  مساااجله وجور رارر که های وابساااته به آن میهای جویو مساااکو ی و کاربریریزی برای فعالیتبر امه

های اجتماعی و برهم ریخت  ساایبتوا و ماجر به مسااائلی همچون آگیری می ظا  تداامیم های مافعد کاو یِراهضرر

رن و رارا بو ظا  ا سااجا  اجتماعی مللات و توسااعه کالضوی  امااسااب بافت مرکزی شااهر با توجه به ویهگی تاریخی

بورن عااراار و فضاااهای ارزشااماو رر آن و یا عو  توازن رر پراکا  جمعیت و بساایاری از مسااائد ریرر اصتداااری، 

شاااهری و تغییر رر فرهاگ گررر. ررااالیکاه باا پذیرش پویوم ا اضارچااوان روره  ا ااومیآرر  تمااعی وفرهاریاج

های گسااتررم همچون تمرکز بر هسااته مرکزی شااهر و ملوورکررن رو و رو به افول ریزی و با بکارگیری راهضرربر امه

 ماطاه و امکان ایجار و یا تاویت فضاهای سضز و با توجه به عاارار و فضااهای سرز وم؛ آن، بهضور و تاویت ماظرکهای

 گذاری و جذ های بالاوم ماطاه، تشاویق به سرمایهگیری از سارمایهبازعمومی با سااما وهی فضااهای رهاشاوم، بهرم

های مشااارکت مرر  و هماهاری بخ  تدااوراای و عمومی رر اصوامات توسااعه ماطاه، تمرکز بر توسااعه جاکبه

های اجتماعی و فرهاری همچون اماک  گررشرری و رویوارهای ها و راراییر توساعه پتا سایدگررشارری و با تاکیو ب

جه رو گررر، چراکه با تورشاوی از جذ  و  رهواشت جمعیت روبهفرهاری میتوان امیووار بور که ماطاه با رو و روبه

ضار شاااهری با پذیرش و ارراک ی ا اهاای ماطااه و آ چه رر ای  پهوه  ر ضال گرریو، پویومباه شااارایط و ویهگی

ریزی و مویریت متمرکز ماابع مللی رر جهت بهضور رر فرهاگ بر امه های اجرایی و تغییرراالیو آن توسااط رسااترام

ای برای توساااعه پایوار توا و به عاوان ملرکهبا هوا  رهواشااات و جذ  جمعیت می ؛شااارایط زیساااتی سااااکاان

 ی ماطاه عمد  مایو.ملیطساتتارهای اجتماعی، اصتداری و زیست
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