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 2پژوهشگر دکتری شهرسازی ،دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 3کارشناس ارشد شهرسازی ،دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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(تاریخ دریافت مقاله ،91/7/2 :تاریخ پذیرش نهایی)91/12/12 :

چکیده
موضوع نارسایی شاخصهای سهگانه مطرح شده توسط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
در راستای شناسایی بافتهای فرسوده شهری ،همواره مورد انتقاد محافل مختلف قرار گرفته است.
بر این اساس ،مقاله حاضر بر آن است تا به بازخوانی شناسایی بافتهای فرسوده شهری از طریق ارائه
مدلی مناسب ،و کاربست آن در بلوکهای شهری محله هدف مطالعه پرداخته و عوامل و متغیرهای
اصلی فرسودگی شهری را کشف نماید .روش تحقیق در این مقاله تلفیقی از روشهای فراتحلیل و
استفاده از متون معتبر جهانی در ارتباط با شاخصهای فرسودگی از یک سو و روش تحلیل دادههای
ثانویه مربوط به بلوکهای شهری در محیط نرم افزارهای تحلیل آماری و سیستمهای اطالعات
جغرافیایی از سوی دیگر است .یافتههای این مطالع ه نشان میدهد که به ترتیب ،عوامل اصلی
شناسایی بافتهای فرسوده در محله مورد مطالعه را ،آسیبپذیری سازهای ،فرسودگی اقتصادی،
محرومیت و فقر شهری تشکیل میدهند که در این میان دو عامل اول ،حدود  50درصد فرسودگی و
سه عامل در کنار هم حدود  70درصد فرسودگی شهری را تبیین میکنند .همچنین تبیین ارتباط بین
شاخصهای معرفی شده در این مطالعه با شاخصهای سه گانه شورایعالی شهرسازی و معماری
ایران نیز نشان داد که شاخصهای قیمت زمین ،نرخ نوسازی ،ترا کم جمعیتی و خانوار در واحد
مسکونی به ترتیب ،ارتباط بیشتری را با شاخصهای مربوطه دارند.
واژههای کلیدی
بافتهای فرسوده ،تحلیل عاملی ،آسیب پذیری سازهای ،فقر شهری ،فرسودگی اقتصادی.
*نویسندهمسئول:تلفن،09124056523:نمابر.E-mail:ahmadkhalili@ut.ac.ir،021-66955628:
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مقدمه
توجــه بــه نوســازی بافتهــای فرســوده شــهری بــرای ارتقــای
بهــرهوری شــهری ،کاهش خســارات ناشــی از وقوع احتمالــی زلزله،
تحقق عدالت اجتماعی و رفع محرومیتهای سا کنین این بافتها
و اســتفاده از پتانســیلهای شــهری امری ضروری اســت .در پاســخ
بــه این امر ،امروزه بخش بســیار بزرگی از ادبیــات علمی برنامهریزی
شهری پیرامون محور نوسازی شهری است (،)Benham et al,2004
کــه هــدف عمده آنهــا ،بهبود کیفیــت زندگی در بافتهای فرســوده
بـ�وده اسـ�ت ( .)Greg et al, 2010از طرفــی سیاس ـتهای مختلــف
نوسازی در کشورها و دورانهای مختلف ،نتایج موثر و درخور تامل
در توسـ�عه برنامههای نوسازی شهری داشـ�تهاست (McDanald et
 .)al, 2009, 53بدین ترتیب از آنجا که گام اول در نوسازی بافتهای
فرسوده ،شناسایی بافتهای فرسوده و اولویت دهی برای مداخله
و تعییــن نــوع مداخله و ســرمایهگذاری در این بافتها اســت ،عدم
شناسایی صحیح این بافتها و اولویتدهی آنها ،سبب نا کارآمدی
برنامههــای نوســازی و هدر رفتن منابع و ســرمایهها و بــه دنبال آن
گســترش ابعاد فرسودگی در بافت شهری میشود (کامروا و دیگران،
 .)1389بــا ایــن حــال ،آنچه که تا به حال به صورت رســمی در مورد
تعییــن محدودهی بافتهای فرســوده شــهری ایران مطرح شــده،
مصوبــه شــورایعالی شهرســازی و معمــاری اســت کــه بر مبنای ســه
شــاخص ریزدانگــی بافــت ،نفــوذ ناپذیــری و ناپایــداری ســازههای

بناها اســت (مهندســین مشــاور شــاران .)1384 ،ســوالی که مطرح
میشــود این اســت که آیا شــاخصهای کالبدی موجود ،در جهت
شناســایی بافتهای فرســوده کافی هســتند؟ در غیر این صورت با
چه شــاخصهایی و چگونه میتوان این بافتها را برای نوســازی،
شناســایی نمود؟ به نظر میرســد توجه به شــاخصهای اجتماعی
و اقتصــادی در کنــار شــاخصهای کالبــدی ،بــرای شناســایی و
رتبهبندی این بافتها اجتناب ناپذیر است .لذا این مقاله از طریق
تلفیقــی از روشهای فراتحلیل و اســتفاده از متون معتبر جهانی در
ارتباط با شاخصهای فرسودگی از یک سو و روش تحلیل دادههای
ثانویه مربوط به بلوکهای شــهری در محیــط نرم افزارهای تحلیل
آمــاری و سیســتمهای اطالعــات جغرافیایــی ،بــه شناســایی بافت
فرســوده (در مقیــاس بلــوک) محلــه رباط کریــم ،واقــع در منطقه 11
شــهر تهران ،که به دلیل دسترســی به مستندات و اطالعات کافی و
فرسودگی ظاهری ،به عنوان مطالعهی موردی انتخاب شده است،
میپــردازد .اســتفاده از ایــن مدل میتواند یک راهنمــای موثر برای
شناســایی و رتبهبنــدی بافتهای فرســوده باشــد ،کــه از طریق آن
مدیریت نوسازی شهر میتواند با برنامهی زمانبندی مشخص ،در
مناطق دارای اولویت نوسازی ،سرمایهگذاری نماید .در این راستا،
در گام اول ،مبانــی نظــری و چارچــوب مفاهیــم پای ـهی شناســایی
بافتهای فرسوده ،تدقیق میگردد.

 -1مبانی نظری و چارچوب مفاهیم پایه
فرسودگی از ابعاد متعددی برخوردار است که با یکدیگر ارتباط
و پیوند متقابل دارند( . )Rosenthal, 2008در متون نوسازی شهری،
تعاریف مختلفی از بافت فرســوده شــهری ارائه شده است که برخی
از ایــن تعاریــف عبارتند از :به عرصههایی از محدوده قانونی شــهرها
اتــاق میشــود کــه به دلیــل فرســودگی کالبــدی ،عدم برخــورداری
مناســب از دسترســی ســواره ،تاسیســات ،خدمات و زیرساختها،
آســیبپذیر بــوده و از ارزش مکانــی ،محیطــی و اقتصــادی نازلــی
برخــوردار اســت (کالنتــری )228 ،1385 ،؛ پهنههایــی از شــهر کــه
دچار افت شــهری و تمرکز فضایی مشــکالت شامل ابعاد اقتصادی،
اجتماعی ،کالبدی و ذهنی هستند ()Glaeser and Guorko, 2005؛
مناطقــی از شــهر که به علــت ویرانی ،برنامهریزی ناقــص و معیوب،
تســهیالت نا کافــی یــا نامناســب ،وجــود کاربریهای آسیبرســان،
وجــود ســاختارهای غیرایمن یــا ترکیبی از این عوامــل ،برای ایمنی،
سالمت یا رفاه جامعه زیان آور است ()Oregon Constitotion, 2009؛
محدودههایــی در شــهر که روند احداث مســکن را کنــد و یا ناتوانی
اقتصــادی یــا اجتماعــی ایجــاد میکننــد و تهدیــدی بــرای ســامت
عموم��ی ،ایمنی و رفاه اجتماعی هس��تند ()ware, 2007؛ مناطقی از
شــهر که مشــکالت اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی چشــمگیر دارند،
و انتظــار نمیرود بدون طرح نوســازی و توســعه مجدد ،شــرایط آنها

تغیی��ر کن��د (.)California Health and Safely Code Section, 2005
بافتهایــی از شــهر کــه ارزش پذیــری شــهروندی آن کاهــش یافته و
ســا کنان آن از شــرایط زندگی در محل ،رضایت و ایمنی خاطر ندارند
و نیازهــای اساســی آنهــا بــرآورده نمیشــود (عندلیــب)37 ،۱۳۸۷ ،؛
همچنیــن در قانــون ساختمانســازی مصــر ( ،)2008بافتهــای
ً
فرســوده شــامل مناطقی اســت که بناهای آن عمدتا ناپایدارند و از
معضل طراحی نامناسب شهری رنج میبرند و نیازمند زیرساختها
و خدمــات اساســی شــهری هســتند (مبیــن و دیگــران .)1389 ،در
نهایــت در قانــون حمایــت از احیاء ،بهســازی و نوســازی بافتهای
فرســوده و نا کارآمــد شــهری (مصــوب  ،)1389بافتهــای فرســوده
و نا کارآمد شــهری ،مناطقی از شــهرند که در طی ســالیان گذشــته،
عناصــر متشــکله آن ،اعــم از تاسیســات روبنایــی ،زیربنایــی ،ابنیه،
مستحدثات ،خیابانها و دسترسیها ،دچار فرسودگی و نا کارآمدی
شــده و ســا کنان آن از مشــکالت متعــدد اقتصــادی ،اجتماعــی،
فرهنگی و کالبدی رنج میبرند .تعاریف فوق نشان میدهند که هر
یــک ،بر جنبههای خاصی از مفاهیم فرســودگی تا کید دارند ،بدین
ترتیب در مجموع ،ویژگیهای زیر را برای بافتهای فرسوده شهری
میتوان برشــمرد :فرسودگی کالبد ،عدم دسترســی به درون بافت،
فقدان تاسیسات زیر بنایی مناسب ،مشکالت محیط زیستی و باال

29
ت های فرسوده شهری
کاربرد روش تحلیل عاملی در شناسایی باف 

بــودن میــزان آلودگــی ،کمبود امکانات گــذران اوقــات فراغت ،فقر و
محرومیــت آســیب پذیری در برابر زلزله ،ســرانه کــم خدمات ،ترا کم
باالی جمعیتی ،ناامنی و معضالت اجتماعی.
در طبقهبنــدی رســمی بافــت فرســوده ،مصــوب شــورایعالی
شهرســازی و معمــاری ،اینگونــه بافتهــا شــامل ســه نــوع بافــت،
بافتهــای دارای میراثهــای شــهری ،بافتهــای شــهری یــا فاقــد
میراث شهری و بافت حاشیهای یا سکونتگاههای غیررسمی هستند
(مهندســین مشاور شــاران ،)1384 ،که این ســه نوع بافت اخیر ،در
تمامی طبقهبندیهای بافتهای فرسوده کشور مشترک هستند.
همچنیــن تا کنــون طبقهبندیهــای مختلفــی بــرای بافتهــای
فرســوده صورت گرفته اســت ،اما کلیه بافتهای فرسوده در هر نوع
طبقهبندی که قرار داشــته باشــند ،به سبب فرســودگی و ناپایداری
کالبــدی ،دارای خصوصیات مشــابه و مشــترکی هســتند (عندلیب،
 .)29 ،۱۳۸۷ایــن طبقهبندیهــا ،بــا توجــه به وجــود عوامل متعدد
در شــکلگیری و ایجاد بافتهای فرســوده از یک ســو و ایجاد امکان
اولویتبندی اجرایی و مدیریتی جهت مداخله در آنها از سوی دیگر،
انجــام شــده اســت .برخــی از ایــن طبقهبندیهــا عبارتنــد از 7 :نوع
بافت شــامل ،بافتهــای دارای میراث فرهنگی ،بافتهای شــهری
فاقد میراث فرهنگی ،بافت ارزشــمند تاریخی ،بافت نا کارآمد ،بافت
نابســامان و مسئلهدار ،بافتهای حاشــیهای ،بافتهای روستایی
واقــع در محدودههای شــهری؛  5نوع بافت شــامل ،توســعه اشــباع
شده ،فرسوده با سیر نزولی توسعه ،فرسوده ولی قانون پذیر ،فرسوده
و پریشــان یــا قانونگریز و فرســوده عصیانگر یــا قانون ســتیز (کامروا و
دیگران)379 ،1389 ،؛  4نوع بافت شامل ،بافتهای شهری دارای
میراث تاریخی و فرهنگی ،بافتهای شهری فاقد میراث ویژه تاریخی
و فرهنگ ـی ،بافتهــای فرســوده روســتایی -شــهری و بافتهــای
حاشــیهای (عندلیــب .)39 ،۱۳۸۷ ،در حــال حاضــر ســازمانهای
اجرایی مختلفی در کشــور درگیر حل معضل بافتهای فرسودهاند.
این ســازمانها هریک برنامهریزیهــای جدا گانه ،مفاهیم مختلف
و روشهــای اجرایی متعددی را در این زمینه برگزیدهاند .مهمترین
مســالهای که در این میان به چشــم میخورد ،نبود تعریف مشترک
از مفهوم بافت فرســوده و تقلیل شــاخصهای تشــخیص فرسودگی
بافــت به مســائل کالبدی و درنتیجه نا کارآمد بــودن تعاریف موجود
میباشد .هرچند بررسی تجارب جهانی نیز نشان میدهد که تعریف
مشترک و واحدی از بافت فرسوده وجود نداشته و پویایی این بافت
و بروز مسائل گونا گون در آن سبب میشود تا ارائه یک تعریف واحد
به تقلیلگرایی در موضوع بیانجامد و به کاســتیهای فراوانی دامن
زنـ�د ( .)UN- HABITAT, 2003ب��ا ایــن وجــود بایــد توجــه داشــت،
نبود تعریف مشــترک به معنای فقدان رویکرد نیست .با این وجود،
شاخصهایی برای تشخیص بافتهای فرسوده شهری وجود دارد
کــه گزینــش این شــاخصها خــود نشــان دهنــده رویکرد موجــود به
مساله بافت فرسوده میباشد.
در طــرح جامــع اول تهــران که در ســال  1345-49تهیه شــده
اســت ،از بافــت فرســوده صحبتــی به میــان نیامده اســت .تنها در
توصیف چند محله به بناهای فرســودهای اشــاره شده و پیشنهاد
مرمت آنها داده شده است .در طرح جامع مشاور ایرانی آتک که در

سال  1369-71تهیه شده است ،واژه فرسوده ،به ساختمانهایی
اطالق شده است که قدیمی بوده و احداث آن قبل از سال 1345
صورت گرفته اســت .از دیدگاه این طرح ،تجمع این ســاختمانها
در یــک محله کافی اســت تا محله فرســوده شــناخته شــود .طبق
معیارهــای طــرح ســاماندهی تهــران ،شــاخصهای فرســودگی در
محــات ،قدمــت بــاالی ســاختمانها ،عدم دسترســی مناســب و
نبــود تجهیــزات و تاسیســات شــهری مناســب میباشــد .در طرح
جامــع جدیــد تهــران در ســال  ،1385محدودههایی که به ســبب
نا کارآمدی و کمبود زیرســاختها و تاسیســات شهری ،کم دوامی
ســاخت و ســازها و کیفیــت پاییــن محیــط زندگــی به عنــوان بافت
فرســوده شــهری شناسایی شــدهاند (حائری .)10 ،1386،اما آنچه
در حال حاضر به عنوان تعریف مشترک و مصوب بافت فرسوده در
ســازمانهای مختلف اجرایــی مدنظر قرار میگیرد ،شــاخصهای
سه گانه ارائه شده از سوی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران،
مرجــع اصلــی شناســایی بافتهای فرســوده شــهری کشوراســت.
این شــاخصها عبارتند از -1 :ریزدانگــی ،بلوکهایی با بیش از 50
درصــد قطعــات کمتــر از  200متر مربــع -2 .ناپایــداری ،بلوکهایی
که بیش از  50درصد بناهای آن فرســوده (فاقد سیســتم ســازهای)
و بــه عبارتــی ناپایــدار و غیــر اســتاندارد باشــند -3 .نفوذناپذیری،
بلوکهایــی کــه بیــش از  50درصــد معابــر آنهــا کمتر از  6متر باشــد
(مهندسین مشاور شاران.)1384 ،
در قانــون حمایــت از احیــاء و بهســازی بافــت هــای فرســوده و
نا کارآمد شهری (مصوب  ،)1389برای نخستین بار بافت فرسوده در
نظام حقوقی کشــور تعریف گردید (مبین و دیگران .)1389 ،تعریف
بافــت فرســوده بنــد (الــف) مــاده  2ایــن قانــون ،به عوامــل مختلف
فرســودگی از جملــه فرســودگی کالبــدی ،فرســودگی تاسیســات،
فرســودگی معابــر و گــذرگاه و تبعــات منفــی اقتصــادی ،اجتماعــی،
فرهنگــی و کالبــدی آن اشــاره میکنــد .امــا هنــوز معیــار مشــخصی
برای تشــخیص این نوع بافتها ارائه نمیدهد .با این حال در بند
(ب) همیــن مــاده ،بر ضرورت تهیهی نقشــهی محدود ه بافتهای
فرسوده و نا کارآمد شهری ،براساس شاخصهای مصوب شورایعالی
شهرســازی و معماری به وســیلهی وزارت مســکن و شهرســازی و یا
شــهرداری و تصویب آن توســط کمیســیونهای موضــوع ماده پنج
قانون تاســیس شورایعالی شهرســازی و معماری تا کید شده است.
در ایــن رابطــه ،شــرکت مــادر تخصصــی عمران و بهســازی کشــور در
حال تدوین ســند راهبردی جدیدی اســت کــه همزمان بافتهای
فرســوده و سکونتگاههای غیررســمی را تحت پوشش قرار دهد و به
تدوین برنامههای منســجم در ســطح شــهرها ،با رویکرد مشــارکت
گســترده و پایــدار مردمــی ،کمک نمایــد (اعتماد و دیگــران.)1389 ،
ایــن امر گامی مثبت در راســتای رســیدن به هدف یکپارچه ســازی
بافتهای نا کارآمد محسوب میشود .ولی باز هم این مساله مطرح
خواهــد بود که ،عالوه بر دو نــوع بافت مذکور ،میتوان انواع دیگری
از بافتهــای شــهری را ذکــر کرد ،که شــاید با توجه به شناس ـههای
تعیین شــده بــرای این بافتها ،در دســتهی بافتهای فرســوده یا
سکونتگاههای غیررسمی قرار نگیرند ولی بتوان آنها را نا کارآمد تلقی
نمود و در توسعه درونی مورد استعمال قرار داد.
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 -1-1مروری بر متون و استخراج معیارها و شاخصهای
بافتهای فرسوده شهری
نوســازی شــهری ،در راســتای نزدیــک شــدن بــه پایــداری
اجتماعــی یکــی از ابــزار دســتیابی بــه کیفیت بــاالی زندگی شــهری
اسـ�ت  )ODPM, 2004(.شناســایی و رتبهبندی بلوکهای فرسوده
شــهری ،به عنــوان گام اول نوســازی ،یــک ابزار مهم بــرای مدیریت
شهری جهت برنامهریزی منابع و سرمای ه گذاری در نوسازی شهری
اسـ�ت ( .)Greg et al, 2010در زمینه شناســایی بافتهای فرسوده و
ارائه طر حهای نوسازی برای آنها ،کشورهای اروپای غربی و آمریکای
ً
شــمالی ،بیشــترین ســابقه را دارند ودیگر کشــورها ،عموما از تجارب
آنها اســتفاده کرده و به بومیســازی شــاخصهای ارائه شــده در آن
کشورها پرداختهاند (اعتماد و دیگران .)1389 ،در کشورهای توسعه
یافتــه فــوق ،حداقــل تعداد شــاخصها بــرای شناســایی بافتهای
فرســوده ،بر مبنای قوانین کشــوری و ایالتی تعیین میشود  .هر چه
تعداد شاخصها بیشتر باشد ،گونهشناسی با دقت بیشتری صورت
میگیرد ،ولی تکثر شاخصها به معنای تکثر گونهها و پرا کندگی بیش
از حــد گونههــا خواهد بود .همچنین بررســی پژوهشهای مرتبط
با شناســایی بافتهای فرسوده نشــان میدهد که ا کثر محققان،
ســطح بلــوک را بــه دالیلــی همچــون عــدم تا کیــد بیــش از حــد بــه
جزییات (در مقایسه با سطح قطعه) و تا کید خاص به شاخصهای
کمی (در مقایســه با ســطح محله که بیشــتر بر شــاخصهای کیفی
تمرکـ�ز مینمایـ�د) ،بـ�ه عنـ�وان سـ�طح مقبـ�ول تحلیـ�ل پذیرفتهانـ�د
(.)Radberg, 1996 ; Haupt et al, 2002; yoshida et al, 2005
از طرفــی در مطالعــات گونا گون با توجه به گرایشــات مختلف
بــه موضوعــات خــاص در اجــرای سیاس ـتهای نوســازی ،ضریــب
اهمیت بیشــتر یا کمتر شاخصهای فرســودگی ،موجب تشخیص
ناقــص و یــا ســلیقهای از رتبهبنــدی در اولویــت ســرمایهگذاری در
بافتهای فرســوده شده اســت .با این حال ،رویکردهای مختلف
ً
ســنجش و رتبهبنــدی بافتهــای فرســوده شــهری ،عمدتــا بــرای
درک بهتــر ابعــاد و شــاخصهای فرســودگی ایــن بافتهــا مفید به
نظر میرس��د ( .)Turot et al, 2004بررســی شاخصهای شناسایی
بافتهــای فرســوده در مطالعــات جهانی نشــان میدهــد که روند
مطالعــه ایــن شــاخصها از ابعــاد کالبــدی صــرف بــه ســوی ابعــاد
اجتماعــی ،اقتصــادی و محیــط زیســتی بوده اســت ،که ایــن نگاه
ً
عمدتــا از اواخــر  ،1960بــا ارائــه تئــوری فقــر و محرومیــت شــهری،
در آمریــکا و ســپس در انگلیــس مطــرح شــده و براســاس آن،
سیاس ـتهای نوســازی با مردم ،به جای فضاها و بناهای شــهری
متمرکــز گردیــد .چرا که فرســودگی معلــول فقر و محرومیت اســت.
بــه طوری که با بهبــود وضعیت اقتصادی خانوارهــای فقیر امکان
الزم برای بهبود شــرایط مســکن و محیط مسکونی فراهم میگردد
در غیــر این صورت کنترل فرســودگی شــهری غیر ممکن اســت .در
ادامه برخی از مطالعات بافت فرســوده و شــاخصهای شناســایی
این بافتها در مطالعات جهانی بررسی شده است.
در تشخیص بافتهای فرسوده شهری در انگلستان نیز ،عوامل
و فا کتورهای مختلفی مدنظر قرار میگیرد که از این میان میتوان به
حاشیه نشینی ،محرومیت از هم پاشیدگی و فرسودگی ،تنزل ارزش

بناها و تاسیسات و حتی رها شدن برخی از واحدهای مسکن اشاره
نمود ( .)Verhege, 2005, 276مک کارتی ،برای تشخیص بافتهای
فرســوده بر ابعاد اجتماعی تا کیــد دارد و واژه «نیاز» و «فقر اجتماعی»
را مطرح میکند ( .)MCcarty, 2007پرکینز و دیگران ،نفوذ ناپذیری و
بی نظمی خیابانها را موجب افزایش جرایم و وحشت در بافتهای
ش��هری میدانن��د ( .)Perkins et al, 1992ویگــدر ،بــرای ســنجش
فرســودگی بافتهای شــهری از چهار شــاخص واحدهای مسکونی
خالــی ،امنیــت واحدهــای مســکونی ،خیابانهــای نیاز بــه تعمیر و
زبالههای خیابانی اسـ�تفاده کرده است ( .)Vigdor, 2010دیویدلی،
در تحقیقــات خــود در شــهرهای آمریــکای شــمالی ،ضمــن پرهیز از
مشــخص نمودن محــدوده جغرافیایــی بافت فرســوده ،مناطقی را
بافت فرسوده میداند ،که با افت فیزیکی مسکن ،کاهش جمعیت
و مشکالت اجتماعی در بین مردم همراه باشند ( .)Ley, 1991بورن،
به متعدد بودن تعریف بافتهای فرســوده و نســبی بودن اصطالح
آن معتق��د اس��ت و باف��ت فرس��وده ش��هری را مع��ادل ()Inner City
میدانــد که بخش تجــاری ( )CBDرا احاطه میکنــد .وی چهار نوع
محله را در داخل بخش مرکزی (قدیم) و فرســوده شهری تشخیص
داده کــه عبارتنــد از :محالت در حــال افت ،محالت پایــدار ،محالت
در حال احیاء و محالت در حال احیاء وسیع .در این تقسیم بندی
معیارهایــی ماننــد قیمــت زمیــن ،کارکردهای غیرمســکونی و فشــار
برای توسـ�عه مجدد در نظر گرفته شـ�دهاند ( .)Bourne, 1982ویتس
و گارنر نیز ،ویژگی بخشهای فرسوده شهری را به سه دسته تقسیم
میکننــد؛ عمر زیاد بناها ،کاربریهای در حال تغییر زمین شــهری و
تغییر در ساخت اجتماعی جمعیت (.)Yeatesed & Garner, 1980
در آمریکا ،کمیتهی برنامهریزی شهری فیالدلفیا ،شاخصهایی
چون جزئیات خیابانی ناقص (مسیرهایی که سنگفرش نشدهاند و
آنهایی که از حداقل اســتاندارد برخوردار نیستند) ،تعدد زمینهای
خالی یا توســعه نیافته ،وجود زمینهای کثیــف و پر از زباله ،کاربری
زمین که از نظر اقتصادی یا اجتماعی مقبول و خوشایند نمیباشد،
وجود زمینهای توسعه نیافته که هیچ مالیاتی به شهر بر نمیگردانند
و اثرات بدی بر بخشهای توسعه یافته همجوار میگذارند ،تعداد زیاد
قطعات و زمینهای خالی (حداقل به میزان  5درصد از کل محدوده
توســعه مجــدد) ،وجــود کاربریهای غیراقتصــادی و غیــر مقرون به
صرفه ،ارزش بســیار پایین امال ک (قیمت یــک خانه تک واحدی در
محــدوده پــروژه کمتر از یک ســوم قیمت میانگین شــهر باشــد) ،باال
بــودن تخلفــات مالیاتــی در محــدوده و شــبکه دسترســی و خیابــان
کشــی نامناســب را بــرای شناســایی بافتهــای فرســوده پیشــنهاد
کـ�رده اسـ�ت (.)Philadelphia City Planning Commission, 2006
در قانــون شهرســازی ایالــت اورگان نیــز ،شــاخصهایی نظیر وجود
ســاختمانهای متروکــه و خالــی از ســکنه (حداقــل  %10از کل
محــدوده) ،کاربریهــای ناهماهنــگ و ناســازگار اجتماعــی و
اقتصــادی و وجــود زبالــه و مصالــح ســاختمانی ریختــه شــده در
سرتاســر محله ،برای شناسایی بافتهای فرسوده پیشنهاد شده
است ( .)Oregon Constitution, 2009در طرح توسعه مجدد هیل
کرامر در ایالت پنسیلوانیا ،شاخصهایی مانند وجود اراضی صنعتی
فراوان ،تعداد فضاهای مخروبه ،زمینهای خالی و ساختمانهای
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بــا شــرایط نامناســب و غیراســتاندارد ،وجــود محدودههــای فاقــد
خدمات و تسهیالت شهری و وسعت آلودگیهای محیط زیستی در
محدوده ،برای شناسایی بافتهای فرسوده پیشنهاد شده است.
( )Cramer Hill Redevelopment, 2004همچنین قانون بهداشــت
و ایمنی کالیفرنیا ،وجود قطعات کوچک با شکل و اندازه نامناسب
و چنــد مالکیتــی (کــه از نظــر ســودمندی بــرای توســعه مناســب
نیســتند) ،وجود آلودگیهای محیط زیســتی ،کمبود شــبکه معابر و
وجود کاربریهای ناسازگار را به عنوان ویژگیهای بافتهای فرسوده
بـ�ه شـ�مار مـ�یآورد (California Health and Safety Code Section,
 .)2005بنابراین ،براســاس مطالعات فوق ،شــاخصهای شناسایی

بافتهــای فرســوده شــهری در قالــب ابعــاد کالبــدی ،اجتماعــی،
اقتصادی و محیط زیستی ،مطابق با جدول ،1تدوین شده است.
برای انتخاب شاخصهای فوق ،شاخصهای متعدد دیگری
نیــز بررســی شــدهاند ،امــا از آنجا که برخی شــاخصها همپوشــانی
مفهومی داشــتهاند ،در راستای اســتفاده از شاخصهای مناسب
برای رسیدن به حدا کثر نتیجه ،حذف شدهاند .برای مثال ،سطح
اشــغال بلوکها با شــاخص ریزدانگی ،همبســتگی باالیی داشته و
هر دو در جهت توجیه مفهوم فشــردگی بافت مسکونی است؛ عمر
بناها و ناپایداری ســازهها نیز همپوشــان بوده و مفهوم ناپایداری،
در واقــع عمــر بنا را نیــز در بر میگیــرد؛ همچنین در رابطــه با میزان

جدول - 1مستندسازی شاخصها و سنجههای شناسایی بافتهای فرسودهی شهری.
ردیف

مولفه

شاخص

1

کالبدی

دسترسی پال کها
به معابر با عرض
کمتر از  6متر

نســبت مســاحت قطعــات بــا
دسترسی به معابر كمتر از  6متر
به مســاحت كل قطعــات بلوک
(درصد)

2

ناپایداری بناها

نســبت مســاحت قطعــات
مســكونی ناپایــدار بــه مســاحت
كل قطعــات مســكونی بلــوك
(درصد)

نشان دهنده خطر ریزش و آسیب پذیری
در برابر سوانح طبیعی است.

3

قطعات کمتر از
 100متر مربع

نســبت مســاحت قطعــات
مســكونی زیر100مترمربع به كل
مســاحت قطعــات مســكونی
بلوك (درصد)

باال بودن این شــاخص ،بیانگر فشــردگی
بافــت شــهری و کاهــش کیفیــت زندگی و
ارائــه خدمــات و زیرســاختهای شــهری
است.

California Health and safety code section,
;2005; Glaeser, 2005
Turot et al, 2004

4

عمر بنا

نســبت واحدهــای مســکونی
بــا عمــر بیــش از  30ســال به کل
واحدهای مسکونی بلوک

بــاال بــودن این شــاخص ،نشــان میدهد
کــه زمینــه فرســودگی کالبــدی در بلوکها
بیشتر است.

; Rosenthal, 2008 ; kyu ha, 2007
constantinus et al, 2005; kiefer, 1980

5

اجتماعی ترا کم جمعیتی

نســبت جمعیــت هــر بلــوک بــه
مســاحت بــا کاربــری مســكونی
بلوك

بــاال بودن ایــن شــاخص ،عمدتــا موجب
عــدم تکافوی میــزان خدمات و تجهیزات
شــهری بــرای ســا کنین یــک محــدوده و
کاهش کیفیت محیط مسکونی می شود.

;Bahi et al, 2008
;Richardson & bae, 2000
Bonnes, 1991

6

ترا کم خانوار در
واحد مسکونی

نسبت تعداد خانوار هر بلوک به
تعداد واحد مسکونی بلوک

بیانگــر فشــردگی خانوار در واحد مســکونی
است که باال بودن ان سبب کاهش سطح
خدمات و کیفیت محل محدود می شود.

Kyu ha, 2007; Glaeser, 2005

7

ناامنی

نسبت ارتکاب به جرم در بلوک،
به جمعیت بلوک ،در مقایسه با
شهر

هر چه این شــاخص ،بیشــتر از یک باشد،
نشــان دهنــده ایــن اســت کــه ،ناامنی در
بلوک بیشتر است.

;Jones et al, 2010; perkins et al, 1992
kelling and coles, 1988; Taylor et al, 1985

8

واحدهای
مسکونی خالی

نســبت واحدهــای مســکونی
خالــی بــه کل واحدهــای
مسکونی بلوک (درصد)

بــاال بــودن این شــاخص ،نشــان میدهد
کــه زمین ـهی فرســودگی کالبــدی و
عملکردی بلوک بیشتر است.

;Vigdor, 2010; Oregon constitotion, 2009
Philadelphia City Planning Commission,
2006; barand, 2006; Taylor, 2001

نســبت تعــداد افــراد بیــکار بیــن
10تا  65ســال به تعداد شــاغلین
بلوک

بــاال رفتــن این شــاخص ،موجــب کاهش
درآمــد ســرانه و کاهــش توانایــی مالــی
ســا کنین بــرای نوســازی میشــود کــه در
نهایت فرسودگی را در پی دارد.

;Hurd,1997; weil,1997
Edward, 1996; ram,1982

نســبت تعــداد كارگــران و
مزدبگیــران عمومــی و ســاده به
كل شاغالن (درصد)

ســکونت گروههایی با توان مالی اندک در
بافــت ،و عــدم توانایی آنها برای نوســازی
بافــت ،منجــر بــه کاهــش کیفیــت محیط
مســکونی و در نتیجــه عــدم تمایــل بــه
ســرمایه گــذاری در جهــت نوســازی در
بافت میشود.

lawless, 1996; Browder, 1995; Perlman,
1986; Bourne, 1982; yeatesed and Garner,
1980

9

10

اقتصادی بار تکفل

گروه بندی شغلی

مطالعات شاخص

سنجه

منطق شاخص
بــاال بــودن ایــن شــاخص ،بیانگــر عــدم
امــکان انجــام عملیــات امــداد و نجــات
در مواقــع اضطــراری و همچنیــن کاهــش
نظارت نیروهای انتظامی است.

Vigdor, 2010; Philadelphia City
;Planning Commission, 2006California
;Health and safety code section, 2005
perkins et al, 1992
Rosenthal, 2008; lawless, 2006; Cramer
;Hill Redevelopment, 2004
ley, 1991; kiefer, 1980
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11

اقتصادی فعالیتهای
غیر برتر

نسبت تعداد کارگاههای کمبازده
به کل کارگاههادرهربلوک(درصد)

کم بازده بودن فعالیتها در محدوده
نشان میدهد که عملکردهای موجود رو
به رکورد رفته و در نتیجه اقتصاد محلی رو
به فرسودگی است.

Oregon constitotion, 2009; Philadelphia
;City Planning Commission, 2006
Bourne, 1982; yeatesed and Garner, 1980

12

قیمت زمین

نسبت تفاوت میانگین قیمت
یک متر مربع زمین در محله و
بلوک به میانگین قیمت یک
متر مربع زمین در شهر

مثبت تر بودن این شاخص ،بیانگر
پایینتر بودن قیمت زمین در بلوک،
نسبت به شهر است .پایین بودن قیمت
نسبی زمین و مسکن باعث افزایش
سکونت اقشار کم و عدم استطاعت مالی
این افراد برای نوسازی میشود.

;Xin lue, 2010; smith, 2004; Siram, 2003
;huu phe, 2002; tiwari, 1998
Lawless, 1996

13

نرخ نوسازی

نسبت تعداد قطعات با
پروانههای صادر شده بیشتر
از  10سال به كل قطعات بلوك
(درصد)

باال بودن این شاخص ،نشاندهنده
عدم وجود گرایش به ساخت و ساز در
بافت توسط سا کنین ،و در واقع نبود
پتانسیلهای الزم به منظور نوسازی
خود انگیخته بافت است.

Smith, 2004; Bourne, 1982; kiefer, 1980

14

عدم برخورداری
از حمام و
آشپزخانه

نسبت تعداد واحد مسکونی
فاقد حمام و آشپزخانه به
واحدهای مسکونی بلوک
(درصد)

در صورتی که سا کنان از حداقل رفاه
برخوردار نباشند تامین هزینههای اولیه
زندگی برای ساخت و ساز بافت توسط
آنها فراهم نمیگردد و بافت شهری در
روند فرسودگی قرار میگیرد.

;kyu ha, 2007; constantinus et al, 2005
Cramer Hill Redevelopment, 2004

15

درآمد خانوار

درصد خانوارهای زیر خط فقر
در بلوک

سکونت گروههای با توان مالی اندک در
بافت ،و عدم توانایی آنها برای نوسازی
بافت ،منجر به کاهش کیفیت محیط
مسکونی و در نتیجه عدم تمایل به
سرمایه گذاری در جهت نوسازی در
بافت میشود.

Rosenthal, 2008; mccarty, 2007; smith,
2004; balchin et al, 1988

16

مالکیت

درصد واحدهای مسکونی
اجارهای بلوک

باال بودن این شاخص ،نشان دهندهی
عدم تمایل زندگی مالکان در بلوک
و پایین بودن انگیزه نوسازی در این
بلوکها است.

Cummings et al, 2002; dipasquale and
glaeser, 1999; sampson and raudebush,
1999

زبالههای
ساختمانی و
خانگی

درصد قطعات (زمینهای)
دارای زبالههای ساختمانی و
خانگی بلوک

ن های کثیف و مملو از زباله در
زمی 
بلوکها ،عالوه بر افزایش آلودگی
محیطی ،موجب کند شدن روند
نوسازی بلوکها میشود.

Vigdor, 2010; California Health and
safety code section, 2005; Philadelphia
City Planning Commission, 2006

کارگاههای آالینده
محیطی

نسبت کارگاههای آالینده
محیطی به کل کارگاههای
بلوک

شمار باالی کارگاههای آالینده محیطی
در بلوک ،موجب عدم تمایل سکونت
خانوارها در بلوک و تسریع فرسودگی
عملکردی و کالبدی این بلوکها میگردد.

Oregon constitotion, 2009; California
;Health and safety code section, 2005
Bourne, 1982; yeatesed and Garner, 1980

17

18

محیط
زیستی

نفــوذ پذیری بافت نیز ،دسترســی قطعــات از معابر با عرض کمتر از
 6متر ،بهتر از شاخص نسبت سطح معابر به سطح مسکونی ،این
مفهــوم را توصیــف میکنــد که در این راســتا ،شــاخصهای نهایی
در قالب جدول  1به تفکیک شــاخص ،ســنجه شاخص مورد نظر و
منطق آن استخراج و جمعبندی گردیدهاند.

 .۲روششناسی پژوهش
در ایــن مقالــه ،هــدف پژوهــش ارائــه مدلــی بــرای شناســایی
بافتهای فرســوده شــهری اســت و در راستای دســتیابی به هدف
مطالعــه ،روش تحقیــق ،روش فراتحلیل براســاس دادههای ثانویه
محاســبه شــده در محله هدف مطالعه میباشــد .بدین ترتیب که
ابتدا شاخصهای شناســایی بافتهای فرسوده شهری به مفهوم
عام و با تا کید بر سنجشپذیری و قابلیت اندازهگیری آنها از مروری

بــر متــون معتبــر خارجــی و داخلــی مربــوط بــه ادبیــات بافتهــای
فرســوده شــهری اســتخراج شــده و ســپس براســاس شــرایط خاص
محلــه هــدف مطالعــه ،همپوشــانی شــاخصهای نهایی بر اســاس
موضــوع قابــل اشــاره و همچنیــن میــزان دسترســی بــه اطالعــات
تبدیــل بــه شــاخصهای نهایــی خــاص محلــه هــدف مطالعــه در
راســتای اندازهگیــری و ســنجش بافتهــای فرســوده گردیدهانــد.
ســپس محله مناسب شناســایی بافت فرسوده شهری با این شرط
کــه تا حــد امــکان بتوانــد ا کثریت شــاخصهای منتخب را پوشــش
دهــد و براســاس نمونــه گیــری هدفمنــد انتخــاب گردیــده و مــورد
آزمــون و تدقیــق در موضوع پژوهش قرار گرفته اســت .به دلیل ارائه
روششناسی و مدل مناسب برای شناسایی بافتهای فرسوده در
ایران از یک ســو و همچنین به دلیل ازدیاد شــاخصهای استخراج
شــده از متون مربوطه و در راســتای خالصه ســازی و تعیین عوامل
نهایــی تبیینکننــده بافتهــای فرســوده از روش تحلیــل عاملی در
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این مطالعه اســتفاده شــده اســت .بدیــن ترتیب که از  18شــاخص
اســتخراج شــده ،در نهایــت بــر اســاس شــرایط خــاص محلــه هدف
مطالعه ،همپوشــانی شــاخصهای نهایی بر اســاس موضــوع قابل
اشــاره و همچنین میزان دسترســی به اطالعات 11 ،شــاخص نهایی
انتخــاب گردیــده و مقادیــر آنهــا بــه تفکیــک بلوکهــای شــهری در
محیــط  GISدر محلــه موردی مورد محاســبه قرار گرفته اســت و در
برخی از شــاخصها همچون شاخص قیمت زمین و نرخ نوسازی و
برخی شــاخصهای دیگر در راســتای همسو شــدن با شاخصهای
دیگــر ،محاســبات جدا گانــهای صــورت پذیرفــت و در نهایــت در هر
بلوک شــهری اطالعات عینی تمامی مقادیر شــاخصهای منتخب
هــدف مطالعــه در راســتای کاربســت در مراحــل بعــدی پژوهــش
استخراج گردیدند.

 -3سنجش شاخصهای بافتهای فرسوده
در محله هدف مطالعه
جهت ســنجش شــاخصهای بافتهای فرســودهی شهری و
تعیین میزان فرسودگی در هر یک از بلوکهای شهری محله مورد
مطالعه (محله رباط کریم) در این مرحله توجه به نکاتی چند حائز
اهمیــت اســت .به عنــوان مثال به دلیــل اســتفاده از روش تحلیل
عاملــی 1در ایــن مقالــه بایســتی مقتضیــات ایــن روش در راســتای
اینکه آیا دادههای مربوطه مناسب برای کاربست در روش تحلیل
عاملــی هســتند یا نه ،مورد توجــه قرار گیرد .یکی از نکات اساســی

تصویر -1نقشههای معرف شاخصهای
یازده گانه فرسودگی شهری.

ایــن روش ،نســبت تعــداد شــاخصها بــه تعــداد رکوردهــای مــورد
بررســی اســت و باید نســبت خاصــی را در ایــن مورد رعایــت نمود.
ً
معموال در بســیاری از متون مربوط به تحلیل عاملی ،این نســبت
را در حــدود  5برابــر ذکــر مینمایند .که در صورت نبود این شــرط،
مقدار آزمون  KMOکمتر از حد استاندارد آن شده و دادهها را برای
تحلیل در روش تحلیل عاملی غیرمعتبر ســاخته و همبســتگی آنها
را کاهــش میدهــد .به عبــارت دیگر در این صــورت پایایی و اعتبار
عوامل اســتخراج شــده نهایی از بین رفته و قدرت تبیین کنندگی
عوامل برای شاخصهای متناظر آن کاهش می یابد.
در این مطالعه مقادیر مربوط به هریک از شاخصهای  11گانه
در محیــط  GISمورد محاســبه قرار گرفته اســت .بــرای این منظور
محاسبات مربوطه که تحت عنوان سنجه در جدول 1آمده است،
به عنوان مثال در ارتباط با شــاخص نفوذپذیری نســبت مساحت
قطعات با دسترسی به معابر کمتر از  6متر به مساحت کل قطعات
بلوک به درصد مورد محاســبه قرار گرفته است ،که نشان میدهد
هر چقدر مقدار این عدد در هر بلوک بیشتر باشد ،نفوذ پذیری آن
بلوک نسبت به بلوکهای دیگر کمتر است .همچنین در ارتباط با
شــاخص نوسازی ،نســبت تعداد قطعات با پروانههای صادر شده
بیشــتر از  10ســال به کل قطعات بلوک ،به درصد محاسبه گردیده
اســت که نشــان میدهد هــر چقدر مقــدار این عــدد در بلوکهای
مربوطه بیشــتر باشد ،نرخ نوسازی در آن بلوک کمتر بوده و میزان
فرسودگی بیشتر است.
روش تحلیــل عاملــی روشــی اســت جهــت تحلیــل مســائل
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شــهری کــه در آن هــدف ،خالصه ســازی دادههــا و تبدیــل آنها به
عوامــل اصلــی اســت ،به شــرطی کــه دادههــای اصلی از بیــن نرود
(زبردســت .)1386،تحلیل عاملی از جمله روشهای چند متغیره
اســت که در آن متغیرهای مســتقل و وابســته مطرح نیســت .زیرا
ایــن روش جزو تکنیکهای هموابســته محســوب میگردد و کلیه
متغیرهــا نســبت به هم وابســته لحاظ گردیده و ســعی میشــود تا
تعــداد زیــادی متغیر در چند عامــل اصلی خالصه شــوند و این امر
یکــی از مزایــای اصلــی ایــن روش در مقایســه بــا روشهای مشــابه
اســت .بدین ترتیــب که در آن ارتبــاط پنهان بین تمامــی متغیرها
برقــرار شــده و در نهایت موثرترین عوامل که قــدرت تبیینکنندگی
بیشتری نسبت به سایرین دارند ،توسط برنامهریز شهری کشف و
شناسایی میشوند .به طوری که بدون استفاده از تحلیل عاملی،
ذهن انســان قادر به شناســایی ایــن روابط پیچیده نمیباشــد .از
ســوی دیگر متدهای نیرومند موجود در این روش ،آن را از اعمال
نظرهای ســلیقهای کارشناسی مجزا نموده و منطقهای ریاضی و
آزمونهــای آماری دقیــق را جایگزین آن میســازد(خلیلی.)1390،
به عنوان مثال در تحلیل بســیاری از مســایل شهری و منطقهای،
مشکالت متعددی در دادههای مربوطه وجود دارند؛ مانند اینکه
ً
ایــن دادهها از واحدهای متفاوت هســتند مثال یک واحد به متر و
واحد دیگر به خانوار و  ...و همچنین تمامی متغیرها وزن یکسانی
ندارند و برخی واحدها از ســایرین مهمتر هســتند که وزن اهمیت
آنهــا بایــد در نظــر گرفته شــوند و دیگــر اینکه برخی از شــاخصها از
شــاخصهای دیگــر تاثیــر میپذیرنــد و در ارتبــاط پنهــان بــا آنهــا
هســتند و نوعی روابط علی و معلولی بین آنها حکمفرما اســت ،که
شــناخت ایــن روابــط به ســادگی مهیا نیســت .و آخــر اینکه ممکن
اســت در تحلیــل یــک مســئله شــهری تعــداد برخــی از شــاخصها
ً
مثــا شــاخصهای کالبــدی نســبت به شــاخصهای دیگر بیشــتر
باشــد کــه ایــن موضوع باعــث میشــود اولویتهــای برنامــه ریزی
به ســمت شــاخصهای بــا تعداد بیشــتر ســوق پیدا کنــد .تحلیل
عاملــی بــه تمامــی ایــن مشــکالت پاســخ در خــور میدهــد و بــا
استانداردســازی و تعیین اهمیت عوامل و شــاخصها و بهرهگیری
از آزمونهــای آمــاری مختلــف موجب ارائــه نتایج بســیار مطلوبی
میگردد(زبردســت .)1386،بــر این اســاس در این بخــش از مقاله
حاضــر ،کاربســت روش تحلیــل عاملی به تفکیــک مراحل مختلف
آن در راســتای شناســایی بافتهــای فرســوده در محلــه هــدف
مطالعه تشریح میگردد.
 -1-3مرحلهی اول؛ تشکیل ماتریس اولیه اطالعات 2؛
اولیــن گام در روش تحلیــل عاملی ،بعد از اســتخراج معیارها و
شــاخصهای مــورد نظر از متــون معتبر مربوطه ،تشــکیل ماتریس
اولیــه اطالعــات اســت .در ایــن مقالــه ،ماتریســی دارای  24بلــوک
شــهری به عنــوان ردیفهــای ماتریس و  11شــاخص فرســودگی به
عنــوان ســتونهای ماتریــس ،بــه عنــوان ماتریــس اولیــه اطالعات
تشــکیل گردیــد .این مقادیر مربــوط به هر شــاخص ،همانطوریکه
شتــر بــدان اشــاره شــد ،در محیــط سیســتمهای اطالعــات
پی 
جغرافیایــی و با اعمال ســنجههای منطقی هر شــاخص محاســبه

شــده و در نهایت اعداد مبین هر شــاخص اســتخراج شــد .در این
مطالعــه بــه دلیــل ماهیت عینی شــاخصهای مربوطــه و متفاوت
بــودن واحدهای شــاخصهای مورد نظــر باید مقادیر شــاخصها
اســتاندارد شــده و ماتریس جدید اســتاندارد شــده برای کاربســت
در فرایند روش تحلیل عاملی شــکل میگرفت .بر این اســاس ،بعد
از استانداردســازی شــاخصهای مربوطه ،مشــکل متفاوت بودن
واحدهــای مختلــف برطــرف گردیــده و ماتریــس جدید اســتاندارد
شده تشکیل گردید.
 -2-3مرحله دوم؛ بررسی مقادیر اشترا کات مربوط به هر متغیر
با سایر متغیرهای مربوطه 3؛
یکــی از اولیــن خروجیهــای روش تحلیــل عاملــی ،جــدول
اشــترا کات 4مربــوط بــه هــر متغیــر اســت کــه نشــان میدهــد میزان
واریانس مشــترک یک متغیر با ســایر متغیرهای به کار گرفته شــده
در تحلیــل چقــدر اســت .هــر چقــدر میــزان آن در هر شــاخص باالتر
باشــد ،نشــان میدهــد کــه آن شــاخص دارای ارتبــاط بیشــتری بــا
ســایر شــاخصهای بــه کار گرفتــه شــده در موضــوع اســت .در ایــن
مرحله و در راســتای شناســایی شــاخصهایی که بیشترین ارتباط
بــا موضــوع را داشــته باشــد ،شــاخصهایی کــه مقادیر عــددی آنها
کمتر از 0.4باشــد را از فرایند محاسبات حذف نموده تا مقدار KMO
افزایــش یافتــه و قــدرت تبییــن کنندگی مدل بیشــتر گــردد .در این
مطالعــه روش تحلیــل عاملــی اول بــا  11شــاخص انجــام شــده و دو
شــاخص فعالیتهــای غیربرتــر و گروهبندی شــغلی بــه دلیل پایین
بــودن مقــدار  KMOحــذف شــدند تــا مقــدار اشــترا کات باالتــر رفته
و مقــدار  KMOنیز به حد مطلوب برســد .دو شــاخص حذف شــده
از بیــن شــاخصهای  11گانــه ،شــاخصهایی بودنــد کــه براســاس
منطــق ریاضــی تحلیــل عاملــی ،دارای کمتریــن اشــترا کات با ســایر
شاخصهای فرســودگی بودهاند .جدول  2میزان واریانس مشترک
بین یک متغیر بافت فرسوده را با سایر متغیرهای به کار گرفته شده
در تحلیــل بعــد از حــذف دو شــاخص مربوطــه نشــان داده و تحــت
عنوان جدول اشــترا کات موسوم اســت .این جدول نشان میدهد
کــه تمامی متغیرهای به کارگرفته شــده در تحلیــل ،دارای واریانس
مشــترک باالیــی میباشــند .به عنــوان مثــال مقادیر شــاخصهای
همچون برخورداری و بارتکفل ،از  85نیز بیشــتر اســت ،در حالیکه
شاخصهای مربوطه جز شاخصهای شناخت بافتهای فرسوده
مصوب وزارت مسکن و شهرسازی محسوب نگریدهاند.
از آنجا که در مطالعات شهری و منطقهای ،هدف دستیابی به
عاملهایی است که بیشترین میزان واریانس را تبیین نماید ،باید
ســعی گردد به تلخیص و محدودکردن عاملهای اســتخراج شــده
اقدام شود ،که کل واریانس تبیین شده نیز افزایش یابد .برای این
کار برنامهریز باید سعی کند تا از طریق حذف متغیرهای نامناسب
که واریانس آنها توســط عاملهای اصلی تبیین نمیشــوند ،مقدار
واریانــس کل را افزایــش دهد .برای تشــخیص این کــه کدامیک از
متغیرها در تحلیل مناســب نمیباشــند و باید حــذف گردند ،باید
از آماره اشــترا ک اســتفاده کرد .برای بدست آوردن مقدار اشترا ک
هــر متغیــر بایــد مقــدار همبســتگی متغیر فوق بــا هر یــک از عوامل
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جدول -2مقادیر واریانس مشترک هر شاخص بافت فرسوده با سایر متغیرهای مربوطه آن.
اشترا کات متغیرهای بیانگر بافت فرسوده شهری

نمودار میله ای مقادیر اشترا کات

Extraction

Initial

800.

1.000

نفوذ ناپذیری

606.

1.000

ناپایداری

853.

1.000

ریزدانگی

745.

1.000

ترا کم جمعیتی

816.

1.000

خانوار در واحد مسکونی

907.

1.000

بار تکفل

832.

1.000

قیمت زمین

809.

1.000

نرخ نوسازی

880.

1.000

عدم برخورداری از حمام و آشپزخانه

Extraction Method: Principal Component Analysis.

را مجــذور کــرد و بــا همدیگــر جمــع نمود .مقــدار اشــترا ک در واقع
نســبت واریانس تبیین شــده آن متغیر توسط ترکیبی از عاملهای
استخراج شده است.
 -3-3مرحله ســوم؛ بررســی مقادیر کایزر مییر اولکین،5آزمون
کرویت بارتلت 6و ماتریس همبستگی
یکــی از روشهــای انتخــاب متغیرهای مناســب بــرای تحلیل
عاملــی ،اســتفاده از ماتریس همبســتگی اســت .از آنجا که اســاس
روش تحلیل عاملی بر همبســتگی بیــن متغیرها اما از نوع غیرعلی
اســتوار اســت ،در اســتفاده از ایــن روش بایــد ماتریس همبســتگی
ً
بیــن متغیرها نیز محاســبه گــردد .معمــوال اینگونــه ماتریسهای
همبســتگی ،وجــود رابطــه بیــن برخــی متغیرهــا و عــدم ارتباط آن
ً
بــا برخــی دیگر را نشــان میدهند .معمــوال متغیرهایی کــه با هیچ
متغیــری همبســتگی الزم را نداشــته باشــند ،از تحلیــل حــذف
میگردنــد .بنابرایــن اولیــن خروجی رویــه تحلیل عاملــی ،ماتریس
ضرایــب همبســتگی اســت كه ا گــر دترمینان ایــن ماتریــس كمتر از
 0.00001باشــد میتــوان پذیرفــت كه ماتریــس با پدیــده «همخطی
چند گانه» 7یا «تك خطی »8روبرو نشده است و دادهها برای ادامه
تحلیل مناسب می باشند (زبردست.)1386 ،
مقــدار  ،KMOهمــواره بیــن  0و 1اســت .در صورتــی كــه مقــدار
مورد نظر کمتر از  0.50باشــد ،دادهها برای تحلیل عاملی مناســب
نخواهنــد بــود و ا گــر مقدار آن بیــن  0.50تا  0.69باشــد ،بایســتی با
احتیــاط بیشــتر به تحلیل عاملــی پرداخت .امــا در صورتی که این
مقدار بیشــتر از  0.7باشــد ،همبســتگی موجود میان دادهها برای
تحلیــل دادههــا مناســب خواهد بود (زبردســت .)1386 ،از ســوی
دیگر برای اطمینان از مناســب بودن دادهها برای تحلیل عاملی،
باید از آزمون بارتلت اســتفاده کرد .آزمون بارتلت این فرضیه را که
ماتریس همبســتگیهای مشــاهده شــده ،متعلق بــه جامعهای با
متغیرهای نابســته اســت ،میآزماید .برای آنکه یک مدل عاملی،
مفیــد و دارای معنــا باشــد ،الزم اســت متغیرها همبســته باشــند.

جدول -3مقادیر کایزر مییر اولکین و بارتلت
در شناسایی بافتهای فرسوده شهری.
مقادیر کایزر مییر اولکین و بارتلت
513.

مقادیر کفایت نمونه گیری کایزر مییر اولکین

74.196

کای اسکوئر
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درجه آزادی

000.

سطح معناداری

آزمون کرویت بارتلت

آزمــون بارتلــت هنگامــی معنادار اســت كــه احتمال وابســته به آن
كمتــر از 0.05باشــد .ا گــر آزمــون بارتلــت معنــادار باشــد ،ایــن خطــر
وجود دارد كه ماتریس همبستگی ماتریسی واحد (با عناصر قطری
 1وعناصــر غیــر قطری صفر) باشــد و برای تحلیل بیشــتر نامناســب
اســت (خلیلــی .)1390 ،در روش تحلیــل عاملی ،ســاخت عاملها
بــه چنــد طریــق صــورت میگیــرد ،كــه یكــی از آنهــا روش تجزیه به
مؤلفههای اصلی 9اســت كه در این مقاله از همین روش اســتفاده
شــده اســت .جــدول ،3بررســی آزمــون كرویــت بارتلــت و ضریــب
( )KMOرا بــرای تحلیــل مــورد نظــر در ایــن مقالــه ارائــه میدهــد.
جدول فوق نشــان میدهــد که مقدار  KMOمربوطــه ،باالتر از0.5
بوده و برای تحلیل عاملی دادههای مربوطه مناســب میباشــند.
همچنیــن مقــدار آمــاره بارتلت نیــز در حــد پذیرش قــرار دارد .الزم
بــه ذکر اســت در ایــن مقاله بــرای رســیدن مقدار  KMOبــه حالت
نرمال ،تعداد شاخصها از  11شاخص به  9شاخص کاهش یافت.
به دلیل تعداد بیشتر شاخصها نسبت به بلوکهای مورد بررسی
و محــدود بــودن تعــداد بلوکهــای مورد بررســی به دلیــل ماهیت
عینــی مطالعــه ،روش تحلیل عاملی در ســه مرحلــه جدا گانه برای
شاخصهای  11گانه و  10گانه و در نهایت  9گانه صورت پذیرفت و
شاخصهای  9گانه به دلیل دارا بودن مقدار باالی  KMOدر این
مطالعــه بــه عنوان شــاخصهای نهایی بــرای کاربســت در مراحل
آتی پژوهش انتخاب گردیدند.
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 -4-3مرحله چهارم؛ بررسی واریانس تبیین شدهی موضوع و
تعیین تعداد عوامل منتخب10؛
بعــد از کنتــرل و مناســبت آزمونهــای آمــاری مربوطــه کــه
دادههــای خــام را بــرای کاربســت در تحلیــل عاملــی آزمایــش و
ســنجش مــی نمایند ،به محاســبه ماتریــس محاســبات مقدماتی
پرداختــه میشــود ،کــه در آن واریانــس تبییــن شــده بوســیله هــر
عامل مشــخص میگــردد .به عبــارت دیگر ماتریــس مربوطه که در
قالب جدول واریانس تبیین شده نشان داده میشود ،به روشنی
مشخص میکند که برآیند تحلیل عاملی در کاهش و خالصهسازی
شــاخصها و ســنجههای فرســودگی به چند عامــل نهایی منتهی
شــده است و مهمتر اینکه سهم هریک از عوامل مربوطه در تبیین
فرســودگی شــهری بــه چه میزان بوده اســت .این جــدول در قالب
دو بخش ارائه گردیده است که بخش اول مربوط به سهم هر یک
از عوامــل قبــل از اعمــال چرخــش واریما کــس و بخــش دوم بعد از
چرخش مربوطه و توزیع نهایی امتیاز عوامل بعد از بررسی ارتباط
و همبســتگی هــر شــاخص بــا عامــل مربوطــه اســت .در ارتبــاط بــا
تعیین نهایی تعداد عوامل تبیینکننده فرسودگی شهری ،باید به
لحاظ آماری سه شرط را رعایت نمود ،شرط اول توجه به این نکته
اســت که مقادیــر ویژه 11مربوط بــه تمامی عوامل بیانگر فرســودگی
شــهری بایــد باال تــر از  1باشــد .شــرط دوم رعایــت مقــدار واریانــس
تجمعی اســت که مجموع واریانس تجمعی عوامل استخراج شده
نهایــی بایــد باالتر از  60باشــد و شــرط ســوم اینکــه واریانس تبیین
شــده هــر عامل بــه تنهایی بایــد باالتر از  10باشــد تا عامــل مربوطه
به عنوان عامل مبین فرســودگی شناخته شود (زبردست.)1386،
بررســی موضوعات و شــروط فوق در جدول ،4نشــان میدهد
کــه  3عامــل نهایــی به عنــوان عوامــل مبین فرســودگی شــهری در
محلــه مــورد مطالعــه شــناخته شــدهاند .دلیــل ایــن موضــوع این
اســت کــه مقادیر ویژه هر یــک از عوامل چهار گانه فــوق ،باالتر از 1
بــوده و این مقــدار در عامل اول  ۲/۸۶و در عامل آخر ســوم ۱/۵۳
بوده اســت .بررسی شرط دوم نشان میدهد که واریانس تجمعی
تبیین شده توسط عوامل مربوطه در محله مورد مطالعه درحدود
 70درصــد بــوده و مقــدار دقیــق آن  ۶۷/۹۴مــی باشــد کــه بیانگــر
ً
آن اســت کــه عوامل مربوطه قویا به موضوع فرســودگی شــهری در
محله رباطکریم مربوط بوده و حدود  70درصد فرســودگی را بیانگر
هســتند کــه براســاس ماهیــت مطالعــات شــهری دقــت باالیــی را
نشــان میدهد .بررســی شرط ســوم که در شهرسازی کمتر محقق
ً
میشــود ،در ایــن مقالــه کامال تحقق یافته و نشــان میدهد که هر

عامــل فرســودگی بــه صــورت مســتقل بیــش از  10درصــد واریانــس
را تبییــن مینمایــد تــا جایــی که مقدار ایــن موضــوع در عامل اول
 27درصــد بــوده و نشــان میدهــد کــه مهمترین عامل شناســایی
بافتهــای فرســوده شــهری در ایــن عامــل نهفتــه اســت و حــدود
یک ســوم فرســودگی شــهری در محله رباط کریم در ارتباط با این
عامــل بــوده اســت .همچنین این مقــدار در عامــل دوم  22درصد
بــوده و جالــب تــر اینکــه واریانس تجمعــی دو عامــل اول حدود 50
درصــد اســت .بــه عبــارت دیگــر دو عامــل اول و دوم در کنــار هــم
نصــف فرســودگی شــهری را تبییــن مینماینــد .توجــه بــه جــدول
مربوطــه نشــان میدهد کــه واریانــس تجمعی تبیین شــده قبل از
چرخــش واریما کــس و بعــد از آن ثابت بــوده ولی مقادیــر هر یک از
عوامــل درون آن تغییــر یافتــه اســت ،علــت ایــن موضوع آن اســت
کــه جایگاه برخی از شــاخصها در ارتباط بــا عوامل بعد از چرخش
مربوطه تغییر یافته است و در زمره عوامل دیگر در چرخش نهایی
قــرار گرفتهاند .بنابرایــن زمانی که چرخش عاملــی انجام میگیرد،
ً
مقادیر واریانس در بین عاملهای اول و عاملهای بعدی مجددا
توزیــع میگــردد .به همین دلیــل ا گرچه کل واریانس تبیین شــده
توســط عاملها برای ماتریس دوران نیافته و ماتریس دوران یافته
ثابــت باقــی میمانــد ،امــا واریانــس تبییــن شــده توســط تک تک
عاملهــا (یعنــی مقادیــر خاص) ،بدلیــل توزیع مجــدد واریانس در
بیــن عاملها تغییر مییابد .این موضوع از طریق مقایســه مقادیر
خاص هر یک از عاملها در ماتریس دوران نیافته با مقادیر خاص
ً
هر یک از عاملها در ماتریس دوران یافته کامال مشخص است.
 -5-3مرحله پنجم؛ محاســبه ماتریس عاملی دوران یافته
و تعییــن مقادیــر ارتبــاط شــاخص هــا بــا عوامل منتخــب جهت
نامگذاری و تفسیرعوامل مربوطه12؛
در ایــن مرحلــه و بعــد از تعییــن واریانــس هــر یــک از عوامــل
تبیینکننــده فرســودگی شــهری ،ماتریــس عاملــی را دوران داده
تــا هریــک از شــاخصهای مربوطــه بیشــترین ارتبــاط را بــا عوامــل
مربوطــه بدســت آورنــد و شــرایط را بــرای نامگــذاری و شناســایی
عوامل مربوطه به مدد امتیاز هر شاخص از عامل تسهیل نمایند.
در واقــع ایــن ماتریــس همان ماتریس عاملی اســت كــه عاملهای
آن بــا روش تجزیــه بــه مؤلفههای اصلی اســتخراج شــده ،وبا روش
چرخــش واریما كــس 13دوران یافتــه اســت .محصــول ایــن مرحلــه
وزنی را برای هر عامل در مقابل شاخص مربوطه ایجاد میكند.
ایــن ضرایــب جهــت تحلیــل در مراحــل بعــدی و محاســبه

جدول -4مجموع واریانس تبیین شده عوامل موثر بر شناسایی بافتهای فرسوده شهری.
مجموع مجذور بارهای چرخش یافته نهایی

مجموع مجذور بارهای استخراجی

عوامل

مقادیر خاص آغازین

درصد واریانس
تجمعی

درصد
واریانس

کل

درصد واریانس
تجمعی

درصد
واریانس

کل

درصد واریانس
تجمعی

درصد
واریانس

کل

27.026

27.026

2.432

31.817

31.817

2.864

31.817

31.817

2.864

1

49.996

22.970

2.067

51.752

19.934

1.794

51.752

19.934

1.794

2

67.941

17.945

1.615

68.709

16.957

1.526

68.709

16.957

1.526

3
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ت های فرسوده شهری
کاربرد روش تحلیل عاملی در شناسایی باف 

امتیازهــای عاملــی بلوکهای مورد بررســی بســیار اهمیــت دارند.
بــه عبــارت دیگــر ،بــه دلیل دشــواری تفســیر ضرایــب بــار عاملی در
ماتریس عاملی ،از آن جهت كه بسیاری از متغیرها یا شاخصهای
فرســودگی شــهری همزمان با چندین عامل همبستگی متوسطی
را نشــان میدهند ،از ماتریس دوران یافته عاملی جهت تشخیص
ارتباطات ،همبســتگیها و شــفاف شدن ارتباطات ،جهت تحلیل
نهایــی عاملهــا اســتفاده میشــود .در محاســبه ماتریــس عاملــی
چرخــش یافتــه ،دســت یافتــن بــه بهترین ترکیــب خطــی متغیرها
مدنظــر بــوده اســت .منظــور از بهتریــن ترکیــب خطــی ،ترکیبــی از
متغیرهــای اصلــی اســت کــه بیشــترین واریانــس را در مجموعــه
دادهها ،نسبت به هر نوع ترکیب خطی دیگر ،تبیین کند .بنابراین
ممکــن اســت اولیــن عامــل فرســودگی بــه عنــوان بهتریــن عاملــی
از همبســتگیهای خطــی در بیــن دادههــا باشــد .دومیــن عامــل
فرسودگی ،دومین بهترین ترکیب خطی از متغیرهاست که نسبت
به عامل اول قرار گیرد ،این عامل باید از بخش باقیمانده واریانس
یعنی پس از اســتخراج عامل اول ،اســتنتاج گــردد .بنابراین عامل
دوم ،ترکیبی خطی از متغیرهاست که در آن اثر اولین عامل حذف
گردیده و به تبیین بخش عمدهای از باقیمانده واریانس میپردازد.
به همین ترتیب ســایر عاملهای فرســودگی نیز استخراج شدند تا
اینکه کل واریانس دادهها تبین گردیدند(خلیلی.)1390،
بدیــن ترتیب و بر اســاس ماتریس عاملی چرخــش یافته نهایی
بعد از  6تکرار دوران واریما کس 3 ،عامل نهایی فرســودگی شــهری
د ر محلــه هدف مطالعه بدســت آمد .همانطورکــه پیشتر نیز بدان
پرداخته شــد ،ترکیــب خطی متغیرهای مختلــف در قالب دو عامل
اول و دوم ،بیانگر حدود  50درصد فرســودگی اســت و تمامی عوامل
در کنار هم  68درصد واریانس را تبیین مینمایند .پس از استخراج
عاملهــا ،ا كنــون باید به نامگــذاری عاملها پرداخت .دشــوارترین
مرحلــه در تحلیــل عاملی ،نامگذاری عاملها اســت زیــرا هیچ مالك
صریحی در این مورد وجود نداشــته و با یقین كامل نمیتوان گفت
كه متغیرهایی كه به روی یك عامل فرسودگی بار معنادار دارند ،چه
چیز مشترك یا چه واقعیتی را در بلوکهای شهری اندازه میگیرند.
بــر این اســاس و بــا تکیه بــر مقادیــر امتیــاز شــاخصهای مربوطه از
عوامل منتخب نهایی بدین صورت میتوان به تفســیر و نامگذاری
عوامل مربوطه پرداخت؛
عامــل اول؛ ایــن عامــل ۲۷/۰۳ ،واریانــس کل را تبییــن
مینمایــد و براســاس ماتریــس فیلتــر شــده نهایی با شــاخصهای
نرخ نوســازی ،ناپایداری بنا ،نفوذپذیری ،ترا کم جمعیتی و خانوار
در واحد مســکونی همبســته بوده و در ارتباط نزدیک است .براین
اســاس میتوان عامل اول را تحت عنوان آســیب پذیری سازهای
نامگذاری نمود.
عامــل دوم؛ ایــن عامــل ۲۲/۹۷ ،واریانــس کل را تبییــن
مینمایــد .و براســاس ماتریــس فیلترشــده نهایی با شــاخصهای
ریزدانگی ،قیمت زمین و نفوذناپذیری ،همبسته بوده و در ارتباط
نزدیــک اســت .بدیــن ترتیــب میتــوان عامــل دوم را تحــت عنوان
فرسودگی اقتصادی قلمداد نمود.
عامــل ســوم؛ عامــل ســوم ۱۷/۹۵ ،واریانــس کل را تبییــن

مینمایــد و براســاس ماتریــس فیلتــر شــده نهایی با شــاخصهای
خانــوار در واحد مســکونی و عدم برخورداری از حمام و آشــپزخانه
همبســته بــوده و در ارتبــاط نزدیک اســت .براین اســاس میتوان
عامــل ســوم را تحــت عنــوان محرومیــت و فقــر شــهری نامگذاری
نمود.
در ایــن مقالــه ،هماننــد بســیاری از مطالعــات شــهری و
منطق ـهای ،از چرخــش واریما کــس بــه دلیــل امتیازات آن نســبت
بــه روشهای چرخش دیگــر همچون کوارتیما کــس و ا کوایما کس
اســتفاده شــده اســت .چرخــش واریما کس ســعی در سادهســازی
ســتونهای ماتریــس عاملــی دارد و بــه همیــن دلیــل ،ایــن روش
درصــدد حدا کثرکــردن مجمــوع واریانــس بارهای ماتریــس عاملی
است ،درحالیکه هدف نهایی چرخش کوارتیما کس ،سادهسازی
ســطرهای ماتریس عاملی اســت .بنابراین ،روش فوق به شیوهای
بــه چرخــش ماتریــس اولیه میپــردازد که یک متغیر تــا حد ممکن
بیشترین بار را بر یک عامل داشته و کمترین بار را بر سایر عاملها
داشــته باشــد .رهیافــت ا کوایما کــس نیــز یــک مصالحــه و قانــون
بیــن معیارهــای کوارتیما کــس و واریما کس میباشــد .بنابراین در
مطالعات شهری واریما کس جداسازی عاملها را به طور شفافتر
و واضحتر نشان میدهد (خلیلی.)1390،
 -6-3مرحله ششــم؛ محاسبه ماتریس امتیازات عاملی در
هر بلوک شهری14؛
در مقایسه با مراحل پیشین ،مرحله محاسبه ماتریس امتیازات
عاملــی را میتــوان مهمتریــن مرحله تحلیل عاملی برای شناســایی
بلوکهای فرســوده شــهری بــه تفکیک هر کــدام قلمداد نمــود .به
عبارت دیگر ،این مطالعه بر آن است که عوامل فرسودگی شهری در
محله مورد مطالعه شناسایی نماید .بدین ترتیب در این مرحله نیز
جدول -5بارهای عاملی شاخصهای بافتهای فرسودهی شهری
از عوامل چهارگانه منتخب.
ماتریس عاملی چرخش یافته نهایی بعد از  6تکرار دوران واریما کس
عوامل فرسودگی
3

شاخص ها ی فرسودگی

2

1

۰/۷۰۰

۰/۴۴۵

نفوذ ناپذیری

۰/۷۵۳

ناپایداری

۰/۸۹۰
-۰/۷۶۶

ریزدانگی
-۰/۷۳۱

ترا کم جمعیتی

-۰/۴۳۶

خانوار در واحد مسکونی
بار تکفل
قیمت زمین

۰/۷۷۲
۰/۵۴۸
۰/۹۱۸

نرخ نوسازی
عدم برخورداری از حمام و آشپزخانه

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 6 iterations.
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امتیاز هر یک از عوامل 3گانه که در مراحل پیشــین شناسایی شده
اســت ،در هر بلوک شــهری مشــخص میگردد .به عبارت روشــنتر،
ماتریســی محاســبه میگردد که دارای  3ســتون و  24ردیف اســت.
امتیــازات عاملی بلوکهای شــهری ،وزن عددی اســت كه هر یك از
بلوکها پس از ضرب وزن عاملی در مقدار شــاخص استاندارد شده
( )Zبــه دســت میآیــد و در این ماتریــس ،امتیاز هر بلوک شــهری به
یگــردد .بــه عنــوان مثال
تفکیــک هــر عامــل فرســودگی مشــخص م 
امتیاز بلوک یک از عامل اول که تحت عنوان آسیب پذیری سازهای
نامگــذاری گردیــد ،برابــر بــا  ۰/۵۲۶۲و امتیــاز همان بلــوک از عوامل
دوم و سوم به ترتیب برابر با  -۱/۵۵۸۹و  -۱/۱۲۴۴است .جدول،6
ماتریــس امتیــازات عاملی اســتاندارد شــده را به تفکیک هــر بلوک و
عوامل فرسودگی محاسبه شده نشان میدهد.
 -7-3مرحله هفتم؛ استاندارد کردن ماتریس
امتیازات عاملی15؛
در ایــن مرحلــه و در راســتای محاســبه امتیــاز کل فرســودگی
شــهری و امتیــازات نهایــی هر بلــوک از عوامــل فرســودگی ماتریس
مرحلــه پیشــین را اســتاندارد مینماییــم .بــرای استانداردســازی
جدول -6ماتریس امتیازات عاملی بافتهای فرسوده
در بلوکهای شهری محله هدف مطالعه.
جمع کل

محرومیت و فقر فرسودگی
اقتصادی
شهری

آسیب پذیری
سازه ای

-1.12449837 -2.15727

0.526209636 -1.558979245

-0.099651212 0.549488

ماتریــس فــوق ،درصــدی از واریانس را کــه هر عامــل تبیین نموده
اســت ،در ماتریــس امتیــازات عاملــی اعمــال نمــوده ،ماتریــس
اســتاندارد شــده نهایــی حاصــل میشــود .امتیــاز استانداردشــده
هــر یــک از عوامــل بــا اســتفاده از روش تحلیــل عاملی بدین شــرح
بوده اســت که برای عامل آســیب پذیری سازهای ،این مقدار بین
 -۱/۱۵۳و  ۰/۴۰۱بدســت آمــده ،عامــل فرســودگی اقتصــادی بین
 -۰/۴۲۸و ۰/۴۴۴۴حاصــل شــده ،عامل ســوم یعنی محرومیت و
فقر شهری نیز بین  -۱/۳۴۶و ۰/۶۴۵بوده است .جدول شماره،7
ماتریس امتیازت عاملی اســتاندارد شــده را به تفکیک هر عامل به
همراه امتیاز کل آن نشان میدهد.
 -8-3مرحله هشــتم؛ تبدیل امتیازات عاملی اســتاندارد شده
به مقیاس خطی16؛
دادههــای جــدول ماتریس امتیازات استانداردشــده نشــان
میدهد که مقادیر مربوط به عوامل فرســودگی در بین بازههای
مختلــف عــددی قــرار دارنــد کــه مقایســه و تحلیــل فضایــی را بــر
روی نقش ـههای مربوطه دشــوار میســازد .در این راستا و جهت
فهم آســانتر و مقایســه شــفافتر امتیازات عاملــی در بلوکهای
جدول -7ماتریس امتیازات عاملی استاندارد شده عوامل سه گانه فرسودگی و
امتیاز کل در بلوکهای شهری.

بلوک
1

امتیاز کل
-0.50

محرومیت و فقر
شهری
-0.251

فرسودگی
اقتصادی
-0.428

آسیب پذیری
سازهای
0.177

بلوک
1

0.240290157 0.408848975

2

0.17

-0.022

0.112

0.081

2

0.823610624 -1.030698558 -1.552520054 -1.75961

3

-0.35

-0.346

-0.283

0.276

3

0.117743275 1.258996

1.194877844 -0.053624661

4

0.41

0.026

-0.015

0.401

4

0.139554332 2.502929

0.878309256

5

0.73

0.031

0.407

0.295

5

6

-0.35

-0.159

-0.254

0.062

6

-0.448099514

7

0.05

-0.018

0.217

-0.150

7

0.92609507 2.832315

1.617200825

0.289018812

8

0.75

0.206

0.444

0.097

8

-0.062024114 2.445939

1.485065184

0.185690172 -0.925515764 -0.714295389 -1.45412
0.790669336 -0.078671881 0.263898
1.431825153

1.076138256

9

0.74

-0.014

0.393

0.361

9

1.218906074 -0.629406639 0.706245

0.116745361

10

0.23

-0.140

0.334

0.039

10

-1.7527

1.083170036 -1.226336903

11 -1.609533525

-0.52

-0.273

0.297

-0.540

11

-1.21064

-1.065795051

-0.2329743

0.08813063

12

-0.27

-0.237

-0.064

0.030

12

0.200573576 -2.92705

0.307030683

13 -3.434653834

-1.02

0.045

0.084

-1.153

13

14 -0.822632498 -0.975985193 -1.016324969 -2.81494

-0.77

-0.226

-0.268

-0.276

14

15 -0.723754473

-0.55

-0.170

-0.134

-0.243

15

16

0.13

0.032

-0.170

0.266

16

-0.424941545 0.253737135 1.356847257 1.185643

17

0.23

0.302

0.070

-0.143

17

0.259658523

18

0.11

0.250

-0.225

0.087

18

-0.27

0.235

-0.417

-0.090

19

-0.41497473 -0.751722511 2.893383267 1.726686

20

0.30

0.645

-0.206

-0.139

20

0.712674745 -1.150375524 0.675326243 0.237625

21

0.07

0.150

-0.316

0.239

21

-0.086301517 -0.070829781 -0.186532327 -0.34366

-1.97601
0.317031

-0.48815823 -0.764094702
0.144277855

0.793309072 -0.620556072

1.122972236 0.560969

-0.821661908

1.054961306 -0.73155

19 -0.266805455 -1.519708984

22

-0.09

-0.042

-0.019

-0.029

22

0.371076497 -0.286481643 0.099494

0.014899314

23

0.04

-0.064

0.102

0.005

23

1.23326083

1.032134689

24

0.72

0.039

0.338

0.346

24

0.174898838 2.440294
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ت های فرسوده شهری
کاربرد روش تحلیل عاملی در شناسایی باف 

24گانه محله مورد مطالعه ماتریس امتیازات اســتاندارد شــده را
در ایــن مرحلــه تبدیل بــه مقیاس خطی نمــوده و مقادیر مربوط
را در ماتریــس جدیــدی بیــن بازه 0تــا 10طبقهبنــدی مینماییم.
بــا اســتفاده از ماتریــس مقیاس خطی و نقش ـههای مربوط به هر
یــک از عوامــل مربوطــه و نقشــه امتیــاز کلــی عاملها ،بــه راحتی
میتــوان امتیــاز نهایــی هــر بلــوک شــهری را از عوامــل س ـهگانه
فرسودگی که شامل آسیب پذیری سازهای ،فرسودگی اقتصادی
و محرومیــت و فقر شــهری اســت ،بــه وضوح بازشــناخت .جهت
درک بهتــر بافتهــای فرســوده شــهری در محلــه و تفســیر بهتــر
عوامــل تاثیرگــذار مربوطــه ،امتیــاز هر یــک از عوامــل و امتیاز کل
را کــه بــا اســتفاده از رابطه تبدیــل مقیــاس خطی تغییــر مقیاس
داده شــده ،به پنج طبقه به ترتیب زیر تقســیمبندی نمودهایم؛
الــف) امتیازهــای  0تــا2؛ بســیار کــم ب) امتیازهــای 2تــا4؛ کــم
پ) امتیازهــای 4تــا6؛ متوســط ت) امتیازهــای  6تا8؛ زیاد ث)
 8تا10؛ بســیار زیاد.
امتیازهای 
جــدول ،8بــه همــراه نمــودار1و تصویــر  ،2ماتریــس امتیــازات
عاملــی تغییــر مقیــاس داده شــده خطــی را بــه تفکیــک هــر عامل
بــه همراه امتیاز کل فرســودگی در تمامــی بلوکهای محله هدف
مطالعــه نشــان میدهــد .بــر آینــد محاســبات کمی نهایی نشــان

میدهــد که بلوکهای  24 ،9 ،5 ،8و  20به ترتیب فرســودهترین
بلوکهــای شــهری در محلــه مــورد مطالعــه بــوده و دارای امتیاز
فرســودگی بســیار باالیی نســبت به بلوکهای دیگر بــوده و امتیاز
کل فرســودگی آنهــا بــه ترتیــب  9.13 ،9.39،9.26 ،10و 6.95
بــوده و در اولویــت مداخلــه قرار مــی گیرند .همچنیــن بلوکهای
 )۱/۴۶(3 ، )۰/۷۶(13،)۰/۵۶( 1،)0.0(14و  ،)۱/۵۵(15بــه ترتیب
دارای وضعیــت بهتــری نســبت بــه عوامــل  3گانــه فرســودگی
هســتند .همچنیــن تحلیلهــای رگرســیونی انجــام گرفتــه در
ارتبــاط بــا میــزان ارتبــاط شــاخصهای موجــود در ایــن مطالعــه
بــا شــاخصهای ســه گانــه مصوب وزارت راه و شهرســازی نشــان
داد کــه بــه ترتیــب شــاخصهای قیمــت زمیــن ،نــرخ نوســازی،
ترا کــم جمعیتــی و خانــوار در واحد مســکونی به ترتیب بیشــترین
ارتبــاط را بــا شــاخصهای مربوطه داشــته و میتوانند بــه عنوان
شــاخصهای نویــن شناســایی بافتهای فرســودهی شــهری در
این مطالعه به همراه عوامل فرســودگی شناســایی شــده در این
مقاله (آســیبپذیری ســازهای ،فرســودگی اقتصادی ،محرومیت
و فقــر شــهری) بــه عنــوان متغیرهای نویــن شناســایی بافتهای
فرســودهی شــهری بــه محافــل حرفــهای و دانشــگاهی معرفــی
شوند.

جدول -8ماتریس امتیازات عاملی تغییر مقیاس داده شدهی عومل سهگانه فرسودگی و امتیاز کل در بلوکهای شهری.
Final Rank

Weighted Linear Trasformation

محرومیت و فقر شهری

فرسودگی اقتصادی

آسیبپذیری سازهای

بلوک

23

0.56

0.96

0.00

8.56

1

9

5.84

3.27

6.20

7.94

2

21

1.46

0.00

1.66

9.20

3

8

6.57

3.76

4.74

10.00

4

2

9.39

3.81

9.58

9.32

5

19

2.02

1.89

1.99

7.82

6

10

5.68

3.32

7.40

6.45

7

1

10.00

5.58

10.00

8.04

8

3

9.26

3.35

9.42

9.74

9

7

6.57

2.08

8.75

7.67

10

16

2.89

0.73

8.32

3.94

11

17

2.81

1.09

4.17

7.61

12

22

0.76

3.94

5.88

0.00

13

24

0.00

1.21

1.84

5.64

14

20

1.55

1.77

3.37

5.86

15

13

4.84

3.82

2.95

9.13

16

6

6.74

6.54

5.71

6.50

17

12

5.11

6.02

2.32

7.98

18

18

2.78

5.86

0.12

6.84

19

5

6.95

10.00

2.54

6.52

20

14

4.40

5.01

1.29

8.96

21

15

4.22

3.07

4.69

7.23

22

11

5.15

2.85

6.08

7.45

23

4

9.13

3.89

8.79

9.65

24
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تصویر -2نقشه های امتیازات عاملی عوامل سه گانه منتخب به همراه امتیاز کل فرسودگی به تفکیک بلوکهای شهری.

نتیجه
در ایــن مطالعــه بــه بازخوانی شناســایی بافتهای فرســوده
شــهری بــه مفهــوم خــاص کــه یکــی از مهمتریــن اولویتهــای
برنامهریــزی شــهری در ســالهای اخیــر ایــران را در ب ـ ر میگیــرد،

پرداختــه شــد .همانطــور کــه مــروری بــر متــون و ادبیــات پژوهش
نشــان داد و مطالعه بالچین نیز بدان تا کید داشــت ،بعد از دههی
 1960در ایــاالت متحــده آمریــکا و با ارائه تئوریهایــی در ارتباط با

نمودار -1امتیازات عاملی تغییر مقیاس داده شده عوامل سه گانه فرسودگی و امتیاز کل در بلوکهای محله.
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ت های فرسوده شهری
کاربرد روش تحلیل عاملی در شناسایی باف 

فقر و محرومیت شــهری و سپس در انگلستان ،مکانیزم شناسایی
بافتهای فرسوده شهری از شاخصهای کالبدی صرف به سوی
شــاخصهای اقتصــادی و اجتماعــی ســوق پیــدا کــرد و بر اســاس
مطالعــه لــی و همچنیــن مطالعه بورن کــه در بخــش مبانی نظری
اشــاره گردیــد ،ضــرورت تدویــن شــاخصهای نویــن اقتصــادی و
اجتماعی در فرایند شناســایی بافتهای فرســوده ضروری به نظر
میرســید .بدیــن ترتیب براســاس تا کیدهــای صاحبنظــران این
حوزه در بخش ادبیات جهانی از یک ســو و از ســوی دیگر به دلیل
انتقادات جدی مطرح شــده بر شــاخصهای نارســایی شناسایی
بافتهای فرســوده شــهری در ایران این مقاله بر آن بود تا رویکرد
جدیــدی را در ارتبــاط با شناســایی بافتهای فرســودهی شــهری
بــا کاربس ـتهای شــاخصهای مختلــف اقتصــادی و اجتماعــی
در محل ـهی هــدف مطالعــه طراحــی نمــوده و زمین ـهی الزم را
بــرای مطالعــه جامــع بافتهای فرســوده شــهری از طریــق نگاهی
شــاخص محــور و روشمنــد در راســتای شناســایی اولویتهــای
مداخلــه و ســرمایه گذاریهــای مربوطــه بسترســازی نمایــد.
یافتههای مطالعهی حاضر که با کاربســت  9شــاخص در  24بلوک

شــهری محلــه موردی به ســرانجام رســید ،نشــان داد کــه عالوه بر
شاخصهای مصوب وزارت مسکن و شهرسازی ،مهمترین عوامل
شناســایی و تبیینکننــده بافتهــای فرســوده در ســطح محله به
ترتیــب عوامل آســیب پذیری ســازهای ،فرســودگی اقتصادی و فقر
و محرومیت شــهری هســتند .در ایــن میان ،دو عامــل اول حدود
 50درصــد فرســودگی و ســه عامــل در کنــار هم در حــدود 70درصد
فرســودگی شــهری را تبیین میکنند .همچنیــن تبیین ارتباط بین
شــاخصهای معرفی شده در این مطالعه با شاخصهای سهگانه
وزارت مســکن و شهرســازی نیز نشــان داد که شاخصهای قیمت
زمین ،نرخ نوسازی ،ترا کم جمعیتی و خانوار در واحد مسکونی به
ترتیب بیشترین ارتباط را با شاخصهای مربوطه داشته و به عنوان
شــاخصهای نوین شناســایی بافتهای فرسوده شــهری در این
ی شناســایی شــده میتوانند در
مطالعــه به همراه عوامل فرســودگ 
مطالعات آتی مهندســین مشــاور و مرا کز دانشگاهی مورد استفاده
قــرار گیرنــد .همچنیــن یافتههای مطالعــه حاضر ،مطالعــه بورن را
در ارتبــاط با معرفی شــاخصهای جدید مربوطــه همچون قیمت
زمین در زمینه شناسایی بافتهای فرسوده شهری تائید میکند.

پینوشتها
1 Factor Analysis.
2 Initial Matrix.
3 Communalities Checking.
4 Communalities.
5 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
6 Bartlett’s Test of Sphericity.
7 Multi Collinearity.
8 Singularity.
9 Principal Component Analysis.
10 Explained Variance Checking.
11 Eigenvalues.
12 Rotated Component Matrix Counting.
13 Varimax.
14 Factor Score Matrix counting.
15 Standardized Factor Score Matrix.
16 Conventional Linear Scaling Transformation Technique.
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