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 دهیچك
 و نوسازی هایطرح ضعف موجب فرسوده هایبافت کالبدی صرفاً نگاه

 بافت محدودة انطباق تحلیل پژوهش این از هدف. است شده بهسازی
 حیث از حاضر پژوهش. است قائمشهر در شهر فقر هایپهنه با سودهفر

 مربوط های داده. است تحلیلی - توصیفی روش حیث از و کاربردی هدف
 و شده  تهیه اسنادی و ای کتابخانه شیوة به تحقیق نظری مبانی به
 بر که شده تهیه قائمشهر شهر آماری های بلوک از پژوهش خام های داده

 برای. است شده استخراج ایران آمار مرکز 1316 سال ىسرشمار اساس
 افزار نرم محیط در فازی روش از فقر شهری شاخص 30 سازیمقیاسبی

Excel در  داغ هایلکه روش از فقر بندیپهنه برای. است شده استفاده
 نیز فرسوده بافت محدودة. است شده استفاده Arc Gisمحیط نرم افزار 

مرز  و شده استخراج قائمشهر شهر بهسازی و ازینوس مطالعات طرح از
 بافت محدودة انطباق با. است شده ترسیم آماری هایبلوک روی آن بر
 در فقر، وسیعی از هایپهنه که است شده نمایان فقر هایپهنه و فرسوده
 هایکه پهنه شودمی موجب امر این  قرار ندارند، فرسوده بافت محدودة

 بازآفرینی نوسازی، و مربوط به بهسازی تسهیالت و امزای از فقر یاد شده،
 بافت محدودة تخفیف و معافیت در پرداخت عوارض ساخت در همچنین و

 یشهر یدر حال حاضر از کل مساحت بلوک ها بمانند. محروم فرسوده
هکتار  1111که  یهکتار به بافت فرسوده اختصاص دارد، در حال 0/610

 16 بین باًیدهد تقریها نشان میبررسگرفته است،  یفقر جا ةدر پهن
فقر انطباق و  ه یمحدودة بافت فرسوده و پهن تیمساحت و جمع از درصد
 و فرسوده بافت بازنگری در طرح از این رووجود دارد.  یپوشانهم

 نظر تر و درهای دقیقهای جدید با به کارگیری روششناسایی محدوده
 رسد.نظر می امری ضروری به فقر شهری مسئلة گرفتن

ی، شههر  و بهساز ینوسازهای فقر، بافت فرسوده، پهنه :كلیدیهای  واژه
 قائمشهر.

Abstract 
One of the weaknesses of urban renewal and improvement 

projects is the mere physical look at worn-out structures .

The aim of this study is to analyze the adaptation of worn-

out tissue area to the poverty areas of Ghaemshahr city .The 

present study is applied in terms of purpose and descriptive-

analytical in terms of method .The data related to the 

theoretical foundations of the research have been prepared 

in the form of libraries and documents and the raw data of 

the research have been extracted from the statistical blocks 

of Ghaemshahr city, which has been prepared based on the 

2011 census of the Statistics Center of Iran .For scale-

lessing 36 urban poverty indicators, fuzzy method has been 

used in Excel software environment .Hot spot method has 

been used in ArcGIS software environment for zoning 

poverty .The area of the worn-out texture has also been 

extracted from the studies of the Ghaemshahr city 

renovation and improvement plan and its boundary has 

been drawn on the statistical blocks .With the adaptation of 

the worn-out tissue range and the poverty zones, it has 

become clear that large areas of poverty are not within the 

worn-out tissue range .This deprives these areas of poverty 

of benefits and facilities related to improvement, renovation 

and re-creation, and of discounts and exemptions for the 

payment of construction fees within the scope of worn-out 

tissue provided by the government and municipalities. Be 

useless .Currently, 296/6 hectares of the total area of urban 

blocks is allocated to worn-out tissue, while 1178 hectares 

are located in the poverty zones .Surveys show that there is 

an adaptation and overlap between approximately 10% of 

the area and population of worn-out tissue and poverty 

zones .Therefore, it is necessary to review the worn-out 

texture plan and identify new areas by using more precise 

methods and considering the issue of urban poverty . 

Keywords: Urban worn-out Texture, Poverty Zones, 

Renovation and Improvement ,Ghaemshahr City.
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 مقدمه

در  ،یههیگراو شهههر ینیگذشههته، رشههد شهرنشهه یههها در دهههه
 Masika etتوسعه، شتابان بهوده اسهت )   کشورهای درحال

al, 2001: 3    شههری،   (. وجهود رقابهت در فيهای محهدود
تحت عنوان فقرای شهری شکل داده است که  ادییز تیجمع

 دارنهد درآمهد، آمهوزش و حقهوق شههروندی     ی از نییسطح پها 
 یبهه طهور کله    (.05: 1310 ان،یو شهاطر  یجانسورشدریی)ح

 یای از شهر به هر علته شهری در محدوده اتیکه ح یهنگام
 نههدبافههت شهههری آن محههدوده در رو رود،یرکههود مهه رو بههه
های شهری در بافت یفرسودگ دهی. پدردیگیقرار م یفرسودگ

اقتصهادی   و یاجتماع هایتیبر فعال نیبر کالبد بافت و همچن
به طور کلی عوامل  (.54: 1311)ایراندوست،  ستآن اثرگذار ا

گیری بافت فرسوده اثر اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در شکل
بهه   فرسهوده  بافهت (. 111: 1310گذارند )حبیبی و همکاران، 

 ایزهیه انگ گهذاران هیامکان نوسازی نداشته و سرما، فقر علت
: 1310و همکهاران،   یبی)حب در آن ندارند گذاریهیسرما برای
 یاز مشکالت اصل یکیفقر شهری  ةلئاساس مس نیبر ا (.00
چهون عهدم    یکه در ابعهاد مختلفه   استهای فرسوده بافت در
 شتیمع رییپذبیدرآمدی ساکنان، آس فقر ت،یدر مالک تیامن

 ط،یمحه  فهردی، فقهر سهالمت فهرد و     تیشهروندان، عدم امن
 افتهه یظههور   یاجتمهاع  تیو محروم یفقر حقوق ،یفقرآموزش
 یهههادهیههاز پد یکههیفقههر (. Mehta, 1994: 4) اسههت

گهذاران  اسهت یو س زانیه راست که برنامهه  ینامطلوب اجتماع
فقهر   یهها برنامهه  تیه کاهش آن هستند. موفق یهمواره در پ

 یاجهرا  یهها و چگهونگ  اسهت یبه همان اندازه که به س ییزدا
-فقر و معهرف  دهیپد قیدق شناساییها وابسته است، به برنامه

 فی. تعر(46: 1313)خلج و یوسفی،  دارد یبستگ زین نآ یها
مبارزه با فقر دارد. بهه   یهااستیدر اتخاذ س ینقش مهم، فقر
شهوند در اتخهاذ   یم ییفقر شناسا یکه برا ینحو عوامل نیهم
)روسهتایی و همکهاران،    مبهارزه بها فقهر منثرنهد     یهااستیس

در  ییبه کارکردها یابیفقر، دست صی. مالک تشخ(46: 1315
مطلهوب و ارزشهمند اسهت.     یهر فهرد  یکه برا است یزندگ

دههد.  یمه  لیافراد را تشهک  یهاتیکارکردها، قابل نیمجموع ا
مطرح شده است. به  یدر مقابل فقر درآمد یتیمفهوم فقر قابل

 ،یشهامل جوانهب اقتصهاد    ،یچندبعد ایدهیفقر پد گرید انیب
و  )زبردسههت اسههت یجوانههب رفههاه انسههان گههریو د یاجتمههاع
 یادهیه پد ،ی. فقر از منظر محافهل علمه  (50: 1314رميانی، 

 است،یس ،یشناس تیچون اقتصاد، جمع ییهااست که با حوزه
. اساساً فقهر بهه   داردارتباط  شهرشناسی و ایجغراف ،یروانشناس

 یناکاف یهاابزار لیشود که به دلیمرتبط م یماد یهاخواسته
خهوراک،   نیتهمم  ةنه یهها در زم ازیه ن حهداقل در برآورده شهدن  

بها   تیوضع نیو ا دیآیبه وجود م لیمسکن، بهداشت و تحص
 یهها ضیو اعمهال تبعه   یشهغل  هایفرصتبه  دسترسیعدم 

)بمانیان و همکاران،  ردیگیبه خود م یترمیمختلف حالت وخ
ههای پیچیهده   های شهری، سیستم. محیط(144-145: 1316
 ءدد بهین اجهزا  روابهط و تعهامالت متعه    ه،های پیچیهد با پدیده

 درهای پیچیهده اسهت کهه    هستند. فقر نیز یکی از این پدیده
 شههرها  اقتصادی –های اخیر مهمترین معيل اجتماعی دهه

 نی. بنهابرا (011: 1313)رضایی و همکاران،  شودمحسوب می
 کمیو  ستیقرن ب یکه شهرها ییهاچالش نیاز مهمتر یکی

 ,Simler et al) تها اساند، تمرکز فقر در آن جهبا آن موا

ابتهدا بهه شهناخت     در برای کاهش فقر شههری  .(1 :2003
نیهاز   گرایانه آنصحیح، سنجش دقیق و تحلیل مستند و واقع

کهارگیری  داریم. چنین شناختی نیازمنهد تعریهف، ابهداع و بهه    
مناسب است کهه بها    های سنجشها و روشنماگرها، شاخص

و  نظرپهور دزکهی  دارد )شهری انطبهاق   ةواقعیات موجود توسع
تنگ و  در فياهای تعیفشردگی جم (.154: 1310همکاران، 

های اقتصهادی، بهه تمرکهز فقهر و     فقیرانه، به همراه نابرابری
 .منجهر شهده اسهت   اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  تمحرومی

-رشد جرم و جنایت و افزایش میزان بزهکهاری و ناهنجهاری  

بافت  مناطقی باشدن قطبی طبیعی روند ةهای اجتماعی، نتیج
فرسوده و مناطق دیگر شهر بوده است. به لحاظ کالبدی نیهز  

 هها در برابهر  توان گفهت کهه میهزان مقاومهت ایهن بافهت      می
 یافتهه کاهش  تطبیعی احتمالی، مانند زلزله به شد مخاطرات

عهرض کهم   ، هها نیهز  دسترسهی ة در زمین ،است. افزون بر این
ات مطلهوب را در  امهداد و نجه   اتمعابر، امکان جریهان عملیه  

است. از ایهن رو،   احتمالی کاهش داده مخاطراتهنگام وقوع 
نابرابری اقتصادی و اجتماعی که به نابرابری در توزیع خدمات 

حیات و تداوم  نگهداری انجامیده است، به نابرابری در امکان
ههای مهرتبط بها    آن منجر شده است. امکانات و منابع سازمان

کنهد کهه پهیش از    مهی  ری ایجابامر نوسازی و بهسازی شه
ههای فرسهوده یهک شههر، بها      هرگونه اقدام در رابطه با بافت

فرسهودگی منهاطق    ها و معیارهایی، میهزان استفاده از شاخص
گذاری مختلف شناسایی و سپس برای هرگونه اقدام و سرمایه

(. 166: 1316و همکهاران،   آبهادی زنگهی ) شهوند  بندیتاولوی
خهود سهرآزاز بسهیاری از    شههرها  در های فرسوده وجود بافت

 کالبدی اجتماعی، -مشکالت شهری شده و مسائل اقتصادی 
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امنیتی را در پی داشهته و زمینهه   و  محیطی زیست فیزیکی، -
 قادرمزی) ناپایداری را در بسیاری از شهرها فراهم کرده است

(. بازآفرینی شهری نیز به دنبال فراهم 156: 1311و احمدی، 
ای پایا در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی نمودن توسعه

بهه نوسهازی   توجهه   (.666: 1313است )صرافی و همکهاران،  
وری شههری،  های فرسوده شههری بهرای ارتقهای بههره    بافت

زلزله، تحقهق عهدالت    حتمالیا کاهش خسارات ناشی از وقوع
هها و  های ساکنین ایهن بافهت  اجتماعی، رفع فقر و محرومیت

)نظرپهور   های شهری امری ضروری اسهت انسیلپت استفاده از
و  دهیه چیپ ایدهیپدی بهساز (.164: 1310دزکی و همکاران، 

 ،یعااجتمهه ،یعوامههل اقتصههاد یسههتیاسههت کههه با یچندبعههد
 ایرا در قالهب برنامهه   یناختشه روان ،یمهندسه -یفن ،یکالبد

حال به  نیبا ا(. 161: 1311ی، مانیسلگرفت )منسجم در نظر 
و  لیاصه  گهاه یو جا یرکالبهد یابعهاد ز  ایو قو گیرزم گسترد

 یهها و طهرح  یشهر ةتوسع یهااستیسی آن در اجرا یواقع
 نیکمتر به آن پرداختهه شهده اسهت. همه     یو نوساز یبهساز
بهه   یکالبهد  اًصرف نگاهو  یاندک در فلسفه توسعه درون تعمق
 هها شهده اسهت   طهرح  نیه فرسوده موجهب ضهعف ا   یهابافت
هر با توجه به رشد مششهر قائ(. 6: 1314، شماعی و پوراحمد)

مهاجرت های گسهترده از   ،گذشته  یها در دهه تیجمع عیسر
 کارآمهدی نا استان های آذری زبهان، از نواحی اطراف به ویژه 

و امکانات مناسهب بهه    کافی در ارائه خدماتمدیریت شهری 
همچون صنعت  یصنعت یهاتیرکود فعال نیو همچنمحله ها 

محلهه هها و بلهوک    از  یبرخه  و فرسودگیزوال شاهد  ینساج
-اجاره شیهمچون افزا ییامدهایپ هشده است ک ریشه های

در  یگهر یتکهد   شیافهزا  ه،یه تغذ ، سهوء ینینشهیحاش ،ینینش
داشهته  در پهی   یدستفروش شیافزا و سطح شهر، کودکان کار

 ران،یفق تیو سروسامان دادن به وضع یزیر برنامه یاست. برا
تفاده از شاخص های منثر در فرسودگی، زوال و با اس دیابتدا با

و سهپس بها   شناسایی شود  رهمششهر قائفقر، نواحی فرسودة 
ی را حهل کهرد. بها    شههر  بغرنجمعيل  نیا قیدق یزیر برنامه

توجه به اینکه به افراد ساکن محدودة بافت فرسوده در نواحی 
ای تعلهق مهی گیهرد، در ایهن     شهری مزایا و تسههیالت ویهژه  

فقر  یهابافت فرسوده با پهنه هایمیزان انطباق پهنهپژوهش 
مورد بررسی قرار می گیرد، بنهابراین پهژوهش حاضهر در پهی     

گویی به این دو سوال اساسی است که چهه مسهاحتی از   پاسخ
شهر زیر پوشش پهنه فقر و بافت فرسوده قرار دارد؟ و این دو 

 د؟نانطباق دارمحدوده تا چه اندازه با یکدیگر 
زمینة شناسایی محدودة بافت فرسوده چند مطالعه انجام در 

-ها اشهاره مهی  شده است که در ادامه به برخی از تازه ترین آن

 شود:
هههای دیویههدلی در آمریکههای شههمالی، بهر اسههاس پههژوهش 

شوند کهه بها افهت فیزیکهی     مناطقی بافت فرسوده محسوب می
مسکن، ارزش پهایین زمهین و گهاهی کهاهش جمعیهت، فقهر و       

 (.Ley, 2000: 280ت اجتماعی روبرو هستند )مشکال
-( با افزایش هزینة نگهداری خانه6661از دیدگاه پیتکین )

یابهد و  گذاری در مسکن ازلب کاهش مهی های قدیمی، سرمایه
 شود.در نهایت به کاهش سرمایه گذاری در منطقه منجر می

( در پژوهش خود، روش ترکیبی 6660اسنایدر و همکاران )
GIS و ار ( زیهههابی چنهههدمعیارهMCE  را بهههرای بررسهههی )

راهبردهای تجدید و احیای شهری در یکی از شهرهای متوسط 
هها بها اسهتفاده از    کانادایی به نام وینیپهگ بهه کهار گرفتنهد.آن    

اقتصادی، مسکن، مهاجرت، تحصیالت، -های اجتماعیشاخص
جرائم و تراکم جمعیت، منهاطق نیازمنهد نوسهازی را شناسهایی     

 MCEو  GISهای آنان نشان داد که با ترکیهب  فتهکردند. یا
توان به طور منثرتری منهاطق نیازمنهد نوسهازی را ارزیهابی     می

توانهد بهرای جامعهه، دولهت و     هها مهی  کرد. همچنین، این روش
سازی منثر واقع شود. ایهن روش دیهدگاهی   راهبردهای تصمیم

تهوان سیسهتم   دههد. بهه طهور کلهی مهی     کلی از شهر ارائه مهی 
عههات جغرافیههایی را ابههزاری بههرای کنتههرل و مههدیریت     اطال

 راهبردهای نوسازی شهری دانست.
( پهس از تعریفهی عملیهاتی از    6613ویور و بگچهی سهن )  
ههای  سازی آن، بها اسهتفاده از تحلیهل   مفهوم فرسودگی و کمی
بنهدی فيهایی، الگوههای فرسهودگی را     فيایی و روش خوشهه 

ههای شههری را   سیاستتحلیل کردند و مناطق نیازمند مداخلة 
هها نشهان داد   ههای آن بنهدی کردنهد. یافتهه   مشخص و اولویت

فرسودگی و افت شهری با زمان و مکان ارتبهاطی مببهت دارد.   
سهت کهه در طهول زمهان بهه      ای ماهیتاً فياییفرسودگی پدیده

یابهد. همچنهین، ارتبهاطی مسهتقیم و     های مجاور راه مهی مکان
ای با شرایط ضعیف اقتصادی توجهی میان فرسودگی محلهقابل

 شود.و اجتماعی در محلة مجاور مشاهده می
( منههاطقی را بافههت فرسههوده و  6611الروزا و همکههاران )

هایی از جمله تهراکم بهاالی   دانند که ویژگینیازمند نوسازی می
جمعیت، کمبود فيای سهبز و خهدمات عمهومی، حجهم بهاالی      

نقل شخصی، آسهیب  دلیل استفادة گسترده از حمل و ترافیک به
پذیری بیش از حد بافت در برابهر زلزلهه و خطهرات مربهوط بهه      

 زمین و تغییرات آب و هوایی دارند.
ای بهها عنههوان ( در مطالعههه1316زاده و همکههاران )حسههین
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توسهعه   اسهت یبهر س  دیه کمبا ت بافت فرسوده یو نوساز یبهساز
 بافهت فرسهوده قائمشههر    4محهدوده   :یمطالعهه مهورد  ی درونه 
( به این نتیجه رسیدند که در محهدودة  ده اطراف راه آهنمحدو)

ی کهارکرد  یو هم فرسهودگ  یکالبد یهم فرسودگمورد مطالعه 
-همه یو نوساز یبهسازبرای رفع فرسودگی نیز  مشهود است.

فرهنگهی و   -فيایی، اجتماعی -هر سه سطح کالبدی جانبه در
را  اقتصادی در سطح محلهه همهراه بها جلهب مشهارکت اههالی      

 کنند.یشنهاد میپ
ای با عنوان کهاربرد  ( در مطالعه1316زبردست و همکاران )

ی فرسهوده شههر   یهها بافهت روش تحلیل عاملی در شناسهایی  
مطهرح شهده توسهط     ةسهه گانه   یهها شاخص ییموضوع نارسا

 ییشناسها  یدر راسهتا  رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا
 یهها هافتادند. یی را مورد بررسی قرار دفرسوده شهر یهابافت
 ییشناسها ی عوامل اصل ب،یدهد که به ترتیمطالعه نشان م نیا

-سهازه  یریپذبیآسرا  مورد مطالعه ةفرسوده در محل یهابافت

-تشکیل مهی  یو فقر شهر تیمحروم ،یاقتصاد یفرسودگ ،یا

 دهند.
 یابیه در ارز یجُسهتار ( در پژوهشی بها عنهوان   1310نصر )

بها   اسیه در ق) رانیا یسوده شهرفر یهابافت یاقدامات نوساز
 داریپا ةتوجه به اهداف توسع یدر راستا ی(جهان یتجارب نوساز

بافت فرسهوده از متوسهط شههر     یهارساختیزکند که بیان می
فرسهوده، تهوان    یهها در بافت یکمتر است و فقر اقتصاد اریبس

 .نظارت مردم را سلب کرده است مشارکت و
ای بها  ( در مطالعهه 1310ی و همکهاران ) سورشهجان حیدری 

کالبهدی  -ییفقر شهری بر سهاختار فيها   راتیتمث یبررسعنوان 
 راحمهد یموردی: محالت سلطان م ة)مطالع شهرها یمیبافت قد

ههای اقتصهادی در   نقش شهاخص  و درب اصفهان شهر کاشان(
 افهت بافت فرسوده را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که 

کالبدی در سهطح   یینارسا شیافزا های اقتصادی باعثشاخص
 .شودیمحالت م

( در پژوهشههی بهها عنههوان تحلیههل 1311رفیعیههان و زاهههد )
های شهر قم بها اسهتفاده از رگرسهیون    فيایی فرسودگی محله
های آمار فيهایی الگهوی فرسهودگی و    وزنی جغرافیایی با روش

ها برای شناسایی بافت اند. آنعوامل منثر بر آن را تحلیل کرده
های کالبدی، اقتصادی و اجتمهاعی اسهتفاده   از شاخصفرسوده 

دهد که توزیع فيایی فرسودگی کردند. نتایج پژوهش نشان می
 ای است.های شهر قم به صورت خوشهدر محله

 یاجتماع -اقتصادی یافتگین  آشکاری از توسعه اریفقر مع
ای فقر پدیده(. 65: 1311)ارشدی و کریمی،  است یو فرهنگ

از ابعهاد   ناشی و پیچیده است. پیچیدگی این پدیدهعاملی چند
و  ی)محمهد  اسهت  متعهدد مختلف و عوامل ایجاد کننهدة  آن  

شامل جوانهب   ،یچندبعد دهیپد کیفقر  (.1: 1311همکاران، 
اسههت  یجوانههب رفههاه انسههان گههریو د ،یاجتمههاع ،یاقتصههاد

 ایپدیهده  نیهز  شههری  فقر(. 50: 1314 ،ی)زبردست و رميان
 ایهن  بهه  افتهد  می اتفاق شهری مناطق در که است چندبعدی

 کمبهود  قبیل از گوناگونی هایمحرومیت از فقیر افراد که معنا
 حفاظههت کههافی، مسههکن و خههدمات اشههتغال، بههه دسترسههی
 امنیت و آموزش بهداشتی، مراکز دسترس نبودن در اجتماعی،

(. 1: 1310 همکاران، و بزرگوار) برندمی رنج شخصی ایمنی و
تهری از  ، سنجش فقر چندبعدی، تصویر بهتر و واقعهی بنابراین

دههد تها   گهذاران قهرار مهی   میزان محرومیت در اختیار سیاست
ههای واقعهی   تری در جهت رفهع محرومیهت  ریزی دقیقبرنامه

در واقع فقهر   (.6: 1316)رازفر و همکاران،  مردم انجام دهند
اسهت کهه از نبهود     یو فرهنگه  یاقتصادی، اجتمهاع  ایدهیپد
 شهود یم یآن ناش نیدر تمم یناتوان ای یانسان ازهایین اقلحد
(. محرومیهت ابعهاد مختلفهی از    311: 1311 ،یرازفر و صهانع )

جمله محرومیت درآمدی، شغلی، سالمتی، آموزشی، مههارتی،  
: 1311 ،یو قيهائ  ی)لطفگیرد عملکردی و کالبدی را دربرمی

فقیهر و   گیر قشهر های فرسوده بیشتر گریبانکه در محله (10
شهود  بیکار جامعهه کهه امیهد بهه زنهدگی پهایینی دارنهد، مهی        

(Cheshire, 2007: 28-29بافت .) های فرسوده شهری
و  یدچار افهت شههر   از شهر که ییهاپهنهنیز عبارت است از 

 ،یاجتمهاع ی، مشهکالت شهامل ابعهاد اقتصهاد     ییتمرکز فيا
شهههر کههه مشههکالت  از یمنههاطق. هسههتند یو ذهنهه یکالبههد
 رودیو انتظار نم دارند ریچشمگ یو کالبد یاقتصاد ،یعاجتما

 دکنه  ییهر تغ هاآن طیو توسعه مجدد، شرا یبدون طرح نوساز
بههه طههور کلههم مفهههوم  (.61: 1316)زبردسههت و همکههاران، 
توان تنزل شرایط اجتماعم، اقتصادى فرسودگم شهرى را مم

: 1311راد، )بمانیهان و رضهایی   و کالبدى بافت شهرى دانست
 یفرسهوده، تنهها فرسهودگ    یهها به بافهت  یکل یدر نگاه(. 0

 ،یاقتصهاد  ،یته یامن یبلکه فرسودگ ستین تیقابل رؤ یکالبد
)نصهر،   اسهت  تیه قابهل رؤ  زیه ن یفرهنگ ،یاجتماع ،یبهداشت
واقههع تمرکههز فيههایی مشههکالت محیطههی،  در .(116: 1310

کالبدی، اقتصادی و اجتماعی اسهت کهه بهه صهورت سهطوح      
شهود  فقر و آلودگی وسیع محیطهی ظهاهر مهی   باالی بیکاری، 

(Robert & Sykes, 2000: 63 بافههت فرسههودة .)
-هایی از شهر اشاره دارد که شامل نابرابریشهری به محدوده

ها است و صرفاً مشکالت پایین بهودن سهطح   ها و محرومیت
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 Conwayدهد )درآمد یا زوال کالبد شهر را مالک قرار نمی

& Knovitz, 2000: 750.)   تواننهد بهه   این نهواحی مهی
مبابة مغناطیسی عمل کنند و جاذب فقر و مشکالت اجتماعی 
ناشی از آن قرار بگیرند و مردم و منهابع اقتصهادی منجهر بهه     
تعالی شهر و محله را بهه همهان ترتیهب از خهود دفهع کننهد.       

گونهه نهواحی، نمایهانگر    های خاص و شواهد روشن ایننشانه
کالبدی، شرایط ناپایدار و در برخی از های اجتماعی و نابرابری

(. 61: 1311موارد فروپاشی و تخریب است )لطفی و قيهائی،  
شهرها  یقانون ةاز محدود ییهابه عرصه یبافت فرسوده شهر

عههدم  ،یکالبههد یفرسههودگ لیههشههود کههه بههه دلیاطههالق مهه
خهدمات و   سهات، یسمسواره، ت یمناسب از دسترس یبرخوردار

 ،یمکهان  بهوده و ارزش  ریپهذ  بیآسه  یشههر  یهها رساختیز
-(. شهکل 3: 1311دارند )حسهینی،   ینازل یاقتصاد و یطیمح

دار و ناکارآمد شهری در داخل شهرهای های مسئلهیابی بافت
هها را دچهار مسهائل و    امروزی، ثبهات و پایهداری ایهن بافهت    

: 1311و همکهاران،   پوراحمهد مشکالت بسیاری خواهد کهرد ) 
به دلیل عدم توجه به الزامهات   های فرسوده شهریبافت (.13

اقتصادی و اجتماعی با از بین رفهتن حهس تعلهق در     کالبدی،
ههای اجتمهاعی را   الزم بهرای آسهیب   ههای ها، زمینهاین بافت

(. زنههدگی در 56: 1311تفرشههم، سههگرى)ع انههدفههراهم آورده
تواند به محرومیت بیشتر مردمی که در های محروم، میقلمرو

د منجهر شهود کهه بهه افهزایش نهابرابری       کننآنجا زندگی می
(. Andersen, 2002: 158اجتمهاعی خواههد انجامیهد )   

و  یکالبهد  یقهدمت و فرسهودگ   لیه فرسهوده بهه دل   یهافتبا
امهروز   یازهایبه ن ییپاسخگو در ییهاییدچار نارسا یکارکرد
 نیه سهاکنان ا  یبهوم  تیه جمع لیه دل نیاند. به همشده یزندگ
و مههاجران   کننهد یاجرت مه مهه  شههرها  ةیها بهه حاشه  بافت
 نیه همه ا. شوندیها مآن نیگزیدرآمد جاو اقشار کم ییروستا

-بافت نیدر ا یو نوساز یبهساز یمعيالت بر ضرورت اجرا

 دارد، یابعاد گونهاگون  یشهر یو نوساز یبهساز .دیافزایها م
 ،یفرهنگه  -یاجتمهاع  ،یکالبهد  یو نوسهاز  یاز جمله بهساز

و  تیه حفه  هو  ،گهر ید یبه عبارت .یادار -یاسیس ،یاقتصاد
و با توجهه   جانبههمه دیبا یو بهساز یدر نوساز یشهر اتیح

و  یبهسهاز  ،گهر ید بیهانی توسعه درونی باشد. بهه   استیبه س
و  یاصل یهااز برنامهیکی  یفرسوده شهر یهابافت ینوساز
از  یشههر  ةتوسهع  اسهت یتحقهق س  ییراهکار اجرا نیترعمده

ابعهاد   یو دارا دهیه چیپ ،یچنهدوجه ی ادهیه پد امادرون است، 
، زاده و همکهاران نیحسه ) اسهت  یرکالبدیو ز یمختلف کالبد

 یبالفاصله به بررسه  یدر مورد فرسودگ همطالع(. 163: 1316

-شهیر لیدال صیدر تشخ یو معلول علت دهیچیپ اریروابط بس

 هههایکههه اکبههراً جنبههه یعللهه یعنههیشهههری،  یفرسههودگ ای
: 1311پور، )جواهری شودیمنجر م ،داقتصادی دارن -یاجتماع
 ییفرسهوده، شناسها  ی هها بافت یگام اول در نوساز (.56-51
نهوع   نیهی و تع مداخلهه  یبرا یدهتیفرسوده و اولو یهابافت

 ییشناسها  ها است، عهدم بافت نیدر ا یگذارهیمداخله و سرما
ی کارآمهد هها، سهبب نها   آن یدهتیها و اولوبافت نیا حیصح
ها و به دنبهال  هیو هدر رفتن منابع و سرما یوسازن یهابرنامه
)زبردست  شودیم یدر بافت شهر یگسترش ابعاد فرسودگ آن

 یهها بلهوک  یبنهد و رتبهه  ییشناسا (.61: 1316و همکاران، 
 یمهم برا یابزار ،یبه عنوان گام اول نوساز ،یشهر فرسوده

در  یگهذار هیمنابع و سهرما  یزیرجهت برنامه یشهر تیریمد
 از(. 36: 1316)زبردسهت و همکهاران،    تاسه ی شهر یسازنو
 ،یریناپذ نفوذ رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا دگاهید
 یهابافت ییبه عنوان سه سنجه شناسا یداریو ناپای زدانگیر

یاد شهده  سه سنجه  نیمطرح شده است. اگر ا یفرسوده شهر
 46 اسیه در مق یوجود داشته باشد، حته  یبلوک شهر یک در

 . در واقهع شهود یدرصد، آن منطقه بافهت فرسهوده قلمهداد مه    
و عهرض   داریه درصهد آن ناپا  46از  شیاز شهر کهه به   یبخش

 666 کمتهر از  یامتر و امالک آن عرصهه  0معابر آن کمتر از 
متر داشته باشد، آن قسمت از شهر بافهت فرسهوده محسهوب    

و  یفنه  یهها یژگه یدر این سه شاخص شورا، فقهط و . شودیم
 نیه ا یاز مبهان  یبافت مورد توجه بوده و عامل انسهان  یکیزیف
به  یکالبد اًنگاه صرف نیحذف شده است. متاسفانه هم دگاهید

 اریو بس یچندبعد که خود با مسائل یفرسوده شهر یهابافت
روبهرو هسهتند،    زیه ن یو فرهنگه  یاجتمهاع  ،یاقتصاد دهیچیپ
در  ینههاموفق بعههدی و عملهه یهی اجرا یسههاز برخوردهههانهه یزم

 زیه فرسوده ن یهابافت یو نوساز یبهساز یهاچارچوب طرح
 یریاز موانهع تحقهق پهذ   ی که یمسئله بهه عنهوان    نیشده و ا

 یو نوسهاز  ی. تحقهق بهسهاز  اسهت  ادشدهی یهامطلوب طرح
شههر   یکالبد یو نوساز یتنها بهسازی شهر داریمطلوب و پا

و  یاجتمهاع  -یاقتصاد یو نوساز یبهسازشامل بلکه  ست،ین
، زاده و همکهاران نیحسه ) شودیهم م یشهری ادار -یاسیس

های فرسهوده  (. در ایران طی روند نوسازی، بافت163: 1316
مراکز شهر تخریب و به شرایط اجتماعی و اقتصادی سهاکنان  

توجهی شد که به ایجاد نارضایتی عمومی و افهزایش  ها کمآن
مقاومت ساکنان محلی منجر شد، و نتیجه آن چالشهی جهدی   

حسهینی،  رآیند احیای مراکز شهری بود )رهنمهایی و شهاه  در ف
فرسوده  یهابافتیی شناسا یهاشاخص یبررس(. 115: 1316
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 نیه ا ةمطالعه  کهه رونهد   دههد ینشهان مه   یدر مطالعات جههان 
 ،یاجتمهاع  ابعهاد  یصهرف بهه سهو    یها از ابعاد کالبدشاخص
عمهدتاً از   نگهاه  نیه بوده است، که ا یستیز طیو مح یاقتصاد
 شهری در محرومیت و فقر تئوری ارائة با ،1106دهة  اواخر

آن،  براسهاس  و شهده  مطهرح  انگلهیس  در سهپس  و آمریکها 
 بناههای  و فيهاها  جهای  بهه  مهردم،  با نوسازی هایسیاست

 محرومیت و فقر معلول فرسودگی که شد. چرا شهری متمرکز

 خانوارههای  اقتصهادی  وضهعیت  بهبود با که طوری است. به

 مسکونی محیط و مسکن شرایط بهبود برای امکان الزم فقیر

 شههری  فرسهودگی  کنترل صورت این زیر شود و در فراهم

فرسوده  یهابافتیی شناسا زمیمکاناست. بنابراین  ممکن زیر
 یهها شهاخص ی صرف به سهو  یکالبد یهااز شاخص یشهر
)زبردسهت و همکهاران،    کهرد  دایه سوق پ یو اجتماع یاقتصاد
1316 :36.) 

 
 (های نظری پژوهشیافتهمنبع: ) یشهر یهادر بافت یفرسودگ ندیافر. 1شکل

 

 ها و روش کارداده
و  تیه و از نظر ماه یحاضر از نظر هدف از نوع کاربرد پژوهش

 ةاست. جامع یلیتحل - یفیتوص یها از نوع روش قیروش تحق
در سهال   شههر شههر قائم  یآمار یهاپژوهش، بلوک نیا یآمار

 ی وهیبه ش قیتحق ینظر یمربوط به مبان یها . دادهاست 1316

خهام پهژوهش از    یهها  شهده و داده   هیهت یو اسناد یا کتابخانه
شهر قائمشهر استخراج شهده کهه بهر اسهاس      یآمار یهابلوک

 تهیه شده است. رانیمرکز آمار ا 1316سرشمارى سال 
نهرم   طیدر محه  یبا روش فاز یشاخص فقر شهر 30 ،ابتدا
 اند از:ها عبارتاین شاخصشوند. یم سایمقیب Excelافزار 

بهار   ،یعمهوم  تیه فعال زانیمهای اقتصادی شامل: شاخص
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درصد اشتغال کل، درصد اشهتغال مهردان، درصهد     ،یتکفل واقع
کل، درصد  یکاریدرصد ب ،یتیجمع ای یاشتغال زنان، بار اقتصاد

مشارکت زنهان   شت،یزنان، بار مع یکاریمردان، درصد ب یکاریب
 درصد تعداد افراد شازل در هر خانوار ی واقتصاد هایتیدر فعال

کل، درصهد   سوادییدرصد بهای اجتماعی شامل: شاخص
 ل،یدرصهد اشهتغال بهه تحصه     م،یالزم التعله  تیجمع سوادییب

متوسهط بعهد    ،ینسبت جنسه  ،ینسبت سالخوردگ ،ینسبت جوان
خانوار، درصد مهاجران وارد شده، درصهد افهراد بهدون همسهر،     

 ،رایانهه بهدون   یهابدون خودرو، درصد خانوار یانوارهادرصد خ
 معلول یدارا یدرصد خانوارها
 ،یتراکم نفر در واحهد مسهکون   های کالبدی شامل:شاخص

 ،یتراکم اتاق در واحهد مسهکون   ،یتراکم خانوار در واحد مسکون
با مساحت کمتر از  یمسکون یتراکم نفر در اتاق، درصد واحدها

 یفرسهوده، درصهد واحهدها    یمسکون یمتر، درصد واحدها 46
بها   یمسهکون  یخانوار، درصهد واحهدها   کیاز  شیبا ب یمسکون

درصهد   ،یجاریاسهت  یمسهکون  یدهاواح درصد دوام،مصالح کم
درصههد  ،یمحههروم از امکانههات بهداشههت  یمسههکون یواحههدها
و درصههد  یرسههاختیمحههروم از امکانههات ز یمسههکون یواحههدها
 .اتاق کیبا  یمسکون یواحدها
ها مقادیری بین بین گزینه 1سازی فازیمقیاسوش بیدر ر

( 1های مببت با استفاده از رابطه )شاخص. دنگیرمی صفر تا یک
  شوند.مقیاس می( بی6های منفی با استفاده از رابطه )و شاخص

 

(1)        

 

(6)        

 

 ر،یه متغ aijشهده،   اسیه مق یمقدار به  nijدو رابطه،  نیدر ا
aj

min و  ریه قدار هر متغم نیکمترaj
max مقهدار ههر    نیشهتر یب

 (.1310باشد )اصغرپور،  یم ریمتغ
 یشهاخص فقهر چندبعهد    ،یشاخص فقر شهر 30 قیبا تلف
در محیط نرم داغ  یهاشاخص با روش لکه نیشود. ایحاصل م

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1. Fuzzy unscaling 

-لکهه  ةنقشه  لیشود و سپس با تبدیم ترسیمArc Gis افزار 

 انجهام  یقر چندبعدشاخص ف یبند، پهنهرستر یةداغ به ال یها
 شود.یم

را بهرای کلیهة    3یارد جه  -آماره گتهیس  6ها داغتحلیل لکه
با توجهه   نماید. همچنینعوارض موجود در داده ها محاسبه می

توان نشان داد که در کهدام مکهان   محاسبه شده می zبه امتیاز 
اند. در این روش بها  بندی شدهها با مقادیر زیاد یا کم خوشهداده

های نقاط داغ و نقهاط سهرد و یها    توان لکهمی zمقادیر نمایش 
اند را نمهایش داد.  بندی شدهها خوشههایی که در آن دادهمکان

 شود:ارد جی به صورت زیر محاسبه می -آماره گتیس 

 

(3) 
 

وزن فيهایی بهین    j ،wijارزش عارضهه   xjدر این رابطه، 
مسههاوی بهها مجمههوع عههوارض اسههت   nاسههت،  jو  iعارضههة 
 (. 10: 1316)عسگری، 
شههر   یو بهساز یاز طرح نوساز زیبافت فرسوده ن ةمحدود

شههر   یآمهار  یهها بلهوک  یقائمشهر اسهتخراج شهده و بهر رو   
-در پایان جهت بررسی انطباق پهنه شده است. میقائمشهر ترس

ها با های آنهای فقر چندبعدی با محدودة بافت فرسوده، نقشه
 شود.هم مقایسه می
مرکز  درشهر قائمشهر  پژوهش حاضر، ةرد مطالمو ةمحدود

اسهتان مازنهدران در    یاز شههرها  یکه و یهر شه شهرستان قائم
 ههای شهر از سمت شمال به شهرسهتان  نیااست.  رانیشمال ا

 ،شمالی سوادکوه، از سمت جنوب به شهرستان سیمرغو  باریجو
از سمت زرب به شهرستان بابل و از سمت شرق به شهرسهتان  

 سیتاسه  1315قائمشهر در سال  یشهردار .د استمحدو یسار
 1316شههر در سهال    نیه ا تی. جمعداردمحله  66 و اکنون شد
نفهر بهوده    665143برابهر   1314نفر و در سهال   110646برابر 
زاده، پور و حسنعلی  نیک161: 1311پور و همکاران، )نیک است
1311 :113 .)

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
2. Hot Spot Analysis 
3. Getis- Ord Gi 
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 شهر قائمشهر ییایقلمرو جغراف .5 شکل

 

 شرح و تفسیر نتایج

مقیاس شده، شاخص فقر بی 30بندی فقر، با تلفیق برای پهنه
شاخص اقتصادی،  16آید، که شامل شاخص فقر به دست می

 لیتحلشاخص کالبدی است.ابتدا  16شاخص اجتماعی و  16
سپس با  برای شاخص فقر انجام شده است و داغ یهالکه

بندی فقر ترسیم شد. تبدیل نقشه به الیة رستر، نقشة پهنه
دهد. در بندی فقر را در شهر قائمشهر نشان میپهنه 3شکل 

 سطح پنجدر بلوک شهری و  014 میزان فقر در نقشه نیا
های خیلی فقیر که با رنگ قرمز پهنه شده است. یبندطبقه

مشخص شده است بیشتر در قسمت جنوبی تمرکز دارند و در 
را در  تیدرصد جمع 14/14 و  درصد مساحت 54/11مجموع 
های فقیر که با رنگ نارنجی مشخص شده پهنهگیرند. بر می

درصد  61/31 و درصد مساحت 54/31 است در حدود 
های شهر دیده شوند و در بیشتر قسمترا شامل می تیجمع
های متوسط که با رنگ زرد مشخص شده است پهنهشوند. می

را  تیجمعدرصد  51/31 و درصد مساحت 65/36در حدود 
های مرفه با رنگ سبز روشن مشخص پهنهشوند. شامل می

را  تیدرصد جمع 01/1 و درصد مساحت 16/11شده است که 
های شهر به صورت گیرند و تقریباً در تمام قسمتدر بر می

های خیلی مرفه نیز در قسمت پهنهشوند. پراکنده مشاهده می
دارند و با  مرکزی شهر و در اطراف میدان طالقانی تمرکز
درصد  31/1رنگ سبز تیره مشخص شده است. این پهنه 

 1جدول  .شوندرا شامل می تیدرصد جمع 16/6 و مساحت
 فقر را در شهر قائمشهر یهاپهنه ییدرصد پراکنش فيا

 دهد.ینشان م
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 شاخص فقر در شهر قائمشهر یبندهپهن .5 شکل

 

 فقر در سطح شهر قائمشهر یهاپهنه ییتعداد و درصد پراکنش فيا .1جدول 
 خانوار جمعیت )نفر( مساحت )هکتار( بلوک هاپهنه

 درصد تعداد درصد تعداد درصد مقدار درصد تعداد

 15/6 461 16/6 1401 31/1 5/61 10/5 35 خیلی مرفه

 00/1 5011 01/1 14633 16/11 1/646 51/1 04 مرفه

 11/31 66151 51/31 13560 65/36 4/011 65/31 615 متوسط

 11/31 66156 61/31 15013 54/31 0/163 06/34 655 فقیر

 16/14 1411 14/14 31646 54/11 4/315 01/11 161 خیلی فقیر

های محدودة بافت فرسودة شهر قائمشهر بر مبنای شاخص
شهورای   10/3/1315فرسودگی کالبدی تعریف شده در مصهوبه  

(.  5سهت )شهکل   عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین شده ا
 ها عبارت اند از:این شاخص

درصهد قطعهات    46ههایی بها بهیش از    ریزدانگی: بلوک -1
 متر مربع. 666کمتر از 
درصد بناههای آن   46هایی که بیش از ناپایداری: بلوک -6

-ای( و بهه عبهارتی ناپایهدار و زیهر     فرسوده )فاقد سیستم سازه

 استاندارد باشند.
درصد از معابر  46هایی که بیش از نفوذ ناپذیری: بلوک -3
: 1316و همکهاران،   زنگهی آبهادی  متهر باشهد )   0ها کمتر از آن
طههرح در  مهندسههین مشههاور(. ایههن محههدوده کههه توسههط 163
تعیهین شهده    (1311قائمشهر) ةبافت فرسود یو نوساز یبهساز

 61/11مساحت،  16/13ها، درصد بلوک 11/61است، در حدود 
واحههدهای  15/11رصههد خههانوار و  د 15/11درصههد جمعیههت،  

 (.6گیرد )جدول مسکونی کل شهر را در بر می
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 بافت فرسوده شهر قائمشهر ةمحدود .6شکل 

 

 اطالعات توصیفی محدودة بافت فرسوده .5جدول 

 
 

برای مقایسه و میزان انطباق دو محهدوده، ابتهدا بها تلفیهق     
پهنه فقر تشکیل شده است . این پهنهه    پهنة فقیر و خیلی فقیر

 45درصهد مسهاحت،    1/45هها،  درصد بلهوک  3/45 در مجموع
 یهها واحد از  رصدد 0/43درصد خانوار و  0/43 ت،یدرصد جمع

از  یمه یاز ن شیبه  اسهاس  نی. بهرا گرفتهه اسهت  را در  یمسکون
)جدول  دارند پهنة فقر جای درشهر قائمشهر  تیمساحت و جمع

 .(4و شکل  3

 واحد مسکونی خانوار جمعیت (هکتار)مساحت  بلوک
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد مقدار درصد تعداد

111 11/61 0/610 16/13 33116 61/11 16011 15/11 16011 15/11 
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 فقر در شهر قائمشهر یپهنه. 0شکل 

 

رفقر در سطح شهر قائمشه یهاتعداد و درصد پهنه .5جدول 

 احد مسکونیو خانوار جمعیت (هکتار)مساحت  بلوک
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد مقدار درصد تعداد

316 31/45 1/1111 1/45 164104 65/45 36331 01/43 36611 0/43 

 

فقر را  ةبافت فرسوده با پهن ةانطباق محدود زانیم 0شکل 
این مشترک  پارامترهایتعداد و درصد  5جدول  و دهدینشان م

از درصهد   61/11، شودیطور که مشاهده م. هماندو محدوده را
 ت،یه جمعاز درصهد   51/11مسهاحت،  از درصهد   11/1ها، بلوک
 یمسهکون  یهها واحداز درصد  11/11خانوار و از درصد  11/11

. با توجه به آمار و مشترک هستندفقر ة بافت فرسوده و پهن نیب
 4و  5اشهکال  بها   0شهکل   سهه یمقا نیارقام ارائه شده و همچن

 وبافت فرسوده  ةمحدودانطباق زیادی بین که  افتیان درتویم
 شود.دیده نمیفقر  یپهنه
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 فقر و بافت فرسوده در شهر قائمشهر نیمشترک ب سطوح .4 شکل

رفقر و بافت فرسوده در شهر قائمشه نیمشترک ب مقادیرتعداد و درصد  .6 جدول

 واحد مسکونی خانوار جمعیت (هکتار)مساحت  بلوک
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد مقدار درصد دادتع

111 61/11 0/116 11/1 66411 51/11 1165 11/11 1161 11/11 

های بافت فرسوده  قائمشهر وجود پهنة رفاه از دیگر ویژگی
 و درصد مساحت 51/0 مرفهة پهن محدوده نیدر ادر آن است. 

درصد  16/1امل نیز شمرفه  یلیخة پهن و تیدرصد جمع 16/1
اطالعات  4جدول . می شود تیجمع درصد 03/5 و مساحتاز 

 در  مختلف یهاپهنه ییدرصد پراکنش فيابیشتری از تعداد و 

بر اساس آن  .دهدینشان مرا شهر  ةبافت فرسود ةمحدود
 یهااز پهنه شتریبه مراتب ب ریو فق ریفق یلیخ یهاپهنه

دربرگرفته را  ةت فرسودباف ةمرفه محدود یلیمتوسط، مرفه و خ
است.
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 شهر قائمشهر ةبافت فرسود ةفقر در محدود یبندپهنه .4 شکل

 

 شهر قائمشهر ةبافت فرسود ةفقر در محدود یهاپهنه ییتعداد و درصد پراکنش فيا .0 جدول

 پهنه ها
 خانوار جمعیت (هکتار)مساحت  بلوک

 درصد تعداد درصد تعداد درصد مقدار درصد تعداد

 10/5 461 03/5 1401 16/1 53/61 1/11 35 یلی مرفهخ

 64/16 1614 16/1 3361 51/0 66/11 56/1 11 مرفه

 1/11 6611 10/11 0365 5/11 44/41 46/11 66 متوسط

 63/36 3613 31/36 16654 61/61 34/16 11/36 41 فقیر

 31/30 3111 51/30 16613 11/31 65/116 31/36 41 خیلی فقیر
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 گیرینتیجهبحث و 
تداوم فرسهودگی بافهت، ناپایهداری شههرها را بهه دنبهال دارد.       

ههای  مهمترین اقدام برای بهسازی، نوسازی و بازآفرینی بافهت 
 یعال یشوراباشد. فرسوده  شناسایی محدودة بافت فرسوده می

 ،یزدانگه یرسهه شهاخص کالبهدی     رانیه ا یو معمار یشهرساز
شناسایی بافت فرسوده تعیهین  ی را برای رناپذی و نفوذ یداریناپا

کرده است. در مطالعات بسیاری از جمله زبردسهت و همکهاران   
ها برای شناسهایی بافهت فرسهوده نارسها و     ( این شاخص1316)

ناکافی دانسهته شهده اسهت. در ایهن پهژوهش محهدودة بافهت        
فرسوده شهر قائمشهر که بر اساس سهه شهاخص فهوق تعیهین     

های اقتصهادی،  اساس شاخص های فقر که برشده است با پهنه
 اجتماعی و کالبدی تعیین شده است، انطبهاق داده شهد. نتیجهه   

فقهر   یبافت فرسوده با پهنهه ة پژوهش عدم انطباق محدود نیا
 ةمحهدود  نیهی کهه در تع است. نتایج نشان داد شهر قائمشهر در 

( وجود داشته است ی)کالبد یبافت فرسوده صرفاً نگاه تک بعد
، در دارندقرار  یفقر چندبعد ةکه در محدود یرایبس یهاو پهنه

-پهنهه  شدهامر موجب  نیا ندارند. جاییفرسوده  محدوده بافت

-معافیتاز  قرار ندارندبافت فرسوده  ةکه در محدود یرفق یها

کهه از طهرف   ساخت و خرید مسهکن   مربوط به التیتسهها و 
ر در حهال حاضه   .انند، محروم بماعالم شده هاو شهرداری دولت

هکتهار بهه بافهت     0/610ههای شههری   از کل مسهاحت بلهوک  
هکتار در پهنهة فقهر    1111فرسوده اختصاص دارد، در حالی که 
دههد تقریبهاً   ها نشان مهی جای گرفته است، ضمن اینکه بررسی

پهنه  وبافت فرسوده  ةمحدوددرصد مساحت و جمعیت  16بین 
 پوشانی وجود دارد. انطباق و همفقر 

رفهاه   های بافت فرسوده قائمشهر وجود پهنةاز دیگر ویژگی
ة رفهاه  پهنه  محدوده، نیا مجموع در دردر کنار پهنة فقر است. 

 54/10 و درصهد مسهاحت   33/10 )شامل مرفه و خیلهی مرفهه(  
بافت را به خود اختصهاص داده اسهت. از سهوی     تیدرصد جمع

درصهد   60/05 دیگر پهنة فقر )شامل فقیر و خیلهی فقیهر( نیهز   
 دربر گرفته است.  رابافت  تیجمعاز درصد  1/00 و مساحت

در شهناخت   یکالبهد  یارهها یصهرف بهر مع   دیکمتمرکز و ت
و سهاده کهردن    یهی گرالیه تقل ینهوع  یفرسوده شهر یهابافت

-ندارد. مجموعه یچندان ییاست که کارا یشهر ةدیچیمسائل پ

-سهت یو ز یته یجمع ،یاقتصهاد  ،یاجتمهاع  یهها از شاخص یا

تواند یم یکالبد یارهایبا مع بید که در ترکدارن دوجو یطیمح
مهوثر   یشههر  ةفرسهود  یهامسائل بافت صیتشخ ییدر شناسا
 یهها از جمله طهرح  یشهر یهاکه به اکبر طرح یانتقاد  باشد

نگهاه   صهرفاً  زیها نطرح نیا رایوارد است، ز زین یلیجامع و تفص

 ،یفرهنگ ،یبه شهر داشته و مسائل اجتماع یو کالبد یبعدتک
 نی. بنهابرا رندیگیم دهیرا در عمل ناد یطیمحستیو ز یاقتصاد

در طرح بافت فرسوده و در نظهر گهرفتن ابعهاد     یراهبرد بازنگر
 یامهر  های جدیدو شناسایی محدوده طرح هیمختلف فقر در ته

ة محهدود  یکالبد یرفع فرسودگ یرسد. برایبه نظر م یضرور
 جانبهه در همهه  یسهاز و نو یالزم است که بهساز بافت فرسوده

فرهنگی و اقتصادی  -فيایی، اجتماعی -سه سطح کالبدی هر
تا با  ردیگ صورت همراه با جلب مشارکت اهالی ،در سطح محله

هها، جهذب   های بازآفرینی در این محهدوده به کارگیری سیاست
جمعیت بیشتری صورت گیرد و تعادل و پایداری در سطح شههر  

 قائمشهر برقرار شود.
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