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Aims & Backgrounds Most of the cities in Iran are deteriorated and inefficient. Deterioration penetrates 
urban realms in both partial and complete ways. In the realms of deteriorated fabric, the human, 
financial, economic, social, and cultural capitals of the country are at risk due to unexpected events. 
Accordingly, the present study aimed to evaluate the urban public realms in the deteriorated fabrics of 
Tabriz district 8.
Methodology This correlational descriptive-analytical study was carried out on 50 experts and elites of 
Tabriz municipality in district 8 of Tabriz in 2019, who were selected by random sampling method. The 
research tool was a researcher-made questionnaire that evaluated public urban realms with perceptual, 
social, physical, and functional components in the form of 18 variables. Data were analyzed by SPSS 25 
software using one-sample T, and Pearson correlation tests, and multiple regression analysis.
Findings The 18 variables were able to explain 98% of the variance of urban public realms in 
the deteriorated fabric (R2=0.980). The variables of performance and activity mixing and activity 
compatibility had a much more significant effect in predicting the dependent variable than other 
variables so that a change in the standard deviation of performance and activity mixing and activity 
compatibility caused the change of standard deviation of the dependent variable at the rate of 83% and 
77%, respectively.
Conclusion The social component has the most influence on the deterioration of Tabriz district eight and 
the functional and perceptual features are in the second and third ranks. Variables of performance and 
activity mixing and activity compatibility have more share compared to other variables in the prediction 
of the deterioration of Tabriz district 8.
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  چکیده
ناكارآمدی  ای از سططططه شطططهرهای ایران، دچار فرسطططودگی و  بخش عمده  اهداف: 

کند.  های شهری رخنه میهستند. فرسودگی به دو صورت نسبی و کامل در عرصه
های انسطانی، مالی، اتتصطادی، اجتماعی  های فرسطوده سطرمایههای بافتدر عرصطه

. بر این  ترار دارندو فرهنگی کشطططور در معرط خطر ناشطططی از حوادت قیرمترتبه 
های عمومی شطهری در بافت فرسطوده  ، ارزیابی عرصطهحاضطر اسطا  هدف تحقی 

 .بودتبریز   8منطقه 
در    1398در سال  از نوع همبستگی  تحلیلی  -توصیفیاین پژوهش    شناسی:روش 

کارشناسان و نخبگان شهرداری تبریز نفر از    50در بین  شهر تبریز  کالن  8منطقه  
گرفت تصادفی  بهکه    انجام  پرسشصورت  پژوهش،  ابزار  شدند.  ای  نامهانتخاب 

در تالب    عملکردی   و ادراکی، اجتماعی، کالبدی  های مولفهساخته بود که با محق 
افزار  نرمتوسط  ها،  دادهپرداخت.  می  های عمومی شهریارزیابی عرصهبه    متغیر  18

SPSS 25    با تحلیل    ، همبستگی اینمونهتک  Tآزمون  از  استفاده  و  پیرسون و 
 . ندشد آنالیز چندگانه  رگرسیون

  واریانس عرصطه عمومی بافت فرسطوده  %98توانسطتند گانه  18متغیرهای    ها: یافته 
متغیرهای اختالط عملکرد و فعالیت و سططططازگاری    (.2R=0/ 980را تبیین نمطاینطد  

بیشططتری در مقایسططه با سططایر متغیرها در پیشططگویی   تاثیرمراتب  ها بهفعالیت
معیار اختالط  ای که یک واحد تغییر در انحرافگونهه  ند، بشططتمتغیر وابسططته دا

معیار متغیر  شططططد تا انحرافها باعث میعملکرد و فعالیت و سططططازگاری فعالیت
 تغییر کند.  %77و    %83وابسته  عرصه عمومی بافت فرسوده( به اندازه  

را  تبریز    8مولفه اجتماعی بیشترین تاثیرگذاری بر فرسودگی منطقه    یری:گ نتیجه 
متغیرهای  هستند.  های دوم و سوم رتبهدر های عملکردی و ادراکی لفهومو  دارد 

فعالیت فعالیت و سازگاری  و  به  ها  اختالط عملکرد  سایر متغیرها سهم  نسبت 
 دارند. 8منطقه   گیفرسودبیشتری در پیشگویی 

 تبریز عرصه عمومی، بافت فرسوده، فضای شهری،ها:  کلیدواژه 
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 مقدمه  
وضعیت عمومی زندگی شهری در کشورهای رو به توسعه، اوضاع  

کنند دهه  ایهنگران  در  استهارا  آورده  وجود  به  گذشته    ی 
[Abanyam & Dankano, 2019]  .ی چون افزایش شتابان مسایل

شاخص کاهش  فقر،  رشد  ازدیاد  هاجمعیت،  زندگی،  کیفیت  ی 
ی هاآلودگی  ( ونشینیحاشیه ی قیررسمی  هابیكاری، رشد سكونتگاه

محیطی که ناشی از عدم برتراری عدالت فضایی و اجتماعی  زیست
 ,Hassan]  رو کرده استهی متعددی روبهااست، شهرها را با بحران

کشورها، بیان  مسایلین  ترمهماز    .[2012 این  شهرهای  در  شده 
گسترد طیف  کم  ایهاسكان  و  مهاجر  نواحی  از جمعیت  در  درآمد، 

ناهنجاری آسیب بروز  برای  را  زمینه  که  است  شهرها  و   هاپذیر 
 ,Kratou & Goaied]  ناپایداری توسعه شهری تشدید کرده است

ا[2016 نحوه  شهری و شبکه   -ستقرار واحدها و عناصر معماری. 
ارتباطات در کنار یکدیگر موجب تکوین ترکیبی متشکل از فضاهای  

انواع بافتخالی و پر موسوم به بافت می از  های موجود در  شود. 
بافت  ایران  میشهرهای  را  فرسوده  و  تدیمی  برد  های  نام  توان 

[Aeini & Ardestani, 2009]  از یکی  امروزه  عمده  .  مشکالت 
ی فرسوده در آنها است که خود سرآقاز بسیاری  هاشهرها وجود بافت

مختلف شهری را در پی داشته و   مسایلاز مشکالت شهری شده و  
است   کرده  فراهم  شهرها  از  بسیاری  در  را  ناپایداری  زمینه 

[Yagoubi & Shams, 2019]شاخص براسا   مصوب ها.  ی 
ای معماری  و  شهرسازی  عالی  به شورای  شهری  فرسوده  بافت  ران، 

 بناهای آن   %50شود كه بیش از  می  محدوده یا بلوك شهری اطالق
 Branco]آن "نفوذناپذیر" و امالك آن "ریزدانه" باشد    "ناپایدار"، معابر

& Alves, 2020]ی شهری و روند  ها. رشد سریع فرسودگی بافت
کاهش کیفیت  نامتوازن، موجب صورت به  هاکند نوسازی این بافت

بافت در  رضایت ساکنان  و  است.  هازندگی  شهری شده  فرسوده  ی 
ی شهری  هاگریزی و تخلیه بافت همین امر، موجب گسترش مردم

بارزترین مشخصه  [Andalib & Ebrahimi, 2018]شده است    .
مدی در  آناکار ی فرسوده عدم هماهنگی با سیستم شهری و  هابافت 

همچنین فرسودگی    .[Pourjafar & Khabiri, 2014]  آن است
ن امر  ای  هشود کمی  ی اجتماعی و اتتصادیهاموجب رکود فعالیت 

.  [Kakavand et al., 2013]کند  می  حیات شهری را دچار تنزل
اند و ساکنان  های فرسوده دچار نقصان ساختاری و کالبدی شدهبافت 

 .  [Sarvar, 2019]رضایتمندی چندانی ندارند  هادر این بافت
دومین شهر ایران که بیشترین بافت فرسوده    عنوانبهتبریز    شهرکالن

در میان شهرهای ایران را داراست با چالش عظیمی مواجه بوده است  
  شودمی  که با توجه به تحوالت عصر جدید هر روز بر شدت آن افزوده

کارهای مناسب همراه با آگاهی کافی  و نیاز به تعریف راهبردها و راه
اتتصادی   ،تاریخی  ،گینی اجتماعی، فرههاو الزم از ابعاد و ویژگی

.  شود می  ی فرسوده بیش از پیش احسا هامحیطی بافتو زیست
در حوزه مبانی نظری تحقی  به تبیین مفاهیم عرصه عمومی و بافت 

 پردازیم:می  فرسوده
ی متفاوت طی هاشناسیبا ریخت  پیوند است کههم   ایهبافت، گستر 

دوران حیات شهری درون محدوده شهر یا در حاشیه شهر در تداوم  
و پیوند با شهر شکل گرفته باشد. این گستره ممکن است از بناها، 

، فضاها، تاسیسات و تجهیزات شهری یا ترکیبی از  ها، راههامجموعه
نامیده  عمومی  عرصه  که  شده  می  آنها  تشکیل  بافت شود،  باشد. 

شهری سنتزی از تمام اجزای کالبدی است. بافت شهری یک کل 
است مشاهده  تابل  متمایز  وضوح  سطوح  در  که  است    ارگانیک 

[Bastani et al., 2019]  .توان بافت شهری را می  خالصهطور  به
حاالت مختلف همجواری و فضاهای پر و خالی در ترکیبات مختلف  

تطعه نحوه  همچنین  اراو  مشخصبندی  کننده  ضی 
[Zakerhaghighi et al., 2010]  ب شهر  ه  دانست.  بافت  عالوه 

یک از فضاهای    است و هر  هاگویای چگونگی توزیع فضایی فعالیت
اندازه اعداد و  با  نوع و  هاکالبدی  بیانگر  ارتفاع  یش در سطه و در 
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آن  روی  از  نیز  و  است  خود  در  جاری  فعالیت  به می  حجم  توان 
استقرار   پی  چگونگی  شهر  در  اجتماعی  و  اتتصادی    بردطبقات 

[Naderi et al., 2014]  بنابراین بافت هر شهر متشکل از عرصه .
جدول   است.  شهری  فضاهای  و  عرصه    1عمومی  حوزه  نظریات 

 دهد. عمومی را نشان می

پردازان متفاوت است.  ومی در دیدگاه نظریهمهای عبندی عرصهدسته
و    چرمایففضای داخلی و خارجی،    کرموناخیابان،    تیبالدزو    کریر

محصوریت   لنگمیدان و  زوکرعرصه فرهنگی و اجتماعی،  الکساندر
 Behzadfar]کنند  عنوان عنصر شاخص معرفی میآثار فضایی را به

et al., 2011] . 
 

 عمومی پردازان حوزه عرصه  نظریه   ( 1جدول  
بسطیاری از عملکردهای    ند همچنین معتقد   آنها د.  ن دان تغییر زندگی جمعی و فضطای عمومی می را  علت آن    و   عرصطه عمومی نزول پیدا کرده اسطت   ند معتقد   [Carmona et al., 2003]  همکاران   و   کرمونا 

 اند.  اند، به فضاهای خصوصی منتقل شده داده اجتماعی و مدنی که سابقًا در فضاهای عمومی رخ می 
 د. ن کن د و عرصه عمومی شهری را برآیند فضا، زمان و مکان معرفی می ن دان محیط را دربرگیرنده تعامالت اجتماعی می   [Ashford & LeCroy, 2009]  کروی لی   و   اشفورد 

های حسطی انسطان بر شطیوه اسطتفاده از فضطا را مطرح  های اجتماعی از عرصطه عمومی و همچنین چگونگی تاثیر توانایی ها و چگونگی اسطتفاده توجه به زندگی در میان سطاختمان   [Gehl, 2011]  گل 
 کند.  می 

هایی  روند. در چنین عرصطه ترین بخش شطهرها به شطمار می از عناصطر ضطروری و اسطاسطی زندگی روزمره شطهری و مهم های عمومی یکی  فضطاها و عرصطه   ند معتقد   [Kiani et al., 2014]  همکاران   و کیانی  
به آن دسطترسطی    های بافت شطهری را که مردم ها تمام بخش این عرصطه   . دهد رخ می   ها یابد و بیشطترین ارتباط و تعامل میان انسطان های فرهنگی، اجتماعی، اتتصطادی و سطیاسطی جریان می انواع فعالیت 

 گیرند.  فیزیکی و بصری دارند، در بر می 
 د. ن شمار د و مشاركت را اصل مهم در عرصه عمومی شهری برمی ن کن های نهادی، سیاسی معرفی می عرصه عمومی را چگونگی چارچوب ،  [Huybrechts et al., 2017]  همکاران   و   هویبرشت 
عرصطه عمومی را تاكید بر سطیاسطت تا    واتسطون ای برخوردار اسطت.  عمومی در زندگی روزمره موجب سطرزندگی شطده و در جامعه شطهری از اهمیت ویژه معتقد اسطت عرصطه    [Watson, 2019]  واتسطون 
 بودن تئوریزه كرده است. پذیری، فرهنگ و مادی جامعه 

ترین اتدام  نقل عمومی را بهترین و کامل و  برخورد با زندگی متکی بر اتومبیل اسطت که حمل    آنها ترین ایده  ند و مهم ن ک ، نشطاط در عرصطه عمومی را مطرح می [Powell et al., 2019]همکاران    و   پاول 
 کند.  در عرصه عمومی تعریف می 

خیابان شطهری در عرصطه عمومی خودانگیختگی،    . اسطت گیرند بسطیار ضطروری و مهم  ت می ا ریزی، طراحی و مدیریت که از رفتارهای اجتماعی نشط معتقد اسطت عرصطه عمومی در برنامه [Meta, 2019]  متا 
 زند. ها و زندگی واتعی اجتماعی را رتم می تنوع افراد و فعالیت 

صورت و  مطالعات  داخلی  منابع  در  فرسوده  بافت  پیرامون  گرفته 
است:   زیر  شرح  به  راهکارهای   [Güzey, 2009]  گوزیخارجی 

باز را  زنده  بهسازی و  آنکارا  نواحی مسکونی فرسوده در شهر  سازی 
ترار   بررسی  باز  داد؛مورد  این تحقی   این زنده   در  نوسازی  سازی و 

ساکنان آن مناط  بخشیدن به  مناط ، راهبردی فضایی برای هویت 
و    ویوراست.  معرفی شده  و افزایش تجهیزات مورد نیاز شهروندان  

به تحلیل مکانی   [Weaver & Bagchi-Sen, 2013]  سن  -بگچی
فرسودگی و افت شهری با  ندمعتقد آنهاد. نکنافول شهری اشاره می

ارتباطی مثبت دارد. به ای طور کلی، فرسودگی پدیدهزمان و مکان 
یابد.  های مجاور راه میفضایی است که در طول زمان به مکان  ماهیتاً 

همچنین ارتباط مستقیم و آماری تابل توجهی میان فرسودگی یک  
اهده  محله با شرایط ضعیف اتتصادی و اجتماعی در محله مجاور مش

اصل  و خوشقدمشود.  می  Khoshgadam & Razaghi]  رزاتی 

Asl, 2017]  کیفیت محیطی در نوسازی   یهای ارتقابه ارایه راهبرد
فرحزاد   فرسوده  دسته  ؛دپرداختنبافت  تالب در  در  عوامل  بندی 

در  مولفه را  اولویت  اولین  عملکردی  مولفه  محیطی،  کیفیت  های 
پس  یارتقا و  داراست  محیطی  مولفه  کیفیت  آن   -تجربی  هایاز 

زیستزیبایی و  دارند.  شناختی  ترار    کرمیشاهمحیطی 
[Shahkarami, 2016]  های مداخله در بافت بندی پهنه به اولویت

  - های کالبدی، اجتماعی اسا  شاخصفرسوده مرکزی شهر اراک بر
شده بندی. تطاب  نسبی مناط  اولویتپرداختاتتصادی و محیطی  

اتتصادی و محیطی وجود دارد. بر این    -ای اجتماعی براسا  معیاره
توان استنباط کرد که اگر بخشی از اطالعات الزم در ارزیابی  مبنا می

کالبدی بافت مورد نظر به هر دلیلی تابل حصول نباشد، اطالعات و 

اجتماعیتحلیل می  -های  محیطی  و  بهاتتصادی  عنوان تواند 
بندی مناط  فرسوده مورد  تاولویجایگزینی مطمئن در شناسایی و  

گیرد.   ترار  نوسازی    [Andalib, 2017]  عندلیباستفاده  اصول 
. مطالعات دادمورد بررسی ترار  را  های فرسوده شهری  متوازن بافت

"توازن میان دوپارگیانجام برای  را  های متوالی  شده وی چارچوبی 
شبکه عناصر  و  شبکهاجزا  توازن  و  بافت  موضوعی  کل های  های 
، عنوان سلول بنیادی نوسازیتوازن به  چهارگانهسیستم" شامل اصول  

به چندوجهی  و  پیچیده  عناصر  میان  پیچیدگی  از  عنوان پرهیز 
سکوچک و  شناسایی  تشخیص،  واحد  توازن ترین  برتراری   ،نجش 

حاصل کرده است.    ها و کل سیستم با یکدیگرتعامالت پیوسته شبکه
حکمروایی    [Amini et al., 2018]  همکاران  و  امینی جایگاه 

شهری در فرآیند بازآفرینی بافت فرسوده شهری را مورد مطالعه ترار 
بین شاخص  و  ددادن های حکمروایی شهری، شاخص عدالت و در 

کار  و  شاخصآاثربخشی  و  بیشترین  بینش یی  و  پاسخگویی  های 
پایین دادند.  راهبردی  اختصاص  خود  به  را  رتبه    و  اسدیترین 

های فرسوده  آوری بافت میزان تاب  [Asadi et al., 2019]  همکاران
  د و نشان دادند کهارزیابی کردندشهری در برابر مخاطرات محیطی را  

  زارعپذیر است.  آوری آسیببافت فرسوده شهر کرج از نظر ابعاد تاب
پذیری بافت فرسوده شهر  آسیب  [Zare et al., 2016]  همکاران   و

توزیع مناط    دادند و نشان دادند کهمرودشت را مورد ارزیابی ترار  
مساحت بافت را در بر گرفته است،    %32پذیری باال حدود  با آسیب

آسیب   31% دارای  را  بافت  بافت  مساحت  بقیه  و  متوسط  پذیری 
آسیب  دارای  است.  فضاهای  داده  اختصاص  خود  به  کم  پذیری 

روش    [Masoudi et al., 2019]  همکاران  و  مسعودی  تجربه 
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بررسی کردند و نشان های فرسوده شهری را  تجمیع در نوسازی بافت 
که مشارکت  بی  دادند  میزان  افزایش  بر  تجمیع  روش  تاثیر  شترین 

نقش    [Sarhadi et al., 2019]  همکاران   و  سرهادی  ساکنین است.
اطالع و  سرمایهآموزش  تمایل  در  از رسانی  استفاده  به  گذاران 

پروژهساخت  های روش در  صنعتی  نوسازی  وساز  و  بهسازی  های 
د و به این نتیجه  دادنهای فرسوده شهری را مورد بررسی ترار  بافت 

 % 65و    %56رسانی به ترتیب  های آموزشی و اطالعفعالیت   رسیدند که
سرمایه تمایل  بافتبر  حوزه  در  فعال  و  گذاران  فرسوده،  های 

بافت سرمایه این  از  خارج  در  فعال  بهگذاران  از  ها،  استفاده  منظور 
ساخت روش بر  های  تاثیر  این  و  هستند  تاثیرگذار  صنعتی  وساز 

 گذاران است.گذارانی با توان مالی باالتر، بیشتر از سایر سرمایهسرمایه
ی عمومی بافت فرسوده  هاو ویژگی  هادر این تحقی  موضوع شاخص

 و فضاهای شهری بیشتر مورد توجه است.   هادر عرصه
جمع رویکرد    بندیدر  تبیین  در  شهری  عمومی  عرصه  مفاهیم 

  ای هه دو بعد عملکردی و رویتوان بمی سازی در فضای شهریمکان
ی هالفهوین م ترمهماشاره کرد که مفاهیم عملکرد، معنا و کالبد از 

 (. 1 شکل   هستند عرصه عمومی
 

 
 [Kavoshnia et al., 2017]  ابعاد عرصه عمومی   ( 1شکل  

 
و زیرمعیارها در تالب مدل تحلیلی   معیارها  ارایهدر ادامه تحقی  به  

   .(2 شکل   شودمی و مفهومی اشاره
 

 
   ی تحق   ی و مفهوم   ی ل ی مدل تحل (  2شکل  

عرصه عمومی

بعد رویه ای عملکرد

کالن مقیا  شهر
و عملکرد

میان مقیا  سطه
عملکرد

خرده مقیا  سطه
شهر

بعد ماهوی

معنا ادراک+هویت

کالبد محصوریت+منظر

عملکرد یدسترس+فعالیت
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ی عمومی شهری در بافت فرسوده هاهدف این تحقی ، ارزیابی عرصه 
 .  بود  تبریزشهر  8منطقه 

 
 شناسی  روش 

تحقی  حاضر با توجه به ماهیت موضوع و هدف کلی آن، از نوع  
  -شناسی از نوع مطالعات توصیفیمطالعات کاربردی و به لحاظ روش

  شهرکالن  8در منطقه    1398در تابستان سال    است کههمبستگی  
انجام   زیتبر  یکارشناسان و نخبگان شهردار نفر از    50در بین  تبریز  
 انتخاب شدند. تصادفی صورت به که  گرفت

عرصه از  هاارزیابی  استفاده  با  شهری  عمومی    نامهپرسشی 
ادراکی   هایلفهوم با  سئوال    22شامل  صورت گرفت که  ساخته  محق 

  3   عملکردی  ( و سئوال  5   ، کالبدی(سئوال  4   ، اجتماعی(سئوال  6 
شوندگان در تالب  های پرسش. پاسخبودمتغیر    18در تالب  و    (سئوال
گزینهای  گزینهپنج  لیکرتطیف   "با  ناراضیهای  ،  "ناراضی"،  "بسیار 

میانگین   ارایه شده بود. نهایتاً "  بسیار راضی"و  "  راضی"،  "راضی  نسبتاً "
دامنه   در  ناراضی،    1-8/1نمرات    2/ 6-4/3ناراضی،    8/1-6/2بسیار 

راضی،   و    4/3-2/4نسبتًا  گرفته    2/4-5راضی  نظر  در  راضی  بسیار 
محتوای سئواالت پرسش  شدند. روایی  نظرات  برای تعیین  از  نامه 

شد  کارشناسی اساتید و متخصصان مرتبط با بافت فرسوده استفاده 
که مقدار   و همچنین پایایی آن از طری  آلفای کرونباخ تعیین شد 

مولفه برای  اجتماعی،  های  آن  کل  ادراکی،  و  عملکردی  کالبدی، 
به دست   87/0و    87/0،  83/0،  93/0،  86/0نامه به ترتیب  پرسش

 آمد. 
افزار های آماری در تالب نرم ها، از آزمونتحلیل دادهتجزیه و  برای  

SPSS 25  های پژوهش با بودن توزیع دادهابتدا نرمال. استفاده شد

از آزمون کولموگروف اسمیرنوف مورد بررسی ترار گرفت.    -استفاده 
متغمنظور  بهسپس   عموم   یرهایسنجش  آزمون    یعرصه    Tاز 

ها از لفهوبین م   همبستگیتعیین شدت و نوع    برای،  اینمونهتک
همبستگی  برای  آزمون  و  روابط    پیرسون  از    هامتغیر  بینتخمین 

 استفاده شد. چندگانه  رگرسیونتحلیل 
 منطقه مورد مطالعه 

تبریز یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان آذربایجان شرتی با  
ایران و  ترین شهر منطقه شمالهکتار مساحت، بزرگ  23800 قرب 

آذری سیاسی،  مناط   بازرگانی،  ارتباطی،  اداری،  تطب  و  نشین 
  10شود و دارای  عتی، فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته میصن

براسا  سرشماری   تبریز  است. جمعیت  منطقه مستقل شهرداری 
ن رتم با احتساب جمعیت ای  هنفر بوده ک   1724368بالغ بر    2016سال  

هکتار   23800رسد. از  میلیون نفر می2ساکن در حومه شهر به حدود  
بافت  2500تبریز    شهرکالنمساحت   و  نواحی  مختص  ی  ها هکتار 

حدود   چیزی  واتع  در  که  است  شهری  بافت  %10فرسوده  ی  ها کل 
منطقه تاریخی و    عنوانبهتبریز،    8شود. منطقه  می  شهری را شامل

در  ی منحصر به فردی برخوردار است که شاید  هافرهنگی از ویژگی
ترین  سایر مناط  شهری وجود نداشته باشد. این منطقه شامل جالب

بازار تبریز، مساجد عالی مانند    آثار تاریخی و  ارزشمند چون  بسیار 
ی باشکوه است.  هامسجد جامع، مسجد کبود، مدار  مشهور و خانه

محالت تاریخی و تدیمی چون راسته کوچه، چارمنار،    8در منطقه  
واتع   قیرهو  (داخلیارمنستان  ایچری ارمنستان سنجران، میارمیار، 

علت اهمیت مرکزیت شهری، اکثر مراکز ادارات  اند. از دیرباز بهشده
، نهادها و مراکز اتتصادی و تجاری در این محدوده  هادولتی، سازمان

 . (3 شکل  اندترار گرفته 
 

 
 در شهر تبریز   مطالعه محدوده مورد  (  3شکل  

 
   ها یافته 

ی عمومی در بافت فرسوده منطقه  هابررسی کلی سنجش عرصهدر 

 
ی عمومی  هاعرصه( از  %24.0نفر    12  نفر،   50از    در مجموع،  تبریز   8

فرسوده   نفر    23راضی،    نسبتاً (  %22.0نفر    11،  راضی منطقه  بافت 
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 . بودند بسیار ناراضی ( %8.0نفر   4ناراضی و ( 46.0% 
مربوط به متغیر تعل  خاطر    لفه ادراکی باالترین میزان میانگینودر م 

 هویتو کمترین میزان میانگین مربوط به متغیر    و خاطرات جمعی
م بود   مکان در  به و.  مربوط  میانگین  میزان  باالترین  اجتماعی  لفه 

نگین مربوط به متغیر مکان  شمولی و کمترین میزان میامتغیر همه
لفه کالبدی باالترین میزان میانگین مربوط به متغیر  و. در مبود سوم  

میانگین میزان  کمترین  و  کالبدی  متغیر    تناسب  به  مربوط 
مبودنفوذپذیری   در  عملکردی  و.  میانگیننیز  لفه  میزان   باالترین 

ین  مربوط به متغیر اختالط عملکرد و فعالیت و کمترین میزان میانگ
   مناسب بود.  مربوط به متغیر دسترسی

م   رهایمتغ  نیب آزمون  عموم  نیانگیدر  عرصه  به  بافت   ینسبت 
 ی رهای. متغشتداری وجود داتفاوت معنی  زیتبر  8فرسوده منطقه  

هو سوم،  مشارکت  تیمکان  و    یدسترس  ،یر یپذمکان،  مناسب 
نظری  میانگین  ها  ت یفعال  یار سازگ میانگین  تفاوت (  3با 
ن  یدار یمعن نشان  ولدادنرا  سطه    رهایمتغ  یمابق  ید،    % 95در 

   (. 2 جدول بودند دار معنی
 

 ای  نمونه تک   Tبا استفاده از آزمون    3با میانگین نظری    متغیرهای عرصه عمومی میانگین آماری نمرات مربوط به  سنجش  (  2جدول  

 داری معنی سطه   tمقدار   اختالف میانگین  نمرات  ها متغیر 
 فاصله اطمینان 

 کران باال  کران پایین 

 ادراکی مولفه  
 0.90 0.34 0.001 4.44 0.62 3.62±0.99 تعل  خاطر 

 0.74 0.14 0.006 2.90 0.44 3.44±1.07 پذیری زیست 
 0.69 0.11 0.008 2.75 0.40 3.40±1.03 حس مکان 

 0.87 0.37 0.001 4.99 0.62 3.62±0.88 خاطرات جمعی 
 0.86 0.22 0.001 3.38 0.54 3.54±1.01 سرزندگی 

 0.57 - 0.5 0.096 1.70 0.26 3.26±1.08 مکان   ت ی هو 
 اجتماعی مولفه  
 1.02 0.42 0.001 4.85 0.72 3.72±1.05 شمولی همه 

 0.62 - 0.6 0.104 1.66 0.28 3.28±1.20 پذیری مشارکت 
 0.37 - 1.7 0.462 0.74 0.1 3.10±0.95 مکان سوم 
 0.68 0.12 0.005 2.92 0.40 3.40±0.97 ی ترارگاه رفتار 

 کالبدی مولفه  
 0.65 0.11 0.007 2.84 0.38 3.42±0.95 تناسبات انسانی 

 0.70 0.14 0.004 2.99 0.42 3.38±0.99 نفوذپذیری 
 0.83 0.25 0.001 3.76 0.54 3.54±1.01 هنر عمومی 
 0.86 0.38 0.001 5.28 0.62 3.62±0.83 محصوریت 

 1.15 0.65 0.001 7.37 0.90 3.90±0.86 ی تناسب کالبد 
 عملکردی مولفه  

 1.23 0.73 0.001 7.98 0.98 3.98±0.87 اختالط عملکرد و فعالیت 
 0.57 - 0.13 0.213 1.26 0.22 3.22±1.23 دسترسی مناسب 
 0.62 0.06 0.18 2.45 0.34 3.34±0.98 ها سازگاری فعالیت 

داری  های عرصه عمومی، همبستگی مثبت و معنیبین تمام مولفه
 (. 3؛ جدول >01/0p وجود داشت 

 
های ادراکی، اجتماعی، کالبدی و عملکردی و ماتریس ضرایب  میانگین نمرات مولفه   ( 3جدول  

 آنها همبستگی بین  
ی عرصه  ها لفه و م 

 عمومی 
 3 2 1 میانگین نمرات 

   1 3/ 48± 1/ 01 ادراکی مولفه    - 1
  1 0/ 653**  3/ 38± 1/ 04 مولفه اجتماعی   - 2
 1 0/ 664**  0/ 409**  3/ 57± 0/ 93 کالبدی مولفه    - 3
 0/ 791**  0/ 785**  0/ 601**  3/ 51± 1/ 03 عملکردی مولفه    - 4

**01/0p< 

تحقی 18متغیرهای   عمومی    %98توانستند    گانه  عرصه  واریانس 
فرسوده نمایند     بافت  تبیین  متغیرهای  2R=980/0را  بین  از   .)

شمولی،  پذیری، خاطرات جمعی، همهگانه، تاثیر متغیرهای زیست18
عملکرد پذیری،  مشارکت فعالیت  اختالط  و    مناسب  دسترسی،  و 

دار بود و  معنی  عرصه عمومی بافت فرسوده بر    هاسازگاری فعالیت 
مراتب به  هامتغیرهای اختالط عملکرد و فعالیت و سازگاری فعالیت 

ب متغیر  سهم  پیشگویی  در  متغیرها  سایر  با  مقایسه  در  یشتری 
بشتداوابسته   انحراف  ایهگونه  ند،  در  تغییر  واحد  یک  معیار که 

فعالیت  سازگاری  و  فعالیت  و  عملکرد  تا  شمی  باعث  هااختالط  د 
معیار متغیر وابسته  عرصه عمومی بافت فرسوده( به اندازه  انحراف
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ه متغیرهای تعل  خاطر، حس  تغییر کند. در حالی ک  %77و    83%
تناسبات  ترارگاه رفتاری،  مکان، سرزندگی، هویت مکان، مکان سوم،  

تناسب کالبدی اثر    و  محصوریتانسانی، نفوذپذیری، هنر عمومی،  
 ندشتندابینی متغیر عرصه عمومی بافت فرسوده  ی بر پیشدار معنی

 . (4 جدول 
 

واردشده به معادله رگرسیون برای تبیین عرصه عمومی  متغیرهای  ضرایب مربوط به    ( 4جدول  
 بافت فرسوده 

 متغیرها 
ضریب  

 βقیراستاندارد  

خطای  
 استاندارد 

ضریب  
 Bاستاندارد  

 tآماره  
سطه  

داری ی معن   
- 36.572 ثابت  مقدار    6.491 - 5.634 -  0.001 

- 2.449 تعل  خاطر   1.525 0.70 -  1.606 -  0.119 
پذیری زیست   2.995 1.238 0.092 2.419 0.022 

 0.342 0.966 0.038 1.337 1.291 حس مکان 
 0.013 2.652 0.103 1.531 4.061 خاطرات جمعی 

 0.547 0.610 0.028 1.395 0.85 سرزندگی 
- 0.673 هویت مکان   1.276 0.021 -  0.527 -  0.602 

شمولی همه   2.927 1.237 0.089 2.367 0.025 
پذیری مشارکت   6.730 1.272 0.233 5.291 0.001 

- 0.199 مکان سوم   1.759 0.006 -  0.113 -  0.911 
 0.077 1.831 0.096 1.874 3.431 ترارگاه رفتاری 

 0.618 0.504 0.024 0.720 0.866 تناسبات انسانی 
 0.327 0.996 0.054 1.893 1.885 نفوذپذیری 

 0.149 1.483 0.073 1.681 2.493 هنر عمومی 
 0.168 1.413 0.071 2.074 2.931 محصوریت 

- 2.705 تناسب کالبدی   1.938 0.068 -  1.396 -  0.173 
اختالط عملکرد و  

 فعالیت 
8.317 1.790 0.210 4.646 0.001 

 0.001 4.049 0.207 1.436 5.813 دسترسی مناسب 
ها سازگاری فعالیت   7.792 1.650 0.222 4.721 0.001 

 
 بحث 

عرصه ارزیابی  حاضر  تحقی   بافت هاهدف  در  شهری  عمومی  ی 
شود که  می  . بافت شهری زمانی فرسودهبودتبریز    8فرسوده منطقه  

بنابراین در  از خدمات باشد.  ناتوان  زمانی  با شرایط  رسانی مناسب 
یی بافت نسبت به آکار مقوله فرسودگی بافت، ناکارآمدی و کاهش  

بافت  بررسیهامیانگین  شهری  و  شود می  ی  بافت  در  فرسودگی   .
بهع یا  خدمات  نبود  سبب  به  یا  آن  درونی  برنامه ناصر  نبود  علت 

آید. فرسودگی  می  گیری بافت به وجودتوسعه و نظارت فنی بر شکل
شود و  می  رفتن منزلت اولیه بافت در میان شهروندانموجب ازبین

پذیری ی گوناگون از جمله کاهش یا فقدان شرایط زیستهادر شکل
حس   خاطر،  تعل   ایمنی،  سرزندگی،  و    و  نفوذپذیریمکان، 

  .شودمی محصوریت در بافت مشاهده
یافته به  توجه  متغیرهابا  تحقی ،  خاطرات های  خاطر،  تعل   ی 

همه فعالیت  جمعی،  و  عملکرد  اختالط  کالبدی،  تناسب  شمولی، 
تبریز    8دارای بیشترین نقش در عرصه عمومی بافت فرسوده منطقه  

.  شتدای وجود  دار معنیارتباط    %95بین متغیرها در سطه    بودند و
م ه  ب بین  بیشترین هالفهوعالوه  کالبدی  و  اجتماعی  عملکردی،  ی 

 هک  شتدادر عرصه عمومی بافت فرسوده شهری وجود    همبستگی
 .  بود  %80ن رتم در حدود ای

یافته  تحقی هانتایج  سایر  نتایج  با  حاضر  تحقی   از  های    جمله، 
نواحی مسکونی فرسوده در شهر    سازیزنده  راهکارهای بهسازی و باز

محیطی در    کیفیت  یارتقای  هاراهبرد  ارایه،  [Güzey, 2009]  آنکارا
 ,Khoshgadam & Razaghi Asl]فرحزاد  رسودهنوسازی بافت ف

مرکزی شهر   های مداخله در بافت فرسودهندی پهنهباولویت  ،[2017
آوری ، سنجش و ارزیابی میزان تاب[Shahkarami, 2016]  اراک
شهبافت  فرسوده  محیطی  ریهای  مخاطرات  برابر  در  کرج    شهر 

[Asadi et al., 2019]ارزی آسیب ،  فرسودابی  بافت  شهر    هپذیری 
پ[Zare et al., 2016]  مرودشت نوسازی روژه،  و  بهسازی  های 

ر توسعه  تاثی  و  [Sarhadi et al., 2019]  یهای فرسوده شهر بافت 
شهری فرسوده  بافت  در  و    [Andalib, 2017]  شهری  همخوانی 

این    از  سازگاری دارد. شایان ذکر است جدا نتایج  فوق،  اشتراکات 
و همبستگی    "در سطه متغیرها"ی کمی  هاویژه در یافتهتحقی ، به

 است. هااز وجوه تمایز نسبت به دیگر تحقی 
، هاد که نسبت به کالبدشکافی آسیبپیشنهاد ضرورت دار   عنوانبه

، توجه به هاو برنامه  ها، بازاندیشی در جایگاه طرحهاتحلیل ظرفیت
مغفولهالفهوم  بودجهی  نظام  در  منابع مانده  تخصیص  و  ریزی 

  - ی فرسوده، ارزیابی پیامدهای فضایی هاشهرداری در ارتباط با بافت
تحلیل و شناخت  و  ی،  اهو اتدامات مداخل  هااجتماعی طرح و برنامه

نهادینههاظرفیت  زمینه  در  منطقه  برنامهی  با  هاساختن  اجرایی  ی 
کرد.  اندیشه  مردم  مدیران  همچنین    مشارکت  متعهدكردن  و  ملزم 

ی بهسازی و نوسازی در جریطان  هامیانی به اجرای طرحباال و ردهرده
آیین و  توانین  از  استفاده  با  مدیریتی  آور  الزام ی  هانامهتغییطرات 

نوسازی و اختصاص فضاهای    ، صادره از نهادهای نظارتی و اجرایی
های بالاستفاده در بافت به كاربری تجاری و  الزم با توجه به كاربری

وجود  و    تبریز  8دهی عملكردی آنها در منطقه  ها و ساماننظارت بدان
دهی  طرح و برنامه مشخص و با پشتوانه تانونی الزم برای سازمان

 شود. پیشنهاد می 8های منطقه ها و پهنه فضا
مهم پاسخیم     یتحق  یهاتیمحدود  نیتراز  به   گاه   یهاتوان 

چون    نیه شده است، اشاره کرد. همچنیکه توسط افراد ارا  یرواتعیق
را     یتحق  جیتواند نتایم   ،انجام شده است  ی در زمان خاصپژوهش  
  ی هاتیاز محدود نیز    یترار دهد. عامل زمان و منابع مال  ریتحت تاث

با  های آتی  شود پژوهشمی  شنهادیرود. پیم   به شمار   یتحق  گر ید
و   باالتر  نمونه  از سازمانبهرهبا  حجم  انجام  مدخل  یذ  یهاگرفتن 

 . کرد دایدست پ ی و بهتر   یدت جیبه نتاشود تا بتوان 
 

 گیری  نتیجه 
را  تبریز   8مولفه اجتماعی بیشترین تاثیرگذاری بر فرسودگی منطقه 

 هستند. های دوم و سوم  رتبهدر  های عملکردی و ادراکی  لفهومو  دارد  
نسبت   هامتغیرهای اختالط عملکرد و فعالیت و سازگاری فعالیت

پیشگویی  به   در  بیشتری  متغیرها سهم   8منطقه    گیفرسودسایر 
 دارند. 
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