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Abstract 
 

Due to the strengths that the improvement of worn-out structures in Mazandaran province 
especially Neka city creates such as economic, social and political growth, there are still significant 
challenges in the areas of physical and environmental destruction, social deprivation, insecurity, 
unemployment. , economic inequalities, housing shortages and traffic, which have severely reduced the 
quality of urban life in these areas. Accordingly, the present study aims to investigate the effect of worn 
tissue remediation on urban life by ranking the effective factors by fuzzy Demtel and fuzzy vector 
techniques. This research is of descriptive-survey type and applied research according to its nature, 

subject and objectives.on the part of data collection of current situation, In terms of  field method, 
a questionnaire was used to assess the economic, environmental and physical quality of citizens in the 
dilapidated context of Neka city. The statistical population of the study is the population living in 
Naranjbagh neighborhoods of Neka city and the sample size according to Cochran's formula is equal to 

381 citizens.Statistical softwares of EXCEL and SPSS are used to analyze the data and to discover 
the usefulness of variables from the statistical test of structural equations, to prove the hypotheses 

from the regression test and then with fuzzy Demtel technique to rank the criteria and indicators. The 
results of the study show that the improvement of worn-out tissue has an effect on the quality of urban 
life of Naranjbagh citizens and is directly related to the sense that the better the improvement and 

reconstruction of worn-out tissue, or in other words, the better the quality of housing, the better the 
quality of life in such tissues; therefore, tissues appear to be more vital and healthy and 
residents are more satisfied with life. 
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ی نارنجباغ شهر نکا ی شهری بر کیفیت زندگی محلههای فرسودهبررسی عملکرد تأثیر بهسازی بافت
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 دانشگاه پیام نور ساری، مازندران، ایران ،ریزی شهریجغرافیا و برنامه کارشناس ارشد رشته. 3
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 چکیده
رشد اقتصادی،  خصوص شهرستان نکا از قبیلهای فرسوده در استان مازندارن و بهبا توجه به نقاط قوتی که بهسازی بافت

های تخریب فیزیکی و محیطی، محرومیت اجتماعی، ناامنی، های مهمی در زمینهآورد، هنوز با چالشوجود میاجتماعی و سیاسی به

باشد که این مشکالت کیفیت زندگی شهری را به شدت در این نقاط مسکن و ترافیک روبرو می های اقتصادی، کمبودبیکاری، نابرابری

بندی عوامل تأثیر است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بهسازی بافت فرسوده بر زندگی شهری با رتبهکاهش داده 

پیمایشی و از نوع تحقیقات  -های دیمتل فازی و ویکتور فازی پرداخته است. این پژوهش بنابر ماهیت، توصیفیگذار توسط تکنیک

ی میدانی، از پرسشنامه، جامعه آماری پژوهش جمعیت ساکن در وضع موجود در شیوه آوری اطالعاتکاربردی است. در بخش جمع

افزارهای آماری ها از نرموتحلیل دادهنفر از شهروندان است. جهت تجزیه 381محالت نارنجباغ شهرستان نکا و حجم نمونه برابر با 

Excel،SPSS  ها از آزمون رگرسیون و در ساختاری، برای اثبات فرضیه و جهت کشف و مطلوبیت متغیرها از آزمون آماری معادالت

دهد که بهسازی ها پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میبندی معیارها و شاخصادامه با تکنیک دیمتل فازی به رتبه

ن معنا که هرچه میزان بهسازی و بافت فرسوده بر کیفیت زندگی شهری شهروندان نارنجباغ اثرگذار است و ارتباط مستقیم دارد به ای

ها از بازسازی بافت فرسوده و یا به تعبیری هرچه بافت سکونتگاها از کیفیت بهتری برخوردار باشد، کیفیت زندگی در این گونه بافت

 تری از زندگی دارند.تری برخوردار است و ساکنان رضایت بیشسرزندگی و سالمت بیش
 

 

 ی شهری، کیفیت زندگی شهری، شهر نکا، استان مازندران. رسودهبهسازی، بافت فکلید واژه ها: 
 

                                                           
1
ی موردی: مطالعه :بر کیفیت زندگی شهری های فرسودهی کارشناسی ارشد تحت عنوان تأثیر بهسازی بافتمستخرج از پایان نامه همقالاین .  

 دانشگاه پیام نور واحد ساری است.و دوم نگارنده اول  و مشاوره ی نارنجباغ شهر نکا به راهنماییمحله

  :نویسنده مسئول @gmail.commomenpour1369 

های بررسی عملکرد تأثیر بهسازی بافت(.1011)احمدی، حسن؛ دیوساالر، اسداله؛ مومن پورآکردی، مریم اع به این مقاله:ارج

 2، ایمنطقه و نشریه مطالعات توسعه پایدار شهری، ی نارنجباغ شهر نکا استان مازندرانی شهری بر کیفیت زندگی محلهفرسوده

(1،)95-77.  
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 مقدمه و بیان مسأله
رشد شتابان شهرنشینی و پیدایش مناطق فاقد اصول شهرسازی در درون شهرها باعث شده تا در حال حاضر این 

مناسب، فقدان درآمد، وضعیت کالبدی نامناطق با مشکالتی متعددی نظیر تراکم مسکونی باال، حضور اقشار کم

لو و های شهری و غیره دست به گریبان باشند )عیسیسطح پایین خدمات و زیرساخت -استانداردهای ایمنی و استحکام

های شهرنشینی، (. این مشکالت با تأثیرگذاری بر تمامی جنبه1381، به نقل از حبیبی و مقصودی،98: 1353همکاران،

ها را به شدت کاهش داده و ن نموده است و کیفیت کلی و قابلیت زندگی در آنروابط منطقی زندگی شهرنشینی را نابساما

 (.2: 1353ها را فراهم کرده است )امیری و ایالقی، ی ناپایداری در آنزمینه

پذیر شهری هستند که به دلیل فرسودگی کالبدی، برخورداری های آسیبهای فرسوده یکی از انواع مختلف بافتبافت

پذیر، ارزش محیطی و اقتصادی پایینی های شهری آسیبسترسی سواره، تأسیسات خدماتی و وجود زیرساختنامناسب از د

های فرسوده، بخش قابل توجهی از پهنه شهرهای کشورمان را تشکیل (. امروزه بافت118: 1351دارند )خسروی و همکاران،

-دار شهرها تبدیل شدههای مسألهخارج و به بخش دهند که به دلیل دارا بودن معضالت خاص، از گستره حیات شهریمی

 (. 120: 1359اند )نوابخش و همکاران،

های اقتصادی، احساس تعلق، حداقل -های اجتماعیی حیات شهری، ارزشبافت فرسوده با برخورداری از سابقه

ها و توجهی به ارزشه بینمایند کزیرساختی و خدماتی و غیره، امکانات مهمی را برای تجدید حیات شهری فراهم می

های یاد های فراوانی ایجاد نماید. توجه به ارزشتواند با به بن بست کشاندن نوسازی محالت، هزینههای مذکور میدارایی

ی محالت و نه صرفاً نوسازی شود که توسعهشده در کنار شناسایی و تحلیل صحیح علل مختلف فرسودگی سبب می

های (. بدین سبب موضوع بهسازی و نوسازی بافت11: 1352گیرد )مدانلوجویباری و همکاران،  ها مدنظر قرارکالبدی آن

های مختلف و مدیران های شهرهای امروزی است، که اندیشمندان حوزهفرسوده شهری، همواره یکی از مسائل و چالش

 (.71: 1351ران،شهری را به حیطه تالش در جهت بهسازی و نوسازی آن کشانده است )دویران و همکا

(. موضوع 201: 1352کجوری،های فرسوده، موضوع چند وجهی و چند نظمی است )کمانرودیساماندهی بافت

پذیر نیست. این امر از آن روی اهمیت های فرسوده اصوالً امری است که بدون مشارکت ساکنان مناطق امکاننوسازی بافت

ای در راه تمرکز اجرای اقدامات رایی، سازمانی، حقوقی و قانونی مانع عمدههای مالی و اجیابد که دانسته شود محدودیتمی

 (. 11: 1350وهمکاران،شود )اکبرزادهتوسط بخش دولتی و عمومی قلمداد می

-ی طرح بر عهده گیرند. برنامهیابد که مردم بتوانند نقش فعال در فرآیند تهیهمشارکت کامل تنها در جایی تحقق می

اند، به این مطلب پی های ارزشمندی که در طول سالیان دراز به دست آوردهان و مسئوالن شهری با تجربهریزان و طراح

های فرسوده شهری برای مردم کاری غیر واقعی، غیر مفید و در ریزی طراحی بافتاند که بدون حضور مردم، برنامهبرده

هایی از شهر، حیات آن به هر علتی هنگامی که در محدوده (.2: 1351وهمکاران، هاست )باددستبعضی اوقات مولد بحران

گیرد. عالوه بر آن، با گرایش حرکتی جمعیت رود، بافت شهری آن محدوده در روند فرسودگی قرار میرو به رکود می

رو های مرکزی بسیاری از شهرها به سمت حومه، تمرکززدایی تسهیالت کلیدی نیز در آن جهت شهری ثروتمندتر از بخش

گذارد و ممکن است در نواحی از کار افتاده شهری، حفظ یک محیط شهری مطلوب برای تأمین زندگی سالم به فزونی می

 شهری، تدریجاً دشوار گردد. 

ی امروزی کامالً محسوس و آشکار است، مطالعه و احیای مرکز شهرها و به عبارتی بنابراین اهمیت موضوع در جامعه

ی نارنجباغ( نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حال حاضر عدم توجه به رکزی شهر نکا )محلهی مبهسازی بافت هسته

های مهم مسئوالن بافت یاد شده با توجه به نقش آن در حفظ و احیای کالبد شهر، ضرورت رفع مشکالت آن را در الویت
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های مهمی به منظور بهسازی بافت یاد از آن گاممندان و متخصصین شهرسازی قرار داده است، تا با استفاده شهری و عالقه

های این ناحیه، در طول تاریخ دستخوش تغییراتی شده است اما از حدود هفتاد های سکونتگاهشده برداشته شود. ویژگی

ه ریزان به هستسال پیش، شهر نکا به تدریج رشد یافته است. گسترش فضایی بدون برنامه در این شهر و عدم توجه برنامه

اقتصادی  -گیری بافت فرسوده در این ناحیه گشته شده است که فاقد حیات کالبدی و اجتماعیاولیه این شهر باعث شکل

باشند. از این رو با توجه به اهمیت و نقش بهسازی و نوسازی بافت فرسوده در زندگی ساکنان این محالت، پژوهش می

های اثرگذار بر کیفیت سازی بافت فرسوده شهری بعنوان مؤلفههای مؤثر بر بهحاضر با هدف بررسی و تحلیل شاخص

 پردازد.ی نارنجباغ شهر نکا در استان مازندران میزندگی شهری در محله

 شهروندان شهری زندگی کیفیت بر فرسوده هایبافت آیا بهسازیبر این اساس، سوال اصلی پژوهش این است که 

 رسدمحتمل در پاسخگویی به سؤال مطرح شده به این صورت است که به نظر میدارد؟ فرض  تأثیر نکا شهرستان نارنجباغ
 دارد. تأثیر نکا شهرستان نارنجباغ شهروندان شهری زندگی کیفیت بر فرسوده هایبافت بهسازی

 

 مبانی نظری
در این فرآیند  رسند، اماکنند و به بلوغ مییابند، رشد میای هستند که حیات میی موجودات زندهشهرها به مثابه

شود. در تر و گاه بخشی به فراموشی سپرده میها بیشی رشد و توسعه گاه سرعت بخشی از شهر در دیگر بخشپیچیده

های زندگی شهری امروز مطابقت ندارند )محمدی و همکاران، آیند که با ویژگیهایی در شهر به وجود مینتیجه، محدوده

1352 :00.) 

های های ناایمن و قطعات تفکیکی نامنظم و در عین حال ریزدانه، شیوه شهرسازی سالمانهای تنگ و ساختکوچه 

-ی کالبدی است. عموماً این بافتها در حیطهرسند. این تنها بخشی از نارساییدوری هستند که امروزه ناکارآمد به نظر می

ها که امروز بافت فرسوده شهری خوانده محدودهشوند. این ها با معضالت عدیده اجتماعی و اقتصادی دست به گریبان می

گیرند که نیازمند توجهات خاص در ارتقاء و بهبود کیفیت های قابل توجهی از شهرهای ما را در بر میشوند، قسمتمی

 (.15: 1351زندگی هستند )صالحی، 

دم تعادل، عدم تناسب و ترین مسائل مربوط به فضاهای شهری است که باعث بی سازمانی، عفرسودگی یکی از مهم

ای و شکل گرفتن شود. فرسودگی عاملی است که به زودودن خاطرات جمعی، افول حیات شهری واقعهبی قوارگی آن می

ی کند. این عامل با کاهش عمر اثر و باشتابی کم و بیش تند، باعث حرکت به سوی نقطهای کمک میحیات شهری روزمره

 (. 01: 1359همکاران، گردد )حبیبی و پایانی اثر می

شود که به دلیل ی قانونی شهرها اطالق میهایی از محدودهی شهری به عرصهطبق تعریف وزارت کشور بافت فرسوده

پذیر بوده های شهری، آسیبفرسودگی کالبدی، عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره، تأسیسات، خدمات و زیرساخت

 (.11: 1350دی نازلی برخوردارند )اکبرزاده شیخ محله و همکاران، و از ارزش مکانی، محیطی و اقتصا
 

 شهری بافت
ی شهر های محیط طبیعی در محدودهبندی و درهم تنیدگی فضاها و عناصر شهری که به تبع ویژگیعبارتست از دانه

ها، معابر، عناصر رسیاند. دستهای شهری به طور فشرده یا گسسته با نظم خاصی جایگزین شدهها و محلهیعنی بلوک

توان از جمله عوامل اصلی تاثیرگذار در هویت یافتن اجتماعی را می -های اقتصادیها، ویژگیطبیعی و مصنوع، مالکیت

های منظم و های پر و خالی، بافتگیری بافتبافت محسوب نمود. تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم این عوامل، به شکل

 (.1350شود )شعبانی پنبه چوله، مند منجر میو نظام نامنظم، ریز و درشت، خودرو
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دانند که بر ساختار شهر می یترین اجزای تشکیل دهندهبافت شهری را شکل و اندازه و چگونگی ترکیب کوچک 

های خاصی را در برابر بالیای طبیعی یا حوادث احتمالی داشت )متولی توان انتظار مقاومتحسب نوع بافت شهری، می

 (.8: 1352ی و آئینی، حبیب

 

 بهسازی

گیرد. در شود که به منظور ابقاء و بهبود کالبد و فضای شهر در کوتاه مدت صورت میبه سلسله اقداماتی گفته می

: 1353گیرد که فرسودگی نسبی فضا از لحاظ عملکردی حاد شده باشد )امیری و ایالقی، واقع بهسازی زمانی صورت می

3.) 

 

 کیفیت محیط

فضایی محیط شهری که  -شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی» محیط شهری عبارت است از: کیفیت

کیفیت محیط یک  ریزان معتقدند:. برنامه«باشدمیزان رضایت یا عدم رضایت شهروندان از محیط شهری می یدهندهنشان

هم چون کیفیت زندگی، تنوع فضای اجتماعی، ای و اجتماعی است و با مفاهیمی ریزی منطقهمفهوم اصلی برای برنامه

های مکانی و هویت شهری در ارتباط است. وابستگی مکانی خود از تجربیات ها، وابستگیویژگی های فیزیکی، فعالیت

گیرد. شخصی مثبت و منفی در یک مکان خاص و عوامل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی و محیطی نشأت می

ترین اصول بنیادی شهرسازی زان نیز کیفیت محیط را در کنار عدالت، سازگاری، آسایش و کارآیی از مهمریبرخی از برنامه

دانند )شماعی و های فضایی در شهر میها و کنترل نابسامانییافته و کاهش آلودگی منظور ایجاد شهر سازمانهب

 (.270 :1352،پوراحمد

 
 کیفیت زندگی 

 از منظر واژگانی Qolبه مفهوم چگونگی آمده و  Quality( به معنی چیزی و چه و Qualی کیفیت در التین )واژه

های آن است که برای هر فرد، ویژه و یگانه و متفاوت با دیگران است به معنی چگونگی زندگی و در برگیرنده تفاوت

افراد از قبیل آلودگی، کیفیت  تر با محیط طبیعی و شرایط خارجی زندگی(. واژه کیفیت زندگی بیش21: 1389)کردزنگنه، 

 1(. فوWang et al, 2010در ارتباط است )ها شناختی، تراکم ترافیک، شیوع جرم و مانند اینهای زیباییمسکن، جنبه

 کند. (، کیفیت زندگی را رضایت کلی فرد از زندگی خود قلمداد می2111)

 ها تعریف کرده استنیستی مردم و محیط زندگی آ(، کیفیت زندگی را به عنوان بهزیستی یا عدم بهز2118) 2داس

رغم اختالف نظرهایی که در تعریف کیفیت زندگی وجود دارد، توافقی (. به سخن دیگر، به211: 1353)احمدی و همکاران، 

و ها کیفیت زندگی را مشتمل بر ابعاد مثبت تر آنخورد که بر مبنای آن بیشادراکی نیز در بین متخصصان به چشم می

ت زندگی رسد، این است که تمامی مطالعات کیفیدانند. آنچه که در این ادراک مسلم به نظر میمفهومی چند بُعدی می

 (. Allen, Vogt and Cordes, 2002, 14گیرد )های ذهنی انجام میهای عینی و شاخصتحت دو سرفصل شاخص

 & Dajian) گیرد برمی در را مختلفی های جنبه و است بُعدی مفهومی چند زندگی به طور کلی، کیفیت

Peter,2006,15های فردی و اجتماعی قرار دارد و از این رو معانی هایی چون زمان و مکان، ارزش(. که تحت تأثیر مؤلفه

                                                           
1
 - Foo 

2
 - dass 
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پذیری یک ناحیه، برخی های مختلف بر آن مرتبط است. برخی آن را به عنوان قابلیت زیستگوناگونی برای افراد و گروه

عمومی، بهزیستی اجتماعی، شادکامی،  ای برای میزان جذابیت و برخی آن را به عنوان رفاهه عنوان اندازهدیگر ب

 (.Epley and Menon, 2007اند )کردهرضایتمندی و مواردی از این دست تعبیر 

 

 ی پژوهش پیشینه
 انجام مهمی هایپژوهش جهان، و ایران در اخیر هایدر سال شهرها مرکزی فرسوده بافت نوسازی و بهسازی ی درباره

 کرد: اشاره زیر موارد به توانمی آن جمله از شده که

هفت فصل به  در «بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا» ( در کتابی با عنوان1352) شماعی و پوراحمد

های قدیم سائل و مشکالت بافتم ی دربارهاین کتاب  اند.بررسی ارتباط جغرافیا با بهسازی و نوسازی شهری پرداخته

های بهسازی و نوسازی شهری و سوابق ها، مکاتب بهسازی و نوسازی شهری، اندیشهشهری، تعریف و مفاهیم مرتبط با آن

های موجود در این ها و رویکردچنین تا حدودی نیز نحوه برخورد با این گونه بافتکید بر علم جغرافیا است. همأها با تآن

 .بیان نموده استزمینه را 

های واقع در بافت فرسوده شهر فیروزآباد (، در پژوهشی به موضوع توانمندسازی سکونتگاه1353شکور و همکاران ) 

ی ساکنان، بهبود ی خواستهدهد که در میان محالت مورد مطالعه، در زمینهاند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میپرداخته

ر قبال مشکالت، تفاوت معناداری وجود ندارد و هر دو محله تمایل به بهبود هر چه شرایط زندگی و احساس مسئولیت د

باشند. از طرفی تجزیه و تحلیل بهتر شرایط زندگی در محالت خود داشته و در این زمینه حاضر به مشارکت و همراهی می

ی مشارکت سوده شده، همچنین روحیهدهد راهکار ارائه خدمات کارآمد شهرداری منجر به بهبود بافت فرکالبدی نشان می

 تواند به بهبود شرایط کمک کند.در ساکنان در حد باالیی قرار داشته و ایجاد یک نهاد محلی می

های راهبردی بهسازی و نوسازی تدوین استراتژی»(، در پژوهشی تحت عنوان 1350ملک آبادی و همکاران )مختاری 

به بررسی و تجزیه و تحلیل وضع موجود بافت فرسوده شهر جهرم « SWOTمدل  ی شهر جهرم با استفاده ازبافت فرسوده

مندی ساکنان برای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و وجود دهد که، عالقهاند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میپرداخته

یزان مشارکت در شهرهای ترین نقاط قوت و ضعف، باال بودن مهای کم درآمد اقتصادی در بافت به ترتیب از مهمگروه

 باشد. ترین نقاط فرصت و تهدید میها در برابر مخاطرات طبیعی از مهمکوچک و مقاوم نبودن ساختمان

 -بندی عوامل مؤثر در بهبود پایداری اجتماعیاولویت»(، در پژوهشی تحت عنوان 1350بیمرغ و همکاران )غالمی

های اصلی مؤثر در ، به کشف متغیرها و عامل«ه موردی: مرکز شهر مشهدهای بهسازی و نوسازی شهری؛ نمونکالبدی طرح

ریزی پایدار، دهد که عوامل تعیین کننده برنامهاند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میهای شهری پرداختهپایداری پروژه

محیطی، عیت زیستترکیبی از عوامل دسترسی به خدمات شهری و فضای سبز، رضایت از وضعیت رفاهی و اقتصادی، وض

های ناشی از آن، پایداری امنیت و اجتماعی محالت شهری و مشارکت ساکنان و حس تعلق به شهر آلودگی و بیماری

 شوند.های محلی نوسازی و بهسازی شهری میهستند، در واقع این عوامل باعث افزایش پایداری اجتماعی پروژه

های مؤثر و اثرگذار بر نوسازی بافت فرسوده ها و مؤلفهی شاخص(، در پژوهشی به بررس1351باددست و همکاران )

اند. نتایج حاصل از پژوهش پرداختهمندی ساکنان از کیفیت محیط زندگی خود های شهری با هدف تحقق رضایتسکونتگاه

یت محیط زندگی دهد که، میان متغیرهای مشارکت ساکنان در نوسازی بافت فرسوده و ارتباط آن با ارتقای کیفنشان می

های بافت فرسوده و میزان کیفیت محیط زندگی، ساکنان، بین متغیرهای وضعیت اقتصادی و اشتغال ساکنان سکونتگاه

های واقع در بافت فرسوده و میزان کیفیت محیط زندگی ساکنان و در آخر بین متغیرهای وضعیت بافت کالبدی سکونتگاه

وندان به مدیران شهری در امر نوسازی بافت فرسوده محله و میزان کیفیت محیط بین متغیر میزان اعتماد ساکنان و شهر



 منطقه ای شهری و  مطالعات توسعه اپیدار
 
 

 
  1044 بهار، 3،شماره پیاپی 1شماره  ،2دوره           

06 

 

درصد اطمینان همبستگی وجود دارد و وجود رابطه معنادار بین متغیرهای  59زندگی ساکنان رابطه معناداری در سطح 

 شود. پژوهش تأیید می

حیاء بافت فرسوده با استفاده از ماتریس (، در پژوهشی به بررسی تدوین راهبرد جهت ا1358رهنما و همکاران )

QSPMگذاری های سرمایهدهد که ایجاد فرصتاند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می؛ در بخش مرکزی شهر اهواز پرداخته

های خصوصی در جهت احیاء بافت، اعطای تسهیالت بانکی و کاهش عوارض جهت احیاء و بازسازی برای تبدیل بلوک

های موجود و تقویت نقش عناصر تاریخی ضاهای تفریحی و فراغتی در بافت فرسوده با استفاده از پتانسیلفرسوده، ایجاد ف

 باشد. ریزی استراتژی کمی حاصل از نتایج پژوهش میهای برنامهدر نظام منظر شهری از جمله اولویت

-نجان و ارتباط آن با مسکن(، در پژوهشی به بررسی سرزندگی در بافت فرسوده شهر ز1358اسدی و همکاران )

گزینی هر دو در سطح متوسط و قابل قبول دهد که سرزندگی و مسکناند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میگزینی پرداخته

چنین نتایج نشان داده است که هر چه در داری وجود دارد. همگزینی و سرزندگی رابطه مثبت و معنیبوده و بین مسکن

توان به کند لذا با ارتقاء سرزندگی میپذیری آن محله را تقویت میسطح باالیی باشد مسکنیک محله سرزندگی در 

 های فرسوده امیدوار بود. پذیری بافتظرفیت

تحلیل عوامل مؤثر در بازتولید منظر شهری پس از بهسازی »(، در پژوهشی تحت عنوان 1358فرد )قاسمی و سلطانی

، به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازتولید منظر شهری پس از بازسازی و «تهران 12نطقه و نوسازی بافت؛ مطالعه موردی: م

گیرد، جذابیت بصری، سهولت دهد که آنچه در دید ناظر قرار میاند. نتایج حاصل از پژوهش نشان مینوسازی پرداخته

و تنوع عوامل تأثیرگذار بر بازتولید دسترسی، خوانایی، تنوع و هماهنگی، کاهش اغتشاش بصری، تعلق خاطر، سازگاری 

 منظر است.

 

 روش پژوهش
های روش پژوهش موردی، تطبیقی و نوع پژوهش کاربردی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل شاخص

-های اثرگذار بر کیفیت زندگی شهری در محالت نارنجباغ شهر نکا میمؤثر بر بهسازی بافت فرسوده شهری بعنوان مؤلفه

 آوری اطالعات وضع موجود، از دو روش مطالعات میدانی و مطالعات اسنادی استفاده شده است.. جهت جمعباشد

ساخت با هدف بررسی کیفیت اقتصادی، محیطی و کالبدی ی میدانی از مشاهده و ابزار پرسشنامه محققدر شیوه 

ی آماری پژوهش، محالت نارنجباغ . جامعهآوری اطالعات استفاده شده استشهروندان در بافت فرسوده محله جهت جمع

ها از باشد. جهت تکمیل پرسشنامهنفر از شهروندان می 381شهرستان نکا و حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران برابر با 

ای استفاده شده است. به منظور بهبود روایی محتوایی پرسشنامه و بندی تصادفی چند مرحلهگیری طبقهروش نمونه

 75/1ها، از نظرات استادان و کارشناسان و جهت بررسی اعتماد پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ با میانگین ضریب مقیاس

، جهت کشف و  SPSSافزار آماریها از نرمباشد. جهت تجزیه و تحلیل دادهاستفاده شده است که در سطح قابل قبول می

از آزمون رگرسیون استفاده شده است. و در ادامه با هایهی اثبات فرضمطلوبیت متغیرها از آزمون معادالت ساختاری و برا

 ها پرداخته شده است.بندی معیارها و شاخصتکنیک دیمتل فازی به رتبه

 

 ی مورد مطالعه محدوده
درجه و  93کیلومتر مربع در 8/1398شهر نکا مرکز شهرستان نکا واقع در شرق استان مازندران با وسعت تقریبی 

متری از سطح دریاهای آزاد در شمال ایران و  09دقیقه عرض شمالی و در ارتفاع  35درجه و  31ه طول شرقی و دقیق17
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کیلومتری شمال شرقی تهران قرار گرفته  281کیلومتری غرب بهشهر و  21 کیلومتری شرق ساری، 21شرق مازندران در 

شهری این  یشود. شهر نکا تنها نقطه کوه البرز محدود می است. این شهرستان، از شمال به دریای خزر و از جنوب به رشته

دهستان است که در مجموع دارای  9های مرکزی و هزار جریب  و  بخش به نام 2شهرستان است و شهرستان فوق دارای 

خانوار تشکیل شده  38178نفر و از   115911، جمعیت منطقه معادل 1359بر اساس سرشماری سال  .آبادی است 132

 (.1359ت )سالنامه آماری استان مازندران، اس

 
 (1357مأخذ: نگارندگان،  : نقشه موقعیت شهر نکا در نظام تقسیمات سیاسی استان مازندران1شکل 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده
 های توصیفییافته

 یو استنباط یحاصل از پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی ها از پژوهش به تجزیه و تحلیل داده بخشاین در 

های بررسی کیفیت اقتصادی، محیطی و کالبدی منظور بررسی نقش مؤلفه به نظر ی مورد پرسشنامه .پرداخته شده است

 یها یو توصیف اطالعات مربوط به ویژگ یبررس یبراشهروندان در بافت فرسوده محالت نارنجباغ شهرستان نکا است. 

. در این استفاده شده است و نمودار معیار میانگین، انحراف ، درصد،یفراوان همچون یپاسخ دهندگان از آمار توصیف یعموم

اند. درصد آن را زنان تشکیل داده 0/23ی نمونه را مردان و درصد کل جامعه 1/71های پژوهش، راستا با توجه به یافته

ی مورد مطالعه را تشکیل  نمونه درصد از کل 5/23سال، با میزان  31-30همچنین بیشترین رده سنی متعلق به گروه سنی 

 دهد.می

 : جدول فراوانی مطلق و نسبی توزیع بین جنسیت و سن در نمونه آماری1جدول 

 جمع سن جنسیت

 سال 94تر از بیش سال 94تا  04بین  سال 04تا  34بین  سال 34کمتر از 

 252 72 128 71 21 مرد

 85 15 09 11 7 زن

 381 51 173 82 27 جمع

 (1357پژوهش،  های)یافته: مأخذ
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(، نمودار هرمی توزیع فراوانی بین 3(، نمودار هرمی توزیع فراوانی بین جنسیت و شغل، و در شکل )2در شکل )

 دهد.جنسیت و تحصیالت نشان می

   

 
 نسیت و تحصیالتنمودار هرمی توزیع فراوانی بین ج :3شکل  نمودار هرمی توزیع فراوانی بین جنسیت و شغل          :2شکل 

 (1357های پژوهش، (                                   مأخذ: )یافته1357های پژوهش، مأخذ: )یافته

 
 توصیف متغیرها و مفاهیم اصلی پژوهش

های مورد نظر پژوهش در محالت شهر نکا، در ابتدا جهت کشف و مطلوبیت متغیرها از جهت تحلیل و بررسی شاخص

ساختاری و برای اثبات فرضیات از آزمون رگرسیون استفاده شده است. و در ادامه با تکنیک دیمتل فازی آزمون معادالت 

 باشد.ها پرداخته شده است. نتایج آزمون به شرح زیر میبندی معیارها و شاخصبه رتبه

 

 (SEMروش مدل معادالت ساختاری )

سازی معادالت  شده است. بدین منظور، برای مدل در این بخش به تحلیل و تببین مدل مفهومی تحقیق پرداخته

ی اول مایلیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا هر یک از استفاده شده است. در مرحله AMOS 23ساختاری از نرم افزار 

 ها حائز حداقل معیارهای علمی تعریف شده هستند یا خیر، الزم است تا هر گیری تدوین شده برای سازه های اندازه مدل

 گیری را جداگانه مورد تحلیل قرار دهیم.  های اندازه یک از مدل

سازی معادالت ساختاری استفاده شده است. بدین صورت که در ای در مدلدر پژوهش حاضر نیز از رویکرد دو مرحله

ن نشانگرها و شود به این صورت که به کمک تحلیل عاملی تأییدی روابط بی گیری تدوین میهای اندازه ی اول مدلمرحله
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های( هر سازه با چه دقتی آن گیرد تا مشخص شود که نشانگرهای )شاخص های مکنون مورد توجه قرار می ها یا صفت سازه

ها بر روی یکدیگر مورد مطالعه کنند و در مرحله دوم بر اساس مدل معادالت ساختاری، اثر سازهگیری میسازه را اندازه

 قرار گرفته است. 

 
 گیری به روش تحلیل عاملی تأییدیهای اندازهش مدلسنجش براز

در این بخش از تحقیق، از تحلیل عاملی تأییدی بر روی متغیّرهای تحقیق جهت تدوین مدل اندازه گیری متغیّرهای 

ختار گردد. یعنی سای ساختاری استفاده می ها و در نهایت تبیین مدل معادلهمستقل و وابسته و نیز تبیین هر چه بهتر آن

چنین برازش گیرد. هم های مربوط به آنها از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد آزمون قرار می زیر بنایی متغیّرها و عامل

 ساختاری تأییدی که یکی از کاربردهای مدل معادالت گیری متغیّرهای مستقل و وابسته از طریق تحلیل عاملی مدل اندازه
 اند. ( خالصه شده2ندگی مدل استفاده شده در این مطالعه، در جدول  )های براز گردد. شاخصاست، بررسی می

 

 ی برازش مدل های اندازه گیریها شاخص: 2 جدول

 معیار قابل قبول توضیحات شاخص برازش

(X2/df) 3 مجذور کای به درجه آزادی ≥ 

AGFI 54/4 شاخص نیکویی برازش ≤ 

GFI 54/4 شاخص میزان انطباق ≤ 

RMR نزدیك به صفر ها ذور پس ماندهمیانگین مج 

CFI 54/4 شاخص برازندگی تطبیقی ≤ 

TLI 54/4 لویس-شاخص توکر ≤ 

IFI 54/4 شاخص برازندگی فزاینده ≤ 

RFI 54/4 شاخص برازش نسبی ≤ 

NFI 54/4 شاخص نرم شده برازندگی ≤ 

PCFI 9/4 شاخص برازش تطبیقی مقتصد ≤ 

PNFI 9/4 شاخص برازش مقتصد هنجار شده ≤ 

PRATIO 9/4 نسبت اقتصاد ≤ 

RMSEA 47/4 ریشه دوم میانگین خطای تقریب ≥ 

 (1357پژوهش،  های)یافته: مأخذ

 

های متعددی وجود دارد که در ادامه آورده شده است. مقدار کای دو  گیری شاخصهای اندازهبرای تعیین صحت مدل

گیری از لحاظ این شاخص قابل قبول باشد مدل اندازه یم 3نسبی )کای دو تقسیم بر درجه آزادی( چون کمتر از عدد 

بین صفر تا یک  ها آنکنند و مقدار  یمی تطبیقی میزان فاصله مدل پژوهش از بدترین مدل را محاسبه ها شاخصهستند. 

 تر باشند یکنزدبه یک  ها شاخصشوند(. هر چه این  یمتر از یک هستند یک در نظر گرفته است )مقادیری که بیش

 است.  تر مطلوب

ی مقتصد کاهش ها شاخصگیری در شرایط مطلوبی قرار دارد. در ی تطبیقی مدل اندازهها شاخصبنابراین با توجه به 

شود. در واقع  یمشود که در اثر آزاد گذاشتن پارامترها به مدل تحمیل  یمی مدل به عنوان هزینه قلمداد آزادی درجه
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توجیه دارد یا خیر. با توجه  ه آیا پاداش بدست آمده در مقایسه با هزینه از دست رفتهدهند ک یممعیاری را به دست محقق 

گیری در شرایط مطلوبی قرار دارد. این شاخص باشند بنابراین مدل اندازه یم 9/1تر از ی مقتصد بیشها شاخصکه به این

ی در مقایسه با آن نیز تر مهمشود با این حال خصایص  یمبر مبنای تحلیل ماتریس باقی مانده محاسبه  RMRهمچون 

ای هستند این شاخص برای نقطه آوردی برازش دیگر در مدل سازی که تنها دارای بر ها شاخصدارد. بر خالف بسیاری از 

برای  آمده مشخص کرد که آیا مقدار به دست ها آنتوان با استفاده از  یمفواصل اطمینان مختلف نیز قابل محاسبه است که 

( 227/1  < 19/1ی محاسبه شده )معنادارتفاوت معنادار دارد یا خیر. با توجه به سطح  19/1مدل تدوین شده با مقدار 

گیری از نظر این های اندازهرا پذیرفت بنابراین مدل 19/1با مقدار  RMSEAتوان فرض صفر مبتنی بر برابری مقدار  یم

 شاخص مطلوب است.

 
 1ری کی. ام. اوگی کفایت نمونه

های موجود را برای تحلیل  توان داده برای انجام دادنِ تحلیل عاملی، باید از این مسأله اطمینان حاصل شود که آیا می

های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟ بدین منظور از  مورد استفاده قرار داد یا خیر؟ و آیا تعداد داده

ها  ای برای بررسی کفایت داده گیری کی. ام. او، آماره شود. معیار کفایت نمونه ون بارتلت استفاده میشاخص کی. ام. او و آزم

ی عوامل  متغیّرها است که ممکن است به وسیله  ی نسبت واریانس مشترک در واریانسگیری( است و نشان دهنده )نمونه

ارد. مقادیر باالتر برای این آماره )نزدیک به یک( نشان ی صفر تا یک قرار دمهم ایجاد شده باشد. این شاخص در دامنه

باشد، نتایج تحلیل عاملی  1/1ها قابل انجام است. اگر این مقدار کمتر از  دهد که تحلیل عاملی با استفاده از این داده می

  (.19: 1351گیری است )مؤمنی و فعال،  چندان قابل استفاده نخواهد بود. رابطه زیر مبیّن معیار کفایت نمونه
 

 (   1ی)رابطه

    
∑ ∑    

 
  

∑ ∑    
 

   ∑ ∑    
 

  

 

 که در آن: 

 jو  iضریب همبستگی ساده بین متغیّرهای     = 

 jو  iضریب همبستگی جزئی بین متغیّرهای     = 

کند که ماتریس همبستگی یک ماتریس همانی است یا خیر. اگر  آزمون می ، این فرضیه را2آزمون کروی بودن بارتلت

ماتریس همبستگی، یک ماتریس همانی باشد، در این صورت متغیّرها با هم ارتباطی ندارند و در نتیجه امکان شناسایی 

تغیّرها با هم ارتباط دارند عوامل جدید بر اساس همبستگی بین متغیّرها وجود ندارد. امّا اگر همانی نباشد، در این صورت م

و در نتیجه امکان شناسایی عوامل جدید بر اساس همبستگی بین متغیّرها وجود دارد. این آزمون به بررسی مرتبط و 

دهد  داری نشان می ( برای سطح معنی19/1پردازد. مقادیر کوچک )کمتر از  مناسب بودن متغیّرها برای کشف ساختار می

ی های موجود مفید خواهد بود. جدول شماره متغیّرها، همانی نیست و تحلیل عاملی برای داده که ماتریس همبستگی بین

 دهد. (، نتایج شاخص کی. ام. او و آزمون بارتلت را در مورد متغیرهای تحقیق نشان می3)
  

 

                                                           
1 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

2 Bartlett's Test of Sphericity 



 
 
 

 .... های فرسودهبافتبررسی عملکرد تأثیر بهسازی 
75 

 

 : نتایج شاخص کی. ام. او و آزمون بارتلت متغیرهای تحقیق3جدول 

 اد بهسازی و نوسازیابع ابعاد کیفیت زندگی شهری 

آزمون 

کرویت 

 بارتلت

 811/1 گیری کی. ام. او ضریب کفایت نمونه 831/1 گیری کی. ام. او ضریب کفایت نمونه

 831.530 کای. اسکور 738.530 کای. اسکور

 11 درجه آزادی 78 درجه آزادی

 119/1 داری سطح معنی 111/1 داری سطح معنی

 (.1357پژوهش،  های)یافته: مأخذ

 

های مربوط به متغیرها برای اجرای تحلیل عاملی  گیری کی. ام. او نشان دهنده کفایت داده مقدار ضریب کفایت نمونه

رهای تحقیق برای کشف ساختار عاملی مناسب دهد که متغی بارتلت نیز نشان می آزمون 111/1داری  است. سطح معنی

 مفید خواهد بود. های موجود هستند و انجام تحلیل عاملی برای داده

 

 گیری متغیّرهای بهسازی و نوسازی موثر بر کیفیت زندگی شهریمدل اندازه

 های فرسودهی اّول بهسازی و نوسازی بافتتحلیل عاملی تأییدی مرتبه

های حاصل از های فرسوده با توجه به دادهگیری مرتبه اوّل متغیر بهسازی و نوسازی بافتوضعیت برازش مدل اندازه

 باشد:به شرح ذیل می AMOSایج نرم افزارنت

 
 اول( یهای فرسوده )تحلیل عاملی مرتبهگیری بهسازی بافتی برازش مدل اندازهها شاخص: 0 جدول

 شده معیارگزارش معیار پیشنهاد شده شاخص
AGFI 1.8< 1.800 

GFI 1.5< 1.532 

CFI 1.5< 1.517 

NFI 1.5< 1.525 

TLI 1.5< 1.591 

IFI 1.5< 1.537 

PCFI 1.9< 1.957 

PNFI 1.9< 1.111 

PRATIO 1.9< 1.128 

RMSEA 1.18> 1.132 

 (1358پژوهش،  های)یافته: مأخذ
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 گیری تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول ابعاد بهسازی و نوسازی )تخمین استاندارد(: مدل اندازه0شکل 

 

 
 یتحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر کیفیّت زندگی شهر

های زیر  برای تعیین میزان تناسب مدل کیفیت زندگی شهری، معیارهای مناسب بودن برازش مدل بررسی و شاخص

 اند. محاسبه شده

 

 گیری کیفیت زندگی شهری )تحلیل عاملی مرتبه دوم(ی برازش مدل اندازهها شاخص: 9 جدول

 شده معیارگزارش معیار پیشنهاد شده شاخص
AGFI 1.8< 1.812 

GFI 1.5< 1.522 

CFI 1.5< 1.528 

NFI 1.5< 1.511 

TLI 1.5< 1.571 

IFI 1.5< 1.581 

PCFI 1.9< 1.158 

PNFI 1.9< 1.138 

PRATIO 1.9< 1.955 

RMSEA 1.18> 1.101 

 (.1357پژوهش،  های)یافته: مأخذ                                        

 

 .ب استاندارد شده، نشان داده شده استزیر مدل برازش شده در حالت ضرای شکلدر 
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 گیری تحلیل عاملی تأییدی کیفیت زندگی شهری)تخمین استاندارد(: مدل اندازه9شکل 

 

درصد معنادار هستند که این مطلب  55شود، بارهای عاملی در سطح اطمینان  یمکه در شکل باال مشاهده  طور همان

کند. در ادامه جهت نشانگر(، متغیرهای مفهومی را به خوبی تبیین می ها )متغیرهایی آن است که شاخص نشان دهنده

ها، از آزمون رگرسیون های فرسوده بر کیفیت زندگی شهری در فرضیهبررسی موثر بودن فاکتورهای موثر بر بهسازی بافت

 استفاده شده است.

 R مقدار. دهدمی نشان را R2 و R مقادیر جدول این. است مدل خالصه معنای به Model Summary جدول اولین

-می نشان را متغیر دو بین همبستگی شدت عبارتی به و متغیر دو بین ساده همبستگی به دارد اشاره ،1.873 با است برابر

 و کیفیت زندگی شهری متغیر دو بین است، نمایان( متغیر دو بین پیرسون همبستگی) R مقدار از که طور همان. دهد

 از مقدار چه که دهدمی نشان R2 مقدار .دارد وجود قوی خیلی حد در همبستگی های فرسودهفتبهسازی و نوسازی با

 در. شود تبیین های فرسوده،بهسازی بافت یعنی مستقل متغیر توسط تواندمی کیفیت زندگی شهری، یعنی وابسته متغیر

 تبیین کیفیت زندگی شهری را متغیر تغییرات زا درصد 71.9 تواندمی های فرسودهبافت بهسازی و نوسازی متغیر مثال این

 .است گیریچشم مقدار واقع در که کند،
 

 رگرسیون فرضیه پژوهش 1: خالصه مدل7جدول 
 انحراف معیار باقیمانده ها Rضریب تعیین تعدیل یافته  Rضریب تعیین  R مدل

1 873/1 719/1 705/1 39011/870 

 (1357پژوهش،  های)یافته: مأخذ

 
 و) معناداری طور به تواندمی رگرسیون مدل آیا که دهدمی نشان جدول این. دارد نام ANOVA بعدی جدول

 این. کنیممی نگاه( sig) جدول آخر ستون به معناداری بررسی برای. کند بینیپیش را وابسته متغیر تغییرات( مناسبی

-می نتیجه باشد 1.19 از کمتر آمده دست به زانمی چه چنان که دهدمی نشان را رگرسیون مدل آماری معناداری ستون

 ما مثال در معناداری میزان. است کیفیت زندگی شهری متغیر برای خوبی کننده بینیپیش رفته، کار به مدل که گیریم

 .است معنادار رگرسیونی مدل که است این گر بیان که است 1.19 میزان از کمتر

 

                                                           
1- Model Summary 
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 ANOVA: 7جدول 

مجموع  مدل

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

DW 

 واتسون دوربین

F معناداری 

(Sig.) 

 رگرسیون     1

 هاباقی مانده

 جمع

22.231 

351.989 

013.811 

1 

375 

381 

22.231 

1.133 

2.119 21.91

7 

111/1 

 (1357پژوهش،  های)یافته: مأخذ

 

 برای ضروری اطالعات جدول این. هددمی ما به بین پیش متغیرهای مورد در را اطالعاتی ،Coefficients زیر جدول

 در دو هر درآمد متغیر و( constant) ثابت مقدار که کنیممی مشاهده. دهدمی قرار ما اختیار در را وابسته متغیر بینی پیش

 ستون ها،محرک متغیر و ثابت مقدار بودن معنادار تعیین از پس. کنیممی نگاه( sig ستون به) اندشده معنادار مدل

Standardized Coefficients شده استاندارد رگرسیونی ضریب. است بتا مقدار یا شده استاندارد رگرسیونی ضریب بیانگر 

 وابسته بر( های فرسودهبهسازی بافت) مستقل متغیر تأثیر میزان گر نشان که. ./853 با است شده برابر ما مثال در Beta یا

 .است( کیفیت زندگی شهری)
 

 1بستگی: ضریب هم7جدول 
 

 مدل

 ضریب همبستگی

 غیراستاندارد

 ضریب همبستگی

 استاندارد

 
 

T 

 

معنادار

 ی

(Sig.) 

فاصله اطمینان با 

 %59میانگین 

B حد باال حد پایین بتا خطای معیار 

 )ثابت(

کیفیت زندگی 

 شهری

2.012 

.201 

.189 

.193 

 

853/1 

13.251 

0.135 

111/1 

111/1 

121/2 

117/1 

399/3 

111/2 

 (1357پژوهش،  های)یافته: مأخذ

 
( در سطح بسیار قوی است و همچنین =R 873/1با توجه به جدول خالصه مدل شدّت همبستگی بین دو متغیّر )

-در می ANOVAتواند توسط متغیر مستقل، تبیین شود. بر اساس جدول ( از متغیر وابسته می =R2 719/1مقدار قوی )

باشد. یعنی مدل ی تأمین )وابسته( میبینی کننده خوبی برای مدیریت زنجیرهیابیم که مدل بکار گرفته شده، پیش 

(  =Beta 853/1میزان تأثیر متغیر مستقل بر متغیّر وابسته ) Coefficientsباشد. بر اساس جدول رگرسیون معنادار می

ی معناداری وجود ، رابطهدهد که بین مقدار ثابت و متغیر کیفیت زندگی شهریباشد. همچنین این جدول نشان میمی

 (. =.Sig 111/1دارد و در واقع این رابطه قوی است )
 

 

 

                                                           
1- Coefficients 



 
 
 

 .... های فرسودهبافتبررسی عملکرد تأثیر بهسازی 
73 

 

 شناسایی روابط و رتبه بندی بین معیارها )دیمتل فازی(
 در خبرگان قضاوت از مندی بهره با ،است  زوجی اتمقایس یپایه بر گیری تصمیم های روش انواع از کهدیمتل 

 سلسله ساختار ها، گراف تئوری اصول کارگیری هب توسط هاآن به سیستماتیک دهیو ساختار سیستم یک عوامل استخراج

 به دهد، یم دست هب مذکور عناصر متقابل ثیرپذیریأت و تأثیرگذاری با روابط همراه ،سیستم در موجود عوامل از مراتبی

در این تحقیق به منظور  کند. می معین امتیازی عددی صورت به راها  ر و اهمیت آنمذکو روابط اثر شدت که ای گونه

ها در معیار استفاده شده است که اسامی آن 1های فرسوده بر کیفیت زندگی شهری از بررسی بهسازی و نوسازی بافت

 ( آورده شده است.5جدول )

 

 : اسامی معیارها5جدول 

 عنوان عالمت اختصاری شماره

1 C1 کالبدی 

2 C2 اجتماعی 

3 C3 اقتصادی 

0 C4  محیطیزیست 

9 C5 مدیریتی 

7 C6 فرهنگی 

 (1357پژوهش،  های)یافته: مأخذ               

 
( نشان 11مقدار استفاده شده است که نام این مقادیر در جدول ) 0چنین به منظور مقایسه معیارها با یکدیگر از هم

 داده شده است.

 : مقادیر به کار رفته در تحقیق و نام معادلشان14جدول 

 قدارم نام

 1.1111 بدون تأثیر

 1.1111 تأثیر کم

 2.1111 تأثیر زیاد

 3.1111 تأثیر خیلی زیاد

 (1357پژوهش،  های)یافته: مأخذ               

ها را نشان ی خبرهمقایسه زوجی میانگین همه 3خبره استفاده شده که جدول  31برای بررسی معیارها از نظر 

)قطر اصلی صفر  باشد برابر صفر می = xii( i = 1,2,3,…, nباشد و ) نظر هر خبره میXij ها،  دهد، در این ماتریس می

 گیریم. ها میانگین حسابی می از آن 1 یرابطهی خبرگان طبق . برای در نظر گرفتن نظر همهاست(

 

 2ی رابطه

                                                                                           
              

 
                                                  

 pی و خبره 2ی ، خبره1ی به ترتیب ماتریس مقایسه زوجی خبره  x1 ،x2،xPتعداد خبرگان و    pرابطهدر این 

 .دهد ( میانگین مقایسات زوجی را نشان می11جدول ) .باشد می

 



 منطقه ای شهری و  مطالعات توسعه اپیدار
 
 

 
  1044 بهار، 3،شماره پیاپی 1شماره  ،2دوره           

06 

 

 : میانگین نظر تمام خبرگان11جدول 
C6 C5 C4 C3 C2 C1  ماتریس مقایسه زوجی

 خبره

3 2 0 2 0 0.0000 C1 

0 0 2 3 0.0000 1.29 C2 

2 3 0 0.0000 1.79 1.9 C3 

1 3 0.0000 1.29 1.9 1.29 C4 

1.0000 0.0000 1.79 1.79 1.29 1.9 C5 

0.0000 1 1.91 1.9 1.29 1.79 C6 

 (1357پژوهش،  های)یافته: مأخذ                

 

 کنیم. استفاده می 3و  2های  دست آمده از رابطه برای نرمالیزه کردن ماتریس به

                                                                                                         3ی رابطه
   

 
             

                                                                                                              

 آید:  دست می ی زیر به از رابطه  rکه

 

∑                                                                           0ی رابطه    
 
                  

                                                   
دست  به 0ی های فوق، ماتریس روابط کل فازی با توجه به رابطهاسبه ماتریسکنیم. بعد از محو ماتریس را نرمالیز می

 آید. می

 

(          )                                             9ی رابطه           
                                              

 

است. مجموع  Tهای ماتریس  دست آوردن مجموع سطرها و ستون است. گام بعدی به  ماتریس یکه  I یدر این رابطه

 آوریم. دست می به 1و  9های ها با توجه به رابطه سطرها و ستون

 

      1ی رابطه
                                                                     

     
  ∑    

 
                                           

  7ی طهراب 
                                                                                                                     

     
 

 ∑    
 
                                  

 

و رابطه بین  (Di +Riها ) هستند. مرحله بعدی میزان اهمیت شاخص n×1و  n ×1به ترتیب ماتریس  Rو  Dکه 

باشد معیار مربوطه  Di – Ri < 0باشد معیار مربوطه اثرگذار و اگر  Di – Ri > 0گردد. اگر  مشخص می (Di - Riمعیارها )

 دهد. را نشان می  Di - Riو   Di +Ri(، 12اثرپذیر است. جدول )
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 : اهمیت و تأثیرگذاری معیارها12جدول 
Di - Ri Di + Ri معیار 

 1معیار  21.2111 -200444

 2ار معی 12.9111 303744

 3معیار  21.1011 -405744

 0معیار  21.1211 -300444

 9معیار  11.7711 003744

 1معیار  22.1113 -407744

 (1357پژوهش،  های)یافته: مأخذ

 گیری و پیشنهادهانتیجه
رود که دارای های مطالعات شهری در کشورهای مختلف به شمار میترین حوزهکیفیت زندگی شهری یکی از مهم

باشد. توجه به این شاخص در شهرها به دلیل نقش آن به عنوان ی اجتماعی، محیطی و اقتصادی میهای چندگانه لفهمؤ

 ریزی شهری و بطور کلی تعیین میزان قابل زیست بودن شهرها فزونی یافته است. ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه

ها با دیگر اجتماعی آن -تحوالت کالبدی و رونق اقتصادیهای فرسوده از جمله مناطق شهری هستند که آهنگ بافت

یابد. از این رو توجه به ها به سبب فرسودگی تنزل چشمگیر مینقاط شهری مطابقت نداشته و سطح کیفی زندگی در آن

باشد. ها میهای فرسوده شهری گامی مؤثر در ارتقای سطح کیفیت زندگی ساکنان در این بافتبهسازی و بازآفرینی بافت

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثرگذاری متغیر بهسازی بافت فرسوده بر کیفیت زندگی شهری شهروندان نارنجباغ 

 باشد. شهرستان نکا می

چنین جهت بررسی نرمال بودن پژوهش از آزمون آماری رگرسیون و هم یجهت تحلیل و بررسی متغیرهای فرضیه

اسمیرنوف استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده  -از آزمون کلموگروف های متغیرهای مستقل فرضیهتوزیع داده

دهد که بهسازی بافت فرسوده بر کیفیت زندگی های پژوهش نشان میهای آماری آزمون فرضیهحاصل از تجزیه و تحلیل

ن بهسازی و بازسازی بافت به این معنا که هرچه میزا .شهری شهروندان نارنجباغ اثرگذار است و ارتباط مستقیم دارد

ها از فرسوده و یا به تعبیری هرچه بافت سکونتگاها از کیفیت بهتری برخوردار باشد، کیفیت زندگی در این گونه بافت

تری از زندگی دارند. این نتیجه با نتایج تحقیقات انجام تری برخوردار است و ساکنان رضایت بیشسرزندگی و سالمت بیش

های فرسوده ارتقای کیفیت زندگی، با نوسازی بافت»(، در پژوهشی تحت عنوان 1352بیبی و آئینی )حشده توسط متولی

ارزیابی و تحلیل »(، در پژوهشی تحت عنوان 1353، احمدی و همکاران )«شهری، براساس مالحظات پدافند غیرعامل

(، در پژوهشی با 1351و همکاران )میاندوآب  ، منوچهری«شهر کوهدشت یهای بافت فرسودهکیفیت زندگی در محله

(، در پژوهشی با عنوان 1351و سلمانی و همکاران )« شهر میاندوآب یتحلیل کیفیت زندگی در بافت فرسوده»عنوان 

ی ی هاشمی در منطقه سازی آن مورد شناسی: محلهسنجش کیفیت زندگی در محیط سکونتی فرسوده و بصری»

توان پیشنهادهای زیر را ارتقای کیفیت زندگی در محله نارنجباغ شهرستان نکا می جهت ، همخوانی داشته است.«تهران11

 ارائه کرد:
 شهر با در نظر گرفتن مشارکت ساکنان. یتهیه طرح نوسازی و بهسازی برای بافت فرسوده 

 کا.های فرسوده محله نارنجباغ شهرستان نهای مردمی در جهت تقویت پایداری بافتضرورت توجه به مشارکت 

 .بررسی جامع وضعیت کیفیت امکانات و خدمات شهری و توزیع فضایی آن در سطح محالت بافت فرسوده 

 ی بافت فرسوده.بهبود وضع کمّی و کیفی مسکن در راستای ارتقای کیفیت فضایی و کالبدی محدوده 

 های جدید.تهای موجود و ایجاد ظرفیهای فرسوده شهری با تأکید بر شناسایی ظرفیتساماندهی بافت 

 های اشتغال در سطح محالت و توانمندسازی ساکنان به تبع آن، باال رفتن سطح کیفیت زندگی مردم.افزایش فرصت 
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 منابع و مأخذ
های بافت فرسوده (. ارزیابی و تحلیل کیفیت زندگی در محله1353لرستانی، اکبر ) ؛احمدی، سجاد؛ اسدی، علی؛ موحد، علی

 .159 -218، صص 2ی ، شماره2ی ریزی شهری، دورههای جغرافیای برنامهپژوهشی شهر کوهدشت. فصلنامه

ی آن با انتخاب نواحی مسکونی؛ (. بررسی سرزندگی و رابطه1358پورمحمدی، محمدرضا ) ؛اسدی، احمد؛ روستایی، شهریور

 .09-19، صص 17ی ، شماره23ال ریزی، سی جغرافیا و برنامهی موردی: بافت فرسوده مرکزی شهر زنجان. فصلنامهمطالعه

های (. بررسی نقش شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت1350محمدی، جمال )، اکبرزاده شیخ محله، راضیه؛ وارثی، حمیدرضا

، 29ی ، شماره7ای، سال های شهری و منطقهی مطالعات و پژوهششهر اصفهان. فصلنامه 1ی موردی: منطقه فرسوده شهری؛ مطالعه

 .95 -82صص 

 یی موردی: محله(. ساماندهی بافت فرسوده شهری با تأکید بر مشارکت مردمی مطالعه1353ایالقی، محسن ) ؛امیری، نسیم

 ریزی و مدیریت شهری، مشهد.مسجد ملک کرمان. ششمین کنفرانس ملی برنامه

های اثرگذار بر نوسازی بافت فرسوده سکونتگاه های(. ارزیابی مؤلفه1351کیا، مصطفی )آریان ؛باددست، بنفشه؛ میرکتولی، جعفر

های نوین در ها و فناوریمندی ساکنان از کیفیت محیط زندگی. اولین کنفرانس ملی اندیشهشهری گامی در راستای تحقق رضایت

 علوم جغرافیایی. دانشگاه زنجان. شهریورماه.

ی کهن شهری. انتشارات دانشگاه ها بافتسازی و نوسازی (. به1359مشکینی، ابوالفضل ) ؛حبیبی، کیومرث؛ پوراحمد، احمد

 کردستان، چاپ هفتم.

های شناسایی بافت فرسوده شهری با استفاده از (. استخراج شاخص1351صحراییان، زهرا )؛آبادی، علی خسروی، فرامرز؛ زنگی

های جغرافیای انسانی، ی پژوهشم. فصلنامهی شهر جهری غربی بافت فرسودهی موردی: محدودهسیستم اطالعات جغرافیایی؛ مطالعه

 .117 -131، صص 78ی شماره

های (. بررسی مداخله در ساماندهی بافت1351آبادی، زینب )علیینی، ابوالفضل؛ کاظمیان، غالمرضا،دویران، اسماعیل؛ مشک

. 2ریزی شهری، سال ی پژوهش و برنامههی زینبیه زنجان. فصلنامفرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ترکیبی؛ نمونه موردی: محله

 .71 -51. صص 7ی شماره

(. تدوین راهبرد جهت احیاء بافت فرسوده با استفاده از ماتریس 1358اجزاء شکوهی، محمد ) ،رهنما؛ محمدرحیم؛ سیاحی، زهرا

QSPM7 -22، صص 3ی ، شماره5سال ای(، ریزی منطقهی جغرافیا )برنامهی موردی: بخش مرکزی شهر اهواز. فصلنامه؛ مطالعه. 

ی ی پایدار شهر مطالعه(. بررسی و تحلیل عملکرد بازار زمین و مسکن با تأکید بر توسعه1350پنبه چوله، سپیده )شعبانی

 استادراهنما: جعفر میرکتولی، دانشگاه گلستان.  ی کارشناسی ارشد،نامهموردی: شهر ساری. پایان

کارهای توانمندسازی در (. بررسی تطبیقی راه1353پاکزاد، سارا ) ،رضازاده، معصومه، حافظالدینی، علی؛ شمس ؛علیشکور،

 .27ی ی آمایش محیط. شمارهزمین شهری فیروزآباد. فصلنامه 1های باربند و فاز ی موردی: محلهشهری. مطالعه یهای فرسودهبافت

 چاپ پنجم. ی از دیدگاه علم جغرافیا. انتشارات دانشگاه تهران،بهسازی و نوسازی شهر .(1352)احمد ،پوراحمد؛شماعی، علی 

ی جوالن همدان، ی موردی: محله(. بررسی راهکارهای ارتقاء سرزندگی در بافت فرسوده؛ مطالعه1351صالحی و همکاران )

 .37 -08(، صص 3) 1ی نقش پردازان شهر،مجله

های فرسوده و ناکارآمد پذیری بافتسنجی مداخله(. امکان1353بهزاد )شاهمرادی،  ؛زاده، حسیناصغر؛ ابراهیملو، علیعیسی

 -18، صص 30ی جغرافیا و توسعه، شماره شهر قم. فصلنامه 1ی موردی: منطقه شهری با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه؛ مطالعه

97. 

کالبدی  -مل مؤثر در بهبود پایداری اجتماعیبندی عوا(. اولویت1350موسوی، سیدعلی ) ؛بیمرغ، یونس؛ محمدی، جمالغالمی

، پیاپی 21ریزی محیطی، سال ی جغرافیا و برنامهی موردی: مرکز شهر مشهد. فصلنامههای بهسازی و نوسازی شهری؛ مطالعهطرح

 .321 -331، صص 2ی ، شماره98
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شهری پس از بهسازی و نوسازی بافت؛ (. تحلیل عوامل مؤثر در بازتولید منظر 1358فرد، هادی )قاسمی، ایرج و سلطانی

 .171 -188، صص 1، شماره 7ریزی شهری. دوره های جغرافیای برنامهی پژوهشتهران. فصلنامه 12ی ی موردی: منطقهمطالعه

های های ساماندهی بافتاجرائی تملک امالک واقع در طرح -کارهای قانونیها و راه(. آسیب1352کجوری، موسی )کمانرودی

 .201 -291، صص 31ی ی مدیریت شهری، شمارهشهر تهران. فصلنامه یسودهفر

شهری، براساس مالحظات  یهای فرسوده(. ارتقای کیفیت زندگی، با نوسازی بافت1352متولی حبیبی، فرید و آئینی، محمد )

 .15ی ، شماره0ی اینترنتی نوسازی، سال پدافند غیرعامل. نشریه

گری در سرعت بخشی به شهرسازی مشارکتی در (. نقش دفاتر تسهیل1352محمدتقی، صرافی، مظفر )محمدی، کاوه؛ رضویان، 

 .03 -90(، صص 11، )3ای، ریزی منطقهی برنامهشهرداری تهران. فصلنامه 5ی شهری؛ مورد پژوهشی: منطقه یهای فرسودهبافت

های راهبردی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده تدوین استراتژی(. 1350کرمی، آمنه ) ؛ابادی، رضا؛ ابراهیمی، مهدیملکمختاری

 .177 -211، صص 25ی ، شماره8ی ی آمایش محیط، دوره. فصلنامهSWOTشهر جهرم با استفاده از مدل 

های اجتماعی در نوسازی بافت ی(. بررسی نقش سرمایه1352صمدی، رضا ) ؛شاهکوهی، علیرضامدانلوجویباری، مسعود؛ خواجه

 .19-21، صص 8ی ای، شمارهمنطقه -ی جغرافیا و آمایش شهریسوده شهری؛ مورد شناسی: شهر جویبار. فصلنامهفر

اجتماعی بر مشارکت  -(. بررسی نقش سرمایه فرهنگی1359اله )زنجانی، حبیب؛اله نوابخش، مهرداد؛ امیراحمدی، رحمت

شناسی معاصر، سال های جامعهی پژوهشوردی: شهر مشهد. دو فصلنامهی می شهری؛ مطالعههای فرسودهشهروندان در نوسازی بافت

 .123 -103، صص 8ی ، شماره9
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