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ABSTRACT 

 

Objective: Urban poverty is one of the main problems in dilapidated areas, and today these two 

issues are intertwined and have created an inappropriate urban structure. The purpose of this 

paper is to investigate the effects of urban poverty on the spatial-physical structure of worn-out 

tissues in the city of Izeh. 

Methods: The method of conducting the present study is descriptive-analytical, the information 

of which has been collected through library studies and by completing a questionnaire. The 

statistical population of the study is households living in dilapidated neighborhoods of Izeh 

with sample size. And for data analysis, the statistical approach of structural equation modeling 

(SEM) and the first two-factor confirmatory factor analysis test were used. 

Results: Analysis of the findings of structural equation modeling indicates that among the 

measured indicators, among the components of urban poverty, economic index which has 

played a very important role in the physical-spatial structure of the worn-out tissue of Izeh city 

with Decreasing this index, physical-spatial structure has increased inadequacy. Also, by 

examining the migration patterns and choosing the area for living by residents and neighbors, 

the satisfaction of non-native neighbors in the area, non-native immigrants and improving the 

spatial and physical condition shows that the main reason for residents and immigrants to 

choose neighborhood for living is equality. Neighbors are economically and income-

generating. 

Conclusion: The results of the structural equations equation show that there is a significant 

relationship between the components of urban poverty and the components of the physical-

spatial structure of the worn-out urban fabric. Therefore, in order to take the necessary 

measures, it needs the serious attention of city and regional managers and planners. 

Keywords: Urban Poverty, Worn-out Texture, Spatial-Physical Urbanization Process, Izeh 

City. 
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  چکیده

شده  یندو موضوع باهم عج ینکه امروزه ا باشدیفرسوده م یهادر بافت یاز مشکالت اصل یکی یفقر شهرتبیین موضوع: 
 هایبافت یکالبد-ییبر ساختار فضا یفقرشهر یراتتأث یمقاله، بررس نای هدف. اندرا به وجود آورده یاند و ساختار نامناسب شهر

 .است در شهر ایذه فرسوده

ای و از طریق تکمیل تحلیلی بوده که اطالعات آن از طریق مطالعات کتابخانه -روش انجام پژوهش حاضر توصیفی روش:

با حجم نمونه  ایذهشهر  محالت بافت فرسودهجامعه آماری پژوهش خانوارهای ساکن در ، است آوری گردیدهجمع پرسشنامه
 یلو آزمون تحل  (SEM)های ساختاریسازی معادلهاز رویکرد آماری مدلها و جهت تجزیه و تحلیل داده .باشدمورد می

 .اول استفاده شد ۀمرتب یدو عامل ییدیتأ یعامل

در موردسنجش،  یشاخص ها یناست که از ب ینا یانگرب یمعادالت ساختار یمنتج از مدل ساز یها یافته یلتحل ها:یافته

فضایی بافت فرسوده شهر  -شاخص اقتصادی که نقش بسیار مهمی در ساختار کالبدی ی،دهنده فقر شهریلتشک هایمولفه ینب
های ارسایی شده است. همچنین با بررسی گویهفضایی دچار افزایش ن -ایذه داشته است با کاهش این شاخص ، ساختار کالبدی

 یبوم یرغ ینمهاجر یه،در ناح یبوم یرغ یگاناز همسا یت، رضا یهو همسا ینتوسط ساکن یزندگ یبرا یهانتخاب ناحمهاجرت و  
در انتخاب محله برای سکونت، همسطح  ین و مهاجرینساکن یاصل یلدلدهد که نشان می یو کالبد ییفضا یتو بهبود وضع
 و درآمدی است. از نظر اقتصادی یگانبودن همسا

 -ساختار کالبدیهای مؤلفهبا  یفقر شهر هایاین است که بین مؤلفهنشانگر  یحاصل از معادله معادالت ساختار یجنتا :نتایج
-و برنامه یرانمد یتوجه جد یازمندجهت انجام اقدامات الزم ن ینبنابرارابطه معناداری وجود دارد.  شهری بافت فرسودهفضایی 

 است.   ایو منطقه یشهر ریزان

 .یذهشدن، شهر ا ی، روند شهر یکالبد -ییبافت فرسوده، ساختار فضا ی،فقر شهر: هاکلیدواژه
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 مقدمه

از  یمین 2007بار در سال  یناول ی(. برا153: 1399زاده؛یو حسنعل ی)لطف شدن است یجهان به سرعت در حال شهر

به  یادیمشکالت ز یتجمع یعو رشد سر یشبا افزا (.Christiaensen et al,2015:56) اندشده یجهان، شهر یتجمع

مورد بحث جامعه شــناســان،  یرچنده ســده اخ یط همشــکالت ک ینا ترینمهم از که آمده وجودخصــود در شــهرها به

س صاددانان و  ستاقت شهر یشهر ریزانبرنامه یراًمداران و  اخیا ضوع فقر  ست، مو شدیم یا : 1395 )موحد و همکاران، با

شهر22 سئله پ یک ی(. فقر  صاد یاجتماع یچیدهم ضا ی، اقت ست که ط ییو ف شته  هایدهه یا س ییرتغ یکگذ سا در  یا

فقر مربوط  یینو تب یدر شناخت، بررس یشینپ یکردهایامر عمدتاً به ضعف رو این که استبه آن رخ داده وطمطالعات مرب

سر یک عنوانموضوع که به ینا(. 38: 1396 ی،نور ی)موحد و ول شودیم شد  ضل مهم بعد از ر و مهاجرت  یتجمع یعمع

تبعات سکونت مهاجران و  یناز ا یکی که استشدهها شهردر  تبعاتی باعث آمد وجودبه شهر به روستاها از درآمدافراد کم

شهر بافت محدوده در درآمدافراد کم سوده  شدیم یفر شهر هایبافت. با سوده  شهرها یانکار یرقابلکه  جز غ یفر  یاز 

ستند، و چاره جو ضع یبرا ییامروز ما ه سئول ترینیاتیاز ح یکی هاآن یتو شدیم یشهر یرانمد هاییتم سین  با )مهند

 (.1: 1388مشاور طراحی و معماری بافت، 

ــب با ن یزمان ایران، در هابافت ینا ــاختار و کارکردی متناس ــاکن یازهایبا س ــ یاییخود از پو ینس ــالبت خاص  یو ص

ستائ یژهبه و یعسر ییراتو تغ یناگهان یشبا افزا لیکن اند،برخوردار بوده شار کم درآمد به دنبال ارزان  یانمهاجرت رو و اق

سکونت بوده ینتر شهری برای  سدیبه نظر م نتیجه در. اندشده تبدیل اند،نقطه  ضع ر صادی، اجتماع یدجد یتو و  یاقت

سه یریتمد توجهیبیدر کنار  یدجد ینساکن یذهن سودگی سبب ها،بافت ینا یایجهت اح یالت،شهری در ارائه ت  فر

شترب ست گردیده هاآن ی شهر102: 1398 یان،و رضو یی)خزا ا ساختار کالبد ی(. وجود بافت فرسوده  نا منظم  ییفضا یو 

 .شودیمحسوب م یجنبه فقر در مناطق شهر ترینمهم

شهر یناز مهمتر یکی همچنین ضالت فقر  شهر یمع سوده  شکالت آن  ینبود راه حل برا ی،و بافت فر مواجهه با م

که مسئله به  یهنگام یابوده و  سطحیما درباره مسئله فقر و بافت فرسوده در سطح شهر،  هایگیرییماست. اکثر تصم

مراجع  یهایریگیمموضوع امروزه تا حد تصم ینکه ا ییتا جا یمبه رفع و رجوع آن پرداخته ا یدهدرجه ممکن رس ینحادتر

ست و به جا یتماه ییرقدرت تغ سو یداده ا صم هیردر دا یعلم یهاروش یحرکت به  ست.  یموضع یماتت گرفتار آمده ا

ای که است،  به گونهی اخیر داشتهآوری را طی پنج دههمانند بسیاری از شهرهای استان خوزستان، رشد سرسام یذهشهر ا

سال  شهر در  سامرنفر  119399به   95جمعیت این  سر شد  ست.دلیل این ر ست که  سیده ا پس از اتمام جنگ آور، این ا

که پس  یشهر یبترت ینشهر مواجهه شد و بد یناز مهاجرت از روستاها  به ا یخروشان ناش یلبا سشهر ایذه  یلی،تحم

از  یمیعظ یلباره س یکشهروندان باشد به  یهروح یابیو باز هایرانهو یاش بازساز یشد، مشکل اصل یاز جنگ تصور م

زوال  ،خود باعث کمبود خدمات  ین. ایدشهر را موجب گرد یندر ا ینیشهرنش یادکه حجم ز یدخود د یرامونمهاجران را پ

 یماتتصم ی،بوده است. فقدان خط مشهای فرسوده شهر ایذه ویژه در محلههای اجتماعی، اقتصادی و کالبدی، بهشاخص

سرعت و حجم ز ش یادعجوالنه،  سکونت در بافت ینی،شهرن شهر ا هایفقر و   یدهبه موضع انفعال کشان یذهفرسوده را در 

ست. بنابرا سب برا ییتواند، به عنوان راهنما یفقر و بافت فرسوده م یتوضعبررسی  ینا  یو نوساز یبهساز ینتدو یمنا

 باشد. یذهدر شهر ا یتکاهش فقر و محروم یبرا ینهو استفاده از منابع به ییو فقر زدا یبافت فرسوده شهر
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. که  باشدیم یذهفرسوده شهر ا هایبافت یکالبد-ییبر ساختار فضا یفقرشهر یراتتأث یابیپژوهش حاضر ارز هدف

روبرو است. در مقاله حاضر ابتدا  یمتعدد یو اقتصاد یاجتماع یطی،مح یستز ی،با مشکالت کالبد یبافت فرسوده شهر

بافت فرسوده  یپرداخته شده است. سپس با معرف یشهر رسودهو بافت ف یدرباره فقر شهر یها و الگوها یدگاهد یبه بررس

پرداخته شده  یبافت فرسوده شهر فضایی – یدر ساختار کالبد یبه ارائه مسائل و مشکالت فقر شهر یذهشهر ا ی،شهر

 یرشپذ یدر راستا یجد ییراتبه تغ یازن یذهدر محالت بافت فرسوده شهر ا یادشدهضرورت ها و مسائل است. با توجه به

در  ینهزم یندر ا یو پژوهش یقتحق یچتاکنون ه ینکهبافت وجود دارد. با توجه به ا ینا یو نوساز یتحول به سمت بهساز

 ین،حس گردد. بنابرا یشازپشیب ی،معضل اجتماع یناست تا ضرورت توجه به ا یدهصورت نگرفته است، باعث گرد یذهشهر ا

 یذهفرسوده شهر ا هایبافت یکالبد-ییبر ساختار فضا یفقرشهر یراتأثت یابیاست به ارز یدهگرد یدر مطالعه حاضر سع

 پرداخته شود.

 پیشینۀ نظری 

ی اقتصادی آید و زودودن آن از جامعه، یکی از اهداف اصلی توسعهشمار میقر یکی از مباحث مهم در ادبیات توسعه بهف

(. و 5: 1396اند)بزرگوار و همکاران، تمرکز فقر تبدیل شده(. امروزه شهرها به مکان 92: 1397است )روستایی و همکاران، 

یکی از ابعاد فقر، فقر شهری  (.103: 1398پور و همکاران، رود)نیکاین مسئله عامل اصلی ناپایداری شهرها به شمار می

شهرهای  یزندگ یهاصهیاز خص یکیعنوان را به یطبقات دیو اختالف شد یاجتماع یهاینابرابر، فقر شهری دهیپدباشد. می

 بعدی چند ایپدیده همچنین فقر شهری (.Simler et al, 2003: 1)استشهری عارض نموده یبر زندگ یسومجهان

لۀ اما آنچه در مقو .( Duclos and Araar,2006) سازدمی مواجه زندگی هایمحدودیت از بسیاری با را افرادکه  است

گیری و یابد، تبلور فضایی فقر در شهرهاست. تبلور فضایی فقر در قالب شکلمیهای شهری اهمیت مطالعهۀ فقر در حوز

نشینی با مشکالت حاد مهاجران های ناکارآمد، اسکان غیررسمی و حاشیههای فرسوده، بافتهای فقر، بافتبسط گستره

خواه و )فرهادیشودت مشاهده میدسهایی ازایننهفقیـر، بیکاری، اشتغال کاذب، بار تکفل سنگین، خشونت، ناامنی و نمو

 حال در کشورهای بسیاری در شهری، فقر ازدیاد روند کاهش هایو برنامه مداوم اصالحات وجود با(. 19: 1396همکاران،

گیری شکل موجب کنند،می زندگی شهری مناطق در که فقیری افراد زیاد تعداد درهرصورت، .باالست همچنان توسعه

 (.62: 1399پور، است)پورتر کارونی و شارع شده «فقر شدن شهری»

 فرهنگی اجتماعی، متعدد معضالتو که مطرح شد، بحث بافت فرسوده  یمباحث یناز مهمتر یکی ،به دنبال این موضوع
 فقر هایگستره از هاییجلوه ها کهاین بافت (.Peerapun, 2012: 25) داشت خواهد دنبال به است، که اقتصادی و

 یح نازلسط و از اقشار کم درآمد یبا تجمع ،شهرها  مجاور ایدر درون  (.156: 1390)بمانیان و همکاران، باشندمی شهری
 و کالبدی نامتناسب ساختار دلیل همچنین به  .(Jennervik,2006:1) رندیگیشکل م یزندگ تیفیو ک تیاز کم

دهند می جای خود در را مناطق سایر مهارت بی مهاجران و رانندمی خود از را اصیل و نیروهای بومی غالباً عملکردی،
 گذارانسرمایه و را نداشته خودی به خود نوسازی امکان هاآن مالکین و ساکنین فقر دلیل به(. و 28: 1398)چارانی و امانی، 

    (.  66: 1386حبیبی و همکاران، ) ندارند را آن در گذاریسرمایه جهت ایانگیزه
 چون مختلفی ابعاد در که باشدمی فرسوده هایبافت  در اصلی مشکالت از یکی شهری فقر یمسأله اساس این بر

 محیط، و  فرد سالمت فقر فردی، امنیت شهروندان، عدم معیشت پذیریآسیب ساکنان، فقر درآمدی مالکیت، در امنیت عدم
 (.Mehta, 1994:4) است یافته ظهور اجتماعی محرومیت و حقوقی فقر فقرآموزشی،



 59-76(، 2)7، گلیحسینی سیاهو  پورامان   63

 

 فقیر شهر در: کرد اشاره موارد این به توانمی که است هاییویژگی دارای در محالت فرسوده شهری شهری فقر    
 بیکاری است؛ اجتماعی هایبیمه بدون و غیررسمی بخش در اغلب کار محل است؛ باال بیکاری پایین، دستمزد کم، مهارت
 هایزاغه در زندگی طورمعمولبه. اجتماعی امنیت نبود است؛ مرتبط اجتماعی مسائل با که است بزرگی مشکل جوانان

 هایویژگی از غیرقانونی هایزمین تصرف خدمات، به محدود دسترسی پایین، ابنیه کیفیت زیرساخت، فقدان پرازدحام،
 است. های فقر شهری آمدهدر شکل جنبه (.Baker,2009:7) است فقیر شهرهای

 
 127: 2002بانک جهانی، های فقر شهری ، جنبه -1شکل 

ــان می ــود خاطر نش ــود علت و هادیدگاهش ی گوناگونی از جمله دیدگاه اکولوژیکی، رادیکال، لیبرال و غیره در خص

شکل شهریگیری معیارهای  شده فقر  ست)جدولدر محالت بیان  توان به دیدگاه ترین این دیدگاه می(. از جمله مهم1ا

شاره کرد که م ضا ا سی ف سیا صاد  سیاقت سیا ساختارهای  ست  شکل -عتقد ا صادی و اجتماعی کالن باعث  گیری اقت

های کالن دولت در زمینه مسکن و توان گفت که دخالتشود. همچنین میهای فقر و محالت فرسوده شهری میگستره

است)بزرگوار گیری محالت فرسوده شهری شدهتجویز راهکارهای یکسان برای مناطق مختلف باعث تجمع فقرا و شکل

 (. 10: 1396و همکاران، 

 فقر شهری در محالتگیری های مختلف و معیارهای شکلدیدگاه -1جدول

 های فقیر نشینگیری محلهمعیارهای شکل هادیدگاه

 اکولوژیک

 تغییر در نحوه استفاده از زمین 

 هاکمبود مسکن و عدم تعمیر و نگهداری آن 

 مهاجرت کارگران روستایی به شهر 

 دوره تسلسل فقر
 گذاری به منظور توسعه اشتغالعدم سرمایه 

 مهاجرت روستاییان به شهرها 

  عدم برآورده شدن نیازهای نیاز اجتماعی 

 مهاجرت روستاییان به شهرها 

 عدم امکان تأمین مسکن فقرای شهری 
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 ناکارآمدی بازارهای رسمی زمین و مسکن 

 لیبرال

 های فقیر نشینجمعیت زیاد خانواده 

 انگیزگی، بی نظمی اجتماعی در میان فقرا بی 

 شغل مهاجران نورسیده به منظور یافتن 

 گسترش شکاف فقر و عوامل کالن اقتصادی 

 نبود نظارت و کار در جامعه سنتی 

 رادیکال

  شکاف زیاد فقیر و غنی در شهر به دلیل ضعف نظام نامتعادل

 شهر نشینی

 سطح پایین دستمزدهای کارگران 

 گذاری برای مقابله با گرایش فزاینده کاهش مصرف اراده سرمایه

 گذاریدر اقتصاد سرمایه

 گذاری در تجهیزاتکاهش سرمایه 

 وابستگی
 وابستگی مرکز به پیرامون 

 افزایش شهرنشینی و رشد شهرها 

 اقتصاد سیاسی
 کشی از طبقات پایینبهره 

 تجمع ثروت و قدرت در یک شهر 

 لیبرال جدید

 و سلب مالکیت دیدگاه استعماری نسبت 

 شودمشکل قوانین سبب به حاشیه راندن اقتصاد می 

 هزینه فراوان رسمی کردن 

 96: 1394زنگانه و همکاران، منبع: 

 پیشینۀ عملی 
اشاره  آنها از چند موردکه در ادامه به  هانجام شد شهری و بافت فرسوده شهریدر مورد فقر خارجی  هتاکنون چند مطالع

 شهرهای کوچک های فرسودهبافتو فقر در  یتحقوق مالک »ای که با عنوان( در مقاله2016) همکارانوبستر و  شود:یم
های بافت فرسوده شهری سه شهر است که میزان فقر باالیی در قسمتاست، به این نتیجه رسیدهانجام داده« یندر چ

 پکن، گوانگژو وجود دارد.
 بافت فرسوده شهری یر ساختز یاییپو یابیارز یبرا یمکان یزدر آنال GISکاربرد » که با عنوان یدر مقاله( 2017) ویدیاتی

است منطقه ویژه )پاپوا( در شهر جیاپورا به این نتیجه رسیده، استانجام داده «و محاسبات  یک، انفورمات یدر پاپوآ ، اندونز
 فقر باالیی است.باشد دارای اندونزی که دارای بافت قدیمی و فرسوده می

و ارتباط آن با نرخ فقر محله  یاییشهر مرفه: تنوع جغراف یکتمرکز فقر در »که با عنوان ایدر مقاله (2018) گیو و همکاران

است که در یک ناحیه کوچک از شهر هنگ کنگ چندین خوشه فقر به این نتیجه رسیده، استانجام داده« در هنگ کنگ

 جاد بافت های فرسوده و ناکارآمد شده است.شهری وجود دارد که باعث ای

توان به یها مآن ۀجملاست که ازانجام شده بافت فرسوده شهریپژوهش در مورد فقر و  نیچند زین یدر مطالعات داخل
 کرد: هموارد اشار نیا

 قدیمی بافت کالبدی-فضایی ساختار بر شهری فقر تأثیرات بررسی»ای با عنوان ( در مقاله1396حیدری سورشجانی)
نشان  یجنتاپردازد. می و درب اصفهان شهر کاشان یراحمدمحالت سلطان مساختار کالبدی فضایی   به بررسی «شهرها
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شاخص دهدیم صادی باعث افت  سا یشافزاهای اقت سطح محالت م یینار ساس مدل  ین. همچنشودیکالبدی در  بر ا
قرار گرفت و اطالعات بدســت آمده نشــان  یلو تحل یمورد بررســ یکدیگر کنار کای اســکوئر علت ســکونت ســاکنان در

صل دهدیم سکونت، هم یندر انتخاب ا ساکنین سکونت یکه علت ا سامحله برای  سا یرسطح بودن با  از نظر  یگانهم
 .باشدیو اقتصادی م یمال

ضو خزایی صت  »با عنوان ای( در مقاله1398) یانو ر سوده؛ فر سی « شهری  یریتمد یدتهد یابافت فر بافت به برر
شهر نهاوند سوده  شان م یجنتاپردازد. می فر شهر نهاوند در پ دهدین سوده  سئول توجهییب یکه بافت فر  یرانو مد ینم

 یستو ز یکالبد ی،و اقتصاد یمختلف اجتماع هایینهو در زم کندیمعضل و مسئله در شهر جلوه م یکصورت به یشهر
و  نســجمم ریزی)برنامهیاو عالمانه یســتهنگاه شــا یزن یشــهر یریتو مد کند،یربه مرا تج ینابســامان یطشــرا یطیمح

 ینبه ا یشهر یرانو مد ینمسئول یکردرو ییراست که با تغ یدر حال ینبافت نداشته است. ا ینمعضالت ا ی( برایکارآمد
ضـــمن مرتفع کردن معضـــالت موجود، در  توانیعنوان فرصـــت(، مبلکه به یدعنوان تهد)نه بهیخیبافت با ارزش و تار

 برداشت. یاساس یهاجانبه شهر نهاوند گامتوسعه همه ین مناطق در راستایوافر ا هاییتاز قابل ینهاستفاده به یراستا
« یفرسوده شهر هایدر بافت آوریتاب یراهبردها یینتب »با عنوان ای( در مقاله1398) و همکاران یزآبادیعز اسدی
 یدرون محدوده کالبد یمستعد کشاورز یکه وجود اراض دهدینشان م یجنتاپردازد. می فرسوده شهرکرج بافتبه بررسی 

سبت به بزرگراه تهران یتموقع یرامون،شهر و پ سب ن از  ینیبازآفر یو در حال انجام بودن مطالعات طرح ها ینقزو _منا
نمودن  ییمناســب اجرا اتنبود امکان یگرد یســوباشــد. از  یموجود در بافت فرســوده شــهر کرج م یجمله فرصــت ها

سطح کل محالت، علن یاریشورا شفاف نبودن مراحل اجرا یدر  بودن  یینشهروندان و پا یبرا شدهیهته یهاطرح ییو 
 روند یبافت فرسوده شهر کرج به شمار م یمهم برا یدزایسه عامل تهد یسطح بهداشت و کمبود امکانات خدمات

سنعل یلطف ضا یلتحل »با عنوان ایدر مقاله (1399) زاده یو ح شهر ییف ضاها یفقر  سی فقر « یشهر یدر ف به برر
فقر در  هایداغ، خوشــه هایو لکه یروش آماره موران محلکه  دهدینشــان م یجنتاپردازد. می شــهر نورآباد شــهری در 

براساس  یند. همچنناشهر نورآباد متمرکز شده یجنوب هایمرفه در قسمت هایشهر نورآباد و خوشه یشمال هایقسمت
شهر یقیشاخص تلف بندیپهنه صد جمع 51 ی،فقر  س یرفق یلیو خ یرشهر نورآباد فق یتدر ساس تر ستند. برا  یمرخن یمه

شهر یقیشاخص تلف ش ی،فقر  شهر را منطقه مرفه ن شهر را منطقه  ینسمت غرب و جنوب  شمال  شرق و  سمت  و 
 .گیردیدر بر م یرنشینفق

شارع یپورتر کارون شهر »با عنوان ای( در مقاله1399) پورو   مطالعات مند،مرور نظام یکو  یلفراتحل یران؛در ا یفقر 
شان م یجنتاپردازد. می« شهری کارکرد و ساختار ستان دهدین شهر ییهاا س یقاتدارند تحق ییباال یکه نرخ فقر   یارب

ــهر یقاتتحق یزحوزه دارند. و ن یندر ا یکمتر ــتر یاز چشــم اندازها یراندر ا یفقر ش ــاختار /یبس ــوع  ینبه ا یس موض
ستهنگر صدا در ا /یتعامل یکردهایو چندان رو اندی کمبود  یگر،مهم د یافتهندارند و  ییجا یقاتتحق ینمقاومت و کنش/ 
 .کامال مشهود است یقوم یهاو گروه ینکودکان، زنان، معلول یاندر م یپژوهفقر یقاتتحق

 فضــایی -ســاختار کالبدیو  فقر شــهریاز  یابعاد خاصــ یابه بعد  یدها با تاکپژوهش دهدیق پژوهش نشــان مســواب
 تنوع و متعدد بودن ابعاد، ی،شهرفقرمفهوم  یاند. گستردگمهم پرداخته ینا یاقدام به بررس یاکدام از جنبه هر پرداختـه و

ـــه  فضایی-ساختار کالبدیو  فقرشهریحوزه  یهااست تا پژوهش یدهآن منجر گرد یهاو شاخص هامؤلفه ـــدتاً بـ عمـ
 یراهبردهابه و همکاران  یزآبادیعزبپردازند. به عنوان نمونه  فقر شهریاز  یخاص یهاها و شاخصمؤلفه ی مفاهیم،بررس
شهر هایدر بافت آوریتاب سوده  شاخص یفر صاد ارمکی ،اجتماعی و خدماتی یهابا   ،یفرهنگ ی،اجتماع ی،با ابعاد اقت

ـــا خزایی و رضویان ،فضایی -کالبدی یهاو همکارانشان با شاخص حیدری سورشجانی ـــه هـ ـــا مؤلفـ و  یاجتماع یبـ
صاد ستو ز یکالبد ی،اقت شاخص یدیاتیو ،یطی مح ی ساختی یهابا  شاخص و همکاران یوگ ،زیر ـــابا  ـــار  یهـ هنجـ
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ـاع ـ یاجتم ـه بررس  یبررسبه  یزحاضر ن یقاند. تحقپرداخته یشهر فرسودهساختار کالبدی فضایی بافت و  فقر شهریی ب
شهرید ابعا سکونت در محله یهامؤلفه قالب در فقر سطح درآمد با  صادی)ارتباط  سوده(،اقت شارکت و امن بافت فر  یتم

ـــــ یمد نظر قرار داده اســـت. در واقع نوآور ، میزان رضـــایتمندییاجتماع اقتصـــادی و  ی ابعادپژوهش مزبور بررســــ
ـینو تب یشهرفرسوده  یهادر بافت فضایی -تار کالبدی با ساخ)مهاجرت( اجتماعی ـرش و م ی ـوه، نگ ـوع، نح ـزان ن ی
 .باشدیمزبور م یهادر بافت فقر شهری  یها و شاخصهامؤلفه اثرگذاری

 شناسی ها و روشداده

 ایذه فرسوده شهر هایبافت کالبدی-فضایی ساختار بر فقرشهری ارزیابی به تحلیلی -توصیفی روش با پژوهش این
 خانوار نامه پرسش میدانی از روش در که باشد می ای کتابخانه و میدانی صورت به ها داده گردآوری روش .است پرداخته
 282فرمول کوکران  استفاده با نمونه که حجم بوده مزبور محالت در ساکن خانوار سرپرستان  آماری جامعه .گردید استفاده

 . آمد دست به صحیح و اعتماد قابل نامه مورد پرسش 250 شده دریافت هایپاسخ پاالیش با که است آمده دست به مورد
و ها برای تجزیه و تحلیل داده، و شده حاصل پیاده اطالعات و توزیع محالت در تصادفی صورت به گیری نمونه روش

 یلو آزمون تحل AMOSدر نرم افزار   (SEM) ساختاری معادالت سازیمدل سازی اثرات  از جهت تبیین و مدل
آوری نظریات و ای به جمعصورت که ابتدا با مطالعۀ کتابخانهبهره گرفته است. بدینمرتبه اول  یدو عامل ییدیتأ یعامل

نامۀ )با منظور آشنایی با خصوصیات محدودۀ مورد مطالعه و نظرسنجی از شهروندان ، پرسشها اقدام شد؛ سپس بهتئوری
 فضایی بافت فرسوده شهر ایذه تهیه شد.  -کردن وضعیّت فقر شهری در ساختار کالبدی طیف لیکرت( برای مشخّص

محدودۀ مورد مطالعه، در ساکنان شدۀ های تکمیلنامهپس از گردآوری اطاّلعات دربارۀ متغیّرهای پژوهش، پرسش
دی هرکدام از متغّیرها در ارتباط با فقر شهری و ساختار بنتجزیه و تحلیل شد و شدّت همبستگی و رتبه AMOSافزار نرم

منظور به مرتبه اول یدو عامل ییدیتأ یعامل یلتحلفضایی بافت فرسوده شهری سنجیده شد و درنهایت از  -کالبدی 
گیری از مبانی نظری پژوهش در قالب سه شاخص و های پژوهش با بهرهها استفاده شد. شاخصارزیابی نهایی شاخص

 به آن اشاره شده است. 2که در جدول  زیرشاخص شناسایی و تجزیه و تحلیل شدند. 24

 ها و متغیرهای مورد مطالعهشاخص -2جدول

 هاگویه هاشاخص مفاهیم

 
 
 
 
 شهری فقر

 
 

 اقتصادی

صرف هزینه مسکن،  برایدرآمد  مصرف سالیانه میزاندرآمد بیشتر با هزینه بیشتر برای محیط مسکونی، 
، با افزایش درآمد ارتقای کیفیت محیط مسکونیی میزان انگیزهمیزان هزینه ماهیانه خانوار برای نیازهای اولیه، 

در پروژه های عمرانی میزان مشارکت سکونت ، قیمت پایین اجاره مسکن با میزان سکونت، به میزان تمایل 
انتخاب محله با توجه به میزان م، با میزان قیمت اراضی، مخروبه ها و مساکن بی دوا عدم وجودمشارکت، 

 (.89: 1392)اکبری ارمکی،  ، مشکالت کالبدی و فضایی با میزان درآمد ساکناندرآمد 
 

 مهاجرت
 مهاجرینوجود نزدیکی به اقوام در سکونت شما در این محله، تعداد سکونت اقوام و آشنایان شما در این شهر، 

رین برای ارتقاء بهبود وضعیت فضایی و جتمایل مهادر راستای بهبود وضعیت فضایی و کالبدی، غیر بومی
 کالبدی ناحیه، رضایت از همسایگان غیر بومی در ناحیه، انتخاب ناحیه برای زندگی توسط ساکنین و همسایه

 (. 34: 1394)موسوی،
 
 

 کالبدی بافت فرسوده -فضایی

وضعیت فضای پیرامون واحد تاسیسات زیربنایی، رضایت  وضعیت رضایت کیفیت بنای مسکونی، رضایت 
دسترسی وسایل نقلیه اضطراری مانندآتش نشانی و اورژانس، تمایل شما به ادامه سکونت، مسکونی،  رضایت از 

هبود وضعیت کالبدی و ، میزان عملکرد در راستای ببا تعرض معابر   افزایش ارتقای کیفیت محیط مسکونی
میزان نیازها و احتیاجات روزمره،  میزان رضایت از سکونت در این ناحیه.  برای رفعناحیه  پاسخگوییفضایی، 

 (.60: 1396) حیدری سورشجانی و همکاران، امیدواری به بهبود وضعیت فضایی و کالبدی در آینده
 ( Baharoglu and Kessides, 2002: 135؛  60: 1396ری سورشجانی و همکاران، حید؛  34: 1394 موسوی، ؛ 89: 1392اکبری ارمکی، : منبع)
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سازی و تبدیل سازی، شفافسازی بهتر و اقدامات موثرتر از طریق سادههای مناسب، منجر به تصمیماستفاده از شاخص
( 2در شکل) (.United Nations, 2007)گردد انبوهی از اطالعات به اطالعات قابل استفاده جهت تصمیم گیرندگان می

 نمایش داده شده است.  ژوهشپمدل مفهومی 
 

 
 (1399ماخذ: مطالعات نگارندگان، ) . مدل مفهومی پژوهش2شکل 

 قلمرو پژوهش

 نی. اباشدیم رانیا جنوب غربیدر  خوزستاناستان  یاز شهرها یکی ایذه. شهر باشدیم ایذه، شهر همطال مورد ۀمحدود
استان  یدر شمال شرق یعرض شمال یقهدق 50درجه و  31و  یطول شرق یقدق 52درجه و  49 یاییجغراف با مختصاتشهر 

 نفر بوده 119399برابر  1395نفر و در سال  122013رابر ب 1390شهر در سال  نیا تیجمع خوزستان قرار گرفته است.
 است.  بافت فرسوده شهر ایذه آمدهقلمرو پژوهش و محدوده  3و  2در شکل  .(1395آمار ایران،  مرکزاست )
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 : نگارندگان(می)ترسایذه شهر  ییایقلمرو جغراف -3شکل 

 
 : نگارندگان(می)ترسایذه شهر  محدوده بافت فرسوده شهری، -4شکل

 هایافته

های فقر ی بین شاخصبه بررسی رابطه قیتحق یهاافتهیمورد مطالعه،  ۀو منطق قیتحقپس از مشخص شدن روش
 است.پرداخته شده شهری و ساختار کالبدی فضایی شهر ایذه

( یک عاملی برای ایجاد و سنجش اعتیار مقیاس فقر شهری و یک مدل CFAنخست دو مدل تحلیل عاملی تأییدی )     

زیر در کالبدی بافت فرسوده، به شرح  –تحلیل عاملی تأییدی یک عاملی برای ایجاد و سنجش اعتبار مقیاس فضایی 
 ترسیم و مطالعه شدند. Amos Graphicsمحیط نرم افزار 

 خلیج فارس
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 های فقر شهری و بافت فرسودهسنجی مقیاسهای عاملی تأییدی برای اعتباربرآوردهای استاندارد مدل -4شکل 

 ها یا متغیرهای مشاهده شده مربوط به آن همراه بانمودار مسیر این دو مقیاس را بر اساس معرف( 2)شکل طبق 
نیز این برآورد استاندارد ضرایب مسیر، همراه 3  برآوردهای استاندارد ضرایب مسیر رگرسیونی نشان می دهد. جدول شماره

 ( آنها را نشان می دهدP- valueداری )( و سطح معنیSEبا نسبت بحرانی، خطای استاندارد )

 بافت فرسوده یکالبد-ییو فضا یفقر شهر هاییهگو یعامل یبارها دارییاستاندارد و سطح معن یبرآوردها -3جدول 

های فقر شهری و بافت زیرمقیاس
 فرسوده

 های مشاهده شده(های سنجش شده )معرفمتغیرها و شاخص

 ها )نام و ترکیب(گویه
وزن 

 رگرسیونی
نسبت 
 بحرانی

خطای 
 استاندارد

-سطح معنی

 داری

فقر 
 شهری

 اقتصادی

Eco1  956/0 برای محیط مسکونیدرآمد بیشتر با هزینه بیشتر    

Eco2 003/0 232/0 01/3 698/0 سالیانه چه میزان از درآمد شما صرف هزینه مسکن 

Eco3 001/0 202/0 36/2 477/0 هزینه ماهیانه خانوار شما برای نیازهای اولیه 

Eco4 000/0 320/0 30/4 950/0 افزایش درآمد با ارتقای کیفیت محیط مسکونی 

Eco5 005/0 226/0 82/2 637/0 قیمت پایین اجاره مسکن با میزان سکونت 

Eco6 000/0 /280 06/4 895/0 قیمت اراضی کاهش مخروبه ها و مساکن بی دوام، با 

Eco7 000/0 327/0 37/4 568/0 میزان درآمد شما با انتخاب ناحیه 

Eco8 ،001/0 239/0 24/3 778/0 مشکالت کالبدی و فضایی با میزان درآمد ساکنان 

    817/0 تعداد سکونت اقوام و آشنایان شما در این شهر M1 مهاجرت

M2 002/0 124/0 17/3 393/0 نزدیکی به اقوام در سکونت شما در این محله 
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M3 003/0 110/0 12/2 233/0 مهاجرین غیر بومی و بهبود وضعیت فضایی و کالبدی 

M4  003/0 116/0 73/1 202/0 تمایل مهاحرین با بهبود وضعیت فضایی و کالبدی 

M5 000/0 146/0 34/3 489/0 رضایت از همسایگان غیر بومی در ناحیه 

M6 001/0 136/0 20/3 436/0 انتخاب ناحیه برای زندگی توسط ساکنین و همسایه 

کالبدی  -فضایی
 بافت فرسوده

p.s1  878/0 مسکونیرضایت کیفیت بنای    

p.s2  002/0 570/0 05/3 744/0 تاسیسات زیربنایی وضعیت رضایت از 

p.s3  002/0 543/0 03/3 648/0 وضعیت فضای پیرامون واحد مسکونیرضایت از 

p.s4 003/0 546/0 97/2 627/0 دسترسی وسایل نقلیه اضطراری آتش نشانی، اورژانس 

p.s5 002/0 633/0 16/3 727/0 تمایل به ادامه سکونت 

p.s6 003/0 499/0 98/2 492/0 افزایش عرض معابر و ارتقای کیفیت محیط مسکونی 

p.s7 001/0 709/0 22/3 287/0 میزان عملکرد و بهبود وضعیت کالبدی و فضایی 

p.s8 002/0 637/0 03/3 933/0 پاسخگوی نیازها و احتیاجات روزمره 

p.s9  003/0 577/0 01/3 737/0 از سکونت در این ناحیهمیزان رضایت شما 

p.s10  002/0 629/0 13/3 969/0 امیدواری به بهبود وضعیت فضایی و کالبدی در آینده 

 قیتحق یهاافتهیمنبع: 

( قابل مشاهده شده است تمامی متغیرهای مشاهده شده ضرایب تأثیر رگرسیونی مثبت و 3) طور که در جدولهمان     
های خود دارند که بزرگی این ضرایب )تأثیرات عاملی( برای هر دو  مقیاس در حد بسیار باالیی است. معناداری با مقیاس

 ,Eco1، سطح معناداری برای بارهای عاملی یا ضرایب رگرسیونی استاندارد سه متغیر مشاهده شده )مذکور در جدول

M1, p.s1 است که این متغیرها به ترتیب به عنوان متغیرهای مرجع)یا ( گزارش نشده است. این امر به این دلیل
کالبدی بافت فرسوده در نظر گرفته  -های نشانگر( برای سه متغیر پنهان فقرشهری )اقتصادی و مهاجرت( و فضاییمعرف
دن آنها برطرف بوگیری اند تا بدینوسیله بدون مقیاس بودن این متغیرها پنهان و به عبارتی، بدون ریشه و واحد اندازهشده

ها و استاندارد ضرایب و واریانسهای مسیر اولیه برای برآورد غیربه همین دلیل است که در دیاگرام (.1389شود)قاسمی، 
های مربوط به مسیرهای بین اند(، روی پیکانهای غیر استاندارد برای رعایت حجم مقاله گزارش نشدهها )مدلکوواریانس

شوند تا مقیاس استاندارد در نظر گرفته میبه عنوان ضرایب غیر1شده با متغیر پنهان مربوط مقادیراین متغیرهای مشاهده
داری ضرایب این مسیرها نیز با توجه به مقادیر استاندارد آنها همان مقیاس متغیرهای مشاهده شده مربوط باشد. البته، معنی

های عاملی برای ارزیابی اعتبار های تحلیل مدلن بخش از خروجیدار دیگر محرز است. آخریآنها و مقایسه با ضرایب معنی
های برازش دو مدل ترین شاخصهای برازش مدل است. جدول مقادیر برخی از مهمگیری، شاخصهای اندازهمقیاس

دهد. ان میگیری نشها برای تصمیمکالبدی بافت فرسوده را همراه با مقادیر معیار آن -گیری فقر شهری و  فضاییاندازه
 های گردآوری شده هستند.های نظری تدوین شده با استفاده از دادهها معیارهایی برای تأیید مدلاین شاخص

 بافت فرسوده یکالبد -ییو مهاجرت( و ساختار فضا ی) اقتصاد یشاخص های برازش مدل های اندازه گیری مقیاس های فقرشهر -4جدول 
های اندازه گیری مدل

 هازیر مقیاس
 شاخص های برازش

CMIN DF Sig. RMR GFI NFI CFI PARTIO RMSE 

 00/0 167/0 990/0 992/0 991/0 001/0 475/0 44 73/4 اقتصادی

 089/0 600/0 932/0 940/0 932/0 040/0 356/0 9 24/4 مهاجرت

کالبدی بافت  -فضایی
 فرسوده

07/16 35 510/0 009/  905/0 910/0 950/0 778/0 00/0 

مقادیر معیار 
 *پیشنهادی

- - 05/0< 0≈ 9/0< 9/0< 9/0< 1-0 05/0> 

 13: 1391، نژاد یامینی و هادمنبع: 
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آوری های گردهای نظری تدوین شده با استفاده از دادهها در واقع معیارهایی برای تأیید مدلاین شاخص (4) طبق جدول
های فوق پرداخته شود، تنها به این نکته بسنده از شاخص شده هستند.در این جا بدون آنکه به مفهوم ضمنی هر کدام

ریشه دوم مربعات : RMRاسکوئر، یا کای CMINهای برازش مطلق )ها در سه گروه شاخصشود که این شاخصمی
: CFIبونت و  -شاخص نرمال شده بنتلر :NFIهای برازش تطبیقی )شاخص نیکوی برازش(، شاخص: GFIباقیمانده و 

ریشه میانگین مربعات خطای : RMSEAجویی و نسبت صرفه: PRATIOهای برازش مقصد )قی( و شاخصبرازش تطبی
شوند. همان گونه که مالحظه می شود تمامی سه شاخص فوق اعتبار و برازش بسیار خوب هر سه برآورد( تقسیم بندی می

ترتیب زمینه برای تدوین و ارزیابی مدل اصلی تحقیق کنند. به این گیری را با داده های گردآوری شده تأیید میمدل اندازه
اسکوئر است که هر چه کوچکتر باشد، نشانه برازش بیشتر مدل ترین شاخص از این میان شاید همان کایفراهم است. مهم

-هدهای حاصل از متغیرهای مشاکوواریانس نمونه -هاست. مبنای محاسبه این شاخص تفاوتی است که بین ماتریسهبا داد

شده شده بر مبنای پارامترهای برآورد شده در مدل بر مبنای پارامترهای برآوردو ماتریس واریانس و کوواریانس باز تولید1شده
های متغیرهای کوواریانس -(. ماتریس اول در واقع برآوردی از واریانس1389وجود دارد )قاسم،  2شدهدر مدل تدوین

کوواریانس این متغیرها  -شود و ماتریس دوم برآوردی از ساختار واریانستلقی می پژوهش در جامعه آماری مورد مطالعه
های )چه در مدل 05/0اسکوئر از داری مقادیر کایدر یک جامعه آماری نامحدود است. بنابراین، بیشتر بودن سطح معنی

ای مقادیر این دو ماتریس است و نشانهدار یا نزدیکی های ساختاری( به معنی عدم تفاوت معنیگیری و چه در مدلاندازه
 شود.آوری شده تلقی میهای جمعاز مطلوبیت و اعتبار مدل تدوین شده بر مبنای داده

کالبدی بافت فرسوده با استفاده از مدل تحلیل عاملی تأییدی سه  -فقرشهری و فضایی 3تحلیل متغیر پنهان

 عاملی مرتبه دوم و یک عاملی

متغیرهای وابسته اصلی  کالبدی بافت فرسوده به عنوان -مدل نهایی سنجش و برآورد متغیر پنهان فقر شهری و فضایی    
اساس بیست و سه متغیر اساس دو مولفه اقتصادی و مهاجرت به عنوان دو مقیاس پنهان برای فقر شهری و  و بر تحقیق بر

 Amos Graphicsقیل برآورد و اندازه گیری شدند، در محیط های مختلف در قسمت مشاهده شده متشکل از گویه

تحلیل عاملی تأییدی  ، این مدل را که یک مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم با سه عامل و مدل(5تدوین شد. شکل )
نشان داده  غیرهای پنهانهای متاستاندارد ضرایب مسیر و واریانسمرتبه اول با یک عامل است، همراه با برآوردهای غیر

های برازش یشتر شاخصبگونه که در شکل دیده شده است، چندین برآورد کوواریانس خطا نیز برای بهبود شده است. همان
های خطا ار نیز برآورد واریانسباند که هیچ گونه مفهوم نظری ندارند. این مدل به عنوان یک پارامتر آزاد در نظر گرفته شده

ن خطا و نیز متغیرهای های متغیرهای پنهایف شده بین خطاها کوچک هستند و بعالوه واریانسهای تعرو نیز کوواریانس
کلی هرچه واریانس مشترک  پنهان اصلی نیز در همه موارد مقادیری مثبت هستند که خود دلیلی بر اعتبار مدل است. به طور

 شود.گیری آن کاسته میدازهشده بیشتر باشد، از خطای انبین یک متغیر پنهان با یک متغیر مشاهده

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Sample Moment 

2 . Implied Moment 

3 . Latent Variable 
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و بافت  یفقر شهر یلبرآورد و تحل یمرتبه اول برا ییدیتأ یعامل یکمرتبه دوم و  ییدیتأ یسه عامل یلتحل یمدل ساختار -5شکل 

 : نگارندگان(می)ترساستاندارد  یرغ یفرسوده همراه با برآوردها

یکدیگر و متغیرهای مشاهده شده با متغیرهای پنهان را که  در ادامه، ضرایب استاندارد مسیر بین متغیرهای پنهان با

بیاوریم، ( 4های انجام شده است، به جای آنکه در قالب جدول )مانند جدول در واقع قسمت اصلی و مهم تمامی تحلیل

 دهیم تا اهمیت و بویژه امکان مقایسه آنها بهتر فراهم باشد.نشان می (6مجدداً روی شکل شماره )
 

 
 : نگارندگان(میو بافت فرسوده )ترس یفقرشهر یینها یدر مدل ساختار یرمس یباستاندارد ضرا یبرآوردها -6شکل 

مشاهده شده است، تمامی ضرایب مسیر استاندار بجز موارد کمی مقادیر باالیی را نشان ( 6در شکل )همان طور که 
کالبدی بافت فرسوده از شدت  -شده زیر مقیاس فضاییدهند و این امر در رابطه با بارهای عاملی متغیرهای مشاهده می

های بحرانی و بیشتری در مقایسه با زیر مقیاس فقر شهری برخوردار است. مراجعه به برآوردهای خطای استاندارد، نسبت
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هایتًا دار هستند. ندرصد معنی 95داری نیز نشان داده شده است که تمامی این برآوردهای استاندارد در سطح سطوح معنی
 امده است.  (5)های برازش این مدل نیز همراه با مقادیر معیار پیشنهاد شده برای ارزیابی آنها، در جدول شاخص

 
 آن متغیرهای و گانهسه یاسمق یباقت فرسوده از رو یکالبد-ییو فضا یفقرشهر یینها یآزمون مدل ساختار -5جدول 

فقر شهری و 

کالبدی  -فضایی

 بافت فرسوده

 های برازششاخص 
CMI

N 

D

F 
Sig. RMR GFI NFI CFI 

PARTI

O 

RMS

E 

7/54 43 762/0 078/0 950/0 880/0 951/0 881/0 001/0 

مقادیر معیار 

 *پیشنهادی
- - 05/0< 0≈ 9/0< 9/0< 9/0< 1-0 05/0> 

 (13: 1391، نژاد یمنبع: امینی و هاد)

گیری پیشین بیشتر شده است. این امر ناشی از تفاوت بیشتر های اندازهاسکوئر این مدل در مقایسه با مدلمقدار کای

کوواریانس مشاهده  -کوواریانس باز تولید شده براساس پارامترهای برآورده شده با ماتریس واریانس –ماتریس واریانس 

 دار نیستگیری پیشین است، ولی این اختالف هرگز معنیهای اندازهشده در این مدل در مقایسه با مدل

 (P- value= 0/762 و کلیت مدل تأیید می )های شود. افزایش پارامترهای آزاد بیشتری به مدل )اغلب کوواریانس

( و موارد مشابه دیگر تعریف شده باعث بهبود بیشتر این شاخص شده است؛ اما باید توجه 10eو  9eبین خطاها مانند 

شود و این خود باعث فاصله گرفتن بیشتر آزادی مدل کاسته می داشت که با افزودن هر پارامتر آزاد، یک واحد از درجه

های های برازش با مقادیر معیار مربوطه خواهد شد؛ گرچه در مدل مورد بحث حاضر تمامی شاخصبرخی دیگر از شاخص

 د. کنندیگر نیز در مقایسه با مقادیر معیار از وضعیت خیلی خوبی برخوردارند وهمگی اعتبار مدل را تأیید می

و تاثیر آن بر ساختار  موضوع فقر شهریدهد که گرفته نشان می های پژوهش انجامتهفهای پیشین با یاپژوهش ۀمقایس
های بافتدر  خزایی و رضویانباشـد . نتـایج پـژوهش با مشکل جدی مواجه میکالبدی فضایی بافت فرسوده شهری 

ساختار کالبدی فضایی را بر شهری( و اقتصادی  مدیران و مسئولین توجهیاجتماعی )بیو اثرات بخش فرسوده شهر نهاوند 
 .شودبیشتر احساس می توجه به ساختار اجتماعی و اقتصادیداند در پژوهش حاضر نیز بیشتر می بافت فرسوده شهری

 سطح در کالبدی نارسایی افزایش باعث اقتصادی هایشاخص افتبه  کاشاندر شهر  سورشجانی و همکاران پژوهش 
-افت شاخصاست در پژوهش حاضر با وجود شده مختلف اشاره التدر مح باالاشـاره شـده و بـه شکاف طبقاتی  محالت

شده است. با این حال  اشاره ابعاد اجتماعی)مانند مهاجرت( در بافت های فرسوده شهریبه نامناسب بودن  های اقتصادی
کند. هـم ارزیـابی میفضایی بافت فرسوده شهر ایذه  -تار کالبدیساخ فقر شهری را بر  هایتاثیرمؤلفهتحقیق حاضر 

داند که کنش اجتماعی محله را پایین میبافت فرسوده شهرها کوچک چین در روی وبستر و همکارانش تحقیق  الفبرخ
ست با این حال را بیشـتر ارزیابی کرده اهای فرسوده شهر ایذه بافت این پژوهش ابعاد مشارکت و پیوستگی اجتماعی درون

، ارتباط کاشانبـر روی شهر  موسوینتایج هر دو پژوهش یکسان است. نتایج پژوهش  اجتماعی و اقتصادیدر بعد 
با همدیگر را نشان داد که این امر در پژوهش حاضـر نیـز  فضایی -قتصادی، مهاجرت و ساختار کالبدیهای اشاخص

 تأییـد گردید.
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 نتایج

گذاران ریزان و سیاستشوند که برنامهمیهای نامطلوب اجتماعی محسوب فرسوده شهری از پدیدهشهری و بافت  فقر
فضـایی بافت فرسـوده و  -های بهسـازی و نوسـازی سـاختار کالبدیها هسـتند. موفقیت برنامههمواره در پی کاهش آن

شهر ایذه با ها بستگی دارد. های آنو معرفها به شناسایی دقیق پدیده فقر و بافت فرسوده معضل فقرزدایی در این بافت
سریع جمعیت در طی دهه شد  شاهد توجه به ر شهروندان،  سب به  شته و ناتوانی در ارائه خدمات و امکانات  منا های گذ

شدهگیری پدیدهشکل شهری  سوده  شهری در بافت فر ست که برای برنامهی فقر  سامان دادان به این ا سرو  ریزی و 
ریزی دست آورد و سپس با برنامهآگاهی الزم را بهباید از موقعیت و پراکنش فضایی مهاجران در شهر ایذه وضعیت، ابتدا 

 ســاختار بر فقرشــهری هدف پژوهش حاضــر ارزیابی تأثیراتدقیق به حل این معضــل چالش برانگیز شــهری پرداخت . 
های پژوهش از برای تجزیه و تحلیل دادهکه  فرسـوده شـهر ایذه در اسـتان خوزسـتان اسـت هایبافت کالبدی-فضـایی

 ( استفاده شده است. SEMسازی معادالت ساختاری )( و مدلCFAهای تحلیلی عاملی تأییدی )مدل
ها نشان داده است ارتباط معناداری بین فقر شهری و بافت فرسوده و این معناداری نتایج حاصل تجزیه و تحلیل داده

شد 48/0در حد ) ضیه( می با شاخص در فر سایی کالبدیاول افت  صادی و اجتماعی باعث افزایش نار ضایی  -های اقت ف
سازی بافت این محله سازی و نو سزایی در به ست و اهمیت ب شده ا سوده  ضیه دوم که بربافت فر ست، اما فر شته ا  ها دا

نین و همسایه، رضایت اساس مدل کای اسکوئر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و انتخاب ناحیه برای زندگی توسط ساک
از همسایگان غیر بومی در ناحیه، مهاجرین غیر بومی و بهبود وضعیت فضایی و کالبدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، 

 مالی از نظر یگانهمسا یردر انتخاب محله برای سکونت، همسطح بودن با سا ینساکن یاصلدلیل دهد که نتایج نشان می
  .باشدیو اقتصادی م
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