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 یآمار یروشها ازمقايسه استفاده با یشهر فرسوده بافت تیحساس مطالعه

 (بندرعباس شهر: مطالعه مورد منطقه) GIS و

 2، صحابه صفرپور2، محسن دادرس1*امین رضا نشاط

 آزاد دانشگاه - ستيز طیمح و يعیطب منابع دانشکده - ييایجغراف اطالعات ستمیس و دورازسنجش گروه ارياستاد 7

 تهران قاتیتحق علوم واحد - ياسالم

neshat.aminreza@gmail.com 

 واحد بندرعباس -دانشگاه آزاد اسالمي  -دانشکده فني و مهندسي  -استاديار گروه مهندسي عمران  2

dadras.mohsen@yahoo.com 
safarpour1394@gmail.com 

 ( 7931، تاريخ تصويب بهمن 7931)تاريخ دريافت شهريور 

 چکیده

 يشهر محالت در بافت يفرسودگ نديفرا نیهمچن و شهر ساختار راتییتغ روند خصوص در يگوناگون مطالعات ریاخ انیسال طول در

 يدلهام از يبرخ و ارهیمع چند يریگ میتصم لیتحل و هيتجز يمدلها از بافت، يفرسودگ تیحساس نقشه هیته جهت. است گرفته صورت

 گرفته رقرا استفاده مورد يمتفاوت يارهایمع آن لیتحل و فرسوده بافت ييشناسا جهت نيا بر عالوه. است شده استفاده مطالعه نيا در يآمار

 يمبتن يلبدکا و ياجتماع ،ياقتصاد ،يطیمح ستيز و يکياکولوژ اریمع چهار ق،یتحق اتیادب نهیشیپ يبررس به توجه با پژوهش نيا در. است

 هدف. تاس گرفته قرار استفاده مورد يشهر بافت يفرسودگ يريپذ تیحساس نقشه هیته و لیتحل و هيتجز جهت مشخص يارهایرمعيز بر

 از ورمذک هدف به يابیدست جهت. باشد يم رانيا جنوب در واقع بندرعباس، شهر در بافت يفرسودگ وقوع تیحساس يابيارز مطالعه نيا از

 Logistic و AHP، Frequency Ratio، Statistical index(Wi)، Weighting factor (Wf) يها روش با( GIS) يمکان اطالعات ستمیس ادغام

Regression لیدلب ریاخ انیسال طول در بندرعباس يشهر بافت از يمین از شیب که دهد يم نشان آمده بدست جينتا. است شده استفاده 

 حائز اریبس همجوار يها بافت يرو بر آن ریتاث و مسئله نيا ديتشد از يریجلوگ که اند شده يفرسودگ دچار تيريمد و يزير برنامه عدم

 شده يفرسودگ دچار نکهيا اي و بوده يفرسودگ مستعد که يمناطق اطالعات برداشت مهم، نيا به يابیدست جهت رو نيا از. باشد يم تیاهم

 لیتحل و هيتجز مورد مختلف يها روش از استفاده با باشند يم موثر يشهر بافت يفرسودگ نديفرا وقوع در که يپارامترها و گرفته انجام اند

 روش که دهد يم نشان يسنج صحت جينتا. است دهيگرد مشخص اند آورده بدست را باال دقت با يجينتا که ييروشها و است گرفته قرار

Wf يروشها به نسبت بندرعباس يشهر بافت يفرسودگ تیحساس ينیب شیپ در AHP،Frequency Ratio ، Wi(statistical index) و 

logistic regression  باشد يم برخوردار يبهتر و باال دقت از. 

 GIS ،يآمار يمدلها اره،یمع چند يریگ میتصم ،نقشه حساسیت ،يشهر فرسوده بافت واژگان کلیدی:

                                                           
 نويسنده رابط *
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 مقدمه -1

 يناکارآمد يها شاخصه انیم در يشهر فرسوده بافت

 قلمداد يشهر توسعه در بحران نيتر ياصل عنوان به يشهر

 مهاجرت سبب يشهر يها بافت يفرسودگ ساله هر. گردد يم

. ودش يم گريد مناطق به مناطق نيا ساکنان از يمیعظ بخش

 و ياجتماع ،ياقتصاد يها بحران جاديا سبب نيا بر عالوه

 و يا منطقه اسیمق در تیامن کاهش نیهمچن و يفرهنگ

 و دوم يجهان جنگ از پس. ]77و3[ گردد يم يا فرامنطقه

 هادولت از ياریبس جنگ از پس يها يخراب يبازساز يبرا اقدام

 بافت يساز بازنده و اءیاح يطرحها جاديا با ياديز يتالشها

 يجهان جنگ اتمام از پس رانيا در. نمودند شهرها فرسوده

 اصالح طرح بيتصو با يمرکز دولت آمدن کار يرو و دوم

 بافت توسعه و اءیاح در يسع ها يشهردار سیتاس و ياراض

 يتهاباف تجانس عدم لیبدل متاسفانه اما. نمودند شهر يميقد

 ورتص يبردار الگو آنها از که يياروپا يکشورها با رانيا يشهر

 رد شهرها نامنظم و قاعده يب رشد و جاديا سبب است گرفته

 بافت بر يمبتن رانيا يشهرها عموما. ]1[ است شده زمان طول

 را نزما گذر در شهر به روستا از شدن ليتبد روند شانیسنت

 دهقاع يب رشد نيا در که يگريد عوامل از. اند نهاده سر پشت

 يهرهاش به هینقل وسائط و لیاتومب ورود است بوده گذار ریتاث

 در موجود يها يدسترس و يشهر يها راه. است بوده رانيا

 اب اما بود دهيگرد جاديا چهارپا واناتیح و ادهیپ اساس بر آن

 يارتباط يها جاده احداث و رانيا يشهرها به لیاتومب ورود

 سبب عامل نيا و ديگرد شهر محالت شدن شکافته سبب

 يشهر محالت نیب يديشد يناهماهنگ و يدودستگ جاديا

 يتسن بافت ساختار گرفتن نظر در و تيرعا عدم بر يمبتن

 نيا از دهه 1 از شیب گذشت با. ]73و71[ شد يشهر مناطق

 يها نهاد توسط يخاص توجه يشهر توسعه روند و داديرو

 سبب عامل نيا و است نشده يميقد بافت با يمناطق به يدولت

 دتش به مناطق نيا در سکونت تیقابل زمان گذر در گشته

 کودر سبب سکونت تیقابل کاهش بالطبع. ]7[ کند دایپ تنزل

 بر و است شده محالت نيا در يساختار توسعه و ياقتصاد

 خسارت. است افزوده گذشته از شیب مناطق نيا يناکارآمد

 لقاب ياساس جنبه دو از فرسوده يها بافت به يدگیرس عدم

 روند که ياجتماع معضالت جنبه از اول باشد؛ يم يبررس

 ببس بافتها نيا شدن متروکه و زمان گذر در ساکنان هیتخل

 و شود يم بزهکاران و معتادان تجمع يبرا ييمکانها جاديا

 لحاظ از دوم. دهد يم قرار الشعاع تحت را منطقه تیامن

 ياقتصاد رکود و نیزم يبها دادن دست از سبب به ياقتصاد

 و يخصوص گذار هيسرما که شود يم سبب محالت نيا در

 يبازساز و اءیاح جهت يليتما و مشارکت چگونهیه ساکنان

 يترشیب سرعت با اضمحالل روند و باشند نداشته مناطق نيا

 يدگیرس عدم گذشته انیسال طول در. ]73و72[ ابدي يم ادامه

 قوعو سبب ،يميقد يبافتها بالخص ،يشهر يبافتها به ژهيو

 امروزه که است، شده آنها يناکارآمد و اضمحالل ،يفرسودگ

 مقابل در آنها يريپذ تیحساس زانیم نییتع و ييشناسا

 و حال در بندرعباس شهر يها يزير برنامه جهت يفرسودگ

 گريد يسو از. باشد يم تیاهم حائز و يضرور اریبس ندهيآ

 جاديا ،ياقتصاد رکود وقوع سبب يشهر يبافتها يفرسودگ

 رارق ریتاث تحت و شهروندان تیامن کاهش ،ياجتماع معضالت

 ظورمن به. است شده همجوار يبافتها ريسا به آن انتقال و دادن

 معرض در که يشهر مناطق يابيارز ده،يپد نيا اثرات کاهش

 يفرسودگ دچار نکهيا اي و دارند قرار بافت يفرسودگ نديفرا

 يروشها. ]27[ باشد يم يضرور و الزم اریبس اند شده بافت

 در عهتوس تیقابل و ناکارآمد محالت نقشه هیته جهت يمتفاوت

 جاديا نديفرا. است شده شنهادیپ و استفاده فرسوده يها بافت

. باشد يم يفیک اي و يکم روش نيچند شامل ها نقشه نيا

 و تیحساس يکالسها بر يمبتن گرفته صورت هیاول يتالشها

 يها اریمع يکم يگذار هم يرو توسط يريپذ بیآس

 است دهيگرد فيتعر يطیمح ستيز و ياجتماع ،ياقتصاد

 و ياجتماع همچون يفراوان يارهایمع امروزه. ]71و71[

 يهاروش و...و يکالبد ،يطیمح ستيز و يکياکولوژ ،ياقتصاد

 AHP ، Bivariaye ، Multivariate ، Logit regression مانند

، Fuzzy logic  و artificial neural network و يابيارز جهت 

 يندب پهنه. دارد وجود يفرسودگ( تیقابل) تیحساس لیتحل

 يمک صورت به است ممکن يناکارآمد تیقابل يساز نقشه و

. ردیگب قرار استفاده مورد میمستق ریغ اي میمستق و يفیک اي

 دهنده نشان و بوده( يمفهوم) يذهن غالبا يکم يمتدها

 نظرات به و باشند، يم يفیتوص عبارات در حساس سطوح

 در يفیک يمتدها نوع نيتر متداول. دارد يبستگ کارشناسان

 و اختس تراکم تيرعا عدم بر يمبتن بافت يفرسودگ نییتع

 ،يطیمح ستيز تیفیک تنزل مجاز، سرانه ت،یجمع تراکم ساز،

 شکاه و ها يدسترس فقدان ،يکيزیف طيشرا بودن داريناپا

 وزن بهرحال،. ]7[ باشد يم مناطق نگونهيا در ياقتصاد رشد

 و موضوع مورد در متخصصان دانش بر يمبتن پارامترها نيا

 ويسنار اساس بر پژوهش نيا در. است شده نییتع منطقه

 و اسبندرعب يشهر بافت يفرسودگ يريپذ تیحساس نییتع
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 و ياجتماع ،ياقتصاد ،يطیمح ستيز و يکياکولوژ يارهایمع

 ،AHP، FR، Wi يمتدها ازاستفاده  ربا نیاول يبرا يکالبد

Wf و LR بافت يبند پهنه نقشه هیته و ييشناسا جهت 

 .است شده استفاده بندرعباس شهر فرسوده

 منطقه مورد مطالعه -2

 جیخل يساحل کرانه در و رانيا جنوب در بندرعباس شهر

 باشد يم هرمزگان استان مرکز و است شده واقع فارس

 جنوب يبندرها نيمهمتر از يکي بندرعباس(. 7 شکل)

 واقع مرطوب و گرم هیناح در بندرعباس شهر. است رانيا

 از ماه 3 به کينزد شهر نيا در تابستان فصل. است شده

 نيترگرم در بندرعباس شهر يهوا يدما. دارد ادامه سال

 2 به روزها نيسردتر در و گرادیسانت درجه 44 به روزها

 در بندرعباس بارش نیانگیم. رسد يم زین گرادیسانت درجه

 به شمال از بندرعباس شهر. است متریلیم 211 حدود

 نيبنابرا شود؛يم يمنته ايدر به جنوب از و هاکوه و ارتفاعات

 جنوب به شمال يراستا در شهر يعموم بیش تیوضع

 يسطح يدارا شهر از يتوجه قابل و عیوس بخش. باشديم

 از متر 1 حداکثر تا متر1/1 نیب يارتفاع از و بوده هموار

 و عراق، و رانيا جنگ آغاز با. باشديم برخوردار ايدر سطح

 خرمشهر، و آبادان در رانيا يتجار مهم بنادر رفتن نیب از

 نيرت ياصل عنوان به بندرعباس در ييرجا دیشه يبندرتجار

 نيا از. شد ليتبد رانيا در يتجار بندر نيتر کياستراتژ و

 بطور رانيا ياقتصاد رشد ،31 دهه آغاز و جنگ انيپا با رو

 سال در درصد -7/2 از کهيبطور. افتي شيافزا يریچشمگ

 . ]71[ دیرس 7331 سال در درصد 2/1 به 7311

 
 مطالعه مورد منطقه ييایجغراف تیموقع -7شکل

 شهر در ينینش شهر رشد سبب شده ذکر عوامل مجموعه

 ریغ يها سکونتگاه و يا هیحاش يها بافت جاديا و بندرعباس

 رانيا آمار مرکز يسرشمار اساس بر. است شده يرسم

 نفر 411111 حدود در 2171 سال در بندرعباس تیجمع

 در زانیم نيا درصد 2/9 متوسط رشد نرخ با که باشد يم

 شهر رو نيا از. رسد يم نفر 021111 حدود در 2191 سال

 .گردد يم محسوب رانيا بزرگ يشهرها جزء بندرعباس

 ها متد و ارهایمع -3

 و يمکان يها داده يگردآور به اقدام پژوهشگام اول  در

 انکب. مينمود ياطالعات بانک جاديا جهت گوناگون يفیتوص

 ريتصاو و ييهوا يها عکس انواع شامل نظر مورد ياطالعات

 يها داده انواع بهمراه گذشته سال 11 طول در يا ماهواره

 آن به 7 جدول در که باشد يم شده هیته يفیتوص و يمکان

ويژگي  بر يمبتن شده يگردآور اطالعات. است شده اشاره

 افتب تیحساس نییتع و ييشناسا جهت يابيارز اریمع 4هاي 

 ستيز و يکياکولوژ: از عبارتند که دنباش يم يشهر فرسوده

 . ]71و71[ يکالبد و ياجتماع ،ياقتصاد ،يطیمح

 توصیفي و مکاني اطالعات بانک -7جدول

 سال منابع زيرمعیار معیارهاي اصلي

اکولوژيکي و 

 زيست محیطي

تصوير ماهواره اي  خط ساحلي

– Geo Eye 

2171 
تصوير ماهواره اي  فضاي سبز

– Geo Eye 

2171 
سازمان محیط  آلودگي صوتي

 زيست

2171 
شرکت آب منطقه  شبکه فاضالب

 اي

2171 
سازمان محیط  آلودگي آب

 زيست

2171 

 اقتصادي
 2174 طرح جامع شهري مرکز تجاري

بندر تجاري و 

 ماهیگیري

سازمان بنادر و 

 کشتیراني

2171 
شهرداري  ارزش زمین

 بندرعباس

2171 

 اجتماعي

 2174 طرح جامع شهري مرکز اداري
 2174 طرح جامع شهري مراکز آموزشي
 2171 طرح جامع شهري مراکز درماني

-مرکز آمار ايران تراکم جمعیتي

7931 

2171 

 کالبدي

 2174 طرح جامع شهري ساخت و سازتراکم 
الگوي ساخت و 

 ساز

 2174 طرح جامع شهري
-عکس هوايي ارتفاع ساختمان

Ultra CAM d 

2171 
 2174 طرح جامع شهري مساحت اراضي
 2174 طرح جامع شهري کاربري اراضي

 7911-2174 عکس هوايي عمر بنا
 2174 طرح جامع شهري شبکه جاده اي

 يارهایمعاساس  بر شهر فرسوده بافت تیحساس نییتع

 روش از استفاده با و 7 جدول در شده نیمع يارهایمع ريز و

 مدل ،(Frequency Ratio Method-FRM) يفراوان نسبت

 دو و يآمار روش ،(AHP) يمراتب سلسله لیتحل و هيتجز

( LR) کیلجست ونیرگرس مدل و( Wi and Wf) رهیمتغ

 يها نقشه شامل نتايج تحقیق. است گرفته صورت

 استخراج گرديده است متفاوت مدل پنج ازکه  تیحساس

 يساز معتبر يها داده مجموعه از استفاده با؛ و مي باشد
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 و يدانیم مشاهده نقطه 7911 شامل که( صحت دیتائ)

 مورد باشد يم شهر سطح در گرفته صورت يبردار نمونه

 .است گرفته صورت سهيمقا و يابيارز

 اکولوژيکی و زيست محیطیمعیار  -3-1

 ونکان ،يساحل خط يارهایمع ريز شامل يکياکولوژ اریمع

 اضالبف دفع شبکه و سبز يفضا آب، و يصوت کنند آلوده يها

 يساحل ميحر تيرعا ریاخ انیسال طول در. ]2[ باشد يم

 ينقانو ریغ ساز و ساخت يبرخ و گرفته قرار توجه مورد کمتر

 نيا. اند دهيگرد آن به تعرض سبب يقانون ميحر محدوده در

 از ارسازگ استفاده تیقابل دادن قرار الشعاع تحت سبب عامل

 امکان ناسازگار يها يکاربر جاديا با و شود يم ايدر ساحل

 .گردد يم فراهم شهر بالقوه محدوده نيا تیفعال و رشد عدم

 يفضا يها يکاربر عمده دهد يم نشان پژوهش مطالعات

 به کهمترو شکل به اي و رفته نیب از اي يميقد محالت در سبز

 تیفیک کاهش سبب عامل نيا. است شده رها خود حال

 افتب يفرسودگ به کمک و شود يم مناطق نگونهيا در اتیح

 عباسبندر شهر در يارتباط شبکه نامتناجس ساختار. کند يم

 شهر جنوب و يمرکز مناطق از يبرخ در است دهيگرد سبب

 که میباش هینقل وسائط نیسنگ کیتراف شاهد مواقع شتریب در

 .گردد يم يرامونیپ مناطق در يصوت يآلودگ جاديا باعث

 موارد از فاضالب دفع شبکه و آب کننده آلوده يها کانون

لي ع و باشد يم شهر يطیمح ستيز تیفیک در تیاهم حائز

 در فاضالب شبکه طرح ياجرا از سال نيچند گذشت رغم

 يها آبراهه شاهد همچنان بندرعباس شهر محالت سطح

 .میهست محالت يبرخ سطح در فاضالب

 یاقتصاد اریمع -3-2

 يبها ،يتجار مراکز يارهایمع ريز شامل ياقتصاد اریمع

 مراکز عمده. ]2[ باشد يم يتجار بنادر از فاصله و نیزم

 محدوده در و شهر يمرکز بخش در بندرعباس شهر يتجار

 در يتجار مراکز يریگ قرار. دارد وجود شهر يميقد بافت

 نيا و باشد ينم برخوردار يمتوازن عيتوز از بندرعباس شهر

 مناطق ريسا به خدمات عادالنه عيتوز عدم سبب عامل

 اندازه از شیب تراکم گريد يسو از. است دهيگرد يشهر

 از اعم يمعضالت سبب شهر محدوده کي در يتجار مراکز

 ازدحام مناسب، يدسترس يها جاده نبود ،يا جاده کیتراف

 دهيگرد مناطق نيا در يطیمح ستيز يآلودگ و تیجمع

 روند و شهر بودن يتجار و يبندر تیماه بر بنا. است

 در تقاضا شيافزا شاهد شهر به تیجمع مهاجرت يصعود

 شهر در که يمناطق. میباش يم مسکن و نیزم بخش

 يمناسب يکالبد و يساختار امکانات از بندرعباس

 افزوده ارزش از شهر يشرق محدوده همچون برخوردارند

 و يميقد بافت با يمناطق بالعکس و برخوردارند ييباال

 تارساخ و بافت يناکارآمد و امکانات نبود لیدل به فرسوده

. اشدب يم برخوردار يتر نيیپا مراتب به يبها از شانيکالبد

 نقش که باشد يم بزرگ بندرگاه دو يدار بندرعباس شهر

 نادرب تیاهم. کند يم فايا را يادیص و مسافر و کاال ييجابجا

 بنادر که است لیدل نيا به ياقتصاد جنبه از شده ذکر

 و فارس جیخل ريجزا با خدمات و کاال تبادل عملکرد مذکور

 تيمز کي عنوان به رو نيا از. دارد را منطقه يها کشور

 .شود يم قلمداد شهر ياقتصاد توسعه و رشد در ياساس

 معیار اجتماعی -3-3

 مراکز ،يادار مراکز يارهایمع ريز شامل ياجتماع اریمع

 مراکز. ]2[ باشد يم تیجمع تراکم و يدرمان مراکز ،يآموزش

 باشند يم يشهر يها يکاربر از يدرمان و يآموزش ،يادار

 کردن برآورده و تیجمع عيتوز در يا عمده نقش که

 آموزش بهداشت، همچون شهروندان ياساس يازهاین

 عموما شده ذکر مراکز به يکينزد. دارد بعهده را وخدمات

 ذال. بخشد يم ارتقاء را يشهر مناطق در سکونت تیفیک

 يتنمب شهر سطح در شده ذکر يها يکاربر انسبنمت عيتوز

 زحائ و مهم اریبس يدولت ينهادها توسط تیجمع سرانه بر

 لیبدل بندرعباس شهر يميقد محالت. باشد يم تیاهم

 يدسترس زانیم ،يشهرساز قواعد و اصول از نکردن تیتبع

 عمده. باشد يم مشکل اریبس مذکور يها يکاربر به آنها

 ودنب نوساز لیبدل شهر يشرق بخش در مذکور يها يکاربر

 و يمرکز يها محدود و است افتهي استقرار محدوده نيا

 .دارند قرار آنها از يدور فاصله در شهر يغرب بخصوص

 معیار کالبدی -3-4

 ،يساختمان تراکم يارهایمع ريز شامل يکالبد اریمع

 و ساخت ارتفاع ساز، و ساخت يالگو ،يمسکون يکل تراکم

 يکاربر و يا جاده شبکه عرصه، مساحت ساختمان، عمر ساز،

 و بندرعباس شهر يریگ شکل هسته. ]2[ باشد يم ياراض

 يبازساز چگونهیه شاهد اميا گذر طول در آن يميقد بافت
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 بافت که است دهيگرد سبب امروزه روند نيا و است نبوده

 اساس بر که گردد بدل فرسوده بافت به شهر يميقد

 هرش از يمین از شیب يکم بايتقر گرفته صورت يبرآوردها

 مصالح نيیپا تیفیک. باشد يم فرسوده بافت يدارا بندرعباس

 تهگش سبب شهر ديجد بافت در قاعده يب يسازها و ساخت و

 شدت به مناطق نيا در ساز و ساخت دیمف عمر که است

 بحران شاهد ديبا دور چندان نه ندهيآ در و ديایب نيیپا

 بندرعباس شهر در کالن اسیمق در شهر بافت يفرسودگ

 غالبا بندرعباس شهر در موجود يعملکرد زون. میباش

 يتجار زون. باشد يم يتجار نوع از خدمات و بوده يمسکون

 از. است شده واقع شهر مرکز از ييبخشها و جنوب در عمدتا

 يم دارند يا فرامنطقه نقش که ناسازگار يعملکرد يزونها

 متنانسب غرب و شرق در متعدد ينظام مراکز وجود به توان

 ياساس يتهايمحدود از يکي عنوان به که کرد اشاره شهر

 شهر فرسوده يبافتها عمده. گردد يم قلمداد توسعه جهت

 نداشتن لیبدل و باشد يم يمسکون زون يدارا بندرعباس

 نيا در اضمحالل روند است شده سبب نهیبه يها عملکرد

 در يرکارب مساحت نيشتریب. افتدیب اتفاق سرعت به مناطق

 دارد اختصاص درصد 47/00 با يمسکون يکاربر به بندرعباس

 مانع کي عنوان به که باشد يم ينظام يکاربر آن از بعد و

 بر کمتر شهر يها يکاربر عيتوز. گردد يم مطرح توسعه

 شهر سطح که گشته سبب و است گرفته صورت سرانه اساس

 ندرو نيا. نباشد برخوردار يمتوازن يها يکاربر از بندرعباس

 عوامل از يکي نيا و باشد يم مشهود کامال يميقد محالت در

 .باشد يم مناطق نيا در بافت يفرسودگ

تحلیل حساسیت بافت فرسوده تجزيه و  -4

 شهری

 ودهفرس بافت تیحساس لیتحل و هيتجز مطالعه، نيا در

 لسلهس لیتحل و هيتجز يروشها از استفاده با بندرعباس شهر

 Frequency ratio) ، bivariate (Wi and Wf ،(AHP) يمراتب

. ه استگرفت قرارتحلیل  و يبررس مورد logistic regression و

 وابسته يارهایمع ريز و ارهایمع هدف، نيا به يابیدست جهت

 ،يطیمح ستيز و يکياکولوژ: لیقب از بافت يفرسودگ به

 که آن يارهایمع ريز همراه به يکالبد و ياجتماع ،ياقتصاد

. ه استگرفت قرار مطالعه مورد شده اشاره بدان 7 جدول در

 در استفاده مورد يا ماهواره يريتصاو و ييهوا يها عکس

 ،7301 ،7311 ،7311 ،7311 يسالها به متعلق قیتحق نيا

 محدوده رییتغ روند. جهت بررسي باشد يم 2171و 2117

 يافق توسعه و رشد و شهر محالت يریگ شکل نحوه ،يشهر

 و ييهوا يعکسهاگذشته از  دهه 1 طول در شهر يعمود و

 داده از يا عمده بخشاستفاده شده است.  يا ماهواره ريتصو

 ييهوا يعکسها ریتفس نديفرا از قیتحق نيا در رفته بکار يها

 نيا در و دهيگرد استخراج يا ماهواره ريتصاو پردازش و

 به Erdas Imaging 2012 و ARC GIS 10 افزار نرم قیتحق

 افزار نرم عنوان به SPSS 20 و يمکان لیتحل افزار نرم عنوان

 2 شماره شکل. ه استگرفت قرار استفاده مورد يآمار لیتحل

 .دهد يم نشان را بندرعباس شهر در فرسوده بافت يپراکندگ

 
 بندرعباس شهر در فرسوده بافت يپراکندگ -2شکل

 (AHP)تجزيه و تحلیل سلسله مراتبی  -4-1

 جهت 7301 سال در يتعساال  توسط AHP مدل

 دهیچیپ مسائل لیتحل و هيتجز آسان درک و يريپذ انعطاف
 چند و هدفه چند روش کي واقع در AHP. شد يگذار هيپا
 يبرا را امکان نيا باشدکه يم يریگ میتصم جهت ارهیمع

 و تياولو ت،یاهم درجه زانیم به يدسترس جهت کاربر
 مدل. کند يم فراهم نيگزيجا يپارامترها و اریمع هر ارزش
AHP ت،يسا انتخاب و يابیمکان در يا گسترده کاربرد 

 و هيتجز ،يا منطقه يزير برنامه ت،یحساس لیتحل و هيتجز
 ياراض ييشناسا و يشهر فرسوده بافت تیحساس لیتحل

 واقع در AHP مدل. ]71و77[دارد را توسعه جهت مناسب

 دنيفرا و کند يم عمل مشکل حل ستمیس کي عنوان به
 اریاخت در مسئله کي عناصر شينما و حل جهت را يمنظم

 با افتهي ارتقاء يمدلها از يا مجموعه ادامه در. گذارد يم
 حيتشر در يدست صورت به که يآمار ريمقاد از استفاده

 و AHP کار روش بر منطبق مختلف يپارامترها نیب روابط
 تفادهاس مورد باشد يم يمراتب سلسله لیتحل روند نییتع

 AHP سيماتر به ريمقاد نيا يبعد گام در. ه استگرفت قرار
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 .شود يم داده انتقال پارامترها ارزش و تياولو نییتع جهت
 يم خودکار انتقال شکل به که يمدلها از يگريد مجموعه

 فمختل يها فاکتور ريمقاد نیب روابط محاسبه جهت باشد
. است افتهي توسعه AHP سيماتر در يآمار ريمقاد بر يمبتن
و اوزان بدست آمده ( pair-wise) ييدوتا سهيمقا سيماتر

کارشناس  3در اين پژوهش مبتني بر تهیه پرسشنامه و نظر 
 جاديا از استفاده باخبره در حوزه هاي مرتبط تحقیق و 

 اساس بر و مختلف يها نهیزم در گرفته صورت يها سهيمقا
 يها وزن. است شده نجاما گوناگون يپارامترها و يها اریمع

 و ييتا دو سهيمقا سيماتر از استفاده با آمده بدست
 .تاس دهيگرد محاسبه ژهيو بردار و مقدار برآورد يریبکارگ

 2 رابطه در و يسازگار شاخص محاسبه 7 رابطه در
 يسازگار نسبت که است شده داده نشان يسازگار نسبت

 .دکن يم انیب را ساتيمقا در يسازگار ، میزانکمتر اي 7/1

(7) 𝐶𝐼 =
𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
 

(2) 𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

 داربر از استفاده با که است داده نشان رابطه نيا نیهمچن
 تیاهم که سيماتر از ژهيو مقدار نيبزرگتر توان يم متناظر،

 اکتورف کي اگر. نمود مشخص کند يم نیمع را ها فاکتور ينسب
 ورداربرخ يباالتر تياولو و ارزش از گريد يفاکتورها به نسبت
 ريسا هب نسبت آن ژهيو بردار که است يمعن نيبد ،باشد

 شکل به ژهيو بردار جمع ياجزا. باشد يم بزرگتر فاکتورها
 منعکس که اوزان، از بردار کي تينها در ن،يبنابرا. است يواحد

 سهيمقا سيماتر از گوناگون يفاکتورها ينسب تیاهم کننده
 ارزش نییتع معمول، طور به. مي آيد بدست باشد يم يزوج

 که دریگ يم صورت يطيشرا در گريکدي به نسبت پارامترها
 دو ره مطالعه، نيا در. باشد رندهیگ میتصم انتخاب به وابسته

 میتصم ياه نهيگز نییتع و گريکدي به نسبت پارامترها سهيمقا
 جهت ارهایمع ريز و ارهایمع ارزش اثر شامل واقع در که ،يریگ

 شهر رد محالت بافت يفرسودگ تیحساس نییتع و ييشناسا

 يرگردآو يفیتوص و يمکان اطالعات از استفاده با بندرعباس
 گرفته قرار يبررس مورد باشد يم يدانیم مشاهدات و شده
 پهنه نقشه ،AHP مدل از آمده بدست جينتا اساس بر. است
 شده هیته بندرعباس شهر يبرا فرسوده بافت تیحساس يبند
 بدست جينتا اساس بر. است شده داده نشان 9 شکل در که

 شده، داده نشان 1 يال 2 جداول در که همانطور آمده،
 رد تیاهم درجه نيشتریب يدارا ياقتصاد و يکالبد يارهایمع

 ستيز اریمع و بندرعباس يشهر بافت تیحساس نقشه نییتع
 .دباش يم تیاهم درجه نيکمتر يدارا يطیمح

 
 AHP مدل از استفاده با يشهر فرسودگي بافت تیحساس -9شکل

  (Frequency Ratio)نسبت فراوانی روش -4-2

 محدوده کي در بافت شدن فرسوده احتمال يابيارز هنگام
 يضرور و مهم اریبس خاص، منطقه کي در و مشخص يزمان

 که ينديفرا و يفرسودگ نيا وقوع سبب که را يطيشرا است
 کامل بطور را شود يم دهيپد نيا عيتوز و گسترش سبب
 آن در که يشهر يها بافت نیب يهمبستگ. میکن يبررس

 نيا آمدن بوجود در که عوامل و است افتاده اتفاق يفرسودگ
 در که يمناطق نیب ارتباط به توان يم را است بوده موثر دهيپد

 ببس که يپارامترها و اند بوده بافت يفرسودگ يدارا گذشته
 يساز آماده منظور به. داد اختصاص است شده آنها شيدایپ

 Frequency Ratio مدل از فرسوده بافت تیحساس يکم نقشه
 مارهش شکل در آن جينتا که شده گرفته بکار GIS از استفاده با
 اساس بر Frequency Ratio روش. است شده داده نشان 4

 يهرش محالت در فرسوده بافت عيتوز نیب شده مشاهده ارتباط
 نیب روابط نییتع جهت نديفرا نيا رخداد با مرتبط عوامل و

. دباش يم منطقه در آن گذار اثر عوامل و فرسوده بافت تیموقع
 نیب يمکان ارتباط Frequency Ratio مدل از استفاده با

 يفرسودگ روند عيتوز در که يعوامل و فرسوده بافت تیموقع
 يفراوان. ه استديگرد استخراج بودند موثر يشهر يبافتها در

(frequency )و فرسوده بافت نیب رابطه لیتحل و هيتجز از 
 ن،يبنابرا. است شده محاسبه آن جاديا در موثر عوامل

Frequency Ratio جهت موثر عوامل با آن رابطه و اریمع ريز هر 
 داده نشان 2 جدول در که همانطور يشهر بافت يفرسودگ

 رپارامت يفراوان نسبت اول گام در. است دهيگرد محاسبه شده
 تبدس  يفراوان نسبت سپس و دهيگرد محاسبه ارهایمع ريز

 با بافت يفرسودگ تیحساس شاخص محاسبه جهت آمده
 . ديگرد جمع گريکدي
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 دست به نسبت ،Frequency Ratio روش بر منطبق
 بافت يفرسودگ آن در که يا منطقه مساحت با برابر آمده
 نينابراب. مي باشد منطقه کل مساحت بر میتقس افتاده اتفاق
 گرفته نظر در متوسط مقدار کي عنوان به 7 يعدد ارزش

 نيا به باشد 7 از شتریب يعدد ارزش اگر نجايا در. شود يم
 تمساح از شتریب فرسوده بافت درصد که باشد يم يمعن

 رد و ،بوده باال يهمبستگ دهنده نشان و باشد يم منطقه

 يهمبستگ از باشد 7 از کوچکتر يعدد ارزش که يصورت
 جينتا ادامه در.  ]70[( 9 رابطه) باشد يم برخوردار ينيیپا

 ارهایمع ريز يرو بر Frequency Ratio مدل از آمده بدست
 . است شده داده نشان 1 يال 2 جداول در

(9) 𝐿𝑆𝐼 = 𝐹𝑟1 + 𝐹𝑟2 + 𝐹𝑟3 +⋯+ 𝐹𝑟𝑛 

 
 FR مدل از استفاده با يشهر فرسودگي بافت تیحساس -4شکل

  رهیمتغ دو یآمار روش -4-3

 ودهفرس بافت تیحساس لیتحل و هيتجز مطالعه، نيا در
 وشر گريد يبعبارت اي ره،یمتغ دو يآمار روش از استفاده با

 عامل روش و (Wi: statistical index) يآمار يها شاخص
 قرار يبررس و اجرا مورد( Wf: weighting factor) يده وزن

 جدول در شده اشاره يارهایمع ريز يتمام ادامه در؛ گرفت
 Wi روش. ه استگرفت قرار لیتحل و هيتجز مورد 7 شمار
 موجود فرسوده بافت نقشه يآمار يهمبستگ بر يمبتن

 جينتا. باشد يم مختلف يپارامترها نقشه مشخصات بهمراه
 محاسبه در تواند يم Wi مدل از آمده بدست يينها نقشه
 ردمو ارهایمع ريز يکالسها از کي هر در فرسوده بافت تراکم

 ريادمق يساز استاندارد و يبند طبقه. ردیبگ قرار استفاده
 منطقه هر در تراکم مجموع از استفاده با توان يم را تراکم

 ريز نقشه هر از کالس هر يبرا Wi ريمقاد. آورد دست به
 شده شنهادیپ فرمول از استفاده با يکم صورت به اریمع

 .]79[ است آمده بدستVan Westen (7331 ) توسط

(4) 𝑊𝑖 = 𝑙𝑛
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑚𝑎𝑝
= 𝑙𝑛

𝑁𝑝𝑖𝑥(𝑆𝑖)
𝑁𝑝𝑖𝑥(𝑁𝑖)

𝑆𝑁𝑝𝑖𝑥(𝑆𝑖)
𝑆𝑁𝑝𝑖𝑥(𝑆𝑖)

 

 :با است برابر بیترت به 1 رابطه يها شاخص

Wi :خاص پارامتر کالس کي به شده داده اختصاص وزن 

Densclass :رپارامت کي يکالسها در فرسوده بافت تراکم 

Densmap :نقشه کل در فرسوده بافت تراکم 

Npix(Si) :رد فرسوده بافت يدارا که ييکسلهایپ تعداد 
 .باشند يم مشخص پارامتر کالس کي

Npix(Ni) :خاص پارامتر کالس در کسلهایپ کل تعداد 

SNpix(Si) :فرسوده بافت يدارا يکسلهایپ تمام تعداد 

SNpix(Ni) :کسلهایپ کل تعداد 

 است دهيگرد محاسبه کالس هر يبرا Wi ريمقاد
 يرو بر شده جاديا يها هيال يتمامسپس (. 1 يال 2 جداول)
 افتب تیحساس نقشه جينتا و هشد يگذار هم يرو گريکدي

 نقشه Wi(. 1 شکل) ه استديگرد استخراج فرسوده

 يمساو طبقات به عناصر کل تعداد به توجه با تیحساس
 ارتندعب شده يبند میتقس يکالسها. ه استديگرد میتقس

 اد،يز متوسط، کم، کم، يلیخ کم، العاده فوق تیحساس: از
 ،يآمار شاخص روش در. اديز العاده فوق و اديز يلیخ اد،يز

 نديفرا در تواند يم پارامتر يعبارت به اي اریرمعيز هر
 نممک که چند هر باشد، داشته اثر يشهر بافت يفرسودگ

 يوزن عامل کي . در نتیجهنباشد نگونهيا تیواقع در است
(Wf: weighting factor )آمده بدست پارامتر نقشه هر يبرا 

 متد از کسلیپ هر يبرا Wi مقدار جهت برآورد. ]79[ است
 ريمقاد يتمام سپس واستفاده مي شود  يآمار شاخص

 رخ آن در بافت يفرسودگ که يمناطق درون در کسلهایپ
 يم جمع گريکدي با باشد يم هيال هر به متعلق و است داده

 ها، هيال همه حداکثر و حداقل از استفاده با ادامه و در گردد
 .]29و0[است دهيگرد میترس آمده بدست جينتا
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الي  7 بازه عددي، فاکتورهاي وزن دار شده در نتیجهدر 

براي هر اليه تعیین شده و در ادامه با استفاده از رابطه  711

 محاسبه گرديده است: 1

(1) 𝑊𝑓 =
(𝑇𝑊𝑖𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒) − (𝑀𝑖𝑛𝑇𝑊𝑖𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒)

(𝑀𝑎𝑥𝑇𝑊𝑖𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒) − (𝑀𝑖𝑛𝑇𝑊𝑖𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒)
× 100 

 به ترتیب برابر است با: 1شاخص هاي رابطه  

𝑊𝑓 اليه محاسبه شده است.: فاکتور وزن براي هر 

𝑇𝑊𝑖𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒موع شاخص وزن دهي سلولهاي هر اليه ج: م

 که در آنها بافت فرسوده وجود دارد.

𝑀𝑖𝑛𝑇𝑊𝑖𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 حداقل مقدار شاخص وزن کلي در اليه :

 هاي انتخاب شده

𝑀𝑎𝑥𝑇𝑊𝑖𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 حداکثر مقدار شاخص وزن کلي در :

 اليه هاي انتخاب شده

اجراي اين فرمول، مقادير )ارزش( عامل وزني با 

(Wf:weighting factor)  هر يک از اليه ها مشخص گرديده

 Wf(. در ادامه تجزيه و تحلیل، مقدار 1الي  2است )جداول 

کالس هر اليه )زير معیار(  Wiهر اليه )زير معیار( در مقدار 

ضرب گرديده و جهت بدست آوردن نتیجه نهايي نقشه 

، همه  Wfحساسیت فرسودگي بافت با استفاده از روش 

 سته انقشه هاي زير معیار )پارامتر( با يکديگر جمع گرديد

(. بر اساس مقادير پیکسلها و تعداد تجمعي 1)شکل 

ه هفت زون پیکسلها، نتايج بدست آمده به طور عمده ب

مستعد از لحاظ فرسودگي بافت تقسیم گرديده که به ترتیب 

عبارتند از: فوق العاده کم، خیلي کم، کم، متوسط، زياد، 

خیلي زياد و فوق العاده زياد. با توجه به نتايج بدست آمده 

در بین معیار هاي تحقیق، زير معیارهاي  Wfاز روش 

کاربري اراضي آلودگي آب، تراکم جمعیت، مراکز تجاري و 

مهمترين پارامترهاي در تعیین فرسودگي بافت در منطقه 

 مورد مطالعه مي باشند. 

 
 Wf مدل از استفاده با يشهر حساسیت فرسودگي بافت -1شکل

 لیتحل يمدلها يوزن ارزش و يطیمح ستيز و يکياکولوژ اریمع اساس بر فرسوده بافت عيتوز -2جدول

 AHP FR Wi Wf بافت فرسوده شهري )%( کالس زير معیار معیار

ي
ت محیط

ي و زيس
اکولوژيک

 

ي
حل

سا
ط 

خ
 

11-1 41/1 111/1 721/1 114/2- 

14/11 
211-11 39/4 231/1 911/7 973/7 

011-211 42/21 910/1 171/9 721/7 

7111-011 20/92 722/1 37/7 141/1 

7111< 32/91 741/1 713/7 007/7- 

ز 
سب

ي 
ضا

ف
 

711-1 11/71 921/1 214/7 242/1 

24/11 
911-711 14/93 221/1 114/7 171/1 

7111-911 74/42 211/1 202/2 737/1 

2711-7111 72/7 729/1 132/1 027/4- 

2711< 14/1 110/1 110/1 017/4- 

ي
وت

 ص
ي

دگ
آلو

 

11-1 97/1 174/1 499/7 913/1 

711 
711-11 70/4 170/1 411/2 311/1 

111-711 11/42 111/1 117/4 194/7 

7111-111 32/24 144/1 921/7 209/1 

7111< 02/21 011/1 119/7 012/9- 

ب
ي آ

دگ
آلو

 

11-1 93/7 124/1 213/1 917/7- 

7 
711-11 10/9 194/1 111/1 219/1- 

411-711 12/24 729/1 291/2 274/1 

011-411 11/92 710/1 911/7 973/1 

011< 41/90 177/1 499/7 977/2- 

ب
ضال

 فا
که

شب
 

711-1 42/71 213/1 973/7 211/1 

7/12 
911-711 17/93 211/1 091/7 111/1 

7111-911 27/47 212/1 139/2 121/1- 

2711-7111 79/9 747/1 239/1 341/9- 

2711< 29/1 774/1 140/1 190/1- 
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 لیتحل يمدلها يوزن ارزش و ياجتماع اریمع اساس بر فرسوده بافت عيتوز -9جدول

 AHP FR Wi Wf بافت فرسوده شهري )%( کالس زير معیار معیار

ي
ماع

جت
ا

 

ي
دار

ز ا
راک

م
 

111-1 11/11 92/1 420/7 911/1 

42/27 
7111-111 2/21 242/1 372/1 132/1- 

2111-7111 79/2 701/1 794/1 111/2- 

2111< 1 217/1 1 1 

ي
زش

مو
ز آ

راک
م

 

211-1 12/97 114/1 371/9 991/7 

11/31 
011-211 31/11 990/1 109/9 143/1- 

7111-011 21/1 11/1 171/1 770/4- 

7111< 99/1 710/1 12/1 114/3- 

ي
مان

در
ز 

راک
م

 

111-1 11/12 913/1 29/4 431/7 

711 
7411-111 70/21 912/1 771/7 949/2- 

2111-7411 12/7 923/1 7/1 111/4- 

2111< 1 13/1 1 1 

ت
عی

جم
م 

راک
ت

 

21-1 14/1 113/1 223/1 172/1- 

11/19 
11-21 3/29 213/1 331/1 721/2- 

711-11 07/11 773/1 377/2 174/1 

711< 11/24 119/1 212/1 202/2 

 

 لیتحل يمدلها يوزن ارزش و ياقتصاد اریمع اساس بر فرسوده بافت عيتوز -4جدول

 AHP FR Wi Wf بافت فرسوده شهري )%( کالس زير معیار معیار

ي
اد

ص
اقت

 

ي
جار

ز ت
راک

م
 

711-1 43/11 112/1 102/4 1/7 

711 
411-711 31/29 210/1 412/7 910/7- 

011-411 17/1 113/1 199/1 477/9- 

011< 14/1 13/1 119/1 031/1- 

ل/ 
ريا

ن 
یو

میل
ن )

می
ت ز

یم
ق

m2 )
 

70-1 31/17 710/1 110/2 111/1 

7 
24-70 07/70 712/1 311/1 131/1- 

92-24 74/22 413/1 191/2 233/1- 

92< 10/1 913/1 119/1 111/1- 

ي
در

 بن
کز

مرا
 

7111-1 10/79 271/1 123/7 400/1 

13/91 

9111-7111 17/11 911/1 391/9 927/7 

1111-9111 19/79 219/1 771/7 74/4- 

71111-1111 27/71 717/1 294/1 199/2- 

71111< 11/1 119/1 141/1 171/1- 
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 لیتحل يمدلها يوزن ارزش و يکالبد اریمع اساس بر فرسوده بافت عيتوز -1جدول

 AHP FR Wi Wf بافت فرسوده شهري )%( کالس زير معیار معیار
ي

بد
کال

 

ساز
ت و

اخ
 س

کم
ترا

 

2/1-1 39/27  193/1 237/9 219/1 

21/1 

1/1-2/1 17/47 141/1 117/2 121/1 

7-1/1 91/23 110/1 774/2 711/1 

2-7 11/4 719/1 212/7 391/1- 

1/9-2 17/7 213/1 311/1 141/9- 

1/9< 12/7 401/1 902/1 913/4- 

ت 
اخ

 س
ي

گو
ال

 

 -420/1 112/1 111/1 11/90 الگوي جديد

 990/1 412/7 211/1 10/71 بزرگ مقیاس-الگوي قديمي 7

 441/1 117/7 10/1 11/49 کوچک مقیاس-الگوي قديمي

ساز
 و 

ت
اخ

 س
اع

رتف
ا

 

9-1 79/31 14/1 222/7 2/1 

7/9 

1-9 90/1 111/1 140/1 494/1- 

72-1 19/2 107/1 214/1 234/7- 

24-72 0/1 219/1 247/1 294/4- 

24< 11/1 140/1 17/1 434/1- 

ي
اض

 ار
ت

اح
مس

 

11-1 33/7 17/1 304/7 101/1 

12/27 

211-11 13/23 123/1 43/9 131/7 

411-211 97/47 12/1 93/7 99/1 

111-411 49/79 121/1 720/7 727/1 

2111-111 43/1 110/1 92/7 311/1- 

1111-2111 31/9 719/1 799/7 321/2- 

1111< 12/9 111/1 713/7 223/71- 

ي
اض

 ار
ي

ربر
کا

 

 -121/9 123/1 737/1 31/1 خالي و فاقد کاربري

711 

 137/1 331/7 714/1 17/09 مسکوني

 717/7 221/9 724/1 9/9 تجاري

 141/1 141/7 717/1 13/2 اداري

 231/1 949/7 104/1 11/7 درماني

 114/1 111/7 11/1 44/2 آموزشي

 -311/4 111/1 110/1 12/1 فضاي سبز

 711/1 737/7 143/1 13/1 گردشگري

 -113/7 701/1 147/1 21/1 ورزشي

 143/1 771/2 191/1 10/1 مذهبي

 -121/1 191/1 19/1 10/7 تاسیسات و تجهیزات

 193/7 020/2 121/1 10/7 انبار

 411/1 111/7 170/1 22/7 صنعتي

 -10/2 112/1 177/1 4/1 نظامي

 1 1 111/1 1 رودخانه

بنا
ر 

عم
 

71-1 1 411/1 1 1 

47-39 

24-71 1 211/1 1 1 

91-24 0/13 740/1 191/7 117/1 

41-91 41/71 104/1 191/7 117/1 

41< 14/3 144/1 191/7 117/1 

ي
ه ا

اد
 ج

که
شب

 

711-1 34/11 431/1 197/9 0/1 

31/41 
911-711 11/97 212/1 77/2 121/1- 

011-911 7 791/1 770/1 127/9- 

011< 1 711/1 1 1 
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 (Logistic Regression)روش لجستیک  -4-5

رگرسیون لجستیک اين امکان را براي نوعي از 

فراهم مي سازد که رابطه اي بین يک رگرسیون چند متغیره 

متغیر وابسته و چندين متغیر مستقل ايجاد گردد. رگرسیون 

لجستیک، که به عنوان يکي از مدلهاي تجزيه و تحلیل چند 

متغیره مطرح مي باشد، که براي پیش بیني وجود يا عدم 

وجود يک مشخصه و ويژگي خاص سودمند مي باشد و يا 

از آن مبتني بر ارزشهاي بدست اينکه نتايج بدست آمده 

آمده از يک مجموعه متغییرهاي پیش بیني مي باشد. مزيت 

استفاده از رگرسیون لجستیک به اين علت مي باشد که از 

طريق اضافه نمودن يک تابع اتصال مناسب به مدل 

رگرسیون، میزان کارآمدي آن را ارتقاء مي دهد. در اين 

و  ته و يا گسسته بودهرابطه ممکن است که متغییرها پیوس

يا اينکه ترکیبي از هر دو نوع باشند، به اين معني که آنها 

. در وضعیت ]74و1[لزوما داراي توزيع نرمال نمي باشند

کنوني، متغییروابسته بصورت يک متغیر باينري مي باشد و 

( 1( و عدم حضور )7فرسودگي بافت به صورت حضور )

ر وابسته بصورت باينري نمايش داده مي شود. در اينجا متغی

. در ]9[مي باشد و تابع اتصال لجستیک قابل اجرا مي باشد

مطالعات حساسیت بافت فرسوده، مدل رگرسیون لجستیک 

به عنوان يک روش قابل قبول جهت شناسايي ارتباط بین 

حضور يا عدم حضور فرسودگي بافت در منطقه شهري، 

متغیرهاي مستقل که متغییر هاي وابسته، و مجموعه اي از 

شامل معیارهاي گوناگون مي باشد مورد استفاده قرار مي 

( مي تواند 1( و عدم حضور )7. ضرايب حضور)]4[گیرد

جهت محاسبه نسبتهاي تقريبي براي هر متغییر مستقل 

بصورت جداگانه بکار برده شود. تجزيه و تحلیل رگرسیون 

فاده د استلجستیک بطور کلي در علوم وابسته به زمین مور

قرار گرفته است، و در ادامه شکل عمومي مدل لجستیک 

بصورت يک معادله خطي که در ذيل آورده شده است 

 .]74[تشريح گرديده است

(1) 𝑌 = 𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝) = ln(
𝑝

1 − 𝑝
) 

(1) 𝑌 = 𝐶0 + 𝐶1. 𝑋1 + 𝐶2. 𝑋2 +⋯+ 𝐶𝑛. 𝑋𝑛 

بر خالف رگرسیون خطي، رگرسیون لجستیک مستقیما 

را مدل سازي نمي کند، بلکه ابتدا  (Y)متغییر وابسته 

متغییر وابسته را به يک متغیر لوجیت )لگاريتم طبیعي بخت 

( تبديل مي کند )يعني به Yهاي وقوع يا عدم وقوع متغیر 

)lnصورت 
𝜋

1−𝜋
( و سپس از برآورد حداکثر درست نمائي  (

(MLE: Maximum likelihood estimation)  براي برآورد

مدل پیچیده رگرسیون لجستیک  ه مي کند.ضرايب استفاد

که شامل چندين متغییر مستقل و يک متغییر وابسته مي 

است که در آن، لگاريتم نسبت بختها  1باشد، همانند رابطه 

به مدل لوجیت معروف است. يعني معادله رگرسیوني 

𝑙𝑜𝑔𝑒)لجستیک، لگاريتم طبیعي  = ln)   احتمال بودن در

هاي ديگر  تقسیم بر احتمال بودن در گروه (𝜋)يک گروه 

 است. (𝜋-1)منهاي يک 

 که در آن:

𝜋 احتمال پیامد يا واقعه مورد نظر تحت وجود متغیر =

 Xمستقل 

𝛼 پارامتر محور مختصات =Y 

𝛽ضريب رگرسیوني = 

X)متغییر مستقل )پیش بین = 

ذکر اين نکته ضروري مي باشد، در حالي که دامنه 

( نوسان دارد، دامنه 7( و )1بخت هاي بین )تغییرات نسبت 

 است.  ∞+تا  ∞−تغییرات لوجیت نسبت بخت ها بین 

در اين مطالعه بافت هاي فرسوده شهري به عنوان متغیر 

وابسته مي باشد و معیارها و زير معیارهاي تحقیق به عنوان 

متغیر مستقل مي باشد. ارزيابي آماري با استفاده از نرم افزار 

در محیط سیستم اطالعات مکاني  ArcGISو  SPSSهاي 

انجام گرفته است. در اين ارزيابي معادالت رگرسیون 

لجستیک براي زير معیارها و معیارهاي تحقیق بدست آمده 

( و نقشه نهايي 0-0الي  0-7است که نتايج آن در معادالت )

LR  (.1نشان داده شده است )شکل 

 
 LR مدل از استفاده با يشهر حساسیت فرسودگي بافت -1شکل
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نتايج آماري مدل رگرسیون لجستیک بطور خالصه در 

آورده شده است. نقطه شروع کلیدي که در  1جدول شماره 

اينجا مي تواند میزان کارآمدي معني دار بودن آزمون 

-chiرگرسیون لجستیک را مشخص کند، ارزش عددي مدل 

square  2-مي باشد. در اينجا اختالف بینln 

L(L=likelihood)  2−براي بهترين مدل سازگار و ln 𝐿0 

براي فرضیه صفر که همه ضرايب در آن برابر صفر است و 

همراه با معیارهاي اندازه گیري که به عنوان متغییرهاي 

مستقل مي باشند در ايجاد رگرسیون مالک عمل قرار مي 

 گیرد. 
 خالصه نتايج مدل آماري لجستیک رگرسیون -1جدول

 ارزش آمار

 11710 تعداد نقاط برداشت شده

2 ln 𝐿 7311242 

2 ln 𝐿0 721/74211 

Goodness of Fit 271/91111 

𝑅2 911/1 

ROC 1072/1 

نشان مي دهد که وقوع  chi-squareمقدار باالي مدل 

فرسودگي بافت شهري به مراتب کمترين احتمال را مبتني 

بر فرضیه خنثي )بدون در نظر گرفتن پارامترهاي موثر بر 

فرسودگي بافت(، نسبت به مدل رگرسیوني کامل )با در نظر 

گرفتن پارامترهاي فرسودگي بافت( دارد. در اينجا 

goodness of fit  مونآزبه عنوان جايگزين chi-square 

مطرح مي باشد که جهت ارزيابي میزان معني دار بودن 

بسیار مناسب مي باشد. محاسبات صورت  LRمدلهاي 

گرفته مبتني بر اختالف بین مقادير مشاهده شده و پیش 

بیني شده متغییر وابسته )فرسودگي بافت شهري( مي باشد. 

هر چقدر میزان اين شاخص آماري کوچکتر باشد، نشان 

دهنده تناسب بهتر بین متغیر وابسته و متغییرهاي مستقل 

باشد نشان  7برابر با  2Rدرصورتیکه مقدار  .]1و3[مي باشد

دهنده سازگاري باال و مقدار صفر عدم ارتباط بین متغیرها 

بدست آمده  2Rرا نمايش مي دهد. در اين مطالعه مقدار 

اساسي که مي باشد. عالوه بر اين، رويکرد  9112/1برابر با 

در اينجا امکان تفسیر را بسیار آسان تر مي کند، اين است 

که در واقع چگونه يک مدل مي تواند به خوبي متغییر 

 وابسته را پیش بیني کند.

Y= 212/1 - 137/1 -(خط ساحلي)* 100/1 -(فضاي سبز)* 114/1 -(شبکه فاضالب)* 719/1 +(آلودگي آب)* 131/1 0-7 (آلودگي صوتي)*  

Y= 311/7 + 791/1 - (تراکم جمعیت)* 714/1 -(مرکز اداري)* 721/1 177/1 -(مرکز آموزشي)* 0-2 (مرکز درماني)*  

Y= 173/7  + 790/1 214/1 – (قیمت زمین) *  714/1 – (مرکز تجاري) *  0-9 (بندر تجاري و ماهیگیري) *   

Y= 911/1 + 129/1 711/1 +(کاربري زمین)* *( سازالگوي ساخت و  )+ 319/1 -(عمر بنا)* 132/1 142/1 +(تراکم ساختماني)* ارتفاع )*

+(ساختمان 791/1 -(مساحت اراضي)* 211/1  (شبکه حمل و نقل)*
4-0  

Y= 917/4- + 121/1 +(کالبدي)* 119/1 -(اجتماعي)* 270/1 + (اقتصادي)* 117/1 0-1 (اکولوژيکي و زيست محیطي)*  

 

 Logisticدر ادامه نتايج بدست آمده از مدل 

Regression  براي زير معیارها و معیارهاي تحقیق در

( نشان داده شده است. با توجه به 0-1الي  0-7معادالت )

( ضرايب زير معیارهاي فاصله از خط ساحل، 0-7معادله )

فضاي سبز، شبکه فاضالب و کانونهاي آلوده کننده آب منفي 

يب زير معیار فاصله از کانونهاي آلودگي مي باشد و ضر

( ضرايب زير 0-2صوتي مثبت مي باشد. در معادله )

معیارهاي فاصله از مراکز اداري، آموزشي و درماني منفي 

مي باشد و ضرايب زير معیار تراکم جمعیت مثبت مي باشد. 

( ضرايب زير معیارهاي فاصله از مراکز 0-9در معادله )

منفي مي باشد و ضريب زير معیار  تجاري و مراکز بندري

( ضرايب 0-4بهاي زمین مثبت مي باشد. در معادله)

زيرمعیارهاي تراکم ساخت و ساز و شبکه حمل و نقل منفي 

مي باشد و ضرايب زير معیارهاي کاربري اراضي، الگوي 

ساخت و ساز، عمر بنا، تراکم کلي مسکون، ارتفاع ساختمان 

( 0-0در آخر معادله )و مساحت عرصه مثبت مي باشد. 

معیارهاي تحقیق را نشان مي دهد، که در آن ضريب معیار 

اقتصادي منفي مي باشد و ضرايب معیارهاي کالبدي، 

اجتماعي و اکولوژيکي و زيست محیطي مثبت مي باشد. به 

عنوان نمونه در مورد معادله معیارها، اين به اين معني مي 

 يمحیط ي و زيستباشد که کالبدي، اجتماعي و اکولوژيک

نسبت به وقوع فرسودگي بافت شهري داراي رابطه مثبت 

مي باشند، در حالیکه معیار اقتصادي نشان دهنده رابطه 

منفي نسبت به وقوع فرسودگي بافت شهري در منطقه مورد 

مطالعه مي باشد. بطور خاص، ضريبي که متعلق به معیار 

شان است، نکالبدي مي باشد و داراي بیشترين مقدار مثبت 

دهنده تاثیر بسیار باالي آن نسبت به ديگر معیارها در فرايند 

 وقوع فرسودگي بافت شهري مي باشند. 
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 تجزيه و تحلیل و مقايسه روشها -5

 4نقشه حساسیت فرسودگي بافت شهري با استفاده از 

تهیه شده است.  GISفرايند وزن دهي متفاوت در محیط 

مناطق و درصد توزيع کالسهاي حساسیت منطقه مورد 

روش متفاوت معین شده  پنجمطالعه با استفاده از نتايج 

است. براي آزمون قابلیت اطمینان، نقشه هاي حساسیت 

، Frequency Ratio  ،AHPفرسودگي بافت توسط مدلهاي 

Wi ،Wf  وLogistic Regression  تهیه شده است. جهت

ناحیه شهري، از  14یه نقشه فرسودگي بافت موجود در ته

 1اطالعات عکسهاي هوايي و تصاوير ماهواره اي در طول 

دهه گذشته استفاده گرديده است و بافت هاي فرسوده اخیر 

مبني بر نقشه هاي حساسیت بدست آمده مورد مقايسه قرار 

گرفته است. در اين مقايسه، نشان مي دهد که مناطقي که 

فرسوده شهري در آن بصورت وسیعي پراکنده مي  بافت

باشد با نقشه حساسیت فرسودگي بافت شهري کامال 

مطابقت دارد. سپس، توزيع مناطقي که داراي فرسودگي 

بافت مي باشند منطبق بر زونهاي حساسیت فرسودگي بافت 

معین شده است. نقشه حساسیت فرسودگي بافت داراي يک 

رزشهاي عددي مي باشد و نیازي مقیاس ممتدي)متوالي( از ا

به جدا نمودن ارزشها منطبق بر کالسهاي حساسیت نیست. 

روشهاي رياضي متعددي جهت طبقه بندي درجات 

. هنگامي که هیستوگرام ارزش ]21و4[حساسیت وجود دارد

داده ها توزيع نرمال را نمايش مي دهد، طبقه بندي انحراف 

 .]21[استاندارد نیز مطرح مي گردد

نتیجه، پس از اينکه ارزش داده هاي نقشه هاي در 

، AHP ،Wiحساسیت فرسودگي بافت با استفاده از مدلهاي 

Wf  وLR  که داراي توزيع نرمال بوده بدست آمد،  طبقه

نتايج  (.0بندي انحراف استاندارد نیز انجام شده است )شکل 

نسبت به مدل  Wfو  Wiبدست آمده نشان مي دهد مدل 

AHP ،FR  وLR  از توزيع نسبي سطوح حساسیت بافت

بر اساس  Wfو  Wiفرسوده بهتري برخوردار است و مدلهاي 

فرايند تشديد فرسودگي که در محالت قديمي شهري 

بندرعباس صورت مي گیرد امکان شناسايي بهتر و دقیق تر 

 اين مناطق را فراهم مي سازد.

 
 حرافان يمبنا بر فرسوده بافت تیحساس سطوح ينسب عيتوز -0شکل

 يآمار يها مدل استاندارد

نقشه حساسیت فرسودگي بافت، تهیه شده توسط مدل 

AHP  درصد از کل محدوده مطالعاتي که  % 07/70شامل

متعلق به کالس فرسودگي بافت با حساسیت فوق العاده کم 

مي باشد. کالسهاي حساسیت خیلي کم، کم، متوسط، زياد و 

 44/74، % 91/73، % 11/71، % 49/71خیلي زياد به ترتیب 

مساحت فرسودگي بافت با حساسیت فوق العاده و  % 14/0، و %

 کل محدوده مورد مطالعه را در بر مي گیرد.  % 12/9زياد 

با توجه به نقشه حساسیت فرسودگي بافت تهیه شده از 

درصد از کل محدوده مورد  frequency ratio ،17/70روش 

مطالعه به کالس فرسودگي بافت با حساسیت فوق العاده کم 

اختصاص دارد. کالسهاي حساسیت خیلي کم، کم، متوسط، زياد 

 34/74، % 47/71، % 14/79، % 22/74و خیلي زياد به ترتیب 

مساحت فرسودگي بافت با حساسیت فوق العاده و  % 14/74، و %

 کل محدوده مورد مطالعه را در بر مي گیرد.  %24/0زياد 

در نقشه حساسیت فرسودگي بافت ايجاد شده توسط 

از مساحت کل مربوط  % 71/0، مقدار (Wi)شاخص آماري 

به حساسیت فرسودگي بافت فوق العاده کم مي باشد. 

کالسهاي حساسیت خیلي کم، کم و متوسط تقريبا به 

ا نسبت به کل يکديگر نزديک مي باشند و مساحت آنه

 11/71، % 11/3محدوده مطالعه به ترتیب عبارت است از : 

. در اينجا میزان فرسودگي بافت در کالسهاي % 12/77، %

 و % 01/70و  % 43/71حساسیت زياد و خیلي زياد برابر با 

بیشترين مقدار فرسودگي بافت متعلق به کالس حساسیت 

 منطقه مي باشد. از کل مساحت  % 17/21فوق العاده زياد با 

نقشه حساسیت بافت فرسوده تهیه شده توسط روش 

شامل مقادير متفاوتي نسبت به ديگر  (Wf)وزن دهي فاکتور

روشها مي باشد. الزم به ذکر است که تا حدودي به مقادير 

نزديک مي باشد. کمترين  (Wi)روش شاخص آماري 

مساحت حساسیت متعلق به کالسهاي فوق العاده کم و 

مي باشد. اما در  % 10/3و  %37/0به میزان  متوسط

کالسهاي خیلي کم، کم، زياد و خیلي زياد اين مقادير برابر 
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. در اينجا % 11/70و  % 42/74، % 29/71، % 71/71است با 

بیشترين مقدار فرسودگي بافت متعلق به کالس حساسیت 

از کل مساحت منطقه مي باشد.  % 12/20فوق العاده زياد با 

نتايج متفاوتي را نشان مي دهد  Regression Logisticروش 

در حالیکه بیشترين درصد مقادير متعلق به کالس 

 ؛( مي باشد% 19/24فرسودگي بافت با حساسیت متوسط )

کمترين میزان فرسودگي بافت به کالس  LRدر روش 

اختصاص دارد و  % 39/2حساسیت فوق العاده کم به میزان 

 –به ترتیب برابر خیلي کم مابقي کالسهاي حساسیت 

-، خیلي زياد% 11/27-، زياد% 01/71-، کم% 12/77

مي باشد. منطبق بر  % 79/71-و فوق العاده زياد % 91/79

کمترين میزان حساسیت فرسودگي بافت متعلق به  0شکل 

مي باشد و بیشترين میزان  Wf,Wi and LRروشهاي 

 Wfو  Wiحساسیت فرسودگي بافت متعلق به روشهاي 

، ضريب LRباشد. منطبق بر نتايج بدست آمده از روش مي

معیار اقتصادي منفي مي باشد و ضرايب معیارهاي کالبدي، 

اجتماعي و اکولوژيکي و زيست محیطي مثبت مي باشد. اين 

به اين معني است که معیارهاي کالبدي، اجتماعي و 

اکولوژيکي و زيست محیطي نسبت به وقوع فرسودگي بافت 

اراي رابطه مثبت مي باشند، در حالیکه معیار شهري د

اقتصادي نشان دهنده رابطه منفي نسبت به وقوع فرسودگي 

 . هري در منطقه مورد مطالعه استبافت ش

ها نقشه حساسیت، در ابتدا آن پنججهت تايید فرايند تهیه 

را به هفت کالس مبتني بر انحراف استاندارد از هیستوگرام 

(. سپس، بعد از 3هاي مربوطه تقسیم بندي نموديم )شکل

تالقي آنها با يکديگر مقدار بافت فرسوده فعال شناسايي شده 

يک  3در هر زون حساسیت مشخص گرديد. شکل 

آن به طور خالصه نتايج  هیستوگرام را نمايش مي دهد که در

کلیه مراحل نشان داده شده است. مساحت کالسهاي 

حساسیت زياد، خیلي زياد و فوق العاده زياد براي روشهاي 

AHP ،FR ،Wi ،Wf  وLR  41/01، % 21/11به ترتیب برابر 

از کل مساحت محدوده  % 31/41و  % 11/32، % 11/00، %

ي دهده که چه نشان م 3مطالعاتي بدست آمده است. شکل 

میزان از بافت هاي فرسوده در کالسهاي زياد، خیلي زياد و 

 AHP ،FRنسبت به نقشه هاي  Wfفوق العاده زياد در نقشه 

از بافتهاي فرسوده فعال در  % 11/11بیشتر است.  Wiو 

قرار دارد. در  Wfکالس حساسیت فوق العاده زياد نقشه 

 Wiاستثناي نقشه حالیکه اين مقدار در نقشه هاي ديگر به 

به میزان چشمگیري افت مي کند. میزان بافت فرسوده فعال 

عددي نزديک  Wiدر کالس حساسیت فوق العاده زياد نقشه 

درصد مي باشد. کمترين  % 92/12به مقدار  Wfبه نقشه 

مقدار بافت هاي فرسوده فعال در کالس حساسیت متوسط 

 12/0، % 11/71به میزان  Wfو  FR ،Wiمتعلق به روشهاي 

مي باشد، و بیشترين مقدار متعلق به متدهاي  % 37/1و  %

AHP  وLR  مي باشد. بافت  % 40/27و  % 11/27به میزان

هاي فرسوده فعال در کالسهاي حساسیت کم، خیلي کم و 

به ترتیب به مقدار  Wfو  FR ،Wiفوق العاده کم در متدهاي 

حالي است مي باشد، و اين در  % 19/2و  % 17/2، % 33/9

 71/70به ترتیب برابر  LRو  AHPکه اين مقدار در متدهاي 

مي باشد. منطبق بر متدهاي تجزيه و تحلیل  % 11/23و  %

استفاده شده، بافت فرسوده فعال در کالس حساسیت فوق 

 % 19/2العاده کم در همه روشهاي بکار گرفته شده به میزان 

به آساني  3شکل (. از تجزيه و تحلیل 3درصد مي باشد )شکل 

مي توان نتیجه گرفت که کالسهاي حساسیت زياد و فوق 

بیشترين تعداد بافتهاي فرسوده  Wfالعاده زياد نقشه 

 AHP ،FR ،WI( را نسبت به ساير نقشه هاي % 10/01فعال)

و  % 13/02، % 10/10، % 34/99که مقدارشان برابر با  LRو 

مي باشد در خود جاي داده است. مبتني بر  % 19/97

مشاهدات و برداشت هاي میداني صورت گرفته نقشه 

 Wfحساسیت فرسودگي بافت شهري بندرعباس که از روش 

بیشترين تطابق و همساني را با واقعیت  ؛بدست آمده است

. همچنین ممکن است بدلیل اين (1)شکل  موجود دارد

مقادير مجزا و همگن بسیار  Wfواقعیت باشد که روش 

از قبیل اين نمونه "بیشتري را براي مناطق گسترده 

 نمايش مي دهد. "مطالعاتي

 
 يکالسها شامل يشهر فرسوده بافت درصد ستوگرامیه -3شکل

 LR و AHP، FR، Wi، Wf يمدلها تیحساس مختلف

 گیریبحث و نتیجه  -6

د، نعوامل متعددي در فرسودگي بافت شهري نقش دار

که برخي از آنها پیچیده و گاهي به آساني قابل شناسايي نمي 

باشد. اما آن چیز که در اين بین بسیار حائز اهمیت است، 
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باشد که ان و عدم رسیدگي به بافت شهري ميعامل گذر زم

سبب تسريع و شدت فرسودگي مي شود. اگرچه عوامل 

اساسي که سبب فرسودگي بافت شهري مي شود را مي توان 

با استفاده از داده هاي مشاهدات میداني، تفسیر عکسهاي 

هوايي و تصاوير ماهوراه اي تا حدود زيادي معین نمود، اما 

اند. م برخي از عوامل غیر مستقیم تا حدودي نامعین باقي مي

بنابراين جهت تعیین عوامل مستقیم که در وقوع فرسودگي 

بافت شهري موثر مي باشد، معیارها و زير معیارهاي مشخصي 

جهت تجزيه و تحلیل تعیین گرديد. معیارهاي اصلي تعیین 

شده شامل اکولوژيکي و زيست محیطي، اقتصادي، اجتماعي 

ل زير و کالبدي مي باشد که هر کدام بطور جداگانه شام

. همچنین برخي از معیارها داراي زير استمعیارهايي 

معیارهاي ذهني مي باشد و اين سبب مي شود که اندازه 

گیري کمي آنها به سختي صورت بگیرد. بنابراين، ممکن است 

فهم توزيع مکانیسم وقوع فرسودگي  پیچیده تر شدنسبب 

ن ابافت شهري بشود. از آنجا که فرسودگي بافت شهري به عنو

يک عامل مخرب و موثر در توسعه نیافتگي از ابعاد مختلف 

زيست محیطي، اجتماعي، اقتصادي و کالبدي مطرح مي 

باشد، بسیاري از موسسات و مراکز علمي و تحقیقاتي 

تالشهاي فراواني در شناسايي و تعیین عوامل موثر بر 

فرسودگي بافت جهت ارتقاء کیفیت سکونت و جلوگیري از 

بار آن در جوامع شهري نموده اند. در اين زمینه اثرات زيان

مطالعه جامعي در خصوص فرسودگي بافت شهري مبتني بر 

زير معیار در شهر بندرعباس، ايران صورت  73معیار و  4

گرفت. در اين منطقه در طول سالیان گذشته کمتر توجهي 

به بازسازي بافتهاي قديمي شهر شده است و سبب گرديده 

شتر محالت شهر بندرعباس با فرسودگي شديد است که در بی

بافت مواجه باشیم. بر اساس مطالعه انجام شده و همچنین 

موقعیت متفاوت از سطح شهر،  7911مشاهدات میداني در 

بافت شهري  %11به طور تقريب مي توان گفت که تقريبا 

بندرعباس با معضل فرسودگي مواجه است. در اين بین نقش 

سیدگي به کالبد شهري در مکانیسم گذر زمان و عدم ر

فرسودگي بافت بسیار پررنگ مي باشد. نقشه حساسیت 

فرسودگي بافت شهري مبتني بر روش هاي متفاوت و 

کالسهاي حساسیت فوق العاده کم، خیلي کم،کم، متوسط، 

زياد، خیلي زياد و فوق العاده زياد با استفاده از معیارهاي 

عي، اقتصادي و کالبدي و اکولوژيکي و زيست محیطي، اجتما

زير معیارهاي مرتبط با آن تهیه شده است. جهت دستیابي 

به اين هدف ابتدا ساختمانهاي شهري فرسوده و متروکه با 

استفاده از عکسهاي هوايي، تصاوير ماهواره اي، مشاهدات 

میداني و نقشه برداري شناسايي و تعیین گرديد. در اين 

نقشه حساسیت فرسودگي روش براي تهیه  پنجتحقیق از 

، AHP ،FR ،statistical index(Wi)بافت شهري که شامل 

weighting factor(Wf)  وLR  مي باشد استفاده گرديد، که

بهترين نتیجه ممکن را ارائه داده است.  Wfدر میان آنها نقشه 

جهت تائید علمي نتايج بدست آمده، هفت کالس نقشه 

موقعیت مشاهده  7911حساسیت فرسودگي بافت شهري با 

شده میداني که داراي فرسودگي و ناکارآمدي بافت مي باشد 

مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج بدست آمده نشان مي 

دهد که کالسهاي بافت فرسوده با درصد حساسیت فوق العاده 

زياد و خیلي زياد متعلق به نقشه هاي بدست آمده از روشهاي 

FR،  Wi  وWf در حالي است که روشهاي  مي باشد و اين

AHP  وLR  .از میزان چندان بااليي برخوردار نمي باشند

از زونهاي فرسودگي بافت با کالسهاي حساسیت  % 11/32

مي  Wfزياد، خیلي زياد و فوق العاده زياد متعلق به نقشه 

به ترتیب  LRو  AHP ،FR ،Wiباشد. اين مقدار در نقشه هاي 

مي باشد.  % 31/41و  % 11/00، % 41/01، % 21/11شامل 

، به ترتیب در معیار اکولوژيکي و Wfو  FR ،Wiدر روشهاي

زيست محیطي زير معیار فاصله از کانونهاي آلودگي صوتي، 

معیار اجتماعي زير معیار فاصله از مراکز درماني، معیار 

اقتصادي زير معیار فاصله از مراکز تجاري و معیار کالبدي زير 

ضي ارتباطي داراي تاثیر و ارتباط مثبت در معیار کاربري ارا

 AHPوقوع فرسودگي بافت شهري هستند. منطبق بر روش 

در چهار معیار گفته شده به ترتیب زير معیارهاي فاصله از 

خط ساحلي، تراکم جمعیت، بهاي زمین و کاربري اراضي در 

وقوع فرايند فرسودگي بافت شهري در منطقه مورد مطالعه 

، LRرا دارند. عالوه بر اين در روش  بیشترين دخالت

معیارهاي کالبدي، اجتماعي و اکولوژيکي و زيست محیطي 

نسبت به وقوع فرسودگي بافت شهري داراي رابطه مثبت مي 

باشند، در حالیکه معیار اقتصادي نشان دهنده رابطه منفي 

نسبت به وقوع فرسودگي بافت شهري در منطقه مورد مطالعه 

اين مي توان نتیجه گیري نمود که هنگامي مي باشند. بنابر

که به تمامي جوانب، شرايط و ويژگیهاي معیارهاي فرسودگي 

بافت شهري با دقت توسط متخصصین حرفه اي پرداخته 

مي توان نتايج بهتري براي  Wfشود، با استفاده از روش 

 مناطق شهري گسترده بدست آورد. 
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