
Journal of Sustainable City 
Vol.4, No.3, Autumn 2021 

 
http://dor.net/dor/20.1001.1.24766631.1400.4.3.1.7 

 

Factors and Decline Zones of Mashhad Metropolis 

 
Mousa Kamanroudi Kojouri1, Ahmad Zanganeh2, Mohammad Soleimani Mehranjani3, Javad Farhadi4. 

 
1- Assistant Professor of Geography & Urban Planning, University of  Kharazmi, Tehran, Iran 

2- Assistant Professor of Geography & Urban Planning, University of  Kharazmi, Tehran, Iran  

3- Associate Professor of Geography & Urban Planning, University of  Kharazmi, Tehran, Iran  

4- Ph.D. of  Geography & Urban Planning, University of  Kharazmi, Tehran, Iran 

 
Received: 07 July 2021                                             Accepted: 25 October 2021 

 

 
Extended Abstract 

Introduction 

The disrupted textures of the central district of the major cities have been considered one of the 

main urban issues and have led to the loss of their middle and high-income population. Over the 

past 50 years, more than 100,000 people in 370 cities have reported a demographic decline of at 

least 10 percent. The purpose of this paper is to understand the decline as a phenomenon 

affecting the dynamics of the city of Mashhad, and to identify the declined areas of the city, to 

obscure the concept of worn-out textures. In other words, this paper seeks to explain the decline 

phenomenon as a substitute for the concept of worn-out texture, the process that influences the 

dynamics of Mashhad city, and the factors that affect the decline of the city. Sub article targets 

include: A. Specify the boundary and extent of declined areas of the city, B. Explain and 

obscure the use of the concept of worn-out texture. So far, the reasons for the formation of 

worn-out texture have been attributed to the aging and obsolete urban texture. Today, however, 

it is believed that the worn-out texture is a diminutive conception of the complex difficulty of 

problematic zones in the space of production, circulation and consumption, which only deals 

with the phenomenon and appearance of the problem. In this article, urban decline is described 

as a phenomenon and process that influences the dynamics of the city of Mashhad and the 

effective factors on it are stated. Also, the extent of declined areas of the city were identified 

and the concept of worn-out texture was disambiguation.  The questions we are looking for in 

this research are: 

A. What is a decline? What are the variables for recognizing this phenomenon? Which areas of 

the city have these characteristics ? 

B. What are the reasons for the formation of this phenomenon? 

C. Is the decay process dominant in the central and historical part of the city of Mashhad? 

 

Methodology 

The variables of this study are determined based on the theory of "the role of non-investment in 

urban decline". However, due to lack of information on direct indicators of deterioration 

measurement (number of people and jobs out of property), these variables were selected from 

the official census data of the National Statistical Center of Iran. Also, in the absence of long 

data, spatial differences and cumulative effect of investment layers were exerted to show the 

trend of prosperity and stagnation of deterioration variables: the ratio of wifeless women, 
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population growth rate between 1986 to 2011, population ratio born in Mashhad, proportion of 

tenant households, ratio of population over 65 years of age, ratio of literate population, ratio of 

labor population (simple and industrial), ratio of newly constructed buildings (2006-2011), ratio 

of poor housing households, proportion of non-student population with higher education, 

population density (persons per hectare), ratio of unemployed population to active population. 

The hypothesis test was conducted by examining the statistical population from 2006 to 2011 in 

the form of census blocks conducted by the Statistical Center in 2011. Also, data analysis was 

performed by standardizing the changers based on Z score and dispersion and accumulation of 

deterioration phenomenon by G index (Moran Spatial Autocorrelation). Then, the deteriorated 

neighborhoods were determined based on the total score of each neighborhood in the map. In 

this regard, statistical processing and cartography of maps have been done by using of Excel and 

Arc GIS software programs. 

 

Results and discussion 

Ranking of variables indicates that: The ratio of the population with a literacy to a population 

over 6 years old, the proportion of educated people with a higher education to a literacy 

population, ratio of poor housing households (two households and more in residential units to 

whole residential units), the ratio of the labor population (simple and industrial) to the employed 

population and population growth rate between 1986 and 2011, are the most important factors in 

the declining of inner city of Mashhad. The difference between declining spaces and spaces 

without signs of decline reveals new aspects of urban decline. For example, the high population 

density along with the lower population growth rate of areas compared to the rest of the city 

indicate emigration, population aging, fragmentation and concentration of deprived groups in 

these spaces. A smaller proportion of the population with a high level of literacy also reflects a 

shortage of specialized labor and richer groups in these neighborhoods. And, finally, the 

existence of newly constructed buildings represents less attractive neighborhoods for 

investment. The survey of the data of the declining zones shows that 56.2% of the area of 

Mashhad is in an appropriate condition (no decline), and 17% of the city's area is classified in 

low decline. Meanwhile, medium and large declined neighborhoods have occupied a total of 

26% of the city's total area. This categorization is based on the method of the natural break 

points of the data and with little correction. The assessment of the obtained areas based on this 

classification method with field surveys indicates that classification accuracy in different areas 

of the city is appropriate. 

 

Conclusion 

The G test showed that the demographic characteristics of the city of Mashhad were highly 

concentrated and cluster distributed, and there is a clear difference between East and West of 

this city. The obtained clustering from the sum of Z standard, indicates a completely clustered 

and concentrated phenomenon of decline in Mashhad. In general, the rates of variables indicate 

that the characteristics of the decline are more concentrated in the central and eastern parts of 

the city of Mashhad. The opposite is western neighborhoods that are far from the effects of 

decline. Meanwhile, there are neighborhoods that are geographically interspersed between these 

two parts and, according to the G statistical test, are not significant in either of these two 

categories. This means that the attribute of decline in them is not significantly positive or 

negative clustering. In general, this map shows the separation and clear differentiation of 

deprived and declining areas from the developed areas of Mashhad. 
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 شهر مشهدهای زوال کالنعوامل و پهنه
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 ، ایرانتهران ،یدانشگاه خوارزم ،یشهر یزیرا و برنامهیجغراف اریتاداس -زنگانه  احمد
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 چکیده

ت بخش ه باال و افبجمعیتی و اقتصادی و کاهش تدریجی طبقات یا اقشار متوس   شیپاالتوان فرایند زوال را می
هـا بافتر آن هـزار نفـر د 600 حـدود هکتار بافت فرسوده دارد که 2292شهر مشهد مرکزی شهرها تعریف کرد. 

زوال  ها در چند دهـه اخیـر بـا ماهیـتآمده، تحوالت این بافتعملمطالعات اکتشافی بهسکونت دارند. بر اساس 
 یبخـش مرکـز زوال محالتعوامل و انطباق و یا عدم انطباق  شناساییپژوهش،  نیااصلی هدف  مطابقت دارد.
یـده زوال در مـرتب  بـه پد ریـمتغ 12پـژوهش،  نیـانجـام ا یراب. با بافت فرسوده و قدیمی آن استشهر مشهد 

ر اسـاس بـو  سـهیمقا ،یاستانداردسـاز Zشهر انتخاب و بر اساس نمـره محالت این نفوس و مسکن  یسرشمار
 یهالوكو ب 1390 تا 1365 یهاسال یجامعه آمار یبا بررس اتیشدند. آزمون فرض لیبه نقشه تبد ازیمجموع امت
اس بـر اسـ رهایمتغ یاستانداردساز قیها از طرداده لیشده است. تحلانجام رانیمرکز آمار ا 1390سال  سرشماری

شـده ( انجامموران یی)خودهمبستگی فضا Gزوال توس  شاخص  دهیو تجمع پد یپراکندگ زانیو آزمون م Zنمره 
مـاری و آپـردازش در نقشه مشـخص شـد.  محالتاز  کیهر  ازیزوال بر اساس مجموع امت یاست. محالت دارا
محاسـبات نشـان  جیصـورت پذیرفتـه اسـت. نتـا Arc GISو  Excelافزارهای ها به کمک نرمکارتوگرافی نقشه

 یاضل اندکتالف و تفاخ یبه صفر بوده و دارا کینزد ،در سطح شهر رهاینمرات استاندارد متغ نیانگیکه م دهدیم
در حـال زوال و  یهاده پهنـهاستانداردش ازاتیامت یانگینفاضل مت سهی، از مقاروازاین. ندهست گریکدیبا  سهیدر مقا

 یآمدو در یبعات شغلو ت التیکه سطح تحص دهدینشان م رهایمتغ یبندرتبه فاقد زوال شهر مشهد استفاده شد.
 هد هستند.شهر مش یش درونعوامل در زوال بخ نیرگذارتریتأث بیبه ترت دیجد هیدر ابن یگذارهیسرما زانیآن و م

بلکـه  سـت،یشـهر مشـهد ن یمحالت بخش مرکز ینابسامان یبافت، عامل اصل یشدگ، قدمت و منسوخهمچنین
 اند.محالت شده نیموجب زوال ا یو منزلت اجتماع یاقتصاد یبرخوردار زانیم
 

 .مشهد شهر ،Z استاندارد امتیاز ،G آزمون فرسوده، بافت شهری، زوالواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
ی را تجربـه درصـد 10هزار نفر، زوال جمعیتـی حـداقل  100شهر جهان با جمعیتی بیش از  370گذشته، سال  50حدود 

میلیونی نفر جمعیـت در آمریکا همه مناطق آماری شهری استاندارد که بیش از سه (.Hollander,2010:133) اندکرده

های اند، امـا ایـن نـرخ در بـین سـالبوده مواجه 1970تا  1960های رشد جمعیت بین سال درصد 9/11داشتند، با حدود 

های ، بسـیاری از شـهر و شـهرك1960(. از دهـه 16: 1392یافتـه اسـت )کـالرك، کاهش درصد 5/0تا  1980و  1970

هـای مسـئله بافت (.Long,2005:2) اندرو شـدهاروپایی با کاهش جمعیـت، اشـتغال و زوال کالبـدی و اجتمـاعی روبـه

شود، سابقه نسبتاً طوالنی دارد. این موضوع بعـدازآنقالب کاربرده میعناوین مختلفی که برای آن بهنابسامان در ایران، با 

هـای های ملـی و طرحها در مقابل زلزلـه در برنامـهپذیری آنهای فرسوده و با تأکید بر آسیباسالمی تحت عنوان بافت

هکتـار  884در کشور شناسایی شد که چهـار هـزار و  هزار هکتار بافت فرسوده 76محلی مطرح شد. بر این اساس، حدود 

درصد وسعت شهر( بافت فرسـوده دارد  8هکتار ) 2292 شهر مشهدبین، آن مربوط به استان خراسان رضوی است. دراین

. بـر اسـاس شـواهد (http://udrc.ir)ها سکونت دارند ( از کل جمعیت این شهر در آن بافتدرصد 20هزار نفر ) 600که 

بـا پدیـده زوال  اسـتهای رسمی، آنچه در شهر مشهد در چند دهه اخیر اتفاق افتاده میدانی و تحلیل اکتشافی سرشماری

 های در حال زوال شهر مشهد با مشکالت متعدد، ازجمله خروج جمعیت متوس  و پردرآمد، بدشهری مطابقت دارد. بافت

های محی  زیستی و باال بودن میزان جرم تجهیزات شهری، متروکه و مخروبه بودن، آلودگی مسکنی، کمبود تأسیسات و

توجهی از مراکـز خـدماتی، تجـاری و رو هستند. از سوی دیگر، تقریباً تمـامی آثـار تـاریخی و بخـش قابـلو جنایت روبه

هـای فرسـوده، در فهرسـت بافت فرهنگی شهر مشهد در بخش مرکزی تاریخی آن قرار دارند. قرار دادن ایـن مجموعـه

قیمـت، موجب تخریب بافت قدیمی و باارزش، هدر رفت سـرمایه اقتصـادی و ذخیـره واحـدهای مسـکونی عمـدتاً ارزان

 های سنگین ساماندهی و آواره کردن ساکنین این محالت با هویت بوده است.هزینه

هایی از د و پهنـهدهنده به شهر مشهد پیشـنهاشکلعنوان مفهومی جایگزین و فرایندی ، زوال شهری بهپژوهشدر این  

آن سـبب  در حال زوال و مشکالت هایشده است. عدم توجه به پهنهاند مشخصاین شهر که تحت تأثیر این فرایند بوده

پـژوهش،  نیـا یهـدف اصـل هـای مضـاعف شـوند.جمعیت شهر مشهد دچـار محرومیت درصد 20خواهد شد تا حداقل 

. تآن اسـ یمیدقـشهر مشهد با بافـت فرسـوده و  یعدم انطباق زوال محالت بخش مرکز ایطباق و ان ،عوامل ییشناسا

نـد  ب. آیـا ادهد: الف. عوامل اصلی زوال در محالت شـهر مشـهد کدامرو، این پژوهش به این دو پرسش پاسخ میازاین

ش های ایـن پـژوهاسـت  فرضـیه پراکنش محالت در حال زوال شهر مشهد با بافت فرسوده و قدیمی این شهر منطبق

ب.  اند از: الف. متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، عوامل اصلی زوال محالت بخـش مرکـزی شـهر مشـهد هسـتند،عبارت

شـهر مشـهد را نیـز های نسبتاً جدیدتر شـهر درونـی کالنفرایند زوال، عالوه بر محالت بخش قدیمی و تاریخی، بخش

 شود.می شامل

وسـیله محققـان مکتـب شـیکاگو و به 1920ل و تغییرات محالت مرکزی شهرهای بـزرگ در دهـه اولین تحقیقات زوا 

 (.,2005:3Beckoven et al) اسـتگرفتـه انجام 1عنوان پیامدی مهـم از فرآینـد پـاالیش)پارك، برگس، هویت( و به

. تحلیـل بحـران در مـادر هـای زیـادی را برانگیخـتآغازشده بود، بح  1970نشینی جریان شهرنشینی که از دهه عقب

بر اندازه بهینه شهری، تئوری زوال شهری و مراحل چرخـه شـهری متمرکـز  1960شهرهای بزرگ آمریکا در پایان دهه 

شـد، زوال کلـی در شهرنشـینی و زوال در نشینی شهرهای بزرگ نامیده میای که حومهبود. بر اساس این دیدگاه، پدیده

شد. این شکل از توسعه در شهرهای صنعتی قدیمی هرهای متوس  و کوچک دنبال میوسیله ششهرهای بزرگ بود که به
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( در بررسـی 1393الیس برایت ) (.145: 1987شد )ایدلو، ها ظاهر میآن توسعهکشورها و بر اساس مقیاس زمانی و سطح 

ی در باز سـاخت اقتصـادی، های موردی موفق در آمریکای شمالدالیل زوال و راهبردهای نوسازی، به مستندسازی نمونه

های مرتب ، از نقاط ضعف ساس، عدم بررسی نظریه(. بر این ا1: 1393های رسمی و میدانی پرداخته است )برایت،گزارش

ها و راهبردهای ها، نظریه( به دالیل زوال، عموماً در بریتانیا پرداخته و شاخص1392باشد. دیوید کالرك )آن پژوهش می

اند از: تغییر مطلق جمعیت، تغییـر جمعیـت ازنظـر های مورداشاره کالرك عبارتزگو نموده است. شاخصمبتنی بر آن را با

هـا، درصـد خانوارهـای ومیر و مهاجرت خالص سـاکنین، نـرخ رشـد جمعیـت، درصـد جمعیـت اقلیتمیزان موالید، مرگ

ای ت خودرو. ازنظـر او، زوال شـهری پدیـدهنشین، درصد خانوارهای با تراکم بیش از یک نفر در اتاق و درصد مالکیاجاره

(. مـنگن 2: 1392)کـالرك، اسـتخورده گره 1چندوجهی است. بر اساس آن پژوهش، پدیده زوال اغلب با واژه شهر درونی

دانـد می« منطقـه گـذار»و شهر درونـی را معـادل  نمودهدار اروپا را بررسی های مسئلهی متعددی از پهنههامثال( 1390)

اند. مـک از شهر درونی دانسـته« ییصنعت زدا»شهری را معادل  زوال( 1390کارتی )(. همچنین او و مک1390:3)منگن،

ای شدن، عصر اطالعات و فنـاوری شدن، اشکال جدید حکمروایی، شبکهکارتی با استفاده از مفاهیم محلی گرایی، جهانی

(، پدیـده زوال را از 2015در مقابـل، هاسـپرز و نـول ) .(2: 1390ارتباطی، زوال شهری را تحلیل نموده است )مک کارتی،

هـای اروپـا را طـی دوره هایحومه-شهری و شهر-های روستاها که مهاجرتاند. آندیدگاه جمعیت شناختی مطالعه کرده

را معـادل واژه  Urban Declineواژه انـد، اغلـب های جهانی و بر اساس مدل زلینسکی تحلیـل نمودهقبل و بعد جنگ

Urban Depopulated ها، جامعـه مـدنی، بـازار و حکومـت، اند. میزان سـرمایه اجتمـاعی، نهادهـا و شـبکهبکار برده

( نیـز زوال بخـش مرکـزی 2014روزنتـروب )(. Hospers & Nol, 2015:5) اندهای مورداستفاده ایشان بودهشاخص

هـای مختلـف شـغلی، فاده از آمـار مهـاجرت گروهگیری و تکامل آن را با اسـتشهرهای آمریکا را پیگیری نموده و شکل

هـای مـالی در زوال های او بـر پایـه نظریـه نقـش بحران. تحلیلاستدرآمدی، تغییرات ساختاری و مکانی بررسی کرده 

( با استفاده از روش ترکیبی در دو مرحله )تحلیل در مقیاس 2014اسمیت ) .(Rosentraub,2014:10)باشد شهری می

های در حـال زوال شـهر دترویـت بـا بر محالت زوال یافته( به بررسی موضوع بازآفرینی محله در بخش شهری و تمرکز

. بر اساس نتایج آن مطالعات، بازآفرینی این محالت فق  با قدرت حکومـت محلـی استتأکید بر زوال ساختاری پرداخته 

 یرهاسـاز ،جرم، اقتصادی-اجتماعی، ائل حکمرواییمسکاررفته شوند. ممکن نیست، بلکه سایر عوامل قدرتمند نیز باید به

های اکولـوژی . نظریـهاسـتهـا پرداختـه عواملی هستند که اسمیت به آن مشکالت زیرساختی و کیفیت زندگی، مسکن

فریزیـر و همکـارانش  (.Smit,2014:2-5) اندشـدهگراها و اقتصاد سیاسی در این بررسـی استفادهانسانی، خرده فرهنگ

های مجرمانه، مفهوم شـهرهای ای نقاط تخریب و فعالیتباط تخریب کالبدی و جرم را از طریق تحلیل خوشه( ارت2013)

بلـوك از شـهر بوفـالوی  2000اند. تحلیل دو شـاخص یادشـده در های شکسته بررسی کردهو تئوری پنجره 2در حال افت

هـای تخریـب و فعالیتانـد. د دارنـد اتفـاق افتادهآمریکا نشان داد که جرائم بیشتر در مناطقی که فضاهای متروکـه وجـو

های موردبررسـی فریزیـر و همکـاران شاخص گرییشتم، توقیف مواد مخدر و روسپ و تجاوز و ضرب مجرمانه، خصوصاً

( طی مطالعه زوال واحدهای همسایگی فیالدلفیا، این پدیـده 2011. رایان آمبز )(Frazier& etc,2013:56) استبوده 

پردازی اطالعات مرتب  با زوال ( به داده2013ویور و باقچی سن ) (.Ambmse,2011:25) داندرهاشدگی میرا معادل 

( همبسـتگی 2009تـا  1999های های فضایی و غیر فضایی )سـری زمـانی سـالاند. دادهو پژمردگی شهر بوفالو پرداخته

سال بدون دیپلم(، بیکاری و فقر در ناحیه عیت بزرگداری بین پژمردگی شهری با تخلیه امالك، سرمایه انسانی )جممعنی

ی پژمردگی و تحلیل آن از طریق ضریب همبستگی و خودهمبسـتگی ساز یکمدهد. همچنین، با موردمطالعه را نشان می

                                                           

1 . inner city 

2 . shrinking city 
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گذاری مشخص و تأکیـد گردیـد. های استراتژیک برای سیاستهای مختلف، مکانفضایی موران، ریسک پژمردگی مکان

اقتصادی مرتب  با زوال -تواند به افزایش دیگر مسائل اجتماعیها میکه مدیریت ضعیف پژمردگی شهری آنهایی مکان

های موردبررسـی ویـور و بـاقچی شهری منجر شود. میزان تخلیه امالك، سرمایه انسانی پایین، بیکاری و فقر از شاخص

دیده زوال و سپس بازگشـت جمعیـت بـه ( به پ2009فریسن )(. Bagchi-Sen & Weaver,2013:63) باشدسن می

نشـینی، نوسـازی انـد از: فراینـد حومهشهر درونی شهر اوکلند کشور نیوزلند پرداخته است. دالیل زوال ایـن شـهر عبارت

های مسـل  تئوری و همکاران 1بزار هریمدل چرخه رشد شهای موتوری. نظریه جمعیت زدایی، زوال، شهری و ساخت راه

( با استفاده از تحلیل رگرسیون به تغییرات 2007چی و همکارانش ). دکمه(Friesen,2009:55)ند بر این پژوهش هست

اوقلو در بخش تجارت مرکزی قرن نـوزدهمی سازی خیابان بیکارکردی، قیمت زمین و عوامل مؤثر بر آن، زوال و باززنده

ای اسـتانبول دچـار فرسـودگی، عـدم وسعه چندهستهنشینی متأخر و تاند. این محله در پی حومهاستانبول را بررسی کرده

شــده اســت پرداخته گذاریعــدم ســرمایه. در ایــن پــژوهش، بــه نظریــه زوال و اســتگذاری و رهاســازی شــده ســرمایه

(Dokmeci, 2007:150)گذاری و زوال را در آمریکـا و کانـادا های عدم سـرمایه( تئوری2006ویچوك ). کارتر و پلی

یـی حومـه، توزیـع فضـایی مسـکن قابـل پراکنـده روشدن جمعیت، های نژادی، مسنل فقر، درگیری، عوامکردهبررسی 

 carter)اند ها را در این فرایند مـؤثر دانسـتهاستطاعت، زوال مدارس شهر درونی، طبقه خالق و اثرات ناخواسته سیاست

& polevychok,2006:2-11). وال در امالك مسـکونی اروپـا کـه ( به تبیین پدیده ز2005هوفن و همکارانش )بک

و  گراهـافرهنگبا دیدگاهی ترکیبی مبتنی بر نظریـات اکولـوژی انسـانی، خـرده اند گرفتهپس از جنگ جهانی دوم شکل

اند از تعداد و ترکیـب جمعیـت، مهـاجرت و وضـعیت کالبـدی های مورداستفاده عبارتاند. شاخصاقتصاد سیاسی پرداخته

پذیری چهار محله در ( روند جمعیت زدایی و جمعیت1999. پاور و مامفورد )(beckhoven & etc,2005:1-4)امالك 

هـا، انـد. ازنظـر آنشهرهای منچستر و نیوکاسل بریتانیا را در سه سطح شهر، محله و نقاط با وضعیت بدتر بررسـی نموده

آفرینی موفـق، عـالوه بـر کالبـد، شود و پیشـنهاد کردنـد کـه در بـاززوال شهری تجمعی به فروپاشی محالت منجر می

هـای اقتصـادی و اجتمـاعی وپرورش، پلیس و سالمت نیز تقویت شوند. تغییرات مکانی و زمانی جمعیـت، ویژگیآموزش

( بـه 1987. فیلیـپ ایـدلو )(Power & Mumford, 1999:5-10)باشـند عوامل اصلی مطـرح در ایـن پـژوهش می

هـای وسـیله داده. در مقاله او دو فرضیه نقش جمعیت و یا اشـتغال بهاسته موضوع زوال شهری در کشور فرانسه پرداخت

متحده، اروپا و فرانسه آزمـون گردیـد. بـر مراتب شهری ایاالتشهری سلسله-تغییرات نرخ رشد جمعیت و مهاجرت روستا

جمعیت شناختی باشـد،  ایکه پدیدهاساس این مطالعه، پدیده زوال در شهرهای صنعتی قدیمی متمرکزشده و بیش از این

های ناشـی از چرخـههای بلندمـدت اقتصـادی اسـت و نهای اقتصادی است. ازنظر ایدلو، زوال شهری نتیجه چرخـهپدیده

 .استهای مورداستفاده بوده شهر، شاخص بودن یصنعتمراتب شهری، مدت شهرها. تغییرات جمعیت، سلسلهکارکرد کوتاه

. پـل ((Aydalot:1987:145شده اسـت توصیفی نیز بررسی-پردازی، به شیوه تاریخیپدیده زوال عالوه بر روش داده 

متحده پرداختـه در ایالت ایندیانای ایاالت 2( در یک نمونه موردی به روایت فرایند زوال شهرك شرکتی گری2011اوهارا )

های کـه اتفاقـات سـال استلویزیونی های تها و برنامهها، مقاالت روزنامههای این پژوهش مبتنی بر مصاحبه. دادهاست

کنند. اوهارا بیکاری، جرم، مسائل نژادی و زوال در این شـهر را بـه حضـور و بعدازآن را در شهر گری بازنمایی می 1945

داند. او این فراینـد را بـرخالف بسـیاری از شـهرهای دیگـر، صنعت فوالد و در مرحله بعد صنعت زدایی از آن مرتب  می

داند. فشار تغییرات ساختاری از بیرون شده از بیرون به ساکنین این شهرك صنعتی میدموگرافیک و تحمیل فرایندی غیر

 .(O’Hara1,2011: 135)باشد نکته مورد تأکید در این پژوهش می
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 مبانی نظری
ر بـه یـک شـه ی عبارت است از: خروج جمعیت و رها و متروك سازی بخش یا تمـامیشهر( زوال 1392ازنظر کالرك )

آمـده در محـی  (. این پدیده ممکـن اسـت در پـی مشـکالت پیش8: 1392دلیل تغییرات اجتماعی و اقتصادی )کالرك،

ری، بـرای (، واژه زوال در زمینـه توسـعه شـه1969های لـوییز )ساخت نیز به وجود آید. بر اساس پژوهشطبیعی و انسان

و بدترشـدن  ی، فروپاشی کالبدیاجتماعد ینده، طرفزابا بیکاری دادن شغل همراه توصیف تغییرات نامطلوب، مانند ازدست

ات جمعیـت در شـهرها زوال شهری درگذشته عمدتاً از طریق تغییـر (.lewis,1969:2) استشده شرای  زندگی استفاده

احی شـهری نـو رتب  اسـت.رسد بیشتر با تمرکز بر اقتصاد پایه شهرها و تحوالتشان مشد، اما اخیراً به نظر میتحلیل می

ی با اشکال جدید بلی و ظرفیتشان برای سازگارقوسیله ساختار ها را بهآن توسعهشان که باید در ارتباط با ساختار اقتصادی

هـای های متفاوت شهرها برای جذب فعالیتکند دیده شوند. ظرفیتها و کارکردهای جدید تعیین میسازمانی، تکنولوژی

های  .((Aydalot:1987:145باشد کننده روند عمومی زوال در شهرها میای نو تبیینجدید و بر عهده گرفتن کارکرده

ان است. پژوهشـگر کردهدادن جمعیت را زوال شهری توصیف موازات ازدستای اشتغال به( کاهش محلی و منطقه1989)

دم طلوبیـت و عـمدر مـورد شدت با تعمقات هنجـاری باشد و بهیک مسئله اجتماعی می شهراین حوزه معتقدند که زوال 

نـول،  ازنظـر هاسـپرز و .(Long,2005:2)مطلوبیت در زمینه رویکردهای عمـومی معطـوف بـه شـهرها مـرتب  اسـت 

ازار و درنهایـت ها، جامعه مدنی، بـتر اشاره شد، زوال جمعیت با میزان سرمایه اجتماعی، نهادها، شبکهگونه که پیشهمان

تی سیاسی حهای فیزیکی، اکولوژیک، اقتصادی، اجتماعی و پدیده زوال خود بر کیفیتحکومت در ارتباط است. از طرفی، 

هـای مختلـف ه( پدیده زوال را با مهاجرت گرو2014روزنتروب )(. Hospers & Nol,2015:6) استمؤثر دانسته شده 

 زوالهـای مـالی و حرانصـورت بداند. موضوعاتی که خـود را بهشغلی و درآمدی، تغییرات ساختاری و مکانی مرتب  می

ی در بسیاری از شهرهای موردبررسی، پدیده زوال بر اساس پژوهش .(Rosentraub,2014:10)دهند شهری نشان می

ی، عـدم ونقل و ارتباطات( مـرتب  بـوده و بـه صـنعت زدایـکشورهای صنعتی با تغییر تکنولوژی )خصوصاً در حوزه حمل

راملی، از شده است. این پدیده عالوه بر روندهای ف خش مرکزی شهرها منتهیگذاری، کوچ مشاغل و جمعیت از بسرمایه

توان گفت که زوال شهری نتیجـه تغییـرات سـاختاری منـتج از ترتیب، میاین. بهاستهای محلی نیز تأثیر پذیرفته زمینه

 از: تی عبارت بودندانقالب صنع دوران بعد از های این تغییر درشدن در شهرهای بزرگ صنعتی است. محركجهانی

هـانی قـرار جهای اتصال مردم از سطح محلی به سطح اندازی شبکه. انقالب صنعتی: که بر پایه فناوری اطالعات و راه1

 دارد.

 . تهدید محی  زیستی: درك بهتر مفاهیم جهانی مصرف منابع طبیعی بشر و اهمیت توسعه پایدار.2

حـق انتخـاب  ی و افـزایشکننده میزان رو به رشد امید به زندگزندگی، منعکس. تغییر اجتماعی: الگوهای در حال تغییر 3

 (.6: 1393های جدید زندگی هستند )راجرز،شیوه

(. در برخـی مـوارد، از 10: 1390شود )مک کـارتی،های متعدد ظاهر میصورت فقر فزاینده و محدودیتتأثیر زوال غالباً به

 Urbanواژه ( دو 1391شـود. بـرای مثـال، عبـدی و همکـارانش )سـتفاده میواژگان متفاوتی جهت اراده این مفهـوم ا

decay  وUrban decline اند. اما با دقـت در منـابع ترجمه نموده« یشهرفرسایش »ها را را مترادف هم دانسته و آن

د، زوال بـا عـدم کنـطور که اسمیت بیـان میتوان فهمید که بین فرسودگی، فرسایش و زوال تفاوت وجود دارد. همانمی

شـده، شود و ممکن است امالك برخالف یـک بافـت منسوخسودآوری و کارایی در حد انتظار )ارزش بالقوه( سنجیده می

مطالعات مربوط  (.87: 1390شده باشند، تخریب و یا نوسازی شوند )اسمیت،که براثر مرور زمان کامالً مستهلکقبل از آن

باشد. رویکرد اکولـوژی یاسی میسفرهنگ گرایی و اقتصاد ی عمده اکولوژیک، خردهبه زوال عموماً شامل سه مکتب فکر

گرا،  فرهنگخردهنماید. رویکرد های مختلف شهری تمرکز میهای شهر میان گروهی بر رقابت اقتصادی برای مکانانسان
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بـر اهمیـت  گراهـا فرهنـگردهخدهـد. بـرای مثـال، هایی برای ثبات محله، عالوه بر عملکرد اقتصاد به دست میتبیین

تر بر محـالت کنند. در رویکرد اقتصاد سیاسی، تأثیر تحرکات اقتصادی و اجتماعی بزرگهمبستگی محلی قوی تمرکز می

های دیگری نیـز در ایـن خصـوص وجـود دارد کـه بندیالبته طبقه (.Beckoven et al,2005:5-8) استتبیین شده 

 گیرند. توانند در سه رویکرد فوق قرارمی
 

 های زوال شهر درونیگونه شناسی تبیین. 1شماره جدول
 تبیین الب(غمسل  ) یندهایفرا

 تکامل طبیعی شهری طرف پایین، توالی اکولوژیک، رشدپاالیش به

 ساختار ترجیحی هاسوی حومهپرواز طبقه متوس  به

 رج شدناز حیز انتفاع خا های اجتماعیشده و زیرساختسالخوردگی محی  ساخته

 های عمومیتأثیرات ناخواسته سیاست ها و کمک به مالکیت مساکن تک خانواری جدیدنشینی، شامل ساخت آزادراههای حومهیارانه

 استثمار نشینان قدرتمندتروسیله حومه( در شهر بهقلبدست بردن )ت

 استثمار هاکارخانه نشینی، خانهوسیله نهادهای مالی، امتیازهای مالیاتیاستثمار نهادی: تعیین خ  قرمز به

 تغییر ساختاری صنعت زدایی و زوال اقتصادی

 بحران مالی و اجتماعی های زیرساختیبار مالیاتی غیرمنصفانه، رفاه باال، هزینه

 pacione 2005,:438منبع: 

 

ه، پیونـد بـین رشـد ن دوربر تبیین مسائل شهری ازجمله زوال شهری غلبه داشت. در آ 1970رویکرد اکولوژیک تا دهه  

خـود بـر روی  ( در مطالعـه1971دارانِ( موردتوجه قرارگرفته بود. برای مثال، انگلـس )شهری و توسعه اقتصادی )سرمایه

رژواهـا داند کـه توسـ  بوشهر منچستر، جایگاه طبقه کارگر را در منطقه داخلی شهر و نزدیک بخش تجارت مرکزی می

ری بر ایـن دیـدگاه مطـرح شـد و ترکیبـی از رویکردهـای اکولـوژیکی، ، انتقادات بسیا1970 اند. تا اواس  دههشدهاحاطه

بر نظریات مارکس، رُکـود های جغرافیایی موردتوجه قرار گرفت. دیوید هاروی با تکیهنئوکالسیکی و رفتارگرایی در تحلیل

شـده در ی، نقـش محـی  ساختههای مختلف شهر را نتیجه انباشت سرمایه توس  مـالکین بخـش خصوصـبخشو رونق

گرایی در خانـه، داری دانست. والکر و لویس تغییر فرهنگ و تحریـک مصـرفهای اقتصاد سرمایهگردش سرمایه و تنش

مطـرح  راکـز شـهرینشـینی و خـروج از معنوان موضوعات اساسی در انباشت سرمایه، حومهوسایل خانه و اتومبیل را به

مراکز شهری بسـیاری از  1945های پس از نشینی در سالهای مالی در توسعه حومهگذارینمودند. ازنظر اسمیت، سرمایه

ای شـده اسـت. بهره ساخته و سبب افزایش ارزش دادوستد در نواحی حومهیافته را از منابع اقتصادی بیکشورهای توسعه

داننـد کـه داری جهـانی میثیر سـرمایهرا تحت تـأ های زوال یافتهمدرن، محلهسرانجام، دیر و فلوستی با رویکردی پست

باشـد می های طبقات متوس برخالف شهر مدرن در مرکز متمرکز نشده، دارای ظاهری تصادفی، پیچیده و خارج از حومه

 (.81-78: 1395)فایف و کنی، 

( علـل زوال را 1390کارتی ). مکاستشده ی عنوانشهرهای متفاوتی از علل زوال بندیبا توجه به این رویکردها، دسته 

شـدن، ب. داند: الف. عوامل ساختاری مرتب  با تغییرات گسترده اجتماعی و اقتصادی و جهانیبررسی میدر دو بخش قابل

(. زوئیـرز و 10: 1390تر دولت و بازار )مک کارتی، عوامل محلی، مانند حکمرانی محلی در واکنش به تجدید ساختار وسیع

های اجتماعی، اقتصادی، توسـعه ای از شاخصهای محلی، علل زوال را درمجموعهبه تفاوت(، با توجه 2014همکارانش )

( به رابطه زوال 1392در این رابطه، کالرك ) (.Zwiers at all, 2014:1) اندکالبدی، مالیه عمومی و جمعیتی برشمرده

( معمـاران و نهضـت 1391مکارانش )(. همچنین عبدی و ه16 :1392کالرك، با قدمت باالی شهرها اشاره نموده است )

(، هرچنـد 2005(. ازنظـر پسـیون )11-10، 1391عبـدی و همکـاران، داننـد )مدرنیسم را ازجمله دالیل زوال شهری می

توان بسیاری از مشکالت را به زوال اقتصادی و بیکاری نسبت داد، اما برخی مشکالت با عوامل فـردی ماننـد سـن و می

یابند، امـا دالیـل اگرچه این مشکالت بیشتر در شهر درونی ظهور می»کند که است. او تأکید می ناتوانی یا قومیت مرتب 
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انـد کـه ( دریافته2013بـاقچی سـن و ویـور ) (.pacione 2005,:441)« نیسـتند آن جغرافیایی و یا خاص این بخـش

مبسـتگی در برخـی واحـدهای های زوال شهری تجمیع شـوند، امـا ایـن ههای پژمردگی تمایل دارند با شاخصشاخص

توانند بـا تمرکـز بـر ایـن فضـاها، گسـترش پژمردگـی و زوال شـهری در گذاران میدارتر است. سیاستجغرافیایی معنی

برایـان  (.Bagchi-Sen & Weaver,2013:63) هـا را متوقـف نماینـدهای نزدیک آنهای هدف و همسایگیمکان

های قـدیمی در متحده را فرایند پاالیش درنتیجه تـرك خانـهی بزرگ ایاالتبری روند کلی حاکم بر زوال و احیاء شهرها

گذاری در حومه و نیاز نسل گذشته به فضـای داند. او چرخه سرمایههای نوساز در حومه میمرکز شهر و تقاضا برای خانه

: 1396دانـد )پترسـون، میسوی حومـه مـؤثر زمان در مهاجرت از شهر درونی بهطور همحومه جهت تربیت فرزندان را به

متحده را به مسـائل نـژادی و طبقـاتی ویلیج در استرن سیتی ایاالت-(. الیژا آندرسون رونق و زوال شهری نورتون69-94

ها که اکثـراً سفیدپوسـت هسـتند درآمد و دوری گزینی افراد ثروتمند از آنپوستان کمداند. ازنظر او حضور سیاهمرتب  می

 (.100: 1396)پترسون،  استش از شهر شده موجب زوال این بخ

 قرار زیر برشمرد:توان بها میرهای حاضر، عوامل زوال شهری درمجموع و با توجه به نمونه 

هرهای شـهای ضـعیف بـه کوچی انبوه مهاجرانی با مهارت درون. عوامل اجتماعی: فقر، درگیری نژادی، افزایش جرم، 1

، تصور ذهنی خارج شهر ر میان ساکنین، حرکات فرا شهری کارگران ماهر و سرمایه بهدرونی، دگرگونی و زودگذری باال د

های تـک خـانواری در قطعـات بـزرگ حومـه، ها، ترجیح طبقـه متوسـ  بـرای مالکیـت خانـهیک طبقه در مورد مکان

اه، یالت دلخـووری از نهادهای قومی یا تسـهدمتصرف اندك، -دادن سرمایه اجتماعی، حس اجتماع محلی، مالکازدست

 ها.ریزیگیرنده و برنامهاتفاقات سیاسی، عوامل تصمیم

مالحظـات  ی به دلیل. عوامل کالبدی: عدم تراکم درنتیجه نیروهای مربوط به ظهور عوامل منفی اقتصادی مراکز شهر2

رك تأسیسـات ونقل و تسازی و حملین و واحدهای مسکونی، تکنولوژی جدید ساختمانزممحی  زیستی، افزایش ارزش 

انع مـهای شهر درونی، تقسیمات آشوب گونه اراضی شهر درونی که زیرساخت خراب شدنقدیمی، پراکنده رویی شهری، 

ابـل قها، توزیع فضایی مسکن اجتماعی شدن ساختمانخوردگی و منسوخشود، سالچیدمان قطعات برای توسعه جدید می

 ک فزاینده.یل محوری و مسائل پارکینگ و ترافیاتومبالکان غایب، ا مای زیاد همراه بهای اجارهاستطاعت، آپارتمان

دیـد قاضـاهای جالمللی، صنعت زدایـی، مشـکالت سـازگاری بـا ت. عوامل اقتصادی: باز ساخت اقتصادی و صنعتی بین3

دراك هـا، ابازی زمین و القای کهنگـی زودرس، ظرفیـت خالقیـت پـایین، خـ  قرمـز بانکهای اقتصادی، بورسفعالیت

های وع فرصـتگذار از باالتر بودن ریسک شهر درونی، مهارت پایین نیروی کار و رواب  بـا آن، تعـداد انـدك و نـسرمایه

های اراضـی یب کاربریشغلی، ساختار سرمایه )شرکتی بودن، محلی بودن(، میزان عرضه زمین، نیروی کار و سرمایه، ترک

 ناسازگار.

هر درونـی شگذاری، کاهش کیفیت خدمات ه و درآمدهای مالیاتی منتج از عدم سرمایه. عوامل مالیه عمومی: کاهش پای4

 ها به علت گرانی.اعتنایی به تعویق مرمت زیرساختهای کمتر در حومه، بیبه جهت کاهش منابع درآمدی، ادراك مالیات

و غیـره  های ضـعیف، بیکـاریرت. عوامل جمعیتی: درصد باالی افراد مسن، درصد باالی مردمان بومی با مجموعه مها5

Pacione,2005:286; Carter et al,2006:25-26)،58: 1392؛ کالرك،117-81-63-59-15: 1372؛ شالین(. 

 کند:گونه بیان می( نتایج بررسی خود از پدیده زوال در اروپا و آمریکا را این1993فردریش ) 

 ود، یعنی زوال جمعیت.ش. زوال اقتصادی منجر به مهاجرت انتخابی به خارج می1

 شوند.. هر دو فرایند منجر به درآمد مالیاتی کمتر می2

 . هرچه تنوع صنعتی کمتر باشد، قابلیت زوال چرخه محصول باالتر است.3

 تر است.تر باشد، دوره زوال طوالنی. هرچه تنوع صنعتی پایین4



 1400 پاییز، 3 ، شمارۀ4، دورۀ پایدار شهرفصلنامه                                                                                                            8

 تر است.حلی باالمتر باشد، تسل  نخبگان صنعت . هرچه تنوع صنعتی پایین5

 . هرچه تنوع ساختار صنعتی باالتر باشد، ثبات در شرای  بحران اقتصادی باالتر است.6

 تر است.تر و انتظارات برای بازیابی پایینتر باشد، روند زوال طوالنی. هرچه تسل  نخبگان صنعتی پایین7

  (.Friedrichs,1993:914) متر استگذاری در جذب صنایع جدید کیهسرماتر باشد، . هرچه درآمد مالیاتی پایین8

 50، برخورداری حداقل 24/04/1385تاریخ  15301/310/300 شماره مصوبهی عالی شهرسازی و معماری ایران در شورا 

 6ی مناسب(، نفوذناپـذیری )عـرک کمتـر از اسازهسه معیار ناپایداری )سیستم  همهشهری در یکی و یا  بلوكهر  درصد

هـای فرسـوده عنوان مبنا در شناسایی و تعیین بافتمترمربع( را به 200ی )قطعات با مساحت کمتر از متر معابر( و ریزدانگ

( با 3: 1390گرایانه کالبدی )منگن،. این شورا با رویکرد و شیوه برخورد تقلیل(http://udrc.ir)شهری تعیین کرده است 

گـذرد، بـر گسـتره و وخامـت هـا میای که از مواجهه رسمی با این بافتشد که طی چند دههنابسامان موجب  هایبافت

های ها، گونـهکه زمینه و ماهیت این بافت استداده  نشانها افزوده شود. از سوی دیگر، تجارب ایران و جهان اوضاع آن

ها، آنچـه بر اساس بررسی (.Smit,2014:25) نمایدهای بازآفرینی را ممکن و ایجاب میمتفاوتی از راهبردها و سیاست

شده کـه در ادبیـات های متفاوت تشکیلشود، در حقیقت از چندین پهنه با ویژگیدر ایران با نام بافت فرسوده خوانده می

: 1381الدینی،شـده )ر.ك. سـیفو منسوخ 4، فرسـودگی، کهنـه3، فروپاشـی2، زوال1جهانی با عناوین متفـاوتی چـون پژمـرده

 شوند.( شناخته می15: 1390)ر. ك. رضوی، 6های ناکارآمد و اراضی خاکستری، بافت5ای(، اراضی قهوه85-20

یـران وجـود ر شهرهای ادر حال حاضر، مدل مفهومی یا چهارچوب نظری تأییدشده یا مورد وفاقی در مورد فرایند زوال د 

 شده از طرف پـاور و مـامفورد، مـدلبا اقتباس از مدل ارائه پیشینه این تحقیق و ورو، با توجه به مبانی نظری ندارد. ازاین

 شود:( در این خصوص پیشنهاد می1زیر )شکل 

 

 
 فرایند پدیده زوال شهری .1شکل شماره 

 74: 1999با اقتباس از: پاور و مامفورد، 

 

 روش پژوهش
گذاری در زوال عـدم سـرمایه چهارچوب نظری مورداستفاده و متغیرهای منتخب این پـژوهش برگرفتـه از نظریـه نقـش

شـده های دیگـر نیـز استفادهشده و از برخی متغیرهای دیدگاهباشد، هرچند چندگانگی علل پدیده زوال پذیرفتهشهری می

شده از امالك( های مستقیم سنجش زوال )تعداد افراد و مشاغل خارجاست. به دلیل فقدان اطالعات در خصوص شاخص

                                                           
1 . Blight 

2 . Decline 

3 . Decay 

4 . Obsolesnece 

5 . Brown field 

6 . Greyfield land 
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های رسمی مرکز ملی آمار ایران، متغیرهای زیر انتخاب و در تحلیل استفاده شدند. همچنـین، ریهای سرشمااز میان داده

گذاری جهت نمـایش رونـد رونـق و رکـود های سرمایههای فضایی و اثر تجمعی الیههای طولی، از تفاوتدر فقدان داده

 متغیرهای زوال استفاده گردید.

 ت()براثر طالق و فو همسرینسبت زنان ب. 1

 1390تا  1365 یهاسال نیب تیرشد جمع نرخ. 2

 متولد در شهر مشهد تیجمع نسبت. 3

 مستأجر یخانوارها نسبت. 4

 سال سن 65 یباال تیجمع نسبت. 5

 باسواد تیجمع نسبت. 6

 کار(کارگر )ساده و صنعت تیجمع نسبت. 7

 (1390تا  1385نوساز ) هیابن نسبت. 8

 بد مسکن یخانوارها نسبت. 9

 یعال التیمحصل با تحص ریغ تیجمع نسبت. 10

 )نفر در هکتار( تیجمع تراکم. 11

 فعال تیبه جمع کاریب تیجمع نسبت. 12

که توسـ   1390های سرشماری سال كدر قالب بلو و 1390تا  1365های آزمون فرضیات با بررسی جامعه آماری سال 

و  Zها از طریق استانداردسازی متغیرها بر اسـاس نمـره دهحلیل داشده صورت پذیرفته است. همچنین، تمرکز آمار انجام

 Gشده است. شـاخص )خودهمبستگی فضایی موران( انجام Gآزمون میزان پراکندگی و تجمع پدیده زوال توس  شاخص 

بندی شـهیچ نـوع خوو ترسیم نقاط داغ و سرد، نوعی آمار استداللی و استنتاجی است که بر مبنـای فرضـیه صـفر آن، هـ

 محـالت دارای (. سـپس،51: 1390یی در مقادیر خصیصه موردمطالعه برای عوارک موردنظر وجود ندارد )عسـکری،فضا

توگرافی اری و کـارزوال بر اساس مجموع امتیاز هرکدام از محالت در نقشه مشخص گردید. در این راسـتا، پـردازش آمـ

 ت.ه اسصورت پذیرفت Arc GISو  Excelافزارهای ها به کمک نرمنقشه

 

 
 فرایند بررسی پدیده زوال در شهر مشهد .2شکل شماره 

 

 محدوده موردمطالعه
 دومـین عنوانباشد. این شهر به( می3محدوده موردمطالعه شامل محالت شهر مشهد، بنا بر تقسیمات شهرداری )شکل 
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-هبی، و اهمیـت ارتبـاطیمذ-عملکرد غالب فرهنگیا ایران ازنظر جمعیت، ب شهرکالن دومین جهان و شهر مذهبیکالن

هـزار هکتـار )شـهرداری  35تجاری در سطح ملی و فراملی، در شمال شرق ایران قرار دارد. وسعت رسمی شـهر مشـهد 

خـانوار(  914146نفـر جمعیـت ) 31001189دارای  1395باشد و بر اساس سرشماری عمومی سـال ( می4: 1396مشهد،

  (.www.amar.org.ir) است

 

 هابحث و یافته
دهند، معیار خـوبی بـرای آمده میزان انحراف از وضعیت میانگین سطح شهر را نشان میدستزآنجاکه نمرات استاندارد بها

سـبات نشـان باشند. نتـایج محاصورت کلی میتشخیص محالت رو به رشد و یا در حال زوال با توجه به هر متغیر و یا به

کی در مقایسـه ح شهر نزدیک به صفر بوده و دارای اختالف و تفاضل انددهد میانگین نمرات استاندارد متغیرها در سطمی

های در حال زوال و فاقد زوال یانگین امتیازات استانداردشده پهنهمل باشند. به همین منظور از مقایسه تفاضبا یکدیگر می

 .های جغرافیایی متفاوت است استفاده شدشهر مشهد که بیانگر میزان تباین فضایی در مکان

باط را با زوال محالت بیشترین ارت -15/0، متغیر نسبت جمعیت باسواد با کسب امتیاز استاندارد 2بر اساس جدول شماره  

ا تحصیالت یر محصل بشهر مشهد دارد. متغیر بعدی که بیشترین ارتباط را با موضوع زوال محالت دارد، نسبت جمعیت غ

طور مستقیم به میزان تحصیالت جمعیـت مربـوط اسـت کـه خـود شاخص به . این دواست -3/1عالی با امتیاز استاندارد 

باشـد. می ی و سیاسـیمراتب اقتصـادکننده نوع اشتغال، میزان درآمد، منزلت اجتماعی و جایگاه جمعیت در سلسـلهتعیین

ر محـالت وال دار زدهنده رابطه منفی )معکوس( میزان تحصیالت و تبعات آن با مقدجهت منفی متغیرهای یادشده نشان

زوال  بـا پدیـده شهری است. نسبت خانوارهای بد مسکن )بیش از یک خانوار در واحد مسکونی( سومین متغیـر همبسـته

ترتیب، دارایـی مـالی اینهبوده و رابطه مستقیمی بـا زوال شـهری دارد. بـ 1/1باشد. امتیاز استاندارد این متغیر شهری می

هـا را تبیـین زوال آن بعدی است که بیشترین همبستگی را با زوال محـالت داشـته و خانوار و جایگاه اقتصادی آن متغیر

 کند.می

 
 (1390وضعیت متغیرهای زوال در محالت شهر مشهد )میانگین سال  .2جدول شماره 

 میانگین متغیر
 Zنمره 

میانگین نمره 
Z  محالت در

 حال زوال

میانگین نمره 
Z  محالت

 فاقد زوال

تفاضل 
 هامیانگین

رتبه قدر 
مطلق تفاضل 

 هامیانگین

 10 3/0 -2/0 1/0 01/0 همسر )براثر طالق و فوت(نسبت زنان بی

 5 -9/0 5/0 -4/0 -0001/0 1390تا  1365های نرخ رشد جمعیت بین سال

 7 -6/0 3/0 -3/0 -01/0 نسبت جمعیت متولد در شهر مشهد

 8 4/0 -2/0 2/0 01/0 نسبت خانوارهای مستأجر

 12 12/0 -06/0 06/0 003/0 سال سن 65معیت باالی نسبت ج

 1 -5/1 8/0 -7/0 -01/0 نسبت جمعیت باسواد

 4 1 -5/0 5/0 01/0 کار(نسبت جمعیت کارگر )ساده و صنعت

 6 -7/0 4/0 -3/0 003/0 (1390تا  1385نسبت ابنیه نوساز )

 3 1/1 -6/0 5/0 01/0 نسبت خانوارهای بد مسکن

 2 -3/1 7/0 -6/0 -01/0 محصل با تحصیالت عالینسبت جمعیت غیر 

 9 3/0 -1/0 2/0 02/0 تراکم جمعیت )نفر در هکتار(

 11 -15/0 05/0 -1/0 -04/0 نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال

 

به ایـن ای مستقیم با زوال دارد. ( متغیر بعدی است که رابطه1کار )با امتیاز استاندارد نسبت جمعیت کارگر ساده و صنعت 

شـود. ایـن متغیـر بـه جایگـاه شـغلی سـاکنین کنند مشاهده میمعنی که پدیده زوال در محالتی که کارگران زندگی می
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ها مرتب  است. نـرخ رشـد جمعیـت بـین محالت اشاره دارد که خود با میزان تحصیالت و جایگاه اقتصادی و سیاسی آن

بـه ترتیـب دیگـر  -7/0تغیر نسبت ابنیه نوسـاز بـا امتیـاز اسـتاندارد و م -9/0با نمره استاندارد  1390تا  1365ی هاسال

گذاری در محـالت شـهری کـه در ایـن دو متغیـر اند. تحرکات جمعیت و میزان سـرمایهنیروهای تأثیرگذار در زوال بوده

خصوصـی  های بخـش دولتـی، عمـومی وها، اعمال و گرایشای از سیاستخود نتیجه و برآیند مجموعه استشده عنوان

دهد پدیده زوال در محالت با اند. نتایج تحقیق نشان میکه تاکنون رابطه معکوسی با پدیده زوال شهری داشته استبوده 

گذاری در ساخت ابنیه رواج داشته است، پدیـده زوال مشـاهده شود. همچنین، هرکجا که سرمایهنرخ رشد مثبت دیده نمی

اند. در این میان، نسبت جمعیت بیکار بـه جمعیـت فعـال بـا ی در پدیده زوال داشتهگردد. سایر متغیرها تأثیرات کمترنمی

های در گیری پهنهکمترین تأثیر را در شکل -12/0سال با نمره استاندارد  65و نسبت جمعیت باالی  15/0نمره استاندارد 

صورت یکنواخت و پراکنـده دو متغیر به. این وضعیت تا حد زیادی نتیجه این است که این اندداشتهحال زوال شهر مشهد 

اند؛ وضعیتی که درنتیجه وجود دالیل چندگانه ایجادشده و احتیاج اسـت تـا در تحلیـل شدهدر سطح محالت شهر پراکنده

سال خود بـه دو گـروه شـهروندان  65تر سهم زوال از سایر عوامل مؤثر تفکیک گردد. برای مثال، جمعیت باالی مفصل

تواند همبستگی مثبتی بـا پدیـده زوال داشـته شود. در این میان، گروهی که میان برخوردار تفکیک میمحروم و شهروند

 زوال کوچ نماید.تواند از محالت روبهراحتی میباشد گروه اول است، زیرا طبقه برخوردار به

اما نـرخ  سایر محالت دارند، اکنون محالت در حال زوال تراکم جمعیت بیشتری ازدهد که هرچند همها نشان میبررسی 

ت. در مقابـل، محـالت اسـ بودهدرصد  4/1نسبتاً آرام و به میزان  1390تا  1365ی هاسالرشد جمعیت این محالت بین 

اند. این اختالف بین فضـاهای در حـال زوال و فاقـد درصد افزایش جمعیت یافته 6/102های زوال با نرخ رشد فاقد نشانه

رشـد کمتـر  سازد. باال بودن تراکم جمعیت، همراه با نـرخشهری را آشکار می زوالهای جدیدی از ههای زوال، جنبنشانه

هـای گروه ی، پیری جمعیت، ریزدانه شدن و تمرکزکوچشهر نشان از برون  های در حال زوال نسبت به بقیهجمعیت پهنه

کننـده کمبـود نیـروی کـار بیان حصـیالت عـالی،تر جمعیت باسواد با تندكاها دارد. همچنین نسبت محروم در این پهنه

های نوسـاز کمتـر، بیـانگر های برخوردارتر اقتصادی در این محالت است. سـرانجام، وجـود سـاختمانمتخصص و گروه

ترتیب، با توجه به مطالب فوق و پراکندگی متفاوت اینباشد. بهگذاری میزوال جهت سرمایههای کمتر محالت روبهجاذبه

متغیرهای اقتصادی و اجتماعی عوامـل اصـلی زوال »که های قدیمی فرسوده، فرضیه اول مبنی بر اینوال و بافتپدیده ز

 شود.تأیید می« ده بودن بافتباشند و نه فرسومحالت بخش مرکزی شهر مشهد می
 

 
 شهر مشهدبندی وضعیت پدیده زوال در کالننقشه پهنه .3شکل شماره 
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ی پدیده بندپهنهشه ابق پراکنش محالت در حال زوال شهر مشهد با بافت فرسوده و قدیمی، نقجهت شناسایی میزان تط 

 17وال و زمساحت شهر در وضعیت فاقـد  درصد 2/56دهد که ین نقشه نشان می(. بررسی ا3شده است )شکل زوال تهیه

 درصد 26موعاً زوال متوس  و زیاد، مج میان، محالت نامناسب با باشند. در اینآن در گروه محالت با زوال کم می درصد

صـحت  دهندهنشـانهـای پیمـایش میـدانی، آمده با دادهدستهای بهدهند. مقایسه پهنهمساحت این شهر را تشکیل می

های مختلـف بافـت بندی در بخش تاریخی مرکز شهر مشهد است. همچنین، وجود طبقه با زوال متوسـ  در پهنـهطبقه

و ترسیم نقشـه نقـاط داغ و سـرد، توزیـع  Gاساس شاخص  (، بر4بندی )شکل ه است. نقشه خوشهمشاهدمیانی نیز قابل

دهد که بیشتر در بخش مرکـزی و نیمـه ای و متمرکز نشان میمجموع امتیازات استاندارد متغیرهای زوال را کامالً خوشه

بـین، اند. دراینبوده زوالدوراز تأثیرات هباشند که بشرقی شهر مشهد تجمع دارند. در نقطه مقابل، محالت غرب شهر می

گیرند. به ایـن میکدام از این دودسته قرار نمحالتی قرار دارند که ازنظر جغرافیایی حدفاصل این دو بخش بوده و در هیچ

 .استبندی مثبت یا منفی نشده صورت معناداری خوشهها به، خصیصه زوال در آنGمعنی که با توجه به آزمون آماری 
 

 (1390توزیع پدیده زوال در محالت شهر مشهد )سال  .3 جدول شماره
درصد از      

 مساحت
 وضعیت زوال Zنمره  تعداد محالت درصد از محالت مترمربع() مساحت

 زوال خیلی زیاد 13- 01/10 2 3/1 1/155 5/0

 زوال زیاد 10- 01/6 9 6 9/1136 4

 زوال متوس  6- 01/2 45 2/30 9/6376 2/22

 زوال کم 2- 01/0 23 4/15 1/4901 1/17

 فاقد زوال -8/10 -0 70 47 9/16141 2/56

 مجموع/ شهر -008/0 149 100 9/28711 100

 

ار و دهنده جدایی گزینـی و افتـراق واضـح منـاطق محـروم و در حـال زوال از منـاطق برخـورددر کل، این نقشه نشان 

های اجتماعی و فضایی موردبررسی، از قبیل بیکاری، کمبود آمـوزش، تیب، آسیبتراینباشد. بهیافته شهر مشهد میتوسعه

بندی شـدن جامعـه بتراکم جمعیت باال و بد مسکنی، در نیمه شرقی شهر مشهد تمرکزیافته، جدایی گزینی فضایی و قط

 بـرراینـد زوال عـالوه ف»کـه گذارد. بنابراین فرضیه دوم، مبنـی بـر اینشهری در بخشی از شهر مشهد را به نمایش می

د تأییـ« اسـت شـده شـاملهای نسبتاً جدیدتر در شهر درونی شهر مشهد را نیـز محالت بخش قدیمی و تاریخی، بخش

دهـد و شـهر درونـی و های تاریخی توسعه این شهر را نشان نمیشود، چراکه توزیع این پدیده ارتباطی منطقی با دورهمی

های شده در مطالعات مناطق محروم و سکونتگاههای مشخصها با پهنهیرد. این محدودهگحتی فراتر از آن را نیز در برمی

 کند.می ی محرومیت در شرق شهر مشهد را تأییدبندقطبهایی دارد که جدایی گزینی فضایی و پوشانیغیررسمی هم

 



 13                                                                              مشهد شهرکالن زوال هایپهنه و عواملکمانرودی کجوری و همکاران / 

 
 Gمون ساس آزاهای در حال زوال شهر مشهد بر تحلیل نقاط داغ و سرد پهنه .4شماره شکل 

 
 Gبر اساس آزمون  1390شهر مشهد در سال های زوال کالنخوشه .4 شماره جدول

 موقعیت پهنه Z P-Valueنمره  وضعیت پهنه   

 شرق 0-8/0 7/1-4/5 های در حال زوالپهنه

 غرب 0-8/0 -7/1-48/4 های فاقد زوالپهنه

 ل، شمال غربحدفاصل دو پهنه قب 1/0-8/0 -7/1-7/1 های فاقد معناداریپهنه

 
ای فراتر از بخش مرکزی شهر مشهد اسـت. دهد که فرایند زوال، پدیده حاکم بر محدودهها و نتایج نشان میتحلیل داده 

های شـهری که با نمودهایی از قبیـل قـدمت، ریزدانگـی، ناپایـداری کالبـدی و کمبـود زیرسـاختاین فرایند بیش از آن

وار، نـرخ ع اشتغال و سـطح درآمـدی خـانل اقتصادی، از قبیل الگوی مصرف مسکن، نووسیله عوامشناسایی باشد، بهقابل

باشـد. الگـوی فضـایی وساز در محـالت همـراه میگذاری و ساخترشد خانوار و مرحله در چرخه زندگی و میزان سرمایه

خـش مرکـزی فرسوده در ب های در حال زوال و بافتحاصل از این عوامل نیز متفاوت از بافت فرسوده است. هرچند پهنه

های در حـال زوال در محـدوده شـهر های زیادی از پهنهدهد که بخشها نشان میشهر مشهد اشتراك دارند، اما بررسی

نـین، برخـی اسـت. همچ درونی و فراتر از آن در شرق و شمال این شهر قرار داشته و با الگوی بافت فرسوده آن متفاوت

انـد و تناسـبی بـا های در حـال زوال قرارگرفتهرغم قدمت کم، در زمره پهنـهشهر بهمحالت در شمال غرب و غرب این 

 نظریه فرسودگی ندارند.

 

 گیرینتیجه
شدگی بافت، عامل اصلی نابسامانی محالت بخش مرکزی شهر مشـهد های این پژوهش، قدمت و منسوخبر اساس یافته

دیگر، بـرخالف عبارتیاند. بـهی موجب زوال ایـن محـالت شـدهنیست، بلکه میزان برخورداری اقتصادی و منزلت اجتماع

شود، نتیجه فرایند زوال شهری شدگی یا فرسودگی، آنچه در بخش مرکزی شهر مشهد مشاهده میرویکرد مسل  منسوخ

ن باشد و نه کهنگی و از حیز انتفـاع خـارج شـدای مربوط به نقص در فرایندهای اقتصادی و اجتماعی میاست که پدیده

بندی متغیرهای این پژوهش، میزان تحصیالت، نسبت خانوارهـای بـد مسـکن ها و بافت قدیمی. بر اساس رتبهزیرساخت

کار به طور مناسب هستند و نسبت جمعیت کارگر ساده و صنعتکه محروم از دارایی الزم برای تأمین نیاز سکونت خود به

ها باشند. همچنین این متغیرها نماینده بیشترین تفاوتشهر مشهد میترتیب تأثیرگذارترین عوامل مرتب  با زوال محالت 
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های زوال هستند. مقدار متفاوت حضور این عوامل در محـالت بین محالت در حال زوال در مقایسه با محالت فاقد نشانه

غـرب تقسـیم  های زوال درشهر مشهد سبب شد که این شهر به دو قسمت متفاوت در حال زوال در شرق و فاقد نشـانه

ــه توســ  محــدوده ــدیگر جداشــدهشــود ک ــت و زوال از یک ــزان محرومی ــر می ــابین ازنظ ــرزی و بین ــز های م اند. تمرک

های اخیر در غرب شهر مشـهد و فراینـد پـاالیش مقیاس مسکونی دهههای بزرگهای زیرساختی و توسعهگذاریسرمایه

درآمدی بوده است. همچنین بین توزیع -های شغلیینی گروهجمعیت و مشاغل، از دالیل اصلی این دوگانگی و جدایی گز

کـه توضـیح داری وجود ندارد، بلکه این پدیده چنانهای توسعه کالبدی این شهر رابطه مستقیم و معنیپدیده زوال با دوره

ن پـژوهش نتایج تطبیق این پژوهش بـا چنـدی داده شد با فرایندهای اقتصادی و اجتماعی مسل  بر شهر همبستگی دارد.

بین، های مهم زوال شهری هستند. دراینها و تحوالت آن از نشانهدهد، متغیر جمعیت، ویژگیشده دیگر نشان میبررسی

اند؛ موضـوعی ( پدیده زوال را به جمعیت زدایی تعبیر نموده2009( و فریسن )199(، پاور و مامفورد )2015هاسپرز و نول )

. از طرف دیگر، گروهی از محققین به خروج صـنعت اشـاره داشـته و استنیز تأییدشده  که تا اندازه زیادی در این تحقیق

( 2011( و اوهـارا )1390کـارتی )(، مک1390(، مـنگن )1393دانند. برایت )زوال شهرها را نتیجه فرایند صنعت زدایی می

توان مورد شهر مشهد کاربرد ندارد. میباشند. با توجه به خدماتی بودن شهر مشهد، این نظریه در ازجمله این محققین می

های در حـال زوال تمامی پهنـهتصور است، اما بهتر شهر قابلهای قدیمیگفت در مورد شهر مشهد کوچ مشاغل از بخش

پـذیرها و انـواع ها، مهمانهـا، رسـتورانتعمیم نیست. زیرا بخـش مرکـزی شـهر مشـهد هنـوز مرکـز تمرکـز هتلقابل

(، 2006ویچـوك )ای اسـت کـه از طـرف کـارتر و پلیگذاری دیگـر نظریـهاشد. تئوری عدم سـرمایهبها میفروشیخرده

شده و در مورد شهر مشـهد نیـز ( مطرح2007چی )( و دکمه2009(، فریسن )2013(، فریزر و همکاران )2014روزنتروپ )

هایی از ایـن های جدید در بخشگذاری. به این معنی که غفلت از نوسازی مداوم بافت و تمرکز سرمایهاستشده مشاهده

شـده در محـالت نمایـان ها بوده است. موضوعی که در میزان ابنیه نوساز ساختهشهر، موجب زوال شهری در برخی پهنه

های اقتصـادی، اجتمـاعی و کالبـدی غیرمسـتقیم موجـود، قابلیـت این تحقیق نشان داد که بررسی شـاخص  .استشده 

دهد که زوال شهری فق  در شهرهای صـنعتی رخ ال زوال را دارد. همچنین این نمونه نشان میهای در حاستخراج پهنه

باشد نیز اتفاق دهد، بلکه در شهری با کارکرد خدماتی که دچار خروج جمعیت و مشاغل خدماتی از بخش مرکزی مینمی

دهد که زوال باشد نشان میتصاد سیاسی میخواهد افتاد. سرانجام، نتایج این پژوهش که مبتنی بر رویکرد اکولوژیک و اق

واقع یک پدیده و مسئله اقتصادی و اجتماعی است. همچنین، اگرچه ماهیت تحـوالت و واقعیـت زوال شـهری شهری به

شـده در مشهد با نمونه سوابق پژوهشی مندرج در این مقاله تفاوت دارد، اما نتایج این پژوهش با نتـایج پژوهشـی بررسی

. الزم اسـت تـا استشده های اندکی با موضوع زوال شهری در ایران انجامپژوهش هایی نیز دارد.ق مشابهتادبیات تحقی

حـل شهرهای ایران آزمون شـود. همچنـین بایـد راهکنندگی نظریه زوال در مورد عوامل رکود بخش مرکزی کالنتبیین

شود بانک اطالعات کاربری بازبینی گردد. پیشنهاد میهای نابسامان مراکز شهری با توجه به پدیده زوال ساماندهی بافت

ها را پایش نمود. از این طریـق بررسـی زوال اراضی شهری برای شهرهای مختلف تهیه گردد تا بتوان تخریب و بازسازی

 گـردد اولویـت جغرافیـایی، زمـانی و میـزانگـردد. همچنـین پیشـنهاد میپـذیر میتر امکانطور مستقیم و دقیقبافت به

باشـد و بیشـترین  زوالهای هـا در شـاخصگذاری در محالت بر اسـاس پـژوهش حاضـر و مطـابق بـا رتبـه آنسرمایه

طور کـه نتـایج تحقیـق نشـان ها به محالت با سطح باالی محرومیت و زوال تعلق گیرد. از سوی دیگر، همـانتخصیص

را در زوال محـالت شـهر مشـهد دارنـد. الزم  دهد، متغیرهای اقتصادی و سطح برخورداری شهروندان بیشترین نقشمی

مدیران شهری با تأکید بر بازآفرینی اقتصادی و ایجـاد -که در بخش نظری و پیشینه مطالعات نیز عنوان شدچنان–است 

یقین، بـا توجـه بـه وکار، موجب بازگشت سرمایه، مشاغل و ارتقاء متغیرهای اقتصادی محالت شوند. بـههای کسبزمینه

کارهای ویژه هر اجتماع محلـی، از بـازآفرینی خـالق )در بافـت نه و سابقه محالت در حال زوال شهر مشهد، راهتنوع زمی
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یابی به این هـدف ای شمال غرب شهر مشهد( برای دستتاریخی ارزشمند مرکز شهر( تا توانمندسازی )اجتماعات حاشیه

 الزم است.

 

 تقدیر و تشکر
 مقاله حامی مالی نداشته است. بنا به اظهار نویسنده مسئول، این
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