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 چکیده 

بنابراين پژوهش حاضر با هدف بررسي . است يشهراستيس و ايجغراف در ياصل ۀدغدغشهري هايبافت ي درزندگقابليتتوجه به مساله عدم

 -به لحاظ ماهيت از نوع کاربردي بوده و به حيث روش، توصيفي اين تحقيقتحقيق نهاده است. شهري تبريز گام به عرصۀ هايپذيري بافتزيست

هاي ساکنين بافتشهري، آماري پژوهش بر اساس ديدگاه تجربي بررسي کيفيت محيطجامعۀ. سنجش پرسشنامه بوده استباشد. ابزارتحليلي مي

 مورگانجامعه و بر اساس جدولاست؛ که با توجه به حجم نفر بوده 1558513به تعداد  مورگانجدول اساس بر؛ که باشندشهري قديم و جديد مي

به  برخوردار و برخورداربرخوردار، نيمهکم محالتاز يکهر به و با تخصيص متناسباي خوشه گيرينمونه شيوه به باشد، کهمي نفر 382برابر با 

دست کرونباخ بهآلفايهمچنين ضريب .ه استاختصاص داده شد يد(در بافت جد نمونه)  54و  41، 111 و (نمونه در بافت قديم) 24و  41، 31ترتيب 

 متغيريچندواريانستحليل اطالعات از تحليلوبراي تجزيه( در سطح قابل قبولي بوده است. 113/1گيري )آمده از بررسي پايايي ابزار اندازه

(MANOVA )تر بوده هاي شهر تبريز از حد متوسط پايينپذيري در بافتستکلي زيطوردهد بهمي. نتايج پژوهش حاضر نشانشده است استفاده

      ؛ هاي شهر تبريز متفاوت استشهري در انواع بافتپذيريميزان زيست ،متغيري مشخص گرديدچندواريانسبا توجه به نتايج تحليلطوريکه به

شهري، شهري، تاريخشهري، اجتماعهايزيرساختوشتر در ابعاد خدماتقديم به دليل کسب ميانگين رتبه بيپذيري در بافتزيست طوريکه ميزانبه

قديم )بيشتر( و شهري در بافتشهري و اجتماعهمچنين مشخص گرديد بعد مديريت .جديد بوده است بافت بيشتر ازشهري شهري و مديريتاقتصاد

 جديد )بيشتر( تفاوت معنا داري داشته است.شهري در بافتبعد محيط

 )مانوا(، کالنشهر تبريزمتغيريچندواريانستحليلذهني، پذيري، بعدمحيط، زيستکيفيت :ان کلیدیواژگ

 مقدمه

 کردفيتعر شود،يم تجربه گروه اي فردتوسط  که يشاد و يراحت سالمت، استاندارد عنوان به توانيم را ي شهريزندگقابليت

 اي يزندگ يبرا بودن مناسب يمعنا به ،سکونتقابلشهر کي مفهوم .Aluri,2017:5)) يم(دار ازين يزندگخوبتيفيک يبرا که ييزهايچ)

 يزندگتيقابل مفهوم .(Aulia,2016:337). دارد آن نيساکن يزندگ تيفيک بر يتوجه قابل ريتأث شهرها تيفيک .باشدمي سکونت قابل

                                                      
 رانيا ز،يتبر ،يدانشگاه آزاد اسالم ز،يواحدتبر ،يشهر يزيبرنامه ر و ايجغراف يدکتر يدانشجو .1
 مسئول( سندهي)نورانيا ز،يتبر ،يدانشگاه آزاد اسالم ز،يواحد تبر ،يشهر يزيوبرنامه ر ايجغراف ارگروهياستاد .4
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 رانيمراغه، ا ،يواحد مراغه، دانشگاه آزاد اسالم ،يو شهرساز يمعمار ارگروهياستاد .3
 رانيا ز،يتبر ،يدانشگاه آزاد اسالم ز،يواحد تبر ،يشهر يزيوبرنامه ر ايجغراف ارگروهياستاد .2
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 در يزندگتيفيک و ستنيز تيقابلي هادهيا که يزمان ،يخيتار ظلحا از. است يشهر استيس و ايجغراف در ياصل دغدغه يتازگ به يشهر

 زانيم خدمات، به يدسترس بهداشت، جمله از ،يداريپا يهيپا بر عمده طوربه يشهريزندگتيقابل شد، درک يصنعت انقالب يط در ابتدا

 و توسعه در قيتحق ر،ياخ يهاسالدر .(Pacione,2003:30) گرفت قرار توجه مورد شتريب (Pacione,1986:47) مسکن تيفيک و جرم

 با شهرنشيني رشد گونه اين تداوم (.etal, 2018: 8 & Onnom ) را به خود جلب کرده است يادي، توجه زپذيرزيست يشهرهازمينۀ 

       آن تبع هباشد؛ که بمي کالنشهرها ناپايداري بر هشداري و آفرينبحران محيطيزيست و کالبدي اقتصادي، مشکالت اجتماعي،

     پذيريسطح زيست استانداردهااي که بر اساس (. به گونه3:1311دهد )بندرآباد،مي کاهش شدت به را کالنشهرها در پذيريزيست

 انچند نه ايآينده در را شهر اين منطقي، و درست ريزيبرنامه يک ( که نبود155:1315)رشيدي و همکاران،تبريز در سطح پايين بودهشهر

 تبريز در کالنشهر پذيريزيست بحث اهميت و ضرورت بنابراين بود. خواهد مشکل آن در زيستن که کرد خواهد شهري تبديل به دور

)سلماني  برند؛مي رنج شهري موجود هايبافت به توجه عدم مسئله از ايرانشهرهاي حاضرحاليابد. همچنين با توجه به اينکه درفزوني مي

 روند و گذشته هويت تاريخ نماينده اندشده ايجاد شهر هر گيريشکل مختلف هايزمان در که شهريهاي(. بافت1:1313ن،مقدم و همکارا

 ترينمحوري از يکي مذکور هايبافت ساماندهي ريزيبرنامه با توام آنها نگهداري و حفظ براي تالش و هستند؛ شناسائي تغييرات شهرها

 است هابافت مختلف تفکيک انواع و شناسائي طريق باشد. از نظرمد بايستي آن براي ريزيبرنامه و شهر هر با برخورد در که است مواردي

-حالدر که مقوله اي دنبال کنند. را بافت آن مناسب با و خاص ريزيبرنامه بافت هر با متناسب که بود خواهند قادر شهري ريزانبرنامه که

-پذيري در بافتزيست بررسي رو اين (؛ از141:1382، مسکن است )وزارت نشده آن به جدي توجه اناير شهرهاي ريزيبرنامه در حاضر

پذيري پژوهش حاضر با هدف ارزيابي زيست شود. در اين راستا، مي محسوب شهري توسعه ريزيبرنامه براياي پايه ضرورت شهريهاي

-هاي شهري تبريز از نظر شاخصرسد تفاوت معناداري بين بافتنظر مي هاي شهري تبريز گام به عرصۀ تحقيق نهاده است؛ که بهبافت

پذيري ذهني زيستباشدکه از لحاظ بعدال ميؤپذيري وجود داشته باشد. بر اين مبنا پژوهش حاضر درصدد پاسخ به اين سهاي زيست

 کردن پذيراقدام جهت زيستو همچنين اولويتهاي  باشد؟هاي شهري تبريز در چه وضعيتي ميعيني( بافتساکنين از ابعاد)ميزان رضايت

 باشد؟ها ميشهري توجه به کدام شاخصهايبافت

 مبانی نظری  تحقیق

شود )ويتيک، ها و انواع مختلف حرکت به هم مربوط مياي از راهباشد که با شبکهها ميپيوسته از مکانهماي بهشهر مجموعهمحيط

 (.141:1341 حبيبي،) ري در فراهم آوردن امکاناتي براي تسهيل روابط انسانها با يکديگر جاي داردشهمحيطاصلي (. نقش51:1385

هاي آن از اواسط قرن بيستم در بين محققين مطرح شده و بر اساس شرايط زماني و مکاني تغيير شهري و مؤلفهمحيطکيفيت مفهوم

کيفيتافت آنها و روزبهروز تشديد و انسانيجوامعمشکالت گسترش روزه باام (.155: 1381الديني،  سيف) کرده و تکامل يافته است

با مرور تحقيقات،  .(1:1315، عليجاني) است گرفته قوت شهري بسيارمحيطکيفيتبررسي مختلف،هايمکان ساکنانزندگيهايشاخص

 ريزي و سياستگذاري:برنامهديدگاه: کلي تقسيم کردۀ دستبه سه را شهريمحيطکيفيتبررسي و تحليلۀهاي موجود در زمينتوان ديدگاهمي

-ديدگاه، (Vonpoll,1997:11) دهدمحيط را مورد شناسايي و سنجش قرار ميمحيط وضعيت کيفيتدر اين ديدگاه محقق با شناخت

بر اساس  :تجربيتحقيقاتديدگاهو ( Pacione,2005:402) کندانسان و محيط تأکيد ميۀاين ديدگاه بر نوع رابط :روانشناسي-شناختي

-(. زيست51:1315)شاهي آقبالغي و همکاران،  خود است پيرامونيساکنان از محيطشهري، ميزان رضايتمحيطاين ديدگاه معيار کيفيت

شهريريزيبرنامهبه کيفيت دستيابي همان واقع در و ي استزندگقابليت به دستيابي مفهوم به خود کلي و اصلي معناي درنيز  پذيري

https://jsaeh.khu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 بر تأکيد با و کالنمقياس در برابري و محيطي، اقتصاديزيست فاکتور سه پايۀ بر است. با اين تفاوت که پايداري 1پايدارمکان يا خوب

 (.NARC, 2003: 10 )دارد  تأکيد حاضرحال مکان و زندگي، زمان مطلوب کيفيت بر پذيري زيست که حالي در است، آيندهلنس

 که شودو... مي جامعه مختلف ابعاد سرزنده، هايمحيط نقل،وحمل مورد پايداري، در ايگستردههايبحث پذيريزيست مفهوم پيرامون

 معضالتحل اکولوژيکي،، پايداري2سرزندگي طريق گويند؛ ازمي نيز موفقآن شهر به شهري کهپذيريزيست به دستيابي دهدمي نشان

 که اين است معتقد3 وينهوون رووت . (Timmer & et al, 2005:10)شود مي فرهنگي حاصل محيطي وزيست اقتصادي، اجتماعي،

 بهتر نيازهايشان که اجتماعاتي در مردم که است اين مسلم قدر اما نيست، روشن کامالً است؟ پذيرتراجتماعي زيست چه دقيقاً

 متفاوت اجتماع ديگر به اجتماع يک از پذيريزيست تعاريف اگرچه Radcliff, 2001: 940). ) هستند ترراضي و شادتر برآورده گردد

 با  .گيردمي  نظر در مشخص مکاني و نيزما ظرف در را تجارب اين و نموده تمرکز مکان از انسان روي تجربه بر اين تعريف است،

-زيست مفهوم سوي دو مکان و مردم (Perogordo & et al, 2007: 40). است مورد توجه مکان هر در زندگيکيفيت وجود اين

 آن لاواست؛ روي رودو داراي پذيريزيست گويد: سکهمي 5پذيرزيستشهرهايکتاب در 4ايوانز  (Larice, 2005: 7). پذيري هستند

 منابع که صورتي در زيرا باشد، بايد پايدار معيشت  .( Evans, 2002: 13-15 )است 7 شناختيبومپايداري آن دومو روي 6معيشت

 Cedar hill). است  نشده حل واقع در معيشت مشکل شوند محيط تخريب موجب که روشي از اما شوند، مسکن تأمين و کار توليد

municipality, 2008: 5-1) و مفاهيم برخي با مفهوم اين که دهدمي نشان پذيريزيست زمينۀ در تعاريف تحليل و مطالعه 

 ,Norris & et al, 2000: Blassingame) 12نوشهرگرايي ،11هوشمندرشد ،10زندگيکيفيت ،9شهري، روستا8پايداري رويکردها همچون

 بر مستقيماً که است پايداري از ايمجموعهزير پذيريزيست دارد. پوشاني هم 15سالمو شهر 14تاب آور، شهر 13خالقشهر ،(1998

 که است محيط اکتسابي هايويژگي از ايمجموعه دربرگيرندۀ و گذاردمي تأثير مردمزندگي رواني و اقتصادي فيزيکي، اجتماعي،ابعاد

 )شش دستۀ عيني دو به هاويژگي اين ند.کمي تبديل مردم همۀ بازديد و کار زندگي، براي جذاب و مناسب مطلوب، مکاني به را آن

(؛ و رضايت اعتماد، مشارکت) شهريمديريت(؛ تاريخياندازچشم) شهريتاريخ (؛عموميفضاهايو  آلودگي) شهريمحيطبعد عيني شامل: 

 بهداشت، آموزش، مسکن) شهرييهازيرساخت و خدمات؛ امنيتو  مردم ارتباط با و تعامل، مکان به حس تعلق و هويت) شهرياجتماع

 خانوار،سرپرستدرآمد شهري،هايپروژه در مالي)مشارکت اقتصاد شهريو  ونقلحمل، دسترسي، اوقات فراغت و تفريح، درمان و

رواني )ميزان رضايت -ذهني محله(( و در مناسبقيمت مسکن واجارۀ يا خريدمحله، امکان در گذاريسرمايه محله، در شغليهايفرصت

 (.38:1315گردد )سليماني مهرنجاني وهمکاران، بندي ميکنان از ابعاد عيني( دستهمندي سا

                                                      

1 - sustainable locations 

2 - vitality 

3 - rout veenhoven 

4 - evans 

5 - livable cities 

6 - living 

7 - ecological sustainability 

8- sustainability  

9- urban village 

10- quality of life 

11- smart growth 

12- new urbanism 

13- creative city 

14- resplendent city 

15- healthy city 



631  42ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

 تحقیق پیشینه

1هنرها ملي سازمان توسط 1141 سال در بار اولين براي پذيرزيست شهرهاي واژۀ
 ريزيبرنامه هايايده به دستيابي منظور به 

 ايگسترده حفاظت محيطي، که مطالعات سازمان نظير تحقيقاتي هايانسازم و مراکز ساير توسط آن دنبال به و آنان، مدنظر شهري

 در واژه اين نفوذ آن، به دنبال (.Larice,2005:58) شد گرفته کار به است، داده انجام آمريکا شهرهاي پذيرترينزيست خصوص در

 Saturday مجالت در پذيرزيست هايمکان خصوص در 4مارلين ويليام هاينوشته و 1145 در توانمي را حوزه اين با مرتبط ادبيات

Review و Christian Science Monitor کرد جستجو (Mc. Nulty, 1989: 200 .)  از جمله تحقيقات مرتبط در اين زمينه عبارتند

دسترسي به هاي صبه بررسي شاخ «پايداري شهري هايتحليل و ارزيابي کيفي سنجه »اي با عنوان ( در مقاله1388از: دلير و همکاران )

چهار عمومي درنقلوشهر و حملتفريحي و ورزشي، مرکزسبز، مراکزهفتگي، فضايخريدروزانه، مراکزخريدمراکز آموزشي، بهداشتي، مراکز

يد بافت جد در( در شهر تبريز پرداختندکه مشخص گرديد روستاييافتو ب سنتيبافت ،شدهطراحيبافت ،ايحاشيهبافتبافت مختلف )

 ارزيابي سنجش و»با عنوان اي ( در مقاله1312ساسان پور و همکاران ) .هاستشهري بيشتر از ساير بافتميزان نارضايتي از محيط

   بنديرتبه و پذيريزيست بررسي به واليسکروسکال آزمون از استفاده با «تهرانکالنشهرگانه 44شهري در مناطق پذيريزيست

 با تبريزکالنشهريفضايي  منطقۀ تحليل»اي با عنوان ( در مقاله1315اند. رشيدي و همکاران )تهران پرداختهشهرکالن گانه44مناطق

اند باشد؛ به اين نتيجه رسيدهآباد، تبريز، شبستر و هريس ميکه در اين پژوهش منطقه شامل اسکو، آذرشهر، بستان «پذيريزيست رويکرد

 ساختاري مدلسازي»اي با عنوان ( در مقاله1315اکبري و اکبري )دارد. علي قرار متوسط حد تبريز دريکالنشهرمنطقۀ پذيريکه زيست

به  MICMACو  (ISM)  تفسيري -روش مدلسازي ساختاري از استفاده با «تهرانپذيري کالنشهرزيست بر مؤثر عوامل تفسيري-

 بنديپهنه و سنجش»اي با عنوان ( درمقاله1314ند. زماني و مصطفايي )اپرداخته پذيريزيست هايشاخص و ابعاد بين بررسي روابط

وزني  همپوشاني شاخص و AHPمدل  از با استفاده ،«تبريز( شهرمياني موردي: بافتشهري )مطالعهمناطق ميانيبافت در محيطکيفيت

-زيستسنجيقابليت»با عنواناي ( در مقاله1314) معرفي گرديده است. ساسان پور و همکاران 8که در اين تحقيق بافت مياني منطقه 

محيطي، زيست ،بعد )کالبدي 2 در شاخص 24 ابداع شده از تازه مدل کارگيري اينبا به «RALSPIمدل با اروميهشهريمناطق پذيري

محيط ذهني کيفيتهايل شاخصتحلي( در مقاله خود با عنوان 1318اند. نوروزي  و همکاران )گرفتهاجتماعي و سالمت( بهره اقتصادي،

تأثيرگذار بر ميزان ادراک ساکنان از کيفيت محل  هايشناسائي مؤلفهبه هاي فرسوده شهري )مطالعه موردي: محله آبکوه مشهد( در بافت

 مدت زمانخانوار، تحصيالت، بعدمالکيت، سطحچون سن، نوعچنين تأثير متغيرهاي اجتماعي و اقتصادي ساکنان همسکونتشان و هم

هاي پژوهش حاکي از رضايتمندي پايين ساکنان از کيفيت فتهيا پرداختند، کهها سکونت در محله بر نحوه ادراک فردي از اين مؤلفه

( 4115. کاشف )فردي در ادراک رضايتمندي و يا نارضايتي آنان مي باشد هايمحيط در محدوده مورد مطالعه و تأثيرات ناشي از ويژگي

 را يجهان اسيدر مق يشهريزندگتيقابل «اياروپا و استرال ،يشمال يکايآمر يشهرهاپذيري مطالعۀ تطبيقي زيست»اي با عنوان در مقاله

  در نيساکنيزندگ تيفيعوامل مؤثر بر ک «پذيريهاي زيستشاخص»اي با عنوان مقاله ( در4114) 3. آلوريااست قرارداده مورد بحث

استفاده از ، شهرهسته و خدماترساختيز ي،عمومتيامن، کودکانجوانان، آموزش و رفاهي، و انسان يبهداشتخدمات را ورکيوين يهامحله

                                                      

1- national organization of arts 

2- william marlene 

3 - aluria 
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( در 4118) 1ي شناسايي کرد. لينوت وهمکارانفرهنگها و امکاناتپارک ،ياجتماعو امکانات ،نقلوحمل ي،انسانۀمسکن، و توسع ن،يزم

AARPتوسط  4118ذيري )بروز رساني شده در سال پهاي زيستشاخص»مقالۀ خود با عنوان 
، مسکنهاي فرصت، که شاخص «(2

( در 4118) 3اند. اونوم و همکارانپذيري معرفي کردههاي زيستي را به عنوان شاخصگيهمسا و نقلوحمل، طيمحي، سالمت سرگرمي،

)مطالعۀ موردي:  توسعهحالدر يکشورهادر معيارهچندغرافياييجهايمدل با استفاده ازپذيري هاي زيستشاخص ۀتوسع»اي با عنوانمقاله

-يو سودمند تيجمعتراکم ح،ينقل، تفروآموزش، بهداشت، حمل ست،يزطياقتصاد، مح ،يمنياهاي )شاخص «تايلند(  4منطقۀ کون کائن

 اند.دهرا بررسي نمو (AHPسلسله مراتب ) يليتحل نديفرا قياز طرو  GISي( با استفاده از عموم

بر اساس پيشينه تحقيق تاکنون به بررسي ارتباطات دو طرفه متغيرها پرداخته نشده است؛ که در اين پژوهش ارتباطات متغيرها به 

شهري با توجه به تواند در مطالعاتصورت دوطرفه مورد توجه بوده است؛ که روش مورد استفاده براي بررسي اين ارتباطات دوطرفه مي

 متغيرها بسيار پرکاربرد باشد. طاتپيچيدگي ارتبا

 محدوده مورد مطالعه 

درجه و دو دقيقه عرض شمالي از نصف النهار گرينويچ در قلمرو مياني  38 دقيقه طول شرقي و 45درجه و  25تبريز در شهرستان

 چه باشد. اگرنشهر تبريز ميشهري کالهاي قديم و جديد. محدوده مورد مطالعه در اين رساله بافتخطه آذربايجان واقع شده است

 خاص اهدافي مربوط، متناسب با هايرشته ديگر و سازيطراحي، معماري، شهر هايرشته نياز به توجه با شهر هايبافت تفکيک

 از قبل فضايي که اغلب تاريخي )بافت قديم؛ ابنيه وتطور(. در اين پژوهش شاخص81:1384گيرد )ذاکر حقيقي و همکاران،مي صورت

 باشد و بافت جديد؛ عمدتاًمي 1341 سال از بعد زماني دوره اند، بافت مياني؛ اغلب درگرفته شکل شمسي هجري 1341و   1311

طوريکه بر ( مورد توجه قرار گرفته است؛ به1:1313است( )سلماني مقدم وسميعي، حاضر هايدهه در ساختماني هايفعاليت محصول

 1354-1341قديم، سالهاي به عنوان بافت 1341( سالهاي پيش از 1385تبريز )مهندسين مشاور زيستا، کالنشهرادواريتوسعهاساس نقشه

هاي قديم وجديد مورد مطالعه جديد شناسايي شدند؛ و در نهايت بافتبه عنوان بافت 1318-1354مياني و سالهاي به عنوان بافت

( 1318شرقي، آذربايجانبرنامه و بودجه استان( )سازمان11811جديد )( و بافت5514قديم )طوريکه تعداد ساکنين بافتقرارگرفته است. به

 (.1باشد )شکلمي

                                                      

1 - lynott & etal 
 .سازمان  غير حزبي که مردم را قادر مي سازد تا در سن بلوغ زندگي خود را انتخاب کنند - 4

3 - onnom & etal 

4- khon kaen  
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 (  1331(. نقشه راهنمای محدوده مورد مطالعه )ترسیم: نگارندگان، 1شکل )

 :هاداده و روش

سنجش در اين پژوهش پرسشنامه ابزار تحليلي است. -روش، توصيفياين تحقيق به لحاظ ماهيت از نوع کاربردي بوده و به حيث

آماري پژوهش  بر است. جامعۀعيني( تدوين گرديدهساکنين از ابعادرضايتپذيري )ميزانرواني زيست-است که بر اساس بعد ذهنيبوده

به تعداد  گانمورجدول اساس برکه  باشدقديم و جديد ميشهريهايساکنين بافتشهري، محيطکيفيتبررسيتجربياساس ديدگاه

و اي خوشه گيرينمونه شيوه به باشد، کهمي نفر 382برابر با  مورگانجامعه و بر اساس جدولاست که با توجه به حجمنفر بوده 1558513

 41، 111 و (قديمنمونه در بافت) 24و  41، 31به ترتيب  برخوردار و برخورداربرخوردار، نيمهکممحالتاز يک هر به متناسببا تخصيص

ها براي هر بافت، محالت در سه رده دادهبودنهمگندر راستاي .(1است )جدول شماره هاختصاص داده شد جديد(در بافت نمونه) 54و 

( و محالت به 1318بندي شده )سازمان برنامه و بودجه استان آذربايجان شرقي، طبقه برخوردار و برخورداربرخوردار، نيمهکممحالت

 ها توزيع گرديد.ساده انتخاب و پرسشنامهصادفيصورت ت

 محاسبه حجم نمونه (.1)جدول 

11113= N2)تعداد ساکنین بافت جدید( 2112=  N1)تعداد ساکنین بافت قدیم( 

 :(،رابطه تخصيص متناسب1براساس رابطه )

=Nl … +N2 + N 1+N                     

18341=11811+5514 

35/1=W1=N1/N 
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52/1=W2=N2/N 

382= n )حجم نمونه کل استفاده از جدول مورگان( 

138=382 ×35/1 n1=   

n2= 425=382 ×52/1  

 = تعدادکل محالت بافت جديد  44

 = تعداد محالت برخوردار بافت جديد 13

 113=425×25/1=48÷13 

 = تعداد محالت نيمه برخوردار بافت جديد 8

41=425×41/1=48÷8 

 بافت جديد = تعداد محالت کم برخوردار 4

54=425×45/1=48÷4 

 24  = تعدادکل محالت بافت قديم

 = تعداد محالت برخوردار بافت قديم 1

 45=138×11/1=24÷1 

 = تعداد محالت نيمه برخوردار بافت قديم 42

41=138×51/1=24÷42 

 = تعداد محالت کم برخوردار بافت قديم 12

24=138×31/1=24÷12 

 (1318پژوهش، هاي)ماخذ:يافته

دست به  113/1که اين ضريب برابر با  است؛ کرونباخ مورد بررسي قرار گرفتهاندازه گيري )پرسشنامه( با آزمونابزار پاياييهمچنين 

اساتيد و تني قابل قبولي است. به منظور سنجش روايي پرسشنامه، قبل از توزيع، نظرات سطح در پايايي دهد ضريبآمده که نشان مي

عال وکارشناسان در مورد ساختار پرسشنامه و محتواي آن دريافت شد واصالحات الزم بر روي پرسشنامه اعمال گرديده چند از محققان ف

نظري تدوين گرديده تا اعتبار مبانيکاملپوششو پرسشنامه بر اساس روش اعتبار محتوا داراي روايي است. همچنين پرسشنامه بر اساس

-واريانستحليل .شده است استفاده( مانوا) 1متغيريچندواريانستحليل اطالعات از تحليلوبراي تجزيه. محتوايي آن مورد تاييد قرار گيرد

 ،4پکسمن و وجود دارد )آداليد وابسته متغير يک از بيش آنها در است که هاييموقعيت به واريانستحليلواقع گسترشمتغيري درچند

تعديل آلفاي از رسميآلفاي به جاي و 3فرونيبنتصحيح از اول خطاي نوع کاهش (.  براي1388عسگري،  و هومن ترجمه، ؛4111

در نظر گرفته شد  1183/1سطح  و تقسيم وابسته متغيرهاي تعداد بر 15/1آلفاي  حاضر پژوهش در ترتيب گرديد. بدين استفاده شده

بين زوج 2چندگانهخطيهميدارند و در عين حال مساله ((. متغيرهاي وابسته با يکديگر ارتباط خطي و معنادار15/1/ ) 5= 1183/1)

پذيري هاي زيستمتغيري وجود دارد. از آنجايي که شاخصچندواريانستحليلاصليهايمتغيرها وجود ندارد و بدين ترتيب يکي از مفروضه

هاي به عمل آمده، ساير گذشته بر اساس بررسياند، ميزان همبستگي اين متغيرها با يکديگر قابل توجه است. از اين شهري به هم مربوط

 -5کولموگوروفيمتغيرها با آمارهي توزيعمتغيرهبودن تک، نرمال5باکسکوواريانس با آزمون -هاي واريانسهمگني ماتريسشرايط

 کور نيز برقرار است.اس -هاي کايهاي ماهاالنوبيس و چندکبين فاصلهپراکنشبا نمودار بودن چندمتغيرهو نرمال 4اسميرنوف

                                                      

1 - manova 

2-adelaide & pexman 

3-bonferrone correction 

4- multiple collinearity 

5- box test 

6 -kolmogorov 

7- smirnov 
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 مدل مفهومی پژوهش (.2)شکل 

 (1318)ماخذ : نگارندگان، 

 

 تجزیه وتحلیل داده ها

 توصیفیآمار

-ديپلم، متولدينزيرسال، تحصيالت 21تا  15سني بين به؛ مردان، ردهدهندگان مربوطبيشترين فراواني پاسخ 4شمارهبا توجه به جدول

 نفره بوده است. 2خانوار سال و بعد11-1در محله سکونتمتاهل، مدتفرادتبريز، اشهر
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 مشخصات نمونه آماری  (.2جدول ) 

وضعیت  درصد تعداد محل تولد درصد تعداد جنس

 تاهل

در تعداد

 صد

تعداد 

 خانوار

فراوا

 نی

 درصد

 1/3 14 1 4/51 433 متاهل 42 482 تبريز 1/53 412 مرد

 4/14 24 4 3/31 151 مجرد 45 111 ساير 1/25 181 زن

 5/44 115 3 111 382 جمع 111 382 جمع 111 382 جمع

مدت اقامت  درصد فراواني سن

 )سال(

فراوان تحصيالت درصد فراواني

 ي

 3/38 124 2 درصد

 1/12 52 5 1/33 131 زير ديپلم 4/51 431 1-11

 4/2 18 5بزرگتر از  8/45 113 ديپلم  2/44 85 41-11 4/58 454 سال 21تا  15

 111 382 جمع 5/33 141 کارشناسي 1/1 38 31-41 3/45 111 سال 53تا  21

ارشد و  5/4 41 سال و باال 31 5/5 41 سال به باال 52

 باالتر

44 4/5  

 382جمع کل 

 

 

 111 382 جمع 111 382 جمع 111 382 جمع

 (1318پژوهش، هاي)ماخذ:يافته 

 استنباطیآمار

 تبریز در ابعاد مختلفهای قدیم و جدید شهرپذیری بافتیستارزیابی ز

 دهد.هاي آن را به تفکيک نوع بافت نشان ميشهري و شاخصپذيرياستاندارد زيستميانگين و انحراف 3جدول

 پذیری شهری به تفکیک نوع بافتهای زیستمیانگین و انحراف استاندارد شاخص (.3) جدول

 بافت جدید بافت قدیم 

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین شاخص

 37/22 57/222 45/22 37/272 پذیری شهریزیست

 87/72 37/735 72/72 28/733 خدمات شهری

 23/3 72/43 28/3 25/23 اجتماع شهری

 55/4 82/72 88/5 47/75 محیط شهری

 72/2 74/2 53/2 22/2 تاریخ شهری

 28/2 88/77 72/2 88/77 اقتصاد شهری

 75/2 37/8 22/2 22/77 مدیریت شهری

 (1318هاي پژوهش،)ماخذ:يافته

هاي زيرساختوهاي آن شامل خدماتشهري و برخي شاخصپذيريشود که ميانگين زيستبا توجه به نتايج اين جدول مشاهده مي

شهري محيط جديد است. ولي ميانگين شاخصر از بافتقديم بيشتبافتشهري در محالتشهري و مديريتشهري، تاريخشهري، اجتماع

 شهري در هر دو بافت يکسان است. جديد است. الزم به توضيح است که ميانگين شاخص اقتصادقديم کمتر از بافتبافتدر محالت
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 (1متغیری) مانوا(چندواریانسآزمون فرض)تحلیل

براي «. شهري در محالت بافت قديم و جديد شهر تبريز متفاوت است پذيريهاي زيستشاخص»کند که تحقيق بيان مييفرضيه

هاي اين روش که شامل چند متغيري استفاده شده است. به اين منظور، ابتدا مهمترين مفروضهواريانسآزمون اين فرضيه از روش تحليل

 گيرند.کوواريانس است مورد بررسي قرار مي -متغيري و چندمتغيري، عدم وجود همخطي و همساني ماتريس واريانسنرمال بودن تک

 متغیریتکنرمال بودنیمفروضهبررسی

-شهري، تاريخشهري، محيطهاي شهري، اجتماعزيرساختوشهري شامل خدماتپذيريهاي زيستبودن شاخصبراي بررسي نرمال

کنيم. نتايج اين اسميرنوف استفاده مي -شهري به تفکيک بافت قديم و جديد از آزمون کولموگوروفشهري و مديريتشهري، اقتصاد

 آمده است.  2آزمون در جدول 

 شهریپذیریهای زیستاسمیرنوف برای شاخص -نتایج آزمون کولموگوروف (.4)جدول

 بافت جدید بافت قدیم 

 Z Sigآماره  Z Sigآماره  شاخص

 222/3 335/7 727/3 382/7 مات شهریخد

 275/3 372/7 457/3 232/3 اجتماع شهری

 478/3 237/3 774/3 723/7 محیط شهری

 722/3 837/3 758/3 778/7 تاریخ شهری

 327/3 787/7 278/3 342/7 اقتصاد شهری

 785/3 288/3 724/3 723/7 مدیریت شهری

 (1318هاي پژوهش،)ماخذ:يافته

-وهاي خدماتاسميرنوف براي شاخص -ي کولموگوروفآماره (Sig)شود که مقدار احتمال قادير اين جدول مشاهده ميبا توجه به م

، 181/1قديم به ترتيب برابر شهري در بافتشهري و مديريتشهري، اقتصادشهري، تاريخشهري، محيطهاي شهري، اجتماعزيرساخت

است. چون  312/1و  153/1، 388/1، 531/1، 432/1، 455/1جديد به ترتيب برابر بافت و در 145/1و  411/1، 121/1، 135/1، 521/1

شود. در پذيرفته مي 15/1داري قديم و جديد در سطح معنيهايهستند؛ لذا نرمال بودن اين متغيرها براي بافت 15/1اين مقادير بزرگتر از 

 متغيري برقرار است.تکبودننرمالينتيجه مفروضه

 ی نرمال بودن چندمتغیریی مفروضهبررس

کنيم. ها را مرتب ميماهاالنوبيس را براي هر شاخص حساب کرده و سپس آنهايچندمتغيري، ابتدا فاصلهبودنبراي بررسي نرمال

اي قل نقطهباشد. محل مرکز ثي موردها ميثقل بقيهي يک مورد خاص از مرکزماهاالنوبيس، فاصله يالزم به توضيح است که فاصله

هايي که الگوي اين تحليل، شاخص (.(Tabakhnick & Fidel,2007:70شود است که از طريق ميانگين همه متغيرها ايجاد مي

هاي توزيع ها را در شش متغير وابسته دارند مشخص خواهد کرد. حال نمودار پراکنش اين مقادير را در مقابل چندکغيرعادي از نمره
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چندمتغيره گيريم که توزيع متغيرها نرمالکنيم. اگر رفتار اين نمودار به صورت خطي و با شيب مثبت بود نتيجه مياسکور رسم مي -کاي

شهري، شهري، تاريخشهري، محيطشهري، اجتماعهايزيرساختوشهري شامل خدماتپذيريزيستهاياست. نمودار فوق براي شاخص

-هايشود که رفتار نمودار پراکنش بين فاصلهاست. با توجه به اين نمودار مشاهده مي 4ار نمودشهري به صورتشهري و مديريتاقتصاد

متغيري بودن متغيرها در بررسي نرمال چندياسکور تقريبا خطي و با شيب مثبت است. در نتيجه مفرضه -کايهايماهاالنوبيس و چندک

 شود.فرضيه دوم پذيرفته مي

 

 

 

 

 

 

 

 پذیری شهریهای زیستاسکور برای شاخص -های کایهای ماهاالنوبیس و چندکش بین فاصلهنمودار پراکن (2)شکل

 (1318پژوهش، هاي)يافته 

 ی عدم وجود همخطیبررسی مفروضه

وابسته همبستگي کند که متغيرهاي وابسته همبستگي شديدي با هم نداشته باشند. هنگامي که متغيرهايزماني بهتر عمل مي 1مانوا

افتد که يکي از متغيرهاي ما ترکيب باشد. اين مشکل هنگامي اتفاق ميبا همديگر داشته باشند، اين حاکي از چند همخطي مي بااليي

ها توان از طريق شناخت متغيرها و اين که نمرهخطي از متغيرهاي ديگر باشد. اين مفروضه همچنين به تک خطي نيز اشاره دارد و مي

ترين روش، اي براي بررسي همخطي وجود دارد؛ سادههاي نسبتا پيچيدهآن اجتناب کرد. در حالي که روش اند ازدست آمدهچگونه به

باشند که بين برخي متغيرها دليلي بر آن مي 8/1هاي باالي هاي بين متغيرهاي وابسته است. همبستگيبررسي شدت همبستگي

است حذف يکي از اين جفت متغيرهاي وابسته که قويا به هم مرتبط هستند همخطي وجود دارد. اگر چنين متغيرهايي وجود داشت، الزم 

-وجود آيد. با توجه به نتايج بررسي مفروضهي واحدي بهرا در نظر داشته باشيد، يا اين که آنها را باهم ترکيب کنيد تا يک متغير و اندازه

-همبستگيي بين متغيرهاي وابسته از ضريبذا براي بررسي رابطهها نرمال است؛ لي مؤلفهمتغيري، چون توزيع همهچندبودننرمالي

 آمده است.  5همبستگي در جدولشود. نتايج اين ضريبپيرسون استفاده مي
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 ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها  -1جدول 

 متغیرها
خدمات 

 شهری

اجتماع 

 شهری

محیط 

یشهر  

تاریخ 

 شهری

اقتصاد 

 شهری

مدیریت 

 شهری

      1 يخدمات شهر

241/1 اجتماع شهري  1     

381/1 محيط شهري  425/1  1    

185/1 تاريخ شهري  125/1  144/1  1   

481/1 اقتصاد شهري  452/1  343/1  188/1  1  

132/1 مديريت شهري  414/1  412/1  138/1  338/1  1 

 (1318هاي پژوهش، )ماخذ:يافته

شهري، شهري، اجتماعهايزيرساختوشهري شامل خدماتپذيريزيست هايشود که شاخصبا توجه به اين جدول مشاهده مي

( با همديگر ندارند. در نتيجه 8/1شديدي )همبستگي باالي شهري همبستگيشهري و مديريتشهري، اقتصادشهري، تاريخمحيط

 باشد. مفروضه عدم وجود همخطي بين اين متغيرها برقرار مي

 کوواریانس -اریانسی یکسانی ماتریس وبررسی مفروضه

آمده  5ي اين آزمون در جدولشود. نتيجهباکس براي يکساني ماتريس کوواريانس استفاده مي Mبراي بررسي اين مفروضه از آزمون 

 است.

 باکس در بررسی فرضیه دوم Mنتایج آزمون  (.2)جدول 

M ی آماره باکسF  مقدار احتمال(Sig) 

520/61 827/2 327/3 

 ( 1318هاي پژوهش، )ماخذ:يافته

 Tabakhnickايم است؛ بنابراين از اين مفروضه تخطي نکرده 111/1( بزرگتر از 141/1فوق، چون مقدار احتمال )با توجه به جدول

& Fidel,2007:60)). 

تحقيق استفاده يهفرضيتوانيم از اين روش جهت آزمونبرقرار است. لذا مي( مانوا)متغيريچندواريانستحليلهايحال چون مفروضه

 آمده است.  4ي اين آزمون در جدولکنيم. نتيجه

 ی دومهای چندمتغیری برای بررسی فرضیهآزمون -7جدول 

 مقدار احتمال درجه آزادی خطا درجه آزادی فرض Fآماره  مقدار اثر پیالیی اثر

 333/3 733 2 77/4223 828/3 عرض از مبدا

 333/3 733 2 75/24 222/3 گروه )بافت( 

 (1318هاي پژوهش،)ماخذ:يافته
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-وخدماتمتغيرهايخطيجديد و قديم( در ترکيبها )بافتداري در بين گروهدهد که آيا از نظر آماري تفاوت معنياين جدول نشان مي

هاي مختلفي براي ارهشهري وجود دارد يا نه. آمشهري و مديريتشهري، اقتصادشهري، تاريخشهري، محيطشهري، اجتماعهايزيرساخت

ويلکز است. با اين حال، شود المبداياي که گزارش ميپياليي. متداولترين آمارههتلينگ و اثرويلکز، اثرانتخاب وجود دارد از جمله المبداي

تر است اليي مقاومپيها باشند، اثرو تخطي از مفروضه nنابرابرهايکم، ارزشنمونه ها داراي مشکالتي از قبيل اندازهاگر داده

Tabakhnick & Fidel,2007:252)). ي هايي که تنها دو گروه وجود دارد، مقدار آمارهدر موقعيتF  .براي هر سه روش يکسان است

ده و بو 111/1)بافت( برابر پياليي در سطر گروهپياليي گزارش شده است. با توجه به اينکه مقدار احتمال مربوط به اثرحاضر اثردر تحقيق

قديم بر اساس بافت« شهريپذيريزيست»توان نتيجه گرفت که مي 15/1داري است؛ بنابراين در سطح معني 15/1اين مقدارکوچکتر از 

شود که ( مشاهده مي 3توصيفي)جدولآمارشود. همچنين با توجه به جدولتحقيق تاييد مييو جديد متفاوت است. در نتيجه، فرضيه

بافت قديم بهتر از شهري در محالتپذيريجديد است. در نتيجه، سطح زيستقديم بيشتر از بافتشهري دربافتريپذيميانگين زيست

 بافت جديد است.

قديم و جديد متفاوت هستند يا نه؟ اطالعات مورد نياز از پذيري در بافتهاي زيستي شاخصخواهيم بدانيم که آيا همهحال مي

 آمده است.  8ط به اين سوال در جدولمربو SPSSافزارنتايج نرم

 ی تحقیقهای اثرات بین گروهی برای بررسی فرضیهآزمون (.1)جدول

متغیرهای  منبع

 وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F Sig 

گروه 

 )بافت(

 خدمات شهری

 اجتماع شهری

 محیط شهری

 تاریخ شهری

 اقتصاد شهری

 مدیریت شهری

72/7778 

22/327 

22/422 

27/78 

33333/3 

33/277 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

72/7778 

22/327 

22/422 

27/78 

33333/3 

33/277 

382/7 

327/77 

872/78 

482/7 

337/3 

432/53 

342/3 

333/3 

333/3 

348/3 

883/3 

333/3 

 (1318هاي پژوهش،)ماخذ:يافته

االتر را براي کاهش احتمال خطاي نوع اول )يعني آلفاي بکنيم، يک سطحهاي جداگانه در اين جدول مشاهده ميبراساس تحليل

-بنترين راه انجام چنين کاري استفاده از تعديلکنيم. رايجدار هنگامي که واقعا چنين تفاوتي وجود ندارد( انتخاب مييافتن نتايج معني

هايي است که شما تمايل به انجام ليل( به تعداد تح15/1آلفاي اصلي خودمان )ترين شکل، اين شامل تقسيم سطحفروني است. در ساده

تقسيم  5را بر  15/1. در اين مورد ما شش متغير وابسته براي بررسي داريم، بنابراين ((Tabakhnick & Fidel,2007:270آن داريد 

ر در نظر خواهيم داباشد نتايج را معني 118/1کمتر از  Sig( به دست آيد. هنگامي که مقدار 118/1خواهيم کرد تا سطح آلفاي جديد )

و  F =138/11)با  شهري، محيط(P >1183/1و  F =451/13)با شهري هاي اجتماعدهد، شاخصنشان مي 8طور که جدول گرفت. همان

1183/1< P) با شهري و مديريت(545/24= F  1183/1و< P) داري دارد و با توجه به تبريز تفاوت معنيشهرقديم و جديدبافتدر محالت

شود جديد است مشخص ميقديم بيشتر از بافتشهري در بافتشهري و مديريتهاي اجتماعکه ميانگين شاخص 3آمار توصيفيجدول 

جديد بزرگتر از شهري در بافتجديد است. اما چون ميانگين شاخص محيطقديم بهتر از بافتها در محالت بافتکه وضعيت اين شاخص
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هاي دهد که شاخصنشان مي 8قديم است. همچنين جدولجديد بهتر از بافتدر محالت بافت صقديم است؛ لذا وضعيت اين شاخبافت

داري ندارد؛ زيرا مقدار تبريز تفاوت معنيقديم و جديد شهرشهري در محالت بافتشهري و اقتصادشهري، تاريخهايزيرساختوخدمات

 است. 1183/1بزرگتر از  (P)ها سطح معني داري آن

 گیرینتیجهبحث و 

 نيازهايشان که اجتماعاتي در مردم و نيست، روشن کامالً است؟ پذيرتراجتماعي زيست چه دقيقاً بر اساس اعتقاد وينهوون اين که

-شهري و گسترش روزهايپذيري بافتتوجه به زيستعدمهستند. در اين راستا با توجه به مساله ترراضي و شادتر برآورده گردد بهتر

سعي کرده  تحقيق باشد؛ اينشهري ميهايموجود در بافتنيازمند بررسي وضع تبريزکالنشهرپذيريزيستسطحرنشيني، ارتقاءافزون شه

 شهريهايبافتپذيريزيستماهيت از جديد شناختي و بينش شهري،شهري به عنوان پايه و اساس توسعههايبا بررسي بافت

 فضاي در هاپذير کردن و در نهايت سرزندگي اين بافتاقدام جهت زيستاولويتهاي تشخيص تبريز ارائه نمايد که موجبکالنشهر

 تصميم شود.

-طوريکه بررسي تحليلتر بوده بهمتوسط پايينتبريز از حدشهرهايپذيري در بافتکلي زيستطوردهد بهحاضر نشان ميپژوهشنتايج

دهد به طور کلي ميانگين به دست تبريز در ابعاد مختلف نشان ميشهرپذيريتزيسموجودگرفته در خصوص بررسي وضع هاي صورت

شهري( از حد شهري و اجتماعشهري، تاريخشهري، مديريتشهري، اقتصادشهري، محيطهايزيرساختو)خدماتآمده در تمامي ابعاد

تبريز را در مقايسه با اسکو، کالنشهرمنطقهپذيري( که زيست1315)وهمکارانرشيديهاي تحقيقتر بوده که اين يافته با يافتهمتوسط پايين

 در کالنشهر اين که است اين اند همسويي دارد. اين يافته بيانگرارزيابي کرده متوسطحد آباد، تبريز، شبستر و هريس درآذرشهر، بستان

در ها باشند و اقدام به تقويت کاستي تفاوتبي خود به شهر نسبت شهروندان و مديران و شود اداره کنوني روال همين با اگر آينده

 رفت. نخواهد پايدارتوسعه و پايداري سوي  به هرگز شهر در آينده اين موجود ننمايند،وضع

 پذيريزيست لحاظ از تبريزکالنشهرقديم و جديدهايبافت بين متغيره درچندواريانسگرفته بر اساس تحليل صورت ارزيابيمطابق

به دليل کسب ميانگين رتبه بيشتر از  3قديم بر اساس نتايج جدولبافتپذيريطوريکه زيستگردد. بهمي مالحظه فاحشي وتتفا

قديم بيشتر از شهري در محالت بافتشهري و مديريتشهري، اقتصادشهري، تاريخشهري، اجتماعهايزيرساختوخدماتهاي شاخص

آموزشي، بهداشتي، دسترسي به مراکزهاي بر اساس شاخص ( که1388)هاي دلير و همکارانه با يافتهجديد بوده است؛ که اين يافتبافت

جديد مردم از بافتميزان رضايت نقل عموميوشهر و حملتفريحي و ورزشي، مرکزسبز، مراکزهفتگي، فضايخريدروزانه، مراکزخريدمراکز

 دارد.  اند همسوييرا در سطح پايين ارزيابي نموده

حس  و هويتشهري )هاي اجتماعجديد بايد شاخصپذير کردن بافتگردد در راستاي زيستبا توجه به نتايج پژوهش پيشنهاد مي

قديم دارد داري با بافت( که تفاوت معنيو رضايت اعتماد، مشارکتشهري )( و مديريتامنيتو  مردم ارتباط با و تعامل، مکان به تعلق

-فضاهايو  آلودگيشهري )قديم بعد محيطپذيرتر کردن بافتشهري قرار گيرد و در راستاي زيستمسوالن و مديران بيشتر مورد توجه

 مناسب ريزيبرنامه که ايگونه شهري قرار گيرد؛ بهجديد کسب نموده بايد مورد توجه مديران( که رتبه کمتري را نسبت به بافتعمومي

 تا اند،گرفتهقرار پايين سطوح در که باشد هاييشاخص محور بر ها بايدبافت در اين پذيريزيست به رسيدن و منابع تخصيص جهت

 دنبال به را شهروندان تمامي رفاه و سعادت که جانبههمه ايتوسعه به موجود هايپتانسيل و نيروها کارگيريبه با بتوان طريق اين از

 يابيم. دست داشته باشد؛
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 ،حيدر :ترجمه( رفتاري  پژوهش در جدولهاي آماري نمايش و تهيه عملي راهنماي (،1111) ام پني، نيکل وپکسمن، ام. .آ آداليد 

 سمت. :تهران (،1388عسگري) علي و هومن علي

 آذرخش. انتشارات تهران، اول، چاپ ،معانی تا مبانی از پذیر زیست شهر (،1311آباد، عليرضا، ) بندر 

 ،3 شماره زيبا، هنرهاي مجله شهري، حيات و مدني ه، جامع)1341 (محسن، حبيبي. 

 پايداري شهري در  هاي تحليل و ارزيابي کيفي سنجه (،1388، پري )فيروزجاه شکري . قرباني، رسول وکــريم ،دلــير حسين زاده

 .1-18، صفحاتاي سال اول، شماره دوم، پاييز مطالعات و پژوهشهاي شهري و منطقه، شهر تبريز

 هويت ، نشريهبافت شهري شناسي گونه بر موثر هايشاخص تدوين (،1384) حميد و حبيب، فرح کيانوش. ماجدي، حقيقي، ذاکر 

 .4شماره شهر

 با تبريز کالنشهري منطقه فضايي (، تحليل1315موسوي، ميرنجف، ) و اصغر. موحد، علي. تواليي، سيمين حصاري، ابراهيم رشيدي 

، 52 ي شماره شانزدهم، ، سالجغرافيايي فضاي پژوهشي-علمي ي فصلنامهاهر،  واحد المياس آزاد پذيري، دانشگاه زيست رويکرد

 .155-145 صفحات

 (سنجش1314زماني، اصغر ومصطفايي، هيرش ،) با استفاده شهري، مناطق مياني بافت در شهري مناطق محيط کيفيت بندي پهنه و 

 ،برنامه ريزي و جغرافيا پژوهشي  -علمي (، نشريهشهر تبريز مياني : بافت موردي وزني، )مطالعه همپوشاني شاخص و AHPمدل  از

 .18-1صفحات تابستان، ،25 شماره ،44 سال

  ،1318سازمان برنامه و بودجه استان آذربايجان شرقي. 

 ( سنجش1312ساسان پور، فرزانه. تواليي، سيمين وجعفري اسد آبادي، حمزه ،) و ستبي مناطق در شهري زيست پذيري ارزيابي و 

 .24-44، صفحات18 شماره پنجم، سال منطقه اي، برنامه ريزي تهران، فصلنامه کالنشهر گانه دو

 مدل با اروميه شهري مناطق زيست پذيري (، قابليت سنجي1314عليزاده، سارا و اعرابي مقدم، حوريه، ) .ساسان پور، فرزانه 

RALSPI458-421صفحات ،28 شماره ،هجدهم سال جغرافيايي علوم کاربردي تحقيقات ، نشريه. 

 سبزواري،  حکيم سبزوار، دانشگاه شهر در شهري هايبافت انواع تعيين و (، شناسائي1313سميعي، داود) و مقدم، محمد سلماني

 ، مشهد مقدس.ششمين کنفرانس ملي برنامه ريزي ومديريت با رويکرد شهر اسالمي

 و ابعاد اصول، مفهوم، شهري: زيست پذيري (،1315زنگانه، احمد، ) مجتبي ورفيعيان،  تواليي، سيمين.. سليماني مهرنجاني، محمد 

 .51-44، صفحات 1 شمارۀ ،2 دورۀ ،شهري برنامه ريزي جغرافياي هاي پژوهشها،  شاخص

 155 صفحه  ، چاپ اول، انتشارات آييژ، تهران،مبانی برنامه ریزی شهری(، 1381رانک، )سيف الديني، ف. 

 شهري)مطالعه  محيط کيفيت شاخصهاي سنجش (،1315زنگنه، يعقوب. خدابنده لو، حسن و درودينيا، عباس، ) آقبالغي، عارف. شاهي

زمستان،  ششم، و بيستم شماره ي هفتم، ، دورهخشک مناطق جغرافيايي مطالعات،  سبزوار( شهر مهر مسکن :موردي ي

 .44-52صفحات

 ،مجلهتهران،  زيست پذيري کالنشهر بر مؤثر عوامل تفسيري - اختاريس (، مدلسازي1315مجيد، ) اسماعيل واکبري، علي اکبري  

  .1 شمارۀ يکم، و بيست ا، دورۀفض آمايش و برنامه ريزي
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 ( ،تحليل1315عليجاني، بهلول ،)  ،12-1، صفحات3 شماره دوم، سال ،محيطي مخاطرات فضايي تحليل نشريهفضايي. 

 تبريز شهرداري سازمان ر تبريز،شه تفصيلي (، طرح1385 ) زيستا، مشاور مهندسين. 

 ( ،1318نوروزي مصطفي، مشکيني، ابوالفضل و پورطاهري، مهدي ،)فرسوده  هايذهني کيفيت محيط در بافت هايتحليل شاخص

 .41-1،صفحه43شماره پياپي  ، 41، شماره 43دوره  ، نشريه جغرافيا و برنامه ريزي، شهري )مطالعه موردي: محله آبکوه مشهد(

 معماري و سازي شهر عالي شوراي فرسوده، مصوب هايبافت در مداخله و شناسايي (، راهنماي1382سازي) شهر و مسکن وزارت 

سبزوار،  شهر تفصيلي طرح رضوي، ايران؛ خراسان معماري و سازي شهر عالي شوراي خانه دبير معماري و سازي شهر معاونت ايران،

 اول. گزارش مرحله

 ( ،1385ويتيک، آرنولد،)  18و 14، ترجمه: جواد مهدي زاده، پاييز وزمستان، شماره شهریمبانی زیبایی شناسی در محیط ،

 .31-48صفحات 
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