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 چکیده

هاي جديد، رشد و توسعه شهري به صورت هوشمند مطرح شده هاي اخير با ظهور انگارهدر دهه
افزا باعث رونق آيد. توجه به راهبرد توسعه ميانافزا جزئي از آن به شمار مياست و توسعه ميان

افزا اين مطالعه بررسي تاثير راهبرد توسعه ميانشود. هدف هاي فرسوده و ناکارآمد شهري ميبافت
باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهيت، از نوع تحقيقات و مطلوبيت اجتماعي مي هاي سرزندگيبر مولفه

تحليلي است. اطلاعات مورد نظر از  -هاي اسناديکاربردي و از لحاظ روش تحقيق، از نوع روش
    عدد پرسشنامه 982آوري شده است. حجم نمونه اي و ميداني جمعهاي کتابخانهطريق روش

باشد که از جامعه آماري بافت فرسوده شهر زنجان با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده مي
افزا تاثير مثبتي در ارتقاء سرزندگي و مطلوبيت دهد که توسعه ميانهاي تحقيق نشان مياست. يافته

افزا با متغيرهاي سرزندگي و مطلوبيت بين توسعه ميانهاي فرسوده دارد و اجتماعي در بافت
توان گفت که سرزندگي و مطلوبيت اجتماعي به داري وجود دارد. بنابراين مياجتماعي ارتباط معني
 باشد. داري ميافزا )کمتر، متوسط، بالا( داراي تفاوت معنيتفکيک توسعه ميان
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ي، مطلوبيت اجتماعي، بافت فرسوده، شهر افزا، سرزندگي شهر: توسعه ميانواژگان کلیدی
 زنجان.

 

 مقدمه

اندازهاي شهري مواجه زمين را بيشتر با چشم کره جمعيت شهرنشين، آينده رشد فزاينده
ميليارد نفر جمعيت خواهند  9ميلادي افزون بر  2029کند. اين فضاهاي برگزيده تا سال مي

ود جاي خواهند داد. اين فرايند عظيم درصد جمعيت جهان را در خ 29داشت. که بيش از 
هاي کشاورزي و ي کالبدي شهرها، باعث از بين بردن زمينشهرنشيني، ضمن توسعه

هاي غيرقابل جبراني بر محيط زيست شهرها شده است )ضرابي و همکاران، تحميل هزينه
در معرض  (؛ از سوي ديگر، سرانه و الگوي مصرف نامناسب منابع در شهرها، آنها را2: 9910

( و مشکلات کالبدي، 2: 9921ناپايداري بيشتر نسبت به روستاها قرار داده )صرافي، 
اقتصادي فراواني، به ويژه در کشورهاي در حال توسعه به وجود آورده است  -اجتماعي

(Pourahmad et al, 2009: 29 .) به موازات رشد افقي شهر به سمت حومه و پيرامون و
محيط زيست طبيعي اطراف شهر، برخي فضاها در درون شهر رها  از بين رفتن اراضي و

خوانده « سطوح ميان افزا»شده و از روند توسعه بازمانده اند. اين فضاهاي رها شده که با نام 
مي شوند، از آن حيث داراي اهميت اند که به سبب استقرارشان در درون شهرها، داراي 

و دسترسي مناسب به مراکز خدماتي و مزايايي از  تاسيسات يا تجهيزات زيرزميني و روزميني
اين دست اند. از جمله در بسياري از شهرهاي قديمي ايران، هسته اوليه شهر که در قالب 
بافت فرسوده تاريخي و داراي ارزش مورد توجه قرار مي گيرد، چنين پتانسيلي دارد )رفيعيان 

 که آوردمي وجود به را هاييبخش و هامحله ،افزايي(. توسعه ميان49-19: 9981و ديگران، 

 اي ازگسترده طيف مناطق، آن در و گيرنددربر مي را درآمدها و هاکاربري از ترکيبي

هدف اين  .(Nemw, 2001: 11-12)کنند مي فعاليت و تفريح کار، زندگي، شهروندان
لوبيت اجتماعي در هاي سرزندگي و مطافزا بر مولفهمطالعه بررسي تاثير راهبرد توسعه ميان

افزا به آيا رويکرد ميان -9سوالات تحقيق عبارتند از باشد. ميبافت فرسوده شهر زنجان 
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آيا رويکرد  -2ارتقاي سرزندگي در محلات مسکوني و فضاهاي شهري منجر شده است؟ 
 افزا منجر به افزايش مطلوبيت اجتماعي اقشار مختلف شده است؟ميان

 پیشینه تحقیق

افزايي در محور و شفاعتي در پژوهشي با عنوان ارزيابي پتانسيل ميانپورمحمدي 
افزاي محدوده مورد هاي توسعه ميانفرهنگي کلانشهر تبريز به بررسي پتانسيل-تاريخي

اي تحت عنوان هرم (. مطالعه49-20: 9912اند )پورمحمدي و شفاعتي، مطالعه پرداخته
زاي شهري،  توسط آييني هاي توسعه دروني برنامهبازآفريني و مشارکت مردم، معيار ارزياب

و السادات اردستاني انجام پذيرفته است. در اين پژوهش با استفاده از روش تحقيق توصيفي 
بر پايه رجوع به اسناد معتبر علمي و استناد به طرحهاي در حال انجام در اين زمينه تلاش 

خلاتي مورد شناخت و بازبيني قرار گيرد و اي توصيفي ساز و کارهاي مداشده است تا در رويه
شاخصي تحت عنوان هرم بازآفريني شهري جهت ارزيابي مشارکت مردم تعيين گردد. 

اي با عنوان بازشناسي چارچوب توسعه .(. مطالعه42-98: 9988)آييني و السادات اردستاني، 
نه موردي: شهر زا در تناسب با نقد سياستهاي جاري توسعه مسکن )مسکن مهر( نمودرون

نظنز، توسط رضواني و کاظمي انجام پذيرفته است. نتايج کلي اين تحقيق مبين اين نکته 
گزيني زا وجود دارد، استقرار و مکاناست که در شهرهايي که امکان بارگذاري توسعه درون

هاي مضاعفي را در مسکن مهر وراي ساختار و سازمان فضايي شکل يافته شهر، هزينه
کند )رضواني و کاظمي، ها و خدمات شهري به مديريت شهري تحميل مييرساختتامين ز
هايي ارزشمند از جمله کتاب توان به نمونه(. در زمينه مطالعات خارجي مي992-999: 9910

Planning and Urban Design Standards مربوط بهAmerican Planning 

Association (APA) و کتابStrategies for Successful Infill Development   از
Northeast-Midwest Institute افزا و ارائه شاخصاشاره کرد که به معرفي توسعه ميان-

: 9910پردازند )رفيعيان و همکاران، افزا ميسنجي سطوح ميانهايي در مورد نحوه ظرفيت
48.) 
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 هاو روش مواد

و از لحاظ روش تحقيق، از نوع  پژوهش حاضر از نظر ماهيت، از نوع تحقيقات کاربردي
اي و هاي کتابخانهتحليلي است اطلاعات مورد نظر از طريق روش -هاي اسناديروش

باشد که از جامعه آماري عدد پرسشنامه مي 982آوري شده است. حجم نمونه ميداني جمع
ي گيري تصادفبافت فرسوده شهر زنجان با استفاده از فرمول کوکران و از طريق نمونه

افزا بافت فرسوده شهر زنجان به سه قسمت انتخاب شده است. با توجه به توسعه ميان
ها افزاي بالا، متوسط و پايين تقسيم شده است و از هر کدام از اين بخشتوسعه ميان

 پرسشنامه تهيه شده است.

 

 

 متغيرهاي تحقيق:

، سرزندگي و مطلوبيت افزااين پژوهش شامل سه متغير است که عبارتند از توسعه ميان
ها باشند که در زير به توضيح آنهايي مياجتماعي. هر کدام از اين متغيرها شامل گويه

 شود.پرداخته مي

گويه است که عبارتند از: پارک و فضاي سبز،  92سرزندگي شهري: اين متغير شامل 
بايي محله، ها، فضاهاي عمومي مناسب، دلپذيري و زيحمل و نقل عمومي، نماي ساختمان

هاي، مسيرهاي دوچرخه و پياده، روشنايي و فضاهايي براي نشستن، علائم و نشانه
هاي ناسالم، تنوع در کالبد زا، نبود محيطهاي آلودهنورپردازي محله، عدم حضورکارگاه

هاي شهري، حضور زنان در فضاهاي شهري و احساس راحتي آنان، نشاط اجتماعي، کانون
 وجود معابر باريک.بزهکاري و ميزان 

گويه تشکيل شده است که عبارتند از: مراکز  94مطلوبيت اجتماعي: اين متغير از  
آموزشي، مراکز بهداشتي و درماني، مراکز فرهنگي، تميزي محله، امنيت، فضاهاي گذران 
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اوقات فراغت، رضايت از محل سکونت، ميزان سرقت، ميزان اعتياد، رضايت از همسايگان، 
 ريزي، تحصيلات، درآمد.واحد مسکوني، ميزان مشارکت در برنامه رضايت از

افزاي متوسط و افزاي بالا، توسعه ميانميان افزا: اين متغير شامل توسعهتوسعه ميان
 افزاي پايين است. توسعه ميان

اعتبار و پايايي ابزار پژوهش: در اين پژوهش براي سنجش اعتبار، از اعتبار محتوا 
بل از اجرا در اختيار چند نفر از اساتيد قرار گرفته و مورد تاييد واقع شده است( و )پرسشنامه ق

هاي پرسشنامه از تکنيک آلفاي کرونباخ استفاده گرديد. نتايج پايايي براي تعيين پايايي سوال
دهد که هاي متغيرهاي سرزندگي، مطلوبيت اجتماعي نشان ميانجام گرفته براي گويه

باشد در مي 18/0و  29/0سرزندگي و مطلوبيت اجتماعي که به ترتيب  هايپايايي گويه
( 9هاي پرسشنامه در جدول شماره )سطح عالي و مطلوب است. نتايج تحليل پايايي سنجه

 آمده است.

 نتایج تحلیل پایایی سنجه های پرسشنامه -1جدول  

 

 

 

 محدوده مورد مطالعه:

هاي بافت فرسوده شهر زنجان سطح وسيعي از بافت مرکزي شهر و مهمترين پهنه
از  %21/2هکتار تقريبا  412فعاليتي شهر را دربر گرفته است. بافت فرسوده شهر زنجان با 

عيت قرارگيري، شود اين بافت از نظر موقهکتار( را شامل مي 22/1911کل مساحت شهر 
(. بر 91، 9988آرمانشهر،  گيرد )مهندسين مشاورمحدوده مرکزي شهر زنجان را در بر مي

، جمعيت ساکن در بافت فرسوده 9910اساس آخرين سرشماري نفوس و مسکن در سال 
 باشد.نفر در هکتار مي 8/949نفر و تراکم جمعيتي  20219شهر زنجان 

 ضريب آلفاي کرونباخ متغيرها
تعداد 
 گويه

 92 29/0 سرزندگي

 94 18/0 يت اجتماعيمطلوب
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 سوده شهر زنجاننقشه محدوده بافت فر(: 1)شکل 

 1811ماخذ: مهندسین مشاور آرمانشهر، 

 

 مبانی نظری

هاي سه گانه توسعه شهري است که در افزاي شهري، از سياستسياست توسعه ميان
شود. کنار ساير سياستهاي توسعه شهري؛ توسعه متصل و توسعه شهري منفصل مطرح مي

هاي توسعه ي بر خلاف ساير سياستافزاي شهر(. توسعه ميان48: 9988)آييني و همکاران، 
شهري، با توجه به اين که در بستر شهر موجود و با حضور ساکنان، شهروندان و واحدهاي 

بخشي و فرابخشي است. پذيرد، موضوعي پيچيده، چند وجهي، ميانهمسايگي صورت مي
امروزين هاي نامناسب با زندگي شود. کاربرياراضي باير و رها شده شهري بکار گرفته مي

هاي نظامي، کارخانجات و صنايع مزاحم در درون شهر اصلاح ها، پادگانشهري نظير زندان
هاي دسترسي، سطح فضاي سبز و ... به استانداردهاي شود. سطح معابر و شبکهمي

افزا، ساختن بناهاي جديد بر (. توسعه ميان12: 9981شود )آييني، شهرسازي نزديک مي
و يا قطعات استفاده نشده ميان واحدهاي همسايگي و همچنين نواحي هاي خالي روي زمين

کنيم قرار داشته و پيش از ها معمولا در مجاورت جايي که زندگي ميتجاري است. اين مکان
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اند. با اين، از خدمات زيرساختي مختلف مانند جاده دسترسي، آب، برق و ... برخوردار بوده
هاي زندگي، بالا رفتن کيفيت زندگي در ث رشد شاخصتوان باعايجاد توسعه دروني، مي

افزا، نوسازي، در واقع اصطلاح توسعه ميان .(Tarnay, 2004: 3)هاي يک شهر گرديد محله
(، و 9، 9921بهسازي و به نوعي دوباره قابل استفاده نمودن مناطق شهري موجود )بهادري، 

مامي نقاط و سطوح آن، تامين و امکان توزيع عادلانه و برابر بناها و امکانات شهري در ت
توان گفت (. همچنين مي11: 9989بازسازي و سازماندهي مجدد کالبد شهر است )وارثي، 

اي معمولا مسکوني است، بر روي قطعه زميني که در ميان افزا توسعهکه توسعه ميان
 (.290: 9928ها باقي مانده است )سيف الديني، ساختمان

افزا خواند، متغيرهاي چندي دخالت ميني که بتوان آن را زمين ميانبراي تعريف قطعه ز
ها مشترک باشند: عامل رسد که سه عامل در همه شرايط و وضعيتدارند، اما به نظر مي

-شود که در مدت طولاني، کمتر مورد بهرههاي خالي يا زمينهايي محدود مياول، به زمين

عامل دوم به آن دسته از قطعه  (Falconer & Frank, 1990: 137).اند برداري قرار گرفته
-زمينهاي خالي و کم استفاده که در ميان سطوح ساخته شده شهري محدود و محصور شده

هاي ناموفق گردد. بخشي از اين سطوح به علت برنامهاند، مربوط مياند و توسعه نيافته
-مل سوم با ضرورت بهرهآيند. عانوسازي شهري و يا تفکيک نامناسب زمين به وجود مي

هاي آب، فاضلاب، برق و مانند مندي از خدمات و امکانات شهري همچون سيستم شبکه
شود. لازم به ذکر است که ظرفيت زيرساختها لزوما نبايد جوابگوي اينها در محل مرتبط مي

 ,Rerc).هاي داراي تراکم بالا باشد هاي جديد، مخصوصا در مقياس وسيع و در پروژهتوسعه

-افزا، که به دليل کاربريهاي پيشيناز انواع ديگر قطعات با قابليت توسعه ميان (7 :1982

اند و به آلودگيهاي مختلف آب و خاک متروکه مانده -همچون صنعتي و يا معدني-شان
اي هستند هايي موسوم به زمينهاي قهوهاند، زمينمحيطي تنزل يافتهدچارند و از نظر زيست

.(Mrsc, 1997: 1) اين سطوح که بر اثر جابجايي صنايع از داخل شهرها و نواحي مرکزي-

هاي توليد و حمل و نقل در داخل شهرها ها و شيوهشان به خاطر ايجاد تغييرات در فناوري
 ,Caves)آيند افزا به شمار ميهاي توسعه مياناند، از جمله مهمترين فرصتباقي مانده

ها هنوز هم به دنبال نکه بسياري از دلالان و بساز و بفروشزيرا با وجود اي ،(23 :2005
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هاي جديد مسکوني و تجاري و صنعتي هستند، تعداد هاي زمين سبز براي پروژهمحوطه
اي را، که اغلب گذاران اخيرا فوايد توسعه زمينهاي قهوهزيادي از معماران و تاجران و سرمايه

هاي قديمي هستند لي با سواحل و محلههاي حمل و نقل اصتقريبا نزديک به شبکه
 اهداف و مزاياي توسعه ميان افزا عبارتند از: (Nemw, 2001: 25)اند دريافته

 کاهش فشارهاي توسعه در پهنه هاي سبز -9

 (.919: 9912ها يا مراکز شهري )رضواني و همکاران، سازي محلهباززنده -2

 در ملک يا احياي ارزش آنافزايش پايه مالياتي از طريق ايجاد ارزش  -9

 تخصيص کاربري مناسب و کارآمد به کاربريهاي نامناسب يا اراضي فاقد کاربري -4

 ايجاد اختلاط در کاربريها -9

 .(Sendich, 2006: 456)استفاده بهينه از زيرساختها و تسهيلات موجود  -1

ف اي، کاهش مصرکاهش وابستگي به خودروي شخصي، کاهش گازهاي گلخانه -2
انرژي و بهترين خدمات حمل و نقل عمومي، افزايش دسترسي به خدمات، استفاده مجدد از 
زيرساختهاي توسعه يافته در مناطق شهري موجود، حفظ فضاهاي سبز و کيفيت بالاي 

 .(Breheny, 2006: 139)زندگي شهري 

شهر براي  هاي بالقوه و بالفعل در سطحتوسعه دروني استفاده از تمامي توانها و ظرفيت
رسيدن به شهري پايدار و مشارکتي است و تمامي ساختارهاي اجتماعي، کالبدي، سياسي و 

دهد. در مفهوم توسعه اقتصادي را براي رسيدن به تعادل کيفي و کمي و پايدار ارتقا مي
هاي آتي در درون مرزهاي موجود شهر دروني محدوده بافت شهر مشخص گرديده و توسعه

اي براي رسيدن به توسعه پايدار و نقطه حل شهر فشرده را نيز وسيلهو راه پذيردصورت مي
اي، بيشترين توجه معطوف به داند. در چنين توسعههاي گسترده و پراکنده ميمقابل حومه

استفاده موثرتر از عناصر شهري است که واجد توان بالقوه توسعه مجدد بوده و در قلمرو 
ند. بخش اعظم رشد آينده جمعيت و نياز مسکن در منطقه يا ابافت موجود شهر واقع شده

توان از طريق استفاده بهينه بافت موجود شهر، افزايش مناسب تراکم ناخالص شهر را مي
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شهري، نوسازي و بازسازي مناطق متروکه و فرسوده و احيا و استفاده مجدد از بناهاي 
 (.8: 9919قديمي موجود برآورده سازد )اسدي، 

 گی شهریسرزند

سرزندگي به معني ميزان آسايش مکان و امکان لذت بردن از حضور در مکان است که 
عواملي مثل امنيت از جرم و وجود خدمات در آن نقش دارند. معيارهاي سرزندگي از ديدگاه 

 باشد:موارد زير مي 9ويليام وايت

 نفوذپذيري کالبدي و بصري -9

 فضاي شهريهاي شديد در عدم وجود اختلاف سطح -2

ها( و هم به صورت جدا تامين امکانات براي نشستن هم بصورت جمعي )مانند پله -9
 ها(جدا )مانند نيمکت

 هاي غيرثابت براي نشستن و افزايش فرصتهاي انتخابتامين نيمکت -4

گيري، زيبايي فضا و شکل و اندازه فضاها تر را شامل آفتابوي عوامل کم اهميت -9
 منبع(. داند )همانمي

اصول و معيارهاي انجمن معماران ايالات متحده براي سرزندگي در سطح خرد موارد زير 
 باشند:مي

 هارعايت مقياس انساني در طراحي -9

 تقويت اختلاط کاربري -2

سواري، روي، دوچرخههاي متنوع رفت و آمد شامل امکان پيادهفراهم کردن گزينه -9
 اتومبيل شخصي استفاده از حمل و نقل عمومي و

 هاي عمومي قابل شناسايي و پذيراايجاد مکان -4

                                                        
1 . Whyte 
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 خلق هويت، حس مکان و شخصيت منحصر به فرد -9

 حفاظت از فضاهاي سبز و باز و عناصر طبيعي -1

 (.99: 9912لو و روايي، ها )ملکرعايت کيفيت بالاي طراحي در تک ساختمان -2

 مطلوبیت اجتماعی محلات شهری:

تاثيرگذار در انتخاب محل سکونت شهروندان مقبوليت اجتماعي محله  يکي از عوامل
باشد و از نظر فرهنگي و اي که جرم و جنايت، اعتياد، سرقت، ناامني بالا باشد. در محلهمي

فضاهاي گذران اوقات فراغت، بهداشت، و تميزي شرايط مناسبي نداشته باشد تمايل 
درآمد اين محلات را به هاي کميابد و گروهيشهروندان به سکونت در آن محلات کاهش م

 -هاي با پايگاه اجتماعينمايند و گروهناچار و به خاطر ارازني جهت سکونت انتخاب مي
اقتصادي مناسب به محلاتي که مقبوليت بالاي اجتماعي دارند روي خواهند آورد. يکي از 

بندي شهري و گيري قطبباشد که باعث شکلهاي شهرها امروزه همين موضوع ميدغدغه
شود و فرسودگي بيشتر اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و کالبدي يک يا چند محدوده مي

ريزي شهري امروز دنبال آن است که باشد. برنامهزا براي شهر ميبعنوان يک قطب مشکل
افزاي شهري که اخيرا مطرح هايي همچون توسعه ميانتوسعه شهري پايدار باشد و ايده

ها، بافتهاي فرسوده باشد که از مهمترين اين بافتهاي دافعه ميند به دنبال احياء قطباشده
(. معيارهاي بکار گرفته شده براي سنجش رفاه 99، 9919باشد )پورمحمدي و همکاران، مي

-زمينه خلاصه مي 90و مطلوبيت اجتماعي از سوي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، در 

 -9اوقات فراغت  -4اشتغال  -9آموزش و يادگيري  -2بهداشت  -9 شود که عبارتند از:
امنيت  -8محيط فيزيکي زيست  -2محيط و روابط اجتماعي -1موقعيت اقتصادي فرد 

 :Clarke & Islam, 2002)هاي اجتماعي فرصت -90مشارکت  -1فردي و اجتماعي 

هاي مختلف به کار نهايي که در ايران توسط کارشناسان و محققان و سازماشاخص (203
گرفته شده است همان معيارهايي عيني مبتني بر آمارهاي منتشره از سوي مرکز آمار ايران 

ها را معمولا در دو گروه اصلي و فرعي هاي دولتي بوده است. اين شاخصو ساير سازمان
 -2آموزش و پرورش  -9هاي اصلي هشتگانه شامل: دهند. شاخصمورد بحث قرار مي
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درآمد و  -2جمعيت و نيروي انساني  -1اشتغال  -9مسکن  -4تغذيه  -9و درمان  بهداشت
گذران اوقات فراغت و  -9هاي فرعي نظير: باشد و شاخصتامين اجتماعي مي -8هزينه 

امنيت فرد در برابر تجاوزات مالي و  -9محيط زيست  -2دسترسي به تسهيلات فرهنگي 
(. 999، 9989شود )زاهدي اصل، شتگانه اضافه ميباشد که به معيارهاي اصلي هجاني مي
 ( مدل تحليلي تحقيق بيان شده است.2در شکل )

 

 مدل تحلیلی تحقیق -2شکل 

 ها و بحثیافته

 های مورد مطالعه:بررسی وضعیت سرزندگی در محدوده

هاي توصيفي رهگويه انتخاب شده است و بر اساس آما 92براي سنجش سرزندگي  
افزايي، سطح سرزندگي نيز ارتقاء سرزندگي در محدوده با افزايش ميزان سطح توسعه ميان

افزاي پايين ( ميزان نمره سرزندگي در محلات با توسعه ميان2يابد. با توجه به جدول )مي
بالا افزاي و در محلات با توسعه ميان 19/92افزاي متوسط ، در محلات با توسعه ميان22/41

هاي سرزندگي بطور جداگانه مورد بررسي قرار باشد. در زير هر يک از گويهمي 82/99نمره 
 باشد. مي 1و  9ها بين گيرد. که نمره هر يک از گويهمي

 

توسعه 
 افزاميان

افزا
يش مطلوبيت 

 اجتماعي

افزا
يش سرزندگي 

 شهري

افزايش 
پذيري سکونت

 محلات
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 های منتخبهای پراگندگی مرتبط با سرزندگی در محدودهآماره (:2)جدول 

 ميانگين محدوده
انحراف 

 معيار
 چولگي واريانس

دامنه 
 تغييرات

 ماکزيمم مينيمم

 89 21 94 802/0 2/19 92/1 22/41 افزاي پايينميانتوسعه

افزاي ميانتوسعه
 متوسط

19/92 09/99 114/929 944/0 92 22 21 

 909 99 20 24/9 42/991 918/9 82/99 افزاي بالاميانتوسعه

   هاي با توسعهها و فضاهاي سبز در محدودهبا توجه به مطالعه ميداني گويه پارک

و  81/2، تاحدودي نامطلوب  02/2افزاي پايين، متوسط و بالا به ترتيب نمره نامطلوب ميان
 هاي با توسعهرا به خود اختصاص داده است. حمل و نقل عمومي در محدوده 19/2نامطلوب 

،  81/2هاي تا حدودي نامطلوب افزاي پايين، متوسط و بالا به ترتيب شامل نمرهميان
افزاي پايين، ميانهاي با توسعه ها در محدودهباشد. نماي ساختمانمي 48/4و  92/4مطلوب 

را به خود  19/2و  81/2، تا حدودي مطلوب 02/2متوسط و بالا به ترتيب نمره نامطلوب 
افزاي پايين، متوسط و ميان هاي با توسعهاختصاص داده است. فضاهاي عمومي در محدوده

را به خود اختصاص داده  21/2و  8/2، تا حدودي نامطلوب 9/2نمره نامطلوب  بالا به ترتيب
افزاي پايين، متوسط و بالا به ميانهاي با توسعه است گويه دلپذيري و زيبايي در محدوده

را به خود اختصاص داده است.  01/9و  1/2، تا حدودي نامطلوب 9/2ترتيب نمره نامطلوب 
افزاي پايين، متوسط و بالا به ميان هاي با توسعهدر محدودهگويه فضاهايي براي نشستن 
را به خود اختصاص داده است.  99/2و  99/2، نامطلوب 24/9ترتيب نمره بسيار نامطلوب 

افزاي پايين، متوسط و بالا به ترتيب ميان هاي با توسعههاي شهري در محدودهعلائم و نشانه
را به خود اختصاص داده است.  99/9و  28/2وب ، تا حدودي نامطل22/2نمره نامطلوب 

افزاي پايين، متوسط و بالا به ميان هاي با توسعهگويه مسيرهاي پياده و دوچرخه در محدوده
را به خود اختصاص داده است. گويه نورپردازي  21/2و  49/2، 81/9ترتيب نمره نامطلوب 

بالا به ترتيب نمره تا حدودي نامطلوب  افزاي پايين، متوسط وميانهاي با توسعه در محدوده
 را به خود اختصاص داده است. 29/9و  18/9، تا حدودي مطلوب 4/9
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افزاي پايين، متوسط و بالا به ترتيب ميانهاي با توسعه زا در محدودههاي آلودهفعاليت
را به خود اختصاص داده  81/2ا حدودي کم و ت 92/2، خيلي کم 81/2نمره تا حدودي کم 

افزاي پايين، متوسط و بالا به ترتيب نمره ميانهاي با توسعه است تنوع کاربريها در محدوده
را به خود اختصاص داده است. گويه تنوع  11/9و  2/9، تا حدودي زياد 12/2تا حدودي کم 

، تا 49/2وسط و بالا به ترتيب نمره کم افزاي پايين، متميانهاي با توسعه کالبدي در محدوده
را به خود اختصاص داده است. حضور زنان در فضاهاي شهري و  91/9و  91/9حدودي کم 

افزاي پايين، متوسط و بالا به ترتيب نمره ميان هاي با توسعهاحساس راحتي آنان در محدوده
د اختصاص داده است. را به خو 99/4و زياد  11/9، تا حدودي زياد  98/9تا حدودي کم 

افزاي پايين، متوسط و بالا به ميانهاي با توسعه هاي بزهکاري در محدودهگويه کانون
را به خود اختصاص داده است.  98/2و  2، در سطح کم  1/2ترتيب نمره تا حدودي کم 

نمره افزاي پايين، متوسط و بالا به ترتيب ميان هاي با توسعهگويه معابر باريک در محدوده
 را به خود اختصاص داده است. 08/9و  98/9، در سطح نسبتا کم  11/4زياد 

 افزای پایینمیان های سرزندگی در محدوده با توسعهدرصد و گویه (:8)جدول 

بسیار 

 نامطلوب

نسبتا  نامطلوب

 نامطلوب

نسبتا 

 مطلوب

بسیار  مطلوب

 مطلوب

 هاگویه

 سبز پارک و فضاي 1/9 1/9 8/4 9/22 1/21 8/22

 حمل و نقل عمومي 1/1 9/99 9/98 9/98 8/9 5/81

 نماي ساختمانها 0 8/9 9/92 9/98 2/91 8/28

 فضاهاي عمومي  9 8/9 2/2 9/92 29 8/28

 دلپذيري و زيبايي 0 8/9 2/8 9/98 2/92 5/83

 فضاهايي براي نشستن 9 9 2/8 2/2 24 7/57

 هايعلائم و نشانه 0 2/2 9/99 4/94 1/22 5/3

 مسيرهاي دوچرخه  9 8/9 2/2 2/2 9/29 1/52

 نورپردازي محله 4/94 1/1 21 2/91 4/99 2/15
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افزای پایینمیانهای سرزندگی در محدوده با توسعهدرصد و گویه:  (2)جدول   

 نسبتا کم کم خیلی کم
نسبتا 

 زیاد
 زیاد

خیلی 

 زیاد
 هاگویه

 زاهاي آلودهکارگاه 8/4 2/8 2/20 9/29 24 2/11

 هاي ناسالممحيط 9/98 9/99 9/92 2/91 4/94 8/17

 تنوع در کالبد شهري 9 2/1 9/91 2/20 24 7/81

 تنوع فعاليتي 2/1 8/9 1/21 29 9/92 2/22

 حضور زنان 1/1 9/91 2/20 1/21 1/90 8/13

 نشاط اجتماعي 1/90 4/99 9/99 1/22 9/92 2/15

 بزهکاريهاي کانون 2/1 2/8 2/29 2/29 9/91 23

 معابر باريک 2/92 8/21 2/20 9/99 1/2 1/2

 افزای متوسطمیانهای سرزندگی در محدوده با توسعهدرصد و گویه (:5)جدول 

بسیار 

 نامطلوب
 نامطلوب

نسبتا 

 نامطلوب

نسبتا 

 مطلوب
 مطلوب

بسیار 

 مطلوب
 هاگویه

 پارک و فضاي سبز 9/8 9/92 4/99 2/92 8/24 2/22

 حمل و نقل عمومي 2/91 1/49 8/92 2/92 9/4 8/1

 نماي ساختمانها 9/99 1/99 9/99 9/22 2/90 7

 فضاهاي عمومي  9/8 9/4 9/22 1/99 9/22 1/23

 دلپذيري و زيبايي 9/2 4/1 9/21 9/21 2/29 2/17

 فضاهايي براي نشستن 9/9 9/4 2/9 4/20 1/21 2/82

 هايعلائم و نشانه 1/9 2/9 4/99 4/22 9/21 1/11

 مسيرهاي دوچرخه  1/9 2/9 4/99 2/29 9/21 2/81

 نورپردازي محله 9/99 9/91 2/99 9/92 1/91 3/1
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 افزای متوسطمیانهای سرزندگی در محدوده با توسعهدرصد و گویه (3)جدول 

 نسبتا کم کم خیلی کم
نسبتا 

 زیاد
 زیاد

خیلی 

 زیاد
 هاگویه

 زاآلودههاي کارگاه 4/1 1/2 2/92 9/98 4/20 2/82

 هاي ناسالممحيط 1/0 9/4 4/99 9/21 9/21 1/23

 تنوع در کالبد شهري 9/92 2 1/91 28 9/29 1/12

 تنوع فعاليتي 9/8 1/99 1/92 29 2/90 7

 حضور زنان 4/99 2/29 2/98 2/92 2/9 8/1

 نشاط اجتماعي 1/2 2/91 29 1/29 1/94 2/18

 کاريهاي بزهکانون 9/2 9/2 2 1/99 2/24 1/27

 معابر باريک 1/8 94 8/92 2/29 29 3/13

 افزای بالامیانهای سرزندگی در محدوده با توسعهدرصد و گویه (:7 )جدول

بسیار 

 نامطلوب
 نامطلوب

نسبتا 

 نامطلوب

نسبتا 

 مطلوب
 مطلوب

بسیار 

 مطلوب
 هاگویه

 پارک و فضاي سبز 9/9 9/8 1/94 9/22 9/29 1/21

 حمل و نقل عمومي 2/20 9/40 8/91 1/1 9/4 5

 نماي ساختمانها 9/8 9/29 9/42 4/92 8/9 5

 فضاهاي عمومي  2/9 1/99 9/29 1/94 9/28 8/22

 دلپذيري و زيبايي 8/0 2/90 4/21 9/22 9/28 3/3

 فضاهايي براي نشستن 0 4/2 4/92 4/92 8/21 1/88

 هايعلائم و نشانه 2/9 9/91 9/29 24 8/24 3/11

 مسيرهاي دوچرخه  8/0 9/2 2/99 24 9/28 2/81

 نورپردازي محله 4/92 2/90 4/92 8/24 9/22 2/12
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 افزای بالامیانهای سرزندگی در محدوده با توسعهدرصد و گویه (:1 )جدول

 نسبتا کم کم خیلی کم
نسبتا 

 زیاد
 زیاد

خیلی 

 زیاد
 هاگویه

 زاهاي آلودهکارگاه 8/24 2/20 1/29 1/1 1/1 1/1

 هاي ناسالممحيط 2/9 9 4/92 2/92 9/28 7/15

 تنوع در کالبد شهري 9/2 1/1 8/24 2/91 2/99 1/1

 تنوع فعاليتي 4/2 2/98 2/92 4/21 1/1 1/1

 حضور زنان 4/92 2/92 4/21 9/91 9 5/2

 نشاط اجتماعي 9/9 1/1 2/99 4/91 9/91 5/21

 هاي بزهکاريکانون 9/2 9/2 4/2 9/99 9/22 8/27

 معابر باريک 9/2 4/92 9/29 2/20 2/20 2/17

 

  های مورد مطالعه:بررسی وضعیت مطلوبیت اجتماعی در محدوده

گويه انتخاب شده است سطح مطلوبيت  94براي سنجش ميزان مطلوبيت اجتماعي 
يابد. و با توجه به نمره افزايي ارتقا مياجتماعي با توجه به افزايش ميزان توسعه ميان

هاي توان به اين امر پي برد. در زير هر يک از گويهمطلوبيت اجتماعي مي ميانگين متغير
ها بين گيرد. که نمره هر يک از گويهمطلوبيت اجتماعي بطور جداگانه مورد بررسي قرار مي

  باشد.مي 1و  9

 های منتخب های پراگندگی مرتبط با مطلوبیت اجتماعی در محدودهآماره (1)جدول       

 يانگينم محدوده
انحراف 
 معيار

 چولگي واريانس
دامنه 
 تغييرات

 ماکزيمم مينيمم

 19 21 91 -.92 98/14 02/8 18/44 افزاي پايينميانتوسعه

 922 92 10 111/2 821/82 92/1 91/90 افزاي متوسطميانتوسعه

 20 99 99 -.921 41/49 91/1 92/92 افزاي بالاميانتوسعه
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ميان افزاي پايين، هاي با توسعهي کاربري آموزشي در محدودهبا توجه به مطالعه ميدان
و  مطلوب  01/4، تاحدودي مطلوب 28/9متوسط و بالا به ترتيب نمره تاحدودي مطلوب 

هاي با را به خود اختصاص داده است. گويه کاربري بهداشتي و درماني در محدوده 99/4
، تا حدودي  11/9نمره تا حدودي مطلوب ميان افزاي پايين، متوسط و بالا به ترتيب توسعه

هاي با را به خود اختصاص داده است. گويه امنيت در محدوده 88/4و مطلوب  01/4مطلوب 
، مطلوب  92/9افزاي پايين، متوسط و بالا به ترتيب نمره تا حدودي مطلوب توسعه ميان

اوقات فراقت در  را به خود اختصاص داده است. گويه فضاهاي گذران 92/4و مطلوب  99/4
 12/2،  88/9افزاي پايين، متوسط و بالا به ترتيب نمره نامطلوب ميانهاي با توسعه محدوده

را به خود اختصاص داده است. با توجه به مطالعه ميداني گويه تحصيلات در  42/2و 
، 92/2ميان افزاي پايين، متوسط و بالا به ترتيب نمره نامطلوب هاي با توسعهمحدوده

را به خود اختصاص داده است. مراکز  2/9و تاحدودي مطلوب  08/9تاحدودي نامطلوب 
ميان افزاي پايين، متوسط و بالا به ترتيب نمره تا حدودي هاي با توسعهفرهنگي در محدوده

را به خود اختصاص داده  21/9و تا حدودي مطلوب  02/9، تا حدودي نامطلوب  9نامطلوب 
ميان افزاي پايين، متوسط و بالا به هاي با توسعهداشت در محدودهاست. گويه تميزي و به

 19/9و تا حدودي مطلوب  82/9، تا حدودي مطلوب  11/2ترتيب نمره تا حدودي نامطلوب 
ميان افزاي پايين، هاي با توسعهرا به خود اختصاص داده است. گويه درآمد در محدوده

 4و تا حدودي زياد  19/9، تا حدودي زياد  82/2 متوسط و بالا به ترتيب نمره تا حدودي کم
ميان افزاي پايين، هاي با توسعهرا به خود اختصاص داده است. گويه مشارکت در محدوده

را به خود اختصاص داده  81/2و  99/9،  12/2متوسط و بالا به ترتيب نمره تا حدودي کم 
 است. 

ميان افزاي پايين، متوسط و وسعههاي با تگويه رضايت از واحد مسکوني در محدوده 
را به خود  91/4و تا حدودي زياد  91/4، زياد  9/9بالا به ترتيب نمره تا حدودي زياد 

ميان افزاي پايين، متوسط و بالا به هاي با توسعهاختصاص داده است. گويه اعتياد در محدوده
خود اختصاص داده را به  92/2و  92/2، در سطح کم 29/9ترتيب نمره تا حدودي زياد 
ميان افزاي پايين، متوسط و بالا به ترتيب نمره تا هاي با توسعهاست. گويه سرقت در محدوده



 

 

 

 

04  22، شماره ريزيعلمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

 

را به خود اختصاص داده است. گويه ميزان  99/2و کم  94/2، کم  24/9حدودي کم 
ميان افزاي پايين، متوسط و بالا به ترتيب هاي با توسعهرضايت از همسايگان در محدوده

را به خود اختصاص داده  94/4و تا حدودي زياد  19/4، زياد  22/4مره تا حدودي زياد ن
افزاي پايين، ميانهاي با توسعهاست. گويه رضايت از زندگي محل سکونت در محدوده

را به خود  4و  94/4، تا حدودي زياد  24/9متوسط و بالا به ترتيب نمره تا حدودي کم 
 اختصاص داده است. 

 افزای پایینمیانهای مطلوبیت اجتماعی در محدوده با توسعهدرصد و گویه (: 12 )جدول

 هاگویه خیلی زیاد زیاد نسبتا زیاد نسبتا کم کم خیلی کم

 مراکز آموزشي 1/1 9/29 8/90 9/98 1/1 7/1

 مراکز بهداشتي  9/92 9/22 1/94 9/92 2/1 7/3

 مراکز فرهنگي 1/1 9/99 9/91 4/99 2/20 25

 تميزي محله 8/4 4/94 2/91 2/20 9/91 25

 امنيت 9/99 9/98 2/29 9/98 9/92 8/13

 فضاهاي گذران اوقات فراغت 9 9 2/8 4/99 9/29 51

 افزای پایینمیانهای مطلوبیت اجتماعی در محدوده با توسعهدرصد و گویه (: 11 )جدول

بسیار 

 نامطلوب
 نامطلوب

نسبتا 

 نامطلوب

نسبتا 

 مطلوب
 مطلوب

بسیار 

 مطلوب
 هاگویه

 رضايت از محل سکونت 9/99 1/1 2/29 9/98 9/98 2/11

 ميزان سرقت 9/91 2/8 9/91 9/29 4/94 1/21

 ميزان اعتياد 9/22 4/94 9/99 9/29 9/91 3/12

 رضايت از همسايگان 29 9/22 21 9/92 8/9 7/1

 رضايت از واحد مسکوني 1/90 9/22 2/91 2/20 1/90 8/17

 ميزان مشارکت 9/99 9/99 9/92 9/99 2/29 1/27

 تحصيلات 9 8/9 8/9 4/94 2/41 1/21

 درآمد 0 2/1 2/20 1/99 24 5/18
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 افزای متوسطمیانهای مطلوبیت اجتماعی در محدوده با توسعهدرصد و گویه (:12)جدول           

 زیاد نسبتا زیاد نسبتا کم کم خیلی کم
خیلی 

 زیاد
 هاگویه

 مراکز آموزشي 9/99 9/92 2/24 8/92 8/90 2/8

 مراکز بهداشتي  2/92 1/29 9/21 1/91 9/8 1/5

 مراکز فرهنگي 8/9 9/22 1/99 9/99 4/20 8/22

 تميزي محله 8/90 2/99 9/29 2/90 9/92 2/12

 امنيت 8/90 9/40 9/29 1/2 2/9 3/1

8/21 9/29 2/91 2/90 1/1 2/9 
فضاهاي گذران اوقات 

 فراغت

افزای متوسطمیانهای مطلوبیت اجتماعی در محدوده با توسعهدرصد و گویه (:18 )ولجد  

بسیار 

 نامطلوب
 نامطلوب

نسبتا 

 نامطلوب

نسبتا 

 مطلوب
 مطلوب

بسیار 

 مطلوب
 هاگویه

 رضايت از محل سکونت 2/92 9/21 9/21 94 9/8 1/5

 ميزان سرقت 1/2 8/9 9/8 1/22 1/21 2/27

 ميزان اعتياد 9/4 1/94 4/1 8/92 2/29 85

 رضايت از همسايگان 8/99 9/98 9/91 9/8 9/2 5/2

رضايت از واحد  1/29 9/21 9/21 2/92 9/9 7/5
 مسکوني

 ميزان مشارکت 2/90 4/99 9/91 2/28 2/92 1/15

 تحصيلات 8/9 9/92 4/99 2/99 9/21 7/5

 درآمد 9/8 2/91 4/22 1/22 2/92 5/2
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 افزای بالامیانهای مطلوبیت اجتماعی در محدوده با توسعهگویهدرصد و  (:12 )جدول

 زیاد نسبتا زیاد نسبتا کم کم خیلی کم
خیلی 

 زیاد
 هاگویه

 مراکز آموزشي 2/98 4/91 2/94 9/9 9/4 8/8

 مراکز بهداشتي  4/21 9/42 2/98 8/9 2/9 1/2

 مراکز فرهنگي 2/90 9/22 1/29 9/29 2/99 3/3

 تميزي محله 9/4 9/99 1/90 4/92 4/92 5/2

 امنيت 1/94 49 8/21 1/1 2/9 /1

 فضاهاي گذران اوقات فراغت 9/9 1/1 1/99 2/99 1/99 1/21

افزای بالامیانهای مطلوبیت اجتماعی در محدوده با توسعهدرصد و گویه (:15)جدول   

بسیار 

 نامطلوب
 نامطلوب

نسبتا 

 نامطلوب

نسبتا 

 مطلوب
 مطلوب

بسیار 

 مطلوب
 هاویهگ

 رضايت از محل سکونت 1/1 8/91 9/42 2/20 9 5/2

 ميزان سرقت 8/0 9/4 1/1 2/94 4/99 11

 ميزان اعتياد 9/2 8/9 8/9 1/90 1/29 1/21

 رضايت از همسايگان 1/94 4/21 9/22 24 9 5/2

8/8 4/2 1/94 1/99 8/24 2/99 
رضايت از واحد 

 مسکوني

 مشارکت ميزان 9/9 2/90 91 9/22 9/28 5/13

 تحصيلات 9/1 24 91 9/22 4/92 8/8

 درآمد 1/94 2/20 9/99 8/91 9/8 8/8
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 افزاسرزندگی و مطلوبت اجتماعی در ارتباط با توسعه میان داری مولفهآزمون معنی

افزا و سرزندگي: با توجه به اطلاعات نتايج آزمون تحليل واريانس يکطرفه توسعه ميان
(ANOVA) داري بدست شود که با توجه به سطح معني، مشاهده مي91ره در جدول شما

داري وجود دارد. بنابراين افزا و سرزندگي شهري ارتباط معني( بين توسعه ميان000/0آمده )
داري افزا )کمتر، متوسط، بالا( تفاوت معنيتوان گفت که سرزندگي به تفکيک توسعه ميانمي

 شود. افرايي ميزان سرزندگي شهري هم بيشتر ميمياندارد. به طوري که با افزايش توسعه 

 ANOVAآزمون  (:13 )جدول

 - متغير
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 مربعات

 Fمقدار 
سطح معني 

 داري

 سرزندگي

 000/0 429/99 209/9981 2 49/9929 واريانس بين گروهي

 221/998 921 929/44802 درون گروهي

 989 184/42180 کل

 

افزا و مطلوبيت اجتماعي: با توجه به اطلاعات نتايج آزمون تحليل واريانس توسعه ميان
داري شود که با توجه به سطح معني، مشاهده مي92در جدول شماره  (ANOVA)يکطرفه 

داري وجود دارد. افزا و مطلوبيت اجتماعي ارتباط معني( بين توسعه ميان000/0بدست آمده )
افزا )کمتر، متوسط، بالا( توان گفت که مطلوبيت اجتماعي به تفکيک توسعه ميانبنابراين مي
افرايي ميزان مطلوبيت اجتماعي داري دارد. به طوري که با افزايش توسعه ميانتفاوت معني

  شود.هم بيشتر مي

 ANOVAآزمون  (:17)جدول 

 - متغير
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 مربعات

 Fمقدار 
 سطح 

 داريمعني

مطلوبيت 
 اجتماعي

 000/0 299/29 109/9911 2 290/9999 واريانس بين گروهي

 421/12 921 222/29999 درون گروهي

 989 182/28188 کل

 گیرینتیجه 
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هاي محلات مختلف افزا صورت پذيرفته  پتانسيلدر مطالعاتي که در مورد توسعه ميان
افزا مورد بررسي قرار گرفته است و رابطه آن با ميان شهري با استفاده از اصول توسعه

افزا و متغيرهاي ديگر بررسي نشده است. ولي در اين مطالعه رابطه بين توسعه ميان
متغيرهاي سرزندگي و مطلوبيت اجتماعي در بافت فرسوده شهر زنجان بررسي شده که 

ها نشان مشخص نمايد. يافته افزا راتواند فوايد توسعه ميانبحثي جديد است. اين امر مي
افزايي محلات بالا باشد به همان ميزان سرزندگي و دهد که هرچه ميزان توسعه ميانمي

يابد. بطوري که در بافت فرسوده زنجان محلاتي از بافت مطلوبيت اجتماعي افزايش مي
ز جهات افزايي بالايي )محلات قسمت بالاي خيابان امام( دارند افرسوده که توسعه ميان

کيفيت زندگي و مقبوليت اجتماعي در وضعيت بهتري نسبت به محلات با سطح توسعه 
توان گفت که هر افزايي پايين )محلات اطراف حسينيه اعظم زنجان( دارند. بنابراين ميميان

افزا بالا باشد به همان اندازه امنيت، زيبايي فضاهاي شهري، تنوع فعاليتي، ميزان توسعه ميان
-کالبدي، حضور زنان در مکان، کاربريهاي سازگار، نشاط شهروندان و ... نيز بهبود ميتنوع 

 شود.يابد. پيشنهادات به شرح زير ارائه مي

هاي مزاحم، صنعتي، و ناسازگار به فضاهاي تعريف شده جهت اسقرار انتقال کاربري -
هاي وني و ساير کاربريهاي مسکها با کاربريها، و جايگزين کردن اين کاربرياين کاربري

هاي مزاحم باعث افزايش سرزندگي و مطلوبيت اجتماعي بافت عمومي. انتقال کاربري
 فرسوده خواهد شد. 

احيا فضاهاي شهري موجود در محدوده بافت فرسوده در راستاي افزايش سرزندگي و  -
 پويايي محدوده.

شهري مناسب از طرق گوناگون ريزي و طراحي ارتقاء امنيت بافتهاي فرسوده با برنامه -
از جمله؛ حذف کنجهاي خلوت، افزايش ميزان نورپردازي، در معرض ديد بودن فضاهاي 

 شهري.

هاي عمومي از قبيل آموزشي، بهداشتي، فرهنگي، فضاهاي گذران افزايش کاربري -
 اوقات فراغت.
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 منابع

ني و مشارکت مردم، معيار ارزيابي (، هرم بازآفري9988آييني، محمد و اردستاني، زهرا السادات ) -
 .98-42، صص 9، سال سوم، شماره نشریه هویت شهرزاي شهري، برنامه هاي توسعه درون

(، موضوعات اقتصادي، مالي و مديريتي در بهسازي و نوسازي بافتهاي 9981آييني، محمد، ) -
 ازي؛، وزارت مسکن و شهرس، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکنفرسوده شهري، تهران

هاي پذيري بافتافزا در تامين مسکن و ظرفيتارزيابي راهبرد توسعه ميان(، 9919اسدي، احمد ) -
ريزي، رساله دکتري، دانشکده جغرافيا و برنامه فرسوده شهري )مطالعه موردي شهر زنجان(،

 دانشگاه تبريز.
سازي بافت و زندهزارش توضيحي طرح توسعه شهري از طريق احياء (، گ9921بهادري، ليدا ) -

، پايان نامه کارشناسي ارشد طراحي شهري، دانشکده معماري و فرسوده شهري شهر بيرجند
 شهرسازي، دانشگاه شهيد بهشتي.

همایش های آن، ، سرزندگی شهری، مفهوم و مولفه(9919)پورمحمدی، محمدرضا، اسدی، احمد  -

 .7-1، صص معماری پایدار و توسعه شهری بوکان

، تحليلي بر مطلوبيت اجتماعي و (9919)دي، محمدرضا، روستايي، شهريور، اسدي، احمد پورمحم -
گزيني )مطالعه موردي؛ محلات با توسعه مسکوني بالا در بافت فرسوده شهر تاثير آن بر مسکن

 . 9-98، شماره هفدهم، صص ریزی شهریمجله پژوهش و برنامهزنجان(، 
افزايي در ، ارزيابي پتانسيل ميان(9912)و ملکي، کيومرث  پورمحمدي، محمدرضا، شفاعتي، آرزو -

 .20-49، صص 49، شماره ریزیجغرافیا و برنامهفرهنگي کلانشهر تبريز، -محور تاريخي

(، سنجش ظرفيت توسعه فضاهاي دون 9981رفيعيان، مجتبي، براتي، ناصر و آرام، مرضيه ) -
فصلنامه نامه معماری و افزا، توسعه ميان استفاده در مرکز شهر قزوين با تاکيد بر رويکرد

 . 49-19، صص شهرسازی

(، تحليل فضايي 9910ضرابي، اصغر، صابري، حميد، محمدي، جمال و وارثي، حميدرضا ) -
پژوهشهای هاي رشد هوشمند شهري )مطالعه موردي: مناطق شهر اصفهان(، شاخص

 .92-9، صص 22، شماره جغرافیای انسانی

، بررسی کیفیت سرزندگی یک فضای شهری، مقایسه (9919)ر، روایی، آذین لو، نیلوفملک -

معیارهای نظری با الکوهای رفتاری )نمونه موردی: محور پیاده خیابان کوی نصر تهران(، 

 .11-1، صص همایش معماری پایدار و توسعه شهری بوکان



 

 

 

 

03  22، شماره ريزيعلمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

 

 عات کالبدي.(، طرح تفصيلي شهر زنجان، جلد مطال9988مهندسين مشاور آرمانشهر ) -

، فصلنامه فرهنگ اصفهان، تحلیلی از وضعیت بافت تاریخی اصفهان(، 9989وارثي، حميد رضا )
 .42-92، بهار و تابستان، 28و  22شماره 

- Breheny, M.J., (2006), Sustainable Development and Urban Form, 

Pion, London; 

- Caves, R. (2005) Encyclopedia of the City, London & UK: Routledge 

Press. 
- Clarke, M. and Sardar, Islam (2002). The relationship between 

economic development and social welfare: a new adjusted GDP 
measure of welfare; Social Research Indicators 57. 

-Falconer, M.k., Frank, J.E.  (1990) “Sufficiency of Infrastructure 

Capacity for Infill Development”, Journal of Urban Planning and 

Development, Vol.116, No.3. 
- MRSC. (Municipal research and Services Center), (1997) Infill 

Development Strategies for Shaping Livable Neighborhoods”, Report 
No.38, Retrieved from:Http://mrsc.org/Publications/infill1. pdf 
(2008) 

- NEMW (2001) “Strategies for Successful Infill development”, 

Northeast-Midwest Institute Congress for the New Urbanism. 

Retrieved from: http://www.nemw.org/infillbook.htm (2008). 
- Pourahmad, A., Akbarpourssarskanroud, M. & Sotoudeh, S., 2009, 

Management of Urban Green Space in Zone 9 of Tehran, Human 
Geography Research Quarterly, No. 69, pp. 29-50. 

- RERC (Real Estate Research Corporation). (1982) Infill Development 

Strategies, USA: Published Jointly by ULI-Urban Land Institute and 

American Planning Association 

- Sendich, E. (2006) Planning and Urban Design Standards, American 

Planning Association. 

- Wheeler, Stephen. M. (2001) “Infill Development in the San Francisco 

Bay Area: Current Obstacles and Responses”, The Annual 

Conference of the Association of Collegiate Schools of Planning, 

Cleveland, Ohio. 

 

http://mrsc.org/Publications/infill1.%20pdf

