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 چکیده
 .ددار اپرمعن و جذاب اقتصادی و اجتماعی های یتفعال و فضاها از کاملی طیف ،پذیر زیست شهر

 دربارة گوناگونی رویکردهای .رود  می شمار  به زندگی و کار برای مطلوب یمکان ،شهری چنین

 و فردی یاه  ادراک رویکرد ،تجربی رویکرد مانند ،است شده مطرح شهری یپذیر زیست

 فرسودة یها بافت مطالعۀ به ،زندگی کیفیت رویکرد با ،پژوهش این .زندگی کیفیت رویکرد

 فرسودة بافت یپذیر زیست وضعیت شناخت ،پژوهش این هدف .پردازد  می زنجان یشهر
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 کارگیری  به با شده  گردآوری اطالعات و شدند ارزیابی احتمالی یریگ نمونه روش به ،فرسوده

 و تجزیه آماری لحاظ از spss افزار نرم محیط در مسیر تحلیل و رگرسیون ،عاملی های یلتحل

 بیشتری سهم (Ex =982/0) یریتیمد های  زیرشاخص ،عاملی تحلیل نتایج مطابق .شد تحلیل

 تحلیل نتایج همچنین .دارد زنجان شهر فرسودة بافت یپذیر زیست میزان بر ییرگذارتأث در

 ،عوامل میان در دهد  می نشان زنجان شهر فرسودة بافت یپذیر زیست رگرسیونی

 اجتماعی شاخص با را همبستگی مقدار بیشترین ،زنجان شهر فرسودة بافت یپذیر زیست
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 .زندگی کیفیت زنجان، شهر ،یپذیر زیست یها شاخص ،یپذیر زیست فرسوده، بافت :کلیدی های واژه

  

                                                                                                                                                                          
 Email: shamaiali@yahoo.com 09122063720 مسئول:  یسندۀنو *

  22/02/1394 تأیید نهایی:        20/10/1393پذیرش مقاله: 



 1395زمستان ، 4 شمارة، 48 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 784

 مقدمه

 ،اقتصادی ،اجتماعی ابعاد در پایدار زیست محیط ایجاد دنبال  به ،پایدار ةتوسع موازات به شهری یپذیر زیست رویکرد

 به دستیابی مفهوم به کلی معنای در یپذیر زیست .استشهره ناساکن ةهم برای زندگی برابر های فرصت و محیطی زیست

 حوزۀ در .ستناد پایدار مکان یا خوب شهری ریزی برنامه کیفیت به دستیابی را آن توان  می درواقع و است بهتر زندگی قابلیت

 وجود ...و جامعه مختلف ابعاد ،سرزنده های محیط ،ونقل حمل ،پایداری درمورد ای گسترده های بحث ،یپذیر زیست مفهوم

 ،محیطی 1سرزندگی طریق از ،گویند می نیز موفق شهر آن به که شهری یپذیر زیست به دستیابی دهد می نشان که دارد

 سوادی بی) فرهنگی و ...(و اعتیاد ،بیکاری) اقتصادی ،..(.و طبقاتی اختالف ،فقر) اجتماعی معضالت حل ،اکولوژیکی پایداری

 این اهمیت. دارد شهروندان زندگی کیفیت و شهرها رشد و حیات در اساسی ینقش ،یپذیر زیست امروزه .شود می حاصل ...(و

 ةاولی جایگاه .کنند می زندگی شهرها در ایران جمعیت از زیادی های بخش کنیم توجه که شود  می تر  روشن زمانی موضوع

 برای هردو که بود برکلی در کالیفرنیا دانشگاه آن از پس و ماساچوست فناوری ةسسؤم ،یپذیر زیست مطالعات گیری شکل

 ابتدا ، MITدر را (1981 -1961) لینچ کوین آثار .آمدند می شمار  به یپذیر زیست مطالعات مهم مراکز از ،طوالنی های مدت

 ،دسترسی ،سرزندگی -شهری ،ییاکار ابعاد از ای مجموعه معرفی جهترد بعدها و انگیز خاطره شهر یاجزا شناخت برای

 .دانست رویکرد این در گرفته  صورت اقدامات پیشروترین از توان می عدالت و نظارت

 .دادند ادامه پذیر زیست شهر بر را خود های  پژوهش ،لینچ از پذیریریتأث با ،ریزان  برنامه از بسیاری نیز برکلی دانشگاه در

 سانفرانسیسکو شهری ریزی برنامه پروژۀ کالن اهداف از یکی عنوان به را یپذیر زیست اصطالح جیکوبز آلن 1975 سال در

 ها مکان یپذیر زیست ۀاید نیز سانفرانسیسکو در 1981 سال در پذیر زیست های خیابان پژوهش در اپلیارد دونالد .گرفت کار  به

 .دکر مطالعه ترافیک نقش سنجش و دسترسی و حرکت نظام نقش بر تکیه با را جوامع گیری شکل و

 و شده واقع عربی ۀمتحد امارات پایتخت ،ابوظبی کیلومتری  هفده در که است پایدار زیست شهری ۀپروژ ،مصدرسیتی

 طیمح یک در را نفر هزار 50 که است جهان کربن بدون شهر اولین شهر، این .است شده آغاز 2006 سال از آن ساخت

 ترتیب،  بدین .رود  می شمار  به زیبا و تمیز ،کربن بدون زیست محیط در زندگی از ای نمونه و داد خواهد یجا خودرو بدون

 های انرژی از ،مصدر در مصرفی انرژی یتمام .دارد سازگاری زیست محیط با کامل طور  به هک استیدن ۀزکیپا شهر نیاول

 انجام خورشیدی انرژی از استفاده با نیز شهر این ساختمانی کارهای حتی .شود می تأمین باد و خورشید مانند تجدیدپذیر

 انرژی تأمین برای خورشیدی نیروگاهی ،ساختمانی و شهرسازی کارهای آغاز از پیش ،منظور همین به .است گرفته

 .کند می فراهم شهر این ناساکن برای را زیست  قابل و مطلوب یزیست محیط که شد ایجاد وساز ساخت عملیات

 گذاشته موضوع نیا یرو را خود زکتمر تمام ،شدکیم کدی را ایدن شهر نیتر ونتکس  قابل عنوان هک یشهر ،وورکون

 در را هدف ده ،مهم نیا به دنیرس یبرا ،شهر نیا مسئوالن .شود لیتبد ایدن شهر نیسبزتر به 2020 سال تا که است

 ،سبز اقتصاد بخش در مسئوالن این .اند کرده انتخاب یانسان سالمت و سبزتر اجتماع ،سبز مشاغل /سبز اقتصاد بخش سه

 سال با مقایسه در ،2020 سال تا خواهند یم نیهمچن ها آن .نندک جادیا دیجد سبز شغل هزار 20 هک هستند نیا یپ در

 .دهند اهشک درصد 20 تا را ها ساختمان در یمصرف یانرژ و درصد 30 تا را یا گلخانه یگازها انتشار 2007

 ،فقر ،جرم ،غنی و فقیر اقشار بین عمیق شکاف ،ها گونه انقراض ،منابع کاهش ،محیطی آلودگی مانند سائلیم امروزه

 تخریب شهرها از تعدادی ،جدی های چالش این با .اند  نبوده رو  هروب آن با افراد این از پیش که دارد وجود ...و بدمسکنی

 و یابد  می کاهش انساکن پذیری  ارزش ،شرایطی چنین در .است شده زیست  غیرقابل و فرسوده ها آن از قسمتی یا اند  شده

 بسیار هایتهدید با را کنونی شهروند و شهر ،(37: 1386 ،عندلیب) شود  نمی برآورده ها آن اساسی نیازهای اینکه بر  عالوه

 برای مکانی حد در تنها را شهری زندگی و شهر مفهوم و سازد می مواجه سرگشتگی و ازخودبیگانگی ،هویت بحران جدی
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 از یعضب اخیر های  سال در ،رو این از .دهد می تنزل شدت  به ...(و مسکن ،تغذیه) انسانی مادی نیازهای ترین ابتدایی تأمین

 ...(و سواد پایین سطح ،شغلی های فرصت کمبود ،فقر ،کاریبی مانند) اجتماعی و اقتصادی مسائل طرح با مطالعات این

 با مواجهه در .اند  داده هئارا مسائل این از رفت برون برای را راهکارهایی ،شهری جوامع کنونی معضالت ترین مهم عنوان به

 ،شهری مشکالت حل مانند اهدافی با ،پذیر زیست شهر مانند شهرسازی جدید های هرینظ به پرداختن ،شهری مسائل

 های ارزش به احترام با بیشتر مطلوبیت سوی به شهر راهبری و شهری مدیریت کارآمدی ،شهر در زندگی کیفیت ارتقای

 پردازی نظریه ۀحوز سه در دغدغه این نیز ایران در .(105: 1391 ،محمدی) است یافته اهمیت ازپیش بیش ،محلی و بومی

 الزام یک عنوان به ،شهری انمدیر و گذاران سیاست ،درنهایت و طراحی و ریزی برنامه ۀحوز دانشجویان و استادان یانم در

 کشور در 1یپذیر زیست زمینة در اخیر سال پنج فعلی آکادمیک مطالعات اینکه توجه شایان .شود می احساس ازپیش بیش

 .اند گرفته قرار مدنظر کمتر ،فرسوده های بافت نواحی و است بوده متمرکز بزرگ شهرهای و ییروستا نواحی بر بیشتر ،ما

 که  طوری  به هستند؛ توسعه راه سر بر تضادها و فشارها از بسیاری ریشة ،هایی بافت چنین امروزه که است حالیدر این

 ،یامروز یزندگ یمعیارها به مناسب دسترسی نداشتن و رندندا حاضر عصر اجتماعی اقتصادی طیشرا با چندانی سازگاری

 ها،  بافت این زیستی نظام. (76: 1392 ،حبیبی) هاست آن عمدۀ و اساسی مشکالت از ،یپذیرنا زیست نیز و سرزندگی نبود

 های بافت در گذاری سرمایه به افقی ةتوسع از اخیر ةده در شهری ةتوسع الگوی های سیاست چرخش رغم  علی

 .است مواجه ناکارآمدی و اختالل با ،حیاتی یاجزا کارکرد حیث از هم و ساختار حیث از هم ،(درونی ةتوسع) شهری درون

 این (عینی مناسب رایطش) سازیپذیر زیست و (ذهنی یهاتقاضا) شهروندان نیازهای درک و شناسایی ،میان این در

 فراهم را پایدار ةتوسع به یبدستیا ةزمین و بخشد  می ارتقا را شهری نواحی در (ذهنی رضایت) زندگی کیفیت ،ها سکونتگاه

 (.109 :1393 ،راندیگ و لو  عیسی) سازد  می

 و شهر فرسودۀ و قدیم بافت را زنگان مصداق بتوان اگر .نیست مستثنی قاعده این از نیز زنجان شهر فرسودۀ بافت

 حیات از و ریزد فرومی ،پوسد می زنگان .کرد تداعی را متضاد فضای دو توان می ،دانست جدید و میانی بافت را زنجان

 فرسودگی نیز توسعه این موازات به .یابد  می توسعه بیشتر و بیشتر زنجان زمان هم که  درحالی ؛ماند می دور به شهر اقتصادی

 های محدودیت و مشکالت با شهر فرسودۀ بافت امروزه چنانکه ؛(1387 ،راندیگ و حبیبی) دهد  می رخ تر  سریع زنگان

 ،عمل مالک جامع طرح با شهر قانونی ۀمحدود ةروی بی گسترش :از اند  عبارت ها  آن از بعضی که است مواجه بسیاری

 رغم علی پارکینگ مانند شهری جدید یازهاین با متناسب شهری خدمات های کاربری های سرانه از یعضب در کمبود

 داخل به نفوذپذیری امکان نداشتن و شهری ارتباطی ةشبک در مناسب مراتب سلسله نبود ،شهری فضاهای از زیاد ۀاستفاد

 ،شهری ةتوسع تفصیلی و جامع های طرح ناکارآمدی ،سبز فضای کمبود ،ناسازگار های کاربری وجود ،ارگانیک بافت

 بر  مبتنی تفکیک نظام ،نامناسب مصالح از استفاده و ها  آن قدمت دلیل  به بناها ضعیف کیفیت و فرسوده های  ساختمان

 و تاریخی آثار حریم در شهری های بافت از بسیاری قرارگیری ،مناسب شهری تجهیزات و تأسیسات ودنب ،کوچک قطعات

 ،درنتیجه و شهری ةحاشی یا محدوده در مختلف های کاربری با زمین شدید بازی  بورس ،آن در وساز ساخت نارسای ضوابط

 ةتوسع مقابل در شهری قدیم بازار عملکرد و نقش دادن  ازدست و شدن  کمرنگ و مسکن قیمت شدید و کاذب افزایش

  .سعدی و خمینی امام مانند اصلی های خیابان ةحاشی

 های بافت این از قدیمی شهروندان مهاجرت و مرکزگریزی ۀدهند نشان ،زنجان کهن بافت اکولوژیکی بررسی

 کنار در ،ذکرشده های محدودیت (.12: 1387 ،راندیگ و حبیبی) استه  نآ بودن  زیست  غیرقابل علت  به دار مسئله

 درونی ةتوسع درجهت را فرسوده بافت ۀمحدود کردنپذیر زیست ،ها پهنه این در توسعه یباال های ظرفیت از یبرخوردار

 :گیرد می تئنش عامل چند از ضرورت این که است ساخته یضرور آن
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 به انسان نیاز به توجه با) پایدار ةتوسع به لین و یشهر یزندگ تیفکی بر ریتأث دلیل  به ،یشهر فرسودۀ های بافت .1

 هک برگشت غیرقابل گاه و مضر تغییرات و مالی بار دلیل  به ،گرید یسو از و (مطلوب محیطی های کیفیت از استفاده

 .دارند گسترده یبررس ارزش ،نهند می یجارب ها شهرداری یبرا

 این .است هکتار 05/511 زنجان شهر فرسودۀ و قدیمی بافت مساحت ،شهر آرمان مشاور مهندسین برداشت بقاطم .2

 06/55 حدود ،مساحت این از .است داده اختصاص خود به را (هکتار 77/6169) شهر مساحت کل درصد 28/8 محدوده

 ؛است درصد 8/10 فرسوده بافت ۀمحدود از نآ سهم و است برگرفتهدر تاریخی بافت را فرسوده بافت مساحت از هکتار

 ،طرفی از .دارد اختیار در را شهر از زیادی مساحت که آید می شمار به زنجان شهر از مهم قسمتی ،بافت این بنابراین،

 عنوان به (تاریخی بناهای و معماری واحد 21 و بازار تاریخی ةمجموع یک دارای) تاریخی باارزش عناصر وجود

 .کند می توجیه را شهر قدیم و فرسوده بافت به توجه خود ةنوب به ،ای منطقه و ملی مقیاس در فرهنگی های ثروت

 تأمین قابلیت فضا و باشد هماهنگ امروزی زندگی های خواسته با شهر کالبدی فضای که طلبد می امروزی زندگی .3

 .است شهر ساخت محور ،انسانی ضرورت .باشد داشته را امروزی انسان معقول نیازهای

 

 پژوهش پیشینۀ

 و نپذیرفته صورت زیادی های بررسی نیز جهانی سطح در حتی ،یشهر فرسودۀ های بافت یپذیر زیست ةزمین در تاکنون

 سنجش ةزمین در دهد می نشان منابع بررسی این، وجود با .است هدنش مطالعه چندان تاکنون موضوع این نیز ما کشور در

 مورد چند بررسی به ،درادامه که است شده انجام متعددی کارهای خارجی و داخلی منابع در شهر یپذیر زیست تحلیل و

 :شود  می پرداخته کشور از خارج و داخل در ها  آن ترین دسترسدر و ترین مهم از

 اپلیارد .شد ارائه 1981 سال در اپلیارد دانلد توسط «پذیر زیست های خیابان» عبارت در یپذیر زیست مفهوم ،بار اولین

 ،یپذیر زیست .1 :از ندا  عبارت که کرد بیان شهری خوب محیط ۀآیند برای را ضروری هدف هفت ،جیکوبز آلن همراه به

 ،عمومی زندگی و همستان .5 ،معنی و صحت .4 ،لذت و تخیل ،ها فرصت به دسترسی .3 ،کنترل و هویت .2

 در اجتماعی یاه  تعامل میزان ،نتایج مطابق .(1390 ،بندرآباد) همه برای محیط یک .7 و شهری نفس اعتمادبه .6

 زندگی بر ترافیک تأثیر میزان ،نتیجه این و است ترافیک  کم های خیابان سوم یک از کمتر ،باال ترافیک حجم با ها خیابان

 «شهری ریزی برنامه مانیفیست سوی به» عنوان با ای  مطالعه در جاکوبز و اپلیارد .دهد می نشان را شهرنشین انسان

 منجر محرومیت و خلوت ۀکنند تأمین و راحت محیطی ایجاد به که نددانست شهری کالن اهداف از یکی را یپذیر زیست

 بزرگ ها مزاحمت سایر و ترافیک سروصدای ،آلودگی ،مزاحمت از دور به کودکان ،آن در خاص طور به که دوش  می

 (.36: 1393 ،جعفری) شود  می ایجاد ساکنان تجدیدقوای و استراحت ،فعالیت ،خواب برای مناسبی فضای و شوند  می

 معرفی سانفراسیسکو یپذیر زیست مهم های ایده از تعدادی ،(2002) «پذیر زیست شهر برای ونقل حمل ریزی برنامه» در

 نیز سالمندان و کنند سواری دوچرخه یا باشند داشته امن روی پیاده باید کودکان ،پذیر زیست شهر در ،اثر این مطابق .اند  شده

 ،شهر نوع این در .کنند ورزش یا روی پیاده پذیر زیست شهر این در ندبتوان یترس هیچ بدون و دننک زندگی مستقل صورت به

 ارزان مسکن کرد؛ تهیه آسانی به توان می ،است نیاز مورد را هرچه و کنند می ونقل حمل صرف را کمتری ةهزین شهروندان

 .رددا وجود مطلوبی و منسجم همسایگی واحدهای ،شهری چنین در .است جذاب و دلپذیر انگردشگر رایب شهر و دارد وجود

 دیده هایی  کافه روها پیاده در و دارد قرار افراد دسترس در آن محلی تجاری های خیابان است، جذاب همسایگی واحد هر

 چیدن با افراد و ردندا وجود آلوده هوای ،شهری چنین در .خورد می چشم به درست روی پیاده فرهنگ همچنین. شود  می

 (.2002 ،1متکالف) برخوردارند سالمتی از ،روزانه یزندگ برنامه از قسمت یک عنوان به صبحگاهی های ورزش ةبرنام

                                                                                                                                                                          
1. Metcalf 
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 شهر ده اینکه بر  عالوه ،«پذیر زیست شهرهای و تاریخی مراکز حفاظت» پژوهش در (2011) 2پیترز و 1آلیسون

 واحدهای ،شهری مراکز ةمقول چهار در را پذیر زیست شهر های شاخص ،کردند معرفی 2010 سال در را جهان پذیر زیست

 سرگرمی مناظر و وسیقیم مانند هایی برنامه که نددرک تأکید و کردند بندی طبقه گردشگری و مناسب مسکن ،همسایگی

 ابزارها دیگر از ،تجاری و میراثی گردشگری همچنین .دارد هاهمر  به را ها  مزیت ترین مهم ،شهری مراکز در تفریحی و

 ،شهر قدیمی و تاریخی های مکان باید که است شده ذکر طرح این در .شود می محسوب شهری مراکز ةتوسع برای

 این در روی پیاده مشخص تورهای و ندشو ریزی برنامه افراد ةعالق درجهت و اقشار ةهم برای تر دسترس قابل و تر جذاب

 این در ،شهر قدیمی و تاریخی مراکز یپذیر زیست و حفاظت منظور به اعتبار تخصیص همچنین .کنند پیدا توسعه مراکز

 .(2011 ،پیترز و الیسون) دارد حیاتی نقش ریزی  برنامه

 ،اصل ده تمامی (2013) «سنگاپور موردی ةمطالع با باال کمترا با زیست  قابل شهرهای برای اساسی اصل ده» در

 شهرنشینی به مربوط های چالش ،4زیست  قابل شهرهای مرکز و 3شهری  زمین سازمان پذیر، زیست و فشرده شهرهای برای

 در ،اصل ده این از هریک .کنند ایجاد ساکنان برای زندگی و کار مناسب یمحیط تا کنند  می تبدیل فرصت به را سریع

 اول اصل .کند می معرفی شرح بدین پذیر زیست شهرهای برای را اصل ده ،اثر این .دارند کاربرد جهان شهرهای تمامی

 اصل ،مردم به طبیعت کردن  نزدیک سوم اصل ،تنوع پذیرفتن دوم اصل ،درازمدت رشد و بازسازی برای ریزی برنامه

 وساز ساخت و ونقل حمل ایجاد ششم اصل ،عمومی فضاهای ایجاد پنجم اصل ،همسایگی واحدهای ةتوسع چهارم

 امنیت برای فضاها دنکر  الفع هشتم اصل ،سبز مرزهای و گزینی  تنوع با تراکم تعدیل هفتم اصل ،(محوری  پیاده) متناسب

 و خصوصی بخش ،دولت پیوند با مشارکت اصل تقویت دهم اصل و بومی و نو های حل راه تقویت نهم اصل ،بیشتر

 (.2013 ،سنگاپور شهری  زمین سازمان) شهروندان

 پذیر، زیست شهر که شد مشخص شهر این در جامع و کالن ةمطالع از پس ،«اتاوا شهری هوشمند رشد ةبرنام» در

 راحتی به موجود مقاصد و رنددا دسترسی مسکن و ونقل حمل متفاوت و مناسب های گزینه به ،آن ساکنان که است شهری

 و زراعی اراضی نبود ،سریع رشد مانند عواملی ه،مطالع این براساس همچنین .ندا  دسترس  در آن بدون یا اتومبیل با

 ،اجتماعی زندگی و مکانی ،محلی هویت روزافزون ضعف و اجتماعی نابرابری رشد ،مسکن کمبود ،باز فضاهای

 (.7: 2004 ،اتاوا ریزی برنامه کمیسیون) شوند می محسوب شهری یپذیر زیست برای جدی ییاهتهدید

 اخیر های هرینظ در مباحث ترین نوین از یکی عنوان به ،شهری یپذیر زیست سنجش نیز ایران پژوهشی ادبیات در

 آثار از زمینه این در توان می که است شده توجه نآ هب 1389 سال از و شده مطرح شهری ریزی برنامه و جغرافیا و شهرسازی

 :برد نام زیر

 شهر 22 و 15 ،1 مناطق :موردی ةمطالع ،پذیر زیست شهر شکل و فضا ةتوسع الگوی اصول تدوین» در (1390) بندرآباد

 فرهنگی و اجتماعی های ارزش و شهری اقتصاد فعالیت ،تاریخی الگوی ،طبیعی بستر ،شهری مدیریت های سیاست ،«تهران

 .کرد شناسایی پذیر زیست شکل یک از کننده پشتیبانی های بنیان و شهر شکل تغییر بر تأثیرگذار های مؤلفه عنوان به را

 :موردی ةمطالع ،زندگی کیفیت رویکرد با شهری پیرامون روستاهای یپذیر زیست تعیین» در (1391) خراسانی

 بعد وی، دیدگاه از .کرد مطالعه محیطی زیست اجتماعی ،اقتصادی بعد سه در را یپذیر زیست ،«ورامین شهرستان

 شامل اجتماعی بعد ،است زیرساختی خدمات و امکانات ،عمومی ونقل حمل ،مسکن ،درآمد ،اشتغال شامل اقتصادی

 اوقات و تفریحات و اجتماعی و فردی امنیت ،مکانی تعلق و پیوستگی ،همبستگی و مشارکت ،بهداشت ،عمومی آموزش

                                                                                                                                                                          
1. Eric Allison 

2. Lauren Peters 

3. Urban Land Institute (ULI) 

4. Center for Liveable Cities (CLC) 
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 در درمجموع ،نتایج مطابق .است انداز چشم و آلودگی ،باز و سبز فضای ۀدربرگیرند محیطی زیست بعد ،درنهایت و فراغت

 و متوسط سطح در یپذیر زیست اجتماعی و اقتصادی ابعاد همچنین .است متوسط شرایط در پذیری زیست روستاها این

 .دارد نامطلوب وضعیت محیطی زیست بعد

 ةمطالع) شهری پایدار ةتوسع راستای در هرهاش یپذیر زیست قابلیت» مطالعة در (1393) اسدآبادی جعفری حمزه

 ،نتایج براساس .کرد بررسی پایدار ةتوسع راستای در را تهران شهر کالن یپذیر زیست «(تهران شهر کالن :موردی

 این با و است پایین به متوسط حد در محیطی زیست و اقتصادی ،اجتماعی بعد هرسه در تهران شهر کالن یپذیر زیست

 .رفت نخواهد پیش پایدار ةتوسع سمت  به ،کنونی روند

 جوامع در زندگی کیفیت یارتقا جهت نوین رهیافتی یپذیر زیست ۀانگار» پژوهش در (1393) راندیگ و لو  عیسی

 و جمعیت یدارا روستاها از یعضب آنکه وجود با ندادد نشان (کهک بخش ،قم شهرستان :یمورد ةمطالع) روستایی

 روستایی نقاط از تر پایین یسطح در (زندگی شرایط کیفیت) یپذیر زیست لحاظ از ،هستند یبیشتر امکانات و خدمات

 کاهش و زندگی کیفیت بهبود یبرا یانیروستا یتوانمندساز و یاقتصاد های چالش رفع بنابراین، ؛دارند قرار تر جمعیت کم

 .رود می شمار  به روستایی های سکونتگاه یپذیر زیست عامل ترین مهم ،زندگی شرایط در تفاوت

 یشهرها بر بیشتر ،ما کشور در ویژه  به یپذیر زیست دربارۀ مطالعات ،دهد می نشان پژوهش ةپیشین طورکه  همان

 را پژوهش این اهمیت بنابراین، است؛ شده توجه کمتر فرسوده بافت نواحی به و است متمرکز روستایی نواحی و بزرگ

 پیشرفت به کمک ،مطالعه این نظری ویژگی .عملی ارزش و نظری ارزش :کرد خالصه عمده محور دو در توان می

 ةزمین در تاکنون زیرا ؛است فرسوده های بافت یپذیر زیست ریزی برنامه و موضوع علمی ادبیات بر افزودن و تخصصی

 جهانی سطح در حتی بنیادین های بررسی ،پذیر زیست شهر های شاخصه طریق از شهر فرسودۀ و قدیم بافت ةتوسع

 نیز پژوهش عملی ارزش .است نشده بررسی چندان تاکنون موضوع این نیز ما کشور در آن تبع به و است نپذیرفته صورت

 .است یشهر فرسودۀ های بافت با همواجه الگوهای معرفی و ها روش اصالح و بهبود ،تغییر برای روشی ارائة خود ةنوب به

 

 یپذیر زیست مفهوم

 لغت فرهنگ .است livable city معادل پذیر زیست شهر و livability انگلیسی اصطالح فارسی معادل یپذیر زیست
 کیفیت یامعن  به همچنین یپذیر زیست .کند می تعریف انسان زیست برای مناسب فضای را پذیر زیست مکان ،وبستر

 شود می تعریف ،کنند می زندگی شهر مثل مکان یک در که جمعیتی عمومی خوشبختی یا زندگی استانداردهای ،زندگی

 تعریف زندگی برای مناسب و زندگی ارزش داشتن معنای  به livability آکسفورد انگلیسی فرهنگ در (.2 :2012 ،آکولیز)

 در کوان .است (بودن  سرزنده) بودن  پرانرژی و فعال معنای  به Vitality و (170 :2012 ،راندیگ و الدین شمس) است شده

 «زندگی خوب کیفیت ۀآورند  فراهم» و «زندگی برای مناسب» را پذیر زیست اصطالح ،شهرسازی اصطالحات فرهنگ

 یزیبای» قدیمی المثل  ضرب به ،آن مفهوم .است انتزاعی ای  واژه ،پذیر زیست شهر (.49 :1390 ،بندرآباد) است کرده تعریف

 ،راندیگ و عبدالعزیز) دارند پذیر زیست شهر رۀدربا متفاوتی عقاید افراد بنابراین، ؛دارد شباهت بسیار 1«است ناظر نگاه در

 این .است کشور یافتگی توسعه سطح ،دهد  می معنا پذیر زیست شهر به آنچه دارد عقیده (2005) 2شورتل .(104 :2007

 شده تجربه زندگی کیفیت را یپذیر زیست که است منطبق (2004) راندیگ و 3تیمر تعریف رب پذیر، زیست شهر به رویکرد

 یا یپذیر زیست با مترادف ،نویسندگان از یعضب اعتقاد به که شرایط این (.همان) ندنک می تعریف شهر یک ساکنان توسط

 بدل جایی به را مکان یک که دارد اشاره عینی های ویژگی از ای مجموعه به طورکلی به ،است زندگی یبرا مناسب شرایط

 (.110 :1392 ،راندیگ و لو  عیسی) نندک زندگی آن در آینده در هم و حال زمان در هم دارند تمایل افراد که دنساز می
                                                                                                                                                                          
1. beauty lies in the eyes of its beholder 

2. Shortell 

3. Timmer 
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 و سالمان که است شهری مصرف و زندگی ناپایدار الگوهای از آگاهی روزافزون افزایش از ناشی ،یپذیر زیست اهمیت

 :1391 ،خراسانی) شوند می زمین ۀکر جمعیت از حمایت برای محیطی منابع ظرفیت کاهش موجب درازمدت در و ندپایداران

 :شود می اشاره ها  آن ینتر  همم به درادامه که دارند پذیر زیست شهر اهمیت رۀدربا متفاوتی های  دیدگاه کارشناسان (.30

 مسکونی نواحی و شهرها در اجتماعی فضاهای از ترکیبی با ،ها فعالیت از کاملی طیف پذیر زیست شهر دیدگاه، یک از

 این .است داشتن  دوست و تعامل ،زندگی ،کار برای مطلوب مکان ،شهری چنین .کند می ایجاد اپرمعن و جذاب صورت به

 نظرگاهی در .باشد شهروندانش ةعالق مورد شهر این آنکه بدون ،باشیم داشته پایدار شهری ما که است دشوار تصور

 .هستیم ساکن آن در ما که است یزیچ از زیباتر جهان که کند می ایجاد را تصور این ما برای پذیر زیست شهر دیگر،

 مشارکت ساکنانش اجتماعی زندگی تقویت در کند،  می ایجاد شهری محیط در اجتماعی مطلوب تعامل یک براین،  عالوه

 .کند می سازی زمینه ،مطلوب شهری زندگی ساخت در شهروندان برای و دورز می

 و جلسات برای فرصت :کند برآورده شهروندان تعامل برای را یمتفاوت هاینیاز که دارد را آن قابلیت پذیر زیست شهر

 مردم عملکرد کردن  تجربه و شنیدن ،دیدن برای فرصت و مسکونی نواحی یا شهر عمومی فضاهای در روزانه های فعالیت

 و زیست  قابل هم و گردشگران و ساکنان عالقة مورد هم که تواناست شهر شهری چنین .مختلف های موقعیت در

 در افراد است معتقد وینهوون .(563 :2011 ،راندیگ و ژانگ) است خوب ةجامع و شهر نیز آن ۀجوهر و است بخش لذت

 چنانکه (.31 :1391 ،خراسانی از نقل به 2001 ،رادکلیف) ترند راضی و شادتر ،شود برآورده بهتر نیازهایشان هک اجتماعاتی

 برای یپذیر زیست .دنساز می شاد نیز را دیگران ،شاد شهروندان که رسیدند نتیجه این به (2008) 1کریستاکیس و فالور

 زیرا دارد؛ یتهما نیز شهری حکمروایی برای یپذیر زیست (.هستند بهتری انسانی نیروی شاد مردم) است مهم نیز اقتصاد

 ةتوسع برای کلیدی ،اقتصادی های فعالیت ةتوسع و کند می جذب را خوب گذاران سرمایه و کارگران ،پذیر زیست شهر

 بدون و پذیر انعطاف ۀشیو به شهروندان برای را هایی فرصت شهری چنین کلی،طور به (.2: 2012 ،آکولیز) است شهری

 های  گزینه از ،همسایگان با صحبت و خانه کنار صندلی روی نشستن و تفریح و خرید برای روی پیاده .کند می خلق آسیب

 .دارند اختیار در را ها گزینه از ای مجموعه شهروندان ،شهری چنین در. است فراغت اوقات گذران برای شهروندان

 .2 ،شهروندان صمیمت افزایش .1 :دارد وجود شهروند دوستدار شهر ایجاد برای شیوه سه ،شهر این در همچنین

 (.همان) مکان به تعهد تداوم .3 و شهروندان نشاط و شور برانگیختن

 

 یپذیر زیست رویکردهای

 رویکردهای با توان  می ،دارد زندگی کیفیت و پایداری مفاهیم با یشترکم نقاط پذیری زیست مفهوم اینکه به توجه با

 گوناگون های رشته در ،مفهوم این به رویکردها ،بخش این در .کرد ارزیابی را آن و نگریست نآ هب متنوعی و متفاوت

 ۀدور برمبنای رویکردها اینجا در .شود  می بررسی متعدد منابع در کنکاش به توجه با ،زمانی مختلف شرایط در و علمی

 (.53 :1391 ،خراسانی) اند شده ذکر جدید به قدیم از که امعن  بدین ؛اند آمده زمانی

 ،تجربی تحقیقات کارگیری به طریق از خوب مکان یک تعریف به میل :پذیر زیست شهر به تجربی رویکرد

 چندانی رواج 1970 ةده اواسط تا اصطالح این هرچند ؛شد 1960 ةده اواخر از یپذیر زیست اصطالح گیری شکل موجب

 در که هستند دانشگاهیانی اند،  داده انجام یهای  پژوهش گذشته ةده چند طی حوزه این در که محققانی بیشتر .نداشت

 زندگی شناخت برای تجربی مطالعات از گیری بهره بر ،محققان این تأکید .اند داشته فعالیت ریزی برنامه های دپارتمان

 (.54 :1390 ،خراسانی) (عینی معیارهای بر تأکید) بود پذیر زیست مکان سازی مفهوم درجهت افراد ۀروزمر

                                                                                                                                                                          
1. Fowler and Christakis 
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 تا دارد تأکید افراد ارجحیت و رضایت بر رویکرد این :ذهنی بهزیستی مطالعات و فردی یاه  ادراک رویکرد

 (.ذهنی معیارهای بر تأکید) خیر یا ندسته افراد نسبی رضایت و فردی نیازهای ،انتظارات تأمین به قادر ها  مکان کند تعیین

 بهبود به که محققانی (:زندگی کیفیت برای اجتماعی معیارهای رویکرد) زندگی کیفیت رویکرد

 از منظور .(همان) نندک  می تلفیق زندگی کیفیت ارزیابی با را محور  مکان رویکردهای ،دارند تمایل مکان در یپذیر زیست

 (کیفی) ذهنی و (کمی) عینی وجه دو در روانی و محیطی ،فرهنگی ،اجتماعی های شاخص به توجه ،شهری زندگی کیفیت

 عینی و مشخص صورت به ها شاخص گیری اندازه بر  عالوه که معنا  بدین .است شهری زندگی کیفیت ریزی برنامه روند در

 ریزی برنامه از فارغ (.8 :1384 ،راندیگ و کوکبی) دشو توجه نیز ها شاخص این به شهروندان نگاه نوع و ذهنیت به باید

 زمان  هم ،است ای رشته میان و چندبعدی مفهومی شهری زندگی کیفیت اینکه عین در ،شهری زندگی کیفیت ارتقای ایبر

 و ها نگرش ،آمال ،ها ارزش به توجه بدون ،موضعی یا موضوعی ریزی برنامه صرف ،بنابراین ؛دارد عینی و ذهنی وجوه

 ارتقای منظور به ریزی برنامه که است بدیهی .بود نخواهد راهگشا مفهوم این به آنان خاص ذهنیت و مردم آرزوهای

 برآوردن طریق از را شهروندان رضایت و آسایش که است شرایطی و معیارها به دستیابی نیازمند ،شهری زندگی کیفیت

 (.6 :همان) گوید پاسخ آنان روانی و مادی نیازهای

 هریک صرف کارگرفتن  به زیرا ؛گیرد می قرار مطالعه مبنای زندگی کیفیت رویکرد یعنی سوم رویکرد پژوهش، این در

 بنابراین، ؛شود می انحرافاتی موجب مکان یپذیر زیست بررسی برای ذهنی بهزیستی یا محور  مکان رویکردهای از

 نگرش) جامعیت به توجه با زندگی کیفیت رویکرد پژوهش، این در .درس می نظر  به ضروری جامع دیدگاهی کارگیری به

 .است گرفته قرار کار مبنای (مکان به ذهنی و عینی

 

 پژوهش روش
 نیاز مورد اطالعات گردآوری .است گرفته انجام پیمایشی و یلیتحل -یفیتوص روش هب و است یاربردک پژوهش این

 چارچوب در مطالعه عملی، بخش در و گرفت صورت (مدارک و اسناد از استفاده) ای کتابخانه مطالعات طریق از پژوهش

 گیری نمونه پژوهش، این در .شد انجام (باز ةمصاحب و پرسشنامه ،مستقیم ۀمشاهد) پیمایش تکنیک اب کمی روش

 استنباطی و توصیفی مارآ های روش از ها داده تحلیل و تجزیه برای .گرفت صورت ساده تصادفی روش به 1احتمالی

 ةجامع .شد استفادهGIS  از اطالعات نمایش در و spss افزارهای نرم از اطالعات تحلیل و تجزیه منظور به ،(عاملی تحلیل)

 با زمینه، این در .(1388 ،شهر آرمان مشاور مهندسین) است (نفر 75057) زنجان شهر فرسودۀ بافت ناساکن شامل ،هدف

 اندااست از نفر ده نظر از ،پرسشنامه روایی تعیین منظور به .است هشد تعیین نفر 381 نمونه تعداد کوکران فرمول از استفاده

 از گیری  بهره با پژوهش ابزار پایایی تعیین .شد اصالح آنان نظر بقاطم ها شاخص و استفاده شهری ریزی برنامه و جغرافیا

 پرسشنامه ای سازه اعتبار میزان .شد آزمون پیش و تکمیل پرسشنامه سی ،منظور  یندب .گرفت انجام کرونباخ آلفای ضریب

 زانیم سنجش ،بارتلت آزمون و KMO مقدار از استفاده با ،یعامل لیتحل روش در .شد سنجش عاملی تحلیل روش هب نیز

 .دهد  می نشان را ها نمونه تیکفا که است 876/0 برابر KMO ،1 جدول بقاطم .گرفت صورت پرسشنامه ای سازه اعتبار

 حیصح یعامل یبارها براساس یعامل کیتفک بنابراین، ؛است 278/3 برابر ،05/0 نانیاطم سطح با بارتلت آزمون نیهمچن

 .ندارد وجود پوشانی هم ها عامل نیب و است
 

  پرسشنامه آزمون در یعامل لیتحل یرهایمتغ مقدار .1 جدول

 یمعنادار سطح یآزاد ۀدرج بارتلت آزمون KMO ریمتغ
 000/0 380 278/3 876/0 مقدار

 نگارندگان :منبع

                                                                                                                                                                          
1. probability sampling 
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 7/0 از بیش ضریب ،آزمون این براساس .آمد دست  به کرونباخ آلفای آزمون با نیز نامهپرسش پایایی اعتبار ضریب

 ،درصد 78/0 اجتماعی ابعاد برای محاسبات .است مطلوب (پرسشنامه) تحقیق ابزار پایایی دهد می نشان که شد محاسبه

 همچنین .آمد دست  به درصد 75/0 مدیریتی ابعاد و درصد 72/0 فضایی -کالبدی ابعاد ،درصد 76/0 محیطی زیست ابعاد

 .است درصد 74/0 پرسشنامه کل برای کل آلفای ضریب

 قبلی مطالعات و ها تئوری برمبنای فرسوده های بافت یپذیر زیست ارزیابی منظور به زیر های شاخص ،مطالعه این در

 زمانی ۀباز یک در و محیط یک در زندگی کیفیت رصدکردن برای که یپذیر زیست های شاخص .شدند بررسی و انتخاب

 :1393 ،راندیگ و خراسانی) است کالبدی و مدیریتی ،محیطی زیست ،اقتصادی ،اجتماعی معیارهای از استفاده با ،مشخص

 نشان اجتماعی های  زمینه در را جامعه پیشرفت میزان توانندب تا کند می کمک مجریان و گذاران سیاست ،شهروندان به ،(7

 :از ندا  عبارت ها شاخص این (.5 :2005 ،1الریس) دهند
 

 فرسوده بافت یپذیر زیست های شاخص و ابعاد .2 جدول

 مأخذ عمل چگونگی ها  گویه ساختارها-ها  مؤلفه

 جتماعیا

 و امکانات از انساکن رضایت میزان
 ،ساکنان مشارکت میزان ،بافت تسهیالت

 ،بافت در سکونت به ساکنان تمایل میزان
 تعلق حس میزان ،اجتماعی امنیت وجود

 های  تعامل کیفیت ،بافت به ساکنان
 سکونت ةسابق ،اجتماعی جایگاه ،اجتماعی

 بافت در یاتح یفرهنگ و یاجتماع بعد
 از ساکنان یتمندیرضا یزانم بر ،فرسوده

 و سکونت های یزهانگ یشافزا ،بافت
 در و اثرگذار است یتجمع یماندگار
 مهمینقش  افراد یستز یطشرا بهبود

 یها بافت یاتح از بعد ینا .کند  یم یفاا
 در ،باال یتاهم رغم یعل ،فرسوده

 یها ارزش نزول دنبال  به یراخ یها سال
 و شده یفتضع شدت به ،یمدن و یشهر
 بافت یفرسودگ روند یتیوضع ینچن بروز

 است. کرده تشدید را

HEYLEN, 2006, pierson et 
al (2010), Vancouver 
Municipality (2004), AARP 
(2005), Litman (2004), 
Thorsby (2005) 

 ،(1390) خراسانی ،(1390) بندرآباد
 ،(1390) دویران ،(1389) هادیان
 آیینی ،(1392) رضوانی سعیدی

 (1392) راندیگ و لو  عیسی ،(1388)

 اقتصادی

 ،بافت اقتصادی ةصرف و ارزش میزان
 ،بافت در گذاری سرمایه به ساکنان تمایل
 گذاری سرمایه به خصوصی بخش تمایل

 خدمات به مناسب دسترسی ،بافت در
 وجود ،شهری امکانات و عمومی
 طریق از بافت ییدرآمدزا های فرصت
 ،یگردشگر یخیتار های جاذبه یفعالساز

 و تفریحی امکانات به آسان دسترسی
 زندگی استانداردهای وجود ،سرگرمی

 بافت در یتیفعال و یاقتصاد یتوضع
 یاتح ۀنحو بر را آثار ینبارزتر ،فرسوده

 یجا بر آن یسرزتدگ و یاییپو و بافت
 به تا است الزم ،رو ینا از .گذارد یم

 ورط به ینهزم ینا در موجود یها فرصت
 ،اقتصادی یها مؤلفه .دشو توجه گسترده

 که -زنجان شهر ۀفرسود بافت در
 یاقتصاد نظر از یاییپو و فعال یها پهنه

 یاثرگذار و یتاهم از -شود یم شامل را
 است. برخوردار ییشترب

Ottawa County planning 
Commission (2004), 
Vergunst (2003), Helen 
(2006), Visser et al (2005), 
Myers (1988) 

 ،(1390) دویران ،(1387) مشکینی
 بندرآباد ،(1392) رضوانی سعیدی

 (1392) راندیگ و لو  عیسی ،(1390)

 فضایی-کالبدی

 میزان) ها ساختمان قدمت و تیفکی
 ،یرینفوذپذ میزان ،(بنا و مصالح فرسودگی

 تراکم ،متروکه و مخروبه های  کاربری تعداد
 تراکم و بافت معابر ابعاد سازگاری ،طبقات
 در ها ساختمان فشردگی میزان ،طبقات

 تیفکی ،شهری مبلمان کیفیت ،بافت
 ۀمحدود در شهر منظر و مایس مطلوب

 شاخص و بخش هویت عناصر میزان ،بافت
 ،مسکونی واحدهای ایمنی وضعیت ،یبصر

 مسکونی واحدهای ةارائ ،بافت معابر کیفیت
 ،روی پیاده معابر کیفیت ،صرفه به مقرون
 ،مسکن مساحت کافی و مناسب میزان

 ،خرید مراکز از روزانه نیازهای تأمین کیفیت
 تمرکز از حاصل سرزندگی و رونق

 یزکمر ۀمحدود در یشهر های فعالیت
 شهر

 ،یکارکرد و یکالبد بعد از یفرسودگ
 یها بافت در یفرسودگ نمود بارزترین
 یا عمده سهم .شود یم محسوب فرسوده

 از ،ها پهنه ینا در موجود های  ساختمان از
 ینا دارند. ینامناسب یتوضع یکالبد نظر
 سکونت های یزهانگ افت موجب ،یتوضع

 در یمنیا کاهش و فرسوده یها بافت در
 نبود ،طرفی از .است شده ها پهنه ینا

 و بافت ساختار یانم تطابق
 افت موجب یزن جامعه روز های یازمندین

 به ییپاسخگو در بافت یکارآمد
 یدگوفرس و ساکنان های یازمندین

 .است شده ها پهنه ینا در یکارکرد

Weller (2001), Litman 
(2004), Shephered et al 
(2009), AARP (2005), 
American Institute of 
Architects (2005), Andrews 
(2001) 

 ،(1390) خراسانی ،(1390) بندرآباد
 ،(1388) افراخته ،(1388) زیاری

 رضوانی سعیدی ،(1391) عندلیب
 (1390) راندیگ و کوکبی ،(1392)

                                                                                                                                                                          
1. Larice 
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 فرسوده بافت یپذیر زیست های شاخص و ابعاد .2 جدول

 مأخذ عمل چگونگی ها  گویه ساختارها-ها  مؤلفه

 مدیریتی

 ،مدیریتی ةبدن در متخصص نیروی وجود
 و بافت شرایط و ها  واقعیت صحیح شناخت
 مدیریت حضور میزان ،آن با طرح تناسب
 تفاهم ایجاد و افتب های  همحل در شهری

 میان در یکپارچه مدیریت ،ها دیدگاه میان
 در مشارکت به مردم ةعالق میزان ،نهادها
 وراثت ،وساز ساخت مجوز صدور ،ها طرح

 از حمایت میزان ،بافت مالکیت در
 ابعاد توجیه میزان ،بافت در گذاران سرمایه
 آن سازی شفاف و بافت های طرح مختلف

 انسانی منابع از ستفادها ،ساکنان به
 ،بافت های پروژه اجرای در متخصص

 و ها طرح منافع تقسیم در عدالت رعایت
 تسهیالت ایجاد ،مردم منافع ارجحیت

 خدمات ةارائ ،بافت ساکنان برای مالی
 شهروندان برای مناسب ونقل حمل

 را یشهر بافت از یقسمت ،فرسوده بافت
 و معضالت با که شود یم شامل

 مواجه مختلف ابعاد از یمتعدد مشکالت
 ها پهنه ینا یریتمد ،رو ینا از .است

 یدبا شهر امور ۀکنند اداره نهاد عنوان به
 کدر و مسائل ینا درنظرگرفتن با
 یاتح مختلف ابعاد یانم روابط یچیدگیپ

 ینا در .یابد سازمان فرسوده بافت در
 یشهر زوال های ینهزم توان یم ،صورت

 و یاتح و زدود ها پهنه ینا در را
 بازگرداند. آن به را یسرزندگ

Metro Government of 
Nashville (2009), Evans 
(2002), Fang (2012), Federal 
Highway Administration 
(2012) 

 ،(1390) فالمکی ،(1386) حبیبی
 ،(1387) رهنما ،(1391) عندلیب

 ،(1390) بندرآباد ،(1387) مشکینی
 و کوکبی ،(1392) راندیگ و لو  عیسی

 (1390) راندیگ

 محیطی زیست

 آوری جمع ،سبز فضای به عموم دسترسی
 سیستم از خانوارها یبرخوردار ،زباله دفع و

 آوری جمع کیفیت ،استاندارد فاضالب
 آلودگی نبود و آرامش ،سطحی های آب

 های کارگاه از ناشی های آلودگی ،صوتی
 صنعتی

 یها پهنه ةتوسع بستر ،یعیطب یطمح
 ارتباط و شود یم محسوب شهری
 و شهر یاتح ۀنحو یانم یتنگاتنگ

 های یفیتک و ،شهروندان های یتفعال
 فرسوده بافت .دارد وجود محیطی یستز
 بر ،شهری یها قسمت یرسا مانند یزن

 ییراشهرپ و یشهر یعیطب یطمح
 ریتأث شدت به یزن آن از و است اثرگذار

 یدبا یهدوسو ارتباط ینا .دپذیر یم
 فرسوده بافت در که شود یمتنظ ینحو  به

 از ،بافت یفیتک یارتقا یدر راستا
 استفاده ینبهتر یعیطب یها فرصت

 افت موجب که  طوری  به یرد؛صورت گ
 توان کاهش و یطیمح یفیتک

 .نشود زیست یطمح یعیطب ییخودپاال

Mitchell (2005), Lau Leby et 
al (2010), Brittne (2009), Ha 
(1989), Jen and Ting Lin 
(2008) 

 ،(1390) بندرآباد ،(1390) خراسانی
 راندیگ و لو  عیسی ،(1392) نصیری

 ،(1389) راندیگ و نژاد  حاجی ،(1392)
 (1390) راندیگ و رفیعیان

 1394 -1393 ،ای کتابخانه مطالعات :منبع

 

 مطالعه مورد ةمحدود

 شهرهایی جمله از ،یطوالن ای  سابقه با ،شهر این .است زنجان استان مرکز و کشور یانیم شهرهای ۀزمر در زنجان شهر

 ،زنجان ةیناح قدمت و ینگیرید .است نهاده سر پشت را شهرنشینی شیپو در حضیض و اوج مختلف های دوره که است

 و شهر استقرار موقعیت (.181 :1386 ،یداریق) رسد می الدیم از قبل دوم ۀهزار اواخر به شده  انجام مطالعات براساس

 این فعالیتی نظام .است دهکر تبدیل منطقه سطح در یشهر سکونتگاه ترین مهم به را آن ،استان در آن سیاسی مرکزیت

 نفوذ ۀحوز به رسانی خدمات مرکز عنوان به را آن ،یفراشهر یعملکرد مقیاس خدماتی های کاربری تمرکز و شهر

 استان سکونتگاهی مراکز نظام در زیادی اهمیت زنجان شهر ،نظر این از .است ساخته مطرح منطقه سطح در ای گسترده

 77/6169) شهر مساحت کل از درصد 97/7 باًیتقر ،هکتار 492 با زین شهر ۀفرسود بافت (.54 :1378 ،نصیری) دارد

 یمرکز ۀمحدود ،یریقرارگ تیموقع نظر از ،بافت نیا (.16 :1388 ،شهر آرمان مشاور مهندسین) شود یم شامل را هکتار(

 ۀزمر در که است زنجان شهر یخیتار بازار ةمجموع ،فرسوده بافت در یخیتار اثر نیتر مهم .ردیگ یبرم را شهر

 بازار یسنت ساختار ،دیجد یها یکش ابانیخ با ،حاضر درحال .ردیگ یم قرار کشور سطح در ارزش واجد یخیتار یها محوطه

 بافت .است هافتی یراتییتغ زین اطرافش ینواح و آن ساختار ،شهر سطح در تیفعال یالگو رییتغ با و شده ییها بیآس دچار

 تیفیک افت ،تیوضع نیا و شده کارگاه و انبار جمله از ،بازار بانیپشت یها یکاربر استقرار محل ،بازار اطراف یمسکون

 ۀمادا
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 از یبرخوردار و یخیتار بافت وجود (.95 :1393 ،رانگید و یدری)ح است داشته همراه  را به ینواح نیا در یشهر اتیح

 یبرا یساز نهیزم با شهر یخیتار بافت در اتیح و رونق جادیا یبرا یمناسب یها فرصت ،یخیتار باارزش یبناها و آثار

 -فرسوده بافت ینوساز و یبهساز به ،ها فرصت نیا از مناسب یبردار بهره .کند  یم جادیا بافت نیا به گردشگران ورود

 و لیتسه را شهر از قسمت نیا اتیدحیتجد ندیفرا و کند  یم یانیشا کمک -ردیگ یبرمدر زین را شهر یخیتار بافت هک

 .(119 :1387 ،رانگید و ینیمشک) سازد  یم عیتسر

 

 
 زنجان شهر فرسودة بافت موقعیت .1 ۀنقش

 1388 ،شهر آرمان مشاور مهندسین :منبع

 

 ها یافته و بحث

 روش از ابتدا ،زنجان شهر فرسودۀ های بافت یپذیر زیست در مؤثر های شاخص و عوامل شناسایی برای ،ها یافته بخش در

 نیهمچن .ندشو حذف غیرضروری و فرعی های شاخص و شناسایی ،اصلی های شاخص تا شد استفاده عاملی تحلیل

 .دارد یادیز یاثربخش ،تاس چقدر لیتحل در رفتهکار  به یرهایمتغ ریسا با ریمتغ کی مشترک انسیوار زانیم نکهیا یبررس

 موضوع در رفتهکار  به یها شاخص ریسا با یشتریب ارتباط شاخص آن ،باشد باالتر شاخص کی در انسیوار زانیم هرقدر

 که ییها شاخص ،باشد داشته را موضوع با ارتباط نیشتریب که ییها شاخص ییشناسا یراستا در و مرحله نیا در .دارد

 قدرت و بدای شیافزا لیتحل تیکفا و یهمبستگ تا شدند حذف محاسبات ندیفرا از ،دوب 4/0 از کمتر ها آن یعدد ریمقاد

 .است دهمآ 3 جدول در عاملی بار مقدار به توجه با ،اصلی های شاخص و تحلیل نتایج .شود شتریب مدل یکنندگ نییتب

 از بیش عاملی بار دارای ،عاملی تحلیل در رفتهکار به های  زیرشاخص و اصلی متغیرهای تمامی دهد می نشان فوق جدول

 .برخوردارند باالیی مشترک واریانس میزان از ،درنتیجه .هستند 4/0

 .کند یم مشخص فرسوده یها بافت یپذیر زیست تبیین در نیز را شاخص یا عامل هر سهم ،یعامل بار ،دیگر یسو از

 ،محاسبات طبق .دارد یرمتغ بر یرگذاریتأث در ییشترب سهم عامل، آن ،باشد تریشتب یعامل بار مقدار هرچه ،یجهدرنت

 ،مدیریتی یها شاخص ،یجهدرنت .شود یم دیده (Ex =982/0) یریتیمد های  زیرشاخص در ،عاملی بارهای مقدار بیشترین

 ،(Ex =974/0) یاجتماع یها شاخص .دارند زنجان فرسودۀ بافت یپذیر زیست میزان تبیین در بیشتری سهم

 .دارند قرار بعدی یها رتبه در (Ex =945/0) یکالبد و (Ex =971/0) یاقتصاد ،(Ex =972/0) محیطی یستز
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 فرسوده بافت یپذیر زیست رب مؤثر عوامل .3 جدول

 میانگین زیرشاخص 
 بار
 یعامل

 میانگین زیرشاخص 
 بار
 یعامل

ی
اع

تم
اج

 

 تسهیالت و امکانات از ساکنان رضایت
 بافت

30/3 585/0 

ی
اد

ص
اقت

 

 721/0 90/3 بافت اقتصادی ةصرف و ارزش میزان

 603/0 00/3 بافت در گذاری یهسرما به ساکنان تمایل 668/0 60/3 ساکنان مشارکت میزان

 596/0 60/3 بافت در سکونت به ساکنان تمایل میزان
 گذاری یهسرما به خصوصی بخش تمایل

 بافت در

40/2 59/0 

 532/0 40/2 اجتماعی امنیت وجود
 امکانات و عمومی خدمات به دسترسی

 شهری

90/4 589/0 

 بافت به ساکنان تعلق حس میزان
 و تفریحی امکانات به آسان دسترسی 632/0 20/4

 سرگرمی

70/2 668/0 

 671/0 10/2 تندرستی و زندگی یاستانداردها وجود 662/0 30/3 اجتماعی های تعامل کیفیت

 974/0 33/3 اجتماعی شاخص کل
 یقطر از بافت ییدرآمدزا یها فرصت

 یگردشگر یها جاذبه
90/4 657/0 

ی
ریت

دی
م

 

 تناسب و بافت شرایط صحیح شناخت
 آن با طرح

70/2 587/0 
 971/0 35/3 اقتصادی شاخص کل

 یجادا و اه  همحل در شهری مدیریت حضور
 تفاهم

03/2 708/0 

ی
بد

کال
 

 6/0 90/1 ها  ساختمان قدمت و تیفکی

 67/0 85/1 یرینفوذپذ 588/0 13/2 نهادها نایم در یکپارچه مدیریت

 595/0 80/4 متروکه و مخروبه کاربری وجود 638/0 60/3 ها طرح در مشارکت به مردم ةعالق میزان

 526/0 30/3 بایر اراضی ودنب 603/0 80/4 وساز ساخت مجوز صدور

 691/0 40/2 طبقات تراکم و بافت معابر ابعاد سازگاری 699/0 00/3 بافت مالکیت در وراثت

 508/0 30/3 بافت در ها ساختمان فشردگی میزان 697/0 10/2 بافت در گذاران یهسرما از حمایت میزان

 به بافت یها طرح مختلف ابعاد توجیه
 ساکنان

3 747/0 
 622/0 15/2 مسکونی واحدهای ایمنی وضعیت

 اجرای در متخصص یهانیرو از استفاده
 ها پروژه

5/2 744/0 
 705/0 70/2 بافت معابر کیفیت

 534/0 40/2 مناسب شهری مبلمان 559/0 20/2 ها طرح منافع تقسیم در عدالت رعایت

 برایونقل  حمل مناسب خدمات ةارائ
 شهروندان

 در شهر منظر و مایس مطلوب تیفکی 539/0 00/3
 بافت ۀمحدود

10/2 585/0 

 567/0 80/4 یبصر شاخص و بخش یتهو عناصر وجود 601/0 19/2 بافت ساکنان برای مالی تسهیالت ایجاد

 628/0 50/4 شهر زکمر های یتفعال تمرکز از حاصل رونق 982/0 89/2 مدیریتی شاخص کل

ز
ت

س
ی

 
ی

یط
ح

م
 

 75/0 10/2 صرفه به مقرون مسکونی یواحدها ةارائ 601/0 10/2 سبز فضای به یعموم دسترسی

 591/0 20/4 هارو یادهپ و معابر کیفیت 697/0 40/2 زباله دفع و یآور جمع

 فاضالب سیستم از برخوردار خانوارهای
 استاندارد

45/2 575/0 
 589/0 40/2 مسکن کافی و مناسب مساحت

 625/0 10/2 سطحی یها آب یآور جمع کیفیت
 مراکز از روزانه نیازهای ینتأم کیفیت

 خرید

90/4 554/0 

 942/0 27/3 کالبدی شاخص کل 556/0 70/2 صوتی آلودگی نبود و آرامش

 615/0 10/2 صنعتی یها کارگاه از ناشی های یآلودگ
 989/0 95/2 کل

 972/0 03/3 محیطی یستز شاخص کل

 

 کار به زمانی ،تحلیل این .متغیرهاست نایم ارتباط سازی مدل و بررسی برای آماری تکنیک نوعی ،رگرسیونی تحلیل

 برای ،پژوهش از مرحله این در .نیمک بینی پیش و تحلیل را وابسته متغیر ،مستقل متغیر چند وسیلة  به بخواهیم که رود می

 .است هشد استفاده رگرسیونی تحلیل از ،قلمست متغیرهای و (یپذیر زیست) وابسته متغیر نایم همبستگی میزان بررسی

R =645/0) اجتماعی شاخص دارای ،فرسوده بافت یپذیر زیست همبستگی مقدار بیشترین ،4 جدول براساس
 با .است (2

R ۀآمار ضریب اینکه به توجه
 با فرسوده بافت یپذیر زیست میان همبستگی که گفت توان می ،است 645/0 با برابر 2

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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 وابستگی ،یشهر فرسودۀ بافت یپذیر زیست که دهد می نشان عامل این .است متوسط حد از باالتر ،اجتماعی شاخص

 های محدودیت و ها جریان ،امکانات و ها شاخص به بتوانیم اگر و دارد اجتماعی مناسبات ةتوسع و تحوالت به زیادی

 انتظار از دور فرسوده های بافت مشکالت و مسائل حل ،یمکن ریزی برنامه آن برای و توجه فرسوده بافت مناطق اجتماعی

 همبستگی ،رو این از .است >05/0P از کمتر ،درصد 95 اطمینان سطح بقاطم نیز یمعنادار سطح .بود نخواهد

 گفت توان می ،R مقدار به توجه با همچنین .داد تعمیم آماری ةجامع کل به را آن توان می و است تأیید مورد آمده  دست  به

 بسیار همبستگی مقدار این که کند توجیه را فرسوده بافت یپذیر زیست متغیر از درصد 58 است قادر اجتماعی شاخص که

 این .ردک استفاده وابسته متغیر بینی پیش برای توان می خوبی به خطی رگرسیون مدل از که دهد می نشان و است زیاد

 اقتصادی های شاخص ،آن از پس .است تأیید مورد و تعمیم قابل 000/0 یمعنادار سطح مقدار به توجه با ،بینی پیش

(634/0= R
R =508/0) کالبدی ،(2

R =373/0) محیطی زیست ،(2
R =337/0) مدیریتی و (2

 بیشترین ترتیب  به (2

 .دارند فرسوده بافت یپذیر زیست متغیر با را همبستگی

 
 چندگانه رگرسیون آزمون با فرسوده های بافت یپذیر زیست بر مؤثر عوامل همبستگی تحلیل .4 جدول

R R ها شاخص
2 R

2
 Beta T sig استاندارد خطای df F B sig اصالحی  

 000/0 892/8 415/0 019/0 000/0 169/0 07/79 1 17/0 373/0 514/0 محیطی یستز

 000/0 763/7 37/0 032/0 000/0 246/0 267/60 1 135/0 337/0 37/0 مدیریت

 000/0 987/9 456/0 034/0 000/0 344/0 734/99 1 206/0 508/0 456/0 کالبدی

 000/0 772/13 578/0 019/0 000/0 257/0 676/189 1 332/0 634/0 578/0 اقتصادی

 000/0 144/14 588/0 016/0 000/0 228/0 043/200 1 344/0 645/0 588/0 اجتماعی

 

 مسیر تحلیل

 ،محیطی زیست ،اقتصادی ،اجتماعی عوامل و فرسوده های بافت یپذیر زیست همبستگی میزان شدن  مشخص از پس

 بافت یپذیر زیست میزان در ،عوامل این از کیهر تأثیر ۀنحو و میزان ،مسیر تحلیل روش از استفاده با مدیریتی و کالبدی

 روابط یالگو یشنما و یتعل درک یبرا که است یونیرگرس یلتحل ینوع مسیر تحلیل ،درواقع .دوش  می بررسی فرسوده

 (.293 :1389 ،یان  )حافظ دارند کاربرد هم با مرتبط یرهایمتغ از یا مجموعه یانم در یعل

 ها شاخص یانسوار ،ها  آن در که است کل اثر و غیرمستقیم اثر ،مستقیم اثر شامل ،مسیر تحلیل پارامترهای ترین مهم

 یرتأث ۀدهند نشان و آید یم دست  به یرمس هر یبضرا حاصل یقطر از یرمستقیمغ اثر .شود یم برآورد یممستق اثر عنوان به

 گرنشان ،یرمستقیمغ اثر یبضر زیادبودن است. (z) واسطه یرمتغ یک یقطر از (y) وابسته یرمتغ بر (χ) مستقل یرمتغ یک

 یرمستقیمغ و یممستق اثر مجموع از یزن کل اثر ،ینبرا  عالوه است. یا واسطه یرمتغ یشترب یرتأث و یممستق اثر بودن  کاذب

 ها شاخص از یک یچه از که است یریمتغ ،زا برون یرمتغ .کند یم آشکار را یرهامتغ بودنزا برون و زا درون که آید یم دست  به

 ،آذر) باشد رفتهپذی یرتأث یگرد یرمتغ چند یا یک از که است یریمتغ یزن زا درون یرمتغ باشد. نگرفته تأثیر یگرد یرهایمتغ و

1381: 68.) 

 ،456/0 کالبدی ،578/0 دیاقتصا ،588/0 اجتماعی شاخص برای ،ها شاخص کل اثر مقدار ،5 جدول بقاطم

 ،است 3/0 از بیش ها شاخص تمامی در کل ضریب مقدار اینکه به توجه با .است 370/0 مدیریتی و 416/0 محیطی زیست

 بهبود و توسعه ،درنتیجه .است واقعی ،یپذیر زیست بر تأثیرشان مقدار و دنیکدیگر از پذیرتأثیر و زا درون ها شاخص

 .دوش  می فرسوده های بافت در بهزیستی و بهبودی موجب ،فوق های شاخص

 اثر با -ستها شاخص سایر دخالت بدون یپذیر زیست بر شاخص تأثیر ۀکنند بیان که -مستقیم اثر مقدار ،براین  عالوه
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 طریق از ها آن تأثیر .دارند یپذیر زیست بر زیادی تأثیر مستقیم طور به ها شاخص دهد  می نشان و است متفاوت کیاند کل

 بیشترین (β =622/0) اجتماعی شاخص ،میان این در (.1 نمودار) است منفی موارد یعضب در و پایین دیگر های شاخص

 مدیریتی ،(β =422/0) محیطی زیست ،(β =528/0) اقتصادی های شاخص و دارد یپذیر زیست رب مستقیم طور به را اثر

(328/0= β) کالبدی و (327/0= β) دارند قرار بعدی های رتبه در ترتیب  به. 

 

 فرسوده بافت یپذیر زیست بر پژوهش های شاخص تأثیر .5 جدول

 کل اثر یرمستقیمغ اثر مستقیم اثر ها شاخص

 416/0 -0064/0 422/0 محیطی یستز

 370/0 0424/0 328/0 یمدیریت

 456/0 1294/0 327/0 کالبدی

 578/0 0496/0 528/0 اقتصادی

 588/0 -0341/0 622/0 اجتماعی

 

 
 فرسوده بافت پذیری زیست بر و یکدیگر بر ها شاخص تأثیر مسیر و میزان ۀزمین در پژوهش مدل. 1 نمودار

 

 گیری نتیجه

 انجام یپذیر زیست های شاخص لحاظ  به زنجان شهر فرسودۀ بافت موجود وضع جایگاه شناسایی هدف با پژوهش، این

 این و است (Ex =982/0) یریتیمد های  زیرشاخص به متعلق عاملی بارهای مقدار بیشترین ،ها یافته بقاطم .گرفت

 اظهارات برمبنای .است داشته زنجان شهر فرسودۀ بافت یپذیر زیست بر حاکم وضعیت در بیشتری سهم ،ها شاخص

 نبود ،شهری مدیریت نابهنگام تغییرات ،یگر  مطالبه فرهنگ نبود ،یشهر یریتمد ثباتی یب مانند عواملی ،شهروندان

 کاری  موازی ،یشهر یریتمد ةعرص در شهروندان و جوانان اشتندن مشارکت ،گیری یمتصم در متخصص کارشناسان

 وجود ،ارزان و آسان مالی تسهیالت ندادن  ارائه ،شهروندان نیازهای با متناسب خدمات نشدن  ارائه ،مختلف یها دستگاه

 یزبرانگ بحث یها چالش ترین  مهم ،شهری مدیریت و شهروندان میان تعامل نبود ،تر مهم همه از و سازمانی بوروکراسی

دنبال   به چنانکه ؛است هگذاشت یرتأث نجانز شهر فرسودۀ بافت یپذیر زیست اجتماعی بعد بر که است زنجان شهر مدیریت

 ساکنان تعلق حس و بافت این در سکونت به ساکنان تمایل ،ساکنان مشارکت یزانم ی،و مدن یشهر یها ارزش کاهش
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 نتایج است. دهکر تشدید را بافت یفرسودگ روند ،یتیوضع چنین بروز و شده یفتضع شدت به یراخ یها سال در بافت به

 مقدار بیشترین ،زنجان شهر فرسودۀ بافت یپذیر زیست که داد نشان نیز مسیر تحلیل و چندمتغیره رگرسیونی تحلیل مدل

R =645/0) اجتماعی شاخص با را همبستگی
 وابسته بسیار اجتماعی مناسبات ةتوسع و تحوالت به عبارتی به و دارد (2

 ،ینوساز انیجر در زنجان شهر فرسودۀ بافت از هایی لکه حاضر درحال که مسئله این ،نظرسنجی بقاطم چنانکه است؛

 و دویران) است گرفته صورت محل یاجتماع بافت و یفرهنگ اصالت به توجه بدون ،اقتصادمحور رویکرد فقط هم آن

 به توجه بدون ،محل یفرهنگ عناصر و بافت هویت خطرافتادن  به بعد از ،(1387 ،راندیگ و حبیبی ؛1391 ،راندیگ

 تیرضا مورد ...و نیاز مورد امکانات و ایجاد از رضایتمندی میزان و نوسازی گرییلهتس ،نوسازی روند در ساکنان مشارکت

 دنبال  به را مکترا یواگذار و وساز ساخت دلیل  به نیزم ارزش باالبردن از یناش ۀبهر هک یاقتصاد بعد از اما ،نیست نانکسا

 .شهروندان برای نه و خواهد می آن کالبد برای را شهر ،اقتصادمحور دیدگاه زیرا ؛است بوده سازندگان تأیید مورد ،داشته

 مانند مختلف جهات از ها بافت این یپذیر زیست اما ،شوند می نو ظاهر  به ها ساختمان شهروندان نظر از ،دیگر عبارت  به

 ،شهر فرسودۀ بافت یپذیر زیست تحقق برای الزم شرط بنابراین، ؛شود می مشکل دچار ...و ترافیک ،هوا آلودگی

 الگوهای میان ارتباط برقراری و سو یک از شهری مدیریت و بافت نانکسا ،سازندگان انیم تعامل ایجاد و یلگریتسه

 یها  علقه با را مدرن ینوساز های شیوه تا است گرید سوی از محور  تیهو و گرا  فرهنگ یسنت الگوهای و مدرن ینوساز

 تیهو ،یابد  می ارتقا بافت یپذیر زیست ،آن در هک است ییالگو به دنیرس ،امر نیا ةجینت .سازد هماهنگ بافت یفرهنگ

 .یابد می دست وری بهره به بافت یبهساز از یناش گذاری سرمایه و شود  می حفظ بافت یفرهنگ و یخیتار
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