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 چکیده          اطالعات مقاله

به خاطر داشتن  قتیا در حقرسد، امّ یساده به نظر م رونیاگر چه از ب از؛یپ کی یشهرها به مثابه ییساخت فضا 

 ی. در مطالعهمیاکل را از دست داده ک، یشود یبه طور جداگانه بررس هیاگر هر ال .است بندهیفر اد،یز یها هیال

فقط از  یستیآن نبا دهز ، علل و عوامل موجی( نیداریپا تیآن)وضع یفرسوده و محتوا یهابافت ییساخت فضا

ی ساخت موجود بافت فرسوده تیکالن موثر بر وضع یها یسیکوشد پال یپژوهش حاضر م نگاه شود. هیزاو کی

یابی به هدف فوق به برای دست قرار دهد. یمورد واکاو ،را تیاثرات آن بر وضع زانیشهر زنجان را درک و م

نفر و  "111"با سرپرستان خانوار ساکن بافتی میدانی)مصاحبه ای و مشاهدهکاوی منابع کتابخانهطرق بانک

 ,ArcGis» ( مواد مورد نیاز تحقیق جمع آوری و با استفاده از از نرم افزارهای"نفر 37"خبرگان و متخّصصین امر

lisrel  »1911 دارینتایج تحلیل نشان داد عوامل ساختاری کالن اقتصادی با ضریب معنی گردد.فراوری می 

عبارتی؛ به .نمایدتری ساخت فضایی بافت فرسوده شهر زنجان را تبیین میبه میزان بیش 7912 وضریب تاثیر

گرا اقتصاد نفت و تاثیر آن بر تحواّلت فضایی شهر و تخصیص فضایی منابع ساختار اقتصادی متمرکز و دولت

ان سوده شهر زنجترین ضریب تاثیر را در ساخت فضایی موجود بافت فرمالی به صورت یکپارچه، توانسته بیش

افت ی بی بعدی تاثیر قرار داشته و ساخت فضایی چند الیهداشته باشد. همچنین عوامل کالن کالبدی در مرحله

ا ب یمعابر اصل یهیدر حاش یساختمان یهااول بلوک یپوسته ینوساز ی زنجان را تبیین می نمایند.فرسوده

امکان بلندمرتبه  م؛یبافت قد ینوساز یقیمصوبات تشو گردد. عرض معابر ویختم م یتجار یبر فضاها هیتک

و  دیجد ییفضا یهالفافه جادیامر، ا یجهیرا فراهم نموده و نت یساختمان یواحدها یارتفاعو گسترش  یساز

 .باشد یدوم و سوم بافت م یهامتضاد با پوسته کامال

 

 

 کالن، شهر زنجان. یساختارها ،یریپذ ستیز کردیرو دار،یپا توسعه ها:واژهکلید  
 

 

 

                                                            
   shamai@khu.ac.ir                                                                                                                                                              نویسنده مسئول:  *
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 و همکاران شماعی/ ...کالن یشرانهایپ  یضرباهنگ کاو
 

 

 

 مقدمه
 ابعاد، ،سطوح، ساختار کارکرد، شکل، یعنی شناختی، روش  ابزارهایی همه کارگیریبه مستلزم تحلیل و درک شهر»

(. 7،13:7941)لوفور«است...  و نهادها فرازبان، و زبان ،6مدلول و5دال نظام ،4خوانش و نوشتار ،3وکل زمینه2بافت1متن

 ی جغرافیایل در عرصهترین تحوّپیچیده ترین وی حیات شهرنشینی وسیعشهر یک فضای نگاشته شده است و چرخه

 یعوامل و فرایندهای کالن بسیاری در این چرخه درگیر هستند که می توانند توسعه همین دلیلشهری است؛ به

پذیر و یا بالعکس افول زیست پذیری شهر را رقم بزنند.  بنابر این در تحلیل ساخت فضاهای پایدار و ایجاد شهر زیست 

 التتحوّ  بر رموثّ نیروهای از یک های فرسوده و مسائل موجود آن باید توجه داشت که هربافتخصوص بهشهری 

 متعالیه حکمت در که چیزییابد؛ می مفهوم و جویدمی نیروها دیگر با وگوگفت قالب در را خویش خویشتن ،شهری

گویند. در این رویکرد شکل و فرم می وحدت عین در کثرت و کثرت در عین وحدت یا وجود تشکیکی وحدت آنرا،

ه های انسان به گونواستههای اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی است و خر از زمینهمحیط ساخته شده متاثّ

یابد که محیطی قابل زندگی را در شهر به جای محیطی صرفا برای تماشای شهر امان میای در قالب فضای شهری س

شهردست یافته و  مجدد خوانش به شهری ریتم و شهری با تحلیل فضاهای شهر، به نو نگاهی خلق نماید. بنابر این با

 ناشی نمایی باز فرسوده فضایهای زیرا فضای بافت است. شهر در زمان و شهری فضاهای از شهر مردم قرائت چگونگی

گردد که کند و متنی تلقی میخودش میراث چندین نسل را حمل می است که با آرمانی عناصر و تاریخی رسوبات از

خوانش و مطالعه  یزمینه ،چندالیه و متکثر و پیچیده هست؛ و آن چیزی که می تواند به این پیچیدگی نزدیک شود

یک متن  شبیه خوانش ما از سازمان فضایی شهر  پذیری است. در مجموع اگرست کرد زیاز طریق روی 8متن بافت

های این تحلیل ساخت فضایی بافت. بنابردهی دارندباشد، همه نیروهای کالن سهم خود را از این تجدید سازمان

ل عوامل کالن و ، به تحلی:محلی بافت –فرسوده شهری در صورتی کار ساز خواهند بود که عالوه بر مسائل اقتضایی 

ی این نیروها به مغز فضا راه یافته و از طریق شناخت به تبیین واقعی مسائل سویفرامحلی نیز پرداخته شود. باید با هم

 آن پی برد.

شهری و مکانیسم بازتولید آن را تحت تاثیر نیروهایی)کالن  یهای فرسودهپذیری بافتبنابراین پژوهش حاضر زیست

 یعبارتی همانند هر پدیدهپذیری منطقه را رقم می زنند. بهاند که وضعیت حاکم بر زیستدمیحلی( م -و اقتضایی

های شهری وجود دارد و مورد توجه قرار دادن دیگر شهری، نیروهای برتری زیادی در پشت ناپایداری و فرسودگی بافت

ا هدف از مطرح نمودن رویکرد زیست پذیری لذ؛ است 21ریزان در قرنکی از وظائف اصلی و محوری برنامهاین نیروها ی

اسایی و عالوه بر شن رسیدن به فرآیندی بوده است که در آن انتظار ی شهری در این پژوهش،های فرسودهدر بافت

های پیچیده شهر ؛ به تحلیل ساختار اثرگذار کالن بر وضعیت حاکم بر زیست پذیری بافت استخراج عوامل کالن الیه

بخش مرکزی شهر زنجان بپردازد تا از طریق شناخت این نیروها، متن موجود )شهر(، مورد تغییر قرار گرفته  یفرسوده

گران ا با ساختار اجتماعی و افعال کنشو از این طریق، فضاهای انگاشتی متفاوت، درشهر تولید و به تدریج این فضاه

مروزه پایداری بسیاری از شهرهای معاصر را به چالش می کشد. زیرا چنین فضاهایی انماید؛ خود، پیوندی معنادار برقرار 

توان در دو محور عمده خالصه نمود9 ارزش نظری و ارزش عملی. ویژگی نظری این ت بررسی این موضوع را میاهمیّ

                                                            
1.Text 
2.Context 
3.Field 
4.Writing and Reading 
5.Signifier 
6.Signified 
7. Lefebvre 
8. Text 

خرد مورد توجه قرار داده است و در ( خود رفتارشناسی پالسی های موثر بر زیست پذیری بافتهای فرسوده را در دو سطح کالن و 13:5نگارنده در رساله ). :

 طی پژوهشی جداگانه میزان اثرات خرد هر یک را مورد واکاوی قرار داده است.
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 ، پاییز 31-11، 1، شماره 1، دوره  های جغرافیای اقتصادیپژوهش
 

 

 

ای هریزی پایداری می باشد، زیرا بافتن بر ادبیات علمی موضوع و برنامهصی و افزودمطالعه کمک به پیشرفت تخصّ

و ارزش عملی  نگرفته قرار ر بر زیست پذیری آن موردبررسیشهری از منظر واکاوی نیروهای کالن موثّ یفرسوده

های فرسوده شهری ریزی بافتها و الگوهای مواجهه با برنامهخود در تغییر، بهبود و اصالح روش یپژوهش نیز به نوبه

ری بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان از اهداف اساسی این پذیو تحلیل میزان تاثیر آن بر زیست خواهند بود.

 . پژوهش است

 پژوهش یو پیشینه نظری مبانی
خواهد دت است و تا زمانی که به آنچه می)شادکامی(؛ خوشبختی و سعا1انسان موجودی هدفمند و جویای نشاط»

یای رسیدن این رو(. بنابر9121 1388،)هزار جریبی و آستین فشان«احساس خوشبختی و سعادت نمی کند دست نیابد

ران زیادی را واداشته است تا در تاکنون، اندیشمندان، شاعران، نویسندگان و متفکّ  ای از گذشتهبه چنین جامعه

شهری آرمانی را  ای به کندوکاو بپردازند؛ در عالم تخیل،ای رسیدن  به چنین جامعههشهر و راهجوی آرمانوجست

گویند که باید وجود ای سخن میی فاضلهآثارشان از سرزمین ایده آل بنویسند. همه از مدینه جو کنند و دروجست

 یکی به پاسخ در اولیه زیستی هایو مجتمع جوامع پیدایش ابتدای همان از هاانسان(. 928 1376،)دهاقانی«داشته باشد

 درآورند. تحت کنترل را خود شده ساخته دنیای و محیط اندسعی کرده خویش فطری و طبیعی نیازهای تریناز اساسی

به 1384نموده است )شوای و همکاران، منعکس ساخت انسان محیط تشکیل و نظم، الگو صورت به را خود کنترل، این

این اشتیاق، در ادبیات دینی مختلف) از انجیل تا کتاب بودائیان( و در »(. 128، ص. 13:1نقل از شاطریان و همکاران،

شهر توماس گرفته تا اجتماعی سکوالر) از افالطون گرفته تا لوکوربوزیه( و در تمامی سطوح فرهنگی )از آرماناصالحات 

لیه در مورد ( همواره وجود داشته است. با وجود موارد یاد شده، مطالعات اوSimCityّای امروزی نظیر های رایانهبازی

زمانی » ؛ (9115 2،2111)مارانز و همکاران «صورت گرفته استکیفیت زیست به شکل امروزی ابتدا در کشورهای غربی 

که شرایط نامناسب زندگی و مسکن غیر بهداشتی به دلیل رشد شهرنشینی و صنعتی شدن ایجاد 

تر شدن مشکالت ویژه شهرها پس از انقالب صنعتی و پیچیدهها بهگاهبا رشد سریع سکونت(. 3،211192)کراو«شد

ی در جوامع بیش از پیش ت زندگکیفیّ از به منظور ارتقایبهبود شرایط خاص و مورد نی زندگی، ضرورت توجه به

ها و گاه؛ درصدد بهبود شرایط زندگی شهروندان، ایدهریزی سکونتگرایان پیش از برنامهاز این رو آرماناحساس شد 

ماعات همبسته و خوداتکا )نظیر ها در یک اجتهای زیست و اسکان آننظریاتی را حول محور جدایی انسان از محیط

توان ا میکه این نظریات نتوانست به شکل مناسبی عملی شوند، امّرغم اینفاالنسترها یا ایکاریا و...( مطرح ساختند. علی

البته الزم به ذکر است که ارتقای کیفی  پذیری یاد نمود.های فکری تکوین انگاره زیستجرقهعنوان نخستین به هااز آن

محیطی جوامع بیش از هر چیز دیگر در این نظریات مورد تاکید قرار گرفته  اقتصادی و زیست -د اجتماعیابعا

گاهی پست مدرن با ارج نهادن به احان سکونتریزان و طرّبه بعد، برنامه 1:51 یاز دهه(. 37-987 1388،)پاکزاد«است

را مورد انتقاد قرار دادند. یکی از این نظریات که در گرایی، به شدت دکترین کارکردگرای مدرن های پسامادیارزش

ای انسان دوستانه برای که ایدهاست  4«شهر انسان محور »ی مواجهه با مشکالت شهرهای مدرن مطرح گردید؛ نظریه

، شهرهای آینده در نظر دارد، طراحان این شهر؛ نه فقط معمار و شهرساز، بلکه مجموعه ای از متفکران علوم اجتماعی

تعلق دارند. شهر انسان،  5به کشورهای آنگلوساکسنطور عمده بهروان شناسی، تاریخ، اقتصاد و حقوق هستند که 

پناه نیست، بلکه باید تمامی فنی و مهندسی برای ساختن سر ییک پروژه ایده و اندیشه است که شهر، صرفا حاصل این

                                                            
1. Happiness 

2.Marans 
3. Crowe 
4.Anthroppolis 

5. Anglo-Saxons 



 های جغرافیای اقتصادیپژوهش        71
 

 و همکاران شماعی/ ...کالن یشرانهایپ  یضرباهنگ کاو
 

 

 

 یتوان در سایهدوران معاصر را میرات در ادامه این تفکّ .(65 13759، های تمدن یک جامعه را پوشش دهد)شوایجنبه

( و دیگران یافت که مبحث 1:81)3(، اپلیارد1:61)2(، لینچ1:61)1های اندیشمندانی نظیر آلن جیکوبزتالش

ای به خود گرفت)وانگ گاهی مطرح و رنگ و بوی تازهپذیری را به صورت مستقیم در ادبیات برنامه ریزی سکونتزیست

شهرهای سالم و با نشاط، شهرهای  9که جاکوبز مدعی بودچنان (.5،21149115سیتلیونگا ؛:211195، 4همکاران و

ها می های متراکم و اختالط کاربریاقبالند که بر پایه تنوع اقتصادی، انسانی و معماری جمعیّتارگانیک و خوش 

باعث  گیهمریزی و طراحی شهری، اقدامات در برنامهها و (. نتایج حاصل از این نوع تصمیم1:87923،بالند)جاکوبز

ر گردید. امروزه نیز رویکرد ریزی شهری معاصعنوان خط مقدم تفکرات برنامهپذیری بهگیری مفهوم زیستشکل

های حقوق شهروندی تنها در طول یک یا دو نسل به موازات مطرح پذیری به موازات پذیرش گسترده آرمانزیست

 اقتصادی و اجتماعی محیطی،زیست هایمؤلفه به باتوجه شهر کیفیت زندگی)ارتقای 6پایداری سعهتوی شدن نظریه

برآن  پایدار آینده( بیش از پیش به جنبش قدرتمندی تبدیل شده  است، زیرا توسعه نسلهای برای تنگنا بدون ایجاد

 دنیای سوی به را انسانی جامعه محیطی پذیریاجتماعی ومسئولیت اقتصادی، پیشرفتی توسعه ازطریق تا است بوده

 (.31 13889،سازد)پور طاهری و همکاران رهنمون یافتنیو دوام پذیرخوب، زیست

 دیدگاههای زیست پذیری و شاخصها و معیارهای مورد مطالعه از دید صاحبنظران .1جدول 

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شاخص
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 21
 21
 22
 

 پژوهشگر

پرفسوردو

 7هل

(1:84) 

  * * * *        *   * *  * * * 

تیمر و 

 سیمور

(2115)8 

   *    *   *  *      *    

تاونسند)

1:::): 
 *        *  *    * *  * * * * 

 ثاربی

(2113)
11 

*  *   *  * * *     *      * * 

 ثساوتور

(2113)
11 

 * * *   * *   *   * * *       

   *   *     *  * *  * * * * *  *لولبی و 

                                                            
1. Allan Jacobs  
2.linch 
3.Epelyard 
4.Wang 
5.Saitluanga 
6.sustainable development 
7.Duhel 
8.Timmer& Seymour 
9.Townsand 
10.Thorsby 
11. Southworth 

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=633&q=sustainable+development&spell=1&sa=X&ei=HP1qVaqMHIuBU83MgpgP&ved=0CBcQvwUoAA
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=633&q=sustainable+development&spell=1&sa=X&ei=HP1qVaqMHIuBU83MgpgP&ved=0CBcQvwUoAA
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1همکاران

(2111) 

دانلد 

 2اپلیارد

(1:81) 

  * *      *     *       * 

طرح 

 3ونکوور

(2115) 

 * *    *   *   *   *    *   

 4ویلر

(2111) 
 *  *  * *  * * *    * *       

 5لیتمن

(2114) 
*   * *  *   *  *  *   *  * *   

بندرآباد 

(13:1) 
  *  *  * *  * *   *    * *  *  

دسترسی به نیازهای -7مسکن مناسب-6بهداشت و سالمت-5فضای سبز و پارک-4پاکیزگی محیط-3دسترسی پلیس-2تفریح و فراغت-1

کاربری -14مناسبغذای -13های مناسبزیرساخت-12حمل و نقل متنوع و مطلوب-11امنیت-11آموزش وکیفیت آن-:هوای پاک-8روزمره

روابط -22تعلق به مکان هویت و حس-21تعامل اجتماعی-21مشارکت-:1اشتغال-18اعتماد-17پیاده محوری-16فضاهای عمومی-15مختلط

 مطلوب همسایگی
 (13:5ماخذ9 مطالعات کتابخانه ای نگارنده)

 پژوهش روش
 ،آماری این پژوهش یکاربردی است. جامعه ،تحلیلی و به لحاظ هدف-توصیفی ،تحقیق حاضر به لحاظ روش

هکتار( بوده  4:2بخش مرکزی شهر زنجان طبق آخرین طرح مصوب)  یبافت فرسوده یساکنین محدوده

نفر سرپرستان  4:1تعیین حجم نمونه تعداد نمونه به روش کوکران)(. 1388976،است)مهندسین مشاور آرمانشهر

گیری احتمالی)نمونه نمونه ،پژوهش حاضر گیریفر( می باشد. روش نمونهن 31امر) خانوار( و خبرگان و متخصصین

بخش مرکزی شهر زنجان به لحاظ داشتن  یبافت فرسوده ینخست مجموعه ؛بدین ترتیب کهباشد طبقه ای(می گیری

 -)بافت شمالی یهای فرادست به سه محدودهنوع مداخله و جایگاه آن در طرح ت متفاوت ابعاد زیست پذیری،ماهیّ 

و از میان محالت هر بافت سهم هر طبقه در نمونه آماری  است 6مجموعه بازار( تقسیم بندی شده -بافت جنوبی

 مشخص می شود.

 

 

 

 

 

                                                            
1. Lau Leby 
2.Epelyard 
3. Greater Vancouver Regional District 
4. Wheeler 
5.Litman 

بندی مالک این تقسیم بندی براساس نتایج حاصل از شناخت و مطالعات صورت گرفته در محدوده بافت فرسوده مرکزی بخش مرکزی شهر زنجان و منطقه. 6

 عرفی)طرحهای فرادست(بوده است.
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 . تعداد جامعه و نمونه آماری به تفکیک محالت بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان2جدول 

سهم هر 

طبقه در 

نمونه 

 آماری

تعداد 

جمعیت 

 بافت

 مشخصه بافت

 نام محالت موجود به تفکیک بافت

بافت فرسوده 

بخش مرکزی 

 شهر زنجان

 ردیف
 مترمربع درصد

تعداد 

 قطعه

1:5 52:72 77.17 37:2211 17875 

زینبیه، سعدی شمالی، محله آقا 

رحیم،امجدیه، جعفریه، حق وردی، داوود 

قلی، دروازه ارک،دروازه رشت، دگرمان 

شوقی، عباسقلی، ارخی، سرچشمه ، 

غریبیه، فرودگاه، قهرمان، گونیه، مشهدی 

صفر، مهدیخان، نصراهلل خان، همایون، بی 

 سیم

بافت فرسوده 

 شمالی
1 

1:4 21872 21.14 1114636 5468 
حسینیه، دباغلر، سیدلر، یوخاری 

 قبرستان، محله یری باال، محله یری پایین

بافت فرسوده 

 جنوبی
2 

 3 1بافت بازار محله بازار، محله سقالر، محله راز بین 2118 123164 2.5 213 112

 4 کل بافت - 25361 4:21111 111 75157 4:1

 های پژوهشمتغیرها و شاخص

تر شرایط موجود در جامعه در یک مقطع زمانی هستند و نیز تصویر روندها و ها ابزاری برای شناخت دقیقشاخص

اند. شاخص زیست پذیری، سیستمی های مشخص در این شرایط رخ دادهدهند که طی دورهرا نشان می ییهادگرگونی

ده از معیارهای است که برای مانیتورینگ کیفیت زندگی در یک محیط و در یک بازه زمانی مشخص و با استفا

لیه که در انتخاب ن اصول اوّتریبرخی از مهمّ(. 2،211595زیست محیطی و کالبدی است)الریس اجتماعی، اقتصادی،

قتصادی و ا )تحلیل تمامی جوانب اجتماعی، جامعیت: -1عبارتند از9 انداین پژوهش مورد توجه قرار گرفته هایشاخص

ها به منظور نشان دادن شاخص سادگی:-3 نتایج علمی را داشته باشد. ی9 واقعی بوده و توانایی ارائهعینیت -2 (....

گیرند و به همین دلیل در عین حال که پیچیدگی مفهوم نشان عی از افراد مورد استفاده قرار میمفاهیم به طیف متنو

 های ذی مدخل(.بایست به سادگی قابل فهم باشند)قابل فهم بودن برای همه گروهکنند میداده شده را منعکس می

 تقابلیّ-5. بایست با روشی که به آسانی قابل فهم باشند قابل اندازه گیری باشندها میشاخص ت سنجش:قابلیّ -4

ت دسترسی و بایست داده از یک منبع معتبر در دسترس باشد)قابلیّها میبرای هر کدام از شاخص دسترسی داده ها:

 های منتخب تحقیق(.العات شاخصبه روز بودن اطّ

لیه در اختیار اوّ ینامهدن به نماگرهای نهایی تحقیق، نماگرهای مستخرج در قالب پرسشدوم برای رسی یدر مرحله

بودند و از سویی دیگر  مورد مطالعه ینفر از خبرگان، متخصصین وکارشناسانی که دارای شناخت کافی از محدوده 31

ه و با استفاده ن ترتیب، طی دو مرحلهای فرسوده آشنایی داشتند، قرار گرفت؛ بدیپذیری شهری و بافتبا مبانی زیست

بخش مرکزی شهر زنجان به شرح جدول )سه(  یپذیری بافت فرسودههای مختلف مربوط به زیستاز روش دلفی گویه

 لیه گردیدند.تلخیص و تایید اوّ

 

                                                            
 ی بازار مورد عملکرد سازمان میراث فرهنگی می باشد.محدودهی بازار در این پژوهش منطبق بر .محدوده1

2.Larice 
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 درآشکارسازیوضعیت زیست پذیری بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان1شاخص سازی ساختارهای کالن .3جدول
ی

ت پذیر
ابعاد زیس

 

 ماخذ شاخص ها معرف مولفه

ی
کالبد

 

دینامیسم 

 کالبدی شهر

های توسعه شهری (، اثرات طرح1311-13:1تحوالت شهر و شهرنشینی)

های عرضه زمین و مسکن  در تحوالت کالبدی شهر، بر بافت، سیاست

در تحوالت فضایی شهر، مقررات صدور 111و   5نقش کمسیون ماده 

ساختمانی، نقش تعاونیهای مسکن در تحوالت کالبدی شهر،الحاق پروانه 

 روستاهای پیرامون شهر زنجان در توسعه فیزیکی شهر

 (1388سجادی و همکاران)

 (1388احدنژاد و همکاران)

 (،:138حیدری)

 (،1387حبیبی و همکاران)

 (؛13:1پورمحمدی)

ی
صاد

اقت
 

اقتصاد 

سیاسی شهر  

و تاثیر آن در  

تحوالت 

 -کالبدی

 فضایی شهر

الت ساختار اقتصادی متمرکز و دولت گرا، اقتصاد نفتی و تاثیر آن بر تحوّ 

فضایی شهر، تخصیص فضایی منابع مالی9 یکپارچگی شهری یا تشدید 

 شکاف فضایی

 

(، زنگانه 1387حبیبی و همکاران)

(، 13:2(؛ فرجام )13:2)

 (13:1دویران)

 (13:2دلیر)

ی
اجتماع

 

مهاجرت ها و  

ثیر آن  در  تا

تحوالت 

 -کالبدی

 فضایی شهر

ت شهر، مهاجرت و ساخت فضایی جمعیّ -فرایند تحرکات مکانی 

 اقتصادی شهر –اجتماعی 

( 1386(، مشکینی):138نیا)توکلی

:13(،پورمحمدی)1388آرمانشهر)

 (1387حبیبی و همکاران)، (

ی
ت محیط

زیس
 

پای بندی به 

قوانین زیست 

 2محیطی

(، رعایت آیین 1383.12.21مدیریت پسماندها)مصوبرعایت قانون  -

نامه جلوگیری از آلودگی آب)آبهای سطحی و زیرزمینی( )مصوب 

آیین نامه جلوگیری از آلودگی آّب   14و  5(،  رعایت ماده 1371.12.18

)فاضالب و استاندارد دفع آن(، رعایت آیین نامه جلوگیری از آلودگی 

آیین نامه اجرایی جلوگیری از (،  رعایت :1378.3.1صوتی)مصوب 

(،  رعایت قانون حفظ کاربری اراضی و 6.16.:137آلودگی هوا)مصوب 

نامه ضوابط و معیارهای (، پ رعایت آیین1374.13.31)مصوب هاباغ

)طراحی و 2811(، رعایت آیین نامه 1378.12.15استقرار صنایع)مصوب 

 ها در برابر زلزله(مقاوم سازی ساختمان

 ،(1387مکاران)حبیبی و ه

 ،(1386مشکینی)

(،  1388آرمانشهر)

 (؛13:2(، دلیر)1388حسینعلی)

 (1381گلکار) ،(:138ساسان پور)

 قلمرو جغرافیایی پژوهش

 را شهین شهر این نخستین نام و دانسته ساسانیان دودمان سر اردشیربابکان، از را زنجان شهر بنیاد مستوفی، حمداهلل

 زنجان آن بو معرّ است زنگان شهر نوشته است )نام چنین سرواژه شهین در هم دهخدا ،نامهدرلغت است. کرده ذکر

پیدایش اجسادی با مومیایی (. 78 13879،است()پوراحمد و همکاران کرده بنا اردشیربابکان را شهر این گویند و باشد

الی  2311ن برای عمر آنها آباد زنجان که کارشناسانمکی(؛ در معدن نمک روستای چهره طبیعی معروف به )مردان

 ی زنجان استهری شخصیت پیش از اسالم در منطقهساله در نظر گرفته اند، نمودی از شکل ظا2511

                                                            
پذیری مستتر است؛  این عامل در نحلیل زیست پذیری های شهری در تمامی ابعاد  زیستگذاریها و سیاستکه مدیریت متشکل از  سیاستبا توجه به این .1

 عنوان بعد جداگانه آورده نشده است.به
سازی بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و ساختارهای زیست محیطی به منظور تعیین ضوابط و معیارهای پایداری ناظر بر متعادل.تعیین 2

 ( بوده است.13:1انسانی بر مبنای قوانین، مثررات، ضوابط و استانداردهای محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست)
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گیری شهر ی زیستی و شکلشهرزنجان کانون اولیه بخش مرکزی یدر این بین  بافت فرسوده(. 11 13889،)حسینعلی

 قبل هایسال شهر به از قسمت این گیریشکل تداعی می نماید. تاریخرا شامل می شود و عبور از آن تاریخ این شهر را 

 شهرصورت تاریخی بافت در اخیری دهه در که هدفمند غیر و گسترده مداخالت(. 13:2967،)دلیر گرددباز می1221از

این وجودبا است، شده پهنه این در موجود تاریخی هایارزش از بسیاری شدن رنگکم و رفتن از بین موجب است گرفته

 بهترین و شده شناسایی باید که دارد وجود بافت مانده درهای باقیرزشاحیای ا برای بسیاری هایهم فرصت هنوز

 شهر تاریخی بازاری مجموعه مرکزی، فرسوده بافت در موجود تاریخی اثر ترینمهم .بگیرد صورت هااستفاده ازآن

 (. 56 137:9،میشود)سلطانی محسوب کشور سطح در ارزش واجد تاریخی هایطهدرشمار محوّ که است زنجان

 
 (.1388945،بافت فرسوده )ماخذ9 آرمانشهر یت عناصر تاریخی در محدودهموقعیّ . 1شکل

 و بحث  هایافته
 3شاخص مربوط به بعد کالبدی،  7شاخص) 21بعد و  4های ادبیات نظری، ساختارهای کالن دربر مبنای یافته

بندی محیطی( دستهشاخص در بعد زیست :شاخص مربوط به بعد اجتماعی و  2شاخص مربوط به بعد اقتصادی،

شهر زنجان، به  یپذیری بافت فرسودهرسی عوامل کالن مؤثر بر زیستگردید و بر اساس سؤال پژوهش در مورد بر

به نتایج مدل معادالت ساختاری پرداخته پذیری بافت با توجه بر زیست تأثیرگذاراین متغیرهای  سنجش هر یک از

پذیری بافت نخست، ضریب بتای هر یک از ابعاد چهارگانه مربوط به ساختارهای کالن زیست ی. در مرحلهشودمی

 (29گردید)شکل شماره های مربوط به هر بعد محاسبه فرسوده و گویه
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 فرسوده بخش مرکزی شهر زنجانپذیری بافت بر زیست مؤثریب بتای عوامل کالن ضر .2شکل 

محیطی به ترتیب با بار اجتماعی و زیست کالبدی، اقتصادی، یگردد، ابعاد چهارگانهمی هکه مالحظچنان

گذارد. در می تأثیری زنجان پذیری بافت فرسودهبر عوامل کالن زیست 1.82و  1.82 ،2:.1، 2:.1( غیراستانداردعاملی)

ی شهر زنجان؛ به دنبال پذیری بافت فرسودهمربوط به عوامل کالن زیست غیراستانداردملی بار عا یگام بعد از محاسبه

آید. در شرایط محاسباتی ضریب می به دست استانداردشدهباشیم که از طریق ضریب بتای می تأثیرنشان دادن شدت 

گردد ورت یک شبکه علی در مدل مفروض میپذیری زنجان به صها و ابعاد کالن زیستیه گویه، کلّاستانداردشدهبتای 

را سنجید)شکل شماره  تأثیردار بودن مسیرها، شدت معنی شرطبهتوان باشد. در این حالت میکه یک کل منسجم می

39) 

 
 بر زیست پذیری بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان مؤثراستاندارد عوامل کالن  .3شکل 
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ی کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و بر اساس محاسبات صورت گرفته و خروجی معادالت ساختاری، ابعاد چهارگانه

بر عوامل کالن زیست پذیری بافت  1.81و  1.83، 2:.1، 1:.1( غیراستانداردبه ترتیب با بار عاملی) محیطیزیست

گانه بر متغیر زیست ابعاد چهار تأثیربودن مسیرهای ر داذارد. بدین معنی که در صورت معنیگمی تأثیرفرسوده زنجان 

، 2:.1، 1:.1موجب تغییر  طور جداگانهابعاد چهارگانه، به زنجان و تغییر یک واحدی مربوط به یپذیری بافت فرسوده

بودن  دارمعنیی سوم شود. در مرحلهی شهر زنجان میپذیری در بافت فرسودهم زیستدرصدی مفهو 1.81و  1.83

یه دار بودن کلّاست و از معنیآزمون قرار داده  یرا در بوته موردنظر)شبکه علی( تأثیرگذاریهای مختلف شبکه رمسی

شهر زنجان، اطمینان حاصل  یپذیری بافت فرسودهمربوط به ساختار کالن زیست تأثیرگذاریمسیرهای شبکه 

 (49)شکل شماره گرددمی

 
 پذیری بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجانبر زیست مؤثرکالن  عوامل داریمعنیضریب  .4شکل 

.  بدین باشدمی 6:.1دار بودن مسیرها عدد سیر، ارزش عددی تعیینی برای معنیدر معادالت ساختاری و تحلیل م

رای حضور پذیری در بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان بل کالن زیستهای مربوط به عواممعنی که ابعاد و گویه

 یگردد در کلیهکه مالحظه میباشد. چنان 6:.1باالتر از  داریمعنیبایست دارای ضریب ، میتأثیرگذاریدر شبکه 

بوده و  یادشدهداری باالتر از ارزش عددی یری، ضریب معنیپذبه مدل ساختاری عوامل کالن زیست مسیرهای مربوط

پذیری بافت اختاری مربوط به عوامل کالن زیستدر مدل س درنهایت دار بودن مسیرها قابل استنباط است.لذا معنی

پیشین پژوهش بوده و در  یها بر اساس اکتشاف صورت گرفته در مرحلهدی گویهبنی شهر زنجان، خوشهفرسوده

گردد ارتباط احتمالی بین رار گرفتند. در این مرحله سعی میمعادالت ساختاری و تحلیل مسیر، مبنای تفسیر ق

، مورد باشدمی( هاسنجه( که زیربنای توجه به کنش متقابل و احتمالی عوامل )بر اساس احتمال ارتباط هاسنجهها)گویه

 (59قرار گیرد.)شکل شماره  تأکید
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 ارتباط عوامل کالن زیست پذیری بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان با یکدیگر .5شکل

با در بعضی مواقع باشند، های خود در ارتباط میکه با گویهگردد، ابعاد چهارگانه غیر از اینمالحظه می طور کههمان

مدل ساختاری مربوط به عوامل کالن  در خصوصکلی طورباشد. بهد نیز در ارتباط میها( سایر ابعا)سنجه یهاگویه

 ل را ارائه نمود9توان استنباط ذیمی ،شهر زنجان یپذیری بافت فرسودهزیست

متغیر مقیاس ثابت  عنوانبه 14و1،8،13هایسؤالبر زیست پذیری،  مؤثردر مدل ساختاری مربوط به عوامل کالن 

 نمودارهایه به محاسبات صورت گرفته، چنانچه در آن گزارش نشده است. با توجّ t-valueو مقادیردرنظرگرفته شده 

گردد)نمودار نیز مالحظه می پذیری بافت فرسوده زنجانتأییدی مربوط به عوامل کالن زیست تحلیل عاملیمربوط به 

باشد. مسیرها، معنادار می یکلیه یعاملی، ضرایب برآورد شده ارزش عددی مربوط به بارهای بر اساساستاندارد( 

پذیری بافت بر زیست مؤثروامل کالن های مربوط به عشده برای هر یک از ابعاد و گویه مقادیر پارامتر استاندارد

گردد، کلیه مقادیر که مالحظه میامل )متغیر مکنون( بوده و چنانقدرت بار عاملی بر ع یدهندهی زنجان، نشانفرسوده

t بوده و معنادار بودن مسیرها را  6/1:تر از پذیری زنجان بزرگبر زیست مؤثرهای کالن برای ابعاد و گویه شدهمحاسبه

 . دهدمیان نش

 یپذیری بافت فرسودهبر زیست مؤثرربوط به عوامل کالن بعد، برازش نکوئی شبکه علی م یهمچنین در مرحله

 DF2X /آمده از مدل معادالت ساختاری، مقدار دستقرار گیرد. بر اساس نتایج به موردسنجشبایست زنجان، می

باشد، لذا قابل استنباط است که می 3تر از آمده کوچکدستکه عدد بهباشد؛ با عنایت بر اینمی 21/2شده محاسبه

شهر زنجان دارای برازش  یپذیری بافت فرسودهبر زیست مؤثربرای تبیین عوامل کالن  شدهگرفتهمدل علی در نظر 

بوده و  115/1دهد که ریشه خطای میانگین برابر با باشد. همچنین محاسبات صورت گرفته نشان مینکوئی مناسب می

های )شاخص نکویی باشد، کمتر است. همچنین شاخص 18/1بایستی کمتر از تقریب که می RMSEA از مجذورات

حاسبه گردید. ارزش م 17/1:و  27/1:به ترتیب برابر  AGFIشده نیکویی برازش( و )شاخص تعدیل GFIبرازش( 
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برای  شدهگرفتهباشد، نشان از برازش مدل علی در نظر  1/1:تر از بایستی بیشها بدین دلیل که میعددی این شاخص

تبیینی مربوط به عوامل کالن  -شهر زنجان دارد. در مدل علی یپذیری بافت فرسودهبر زیست مؤثرتبیین عوامل کالن 

اد زا و ابعر درونعنوان متغیّپذیری بافت فرسوده بهفت فرسوده شهر زنجان، متغیر زیستپذیری بابر زیست مؤثر

با توجه زای مدل در نظر گرفته شد. متغیرهای برون عنوانبه محیطیزیستاقتصادی، کالبدی، اجتماعی و  یچهارگانه

شهر زنجان)نمودار ی های فرسودهپذیری در بافتزیست متغیر دوم مربوط به مرتبه تأییدی تحلیل عاملیبه نمودار 

ر )متغیّیادشدهر زا( بر متغیّمتغیرهای نهفته برون)چهارگانهابعاد  تأثیری قدرت تبیین و دهندهنشان استاندارد( که

 ذیل را ارائه نمود9  تأثیر بندیاولویتتوان جدول باشد، میزای مدل( میدرون

 (.η ،ETA) زادرون( بر متغیر نهفته ξ ،KSI) زابرون. میزان قدرت اثر کل متغیرهای نهفته 4جدول 

 استانداردشدهپارامتر  پارامتربرآورد  جهت مسیر

B 

t  تأثیراولویت 

 عوامل کالن

 1 :/:: 2/1: 2/1: اقتصادی

 2 8/6: 1/1: 2/1: کالبدی

 3 14/6 83/1 82/1 اجتماعی

 4 7/:5 81/1 82/1 محیطیزیست

 میزان به 2:.1 تأثیر و ضریب ::.:داری معنی ضریب با اقتصادی کالن عوامل گردد،می مالحظهگونه که همان

ساختار اقتصادی متمرکز و  به عبارتی نماید.می تبیین را زنجان شهری فرسوده بافت پذیریزیست مفهوم تریبیش

الت فضایی شهر و تخصیص فضایی منابع مالی به صورت یکپارچه توانسته است آن بر تحوّ تأثیر؛ اقتصاد نفت و گرادولت

شهر زنجان داشته باشد. همچنین عوامل کالن  یفرسودهپذیری موجود بافت را در زیست تأثیرترین ضریب بیش

به ترتیب در مرحله بعدی « 1.81»و« 1.83»،«1:.1» استانداردشده با ضریب محیطیزیستکالبدی، اجتماعی و 

 .نمایندمیشهر زنجان را تبیین  یقرار داشته و زیست پذیری بافت فرسوده تأثیرگذاری

 گیرینتیجه
 موانع از و مختلف ابعاد شهری در توسعه یتحلیل برنده عوامل ترینمهم ازجمله پذیریعدم زیست پذیری و یازیست

 در توزیع آن نرخ شود. هرچندمی محسوب فرهنگی شهری و اقتصادی،اجتماعی هایریزینیافتن برنامه تحققی عمده

 و ویژه ساختار کالبدی به علّت هامکان برخی در؛ باشد داشته باهم زیادی تفاوت مکانی ازلحاظ است شهر ممکن یک

 دلیل وجود به هامحدوده برخی در برعکس و تربیش بروز امکان ساکنان، و فرهنگیاقتصادی  اجتماعی، هایمشخصه

پذیری را در چارچوب )حق این، پژوهش حاضر زیستوجود کاست. با، اندبازدارنده احساس زیست پذیری شرایط و موانع

 شهری امکانات به دسترسی در آزادی فردی از فراتر کند که آن به حقوق شهروندی بسیارتعریف میهاروی( 1به شهر

( و این یعنی 915 13:1است)هاروی، شهر دادن تغییر طریق از خودمان دادن حقِ تغییر به معناینگریسته و آن 

گردید که از بین ابعاد مختلف کالن، های پژوهش محرز براساس یافته ترجیح )چگونه زیستن( به )چگونه زنده ماندن(.

 یفرسوده بافت پذیریزیست مفهوم تریبیش میزان به 2:.1 تأثیر و ضریب ::.:داری معنی ضریب با اقتصادی بعد

؛ گرادولتهایی چون ساختار اقتصادی متمرکز و ساختار اقتصادی با شاخص به عبارتی نماید.می تبیین را زنجان شهر

پذیری زیسترا در  تأثیرترین ضریب آن بر تحوالت فضایی شهر و تخصیص فضایی منابع مالی بیش یرتأثاقتصاد نفت و 

 استانداردشدهبا ضریب  محیطیزیستهمچنین عوامل کالن کالبدی، اجتماعی و  .اندداشتهشهر زنجان  یبافت فرسوده

                                                            
1. right to the city 
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ن بافت فرسوده شهر زنجان را تبیی پذیریقرار داشته و زیست تأثیرله بعدی در مرح« 1.81»و« 1.83»،«1:.1»

 عنوانبهحیاتی شهرند که نباید  یهسته ،های فرسودهتوان اذعان نمود بافتفوق می هاییافته بنا بر. در پایان کنندمی

نظر قرار  یکپارچه و پایدار شهر نیز مدّ یفرصتی در توسعه عنوانبه توانندمیتهدیدی در توسعه شهر تلقی شوند، بلکه 

حاکم  وضعیتو  ها امری تبعی بوده و استقالل ذاتی نداردپذیری این بافتوجود باید در نظر داشت زیستیرند. بااینبگ

زیست پذیری را  بازتولید مداوم شرایط و تولید همچنان بر آن ریشه در ساختارها و سازوکارهایی)کالن و خرد( دارد که

ر بر آن موجد و موثّ سازوکارهایهای فرسوده منوط به کشف پذیری بافت. لذا زیستآورندمی فراهم مذکور هایدر بافت

ضعیت زیست پذیری این نواحی جریان حاکم بر و معکوس نمودن راستای در پذیریهای زیسترهیافت کارگیریبه و

 مورد ارزیابی قرار گیرد9 تواندمیمذکور در سه محور  یاست. ایده شهر در مقیاس محلی دارمسئله

 پذیریدر جهت زیست گرانتوسعهالف: جذاب نمودن بافت برای 

د وجو به علتهای توسعه در سطح بافت، کن است برای پذیرش و انجام پروژهگران ممنخست، توسعه یدر مرحله

بافت نمایند، بازگشت  یت در توسعهچه اقدام به فعالیّها چناند باشند.آنای مردّموانع و خطرات ذاتی چنین توسعه

گران باید باور نمایند که در بازار، تقاضای د انتظار دارند. به عبارتی توسعهگذاری خوه از مقدار آورده سرمایهسرمایه موجّ

فت های توسعه گسترده در سطح باهای محلی از انجام فعالیتکافی برای تولیدشان وجود دارد. از آنجا که اغلب دولت

توسط بخش خصوصی آغاز شود. پذیری سطوح مختلف بافت زیست فعّال سازیای برای که مرحله شدهیهتوصناتوانند، 

به  توانمی ،را های توسعه مهم استگران بخش خصوصی و کسب سود از فرصتبنابراین راهبردهایی که برای توسعه

 استفادهقابلهای فرسوده، های بافتبهپذیری9 یکی از جذهای پشتیبان زیستویت زیرساخت -1تفکیک ذیل ارائه نمود9

عدم  ت فرسوده، فاقد استاندارهای الزم وممکن اس هاآنبرخی از  اینوجود. باهاستآنهای موجود در بودن زیرساخت

های محلی، پذیری بافت تجهیز شوند. در این راستا دولتزیست منظوربهالزم است  درنتیجهدسترسی مستقیم باشند. 

ها اقدام شهری در مقایسه با نواحی پیرامونی در جهت تقویت زیرساختزایش جذابیت مناطق درونراستای افدر 

های ناشی از مقیاس و جوییگران برای صرفهوسعهمیع قطعات زمین کوچک و ایجاد بانک زمین9 اغلب ت -2نمایند.

. باشدمیت الزم کوچک فاقد جذابیّگذاری در قطعات زمین بزرگ بوده و قطعات تر خواهان سرمایهکسب سودهای بیش

( هایپرداختلی)ما تأمینهای مالی همچون قمشوّ یراهبردهایی نظیر ارائه ،مسئلهبدین ترتیب جهت حل این 

کافی از طریق  اندازهبههای خصوصی؛ و یا ایجاد سایت گذارسرمایهها یا مزایای مالیاتی برای جذب ، یارانهمدتکوتاه

وگیری یا کاهش عرضه  -3ر افتد.موثّ تواندمی 1ات کوچک زمین یا به عبارتی تنظیم مجدد زمینتجمیع و تنظیم قطع

مناطق نگهداری  های الزم، و یا تعیینمشوق ی9 از طریق تعیین مناطق رشد هدف با ارائهغیر هدفزمین در مناطق 

های باالتر برای توسعه قبل از گشودن نواحی جدید جهت های رشد شهری، ترویج تراکمشهری درون محدوده

توان به گران را میی مالیاتی در جهت حمایت از توسعههاهای مالیاتی9 مشوقمال مشوق -4و غیره وسازساخت

برای ، چند خانواریمالک( برای ساخت مسکن های مالیاتی درازمدت)مالیات بر االف9 معافیت تقسیم کرد9 دودسته

ن های معیّحد مسکونی خانوار جمعی در محدودهوا الزم است حداقل چهار ری از شرایط این نوع معافیت ؛وردابرخ

9 اعمال این مالیات در قیاس با رهاشدهخالی و  هایزمینسیاست مالیات بر  ب9 هدف ساخت و یا نوسازی کرد.

بازنگری قوانین و حذف استانداردهای  -5.تواند به بازگشت توسعه در این نواحی منجر گرددمی شدهساختههای زمین

بق بر شرایط توسعه طمن عمدتاًتحت شرایط استانداردهای جاری که  توانندنمیافراطی9 بسیاری از این محالت قدیمی 

برخی جوامع شهری با  ، مورد توسعه قرار بگیرند. برای حل این معضل،باشدمی ایحومهاتومبیل مبنا و شهرنشینی 

اند احی خیابان و پارکینگ توانستهنشینی و کاهش استانداردهای طری قطعات مسکونی، کاهش عقبکاهش اندازه

به هایی جذاب و قابل زندگی محلّه درنتیجهو  درآوردهجریان  های فرسوده بهمناطق بافتپذیری را به سطح زیست

                                                            
1.Readjustment Land 
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های مالی مناسب و ، مشوقایقهوههای گذاری در سایتکم مازاد کافی، رفع موانع سرمایهاعطای ترا -6آورند. وجود

 و....کاهش خطر 

 .پذیری برای ساکنین بالقوهذاب نمودن بافت در جهت زیستب: ج

نظر باشد، ضرورت دارد از سوی ساکنین و های فرسوده شهری در مقیاس سطح شهر مدّپذیری بافتاگر زیست

پذیری در محالت فرسوده و شهرهایی که خواهان زیست ین منظوراب به نظر آید. بدهدف جذّ یشاغالن بالقوه محدوده

دارند، برخورد  بر حذرقدیمی خود هستند، باید با مسائلی که ساکنین بالقوه را ممکن است از سکونت در این محالت  

چنان های پیراشهری باید آنآمیز با محدودهبرای رقابت موفقیت شهریدرونالت جدی نمایند. با این وصف، مح

باید  1( نتوان یافت، لذا بنا بر عقیده پیتر کالثورپ هاحومهات و امکاناتی عرضه نمایند که در نواحی حاشیه شهری)کیفیّ

که مناطق  هاییفرصتنمایند؛  اهای الزم را برای توسعه مهیّشان فرصتاطق بر اساس نقاط قوت نهفته دروناین من

ها، خدمات اطق داخلی شهرها دسترسی سریع به محل کار، فروشگاهعنوان نمونه، مناند. بهبهرهای از آن بیحومه

روی را جایگزین رانندگی و سفر با پیاده غالباًذا ساکنین این مناطق کنند و لهای تفریحی فراهم میاجتماعی و فرصت

ریزی، توسعه و پر برنامهگران برای که مقامات شهرها و توسعهگردد جز این. وضعیت مذکور حاصل نمیکنندمیل اتومبی

همیاری و  ، با تمامی خدمات و امکانات جذاب،محالت ییکپارچه یبه توسعه دستیابیها در راستای کردن  شکاف

های فرسوده برای ساکنین بالقوه به پذیری بافتن وصف راهبردهای ذیل در جهت زیستهمکاری داشته باشند. با ای

های شغلی مات تجاری مناسب برای رفع نیازهای محله، افزایش دسترسی به فرصتت خدی9 تقوگرددمیشرح ذیل ارائه 

عرضه خدمات  ت،گیری از جرم و افزایش امنیّ ت تاریخی و گردشگری بافت، طراحی مناسب برای پیشمتناسب با هویّ 

 .های امروزهای مسکن قابل تهیه ارزان برای مطابقت با نیازروی مناسب، عرضه گزینهدسترسی و شبکه پیاده

 .پذیری برای ساکنین بالفعلج: جذاب نمودن بافت در جهت زیست

پذیر برای ساکنین بالقوه بود، الزم است برای های زیستتر راهبردهایی که هدفشان ایجاد مکاناینکه بیش ذکرشایان

شمار ناشی مشکالت بی پذیرسازی بافت در حلموجود نیز اعمال گردد؛ زیرا زیستپذیرش توسعه آن، از سوی ساکنین 

، ونقلحملهای متنوع گزینه تواندمی گشا بوده، واز گسترش افقی شهر و الگوهای کاربری زمین نامناسب بسیار راه

ت خدمات عمومی و تجاری، های در خصوص امنیت، کیفیّرا ایجاد و نگرانی مؤثرترهای کاربری زمین و زیرساخت

 مشارکت و.... مرتفع نماید. 
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(، مبانی نظری و فرایند طراحی شهری. چاپ دوم، انتشارات 1386پاکزاد، جهانشاه، ترکزاد، نغمه و قاسمی، مروارید )

 شهیدی، تهران

فضایی –(، از زنگان تا زنجان )سیری بر تحوالت کالبدی 1387ضل )پوراحمد، احمد، حبیبی،کیومرث و مشکینی، ابولف

 بافت کهن شهر(،انتشارات دانشگاه زنجان، زنجان.

بندی پایداری اجتماعی در (، سنجش و اولویت:138پورطاهری، مهدی، سجاسی قیداری، حمداله و صادقلو، طاهره ) 

آل فازی )مطالعه موردی9 دهستان حومه تشابه به حل ایدهبندی براساس مناطق روستایی، با استفاده از تکنیک رتبه

 .31-1(، صص 1)1بخش مرکزی شهرستان خدابنده(. پژوهشهای روستائی، 

(، زنجان از دیروز تا امروز؛ نشریه رشد جغرافیا، 13:2پورمحمدی، محمدرضا، حیدری، محمد جواد و لطفی، فاطمه )

 .:2-21(، صص 1دوره بیست و هشتم،شماره ی)

                                                            
1.Peter Calthorpe 



   های جغرافیای اقتصادیپژوهش          22
 

 ، پاییز 31-11، 1، شماره 1، دوره  های جغرافیای اقتصادیپژوهش
 

 

 

قابلیت زیست پذیری شهرها در راستای توسعه پایدار شهری)مطالعه موردی9 (، 13:3جعفری اسدآبادی، حمزه )
 ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد،گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری9 دانشگاه خوارزمی تهران.کالنشهر تهران(

 نجان.، انتشارات دانش زنجان، زگذری بر تاریخ زنجان(، 1388حسن ) حسینعلی،

مندی ساکنان از کیفیت  (، میزان رضایت 13:6خاتون آبادی، سیداحمد، صابری، زیبا، ابراهیمی و محمدصادق )

 .::-83(،صص 1)14آباد. روستا و توسعه، محیط سکونتی9 مطالعه موردی روستا شهر عاشق

ی در محله های قدیمی9 (، شناسایی عوامل موثر بر کیفیت محیط مسکون13:1داداش پور هاشم و روشنی صالح )

 .61-85، صص  11)مطالعه موردی محله سنگلج تهران(، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی، شماره 

 (، برنامه ریزی مناطق مرکزی شهرها، شارات دانشگاه فردوسی شهد، مشهد.1388رهنما، محمد رحیم )

ریزی شهری در ایران، چاپ سوم، انتشارات سمت، (، فرآیند برنامه 1385رهنمایی، محمدتقی و شاه حسینی، پروانه)

 تهران.

(، زنجان به روایت مینورسکی، فصل نامه فرهنگ زنجان؛ سال اول، شماره اول، :137سلطانی،رامین و فاتح، پریسا )

 .36-21صص

 (، سنجش میزان رضایتمندی ساکنان بافت قدیم شهر13:1شاطریان، محسن، اشنویی، امیر و گنجی پور، محمود )

، 13آران و بیدگل از شاخص های کیفیت زندگی؛ مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای؛ سال چهارم، شماره 

 .144-127صص 

(، شهرسازی واقعیات و تخیالت؛ ترجمه محسن حبیبی؛ دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و 1375شوای، فرانسواز )

 چاپ دانشگاه زنجان.

(، بررسی معیارهای جهانی و بومی شهر زیست پذیر، نشر هویت شهر، شماره 13:3) ماجدی، حمید و بندرآباد، علیرضا

 .76-65، سال هشتم، صص17

(، تحلیلی از ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران9 چاپ دانشگاه علم و صنعت ایران، 1376مشهدیزاده دهاقانی، ناصر )

 تهران.

جود بافت فرسوده شهر زنجان؛ اداره کل راه و شهرسازی استان (، مطالعات وضع مو1388مهندسین مشاور، آرمانشهر )

 زنجان.

(. بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی)با تأکید بر استان تهران(. 1388هزار جریبی. جعفر و آستین فشان، پروانه. )

 .146-:11(، صص  1جامعه شناسی کاربردی، شماره بیستم، دوره یکم، )
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