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Extended Abstract 

Introduction 

Traditional- historical textures are the undeniable realities of cities that have a historical 

background. Members and areas of the city that had life in a not so distant time and experienced 

the material and spiritual comings and goings of the people of that time. In other words, the 

ancient textures of the city are creative and lively places to understand the state of human beings 

in the world and their connection with the past; it is a place for changing the environment and 

changing the perspective of life. Due to the historical power and attractions of the old textures in 

the neighborhoods of cities, creating a "neighborhood museum" in cities is a strong possibility 

for many cities which based on it, revival of historical texture is possible. Historical 

neighborhoods are the main elements of historical textures and the scene of many historic events 

and linking of the cultural and historical spaces of the city, which showing the social and 

cultural identity of the city throughout history. In this regard, one of the courses of action to 

preserve, maintain and enhance this texture is using of creative regeneration pattern that is based 

on the connection between economics, culture and producing creative and innovative places. In 

this filed, the historical centers of the cities have unique capacities for building and revitalizing 

the needed creative spaces to attract and retain innovative groups. One of the patterns of creative 

re-creation in the historical context of the city, is the transforming the city into a neighborhood 

museum. Neighborhoods museum are also valuable sites in terms of national and local culture 

and they are also powerful collection for producing wealth and financial gain. Tehran in the 

present era, has several historical sites which indicate the ups and downs of the city because it 

was a place of many historical actions and influential events in the country. Therefore, 

considering the historical monuments and the high capacity of these monuments in the district 

12 of Tehran, it is possible to turn the neighborhoods of this area into an open space museum 

and use these monuments as museum objects. Which this action, while protecting the valuable 

historical sites, it will be an action towards improving the neighborhood's economic potential, 

revitalization of historical neighborhood of districts and urban regeneration in these 

neighborhoods. So the main issue in this research is presenting the pattern of the neighborhood 
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museum in the historical textures of the district 12 of Tehran. 

 

Methodology 

This research is applied in terms of purpose and is descriptive-analytical and correlation in 

aspect of data collection. Also, this study initially identified and interviewed experts using non-

random snowball sampling. Then, through random sampling method, a questionnaire was 

distributed among the residents of district 12 of Tehran. The sample size in the present study 

was 371 via Cochran's formula. Two methods, library and field, have been used to collect 

information. The analysis in the present study was performed by using of SMART-PLS and 

SPSS software programs.  

 

Results and discussion 

After a deep interview with experts of geography and social sciences; dimensions, components 

and main characteristics of the neighborhood museum and valuable historical textures were 

extracted by using of content analysis method. The final research model in the form of external 

reflection model of standard coefficients estimate and the external reflection model in the form 

of significant coefficients were obtained. The main components were identified to present the 

pattern of the neighborhood museum in the valuable historical textures that economic 

component (historical texture) with 94 percent agreement and an average rating of 9.9, physical 

and social component with 92 and 93 percent agreement and an average rating of 8.8, are known 

as the most important components of a network organization. On the other hand, On the other 

hand, the economic component of the neighborhood museum with a rating of 7.7 and physical 

with a rating of 6 were ranked third and fourth. And finally, the institutional component with an 

average of 5 has the last rank.  

 

Conclusion 

The present study’s aim was to present the model of the neighborhood museum in the historical 

textures of cities with emphasis on district 12 of Tehran as a case study. At first, while 

examining the current situation in this region, the existing problems and issues in the 

neighborhood including: social problems, worn-out texture, and physical instability, low level 

of urban services, low quality of life and security were analyzed. After a deep interview with 

experts the dimensions, components and characteristics of the research were extracted and a 

questionnaire was prepared. And after analyzing the questionnaire by using of the mentioned 

software, the status and impact of each of the extracted components was achieved in the 

neighborhood museum and the proposed model for the neighborhood museum model has been 

endorsed to preserve and enhance valuable historical texture. 

 

Keywords: Pattern, Neighborhood Museum, Historical Texture Enhancement, Historical 

Valuable Textures, District 12 of Tehran. 
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 های با ارزش تاریخیبافتجهت حفظ و ارتقاء موزه محله در تبیین الگوی 

 تهران ۱۲منطقه موردی  مطالعه 
 

 یرانا تهران، ،اسالمی آزاد اهدانشگ مرکزی، تهران واحد شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا دکتری دانشجوی -تهرانی  حسینی غزاله سیده

 ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد شهری، ریزیبرنامه و رافیاجغ دانشیار - 0 رجبی آزیتا

 ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا دانشیار -اقبالی  ناصر

 
 15/02/1401اریخ پذیرش: ت                                                01/11/1400تاریخ دریافت:   

 
 چکیده

 و پیونددهنده فضاهای سازتاریخ رخدادهای از بسیاری و صحنه تاریخی بافت عناصر اصلی محالت تاریخی از

گذارد. یکی از می نمایش به تاریخ طول در شهر را و فرهنگی اجتماعی هویت که است، شهر و تاریخی فرهنگی

 ارتباط بر مبتنی ، کهقخال بازآفرینی الگوی ها استفاده ازرتقاء این بافتراهکارها در راستای حفظ، نگهداری و ا

 هایظرفیت از شهرها تاریخی مراکز زمینه این دراست. نوآور و خالق هایمکان تولید و فرهنگ و اقتصاد میان

 برخوردار نوآور هایروهگ نگهداری و جذب جهت موردنیاز خالق فضاهای سازیباززنده و ساخت برای نظیریبی

-باشد. موزهیهای تاریخی شهر تبدیل شهر به موزه محله م. ازجمله الگوهای بازآفرینی خالق در بافتاست

ی های قدرتمندهای ارزشمندی ازنظر فرهنگ ملی و محلی هستند و هم مجموعهدر دل خود هم پایگاه هامحله

شهر  05نطقه ثار در مآالی این ر تاریخی و ظرفیت بااست. لذا با توجه به آثا مالی یهابرای تولید ثروت و آورده

عنوان اشیاء موزه هباریخی تتبدیل محالت این منطقه به یک موزه فضایی باز و استفاده از این آثار  امکانتهران 

ادی محله، وان اقتصبود توجود دارد، که این اقدام ضمن حفاظت از محالت با ارزش تاریخی اقدامی در راستای به

ویی به رائه الگار پی ء محالت تاریخی مناطق و بازآفرینی شهری در این محالت خواهد شد. پژوهش حاضر داحیا

ه پس کنامه و مصاحبه( است، سشپر) یدانیمهای و داده ایاسناد کتابخانهتحلیلی با استفاده از –روش توصیفی 

، SPSS,SMART- PLS یافزارهانرمز اده حاصله با استفا  ینتا آوری پرسشنامه،از مصاحبه با خبرگان و جمع

های جهت حفظ و ارتقا بافت در خصوص الگوی موزه محله در شدهارائهو مدل  قرار گرفت لیوتحلهیتجزمورد 

 قرار گرفت. دیتائباارزش تاریخی مورد 

 

 .تهران هرش 05 طقهمن تاریخی، ارزش با بافت تاریخی، هایبافت ارتقاء، محله، موزه الگو،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
 جـذب منظوربـه اینهفتـه و بالقوه هایسرمایه و هستند جمعی هویت و تاریخ فرهنگ کنندهبازتاب شهرها تاریخی بافت

 الگوهـای آمـدن با که شوند،می محسوب بومی شدهفراموش هایارزش بازنمایی و فرهنگی هایمندیبهره و گردشگران

 هایهسـته در هـابافت ایـن اهمیـت و سنتی زندگی هایجاذبه تدریجی رفتن دست از به منجر اجتماعی زندگی از جدید

 مرکـز شـهری مراکز تاریخ از ایدوره در که است این واقعیت(. 13: 0332کریستین،) است شده شهرها تاریخی و مرکزی

 و پیرامـون سمت به مرکز از هالیتفعا ترك با زمان گذر با اما بود، مدنی تعامالت و اوقات گذران اقامت، و جمعیت تجمع

 شـهری مراکز به کالبدی و اقتصادی اجتماعی، زوال و کهنگی تدری به پیرامون در جمعیت اسکان و جابجایی آن متعاقب

 و زدودن بـه تاریخی، هایبافت فرهنگی نقش تضعیف با هاآسیب این و(. 50: 0333 همکاران، و پیمان اسدی) آورد روی

(. 13: 0332کریسـتین،) اسـت گردیـده منجـر تـاریخی هـایبافت در شـهری حیات افول و جمعی طراتخا رفتن بین از

 فضـاهای پیونددهنـده و سـازتاریخ رخـدادهای از بسـیاری صـحنه و تاریخی بافت اصلی عناصر از یکی تاریخی محالت

(. 5: 031 قرخلـو،) گذاردمی یشنما به تاریخ طول در را شهر فرهنگی و اجتماعی هویت که است شهر تاریخی و فرهنگی

 تاریخــی پیشــینه واجــد کــه رونــدمی شــمار بـه شـــهرهایی انکارناپذیر واقعیــت تاریخــی، ـ ســنتی هایبافت

 پذیـــرای و دادنـــدمی ادامـــه خــود حیــات بــه دور چنداننه زمانـی در کـه شـهر از اییعرصـه و عضـو. هسـتند

 کهـــن هـایبافت«  دیگرعبارتبـه. بودنـــد روزگـار آن مردمـــان معنـــوی و مــادی ـتدهایدادوسـ و وآمدهارفت

 مکانـــی اند،گذشــته بــا او پیونــد و جهــان در انســان موقعیــت درك بــرای زنــده و خــالق مکانــی شــهری

 حفـظ ضـرورت و اهمیـت(. 0337:25رجبـی،) است» آینـده و حـال زندگـی بـه نـگاه تغییـر و محیـ  دگرگونـی بـرای

 و هویـت حفظ شهر، تاریخ تکامل و تحول سیر شناخت جهت به و شهر سازهویت و نمادین بخش عنوانبه تاریخی بافت

 بـه توجه با(. 21: 0331 گودرزی،) است بوده مدنظر همواره شهری حیات بر گذشته دوران و سرگذشت بیان شهر، اصالت

 بـرای قـوی امکـان یـک شهرها در «محله موزه» ایجاد شهرها، محالت در قدیمی هایبافت تاریخی هایجاذبه و توان

 محـل حاضـر عصـر در تهران شهر. شودمی میسر تاریخی هایبافت احیاء آن اساس بر که باشدمی شهرهایی از بسیاری

 گذشـته بیـانگر کـه اسـت متعـدد یخیتـار محـالت دارای و کشور در تأثیرگذار رویدادهای و تاریخی اتفاقات از بسیاری

 تبـدیل امکـان تهـران شـهر 05 منطقـه در آثار این باالی ظرفیت و تاریخی آثار به توجه با لذا. است شهر پرفرازونشیب

 اقـدام ایـن کـه دارد وجـود مـوزه اشیاء عنوانبه تاریخی آثار این از استفاده و باز فضایی موزه یک به منطقه این محالت

 محـالت تـاریخی محـالت احیاء محله، اقتصادی توان بهبود راستای در اقدامی تاریخی باارزش محالت از حفاظت ضمن

 در محلـه مـوزه الگـو ارائـه تحقیـق ایـن در اصلی مسئله بنابراین. بود خواهد محالت این در شهری بازآفرینی و مناطق

 مسـتند موردی تاکنون محله موزه الگوی نهزمی در تحقیق خصوص در. است تهران 05 منطقه تاریخی ارزش با هایبافت

 زنـده بـاز بررسـی بـه خود نامهپایان در 0331 سال در کیانپور مسلم: است ذیل شرح به مرتب  موضوعات اما نشدهانجام

 بتوانـد تـا پرداختـه اصـفهان در آقـاقلیعلی محله موردی نمونه تاریخی؛ هایبافت بازآفرینی در تاریخی هایخانه سازی

 بـرای معیارهـایی بـه بتوانـد مصـنوع، منظـر تحلیل زمینه در مشترك نقاط استخراج و نظرانصاحب آرای بررسی ضمن

 هایشـاخص بـه دسـتیابی خصـوص در 0331 سـال در ایمقاله در دیگران و مسعود. یابد دست رابطه این در الگوسازی

 اصـفهان، در آقـاقلیعلی محلـه مـوردی نمونه ون؛پیرام هایتوسعه در تاریخی هایبافت منظر از گیری الگو برای کیفی

 بـرای معیارهـایی بـه بتوانـد مصـنوع، منظـر تحلیل زمینه در مشترك نقاط استخراج و نظرانصاحب آرای بررسی ضمن

 مـرور» تحقیـق شیوه و «تحلیلی -توصیفی» تحقیق روش از نوشتار این منظور بدین. یابد دست رابطه این در الگوسازی

 موضوع، نظری مبانی برتکیه با و برده بهره «میدانی مطالعات» بستر در اطالعات آوریجمع و «ایکتابخانه اداسن و متون

 سـاماندهی و ریزیبرنامـه خصـوص در ایمقالـه در 0332 سـال در تسلیمی. است پرداخته کیفی هایسنجه این ارائه به



 33                        ...        تاریخی ارزش با هایبافت ارتقاء و حفظ جهت رد محله موزه الگوی تبیینحسینی تهرانی و همکاران/ 

 بـه ایکتابخانه اسناد از استفاده با و تحلیلی و توصیفی روش با آقاقلیعلی محله موزه ایجاد در تاریخی باارزش هایبافت

 محلـه در جدیـد روشـی ارائه با باارزش هایبافت ساماندهی و ریزیبرنامه دهندهنشان تحقیق نتای  که پردازدمی تحقیق

 جوامـع وانمندسـازیت و شـیراز گردشـگری پیاده مسیرهای بررسی به 0311 سال در ایمقاله در زاهدی. است آقاقلیعلی

 مانـدگاری بافـت، از بـردن بهـره و گردشـگران بـرای موردنیـاز امکانات تأمین شامل تحقیق این اهداف. پرداخته محلی

 شـهر جدیـد بافت و میانه بافت با تاریخی بافت بیشتر پیوند و بافت نگهداری و حفظ در محلی جوامع مشارکت گردشگر،

 و مناسـب عـاملی عنوانبـه محلـه مـوزه تـأثیر بررسی به 5101 سال در تحقیقاتی رحط در پارا آنا و نیگاز کاترین. است

 دهندهنشـان حاصـله نتـای . شدهاستفاده مصاحبه و ایکتابخانه روش از که اند،پرداخته ایمنطقه توسعه به بخش سرعت

 ایمقالـه بـا 5111 سـال در یهاراا کازوکی. است ایمنطقه توسعه در تسریع و اقتصادی وضعیت بهبود بر محله موز تأثیر

 پـس که پرداخته محیطیزیست و اقتصادی وضعیت در محله موزه تاضیر بررسی به ژاپن در محله موزه تأثیر عنوان تحت

 باعـ  -5. مؤثراسـت صـنعتی وضـعیت فرهنگ، طبیعت، شاخصه سه در-0:محله موزه که کندمی گیرینتیجه بررسی از

 و شـون لـی آن. شـودمی منطقه ساکنان رفتار و فرهنگ تغییر باع -3. شودمی منطقه اقتصادی مدیریت وضعیت بهبود

 ایـن در پرداختـه؛ چین در آن اولین و محله موزه تئوری بررسی عنوان تحت ایمقاله با 5111 سال در آگاگجیسترام جان

 چین کشور در 0331 اکتبر 30 در محله موزه اولین اندازیراه دهندهنشان است شدهانجام ایکتابخانه روش به که تحقیق

 عنـوان تحـت ایمقاله با 5113 سال در جورجیس هنری. است قرارگرفته موردبررسی محله موزه تئوری همچنین و است

 با مرتب  مفاهیم و معانی و است نموده استفاده ایکتابخانه تحقیق روش از که پرداخته محله موزه مفاهیم و معنی بررسی

 .کندمی بررسی را هاآن تأثیر و محله موزه

 

 مبانی نظری
 از گزنـد انـد،جاماندهبه طی سالیان در که را ارزشمندی میراث توانمی هاآن وسیلهبه اساسی هستند، که بنیادهای هاموزه

 و دممـر بـه را معاصـر هنرهای ملـی توانمی هاموزه ساخت. از طریق فراهم مردم برای را دیدارشان امکان و حفظ زمانه

( 11: 0333مالحسینی،) برقرار کرد. هنری و ارتباط فرهنگی دنیا هایموزه و و فرهنگی مراکز علمی با و شناسانید جهانیان

 نماید که ازفرایندی است خالق که ضایعات و اشیای کهنه را تبدیل به اثری هنری یا محصولی کاربردی می و بازآفرینی

 حـاتمی نــژاد،) د.باشـمـؤثر می منابع  بیعیا کـاهش اسـتفاده از  در ی دیگـرســوی از در کنتـرل حجـم زبالـه و سـویک

 سیستماتیک هایپژوهش با شهری، اسیشنریخت تحلیل تاریخی، شهری مناطق منظور مدیریتکه به (3: 0332رحیمی:

 ویرانـی، مـدیریت و رکـود یـا رشـد اقتصادی دالیل تعیین و هاآن و کاربری کاربرد وضعیت، ها،ساختمان شناسی برگونه

 کوچـک هـایخـارج، طرح و دکورهـای نماها کاریرنگ بر نظارت شامل نگهداری، راهکار و منظم بازدیدهای با امالك،

 ریزیامـاکن برنامـه سـاکنان بـا مشورت با اجتماعی ، شراکتبلندپروازانه ) و بزرگ خیلی هایطرح ه)ن مرمت و بازسازی

 اسـت فرهنگـی منـابع مـدیریت بـرای حسـاس اینکتـه ایـن فعلـی، دنیاهـای و دلخـواه آینـده بـین است پلی حفاظت،

(Gorjes,2009:789). توان در ادامه پژوهش ود دارد که میهای مختلفی در دنیا و جارتباط با موضوع پژوهش دیدگاه در

آورده شـده  0ها در خصوص موزه محله در جدول شماره و معیارهای آن های اندیشمندانها بهره جست. فلذا دیدگاهاز آن

 است.
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 های اندیشمندان در خصوص موزه محله. دیدگاه1جدول شماره 

 معیارهای مدنظر اندیشمند

و  ح حیاتبازگرداندنرو-یمیاحیای مدل قد-یخی در هماهنگی فضایی بین بنا و محی ارزش بناهای تار کامیولسیته
 فعالیت به ابنیه تاریخی

 رددبررسی گ دای از عوامل اجتماعی و اقتصادیجآثار معماری -اصل بر تغییر حداقلی و کمترین دخالت جان راکسین

 حفظ اصالت در بازسازی بناهای تاریخی اوژن لیداك

 های احیاء باید با توجه به کالبد اصلی ابنیه تاریخیبازسازی و طرح لوکابترامی

 و پرازدحام متراکم مراکز شهری پیچیده، بودن یک شهر درگروپویایی و احساس زنده جین جاکینز

 کنندشهرهای قدیمی یک کلیت تحت قوانین کلیت خود رشد می کریستوفر

 اطراف بناهای ریخی ازجدا کردن بناهای تا –ارتباط فضایی بین بنا و محی   ارزش تاریخی در هماهنگی و لئوناردو بنه لو

 ریخیهای جامع شهری و مطالعات تاهماهنگی میان طرح لودویکوکوارونی

 حفظ چند بنای باارزش و تخریب سایر فضاها در بافت قدیم لوکوبوزیه

 بافت قدیم باید به نیازهای نو پاسخ دهد کنزوتانگه

 شودات یاد میای از اعتقادات و خاطرههای تاریخی گنجینبافت تری فارل

 حیاءا-حفاظت-رفع صدمه ها دوکسپادس

 (1394منبع )نگارنده برگرفته از کالنتری 

 

 هایی که در پژوهش حاضر چارچوب ذهنی پژوهشگر را شکل داده اشاره خواهد شد.ترین دیدگاهمهم در ادامه به

 :دانست، معتقد استمی دائمی و آیینی امری را حفاظت که آمریکایی شهرساز لینچ کوین

 .است دائمی و آیینی امری الف( احیاء

 .است پذیرامکان دائمی و آیینی احیاء با تنها گذشته و آینده میان وگوی( گفتب 

 طبیعی محی  الضروری است. زو باشند،می برخوردار هویت و معنی باال، کیفیت از که شهری هایبافت بنا، ج( نگهداری

 گـوی نسـت و گفـتدا مؤثر شهری هایرس محی  پیش تخریب برای را آن تواننمی که است بدیهی امری مصنوعی و

 .(31: 0373 لینچ،داشت ) پنهان ازنظر نباید احیاء کار در را شهری فضای و شهروند میان

های تـاریخی و ها و مجموعـهرزشمندترین عرصـهاریخی طیف وسیعی از اتگرا معتقد است بافت دیدگاه بینابینی و یا واقع

 :کرد بیان زیر شرح به توانمی را دیدگاه این مبانی و گیرد. اصولعناصر پیرامونی آن را دربرمی

 .است شهری هویت و تاریخ بیانگر تاریخی، ( بافتالف

 قـرار موردبررسـی کلیت شهر در باید آن در دخالت هرگونه بنابراین .است موجود شهر پیکره از بخشی تاریخی، ( بافتب

 .گیرد

 است. شهری مرمت و شهری طراحی علم موضوع تاریخی بافت در ( دخالتج

 .(001: 0331 )ابلقی، است تجربی و تدریجی دانشی، میان امری شهری ( مرمتد

 فرسـودگی بـه قدیمی را توجـه هایبافت کالبدی سیمای به توجه ضرورت ترینتاریخی مهم بافت از سویی دیگر نظریه 

 از تـوانمی ترتیـب بـدین اسـت، هـای ضـربتیطرح و هابرنامه تدوین نیازمند روند، این تداوم از داند. جلوگیریها میآن

 امـروزی زنـدگی شـرای  و حی م ساماندهی به توجهیبی .جلوگیری کرد هابافت این نابودی و محیطیزیست تهدیدهای

 هـایبافت بازسـازی و نکـرد. عمـرا خواهـد تبدیل روحبی و سکنه از خالی هایبه فضا را ارزش با و تاریخی هایمحی 

 (.323: 0311 پوراحمد، و است )شماعی ترکیبی و چند سویه نگرشی شهر زایدرون پایدار توسعه مستلزم تاریخی

کـردی جدیـد و عنوان رویمرور مبانی نظری پژوهش، چارچوب ذهنی محقق رویکرد مـوزه محلـه، بـهبنابراین با توجه به

های تـاریخی مکمل رویکردهایی چون مرمت، بازسازی و غیره در بافت باارزش تاریخی است با نظـر بـه تـوان و جاذبـه

کـه  استی یدر شهرها یک امکان قوی برای بسیاری از شهرها« موزه محله»یجاد های قدیمی در محالت شهرها، ابافت
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. و بر همین اساس پژوهش حاضر نیز بر مبنـای رویکـرد مـوزه محلـه ودشهای تاریخی میسر میاساس آن احیاء بافت بر

 های باارزش تاریخی است.برای حفظ و احیاء بافت

 
 مدل مفهومی تحقیق. 1شکل شماره 

 

 محدوده موردمطالعه
شود که در مرکز این شهر واقع گردیده اسـت. ایـن منطقـه بـا یکی از مناطق قدیمی شهر تهران محسوب می 05منطقه 

، از خیابان انقالب اسالمیمحله است. منطقه از سمت شمال به  01ناحیه و  1کیلومترمربع شامل  01/30مساحتی معادل 

هـای حـافظ و وحـدت ر و از سـمت غـرب بـه خیابانشهریو 07از سمت شرق به خیابان  ،خیابان شوشسمت جنوب به 

کننده محلی، پخش وکیلومتر معابر جمع  03/13کیلومتر معابر شریانی،  33/21باشد. این منطقه دارای اسالمی محدود می

ایسـتگاه  035، راهپیـادهکیلـومتر  35/1سواری، کیلومتر مسیر دوچرخه 2شهری، رانی درونرانی و تاکسیپایانه اتوبوس 1

یشترین تعـداد مـوزه ب 05(. در منطقه 0331اطلس تهران،است )خودرو  7711تاکسی و اتوبوس و دارای ظرفیت پارکینگ 

مـوزه دوران ، موزه پست و تلگـراف، موزه ایران باستان، موزه استاد صنعتی تهران، موزه آبگینه و سفالینهای: هموزهشامل 

مـوزه ، موزه علوم و فناوری ایران، موزه صنعتی )تهران(، موزه صلح تهران، موزه شهید رجایی، موزه سکه تهران، اسالمی

(. ایـن منطقـه بـر اسـاس 31: 0331)رجبـی،  قـرار دارد )مـوزه عبـرت( کاریزندان کمیته مشترك ضـدخراب، ملی ایران

)مرکـز  باشـدزن می 273/001مرد و  010/055خانوار( شامل  71٬151نفر ) 751/511ایران دارای  0332سرشماری سال

 (.0332آمار ایران سرشماری 

 

 
 موقعیت محدوده موردمطالعه .2شکل شماره 

 

 روش پژوهش
همچنین در این  .است تحلیلی همبستگی-توصیفی ها،داده گردآوری نحوه ازنظر و بوده کاربردی هدف، رازنظ تحقیق این

 متغیرها، که گیری غیر تصادفی گلوله برفی اقدام به شناسایی و مصاحبه با خبرگان نموده،پژوهش ابتدا با استفاده از نمونه
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گیری تصادفی اقدام به توزیـع پرسشـنامه در ستفاده از روش نمونهها استخراج گردیدند، سپس با اها و شاخصمؤلفه ،ابعاد

نفـر  370شهر تهران گردیده، که حجم نمونه در تحقیـق حاضـر بـا اسـتفاده از فرمـول کـوکران  05بین ساکنان منطقه 

در پـژوهش وتحلیل تجزیـه. اسـت شدهاستفاده میدانی و ایکتابخانه روش دو از اطالعات گردآوری آمده است. دردستبه

 5صـورت گرفتـه اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت جـدول شـماره  SMART PLS,SPSS,افزارهـایحاضر با استفاده از نرم

 شده است.های نهایی است که از مصاحبه با خبرگان استخراجدهنده مؤلفهنشان
 

 های نهایی پژوهش. شاخص2جدول شماره 
 منبع هامؤلفه متغیر

شده از مصاحبه استخراج ارکتگذاری، امنیت، عدالت، مش، اشتغال، سرمایهبصری، بازآفرینی بافت تاریخی
 یقدمت، زیرساخت، درآمد، خودکفایی، شغل، مدیریتی، بخش خصوص موزه محله با خبرگان

 

 هابحث و یافته
ت بـاارزش افـو ب اصـلی مـوزه محلـه یهامؤلفهپس از مصاحبه عمیق با خبرگان در رشته جغرافیا و علوم اجتماعی، ابعاد 

شده است. بـرای ارائـه الگـوی مـوزه نشان داده 3که در جدول  تاریخی با استفاده از روش تحلیل محتوا استخراج گردید،

 یاقتصادمشخص شد که  های با ارزش تاریخیبافتو موزه محله  یالگوهای اصلی مؤلفه در بافت باارزش تاریخی محله

درصـدی و میـانگین  33و  35 موافقت، فیزیکی و اجتماعی با 3/3رتبه یانگین درصدی و م 31موافقت بافت تاریخی( با )

 7/7رتبه طرفی دیگر مؤلفه اقتصادی موزه محله با  از اند.شدهای شناختههای سازمان شبکهترین مؤلفه، بااهمیت1/1رتبه 

ا بـه خـود رتبـه آخـر ر 2تبه ا میانگین رقرار گرفتند و درنهایت مؤلفه نهادی ب و چهارمدر مرتبه سوم  1و کالبدی با رتبه 

 SMART-PLSافـزار های مستخرجِ از مصاحبه با خبرگان با استفاده از نرمها و شاخصاختصاص داده است. ابعاد، مؤلفه

 شود تا مدل نهایی پژوهش استخراج و مورد تائید قرار گیرد.مختلف پرداخته می هایآزمونو 
 

 های با ارزش تاریخیبافتو موزه محله های همؤلف بندیرتبه.  3 شماره جدول

 رتبه نیانگیم زیاد خیلی زیاد هامؤلفه

 درصد فراوانی درصد فراوانی

11% کالبدی  2/%11  %31  %152  11/1  

 زیرساخت قدمت

33% اقتصادی  %13  %11  2/%11  75/7  

 شغل خودکفایی درآمد

11% نهادی  %11  %10  %12  11/2  

 صیخصو مدیریتی

13% فیزیکی  %17  %15  %11  11/1  

 بازآفرینی بصری

31% بافت تاریخی() یاقتصاد  %15  %11  %20  31/3  

 گذاریسرمایه اشتغال

37% اجتماعی  %10  %12  %21  71/1  

 مشارکت عدالت امنیت

 

 مدل بیرونی

نماییم. در ابتدا پـس ها جهت تائید مدل میآزمون اقدام به انجام SMART-PLSافزار اطالعات در نرم واردکردنپس از 

تخمینی ضرایب و معناداری ضـرایب را نمـایش  دو حالتافزار و اجرای آن مدل بیرونی انعکاسی در از ترسیم مدل در نرم

ده دهننشـان 1و  3های پردازیم. شکلییدیه مدل میتأهای مربوطه به بررسی وضعیت و دهد که در طی فرایند آزمونمی
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 است. شدهدادهمشخص نمایش  صورتبهرواب  و اعداد  دو شکل هردر  ؛ کهافزار در دو حالت یادشده استخروجی نرم
 

 
 یب استانداردضرامدل بیرونی انعکاسی اولیه در حالت تخمین  .3شکل شماره 

 
 . مدل بیرونی انعکاسی اولیه در حالت معناداری ضرایب4شکل شماره 

 
 مدل های پایاییآزمون

در قالب چهـار  ود که این امرشالزم است تا پایایی و روایی مدل بررسی  ها،قبل از آزمون تحلیل مسیر و معناداری فرضیه
و درنهایـت  (rho-a)االت ، پایایی همبستگی اسپیرمن سؤ(آزمون آلفای کرونباخ، آزمون پایایی اشتراکی )دلوین گلدشتاین

 ( آورده شده است.1نتای  در جدول شماره ) آزمون پایایی اشتراکی صورت پذیرفت.
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 های پایایی مدلآزمون. 4جدول شماره 

 پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق

(CR) 
 همبستگی اسپیرمن

(RHO_A) 
 پایایی اشتراکی

(AVE) 
 
 
 

 موزه محله

 732/1 171/1 350/1 171/1 قدمت

 713/1 113/1 313/1 113/1 زیرساخت

 131/1 717/1 170/1 771/1 یبخش خصوص

 113/1 725/1 121/1 725/1 مدیریتی

 131/1 711/1 175/1 711/1 درآمد

 113/1 730/1 117/1 730/1 خودکفایی

 133/1 713/1 170/1 773/1 شغل

 
 
 

 بافت تاریخی

 711/1 153/1 132/1 153/1 اشتغال

 715/1 115/1 302/1 111/1 امنیت

 713/1 173/1 350/1 175/1 بازآفرینی

 113/1 131/1 117/1 151/1 بصری

 133/1 115/1 175/1 773/1 گذاریسرمایه

 721/1 131/1 311/1 133/1 عدالت

 151/1 131/1 353/1 113/1 مشارکت

 

 ارباشـد و مقـد 7/1ی مقدار آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و همبسـتگی اسـپیرمن بایـد بـاال ،5111مطابق نظر جانسون 

آمده دارای دسـتکلیـه ضـرایب به 2جدول  آمده ازدست، بر همین اساس و با توجه به نتای  به2/1پایایی اشتراکی باالی 

 ر شـرطاگـ هنسـلرر نظهمچنین مطابق  شرای  مذکور هستند و با توجه به چهار آزمون پایایی، مدل صاحب پایایی است.

CR>AVE شود که مدل دارای روایی ( مشاهده می2ول )شود. با توجه به جدیبرقرار باشد؛ روایی همگرای مدل تأیید م

 همگرا نیز است.

ه ( ارائــ2اســتفاده شــد کــه نتــای  آن در جــدول شــماره ) HTMTمنظور بررســی روایــی واگــرا از آزمــون عالوه، بــهبــه

ن معیارهـای دتریبه وجـود آمـده و یکـی از جدیـ 5111آزمون چند روش و چند متغیره است، که از سال  HTMTگردید.

باشـد  0تر بـه باشـد و هرچـه نزدیـک 0آمده در هر ستون بایستی کمتـر از دستیر بهمقاد باشد.سنجش روایی واگرا می

 شود.أیید میاست و بنابراین روایی واگرا نیز ت 0باشد که در پژوهش حاضر کلیه موارد کمتر از همبستگی آن کمتر می
 

 HTMTآزمون  .5جدول شماره 
بخش  بازآفرینی امنیت الاشغ 

 خصوصی

 مدیریتی قدمت عدالت شغل گذاریسرمایه زیرساخت درآمد خودکفایی بصری

             331/1 امنیت

            031/1 235/1 بازآفرینی

بخش 
 خصوصی

333/1 103/1 513/1           

          151/1 053/1 311/1 331/1 بصری

         330/1 153/1 010/1 012/1 511/1 خودکفایی

        331/1 113/1 231/1 313/1 111/1 113/1 درآمد

       373/1 050/1 011/1 015/1 711/1 071/1 733/1 زیرساخت

      333/1 300/1 233/1 211/1 212/1 370/1 213/1 121/1 گذاریسرمایه

     170/1 371/1 103/1 113/1 233/1 101/1 317/1 131/1 131/1 شغل

    227/1 101/1 101/1 050/0 302/1 372/1 131/1 311/1 311/1 112/1 عدالت

   117/1 117/1 115/1 111/1 221/1 317/1 101/0 717/1 111/1 111/1 111/1 فیزیکی

   312/1 311/1 370/1 711/1 312/1 010/1 053/1 513/1 011/1 037/1 233/1 قدمت

  330/1 211/1 137/1 712/1 111/1 133/1 210/1 103/1 221/1 330/1 153/1 121/1 مدیریتی

 712/1 331/1 177/1 /125 131/1 311/1 253/1 110/1 253/1 211/1 332/1 773/1 205/1 مشارکت
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 آزمون تحلیل مسیر

باید بررسی شود که ضریب مسیر شـدت و جهـت را  Sigو  β،T-valueمنظور تحلیل مسیر، سه مورد ضریب مسیر یا به

باشـد در ایـن صـورت  10/1و یـا  12/1 تر ازکوچـک Sigو مقـدار  31/0 و -31/0باید در بـازه  T-valueو داده  نشان

تـر از شود در یک نمونه بزرگبینی مییشپباشد. یعنی یممعنادار  %33و  %32توان گفت به ترتیب در سطح اطمینان یم

 همان جامعه رابطه علی تأیید شود.
 

 تحلیل مسیر آزمون .6جدول شماره 
 Original مسیر

Sample 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

 111/1 311/11 103/1 113/1 112/1 اشغال <- یبافت تاریخی( اقتصاد)

 111/1 513/15 101/1 172/1 171/1 گذاریسرمایه <- یبافت تاریخی( اقتصاد)

 111/1 031/11 103/1 111/1 111/1 امنیت <-اجتماعی 

 111/1 731/05 123/1 173/1 177/1 عدالت <-اجتماعی 

 111/1 117/11 103/1 135/1 135/1 مشارکت <-اجتماعی 

 111/1 351/01 115/1 702/1 703/1 خودکفایی <-اقتصادی 

 111/1 151/07 113/1 717/1 770/1 درآمد <-اقتصادی 

 111/1 233/13 107/1 121/1 132/1 شغل <-اقتصادی 

 111/1 331/11 151/1 130/1 131/1 یتصاد)بافت تاریخی( اق <-بافت تاریخی 

 111/1 317/21 101/1 313/1 313/1 اجتماعی <-بافت تاریخی 

 111/1 505/57 153/1 717/1 730/1 اشغال <-بافت تاریخی 

 111/1 101/31 152/1 711/1 711/1 امنیت <-بافت تاریخی 

 111/1 032/1 003/1 112/1 211/1 بازآفرینی <-بافت تاریخی 

 111/1 012/00 122/1 102/1 101/1 بصری <-بافت تاریخی 

 111/1 113/31 151/1 711/1 713/1 گذاریسرمایه <-بافت تاریخی 

 111/1 337/01 121/1 113/1 100/1 عدالت <-بافت تاریخی 

 111/1 551/05 115/1 715/1 723/1 فیزیکی <-بافت تاریخی 

 111/1 773/31 155/1 112/1 112/1 مشارکت <-بافت تاریخی 

 111/1 110/1 031/1 150/1 112/1 بازآفرینی <-فیزیکی 

 111/1 075/01 121/1 131/1 102/1 بصری <-فیزیکی 

 111/1 171/33 152/1 130/1 131/1 ی)بافت تاریخی( اقتصاد <-موزه محله 

 111/1 713/33 150/1 115/1 113/1 اجتماعی <-موزه محله 

 111/1 101/55 133/1 731/1 731/1 اشغال <-موزه محله 

 111/1 111/12 103/1 131/1 131/1 اقتصادی <-موزه محله 

 111/1 512/51 152/1 705/1 703/1 امنیت <-موزه محله 

 111/1 031/1 003/1 131/1 117/1 بازآفرینی <-موزه محله 

 111/1 315/35 101/1 335/1 331/1 بافت تاریخی <-له موزه مح

 111/1 157/01 131/1 711/1 711/1 بخش خصوصی <-موزه محله 

 111/1 717/01 123/1 271/1 273/1 بصری <-موزه محله 

 111/1 531/01 112/1 110/1 137/1 خودکفایی <-موزه محله 

 111/1 151/01 111/1 111/1 113/1 درآمد <-موزه محله 

 111/1 311/1 111/1 217/1 210/1 زیرساخت <-موزه محله 

 111/1 215/51 131/1 757/1 730/1 گذاریسرمایه <-موزه محله 

 111/1 551/51 157/1 713/1 711/1 شغل <-موزه محله 

 111/1 553/01 122/1 211/1 270/1 عدالت <-موزه محله 

 111/1 212/00 110/1 135/1 713/1 فیزیکی <-موزه محله 

 111/1 312/1 111/1 213/1 211/1 قدمت <-موزه محله 

 111/1 332/50 131/1 751/1 751/1 مدیریتی <-موزه محله 

 111/1 311/31 152/1 720/1 725/1 مشارکت <-موزه محله 

 111/1 511/30 157/1 111/1 112/1 نهادی <-موزه محله 

 111/1 7523/7 111/1 153/1 133/1 کالبدی <-موزه محله 
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 111/1 702/37 153/1 132/1 131/1 بخش خصوصی <-نهادی 

 111/1 131/17 101/1 125/1 125/1 مدیریتی <-نهادی 

 111/1 702/15 102/1 313/1 301/1 زیرساخت <-کالبدی 

 111/1 123/15 102/1 303/1 302/1 قدمت <-کالبدی 

 

 T-valueمقـدار وجه بـه تعناداری و تحلیل مسیر، تمامی مسیرها با ( و نتای  حاصل از آزمون م1بر مبنای جدول شماره )

 معنادار هستند. %33در سطح اطمینان  >10/1Sigیا مقدار  و -31/0و  31/0که خارج از بازه 

 (GOFمدل کلی )معیار  برازش

دل زش در یـک مـشود، و با تائید برازش آن، بررسـی بـرایری و ساختاری میگاندازهمدل کلی شامل هر دو بخش مدل 

شـود. ایـن معیـار توسـ  تننهـاوس و اسـتفاده می GoFعنوان ک معیار بـهشود. برای برازش کلی مدل تنها یکامل می

 (:0335گردد )داوری و رضازاده، ( ابداع گردید و طبق فرمول زیر محاسبه می5111همکاران )

 
 R2نیـز دار میـانگین مقـادیر  تراکی هـر متغیـر پنهـان اسـت. ونشانه میانگین مقادیر اشـ طورکلیبه

 شود.نمایش داده می Smart PLS افزارنرمها در شکل خروجی یرهدامتغیرهای پنهان وابسته مدل است که داخل 

عنـی کـه در من شده است. به ایمعرفی GoFتوس  و قوی برای معنوان مقادیر ضعیف، به 31/1و  52/1، 10/1سه مقدار 

توان نتیجه گرفت که برازش کلی آن مدل در حـد یک مدل، می GoFو نزدیک به آن برای  10/1صورت محاسبه مقدار 

ازش کلی مـدل در سـطح بر 31/1و  52/1ی مدل پرداخت. برای مقادیر هاسازهضعیفی است و باید به اصالح رواب  بین 

که مقدمه محاسبه مقدار  communality و R Square دامه مقادیر(. در ا5113قبول قرار دارد )وتزلس و همکاران، قابل

GOF های مربوط به ابعاد مختلف مدل، محاسبه و ارائه گردیده است.مدل هستند برای تمامی مؤلفه 
 

 communality و R Square مقادیر .7جدول شماره 
 اشتغال امنیت بازآفرینی خصوصی بصری خودکفایی آمددر زیرساخت گذاریسرمایه شغل عدالت قدمت مدیریتی مشارکت مؤلفه

R 

Square 

732/1 757/1 137/1 121/1 731/1 717/1 153/1 231/1 211/1 112/1 715/1 115/1 702/1 713/1 

COMU 151/1 113/1 732/1 721/1 133/1 133/1 713/1 131/1 113/1 113/1 113/1 713/1 715/1 711/1 

 
 آید:ت میدهیم که نتیجه به شرح ذیل به دسیر موردنیاز را محاسبه و در فرمول قرار میبا استفاده از جدول مقاد

  =0/705 

آمده از دو آزمـون فـوق نتیجـه دسـتتوجـه بـه نتـای  به و بـا ( برازش مدل است.GOF=0/705) آمدهدستکه عدد به
 تائید است.یار قوی بوده و مورد گیریم که برازش کلی مدل در حد بسمی
 
 

 گیرینتیجه
 گوناگون کنشگرهای بررسی .است قرارگرفته شدت موردتوجهبه پسامدرن دوران در که است امری حیات شهری تجدید مقوله

 تجدید .است حوزه این در گرفته های صورتپژوهش از بسیاری موضوع غیره و مسکن فرهنگ، اقتصاد، یرنظ حیات، تجدید

 و اقدامات از وسیعی یفط است، امروزی جوامع در حیات تجدید رویکردهای ترینرای  از یکیکه  فرهنگ مبتنی بر حیات

تاریخی  هویت با هایمکان از بسیاری کرد اشاره هاایجاد موزه محله به توانمی هاترین آنمهم ازجمله .دربرمی گیرد را هافعالیت

 .تشکیل موزه محله در شهرها قرار گیرند توانند مخاطبمی اند،دهش فرسودگی و توجهیکم دچار گوناگون دالیل به فرهنگی که

که در دل خود ها عالوه بر اینشهر موزه .هاستترین مزیت شهرهای مهم دنیا، بناها و آثار تاریخی آنترین و اساسیاز مهم یکی

های مالی هم محسوب لید ثروت و آوردههای قدرتمندی برای توهای ارزشمندی ازنظر فرهنگ ملی و محلی هستند، مجموعهپایگاه
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ریزی و احیاء دوباره مناطق قدیمی شهرها باع  توسعه محله موردنظر و بهبود وضعیت اقتصادی توان با برنامهمی شوند کهمی

شهر  05های تاریخی شهرها، نمونه موردی منطقه پژوهش حاضر که هدف آن ارائه الگوی موزه محله در بافت در. گردید

 مشکالت ن بوده در ابتدا ضمن بررسی وضع موجود در این منطقه مسائل و مشکالت موجود در محله که شامل:تهرا

یت مورد و امنیفت پایین زندگی ک یزان کم برخورداری از خدمات شهری،م یداری کالبدی،ناپا ی بافت،فرسودگ اجتماعی،

تهیه  نامهو پرسشهای پژوهش استخراج و شاخص مؤلفه از مصاحبه عمیق با خبرگان ابعاد، پس. قرار گرفتتحلیل 

 نتای  زیر حاصل گردید: ذکرشدهافزارهای نامه با استفاده از نرمگردید و پس از تحلیل پرسش

 رین تأثیر را در ابعاد موزه محله دارد.بیشت 733/1 یرتأثبعد اقتصادی با ضریب -0

 در ابعاد بافت تاریخی دارد. بیشترین تأثیر را 101/1عد اجتماعی با ضریب تأثیر ب -5

های را در مؤلفه بیشترین تأثیر 731/1 153/1، 137/1یب با ضریب تأثیر زیرساخت و شغل به ترت های قدمت،مؤلفه-3

 اند.موزه محله را نشان داده

یرپذیری در تأث بیشترین 717/1، 713/1، 732/1گذاری به ترتیب با ضریب تأثیر ایهاشتغال و سرم های مشارکت،مؤلفه-1

 دهند.های بافت تاریخی را نشان میمؤلفه

، 302/1، 351/1تأثیر ترتیب با ضریب  زیرساخت فرهنگی، زیرساخت خدماتی به های وضعیت فرسودگی،شاخص-2

 دهند.ن میهای موزه محله را نشارا در شاخص تأثیربیشترین  311/1

یب توانمندسازی ساکنان به ترتیب با ضر داره محله،ادر مشارکت  های مشارکت در بهبود وضعیت اقتصادی،اخصش -1

 .دهندهای بافت تاریخی نشان میرا در شاخص تأثیریشترین ب 351/1، 351/1، 311/1

ان به موزه محله با شهر تهر 05های تاریخی در منطقه موارد یادشده و نتای  حاصل از پژوهش با تبدیل بافت بنا بر

ای را تقویت و رونق محله هویت توان مناطق تاریخی را حفظ،آمده میدستهای بها و شاخصهمؤلفه استفاده از ابعاد،

 .اقتصادی را به محله بازگرداند

عنوان عاملی مناسب و سرعت به بررسی تأثیر موزه محله به 5101در سال  کاترین نیگاز و آنا پارا در طرح تحقیقاتی

قتصادی آمده در این پژوهش با پژوهش حاضر مبنی بر توسعه ادستتای  بهاند که نای پرداختهبخش به توسعه منطقه

 باشد.محله یکسان می

ر نتای  موزه محله پرداخته است که د سی معنی و مفاهیمای تحت عنوان برربا مقاله 5113هنری جورجیس در سال 

آمده در پژوهش حاضر دستی بههاحاصله در بسیاری از موارد با تحقیق حاضر مطابق داشته اما در خصوص شاخص

 .تعداد دو شاخص زیرساخت و خودکفایی مزید گردیدند

های باارزش تاریخی در ایجاد موزه محله ریزی و ساماندهی بافتبرنامه در خصوص 0332ای در مقاله تسلیمی در سال

های باارزش با نتای  پژوهش افتریزی در ساماندهی بهآمده در خصوص برنامدستقلی آقا با پرداخته که نتای  بهعلی

 ت است.های تاریخی متفاوحاضر در خصوص استفاده از شرای  اقتصادی بافت

های کیفی برای الگو گیری از منظر ستیابی به شاخصخصوص د در 0331ای در سال مسعود و دیگران در مقاله

صله در خصوص بعد پرداختند که نتای  حاا آققلیردی محله علیهای پیرامون؛ نمونه موسعههای تاریخی در توبافت

 .فیزیکی در پژوهش حاضر لحا  گردیده است

 پیشنهادها

 شهر تهران به قطب گردشگری شهری با توجه به توان تاریخی و فرهنگی منطقه. 05تبدیل منطقه -0
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س در بازپرداخت نفشهر تهران با ایجاد ت 05ت به ساکنان در راستای بهسازی بافت تاریخی منطقه ارائه تسهیال-5

 اقساط.

 ان.شهر تهر 05های تاریخی با استفاده از مشارکت شهروندان منطقه بافت برقراری امنیت در مناطق-3

 اقتصادی. فرهنگی، ریخی،برداری از توان تارهبا به ای جهت زیست شبانه شهر تهرانبه منطقه 05بدیل منطقه ت-1

 شهر تهران. 05هوشمند منطقه  اریخی در راستای رشدسازی در مناطق مختلف مناطق ته راهپیاد-1

 شهر تهران با تأکید بر توسعه میان افزا در نواحی مختلف. 05نطقه توسعه مناطق خالی در م-7

 .05گذاری در بخش گردشگری منطقه گذاران بخش خصوصی با ارائه امکانات الزم جهت سرمایهتشویق سرمایه-1

 

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

 

 منابع
ی کاهش کیفیت زندگی ی کاهش کیفیت زندگی ( تحلیل عوامل کلید( تحلیل عوامل کلید03330333اسدی پیمان، زهرا؛ توکلی نیا، جمیله؛ رضویان، محمدتقی؛ قورچی، مرتضی )اسدی پیمان، زهرا؛ توکلی نیا، جمیله؛ رضویان، محمدتقی؛ قورچی، مرتضی ) (0

 ..0707-3311، صص. ، صص. 55، شماره ، شماره 33تهران، فصلنامه شهر پایدار، دوره تهران، فصلنامه شهر پایدار، دوره   0505در پیرامون مناطق تجاری مطالعه موردی: منطقه در پیرامون مناطق تجاری مطالعه موردی: منطقه 
له مطاریزی و ساماندهی محالت با ارزش تاریخی در جهت ایجـاد مـوزه محلـه مطا( برنامه( برنامه03320332تسلیمی، شیما )تسلیمی، شیما ) (5 موزه مح جاد  له لعـه مـوردی: محلـه ریزی و ساماندهی محالت با ارزش تاریخی در جهت ای موردی: مح عه  ل

م م د اسالمی، واحد علود اسالمی، واحد علوریزی شهری، به راهنمایی آزیتا رجبی، دانشگاه آزاریزی شهری، به راهنمایی آزیتا رجبی، دانشگاه آزانامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهنامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهآقا، پایانآقا، پایانقلیقلیعلیعلی
 و تحقیقات مرکزی.و تحقیقات مرکزی.

 ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات سمت.ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات سمت.( مقدمه( مقدمه03300330یا، محمدرضا )یا، محمدرضا )حافظ نحافظ ن (3
 وین.وین.نن( کاربرد مدل در جغرافیا، چاپ اول، تهران: انتشارات علم ( کاربرد مدل در جغرافیا، چاپ اول، تهران: انتشارات علم 03310331میرنجف )میرنجف )  حکمت نیا، حسن و موسوی،حکمت نیا، حسن و موسوی، (1
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