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 دهیچک

های باشد و عمـدتاً بـر خلـق محلـههای فرسوده شهری، خلق مراکز شهری پویا میپذیر در بافتستایده شهر زی

باشد. درواقع ها میها تأکید دارد و هدف آن ارتقا کیفیت فضاهای شهری این بافتپایدار و زیست پذیری این بافت

دد که بـرای بهبـود وضـع موجـود گرهایی اطالق میبه مجموعه ارزیابی های فرسوده شهریزیست پذیری بافت

صـورت توانـد بهگـردد و میگیرد و نتایج آن موجب ارتقـای کیفـی بافـت میدار شهر صورت میهای مسئلهبافت

محیطی و کالبـدی را مطلـوب بـرای تاجتمـاعی، زیسـ-موضعی حیات نوینی را به بافت داده و ساختار اقتصـادی

ت پذیری گیری چندمعیاره ویکور و باهدف ارزیابی زیسکنیک تصمیمگیری از تزیست نماید. پژوهش حاضر با بهره

ا نظـور ابتـدمبافت فرسوده نواحی یک، دو و سه از منطقه یک شهرداری شهر قزوین صورت گرفته اسـت. بـدین 

ررسـی های فرسوده در سطح ناحیه مـورد تحلیـل و ببامطالعه اسنادی تمامی عوامل دخیل در زیست پذیری بافت

بُعـد )اقتصـادی، اجتمـاعی، خـدمات و زیرسـاختی،  5ها در گیری از نظرات متخصصین مؤلفهو با بهره قرار گرفت

های آنتروپـی آمده از تکنیکدستوتحلیل اطالعات بهمحیطی(، شناسایی و جهت تجزیهفضایی و زیست-کالبدی

ه سـه در بعُـد بیانگر آن است که ناحیـآمده دستشده است. نتایج بهاستفاده Arc Gisافزار شانون، ویکور و از نرم

های شـهری در محیطی و ناحیه یک در بعُد اقتصـادی و خـدمات و زیرسـاختفضایی و زیست-اجتماعی، کالبدی

درمجمـوع  رار دارد.وضعیت نسبتاً مطلوب و ناحیه دو درمجموع ابعاد موردمطالعه در وضـعیت نسـبتاً نـامطلوبی قـ

فضایی و -های فرسوده ناحیه یک ازنظر شرای  اجتماعی، کالبدیاشد که بافتبهای پژوهش حاکی از آن مییافته

 محیطی مطلوب بوده و بنابراین ازنظر زیست پذیری در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد.زیست

 

 شهر قزوین. زیست پذیری، بافت فرسوده شهری،کیفیت فضا،  :یدیکل واژگان
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 مقدمه
هرها و ضعیت موجود شـعه شهرنشینی و رشد فزاینده جمعیت شهرها، توجه به سنجش وی اخیر با توجه به توسهاسالدر 

های جدید شهرسازی پرداخته شـود کـه رو باید به تئوری(. ازاین69-68: 1388لطفی،) اهمیت فراوانی یافته است محالت

تر بیشـ هری رادیریت شم ارتقا کیفیت محی  شهر، هر یک باهدف حل مشکالت شهری، بهبود کیفیت زندگی در شهرها،

 سازند.تر شدن توسعه شهری رهنمون میسوی مطلوببه

 شهر توانا، شهر خـالق، شهر دوستدار سالمندان، شهر دوستدار کودک، های نوین شهرسازی همچون شهر تاب آور،تئوری

ای آشـکار مـا را سئلهپذیر هر یک ضمن طرح مباالخره شهر زیست و سالم شهر شهر پیاده مدار، شهر امن، شهر آرمانی،

(. در این میان مقوله زیست پـذیری 1390:14آباد، بندر) کنندسوی داشتن محیطی مطلوب و پایدار شهری راهنمایی میبه

ریزی شهری یافته است. هرچند زیست پذیری مفهومی پیچیده بـوده و معنـای آن شهری جایگاهی ویژه در ادبیات برنامه

های فـوق وجـود طورکلی برخی عوامل مشترک میان دیـدگاهها متفاوت است اما بههای آنهبسته به منافع افراد و دیدگا

ــه اشــتراک گذاشــتدارد کــه می ــوان ب ــن عوامــل عبارت(Wheeler,2001; Balsas,2004) ت ــد از: کیفیــت . ای ان

ی مانند پارک، فضـای امحلهزیست، توانایی اقتصادی، امنیت و ایمنی، رواب  همسایگی، راحتی و آسایش، امکانات ی مح

هـا ی زنـدگی را دلپـذیر و راحـت و فقـدان آنهـامکانی که این امکانات امحلهی هافروشگاهو  هارستورانرو، یادهپباز، 

گیـرد، یم(. زیست پذیری، شهر را بـرای همـه مـردم در نظـر Wheeler,2001:9کند )تواند زندگی را بسیار دشوار یم

و اصـول کلیـدی آن  (.Yang Song,2011:1باشد )ب و ارزشمند و برای کودکان ایمن طوری که برای سالمندان جذا

(. اهمیـت زیسـت Cities plus,2003:33ی )توانمندسـازعبارت است از: عدالت، عزت، دسترسی، آرامش، مشارکت و 

 ت کـه نـه سـالمطور روزافزون ناشی از افزایش آگاهی نسبت به الگوهای ناپایدار زندگی و مصرف شـهری اسـپذیری به

(. 3: 1395اکبـری و اکبـری،هستند و نه پایدار و در درازمدت موجب کاهش کیفیت محی  شهری نیز خواهنـد شـد )علی

و  هاشـهرکنظیر محالت فرسوده، )در مقیاس شهر و یا بخشی از شهر  تواندیمسنجش و ارزیابی زیست پذیری شهری 

کـه بافـت فرسـوده ازجملـه مشـکالت (. ازآنجایی56: 1393بندر آبـاد،) شودی خودرو و...( انجام هابافتجدید،  شهرهای

هم از حی  ساختار و هم از حی  کـارد اجـزاء حیـاتی که نظام زیستی آن رودیمویژه شهرهای ایران به شمار شهرها و به

در حـوزه زیسـت  (، یکی از بسترهای مطالعـه109: 1393عیسی لو و همکاران،است )خود دچار اختالل و ناکارآمدی شده 

ی فرسوده شهری که زمانی با ساختار و کارکرد مناسب بـا نیازهـای سـاکنان از پویـایی و هابافت. رودیمپذیری به شمار 

تنها اهمیت خود را جمعیت شهرنشین و تغییرات نارسای آن در چند دهه اخیر نه هیرویبصالبت برخوردار بوده، با افزایش 

. به عبـارتی شـهر کهـن از زیسـتن باشدینمبه انطباق با تغییرات و ارائه حیات روزمره خود  داده است و حتی قادرازدست

ناشـی  ی فرسـوده ازآنجـاهـابافت(. ضرورت و اهمیت ارزیابی زیست پذیری 98: 1392شفیعی دستجردی،است )بازمانده 

 تواندیمو همچنین  شودیمآشکار  ی یک ناحیهطیمحستیزهای کلی اقتصادی، اجتماعی و که با این کار ویژگی شودیم

ی آینده برای این نواحی بکـار رود هااستیسی توسعه شهری و طراحی زیربرنامهعنوان ابزاری قدرتمند برای نظارت بر به

هکتار از آن بـه دلیـل همسـو  550شهر قزوین ازجمله شهرهای تاریخی و کهن ایران است که با گذر زمان چیزی حدود 

است و قادر بـه پاسـخگویی  شدهلیتبدو فرسوده  دارمسئلهی هابافتاجتماعی عصر حاضر به  -اقتصادی نبودن با شرای 

نواحی یـک، دو و سـه از منطقـه یـک  ی فرسودههابافت. این در حالی است که باشندینمبه نیازهای جدید ساکنان خود 

بـازار رکزیـت، سـهولت دسترسـی و اسـتقرار بـه دلیـل م باشـدیمشهرداری شهر قزوین که در این پژوهش موردمطالعه 

ی برای یک زندگی پویا و محیطی باقابلیـت ابالقوههای تجاری( و داشتن ارزش تاریخی و فرهنگی دارای ظرفیت فعالیت)

برد و بافت سنتی با پوشش ی واحدهای مسکونی رنج میزدانگیری و فرسودگ، محدوده موردمطالعه از باشندیمزیست باال 

و تأسیسات شهری ازجمله فرسـودگی  هارساختیزمتر، آن را غیرقابل نفوذ کرده است. ضعف  6بر با عر  زیر شبکه معا
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ی هـاکابلی چـوبی بـا هـابرقی و عدم برخورداری منازل مسکونی از سیستم فاضالب شهری، وجود تیـر رسانآبشبکه 

هـای ایـن محـدوده اسـت و ته، از دیگر ویژگیی شکسته و خاموش که تاریکی معابر را موجب گشهاالمپپوسیده و نیز 

ی ازجمله کمبـود فضـای سـبز، میـزان طیمحستیزونقل عمومی و امکانات رفاهی در کنار مشکالت کمبود وسایل حمل

باالی آلودگی صوتی و هوا، همچنین وجود منازل مخروبه و متروکه و نیز منازلی با سـاختاری کهنـه و فاقـد اسـتحکام و 

ماندگی را بر این نواحی تحمیل کـرده اسـت و موجـب گی کالبدی را به همراه داشته مسیر رکود و عقبایمنی که فرسود

کاهش سرزندگی این نواحی شده است. بنابراین این پژوهش قصد دارد با توجه به ارزش تاریخی، اقتصادی نـواحی یـک، 

ی شهر بوده ازلحاظ ابعاد زیسـت پـذیری ریگشکلدو و سه از منطقه یک شهرداری شهر قزوین که جزئی از هسته اولیه 

ی زیـادی هایبررسـی فرسـوده شـهری، در سـطح جهـانی هابافتتاکنون در زمینه زیست پذیری  موردمطالعه قرار دهد.

ی خارجی به بررسـی سـنجش و ارزیـابی زیسـت پـذیری شـهری هاپژوهشنشده است و بیشتر مطالعات در بخش انجام

وبیش موردتوجه برخـی از پژوهشـگران قرارگرفتـه اسـت. قوله در ایران در چند سال اخیر کمشده است. اما این مپرداخته

 به موارد زیر اشاره کرد: توانیمشده در این حوزه ازجمله مطالعات انجام

الگو فضایی زیست پذیری شـهری در هیمالیـا )مطالعـه مـوردی: شـهر ایـزوال "ی با عنوان امقاله(، در 2014) 1سیتلوانگا

به بررسی الگوهای نابرابر در زیست پذیری شهر ایزوال که یک شهر در حال رشـد در منطقـه هیمالیـا، در شـمال  "د(هن

ارتقـای  منظوربـهی گذاراسـتیس(، در رساله دکتـری خـود بـه بررسـی و 2014) 2پرداخته است. ساتو باشدیمشرقی هند 

اثـرات "ای بـا عنـوان (، در مقالـه2012) 3کرامـکاسـت. زیست پذیری در واحدهای همسایگی متراکم در داکا پرداختـه 

 بـه درک بهتـر از "های داخلی و خارجی شهر بریسـبان )اسـترالیا(انسجام شهری بر زیست پذیری شهری: مقایسه حومه

(، در پژوهشی با عنوان 1396شکل شهری منسجم بر زیست پذیری محالت پرداخته است. میرزائی خوندایی و همکاران )

انـد. حیـدری و پرداخته "های فرسوده شهر اصفهان با تأکید بر استراتژی توسـعه شـهریل زیست پذیری در بافتتحلی"

ی زیست پذیری بافت فرسوده و راهبردهای تقویت آن مطالعه موردی هاتیقابل "(، در پژوهشی با عنوان1395همکاران )

به شناسایی عوامل بیرونـی و داخلـی مـؤثر بـر  AHPو مدل  SWOTبا استفاده از تکنیک  "بافت فرسوده شهر زنجان

(، در پژوهشی تحت عنـوان 1395پرداختند. شماعی و همکاران ) هایاستراتژی بندتیاولوزیست پذیری بافت و سپس به 

بـا اسـتفاده از روش  "ی فرسـوده شـهری مطالعـه مـوردی بافـت فرسـوده شـهر زنجـانهابافتتحلیل زیست پذیری "

به بررسی شناسایی جایگاه وضـع موجـود بافـت  Spss افزارنرمرگرسیون و تحلیل مسیر با استفاده از ی عاملی، هالیتحل

ی صورت گرفتـه بـه نظـر هاپژوهشی زیست پذیری پرداختند. با بررسی پیشینه هاشاخصفرسوده شهر زنجان به لحاظ 

باشـد. یمیزی راهبردی ربرنامهرسوده و ی فهابافتهای زیست پذیری به بررسی وضعیت مؤلفه هاپژوهشرسد بیشتر یم

ی بسـیار انـدک در زمینـه ارزیـابی وضـعیت هاپژوهشای را قوت بخشیده و مبین یهفرضها چنین یشینهپمروری بر این 

رو هدف اصلی ایـن پـژوهش گیری چند معیاره است. ازاینیمتصمی هامدلی فرسوده با استفاده از هابافتزیست پذیری 

ی زیست پذیری در نواحی یک، دو و سه از منطقه یک شهرداری است و در صـدد پاسـخگویی هااخصشسنجش و رتبه 

 به سؤاالت زیر است:

 قزوین چگونه است؟ ی زیست پذیری در نواحی یک، دو و سه منطقه یک شهرهاشاخصجایگاه  -1

 ی زیست پذیری در چه سطحی است؟هاشاخصازلحاظ  ی نواحیبندرتبه -2

 

                                                           
1 . Saitluanga 

2 . Satu 

3 . Maccrea 
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 نظری مبانی

زیست پذیری یک مفهوم کلی است و هنوز تعریف دقیقی که موردتوافق عموم باشد از آن ارائه نشده است. دانشگاهیان و 

 & Twariکننـد )تعریـف « رفاه عمومی»و « کیفیت زندگی»که زیست پذیری را بر اساس  اندکردهمحققان نیز تالش 

Beynon,2016:157ژگـی ذاتـی محـی  نیسـت بلکـه بـه تعامـل میـان (. زیست پذیری یک کیفیت است اما جـز وی

. بنابراین تعریف زیست پذیری از یک فرهنگ به فرهنگ شودیمهای محیطی و خصوصیات شخصی افراد مربو  ویژگی

دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت است و معنای دقیق آن به مکان، زمان و هدف ارزیابی و سیسـتم ارزنـده بسـتگی 

توسـ   1970(. نظریه زیسـت پـذیری بـرای نخسـتین بـار در سـال Benjamin & Saitluanga,2014:542دارد )

و  ازآن توسـ  سـایر مراکـز تحقیقـاتیی خود برسند. این ایـده پـسهابرنامهسازمان ملی هنر معرفی شد تا به اهداف و 

در مورد زیست پذیری شـهرهای  ی رااگستردهپذیرفته شد که مطالعات  ستیز یمحیی مانند آژانس حفاظت از هاسازمان

مطابق تعریفـی کـه از طـرف انجمـن بازنشسـتگان (. Shabanzadeh et al,2019:2) استمتحده انجام داده ایاالت

و خدمات کافی مناسب برخـوردار  هارساختیزی است که از اجامعه ریپذستیزشده است جامعه ( ارائهAARPآمریکایی )

پذیری افراد دارد که در کنار آن استقالل شخصی و مشارکت ساکنان در زندگی مدنی کاست و گزینه مناسبی برای تحری

(. زیست پذیری بـر اسـاس عملکـرد نیـز در سـه حـوزه Sani Jibir Dukku,2018:72کند )یمو اجتماعی را فراهم 

از محی   (. که منظورLennard Lennard,1995:77شود )کیفیت محیطی، آسایش محله و سالمت فردی تعریف می

. درواقـع باشـدیم، کنندیمهای فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی است که مردم در آن زندگی ی از ویژگیامجموعهدر اینجا 

زیست پذیری به کیفیت محی  شهری اشاره دارد که نیاز انسان به خدمات سالمت و رفاه اجتماعی را در سـطح فـردی و 

ی هادگاهیدی ریگشکلی، حکایت از زیربرنامهی اخیر در حوزه هاشرفتیپ(. Newman,1999) کندیماجتماعی فراهم 

سازنده برای حل مشکالت شهری دارد که پایداری بوم شهر، رشد هوشمند و نوشهر گرایی ازجمله این مفاهیم هستند که 

مختلف توسعه شهری که ی هایاستراتژدیگر بر عبارتطور آشکار بر مسائل زیست پذیری تمرکز دارند. بهها بهتمامی آن

. و در حقیقت پشتیبان و حامی رویکرد زیسـت کنندیمها مستقیماً با مفاهیم زیست پذیری مرتب  است تأکید برخی از آن

از همـه زیسـت  ترمهمی و طیمحستیزکننده بازده اقتصادی، اجتماعی و فراهم کنندیمپذیری هستند. زیرا هموار تالش 

خزاعـی نـژاد، اسـت ) ریپذستیزنوعی دست یافتن به مکان و اجتماع و هدف نهایی هرکدام بهپذیری و سرزندگی باشند. 

بـا  تـوانیم. با توجه به اینکه مفهوم زیست پذیری نقا  مشترکی با مفاهیم پایـداری و کیفیـت زنـدگی دارد (67: 1394

 اند از:ها عبارتآن نیترمهم( که 35: 1391خراسانی،کرد )رویکردهای متفاوت و متنوعی به آن نگریست و آن را ارزیابی 

ی اصطالح زیست ریگشکلکارگیری تحقیقات تجربی، موجب رویکرد تجربی: میل به تعریف یک مکان خوب از طریق به

تر محققانی که در این رواج چندانی نداشت. بیش 1970شد؛ هرچند این اصطالح تا اواس  دهه  1960پذیری از اواخر دهه 

ی فعالیـت زیربرنامـهی هـادپارتماناند، دانشگاهیانی هستند که در داده انجامهایی چند دهه گذشته پژوهشحوزه در طی 

سـازی فهوممبرای شناخت زندگی روزمره افـراد در جهـت  ی از مطالعات تجربیریگبهرهاند. تأکید این محققان، بر داشته

 (.54: 1390خراسانی،بود ) ریپذستیزمکان 

ی اجتماعی است. کـه هاشاخصدومین قلمرو موردمطالعه در تحقیقات زیست پذیری شامل  جتماعی:رویکرد شاخص ا

دنبـال  اعی کـه بـهدر سراسر قرن بیستم موردمطالعه و پژوهش شده است. این روش ابتدا توس  دانشمندان علـوم اجتمـ

ت زنـدگی بودنـد ذیری و کیفیـی و مقایسه کمی مفـاهیم مختلـف زیسـت پـریگاندازهی اجتماعی برای هاشاخصایجاد 

صـی ی اشاره کرد که با سـه ویژگـی تجربـه شخبه مفهوم کیفیت زندگ توانیم هاشاخصشده است. ازجمله این استفاده

 (70: 1394خزاعی نژاد،) کردی بر ادراک افراد تعریف طیمحستیزی معلول و نقش عوامل هاارزش

این رویکرد بر رضایت و ارجحیت افراد تأکیـد دارد تـا تعیـین  ی فردی و مطالعات بهزیستی ذهنی:هاادراکرویکرد 
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 .(790: 1394شماعی،) ریخقادر به تأمین انتظارات، نیازهای فردی و رضایت نسبی افراد هستند یا  هامکانکند 

ر درک مشـترک از بـچهارمین و آخرین رویکرد، مطالعات زیست پذیری مبتنی بر مکـان اسـت کـه  مبنا:رویکرد مکان

لعـه کرد را برترین شـاخه مطا. برخی محققین این رویکندیمی فردی و ذهنی تمرکز هاافتیدرجای ی محلی بهها یمح

: 1394،خزاعـی نـژاد) ردیـگیمی ذهنی را در نظر هاافتیدری جامع مقادیر عینی و اوهیش. زیرا به دانندیمزیست پذیری 

کارگیری صرف هریـک از گیرد. زیرا بهمبنا، مبنای مطالعه قرار میدر این پژوهش رویکرد چهارم یعنی رویکرد مکان (.74

ی فرسـوده موجـب هـابافترویکردهای ادراک فردی، شاخص اجتماعی یا رویکرد تجربی برای بررسـی زیسـت پـذیری 

 .شودیمانحرافاتی 

 

 ی فرسودههابافتزیست پذیری 

ی هادگاهیـدجای شدن رویکرد و نظریه توسعه پایدار بـهو مطرح از استاندارد گرایی صرف کیفی هادگاهیدبا توجه به تغییر 

( موضوع کیفیت زندگی و زیست پذیری شهرها موردتوجـه جـدی 294: 1382،زادهیمهدکالن اقتصادی و خرد کالبدی )

راکـز ی فرسـوده شـهری، خلـق مهـابافت(. ایده زیست پذیری شهری در 56: 1393نژاد،بندر آباد و احمدی) اندقرارگرفته

تأکیـد دارد و هـدف آن ارتقـا کیفیـت  هابافتی پایدار و زیست پذیری این هامحلهو عمدتاً بر خلق  باشدیمشهری پویا 

های شهری هستند که بـه ی فرسوده یکی از انواع بافتهابافت(. 9: 1396حیدری،) باشدیم هابافتفضاهای شهری این 

 هسـتندفضـایی -دارای ناپایداری مکانی ریپذبیآسی هارساختیزو وجود دلیل فرسودگی کالبدی و برخورداری نامناسب 

ی فرسوده، یکی از انبوه معضالتی اسـت کـه هابافتی کیفی در فضاهای شهری هاشاخص(. تنزیل 270: 1392نصیری،)

ضـور اند و ازآنجاکه فضـاهای شـهری، اوج تجلـی مکـانی حیـات شـهری و حگریبانبهی شهری با آن دستهاپهنهاین 

، اثر متقابل تنزل کیفیت فضاهای شهری بر تنزیل کیفیت زندگی شهری، عمق و ابعـاد گذارندیمشهروندان را به نمایش 

(. رویکرد زیسـت پـذیری بـه 173: 1387و همکاران، زادگانعباس) سازدیم ترروشنی فرسوده را هابافتاین معضل در 

که قابلیت زیست  داردیمرا بیان  هاتیفعاله دارد و طیف وسیعی از بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و محیطی شهر توج

ی تحت بازسازی که به پایان عمـر هاساختمانها و شده، زیرساختسازیی پاکهاساختمانجدیدی به مناطق مضمحل، 

ر و . یک نگرش کلیدی در زیست پذیری به معنای عامش این است کـه وضـعیت کلـی شـهدهدیم، انددهیرسمفیدشان 

(. بنابراین این ایده مذکور به دنبال حل مشکالت فرسودگی شهری از طریـق 67: 1395حیدری،بخشد )مردمش را بهبود 

بهسازی مناطق محروم و در حال اضمحالل در شهرهاست. این رویکرد تنها به دلیل بازنده سازی مناطق متروکه نیسـت 

بخصوص برای کسـانی کـه در محـالت فقیرنشـین  2کیفیت زندگیو  1ی همچون اقتصاد رقابتیترگستردهبلکه با مباح  

(. انتخاب شاخص در زیست پذیری برای مطالعه وضـعیت آن 25: 1392شاهوی و همکاران،دارد )سروکار  کنندیمزندگی 

و از  انـدیزمانسو، ابزاری برای شناخت دقیق شـرای  موجـود در یـک مقطـع از یک هاشاخصبسیار مهم و حیاتی است. 

 ، به نقل ازPandey,2013است )داده یی که طی دوره مشخص ر هایدگرگوندهنده تصویر روندها و ی دیگر، نشانسو

ی شهری ریشه در عامل یا عواملی دارد که ممکن اسـت از درون هابافتطور مسلم فرسودگی (. به42: 1395خزاعی نژاد،

  فرسودگی آن پدیده شود. بدیهی است هدایت تحوالت شهر خود پدیده )خرد( نشأت گرفته یا شرای  بیرونی )مکان( باع

 (. 1 شکلاست )نیازمند دانش کافی از چگونگی تأثیر این عوامل در تولید فضاهای شهری 

 

 

                                                           
1 . Comprative economy 

2 . Quality of life 
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 (70: 1395حیدری،) های فرسوده شهریبافت محیطیزیستبر  مؤثر هایزمینهبستر و . 1شکل شماره

 

پایـدار  شـدن نظریـه توسـعهری و به دنبال آن ناپایداری شهرها، باع  مطرحظهور و رشد شتابان مسائل و مشکالت شه

بین زیست ساز برای رسیدن به شهرسازی پایدار شد. دراینی زمینههادگاهیدی ریگشکلگردید که این نظریه خود موجب 

ماعی هم پیونـد، یست، اجتل زپذیری با چهار رویکرد خود به دنبال مسئله گشایی که منجر به اقتصادی پایدار، کالبدی قاب

ابعاد و  ته و شناسایی. با توجه به مطالعات صورت گرفباشدیم، شودیمخدمات و زیرساخت باکیفیت و محی  زیستی پاک 

 :باشدیمی فرسوده شهری مدل مفهومی به شرح زیر هابافتی زیست پذیری در هاشاخص

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش2شکل شماره

 

 پژوهش روش

منظور فـراهم سـاختن مبـانی تحلیلی و ازلحاظ هدف کاربردی است. در این پژوهش بـه -حاضر از نوع توصیفیپژوهش 

های فرسـوده از روش های زیست پذیری در بافتتئوریکی و به دست آوردن اطالعات موردنیاز در زمینه شناخت شاخص

ی اطالعات، بر تکنیک پیمایش )مشـاهده مسـتقیم و استفاده شد. ابزار گردآور ایآوری اطالعات اسنادی و کتابخانهجمع
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ی بنـدرتبهاز مدل آنتروپی شانون، جهت  هاشاخصپرسشنامه محقق ساخته( استوار است. برای به دست آوردن وزن اولیه 

شده اسـت کـه سـاختار ایـن مـدل استفاده VIKORگیری چند معیاره یمتصمی فرسوده از روش هابافتزیست پذیری 

 باشد:یم صورت زیربه

 تعیـین -3ها بر اساس آنتروپی شانون، محاسبه وزن شاخص -2ها بر اساس آلترناتیو و شاخص، تشکیل ماتریس داده -1

 Rjو  Sjمحاسـبه ارزش  -4باشـد،  1i= ،… ،n کهدرصـورتی معیـار توابع -fi ارزش ترینپایین و *fi ارزش باالترین

 آید.یمدست به  1از رابطه شماره که  j =1 ،… ،nبرای 

 شودمحاسبه می 2رابطه شماره  طریق به j=1 ،… ،J برای را Qj مقدار -5

 

 Qi میزان بر اساس عوامل بندیرتبه -6

ی هـابافتشده است. جامعه آماری این پـژوهش استفاده Arc GISافزار ی از نرمبندرتبه یهاجهت تهیه نقشهدر ادامه  

 ها و نماگرهای زیسـت پـذیری بافـت. جهت تهیه پرسشنامه، شاخصباشدیم فرسوده منطقه یک شهرداری شهر قزوین

سـت شده در سطح ایـران و بُعـد جهـان صـورت گرفتـه اسـت. در بخـش نخفرسوده شهری با استفاده از مطالعات انجام

شـدند. در  شده با تأکید بر توسعه پایدار شهری استخراجهای زیست پذیری بافت فرسوده شهری با مطالعات انجامشاخص

بر نظرات خبرگان و متخصصین پس از عبور از صافی پرسشـنامه اولیـه ها با تکیهها و مؤلفهبخش دوم، بعضی از شاخص

ها به شرح جدول شده است. که این ابعاد و شاخصآزمون، در پرسشنامه نهایی به کار گرفتهشده برای مرحله پیشطراحی

 باشد:( می1شماره )

 
 زیست پذیری یهاشاخصرفی ابعاد و مع. 1جدول شماره

ابع

 اد

 مأخذ نماگرها شاخص

ی
اع

تم
اج

 

هویت و حس تعلق 
به مکان، تعامالت 

و ارتباطات 
اجتماعی، احترام، 
 امنیت و ایمنی

ات تنگی در صورت دوری از محله، تمایل به گذران اوقحس تعلق به محله، حس دل
و  عناصر ی، احساس غرور بهامحلهفراغت در محله، تمایل به مشارکت در تصمیمات 

ر داری دی عزامفاخر محله، تمایل به سکونت در محله، برگزاری جشن در محله، برگزار
 و هاگروه در تعضوی همسایگان، بین صمیمانه رواب  مردم، میان کارگروهی روحیه محله.
 رد نهمسایگا به یاریهم باهمسایگان، کالمیهم و نشینیهم به تمایل محله، هایانجمن
 ی،امحله گروهی کارهای در شرکت به تمایل حوادث، بروز صورت

 عدم سایگان،هم به احترام محل، کاسبان مناسب رفتار سالخوردگان، به احترام و کمک
 .همسایگان درب مقابل خودرو پارک

 ساکنان وجود ،محله در کودکان و زنان امنیت روز، در مردم امنیت شب، در مردم امنیت
 ایمنی یابان،خ در نقلیه وسایل امنیت محله، در جرائم وقوع محله، در فریکی باسابقه

 امنیت ومی،عم فضاهای امنیت سرقت، برابر در مسکونی واحد امنیت مسکونی، واحدهای
 .لهمح در پلیس عملکرد محله، در درگیری و نزاع روی،پیاده هنگام به

Weller (2001), 

Heylen(2006), Pierson et 
al(2010),AARP (2005), 

Litman (2004), Faiz et al 

(2012), Thorsby (2005), lau 

leby(2010), Yang 

Song(2011), Herman et al 

(2017). 

ی (، عیس1391) یخراسان(، 1390) آبادبندر 
 (، شماعی و همکاران1392) همکارانلو و 
 (.1395) همکاران(، خزاعی نژاد و 1395)

ی
اد

ص
اقت

 

 
 -ی شغلیهافرصت

 زینه و درآمده

ی گذارهیسرماه ی شغلی در محله، تمایل بخش دولتی بهافرصتدرآمد سرپرست خانوار، 
ی گذارهیسرمانان به ی در بافت، تمایل ساکگذارهیسرمادر بافت، تمایل بخش خصوصی به 

خرید  ی تاریخی، امکانهاجاذبهی سازفعالیی بافت از طریق درآمدزای هافرصتدر بافت، 
وع حله، تنمی اقتصادی در هاتیفعالمسکن باقیمت مناسب در محله، پررونق بود  یا اجاره

 شغلی محله.

Weller (2001), Visser et al 
(2005), lau leby y et 

al(2010), Yang Song (2011), 

Faiz et al (2012), Herman et 

al (2017), Ottawa County 

Planning Commission 

(2004). 
 همکاران(، عیسی لو و 1390آباد )بندر 

(، 1395شماعی و همکاران ) (،1392)
 .(1395) همکارانخزاعی نژاد و 

* max ; mini ij i ij
jj

f f f f ( 1رابطه شماره 

 2شماره  رابطه)
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ی
بد

کال
-

ی
ضای

ف
 

قلمروهای جذاب 
عمومی، مسکن، 

انداز تاریخی و چشم
 طبیعی

 دوچرخه، برای جذاب و ایمن معابر خودرو، پارک برای کافی فضای پارکینگ، هزینه
 سمبلیک اشیا و جسمهم وجود معابر، در نیمکت ودوج جذاب، هایویترین با هاییمغازه
 و راهنمایی وهایتابل مناسب نصب فرسوده، دیوارهای آمیزیرنگ معابر، تزئین برای

 متراک محله، عمومی فضاهای در اقشار همه حضور امکان ها،کاربری بودن متنوع رانندگی،
 معابر ابعاد ازگاریس پذیری،نفوذ میزان متروکه، و مخروبه یهایکاربر میزان جمعیتی، باال
 طبقات، تراکم و بافت

 آثار از فرهنگی میراث سازمان و شهرداری حفاظت محله، در زیبا تاریخی هایساختمان
 ی،معمار و ساختمان اندازچشم محله، در تاریخی نمادهای وها نشانه وجود محله، تاریخی
 اندازچشم تاریخی، ارساخت از ساکنان حفاظت تاریخی، و سنتی معماری سبک با اندازچشم
 .طبیعی زیبا

Weller (2001), Litman 
(2004), AARP American 

Institute of Architects 

(2005), lau leby et al(2010), 

Yang Song(2011), Faiz et al 

(2012), Herman et al (2017). 
 یرایز(، 1391) یخراسان(، 1390) آبادبندر 
(، 1395کاران )شماعی و هم (،1388)

 (1395) همکارانخزاعی نژاد و 

ت
اخ

س
یر

و ز
ت 

ما
خد

ی
هر

ش
ی 

ها
 

تفریح و اوقات 
فراغت، دسترسی، 

 ونقل عمومیحمل

 امکانات و اهافض رستوران، موزه، کتابخانه، مثل تفریحی و هنری فرهنگی، مراکز وجود
 و محله ایرس وجود محله، در فراغت اوقات گذران و تفریحی امکانات محله، در ورزشی
 .کودکان بازی برای مناسب فضای ی،امحله سرایفرهنگ

 همچون درمانی و بهداشتی خدمات به آسان دسترسی در آموزشی، مراکز به دسترسی
 به آسان یدسترس تجاری، مراکز به آسان دسترسی درمانی، مراکز وداروخانه  پزشک،
 مراکز به سانآ دسترسی شهر، مناطق سایر به خود منطقه از آسان دسترسی اداری، مراکز

 و گاز و برق و آب کیفیت خود، اشتغال محل به آسان دسترسی فراغتی، و فرهنگی
 .عمومی ونقلحمل هایایستگاه به آسان دسترسی اینترنت،

 هایایستگاه وزیعت عمومی، ونقلحمل کار ساعت محله، در عمومی ونقلحمل کیفیت
 .معلولین و سالمندان هب مربو  مقررات عمومی، قلونحمل وسایل تعداد عمومی، ونقلحمل

Weller (2001), lau leby et 

al(2010), Yang Song(2011), 

Faiz et al (2012), Herman et 

al (2017). 
شماعی و  ،(1395) همکاراننژاد و  یخزاع

 (.1395همکاران )

ت
س

زی
ی

یط
ح

م
 

بهداشت محیطی، 
 فضای سبز

 سطحی، یهاآب آوریجمع کیفیت زباله، آوریجمع یتکیف صوتی، آلودگی هوا، آلودگی
 ناشی آلودگی محله، گیآلود انبار، گروهی، کار یهاتیفعال از ناشی آلودگی موذی، حیوانات

 .محله در فاضالب آوریجمع کیفیت سمی، و شیمیایی مواد از

 یدرختکار و یکارگل بلوارهای و معابر وجود سبز، فضای وسعت محله، در سبز فضای
 .محله، در بزس فضای کیفیت افکنی،سایه امکان با بالغ درختان محله، در شده

Weller (2001), Lau Leby et 

al (2010), Yang Song(2011), 

Faiz et al (2012), Herman et 

al (2017). 
(، 1390) آباد(، بندر 1391) یخراسان

(، شماعی و 1389) همکارانو  لویسیع
 همکارانی نژاد و (، خزاع1395همکاران )

(1395) 

 
ناچار از زوین منتشرنشـده اسـت، بـهقشهر  1395ی آماری سال هابلوککه آمار با توجه به بازه زمانی پژوهش و ازآنجایی

نفر بوده است.  39422بر بالغ 1390شده است. جمعیت محدوده موردمطالعه در سال استفاده 1390آمار بلوک آماری سال 

باشـد و حجـم نمونـه محـدوده حتمالی به روش تصادفی ساده و حجـم نمونـه بـه روش کـوکران میگیری اروش نمونه

شده % در نظر گرفته95و سطح اطمینان نیز  q=0.3و  p=0.7موردمطالعه با استفاده از فرمول کوکران )در این پژوهش 

شـده ی کرونبـا  استفادهوش آزمون آلفـابرای سنجش میزان پایایی پرسشنامه، از ر .نفر تعیین گردید 320است( برابر با 

قبولی است. با توجه ( در سطح قابل89/0میزان )فا دهد که مقدار ضریب آلاست. نتیجه محاسبات برآورد پایایی، نشان می

 به جمعیت هر ناحیه، حجم نمونه هر ناحیه متفاوت خواهد بود که در جدول زیر ذکرشده است.
 

 شدهبر اساس فرمول کوکران و حجم نمونه تعدیلمیزان حجم نمونه  .2شمارهجدول 
 مجموع ناحیه سه ناحیه دو ناحیه یک منطقه یک شهرداری قزوین

 39422 23043 14798 1581 1390جمعیت سال 

 320 150 100 70 حجم نمونه

 مأخذ: مرکز آمار ایران

 

 محدوده مورد مطالعه

باشد. این شهر در بخشی از فالت ایران در رین شهر استان میتشهر قزوین مرکز استان و ازلحاظ وسعت و جمعیت بزر،

شـده اسـت. مسـاحت شـهر قـزوین های البرز و در مسیر تهران به رشـت، زنجـان و همـدان واقعکوهدامنه جنوبی رشته

ان، خانوار بوده است )مرکز آمـار ایـر 127154و  نفر 402748برابر با  1395هکتار و جمعیت این شهر در سال  76/3347
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هکتـار شـامل  08/769منطقه یک شهرداری قزوین با مساحت تقریبی کـل  (.1395سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

باشد. بخش میانی منطقه یک دربرگیرنده سطح بازار( و بعضاً اداری شهر قزوین می) بافت پر ابنیه تاریخی و مراکز تجاری

ون تراکم باالی جمعیتی، بافت فشرده و ریزدانه، درصـد بـاالی هایی چباشد که با مشخصهوسیعی از بافت قدیم شهر می

شناسایی است. محدوده موردمطالعه شامل ناحیه یـک، دو و سـه بناهای تخریبی و فرسوده و سطح نسبتاً پایین معابر قابل

. نقشـه باشدیم 1390نفر جمعیت در سال  39422 و هکتار 254بر باشد که مجموعاً دارای مساحتی بالغاز این منطقه می

 دهد.موقعیت محدوده موردمطالعه را در شهر قزوین نشان می( 3شماره )

 

 
 . موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه3شکل شماره

 

 هابحث و یافته

بنـدی هریـک از وتحلیل شده و درنهایت نقشه رتبهها، تجزیهگیری ابعاد و شاخصدر این قسمت از پژوهش سطوح اندازه

ها بیانگر آن اسـت های فرسوده شهری تهیه گردید. یافتههای زیست پذیری در بافتموردمطالعه به لحاظ شاخصنواحی 

درصـد(  8/8نفر ) 28 درصد( مرد هستند. همچنین 4/74نفر ) 239درصد( زن و  3/25) نفر 81که از مجموع جامعه نمونه 

 60 -50درصـد(  8/22نفـر ) 73سـال،  50 -40درصد(  6/20نفر ) 82سال،  40- 30درصد(  20نفر ) 64 ،سال 30 - 20

 7/9، دارخانـهدرصـد  4/19، بیکـاردرصد  5همچنین  .باشندیم سال به باال 60درصد(  8/22نفر ) 73مابقی یعنی  سال و

تایج بررسی وضعیت درصد بازنشسته هستند. همچنین ن 6/10درصد مشاغل دولتی و  7/9درصد آزاد،  6/45 کارگر، درصد

سایر  3/0مالک و  دهندگانپاسخدرصد از  9/66، مستأجردرصد  8/32 دهندگان بیانگر آن است کهکیت مسکونی پاسخمال

 (.3جدول ) ذکرشده است
 

 های فردی پاسخگویانویژگی .3جدول شماره

 نحوه مالکیت سن جنس 

سال و  60 سال 60-50 سال 50-40 سال 40-30 سال 30-20 زن مرد
 بیشتر

 سایر مالک مستأجر

 1 214 105 73 73 82 64 28 81 239 فراوانی

 3/0 9/66 8/32 8/22 8/22 6/25 20 8/8 7/74 3/25 درصد
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ها یعنی میـانگین وضـعیت های فرسوده با استفاده از معیار حد متوس  ابعاد و شاخصپیش از ارزیابی زیست پذیری بافت

 میـانگین بود که کلیه نواحی موردمطالعـه بـا اصل بیانگر آننتایج ح های فرسوده بررسی شد کهکلی زیست پذیری بافت

ی با کسـب میـانگین قرار دارند و در بین ابعاد موردمطالعه تنها بعُد اجتماع 3تر از سطح متوس  میانگین یعنی پایین 88/2

 در سطح متوسطی قرار دارد. 46/3

 

 رسوده به لحاظ میانگینهای فها و ابعاد زیست پذیری بافت: وضعیت هریک از شاخص4جدول 

 

 زیست پذیری اقتصادی

مد معرفی شد کـه طبـق مطالعـات صـورت هزینه و درآ -ی شغلیهافرصتجهت بررسی بُعد اقتصادی تنها یک شاخص 

طلوب، ناحیه سه با مقـدار منسبتاً ( در وضعیتی 05/0) یکوروگرفته از این شاخص معلوم گردید، ناحیه دو با کمترین مقدار 

( در 88/0آمده )دسـت( در وضعیت نسبتاً نیمه مطلوب و در جایگاه دوم و ناحیـه یـک بـا بیشـترین ویکـور به5/0ویکور )

 (.5جایگاه سوم قرار دارند )جدول شماره 
 

 ردمطالعه با استفاده از مدل ویکورهزینه و درآمد و بُعد اقتصادی نواحی مو -های شغلیبندی شاخص فرصترتبه .5شماره جدول

 وضعیت نواحی (Qi) رتبه ویکور نواحی شاخص

زینه ه-های شغلیفرصت
 و درآمد

 نسبتاً نامطلوب 88/0 ناحیه یک

 نسبتاً مطلوب 05/0 ناحیه دو

 نسبتاً نیمه مطلوب 5/0 ناحیه سه

 

ناحیـه  ادی در ایـنصنف و درنهایت رونـق اقتصـ که سبب ایجاد مشاغل مرتب  با این وجود صنف بنکدارها در ناحیه دو

جاری شهر که خود عاملی جواری این ناحیه با بخش مرکزی و تصرفه و نیز همبهقیمت و مقرونشده، وجود مساکن ارزان

مطلوبیت  ازجمله عواملی هستند که باشدیمه این مراکز وآمد ساکنان بی مربو  به رفتهانهیهزیی در جوصرفهدر جهت 

ز تجـاری ه نقش مرکبی ناحیه دو را نسبت به نواحی یک و سه محدوده موردمطالعه سبب گشته است. اما ناحیه یک کنس

قـزوین  فروشی( را در سطح شهر بر عهده دارد و ازجمله مراکز پرتردد در سـطح منطقـه یـک و نیـز شـهر)عمده و خرده

عمیـر و تاالی مربـو  بـه بـازجمله هزینه پارکینگ، هزینـه برای ساکنان و کسبه  هانهیهزخود دلیلی برافزایش  باشدیم

ی بـاالی هانـهیهز، و نیـز هارسـاختیزازجمله برق، آب، گاز به دلیل سطح باالی استفاده از ایـن  هارساختیزنگهداری 

ه را بـ جواری با مراکز اداری، تجاری و گردشگری نسبت به ناحیه دو و سه شده کـه سـطح مطلوبیـتمسکن به دلیل هم

وردمطالعـه مکه بُعد اقتصادی تنها یـک شـاخص لحاظ زیست پذیری در وضعیت نسبتاً نامطلوبی قرار داده است. ازآنجایی

 .باشدیم موردمطالعه این شاخص بیانگر وضعیت کلی بُعد اقتصادی نیز در نواحی ی حاصل ازهاافتهداشته درنتیجه ی

 ابعاد

 

 

 

 نواحی

  یطیمحستیز فضایی-کالبدی یشهر رساختیز و خدمات اجتماعی اقتصادی

هزینه و درآمد، اشتغال میانگین
ق به  

س تعل
ت و ح

هوی

مکان
احترام 
 

ت 
تعامل و ارتباطا

ی
اجتماع

ی 
ت و ایمن

امنی
 

ی
دسترس

 

حمل
ونقل
 

ت
ت فراغ

تفریح و اوقا
 

ب عمومی
قلمرو جذا

 

مسک
 ن

چشم
انداز
 

تار
خی

ی ی
ت محیط

بهداش
 

ی سبز
ضا
ف

 

 87/2 27/1 03/3 64/2 01/3 51/2 21/2 23/3 77/2 99/2 46/3 77/3 85/3 59/2 1ناحیه 

 83/2 27/1 40/3 72/2 98/2 46/2 34/1 99/2 05/3 91/2 32/3 80/3 87/3 71/2 2ناحیه 

 98/2 32/1 45/3 02/3 02/3 67/2 93/1 01/3 57/3 37/3 82/3 59/3 47/3 55/2 3ناحیه 

 88/2 83/2 74/2 80/2 46/3 61/2 نیانگیم
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 حاظ بعُد اقتصادیبه ل موردمطالعهی نواحی بندرتبه. 4شکل شماره

 

 بررسی زیست پذیری اجتماعی

ه سه بـا (، ناحی6ره )ی اجتماعی با استفاده از مدل ویکور طبق جدول شماهاشاخصبر اساس محاسبات صورت گرفته در 

ز تجاری و بخش در ناحیه ازجمله مساجد قدیمی، امکان تاریخی و وجود مراکحف  ساختار بومی خود، وجود عناصر هویت

سـطح مطلوبیـت را  ها و ... بیش از دو ناحیه موردمطالعه دیگر، بازارچههارستورانباسابقه طوالنی ازجمله سینما،  تفریحی

 ر جهـت حفـ دازلحاظ زیست پذیری شاخص هویت و حس تعلق به مکان باالبرده و همچنین تالش ساکنان ناحیه سه 

ن، وضـعیت توس  مالکا هاخانهبه مالحظات ایمنی در ساخت  ی این ناحیه و نیز رعایت و توجههامحلهبرقراری امنیت در 

ی هویت و حس هاصشاخشاخص امنیت و ایمنی را نیز در سطح نسبتاً مطلوبی قرار داده که درنهایت موجب آن شده که 

ه لحاظ ه رتبه نخست را ب( در بین نواحی فرسوده موردمطالع0) Qiتعلق به مکان و امنیت و ایمنی با کسب کمترین مقدار 

 هایامحلـهم تماعی باهزیست پذیری به خود اختصاص دهد. در ناحیه دو تمایل باالی ساکنان برای برقراری ارتباطات اج

ری مربـو  بـه برگـزا ی و شرکت در تـدارکاتامحلهی هاانجمنو همسایگان و نیز تمایل باالی آنان جهت عضویت در 

شـاخص  ده که اینشخص تعامالت و ارتباطات اجتماعی در این ناحیه مراسم مختلف در محله، عامل باال رفتن سطح شا

ی هـابافتوردمطالعـه م(، قابلیت زیست ناحیه دو را نسبت به ناحیه یک و سه از مجمـوع نـواحی 0) Qiبا کمترین مقدار 

یشترین مقـدار با یه یک بفرسوده منطقه یک شهر قزوین را باالبرده و مطلوبیت نسبی به این ناحیه بخشیده است. اما ناح

Qi (1در دو شاخص احترام و امنیت و ایمنی در جایگاه سوم قرارگرفته و وضـعیتی نسـبتاً نـامط )نچـه سـطح لوب دارد. آ

یـن ناحیـه جهـت روز در ا امنیت و ایمنی را در ناحیه یک پایین آورده شلوغی و تردد باالی افراد و وسایل نقلیـه در طـی

درگیری بین  رقت، نزاع وسکه این شلوغی و ازدیاد تردد موجب افزایش جرائمی مانند  اشدبیمتأمین مایحتاج روزانه خود 

 اشخاص و تصادفات شده است.

 

 با استفاده از مدل ویکور موردمطالعهاجتماعی در نواحی  هایشاخص بندیرتبه. 6شمارهجدول 

 نواحی Qi یکوررتبه و وضعیت نواحی هاشاخص نواحی Qi رتبه ویکور وضعیت نواحی هاشاخص

و حس هویت 
 تعلق به مکان

تعامالت و  ناحیه یک 61/0 2 نسبتاً نیمه مطلوب
ارتباطات 
 اجتماعی

 ناحیه یک 03/0 2 نسبتاً نیمه مطلوب

 ناحیه دو 0 1 نسبتاً مطلوب ناحیه دو 1 3 نسبتاً نامطلوب

 ناحیه سه 1 3 نسبتاً نامطلوب ناحیه سه 0 1 نسبتاً مطلوب

امنیت و  ناحیه یک 1 3 سبتاً نامطلوبن احترام
 ایمنی

 ناحیه یک 93/0 3 نسبتاً نامطلوب

 ناحیه دو 90/0 2 نسبتاً نیمه مطلوب ناحیه دو 0 1 نسبتاً مطلوب

 ناحیه سه 0 1 نسبتاً مطلوب ناحیه سه 66/0 2 نسبتاً نیمه مطلوب
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هـای فرسـوده ری بُعـد اجتمـاعی در بافتیسـت پـذیگیری چند معیاره، سطح زطبق نتایج حاصل از مطالعه روش تصمیم

 (0احیه سه با مقدار ویکور )( آمده است معلوم گردید بُعد اجتماعی در ن7نواحی موردمطالعه که نتایج آن در جدول شماره )

یـه دو بـا باشـد. ناحالیی میدر وضعیت نسبتاً مطلوبی بوده و بنابراین این ناحیه به لحاظ اجتماعی دارای قابلیت زیست با

ه دلیـل اسـکان بـ( در وضعیت نیمه مطلوبی بوده که عدم احساس هویت و تعلق بـه مکـان سـاکنان 64/0مقدار ویکور )

تـوان یـن ناحیـه شـده را میفرهنگی در ا -شماری از اتباع افغانی که موجب از بین رفتن تجانس و همگنی اجتماعی بی

ار ویکـور ا کسب مقدباجتماعی در این ناحیه دانست. ناحیه یک که  عامل اصلی در جهت پایین آمدن سطح مطلوبیت بُعد

هـای فرسـوده ز بافتا( در جایگاه سوم قرار گرفت بیانگر پایین بودن سطح زیست پذیری اجتماعی در ایـن ناحیـه 84/0)

ن پـایین توان در سلطه کاربری تجاری بر کاربری مسکونی آن دانسـت کـه ضـمباشد که علت آن را میموردمطالعه می

دودی از های اجتماعی، قابلیت زیست را در بین اجتماع ساکن در ناحیه یک کمرنگ و تا حآوردن سطح مطلوبیت شاخص

 بین برده است.

 
 بندی نواحی موردمطالعه به لحاظ بعُد اجتماعیرتبه .3شکل شماره

 

 مدل ویکور العه با استفاده ازبندی ُبعد اجتماعی در نواحی موردمط. رتبه7جدول شماره

 نواحی Qi رتبه ویکور وضعیت نواحی

 ناحیه یک 84/0 3 نسبتاً نامطلوب

 ناحیه دو 64/0 2 نسبتاً نیمه مطلوب

 ناحیه سه 0 1 نسبتاً مطلوب

 

 زیست پذیری ازنظر خدمات و زیرساخت شهری

بـه دلیـل محرومیـت از فضـاهای های حاصل از مطالعات میدانی در نواحی موردمطالعه بیانگر آن بود که ناحیـه دو یافته

های ورزشـی و تفریحی و فراغتی برای کودکان و جوانان ازجمله پارک و فضاهای سبز، مراکز فرهنگـی و هنـری، سـالن

عر  و پرتردد و عـدم وجـود قـوانین و مقـررات کمبود کتابخانه و ... و نیز کمبود وسایل نقلیه عمومی به دلیل معابر کم

وسایل نقلیه شخصی در محورهای پرتردد این ناحیه که سبب حجم باالی ترافیکی در بخشـی  مناسب جهت عبور و مرور

ونقل عمومی پایین آورده و طبـق های تفریح و اوقات فراغت و حملاز ساعات روز شده قابلیت زیست را به لحاظ شاخص

( در وضعیت نسبتاً نامطلوبی قرار 1) Qiها با بیشترین مقدار های حاصل از محاسبات ویکور در ناحیه دو این شاخصیافته

گرفتند. همچنین ناحیه یک باوجود نقش مرکزیت در سطح شهر، در شـاخص دسترسـی بـه خـدمات و امکانـات شـهری 

ازجمله آموزشی، بهداشت و درمان، اداری و دسترسی آسان به سایر منـاطق شـهری بـه دلیـل حجـم بـاالی ترافیـک و 

باشد. بنابراین ناحیه ( نیز شاهد وضعیت نسبتاً نامطلوب می1) Qi در طی روز با مقدار درنتیجه کاهش سرعت عبور و مرور
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( 8های مذکور زیست پذیری الزم را ندارنـد. جـدول شـماره )های فرسوده موردمطالعه به لحاظ شاخصیک و دو از بافت

 دهد.نشان می های شهریهای خدمات و زیرساختگانه را به لحاظ شاخصوضعیت هریک از نواحی سه

 
 های بُعد خدمات و زیرساخت شهری در نواحی موردمطالعه با استفاده از مدل ویکوربندی شاخص. رتبه8جدول شماره

 نواحی Qi رتبه ویکور وضعیت نواحی هاشاخص نواحی Qi رتبه ویکور وضعیت نواحی هاشاخص

ونقل حمل ناحیه یک 1 3 نسبتاً نامطلوب دسترسی
 عمومی

 ناحیه یک 45/0 2 یمه مطلوبنسبتاً ن

 ناحیه دو 1 3 نسبتاً نامطلوب ناحیه دو 52/0 2 نسبتاً نیمه مطلوب

 ناحیه سه 30/0 1 نسبتاً مطلوب ناحیه سه 0 1 نسبتاً مطلوب

تفـــــریح و 
اوقــــــات 

 فراغت

  ناحیه یک 0 1 نسبتاً مطلوب

 ناحیه دو 1 3 نسبتاً نامطلوب

 احیه سهن 59/0 2 نسبتاً نیمه مطلوب

 

دهد که ناحیه یک با شده برای بُعد خدمات و زیرساخت شهری نشان می( مقدار ویکور محاسبه9با توجه به جدول شماره )

( در 34/0ور )یز با مقدار ویکـ( در وضعیتی نسبتاً مطلوب بوده و در جایگاه نخست قرار دارد. ناحیه سه ن08/0مقدار ویکور )

های عـد خـدمات و زیرسـاختبُ( در رتبه سوم قرار دارد که این بیانگر ضعیف بودن 1دار ویکور )رتبه دوم و ناحیه دو با مق

 باشد.شهری در ناحیه سوم می
 

 بندی بعُد خدمات و زیرساخت شهری در نواحی موردمطالعه با استفاده از مدل ویکوررتبه .9جدول شماره

 نواحی Qi رتبه ویکور وضعیت نواحی

 ناحیه یک 08/0 1 نسبتاً مطلوب

 ناحیه دو 1 3 نسبتاً نامطلوب

 ناحیه سه 34/0 2 نسبتاً نیمه مطلوب

 

 
 ُعد خدمات و زیرساخت شهریبندی نواحی موردمطالعه به لحاظ ب. رتبه4شل شماره

 

های بُعد خدمات و زیرساخت شهری آمد سطح پایین زیسـت پـذیری دو شـاخص طور که در بخش بررسی شاخصهمان

مومی و تفریح و اوقات فراغت در ناحیه دو تأثیر مستقیم بر مطلوبیت بُعد خدمات و زیرساخت شهری گذاشته ونقل عحمل

و درنتیجه این ناحیه را در بُعد مذکور غیرقابل زیست ساخته است. در ناحیه یک مطلوبیت نسبی شاخص تفـریح و اوقـات 

ملـی ایـران، مجموعـه تـاریخی و تفریحـی سـرای فراغت به دلیل وجود مراکـز تفریحـی و گردشـگری ازجملـه، مـوزه 

قاپو، کتابخانه و سالن ورزشی شهید تختـی و همچنـین فرنگی و سر در عالیسعدالسلطنه، مجموعه توریستی عمارت کاله
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ها و سینماها سطح زیست پـذیری را در ایـن ناحیـه نسـبتاً مطلـوب ها، کافهجواری با مراکز تفریحی ازجمله رستورانهم

ست. ناحیه سه نیز اگرچه به دلیل سطح دسترسی باال و مطلوب به مراکـز اداری، تجـاری، آموزشـی، بهداشـت و ساخته ا

های شهری ازجمله آب، برق اینترنت و .... در شاخص دسترسی دارای قابلیت زیسـت بـاالیی درمان، خدمات و زیرساخت

هـای فرسـوده در بُعـد خـدمات و احی موردمطالعـه بافتطورکلی این ناحیه از نـوباشد اما بهنسبت به ناحیه یک و دو می

های شهری دارای وضعیت نسبتاً نیمه مطلوب بوده و در این بُعد رتبه دوم را به لحاظ زیسـت پـذیری بـه خـود زیرساخت

 اختصاص داده است.

 

 فضایی -زیست پذیری ازنظر کالبدی

( 10ده از مدل ویکور که نتایج آن در جـدول شـماره )ستفافضایی با ا-های بُعد کالبدیهای صورت گرفته شاخصبررسی

طبیعـی و بـا  -انداز تـاریخیشده بیانگر آن است که ناحیه سه در دو شاخص قلمروهای جذاب عمومی و چشـمنشان داده

توان در وجـود مراکـز خریـد بـا ( در جایگاه نخست قرار دارد که علت این امر را می0شده )کمترین مقدار ویکور محاسبه

ر ناحیـه سـه های جذاب برای شهروندان، روشنایی مناسب معابر، آرامش به هنگام حضور در محله، تنوع کاربری دویترین

انبار حکـیم، آرامگـاه حمـداهلل شماری همچون آباندازهای تاریخی بیازجمله تفریحی، اداری و خدماتی و نیز وجود چشم

ضـمن  هجسـتجو کـرد کـ خاتون، زبیده خاتون، امامزاده علی )ع( و...مستوفی، اماکن زیارتی همچون آستانه مقدس آمنه 

کند. همچنـین اهم میایجاد فضایی جذاب برای گردشگران مکانی برای حضور همه اقشار ازجمله پیر، جوان، کودک را فر

سـاکن بـه مت های عدم اشرافینتایج بیانگر آن است که ناحیه یک نیز در شاخص مسکن به دلیل مطلوبیت باال در زمینه

هـای کـافی بـرای اتاق یکدیگر، کیفیت نسبتاً باالی واحدهای مسکونی در موارد چون استحکام و ایمنی، متـراژ و تعـداد

 ارد.( وضعیت نسبتاً مطلوبی نسبت به دو ناحیه دیگر موردمطالعه د0خانوار، با کسب مقدار ویکور )

 
 ی در نواحی موردمطالعه با استفاده از مدل ویکورفضای-های بُعد کالبدیبندی شاخص. رتبه10جدول شماره

 نواحی Qi رتبه ویکور وضعیت نواحی هاشاخص نواحی Qi رتبه ویکور وضعیت نواحی هاشاخص

ــــای  قلمروه
جــــــــذاب 

 عمومی

ــم ناحیه یک 99/0 3 نسبتاً نامطلوب انداز چش
-تـــاریخی
 طبیعی

 ناحیه یک 85/0 2 نسبتاً نیمه مطلوب

 ناحیه دو 1 3 نسبتاً نامطلوب ناحیه دو 68/0 2 نسبتاً نیمه مطلوب

 ناحیه سه 0 1 نسبتاً مطلوب ناحیه سه 0 1 نسبتاً مطلوب

 - ناحیه یک 0 1 نسبتاً مطلوب مسکن

 ناحیه دو 1 3 نسبتاً نامطلوب

 ناحیه سه 89/0 2 نسبتاً نیمه مطلوب

 

در هریک از نواحی موردمطالعه و با توجه به مقـدار ویکـور  فضایی -های بُعد کالبدیبا توجه به مطالعه هریک از شاخص

چنانکه مشخص است، ناحیه سه با باالترین مقـدار مطلوبیـت  ( آمده است.11شده که نتایج آن در جدول شماره )محاسبه

طبیعـی و نیـز وضـعیت نیمـه مطلـوب در شـاخص  -اندازهای تـاریخیهای قلمروهای جذاب عمومی و چشمدر شاخص

( در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد. ناحیه یک نیز با 0فضایی با کمترین مقدار ویکور )-این ناحیه در بعُد کالبدیمسکن، 

در رتبـه  طبیعی -انداز تاریخیقبول در بعُد چشم( و با مطلوبیت باال در شاخص مسکن و وضعیت قابل67/0مقدار ویکور )

هـای فرسـوده دارد. امـا د از مجموع ابعاد موردمطالعه زیست پـذیری در بافتدوم و وضعیت نسبتاً نیمه مطلوبی در این بعُ

( در 1تـاریخی بـا مقـدار ویکـور ) -اندازهای طبیعیهای مسکن و چشمناحیه دو به دلیل عدم مطلوبیت کافی در شاخص

های قـانونی در ودیتتـوان در اعمـال محـدها را میرتبه سوم قرار دارد که علت نامطلوب بودن ناحیه دو در این شاخص

های گرانیتی در نمای واحدهای مسکونی و عـدم همسـویی زمینه اعطای تراکم ساختمانی، طراحی نما و استفاده از سنگ
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اندازهای طبیعی ازجمله فضای سبز در معماری منازل مسکونی با مدرنیته از سوی سازمان میراث فرهنگی و نیز نبود چشم

یراث تاریخی موجود از سوی ساکنان در این ناحیه دانست. بنابراین آنچه از مطالعه نـواحی توجهی و حف  مناحیه دو و کم

فضایی حاصل شد آن بود که ناحیـه سـه بـا کمتـرین میـزان -یک، دو و سه منطقه یک شهرداری قزوین در بعُد کالبدی

 مطلوبی از زیست پذیری قرار دارد.ویکور دارای قابلیت زیست باال و ناحیه دو با باالترین میزان ویکور در وضعیت نا

 

 
 فضایی شهری-د کالبدیبندی نواحی موردمطالعه به لحاظ بعُ. رتبه5شکل شماره

 

 بندی بُعد شاخص کالبدی فضایی در نواحی موردمطالعه با استفاده از مدل ویکور. رتبه11جدول شماره 

 نواحی Qi رتبه ویکور وضعیت نواحی

 ناحیه یک 67/0 2 نسبتاً نیمه مطلوب

 ناحیه دو 1 3 نسبتاً نامطلوب

 ناحیه سه 0 1 نسبتاً مطلوب

  

 محیطیزیست پذیری ازنظر زیست

محیطی مشخص شد ناحیه یک با کمترین مقدار سرانه فضـای های بُعد زیستهای صورت گرفته از شاخصطبق بررسی

لـه التی ازجمکزی و تجاری شـهر کـه مشـکسبز و همچنین سطح باالی آلودگی محیطی به دلیل قرارگیری در بافت مر

ایینی از پـمحیطی را برای ساکنان به وجود آورده خود موجب قرارگیری این ناحیـه در سـطح آلودگی صوتی، هوا و زیست

قرار دارد. همچنین نتایج  ( در وضعیت نسبتاً نامطلوبی1) Qiزیست پذیری شده است بنابراین ناحیه یک با بیشترین مقدار 

های فرسوده شهری منطقـه یـک بیـانگر محیطی نواحی دو و سه از بافتمحاسبات ویکور در بررسی بعُد زیستحاصل از 

( در وضـعیت 0) Qiآن بود که ناحیه دو در شاخص بهداشت محیطی و ناحیه سه در شاخص فضای سبز با کمترین مقدار 

 باشند.نسبتاً مطلوبی می
 

 محیطی در نواحی موردمطالعه با استفاده از مدل ویکورزیست های بُعدبندی شاخصرتبه .12 شماره جدول

 نواحی Qi رتبه ویکور وضعیت نواحی هاشاخص نواحی Qi رتبه ویکور وضعیت نواحی هاشاخص

ــــــت  بهداش

 محیطی

 ناحیه یک 1 3 نسبتاً نامطلوب فضای سبز ناحیه یک 1 3 نسبتاً نامطلوب

 ناحیه دو 60/0 2 مطلوبنسبتاً نیمه  ناحیه دو 0 1 نسبتاً مطلوب

 ناحیه سه 0 1 نسبتاً مطلوب ناحیه سه 13/0 2 نسبتاً نیمه مطلوب

 

محیطی بیانگر آن است که ناحیه سـه بـا مقـدار ویکـور شده برای بُعد زیست( مقدار ویکور محاسبه13با توجه به جدول )
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صاص داده است که وضعیت نسـبتاً مطلـوب ایـن ( در وضعیتی نسبتاً مطلوب بوده و جایگاه نخست را به خود اخت009/0)

افکنی و وضـعیت کاری شده، وجود درختان بالغ بـا امکـان سـایهناحیه به لحاظ وجود فضای سبز ازجمله پارک، معابر گل

محیطی بـاالبرده نیمه مطلوب این ناحیه به لحاظ شاخص بهداشت محیطی، سطح زیست پذیری را ازلحـاظ بعُـد زیسـت

محیطی ( در رتبه دوم و دارای وضعیت نسبتاً نیمه مطلـوبی بـه لحـاظ بعُـد زیسـت017/0با مقدار ویکور )است. ناحیه دو 

محیطی در ناحیـه ( در رتبه سوم قرار دارد که این بیانگر ضعیف بودن بُعـد زیسـت1باشد و ناحیه یک با مقدار ویکور )می

 باشد.اول می

 ز مدل ویکورر نواحی موردمطالعه با استفاده امحیطی دبندی بُعد زیسترتبه .13شماره  جدول

 نواحی Qi رتبه ویکور وضعیت نواحی

 ناحیه یک 1 3 نسبتاً نامطلوب

 ناحیه دو 017/0 2 نسبتاً نیمه مطلوب

 ناحیه سه 009/0 1 نسبتاً مطلوب

 

 
 یست محیطی شهریزبندی نواحی موردمطالعه به لحاظ بعُد رتبه .6شکل شماره

 

 های فرسوده شهریگانه زیست پذیری بافتی نواحی موردمطالعه به لحاظ ابعاد پنجبندی کلرتبه

حـاظ ابعـاد شده برای سه ناحیه موردمطالعه از مجموع نواحی منطقه یک شهرداری شهر قزوین بـه لمقدار ویکور محاسبه

فضـایی و –ی هـای فرسـوده شـهری )اقتصـادی، اجتمـاعی، خـدمات و زیرسـاخت شـهری، کالبـدزیست پـذیری بافت

ب، ناحیه سـه بـا ( در رتبه اول و در وضعیت نسبتاً مطلو29/0محیطی( بیانگر آن بود که ناحیه یک با مقدار ویکور )زیست

ر رتبه سـوم و در وضـعیت نسـبتاً ( د1( و بافاصله اندکی از ناحیه اول در رتبه دوم و ناحیه دو با مقدار ویکور )33/0مقدار )

 نامطلوبی قرار دارند.
 

 وع ابعاد زیست پذیریبندی نواحی موردمطالعه ازلحاظ مجمرتبه .14شمارهجدول 

 نواحی Qi رتبه ویکور وضعیت نواحی

 ناحیه یک 29/0 1 نسبتاً نامطلوب

 ناحیه دو 1 3 نسبتاً نیمه مطلوب

 ناحیه سه 33/0 2 نسبتاً مطلوب
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 گیرینتیجه

به دلیل رشد شتابان شهرنشینی و عدم انطباق خود با شـرای   بافت فرسوده در شهرها بخش از فضای شهری هستند که

اقتصادی، اجتماعی عصر حاضر، ضمن ایجاد اختالل و ناکارآمدی در اجزای کارکردی و ساختاری، قابلیت زیسـت خـود را 

ن شـهری ریزاپذیر یک تعهد بزر، و پیچیـده بـرای مـدیران و برنامـهکه ایجاد یک شهر زیستاند. ازآنجاییدادهازدست

ها کـه از چرخـه رشـد و توسـعه پذیر سازی ایـن سـکونتگاهآید لذا درک و شناسایی نیاز شهروندان و زیستحساب میبه

نتـایج حاصـل از های فرسوده منطقه یک شهر قزوین، با ارزیابی زیست پذیری بافت باشد.اند ضروری میشهری بازمانده

ها و ابعـاد عه از منطقه یک شهرداری شهر قـزوین، بـه لحـاظ شـاخصنواحی یک، دو و سه موردمطالپژوهش نشان داد 

زیست پذیری در سطحی پایین و متوس  بوده و درنتیجه قابلیت زیست ندارند. و در صورت ادامه شـرای  کنـونی و عـدم 

ا توجه بـه ب ها هرگز به سمت پایداری پیش نخواهد رفت.های فرسوده، این بافتتوجه مدیران و مسئولین شهری به بافت

باشد و بـا توجـه بـه که گویای نقش کلیدی و هویتی شهر میجامانده از آنپیشینه تاریخی نواحی موردمطالعه و میراث به

امـا بـه دلیـل کننـد اینکه این نواحی نقش مرکزیت تجاری، خدماتی و تا حـدودی اداری را بـرای شـهر قـزوین ایفـا می

بندی قدیم و نیازهای جدید در چرخه زیست انگی فضایی ناشی از استخوانفرسودگی کالبدی و عملکردی و همچنین دوگ

 ها و ابعاد زیست پذیری در هر یـک ازاند. مطالعات کلی شاخصدادهدچار اضمحالل گشته درنتیجه کارایی خود را ازدست

در ناحیه یـک بـه دلیـل  نواحی موردمطالعه بیانگر آن بود که: در بین ابعاد زیست پذیری بُعد خدمات و زیرساخت شهری

جـواری بـا مراکـز خـدماتی ونقـل عمـومی، همدسترسی آسان و ارزان به سایر نقا  شهری، کیفیت مطلوب وسایل حمل

ویژه مسجدالنبی )محل برگزاری نمـاز جمعـه( بـا درمانی، آموزشی، اداری و ...(، تجاری و تفریحی و مذهبی به-)بهداشتی

رو اساس سطح زیست پذیری در بُعد خدمات و زیرساخت شـهری نخست قرار دارد ازاین ( در رتبه0کمترین مقدار ویکور )

وجود اماکن مذهبی بشمار ازجمله مساجد قدیمی و آستانه مقدس سلطان سید محمـد . در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد

در ایـام مختلـف سـال بشـمار ترین عناصر فضایی جهت تعامالت و پیونـدهای اجتمـاعی )ع( و آقا سید جمال که از مهم

مندی معابر و بلوارها از درختان بالغ جهت تصفیه و پاالیش آلودگی هوا، وجود عناصر تاریخی و بصـری رود و نیز بهرهمی

محیطی در ناحیه دو بشمار رفته. بر این اساس، ترین عوامل تأثیرگذار در ابعاد اجتماعی و زیستجذاب خیابان سپه، از مهم

( قرارگرفتـه و در وضـعیت نسـبتاً مطلـوبی از 1تا  0محیطی در بازه مقدار ویکوره )در دو بعُد اجتماعی و زیستاین ناحیه 

با تغییر فرم و با تغییر فرم و کالبد مساکن از حالت الگوی مسـتقل و سـنتی بـه آپارتمـانی و  زیست پذیری ارزیابی شدند.

تاً باالی جمعیتی در سطح ناحیه سه، نوعی حـس بیگـانگی و عـدم مهاجرت ساکنان اصیل و بومی و تراکم نسب تبع آنبه

( در شـاخص 1ها حاکم شده و این ناحیه را با باالترین مقدار ویکور )محلیتمایل به برقراری ارتبا  بین همسایگان و هم

توجـه تأسیسـات طورکلی فرسـودگی قابلبـه تعامالت و ارتباطات اجتماعی در وضعیت نسبتاً نـامطلوبی قـرار داده اسـت.

ها ازجمله عدم برخـورداری از شـبکه مدت و عدم تعمیر و بروز رسانی آنبرداری طوالنیزیربنایی و رو بنایی به دلیل بهره

رسـانی بـه های جذبی، فرسودگی تیرهای بـرق، ضـعف و نوسـانات در برقها توس  چاهفاضالب شهری و دفع فاضالب

مناسب معابر پیاده و سواره، عر  کم معابر سازی نان، فرسودگی کالبدی ازجمله کفویژه در فصل تابستامنازل و معابر به

و تردد بشمار وسایل نقلیه در طی روز و درنتیجه تحمیل بار ترافیکی سنگین به بافت، کیفیـت پـایین و ریزدانگـی بافـت 

اندازی مطلوب، عـدم توجـه و حفاظـت از مسکونی، وجود بناهای متروکه بشمار، عدم برخورداری محالت از سیما و چشم

 فضـای بـازهای ورزشی، همچون کتابخانه، سالن فراغتیاارزش تاریخی و نیز نبود و کمبود فضاهای فرهنگی و بناهای ب

عمومی و فضاهای مخصوص بازی کودکان، فضای سبز و ...موجب گشته تا نواحی موردمطالعـه منطقـه یـک شـهرداری 

یت نامطلوبی از زیست پذیری قرار بگیرد شهر قزوین ضمن از دست دادن ارزش اقتصادی ارزش اجتماعی آن نیز در وضع

بـر اسـاس مشـاهدات میـدانی و  هـا پـایین آورد.و درنتیجه سطح کیفیت زندگی را برای شهروندان سـاکن در ایـن بافت
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های فرسوده نواحی یک، دو و سه منطقه یک شـهرداری شـهر قـزوین های پژوهش در جهت زیست پذیری بافتتحلیل

 های کهن برداشت:ای ذیل گام مؤثری برای این بافتتوان با ارائه راهکارهمی

 های مالی به ساکنین محالت آخوند، سردار، مغلباک و تبریز جهت ترغیب سـاکنین ایـن ها و معافیتاعطای مشوق

دستی و سوغات، معرفی آداب و های صنایعهای گردشگری )ازجمله برپایی غرفهمحالت برای ایجاد و رونق فعالیت

های بـومی و محلـی و مـذهبی( در داخـل محـالت و در مجـاورت بناهـای ر و نیز برگزاری نمایشسنن بومی شه

های قدیمی ازجمله حمام بلور و نیز اماکن عبادتی و زیـارتی ها، حمامتاریخی ازجمله مجموعه سردار، حسینیه امینی

، فضاهای اب عمومیقلمروهای جذ با قدمت چند هزارساله در راستای حف  و تقویت اماکن میراثی و تاریخی، ایجاد

 بخش کالبدی محالت ناحیه دو؛رونق فراغتی و درنهایت

 های امام خمینی و مولوی که با جا های زوج و فرد ترافیکی در خیاباناعمال قوانین و مقررات ترافیکی ازجمله طرح

قلیـه شـمار وسـایل ندد بیدادن بخش عظیمی از کاربری تجاری در دل خود ناحیه یک را با مشکالتی ازجملـه تـر

 تی همچون پارکینگ مواجه کرده است؛محیطی، امنیت و ایمنی و مشکالموتوری، آلودگی صوتی، زیست

 سکونت خود از  آباد و باغ دبیر در اداره امور محلدعوت به مشارکت و استفاده از توان ساکنین محالت باُلغی، ملک

ت و یـت تعـامالبهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری جهت تقو سوی نهادهای مدیریتی ازجمله شهرداری، اداره

 پیوندهای اجتماعی در ناحیه سه و درنتیجه تقویت سطح زیست پذیری در این ناحیه.
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