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تاریخ پذیرش9999/95/52 :

چکیده
افزایش جمعیت در شهرها  ،منجر به انبوه سازی مسكن شده است .امروزه فرسودگی مناطق متراکم و ساختمانهای بلند مرتبه از
جمله واقعیتهای شهرهای بزرگ میباشند و به همراه خود مسائل ،مشكالت و نیازهای خاصی را ایجاد کرده است .چنین بافتهای
روز به روز با کاهش شرایط زیستپذیری روبرو میشود ،چرا که به دلیل فرسودگی کالبدی ،عدم برخورداری مناسب از
تاسیسات ،خدمات و زیرساختهای شهری آسیبپذیر بوده و از ارزش مكانی ،محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارمیشود .محله
بهار که در جنوب شهر اصفهان واقع شده ،پس از گذشت  74سال از ساخت آن ،با افت شرایط زستپذیری روبرو گردیده است
و این ساختمانهای قدیمی ،نمای نامطلوبی را برای منطقه  6شهر اصفهان ایجاد کرده است .هدف اصلی این پژوهش تحلیل
وضعیت زیستپذیری مؤلفههای مسكونی ،مؤسسات تولیدی -خدماتی و روفاه عمومی ،وضعیت مجراهای انطباق یافته و ساختار
تصمیمگیری میباشد که برای ارزیابی وضعیت شاخصهای ذکر شده پرسشنامهای با حجم نمونه  131نفر از ساکنان محله بهار
تدوین گردیده و با استفاده از آمارتوصیفی و استنباطی و آزمون میانگین به کمک نرم افزار  SPSSتحلیل شده است .براساس
نتایج حاصل از پژوهش ،ساختار فضائی -فعالیتی مسكونی و ساختار تصمیمگیری مهمترین زمینههایی در وضعیت نامناسب ،و
ساختمانهای فرسوده و کم دوام ،عدم جذب سرمایهگذار در زمینه مسكن ،عدم مشارکت ساکنان با یكدیگر ،توان اقتصادی
پایین ساکنان ،عدم اعتماد ساکنان به شهرداری ،دشورا بودن دریافت پروانه ساخت و ساز در محله از مهمترین مؤلفههای آن
میباشد.
واژگان کلیدی :زیستپذیری ،مسکن انبوه ،محله بهار ،شهر اصفهان

نحوه استناد به مقاله :دهقانی گیشی ،فرزانه ،مرادی چادگانی ،داریوش ( ،)1311تحلیل وضعیت زیستپذیری مجتمعهای مسكونی انبوه
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مقدمه
وقوع انقالب صنعتي در اروپا و بدنبال آن افزايش تقاضاي مسكن ناشي از بازسازيهاي جنگ جهاني ،به ارائه روشهاي

مختلفي بهمنظور پاسخگويي به اين تقاضاي عمده منجر شد .يكي از اين روشها كه در اروپا بعد از انقالب صنعتي در
پاسخگويي به تقاضاي عمده به سمت آن رفت و در شرايط فعلي كشورهاي در حال توسعه نيز ميتواند راهحلي مناسب
باشد ،انبوه سازي مسكن است كه در واقع الگويي از ساخت است كه از توجيهات اقتصادي ،فني و مديريتي بااليي
برخوردار است (ارجمندنيا.)52 :0731 ،
در كشورهاي جهان سوم ،موج شهرنشيني و مهاجرتهاي روستائيان به شهرها و نرخ رشد باالي شهري و در پي آن،
كمبود مسكن ،از عواملي است كه سبب شده ،آنها به سمت انبوهسازي پيش روند و در حال حاضر نيز اين رويكرد،
قابل توجه آنان ميباشد (.)Benros et al, 2009: 310
امروزه فرسودگي مناطق متراكم و ساختمانهاي بلند مرتبه از جمله واقعيتهاي شهرهاي بزرگ ميباشند كه به همراه
خود مسائل ،مشكالت و نيازهاي خاصي را ايجاد كردهاند بطوريكه بخش مهمي از فعاليتهاي مديران شهري به بهبود
شرايط و انخاذ راهكارهاي مناسب جهت ارتقاي شرايط زندگي در اين مناطق اختصاص يافته است (سعيدنيا.)0737 ،
چنين بافتهاي روز به روز با كاهش شرايط زيستپذيري روبرو خواهد شد ،چرا كه به دليل فرسودگي كالبدي ،عدم
برخورداري مناسب از دسترسي سواره ،تاسيسات ،خدمات و زيرساختهاي شهري آسيب پذير بوده و از ارزش مكاني،
محيطي و اقتصادي نازلي برخوردارند (زارعي و همكاران ، 3 :0731 ،به نقل از كالنتري و همكاران.)71-70 :0732 ،
آپارتماني شدن شهر ،آيندهاي غيرقابل اجتناب براي ساكنان كالن شهرهاست شايد سكونت و فعاليت در شهرهايي با
اين ميزان جمعيت ،جز با پذيرش الگوي استقرار عمودي امكانپذير نباشد محله بهار شهر اصفهان پس از گذشت 13
سال با افت شرايط زيستپذيري مواجه شده است و علي رغم موقعيت اقتصادي مناسب محله ،كسي به دنبال سرمايه-
گذاري در اين محله نيست .از اين رو اين پژوهش در راستاي هدف تحليل شرايط زيستپذيري مجتمعهاي مسكوني
انبوه در محله بهار درصدد پاسخگوئي به پرسشهاي زير ميباشد:
 مهمترين مؤلفه هاي سنجش زيستپذيري كدامند؟ وضعيت زيستپذيري در محله بهار چگونه است؟ -محله بهار در كدام زمينهها با افت شرايط زيستپذيري مواجه شده است؟

پیشینه تحقیق
در پژوهشي تحت عنوان زيستپذيري مسكن اجتماعي 5سه نمونه موردي در فالندر 7توسط هيلن 1در سال  5112در
حال آماده سازي قوانيني جديد در رابطه با مسكن اجتماعي بوده است .با توجه به قوانين حاكم ،مساكن اجارهاي
اجتماعي به قوانين فالندر اجازه نميدادند كه انجمنهاي مسكن بتوانند با شرايط محلي مقابله كنند .دولت فالندر ،با
هدف شناسائي پارامترهايي كه به منظور آشنائي مسائل مناطق مسكوني اجتماعي از لحاظ قابليت دسترسي به زيست-
پذيري و درک بهتر طبيعت و علل مشكالت زيستپذيري در نواحي مساكن اجتماعي ،مورد استفاده قرار ميگيرند
دستور به انجام يک پژوهش را داده است .در اين پژوهش صورت گرفته مفاهيم زيستپذيري ،همبستگي اجتماعي
معرفي شده است و براساس ادبيات نظري ،مناسب بودن راهكارهاي مشترک براي غلبه بر مشكالت زيستپذيري در
مساكن اجتماعي معرفي شده است.
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در انتها نتايج حاصل درسه مورد مناطق مسكوني اجتماعي شرح داده شده است .نواحي داراي مساكن اجتماعي كه به
لحاظ همبستگي اجتماعي ،امنيت و مشاركت ،ساكنان رضايتمندي بيشتري داشتهاند و ويژگيهاي فيزيكي ساختمان
در حد مطلوبي بوده است ،نسبت به ديگر نواحي زيستپذيرتر ميباشد.
خراساني و همكاران در پژوهشي تحت عنوان ارزيابي زيستپذيري در نواحي روستايي پيراشهري (مطالعه موردي:
بخش مركزي شهرستان شيراز) ( )0733به بررسي و تحليل وضعيت زيستپذيري روستاهاي پيراشهري شيراز پرداخته
است .از مجموع جمعيت روستايي ساكن در روستاها ،تعداد  532سرپرست خانوار به عنوان نمونه آماري انتخاب شده
اند .نتايج پژوهش بيانگروجود تفاوت معنادار در وضعيت زيستپذيري روستاها بر اساس موقعيت طبيعي آنها بود و
مشخص گرديد روستاهاي دشتي در مقايسه با ديگر روستاها از وضعيت زيستپذيري مناسبتري برخوردارند .موقعيت
طبيعي روستاها ميتواند با توجه به شرايط متفاوت دسترسي به امكانات و تسهيالت خدماتي و شغلي در شهر ،زيست-
پذيري متفاوتي در روستاها ايجاد نمايد.
حيدري و همكاران در پژوهشي تحت عنوان پايش زيستپذيري اجتماعي در مناطق فرسوده شهر با رويكرد آينده
پژوهي در بافت فرسوده زنجان ،در سال  0733به دنبال تحليل و پيش بيني نقش مولفههاي اجتماعي در ايجاد فضاي
زيستپذيري شهر در بافت فرسود شهر زنجان است .براي تحليل داده ها نيز از مدل معادالت ساختاري به كمک تحليل
عاملي اكتشافي ،و روش آينده پژوهي ساختار /متقابل با كمک نرم افزار هاي  Amosو  MIC MACاستفاده شد.
همچنين ،طبق تحليل رويكرد آينده پژوهي ،شاخص هاي «رضايت از وجود فضا براي حضور سالمندان»« ،سطح فساد
اجتماعي» ،و «نظارت غيررسمي در شب از طريق تنوع كاربريها» ،و «عضويت در نهادهاي مردمي» بيشترين ناپايداري
را دارد و براي بهبود وضعيت زيستپذيري اجتماعي بايد تقويت آموزش عمومي ،افزايش سرانه كاربريها ،امنيت فردي
و اجتماعي و پيوستگي و تعلق مكاني مورد تاكيد قرار گيرد.

مبانی نظری
معرفی انگاشت زیست پذیری
واژه زيستپذيري بطور فزاينده به منظور توصيف شرايطي به كار ميرود كه ارتباط مستقيمي با كيفيت زندگي دارد و
همچنين براي رفاه دراز مدت مردم و جوامع از اهميت زيادي برخوردار ميباشد .اين مفهوم در برگيرنده موضوعاتي
نظير :كيفيت محيطي ،ايمني ،استطاعت پذيري مسكن ،خوشايند بودن ،آسايش و وجود امكانات محلي مانند :پارک،
فضاهاي باز ،پياده رو ،رستوران و مغازهاي خدماتي است .وجود چنين شرايطي ،به ايجاد محيطهايي دلپذيربراي زندگي
در محلهها كمک كرده و در مقابل فقدان اين شرايط زندگي را دشوارتر ميكند با كمي تأمل ،ميتوان دريافت كه در
اطراف ما فاجعههايي در حال وقوع است كه شايد كمتر مورد توجه رسانههـا ،سياستمداران ،يا شهروندان عادي قرار
گرفته است .قسمتي از اين بحران مربوط به توسعهي فيزيكي گسـتردهاي اسـت كـه زمينهاي اطراف شهرها را به
سرعت بلعيده و بخشي از آن به ازدحام ترافيک و غلبهي خـودروي شخصـي مـرتبط اسـت .چالش تهيهي مسكن
مناسب از لحاظ قيمت و طراحي ،دسترسـي نـابرابر بـه مـدارس و امكانـات آموزشـي ،مراقبـتهـاي بهداشتي و
بسياري مسائل ديگر ،تنها بخشهايي از اين فاجعهاند .بنابراين ،در جامعهاي زندگي ميكنيم كه از جنبههـاي بوم
شناسي ،اجتماعي و فرهنگي آسيب بسيار ديده است و نيازمند چارهجويي اساسي اسـت (.)Wheeler, 2001
خاستگاه نظری زیست پذیری
همچون بسياري از نظريههاي برنامهريزي شهري ،شكلگيري اين مفهوم نيز بر پايه مفاهيم موجود برنامهريزي و به
منظور تكميل و عملياتي نمودن اين مفاهيم آنها صورت گرفته است .از اين رو ،ميتوان گفت زيستپـذيري پيشـينه و
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تـاريخي طـوالني در انديشـههـاي شـهر و برنامهريزي شهري دارد .زيستپذيري تا اواخر قرن بيستم ،به اين نام خوانده
نشده است و اساسا از اواخر قرن بيستم كه فضاهاي شهري دچار مسائلي چون كيفيت پايين محيط ،آلودگي صوتي و
هوا و ...شده بودند ،مورد توجه قرار گرفت .انتقادات وارده از سوي محققان شهري و اجتماعات انساني ،جين جيكوبز و
اپليارد ( )0333را بر آن داشت تا بر مفهوم زيستپذيري به عنوان يكي از رهيافتهاي دستيابي به محيط شهري قابل
زيست و باكيفيت تأكيد كنند و هدف آنها بهبود كيفيت فضاهاي شهري با مقياس انساني در شهرهاي مدرن بود
(محمودي و همكاران.)0732 ،
نظریه شهر زیستپذیر بهعنوان موجود زنده
نظريهي ديگر نيز به شهر زيستپذير تحت عنوان «نگاه به شهر به عنوان يک موجود زنده» وجود دارد .در كنفرانس
دوساالنه زيستپذير ساختن شهرها ،دانشگاهيان ،مسئوالن و متخصصان شهرها سال  0332به منظور گسترش درک از
شهر به عنوان يک موجود زنده و اينكه چگونه سياست هاي شهري بر كيفيت زندگي ساكنان تأثيرگذار است ،گرد هم
آمدند كه نتايج آن براي تعريف شهر زيست پذير دستهبندي شده است:
جدول :1معرفی انگاشت شهرزیست پذیر بعنوان موجود زنده
استعاره از شهر زيست
پذير

اجزا
نظارت

مغز و سيستم عصبي

حكمروايي و مشاركت
سنجش  ،يادگيري ،آموزش

قلب شهر زيست پذير

ارزش هاي مشترک ميان شهروندان و ساختار تصميم گيري ،حس مكان و حس هويت

اندام شهر زيست پذير

فضاي سبز ،مركز شهري سرزنده ،واحدهاي صنعتي

سيستم گردش خون

حمل و نقل ،ارتباطات ،جريان منابع طبيعي ،كريدورهاي سبز ،شبكه هاي انرژي

ماخذ(Lennard, 1997) :

دغدغههاي برنامهريز در پرداختن به شهر زيستپذير طيف گستردهاي از مسائل محيط شهري را شامل ميشود كه در
شكل شماره 0نشان داده شده است.

شكل  :0معرفي اصول شهر زيستپذير
ماخذ)Noordin, 2013:4( :

معرفی ابعاد زیست پذیری
زيستپذيري همچون بسياري از مفاهيم مربوط به برنامه ريزي نظير پايداري قابل تفكيک و تعميم به ابعاد اقتصادي،
اجتماعي -فرهنگي ،زيست محيطي و كالبدي ميباشد كه در ادامه به معرفي اين ابعاد پرداخته شده است.
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زیست پذیری اقتصادی
در برگيرنده سطوح اشتغال ،عملكرد خرده فروشيها ،درآمد خالص و استانداردهاي زندگي جمعي ،ارزش زمين و
دارائيها و در نهايت آن بخش از هزينههاي زندگي و رفت و آمد ساكنان شهركه در ارتباط با اصول برنامهريزي شهري
قرار ميگيرد ،ميباشد.
زیست پذیری اجتماعی
به وسيله سطح فعاليتهاي و تعامالت اجتماعي به عالوه ماهيت ارتباطات و معاشرتهاي اجتماعي سنجيده ميشود.
يک شهر زيستپذير به لحاظ اجتماعي مي تواند از طريق سطوح پايين محروميت ،پيوستگي اجتماع قوي ،ارتباطات
خوب و پويايي ميان اليه هاي اجتماعي ،دامنه وسيعي از شيوههاي زندگي ،روحيه جمعي و غرور مدني ،روابط موزون و
يک جامعه شهري با طراوت توصيف گردد.
زیست پذیری زیست محیطی
از يک سو پايداري اكولوژكي كه در رابطه با متغيرهاي نظير دفع موارد زائد و فاضالب ،آلودگي هوا و صوت انبوهي
ترافيک و ...قرار د اد و از سوي ديگر به ميزان مصرف منابع ،انرژي در شهر كه برگرفته از شيوه زندگي ساكنان ،رفتار
مصرفي آنها و نيز نحوه چيدمان فضايي عناصر اصلي شهر و محالت آن ميباشد بستگي دارد.
زیستپذیری فرهنگی
در برگيرنده احترام ،بقا ،تجليل شهر از مردمانش ،هويت ،خاطرات ،سنت ،جشن ها ،نشانه ها ،ميراث تاريخي و ...مي-
باشد.
زیست پذیری کالبدی
متغيرهايي همچون حس مكان ،خوانايي ،تمايز معمارانه ،اتصال و ارتباط بخشهاي مختلف شهر و عناصر كالبدي آن،
توزيع متعادل امكانات ،ايمني ،روشنايي ،دوستانه بودن فضاهاي شهر را در بر ميگيرد (.)Landry, 2000: 3-4

روش تحقیق
اين پژوهش توصيفي  -تحليلي و از نوع كاربردي است كه عالوه بر توصيف ويژگيهاي زيستپذيري در مجله بهار ،به
تحليل وضعيت آن پرداخته است ،براي گردآوري دادههاي مورد نياز از روش مطالعه متون و اسناد و روش ميداني
استفاده شده است ،اطالعات مربوط به مباني نظري و شناخت محدوده از كتاب ،مقاالت و اطالعات سرشماري (در نرم
افزار  )GISبدست آمده و اطالعات مربوط به وضعيت زيستپذيري محله براساس نظرات ساكنان ميباشد ،جامعه
آماري اين پژوهش براي سنجش وضعيت زيستپذيري ساكنان محله بهار بوده و تعداد آنها  2123نفر ميباشد كه براي
سنجش نظرات آنان براساس فرمول (حجم نمونه براي ميانگين جامعه متناهي با واريانس نامعلوم به روش دقت (فاصله
اطمينان) تعداد 072نفر از آنها بصورت تصادفي ساده انتخاب شدهاند .تحليلهاي انجام شده شامل تحليلهاي آماري
توصيفي (درصد فراواني و ميانگين) و تحليلهاي آمار استنباطي ( tتک نمونهاي) ميباشد كه به منظور نمايش
پراكندگي و ويژگيهاي سنجههاي زيستپذيري در جمعيت هدف و نيز دستيابي به اولويتبندي سنجهها انجام شده
است.
شاخصهاي مربوط به وضعيت زيستپذيري در محله بهار در  2دسته طبقهبندي شده است كه شامل شاخصهاي
مربوط به ساختار فضائي -فعاليتي مسكوني ،ساختارفضائي -فعاليتي مؤسسات رفاه عمومي ،ساختارفضائي -فعاليتي
مؤسسات توليدي -خدماتي ،ساختار فضائي -فعاليتي مجراهاي انطباق يافته و ساختار تصميمگيري ميباشد.
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جدول :2سنجههای سنجش وضعیت زیستپذیری مجتمعهای مسکونی در محله بهار
ابعادساختارفضایی-

سنجه

مأخذ:

مسكوني

استطاعت پذيري مسكن/قيمت مسكن/ميزان درآمد/وضعيتاشتغال/رفاه اقتصادي/ميزان جذب سرمايه/توسعه اقتصاد
محلي/ارزش امالک  /كيفيت بنا/عمربنا/مصالح بنا/مسكن
مناسب/ايمني /وضعيت مالكيت /حس تعلق/امنيت /مشاركت
ساكنان/ميزان امنيت

Wheeler,2001
Landry, 2000
Van kamp, 2003
Miller et al, 2013
Lennard, 1997
Isalou et al, 2014

فعالیتی

مؤسسات رفاه عمومي

دسترسي به پارک ،فضاي باز ،پياده رو،رستوران/تعادل درتوزيعامكانات و خدمات

مؤسسات توليدي-
خدماتي

دسترسي به كاربريهاي ازجمله خدمات پزشكي ،مهندسي ،مالي و/...
تعادل درتوزيع امكانات و خدمات

مجراهاي انطباق يافته

كيفيت معابر/دسترسي به حمل و نقل عمومي/دسترسي به شبكه
معابر/عرض معابر

Van kamp, 2003
Lennard, 1997
Heylen,2006:5
Van kamp, 2003
Lennard, 1997
Heylen,2006
Wheeler,2001
Timmer et al, 2005
Lennard, 1997

ساختار تصميمگيري

مشاركت ساكنان باشهرداري/وضعيت خدمات شهري/اعتماد ساكنان
به شهرداري/ميزان پاسخگوئي مديران شهري

Landry, 2000
Miller et al, 2013
Lennard, 1997
Heylen,2006

مأخذ :نگارندگان0733 ،

محدوده مورد مطالعه
منطقه شش يكي از مناطق پانزده گانه ي شهرداري شهر اصفهان است كه در جنوب شرقي شهر واقع شده است.
منطقه شش شهر اصفهان شامل 05محله رسمي و اداري ميباشد .محله بهار نيز يكي از اين محالت است كه در پهنه
غربي منطقه شش واقع شده است .كه از شمال با محله هزار جريب از شرق با محدوه نظامي سپاه ازجنوب با محله امام
و از غرب با محدوده دانشگاه اصفهان همجوار است( .شكل. )5
شکل  :2موقعیت محله بهار

 02تحلیل وضعیت زیستپذیری مجتمعهای مسکونی انبوه (مورد پژوهی :محله بهار شهر اصفهان)

ويژگيهاي محله بهار براساس سرشماري نفوس و مسكن شهر اصفهان در سال  0732كه از نرم افزار  GISاستخراج
شده ،در جدول  7معرفي شده است.
جدول :3توصیف ساختارفضایی-فعالیتی در محله بهار
عاملین فعالیت
افراد وخانوار

خصوصيات
فرهنگي

جمعيت محله

2123

تعداد خانوارهاي موجود

0313

بعدخانوار

7/03

نسبت جنسي

33

در صد با
سوادي

مردان

% 21/5

زنان

% 13/3
% 13

نوع محل
سكونت

%3

در برابر خدمت

% 13

ملكي زمين و
بنا

% 53/2

استيجاري

% 03

خدماتي

تعداد بيكاران(درصد)
خصوصيات
اقتصادي

مؤسسات رفاه عمومي و توليدي-خدماتي

مژسسات توليدي-

تعداد شاغلين(درصد)

تعداد

سهم(هكتار)

آموزشي

2

02/3

بهداشتي-درماني

5

5/5

مذهبي

5

1/7

فرهنگي

0

1/0

انتظامي

1
6

1
1/5

اداري

0

1/1

گردشگري

1

1

تأسيسات و تجهيزات شهري

1

1

كارگاهي

1

1

مؤسسات رفاه عمومي

خصوصيات
جمعيتي

مؤسسات رفاه عمومي وتوليدي-خدماتي

تجاري

خصوصیات فضای دربرگیرنده فعالیت
معيار
زيربنا

شاخص

درصد

زير  511متر مربع

% 37

باالي  511متر مربع

%3

بتن آرمه

% 33

مصالح بكاررفته

قدمت

گل

% 3/2

آجرو آهن

%3

اسكلت فلزي

%3

بيش از  11سال

% 32

كمتر از  11سال

% 51

شدت فعالیت و ارتباط متقابل
تراكم خانوار در واحد مسكوني

تراكم خالص مسكوني

بعد خانوار

نفر در واحدمسكوني

تراكم ناخالص جمعيتي

53181

531/1

7/03

7/03

031/5
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یافتههای تحقیق
تحلیل توصیفی ویژگیهای عمومی پرسششوندگان
تحليل اين بخش مربوط به جنسيت ،وضعيت تأهل ،سن ،تحصيالت ،وضعيت شغلي و فعاليت ،ميزان درآمد ماهيانه و
نوع مالكيت منزل است.
جنسيت  13درصد از نمونه آماري مؤنث و  25درصد مذكر عنوان شده است.
جدول  :1فراواني پاسخ به گزارهي جنسيت ساكنان محله بهار
فراواني

درصد فراواني

فرواني تجمعي

مؤنث

22

13

13

مذكر

31

25

011

وضعيت تأهل  5783درصد از نمونه آماري اين پژوهش مجرد 2383 ،درصد متأهل و  282درصد نيز بدون همسر
(فوت/طالق) ميباشد.
جدول :2فراواني پاسخ به گزارهي تأهل ساكنان محله بهار
فراواني

درصد فراواني

فرواني تجمعي

مجرد

75

5783%

5783%

متأهل

31

2383%

3781%

بدون همسر

3

282%

011%

طبقه بندي استاندارد براي حوزه موضوعي مشاركت نيروي كار ،اشتغال و بيكاري ،تأمين اجتماعي و خدمات رفاهي،
سالمت و خدمات مربوطه در پايينترين سطح تفصيلي ،در  2رد معرفي ميشود :گروههاي كمتر از  02سال 02 ،تا 51
سال 52 ،تا  11سال 12 ،تا  21سال و  22سال و بيشتر(معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي مركز آمار ايران:0731 ،
 .)53-53مطابق با اين طبقه بندي استاندارد  081درصد از نمونه آماري زير  02سال 382 ،درصد از نمونه 02 ،تا 51
سال 5383 ،درصد  52تا  11سال 7385 ،درصد  12تا  21سال و  50درصد از نمونه آماري  22سال و بيشتر مي باشد،
بيشترين فراواني مربوط به بازه سني  12تا  21سال و كمترين آن مربوط به بازه سني زير  02سال ميباشد.
جدول :6فراوانی پاسخ به گزارهی وضعیت تأهل ساکنان محله بهار
فراواني

درصد فراواني

فرواني تجمعي

زير  02سال

5

081%

081%

 02تا  51سال

07

382%

00%

 52تا  11سال

73

5383%

7383%

 12تا  21سال

27

7385%

33%

 22سال وبيشتر

53

50%

011%

 283درصد از نمونه آماري داراي مدرک زيرديپلم ميباشند ،همچنين  52درصد داراي مدرک ديپلم 0387 ،درصد
كارداني 71 ،درصد كارشناسي و  01درصد داراي مدرک كارشناسي ارشد به باال ميباشند.
جدول :7فراوانی پاسخ به گزارهی تحصیالت ساکنان محله بهار
فراواني

درصدفراواني

فراواني تجمعي
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زيرديپلم

3

283%

283%

ديپلم

72

52%

7583%

كارداني

52

0387%

25%

كارشناسي

12

71%

32%

كارشناسي ارشد و باالتر

03

01%

011%

 0582درصد از نمونه آماري ،وضعيت شغلي خود را بيكار عنوان كردهاند ،همچنين 50درصد خانهدار 082 ،درصد سرباز،

 3درصد دانشآموز و دانشجو57،درصد شاغل و77درصد بازنشسته ميباشند.
جدول :7فراوانی پاسخ به گزارهی وضعیت شغلی و فعالیت ساکنان محله بهار
فراواني

درصدفراواني

فراواني تجمعي

بيكار

03

0582%

0582%

خانهدار

53

50%

7782%

سرباز

5

082%

72%

درحال تحصيل

05

3%

11%

شاغل

70

57%

23%

بازنشسته

11

77%

011%

درآمد  0282درصد از نمونه آماري كمتر از  211هزارتومان در ماه ميباشد ،همچنين  53درصد از افراد نمونه درآمد
بين  211هزارتومان تا  0ميليون تومان 1083 ،درصد 0تا 5ميليون تومان 0187 ،درصد  5تا  2ميليون تومان و 181

درصد درآمد باالتر از 2ميليون تومان دارند.
جدول :9فراوانی پاسخ به گزارهی میزان درآمد ماهیانه ساکنان محله بهار
فراواني

درصدفراواني

فراواني تجمعي

كمتر از  211هزارتومان

50

0282%

0282%

211هزار تا 0ميليون تومان

73

53%

1782%

0تا 5ميليون تومان

22

1083%

3287%

5تا  2ميليون تومان

01

0187%

3282%

باالتر از 2ميليون تومان

2

181%

011%

مالكيت  20درصد از نمونهي آماري شخصي 0385 ،درصد استيجاري و  7083درصد دولتي عنوان شده است .با توجه به
وجود منازل سازماني هوانيرو در محله بهار ،درصد بااليي از مالكيت دراين محله دولتي عنوان شده است.
جدول :10فراوانی پاسخ به گزارهی نوع مالکیت ساکنان محله بهار
فراواني

درصدفراواني

فراواني تجمعي

شخصي

23

20%

20%

استيجاري

57

0385%

2385%

دولتي

17

7083%

011%

تحلیل توصیفی سنجههای مربوط به وضعیت زیستپذیری مجتمعهای مسکونی
سنجههاي مربوط به وضعيت زيستپذيري در پنج حوزه مورد ارزيابي قرار گرفته است:
 -ساختار فضايي -فعاليتي مسكوني
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 ساختار فضايي -فعاليتي مؤسسات رفاه عمومي ساختار فضايي -فعاليتي مؤسسات توليدي-خدماتي ساختار فضايي -فعاليتي مجراهاي انطباقيافته ساختار تصميمگيريجدول  :11آمارتوصیفی مربوط به ساختار فضائی -فعالیتی وضعیت زیستپذیری در محله بهار
درصد فراواني
زمينه

مسكوني

كامال
مخالفم

مخالفم

متوسط

موافقم

كامال
موافقم

ميانگين

نتايج

سنجه
تناسب درآمد خانوار و
هزينههاي نوسازي

%17

%7282

%0180

%181

%7

083

نامناسب بودن درآمدخانوار
نسبت بههزينههاي نوسازي

ميزان سرمايهگذاري
ساكنان در بخش مسكن

%2183

%7083

%380

%783

%082

082

سرمايهگذاري بسيار كم ساكنان
در بخش مسكن

ميزان جذب سرمايهگذار
در بخش مسكن

%2387

%5381

%283

%283

%1

082

وضعيت نامناسب جذب
سرمايهگذار دربخش مسكن

ميزان ساختمانهاي نوساز
وبادوام درمحله

%1380

%7080

%5183

%1

%1

083

كمبود ساختمانهاي نوساز و
بادوام در محله

وضعيت قيمت مسكن
نسبت به محلههاي اطراف

%17

%7582

%0080

%283

%283

5

قيمت پايين مسكن درمحله
نسبت به محلههاي اطراف

ميزان ايمني واحدهاي
مسكوني

%381

%283

%1183

%5382

%0287

781

مناسب بودن ايمني واحدهاي
مسكوني

ميزان مهاجرت ساكنان به
ساير محالت شهر

%585

%283

%51

%1783

%5381

783

مهاجرت بسياركم ساكنان به
ساير محالت شهر

وضعيت اقتصادي ساكنان
محله

%2180

%7582

%0083

%082

%1

082

وضعيت اقتصادي نامناسب
ساكنان محله

ميزان امنيت درمحله

%0083

%382

%0183

%1285

%0382

781

مناسب بودن وضعيت امنيت در
محله

ميزان عالقه به محل
زندگي

%283

%382

%5381

%1783

%0582

782

عالقمند بودن اكثريت ساكنان
به محله

ميزان مشاركت ساكنان با
يكديگر

مؤسسات رفاه عمومي

%51

%1783

%5783

%381

%285

587

ميزان كم مشاركت ساكنان با
يكديگر

ميزان فعاليتهاي گذران
اوقات فراغت

%082

%283

%0287

%7181

%1285

180

وضعيت بسيارمناسب فعاليتهاي
گذران اوقات فراغت

ميزان دسترسي به مراكز
تفريحي

%585

%0181

%03

%17

%5381

783

وضعيت مناسب دسترسي به
مراكز تفريحي

ميزان دسترسي به مراكز
ورزشي

%082

%380

%1380

%5381

%0183

781

وضعيت مناسب دسترسي به
مراكز ورزشي

ميزان دسترسي به مراكز
بهداشتي-درماني

%1

783

%7287

%17

%03

783

وضعيت مناسب دسترسي به
مراكز بهداشتي-درماني

ميزان دسترسي به مراكز

%082

%1

%382

%1283

%1585

185

وضعيت بسيار مناسب دسترسي
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درصد فراواني
زمينه

سنجه

كامال
مخالفم

مخالفم

متوسط

موافقم

كامال
موافقم

ميانگين

آموزشي

نتايج
به مراكز آموزشي

توليدي-خدماتي
مجراهاي انطياقيافته

ميزان دسترسي به مراكز
خدمات مالي

%1

%0787

%1181

%11

%585

787

مناسب بودن دسترسي به مراكز
خدمات مالي

ميزان دسترسي به
خدمات حرفه پزشكي

%181

%2383

%7282

%585

%1

587

نامناسب بودن دسترسي به
خدمات حرفهپزشكي

ميزان دسترسي به
خدمات حرفه مهندسي

%1

7282

%2383

%181

%585

583

وضيعت متوسط دسترسي به
خدمات حرفه مهندسي

ميزان دسترسي به
خدمات حرفه حقوقي

%1

585

%5181

%2181

%383

783

مناسب بودن وضعيت دسترسي
به خدمات حرفه حقوقي

وضعيت تسهيالت حمل و
نقل عمومي

0080

%2383

%5283

%181

%1

585

نامناسب بودن تسهيالت حمل
ونقل عمومي درمحله

ميزان دسترسي به شبكه
معابر

%1

%0787

%1283

1%11

%1

785

مناسب بودن وضعيت دسترسي
به شبكه معابر

كيفيت شبكه معابرسطح
محله

%181

%1181

%2080

%1

%1

581

كيفيت نسبتا نامناسب شبكه
معابر سطح محله

عرض معابر سطح محله

%1

%1

%0282

%2383

%5283

180

وضعيت بسيار مناسب عرض
معابر سطح محله

راحتي صدورمجوزساخت
وساز ازسوي شهرداري

%57

%2183

%5585

%1

%1

083

عدم راحتي ساكنان درگرفتن
مجوزساخت وسازدرمحله

ساختار تصميمگيري

وضعيت آگاهيرساني
شهرداري نسبت به
خدماتشهري

%285

%0582

%0383

%7287

%5380

782

آگاهي رساني مناسب شهرداري
در رابطه با خدمات شهري به
ساكنان

ميزان بودجههاي
شهرداري براي عمران
محله

%7181

%2287

%380

%585

%7

083

كمبود بودجههاي شهرداري
جهت عمران وآبادي محله

ميزان همكاري شهرداري
درجهت نوسازي محله

%1285

%7180

%0080

%181

%285

082

همكاري نامناسب شهرداري
درجهت نوسازي واحدهاي
مسكوني

ميزان توجه شهرداري
جهت ارائه خدماتعمومي

%283

%783

%382

%5383

%2080

180

توجه بسيار مناسب شهرداري
در جهت ارائه خدمات عمومي

ميزان توجه شهرداري
جهت حفظ فضاي سبز

%181

%082

%380

%1181

%1082

185

توجه بسيار مناسب شهرداري
درجهت حفظ فضاي سبز

ميزان پاسخگوئي
شهرداري دربرابرمشكالت
محله

%5382

%5283

%7787

%283

%783

585

پاسخگوئي نامناسب شهرداري
در برابر مشكالت محله
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تحلیل استنباطی وضعیت سنجش زیستپذیری در محله بهار
پس از توصيف متغيرهاي بدست آمده از نمونه ي آماري ،در اين مرحله با تحليل استنياطي و استفاده از آزمون  tتک
نمونهاي ،به تحليل دادههاي موجود جهت پاسخگوئي به پرسشهاي سنجش وضعيت زيستپذيري پرداخته شده است.
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استنباطی وضعیت زیستپذیری ساختار فضایی-فعالیتی مسکونی
براي تحليل استنباطي پرسشهاي سنجش وضعيت زيستپذيري ساختارفضايي -فعاليتي مربوط به فضا و فعاليت
مسكوني از آزمون tتک نمونه اي استفاده شده است ،بنابراين براساس يازده گزاره مربوط به ساختار فضايي-فعاليتي
مسكوني ،ميتوان وضعيت زيستپذيري را درحوزه مسكن ارزيابي كرد ،افراد پاسخدهنده در نمونه آماري امكان انتخاب
گزينه كامال مخالف تا گزينه كامال موافق را داشتهاند ،اگر نسبت به هر گزاره نظرشان كامال مخالف باشد ،وضعيت
مسكن را نامناسب تلقي كرده و اگر نسبت به هر گزاره نظرشان كامال موافق باشد وضعيت مسكن را مناسب دانسته اند.
با توجه به اينكه براي سنجش وضعيت زيستپذيري ساختارفضايي-فعاليتي مسكوني 00گزاره در نظر گرفته شده است،
بنابراين ميانگين نمره ساختار فضايي-فعاليتي مسكوني برابر با عدد  77ميباشد و ميانگين در نمونه آماري براساس
جدول 05برابر با 53813ميباشد .آزمون  tتکنمونهاي ميانگين نمونه را با عدد  77مقايسه كرده و معنادار يا تصادفي
بودن تفاوت ميانگين با حد وسط مقياس در جامعه آماري را بررسي ميكند .بنابراين با توجه به اينكه ميانگين در نمونه
آماري از حد وسط مقياس پايينتر ميباشد با استفاده از آزمون  tميتوان تصادفي و يا معنادار بودن اين تفاوت را مورد
ارزيابي قرار داد.
جدول :12آزمون  tتک نمونه ای برای تحلیل استنباطی وضعیت زیستپذیری ساختار فضایی-فعالیتی مسکونی
Std. Error Mean Std. Deviation
Mean
N
وضعيت ساختار فضايي-فعاليتي مسكوني
.29918
3.47621
27.0741
135
Test Value = 33

وضعيت ساختار فضايي-فعاليتي مسكوني

t

df

Sig. (2)tailed

Mean
Difference

-19.807

134

.000

-5.92593

95% Confidence Interval of
the Difference
Upper
Lower
-5.3342
-6.5177
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با توجه به اينكه  sigبرابر با  18111ميباشد بنابراين ميتوان گفت در جامعه آماري تفاوت ميانگين با حد وسط
مقياس معنادار بوده و بنابراين در جامعه اماري نيز ميانگين وضعيت زيستپذيري ساختار فضايي-فعاليتي مسكوني از
حد وسط مقياس كه برابر با  77ميباشد ،پايينتر است ،و در نتيجه در جامعه آماري وضعيت زيستپذيري ساختار
فضايي -فعاليتي مسكوني نامناسب تلقي ميگردد.
تحلیل استنباطی مربوط به وضعیت زیستپذیری ساختار فضایی-فعالیتی مؤسسات رفاه عمومی
براساس پنج گزاره مربوط به ساختار فضايي-فعاليتي مؤسسات رفاه عمومي ميتوان وضعيت زيستپذيري را در حوزه
كاربريهاي مؤسسات رفاه عمومي ارزيابي كرد كه براساس پنج گزاره موجود و نمره هر يک از پاسخ هاي پنج گانه
كامال مخالفم( ،)0مخالفم( ،)5متوسط( ،)7موافقم( )1و كامال موافقم( )2مي توان مقياسي بين  2تا  52در نظر گرفت.
كه حد وسط اين مقياس عدد  02براي مقايسه با ميانگين دادهها ميباشد كه اگر ميانگين كمتر از  02باشد بيانگر
وضعيت نامناسب زيستپذيري مؤسسات رفاه عمومي و اگر بيشتر از  02باشد بيانگر وضعيت مناسب زيستپذيري
مؤسسات رفاه عمومي ميباشد .اگر برابر با  02باشد بيانگر وضعيت متوسط زيستپذيري ساختار فضايي-فعاليتي
مؤسسات رفاه عمومي ميباشد .با استفاده از آزمون  tتک نمونهاي و مقايسه ميانگين دادههاي مربوط به وضعيت
وضعيت زيستپذيري ساختار فضايي-فعاليتي مؤسسات رفاه عمومي و با عدد  ،02ميتوان معنادار و يا تصادفي بودن
اين تفاوت را ارزيابي كرد.
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جدول :13آزمون  tتک نمونه ای برای تحلیل استنباطی وضعیت زیستپذیری ساختار فضایی-فعالیتی مؤسسات رفاه عمومی
Std. Error Mean Std. Deviation
Mean
N
وضعيت ساختار فضايي-فعاليتي موسسات رفاه عمومي
.19025
2.21051
19.4148
135
Test Value = 15
df

t
وضعيت ساختار فضايي-فعاليتي موسسات رفاه عمومي 23.205

134

Mean
Sig. (2)Difference tailed
.000

4.41481

95% Confidence Interval
of the Difference
Upper
Lower
4.7911
4.0385
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ميانگين در نمونه آماري برابر با  03810بوده است كه بيانگر مناسب بودن وضعيت زيستپذيري ساختار فضايي-فعاليتي
مؤسسات رفاه عمومي در نمونه آماري ميباشد با توجه به اينكه sigبرابر با  18111ميباشد بنابراين در جامعه آماري
نيز مي توان گفت تفاوت ميانگين با حد وسط مقياس معنادار بوده و اين ميانگين در جامعه آماري از عدد  02باالتر
است و در نتيجه در جامعه آماري نيز وضعيت زيستپذيري ساختار فضايي-فعاليتي ،مؤسسات رفاه عمومي مناسب
ميباشد.
تحلیل استنباطی مربوط به وضعیت زیستپذیری ساختار فضایی-فعالیتی مؤسسات تولیدی-خدماتی
براساس چهار گزاره مربوط به وضعيت زيستپذيري ساختارفضايي-فعاليتي مؤسسات توليدي-خدماتي ،مقياسي بين 1
تا  51در نظر گرفته شده است و حد وسط اين مقياس برابر با  05ميباشد و اگر ميانگين دادهها بيشتر از  05بيانگر
وضعيت مناسب زيستپذيري ساختار فضايي -فعاليتي مؤسسات توليدي-خدماتي و اگر ميانگين دادهها كمتر از 05
باشد بيانگر وضعيت نامناسب مؤسسات توليدي -خدماتي بوده و اگر با حد وسط مقياس برابر باشد ،وضعيت زيست-
پذيري مؤسسات توليدي-خدماتي در حد متوسط ميباشد .براساس جدول  01ميانگين وضعيت زيستپذيري مؤسسات
توليدي -خدماتي برابر با  0585ميباشد كه بسيار به حد وسط مقياس نزديک است ،حال با استفاده از آزمون tتک
نمونهاي معنادار و يا تصادفي بودن تفاوت تفاوت ميانگين دادهها با عدد  05را مورد ارزيابي قرار داد.
جدول :14آزمون  tنمونه ای برای تحلیل استنباطی وضعیت زیستپذیری ساختار فضایی-فعالیتی مؤسسات تولیدی-خدماتی
Std. Error Mean Std. Deviation Mean
N
وضعيت ساختار فضايي-فعاليتي موسسات توليدي-خدماتي
.06959
.80854
12.2000
135
Test Value = 12
95% Confidence
Interval of the
Mean
Sig. (2df
t
Difference
)Difference tailed
Upper
Lower
.3376
.0624
.20000
.005
وضعيت ساختار فضايي-فعاليتي موسسات توليدي-خدماتي 134 2.874
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 Sigبرابر با  18112ميباشد و با توجه به اينكه اين مقدار كمتر از  1812است بنابراين ميتوان گفت در جامعه آماري
نيز ميانگين از حد وسط مقياس باالتر بوده و تفاوت  0585با عدد  05معنادار بوده است ،بنابراين در جامعه آماري نيز تا
حدودي وضعيت مؤسسات توليدي-خدماتي در حد مناسب ميباشد.
تحلیل استنباطی وضعیت زیستپذیری ساختار فضایی-فعالیتی مجراهای انطباق یافته
براساس چهار گزاره مربوط به ساختار فضايي -فعاليتي مجراهاي انطباق يافته ميتوان وضعيت زيستپذيري را در حوزه
مجراهاي انطباق يافته ارزيابي كرد كه براساس چهار گزاره موجود ميتوان مقياسي بين 1تا  51در نظر گرفت .كه حد
وسط اين مقياس عدد  05براي مقايسه با ميانگين دادهها ميباشد كه اگر ميانگين كمتر از05باشد بيانگر وضعيت
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نامناسب زيستپذيري ساختار فضايي-فعاليتي مجراهاي انطباق يافته و اگر بيشتر از 05باشد بيانگر وضعيت مناسب
زيستپذيري ساختارفضايي-فعاليتي مجراهاي انطباق يافته ميباشد و اگر برابر با  05باشد بيانگر وضعيت متوسط
زيستپذيري ساختار فضايي-فعاليتي مجراهاي انطباقيافته است .با استفاده از آزمون  tتک نمونهاي در جدول
02ميانگين دادههاي مربوط به وضعيت زيستپذيري ساختار فضايي-فعاليتي مجراهاي انطباقيافته گزارش شده است و
سپس ميانگين دادههاي موجود با نمره حد وسط مقياس مقايسه شده و نتيجه گزارش شده است.
جدول  :11آزمون  tتک نمونه ای برای تحلیل استنباطی وضعیت زیستپذیری ساختار فضایی-فعالیتی مجراهای انطباقیافته
Std. Error Mean
Std. Deviation
Mean
N
وضعيت ساختار فضايي-فعاليتي مجراهاي انطباق يافته
.12220
1.41987
12.2963
135
Test Value = 12

وضعيت ساختار فضايي-فعاليتي مجراهاي انطباق يافته

t

df

2.425

134

Mean
Sig. (2)Difference tailed
.017

.29630

95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper
Lower
.5380
.0546
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 Sigبرابر با  18103و كمتر از  1812ميباشد و از آنجاييكه ميانگين در نمونه آماري برابر با  05853است با سطح
اطمينان 32درصد مي توان گفت كه در جامعه آماري ميانگين از حد وسط مقياس باالتر است و تفاوت ميانگين در
جامعه آماري با عدد (05حد وسط مقياس و ميانگين نمره دادهها) معنادار بوده است و بنابراين در جامعه آماري نيز
وضعيت زيستپذيري ساختار فضايي -فعاليتي مجراهاي انطباق يافته نسبتا مناسب ميباشد.
تحلیل استنباطی مربوط به ساختار تصمیمگیری جهت سنجش زیستپذیری
براساس  3گزاره مربوط به ساختار تصميمگيري ،و نمره هر گزاره ،مقياسي بين  3تا 12در نظر گرفته شده است و حد
وسط اين مقياس برابر با 53ميباشد واگر ميانگين دادهها بيشتر از  53بيانگر وضعيت مناسب شاخصهاي زيست-
پذيري مربوط به ساختار تصميمگيري و اگر ميانگين دادهها كمتر از  53باشد بيانگر وضعيت نامناسب شاخصهاي
زيستپذيري مربوط به ساختار تصميمگيري بوده و اگر با حد وسط مقياس برابر باشد ،وضعيت زيستپذيري در ساختار
تصميمگيري در حد متوسط ميباشد .ميانگين شاخصهاي زيستپذيري مربوط به ساختار تصميمگيري برابر با
5182ميباشد كه كمتر از حد وسط مقياس بوده است  ،حال با استفاده از آزمون  tنمونهاي ميتوان معنادار و يا نصادفي
بودن تفاوت ميانگين دادهها با حد وسط مقياس يعني عدد  53مورد ارزيابي قرار گرفته است.
جدول  :16آزمون tتک نمونه ای برای تحلیل استنباطی وضعیت شاخصهای زیستپذیری ساختار تصمیمگیری
Std. Error Mean Std. Deviation
Mean
N
وضعيت ساختار تصميم گيري
.25472
2.95961
24.5037
135
Test Value = 0
t
وضعيت ساختار تصميم گيري

96.197

df

)Sig. (2-tailed

.000
134
ماخذ :نگارندگان1399 ،

Mean
Difference
24.50370

95% Confidence Interval
of the Difference
Upper
Lower
25.0075
23.9999

 29تحلیل وضعیت زیستپذیری مجتمعهای مسکونی انبوه (مورد پژوهی :محله بهار شهر اصفهان)

 Sigبرابر با  18111ميباشد و با توجه به اينكه اين مقدار كمتر از  1812است بنابراين ميتوان گفت تفاوت ميانگين
دادهها با حد وسط مقياس معنادار بوده و در جامعه آماري ميانگين دادهها از حد وسط مقياس يعني عدد  53كمتر
ميباشد و در نتيجه وضعيت زيستپذيري مربوط به ساختار تصميمگيري نامناسب است.

نتیجهگیری
براساس نتايج بدست آمده در نمونه آماري ميتوان گفت در جامعه آماري وضعيت زيستپذيري بدين صورت ميباشد:
 وضعيت نامناسب ساختار فضايي -فعاليتي مسكوني وضعيت مناسب ساختار فضايي -فعاليتي مؤسسات رفاه عمومي وضعيت نسبتامناسب ساختار فضايي -فعاليتي مؤسسات توليدي-خدماتي وضعيت نسبتامناسب ساختار فضايي -فعاليتي مجراهاي انطباق يافته وضعيت نامناسب ساختار تصميمگيريمهمترين زمينهها در اين محله جهت برنامهريزي ارتقاي زيستپذيري مجتمعهاي مسكوني ،ساختارفضايي -فعاليتي
مسكوني و ساختار تصميمگيري ميباشد .در زمينه ساختار فضايي -فعاليتي مسكوني ساختمانهاي فرسوده و كم دوام
با قدمت بسيار باال و ايمني پايين ،عدم سرمايهگذاري ساكنان محله در زمنيه مسكن ،عدم جذب سرمايهگذاري در
زمينه مسكن در محل ه ،عدم مشاركت ساكنان بايكديگر در راستاي نوسازي واحدهاي مسكوني و توان اقتصادي پايين
ساكنان و در زمينه ساختار تصميم گيري عدم اعتماد ساكنان به شهرداري ،عدم همكاري شهرداري در راستاي عمران و
آبادي محله ،دشوار بودن دريافت پروانه ساخت و ساز توسط ساكنان ،مهمترين مسائل براي برنامهريزي ارتقاي زيست-
پذيري ميباشد بنابراين مهمترين پيشنهادات اين پژوهش عبارت است از:
 بازنگري در محدوده مصوب شهر اصفهان و الحاق محله بهار بهعنوان محدوده بافت فرسوده جهت برخورداري ازامتيازات آن
 فراهم نمودن زمينه سرمايهگذاري بخش خصوصي جهت مشاركت در راستاي ارتقاي زيستپذيري اين محدوده فراهم نمودن سازوكارها و شرايط الزم از جمله اعطاي امتيازت به اين محدوده از طرف بخش عمومي جهت تسهيلنمودن ارتقاي زيستپذيري مجتمعهاي مسكوني
 استفاده از افراد تسهيلگر و قابل اعتماد در محله جهت فراهم نمودن زمينه مشاركت ساكنان در راستاي ارتقايزيستپذيري محدوده
 -و به صورت كلي تقويت ساختارهاي تصميمگيري جمعي جهت بهبود وضعيت شرايط زيستپذيري محله بهار

منابع


ارجمندنيا ،اصغر ( ،)0731جمعيت و مسكن ،مجله محيط شناسي ،دوره ،02صص .52-73



حيدري ،محمدتقي ،انبارلو ،عليرضا ،رحماني ،مريم ،طهماسبي مقدم ،حسين( ،)0733پايش زيستپذيري اجتماعي در
مناطق فرسوده شهر با رويكرد آينده پژوهي( مطالعه موردي :بافت فرسوده بخش مركزي شهر زنجان)  ،مجله جغرافيا و
برنامهريزي ،شماره  ،37صص .050-022



خراساني ،محمد امين ،اكبريان رونيزي ،سعيدرضا( ،)0733ارزيابي زيستپذيري در نواحي روستايي پيراشهري(مطالعه
موردي :بخش مركزي شهرستان شيراز) ،مجله برنامهريزي منطقهاي شماره 11؛ صص.077-012

)9999  سال، شماره چهارم،پژوهشنامه جغرافیا و نظامهای فضایی (دوره اول

20

 انتشارات سازمان، جلد چهارم، كتاب سبز شهرداريها، فضاهاي مسكوني/ نظام مراكز شهري،)0737(  احمد،سعيدنيا



.شهرداريها و دهياريهاي كشور
.0733/00/5 تاريخ دسترسي، آمارنامه شهرداري اصفهان،www.isfahan.ir ،)0732( شهرداري اصفهان



، فنون و تجارب برنامه ريزي مرمت بافت تاريخي شهرها،)0732( احمد، پوراحمد، حسين، آباد، خليل،كالنتري



.71-70 صص،انتشارات جهاد دانشگاهي
















Bernos. D, Duarte. J.p (2009), An integrated system for providing mass customized
housing, Automation in Construction, No,18: pp310-320.
Heylen. K (2006), Livability in social housing: Three case-studies in Flanders, urban
planning institute of the republic of Slovenia, International Conference Workshop 18 Residential Environments and People.
Isalou. A, Litman. T, Shahmoradi. B (2014), Testing the housing and transportation
affordability index in a developing world context: A sustainability comparison of
central and suburban districts in Qom, Iran. Transport Policy.
Landry. Ch (2000), Urban Vitality: A New source of Urban Competitiveness, prince
claus fund journal, ARCHIS issue Urban Vitality / Urban Heroes.
Lennard. H.L (1997), Principles for the Livable City In Lennard, International Making
Cities Livable Conferences, pp.14-46 .
Mahmoudi. M, Ahmad. F, Abbasi. B (2015) Livable street: the effect of physical
problem on the quality and livability of Kuala Lumpur streets, Cities, No(43), pp:104114.
Miller. C, Mac Alister. J (2013), Vitality in urban space, livalble city coference, Sidny,
Auostralia, pp:1-2
Noordin. M (2013) Planning for Liveable Cities, Organized by JPBW Sabah, Vol 3, No
8, pp.1-13.
Timmer. V. Seymoar. N.k (2005), The Livable City Proceedings of The World Urban,
International Centre for Sustainable cities, Vancouver, Canada. (Pp.45-65).
Van Kamp. I, Leidelmeijer. K, Marsman. G, De. H (2003), urban environmental quality
and human well-being: Towards a conceptual framework and demarcation of concepts;
a literature study, Landscape and Urban Planning, pp: 5-18.
Wheeler. S, (2001), Livable Communities: Creating Safe and Livable Neighborhoods,
Towns, and Regions in California.

