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ABSTRACT 

Introduction: The central texture of Kermanshah has undergone extensive changes due to the implementation of 

improvement and renovation projects during the last decade. Contructions such as widening Modares Street and 

introducing projects for urban regeneration along this street have led to changes in the social context and urban 

landscape, and therefore the quality of life is a function of improvement and renovation processes. 

Objectives: The aim of this study was to evaluate the effects of implementation of improvement and renovation 

projects in improving the quality of life of residents of worn-out textures in the central area of Kermanshah. 

Methodology: The research method of this article was descriptive-analytical. Document research and survey 

methods (observation, interview, survey and questionnaire) were used to collect data. The method of data analysis 

was a one-sample t-test. The statistical population of this study was all residents of dilapidated  urbantexture in 

Kermanshah. Using the Cochran's formula, a sample of about 200 people were selected as  a sample group.  

Geographical Context: This study area is located in the central part of Kermanshah city in east of Iran. 

Result and Discussion: The results showed that the values obtained are smaller than the standard. In total, the effect 

of different indicators of the improvement and renovation plan on improving the quality of life of the residents of 

Kermanshah dilapidated texture was equal to 2.63, which is significant at the alpha level of 0.05. Therefore, with a 

confidence level of 0.95, it can be accepted that from the residents' point of view, the improvement and renovation 

plan has played a small role in improving the quality of life of the residents. Evaluation of indicators showed that the 

effect of physical indicators with 2.97 value, economic indicators with 2.8 value and environmental indicators with 

2.57 value, respectively, had the greatest effect on improving the quality of life and environment of residents. 

Conclusion: The results of this study showed that the implementation of improvement and renovation projects had 

little effect on the quality of life of residents. These projects have the greatest impact on physical indicators and other 

socio-cultural, economic and environmental indicators.. Therefore, it should be noted that improvement and 

modernization is not just a physical matter, and in addition to that,  the social, economic and environmental issues 

should be seriously considered.  
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    چکیده
ای شاده اسات. بافت مرکزی شهر کرمانشاه به واسطه اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی در طی دهه گذشته دچاار تغییاراگ گساترده مقدمه:

های محرک بازآفرینی شهری در طول این خیابان منجر به تغییر بافات اجتمااعی و تعریض خیابان مدرس و تعریف پروژه تغییراگ عمرانی مانند

 شود.منظر شهری شده است و بر این اساس کیفیت زندگی تابعی از فرایندهای بهسازی و نوسازی محسوب می

ی فرساوده در هاابافتسازی و نوسازی در ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین ی بههاطرحاین پژوهش با هدف ارزیابی و سنجش اثراگ اجرای  :هدف

 بافت مرکزی شهر کرمانشاه صورگ گرفته است.

ی اسانادی و پیمایشی)مشااهده، هاروشها از . برای گردآوری دادهاستتحلیلی بوده  -روش پژوهش مقاله حاضر از نوع توصیفی :یشناسروش

ی بوده است، جامعه آمااری ایان تحقیال کلیاه انمونهتك  tآزمون  هادادهو تحلیل یه تجزده شد. روش مصاحبه، نظرسنجی و پرسشنامه( استفا

 انتخاب شدند. کنندهمشارکت عنوان بهنفر  200ی حدود انمونهی فرسوده شهر کرمانشاه بوده که از طریل فرمول کوکران هابافتساکنین 

  مرکزی شهر کرمانشاه، غرب ایران.بافت قلمرو جغرافیایی: 

های مختلف طرح بهسازی و نوسازی در ارتقاء کیفیت زندگی شهری بافت فرسوده شاهر کرمانشااه باا اساتفاده از نتایج ارزیابی شاخص: هاافتهی

های مختلاف تاثثیر شااخصای نشان داد که مقادیر به دست آمده کوچکتر از حد استاندارد است. در مجماوع میازان آزمون تی تست تك نمونه

معناادار  05/0به دست آماد کاه در ساطل آلفاای  63/2طرح بهسازی و نوسازی در ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین بافت فرسوده کرمانشاه، برابر 

دگی سااکنین توان پذیرفت که از نظر ساکنین، طرح بهسازی و نوسازی نقش کمی در ارتقاء کیفیت زنمی 95/0است؛ بنابراین با سطل اطمینان 

محیطی باا یساتزی هاشااخصو  8/2های اقتصاادی باا شاخص 97/2های کالبدی با ها نشان داد که تثثیر شاخصداشته است. ارزیابی شاخص

 اند.ترین تثثیر را در ارتقاء کیفیت زندگی و محیطی ساکنین داشتهیشببه ترتیب  57/2میانگین 

هاا های بهسازی و نوسازی اثر کمی در کیفیت زندگی ساکنین داشته اسات. ایان طرحاجرای طرح نتایج این تحقیل نشان داد که :یریگجهینت

فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطای تاثثیر کمتاری از اجارای آنهاا  -های اجتماعیهای کالبدی داشته و سایر شاخصبیشترین تثثیر بر شاخص

ی صرفاً یك امر کالبدی نبوده و عالوه بر موضوعاگ کالبادی باه موضاوعاگ اجتمااعی، اند. از اینرو بایستی توجه نمود که بهسازی و نوسازداشته

 اقتصادی و زیست محیطی نیز توجه نمود.

 

ژه  شهر کرمانشاه ؛کیفیت زندگی شهری ؛نوسازی ؛بهسازی ها:کلیدوا
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 مقدمه
شهرها یکی از نگرانی های جدی موضوع ست. این امر در قرن  هادولت نوسازی و بهسازی  در طول قرن بیستم بوده ا

سالم و با  سرزنده، امن، پایدار ،  شهرهای  ستیابی به  صاً با توجه به نیازهای مبرم جوامع در د صو ست و یکم، نیز خ بی

سوی مح شایانی از  ست.افل حرفهکیفیت محیطی باال، مورد توجه  شده ا که زمین یک منبع محدود  یاز آنجای ای واقع 

ضا برای آن با رقابت ست و تقا سوی فعالیتا شدیدی از  ستهای   .(Jaeger, Schistian, 2014) های گوناگون مواجه ا

پذیری، ایجاد دانشممدندان معاصممر مدافع شممکل گیری و بازآفرینی شممهری محها و شممهرها از طریی افزای  زیسممت

صتا سترش فر ستندجتداعاا، گ  ,Furlan, Petruccioli, Major, Zaina) ها، ارتقاء کیفیت محیطی و تقویت پایداری ه

Zaina, Al Saeed, Saleh, 2019). 

سترش بازمان همهای اخیر دوره در شینی، گ شهرن شهری نیز علم برنامه شهر و  آثار اقداماا  مرور بهی نوعبهریزی 

جه ندوده است که ندود عینی آن توجه به مباحث اجتداعی و کیفی زندگی شهروندان است.و در خود بر روی شهرها تو

 های کارییتاولو عنوان بهو مدیران شهری ارتقاء سطح زندگی و افزای  میزان رضایت شهروندان را  هادولتاین راستا 

 یا و قدیم بافت خصوصاٌ شهری فضاهای از یبخش  شهرها که سریع رشد پی یژه دروبهاین موضوع  .انددادهخوی  قرار 

 شدابه هامکان این در زندگی کیفیت و شده فرسوده اند،یجاد شدها خودرو هایبافت اثر در که اطراف شهرها در مناطقی

 داپی ندود شهری دارلهأمس بخ  عنوان به اندداده ازدست را خود زیستی تعادل که فضاها گونهینا. کرده است پیدا افت

در  کرده اسممت، یرناپذاجتناب را کیفیت ارتقاء هدف با هابافت گونه این با رویکردهای متنوعی در مداخله لزوم و کرده

 در تأثیرگذار سایر ابعاد گرفتن نادیده به منجر هاطرح اقتصادی یا و کالبدی ابعاد به صرف توجه مداخها، این از بسیاری

 زندگی کیفیت سطح کهیطوربه .شده است یشناختروان فرهنگی، اجتداعی، ادابع هدچون سکونتی هاییطمح کیفیت

ضایتدندی و  هدچون کیفی مفاهیم رفتن بین از جهت در عاملی اقداماا این بلکه خود نیافته افزای  تنهانه ساکنین ر

 فرسوده فضاهای یایاح در لهأمس ینترمهم است. لذا شده اجتداعی روابط و هویت محها شهری، پیوستگی و انسجام

 سمماکنین برای رضممایتدندی افزای  میزان و محیطییسممتزی هاارزش حفظ محیط از جهاا گوناگون، ارتقاء کیفیت

رسممد اقداماتی نظیر نوسممازی و بهسممازی به دلیل نزدیک تر بودن به عدالت که به نظر می ،باشممدیمها بافت گونهینا

سازیتر از متعادلاجتداعی تا حدودی  شده باز شناخته  ست شهری  چنین اقداماتی  .(Lai, Chau, Cheung, 2018) ا

 ,Sing)های بلندمدتی هستند که توسط بسیاری از شهرهای جهان برای حفظ محیط زیست پذیرفته شده انداستراتژی

Love, Liu, 2019). ته و های اخیر نوسازی شهری نقشی اساسی در بهبود کیفیت زندگی داشدر سطح جهانی، در دهه

د در واقع از نوسممازی به عنوان ابزاری برای در آینده نزدیک تغییراا قابل توجهی را در مناطی شممهری ایجاد خواهد کر

 ,Zhuang, Queena, Henk, Marja, Wendong, 2019; Zhang, Lu)شود.بیرون راندن فقرا از مراکز شهری استفاده می

Song, 2012).  های اقتصادی به وسیله نوسازی شهری هنگی شهرها در ارتقای فرصتهای فرتوجه به ظرفیتبرای مثال

ست شانگهای در چین در بافت های قدیدی مورد تآکید قرار گرفته ا شهرهایی نظیر  ست که در کهن  ,Yi) از مواردی ا

2014). 

ی و رونی باشممند که آهنت تحوالا کالبدشممهری می ناکارآمد های فرسمموده ازجدله مناطی، بافتایراندر شممهرهای 

شته و سطح کیفی زندگی در آناجتداعی آن -اقتصادی  ها به سبب فرسودگی تنزلها با سایر نقاط شهری مطابقت ندا

طبی ضوابط مصوب شورای  هابافتگونه ینامعیارهای شناسایی  (.1391)خادمی و جوکار سرهنگی،  یابدچشدگیر می

شامل مواردی هدچون  سازی و معداری ایران  شهر که عددتًا  هاآن، ریزدانه بودن هاساختدانسال  50عدر باالی عالی 

باشمممند و ضمممریب یمکه عددتاً کدتر از دو طبقه  هاآنبوده، تعداد طبقاا کم  مترمربع 200دارای مسممماحتی کدتر از 

متر  6کدتر از بوده و یا با عرضممی  بسممتبن صممورابهیا  هاآنکه اکثر معابر درون  هانوع بافتیری پایین در این نفوذپذ

ساختزینه خدماا و زم درهایی چنین بافت (.234: 1392)بهزادفر،  شوندشناخته می در تنگنا بوده  شدابهها نیز یر

رخی از نواحی شممهری با افزون بر موارد فوق ب کیفیت این محها شممده اسممت. افت شممدیدکه این مورد باعث ینحوبه
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های اقتصادی، کی و محیطی، محرومیت اجتداعی، ناامنی، بیکاری، نابرابریهای تخریب فیزیهای مهدی در زمینهچال 

 . دهندشدا کاه  می که این مشکها کیفیت زندگی شهری را به ،ندهست روبرو ترافیک و مسکن کدبود

سال  ی وای موضوع تحقیقاا علدطور فزاینده ها را به خود جلب کرده و بههای اخیر توجهموضوع کیفیت زندگی در 

باشمممد که در در واقع کیفیت محیطی مفهومی انتزاعی می .های مختلف تبدیل شمممده اسمممتها و نظامتئوری در زمینه

یه ضمممبر پایه این فرانتزاعی مطالعه این مفهوم  .(Nichol ,Wong, 2005) کندهای فضمممایی مختلفی عدل میمقیاس

. ار باشدثیرگذأوشبختی و رفاه مردم ساکن در یک محل تتواند بر روی خبنیادین است که محیط اجتداعی و فیزیکی می

محیطی یسممتزکیفیت زندگی با عواملی نظیر سممطح رفاه، رضممایت از وضممعیت محیطی، بهداشممتی، کیفیت فیزیکی و 

رویکرد کیفیت زندگی شهری، تهشی در جهت ایجاد شهر سالم  یطورکلبهشود. زندگی افراد در یک جامعه شناخته می

ستو فراهم آو ضایت ا سترس برای هدگان در چارچوب پایداری و ایجاد احساس ر سب و در د شهری منا  .ردن خدماا 

سعه یک درواقع شی علیه تو سطرواج مفهوم کیفیت زندگی واکن صادی در  صرفاً کالبدی در  حجانبه اقت سعه  ملی و تو

)مهدی  زی و طراحی شهری استیربرنامهو تهشی در جهت دستیابی به معیارهای کیفی در عرصه  استشهری  سطح

 (.294: 13۸2 و هدکاران، زاده

میهدی مطرح شد. گزارش  1960ی، مفهوم کیفیت زندگی به عنوان یک زمینه تحقیقی از اوایل دهه علدبه لحاظ 

های شاخص"کتاب مشهور  1کدیته ریاست جدهوری آمریکا در راستای تحقی اهداف ملی این کشور و کار تحقیقی بائر

شوند می برده نامی محیط زیستی در آمریکا معدوالً به عنوان اولین کارهایی هابرنامه( درباره آثار ثانویه 1966) "عیاجتدا

 اند.که پیشگام توجه به بحث کیفیت زندگی بوده

ها و الگوهای کدی، گرای  به سوی مطالعاا میهدی از روش 1960به طور کلی به دنبال انتقادهای جدی در دهه 

یزی و رهبرنامتغییر گرای  در انتخاب الگوهای  یزی شهری در سطح جامعه جهانی قوا بیشتری گرفت.ربرنامهفی در کی

. ستاطراحی شهری از کدیت به سدت کیفیت محیطی و زندگی از جدله موارد مهم در پیدای  زمینه کیفیت محیطی 

رایی شد. در طول این دهه طیف وسیعی از الگوهایی تأکید بر کیفیت جایگزین رویکرد کا 1990های دهه در طول سال

 کردند پیدا های مشابهی در زمینه اهداف بودند، ظهوررسیدند اما حاوی پیامیمکه گرچه در ظاهر متفاوا به نظر 
Carmona, 2001). ( 

یلی حیطی خهای بهسازی و نوسازی در کیفیت زندگی و مسابقه مطالعه کیفیت زندگی و به ویژه تأثیر اجرای طرح

وع های شهری ندونه خوبی از این نیطمحزیاد نیست. آثار مجتبی رفیعیان در ایران تحت عناوینی نظیر مطلوبیت سنجی 

ی سنج  کیفیت هاروشرویکردها و  کتابدر  پل های وانتهش ،(1392 فرزاد، ،زاده ی)رفیعیان، عسکر هاستفعالیت

یزی شهری و ربرنامههای شهری که عدومًا در سنج  کیفیت در محیطیی برای هافنبا ارائه  محیط مسکونی شهری

 (. 199۷، پل )وان هستند توجهقابلنیز  ،طراحی شهری قابل کاربرد هستند

های محیطی نظیر اهدیت دادن به هویت، یزان شهری از کدیت به سوی کیفیتربرنامهتأکید بر تغییر توجه طراحان و 

های اخیر از سوی های بصری در سالبه جای ایجاد فضاهای پر خرج و توجه به جنبه انگیزی و حس مکانوحدا، نق 

 و هدکاران (، رضوانی13۸6) هدکاران(، رفیعیان و 13۸1) (، پاکزاد13۷5) بحرینی و طبیبیان نظرانی مانند:صاحب

 است. عنوان شده  (،1390) مهکیو  ، بهزاد فر، مشکینی، علیزادحبیبی(، 13۸۸) (، رهندا13۸۸)

 و ایران در شهری توسعه هایطرح به بررسیدر مطالعه موردی اصفهان  ،(1392) دستجردی شفیعیدر مطالعاا 

 و سازی ظرفیتاتی نظیر وضوعم که. است شده پرداخته یافتهتوسعه کشورهای شهری توسعه هایطرح با آن مقایسه

 پذیریتحقیمسآله  و شهری مدیران، نق  شهری عهتوس هایطرح اجرای و تهیه در فرایند مفهوم ،اجتداعی سرمایه

های توسعه شهری به منظور تحقی پذیری طرح نوسازی ویژه هایطرح تهیه و مطالعاا انجام و شهری توسعه هایطرح

 به فرایندی نگرش اجتداعی، هایسرمایه به توجه و سازیظرفیت داد، نشان پژوه  نتایج. است مورد مطالعه قرار گرفته

                                                 
1  Baur 
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 هایطرح پذیریتحقی در مؤثر عوامل از فرسوده هایبافت زمینه در شهری واحد مدیریت و شهری توسعه هایطرح

 .است بوده فرسوده هایبافت نوسازی و شهری توسعه

توان به مطالعاا اقتصادی، بهداشتی و پزشکی، محیطی و انواع دیگری عهوه بر مطالعاا اجتداعی از کیفیت زندگی می

خصص ت هر بااشاره ندود که توسط متخصصین علوم مختلف انجام شده است. در تدام مطالعاا صورا گرفته  از مطالعاا

، منوچهری )رهندایی استیستی شهروندان بهزاند و آن توسعه شهر برای و گرایشی تنها یک هدف را مدنظر داشته

 (.1390، میاندوآب و فرجی مهیی

شموفقیت هر برنامهبه طور کلی  شهر  گرو درهر، ای در  ضع  صحیح و های کیفیت زندگی شاخص از لحاظشناخت 

ست. از این سوده ای در بافتمداخله هرگونهرو ا سطح کیفی  باهدفهای فر های گیرد. یکی از راهصورا می هاآنارتقاء 

ندگی در این از کیفیت ز هاآنهای مردم و میزان رضممایتدندی پذیری این هدف، ارزیابی دیدگاهسممنج  میزان تحقی

بر باً که کارشناسان غالیدرحالها سروکار دارند، یفیتباکها بیشتر ها است. به هدین دلیل است که مردم در ارزیابیبافت

 (.1: 1392 فرزاد،و  عسگری زاده)رفیعیان، کنند ها عدل میکدیت اساس

سازی ب ست. اما از اواخر قرن بیستم، بحث در مورد بهسازی در مقابل نوسازی و باز ه طور مدام در حال افزای  بوده ا

صادی سازی به عنوان اقت شه به ست گزینهترین راه حل در نظر گرفته ندیبا این وجود هدی سازی مدکن ا ای شود. و نو

شد  ..(Alba- Rodriguez, Martinez- Rocamora, Gonzalez- Vallejo, Ferreira- Sanchez, Marrero, 2017)بهتر با

های شهری باعث پویایی و تحرک بهسازی و نوسازی مسکن و زیرساختاست این است که در مجدوع  آنچه که مسلم

کیفیت زندگی متأثر از بهسممازی و نوسممازی بافت مرکزی  میزان و نحوه شممود.های نسممبی در یک ناحیه خام میارزش

شاه را می توان هم از منظر ذهنی و نیز عینی اندازه ضایتگیری کرد. از بعشهر کرمان ساکنین از د ذهنی میزان ر مندی 

ها با میانگین سطح شهر راهی مدکن کیفیت ذهنی مدکن است، از نظر عینی نیز مقایسه وضعیت امکاناا و زیرساخت

 تعداداسمممبرخهف تعریف عینی از زیرا  تأکید این تحقیی بر رویکردهای ذهنی کیفیت زندگی اسمممت.رسمممد. به نظر می

سته  مفهوم نسبی وزیست شهری یک  زندگی شهری، کیفیت محیط هداف ا، زمان و یمکانهای فرهنگی و به ویژگیواب

که کیفیت یک ویژگی ذاتی در محیط در دیدگاه ذهنی فرض بر این اسممت در سممیسممتم مورد ارزیابی اسممت.  مورد نظر

 است. یفرد توقعااهای زیست محیطی و ویژگیو هدچنین تابع رفتار متقابل بلکه  زیست نیست

های اجتداعی، کالبدی و شمماخصهای شممهری بر کیفیت زندگی دخالت دادن ر اینجا هدف از شممناخت تأثیر طرحد

های شهری قادر است میزان قابل توجهی به ها است. نوسازی در بافتدر این گونه طرحو حتی زیست محیطی  اقتصادی

عدلیاا نوسممازی یکرارچه  نیزو  ژی ایجاد کندها افزوده و از طرفی نق  مؤثری در کاه  مصممرف انرکارایی سمماختدان

شتری  صری و زیبایی بی شارکتی کدک کرده و باعث ایجاد تأثیراا ب شارکت جامعه محلی در فرایندهای م شهری به م

برخی مطالعاا اثر نوسازی را در کاه  کربن در فضاهای شهری و افزای  کیفیت  (Gregorio, Seixas, 2017)شود. می

دانند. به این ترتیب گازهای های نوسممازی شممهری میدرصممد در بازه یک دهه اجرای سممیاسممت 2۸زندگی تا حدود 

نه خا بهگل به طور مسمممتقیم بر جن ته و  یاف کاه   ناداری  به طور مع ندگی اثر میهای ای  یت ز  گذارد.محیطی کیف
(Mastrucci, Marvuglia, Benetto, Leopold, 2020)  

سی  ستبرر سازی هایسیا سا و به  و قوانین گراییجانبهیک ها،طرح بودن دولتی بیانگر ایران در شهری مراکز زینو

سیر در امهک تدلک 9 و ۸ ماده مانند)  مقرراا  و محلی شرایط با هاطرح ناپذیری انعطاف ،(شهر عدرانی هایطرح م

 و عیاجتدا شرایط به یتوجهکم  شهری، مراکز تخریب در دولتی هایدستگاه بیشتر دخالت وها آن بودن یمشارکت یرغ

 نارضممایتی بروز باعثرو  ینااز . اسممت شممهروندان امهک اجباری تصمماحب و شممهرها مرکزی محها سمماکنان اقتصممادی

 رهندا،) است ندوده مواجه جدی چال  با را شهری مراکز احیاء فرایند و شده محلی ساکنان مقاومت افزای  و عدومی

های پنهان و یتواندنددارای  ،اندبازماندهحال که از چرخه رشمممد و توسمممعه  ینع دری فرسممموده هابافت (.314 :13۸۸

شی یتظرف شهرها یینتعهای باالیی جهت ایفای نق سعه  سازی اینیمکننده در فرایند تو سازی و نو شند بنابراین به  با

 . (195: 1392)عندلیب،  شوندیمها از اهداف اصلی توسعه شهری محسوب بافت
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 های کلی دولت در جهت واگذاری امور اجرایی، خدماتی، فنی و اقتصادی به بخ  خصوصی،جرای سیاستبه منظور ا

تصویب رسید. هدف های پیدانکاری عدرانی ساختدانی مسکن سازان به شرکت نامهاساس در بافت قدیم شهر کرمانشاه،

شه شرکت احیاء حیاا مدنی مثلت بافت قدیم، بازار و مرکز  شکیل این  دی های قدیر، تجدید حیاا محها و بافتاز ت

شهری در این بافتشهر، احیاء مجدد بنیان سعه درونهای  سرس ها، ایجاد جریان تو زا و خودجوش، تثبیت جدعیت و 

سازی و هدچنین برقراری جذب جدعیت به بافت صر  سازی و معا سازی، مرمت، باززنده  های قدیدی، برقراری ترکیب نو

یاد  ااقدامااز جدله اقداماا شرکت مسکن سازان کرمانشاه در راستای نیل به نوساز و قدیدی بود.  هایتبادل بین بافت

سازی محله فیض آباد میشده، فرایند اجرایی طرح سازی و نو سال به شد. از  سازی  13۷۷با هدزمان با اجرای طرح به

طرح با انتخاب شرکت مسکن سازان استان فیض آباد، فرایند تدلک امهک به سوی اهداف طرح هدایت گردید و اجرای 

های اجرا شممده در این محله در کرمانشمماه به عنوان مجری طرح و اسممتقرار دفتر در محله فیض آباد شممروع شممد. پروژه

 راستای دستیابی به اهداف زیر بوده است:

سازی بافت با تجدیع حدود پهکانتخاب مدول - سازی و نو ستر بافت و  بدون دگرگونی الگویها های به عدومی کادا

 هداهنگی نوسازی های جدید با بافت محله فیض آباد

و  های زیربنایی گاز، برق، آبهای حیاتی برای تأمین توأم دسترسی و رسانیدن شبکهاجرای شبکه معابر دسترسی -

 فاضهب و تلفن به بافت. 

 ر بافت از علل زوال حیاا بوده است. ها دهایی که کدبود آنتأمین و واگذاری زمین برای اجرای کاربری -

کند، از جدله های حیاتی جدیدی که به تثبیت بافت و تشممویی اهالی به ماندگاری در آن کدک میاحداث هسممته -

 های سرزنده سازی بافت. های کوچک و طرحفضاهای باز، پارک

ای قدیم به نحوی که ضدن استفاده از هاجرای طرح ویژه الگوهای جدید مسکن با حفظ عناصر ارزنده کالبدی بافت -

 های مسکن جدید، فضاهای بیرونی، مصالح هداهنت با بافت قدیم باشد. مزیت

 هاهای پیشتاز مسکن برای الگوسازی و تشویی مردم و بخ  خصوصی به پیروی از آناجرای طرح -

های عدومی مناسممب انتخاب کاربریهای معداری بافت قدیم و مرمت بناهای با ارزش موجود به منظور حفظ ارزش -

 های عدومی در بافت. برای این بناها به منظور برقراری جریان حیاا بخ  فعالیت

ساکنین این بافتهاطرحاجرای اهداف  با توجه به اهدیترو از این. سازی در ارتقاء کیفیت زندگی  سازی و نو ها، ی به

طی، محییسمتزی پیدایشمی به ارزیابی تأثیراا اقتصمادی، اجتداعی، تا با اسمتفاده از رویکردهاتهش دارد مقاله حاضمر 

  برردازد.شهر کرمانشاه مرکز فرسوده  ی بهسازی و نوسازی بر کیفیت زندگی ساکنین بافتهاطرحکالبدی اجرای 

 شناسیروش
معه آماری . جااسممتتحلیلی )پیدایشممی(  ای و به لحاظ روش توصممیفیتوسممعه -هدف کاربردی از نظرپژوه  حاضممر، 

شود. با توجه به وسعت جامعه آماری و نفر شامل می 35000پژوه ، کلیه سرپرستان خانوار بافت فرسوده شهر کرمانشاه 

گیری برای گردآوری اطهعاا اسممتفاده گردید. حجم ندونه بر عدم امکان دسممترسممی به کل اعضممای جامعه از روش ندونه

 وجود و هدچنین با در نظر گرفتن فرضدرصد  95درصد و سطح اطدینان  5 یریگاندازهبا خطای  1کوکراناساس فرمول 

 یری تصادفی ساده انجام گرفت. گندونهگیری به روش فرآیند ندونه .گردیدبرآورد نفر  200 با حداکثر ناهدگنی برابر

صوری  سنج  روایی محتوایی و  شنامهجهت  س سایر کا نظرانصاحبی تحقیی، عهوه بر نظراا هاپر سان و  شنا ر

قاالا و  یدترین م جد طه از  نهزم درهای علدی موجود یهنظرمربو ته شمممداهی مذکور بهره گرف که هدگی روایی  ،ی 

 کرون باخاز ضممریب آلفای  هاپرسممشممنامه. در این پژوه ، جهت سممنج  پایایی قراردادندرا مورد تأیید  هاپرسممشممنامه

                                                 
1 Cochran 
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ست. این ضریب برای پرسشنامه  ستفاده شده ا بیشتر بوده  ۷/0ورد گردید.که با توجه به اینکه مقدار آلفا از برآ 99۸/0ا

 (.1)جدول گرددیماست پایایی ابزار تحقیی تأیید 

  
 1جدول

 (کرونباخآلفای ) هاشاخصمقدار پایایی 
 هاشاخص هاتعداد گویه آلفای کرونباخ

 فرهنگی -اجتداعی 10 995/0

 محیطییستز 6 991/0

 ینهاد –مدیریتی  10 994/0

 اقتصادی 6 9۸۸/0

 کالبدی 12 995/0

 کل 44 99۸/0

 

 ی پژوهشهاشاخص

صادی تعریف می شهری در قالب اهداف اجتداعی، فرهنگی و اقت سازی  سازی و نو سی به سا شداعی و  شونداهداف ا (

 باشند:ی در این مطالعه به شرح ذیل میبررس موردی هاشاخص(. بر این اساس 13۸4پوراحدد، 

 شاخص( 10)  فرهنگی –ی اجتداعی اهشاخص -الف

 شاخص( 6)  محیطییستزی هاشاخص -ب

 شاخص( 10)  نهادی -ی مدیریتیهاشاخص -ج

 شاخص( 6)  ی اقتصادیهاشاخص -د

 شاخص( 12)  ی کالبدی و ساختار فضاییهاشاخص -ه

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش

ساحتی  شاه با م شهر کرمان ستخوان عنوان بههکتار  2۸6 بالغ بربافت مرکزی  شهر بندا صلی این  ساختار ا ستی و   ا

فرسودگی نسبی به لحاظ کالبدی و فعالیتی بوده که به هدین سبب  ازجدلهای یدهعد. این بافت دارای مسائل (1)شکل 

شهری  سازی  سازی و نو شی از این ترمهمین و تربزرگیکی از  به عنوانطرح  به شهری در بخ ین الگوهای مداخها 

ست شده ااجربافت  شهر دان ،  ا شاور تدبیر  سین م شهری  (.13۸۸)مهند این مداخها که حاکی از اهدیت این بافت 

صادی، اجتداعی،  لحاظ ازدارای آثار متنوعی  ،دارد ستزاقت ست. محیطی و کالبدی بوده ی شاور طرح ا سین م و )مهند

 (. 13۷۸یدنظر طرح جامع شهر کرمانشاه، تجدی ، طرح آما
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 ه موقعیت بافت مرکزی در شهر کرمانشاهنقش .1شکل 

 .13۸۸: مهندسین مشاور تدبیر شهر دان ، برگرفته از

  و بحث هایافته
نفر از سمماکنان بافت مرکزی شممهر کرمانشمماه گردآوری شممد، سممرس با  35000ابتدا اطهعاا مربوط به جامعه آماری

نفر مورد مطالعه قرار گرفت، در مرحله  200عداد اسممتفاده  ازفرمول کوکران به محاسممبه جامعه آماری پرداخته شممد وت

شده با برنامهبعدی داده سی وهای گرد آوری  ستفاده  نوی سی مورد تحلیل و تفسیر قرارگرفت. در تحلیل اولیه با ا کد نوی

متغیرهای غیر نرمال با  و زیع نرمال در متغیرها پرداخته شمممدکولدوگروف به وضمممعیت میزان تو-از آزمون اسمممدیرنوف

شدندا ضعیت نرمال ت -در این تحقیی متغیر اجتداعی ،ستفاده از مدل لگاریتم به متغیر نرمال تبدیل  غییر فرهنگی به و

ین ندونه ها با جامعه ای به آزمون فرض برابری میانگپیدا کرد. در مرحله نهایی با اسمممتفاده از آزمون تی تک ندونه

 (.2پرداخته شد )شکل 

 
 انی شاخص هاندودار توزیع فراو .2شکل
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 –فرهنگی، زیسممت محیطی، مدیریتی –های اجتداعیدهد که شمماخصندودار هیسممتوگرام توزیع فراوانی نشممان می

 ساختار فضایی دارای توزیع نرمال است. –نهادی، اقتصادی، کالبدی

 
 فرهنگی-ابعاد اجتماعی

 هاآنو انحراف معیار  39/2رابر ب هاشاخص، میانگین کلی این استشاخص  10فرهنگی شامل  –های اجتداعی شاخص

 (. 1)جدول استترین میزان مربوط به شاخص ارتقاء احساس تعلی به مکان ی ب. است 24/1نیز 

 
 1جدول  

 فرهنگی طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر کرمانشاه-های اجتداعیارزیابی شاخص

 شاخص
خیلی 

 کم
 کم

تا 

 حدودی
 زیاد

خیلی 

 زیاد
 میانگین

54/2 20 30 45 4۸ 5۷ ی و ارضاء نیازهای شهرونداندهپاسخ  

41/2 1۸ 22 46 51 63 ارتقاء هدبستگی و تعامل با هدسایگان   

۸1/2 30 3۸ 40 4۷ 45 ارتقاء احساس تعلی به مکان  

در نظر گرفتن فضاهای عدومی شهری برای تعامها 

 شهروندان
64 60 39 25 12 31/2  

34/2 1۸ 20 40 55 6۷ ت هدکاری ساکنینطرح در جه( NGO)نهادسازی مردمی   

برگزاری جلساا با مردم در جهت آگاهی و شناخت مشکها 

 کنندگان طرحیهتهمردم از سوی 
۷1 52 35 25 1۷ 33/2  

ر و نصب نقشه طرح د دفترکارگاه، )آگاهی رسانی و شفافیت 

 ( محل
6۸ 49 45 20 1۸ 36/2  

44/2 16 24 50 52 5۸ میزان مشارکت دادن ساکنین در طرح  

24/2 13 15 4۸ 54 ۷0 فرهنگی  -ی آموزشیهاسرانهتأکید طرح بر  

اعتیاد، جرم و جنایت و )های اجتداعی یناهنجارکاه  

 ( یکاربزه

6۸ 65 45 12 10 2/2  

 39/2 میانگین

 
 محیطیابعاد زیست
نیز  هاآنو انحراف معیار  5۷/2ها برابر ، میانگین کلی این شاخصاستشاخص  6محیطی شامل یستزهای شاخص

 کنترل و صوتی در محله، ساماندهی هایآالینده کنترل و ترین میزان مربوط به شاخص ساماندهیی ب. است 29/1

 (.  2)جدول استصوتی در محله  هایآالینده

 
محیطی طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر کرمانشاهیستزهای ارزیابی شاخص .2جدول   

 شاخص
خیلی 

 کم
 کم

تا 

 حدودی
 میانگین خیلی زیاد زیاد

۷5/2 30 35 40 45 50 های بهسازی به بهبود دفع فاضهبتأثیر اجرای طرح  

۷۷/2 31 32 45 43 49 ی زبالهآورجدعهای بهسازی به بهبود تأثیر اجرای طرح  

 هایآالینده کنترل و های بهسازی به ساماندهیتأثیر اجرای طرح

 صوتی
45 40 3۷ 43 53  9/2  

24/2 1۸ 21 41 54 66 ها و فضای سبزهای بهسازی بر ارتقاء پارکتأثیر اجرای طرح  
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سازی مصرف انرژی و ینهبههای بهسازی به آیا اجرای طرح

 جلوگیری از اتهف آن در محله کدک کرده است
60 61 39 25 15 3۷/2  

32/2 12 20 46 63 59 های بهسازی بر بهداشت و سهمت محلهتأثیر اجرای طرح  

5۷/2 میانگین  

 

 ابعاد مدیریتی
 هاآنو انحراف معیار  43/2برابر  هاشاخص، میانگین کلی این استشاخص  10های مدیریتی و نهادی شامل شاخص

 (.3)جدول استیت پذیری در محله مسؤولترین میزان مربوط به شاخص ی ب. است 22/1نیز 

 
 3جدول 

 ادی طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر کرمانشاهنه –های مدیریتی ارزیابی شاخص

 شاخص
خیلی 

 کم
 کم

تا 

 حدودی
 میانگین خیلی زیاد زیاد

1۸/2 9 15 4۷ 61 6۸ مدیریت شهری یکرارچه و هداهنت در طرح   

26/2 16 1۷ 40 56 ۷1 سازی نهادییتظرف  

35/2 1۸ 19 44 53 66 پاسخگویی به شهروندان  

33/2 12 22 45 61 60 شفافیت طرح  

55/2 1۷ 30 49 53 51 یری طرحپذمشارکت   

۷4/2 21 40 50 44 45 مداری طرحقانون   

۸۷/2 30 40 46 42 42 یت پذیریمسؤول   

1۷/2 12 15 39 62 ۷2 اثربخشی و کارایی  

60/2 21 34 43 4۷ 55 عدالت، برابری و هده شدولی طرح   

32/2 13 25 41 54 6۷ (اتفاق نظر و هم افزایی)اجداع پذیری   

43/2 میانگین  

 

ای های توسعهشکاالا متعددی است که این موضوع اجرای طرحساختاری دارای امدیریت شهری در شهرهای ایران از نظر 

ساختاری طرحرا متأثر می شارکتی بودن و فقدان نظم  شهری که در نتیجه تداخل سازد. غیرم سازی  سازی و نو های به

 ها را با چال  روبرو ساخته است. شود. کارایی این طرحدایره شدول اختیاراا حاکم می موضوعی از حیث وظیفه و

 

 ابعاد اقتصادی
 33/1نیز  هاآنو انحراف معیار  ۷9/2ها برابر ، میانگین کلی این شاخصاستشاخص  6های اقتصادی شامل شاخص

 (.4)جدول استگذاری خصوصی در محله ترین میزان مربوط به شاخص جذب سرمایهی ب. است

 

 کالبدی و ساختار فضایی شهری ادابع
و انحراف معیار  96/2ها برابر ، میانگین کلی این شاخصاستشاخص  12های کالبدی و ساختار فضایی شامل شاخص

 استدر محله  ترین میزان مربوط به شاخص ارتقاء کیفیت مسکن )تراکم، مساحت، مصالح(ی ب. است 3/1نیز  هاآن

 (.  5)جدول
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 4جدول 

 های اقتصادی طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر کرمانشاهارزیابی شاخص 

 میانگین خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم شاخص

 00/3 39 4۷ 3۸ 32 44 افزای  قیدت زمین و مسکن

 12/3 46 45 35 34 40 ه خانه و مستغهاافزای  اجار

 1۸/3 51 42 3۷ 31 39 گذاری خصوصی در محلهیهسرماجذب 

 00/3 3۷ 45 40 36 42 خانوارهاهای زندگی ینههزکاه  

 33/2 16 20 43 56 65 ی جدید هاشغلایجاد 

 20/2 ۸ 16 50 59 6۷  کنندهآلودههای مزاحم و حذف کاربری

 ۷9/2 میانگین

 
 5جدول 

 های کالبدی طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر کرمانشاهشاخصارزیابی  

 کم خیلی کم شاخص
تا 

 حدودی
 زیاد

خیلی 

 زیاد
 میانگین

52/2 15 31 4۸ 54 52 ارتقاء کیفیت فضا و بنا  

مناسب در بافت وسازساختتسریع   55 61 50 20 14 39/2  

(فرشسنتکف سازی معابر )آسفالت و   43 42 3۷ 45 33 92/2  

00/3 30 51 40 3۸ 41 بهبود سیدا و منظر بافت  

96/2 30 49 44 3۷ 40 نفوذپذیری و دسترسی   

ی و استحکام بافتسازمقاوم  2۸ 32 41 56 43 2۷/3  

اسهمی -معداری بومی و با هویت ایرانی   29 35 45 50 41 20/3  

55/2 16 3۷ 43 49 55 خالی مسکونی کاه  واحدهای  

دسترسی بهبود خدماا اداری ، تجاری شهربه    3۸ 45 42 46 29 92/2  

بهبود تأسیساا،  هاییرساختز و تجهیزاا  19/3 42 54 39 30 35  محلی   

44/3 5۷ 55 32 31 25 ارتقاء کیفیت مسکن )تراکم، مساحت، مصالح(   

31/3 4۸ 54 3۷ 34 2۷  ونقلحدلبهبود وضعیت   

۷/40 39 میانگین  5/41  ۷/45  2/33  96/2  

 
 های آمار استنباطی یج تحلیلنتا

های مختلف طرح بهسازی و نوسازی در ارتقاء کیفیت زندگی شهری بافت فرسوده شهر کرمانشاه نتایج ارزیابی شاخص

این است که مقادیر به دست آمده کوچکتر از حد استاندارد  ای در میان ساکنان بیانگرتک ندونه Tبا استفاده از آزمون 

های مختلف طرح بهسازی و نوسازی در ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین از نظر ساکنان تأثیر شاخص ی کهاگونهبه  است.

 95/0معنادار است؛ بنابراین با سطح اطدینان  05/0به دست آمد که در سطح آلفای  63/2بافت فرسوده کرمانشاه، برابر 

ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین داشته است. توان پذیرفت که از نظر ساکنین، طرح بهسازی و نوسازی نق  کدی در می

و  ۸/2های اقتصادی با شاخص 96/2های کالبدی با ها از دیدگاه ساکنین نشان داد که تأثیر شاخصارزیابی شاخص

ترین تأثیر را در ارتقاء کیفیت زندگی و محیطی ساکنین ی ببه ترتیب  5۷/2محیطی با میانگین یستزی هاشاخص

اند، اما اعتقاد ساکنین این است که این سه شاخص به ن سه شاخص نیز پایین تر از حد متوسط بودهاند. گرچه ایداشته

 (. 6)جدول داشته است هاآنترین میزان تأثیر را در ارتقاء کیفیت محیط زندگی ی بترتیب 
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 6جدول

 هاشاخصمیانگین، انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین 
 شاخص خطای استاندارد میانگین عیارانحراف م میانگین تعداد

 فرهنگی -اجتداعی 0۸۷44/0 23659/1 3900/2 200

 محیطییستز 0914۷/0 29363/1 5۷00/2 200

 نهادی -مدیریتی  0۸610/0 21۷64/1 4340/2 200

 اقتصادی 093۷2/0 32542/1 ۷9۸3/2 200

 کالبدی 091۷۷/0 29۷۸۷/1 966۷/2 200

 

 
 هاشاخص میانگین ندودار .3شکل 

 

دهد که به استثنای شاخص کالبدی، میانگین ندونه کلیه مقادیر حد باال و پایین در حد فاصله اطدینان نشان می

ها کوچکتر از میانگین استاندارد بوده و تفاوا معنادار است. اما اعداد حد باال و پایین شاخص کالبدی نشان شاخص

 (.۷)جدول  رد تفاوا معنا داری وجود ندارددهد که بین دو میانگین ندونه و استاندامی

 ۷جدول 

 ی اثرگذار بر ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین در بافت فرسوده شهر کرمانشاهو نوسازی بهسازی هاشاخص برای  Tآزمون
 3ارزش آزمون =

 درجه آزادی آزمون تی
سظح معنی 

 داری
 تفاوت میانگین

 فاصله اطمینان از تفاوت
 شاخص

 د باالح حد پایین

 فرهنگی -اجتداعی -43۷6/0 -۷۸24/0 -61000/0 001/0 199 -9۷6/6

 محیطیزیست -2496/0 -6104/0 -43000/0 001/0 199 -۷01/4

 نهادی -مدیریتی -3962/0 -۷35۸/0 -56600/0 001/0 199 -5۷4/6

 اقتصادی -0169/0 -3۸65/0 -2016۷/0 033/0 199 -152/2

 کالبدی 14۷6/0 -2143/0 -03333/0 ۷1۷/0 199 -363/0

 

  گیرینتیجه

های کالبدی بر هددیگر به طور مستقیم و غیر مستقیم در دوره حاضر تحوالا اجتداعی و تغییراا ساختاری در بافت 

فیت یاز اینرو در این مقاله با توجه به روابط بین این دو مقوله، به ارزیابی تأثیر بهسازی و نوسازی بر کگذارند. تأثیر می

بخ  مرکزی شهر کرمانشاه با وجود سابقه تاریخی و زندگی ساکنین بخ  مرکزی شهر کرمانشاه پرداخته شده است. 
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ای است. مشکهتی نظیر فرسودگی کالبدی، عدم ارزشهای فرهنگی نهفته در بافت هم اکنون درگیر مشکها عدیده

ها و ناکارآمدی شبکه ی و فرهنگی، عدم رعایت حریم رودخانههای اجتداعاستحکام بناها در برابر زلزله، بروز ناهنجاری

های مختلف میان بخ  تواننامتوازن بودن های این بافت نام برد. ترین چال توان از عددهحدل و نقل در بافت را می

فت ی درون باهای اصلبافت باعث شده است تا برخی از نواحی بافت مانند خیابان مدرس تدامی جریاناا نوسازی و انرژی

سایر محها داخل به این صورا . و شوداصلی نوسازی کل شهر تبدیل  الگویرا به خود جذب کرده و از این طریی به 

 اند. بافت با رکود مواجه شده

با وضعیت جدید از جدله  هاآنی اخیر و عدم هدخوانی هادهههای قدیدی در پی تحوالا گسترده در طی بافتاین 

که  اندهشدهای نسبی به لحاظ فعالیت و کالبد روبرو موتوری با فرسودگی ونقلحدلها با وسایل بافت عدم تطابی این

ها که های بهسازی و نوسازی فراهم ساخته است. این طرحتحت عنوان طرح هاآنهدین امر زمینه مداخهتی وسیع را در 

توسط شهرداری صورا گرفته  هاآنفرسودگی  مسئلهحل  دفه باها و عددتاً با اقداماا وسیعی در زمینه مرمت این بافت

است، به دلیل اینکه با مشارکت پایین ساکنین روبرو بوده است نتوانسته است به نتایج رضایت بخشی دست یابد. به هدان 

تیب ا به ترترین تأثیراا ری برغم آنکه یعلهای بهسازی و نوسازی ها نشان داده است، اثراا اجرای طرحنحو که یافته

از  هاشاخصهای طرح نشان داد که اثرپذیری کلیه . اما نتایج کلی یافتهداشته استهای کالبدی و اقتصادی بر شاخص

. این واقعیت حاکی از آن است که استجا بوده های بهسازی و نوسازی کدتر از حد نظری ادعا شده در ایناجرای طرح

زی شهری بیشتر متدایل به موضوعاا اقتصادی و کالبدی بوده و اهدیت های بهسازی و نوسادیدگاه مسلط در طرح

 . قائل شدن به امربوده استمحیطی و حتی مدیریتی و نهادی قائل یستزی اجتداعی، فرهنگی هاشاخصکدتری برای 

دی و های فرسوده به بحثی صرفًا کالبمرمت شهری به صورا امری مقطعی و تخفیف مشکها و تقلیل موضوعاا بافت

محیطی شده است. یستزها باعث کم توجهی به موضوعاا اجتداعی و توجهی به روح حاکم بر این بافتیباقتصادی و 

وده و های فرسی بهسازی و نوسازی در ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین بافتهاطرحبر این اساس برای بهبود اثراا اجرای 

گیری از اولیه، توجه بیشتر به رویکردهای تواندندسازی ساکنین و بهرهبر اساس اهداف  هاآنیری پذتحقیافزای  میزان 

های نظام مبتنی بر مشارکت هرچه بیشتر مردم در های هدگانی در راستای سیاستهای اجتداعی و مشارکتیهسرما

سعه کان اصلی تومحیطی در کنار مسائل اقتصادی و کالبدی به عنوان اریستزها از جدله مسائل اجتداعی و تدامی زمینه

 . استپایدار ضروری 

(، 2019) (، ژوانت و هدکاران201۸(، الیی )1392) (، شفیعی دستجردی2001) نتایج این تحقیی با تحقیقاا کرمونا

ای موزون در و ایجاد توسعهرکود محها داخل بافت  از (، هدخوانی دارد. به منظور جلوگیری2019) فورلن و هدکاران

ساماندهی  ، به صورا یکرارچهآن های توسعه یافتهبا تلفیی و ترکیب بهینه محها داخل بافت و بخ این بخ ، بایستی 

پیوندی میان بخ  مرکزی و توجه به همشوند. ایجاد توازن میان موضوعاا مختلف در بهسازی و توسازی بخ  مرکزی 

های اساسی در حل مشکها بخ  مرکزی های شهر با توجه به ماهیت خدماا رسانی این بخ  از راهکارو سایر بخ 

 باشد. از منظر بهسازی و نوسازی آن می

  منابع

(، 21)24، محیط شناسیزیست شهری. یطمح(. مدل ارزیابی کیفیت 13۷۷بحرینی، سید حسین؛ و طبیبیان، منوچهر )

41-56. 

 . تهران، نشر شهر.ی شهرسازیاهبرنامهو  هاطرح(. 1392، مصطفی )بهزاد فر

 . 15 -6(، 9)3،مدیریت شهری(. کیفیت محیط شهری، مطالبه معوقه شهروندان. 13۸1پاکزاد، جهانشاه )
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 اثراا (. ارزیابی1390حبیبی، کیومرث؛ بهزادفر، مصممطفی؛ مشممکینی، ابوالفضممل؛ علیزاده، هدشممدند؛ و مهکی، وحید )

(، 4)1اسهمی،  –ایرانی. فصلنامه شهر ایرانی کهن شهر فضای کیفی تقاءار و ساختارشکنی بر شهری توسعه یهاطرح

15- 29. 

ارزیابی کیفیت زندگی شهری)مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر (. 1391خادمی، امیرحسین؛ جوکار سرهنگی، عیسی )

 .   11۷ -100(، 4)1، جغرافیا و مطالعاا محیطی. آمل(

های (. توسعه و سنج  شاخص13۸۸ین )محددحسمنصوریان، حسین؛ و ستاری، اکبر؛ یعلرضوانی، محددرضا؛ متکان، 

ستان(.  ستان لر شهر نورآباد، ا شهری)مطالعه موردی:  شهری و منطقهمطالعاا و پژوه کیفیت زندگی  ، ایهای 
1(2 ،)۸۷- 110 . 

سگری رفیعیان، شی هریش هاییطمح سنجی مطلوبیت. (1392)مهناز  فرزاد، زهرا؛ و زاده، مجتبی؛ ع  در تحلیلی نگر
 .شهر نشر . تهران،هاروش و هاشاخص ؛رویکردها شهری محیط کیفیت سنج 

سگری زاده، زهرا ) سگری، علی؛ و ع ساکنان محله 13۸۸رفیعیان، مجتبی؛ ع سکونتی  ضایتدندی  سنج  میزان ر  .)

 .6۸ -53(، 6۷)42، های جغرافیای انسانیپژوه نواب، 

. مشممهد، ها؛ اصممول، مبانی، تئوریها، تجربیاا و تکنیکمناطی مرکزی شممهرها یزیرامهبرن. (13۸۸) محددرحیم رهندا،

 .انتشاراا دانشگاه فردوسی مشهد

سوده 1390ی؛ منوچهری میاندوآب، ایوب؛ و فرجی مهئی، امین )محددتقرهندایی،  (. تحلیل کیفیت زندگی در بافت فر

 .     240 -223(، 2۸)9، مدیریت شهری و روستاییشهر میاندوآب. 

های جامع های فرسوده و ضرورا تغییر نگرش در تهیه و اجرای طرح(. نوسازی بافت1392شفیعی دستجردی، مسعود )

 104-91(، 24)10، باغ نظرو تفصیلی)ندونه موردی: شهر اصفهان(. 

سازی(. 13۸4احدد ) ،احددعلی؛ و پور شداعی، سازی و به شگاه. انجغرافیا علم دیدگاه از شهری نو شاراا دان تهران،  ت

 تهران.

 تهران، انتشاراا آذرخ . .ی فرسودههابافتاصول نوسازی شهری؛ رویکردی نو به (. 1392عندلیب، علیرضا )

؛ پیرزاده نهوجی، حسممین؛ امیری، مهین دخت؛ جهانشمماهی، محددحسممین؛ تقی زاده مطلی، محدد؛ زاده، جواد یمهد

. تهران، راهبردی توسعه شهری)تجربیاا اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران( ریزیبرنامه .(13۸2)صراف زاده، هایده 

 .معاونت معداری و شهرسازی، وزارا مسکن و شهرسازی

شهر دان  ) شاور تدبیر  سین م شاه(. 13۸۸مهند شهر کرمان سوده  سازی بافت فر سازی و نو سازمان راه و طرح به  .

 شهرسازی استان کرمانشاه.

شاور طرح  سین م شاهتجدطرح  .(13۷۸ی  )آماو مهند شهر کرمان ستان  .یدنظر طرح جامع  سازی ا شهر سازمان راه و 

 کرمانشاه. 

.ترجده: مجتبی رفیعیان و جدشید های سنج  کیفیت محیط مسکونی شهریرویکردها و روش(. 199۷وان پل، ریک )

 مولودی، تهران، نشر آذرخ .
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