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 چکیده

مروزه ا . یکی از مهمترین مسائلاندمختلف بودهساز ایجاد روابط اجتماعی در سطوح محالت شهری در طول تاریخ بستر

ط گونه شهرها فاقد شرایاغلب فضاها در این محالت با قابلیت زندگی است وکمبود شدید ، شهرهای ایرانبسیاری از در 

 های گذشته جزئی از. در نتیجه روابط اجتماعی ساکنین شهرها، که در قرنهستندمطلوب برای زندگی ساامم شاهروندان   

وصاً ت سنتی، مخ الحمگی سامم شهری بوده است کمتر شده و روابط آنها با یکدیگر به حداقل ممکن رسیده است. زند

 TND)ساکنین( روبرو هستند.  )بافت قدیم( و مظرو  در شاهرهای کواورهای در حال توسعه، با عدت تعادل بین فر   

نیازهای محله و ساکنین آن پاسخ مثبت دهد. این کوشد به رویکردی اسات که از نهضت نوشهرسازی نوتت گرفته و می 

کند با تقویت و بهبود فضااای کامبدی محله، تعامالت اجتماعی را افزاید داده و از این مساایر به بهبود  رویکرد تالش می

ل تحلی پژوهد حاضاار در نظر دارد با. آیدل ئساارمایه اجتماعی نا یحس تعلق به مکان، خوداتکایی اقت ااادی و ارتقا

 در شهر "گلپا"سااماندهی و بهساازی محلّه سنتی  مسایر  در کمترین میزان مداخله کامبدی و وهای شاهرساازی جدید   امگ

ای و های کتابخانهنتایج حاصال از بررسی  بوده و تحلیلی -توصایفی  در پژوهد مورد اساتفاده روش  قدت بردارد. همدان

توان با رویکرد محرک میکه  دهداین پژوهد نوان می نتایج. است عملیات میدانی شاامل مواهده، م احبه و پرسونامه 

 های تاریخی و کامبدی آن درمحله و همچنین حفظ ارزشو معاصرسازی عنوان بینوی جامع و یکپارچه به احیا  توسعه به

ت دس آن جهت تبدیل محله به یک مکان زیساتی هماهن  با زندگی امروزی و متناساب با شاخ یت و هویت تاریخی   

 .یافت

 .معاصرسازیتوسعه محالت سنتی، ، محله گلپا،  :هاکلیدواژه
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  مقدمه .9

 ضااروری اقت ااادی، فرهنگی، اجتماعی و کامبدی جهات از را آنها به توجه کهن شااهری هایبافت خاص ماهیت

ر دبه دنبال تغییر در شارایط و عوامل مورر بر گساترش و توساعه شهری     . (8، ص.9911،حبیبی و همکاران) ساازد می

به تدریج با تغییر روش اند.گیری شهرها داشتهای در شکلسااخت جایگاه ویژه های مساکونی انساان  دوران اخیر، محله

 محیطی،اجتماعی و زیساات های معیوااتی و پیامدهای ناشاای از آن و همچنین عدت حفظ تعادل متغیرهای اقت ااادی،

شهری ایجاد گردید که منجر به ناکارآمدی عملکردی نوعی گساسات کامبدی و فرهنگی و اجتماعی در سطم محالت   

سیاسی،  و تکنوموژیک تحوالت یا شدن مدرن از ناشی جدید کارکردهای فهور با امروزه از ساویی دیگر  محالت شاد. 

 کارکرد و ساااختار با هاییمحله و شااده متحول کامالً یقدیم شااهری هایمحله کارکرد و شااکل اجتماعی، و اقت اادی 

به دنبال  (.9911خواساتارند )یوسفی و همکاران،   شاهرها  در را جدیدی عناصار  خود که اند،کرده فهور وتمتفا کامالً

پردازان و شهرسازان در پی ارائه راهکاری جهت رفع نظریه مساائل و مواکالتی که ع ر مدرن با خود به ارمغان آورد،  

را محور  که انسانگرفت به نات نوشاهرساازی شاکل     یجدیدانتقادی  جنبدبرآمدند، در نتیجه بیند و این معضاالت  

ی روهای اصلی پیادهدهد و در واقع دیدگاهی شاهرساازانه اسات که بر ایجاد بافت شاهری با موخ ه    طراحی قرار می

کید دارد و سااعی در بازگرداندن تمین مایحتاج و انجات کارهای روزانه زندگی و دارا بودن مقیاس انسااانی تتت ساااکنان،

 نهضت از رویکردی که 9TND رویکرد. (19، ص.2292، 2و زیبرک 9دانی) سارزندگی و پایداری محالت دارد  ،پویایی

 تقویت اب کندمی تالش و دارد تتکید محله مفهوت بر عمدتاً است "محالت سنتی توسعه" از اخت ااری  و نوشاهرگرایی 

 خود ،مکان به تعلق حس بهبود به مساایر این از و داده افزاید را اجتماعی تعامالت محله، کامبدی فضااای بهبود و

معاصرسازی محالت به  پژوهد حاضر  برسد. محیطیزیسات  پایداری و اجتماعی سارمایه  ارتقای و اقت اادی  اتکایی

 گلپابا توجه به اینکه محله  پردازد.می گلپا همدانقدیمی در محله  (TND) کید بر توساااعه محالت سااانتیتبا ت قدیمی

 .ده استساکنان جدید در این بافت شقدیمی شهر با  موجب تلفیق ساکنان سنتی و، باشاد واقع در بافت میانی شاهر می 

و با توجه به اختالط کاربری و دارا بودن بافت  قرار داردهمدان های اصااالی شاااهر خیابان ت بامجااور در این محلاه  

ن از طرفی ضمن داشت باشد،دارای جذابیت فضاایی می  ،لپا و حمات زندیگمساجد   تاریخی ارزشامند به سابب وجود  

ور مر طوالنی، موارد زیادی از بافت فرسااوده را نیز دارد و کم عرب بودن کوچه ها عبور وو بعضاااً  های باریککوچه

با  این تحقیق تالش دارد محدود سااخته که این امر سابب آرامد نسابی در محیط محله شاده است.     بعضااً اتومیبل را 

ول با توجه به اصاامعاصاارسااازی آن  امزامات ترافیکی این محله به -اجتماعی -فضااایی -های کامبدیویژگی بررساای

در این مطامعه،  .ارائه نماید ماهیت محلی آنبرای ارتقاء  ییراهبردهاپرداخته و در ادامه  (TND) توسااعه محالت ساانتی

، یتوان با اساتفاده از امگوی توسعه محالت سنت شاود، عبارت اسات ازآ آیا می  مهمترین سااامی که طرح و بررسای می  

                                                           
1. Duanny 

2. Zyberk 

3. Traditional Neighborhood Development 
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ارتقاء ارزش محالت و تقویت  هد  اصااالی پژوهد حاضااار معاصااارساااازی کرد را  قدیمی گلپا همدان محلاه 

با تتکید بر نمونه مورد مطامعه  (TND) ی سنت محالت توسعه اصاول  کارگیری به طریق از اساالمی  -ایرانیهای ویژگی

 باشد.گلپا همدان میدستیابی به تعامالت اجتماعی بهینه در محله و 

و آن حامت خاصای از هستی و یا راه زندگی است که   دارد شاهرگرایی اشااره به کیفیت متمایزی از جامعه انساانی   

 معنی در شهرنوینییند شهری شدن. آعبارت اسات از فر  شاهرنواینی   (.19، ص.9911)فکوهی،  مختص شاهر اسات  

 تاییروس ساکنان به نسبت شهرها سااکنان  شامار  افزاید به معموالً رود ومیمی کار به شاهرها  در جمعیت یک زندگی

در حامت کلی نوشهرسازی دیدگاهی شهرسازانه (. 99، ص.9911، حسینی و همکاراندارد ) اشاره منطقه یا کواور  یک

روزانه  مین مایحتاج و انجات کارهایتنین و تپیمایی ساکشاهری با مواخ ه اساسی قابلیت راه   اسات که بر ایجاد بافت 

در  معموالً(. 69، ص.2292، 9)کامیتا کید داردترا بودن مقیاس انسااانی تزندگی از طریق پیمودن راه به صااورت پیاده و دا

، )رندال ها و نماهای مختلف در کنار هم قرار گیرندها و وسااعتها با کیفیتشااود انواخ خانهنوشااهرسااازی سااعی می

کنند و هایی زندگی میاین اقواااار مردت از طبقاات درآمادی متفاوت در کنار هم در چنین محله  بر. بناا (19، ص.9986

ه در و چنانک گیرندمیشااود. این منازل به صااورت ردیفی در کنار یکدیگر قرار اختالط درآمدی و فرهنگی حاصاال می

اصاول نوشهرسازی در هر مقیاس و سطحی که  . شاوند شاود جدا از هم سااخته نمی  یای آمریکا اجرا ممعماری حومه

 (آ  92، ص.2229، 2)داتون باشدکه شامل موارد ذیل مینماید طور جدی پیگیری می صورت بگیرد، برخی اصول را به

های ( ساااختار همسااایگی1( ارتباطات 9( کاربری های مختلط و متنوخ 2( طراحی امگوهای فضاااهای مسااکونی 9

( 1( پایداری 8( کیفیت زندگی 6( کیفیت مطلوب معماری و طراحی شاااهری 9دن بودن مکان ( قاابل قدت ز 1سااانتی 

 ( افزاید تراکم.92ل و نقل هوشمند حم

رار قنابودی  زنده که در معرب تمامیت یکتومید طبیعی بخوااای از بازدر مغات باه معنای    Regeneration واژه

امور انسااانی و اجتماعی، این تجدید نساال، ممکن اساات با تغییرات های مرتبط با درباره پدیدهباشااد. گرفته اساات، می

 82و  9162(. از اواخر دهه 8، ص.9911، واال و همکاران) دفعی و نااگهاانی همراه شاااود، و یاا بطری و آرات باشاااد   

های اروپای غربی و آمریکای شمامی در های اصلی دومتبه عنوان یکی از سایاست  "شاهری  معاصارساازی  "میالدی، 

 معاصاارسااازی .(9986)آذر و همکاران،  رد توجه قرار گرفته اسااتل و موااکالت مناطق شااهری موئاجهه با مسااامو

)کامبدی و فعامیتی(  فضااایی اصاالی هایویژگی حفظ با جدید شااهری فضااای خلق به که کندمی را تعریف فرآیندی

 هایویژگی و تازه شرایط بر منطبق جدید فضایی ساازمان  تومید اقدات، این در (.99، ص.9982د )توسالی،  گردمنجر می

 که اساات ماررزمانی  موجود یا کهن شااهری روابط دوباره تعریف یا و جدید شااهری ایجاد روابط در همگی که نو

 ازمانیس رفتارهای در این میان .باشد کهن فضایی سازمان با معاصر فضایی ساازمان  فاهری هایشاباهت  شاامل  تواندب

 دارای خود و داشاات نخواهد بوده قبل از آنچه به شااباهتی هیچ آنها از شااده حادث و هنجارهای معاصاار فضااای

                                                           
1. Comitta 

2. Dutton 
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خاکساری است ) شهری فضای کند، امکانپذیر را امر این تواندمی آنچه اساس این بر .است هویتی مستقل و شاخ یت 

   (.91، ص.9981، و همکاران
 

 ایمحدوده در هاکاربری و مسکن از مختلفی انواخ شامل که است جامع ریزیبرنامه سایساتم   نوعی TNDرویکرد 

 در گذشته هایارزش معاصارساازی   و ساازی باززنده TNDبه عبارت دیگر رویکرد  .(2221 ،9چوریا) باشاد می معین

 با TND(. 9912 ،نوفل و کلبادی) است شهری جدید هایتوساعه  در هازیرسااخت  و هاکاربری کارایی عدت به پاساخ 

 و نظم اساااس بر محالت دهیشااکل ابزارهای از یکی شااهر دهندهتوااکیل هسااته عنوان به محله قرار دادن محوریت

 (.99، ص.2292، 2)بهل شودمی شده محسوب تعیین پید از ایبرنامه
 

 یتوسعه محالت سنت های()شاخص اصول .9 جدول
 توضیحات اصول

 فورده توسعه
 با فورده توسعه. است شهری هایزیرساخت هزینه کاهد و زمین از مارر استفاده فورده، توسعه از هد 

 شود.مطرح می انسانی مقیاس به توجه

 مختلط هایکاربری
 سطم در را گردد، امنیتمی فعال محله ایجاد مرکز به منجر و داده افزاید را محله بار هاکاربری اختالط

 .است مارر آن به بخوی هویت در و ساخته برقرار محله

 تنوخ سکونت
 لهمح در سطم استطاعت قابلیت افزاید و مختلف درآمدی هایگروه نیاز کردن برطر  کار این از هد 

 .یابدمی کاهد محله ساکنین بین طبقاتی تضاد صورت بدین. است

 روی پیاده قابلیت
 یمبنا بر عموماً محالت طراحی .شودمی داده بها اندازه یک به سواره و پیاده به سنتی محالت توسعه در

 است. مارر رویپیاده ترغیب و توویق در سبز فضای از استفاده .است محوری پیاده

 متنوخ نقل و حمل
 ار انتخاب حق و گزیند امکان خ وصی و عمومی نقلیه وسایل از استفاده و سواری دوچرخه روی،پیاده

 دهد.می افزاید ساکنین محله برای

-بلوک و باریک هایخیابان

 کوچک های

 بست نب هایخیابان بردن کار به از و باشند پیوسته هم به و باریک هاخیابان االمکانباید حتی TNDدر 

 شود. گرفته نظر در مراتبسلسله هاخیابان شود و برای جلوگیری

 شرایط به پاسخگویی

 محیط فرهنگی و تاریخی

 محیطی و فرهنگی خ وصیات با مطابق بایستمی گیردمی صورت TNDایجاد  روند در که اقدامی هر

 .ورزد مبادرت زمین طبیعی شرایط و تاریخی هایساختمان و هامکان حفظ گیرد  و در صورت مکان

 (9981و همکاران،  انیعیرف)آ خذتم

 

در داخل و خارج از کوور  TNDمعاصارساازی محالت سنتی با رویکرد   در زمینه  بسایاری های تا کنون پژوهد

گموده  یفضا ینیبازآفر "( در تحقیقی با عنوان 9916های داخلی، شابانی و همکاران ) انجات شاده اسات. در پژوهد  

-با اساتفاده از روش توصیفی  "محله سارچوامه اصافهان(    آی)نمونه مورد یسانت  توساعه محالت  کردیبا رو یشاهر 

 را با در یی، راهکارهامحالت سااانتیتوساااعه  کردیبه اهدا  رو توان ضااامن توجهید که منا دهینواااان م تحلیلی،

مود. ن هئآنان ارا میترم ایو  یگموااده شااهر  یفضاااها جادیاز ا یریبه منظور جلوگ یینظرگرفتن منوااور نوشااهرگرا 

                                                           
1. Urich 

2. Bohl 
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های در پژوهوااای با هد  ایجاد راهکاری مارر برای تجدید حیات اجتماعی و کامبدی در بافت( 9911)زاده شاااهاب

با توجه به چرخه  این شااهراریخی تبافت  محالتدر  معاصاارسااازی یند آدهد که فر، نوااان میشااهر شاایراز  قدیمی

پوشی مهای آن قابل چویند نسبت به هزینهآبخوای و شارایط فرساودگی، امکانپذیر است و سودمندی این فر   اصاامت 

بر  دیبا تتک یمحالت ساانت ینیبازآفر "نامه کارشااناساای ارشااد خود تحت عنوان ( در پایان9911جعفرپور ). خواهد بود

اصااول  یازسااادهیپتحلیلی به  -با اسااتفاده از روش توصاایفی "(زیآواک تبرآ محله بارونی)مطامعه مورد TND کردیرو

 دیافزا ،ینیبازآفر یمناساااب برا ییاز آن در جهات ارائه راهبردها  یریگبهره وتوساااعاه محالت سااانتی   افات یا ره

( 9911)شاااطریان و اکبری ارمکی  ی در نمونه مورد مطامعه پرداخته اساات.طیمح تیفیساااکنان و ارتقاء ک یتمندیرضااا

گیری از رهیافت تجدید حیات شااهری برای کاهد فرسااودگی در بافت قدیم  به بررساای امکان بهرهدر تحقیق خود 

دگی شاهری در بافت قدیم شهر  های افت و فرساو دهنده این اسات که شااخص  کاشاان پرداختند. نتایج تحقیق نواان  

 .اندکاشان به صورت ترکیبی از شرایط نزول کیفیت کامبدی و عملکردی بافت عمل کرده

دومت در  اسااتیساا یاجرا یهاروش" با عنوان تحقیقیدر ( 2222)همکاران  و 9ینجهای خارجی، در پژوهد

ها در راستای به ارائه داند جدیدی برای دومت ،"ای از چینتجدید حیات شهری، نمونه ساسا شاهرها بر -روساااااتا 

آنها به این نتیجه دست یافتند . پرداختند TNDتوسعه محالت سنتی با رویکرد های های پیوبرد برنامهاجرای سایاسات  

عملیات در طول اجرای  هویت مکاندر مرحلاه اول، احترات بیواااتر باه    معااصااارساااازی محالت سااانتی کاه برای  

 2وویچنباشد. مومیمی توسعه محالتهای شود و نتیجه آن، پذیرش برنامهاید اعتماد مردت می، باعث افزمعاصارساازی  

ریزی و امگوی مدیریت اسااتراتژیک برای بازسااازی منافر تاریخی  برنامه"پژوهواای با عنوان ( در 2222)و همکاران 

محالت  توسعهنواان دادند که ترکیب و استفاده مناسب از ابزارهای   "شاهریآ مرکز تاریخی نووی بازار در صاربساتان   

 ارزشی به منظور حفظ و ارتقا یبه عنوان روشاا معاصاارسااازی  از نظر آنهاانجات شااود.  توأمان، باید های کهنبافت

ت تجدید حیا"در کتابی با عنوان ( 2296)و همکاران  9روکاال د شاااده اسااات. بیان یخیتار یهاسااااختمان یفرهنگ

 تین و کارائیب با از بینالمناطق شاااهری در آمریکای  که بیان کردند "های ارزیابی و اررات مورد انتظارشاااهریآ روش

 ایهرفتن کارکردهای مهم شاهری و کاهد نوااط اقت اادی و اجتماعی، تتریرات پوسایدگی شاهری را در مراکز شهر     

حیا، در راسااتای تقویت کارایی فضاااهای عمومی و  ا هایتالش نتایج این پژوهد نوااان داد کنند.میس خود احسااا

به بررساای در مطامعات خود، ( 2291) 1و مانول 1آمپوپی .تحرک و همچنین جذب مواااغل و ساااکنان جدید اساااااات

ها با نیازها مردت، ارتقاء ت ویر ها و خانهگذاری برای آینده، ساازگار سااختن سااختمان   بهبود کیفیت زندگی و سارمایه 

ی شهر معاصرسازیذهنی مردت از محله و بهبود شابکه ارتباطات اجتماعی و درک امنیت به عنوان اهدا  اساااساای در  

                                                           
1. Jin  

2. Muminović 

3. De la Roca  

4. Manole 

5. Alpopi  
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بررسای اشکال کارآفرینی توسط   در تحقیق خود، (2299) 9بیدامف (.1، ص.2291، مانول و آمپاپی) اندیکپارچه پرداخته

ریرات آن را در دسااتور کار قرار داده و طراحی شااهری را به عنوان نیاز و ویژگی تبریتانیا و ت حکومت در مناطق محروت

   .کرده استقلمداد  معاصرسازی شهریشاخص جریان 

توان مورد تتکید را از آن حیث می TNDضاارورت پرداختن به موضااوخ معاصاارسااازی محالت ساانتی با رویکرد 

ن همچو ییتوساعه شاهری که برای بسایاری از شاهرهای کواور به ویژه کالنوهرها     های با نگاهی به طرحقرار داد که 

 عهتوسااگاهی واادانات ن پارادایم در ادبیای متدموژیکتبیین نظری و  نمود که اذعان توانمیتهیه شااده اساات   همدان

، توجه ی آتی شهریها. این در حامی است که با توجه به کمبود زمین برای توسعهنمایدمییار کمرن  سشاهری ایران ب 

د رپایداری توسااعه شااهری، ضاارورت توجه به رویکهری، رعایت فوااردگی و مطلوب زیساات محیطی شاات ه کیفیب

 .کندتر میرا بید از پید برجستهمعاصارساازی محالت سانتی محدوده مرکزی شاهرها      در نهایت واختالط کاربری 

گلپا در شهر همدان را از این وضعیت محله  ،نتیهای توساعه محالت س کید بر شااخص تتاین پژوهد بر آن اسات با  

حدوده ساکنین مکیفیت زندگی  تتریر معاصرسازی بر تری را نسابت به طریق نگرشای واقع بینانه  و بدین حیث سانجیده 

 با هد  معاصاارسااازی  تعدادی راهبردرسااد با انجات این تحقیق بتوان به فراهم آورد. در این راسااتا به نظر می مذکور

های مفهااز جمله م توسااعه محالت ساانتی های رسااد شاااخص و همچنین به نظر می مفهوت محله دساات پیدا نمود

 باشد.  معاصرسازی مفهوت محله می بر گذارریرتت

 . متدولوژی2

 تحقیق روش .9 .2

 استفاده با آغاز رد. است شده تدوین پیمایوی و اسنادی منابع بر مبتنی تحلیلی -توصایفی  روش با حاضار  پژوهد

عوامل  به بررسی ادامه در و شده پرداخته موضوخ به مرتبط شده مطرح تروریک هایدیدگاه واکاوی به اسانادی  منابع از

افزار با استفاده از تحلیل عاملی نرت (TND)تتریرگذار بر سااماندهی محالت شاهری با رویکردهای توساعه محله سنتی    

SPSS   به رسیدست بخد چهار در االتاس که گردید پرساوانامه استفاده   ابزار از تحقیق این اسات. در پرداخته شاده 

 طمساا در محیطی و اجتماعی امنیت ای،محله تساهیالت  خدمات و کیفیت از مندیرضاایت  میزان شاهری،  تساهیالت 

اس حجم بر اس)عداد پرسونامه در این پژوهد ت. اندشده بندیتقسیم خود محله به نسبت ساکنین احسااس  و محالت

 یگیررماآطریق از ها داده یآوردگرروش  حاضاار،هد وپژدر همچنین اساات.  عدد بوده 922 (نمونه و فرمول کوکران

 ایبر هااربزا یناز ا اتکد هر کهد اساات سناا سیربرو  م احبه ،پرسونامهده عالوه بر ستفاا ردمو اربزو ا ستا یانمونه

 .  ستا فتهر ربکا صخا یهاداده دآوریگرو  هدوپژ رکااز  قسمتی
 

                                                           
1. Biddulph 



  19                   ...                  شهرها با یمحدوده مرکز یمیمحالت قد یمعاصرساز                               سال هفتم            
 

 
 مدل مفهومی پژوهش .9شکل 

 

 اعتبار تحقیق . 9 .9 .2

گویند. یکی از می 9های پارامتریکهایی را که بر طبیعی بودن توزیع متغیر در جامعه اساااتوار هساااتند، آزمونآزمون

ه به فرب با توجهاسااتل مذا برای بررساای این پیدتوزیع دادههای پارامتریک، نرمال بودن شااروط اسااتفاده از آزمون

استفاده شده است. هد  از انجات این آزمون این  2ویلک -نفر اسات، از آزمون شااپیرو   222اینکه تعداد نمونه، کمتر از 

ارائه شده است. با  2ها از وضعیت نرمال برخوردارند یا نه  نتایج این آزمون در جدول اسات که موخص شود آیا داده 

در هر یک،  Zی متغیرها نرمال هساااتندل زیرا ساااطم معناداری کلیه مقادیر توان افهار نمود که همهتوجاه به نتایج، می 

توان از آزمون های پارامتریک برای تحلیل شاااود که می(. بنابراین نتیجه گرفته می<21/2Pبااشاااد ) می 21/2بزرگتر از 

 رد که نوان از معتبر بودن پژوهد دارد.ساال اصلی پژوهد استفاده ک
  

                                                           
1. Parametric statistical tests 

2. Shapiro-Wilk 
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 آزمون شاپیر و ویلک برای نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش نتیجه .2جدول 
 معناداریسطح  Zمقدار  تعداد نمونه متغیرها

 119/2 181/2 922 توسعه محالت سنتی

های توسعه شاخص

محالت سنتی به 

منظور معاصرسازی 

 محله گلپا همدان

 911/2 182/2 922 فوردهتوسعه 

 991/2 198/2 922 های مختلطکاربری

 286/2 119/2 922 تنوخ سکونت

 291/2 181/2 922 رویقابلیت پیاده

 918/2 199/2 922 حمل و نقل متنوخ

 261/2 166/2 922 های کوچکهای باریک و بلوکخیابان

 991/2 182/2 922 پاسخگویی به شرایط تاریخی و فرهنگی محیط

 (9911های پژوهد، یافته)خذآ تم

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه. 2 .2

قرار دارد و از محالت قدیمی  بوعلی سااینا لپا در مرکز همدان و در قساامت جنوب شاارقی میدان آرامگاه گمنطقه 

شااامل خورد که شااکل قدیمی آن به چواام می ،های محلهآید. هنوز در برخی از قساامتشااهر همدان به حساااب می

   شود.هایی چوبی میای با حیاط بزرگ و دیوار خوتی و گلی و پنجرههای تن  و تاریک و خانهکوچه

ی رود. فضااایبه عنوان مهمترین فضااای باز همگانی در این محدوده در مقیاس محلی به شاامار می مرکز محله گلپا

خود جای داده است، پارک حجازی و غیرهندسای که مساجد محله و یک مدرساه قدیمی با معماری ارزشامند را در     

مسااجد تاریخی گلپا و حمات به عنوان بازار اصاالی شااهر نیز نزدیک مرکز این محله قرار دارد.  خمینی )ره( میدان امات 

حال حاضاار تخریب شااده و به عنوان پارکینگی  روند، حمات زندی دراز دیگر بناهای تاریخی محله به شاامار میزندی 

 لپا، در شرق خیابان بوعلیگلپا مربوط به اواخر دوره قاجار است و در مرکز محله گ، اما مساجد  غیررسامی کاربرد دارد 

 ی،مدن شااهید بلوار بوعلی، هایخیابان توسااط گلپا محله واقع شااده و همچنان پذیرای اهامی محل و نمازگزاران اساات.

 از کمتر چیزی و برگرفته در را منطقه کل سطم از %61 پر بافت و گواته  مح اور  طامقانی خیابان و فروردین 91 بلوار

 9911بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال  .است داده تواکیل  تجاری های کاربری را منطقه ساطم  از 21%

متر مربع است که  919هکتار و  911دارای مسااحت   6892و گزارش طرح تف ایلی همدان، کل محله گلپا با جمعیت  

 درصد را فضاهای ساخته شده در برگرفته است.  69/81و  درصد از آن را معابر 21/91

 

 مهم محدوده مورد مطالعه   یهایسطح و سرانه کاربر .9جدول 
 سرانه )متر مربع( درصد از کل سطح )متر مربع( شرح

 بافت پر

 98/19 16/66 921121 مسکونی

 92/2 21/9 1196 خدمات

 6/96 21/91 19991 معابر
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 سرانه )متر مربع( درصد از کل سطح )متر مربع( شرح

 19/69 99/19 996919 جمع

 9/11 81/8 26992 هاسایر کاربری

 96/12 922 911919 سطم کل

 (9919، همدان یلیطرح تف )آ خذتم
 

 

 
 به مرکز محله یورود یرهایمحله گلپا نسبت به عناصر همجوار و مس تیموقع .2شکل 

 های پژوهشیافته .9

 شناختی جامعه آماریهای جمعیتویژگی .9 .9

 گاهیآ هدوپژ  هداز  ا پرساد شونده بتددر ا کهید دگر تنظیم السا 28 ویحا یاپرسونامه ،حاضار  هدوپژدر 

شاخص  ( 1شاخص ذهنی  ( 9 محالت سنتی( شاخص 2شاخص عینی  (9در پنج حوزه  هاالساساپس  . میکند اپید

 قرار گرفته است.   پرسدشاخص روابط اجتماعی در توسعه محله مورد  (1احساس امنیت 
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 یجامعه آمار یشناخت تیجمع تیوضع .0جدول 
 درصد فراوانی موضوع

 جنسیت
 %91 91 مرد

 %99 99 زن

 وضعیت سنی پاسخ دهندگان

 %99 26 سال 92تا  22

 %18 11 سال 12تا  99

 %29 91 سال 12تا  19

 %1 8 سال و باالتر  12

 تح یالت

 %9 92 کاردانی

 %99 921  کارشناسی

 %21 19 کارشناسی ارشد

 %9 1 دکتری و باالتر

حوزه مدت زمان سکونت در 

بالف ل و مداخله مستقیم 

 محله

 %1 6 سال 92کمتر از 

 %91 991 سال 22تا  92

 %26 11 سال و باالتر  22

 (9911های پژوهد، خذآ )یافتهتم

 

 هاتحلیل اکتشافی داده .2 .9

شاده و استنباط آماری، نخست باید از پایایی و روایی ابزار  آوری های جمعقبل از انجات هرگونه تحلیل برروی داده

داد که  انشد و نتایج آزمون نوکرد. پایایی پرسونامه توسط آزمون آمفای کرونباخ سنجیده  گیری اطمینان حاصال اندازه

ی وجود وناگونهای گ. به منظور سنجد روایی نیز روشاست مورد استفاده از پایایی و دقت الزت برخوردار پرساونامه 

ل اند، از آزمون تحلی( توااکیل شاادهشاااخصاز چند بُعد )پژوهد با توجه به اینکه متغیرهای پژوهد دارد که در این 

عاملی اکتواافی بهره گرفته شاده اسات. مذا در انجات تحلیل عاملی باید از این مساتمه اطمینان حاصل شود که آیا تعداد     

و آزمون بارتلت  KMOمناساااب هساااتند یا خیر  بدین منظور از شااااخص  نظر برای تحلیل عاملی های موردداده

 KMOها زمانی برای تحلیل عاملی مناسااب هسااتند که شاااخص اساات. براساااس این دو آزمون داده اسااتفاده گردیده
 . خروجی این(9982)علوی تبار،  ( باشاااد21/2داری آزمون بارتلت کمتراز )( و نزدیک به یک و معنی1/2بیواااتر از )

 است. در جداول زیر ارائه گردیده آزمون

 

 و بارتلت KMOشاخص  یبررس .0جدول 
 KMO 811/2آزمون 

 218/2 تبارتلشاخص 

 معنادار و بارتلت KMO داریمعنی

 (9911های پژوهد، خذآ )یافتهتم
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دهندگان(  )پاسخ(، مذا تعداد نمونه 1/2اسات )بیواتر از    811/2برابر  KMO ، مقدار شااخص 1با توجه به جدول 

دهد اساات، که نوااان می  21/2داری آزمون بارتلت، کوچکتر از  برای تحلیل عاملی کافی اساات. همچنین مقدار معنی

د بودن ماتریس همبستگی، رشده تحلیل عاملی برای شاناساایی سااختار مدل عاملی مناساب اسات و فرب شاناخته       

 شود.می

 

لحاظ  به محله گلپا همدان یبه منظور معاصرساز یوسعه محالت سنتت یهاشاخصبررسی میزان تأثیر  .0جدول 

 میزان تحصیالت با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و سن
 

 سطح معناداری درجات آزادی Fآماره  متغیر

های شاخص

توسعه محالت 

سنتی به منظور 

معاصرسازی 

محله گلپا 

 همدان

 سن

 1df 911/2=1و  2df= 11 991/9 یتوسعه محالت سنت

 1df 221/2=1و  2df= 11 191/9 توسعه فورده

 1df 212/2=1و  2df= 11 122/9 های مختلطکاربری

 1df 211/2=1و  2df= 11 219/2 تنوخ سکونت

 1df 919/2=1و  2df= 11 999/2 رویقابلیت پیاده

 1df 191/2=1و  2df= 11 192/9 حمل و نقل متنوخ

 1df 912/2=1و  2df= 11 699/9 های کوچکباریک و بلوک هایخیابان

 1df 299/2=1و  2df= 11 292/2 پاسخگویی به شرایط تاریخی و فرهنگی محیط

ت
یال
 
تح

 
 1df 299/2=1و  2df= 11 992/2 یتوسعه محالت سنت

 1df 929/2=1و  2df= 11 221/9 توسعه فورده

 1df 911/2=1و  2df= 11 112/9 های مختلطکاربری

 1df 299/2=1و  2df= 11 289/2 تنوخ سکونت

 1df 928/2=1و  2df= 11 899/9 رویقابلیت پیاده

 1df 291/2=1و  2df= 11 191/9 حمل و نقل متنوخ

 1df 128/2=1و  2df= 11 691/9 های کوچکهای باریک و بلوکخیابان

 1df 999/2=1و  2df= 11 229/9 حیطمپاسخگویی به شرایط تاریخی و فرهنگی 

 (9911های پژوهد، خذآ )یافتهتم

 

به منظور  یتوسااعه محالت ساانتهای نوااان داد که بین شاااخص 9نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه درجدول 

از نظر نموناه مورد مطامعه به محا  سااان و میزان تح ااایالت تفاوت معناداری وجود ندارد، زیرا  ی معااصااارسااااز 

(21/2P>بنا .) های ساانی مختلف و با تح اایالت مختلف در مورد میزان تتریر  مورد مطامعه در گروه این نظر، نمونه بر

 موابه است. معاصرسازی محالت قدیمی و سنتیهای ذکر شده بر شاخص
 

 ها ارتباط بین شاخص. 9 .2 .9

ی و مسرله معاصارساازی محدوده مورد مطامعه  بر توساعه محالت سانتی به منظور   های مارر اخصارتباط بین شا 

های آماری )آزمون همبسااتگی اسااپیرمن( بیان اصاالی پژوهد، بر اساااس نتایج به دساات آمده از پرسااواانامه و آزمون
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های مورد مطامعه را بررسااای و تحلیل کرده و در نهایت به ی بین متغیرها یا همان شااااخصگردد. این آزمون رابطهمی

ور به منظ یبر توسااعه محالت ساانت های مارر بین شاااخصدهد، نتایج این آزمون نوااان میسااد. رنتایج مسااتند می

بیان شااده  6مورد مطامعه رابطه معنادار وجود دارد که این رابطه در جدول  از نظر نمونه ی محالت قدیمیمعاصاارساااز

معنادار و    به  %1سطم  ساطم معناداری،   به معنای در  sigضاریب همبساتگی اساپیرمن،     rدر این جدول  اسات. 

 معنادار است. %9معنای در سطم 
 

ی ازبه منظور معاصرس یبر توسعه محالت سنتهای مؤثر نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین شاخص .8جدول 

 محله گلپا همدان
 ی متغیرهارابطه

9 2 9 0 0 0 8 
 r/sig یتوسعه محالت سنت

های شاخص

توسعه 

محالت سنتی 

منظور به 

معاصرسازی 

محله گلپا 

 همدان

 r توسعه فورده
sig 

986/2 

222/2   

- 

- 
     

های کاربری

 مختلط
r 

sig 

962/2 

222/2   

926/2 

222/2   

- 

- 
    

 r تنوخ سکونت
sig 

669/2 

222/2   

129/2 

222/2   

966/2 

222/2   

- 

- 
   

قابلیت پیاده

 روی
r 

sig 

191/2 

222/2   

992/2 

919/2 

212/2 

969/2 

216/2 

292/2   

- 

- 
  

حمل و نقل 

 متنوخ
r 

sig 

212/2 

222/2 

819/2 

229/2 

218/2 

229/2 

669/2 

221/2  

991/2 

222/2   

- 

- 
 

های خیابان

باریک و 

های بلوک

 کوچک

r 
sig 

681/2 

229/2   

122/2 

222/2   

112/2 

222/2 

218/2 

229/2   

191/2 

292/2   

226/2 

222/2   

- 

- 

پاسخگویی به 

شرایط تاریخی 

و فرهنگی 

 محیط

r 
sig 

299/2 

222/2   

999/2 

229/2 

121/2 

222/2   

911/2 

229/2   

991/2 

222/2 

991/2 

222/2   

191/2 

229/2   

 (9911های پژوهد، خذآ )یافتهتم
 

 یمحالت سنتبر توسعه های مارر شاخصدهد که بین نواان می  6نتایج آزمون همبساتگی اساپیرمن در جدول        

ل (>21/2Pمثبت و معنادار وجود دارد، زیرا ) رابطهمورد مطامعه  از نظر نمونه ی محالت قدیمیبه منظور معاصاارساااز 

کس. یابد و بامعمی ساارعت توسااعه محالت ساانتی بهبود  های مورد اشاااره، عبارتی با افزاید کیفیت در شاااخصبه

ای وجود ندارد. به رابطه حمل و نقل متنوخو  توسااعه فواارده هایبا شاااخص رویقابلیت پیادههمچنین بین شاااخص 
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در توسااعه فواارده و حمل و نقل متنوخ های ، کیفیت شاااخصرویقابلیت پیادهشاااخص عبارتی با افزاید کیفیت در 

 .و بامعکس گرددایستا می های توسعه محالت سنتیشاخصفضا از منظر 

  . بحث0

 در داخل بافت دهدیپژوهد نوان م یهاافتهیباشاد.  کاربری غامب در محدوده مورد مطامعه، کاربری مساکونی می 

و محله و دیگر خدمات  همساااایگیهای مورد نیاز اهامی محله در غامب واحدهای تجاری مقیاس واحد کمبود کاربری

وخ به های متن( کاربرییبوعل ابانیخ یمحدوده مورد مطامعه )بدنه اصل یشاود. امبته در ضالع غرب  ای احسااس می محله

کنند. امبته در داخل بافت فضااااهایی ای عمل میدهنده فرامحلههای سااارویسکه به عنوان کاربری خورندیچوااام م

ه در این چشود. آنیافت نمی یمناساب جهت فعامیت کودکان و تعامل بزرگسااالن و اساتراحت سااممندان به اندازه کاف    

ها و کاربری نامتوازنعدت پراکندگی و توزیع  گرددلیم یضاااعف تلق کیمحادوده از حیاث کااربری زمین باه عنوان     

دمیل  به .باشدای میدهنده فرامحلههای سرویسخدمات در ساطم محله و سر و صدا و ترافیک ناشی از برخی کاربری 

ده است. گردی ساانگینترافیک وساایل نقلیه در آن   "یخیابان بوعل"های متنوخ جداره افزاید تردد خودروها و کاربری

ای باعث افزاید بار ترافیک، پارک حاشیه "نایس یبوعل"و  "یطامقان"های های سافرسااز در بدنه خیابان  وجود کاربری

 ی ازشده است. بررسی توده و فضا در محدوده مورد مطامعه حاک هاو در نتیجه کندشادن حرکت ساواره در این محور  

عدت وجود فضاااهای شااهری تعریف شااده و مناسااب که بتواند بسااتر تعامالت  نیغلبه توده بر فضااا می باشااد. همچن

های های حضاورپذیری و موارکت ساکنین گات بردارد، از جذابیت اجتماعی سااکنین باشاد و در جهت تقویت ویژگی  

 فضایی و کامبدی محیط کاسته است.

مورد ( TND)با توجه به اصول توسعه محالت سنتی  همدان محله گلپا ازیقابلیت معاصارسا  در پژوهد حاضار،  

ارزیابی قرار گرفت و با اساتفاده از ابزار موااهده، پرساوانامه، مطامعات اسنادی، تحلیل نقوه و... نتایج زیر در ارتباط با     

 هر یک از اصول حاصل گردیدآ

  روی و نساااتباً منفی بودنبا توجه به مثبت بودن شااااخص پیاده گلپاا روی در محلاه  تساااهیالت پیااده 

 ود.شسازی، مبلمان شهری و تسهیالت افراد معلول در مجموخ نسبتاً منفی ارزیابی میهای کفشاخص

 ود.شهای پیوستگی و خوانایی مثبت ارزیابی میپیوستگی با توجه به مثبت بودن شاخص 

     اربری و نسااابتاً منفی بودن های اختالط کثبت بودن شااااخصاختالط کااربری باا توجاه باه نسااابتاً م

 شود.های جاذب در مجموخ نسبتاً مثبت ارزیابی میکاربری

 شود.جذابیت با توجه به مثبت بودن شاخص مقیاس انسانی، مثبت ارزیابی می 

 شود.ساختار سنتی با توجه به دارا بودن سابقه تاریخی محله مثبت ارزیابی می 

 های ای فعال و نسبتاً مثبت بودن شاخصهفروشیبه نسابتاً منفی بودن شاخص وجود خرده  تنوخ با توجه

 شود.ارزیابی می ینسبتاً منف بینابین متمایل بهها، تنوخ در بدنه و تنوخ در ساختمان
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  بی و تجاری نساابتاً منفی ارزیا های تراکم مسااکونیتراکم با توجه به نساابتاً منفی بودن شاااخص اصاال

 شود.می

   های دسترسی به حمل و نقل عمومی، حمل و نقل هوشامند با توجه به نسابتاً مثبت بودن شاخص  اصال

نفی بودن ساواره، و نسبتاً م  و دوچرخه ازایمنی ترافیک و ارزیابی بینابین از شااخص تفکیک مسایر پیاده   

 شود.شاخص مدیریت تقاطع سواره و پیاده در مجموخ بینابین ارزیابی می

 

 (   TND) هایشاخص با توجه بهی محله گلپا معاصرساز یابیحاصل از ارز جیصه نتاخال. 7جدول 
اصول توسعه 

 محالت سنتی 

نتیجه 

 ارزیابی
 هاشاخص

نتیجه 

 ارزیابی
 توضیحات

اختالط کاربری 

)نظات کاربری 

 زمین(

نسبتاً 

 مثبت

های مسکونی و وجود کاربری

 تجاری
 نسبتاً مثبت

مسکونی در محدوده با توجه به کاربری تجاری و 

 این شاخص تامین نگوته است.

 های جاذب در سطم محلهکمبود کاربری نسبتاً منفی های جاذب شهریکاربری

 اندازه بلوک ها استاندارد است نسبتاً مثبت هااندازه بلوک

ها در جوار نویسوجود عریضه

 ساختمان دادگستری
 منفی

-وجود عریضهاکثریت ساکنین در سطم محله از 

 ها نارضایتی دارندنویس

 نسبتاً مثبت تنوخ در ساختمان
های معماری متفاوت در محله، باعث وجود سبک

 ها شده استتنوخ در ساختمان

 ینسبتاً منف تراکم
 نسبتاً منفی تراکم مسکونی

 9یا  2های مسکونی سطم محله اکثریت ساختمان

 طبقه به باال 1طبقه و تعداد اندکی 

 های تجاری در جنوب و شرق محلهغلبه کاربری نسبتاً مثبت تراکم تجاری

حمل و نقل 

 هوشمند
 بینابین

 دو محور خیابان دانوگاه به آرامگاه و طامقانی نسبتاً منفی دسترسی به حمل و نقل عمومی

تفکیک مسیر پیاده و دوچرخه از 

 سایر وسائل نقلیه
 وجود ندارد براساس مواهدات هیچگونه تفکیکی منفی

 براساس مواهدات هیچگونه تفکیکی وجود ندارد نسبتاً منفی مدیریت تقاطع سواره و پیاده

 دسترسی به آرامگاه مثبت کوتاهی مسیر

 براساس مواهدات اقدامی صورت نگرفته است منفی سازی ترافیکآرات

 به موقعیت، محله ساختار سنتی داردبا توجه  بینابین های تاریخیتوجه به زمینه مثبت ساختار سنتی

 (9911های پژوهد، خذآ )یافتهتم
 

های صورت گرفته در این حوزه بیانگر چند موضوخ های سایر پژوهدنتایج پژوهد حاضار و مقایساه آن با یافته  

، رشد نهمداگلپا محله  معاصرسازیتوان به کارایی امگوهای شاهرسازی جدید در  از نتایج تحقیق می اسات. اول اینکه 

هاای فیزیکی و کارکردی از طریق تزریق عناصااار جدید شاااهری، افزاید هویت  زای شاااهری، ارتقاای ویژگی درون

که  دهدتایج تحقیق نوان میمضا  بر اینکه ن ای، افزاید سارانه خدمات شاهری محله مورد مطامعه اشااره نمود.   محله

ه گرفتن منوور نوشهرگرایی ب نظر راهکارهایی را با در ،سانتی  توان ضامن توجه به اهدا  رویکرد توساعه محالت  می
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ها د. همچنین یافتهه نموئارادر محدوده مورد مطامعه منظور جلوگیری از ایجاد فضااهای گمواده شهری و یا ترمیم آنان   

 یایدر دن TNDمحالت ساانتی با رویکرد توسااعه  یبا توجه به امگوو نتایج حاصاال از پژوهد حاضاار اربات نمود  
 یمیو قد یمحالت ساانت یو عملکرد یبا اصااول ساااختار  یادیاساات و قرابت ز ساامیامروز که متارر از تفکر مدرن

س سپ و دیکرده و با استفاده از آن مفهوت محله را باز توم ییها را شناساها و شاباهت قرابت توانمیدارد،  ایران یشاهرها 

 کید قرار داد.تمعاصرسازی محالت سنتی مورد تدر 

 گیرینتیجه .0

های ناساااازگار، رشاااد با تزریق عملکردهای جدید شاااهری در ساااطم محالت و حذ  کاربری TNDامگوی 

ر ریزی، دهای راهبردی با توجه به تلفیق سااطوح مختلف برنامهرنامهب سااازد. همچنینزای شااهری را محقق میدرون

ها، نقاط قوت و دارای توان سااانتی محالت. هساااتند زیادی دارای اهمیت بسااایار معاصااارساااازی محالت قدیمی

ای توان راهبردهای بهینهریزی صااحیم این نقاط، میهای زیادی هسااتند که بر اساااس شااناخت جامع و برنامهفرصاات

ها و فرصاات ،نقاط قوت، ضااعفپس از شااناسااایی  پژوهده داد. در این ئارا آنهاجهت ساااماندهی وضااعیت موجود 

نتایج حاصل از  8در جدول  اند.به دسات آمده  محله گلپا همداندر معاصارساازی   راهبردهای بهینه  ،تهدیدهای موجود

ارائه  در محله گلپا واقع در بافت میانی شهر همدان (TND)ارزیابی کیفیات محیطی با تتکید بر توساعه محالت سانتی   

ضیحات به شود و در تو. در ارتباط با هر شااخص مواخص گردیده که این شااخص در چه ساطحی ارزیابی می    شاد 

ها طور خالصاه علت ارزیابی در این ساطم ارائه شاده است. بر اساس برآیند نتایج حاصل از ارزیابی مجموخ شاخص   

شود. آنچه از نتایج این تحقیق موهود است این است که در یک معیار، تعیین شاده که این شااخص چگونه ارزیابی می  

 ساانتی محالت توسااعه رویکرد با همدان شااهر مرکزی محدوده در قدیمی محالت معاصاارسااازی راهبردهای تدوین

 رایطشاا نمودن فراهم جهت را اجرایی هایبرنامه شااده مطرح راهبردهای از اسااتفاده با توانمی و دارد اجرا قابلیت

 نندهک ایجاد و ریزیبرنامه عمل ابزار ت اامیمات، راهنمای عنوان به شااده تومید راهبردهای. نمود تومید زندگی، مناساب 

 هستند. گلپا محله معاصرسازی منظور به اجراء و گیریت میم سازی،ت میم عوامل میان ارتباط

 

 (TND)ی توسعه محالت سنت کردیبا روهمدان محله گلپا  یمعاصرساز یشرح راهبردها .1جدول 
  شرح راهبردها موضوع

راهبردهای عملکرد و 

 فعامیت

 های مدنظرهای مرتبط در پالکپیونهادی طرح تف یلی ب ورت فعامیتفرهنگی  -بامفعل شدن کاربری تجاری

فرهنگی  -های فرهنگی در محدوه پارک حجازی جهت تبدیل محدوده طرح به مراکز تجاریتقویت فعامیت

 شهر

 عملکردی محدوده جهت ارتقاء عملکرد تجاری بازار  -تقویت کامبدی

 راهبردهای کامبدی
 و نمادین از طریق رسیدگی به کامبد پیرامون و وضعیت رویت هر یک از آنها شاخص نمودن ابنیه ویژه

 تسری سبک معماری ابنیه ویژه به بافت پیرامون 

ترویج فرهن  استفاده از دوچرخه از طریق ایجاد شبکه عبور دوچرخه با توجه به پتانسیل موجود در شهر و راهبردهای حمل و 
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  شرح راهبردها موضوع

 تتکید طرح جامع نقل

 طرح جامع در رابطه با تقویت شبکه معابر پیاده در محدوده هایپوشاندن به پیونهاد جامه عمل

 راهبردهای اجتماعی

 ریزی و ایجاد فضایی در جهت تقویت تعامالت اجتماعی برنامه

 بوعلی سینا جذب افراد پیاده به محدوده فضای سبز آرامگاه

 از طریق خلق فضاها و ارائه خدمات مورد نیازهای تجاری های تجمع در اطرا  مجتمعایجاد کانون

 اعیدهنده ساختار اجتمهای شکلاجتماعی شهر با توجه به تنوخ قومیت -های فرهنگیایجاد زمینه بروز پیوینه

 ارتقاء فضاهای دارای پتانسیل جذب گردشگر و ایجاد فضاهای جاذب جدید

 (9911های پژوهد، خذآ )یافتهتم
 

 نامهکتاب
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   .وارات پیاتانتتهرانآ  . چاپ شوم.معماری در اقلیم گرت و خوک ایران ساخت شهر و (.9982ت. ) ،توسلی .2

، زیآواک تبرآ محله بارونی)مطامعه مورد TND کردیبر رو دیبا تتک یمحالت سنت ینیبازآفر (.9911جعفرپور، ت. ) .9

ریزی نامه کارشناسی ارشد، تبریزآ دانوگاه تبریز، دانوکده جغرافیا، گروه جغرافیا و برنامهصدر موسوی، میرستار، پایان

 شهری.

. چاپ هفتم. تهرانآ یکهن شهر یهابافت یو نوساز یبهساز(. 9911حبیبی، ک.، پوراحمد، ا.، و موکینی، ا. ) .1

 انتوارات انتخاب.

 رانیدر ا ینیشهرنو ییاینظارت بر پو(. 9911زاده، خ.، رفیعیان، ت.، مدیری، ت.، و احدنژاد، ت. )حسینی، ا.، ابراهیم .1
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 . چاپ اول. تهرانآ انتوارات پژوهوگاههای شهری در ایرانمحله(. 9981خاکساری، خ.، قربانیان، ت.، و شکیبامند، ا. ) .9

 فرهنگی.  مطامعات و انسانی علوت

(. بازآفرینی شهری و رویکرد ایجاد و توسعه محالت سنتی شهری 9981رفیعیان، ت.، خرمگاه، ش.، و اسماعیلی، خ. ) .6

TND ،22-91(، 8) 2. نوریه اینترنی نوسازی سازمان نوسازی شهر تهران. 

ری ریزی شه. ترجمه رضا ب یری. تهرانآ انتوارات شرکت پردازش و برنامهمنوور نوشهرگرایی(. 9986رندل، ا. ) .8

 تهران.

رهیافت تجدید حیات شهری در راستای کاهد فرسودگی و فقر شهری (. 9911شاطریان، ت.، اکبری ارمکی، ز. ) .1

 .991-912( 11)99 نوریه جغرافیا،. )مطامعه موردیآ بافت قدیم شهر کاشان(

توسعه  کردیبا رو یگموده شهر یفضا ینیبازآفر(. 9916نیا، ت.، و معینیان، ب. )پور، ا.، هاشمیشبانی، ا.، مهدی .92
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 ، دانوگاه صنعتی مراغه.رانیدر ا یشهر
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