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  چكيده

 زندگي كيفيت و شهرها رشد و حيات در اساسي نقشي پذيري و سرزندگي، زيست امروزه
   پذيرسازي اين زيست شهروندان و نيازهاي درك و شناسايي ميان، اين در دارد. شهروندان
 را پايدار توسعة هب دستيابي زمينة و بخشد مي ارتقا را شهري نواحي در زندگي كيفيت ها،سكونتگاه
 پيمايشي و تحليلي -هاي توصيفي روش از بهره گيري در اين راستا با سازد. پژوهش حاضر فراهم مي

بافت فرسوده محله عامري  جامعه آماري، ساكنان .پرسشنامه، انجام شده است ابزار از استفاده با و
 گردآوري اطلاعات و شدند زيابيار احتمالي گيري نمونه روش به از آنها نفر ٣٥٠باشد كه تعدادمي

 لحاظ از spss افزار نرم محيط در مسير تحليل و رگرسيون عاملي، هاي كارگيري تحليل به با شده
 سرزندگي، لحاظ عامري از محلة بافت كه گرديد مشخص پاية نتايج بر .شد و تحليل تجزيه آماري
 در مؤلفه ترين فعاليت كم اهميتتنوع زمان  و ترين مولفه اهميت اقليمي پرآسايش است؛ ضعيف
 در عاملي، بارهاي مقدار بيشترين ها، يافته است. مطابق بوده بافت اين در سرزندگي ارتقاء

 در بيشتري نقش ها، اين شاخص ) ديده مي شود. و=Ee. ٥٠٦مديريتي با مقدار( هايزيرشاخص
چند  رگرسيوني تحليل است. نتايج مدل داشته محله عامري فرسودة بافت پذيري زيست وضعيت
با  را مقدار همبستگي بيشترين فرسودة محله عامري، بافت پذيري زيست كه داد نشان متغيره

  ) دارد.=R2. ٧٢٥شاخص اقتصادي با مقدار(
و سرزندگي، بافت فرسوده، بازآفريني شهري، محله عامري، شهر  زيست پذيريواژگان كليدي: 

  اهواز.
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  مقدمه -١
 فقير اقشار بين عميق شكاف ها، گونه انقراض منابع، كاهش محيطي، ودگيآل مانند مسائلي امروزه

 اين با اند. نبوده رو رو به آن با افراد اين از پيش كه دارد وجود  ...و فقر، بد مسكني جرم، غني، و
 زيست غيرقابل و فرسوده ها آن از قسمتي يا اند تخريب شده شهرها از تعدادي جدي، هاي چالش

و  يابد مي كاهش ساكنان پذيري ارزش شرايطي، چنين در ).Ruth & Franklin, 19:2014(است شده
 و ). شهر٧٨٤: ١٣٩٤شود(شماعي و همكاران،  نمي برآورده ها آن اساسي نيازهاي اينكه بر علاوه

 سازدمي مواجه سرگشتگي و از خودبيگانگي هويت، بحران بسيار جدي تهديدهاي با را كنوني شهروند
 مادي نيازهاي ترين ابتدايي براي تأمين مكاني حد در تنها را شهري زندگي و رشه مفهوم و

 محيطي كيفيت هاي بهبود .)٦١: ١٣٩٠،سرور(دهد مي تنزل شدت و...) به مسكن انساني(تغذيه،
 هابافت اين كيفيت افزايش باعث ارتقاء سرزندگي و بخشي اصالت مانند فعاليتهايي و خاطر تعلق ايجاد

 از »چپ من« گفتة كه به شود. سرزندگي، مي شهروندان توسط ها بافت نوسازي بهسازي هنتيج در و
 فعال و پويا حضور به ).١٥٢: ١٣٨٤است(چپ من،  گيري اندازه قابل پياده عابران شمارش طريق

 عوامل افزايش با جز مهم اين كه شود مي گفته شهري هاي محيط در روز شبانه طول تمام مردم در
 از آنان دفع عوامل بردن بين از و طرف يك از عمومي هاي محيط در شهروندان داشتو نگه جذب
 به زندگي كيفيت با زيست پذيري مفهوم متون بيشتر در .بود ميسر نخواهد ديگر طرف از شهر سطح

عنوان  به آنچه كه صورتي ). در٢٩: ١٣٩٤همكاران،  و ساسان پور(شده است بيان مترادف صورت
   ديگر  ترجمه واژه در شده است بيان معيار عنوان به» شهر خوب شكل«در لينچ رنظ از سرزندگي

 ذكر »زندگي ارزش داراي« معناي به پذيري زيست آكسفورد عبارت انگليسي فرهنگ در باشد.مي
 و دانست فرهنگي و محيطي اقتصادي، اجتماعي، سرزندگي از متأثر توان مي را سرزندگي است. شده

 امري شده ذكر موارد از هر يك تحقق جامعه، در پايدار به سرزندگي نيل رايب كه بديهي است
 اخير سال پنج فعلي آكادميك مطالعات اينكه توجه ). شايان١٦٣: ١٣٨٦باشد(پاكزاد،  مي ضروري
 و است بوده متمركز بزرگ شهرهاي و روستايي نواحي بر بيشتر كشور ما، پذيري. در زيست درزمينة

 بافت هايي، چنين امروزه كه است درحالي اين .اند گرفته قرار نظر مد كمتر فرسوده، هاي بافت نواحي
 شرايط با چنداني كه سازگاري طوري به هستند؛ توسعه راه سر بر تضادها و فشارها از بسياري ريشة

 امروزي، نبود زندگي معيارهاي به مناسب دسترسي نداشتن و ندارند حاضر عصر اجتماعي اقتصادي
 ). نظام٥٠: ١٣٩٠هاست(بندرآباد، آن عمدة و اساسي مشكلات از ناپذيري، زيست نيز و گيسرزند
 افقي توسعة از اخير دهة در شهري توسعة الگوي هاي سياست چرخش رغم ها، علي بافت اين زيستي

 حيث از هم و ساختار حيث از هم دروني)، شهري(توسعة هاي درون بافت در گذاري سرمايه به
). ١٤٠: ١٣٩٣است(ساسان پور و همكاران،  مواجه ناكارآمدي و اختلال با حياتي، ياجزا كاركرد
 اهميت دارد. شهروندان زندگي كيفيت و شهرها رشد و حيات در اساسي نقشي پذيري، زيست امروزه

 شهرها در ايران جمعيت از زيادي هاي بخش كنيم توجه كه شود مي ترروشن زماني اين موضوع
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 شهروندان نيازهاي درك و شناسايي ميان، اين ). در٣٦: ١٣٩٣جعفري اسدآبادي، ( كنندمي زندگي
 زندگي كيفيت ها، اين سكونتگاه عيني) مناسب پذيرسازي(شرايط زيست ذهني)و (تقاضاهاي

      فراهم  را پايدار توسعة به دستيابي زمينة و بخشدمي ارتقا را شهري نواحي در ذهني) (رضايت
شكل گيري بافت هاي فرسودة شهري نه تنها متأثر از ). ١٠٩: ١٣٩٣و همكاران،  لو (عيسي سازدمي

محرك هاي فرامحلي مي باشد بلكه مهم ترين عامل در ايجاد اين نوع بافت ناكارآمد شهري، 
كهنه  بافت اكولوژيكي بررسي. )Johnston & et al, 1993: 1(جريانات اكولوژيكي در شهرهاست 

 به دار هاي مسئله بافت اين از قديمي شهروندان مهاجرت و مركزگريزي دةدهن نشان محله عامري،
ذكر  هاي . محدوديت)Shahraki, 2014: 11(زيست پذير بودن و سرزندگي آنهاست غيرقابل علت
 بافت محدودة پذيركردن زيست ها، پهنه اين در توسعه بالاي هاي ظرفيت از كنار برخورداري در شده،

      نشأت عامل چند از ضرورت اين كه است ساخته ضروري دروني آن سعةتو در جهت را فرسوده
     ها مهمترين ذخيره زمين براي شهر جهت اسكان جمعيتاز جهت اقتصادي اين بافت :گيردمي
باشد، از جهت فرهنگي خاستگاه شهر امروزي و يادگاري از فرهنگ و تاريخ پيشين است، مي

ها هستند و از لحاظ كالبدي، با وجود ها ضامن زندگي انسانفتهمچنين از جهت اجتماعي اين با
 باشندمين شناسي بي نظيري هاي معماري، شهر سازي و باستاها هنوز داراي ارزشهمة نارسائي

)Concalves, 2009: 2894.( مناطق، محله عامري شهر اهواز است كه به عنوان يك  دست اين از
گذارد. بافت اين محله به جهت نتي و ارگانيك را به نمايش ميبافت فرسوده الگويي از معماري س

اقتصادي شده  -فيزيكي و بعضاٌ اجتماعي - قدمت بالاي آن در گذر زمان دچار فرسودگي كالبدي
   كند.است، كه اين مسائل لزوم توجه به احيا و ساماندهي اين بافت را دو چندان مي

  
  سوالات تحقيق

 دارد؟ قرار وضعيتي چه در زندگي و زيست پذيريسر نظر از محلة عامري بافت -

 بافت گونه سرزندگي و زيست پذيري اين ارتقاء در را نقش كمترين و بيشترين معيارهايي چه -
 دارند؟

  بخشيد؟ ارتقاء را محلة عامري سرزندگي و زيست پذيري توان مي چگونه -
 
  پيشينه تحقيق و مباني نظري -٢

 ٩شهري  رقابت از جديدي منبع شهري: سرزندگي "عنوان هب مقاله اي در )،٢٠٠٤(١لاندري چارلز
 تنوع، افراد، مفيد مؤثر براي شناسايي يك شهر زيست پذير بر مي شمارد كه عبارتند از: تراكم معيار

 رقابت و سازماني ظرفيت مساعي، تشريك و ارتباط خلاقيت، تمايز، و هويت و امنيت، ايمني دسترسي،

                                           
١ Charles, Landry 
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)Landery, 2000, p. 4.( ٣پيترز و ٢يسونآل)شهرهاي و تاريخي مراكز حفاظت« ) در پژوهش٢٠١١ 

 هاي شاخص كردند، معرفي 2010 سال در را جهان پذير شهر زيست ده اينكه علاوه بر» پذير زيست

 گردشگري و مناسب مسكن واحدهاي همسايگي، شهري، مراكز مقولة چهار در را پذير زيست شهر

 مراكز در تفريحي سرگرمي و مناظر و موسيقي مانند هايي برنامه هك كردند تأكيد و كردند بندي طبقه

ابزارها  ديگر از تجاري، و ميراثي گردشگري همچنين دارد. همراه به را ها مزيت ترين مهم شهري،
 و تاريخي هاي مكان بايد كه است شده ذكر طرح اين در شود. مي محسوب شهري مراكز توسعة براي

 و شوند ريزي برنامه افراد علاقة درجهت و اقشار همة براي دسترسي تر بلقا و تر شهر، جذاب قديمي
 منظور به اعتبار تخصيص همچنين كنند. پيدا توسعه اين مراكز در روي پياده مشخص تورهاي

 (اليسون دارد حياتي نقش ريزي اين برنامه در شهر، قديمي و تاريخي مراكز پذيري زيست و حفاظت

 كيفيت هايشاخص به ارزيابي پژوهشي )، در١٣٩٣( احمدي نژاد و بندرآباد). ١٢٣: ٢٠١١پيترز،  و

در  ذهني و عيني بعد دو قالب تهران در ٢٢ منطقه در با تاكيد بر اصول شهر زيست پذير زندگي
 شهري خدمات و نقل و حمل و دسترسي زيباشناختي، و كالبدي اجتماعي، اقتصادي، قلمروهاي
در تحقق  متفاوتي سهم شهروندان نظر از شاخصها اين از يك هر مي دهد عهمطال نتايج اين پراخته اند

 آن اثرگذاري و كالبدي )، ويژگيهاي1394شاهيوندي و همكاران( دارند. زيست پذير شهرهاي پذيري
اصفهان را مورد  سنبلستان محله موردي شهري نمونه قديم محله هاي زيست پذيري و سرزندگي بر

 اقتصادي سرزندگي روي كالبدي هاي شاخص دهد، مي نشان پژوهش هاي يافته اند.بررسي قرار داده
زيست  و اجتماعي سرزندگي با كالبدي هاي شاخص بين معناداري ارتباط ولي اثرگذار بوده فرهنگي و

 دلبستگي بر تأثيرگذار عامل ترين مهم اقتصادي، ياد شده وجود ندارد. سرزندگي محله در محيطي
)، در مطالعه اي ١٣٩٢جمعه پور و طهماسبي تهراني( .است محله اين در آنها امتاق دليل و ساكنان

ي شهرستان شهريار را تبيين    ميزان زيست پذيري و كيفيت زندگي در روستاهاي بخش مركز
اند. نتايج حاكي از آن است كه سطح كيفيت زندگي و زيست پذيري در روستاها در سطح نموده

د ميزان زيست پذيري و كيفيت زندگي را در تمامي ابعاد اجتماعي، اقتصادي و نازلي قرار دارد و افرا
زيست محيطي را به صورت معناداري پايين ارزيابي مي كنند. تفاوت معناداري نيز از نظر ميزان 
زيست پذيري و كيفيت زندگي در روستاهاي واقع در منطقة تحقيق وجود دارد. شماعي و 

رسودة شهر زنجان را از منظر زيست پذيري مورد بررسي قرار دادند. )، بافتهاي ف١٣٩٥همكاران(
      ميزان بر تأثيرگذاري بيشتري در سهم مديريتي هاي زيرشاخص عاملي، تحليل نتايج مطابق
 بافت پذيري زيست تحليل رگرسيوني نتايج همچنين دارد. زنجان شهر فرسودة بافت پذيري زيست

 بيشترين زنجان، شهر فرسودة بافت پذيري عوامل، زيست ميان در دهد مي نشان زنجان شهر فرسودة
 وابسته بسيار اجتماعي مناسبات توسعة و تحولات به و اجتماعي دارد شاخص با را همبستگي مقدار

                                           
٢ Eric Allison 
٣ Lauren Peters 
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 طور عوامل، به ساير ميان در اجتماعي شاخص كه است آن نشانگر نيز مسير چنانكه تحليل است؛
 هاي بافت سرزندگي وضعيت )١٣٩٣احمدي( .است داشته پذيري ستزي بر را اثر بيشترين مستقيم

شيوا تهران مورد  محلة موردي: آن نمونة ارتقاء راهكارهاي ارائة شهري و بازآفريني برنامه هاي هدف
 تنوع ميان اين در است؛ ضعيف سرزندگي، لحاظ از شيوا محلة بافت كه گرديد بررسي كرده. مشخص

 كاهش در عامل مهمترين دسترسي ضعف و شيوا محلة در ة سرزندگيافزايش دهند عامل مهمترين
 شبكه عملكردي؛ و كالبدي تنوع از عاملي عبارتند تحليل از آمده دست به عوامل است. همچنين آن

 آنها سهم ترتيب كه به آسايش، معابرو كيفي و كمي هاي ويژگي شهري؛ تجهيزات و خدمات ارتباطي؛
 زمان تنوع شهروندان نظر از كه گرديد مشخص فوق، موارد بر افزون .ودش مي كم سرزندگي ارتقاء در
 دارا شيوا محلة در را كيفيت ترين پايين عرض خيابان و رفاهي تسهيلات و كيفيت بالاترين فعاليت و

 در سرزندگي در ارتقاء شاخص ترين اهميت با رو پياده وجود و خيابان عرض حالي كه در هستند؛
در بافت  پذيري زيست و سرزندگي حس افول بر مؤثّر ) عوامل١٣٩٢حبيبي( .ستا شيوا محلة بافت
 بودن دارا نظر از محلّه شد اين شيراز بررسي كرده. مشخّص سياه سنگ محلة فرسوده: و تاريخي هاي

 مشكلات دچار بخشد، مي سرزندگي حس فضا و محيط كه به عواملي و افراد كنندة جذب عوامل
 و تاريخي بعد كه است سبب شده بافت اين در استفاده بدون هاي ظرفيت به هتوجّ  عدم بسياري است.

 و هم ندارند را لازم استحكام و مناسب اي سازه سيستم ها ساختمان .شود فراموش محلّه اين فرهنگي
 ) ميزان١٣٩٤باحقيقت منگودهي( .هستند متعدّد هاي ناهنجاري دچار بصري ديد لحاظ به چنين
رشت را مورد بررسي  قديم بافت محلات شهروندان در سرزندگي بر بومي معماري صرعنا گذاري تاثير

اجتماعي  رفتاري قرارگاه قديم بافت بومي معماري هاي شاخص دهد كه مي قرار داده اند. نشان
  .هستند مؤثر افراد سرزندگي ميزان بر همواره گيلان
  پذير زيست شهر

و  ٥يه شهري بر حفظ و بهبود  ظرفيت زيستبه معني توانايي شهر يا ناح ٤زيست پذيري
شهر زيست پذير به عنوان اتصال بين ). ١٠٣: ١٣٩٦(رخشاني نسب و رشيديان،  است ٦سرزندگي

ها، (محوطه گذشته و آينده مطرح است: شهر زيست پذير شهري است كه از نشان هاي تاريخ
اهاي شهري دلپذير و مطبوعي كند. زيست پذيري راجع به فضساختمان ها، ساختارها) محافظت مي

بخشد عبارت كنند. اصول كليدي كه به اين امر عينيت مياست كه غناي فرهنگي خاصي عرضه مي
 ).timmer & seymoa, 2006: 2(اند از: عدالت، كرامت، دسترسي، خوش مشربي، مشاركت و اختيار

 و ساسان پور(شده است انبي مترادف صورت به زندگي كيفيت با زيست پذيري مفهوم متون بيشتر در
 به» شهر خوب شكل«در لينچ نظر از عنوان سرزندگي به آنچه كه صورتي ). در٢٩: ١٣٩٤همكاران، 

                                           
٤ Livability  
٥ Viability 
٦ Vitality 
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 آكسفورد عبارت انگليسي فرهنگ در باشد. ديگر مي ترجمه واژه در شده است بيان معيار عنوان
 فرهنگ )، در٢٠٠٥كوان( رابرت .است شده ذكر »زندگي ارزش داراي« معناي به پذيري زيست

» فراهم آورنده كيفيت زندگي خوب«و » مناسب براي زندگي«پذير،  زيست واژه مقابل در شهرسازي
 اين توجه در مركز مكان هر در زندگي كيفيت حال اين با ).Victorian, 2008: 10(را تعريف مي نمايد

 و حمل تراكم، كه معمولاً است متنوعي بسيار اندازه گيري قابل نماگرهاي شامل و دارد قرار مفهوم
زيست  مفهوم سوي دو مكان و مي دهند. مردم تشكيل را آن ثابت اجزاي پايداري، و امنيت نقل،

 دربرگيرنده و محلي اجتماع يك رفاه منعكس كننده زيست پذيري ). (Larice, 2005:7است پذيري
 در زندگي به تمايل دممر كه مي كند تبديل جايي به را مكان يك است كه خصوصياتي از بسياري

: ٢٠٠٥است(نل و گلدمن،  زندگي و كار براي مناسب مكان زيست پذير دارند سكونتگاه آينده و حال
 معني اينگونه و آمده هم كنار در زيست پذيري و ). در لغت نامه شهرسازي رابرت كوان سرزندگي٦

 رگ موفق است. سرزندگيويژگي مراكز شهرهاي كوچك و بز«”Vitality and Viability“ است شده
 زيست درصورتيكه است؛ بخشهاي مختلف در و روز مختلف اوقات در آن شلوغي سطح بازتاب شهر

 نيازهاي متغير تطابق و بهبود بقا، براي سرمايه جذب براي آن ظرفيت سنجش براي ميزاني پذيري
 فضاي" يك سرزندگي، و فعاليت با رابطه در شده ارائه تعاريف به توجه سرزنده با شهري است. فضاي

 تنوع و افراد از توجهي قابل تعداد حضور آن در كه شهري فضاي يك از است عبارت "سرزنده شهري
 شكل به عمدتاً  فعاليت هايشان كه روز از وسيعي زماني در گستره جنس) و سن لحاظ ها(به آن

  .(Hull city plan, 2000, 77)مي خورد چشم به مي يابد بروز اجتماعي يا انتخابي
مفهوم سرزندگي برابرهاي گوناگوني در غرب وجود دارد كه  براي زيست پذيري: و سرزندگي

، Vitalityاشاره نمود. كه البته بجز  Liveliness ،livability ،Viability ،Vitalityاز آنها مي توان به 
نامه شهرسازي لغات ديگر بيشتر به مفهوم زيست پذيري و قابليت زندگي نزديك هستند. در لغت 

 Vitality and“ است شده معني اينگونه و آمده هم كنار در زيست پذيري و رابرت كوان سرزندگي

Viability”»شلوغي سطح بازتاب شهر ويژگي مراكز شهرهاي كوچك و بزرگ موفق است. سرزندگي 
 سنجش براي ميزاني پذيري زيست درصورتيكه است؛ بخشهاي مختلف در و روز مختلف اوقات در آن

 :Alipour & et al, 2016(است نيازهاي متغير تطابق و بهبود بقا، براي سرمايه جذب براي آن ظرفيت

 فضاي" يك سرزندگي، و فعاليت با رابطه در شده ارائه تعاريف به توجه سرزنده با شهري فضاي ).273
 تنوع و افراد از توجهي قابل تعداد حضور آن در كه شهري فضاي يك از است عبارت "سرزنده شهري

 شكل به عمدتاً  فعاليت هايشان كه روز از وسيعي زماني در گستره جنس) و سن لحاظ ها(به آن
 ). لاندري مفهوم٤٤٢: ٢٠٠٥مي خورد(رابرت كوان،  چشم به مي يابد بروز اجتماعي يا انتخابي

 و با كرده تعريف مجزا را پذيري زيست و سرزندگي او نموده؛ بررسي متفاوت اي گونه به را سرزندگي
 يك شناسايي براي را موثر معيار ٩ او است. پرداخته مسئله به موضوعي شكل به و عمده رويكرد چهار
 و هويت امنيت، و ايمني دسترسي، تنوع، افراد، مفيد تراكم زيست پذير برمي شمارد: و سرزنده شهر
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 ديد با ديگر افراد به نسبت او رقابت. سازماني و ظرفيت مساعي، تشريك و ارتباط خلاقيت، تمايز،
 ها اشاره آن بر موثر عوامل عمده به و كرده بررسي موضوعي شكل به را شهر سرزندگي تري جامع
 اين با شده گرفته بهره سرزندگي به او ديدگاه از پژوهش اين تحليلي مدل ساخت در است. نموده
  ).٤: ٢٠٠٠ز لاندري، است(چارل شده تفكيك هم از كلان و سطح خرد مدل، در كه تفاوت
  

  : انواع سرزندگي و زيست پذيري١جدول

  Landery, 2000مأخذ: 

  
  سرزندگي به رسيدن منظور به بازآفريني بر درآمدي
 اصلي كه بخش است شهر توسعه موتور و تپنده قلب اوليه، كانون شهر، هر تاريخي مركز و هسته

 هاي بخش هاي به ويژگي توجه با را شهرها مرگ و حيات دهد. مي تشكيل آنرا شخصيت و هويت

 حياتي علايم بتواند كه اي به گونه مراكز، اين احياي بنابراين داد؛ تشخيص توان مي شهر آن مركزي

 بنيادي شهري، بافت و ساختمان در ناپذير بازار اجتناب و ضروري امري بازگرداند، آن به را مناسب

  اكتفايي، خود: زيست پذيري

سازگاري،  پايداري، مدت، بلند
  خود احيايي و  انطباق پذير

سرزندگي: سطوح فعاليت، استفاده 
و مشاركت، تعاملات، ارتباطات، 
مبادلات و  معاملات و سطوح 
نمايش(چگونگي تظاهر فعاليت ها 

  ات در جهان بيروني)و تعامل

ي
ت پذير

انواع سرزندگي و زيس
  

توسط سطوح اشغال، درآمد خالص و سرزندگي اقتصادي:  -
استانداردهاي زندگي مدم در يك منطقه تحت بررسي، شمار 
ساليانه گردشگران، عملكرد خرده فروشي ها، ارزش زمين و دارائي 

  مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
له سطوح فعاليت ها و تعاملات به وسي سرزندگي اجتماعي: -

اجتماعي به علاوه ماهيت ارتباطات اجتماعي سنجيده  مي شود. 
يك شهر سرزنده و زيست پذير به لحاظ اجتماعي مي تواند به 
واسطه سطوح پايين محروميت، پيوستگي اجتماعي قوي، ارتباطات 
خوب و پويايي ميان لايه هاي اجتماعي، روحيه جمعي و غرور 

منه وسيعي از شيوه هاي زندگي، روابط موزون  ويك مدني، دا
  جامعه شهري باطراوت توصيف كند.

گيرد، اول پايداري  دو جنبه را در بر مي سرزندگي محيطي: -
اكولوژيكي كه در رابطه با متغيرهايي نظير آلودگي هوا و صوت، دفع 

ه مواد زائد و فاضلاب، انبوهي ترافيك و فضاهاي سبز قرار دارد و جنب
دوم : طراحي است كه متغيرهايي مانند خوانايي، حس مكان، تمايز 
معمارانه، اتصال و ارتباط بخش هاي مختلف شهر، كيفيت روشنايي 
و اينكه محيط شهري تا چه حد دوستانه، امن وبه لحاظ روانشاسي 

  نزديك شدني است را در بر مي.گرد.
ليل از شهر : دربرگيرنده بقاء، احترام و تجسرزندگي فرهنگي -

و مردمانش، هويت، خاطرات، سنت، توليد، توزيع و مصرف 
محصولات دست بشر و نشانه هايي كه بيانگر ماهيت متمايز شهر 

  مي باشد است.
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 موقعيت، بررسي با دارد سعي بازآفريني كلي حالت در ).Rada, 1999: 13(است نهادي اقتصادي، است

 زمان مرور به كه بپردازد هايي مكان حيات تجديد به اقتصادي و فرهنگي -اجتماعي محيطي، شرايط
 وقوع به توامان عملكردي و كالبدي احياي كه ينحو به همچنين ندارند، را كارايي لازم و شده فرسوده
اين برنامه ابتدا  ).٨٦: ١٣٩٢گردد(عندليب و همكاران،  محيطي هاي كيفيت باعث افزايش بپيوندد،

بر روي مركز شهر و مناطق بلافصل آن متمركز بود. برنامه بعدها در ديد و سطح توسعه يافت و 
 اين معاصرسازي و احيا درصدد كه است رويكردي شهري بازآفرينيمناطق وسيعتري را شامل شد. 

 براي شرايطي آوردن فراهم و مناطق اين در روحي دوباره تزريق تلاش و دارد بر مي گام سنتي محلات

است(سجاد زاده و زلفي گل،  رويكرد اين ارزشمند اهداف از آن، فرآيند در همگان و مشاركت حضور
هاي مشكلات شهري از طريق بهبود مناطق يافتن نشانهبازآفريني شهري به دنبال ). ١٤٩: ١٣٩٤

تري فرسوده است. اين رويكرد تنها به دنبال احياي مناطق متروكه نيست بلكه با مباحث گسترده
به خصوص براي كساني كه در محلات فقير نشين زندگي  ٨و كيفيت زندگي ٧همچون اقتصاد رقابتي

  مي كنند، سروكار دارد. 
  

  مواد و روش ها
 نظري زيست پذيري و ارتقاء مباني آوردن و به دست اسنادي مطالعات پاية بر تحقيق ينا

جامعه آماري اين تحقيق، شامل كليه ساكنان  شد. آغاز فرسوده محله عامري بافت در سرزندگي
محله عامري در شهر اهواز، و نمونه گيري از نوع تصادفي مي باشد. براي محاسبه حجم نمونه از 

استفاده شده و بدين ترتيب حجم ٥/٠و خطاي استاندارد ٩٥/٠ران با سطح اطمينان فرمول كوك
 كرونباخ آلفاي از ضريب گيري بهره با پژوهش ابزار پايايي نفر برآورد گرديده است. تعيين ٣٥٠نمونه 
در روش تحليل  .شد سنجش عاملي تحليل روش به پرسشنامه نيز اي سازه اعتبار ميزان گرفت. انجام
و آزمون بارتلت، سنجش ميزان اعتبار سازه اي پرسشنامه صورت  KMOي، با استفاده از مقدار عامل

كه كفايت نمونه ها را نشان مي دهد. همچنين  ٨٠٦/٠برابر است با  KMOگرفت. مطابق جدول 
؛ بنابراين، ٢است مطابق جدول شماره  ٨١٢,٦٤٥، برابر ٠٥/٠آزمون بارتلت با سطح اطمينان 

بين عامل ها همپوشاني وجود ندارد. اطلاعات  ي براساس بارهاي عاملي صحيح است وتفكيك عامل
 وارد شده و ارتباط آنها بررسي گرديد.  SPSSبه دست آمده از پرسشنامه به نرم افزار 

  
  
  
  

                                           
٧ Comparative economy 
٨ Quality of life 
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  : مقدار متغيرهاي تحليل عاملي در آزمون پرسشنامه٢جدول

  
 در ليكرت مقياس به توجه با نيز پرسشنامه سوال هر هاي براي وضعيت سرزندگي محله پاسخ

 به شاخص هر مورد در كه نحوي به است؛ تدوين شده بد، و ضعيف متوسط، خوب، عالي، كيفيت پنج
 كرده سوال از شهروندان را شاخص آن كيفيت كه شده مطرح پرسش يك نظري، مباني از آمده دست
 داده ٥ تا ١ معادل ارزشي عالي تا بد از كيفيت هر به SPSS به اطلاعات ورود مرحلة در سپس است.
 همين طريق از نيز نهايت در كرد، پيدا سنجش جهت كمي مبناي كيفي هاي پاسخ طريق بدين شد و

ري و سرزندگي محله از شد. و همچنين در تحليل وضعيت زيست پذي استخراج نتايج ها كميت
  آزمون هاي تحليل عاملي، رگرسيون چندگانه و آزمون تحليل مسير استفاده شد.

  
  شاخص ها و متغيرهاي پژوهش

 اجتماعي، معيارهاي فرسوده از هاي بافت پذيري زيستبه منظور ارزيابي  مطالعه اين در
سنجه) ارائه  ٤٤يك مجموعآً(و سنجه هاي ارزيابي هر  كالبدي و مديريتي محيطي، زيست اقتصادي،

و همچنين براي ارزيابي سرزندگي محله از چهار معيار اصلي تنوع، دسترسي، امنيت، گرديده است. 
آسايش و چهارده زير معيار استفاده شد. در مرحله بعد به دو روش پرسشنامه و مشاهد شاخص هاي 

 پذيري و سرزندگي كه زيست يها بدست آمده در مرحلة مورد نظر مورد بررسي قرار گرفت. شاخص
 معيارهاي از استفاده با زماني مشخص، بازة يك در و محيط يك در زندگي كيفيت و رصدكردن براي

   آمده است. ٣ذكر شده انجام شد در محله مورد بررسي قرار گرفت در جدول شماره 
  

  : معيارها و شاخص هاي  سرزندگي و زيست پذيري بافت فرسوده٣جدول 

  سطح معناداري  درجة آزادي  آزمون بارتلت  KMO  متغير
  ٠٠٠/٠  ٣٥٠  ٨١٢,٦٤٥  ٨٠٦/٠  مقدار

  معيارها  نباخآلفاي كرو
  معيارهاي سرزندگي  
  تنوع  ٨٧/٠
  آسايش  ٧٢/٠

  دسترسي  ٧٥/٠

  امنيت  ٧٩/٠
  شاخص هاي زيست پذيري  
  اجتماعي  ٨١/٠

  اقتصادي    ٧٤/٠

  فضايي -كالبدي  ٧١/٠
  مديريتي  ٧٨/٠
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  معرفي محدوده مورد مطالعه
قرار دارد.  ٣ز در شمال شرقي در منطقه ) در تقسيمات جغرافيايي اهوا١٠محله عامري(محله 

اين محله  از شمال به محله خرم كوشك، از شرق به محله سخيره، از غرب به رودخانه كارون، از 
محله از و اين شرق شمال شرقي اهواز قرارگرفته  عامري در محلهمحدود مي گردد. به باغات جنوب 

ساختار كلي اين محله به سه بخش كاملاً د. ارنظر قرارگيري كاملَا مقابل منطقه كيانپارس قرارد
           خدماتي) - لايه حاشيه اي خيابانهاي اصلي (كاربري تجاري  –متمايز تقسيم مي شود: الف 

مذهبي (حرم مطهر علي بن  -مجموعه فرهنگي  -لايه هاي دروني (كاربري مسكوني) و ج  - ب 
تراكم ناخالص زء بافت تاريخي (هسته اوليه) مي باشد. مهزيار) با توجه به انواع بافت ها، اين محله ج

جمعيت نفر در هكتار مي باشد. كه اين افزايش  ٤٢٣نفر در هكتار و تراكم خالص آن  ٢٦٠/ ٨٦آن 
و پايين بودن قيمت زمين و اجاره و موقعيت پذيرش مهاجران روستايي  ناشي از فرسوده بودن بافت

  محله عامري در شهر اهواز را نشان مي دهد. موقعيت ١در اين محله مي باشد. شكل 
 

  
  : موقعيت محله عامري در شهراهواز١شكل

  
  بحث و يافته ها

  تحليل پرسشنامه
 بوده است. سال ٢٥ -٤٥ سني گروه در مطلق پاسخ دهندگان اكثريت كه مي دهد نشان هابررسي

از پرسش شوندگان  درصد ٢٨در بررسي بالاترين سطح تحصيلي ساكنين مشاهده شد كه بيش از 
درصد از پرسش شوندگان داراي تحصيلات  ١٠سطح تحصيلي ليسانس و فوق ديپلم دارند و تنها 

تكميلي مي باشند. ضعف تحصيلات عاليه مشخصه اصلي پرسش شوندگان مي باشد. اين محله 

  زيست محيطي  ٧٠/٠
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ده از عموماً محل سكونت اقشار اجتماعي متوسط و پايين جامعه مي باشد. نگاهي به آمار بدست آم
ميليون هزار ١درصد از افراد درآمدي زير  ٥٠پيمايش در ميان اين محله نشان مي دهد كه حدود 

ميليون تومان داشته اند. از  ١درصد از پرسش شوندگان درآمدي فراتر از  ١٠تومان دارند و تنها 
درصد از پرسش  ١٠طرفي حساسيت نسبت به بيان دقيق درآمد در اين محله باعث شده كه 

 ٨٠وندگان درآمد خود را ذكر نكنند. بررسي شاغلين در اين محله نشان مي دهد كه نزديك به ش
درصد از پرسش شوندگان داراي مشاغل غير دولتي و عمومًا غير رسمي مي باشند. در تحليل علل 
جاذبه و دافعه جمعيت در اين محله و جابه جايي جمعيت با توجه به سكونتگاه هاي سابق خانوارها 

درصد از پرسش شوندگان خود را ساكنين اوليه اين محله مي  ٥٢ايد گفته شود كه نزديك به ب
 هاي پرسش از دانند. اين مسالة بيانگر آن است كه بيش از نيمي از ساكنان محله بومي هستند. پس

 بدهند ٢٠ تا صفر بين نمرة خود محلة سرزندگي به شد خواسته شهروندان از نيز ها به شاخص مربوط

  .كرد كسب ١٨بخش  اين در محلة عامري كه
  سرزندگي محله عامري

 ها پرسشنامه و ها مشاهده طريق از بخش اين در شد عنوان تحقيق روش بخش در كه طور همان

 و فرسوده هاي بافت سرزندگي ارتقاء در مؤثر عوامل تدوين نهايت و در محله سرزندگي تحليل به
گانه در جدول  ٤در هر يك از مؤلفه هاي  پرسشنامه شد. نتايج دخواه پرداخته آن ارتقاء راهكارهاي

  قابل مشاهد است. ٤
  

 محله عامري به مؤلفه هاي سرزندگي در ها پاسخ فراواني درصد : ٤ جدول

 

  بد  ضعيف  متوسط  خوب  عالي  زير مؤلفه ها  مؤلفه ها

  تنوع

  ١٣,٧  ١٥,٣  ٤٤  ١٦,٨  ١١,٢  تنوع كاربري
  ١٠,٤  ٣١,٥  ٤٠,٩  ٩,٩  ٧,٣  تنوع طبقات
  ١١  ٢٧,٤  ٣٨,٩  ١٤,٥  ٨,٦  تنوع مساحت
  ٧,٣  ١٢  ٤٠,٥  ٣٨,٧  ٨,٥  زمان فعاليت
  ٤,٦  ٢٥,٣  ٣٧,٢  ٣١,٨  ١١,٣  تنوع فعاليت

  دسترسي

  ٢٩,٧  ٤٦  ٢٠,٧  ٣,٢  ١,٤  عرض معابر سواره رو
  ٢٥,٢  ٢٤,٦  ٣٣,١  ١٢,٥  ٤,٦  وجود معابر سواره رو

  ٢٤,٣  ٤٠,٣  ١٩,٢  ٩,٥  ٦,٧  تنوع  حمل و نقل عمومي
  ٣٧,٨  ٢٦,٤  ٢٤  ٨,٤  ٣,٣  ترافيك ساكن

  آسايش
  ٢٦,٧  ٢٥  ٢٦,٩  ١٩,٣  ١,١  آسايش اقليمي
  ٢٠,٢  ٢٩,٣  ٣٤,٣  ١٥,٧  ٧,٥  جمع آوري زباله
  ٣٩  ٣١,٣  ١٦,٥  ١٣,٢  ٠  تسهيلات رفاهي

  امنيت
  ٣٤,٧  ٢١,٥  ٢٧  ١٦,٨  ٠  نوركافي

  ٢٠,٢  ١٧  ٤٦,٩  ١٥,٩  ٠  وجود پياده رو
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 به درصد ١٠درصد به راه،  ١٩درصد به مسكوني،  ٦٦محلة عامري  هاي كاربري مجموع از

 ،در بخش هايي مثل آموزش است. كرده پيدا اختصاص پارك به درصد ٥ و كارگاهي و صنعتي
فرهنگي و اداراي با كمبود و در بخش هاي تجاري و مذهبي  ،ورزشي ،فضاي سبز ،بهداشت و درمان
 نيازهاي به مسكوني ابنيه پاسخگويي عدم و ابنيه كالبدي تنوع عدم از نشان امر اين تعادل وجود دارد.

 افراد نگهداشت و جذب باعث ها آن زمان تنوع و مختلف هاي فعاليت تنوع .است گوناگون افراد متنوع
 هاي فعاليت درصد ١٢ از كمتر شود، مي آن افزايش سرزندگي و محله عمومي عرصه هاي در مختلف
 فرسوده بافت هاي دسترسي شد ذكر كه طور است همان فعال ٢٣ اعتس از بعد تا خيابان حاشيه
 مجموع از خيابان ٤ فقط داشت كه اذعان توان مي معابر عرض مورد در دارد فراواني مشكلات و مسائل

 خودروها تردد براي قابل درصد ٢٧ موجود معابر مجموع از دارند. متر شش از بيش عرضي بافت معابر

 عمومي هاي پاركينگ وجود به فراوان نياز بافت اغلب به سواره دسترسي عدم به توجه با كه هستند

 در نيز آسايش دارد. وجود خيابان شرقي بخش در پارگينك يك تنها كه حالي در شود، حس مي

  نيست. برخوردار قبولي قابل كيفيت از فرسوده بافت محدوده
  

 يست پذيري در محلهنتايج تحليل عاملي در مؤلفه هاي سرزندگي و شاخص هاي ز

 ارزش عاملي تحليل بارلت آزمون در معناداري سطح ذكر شد شاخص قبل بخش در كه طور همان
٠٠٠/٠sig =  تعداد اين با تحليل اين براي نمونه حجم بودن كافي معناي به كه اين كرد كسب را 

 زيست ي و مؤثر در سرزندگ هاي شاخص و عوامل شناسايي براي ها، يافته بخش در .است شاخص
 اصلي، هاي شاخص تا شد استفاده عاملي روش تحليل از ابتدا محله عامري، فرسودة هاي بافت پذيري

 توجه با اصلي، هاي شاخص و تحليل شوند. نتايج حذف غيرضروري و فرعي هاي شاخص و شناسايي
 و صليا متغيرهاي تمامي دهد مي نشان فوق جدول .است آمده ٥ جدول در عاملي بار مقدار به

 بار ديگر، سوي هستند. از ٤/٠از  بيش عاملي بار داراي عاملي، تحليل در كار رفته به هاي زيرشاخص
 فرسوده هاي بافت پذيري و سرزندگي زيست تبيين در نيز را شاخص يا عامل هر سهم عاملي،

 در بيشتري سهم عامل، آن باشد، بيشتر عاملي بار مقدار هرچه در نتيجه، .كند مي مشخص
عاملي، عواملي كه بيشترين نقش را  تحليل از آمده دست به نتايج اساس دارد. بر متغير بر تأثيرگذاري

 از معيارها اين آوردن دست به براي در ارتقاء سرزندگي و زيست پذيري محله دارند مشخص شدند.
   آن از ١٠ااجز يافتة دَوِران ماتريس و ٩اجزا ماتريس كه كرد استفاده توان مي مختلفي روش هاي

 از معكوس اجزا؛ ماتريس روش از بودن تر قبول قابل و بودن معتبرتر به دليل پژوهش اين در اند،جمله
   .است شده استفاده آن

                                           
٩ Component Matrix 
١٠ Rotated Component Matrix 
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  : نتايج تحليل عاملي در مؤلفه هاي سرزندگي (ماتريس دوران يافته)٥جدول 

  
 پنج در را آمده دست به هاي شاخص توان مي ها شاخص عاملي بارهاي به توجه با و جدول اين از
 :كرد تقسيم بندي زير عامل

ع زمان فعاليت، حمل كاربري، تنو اول: آسايش اقليمي، كيفيت سيستم جمع آوري زباله، تنوع عامل
 و نقل عمومي، نور خيابان.

 دوم: تنوع فعاليت، عرض خيابان، وجود پاركينگ. عامل

  سوم: وجود تسهيلات رفاهي، كيفيت پياده روها. عامل
 چهارم: تنوع طبقات، تنوع مساحت. عامل

 پنجم: وجود خيابان هاي سواره رو. عامل

 آن مطلق قدر گرفتن نظر در و اجزا معكوس يسماتر در شده محاسبه عاملي بارهاي به توجه با
 همين از برد. پي فرسوده بافت سرزندگي تبيين در فاكتورها و كم اهميت ترين مهمترين به توان مي
 رو همين است. از شده ارائه ها آن عاملي بار همراه اهميت به ترتيب به شده ارائه زير فاكتورهاي در رو
  :است شده ارائه ها آن عاملي بار همراه اهميت به ترتيب به شده ارائه زير فاكتورهاي در

)، ٦٩٨/٠)، حمل و نقل عمومي (٧٢١/٠آوري زباله()، كيفيت سيستم جمع٧٢٤/٠اقليمي(آسايش
)، وجود تسهيلات ٥٩٩/٠)، وجود پاركينگ(٦٠١/٠روها()،كيفيت پياده٦٦٤/٠كاربري( تنوع

Component  
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ماتريس دوران يافته

  تنوع مساحت -.٠١٣ .٥١١ -.٣٥١ .٥٩٣ .١٥٠
  تنوع طبقات  .٣٧٤  .٢٨١  .٢٢٥  .٥٧٤  .١١٨
  تنوع فعاليت  .٠٩٨  .٥٧٣  -.٢١٤  -.١٩٢  -.٠٠٨
  تنوع كاربري  .٦٦٤  -.٠٢٣  -.٢٦١  .١٢٢  -.١٢٩
  آسايش اقليمي  .٧٢٤  -.١٣٣  -.١٩٣  -.١١٨  -.٢٣٣
  تنوع زمان فعاليت  .٥٠٧  -.٠٨٨  -.٢٩٣  .٢٢٥  -.٠٢٤
  يفيت سيستم جمع آوري زبالهك  .٧٢١  -.٠٦١  .٠٧١  -.١٨٦  -.١٣٧
  وجود تسهيلات رفاهي  .٣٧٥  -.١٦١  .٥٩٦  .١٢٢  -.٤١٨
  عرض خيابان  .٢٣١  -.٥٩١  .٠٩٩  .١٤٣  .٥٣٤
  حمل و نقل عمومي  .٦٩٨  -.٣٣٩  -.١٤٩  -.٠٣٢  .٠٠٤
  وجود خيابان هاي سواره رو  .٥٤٢  .٣١٨  .١٨٠  -.١٠٠  .٥٨١
  وجود پاركينگ  .٢٨٥  .٥٩٩  .٤٢٩  -.٢٠٣  -.٠٢٩
  نور خيابان  .٥٨٠  .٢٣٣  .٣٢٨  .٥٠٧  -.١١٤
  كيفيت پياده رو ها  .٤٨٢  -.١٨٨  .٦٠١  .١٤٧  .١٧٤
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)، ٥٨١/٠هاي سواره رو()، وجود خيابان٥٩١/٠)، عرض خيابان(٥٩٣/٠)، تنوع مساحت(٥٩٦/٠رفاهي(
  )٥٠٧/٠)، تنوع زمان فعاليت(٥٧٣/٠)، تنوع فعاليت (٥٧٤/٠)، تنوع طبقات(٥٨٠/٠نور خيابان(

آوري زباله، حمل و نقل اقليمي، كيفيت سيستم جمعمي شود؛ آسايش مشاهده كه همانطور
طبقات، تنوع  تنوع است نظر دفرسوده مور بافت در سرزندگي ايجادكنندة مهم عنصر عمومي سه

 آزمون از استفاده با .است سرزندگي ارتقاء در شاخص فعاليت و تنوع زمان فعاليت كم ارزش ترين
 زير نتيجة به و پذيرفت را پژوهش فرض مي توان ،Zنمرة  محاسبة و جامعه، يك ميانگين آماري فرض

  .است ضعيف عامري محلة سرزندگيرسيد: 
 مديريتي هايزيرشاخص در عاملي، بارهاي مقدار حاسبات، بيشترينم ؛ طبق٦مطابق جدول 

)٥٠٦ .Ee=،زيست ميزان تبيين در بيشتري مديريتي، سهم هايشاخص ) ديده مي شود. درنتيجه 
     ، اقتصادي=Ex) .٤٥٩هاي زيست محيطي(شاخص دارند. محله عامري فرسودة بافت پذيري

)٤٥٤ .Ex=)٣٨٠)، اجتماعي .Ex=٣١٨ي()، كالبد .Ex=دارند قرار بعدي هاي رتبه )، در.  
 

  : نتايج تحليل عاملي در مؤلفه هاي زيست پذيري بافت فرسوده٦جدول 
  بار عاملي  ميانگين  زيرشاخص  شاخص عاملي بار ميانگين  زيرشاخص  شاخص ها

اجتماعي
  

٣٤٩  ٣,٢٩  ١.  
اقتصادي

  
٦٢١  ٣,٢٢  ١.  

٤٦٠ ٣,٣٧  ٢  .٣٥٤  ٣,٥٨  ٢.  
٥٣٢ ٤,١٢  ٣  .٤٠٧  ٣,٥١ ٣.  
٣٨٩ ٣,٠٤  ٤  .٤٢١  ٢,٧٧  ٤.  
٦٠٩ ٣,٢١  ٥  .٣٥٠  ٢,٦٣  ٥.  
٤٢١ ٣,٤٦  ٦  .٤٢٠  ٢,٩٢  ٦.  
٤٠٣ ٢,٩٠  ٧  .٤٠٧  ٣,٠٥  ٧.  
٣٢٩ ٣,٨٥  ٨  .٣٦٦  ٣,١١  ٨.  
٣٦١ ٣,٢١  ٩  .٣٢١  ٢,٩٨  ٩.  
٤٢٠ ٢,٩٩  ١٠  .٤١١  ٢,٧٩  ١٠.  

  .٤٥٤  ٣,٣٣٧  جمع  .٣٨٠  ٣,٠٥٦  جمع

كالبدي
- 

فضايي
  

٤٣٠  ٣,٤٥  ١.  

مديريتي
  

٣٠٤  ٣,٦٥  ١.  
٦٢٨  ٣,٤٥  ٢  .٣٧٥  ٤,١٤  ٢.  
٧٦٤  ٣,٠٨  ٣  .٣٣٨  ٣,٥٥  ٣.  
٦٢٢  ٢,٩٠  ٤  .٣٩٦  ٣,٣٢  ٤.  
٥٦٢  ٣,٣٩  ٥  .٣٤٣  ٣,٤٠  ٥.  
٤٦٧  ٣,٥٠  ٦  .٣٤٥  ٣,٠٢  ٦.  
٦٣٤  ٣,٠٥  ٧  .٣٢٥  ٢,٨٩  ٧.  
٧٢١  ٣,٣٥  ٩  .٤٠٨  ٢,٤٦  ٩.  
٦٦٩  ٣,٦١  ١٠  .٤٢١  ٢,٥٩  ١٠.  
٦٥١  ٢,٧٩  ١٢  .٣٩٩  ٣,٣٢  ١٢.  
٥٥٩  ٢,٨٣  ١٣  .٣٥٤  ٢,٩٦  ١٣.  

  .٥٠٦  ٢,٧٣  جمع  .٣١٨  ٢,٦٧  جمع

ت محيطي
زيس

  ٧٢٥  ٢,٧٩  ١.  
٤٧٦  ٣,٤٤  ٢.  
٤٢٩  ٣,٥٥  ٣.  
٣٥٧  ٣,٣٢  ٤.  
٤٢٠  ٢,١٢  ٥.  
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 اين تغيرهاست.م ميان ارتباط سازي مدل و بررسي براي آماري تكنيك نوعي رگرسيوني، تحليل

 پيش و تحليل را وابسته متغير مستقل، متغير چند وسيلة به بخواهيم كه رود كار مي به زماني تحليل،
پذيري  زيست(وابسته متغير ميان همبستگي ميزان براي بررسي پژوهش، از مرحله اين در كنيم. بيني

 بيشترين ،٧جدول براساس .است شده استفاده رگرسيوني تحليل از مستقل، متغيرهاي و و سرزندگي)
)، و =R2. ٧٢٥فرسوده، شاخص اقتصادي با مقدار( بافت پذيري و سرزندگي زيست همبستگي مقدار

)، شاخص =R2. ٥٧٦)، است. پس از آن شاخص هاي اجتماعي(=R2. ٦٥٣شاخص با آسايش ميزان (
ص )، شاخ=R2. ٤٥٤)، شاخص زيست محيطي(=R2. ٤٨٨)، شاخص دسترسي(=R2. ٥٧٠تنوع((

) به ترتيب =R2. ١٩٠) و شاخص كالبدي(=R2. ٣٠٠)، شاخص ايمني(=R2. ٤٣٤مديريتي (
با توجه به  .دارند فرسوده بافت پذيري و سرزندگي زيست متغير با را بيشترين و كمترين همبستگي

بالاتر از حد متوسط است مي توان گفت كه همبستگي ميان شاخص آسايش  R2اينكه ضريب آماره 
مي  نشان عامل با زيست پذيري و سرزندگي بافت فرسوده بالاتر از حد متوسط است. اينو اقتصادي 

 توسعة و به تحولات وابستگي زيادي شهري، فرسودة بافت پذيري و سرزندگي زيست كه دهد
هاي اقتصادي  محدوديت و ها جريان امكانات، و ها شاخص به بتوانيم اگر و دارد مناسبات اقتصادي

 دور فرسوده هاي بافت مشكلات و مسائل حل كنيم، ريزي برنامه آن براي و توجه رسودهف بافت مناطق

 از است.>P ٠٥/٠ از كمتر درصد، 95 اطمينان سطح مطابق نيز معناداري بود. سطح انتظار نخواهد از

   داد. تعميم آماري جامعة كل به را آن توان مي و است تأييد مورد آمده دست همبستگي به رو، اين
  

 رگرسيون آزمون با فرسوده هاي بافت پذيري و سرزندگي زيست بر مؤثر عوامل همبستگي : تحليل٧جدول 

  چندگانه

  

٣٥١  ٣,٣٤  ٦.  
  .٤٥٩  ٣,٠٩٣  جمع

 R R2  شاخص ها
R2 

  df  F B  Sig  اصلاحي
خطاي 
  استاندارد

Beta T  Sig  

زيست 
  محيطي

٠٠٠  ١٧,٠٠٦  .٦٧٤  .٧٩١  .٠٠٠  ١,٢٣١  ٢٨٩,٢١٧  ١  .٤٥٢  .٤٥٤  .٦٧٤.  

  .٠٠٠  ١٥,٥٢٨  .٦٣٨  .٠٩٤  .٠٠٠  ٢,١١٩  ٤٥٧,٩٧٩  ١  .٧٢٤  .٧٢٥  .٨٥٢  اقتصادي
  .٠٠٠  ٥,٨٦٥  .٧٥٩  .٠٢٤  .٠٠٠  .٥٣٠  ٤٧٣,٦٦٩  ١  .٥٧٥  .٥٧٦  .٧٥٩  اجتماعي
  .٠٠٠  ١٦,٣٣٨  .٦٥٩  .٨٥١  .٠٠٠  ١,٩٢٠  ٢٦٦,٩٣٩  ١  .٤٣٢  .٤٣٤  .٦٥٩  مديريتي
  .٠٠٠  ٩,٠٣٢  .٤٣٦  ١,١٩٧  .٠٠٠  ١,٠٢٩  ٨١,٥٧٨  ١  .١٨٨  ١٩٠  .٤٣٦  كالبدي
  .٠٠٠  ١٥,٣٦٢  .٧٥٥  .٩٥٩  .٠٠٠  .٧٣٢  ٤٦١,٩١٨  ١  .٥٦٩  .٥٧٠  .٧٥٥  تنوع

  .٠٠٠  ١٠,٧٨٠  .٨٠٨  .٠٦٢  .٠٠٠  ١,٥٨٤  ٦٥٤,٤٦٧  ١  .٦٥٢  .٦٥٣  .٨٠٨  آسايش
  .٠٠٠  ١٩,٤٦٠  .٦٩٩  .٩٣٨  .٠٠٠  ٢,٣٢٠  ٣٣١,٩٧٢  ١  .٤٨٧  .٤٨٨  .٦٩٩  دسترسي
  .٠٠٠  ١٢,٢١٢  .٥٤٨  .٩٩٣  .٠٠٠  ١,٦٩٥  ١٤٩,١٢٤  ١  .٢٩٨  .٣٠٠  .٥٤٨  امنيت
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 مسير تحليل

 اجتماعي، عوامل و فرسوده هاي بافت پذيري زيست همبستگي ميزان شدن مشخص از پس
 تأثير نحوة و ميزان مسير، تحليل روش از استفاده با مديريتي و كالبدي محيطي، زيست اقتصادي،

 مسير تحليل شود. درواقع، مي بررسي فرسوده بافت پذيري زيست ميزان در عوامل، اين از هريك
 از اي مجموعه ميان در علي روابط الگوي نمايش و عليت درك براي كه است يونيرگرس تحليل نوعي

 مسير، تحليل پارامترهاي ترين ). مهم٢٩٣: ١٣٨٩دارد(حافظ نيا،  كاربرد هم با مرتبط متغيرهاي
 اثر عنوان ها به شاخص واريانس ها، آن در كه است كل اثر و غيرمستقيم اثر مستقيم، اثر شامل

 نشان و آيد مي دست به مسير هر ضرايب حاصل طريق از غيرمستقيم اثر شود. مي دبرآور مستقيم
 ) است. زياد بودنZواسطه( متغير يك طريق از )yوابسته( متغير بر )χمستقل( متغير تأثير يك دهندة
 علاوه است. اي واسطه متغير بيشتر تأثير و مستقيم اثر بودن نشانگر كاذب غيرمستقيم، اثر ضريب
 زابودن برون و زا درون كه آيد مي دست غيرمستقيم به و مستقيم اثر مجموع از نيز كل اثر براين،

 متغيرهاي ها و شاخص از يك هيچ از كه است متغيري زا، برون كند. متغير مي آشكار را متغيرها
 ذيرفتهپ تأثير ديگر متغير چند يا يك از كه است متغيري نيز زا درون متغير باشد. نگرفته تأثير ديگر

.، ٦٩٧شاخص اقتصادي براي ها، شاخص كل اثر ،  مقدار٨). مطابق جدول ٦٨: ١٣٨١باشد(آذر، 
.، ٥٢٠.، تنوع ٥٤٣.، آسايش ٥٦٥.، كالبدي ٥٩٩.، مديريتي ٦١٩.، اجتماعي ٦٨٧زيست محيطي 

 از بيش ها شاخص تمامي در كل ضريب مقدار اينكه به توجه . است. با٤٠١.، و ايمني ٤٧٨دسترسي 
 پذيري وسرزندگي، زيست بر تأثيرشان مقدار و يكديگرند از تأثيرپذير و زا درون ها است، شاخص ٣/٠

 هاي بافت در بهزيستي و بهبودي موجب فوق، هاي بهبود شاخص و توسعه درنتيجه، است. واقعي
  .شود مي فرسوده

 ساير دخالت دونب پذيري زيست بر شاخص تأثير كنندة بيان كه مستقيم اثر مقدار براين، علاوه
 زيادي تأثير مستقيم طور به ها شاخص دهد مي نشان و است متفاوت اندكي اثركل با هاست شاخص

 موارد بعضي در و پايين ديگر هاي طريق شاخص از ها آن تأثير دارند. پذيري و سرزندگي زيست بر
ك از متغيرها . لازم به ذكر است فلش هايي كه از سوي هر ي٨) و جدول شماره ٢است(شكل منفي

به سمت زيست پذيري و سرزندگي بافت فرسوده كشيده شده شامل تأثير مستقيم هر يك از 
متغيرها بر سرزندگي و زيست پذيري است و فلش هايي كه از سوي يك متغير به سمت متغير ديگر 

اخص كشيده شده شامل تأثير غير مستقيم هر يك از متغيرها بر متغير ديگري است. در اين ميان ش
دارد. و شاخص  پذيري و سرزندگي زيست بر مستقيم طور به ، بيشترين اثر را=β). ٧١٢(اقتصادي

، شاخص =β). ٥٧٦(، شاخص مديريتي=β). ٦١٦(، شاخص اجتماعي=β). ٦٩٩(هاي زيست محيطي
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     ، شاخص دسترسي=β). ٤٩٩(، شاخص آسايش =β). ٥١٣(، شاخص كالبدي=β). ٥٤١(تنوع
)٤٩٩ .(β=  امنيتو شاخص)٤١٢ .(β=  .به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار دارند  

  
 : تأثير شاخص هاي پژوهش بر زيست پذيري و سرزندگي بافت فرسوده٨جدول

 

  
 پذيري و سرزندگي زيست بر و يكديگر بر ها شاخص تأثير مسير و ميزان زمينة در پژوهش : مدل٢شكل

  فرسوده بافت
  

  نتيجه گيري
هايي چون برخورداري از  شهري بخصوص در مركز شهرهاي بزرگ با ويژگيهاي فرسوده بافت

هاي بالقوه اي موقعيت مناسب شهري، خدمات زيربنايي و محيط اجتماعي ريشه دار داراي پتانسيل

 اثركل اثر غيرمستقيم اثر مستقيم  شاخص ها

  .٦٨٧  .٠٥٣٤  .٦٩٩  زيست محيطي
  ..٦٩٧  .٠,٠١٢٧  .٧١٢  اقتصادي
  .٦١٩  .٠٣٥٦  .٦١٦  اجتماعي
  .٥٩٩  .٠٤٢٣  .٥٧٦  مديريتي
  .٥٦٥  .٠٢١٣  .٥١٣  كالبدي
  .٥٢٠  .٠٧٢١  .٥٤١  تنوع

  .٥٤٣  .٠١٢٨  .٤٩٩  آسايش
  .٤٧٨  .٠٠٧٦  .٤٣٤  دسترسي
  .٤٠١  .٠٠٥٣  .٤١٢  امنيت
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كمترين هزينه لازم بخش قابل توجهي از  هستند كه در صورت توجه به آنها قادر خواهند بود با
ها به سبب از سوي ديگر اين بافتز فعلي و آتي شهر را تأمين كنند. فضاهاي سكونتي مورد نيا

قابليت هاي خاصي كه از جهات مختلف دارند ضرورت توجه به آنها را مطرح مي سازد. از جهت 
ها مهمترين ذخيره زمين براي شهر جهت اسكان جمعيت مي باشد، از جهت اقتصادي اين بافت

گاري از فرهنگ و تاريخ پيشين است، همچنين از جهت فرهنگي خاستگاه شهر امروزي و ياد
ها هستند و از لحاظ كالبدي، با وجود همه ي نارسائي ها ها ضامن زندگي انساناجتماعي اين بافت

باشند. به همين علت هنوز داراي ارزش هاي معماري، شهر سازي و باستان شناسي بي نظيري مي
 لحاظ به محله عامري شهر اهواز فرسودة بافت موجود وضع جايگاه شناسايي هدف با پژوهش حاضر

در محله  انجام گرفت. با توجه به يافته هاي اين پژوهش پذيري و سرزندگي زيست هايشاخص
فرهنگي و اداراي با  ،ورزشي ،فضاي سبز ،بهداشت و درمان ،هايي مثل آموزشعامري؛ در بخش
 و ابنيه كالبدي تنوع عدم از نشان امر اين رد.هاي تجاري و مذهبي تعادل وجود داكمبود و در بخش

ترين  اهميت اقليمي پر آسايش .است گوناگون افراد متنوع نيازهاي به مسكوني ابنيه پاسخگويي عدم
 در مؤلفه ترين تنوع زمان فعاليت كم اهميت و افزايش دهندة سرزندگي عامل مؤلفه و مهمترين

از  عاملي عبارتند تحليل از آمده دست به عوامل مچنيناست. ه بوده بافت اين در سرزندگي ارتقاء
 و كمي هاي ويژگي شهري؛ تجهيزات و خدمات ارتباطي؛ شبكه عملكردي؛ و كالبدي تنوع آسايش،

 تحليل نتايج مدل .شود مي كم محله  سرزندگي ارتقاء در آنها سهم ترتيب كه به معابر، كيفي
مقدار  بيشترين فرسودة محله عامري، بافت يپذير زيست كه داد نشان چندمتغيره رگرسيوني
) دارد. براساس نتايج تحليل مسير نيز شاخص =R2. ٧٢٥با شاخص اقتصادي با مقدار( را همبستگي

    دارد. مطابق پذيري و سرزندگي زيست بر مستقيم طور به ، بيشترين اثر را=β). ٧١٢(اقتصادي
اين  ) ديده مي شود. و=Ee. ٥٠٦مديريتي( هاي اخصزيرش در عاملي، بارهاي مقدار بيشترين ها،يافته

است.  داشته محله عامري فرسودة بافت پذيري زيست بر حاكم وضعيت در بيشتري سهم ها، شاخص
 فرسودة محله عامري، بافت پذيري زيست كه داد نشان چند متغيره رگرسيوني تحليل نتايج مدل

) دارد. همچنين براساس نتايج =R2. ٧٢٥دار(با شاخص اقتصادي با مق را مقدار همبستگي بيشترين
پذيري و  زيست بر مستقيم طور به ، بيشترين اثر را=β). ٧١٢(تحليل مسير نيز شاخص اقتصادي

 فرهنگ نبود شهري، مديريت ثباتي بي مانند عواملي اظهارات شهروندان، بر مبناي دارد. سرزندگي
 مشاركت گيري، تصميم در متخصص كارشناسان نبود شهري، مديريت نابهنگام تغييرات گري، مطالبه

 نشدن ارائه مختلف، هاي كاري دستگاه موازي شهري، مديريت عرصة در شهروندان و جوانان نداشتن
 وجود بوروكراسي ارزان، و آسان مالي تسهيلات ندادن ارائه شهروندان، نيازهاي با متناسب خدمات
 بحث هاي چالش ترين مهم شهري، مديريت و روندانشه ميان تعامل نبود تر، مهم همه از و سازماني

 زيست اجتماعي بعد بر كه شهري در بافت هاي فرسوده خصوصا محله عامري است برانگيز مديريت
 هايارزش دنبال كاهش به چنانكه است؛ گذاشته تأثير شهر اهواز و محله عامري فرسودة بافت پذيري
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 بافت ساكنان به تعلق حس و بافت اين در سكونت به ساكنان تمايل ساكنان، مشاركت شهري، ميزان
 كرده تشديد را بافت فرسودگي روند وضعيتي، چنين بروز و شده تضعيف شدت به اخير هاي سال در

 را تراكم واگذاري و و ساز ساخت دليل به زمين ارزش بالابردن از ناشي بهرة كه اقتصادي بعد است. از
   آن كالبد براي را شهر اقتصاد محور، ديدگاه زيرا است؛ بوده گانسازند تأييد مورد دنبال داشته، به

 شوند، مي نو ظاهر به ها ساختمان شهروندان نظر از ديگر، عبارت به .شهروندان براي نه و خواهدمي
 شود؛ مي مشكل دچار  ...و ترافيك هوا، مانند آلودگي مختلف جهات از ها بافت اين پذيري زيست اما

 ميان تعامل ايجاد و شهر، تسهيل گري فرسودة بافت پذيري زيست تحقق براي لازم شرط بنابراين،
 و مدرن الگوهاي نوسازي ميان ارتباط برقراري و سو يك از شهري مديريت و بافت ساكنان سازندگان،

       با را مدرن نوسازي هاي شيوه تا است ديگر سوي از محور هويت و گرا فرهنگ سنتي الگوهاي
 زيست آن، در كه است الگويي به رسيدن امر، اين نتيجة سازد. هماهنگ بافت ي فرهنگيهاعلقه

 از ناشي گذاري سرمايه و شود مي حفظ بافت فرهنگي و هويت تاريخي يابد، مي ارتقا بافت پذيري
  .يابد مي دست وري بهره به بافت بهسازي

  
  پيشنهادها

 فرهنگي؛ و اجتماعي كاركردهاي با مناسب شهري فضاي ايجاد -

 سرپوشيده همچنين زيرزمين به آن انتقال و ها كوچه ميان برق چراغ تيرهاي كردن جا جابه -

  آب هاي جوي كردن

 داخل و ها حسينيه و مساجد ها، دبستان مقابل خصوصاً محدوده تمام در رفاهي تسهيلات ايجاد -

  .پيشنهادي تفريحي - تجاري هاي مجموعه و
و بهبود كيفيت كالبدي و  و ارتقاء پيوستگي بافت با كل شهرحفظ  هااصلاح و تقويت دسترسي -

 تعريض معابر بافت.

گيري در مورد هاي مسئول با ساكنين محلي در فرايند تصميمهمكاري شهرداري و سازمان -
 .اعتماد سازي متقابل بين ساكنين و متوليان امرهاي ساماندهي بافت محله و  برنامه

زادسازي سطوح بيشتر براي فضاهاي خدماتي، سرانه مسكوني تغيير الگوي سكونت در بافت(آ -
  .هاي لازم جهت رفع كمبود خدماتتغيير كاربري و ايجاد كاربريو  )..و.
اصلاح وضع موجود در بافت فرسودة محلة عامري بايد همسو و هماهنگ با اقدامات و برنامه   -

ه اي انجام گيرد تا ضمن حفظ اقتصادي صورت گيرد. اصلاحات بايد به گون -ريزي هاي اجتماعي
ارزش ها، علقه هاي فرهنگي وابستگيها و تعاملات اجتماعي، عامل بالندگي و رشد اجتماعي و 

 اقتصادي گردد.

امام زاده علي بن مهزيار به عنوان مكان تاريخي مهم موجود در بافت فرسوده اين محله كه  -
تبديل شده است كه اصلاح آن به  بعنوان يك مزيت رقابتي محسوب مي شود به اماكن فرسوده
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تازگي سبب شده است كه اين بنا ارزش مالي و غيرمالي پيدا كند و به عنوان حفظ هويت تاريخي 
 اين محله عمل كند.
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