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Abstract 
 

Background and Aim: Rehabilitation of decayed urban fabrics is one of the solutions that have been 

aimed in order to improve the living conditions, especially the issue of safety, in these textures. Therefore, in 

this paper, following the investigation of the rehabilitation of the decayed urban fabrics with the approach of 

increasing the environmental safety of public spaces in Beryanak neighborhood is intended to achieve. 

Methods: The method is descriptive and analytical-survey. The statistical population is the residents of 

Beryanak neighborhood located in region 10 of Tehran. The required data is collected through both library 

and field methods using books, articles, theses, documents, interviews, questionnaires and GIS. The scope of 

this research is the region 10 of Tehran, especially Beryanak neighborhood. Cochran's formula was used to 

determine the sample size which equals384, equivalent questionnaires were filled out among through random 

sampling approach. The collected data was analyzed using statistical tests in spss software; tests were 

included coefficients test, regression correlation and one-sample t-test. 

Findings and Conclusion: Rehabilitation and renovating the decayed urban fabrics of the neighborhood 

will be pointed to improve the skeleton of buildings, quality of their construction materials, adjust the floors, 

which can lead to increasing the durability of buildings and safety especially in term of crisis management. 

Therefore, rehabilitation and renovating of problematic fabrics of the neighborhoods, especially in the 

Beryanak neighborhood, which has plenty of decayed area and caused the deterioration of the quality of life 

for its residents, can provide physical, economic and environmental prosperity in this neighborhood and 

increase the quality of  life and prosperity to its residents.  

 

Keywords: Rehabilitation, Decayed fabric, Environmental Safety, Public Space, Region 10, 
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 دهیچک

و  یزندگ تیبهبود وضع یهست که در راستا ییامروزه از جمله راهکارها یفرسوده شهر یبافت ها یبهسازف: هد و نهیزم

بافت فرسوده  یبهساز یبررس یاساس در پژوهش حاضر در پ نیبافت ها مطرح شده است.  برا نیدر ا یمنیمبحث ا ژهیبه و

 .میباش یتهران(م 11منطقه  انکیبر محله ؛ی)نمونه موردیعموم یفضاها یطیمح یمنیا شیافزا کردیبا رو یشهر

پژوهش حاضر ساکنان محله  یباشد. جامعه آمار یم یشیمایپ - یلیو تحل یفیحاضر توص قیروش تحقی: بررس روش

با استفاده از  یدانیو م ییکتابخانه ا قیاز دو طر زیآن ن ازیباشند. اطالعات مورد ن یواقع در منطقه ده شهر تهران م انکیبر

 انکیخواهد شد. قلمرو پژوهش محله بر یجمع آور GISو  هنامه ها، اسناد و مصاحبه و پرسشنام انیکتابها، مقاالت، پا

نفر  483 یتصادف یریگ نمونه قیباشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و از طر یمنطقه ده تهران م

افزار  در نرم یآمار یاه ها با استفاده از آزمون است. داده شده عیآنان توز نینامه ب شده و پرسش انتخاب یعنوان جامعه آمار به

spss  قرار گرفتند. لیمورد تحل یتک نمونه ا یو ت ونیرگرس یهمبستگ ب،یو آزمون ضرا 

ساختمان ها، بهبود جنس مصااح    یبافت فرسوده محله موجبات بهبود اسکلت بند یو نوساز یبهساز گیری: جهینت وها  افتهی

و  یرو بهسااز  نیا خواهد داشت. از ا یدر برابر بحران را در پ یمنیدوام بناها و ا شیافزا جهیآنها، اصالح تعداد طبقات و درنت

 تیا فیدارد و موجب تنزل ک یادیز اریکه بافت فرسوده بس انکیبر یدر محله  ژهیمسئله دار محالت به و یبافت ها ینوساز

 شیمحلاه را فاراهم نماوده و افازا     نیدر ا یطیو مح یاقتصاد ،یتواند موجبات رونق کاحبد یساکنانش شده، م یبرا یزندگ

 .اوردیساکنان آن به ارمغان ب یو رفاه را برا یزندگ تیفیک
 

 

 

 .انکیمنطقه ده تهران، محله بر ،یعموم یفضا ،یطیمح یمنیبافت فرسوده، ا ،یبهسازها:  واژه دیکل

                                                           
 یمنیا شیافزا کردیبا رو یبافت فرسوده شهر یبهسازتحت عنوان  کارشناسی ارشدپایان نامه دوره مستخرج از  مقاحهاین  1

 یدانشگاه آزاد اسالم اولبه راهنمایی نویسنده  دومنویسنده  تهران( 11منطقه  انکیمحله بر ی:ه موردمطاحع)یعموم یفضاها یطیمح

 .است رانیا تهران غربواحد 
  :نویسنده مسئول  Majidhassanp7@gmail.com   

 یفضاها یطیمح یمنیا شیافزا کردیبا رو یبافت فرسوده شهر یبهساز(. 1311. )مجید, حسن پور, سید مجید, نادری ارجاع به این مقاله: 

 .32-44(، 4)4، توسعه پایدار شهری و منطقه ایفصلنامه مطاحعات  ،تهران( 11منطقه  انکیمحله بر ؛ی)نمونه مورد یعموم
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 مقدمه و بیان مسأله
و در واقع  یخیو تار یمیهوا و... باعث فرسوده شدن بافت قد یآحودگ ن،یشهرنش تیجمع شیچون افزا یامروزه عوامل

عدم  لیاز قب یمشکالت جادیباعث ا یدر محالت شهر ییفرسوده ا یبافت ها نیشده است. وجود چن یشهر یهسته ها

 یو ... شده و به عبارت یمنظر زشت شهر جادیمحله، ا لیو اص یعرض کم معابر، مهاجرت افراد بوم ،یآحودگ ت،یوجود امن

شده و  یتیو فعاح یساختار ،یکاحبد یها بیموجب آس نیمحالت خواهد شد و همچن نیدر ا یو سرزندگ اتیباعث افول ح

 یاعاجتم یها بیآس یالزم برا نهیرفتن حس تعلق، زم نیآن و از ب یو ارزشها یخیو گاها تار یطیعدم توجه بستر مح زین

 یزیمهم در برنامه ر یمساحه ا کیآن به صورت  داریشهر ها و توسعه پا یمرکز یبافت ها یایاحآورد. موضوع  یرا فراهم م

بود  نیاز آن و کمبود و حت یناش بیو تخر یقدمت و فرسودگ لیبه دح یمیقد یبافت ها رایدر آمده است ز یشهر یها

و همکاران،  ی)منصور شده اند یامروز زندگ یازهایبه ن ییپاسخگو در ییها ییدچار نارسا یشهر زاتیو تجه ساتیتاس

1311 ) 

راهبرد  ان،یم نیکه از ا ردیگ یقرار م یشهر زانیو برنامه ر رانیمورد توجه مد یمختلف یخصوص راهبردها نیا در

و فرسوده شهرها، راهبرد و  یدرون یمسکن در بافتها یبافت و نوساز یتوجه به بهساز یعنی ،یشهر یتوسعه درون زا

مداخالت  نیاز ا یکی. دیرا بطور همزمان حل نما هرهاش کاحبدی – ییتواند مسائل و معضالت فضا یاست که م یروش

 یاز راه ها یکی یشهر یبافتها یهمانگونه که مطرح شد در تمام گرید یباشد. از سو یبافت فرسوده م یو نوساز یبهساز

 باشد. یآن م یکاحبد تیو آرامش، گسترش امن یمنیحفظ ا

 ریداشته و تاث یجوامع انسان یو بهروز شرفتیدر پ ییسزااست که نقش ب یملزومات جامعه بشر نیتر یاز اساس تیامن 

به شمار  یشهر یشهروندان در ساختارها یاساس یازهایاز ن یکیکند و به عنوان  یم فایآن ا یداریو پا یبرسرزندگ یادیز

 جودشهروندان برخوردار است. و یبرا یطیمح شیاس آرامش و آسااحس یریبه واسطه دربرگ یا ژهیو تیرفته، از اهم

 یزندگ اتیانسان مانند غذا، سرپناه و بهداشت از ضرور یکیوحوژیزیف یاساس یازهاین ریدر کنار سا یزندگ یامن برا یطیمح

رده باالتر همچون  یازهایبه ن دنینه تنها او را از رس ،یجمع یانسان در فضاها تیبه امن ازینشدن ن نیانسان است. تأم

ماندن  یخاح تیو در نها یدارد، بلکه کاهش تعامالت اجتماع یباز م دنیفهمدانستن و  ،یباشناختیز ،ییخودشکوفا

 ژهیبه و یشهر یها طیدر مح تیکاهش جرم و جنا ،یشهر یزیبرنامه ر ندیرو در فرا نیدارد. از ا یرا در پ یعموم یفضاها

اساسی در معماری بناهای  افیکی از اهد نکهیرو و با توجه به ا نیاهداف است. از ا نیفرسوده ازمهم تر یدر بافت ها

شود،  یاست که از طریق گسترش دسترسی پذیری و امنیت کاحبدی حاصل م« ایمنی و آرامش »مسکونی یا تجاری، حفظ

 شیفظ ساختار شهر، و افزاآن به منظور ح ییایو فرسوده و تکامل و پو یبافت مرکز تیحزوم مداخله هدفمند، حفظ هو

 11است که با داشتن حدوده  یاز مناطق یکیسازد. منطقه ده تهران  یرا مطرح م وعموض یضرورت بررس ،یطیمح تیامن

اساس هدف از پژوهش حاضر  نیبافت فرسوده در سط  شهر تهران برخوردار است. برا نیشتریاز ب یبافت فرسوده شهر

منطقه  انکیمحله بر ؛ی)نمونه موردیعموم یفضاها یطیمح یمنیا شیافزا کردیبا رو یبافت فرسوده شهر یبهساز یبررس

 باشد. یتهران( م 11

 

 پژوهشی نظری مبان 

بافت فرسوده تظاهر نوعی بیماری در ساختار مجموعه های زیستی و عموما مًناطق شهری : بافت فرسوده

نظر کاحبدی و  دخیل اند که باعث آسیب پذیری شهر ازمحسوب می گردند و عوامل چندی در بروز و شکل گیری آن ها 

ی و های کمّ (. تأثیر مخرب هر یک از عوامل فوق سبب کاهش ارزش1431)زیدآبادی و همکاران،  اجتماعی می شوند
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عملکردی در این قبیل محدوده ها  -کیفی محیط زیست، در محدوده هایی از شهر می شود و با نزول ارزشهای سکونتی 

 حاحت و می یابد فزونی ها آن در تحول و تغییر عدم به میل و می گردد متوقف ها آن در بهسازی ازی، بازسازی وامر نوس

 عوامل تأثیر از بازتابی عنوان به شهری فرسوده ی بافت ترتیب بدین و می شود مستوحی ها آن ناکارآمدی در و فرسودگی

 حیات به باشد کس هر برای سکونت غیرقابل و همه کس به متعلق به تدریج که فضایی صورت و به می گیرد شکل مخرب

 و کمی ارزشهای کاهش آن در که می گردد اطالق بافتی به ناکارآمد و فرسوده بافت تعریف به بنا .دهد می ادامه خود

 هیچ تنها نه آن، ساختار دحیل به کارآمد، وحی قدیم بافت یک در که درحاحی باشد کرده بروز انسانی زیست کیفی محیط

آن می  به نیز را تاریخی ارزش بافت، متشکله عناصر بین هارمونی و هماهنگی بلکه ندارد، نقشی آن در مخرب از عوامل یک

 دربدو که بافتهایی بسیارند چه و گردد قلمداد آن ناکارآمدی و فرسودگی مالك نمی تواند بافت قدمت رو ازاین بخشند.

 آن را در ناکارآمدی و فرسودگی می توان رو ازاین و می گردند محسوب شهری ناکارآمد بافتهای زمره در شکل گیری شروع

 گرفت. نظر در یکدیگر معادل ها

بهسازی عبارت است از اصالح وضع محالت و ساختمانهای واقع در محله ها ، بر اساس یک طرح جامع : 1 بهسازی

( بهسازی 211:  1411و رخوت از آنها از بین برود ) زنگی آبادی هماهنگ کننده به نحوی که حاحت فرسودگی و رکورد 

شامل سلسله اقداماتی است که به منظور بهبود کاحبد، در کوتاه مدت صورت می گیرد. در واقع بهسازی زمانی صورت می 

سازی بافت گیرد که فرسودگی نسبی فضا از ححاظ عملکردی حادث شده باشد. همچنین بهسازی عبارت است از باز زنده 

در حال فرسوده شدن که عمدتا نیاز به اصالح شبکه معابر، تامین خدمات روبنایی و ساماندهی فضایی دارد. اینکار  با 

سرمایه گذاری محدود در استقرار بنیانهای اقتصادی، اشتغال واعمال ضوابط و مقررات میسر است. در این صورت بهسازی 

ف زمین و ابنیه در جهت حفظ کارکردهای اصلی محیط یا رواج مصرف جدیدی از عبارت از وضع مقررات برای مهار مصر

 .(1438زمین به منظور استفاده از کارکردهای نوین ضمن پیش بینی تسهیالت و خدمات الزم )ششکل و همکاران، 

ساخت( معنا ایمنی )به عنوان واژه ای چند نظامی( را مصونیت در برابر حوادث و سوان  )طبیعی و انسان : ایمنی

کرده اند و از این دیدگاه معتقدند؛ از آنجایی که ایمنی به گونه ای صددرصد دست یافتنی نیست، بدین منظور از واژگانی 

 (.6، 1481استفاده می کنند )معصوم و علی آبادی، « سط  پیشرفت ایمنی»و « ارتقای ایمنی»مانند 

راهکارهایی می داند که ساختارهای مختلف فیزیکی،  ایمنی شهری را زنجیره ای از کارها و» فاطمی عقدا 

غیرفیزیکی و فردی را در مقابل حوادث توانمند کرده و مقاومت آنها را در برابر رخ دادن حوادث مختلف افزایش می دهد. از 

 این دیدگاه، ایمنی ابعاد و سطوح دوگانه ای دارد:

 در سط  کالن و ایمنی ساختارهای درونی در سط  خُرد.ایمنی سازه، بناها و شریان های حیاتی  ایمنی فیزیكی:

 (.1311اجتماعی)مهدوی و همکاران، ایمنی غیرفیزیکی: شامل آمادگی ذهنی، فکری، فردی و 

( احزامات 8در راهکارهای برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور، بخش عمران، در بند )  :مفهوم شهر ایمن

اصالح ضوابط و مقرّرات ساخت وساز و تقویت نظارت فنّی بر مقاوم سازی »ه اند: ایمن سازی شهری چنین ارائه شد

ساختمان و تأسیسات شهری در مقابله با زحزحه، ریزش و جنبش های خاك، آتش سوزی و استفاده از ساختمانهای عمومی 

 «.به عنوان پناهگاه عمومی

به موضوع ایمنی در سرزمین این گونه پرداخته است:  (11)(، بند  1484)مصوب  ضوابط ملّی آمایش سرزمین

رعایت اصول ایمنی و احگوی پدافند غیرعامل از قبیل استفاده از شرایط جغرافیایی و عوارض طبیعی، پراکندگی مناسب در »

یت در پهنه ی سرزمین، انتخاب عرصه های امن به ححاظ سوان  طبیعی و انتخاب مقیاس بهینه در استقرار جمعیت و فعاح

 « .راستای کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدها و بهره مندی از پوشش دفاعی

                                                           
1 Rehabilitation 
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شهر ایمن را شهری جذّاب توصیف می کند و بر این باور است یک شهر سرزنده و ایمن، باید فضایی خاحی از  1یوان

ای زندگی شهروندان ارائه کند هرگونه عامل ناپسند محیطی، انباشتگی جمعیتی، آحودگی صوتی و ذهنی و زیباشناختی را بر

و به آسایش نسبی شهروندان و تقویت مشارکت اجتماعی شهروندان توجه کند، چراکه شهر ایمن، بر زندگی روزانه ی مردم 

و کیفیت آن تأثیر می گذارد و خود از موارد احزامی برای سرزندگی شهری و پایداری اجتماعی و فرهنگی شهر است.)هائو و 

 که است آن بر حاکم کلّی اصول و فضایی عداحت فرسوده، های بافت سازی ایمن فرایند از نهایی (. هدف21 ،2111همکاران،

 از: اند عبارت

 نوعی کارگیری و به تاریخی بافت بر اثربخشی کمترین با مداخله عملکردی، و کاحبدی ی مداخله زمانی، سازگاری 

، 2)تیباحدز مخاطرات شهری از شهر سازی مصون و توانمندسازی رویکرد مبنای بر اجتماعی ریزی برنامه و مهندسی احگوی

 مدیریت و )مرمت کاحبدی بعد در بازسازی و بازآفرینی شهری، بافتهای در مداخله رویکرد این اصلی ( ابزار241، 1436

 .(Hao et al, 2011) است شهر اجتماعی( 4)توانمندسازی اجتماعی بعد و مخاطرات(

ایمنی تنها به عنوان یک معیار بهینه در تعیین مکان های مناسب و کاربری های شهری و در کنار معیارهای 

دیگری چون سازگاری، آسایش، کارایی و مظلوبیت به کار رفته است از نظر برنامه ریزی شهری ایمنی، شهری می تواند 

وتاه مدت، کوتاه مدت و بلندمدت باعث حفظ جان، مال شامل کلیه تمهیدات و اقداماتی است که در قاحب برنامه های ک

 (. 64، 1431ساکنان شهرها می شود )زنگی آبادی و همکاران، 

 

 پژوهش نهیشیپ
( در پژوهشی با عنوان ارزیابی ایمنی بافت های تاریخی در انطباق با مبحث بیست و 1311مهدوی و همکاران )-

ونه موردی: محله تاریخی بازارچه حسن آباد اصفهان( عنوان نمودند این یکم مقررات ملی ساختمان )پدافندغیرعامل()نم

محله تاریخی با اصول مطرح شده در این مبحث، مقایسه گردید و میزان ایمنی بافت مذکور سنجیده شد و در آن مشخص 

از جهت اصالح مبحث شد که محدوده تا حدود قابل قبوحی دارای ایمنی است و در ادامه پیشنهادهایی برای موارد موردنی

 بیست و یکم ، جهت به کارگیری در بافت های واجد ارزش تاریخی ارائه شده است.

( در پزوهشی با عنوان تحلیل موحفه های موثر بر ایمنی کاحبدی در احگوهای پدافند 1438محمدی و همکاران ) -

بی و تحلیل موحفه های موثر بر ایمنی کاحبدی غیر عامل )مورد مطاحعه: بافت آسیب پذیر شهر کاشان( عنوان نمودند ارزیا

مناطق مختلف شهری در برابر بحران های طبیعی باحقوه، یکی از راهکارهای مهمی است که می توانددر مدیریت آسیب 

پذیری و تآمین امنیت بهینه شهرها موثر باشد. نتایج حاکی از آن است که مشخصات فیزیکی ابنیه به عنوان یکی از 

ایمنی کاحبدی در کنار دسترسی فیزیکی و احگوی مجاورت دارای بیشترین تاثیر در برابر بحران های طبیعی است معیارهای 

( در ایمنی کاحبدی محالت بافت تاریخی دارا می باشد و معیار احگوهای مجاورت 1,36و باالترین نقش را با وزن نسبی )

 را در بین معیارها دارد.( کم ترین میزان تاثیر 1,24کاربری زمین نیز با وزن )

( در پژوهشی با عنوان برنامه ریزی مشارکتی: یک استراتژی برای سازماندهی و 2113حسین زاده و همکاران ) -

بهسازی بافت های فرسوده شهری عنوان نمودند پدیده بافت های فرسوده و ناپایدار، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، 

عکاس کمبودها و ناکامیهای آنها مانند کمبود خدمات شهری و سرمایه، شبکه ها و مسیرهای پدیده ای رایج می باشد و ان

نامناسب و مشکالت محیطی آنها همواره مشکل ساز بوده است. از این رو دوحت و سازمان های خصوصی در کشورهای 

                                                           
1 Yuen 
2 Tibalds 
3 Empowerment/ Enabling 
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و بازسازی کنند. نتایج نشان می مختلف تالش کرده اند بخش های قدیمی و فرسوده ای را که در آن قرار دارند، برتری 

دهد که برنامه های بازسازی بافت های فرسوده شهری و بخش های مرتبط با آن یکی از سیاستهای گسترش شهرها بوده و 

ظرفیت های زیادی در ساخت خانه ها و افزایش امکانات دسترسی شهری وجود دارد. اما تحقق این برنامه ها با توجه به 

 ین آن احزامات گسترده ایی را با مشارکت بخش عمومی و مردم می طلبد.سرمایه گذاری سنگ

بحث در ی عنوان نموده شهر ینیبازآفر یبرا دیجد یها : چاحشتیو امن یمنیا( در پژوهشی با عنوان 2121دویتا) -

از  یکیشده است و  رتریدر سط  اروپا مرتبط تر و فراگ یزیدر برنامه ر جیبه تدر یشهر یدر بافت ها یمنیو ا تیمورد امن

و کنترل  یفرمانده یسنت یکردهایرو راً،یدهد. اخ یم لیرا تشک یچند سطح یها یها و استراتژ استیس یمرکز یگره ها

 یها استیدر س یشهر ینینقش بازآفر دهد یاند که نشان م ادغام شده یعموم کتو مشار یریشگیپ یها یاغلب با استراتژ

درك  ای یواقع تیاز جمله موضوع امن کردیرو کی راتیاز تأث یمطاحعه انتقاد کیمقاحه  نیا .شود یتأمل م یشهر یتیامن

 یمطاحعه مورد یروزرسان مجدد و به ریتفس قیو توسعه دارد. از طر یبازساز ،یریشگیتر پ گسترده ندیفرآ کیشده در 

 یمحور یو هم از نظر نوآور یضطراراهم از نظر  تی( که در آن موضوع امنITدر ناپل ) CNRتوسط واحد  افتهی توسعه

 است. یزیر برنامه یو ابزارها یتیامن یکردهایرو نیاست، هدف ما درك روابط مؤثر ب

 یها یاستراتژ یابیبر فرهنگ: ارز یمبتن یشهر ینیبازآفر( در پژوهشی با عنوان 2113)هائو چیو و همکاران نی -

یک مفهوم چند وجهی است.  بازآفرینی شهریعنوان نموده  پهیدر شهر تا یبازساز یها ستگاهیا یو عملکرد شهر تیریمد

وه بر نوسازی محیط های شهری ، فضاها و ساختمانها ، اقتصاد ، جامعه ، علوم انسانی و اکوسیستم های البازسازی شهری ع

 .طبیعی را در نظر می گیرد
 

  مطالعه مورد هدمحدوی معرف
باشد. منطقه ده، یکی از  مرز می هم 11شهر تهران قرار دارد و با مناطق  کالندر بخش مرکز و غربی  11منطقه 

، از ویژگی های بارز این «تراکم باالی جمعیت»مناطق قدیمی شهر تهران است که حدود یک قرن پیش شکل گرفته و 

ن اماکن تاریخی این منطقه منطقه به حساب می آید. بارگاه مقدس امامزاده معصوم )ع(و موزه آثار هفت چنار، از مهم تری

توان به محالت  ترین محالت می باشد که ازجمله قدیمی محله می 11ناحیه و  4دارای  11می باشد. در حال حاضر منطقه 

 بریانک، هفت چنار و سلسبیل اشاره کرد.

 خانوارهای ههزین و نشین کارمند ای منطقه و بوده تهران شهری جامعه پایین و متوسط طبقه سکونتگاه ده منطقه

 متوسط از بیش منطقه این در خصوصی بخش شاغالن سهم. است تهران شهر کالن خانوار هزینه میانگین درصد 11 آن

 منطقه، فرهنگی های شاخص. گردد می محسوب منطقه خانوارهای درآمد میانگین کاهش عوامل از یکی امر این و است شهر

 های شاخص کلیه. است تهران شهر کالن متوسط حد از تر پایین عاحی، تحصیالت دارای جمعیت و باسوادی میزان نظیر

 وضعیت متوسط با ها شاخص این مقایسه. است منطقه این در جمعیت شدید فسردگی از حاکی ده منطقه سط  در مسکن

 .است منطقه در سکونت کیفیت بودن نازل و مسکونی بافت فرسودگی از حاکی تهران شهر کالن سط  در
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 (1311نقشه محدوده مورد مطاحعه)شهرداری منطقه،  -1شكل 

  
 (1311تصاویری از محله بریانک)شهرداری منطقه) -2شكل 

 

  پژوهششناسی  روش
 انکیپژوهش حاضر ساکنان محله بر یباشد. جامعه آمار یم یشیمایپ - یلیو تحل یفیحاضر توص قیروش تحق

با استفاده از کتابها،  یدانیو م ییکتابخانه ا قیاز دو طر زیآن ن ازیباشند. اطالعات مورد ن یواقع در منطقه ده شهر تهران م

پژوهش منطقه ده تهران به  نیخواهد شد. قلمرو ا یجمع آور GISو  هنامه ها، اسناد و مصاحبه و پرسشنام انیمقاالت، پا

نفر  483 یتصادف یریگ نمونه قیان استفاده شد و از طرباشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکر یم انکیمحله بر ژهیو

افزار  در نرم یآمار یها از آزمون هها با استفاد است. داده شده عیآنان توز نینامه ب شده و پرسش انتخاب یعنوان جامعه آمار به

spss  قرار گرفتند. لیمورد تحل یتک نمونه ا یو ت ونیرگرس یهمبستگ ب،یو آزمون ضرا 

 

 ها افتهی لیتحل
 بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش

 :شود می مطرح زیر شکل به اسمیرنوف کوحموگروف آماری آزمون

H0 هستند(. برخوردار نرمال جامعه از داده ها( هستند نرمال : داده ها 

H1  نیستند برخوردار نرمال جامعه از داده ها( نیستند نرمال : داده ها.(  
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 این غیر در و رد می شود داده ها بودن نرمال یعنی صفر % (, فرض1باشد ) کمتر از  کوچک معناداری سط  مقدار اگر

 نمی شود. رد صفر فرض صورت
 

 اسمیرنوف کوحموگروف آماری آزمون -1جدول 

 افزایش کیفیت زندگی افزایش ایمنی محیطی بهسازی بافت های فرسوده 

 483 483 483 تعداد

 متغیرهای نرمال
 4,1112 4.6142 4.6611 میانگین

 .31423 68441. 63661. میانگین استاندارد

 بیشترین تفاوت ها

 .143 131. 88. مطلق

 .143 131. 84. مثبت

 -.112 131.- 188.- منفی

.188 وضعیت آماره  .131 143.  

111c. سطح معنی داری
 .163c

 .166c
 

 

 

 آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق -2جدول 

 توزبع داده ها معنی داری سطح متغیر

 نرمال 1,111 بهسازی بافت فرسوده

 نرمال 1,163 افزایش ایمنی محیطی

 نرمال 1,166 افزایش کیفیت زندگی

 

می باشد. بنابراین فرض صفرآماری که توزیع نرمال  1,11با توجه به جدول فوق همه ضرایب دارای معناداری بیشتر از

 شود و هر سه متغیر پژوهش دارای توزیع نرمال می باشند.متغیر مورد نظر می باشد رد می 

 

 آزمون تی تک نمونه ای  -3جدول 
 

 ایمنی محیطی

 میانگین مفروض= 4

T آماره   میانگین سط  معنی داری درجه آزدای 
%31تفاوت فاصله اطمینان   

 باالترین پایین ترین

18.732 383 .000 .65321 .5846 .7218 
 

 

 

/. تفاوت 11% و سط  خطای کوچکتر 33بدست آمده که با اطمینان  142/18مقدار آزمون تی تک نمونه ای برابر با 

معنی داری بین دو میانگین واقعی و مفروض وجود دارد. ضمن آنکه بر اساس نتایج این جدول مقدار میانگین واقعی برابر 

است حذا فرض صفر این فرضیه رد و فرض یک این فرضیه تایید می ( بزرگتر 4می باشد که از میانگین مفروض ) 614/4با 

گردد, بنابراین: بافت فرسوده محله بریانک از نظر ایمنی محیطی در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد. همچنین مقایسه 

نت شاخص های محله با متوسط وضعیت در سط  شهر تهران حاکی از فرسودگی بافت مسکونی و نازل بودن کیفیت سکو

مسئله ایی است که در بافت  های مسکونی نشست خاك در محله بسیار زیاده بوده و فرسوده بودن بافت در این محله است. 

های باریک این محله،  کاحبدی این محله بیش از هرچیز دیگری به چشم می آید و ضرورت اصالح معابر شهری و کوچه

بدون توجه به وضعیت  طبقه 3های  متری و احداث ساختمان 6های  و سازهای صورت گرفته در کوچه  همچنین ساخت
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ترین مواردی تبدیل شده که اعتراض اهاحی ساکن در آن را درپی داشته  نامطلوب خاك و احتمال ریزش آن، به یکی از مهم

یت مطلوبی به است. از این رو نتایج نشان از این مسئله دارد که بافت فرسوده محله بریانک از نظر ایمنی محیطی در وضع

 سر نمی برد.

 نتایج حاصل از آزمون همبستگی  شاخص ایمنی محیطی -0جدول 
 ایمنی محیطی وضعیت مطلوب 

629. 1 همبستگی پیرسون وضعیت مطلوب 
**
 

 000.  سط  معنی داری

 384 384 تعداد

629. همبستگی پیرسون ایمنی محیطی
**
 1 

  000. سط  معنی داری

 384 384 تعداد

 

پاسخگوی مورد  483نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها حاکی از آن است  که در بین 

 .% می باشد33با سط  معنی داری  1,623مطاحعه ضریب همبستگی برابر با 

آماری خود /.  است مدارك کافی برای رد فرض صفر 11(, کمتراز  Sigجا که سط  معنی داری بدست آمده  )از آن 

داریم در نتیجه فرضیه صفر آماری رد و فرضیه اصلی تایید می گردد, بنابراین: بین متغیرهای پژوهش )بهسازی بافت های 

 فرسوده و افزایش ایمنی محیطی محله(, رابطه همبستگی معنی داری وجود دارد.

 

 آزمون رگرسیون متغیرهای بهسازی بافت های فرسوده و افزایش ایمنی محیطی  -2جدول 

 افزایش ایمنی محیطی محله

 ضرایب آماری ضریب تعیین ضریب رگرسیونی سطح معنی داری

 بهسازی بافت فرسوده 1,162 1,623 4044

 

پذیری در متغیر وابسته که میتوان می باشد یعنی میزان تغییر  1,162مطابق جدول باال: ضریب تعیین نیز برابر با 

/. می باشد 623واحد می باشد. همچنین ضریب استاندارد شده بتا برابر با  1,162بوسیله رگرسیون آن را توضی  داد برابر با 

یعنی بازاری یک واحد تغییر در متغیر مستقل )بهسازی بافت های فرسوده(, تغییرات متغیر وابسته )افزایش ایمنی محیطی 

/. این تاثیر گذاری معنی 11( از Sig/.  واحد می باشد که با توجه به کوچکتر بودن سط  معنی داری )162ه(  برابر با محل

 دار است، 

بهسازی بافت های فرسوده بر افزایش ایمنی محیطی محله تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین بهسازی و  بنابراین

فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی و نهادهای دوحتی موجبات نوسازی بافت فرسوده در ابعاد مختلف 

احیا و ارتقا ایمنی، امنیت و کارآیی محیطی، توزیع متجانس و متعادل خدمات و رشد هماهنگ مناطق مسکونی، تأسیسات 

ن بافت ها و ارتقاء ایمنی و تجهیزات شهری در این بافت ها را در پی خواهد داشت. در نتیجه بین بهسازی و نوسازی ای

 محیطی در آنها، ارتباط متقابلی وجود دارد. 
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 آزمون آنوای متغیرهای بهسازی بافت های فرسوده و افزایش ایمنی محیطی -7جدول 

 .F Sig میانگین مربعات df مجموع مربعات مدل

000. 2391.242 154.212 1 154.212 رگرسیون 1
b

 

Residual 24.635 382 .064   

    383 178.847 مجموع

 

مطابق جدول آنوا ) تحلیل واریانس ( که بوسیله آن معنی داری کل مدل رگرسیون سنجیده می گردد با توجه به اینکه 

) برابر با صفر ( برآورد گردیده است می توان نتیجه گرفت که فرض صفر  1,11سط  معنی داری بدست آمده کمتر از 

ه بین متغیرهای بهسازی و نوسازی این بافت ها و ارتقاء آماری رد و فرضیه اصلی تحقیق یعنی فرض خطی بودن رابط

است مدل  1,11در سط  خطای کوچک تر از  - f -ایمنی محیطی تایید می گردد. با توجه به اینکه معنی داری مقدار 

 رگرسیون تحقیق مدل مناسبی است و متغیر مستقل قادر است به خوبی تغییرات متغیر وابسته را توضی  دهند.

 

 آزمون همبستگی متغیرهای تحقیق -6جدول 

 ارتقا ایمنی بهسازی و نوسازی آزمون متغیر

 بهسازی و نوسازی
 

479. 1 همبستگی پیرسون
**
 

 000.  سط  معنی داری

 384 384 تعداد

479. همبستگی پیرسون ارتقا ایمنی
**
 1 

  000. سطخ معنی داری

 384 384 تعداد
 

 

پاسخگوی مورد  483ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها حاکی از آن است  که در بین نتایج بدست آمده از آزمون 

% می باشد, از آنجا که سط  معنی داری بدست آمده  33با سط  معنی داری  1,313مطاحعه ضریب همبستگی برابر با 

(Sig  کمتراز ,)است مدارك کافی برای رد فرض صفر آماری خود داریم در نتیجه فرضیه صفر آماری رد و فرضیه 11  ./

افزایش کیفیت  اصلی تایید می گردد, بنابراین: بین متغیرهای پژوهش )بهسازی بافت فرسوده با رویکرد ایمنی محیطی و

 زندگی شهری(, رابطه همبستگی معنی داری وجود دارد.
 

 افزایش کیفیت زندگی شهری آزمون رگرسیون بهسازی بافت فرسوده با رویکرد ایمنی محیطی و -7جدول 

 افزایش کیفیت زندگی شهری

 ضرایب آماری ضریب تعیین ضریب رگرسیونی سطح معنی داری

 بهسازی بافت فرسوده با رویکرد ایمنی محیطی 1,241 1,313 4044

 

 افزایش کیفیت زندگی شهری آزمون آنوای بهسازی بافت فرسوده با رویکرد ایمنی محیطی و -9جدول 

 .F Sig میانگین مربعات df مجموع مربعات مدل

 000b. 113.979 19.712 1 19.712 رگرسیون 1



 منطقه ای شهری و  مطالعات توسعه اپیدار
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Residual 66.065 382 .173   

    383 85.777 مجموع

 

بوسیله آن معنی داری کل مدل رگرسیون سنجیده می گردد با توجه به اینکه مطابق جدول آنوا ) تحلیل واریانس ( که 

) برابر با صفر ( برآورد گردیده است می توان نتیجه گرفت که فرض صفر  1,11سط  معنی داری بدست آمده کمتر از 

رویکرد ایمنی آماری رد و فرضیه اصلی تحقیق یعنی فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای بهسازی بافت فرسوده با 

در سط  خطای کوچک  - f -افزایش کیفیت زندگی شهری تایید می گردد. با توجه به اینکه معنی داری مقدار  محیطی و

است مدل رگرسیون تحقیق مدل مناسبی است و متغیر مستقل قادر است به خوبی تغییرات متغیر وابسته را  1,11تر از 

 توضی  دهند.

 

 ها شنهادیپ و گیری جهینت
و به  یفرهنگ ،یرا بر آن داشته که به مسائل اقتصاد زانیبرنامه ر ریاخ یدر دهه ها ینیشهرنش شیوسعت و افزا

شهروندان  یبرا ریمناسب و دحپذ یطیمح یو طراح جادیداشته باشند و درصدد ا یا ژهیتوجه و یخصوص نظام اجتماع

 یرا فراهم م تیخالق نهیدهد و در واقع زم یشهروندان م بهانتخاب  یآزاد ینوع ار،یبس یبا گوناگون یطیمح نی. چنندیبرآ

 یفضا کیبه صورت  زیسازد و خود ن یشان برقرار م رامونیپ ستگاهیشهر حداکثر ارتباط را با مردم و ز کی یکند. فضا

و ارتباط  انشهر و شهروند انیدرست ارتباط م یکند و تنها راه برقرار یشهروندان عمل م انیم یرابط در تعامالت اجتماع

 است. یارائه امکانات مناسب شهر ،یشهر طیبه واسطه مح گریکدیشهروندان با  انیم

فراهم شده و  یکاحبد تیبافت فرسوده محله از نظر بهبود وضع یو نوساز یمسئله است که با بهساز یطیمح یمنیا

شود که از  یم منیناا یزمان یشهر بافتبه همراه خواهد داشت.  زیجنبه ها ن ریمحله را در سا تیبه طبع آن بهبود وضع

آن  یریبر شکل گ یناتوان باشد. نبود خدمات و نبود برنامه توسعه و نظارت فن یزمان طیمتناسب و با شرا یخدمات رسان

و  ی. بهسازکندیرا در بافت فراهم م یساتیو تأس یاقتصاد ،یاجتماع ،یکاحبد ینابسامان جهیو در نت یمنیموجبات فقدان ا

ساختمان ها، بهبود جنس مصاح  آنها، اصالح تعداد طبقات و  یبافت فرسوده محله موجبات بهبود اسکلت بند یزنوسا

مسئله  یبافت ها یو نوساز یرو بهساز نیخواهد داشت. از ا یدر برابر بحران را در پ یمنیدوام بناها و ا شیافزا جهیدرنت

ساکنانش  یبرا یزندگ تیفیدارد و موجب تنزل ک یادیز اریبس دهکه بافت فرسو انکیبر یدر محله  ژهیدار محالت به و

و رفاه را  یزندگ تیفیک شیمحله را فراهم نموده و افزا نیدر ا یطیو مح یاقتصاد ،یتواند موجبات رونق کاحبد یشده، م

 گردد: یمطرح م ریز شنهاداتیپ قیتحق جینتا ی. در راستااوردیساکنان آن به ارمغان ب یبرا

 فرسوده محله  یبافت ها یسازی در باین شاهروندان در جهات مشارکت در نوسازفرهنگ  -

  یبافت ها طبق ضوابط و مقررات شهردار نگونهیا یو نوساز یرعایت استانداردها در بهساز -

 در نقاط مختلاف باا دسترسی آسان. یشهر زاتیو تجه ساتیمکان یابی انواع مبلمان شهری، تاس -

فرسوده محله جهت  یبافت ها یو نوساز یمناساب تارین رویاه هاا و فنااوریهاای موجود بارای بهسازبه کارگیری  -

 بهباود کیفیت محیط شهری.

  یو نوساز یبهتر اهداف بهساز شبردیکشورها در جهت پ گرید اتیاستفاده از تجرب -

 بافت ها  نیا یو نوساز یآن به امور بهساز یشهرداری و شرکتهای متوح شترینظارت ب -
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و  یمحله در امر بهساز نیا نیساکن یازهایو ن یطیمح هاییژگیو متناسب با و ازیمورد ن ساتیو تأس رساختهایز جادیا-

  ینوساز

 .محله و بافت فرسوده آن نیها در ا یدسترس تیو وضع یبرای نظارت بر بهبود خدمات رسان یضوابط و مقررات نیتدو -
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