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 يا و بوده ه
 عرصه اين
 خدمات و

 است آمده
 مناسب ي
 كه است 

 شامل سوده
 خدمات ز
سطوح  به 
 با است زم
42 (  

-،قتصادي
 فقر و برابر
 مسير گيري

 – جتماعي
 عنوان به ه

ه و با ابعاد 
 پايدار مي 
ه به مسايل 
به پايداري 

 هاييداري
 پايداري د

ي اجتماعي 

 

مواجه شهرنشيني
ا در بيشتري ت
و امكانات،هامايه
آ پديد بشر راي
هازير ساخت ن
شهري درون و
هاي فرسوبافت .
از اندك منديه
عنايت با.است 
الز،را ندارند ها

2:1385صوري، 

توسعه ا روند و
شرايطي نابر در ه

پيگ و ريزي  پي
اج هاينابرابري و

توسعه نوين ات
د توسعه در امده

توسعه»هايپايه«
س از آن توجه
مباحث مربوط ب

ناپايد و مشكالت
ايجاد فضايي هر

رويكرد پايداري

  ران شهري
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جمعيت ش زايش
مشكال با،اندشده
سرم،صنايع ركز

بر جبران ناپذيري
تامين عدم ركنار
و شهري يرامون

Enemark,20.(
بهر سوانح و بر
شده تعيين آن ي
بافت نوسازي ت

(منصقدام گردد

و طبيعي منابع ت
امروزه كه ساني
مستلزم شود، مي

و يست محيطي
ادبيا در  رهيافتي
هاي جديد مدل
«و يا » ابعاد« را 

 زيست بود و پس
در دستور كار م

م داراي كالبدي،
ه در پايدار سعه

سوده شهري با ر

سعه پايدار و عمر
،اصفهان، ايران

افز پديده با مان
روبرو ش پديده

تمر و شهرنشيني
ج مشكالت و ه
در شهرنشيني وند
فرسوده پي و ظم
27‐004,26(. ت

براب در ايمني ي،
متولي به عنوان

عمليات اجراي و
فرسوده ا هايت

مديريت شناخت
كس براي زندگي

م افزوده بشري ي
زي انساني،مسائل

چنين باشد، قر
اعي به يكي از

هاهايي كه انفه
به مسايل محيط
وعات اجتماعي

ك معضالت بر ه
توس ايجاد ابعاد 

اندهي بافت فرس
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ز از ايبرهه در
اين با اخير هاي

ش،زايش جمعيت
شد تبديل نوني
رو هاي چنينمد

نامنظ هايبافت
خواهد داشت ل

اجتماعي شرايط
نوسازي سازمان

و تصدي توان ي
بافت نوسازي يند

و تببين براي ي
ز فيتكي بهبودر،
هايسكونتگاه به
ا جوامع سازي 
فق ضد اساسا و

م پايداري اجتما
 شده است. مولف
 صرفا معطوف ب

بود كه موضو 1
وده شهري عالوه

م ترينمه از ي
 پژوهش به ساما

بيكنفرانس  مين
موزش عالي دا

حال توسعه، در
هدهه در غالبا ه
Sافز با )، همگام

كن هايشهر الن
پيام مهم ترين ز
آمدن وجودبه

دنبال به را صادي
ش خاص فضايي،

س و گرفته قرار 
به تنهايي رداري

فرآ در مردم وثر

چارچوبي عنوان
آشكار بطور ؛ ت
به آتي هايسال ي

توانمند و سازي
داده قرار نظر ح

 دهه اخير مفهوم
ي توسعه تركيب
پايدار، در ابتدا

1990هاي ر دهه
هاي فرسو بافت

يكي كه آنجا  از
رفته شد در اين

چهارم
مؤسسه آ

د يا و يافته وسعه
كه توسعه ر حال

Sorensen,20

كال بزرگ به اي
از. )96:1391ي، 

ب،هاجرين شهرها
اقتص و فرهنگي

كيفيت خ واسطه 
هاشهرداري يژه
شهر و دولت كه

لب مشاركت مو

به پايدار وسعه
است شده مطرح

طي كه جمعيتي 
س ظرفيت ضمن 
مطمح يكپارچه 
در دو .است ده

زيستي و سياسي
ربوط به توسعه

ده شد. در اواخر
توجه به اين كه

باشند ومي عي
ت، لذا تصميم گر

  مقدمه:

تو از اعم جهان
در هايكشور. 

73‐000,51(ند 

هاشهر و كرده د
باقري كشكولي 
مها و ساكنين ي

ف اجتماعي تعدد
و به كه است ي

فعاليت وي ضوع
ك اين قبول و ها

جل به نسبت داتي

تو مفهوماخير، ي
مط جهان سطح ر

براي نيز و كنند
كه است ايسعه

و توامان بطور 
شد شناخته "دار

محيط زقتصادي،
قيقت مباحث مر
دز در آن گنجان

با ت  قرار گرفت.
اجتماع مسائل ص
هاستفضا اين ر
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ج هايكشور
بود خواهند

مواجه هستن
رشد شهري

و موسوي(
براي شهري

معضالت مت
هاييمحدوده
مو عمومي،
هبافت وسيع
تمهيد اتخاذ

هايدهه طي
در اجتماعي
كمي زندگي
توس و رشد

را اقتصادي
پايد توسعه"

اجتماعي، اق
در حقنامند.

اقتصادي نيز
مورد توجه

خصوص در
در اجتماعي
  بپردازيم.

  

  



 مديران وي
 از بسياري 

 افزايش نيز
 شهر و ت
 سمت به ج
 وارد اخير 

 مقولهشده،
 كلي به را 
 به گويي خ
 اهميت و 

 برنامه صر
فرسوده با  

 بافت دهي
- سرمايه ي

 

رو پيش اساسي 
در.نيست ستثني

ن را هاطرح اين 
محالت قتصادي -

تدريج گشت،به
هايسال در كه
نش پرداخته آن به
بافت نوسازي ر

پاسخ نظير مهمي
نقش از نبايستي

عنا ترين اصلي 
ساماندهي بافت

ساماند دانش يه
هايظرفيت به جه

  ران شهري
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هايچالش از ي
مس قاعده اين از 

اجرايي هايزينه
-اجتماعي بافت
گمي تحميل وده
كه موضوعاتي ه
ب چندان شهري 

در توفيقجتماعي،
م هايويژگي به 

ن و داشت توجه
كه را جتماعي

به سر اين پروژه،
  ست.

توسعه.2 جتماعي
توج با ساكنان ي

سعه پايدار و عمر
،اصفهان، ايران

يكي به هابحران 
هم ما كشور و
هز كه شود مي و

ب بر نوسازي ت
فرسو محالت بر
جمله از.شود ل
ناكارآمد هايت

اج مسائل حوزه
محله خاص يط

ت است كالبدي
ا عوامل و رزيد

ت اين موضوع د
 پرداخته شده اس

كرد پايداري اج
مردمي مشاركت
  ساماندهي.

  ي مي باشد.
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و مشكالت و ل
است شده ديل

رو روبه ساكنان
اثرات و گذاران
ب دولتي گسترده

متمايل محالت ي
بافت در و گرفته
ح در مناسب ژي
شراي با انطباق در
فرسودگي با ند

ور غفلت رسوده
لذا بنابر اهميت .

ي مورديطالعه

مير عرب با رويك
از گيريبهره. 3

س جريان به اندن

ايدي و كتابخانه

بيكنفرانس  مين
موزش عالي دا

مسائل انواع با جهه
تبد سوم جهان ي

س سوي از تماعي
سرمايه براي ي
گ مداخالت با دا
اجتماعي هاييه

گ ضرورت الت
استراتژ به وجهي

د فرسوده هايت
پيون در كه كنان
فر هايبافت زي
.كرد فراموش د

عرب به عنوان مط

 فرسوده محله ام
3 محالت ماعي

رسا ياري براي،

اسنادي اطالعات،

چهارم
مؤسسه آ

مواج دليل به ري
كشورهاي در يژه

اجت هايمقاومت
اقتصادي صرفه م

ابتد در كه ازي
سرماي از ستفاده
مداخال در و ست

ت بي كه جا آن 
بافت ساماندهي ر
ساك اجتماعي ي
نوساز اهداف رد
آيند مي شمار به 

ي امير عدر محله

ساماندهي بافت
اجتم پايداري تقا
فرسوده هايحله

روش جمع آوري

  :مسئله يان

شهري كهن هايت
ويژ به شهري زان
م با نوسازي هاي
عدم،ترتيب دين

نوسا جريان تا ه
اس و مشاركتي ي

اس شده هرسازي
از .است تماعي
در است ند،الزم

فرسودگي از مده
بر پيش در ردم
هاطرح گونه ن

داري اجتماعي د

  :ف

كارهايي حهت س
ارت منظور به ري
مح در موجود عي

   تحقيق:

 نوع تحليلي و ر
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بافت امروزه
ريز برنامه و

هطرح مواقع
بد.است داده

شده موجب
ريزي برنامه

شه مطالعات
اجت پايداري
كن مي سلب
برام هاينياز

مر مشاركت
اين در ريزي

رويكرد پايد
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.ارائه راهك1
شهر فرسوده
اجتماع هاي

  

روش -4

اين مقاله از

  

  



 به رو وده
 تأثيرگذار 

 شهري ات
 عدم يا و 

 با كوچك

 بافت مول
 س بر همين

 و هويت س
 خاطرات ر

(سرتيپي  

 محيطي و

و  انسان طه
 و عدالت ،

 جا هر ه در
(زاهدي  

 ايكپارچه
اقتصادي  ر

 غالبا) اعي

 

محدو آن شهري
آن اقتصادي و 

حيا ركود وجب
قدمت دليل به 
ك دانه بندي و ض
  دارد. ت

شم دامنه لذا شد
). پس64:1380،

محسوس ودهاي
نمايانگر ملي، ت

هستند نيز پذير

و اجتماعي ي،
رابط تنظيم و هي
غذايي، امنيت ن،
جامعه محيطي و
 شوند مي ق

يك و هماهنگ ل
نظر از كه است 
اجتما( گيردمي 

  ران شهري
 1393آذرماه 

ش بافت گردد،ي
اجتماعي هايت
مو و كنندمي يد

كه است منطقه
كم عرض معابر ه
ضرور بافت در 

با نمي تاريخي 
بگيرد.(شماعي، 
نمو تاريخ، از ي

هويت و رسازي
ناپ ال جايگزين

اقتصادي قق رفاه
سازماند با كه ت
مطمئن زندگي ،

و اقتصادي و عي
تلفيق هم با تي

تعامل معنا اين در
پايدار زماني عه
انجام هاانسان له

سعه پايدار و عمر
،اصفهان، ايران

مي افول دچار 
فعاليت همچنين و

تشدي متقابل، طي
م يا شهر از اي
شبكه مانند بدي
مداخله طريق از

بافت فرسوده، ت
بر در را سوده
اسنادي زمين، ران
شهر و معماري ي

حا عين در كه

تحق جهت در 
است فرايندي دار

مستمر، و فزاينده
اجتماع اهداف ر،

حمايت عمليات

محيطي است. د
توسع. دارد وجود
وسيل كه به اليتي
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علتي هر به هر
و بافت كالبد بر
روابط در را يگر

هامحدود سوده،
كالب هايدوديت

ا آن نوسازي و ي

بافت هر ولي ت،
بافت فر تواند ي

اير تمدن و نگ
هايارزش رنده

است كشور ه

هاانسان زندگي
پايد توسعه معنا 

فز توليد به ستيابي
پايدار توسعه يند

و الزم دامات

ي و اجتماعي و م
و پايداري گلدان
فعا هر زيرا ست

بيكنفرانس  مين
موزش عالي دا

 

  رسوده:

شه از ايحدوده
شهري هايفت
يكدي بافت، ادي
فرس بافت. گردند

محد و مناسب ي
بهسازي و است

  :سوده

دانست فرسوده 
مي تاريخي فت

فرهن نماد كشور
برگير در هاافت

آيند و حاضر

ز كيفيت خشي
Torjm(. اين در
دس زيست، حيط
فراي در. كند مي
اقد انجام ها،ت

سه بعد اقتصادي
گل عنوان با حدي
درس محيطي نظر

چهارم
مؤسسه آ

نظري مباني

فر بافت و گي

مح در شهري ق
با در فرسودگي 

اقتصا و جتماعي
گمي شهري ت
هايزيرساخت ن
مواجه محيطي ي

فرس بافت ري

بافت توانمي را
باف و است سوده
ك روستايي و ري
ب اين. شوند مي

هاينسل تمامي

  

بهبودبخ به جامع 
 )2000,2man.

مح و منابع از ري
م را تسهيل مردم 
سياست وضع ق

ه پايدار داراي س
ارزش واح مثابة 

از و مقبول عي

م و ف،مفاهيم

فرسودگ هوم

رونق و حيات ه
پديده. مي نهند
اجكالبدي، دگي
زيست كيفيت يد

فقدان ها،اختمان
هايتنزل كيفيت

گير شكل يند

ر شهر در ريخي
فرس بافت از شتر
شهر كهن هايت
م محسوب ما ن

ت به متعلق اري

237.(  

پايدار:وسعه 

ج رويكردي ار،
است انساني اي

بردار بهره يريت
مشاركت و عي

طريق از است 

توسعه ).،1385
به پايدار، وسعة
اجتما نظر از شد،
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كه هنگامي 
فرسودگي م

فرسو .است
تنزل شدي و

استحكام سا
ت و بي ثباتي

فرآي -2- 5

تار بافت هر
بيش تاريخي
بافت اساس،
نياكان تجربه
آثا و قومي

1285:پور،

تو -5-3  

پايدا توسعه
هاسكونتگاه

مد و محيط
اجتماع ثبات
ممكن كه

21ونجفي،
تو ابعاد ميان

باش ماندگار



 و زاهدي

 در. است ه
 هايسال ر

 هايجنبش
 توسعه عي
 اجتماعي ي

اتفاق،  اين
 توسعه اره
 ابعاد بار ن
 براي بعد ر
زمينه  در ز
برنامه  در 
 سطح در ي
. پي. اي( 

 

ز( مي پذيرد 

(  

گرفته قرار حققان
اواخر از جتماعي

ج تركيب طريق 
اجتماع ابعاد جش

پايداري بر كه 

ا نتيجه. است ده
دربا اروپا شوراي

اولين براي كه د
چهار شورا، ين

نياز مورد جديد
نوسازي گردد؛ 
برابري افزايش و

جامعه در» ماعي

  ران شهري
 1393آذرماه 

صورت طبيعي 

  

jean‐paul ro((

مح توجه مورد ر
اج موضوعات ه
از پايدار توسعه 
سنج كه جايي ن
دارد وجود كي

شد غربي هايت
ش ميزگرد در ه
شود مي اشاره 
اي در شده ارائه 

ج هايمهارت ژه
گ» بهتر و بيشتر 

و» دستمزدها خت
اجتم عدالت ت

سعه پايدار و عمر
،اصفهان، ايران

منابع از تفاده

odrigue,2009

خود كمتر هيت
كه حالي در. ند

كه بود اين آن 
آن از اما. آمد ود

اندك هايبررسي
   .شود مي س

دولت سياسي ي
كه گزارشي در
2000 سال در
مطالب كل ي

ويژ به آموزش،
مشاغل«ايجاد 

پرداخ«اجتماعي 
وضعيت بهبود«يق
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استف با و بيعت

9,2ايدار(منبع:

ما دليل به كه ت
داشتن غلبه ايدار
اصلي دليل. فت
وجو به 1970 ي
ب و هانوشته ود،
احساس هنوز ورد

گفتگوهاي مهم
مثال؛ طور به. 

ليسبون روپايي
بند جمع در. د

ارتقاي به سبت
باعث كه وري

رفاه هايبرنامه
طري از اجتماعي

بيكنفرانس  مين
موزش عالي دا

طب در كه )ي

: ابعاد توسعه پا1

است اجتماعي ي
پا توسعه مباحث
گرف قرار  پايدار
هايسال در نسان
بو مواجه گيري
مو اين در جامع

موضوعات از ي
است مفهوم ين

ار شوراي دهاي
شد مطرح پايدار

نس تعهد شامل؛ د
طو به اشتغال ي

كنوني هايلش
ا هايمحروميت

چهارم
مؤسسه آ

اقتصاد( است 

1تصوير شماره

  :عي

پايدار همانا يدار
م زيست در حيط
توسعه مباحث ر

ترويج ا و 1960
ديدگاه اندازه 
خأل مطالعه كه ي

يكي اجتماعي ي
ا با مرتبط عات
EPS(،دستاور به
پتوسعه مدل از

ابعاد اين. گرديد
هايمشي خط ود

چا با انطباق ظور
و فقر با مقابله ي

درآمد و سود

1385.(  

(تص

داري اجتماع

پايد توسعه مهم د
محي و اقتصادي 
كار دستور در كه
 هايسال در ت

» اوليه نيازهاي 
حدي تا باشد، ه

پايداري اخير، ي
موضوع تعريف 
SD,2004شد( 

ا بخشي عنوان 
گ تماعي مطرح

؛ بهبو»محور ش
منظ اجتماعي به ي

هايستراتژيد ا

2004،18.(  

 

 

س انگيزه به

5،24نجفي،

پايد -5-4

ابعاد از يكي
مسايل ابتدا

ك بود 1990
زيست محيط

« مشكل با
شده متمركز

هايسال در
براي تالش

پايدار ارائه
اجتماعي به

اجت پايداري
دانش اقتصاد«

هايحمايت
بهبو جامعه؛

8،.دي. اس



 آن  بودجه
 هايعاليت

 براي برابر 

 جامعه، ت
زندگي  ز
 عدالت: ند
 تمامي راي
 امنيت مراه
-گرفته ر

 توسعة ف
 و محيطي 
 بهره مورد 

 در. باشند 
است  نظر 
 اين در. ت

 در كه معي
 مي فراهم 
 در. است 

 نيز گروهي
 اسخگويي

 قرار زيابي
 منافع با چه
 و عشق بع

 و همچنين
 پايداري ف

 

آلمان تجارت ه
فع تلفيق طريق ز

فرصت.4ماعي 

حيات و بقا ريف،
ا رضايت سطح

انكرده ده اشاره
بر پيشرفت با أم

هم به ي اجتماعي
قرا اجتماعي ي

اهدا تأمين جهت
مديريت در نان
 ايبه گونه ايد
داشته رضايت ح
مورد محيطي و 
است اولويت در 

جوام. است يدار
ديگر هايگروه
توجه مورد وامع

(OVERTON .گ
پا جنسيتي، بري

ارز مورد» س رفاه
و يكپارچ همگن

تابع و انعطاف ت
و هافرهنگ و ب
تعريف در گاه. 

  ران شهري
 1393آذرماه 

اتحاديه و شد س
از 27 خودمختار

اجتم امنيت نظام 

تعر اين در. ست
س باالترين به 

تعيين كنند و صلي
توأ و برابر هاي

هاينقش ايفاي 
پايداري سنجش
ج در مردم حاد

آن حياتي نقش 
با منابع جتماعي،

سطح بهترين با ا
صادي،اجتماعي

آنان اساسي ي
پاي توسعه هايت
از گ را خاص ي
جو سطح در لي
(N,1999,7‐8د 

برا بهداشت، و 

احساس«و» ساني
ه جوامعي دهي 
قابليت صبوري، 

مذاهب و هانسان
Goodland,2(

سعه پايدار و عمر
،اصفهان، ايران

) تأسيس2001»( گ
خ زندگي.1 :رد
ايجاد.3انسان  ي

  .جتماعي

اس شده تعريف ت
دستيابي جهت

اص عنصر چهار ه
فرصت چون ي
جهت در افراد 

س مبناي بيعي،
آح بسيج ها،قيت
بر تأكيد و ومي
اج پايداري  در

ر خود نيازهاي
اقتص هايپيشرفت

نيازهاي و فقير م
اولويت از مردم ي
گروهي برداري ه

تعادل بي و دالتي
دارند ايويژه گاه
آموزش نظير ي

زندگي انس«چون
شكل يعني عي،

ترحم،  احساس
ان برابر حقوق به

(6‐003,1الق
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ستيفتونگ -خلر
برشمر چنين را 
اساسي نيازهاي 

اج هاي خالقيت

طبيعت با ماهنگ
در اقتصادي

به محققان از هي
هاييمعنا، مؤلفه ن

تمامي براي رابر
طبي مخاطرات

خالقي بروز و ور
بو مردم  بر رفاه

(Moffa ,19.
براي تأمين يري
پي به دستيابي ف
مردم جايگاه ار،

مادي ن نيازهاي
بهره زمينه امعي

بي عد بر رفع د
جايگ نمندسازي

خدمات اجتماعي

چ مفاهيمي با و ت
اجتماع سرماية ي

داراي هايجامع
به اجتماعي رماية

اطال مي پرورانند،

بيكنفرانس  مين
موزش عالي دا

بوخ -هانس«نياد
پايدار توسعه م

ارضاي.2ستمزد
شكوفايي براي

هم و بارور و م
هاينظام با ط

گروه اجتماعي،
اين در. امنيت و
بر هايفرصت ي،

برابر ساني در
ظهو منظور به ي

با تاكيد» ي همه
(96,35است ي

تصميم گي بليت
هدف با ميم گيران

توسعة پايد به ي
تأمين ترتيب دين

جو چنين زيرا ،
تأكيد پايدار سعة

توا و مشاركت 
خ تأمين برابري،

(HARRIS,2.  

است همگام في
بهبود بخشي و ظ

جا مردمي، هاي
سر. شود مي راه

م انساني جوامع

چهارم
مؤسسه آ

ب نهايت در فوق،
مهم اجتماعي عاد
دس دريافت بر ي

تواناسازيكراتيك

سال زندگي نوان
مرتبط محيطي و

ا پايداري عريف
و مشاركت عي،
همكاري و عاون

انس هايكونتگاه
بسترسازي عالوه،
اي بهتر برايينده

اجتماعي ايداري
قا نيز آتي هايل

تصم تأكيد مورد
اجتماعي ويكرد
بد. است جتماعي

ندارد، وجود نيز
توس اجتماعي ث

مفهوم دو تماعي
دربرگيرنده عي
(2000,6است ي

كيف ابعاد با مدتًا
حفظ به معناي ي

هگروه ميان امل
همر اخالقي نيز 
در را شرايطي 

فو موارد كردن ي
ابعا بنياد اين. رد

مبتني هايفعاليت 
دموكر جامعه از 

تحت عنو تماعي
م كيفيت حفظ

(GTZ,20 تع در
اجتماع همبستگي

تع همراه با دگي
سك ايمني و ش

(DFID,20 .عال به
آي«از  اطمينان ز

تعريف پا ركان
نسل كه گيرند ر
سياست برنده م 

(mar nرو ر. د
اج عدالت بر كيد

ن نباشد پايداري 
مبحث در ترتيب 
رويكرد اجتم با ر
اجتماع پايداري 

شاركت اجتماعي

عم اجتماعي ري
اجتماعي يداري

تعا و ارتباط ي
سرماية با گاه ه
چنين كه هاييش

 

 

اجرايي براي
كر تأمين را

و داوطلبانه
برخورداري

اجت پايداري
ح با همگام
(04,2است

ه اجتماعي،
زند ها،انسان
معاش امرار
(002,2.اند

نيز و پايدار،
ا از توسعه،
قرار برداري

تعريف اين
n,2001,4)

رويكرد، تأك
عدالت آن

بدين. كنند
پايدار توسعة

كه معتقدند
مش و سياسي

پايدا مفهوم
پاي. گيردمي

دارا متقابل،
كه وفاداري
ارزش حفظ



 حاضر مان

جذب و ر 
براي جاي 
 بايد بتواند 
يت جريان 
در طوالني 

سازي رچه

-گريبان آن

د(از جمله 

اقع، ميزان 
ه كنندگان 
ها، تاثيري 
مي توان با 

انست وي د
ي اجتماعي 
 مي گيرد، 
 شهرسازي 
ي شود. به 
ماعي ناشي 

دستيابي به 
هاي گذاري

 

زم در چه  وندي

اعي را به منظور
 ظرف مناسبي ب

شود بشكيل مي
د در كنار تقويت
ليت اجتماع را د
و همزمان يكپار

ضالت زيادي گ
وده وجود ندارند

   هستند.

صي باشد.در وا
نتظارات استفاده
كالبدي بر رفتاره
حتمالي است و م
جنبه اجتماعي قو

هاير دگرگوني
 تواند صورت

هاي ناشي ازي
 از هم پاشيده مي
ود.گسست اجتم

 

د يط الزم براي
زي و سياست گ

  ران شهري
 1393آذرماه 

رو چنين استمرار

ت عادالنه اجتما
احي فضايي كه

هاي مذكور تشفه
ظ اجتماعي بايد
قابليت ادامه فعال
گسترده ساكنان،و

اند و معضد مواجه
هاي فرسو بافت

ر حال اضمحال

كننده رفتار خاص
ازها، مقاصد و ا
ك ر ، تاثير محيط

 اجتماعي نيز، اح
 را بايد داراي ج
ي مي تواند خطر
ي اجتماعي مي
رد در جابه جايي
ي بافت است كه
دشوار خواهد بو

 )1381(هنرو،د

اي از شرا عمده
ريز نياز به برنامه

سعه پايدار و عمر
،اصفهان، ايران

ا در آنان توانايي

ستيابي به موقعيت
شود.طرجب مي

اي كه از مولفي
ي پايدار به لحا
عي به طور عام،ق

اركت گ و مش

ها با تهديدنر آ
كر گرديد، و در
ه وجود آمده در

ه و با تسهيل ك
 از يك سو و نيا
تند.به بيان ديگر
سوده بر پايداري
هانوسازي محله

يداري اجتماعي
معيارهاي پايداري
 در بسياري موار

فرهنگي-جتماعي
جتماعي جديد د

ها مي انجامدين

ي است. بخش
 و يا عدالت كه
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تو بر و ه مي شود

ي دانست كه دس
 و اقتصادي موج
و عناصر زندگي
داست كه فضاي
.پايداري اجتماع
رهاي اجتماعي

 

اري اجتماعي در
كه در اينجا ذكر
جه به معضالت به

ارنده تواند بازد
هاي گوناگونت

 شهر دخيل هست
هاي فرسر بافت

ر كرد.بنابر اين ن
له با رويكرد پاي
ي كه بر مبناي م
ي يابد. اين امر
 بلكه سازمان اج
داشتن سازمان اج
ي، هويتي و جز ا

هوي قابل بررسي
مين نيازهاي پايه

بيكنفرانس  مين
موزش عالي دا

اشاره معين كاني
(long .  

فرايند و شرايطي
ختلف اجتماعي

ها باشد و انسان
 باشد.ناگفته پيد

.)1379ني پور،
طات و ساختار

دهد.ي نشان مي

 ت فرسوده:

ي هستند كه پايدا
داري اجتماعي ك
ت وجود، با توج

يط كالبدي مي
رفتارها و فعاليت
 رفتار در فضاي
اثير مداخالت د
تماعي را بيش تر
ي مناسب مداخل
ايد. در مداخله

 مكان هويت مي
 فرو مي ريزند،
ا دساده است، برپ

ي، رواني، شغلي

اي و ماهد رويه
يرد، از جمله تام

چهارم
مؤسسه آ

مك در زندگي به
(g,2003,5ردد.

توان فعي را مي
هاي مخگي گروه

هاي زندگيوش
هضا حضور داشت
(مدنهبود ببخشد

ن تعامالت،ارتبا
ي كيفيت زندگي

عي در بافت

ريهاي شهبافت
 شش مؤلفه پايد
ه) و يا در صورت

حي شهري، محي
حيط در پذيرش ر
خشي به الگوي

)، از اين رو تا13
قوع پايداري اجت

هايها و گزينهش
ت را كاهش دهد

مي كند و  پيدا
ها نيستند كهلبد

ن ديوارهاي نو س
هاي رفتاريجاري

سوده در دو بعد
اي جا مي گويه

ب مردم خواست 
گرمي نده تأكيد

 پايداري اجتماع
ي كيفيت زندگي
گ،رفتارها و رو
 طوالني در فض
فيت آن را نيز به
ظور حفظ توان
 به منظور ارتقاي

داري اجتماع

رسوده از جمله ب
است، چرا كه 

مين نيازهاي پايه

هاي اخير طراح
طرح كالبدي محي
گر، در شكل بخ

378(گلكار،ت
مناسب امكان وقو
كه انتخاب روش

جايي جمعيتبه
ق به مكان معنا
ن ديوارها و كال
 كه بر پا ساختن
ي، عمال به نا هنج

هاي فرسدر بافت
تماعي در بعد رو

 

 

بر اجتماعي
آين در چه و

در مجموع
تثبيت ارتقاي
دادن فرهنگ
براي مدت
زندگي،كيف
مدت به منظ
اجتماعي را

پايد -5-5

هاي فربافت
ها را گرفته
عدالت و تام

هطبق نظريه
استطاعت ط
از سوي ديگ
احتمالي است
مداخالت م

اي كبه گونه
ناشي از جا

احساس تعلق
تعويضي، اين
همان اندازه
از فرو ريزي

مداخالت د
پايداري اجت



-ات محله

ي جاي مي 
 مشاركت 
ركت فعال 
ز روندها و 
جراي طرح 
ش سرعت، 
ه همكاري 
 مي توانند 
نه يا زمين 
تا كنون به 
 نمي توان 
راحي شده 
و دسترسي 

ها حضور ن
اند، نشان ه

 همبستگي 

 جامعه در 
ني خواهد 
 دارد و در 

 مرز آن از 
هاي  زمين

 است. اين 

 

 توجه به اجتماعا
ايه در بعد رويه

مي رسد. امروزه
ي آن، يعني شر

اطالع مردم از ).
ند در فرايند اج
ح موجب افزايش

مردم بهتحريك 
يد. مردم ساكن
ويض خانه با خا
 توان گفت كه ت
ينه ادامه دارد اما

هاي خوب طرن
ها هستند ودر آن

رادي كه در آن
وب طراحي شد
تماعي، ارتقاي

(Englis.  

ضور همه اقشار
شهري دست يافتن
رسوده را در پي

جود دارند كه
ن و از غرب با

اي داشتهالحظه

  ران شهري
 1393آذرماه 

رد. ابعادي نظير
جتماعي است كه
كنان به نتيجه نم
ت به معناي واقعي

)1381هنرور، (
ر مؤثرتري بتوانن
 پيشنهادي طرح
گردد، تشويق  ت
آيآن به شمار مي

جا به جايي يا تعو
 بعد ماهوي مي
قات در اين زمين
ه آن است. مكان
 زندگي و كار د
 باشند، براي افر

هايي كه خومحله
ماعي، ثبات اجت
sh partnersh

 مناسبي براي حض
ي در طراحي شه

هاي فركنان بافت

و اصفهان شهر 
 خيابان بهارستان
گسترش قابل مال

سعه پايدار و عمر
،اصفهان، ايران

 و وارد ديگر دار
هاي پايداري اج
ون مشاركت ساك
 است. مشاركت

ها(سي و جز اين
شود كه به طور
يندهاي مختلف
گاي نامناسب مي
 قبل از اجراي آ
ي مشروط، و ج

). در1386گاه،
اند و تحقيق نشده

چگونگي توسعه
كه مردم خواهان

داشتههاي شغلي 
ه در خصوص م
ي، هويت اجتم
ips,2000,100

ت شهري، بستر
پايداري اجتماعي
يوه زندگي ساك

12 منطقه در كه
از جنوب بههر،

شكل گرفته و گ
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دم، اشتغال زايي
هي از ديگر جنبه
زنده شهري، بدو
 واقع سوء تعبير

اجتماعي، سياس-
مي ش وند، باعث

كن محله در فراي
هاست و طراحي
اف اصلي طرح

ساخت، واگذاري
كت مشاور ديارگ
ي مؤثرند عنوان

كيفيت مكان و چ
هاي با كيفيتي كه
هاهري و فرصت

ت صورت گرفته
يش تفاخر مدني

(106‐0ي انجامد

هاي با كيفيتكان
ول پاداف و اص

ي باشد كه با شي

  ت آن:

ك است هارستان
 محله ملك شه
ت سال اخير ش

بيكنفرانس  مين
موزش عالي دا

ت اقتصادي مرد
هاي اجتماعيايه

هاي زه در بافت
ها در اغلب آن

ي ابعاد اقتصادي
ها منجر مي شو
ركت مردم ساك

هاي نادرس هزينه
سعه محله از اهدا
، مشاركت در س
جربه كنند(شرك
ايداري اجتماعي
ري اجتماعي، ك
هرند. خلق مكان
ي، تسهيالت شه
ي كنند. مطالعات
 شهري به افراي
 ميزان جرائم مي

خوب و خلق مك
م مي شود و اهد
ايت بايد به گونه

  خواهد آورد.

رح و موقعيت

به خيابان شمالي
 خيابان مفتح و

ه عمدتا در بيست

چهارم
مؤسسه آ

يي، بهبود وضعيت
د و تقويت سرما
 هرگونه مداخله

البته  كرده، كه
يخويش در همه
هحله و خانه آن
از آنجا كه مشار

ها و كاهشوژه
دگان جريان توس
، ساخت و ساز،
 و سود آور را ت
يي كه بر روي پا

ايداعيين كننده پ
زش اقتصادي دار
مل و نقل عمومي
ش تري ايجاد مي
ت در فضاهاي
جرائم و كاهش

طراحي شهري خ
 و مساوات فراهم
كه ارتقاي كيفيت
تي را به همراه خ

  عرب:

حدوده طر م

ش هايبافت از ي
از شرق بهراف،

اين محله كه د.

هاي فقر زدايمينه
ت گسترده افراد
توجه داشت كه

ك ير متفاوتي پيدا
در حيات مدني خ
 كه به توسعه مح
شاركت كنند. ا
وبيت اجراي پرو
 يا هدايت كنند
يي مانند:تجميع،

مفيد، مثبت يي
هاييو دقيق مؤلفه

كي از عوامل تع
ش از افزايش ارز

ضاهاي باز، حمل
حساس امنيت بيش
ه ارتقاي كيفيت
كاهش ترس از ج

 به كار گيري ط
ت اصل تعادل و
د فراموش كرد ك

جايي جمعيتبهجا

ي محله اميرع

رفي اجمالي

بخشي مطالعه رد
ل به اراضي اطر
محدود مي شود

 

 

كالن در زم
مشاركت اي،

گيرند.بايد ت
مردمي تعابي
شهروندان د

هاييفرايند
پيشنهادي مش
دقت و مطلو
با مجريان و
هايدر فرايند
هايمشاركت

طور كامل و
گفت كه يك
فوايدي بيش
مناسبي به فض
مي يابند، اح
مي دهد كه

تماعي، كاج

در نتيجه با
فضا و رعايت
شد. اما نبايد
دراز مدت ج

معرفي -6

معر -6-1

مو محدوده
جانب شمال
مكشاورزي 



ه و بلوك 

 بر حسب ه

 خانوار 60
 43/1تا  ها

 

 اطالعات حوزه

وار مي باشد كه
  .ست

  )1375 و 138

49 تعداد به جه
هبلوك از رخي

 واحد ر

  ران شهري
 1393آذرماه 

شد و بر اساس

خانو 6049تعداد 
اس هكتار بوده در

  

85 سال مسكن

توج كه با است 
بر در مسكوني ي

در خانوار د
  كوني

1  

سعه پايدار و عمر
،اصفهان، ايران

با در هكتار مي
   مي باشد.

نفر و ت 23151ر
د نفر 8/386قرار

م و جمعيت ري

بوده واحد 568
واحدهاي وار بر

تعداواحد 
مسك

06/
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نفر 386حدود
ي جمعيت م دارا

جمعيتي برابر 13
ق از) خالص نيمه

آمارسرشمار -

89 اميرعرب در
خانو تعداد 1385

(  

تعداد
  مسكوني

5689 

بيكنفرانس  مين
موزش عالي دا

تراكم جمعيتي ح
هكتار 6/59وده

  رعرب:

385مسكن سال
ن( جمعيتي راكم

ميرعرب مأخذ

  تماعي

 

مسكوني واحد
5 سال آمار طبق

) سكونتي محله

 تراكم وار

8/386 

چهارم
مؤسسه آ

هكتار داراي ت 1
ساحت اين محدو

تي محله امير

ماري نفوس و م
تر متوسط داراي 

ا سني هرم: 2ه 

يابي بعد اجت

:يت سكونت

تعداد 1385 ل
ط بر. دارد وجود

  رسيد. مي يز

ات جمعيتي و

بعد خانو

8/3 

3/100 مساحتي 
از كل مسا 1385

طالعات جمعيتي

رعرب در سرشم
د سال همين ري

(تصوير شماره

جش و ارزشي

مطالعه وضعيت 

سال سرشماري ر
و كمبود واحد 

نيز مسكوني واحد

: مشخصا1ماره 

تعداد   ل
  خانوار
6049  

 

 

محدوده با
5سرشماري 

مط -6-2

محدوده امير
سرشما آمار

  

سنج -6-3

6-3-1-

آمار طبق بر
360 حدود
و در خانوار

جدول شم(

كل جمعيت

23151  
 



 

 ذكر حله

 نيز اشاره 

 تفريحي -ي
 محله اين. 
فضاهاي . ت

)درصد -مونه

مح در رگيري
ت خوب محله

ورزشي و هنگي
هاو حسينيه اجد

است برخوردار ي

  ان شهري
  1393آذرماه

(  

  
نم حسب بر وني

د و دعوا و ن
ند كه به امنيت

فره -هاي مذهبي
مسا از عبارتند له
شديدي فقر از ي

ه پايدار و عمرا
آ، صفهان، ايران

)كيت در محله

مسكو احدهاي

  حدوده

74  

24  

/1  

10  

پايين فرهنگ و
و كساني هستن

فضاه دسته دو ه
محل اين فرهنگي
ورزشي فضاهاي

مالك

مستأجر

ساير
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توزيع نسبي مالك

وا در ساكن ي

مح كل  ت

 4

/9  ر

1/

00

و اوباش ادين،
د.اين عده جزو

  جتماعي:

به گيرندمي قرار
ف -مذهبي ضاهاي

و سبز فضاي ظ

ل محدوده

بينكنفرانس  ين
موزش عالي دان

ت: 1شماره ودار

خانوارها لكيت

مالكيت نوع

مالك

مستأجر

 ساير

 كل

معتا حضور :ب
ارزيابي كردند

 و تعامالت اج

ساكنين استفاده
فض كالبدي، يي

لحاظ از اميرعرب

كل

چهارمي
مؤسسه آم

نمو(

مال نسبي توزيع

ترتيب به ماعي
طقه را خوب ا

هاي عمومي

مورد كه مومي
شناسا و پيمايش

ا محله .باشد مي 

:2جدل شماره 

  نيت محله:

اجتم معضالت
% كال منط6/55

ها و فضاهكان

عم فضاهاي عرب
پ هستند. براساس

... و فرهنگسرا 

 

 

(ج 

امن -6-3-2

م ترينعمده
6. است شده

  نمودند.

مك -6-3-3

اميرع محله در
ه تفكيك قابل

فاقد كتابخانه،



 محدود ت
 توانند مي ر

ي اين بافت 
د ساكن در 

  باشد.ي

 تملك اس
 يا و مثبت 

 .باشد داشته
 پايان با ص
 محله اين ر
 چنان آن ت

  منيت

13 

4,3  

است شده احداث 
همجوار ساكنين 

 دفاتر سازماندهي
ه متشكل از افراد

در محله ميسازي 

احسا محله در رد
نكات و امنيت س
د خاطر تعلق و 

خصوص به و 136
در 65 سال از بل
اقامت مدت اين 

ام  خدماته 

2  
8  

  ان شهري
  1393آذرماه

87پاييز  در كه 
توسط فقط...)  

ها وشهرداريا 
ماعات محلي كه
ر نوسازي و بهس

حدي فر شود تا
حس همسايگان،

وابستگي حساس
0 هاياز سال ص
قب مطالعه مورد ي

.بودند آمده حله

دسترسي به

25
8,2

ه پايدار و عمرا
آ، صفهان، ايران

بهاران بوستان و
و بودن كوچك

ضر به همكاري با
 شركت در اجتم
كت پايين مردم د

شمي باعث كه رد
ه با آشنايي و ي
اح خود محله به
خصوص به كه ت
خانوارهاي % از4
مح اين به 1380 ل

در كل 
  خوب
76  

25,1  
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11 

و شده احداث 8
بودن، ك دسترس

  .دارند را ي

  ي محله:

ها است حاض آن
مچنين حاضر به

ي مشاركتن دهند

بر نام محله در د
حس همبستگي با
تواند مي فرد زه
است ساز تازه حله
8/4محلي تنها  ت

سال از بعد خگو

همسايه 
  خوب
75 

24,8  

بينكنفرانس  ين
موزش عالي دان

87 تابستان در كه
از دور( دارند كه

ايمحله هايرك

زي و بهسازي

ن كه بيش ترين
ها.و ههم بين آن

ند.اين آمار نشان

فرد اقامت مدت
ب تعلق احساس ن
انداز چه تا دهدي

مح يك يرعرب
تحقيقات هايفته
پاسخ و ساكن اي

  .دهد

  )كنان

  هيچ  ان

113 
37,4  

چهارمي
مؤسسه آم

ك رسالت بوستان
كه هاييويژگي ل
نقش پار حقيقت 

كت در نوساز

گانز پاسخدهنده
و احساس امنيت
ت اين محله نشدن

  محله 

از توان مي حله
اين. بپندارد محله
مي و نشان ست
امي محله شد شاره
ياف اساس بر. ست

حدود خانوارها 
نمي را افراد به ر

 في در محله:

از نظر ساك  محله

پاسخگويا

302 
100 

ب قطعه 2 به فقط 
دليل به نيز فضاها
در و گيرند قرار

مايل به مشارك

درصد از 39,7ه 
 نداشتن اعتماد و
اي بهبود وضعيت

به تعلق يزان

مح به تعلق ميزان 
م از جزيي را ود

ا مستقيم ارتباط 
اش آن به نيز قبالً
اس گرفته شكل ي

كهحالي در. دند
خاطر تعلق ايجاد 

ت مثبت و منف

نكات مثبت :3 

   مثبت محله

  ه اميرعرب
  درصد

 

 

محله اين سبز
ف اين. شود مي

ق استفاده مورد

تم -6-3-4

در اين محله به
نبودند به دليل
بافت هست برا

ميز -6-3-5

مهم عوامل از
خو و كند پيدا
در يك منفي
ق كه طورهمان
تحميلي جنگ
بود شده مستقر
اجازه كه بايد

نكات -6-3-6

(جدول شماره

نكات

محله

  



سايه خوب 

  شخص

92  
30,4  

 ساخت ب،

 سپس و. 

 امكانات د

. 

ت و ميراث 
 ستفاده كرد

داكثري از 
- يت بافت،

ي متروكه و 
هاي دخالت

 استفاده از 

ها به همسين آن

ت 
  ي

نامش

 
  4

نامناسب معابر ها،
 ).و بازارچه تن

(كمبود جتماعي
.شود مي ذكر ها

و امنيت و عدالت
همچنين بلقوه اس

گيري حدر بهره
ه مانند حفظ هوي
ايجاي ساختمان

 و اقدامات و د
ا برايطمينان آن

  ان شهري
  1393آذرماه

اند و بيشتركرده

  

مشكالت
زيرساختي

33  
10,9

هآسفالت خرابي
نداشت معابر، در 

ا مسائل رزشي)،
ه مغاز در گراني

مانند مشاركت و
كانات موجود و ه
محله بهترين كار
 و بهسازي محله
از در محله به ج
ت اصلي بافت
جلب اعتماد و اط

  باشد.فت مي

ه پايدار و عمرا
آ، صفهان، ايران

 خوب ارزيابي ك

 از نظر ساكنان)

عدم خدمت 
  رساني

42  
13,9  

شهري( عضالت
آب جمع شدن

ور امكانات مبود
گ مورد در صادي

داري اجتماعي م
ها و امك پتانسيل

حاصل از اين م
ماعي براي بهبود
جديد و مورد نيا

بناي حفظ هويت
ها و جتر آنيش

 ساماندهي اين با
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12 

در كل محله را

كات منفي محله

ضالت
  تماعي

ع

81 
26,8 

مع مورد در بيشتر
باير، هايزمين

كم سبز، فضاي و
اقتص مسائل و).. 

هايي از پايدؤلفه
 هستند و بايد از
جه به شناخت 
ول پايداري اجتم

هاي جن كاربري
ين پيشنهاد بر مب
جلب مشاركت بي

ها و مراكز نهاد

بينكنفرانس  ين
موزش عالي دان

سخ دهندگان د

: نك4دول شماره

معض  هيچ
اجت

54 
17,8 8

بي هااولويت كه م
وجودشهرداري،

و تفريحي كانات
 و محله شلوغي

دهد كه مؤن مي
و رو به تضعيف

ت فرسوده.با توج
 اجتماعي و اصو
ي سبز و همچنين

ها.اين زيرساخت
نظور جكنين به م

ها باشاركت آن

چهارمي
مؤسسه آم

بيشترين افراد پا 

(جد

ه  خگويان

302 4
100 8

بينيممي را محله 
ش توجه عدم ت،
امك (كمبود غتي
ش ها،افغاني و ون

ي اميرعرب نشان
 مطلوبي نيستند و
ماندهي اين بافت

هاي پايداريلفه
ايجاد فضاياعي،

وزيع خدمات و
هاي ساكخواست

تر مشش هرچه بيش

 حله

 حي در محله

شودمشاهده مي
 

پاسخ  محله	

2  رب
  0

كمبودهاي و ت
خدمات نبودن د،
وفراغ تفريحي ي

گوناگو اقوام ضور

  گيري:

يز شناخت محله
ستي در وضعيت
 كمبودها و سام
وجود و ارتقا مول

و اجتماي فراغتي 
ت عدالت در تو

ها و خجه به نياز
تماعي و افزايش

  ها:

اد كتابخانه در مح
اد امكانات تفريح

 

 

مهمانطور كه 
 اشاره كردند.

منفي	نكات

اميرعرمحله
درصد

مشكالت زماني
زياد سازهاي و

فضاهاي كمبود
حض آموزشي،

نتيجه گ -7

نتايج حاصل از
فرهنگي و زيس
براي رفع اين

هاي موپتانسيل
ايجاد فضاهاي

رعايتمخروبه،
اصالحي و توج
اين سرمايه اجت

هپيشنهاد -8

ايجا -
ايجا -



- ها)،صت

خش غربي 

شماره ،عي

هري(مطالعه 

 ي

 معتادها نشود

ها و فرصدوديت

ونه موردي: بخش

ه توسعه اجتماع

وسعه پايدار شهر

  ان شهري
  1393آذرماه

حلي و غير دولتي

خروبه كه پاتوق م

بازشناسي محد

فت فرسوده نمو

گروه اجتماعي،

 ابعاد كالبدي تو

ه پايدار و عمرا
آ، صفهان، ايران

هاي محدر تشكل
 ي و اقتصادي

يك و مخي تار

ي و فرهنگي(با
  ر ماه

حي محله در بافت

  18شماره ،
هاي پايداري اص

ا وي دستيابي به
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پژوهان ، اص نش

13 

 جذب ساكنان د
هاي اجتماعيليت

 كن در محله

ساماندهي فضاها

ابعاد اجتماعيي،
آذر 21و  20هد

عي در بازطراح
  1392اد ماه
،1/10/86، يران

هبردي شاخص

 راهبردي به سو

بينكنفرانس  ين
موزش عالي دان

ساكنان از طريق
زن و مرد در فعا
 با شان افراد ساك
سب در شب و س

 فرسوده شهري
وده شهري مشهد
 پايداري اجتماع

مردا،20،شماره
يپايدار، روزنامه

 مفهومي و راه

 فرسوده شهري

چهارمي
مؤسسه آم

مشاركت در سحيه
ي تمامي سنين و ز
 قيمت و مناسب
ق نورپردازي مناس

 ها در بافت

فبافتمان، هاي
هاي فرسودبافت

پ رات مالحظات
ينترنتي نوسازي
ر و شهرهاي ناپا
ي بر چارچوب

و نوسازي بافت
  اديه)

ك به ارتقا روحي
يت عدالت براي
اد مساكن ارزان
اد امنيت از طريق
ظ هويت و نشانه

ايمطبسي،احمد،
زي و نوسازي با

تاثيرات عفت،واه،
نشريه اين تهران،

توسعه پايدارصر،
مروريي،مجتب،

بهسازي وزهره،
سوده كوي سجا

 

 

كمك -
رعاي -
ايجا -
ايجا -
حفظ -

  منابع: -9

احيدري،] 1[
همايش بهساز

]كمالي خو2[
ت محله سنگلج

ناصاقبالي،] 3[
] جاويدان،4[
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] داوودپور،5[

موردي: بافتفرس


