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 چکیده

وای وای اجتماعی و محیطی و عرنتیج  ظهور سکونتگاهتوسعع  افسعاریسعی ت  شعهرن یوی موجه  روم نورعن تعاعل

اش ر ازرن رو  پی ارتقای ارن  اف  ناکاررم  میغیررسعمی شع ه اس ر رورکرع  ازرفرروی شهری  ا ارجاع تغییراپ پار ار عر 

 اش ر پژووی عر شهر زاو ان میوای کلی ی مؤثر  ر  ازرفرروی شهری  ا رورکرع ررو هو ف از ارن پژووش شواساری پی ران

 مبتوی و اکت افی سطح عر پیمار ی ی اسعواعی وواروشروش ترکیبی از  حیث از کار رعی، و ف ازنظر حاضعر پژووش

مورع  رماری ی کمی و کیفی صععورپ یرفت  اسعع ر جامعةوام لیری ترکیبی از کاری  اسعع  ک   ا  پژوویررو ه رورکرع  ر

عارن ر روش  نقش موطق  ارن عر  م ررر   ازرفرروی و عر ک  اسعع  فعال اعضععای نهاعوای و م رران شععام  مطالع 

ی تحلی  سعععانتاری و تکویل علفی واروشرن تحقیق از ی و می انی اسععع ر عر ااکتا  ان ی اطلاعاپ مطالعاپ رورجمع

 14 ر اسععان نتارم م ل تحلی  سععانتاری   اشعع رمیMICMAC عر ارن تحقیق  مورعاسععتفاعه افزارنرمو  شعع هاسععتفاعه

 14 ر  ازرفرروی شععهری عر شععهر زاو ان انت ا  شعع  ک  از میان ارن  مؤثری واشععان  نرتری یکل عووان  شععان  

فرووگی و رل  –نهاعی و قانونی، عو شععان  از یروه متغیر اجتماعی –شععان  ، وف  شععان  از یروه متغیر م ررتی

متغیر  ان،متغیر عر  ازرفرروی شععهری عر شععهر زاو  نرترمهمر عرنتیج  ان  وعهکالب ی  -شععان  وم از یروه متغیر محیطی

 یوااس یس شهرعاری، رکپارچگی ت صصی و کارشعواسعی توان ارتقاء و  هبوع ک    اشع یمنهاعی و قانونی  –م رررتی 

 ارزرا ی ن ماپ اسععتان ارعوای ، ت ورن وااسعع یسعع کوو هوماووگ مرکز رل وجوع  ر شععهری، تیکی  م تلف یوا  ش

 ا  ازرفرروی شهری از جمل  مهمتررن پی وهاعاپ عر ارتباط  ا  ازرفرروی  ومکاری    نهاعوا  یکل نموعن شهری، ملزم م ررر 

 شهر زاو ان می  اشو ر

   رشهر زاو ان غیررسمی، وایسکونتگاه،  ازرفرروی شهریپژووی، رو هر: هاکلیدواژه
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  مقدمه .0

توسع  شتا ان و ، رشعع  و توسععع عرحالمسععا   اجتماعی ک ععوروای  تررنمهم ع  از جوگ جهانی عوم رکی از 

 هرن یویش توسعع  انیر قرننیم عر اجتماعی تحولاپ تررنمهم از رکی    عبارتی ر ناومگون شعهرن عیوی  وعه اسع 

 ک  ار شهری توسع  از شکلی  رای جستجو، روعمی پیش ک نحوی   شهرن یوی رش ر (92 صر ،1914، نظرران)اس 

، 1)کیوز س ا کرعه تب ر    ر وایچالش تررن زرگ از رکی   ،  اش  زن یی قا   و پار ار   ری قلمروی رل مؤر 

فیزرکی و فضعاوای کالب ی شهر عر جهاپ عموعی و  وایمح وعهطی فرارو ی م اوم  ک طوری  ر (25صر  ،2442

شهری   اش     ترکیبی نامتواسه از فضاوای  رنام  یافقی    لحاظ کمی و کیفی رشع  کرعه و ایر ارن رون ، سررع و 

عر  از شهرن یوان توجهیقا  رون    ش  نعر ار (ر121 صر ،1919و ومکاران،  زاعها راویمنواو  انجامی  ) زام ک 

ی حقوقی و م رررت اقتصاعی و اجتماعی و وایچالش ،محیطیزرس  وایرلوعیی، شعرارطی از محرومی ،   مسکوی

 سطحمواز نط فقر را ح اق   ترپارینر سطح زن یی ساکوان ارن مواطق وستو  پار ار مواج   ایوسعع ت ا ته ر   رای 

(ر اسکان غیررسمی را نوعجوش شک  رارم رش  شهری عر اکثر 51 صر ،1911 رن اس  )صالحی امیری و ن اری،

عرون  ارز فقر شهری اس  ک    وایچهره، رکی از غیررسمیعر ک ور ما نیز اسکان  .اس  توسع عرحالک عوروای 

و  عررم کمرا مجاور شعهروا    شعکلی نوعرو، فاق  مجوز سععانتمان و  رنام  رسمی شهرسازی  ا تجمعی از اق ار 

، غیررسععمی، اسععکان ن ععیویحاشععی و  ا عواوروی ومچون:  ییرعمیسععطح نازلی از کمی  و کیفی  زن یی شععک  

پذررای  واسععکونتگاهمحیط زن یی ارن  رشععوعمی نوان هرلونکی  پوای نوعرو و نا سععامان و اجتماعاسععکونتگاه

 وایاس سیعر   یانگر شکس  غیررسمیاسععکان    عبارتی اجتماعی اسع ر  وایرسعیهو  رانگیزانو ه  وانا هوجاری

 (ر2 صر ،1914)حق ورعران،  وا اس عررم کمع م پاس گوری    نیاز سرپواه رسمی و 

 رتیثیومواره تح   توسع عرحالرکی از مسععا   حاع ک ععوروای  عووان  فروعسع  شعهری نیز  وایسعکونتگاه

رنچ   پ را التیام  ب   ر  وا رارنلامقطعی  وعه اس  ک  ان ک زمانی توانست  معض واییذاریسعیاسع و  ررزی رنام 

گاری و ن ا رورکرع ررو ه ازرفررویومچون   ترعقیقررزی  رنام  کارییری  نیعاز اسععع ، تجع رع نظر عر رورکرعوا و 

ارزعی و ) ان  جامع وم  عواصر و عوام  اس ررزی  ر پار  شوحرک  عر راسعتای پذررش پیچی یی، تکثر و  رنام 

 عر حقیق زای شعهری اسع  و شعهری، رورکرعی عر راسعتای توسعع  عرون رفرروی از(ر 145 صر ،1919، حوانگی

ش عرجه  ارجععاع تعاعل عر نحوه توزرععع لاوای شعععهری، تررزیموجوع عر  رنام  کارییری توان  القوه و  الفع   

ز اوای زن یی اجتماعععععععی و یررز از فقر شهری و عر نهار  استفاعه کیفی و کمی جمعی ، وماووگععععععی میان  ویان

عنبال  اززن ه سععععععازی ارن رورکرع توها    (ر 2صر  ،1911)نورران و رررانا،  و پورش اجتماعی مرعم اس  م ارک 

 رای  صوصن  مواطق متروک  نیسعععععع ،  لک   ا مباحث یسترعه تری ومچون اقتصاع رقا تععععععی و کیفی  زن یی 

م ععتم   ر فرمولعع  کرعن او اف سیاسععی، و  ، سروکار عارعکوو میکسععععانی ک  عر محلاپ فقیرن عععین زن یی 

                                                      
1. Caves 
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ک     معوای  هبوع وضعی  نواحععی   ازنماری م اوم عملکرع اسعع  اجرارععععی و وای رنام  از طررقاجععععرای رن 

 (ر12 صر، 1911)پوراحم  و ومکاران،   اش می ی، اجتماعی و فرووگی اقتصعععععععععاعی، کالب وایجوب محروم عر 

و  واسکونتگاهارن  فروعسع  و شعوان  وضععی  ررو ه پی عرو مسعکن و اسکان وایحوزهررزی عر  رنام  عرنتیج 

سععازوکاروای مواسععه  عریروت ورن راوبرعوا  رای رسععی ن    ررو ه مطلو  عر ارن مواطق، نوع مفهومی اسعع  ک  

و  ونایونیتوان   وا    او اف ا عزاری اس  ک  می نگاریررو ه   عبارتی  قرارعاععر یاه نورن رن   رتکی ررزی  ا  رنام 

 صنا و معضلاپ پلام ک ک عوروا ح از  ر    ارن علی ، تع اعیقرار ییرع مورعاسعتفاعهوای یونایونی صعورپ  

 رنموعن  ررزیطرح نگاریررو ه  رنام  رل عر قالهنوع را 

 ااسعع  اما عر را ط    شعع هانجامپژوو ععی  تاکوون نگاریررو هعر را ط   ا موضععوب  ازرفرروی شععهری  ا رورکرع 

روای اسعع ر عر ارران نیز کا انت ععاررافت یونایونی  وایمقال و  واکتا عر نارج از ارران  توهاری  موضععوب  ازرفرروی 

عانلی و نارجی مرتبط  ا  وایتحقیقاسعع ر  رنی از  شعع هانجامعان ععجوری  واینام ان کی عر قاله مقال  و پاران 

سیاس  فرووگی و  ازرفرروی »(  ا عووان 1119) 1کتا  فرانکو  یانچیوی و پارکیوسون   رن شعرح می  اشو :موضعوب 

را   از کتا  عرگری ،« ازرفرروی شهری فرووگ مبوا»کتا  ( 2445) 2، مارلز و پاعرسون«شعهری: تجر   اروپای غر ی

   ا عووان( 2444) 9، مقال  مونتگومری(1914) ارمری، لورتعا لیز و معارعل راکو عر ارتبعاط  عا  ازرفرروی شعععهر لو ن

 ،«واری  رای  ازرفرروی شهری؛  ازنگری  ر چهار محل  فرووگی عر  ررتانیا، اررلو  و استرالیای فرووگی، مکانیزموامحل »

 ازرفرروی فرووگ مبوا نواحی ساحلی استانبول: پروژه عره فرووگی یل ن »تح  عووان  (2412) 4یونی و عکمسیمقال  

 مقال  (،2442) 5، ورکری« ازرفرروی نواحی عانلی شعععهر» ین مقال   (2441) 2ژانعگ چان و لو ،(CHCVP) «وورن

 ازرفرروی شهری و افزارش ق رپ رقا تی: رنکارا عر »( تح  عووان 2441) 2کوزیمقال  ، «ظهور  ازرفرروی فرووگ مبوا»

(، رعقو ی و شمس 1912) فوی و شیرزاعی، 1915عر سال نیا ریلانال  و سا وو ِصیری نمطالعاپ ، «ش نجهانیعصر 

نورس  ) س ا رفت  کار   غیررسمی اصطلاحاپ و تعاررف  سیار متووعی  وایسکونتگاه رای توصیف  ر1911عر سال 

از  ایجوب  عوو هن عععانر کع  وررعل (2415، 14؛ کواچیچ و ییعامپیترو2414، 1؛ تعا وبوک و کراف2419، 1و ویوررچز

، 19، مهاریسی ت 12، غیررسمی11نوعانگی ت  وایسکونتگاه    توانمیجمل  ، از رن واس سعکونتگاهوای ارن ورژیی

                                                      
1. Bianchini & Parkinson 

2. Paddison & Miles  

3. Montgomery  

4. Gunay and Dokmeci  

5. Zhang Chun & Lu Bin  

6. Vickery 

7. Guzey  

8. Nuissl & Heinrichs  

9. Taubenböck & Kraff 

10. Kovacic & Giampietro 

11. Spontaneous 

12. Informal 

13. Uncontrolled 
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را  رشمرع )پاتر و  1عررم واکم وایسکونتگاه، 2، رلونل5، پیرامونی2ایحاشعی ، 4، نوعرار9، غیرقانونی2، ناموظم1موقتی

نوعی سعکون  عر فضعای شعهری اسع  ک  عر تمامی ا عاع سیاسی،  غیررسعمی(ر اسعکان 219 صر ،1914 ،1مارونز

و سععیر تحولاپ تارر ی  ا ک  شععهر و  ییریشععک  ینحوهاجتماعی، فرووگی، کالب ی، حقوقی، سععا ق  اسععتقرار، 

توگ و  اررل،  وایکوچ و  وانیا انمجاور تفاوپ اسععاسععی و فاصععل  زراعی عارعر مسععاکن نامعمول،  وای  ش

 پذررییهرساجتماعی،  وایرسیهو  ه اشتی، فزونی و تراکم  الای جمعی ، فقر فرووگی و  محیطیزرس م کلاپ 

 الا عر  را ر حواعث طبیعی، سطح پارین  رنورعاری از امکاناپ و تسهیلاپ زن یی، ع م  رنورعاری لازم از امکاناپ، 

ونی زمین و غیره از ورژیی وای تاسعیسعیپ و ن ماپ شعهری، اشعتغال غاله عر م اغ  غیررسمی، تصرف غیر قان

  اشعع میع م رسععمی ، ورژیی وای مسععکن و مالکی   ر زمین  وایملاک تررنعم هر  اشعع میاسععکان غیررسععمی 

 (ر24صر  ،1912 )کمانروعی کجوری،

 مومفه    یشهر فررویزرر  ا اش میغیررسمی،  ازرفرروی  وایسکونتگاهوای مطرح عر ح  معض  رکی از رویاف 

 و جامع س ا عملی و شتال  عویافر نعرار  عسا شهر نش  هن ز تیرعبا    و یشهر ریزانو و پحیا تج ر  ء،حیاا

 ییعفرسو رو افر عننمو متوقف از  عروافر نعرا زوالر  عع  رو اطقععمو و وا  اف  نن عا ریر ن ییز    ای ر چ ررکپا

ع رویاف   ازرفرروی شععهری توقف اف  عر ا عاع عملکر روازارنر انجام می نمکا و فضا فررویزر ا    و یرععمی زغار

ررر، نارج نموعن  اف  از چرن  توزل و ارتقاء کیفی  زن یی عر رن و م تلف اجتماعی، اقتصعععاعی، کالب ی، محیطی 

از ، ج ا م پکوتاه» را  وارنیذشت ،  وایرارشاساسی  وایضعف ر  تیکی (ر ووسور  ا 9صر  ،1911اسع  )توپچی، 

یذشععت ، ویچ پاسعع گوی رفع م ععکلاپ از طررق  وایرارشو اعتقاع عارع  نام میوم، فاق  عمومی  و پروژه محور 

 وا رارن  ازرفرروی شهری یامی فراتر از «ر تمرکز  ر مواطق کانون اصعلی م کلاپ نیس  طورومینوماووگ و  وایراه

، 14ی و  از زن ه سازی شهری اس  )را رتز و سارلشهر یتوسع مقاصع ، ررزووا و عسعتاورعوای نوسازی شهری، 

 (ر15 ، صر1919

جواری  ا ک وروای افغانستان و پاکستان  ا  سیاری از اقوام ارن ک وروا عارای اشتراکاپ شهر زاو ان    عل  وم

ع اقومی، نژاعی و مذوبی اسع  از سعوی عرگر ناپار اری سععیاسی و اقتصاعی حاکم  ر افغانستان  اعث مهاجرپ تع 

وای ن ماتی، تجاری و موقعی  مکانی ارن شهر،  وعن  سعیار زراعی از افاغو     شهر زاو ان یرعر ر ومچوین ورژیی

وا وا،  لوچواری را  رای اق عار م تلف ازجمل  سیستانی ر سعر راه نراسعان، کرمان و عرگر شعهروای اسعتان، جا   

                                                      
1. Makeshift 

2. Irregular 

3. Illegal 

4. Self Help 

5. Marginal 

6. Peripheral 

7. Shanty Town 

8. Low Income Settlements 

9. Potter & Evans 

10. Roberts and Psych 
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اس ر مجموع  عوام  فوق  اعث یرعر ه ک  ارن شهر عرواقع    وا و سعارر شعهروا ارجاع نموعه وا، نراسعانیکرمانی

رکی از مهاجرپذررتررن نقاط شعهری ارران مب ل یرععر کمیا ی و یرانی زمین و مسععکن عر کالب  اصععلی شهر زاو ان 

موجعه یرعر ه تا جمع کثیری از مهاجررن ارن شعععهر ک    ون رعار  ضعععوا ط و قوانین شعععهرسعععازی عر قاله 

 ی کالب-وای ن   و یلی  ا اشکال نا هوجار فضاریغیرمجاز و غیرقانونی اق ام    اح اث رلونل وسعازوایسعان 

سوم جمعی  و فضای شهری زاو ان را مساکن ان ،    حاشی  ران ه شون ر چوانچ  قرره    رلعر حواشی شهر نموعه

)شیرر اع، محلاپ  ش حاضر،ان ر محلاپ و ف عر پژوون عین    نوع انتصعاص عاعهغیررسعمی و جمعی  حاشعی 

لاپ  اشو ر  رای ح  ارن معضمیر اع، پ ع  یاراژ و پ ع  فروعیاه( ر اع، کارنان  نمل،  ا ا یان، مراعقلی، چلیکررم

وای متع عی عر قاله طرح جامع شعهر، طرح  ازرفرروی، توانمو سععازی و  هسازی  ا تیکی   ر عر عو  وای انیر طرح

یراران  و غیر اجراری  وعن، ع م توج     نواسععت  و اسعع  ولی    علارلی ومچون ررمانشعع ه م انلاپ کالب ی تهی 

نیازوای سعاکوین و اق عار م تلف مرعم، نبوع نهاعوای اجراری قوی وماووگ  ا سیستم م ررر  شهری، موزوی  وعن 

اص )تملل،  عاف ، ع م ت صعععی  اعتبار اجراری کافی و لحاظ نکرعن موانع حقوقی، مح وعر  و م عععکلاپ ن

ررزی شهری  رای مواجه   ا مسا   موجوع و پیچی ه علم  رنام ان ر فرسوعیی  واوا وررر( موفقی  چو انی کسه نکرعه

م مرعم توان  چ می پژوویج ر  اس ر  ر ارن اسان، رورکرع ررو ه یازمو  ات ا  تصعمیم و رورکرعناکاررم  ن ای افت 

وای فرسارو ه وا، ترعر وا و عغ غ وای احتمالی ررو ه  از نگاه عارع؛ ا هاماطرهوا و م را نسعب     رور اعوا، فرصع 

(ر 29صر  ،1915زراری و ومکاران، )عو  کاو ، تواناری انت ا  ووشععمو ان  جامع  و مرعم را افزارش میمرعم را می

 وای تیثیریذار، چگونگی تیثیر عوام   ر رک رگر واز ارن رو، مسئل  اصلی پژووش، شوان  متغیروای کلی ی را عام 

نت  ناپذرر سععاو کاوش رن عر ررو ه، ات ا  رورکرعی مواسععه را اجتوا ناکاررم  ای طورکلی و ار  وضعععی   افت   

 راس 

 شناسیروش . 0

ه نزعرل  وعه و عر رن، اغل «یرورکرع انتقاع»زراعی     اسع  ک  تا ح   سیار پژووی نگرشعینگری و ررو هررو ه

ییرعر  ر ارن اسععان، فرررو  حاکم  ر ارن پژووش اک عم  قرار میلتصععوروا و عرک مرعم، مت صععصععان و ن بگان م

ارعر عنسععب     ررو ه  «رورکرعی اکت ععافی»تحلیلی اسعع  و  -ازنظر و ف، کار رعی و نوب روش پژووش توصععیفی

موظور ارجاع پارگاوی از عوام  اولی  موجوع عر  اف  عر   ش اول،    .تحقیق حاضععر مت ععک  از عو   ش اسعع 

اپ و موا ع چاپی، ل ررسعععی مقا)، از تکویل پورش محیطی (وا و اطاعاپیرعروری عاعهوای غیررسعععمی)سعععکونتگاه

 ش ر  یو  اع یاپ استفاعهو  ررسی پی (واوا و کوفرانسمصاحب   ا مت صصان و پارش ومارش

 و  رررم  زیو ن یورکارکوان و اعضای نهاعوای فعال اس  ک  عر  ازرفر ران،ررماری مورع مطالع  شعام  م  ةجامع

 اروایی راسان معنیز نهاعوا   اشعو رنفر می 22عر ارن پژووش تع اع موطق  نقش عارن ر  نرعر ا یتوسعع  امور فرووگ

 ان ر ریزر ه ش ه ررز
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مجموع   نقش عارن ، شعععام : میصعععورپ مسعععتقموطق     یور ازرفر یواو اجرای طرح  یک  عر ته رینهاعوا -

شهرعاری، سازمان عمران و  هسازی، سازمان  یو ورزشع یاجتماع-یوای مرتبط شعهرعاری، سعازمان فرووگناسعازم

و امور  شهر، سازمان اوقاف یملاو  لوچستان، شورای اس ستانیاستان س یعست عریرعشعگری و صعوا ،یفرووگ راثیم

   اش ؛یم  ررین

  ی رعولتیعاوطلبان  و نهاعوای غ یوات ععک(NGO)     و کالب ی  اجتماعی – یفرووگ یورعر  ازرفر ینوعک

 موطق  نقش عارن ؛

 استان؛ یانتظام روییو ن  یورعر  ازرفر ریذاریتیث یتیو امو ینهاعوای مذوب 

 مح وعه مورع مطالع  یورطرح و اجرای  ازرفر  یعر ته میطور مستقک     یاز نهاعوای   ش نصوص ی رن 

 نقش عارن ر

 یتر ازرنجاک  محاسباپ عسشون یم  یو تحل ی و  اف  ناکاررم  شهر یون  ستمیعر   ش عوم، اجزاء و عواصر س

از نرم   هیچیانجام محاسباپ پ ی را  اشع یم رممکنیموارع غ یعر  رن باًرسع   و تقر اری سع یمتقاطع کار سرماتر

ا عر حوزه مورعنظر ر یاصل یرواییون  اس  ک  ا ت ا متغ نر   ارنرم افز نرر روش اشعوعیمل اسعتفاعه م لیافزار م

 ل یوسععوط    ا حوزه مر  روایمتغ نیارتباط   زانیک  م کوو یاثر متقا   وارع م  یتحل سرو سععپس عر ماتر ریشععواسععا

 مجموب، وا و  العکسسععتون ریسععطروا  ر متغ ریمتغ ری ا تیث ک رر  طورشععوعیم یا رارز کارشععواسععان و مت صععصععان

ا ن ععان ر یرررپذیتیث زانیوا، مسععتون یروایمتغ یازوایو مجموب امت یریذاریتیث زانیسععطروا، م یروایمتغ یازوایامت

اطلاعاپ از   یو تحل  رشععع  جه  تجز انی اتوج     رنچ    (ر142 صر ،1911ر )روسعععپعار و ومکعاران، عووع یم

  اش :مراح  انجام تحقیق    شرح زرر می مل استفاعه ش رلیم یافزاروانرم

المللععععععی مؤسسععععاتی کعع      وا و اسععععواع  ین وا از طررق مرور پژووشررنتپی  شواساری عر یام اول،  رای

وای پی ین پژووععععععش و رفت ،  ررسییان ،  ا توج   عععععع  مطالعععععععاپ انجام پرعانت  موضوبپورش و  ررسععععععی 

وععا عر  فهرسعع  کلمععاپ کلی ی تهیعع  و ورکعع ام از کلی واژه، پژوویم ععععورپ  عععا اسععتاعان حععوزۀ ررو ه

ش لاروا و پا است راج ش ن  ک  پس از مطالعة چکی ه مقال اپ عوم مقال عر یام.وجو شع جسع  لاعاتیوای اطپارگاه

عر یام سوم رک  مطالب ان  او ف ارن تحقیق تواسه ن اشتو ، حذف ش ن ش ه و مقالاتی انت ا  مقالاپ مرتبطوا، رن

ر رون وای توانو   ر ساران محیط عور وستو  و میلوای تغییر ک     عبارتی رون وای اصلی و ک   شعواسعاری پی ران

حیط عمومی وای م و ی تیثیر پی رانجه  تحلی  و مقول  اپو مقال اپیزارش و اثر  گذارن ، پرعانت  شع   ازرفرروی

ش ه را تحلی  و  ر اسان شبکة معواری  وای است راجعر یام چهارم، تمام پی عران ر ر رموزش جهان انت ا  یرعر ن 

 ررویازرف رم ه عر انتیار مت صصان عس  و ی کرعرمر عر ارن   ش از پژووش موا ع   عوو ، عست ک   اوم ت کی  می

امعی   و ی و جنوب عست  و ش ه را  ا توج     موا ع انطباق وای است راجوا نواسعت  ش ، پی رانقرار یرف  و از رن

وای اصععلی، پس از اروک  پوجم، مرحلة تعیین پی ععران عر یام ررم ه تیری  کرعن عسعع وای   رن را  ا توج     پی ععران

یر عارن ، عر رل تیث  ازرفرروی شهریواری ک   ر تعیین مؤثرتررن پی رانرون وای اصعلی مؤثر شعواسعاری ش ن ،  رای 
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تیثیر  تیثیر کم؛ ،تیثیرنفر از نبریان نواسععت  شعع  تا تیثیر ور متغیر را  ر متغیر عرگر عر طیفی از  ی 14 پان  م ععترک از

ترتیه میزان وا ستگی رل متغیر  پی ران تکرار ش ر   رن 11زراع تعیین کوو ر ارن عم   رای ورک ام از  تیثیرمتوسعط؛

ب  یرعر ر  مل نتارم تحلی  محاس افزار تحلی  سانتاری میل    عرگر متغیر عرگر م    یرعر ر سپس    کمل نرم

 (1914 ری و طالبیان،المو)

 وایواکوشوای کالب ی و ز  ازرفرروی شعهری، شعوان  و  ررسی روا ط میان ورژییرعی اعر ارجاع تعررف کار 

  و اسان پار عووان    اقتصاعی رپ جا جاری کالب ی  رنی عواصر شهری مهم؛ اومی   هبوع وضعیعی؛ ضرواجتما

وا؛ و شهر رور  یشهری و ممانع  از توسعة  وایزمین هیو  از  اسعتفاعههری و کیفی  رن؛ ضعرورپ رفاه زن یی شع

اجتماعی غاله و نیرووای سیاسیر و موضوب ج ر ی    نام  وایانجمنشهری  وایسیاس اری  ازتا  اومی  شواس

 امع و رکپارچ   ج: عر  از وا رارن  ازرفرروی شهری عبارپ اسر و شوان  قرار ییرن  مورع ررسی ار  « عة پار ارتوس»

 هبوع عا می عر شععرارط اقتصععاعی، کالب ی،  ک طوری  ا   شععهری موجر شععوع، و مجموع  اق اماتی ک     ح  مسعع

 ر(12صر  ،2444)را رتس،  کو میناحی  )موطق (ای ک  عست وش تغییر ش ه، را فراوم  محیطیزرس اجتماعی و 

 

 های بارز رویکردهای بازآفرینی و بازآفرینی شهری پایدار. ویژگی0 جدول
ابعاد و 

 رویکردها
 ثراندیشه ها و رویدادهای مؤ بعد زیست محیطی بعد اجتماعی بعد کالبدی بعد اقتصادی

 رورکرع

  ازرفرروی

 شهری

 شراک     های -

عولتی، نصوصی و 

 عاوطالبان 

 تغییر ماوی  -

 شهروا از مراکز

 تولی     مراکز

 مصرف

 تیثیر اقتصاع -

ن ماپ محور  ر 

ا عاع م تلف 

  ازرفرروی

ت اوم توسع   -

 مج ع استفاعه از

زمیوهای قهوه ای و 

  ازراف  رنها

استفاعه  هیو  از  -

 وای کالب یسرمار  

 پرویز از پرعازه -

 وای کلان مقیان

تیکی   ر احیای  -

 مراکز شهری

رغاز توج     مرعم  -

 و نقش م ارکتهای

 محلی

استفاعه از نقش  -

فرووگ عر جامع  عر 

اجرای سیاستهای 

  ازرفرروی

 

 رغاز توج     -

معضلاپ زرس  

 محیطی

توج      -

مح وعر  موا ع 

 زمین و انرژی

 ر سانتاروایتیثیر تغیی -

 اقتصاعی و ن ماتی ش ن

اقتصاع )حرک  از 

    پسافورعرسم( فورعرسم

حرک     سوی شک   -

جامع تری از سیاس  

یذاری و اعمال تمرکز  ر 

 وای رکپارچ  روی راه ح 

تیثیر رورکرعوای مبتوی  -

 شراک   ر

 رورکرع

  ازرفرروی

شهری 

 پار ار

 تیثیر مقول  اقتصاع -

 نلاق

رورکرعوای تیثیر -

رکپارچ  عر مسا   

 اقتصاعی

تیثیر اعغام اقتصاع  -

 و فرووگ و

 م ارک  اجتماعی

 استفاعه از زمین -

وای قهوه ای و 

  ازراف  رنها

استفاعه  هیو  از  -

 سرمار  وای کالب ی

 تقور  نقش مرعم -

عر طراحی و اجرای 

طرحها و پار ار ش ن 

 رنها

تقور  نهاعوای  -

م نی و م ارکتهای 

عمی عر طراحی و مر

 اجرا

ت  ر  تیثیر  -

 حث وای 

زرس  محیطی 

وای  عر طرح

 توسع  شهری و

 توسع  مج ع

 ازراف  زمین  -

وای مح وعه 

 تیثیر پاراعارم پار اری -

 ت اوم تغییراپ سانتاری -

 اقتصاعی

تیثیر اقتصاع نلاق  ر  -

 مرم  شهریان ر   وای 

تیثیر ان ر   وای  -

 نوشهرسازی، شهر ف رعه و

 رش  ووشمو 
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ابعاد و 

 رویکردها
 ثراندیشه ها و رویدادهای مؤ بعد زیست محیطی بعد اجتماعی بعد کالبدی بعد اقتصادی

 تیثیر رورکرعوای -

 رکپارچ  عر مسا  

 اجتماعی

تقور  و تسلط  - شهری

 رکپارچ  رورکرعوای

 (92 صر ،1912واشمی و ومکاران، ؛ 1412: صر2411، 1)میوتتو: ذمین

 

 مطالعه محدوده مورد .0.0

 شهر عر موطق  جوو  شرق نرو  لوچستان اس ر ا ستانیو مرکز استان س رانرا یشهروااز کلان یکرشهر زاو ان 

 ناص طرو شرا یو نظام یو تجار ریایجغراف لراستراتژ  ی وعن، از موقع یک عور قرار عارعر زاو ان    جه  مرز

 یرون سراسرو راه شوعیم رانروارع ا رجاوهیم مرزرون پاکسعتان ک  از راه سعولرک  از  یایون  رنورعار اسع ؛   

ستان و پاکستان و افغان رانرجانب  اس   ی   م یکرشهر عر نزع نرا گررع یو از سعو شعوع؛یم یشعهر موته نر   ا رانرا

 یرمار )سالوام   اش یپوم موطق  م یعارا ریصورپ یرفت  چو  سال ان ی و میقرار عارعر شعهر زاو ان  ر اسعان تقس

اثر   ر ررسمییغوای محل  یرییشک  از لکلاسی یاون نم زاو ان(ر 21صر  ،1912و  لوچسعتان،  سعتانیاسعتان سع

 فروعس  محل  مازاع  جمعی یذشت ،عو  طی مثال، ی رار اس   هیرس نومهاجران  وجوم وشعهری   یجمع زرسعرر

 ک  ن ار اع رفت قاسم و ر اعنوک ر،شیپوم ٔەعر یوامحل  عر یسازنان  سعرا     عارعقرارشعهر ٔەمح وععرون  ک  انی ا ا 

 زیعععوارع نعععتعععازه معععهعععاجعععران عارنععع ر قعععرار شعععععهعععر ٔەمعععحععع وع از نعععارج وعععمعععگعععی

 اجتماعی ازلحاظ مهاجران کهو و نومهاجران ر زنو یمعامن  ررسعععمییغ یوعامحلع  یونع نرارشععع   ع  ومچوعان 

 (ر42 ، صر1914ومکاران، و یوعلاءال ر)وستو  تعام  عر اوم مستمر  طور   فرووگی و

                                                      
1. Minetto  
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 نقشه  یمطالعه بر رو محدوده مورد تیموقع شی. نما0 شکل

 هایافته. 3

نبره  غیررسمی عر شهر زاو ان  ا استفاعه از وایسعکونتگاهکلی ی مؤثر  ر  ازرفرروی  وایپی عرانموظور تعیین   

 94اثراپ متقاطع پرعانت  ش ر  رای ارن موظور تع اع  نام پرسشسعوجی از مت صصان و کارشواسان مر وط     تعیین 

میل میل تحلی  شعع ن ر ا عاع  افزارنرمنظر کارشععواسععان شععواسععاری و  ا کمل  اسععانعووان عوام  اولی   ر عام    

عرص  اس  ک  حاکی از رن اس  ک  عوام   19توظیم شع ر  ر اسان نتارم عرج  پرش یی ماتررس  94*94ماتررس 

را ط  صفر  21را ط  قا   ارزرا ی  1421ان ر از مجموب عاشت  تیثیرعرص  موارع  ر رک رگر  19ش ه عر  یش از انت ا 

ارن تع اع نزعرل  ان  ک نپذررفت  تیثیرز وم عرگر ن اشت  را ا تیثیر وعه اسع  و ارن   ان معواس  ک  عوام   ر رک رگر 

 ر کرش ه اس  2 ج ولعرص  ک  حجم ماتررس را    نوع انتصاص عاعه اس ر نتارم تحلی  اولی  ماتررس عر  2   

 

 لیل اولیه ماتریس متقاطع متغیرها. نتایج تح0 جدول
 مقدار شاخص

 94 ا عاع ماتررس

 2 تع اع تکرار

 21 تع اع صفروا

 241 تع اع رل

 252 تع اع عو
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 مقدار شاخص

 942 تع اع س 

 1421 جمع

 19/%22 عرج  پرش یی

 (1911، وای پژووشمینذ: )رافت 
 

 2ا وای رماری  ی عر تحقیق  ر اسان شان مورع ررساز طرف عرگر ماتررس اثراپ متقاطع عوام  و متغیروای 

 رنورعار  وعه اسعع  ک  ارن موضععوب نیز رواری  الای عرصعع   144شعع یی ای از مطلو ی  و  هیو  ار چرنش عاعه

 (ر9 ج ولعو  )وای رن را ن ان مینام  و پاسخپرسش
 

 ای و درجه مطلوبیت عوامل و متغیرها در ماتریس اثرات متقاطع. میزان چرخش داده3جدول 
 تأثیرپذیری تأثیرگذاری چرخش

1 11% 12% 

2 144% 144% 

 (1911وای پژووش، مینذ: )رافت 

 

 (MDI)مستقیم  ارزیابی تأثیرگذاری .3.0

ان میز عام  ورمیزان تیثیریذاری و جمع سععتونی  عووان  جمع سععطری ور عام  مسععتقیم  تیثیراپعر ماتررس 

ی عوو هن ععانور چ  میزان جمع سععطری رل عام   ی ععتر  اشعع   رعو میتیثیرپذرری رن را از عوام  عرگر ن ععان 

 ر اش یماثریذاری  ی تر و اثرپذرری کمتر رن عام  

 

 متقابل تأثیراتعوامل بر همدیگر در ماتریس  تأثیرپذیریو  تأثیرگذاری. میزان 0جدول 

 تأثیرگذاری یموردبررسی هاشاخص متغیر
 تأثیرگذاری

 متغیر
 تأثیرپذیری

 تأثیرپذیری

 متغیر

عی
ما
جت
ا

- 
تی

معی
 ج

 و
گی

روو
ف

 

 وایسکونتگاه ساکوان میان قومیتی انسجام و ومبستگی

 غیررسمی
52 

511 

21 

222 

 52 22 م رررتی یواطرح عر شهر ساکوان  ین م ارک  سا ق  وجوع

 52 25  م ارک  و انسجام ارجاع و یعرزم یاحرف  پتانسی  وجوع

فعالی  نهاعوای تیثیریذار  ر امور  ازرفرروی شهر و ارتباط قوی 

  ا ارن نهاعوا ساکوین محلاپ و ف
22 22 

 22 22 نین  یحاش محلاپ عر اجتماعی پارگاه تقور 

 و اجتماعی معضلاپ    شهری م ررر  نهاعوای ورژه نگاه

 موجوع فرووگی
59 24 

 11 22 محور محل  یزرر رنام  واسط    زرستی شرارط  هبوع
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 تأثیرگذاری یموردبررسی هاشاخص متغیر
 تأثیرگذاری

 متغیر
 تأثیرپذیری

 تأثیرپذیری

 متغیر

 توسط محل  یوا یمسئول یرفتن عه ه  ر    تمار  عر ت اوم

 ساکوان
22 22 

 سطح عر ش هنرت و یواطرح عر م ارکتی رورکرع ات ا 

 م رررتی نهاعوای
29 29 

 امور عر م ارک  افزارش عر نقش نهاعوای غیرعولتی ارتقاء

 شهر
54 51 

ی
صاع

اقت
 

 49 کم کرعن انتلاف عررم ی  ین نانواروای ساکن عر ارن محلاپ

294 

21 

211 

 22 92 ساکوان ارن مواطق  ا سارر مواطق شهرارتقا عررم  

 22 91 وانانواعه اکثر عررم  موبع عووان   نانوار ر یس اشتغال

 و یورکاررفر نهاعوای مؤثر کاری اوم محل  اشتغال سطح ارتقاء

 یاحرف  فوی
24 52 

 محلاپ عر ساکن افراع میان عر تحصیلاپ ارتقاء سطح

 شهر عر نین  یحاش
45 22 

 ی
کالب

و 
ی 

یط
مح

 

 52  هبوع موطق  عر راستای رکسان سازی  ا سارر مواطق شهر

221 

22 

519 

 24 29  هبوع و ارتقا شبک  زررسانتی

 نهاعوای توسط مسکونی واح وای تسهیلاپ کیفی  ارا    هبوع

 م رررتی
21 51 

 و زمین  های افزارش و یعرزم قانونی محیطی، شرارط ارتقاء

 مسکن
25 59 

 وم و مواسه یوایکار ر یوی شیپ  ا اموی  حس افزارش

 یامحل  نیازوای  ا مقیان
21 24 

  اف  محلاپ عر م ارکتی جوب   ا سامان وی یواطرح ارجاع

 فرسوعه
24 12 

  رطرف جه  مرعم و یرعولتیغ نهاعوای متولیان، ومبستگی

 محیطی یوایرلوعی نموعن
24 21 

 51 21 شهری رسان ن ماپ نهاعوای میان اثر  ش ارتباط

 21 21 محیطی  هسازی و کالب ی سامان وی

ی 
ررت

 ر
م

– 
نی
انو

و ق
ی 

هاع
ن

 

 14 ارا   کاعر ت صصی  ازرفرروی  ا سوا ق  سیار  الا

251 

41 

511 

 52 25 وماووگی  ین نهاعوای مسئول  ازرفرروی شهری

نهاعرو  ش ن  ازرفرروی شهری توسط م ررر  شهری    ساکوین 

 غیررسمی وایسکونتگاه
21 51 

 جه  قوی  سیار شهری م ررر  نهاعوای یرییشک 

 عررم کم اق ار ورژه یزرر رنام 
25 29 

 شهروای عرگر  ا مقارس  عر شهر شهرعاری کاررم  م ررر 

 استان
21 54 
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 تأثیرگذاری یموردبررسی هاشاخص متغیر
 تأثیرگذاری

 متغیر
 تأثیرپذیری

 تأثیرپذیری

 متغیر

  رطرف عر غیرعولتی یواسازمان نهاعی یوا یپتانس از استفاعه

 مرعم نیازوای نموعن
22 54 

ش ه عقیق  رای وایذاری  رنی از  و یتوظیم  رنام  زمان

 انتیاراپ     نهاعوای اجتماعی و م نی
21 21 

 59 22 م رررتی و اجراری یوااریان  ین و فمو  و مواسه ومکاری

 اساسی و کلی ی یوامیتصم انذ مراکز میان وماووگی وجوع

 سازمان
22 54 

وای اجراری م ترک وماووگی میان اق اماپ و فعالی  وجوع

 وای متولی  ازرفرروی شهریمیان سازمان
21 51 

 2241 2241 2241 2241 جمع ک 

 (1911وای پژووش، مینذ: )رافت 

 

 –ررتی متغیر م ر  ازرفرروی شععهریمتغیر عر  نرریذارتریتیث یان کرع ک   توانیم 4 ر اسععان نتارم تحلیلی ج ول 

 –ی اجتماعی ر متغیرواواس رن تیثیرپذرری سیار  ی تر از میزان  وارن تیثیریذاریک  میزان   اشع یمنهاعی و قانونی 

  رن عارن ،  نهاعی و قانونی –کالب ی وضعیتی متفاوپ  ا متغیر م رررتی  –فرووگی و جمعیتی، اقتصعاعی و محیطی 

وجش ی مور سواشان ر از سوی عرگر عر  ین واسع رن تیثیرپذرری سعیار کمتر از میزان  وارن تیثیریذاریمعوا ک  

امور  فعالی  نهاعوای تیثیریذار  رم ارک ، ارجاع انسجام و  و یزم عری احرف ی وجوع پتانسی  واشان  تیثیریذاری

 عر ش هنرت و یواطرح عر م ارکتی رورکرع ، ات ا  ا ارن نهاعوا  ازرفرروی شهر و ارتباط قوی ساکوین محلاپ و ف

 هبوع موطق  عر ی، احرف  فوی و یورکاررفر نهاعوای مؤثر کاری اوم محل  اشتغال سطح م رررتی، ارتقاء نهاعوای سعطح

 ن ماپ نهاعوای میان اثر  ش ، ارتباط هبوع و ارتقا شبک  زررسانتی، راسعتای رکسعان سعازی  ا سعارر مواطق شهر

 ،وماووگی  ین نهاعوای مسئول  ازرفرروی شهری، ارا   کاعر ت صعصعی  ازرفرروی  ا سعوا ق  سیار  الاشعهری،  رسعان

 نهاعوای یرییشک ، غیررسمی وایسکونتگاهنهاعرو  شع ن  ازرفرروی شعهری توسعط م ررر  شعهری    سعاکوین 

 عرگر  ا مقارس  عر شهر شهرعاری کاررم  ، م ررر عررم کم اق ار ورژه یزرر رنام  جه  قوی  سیار شعهری م ررر 

توظیم  رنام  مرعم،  نیازوای نموعن  رطرف عر غیرعولتی یواسازمان نهاعی یوا یپتانسع از اسعتان، اسعتفاعه شعهروای

  ین و فمو  و مواسه ، ومکاریش ه عقیق  رای وایذاری  رنی از انتیاراپ     نهاعوای اجتماعی و م نی و یزمان

وماووگی  سازمان و وجوع اساسی و کلی ی یوامیتصم انذ مراکز میان وماووگی م رررتی، وجوع و اجراری یوااریان

 یرپذرریتیث سععیار  ی ععتر از  وای متولی  ازرفرروی شععهریوای اجراری م ععترک میان سععازمانمیان اق اماپ و فعالی 

 عووان  و  یذارن یم سعیاری عر سعیستم  ر جای  تیثیر اعشع هی رواشعان ر ارن حاکی از رن اسع  ک  واسع رن

 رشون یمشهری زاو ان شوانت    ازرفررویعوام  عر  نرریذارتریتیث
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  تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریدر محور  هاآنو جایگاه  رهایمتغ. پراکندگی 0شکل 

 

ر عو ر  یمن ععان  تیثیرپذرریو  تیثیریذاریی قرارییری و پراکوش ور رل از عوام  را عر محور نحوه 2شععک  

رن عوام  ترمهمتوان     یان یممستقیم  تیثیریذاریی قرارییری و پراکوش عوام  و متغیروا عر ماتررس نحوهاسعان 

ر شععهر زاو ان ع  ازرفرروی شععهرییرپذرر عر ارجاع و توسععع  تیثرن عوام  نتیج  را ترمهمو  ریذاریتیثرا  کوو هنییتع

 (ر2پرعان  )ج ول 

 

 یراتتأثدر ماتریس  تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریبر اساس میزان  هاآنو وضعیت  هاشاخصی بندطبقه. 5جدول 

 مستقیم
بندی طبقه

 هاشاخص

گروه متغیرها 

 موجود در هر طبقه
 ویژگی هر طبقه عوامل و متغیرها

ی واشان 

ا کوو ه رتعیین

 تیثیریذار

نهاعی  –م رررتی 

 و قانونی

 و تیثیریذاری ی تررن  واشان ارن  ارا   کاعر ت صصی  ازرفرروی  ا سوا ق  سیار  الا

 رراعارن  تیثیرپذرریکمتررن 

 ، وضعی واشان  نرتری حران عووان  

سیستم و تغییراپ رن وا ست     

 رواس رن

متغیروای وروعی سیستم محسو  

 لکوتر  قاو توسط سیستم  شون یم

نیستو  زررا نارج از سیستم قرار عاشت  

عاملی از ثباپ عم   صورپ  و  ی تر 

ش ه عقیق  رای وایذاری  و یتوظیم  رنام  زمان

  رنی از انتیاراپ     نهاعوای اجتماعی و م نی

 عرگر  ا مقارس  عر شهر شهرعاری کاررم  م ررر 

 استان شهروای

وای اجراری وماووگی میان اق اماپ و فعالی  وجوع

 وای متولی  ازرفرروی شهریم ترک میان سازمان

 کلی ی یوامیتصم انذ مراکز میان وماووگی وجوع

 سازمان اساسی و



   چهارمشمارۀ                                        مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                           144

 

بندی طبقه

 هاشاخص

گروه متغیرها 

 موجود در هر طبقه
 ویژگی هر طبقه عوامل و متغیرها

 رکوو یم وماووگی  ین نهاعوای مسئول  ازرفرروی شهری

 شرقی شمال قسم  عر متغیروا ارن

 ررن یییم قرار نموعار

 و اجراری یوااریان  ین و فمو  و مواسه ومکاری

 م رررتی

 محیطی و کالب ی
 هبوع موطق  عر راستای رکسان سازی  ا سارر مواطق 

 شهر

 –اجتماعی 

فرووگی و 

 جمعیتی

 و انسجام ارجاع عرزمیو  یاحرف  پتانسی  وجوع

 شهر اعاره عر م ارک 

ی واشان 

 عووجهی

نهاعی  –م رررتی 

 و قانونی

 غیرعولتی یواسازمان نهاعی یوا یپتانس از استفاعه

 مرعم نیازوای نموعن  رطرف عر

و  سیار  رررپذیتیث صورپ   زمانوم

 رکوو یمعم   ریذاریتیث

ارن متغیروا عارای طبیعتی ناپار ار 

وستو ، زررا ور عم  و تغییری  ر روی 

 واشان واکوش و تغییر  ر عرگر  وارن

 را عر پی نواو  عاش ر

 شرقی شمال قسم  عر متغیروا ارن

 ررن یییم قرار نموعار

نهاعرو  ش ن  ازرفرروی شهری توسط م ررر  شهری 

 غیررسمی وایسکونتگاه   ساکوین 

 قوی  سیار شهری م ررر  نهاعوای یرییشک 

 عررم کم اق ار ورژه یزرر رنام  جه 

 محیطی و کالب ی

 مواسه یوایکار ر یوی شیپ  ا اموی  حس افزارش

 یامحل  نیازوای  ا مقیان وم و

 عر م ارکتی جوب   ا سامان وی یواطرح ارجاع

 فرسوعه  اف  محلاپ

 شهری رسان ن ماپ نهاعوای میان اثر  ش ارتباط

 محیطی  هسازی و کالب ی سامان وی

 –اجتماعی 

فرووگی و 

 جمعیتی

 و شهر ساکوان میان قومیتی انسجام و ومبستگی

 شهر اعاره م رران

فعالی  نهاعوای تیثیریذار  ر امور  ازرفرروی شهر و 

 ارتباط قوی ساکوین محلاپ و ف  ا ارن نهاعوا

 نین  یحاش محلاپ عر ژهرو   اجتماعی پارگاه تقور 

 معضلاپ    شهری م ررر  نهاعوای ورژه نگاه

 موجوع فرووگی و اجتماعی

 محور محل  یزرر رنام  واسط    زرستی شرارط  هبوع

 یوا یمسئول یرفتن عه ه  ر    تمار  عر ت اوم

 ساکوان توسط محل 

 عر ش هنرت و یواطرح عر م ارکتی رورکرع ات ا 

 م رررتی نهاعوای سطح

 م ارک  افزارش عر نقش نهاعوای غیرعولتی ارتقاء

 شهر امور عر
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بندی طبقه

 هاشاخص

گروه متغیرها 

 موجود در هر طبقه
 ویژگی هر طبقه عوامل و متغیرها

 اقتصاعی
 نهاعوای مؤثر کاری اوم محل  اشتغال سطح ارتقاء

 یاحرف  فوی و یورکاررفر

ی واشان 

ا ر رررپذیتیث

 وا ست 

 محیطی و کالب ی

 نهاعوای مؤثر کاری اوم محل  اشتغال سطح ارتقاء

 یاحرف  فوی و یورکاررفر

 ذرریتیثیرپ سیار پارین و  تیثیریذاری

  سیار  الاری عارن ر

 ونسب     تکام  متغیروای عووجهی 

  سیار حسان وستو ر ریذاریتیث

 حسا   نروجی سیستم  واشان ارن 

 رو رریم

 جوو  قسم  عر وا ست  متغیروای

 عارن ر نموعار قرار شرقی

 نهاعوای مؤثر کاری اوم محل  اشتغال سطح ارتقاء

 یاحرف  فوی و یورکاررفر

ی واشان 

مستق  و 

 مستثوی

 اقتصاعی

  ساکن نانواروای  ین عررم ی انتلاف کرعن کم

ی واشان از سارر  واشان ارن 

 وانرچو انی نپذررفت  و  ر  تیثیرسیستم 

 ارعری ن ریتیثکمی عاشت  را  تیثیرنیز 

 نموعار جوو ی قسم  عر متغیروا ارن

 سیستم  ا کمی  سیار ارتباط و قراریرفت 

 متغیر رل  اعث توقف ن  زررا عارن ،

 رل پی رف  و تکام   اعث ن  و اصلی

 شون یم سیستم عر متغیر

 ارتقا عررم  ساکوان ارن مواطق  ا سارر مواطق شهر

 اکثر عررم  موبع عووان   نانوار ر یس اشتغال

 وانانواعه

 عر ساکن افراع میان عر تحصیلاپ ارتقاء سطح

 شهر عر نین  یحاش محلاپ

 کالب ی -محیطی 

  هبوع و ارتقا شبک  زررسانتی

  های افزارش زمیو  عر قانونی محیطی، شرارط ارتقاء

 مسکن و زمین

 –اجتماعی 

فرووگی و 

 جمعیتی

 یواطرح عر شهر ساکوان  ین م ارک  سا ق  وجوع

 م رررتی

 (1911وای پژووش، مینذ: )رافت 

 

ی پراکوش عر ماتررس نحوه ر اسعععان  مورعمطالع ی واشعععان  تیثیرپذرریو  تیثیریذاریمیزان  2عر جع ول 

، وف  وو هکنییتعو  ریذاریتیثاسع ر  ر اسان نتارم م    ش  ک  از ن  شان   شع هم ع  مسعتقیم  تیثیراپ

محیطی و رل شان  وم –نهاعی و قانونی، رل شان  از یروه متغیر کالب ی  –شعان  از یروه متغیر م رررتی 

و نتیج  وم عو شععان   رررپذیتیثی واشععان ه عریروی  وعه اسعع ر تیو جمعفرووگی  –از یروه متغیر اجتماعی 

عر  وا شانر  ر اسعان نتارم حاصع  از پراکوش ان  وعهمحیطی  –ک  ورعو از یروه متغیروای کالب ی  ان قراریرفت 

، متغیر روی شعععهری ازرفرمتغیر  رای  نرترکوو هنییتعک  اثریذارتررن و   یان کرع توانیممسعععتقیم  تعیثیراپمعاتررس 

 نهاعی و قانونی  وعه اس ر –م رررتی 
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 ش هاعهعمستقیم و غیرمستقیم ن ان  تیثیراپ ی عر ماتررسمورع ررسی واشعان نمار عی یرافیکی از   رعرنها

 ش هعاعهنمارش  روایمتغعام  را متغیر  ر سارر  مستقیم ور تیثیراپ(ر عر ارن شک  میزان 4و  9اسع  )شعک  شعماره 

قوی  تیثیراپان ، می تیثیراپضعیف،  تیثیراپ، تیثیراپ نرترفیضع صورپ   واشان  تیثیریذاریاسع ر چگونگی 

 ر اش یم م او هقا   تیثیراپ نرتریقوو 

 

 
  هاآنمستقیم بین متغیرها و روابط بین  تأثیرات. 3 شکل

 

 

  هاآنغیرمستقیم بین متغیرها و روابط بین  تأثیرات. 0شکل 
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 هریش بازآفرینی تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریهای موردبررسی بر اساس میزان ی نهایی شاخصبندرتبه .3.0

وای  و ی نهاری و تعیین جارگاه شان پس از انجام محاسعباپ عرنهار   ا اسعتفاعه از تحلی  سععیستمی    رتب 

 ر(5 ج ولاس  ) ش هانت پرعمورعمطالع  

و  نهاعی – یتررر م ریمتغ یشععهر یورعر  ازرفر ریمتغ نرریذارتریکرع ک  تیث انی  توانیم یلیتحل مراسععان نتا ر

و  فرووگی – یماعاجت یروایواس ر متغرن یرررپذیتیث زانیاز م  تری  اریوا  سرن یریذاریتیث زانیک  م  اش یم یقانون

معوا ک   نرعارن ،    یو قانون نهاعی – یترررم  ریمتفاوپ  ا متغ یتیوضععع ی کالب – یطیو مح یاقتصععاع ،یتیجمع

 روایتغو پراکوش عوام  و م یریقراری ی ر اسان نحوه رواسع رن یرررپذیتیث زانیکمتر از م اریوا  سعرن یریذاریتیث

 ار ج یعوام  نت نرترو مهم ریذاریتیث ار کوو هنییعوام  تع نرترمهم انی     توانیم میمسعععتق یریذاریتیث سرعر ماتر

 زانیوا  ر اسان مشان  رینها ی و رتب  رعر شععهر زاو ان پرعان  یشععهر یورو توسعع   ازرفر جاعرعر ا رررپذیتیث

شان   94از میان   رعرنها ش ه اس رن ان عاعه 4 ج ولعر  میرمسعتقیو غ میمسعتق راپیتیث سرعر ماتر یاثریذار

کلی ی اثریذار  ر  وایپی ران عووان  شان   14، ش هانجامو تحلی  سیستمی  ش هعاعهی  ر اسان وزن مورع ررسع

 مستقیم اس  و شام  عواملی تیثیراپشعهری عر شهر زاو ان انت ا  ش ر ارن عوام  عرواقع چارک  الاری   ازرفرروی

از رن قرار عارعر البت  عر انت ا  ارن عوام   ار   ترعرصعع  پارین 22شععوع ک   ر اسععان امتیاز عام  اول ح اکثر عر می

عام   14 اوم مقارسع  ش ن ر از میان  2 ج ولغیرمسعتقیم نیز توج  کرع ک  عر  تیثیراپمسعتقیم،     تیثیراپعلاوه  ر 

تب ، عر ر تغییر کمی غیرمستقیم،  ا تیثیراپمستقیم و  تیثیراپعام  عر ور عو ماتررس  14ی شع ه، وم کلی ی انت ا 

 ران تکرار ش ه

 

 شهری در شهر زاهدان بازآفرینی مؤثرکلیدی  هایپیشران. 6جدول 
 شهری بازآفرینیدر  رگذاریتأثی کلیدی هاشاخص 01 هرتب متغیر

نهاعی و  –م رررتی 

 قانونی

 ارا   کاعر ت صصی  ازرفرروی  ا سوا ق  سیار  الا 1

 استان شهروای عرگر  ا مقارس  عر شهر شهرعاری کاررم  م ررر  2

 وای متولی  ازرفرروی شهریوای اجراری م ترک میان سازمانوماووگی میان اق اماپ و فعالی  وجوع 4

 غیررسمی وایسکونتگاهنهاعرو  ش ن  ازرفرروی شهری توسط م ررر  شهری    ساکوین  2

     نهاعوای اجتماعی و م نیش ه عقیق  رای وایذاری  رنی از انتیاراپ  و یتوظیم  رنام  زمان 5

 وماووگی  ین نهاعوای مسئول  ازرفرروی شهری 1

14 
عر امر  عررم کم اق ار ورژه یزرر رنام  جه  قوی  سیار شهری م ررر  نهاعوای یرییشک 

  ازرفرروی

 فرووگی -اجتماعی 
 وامحلاپ و ف  ا ارن نهاعفعالی  نهاعوای تیثیریذار  ر امور  ازرفرروی شهر و ارتباط قوی ساکوین  2

 شهر اعاره عر م ارک  و انسجام ارجاع عرزمیو  یاحرف  پتانسی  وجوع 1

 شهری رسان ن ماپ نهاعوای میان اثر  ش ارتباط 2 محیطی و کالب ی

 (1911وای پژووش، مینذ: )رافت 
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ی و نهاع – ر سعیستم وف  شان  از یروه متغیر م ررتی  مؤثرپی عران کلی ی  14، از میان 5 ر اسعان ج ول 

ر  ر ان ه وعفرووگی و رل شان  وم از یروه متغیر محیطی و کالب ی  –قانونی، عو شان  از یروه متغیر اجتماعی 

ررتی ر م رعر شهر زاو ان، متغی  ازرفرروی شهریمتغیر عر  نرتری یکلو  نرترمهم یان کرع  توانیماسان نتارم نهاری 

 ر اش یم ش هانت ا شان  و پی ران کلی ی  2ک  عارای   اش یمنهاعی و قانونی  –

 اصلی عوامل احتمالی هایوضعیت .3.3

 م    ش ر شعهری عر شعهر زاو ان  ازرفرروی روی پیش احتمالی یوا یوضعع اصعلی، عوام  از رل ور  رای

  ررسی  ا ، رعرنها ش ر نظرنواوی توسط پرس وام  ای موضوب پژوو   ویعرزم مت ص  کارشواسان از موظور   رن

 ر(2)ج ول ش  م    احتمالی وضعی  94 اصلی، عام  14 نتارم،  رای

 

 شهری در زاهدان بازآفرینیاصلی در  هایپیشران. وضعیت احتمالی هر یک از 1جدول 
ینی بازآفرکلیدی مؤثر بر توسعه  هایپیشران

 زاهدان شهری
 عامل زیرمجموعه هر وضعیت

  الا  سیار سوا ق  ا ت صصی کاعر

 یرموزحرف  فرررو  مستمر  رقراری عر رموزشی نهاعوای م ارک  مطلو 

 نیرووای عنی  عر  ازرفرروی ت صصی و کارشواسی توان ءارتقا و  هبوع نسبتاً مطلو 

 مرتبط  ا رن یواحوزه و  ازرفرروی مت ص  عالی رموزشی مراکز کمبوع  حرانی

 مقارس  عر شهر شهرعاری کاررم  م ررر 

 استان شهروای عرگر  ا

 ت صی  اعتبار  رای  ازرفرروی  و شهرعاری مالی توان  هبوع ارتقاء، مطلو 

 زاو ان شهرعاری عرونی ت کیلاپ سازمانی سانتار تج ر  نسبتاً مطلو 

  حرانی
 مالی موا ع کمبوع و مرکزی عول     زاو ان شهرعاری مالی وا ستگی

 غیررسمی وایسکونتگاهعر  واپروژه تحقق  رای

وای وماووگی میان اق اماپ و فعالی 

وای متولی اجراری م ترک میان سازمان

  ازرفرروی شهری

 مطلو 
شهری عر امر  ازرفرروی  م تلف یواآنی اریوااس یس رکپارچگی

 ر(رررو س رزطیمح مسکن، ،ونق حم )

 نسبتاً مطلو 
شهری   ازرفرروی ر طی  نهاعوای یوای و  موطق  و قلمروی ت ان 

 (رررو  شهرعاری مواطق  رق، )ر ،

 عنی  عر  ازرفرروی   م تلف یوا  ش یوااس یس ع م رکپارچگی  حرانی

نهاعرو  ش ن  ازرفرروی شهری توسط 

 ایوسکونتگاهم ررر  شهری    ساکوین 

 غیررسمی

 مطلو 

امور  ازرفرروی    شهرون ان ساکن عر  رنی از   وایذاریم ارک  و 

از ظرفی  اجتماعاپ  ییری هرهعر راستای  غیررسمی وایسکونتگاه

  محلی و سرمار  اجتماعی

 شهری عر  ازرفرروی شهرون ی م ارک  و حضور  ستر  هبوع نسبتاً مطلو 

  حرانی
 عرو امکان م ارک  شهرون ان  یررپذم ارک  ظرفی  ع م ارجاع

 شهری  ازرفرروی

ش ه عقیق  رای  و یتوظیم  رنام  زمان

وایذاری  رنی از انتیاراپ     نهاعوای 

 اجتماعی و م نی

 مطلو 
سیاس  یزاری  و یرییمیتصم م ارک  نهاعوای اجتماعی و م نی عر

 مر وط    امر  ازرفرروی

 نسبتاً مطلو 
 شهری عر م ررر  سازمانی -م رررتی  رعه استقلال شوانتن رسمی    

 محلی سطح عر ک ور حاکمیتی -اعاری مراتهسلسل 
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ینی بازآفرکلیدی مؤثر بر توسعه  هایپیشران

 زاهدان شهری
 عامل زیرمجموعه هر وضعیت

 اجراری اعاری کلان نظام  ا شهری محلی  ازرفرروی ماویتی تعارض  حرانی

وماووگی  ین نهاعوای مسئول  ازرفرروی 

 شهری

 مطلو 
 مقرراپ وضع مسئول و محلی سیاس  یزاری کوو هوماووگ ارجاع نهاع

 غیررسمی و ف وایسکونتگاه ازرفرروی عر 

 نسبتاً مطلو 

 وماووگی و ومکاری    غیررسمی و رسمی نهاعوای کلیة نموعن ملزم

محلاپ  عر وظارف ان انجام راستای عر زاو ان عر امر  ازرفرروی شهری

 و ف

  حرانی
  ا ارتباط عر سیستمی  رون سامان وی وظارف و کارمیتقس نبوعن عقیق

 شهری  ازرفرروی

  سیار شهری م ررر  نهاعوای یرییشک 

 اق ار ورژه یزرر رنام  جه  قوی

 و  ازرفرروی شهری عررم کم

 مطلو 
 یوایزرر رنام  و وااس یس کوو هوماووگ مرکز رل وجوع  ر تیکی 

 شهری مرتبط  ا  ازرفرروی

 نسبتاً مطلو 
    شهری  ازرفرروی ر طی  عواصر از مت ک  مرکز را شورا رل طراحی

 زاو ان شهرعار رراس     شورای وماووگی نام

  حرانی
  ا مرتبط موضوعاپ کام  پوشش را و کافی مواسه، قوانین وجوع ع م

 شهری ازرفرروی 

فعالی  نهاعوای تیثیریذار  ر امور  ازرفرروی 

شهر و ارتباط قوی ساکوین محلاپ و ف  ا 

 ارن نهاعوا

 مطلو 
 مرکزر      ازرفرروی شهری نظارپ و کوترل واح  سازمان ارجاع

 و شهرعاری شهر شورای

 شهری ازرفرروی   موضوعاپ عر نهاعمرعم یوات ک  فعالی  افزارش نسبتاً مطلو 

  حرانی
    م رران عسترسی و ازیمورعن اطلاعاپ مواسه یرعش و تولی  ع م

 عر ارتباط  ا  ازرفرروی یرییمیتصم  رای اطلاعاپ ارن

 ارجاع عرزمیو  یاحرف  پتانسی  وجوع

 شهر اعاره عر م ارک  و انسجام

 مطلو 
 ازرفرروی  غیررسمی عر وایسکونتگاه شهرون ان م ارک  امکان ارجاع

 شهری

 غیررسمی وایسکونتگاهعر  شهرون ی فرووگ و مفهوم ترورم و تبیین نسبتاً مطلو 

  ازرفرروی شهری ی عرررپذم ارک  پارین سطح  حرانی

 ن ماپ نهاعوای میان اثر  ش ارتباط

 شهری رسان

 مطلو 

 موظم سوجش و شهری م ررر  ارزرا ی ن ماپ استان ارعوای ت ورن

 وایسکونتگاهعر  شهر زاو ان م ررر  نظام و عملکرع مسئولان

 غیررسمی

  ین تمامی نهاعوای ن ماپ رسان شهری مؤثروماووگی و ارتباط  نسبتاً مطلو 

  حرانی
ی نهاعوا انتیاراپ و وظارف حوزه و نظام عواصر  وعن نام   

 ن ماپ رسان شهری

 (1911وای پژووش، مینذ: )رافت 

 بحث. 0

ی شععهرواکلانی شععهری عر مورع ی عر  حث م ررر  رکپارچ پژووو هرری وام لی ریکاری   رسعع یم   نظر 

صععورپ یرفت  اس رلذا پژووش حاضر از ارن لحاظ  ن رپ  شعهر زاو ان عر مطالعاپ یذشعت   نصعوص  مرزی 
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هر متغیر عر  ازرفرروی شهری عر ش نرتری یکلو  نرترمهمعارای نواوری می  اش ر نتارم پژووش حاضر ن ان عاع ک  

ر ولی عر  اش یم ش هانت ا شان  و پی ران کلی ی  2ک  عارای   اش یمنهاعی و قانونی  –زاو ان، متغیر م رررتی 

( پی ععران کلی ی توسععع  یرعشععگری شععهری مهم تررن عام  عر توسععع  ارو ه 1441ق صععفوری و ومکاران )تحقی

  ازافرروی شهر تبررز می  اش  و ارتقا  ازار تبررز عر را ط   ا وضعی  وای محتم  پی وهاع می یرععر

نهاعی و قانونی،  –شعععان  عر متغیروای م ررتی  7متغیر تعاثیریذار عر پژووش  ر تحقق  94ومچوین از میعان 

نهاعی،  -فرووگی ، محیطی و کالب ی    عووان پی عران وای تاثیریذار شعواساری ش ن ر عر حوزه م رررتی –اجتماعی 

نهاعوای عولتی  ا ارا   کاعر ت صعصعی، م ررر  کاررم  و ومکاری  ین نهاعوا    عووان پی عران تاثیریذار شععواساری 

( 1911( و صعععباغی و ومکاران )1912فت  وای پژووش کاظمیان و ومکاران )شععع ن  ک  رافت  وای ارن تحقیق    را

مطا ق  عارعر عر حوزه اجتماعی و فرووگی وجوع پتانسی  حرف  ای و فعالی  نهاعوای مرعمی تاثیر جزو پی ران وای 

ولف  کالب ی و ( موطبق می  اشعع ر عر م1919کلی ی می  اشعع  ک  نتیج  ارن تحقیق    نتارم اسععکو رثانی و ومکاران )

( و صععباغی و ومکاران 2414محیطی ارتباط اثر  ش میان نهاعوا پی ععران کلی ی اسعع  ک   ا نتیج  پژووش  ارک  )

 ( مطا ق  عارعر 1911)

 نتیجه گیری. 5

رکرع غیررسمی شهری  ا رو وایسکونتگاهکلی ی مؤثر  ر  ازرفرروی  وایپی رانحاضعر شعواساری  پژووش و ف

 اکوونتغیررسمی  وایسکونتگاهی  ازرفرروی شهری و پژووو هررعر را ط   ا ، پژووی عر شهر زاو ان  وعه اس ر ررو ه

کرع  ازرفرروی شععهری  ا رورتوها پژووش ارزعفر و رضععاری ی صععورپ یرفت  ولی  تاکوون ع متععر ارران تحقیقاپ 

ر نتارم تحقیق فوق ن عععان عاع ک  حوزه نهاعی، اسععع  هقرارعاعمورع ارزرا ی را  اف  ناکاررم  شعععهر  عر پژوویررو ه

وسعتو  ک   ی ععتررن اثریذاری را عر  ازرفرروی شهری رزع عارن ر ولی عر پژووش  واریپی عرانم رررتی و اقتصعاعی 

 ر  مؤثری واشان  نرتری یکل و نرترمهم عووان  شعان   14 ر اسعان نتارم م ل تحلی  سعانتاری حاضعر و 

، وف  شان  از یروه متغیر ش هانت ا شان   14شعهری عر شعهر زاو ان انت ا  ش  ک  از میان ارن   ازرفرروی

فرووگی و رل شان  وم از یروه متغیر محیطی  –نهاعی و قانونی، عو شعان  از یروه متغیر اجتماعی  –م ررتی 

عر  رروی شهری ازرفمتغیر عر  نرتری یکلو  نرترمهمل تحلی  سانتاری ن ان عاع ک  ر نتارم نهاری م ان  وعهو کالب ی 

عر را ط   ا موضوب  ازرفرروی شهری  ا رورکرع  ک ازرنجاری  ر اش یمنهاعی و قانونی  –شعهر زاو ان، متغیر م رررتی 

وج      ا ت نوروری عاشت   اش ر توان می  ه اس  نتارم ارن پژووش نپژوو عی انجام  تاکوونعر زاو ان  نگاریررو ه

  شرح را  شهری عر شهر زاو ان   ازرفرروی وایی وهاعاپ عر نصوص پی رانپ نرترمهم توانیم رم هعسع   نتارم 

 :زرر عانس 

 م ررر  شهری و نهاعوای عنی  عر امر  ازرفرروی شهرعاری ت صصی و کارشواسی توان ارتقاء و  هبوع 

 ؛شهر زاو ان
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 ر(؛رررو س رزطیمح مسکن، ،ونق حم ) شهری م تلف یوا  ش یوااس یس رکپارچگی 

  شععهری عر راسععتای  ازرفرروی  یوایزرر رنام  و وااسعع یسعع کوو هوماووگ مرکز رل وجوع  ر تیکی

 ؛وای غیررسمیسکونتگاه

 م ررر  نظام و عملکرع مسئولان موظم سوجش و شهری م ررر  ارزرا ی ن ماپ استان ارعوای ت ورن 

 ؛شهر زاو ان عر  ازرفرروی

 ؛زاو ان  ا  ازرفرروی شهری وماووگی و ومکاری    غیررسمی و رسمی نهاعوای  یکل نموعن ملزم 

 ؛شهر وای غیررسمیعر  ازرفرروی سکونتگاه شهرون ی م ارک  و حضور  ستر  هبوع 

 ؛شهر زاو ان  ازرفرروی عر شهرون ان م ارک  امکان ارجاع 

 ؛امر  ازرفرروی عر نهاعمرعم یوات ک  فعالی  افزارش 

 رشهری رسان ن ماپ نهاعوای میان اثر  ش ارتباط 

 نامهکتاب

رفی  توسع  اجتماعاپ محلی عر کاوش فقر شهری و (ر ظ1919) ری ثانی، مر، سعجاعی، ژر، و صعرافی، مرکو اسع ر1

العاپ طام  موفصععلر (ی شععهر تهران ووپ جلامح)اع تهران ر ااسععی: نعم  ون: مورع شععرر توسععع  ععوام  مؤثر 

 ر 1-21(، 12)4، مواطق ن ل جغرافیاری

 ر تهران: ن ر عان گاه تهرانر ازرفرروی شهری(ر 1919ارزعی، مرنر، و حوانگی، پر ) ر2

محوری عر رل شععهر نوسععازی شععهر لو ن، حکمرانی، پار اری و اجتماب(ر 1914ارمری را ، لرلر، و راکو، مر ) ر9
 .، رضوان، فرشاع، تهران: ن ر عان گاه تهرانر ترجم  رفیعیانجهانی

مه ی عوقان موش و  کیومرث ارران وس ،ر ترجم  توسع شهر عر جهان عرحال ر (1914)، نرلر مارونزر، و ر ،پاتر ر4

 رسازمان شهرعاری وا و عویاری وای ک ور: تهران میترا احم ی،

عووان رورکرعی نو (ر سیر تحول مفهوم شواسی  ازرفرروی شهری   1911پوراحم ، ار، حبیبی، کر، و ک عاورز، مر ) ر2

 ر29-12، 1، شهر اررانی اسلامیوای فرسوعه شهریر عر  اف 

پاران نام   رشععهر فرسععوعه وای اف  عر م انل  نورن رویاف  پار ار شععهری  ازرفرروی ر(1911) بر ثانی، توپچی ر5

 راصفهان وور کارشواسی ارش ، عان گاه

 ایفصلوام ای  ر سعیر تحول و تکورن رورکرعوای مرم  شهری، ان ر   ارران هرر (ر مق م 1915حاجی پور، خر ) ر2
 (ر14و1)2، عر زمیو  شهرشواسی

: مورعی )مطالع  غیررسمی وایسکونتگاه ررسی نقش سرمار  اجتماعی عر توانمو سازی (ر 1914حق ورعران، فر ) ر1
 نام  کارشواسی ارش ، عان گاه وور اصفهانرپاران رش (ر عیول است ر محل 

: تهعععران ،ترجم  محم  سععععی  ارعععزعی و پیعععروز حوعععاچیر  ازرفرروی شهری(ر 1919) رسارل، هو ، ررا رتز، پ ر1

 .انت اراپ عان گاه تهران
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ررزی ررزی  ا تیکی   ر  رنام پاراعارمی نورن عر  رنام پژووی ررو ه(ر 1915زرعاری، کر، ر انی، طر، و سعععاع ، رر ) ر14
 ر چاپ اول، تهران: انت اراپ عان گاه تهرانروا(ای )مبانی، مفاویم، رورکرعوا و روششهری و موطق 

 نمون  شهری ن یویحاشی  و غیررسمی اسعکان پیام وای و وا(ر ورژیی1914صعالحی امیری، نررر، و ن ا ی، زر ) ر11

 ر52-14(، 9)1،  ررسی مسا   اجتماعی اررانتهرانر  شهرکلان: مورعی

(ر شععواسععاری نیرووای پی ععران 1911صععباغی ر کوه، شر،  ازریان، مر، اکا ری، کر، رضععوی، زرنر، و سععرعار، ار ) ر12

تاثیریذار  ر تحقق توسععع  اجتماب محور عر محلاپ کم  رنورعار شععهری )مطالع  مورعی: محل  التیمور م ععه (ر 

 ر291-221(، 19)2، وسع  فضای شهریجغرافیا و ت

ی ناکاررم ر وا اف ی شواساری واشان (ر ت ورن 1914ص اق  رستمی، کر، اعتماع، گر،  ی رام، رر، و ملا ، جر ) ر19

 ر149-124(، 1)1، رزی فضاریر رنام 

 ر  ازرفرروی فضععاوای تارر ی شععهر )مطالع  مورعی: می ان  مؤثرتحلی  عوام  (ر 1912فوی، زر، و شععیرزاعی، فر ) ر14

 ر121-112(، 1)19، وای انسانیررزی سکونتگاه رنام ر م ق، تهران(

رفی  اجتماعی ظررق طار محلی از    توسععع  پار ی  سععتیا(ر ع1912)زاعه، ورار، و شععفیعا، نر  نی اکافمیان،  ر، قر ر12

 ر1-14 ،4، العاپ شهریطمالع  مورعی: محل  شمیران نور طمن اقتصاعی محل  غیررسمی، الاین و فعوساک

ر چاپ اول، تهران: ررزی مرم  تارر ی شهروافوون و تجار   رنام (ر 1914ر اع، حر، و پوراحم ، ار )کلانتری نلی  ر15

 انت اراپ سم ، جهاع عان گاویر

ر شععهرعاری 5رسععمی موطق  اسععکان غیررسععمی عر تهران، سععامان وی اسععکان غیر(ر 1912کمانروعی کجوری، مر ) ر12

 پارانوام  کارشواسی ارش ، عان گاه شهی   ه تیر

 محل  مورعی مطالع  شهری فرسوعه وای اف   ازرفرروی موثرعر عوام  (ر تحلی 1915نصیری، ار، و سالاری نیا، مر ) ر11

 ر192-141(، 22)14، سرزمینتهرانر  شهر 12 موطق  24

: مورع)شهری ن ماپ کار ری  ر تیکی   ا رن، وای ازتا  و ن یویحاشی   ر مؤثر عوام   ررسی ر(1914) ار نظرران، ر11

 ر91-41 (،91)1 ،سرزمین جغرافیای ر(رزع شهر

(ر تحلی  چگونگی حمار  از قانون م ععارک  عمومی عر  ازرفرروی شععهری می ان 1911نورران، فر، و رررانا، ار ) ر24

 ر12-21(، 2)12، ن رر  ووروای زرباامام علی اصفهانر 

(ر مقارس  تطبیقی تجار  پرعازن ه محرک توسع   ا رورکرع  ازرفرروی 1912واشعمی، مررر، شیع ، ار، و   یحی، حر ) ر21

 ر21-42(، 54)12، پژوو ی-فصلوام  جغرافیاری علمیشهری عر شهروای موت ه جهانر 

ر مطالع  مورعی: شععهر ارلام ازرفرروی  اف  فرسععوعه  ا رورکرع توسععع  پار ار (ر 1911رعقو ی، مر، و شععمس، مر ) ر22

 ر22-59(، 1)2، شهرپار ار
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