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 چکیده
روند رو به رشد  در راستایآن و  ریزی برایبرنامههای فرسوده شهری و بافت در نظر داشتن ضرورت توجه بهبا 

کیفیت های شاخصبررسی و ارزیابیاین پژوهش هدف ،های اخیردههتوسعه کالبدی فضایی شهر کوهدشت در 

روش پژوهش یابی به عدالت فضاییاست.در راستای دستهای بافت فرسوده شهر کوهدشت زندگی در محله

های کیفیت جهت ارزیابی وضعیت شاخصواریانس و توکی ای، تحلیل تک نمونه Tآزمون لی و از یحلت–توصیفی 

دهد که عالوه بر کمبود نتایج بررسی نشان میگرفته شده است.بهرههای فرسوده شهر کوهدشت زندگیدر بافت

های بافت فرسوده شهر کوهدشت، پراکنش کیفیت زندگی در محالت های کیفیت زندگی در سطح محلهشاخص

های بوعلی، فردوسی و صاحب الزمان به ترتیب با محلهنه صورت نگرفته، به طوری که مذکور نیز به صورت عادال

های انتهای بوعلی، جهاد شمالی و محله، های اول، دوم و سومدر رتبه 94/2و  94/2، 00/3امتیاز تلفیقی به میزان

 زدهم، دهم و نهم قرار گرفتند.های یادر رتبه 34/2و  31/2، 00/2آباد به ترتیب با امتیازهایی به میزان و تازه

بنابراین مسئوالن و مدیران شهری باید نسبت به در نظرگرفتن راهکارهای افزایش سطح کیفیت زندگی در شهر 

 های فرسوده و توزیع عادالنه آن اقدام نمایند. کوهدشت به ویژه بافت

 بافت فرسوده، آزمون توکی، شهر کوهدشت.، کیفیت زندگی: کلیدی واژگان

 

 

 مقدمه

خوش  ها، دست ساخت )مصنوع( و حتی خود انسان تمامی عناصر جهان هستی شامل عناصر طبیعی، انسان

جا که تغییر نکردن به معنای نیستی هر پدیده است شهر و فضاهای آن نیز از  تغییر و تحول دائمی هستند، از آن
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تدریجی و در زمان طوالنی صورت  کنند. اگر چه این تحوالت گاهی به صورت همین قانون طبیعی پیروی می

های  اند، در روند طبیعی دگرگونی گرفته و گاهی به یکباره و در کوتاه مدت سیمای شهرها را دگرگون ساخته

ها تکامل اجتماعات بشری صورت گرفته است. به این  شهری، به طور معمول این فرآیند به تدریج و در طی قرن

که دائماً و به تدریج تغییر کرده و ظرف )کالبد شهرها( نیز برای انطباق با  های بشری( ترتیب که مظروف )فعالیت

شرایط نو تغییرات ترمیمی مداومی را به خود دیده است. )حاشیه، مفهوم فرسودگی( مشکالتی که در خالل قرن 

نی مبدل شده و رو شدند، ناشی از آن بود که تحوالت تدریجی مظروف به تغییرات ناگها گذشته، شهرها با آن روبه

های تخریبی رخ دادند. بدین ترتیب کالبد، فعالیت و در  باره و به صورت دگرگونی یک ها به تحوالت ترمیمی ظرف

بینی نشده و تغییر و فرسودگی ناشی از آن شدند )حبیبی و  پیشمجموع فضاهای شهری دچار نوعی دگرگونی 

ران فرسودگی را ناکارآمدی و کاهش کارایی یک بافت شورای عالی شهرسازی و معماری ای(.15: 1386 مقصودی،

های شهری تعریف کرده است. فرسودگی بافت و عناصر درونی آن یا به سبب قدمت نسبت به کارآمدی سایر بافت

آید، پیامد فرسودگی بافت که در گیری آن بافت به وجود میو یا به سبب فقدان برنامه توسعه و نظارت فنیبرشکل

شود، در اشکال گوناگون از جمله کاهش و یا فقدان بین رفتن منزلت آن در اذهان شهروندان منجر می نهایت به از

های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و تأسیساتی قابل دریافت و پذیری و ایمنی و نیز نابسامانیشرایط زیست

آن یا به سبب قدمت و یا به  (. فرسودگی بافت و عناصر درونی1: 1384شناسایی است )مهندسین مشاور شاران، 

آید. پیامد فرسودگی که در نهایت به از گیری آن بافت بوجود میسبب فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر شکل

-شوند، در اشکال گوناگون از جمله کاهش و یا فقدان شرایط زیستبین رفتن منزلت آن در اذهان شهروندان می

ای کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، تاٌسیساتی قابل دریافت و شناسایی است )شفائی، هپذیری و ایمنی و نیز نابسامانی

ای و شکل گرفتن (. فرسودگی عاملی است که باعث زدودن خاطرات جمعی، افول حیات شهری واقعه6: 1384

وی گردد. همچنین با کاهش عمر اثر و با شتابی کم و بیش تند باعث حرکت سریع به سحیات شهری روزمره می

فرسودگی عبارت است از عملکرد و تحول و تغییر (. 15: 1384شود )حبیبی و مقصودی، ای پایانی اثر مینقطه

، فرسودگی شهری دارای معنای مرکبی است(، 1382ها)نجاری،  کالبدی و اقتصادی و ثبات نسبی بناها و مکان

 .(1376در فضای شهری )جوادی،  رو به زوال گذاشتن، وجود کمبودهایی، متروکی زودرس، خرابی کالبدی

کشورها  هدف اجتماعی تریناصلی مادی،به رفاه برای عنوان جانشینی های اخیربهزندگی در طی دهه کیفیت    

ریزانو ها و برنامه( و شناخت و اندازه گیری آن از اهداف عمده محققان، دولت96: 1391تبدیل)موسوی و دیگران، 

باشد ز جمله روانپزشکی، پژشکی، علوم محیطی، اقتصاد، جامعه شناسی و جغرافیا میها اهمچنین بسیاری از رشته

 بااستفاده ندرت وبه ذهنی هاییا شاخص عینی هایشاخص از بااستفاده اغلب زندگی (. کیفیت2: 1387)رضوانی، 

(. 53: 1392 سلیمانی و دیگران، ؛37: 1387شود )رضوانی و همکاران،می گیریهااندازههردونوع شاخص از

-شاخص آیند،درحالی کهدست می به زندگی از ساکنان رضایت و هااداراکات، ارزیابی ازپیمایش ذهنی هایشاخص

آیند)خادم الحسینی و دست می به ثانویه هایداده ًاز غالبا که هستند مشاهده حقایق قابل به مربوط عینی های

-محلهسطوح کیفیت زندگی در ارزیابی و تحلیلتحقیق  این لیفاص ذکرشد،هد آنچه به باتوجه (46: 1389دیگران، 
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اهداف  هدر راستای دست یابی بباشد. های عینی و ذهنی میبرمبنای شاخصهای بافت فرسوده شهر کوهدشت

 :گرددزیر مطرح می مذکور سوال

 موزشی، اوقات ، آاقتصادی، اجتماعی، کالبدی ابعاددر های بافت فرسوده شهر کوهدشتمحلهدرزندگی  کیفیت

 و محیطی در چه وضعیتی قراردارد؟ فراغت، امنیت، سالمت

 

 پیشینه تحقیق
 به این نتیجه رسید « کیفیت زندگی، رفاه انسانی و عدالت اجتماعی»( در پژوهشی با عنوان1381) 1اسمیت

برای شود که های ذهنی و عینی استفاده میکه برای مقایسة کیفیت، رفاه و عدالت اجتماعی از شاخص

 شود.های آماری استفاده میای و برای سنجش مورد دوم از شاخصسنجش مورد اول از تحقیقات پرسشنامه

 اندازهای جغرافیای کیفیت محیط شهری و رفاه انسانی: چشم»( در پژوهشی با عنوان2003) 2پاکیونه

وی رویکردهای معتقد است که کیفیت زندگی مدرن از ویژگی جوامع معاصر است. پژوهش « اجتماعی

 کند. جغرافیای اجتماعی برای تحقیق در کیفیت زندگی و رفاه شهری را تبیین می

 کیفیت محیط شهری و رفاه انسانی: به سوی چارچوب »( در پژوهشی با عنوان2003) 3وان کمپ و همکاران

های کمی و صهای مفهومی و تعیین شاخاند که ارائه ساختاری از چارچوببه این نتیجه رسیده« مفهومی

ها و توسعة ابزارهایی برای کیفی رفاه شهری ضروری است. چنین ساختاری به انتخاب تئوری محور شاخص

 دهد.   شهری اجازه می ارزیابی چندبعدی ابعاد رفاه شهری و کیفیت محیط

 ( در مقاله1385جاجرمی و کلته ،) شهر در زندگی کیفیت هایشاخص وضعیت سنجش»ای با عنوان 

 وضعیت گنبدی شهروندان نظر از اندکهبه این نتیجه رسیده« موردی:گنبدقابوس نظرشهروندان، مطالعهاز

 در اکثر شهری مشکالت ولی است مناسب شهر این مختلف درمناطق شهری وخدمات امکانات دسترسی به

 شدید تفاوت وجود ، میباشد. همچنین ازدیگرنتایج این پژوهش توجه قابل شهروندان نظر از شهری مناطق

 ترینیافته توسعه در درصد ازصد آن میزان که باشدمی بررسی مورد گانه7درنواحی توسعه نهایی درضرایب

از  دربرخورداری شدید برابری نا وجود امر این که مینماید نوسان ناحیه ترین توسعهکم 26/17تا ناحیه

 د.میده نشان را شهرگنبد مختلف درنواحی زندگی کیفیت شاخصهای

 ( در مقاله1391موسوی و باقری کشکولی ،) محالت در زندگی کیفیت فضایی توزیع ارزیابی» ای با عنوان 

 شاخصهای درنظرگرفتن با محالت شهرسردشت در زندگی به بررسیو ارزیابی کیفیت« سردشت شهر

در شاخصهای  که داده نشان برخورداری میانگین اند. محاسبهکالبدی پرداخته و اجتماعی،اقتصادی،محیطی

 درصد 2/74مر با کاینه تلفیقی،محله شاخص عنوان وزیست محیطی(به اجتماعی،اقتصادی )جمعیتی

 دارا زندگی را کیفیت میزان درصدپایینترین 7/59مارغان  با  ومحله زندگی کیفیت وضعیت مطلوبترین

                                                           
1
. Smith 

2
 . Pacione 

3
 . Van Kamp et al 
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درصد  99اطمینان  باسطح را برخورداری در محالت بین نابرابری متغیره چند واریانس تحلیل هستند. مدل

 دهد. مورد تائید قرار می

 

 مبانی نظری
از منظر واژگانی به  Qolبه مفهوم چگونگی آمده و  Quality( به معنی چیزی و چه و Qualواژه کیفیت در التین ) 

یگران است های آن است که برای هر فرد، ویژه و یگانه، و متفاوت با د معنی چگونگی زندگی و دربرگیرنده تفاوت

بعدی است که ابعاد مادی و غیرمادی، عینی و ذهنی، فردی  (. کیفیت زندگی مفهومی چند20: 1385)کردزنگنه، 

 Dienerمندی از زندگیبه رضایتت زندگی یفیک(، Jan Delhey et al, 2002: 168)گیرد و جمعی رفاه را دربر می

and Suh ,1997: 189-216) ) می امکانات مهم زندگی لذت د چه زن و چه مرد ازفرک در آن یکه  ایدرجهو-

دارد اشاره و غیره  (Veenhoven, 1996: 1-58)و امید به داشتن زندگی شاد(Raphael at el, 1996)برد

 وضعیت و شرایط با رابطه در کیفی و بعدی پیچیده،چند ای ،واژه زندگی اصوالً،کیفیت(.17: 1391)اکبری،

 هایشاخص به متکی هم که است...( و شهر،روستا، منطقه،محله،بخش) خاصی جغرافیای مقیاس ،دریک جمعیت

 پیمایش از ذهنی های(. شاخص76: 1386کمی است )کوکبی،  یا عینی هایشاخص به متکی هم و یاکیفی ذهنی

یق حقا به مربوط عینی هایشاخص درحالی که ، آینددست می به زندگی از ساکنان ورضایت هااداراکات، ارزیابی

 رغم به (.46: 1389آیند)خادم الحسینی و دیگران، دست می به ثانویه هایًازداده غالبا که هستند مشاهده قابل

چشم  به متخصصان بین در نیز ادراکی توافقی ،اما دارد وجود زندگی کیفیت درتعریف که نظرهایی اختالف

 ,Allen)می دانند بعدی چند مفهومی و مثبت عاداب بر مشتمل را زندگی کیفیت بیشترآنها آن مبنای بر که میخورد

Vogt and Cordes, 2002,14.) 

 1960 وازدهه شد مطرح نوین اقتصاد ومباحث اجتماعی توسعه ریزیبرنامه زندگی،درادبیات کیفیت مفهوم

-ودمیمحد روانی هایوبیماری بهداشتی هایحوزه به ابتدا این مفهوم. یافت رواج اروپایی میالدی،در کشورهای

 بعدی چند مفهومی به صرف وروانشناختی محیطی بهداشتی،زیست های زمینه از مفهوم شد،امادر حال حاضر،این

. مفهوم کیفیت زندگی برای نخستین بار در سال (152: 1389 عنبری،؛ 50: 1390پور، جمعه)هاست  ارتقاءیافت

مورد توجه قرار گرفت )مهدیزاده و  توسط ریموند بائر«1های اجتماعیشاخص»در کتابی با عنوان  1966

باشد که درباره حیات روستایی در (، می1946) 2اولین اثر مهم درباره کیفیت زندگی از آگبرن(. 46: 1382دیگران،

های اقتصادی هنگامی که جامعه شناسان علیه چیرگی شاخص 1960ایاالت متحده نوشته شده است. در دهه 

های های اجتماعی اهمیت یافت اما تا آن هنگام تمام شاخصزندگی در پژوهش واکنش نشان دادند، مفهوم کیفیت

کیفیت زندگی، عینی بودند. مراکز تحقیقاتی گوناگونی هم اکنون به سنجش کیفیت زندگی در سطح ملی و بین 

گان و مرکز انستیتو تحقیقات اجتماعی در دانشگاه میشی 1960پردازند.در ایاالت متحده آمریکا از دهه المللی می

های کیفیت با تأسیس انجمن بین المللی پژوهش 1955سنجند و از سال نطرسنجی شیکاگو کیفیت زندگی را می

                                                           
1
 . social indicators 

2
. Ogburn. 
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مفهوم کیفیت زندگی در  در واقع(. 6: 2006، ، سنجش این مفهوم به خوبی نهادینه شده است )فیلیپس1زندگی

ارائه شده است. عالوه بر ابعاد مادی رفاه این مفهوم  به عنوان جایگزینی برای ابعاد مادی زندگی 1960اواخر دهه 

گیرد. مفهوم های غیر مادی زندگی مانند سالمت، روابط اجتماعی و کیفیت محیط طبیعی را در بر میجنبه

 ,Argyle)گیردکیفیت زندگی هم خصوصیات عینی زندگی و هم رفاه ذهنی)رضایت مندی( شهروندان را در بر می

کند تا مفاهیمی چون زندگی خوب و خوشحالی را مفهوم و مفاهیم مرتبط با آن به ما کمک میتحلیل این .(1996

تواند با معنی باشد، توان استنتاج کرد که تالش برای زندگی خوب و خوشنودی کامالً نمیبیشتر درک کنیم. می

ای ویژه برای این هدف زمینه مگر اینکه جنبه روحی و معنوی انسان و زندگی او مورد توجه قرار گرفته و قالب و

 کیفیت فیزیکی شاخص1979موریس درسال.(Valenkamp and van der Walt, 2009: 81)توسعه داده شود

 ویل و تأکیدات،داسکوپتا این دنبال کرد. به مطرح افراد زندگی سنجش کیفیت منظور را به2زندگی

 درزمان زندگی درآمدسرانه،امیدبه های لة معرفوسی به که دادند ارائه را زندگی ازکیفیت ایسنجه1992درسال

قرارمیگرفت )اونق،  ارزیابی مورد مدنی هایمانند آزادی سیاسی حقوقی های ومعرف بالغ افراد باسوادی تولد،نرخ

با هدف « 4کیفیت محیط زندگی» و یا « 3کیفیت زندگی شهری»مفهوم  که گفت توانمی به طورکلی(. 30: 1384

وموردتوجه قرارگرفت.  مطرح پایدارشهری توسعه به واقتصادی کمی صرف ازتوسعه توسعه هوممف اصالح وتکامل

 وبه بود شهری درمقیاس صرف کالبدی وتوسعه ملی در مقیاس صرفاقتصادی توسعه به پاسخی مفهوم این درواقع

 تعامل در شهریو یزیربرنامه و اقتصادی پایداردرعرصه اجتماعی،کیفی معیارهای و هاشاخص به توجه مؤید نوعی

 کیفیت به مربوط اولیة نظریات(.294: 1382کارکردی است )مهدیزاده، -کالبدی هایباشاخص

 به محوری ازفرد ، نظری مباحث اخیر هایدرسال اما داشتند؛ تأکید فردی های اولویت و هازندگی،بیشتربرنگرانی

 افراد اجتماعی روابط وساختاروکیفیت ندگیز کیفیت نظیرامنیت،آزادی،گستردگی اجتماعی هاینگرانی سمت

 .(Schmitt, 2002: 404)درجامعه تغییر یافته است 

 قلمرو پژوهش
: 330)ایزد پناه، کوهدشت در بعضی از کتب از جمله مسالک و ممالک، کورشت و یا کوذشت آمده است  واژه

ده است: کوهدشت نام دهستان و نیز در کتاب آثار باستانی و تاریخی لرستان تألیف حمید ایزدپناه آم .(1363

صورت شهری کوچک درآمده و در آن تشکیالت شهری ایجاد شده است. ه مرکز بخش طرهان است که اکنون ب

دهکده  75جمعیت این شهر بیش از پنج هزار نفر است و مرکز داد و ستد بخش طرهان است. این دهستان شامل 

کنونی کوهدشت در دشتی وسیع و حاصلخیز ولی کم آب که شمال  بوده و دشتی وسیع و حاصلخیز دارد. اما شهر

باشد. این شهر تا قبل از تقویت و  آن را کوهستان محدود نموده، قرار دارد و وجه تسمیه آن نیز در همین رابطه می

های ملوک الطوایفی لرستان بیشتر مرکز حکومت خوانین این دیار برای تسلط  تحکیم حاکمیت دولت در سال

                                                           
1. International society for quality of life study 
2.Physical Quality of Life Index (PQI) 

3. Urban Quality of Life 

4. Quality of Life Environment 
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های دهتن بر ایالت دلفان، امرائی و سوری بود و از قلعه که جایگاه حکام و خوانین بود و آبادی که خانواداش

شده است. ایجاد شهر فعلی کوهدشت به دوره  ها( در آن سکونت داشتند، تشکیل میخدمتگزار خوانین )قیطولی

های پیش از آن  سالدر گردد.  بر میایر ه. ش.( در پی فرمان رضا خان مبنی بر تخت قاپو کردن عش1312پهلوی )

بیشتر به طرهان و قوتل معروف بوده است. بنا به اظهار معمرین چون این منطقه مرکز قشالق ایالت بزرگ دلفان 

ورانی برای ساختن ملزومات مورد نیاز بوده است به تدریج بازاری برای داد و ستد و خرید محصوالت و نیز پیشه

جود آمد. بعد از استقرار حکومت مرکزی در این منطقه، کوهدشت اهمیت بیشتری پیدا کرد و آنها در این محل بو

های اقتصادی بخصوص در بخش خدمات و بازرگانی جمعیت آن با روندی شتابان، پیوسته رو به  توسعه فعالیت

ا عشایری تشکیل باشد و جمعیت آنر قوی می افزایش بوده است. کوهدشت شهری است که بافت عشایری آن نسبتاً

استناد اسناد و مدارک موجود در کارگزینی استانداری ه اند و بتدریج در این شهر اسکان پیدا کردهه دهند که ب می

و بنابراین زمان شکل گیری شهرو تأسیس شهرداری  1331تاریخ انتصاب اولین شهردار برای کوهدشت سال 

مطالعات انجام شده در خصوص گسترش تاریخی شهر . (1370: 42)استانداری لرستان، همین سال بوده است 

بیانگر این است که هسته اولیه شهر در اوایل حکومت رضاخان و در نزدیکی میدان امام خمینی واقع شده است. 

این هسته در حال حاضر منطبق بر اطراف میدان امام خمینی، خیابان بازارچه، خیابان صاحب الزمان و خیابان 

های پنجم و ششم پهلوی در خصوص گسترش  با توجه به برنامه 50تا  40های  بین دههرهبری است. در 

نصیب نمانده و شهرنشینی و ایجاد مراکز عمران روستایی، این شهر نیز از هجوم مهاجرین مناطق روستایی بی

رحله اول ها شکل گیری منمایند. نتیجه این مهاجرت طوایف مختلف ساکن در اطراف شهر به شهر مهاجرت می

های جدید دولت از جمله واگذاری زمین، مرحله دوم  باشد. با پیروزی انقالب اسالمی و سیاست توسعه شهر می

 70های دهه  گردد. این روند تا سال ای مواجه میتوسعه شهر آغاز شده و شهر کوهدشت با رشد لجام گسیخته

ی زمین توسط نهادهای گوناگون، اراضی کشاورزی به بعد عمدتاً به دلیل واگذار 70ادامه داشته است.از دهه 

)شرکت بین المللی شود که تاکنون ادامه دارد  حاشیه شهر تفکیک شده و مرحله سوم توسعه شهر آغاز می

 (.1390پردازش اطالعات نقش کلیک، 

وابع ، شهر کوهدشت مرکز شهرستان کوهدشت و از ت1390براساس تقسیمات اداری و سیاسی کشور در سال      

درصد از جمعیت شهرستان کوهدشت را  6/40کیلومتر مربع،  45/8استان لرستان بوده است. این شهر با مساحت 

تا  1365های  ، روند تحوالت سهم جمعیتی شهر از جمعیت شهرستان کوهدشت در سال به خود اختصاص داده

، 1390تا سال  1365سال دهد که سهم جمعیتی شهر کوهدشت از شهرستان کوهدشت از ، نشان می1390

شود به دلیل کاهش رشد جمعیت شهر و شهرستان در  همواره رو به افزایش بوده است. همانطور که مشاهده می

بیش  1365-75 ی در مقایسه با دهه قبل از آن، افزایش سهم جمعیتی شهر از شهرستان در دهه 1375-85دهه 

 است.  بوده 1375-85  از دهه

 1365-90حوالت سهم جمعیتی شهر کوهدشت از جمعیت شهرستان کوهدشت در دوره روند ت -1جدولشماره

 1365137513851390سال

149160188964211886شهرستان کوهدشت
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44653720078599792927 شهر کوهدشت

9/29(درصد)سهم  1/38 6/40 

 (1365-90)مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

درصد در دهه  56/1به  1365-75درصد در دهه  89/4جمعیت شهر در این فاصله زمانی از بنابراین رشد       

است. کاهش شدید رشد جمعیت شهر در نتیجه کاهش میزان باروری در شهر و مهاجرفرستی  رسیده 90-1385

و  این منطقه مشهود است که با توجه به ادامه روندکاهشی رشد جمعیت کشور و نقاط شهری و روستایی آن

 های آینده این کاهش ادامه داشته باشد.  رود در سال همچنین ادامه روند مهاجرفرستی شهر کوهدشت، انتظار می

 1365-90در دوره تعداد کل جمعیت شهر کوهدشت و درصد رشد ساالنه آن  -2جدولشماره

سال
 درصد رشد ساالنه



شهر کوهدشت

 (1365-90مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن )

نفر بوده، سهم  29309برابر با  1385تعداد جمعیت ساکن در بافت فرسوده مصوب شده شهر کوهدشت در سال 

سوم از رسد. به بیان دیگر در این سال، حدود یک  درصد می 1/34جمعیت محدوده بافت فرسوده از کل شهر به 

)شرکت بین المللی پردازش اطالعات  اندجمعیت شهر کوهدشت در محدوده بافت فرسوده این شهر ساکن بوده

 (.1390نقش کلیک، 

 تعداد کل جمعیت شهر کوهدشت، محدوده بافت فرسوده و سهم جمعیتی بافت از شهر  -3جدولشماره

سهم )درصد(محدوده بافتشهر کوهدشت 



 1390؛ شرکت بین المللی پردازش اطالعات نقش کلیک، 1385، أخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکنم
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 1390شرکت بین المللی پردازش اطالعات نقش کلیک، ماخذ: موقعیت محدوده مورد مطالعه،  -1شکل 
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 1390العات نقش کلیک، ماخذ: شرکت بین المللی پردازش اطهای بافت فرسوده در شهر کوهدشت، موقعیت محله -2شکل 

 روش تحقیق
ای و باشد، جمع آوری اطالعات مبتنی بر مطالعات کتابخانهتحلیلی می –روش تحقیق این پژوهش، توصیفی      

های محله شامل مطالعه مورد آماری میدانی با استفاده از روش پیمایشی و تکمیل پرسشنامه بوده است. جامعه

 نمونه صورت به نفر 385فرمول کوکران، از گیری هبابهر ها نمونه تعداد . شدبامی بافت فرسوده شهر کوهدشت

 . (4اند )جدول شده انتخاب1390بر مبنای میزان جمعیت هر یک از محالت در سال  ایطبقه تصادفی گیری

 های بافت فرسوده شهر کوهدشتتعداد جمعیت و جامعه آماری محله -4جدول 

 تعداد نمونه جمعیت نام محله هتعداد نمون جمعیت نام محله

 36 2984 رودکی 30 1032 انتهای خیابان بوعلی

 29 806 سد ساحلی 35 2673 بانک کشاورزی

 32 1902 صاحب الزمان 35 2662 بوعلی

 33 1948 فردوسی 54 8547 تازه آباد

 30 1059 معلم 34 2434 جهاد شمالی

 385 29309 کل  37 3262 دارایی

 1390ار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ماخذ: مرکز آم

 های پژوهش به تفکیک هر یک از ابعادشاخص-5جدول

 گویه ها ابعاد  گویه ها ابعاد 
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 اقتصادی

 های شغلی موجود در شهرفرصت

 اجتماعی

 فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی

 موفقیت های کسب شده در زندگی سطح درآمد

 میزان امیدواری به آینده رضایت از شغل خود

 محیطی

 آرامش و سکون محله سیستم جمع آوری و دفع فاضالب

 میزان احساس تعلق به محله خود نحوه جمع آوری و دفع زباله

 محلهکلی وضعیت  ها و کوچه هاپاکیزگی خیابان

 کیفیت آبوضعیت 
 اوقات

 فراغت 

 تسهیالتوامکاناتگذراناوقاتفراغت

 هاوضعیت فضای سبز و پارک هوا کیفیتوضعیت 

سالمت و 

 امنیت

 نحوه گذران اوقات فراغت وضعیت تغذیه

 خدمات اورژانسی محله

 کالبدی

 تاسیسات و امکانات ورزشی

 وضعیت مسکن احساس امنیت

 وضعیت سالمت خود و خانواده
فعالیت های شهرداری برای مدیریت 

 فضاهاهای عمومی

 تعداد مغازه مانی خدمات بهداشتی و در

 تعداد فروشگاه)پوشاک، کفش و..( تعداد و وضعیت داروخانه ها

 تعداد ادارات پست و بانکها قابل اعتماد بودن مردم محله

 آموزشی

 روشنایی خیابانها و کوچه ها در شب دسترسی به امکانات آموزشی

 حمل و نقل عمومی وضعیت تحصیلی فرزندان

 ترافیک خیابانها و کوچه های محله وضعیت مدارس

 1392های پژوهش، ماخذ: یافته

 های تحقیقیافته
 های کیفیت زندگی در شهر کوهدشتشاخص

ای و تک نمونه Tهای بافت فرسوده شهر کوهدشت از آزمون منظوربررسی میزان کیفیت زندگی در محله به    

ای لیکرت گزینه 5ؤاالت پرسشنامه مبتنی بر روش طیف گذاری سشیوه ارزشتحلیل واریانس استفاده شده است. 

نشان دهنده کمترین میزان امتیاز در  1ها اختصاص داده شد. امتیاز به پاسخ 5تا  1های بوده و بر این اساس رتبه

های مورد بررسی در این نشان دهنده بیشترین میزان امتیاز در هر یک از گویه 5ها و امتیاز هر یک از گویه

نتایج حاصل از آزمون آماری به عنوان میانگین مفروض این پژوهش تعیین گردید.  3هش است. از این رو عدد پژو

T از میانگین  محیطی، آموزشی، اوقات فراغت و کالبدیاقتصادی،  ابعادمیانگین ای حاکی از آن استکه تک نمونه

های سالمت و شاخصدهد، که یکمتر است. همچنین جدول ذکر شده نشان م 3مفروض تحقیق یعنی عدد 

سایرابعاد مورد بررسی وضعیت بهتری نسبت به  05/3و  09/3هایی به میزان امنیت و آموزشی به ترتیب با میانگین

ز میانگین فرضی پژوهش باالتر است )جدول مذکور ا بعددارند. به عبارتی دیگر میانگین عددی دو  در این پژوهش

6.) 

 
 های فرسوده شهر کوهدشتزندگی در بافت کیفیت هایاز شاخص یساکنان رزیابا معناداری سطح -6جدول 
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 3( =Test valueحد متوسط ) شرح

 سطح معناداری اختالف میانگین میانگین Tآماره  ابعاد

-49/10 اقتصادی   25/2  75/0-  000/0  

-42/9 محیطی  63/2  37/0-  000/0  

29/2 سالمت و امنیت  09/3  09/0  000/0  

-17/3 آموزشی  79/2  21/0-  013/0  

97/0 اجتماعی  05/3  05/0  000/0  

-00/10 اوقات فراغت  30/2  7/0-  005/0  

-00/6 کالبدی  76/2  24/0-  050/0  

 1392های پژوهش، ماخذ: یافته

 

با استفاده  های مورد مطالعه شهر کوهدشتمحلهبین  کیفیت زندگی درهای مولفهانگین همچنین مقایسه می     

دارد. به عبارتی دیگر با توجه به  ها دارد.ن تحلیل واریانس نشان از تفاوت میانگین در بین کلیه مولفهاز آزمو

رد  99/0با سطح معناداری  شهر کوهدشت در کیفیت زندگیهای فرض یکسان بودن میانگین، Fعددی هایمقدار

 (.7)جدول  می شود

 

 
 زندگی کیفیت ابعاد تفاوت واریانس تحلیل-7دولج

ادابع  F 
سطح 

 معناداری

 درجه آزادی

 بین گروهی

 درجه آزادی

 درون گروهی

95/0فاصله اطمینان در سطح   

 پایین باال

653/17 اقتصادی  000/0  1 384 1.5429 2.2278 

890/27 محیطی  000/0  1 384 2.7683 2.3287 

329/13 سالمت و امنیت  000/0  1 384 2.7820 1.6725 

765/19 آموزشی  000/0  1 384 1.6728 2.2561 

347/21 اجتماعی  000/0  1 384 2.7830 1.2785 

679/30 اوقات فراغت  000/0  1 384 1.3409 1.3568 

208/26 کالبدی  000/0  1 384 2.1456 2.6725 

 1392 های تحقیق،یافته: مأخذ

 

 های کیفیت زندگی در شهر کوهدشتبندی شاخصطبقه

های مورد بررسی از آزمون توکی به تفکیک ابعاد کالبدی، یفیت زندگی محلههای کتر شاخصبرای تحلیل دقیق    

های گرفته شده است. در واقع محلهاوقات فراغت بهرهو اموزشی سالمت و امنیت، محیطی، اقتصادی و اجتماعی، 

 ید.بندی گردها طبقهبافت فرسوده شهر کوهدشت از نظر کیفیت زندگی در هر یک از ابعاد و کلیه مولفه
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 کیفیت اقتصادی

شاخص صورت گرفت، بر اساس آزمون توکی،  3بررسی سطوح کیفیت زندگی در شاخص اقتصادی با استفاده از 

 ،آبادتازه، انتهای خیابان بوعلیمحله  7. گیرندطبقه قرار می 2های اقتصادی در های مورد بررسی از نظر گویهمحله

 فردوسی، صاحب الزمانمحله دارایی،  4و معلم در طبقه اول و  حلیسد سا، رودکی، بانک کشاورزی، جهاد شمالی

 (.8و بوعلی طبقه دوم قرار گرفتند ) جدول 

 اقتصادی کیفیت براساس نمونه هایمحله بندی طبقه -8جدول 

05/0معناداری طبقات در سطح آلفای نام محله  

1 2 

 1/40 انتهای خیابان بوعلی
 

 1/89 تازه آباد
 

 2/06 جهاد شمالی
 

 2/17 بانک کشاورزی
 

 2/20 رودکی
 

 2/26 سد ساحلی
 

معلم   2/46 
 

دارایی   
 

2/57 

 صاحب الزمان
 

2/60 

 فردوسی
 

2/60 

 بوعلی
 

2/60 

 کیفیت محیطی

 9شاخص صورت گرفته است و همانگونه که در جدول  5بررسی کیفیت زندگی از بعد محیطی با استفاده از 

، انتهای خیابان بوعلیمحله بوعلی، بانک کشاورزی،  7مونتوکی سه طبقه شناسایی شد. شود براساسآزمشاهده می

و جهاد شمالی در طبقه دوم  سد ساحلی، تازه آباد ، معلم و دارایی در طبقه اول، سه محلهصاحب الزمان فردوسی،

 .و محله رودکی در طبقه سوم قرار گرفت

 

 
 محیطی یفیتک براساس نمونه هایمحله بندی طبقه-9جدول 

 نام محله
05/0معناداری طبقات در سطح آلفای  

1 2 3 

 2/00 بوعلی
 

 

 2/06 بانک کشاورزی
 

 

 2/09 انتهای خیابان بوعلی
 

 

 2/11 فردوسی
 

 

 2/37 صاحب الزمان
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 2/63 معلم
 

 

 2/66 دارایی
 

 

 تازه آباد
 

2/8  

 سد ساحلی
 

2/8  

 جهاد شمالی
 

2/8  

 رودکی
  

3/2 

 1392 های تحقیق،یافته :مأخذ

 

 

 کیفیت سالمت و امنیت

استفاده شده و براساسآزمونتوکی  گویه 7جهت ارزیابی کیفیت زندگی در بعد سالمت و امنیت از     

محله  2طبقه قرار گرفتند.  5های بافت فرسوده شهر کوهدشت در بهلحاظکیفیتزندگیدربعدسالمت و امنیت، محله

در طبقه  سد ساحلی و فردوسی، رودکی ،تازه آبادمحله  4در طبقه اول،  بان بوعلیانتهای خیا و جهاد شمالی

در  صاحب الزمانمحله دارایی، بانک کشاورزی و معلم در طبقه سوم، محله بوعلی در طبقه چهارم و محله  3دوم،

 (.10اند )جدولطبقه پنجم جای گرفته

 

 

 

 سالمت و امنیت کیفیت براساس نمونه هایمحله بندی طبقه-10جدول 

 نام محله
05/0معناداری طبقات در سطح آلفای  

1 2 3 4 5 

 1/91 جهاد شمالی
 

   

 1/94 انتهای خیابان بوعلی
 

   

 تازه آباد
 

2/34    

 رودکی
 

2/51    

 فردوسی
 

2/60    

 سد ساحلی
 

2/83    

 دارایی
  

3/2   

 بانک کشاورزی
  

3/2   

 معلم
  

3/2   

 بوعلی
  

 3/37  

 صاحب الزمان
  

  3/60 
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 آموزشی کیفیت

گیری از سه شاخص گویای آن است های بافت فرسوده شهر کوهدشت با بهرهبررسی کیفیت وضعیت آموشی محله

محله  5 ، در طبقه دوم صاحب الزمان وبانک کشاورزی، تازه آباد، انتهای خیابان بوعلیمحله  4که در طبقه اول 

)جدول و معلم قرار گرفتند  جهاد شمالیمحله  سومدودر طبقه  بوعلی و سد ساحلی و ،دارایی، رودکی فردوسی،

11.) 

 
 آموزشی کیفیت براساس نمونه هایمحله بندی طبقه-11جدول 

 نام محله
05/0معناداری طبقات در سطح آلفای  

1 

 1/34 انتهای خیابان بوعلی
 

 

 1/55 تازه آباد
 

 

 1/21 بانک کشاورزی
 

 

انصاحب الزم  1/27 
 

 

 فردوسی
 

2/33  

 رودکی
 

2/33  

 دارایی
 

2/36  

 بوعلی
 

2/37  

 سد ساحلی
 

2/42  

 جهاد شمالی
  

3/4 

 معلم
  

3/4 

 کیفیت کالبدی

 لحاظ توکی به آزمون استفاده شده و براساس گویه 9به منظور بررسی کیفیت زندگی در بعد کالبدی از     

تازه ، انتهای خیابان بوعلیمحله  9گیرند. طبقه قرار می 2های مورد بررسی در کالبدی، محله دربعد زندگی کیفیت

صاحب محله  2و دارایی در طبقه اول و  فردوسی، سد ساحلی، رودکی، بانک کشاورزی ،معلم ،جهاد شمالی ،آباد

 (.12اند )جدولو بوعلی در طبقه دوم جای گرفته الزمان

 کالبدی کیفیت اساسبر نمونه هایمحله بندی طبقه-12جدول 
 05/0معناداری طبقات در سطح آلفای نام محله

1 2 

 2/40 انتهای خیابان بوعلی
 

 2/54 تازه آباد
 

 2/57 جهاد شمالی
 

 2/66 معلم
 

 2/71 بانک کشاورزی
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 2/80 رودکی
 

 2/80 سد ساحلی
 

 2/80 فردوسی
 

 2/83 دارایی
 

 صاحب الزمان
 

3/0 

 بوعلی
 

3/2 

 

 تماعیکیفیت اج

-گرفتند. در این طبقهطبقه قرار  چهارمورد بررسی در  هایمحلهاز نظر سطوح کیفیت زندگی از بعد اجتماعی،     

 بانک کشاورزی، معلم و رودکی،جهاد شمالیمحله  4در طبقه اول،  تازه آبادو  انتهای خیابان بوعلیبندی دو محله 

بوعلی در طبقه چهارم قرار فردوسی و ، صاحب الزمان محله 3در طبقه سوم و  سد ساحلی محله دارایی و 2

 (.13گرفتند )جدول 

 
 اجتماعی کیفیت براساس نمونه هایمحله بندی طبقه-13جدول 

 نام محله
05/0معناداری طبقات در سطح آلفای  

1 2 3 4 

 2/00 انتهای خیابان بوعلی
 

  

 2/49 تازه آباد
 

  

 جهاد شمالی
 

2/71   

 رودکی
 

2/77   

 معلم
 

2/80   

 بانک کشاورزی
 

2/91   

 دارایی
  

3/00  

 سد ساحلی
  

3/46  

 صاحب الزمان
  

 3/80 

 فردوسی
  

 3/80 

 بوعلی
  

 3/82 

 
 

 اوقات فراغت کیفیت

گیری آزمونتوکی در سه طبقه در های مرتبط با بعد اوقات فراغت از نظر جامعه آماری پژوهش و با بهرهشاخص     

انتهای خیابان محله  پنجای بافت فرسوده شهر کوهدشت تقسیم شدند. در طبقه اول، به ترتیب همیان محله

 4در طبقه دوم دو محله دارایی و رودکی و در طبقه سوم بانک کشاورزی و معلم، ، تازه آباد،جهاد شمالی، بوعلی

 (.14، بوعلی و صاحب الزمان قرار گرفتند )جدول سد ساحلیمحله فردوسی، 
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 اوقات فراغت کیفیت براساس نمونه هایمحله بندی طبقه-14جدول 

 نام محله
 05/0معناداری طبقات در سطح آلفای

1 2 3 

 1/20 انتهای خیابان بوعلی
  

 1/54 جهاد شمالی
  

 1/57 تازه آباد
  

 1/60 بانک کشاورزی
  

 1/89 معلم
  

 دارایی
 

2/00 
 

 رودکی
 

2/71 
 

 فردوسی
  

3/2 

 سد ساحلی
  

3/2 

 بوعلی
  

3/2 

 صاحب الزمان
  

3/2 

 

 

 کیفیت زندگی های تلفیقی شاخص

از  مورد بررسی هایشاخصکلیه بافت فرسوده شهر کوهدشت در  هایاز محلهاز هر یک یامتبا در نظرگرفتن     

تنهایی در  شدند.محله بوعلی با بیشترین امتیاز به بندیگروه در چهارطبقههای مذکورمحلهفراغت نظر شهروندان

های کیفیت زندگی مورد بررسی در این پژوهش قرار گرفت. دو سطح برتر از لحاظ شاخصباالترین یک طبقه و در

محله بانک  4محله صاحب الزمان و فردوسی در طبقه سوم و به عنوان محالت دارای سطح کیفی خوب، 

محله انتهای خیابان  4و باالخره  توسطو با سطح کیفی م کشاورزی، رودکی، دارایی و سد ساحلی در طبقه دوم

در تریین سطح کیفیت زندگی های دارای پایینآباد و معلم در طبقه اول و به عنوان محلهبوعلی، جهاد شمالی، تازه

 (.15قرار گرفتند )جدول های بافت فرسوده شهر کوهدشت میان محله

 ر کوهدشتهای بافت فرسوده شهدرمحله زندگی کیفیت بندی طبقه -15جدول

 نام محله
 05/0معناداری طبقات در سطح آلفای

1 2 3 4 

 2/00 انتهای خیابان بوعلی
   

 2/31 جهاد شمالی
   

 2/34 تازه آباد
   

 2/46 معلم
   

 بانک کشاورزی
 

2/66 
  

 رودکی
 

2/80 
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 دارایی
 

2/80 
  

 سد ساحلی
 

2/82 
  

 صاحب الزمان
  

2/94 
 

 فردوسی
  

2/94 
 

 بوعلی
   

3/00 

 

 

 گیرینتیجه
های اخیر مورد مفاهیم شهری است که به ویژه در دهه ازمهمترین بررسی کیفیت محیط زندگی شهری یکی    

این پژوهش در صدد ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی در محالت بافت فرسوده شهر توجه قرار گرفته است. 

 های حاصل از آزمونبراساس یافتهاست.  طالعات نظریمیدانی و م از پیمایش حاصل هایکوهدشت بر مبنای داده

به شرح زیر  کیفیت زندگید اهای بافت فرسوده شهر کوهدشت در هریک از ابع، وضعیت هر یک از محلهتوکی

 است:

های انتهای های اول، و محلهدر رتبه 60/2های بوعلی، فردوسی و صاحب الزمام با امتیاز محله« اقتصادی»در بعد 

 9و  10، 11های در رتبه 06/2، و 89/1، 40/1تازه آباد و جهاد شمالی به ترتیب با امتیازهایی به میزان  بوعلی،

 .گرفتندقرار 

و تازه آباد به  سد ساحلیهای جهاد شمالی، در رتبه اول، و محله 2/3رودکی با امتیاز  محله« محیطی»در بعد 

، 00/2ای دوم تا چهارم قرار گرفتند. همچنین محله بوعلی با امتیاز هدر رتبه 8/2ترتیب با امتیازه هایی به میزان 

قرار  9و  10، 11های در رتبه 09/2و محله انتهایی خیابان بوعلی با امتیاز  06/2محله بانک کشاورزی با امتیاز 

 گرفتند.

در رتبه دوم  37/3امتیاز  در رتبه اول، محله بوعلی با 60/3با امتیاز  صاحب الزمانمحله« سالمت و امنیت»در بعد 

های دوم تا چهارم قرار در رتبه 2/3های معلم، بانک کشاورزی و دارایی به ترتیب با امتیازهایی به میزان و محله

و محله تازه آباد با امتیاز  94/1، محله انتهای خیابان بوعلی با امتیاز 91/1گرفتند. محله جهاد شمالی با امتیاز 

 قرار گرفتند. 9و  10، 11های بهبه ترتیب در رت 34/2

های اول و دوم، محله سد ساحلی در رتبه 4/3معلم و جهاد شمالی با امتیاز  هایمحله« کیفیت آموزشی»در بعد 

به ترتیب  صاحب الزمان و بانک کشاورزی، تازه آباد، انتهای خیابان بوعلیهای در رتبه سوم و محله 42/2با امتیاز 

 های هشتم تا یازدهم قرار گرفتند. در رتبه 27/1و  21/1، 55/1، 34/1یزان با امتیازهایی به م

 هایهای اول و دوم، محلهدر رتبه 3و  2/3با امتیاز به ترتیب  صاحب الزمان بوعلی وهایمحله« کالبدی»بعد در 

به ترتیب با  ان بوعلیخیابو انتهای تازه آباد ، جهاد شمالیهای در رتبه سوم و محله 42/2سد ساحلی با امتیاز 

 تا یازدهم قرار گرفتند.  نهمهای در رتبه 57/2و  54/2، 40/2امتیازهایی به میزان 
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 80/3با امتیاز  صاحب الزمانو  دوسیهای فردر رتبه اول، محله 82/3با امتیاز  بوعلیمحله« اجتماعی»در بعد     

و محله  49/2با امتیاز  تازه آباد، محله 00/2با امتیاز  علیانتهای خیابان بودر رتبه دوم و سوم قرار گرفتند. محله 

 قرار گرفتند. 9و  10، 11های به ترتیب در رتبه 71/2با امتیاز  شمالی

تا  1های در رتبه 2/3و فردوسی با امتیاز  سد ساحلیصاحب الزمان، بوعلی، های محله« اوقات فراغت»در بعد     

در رتبه دهم و  54/1یازدهم،محله جهاد شمالی با امتیاز در رتبه  20/1ا امتیاز ب خیابان بوعلیو محله انتهای  4

 .قرار گرفتنددر رتبه نهم  57/1محله تازه آباد با امتیاز 

بر مبنای آزمون  های بافت فرسوده شهر کوهدشتهای کیفیت زندگی در محلهنتایج کلی و تلفیقی شاخص      

را از نظر جامعه  باالترین کیفیت زندگی، 00/3با امتیاز تلفیقی به میزان ی محله بوعل ازآن داردکه نشان توکی

 و سوم دوم هایدر رتبه 94/2به میزانصاحب الزمان با امتیاز تلفیقی فردوسی و  هایمحله آماری پژوهش دارد.

و  31/2، 00/2ه میزان به ترتیب با امتیازهایی ب آبادتازههای انتهای بوعلی، جهاد شمالی و محلهگرفتند، و قرار 

های کیفیت زندگی مورد بررسی در این پژوهش از لحاظ شاخص های یازدهم، دهم و نهمبه ترتیب در رتبه34/2

 باشند.دارا می

های بافت فرسوده شهر کوهدشت در هر یک از ابعاد، از های کیفیت زندگی محلهشاخص وضعیتجهت آگاهی از 

میانگین ابعاد اقتصادی، محیطی، آموزشی، اوقات فراغت براین اساس ه است که ای استفاده شدتک نمونه Tآزمون 

بیشتر های سالمت و امنیت و آموزشی شاخصو میانگین کمتر  3و کالبدی از میانگین مفروض تحقیق یعنی عدد 

ده شهر های بافت فرسوهای کیفیت زندگی در محلهناعادالنه شاخصدر واقع عالوه بر توزیع نامناسب و است. 

 باشد.نمی مورد بررسی نامناسب و دارای وضع خوبیهای شاخصمیزان ، کوهدشت

 منابع و ماخذ
 (، گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لرستان.1371استانداری لرستان) .1

(، کیفیت زندگی، رفاه انسانی و عدالت اجتماعی، ترجمه حسین حاتمی نژاد و 1381اسمیت، دیوید) .2

 .185 -186اقتصادی، شمارة  -، اطالعات سیاسیحکمت شاهی اردبیلی

(، اصالح رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1384اونق، نازمحمد ) .3

 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

 (، آثار باستانی و تاریخی لرستان، جلد اول، انتشارات آگاه، تهران.1363ایزدپناه، حمید ) .4

 درشهر زندگی کیفیت شاخصهای وضعیت (، سنجش1385می، کاظم و کلته ابراهیم )جاجر .5

، دانشگاه 5-18، صص 7موردی:گنبد قابوس، مجله جغرافیا و توسعه، شماره  ازنظرشهروندان مطالعه

 سیستان و بلوچستان، زاهدان.

خیر جهانی و جایگاه ریزی راهبردی توسعه شهری )تجربیات ا(، برنامه1382مهدیزاده، جواد و دیگران ) .6

 آن در ایران(. مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، تهران چاپ دوم.
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(، بررسی نقش شهرهای کوچک در توسعه مناطق روستایی با 1390جمعه پور، محمود؛ رشنودی، بهزاد ) .7

 .1تأکید بر کیفیت زندگی، فصلنامه توسعه روستایی، دوره سوم، شماره 

(، بررسی تحوالت کیفیت زندگی در ایران، مجله توسعه روستایی، سال اول، شماره 1389ی )عنبری، موس .8

2. 

 (، مرمت شهری، انتشارات دانشگاه تهران.1384حبیبی، محسن، مقصودی، ملیحه ) .9

 زندگی ذهنی کیفیت (، سنجش1389الحسینی، احمد؛ منصوریان، حسین؛ ستاری، محمد حسین ) خادم .10

محیطی سال اول  جغرافیاومطالعات لرستان، فصلنامه موردی:شهرنورآباد،استان شهری، مطالعه درنواحی

 .45 -60،  صص 3شماره 

(،خالصه گزارش مرحله اول طرح تفصیلی ویژه 1390المللی پردازش اطالعات نقش کلیک )شرکت بین .11

 بافت فرسوده شهر کوهدشت، 

-هاومدلمفاهیم،شاخص ررسیب: کیفیت زندگی (،سنجش1387رضوانی،محمدرضا؛منصوریان،حسین ) .12

 .3 یازدهم،شماره روستاوتوسعه،سال روستایی،فصلنامه نواحی پیشنهادی،برای مدل هاوارائه

های در حال (، سنجش کیفیت زندگی در محله1392سلیمانی، محمد؛ منصوریان، حسین؛ براتی، زهرا ) .13

 .38شماره گذار شهری، فصلنامه بین اللملی انجمن جغرافیای ایران، سال یازدهم، 

شهر، سال  هویت درمراکزشهری، نشریه شهری کیفیت زندگی ارزیابی (، معیارهای1386کوکبی، افشین ) .14

 .1اول، شماره 

 .1390و مسکن، سال  نفوس عمومی سرشماری تفصیلی مرکزآمارایران،نتایج .15

 تدرمحال زندگی کیفیت فضایی توزیع (، ارزیابی1391موسوی، میرنجف و باقری کشکولی، علی ) .16

 .95-116نهم، صص  سوم،شماره شهری،سال ریزیوبرنامه پژوهش شهرسردشت، مجله
17. Allen, J., Voget, R. and Cordes, S., (2002), Quality of Life in Rural Nebraska: Trends and Changes, 

Institute of Agriculture and Natural Resources. 
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