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 چكيده:
 كشـورهاياز بسياريدر اسـاس ايـنبر. است شهريريزي برنامهدر مفهوم ترين كليدي عنوانبه شهري زندگي كيفيت امروزه

 طريـق ايـناز تـا هسـتند جغرافيـايي مختلـف سـطوحدر زنـدگي كيفيت سطوح نمايش براي تالشدرنريـزا برنامـه يافتـه توسـعه
 مورد مقياس. بيابند بررسـي مـورد هاي شاخص منظراز متفاوت نواحي زنـدگي كيفيـت بهبـود بـرايراايبهينـه راهكارهـاي بتـوان

باست متفاوت مختلف نواحيدر اسـتفاده مـورد هـايشـاخص نـوع حـال، عيندرو رفتـه كـاربه هايروش بررسي، - بررسيبه توجها.
 كيفيـت هـاي شـاخص منظراز بارزي شكاف داراي ايران شهري مختلف نواحيكه دريافت توانمي،در اين رابطه گرفته صورت هاي

يك افتهي نموديفرسودگ قالبدريميقد بافتدروسميمدرن قالبدريشهرديجد بافتدر مشكالتنيا.است شهري زنـدگي و در هر
و قديمي بسيار باال و سطح آن را نازل مي نمايد. هرچند اين سطح در محالت تاريخي ي خود دگرگون ساخته كيفيت زندگي را به نوبه

و در محالت جديد چنين شاخص هايي پديدار نشده مبوده و جديدي مانند اند كه بخواهند تنزل يابند. از اين رو در ي تازه ساخت حله
(از شهر مادرش يعني تهران) را نيافته ، كيفيت زندگي به چالش كشيده عظيميه در شهري مانند كرج كه خود هنوز هويت مستقل خود

و ميزان دسترسي هاي عادالنه در اين محله كيفيت را ارتقا بخشند. از اين رو بررسي كيفيت زندگ و از سويي سبك مدرن ي در محله شود
و دليل عظيميه امري چالش و راهكارهايي در جهت ارتقا كيفيت آن ارائه گردد و در اين پژوهش سعي شده اين مورد بررسي برانگيز بوده

و اجتماعي را ارتقا بخشيده تا آن را در  تاكيد بر بعد كالبدي قرار گيري در بستر شهري مانند كرج است كه خود نتوانسته هويت تاريخي
ميالت خود نمود دهدمح و اجرايي تر .باشند، از اين رو در سطح محله راهكارهاي كالبدي كارايي بيشتري داشته

.كالبدي، فضاييكيفيت زندگي، محله، واژگان كليدي:

 مقدمه:-1
ازيبسياردر اسـاس ايـنبر. است شهريريزي برنامهدر مفهوم ترين كليدي عنوانبه شهري زندگي كيفيت امروزه
 جغرافيـايي مختلـف سـطوحدر زنـدگي كيفيت سطوح نمايش براي تالشدر ريـزان برنامـه يافتـه توسـعه كشـورهاي

 هاي شاخص منظراز متفاوت نواحي زنـدگي كيفيـت بهبـود بـرايراايبهينـه راهكارهـاي بتـوان طريـق ايـناز تـا هسـتند
در اسـتفاده مـورد هـايشـاخص نـوع حـال، عيندرو رفتـه كـاربه هايروش سي،برر مورد مقياس. بيابند بررسـي مـورد
باست متفاوت مختلف نواحي  شهري مختلف نواحيكه دريافت توانمي،در اين رابطه گرفته صورت هايبررسيبه توجها.
.است شهري زنـدگي كيفيـت هـاي شـاخص منظراز بارزي شكاف داراي ايران
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 پيشينه:-2
 بدانيشادكاماز بحثدر ارسطوو دارد وناني فلسفهدرطوالني سابقه مفهومنيا.ستينيديجد مفهوميزندگتيفيك
نيابا.]1[اند داشته توجهآنبه گرانيدو سارترپل ژان كهگارد، چونيلسوفانيفديجد دوراندرنيهمچن. است كرده اشاره
رايزندگتيفيك عبارتگويپ. بودگويپ كرد اشارهميمستق صورتبهيزندگتيفيك مفهومبه بارنياولي براكهيكس وجود

يقشرهااز دولتتيحما دربارهگويپ كتاب،نيادر. داد قرار استفاده مورد"رفاهو اقتصاد" كتابدر 1920 سالدر بارنياول
از بعدتاو خورد شكستاوهينظر زمانآن. كنديم بحثيمل بودجهنيهمچنو آنهابرتيحمانياريتأثو جامعه درآمد كم

 بهداشت سازمانبه مربوطياول. دادرخ مهم حادثهدو دوميجهان جنگاز بعد.شد سپردهيفراموشبه دومي جهان جنگ
 شامل سالمتفيتعرنيادركه كرد ارائه سالمتازيگستردهافيتعريجهان بهداشت سازمان زماننيادر. بوديجهان

و سالمت مورددرياديز مذاكراتبه منجريجهان بهداشت سازمان اقدامنيا.شديمياجتماعويروان،يكيزيف سالمت
 فراهمرايزندگتيفيكبهژهيو توجهاتنهيزمكه دوميجهان جنگاز بعد مهم دادرخنيدوم.شدآنيريگ اندازهيچگونگ

ازياسيس ابتكاراتوياجتماعيتهايفعاليسركي باعث مسألهنيهم. بوديغرب جوامعدرعيوسيهاي عدالتيب بحث آورد
 گزارشدر 691 سالدر بارنياول خاص صورتبهيزندگتيفيك عبارت شوسلروشريف اعتقادبه.شد بعدبه 1960 دهه
ياجتماعياه برنامهبر متمركز مذكورونيسيكم گزارش.]1[شد مطرحكايآمريمل اهداف دربارهيجمهور استيرونيسيكم

 استيرونيسيكم گزارش اساسنيهمبر. بود رفاهويسالمت مسكن،وياجتماع توسعه،يانسانيروينو آموزش مانند
راكايآمردريمليمكانيها برنامههيثانو اثراتنهيزمدر 1966 سالدر باوئرقيتحقويمل اهدافنهيزمدركايآمريجمهور

 اواخراز. اند پرداخته خاصيقاتيتحق حوزهكي عنوانبهيزندگتيفيك مقولهبهكه كرد ذكرييهاكارنياول عنوانبه توانيم
 شتريبيزندگتيفيكيها بحث بعدبهخيتارنيااز. افتيشيافزايمعنادارشكلبهيزندگتيفيك مفهومبه عالقه 1970 دهه
يميپزشك حوزهيروبر شده انجام قاتيتحق تمركزنيشتريب.شد متمركزياجتماع علومويروانشناس،يپزشك حوزهسه در

.باشد
 عنوانبهيزندگتيفيك مفهوم 1980 دهه طولدركه گفت توانيمرياخ دههسهدريزندگتيفيك مفهومبهينگاه با
اسيمقو مفهومازما فهم 1990 دهه طولدر.شديم شناخته بخش وحدت موضوعوياجتماع برساخته،يحس ادراك

و كردهدايپيشتريب وسعتيزندگتيفيك مفهوم دههنيا طولدر واقعدر. افتي بهبود 1980 دههبه نسبتيزندگتيفيك
:كردانيبريز صورتبه باالبهنييپاازيمراتب سلسله صورتبه توانيمراآن ابعاد

 رشد.7ينيخودتع.6يفردنيب روابط.5ياجتماع ادخال.4 حقوق.3يماديستيبهز.2يكيزيفيستيبهز.1
يعاطفيستيبهز.8يفرد

از فراتريزندگتيفيكيراستبهكهشد حاصليزندگتيفيكنيمتخصصيبرا دركنيا حاضر قرن اول دهه طول در
حدبهيزندگتيفيك دههنيادر. شوديم شاملرايمختلف ابعادكه استيبيترك مفهومكي واقعدرو اوست احساساتو فرد
يها حوزه گسترش. نشديخاصيقلمروهابه محدود تنهاو دربرگرفترا علمازيمختلفيحوزههاو افتي گسترشييباال
وفيتعار قلمروها،نياشيافزا موازاتبه. آورد فراهمرا سازهنيابه راجع شتريب قاتيتحقنهيزميزندگتيفيكبا مرتبطيعلم

. گرفتشكليزندگتيفيكازيمختلفيها پنداشت

 مفاهيم:-3
 ريزي: تعريف كيفيت زندگي در چارچوب برنامه-3-1

و كليد درك مفهوم آن شناخت انتظارات ريزي، كيفيت زندگي بيانگر ميزان رفاه موردنظر انسان در چارچوب برنامه ها است
و كيفيت آن مي فا باشد، كيفيت زندگي معرف تفاوت يك فرد از زندگي و و صلهها و توقعات يك فرد ي بين آرزوها، اميدها

و ميزان بهره تجربيات او از اين مقوالت مي در بردن يك فرد از مهم گيري يا لذت باشد ترين امكانات مهياشده براي زندگي
آن كيفيت زندگي را مطالعه كرده 1930هاي مختلف از دهه كند. محققان تخصص جامعه را مشخص مي ك اند. ردند كه ها سعي

و ملل را به وسيله و مناطق مختلف جغرافيايي از قبيل شهرها، اياالت ي عوامل مختلف كيفيت زندگي را شناسايي كرده



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 
and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

المللي مانند برنامه توسعه سازمان ملل اقدامات هاي بين هاي كيفيت زندگي مقايسه كنند. عالوه بر محققان، سازمان شاخص
د ادند. آرزوي بهبود كيفيت زندگي در يك مكان خاص يا براي يك فرد يا گروه خاص كانون خود براي كيفيت زندگي را توسعه

.]3[ريزان را تشكيل داده است مهم توجه براي برنامه
مي ريزي با استفاده از كيفيت زندگي نيازهاي مختلف افراد جامعه در عرصه در برنامه و امكانات هاي احساسي مشخص شود

ميموردنياز براي افزايش  و محيطي به وجود آمده ميزان رضايتمندي شهروندان فراهم گردد. اين امكانات از تقابل عوامل فردي
و محدوديتو فرصت مي ها و باعث ايجاد حس دوست هاي هر فرد را در زندگي شخصي مشخص و لذت كنند از داشتن بردن

 شود. زندگي در افراد جامعه مي
س درالتحقيقات كيفيت زندگي اساساً در و كيفيت زندگي شهري هاي اخير روي طبيعت شهري متمركز شده است

و چندبعدي  و توجهات بسياري را به خود جلب كرده است. مفهوم كيفيت زندگي شهري يك مبحث پيچيده تحقيقات تجربي
به تواند در برنامه است. بنابراين، نيازي به گفتن نيست كه اين مفهوم وقتي مي شو ريزي و كار برده د كه چارچوب مناسب

.]3[ گيري آن وجود داشته باشد اعتمادي براي اندازه قابل
) و عمومي، اين موضوع را بطور زيادي روشن ريزي در حوزهي برنامه ) درباره1987كتاب كاليسك فريدمن ي همگاني

و شركت در ايجاد جوامع آزا ريزان مسئوليت قابل سازد كه برنامه مي و مسئول بر عهده دارد، د، قانونتوجهي براي همكاري مدار
و سنجيده ها انتخاب جوامعي كه در آن و مركب ارزيابي و برنامه هاي پيچيده و تكميل شده شده اند. چنين هاي مناسب آن اجرا

و نتايج مستقيمي هم بر جنبه برنامه و هم جنبه هايي عواقب در هاي خصوصي و همگاني زندگي شهروندان هاي عمومي
و نيز عموم مردم ريزان شهري، دولتمردان، سياستمداران، سازمان برنامه.]5[ شان دارد. هاي كيفيت زندگيهزمين هاي غيردولتي
و خروجي مي و باالبردن كيفيت زندگي تحت هاي برنامه كوشند تا فرايند و كالبد ريزي را در جهت تغيير شرايط تأثير قرار دهند

 كه در آن كيفيت زندگي ارتقاء يابد.و محيط اجتماعي را فراهم كنند
آن ريزي شهري به گستره وسيعي از فرض مطالعه كيفيت زندگي در برنامه ي ها به اندازه هايي متكي است كه گستردگي

مي ها يا مكان گوناگوني است كه در كيفيت زندگي ميان افراد، گروه و تدابير تجويزشده بايد تفاوت ها اه تواند تشخيص داده شود
و سياست كن نمايد. به هر حال ميان برنامه را ريشهو اختالفات ي تدقيق معناي كيفيت زندگي، گذاران درباره ريزان شهري

و تعامل آن (كيفيت زندگي از مجموع مي اجزاي منفردي كه كيفيت زندگي را در بر دارند و روشي كه از طريق ها به دست آيد)
ميهاي ويژه كيفيت زندگي آن برنامه و پروژه را بهبود هاي بخشد، توافق اندكي وجود دارد. در عين حال در گزارشات

مي برنامه و چه به عنوان ريزي شهري بسياري به مفهوم كيفيت زندگي شهري اشاره و حاصل پروژه شود، چه به عنوان نتيجه
.]4[بررسي وضع موجود

 شناخت وضع موجود:-4
 معرفي محله عظيميه:-4-1

از آن ياد مي شود، نام محله اي است در شمال شرقي شهرستان كرج، اين قسمت از با نام شهرك رسالت نيز عظيميه كه
از شهر كرج در دامنه و بعضا ي كوههاي البرز قرار دارد، به همين دليل، نسبت به ديگر مناطق كالنشهر كرج از سطوح ناهموار

مك و توجه بودهشيب هاي تندي برخوردار است، به دليل جريان داشتن چندين چشمه دائم اين است ان از ديرباز مورد سكونت
.است ليكن طي سالهاي اخير به سرعت به تعداد ساكنين آن افزوده شده 

و بعثت اين منطقه از چند ميدان از جمله ميدان ( استقالل ) يا اسبي، مهران، گلستان، پرستو، طالقاني، بهارستان، تنديس
مي است. از جاذبه تشكيل شده و رستوران هاي عظيميه ، بام كرج ( ي نورالشهدا هاي متعدد اين منطقه توان به كوه نور ( تپه

. اشاره كرد
و ي آنها مي توان به پارك هاي مادر، ايران زمين هك نمود اشاره…در اين مكان پارك هاي فراواني واقع شده كه از جمله

و نهمين . است پارك زيباي خاورميانه اين پارك ( ايران زمين ) سومين پارك زيباي ايران
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 كرجنيزم رانيا پارك:1 شكل

(ص)، حضرت حجت)ع(مسجد به نام هاي الجواد5همچنين اين منطقه داراي و(عج)، حضرت قائم(عج)، مسجد النبي
.مي باشد(ع)حضرت ابوالفضل

ي باالي و سرانه و نماي زيباي خيابان ها هاي فضاي سبز از جمله بهترين محله عظيميه با داشتن ساختمان هاي لوكس
. شهرستان كرج محسوب مي گردد

بر 1389جمعيت عظيميه در سال . نفر تخمين زده شده است 33000بالغ
و آمد در فصل زمستان به خصوص براي سالمندان شيب بيش از حد بعضي قسمت هاي عظيميه مشكالتي را در رفت

. كند ايجاد مي
س )، شنيده ها حاكي با توجه به كمربند آن است كه بزرگترين مجتمعازبز شمال كرج ( از كوههاي حصار تا عظيميه

و توريستي خاورميانه در اين منطقه به بهره برداري رسد . فرهنگي ورزشي
و و هوايي خوبي بوده كه به تدريج به عنوان محلي توريستي اين منطقه به جهت قرار گرفتن در شيب دامنه داراي آب

.است ردشگري تبديل شدهگ
، يادآوران از اماكن فرهنگي ورزشي اين منطقه مي توان به زمين فوتبال چمن مصنوعي شهيد چپردار، استخرهاي پامچال

و همچنين قرار گرفتن رصدخانه در تپه . هاي جنوبي آن اشاره كردو كوثر
ا و سازمان هاي اصلي شهر كرج، در و رانندگي همچنين قرار گرفتن ادارات كل ين منطقه از جمله سركالنتري راهنمايي

و  ، راديو البرز ، شركت نفت و همچنين دادگستري  تپه( تنديس ميدانبه منتهي خياباندر…استان البرز در ميدان طالقاني
. است شده عظيميهي منطقه اهميتو رونق باعث) نورالشهدا



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 
and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 شناخت خدمات مورد نياز ساكنين:-4-2

و فضاهاي سبز:-4-2-1  پارك ها
و در آن به آرامش انسان به و غريزي به محيط طبيعي گرايش دارد ازمي طور فطري رسد.ولي شهرها به عنوان يكي

و اكوسيستم طبيعي را مورد ترين مكان مهم و قرار داده آسيبهاي زيست انسان در دو قرن گذشته طبيعت اند.بروز مسائل
و مي محيطي از پيامدهاي اين زيست مشكالت اجتماعي،كالبدي ريزي محيطي،توسعه فضاي باشد.عواملي همچون برنامه تهديد

و توجه به ارزش و اجتماعي از مهم سبز، بهبود شرايط زيستي ترين راهبردهاي قرن حاضر براي توسعه پايدار هاي اكولوژيكي
مي شهري به .روند شمار

ي كرج به پارك هاي محلي نقشه اي از پارك در اين راستا ما براي بررسي وضعيت دسترس ي عظيميه ي ساكنين محله
و الگوي پخشايش آنها بپردازيم. و تحليل تعداد  هاي اين محله تهيه كرده ايم تا به بررسي

هيميعظي محلهيها پاركي نقشه:2 شكل

 مساجد:-4-2-2
ود اشاره كتاب الهي، مورد عنايت شارع مقدس اسالمعبادتگاه خاص مسلمين است كه از زواياي مختلف مور» مسجد«

و فضاي عبادتگاه خاص مجتمع هاي مركز توجه مسلمين بوده است. بنابراين به صراحت مي توان گفت: مسجد به عنوان كالبد
و تدقيق است. و نقش ويژه اي حاكم است كه از زواياي مختلف قابل بررسي  مسلمين، اهميت

در- كاربري هاي شهري در جهان، از مهم ترين كاربري هاي شهري در شهرهاي اسالمي مسجد به عنوان يكي از و ايراني
و در نظر مردم برخوردار بوده است. و جايگاه ويژه اي در شرع و از اهميت و مردم بوده  طول تاريخ همواره مورد توجه حاكمان

و اهميت آن با توجه به تنوع كاربري ها شهري كاسته نيست، بلكه به عنوان مكان در دوران حاضر نه تنها بر عملكرد
و هم چنين مي توان اذعان  و قدسي كه احترام مخصوص بدان قائل اند آنعبودي ، تنها مكان داشت كه عالوه بر اهميت ويژه

و با خصوصيات خاص خود مي باشد. و غيرخصوصي) در جامعه ايراني  عمومي(غير دولتي
ي عظيميه طبق نقشه و جنوب شرقي محله در محله ي تهيه شده دو مسجد وجود دارند كه در بخش هاي شمال غربي

ي قرار گيري آنها در محله مناسب است يا خير. و نحوه  واقع شده اند، بايد ديد كه آيا تعداد اين مساجد
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هيميعظي محله مساجدي نقشه:3 شكل

و نقل:-4-3  شناخت وضعيت حمل

و نقل عمومي:-4-3-1  حمل
و نقل عمومي در زندگي امروز اهميت زيادي دارد. روزانه ميليون از استفاده از وسايل حمل و كنار كشور ها نفردرگوشه

و اتوبوس استفاده مي در تاكسي و كنند تا به مقصد برسند. در برخي شهرها مردم تمايل بيشتري به استفاده از تاكسي دارند
. مردم اتوبوس سواري را به واسطه هزينه كمتر دوست دارند. براي برخي پرداخت برخي مناطق مقبوليت اتوبوس بيشتر است

 قيدو كنند راتحمل اتوبوس شلوغي حاضرند ندارند بااليي درآمدكه كساني. نيست كارآساني تاكسيبا آمدو رفت	هاي هزينه
.باقي بماند ختلف را بزنند تا آخر ماه ته جيبشان مبلغ بيشتريم هاي ايستگاهدر توقف زمان

ي عظيميه، با توجه به اهميت بااليي كه استفاده از اتوبوس در بين روش و نقل در محله در راستاي بررسي وضعيت حمل
ي عظيميه بپردازيم. و نقل در محله و نقل عمومي دارد بر آن شديم تا به بررسي اين نوع از سيستم حمل  هاي ديگر حمل

ي تهيه شده از شكل زير نقشه  مسير اتوبوس در محله را مشاهده مي كنيم.در
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 اتوبوس حركتريمس:4 شكل

و نتيجه گيري:-5  تحليل
 نتايج دسترسي به خدمات:-5-1
 دسترسي به فضاي سبز:-5-1-1

ي تهيه شده به كمك نرم افزار جي اي اس مي توان مشاهده كرد كه وجود پارك ايران زمين در مركز با توجه به نقشه
كل محله را تحت پوشش قرار مي دهد اما با توجه به اين امر كه ما به بررسي محله با تو ي نفوذ زياد اين پارك جه به حوزه

شاخص هاي زندگي در محله مي پردازيم بايد به بررسي پارك ها در مقياس محلي بپردازيم از اين رو براي تصميم گيري بهتر 
و غرب متر در نظر گرفته 500شعاع دسترسي هر پارك را  و مشاهده مي كنيم كه به جز قسمت هاي كوچكي از شمال ايم

ي دسترسي به پارك ها قرار دارند.  محله، سراسر آن در حوزه
ي فضاي سبز مناسب در اين و وجود سرانه از طرفي با توجه به وجود پارك ايران زمين با مقياس شهري در مركز محله

م6محله كه توسط  و با ايجاد فضاي ها پارك آن تامين شده اند ي توان وضعيت فضاي سبز اين منطقه را مناسب توصيف كرد
 بازي كودكان در مناطق مشخص شده به رنگ قرمز در نقشه اين وضعيت را بهبود بخشيد.

 دسترسي به مسجد:-5-1-2

ي تهيه شده مي توان مشاهده كرد كه اگر شعاع هر محله را و براي هر محله متر در نظر بگي 500با توجه به نقشه ريم
حل2يك مسجد در نظر بگيريم ما در عظيميه به  مسجد ديگر نياز داريم ولي اين كمبود مي تواند با ايجاد حسينيه ها نيز

 شود تا نياز به احداث مساجد ديگر نباشد.
و نقل:-5-2  نتايج بررسي حمل
 بررسي دسترسي به مسير تردد اتوبوس در محله:-5-2-1

ي مورد نظر تحت پوشش مناسب مسير اتوبوس با نگاه به ي بدست آمده متوجه مي شويم كه قسمت اعظم محله نقشه
و نقل عمومي ندارد كه شايد بتوان اين ضعف  و فقط بخشي از قسمت شمالي منطقه دسترسي مناسبي به حمل راني قرار دارد

ن و ديگر  يازي به راه اندازي بك خط جديد اتوبوس نباشد.را با ايجاد تغيير جزئي در مسير حركت اين خط اصالح نمود
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. و شبكه هاي شطرنجي مي باشد مشخص است ي عظيميه كه داراي شهرسازي نوين همانطور كه از نقشه هاي محله
و كوچه هاي بلندتر از  و از اين رو خوانايي 100كوچه هاي بن بست در آن وجود دارد متر نيز در آن مشاهده نمي شود

و تعلق را كاهش مي دهد ولي باعث محدوده افز ايش يافته است . هر چند اين تقاطع هاي به ظاهر شبيه بهم تنوع محيط
و خيابان  و مسير را پيدا نمايند. زيرا كوچه ها افزايش خوانايي مي گردد زيرا تازه واردين به راحتي در آن مي توانند حركت

و و خم باعث گمراه شدن تازه و پر پيچ و عدم ورود آنها به مسيرها مي گردد . هرچند در مطالعات اخير هاي بن بست اردين
و نوستالژيك به ويژه در بافت هاي تاريخي بيان شده است  و خم و حس تعلق در خيابان هاي پر پيچ شهرسازي افزايش امنيت

و بافت جديد آن اين محله از اصول شهرسازي جديد پيروي نم و برخالف بافت قديم كه ولي به دليل نوساز بودن عظيميه وده
و افزايش  و از آن سو جذب رهگذران ، خواستار دعوت تازه واردان و عدم ورود بيگانگان به بافت مي باشد خواستار محرميت

 خوانايي مي باشد . 
ا و محله اي خوانا به وجود آمده  ست. با توجه به عوامل ذكر شده مي توان گفت خوانايي محله به خوبي ايجاد گرديده

5-3-:  تراكم جمعيتي

(مساحت محله 120تراكم جمعيتي در محله عظيميه كه 2853942نفر در هكتار بدست آمده است متر مربع است)
ي پايدار تراكم كم محسوب مي گردد . تراكم جمعيتي نيز از جمله عواملي است كه عالوه بر تاثير مستقيم  طبق اصول محله

به بر ديگر عوامل از جمله حس ، حس تعلق ، به دليل افزايش افراد سهيم در فضا تعلق مي گردد زيرا با افزايش تراكم جمعيتي
و با باال رفتن  فضا كاهش مي يابد . از اين رو در محله عظيميه كه اين تراكم جمعيتي كم است حس تعلق نيز افزايش مي يابد

، امنيت محله نيز باال مي رودحس تع .لق
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