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با   بررسی تطبیقی شاخص های موثر بر ارتقا سرزندگی در محالت مسکونی

 )نمونه موردی:شهر جدید گلبهار( تاکید بر توسعه پایدار
 

 

 

 3موژان شایان ، 2یاسمن شوقی مطلق*، 1شیوا آجیلیان 
1- iaum.urban@yahoo.com       

2-      Yasi_shoqi@yahoo.com 

3-  Mojan.shayan@yahoo.com 

 

 چکیده :

 .باشند می مواجه بسياري ی...اجتماع اقتصادي، كالبدي، مشكالت با پايدار توسعه هاي شاخص رعايت عدم دليل به جديد شهرهاي

 هويت و بحران تشديد باعث امر اين و دهند می ادامه خود حيات به اجتماعی و فرهنگی بار هيچگونه گاهی بدون شهري محالت

توسعه  معيارهاي و اصول به پرداختن شهرسازي، ادبيات در پايدار شهري توسعه اهميت به است. باتوجه شده آنها در سرزندگی عدم

 و سرزندگی نشاط تأمين رسد. امروزه می نظر به ضروري توسعه شهر هاي شاخص از يكی عنوان به مسكونی محالت در سرزندگی

 .است شده تبديل يافته توسعه كشورهاي در ويژه به شهري مديريت هاي نظام اصلی هاي دغدغه زا يكی به محالت

 و شد تدريج تضعيف به محله مفهوم كشور شهرسازي در مدرنيسم ورود با. است ايران شهرنشينی در طوالنی اي پيشينه داراي محله

  .است نيافته كشور معاصر شهري طراحی و ريزي برنامه در عملی لحاظ به را خود مناسب جايگاه هم هنوز

اين  بررسی و شهري پايدار سرزندگی به نيل جهت محالت مسكونی در شاخص هاي ارتقا سرزندگی بررسی حاضر، پژوهش از هدف

 باشد. می گلبهار جديد محالت شهر در معيارها

 محدوده مطالعاتی سرزندگی ميزان متغيره، ندچ تحليل روش از اطالعات تحليل تجزيه و پرسشنامه توزيع طريق در اين پژوهش از

 نيل جهت در آنها ارتقاء و ها شاخص بندي اولويت جهت مبنايی ميتواند كه شده معرفی جداولی و راهكارها پايان در و شده ارزيابی

 .باشد مطالعاتی درمحدوده پايدار سرزندگی به

 

 

 

 شهرهاي جديد ندگی،سرز ، شهري پايدار محالت شهري، توسعهواژه های کلیدی : 

 

 

 
                                                 

 جهاد دانشگاهی شهري ريزي برنامه و جغرافيا دكتري مشهد ، دانشجوي اسالمی، واحد آزاد دانشگاه معماري و هنر مدرس دانشكده 1

 تهران

 مشهد واحد اسالمی، آزاد دانشگاه معماري، و هنر دانشكده مهندسی شهرسازي، ي مقطع كارشناسینشجودا 2

 مشهد واحد اسالمی، آزاد دانشگاه معماري، و هنر دانشكده مقطع كارشناسی مهندسی شهرسازي، يدانشجو 3

mailto:Yasi_shoqi@yahoo.com


3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

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

 2 

 مقدمه :

 است شده موجب اخير هاي دهه طی در شهري رشد از جديدي مقياس گيري شكل و شهرنشينی ابعاد فزآينده رشد

تعلق  حس و هويت شدن كمرنگ اجتماعی، هاي نابهنجاري افزايش چون اي تازه هاي چالش با معاصر شهرسازي و كه شهر

 مجموع كاهش در و اقتصادي  اجتماعی شگرف هاي نابرابري محيطی، و جتماعیا اكولوژي مشكالت گسترش اجتماعی،

  .شود مواجه زندگی كيفيت

 با زمين كره در انسانی هاي فعاليت دارند. توافق آن در همگان كه است اموري جمله از محالت به توجه ضرورت

 هاي فعاليت اصلی جايگاه شهرها .اندازد می خطر هب را آينده نسل هاي امكانات و فرصتها كنونی شيوه به از منابع استفاده

 در ممكن پايداري باالترين به رسيدن بنابراين آيند، می شمار به نيز طبيعی منابع مصرف كننده بزرگترين و اند انسانی

 ،اقتصادي پويايی به رسيدن بلكه نيست محيطی زيست مقوالت به صرفا مربوط شهرها پايداري .است حياتی امري شهرها

 [1]. آيند می شمار به زمينه اين ديگر در مهم موارد جمله از اجتماعی برابري و زندگی قابل محيط

 شهري، طراحان شهري، جامعه شناسان، برنامه ريزان از يك هر براي و بردارد در را گسترده اي مفهوم محله

 از كه چرا نميشود، محسوب شهرسازي در ديدج پديده هاي و اهميت می باشد حائز اجتماعی و كالبدي نظر از جغرافيدانان

 به سياسی اجتماعی،  اقتصادي عناصرتأثيرگذار و عوامل تاريخی دوره ي هر در و داشته وجود كشور شهري درسيستم ديرباز

 مشكالت با امروزه مردم، فعاليت و زندگی اصلی عرصه عنوان به محله است. داده تأثيرقرار تحت را آن ماهيت و شكل نوعی

 اقشار اساسی نيازهاي به توجهی بی از ناشی كه بوده مواجه ... و فرهنگی اجتماعی، مديريتی، كالبدي، ابعاد قالب در متعددي

 يك اساسی هاي ويژگی به كافی توجه عدم .باشد می فضاها اين طراحی و برنامه ريزي در كنندگان استفاده و جامعه گوناگون

 و نظرات نكردن لحاظ و شهري ريزان برنامه جانب از ... و سرزندگی و خوانايی آسايش، و امنيت نظير ايده آل، حالت در محله

 پذير آسيب و دار مشكل فضاهاي محلی شاهد امروزه تا گشته سبب شهري، محيط هاي ايجاد و طراحی در مردم خواسته هاي

 [2] باشيم. كنندگان استفاده جانب از نارضايتی آن دنبال به و

م سرزندگی و رعايت كردن اصول آن در طراحی و برنامه ريزي محله هاي شهري به عنوان عامل توجه به مفهو

سرزندگی را می توان عاملی محسوس در محيط تعريف نمود كه شهروندان آن را به صورت  اساسی همواره مطرح است.

وجود آورد زيرا محيطی براي  تصويري تجسم می كنند. يك محله همواره بايد درک كيفی صحيحی را در ذهن بيننده به

 زندگی، برقراري ارتباط و تعامالت اجتماعی بين افراد مختلف اجتماع محسوب می شود.

اجتماعی...  اقتصادي، كالبدي، مشكالت با گيريشان شكل در پايدار توسعه هاي شاخص رعايت عدم دليل به جديد شهرهاي

 بدون و شده تبديل اي كننده كسل و بيروح هاي محيط به درآنها شهري عمومی فضاهاي ازطرفی باشند. مواجه می بسياري

 ادبيات در پايدار شهري توسعه مقوله اهميت به باتوجه .دهند می ادامه خود حيات به و اجتماعی فرهنگی بار هيچگونه

 يكی عنوان به شهري عمومی فضاهاي در پايدار سرزندگی توسعه معيارهاي و به اصول پرداختن اخير، سالهاي در شهرسازي

 اصلی هاي دغدغه از يكی به شهري سرزندگی و نشاط تأمين امروزه .رسد می نظر به ضروري پايدار، توسعه هاي شاخص از

 [ 3شده است.] تبديل يافته توسعه كشورهاي در ويژه به شهري مديريت هاي نظام

 چگونگی و پايدار سرزندگی به دستيابی جهت در سرزندگی ارتقاء معيارهاي بررسی پژوهش اين در كلی هدف

 حل منظور به پايدار توسعه هاي شاخص رعايت بر تاكيد با گلبهار جديد شهر در محالت مسكونی انسانی محيطی تامين

 د.می باش جديد شهر اين مشكالت از بخشی
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 روش تحقیق: -1

ت پايه و داده هاي نمونه موردي شيوه جمع آوري اطالعا كاربردي می باشد و-اين پژوهش در زمره تحقيقات توصيفی

 مبتنی بر مطالعات كتابخانه اي، بررسی اسناد و مدارک موجود از طريق پرسشنامه و مصاحبه در محل بوده است.

 تعاريفی بيان به المللی بين هاي نهاد و ها سازمان و معماران و شهرسازان تعاريف و نظريات بر تكيه با در مقاله حاضر، ابتدا

 ادامه در د وشو می پرداخته "پايدار شهري توسعه" نتيجه در و "توسعه پايدار،  "سرزندگی شهري"، "محله" اهيممف از دقيق

 . شوند می معرفی سرزنده شهري فضاي هاي و شاخص معيارها مذكور تعاريف در يابی ريشه با

 روش تحليلی از استفاده با و متغيره چند تحليل روش از اطالعات تحليل و تجزيه و پرسشنامه 363 توزيع قطري از

 هاي شاخص پايان در و مطالعاتی مشخص محدوده سرزندگی در ها شاخص از هريك تاثير ميزان لجستيك رگرسيون

 شده معرفی جداولی و راهكارها و شد بندي اولويت مطالعه مورد محدوده سرزندگی در تاثيرشان ميزان به توجه با سرزندگی

 باشد.  مطالعاتی درمحدوده پايدار سرزندگی به نيل جهت در آنها ارتقاء و ها شاخص بندي ولويتا جهت مبنايی می تواند كه

 

 اهمیت پژوهش: -2
پرداختن به كيفيت محالت با توجه به نقش به سزايی كه در زندگی روزمره انسان ها دارند، مورد اهميت می باشد. 

زيرا هرگاه انسان توانست با محيط اطراف خودارتباط برقرار كند،  يكی از عوامل مهم مورد توجه، رعايت سرزندگی می باشد.

فعاليت ها و تعامالت اجتماعی هم صورت می گيرد و اين امر مستلزم محله اي با كيفيات مطلوب و سرزنده با توجه به معيارها 

گی مطلوب و سپس جامعه در صورت عدم وجود محالت مطلوب، نميتوانيم از زند و مالک هاي مورد نظر هر فرد می باشد.

مطلوب نيز برخوردار باشيم و در صورت نداشتن جامعه مورد قبول، آسيب هاي اجتماعی مانند جرم و جنايت، بزهكاري و... 

 ايجاد می شود.

 

 مبانی نظری -3

 محله مسکونی  3-1

 ريشه در زندگی و تاس ايران و جهان شهرنشينی نظام در طوالنی اي تاريخچه داراي« محله» چون مفهومی پيدايش

 شهرها تقسيم فضايی دهد نشان می تاريخی و شناسی باستان هاي بررسی دارد. هم با نها آ اجتماعی ارتباطات و مردم جمعی

 . تا عصر حاضر است اوليه شهرهاي از شهري زندگی از اي نشانه شهري محالت جمله از مسكونی مناطق به
 

يران به صورت جزيره اي در درياي فرهنگ ملی جامعه ها و خرده در دو دهه گذشته محله هاي شهري بزرگ ا

فرهنگ هاي شهري درآمده اند. تغييرات سياسی اجتماعی و تكنولوژي از اعتبار محله اي به عنوان عامل مهم زندگی فردي و 

صاحبان اتومبيل اجتماعی كاسته است. از زمانی كه اتومبيل وارد خانه هاي شهري شد محله هاي نوساز و جديد بر روي 

گشوده گشت، معيار هاي محله نشينی كه قبال بر پايه مذهبی، قبيله اي، شغلی و قومی بود شكسته شد. طرح محله هاي جديد 

شروع می شود سالی كه هاوارد از  1991ريشه در فرهنگ برنامه ريزي شهري در كشورهاي غربی دارد و اين طرح ها از سال 

پرتراكم شهري به تنگ می آيد و طرح محله باغشهر را مطرح می كند. به تدريج و با نفوذ سبك آسيب پذيري انسان در محيط 

معماري مدرن، محله انسجام و پيوستگی و هويت و شخصيت مستقل خود را از دست می دهد و مفهوم ارزش هاي محله بی 

خوردهاي اجتماعی محدود به يك سيستم باز و اعتبار می شود و بافت مسكونی از شكل محله اي با بافت فشرده و بسته، با بر

 [4تبديل شد.]قابل دسترسی با روابط اجتماعی پراكنده 
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انديشه تشكيل محالت شهرهاي گذشته در ايران عالوه بر ارتباط با آداب و سنن و اعقادات هر شهر و بيشتر در رابطه 

مان زمان ساكنين شهرهاي قرون وسطا اروپا با مساله مشترک و دشمن مشترک شدت وحدت شكل می گرفت. در حاليكه ه

داراي امكانات مستقيم مشاركت در امر اداره شهر بودند. چنين امري در نزد ساكنين شهرهاي ايران وجود نداشت و چه براي 

جوابگويی به اين كمبود و چه مبارزه با مشكالت به نوعی همفكري، هم زيستی، همدردي اجتماعی و همكاري در شهر دعوت 

ی شدند و در رابطه با آن به تدوين فضاي اخته شده می پرداختند. ممكن بود هر محله چند گذر داشته باشد كه معموال به م

صورت سه كوچه بوده است. )سعی می شد كه از تقاطع ممانعت كنند.( گذرها گره هاي كوچكی در محالت شهري بودند كه 

ی شدند. مساجد، حسينيه ها، مدارس، خانقاه ها، دارالشفاها هريك با محل مالقات و ارتباط بين مردم هر محله محسوب م

توجه به دوره هاي مختلف اسالمی عناصر مهمی از بافت محله هايی هستند كه از لحاظ اجتماعی حائز اهميت به شمار می 

وده محالت را بيشتر آيند. نكته قابل ذكر، محدوده محله است كه گرچه داراي دسترسی هايی در حد پياده روست اما محد

 [5]روابط اجتماعی تعيين می كرد نه شعاع عملكرد امكانات رفاهی.

محله خوب شامل افرادي است از تمام گروه هاي سنی، تمام طبقات اجتماعی، اقتصادي، سوابق نژادي و فرهنگی 

البته در واقعيت تحقق چنين ايده  متنوع در يك جريان جامعه كوچكی از مردم كه راه و روش زندگی اجتماعی را فرامی گيرند،

 اي مشكل بوده است. بسياري از محالت فعال امروزي حداقل از نظر اجتماعی نسبتا يكدست و متجانس اند. 

 1ويژگی هايی كه چند تن از انديشمندان ايرانی در تعريف خود از محله شهري به كار برده اند، كه در جدول 

 : مشاهده می كنيد

 )ماخذ: نگارندگان ( ظرات اندیشمندان ایرانی در مورد محالتبررسی ن - 1جدول

 تخصص نظريه پرداز رديف
معيار تعريف 

 محله
 شعاع عملكرد جمعيت مورد نياز

كاربري 

 مورد نياز

تقسيم 

بندي 

 جزءتر

تقسيم 

بندي 

 فراتر

1 
اسماعيل 

 شيعه

برنامه 

 ريزي

 توزيع خدمات -

 فاصله مناسب -

 محله
5333 

 نفر
 533 محله

 زير محله تاندبس
ناحيه 

محله  شهري

 كوچك

1253 

 نفر

محله 

 كوچك

233-

253 

2 
حبيبی و 

 زياري

طراحی 

و برنامه 

 ريزي

دامنه نوسان  -

 خانوار

شعاع  -

 دسترسی

 عناصر شاخص-

 عناصر مركزي-

 محله

053-

1253 

 خانوار

 محله
333-

ترددي:  305

 دبستان

هويتی: 

 مسجد

واحد 

همسايگی 

 )كوي(

 برزن

احد و

همسايگی 

 )كوي(

233-

633 

 خانوار

واحد 

همسايگی 

 )كوي(

223-

253 

3 
محمدرضا 

 پور محمدي

برنامه 

 ريزي

 شعاع عملكرد -

جمعيت زير  -

 پوشش

 قطعات تفكيك -

 محله

033-

1253 

 نفر

- -  

واحد 

همسايگی 

 )كوي(

 برزن
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موقعيت قرار  -

 گيري

4 
محمود 

 توسلی

طراحی 

 شهري

وضعيت  -

اجتماعی، 

و شغلی  فرهنگی

 ساكنان محله

بستگی به  جمعيت 

 شهر

بستگی به  جمعيت 

 شهر

 مسجد -

 بازارچه -

 آب انبار -

 ميدانچه -

- - 

 

 سرزندگی: 3-2

سرزندگی در سطح خرد به مفهوم تنوع فعاليت ها در عرصه همگانی و سازگاري آن با فضاهاي شهري در چارچوب 

 "اجتماعی"و  "اختياري"ايی را می توان سرزنده ناميد كه در آن فعاليت هاي نظامی از قرارگاه هاي رفتاري می باشد. محيط ه

در دامنه اي نسبتا گسترده از زمان جريان دارد. در اين حالت برخی از شاخص هاي شناسايی محيط هاي سرزنده شامل ميزان 

ت موسمی/ تنوع استفاده كنندگان )زن، مرد، تراكم افراد پياده در محل، تعداد، تنوع و ماهيت قرارگاه هاي رفتاري موجود/ فعالي

 پير، جوان، كودک، معلول و ...( تنوع فرم و رنگ در منظر شهري/ و ... غيره می شود.

در سطح كالن می توان سر زندگی را مشخصه شهري كه با مجموعه اي از كيفيت هاي كالبدي، غير كالبدي و 

وندان را فراهم می آورد، تعريف كرد. به بيان ساده تر تعريف جامع سيستم هاي سازمانی امكان زندگی سعادتمندانه شهر

دانست. چرا كه شهر نمی تواند سرزنده باشد هنگامی كه از  "كيفيت طراحی شهري"سرزندگی را می توان معادل تعريف كليت 

حسی غنی ايجاد نمی  ضعف ايمنی و امنيت رنج می برد، هنگامی كه بافت هاي شهر خوانا نيستند، هنگامی كه فرد تجارب

كند، هنگامی كه تركيب كاربري ها و فعاليت ها مانع از شكل گيري تحرک و جنب و جوش می شود و ... غيره. از اين رو می 

 [ 6توان گفت سر زندگی شهري تواما علت و معلول ديگر كيفيت هاي طراحی شهري می باشد.]

 گرداوري شده است: 2گی در قالب جدول نظريات برخی از انديشمندان در رابطه با بحث سرزند 

 نظریات اندیشمندان غربی و شرقی )ماخذ: نگارندگان ( -2جدول 

 نظريات خالصه انديشمند رديف

 لوكوربوزيه 1
در مورد معماري و شهرسازي واقعاً مناسب  «زيست شناسی»اصطالح ،  تظاهر زندگی در طبيعت است

 است.

 مامفورد 2
اي می فشارد كه برنامه ريزي شهري بايد به روابط ارگانيك ميان مردم و فضاي مامفورد به اين نكته پ

 زندگی شان اهميت بدهد.

 لينچ 3

لينچ معتقد است محيطی سكونت گاه خوب تلقی می شود كه سالمت و بهزيستی افراد و بقاء موجودات 

و  نام می نهدرزندگی سمورد شهر را  لينچ يكی از محور هاي عملكردي خود در زنده را تامين كند.

 .بعنوان اولين محور عملكردي به شرح آن می پردازد

4 
جين 

 جيكوبز

داند و به  ازدحام می يچيده، متراكم و پرپاو پويائی و احساس زنده بودن شهر را در گرو مراكز شهري 

 كندمی نگونه مراكز اشاره يعاطفی ا - یاجتماعی و روان -آثار مثبت اقتصادي 

 راب كرير 5
 يكديگر كنار در كاربري ها اين تا است معتقد شهر سطح در توزيع كاربري ها از مراتبی سلسله به او

 گيرند. قرار گوناگون ضعف هاي و شدت و مقياس ها با وليكن
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6 
ديويد چپ 

 من

كند و براي يك مركز می فعاليت  و یاييخود داللت بر تحرک، پو يي سرزندگی، به خودوه اعتقاد ب

 شهر باشد ا ناحيهتواند به منزله درک ميزان فعاليت آن مركز يمی راد از سرزندگی ، م يشهر

 می باشد.هدف اصلی از ايجاد شهر تأمين نشاط و سرزندگی و خوشبختی شهروندان  سقراط 0

 پاكزاد از دو نوع سرزندگی تحت عناوين تنوع و دلبازي ياد می كند . پاكزاد 1

9 
حسين 

 سلطان زاده

، داراي دو رويه می داند و می گويد كه يك رويه آن به بينش ، فرهنگ ، مردم و به ادراک سرزندگی 

آنها وابسته است و ديگري به فضاهاي شهري و معماري مربوط می شود كه اين دو رويه با هم ارتباط 

كه در  متقابل دارند. سلطان زاده رنگ ، آب ، فضاي سبز ، نور و موسيقی را از عواملی به شمار آورد

 طراحی شهري به منظور ايجاد سرزندگی شهر موثرند.

 

 اما به طور كلی سرزندگی را می توان به شرح زير تعريف كرد:

تنوعی از فعاليت ها  با توجه به تعاريف موجود از سرزندگی می توان تعريف عام سرزندگی را، قابليت مكان براي تأمين

هدف تنوع تجربيات و تعامالت اجتماعی به  تلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی( باو استفاده كنندگان )با پيش زمينه هاي مخ

كنندگان فراهم آورد؛ در نظر گرفت. سرزندگی عاملی است كه در  گونه اي كه امنيت، برابري و راحتی را براي همه استفاده

فضايی زيست پذير می گردد. در  منجر به ايجاد جذابيت فضاها و رضايت شهروندان حاصل ميشود كه در نهايت نتيجه ي

 عوامل موثر بر سرزندگی را مشاهده می كنيم: 4نيز شاخص هاي موثر و در جدول  3جدول 

 )ماخذ: نگارندگان ( معیارهای سرزندگی پایدار شهری -3جدول 

 مالحظات توسعه پايدار شهري معيارهاي سرزندگی رديف

 تنوع جاذبه ها 1

 د منظوره از فضاي شهرياختالط كاربري و استفاده چن -
 فعاليت هاي شبانه روزي 2

 آسايش 3

ايمن سازي شهر در برابر سوانح طبيعی و توزيع عادالنه  -

 امكانات

 اهميت دادن به هويت و فرهنگ خاص هر شهر -

 قابليت دسترسی و اتصال 4
 افزايش حمل و نقل عمومی -

 توجه به اهميت معابر و فضاهاي پياده -

 مشاركت نهادهاي شهري با نهادهاي عمومی شهروندي - ردمیمشاركت م 5

ايجاد انتظام ساختاري در فضاي شهري براي ادراک  - خوانايی 6

 زيبا شناسی 0 زيبايی شناختی و خوانايی شهر

 كاهش آالينده هاي محيطی، صوتی، فاضالبی - بهداشت 1

 تعيين ضوابط براي كاهش آلودگی هاي صوتی و بصري -
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 : عوامل موثر بر سرزندگی )ماخذ: نگارندگان(4جدول 

 شرح عامل عامل موثر بر سرزندگی

 توجه به خواسته ها و نياز مردم

شهروندان استفاده كنندگان اصلی شهر محسوب می شوند.  شهر موجودي پويا و زنده است 

شهر را شكل می چرا كه رفتار و واكنش هاي انسانی و نيازهاي آنهاست كه كالبد و ساختار 

 دهد

 سالمتی، ايمنی، امنيت

فضاهاي غير قابل دفاع امنيت فضاهاي شهري را با اختالل مواجه می كند و به فضاهايی دنج 

براي انجام كارهاي غير مجاز تبديل می شوند، بنابراين با ايجاد تمهيدات الزم بايد سعی در 

 اصالح آنها كرد.

 اختالط كاربري
سنخ را تشخيص داد و آنها را كنار هم قرار داد تا فضاها حالتی پويا و پر بايد فعاليتهاي هم 

 تحرک به خود بگيرند.

 فضاي مكث و نشستن
با امكان نشستن است كه حضور ماندگاري در شهر طوالنی تر می شود و امكان فعاليتهاي 

 دلپذيرتر هم در بيرون از فضاهاي بسته به وجود می آيد.

 تنوع فضايی
د داراي پيغام مشخص و مستقل باشد تا مخاطب بتواند خود را در تقابل نسبی با آن فضا باي

 .احساس كرده و براي شناخت فرم آن تالش كند

 خوانايی
محيط بايد داراي انسجام و ساختار باشد تا از تركيب اجزاي، كل بدست آيد. مردم براي نياز 

 .به امنيت، نياز به اين دارند كه بدانند كجا هستند

 

 پایدار سعهتو مفهوم 3-3

 تعريف چنين پايدار توسعه گزارش، همين در. شد مطرح بروتلند گزارش در بار نخستين براي پايدار توسعه مفهوم

 را آينده نسلهاي توانايی آنكه بدون كند برآورده را امروز نسل نيازهاي كه اي توسعه از است پايدار عبارت توسعه: است شده

 [0مخاطره افكند.] به خود هاينياز برآوردن در

 تمام در بشر افراد كليه زندگی كيفيت افزايش و حفظ ايجاد، كه است اي توسعه آنچنان پايدار توسعه واقع در

 و كالبدي، اجتماعی فانی الگوهاي مقابل در حل هايی راه ارايه معنی به «توسعه پايدار»باشد.  داشته نظر در آشكارا را زمانها

جهانی  آلودگی زيستی، سامانه هاي تخريب طبيعی، منابع نابودي همچون مسايلی بروز از بتواند كه باشد می هتوسع اقتصادي

 .كند جلوگيري آينده و حال در انسان ها زندگی كيفيت آمدن پايين و عدالتی بی جمعيت، بی رويه افزايش اقليم، تغيير

 

 شهری پایدار توسعه 3-4

 بايد می پايدار معماري و شهري طراحی اساس براين و نبوده مستثنی قاعده اين از شهرسازي و معماري علوم

 شرايط بهبود و انسانی روانی فشارهاي كاهش و وري بهره افزايش موجب كه بخشد بهبود وزيستی را كار هاي محيط كيفيت

 [1]كند. می متبادر ذهن به را شهروندي و اجتماعی رفاه ممفهو كه همان گردد می زيستی

، حضور فعال و پرنشاط مردم در آن و به تبع آن مشاركت مردم در فعاليت و پايدار شهري مطلوب محلهاز ويژگی هاي يك  يكی

 "سرزنده محله"كه حضور مستمر مردم مهمترين ويژگی آن است را می توان  محله ايشهري می باشد. چنين محلی و هاي 

نشانگر همسو بودن و منطبق بودن ويژگی هاي آن  محلهنشاط مردم در يك نكه حضور مستمر و فعال و پرآناميد و با توجه به 

با ارتقاء پايدار، شهري سرزنده و  محلهدر تامين نيازهاي شهروندان می باشد، می توان چنين نتيجه گرفت كه ايجاد يك  محله
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بط سرزندگی با توسعه پايدار روا 1. در نمودار شهري در راستاي اهداف توسعه شهري پايدار می باشد محلهسرزندگی يك 

 شهري نمايش داده شده است.

 

 رابطه سرزندگی با توسعه پایدار شهری )ماخذ: نگارندگان( -1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعاتی محدوده و گلبهار جدید شهر معرفی -4

.. اين پديده ايجاد شهرهاي جديد در ايران، به عنوان پاسخی به شهرنشينی سريع در منطقه شهري تهران مطرح شد

ريز، شيراز در مقياس كوچكتر در حال بزرگ ديگر نظير: اصفهان، مشهد، تبنه تنها در منطقه تهران بلكه در اطراف شهرهاي 

 شكل گيري بود. 

 از هدف و تصويب 1360 سال در جديد شهر اولين عنوان به مشهد، شهر كالن نفوذ حوزه در گلبهار جديد شهر

 عمل در شهر اين ولی است، بوده مشهد كالنشهر كالبدي و اجتماعی اقتصادي، جمعيتی، مشكالتاز  كاستن شهر اين ايجاد

 عملی مشخص، زمان در آن شده تعيين پيش از اهداف و بكاهد اهدافش به توجه با كالنشهر مشهد مشكالت از است نتوانسته

 .است مواجه بسياري ريزي برنامه و ارتباطی اجتماعی، كالبدي، اقتصادي، چالشهاي و مشكالت با و اند نشده

 

به عنوان يكی از شهرهاي مجاور كالن شهر مشهد محسوب می شود كه به علت پايين بودن قيمت  شهر گلبهار

اراضی در شهر، براي سكونت افرادي با گروه درامدي كم و متوسط طراحی شده و تمركز طراحان و برنامه ريزان بيشتر بر 

 ی از جمله سر زندگی كه يكی از مهمترين انهاست مورد بی توجهی قرار رفته است.سكونت بوده و كيفيات محيط

در صورت بهبود و ارتقا حس سرزندگی در محالت مسكونی ، باعث حضور پذيري بيشتر ساكنين و افزايش تعامالت 

، حس تعلق و... باشيم و در اجتماعی و به تبع آن می توانيم شاهد افزايش ديگر كيفيات مهم مانند امنيت، پايداري، پويايی

همين راستا در صورت ادامه روند موجود و ناديده گرفتن سرزندگی در محالت مسكونی، اين شهر بستري براي بروز معضالت 

 اجتماعی  شده تا حدي كه ادامه يافتن حيات آن با خطر جدي مواجه می شود.

 

 گیری نتیجه -5

 پرداخته "پايدار شهري توسعه" و "پايدار توسعه، "سرزندگی شهري" مفاهيم مختصر بررسی به ابتدا مقاله اين در

 بين اشتراک وجوه المللی، بين نهادهاي و ها سازمان و معماران و شهرسازان تعاريف و نظريات و بررسی توجه با سپس د.ش

 با همسو شهري یسرزندگ معيارهاي كه داد نشان كه شدند بيان شهري مفاهيم سرزندگی و پايدار شهري توسعه اهداف

 براي شاخص 6 مطالعات، نتايج به توجه با د.شو تلقی آن از اي زيرمجموعه تواند می و باشد می پايدار شهري توسعه اهداف

 هدف اصلی توسعه پايدار شهري

زندهويژگی اصلی فضاي شهري سر  

 ارتقاي شرايط كمی و كيفی

 محيط زندگی انسان

 ايجاد فضاي شهري مطلوب به منظور

تمر و فعال و پرنشاط مردمحضور مس  

اهمسو بودن اهداف سرزندگی شهري ب  

 اهداف توسعه شهري پايدار
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اختالط ، امنيت -ايمنی -سالمتی، ها و نياز مردمبه خواسته  توجه :از عبارتند كه (،4شد )جدول معرفی سرزنده محيط يك

و تجزيه و تحليل آن، به كه با توجه به سواالت موجود در پرسش نامه  ، خوانايی.تنوع فضايی، نفضاي مكث و نشست، كاربري

  صورت كلی می توان نتيجه گرفت كه:

تقريبا تازه وارد شهر جديد گلبهار كلی اين گونه بيان كرد كه بيشتر ساكنين در به صورت در بخش سكونت می توان 

ن در شهر می گذرد و می توان گفت كه اكثريت ساكنين رضايت نسبی از وضعيت سال از اقامتشا 5تا  1هستند و بين 

 سكونتشان دارند.

در بخش خوانايی، شهر جديد گلبهار از خوانايی نسبتا مناسبی برخوردارند و مردم در پيدا كردن آدرس هاي جديد 

 زياد با مشكل رو به رو نمی شوند.

در خيابان و پياده روي در بين مردم تقريبا كم است كه می تواند در بخش فضاي مكث و نشستن، تمايل به حضور 

نشان دهنده عدم وجود جذابيت ها و عوامل الزم براي جذب مخاطب به حضور در خيابان ها باشد. همچنين با توجه به نظر 

ياده را از جمله مهم ترين و خواهی انجام شده اكثر ساكنين افزايش امكانات تفريحی و انجام اقداماتی جهت حضور بيشتر افراد پ

 تاثيرگذارترين عوامل افزايش و شكل گيري تعامالت اجتماعی می دانستند.

را به دليل  شهر جديد گلبهارو در نهايت در بخش توجه به خواسته ها و نياز مردم بيشتر مردم در مرحله نخست 

آيد را از  تی معابر و آرامشی كه به تبع آن به وجود میآسايش و آرامشی كه در آن وجود دارد انتخاب كردند. و آب و هوا، خلو

 مهم ترين جذابيت هاي شهر خود می دانند.

 پرسشنامه توزيع طريق از كه گلبهار جديد شهر سرزندگی در معيارها اين اهميت ميزان تعيين و دهی وزن از پس

 صورت متغيره چند تحليل روش از استفاده با هپرسشنام اطالعات تحليل و تجزيه و فضا اين از استفاده كننده افراد ميان

 از هريك تاثير ميزان لجستيك رگرسيون روش از استفاده با و شد ارزيابی متوسط محدوده مطالعاتی سرزندگی ميزان گرفت

 الويت بندي شده است: 5در جدول  گذاري تاثير شدت و اهميت ترتيب به شد كه مشخص محدوده سرزندگی در ها شاخص

 محدوده سرزندگی در تاثیر میزان براساس سرزندگی های معیار بندی اولویت -5 ارهشم جدول

 )ماخذ: نگارندگان( 

 سرزندگی محيط سطح دوم )شاخص ها( سرزندگی محيط سطح اول
سطح سوم )زير عامل ها در قالب 

 سواالت پرسش نامه(

س شهر جديد گلبهار
ط در محله پردي

ی محي
سرزندگ

 

3411/2 

 3131/2 ه ها و نياز مردمتوجه به خواست

 داليل انتخاب محله

 ويژگی شاخص محله

 نقطه جاذب محله

 كيفيت فضاي سبز

 3926/2 سالمتی، ايمنی، امنيت

 فضاهاي ناامن محله

 عامل افزايش امنيت

 نظافت عمومی محله

 آلودگيهاي زيست محيطی

 3931/2 اختالط كاربري

 فاده از كاربري هاي موجودميزان است

 متناسب بودن كاربري ها با نياز مردم

 ميزان تنوع كاربري هاي محله

 4943/1 فضاي مكث و نشستن
 تمايل به پياده روي

 بهترين فضاي گذران اوقات فراغت
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 گيري تعامالت اجتماعی عامل شكل

 3119/2 تنوع فضايی
 حضور مردمعامل موثر برپررنگ شدن 

 مكان برگزاري مراسم

 1093/2 خوانايی

 دسترسی به مركز شهر

 ميزان راحتی در پيداكردن آدرس جديد

 ميزان حس سردرگمی 

 

لجستيك  رگرسيون روش از محيط سرزندگی با ها شاخص از هريك همبستگی ميزان و رابطه محاسبه براي

 از: عبارتند  6در جدول  ها اخصش به تفكيك آن نتايج كه شد استفاده

 مطالعاتی )ماخذ: نگارندگان( محدوده سرزندگی در معیارها از هریك تاثیر میزان -6جدول 

 درصد F  شاخص رديف

 9/4 360/0 349/3 توجه به خواسته ها و نياز مردم 1

 1/0 310/0 301/3 سالمتی، ايمنی، امنيت 2

 0/1 314/0 310/3 اختالط كاربري 3

 0/4 314/9 340/3 ضاي مكث و نشستنف 4

 9/6 405/12 369/3 تنوع فضايی 5

 16 311/14 16/3 خوانايی 6

 %3/41 جمع

 

 طبقه بندي شده است: 0سرزندگی بر اساس كيفيت در جدول  هاي شاخص بندي و همجنين اولويت

 : نگارندگان(محدوده)ماخذ آنهادر کیفیت و تحقق میزان براساس سرزندگی های شاخص بندی اولویت

 رنج ارزيابی امتياز ارزيابی شاخص رديف

 متوسط 3131/2 توجه به خواسته ها و نياز مردم 1

 متوسط 3926/2 سالمتی، ايمنی، امنيت 2

 متوسط 3931/2 اختالط كاربري 3

 ضعيف 4943/1 فضاي مكث و نشستن 4

 متوسط 3119/2 تنوع فضايی 5

 متوسط 1093/2 خوانايی 6

 

 ها و پیشنهادیدها و سیاستراهبر -6

 جداول تلفيق با و همچنين بخش سعی بر آن شد كه بر اساس خروجی هاي حاصل از مطالعات انجام شدهاين در 

 در را سرزندگی هاي شاخص نهايت در توان می گردد.راهبردها و سياست هاي متناسب با محدوده مورد مطالعه ارائه  ،فوق

توجه به خواسته ها و نياز مردم، تنوع فضايی، اختالط كاربري،  فضاي مكث و نشستن، ترتيب به مطالعه مورد محدوده
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 گلبهار جديد شهر در پايدار به سرزندگی رسيدگی جهت مبنايی كه نمود بندي اولويت امنيت و خوانايی-ايمنی-سالمتی

 گلبهار جديد شهر مركز عمومی فضاي در رپايدا سرزندگی به دستيابی براي شده ذكر هاي معيار ارتقاء منظور به نهايتا .باشد

 :گردد ارائه می زير پيشنهادات

 شهروندان، توجه به خواسته ها و نیازهای مردم مشارکت  

 پاسخگويی جهت شهروندان با ميانی مسئوالن ارتباط جهت در محالت آزاد هاي تريبون برقراري ارتباط و براي مكانی ايجاد -

 .فع ابهاماتر ومحالت و شهر جاري مسائل به

 .شهري طراحی محالت و فضاهاي مختلف هاي مقياس و مراحل در مردم مشاركت از گيري بهره و توجه -

 .ملی هاي مراسم برگزاري و شهروندان گردهمايی براي هايی مكان به ارزش با هاي ساختمان از برخی تبديل -

 آسایش، ایمنی و امنیت 

 .شهري مبلمان طراحی در معلولين و مسن افراد و كودكان بخصوص و شهروندان خواسته هاي و نيازها به توجه -

 .همگان استفاده براي شهر سطح در شهري مبلمان و تجهيزات و تسهيالت عادالنه و بهينه پخش -

 اجتماعی در محالت و كوچه ها. نظارت تامين منظور به در ساختمان ها ناظر شفاف فضاهاي و بالكن و پنجره ايجاد -

 .شهري مناسب مبلمان نصب بوسيله بودن منزوي احساس بر غلبه و شب در كوچه ها و فضاها مطلوب روشنايی تامين -

 .شهري محالت و فضاهاي طراحی در ساكنان بومی فرهنگ به توجه -

در بافت محالت و  يكنواختی از جلوگيري منظور به رنگ و جنس ساخت، در گوناگون و رنگارنگ شهري معماري به توجه -

 .ساكنان كنجكاوي و تحريك حواس

  بخشی هويت منظور به خاص شهري مبلمان طراحی -

 به تعلق حس تقويت باعث كه مالكان، تعداد افزايش منظور به شهروندان به مسكن وام اعطاي و تسهيالت كردن فراهم -

 .شود می مكان

 بهداشت 

 .آنها به ازآسيب جلوگيري براي رختاند بدنه كردن ومحصور سطحی آبهاي دفع سيستم روي كردن پوشيده - 

 تشديد باعث و شده سطحی آبهاي نفوذ مانع كه كفسازي در بتن و آسفالت چون ناپذير نفوذ مصالح از استفاده كاهش -

  .شوند می سموم ها و آالينده تجمع

 .بازيافتی ايه الستيك و شده خرد هاي شيشه چون شده بازيافت مصالح و پذير نفوذ مصالح به دادن اولويت -

 .عمومی انظار از دور به زباله آوري جمع فضاي تامين و معين فواصل در آشغال هاي سطل دادن قرار -

 .محيطی زيست و صوتی هاي آلودگی كاهش براي گنجشك زبان سروشيراز، افرا، چنار، درختان از استفاده -
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 اختالط کاربری 

 .روها پياده در مناسب فضاهايی ايجاد -

 .محله مقياس در شبانه و روزانه خريد مراكز ايجاد و متراكم محلی مراكز ايجاد -

 .محالت در روزي شبانه حضور به مردم تشويق براي كار و كسب مراكز جوار در مهيج هاي محيط ايجاد -

 .درشب كار و كسب براي امنيت افزايش جهت مناسب نورپردازي و شهري مبلمان از استفاده -

 خاموش شدن جداره ها در محالت. از جلوگيري و محلی مراكز در سازگار و مختلط كاربريهاي ايجاد -

 .روز شبانه ساعات در عمومی نقل و حمل وسائل فضاهاي محلی و از ساكنان دائمی و مرتب استفاده تسهيل -

 روشن گذاشتن چراغ درون مغازه ها در طول شب. -

 خوانایی  

 .خوانايی افزايش منظور به طراحی محالت در یمعن و بافت مشخصه، عالئم از استفاده -

 ايجاد جهت در غالب بناي يك از استفاده و ناظر ذهن در محيط خوانايی تقويت منظور به محلی هاي نشانه ار استفاده -

 .فضايی وحدت و ارتباط بصري

 .باشد روشن و واضح هاي تقاطع با خوانا ساختاري داراي بايد محله هاي خيابان شبكه -

 .محيط خوانايی تقويت منظور به عمومی فضاهاي در شهري مبلمان مناسب قرارگيري -

 اتصال و دسترسی قابلیت 

 و شنيداري ديداري، هاي آلودگی از جلوگيري و آسايش راحتی، قبيل از زيستی ابعاد به پياده مسير طراحی در توجه -

 سرپوشيده( پياده روهاي )ايجاد

 .روشنايی تامين و مناسب شهري مبلمان قراردادن طريق از ه در محالتپياد عابر مسير ايمنی تامين -

 .مسير طول در هاي بدنه با همجواري و روها پياده عرضی و طولی تناسبات در انسانی مقياس رعايت -

 پياده، حركت ترتيب به دهی اولويت و دسترسی مراتب سلسله نظام براساس ها خيابان طراحی و بندي طبقه به توجه -

 .شخصی خودروهاي عمومی، وسائل نقليه دوچرخه،

 .مشخص سازي كف با دوچرخه ايمن حركت مسيرهاي مناسب براي ايجاد -

 .مناسب دسترسی و ايمنی تامين منظور به عابرين براي مرور و عبور هاي ايستگاه مناسب يابی مكان -

 .سواره و پياده مسير طراحی در يابی جهت و مسيريابی و ديد ميدان به توجه -

 .ساعته 24 دهی سرويس و عمومی ونقل حمل وسائل تعداد افزايش -
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 شناسی زیبایی  

 .جذاب و مهيج در محالت به منظور تشويق ساكنين براي حضور فضاهاي ايجاد -

 .فضاهاي محلی در زنده هاي رنگ از استفاده -

 .اسب در محالتمن ذهنی تصوير ايجاد براي باارزش طبيعی و مصنوع عناصر از استفاده -

 .نما از الحاقات حذف و ها بدنه به الحاقات و لوهابتا نصب براي تمهيدات بينی پيش -
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