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 چكیده

توان در محالت شهری سعی دارد مشخص کند که آیا با اعمال این عوامل می توسعه پایدار شاخص هایشناسایی با این پژوهش 

ژوهی، بررای دسرتیابی بره کیفیرت     پپیام به عنوان موردسكونتی دست یافت. همچنین پیشنهاد شده که در محله  ارتقاء کیفیتبه 

و... مرداخالتی   قابل تحمل محله یتتراکم و ظرف دسترسی تنوع یو سازگار پویای یسرزندگ و یتهو های، باید در زمینهبهتر زندگی

هرای  سرازی شراخص  رو هدف کلی از پژوهش حاضر سنجش و برومی ها ارائه گردد. از اینصورت گرفته و راهكارهایی برای بهبود آن

 و ارائه راهكارهایی برای ارتقای کیفیت زندگی بیان شده است.  پیامدر محله  وسعه پایدار محله ایت

توصریفی   -از نظریات محققان مختلف استخراج گردیده است. روش تحقیق تحلیلری آن مبانی نظری تحقیق و عوامل مؤثر بر  

آوری اطالعات میدانی شود. شیوه جمعاستفاده مییر میانگین و ... از روش های آماری نظها بوده و جهت ارزیابی نهایی و تحلیل داده

برخورد و  یازمندن این محله دهد کهها و نتایج تحلیل نشان میباشد. ارزیابیاز طریق برداشت عینی محقق و پر کردن پرسشنامه می

 یو امكانات مناسب بررا  یلحاظ مراکز تجار محله از ینهمچن. باشد یموجود م یو برطرف کردن ضعف و نقص ها یاهال یازتوجه به ن

 .یردقرار گ یمورد بررس یبطور جد یدبا داشته که را  کمبود یشتریناحساس ب  یگذراندن اوقات فراغت و تعامالت اجتماع

 کلمات کلیدی
 پیام توسعه، توسعه پایدار، توسعه پایدار محله ای، محله 

 

 مقدمه -6
نسانی و اجتماعی است کهه  یکی از موضوعات اصلی در علوم ا هتوسع

هش از نیمه دوم قرن بیستم تا کنون مطرح شده و مورد بحث و پهوو 

از ایهن مهههوم اسهتن ات متعهددی      قرار گرفته است با وجهود اینکهه  

یی و مصداقی عدم شهافیت معنااز صورت گرفته است ولی همچنان 

. توسعه از بدو امر در حوزه اقتصهاد سیاسهی و برنامهه    برخوردار است

یزان و مدیران قرار گرفت و ضهمن شهکگ گیهری حهوزه مطالعهات      ر

مناقشه های مههومی روشی توسعه و طرح تجربه های متعدد توسعه 

مدیران شهری به ویوه در کشورهای در  .(137131کریمی، در گرفت)

ه ی نهوین تجربهه   حال توسعه چالش های نو پدیدی را در این عرصه 

ا جز با اراِئهه ی الگوهها و طهرح    که با این چالش ه کردند و دریافتند
نهها میسهر   آهای توسعه ی محلهی و پیگیهری اههدار مهردم محهور      

نخواهد بود. برنامه ریزی و مدیریت شهری بهه پهنم محهور بهیش از     

شکگ گیری و شکگ دادن به  -پیش مورد توجه قرار گرفته است الف

شههری،   -شهروند سهازی محلهی   -جامعه مدنی محلی و شهری ، ب

وظهایف   –تث یت حقهو    -شهری ، د -ی دموکراسی محلیارتقا -ج
-Porter, 2002: 12)) کت شههروندی تقویت مشهار  –شهروندی، ه 

16. 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق -2

 مفهوم پایداری و توسعه پایدار -2-6

مورد استهاده قرار گرفت کهه بحهث بهه کهار      یاز زمان «یدارپا»کلمه

 یینگهگ و منهابع اه ا   ماننهد ج  یدمنابع قابگ تجد یریتگرفتن و مد
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مهورد   ینهد ها صدمه ن  ینهزم ینا یندهکه منابع آ یبه شرط یایی،در

کرده انهد    یفتعر ینآن را چن یهنظر ینتوجه قرار گرفت. طرفداران ا

سهط    ینکهه ززمهه تهام    یاکولوژ یطشرا وجوداز اوضاع م ینگهدار

ر در نظ یندر شهرها باشد و همچن یانسان یاز رفاه زندگ یقابگ ق ول

مهههورد نظهههر   یهههز،ن ینهههدهنسهههگ آ یزنهههدگ یطگهههرفتن شهههرا 

خهود را در   یشهه ر «یداریپا»(. به صورت خالصه1371یزی،باشد)عز

نکتهه کهه    ینا یبر رو یهنظر ینداشته است. ا یاکولوژ یداریپا یانم

 یانسان ارائهه مه   یبه زندگ ینمع یو فرصت ها یتهامحدود یعت،ط 

کهه   یردپه   یرا مه  یسعه اتو «یداریپا »یجهدارد. در نت یددهد، تاک

بهههه آن  یصهههدمه ا یچگونههههاسهههتهاده از منهههابع، ه  ینبهتهههر

مردم، جامعه  یسه موضوع و بعد اصل یبطور کل (.1317مجتهد،)نزند

در  .بهه وضهوح حهر کهرد     محلهه  یها  توان در مق یرا م یتو فعال

و  یهت، سط ، ساختار و رونهد جمع  یرنظ ییموضوع مردم، شاخص ها

شهوند. در بعهد    یمطهرح مه   یو نهواد  یتصاداق ی،اجتماع یگروه ها

از  یندرک ساکن یرنظ یی)جامعه(، موضوعات و شاخص ها یاجتماع

 یهها  یهت خهدمات و مکهان آنهها، فعال    ینمسائگ تهام  ی،جامعه محل

 یها یاستس یندگروه ها  و مشارکت مردم در فرا لبدر  قا ینساکن

مات خهد  یهر نظ یها، موضوعات یتشود. در بعد فعال یمطرح م یمحل

 یهههها یهههتمختلهههف(، فعال ی)نقش گهههروه هههها و نهادههها یمحلهه 

 یازههای شهلگ( و حرکهت و ن   یهان کارکنهان و کارفرما  یر)نظیاقتصاد

( را تسرعت تصهادفا  ی،حمگ و نقگ عموم یاده،سواره و پ یانآن)جر

 یشههر  یهزی برنامه ر (.2003قرار داد)بارتون، یتوان مورد بررس یم

شهر درون محله شکگ  یک یضااصگ استوار است که ف ینبر ا یدارپا
 یلیتهضه  یم. مالحضات و مههاه یابد یآن تداوم م یهو بر پا یردگ یم

 ینهواح  یبهرا  یو ارائه خط مش یو کاربرد آن در طراح یدارتوسعه پا

حمهگ و نقهگ و    یهزی نس ت بهه مهوارد مشهابه در برنامهه ر     یمسکون

را بهه خهود معطهور کههرده     یتوجههات کمتهر   یع،صهنا  یسهازمانده 

 (.1371یزی،است)عز

  یدارمحله پا -2-2

اصهول   ینهه برجسهته کهه در زم    یشهمند به نظرات چند اند ینجاا در

که  آنشود. ضمن  یداشته اند اشاره م یمطالعات فراوان یمحل یداریپا

 .نظرات پرداخته شده است ینا یبه جمع بند یتدر نها

 ینسهگ هها   یهها  یازوردن نآپاور بر  یده3 به عقAnne Power( الف

و  یاقتصاد یطی،مح یاجزا ینو توازن ب یمنیا یجادو ا یندهآامروز و 

محهالت   یازهاین یرشاحترام و پ  ینهمان محله و همچن یاجتماع

سهاختن آن   یهدار جهامع در پا  یکهردی تر و رو یعوس یا در مق یگرد

تک تهک افهراد محلهه از اصهول      یهایازوردن نآبر  ینمحله و همچن

 یهن محهالت را ا  یهداری پا یاه یارمع یمحالت است. و ینحاکم در ا

 کند3  یم یگونه معرف

 یت. حساسه 3 یاز عدالت اجتماع ی.برخوردار2 . فعال، جامع وامن1

. 6 پاسه  ده  ی. خدمات رسهان  1مناسب یو اجرا ی. طراح4 یطیمح

جههت   ییهها  یگپتانسه  یجهاد . ا1 ش که ارت اطات مناسب و منسجم

 ههها( یگنسههمشههااگ و بهههره بههردن از پتا یجههاد)ا یو ترقهه یشههرفتپ

 .(Power,2004:4-18)ی صح یریتمد.7

 یاصهل  یهام کهارتر اجهزا   یده3 به عقClaire Bonham-Carter(ب

3 ییاسهت3 تهراکم و جابهه جها     یرشامگ موارد ز یدارمحله پا یک یبرا

در محالت  ییجابه جا یرهایمس یجادمتمرکز بر ا یستبا یتوسعه م

 ینهه گز یینربن پها که  یدحمگ و نقگ با تول ینهگز ینب ینشود که در ا

 یاجتمهاع  یشهده، هم سهتگ   افظتمح یعموم یاست. فضاها یاصل

از کاربردها مورد  یدر دامنه گسترده تر یستبا یو منابع انرژ یتتقو

 یکردن خهرده فروشه   یکپارچه3 یکاربر ت.اختال یرنداستهاده قرار گ

به مهردم امکهان    یاجتماع یساخت ها یرو ز یحیتهر ی،مسکون یها

 یهاز کرده و ن یوقت خود را در درون محله خود سپر ریشتدهد ب یم

. تنهوع  یابد یشافزا و حر تعلق به محله یافتهکاهش  ییبه جابه جا

3 یمعمار یو نوع تصرر به عالوه تنوع گونه ها یساختمان یگونه ها

متههاوت و اقشهار    یسهن   یموضوع  امکان  قرار گرفتن گروه ها ینا

 پیهاده  یتقابل .کند یرا فراهم مدر محله  یشترب یاقتصاد -یاجتماع

و ج اب بهه   یمنا یها یروجود مس ین3 تضمیو دوچرخه سوار یرو

کننهد ، باعهث کهاهش     یکه مردم بهه انهها  مراجعهه مه     ییمکان ها

کرده و  یشتررا ب یدرون محله ا یها یوندشده، پ یگاستهاده از اتوم 
 یشهر یطراح خواهد کرد. یمسالم و شادتر را ترو یزندگ یها یوهش

 یهافتی باز ین مطلب به استهاده از آب شههر یحسا  به منابع آب3 ا

 یکهاهش ههدر رو   ی،جهو  یها یزشر یریتتوجه دارد که شامگ مد

3 کاهش یانرژ یاست. بهرمند یدنیآب، و حهاظت از منابع آب آشام

مناسب، و  یطراح یقتا انجا که ممکن باشد از طر یبه انرژ یوابستگ

بهه واسهطه    یانهرژ  یبهره ور یقاز طر یلک یاجاتفراهم ساختن احت

قابگ  یها یستمکربن صهر با تمرکز بر س یا یینکربن پا یها یکتکن

 یها  یاکولوژ .یردپ  یصورت م یمحل یا در مق یراستهاده امکان پ 

 یطفضا ها در مح ینخلق ا یشباز و افزا یفضا ینباز3 تام یقطعه ها

حسا   یشهر یراحتوجه به ط یی،گرما یرجزا یرمصنوع، کاهش تاث

کهربن ، و   یدتول یدنبه حداقگ رسان یامکانات بالقوه برا ،به منابع آب

توجهه بهه    یهز وحهش و ن  یاتح ییابتدا یمحافظت از سکونت گاه ها

کهه   یخهاطره ا  یفضهاها  ی ایست3 محله میقلمرو عموم آنها. یایاح
کرده و حر مکان  یجادشده را ا یکدیگرمردم در کنار  یعباعث تجم

3 محالت یفرهنگ یدهندگ پاس  کند. یجادرا ا یماندن یادو بمشخص 
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 یگیارت ات و ت ادل نظر با محالت مجهاور در همسها   یبرا ی ایستم

 یو فرهنگ یخیتار یها یدانشده و به م یو طراح یزیخود برنامه ر

 یههدر، تمهام   یهن به ا یدنرس یمجزا3 برا یتشخص آنها توجه شود.

 یمشخص بوده و بگونه ا یمرزها مکان ها و یدارا ی ایستمحالت م

 ی3 محله نقش مهمه یمحل یریتمد محالت باشند. یراز سا یزمتما که

-Bonhamمکهان دارد)  یریتدراز مدت و مهد  یریتدر کمک به مد

Carter; 2010: 136-137.) 

 یا در مق یداریبارتون دزلت اصول پا یدد 3 از Hugh Barton(3ج

مسهتلزم   یدارپا هاول، توسع است3 یقابگ بررس ینهدر چهار زم یمحل

 یها ینهمکان ها و زم ینبه ارت ات ب یا جه دوبارهاست که ما تو ینا

از  یبازتهاب  یهه ههر ناح  یریتو مهد  یطراحه  یهدن د یم،آنها داشته باش

 یناست. ا یآب و انرژ ی،همان منظر، اکولوژ یقتدر حق یاآن  ینهزم

 اسهت.  یله مح یها  ها در مق یستمتطابق با اکوس یبرا یموضوع راه

و همزمهان بها آن    ی،محله  یها  در مق یدوم، کاهش شواهد عملکرد

 یکند که به معنا یرا القا م یداریناپا یگ،از حد به اتوم  یشب یاتکا

 یبهر سهالمت   ثیراتتا ی،درون شهر یو مسافرت ها ییجابجا یشافزا

 ی/ انرژینمنابع زماز حد از  یشها، و استهاده ب ییدر جابجا ینابرابر

 یبهه محله   یمیاشاره مسهتق  یدارپا هتوسع یگمسا ینبرابر ا . دراست

در  یاجتمهاع  یهسرما یتدر تث  یدارد. سوم، محله نقش مهم یساز

است  یمحل یها یوستگیها و پ یتفعال یهکه بر پا یمحل یش که ها

 21اشاره شده در دستور کهار   ی. چهارم، با توجه به رهنمود هارددا

دعوت شهده انهد تها     یمحل یه هاشهروندان و گرو یمحل یا در مق

محالت  یابداع و خلق طرح ها و برنامه ها ینددر فرا ییبعنوان شرکا
 .(Barton ,2000:10)باشند خودشان 

پندار را بوجود  یندارد تا ا ینبر ا ی3 رزلند سعMark Roseland( د

بهه   یهدار محهالت پا  یو اسا  برا یهبعنوان پا یمحل یهآورد که سرما

 یکهاربرد  یعهی ط  یشهامگ مولههه هها    یهدگاه د یهن ا. یدآ یشمار م

 ,Roseland)اسهت  یهاز سهرما  یو فرهنگ یاجتماع یانسان یاقتصاد

2005 :5). 

و  یهق عم یرتهاث  یهدار راکو طهرح محهالت پا   ید3 از د Mike Raco( ه

که  یدر کگ کشور خواهد داشت. و ییفضا یزیبر برنامه ر یمحسوس

جام داده است، معتقد است خود را در کشور انگلستان ان یها یبررس

و خلهق   یدسهته بنهد   یرا بهرا  یهدی جد یهها  یهدگاه طرح د ینکه ا

 raco,2007وجود خواهد آورد) هدر انگستان ب یدجد یسکونتگاه ها

a:17). یاست که در آن تعهادل  ییجا یدارمکان پا یک یو یدهبه عق 

گهروه   یبه صهورت متقابهگ بهرا    یکار، مسکن و خدمات اجتماع ینب
 وجود دارد. یاقتصاد -یف اجتماعمختل یها

 یستمس یک ی. طراح2 یشهر یترامواها یای. احPatrick m.: 1( و

 یسهتگاه ا ی،خدمات تجهار  یابی. مکان 3 یوستهبه هم پ یکش یابانخ

. 4 یرو یهاده پ یا یقهه حمگ و نقگ و مدار  در فاصله پنم دق یها

 ادیجه . ا1 افهراد  یخانهه هها   یکهی مشااگ بهاارزش در نزد  یابیمکان 

از  یهروار زنج یستم. خلق س6 زیمختلف خانه سا یاز گونه ها یتنوع

 یسهاخت هها   یرز یریو به کارگ یجاد. ا1 یعیپارک ها و مناطق ط 

خلهق   یبهرا  یو یهده بهه عق  س ک تر، س زتر، ارزان تر و هوشمندتر.

هههت قهانون در کنهار     یهن ا یتمام یبه برقرار یاجاحت یدارمحالت پا

 ایپارامترهه  یجهاد چند پارامتر بدون ا یا یک یاست و برقرار یکدیگر

-ibid:14نخواهد شد) یمحل یا در مق یداریپا یجادمنجر به ا یگرد

15). 

 یهک  تهوان  یم یدارسازنده محالت پا یتوجه به شناخت مولهه ها با

 کرد3 یفتعر ینرا چن یدارمحله پا

 یهیهت بها ک  یزنهدگ  یدارا ینهده آنها مردم حهال و  آکه در  محالتی"

اسهتهاده از   یبرا یمتنوع یها ینهبرابر و گز یبوده، فرصت ها ییباز

 یهد تول یکمتهر  یعاتداشته ضا یستز یطدوستدار مح یعیمنابع ط 

احترام گ اشته و با به هود   یمحل یا ها در مق یستمکرده ، به اکوس

 یشهرفت و پ یهت ضهامن تقو  یهدار پا رکتمشها  یلهبه وس یطوضع مح

 ."خود خواهند شد یطمح

 محله یداریها در پا یاراصول و مع  -2-3

اصهول و   ی،جههان  یها  موجهود در مق  یاتها و تجرب یهقالب نظر در

شههر و   یها  در مق یدارتوسعه پا یبرا یتوانرا م یاریبس یها یارمع

 یاراصول و مع ینقراداد. از جمله ا یگوتحل یهمحله مطرح و مورد تجز

 ییانها ، تنهوع خو  سازگاری – یاییپو یت،هو ی،به سرزندگ یتوانها م

 شوند. یبه طور مختصر بحث م یگاشاره کرد که در ذ یدسترس

 یوسرزندگ یتهو -6
 ینبه  یونهد پ یدر درک از محله و سهولت در شناخت و برقرار وضوح

در زمهره   یتهوان ها و مکان هها  را م  یدادرو یرعناصر و اجزاء ان با سا

ان در  یهیهت و ک ییدر محله با شکگ فضا ی. معنمحله دانست یتهو

 یهز بهه فرهنه   ن   یدشهد  یوابستگ یکهاست، در حال یمت مستقارت ا

مکانهها و محلهه هها      یراست که از سها  یا لهمح یتدارد  محله با هو

 یهار محلهه از جملهه  مع   یی. خوانا(161،1316 ینچلباشد) یزقابگ تما

رود . محلهه هها و فضها     یمحله ها به شمار مه  یداریو پا یتهو یها

 یقابگ درک برخوردار باشند. برا یرتوانند از ساختا یم یشهر یها

 یهزه شدن انسهان در شههر و محلهه هها ، بهه و      یممثال گم شدن و گ

منظور  ینتحقق ا یرود . برا یبه شمار م یمنه یها ، تجربه ا ی هار

 یکننهده ، عناصهر   یتو هدا یابیتوانند باهدر جهت  ی، نشانه ها م
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توانند  یها  م نشانه ینمحله محسوب شوند. ا ییمهم در خوانا یاربس

 یابهان شکگ خ یوه،خاص و منحصر به فرد ، مناظر و یدر قالب بنا ها

خاص بروز داشته باشند)چپمن ،  یها، و بنا ها مرتهع و عناصر کال د

117،1374). 

 یو سازگار یایپو  -2

 ی، محلهه هها   یعهت انسان ها و زنده بودن ط  یبا تداوم زندگ همراه
 یمه  یخهود را سهپر   یخیتار یرس یاو پو یکبا حالت ارگان یزن یشهر

 ی،اقتصهاد  ی،تعامالت و عوامهگ اجتمهاع   یکنند. محله ها مکان تالق

از تداوم و عوامگ فهو    ییمثال ها .هستند یطیمح یستو ز یکال د

محهالت از   ینسهاکن  ی3 تهداوم زنهدگ   یهد د ردموا ینتوان در ا یرا م

 یهایی ، پوهها  یتفعال یو تداوم در انواع و الگو ییرگ شته تا حال ، تل

و ارزش بنا ها و  یهیتو ک یتمکان محله ها نس ت به کگ شهر ، کم

، مصال   باز، س ز و ش که معابر یفضا ها یعتوز ی،  الگوسا ختمان ها

و  یهزات ، تجهیهت مالک ی، الگوهایبوم یرو ا یمختلف بوم یساختمان

و  یاجتمهاع  یهد جد یهها  یهاز در قالهب ن  یشههر  یدجد یها یتفعال

 محله. یو مرز ها یعتر منطقه از نظر ط ، و منظیفرهنگ

 تنوع -3
آنها به عنوان دو عامهگ   یها یتمحالت و فعال ینساکن یها خصلت

شهوند. ههردو    یمحسهوب مه   یزندگ یهیتکننده در ک یینمهم و تع

و  یاقتصاد ی،فرهنگ ی،مختلف اجتماع یطخصلت م کور به ت ع شرا

 یهها مختلهف و محلهه    یدر جوامع مختلف، شهرها یطیمح یستز

 یطاست که شرا ین در حالیمختلف، از تنوع ززم برخوردار هستند. ا

در  یهد، بحهث گرد  یو سازگار یاییفو  ال کر ، همچنانکه در اصگ پو

شهوند. اصهگ    یمه  یگزینجها  یدجد یطکرده و شرا ییرتل ی تار یرمس

و  یسهرزندگ  یی،کهارا  یارههای توان در قالب اصهول و مع  یتنوع را م

 و یکال د یطاصگ، شرا ینا یتنظر گرفت. با رعا محله ها در یداریپا

 یخواهند بود که قهرار گهرفتن در راسهتا    یمحله به گونه ا یفضاها

متنههوع را  یازهههایبرخههوردار بههوده و ن یههتاز جامع یههد،جد یازهههاین

  .(wheeler,2004,199پاسخگو باشد)

 یدسترس  -4

 یتواند در قالب اهدار متنوع خود ابعاد مختلهه  یدر محله م حرکت

محله  یا در مق یتهاوت حرکت و دسترس ین. عمده تریردرا در برگ

شههر، منطقهه و کشهور(     یربزرگتر از آن) نظ یبا واحدها یسهدر مقا

 یو خانوارها است. دسترسه  یآن با زندگ یمارت ات محسو  و مستق

بها   ییتوان از آن فضا ی. بلکه میسترفت و آمد ن یدر محله تنها برا

تواننهد   یهها مه   یانتظار داشهت. دسترسه   یزن  متنوع را یعملکردها

 یهدان مثهال، م  یحرکت باشند. بهرا  یندل ت بردن از فرا یبرا ییفضا

 یطمحه  یهیهت و ک یا بوده و با شکگ، مق ینیشهر نش یهیتک یتجل

از مکان و حر فضا است.  یمیمهاه یرندهخود، دربرگ یرامونیپ یها

مختلهف در   یهها  یهدان تهوان  در م  یرا مه  ییادراک ها ینچن یرنظ

 یهدان تهوان از م  یها م یدانم ین. از جمله ایدمهم جهان د یشهرها

کنکهورد در   یویهورک، در ن یمزتا یالن،دومو در م یز،سن مارکو در ون

سرخ در مسکو  یدانمن در پکن، هنزز  در پراگ، و م یانت یر،پار

 یهاده پ یرهایراستا، مس یندر ا .(1374،112تا  114من،چپنام برد) 

مختلهف در رابطهه بها     یعملکردهها  یهز جهان ن یدر شهرها یاریبس

 .(barton,2003,117را دارند) ی بازار و تهر ی،تعامالت اجتماع

 قابل تحمل محله یتتراکم و ظرف -5
 مختلهف خهود   یو واژه هها  یماست که در انواع مهاه یمههوم تراکم

خالص و ناخهالص( و در   ی،مسکون ی،ساختمان یتی،جمع یتراکم ها)

 یدیکل یاز موضوعات و شاخص ها یی،فضا -یتلف کال دسطوح مخ

بها عوامهگ    یرابطه علهت و معلهول   یککننده است. تراکم از  یینو تع

برخهوردار   یو کال هد  یطیست محیز ی،فرهنگ ی،اجتماع یی،اقتصاد

 یبرنامه هها  یو طراح یزیبرنامه ر یاستگ اری،م احث س یهبوده و پا

از  یهک . ابعهاد و آثهار ههر    (1372یزی،)عزدهد یم یگتوسعه را تشک

شهدت و ضهعف    یتراکم ها به ت ع سلسهله مراتهب فهو  اله کر دارا    

 هها  یتمحدوده ها و فعال یا که هرچه مق یمتهاوت است. به گونه ا

 یزنهدگ  یزآنها و ن ییفضا -یکوچکتر شوند، آثار تراکم بر بافت کال د
اسها ، موضهوع تهراکم در     یهن مردم محسو  تر خواههد بهود. بهر ا   

 یهه، بها سهطوح بهازتر از خود)شههر، ناح     یسهمحله، و در مقا ا یمق

 یهق دق یبه بررس یازبوده و ن یشترمنطقه،کشور و جهان( قابگ تامگ ب

 تر آن دارد.

شهوند،   یمختلف تراکم، به کار گرفته مه  یفو تعار یمکه مهاه زمانی

توان شاهد بهود.   یمحله و در ابعاد مختلف م یا اثرات آن را در مق

و سواره، پارک، ارتهاع ط قهات   یادهش که پ ی،آموزش یضا هاسرانه ف

محلهه از   یها  در مق یورزش یساختمان ها، شکگ قطعات، مکان ها

در  یهاد شوند. ادراک ار تهراکم کهم و ز   یم ردارتر برخو یمههوم واقع

مثهال،   یتواند مختلف باشد. بهرا  یمتهاوت م یها یوگیمحله ها با و

متعهارر   یو ج اب و با ساختمان هها  محله س ز، آرام یکتراکم در 

تهراکم کهم    ینمردم و سهاکن  یدگاهتواند ظاهرا باز باشد، اما از د یم

شهلو  و پهر    یهف، کث محلهه  یهک احسا  شود. در مقابگ، تهراکم در  

تواند  یساکن در محله نداشته باشد( م یت)که ارت ات با جمعیکتراف

 (.wheeler.2004.190احسا  شود) یشترب

 پیامشناخت محله  -3

بها  یهک محلهه    . این محلهه الگو شهری در محله پیام شطرنجی است

دارای خیابان های شریانی اصلی و شریانی فرعی مهی   و جدیدبافت 
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از میدان معلم شروع شهده و تها جنهب     این محله باشد خیابان اصلی

عرضهی یکسهان    دارای اداره پست استان ،خیابان بهشتی ادامه دارد

از نظر مراکز اموزشی مناسب بوده و نوع  این منطقه است.متری  17

قرار گیری مراکز به گونه ای می اشهد کهه جهزء دانهش امهوزان ایهن       

اطرار فراهم کرده مناطق ن منطقه ظرفیت را برای سایر دانش اموزا

که این مناطق بهره مناسب را ب رند  واین عامگ خود باعث شده این 

هر فاصله دارد اما نهوع  منطقه یعنی محله پیام هر چند که از مرکز ش

دسترسی این منطقه این محله را بهه یهک مکهان جه ب کننهده در      

ساعات معینی از روز ت دیگ کرده است در یک گرد اوری کلی نقش 

 .محله پیام هم به صورت خوابگاهی عمگ میکند هم به صورت ج بی

 

 
 (: موقعیت محله پیام و تصاویری از محله6نقشه )

 روش تحقیق  -3-6

ی  تحقیق بر اسا  پرسش  نامه های شهروندان و مصاح ه یافته ها

های انجام شده به دست امده  برای تعیهین حجهم نمونهه ، از روش    

پرسهش   30نمونه گیری ساده استهاده شده است کهه بهر اسها  ان    

نامه تهیه و با روش نمونه گیری تصادفی  ساده و با مراجعه پرسهش  
انجهام شهد  از تعهداد کهگ     گر به محگ سکونت افراد ساکن در محله 

 %60پاس  دهندگان به پرسش نامه  های تهیه شده در محله پیهام ،  

 را زنان  تشکیگ داده اند .  %30درصد را مردان و 

 تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق  -4

 امار توصیفی  -4-6

نههر پرسشهنامه    30برای گرداوری داده های ایهن تحقیهق از تعهداد    

 .در ادامه ارائه شده استتوزیع شد که ویوگی های انها 

 توزیع سنی  پاسخگویان :

 
 30 - 20بر اسا  جدول فو  بیشترین درصد مربوت به گروه سنی 

 60-46درصد و کمترین درصد مربوت بهه گهروه سهنی    %30سال با 

درصد( زیر چهگ سهال   %30درصد است گرچه عمده پاس  گویان ) 

ه سنین در میهان  داشته و جوان محسوب می شوند ، با اینحال از هم

 انها وجود دارد.

 سطح تحصیالت پاسخگویان

 
 %33.33بر اسا  جدول فو  بیشترین درصد پاسه  گویهان دیهپلم    

درصد و کمترین در صد مربهوت بهه تحصهیالت فهو  لیسهانر  بها       

می باشد . داده های جدول حهاکی از ان اسهت کهه حهدود       6.66%
که نظرات انها برای   بیشتر از پاس  گویان تحصالت دانشگاهی دارند

 محقق قابگ توجه خواهد بود.
 

 جدول محل سكونت پاسخگویان

 
براسا  جدول فو  که مدت سکونت پاسخگویان بهه پرسشهنامه در   

سال  20تا  10محله پیام را نشان میدهد بیشترین فراوانی مربوت به 
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سهال   10تها   1سکونت در محله می باشد و کمترین مدت سهکونت  

 .است

 تنباطیامار اس -4-2

از پاسخگویان خواسته شهده تها دیهدگاه خهود را نسه ت بهه عوامهگ        

سرزندگی و پویایی، گ راندن اوقات و فراات و کال دی  ) مشتمگ بر3 

تعامالت اجتماعی، مراکز تجهاری و سهازمان دولتهی، از نظهر منظهر      

نهور   عینی ) نمای جداره ها،جهداره هها سه ز خیابهان بنهدی و ... (،     

رانه فضای س ز ، نمهای سهاختمان هها بهه کهار      پردازی کف سازی س

گیری المان ها، از نظر سهولت در دسترسی و کیهیهت حمهگ ونقهگ    

عمومی، امکانات و فضا های شهری نس ت به سهایر محهالت شههر ،    

امنیت محله در شب و وجود کاربری های فعال در شب، محله حر 

از منظر تعلق)نقش انگیزی و خاطره انگیزی (، رضایت کلی ازمحله )

شهری( محله پیام رو بیان کنند.که نتیجه در جدول زیر اورده شهده  

 .است

  16.66بها  9بر اسا  جدول زیر بیشترین درصد مربهوت بهه سهلوال    

درصد در گروه خیلی زیاد می  6.66با  3و 2درصد و کمترین سلوال 

بها    4باشد و در گروه خیلی کم بیشترین در صد مربهوت بهه سهلوال    

درصهد   3.34بها   9و کمترین درصد مربوت به سلوال   46.66درصد

 .می باشد

 یانسواالت پاسخگو یجدول  فراوان

 10سرزندگی و پویایی محلهه ای 3 تصهویر ذهنهی     -معیار نخست 

درصد جمعیت  پرسش شونده  بر این بهوده اسهت کهه میهزان  سهر      

 زندگی و پویایی محله به اندازه کافی  است در حالی  که طرر دیگر

درصد (  از پرسش کنندگان از سرزندگی و پویایی محله را  36.66) 

 اند. کافی ندانسته

گ راندن اوقات و فراات و تعامالت اجتماعی3تصهویر     -معیار دوم 

درصد جمعیت  پرسش شونده  بر ایهن بهوده اسهت کهه      6.66ذهنی 

میزان گ راندن اوقات و فراات و تعامالت اجتماعی محله بهه انهدازه   

درصهد (  از پرسهش    43.3ی  است در حالی  که طهرر دیگهر )   کاف
کنندگان از گ راندن اوقات و فراات و تعهامالت اجتمهاعی محلهه را    

 .کافی ندانسته اند

 6.66مراکز تجهاری و سهازمان دولتهی3 تصهویر ذهنهی      -معیار سوم

درصد جمعیت  پرسش شونده  بر این بوده است کهه میهزان  مراکهز    

تی محله به اندازه کهافی  اسهت در حهالی  کهه     تجاری و سازمان دول
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درصد (  از پرسش کنندگان از مراکز تجهاری و   26.66طرر دیگر ) 

 سازمان دولتی محله را کافی ندانسته اند

از نظر منظر عینی ) نمای جداره ها،جداره ها سه ز   -معیار چهارم 

درصد جمعیت  پرسش شونده  بر ایهن   16.66خیابان(3 تصویر ذهنی

است که میزان  از نظر منظر عینی ) نمای جداره ها،جهداره هها    بوده

س ز خیابان(محله به اندازه کافی  است در حالی  که طهرر دیگهر )   
درصد (  از پرسش کننهدگان از نظهر منظهر عینهی ) نمهای       46.66

 جداره ها،جداره ها س ز خیابان(محله را کا فی ندانسته اند

سهرانه فضهای سه ز ، نمهای     نور پردازی کهف سهازی    -معیار پنجم

درصهد   16.66ساختمان ها به کار گیری المهان هها3 تصهویر ذهنهی     

جمعیت  پرسش شونده بر این بوده است که میزان  نور پردازی کف 

سازی سرانه فضای س ز ، نمای ساختمان ها به کار گیری المهان هها   

درصهد   36.66محله به اندازه کافی  است در حالی  که طرر دیگر ) 

از پرسش کنندگان از نور پردازی کف سازی سرانه فضهای سه ز ،   (  

 .نمای ساختمان ها به کار گیری المان ها محله را کافی ندانسته اند

از نظر سهولت در دسترسهی و کیهیهت حمهگ ونقهگ      -معیار ششم

درصد جمعیت  پرسش شونده  بر این 13.33عمومی3  تصویر ذهنی 

سهی و کیهیهت حمهگ ونقهگ     بوده است که میزان  سههولت در دستر 

  .عمومی محله رضایت بخش است

امکانات و فضا های شهری نسه ت بهه سهایر محهالت      -معیار هفتم

درصد جمعیت  پرسهش شهونده  بهر ایهن      16.66شهر3 تصویر ذهنی 

بوده است که میزان  امکانات و فضا ههای شههری نسه ت بهه سهایر      

طهرر دیگهر )   محالت شهر محله به اندازه کافی  است در حالی  که 

درصد (  از پرسش کنندگان از امکانات و فضا ههای شههری    26.66

 نس ت به سایر محالت شهر محله را کافی ندانسته اند

امنیت محله در شب و وجود کاربر ی های فعهال در   -معبار هشتم

درصد از افراد  ساکن از امنیهت محلهه ،     93.34شب3 تصویر ذهنی 

ت افراد رابطه معنادار و مستقیمی مث ت است تعداد سال های سکون

 صور امینت یا نا امینی محله دارد.با ت

محله حهر تعلهق)نقش انگیهزی و خهاطره انگیهزی (3       -معیار نهم

درصد جمعیت  پرسش شهونده  بهر ایهن بهوده      16.61تصویر ذهنی 

محله بهه   )است که میزان  حر تعلق)نقش انگیزی و خاطره انگیزی

درصهد (  از   3.34کهه طهرر دیگهر )     اندازه کافی  اسهت در حهالی  

 پرسش کنندگان از حهر تعلهق)نقش انگیهزی و خهاطره انگیهزی      

 .محله را کافی ندانسته اند)

رضایت کلی ازمحله )از منظر شهری(3 تصهویر ذهنهی    -معیار دهم 

درصد جمعیت  پرسش شونده  بر این بوده است کهه میهزان     26.66

ندازه کافی  است در حهالی   رضایت کلی ازمحله )از منظر شهری(به ا

درصد (  از پرسش کنندگان از رضایت کلی  13.34که طرر دیگر )

 ازمحله )از منظر شهری( محله را کافی ندانسته اند.

 بحث و نتیجه گیری   -5
ی است. نتایم ه امحل شاخصهای توسعه پایدارهدر تحقیق، ارزیابی 

امه که یافته های پرسش ن  براسا ها نشان می دهد که  هم ستگی

گ رانهدن اوقهات و فرااهت و    -2سرزندگی و پویهایی   -1به بررسی ) 

از نظر منظر -4مراکز تجاری و سازمان دولتی  -3تعامالت اجتماعی 

نهور   -1 عینی ) نمای جداره ها،جداره ها س ز خیابهان بنهدی و ... (  

پردازی کف سازی سرانه فضای س ز ، نمهای سهاختمان هها بهه کهار      

از نظر سهولت در دسترسی و کیهیت حمگ ونقگ  -6گیری المان ها 

امکانات و فضا های شهری نس ت به سهایر محهالت شههر     -1عمومی

محله -9امنیت محله در شب و وجود کاربر ی های فعال در شب -7

رضایت کلی ازمحله -10حر تعلق)نقش انگیزی و خاطره انگیزی ( 

حلهه و جهواب   )از منظر شهری( ( پرداخته و با توجه و پاس  اهالی م

دادن به پرسش ها و بعد تجزیه و تحلیگ پرسش نامه ها بهه نتهایجی    

دست یافته که نیازمند برخورد و توجه به نیاز اهالی و برطرر کردن 
ضعف و نقص های موجود می باشد همچنین محله از لحها  مراکهز   

تجاری و صنعتی و امکانات مناسب برای گ رانهدن اوقهات فرااهت و    

اعی  احسا  بیشهترین کم هود داشهته کهه بها توجهه       تعامالت اجتم

اهمیت اوقات فراات و سرگرمی در زندگی فردی و مهوثر در ایجهاد   

روحیه و نشات در اهالی و جلوگیری کردن از افسهردگی بایهد بطهور    

جدی مورد بررسی قرار گیرد و با کمک شهرداری و خیرین محله به 

و محهیط ههای   احداث محیطی برای کسب و کار و همچنین پهارک  

از لحا  کال دی بهرای رفهع   عمومی و سر گرم کننده اقدام کرد  که 

 این  مشکالت  در پایین پیشنهاداتی ارائه شده است.

 پیشنهادات -1
با توجه به پرسش نامه و عدم رضایت کافی ساکنین محله پیهام از   -

سرزندگی و پویایی محله که به دلیگ امکانات رفاهی که باعث تجمع 

اقهدام بهه ایجهاد    بایسهتی  ر یک نقطه می شود در نتیجهه  ساکنین د

 شود.پارک وفضای س ز در محله 

عدم رضایت کافی ساکنین محله پیام از سازگاری به دلیهگ ن هود    - 

 . شودفضای مطالعه در محله اقدام به ایجاد کتابخانه 

با توجه به رضایت بندی  نس تا زیهاد سهاکنین محلهه ی پیهام از      - 

برای به ود معیشت ساکنین محله اقدام به ایجاد یهک  مراکز تجاری 

  شود.بازارچه در محله 
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با در نظر گرفتن رضایت مندی  نس تا زیاد ساکنین محله ی پیهام   -

از دسترسی برای به ود معیشت ساکنان محله اقدام بهه ایجهاد یهک     

پارکین   در محله می کنیم  همچنین عدم رضایت کافی سهاکنین  

نوع کیهیت در محله که به دلیگ عدم نور پردازی  کف محله پیام از ت

سازی  محله در نتیجه  اقدام  به ایجاد نور پردازی سهن  فهرش بهه    

 شود.صورت پیوسته ایر مقطع 

عدم رضایت کافی ساکنین محله پیهام از سهازگاری در محلهه بهه      -

دلیگ ن ود جدول بندی مناسهب در کنهار خیابهان اقهدام بهه ایجهاد       

  شود.ب سر پوشیده و یک پارچه سیستم فاضال

با توجه به پرسش نامه و عدم رضایت کافی ساکنین محله پیهام از   -

سرزندگی و پویایی محله که به دلیگ امکانات رفاهی که باعث تجمع 

ساکنین در یک نقطه می شود در نتیجه اقدام به ایجاد  شههر بهازی   

م به ایجاد در محله می کنیم همچنین به رضایت ساکنین محله اقدا

  شود.اسهالت ، خط کشی مناسب و نوسازی  معابر 

در اخر با نظر به عدم رضهایت سهاکنین از امکانهات شههری اقهدام       -

ایجاد ایستگاه های اتوبو  ، نصب اب سرد کن و دستگاه خود پرداز 

 شود.و .... 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مراجع
 یزیبرنامه ر»  (1391و دانشپور ، زهره ) ی،طاهرهواقع یهگرانپا 

 یکدر سط   یخرد شهر یهناح یکدر  یدارتوسعه اجتماع پا

 .«اباد شهر تهران یر3 محله امیاجتماع محل
محله  یدارتوسعه پا یکردرو( »1390)ی،فرید،زهره و صارم یدکتر فن 

 «1 یبهار منطقه  یدر کالن شهر تهران مورد3 محله  یا

 ینتدو( » 1393و مضطرزاده،حامد ) یدمج یرانی،سیدشم یدیمه 

 « یدارپا یساختار محالت شهر یها یارمع
(» 1392،شهره ) ییو موز ی،رضاملک اباد یو مختار ی،مهریاذان 

 «اصههان 13منطقه  یمحله ا یدارتوسعه پا یشاخص ها یبررس

ها  یارمع یینت »  یثابت،محمد مهد یفرشاد و ع داله یان،دکتر نور 

 «یدر محله مسکون یداریپا یو شاخص ها
3  یدارپا یمحله مسکون( » 1371) یمهد یزی،محمددکتر عز 

 «نامک  یمطالعه مورد

محله تا  یداریاز پا »ی،فاطمهو خزاع ی،زهراسادات سعده زراباد 

 «یدارمحله پا
 ی،اهلل و باوان پور ی،عزتو دکتر ماف یدکتر خاکپور،براتعل 

 یدارپا یدر توسعه  یاجتماع یهینقش سرما( » 1377)یرضاعل

  یامحله 

بر  یدبا تاک یتوسعه محلها یزیبرنامه ر( » 1393، لنا) یانصهائ 
  «خان زنجان (  یمحله ع اسعل ی)مطالعه مورد یاجتماع یهسرما

 یدارو توسعه پا یاجتماع یهرابطه سرما یبررس»  یدسع یعا،شه 

 .«نو یرانشم یرسم یرا ی3 فعازن اقتصادیاقتصاد محله بررس


