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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

 اقتصادي، فرهنگي و زيست محيطي –ويژگي هاي كالبدي، اجتماعي شكل گيري اين پژوهش بر مبناي تأثير تفاوت  اساس

ناسايي شاخص هاي هويت محله اي و همچنين تفاوت راه هاي تحقق پايداري بر روي ش از يكديگر محالت و عوامل تمايز آنها

در خصوص دو مفهوم كليدي  در سطح محالت شهري بوده است. در اين كار، پس از بيان ادبيات پژوهشبه داليل مذكور 

ديگر و در  ، شاخص هاي هويت محله اي در چندين پژوهش كه پيش از اين بر روي محالتهويت و توسعه پايدار محلي

بررسي مفهوم توسعه  به منظور روشسپس همين  گرديده وگردآوري  انجام گرفته بوده، شهرهاي ديگر و با شرايط متفاوت

در گام بعدي،  و نتيجه حاصله حاكي از نگاه هاي متفاوت به اين دو مفهوم بود. پايدار محله اي و شاخص هاي آن انجام گرديد.

جداول در محله و نتايج مراحل پيشين، كرج بيان و پس از آن با توجه به خصلت هاي موجود ويژگي هاي بافت محله مصباح 

نهايت ارتباط مابين اين دو مفهوم  مصباح تدوين گرديد. درحاوي مؤلفه ها و شاخص هاي هويت و توسعه پايدار در سطح محله 

  داده شده است. نشانبه شكل مدل مفهومي در انتهاي كار 

  

  

  يدي: هويت محله، توسعه پايدار محلي، محله پايدار، واحد اجتماعي، شاخص، مؤلفهواژه هاي كل
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ارزيابي شاخص هاي هويت محله اي در راستاي تحقق رويكرد «اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد آناهيتا آجورلو با عنوان  

يران ه معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت اهنمايي دكتر مجيد مفيدي در دانشكدبه را» پايداري، نمونه موردي : محله مصباح كرج

  است.



 

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه - - - - 1111

انگيزه اصلي انجام اين پژوهش از شناسايي سازه (ساختار) هويت زندگي شهرنشيني در مقياس محله اي و تأثيرات مستقيم آن بر 

لزوم توجه به صفات و متغيرهاي اين ميان حائز اهميت است، توسعه پايدار محله اي نشأت مي گيرد. اما آنچه كه در دستيابي به 

و در نتيجه تنوع در راههاي ت و منفي محله است. چرا كه مروري بر مطالعات صورت گرفته، تفاوت ميان سازه هويت محالت مثب

  را نمايان مي سازد. اهداف توسعه پايدار در هر محله  تحقق

بر روي پژوهش هاي انجام گرفته در خصوص شناسايي ساختار هويت و پايداري در شهرها و مروري بر ادبيات مفاهيم و نيز مطالعه 

محالت مختلفي از كشور با هدف استخراج مهمترين مؤلفه ها و شاخص هاي هويت و توسعه پايدار محله اي، مهمترين اهداف اين 

  اي متفاوت آنها از يكديگر تشكيل مي دهند.پژوهش را به منظور تأكيد بر تفاوت ميان هويت محالت با توجه به ويژگي ه

سياسي و فرهنگي و بعضاً  –ويژگي هاي كالبدي، اجتماعي  » كوچكترين سلول هاي زندگي شهري« به عنوان شهري محالت

ر منتهي تداوم و تمايز هويت آنها از يكديگ ي تواند به تقويت،اهتمام به حفظ، تقويت و احياء آنها مكه  را دارند خاص خود اقتصادي

موجب توجه خاص آنها به واحد » جهاني بيانديش، محلي عمل كن«شود. از طرفي امروزه ديدگاه نظريه پردازان نسبت به شعار 

محله در جهت رسيدن به ارزشها و اهداف توسعه پايدار گشته است. بدون شك يكي از راه هاي تحقق پايداري لزوم هويتمندي 

يلي همچون گسترش شهرها، تحركات جمعيتي، سياست هاي مديريت شهري، فرهنگ زندگي امروزه به دالمكان است. محالت 

بحران هويت گشته اند. استحاله در گذر زمان و بعضاً  دستخوششهرنشيني، تأثيرپذيري از سياست هاي برنامه ريزي شهري و... 

محله با توجه به هويتمندي ي ناسايي دوباره مؤلفه هالذا شبحراني كه سدي خواهد بود در تقابل با اصول و معيارهاي توسعه پايدار؛ 

به منظور پيوند با اهداف و مؤلفه هاي تفاوت ها، خصلت ها و تغييرات كالبدي، اجتماعي و اقتصادي آن نسبت به محالت مجاور، 

  و تحقق پايداري از اهداف اصلي اين پژوهش مي باشد. وسعه پايدارت

وضع موجود محله مورد مطالعه است كه در نهايت به با نگاهي بر  محليو توسعه پايدار  سازه هويت شناختپژوهش حاضر در پي 

  ختم خواهد شد. در قالب يك مدل مفهومي از نحوه ارتباط في مابين ارائه جدولي از مؤلفه ها و شاخص هاي اين مفاهيم

  

 ادبيات پژوهشادبيات پژوهشادبيات پژوهشادبيات پژوهش     - - - - 2222

        مفاهيم مرتبط با محلهمفاهيم مرتبط با محلهمفاهيم مرتبط با محلهمفاهيم مرتبط با محله    ----1111- - - - 2222

ه اي براي محله وجود ندارد و براي محالت، ابعاد كالبدي، اجتماعي و اقتصادي متفاوتي متصور در واقع تعريف عمومي پذيرفته شد

است. محله از نظر زمينه اجتماعي، جايگاه مناسبي براي به وجود آمدن شكل سازمان هاي اجتماعي و نيز جنبه هاي فرهنگي و 

ك روابط بين مردم، اجتماع و طبيعت تلقي مي گردد. به اجتماعي امور شهري است. محله به عنوان يك ابزار اساسي براي در

محالت به وسيله توپوگرافي،  عبارت ديگر، محله در مفهوم فعاليتي و مكاني، مهمترين عناصر ساختي در زندگي روزانه مردم است.

ه وسيله تركيبي از اين دوره تاريخي توسعه شان، عملكردها يا گروه هاي اجتماعي غالب خود، نوع ساختمان ها و مصالح و يا ب

اين و بنابراين پيش از هرگونه طرح توسعه اي براي محله، الزم است محدوده آن تعريف گردد.  عوامل، از يكديگر قابل تمايزند

 محدوده ها ممكن است توسط مناسبات اداري، زيبايي شناسي، اجتماعي، عملكردي و يا زيست محيطي تعريف گردند

)Barton,2003:8(.        

حقيقي اي هستند كه از مجموعه افرادي با ويژگي هاي » واحدهاي اجتماعي«از ديدگاه جامعه شناسي شهري، محله به مفهوم 

اجتماعي، فرهنگي، مذهبي و به خصوص اقتصادي مشابهي تشكيل مي شود كه به واسطه نوعي همبستگي و روابط متقابل جمعي 

 ر حسب مورد و مختصات اجتماعي، آن را از ساير محله ها متمايز مي سازدبه وجود آمده اند. بر اساس ويژگي هر محله ب

  ).13:1379(توسلي،



 

جغرافياي شهري و اجتماعي، فرصتي براي مردم فراهم مي آورد تا با يكديگر ديدار كنند، در گذران زندگي از ديدگاه ماهيت محله 

همكاري بپردازند. افراد ممكن است با حس بدون همسايه بودن  روزمره شركت جويند و در تالش به منظور غلبه بر مشكالتشان به

از لحاظ اجتماعي مواجه شوند و آن را لمس كنند، در حالي كه از نظر فيزيكي و موقعيت مكاني با يكديگر همسايه باشند. 

  . )924:1370(گولد و كولب، همسايگي و هم محله بودن متضمن چيزي فراتر از برخورد صرف و يا منافع مشترك است

از منظر برنامه ريزي شهري، محله را مي توان به صورت بخش قابل شناسايي از محدوه هاي شهري و يا محدوده اي تركيب شده از 

  ).Cowan,2000,256كاربري هاي تأمين كننده نيازهاي ساكنان در ساختار شهر تعريف كرد(

ترك ديدگاه هاي گوناگون در جدولي به شرح زير گردآوري شده از مجموعه مطالعات بر روي تعاريف محله، عناصر و مضامين مش

  كه به شرح زير مي باشد:

  

        شناخت مفهوم محله بر اساس مؤلفه هاي آن از ديدگاه علوم مختلفشناخت مفهوم محله بر اساس مؤلفه هاي آن از ديدگاه علوم مختلفشناخت مفهوم محله بر اساس مؤلفه هاي آن از ديدگاه علوم مختلفشناخت مفهوم محله بر اساس مؤلفه هاي آن از ديدگاه علوم مختلف    ))))1111((((جدول جدول جدول جدول 

  

        مضامين مشتركمضامين مشتركمضامين مشتركمضامين مشترك        عناصر و مؤلفه هاي اصليعناصر و مؤلفه هاي اصليعناصر و مؤلفه هاي اصليعناصر و مؤلفه هاي اصلي        حوزه هاي علميحوزه هاي علميحوزه هاي علميحوزه هاي علمي

  دارا بودن محدوده مشخص در شهر -    دوده و حريم معينهمبستگي و روابط متقابل، واحد اجتماعي، مح  جامعه شناسي شهري

حس همبستگي و روابط متقابل  -

  ساكنان

هويت جمعي و اشتراك اهداف  -

  ساكنان

يكپارچگي فضا و فعاليت در محدوده  -

  محله

  مقياس كوچك، روابط و كيفيت روابط و تعامالت ساكنين  علوم اجتماعي

جغرافياي شهري و 

  اجتماعي

ص، برخورد چهره به چهره، تشريك مساعي در رفع مسائل، محدوده مشخ

  هدفمندي سكونت در موقعيت مكاني معين

  برنامه ريزي شهري

محدوده قابل شناسايي، هويت و موجوديت اقتصادي و اجتماعي پويا، توجه به 

معيارهاي كالبدي و اجتماعي يكپارچه، محدوده مشخص، تركيبي متوازن از 

  ن مركز مشخص، وجود ارتباطات اجتماعي در ظرف مكانيفعاليت ها، دارا بود

  9:1388منبع: عبدالهي، صرافي، توكلي نيا،

  

        مفهوم محله در شهرهاي ايرانمفهوم محله در شهرهاي ايرانمفهوم محله در شهرهاي ايرانمفهوم محله در شهرهاي ايران    ----1111    ----1111- - - - 2222

از ابتداي بناي شهرهاي اسالمي و حتي پيش از آن، هر قوم و قبيله اي تحت شرايط خانوادگي، منافع مشترك و شبكه هاي 

كرد. نياز به همبستگي داخلي از يك سو، تحديد گروه اجتماعي خودي لزوم  اي در شهر برپا ميخويشاوندي، محله جداگانه 

فرهنگي سبب ايجاد عامل رواني تعلق به محله و پيروي از آداب و رسوم  –خودكفايي نسبي را توجيه مي كرد. همبستگي اجتماعي 

ساكنان خود را نسبت به محله، بقا و آسايش مسئول مي  واحد و همچنين احساس تمايز نسبت به ساكنان ديگر محله ها بوده،

دانستند كه همين احساس همبستگي شديد، باعث تمايز نسبت به ديگر ساكنان شاكنان شهر و محله ها مي شد. در واقع روابط 

عناصر كالبدي را اجتماعي به صورت طريفي در شكل گيري و استخوان بندي محله مؤثر بود و شبكه ارتباطي و مركز محله و ديگر 

 اقتصادي جامعه داراي انسجام و همگني خاصي بود –تعريف مي كرد. بافت كالبدي به عنوان تبلور فضايي شرايط اجتماعي 

  ).818:136پاكزاد،(

پس از تغييرات كالبدي در دوره گذار، شهر از نظر ذهني و نه عيني، كارايي خود را از دست مي دهد. ذهنيت شهر در هويت كهن و 

ون خاطره اي خود ادامه مي دهد. همين ذهنيت همچمطابق باورهاي شهروندان و در فراسوي عينيت دگرگون شده آن به حيات 

  به عنوان عنصر هويت دهنده به شهروند در فضاي شهر و با سكن محله در فضاي محله اي در عرصه زمان باقي مي ماند.

-ر تاريخي و قانوني استفاده مي شود. به لحاظ تاريخي محالت ساختاري كالبديدر تبيين مفهوم محله در شهرهاي ايران از دو منظ

اسالمي دارند كه تشكيل دهنده بخشي از استخوان بندي شهر تلقي شده، وابستگي هاي قومي،  –اجتماعي متأثر از هويت ايراني 

تعاريف و ضوابط تقسيمات «طبق قانون مذهبي، طبقاتي محدوده آن را تشكيل مي دهد. اما به لحاظ قانوني اينگونه است كه



 

، محله مجموعه اي از ساختمان هاي مسكوني و خدماتي است كه از لحاظ بافت اجتماعي 4ماده  2، تبصره 1363مصوب » كشوري

«  البته در قانون). 17:1386عبدالهي،( ساكنان خود را اهل آن مي دانند و داراي محدوده مشخص و تابع تقسيمات شهري است

مفهوم محله موردتأكيد قرار گرفته است. اما متأسفانه به دليل مشخص نبودن قالب و تعريف » ر نام وزارت آباداني و مسكنتغيي

  .معين براي محله و محله بندي در طرح هاي مصوب شهري ، جايگاه خاصي براي هويت آن در نظر گرفته نشده است

  

  

        مفاهيم مرتبط با هويت محلهمفاهيم مرتبط با هويت محلهمفاهيم مرتبط با هويت محلهمفاهيم مرتبط با هويت محله    - - - - 2222- - - - 2222

        يتيتيتيتتعريف هوتعريف هوتعريف هوتعريف هو    - - - - 1111----2222- - - - 2222

گرفته شده كه اشاره به غايت، نهايت و » هو«هويت از نظر لغوي به معني هستي، وجود، ماهيت و سرشت است و ريشه آن از واژه 

وجه « ). شيخاوندي هويت را با تأكيد بر 7:1383ميرمحمدي،كمال مطلق دارد و موجب شناسايي و تمايز فرد از ديگري مي شود (

 "ين مجموعه خصايصي كه امكان تعريف صريح يك شئي يا يك شخص را فراهم مي آوردهويت مب"تعريف مي كند: » تشخص

). هويت بخشي از شخصيت وجودي هر انسان است كه هويت فردي او را مي سازد، مكاني است كه خود را با آن 9:1380شيخاوندي،(

از صرف بودن يا تجربه كردن آن مكان برقرار  مي شناسد و به ديگران مي شناساند. در واقع ميان فرد و مكان رابطه اي عميق تر

  ).6:1380رضازاده،است (

برگزيده اند. در فرهنگ آكسفورد، هويت از لحاظ معنايي برابر با همانندي، » Identity«در زبان هاي التين، واژه هويت را در برابر

  يا اشياء است: همساني، اين هماني و از لحاظ مفهومي برابر با شرايط مشخص شدن و تصريح اشخاص

كيفيت يا شرايط (وضعيت) يكسان (همان) بودن در مواد، تركيب، طبيعت، خصوصيات يا در كيفيات ويژه، يكساني مطلق  - - - - 

 و اساسي، يكي بودن و يگانگي

همانندي و تشابه شخصي يا چيزي در همه زمان ها يا در همه شرايط و اوضاع، وضعيت يا واقعيتي كه يك شخص يا  - - - - 

   ).20:1386بهزادفر،شد و نه چيز ديگر. فرديت و شخصيت، وجود شخصي و فردي، خود همان چيز بودن (چيزي خودش با

 

        شهريشهريشهريشهري    هويتهويتهويتهويت    - - - - 2222----2222- - - - 2222

هويت شهر مفهومي است كه در فرآيند ادراك، سهل و ممتنع است. يك شهر با مشخصه هاي متفاوتي تعريف و توصيف مي گردد 

كه به نوعي در ارتباط با شهر هستند و به طور متقابل بر يكديگر  يايه مؤلفهداد.  كه مي توان آنها را در دسته هاي مختلفي جاي

هاي سازنده  مؤلفهبهزادفر در كتاب هويت شهر بر اين اعتقاد دارد كه براي شناخت هويت يك شهر مي بايست اثر مي گذارند. 

اراي دو بعد عيني يا كالبدي و ذهني يا روحي هاي شخصيتي انسان د اين مؤلفه ها همچون مؤلفه شخصيت آن را شناسايي كرد.

ها،  مؤلفهيك گردند. متغيرهاي هر يك از اين كتواند از طريق سه محيط طبيعي، مصنوع و انساني از همديگر تف است كه مي

يت دارد چنانچه داراي صفات اختصاصي و برجسته باشند نقش شاخص و معرف هويتي را ايفا مي كنند. اما آنچه كه در اين جا اهم

هاي شهر كويري گزينش متغيرهايي است كه محتواي هويتي شهر مورد بررسي را تشكيل دهند. براي مثال، در توضيح ويژگي 

-58:1386(بهزادفر،  متغيرهايي كه كويري بودن را توضيح مي دهند، نظير شرايط اقليمي و توپوگرافي زمين معرفي مي شوند فقط

55(.   

  

        محلهمحلهمحلهمحله    هويتهويتهويتهويت    - - - - 3333----2222- - - - 2222



 

يك فرد يا اجتماع از افراد و جوامع ديگر مي » تشخص«، مجموعه اي از صفات و مشخصاتي است كه باعث »هويت«جايي كه از آن

گردد؛ محله نيز به تبعيت از اين معيار، شخصيت يافته و مستقل مي گردد. به عبارت بهتر، محله با هويت محله اي است كه از ساير 

در ساكنان، تعلق » خاطرات عمومي«هويت در محله به واسطه ايجاد و تداعي  .خيص باشدمكان ها و محله ها قابل تمييز و تش

كه گستره اي فعال تر از ساكن شدن صرف دارد، تبديل مي » هم محله اي ها«خاطر و وابستگي را نزد آنان فراهم كرده و آنها را به 

  (Foth,2004:8-9). وني نيز تعريف مي كنندهويت محله اي را، احساس تعلق به يك محله مسك .)1380(برك پور،كند

گذشته هاي دور محله هاي شهري در شكل دهي و سازماندهي امور شهري جايگاه ويژه اي داشتند. هر محله با ارائه خدمات از 

 روزمره مورد نياز خود و با ايجاد نمادهاي محله اي و ويژگي هاي خاص موجب مي شد ساكنان آن نوعي احساس تعلق و نوعي

كه البته با  ).1386(عبداله زاده، هويت داشته باشند تا جايي كه هر شهروند با نام محله اي كه در آن مي زيسته شناخته مي شد

تحوالت سريع دوران معاصر ورود به مرحله گذار و تغيير زيربناهاي معيشتي و روابط اجتماعي و روابط اجتماعي، اين فعاليت 

رديد. محله ركني است مابين خانواده و شهر، محله از خانه هاي مجاور هم در يك فضاي دستخوش تغييراتي ناخوشايند گ

جغرافيايي خاصي تشكيل مي شود و خانواده نسبت به محله مسكوني خود احساسي مشابه خانه مسكوني خود را دارد كه با ورود به 

ز تجمع و بهم پيوستگي، معاشرت نزديك، روابط محله، خود را در يك محيط آشنا و خودي مثل خانه خويش مي يابد. محله ا

محكم همسايگي و اتحاد غير رسمي ميان گروهي مردمي به وجود مي آيد. به طور كلي بايد گفت زيست شهري ايرانيان در سه 

روح «به طور كلي ويژگي مهم و مثبت محله داشتن نوعي  اليه متقاطع صورت مي گيرد: خانه مسكوني، محله شهري، شهر.

بود كه مظاهر آن وحدت و پيوستگي افراد به يكديگر و احساس يگانگي و آمادگي براي مساعدت و همكاري در راه حفظ » عيجم

محله و بهبود اوضاع آن بود. متأسفانه با تحوالت سياسي دو قرن اخير و رويارويي ملت و دولت و دگرگوني هاي اقتصادي، اجتماعي 

رهاي بزرگ، نفوذپذيري فرهنگ بيگانه و...، محله ها رفته رفته ساختار و كاركردهاي ديرينه و فرهنگي مانند مهاجرت، پيدايش شه

خود را از دست داده كه در چنين وضعيتي عده اي از افراد با داشتن فرهنگ ها، نگرش ها و آداب و عادات متفاوت بر حسب اتفاق 

ستگي افراد به محله خود بسيار عميق تر و كاراتر بوده است به و بر حسب نياز در كنار يكديگر سكني گزيده اند. در گذشته واب

طوريكه ساكنين يك محله در صورت مشاهده تخريب و از بين رفتن منابع محلي سريعاً واكنش نشان مي دادند. اغلب در محله اي 

جدا از ساير محله هاي شهري  شهري كيفيت واحد فيزيكي منطبق با رفتارهاي اجتماعي بوده و از اين رو هر محله واحد مشخصاتي

ه محالت داراي وسعت و حجم مشخص و قابل شناسايي براي ساكنان خود بوده است كه هويت اكثر افراد با محالت گذشتدارد. در 

اجتماعي  –شناخته مي شده و اهالي آن نسبت به محله و متعلقات آن تعصب داشته اند. گذشته از شالوده سازماندهي كالبدي 

قديم بر مبناي محالت، در آنها ارتباط همسايگان يا حس تعاون و همياري بسيار مستحكم با تأكيد بر محالت طبقه كم شهر هاي 

درآمد و اين نوع روابط از طريق مراكز مذهبي، زورخانه ها، قهوه خانه ها و كوچه ها صورت مي گرفت كه اين نوع ارتباطات در 

ه آنها مي شده. امروزه ساكنان زمان بيشتري را صرف بودن در خانه سپري مي كنند. محالت مرفه تضعيف و احساس نياز كمتري ب

هويت فرهنگي و اجتماعي در تداوم حيات اجتماعي انسان نقش مهمي را در انجام وظايف و مسئوليت هاي اجتماعي و شهروندي 

هويت فرهنگي و اجتماعي است كه اين نوع  ايفا مي كنند. هويت فرد در گرو برآيند متناسبي از ساير هويت هاي وي از جمله

يه طور هويت ها خود در گرو زندگي فرهنگي و اجتماعي محله اي هستند. به گونه اي كه بتوانند منشأ خاطره براي فرد باشند.

  خالصه، هويت داشتن به معناي خاص و متمايز بودن، ثابت ماندن و پايدار بودن و به جمع تعلق داشتن است.

  

        محلهمحلهمحلهمحله    هويتهويتهويتهويت    ابعاد و مؤلفه هايابعاد و مؤلفه هايابعاد و مؤلفه هايابعاد و مؤلفه هاي    ----1111- - - - 3333----2222- - - - 2222

مي  عنصري و شكل مي گيرد شهر كالبدي غير و كالبدي عناصر تمامي پيوند در محله يا شهر هويت جغرافيايي، از نگاه واقعدر 

 هايكاركرد و الگوها با مطابق بعدي گام در و ساكنين با نيازهاي مرتبط اول وهله در كه كند ايفا محله براي هويت ساز نقشي تواند

بنابراين  مي شود. آن يافتن هويت نهايت در و محله شدن متمايز به منجر محله، بستر در چنين نقشي نمودن باشد. ايفا محله



 

 در انتظام يك و محله در و كاربردي ساختاري يافتگي نظام يك واقع در منظور مي كنيم، صحبت محله اي هويت از كه هنگامي

 عناصر به تقسيم قابل محله مقياس در كه باشد خود دروني ابعاد سازمان داراي يا انتظام ناي كه است بديهي است؛ آن معماري

قابل تشخيص هستند  محله ها هويتي ابعاد طريق اين از و بوده محله ها محتواي يا كاركردي عناصر و سيماي محله ها يا كالبدي

  ).194- 196:1392شماعي، جهاني دولت آباد، جهاني دولت آباد،(

تا تفاوت سعي شده است هويت محله  مؤلفه هايخالصه اي از مطالعات انجام شده در زمينه ابعاد و ) با هدف ارائه 2جدول (در 

  ديدگاه هر يك از پژوهشگران نسبت به هويت هر يك از محالت مورد مطالعه شان را نشان دهد:

  

  

  

  

  

  

  

  

        ) نگاه پژوهشگران به هويت محله) نگاه پژوهشگران به هويت محله) نگاه پژوهشگران به هويت محله) نگاه پژوهشگران به هويت محله2222جدول (جدول (جدول (جدول (

  

        هدف هدف هدف هدف         شاخص هاي مورد بررسيشاخص هاي مورد بررسيشاخص هاي مورد بررسيشاخص هاي مورد بررسي    –ؤلفه ها ؤلفه ها ؤلفه ها ؤلفه ها مممم    - - - - ابعاد ابعاد ابعاد ابعاد         پژوهشگرپژوهشگرپژوهشگرپژوهشگر

جهاني دولت آباد 

  و ديگران/

92-91  

سنجش ميزان هويت   عناصر كاركردي(محتوا)  عناصر كالبدي(سيما)

محله اي در محالت 

تهران با تأكيد  7منظقه 

  بر نقش نهادهاي مردمي

و تهيه پرسشنامه بر 

اساس شاخص هاي 

بدست آمده از ابعاد و 

  لهمؤلفه هاي هويت مح

عناصر طبيعي و 

  بستر مكاني

  عناصر اقتصادي  عناصر اجتماعي  عناصر مصنوع

  عناصر شاخص -

  مرز و محدوده -

  تاريخچه محله -

  كيفيت محيط-

  مراكز -

  معماري -

احساس تعلق و وابستگي  -

  به محله

نهادهاي اجتماعي و  -

  مشاركتي

  نظم عمومي و امنيت -

  مراسم جمعي و آييني -

  مشاركت -

  وجود اصناف -

  مراكز مهم توليدي -

زمينه شغلي  -

  مشترك

  اقتصاد ساكنين -

جهاني دولت آباد 

  92و ديگران / 

  الف) شاخص هاي تعيين شده از نظر قاسمي اصفهاني:

تبيين اثرات هويت محله 

اي بر ميزان جرايم شهر 

  ورامين

 امنيت، آسايش، حسمحله،  از جمعي خاطرات ، زندگي به محيط محله ساكنان مكاني تعلق

  ساكنان اجتماعي تعامالت ايجاد امكان و مكان به تعلق حس دنجي، بودن، آرامش، خودماني

  ب) شاخص هاي مرتبط با ارتباط هويت محله و جرم خيزي

  تعامالت اجتماعي، احساس امنيت، حس تعلق به مكان

  دهكردي

  92و ديگران /

  در هم تنيدگي، نفوذپذيري

  يي، امنيت، آرامش، خودماني بودن، دنجيآسايش، خوانا

ارزيابي شاخص هاي 

  هويتمندي شهري

  محله عامري اهواز



 

  داوودپور

  92و ديگران/

  قدمت محله، وجود بناها و ساختمانهاي شاخص، برگزاري مراسم و آيين ها،

  وجود ساكنين خاص، مدت اقامت و تمايل آنها به ادامه اقامت،

  اكنين ( تمايل به برقراري دوستي )ميزان تعامالت اجتماعي بين س

ارزيابي محالت شهر 

قزوين با تاكيد بر 

احساس تعلق و هويت 

  محله اي

  صفايي پور

  91و ديگران/

بررسي عوامل هويت به   كالبدي  زيست محيطي  فرهنگي -اجتماعي

منظور دستيابي به 

توسعه پايدار در محله 

  فخرآباد شيراز

  

نوع زندگي و مراودات  -

  ساكنان اجتماعي

ارتباطات اجتماعي و نوع  -

  برخورد و تماس ميان ساكنان

محيط عاري از  -

  آلودگي

  ازدحام -

تصادفات و  -

  بزهكاري

  طبقه بندي كاربري زمين -

  فاصله از مراكز خريد -

  دسترسي به خدمات -

  تغييرات كاربري در طول زمان -

  كيفيت ابنيه و نوع مصالح -

Z. L. 
Hathaway 

 

  پايان نامه ارشد:  ، تنوع اجتماعي، فعاليت هاي اقتصادي خانوادگيمدت اقامت

مقايسه هويتمندي دو 

  محله در پورتلند
قابليت پياده مداري و دوچرخه سواري، زندگي شبانه، مكاني براي بازي كودكان، تاريخچه و 

  موقعيت مكاني محله

  كاكرودي

  و ديگران/

  بي تا

، همساني و خوانايي فرهنگي و عمومي محل زندگي، طول تعهد نسبت به مسائل محلهاجتماعي: 

مدت اقامت، احساس به محله مشابه احساس به خانه مسكوني ( احساس تعلق )، تجمع و بهم 

پيوستگي، معاشرت نزديك، روابط محكم همسايگي و اتحاد غير رسمي ميان گروهي بين مردم، 

يگانگي، آمادگي براي حفظ و بهبود  روح جمعي (وحدت و پيوستگي افراد، احساس، مسئوليت و

  اوضاع محله)، دروني كردن خاطرات، تجربيات و مشاهدات

سنجش پايداري هويت 

  محله

استخوان بندي محله، خوانايي، استفاده از فضاهاي عمومي مناسب، سرزندگي، فضاي كالبدي: 

فضاهاي تفريحي، تمايز  مناسب براي عابرين پياده، امكانات مناسب براي خريد مردم، ترافيك آرام،

  از غير و تشابه با خودي، تداوم در عين تحول  

  قاسمي

  89و ديگران/

  الف) شاخص هاي هويت اجتماعي :
بررسي تاثير بافت 

محالت بر هويت 

اجتماعي محالت شهر 

  اصفهان

  تعامالت اجتماعي، احساس امنيت، حس تعلق به مكان

  ب) شاخصهاي بافت محله :

  يدگي، نفوذپذيري، خواناييدر هم تن

  وحيدا و نگيني

 /91  

  شاخص هاي هويت محله با تأكيد بر بعد اجتماعي :

طرح مفهوم هويت محله 

  در حيطه علوم اجتماعي

با تاكيد بر نظرات نظريه 

پردازان در حوزه 

شهرسازي و جامعه 

  شناسي

  تعامالت اجتماعي  احساس امنيت  حس تعلق به مكان

ونت درازمدت تشويق به سك -

  در محله

حفظ و تقويت پاتوق ها و  -

  محل هاي گردهمايي

دسترسي به تسهيالت  -

  محلي

حل و فصل مشكالت توسط  -

  معتمدين

  

  بستر رفتارهاي مجرمانه -

ميزان نظارت ساكنين بر  -

  عرصه هاي عمومي

افزايش شناخت متقابل  -

  ساكنين از يكديگر

  

افزايش شناخت متقابل  -

  ديگرساكنين از يك

حفظ و تقويت پاتوق ها و  -

محل هاي گردهمايي و 

  فعاليت هاي جمعي

برقراري ارتباط اهالي با  -

 - مذهبي –فضاهاي فرهنگي 

  تفريحي در بافت محله

اتصاالت قوي درون محله  -

  اي



 

  89عقيل حياتي/

رايط ش ميزان پذيرش افراد محله به عنوان هم محلي، تمايل به زندگي، اجتماعي: احساس تعلق،

ميزان مشاركت عضويت در جامعه محلي،  
پايان نامه كارشناسي 

  ارشد :

ارزيابي شاخص هاي 

  هويت محله اوين
ميزان تعلق مكاني، نگرش مردم به محله، تعهد در  شناخت كالبد محله، كالبدي: انزجار مكاني،

 حفظ آثار تاريخي

  91نادر ناظمي /

  انساني  مصنوع

بازيابي هويت محله 

  شهدنوغان م

  

  نظام اجتماعي  نظام اقتصادي  عملكردي -نظام كالبدي

  ساختاري _عناصر خطي  -

  عناصر كانوني -

  تك بناهاي شاخص -

راسته هاي مهم تجاري و  -

فعاليت هاي سنتي و صنايع 

  دستي

  روند تغييرات جمعيتي  -

مراسم و مناسك و آيين  -

  هاي مذهبي

  منبع: گردآورندگان

  

        اي هويت محله از ديدگاه نظريه پردازان حوزه شهرسازي و علوم اجتماعياي هويت محله از ديدگاه نظريه پردازان حوزه شهرسازي و علوم اجتماعياي هويت محله از ديدگاه نظريه پردازان حوزه شهرسازي و علوم اجتماعياي هويت محله از ديدگاه نظريه پردازان حوزه شهرسازي و علوم اجتماعيشاخص هشاخص هشاخص هشاخص ه    ----2222- - - - 3333----2222- - - - 2222

اظهار نظر داشته اند را مورد بررسي قرار » هويت محله«از منظري ديگر الزم است عقايد و ديدگاه هاي دانشمنداني كه در خصوص 

ورد بررسي در ج شاخص هاي نهايي در محله مداد تا از هم پوشاني آنها با ديگر پژوهش هاي انجام شده داخلي و خارجي به استخرا

  اين پژوهش نايل آمد:

  

        ) ديدگاه دانشمندان در مورد شاخص هاي هويت محله) ديدگاه دانشمندان در مورد شاخص هاي هويت محله) ديدگاه دانشمندان در مورد شاخص هاي هويت محله) ديدگاه دانشمندان در مورد شاخص هاي هويت محله3333جدول (جدول (جدول (جدول (

  

        شاخص هاي هويت محلهشاخص هاي هويت محلهشاخص هاي هويت محلهشاخص هاي هويت محله        انديشمندانانديشمندانانديشمندانانديشمندان

  1فرديناند تونيس
پيوند هاي نزديك و صميمانه، تعامالت اجتماعي، رفاه، سالمت، امنيت، حس همكاري، حس تعلق، توجه به 

  يگريكد

  تداوم تاريخي، احساس امنيت، خاطرات جمعي، حس تعلق خاطر  2ريمون لودرو

  3هيوج بارتن
سه بعد: فيزيكي( صفات طبيعي و جغرافيايي)، سياسي و اجتماعي (شبكه هاي اجتماعي و محيط هاي حمايتي، 

  اقتصادي، احساس تعلق اجتماعي) –عوامل اجتماعي 

  كوين لينچ

 عملكرد، دسترسي و فرم خوب درك، انطباق ست خوب محله اي: قابليت زيست، قابليتگانه محيط زي 7ميارهاي 

  نظارت، كارايي، عدالت و مراقبت و كنترل مناسب، قابليت

معيارهاي محله با هويت: خيابان هاي آرام و ايمن، خدمات روزانه، سهولت دسترسي به آنها، نظارت بر محله 

  توسط تشكالت سياسي

  اندركريستوفر الكس
 هاي عرض بودن دروني، جدا آرامش و اختالل صدا آلودگي مقياس مسكوني، حفظ ايمني و امنيت فرد، عدم

  شهري مراتب سلسله و شهري عوامل دادن محله، سازمان در مختلف

  مكان به تعلق حس دنجي، بودن، آرامش، خودماني امنيت، آسايش، درهم تنيدگي، نفوذپذيري، خوانايي، حس  مرواريد قاسمي اصفهاني

  منبع: گردآورنده

  

 

 1 -Ferdinand Tönnies   

 2 -Raymond Lodro   

 3 - Hugh Barton   



 

اينگونه برداشت  هويت محله مؤلفه هايدر جمع بندي نگاه صاحبنظران و پژوهشگران در حوزه علوم اجتماعي و شهري نسبت به 

مي شود كه هويت در مقياس محله به دو بخش عمده كالبدي، اجتماعي تقسيم شده است. بعد كالبدي شامل آندسته از عناصري 

كه معرف فرم بافت ، ويژگيهاي فيزيكي و عملكردي محله و نحوه دسترسي ها بوده و بطور كلي آنچه را كه مربوط به مي شود 

شرايط زيست در محله مي گردد شامل مي گردد.در بعد اجتماعي بر قابلتهاي اجتماع محلي، ويژگي ها و خصلت جمعيت ساكن در 

جمعي در محله مرتبط مي گردد را شامل مي شود.با توجه به مطالعات انجام شده  محله تمركز كرده و آنچه را كه به زندگي و روح

كمتر به بعد اقتصادي هويت محله توجه  –كه در اين قسمت تنها به بخشي از آنها اشاره شده است - بر روي پژوهش هاي ديگر

و بارز اقتصادي برخوردار نبوده. اما در  شده كه يكي از علل آن را مي توان نمونه مطالعاتي اي دانست كه از ويژگي هاي خاص

معدود مطالعات انجام شده كه بر اقتصادي هويت محله تأكيده نموده، مي توان شاخص هايي همچون مراكز كار و فعاليت و راسته 

  هاي تجاري در محله را عنوان نمود:

  

        ابعاد و مؤلفه هاي هويت محلهابعاد و مؤلفه هاي هويت محلهابعاد و مؤلفه هاي هويت محلهابعاد و مؤلفه هاي هويت محله    ))))1111((((نمودار نمودار نمودار نمودار 

        

        

        

    بعد (سيما)ي محلهبعد (سيما)ي محلهبعد (سيما)ي محلهبعد (سيما)ي محله    ) شاخص هاي) شاخص هاي) شاخص هاي) شاخص هاي2222نمودار (نمودار (نمودار (نمودار (

  

  

        ) شاخص هاي بعد محتواي محله) شاخص هاي بعد محتواي محله) شاخص هاي بعد محتواي محله) شاخص هاي بعد محتواي محله3333نمودار (نمودار (نمودار (نمودار (

  

  
ي محلهي محلهي محلهي محلهمحتوامحتوامحتوامحتواشاخص هاي بعد شاخص هاي بعد شاخص هاي بعد شاخص هاي بعد     ))))4444((((دار دار دار دار نمونمونمونمو     

 

اقتصاد محله -تأكيد بر اجتماع 

 مؤلفه كالبد طبيعي  مؤلفه كالبد مصنوع 

 مؤلفه اجتماعي 



 

  

        مفاهيم مرتبط با توسعه پايدار محلهمفاهيم مرتبط با توسعه پايدار محلهمفاهيم مرتبط با توسعه پايدار محلهمفاهيم مرتبط با توسعه پايدار محله    - - - - 3333- - - - 2222

        مروروي بر مفهوم پايداريمروروي بر مفهوم پايداريمروروي بر مفهوم پايداريمروروي بر مفهوم پايداري    - - - - 1111----3333- - - - 2222

به عنوان ويژگي هاي كليدي پايداري  در تشريح مقوله پايداري موارد ذيل را» آيين شهرسازي پايدار«در كتاب  كريزك و پاور

  مطرح نموده اند:

 عدالت ميان نسلي و فرانسلي -

 به حداقل رساندن استفاده از منابع طبيعي -

 تأمين رضايت مندانه نيازهاي اساسي انسان -

    )12:1389كريزك و پاور،( حفاظت و زندگي در متن ظرفيت قابل انتقال محيط طبيعي ----

جامعه پايدار از توازن ميان عدالت اجتماعي، يكپارچگي اكولوژيكي و رونق اقتصادي حاصل مي  كريزك و پاور بر اين باورند كه

گردد.آنها اين سه مورد بر هم منطبق و با هم سازگار دانسته و از تعادل ميان آنها به عنوان الزمه پايداري ياد مي كنند كه تساوي 

مروري بر منابع مختلف در زمينه پايداري نشان از آن دارد كه همگي بر سه حقوق ميان نسلي از نتيجه آن تعادل ابراز مي نمايند. 

بعد مذكور تأكيد داشته و پايداري را يك حالت بهينه و مطلوب و يا مجموعه اي از وضعيت هاي مقاوم در طول زمان معرفي كرده 

  ار محركه هاي محيطي بيان كرده اند.و هدف اساسي را حفظ كيفيت زيست محيطي و ارتقاي مباحث اجتماعي و اقتصادي در كن

  

        ) ابعاد و شاخص هاي پايداري) ابعاد و شاخص هاي پايداري) ابعاد و شاخص هاي پايداري) ابعاد و شاخص هاي پايداري4444جدول (جدول (جدول (جدول (

  

        شاخص هاشاخص هاشاخص هاشاخص ها        ابعادابعادابعادابعاد

  توانمندسازي، مشاركت، جابجايي اجتماعي، هويت فرهنگي، همبستگي اجتماعي، توسعه تشكيالتي  اجتماعي

  رشد، عدالت، كارايي  اقتصادي

  ات جهانييكپارچگي، ظرفيت پذيري، تنوع زيستي، موضوع  بوم شناختي

 World Commission on Environment and Development(WCED),1987 :منبع

 

        توسعه پايدارتوسعه پايدارتوسعه پايدارتوسعه پايداري بر مفهوم ي بر مفهوم ي بر مفهوم ي بر مفهوم مرورمرورمرورمرور    - - - - 2222----3333- - - - 2222

وز را بدون از دست دادن توانايي توسعه كه نيازهاي امر«بدين شرح است.  جامع ترين تعريف توسعه پايدار طبق گزارش برانتلند

اما يكي از مهمترين نكات در زمينه توسعه  .)43ibid:( »مكن مي سازد توسعه پايدار استپاسخگويي به نيازهاي نسل آينده م

پايدار، شاخص هايي است كه بايستي براي هر يك از جوامع بر حسب شرايط جاري اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي شان 

ريف شده براي تعيين ميزان پيشرفت در تحقق بطور جداگانه تعريف شوند. چرا كه در غير اينصورت، مجموعه اي از شاخص هاي تع

محلي يك جامعه، ممكن است براي ارزيابي پيشرفت در جامعه اي ديگر مفيد نباشد.در مطالعه اي كه بر  –اهداف پايداري شهري 

اينگونه  در مورد آن صورت گرفت روي تعاريف و نظريه هاي مختلفي از توسعه پايدار همچون لمن و كاكس، دولين و ياپ، چوگول،

 مؤلفه اقتصاد محلي 



 

را در سطوح مختلف » پايداري«ي است كه با فراهم ساختن شرايط الزم، حالت »فرآيند«مي توان نتيجه گرفت كه توسعه پايدار 

  زيستي محقق مي سازد كه اين اساسي ترين تفاوت ميان دو مفهوم پايداري و توسعه پايدار است.

  ه بعد زير مورد توجه قرار مي گيرد:بنابراين در يك نگاه جامع و سيستمي به توسعه پايدار س

 پايداري زيست محيطي با هدف تعادل اكولوژيك با توجه به اركان انرژي، محيط زيست و بوم شناسي -

پايداري اجتماعي با هدف عدالت اجتماعي به صورت تأمين نيازهاي پايه انساني و اجتماعي مانند دسترسي به ابزار  -

هاي اصلي، مشموليت فرهنگي در جهت افزايش سرمايه اجتماعي، برخورداري از معيشت، بهره مندي مكفي از سرمايه 

 رفاه و آموزش، سالمت، داشتن حق انتخاب، مشاركت در تعيين سرنوشت اجتماعي و...

ايداري اقتصادي با هدف بقاي اقتصادي در قالب مواردي همچون برآيند تخصيص بهتر منابع، مديريت كاراتر منابع، پ -

 ).30:1390 پور خدايي ،پورجعفر، خدايي... (تأكيد بر اقتصاد محلي، نظام عادالنه و

  

        توسعه پايدار محله ايتوسعه پايدار محله ايتوسعه پايدار محله ايتوسعه پايدار محله ايي بر مفهوم ي بر مفهوم ي بر مفهوم ي بر مفهوم مرورمرورمرورمرور    - - - - 3333----3333- - - - 2222

        ار محله ايار محله ايار محله ايار محله ايپيدايش ديدگاه توسعه پايدپيدايش ديدگاه توسعه پايدپيدايش ديدگاه توسعه پايدپيدايش ديدگاه توسعه پايد    ----1111- - - - 3333----3333- - - - 2222
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 &�%$ در ���ودO� 4 ��آ��ن �"�ن در ��Lات و Sرا ��6دل �"���، ا�+�ن

�� � �6$ ��ز ����، �bGه�� �Gه�@� و �,���� و... �* ��ا�� �bGه�ي 
����ار � اه�اف 
����
 ا� ��دد.�� 

 
        ) اهداف اصلي ايجاد محله پايدار) اهداف اصلي ايجاد محله پايدار) اهداف اصلي ايجاد محله پايدار) اهداف اصلي ايجاد محله پايدار5555جدول (جدول (جدول (جدول (
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بهبود و ارتقاء سطح فعاليت 

  اجتماعات محلي


 ه�ي و ��و4 ه� �;+"/ ��اي fزم ه�ي R�G: ا��Xد -+6	 
 ا3<��0* ����


 ا�Gاد روا�* ��8: ار� �ء -� ��"E ا��Xد ��T� از ��3
:Dزم ا3<��0* ز�f 

- :�� �
 در �Gه�@* و ا3<��0* ز���* ��� `��  

  ارتقاء تساوي و عدالت اجتماعي

 ا�<���: &��/ را�<�ي در >��
 ��زي در ���ع ا��Xد -

 ا&<�Iدي %��ظ از ��آ��ن ��اي ���S ��دن
��X"!ات ���� و �\�"�Dت �
 د�<��* ار� �ء - 
- f�� ع ��دن��� و � / و ح0/ 	"�4 ه�ي ?�با�< در 

�"�د4، �
 او%��: ده* 
<�Mح0/ و � / ����0 و دو 

  بهبود ايمني و امنيت
��� حس اG!ا�2 -�
 	��و��ان � E"�� *��+D� در و 
X">� 

 �3م و ����3ت و �?�,�ت �"!ان آ�ه2
  >"����* �3ا�F و �?�,�ت و ��Iد�Gت اح<�0ل آ�ه2 -

 در Sزادي اG!ا�2
  ا�<?�ب

- �Xع دا������X"!ات و �\�"�Dت ا�<?�ب ح� اG!ا�2 و  
 ا3<��0* روا�E و ا	<�jل و آ�ر ���*،

 و ح0/ ز���*، 	"�4 در ا�<?�ب ح� در �!��
 ه� اG!ا�2 -
  ... و ���0* � /

�F"0I  اG!ا�2
  ���* ��زي

 �;�رآ<* ��T ���S�G� از ا3<��0* �����
 ا��Xد -
 ��><�ر �<�لآ ا�+�ن و ���* ا�<�0د و ه0+�ري ا��Xد -

*��� E���  آ�ر��ان ��)آ��ن( 

اG!ا�2  و ���6د
 ���* در��Sزا�*

 �Tح ���
 در  ���3	j�R�G *<��ي در ���ع اG!ا�2 -

 ����Y ���� در ��%* �M>2 ا��Xد -
  	��ي ����زي و ��ز��زي �"F>D ���6د -

  ا	<�jل ���6د
- -"0b� �<��ع ���� 	j�R�G *<��ي 

 آ�ر��Sزي و ��Sز	* يR�G<�� ار� �ء و ���6د -

طط طط يي يي         

�;��� و ���* ه�اي آ",": ���6د - ��8: ��` ار� �ء 
��ل ز���* 	"�4 �G و 



 

���ك ( �"�د4 رو�، ورزش و...)  ز���*�� 
- /"�D���ز�� 4�� ��X�!6ت و �3ت �"�4 �
 د�<��*   

 ار� �ءآ",":
  ز�D<* �+����ي

 �bG *��0� $%�3ه�ي ا��Xد -

�� و...) و از �"- ��دن �?��$ .�هS 2%�د�� ه -�R) �
(FD"%و��ا) ��� 

 >�ص و �Gد �
 ����I و��W* ه�ي ��` ار� �ء و ���6د -
 ���ود4 ه�ي ���� و ا�<,�د4 ��"�
 از Sن ه�

 در و ��f آ",": �� ، ا����ف ���n ��><����0ي ا��Xد -
  ��+F ح�ل �"-

 ز�D: و_Y ���6د
*�"�� o,و ح 
Y���� *�"6T  

- � � ه��D0@* واح� درون در ز�D<* �ع�� ار

- :<��	 /"D��>�
 در و ���� ارا_* X">� 2ا�<,�د4 آ�ه 
 ا�Tاف ز�"���ي از
����ار �����: - Y���� بS 
�Y���� ��n ��اي � �_� آ�ه2 -�����X� 
- ���X�� ��: ��Lم ه��  ����Y از ا�<,�د4 ) ���� *�"6T

(���� :Gز���� 
 �����><�0 در ا��ژي آ�را�* اG!ا�2 -
����X ا��ژي از ا�<,�د4 ار� �ء - ��n� و ا��ژي و 

��آ"6* ح�ارت 
  	��ي �,�ه�ي �"!ان آ�ه2 و ا���6"/ �� ا�+�ء آ�ه2 -

 Barton,2003:4و  1384منبع: هودسني، هانيه،

  

        اصول و معيارهاي ساختار محله پايداراصول و معيارهاي ساختار محله پايداراصول و معيارهاي ساختار محله پايداراصول و معيارهاي ساختار محله پايدار    ----3333- - - - 3333----3333- - - - 2222

  دسته كلي تقسيم مي كنند: 8دار، آنها را به در يك دسته بندي پيرامون مؤلفه هاي شكل دهنده محله هاي پاي

        

        ) معيارهاي محله هاي پايدار) معيارهاي محله هاي پايدار) معيارهاي محله هاي پايدار) معيارهاي محله هاي پايدار6666جدول (جدول (جدول (جدول (

  

        مشخصــــــــــــــه هـــامشخصــــــــــــــه هـــامشخصــــــــــــــه هـــامشخصــــــــــــــه هـــا        معيــــــــارهامعيــــــــارهامعيــــــــارهامعيــــــــارها

گونه هاي متنوع ساختماني همراه با سيستم بهره وري انرژي با تركم باال و اختالط كاربري، مكان يابي مشاغل سازگار در   كالبدي

دقيقه، ظرفيت قابل تحمل،  5كنين، خدمات تجاري، ايستگاه هاي حمل و نقل و مدارس به فاصله نزديكي خانه هاي سا

سازگاري محله با تغييرات اجتماعي، توجه به حركت افراد ناتوان در سطح محله، جلوگيري از ايجاد فضاهاي بي دفاع، 

  تعبيه مبلمان شهري مناسب در جهت جدابيت فضا براي ساكنين .

خوانايي محيط و حس مكان، برخورداري از عدالت اجتماعي، تقويت و همبستگي اجتماعي و تحمل، احترام و تعهد مابين   فرهنگي –اجتماعي 

  ساكنين، وجود سرزندگي، دسترسي به مسكن براي تمامي گروه هاي اجتماعي، سطوح پايين جرم و جنايت .

يستم حمل و نقل با توليد كربن پايين، وجود محيط هاي جذاب براي عابرين پياده شبكه ارتباطات منسجم و مناسب با س  حمل و نقل و ارتباطات

و اولويت حركت با عابرين پياده و دوچرخه، سيستم خيابان كشي به صورت پيوسته، قابليت دسترسي آسان و قابليت 

  خانه ها.  نگهداري شبكه راه ها، بسط امنيت در خيابان هاي محلي از طريق نظارت بصري مناسب از داخل

دسترسي آسان و برابر تمامي ساكنين به خدمات تجاري، آموزشي، بهداشتي، اوقات فراغت و...، خودكفايي و پاسخ دهي   خدماتي

  محله به لحاظ خدمات .

 ايجاد مشاغل جديد متناسب با خدمات محلي و در دسترس و متنوع، رفاه و سودآوري اقتصادي فعاليت هاي تجاري، ارزش  اقتصادي

  زمين، سعي بر ترغيب به ايجاد دفاتر و كارگاه هاي محلي، فعاليت هاي خانگي و مراكز ارتباطي .

  مديريت صحيح به صورت اشتراكي، پاسخگو و مسئول بودن مديريت  اداري –سياسي 

هاي تجديدپذير،كيفيت هوا و  بهره وري انرژي و استفاده از منابع انرژي در دامنه گسترده اي از كاربري ها، توسعه انرزي  زيست محيطي

خاك، بازيافت اصولي خاك، مديريت آبهاي سطحي و فاضالب، استفاده از منابع محلي و مصالح ساختماني بازيافت شده در 



 

ساخت و سازها، استفاده از زمين هاي باير و بالاستفاده و تبديل آنها به فضاي سبز محله اي به عنوان يك گزينه 

  به تنوع زيستي با حفاظت از زندگي و كريدورهاي ارتباطي ساير موجودات زنده پيشنهادي، اهميت دادن

  ارتقاء سطح علم و دانش، مهارت ها، سطح سالمتي افراد و ارتقاء سطح تسهيالت عمومي  انساني

  ، گردآورنده 61-68:1393منبع: مفيدي شميراني و مضطرزاده،

  

        از ديدگاه پژوهشگراناز ديدگاه پژوهشگراناز ديدگاه پژوهشگراناز ديدگاه پژوهشگراناصول و معيارهاي ساختار محله پايدار اصول و معيارهاي ساختار محله پايدار اصول و معيارهاي ساختار محله پايدار اصول و معيارهاي ساختار محله پايدار     ----4444- - - - 3333----3333- - - - 2222

  توسعه پايدار محله اي را ارائه مي نمايد : مؤلفه هايخالصه اي از مطالعات انجام شده در زمينه ابعاد و  7جدول شماره 

  

  

  

  

  

  

  

        نگاه پژوهشگران به معيارها و شاخص هاي توسعه پايدار محله اينگاه پژوهشگران به معيارها و شاخص هاي توسعه پايدار محله اينگاه پژوهشگران به معيارها و شاخص هاي توسعه پايدار محله اينگاه پژوهشگران به معيارها و شاخص هاي توسعه پايدار محله اي    ))))7777((((جدول جدول جدول جدول 
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كاربري فشرده و كارا، احياء سيستم هاي طبيعي، مسكن و محيط زندگي خوب، اتومبيل كمتر و 

دسترسي بيشتر، حفظ فرهنگ و درايت محلي، مشاركت مردم، اكولوژي اجتماعي سالم، اقتصاد پايدار، 

  عدالت اجتماعي
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ساختمانهاي پايدار( انرژي، آب، فاضالب)، پارك محله اي، بهداشت و پاكيزگي محله، مركز محله ، حضور 

  زنان/سالمندان/كودكان، ميراث فرهنگي، خودكفايي، اشتغال ساكنان در خود محله، خدمات محله در شب
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  پايان نامه كارشناسي ارشد ��"�� ا&<�Iد�  اجتماعي

  

دستيابي به توسعه پايدار 

محلي از طريق ظرفيت 

اجتماعي ساكنين و فعاالن 

  اقتصادي 

  ( محله شميران نو)
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ر&�ب د""

(�ا��ل �*+ 

ارزيابي ابعاد اجتماعي 

محله هاي شهري در 

چارچوب ديدگاه سرمايه 

  اجتماعي

  ( محله هاي شهر شيراز )
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� ��: حس � ��: و ���*، ا��Xد ا3<�0ع درو�* ،���� ه��: 
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تحليل پايداري محله هاي 

كالنشهر تهران با تاكيد بر 

  عملكرد شوراياري ها 

  ( اوين، دركه، ولنجك )
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  92رحماني/

بررسي عوامل هويت بخش از ديدگاه ساكنين / بررسي عوامل سرزندگي ه��: و ��ز����: 

از ديدگاه ساكنين / داليل انتخاب محله براي سكونت / بررسي عناصر نشانه اي محله /  بررسي مكان 

ساكنين / ورودي مشخص /  برگزاري مراسم عمومي / بررسي مكانهاي خاطره انگيز محله از ديدگاه

 فرهنگ اهالي

بررسي و تحليل سطح 

پايداري محله بر اساس 

  شاخص هاي پايداري 

  ( محله نيايش شيراز)

 تنوع: مسكن بر اساس گروههاي درآمدي/ مسكن بر اساس ساختارهاي جمعيتي و فرهنگي 

  / نقشه دانه بندي ساختمان هاي مسكوني

در محله / ميزان شناخت ساكنين محله از افراد غريبه/ احساس امنيت  ايمني و امنيت: ميزان بزهكاري

  ساكنين در ساعات پاياني شب / ميزان ايمني ترافيكي در محله

به ايستگاه ها و هم دسترسي به مراكز فعاليتي و عملكردي: دسترسي آسان، راحتي د�<���: 

  دسترسي، امنيت اقتصادي، فضاي پاركينگ

  ل: بررسي سرانه ها، نقشه هاي تراكم و طبقات ساختمانيظرفيت قابل تحم

حس تعلق مكاني: بررسي عوامل تعلق خاطر ساكنين به محله / ميزان تمايل آنها به تغيير محل سكونت / 

  ميزان رضايت ساكنين از زندگي در محله / مدت اقامت در محله و تداوم زندگي از گذشته تا حال
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  خدماتي به مسكوني –تجاري 

اظهار نظر ساكنين و تعدا پايانه  -

هاي حمل و نقل عمومي نزديك به 
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ظرفيت قابل 

 تحمل محله

ظرفيت توسعه فيزيكي، اقتصادي و زيرساخت ها، ظرفيت دسترسي و شبكه حمل و 

 نقل محله، ظرفيت منابع طبيعي و زيستي محله

 

 

 پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

 

راهبردهاي پايدار در جهت 

توسعه محله چيذر واقع در 

 تهران

 

  تراكم

فرصت هاي پياده روي و دوچرخه سواري، ميزان فضاهاي حمل و نقل همگاني، 

داخلي و مكان زندگي، سالمت ذهني و جسمي، توان تأمين مسكن و فرصت هاي 

 شغلي

  دسترسي آسان و راحت به خدمات با تأكيد بر قشر پياده و كم توان حركتي   دسترسي

  تنوع

  تنوع در ساختار جمعيتي محله، تنوع كاربري و كفسازي

  ير در الگو و فرهنگ سكونت، فرصت هاي شغليتغي

تنوع شرايط اقتصادي خانوارها در تأمين مسكن، تغيير در شرايط طبيعي و زيست 

 محيطي

هويت و 

  سرزندگي

منظر شهري و منظر خيابان، فضاهاي خصوصي و خصوصي سازي، فضاي عمومي و 

 تفريحي، پياده مداري، كاربري مختلط، وجود راه و نشانه

  قليما

احياي سامانه طبيعي تخريب شده، كاهش آلودگي ها، سبز راه ها، ارتقاء كاربري 

زمين، ايجاد مركز چند منظوره و چند گره با كاربري مخلوط و به تبع آن كاهش 

  نياز به اتومبيل 
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 7984بالغ برجمعيتي متر مربع و  190000مساحت تقريبي  با  رج با پيشينه اي مربوط به دوران قاجار،يا همان ده كمحله مصباح 

(يكي از مراكز عمده كار و  در مجاورت هسته مركزي شهر »ده كرج« معروف به  حدودهدر م) 1390(مهندسين مشاور خودآوند،نفر 

جاورت دانشكده كشاورزي و به ترتيب با له از شمال و شرق در ماين مح ، از جمله محالت قديمي كرج است.فعاليت شهر كرج)

، در جنوب با محور كمربندي قديم( بلوار هفت تير كنوني) و از غرب با بلوار امامزاده حسن محدود )كشاورز( كيانپور هاي  خيابان

ي قلمستان، زينبيه و ترك آباد و از خصوصيات بارز كالبدي اين محله عالوه بر قدمت آن نسبت به محالت مجاور يعنشده است. 

شكر آباد مي توان به دنج بودن محله عليرغم قرارگيري در محدوده مركزي شهر، نوسازي بخش عمده اي از بافت فرسوده محله، 

، نزديكي به بافت قديمي كاروانسراي شاه عباسي و امامزاده حسن، وجود »كاخ سليمانيه«جواري آن با دانشكده كشاورزي و هم

را در و تا امروز نبض اقتصاد محله  ساله داشته و جزئي از استخوان بندي محله بوده 50عمري  ته تجاري قديمي كه تقريباًراس

 پرشور پيش از سال نو به جهت خريد ي اهالي، نياز مردمي كه براي ايامو توانسته عالوه بر مايحتاج روزانه و هفتگ دست داشته

اما طبق شواهد مربوط به  –مسجد قديمي اعظم با قدمتي نامعلوم  مين كند، وجود حمام قجري وأنجا مراجعه مي كنند را نيز تبدا

از وجود باغات پر ميوه و زمين هاي  خبر و البرزشناسان مصاحبه هاي انجام شده با برخي ريش سفيداناشاره نمود.  - دوران قاجار 

مؤيد همين مطلب است كه امروزه اثري  40و  1330هوايي دهه   كه عكس هايمحله در قديم االيام مي دهد كشاورزي در اطراف 

اين محله به مانند بسياري از محالت قديمي بجا مانده از آن دوران باقي نمانده است. هنسال در برخي پياده رو ها جز چند درخت ك

بافت اجتماعي محله دستخوش از وجود ساكنين قديمي بهره مي برد. اما امروزه با وجود تحركات جمعيتي و نوسازي بافت، 

تغييرات زيادي شده است. به گونه اي كه بسياري از اهالي نه به مانند گذشته، بلكه بسيار دور از هم و غريب گونه با يكديگر مي 

ين بين مردم و مديريت شهري عمل كند، رنج مي برد. كه هم محله از نبود يك شوراي محلي كه بتواند به مانند پلي ارتباطيزيند. 

مورد تا حد زيادي بر عدم مشاركت اهالي در امور مربوط به محله تأثير گذار بوده است. اما اين محله همچنان سرزنده به حيات 

حفظ نمايد. كاربري ها و فعاليت هاي تجاري در مغازه  تا حدودي ساكنين بومي خود را توانسته اغلب جمعي خود ادامه داده و هنوز

طبق مصاحبه ر خيابان اصلي و فرعي ها از جمله علل جذب مردم به حضور در سطح محله شده است. ها و وجود دستفروشان د

مانند فضاهاي  هاي صورت گرفته با اهالي بدون شك آنچه كه اين محله از نبود آن رنج مي برد عالوه بر كمبود تأسيسات شهري

حس تعلق به محله است كه از تبعات آن مي توان به كاهش تفريحي، نبود ارتباطات و تعامالت ميان اهالي و كاهش  فرهنگي و

احساس امنيت، سرزندگي و ضعف در سرمايه اجتماعي در جهت مشاركت پذيري و ارتقاء سطح كيفي زندگي در آينده محله اشاره 

  .(گردآورندگان) نمود
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 طبيعي عناصر شاخص طبيعي
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 مصنوع

 دنجي

مكانيخاطره   

 تمايز از غير

نيتعلق مكا  

 تعامالت اجتماعي نوع فعاليت اجتماعي

فرهنگي -اجتماعي  

 روابط و كنش متقابل همسايگي
 حس تعلق اجتماعي

 همبستگي اجتماعي

 اعتماد غيررسمي 
 امنيت اجتماعي

 هنجارهاي اجتماعي در محله

 خريد ايام عيد
 اقتصادي رونق كسب و كار

 حمايت ساكنين
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 مشاركت مدني حمايت و ياري رساني
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  قدرت تصميم گيري 

 ميزان برخورداري از امكانات شهري

ين مسكنتوجه به قشربندي اجتماعي در تأم عدالت اجتماعي  

 شأن اجتماعي

 تعهد اجتماعي احساس مسئوليت ساكنين

 بهداشت محله
 زيست پذيري

 زيست محيطي

 

 محيطي

 احياء فضاي سبز

ظرفيت قابل  سطوح ساخته شده در اراضي باغات

 ترافيك در معبر اصلي تحمل

 حمل و نقل
دسترس 

 پذيري

 كالبدي

 

 ابزار رفت و آمد

 موقعيت مكاني محله

 سرزندگي فضاي عمومي براي برقراري تعامالت اجتماعي

 عبور و مرور در ساعات شبانگاهي

 امنيت و ايمني
 وجود فضاهاي بي دفاع

 كيفيت شبكه معابر

 حوادث و تصادفات

 هزينه هاي زندگي توان مالي

 اقتصادي
كفاييخود تأمين مايحتاج جزيي و كلي  

 كيفيت و قيمت كاال
 رقابت پذيري

 ايجاد كسب و كار جديد
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        منابع منابع منابع منابع 
پژوهشي  –، مجله علمي »اصفهان 13بررسي شاخصهاي توسعه پايدار محله اي منطقه «)،1392، مواليي، شهره(اذاني، مهري، ملك آبادي، رضا

  2برنامه ريزي فضايي (جغرافيا)، سال سوم، شماره 

  25شهرداريها، شماره  ماهنامه )،ذكاوت كامران با گفتگو(مسكوني هاي محله در معنويت پايداري)، 1380(ناصر پور، برك

 .تهران شهر، نشر تهران، شهر هويت به نگاهي ،)1386( مصطفي فر، بهزاد

  شماره اول ، مجله صفه،»واحد همسايگي«)، 1368اكزاد، جهانشاه (پ

 تمجله مطالعا،�»رهيافتي تحليلي در شناخت مؤلفه ها، شاخص ها و بارزه هاي توسعه پايدار شهري« ،)1390پورجعفر، خدايي، پورخيري(

  29: سال سوم، شماره سومجتماعي ايران، توسعه ا

  ، نظريه هاي جامعه شناسي، تهران، چاپ ششم،دانشگاه پيام نور)1379(، غالمعباستوسلي

سنجش ميزان هويت محله اي با تأكيد بر نقش نهاد هاي « )،1392جهاني دولت آباد، رحمان، شماعي، علي، جهاني دولت آباد، اسماعيل(

  31رافيايي، سال سيزدهم، شماره ، نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغ»مردمي

 ارشد كارشناسي دريافت براي نامه پايان ،به راهنمايي دكتر مجتبي رفيعيان ارزيابي شاخص هاي هويت محله اوين)، 1389حياتي، عقيل (

  تهران مدرس تربيت دانشگاه هنر، دانشكده سازي شهر رشته

، تهران، اولين همايش »محله نيايش شيراز –ه بر اساس شاخص هاي پايداري بررسي و تحليل سطح پايداري محل«)، 1392رحماني، فروزان (

  ملي جغرافيا، شهرسازي و توسعه پايدار

، طراحي شهري، سازمان شهرداري هاي 5، مجله شهرداريها، ويژه نامه شماره »بحران ادراكي رفتاري در فضاي شهري«،)1380رضازاده، راضيه (

  كشور

پايان به راهنمايي دكتر غالمرضا كاظميان،  بي به توسعه پايدار محلي از طريق ظرفيت اجتماعي ساكنين و فعاالن اقتصاديدستيا)، 1392شفيعا، سعيد(
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