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 چکیده 

 

 یلو تحل یهو تجز یمورد بررس یو روشن یتبه قطع یویمحله در شهرگ یاسدر مق یدارمضمون توسعه پا

 هایمحله یداریپا بعدهای و هابه ارائه و سنجش مولفه یقتحق ینرو، در ا ینقرار نگرفته است. از ا یجد

و  یانیم یم،قد هایازجمله بافت یگوناگون شهر هایمحالت واقع در بافت یداریپا یسهو مقا یویشهر گ

کوچک با مطالعه  یمحالت در شهرها یداریپا یابیهدف از پژوهش حاضر ارز پرداخته شده است. یدجد

 یلیتحل یفیآن توص یررسبوده و روش ب یبود. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربرد یویشهر گ یمورد

 ی، شاخص ها یبه کتاب ها و مقاالت علم ستنادبا ا یقتحق ینداده ها در ا یجمع آور یبرا .باشد یم

محالت در  یداریپژوهش از لحاظ پا یها یافتهبا توجه به  .یداستخراج گرد یموثر بر جوامع محل یداریپا

قرار دارد. پس از آن محله  یتوضع ینمحله ها در بهتر یرپارک فدک نسبت به سا یمجموع محله

در  یرچی، بازار، ستالو، مسکن مهر، گاولر، دم2 یباال یوی، گ1یباال یویقرار دارد. محله های گ  یانفرهنگ

از لحاظ سطح  یویکه در کل شهر گ ینقرار گرفته اند. نتیجه ا یمحل یداریرتبه های بعدی از نظر پا

در شهر  یامحله یداریدر سطح پا یفاحش ینا برابر ینقرار دارد و عالوه بر ا یینیدر حد پا یمحل یداریپا

 شود. یمشاهده م یویگ

 

 

 

 

 

 

 پایداری محالت ، شهر های کوچک، شهر گیوی واژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

mailto:yazdani@uma.ac.ir


 

  

 

 مقدمه

 همانند پسامدرن،مفاهیم  از ترویج پس نوینی هاینظریه میالدی با موج جدید شهرنشینی، 1990 و 1980 بعد ازدهه

 عدالت و استمرار او زندگی سطح و انسان به دوباره توجه به اصلی تمرکز بین این در. شد جهان مطرح در شهری، پایدار توسعه

 و منابع اتالف از مانع شدن برای مورد این در های نگرشهمه تالش. شد داده سوق توسعه زمینه در نسلی درون و نسلی بین

 مانند محالت شهر مختلف هایزمینه در مباحثی شده سبب توسعه پایدار تنوع و است. جامعیت آینده انسان برای مخاطره نبود

 که بوده به نحوی بودند، گرفته در دراز مدت شکل که باستانی هایمحله گیریشکل توالی (.2008نوری، ) شود مطرح شهری

 مختلف عوامل در تحول میرسد نظر به ولی باشد، الزم برخوردار کارکرد از ساکنین جمعی و شخصی نیازهای به گوییپاسخ در

 توجهی منفی قابل تاثیرات ای،برجسته طور به هامحله در و کلی طور به شهرها زیست محیطی و اقتصادی، کالبدی، اجتماعی،

 شهروندان و شهرها جایگاه شدن مهمتر با ( .2013است )برتون، داشته ساکنین هایخواسته به گوییپاسخ در آنها عملکرد بر

 در. گرفت قرار جدّی توجه تدریج مورد به آن هایبعد و شهرها در پایداری با مرتبط هایبحث جهانی، پایداری به رسیدن در

 بود متمرکز اجتماعات چالش هایزیرساخت بر بیشتر شهری وتوسعۀ ریزی برنامه هایاستراتژی گذشته، هایزمان از که حالی

 سخت هایفعالیت بر مبتنی اجتماعات زندگی محیط بهبود و مشکالت تقلیل جهت در گرفته صورت هایفعالیت عمدة و

 چیزی اجتماع در حالی است که این گرفتند؛ قرار غفلت مورد فرهنگی، و اجتماعی بعدهای است، بیهوده کالبدی و فنّی افزاری،

 طراحی،) نوین شهری هایجایگزینی بافت و معاصر شهری هایبافت در هادگرگونی در پی. است آن فیزیکی شکل از فراتر

 شده برخوردار باالیی اهمیت از شهری هاینقش محله پیشین، شهری های محیط جای به( دیگران احداث برای و برنامه ریزی

-پاسخ در که است بوده نحوی به بودند، گرفته طوالنی صورت ایدوره امتداد در که قدیمی هایمحله گیریشکل است. توالی

 اقتصادی، عوامل در تحول رسدمی نظر به ولی بهره مند باشند، الزم کاربرد از ساکنین جمعی فردی و هایبه خواسته گویی

-پاسخ در هاآن برکارایی بسیاری منفی اثرات ویژه، طور به هامحله در و طور کلی به شهرها اجتماعی و محیطی زیست کالبدی،

 گستره در بسیاری توجه شهری پایداری که دهدمی نشان تجربه (.1393)یوسفی،  است داشته ساکنین هایخواسته به گویی

. است نگرفته قرار توجه و بازنگری مورد جامع طور ایران این موضوع به در این در حالی است که آورده است، دست به جهانی

 باشدمی شهرهای کالن به هابیشتر توجه ما کشور در ولی دهد؛ نشان را شهرها در زندگی سطح تواندمی شهری میزان پایداری

 و ارزیابی به پژوهش این در دلیل این به. است پایداری انجام نشده خصوص در معینی ریزیبرنامه کوچک شهرهای برای و

 به شده است. محله پرداخته گیوی شهر موردی نمونه با شهرها این محالت و کوچک در شهرهای پایداری میزان تشخیص

 علت به ( و 2016،)برتونگیردمی شکل های یکسانارزش مبنی بر اجتماعی تعهدهای آن در که هنجاری مضمونی عنوان

تواند می آن، در اجتماعی و محیطی هایظرفیت با مناسب انتظارهای و صحیح و آگاهی محیط و انسان میان ارتباط وجود

 توسعه که چرا. شود گوناگون هایدراندازه پایدار توسعه به همراه بوم شناسانه و اجتماعی ارتباطات در تعادل و عدالت ساززمینه

 شهری محالت که (. از آنجا2006وونگ و همکاران،ممکن نیست) ابتدایی حیات کانون منزله به محله بر تکیه بدون شهر پایدار

 وجود تعاریف با. صورت گیرد بیشتری باید با عنایت هامحدوده این پایدار ساختن بحث است بسیاری انرژی کننده مصرف

 نشده مشخص اطمینان هنوز با محلی سطح در آن مضمون اما شده ارائه کالن ایدر مقایسه پایدار توسعه مضمون از زیادی که

 به تواندمی بعدهای متفاوت در آنها ضعف یا قوت نقاط و از اهمیت باالیی بر خوردار است محالت شهری که حالی در  است،

 چه توسعه، ها در زمینهبرنامه فزاینده توسعه (.1390 ،افشانی)دهد قرار تحت تأثیر را آن عملکرد و کند پیدا تعمیم شهر تمام

 مسائل پاسخ به در. شد و زیست محیطی منجر اجتماعی ، اقتصادی  هشدارهای به 1970 دهه در چه ناهشیارانه و هوشیارانه

 علت توانمی که مطرح شد هایی در آیندهتوسعه برای نوینی رویکردهای و الذکر، تعاریف فوق اتفاقات از منتج هایبحران و

 نام را هوشمند توسعه و نوین شهرنشینی زیست محیطی، توسعه پایدار، عدل پایدار، توسعه و جدید محیطی، شهرنشینی زیست

 آن جایگاهی مختلف بعدهای هایی صورت گرفته وبحث دهه سه از بیشتر توسعه پایدار مضمون با ارتباط در بین، این برد. در



 

  

 

باالترین و  نظران صاحب و محققان بیشتر در حال حاضر (.2003است)بارتون، کرده باز مربوط به خود ادبیات در وسیع

 مورد هایسرانه توجهی به هویت، بیوجود فضاهای بی  ها،کاربری نامناسب مانند قرارگیری مشکالتی حل برای سطح بهترین

 کوچک شهرهای در ایمحله توسعه پایدار مضمون با تحقیقاتی. کنندمی بیان محله سطح در را عمومی فضاهای کمبود نیاز و

 که باشدمی جهت این از پژوهش این اهمیت است، نگرفته صورت این زمینه در تحقیقاتی گیوی شهر در اما است، شده انجام

 در اسمیت .دارد گیوی را شهر نمونه مورد با کوچک شهر در شهری محالت ناپایداری یا پایداری میزان نشان دادن در سعی

 رسیدن در است، داده انجام آن اطراف و شیکاگو مسکونی شهر محالت روی موردی شکل به که خود پژوهش در 2000 سال

 آنها تقویت و محلی شکل گیری جوامع  پیچیده مراحل به بیشتر عنایت با شهرهای کالن، انسان مدار در و پایدار ایتوسعه به

 هایمحله در سطح پایداری تحلیل و بررسی مضمون با ایمقاله در 1396 سال در آبادی زنگی و نیا حکمت. کندمی تاکید

 هاینابرابری میزان به دستیابی و محله سطح در پایداری هایمولفه مقاله این در. اندپرداخته مورد این در تحقیق به یزد شهر

 با کاربردی پی اقدامی در گیل مک دانشگاه از ( 2005)   براون و جوزا است. گرفته قرار و تحلیل بررسی مورد ایمحله

 خود هایبعد و مونترال پرداخته شهر های محله درسطح پایداری هایمولفه انتخاب به کارشناسان از نفر 40 نظرات از استفاده

 بعد بعدها این از هریک در که نمودند ارائه محیطی و اقتصادی بعد اجتماعی، سه به مربوط موضوع های در صورت مجزا به را

 وجود... و از زمین پایدار استفاده مسکن، ارتباطات، و نقل و حمل دسترسی به خدمات، جمله از فضایی متفاوتی_ کالبدی های

 بر پایه. پردازدمی محالت مسکونی پایداری هایمولفه مشخص کردن به تهران نارمک موردی مطالعه (1385 عزیزی). دارد

 محالت پایداری هویت و سر زندگی اساس محله، تراکم و دسترسی تنوع و سازگاری، و پویایی هایمالک تحقیق این نتایج

 (1973)زادهاست.  یافته تحقق نارمک در یباالی حد در شده اشاره هایکه مالک بود حاکی از آن هایافته. گرفت قرار مسکونی

 هدف. پردازندمی خصوص این در مطالعه به پایداری هایاز مولفه استفاده با پایدار توسعه سطح سنجش مضمون با ایمقاله در

 نتایج. باشدبندی آنها می رتبه و 2008 تا 2006 سالهای بین رومانی شهر چهار در پایدار گیری توسعه اندازه مقاله این

 و براتی دهد.می فوق زمانی دوره در امتداد پایداری های مولفه در رومانی پایتخت بوداپست شهر برتری نشان دهنده

و به این نتیجه  ارزیابی کردند مردم نظر و مولفههای جهانی از استفاده با را تهران شهر آرای محلۀ پایداری (1389همکاران)

 تحقق در ساکنان و قرارگرفته نامطلوبی نسبتا شرایط در شده تدوین هایبه مالک نسبت محله این پایداری که رسیدند ،

  عنوان مطالعه با ایمقاله در ) پایدار یتوسعه ارزیابی (1390) تیموری وهمکاران کنند .نمی مؤثری تالش های خودخواسته

در  تحقیق ( به تهران شهرداری 17 منطقه: موردیجغرافیایی  اطالعات سیستم و فازی منطق از استفاده با شهری هایمحله

 این در. است تهران شهری 17 منطقه هایمحله سطح در پایداری میزان مقاله ارزیابی این هدف. پردازند می این خصوص

 دهدمی نشان مطالعه نتیجه. شده است استفاده پایداری ارزیابی برای اجتماعی و اقتصادی مختلف کالبدی، بعد 20تحقیق 

( 1389وهمکاران) موالئی. دارند قرار آن از ترپایین و متوسط در سطح 17 منطقه شهری های محله پایداری شرایط که

 ها ودسترسی و امکانات نظر از اصفهان 13 منطقه محالت توسعه سطوح دادن نشان و توسعه پایدار هایمولفه بررسی باهدف

 در اصفهان شهر 13 ی های منطقهمحله بیشتر که دهدمی نشان نتایج. پردازندمی خصوص این در مطالعه به مندی، بهره

 محالت پایداری یحوزه در تحقیقی که شود،می مشاهده تحقیق پیشینه به دارند. باتوجه قرار ناپایدار و متوسط پایداری سطح

 شهرهای در پایداری محالت تا برآنیم رو ازین است؛ نگرفته صورت گیوی شهر موردی نمونه در ویژه به شهرهای کوچک در

 .قرار دهیم بررسی مورد تحقیق این در را شهرگیوی موردی نمونه ویژه به کوچک

 

 



 

  

 

 
 شهر این در محالت توسعه موثر در عوامل یافتن و پایداری هایبعد منظر از شهرکوثر محالت شناسی آسیب به پژوهش این در

 گردد: می فرعی بیان و کلی صورت دو به اهداف تحقیق این در. شده است پرداخته

 از شهر این محالت درمیان موجود هایتفاوت شناسایی و گیوی شهر محالت پایداری میزان بررسی حاضر پژوهش کلی هدف

 پایداری؛ب(شناسایی بعدهای به توجه با گیوی شهر محالت توصیف الف(و اهداف فرعی شامل : باشد.می پایداری هایبعد حیث

 ث( امنیت؛ بعد لحاض به گیوی شهر محالت پایداری ارزیابی محالت؛ت( پایداری لحاظ به موردی نمونه ضعف و قوت نقاط

 اقتصادی؛ بعد لحاظ به گیوی شهر محالت پایداری تعیین ج( کالبدی؛ بعد لحاظ به گیوی شهر محالت پایداری ارزیابی

 زیست بعد لحاظ به گیوی شهر محلالت پایداری ارزیابی خ( اجتماعی؛ بعد لحاظ به گیوی شهر محالت پایداری ح(تعیین

 چه در کوثر شهر یمحله پایداری هایمولفه ( از لحاظ1مقاله شامل سواالت مهمی می باشد که عبارتند از: می باشد.   محیطی

مسکونی )قدیم،  آیا اختالف معنی داری در خصوص  پایداری بین محله های شهر گیوی واقع در بافت های) 2است؟ وضعیتی

 بعد لحاظ ز( ا4 هستند؟ ناپایدار کدام و پایدار گیوی شهر محالت کدام امنیت بعد لحاظ از (3 میانه، جدید( وجود دارد؟

 و پایدار گیوی شهر محالت کدام اقتصادی بعد لحاظ از(5 هستند؟ ناپایدار کدام و پایدار گیوی شهر محالت کدام اجتماعی

 بعد لحاظ از(7 ناپایدار هستند؟ کدام و پایدار گیوی شهر محالت کدام محیطی زیست بعد لحاظ از (6 هستند؟ ناپایدار کدام

 هستند؟ ناپایدار کدام و پایدار گیوی شهر محالت کدام کالبدی

 

 روش تحقیق 

 مطالعات ابتدا پژوهش این در .باشد تحلیلی می توصیفی آن بررسی روش و بوده کاربردی نوع از هدف لحاظ به حاضر پژوهش

صورت  به میدانی های برداشت سپس و شد، انجام هامولفه و هابعد برای شناسایی  )ها گزارش کتابها، مقاالت، (ایکتابخانه

بود  1397ی افراد ساکن در شهر کوثر، در سال جامعه آماری پژوهش، شامل کلّیه صورت گرفت. هابعد چارچوب در پرسشنامه

گیری گیری در دسترس انتخاب گردیدند حجم نمونه بر اساس روش نمونهنفر از افراد به صورت نمونه 359ها که از بین آن

پرسشنامه مشخص گردید. برای تکمیل پرسشنامه از روش نمونه گیری احتمالی  35کوکران صورت گرفت که برای هر محله 

تک t  نظیر  هاییو آزمون  SPSS ی از نرم افزارپایداری محالت شهر گیو زانیم یبررسبرای  طبقه بندی شده استفاده شد.

 توزیع نرمال تبیین برای از آن قبل اما است گردیده استفاده و ضریب همبستگی پیرسون مستقل، تحلیل واریانس tنمونه ای، 

یافته است. پرسشنامه محقق ساخته و در قالب استاندارد ساختار . شد استفاده اسمیرنوف -کولموگروف آزمون از نمونه جامعه

روایی پرسشنامه توسط اساتید مربوطه مورد تایید قرار گرفته است. مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک 

با توجه به اینکه میزان ، های واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشدفاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه

 توان نتیجه گرفت که سؤاالت همگن هستند. بنابراین، پایایی پرسشنامهاست، می 7/0بین سؤاالت بیشتر از همبستگی درونی 

 اطالعات شکل به از پردازش پس و گیرندمی قرار تحلیل و تجزیه مورد مختلف فنون از استفاده با خام هایداده .شودتأیید می

 اهمیت از تحقیق نوع پاسخ به سواالت تحقیق در هر برای هاداده تحلیل و تجزیه. گیرندمی قرار کنندگان استفاده اختیار در

 تجزیه باشد؛می مورد تحقیق موضوع از شده آوریجمع اطالعات بر متکی که تحقیقاتی بیشتر در امروزه است. خاصی برخوردار

 شده آوریجمع هایداده تحلیل و تجزیه شود. برایمحسوب می تحقیق هایبخش مهمترین و تریناصلی از اطالعات و تحلیل

 ... و تحصیالت میزان جنسیت، شامل تحقیق جمعیت شناختی متغیرهای بررسی به کار گرفته شده کهتوصیفی به آمار ابتدا

 سواالت تحقیق در خصوص تمامی محالت شهر گیوی مورد استفاده قرار گرفت. SPSS، سپس با استفاده از نرم افزار پردازدمی
 

 

 
 



 

  

 

 یافته ها

درصد، بین  9/10سال  30-20از میان کل پاسخ دهندگان ( 1)نتایج مستخرج از پرسشنامه نشان می دهد بر اساس جدول 

درصد از کل نمونه را  4/30سال به باالتر  51درصد، و در بازه  1/33سال  50تا  41درصد، بین  6/25سال   40تا  31

 30-20سال و کمترین حجم نمونه شامل افراد  50- 41تشکیل میدهد. بنابراین بیشترین حجم نمونه شامل افراد دارای سن 

 40تا  31سال،  30-20سال می باشد. قابل ذکر است توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سن را در بازه های سنی کمتر از 

 سال به باالتر مشخص می کند.  51سال و  50تا  41سال، 
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن: (1جدول ) 

 درصد فراوانی گروه سنی

 9/10 39 سال 30-20

 6/25 92 سال 31-40

 1/33 119 سال 50تا  41

 4/30 109 سال و باالتر 51

 100 359 جمع

 
میزان تحصیالت را به تفکیک زیر دیپلم، دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و باالتر نشان  ( 2در جدول ) توزیع فراوانی پاسخگویان

درصد، فوق لیسانس و  5/36درصد، لیسانس  8/34درصد، دیپلم  9/25میدهد. نتایج نشان داد افراد در تحصیالت زیر دیپلم 

رای مدرک لیسانس و کمترین حجم نمونه افراد با درصد گزارش شده است. بنابراین بیشترین حجم نمونه را افراد دا 8/2باالتر  

 مدرک فوق لیسانس و باالتر تشکیل داده اند.

 
 (: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیالت2ل )جدو

 درصد فراوانی میزان تحصیالت

 9/25 93 زیر دیپلم

 8/34 125 دیپلم

 5/36 131 لیسانس

 8/2 10 فوق لیسانس و باالتر

 100 359 جمع

 
نتایج نشان داد که . دهدیم نشان مطالعه مورد جامعه در را نوع مالکیت یعنی مالک و استیجاره کیتفک به یفراوان( 3جدول )

درصد( از پاسخگویان مستجر هستند. بنابراین بیشترین حجم  5/17نفر ) 63درصد( از پاسخگویان مالک و  5/82نفر ) 296

.نمونه را مالکین تشکیل داده اند   

 

 

 

 



 

  

 

 ( توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع مالکیت3جدول )

 درصد فراوانی نوع مالکیت

 5/82 296 مالک

 5/17 63 استیجاره

 100 359 جمع

 
 

 1/91نفر ) 327فراوانی جنسیت به تفکیک زن و مرد را در جامعه مورد مطالعه نشان میدهد. نتایج نشان داد ( 4جدول )

درصد( از پاسخگویان زن بودند. بنابراین بیشترین حجم نمونه را مردان تشکیل داده  9/8نفر ) 32مرد و درصد( پاسخگویان از 

 .اند
 (: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت4جدول)

 درصد فراوانی جنسیت

 1/91 327 مرد

 9/8 32 زن

 100 359 جمع

 

تفکیک ، بیکار، دولتی، آزاد و بازنشسته را نشان میدهد. نتایج  ی بهشغل تیوضع حسب بر انیپاسخگو یفراون عیتوز( 5جدول )

درصد، گزارش شده است.  0/7و درصد بیکار  5/12درصد، افراد بازنشسته  8/53درصد، آزاد  7/26نشان داد افراد دولتی 

 .بنابراین افراد دارای شغل آزاد بیشترین فراوانی و افراد بیکار کمترین فراوانی را دارند

 
 ( : توزیع فراونی پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی5)جدول

 درصد فراوانی وضعیت شغلی

 7/26 96 دولتی

 8/53 193 آزاد

 5/12 45 بازنشسته

 0/7 25 بیکار

 100 359 جمع

 

 
 1میلیون، بین  1هزار تا 500به تفکیک میزان در آمد بین  روزانه درآمد زانیم حسب بر انیپاسخگو یفراون عیتوز( 6جدول )

درصد بین  8/58میلیون ،  1هزار تا 500درصد بین  7/26میلیون مشخص شده است. نتایج نشان داد  2میلیون و باالتر از 2تا 

 - 1امل افراد دارای درآمد میلیون درآمد داشته اند. بنابراین بیشترین حجم نمونه ش 2درصد باالتر از  4/18میلیون و   2تا  1

.میلیون می باشد 2میلیون و کمترین حجم نمونه شامل افراد دارای درآمد بیشتر از  2  

 

 

 



 

  

 

 (: توزیع فراونی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد ماهانه6جدول)

 درصد فراوانی میزان درآمد

 9/25 93 میلیون 1هزار تا  500بین 

 7/55 200 میلیون 2تا  1بین 

 4/18 66 میلیون  2باالتر از 

 100 359 جمع

 

 اجتماعی، اقتصادی، زیست به بررسی وضعیت توصیفی )فراوانی و میانگین( بعدهای پژوهش در قالب: امنیت،( 7در جدول )

به  5الی  1پرداخته می شود. الزم به ذکر است که با توجه به طیف بندی لیکرت سطح پایداری محالت از  و کالبدی  محیطی

 .این صورت مشخص می شود

 
(: طیف بندی لیکرت 7جدول)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

نتیجه آزمون هر متغیری که . با توجه به استفاده شده استاسمیرنوف  -ها از آزمون کولموگروفبرای بررسی توزیع آماری متغیر

درصد باشد فرض  5درصد بیشتر باشد فرض نرمال بودن آن پذیرفته می شود ، ولی اگر کمتر از  5سطح معنی داری آن از 

و با توجه به اینکه سطح معنی داری  ( 8. طبق نتایج جدول )صفر یعنی ادعای نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته نمی شود

است، بنابراین می توان گفت که توزیع مسئولیت اجتماعی، تعهد و  05/0بیش از  95/0اطمینان خطای آزمون در سطح 

 . عملکرد وظیفه ای نرمال است

 
 (: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزیع داده ها8جدول)

 بعد امنیت بعد اجتماعی بعد اقتصادی بعد زیست محیطی بعد کالبدی متغیرها

 825/2 میانگین
357/2 

579/2 
626/2 953/2 

 721/0 646/0 543/0 613/0 684/0 انحراف مولفه

 168/1 152/1 033/1 300/1 347/1 اسمیرنوف -آماره کولموگروف

 053/0 056/0 237/0 141/0 159/0 (sigسطح احتمال)

 

 امتیاز سطح

 1-0 ناپایدار

 2-1 نسبتا ناپایدار

 3-2 پایدار در سطح متوسط

 4-3 نسبتا پایدار

 5-4 کامال پایدار



 

  

 

چون  بعد استفاده شده ، حد متوسط محاسبه شده 5برای ارزیابی بعد های پایداری محالت در تحقیق حاضر از ( 9در جدول )

به پاسخ ها اختصاص داده شده اند بدین ترتیب عدد    5تا  1پرسشنامه از طیف پنچ گزینه ای لیکرت استفاده شده و رتبه ها از 

 3با عدد به عنوان میانه نظری پاسخ ها به دست آمد و میانگین امتیاز وضعیت بعد های پایداری محالت به دست امده،  3

(Test valueمقایسه میگردد. هر) بعد های  از نشان باشد، کوچکتر 3 بعد های پایداری محالت از برای شده مقدار محاسبه چه

. میانگین های بعد های کالبدی، زیست .است مطلوبتر وضعیت باشد، مقدار بیشتر این چه هر پایداری محالت  نامطلوب و

می باشد که با توجه به اینکه از  953/2، 626/2، 579/2، 357/2، 825/2تی به ترتیب محیطی، اقتصادی، اجتماعی و امنی

پایین تر از حد متوسط  وضعیتی در گیوی شهر محله های پایداری بعد های و ( کمتر هستند بنابراین مولفه ها3حد متوسط )

 می باشند. 

 
 گیوی شهر محله های پایداری هایبعد  و مولفه ها تیوضعتک نمونه ای  t(: نتایج آزمون 9جدول)

سطح احتمال  میانگین تعداد گویه آزمون

(sig) 

 T Test valueآزمون

 )حد متوسط(

 3 -816/4 000/0 825/2 5 بعد کالبدی 

 3 -846/19 000/0 357/2 4 بعد زیست محیطی

 3 -648/14 000/0 579/2 7 بعد های اقتصادی

 3 -941/10 000/0 626/2 5 بعد های اجتماعی

 3 -216/1 225/0 953/2 7 بعد امنیتی

 

 

 گیریبحث و نتیجه

( کمتر 3نتایج نشان داد که میانگین های بعد های کالبدی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی از حد متوسط )

باشند. این نتایج با  پایین تر از حد متوسط می وضعیتی در گیوی شهر محله های پایداری بعد های و هستند بنابراین مولفه ها

 ارزیابی ابزار هفت از محله پایداری بحران بررسی به تحقیق (در 2013) اموری یام و یافته های زیر همسو می باشد: شریفی

 که دهد می نشان مطالعه این حاصل پرداختند نتایج شده انتخاب ارزیابی ابزار هفت با محله پایداری انتقادی بررسی یا منتخب

 اکثر در دادن، امتیاز دهی، وزن در کمبودها و ابهام پایداری، نهاد ابعاد و اقتصادی، اجتماعی، های پوشش مورد در ابزارها اکثر

 بعدهای بررسی به تحقیقی در(1391) همکاران و بزی رحم خدا .ندارد وجود محلی مشارکت و سازگاری مکانیزم مواقع

 از پایینتر مأمونیه شهر محالت پایداری میزان آمده، دست به نتایج اساس پرداختند. بر مأمونیه شهر محالت سطح در پایداری

 با شهری های محله پایدار ی توسعه سنجش»  عنوان با ای مقاله در(: 1390) و همکاران فرهودی .شد ارزیابی متوسط حد

 نشان دادند که وضعیت تهران شهرداری 17 منطقه: موردی مطالعه «جغرافیایی اطالعات سیستم و فازی منطق از استفاده

 .دارند قرار آن از پایینتر و متوسط سطوح در 17 منطقه شهری های محله پایداری

 



 

  

 

 پیشنهادات

دار هستند برخور رناپایدا در وصعیت مهر و بازار  از لحاظ امنیت با توجه به اینکه محالت ستالو، گاولر، دمیرچی، مسکن

ل افزایش ین محل هها المپ و روشنایی در مسیر های فرعی افزایش یابد، مراکز نظامی در ا محلهاین  پیشنهاد می شود: در

  اشند.بیابد و در ساختمان های در حال ساخت نظارت بیشتری شود تا در برابر زلزله و اتش سوزی امنیت داشته 

برخوردار هستند پیشنهاد می شود،  ناپایدار از وصعیت اجتماعی بعد نتایج نشان داد تمامی محالت شهر گیوی از لحاظ

 با محله در مسکونی فضا های سبز محله را افزایش دهند، واحدهای در محله سالم زیست محیط ایجاد برای دولتی نهادهای

 افزایش یابد. محله مشکالت حل برای مشارکت همجوار نباشند، نهادهایی تشکیل دهند تا  میزان ناسازگار های کاربری

برخوردار هستند پیشنهاد می شود، با  ناپایدار از وصعیت اقتصادی بعد ج نشان داد تمامی محالت شهر گیوی از لحاظنتای

ها به قیمت واقعی نزدیک شوند و  محله در مسکونی واحدهای قیمتهمکاری سازمان مسکن و شهر سازی و بازرسی های آنان 

 ایجاد شود. محله سطح در رفاهی - خدماتی های فعالیت مناسب برای های مکان

برخوردار هستند پیشنهاد می شود،  ناپایدار از وصعیت زیست محیطی بعد نتایج نشان داد تمامی محالت شهر گیوی از لحاظ

 شامل را اصلی تهدیدات از یکی که( پائین و باال آباد عباس) محله فاضالب فراغتی توسعه یابد و شبکه و ورزشی سبز فضاهای

 نگهداری شود. و شود، تکمیل می

در  از لحاظ بعد کالبدی   2باالی و گیوی 1باالی مهر و بازار، گیوی با توجه به اینکه محالت ستالو، گاولر، دمیرچی، مسکن

 در زمخت و خشن های ساختمان روح، بی و خشک محیطهای ایجاد برخوردار هستند پیشنهاد می شود:  از ناپایدار وصعیت

 محالت سطح در سفر های هزینه کاهش و دسترسی افزایش منظور به مختلط های کاربری ایجاد جلوگیری شود و محله داخل

 است شهری پایدار توسعه به یابی دست در اساسی چالشی کنونی روند شهر ادامه
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