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 :چكیده

 و ،کالبدی محیطي ارزشهای زيست حفظ داشتند،وضمن تدريجي رشد شهری شهرها،محالت فزاينده رشد دوران از قبل تا

 شهرها سريع ورشد جمعیت افزايش دلیل به اما امروزه.دادند مي اسخپ خود ساکنان ثابت نسبتا نیازهای به خود اجتماعي

 نیازهای به پاسخگويي به قادر دلیل همین ،به نداشتند دهند وفق زمان با مقتضیات را خود کهآن برای فرصتي شهری ،محالت

انجام گرفته است که ديدگاه  تالش های فراوني برای حل اين مشكالت.گشت حاکم آنها بر زيادی نشدند واختالالت خود ساکنان

گیرد. توسعه پايدار ماحصل اين تالش ها است. انديشه محله پايدار نیز در دل توسعه پايدار و مباحث مربوط به آن شكل مي

 دوران در محله نیازهای به کوشد مي است،و پايدار وتوسعه محله ای توسعه دورويكرد تلفیق ،حاصل محله پايدار توسعه نگرش

نظريه توسعه پايدار در مقیاس محله مسكوني هنوز به درستي تبیین نشده است. و . پاسخ دهد متغیر نیازهای و سريع تغییرات

های مسكوني ها و محیطگردد که محلهها مد نظر باشد. اهمیت اين موضوع از آنجا ناشي ميتواند به عنوان موضوع پژوهشمي

 شود. برکنند و مسائل آن نیز محسوس تر ميپايدار را به عینیت تبديل مي های مطرح شده در توسعه شهریتر، ايدهکوچک

 که چرا .است گرفته قرار طراحان شهری و ريزان برنامه کار دستور در شهری خرد جوامع و محالت به توجه ديگر بار اساس همین

داد. تحقیق حاضر به  قرار بررسي مورد را مسائل از نزديک و برد پي شهری زندگي مختلف ابعاد به توان مي مقیاس اين در فقط

شهر سنندج پرداخته است. سؤاالت اصلي اين پژوهش اين است که آيا محالت  2سنجش پايداری محالت شهری  در منطقه 

های پايداری در وضعیت مطلوبي قرار دارند؟ آيا محله سپورآباد، بردشت، گله خان، نسبت شهر سنندج از نظر شاخص 2منطقه 

شهر سنندج وضعیت بهتری دارد؟ روش کار  2های پايداری در منطقه ير محالت وضعیت بهتری دارد؟ کدام يک از شاخصبه سا

های متناسب با پايداری باشد. پس از بررسي ادبیات نظری، معیارها و شاخصدر اين پژوهش، توصیفي پیمايشي و تحلیلي مي

های های مورد نظر مورد سنجش قرار گرفت. يافتهو مدل الكتر شاخصهای آماری مناسب محالت انتخاب شد. بر اساس روش

ت،گله خان پايدارترين محله و محله های کاني کوزله و عباس آباد باال دهد که محله سپورآباد، بردشتحقیق نشان مي

 باشد.مي ناپايدارترين محالت

   همحله پايدار، سنندج، مدل الكترسنجش  :هاواژه کلید
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  بیان مسأله -4-4

 

طور ناموزون شروع به توسعه ه شهرها ب جهیرشد شتابان شهرها را باعث شد و در نت يانقالب صنعت

تعادل در  وجود آمد وه درشهرها ب رهیمسكن وغ کمبود ،يآموزش ،يخدمات ،يد بهداشتو مسائل حا نمودند

 روامكانات وخدمات مختلف روب ديکمبود شد به هم خورد و شهرها با نیساکن يو انسان يروابط اجتماع

و  عوامل ریکه تحت تأث کانون انواع برخوردها هستند ریشهرها در قرن اخ. (32:4926)قره نژاد : شدند

 یهاینابرابر شيشتابان، افزا ينیاند. به تبع شهرنشتحول بوده و رییمختلف همواره در حال تغ یروهاین

 يناهمگون زندگ طياز شرا يعیتوسعه دامنة وس حال در یکشورها یشهر يدر نواح یاقتصاد -ياجتماع

و مهاجرت، به  تیمعج هيرو يب رشد متأثر از ،یرا به وجود آورده است. توسعه روزافزون جامعه شهر

در ساخت  یاديز راتییتغشهرها منجر شده و يو گسترش مهار نشدن یزيربدون برنامه یساخت و سازها

شهرها را به  یبرا مناسب ستيز یفضا يآگاهانه و طراح تيآنها به وجود آورده است که لزوم هدا ييفضا

شاخص  م،يریدر نظر بگ ييمفهوم فضا کيرا به عنوان  یاگر توسعه شهر کهیدنبال داشته است. به طور

 (.4929ي اصل برابری جغرافیايي رعايت نشده است )شكويي،عني یشهر داريمهم توسعه پا

ای جديد نیست. وجود نابرابری و عدم تعادل فضايي در نواحي مختلف يک شهر به هیچ وجه پديده 

اقتصادی و نابرابری و عدم  -يهای اجتماعاما در کشورهای درحال توسعه به دلیل فاحش بودن تفاوت

 (.92:4923تعادل در خدمات شهری تفاوت فضايي شهرها تشديد شده است)عبدی دانشپور،

ريزی محیطي تعیین محدوده برنامه ريزی و تشخیص واحدهای ترين گام در هر برنامهاولین و مهم

های استانداردها و سرانهها و تعیین ی آن است. در واقع اساس توزيع و تخصیص کاربریتشكیل دهنده

توان گفت بسیاری از و به همین دلیل مي فضايي شهر استوار است -ی تقسیمات کالبدیشهری بر پايه

ی آن ارتباط دارد )پورمحمدی،محمدرضا،مصیب شهربا مشكالت تقسیمات  مسائل و مشكالت شهری،

-طیاما شهرها به عنوان مح روند.يبه شمار مانسان  يزندگ طیمح نيبارزتر(. شهرها 29:4933زاده،علي،

خود و  ساکنان یازهایها باشد در برآورده کردن ننانسا يزندگ یمطلوب  برا تیفیبستر ک ديکه با ييها

 . (2:4933ی وهمكاران،غفوري) هستند نان دچار مشكلي آزندگ تیفیمثبت درکی گذارریتآث

 ی زمینه در اگرچه . يابد مي تری بیش اهمیت روز به روز شهری ريزی برنامه در پايداری مبحث

 محالت یتوسعه در چند داليلي به اما است، ريزان برنامه توجه مرکز در پايداری شهری، ريزی برنامه

 ی دهنده تشكیل اجزای که محالت، یتوسعه در اگر درحالیكه . است شده توجه ها آن پايداری به کمتر

 را مذبور شهر توانست نخواهیم نشود، توجه پايدار ی توسعه های شاخص و معیارها به هستند، يک شهر

 (Choguill,2008:41) . شهری پايدار بنامیم
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 گاهسكونت عنوان به مناسب کارکردی خود زمان اجتماعي –در گذشته محله تحت شرايط اقتصادی 

ش فضاهای جديد داد. در دوران معاصر گسسته شدن محالت و پیدايشهری ارائه مي هایسلول قالب در

 –بومي، در واقع تبلور فضايي تغییرات مزبور در اوضاع اقتصادی  شهری با معیارهای بیگانه با فرهنگ

در جامعه شهری امروز، به منظور رسیدن به توسعه پايدار شهری، (. 4932است )پاکزاد، کشور اجتماعي

واسط بین شهر و شهروندان عمل  و مانند حلقه محالت شهری نقش تعیین کننده و مهمي بر عهده دارند

های شهری، باعث تنزل کیفیت زندگي شهری در ابعاد مختلف شده و کنند. مشكالت و نابسامانيمي

کاران را بر آن داشت تا در جستجوی راهكارهايي برای حل اين مسائل و مشكالت متفكران و دست اندر

ت که ديدگاه توسعه پايدار ماحصل اين های فراواني برای حل اين مشكالت صورت گرفباشند. تالش

گیرد. باشد. انديشه محله پايدار نیز در دل توسعه پايدار و مباحث مربوط به آن شكل ميها ميتالش

ها و اجزای توسعه پايدار در مقیاس محله به معنای ارتقای کیفیت زندگي در آن، شامل همه ويژگي

-و اقتصادی، بدون ايجاد مانعي برای نسل آينده مي زيست محیطي، فرهنگي، سیاسي، اداری، اجتماعي

(. به اعتقاد فريدمن با نیرومند شدن اعتقاد درباره ی ناکارآمدی 4933باشد )نوريان و عبداللهي ثابت،

برنامه ريزی متمرکز در بین انديشمندان و کارشناسان، برنامه ريزی شهری بیش از هر زمان ديگری به 

-زندگي شهری در مقیاس خردگرايش پیدا کرده است.به نوعي سیاست سطوح پايین و ابعاد ملموس

گذاری، برنامه ريزی و مديريت شهری به جای نگرش کالن و مقیاس های ذهني، خردترين واحد يعني 

 (.                                                   4933محله در شهر را مورد هدف قرار داده است )عظیمي ومقدم،

محله قابل درک  اسیروزمره درمق يزندگ دهند ويم لیرا تشك شهرها يبافت اصل ها ساخت وهمحل

اما توسعه پايدار محلي هنوز مورد تجزيه و تحلیل جدی قرار نگرفته  دهد.يقرارم ریآنها راتحت تآث بوده و

امال ملموس است هايي هستند که ابعاد مسائل در آنها کمحدوده است. و اين در حالي است که محالت،

اجتماعي زمان خود کارکردی مناسب به  –ر گذشته محله تحت شرايط اقتصادی د(. 4932)عزيزيزی 

داد. در دوران معاصر گسسته شدن محالت و شهری ارائه مي یهاگاه در قالب سلولعنوان سكونت

ر فضايي تغییرات مزبور در درواقع تبلو بومي، پیدايش فضاهای جديد شهری با معیارهای بیگانه با فرهنگ

 عمده طور به که است شهر از بخشي (. محله4932اجتماعي کشور است )پاکزاد، -اوضاع اقتصادی

 اجتماعي اهداف و مشترک ،وجوه شان تاريخي و ساخت ارتباط به توجه با آن ساکنان و بوده مسكوني

 (.4933باقری،) باشند مي را دارا مشخصي سیاسي و ،مذهبي ،نژادی ،قومي

رواني شهرنشینان است. بنابراين  -اجتماعي  ادامة حیات شهری دلیل بر اهمیت محله در تكامل 

ابتكارها و الگوهای توسعة شهری  ها و قلمروها است.تبلور کالبدی اجتماع و مرزهای آن تبلور حر يم محله

سیاسي، کیفیت  ،یبايد توانايي شهروندان را در جهت اهداف، کنترل جامعه و اشخاص، سودمندمي

توسعه پايدار و به تبع  (.9:4933جامعه وعدالت اجتماعي ارتقا دهد )رباني خوارسگاني وهمكاران زندگي،

های اخیر در مجامع علمي مطرح شده است و ارتباط ای مفهومي است که در سالآن توسعه پايدار محله

بافت  شكل و امنیت و -شت شهریاقتصادی و معی -زيست محیطي -های اجتماعيتنگاتنگي با آسیب

اند که مبتني بر ای، آنهاييهای توسعه محلهمؤثرترين برنامه مديريت شهری دارد. امروزه پايدارترين و

ای تدوين گردد )ساسان پور،فرزانه های محلهها و جمعیتها و نیازهای خانوادهويژگي
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 بايد سیستم شهری، کل از سیستمي زير عنوان به شهر مسكوني محالت از يک هر (.29:4939وهمكاران،

 :باشند زير موارد کننده تامین

،خدمات  پناه سر بر عالوه که باشد خانوارها برای مناسب مسكن کننده تامین بايد محله:مسکن

مسكوني  واحد داخل خدمات و مسكن اولیه نیازهای گیرنده بر در که را مسكوني واحد داخل ضروری

 برق. و ب،فاضالبآ مانند اورد فراهم است

 خطر ترافیكي، بدون مجموعه يک کل ودر پايداری و سالمتي ی کننده فراهم بايد محله :امنیت

 .باشد رواني و طبیعي حوادث و جنايي ،اعمال وتخلف تجاوز

 را امكانات طبیعي و ،سازمانها اجتماعي های شبكه با شخصي همكاری بايد محله:نمادی شناسایی

 .کند فراهم

 و تسهیالت فرهنگي،آموزشي ،نظیر فراغت اوقات گذراندن امكانات کننده فراهم بايد لهمح:فراغت

 .باشد مردم آسايش و راحتي تامین يزای باز فضای

را  خانوارها نیاز مورد خدمات و فروش و ،خريد اشتغال مراکز به دسترسي بايد محله:دسترسی

 .آورد فراهم

آب،  هزينه مانند خانوارها تجمع از حاصل عمومي يا اجتماعي های هزينه بايد محله:کارایی

همچنین  و ونقل حمل و فراغت ،اوقات ،آموزش پلیس و نشاني آتش زباله،خدمات آوری فاضالب،جمع

دهد  کاهش را خیابان مانند عمومي های سرمايه گسترش و حفظ از ناشي های هزينه

 (.4932)پورمحمدی،

شود و باعث ناپايداری و تر در محالت شهری نمايان ميهای موجود در شهرها بشمشكالت و نارسايي

های محالت شود، در نتیجه با رسیدگي به مشكالت و نارساييبروز نارضايتي ساکنان محالت شهری مي

مندی مردم ساکن در محله کمک شهری، هم به میزان قابل توجهي به ارتقاء کیفیت زندگي و رضايت

-ای از پازل شهر ميدن و ارتقاء سطح کیفي محالت )که هر کدام قطعهايم و هم اينكه با پايدار شکرده

قبل از  برای دستیابي به شهرهای پايدار،  ايم.باشند( به انديشه توسعه پايدار شهری جامه عمل پوشانده

های ترين واحد تقسیمات شهری، اندامهر چیز محالت پايدار الزم است. زيرا محالت به عنوان کوچک

شوند. رسیدن به توسعه پايدار شهری، نظارت از باال و اتخاذ سیاست محله هر محسوب ميسازنده ش

حل مناسبي برای حل بسیاری ازمسائل، از جمله کاهش تواند راهطلبد. محله محوری ميمحوری را مي

 .جرم، افزايش کیفیت زندگي و افزايش اجتماعي شدن ساکنان محله باشد

به تبع آن رشد  های بي رويه وبه دلیل مهاجرت ستان کردستان،شهر سنندج به عنوان مرکز ا

محالت شهر را از تنوع  های مختلف،وجود خرده فرهنگ تغییرات توسعه شهری، فزاينده جمعیت شهری،

شهر سنندج  يمنطقه دو در شمال شرق اجتماعي، پويايي و سرزندگي و مشارکت ساکنان باز داشته است.

متر مربع  1/4212921منطقه حدود  نيا هاییباشد از کل کاربريم 2و  6و  2 يواقع شده و شامل نواح

متر مربع معدل  2/446222. شبكه معابر با دهديم لیتشك يمسكون هاییدرصد را کاربر 21/92معادل 



991 

 

درصد  21/23حدود  هایکاربر ريداده است و سا صاصمنطقه را به خود اخت هاییدرصد از کاربر 22/92

 (.4936شهرسنندج،  يلی)طرح تفص باشديم هایکل کاربر

  اهداف پژوهش -4-2

 شناسايي متغیر های تاثیرگذار بر کیفیت پايداری محله -4

استفاده از الگو های توسعه پايدار محله ای به منظور هدايت فرايند برنامه ريزی شهری و تدوين  -2

 ر محدوده مورد مطالعهراهبردها و سیاست ها، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگي د

 های پژوهشسؤال -4-9

 شهر سنندج از نظر شاخص های پايداری در وضعیت مطلوبي قرار دارند؟ 2آيا محالت منطقه 

 آيا محله سپورآباد،بردشت،گله خان، نسبت به ساير محالت وضعیت بهتری دارد؟

 ؟شهر سنندج وضعیت بهتری دارد 2های پايداری در منطقه کدام يک از شاخص

 

 ضرورت و اهمّیت پژوهش -4-1

ترين شاخص اجتماعي زندگي بشر، يعني شهر نشیني قرن بیست و يكم قرني است، که عمده

ی زمین در شهرها دستخوش تحولي عظیم و سريع گرديده است. امروزه بیش از نیمي از جمعیت کره

غیرقابل اجتناب است.  کنند و رشد جمعیت شهرنشین، بويژه در کشورهای در حال توسعهميزندگي 

های اقتصادی در مناطق شهری در وهله اول به بروز مسايل و مشكالت اقتصادی تمرکز جمعیت و فعالیت

و در مرحله بعدی معضالت اجتماعي و فرهنگي نظیر افزايش میزان ارتكاب به جرم و جنايت و میزان 

و معضالت کالبدی و زيست محیطي  شود و در نهايت مسايلبزهكاری و مواردی از اين قبیل منجر مي

نشین و نهايتاً شلوغي و ازدحام شامل توسعه بي برنامه و ناموزون شهری، ظهور مناطق فقیرنشین و حاشیه

 (.4936گیر شهرها خواهد شد )بابايي اقدم،شهری گريبان

بي رويه شهرنشیني، مهاجرت وافزايش جمعیت واجرای  هدر ايران در طول چند دهه اخیرتوسع

برنامه های گوناگون اقتصادی و اجتماعي، ساختار اصلي اقتصادی کشور و پراکنش جمعیت در سطح 

های اخیر، موجبات دگرگوني هايي که در سالشهرها و روستاها را دگرگون کرده است. ازجمله پديده

های بت بافتبیشتر در بافت و ساختار زندگي شهری را فراهم کرده است و سبب زوال کارکردهای نسبتاً ثا

ای،مي های محلههای روستايي به شهر است. با نگاهي به محیطای سنتي گرديده، موج مهاجرتمحله

توان مشكالت آشكار و پنهان ناشي از تاثیر فرهنگ روستايي و نازل بودن سطح فرهنگ عمومي را 

 یها لیپتانس و روهایهمراه با استفاده از ن کوچک شهر)محله( اسیدر مق یزيبرنامه رمشاهده کرد.  

 و شهر یداريپا شيموثر در افزا يتواند گام يم طرح ها یاجرا و هیمشارکت مردم در روند ته و يمحل

که  چرا باشد. يخيتار محالت با بافت فرسوده و ژهيو هب محالت شهر، از يمطلوب زندگ نای حذف چهره 

 دينو جهینت طرح ها را فراهم آورده، در رشتیب ييموجبات کارا یزيبرنامه ر نديفرا درکردن مردم  کيشر
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به دخالت  يافزون روز شيخوب را خواهد داد. در سراسر جهان گرا کشور خوب، شهر خوب،ی  محله

 و زانيبرنامه ر انیتوافق م نيدارد و امروزه ا  وجود طیمح تيريمد و یزيبرنامه ر  در يجوامع محل

 يبه شكل طیدادن مح رییتغ یه همراه کردن مردم برارا گانهي نيبوجود آمده است که ا استمدارانیس

 و توانمند  ثروتمند مستحكم، امن، يتوان اجتماعات محلياست که م قيطر نيا  از  صرفاً  دلخواه است و

در طول چندين دهه گذشته به داليل مختلف سیاسي، اجتماعي و اقتصادی از  سنندجشهر وجود آورد.  به

 سنندجهای مختلف، دگرگوني شهر تاب برخوردار بوده است و با وجود برنامهپرش رشد و توسعه گسترده و

های در پي داشته است. شكلي که اين دگرگوني مشكالت و نارسايي ريزی بوده، بهفارغ از ساز و کار برنامه

پايداری اجتماعي و زيستي و ايجاد نابرابری فضايي در  ثمره چنین رشد سريعي، به هم خوردن تعادل و

های ديگر تغییرات شتابان شهر در عرصه ها بوده است. به تعبیربرخي نواحي و به صورت ويژه در محلّه

های اخیر دچار را در دههسنندج مختلف و عدم توانايي و وجود ظرفیت الزم جهت توسعه هماهنگ، شهر

ها، گزينيجدای منظرمشكالت بغرنجي نموده که ناپايداری محالت و زوال تدريجي مفهوم واقعي محلّه از 

 های مطرح است که در کنار آن عدم مشارکت مردم به عنوان ساکنان اصلي محلّه، وجوديكي از بحران

 ريزی از باال به پايین، دگرگوني هويت و حس تعلق به مكان نیز به اين بحران دامن زده است.برنامه

 ی پژوهشپیشینه -4-5

توسعة پايدار را وارد ادبیات توسعه کرد )ساسان پور کمیسیون برتلند برای اولین بار واژة 

،32:4931.) 

های  امروزه يكي از موضوعات اصلي مورد بحث محافل توسعه و برنامه ريزی است، برآيند انگار ه

اين نظريه تا پیش از آن حول ضرورت های اقتصادی و  (.412:4932)ساسان پورمختلف توسعه است

به بقیة امور زندگي شهری توجه کمتری مي کرد. به ويژه مباحث  محیطي بود و محدوديتهای زيست

وابسته به کنفرانس محیط زيست و توسعه  4332اهمیت قرار داشت. در سال هاجتماعي در کمترين درج

» رسمي مطرح کرداين کمیسیون  سازمان ملل متحد، اصطالح توسعة پايدار را برای اولین بار در جوامع

ا به عنوان تعريف « ر، بدون تهديد نسل های آينده در برآورده کردن نیازهايشان رفع نیازهای کنوني بش

که يک را منتشر کرد 24همچنین اين کمیسیون دستور کار (.  krause 1996:13)توسعه پايدار ارائه داد

های محلي ن طرح شامل پیشنهاداتي برای دولتبود. اي 24طرح عملیاتي برای توسعة پايدار در قرن 

کشور جهان منتشر  99اين دستور در  4336تا  4332است. از سال  24دف محلي کردن دستور کار باه

میالدی نهضت شهرسازی نوين ظهور  31و دهة  31های پاياني دهة درسال. (wiliams 2001:93)شد 

اد، های مقطعي ارائه دحل مشكالت شهری نمي توان راه حل که برای کرد. اعضای اين کنگره بیان کردند

غییر قواعد و اشت. اين نهضت با تذبلكه بايد به محالت از درون توجه کرد و به شهر وتاريخ شهر احترام گ

های شهری و با تغییر نگاه، مشكل شهر و  محالت شهری را بیان اصول راهنمای سیاست

 .(Cullingworth and others, 2003)کرد

گیرد و با اين تفاسیر باحث مربوط به آن شكل ميمانديشه محله پايدار نیز در دل توسعه پايدار و

ظرفیت های موجودآن وباززنده سازی اين ارزش ها اولويت سیاست های  هتوجه به محالت شهری و مطالع
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بسیاری از کشورها و مورد توجه آنها قرار گرفت. راپاپورت در پژوهشي مباحث فرهنگي در شهرها را با 

 (.26:4939بي،مطلنگاهي محله ای بررسي کرده است )

هورتن لوکي موضوع محله را با عنوان سازمان اجتماعي و روند اجتماعي شدن و اجتماع چهره به 

 .(memiford 1954:259)کردخانواده بررسي چهره بر اساس بنیاد

 استون واسمیت به جنبه های اکولوژيک خرد روابط دوستي در محالت شهری بوستو ن پرداخته 

 .(smith & stone1954:21)اند

(: در مطالعات خود که به صورت موردی بر روی محالت مسكوني  2111ديويد جفری اسمیت ) 

شهرها با مدار در کالنای پايدار و انسانحومه آن انجام داده است، بر دستیابي به توسعه شهر شیكاگو و

-کند. او نشان ميکید ميپیچیده جوامع محلّي و تقويت و به کارگیری آنها تأ توجه بیشتر به فرآيندهای

شیكاگو قدمت نسبتاً زيادی دارد، اما هنوز مديريت اين شهر به  ای در شهردهد که اگرچه توسعه محلّه

های نوين محلّي بهره کافي نبرده است و نیازمند ايده ها و تجارب محلّي در اين شهراندازه کافي از ظرفیت

 .اجتماعي است -به ويژه در ابعاد اقتصادی

(: در پايان نامه خود به ارزيابي روند توسعه اجتماعات محلّي در يكي  2114تور توماس بوگارت ) آر

 ای برای شهردهد که پس از تدوين راهبرد توسعه محلّهاو نشان مي پرداخته است از اياالت کانادا

Winnipeg  " شهر و به تبع میالدی، روند مشارکت ساکنان اجتماعات محلّي در اين  ،  " 2111در سال

شهری شتاب بیشتری گرفته است و انتظارت و برآوردها  آن توسعه کارکردهای اجتماعي مرتبط با محالت

( محقق خواهد شد. در اين  2122سال  ساله آن )تا 22انداز  ريزی شده کنوني در چشمبا روند برنامه

مورد تأکید قرار گرفته  شهری( های بنیادی شهر )محالترساله، سرمايه اجتماعي و تقويت آن در سلول

 است.

(: به ارتباط ما بین هويت شهری و بازيابي آن و دستیابي به پايداری به  2119سوزان رادشتورم ) 

-کند که در کالنپردازد و تأکید ميروی محالت شمالي شهر تورنتو در کانادا مي مطالعه موردی بر

حفظ هويت محالت "هری از طريق توجه به عامل پايداری ش شهرهای امروزی رمز دستیابي به توسعه

کند که هويت نهفته است. ضمن آنكه تأکید مي و ايجاد نهادهايي محلّي برای تقويت و تداوم آن "شهری

دست برود. لیكن بازيابي و تحقق  ريزی مناسب و در خور ازفرهنگي  ممكن است به سرعت، با عدم برنامه

 (.4936)صارمي، پذير نخواهد بودت امكانمجدد آن به سهولت و در کوتاه مد

های بعدی سازمان فلینت نیز به مطالعة جامعه و محله پرداخته و محله و جامعه را اشكال چند

 .(flint 2009;354)های شهری است گاهدارای تشابه يا به بیاني، نوعي از سكونت داند کهانساني مي

و  داریيپا برای سالمت، ييت :راهنمامحال يشكل ده"در کتاب خود تحت عنوان  بارتون

 ارهاییومع داريمحالت پا جاديو راهبردهای ا اهداف دار،يدر رابطه با محالت پا يبه مباحث "يسرزندگ

ست يو ز يو فرهنگ ياقتصادی اجتماع ابعاد ای رامحله داریيابعاد پا شانياشاره نموده است. ا داریيپا

را  يدسترس ،يفرهنگ يو سازگاری را برای بعد اجتماع ایيوچون پ ييارهایمع .کنديم يمعرف يطیمح

 کنديم يمعرف يطیمح ستيقابل تحمل محله را برای بعد ز تیظرف برای بعد اقتصادی و تراکم و

 (.2119)بارتون،
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 در تهران برگزار شد که در آن 4939در اسفند ماه سال  شيهما نيا ای:توسعه محله شيهما

 و تيريدر مد ينقش مشارکت مردم و يمحل تيريای ، مده با توسعه محلهارزشمندی در رابط مقاالت

 محله زیيربرنامه كرديمختلف رو هایدگاهينظرات ود يبا بررس شيهما نيدر ا و...ارائه شد. زیير برنامه

 شناخته شد. زیيردر شهرسازی و برنامه كرديرو نيترمبنا به عنوان کاربردی

های سنجي ظرفیتامكان "نامه کارشناسي ارشد خود تحت عنوان  در پايان( 4931) حسن وحداني

محلّي جهت رسیدن به توسعه پايدار شهری: مطالعه موردی محلّه کلكته چي )راسته کوچه(  توسعه

های بالقوه فیزيكي و انساني در محالت شهر پايدار و مطالعه امكانات و ظرفیت هایبا ارائه شاخص "تبريز

دهد که جزء در موارد مورد بررسي در سطحي خردتر نشان مي طح عمومي و محلّهشهر تبريز در يک س

-به ويژه در سطح محلّي بدون در نظر گرفتن توان های تنظیمي جهت توسعه نواحي شهریبرنامه اندکي،

و  هانتیجه ناآگاهي از خواسته های محلّي بوده و عدم استفاده از توان مشارکت ساکنان محلّي و در

و در نهايت  های عموميها، به هدر رفتن بودجهها و برنامهای سكنه به بال استفاده ماندن از طرحنیازه

 مندی مردم از روند توسعه )که عمدتاً توسعه کالبدی مدنظر بوده( در سطح محلّي منجر شدهعدم رضايت

وه در جهت بهبود های محلّي بالقاست. آنچه بیش از همه بايد مورد تأکید واقع شود، شناخت ظرفیت

 اجتماعي )نه صرفاً کالبدی و فیزيكي( در سطح محالت شهری است. کارکردهای

نارمک را مورد  يمحله مسكون داریيپا زانیم يطرح پژوهش کيدر قالب  زیيدکتر محمد مهدی عز

ه توان ب يمحله را م نيمطلب است که ا نيا انگریب قیتحق نيحاصل از ا جيقرار داده است. نتا يبررس

به حد  محلهقابل تحمل  تیحال ظرف نيبا ا کرد. يتلق داريوسرزنده و پا ايپو ،تيهو محله با کيعنوان 

 آن باشد یداريبرای پا نیتواند تنها تضميقابل تحمل محله م تیاست و توجه به ظرف دهیاشباع رس

و  ارهایمع نییتب"ن ای تحت عنواثابت در مقاله يو محمد مهدی عبدالله انيفرشاد نور(. 4932)عزيزی،

-شاخص يو برخ يمحله مسكون اسیدر مق داریيپا ارهایی،مع" يدر محله مسكون داریيهای پاشاخص

 شنهادیکشور پ طينحوه کسب اطالعات آنها را متناسب با شرا نیمذکور و همچن ارهاییهای سنجش مع

 (. 4932)نوريان و عبداللهي ثابت، ددهنيم

نامه  انيدر پا يبهشت دیشهری دانشگاه شه زیيو بر نامه ر ایرافدانشجوی رشته جغ يميسرگل کر

-محله تيرينقش مد يبه بررس "ایها در توسعه محلهاریيو شورا يمحل تيرينقش مد"خود تحت عنوان 

 اریي رانقش مثبت شو قیهای تحقافتهيبر اساس  پرداخته، نيمحله در محله او ارانيای در قالب شورا

 نيشتریآن متفاوت بوده به طوری که ب تیموفق زانیهای مختلف منهیزم در و قابل توجه بوده است

 بوده است کیمربوط به حوزه تراف نيای و کمترتوسعه محله يمربوط به حوزه اجتماع تیموفق

درسطح محالت  یداريسطوح پا يخود تحت عنوان بررس قیدر تحق 4932 یمراد (.4932،يمي)کر

و  یاقتصاد ياجتماع يطیمح ستيشاخص در چهار بعد ز 23ن در تهرا یشهردار 6منطقه  ،یشهر

محالت در حالت  یداريپا يکل تیوضع ق،یتحق یهاافتهياستفاده کرده است و بر اساس  ینهاد یکالبد

  (.4932)مرادی، بوده است يطیمح ستيبعد ز یهادر شاخص ینابرابر نيشتریبوده و ب داريپا مهین

 نظرکارگیری تلفیقي از معیارهای جهاني و  شهرآرای تهران را با به هلبراتي و همكاران پايداری مح

کردند و نتیجه گرفتند که پايداری اين محله نسبت به معیارهای تدوين شده در وضعیت  مردم ارزيابي
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کنند )براتي و نامطلوبي قرار گرفته وساکنان در تحقق آنچه خواستار آنند تالش مؤثری نميتاً نسب

 (.41:4933ان،همكار

ارزيابي عوامل مؤثر بر پايداری توسعه محله » ای با عنوان ( ؛ در مقاله4939عبدالهي و رختابناک )

های با استفاده از گردآوری« در فرايند برنامه ريزی شهری، مطالعه موردی: محله سنگ سیاه شیراز

های اين تحقیق نشان ت. يافتهمیداني و توزيع پرسشنامه در بین ساکنین محله مورد مطالعه  قرار داده اس

دهد که، معیارهای هويت و خوانايي، پويايي و سازگاری، دسترسي به شبكه ارتباطات و خدمات، مي

احساس تعلق، تنوع و سر زندگي، ظرفیت قابل تحمل محله و امنیت و ايمني بر پايداری محله سنگ سیاه 

ظرفیت قابل تحمل محله بیشترين ضريب تأثیر و مؤثر است. از بین معیارهای بررسي شده معیار تراکم و 

 معیار امنیت و ايمني کمترين تأثیر را بر پايداری محله دارند.

 معرفی محدوده -4-6

 عرض 92و 12و 11 و گرينويچ النهار نصف از شرقي طول 16و 23و 12 موقعیت با سنندج شهر

 مساحت به سنندج شهرستان. است گرفته قرار تهران النهار نصف از غربي طول درجه 2 و استوا از شمالي

 شهرستان به شرق کامیاران، از به جنوب از ديواندره، شهرستان به شمال از مربع کیلومتر 2312 تقريبي

شهر سنندج واقع  يمنطقه دو در شمال شرق. شودمي محدود مريوان شهرستان به غرب از و قروه و بیجار

متر مربع  1/4212921منطقه حدود  نيا هاییکل کاربرباشد از  يم 2و  6و  2 يشده و شامل نواح

متر مربع معدل  2/446222. شبكه معابر با دهديم لیتشك يمسكون هاییدرصد را کاربر 21/92معادل 

درصد  21/23حدود  هایکاربر ريداده است و سا صاصمنطقه را به خود اخت هاییدرصد از کاربر 22/92

 .(4936شهرسنندج،  يلی)طرح تفص باشديم هایکل کاربر

 

 روش تحقیق -4-7

. است شده استفاده توامان صورت به تحلیلي و توصیفي روش از موضوع ماهیت بنابر حاضر درتحقیق

 شده استفاده توصیفي روش از نظری ادبیات بخش باشد.درو نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی مي

 با و شده استخراج اطالعات برداری فیش طريق از و شده انتخاب الزم مأخذ و منابع روش اين در .است

 مرحله در. گرديد تدوين و نظری تئوری های بخش محتوايي ساختار و مشاور راهنما اساتید با مشورت

 نیاز مورد هایداه که ایگونه به .شد استفاده پیمايشي روش از  مطالعه مورد هایشاخص بررسي برای بعد

 نمونه جامعه توسط که هاييپرسشنامه از شده کسب اطالعات و تقیممس مشاهده روش از استفاده با

 مورد مناسب آماری هایروش از استفاده استخراج، با و بندی دسته از پس آمده بدست و گرديده، تكمیل

 .گرفت قرار سنجش
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 روش جمع آوری اطالعات -4-8

مراجعه به  ،يدانیطالعات مم ،یاکتابخانه یهاپژوهش از روش ازیاطالعات مورد ن یجهت جمع آور

 هیته یهاها، طرحیها، سرشمارآمارنامه ،یاداره راه و شهرساز ،یشهردار، مربوط یهاها و ارگانسازمان

است. در  شدهمجرب استفاده  دیمعتبر و نظرات اسات ينترنتيا یهاتيمشاور، سا نیشده توسط مهندس

 ؛يشيمایپ ینجام گرفته است، از روش هاا یی موردمطالعه کيمرحله دوم پژوهش که در قالب 

 استفاده شده است.  تافراد ساکن در محال نیپرسشنامه در ب عيو توز يدانیم یهامشاهدات و برداشت

 جامعه و نمونه آماری -4-3

دهند، که تعداد آنها شهر سنندج تشكیل مي 2جامعه آماری اين پژوهش را کلیه ساکنین منطقه 

. است شده ارائه مختلفي هایتكنیک و هاروش مناسب، نمونه حجم تعیین تنفر مي باشد. جه 32111

 در نمونه حجم از استفاده جمله از ديگر الگوهای و نمونه حجم تعیین جداول های مختلف،فرمول

 دارند اعتقاد صاحب نظران از برخي. باشدمي هاروش اين جمله مشابه، از آماری با جامعه قبلي تحقیقات

 نيدر ا(. 922: 4923خاکي؛ ) هستند  مناسب تحقیقات اکثر برای 211 و 91 حجم بین با هاینمونه که

حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونه ساکنان محله با  نییتعداد تع  یبرا قیتحق

 توسطهای تهیه شده توزيع پرسشنامه پرسشنامه محاسبه شد. 932تعداد  کراناستفاده از فرمول کو

 .گرديد تكمیل درمنطقه ساکن خانوارهای از نگارنده

 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات  -4-40

استفاده شده  Excelو Spss از نرم افزار یآمار یها لیتحلهای موجود از تجزيه و تحلیل يافتهجهت 

ت. صورت گرفته اسArcgis و  Autocad طیدر مح قیتحق یبرا ازیمورد ن هيپاهای نقشه و  است.

 استفاده خواهد شد. Electreهمچنین برای رتبه بندی محالت از مدل 

 های تحقیقمشکالت و محدودیت  -4-44

 اقتصادی – کالبدی– جمعیتي هایشاخص زمینه در روز به آمار و اطالعات وجود عدم -4

درک  ن،یاز ساکن يبعض يعدم پاسخ ده ت،یها )امنپرسشنامه لیتكمتوزيع و مشكالت مربوط به  -2

 .از موضوع و ...( نیخاطبم

 مطالعه مورد محدوده از به هنگام نقشه وجود عدم -9

 مراحل تحقیق -4-42

 ، باشدمي پیمايشي روش کارگیریبه با پژوهشي کار يک قالب در حاضر تحقیق اينكه به توجه با

  مطالعات و اسناد موجود، وضع هاینقشه میداني، هایبرداشت از نیاز، مورد هایداده آوری جهت فراهم
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Abstract: 

 Before the era of growing cities, urban neighborhoods, and gradual growth while 

preserving environmental values, their social needs and arranging of their residents 

relatively constant response. But nowadays, due to the increasing population and the rapid 

growth of cities, urban localities the chance for being with its requirements did not adapt to 

the time, why not be able to meet the needs of its residents and many disorders were not 

ruling on them. For this reason is not able to respond to the needs of its residents and many 

disorders were not ruling on them. A lot of efforts have been done to solve these problems 

is that the perspective of sustainable development is the result of these efforts. The attitude 

of the sustainable development of the area, resulting from the integration of two 

neighborhood development and approach of sustainable development, and the need to 

adapt the neighborhood during the rapid changes and respond to the needs of the variable. 

The importance of this issue since it is caused by the small neighborhoods and residential 

environments, the ideas raised in sustainable urban development to convert its objectivity 

and issues are also more intuitive. On the same basis once again pay attention to urban 

communities and neighbourhoods shattered on the agenda planners and urban designers. 

Why is it that only in the scale of urban life can be different to the dimensions of the issue 

and the issues of the next study. The present research have been assess the sustainability of 

the urban localities in the zone 2 of Sanandaj city. The main research questions is whether 

the neighborhoods of Sanandaj in terms of zone 2 of sustainability indicators in the 

favorable situation? Do saporabad neighborhood, brdasht, Gale khan, better than other 

places? Which one of the indicators of sustainability in zone 2 city of Sanandaj is a better 

situation? To respond to the questions posed the following hypothesis. It appears between 

the localities of zone 2 of Sanandaj city in terms of sustainability indicators, there is a 

difference. The neighborhood seems to be sporabad, brdasht, Gale khan, better than other 

places. Social and cultural component seems to be superior to other better components. 

Methods in this study are descriptive and analytical work. After reviewing the theoretical 

literature, criteria and indicators for sustainability of the fit was selected localities. Based 

on appropriate statistical methods and the desired indicators electro model used. The 

findings of the investigation showed that the neighborhood-sporabad, brdasht, grumble the 

most stable neighborhoods and neighborhood unrest Khan the most stable neighborhoods. 

Keywords:Sustainable neighborhoods, Sanandaj, ELECTER Model 
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