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Extended Abstract 

Introduction 

The development of small cities has always been one of the major policies in the planning of 

developing countries. Analysis of urban neighborhoods sustainability indicators, is considered 

important for urban planners. In the field of urban planning, the concept of a smart sustainable 

city is often defined as an ideological dimension dependent on strategic directions in order to 

find an appropriate balance between territories and human societies through information and 

communication technology and behavioral changes. Sustainable development is one that can 

continue in the long-time without harming the environment. Sustainable urban development 

refers to the balance between the various urban social and environmental dimensions and their 

simultaneous development. Neighborhood as the most vital cell in the framework of the city, is 

identified by the connection and cohesion of cultural, social, economic, religious and 

environmental elements, which in most cases, attention to the factor of social livability is 

neglected with limited consideration to economic and environmental ones in it.  Urban 

neighborhoods always have a dynamic and evolving concept which have to adapt to 

professional and theoretical contexts. Neighborhood-based planning in the city of Rudian is a 

way to achieve the sustainability of the city. The most sustainable urban neighborhoods are ones 

that are formed in all aspects of sustainability based on environmental, social and economic 

conditions and the needs of the local community. Therefore, the issue of sustainability is one of 

the most important subjects in urban planning. Urban sustainable development is a more 

manageable and achievable concept through neighborhood sustainable development. 

 

Methodology 

The present study is an applied research in terms of purpose and its method is based on 

descriptive-analytical. In this research, first library studies (articles, books, reports) were 

performed to identify dimensions and components, and then field surveys were conducted as a 

questionnaire in the framework of dimensions. In order to analyze the obtained data from field 

operations, one-sample t-test was used to measure the stability, analysis of variance was applied 

to compare items in the form of SPSS software and the WASPAS combined decision model was 

also exploited. The statistical population of the study included all people living in the city of 
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Rudian, in 2016, from which 359 people were selected by available sampling and then, 

according to the proportion of the population of each neighborhood of the total population of the 

city, the same amount of sample has been allocated. In this study, Cronbach's alpha method was 

used to determine the reliability of the test. This method is used to calculate the internal 

consistency of a measuring instrument that evaluates various properties. 

 

Results and discussion 

It can be said that there is a significant difference in stability between neighborhood areas of 

Rudian city in residential textures. The findings showed that only Sarghanat and Deh Bala 

neighborhoods are relatively stable in terms of security in Rudian and other neighborhoods are 

unstable. Also, all neighborhoods of Rudian city are in an unstable situation in terms of social, 

economic and environmental dimensions. In addition, Sarghanat and Deh Bala neighborhoods 

of Rudian city are physically stable and other neighborhoods are unstable in this regard. 

 

Conclusion 

Environmental, social and economic issues and problems in cities emphasize the need to 

achieve sustainable development. But to achieve this, it is important to measure the position and 

distance of the city from the ideal and model of sustainable development. In the current 

situation, the organic balance between the social system and the physical structure of the city 

and the incompatibility between them caused problems. If in the past, urban units of the 

neighborhood type provided the possibility of belonging or dependence or conditions of 

connection of the individual with the living environment, in recent times urban development 

with latent and observed demographic, social, technical and other variables to weaken or 

destroy these relationships. So that in addition to poverty and deprivation in slum areas, the 

contexts of emotional and psychological erosion of individuals on the one hand and the 

reduction of spatial belongings on the other hand are intensifying every day. Based on the 

findings, it can be concluded that the neighborhoods of Rudian are different in terms of 

neighborhood sustainable development indicators. Sustainability indicators can be effective on 

organizing urban neighborhoods. The neighborhoods of Rudian city have significant differences 

in terms of population and area, and by recognizing the problems of the neighborhoods and 

improving them, and by strengthening the neighborhood indicators, it is possible to organize the 

city areas. The results of this study show that socio-physical factors play an important role in 

empowering the neighborhoods of Rudian, so the growth of security, services, quality of life, 

participation and access in these neighborhoods depends on their physical organization during 

which the empowerment strategy is feasible. 

 

Keywords: Sustainability, Urban planning, Urban neighborhoods, Rudian city.



 1399 پاییز، 3، شمارۀ 3، دورۀ پایدار فصلنامه شهر  

 17-32صص. 

http://doi.org/10.22034/JSC.2020.237816.1274 

 

 یمحالت شهردر  ی پایداری هاشاخصبررسی و تحلیل تطبیقی اثرات 

 جدید رودیان مطالعه موردی: شهر
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 18/08/1399تاریخ پذیرش:                                                   15/04/1399تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

 توسـعهدرحالی کشـورهایزی ربرنامـهعمده در امر  هاییاستس از یکی عنوانبه همواره کوچک شهرهای توسعه
هـدف گردد. یمی تلق مهم یشهری امر یزانربرنامه برای شهری ی پایداری محالتهاشاخص بوده است. تحلیل
شـهری  التمحـ امنیتیو  یاجتماع ی،ستیز ی،اقتصاد کالبدی، پایداری سطح تحلیل و سنجشاز پژوهش حاضر 

ی . جامعـه آمـارباشـدی. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی بوده و روش بررسی آن توصیفی تحلیلی مباشدیم
صـورت نفـر از افـراد به 359هـا بود که از بین آن 1395ل ، در سارودیانافراد ساکن در شهر  یهپژوهش شامل کل

 دنظرمـورپرسشنامه در بین جامعه  40جهت یک نمونه اولیه شامل ینبد. در دسترس انتخاب گردیدند یریگنمونه
افـزار آمـاری ها و بـه کمـک نرماز ایـن پرسشـنامه آمدهدستبههای آزمون گردید و سپس با استفاده از دادهیشپ

SPSS .گیری بزار انـدازهاین روش هماهنگی درونی ا میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید
 از میـدانی اتعملیـ از حاصـل یهـاداده وتحلیلیـهمنظور تجزبهکند. در ادامه ارزیابی می های مختلف راخصیصه
 قالـب در هایـهوگ مقایسـه بـرای یانسوار تحلیل از پایداری، وضعیت سنجش برای یانمونه تک t آماریآزمون 
 از. اسـتشـده استفادهی بنـدرتبهجهـت  WASPAS یبـیترک گیرییمتصـم یهامـدل از و SPSSافزار نرم
 پایـدار توسـعه هایشـاخصازنظـر شـهر رودیـان  محالت توان به این نتیجه رسید کهمی پژوهش این هاییافته
محالت شهر  باشد، اثرگذار شهری تمحال ساماندهی در تواندمی پایداری هایشاخص باشند،می متفاوت یامحله
 و محـالت مشـکالت شـناخت ابـ و دارند یکدیگر با یامالحظهقابل هایتفاوت مساحت و جمعیتازنظر  رودیان
. یافتدست شهر مناطق ساماندهی به توانمی یامحله هایشاخص به بخشیدن قوت با و هاآن به بخشیدن بهبود
 بسـزایی ودیان نقـشرشهر  تتوانمند کردن محال در کالبدی ـ اجتماعی عوامل دهندمی نشان بررسی نای نتایج
دهی ســـامان درگـرو تبنابراین رشد امنیت، خدمات، کیفیت زندگی، مشارکت و دسترسی در ایـــن محـال دارند

 ت.اشدنی اسراهبرد توانمند کردن اجرها اســت که در جریان آن کالبدی آن
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 مقدمه
 یهـاجهت بـه وابسـته ایدئولوژیکی بعد یکعنوان به اغلب هوشمند پایدار شهر یک شهری مفهوم یزیربرنامه زمینه در

 جوامـع و قلمروها بین خوبی رفتاری تعادل تغییرات و ارتباطات و اطالعات فناوری طریق از تا شودیم تعریف استراتژیک
 یهابرنامـه و هایاسـتس تـدوین بـا اکنون سطوح همه در (. دولتمردان شهریCugurullo,2017:2شود ) پیدا انسانی
 اسـت، پـذیرای شـادی ایجـاد و شـهروندان برای زندگی بهتر یفیتک اقتصادی، پایدار، رشد توسعه از آن هدف که خاص
توسـعه  اییشـهکل یهاامروزه شهرسـازی بـا تبعیـت از مـدل(. Abis,2016:140هستند ) هوشمندی و پایداری مفهوم

تنها شرای  ناپایداری را در شـهرها پدیـد است، نه اعتنایشهری )عمدتاً متجدد( که نسبت به شرای  و خصوصیات بومی ب
، زیرسـاختی محیطییستکالت زآورده، بلکه ناپایداری مناطق اطراف را نیز به دنبال داشته است و این پدیده بر دامنه مش

مرصوصی روبرو کرده است ) اییدهناپایداری شهرها افزوده و مدیریت شهری را با مشکالت عد کالمیکو اقتصادی و در 
تبع آن توسعه شبکه شـهرهای کوچـک و بـزرگ بـا ویژگی عصر ما افزایش جمعیت شهرها و به(. 45: 1392و همکاران،

آفرین شـهرها، رویکردهـای مختلـف در مواجهـه بـا رشـد مشـکل(. 32: 1391نظریـان،مناطق و نواحی گوناگون است )
ترین رویکردهای آن، رویکرد توسعه پایـدار در ینانه توسعه شهری هستند که از مهمبواقعهای حلریزی به دنبال راهبرنامه

درصد از جمعیـت دنیـا  3ها قرن نوزدهم، تن  در آغاز (.Kaur & Garg,2019:148ی شهری است. )هابافتمحالت و 
در قـرن بیسـت و یکـم، جمعیـت . درصد افزایش یافت 15در شهرها ساکن بودند که این میزان در ابتدای قرن بیستم به 

درصـد  61مـیالدی از مـرز  2025در سـال  شـودیم ینیبشیدرصد کل جمعیت جهان رسیده و پ 50شهری دنیا به مرز 

. چراکه شـهر گذاردیها اثر مانسان  کز و تراکم ناموزون فضاهای شهری بر زندگیرشد سریع جمعیت و تمر. تجاوز نماید
 زادهنی)حسـ ابـدییواسطه شرای  اجتماعی، اقتصادی، محیطی، ارتباطات و فرآیندها شکل مسیستمی است پیچیده که به

آمده که رشد  دیپد ییزانشینی بروناصنعتی، شهریش(. در ایران نیز با واردکردن درآمدهای نفتی در جامعه پ84: 1385دلیر،
 یهـادر کنار ضعف مدیریت اجرایی و اصول محتوایی طرحجمعیت کشور رشد سریع  .آن بر توسعه آن پیشی گرفته است

در چند دهه اخیر در پاسخ بـه شـرای  ناپایـداری  .محروم ساخته است یداریرا از پا ها، بسیاری از محلهیاگسترش محله
توسـعه پایـدار درواقـع فرآینـد . شده استانداز بلندمدت جوامع انسانی مطرحه پایدار شهری در چشمشهرها موضوع توسع

است که اعضای جوامع محلی را به تولیـد و بـاز سـاخت  ستیز یکیفیت اجتماعی ـ اقتصادی، کالبدی و مح رندهیدربرگ
اسـت کـه بتوانـد در  یاتوسعه پایدار توسعه (.40: 1396شورجه،کند )یزندگی هدفمند برای تحقق ابعاد پایداری هدایت م

وارد کند تداوم یابد. توسعه شـهری پایـدار بـه تـوازن بـین ابعـاد مختلـف  زیستی بلندمدت بدون اینکه خسارتی به مح
از اجزاء مختلف است و محله  یوستهپهمها اشاره دارد. شهر یک کل بهزمان آنشهر و توسعه هم محیطییستاجتماعی، ز

و طراحی شهری جایگـاه مناسـبی نیافتـه،  یزیرای طوالنی است. یکی از دالیلی که مفهوم محله در برنامهی پیشینهدارا
اندرکاران امـور های آن در میان جامعه علمـی، برنامـه ریـزان و طراحـان، دسـتنبود توافق درباره مفهوم محله و ویژگی

 یریگهای کشور بح  محله محـوری و شـکلبیشتر شهرداریهای اخیر مدیریت شهری و شهروندان است. در این سال
اذانـی و تواننـد متضـمن پایـداری شـهر باشـند )اند بر ایـن اسـاس محـالت پایـدار میشورایاری محالت را مطرح کرده

 های اخیر موجب تغییـرهای شهری در دههها در دستیابی به اهداف توسعه پایدار در توسعهیناکام (.129: 1393همکاران،
توانـد های بافـت شـهری میبه سطح محلی گردیده است و اطالع از وضعیت پایداری محالت گونـه یزانررویکرد برنامه

عنوان محله به (.27: 1397پروزن و همکاران،های توسعه پایداری داشته باشد )گیریو جهت هایزیرنقشی مؤثر در برنامه
سجام عناصر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و محیطی هویـت یافتـه ترین سلول در کالبد شهر، از پیوند و انحیاتی

که در اکثر مواقع توجه به عنصر پذیرش و قابلیت زندگی اجتمـاعی در آن بـا پـرداختن محـدود بـه عوامـل اقتصـادی و 
ر حال تکامل و د ایپو یهمواره مفهوم ی شهریهامحله (.59: 1391کیانی و همکاران،) ردیگمحیطی مورد غفلت قرار می

راهکاری بـرای دسـتیابی  در شهر رودیان محله مبنا یزیربرنامه .ابندی انطباق یو نظر یاحرفه یبا بسترها یستی، بادارند
پایـداری مبتنـی بـر شـرای   یهاهستند که در تمـام جنبـه ییهامحله ،به پایداری شهر است. پایدارترین محالت شهری

 ینتـربنـابراین مبحـ  پایـداری یکـی از مهم گرفته باشند.زهای جامعه محلی شکلمحیطی و اجتماعی و اقتصادی و نیا



 19                                        ...شهری محالت در  پایداری هایشاخص اثرات تطبیقی تحلیل و بررسیرب عامری و همکاران/ ع

مفهـومی قابـل نظـارت و  یاشهری است. توسعه پایدار شـهری از طریـق توسـعه پایـدار محلـه هاییزیرمباح  برنامه

 .است تریافتنیدست
ی برای بهبـود فضـای کالبـدی و زیررنامهبی شهری و هابافت هامحلهی اخیر، توجه به مشکالت و معضالت هاسالدر  

( در پژوهشـی تحـت عنـوان 1397پاشـازاده )و  فـرنظماسـت.  قرارگرفتهی شهرها هایزیربرنامهدر صدر  هاآناجتماعی 
که  انددهیرسبه این نتیجه  (اردبیل شهر: موردی)مطالعه  شهری -پیرا نواحی در مسکونی هایمحله پایداری سطح ارزیابی
 تـأثیر هامحلـه پایـداری در فردی هایویژگی و دارند قرار ناپایداری وضعیت در پایداری معیارهای ازنظر هدف هایمحله
 محلـه پایـداری در را تـأثیر کمتـرین محیطیزیست معیارهای و تأثیر بیشترین اجتماعی و اقتصادی معیارهای. گذارندمی
 ویژهبـه هامحلـه سایر به نسبت یازمحله ن هدف، هایمحله بین ایداریناپباوجود  نیز هامحله بندیرتبه ازنظر. دادند نشان
 مـدیران تـوجهیکم یادشـده هایمحلـه ناپایداری دالیل ترینمهم از. است مناسبی نسبتاً پایداری دارای کلخورانمحله 
 حـت عنـوان تحلیـلی تامقالـه( در 1397همکـاران )برزگر و  .هاستمحله این برای خدمات و امکانات تأمین به شهری
مشهد بـه ایـن  شهر یازده منطقه دو ناحیه موردی مطالعه محالت، اجتماعی شورای بر تأکید با شهری هایمحله پایداری
 سـطح و 403/0 همبسـتگی ضـریب بـا اجتمـاعی پایـداری و محـالت اجتماعی شورای عملکرد بین که انددهیرسنتیجه 
 و محـالت اجتمـاعی شـورای عملکـرد بـین مستقیم، رابطه همبستگی بضری بودن مثبت به توجه با 000/0 داریمعنی

 شـورای عملکـرد بـین همبسـتگی، عـدم 615/0 داریمعنـی سـطح در و 032/0 همبستگی ضریب با اقتصادی پایداری
 در و همبستگی عدم نیز 291/0 داریمعنی سطح و -067/0 همبستگی ضریب با شناختیبوم پایداری با محالت اجتماعی

 داریمعنـی سـطح و 216/0 همبسـتگی ضـریب بـا محلـه فرهنگی پایداری و محالت اجتماعی شورای عملکرد با هرابط
 تحلیـل از حاصـل نتـایج درمجمـوع،. دارد وجـود مسـتقیم رابطه همبستگی ضریب عدد بودن مثبت به توجه با و 001/0
ملـک  .دارد موردمطالعه محدوده محالت ریپایدا در محالت اجتماعی شورای نسبی موفقیت از نشان پژوهش، هاییافته
 مطالعـه نشـینحاشیه هایمحله در پایدار توسعه هایشاخصه ( در پژوهشی تحت عنوان بررسی1397همکاران )ی و افضل

محله قلعه کامکار قم از مشارکت اجتمـاعی و تعلـق شـهروندی اند که یدهرسقم به این نتیجه  کامکار قلعه محله: موردی
چنین با توجـه بـه شده در این محله در سطح مطلوبی قرار ندارد، همردارند و ازنظر برخورداری از خدمات ارائهپایینی برخو

ذکر است که وضعیت اسفبار زندگی اند. شایانهای اجتماعیتر در معرض آسیبنشینان بیشگسترش فقر و بیکاری حاشیه
فرد ایـن محلـه اسـت. هـای منحصـربهلی شـهر، از ویژگیو شکاف عمیق بین سطح زندگی در این محدوده با بافت اصـ

چنین، ناکارآمدی مدیریت شهری از سـطوح که عواملی از قبیل مهاجرت از نقاط فقیر روستایی، فقر ساکنان و همطوریبه

 یتوضع ( در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی1396) یفیشر ویار هوش .کالن تا خرد این مسئله را ایجاد و تشدید کرده است
ه لحـاظ کـه بـ انددهیرسـبـه ایـن نتیجـه  (پیرانشهر شهر یها: محلهموردی)مطالعه  مرزی شهرهای درها محله پایداری
)آزادگـان، و  یهاپایـدار و محلـه یتشـهرداری( در وضـع یهانیمحله )آزادی، بازارچه و زم 3توسعه پایدار،  یهاشاخص

، کمربندی، جاده سردشت، بازار سیگاران، کمربندی جدید، کهنه خانـه، محله )ساحلی 9فرمانداری( در سطح نیمه پایدار و 

 ( در تحقیقی تحت عنوان ارزیـابی1396همکاران )شماعی و  .( در وضعیت ناپایدار قرار دارندآبادنیپاداش، فرهنگیان و ش
 شـهرداری 6 منطقـه هایمحلـه)موردمطالعه:  معیاره چند گیرییمتصم هایروش از استفاده با شهری یهامحله پایداری
 با فاطمی محله و محله یدارترینعنوان پابه 000/0 مقدار با ساعی و آرژانتین اند که محلهیافتهدستبه این نتیجه  (تهران
 در ناپایدار یهامحله در یامحله توسعه یزیربرنامه است ضروری بنابراین. است محله ناپایدارترینعنوان به 001/0 مقدار
ارزیـابی "ی تحـت عنـوان امقالـه ( در1393همکاران )و  پورساسان .گیرد قرار 6 منطقه شهرداری گذاریاستیس اولویت
ی محالت پرداختند و به این نتایج رسیدند که بندرتبهبه  "ی شهری در شهر سقز، با استفاده از مدل الکترهامحلهپایداری 

ی امحلـهشـهری و فقـدان مشـارکت مـردم محلـه در امـور  نیمسـئولی توجهکمدالیل ناپایداری محالت،  نیترمهماز 
سنجش سطح پایداری محـالت شـهر اردبیـل بـا تأکیـد بـر "ی با عنوان امقاله( در 1394و پاشازاده ) یمحمد. باشندیم

 نیـبـه ا ،یداریـپا یهاازنظـر شـاخص لیـشهر اردبنشین یهت حاشالمح یضمن بررس ،"های روستاییمحالت با هسته
 خـاطرتعلق و خوانـایی ازنظـری که اگونهبه نامطلوب توسعه قرار دارند. تیدر وضع ،یشهر این محالت که دندیرس جهینت
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 .تـراکم در وضـعیت نامناسـبی قـرار دارنـد و اجتمـاعی سـرمایه معیارهای هویت، ازنظراما  وضعیت مناسبی دارند مکانی
بی پایداری محله: ارزیابی توسـعه پایـدار مسـکن در یـک کشـور ارزیا"ی با عنوان امقاله( در 2015همکاران ) 1یگیتسانلرو
در یـک کشـور را  شـدهیزیربرنامه هاییشـرفتو پ بندییمبخـش، تقسـ یـرسه نوع توسـعه مختلـف، ز ،"توسعهدرحال
لیـد قلمداد نموده و که آن دارای تـوان بـالقوه بـرای تورا توسعه محور  "محله"طالعه . این مکندیمبررسی توسعه، درحال

در دسـتیابی بـه محلـه پایـدار و  مـؤثررونـد ی جمعـی و یکهاتالشسطوح باالتری از نتایج پایداری است. و بر نیاز به 
ای بـا اشـاره بـه های توسعه پایدار محلهویژگی"( در تحقیقی با عنوان 2014) 2ید دارد. استوئنتأکیری شهر پایدار گشکل
که به بررسی ساختار اجتماعی و اقتصـادی در  "شرای  زندگی در کشور هلندی شهری و بهبود بازسازهای مهم در چالش
های بازسازی شهری با روش توصیفی و تحلیلی پرداخته است. نتایج حاصل از بررسی حاکی از آن است کـه تغییـر برنامه

حروم در داخـل نـواحی ی مهاگروههای و اجتناب از طرد و جابجایی ینابرابردر بافت اجتماعی از مسائل مهم در کاهش 
االیام محالت شهری نقشی اساسی در توسعه شهر داشته و در بسیاری از موارد برخی از محـالت یمقدباشد. از یمشهری 

که پایداری شهری توجـه  دهدیتجربه نشان م (.78: 1397)هاشمی، شهری قدرت اداره یک شهر را در دست داشته است
طور جـامع موردتوجـه و ده است، این در حالی است که در ایران ایـن موضـوع بـهبسیاری در گستره جهانی به دست آور

سطح زندگی در شهرها را نشان دهد؛ ولی در کشور مـا بیشـتر  تواندیبازنگری قرار نگرفته است. میزان پایداری شهری م
نشـده اسـت. ری انجاممعینی در خصـوص پایـدا یزیرو برای شهرهای کوچک برنامه باشدیها به شهرهای کالن متوجه
شهر جدیـد رودیـان و مقایسـه پایـداری  یهاپایداری محله یها و بعدها، در این تحقیق به ارائه و سنجش مؤلفهروینازا

ی هاجنبـهیکـی دیگـر از  شده اسـت.قدیم و جدید پرداخته یهاگوناگون شهری ازجمله بافت یهامحالت واقع در بافت
پایـداری و یـافتن عوامـل  یمحالت شهر رودیان از منظر بعدها شناسییببه آس اشد کهبیماین  در این پژوهش نوآوری

 شده است.مؤثر در توسعه محالت در این شهر پرداخته
 ثـراتا تطبیقـی تحلیـل و سـنجش هـدف کلـی پـژوهش حاضـر موردمطالعـهدر این راستا با توجه به اهمیت موضـوع 

 منـاطق شـهریایـداری پبا توجه به میزان توسـعه جهت ینبدباشد، یمرودیان  جدید شهر محالت پایداری یهاشاخص
 ر گردد.منج منطقه موردنظر یا، بتوان راهکارهایی ارائه داد تا به بهبود توسعه پایدار محلهرودیان

 

 نظری مبانی
 در اییـژهو جایگـاه مسـکونی یهامحلـه اخیـر، دوران در شـهری توسـعه و گسترش عوامل و شرای  در تغییر دنبال به

 محـالت درزا درون توانمند نیروهای از استفاده را شهری مشکالت حل پایدار، توسعه دیدگاه. اندداشته شهرها یریگشکل
 و حفـظازلحـاظ  اییـژهو کـارکرد و جایگاه از که اجتماعی هاییهعنوان سرمابه محلی اجتماعات و هاگروه یعنی، شهری
 گرایـان محـی  مکتـب و پایـدار توسعه نظریه دو تلفیق. داندمی هستند برخوردارشهر کالن در اجتماعی تنظیمات توسعه
 کـه اسـت اصـل ایـن مبـین دیـدگاه این. است گردیده پایدار یامحله توسعه عنوان با دیدگاهی تبیین به منجر فرهنگی
 بـه توجـه و ندیشـهرو فرهنـگ بـازآفرینی تنهـا که هستند فرهنگی و اجتماعی عظیم یهمادرون دارای شهری محالت
در پـی   (.11: 1390معصـومی،) انجامـدمی یامحلـه پایـدار توسـعه بـه ساکنان، اجتماعی زندگی بسترعنوان به محالت
و احداث برای دیگـران(  یزیرشهری نوین )طراحی، برنامه یهاشهری معاصر و جایگزینی بافت یهادر بافت هایدگرگون

 یریگشهری از اهمیـت بـاالیی برخـوردار شـده اسـت. تـوالی شـکل یهاهشهری پیشین، نقش محل هایی مح یجابه
بـه  ییگوطـوالنی صـورت گرفتـه بودنـد، بـه نحـوی بـوده اسـت کـه در پاسـخ یاقدیمی که در امتداد دوره یهامحله
ی، تحـول در عوامـل اقتصـاد رسـدیمند باشند، ولـی بـه نظـر مفردی و جمعی ساکنین از کاربرد الزم بهره یهاخواسته

هـا در آن ییطور ویژه، اثرات منفی بسیاری بـر کـاراها بهو در محله یطورکلو اجتماعی شهرها به محیطییستکالبدی، ز

                                                           

1 . Yigitcanlar 

2 . Stouten 
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 سازمان واحد نیترکوچک عنوانبه شهری یهامحله (.55: 1393ساکنین داشته است )یوسفی، یهابه خواسته ییگوپاسخ

 محلـی، اقتصـاد ،یامحلـه هویـت یریگشکل که یاگونهبه ،کنندیم اایف اساسی نقشی شهری پایداری در شهر، فضایی

و  ایـنی)توکل ابـدییم ارتبـاط شـهری یهامحلـه یـداریبـا پا اجتمـاعی، رواب  تحکیم و کالبدی و فضایی توسعه ایمنی،
 فضـایی یـا کـارکردی یهالبه دارای که شودیم تعریف شهر از بخشیعنوان به شهری محله(. 29: 1395،یسیسیاستاد
 همسـایگی واحـد یک از بیش از متشکلمعموالً  شهری محله یک. باشد یاسمقکوچک ترکیب عملکردهای و مندتیهو

قرارگرفتـه  وتحلیلیهتجز مورد و مطرح بسیاری معیارهای و اصول محله پایداری با ارتباطدر  (.11: 1390کاظمیان،است )
 و تـراکم مناسـب، دسترسـی تنـوع، سازگاری، و پویایی سرزندگی، و هویت به توانیم معیارها و اصول این. ازجمله است

 (.38: 1385عزیزی،نمود ) اشاره محله تحمل ظرفیت
 

 شهری یهاکارکرد محله

 در حیات محلّه کارکرد و اند. نقشداشته خود ساکنان بین پیوند و ارتباط ایجاد در مهمی نقش دور یهاگذشته از هامحلّه

 بدانـد به آن متعلق ار خود آنکه بدون توانستینم فردی یا و خانواده هیچ کمابیش که بود چنان باستانی جوامع اجتماعی

نظری مؤثر بر  یهاشییکی از گرا یا(. توسعه اجتماعات محله56: 1389شود. )معصومی،  برخوردار متعادل زندگی یک از
 ٔ دیریت و ادارهماز فرآیند  یاادبیات توسعه پایدار، حلقه رویکرد توسعه پایدار شهری است و با توجه عمیق به مفاهیم و

کار توسـعه کم بر سازو. این مفهوم به دلیل خصیصه بارز خود که در نظر گرفتن وجوه ارزشی حاشودیامور شهری تلقی م
هـار بعـد چبنـابراین  .بنـددیبه کار م زیستی شهری است؛ تالشی مؤثر برای هدایت امر توسعه با محوریت انسان و مح

 اند از:است که عبارت ییشناساقابل یااصلی در توسعه محله
 

 
 (1396)شماعی، ، منبع:ابعاد اصلی توسعه محلی .1 شماره شکل

 

 عمومـاً و ارگانیـک صـورتبه محله یریگاست. شکل بسیاری یهاتفاوت آن یدهشکل و محلّه یریگشکل بین همواره

 شده اندیشیده پیش از برنامه و طرح طریق از محله که ردیگیم صورت زمانی آن یهدشکل اما است و تدریجی ناآگاهانه

 و یامحلّـه توسعه قالب در تنها نیز پایدار توسعه تحقق« 1سلول زندگی شهری»عنوان به محلّه شدنمطرح با .گیرد شکل
(. بـا ایـن مقدمـه 62: 8913ی، دنبال شد )معصـوم« 2کن عمل یمحل بیندیش، جهانی»تفکر  ادامه در و یمحل در مقیاس

پایدار در چند دهه اخیر تفکر نوینی در شـیوه توسـعه محـالت شـهری ارائـه نمـوده اسـت. غالبـاً  یانظریه توسعه محله
 تـوانیها مو یا در ارتباط هستند ازجمله آن کنندیاصطالحات دیگری نیز وجود دارد که تا حدودی به این مفهوم اشاره م

ابعـاد پایـداری محلـه  اشـاره نمـود. 7و جامعـه سـالم 6، جوامـع پایـدار5، اجتمـاع سـبز4حی  مصنوع پایـدار، م3به توسعه سبز
 تجربیـات و هاهیـنظر اغلب در. پایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی، محیطی )اکولوژیکی( -پایداری زیست اند از:عبارت

                                                           
1 . Urban Life Cellule 

2 . Think Globally, Act Locally 

3 . Green Development 

4 . Sustianable Built Environment 

5 . Green Community 

6 . Sustianable Society 

7 . Healthy Society 
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 مـورد محلّـه و شـهر در مقیـاس پایـدار توسـعه رایبـ تـوانیم را بسیاری معیارهای و اصول جهانی، مقیاس در موجود

 و خوانـایی تنـوع، پویـایی، سـازگاری، هویـت، سـرزندگی، به توانیم معیارها و اصول این قرارداد. ازجمله وتحلیلیهتجز
 .کرد اشاره دسترسی

 

 
 یاپایداری محله یهادر خصوص ابعاد و مؤلفه یبندجمع .2 شماره شکل

 

 و هااستیس راهبردها، اف،هستند، اهد شهری یهامحله یرناپذاجتناب تغییرات حاصل که جدید اینیازه به پاسخگویی در
 و خرد اهداف با هااستیس سازگاری و تغییرات ، پذیرشرسدیم نظر به مهم آنچه . اماشوندیم تجربه مختلفی یهابرنامه
دید رودیان این مسـئله ج، در خصوص شهر شدهطرحمدر همین راستا با توجه به مباح   پاسخگوست. یهابرنامه و کالن
شـهری در شـهر  محـالت یتـیامنو  یاجتمـاع ی،ستیز ی،اقتصاد کالبدی، ی گوناگون پایداریهاسطحشود که یمایجاد 

هر شـدر پیشرفت پایداری محالت شهری این  اندتوانستهباشد و هریک تا چه سطحی یمچه مسائلی  درگروجدید رویان 
 ( اهداف و راهبردهای ایجاد محالت پایدار آورده شده است.1)گردند.  اثرگذار واقع

 

 اهداف و راهبردهای ایجاد محالت پایدار. 1 شماره جدول

 راهبردها اهداف ابعاد

ی
نگ
ره
و ف
ی 
اع
تم
اج

 

 ارتقاء سطح فعالیت

 اجتماعات محلی

 اجتماعی محلی یهاها و شبکهالزم برای تشکیل گروه یهاایجاد فرصت

 اجتماعی سالم. ستیز یسالمت روانی افراد از طریق ایجاد مح ارتقاء

 تقویت زندگی اجتماعی و فرهنگی در سطح محله.

 تساوی و عدالت اجتماعی

 ها برای ساکنین ازلحاظ اقتصادی.و قابل استطاعت بودن آن یسازایجاد تنوع در خانه

 ارتقاء دسترسی به تأسیسات و تجهیزات محلی.

ونقـل بـه پیـاده و دوچرخـه و حمل یدهتیـونقـل و اولوحمل یهاوهیدر انتخـاب شـ باال بردن تنوع
 عمومی.

 بهبود و امنیت و امینی

کـاهش میـزان تخلفـات جـرم و  جـهیسـکونی و درنتخاطر شهروندان به محی  مافزایش حس تعلق
 .تیجنا

 کاهش احتمال تصادفات.

 کاهش احتمال تخلف و جرائم خیابانی.

 و انتخاب افزایش آزادی
 ایجاد تنوع و افزایش حق انتخاب تأسیسات و تجهیزات.

 ونقل.افزایش بدیل و حق انتخاب شیوه زندگی و حمل

 محلی یسازمیافزایش تصم
 اجتماعی ملی از طریق فرآیند مشارکتی. یهاهیایجاد سرما

 ایجاد همکاری و اعتماد محلی و کنترل ساختار محلی توس  ساکنین.

ی
صاد
اقت

 

 ود اشتغالبهب
 شغلی متنوع محلی. یهاتضمین فرصت

 آموزشی و کارآموزی. یهابهبود و ارتقاء فرصت

 و دوچرخه. یروادهیونقل عمومی مناسب مسیرهای پتضمین حمل

بهبود و افزایش درآمدزایی 
 محلی

 شغلی در سطح محله. یهاافزایش تنوع در فرصت

 ایجاد چرخش مالی در منابع محلی.

 بازسازی و نوسازی شهری. بهبود سیستم

ت
یس
ز

- 
ی
یط
مح

 

 ارتقاء سطح سالمت زندگی
 بهبود کیفیت هوای محلی.

 و ورزش(. یروادهیزندگی فعال و پرتحرك )پ یهاوهیتشویق ش

 تسهیل در دسترسی به انواع میوه و سبزی.

 یهاارتقاء کیفیت مکان
 زیستی

 صوتی. یهایایجاد فضای عمومی جالب کاهش آلودگ

 ها.فرد و خاص محدوده محلی و استفاده بهینه از آنمنحصربه یهایژگیو ارتقاء سطح وبهبود 

 محکم. حالنیو درع تیفیباک ریپذانعطاف یهاایجاد ساختمان

 ارتقاء تنوع زیستی درون واحد همسایگی. یطیمحستیبهبود وضع ز
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 مدیریت منابع آب. و حفظ منابع طبیعی
 اطراف. یهانیکاهش استفاده از زم جهیدرنت شناخت پتانسیل اراضی بایر و

 ها.کاهش تقاضا برای منابع تجدید ناپذیر و افزایش کارآیی انرژی در ساختمان
 بازیافت محلی(. یهاستمیتجدید استفاده از منابع طبیعی محلی )تقویت س

 و انرژی و حرارت ترکیبی. ریپذ دیارتقاء استفاده از انرژی تجد

 یل و کاهش میزان سفرهای شهری.کاهش اتکا به اتومب

پور  ی ورحمان ؛1396مؤخر  خادم ؛1388همکاران و  خاکپور ؛1390یربابایی و سجادزاده،پ ؛1393متینی و همکاران،): نبعم

 (1395یی و همکاران،سرا ؛1395جعفر،

 

 
 مدل مفهومی پایداری محله .3 شماره شکل

 

 روش پژوهش
 ابتـدا پـژوهش ایـن درباشـد. یتحلیلی م توصیفی آن بررسی روش و بوده ردیکارب نوع از هدف لحاظ به حاضر پژوهش

 یهابرداشـت سـپس و شـد، انجـام هامؤلفـه و بعـدها برای شناسایی (هاگزارش ها،کتاب )مقاالت، یاکتابخانه مطالعات
 از یمیدان عملیات از لحاص یهاداده وتحلیلیهمنظور تجزصورت گرفت. به بعدها چارچوب در صورت پرسشنامهبه میدانی
افـزار نرم قالـب در هایـهگو مقایسـه برای واریانس تحلیل از پایداری، وضعیت سنجش برای یانمونه تک t آماریآزمون 
SPSS ترکیبی گیرییمتصم مدل از و WASPAS افـراد سـاکن  یـهلکجامعه آماری پژوهش شـامل  استشده استفاده
و در  تخاب گردیدنـددر دسترس ان یریگصورت نمونهنفر از افراد به 359ها بین آنبود که از  1395، در سال رودیانشهر 

یـم. در ایـن ادادهختصـاص جمعیت هر محله از جمعیت کل شهر به همان میـزان مقـدار نمونـه ا تناسببهادامه با توجه 
همـاهنگی  روش بـرای محاسـبه منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. ایـنتحقیق به

رود. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ کند به کار میگیری میهای مختلف را اندازهگیری که خصیصهدرونی ابزار اندازه
های پرسشنامه و واریانس کل را محاسـبه کـرد. سـپس بـا اسـتفاده از های هر زیرمجموعه سؤالابتدا باید واریانس نمره

 کنیم.ضریب آلفا را محاسبه می فرمول زیر مقدار
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 که در آن:
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 Jهای پرسشنامه یا آزمون = های سؤالتعداد زیرمجموعه

 = Sj2 ام J واریانس زیر سؤال

 = S2واریانس کل پرسشنامه یا آزمون 
آزمـون گردیـد و سـپس بـا اسـتفاده از پرسشنامه در بین جامعـه مـوردنظر پیش 40بدین منظور یک نمونه اولیه شامل  

رونبـاخ میزان ضریب اعتماد با روش آلفای ک SPSSافزار آماری ها و به کمک نرمآمده از این پرسشنامهدستهای بهداده
دهنده آن است که پرسشنامه مورداستفاده، از پایـایی گونه که در جدول زیر آمده است، محاسبه شد. این اعداد نشانهمان

طور تصادفی انتخاب گردید، اعضای جامعه آماری به نفر از 40از اجرای نهایی،  باشد. بدین نحو که قبلالزم برخوردار می
افـزار ه از نرمآوری پرسشنامه، ضریب آلفـای کرونبـاخ بـا اسـتفادسپس پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفت و بعد از جمع

SPSS محاسبه گردید که در جدول زیر آمده است. برای آنان 
 

 آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیقنتایج  .2جدول شماره 

 
 
 
 
 
 
 
لفـای از طریـق پرسشـنامه و خروجـی آزمـون آ هـادادهی آورجمـعشده قبل از اقدام به گرفتهتست انجامیپربا توجه به  

گونه استناد نمـود کـه پرسشـنامه حاضـر دارای سـطح توان اینیمباشد. یممشاهده قابل الذکرفوقکرونباخ که در جدول 
کل های حاصله از این پرسشـنامه بـهیخروجپذیری باشد که نشان از قابلیت تعمیمیم 88/0طور میانگین باالی پایای به

 باشد.یمجامعه نمونه 
 

 شدهی بکار گرفتههاشاخصو زیر  رهایتغم. 3شماره جدول 
 هاشاخصزیر  یرهامتغ

 بعد کالبدی
ی بـه دسترسـ تجـاری، ی به خدماتدسترس ی به خدمات بهداشتی،دسترس ونقل عمومی،دسترسی به حمل
 ی به خدمات ورزشیدسترس ی به خدمات آموزشی،دسترس خدمات فرهنگی،

 یامحلهبز سفضاهای  وجود یزان تراکم جمعیتی،م شلوغی(،وصدا )سر آوری زباله،رضایت از نحوه جمع بعد زیستی

 یت بزهکاری محلهوضع یت مراکز عمومی،امن یرهای اصلی و فرعی،مسامنیت  بعد امنیت

 بعد اجتماعی
کالت ت حـل مشـصمیمانه جه رواب  ییر محله مسکونی با بهبود وضع اقتصادی،تغ میزان عالقه به محله،

 یندگسرز یت مندی،هو محله،

 های تجاری(یتعالفی سودآور خودکفایی محله،ها )یتفعال نظام یزان اشتغال،م یمت زمین،ق میزان درآمد، بعد اقتصادی

همکاران و  پروزن ؛1396اکبری،ی علیحاج ؛1396همکاران یان و شاطر ؛1397فر و پاشازاده، نظم ؛1391بزی و همکاران،)منبع: 

1397) 

 

 همطالعمورد  محدوده
 ،ازنظـر تقسـیمات سیاسـی ـ اداری در اسـتان سـمنان شـهریان در قسمت جنوبی شهر شاهرود قرار دارد. این درو شهر

 15درجـه و  45شده است. ازنظر موقعیت شهر در طول جغرافیایی دهستان حومه واقع، بخش مرکزی، شهرستان شاهرود
آزاد قرارگرفته است. به لحاظ  یهااز سطح دریا آب متر 1270دقیقه و در ارتفاع  21درجه و  36دقیقه و عرض جغرافیایی 

 آبادینجنوب شهری حسـ، آهن سمنان ـ مشهد و محدوده شهر شاهروداز سمت شمال به راه این شهرموقعیت جغرافیایی 
شهری دیزح و جعفرآباد و از سمت غـرب بـه اراضـی یـونس آبـاد محـدود ، شرق به اراضی زراعی، ساغری و جاده طرود

 آلفای کرونباخ بعدها

 88/0 بعد کالبدی

 87/0 محی  زیستی

 88/0 بعد اقتصادی

 89/0 بعد اجتماعی

 87/0 بعد امنیت

 87/0 مجموع
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مرکز آمـار  1395جمعیت این شهر در سرشماری سال باشد. یکیلومتر م 5تا شهر شاهرود حدود  این شهرفاصله . شودیم
نفر خانوار در ایـن  200بیش از یک هزار و باشد. یم ( زننفر 1849و )نفر( مرد  1921تعداد )از این نفر  3770ایران برابر 

 (.1395)بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سمنان، ار نفر استمتوس  جمعیت خانوار در آن چهو  کنندیشهر زندگی م
 

 
 موردمطالعهنقشه موقعیت محدوده  .4 شماره شکل

 

 هابحث و یافته
سـال  40تـا  31درصـد، بـین  9/10سـال  30-20دهندگان از میان کل پاسخدهد ینتایج مستخرج از پرسشنامه نشان م

. دهـدیدرصد از کل نمونـه را تشـکیل م 4/30سال به باالتر  51و در بازه درصد،  1/33سال  50تا  41درصد، بین  6/25
سـال  30-20سال و کمتـرین حجـم نمونـه شـامل افـراد  50- 41بنابراین بیشترین حجم نمونه شامل افراد دارای سن 

 40تـا  31ال، سـ 30-20سنی کمتـر از  یهاذکر است توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سن را در بازه. قابلباشدیم
درصـد( پاسـخگویان از مـرد و  1/91نفر ) 327. نتایج نشان داد کندیسال به باالتر مشخص م 51سال و  50تا  41سال، 
 درصد( از پاسخگویان زن بودند. 9/8نفر ) 32

ل حلیـنرمـال اسـت و جهـت ت اییفـهگفت که توزیع مسئولیت اجتماعی، تعهـد و عملکـرد وظ توانیم با توجه به نتایج
ری پایدا یبرای ارزیابی بعدها رد.، آنوا و تحلیل واریانس( استفاده کیاتک نمونه tپارامتریک ) یهافرضیات باید از آزمون

لیکـرت  ایینـهمه از طیـف پـنج گزشده چون پرسشناشده، حد متوس  محاسبهبعد استفاده 5محالت در تحقیق حاضر از 
ها به دست ظری پاسخعنوان میانه نبه 3اند بدین ترتیب عدد شدهها اختصاص دادهپاسخ به 5تا  1ها از شده و رتبهاستفاده

. هـر چـه گـرددیم سهی( مقاTest value) 3آمده، با عدد دستپایداری محالت به یآمد و میانگین امتیاز وضعیت بعدها
پایداری محالت نـامطلوب و هـر  یتر باشد، نشان از بعدهاکوچک 3پایداری محالت از  یشده برای بعدهامقدار محاسبه

، اجتمـاعی و ، اقتصـادیمحیطییستزکالبدی،  یبعدها هاییانگینتر است.. مچه این مقدار بیشتر باشد، وضعیت مطلوب
( کمتـر هسـتند 3د متوسـ  )حکه با توجه به اینکه از  باشدیم 953/2، 626/2، 579/2، 357/2، 825/2امنیتی به ترتیب 
 .باشندیاز حد متوس  م تریینشهر رودیان در وضعیتی پا یهاپایداری محله یو بعدهاها بنابراین مؤلفه
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 دیشهر جدی هامحلهی پایداری بعدهاها و سمیرنوف در خصوص وضعیت مؤلفه –. نتایج آزمون کولموگروف 4جدول شماره 

 رودیان

 سطح معناداری آماره آزمون حجم نمونه ی پژوهشهامؤلفه

 000/0* 231/0 359 بعد کالبدی

 000/0* 274/0 359 محیطییستبعد ز

 000/0* 209/0 359 اقتصادی یبعدها

 000/0* 193/0 359 اجتماعی یبعدها

 000/0* 214/0 359 بعد امنیتی

 

 بـهیافته اختصـاصح معنـاداری است با توجه به سـط شدهگرفته هادادهبا توجه به آزمون باال جهت بررسی توزیع نرمال  
ر مؤلفـه یافته بـه هـر زیـصاختصـای شهر با در نظر گرفتن مقدار آماره آزمون هامحلهی پایداری هامؤلفهیک از زیر هر
عنی دلیلی بـرای فرض صفر دارد. ی رداز  نشان 000/0مقدار گونه نتیجه گرفت که با توجه به مقدار معناداری توان اینیم

ن نمونـه، نرمـال عبارتی توزیع ایـ ، وجود دارد. به"باشدیمبرخوردار نرمال  نمونه موردنظر از توزیع"این فرضیه که  تأیید
یی بـه گوپاسـخرات افـراد در کلـی: نظـ بـه عبـارتدر بین این آزمون توزیع متفاوت وجود نـدارد  هادادهو بین  .باشدیم

ی( انـهنمور )تی تـک ن زیاست. و جهت تکمیل عملکرد این آزمون از آزمو نبودهی مرتب  به این جدول متفاوت هابخش
باشد که نتوانسته از یمی در آزمون کلموگروف هادادهیع نرمال یل توزبه دلکنیم که علت استفاده از آزمون تی یماستفاده 

 ی در ایـن قسـمت اسـتفادهانمونـهیافت به همین دلیل از آزمون مکمل تی تـک دستطریق آن آزمون به هدف مذکور 
 شود.یم
 

 شهر رودیان یهاپایداری محله یها و بعدهاوضعیت مؤلفه یاتک نمونه tنتایج آزمون  .5 شماره جدول

 )حد متوس (T Test valueآزمون  (sigسطح احتمال ) میانگین ویهگتعداد  آزمون

 3 -816/4 000/0 825/2 5 بعد کالبدی

 3 -846/19 000/0 357/2 4 محیطییستبعد ز

 3 -648/14 000/0 579/2 7 اقتصادی یبعدها

 3 -941/10 000/0 626/2 5 اجتماعی یبعدها

 3 -216/1 225/0 953/2 7 بعد امنیتی

 

و بـا  6دول جـبق نتایج طبرای بررسی و مقایسه پایداری محالت شهر رودیان از آزمون تحلیل واریانس انوا استفاده شد. 
گفت که  توانیاست، بنابراین م 05/0کمتر از  95/0آمده برای سطح معناداری دستتوجه به اینکه سطح خطای آزمون به

ادار اسـت، معن Fال که آزمون وجود دارد. ح دارییمسکونی تفاوت معن یهاپایداری در بین محالت شهر رودیان در بافت
یج آزمون شفه بـرای نتا ( استفاده شود.scheffeالزم است جهت مقایسه محالت ازلحاظ پایداری از آزمون تعقیبی شفه )

ها سبت به سایر محلـهن سر قناتمیانگین پایداری محله  دهدینشان م 6ایسه پایداری محالت شهر رودیان در جدول مق
بعدی ازنظـر  یهادر رتبهپایین  کرمی و ده ساغر یهاقرار دارد. محله ده باالازآن محله در بهترین وضعیت قرار دارد. پس

 اندپایداری قرارگرفته
 

 بی پایداری محالت بر اساس آزمون شفهارزیا .6 شماره جدول

 میانگین تعداد محالت شهر رودیان متغیر

 پایداری محالت شهر رودیان

 992/2 35 سر قنات

 935/2 35 ده باال

 726/2 35 ساغر کرمی

 725/2 35 ده پایین

 

. بـدین یافتهها اختصاصبه پاسخ 5تا  1 یهالیکرت استفاده شد و رتبه ایینهذکر است در پرسشنامه از طیف پنج گزقابل
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 3آمده، بـا عـدد دسـتها به دست آمد و میانگین امتیاز پایـداری بعـد امنیـت بهنظری پاسخ یانهعنوان مبه 3ترتیب عدد 
تر باشد، نشان از عدم پایداری بعـد امنیـت کوچک 3شده برای پایداری بعد امنیت از مقایسه گردید. هر چه مقدار محاسبه

ر چه این مقدار بیشتر باشد، وضعیت پایدارتر است. در این خصوص نتایج نشان داد، میانگین پایداری بعـد امنیـت دارد و ه

( و در سـایر >p 05/0دارد ) دارییاخـتالف میـانگین معنـ 3با عـدد  داریصورت معنبه قنات، و ده باال سر یهادر محله

نشان ( 7)طور که در جدول (. و همچنین همان>p 05/0ندارد ) اریدیاختالف معن 3با عدد  دارییصورت معنها بهمحله
 یتازلحاظ بعد امنیت در شهر رودیان نسـبتاً پایـدار و سـایر محـالت از وضـع سرقنات و ده باال هشده است تنها محلداده

 ناپایدار برخوردار هستند.
 

 شهر رودیان یهاوضعیت بعد امنیت در محله یاتک نمونه tنتایج آزمون . 7 شماره جدول

 Tآزمون  (sigسطح احتمال ) میانگین درجه آزادی آزمون

 -657/0 502/0 935/2 59 ساغر کرمی

 043/4 000/0 332/3 34 سرقنات

 -912/2 006/0 696/2 39 ده باال

 -896/2 006/0 665/2 39 ده پایین

 

 ده بـاالو  سـر قنـات یهاعد اجتماعی در محلـهمیانگین پایداری ب دهدینشان م 8نتایج آزمون تی تک متغیره در جدول 

 3بـا عـدد  دارییصـورت معنـها بهحلـهم( و در سـایر >p 05/0نـدارد )) دارییاختالف معن 3با عدد  داریصورت معنبه

شده اسـت تمـامی محـالت شـهر ان دادهنش( 9)طور که در جدول ( و همچنین همان>p 05/0دارد ) دارییاختالف معن
 ناپایدار برخوردار هستند. یتاظ بعد اجتماعی از وضعرودیان ازلح

 

 شهر رودیان یهاوضعیت بعد اجتماعی در محله یاتک نمونه tنتایج آزمون . 9 شماره جدول
 Tآزمون  (sigسطح احتمال ) میانگین درجه آزادی آزمون

 -511/4 000/0 586/2 59 ساغر کرمی

 -748/1 089/0 852/2 34 سرقنات

 -510/6 000/0 429/2 39 ده باال

 -451/4 000/0 504/2 39 ده پایین

 

صـورت به سـرقناته میـانگین پایـداری بعـد اقتصـادی در محلـ دهدینشان م 10نتایج آزمون تی تک متغیره در جدول 

 اخـتالف 3بـا عـدد  دارییصـورت معنـها به( و در سـایر محلـه>p 05/0نـدارد ) دارییاختالف معنـ 3با عدد  داریمعن

شده است در تمامی محالت شهر رودیـان هنشان داد( 10)طور که در جدول ( و همچنین همان>p 05/0دارد ) دارییعنم
 ناپایدار برخوردار هستند. یتازلحاظ بعد اقتصادی از وضع

 

 شهر رودیان یهاوضعیت بعد اقتصادی در محله یاتک نمونه tنتایج آزمون  .10 شماره جدول

 Tآزمون  (sigسطح احتمال ) یانگینم درجه آزادی آزمون

 -516/6 000/0 520/2 59 ساغر کرمی

 -839/1 075/0 835/2 34 سرقنات

 -429/7 000/0 440/2 39 ده باال

 -930/7 000/0 434/2 39 ده پایین

 

شـهر  یهادر تمـام محلـه محیطییسـتمیانگین پایداری بعـد ز دهدینشان م 11نتایج آزمون تی تک متغیره در جدول 

طور که در جدول پـایین نشـان ین همان( و همچن>p 05/0دارد ) دارییاختالف معن 3با عدد  داریصورت معنرودیان به
 تند.ناپایدار برخوردار هس یتاز وضع محیطییستزلحاظ بعد زاشده است در تمامی محالت شهر رودیان داده
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 شهر رودیان یهادر محله یطیمحستیوضعیت بعد ز یاتک نمونه tنتایج آزمون  .11 شماره جدول

 Tآزمون  (sigسطح احتمال ) میانگین درجه آزادی آزمون

 -590/10 000/0 170/2 59 ساغر کرمی

 -520/2 017/0 714/2 34 سرقنات

 -832/9 000/0 205/2 39 ده باال

 -680/10 000/0 155/2 39 ده پایین

 

 ده بـاال سـرقنات و یهامیانگین پایداری بعـد کالبـدی در محلـه دهدینشان م 12نتایج آزمون تی تک متغیره در جدول 

اخـتالف  3با عدد  دارییصورت معنها بهله( و در سایر مح>p 05/0دارد ) دارییاختالف معن 3با عدد  داریصورت معنبه

 ده بـاالو  ناتسرقت شده است در محالطور که در جدول پایین نشان داده( و همچنین همان>p 05/0ندارد ) دارییمعن
 ر برخوردار هستند.ها از این لحاظ دارای وضعیت ناپایداشهر رودیان ازلحاظ بعد کالبدی دارای وضعیت پایدار و سایر محله

 

 شهر رودیان یهاوضعیت بعد کالبدی در محله یاتک نمونه tنتایج آزمون  .12 شماره جدول
 Tآزمون  (sigسطح احتمال ) میانگین درجه آزادی آزمون

 -810/3 000/0 658/2 59 ساغر کرمی

 414/2 021/0 228/3 34 سرقنات

 -849/2 001/0 662/2 39 ده باال

 -792/3 007/0 658/2 39 ده پایین

 

 هاوزن. ماتریس نرمال سازی و 13جدول شماره  

 یرهامتغ هازیر شاخص ساغرکرمی سرقنات ده پایین ده باال وزن معیار

 ونقل عمومیدسترسی به حمل 534/0 566/0 574/0 1 074/0

 بعد کالبدی

 دسترسی به خدمات بهداشتی 325/0 1 324/0 367/0 068/0

 دسترسی به خدمات تجاری 1 174/0 167/0 333/0 049/0

 دسترسی به خدمات فرهنگی 1 496/0 425/0 365/0 037/0

 دسترسی به خدمات آموزشی 0276/0 1 028/0 0259/0 037/0

 دسترسی به خدمات ورزشی 0610/0 0129/0 096/0 1 064/0

 آوری زبالهرضایت از نحوه جمع 101/0 114/0 143/0 1 067/0

 بعد زیستی
 شلوغی() سروصدا 425/0 055/0 1 675/0 053/0

 میزان تراکم جمعیتی 344/0 456/0 345/0 1 027/0

 ایوجود فضاهای سبز محله 525/0 1 245/0 547/0 015/0

 امنیت مسیرهای اصلی و فرعی 1 161/0 261/0 433/0 061/0

 امنیت مراکز عمومی 1 396/0 434/0 355/0 054/0 بعد امنیت

 وضعیت بزهکاری محله 0343/0 1 328/0 146/0 046/0

 میزان عالقه به محله 113/0 087/0 096/0 1 033/0

 بعد اجتماعی
 مسکونی با بهبود وضع اقتصادیتغییر محله  041/0 124/0 043/0 1 032/0

 رواب  صمیمانه جهت حـل مشـکالت محلـه، 456/0 042/0 1 345/0 031/0
 سرزندگی هویت مندی،

 قیمت زمین میزان درآمد، 134/0 215/0 112/0 1 030/0

خودکفــایی ) هــانظــام فعالیت میــزان اشــتغال، 025/0 1 024/0 270/0 061/0 بعد اقتصادی
 های تجاری(یتسودآوری فعال محله،
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 WASPAS ها به روشبندی گزینهو رتبه Qو  λ شدهمحاسبه. مقادیر 14جدول شماره 

 رتبه Qi λ Qiو  λمحاسبه 

 1 464915/0 452946/0 سر قنات

 2 230957/0 568809/0 ده باال

 3 037353/0 217945/0 ساغر کرمی

 4 044957/0 882267/0 ده پایین

 

ها محاسبه شد، سپس بر اسـاس تـابع ینهگزها در ابتدا مقدار الندای هر یک از ینهگزی نهایی بندرتبهی در این مرحله برا
ک گزینـه یـ Qدار هراندازه مق رتبه نهایی هر گزینه است. دهندهنشانبرای هر گزینه به دست آمد که مقدار آن  Qمقدار 

 Qقـدار اسـت. بـر اسـاس م ( آمـده14) ایج در جدول شمارهآن گزینه است. نت ترمناسبدهنده وضعیت باالتر باشد نشان
 شده است.( نشان داده5ها در شکل )ینهگزمحاسبه برای هر آلترناتیو سطوح عملکردی 

 

 
 پایداری محالت شهر رودیان بندیرتبهآلترناتیو سطوح عملکردی و  .5 شماره شکل

 

 گیرینتیجه
شهرها بر ضرورت رسیدن بـه توسـعه پایـدار تأکیـد دارد. امـا بـرای  مسائل و مشکالت محیطی، اجتماعی و اقتصادی در

دستیابی به این امر مهم الزم است تا جایگاه و فاصله شهر از آرمان و الگوی توسعه پایدار سنجیده شود. در شرای  فعلـی 
تی را بـه بـار آورده به هم خوردن تعادل ارگانیک بین نظام اجتماعی و ساختار کالبدی شهر و عدم تطابق این دو معضـال

است. اگر درگذشته واحدهای شهری از نوع محله، امکان تعلق و وابستگی یا شرای  پیوند فرد با محی  زنـدگی را فـراهم 
دیگـر در جهـت  یها متغیر آشکار و پنهان جمعیتی، اجتماعی، فنی واداراست، در دوران اخیر توسعه شهری باده آوردهیم

فرسایش  هایینهدر کنار فقر و محرومیت در نواحی فقیرنشین، زم کهیطور. بهکندیها عمل مهتضعیف یا انهدام این رابط
هـا و کرامـات . حفـظ ارزشگـرددیو کاهش تعلقات مکانی از سوی دیگر هـرروز تشـدید م سویکعاطفی روانی افراد از 

 یهـاتعلق به مکانی کـه تبلـوری از آرمانانسانی، امنیت، پویایی و تحرك، سرزندگی و نشاط و به دنبال آن، مشارکت و 
خاص انسان در شکل دادن به محل زندگی است، همیشه و در همه جوامع شهری مدنظر بوده است. نمود توسـعه پایـدار 

ها و اقشـار، از حقـوق و امکانـات برابـر اسـتفاده کننـد و این است که همه مردم و ساکنان آن شامل همه گروه یامحله
، بپذیرنـد. توسـعه پایـدار گـذاردیتـأثیر م شـانیرا که بر محـی  زندگ هاییگیرییمو تصم هایتفعال همچنین مسئولیت
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در بعـد اقتصـادی از طریـق مشـارکت  یژهوو اهداف توسعه، بـه محیطییستز یهاتأکید بر تعادل بین ضرورت یامحله
. در پـژوهش گـرددیو برای آینده نیز نهادینـه م بخشدیخود رواب  اجتماعی محلی را نیز ارتقا م کهیمردمی است؛ درحال

که بین محالت  دهدیتحقیق نشان م هاییافتهکمی پایداری محالت شهر رودیان سنجیده شد. همچنین  یحاضر بعدها
 خصـوص در تحقیق این نتایج پایداری، نابرابری و اختالف وجود دارد. یمختلف این منطقه به لحاظ برخورداری از بعدها

( 1396) شـماعی و همکـاران پایـداری، متوس  سطح بر مبنی( 1396) هوشیار و شریفی تحقیقات نتایج با یداریپا سطح
 و ساسـانپور تحقیـق نتـایج بـا تحقیـق ایـن نتـایج راسـتا همین در .دارد همخوانی محیطی،زیست بعد ناپایداری بر مبنی

 نتـایج بـا تحقیق این یج. نتادارد همخوانی محالت یندبرتبه خصوص در( 1395) استادی و نیایتوکل و( 1393) همکاران
 اهمیت مورد در( 1391) فروزنده و رفیعیان اجتماعی، سرمایه و هویت اهمیت مورد در( 1394) پاشازاده و محمدی تحقیق
 .ندارد همخوانی( 2006) واتس تحقیقات با مشارکت اهمیت خصوص در اما دارد همخوانی پایداری در اجتماعی سرمایه

: در شـودیاد مستند پیشـنهناپایدار برخوردار ه یتازلحاظ امنیت در وضع ده پایین و ساغر کرمیبا توجه به اینکه محالت 
در  ظـامی در ایـن محـل هـل افـزایش یابـد ونفرعی افـزایش یابـد، مراکـز  یرهایها المپ و روشنایی در مساین محله
ان داد نتـایج نشـ باشـند. امنیـت داشـته یسوزبرابر زلزله و آتشدر حال ساخت نظارت بیشتری شود تا در  یهاساختمان

هـای دولتـی ، نهادشـودیناپایدار برخوردار هستند پیشـنهاد م یتتمامی محالت شهر رودیان ازلحاظ بعد اجتماعی از وضع
 هـاییرربر محله بـا کادسبز محله را افزایش دهند، واحدهای مسکونی  یسالم در محله فضاها زیستی برای ایجاد مح
تایج نشان داد ن جوار نباشند، نهادهایی تشکیل دهند تا میزان مشارکت برای حل مشکالت محله افزایش یابد.ناسازگار هم

مکاری سازمان ، با هشودیناپایدار برخوردار هستند پیشنهاد م یتتمامی محالت شهر رودیان ازلحاظ بعد اقتصادی از وضع
 یهـاها به قیمت واقعی نزدیک شـوند و مکانان قیمت واحدهای مسکونی در محلهآن هاییو بازرس یمسکن و شهرساز
ن ازلحاظ نتایج نشان داد تمامی محالت شهر رودیا فاهی در سطح محله ایجاد شود.ر -خدماتی  هاییتمناسب برای فعال

یابـد و  و فراغتـی توسـعهزشـی ، فضاهای سـبز ورشودیناپایدار برخوردار هستند پیشنهاد م یتاز وضع محیطییستبعد ز
حـالت جه به اینکـه مبا تو ، تکمیل و نگهداری شود.شودیکه یکی از تهدیدات اصلی را شامل مالت شبکه فاضالب مح

خشک  هایی مح : از ایجادشودیناپایدار برخوردار هستند پیشنهاد م یتازلحاظ بعد کالبدی در وضع ده پایین، ساغر کرمی
منظور افـزایش مخـتل  بـه هـایین و زمخت در داخل محله جلوگیری شود و ایجـاد کاربرخش یها، ساختمانروحیو ب

ایـدار به توسعه پ یابیسفر در سطح محالت شهر ادامه روند کنونی چالشی اساسی در دست هایینهدسترسی و کاهش هز
 .شهری است

 
 تقدیر و تشکر

 .ته استحامی مالی نداش استه دکتری رسالبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله که مستخرج از 

 

 منابع 
 یامحلـه پایـدار توسـعه هایشـاخص بررسـی( 1393) کاشی، شـیوا آقاجونی رضا؛ حاجی ی،آبادملک ی؛ مختاریمهر اذانی، (1

 .129-152.صص ،2شماره ، 4 دوره ،(جغرافیا) فضایی یزیربرنامه ،(اصفهان شهر 1 منطقه موردی مطالعه)

 اجتمـاعی شـورای بـر کیـدتأ بـا شهری هایمحله پایداری تحلیل( 1397) طیبه ی،نورییرضا علیرضا؛ ی،قربان صادق؛ برزگر، (2
 .15-26صص ،1شماره  ،1دوره  پایدار، شهر فصلنامه مشهد، شهر یازده منطقه دو ناحیه موردی مطالعه محالت،

 شـهر: مـوردی مطالعـه مسکونی یهامحله پایداری یهاشاخص ارزیابی (1391عباس ) جواهری، اکبر؛ کیانی، ؛خدارحم بزی، (3
 .225-246.، صص4 ، شماره27دوره  جغرافیایی، تحقیقات فصلنامه ،مرکزی استان -مامونیه

 توسـعه گیریکلشـ جهـت در پایـدار توسعه هایشاخص سنجش( 1397) عباس ارغان، زینب؛ آبادی،کرکه  ادریس؛ پروزن، یگ
 .27-40.صص ،1شماره ،1دوره پایدار، شهر فصلنامه مهاباد، شهر در ایمحله پایدار

دوره  نظر، باغ ،نتیس محله در اجتماعی سکونت تحقق مکان، به جمعی تعلق( 1390)حسن  سجادزاده، و محمدتقی پیربابایی، (5
 .17-28.صص ،16شماره ، 8
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 هایاریشـورا عملکرد بر تأکید با تهران شهرکالن یهامحله پایداری ( تحلیل1395منصور ) ی،سیسی، جمیله و استاداینیتوکل (6
 .29-43 ص. ،70مارهش،  42دوره انسانی، جغرافیای یهاولنجک، فصلنامه پژوهش و درکه اوین، یهاموردی: محله نمونه

 هیشـهر تهـران، نشـرشهرها با نگرشی بـر کالنروش جای پای اکولوژیکی در پایداری کالن( 1385) میکر ،حسین زاده دلیر (7

 .83-101 .صص ،3شماره ،21 تحقیقات جغرافیایی، دوره

 محـالت: پژوهـی مورد ارکردیک جنبه از محله پایداری تحقق بر مؤثر هایشاخص شناسایی( 1396کاوه ) اکبری،علی حاجی (8
 .45-60 .صص ،51شماره  ،14دوره  نظر، باغ تهران، شهر در فرسوده بافت دارای

 کـوی: نمونـه) ایمحله یدارپا توسعه در اجتماعی سرمایه نقش( 1388) علیرضا پوری، باوان اهلل؛ عزت مافی، براتعلی؛ خاکپور، (9
 .55-81.صص ،12، شماره7دوره ای،ناحیه توسعه و جغرافیا مجله ،(مشهد سجادیه

 رضـایت بـر محـالت هایفتبا هویت تأثیر میزان شناسایی( 1396) مروارید اصفهانی، قاسمی فریبا؛ قرایی، الناز؛ ،مؤخر خادم ه 1
 شـماره ،7 دوره فضایی، ریزیبرنامه هفصلنام ،(اصفهان در ولیعصر و آقاقلیعلی محله: موردی نمونه) زندگی محی  از ساکنان
 .59-78 .صص ،25

 محلـه: مـوردی نمونـه) محلـه هویـت در مـؤثر هایشـاخص بررسـی و تحلیل( 1395) محمدرضا پورجعفر، و جواد رحمانی، (11
 .19-30.صص ،1 شماره ،4 دوره ار،پاید شهر و معماری نشریه ،(زنجان شهر مسگرهای

 در شهری محالت پایداری ارزیابی( 1393) محسن فشکی، یوسفی سوران؛ صاحب، مصطفوی علی؛ موحد، فرزانه؛ پور، ساسان (12
 .73-94.صص ،1شماره ، 2دوره  شهری، ریزیبرنامه جغرافیای هایپژوهش سقز، شهر

 جغرافیـای هـایوهشپژ جهـرم، شـهر در ایمحلـه هویت ارزیابی( 1394) امیر اشنویی، مجتبی، روستا، محمدحسین، سرایی، ه 1
 .48-69.صص ،1 شماره ،3 دوره شهری، ریزیبرنامه

 هـایروش از اسـتفاده بـا شـهری یهامحلـه پایـداری ارزیـابی( 1396) اهلل ثروت مرادی، پور، فرزانه؛ ساسان علی؛ شماعی، (14
دوره  ،سـتیز یمح نولـوژیتک و علـوم فصلنامه ،(تهران شهرداری 6 همنطق هایمحله)موردمطالعه:  معیاره چند یریگمیتصم
 .161-178.صص ،2شماره ، 19

 توانمنـد کـردن ربـ کالبـدی و اجتمـاعی معیارهـای تأثیر بررسی( 1396) زهرا بیک، مومن اکرم؛ محمدی، محسن؛ شاطریان، (15
 .1-21.صص ،1شماره  ،7 ، دوره(جغرافیا) فضایی ریزیبرنامه ،(کاشان شهر بازار محله: موردی مطالعه) شهری محالت

 .قشانتشارات پرهام ن :چاپ اول، تهران جغرافیای شهری معاصر مبانی و کاربرد، (1396د )شورجه، محمو (16

 .35-46.، صص27 دوره ( محله مسکونی پایدار: مطالعه موردی نارمک، نشریه هنرهای زیبا،1385) یعزیزی، محمدمهد (17

 در محـالت یاجتمـاع زیسـت ظرفیـت ارزیـابی و سنجش( 1391) معصــومه وحــدتی، حسن؛ فـاردقی غالمی اکبر؛ کیانی، (18
 .صـص ،11ه، شـمار3دوره شهری، یزیربرنامه فصلنامه(. درق شهر موردی مطالعه) ELECTRE مدل با کوچک شهرهای
59-72. 

 ناحیـه یامحلـه داریپای در شهری مدیریت عملکرد ارزیابی( 1390)شادی  ،بیگلری؛ ابوالفضل ،مشکینی غالمرضا؛ کاظمیان، (19
، 18دوره  جغرافیـایی، علـوم یکـاربرد تحقیقات نشریه ،(کاالد وآباد شمس مجیدیه، یها)محله تهران 4 منطقه شهرداری دو

 .7-28 .صص ،21 شماره

. تبریز شهرکالن دارپای توسعه ارزیابی( 1392) یوسف محمدزاده، اسماعیل؛ نصیری، محمدرضا؛ پورمحمدی، نفیسه؛ مرصوصی، (20
 .45-66 .صص ،8شماره  ،4دوره  شهری، یشناسبوم یهادو فصلنامه پژوهش

 نشـینحاشیه هایمحله در ارپاید توسعه هایشاخصه بررسی( 1397) شیوا میترا؛ بهارستانی، ی،کالنتر ؛اصغریعل افضلی، ملک (21
 .81-94.صص ،3ه شمار ،1دوره  پایدار، شهر فصلنامه قم، کامکار قلعه محله: موردی مطالعه

 شهر تهران، تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ.در راستای پایداری کالن یا( توسعه محله1389معصومی، سلمان ) (22

مناسب )پژوهش  یو ارائه راهکارها یامحله یهاکانون ییفضا -یکالبد یتبر وضع یلی( تحل1397رضا ) ،آبادی معصومهاشم (23
 ،یلـوم انسـاندانشکده ع، یشهر ریزیبرنامهو  ایجغرافکارشناسی ارشد  نامهپایان(، یلردبشهر ا یرمادر،: محدوده محله پیمورد

 .یلیدانشگاه محقق اردب

 کـودك دوسـتدار هرش رویکرد بر مبتنی محالت طراحی معیارهای (1393رضا ) احمدیان، نوید؛ رضوانی، سعیدی مریم؛ متینی (24
 .91-112.صص ،15 شماره ،4 دوره خشک، مناطق ییجغرافیا مطالعات ،(مشهد فرهنگ محله موردی نمونه)

 .نطحا انتشارات تهران: ،حجتی وحیده و مضطرزاده حامد ترجمه: ( مفاهیم پایه در محالت پایدار،1396) آوی، فریدمن (25
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: مـوردی)مطالعـه  شهری -پیرا نواحی در مسکونی هایمحله پایداری سطح ارزیابی( 1397) اصغر پاشازاده، و حسین فر، نظم (26
 .43-64.صص ،1شماره  ،29دوره  محیطی، یزیربرنامه و جغرافیا ،(اردبیل شهر

 شـهر یها: محلهموردی همطالع) مرزی شهرهای درها محله پایداری وضعیت ارزیابی( 1396) بایزید شریفی، و حسن هوشیار، (27
 .149-168.صص ،1 شماره ،4 دوره شهری، اجتماعی ، جغرافیای(پیرانشهر

( سنجش امنیت در محالت شهری )مطالعه مـوردی محـالت مـرداویج و مفـت آبـاد شـهر اصـفهان(، 1393یوسفی، نیلوفر ) (28
 .53-69.صص ،11شماره  ،3فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، دوره 
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