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 چکیده
تری بر این مشکل سایه افکنده ویژه در سطح محله است. مشکل اساسیهای ایران، بهناپایداری یکی از مشکالت باهمستان

ای برای شناخت ناپایداری و راهکاریابی آن در دانش بومی شده ایران وجود است. واقعیت این است که چارچوب سنجش شده

ن پژوهش تدوین یا ترسیم چارچوبی است که ضمن روشن نمودن مفاهیم پایه پایداری، متغیرهای محیطی، ندارد. هدف پایه ای

های عینی سنجش وضعیت در عمل را برای موقعیت محلی ایران روشن کند. مخصوصاً، اینکه در زمینه هنجارهای کلی و شاخص

وجود دارد. با این هدف، ابتدا  ابهام زیادی یطیمح یفیتکم یک مفهو مثابهبههای پایه و هنجارهای مقوله پایداری فهم سازه

. در ادامه برای سپردن جریان اندشدهییشناسازیست و مدیریت عوامل کلیدی مفهوم پایداری متضمن اجتماع، اقتصاد، محیط

ها از طریق یک سنجه های مربوطه معلوم شود. با استناد به اینها و سنجهسنجش به فرآیند مورد کاوی ضروری بود تا شاخص

برای ارزیابی وضعیت با میانجی سه نمایانگر اصلی مکان شامل  شدهبرگرفتههای دهندگی سنجهیند مورد کاوی میزان پاسخافر

قرار گیرد. رویکرد عام در این پژوهش،  یموردبررسمحیطی با تکیه مطالعات میدانی محله ده ونک اجتماع، کارکرد و زیست

به بررسی میدانی در محله ده ونک  پژوهش حاضر های موردنظرمطالعه ادبیات در حوزه، پس از روینازااست. آمیخته )مختلط( 

 شدهدادهپاسخها سنجه ییکارا درباره شدهمطرح سؤاالتهای مشاهده مستقیم عمیق و مصاحبه، به تهران با استفاده از شیوه

 ( وTسنجه )آزمون هر متوسط حد به توجه با موجود وضع بررسی زمونآ از ها نیز،سنجه مطلوبیت میزان سنجش جهت است.

 یاستثنابه شدهاستخراج هایشاخص یهمه مطلوبیت میزان بیانگر این است که آمدهدستبهشد. نتایج  استفاده SPSS افزارنرم

 است. شدهارائهری آتی محله پایدا جهت در نیز راهکارهایی ،یتدرنهاباشد. می نامناسب خاطرتعلق و سبزینگی شاخص دو

 ، محله ده ونکمحیطییستزعدالت اجتماعی، رونق اقتصادی، یکپارچگی  ،یدارمحله پا واژگان کلیدی:
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 مقدمه
های محله زندگیدارد.  هاباهمستان اجتماعی زندگی تعادل در مهمی نقش شهر یکی از ارکان کالبدی عنوانبه محله

 سازندگی یندفرا دارد. بستگی محیطیزیست اقتصادی و اجتماعی، تلف اعم از مدیریتی،در ابعاد مخ پایداری به مسکونی
اعضای  که است محیطیو یکپارچگی زیست اجتماعی عدالت هایی چون، رونق اقتصادی،ارتقاء کیفیتدربرگیرنده  پایدار

 مچون انسجام مدیریتی، اعتماد،دهد. هنجارهایی ههدفمند سوق می زندگیساخت  باز و تولید به را محلیهای اجتماع
 در تواندمی شهری پایداری منظر از توسعه برای تالش و مدنی هایعرصه در حضور به تمایل صداقت، روحیه همکاری،

توانند در تبلور مکانی واحدهای اجتماعی سطح محلی، می ترینکوچکمثابه به شهری هایمحله یابد. فضایی تبلور محله
 نیازهای که است؛ آن جمعیت و شهر از ایمحدودهدربرگیرنده  پایدار لیدی داشته باشند. یک محلهاین هنجارها نقش ک

اجتماعی،  تعامالت ده،پاسخ محیطی کیفیتبرخورداری از  های شغلی،گیری از فرصتزندگی، بهره آرامش در نظیر متنوع
چنانچه قسمت اعظم محالت یک  است.افتخار نسبت به هویت رقابتی محل سکونت در آنجا قابل برآورده شدن 

 از بسیاریشود. پذیر میپایداری واجد مطلوبیت شوند پایداری یکان مستقل شهر نیز امکان ازنظرباهمستان شهری 
 هایمحله مورد در که امری کردند،تأمین می را ساکنین نیازهای و اندکردهمی عمل خودکفاصورت به گذشته در هامحله

 احساس تعلق، حس رفتن بین از ود،شیم دیده ایران های کنونی درمحله وضعیت مورد در آنچه ارد.ند مصداق کنونی
 اجتماعی، هایناهنجاری افزایش محلی، هایوچهبه ک اتومبیل تعرض آشفته، کالبدی سیمای ساکنین، سایر با بیگانگی

 محلهاست.  مختلفهای زمینه در مشکالت از انبوهی و محلی هایپارک مانند تفریحی خدمات و هاکاربری شدن محو
و اجتماعی دیگر برای پایدار  محیطیزیستهای کارکردی، که علیرغم برخورداری از قابلیت مکانی است ده ونک تهران

باید فهم چگونگی بنابراین بدیهی است که هدف کلی تحقیق می ناپایداری میل کرده است. سویبهماندن یا پایدار شدن 
پذیر در محالت ایرانی باشد. ها و خدمات اجتماعهای اجتماعی، بازیابی کاربریتعلق، تعدیل ناهنجاری ن حسبازگرداند

 نظر در این پژوهش های کنونی ده ونک با تکیه بر اهداف یاد شده ارتقاء پیدا کند.هدف مورد کاوی آن است که ویژگی
 تریجامع همبستگی و ارتباط به فهم مذکور محیطی محلهزیستتحلیلی معیارهای کارکردی، اجتماعی،  بررسی با تا دارد
رویکرد غالب پژوهش برای . یابد ارتقاء پایداری کالبدی محله ده ونک دست در اثرات این متغیرهای محیطی خصوص در

خاطر، ت، تعلقی همانند امنییفی است. زیرا معیارها و هنجارهایرا معلوم کند ک پایدار محلههایی که متغیرهای فهم ویژگی
های محیطی مکان محسوب از کیفیت اندشدهانتخاباجتماعی که برای سنجش وضعیت ده ونک  پذیری، عدالتاجتماع

های کمی و کیفی را در باب پایداری محله های محیطی ترکیبی از آگاهیها و دادهآگاهی همجموع ازآنجاکهشوند. اما می
شوند. اول برای های کمی نیز در دو زمینه استفاده میدادهوهش را آمیخته دانست. توان رویکرد عام پژزنند، میرقم می

از مشاهدات عمیق  تنهانهپردازی از مشهودات محیطی. در مرحله داده برداری فهرستمطالعات فراگیر موجود، دوم 
 Tآزمون پرسشنامه نیز با مدل االت ؤو پرسشنامه نیز کمک گرفته شد. س لیستچکشود، بلکه از مستقیم بهره گرفته می

دهد که های میدانی نشان میهبررسی و مورد توصیف و تحلیل قرار گرفت. آگاهی برآمده از تحلیل داد SPSSافزار و نرم
ی راه پایداری زیادی برای بازگشایهای قرار گرفتن در گرداب ناپایداری شهر تهران قابلیتکه باوجود اینمحله ده ونک، 

اند و از ضعف پایداری را گوشزد نموده طرفازیک، اندقرارگرفته موردسنجشهایی که یرها، معیارها و شاخصدارد. متغ
و  سازی ای برای راهبردرو در آغاز هیچ برنامههای موجود زیادی را یادآوری کردند. پژوهش پیشطرف دیگر فرصت

ریان مطالعات پایه معلوم شد که محله ده ونک میدان برای سازندگی پایدار محله ده ونک نداشت. در ج گزینی برنامه
ای برای مطالعات سطح محله نمونه سازی چارچوبسازندگی پایدار محله است، لذا،  دربارهمناسبی برای مورد کاوی 
 شود.هذا، در انتها به راهبردهایی ختم شد که قدری از آن در گفتار پسین بیان میهدف پایه پژوهش بود. مع

 



 3                                               بهزادفر و همکاران   –...  و  کارکردی اجتماعی، هایشاخص دهندگیپاسخ میزان ارزیابی

 های نظریپایه
 پایداری

بوده  Sustainالتین  ةکار گرفته شده است، و از ریشمیالدی در فرهنگ واژگان زبان انگلیسی به 1290از سال  1پایداری
با « پایداری»اخیر واژه  است. لیکن، در چند دهه« نگهداری کردن»و یا « داشتننگه»فعل  معادل یاللفظتحتطور هو ب

 ةکاربرد پیدا کرده است. پیدایش مفهوم پایداری در ده« تواند در آینده تداوم یابده که میآنچ»معنی کنونی آن یعنی 
خود  ةو توسعه دانست که به نوب ستیزطیمحای نسبت به مسائل جهانی توان نتیجه رشد منطقی آگاهی تازهرا می 1970

های رشد و هایی نظیر محدودیتکتاب میالدی، انتشار 1360محیطی دهه های زیستعواملی همچون نهضت ریتحت تأث
بود.  قرارگرفته برگزار شداستکهلم  1972و توسعه که در سال  ستیزطیمحاولین کنفرانس سازمان ملل در مورد 

های خود سعی در ارائه تصویر آشکاری های مختلف، از دیدگاهرویکردهای متنوعی در تعریف پایداری وجود دارد و گروه
 (.187 :1395، دارند )مفیدی نظراتفاقاما تمامی این تعاریف در سه مورد زیر  در پایداری دارند.

 های منطقیزندگی با محدودیت •

 ستیزطیمحدرک و فهم ارتباط متقابل بین اقتصاد، جامعه و  •

 های زندگیتوزیع منصفانه منابع و فرصت •

بخش مردم از گی سالم، پویا، متعادل و رضایتارزشی و هنجاری است که بر جریان و روند زند واژههذا، پایداری یک مع
 کند.گذشته تا آینده داللت می

 سازندگی پایدار و تعاریف آن

ت. از این دهه اسکاررفته به بسیار ،1973 سال نفتی بحران از پس و میالدی 1370 دهه اواسط از پایدار2سازندگی واژه
با انتشار  1987در سال است.  قرارگرفته موردتوجهعی و اقتصادی های اجتمابنیان و اساس فعالیت عنوانبه پایدار توسعه

، مفهوم واقعی دستیابی به «آینده مشترک ما»سازمان ملل به نام،  زیستمحیطگزارش کمیسیون جهانی توسعه و 
 «لند برانتگزارش کمیسیون »محیطی تبدیل شد. این نوشتار که به پایداری به جریان اصلی تفکرات اقتصادی و زیست

گذاری شده است. این نخستین تالش ، نام"اندبرانتگروهارلم "ریاست کمیسیون، نخست وزیر نروژ، مشهور است، به نام 
در جریانات اصلی تفکر سیاسی بود. همچنین  پایدار توسعهالمللی برای طرح و معرفی مفهوم عمده و مشترک بین

 رود را ارائه کرد:کار میهدر جهان ب متداول صورتبهگی پایدار که یا سازند نخستین تعریف وسیع کاربردی برای توسعه
کند های آینده در مواجهه با نیازهایشان، نیازهای کنونی را برآورده میبه توانایی نسل زدن لطمهای که بدون توسعه

 (.17: 1392)کریزک و پاور
 دگی پایدار را به شرح ذیل ارائه کرد:در خصوص سازن شدهمطرحای از تعاریف توان مجموعه، میطورکلیبه
 های آینده(.های آینده )تأمین نیازهای کنونی بدون اثر منفی بر نسلپاسخگویی به نیازهای نسل-1
 ها )بهبود کیفیت زندگی بشر همراه با توجه به ظرفیت اکوسیستمتوجه به ظرفیت قابل تحمل اکوسیستم-2

 (.کنندهحمایت
 (محیطیزیستهای عنوان دارایییعی )حفاظت از منابع طبیعی بهحفظ ثروت و سرمایه طب-3
 ها )همراه با نگهداری و ارتقاء سطح کلی تنوع و تولید(.سیستم ارتقاء ونگهداری -4
 های اکولوژیکی و اجتماعی را فرسوده و یا نابود کند(.بدتر نکردن )هر تغییر مثبت نباید سیستم-5
 زندگی مردم(. کردن پایدارتوان سیستم برای زندگی بشر )حفظ  کردن پایدار-6
 زمان در نوسازی و بهسازی(.)مراقبت هم زیستمحیطحفاظت از -7

                                                           
1Sustainable 

 کنند.استفاده می Developmentبه جای توسعه، به مثابه معادلی برای « سازندگی» ی فارسی این نویسندگان معموالً از واژه2
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عنوان رویکرد کلی )رضایتمندی در تأمین نیازهای اساسی و اجتماعی انسان، نیل یکپارچه کردن حفاظت و توسعه به-8
 (.36: 1385ی، به عدالت اجتماعی، محافظت از یکپارچگی اکولوژیکی( )عزیز

نمودند، اما این مفهوم یک  ترپررنگمحیطی را بعد زیست یدارپا یسازندگهای برخی از نویسندگان در بیان ویژگی هرچند
وندهای مختلف و متعادلی تبعیت ساز محیطی چند بعدی است. جاری شدن پایداری در سازندگی از رواقعیت جریان 

عنوان اولین شهرسازانی که به سفارش انجمن شهرسازان ست. کریزک و پاور بهها ایکی از آن زیستیطمحکند که می
محیطی، و یستاند، آن را واجد سه بعد اجتماعی، زدانش تعیین کرده -را در این حرفه یادشده( مفهوم A.P.Aآمریکا )

است.  شدهاضافهه آن هذا، در طول سه دهه گذشته، طی مباحث مختلف بعد مدیریتی نیز بمع .انداقتصادی دانسته
تعاریف پایه و  یادشدهبه مجموعه مطالب  با توجهواره چهار بعدی دانست. مفهوم بهتوان بنابراین، سازندگی پایداری را می

 این نویسندگان به ترتیب زیر است: ازنظرمفهوم واژه پایداری 

ها اعم از حال و آینده دوام و ماندگاری نسل تنی است، که آثار سازندگی آن برای همهپایداری بر فرآیندها، روندها مب
 ، رونق1اجتماعی عدالت، چهار مفهوم ارزشی یا هنجاری متضمن یادشدهبه این تعریف و تبیین چهار عامل  توجه بادارد. 

 شود.بر مفهوم جامع پایداری در شهرسازی مترتب می4و انسجام مدیریتی3محیطی، یکپارچگی زیست2اقتصادی

 
 ابعاد سازندگی پایداری -1شکل 

 محله پایدار

متخصصین  موردتوجههای متعددی آید محله با دیدگاهبه نظر می ترین واحد اجتماعی یک باهمستان است.محله کوچک
ر نوشتاری مثال امیلی تلن د طوربهدانند، جامعه در واحد مکان می پیوندی هماست. گروهی آن را انعکاس  قرارگرفته

ها و ها، منطقههای محله شهری در تنوعی از فرهنگمحله شهری ضمن تأکید بر تنوع ویژگی ةآماده چاپ دربار
 .5داندها را کانون و محور عملیاتی و تکنیکی پرداختن طراحی منجر به ارتقاء کیفیت زندگی جمعی میها، آنسرزمین

ها اغلب کند. محلهتر شهری محدود میالبدی، اجتماع را در فضای بزرگک ازنظرکوز اذعان دارد که محله جایی است که 
اجتماعات مربوط به جامعه هستند که اعضای آن به شکل ملموسی باهم ارتباطات چهره به چهره دارند. لوییس مامفورد 

زندگی کردن افراد ای برای ها در وهله اول، نمونهمحله»کند: را چنین تعریف می شهرهای قبل از صنعتی شدن ةمحل
به بسیاری از عملکردهای  آرامیبهو  نهادندکه جمع شدند، بنیادی  جا هردر میان کوچ دائمی خانگی،  کهآنگاههستند 

                                                           
1 Social Equity 
2 Economic Prosperity 
3 Environmental Integrity 
4 Management Coherence 
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گردند، تمایل پیدا ها توزیع میگیری و هدایت سیاسی در محلههرگونه جهت دورازبهشهری، که به شکلی طبیعی و 
 (.Caves, 2005: 43) «کردند

 یکنشگرشود که ساکنان آن در جریان یک به موقعیت مکان مسکونی وابسته به یک باهمستان اطالق می محله
آورند. بنابراین مکان بودن، مکان اجتماعی بودن از صفات ماهیتی آن بوده را پدید می یوندیهم پدار واحد اجتماعی معنی

شود، ، وقتی از محله پایدار سخن گفته میبنابراینباشد. یاز صفات ارزشی یا هنجاری آن م یوندیهم پپذیری و و اجتماع
 کنند.می داریمعنهای کیفی آن را های پایداری صفتها و شاخصباید موقعیت مکانی معلومی را جستجو کرد که مؤلفه

 و خانواده از تربزرگ که است اجتماعی هایسازمان با اجتماعی و فیزیکی واحد محله، کند:بیان می گونهیناکرپات 
-لبهطرف به شما چه هر و گرددمی خاطر آسودگی باعث آن با آشنایی که است ایناحیه محلهشد. بامی شهر از ترکوچک

 .(76: 1389، صمیمی شارمیشود )می کمتر هامکان و مردم با شما آشنایی ،رویدمی محله های
 یتوسعه پارادایم شدنمطرح دنبال به درواقع. گرفت شکل امریکا در ابتدا و 1990 یدهه در پایدار یمحله یانگاره

، 1وزیری بریتانیا، اداره معاونت نخست2004در  .گرفت شکل انگاره این آن اهداف ساختن عملی جهت و در پایدار شهری
ا چنین تعریف ر پایدار محله. گزارشی که برای این نهاد تهیه شد، قرار دادرا سرلوحه کار خود  "پایدار محلهساخت "شعار 

برآوردن نیازهای متنوع زمان حال و آینده ساکنان، فرزندانشان و دیگر کاربران؛ مشارکت در ایجاد کیفیت باالتر "کند: می
های متنوع و دستیابی به اهداف با کاراتر کردن استفاده از منابع طبیعی، ارتقای محیط ها و گزینهزندگی و ایجاد فرصت

 (.4 :1396)فتوحی، مفیدی "های اقتصادیازگاری اجتماعی و تقویت داراییطبیعی، ترقی اتحاد و س

( ایمنی )نسبت به ترافیک یا 2( رضایت )نسبت به کلیت محله و مسکن(؛ 1اند از: های محله پایدار عبارتبرخی از ویژگی
( 5ی به امکانات و تسهیالت؛ ( قابلیت دستیابی و دسترس4قبول(؛ ظاهر قابلشناسی )نسبت به( زیبایی3حوادث و جرم(؛ 

کنترل اقامت و ارائه های قابل( پویایی و رونق )هزینه6تعامالت اجتماعی )روابط اجتماعی دوستانه و مشارکت(؛ 
تر، آلودگی و خطرات محیطی )سروصدای کم( سالمت زیست8ها، انتخاب مسکن(؛ ( آمیختگی )حوزه فعالیت7ها(؛ فرصت

 .(Bahadure and kotharkar, 2017: 87)ساختمانی( اکم )هم جمعیتی و هم( تر9صنعتی نادر و کم(؛ 

( مسائل اجتماعی 3( وضعیت زیرساخت؛ 2( تراکم ؛ 1ای دارد : ارزیابی پایداری محله، به موضوعات زیر توجه ویژه
ای، گازهای گلخانه محیطی )انرژی،ها و مسائل زیست( پدیده4صرفه، عدالت(؛ به)سالمت، فقر، جرم و جنایت، مقرون

 Sharifi and)ها( ونقل و مالکیتها، امکانات حملونقل )روش( تأسیسات حمل5آلودگی و خطرات صنعتی(؛ 

Murayama 2014: 245.) 

توان برای محالت پایدار شهری ها و تجربیات موجود در مقیاس جهانی، اصول و معیارهای متفاوتی را میدر قالب نظریه
اند اصول پایداری محلی مطالعات فراوانی داشته درزمینةبه نظرات برخی از اندیشمندان برجسته که  اینجا بیان نمود. در

 شود.اشاره می

با شمردن هفت محور عملکردی یک شهر خوب شامل، سرزندگی، معنا، تناسب، دسترسی، نظارت و اختیار، 2«لینچ»

 ازجملهن تأمین باشد. آداند که سالمت و بهزیستی ساکنان یم گاهیسکونتکارایی و عدالت، محله خوب و پایدار را 
های عمومی جذاب است که روی ذهن افراد عوامل مؤثر در پایداری که در شاخص سرزندگی محالت، وجود مکان

 (.64: 1384تأثیرگذار باشد )لینچ، 

، اقتصادی محیطیزیستازن بین اجزای های امروز و آینده و ایجاد ایمنی و توبرآوردن نیازهای  نسل 3«پاور»به عقیده 

و رویکردی جامع در پایدار  تروسیعو اجتماعی همان محله و همچنین احترام و پذیرش نیازهای محالت دیگر در مقیاس 

                                                           
1Office of Deputy Prime Minister (ODPM) 
2 Anne Power 
3 Anne Power 
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وی معیارهای . افراد محله از اصول حاکم در این محالت است تکتکنیازهای  برآوردنساختن آن محله و همچنین 
 :کندمیمعرفی  گونهیناپایداری محالت را 

 ؛جامع و امن •

 ؛برخورداری از عدالت اجتماعی •

 ؛محیطیزیستحساسیت  •

 ؛طراحی و اجرای مناسب •

 ده؛پاسخ رسانیخدمات •

 ؛شبکه ارتباطات مناسب و منسجم •

 ؛(هاایجاد مشاغل و بهره بردن از  پتانسیل) هایی جهت پیشرفت و ترقیقابلیتایجاد  •

 (.Power, 2004: 4-18)مدیریت صحیح  •

هویت، سرزندگی، پویایی، سازگاری، تنوع، »اصول و معیارهای پایداری محله عبارت است از: « عزیزی»از دیدگاه 

 (.38 :1385 ،خوانایی، دسترسی و تراکم و ظرفیت قابل تحمل محله )عزیزی

ر خواهد داشت. به ریزی فضایی در کل کشوطرح محالت پایدار تأثیر عمیقی و محسوسی بر برنامه 1«راکو»از دید 

متقابل برای  صورتبهن تعادلی بین کار و مسکن و خدمات اجتماعی آجایی است که در  پایدار مکانعقیده وی یک 
 ،مختلف یاجتماع یهاگروه مناسب اختالط کی با که کندیم بحث یوهای مختلف اجتماعی اقتصادی وجود دارد. گروه

 ازرفت برون در یمهم و ندهیفزاشدت به نقش داریپا محالت ،مصنوع طیمح به یو دسترس ،یشغلهای فرصت
 فایا گریکدیبا  رقابت در یهامکان در گوناگون یهاشکل و مشابه یهادر زمانایجادشده  یاجتماع یاهتیمحروم

 (.1396کنند )فتوحی، مفیدی می

 ند:کعنوان می پایدار محالتهفت قانون یا قاعده اصلی را برای ایجاد  2«کاندن»

 یشهر یترامواها یایاح •

 پیوستههمبه کشیخیابان سامانه کی یطراح •

 یورهادیپ ایدقیقهپنج فاصله در مدارس و همگانی ونقلحمل یهاستگاهیا ،یتجار خدمات یابیمکان •

 افراد هایخانه یکینزد درباارزش  مشاغل یابیمکان •

 سازیخانه مختلف هایگونه از یتنوع جادیا •

 یعیطب مناطق وها پارک ازنجیروار ز سامانه خلق •

 . هوشمندتر وتر ارزان سبزتر، تر،سبک هایزیرساخت کارگیریبه و جادیا •

 ای کی یبرقرار و است گریکدی کنار در قانون هفت نیا یتمام یبرقرار به اجیاحت داریپا محالت خلق یبرا یو دهیعق به
 (.Condon, 2010: 161) اس محلی نخواهد شدیمق در یداریپا جادیا به منجر گرید یپارامترها جادیا بدون پارامتر چند

ها اهدافی در راستای پایداری محله در سه زمینه و سپس بر پایه آن شماردبرمیگانه زیر را اصول شش 3«بارتون»

، یوندیپ هم: مداخله عوامل ذینفع، افزایش استقالل محلی، کندمیمحیطی مطرح اجتماعی، اقتصادی و زیست-فرهنگی

 (.Barton et al, 2003: 36)پذیری دهی به الزامات همگانی بودن مکان و قطعیتتنوع، پاسخ

                                                           
1 Mike Raco 
2 Patrick M.Condon 
3 Hugh Barton 
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شود اطالق می 1همستانی، محله پایدار به مکان زیر بابرآمدتبییناتی که از مفاهیم پایداری، محله و محله پایدار  بریهتکبا 
محیطی مکان است. این  و انسجام مدیریتی از صفات کیفیت محیطی، رونق اقتصادیپذیری، یکپارچگی زیستکه اجتماع

برای همه  یریمداخله پذبه الزامات همگانی بودن مکان،  یدهندگپاسخ، یوندیهم پنظیر  2هاییصفات ارزشی با شاخص
یمنی پذیری، اذینفعان، استقالل محلی، تنوع، خوانایی، ظرفیت قابل تحمل، تراکم جمعیتی بهینه، سرزندگی، دسترسی

پذیری، آمیختگی، قدرت انتخاب مسکن، آمیختگی کارکردها با ، زیستمحیطیزیستترافیک و سکونت، سالمت 

هستند.  سنجشقابلپذیری و عدالت ، نظارت و اختیار، امنیتییکارامسکن، زیبایی، پویایی، رونق، آرامش و سکون، 
های اصلی مکان هستند، که سازه یشمارشقابلو  3ذیرپهای اندازهها باید به واسطهبدیهی است، برای سنجش شاخص

، امکان اینکه در این گفتار هذامعبوم، اجتماع، کارکرد، مدیریت، ادراک و زمان اتکا نمود. شامل ریخت، فضا، منظر، زیست
های بیشتر از ها و نیاز به آگاهیپرداخته شود بعید است. در این گفتار به دلیل محدودیت داده یادشدهبه همه موارد 

 شود.بوم پرداخته میپرداختن به عامل مدیریتی اجتناب شود. لذا، به سه بعد اصلی یعنی اجتماع، کارکرد و زیست

 محله با رویکرد پایداری کاوی موردمبانی 
ک از از نظرات استخراج کرد. هر ی هرکدامتوان نمایانگرهای مرتبط با پردازان، مینظریه شدهیمعرفبا شناخت اصول 

هایی در شرایط محلی تواند ناشی از تفاوتاند که این نیز میپرداخته یدارمحله پاپردازان به وجوهی از نمایانگرهای نظریه
های هر یک از ها با یکدیگر باشد.برای شناخت شرایط محیطی و اعمال محیط پایدار، یافتن شاخصو اصول تفکرات آن

 ها الزامی است.این ارزش
 پایدار ای محلهنمایانگره

 صرفاًمحدودیت تدوین مقاله  برتکیهبا  ویژهبهبا توجه به آنچه که پیرامون نمایانگرهای مکانی محالت پایدار بحث شد، 
شود. یادآوری پرداخته می بومزیستابعاد یا نمایانگرهای اجتماعی، کارکردی )دسترسی، کاربری، اقتصاد، فعالیت( و 

نمایانگری که اقتصاد یکی از عناصر  مثابهبهباشد، کارکرد ترین عوامل پایداری، اقتصاد میمهمیکی از  ازآنجاکهشود، می

 .گیردآن است، مورد مالحظه قرار می

 نمایانگر اجتماعی

 اصلی عامل اجتماعی عدالت. شوددار میمعنی مردم گرانهکنش موجودیت با که است مکان از بعدی و سازه اجتماع؛
 آنان هایفعالیت و مردم شامل رویکرد این در کاوی مورد محیطی متغیرهای. است پایداری رویکرد اب محله سازندگی

 شامل هاییشاخص با که هستند هنجارهایی ،هااین نظیر و اجتماعی عدالت و امنیت شامل خاصی ارزشی مفاهیم. است
 .شود مراجعه 1 شماره جدول به بیشتر جزئیات برای. شودمی سنجشها این نظیر و هاکاربری میزان مردم، تردد میزان

 نمایانگر کارکردی

شود. رونق اقتصادی، بهترین عامل دار میهای مختلف معنیکارکرد، سازه یا بعدی از مکان است که با نمود فعالیت
 اویک فعالیت، متغیرهای محیطی مورد سازندگی محله با رویکرد پایداری است. حرکت و دسترسی، کاربری زمین و

 موردسنجشها مداری، تنوع فعالیتی و نظیر اینهستند. برای پژوهشی موردکاوانه، معیارهای ارزشی مکان شامل پیاده
همگانی، چگونگی  ونقلحملهایی شامل میزان دسترسی راحت به گیرند. برای سنجش وضعیت شاخصقرار می

ها و حالت مطلوب آن است که هر محله دارای کاربریشوند.گیری میها اندازهها و فعالیت و نظیر اینکاربری جواریهم
تسهیالتی باشد که بتواند از عهده تأمین امورات روزمره ساکنین خود برآید. مراکز خرید، مدارس و انواع گوناگون 

دارای  عالوه، محله اغلبهنهادهایی که بتوانند به مشتریان محلی خدمات عرضه کنند از این جمله کارکردها هستند. ب
)مسکن حداقل(، واحدهای جانبی دیگر، منازل  صرفهبهمقرونهای خانهویژه بههای مسکونی ای متنوع از خانهمجموعه

                                                           
1 Sub - Community 
2Index 
3 Measatable 
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باشند. موقعیت مکانی یا محل استقرار این ها میاهگهای احداث شده بر روی فروشنزدیک به مراکز خرید و آپارتمان
 (.32 :1395 ،میرزاخانی و تند )بهزادفرکارکردها نیز حائز اهمیت هس

 بومنمایانگر زیست

. شودمیدار بنیادین مکان معنی ة، سازه بعدی از مکان است که با موجودیت عوامل و عناصر طبیعی در زمینبومزیست
محله با این  کاوی موردمحیطی، عامل اصلی سازندگی محله با رویکرد پایداری است. متغیرهایی که در یکپارچگی زیست

ساختی، آب، اقلیم، پوشش گیاهی و حیات جانوری ، شامل خاک، نمودهای زمینگیرندمییکرد مورد مالحظه قرار رو
پذیری، زیستی ارزشی خاصی شامل سبزینگی محله، محیطی محله، معیارهاهستند. برای شناخت یکپارچگی زیست

گیری ، باید به اندازهیادشدهه معیارهای ارزشی . برای مالحظشوندمی مالحظهها ای و نظیر اینهمزیستی عناصر زمینه
های طبیعی، میزان گیری متغیرهایی شامل استفاده از مصالح سازگار با زمینههای عینی و مرتبط پرداخت. اندازهشاخص
وکارهای سنجش وضعیت ها از سازو آلودگی محیط، میزان موجودیت مناظر و مزایای طبیعی و نظیر اینتمیزی 
 زیست هستند.وابسته به محیط هایکیفیت

 
 محیطییستزی اجتماعی، کارکردی و مربوطه در نمایانگرها یهاسنجههنجارها و  -1جدول 

 نمایانگر عناصر معیار معیار زیر

 کودکان و بانوان در شب؛ خصوصبهمیزان تردد مردم، 

 نظارت عمومی در محله )چشمان ناظر(؛
 وجود فعالیت بیشتر جهت حضور مردم؛

 منیتا

 مردم
عملکرد و 

ی های مردمفعالیت
اع

تم
اج

 

 میزان وجود و سلسله فضاهای باز و عمومی در محله؛
 میزان وجود فضاهای فرهنگی مذهبی در محله جهت ایجاد تعامالت اجتماعی؛

 های رفتاری؛تشخیص مرکز محله جهت ایجاد قرارگاهقابلیت 

 
 پذیریاجتماع

 
 های همگانی را داشته باشند؛دسترسی به مکانهای خود همه مردم در حد توان

 های رفتاری در حد توان هر فرد؛امکان استفاده از قرارگاه
 عدالت اجتماعی

 امکان حضور اقشار مختلف اعم از زنان، کودکان، سالمندان در این مکان وجود دارد.
 حضور اقشار مختلف اعم از معلولین در این مکان وجود دارد. امکان
 های همگانی؛دسترسی اکثریت مردم به مکان امکان

 شمولیهمه

 های فرهنگی تاریخی در محله؛یهسرماوجود نمادها و 
 ده(های ارزشی )خلق محیط پاسختوجه به الگوهای رفتاری و سیستم

 خاطرتعلق

 روزی؛های شبانهوجود کاربری

 روها؛ها به پیادههای محرک و سرریز فعالیتمیزان وجود کاربری
 سرزندگی

 مراتب دسترسیسلسله سواره و ترافیک؛ ی معابر محله، با میزان ترددبنددرجهمیزان انطباق 

حرکت و 
 دسترسی

رد
رک

کا
 

 پیوندی هم میزان دسترسی پیوسته و ایمن عابر پیاده و دوچرخه به مرکز محله، بازار محلی

 اده مداریپی نسبت تردد عابر پیاده و دوچرخه در برابر سواره؛

 راحتی همگانی عمومی؛ ونقلحملبه راحت  میزان دسترسی
 ها؛یتفعالها و یکاربرمیزان اختالط 

 تجاری، ورزشی و تفریحی و فرهنگی متنوع و جاذب در محله؛های یتفعالمیزان وجود 
 تنوع فعالیتی

 کاربری و فعالیت
 هاعالیتسازگاری ف ها؛یتفعالها و یکاربری جوارهمچگونگی 

 هاتعادل در پراکندگی فعالیت ها در محله؛مکانی مناسب فعالیتتوزیع چگونگی 

 زیست؛یطمحاستفاده از مصالح سازگار با 

 محیطی؛یستزهای یژگیومیزان انطباق بافت محله با توپوگرافی و 

همزیستی و سازگاری و عناصر 
ها و عوامل محیط محله با زمینه

 زیستی
دهای خاک و نمو

 زمینی ساختنی
آب هوا )اقلیم( 

پوشش گیاهی و 
 حیات جانوری

ت
یس

ز
 

وم
ب

 

 میزان وجود و تنوع فضاهای سبز؛

 و فضای سبز متنوع جهت تأمین تعامالت اجتماعی؛ هاپارکمیزان 
 سبزینگی محله

 اندازهای سبزچشم های طبیعی مهم؛مناظر و نشانهوجود 

 پذیریزیست ی طبیعی محلهی حوزهبیولوژیک سازوکارمیزان، نوع و 

 محیطیسازگاری زیست های محیطی از قبیل آلودگی آب، هوا، خاک، صوت و ...آلودگیمیزان 
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 مورد کاوی ةشیوه و زمین
 کلیاتی از شیوه مورد کاوی

رتبط با مفهوم ها و هنجارهای متوجه به مبانی نظری پژوهش که معرف مفاهیم، عناصر، متغیرهای محیطی، ارزش با
ها در صفات هویت کلی آن مشهود بخشی از این ویژگی که الاقل شدهانتخاب کاوی مورد ةباشد. محلپایداری می هواژ

وجود پوشش گیاهی و فضای سبز توانسته جایگاه مناسبی در تهران  دلیل بهکه  حالدرعینباشد. در این میان، ده ونک 
بین پویایی و ثبات رسد مبنابراین، به نظر می دارد. ای نیزاقتصاد دوگانه فظ کند،بزرگ داشته و اجتماع محلی خود را ح

 مناسب باشد. کاوی موردمحله  عنوانبهتواند میتاریخی است و 
در  ساختاریافته میدانی ای و مطالعات عمیق وکتابخانه موجود اسنادبا مرور های این پژوهش گردآوری و برداشت داده

 هادادهبرای مشاهدات محیطی، پذیرفت.  صورتهای میدانی،مشاهدات محیطی مستقیم همچنین مصاحبه، نمونه موردی
های کمی شامل اطالعات مطالعات فراگیر و برداشت میدانی شده است. داده بندییمتقسهای کمی و کیفی به داده

های گیرند. برخی از دادهقرار می همورداستفادباشد که جهت تحلیل از مشهودات محیطی می یفهرست بردارمستقیم، 
جهت که در  های کیفیت محیطشاخص گردآوری شد. برای تدوین پرسشنامه، یستلچکمیدانی از طریق پرسشنامه و 

به تحلیل پرداخته  شدهیآورجمعها با استفاده از منابع و دادهمحیطی زیستو  عملکردیاجتماعی، در ابعاد پایداری محله 
باشد به ارزیابی ها میها و آگاهیای سیستماتیک برای ارزیابی دادهتک متغیره که شیوه tاز طریق آزمون شد. در ادامه 

در یک شهر صورت ، در یک موضوع خاص تواندیمو سنجش  ین ارزیابیا ها پرداخته شد.ها، روندها و خروجیشاخص
الزم به یادآوری است که با توجه به  .باشندیمشهر  بهترین افراد برای پاسخ دادن با آن موضوع، شهروندان آن گیرد و

 است. شدهانجامپرسشنامه نیز  375های کیفی کمی( حدود پرسشگر برای تکمیل داده -رویکرد پژوهش )کیفی
 معرفی و تاریخچه محله ده ونک

نفر  16111ت و بیش از هکتار مساح 5/139 بربالغو  شدهواقعاین منطقه  1و در ناحیه  3محله ده ونک در غرب منطقه 
 )رحمتی، ربیعی فر،گردند ها نماد آن محسوب میروستایی، و باغ ةای است قدیمی با هستاین محله، محلهجمعیت دارد. 

ی میوه باغات و زراعی سبز هایاست. پهنهقرارگرفته  تهران شهر تقسیمات محدوده در 1359 در سال ونک ده(. 1393
 باقیمانده قدیمی هسته تنها این محله است. بوده خاص و زبانزد عام آنشهری نیمه -تاییروس نیمه هسته بر عالوه آن

است و به  گرفته صورت آن در تصرف و دخل میزان کمترین منطقه های کهنهسته سایر به نسبت که است 3 منطقه
محور  در قرارگیری ویژه، رافیتوپوگ وجود منطقه، سبز هایپهنه با مجاورت منطقه، عبوری ترافیک از ماندن دور دلیل
 ایویژه استراتژیک موقعیت پیرامون، در ،هامسیل و رودخانه ،هاقنات وجود منطقه، گردشگری قطب به اتصال و پیاده
 (.1389 مطیعی و همکاران،) دارد

، دوران پهلوی دراست.  ده ونک جز امالک خالص درباره شاهی بوده، در دوره قاجار و تا اواخر دوران ناصری تاریخچه:

 خریدوفروشبا گسترش ، در همین زمان. عنوان مرکز ییالقی شمال شهر تهران گسترش و توسعه یافتاین محدوده به
ویژه در اوایل پیروزی و فراهم شدن زمینه تبدیل اراضی کشاورزی به بافت مسکونی به غیربومیعرصه و عیان به افراد 

در دوران بعد از  .شکل گرفت حلههای اجتماعی جدیدی در این متغییر یافت و الیهاجتماعی ساکنان  اقشار مروربهانقالب 
آن  ةها به فضای مسکونی و توسعو تبدیل آن هانظارت جامع مدیریت شهری,روند تخریب باغنبود  دلیل بهانقالب نیز 

، در این محدوده ررسمیغیگسترش اسکان در تمام جهات محدوده ده ونک روبه رشد نهاد. غیررسمیصورت اسکان به
و آشفته  نامتجانسترکیب ، راه چمرانساز تخریب هر چه بیشتر باغات و اشغال بخشی از اراضی حریم سبز بزرگزمینه

 (.1388، )شارمند اجتماعی و ایجاد معضالت و مشکالت ثبتی و حقوقی و مالکیتی گردید
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 و شهر تهران 3موقعیت محله ده ونک در منطقه  -2شکل 

 

 محیطیزیستجش وضعیت محله بر اساس نمایانگرهای اجتماعی، کارکرد و سن
های ییالق وها تفرجگاه از یکیشود می ونک ده شامل که بافت قدیم. است جدید و قدیمی بافت دو دارای ونک یمحله

هران است. این ت سطح در هکتار در نفر 111 مقابل در هکتار در نفر 6/94 جمعیت ناخالص است. تراکم تهران اطراف
 شرق از و چمران بزرگراه به غرب از همت، بزرگراه به جنوب از سئول، خیابان و چمران بزرگراه تقاطع به محله از شمال

و ارگانیک است.  کندمی. دسترسی محله از بافت قدیمی آن پیروی شودمی محدود سئول و بهایی شیخهای خیابان به
نیایش،  هایبزرگراه وسیلهبهاندارد هستند. از دیگر مشکالت دسترسی، احاطه شدن آن اکثر معابر محله نامناسب و غیراست

خیابان ده ونک،  .شودمیدیگر  هایمحلهچمران و همت است که سبب ایزوله شدن محله شده و باعث عدم تعامل با 
ساکنان محالت اطراف خود را محلی نیازهای  فروشیخرده هایمغازهخیابان اصلی این محله بوده و در جداره خیابان 

باشد می ونک میدان دهده ونک  محلهمرکز . کارکرد غالب این خیابان تجاری و مقیاس آن محلی است. سازدمیبرآورده 
میدان شیخ بهایی  شدنساختههمچنین، خیابان شیخ بهایی با . کندمیی خدمات محلی عمل عنوان مرکز ارائهکه به

، ولی بیشتر در باشدمیمرکز تجاری و اداری  عنوانبه. میدان شیخ بهایی باشدمیریحی دارای عملکرد تجاری و تف
 باشدمیقاضی الصابر )ع(  امامزاده. عنصر شاخص این محله دانشگاه الزهرا و نمایدمیی خدمات ای ارائهمقیاس منطقه

دانشگاه الزهرا، بیمارستان  جزبه هاکاربری . اغلباندشدهکه هر دو در قسمت شمالی محله و در شرق میدان ده ونک واقع 
 سبز نیز در فضای د.باشنای میباشد، در مقیاس محلهای میمنطقهکه در مقیاس  صداوسیماو سازمان گوشت و  اهللبقیه

 دارد )شهرداری تهران، فاصله هکتار 929/0 میزان به هکتار 941/2 یعنی خود استاندارد از که است هکتار 012/2محله 
 (.1395، 3 منطقه
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 مراتب دسترسی، نقشه توده و فضاسلسله، نقشه بندیاستخوانز راست به چپ: نقشه ا -3شکل 

 ا

 تعداد طبقات، نقشه تحلیل یکپارچه. بندیپهنهکاربری اراضی، نقشه  نقشهز راست به چپ: ا -4شکل 

خورد. عالوه بر وجود بافت قدیم در سطح محله به چشم می وضوحبه، مشکل ترافیک از مواردی است که یطورکلبه
و ساکنان مجبور به پارک خودروهای خود در پارکینگ ندارند های زمین، بسیاری از قطعات متراکم و کوچک بودن قواره

است که در عرض بسیار کم معابر و نیز قطعات  آن ةیکی از معضالت دیگر این محله، بافت فرسود سطح محله هستند.
سازهای وده ونک ساخت ةمحلپیرامون ر های اخیسال دراز طرفی دیگر، نامنظم و بسیار کوچک زمین ابنیه مشهود است. 

ه چچه به لحاظ اقتصادی و  محله یفرسودهبافت ها تناقض جدی با که وجود آن ایجادشدهاقتصادی باال  باارزشجدید 
تراکم ساختمانی در مجاورت خیابان شیخ بهایی زیاد بوده و در مناطق ، کهطوریبه. اظ کالبدی ایجاد نموده استبه لح

 و سبب ایجاد مشکالت اجتماعی شده است. جنوبی محله بیشتر است. و این موارد با الگوی محله پایدار سازگار نیست
این  تاریخی ابنیه ازسازی الستیک کارخانه والممالک مستوفی غبا الصابر، قاضی مبارک امامزاده آستانهعالوه بر این، 

 خاطرتعلقاست. بنابراین،  کرده حفظ را قدیمی و ساکنان بومی خود حالت مسکونی نیز شمار رفته و بافت به قدیمی محله
ط ضعف و قوت در شکل زیر به سنجش وضعیت محله ده ونک با ذکر  نقابارز آن است.  هایویژگیساکنان به محله از 

شده ساکنان پرداخته میدانی و مصاحبه با هایبرداشتو با توجه به  شدهاستخراج هایشاخصو فرصت و تهدید بر اساس 
 است.
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 تحلیل سوات -2جدول
 نقاط تحلیل سوات

 ؛(یباز و عموم یدر محله مانند امامزاده الصابر )فضا یمذهب مساجد وباز   یوجود فضاها -

 ؛پاتوق عنوانبهمرکز محله ده ونک  -

 ؛محله کیبه بافت ارگان توجه بافضاها  یانسان اسیمق -

 ؛هاکاربریاختالط و تنوع  -

 ؛مناسب محله  یو مراکز آموزش یوجود سالن ورزش -

 ی؛تعامالت اجتماع یفرصت برا جادیروزانه در مرکز محله و ا ازیو موردن یتجار هایکاربریبه  یدسترس -

 ؛زباله توسط ساکنان کیتفک در محله جهت افتیغرفه باز ودوج -

 ی؛اجتماع هایفعالیت یبرا هاباغسبز و  یوجود فضاها -

 ؛نیعابر یدر سطح محله برا هاراه سبزوجود فضای سبز و  -

وتق  

 ؛مشکل اسناد مالکیت امالک و اراضی محله -

 ی؛گیمساواحد ه یعدم وجود فضاها -

 ؛نامناسب مرکز محله ییسازمان فضا -

 ؛ریبا هایزمینوجود  لینان و کودکان به دلز یدر شب برا تینبود امن -

 ؛رمجازیو غ یراصولیغ وسازساخت -

 ؛محله یدر بخش جنوب تیجمع یو تراکم باال یفرسودگ -

 ؛در محله هاکاربریو  هاساختمانجلوه نامناسب  -

 ی؛پاتوق و قرارگاه رفتار جایبهباز محله جهت پارک خودروها  یاستفاده از فضاها -

 ؛مشخص مراتبسلسلهمنسجم و  ییاعدم وجود سازمان فض -

 ؛معابر نامناسب و غیراستاندارد محله -

 ؛و سواره ادهیعدم وجود نظام مشخص پ -

 ی؛اتوبوس شهر ستگاهیدور بودن از ا -

 ؛ودروسطح معابر به توقفگاه خ لیپارک خودروها و تبد یمشخص برا ینبود فضا -

 ؛دانیزبالهو بالاستفاده به  ریبا هایزمین یبرخ لیتبد -

 ؛در محله نمایخانه فرهنگ و س رینظ یامکانات فرهنگ وبودن فضاها  یکافنا -

 ؛محله یمرکز هایبخشدر  هاتعمیرگاهتجمع  -

 ؛در سطح محله یو مسکون یآموزش ی( با کاربررگاهی)تعم یصنعت یکاربر یناسازگار -

 ؛هابزرگراه وسیلهبهاحاطه شدن محله  لیبه دل یهوا و صوت یآلودگ -

 ی؛و سودآور یکاربر رییتغ یبرا هاآنبردن  نیو از ب نیمسئول انگاریسهل لیمحله به دلخشک شدن درختان  -

 ضعف

 ؛داریمحله پا کیآن به  لیتبد یبرا لیمحله و وجود پتانس یانسان اسیمق -

 ی؛ورزش یکاربر نیاز طریق مراکز مذهبی و مساجد و همچن ایمحلهوجود زمینه هویت بخشی  -

 ؛توجهقابلشهری  وجود اراضی و امالک ذخیره -

 ی؛اجتماع هایقرارگاه جادیباز مناسب و امکان ا یوجود فضاها -

 ؛مطلوب یبصر یدورهایکر جادیا یبرا یسبز فرصت یضاهاوجود ف -

 ی؛و بهبود تعامالت اجتماع یاقتصاد یسودآور یبرا یفرصت یمتنوع محل هایکاربریوجود  -

 فرصت

 ؛متعدد دیبا هایزمینباز و  یوجود فضاها لیخودروها به دل نگیمحله به پارک شدنتبدیلتسلط سواره و  شیافزا -

 ؛وسازساختمجوز  یعدم اعطا لیمحله به دل یگسترش بافت فرسوده و فرسودگ -

 ؛هاساختماننامناسب  تیفیک لیجانی و مالی در اثر حوادث طبیعی و زلزله به دل هایخسارتزمینه  -

 ها؛تعمیرگاه ادیازد لیآن به دل تیرفتن هو نیو از ب یرگاهیتعم ایمحلهده ونک به  لیتبد -

 ؛هابزرگراهوجود  لیبه دل نیساکن شیرفتن آسا نیو هوا و از ب یصوت یآلودگ شیافزا -

 ؛ بافت یو فرسودگ یدگیعدم رس لیمحله به دل ینگیرفتن درختان کهنسال محله و سبز نیاز ب -

 تهدید
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 تحلیل و مباحثه
در این است.  شدهاستفادهتک متغیره  tدارد، از آزمون  وجودها ی سنجش حد متوسط سنجههایی که براتوجه به قابلیت با

بیشتر باشد، به این معنی است که وضعیت شاخص و  05/0از مقدار  (.Sig(tailed-2)) داریاسطح معناگر مقدار روش، 
مثبت بود، به  tن وجود دارد. اگر مقدار کمتر باشد، دو حالت امکا 05/0سنجه در حد متوسط قرار دارد. اگر این مقدار از 

منفی بود، به معنی است که شاخص و  tاین معنی است که شاخص سنجه در وضعیت مطلوبی قرار دارد؛ ولی اگر مقدار 
سنجه در وضعیت نامطلوب و نامناسبی قرار دارد و مردم از آن شاخص رضایت ندارند.  بدیهی است که هر چه این مقدار 

t و پایدارتر و هرچه مقدار منفی بیشتر بود، وضعیت ناپایدارتر و  ترمطلوبیعنی وضعیت شاخص و سنجه  بیشتر باشد
 برای تدوین پرسشنامه،است.  شدهتنظیمپرسشنامه  375صورت واقعی در ها بهاست. در این آزمون، داده ترنامطلوب

دهندگان، هر یک سوی پاسخ از یریپذک سطح در یو ارتقا شدهاستخراجی هامفاهیم سنجه در انتقالسهولت  منظوربه
 5)خیلی کم( تا  1ز با امتیا شدهیبندردههایی از با پاسخ شدهساده هایدر قالب پرسشو  شده یسازمعادلها از سنجه

 بر این اساس، نتایج تحلیل و پردازش به تفکیک نمایانگرهای اجتماعی،است.  قرارگرفتهمورد ارزیابی  )خیلی زیاد(
 آورده شده است. محیطیزیستکارکردی و 

 نمایانگر اجتماعی

 1شماره  ةسنج ،پذیریاجتماعدر شاخص  به جدول زیر، با توجهمربوط به نمایانگر اجتماعی،  نتایج آزموندر تحلیل 
کمتر از که سطح معناداری سنجه به این توجه بادرصد،  95هایی برای گذران اوقات فراغت(، با میزان اطمینان )عرصه

)وجود فضاهای فرهنگی مذهبی  2، وضعیت نامناسبی دارد. سنجه شماره باشدمی -515/33آن نیز  tبوده و مقدار  05/0
بوده و در حد متوسط  378/0نظیر زورخانه، امامزاده و ... دارای سطح معناداری  هاییکاربریو تفریحی( به دلیل وجود 

باشد، ص مرکز محله(، به این دلیل که مرکز محله در محله مشخص و متمایز میتشخیقابلیت ) 3قرار دارد. سنجه شماره 
گفت  توانمی. بنابراین، باشدمیو در وضعیت مطلوبی بوده  t 525/10و مقدار  05/0دارای سطح معناداری کمتر از 

در  است. قرارگرفته نامطلوبی نسبتاً به دلیل عدم رسیدگی و تقویت فضاها همگانی در وضعیت پذیریاجتماعشاخص 
درصد و  95متنوع اجتماعی در قرارگاه رفتاری(، با میزان اطمینان  هایگروهحضور ) 4، سنجه شماره شمولیهمهشاخص 

با توجه به عدم رعایت )حضور افراد ناتوان و معلول در محله(  5، در حد متوسط و سنجه شماره 721/0سطح معناداری 
و مقدار  05/0کمتر از استفاده افراد معلول و ناتوان از فضاهای محله، با سطح معناداری  ضوابط و استانداردهای مربوط به

t 872/38-  متنوع مردم و افراد معلول برای حضور در محله با  هایگروه. بنابراین، دهدمیوضعیت نامناسبی را نشان
 مواجه هستند. هاییمحدودیت

توزیع ) 7(، سنجه های رفتاریهای متنوع از قرارگاهاستفاده گروه توان) 6در شاخص عدالت اجتماعی، سنجه شماره 
به دلیل توزیع نامتناسب همگانی(  هایمکانبه  هاگروه)دسترسی مطلوب همه  8متعادل جمعیت در محله( و سنجه 

زان با میجنوبی محله و نبود فضاهای همگانی مناسب،  هایقسمتدر  غیررسمی هایاسکانجمعیت در محله، وجود 
در وضعیت  -912/20و  -337/21،  -762/30به ترتیب  tو مقدار  0,05کمتر از سطح معناداری  درصد، 95اطمینان 

کمتر از با سطح معناداری (، روزیشبانه هایکاربریوجود ) 9بسیار نامطلوبمی باشند. در شاخص سرزندگی نیز، سنجه 
به  هافعالیتمحرک و سرریز  هایکاربریمیزان وجود ) 10در وضعیت نامطلوب، و سنجه  -t 251/21و مقدار  05/0

های محرک و سرریز باوجود برخی کاربریبنابراین، در حد متوسط قرار دارد.  612/0( با سطح معناداری روهاپیاده
محله تأمین  کافی در اندازهبه، سرزندگی روزشبانههای فعال در طول کمبود کاربری دلیل بهها در خیابان ده ونک، فعالیت

، 601/0درصد و سطح معناداری  95با میزان اطمینان  نظارت ساکنین بر محله() 11در هنجار امنیت، سنجه  نشده است.
)کم بودن نقاط  14)روشنایی در شب( و  13کودکان و بانوان در شب(، ویژه به)تردد مردم،  12در حد متوسط و هنجار 

باشند. نامطلوب می 556/18و  -214/33،  -169/15به ترتیب  tو مقدار  05/0از  ناامن در محله( با سطح معناداری کمتر
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های ناسازگار، کمبود وجود نقاط ناامن و بدون کاربری و یا کاربری دلیل بهنظارت نسبی ساکنان،  با وجود، ترتیباینبه
 تردد کودکان و زنان نامطلوب است.روشنایی در شب، و مشکالت 

، عدالت اجتماعی، سرزندگی و امنیت در سطح نامطلوب قرار دارند، شمولیهمه، پذیریاجتماعهای اخصکه شبا وجود این
و عالقه مردم به زندگی در محله( و ان تمایل میز) 15های به سنجه توجه باشاخص احساس تعلق ساکنان در محله 

در  020/8و  t 513/13و مقدار  05/0از )میزان همکاری و مشارکت ساکنان محله( با سطح معناداری کمتر  16سنجه 
وجود کمبودها و مشکالت به محل زندگی خود عالقه داشته و با  توان گفت ساکنان باوضعیت مطلوبی قرار دارد و می

 کنند.همسایگان خود تعامل و ارتباط برقرار می
 05/0ها کمتر از یی که سطح معناداری آنهادر سنجه ،tبه تحلیل و بررسی نتایج، و محاسبه مقدار  توجه بادر این میان، 

های های بعدی شاخص( و در مرتبه-t 011/73 ترین وضعیت )مقدار، شاخص عدالت اجتماعی دارای نامطلوبباشدمی
 t ( و سرزندگی )مقدار-t 99/22  )مقدار پذیریاجتماع(، -t 872/38 )مقدار شمولیهمه(، -t 939/66 امنیت )مقدار

 t . در نمایانگر اجتماعی، احساس تعلق تنها شاخصی است که در وضعیت مطلوبی )مقداراندرفتهقرارگ( -251/21
 ( قرار دارد.533/21

 در نمایانگر اجتماعی آزمون بررسی وضع موجود با توجه به حد متوسط هر سنجهنتیجه  -3دولج

 شاخص نمایانگر
بر  هاپرسش
 هاسنجهاساس 

 فراوانی tمقدار 
 سطح معناداری

Sig. (2-tailed) 

اختالف 
 میانگین

 درصد 95میزان اطمینان 

 حداکثر حداقل

ی
اع

تم
اج

 

 یریپذاجتماع

1 515/33- 374 000/0 203/1- 27/1- 13/1- 

2 883/0 374 378/0 021/0 03/0- 07/0 

3 525/10 374 000/0 416/0 34/0 49/0 

 یشمولهمه
4 357/0- 374 721/0 19/0- 12/0- 08/0 

5 872/38- 374 000/0 389/1- 46/1- 32/1- 

 عدالت اجتماعی

6 762/30- 374 000/0 003/1- 07/1- 94/0- 

7 337/21- 374 000/0 963/0- 05/1- 87/0- 

8 912/20- 374 000/0 872/0- 95/0- 79/0- 

 سرزندگی
9 251/21- 374 000/0 773/0- 84/0- 70/0- 

10 507/0 374 612/0 29/0 08/0- 14/0 

 امنیت

11 523/0 374 601/0 29/0 08/0- 14/0 

12 169/15- 374 000/0 848/0- 96/0- 74/0- 

13 214/33- 374 000/0 136/1- 20/1- 07/1- 

14 556/18- 374 000/0 952/0- 05/1- 85/0- 

 خاطرتعلق

15 513/13 374 000/0 755/0 64/0 86/0 

16 020/8 374 000/0 485/0 37/0 60/0 

17 336/1 374 182/0 072/0 03/0- 18/0 

 نمایانگر کارکرد

)میزان ارجحیت عابر پیاده نسبت به  18های ، سنجهمراتبسلسلهتوجه به تحلیل نتایج آزمون در جدول زیر،در شاخص  با
 20له، با میزان تردد سواره( و بندی معابر مح)میزان انطباق درجه 19و ...(،  وسازهاساختسواره، عملیات عمرانی، 

به ترتیب  tو مقدار  05/0درصد، سطح معناداری کمتر از  95فضاهای باز عمومی( با میزان اطمینان  مراتبسلسله)
در نسبت به افراد پیاده و  وسازهاساختاولویت سواره، عملیات عمرانی و  دلیل به -409/29و  -150/18،  -367/27

های اطراف، نبود واحدهای دد سواره با معابر محلی موجود، ایزوله شدن محله توسط بزرگراههمچنین، عدم انطباق تر
و سبب نارضایتی ساکنین شده  قرارگرفتهفضاهای باز عمومی در وضعیت نامطلوب  مراتبسلسلهو  شدهتعریفهمسایگی 

 است. 
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های که به ترتیب شامل سنجه عمومی، ونقلحملهای پیوستگی، پیاده مداری و دسترسی به عالوه بر این، شاخص
)اولویت تردد عابر پیاده و دوچرخه در برابر  22)میزان  دسترسی پیوسته و ایمن عابر پیاده و دوچرخه(، سنجه  21شماره 

درصد، سطح  95، با میزان اطمینان باشدمیعمومی(  ونقلحمل)دسترسی راحت عابر پیاده به  23سواره( و سنجه 
گسسته به مرکز  پیادهمسیرهای  دلیل به -452/35و  -603/22، -995/16به ترتیب  tو مقدار  05/0از معناداری کمتر 

 عمومی مناسب ونقلحملاولویت سواره در برابر پیاده، نبود ایمنی و نبود سیستم  محله و سایر فضاهای خدمات عمومی،
 .اندقرارگرفتهدر وضعیت نامناسبی 

های تجاری، تفریحی و )تنوع فعالیت 24توجه به سنجه  یتی بال، شاخص تنوع فعاهمچنین، در نظام کاربری محله
های متنوع در کاربریباوجود ، -t 973/13و مقدار  05/0درصد، سطح معناداری کمتر از  95ورزشی( با میزان اطمینان 

ورزشی موجود، در وضعیت های تفریحی و عدم رسیدگی و افت کیفیت فضاها و مکان دلیل به(، 25مرکز محله )سنجه 
انطباق ) 26ها نیز، سنجه و مردم رضایت کافی از آن ندارند.در شاخص سازگاری فعالیت قرارگرفتهنامطلوبی  نسبتاً

 دلیل به( جوارهمهای ها و فعالیتسازگاری کاربری) 27های موجود از نظر عملکردی با فضای شهری( و سنجه کاربری
درصد، سطح معناداری کمتر از  95شده و میزان اطمینان  دارخدشهو مغایر با بافت محلی  های تعمیرگاهیوجود کاربری

. باشدمیها عدم رضایت مردم و نامناسب بودن وضعیت این سنجه دهندهنشان -562/8و  -t 244/22و مقدار  05/0
ها در محله( بوده که ب فعالیتمکانی مناستوزیع ) 28ها در محله نیز شامل سنجه شاخص تعادل در پراکندگی فعالیت

ها در یک سری نقاط خاص و تمرکز فعالیت دلیل بهبوده و  -t 858/16و مقدار  05/0دارای سطح معناداری کمتر از 
 است.  قرارگرفتهها، در وضعیت نامطلوبی بخش بقیهرکود عملکردی در 

ترین وضعیت را داشته و ( نامطلوب-t 926/74قدار دسترسی )با م مراتبسلسله، در نمایانگر کارکرد شاخص ترتیباینبه
(، -t 806/30ها )با مقدار (، سازگاری فعالیت-t 452/35 عمومی )با مقدار ونقلحملهای بعدی دسترسی به در مرتبه

ها لیت(، تعادل در پراکندگی فعا-t 995/16(، پیوستگی حرکت پیاده و دوچرخه )با مقدار -t 603/22پیاده مداری )با مقدار 
این روند سبب فرسودگی  ادامه( و در سطح نامطلوب بوده و -t 973/13( و تنوع فعالیتی  )با مقدار -t 858/16)با مقدار 

 .شودمیمحله و عبوری شدن آن 

 در نمایانگر کارکرد آزمون بررسی وضع موجود با توجه به حد متوسط هر سنجهنتیجه  -4جدول

 شاخص نمایانگر
بر  هاپرسش
 هاسنجهاساس 

 فراوانی tمقدار 
 سطح معناداری

Sig. (2-tailed) 

اختالف 
 میانگین

 درصد 95میزان اطمینان 

 حداکثر حداقل
ی

رد
رک

کا
 

سلسله مرتب 
 دسترسی

18 367/27- 374 0 307/1- 40/1- 21/1- 

19 150/18- 374 0 840/0- 93/0- 75/0- 

20 409/29- 374 0 349/1- 44/1- 26/1- 

 -79/0 -1 -899/0 0 374 -995/16 21 وستگیپی

 -06/1 -26/1 -163/1 0 374 -603/22 22 مداریپیاده

 -28/1 -44/1 -360/1 0 374 -452/35 23 عمومی ونقلحمل

 تنوع فعالیتی
24 973/13- 374 0 723/0- 82/0- 62/0- 

25 107/0 374 915 055/0 09/0- 10/0 

 هاتیفعالسازگاری 
26 244/22- 374 0 883/0 96/0- 80/0- 

27 562/8- 374 0 461/0- 57/0- 36/0- 

تعادل در پراکندگی 
 هاتیفعال

28 58/16- 374 0 776/0- 87/0- 69/0- 
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 محیطیزیستنمایانگر 

ه ها همزیستی، سنج، در شاخصمحیطیزیستهای مربوط به نمایانگر در نهایت، در بررسی نتایج آزمون مطلوبیت سنجه
 tو مقدار  05/0درصد، سطح معناداری کمتر از  95( با میزان اطمینان زیستمحیط)استفاده از مصالح سازگار با  29

. در شاخص سبزینگی محله نیز، باشدمیاستفاده از مصالح غیربومی و مغایر با بافت محله نامطلوب  دلیل به -946/25
 دلیل بهها و فضای سبز متنوع جهت تأمین تعامالت اجتماعی( رک)پا 32)وجود و تنوع فضاهای سبز( و  31های سنجه

 tو مقدار  05/0دارای سطح معناداری کمتر از  طبیعی اندازهایچشموجود باغات و فضاهای سبز متنوع و وجود مناظر و 

ا سطح طبیعی( ب هایسرمایه)حفاظت از  33توجه به سنجه  که با هرچند. است بوده و مطلوب 546/16و  715/18
رسیدگی نکردن  دلیل بههای اخیر بخشی از این فضاهای سبز در سال -t 952/18و مقدار  05/0معناداری کمتر از 

محیطی( با سطح  هایآلودگیکاهش ) 35نیز، با سنجه  محیطیزیستمسئولین از بین رفته است. شاخص سازگاری 
های تعمیرگاهی و های ناشی از تردد وسایط نقلیه، کاربریو وجود آلودگی -t 258/20و مقدار  05/0معناداری کمتر از 

 نامناسبی قرارگرفته است.های پیرامون در وضعیت احاطه شدن محله توسط بزرگراه
( در محله -t 258/20)با مقدار  محیطیزیست( و سازگاری -t 946/25های همزیستی )با مقدار در حالت کلی، شاخص

 tسبز در حد متوسطی قرار دارد. همچنین سبزینگی محله )با مقدار  اندازهایچشمود نامناسب بوده و محله از نظر وج
 . باشدمی( مطلوب 309/16

 محیطییستزدر نمایانگر  آزمون بررسی وضع موجود با توجه به حد متوسط هر سنجهنتیجه  -5جدول 

 شاخص نمایانگر
بر  هاپرسش
 هاسنجهاساس 

 فراوانی tمقدار 
 سطح معناداری

Sig. (2-

tailed) 

اختالف 
 میانگین

 درصد 95میزان اطمینان 

 حداقل حداقل

 یطیمحستیز

همزیستی 
 یطیمحستیز

29 946/25- 374 0 2/1- 29/1- 11/1- 

30 746/1 374 82 107/0 1/0- 23/0 

 سبزینگی محله

31 715/18 374 0 717/0 64/0 79/0 

32 546/16 374 0 771/0 68/0 86/0 

33 952/18- 374 0 885/0- 98/0- 79/0- 

 21/0 0 101/0 56 374 916/1 34 سبز یاندازهاچشم

سازگاری 
 یطیمحستیز

35 258/20- 374 0 872/0 96/0- 79/0- 

 گفتار پسین
ها و شاخص ر این پژوهش،است. د مدیریتیو  محیطیزیست، پایداری شامل ابعاد اجتماعی، اقتصادی، طورکلیبه

نمایانگر طراحی شهری  9از میان  محیطیزیستنمایانگر کارکردی، اجتماعی و   3ای مربوط به ابعاد پایداری در هسنجه
به حد متوسط  توجه بابررسی وضع موجود  ده ونک، از آزمون ةانتخاب و بررسی شد. پس از معرفی و بررسی محل

خص بهره گرفته شد که در آن، نظرات ساکنان در جهت بررسی میزان مطلوبیت هر سنجه و شا ،شدهاستخراجهای سنجه
به نمودار  توجه باقرار گرفت. بنابراین،  موردبررسیها با استفاده از پرسشنامه سنجه خصوص میزان مطلوبیت هریک از

 ها در محله نامطلوب بوده و نیازمندخاطر، سایر شاخصسبزینگی و تعلق هایجز شاخصتوان نتیجه گرفت که بهیزیر، م
 .باشندمیساماندهی 
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هامیزان مطلوبیت شاخص -5شکل   

سد، بعد مدیریت نقش بیشتری نسبت به رنظر میبه گیری کلیها در یک نتیجهافتهدر نهایت، پس از مباحثه و تحلیل ی
باشد که بعد مدیریت در آن گر مینیازمند یک مطالعة دیده ونک  ةدیگر ابعاد پایداری داشته است. بنابراین، محل

 شدهبررسیدر ادامه به ارائه راهکارهایی در ابعاد در مقاله دیگری بررسی خواهد شد.قرار گیرد که این مقوله  موردبررسی
 پردازیم.می

 نمایانگر اجتماعی

 ایجاد فضای عمومی پویا در مرکز محله؛ •

 هایقرارگاهیر باشگاه ورزشی، سینما و ... جهت ایجاد و فضاهای فرهنگی تفریحی نظ هاکاربریایجاد و تقویت  •
 رفتاری؛

و فضاهای تجاری خرد و محلی و مذهبی در سطح محله جهت ایجاد تعامالت  هاکاربریتثبیت و تقویت  •
 اجتماعی؛

 و سایر تسهیالت برای معلولین؛ها رمپ بینیپیش وها راه پیاده تمامی مناسب سازیکف •

 افراد؛ همه یکسان استفاده برای محالت مراکز و سطح تمام در شهریاثاثیه  و هیزاتتج و مبلمان قرارگیری •

 محله؛ امالک مالکیت اسنادمسئله  حل •

 ایجاد همگونی اجتماعی از طریق ایجاد مساکن متنوع در سطح محله •

 ؛روزشبانهفعال در طول ساعات مختلف  هایکاربریایجاد  •

 امنیت عابران؛ افزایشناظر جهت  نورپردازی مناسب در شب و تقویت چشمان •

 امنیت؛ افزایشبایر و بدون کاربری در جهت  هایزمینایجاد فعالیت یا کاربری در  •

 شهری و محلی جهت تقویت حس تعلق ساکنان؛ هاینشانهتقویت دید به  •
 کردنمایانگر کار

 دسترسی و ایجاد یکپارچگی؛ مراتبسلسله ازلحاظها تعریف مجدد راه •

 های ناحیه برای جلوگیری از ورود خودروی عبوری به محله؛کیفیت کل راهبازنگری در  •
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 سازی ترافیک؛هایی برای آرامبرنامه ارائه •

 پارک خودرو و ساماندهی توقف خودروها از طریق ایجاد پارکینگ خدماتی برای ساکنین؛ موردنیازتأمین فضای  •

 های ورودی و خروجی محله؛کاهش راه •

 نظام مراکز؛ مراتبسلسلهو ایجاد واحدهای همسایگی و رعایت  تقویت نقش مرکز محله •

 شوند؛ده ونک ختم می محلهتعریف و تقویت مسیرهای حرکت و توقف پیاده که به مرکز  •

 در محله؛ سواریدوچرخهایجاد فضاهای مخصوص  •

 عمومی؛ ونقلحملگسترش استفاده از  •

 متنوع و جاذب جمعیت؛ هایکاربریتقویت و ایجاد  •

 سودآور اقتصادی؛ هایفعالیتل محله به محیط فعال اقتصادی برای ساکنان از طریق استقرار تبدی •

 ها؛تعمیرگاه همچون طبیعی محیطکننده های آلودهکاربری انتقال و محله در موجودهای کاربری ساماندهی •

 ؛بارتره و همیدان میو تأسیس و عمومی درمانگاه ایجاد طریق از عمومی خدمات فضاهای کمبود جبران •

 در محله؛ هافعالیتدر جهت توزیع متناسب  کاربری فاقد و متروکههای زمین استفاده از •

 محیطینمایانگر زیست

 استفاده از مصالح بومی هماهنگ؛ •

 ؛سلسله مراتبی و کریدورهای سبز صورتبهساماندهی فضاهای سبز محله  •

 فراغتی؛ و ورزشی سبز فضاهای تقویت و توسعه •

 دسترسی؛ازنظر  مسافت بعدگرفتن  نظر در باها پارکو پاکت  کودکان بازی برایهای نمکا احداث •

و  هابامپشتآب باران در  آوریجمعاستقرار منابع مخصوص جلوگیری از خشک شدن درختان با استفاده از  •
 ؛هاباغچهبرای سرریز آن به  کشیلولهو یا  هاشبکهاستفاده از 

 محله؛ هایلبهز طریق تقویت پوشش گیاهی در کاهش آلودگی صوتی و هوا ا •

 ؛استفاده شود LED روشناییدر مصرف انرژی استفاده از عناصر  جوییصرفهجهت  •

زیر  صورتبهده ونک الگوهای دسترسی، کاربری و فضای سبز و باز عمومی  محله، برای شدهمطرحبر اساس اصول 
 است: پیشنهادشده

  
پیشنهادی، نقشه فضاهای سبز و باز و عمومی  هایکاربریالگوی  لگوی دسترسی پیشنهادی،ابه ترتیب از راست:  -6شکل 

 پیشنهادی.



 19                                               بهزادفر و همکاران   –...  و  کارکردی اجتماعی، هایشاخص دهندگیپاسخ میزان ارزیابی

 منابع

، مترجم: بازنمودن طراحی شهری، ابزارها، شیوه ها و راهبردهایی برای شهرسازان(. 1395تلن، امیلی ) .1

 یال، تهران.مصطفی بهزادفر و آرمان میرزاخانی، چاپ اول، انتشارات مؤسسه علم معمار رو

 )در دست انتشار(.، تهران محله، مورد کاوی ویژه ایران(. 1397فر، مصطفی؛ تلن، امیلی، و میرزاخانی، آرمان ) بهزاد .2

اول،  فر و کیومرث حبیبی، چاپ ، مترجم: مصطفی بهزادآیین شهرسازی پایدار(. 1390کریزک، کوین، و پاور، جو ) .3

 انتشارات مهر ایمان، تبریز.

نامه کارشناسی ارشد، شده، پایانریزی(. بررسی سنجش حس مکان در محالت ارگانیک و برنامه1389ی، علی )صمیمی شارم .4
 تهران.ای، دانشگاه هنر تهران، ریزی شهری و منطقهاستاد راهنما: دکتر پروین پرتوی، رشته برنامه

 .1-26، صص: (. سند راهبردی توسعه محله ونک1395تهران ) 3شهرداری تهران منطقه  .5

 .35-46، صص: 27(، نشریه هنرهای زیبا، شماره (. محله مسکونی پایدار )مطالعه موردی نارمک1385عزیزی، مهدی ) .6

 اپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.، مترجم: محمدحسین بحرینی، چتئوری شکل شهر(.  1384لینچ، کوین ) .7

، تبلور هویت، فرهنگ پایداری مسکن اجتماعی:(. 1395مفیدی شمیرانی، سید مجید، و کامران کسمایی، حدیثه ) .8

 تهران.چاپ اول، انتشارات علم معمار رویال، 

(. بررسی راهکارهای پایداری محیطی؛ نمونه موردی ده ونک 1389مطیعی، بابک؛ مهدی پور، محمود، و چناری، مجتبی ) .9
 .1-11، صص: تهران )با رویکرد حفظ و نگهداری درختان منطقه(

، 29نظر، شماره  (. تدوین معیارهای ساختار محالت شهری پایدار، نشریه باغ1392یرانی، مجید، و مضطرزاده، حامد )مفیدی شم .10
 .59-70صص: 

یه اینترنتی نوسازی، شماره (. نوسازی بافت فرسوده ده ونک، سازمان نوسازی شهر تهران، نشر1388مهندسان مشاور شارمند ) .11
 .1-10، صص: 00503

های مسکونی، (. مطالعه تطبیقی نظریات پایداری اجتماعی در محله1396مه، و مفیدی شمیرانی، سید مجید )فتوحی اهل، فاط .12
 ین همایش ملی مسکن ایرانی، شیراز.دوم

13. Barton, H., 2000, Sustainable Communities, the Potential for Eco-Neighbourhoods, 

Earthscan Publications Ltd, London. 

14. Bahadure, SKotharkar, R., 2017, Framework for Measuring Sustainability of 

Neighbourhoods in Nagpur, India. 

15. Caves, Roger W., 2005, Encyclopeida of the city, this edition published in the Taylor & 

Francis e-Library, London and NewYork. 

16. Condon, P., 2010, Seven Rules for Sustainable Communities, Island Press, Washington. 

17. Power, A., 2004, Sustainable Communities and Sustainable Development, Sustainable 

Development Commission, London. 

18. Sharifi, A., Murayama, A., 2014, Neighborhood Sustainability Assessment in Action: 

Cross-Evaluation of Three Assessment Systems and Their Cases from the US, the UK, and 

Japan, Build. Environ, 72, 243-258. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132317304924#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132317304924#!

