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چکیده
در پی برجسته شدن محله به عنوان هسته زندگی شهری رسیدن به توسعه پایدار نیز تنها در قالب توسعه محلهای و در مقیاس محلی و
در ادامه تفکر جهانی بیاندیش و محلی عمل کن در حال پیگیری است .به دلیل آن که ب زا شی  60درص ج مدرم د هه ه ههههان در ش اهره
زندگی میکنند کیفیت توسعه محالت و در مقیاس کالن پیشرفت و پایداری توسعه شهرها است که میتواند موفقی تسکش ای ت

   

جامعه را در مسیر حل مشکالت اقتصادی ،زیستمحیطی ،اجتماعی و کالبدی و غیره مشخصصص نمایددد .ب تیعضو یسررب روظنم ه     
پايداري شهرها ،از ديدگاههاي مختلفی نظير توسعه پايدار محلهاي و برنامههاي توسعهاي محله -محور بر پايه استفاده از ظرفيتهاي
دروني محالت استفاده میشود .هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین مؤلفههای پایداری و می ذگریثأت ناز ا فلؤم نیا یر هههه هههههها رب    
پایداری محالت در جغرافیای شهر تهران به ویژه قدمت محالت با تأکید بر مح و جلگنس تال

 ضوح تفه است  ...... .....روش تحقیق

مورد استفاده در این مقاله توصیفی  -پیمایشی است .در مقاله حاضر از روش نمونهگیری احتمالی و مرحلهای استفاده شده است .در
مرحله اول ،محالت سنگلج و هفت حوض بر اساس نمونهگیری طبقهای احتمالی از بین محالت تهران انتخاب سپس در مرحله بعد
انتخاب پاسخگویان در این محالت ،بهصورت تصادفی انجام شده است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مح و میدق تال

یدج د    

تهران است .به منظور تحلیل دادهها از روش مدلسازی معا اتخاس تالد رر ررری با ا رویکرددد روش ح عبرم لقاد ااااات جزئ ئئی و نرممماف از ررر
اسمارت پی آل اس استفاده شده است .حداقل تعداد نمونه مورد نیاز در این پژوهش برای استفاده از روش ح اد ققل مربعا یئزج ت   
 200نفر بوده است .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که با در نظر گرفتن ق ،تالحم توافتم تمد     میا ؤم نیگن للفهههها یبت ی ین   
کننده پایداری همچنین سهم هر یک از این مؤلفهها در تبیین پایداری محالت سنگلج و هفت حوض متفاوت است.

واژگان کلیدی :جغرافیای تهران ،بافت قدیم شهری ،توسعه پایداری ش تالحم ،یلحم رادیاپ هعسوت ،یره      

پایدار

( -1نویسنده مسئول) f.habib@srb.iau.ac.ir
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مقدمه
توسعه سریع شهری در چند دهه اخیر ،زندگی بشر را از ابعاد مختلف تحت تأثثیر ق ش هزورما .تسا هداد رار ه اهر     
ی جهاننی مفهوممی
عامل اصلی ایجاد کننده ناپایداری در جهان به شمار میروند و در واقع پایداری شهری با پای راد ی ی
ک ه فد
واحد دارند .پایداری میتواند معانی بسیاری را در بر داش ششته باش زا هک د    یک ک

ک ت وصا ا لل لللی براای
ولوکا ژژژیک ک

ی و توس پ هع اای اد ررر
فعالیتهای مختلف اقتصادی و اجتماعی را شامل میشود .در تداوم س سسیر تکوووین مفهو پ م اای راد ی ی
گروهها ،سازمانها و نهادهای مختلف بینالمللی سعی در تبیین جنبهها و وجوه مختلف توسعه پایدار نمودند که البته
وقایعی چون افزایش جمعیت ،معضالت زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی نیز در تکوین این مفهوم نقش اساس سسی
داشتند .در سال  ۱۹۹۸اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت جهت همکاری و مشارکت سازمانهای مختل درم ف مم مممی
طزیس لاس رد اپورا رد ت     ۱۹۵۷
و دولتی برای حفاظت از محیطزیست زمین تأسیس شد .اول للین گردهماایی محیط ط
تمحیط تسا نردم ی    
یشو سیز شبنج زاغآ د تتتت تتتت
جهت توسعه کیفیت محیط برگزار شد .از سال  ۱۹۹۲که گفته می ی
گزارشها و کنفرانسها و برنامههایی نظیر برنامه انسان و زیست کره  ،۱۹۷۱-گ وف شراز نن نننیکس  ،۱۹۷۱ -کنف سنار
استکهلم سازمان ملل  ۱۹۷۲ -کنفرانس جهانی جمعیت  ،۱۹۷۶بیانیه کوکویک  ،۱۹۷۹ -کنف  سنار زززیس اگت هه س نامزا
ملل  ،۱۹۷۹1-در تکوین مفهوم توسعه پایدار نقش داشتند .در س لا  ۱۹۸۷گ رد دنل تنارب شراز ک ممم ممممیس وی ننن جهاننی
محیطزیست و توسعه با عنوان آینده مشترک ما مطرح گردید و برای نخستین بار اصطالح توسعه پایدار در یک س دن
بینالمللی مطرح شد .در سال  ۱۹۹۰سازمان ملل برنامه شهرهای پایدار را برای کمک به شهرهایی که ق س هب مد وو وووووی
توسعه پایدار بر میدارند ارائه نمود در سال  ۱۹۹۲اجالس زمین در ریودوژانیروی برزیل برگزار گردیددد ک تسد ه ور   
ته راچ دندش فظوم ا چوب     
كار  ۲۱و بیانیه ریو از مهمترین دستاوردهای این اجالس بود و ب لود نآ ساسا ر تتت تتت
استراتژیک خاصی را برگزینند که ترکیب اهداف توسعهای و زیستمحیطی را میسر سازد.
تشکیل کنفرانس قاهره در سال  ،۱۹۹۶تحقیقات گروهی از محققان به نام بکویست در سال  ،۱۹۹۰کنفرانس زیستگاه
 ۲در استانبول در  ۱۹۹۹و نهایتًاًا اجالس ژوهانسبورگ در سال  ۲۰۰۲از جمله مهمممترررین گامممه کت رد ا وووووین مفهوم
ت متح هد
توسعه پایدار بوده است .در تداوم و سیر تکوینی مفهوم توسعه پایدار جنبشی به نام نوشهر گرایی در ای الا ت ت
در سال  ۱۹۹۳شکل گرفت که به دنبال ارتقای کیفیت سکونت در حوزه منطقه و برنامهههری ییزی منطقهههای و همچن ننین
حوزه برنامهریزی و طراحی شهری بود رویکردهای این جنبش به تدریج در سراسر جهان مقبولیت و رواج یافت.
امروزه مفهوم پایداری و توسعه پایدار با تأکید بر کیفیت محیط شهری ،جایگ ها وی ییژهای در دان ش ش هههرس هتفای یزا   
است .خلق محیطهای با کیفیت شهری ،ابزاری است ب  رادیاپ هعسوت هب یبایتسد یار و ش  ر ب یطیا ا بث  ااا ا اااا ااااااااات ب یار
شکوفایی اقتصادی ،استفاده محتاطانه از منابع و پیشرفت اجتماعی ( .)Detre&Cabe,2000:p8با در نظر گرفتن ابع دا
سه گانه پایداری (اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی) باید خاطر نشان کرد کیفیت و ایج دا مح ححیطهاای ب تیفیک ا   
ارتباطی تنگاتنگ با مفهوم پایداری دارد (.)English Partnerships,2000:p103
.The Man and the Biosphere Program -1971, the Phoenix Report - 1971, the United Nations Stockholm
Conference - 1972 World Population Conference 1976, the Coca-Cola Declaration - 1979, the United Nations
Habitat Conference – 1979.
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بررسی تطبیقی پایداری محالت شهری با91 ...

از منظر رویکرد مکانی ،کیفیت محیط شهری در گرو خلق مکانهای با کیفیت شهری اس ؛ت

مکانننهاایی ک شزرا ه

اجتماعی ،اقتصادی و محیطی میآفرینند .از این رو شناسایی ابعاد مکان میتواند به شناس یا ی فیک فلتخم داعبا  یییی یییییت
ح ش هک هد   
محیط نیز بینجامد .امروزه؛ مدلهای جدیدی با رویکرد پایداری با موضوعیت کیفیت محیط ش رط یره حح حح
ارتباطی تنگاتنگ میان این دو مفهوم ایجاد کرده است .نظریهپردازان رویکرد پایداری معتقدند ارتق تیفیک یا   

مح طی

منجر به پایداری این فضاها میشود.
شکل شماره  -1رابطه دوسویه کیفیت و پایداری در طراحی شهری
)Source: (Research findings

به دلیل رشد سریع کالبدی ،هجوم مهاجران ،عدم برنامهریزی و مهمتر از همه اعمال سیاستها و روشهای ناکارآمد
1

در مواجهه با بافت قدیم ،میانی و جدید شهر و همچنین بیتوجهی به نقش مراک ق ز دد دددیمی در ارتقاای هوی لم ت یی یی
ی،
اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی شهر ،مشکالت و مسائل شهری به صورت شدیدتری ظاهر شدهاند .این بیتو هب یهج   
ت مح ححیط اجتماعععی ،افزاایش رون خت د ررریب ب
ب
بافتها ،فضاهای زندگی شهری را دچار مردگی نمو هد  ،،ک  شها ک کیفیت ت
ت زندگگگی شهررری را
فیزیکی ،به هم خوردن تعادل میان رفاه اجتماعی و کارایی اقتصادی و به طورکلی ک  شها ککیفیت ت
سبب گردیده است .نابهنجاریهای اخیر در زندگی شهری مردم تهران ،سبب كاهش كارآمدي الگوي زیست محلهای
و عدم رضایت مردم از این سکونتگاهها در الیههای مختلف شهر شده است .تغ يي ر در فض و يدبلاك يا

تخاس ا ير    

شهرها و ناكارآمدي بافت سنتي و عدم نهادينه شدن س دياش ،ديدج راتخا     ازجملههه دال و طيارش داجيا هدمع لي   
معضالت قابلمالحظه کنوني باشد .محله سنگلج ،یکی از محالت تاریخی تهران است ک هب ات دنچره ه هب زورما       
حیات خود ادامه داده است ،لیکن از دیدگاه کالبدی ،اجتماعی -فرهنگی و اقتصادی ،شرایط نامناسببی در آن جریاننن
ی ش ره
دارد .این مقاله درصدد بررسی تطبیقی پایداری محالت شهری با تأکید بر کیفیت مح ححیط شهررری در جغرافیای ی
تهران(محالت سنگلج و هفت حوض) است .روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله توصیفی  -پیمایشی است ..در
الت س جلگن
مقاله حاضر از روش نمونهگیری احتمالی و مرحلهای استفاده شده است .در مرحل حم ،لوا ه الال الال

و هفت

حوض بر اساس نمونهگیری طبقهای احتمالی از بین محالت تهران انتخاب سپس در مرحله بعد انتخاب پاس گخ ووویان
در این محالت ،بهصورت تصادفی انجام شده است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه محالت قدیم و جدی نارهت د   
است .به منظور تحلیل دادهها از روش مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد روش حداقل مربع زج تا ئئ ئئئی و نرممم
افزار اسمارت پی آل اس استفاده شده است.
مبانی نظری
امروزه ،به منظور بررسی وضعیت پايداري شهرها ،از ديدگاههاي مختلفی نظير توسعه پا لحم رادي هه هههاي و برنامهههه يا
یتوان د د ررر
توسعهاي محله -محور2بر پايه استفاده از ظرفيتهاي دروني محالت استفاده میشود .مفهوم واژه محله می ی
ابعاد مختلف اجتماعی ،روانشناسی ،ذهنی ،ادراکی ،کالبـدی و سیاسـی تعریـف شود .هر یک از ابعاد مختلف تعریف

1 -National Identity
2 -Community-Based Sustainable Development
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ع ت خیرا ی ی
ی
ف و نیززز در مق طا ع ع
ع مختلـف ف
ف در جوامع ع
ن تع یرا ف ف
خاص خود از محله را ارائه میدهند .از سوی دیگر ،،این ن
ت« :محله ،،يک ک
ک
میتواند متفاوت باشد .در فرهنگ معين ( )moein,1983:p3920در تعريف محلهاینگونه آمدهه است ت
ت.
ک است ت
واحد اجتماعي و محل سکونت اقشاري از جامعه است که بهههوی ییژه از نظررر اجتم عا ييي داراي وجوه ه مش رت ک ک
فرهنگ فارسی آریان پور ( .)Arianpour,1984:p3372اصطالح  Communityرا به مفهوم جماعت

یاا گروه ههی که

ک در
دارای وجوه مشترک میباشند و نیز اصطالح Neighborhoodرا به معنی همسایگی و مجاورت ،همساایگان یک ک
و دیوار و اهل محل ذکر کرده است .جان لنگ1در مورد دو واژه فوق بیان میکند که «اولی به معناای اجتم حم عا لل لللی
بوده و به جنبههای اجتماعی میپردازد در حالی که دومی به معنای محله بر موجودیت فیزیکی و کالبدددی آن داللت
میکند.)Lang, 1994( ».
توسعه پایدار محلی2توان یا ی رد یلحم کچوک عماوج 

   بهره هب ادر ررری و اس عیبط عبانم زا هدافت ی سنا  ،ان یتح و ی

    

اکولوژیکی است به گونهای که همه اعضا یا اجتماعات محلی در حال حاضر و آینده از سطوح مناس تشادهب رد یب   
و سالمتی ،زندگی مطلوب ،امنیت اقتصادی و یکپارچگی بین محیطزیست و فعالیتهای انسانی برخو ندرگ رادر دد ددد (
 .)Kline, 1997:p4توسعه پایدار محلهای3فرایندی است که بر اساس آن ،سرمایه اجتماعی افزایش یافتههه و در نتیجههه
کیفیت زندگی مردم محله بهبود مییابد .با مطرح شدن محله به عنوان سلول زندگی شهری تحقق توسعععه پای اد ررر نیززز
تنها در قالب توسـعه محلهای و در مقیاس محلی و در ادام ممه تفک اهج ر نن نننی بین شید  ،،محل للی عم دش لابند نک ل

   

( .)Roseland, 2000محله پایدار4عالوه بر رفع نیازهای گون ینکاس نوگا ن  یلعف  و نادنزرف ،هدنیآ        آنهاا و دیگر
مصرف کنندگان ،کیفیت باالیی از زندگی را ارائه کرده و فرصت و انتخاب را در اختیار افراد قرار م ممیدهددد .بهههطوررر
كلي كي

محله پایدار باید با در نظر گرفتن توان زیستمحیطی ،به نیازه یداصتقا یا     -اجتم انکاس یعا ن خساپ ش    

میگوید (.)Cowan,2005:p642-641
ن مفهو زا هک م   
هدف نها يي توسعه پایدار محلهای ،بهبود ارتباط ميان سرمايهه ا يا جججتم تسا يدبلاک و يعا ؛؛؛ ؛؛؛؛ ب يد ن ن
فرآيندهاي اجتماعي به منظور بهبود ساختار کالبدی -فضایی و تقویت هویت مکانی همچن يارب تيفرظ داجيا نی     
توسعههاي آتی استفاده ميگردد .همچنین اهداف خرد توسعه پایدار محلهای شامل افزاایش س مر اایههاای اجتماعععی،
یو
ث طبیعی ی
ظ من  و عبا ممی ار ث ث
ی س کا ننین ،حفظ ظ
ت و ایمنی ی
ارتقاء سطح عدالت اجتماعی ،افزایش خودکفایی ،تأمین امنیت ت
فرهنگی ،ایجاد حس مکان و ارتقاء کیفیت زندگی میباشد (.)Barton,2003:p4
جدول شماره  -2اهداف توسعه پایدار محلهای
کالن
اهداف توسعه پایدار
محلهای

خرد

ارتباط ميان سرمايههاي اجتماعي و کالبدي
اف هیامرس شیاز     

ارتق تلادع یا     

اف شیاز         

ت و تینما نیمأ     

حف  عبانم ظ وثاریم          

ایجاد حس

ارتقای کیفیت

ا ج تم ا ع ی

ا ج تم ا ع ی

خودکفایی

ایمنی ساکنین

طبیعی و فرهنگی

مکان

زندگی

)Source: (Barton, 2003:p4

ی شدههانددد .بیشتررر
ی و بررسی ی
ی معرفی ی
ی محلی ی
ی پای راد ی ی
در قالب نظریههای موجود ،اصول و شاخصهای زی دا ییی ب ار ی ی
پژوهشگران پایداری محلی را ناظر بر سرزندگی ،تداوم و سازگاری ،دسترسی ،تنوع ،ظرفیت و مشارکت م ممیداننددد .به
-Jon Lang
-Local Sustainable Development
-Community-Based Sustainable Development
-Sustainable community

1
2
3
4
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ت آن
اعتقاد لینچ خوانایی محله از جمله معیارهای هویت و پایداری محلهها به شمار میرود و معنی در محله باا کیفیت ت
در ارتباط مستقیم است ( .)Lynch, 1997: 167چپمن محله خوب و پایدار را محلهای میداند که سالمت س انکا ننن در
آن تأمین باشد .از عوامل مؤثر در ایجاد سرزندگی در محله ،وجود فضاهای عمومی مناسب است ( Chapman, 2005:

ل محلههه نیززز در
 .)158بارتون معتقد است همان گونه که تغییرات فوق گاه میتوانند به عنوان یک تهدید باشند ،تکامل ل
قالب آنها ادامه دارد ( .(Barton, etal, 2003: 191به اعتقاد ویلر با رعایت این اصل ،شرایط کالبدی محله به گونهههای
خواهد بود که نیازهای متنوع را پاسخگو باشد (.)Wheeler, 2114:199
ت مح ححیطهاای پیراموننن خو د د ررر برگیرندهه حس
چپمن ،معتقد است میدان تجلی کیفیت شهرنشینی بوده و با کیفیت ت
فضاست .بارتون نیز تأکید میکند مسیرهای پیاده در بسیاری از ش هره اای جه هم شقن ،نا ممم ممممی در رابط لماعت اب ه    
اجتماعی دارند .بارتون ظرفیت قابل تحمل محله را در قالب ارزیابی مواردی چون توان محله در ارائه خدمات ،ویژگی
مخاطبین و میزان پاسخگویی و کفایت خدمات میداند .روزلند ،چاویس و فلورین معتقدند افزایش تمایل به مشارکت
ت توسعههه
ساکنان محلی به عنوان یکی از اهداف اجتماعی مهم توسعه پایدار اجتماعات محلی به شمار میرود .برایانت ت
ش ش ادنوره ننن در توسعههه منطب ققق اس  ت ( ( Bahraminezhad,
پایدار اجتماع محلی را دیدگاهی میداند که با تقویت نقش ش
.)2003:p14

همچنین مؤسسه جوامع محلی پایدار در آمریکا ،مشارکت بین بخشهای دولتی ،تجاری و سازمانهای خصوصی را در
جوامع پایدار ،امری رایج و جالب توجه میداند .کیفیت محیط شهری1یک مفهوم چند بعدی است که به عنو نا یک ککی
از ابعاد مهم کیفیت زندگی میتواند تأثیرات همه جانبه در زندگی شهروندان داشته باشد با مفاهیمی همچو  ن ککیفی ییت
مکان ،میزان رضایت و نارضایتی ساکنین از محیطهای مسکونی و غی ییره اش اکارت تتی داش ب رد و هت سس سسسیار از مو هب درا   
ت مح ار يرهش طي    مجموعهههای از ش طيار
یشود د ( .)Van Camp et all:p2003کيفيت ت
عنوان معانی مشابه قلمداد می ی
اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و کالبدي  -فضا يي محيط شهري میداند که نشان دهنده ميزان رضايت يا عدم ر تياض
شهروندان از محيط شهري باشد.
تفکرات حاکم بر کیفیت محیط شهری
گذار روند تاریخی سیر مفهومی کیفیت محیط از فرد محوری به محیط محوری و از آن پس حرکت به سمت تعامل
صهاای موردبررس سسی
فرد با محیط از موضوعات قابللمس میباشد که خود منجر به تغییرات مفهومی ابع و دا ش خا ص ص
صاحبنظران نیز گردیده است.
رويکرد طراحی محور نسبت به کیفیت محیط شهری
بر اساس تعامل انسان با محیط ،برخي از نظريهپردازان با در نظر گرفتن انسان ،بهعنوان کاربر اصلي مح و يرهش طي
ی  3در
نحوه پاسخگو يي به نيازهاي او با استفاده از طراحي و برخي ديگر ب اکم عوضوم رب ديکأت ا ننننن نننننن2و مک زاس نا یی یی
طراحي فضاهاي شهري ،کيفيت محيط را مورد بررسی قرار دادهاند .اخیرًاًا نیز با مطرحشدننن مفهو و یرادیاپ م ورود   

1 -Urban Environmental Quality
2 -Place
3 -Place-Making
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لشناساایی اس هک ت   
آن به دانش طراحی شهری و نقش آن در دستیابی به اهداف توسعه پایدار ،رویکرد دیگری قابل ل
تبیینکننده همه ابعاد کیفیت محیط شهری است .بدین ترتیب میتوان نظریات موجود را در قالب سه رویک یلصا در   
دستهبندی کرد؛ رویکرد انسانی 1،رویکرد مکانی2و رویکرد پایداری.)Rafiean Et all, 2013: p66(3

شکل شماره  -2روند تغییرات تفکرات مرتبط با کیفیت محیط )Source: (Lashgari, Khalaj: 2014

شکل شماره  -3تفکرات و رویکردهای کیفیت محیط شهری )Source: (Research findings

از منظر رويکرد مکاني 4،کيفيت محيط شهري درگرو خلق مکانهاي باکيف دياب يرهش يحارط .تسا يرهش تي

     

بتواند منجر به ارتقاي کيفيت مکانهاي شهري شود .ازاینرو شناسا يي ابعاد مکان ميتواند به شناسا يي ابع فلتخم دا   
6

کيفيت محيط نيز بينجامد .ديويد کانتر5محیط شهری را به مثابه یک مک بلاک هدینت مه رد دعب هس زا لکشتم نا ددددددد دددددددد،
فعالیتها7و تصورات8میداند .این مدل بیان میکند؛ ارتقای کیفیت محیط شهری در گرو ارتقای مؤلفههاای س هناگ ه   
ل هس دنت
مکان است .بر اساس مدل حس مکان جان پانتر سه مؤلفه کالبد ،فعاليت و معني در خلق حس مکاننن دخيل ل
(.)Carmona et al.,2012

1 - Human Approach
2 - Spatial Approach
3 - A Sustainable Approach
4 -Place Approach
5 - Canter
6 -Form
7 -Activity
8 -Image
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مؤلفهها و شاخصهای مؤثر بر پایداری محالت و کیفیت محیط شهری
قرارگرفتههه اس رد .ت

به منظور تدقیق معیارهای کیفیت محیط ،نظریات اندیشمندان بسیاری مورد واکاوی و س شجن

جدول شماره  2مجموعه شاخصههای کیفیت محیط شهر از دیدگاه صاحب نظران ارائهشده است.
جدول شماره  -2معیارهای کیفیت محیط شهری
صاحبنظر

مهمترین معیارها

لینچ

سرزندگی ،معنی ،تناسب ،دسترسی ،نظارت ،عدالت و کارایی درونی

یان بنتلی و همکاران

نفوذپذیری ،گوناگونی ،خوانایی ،انعطافپذیری ،تناسبات بصری ،غنای حسی ،رنگ تعلق ،کارایی ازنظر مصرف انرژی ،به حداقل رساندن آلودگی هوا و حمایت و پشتیبانی از حیاتوحش

کرمونا و همکاران

ُبُبعد ریختشناسانه (مورفولوژیک)ُ ،بُبعد ادراکیُ ،بُبعد اجتماعیُ ،بُبعد بصریُ ،بُبعد عملکردی و ُبُبعد زمانی

جان پانتر و متیو کرمونا

کیفیت پایداری زیستمحیطی ،کیفیت دیدهها ،کیفیت فرم شهر ،کیفیت فرم ساختمان ،کیفیت عرصه همگانی

متیو کرمونا

دسترسی ،سخت فضا و نرم فضا ،ایمنی و امنیت ،منظر شهری ،اختالط و تراکم ،همهشمول بودن

مایکل ساوت ورث

ساختار ،خوانایی ،فرم ،حس مکان ،هویت ،دیدها و مناظر ،مقیاس انسانی یا پیاده

آل  زبوکیج ن و لناد  د       
اپلیارد

زیستپذیری ،هویت و کنترل ،دسترسی به فرصتها ،امکان خیالپردازی و لذت بخشی ،اصالت و معنا ،زندگی اجتماعی و همگانی ،خوداتکایی شهری ،محیطی برای همه

راجر ترانسیک

حفظ تسلسل حرکتها ،محصوریت فضاها ،پیوستگی لبهها ،کنترل محورها و پرسپکتیوها ،ممزوج کردن فضاهای بیرون و درون

هاتن و هانتر

تنوع ،تمرکز ،دمکراسی ،نفوذپذیری ،امنیت ،مقیاس مناسب ،طراحی ارگانیک ،اقتصاد و ابزارهای مناسب آن ،روابط خالقانه ،مشورت و مشارکت دادن استفادهکنندگان در طرحها

کولمن

حفاظت تاریخی و مرمت شهری ،طراحی برای پیادهروها ،سرزندگی و تنوع استفاده ،بستر و محیط فرهنگی ،بستر و محیط طبیعی ،توجه به ارزشهای معمارانه محیط

گرین

عملکرد :ارتباط ،امنیت ،آسایش اقلیمی و تنوع؛ نظم :انسجام ،وضوح ،پیوستگی و تعادل؛ هویت :شکل دادن به کانونها ،وحدت ،شخصیت و خاص بودن؛ جذابیت :مقیاست ،تناوب بصری
و عملکردی سرزندگی و هارمونی.

برایان گودی

سرزندگی ،هارمونی با بستر موجود ،مقیاس انسانی ،امکان شخصیسازی مکان ،نفوذپذیری ،خوانایی ،انعطافپذیری ،غنا ،امکان تحول سنجیده و کنترلشده

جین جیکوبز

فعالیتهای مناسب ،نظم بصری محیط ،کاربری مختلط ،توجه به عنصر خیابان ،نفوذپذیر بودن ،اختالط اجتماعی و انعطافپذیر بودن فضا

سایت پی پی اس

دسترسی و به همپیوستگی ،آسایش و منظر ،استفادهها و فعالیتها ،اجتماعپذیری

)Source: (Research findings

تو
ی کالب عم ،د نن نننی ،فعالیت ت
در دستهبندی ابعاد و معیارهای مورد نظر صاحبنظران از مؤلفههای سازنده مح ححیط ،یعنی ی
محیطزیست بر اساس مدلهای مکان مانند مدل مکان کانتر ،مدل حس مکان پانتر و مدل مکان پای دافتسا راد هه ههه ش هد
است.
جدول شماره  - 3دستهبندی ابعاد ماهوی نظرات صاحبنظران
معیار کیفیت محیط شهری

سرزندگی

عدالت

دسترسی

تن ا سب

نظارت

کارایی درونی

خوانایی

حمایت زیستی

من ظر

معنی

مؤلفههای سازنده محیط

فعالیت

کالبد

کالبد

کالبد

فعالیت

فعالیت

معنی

محیطزیست

کالبد

معنی

)Source: (Research findings

در ادامه برای سنجش پایداری ،با در نظر گرفتن مدلهای مکان ،معیارهای کیفی رد یرهش طیحم ت ب سسس س سسسسستر اه فاد
پایداری محله مستند به آنچه در ادبیات نظری اشاره گردید ،دستهبندی و ارائه شده است.
جدول شماره  -4دستهبندی معیارهای کیفیت محیط در بستر اهداف پایداری محله
اهداف محله پایدار
ساختار فضایی ،هویت مکانی و سرمایههای اجتماعی

مؤلفههای پایداری

مؤلفههای سازنده محیط

معیارهای کیفیت محیط شهری

افزایش سرمایههای اجتماعی

ا ج تم ا ع ی

فعالیت

سرزندگی

ارتقاء سطح عدالت اجتماعی

کالبدی  -فضایی

کا ل ب د

عدالت

کا ل ب د

تناسب

کا ل ب د

دسترسی

افزایش کارایی و خودکفایی

کالبدی – فضایی

فعالیت

کارایی درونی

تأمین امنیت و ایمنی ساکنین

کالبدی – فضایی

فعالیت

نظارت

ا ج تم ا ع ی

م عنی

خوانایی

زیستمحیطی

محیطزیست

حمایت زیستی

کالبدی -فضایی

کا ل ب د

م نظ ر

کالبدی -فضایی

م عنی

حفظ منابع و میراث طبیعی و فرهنگی
ایجاد حس مکان

)Source: (Research findings

م عنی
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مدل تحلیلی
مدل تحلیلی بیانگر نحوه تحلیل دادههاست .در این مدل فرضیات موجود و رابطه بین متغیرها در درون جامعه آماری
تحقیق ،آزمون شده و نتیجه رد یا پذیرش فرضیات ارائه میشود .در مدل پژوهش حاضر ،معیاره  یا ک کیفی طیحم ت   
شهری در بستر اهداف پایداری محله تدقیق شدهاند تا پایداری محالت مورد ارزیابی قرار گیرد.

شکل شماره  -4مدل تحلیلی پژوهش
)Source: (Research findings

معرفی محالت مورد مطالعه
کالن شهر تهران از  ۳۷۶محله تشکیل شده است .تهران قدیم از چهار محله تشکیل شده بو ان هب د ممم ممممهاای س ،جلگن
عودالجان ،بازار و چالهمیدانَ .سَسن َلِگِگ َلج یکی از محلههای قدددیمی ش .تسا نارهت ره     مح دروم هدود    مطالعه ،،محله
ی از
سنگلج ،با جمعیت  26899نفر در ناحیه  3منطقه  12و هسته تاریخی شهر تهران واقع شده است .منطقه  12یکی ی
مناطق قدیمی شهر تهران محسوب میرود که در مرکز این شهر قرار گرفته است .مرزهای محدوده مو  در ممطالع هب ه   
ترتیب از شمال خیابان  15خرداد ،از شرق خیابان خیام ،از جنوب خیابان مولوی و از غرب خیابان وحدددت اسالممی
میباشد .مساحت و سرانه کل کاربری اراضی موجود در محله سنگلج به ترتیب  132هکتار و  49متر مربع میباشد.
پ َسَسن َلِگِگ َلج یکی از محلههای قدیمی شهر تهران است .محله سنگلج از ضلع جنوبی پارک شهر ،خیابان بهش رازاب ات ت    
قوامالدوله و از غرب تا خیابان وحدت اسالمی و  ۳۰تیر و از شرق تا خیابان خیام امتداد داشته است .تئاتر سنگلج از
قدیمیترین سالنهای تئاتر در ایران است که هنوززز دایررر اس رب .ت خخ خخخی ن رگد ار جلگنس ما گو ننن ننننش هد

«سنگگگ رج»

دانستهاند .رج به معنی ردیف است و اصطالح سنگ رج مربوط به تقسیم آب با پارههای سنگ بوده است .این محله
از غرب ارگ سلطنتی تا خیابان شاهپور (وحدت اسالمی) و از شرق تا خیابان جلیلآباد (خیام) امتداد داش هزاورد .ت
قزوین ،بازارچه قوام الدوله و دروازه محمدیه در این محل ارق ه ر  تشاد  و زا  لحم هههه ههههههاای پرجمعیتتت و آب نارهت دا   
محسوب میشد .از تکیههای مهم و معروف آن ،تکیه قورخانه کهنه از همه مشهورتر بود .دو گذر معروف این محله
گذر تقیخان و گذر شریفالدوله بود که به درخونگاه منتهی م ممیشددد .چندددین حم خ اب گرزب ما ززز ززززینههههاا و چ لا
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حوضهای عظیم در سنگلج وجود داشت .این محله پرجمعیت و آباد در سالهای اولیه حکومت رضاشاه و با تقارن
جنگ جهانی دوم رو به ویرانی نهاد و با ورود سربازان بیگانه به تهران برخی محالت ب نام ه ن هب و دوبان جلگنس د

   

محلهای ترسناک و متروکه مبدل شد .در قسمتی از این محل با حفر سه حلقه چاه بزرگ به کوشش همسر عل للی رزم
آرا (نخستوزیر وقت) و عدهای از بانوان خیّـّـر و همکاری شهرداری پارکی بزرگ احداث گردید که روز  ۲۵اس دنف
ب رمض ن ،نا اایببب ب ن ،رقا اایب ب
ب
 ۱۳۲۹افتتاح گردید .این محل  ۹پاتوق داشت :پاتوق نایب شعبان ،نایب حس سسین ،نایب ب
محمدعلی ،نایب صحبت ،نایب سید علی اکبر ،نایب وهاب.

نقشه شماره  -1موقعیت محله سنگلج Source: http://region12.tehran.ir

محله هفت حوض با جمعيتي معادل  30401نفر 8 ،درصد از كل جمعيت منطقه هشت تهران را به خود اختص صاـ
داده است .هسته مركزي منطقه (نارمك) كه اولين تجربه شهرسازي مدرن ايراني اسـت در سال  1329به وسيله بانك
ساختمان طرحریزی اول ـي ه گرد ـي ده ،در ح لاـس دودـ     1338ش لاس رد و عور     1345ب ار كمران .ديسر ناياپ ه

  

میبایست جزو اولين شـهركهـاي طراح يـ شـده بـا ساختار منظم ش لامش رباعم هكب ييييييي  -جنوب ييي و داراي سلسلههه
مراتب دانست .میدان هفت حوض هسته اولیه محله نارمک تهران میباشد که حدود نیم قرن پیش به صو ماک تر   ًالًال
از پیش اندیشیده شده و شهرسازانه به صورت شطرنجی توسط فرانسویها ساخته شده است .مرزهای محدوده مورد
خیاباننن
ی و از غ  بر خ خ
خیاباننن ش ناث دیه یی یی
مطالعه به ترتیب از شمال بزرگراه رسالت ،از شرق خیابان آیت ،،از جنو  ب خ خ
سمنگان میباشد .مساحت و سرانه کل کاربری اراضی موجود در محله هفت حوض به ترتیب  98هکت و را  33متر
مربع است.
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نقشه شماره  - 2موقعیت محله هفت حوض http://map.tehran.ir

مدلسازی معادالت ساختاری:
مدلسازی معادالت س دم زا یبیکرت یراتخا للل لللله ماع لیلحت و )یراتخاس طباور( ریسم یا ل طباور( یدییأت ی

       

اندازهگیری) است .در پژوهش حاضر نيز از رویکرد دو مرحلهای در مدلس تخاس تالداعم یزا ا ش هدافتسا یر ده     
است .به طور كلي روابط بين متغيرها در مدل معادالت ساختاري به دو حوزه كلي تقسيم ميشوند:
 روابط بين متغيرهاي پنهان با متغيرهاي آشكار (مدل اندازهگيري و يا مدل تحليل عاملي تأ يي دي) روابط بين متغيرهاي پنهان با یکدیگر (مدل ساختاري)بخش مدل اندازهگیری شامل سؤاالت (شاخصها) هر ب ُعُعد همراه با آن ُبُبعد است و رواب  ط ممیاننن س داعبا و تالاؤ    و
ی-
میزان روایی و پایایی آنها در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد(کالین .(2010،مدل ساختاری نشان می ی
دهد که آیا بین متغیرهای نهفته مورد مطالعه روابط معنیداری وجود دارد؟ همچنین ،مشخص میکند که چه میزان از
واریانس یک متغیر نهفته توسط سایر عوامل تبیین میشود.
ی تشکککیل
در پژوهش حاضر پایداری محله ،سازه اصلی بوده که بر اساس مدل مفهومی پژوهش ،از مؤلفههای مختلفی ی
شده است .مؤلفههای سرزندگی ،عدالت ،تناسب ،دسترسی ،نظارت ،کارایی درونی ،خوانایی ،زیستمحیطی ،منظر و
معنی به منظور تبیین وضعیت پایداری محله انتخاب شدهاند .همچنین هر یک از این مؤلفهها توسط تعدادی گویه یاا
خه یا ی رد 
سؤال سنجیده شدهاند .برای سنجش هریک از مؤلفهها از پرسشنامه استفاده شده است .پرسش ششنامه ب ساپ ا خخ خخ
مقیاس  5گزینهای بر اساس طیف لیکرت تهیه شده است .در ادامه یافتهه و هیزجت و ا
منظور تبیین و گویایی هر چه بیشتر ارائه میگردد.

یلحت ل داد  ههه ههههه قحت یا یی یییق به

بررسی تطبیقی پایداری محالت شهری با99 ...

شکل شماره  - 5مراحل اساسی اجرای تحلیل مدل یابی معادالت ساختاری SEM

)Source: (Human, 2009

یافتههای تحقیق؛ تجزیه و تحلیل دادهها
با توجه به جدول شماره  5و  ،6از آنجایی که در دو محله سنگلج و هفت حوض ،مقادیر ضرایب برای تمام متغیرها
باالتر از  0/7میباشد لذا مدل اندازهگیری از پایایی مناسبی برخوردار است .همچن ب هجوت اب نی ه نیگنایم ریداقم       
واریانس استخراجی در جدول شماره  5که همگی از مقدار  0/5بزرگتر هستند و نیز بزرگتر بودن ییایاپ بیارض   
ترکیبی نسبت به ضرایب میانگین واریانس استخراجی ،میتوان نتیجه گرف یاور ؛ت ی  مامت یارب ارگمه  م یاهریغت       
پنهان مرتبه اول حاصل شده است.
جدول شماره  -5مقادیر آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی1و میانگین واریانس استخراجی محله سنگلج
نام متغیر

سرزندگی

عدالت

تناسب

دسترسی

کارآیی درونی

نظارت

خوانایی

زیستمحیطی

منظر

معنی

تعداد سؤال

5

7

5

4

6

5

4

6

4

6

آلفای کرونباخ

0/789

0/820

0/796

0/961

0/717

0/825

0/779

0/751

0/794

0/748

پایایی ترکیبی

0/904

0/878

0/88

0/972

0/824

0/878

0/825

0/842

0/868

0/841

میانگین واریانس استخراجی

0/825

0/644

0/710

0/922

0/540

0/590

0/613

0/572

0/620

0/569

)Source: (Research findings

جدول شماره  - 6مقادیر آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراجی محله هفت حوض
نام متغیر

سرزندگی

عدالت

تن ا سب

دسترسی

کارایی درونی

نظارت

خوانایی

زیستمحیطی

من ظر

معنی

تعداد سؤال

5

7

5

4

6

5

4

6

4

6

آلفای کرونباخ

0/856

0/891

0/892

0/783

0/881

0/840

0/763

0/731

0/732

0/854

پایایی ترکیبی

0/898

0/913

0/920

0/860

0/918

0/880

0/864

0/820

0/830

0/894

میانگین واریانس استخراجی

0/639

0/567

0/698

0/607

0/737

0/650

0/680

0/607

0/620

0/593

)Source: (Research findings

آزمون معنیداری فرضیات یا آزمون معنیداری ضرایب مسیر:
مقادیر جدول شماره  7یافتهها نشان میدهد با توجه به ضریب مسیر ،در محله سنگلج تمام مؤلفهها بهجززز تناس و ب
دسترسی رابطه قوی و مثبتی با پایداری محالت دارند همچنین تمامی ضرایب معنیداری t-valueدر س حط

اطمین نا

 99درصد بهجز مسیر تناسب و دسترسی به پایداری معنیدار و باالتر از  1/96هستند.
جدول شماره  - 7ضرایب مسیر و ضرایب معناداری مربوط به مسیر فرضیات اصلی پژوهش
نمونه اصلی

خطای استاندارد

آماره T

مقادیر p

پایداری محله سنگلج  -تناسب

0/207

0/128

1/620

0/107

پایداری محله سنگلج  -خوانایی

0/711

0/052

13/550

0/000

پایداری محله سنگلج  -دسترسی

0/114

0/173

0/658

0/511

پایداری محله سنگلج  -زیستمحیطی

0/387

0/036

3/244

0/000

پایداری محله سنگلج  -سرزندگی

0/811

0/119

22/739

0/001

پایداری محله سنگلج  -عدالت

0/373

0/149

2/498

0/130

پایداری محله سنگلج  -معنی

0/759

0/041

18/513

0/000

پایداری محله سنگلج  -منظر

0/880

0/022

39/731

0/000

پایداری محله سنگلج  -نظارت

0/842

0/043

19/577

0/000

پایداری محله سنگلج  -کارایی درونی

0/728

0/063

11/638

0/000

)Source: (Research findings

1- Composite Reliability
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تجزیه و تحلیل
پس از تعیین ضرایب مسیر همچنین بررسی معنیدار بودن آنها ،میتوان نتیجه کلی آزمونهای فر دج رد ار هیض ول   
زیر مشاهده نمود:
جدول شماره  - 8بررسی فرضیات اصلی پژوهش
ردیف

فرضیه

ضریب مسیر

آماره t

نتیجه آزمون

1

سرزندگی رابطه مثبت و معناداری با پایداری محله سنگلج دارد

0/811

22/739

پذیرش فرضیه -به احتمال  99درصد

2

مؤلفه عدالت رابطه مثبت و معناداری با پایداری محله سنگلج دارد

0/373

2/498

پذیرش فرضیه – به احتمال  99درصد

3

مؤلفه تناسب رابطه مثبت و معناداری با پایداری محله سنگلج دارد

0/207

1/620

رد فرضیه

4

مؤلفه دسترسی رابطه مثبت و معناداری با پای هلحم یراد    س جلگن

0.114

1/681

رد فرضیه

دارد
5

مؤلفه کارایی درونی رابط و تبثم ه

اب یرادانعم

رادیاپ ی هلحم 

     

11/638

0/728

پذیرش فرضیه -به احتمال  99درصد

سنگلج دارد
6

مؤلفه نظارت رابطه مثبت و معناداری با پایداری محله سنگلج دارد

0/842

19/577

پذیرش فرضیه -به احتمال  99درصد

7

مؤلفه خوانایی رابطه مثبت و معناداری با پایداری محله سنگلج دارد

0/711

13/550

پذیرش فرضیه -به احتمال  99درصد

0/141

3/244

پذیرش فرضیه -به احتمال  99درصد

8

مؤلفه زیستمحیطی رابط و تبثم ه

اب یرادانعم

رادیاپ ی هلحم 

     

سنگلج دارد
9

مؤلفه منظر رابطه مثبت و معناداری با پایداری محله سنگلج دارد

0/880

39/731

پذیرش فرضیه -به احتمال  99درصد

10

مؤلفه معنی رابطه مثبت و معناداری با پایداری محله سنگلج دارد

0/759

18/513

پذیرش فرضیه -به احتمال  99درصد

)Source: (Research findings

همانطور که مشاهده میشود بهجز فرضیات سه و چهار در بقیه فرضیات رابطه معنیداری بین مؤلفههای پایداری ب ببا
پایداری محله سنگلج برقرار است و در سطح اطمینان  99درصد ف ضر

 H0را رد و فرضضض H1را مو در تائی یید ق ققرار

میگیرد؛ به عبارتی پیشبینی میشود در حجم نمونههایی ب ه زا گرز مم مممان جامع ضرف ه

یی یییات ب الا تائی یید شو نیا ؛دن   

پیشبینی در آزمونهای بعدی باید مورد کیفیتسنجی قرار گیرد.
مقادیر جدول شماره  7یافتهها نشان میدهد با توجه به ضریب مسیر ،در محله هفت حو مامت ض    مؤلفهههه ب ا هه هههجززز
خوانایی و نظارت رابطه قوی و مثبتی با پایداری محالت دارند همچنین تمامی ضرایب معنیداری t-valueدر س حط
اطمینان  99درصد بهجز مسیر خوانایی و نظارت به پایداری معنیدار و باالتر از  1/96هستند.
جدول شماره  - 9ضرایب مسیر و ضرایب معناداری مربوط به مسیر فرضیات اصلی پژوهش
نمونه اصلی

خطای استاندارد

آمار T

مقادیر p

پایداری محله سنگلج  -تناسب

904

0/022

41/651

0/000

پایداری محله سنگلج  -خوانایی

0/222

0/133

1/665

0/097

پایداری محله سنگلج  -دسترسی

0/847

0/037

22/822

0/000

پایداری محله سنگلج  -زيست محيطي

0/348

0/092

3/798

0/000

پایداری محله سنگلج  -سرزندگی

0/812

0/045

18/023

0/000

پایداری محله سنگلج  -عدالت

0/936

0/014

65/350

0/000

پایداری محله سنگلج  -معنی

0/284

0/0158

1/997

0/006

پایداری محله سنگلج  -منظر

0/318

0/134

2/379

0/018

پایداری محله سنگلج  -نظارت

0/216

0/150

1/365

0/174

پایداری محله سنگلج  -کارایی درونی

0/862

0/025

34/237

0/000

)Source: (Research findings

پس از تعیین ضرایب مسیر همچنین بررسی معنیدار بودن آنها ،میتوان نتیجه کلی آزمونهای فر دج رد ار هیض ول   
زیر مشاهده نمود:

بررسی تطبیقی پایداری محالت شهری با101 ...
جدول شماره  - 10بررسی فرضیات اصلی پژوهش
ردیف

فرضیه

ضریب مسیر

آماره t

نتیجه آزمون

1

مؤلفه سرزندگی رابطه مثبت و معناداری با پایداری محله هفت حوض دارد

0/812

18/023

پذیرش فرضیه – به احتمال  99درصد

2

مؤلفه عدالت رابطه مثبت و معناداری با پایداری محله هفت حوض دارد

0/936

65/350

پذیرش فرضیه – به احتمال  99درصد

3

مؤلفه تناسب رابطه مثبت و معناداری با پایداری محله هفت حوض دارد

0/904

41/651

پذیرش فرضیه – به احتمال  99درصد

4

مؤلفه دسترسی رابطه مثبت و معناداری با پایداری محله هفت حوض دارد

0/847

22/822

پذیرش فرضیه – به احتمال  99درصد

5

مؤلفه کارایی درونی رابطه مثبت و معناداری با پای هلحم یراد    هف ضوح ت   

0/862

34/237

پذیرش فرضیه – به احتمال  99درصد

دارد
6

مؤلفه نظارت رابطه مثبت و معناداری با پایداری محله هفت حوض دارد

0/216

1/365

رد فرضیه

7

مؤلفه خوانایی رابطه مثبت و معناداری با پایداری محله هفت حوض دارد

0/222

1/665

رد فرضیه

8

ت حوض
مؤلفه زیستمحیطی رابطه مثبت و معناداری با پای  هلحم یراد هف تتت تتت

0/348

3/798

پذیرش فرضیه – به احتمال  99درصد

دارد
9

مؤلفه منظر رابطه مثبت و معناداری با پایداری محله هفت حوض دارد

0/318

2/379

پذیرش فرضیه – به احتمال  99درصد

10

مؤلفه معنی رابطه مثبت و معناداری با پایداری محله هفت حوض دارد

0/216

1/997

پذیرش فرضیه – به احتمال  99درصد

)Source: (Research findings

همانطور که مشاهده میشود بهجز فرضیات شش و هفت در بقیه فرضیات رابطه معنیداری بین مؤلفههای پای یراد
با پایداری محله هفت حوض برقرار است و در سطح اطمینان  99درصد فرض  H0را رد و فرض H1را مو ت در اائید
قرار میگیرد؛ به عبارتی پیشبینی میشود در حجم نمونههایی بزرگ از همان جامعه فرضیات باال تائی نیا ؛دنوش د    
پیشبینی در آزمونهای بعدی باید مورد کیفیت سنجی قرار گیرد.
معیار ضریب تعیین () R2بیان میکند مؤلفههای ده گانه پایداری ،چقدر از رفتار پایداری محله را تبیین م ممیکننددد .با
توجه به تجزیه و تحلیل یافتهها و مندرجات جدول زیر سهم هر یک از مؤلفههای تبیین کنن تالحم رد یرادیاپ هد    
سنگلج و هفت حوض به ترتیب مندرج در جدول زیر میباشد.
جدول شماره  - 11اولویتبندی سهم مؤلفهها در تبیین پایداری محله
مؤلفههای پایداری

سرزندگی

عدالت

تناسب

دسترسی

کارایی درونی

نظارت

خوانایی

زیست

م نظ ر

م عنی

محیطی
ضریب تعیین در محله سنگلج

0/655

0/130

0/033

0/003

0/524

0/706

0/500

0/141

0/772

0/571

رتبه(سهم مؤلفه در تبیین پایداری)

3

8

9

10

5

2

6

7

1

4

ضریب تعیین در محله هفت حوض

0/655

0/875

0/816

0/715

0/740

0/028

0/039

0/112

0/092

0/081

رتبه(سهم مؤلفه در تبیین پایداری)

5

1

2

4

3

10

9

6

7

8

)Source: (Research findings

یافتهها در جدول شماره  11نشان میدهد با توجه به مقادیر ضریب تعیین یعنی؛  0/19و  0/33و  0/67که به ترتیب
بیانگر تبیینکنندگی ضعیف ،متوسط و قوی میباشند میتوان گفت؛ در محله سنگلج مقدار ضریب تعییننن دو مؤلفه
تناسب و دسترسی و در محله هفت حوض نیز میزان ضریب تعیین مؤلفههای خوانایی و نظارت ضعیف میباشددد به
عبارتی این مؤلفهها به ترتیب سهم بسیار پایینی در پیش بینی تغییرات پایداری محله سنگلج و هفت حوض دارند.
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
ل
ب عوامل ل
محلهها ،علیرغم مشکالت مرتبط با خود ،بنابر پیشینههای فرهنگی ،طبیعی و تجاری ،روابطشاننن را بههه سبب ب
مؤثر بر شکلگیری آنها برقرار میسازند .رفع مشکالت مرتبط به محلهها ،ضمن آنکه میتواند به انسجام بیشتر روابط
محلهای منجر شود به نوبه خود قادر به ارائه الگوهای هویت بخش برای محلههای جدید در حال ساخت نیززز خواهددد
ع شهررر در کناررر
بود .پایداری محلهها به پایداری طبیعی ،اجتماعی و فرهنگی آن باز میگردد .در حالی که رشددد س یر ع ع
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ضعف در مدیریت اجرائی و اصول محتوایی طرحهای گسترش محلهای ،بسیاری از محلههای شهر را از پایداریهاای
مورد نظر محروم ساخته است.

ت اجتماعععی و
ی باا رونددد کنددد تغیی ار ت ت
پیش از صنعتی شدن ،محالت شهری در طول دورههای زمانی ،تواننن س راگزا ی ی
اقتصادی را داشته و ضمن حفظ ارزشهای طبیعی محیط و رفع نیازهای فردی و اجتماعی ساکنین خود ،،از پوی ییایی و
سرزندگی الزم نیز برخوردار بودند .روند شکلگیری محلههای قدیمی که در طول دورهای طوالنی شکل گرفته بودنددد
به گونهای بود که در پاسخگویی به نیاز فردی و اجتماعی ساکنین از کارایی الزم برخوردار باشد؛ اما به نظررر م ممیرسددد
دگرگونی در عوامل مختلف اقتصادی اجتماعی ،زیستمحیطی و کالبدی شهرها به طور عاممم و در محلههههاا بههه طوررر
ی از
خاص ،اثرات منفی قابل توجهی بر کارایی آنها در پاسخگویی به نیازهای ساکنان داشته است .در این میاننن برخی ی
محلههای جدید و انسان ساخت که در اوایل نهضت شهرسازی ساخته شدهاند رو به انحطاط و زوال گذاشته و برخی ی
ی
دیگر از تداوم حیات و رونق زندگی برخوردار بوده و به عبارتی پایدار ماندهاند .عمومًاًا در تحلیل پایداری سطح محله،
افزایش انسجام اجتماعی ،دلبستگی به محیط محله ،بهداشت و سالمت محیطی ،خوانایی و هویت محلهای و پایداری
ک محلههه و در قالب ب
ب
ی از آن بههه عنواننن یک ک
اقتصادی و ارزش مسکن مطرح است .محله پایدار ،محلهای است کههه تلقی ی
ی و مفهوممم باشددد .وجودد و تحق ققق
ی دارای معنی ی
ی و سیاسی ی
مجموعهای از عوامل اجتماعی ،کالبدی ،روانشناسی ،ذهنی ی
یتوانددد از
ب می ی
ی مناسب ب
ت و خ تامد  ،،تنوععع و دسترسی ی
معیارهایی نظیر هویت ،،س دنزر گگگی ،پوی یا ی ،،تأممین تجهی از ت ت
ضرورتهای یک محله پایدار باشد.
بررسی وضعیت پایداری در دو محله سنگلج و هفت حوض حاکی از آن است که با در نظر گرفتن ق فتم تمد اا اااوت
تکوین محالت ،میزان پایداری و سهم مؤلفههای مختلف در تبیین پایداری ،نسبت به هم تفاوت معنیداری دارند؛ به
عبارت دیگر تغییر و تحوالت امروزی چه به لحاظ محتوایی چه به لحاظ رویهای تأثیر شگرفی بر میزان پایداری ه ههر
محله داشته است .هر چه از بافت قدیم به سمت بافت جدیدتر حرکت میکنیم ب د ه لللی ییل تغییررر نظ انرب ما مم مممهری ییزی،
همگونی و یکپارچگی عناصر و اجزای بافت از نظر کالبد ،عملکرد و دیگر مؤلفهها نیز تغییر میکند؛ به عبارت دیگ گگر
ک باف اگرا ت ننیک ،،یکپارچههه و بس تم ،هت مممرک و ز
در محالت قدیمی به دلیل تمرکز بر عملکرد و کالن نگری ،با یک ک
متراکم ،تناسبات همگن با میزان فضاهای باز حداقل و فضاهای سبز ضعیفتری مواج  ه مم مممیشووویم در حالللی ک رد ه
محالت جدیدتر ،به دلیل نظام برنامهریزی کالبد محور شاهد بافتی شطرنجی و باز ،دسترسیهای مناسب ،فضای س زب
قوی و تناسبات نسبتًاًا همگن با فضاهای باز عبوری و توقف گاهی هستیم .میتوان گفت تفاوت در نظام برنامهری ییزی
قدمت محور ،خود سبب تأثیر متفاوت مؤلفههای پایداری و کیفیت زندگی در سطح مح  فلتخم تال

بب ب ببببا دورههاای

تهاای
زمانی متفاوت شده است؛ بهطوری که ماهیت مشکالت ایجاد شده در سطوح محالت مختلف ،با ماهیت بافت ت
مورد مطالعه مرتبط است؛ بحران بافت قدیم به دلیل فرسودگی بافت محله ،بیشتر کالبدی است و بحران بافت جدیددد
به دلیل تمرکز بیش از حد بر کالبد ،بیشتر عملکردی است .آنچه بایددد در نظ  دوش هتفرگ ر ااا اااای یین اس هک ت    کالب و د
عملکرد هر محلهای در هر دورهای اگر با توجه به معیارها و نیازهای ساکنین ،شرایط فرهنگی و اجتماعی همان دوره
ارزیابی شود به مراتب ،مشکالت کمتری قابل مشاهده خواهد بود.
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ت ل  اذ ررراه
همان طور که بیان شد نوع مشکل سنگلج عمدتًاًا کالبدی و نوع مشکل هفت حوض بیشتر عملک سا یدر تت تت
 ضروری است در برنامهری ییزیهاای.حل این مشکالت نیز باید به تناسب بر مسائل کالبدی و عملکردی متمرکز باشد
 جایگاه مناسبتری در نظر،آینده برای مؤلفههای تناسب و دسترسی در سنگلج و خوانایی و نظارت در هفت حوض
       قا دبلاک یزاسون د من ما ا  میی و م  ی ناز

 در سنگلج میتوانیم با یک مدیریت مناسب نسبت ب و حالصا ه.گرفته شود

،بهرهبرداری و کارایی سطح محله را افزایش دهیم؛ به عبارتی الزم است برای بهبود وضعیت پای ییداری در ای حم ن لل للله
 همچنین نوع مشکل هفت حوض عمدتًاًا عملک ا یدر سس سسست.ارتقای وضعیت دسترسی و تناسب در اولویت قرار گیرد
بنابراین نیازی به تغییرات بنیادی در کالبد حس نمیشود لذا راه حل مشکل باید بر مس رکلمع لئا دد دددی تأکی شاد د تت تتته
 در هفت حوض میتوانیم با یک مدیریت مناسب نسبت به اصالح و پاالیش کالبد اق  هدومن ماد وو ووو ب اسهب ا زز زززی.باشد
.عملکردی میزان بهرهبرداری از سطح محله را افزایش دهیم
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