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کند؛ هدف این رویکرد براي کمک به ایجاد یک رابطه پایدار بین  ریزي شهري پایدار پیشنهاد می برنامه

اصل استوار است که  5رویکرد بر این . باشد ساکنان و فضاي شهري و افزایش ارزش زمین شهري می
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مقدمه

اي و دانشگاهی مورد بحث  سی، حرفهتوسعه پایدار بیش از سه دهه است که در محافل سیا

اي است  توسعه پایدار، توسعه .)United Nations. Agenda 21, 2017(قرار گرفته است 

جمعه پور، (بخشد  هاي انسانی و اکولوژیکی را بهبود می که سالمتی بلندمدت سیستم

اقتصادي عد محیطی، سازي تأثیرات توسعه کل از نظر سه ب اساساً هدف آن متعادل). 1398

 United Nations. Agenda(21تمرکز اولیه این مفهوم، مطابق برنامه . و اجتماعی است

هاي اجراي توسعه پایدار اغلب در سطح  حال، چالش بااین. ، در سطح ملی بود)2017 ,21

ریزي و  بنابراین، تصمیمات برنامه). Camagni, 2002(محلی، از جمله شهرها آشکار شد 

 Thabrew(تدریج نقش مهمی در افزایش پایداري محلی پیدا کرد  حلی بهتوسعه در سطح م

et.al, 2009 ( و)Rauscher & Momtaz, 2015 .( ،در پاسخ به این نگرانی از نظر سیاسی

عنوان  را که اغلب به 21دستور کار  28چندین هزار شهرداري در کشورهاي مختلف فصل 

ب کردند که این اقدام را در مقیاس محلی شود، تصوی شناخته می "21دستور کار محلی "

با زمینه تاریخی  21در دو دهه گذشته، دستور کار محلی ). UNCSD, 2002(آغاز کرد 

که برخی  یافته است و در نتیجه برخی از آنها امروز نیز فعال هستند درحالی خاص تکامل

انداردهاي جدید جهانی روز، تعهدات و است براي ارائه رهنمودهاي به. اند دیگر از بین رفته

و دستور کار جدید شهري، توسط رهبران جهان  2030توسعه پایدار، از جمله دستور کار 

هاي پایدار هر دو مورد توجه قرار گرفتند  شده بود و شهرها و محله تصویب 2016در سال 

)Satterthwaite, 2017.(  

ها،  ها، زیرساخت یاستگیري و ارزیابی س براي ایجاد یک محیط شهري پایدار، اندازه

اي و سایر  اجتماعی، استفاده از منابع، میزان انتشار گازهاي گلخانه -عوامل اقتصادي 

کنند و از آن سود  فرآیندهایی که به متابولیسم، رفاه و کیفیت زندگی شهر کمک می

ها  طورکلی دولت ریزي شهري و به این امر به مقامات مسئول برنامه. برند بسیار مهم است می

ها را شناسایی کرده و با اهداف توسعه  هاي مناسب و همچنین نگرانی دهد تا زمینه اجازه می

). European Union, 2018(انداز بلندمدت به آنها پاسخ دهند  پایدار واقعی با چشم

هاي پایداري  هاي شاخص اي از چارچوب گذاران و مدیران شهري امروز با مجموعه سیاست

گیري پایداري، مقیاس و البته  ها از نظر هدف اساسی، رویکرد اندازه نای. روبرو هستند

همه این : زمینه مشترکی که باید یافت شود این است که. ها متفاوت هستند انتخاب شاخص

استفاده، آوري اطالعات متنوع در دانش متمرکز و قابل ها تالش دارند تا با جمع چارچوب
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ها با  چارچوب شاخص). Hiremath& et al, 2013(د توسعه پایدار شهري را ارتقا دهن

هاي مورد نیاز براي نشان دادن پایداري شهري و دستیابی به ارتباط آن  کاهش داده

  ).Keirstead, 2007(یابند  اطالعات با مخاطبان متنوع به این مهم دست می

  

  
  1394ی، روحانی چوالئ: مأخذ 1800-2000سیر تحول مفهوم پایداري از سال  -1شکل 

  

  طرح مسئله

محله از ارکان اصلی کالبد شهري بوده و تعادل زندگی اجتماعی در شهرها بستگی به حفظ 

هاي نوین، محور قرار  در قرن بیستم، آرمان محله مسکونی در بسیاري از نظریه. ها دارد محله

، گرفته و براي حل مشکالت گوناگون شهري مانند مدیریتی، روابط اجتماعی و انسانی
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از سویی . مسائل بهداشتی و رفاهی و ابعاد معنایی و هویتی، از این روش استقبال شده است

هاي متفاوتی براي عملی ساختن آن در  هاي توسعه پایدار مقیاس شدن بحث دیگر با مطرح

اي، شهري،  استانی، ناحیه-ايالمللی، ملی، منطقه هاي بین مقیاس(شده است  شهر مطرح

هاي اخیر  بین در دهه که دراین) هاي همسایگی، سایت و مقیاس معمارياي، واحد محله

عنوان یک موضوع مهم علمی در کلیه جوامع مطرح بوده و  مقوله توسعه شهري پایدار به

باوجودآنکه تعاریف . بخش وسیعی از ادبیات توسعه شهري را به خود اختصاص داده است

شده است اما مفهوم آن در مقیاس ي کالن ارائهها بسیاري از مفهوم توسعه پایدار در مقیاس

این در حالی است که محالت شهري حائز اهمیت . محلی هنوز به قطعیت روشن نشده است

کل شهر تسري پیدا کند و  تواند به بسیار بوده و نقاط قوت یا ضعف آنها در ابعاد مختلف می

  ). 1392جمعه پور، (کارایی آن را تحت تأثیر قرار دهد 

. ریزي محله بسیار مهم است گام تسهیل توسعه پایدار در سطح محلی، مسلماً برنامههن

دهد نیز در مقیاس محلی  هاي انسانی در آن رخ می اي که فعالیت آنجاکه فضاهاي عمدهاز

ازپیش خواهد بود؛ از طرفی شهر پایدار نیز شهري در نظر گرفته  است؛ اهمیت آن بیش

ها و محیط ساختمان، از معیارهاي پایداري برخوردار  ژه محلهوی شود که اجزاي آن، به می

ریزي اساسی، محالت همیشه مورد  عنوان واحدهاي برنامه به). Choguill, 2008(باشند 

بر این اساس، تعداد بیشتري از ). Rohe, 2009(اند  ریزان شهري بوده توجه ویژه  برنامه

تنها در  وعات پایداري در سطح محلی نهریزي محله با موض ابتکارات جدید براي برنامه

 Boyoko et(توسعه نیز ایجاد شده است  کشورهاي پیشرفته بلکه در چندین کشور درحال

al, 2006 ( و)Valentin & Spangenberg, 2002( .  

محله، فرصتی براي پرداختن به مسائل ریزي پایدار در مقیاس  به عهده گرفتن برنامه

هاي مصنوع و طبیعی، ایجاد مناطق قابل پیاده روي،  فیق محیطروزمرة ویژه مربوط به تل

هاي آموزشی الزم را فراهم  هاي مسکن منصفانه و عادالنه، اشتغال و فرصت وجود گزینه

ها این  هاي اصلی و ساختار فیزیکی محله ت اصلی این است که مؤلفهیکی از مشکال. آورد می

شده که پیش از همه،  خصوصی گذاشته روزها اغلب بر عهده ساخت و سازکنندگان بخش

ریزي  اي پایدارتر، برنامه تضمین شکل و شخصیت محله. گیري آن نقش دارند در شکل

اي، به توسعۀ  مقامات شهري و منطقه. تري نیاز خواهد داشت عمومی فعاالنه

 هاي موجود هاي جدید یا پر کردن و تکمیل کردن محله تر، براي محله هاي قوي دستورالعمل

  ).1392جمعه پور، (نیاز دارند 



  

  

  

  

5   |  پور و روحانی ، جمعه...سنجش سطح پایداري محالت ارگانیک و

اي از آثار  هاي جهانی در مورد توسعه پایدار در سطح محله در طیف گسترده نگرانی

وضوح اظهار داشت که یک روش  دانشمند پیشگام، جین جیکوبز، به. دانشگاهی منعکس شد

زیرا براي شود، میهاي پایدار خود ناشی  پایدار براي زندگی با کیفیت، از نحوه طراحی محله

براردي معتقد است که ). Jacobs, 1961(زیست مفید است  جامعه و افراد و همچنین محیط

ترین مقیاس براي در نظر گرفتن پایداري اجتماعی است و براي ارزیابی پایداري  محله پایین

هاي ارتباط اقتصادي، زیست محیطی و اجتماعی با شهروندان در نظر گرفته  محالت باید راه

عد چهارم تدریج ب غیر از مفهوم سنتی سه ستونی، پایداري نهادي به). Berardi, 2013(شود 

نیز حمایت شده  21رود و توسط دستور کار  شود که اجراي قابل توجهی از آن انتظار می می

  ). Spangenberg et al, 2002(است 

که ها و معیارهایی  شکوهی در خصوص محیط مسکونی پایدار معتقد است، شاخص

دهد ضروري است به صورتی قرار گیرند که در  جلوه می "خوب"یک محیط مسکونی را 

هاي مسکونی  هایی براي محیط باید شاخصه. طول زمان پایدار بوده و خود را باز تولید کنند

ها باید طبقه بندي شده و به پایداري آنها توجه ویژه شود  این شاخص. مناسب استخراج کرد

هاي شاخص شهري برنامه اسکان بشري سازمان ملل، که  ستورالعملد). 1386شکوهی، (

دهد و توجه  توسط سازمان ملل تنظیم شده است، کیفیت زندگی را مورد توجه قرار می

 ,United Nations Human Settlements Programme(کمی به اهداف پایداري دارد 

ي در سطح محله الزم است تا با بر این اساس با توجه به اهداف کمی و کیفی پایدار). 2004

تر، به تدوین اصول و معیارهاي الزم پایداري در این  افزایش مطالعات موردي و عمیق

  . مقیاس دست یافت

، رویکرد جدیدي، در تصحیح نظریه )UN-HABITAT(سازمان جهانی اسکان بشر 

ایجاد یک رابطه کند؛ هدف این رویکرد براي کمک به  ریزي شهري پایدار پیشنهاد می برنامه

باشد؛ در این مطالعه نیز  پایدار بین ساکنان و فضاي شهري و افزایش ارزش زمین شهري می

اي  عنوان محله و با انتخاب محله سجاد شهر مشهد به یادشدهبا تبیین رویکرد 

ترین محالت شهر  عنوان یکی از قدیمی اي با محله نوغان به شده در نگاه مقایسه ریزي برنامه

  .پردازد و با ویژگی ارگانیک بودن به سنجش میزان پایداري در دو محله منتخب می مشهد

  

  اهداف اصلی پژوهش

شده از سوي برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد هاي پایداري ارائه بررسی شاخص
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بر اساس )نوغان(و ارگانیک ) محله سجاد(شده  ریزي مقایسه پایداري محالت برنامه ،

  ري برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحدهاي پایدا شاخص

  

  سؤاالت اصلی پژوهش

هاي اسکان سازمان ملل چه  هاي پایداري در محالت بر اساس شاخص شاخص

هایی است؟ شاخص

اي پایدار است؟ هاي اسکان سازمان ملل محله آیا محله نوغان، بر مبناي شاخص

ان ملل در محله هاي اسکان سازم هایی از پایداري بر مبناي شاخص چه شاخص

سجاد مشهد وجود دارد؟

هاي پایداري بر  در مقایسه دو محله سجاد و محله نوغان، کدام محله به شاخص

  تر است؟ هاي اسکان سازمان ملل نزدیک اساس شاخص

  

  روش تحقیق

ی تحلیلی و از نظر روش کم -این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردي، از نظر ماهیت توصیفی 

شده  اي استفاده ا توجه به ماهیت توصیفی آن از روش اسنادي و کتابخانهب. و کیفی است

ترین منابع مورد استفاده در  هاي توسعه شهري و مقاالت مرتبط، مهم ها، طرحاست و کتاب

در . شده است عد تحلیلی از روش پیمایشی استفادهاین پژوهش بوده و به منظور تقویت ب

ختلف مصاحبه و پرسشنامه، مشاهده، استفاده از اسناد و هاي م ها از شیوه آوري داده جمع

قابل . شده است هاي فرادست هریک از محالت با برداشت میدانی و پیمایش استفاده طرح

هاي برنامه اسکان  ذکر است که تمرکز اصلی تحقیق حاضر بر پایه بررسی تحلیلی شاخص

شامل  یادشدهپنج اصل و شاخص . بشر سازمان ملل متحد در ارتباط با پایداري محلی است

فضاي مناسب براي خیابان و یک شبکه خیابانی کارآمد، تراکم باال، کاربري مختلط، اختالط 

اي  باشد که زیر مجموعه اجتماعی، محدود کردن استفاده تخصصی از زمین و دسترسی، می

محله استفاده  توان براي تجزیه و تحلیل یک دهد که می گیري را ارائه می از سنجش و اندازه

که در این پژوهش در مقیاس  ،کند گیري را توصیه می هایی از سنجش و اندازه دامنه که دکر

  .محالت مورد مطالعه مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گرفته است
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  پیشینه تحقیق

 زیرتوان به موارد  از میان دستاوردهاي تحقیقی و پژوهشی در زمینه مفهوم محله پایدار می

  :اشاره کرد 1ول شمارهدر جد

  

  دستاوردهاي تحقیقی و پژوهشی در زمینه مفهوم محله پایدار  –1جدول 

  ها ونتایج یافته  عنوان مطالعه  منبع نوشتاري

کریمی مشاور و 

نگین تاجی 

)1389(  

پایداري و منظر 

  شهري محالت

دستیابی به محالت پایدار نیازمند پلی میان پایداري و منظـر  

  .محالت است شهري در مقیاس

  )1385(موسوي، 

شاخصیارائۀدر

سنجشبراي

اجتماعپایداري

  محلی

جهتتفریحیامکاناتمحله،درموجودسبزفضايهاي مقوله

امنیـت، احسـاس پـاکیزگی، ونظافـت اوقات فراغت،گذران

خریـد عمومی، امکاننقلوحملوسائلبهدسترسیامکان

نبـودن محله،سطحدراسروصدنبودنروزانه،نیازهايآسان

وجـود محلـه، سطحدرماشینهاترددوهوا، ترافیکآلودگی

آمـد ورفـت مصـونیت از شب،درروشناییورزشی،امکانات

ازناشـی هـاي  آبدفعهاي کانالروها،پیادهعرضخودروها،

بالاسـتفاده،  هاي ساختماننبودنها، نماي ساختمانبارندگی،

  .هاد کرده استبراي پایداري محالت پیشن

شمیرانی و مفیدي

مضطرزاده 

)1393(  

معیارهايتدوین

محالتساختار

  پایدارشهري

معیارهـاي  ازدستههشتشاملشهريپایدارمحالتساختار

کالبــدي، اجتمــاعی و فرهنگــی، حمــل و نقــل و ارتباطــات،  

اداري، زیست محیطی و انسانی  –خدماتی، اقتصادي، سیاسی 

  ذکر شده است

  نگارندگانمأخذ 
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  اصول محله پایدار مستخرج شده از ادبیات نظري -2جدول 

  هاي پایداري عنوان شده شاخص  نظریه پرداز

Power;2004  

 - طراحی و اجراي مناسب -حساسیت محیطی - عدالت اجتماعی -فعال، جامع و امن

هایی جهت  ایجاد پتانسیل -شبکه ارتباطات مناسب و منسجم –خدمات رسانی پاسخده 

  مدیریت صحیح –شرفت پی

Bonham-
Carter; 2010  

تنوع  –ها  اختالط کاربري –) گزینه حمل و نقل با کربن پایین(تراکم و جابه جایی 

 –قابلیت پیاده روي و دوچرخه سواري  –هاي ساختمانی، نوع تصرف و تنوع معماري  گونه

 –هاي باز اکولوژي و قطعه –بهره وري انرژي  –طراحی شهري حساس به منابع آب 

  مدیریت محلی –شخصیت مجزا  –پاسخ دهندگی فرهنگی  –قلمروي عمومی 

  کاندن

دسترسی به خدمات مرکز  - سیستم خیابان کشی بهم پیوسته -احیاي ترامواهاي شهري

 -هاي مسکن تنوع گونه –هاي افراد  مکان یابی مشاغل با ارزش در نزدیکی خانه - محله

تر، سبزتر،  هاي سبک ایجاد زیرساخت –ناطق طبیعی ها و م سیستم زنجیروار از پارك

  تر و هوشمندتر ارزان

  1385عزیزي، 
ظرفیت تحملوتراکممناسب،دسترسیتنوع،سازگاري،وپویاییسرزندگی،وهویت

  محله

  1388پرتوي، 

- محیط فیزیکی زیبا  –خاب توجود آزادي ان –م با مشارکت أایجاد واحدهاي همسایگی تو

فضاهاي-یادمانیبناهايازاي زمینهپسباپیادهحرکتمقیاسبابودن مرکزيچند

آمدو وزندگیملزوماتتاشوندتلقیآسایشوسائلبیشترها آن اتومبیلدرکهجمعی

  اجتماعیبستۀهاي محلهایجادازجلوگیريوفرهنگیواختالط اجتماعیبهتوجه-شد

  مأخذ نگارندگان

  مبانی نظري

  دارمحله پای

ریزي است که ساکنان آن داراي تسهیالت  ترین ناحیه براي برنامه محله مسکونی، کوچک

زارع (کنند  اند و در آن به صورت پیاده رفت و آمد می عمومی و نهادهاي اجتماعی مشترك

عنوان کوچکترین  هاي شهري به محله). Davidson, 2007به نقل از  1399و همکاران، 

اي که  کنند، به گونه ر، در پایداري شهري نقشی اساسی ایفا میواحد سازمان فضایی شه

اي، اقتصاد محلی، ایمنی، توسعه فضایی و کالبدي و تحکیم روابط  گیري هویت محله شکل

به نقل از  1394رضویان و همکاران، (یابد  هاي شهري ارتباط می اجتماعی، با پایداري محله

معتقد است که در نگاه اول ) 1381(کاوت ذ). 1388:29توکلی نیا و استادي سیسی، 

وي تغییر جهت از جنبه . هاي مسکونی آن شناخت هاي محله توان هر شهر را از ویژگی می
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ی به کیفی در مباحث توسعه شهري و بازگشت به سکونت در داخل شهر را مطرح کم

عتقد شکوهی در خصوص محیط مسکونی پایدار م). 58: نوریان و عبدالهی ثابت(کند  می

دهد ضروري  جلوه می "خوب"ها و معیارهایی که یک محیط مسکونی را  است، شاخص

باید . است به صورتی قرار گیرند که در طول زمان پایدار بوده و خود را بازتولید کنند

ها باید طبقه  این شاخص. هاي مسکونی مناسب استخراج کرد هایی براي محیط شاخصه

بر این اساس، الزم است تا ). 1386شکوهی، (وجه ویژه شود بندي شده و به پایداري آنها ت

تر، به تدوین اصول و معیارهاي الزم در مقیاس محله  با افزایش مطالعات موردي و عمیق

  .دست یافت

                                                                                                        

  پایدارحلهماصول اصلی

عنوان سازمانی که از  ، به)UN-HABITAT(برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد 

و یک خیابانفضاي مناسب براي «اصل شامل  5کند،  بهتر پشتیبانی میآینده شهري

استفاده و محدود کردنترکیب اجتماعیکاربري مختلط،، تراکم باال، خیابانی کارآمدشبکه

مطرح پایداریک محلهریزي براي برنامهاصول بنیاديعنوان  را به» تخصصی از زمین

).UN-HABITAT, 2011; Teed, et al., 2013;  Falk and Carley, 2012(کند  می

  

  خیابانی کارآمدو یک شبکهخیابانفضاي مناسب براي

که شبکه خیابانیو کارآمد ازاست که یک سطح مناسباین  این اصلهدف از

کار و دوچرخه سواريعابران پیادهویژه براي و بهحمل و نقل عمومیخودرو،تواند براي می

و شکل دادن بهگیري در شکلنقش مهمیشبکه خیابانعالوه بر این،. کند را توسعه دهیم 

فضاهاي ها، ساختمانها، از توسعه بلوكتواند الگویی میکهکند ساختار محله بازي می

پایداراي را براي توسعه زمینهاین اصلبنابراین،. تعریف کندانداز را چشمباز وعمومی

، تحركابعادبا تمرکز برمحلهپایدار، به منظور توسعه عالوه بر این. کند فراهم میمحله

 & Dehghanmongabadi(: دندر نظر گرفته شوطراحی خیابانباید درهاي زیر  ویژگی

Şebnem, 2014.(  

اران باشندو دوچرخه سواردوستدار پیادهها خیابان  

باید تشویق کردرا  حمل و نقل عمومی.
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باشدبه هم پیوستهباید بسیارخیابانسلسله مراتب.

شده باشد ارائهکافیفضاي پارکینگ به اندازه.  

مورد نیاز مقدار زمینتراکم باال،یک شهر باهاي خیابانی در به منظور طراحی شبکه

غیر پوشش سطحدربا توجه به تحقیقات. باید تعیین شودپارکینگجاده سازي وبراي

نیاز به پوششتراکم جمعیت باالعملکردهاي مختلط و، )1شکل (شهري قابل نفوذ

  هاي شهري و زمینازدرصد 30- 20دهد که  نشان میها پژوهش. خیابانی باالیی دارد

 در.شود تفاده میاسپارکینگجاده سازي وتجاري برايزمینمرکزدرصد از 40-60

از زمین به درصد 30که حداقل شود  ، توصیه میتراکم باالبا  مناطق شهريکاربري مختلط 

  . اختصاص داده شودفضاي عمومی بازبرايدرصد15-20حداقل وپارکینگها و جاده

)Arnold & Gibbons, 1996.(  

  

  
  

  ).Arnold and Gibbons, 1996: خذمأ(پوشش سطحی خیابان  - 2شکل 

  

  خیابان سالم چیست؟

اي شبکهیا سنتی،هاي سالم، خیابان. دنکن سالم را ایجاد میسالم محالتهاي خیابان

براي در درجه نخست . ، هستندجوامعو اتصال دهنده مسیرهاي پیاده روي درها از جاده

هاي مختص افراد  خیابان. قلیه موتوريوسایل نتنها نه،نداطراحی شدهافراداستفاده توسط

در امتداد این .دهند تشکیل میرا، ایمن و امن تعاملیمحالت دوستانه،ستون فقراتپیاده،

خیابان

پیاده رو

جاده/پارکینگ

سقف

محوطه سازي/فضاهاي سبز فناوري

مسکونی با تراکم پایینالمسکونی با تراکم باچندخانواريتجاري

ی
ح

ش سط
پوش
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سه در فاصله  ممکن استکه برخی از آنهاشناسند می را همسایگان خود، مردم ها خیابان

)Burden(بلوك از هم زندگی کنند 

  

  تراکم باال

وجمعیت جهانیانفجار  :نظیر شهرنشینی سریعپدید آمده بالبا توجه به مسائ

. باشد پایدار میمحلهپایه و اساسکهضروري استتراکم باالدستیابی به، گسترش شهر

مزایاي بسیاري ازتراکم باال. باشد هاي خود می فعالیتجمعیت وتمرکزبه معنیتراکم باال

یک انتخاب تراکم باالهمچنین. دهد عه میرا توساجتماعی و زیست محیطیاقتصادي،

چند  زیردر .واقع شده استشهري پایدارریزي از برنامهمرکزيو درهوشمندانه است

 Dehghanmongabadi & Şebnem: (است ذکر شدهتراکم باالاصلی توسعهمزایاي

2014.(  

منطقهدر هرجاي دادن بیشتر مردماراضی واستفاده بهینه از

مدرسه،، حمل و نقل، هاي اضطراري واکنشعمومی مانندخدماتهاي ینهکاهش هز

ها جادهآب، فاضالب و

پشتیبانی بهتر خدمات اجتماعی

حمل و نقل عمومی، حمایت از و تقاضا براي پارکینگبه ماشینکاهش وابستگی ،

دوچرخه سواريعابر پیاده وهاي  حالت

عدالت اجتماعیافزایش

کاهش بهره وري انرژي وافزایشو  فضاهاي باز عمومییفیتکحمایت ازبهبود و

).Dehghanmongabadi & Şebnem, 2014(آلودگی 

  

  کاربري مختلط

هاي  ها و کاربري هدف از این اصل متمرکز نمودن توسعه طیف وسیعی از فعالیت

ه بر عالو. ، استهاي مناسب و به اندازه کافی انعطاف پذیر سازگار نزدیک یکدیگر در مکان

وابستگی ، کاهش اقتصاد محلیهاي محلی، افزایش  شغل"براي ایجادکاربري مختلطاین،

انداز، چشمتکه تکه شدنکاهشو عبور و مرور دوچرخه سوار،عابر پیادهتشویقماشین،به

  ."کند تالش میمختلفحمایت از جوامعنزدیک وارائه خدمات عمومی
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کاربري در منطقه بنديروشمفهوممدرن، شهريریزي هاي برنامه قرندر طول

مشکالت این مفهوم.پدید آمده استجهانشهرهاي  عملکردي در سراسرتک  مناطق

از این رو،.ایجاد کرده استماشینو وابستگیازدحام ترافیکشهرها؛ مانندجدي براي

.تجدید ترویج شده اسشهرسازيتوسط، کاربري مختلطمفهوم، براي حل این مسائل

، عملکردهاي تجاري، مسکنبراي ترکیبکند شرایط را فراهم می،مفهوم کاربري مختلط

، مختلط محلهدر یککارکردهابنابراین، هنگامی که.و دیگر عملکردهاصنعتی، ادارات 

  د نسازگار طراحی شوباید به خوبی متعادل وهاي اقتصادي فعالیتوهستند؛ مسکن 

)UN-HABITAT, 2011; Teed, et al., 2013; Falk and Carley, 2012.(  

  

  اختالط اجتماعی

یک محلهمختلف درهاي اجتماعی میان گروهو تعاملانسجامبا هدف ترویجاین اصل

هاي  خانهانواع مختلفریزي با برنامهشهري موجودهاي فرصتبرابر بهدسترسیو ارائه

فراهم را  سالمهاي اجتماعیشبکهپایه و اساساین اصل.مسکونی شکل گرفته است

حمایت  از یکدیگروابسته وبه هم  متقابالًترکیب اجتماعیوکاربري مختلط. کند می

به مناسبکاربري مختلط و سیاستتوان با را میترکیب اجتماعیعالوه بر این،. کنند می

هاي سطحبرايهاي شغلی فرصتمحله،در یک کاربري مختلطعالوه بر این،.دست آورد

درآمدبا سطوح مختلف ازشود؛ بنابراین، افراد تولید میمختلفبا درآمداز ساکنانمختلف

در نهایت،.دهند شبکه اجتماعی شکل میبه یکوکنند محله زندگی و کار میدر یک

  :تعریف شودبا اهداف زیراجتماعیفضایییک مفهومعنوان تواند به میترکیب اجتماعی

طبقات مختلف از طریقانسجام اجتماعیبیشتر و افزایشتماعیتعامل اجترویج

اجتماعی

فرصت شغلیتولید

محلهخدمات بیشتر بهجذب

  

  تخصصی از زمینکردن استفاده  محدود

براي عملکرديمنطقه بندياستفاده ازبراي محدود کردنتمرکزهدف این اصل

استفاده از زمین هاي جنبهبرن اصلایعالوه بر این،.کاربري مختلط استاستراتژيتشویق

استفاده از منحصر به فرد تخصصی شدن، برنامه شهرهاي سراسر جهاندر. تمرکز دارد
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مسائل منبع اصلیتک عملکردي متعددي که آنهامحالتتهیه شده است برايزمین

استفادهبراي ایجاد کاربري مختلط، محدود کردن.دنباش میهاي شهري در محیطمعاصر

و منطقه بنديهاي استراتژيبراي اصالح، دو راه بنابراین.ضروري استاز زمین  تخصصی

  :وجود دارداصولاعمال این

محلهبلوك وکاربري زمین در یکسازگارترکیب  

معرفی پهنه بندي کاربري مختلط)UN-HABITAT, 2011; Teed, et al., 

2013; Falk and Carley, 2012.(

    

  پنج اصلمنتج از اهداف

  : دنباش درصدد اهداف زیر می یادشدهپنج اصل پایدار،محلهحمایت ازدر

)UN-HABITAT, 2011.(  

وريحـداکثر رسـاندن بهـره   پراکندگی شهري وکاهشرشد شهري،يارتقاء تراکم باال.1

زمین

  اقتصادي قابل دوامراهپر رونق دربرابر واجتماعی، متنوع، جوامع پایدارارتقاء.2

  ماشینبه  و کاهش وابستگیقابل پیاده رويمحالتنمودن به  تشویق.3

راه خیابـان کـه  به هـم پیوسـته از  شبکهو ارائه یکاستفاده از زمینبهینه سازي.4

  .نماید را تسهیل میرانندگی ، دوچرخه سواري و لذت بخشامن، کارآمد ورفتن

  محلیو مصرفتولید داخلیمحلی،اشتغالتحکیم.5

بـه منظـور فـراهم نمـودن نیازهـاي متنـوع      مسکنو انواعهاي مختلفاندازهارائه  .6

.حمایت کندرا  محلیارائه خدماتنهایتاً  تواند که میدر تراکمیجامعه،مسکن

  

)UN-HABITAT, 2011(پایدار محلههاي کلیدي ویژگی

از طریق شهري پایدارترویج توسعهبه معنايUN-HABITATتوسطپنج اصل

، مناسب، مرفه،شهرهاي پایدار.کارآمد، ترویج شده استقابل زندگی وايه محلهایجاد

 کمکپنج اصل، که هاي زیر است ویژگیدارايیک شهر پایدار.و سالم هستندقابل زندگی

  :کند به می
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خیابانپر جنب و جوشزندگی

و خیابانو عرضمناسبنمايها، فعالیتانواعزندگی خیابانی،حمایت و ترویج

کاربري تراکم باال و، پنج اصل. سازد حمل و نقل خصوصی را قادر میحضور و نقشکاهش

. شود ی میخیابانپر جنب و جوشزندگیکند که منجر به باالرفتن مختلط را تشویق می

که  کند درحالی کافی را ایجاب میصنعتی و تجاريتقاضاي خدمات، جمعیتی باالتراکم

یک ویژگی کلیدياین. کند فراهم میرا  فضاي خدماتوکافی تولیدکاربري مختلط

  .استشهرهاي پایدار

  توانایی پیاده روي

کاهش ازدحام و، فضاي عمومیمردم را بهکلیديعنوان یک اقدام پیاده روي بهترویج 

تشویق پر جنب و جوشزندگی خیابانی.شود و تعامل موجب میمحلیتقویت اقتصاد

کاربري مختلط و تراکم باال،. چرخه سواري در اطرافدو و یارفتن به راهرا  مردمکند می

توانایی پیاده . شود و خدمات را امکان پذیر میمحل کار، خانهنزدیکی به؛ ترکیب اجتماعی

مربوطه،کاهش ازدحامو در نتیجهخودروکند به کاهش وابستگی به روي کمک می

پیاده  !"رانندگی کمتروراه رفتن"ر استت این سالم. کاهش منابعآلودگی هوا و مسائل

  .افزاید زندگی شهري میمقدار باور نکردنی سرزندگی را بهروي

  ارزان قیمت بودن

هاي  فاصلهبا ترویجمسکن،خدمات و، هاي اقتصادي معامالت، فعالیتقیمتحمایت از 

ربران، در کنار کاگروه متنوعی ازساختمان برايخدماتها و کاهش هزینهکوتاه مسافتی و

عمومی هاي خدمات هزینهو در نتیجهزمان و منابع کمکپنج اصل باال به کاهش اتالف

منطقی منابعتوزیعترویجاختالط اجتماعی،اصلعالوه بر این،. آورد به ارمغان میرا  پایین

مقرراتمختلف را از طریقدرآمدي هاي  گروهمسکن مناسب برايعمومی شهري و

  .اقتصادي استو بازدهعدالت اجتماعیکننده  کند و تضمین زي شهري فراهم میری برنامه

  

  محله و ارزیابی پایداري آنپروفایل:وضعیتتجزیه و تحلیل

براي تواند دهد که می را ارائه میگیري سنجش و اندازهاي از مجموعهپنج اصل زیر

 گیري را سنجش و اندازهاز هایی دامنه،1جدول . استفاده شودیک محلهتجزیه و تحلیل

اطالعات ). باشد ها، درصد می به جز تراکم جمعیتی، واحد سایر شاخص(کند  توصیه می



  

  

  

  

15   |  پور و روحانی ، جمعه...سنجش سطح پایداري محالت ارگانیک و

توان منطقه را میتوسعهوضعیترسم کرد واین نمودارتوان در را مییا محلهشهرآماري

براي نفعانتواند به ذی میتر پایداري، سنتیمعیارهايهمراه با این جدول، . مشاهده نمود

به منظور بهبوداقدامات ممکنتواند اشاره به و نیز مییک محله اجازه دهدارزیابی

پاسخ براي کمک به. هاي عمومی را داشته باشد مشارکتیا حمایت ازمحلهمشخصات

اي  مجموعهروشن بادر زبانیپنج اصلمردم براي درك آنها،و کمک بهدادن به این اصول

این . توضیح داده شده استنقطه مرجععنوان یک پیشنهاد و بهعددياياز استاندارده

ریزي  هاي اساسی برنامه ویژگیبرخی ازتنهانیست وتئوري جامعیکنماینده  اصول

در مورد سریع و بصريقضاوتآنها درتوانند از مردم می.دهد شهري پایدار را پوشش می

پنج .استفاده کنندهست یا خیر،  وسعه پایداربراي تداراي ظرفیتیک جامعهاینکه آیا

شهريهاي و برنامهآینده شهريسناریوهايبه تنظیم پیش نویستواند همچنین میاصل

  ).UN-HABITAT, 2011(کمک کند 

  

  ارزیابی پایداري محالت- 3جدول

  
  )UN-HABITAT, 2011:ماخذ(
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  منطقه مورد مطالعه

  محله سجاد و نوغان شهر مشهد

 3111250و مسـاحتی معـادل    1390نفر در سـال   28876جاد با جمعیتی بالغ بر محله س

اي در  مترمربع در حال حاضر به دلیل بافت اقتصادي و کالبدي مناسب خـود، جایگـاه ویـژه   

محلۀ سجاد واقـع  . شود شهر مشهد داشته و جزء محالت منسجم و موفق شهر محسوب می

به بلوار فردوسی، از غرب به بزرگراه آزادي، از  شهرداري مشهد است و از شمال 1در منطقه 

  .شرق به بلوار خیام و از جنوب به بلوار ملک آباد دسترسی دارد

 450771و مساحتی معادل  1390نفر در سال  4197محله نوغان با جمعیتی بالغ بر 

مترمربع به دلیل سابقه تاریخی در ذهن شهروندان و مجاورین حرم مطهر داراي هویت و 

اي بوده که در شرایط کنونی موقعیت گذشته خود را تا حدود زیادي از دست  خص ویژهتش

تخریب بسیار، هنوز بافت کالبدي شهر قدیمی مشهد، با همان  باوجوداما، . داده است

هاي شیب دار و تنگ و نامنظم و پیچ در پیچ محفوظ مانده و با آثار به جا مانده از  کوچه

تاریخی  –هاي فرهنگی  اي تاریخی است که جلوه در حکم مجموعهادوار تاریخی، این محله 

محله نوغان واقع در منطقه ثامن ). 1379قصابیان، (نماید  مشهد قدیم را معرفی می

  .هاي اصلی بلوار طبرسی و بلوار دریادل دسترسی دارد شهرداري مشهد است و به خیابان

  
  معرفی محالت مورد مطالعه-3شکل 



  

  

  

  

17   |  پور و روحانی ، جمعه...سنجش سطح پایداري محالت ارگانیک و

و اصول پایداري در محالت مورد مطالعه بر اساس ها  بررسی شاخص

  هاي برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد شاخص

  

  فضاي مناسب براي خیابان و یک شبکه خیابانی کارآمد: 1اصل 

چگونگی بافت . بسیاري از عناصر فرم شهري در حس و کارکرد محله نقش دارند

نده بسیاري از دیگر عناصر فرمی محله ترین این عناصر و تعیین کن خیابانی، یکی از اصلی

هدف از این اصل این است که سطح مناسب و کارآمدي از شبکه  .)331: 1393ویلر، (است 

ویژه براي عابران پیاده و دوچرخه  تواند براي خودرو، حمل و نقل عمومی و به خیابانی که می

  .کند را توسعه دهیم سواري کار 

  
  

گیري و شکل دادن به ساختار  در شکلرا عالوه بر این، شبکه خیابان نقش مهمی 

ها، فضاهاي عمومی باز و  ها، ساختمان تواند الگویی از توسعه بلوك کند که می محله بازي می

اي را براي توسعه پایدار محله فراهم  بنابراین، این اصل زمینه. انداز را تعریف کند چشم

شده براي ارزیابی میزان مناسب بودن فضا براي کاربري  به شاخص معرفیبا توجه .کند می

خیابان، این شاخص در دو محله سجاد و نوغان مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل 

  .شد

  
  

  

  

مجموع مساحت طبقات

کاربري خیابان
فضاي مناسب براي خیابان = مجموع مساحت طبقات

محلهکلمساحت               هاکاربري کلمساحت     

محله سجاد =
                    4341154

        60 /3111249              56/2171680
2164/0 = 64/21%

محله نوغان =
               5/1180645

             44/450771    53/369882
068/0 = 85/6%

مجموع مساحت طبقات

کاربري خیابان
فضاي مناسب براي خیابان
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شـود   درصد قرار گیرد، مشاهده مـی  45تا  30ست عدد نهایی بین بای که میاز آنجایی

درصـد   85/6درصد و در محله نوغـان   64/21که در محله سجاد مقدار عددي این شاخص 

بر این اساس در سنجش میزان فضاي اختصاص یافته به کاربري خیابان نسبت بـه  . باشد می

له سجاد نسبت به حداقل شاخص شده در طبقات و تراکم موجود در مح سطح مورد استفاده

شـود کـه در    باشد اما در مقایسه با محله نوغان مشـاهده مـی   تر می مطلوب این مقدار پایین

در محله نوغان نیز بـه جهـت ارگانیـک بـودن معـابر و      . باشد تري می وضعیت نسبی مطلوب

بـه  متر، فضاي تخصیص یافتـه بـه کـاربري خیابـان نسـبت       6درصد از معابر زیر  50وجود 

شود کـه بسـیار    مساحت طبقات بسیار محدوده است و نسبت به دامنه مطلوب، مشاهده می

اما در محله سجاد به سبب بافـت مـنظم شـطرنجی،    . باشد تر از حداقل عدد دامنه می پایین

  .درصد بیشتر است 15مساحت تخصیص یافته به کاربري خیابان نسبت به نوغان حدود 

  

  
  

  

  

  

فضاي کاربري خیابان در محله - 4شکل 

1394روحانی چوالیی، : ماخذسجاد

فضاي کاربري خیابان در محله -5ل شک

1394روحانی چوالیی، : ماخذنوغان



  

  

  

  

19   |  پور و روحانی ، جمعه...سنجش سطح پایداري محالت ارگانیک و

  تراکم باال: 2اصل 

تراکم باال به . باشد دستیابی به تراکم باال ضروري است و پایه و اساس محله پایدار می

تراکم باال بسیاري از مزایاي اقتصادي، . باشد هاي خود می معنی تمرکز جمعیت و فعالیت

هوشمندانه همچنین تراکم باال یک انتخاب . دهد اجتماعی و زیست محیطی را توسعه می

  .ریزي شهري پایدار واقع شده است است و در رأس برنامه

  
  

شده به منظور بررسی باال بودن تراکم، شاخص تراکم جمعیتی است که  شاخص معرفی

  .در زیر براي هر دو محله ارزیابی شده است

  

  

  

  

  

  

نفر بر کیلومتر مربـع باشـد،    60تا  15بایست بین  دامنه مطلوب شاخص تراکم باال، می

نفر بر کیلومترمربع و در محلـه نوغـان    28/9شود که این مقدار در محله سجاد  مشاهده می

باشـد   تر می شاخص در هر دو محله از حداقل عدد دامنه پاییناین . نفر بر هکتار است 31/9

  .که نشان دهنده تراکم پایین در دو محله است

  

  طکاربري مختل: 3اصل 

هاي  ها و کاربري هدف از این اصل متمرکز نمودن توسعه طیف وسیعی از فعالیت

عالوه بر . است پذیرهاي مناسب و به اندازه کافی انعطاف سازگار نزدیک یکدیگر در مکان

هاي محلی، افزایش اقتصاد محلی،  شغل"کند براي ایجاد  این، کاربري مختلط تالش می

ق عابر پیاده و عبور و مرور دوچرخه سوار، کاهش تکه تکه کاهش وابستگی به ماشین، تشوی

  ."انداز، ارائه خدمات عمومی نزدیک و حمایت از جوامع مختلف شدن چشم

مساحت محله

جمعیت
تراکم باال تراکم جمعیتی   =

=  
60 /3111249

28876
تراکم جمعیتی محله سجاد    = =     نفر بر کیلومترمربع 28/9

28876

24/3111km2

    44/450771

4197
تراکم جمعیتی محله نوغان = = نفر بر کیلومتر  31/9

  مربع

4197
=

77/450km2
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به منظور ارزیابی کـاربري مخـتلط در محـالت، دو شـاخص نسـبت مسـاحت طبقـات        

اقتصادي به مجموع مساحت طبقات و نسبت مساحت طبقات مسکونی به مجموع مسـاحت  

طور مجـزا مـورد    ها را در دو محله به که در زیر هریک از شاخص ،شده استطبقات معرفی

  :دهیم بررسی قرار می

  

  

  

  

  
  

 60تـا   40بایست بـین   شاخص نسبت طبقات اقتصادي به مجموع مساحت طبقات می

 60/11قـدار در محلـه سـجاد    شود که ایـن م  درصد باشد، با توجه به نتایج باال مشاهده می

که در قیـاس دو محلـه بـا هـم، محلـه نوغـان        ،درصد است 86/18درصد و در محله نوغان 

که از مقدار حداقل مطلوبیت این شاخص پایینتر است امـا در مقایسـه بـا محلـه     این باوجود

هـا در محلـه نوغـان     نشانگر این است که اختالط کاربري ، کهسجاد در وضعیت بهتري است

  .باشد یشتر از محله سجاد میب

  

  

  

  

  

  

محله نوغان

مجموع مساحت طبقات

مساحت طبقات اقتصادي
  = =

65/222734

5/1180645

86/18%  

مجموع مساحت طبقات            

مساحت طبقات مسکونی  
کاربري مختلط

طبقاتمجموع مساحت         

مساحت طبقات اقتصادي

محله سجاد     
مجموع مساحت طبقات          

مساحت طبقات اقتصادي
  = =

    94/503612  

     4341154
60/11%

محله سجاد
تمجموع مساحت طبقا

مساحت طبقات مسکونی  
  = =

     3312922

      4341154
31/76%

محله نوغان
مجموع مساحت طبقات             

مساحت طبقات مسکونی   
  = =

       5/785662

   5/1180645
54/66%



  

  

  

  

21   |  پور و روحانی ، جمعه...سنجش سطح پایداري محالت ارگانیک و

مقدار دامنه عددي مطلوب شـاخص نسـبت مسـاحت طبقـات مسـکونی بـه مجمـوع        

بـا توجـه بـه مطالعـات صـورت      . درصد قرار گیرد 50تا  30بایست بین  مساحت طبقات، می

درصـد و در محلـه نوغـان     31/76گرفته، شاهد آن هستیم که این مقدار در محلـه سـجاد   

شود که مقدار عددي این شاخص در محله  بر این اساس مشاهده می. باشد میدرصد  54/66

شـود کـه سـطح     سجاد بیشتر از حداکثر عدد دامنه مطلوب است و این نتیجـه حاصـل مـی   

هـا مناسـب نیسـت     تخصیص یافته به کاربري مسکونی در طبقات از منظر اختالط کـاربري 

افته به کاربري غیرمسکونی نیز کمتر چراکه با توجه به شاخص قبل، میزان سطح تخصیص ی

از مقدار مطلوب خود بود و در مجموع تعادل بین سطح کاربري مسکونی و غیرمسکونی بـه  

گردد ولـی   نفع کاربري مختلط نیست که در مورد محله نوغان نیز همین نتیجه استنباط می

  .ردها دا در مقایسه با محله سجاد وضعیت بهتري از نظر وجود اختالط کاربري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اختالط اجتماعی: 4اصل 

هاي اجتماعی مختلف در یک محله  این اصل با هدف ترویج انسجام و تعامل میان گروه

هاي  ریزي انواع مختلف خانه هاي شهري موجود با برنامه و ارائه دسترسی برابر به فرصت

  محله سجادنقشه کاربري -6شکل 

)1394روحانی چوالیی، : ماخذ(

  نقشه کاربري محله نوغان- 7شکل

)1394روحانی چوالیی،: ماخذ(
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سالم را فراهم  هاي اجتماعی این اصل پایه و اساس شبکه. مسکونی شکل گرفته است

کاربري مختلط و ترکیب اجتماعی متقابالً به هم وابسته و از یکدیگرحمایت . کند می

توان با کاربري مختلط و سیاست مناسب به  عالوه بر این، ترکیب اجتماعی را می. کنند می

هاي  هاي شغلی براي سطح عالوه بر این، در یک کاربري مختلط محله، فرصت. دست آورد

شود؛ بنابراین، افراد با سطوح مختلف از درآمد  ساکنان با درآمد مختلف تولید می مختلف از

  .دهند کنند و به یک شبکه اجتماعی شکل می در یک محله زندگی و کار می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي درآمدي مختلف با هم در  به منظور بررسی میزان اختالط اجتماعی و ترکیب گروه

کـل   شده، شاخص نسبت مساحت قطعات تک مالکیتی بـه  یهاي معرف محله، یکی از شاخص

. درصد اسـت  50تا  0دامنه عددي مطلوب این شاخص بین . مساحت طبقات مسکونی است

گردد که مقدار این شاخص در محله سـجاد   مشاهده می ،هاي مورد محاسبه با توجه به داده

  .دنگیر لوب قرار میاست و هر دو مقدار در دامنه مط% 38/31و در محله نوغان % 91/12

  

  

  

  

  

  

مساحت طبقات مسکونی                   

مسکن ارزان قیمت              
  اختالط اجتماعی

مساحت طبقات مسکونی                

تک مالکیتی                    

محله سجاد

مساحت طبقات مسکونی               

تک مالکیتی   

   = =
      84/427704

         3312922
    91/12%

محله نوغان

مساحت طبقات مسکونی              

تک مالکیتی                        = =
   35/246588

      5/785662
  38/31%

محله سجاد
مساحت طبقات مسکونی                

مسکن ارزان قیمت             
   = =0

        3312922
0

محله نوغان
مساحت طبقات مسکونی             

مسکن ارزان قیمت          
  = =0

      5/785662
0
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نمـاییم، شـاخص    شاخص دیگري که با آن میزان ترکیب اجتماعی بافت را بررسی مـی 

بـه منظـور بررسـی قیمـت     . نسبت مسکن ارزان قیمت به مساحت طبقـات مسـکونی اسـت   

ریـزي   برنامـه یعنی حـوزه   ،ها در سطح فراگیر آن مسکن در محله سجاد، به اطالعات و داده

مربـوط   ،بر اساس این اطالعات، باالترین متوسط قیمت مسـکن . کنیم اشاره میمیانی غربی 

هاي سجاد، ملـک آبـاد و    در این محدوده خیابان. به محالت واقع در بخش میانی حوزه است

. هاي ارشاد و دستغیب درجایگاه بعدي قـرار دارنـد   احمدآباد داراي باالترین قیمت و خیابان

هاي میـدانی صـورت پذیرفتـه و     برداشت ،باال در محله سجاد سکونت افراد با گروه درآمدي

تـرین قیمـت یـک واحـد      پرسش از مشاورین امالك در محله، حاکی از آن است کـه پـایین  

باشـد   میلیارد تومان می 4طور متوسط بین سه و نیم میلیارد تا  مترمربعی، به 100آپارتمان 

بـر اسـاس ایـن    . رسـد  ر مترمربـع مـی  میلیون تومان در ه 40و حداکثر قیمت نیز به حدود 

پـایین و   يدرآمـد گـروه  بـراي اقشـار بـا    اطالعات، محلۀ سجاد، براي خرید واحد مسکونی 

  . استباشد و فقط براي اقشار با گروه درآمدي باال مناسب  متوسط مناسب نمی

هـاي مسـکن بـراي هـر گـروه       بر اساس آمار توصیفی در رابطه با پرسش ارائـه گزینـه  

درصـد   13هاي کم و خیلی کم و حدود  درصد به گزینه 75محله سجاد، حدود  درآمدي در

بـر ایـن اسـاس شـاهد آن     . اند درصد به گزینه زیاد اشاره نموده 2به گزینه متوسط و حدود 

، بـه توصـیف طیـف قیمـت     8شـکل  . هستیم که مسکن ارزان قیمت در محله وجود نـدارد 

ا توجه به غالب بودن قدمت باالي ابنیه در سرتا در مورد محله نوغان نیز ب. پردازد مسکن می

سر محله، قیمت تمام شده یک قطعه مسکونی، فقط از منظر زمین قطعه، واجد ارزش است 

اما از طرف . و در واقع بناي ساخته شده به جهت قدمت باالي آن فاقد هر گونه ارزشی است

آن و ایجـاد حلقـه شارسـتان و    دیگر با توجه به انجام اقدامات عمرانی در محدوده بالفصـل  

کشیده شدن این معبر بـه درون بخشـی از بافـت محلـه و نیـز سـاخت کـاربري اقـامتی و         

تر مجاورت به حرم مطهر امـام   جهانگردي در محدوده و سایر اقدامات عمرانی و از همه مهم

اي که از منظر گردشگري و زیارتی کسـب نمـوده اسـت، منجـر بـه       و موقعیت ویژه) ع(رضا

  . باشد زایش صعودي نرخ زمین و مسکن در محله میاف

مترمربعـی   75هاي میدانی قیمت یک قطعه زمـین   بدین صورت که بر اساس برداشت

در محدوده که فاقد ارزش بناي ساخته شده اسـت، یـک میلیـارد و پانصـد میلیـون تومـان       

بر اساس آمار  ،)رسد میلیون تومان در هر مترمربع می 20تا  15متوسط قیمت به (باشد  می

هـاي مسـکن در    درصد از افراد در رابطه با پرسش وجود انواع گزینه 50توصیفی نیز حدود 

درصد به گزینـه متوسـط و    42اند و حدود  هاي کم و خیلی کم اشاره داشته محله به گزینه
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با این توصیف به صـورت صـعودي قیمـت    . اند درصد نیز به گزینه زیاد اشاره داشته 7حدود 

هاي درآمدي باال و متوسـط رو   باشد و گروه اي مسکونی در محدوده رو به افزایش میواحده

، بـه اقـدامات عمرانـی در    9شکل . باشند به باال قادر به خرید زمین و مسکن در محدوده می

طورکلی با توجه به دامنه عـددي مطلـوب ایـن     به. کند حال انجام در وضع موجود اشاره می

شود که در هر دو محله، مسکن ارزان  باشد، مشاهده می درصد می50تا  20شاخص که بین 

هـاي بیـان شـده در هـر      هاي درآمدي وجود ندارد و به سبب ویژگـی  قیمت براي تمام گروه

  .دبایمحله، فقط به گروه درآمدي خاصی تعلق می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محدود کردن استفاده تخصصی از زمین: 5اصل 

حدود کردن استفاده از منطقـه بنـدي عملکـردي بـراي     هدف این اصل تمرکز براي م

هاي استفاده از زمین  عالوه بر این، این اصل بر جنبه. تشویق استراتژي کاربري مختلط است

براي ایجاد کاربري مختلط، محدود کردن استفاده تخصصـی از زمـین ضـروري    . تمرکز دارد

  .است

  

  

  

  

  

مساحت محله                

هاي تک عملکردي عملکردي مساحت بلوك   
نمحدود کردن استفاده تخصصی از زمی

محله سجاد
         60/3111249

                        03/301623     =         69/9%

محله نوغان

                                      44/450771
0     =               0

  جادمحله سنقشه قیمت اراضی- 8شکل 

)1388مهندسین مشاور پارسوماش، : ماخذ(

  نقشه تاثیرات اقدامات عمرانی بر قیمت -9شکل 

  اراضی محله نوغان

)1394روحانی چوالیی، : ماخذ(

ایجاد حلقه شارستان رضوي
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در محلـه و حمایـت از کـاربري     هـاي تـک عملکـردي    به منظور محدود نمودن بلـوك 

بـا توجـه بـه    . درصد باشد 10تا  0بایست دامنه عددي مطلوب این شاخص بین  مختلط می

باال بودن کاربري مختلط در محله نوغان سبب شده است که بلوك تک عملکردي در محلـه  

 69/9وجود نداشته باشد و مقدار عددي این شاخص صفر است اما در محله سـجاد، حـدود   

با این توصیف . اند هاي تک عملکردي به خود اختصاص داده د از مساحت محله را بلوكدرص

شود که در هر  درصد است مشاهده می 10تا  0و باوجود دامنه مطلوب این شاخص که بین 

  .دو محله این مقدار بین دامنه مطلوب است

  

  دسترسی: 6اصل 

بشـر، شـاخص دسترسـی     شده توسط سازمان جهانی اسکان شاخص معرفی 5عالوه بر 

به جهت اهمیـت شـاخص    ،اي هاي سنتی ارزیابی پایداري محله عنوان یکی از شاخص نیز به

هـاي   در این شاخص میزان دسترسی محالت به عناصـر و کـاربري  . مورد ارزیابی قرار گرفت

و ) متـر  300شـعاع  (، کاربري مذهبی )متر 300شعاع (اصلی محله همانند کاربري آموزشی 

و نیز میزان مساحت و سرانه آن در محلـه  ) متر 220شعاع (اي  بري فضاي سبز محلهنیز کار

هـا   در جدول زیـر بـه سـطح و سـرانه ایـن کـاربري      . ی و کیفی قرار گرفتمورد ارزیابی کم

پرداخته شده است و به صورت گرافیکی و با تولید نقشه به بررسی میزان دسترسی و شـعاع  

  .ایم رداختهپ یادشدههاي  عملکردي کاربري

  

هاي خدماتی بررسی سطح و سرانه کاربري -4جدول

  
  )1394روحانی چوالیی : ماخذ(
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نقشه سطح دسترسی کاربري آموزشی محله - 10شکل 

)1394روحانی چوالیی، : ماخذ(سجاد

نقشه سطح دسترسی کاربري آموزشی  - 11شکل 

)1394روحانی چوالیی،: ماخذ(محله نوغان

نقشه سطح دسترسی کاربري مذهبی محله - 12شکل 

)1394روحانی چوالیی، : ماخذ(سجاد

نقشه سطح دسترسی کاربري مذهبی  - 13شکل 

)1394روحانی چوالیی، : ماخذ(محله نوغان
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شود که وضعیت  هاي باال مشخص می ها و نیز نقشه با توجه به جدول سطح و سرانه

تري نسبت  هاي فضاي سبز و آموزشی در سطح مطلوب محله سجاد از نظر کاربري دسترسی

تر  در مورد کاربري مذهبی نیز وضعیت محله نوغان نسبتًا مطلوب ؛به محله نوغان قرار دارد

  .است

  

  گیري نتیجه

ی و کیفی پایداري در سطح محله الزم است تا با افزایش مطالعات با توجه به اهداف کم

. تر، به تدوین اصول و معیارهاي الزم پایداري در این مقیاس دست یافت عمیقموردي و 

، رویکرد جدیدي، در تصحیح نظریه )UN-HABITAT(سازمان جهانی اسکان بشر 

هدف این رویکرد براي کمک به ایجاد یک که کند؛  ریزي شهري پایدار پیشنهاد می برنامه

با این . باشد ایش ارزش زمین شهري میرابطه پایدار بین ساکنان و فضاي شهري و افز

هاي مناسب آن نیز  هدف؛ این پژوهش ضمن ارزیابی پایداري محالت، به ارائه شاخص

هاي پایداري در مقیاس محلی صورت  هایی که تاکنون در خصوص شاخص پژوهش. پرداخت

 اند؛ و حتی در صورت هاي کیفی پایداري پرداخته گرفته است، عمدتاً به معرفی شاخص

هاي مطلوب و  گیري و دامنه ها، نحوه و چگونگی اندازه ی بودن برخی از شاخصکم

هاي  هاي پایداري به روشنی تبیین نگردیده است؛ اما دستورالعمل غیرمطلوب شاخصه

ی به اهداف پایداري داردشاخص شهري برنامه اسکان بشري سازمان ملل، توجه کم.  

  نقشه سطح دسترسی کاربري فضاي  - 15شکل 

)1394روحانی چوالیی، : ماخذ(سبز محله نوغان

کاربري فضاي نقشه سطح دسترسی  - 14شکل 

)1394روحانی چوالیی، : ماخذ(محله سجادسبز
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گیري، ملموس بودن نوع مقایسه و قابلیت ی در دقت اندازههاي کم ارجحیت شاخص

هاي کیفی بر همگان پوشیده نیست؛ بر این اساس  سنجش باالتر نسبت به شاخص

هاي ارزیابی پایداري در مقیاس محالت که در تحقیق حاضر معرفی شد، همراه با  شاخص

را نشان  یک محله، نقشه راهبراي ارزیابی پایداريبه ذینفعانتر پایداري، سنتیمعیارهاي

یا حمایت ازمحلهمشخصاتبه منظور بهبوداقدامات ممکنتواند اشاره به و نیز میدهد می

و پاسخ دادن به این اصولبراي کمک به. هاي عمومی را به همراه داشته باشد مشارکت

اي از استانداردهاي مجموعهروشن بادر زبانیپنج اصلمردم براي درك آنها،کمک به

الزم به ذکر است . توضیح داده شده استنقطه مرجععنوان یک پیشنهاد و بهیعددي و کم

هاي اساسی  ویژگیبرخی ازتنهانیست وتئوري جامعیکنماینده  که این اصول

  .دهد ریزي شهري پایدار را پوشش می برنامه

بایست عدد نهایی شاخص  که میدهد؛ از آنجایی هاي تحقیق حاضر نشان می یافته

درصد قرار گیرد، در محله سجاد مقدار عددي  45تا  30مناسب براي خیابان، بین  فضاي

بر این اساس این شاخص . باشد درصد می 85/6درصد و در محله نوغان  64/21این شاخص 

باشد اما در مقایسه با  تر می در محله سجاد نسبت به حداقل دامنه مطلوب این مقدار پایین

دامنه مطلوب .باشد تري می که در وضعیت نسبی مطلوب شود محله نوغان مشاهده می

نفر بر کیلومتر مربع باشد، که این مقدار در  60تا  15بایست بین  شاخص تراکم باال، می

این . نفر بر هکتار است 31/9نفر بر کیلومترمربع و در محله نوغان  28/9محله سجاد 

باشد که نشان دهنده تراکم پایین  تر می شاخص در هر دو محله از حداقل عدد دامنه پایین

  .در دو محله است

دو شاخصه نسبت طبقات اقتصادي به مجموع مساحت طبقات و همـین طـور نسـبت    

مساحت طبقات مسکونی به مجموع مساحت طبقات در این پژوهش معرف ارزیابی شـاخص  

 دامنه مطلوب شاخص نسبت طبقات اقتصادي به مجموع مسـاحت . باشد کاربري مختلط می

درصد باشد، با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده شد کـه   60تا  40بایست بین  طبقات می

که در قیاس  ،درصد است 86/18درصد و در محله نوغان  60/11این مقدار در محله سجاد 

که از مقدار حداقل مطلوبیت ایـن شـاخص پـایینتر    این باوجوددو محله با هم، محله نوغان 

ا محله سجاد در وضعیت بهتري است و نشانگر این است کـه اخـتالط   است اما در مقایسه ب

  .باشد ها در محله نوغان بیشتر از محله سجاد می کاربري
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مقدار دامنه عددي مطلوب شـاخص نسـبت مسـاحت طبقـات مسـکونی بـه مجمـوع        

ایـن مقـدار در محلـه سـجاد     . درصد قـرار گیـرد   50تا  30بایست بین  مساحت طبقات، می

مقدار عددي این شـاخص در محلـه   . باشد درصد می 54/66و در محله نوغان درصد  31/76

سجاد بیشتر از حداکثر عدد دامنه مطلوب است و نشانگر آن است که سطح تخصیص یافته 

ها مناسب نیست چراکه با توجـه بـه    به کاربري مسکونی در طبقات از منظر اختالط کاربري

ربري غیرمسکونی نیز کمتر از مقدار مطلـوب  شاخص قبل، میزان سطح تخصیص یافته به کا

خود بود و در مجموع تعادل بین سطح کـاربري مسـکونی و غیرمسـکونی بـه نفـع کـاربري       

گردد ولـی در مقایسـه    مختلط نیست که در مورد محله نوغان نیز همین نتیجه استنباط می

  .ها دارد با محله سجاد وضعیت بهتري از نظر وجود اختالط کاربري

شـده، شـاخص    هـاي معرفـی   ور بررسی اصل اختالط اجتماعی، یکی از شـاخص به منظ

دامنـه عـددي   . کل مساحت طبقات مسـکونی اسـت   نسبت مساحت قطعات تک مالکیتی به

هاي مـورد محاسـبه مشـاهده     با توجه به داده. درصد است 50تا  0مطلوب این شاخص بین 

است و هر دو % 38/31نوغان  و در محله% 91/12شد که مقدار این شاخص در محله سجاد 

در بررسی شـاخص نسـبت مسـکن ارزان قیمـت بـه      . دنگیر مقدار در دامنه مطلوب قرار می

 50تـا   20مساحت طبقات مسکونی و با توجه به دامنه عددي مطلوب این شاخص که بین 

هـاي   باشد، مشاهده شد که در هر دو محله، مسکن ارزان قیمت براي تمـام گـروه   درصد می

هاي بیان شده در هر محله، فقط بـه گـروه درآمـدي     ي وجود ندارد و به سبب ویژگیدرآمد

.دبایخاصی تعلق می

هاي تک عملکردي در محلـه و حمایـت از    به منظور بررسی اصل محدود نمودن بلوك

بـا  . درصـد باشـد   10تـا   0بایست دامنه عددي مطلوب این شاخص بین  کاربري مختلط می

بري مختلط در محله نوغان سبب شده است که بلوك تک عملکـردي  توجه به باال بودن کار

در محله وجود نداشته باشد و مقدار عددي این شاخص صفر است اما در محله سجاد، حدود 

بـا ایـن   . اند هاي تک عملکردي به خود اختصاص داده درصد از مساحت محله را بلوك 69/9

شـود   درصد است مشاهده مـی  10تا 0توصیف و باوجود دامنه مطلوب این شاخص که بین 

  .که در هر دو محله این مقدار بین دامنه مطلوب است
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  پایداري محالت مورد مطالعههاي بررسی شاخص- 5جدول

  )1394روحانی چوالیی، : ماخذ(

محله برتر 

از نظر هر 
  شاخص

  فرمول  دامنه مطلوب  محله سجاد  محله نوغان
اصول ارزیابی 
  محله پایدار

جاد
حله س

م
  

85/6%  64/21%  45-30%  

فضاي مناسب   

براي خیابان و 

یک شبکه 
  خیابانی کارآمد

حله
هر دو م

  

28/9  31/9  
نفر  15- 60

  تراکم باالتراکم جمعیتیkm2در 

ن
حله نوغا

م
  

86/18%  60/11%  60 -40%  
  

  
  کاربري مختلط

54/66%  31/76%  50-30%  
  

  

جاد
حله س

م
  38/31%  91/12%  

50-0%  

  

اختالط   

  اعیاجتم

0  0  
50-20%  

  

  

ن
حله نوغا

م
  

0  69/9  10-0%  

  
  

  

  

کردن  محدود
استفاده 

تخصصی از 

  زمین

جاد
حله س

م
  

  تر مناسب  نامناسب
سرانه و 
پراکنش 

  مناسب

  کاربري آموزشی

  تر مناسب  نامناسب  دسترسی

سرانه و 

پراکنش 
  مناسب

  کاربري فضاي سبز

  مناسب  مناسب

سرانه و 

پراکنش 

  مناسب

  یکاربري مذهب

مجموع مساحت طبقات

کاربري خیابان

مجموع مساحت طبقات

مساحت طبقات اقتصادي 

مجموع مساحت طبقات

مساحت طبقات مسکونی 

مساحت طبقات مسکونی

تک مالکیتی

مساحت طبقات مسکونی

مسکن ارزان قیمت

محلهمساحت      

  هاي تک مساحت بلوك     

عملکردي عملکرد   
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فضاي مناسب براي خیابان، تراکم باال، (ی پایداري هاي کم طورکلی بر اساس شاخص به

، )کاربري مختلط، اختالط اجتماعی، محدود کردن استفاده تخصصی از زمین و دسترسی

هاي فضاي مناسب براي خیابان و یک شبکه خیابانی  محله جدید سجاد بر اساس شاخص

تري در مقایسه با  در وضعیت مطلوب ،دسترسی به خدمات کارآمد، اختالط اجتماعی و نیز

محله نوغان نیز از منظر باال بودن درصد شاخص کاربري . محله قدیم نوغان قرار دارد

مختلط و محدود کردن استفاده تخصصی از زمین که خود نیز به کاربري مختلط وابسته 

بایست  بر این اساس می. ردگی تري در قیاس با محله سجاد قرار می است در وضعیت مطلوب

در هریک از ) هاي موضعی و موضوعی طرح(و خرد ) طرح تفصیلی(هاي کالن  ریزي در برنامه

تر، اقدامات و  دو محله نسبت به ارتقا این اصول در جهت دستیابی به پایداري مطلوب

  .اي پیش بینی گردد راهکارهاي ویژه

  

  ا و راهبردهاهارائه پیشنهاد- 6جدول 

  راهبردها  دفه  شاخص

فضاي مناسب 

و خیابانبراي

یک شبکه

خیابانی 

  کارآمد

و ایجاد و توسعه سطح مناسب

شبکه خیابان، کارآمدي از

حمل و نقل خودرو،براي

و ویژه عابران پیاده و بهعمومی

  دوچرخه

بهشخصیحمل ونقلوسایلحرکتتبدیل

ترامواعمومی؛حمل ونقلشبکهو گسترشعمومی

اتوبوسو

وپیاده روي و دوچرخه سواريتوسعه

پیادهبرايریزي برنامه

شخصیيخودروباسفررساندنحداقلبه  

بهشخصیيخودروباسفردادنتغییر

  دیگرهاي شیوه

محیط باسازگارهاي شیوهدرخودروازاستفاده

شهرو دوستدارزیست

پارکینگفضايمدیریت  

  تراکم

مزایاي بسیاري ازتوسعه 

اجتماعی و زیست دي،اقتصا

  محیطی

هاي  هاي باال خصوصًا در بافت بینی تراکمپیش

جدید محالت شهري در کنار حمایت و تشویق 

  هاي توسعه شهري کاربري مختلط در طرح

  کاربري مختلط

متمرکز نمودن توسعه طیف 

هاي  ها و کاربري فعالیتازوسیعی

سازگار نزدیک یکدیگر در 

ترکیب سازگار کاربري زمین در یک بلوك و محله  

معرفی پهنه بندي کاربري مختلط
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دازه هاي مناسب و به ان مکان

  کافی انعطاف پذیر

ها و محدود کردن  حمایت از اختالط کاربري

بینی و ها و پیش استفاده تخصصی از زمین در طرح

.. هاي تشویقی متناسب با بافت، زمینه و تدوین بسته

  در ضوابط و مقررات شهرسازي

کردن  ودمحد

استفاده 

تخصصی از 

  زمین

براي محدود کردنتمرکز

منطقه بندياستفاده از

براي تشویقعملکردي

  کاربري مختلطاستراتژي

اختالط 

  اجتماعی

میان و تعاملانسجامترویج

مختلف درهاي اجتماعی گروه

دسترسیو ارائهیک محله

شهري هاي فرصتبرابر به

 انواعریزي با برنامهموجود

  هاي مسکونی خانهمختلف

هاي مختلف و انواع مسکن به منظور  ارائه اندازه

فراهم نمودن نیازهاي متنوع مسکن جامعه

طریقازفضاشمولیهمهوحضورپذیريتقویت

اجتماعی،هاي گروههمهزمانهمحضوراجازه

مذهبوقومیتهویت،جنسیت،ازصرف نظر

تایجادوتقویتعرصهبابمتناسهايفعالی

اجتماعیمختلفهاي گروهجاذبوعمومی

افزایشمنظوربهشهريفضاهايکیفیارتقاي

  مدنیحیاتجریانتنظیمواجتماعیتعامالت
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  منابع

اي از دیدگاه پدیدار شناختی اصول و مفاهیم توسعه پایدار محله«، )1388. (پرتوي، پروین« ،

  .طرح نو: تهران، 2اي  مجموعه مقاالت همایش توسعه محله

اصول، : اي ریزي محیطی و پایداري شهري و منطقه برنامه، )1392. (جمعه پور، محمود

.سمت: ، تهرانهاي محیطی پایداري سرزمینها و شاخص روش

ریزي براي پایداري و مدیریت یکپارچه منطقه پارادایم نوین برنامه«، )1398. (جمعه پور، محمود
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. 24-48: 1، شماره اي ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه، »زدی

تأثیر منظر محالت شهري بر کیفیت محیطی و ارائه الگوي محله )1394(.روحانی چوالئی، الهام ،

رشته  پایان نامه کارشناسی ارشد، )محالت سجاد و نوغان شهر مشهد(ایرانی  -پایدار بومی

.اي، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ریزي شهري و منطقه برنامه
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.، مهندسین مشاور طاش)1385. (ثامن

 ی تطبیقی محالت قدیم و جدید بررس –محله مسکونی پایدار «، )1385(عزیزي، محمد مهدي

، دانشکده شده در قطب علمی توسعه شهري پایدار طرح پژوهشی ارائه، »شهر تهران

  .هنرهاي زیبا، دانشگاه تهران
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  .33-58: 1سال سوم، شماره 
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