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 چکیده

ايدار پتوسعه حركت در مسير به عنوان رهيافتي جهتهاي شهري تحليل پايداري و وضعيت شاخصهاي پايداري در سطح محله

 ايتوسعه پايدار محلهوضعيت بررسي  بر اين اساس هدف از اين پژوهش .شهري همواره يكي از اهداف مديران شهري بوده است

 هاي مختلف محالت از نظر شاخص و نشان دادن سطوح اوت بين محالتمتف آباد و شناخت وضعيتدر سطح محالت شهر خرم

تحليلي و گردآوري داده ها با استفاده از روش پيمايشي و ابزار پرسشنامه  -روش پژوهش، توصيفي .بوده است ايپايدار محلهتوسعه

اجتماعي ـ  هاي ابعاد اي )شاخصي پايدار محلههاي توسعهي شاخصبا توجه به نتايج حاصل از آزمون آنوا، در همه بوده است.

 د؛ يعنيوجود دارمعنادار  ها اختالف بين محالت مورد بررسي از نظر تفاوت ميانگين محيطي، كالبدي(،فرهنگي، اقتصادي، زيست

همچنين به منظور پاسخگويي به سوال پژوهش وجهت تعيين سطوح  د.نداراوتي قرار متف ها در وضعيتمحالت از نظر اين شاخص

ل از نتايج تحلي ايي پايدار محلهتوسعهبندي محالت از نظر سطح برخورداري از شاخصهاي و رتبه ايپايدار محلهتوسعههمگن 

در  الاي باي پايدار محلهتوسعه داراي رخوارگاهمحله شياساس نتايج حاصل از آن بر  استفاده شده است. توكياي و آزمون خوشه

 2متوسط در سطح  ايپايدار محلهتوسعهداراي  يك، علوي تفكيكي دلفان، شهدا، فاز ،ساحلي خواجويهاي ، محله)پايدار( 3سطح 

 بوده اند.  پايدار()نا 1در سطح  اي پايينپايدار محلهتوسعهاسپستان شرقي و گل سفيد داراي  محله كرگانه،، )نيمه پايدار(

 . آبادشهر خرم پايدار محله اي،پايدار، توسعه پايدار شهري، توسعهمحله، توسعه: گانکلیدواژ
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 مقدمه

ر اي دهاي مســكوني امتيازات ويژههاي اخير، محلهشــهرنشــيني در ســالوامل گســترش به دنبال تغيير در شــرايط و ع
 زا در محالتهري را استفاده از نيروهاي توانمند دروناند. ديدگاه توسعه پايدار، حل مشكالت شساختار شهرها داشته
اي از لحاظ حفظ و توسعه تنظيمات اجتماعي در ها و اجتماعات محلي كه از جايگاه و كاركرد ويژهشهري يعني، گروه

ستند سعه پايدار محله"داند. مي ،شهر برخوردار ه شهري داراي درونتو ست كه محالت  صل ا  مايهاي معتقد بر اين ا
عظيم اجتماعي و فرهنگي هســـتند كه تنها بازآفريني فرهنگ شـــهروندي و توجه به محالت به عنوان جايگاه زندگي 

سعه پايدار محله ساكنين، به تو صومي،  "انجامداي مياجتماعي  سعه 11: 1332)مع ستاي تو سنجش پايداري در را  .)
جتماعي، اقتصادي جامعه است و مانند هر ارزيابي اجتماعي اي، نوعي ارزيابي توسعه اپايدار به ويژه توسعه پايدار محله

ست و  سبي و همه جانبه ا ست. پايداري يك مفهوم ن ستوار ا سش و تاحدي تخمين و حدس ا شاهده و پر ديگر بر م
شده كه عليهمين ويژگي ساير رشتههرغم مطالعات گسترده در رشتها باعث  ه در ايي كه هاي مختلف مثل جغرافيا و 

توان معيارهاي مطمئن و قابل پذيرش عمومي براي سنجش پايداري محله تهيه كنند، نميوسعه پايدار مطالعه ميزمينه ت
ــهري را ناگزير از توجه به برنامهو در نظر گرفت. بررســي وضــع موجود محالت، برنامه  هايريزي در مقياسريزان ش

شــهري را به شــكل عيني مورد بررســي قرار داد و با  توان ابعاد مختلف زندگيها نموده اســت كه ميخرد يعني محله
ت ها و مطالعاچنانچه پژوهش ها دست يافت.هاي توسعه محلهريزي مناسب و استفاده از منابع علمي به شاخصبرنامه

ست گذاريزيادي در يكي دو دهه سيا صورت گرفته كه همه به نوعي  شهري را از ، ي اخير  برنامه ريزي و مديريت 
ستخردترين  شهر هدف قرار داده ا شكالت محله". واحد يعني محله در  ضمن ارفع م شهري  تواند به نكه مييهاي 

ــتران ــجام بيش ــود به نوبه خود قادر به ارائه الگوهاي هويت بخش براي محلهروابط محله س  هاي جديد نيزاي منجر ش
صـول محتوايي طرحهاي گسـترش و خواهد بود. در حاليكه رشـد سـريع شـهرها در كنار ضـعف مديريت اجرائي و ا

در  (.14: 1311)شيعه،  "هاي مورد نظر محروم ساخته استهاي شهرها را از پايدارياي، بسياري از محلهتوسعه محله
ع هاي واق حلريزي از جمله توسعه پايدار به دنبال راهمواجهه با رشد مشكل آفرين شهرها، رويكردهاي مختلف برنامه

ي بر ااي در هدايت مديريت شهرها، ديگر توجه فزايندهريزي محلههستند و با توجه به نقش برنامهبينانه توسعه شهري 
شاهده ميروي محله ست، گرايي م شهرهاي پايدار قبل از هر چيز محالت پايدار الزم ا ستيابي به  گردد. در واقع براي د

شهري، اندام سيمات  سازيرا محالت به عنوان كوچكترين واحد تق سوب ميهاي  شهر مح با وجود اين، "شوند. زنده 
سعه پايدار را ميبحث سطوح و فعاليتهاي تو شامل مقياستوان در  ي، المللي، ملهاي بينهاي مختلف مطرح كرده كه 
ست. در رابطه با جايگاه اي، محلي )شهري(، محلهاي، ناحيهمنطقه سايت و مقياس معماري ا اي، واحدهاي همسايگي، 

دهند. زندگي روزمره مردم در ها ســاخت و بافت اصــلي شــهرها را تشــكيل ميتوان گفت كه محلهمي محله در شــهر
ــوس قابل درك بوده و آن را تحت تأثير قرار مي ــاختمقياس محله به طور محس ا، هدهد. اين تأثير از طريق نوع زيرس

سفرها و تعامالت اجت صله  شهري موجود در مقياس محله، فا شكل تجهيزات و خدمات  سايگان  ساكنين و هم ماعي 
شهر بنابراين برنامه (.31-41: 1311)عزيزي،  "گيردمي ضاي يك  ست، كه ف ستوار ا صل ا شهري پايدار بر اين ا ريزي 

ها از معيارهاي يابد )همان(. با اين حال، اگر اجزاي شـهرها مثل محلهگيرد و بر پايه آن تدوام ميدرون محله شـكل مي
شند نميپايداري برخوردار ن سعه يافته قلمداد كرد )با شهر خرممحله(. Choguill, 2008: 41توان آنها را تو آباد هاي 

سبك شده و تداخل  شهري  سترش  ستخوش تغييرات گ شهرهاي ايران د ساير  شيوه هاهمچون  هاي معماري در آن و 
شدن اين محله سوده  سياري در چهره محالت و فر ست. گروباعث ناهماهنگي ب شده ا هايي كه وارد اين محالت ها 

ــوند داراي هنجارها و الگوهاي زندگي، فرهنگي متفاوت ميمي ــب روابط درون گروهي كنوني به ش ــند و به تناس باش
ــاركت مردمي در محلهدرجات متفاوتي متأثر از فرهنگ جامعه مبدأ خود مي ــند. در نتيجه اين پيامد، ظرفيت مش ا هباش

ــيختگي  ــجام اجتماعي در محلهكاهش يافته و در نتيجه گس ــت. اين فرآيند موجبات و كاهش انس ــته اس ها بدنبال داش
هاي مطلوب تها را فراهم آورده اســت. اين بدان معناســت كه عمالً ظرفيپذيري محلهكاهش كارآمدي الگوي زيســت

ــعه پايدار محله ــتفاده از الگوي توس ــت. بنابراين اس ــده اس ــعه پايدار ناديده گرفته ش يند اي، در فرآمحالت جهت توس
شهري و بهرهبرنامه شهرهاي محله مندي از ظرفيتريزي  ضر نمايد. ضروري ميدر اين  ست ك بوده آنبر تحقيق حا ه ا

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
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بوده اســت كه  فرضــيهاين  آزمونو در صــدد  دهدمورد ســنجش قرار را باد آهاي شــهر خرموضــعيت پايداري محله
ه همچنين سئوالي ك«. اي در وضعيت متفاوتي قرار دارندپايدار محله محالت مورد مطالعه شهر خرم آباد از نظر توسعه»

  اين پژوهش به دنبال پاسخگويي به آن بوده است عبارت است از:

 تري قرار دارد؟ اي در شرايط مناسبآباد از نظر توسعه پايدار محلهكدام يك از محالت مورد مطالعه شهر خرم

 مباني نظري 

 توسعه پايدارشهري
سعه در حال ضوع تو ضر مو شا ن حا ست تنوع موجود دراين تعاريف ن شده ا شهري تعاريف مختلفي ارائه  ي پايدار 

ن ولي در كليه اي دهد كه هنوز يك مفهوم و تعريف جامع و مانع كه قابل قبول براي همه باشد مظرح نگرديده استمي
ي پايدار شـــهري (. نظريه توســـعه31:1332)قرباني و همكاران، ور مشـــترك همان توجه به آينده اســـتتعاريف مح

، ناحيه اي و ملي، و ناحيه اي، كاهش ظرفيت ها، توليد محلي موضــوعاتي نظير جلوگيري از آلودگيهاي محيط شــهري
سعه شكاف ميان فقير و غني را مطرح ميهاي زيانحمايت از بازيافتها، عدم حمايت از تو . ندكآور و از بين رفتن بردن 

ت معتقد اســت دول ها، اهميت بســيار ميدهدريزي ي ديدگاهي راهبردي به نقش دولت در اين برنامهابهاين نظريه به مث
ر ي پايدار به ميزان وسيعي با شهاي كند مك نيل معتقد است كه توسعهجانبهبايد از محيط زيست شهري حمايت همه

ســـطوح  ها درتوزيع جمعيت، نقش و فعاليت دولتي تنگاتنگ را بايد در ي اين رابطهارتباط پيدا ميكند داليل عمده
ــائل اكولوژيكي مختلف ــتم و توليد و مصــرف كاال و خدمات ديد كه اثرات قابل توجهي در رابطه با مس ــيس هاي با س

  (. 4:1313طلبد. )خدايي و همكاران، اقتصادي دارد تفكر جديد سياست وتصميمات جديد رامي
سعه شدر واقع در تعريف تو سعه: هري ميتوان گفتي پايدار  سعهتو شهري يعني تو ازهاي اي كه بتواند به نيي پايدار 

و خاك و هوا و سه عنصري كه براي حيات  آب و در عين حال گويد و بقا و دوام آن را تضمين گرددمردم شهر پاسخ
ست كه با توجه ب سعه بدنبال اين ا ستفاده نگردد يعني در تو ست آلوده و بال ا ضروري ا سان  ست ه محدوديتهاي زيان

 . (33:1332محيطي و حفظ منابع طبيعي براي نسلهاي آينده بتواند نيازهاي انسان را برطرف كند. )قرباني و همكاران، 

 توسعه پايدار محله اي

 ايمحله يي پايدار نيز تنها در قالب توسعه(( تحقق توسعه1با مطرح شدن محله به عنوان به عنوان ))سلول زندگي شهر

محلي عملي كن(( دنبال شد. با اين مقدمه )) نظريه توسعه پايدار ، ي تفكر ))جهاني بينديشدر مقياس محلي، در ادامهو 

ي محالت شهري ارائه نموده است. غالبا اصطالحات محله اي(( در چند دهه ي اخير تفكر نويني در شيوه ي توسعه

 GREEN))اجتماع سبز((،) ((، 3))محيط مصنوع پايدار، (( 2ي سبزهديگر نيز به اين مفهوم اشاره دارند از جمله: ))توسع

COMMUNTTY) ،امروزه تحقق توسعه پايدار منوط به (.12:1332(( )معصومي،1))جامعه سالم، ((4))جوامع پايدار

محله بدون توسعه و پيشرفت مفهومي  (.Choguill, 2007: 5اي است )هاي كوچك و محلهتوجه و اقدام در مقياس

توسعه  (.Townsend, 2005: 12اي اهميت دارد )ريزي محلهاي به اندازه خود برنامهدارد و توجه به توسعه محلهن

محلي هنگامي پايدار است كه حداقل سطح پنجم مشاركت يا مشاركت كاركردي را به ارمغان آورد؛ يعني گروهي از 

 ,Richards and Hallبا طرح توسعه تشكيل شود )مردم محلي براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده مرتبط 

 مهم عامل دو تصميمات اجراي در شهروندان مشاركت همچنين و محلي حكومت اهميت و نقش به توجه(. 234 :2002

                                                           
1-Urban life cellule 

2- reen development 

3- sustianable built environment 

4- Sastainable Socity 

1- healthy society 
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 شده محسوب پايداري سوي به حركت شروع نقطة بهترين بنابراين، است؛ بوده محلي مقياس در مناسب اي توسعه به نيل

اي پايدار، به رسميت شناختن اين مسئله است كه شهر اي از توسعه محله. بخش عمده(11-13: 1313است )بيگلري، 

ها نيست، بلكه محله متشكل از مردمي است كه با مشكالت و مسائل مشترك خود، اي از ساختمانيا محله فقط مجموعه

محور است و له از لحاظ جغرافيايي مكانشوند. محرو مينخورده براي توانمندسازي روبههاي دستاز طريق ظرفيت

 Phillips and)ها توجه داردگيرد و از لحاظ جامعه شناختي به مردم و عالئق آنتعريف آن مبتني بر مكان صورت مي

Pittman, 2009, 3ي، ازيست، تقويت و پايداري اجتماعات محلهاي به دنبال حفاظت از محيط(. توسعه پايدار محله

 ,Klineان در محله و تأمين نيازهاي خدماتي مانند آموزش، بهداشت و درمان در سطح محالت است )مشاركت ساكن

ها و اقدامات اجرايي در ها، سياستاي نيز، خود مستلزم اتخاذ راهبردها، برنامه(. تحقق توسعه پايدار محله4 :1997

ها و ارتباطات اي به فرآيندي از كنشپايدار محله(. توسعه 2: 1314و هودسني،  1: 1313، پورحاجياي است )سطح محله

ر ها در سطح محله، زمينه دستيابي به توسعه پايدار را دهمبستگي شود كه با افزايش تعامالتمتقابل و مداوم گفته مي

(. به طور كلي هدف اصلي Scott, Jambeck and Scott, 2014سطح شهر و در نهايت جامعه به همراه خواهد آورد )

ها سيلگيري از پتاناي ايجاد يك اجتماع پايدار )چه در سطح شهر و چه در سطح ملي( از طريق بهرهتوسعه پايدار محله در

اشد بهاي بالقوه و بالفعل ارزشي، اجتماعي، فرهنگي و گاه اقتصادي ساكنين اجتماعات كوچك شهري ميو همبستگي

(Sharifi and Murayama, 2013 .) 

هاي هاي مشاركتي، زيست محيطي و توانمندسازي قشراي در در تبيين محالت بيشتر متكي به بحثلهتوسعه پايدار مح

اي همختلف براي بهبود هر چه بيشتر محالت و سازماندهي محالت از دل خود محله است و اين روند با تدوين شاخص

 .و معيارهاي توسعه پايدار امكان پذير است

 معیارهاي پايداري محله اصول و

صول مقياس در موجود تجربياتو  هانظريه قالب در سياري معيارهايو  جهاني، ا   در پايدار يتوسعه براي توانمي را ب

  سرزندگي، هويت، به توانمي معيارهاو  اصول اين از جمله. قرارداد و تحليلتجزيه  موردو  مطرح محله و شهر مقياس

 (.14:1332، )معصومي.گيرندمي قرار موردبررسي مختصر طوره بهادام در كه اشاره كرد دسترسي و خوانايي تنوع،

 هويت و سرزندگي
صر بين برقراري پيوندو  شناخت در سهولتو  محله از درك در وضوح   هامكانو  رويدادها ساير با آن اجزايو  عنا
است  تمايزقابل هامحلّه و هانمكا ساير از كه است هايمحلّه هويت، با محلّه. دانست محلّه هويت يزمره در توانرامي

ضاهاي رودمي شمار به هامحله پايداريو  هويت از جمله معيارهاي محله (. خوانايي117: 1374)لينچ،  . محله ها و ف
شهري ميتوانند از ساختاري قابل درك برخوردار باشند براي مثال گم شدن وگيج شدن انسان در شهر و محله به ويژه 

  ،ها ميتوانند با هدف جهت يابي و هدايت كنندهيي منفي به شمار مي آيد براي تحقق اين منظور نشانهتجربه ا، غريبه ها
شانه ها ميتوانند در قالب بناهاي خاص و منحصر به فرد،  شوند اين ن سيار مهم در خوانايي محله محسوب  صري ب عنا

ــكل خيابان ــر كالبدي خاص بروز، هامناظر ويژه، ش ــته اند  بناهاي مرتفع و عناص ي محله (171:1314)چپ من 2داش
ست سكونتگاهي پايدارو  خوب ساكنانو  سالمت كه ا ستي  شد تأمين آن در زنده موجودات بقايو  بهزي مله ازج. با
ضاهاي عمومي وجود محله، در سرزندگي ايجاد در مؤثر عوامل سب ف ست منا ضاها اين. ا و  خود جذابيت ميزان با ف

پياده،  ابرانع براي مناسب فضاي تخصيص مثال براي. تأمين كنند را محله سرزندگي توانندمي انسان ذهن بر اثرگذاري
سينما،  رنظي تفريحي فضاهايو  خريد مردم براي هاي مناسبزمينه و امكانات آرام، ترافيك اقتصادي، هايفعاليت انجام
ــتوران و فرهنگي، مراكز ها،موزه ورزشــي، هايمكان تئاتر،  فراهم را محله ســرزندگي ارتقاي موجبات، كتابخانه رس
 (. 11:1333كنند )آزربرزين،مي

 پوياي و سازگاري 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw


 المللی انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا )فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بين                  976

 

  را ودخ تاريخي سير پويا و ارگانيك باحالت نيز شهري هايمحلّه طبيعت، بودنو زنده  هاانسان زندگي تداوم با همراه
صا اجتماعي، عوامل و تعامالت تالقي مكان هامحلّه. كنندمي سپري   هاييالمث. هستند محيطيزيست و كالبدي دي،اقت

  رد تداومو  تغيير حال، تا گذشته ها ازمحله ساكنان زندگي تداوم: ديد موارد اين در توانمي را فوق عواملو  تداوم از
  هايختمانسا و بناها ارزش و كيفيت است، كمي شهر، مركز كلبه نسبت هامحلّه مكان پويايي ها،فعاليت الگوي و انواع

  اختمانيس مصالح معابر، شبكه و باز و سبز فضاهاي توزيع الگوي ها،ساختمان عمر و الگو غيرمسكوني، و مسكوني
  و اجتماعي جديد نيازهاي قالب در شهري جديد هايفعاليت و تجهيزات مالكيت، الگوي غيربومي،و  بومي مختلف
 الذكرفوق هايويژگيو  عوامل شـــرايط، از هريك در تمحلّه.تغييرا مرزهايو  طبيعت ازنظر منطقه منظر فرهنگي،

  نند. اينك فراهم را محلّه كالبدي دگرگونيو  تحول موجبات تدريجبه توانندمي اقتصاديو  اجتماعي فشارهاي عنوانبه
  بين در جديد هايساختمان جانمايي مثال براي) خود قطعات در هاساختمان الگوي تغيير در توانمي را هادگرگوني
سايش ها،كاربري تغيير سازي،بلندمرتبه(، بالكنو  تراس ايجاد موجود، هايساختمان   ضاهايف و درختان نابوديو  فر

سايش سبز، ست فر سودگي ترافيك، افزايش طريق از محيطيزي ست از و شهري تجهيزات فر  هانآ كارايي دادن د
ضاهاي ها،درمانگاه ها،كتابخانه) شاه( غيرهو  آموزشي ف سخگويي كرد در دهم صل كه جديد نيازهاي به پا   تغييرات حا

 ضعف و قوت نقاط. شوندمي تجربه مختلفي هايبرنامه و هاسياست و راهبردها هستند، شهري هايمحلّه ناپذيراجتناب
ــد،مي رنظ به مهم آنچه دهد. اما قرار تأثير تحت را هابرنامه كارايي ميزان تواندمي هاييبرنامه چنين از يك هر   رس

  ها،حلّهم هايبافت نوسازي و نگهداري مثال، براي. است پاسخگو هايبرنامه و هاسياست سازگاري و تغييرات پذيرش
)  هاساختمان كمي توسعه و گسترش فرسوده، بناهاي و هابافت بهسازيو  نوسازي عمومي، فضاهايو  بناها از اعم
 آن از يدجد نيازهاي با سازگار جديد فضاهاي تأمينو  جديد نيازهاي مينتأ براي ساختماني( تراكم افزايش مثال براي
 (.11: 1332هستند )معصومي،  جمله

 تنوع
 محســوب زندگي كيفيت در كنندهتعيين و مهم دو عامل عنوان به هاآن هايفعاليت و هامحلّه ســاكنين هايخصــلت

ختلف، م جوامع در محيطيزيستو  اقتصادي ، فرهنگي،اجتماعي مختلف شرايط تبعبه مذكور خصلت دو شوند. هرمي
 معيارهايو  اصول قالب در توانمي را تنوع اصل. برخوردار هستند الزم تنوع از مختلف، هايمحله و مختلف شهرهاي
صل، رعايت اين با. گرفت نظر در هامحله پايداريو  سرزندگي كارآيي، ضاهاي و كالبدي شرايط ا   ايهگونبه محله ف

ستاي در گرفتن قرار كه اهند بودخو سخگو را متنوع نيازهايو  بوده جامعيت برخوردار از جديد، نيازهاي را شد با پا
(Wheeler, 2004: 199). 

 دسترسي
ترسي دسو  حركت تفاوت ترينعمده. گيرد در بر را ابعاد مختلفي خود متنوع اهداف قالب در تواندمي محلّه در حركت

سهمق در محله مقياس در شهر،) آن از تربزرگ واحدهاي با اي شور( ارتباطو  منطقه نظير  سوس ك ستقيمو  مح  آن م
ستخانواده بازندگي و سي. ها ستر ست،رفت براي تنها محله در د ضايي آن از توانمي بلكه وآمد ني   هايعملكرد با ف

 طراحي ريزي،برنامه در.باشند حركت داز فرآين بردن لذت براي فضايي توانندمي هادسترسي. داشت نيز انتظار را متنوع
و  اصــول باشــند، تردد داشــته فضــاي از فراتر عملكردي كه محلّه مقياس در معابرو  ارتباطي هايشــبكه احداثو 

شت انتظار توانمي را معيارهايي سترسي، راحتي از: اندكه عبارت دا ضاي امنيت، د ست،زبه محيط توجه اجتماعي، ف   ي
 (.11: 1332)معصومي، تعادل و  اقتصادي هايجنبه

 تراکم و ظرفیت قابل تحمل محله
،و خالص، تراكم مفهومي است كه در انواع مفاهيم و واژه هاي مختلف خود ) تراكم هاي جمعيتي، ساختماني، مسكوني

ـ فضايي از موضوعات و شاخص هاي كليدي وتعيين كننده است.تراكم متاثر از  ناخالص(و در سطوح مختلف كالبدي 
و  ريزيبرنامه، گذاريي مباحث ســياســتاجتماعي، فرهنگي،زيســت محيطي وكالبدي اســت و پايه، عومل اقتصــادي
شكيل ميدهد)آزربرزينطراحي برنامه سعه را ت سله مراتب 12:1333، هاي تو سل (.ابعاد و آثار هريك از تراكم ها به تبع 

ست ضعف متفاوت ا شدت و  شوند به گونه اي كه هرچ، فوق الذكر داراي  ه مقياس محدوده ها و فعاليت ها كوچكتر 



  979                   : شهر خرم آباد( يمورد ي)مطالعه ايمحله داريپا يسنجش توسعه  

ـــ فضايي آنها و نيز زندگي مردم محسوس تر خواهد بود كم در موضوع ترا، براين اساس. اثار تراكم بر بافت كالبدي ـ
كشــور و جهان( بيشــتر قابل تامل بوده و نياز به ، مقياس محله در مقياس با ســطوح باالتر از خود )شــهر، ناحيه، منطقه

ــي ــوند اثرات آن را در مقياس ابعاد دقيق بررس تر آن دارد. زمانيكه مفاهيم وتعاريف مختلف تراكم، به كار گرفته مي ش
شاهد بود شيسرانه. محله و در ابعاد مختلف ميتوان  ضاهاي آموز سواره، پاركشبكه، ي ف ات ارتفاع طبق، هاي پياده و 

ادراك از تراكم كم . تر برخوردار مي شونداز مفهوم واقعي مكان هاي ورزشي در مقياس محله، ساختمان، شكل قطعات
شد، براي مثال تراكم در يك محلهو زياد در محله ها با ويژگي سبزهاي متفاوت مي تواند مختلف با  آرام و جذاب، ي 

  ،در مقابلاما از ديدگاه مردم و سـاكنان كم تراكم احسـاس شـود. ، ميتواند ظاهرا باال باشـد هاي متعارفو با سـاختمان
شلوغ و پرترافيك ) كه ارتباط با جمعيت ساكن در محله نداشته باشد(ميتواند بيشتر احساس ، تراكم در يك محله كثيف

ستقيم ارتباط در كه موضوعاتي ازجمله  شود ستقيم اثرات بوده و تراكم با م دارد،  محلّه اسمقي در زندگي كيفيت بر م
ضوع ست تحملقابل ظرفيت مو شهري تحليل وتجزيه . ا مردم  كيفيت زندگي بهبود جهت در كه ايگونهبه ظرفيت 
شد، ست و شهري هايمحلّه ظرفيت وتحليلتجزيه نيازمند با صل يك عنوانبه  ا شود. يم تلقي محلي ريزيبرنامه در ا
و  المســ ندگيز برايو  پايدار يتوســعه راســتاي گيري درتصــميم راهنماي تواندمي و تحليلي تجزيه چنين ينتيجه

 هامحله ازيي نوسبرنامه نيزو  احداث فرآيند از بخش مهمي عنوانبه محله، تحملقابل ظرفيت مطالعات. باكيفيت باشد
  دموار ارزيابيو  شــناخت يدر برگيرنده تحمل محلهقابل ظرفيت. شــودمي محســوب پايدار يدر راســتاي توســعهو 

 : كرد اشاره ذيل اردمو توان بهمي جمله آن از است كه بسياري
 محيطيزيستو  اقتصادي اجتماعي، خدمات يارائه در محلّه توان -
 ي خدماتكنندهتأمين هايدستگاهو  خدمات مخاطبان هايويژگي -
 خدمات اهميت بندياولويتو  بنديدرجه -
 خدمات كفايتو  پاسخگويي ميزان -
  خدمات جايگزيني قابليت -

تجزيه و تحليل و ارزيابي ظرفيت قابل تحمل محله را در چهار گروه ، هاي بررسيبه طور كلي ميتوان معيار
 ذيل دسته بندي و ارائه كرد.

 ها و تجهيزات (ي زيرساختتوسعه، ي اقتصاديتوسعه، ي فيزيكي. ظرفيت توسعه محله) توسعه1
 عمومي و خصوصي(. شبكه هاي معابر سواره و پياده، سيستم هاي حمل و نقل 2. ظرفيت دسترسي محله 2
 هوا و صدا ، تنوع زيستي، منابع انرژي و آب، . ظرفيت منابع ) زمين3
 (.42:1311)عزيزي، هاي زيبايي و منظر(كيفيت، فضاي باز، هاي طبيعي محله. خصوصيات مكان ) ويژگي4

 پیشینه تحقیق

محله ده ونك تهران را سنجيده است. اي، سطح پايداري (، با بررسي عوامل موثر بر پايداري توسعه محله1311سالك)

( در پژوهشي 1332معصومي) .نتيجه پژوهش او نشان داده است كه ميزان پايداري محله ده ونك تهران پايين بوده است

ه اصول و معيارهاي پايداري محل: اي در راستاي پايداري كالنشهر تهران به اين نتيجه رسيدي محلهتحت عنوان توسعه

ر نارمك تحقق يافته است؛ با وجود اين، آنچه به عنوان هشدار و دغدغه جدي مطرح است، ظرفيت قابل در حد بااليي د

اي در پژوهش ريزي توسعه محله(، ضمن ارزيابي الگوهاي نوين برنامه1331مدني ) تحمل محله براي رشد آتي است.

ساالري، فرهنگ و همزيستي، بيشترين هاي مردماي، به اين نتيجه رسيده است كه معيارريزي محلهخود در زمينه برنامه

(، در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه تحقق 1331كاظميان و همكاران ) نقش را در توسعه اجتماع محلي دارند.

(، در پژوهشي به 1332اذاني و همكاران ) اي است.هاي اجتماعي محلهاي منوط به به استفاده از ظرفيتپايدار محله

اصفهان پرداخته اند نتايج حاصل از اين پژوهش نشان ميدهد  13ي پايدار محله اي منطقه اخصهاي توسعهبررسي ش

قرار دادزد و محله باغ زيار از  13محله كشاورز از لحاظ توسعه پايدار در رتبه ياالتري نسبت به محالت ديگر منطقه 

اي ضمن ارزيابي عوامل موثر بر پايداري توسعه محله(، 1333عبداللهي و رختابناك ) پايداري كمتري برخوردار است.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
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به اين نتيجه رسيدند كه معيارهاي مانند هويت و خوانايي، پويايي و سازگاري، دسترسي به ، در محله سنگ سياه شيراز

شبكه ارتباطات و خدمات، احساي تعلق، تنوع و سرزندگي، طرفيت قابل تحمل محله و امنيت و ايمني، بر پايداري 

هاي (، ضمن بررسي محالت شهر اردبيل از نظر شاخص1334محمدي و پاشازاده ) اي تدسير مستقيم دارند.لهمح

جزا ا پايداري، به اين نتيجه رسيدند كه بخش شايان توجهي از محالت شهري، در وضعيت نامطلوب توسعه قرار دارند.

پايدار محله اي در شهر مشهد با استفاده  (، در پژوهشي تحت عنوان سنجش شاخصهاي توسعه1334و حسيني) شكوهي

 و مهرآباد به ترتيب در بهترين)رتبه اول( و بدترين به اين نتيجه رسيدند كه محله سيد رضي PROMETHEEاز روش 

و مهرآباد به ترتيب در رتبه هاي دوم تا چهارم  ومحالت نوده )رتبه پنجم( وضعيت از نظر شاخصهاي پايداري محله اي

هاي (، در بررسي خود نشان دادند كه ميزان پايداري محله1331احمدي و توكلي ). اري محله اي قرار دارنداز نظر پايد

حيطي متر از حد متوسط است و همچنين نتايج نشان داده است كه شاخص زيستشهر سردشت از نظر ساكنين پايين

 بيشترين پايداري در شهر سردشت برخوردار است.

 :مورد توجه اين تحقيق بودهاز مطالعات خارجي كه 

هاي پايداري  ( در مقاله اي با عنوان شاخص پايداري براي تايپه با بررسي2227يانگ جان لي و چينگ مينگ هانگ )

شاخصهاي  ؛كه شاخصها از نظر پايداري يكسان نيستشاخص به اين نتيجه رسيدند  11چين با انتخاب  براي تايپه

در حركتند در حاليكه شاخصهاي اقتصادي و نهادي به طور نسبي ناپايدارند .در  محيطي و اجتماعي به سمت پايداري

(، 2211ديكسون ) تيم سال گذشته را دارند. 11كل شاخصهاي مورد بررسي در بحث پايداري نشان از حركت به سمت 

به اهميت  «هرها: تغييرات پيچيده در محيط مصنوع ش2212توسعه پايدار شهري تا سال »ن با عنوا در بررسي خود،

در ، (2212كند. كولتون )اي تأكيد مياي براي تحقق توسعه پايدار شهري و محلهشناسايي مسائل مربوط به مقياس محله

ين نتيجه رسيده است كه توجه به مقياس كوچك و به ا تعريف محله براي تحقيق و سياست بررسي خود با عنوان

شود. كاراتاس و ريس اي مياي و تحقق توسعه پايدار محلهت محلهاي، موجب سهولت در حل مسائل و مشكالمحله

له شهري بر اساس بازخورد ذينفعان، مدلي ارائه كرده ارزيابي عملكرد پايدار در محدر پژوهش خود با عنوان  (،2214)

از معيارهاي شامل مجموعه جامع مرحله فرمول،  -1مرحله اصلي است:  مدل ارائه شده توسط آنها داراي چهاراند. 

گيري گروهي و ادغام ارزيابي و قضاوت دينفعان متعدد مرحله تصميم -2هاي شهري ايجاد شده توسعه پايدار در محله

 (، در پژوهش خود2211ژائو و همكاران )ارزيابي عملكرد مدل بكار رفته.  -4مرحله اجرا و محاسبات خودكار و  -3

ند كه حالت شهرنشيني ناپايدار، عدم حمايت از ه ابه اين نتيجه رسيد در چينمحله اي با عنوان چالشهاي توسعه پايدار 

ار هاي توسعه پايدريزي غير قابل تحمل از موانع و چالشسياست، فقدان استانداردهاي ملي و ابزار ارزيابي و برنامه

 اي است.محله

 روش تحقیق

اسنادي » داده ها به دو صورت ربردي است. گردآوريتحليلي بوده و اين پژوهش از نظر هدف، كا-روش تحقيق توصيفي

اد آبجامعه آماري پژوهش شامل كليه محالت شهرخرماست.  شدهانجام « نامه(پرسشابزار با استفاده از ) و پيمايشي

ـ خوشه .است  يابا توجه به وسعت جامعه و عدم امكان دسترسي به تمامي اعضاي جامعه از روش نمونه گيري تصادفي 

تفاده از اي براي كارشناسان و استدوين پرسشنامه ابتدا با بدين ترتيب كهشده است. گردآوري اطالعات استفاده  براي

با  در پنج خوشه محله( 11) محيطي محالت، محالتزيست هاي اجتماعي، اقتصادي، كالبدي، نظر آنها در مورد ويژگي

هاي )فازيك، شيرخوارگاه، علوي، شهدا،  محله به نام 3بندي و سپس اقدام به انتخاب تصادفي سطوح متفاوت خوشه

هاي شهاز ميان خوي مورد بررسي يا محدوده نمونهتفكيكيهاي دلفان، اسپستان شرقي، كركانه وگل سفيد( به عنوان 

 1كوكران با خطاي اندازه گيري فرمول حجم نمونه از طريق تحليل  با تعيين خانوار به عنوان واحدمختلف شده است. 
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 37432خانوار از 372 حداكثر ناهمگني وجود و همچنين با در نظر گرفتن فرضدرصد  31درصد و سطح اطمينان 

در اين  است. شدهپرسشنامه استفاده  312بردن دقت پژوهش از  براي باالكه  آباد برآورد شدخانوار ساكن در شهرخرم

آزمون  و (ANOVAفرضيه تحقيق كه فرضيه تفاوتي/ مقايسه است از آزمون آنوا) آزمونبه منظور پژوهش 

هاي توسعه پايدار  شاخص محالت از نظر و رتبه بنديبه سوال پژوهش همچنين براي پاسخگويي  ،(Tukeyتوكي)

 Arc GISافزارنرم در نهايت با استفاده از و و تحليل خوشه اي استفاده شده( Tukey) محله اي از نتايج آزمون توكي

 .ه استنتايج كار به صورت نقشه اولويت بندي محالت از نظر توسعه پايدار محله اي نمايش داده شد

 آباد ؛ منبع: نگارندگان: تعداد حجم نمونه براساس مناطق، نواحي و محالت در شهر خرم1جدول 

تعداد كل 

 پرسشنامه
 درصد

تعداد 

 نمونه
 مساحت)متربربع(

جمعيت 

 )خانوار(
 نام محالت

نام 

 نواحي

نام 

 منطقه

 

 

 

 

372 

 

 1 1 شيرخوارگاه 112 11411323 27 7123

 1 1 فازيك 1144 224113 11 23124

 2 1 شهدا 134 224113 33 12114

 3 3 علوي 114 4111132 31 1137

13171 11 11111711 1231 
تفكيكي خيابانهاي 

 دلفان
1 1 

 2 4 ساحلي خواجوي 171 13312411 31 1137

شرقياسپستان  113 11717732 21 1171  22 3 

 2 17 كرگانه 1421 33112123 11 17111

 2 1 گل سفيد 314 1114717 11 1

 معرفي اجمالي متغیر پژوهش 

( مشاهده ميشود 1ـ1اي است همانظور كه درشكل)ي پايدار محلهدر اين پژوهش هدف عمده بررسي توسعه

شامل چهار شاخص شاخصهاي  محله اي شاخصهاي استفاده شده در اين پژوهش براي سنجش وضعيت توسعه پايدار

ي اي اصول ومعيارهاي پايداري محلهمحيطي، اقتصادي است كه در برگيرندهاجتماعي ـ فرهنگي، كالبدي، زيست

 دسترسي( ميباشد.، )هويت و سرزندگي، پويايي و سازگاري، تراكم قابل ظرفيت محله،تنوع

 
 رندگان: شاخصهاي به کار رفته در پژوهش منبع: نگا1شكل 

 محدوده مورد مطالعه
 24منطقه، 3و شهرستان خرم آباد، .با استناد به طرح تفصيلي در حال حاضر به  آباد به عنوان مركز استان لرستانشهر خرم

به نام محالت  محله 3 آبادمحله شهرخرم 11(. از ميان 1334،21، )مهندس مشاور پارتناحيه تقسيم شده است
به  گل سفيد، شهدا، علوي، اسپستان شرقي، كرگانه، تفكيكي خيابانهاي دلفان، ساحلي خواجويشيرخوارگاه، فاز يك، 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
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 هاي مختلف به عنوان محدوده مورد مطالعه پژوهش انتخاب شده است. جمعيت اين محدودهصورت تصادفي از خوشه
 7334 معادل نفر، 21441رابر يا ب 1332از مركز آمار ايران در سال  با استفاده از جمعيت بلوكهاي آماري بدست آمده

 در حدود Gisبدست آمده از نرم افزار  مساحت تقريبي محدوده مورد مطالعه(. 1332)مركزآمار ايران،باشدخانوار مي
 باشد. هكتار مي 373/211

 يافته هاي پژوهش

 تحلیل متغیرهاي توصیفي  

آباد از متغيرهاي جنس، سن، تعداد خانوار، هاي مورد بررسي شهر خرمها در محلّهدر سطح تحليل توصيفي داده

 شده است. تحصيالت، استفاده
 : توزيع فراواني و درصد پاسخگويان در متغییرهاي جمعیتي 2جدول 

 ـ ـ ـ ـ زن مرد جنسیت

 ـ ـ ـ ـ 21 312 فراواني

 ـ ـ ـ ـ 37/7 13/32 درصد

 ـ سال 12باالي  سال 11ـ12 سال 41ـ12 سال 32ـ41 سال 22ـ32 سن

 ـ 11 121 132 11 11 فراواني

 ـ 3/17 4/21 2/34 7/14 7/4 درصد

 ـ خانوار وبيشتر 1 خانوار 4 خانوار 3 خانوار 2 خانوار 1 تعداد خانوار

 ـ ـ ـ 2 37 341 فراواني

 ـ ـ ـ 1/2 7/3 7/13 درصد

 بيسواد كارشناسي ارشد وباالتر كارشناسي فوق ديپلم ديپلم زيرديپلم تحصیالت

 27 44 37 13 14 13 فراواني

 1/7 1/11 1/21 1/11 1/22 2/11 درصد

 منبع: نگارندگان

 تحلیل 

و تاييد يا رد فرضيه تحقيق از آزمونهاي آماري مناسب استفاده  در اين پژوهش به منظور پاسخگويي به سوال پژوهش 

 گرديده و به صورت زير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند:

اي در وضعيت ي پايدار محلهرسد محالت محدوده مورد مطالعه از نظر شاخصهاي توسعه پژوهش: به نظر ميفرضيه 

 شود:اي هست از آزمون آنوا استفاده مياين فرضيه كه از نوع تفاوتي/ مقايسه متفاوتي قرار دارند. به منظور تاييد يا رد

 (هاي تحقیقمنبع: يافته) ايهاي توسعه پايدار محلهمقادير محاسبه شده با استفاده از تحلیل واريانس براي شاخص :3جدول 

 F sig ميانگين مربعات Df مجموع مربعات واريانس ياهاي توسعه پابدار محلهمولفه
 

 اجتماعي ـ فرهنگي

  111/2 1 432/21 گروهيبين

333/22 

 

 121/2 371 412/47 گروهيدرون 222/2

 - 373 111/131 مجموع

 

 كالبدي

  773/4 1 221/31 گروهيبين

441/31 

 

 131/2 371 217/12 گروهيدرون 222/2

 - 373 241/11 مجموع

 

 محيطيزيست

  131/12 1 111/17 گروهيبين

171/122 

 

 127/2 371 113/33 گروهيدرون 222/2

 - 373 717/121 مجموع

   114/3 1 312/24 گروهيبين 
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 222/2 317/21 142/2 371 111/12 گروهيدرون اقتصادي

 - 373 121/77 مجموع

اي )شاخص اجتماعي ـ فرهنگي، ي پايدار محلههاي توسعهي شاخصداده است كه در همهبا توجه به جدول نتايج نشان

رت ميانگينها اختالفات معنادار است به عبا بين محالت مورد بررسي از نظر تفاوت محيطي، كالبدي(،اقتصادي، زيست

 31/2و در سطح اطمينان  ميباشد 2/222برابر با  براي هرچهار شاخص (sig)همان ديگر در سطح معناداري آزمون فيشر

و همه محالت در سطح  داري از نظر ميانگين بين گروهها وجود دارداست بنابراين تفاوت معني 21/2درصد كوچكتر از 

اي براي گروهها رد و فرضيه پايدار محله( تساوي ميانگينها در شاخصهاي توسعهH0قرار دارند بنابراين فرضيه )متفاوتي 

نها با ت كنيدهمانطور كه مشاهده مي ( يعني تفاوت ميانگينها از نظر شاخصها در محالت پذيرفته شده است.H1مخالف)

ها مربوط به كدام يك از محالت است؛ بنابراين در اين تفاوتتوان مشخص كرد كه اين استفاده از تحليل واريانس نمي

هاي تشكيل دهنده براي مشخص شدن اختالفات سطح محالت مورد مطالعه، از نظر شاخص Tukeyتحقيق از آزمون 

 دادن اختالف سطح محالت و استفاده از نتايجاستفاده شده است. در اين آزمون به منظور نشان توسعه پايدار محله اي

بندي همگن دسته ، و...1،2،3هاي با هم اختالف چنداني ندارند در دسته را كه از نظر تفاوت ميانگين آزمون توكي محالتي

ميكنند در واقع محالت همگن در يك دسته از نظر تفاوت ميانگين اختالف چنداني با هم ندارند اما از اين نظر با محالت 

هاي همگن از همديگر را اختالف دارند و اين اختالف در واقع تمايز دستههاي ديگر از نظر تفاوت ميانگين دسته

جايگاه هر محله در شهر را، به لحاظ عوامل مورد بررسي، با استفاده از  Tukeyمشخص ميكند. به بيان ديگر آزمون

 آمده است. ير زكه نتايج آن در جدول دهد.نشان مي البته متمايز از هم و هاي همگناي، در گروهميانگين رتبه

 ايي پايدار محلههاي همگن بر اساس شاخص توسعهبندي محالت در گروه: طبقه4جدول 

  شاخص

 تعداد
 معناداري طبقات در

 21/2سطح آلفا

  شاخص

 تعداد
 معناداري طبقات در سطح

 21/2آلفا
 كالبدي اجتماعي

1 2 3 1 2 3 

   43/2 11 گل سفيد   71/2 11 گل سفيد

   73/2 31 اسپستان شرقي   32/2 31 اسپستان شرقي

   32/2 11 كرگانه   31/2 11 كرگانه

  42/3  33 شهدا  14/3  14 فازيك

  43/3  31 ساحلي خواجوي  17/3  14 ساحلي خواجوي

  41/3  14 فاز يك  34/3  33 تفكيكي دلفان

  47/3  31 علوي  31/3  31 علوي

  12/3  14 تفكيكي دلفان 43/3 43/3  33 شهدا

 72/3   21 شيرخوارگاه 72/3   21 شيرخوارگاه

 تعداد زيست محيطي

 معناداري طبقات در

 تعداد اقتصادي 21/2سطح آلفا

 معناداري طبقات در سطح

 21/2آلفا

1 2 3 1 2 3 

   22/2 11 كرگانه   43/2 11 گل سفيد

   21/2 11 سفيدگل   73/2 31 اسپستان شرفي

   33/2 31 اسپستان شرقي   32/2 11 كرگانه

  11/2  31 خواجوي ساحلي  22/3  33 شهدا

  13/2  14 دلفان تفكيكي  24/3  31 خواجوي ساحلي

  72/2  31 علوي  42/3  14 علوي

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
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 12/2   33 شهدا 41/3 41/3  31 فاز يك

 14/2   11 فاز يك 43/3 43/3  14 دلفان تفكيكي

 21/3   21 شيرخوارگاه 72/3   21 شيرخوارگاه

در اين پژوهش اگر ميانگين شاخص محالت را نسبت به هم مقايسه كنيم نتايج جدول نشان ميدهد در شاخص اجتماعي 
،( در سطح يك 31/2، 32/2، 71/2اي )ـ فرهنگي محالت گل سفيد، اسپستان شرقي، كرگانه، به تريتيب با ميانگين رتبه

ساحلي خواجوي، تفكيكي دلفان، علوي و شهدا، به ترتيب با ميانگين ، فاز يك ح ضعيف)ناپايدار( و محالتيعني سط
،(در سطح دوم )سطح متوسط( )نيمه پايدار(و محله شيرخوارگاه به ترتيب با 43/3، 31/3، 34/3، 17/3، 14/3ايرتبه

 ( در سطح سوم )خوب ()پايدار( قرار دارد.72/3اي )ميانگين رتبه
( در 32/2، 73/2، 43/2اي )با ميانگين رتبه محالت گل سفيد، اسپستان شرقي، كرگانه، به ترتيب در شاخص كالبدي

سطح يك يعني سطح ضعيف)ناپايدار( و محالت شهدا،ساحلي خواجوي، فازيك، علوي و تفكيكي دلفان به ترتيب با 
م )سطح متوسط()نيمه پايدار( و محله شيرخوارگاه به ( در سطح دو12/3، 47/3، 41/3، 43/3، 42/3اي )ميانگين رتبه

 ( در سطح سوم )خوب ()پايدار( قرار دارد. 72/3اي )ترتيب با ميانگين رتبه
( 32/2، 73/2، 43/2اي )محالت گل سفيد، اسپستان شرقي، كرگانه، به ترتيب با ميانگين رتبه در شاخص زيست محيطي

محالت خواجوي ساحلي، تفكيكي دلفان، علوي، به ترتيب با ميانگين  در سطح يك يعني سطح ضعيف)ناپايدار( و
تفكيكي دلفان و شيرخوارگاه ، ،( در سطح دوم )سطح متوسط()نيمه پايدار( و محالت فاز يك42/3، 24/3، 22/3اي )رتبه

 ( در سطح سوم )خوب ()پايدار( قرار دارند.72/3، 43/3، 41/3اي )به ترتيب با ميانگين رتبه
( در 33/2، 21/2، 22/2اي )محالت كرگانه، گل سفيد و اسپستان شرقي به تريتيب با ميانگين رتبه اخص اقتصاديدر ش

سطح يك يعني سطح ضعيف)ناپايدار( و محالت خواجوي ساحلي، دلفان تفكيكي، علوي و فازيك به ترتيب با ميانگين 
پايدار( و محالت شهدا و شيرخوارگاه به ترتيب نيمه( در سطح دوم )سطح متوسط()72/2، 72/2، 13/2، 11/2اي )رتبه

( در سطح سوم )خوب ()پايدار( قرار دارند.اما اگر ميانگين تمامي محالت را نسبت به 21/3، 14/2اي )با ميانگين رتبه
ارد ديك ميانگين مفروض بسنجيم كه در اين پژوهش از آنجاييكه سواالت از نوع طيفي ليكرت هستند لذا ميانگين استان

 را عدد سه قرار ميدهيم و ميانگين محالت را با آن مقايسه كنيم به نتايج زير خواهيم رسيد 
( 31/2، 32/2، 71/2اي )سفيد، اسپستان شرقي و كرگانه با ميانگين رتبهي گلدر شاخص اجتماعي ـ فرهنگي سه محله

 قرار دارد و مابقي محالت با سطح ميانگين باالتر از پاينتر از سطح استاندارد ولذا از نظر اين شاخص در سطح ناپايداري
 عدد سه در شرايط پايداري قرار دارند 

( در سطح ناپايدار قرار 73/2،32/2، 43/2اسپستان شرقي وكرگانه به ترتيب با )، سفيدي گلدر شاخص كالبدي سه محله
 ي قرار دارند در سطح پايدار 3و مابقي محالت در سطح با ميانگيني باالتر از  دارند

، در سطح 32/2، 73/2، 43/2اسپستان شرقي وكرگانه به ترتيب با ، ي گل سفيددر شاخص زيست محيطي سه محله
 ناپايدار وبقيه محالت در سطح پايداري قرار دارند 

د در كل شدر شاخص اقتصادي با وجود تفاوتيكه بين محالت هست اما از آنجاييكه ميانگين همه پايينتر از عدد سه ميبا
 همه محالت از نظر اين شاخص در وضع ناپايداري قرار دارند. 

گفت  توان مير شاخص هاي توسعه پايدار محله اي، از نظميانگين رتبه اي محالت نسبت به هم  مقايسه در نهايت با
 جوي،خوا حليسا هاي¬محله خوب، سطح در باالتر اي رتبه ميانگين با محله شيرخوارگاه در مقايسه با ساير محالت

 گل و شرقي اناسپست كرگانه، محله و متوسط سطح در متوسط اي رتبه ميانگين با علوي فازيك، شهدا، دلفان، تفكيكي
تاييد  ژوهشپبا توجه به نتايج دو جدول فرضيه در نهايت  دارند قرار پايين تري سطح در پايين اي رتبه ميانگين با سفيد

 شده است.
اي در آباد از نظر توسعه پايدار محلهکدام يک از محالت مورد مطالعه شهر خرم: پاسخگويي به سوال پژوهش
  شرايط مناسبتري قرار دارد؟

ي اوشهخاي استفاده شده است. تحليل تحليل خوشهروش  به منظور پاسخگويي به اين سوال از نتايج آزمون توكي و از
تا بر مبناي همگني  دهديماست. اين روش به محقق امكان  ي علميهاشاخهي پركاربرد در بسياري از هاروشيكي از 
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ل ي كرده و سپس مورد تفسير و تحليبندطبقهي مناسب اوهيشرا به  هاآن، مطالعه موردموجود در بين موارد يا موضوعات 
ي هايگژيو سبر اساي مناطق، شهرها، روستاها و ... بندسطحي تكنيكي براي اخوشه، تحليل گريدعبارتبهقرار دهد. 

ي واقع در يك سطح شباهت زيادي با همديگر هامكاني بندسطحدر اين  كهيطوربهمختلف موجود در هر مكان است. 
 يهاوهيشي همگن در اين روش به هامكاني بندسطحي دارند. توجهقابلي سطوح ديگر تفاوت هامكانداشته اما با 

طرح ي مختلف مهامكاني بين هاشباهتي براي تعيين اخوشهحليل روشي كه در ت نيترمهم. رديگيممختلف صورت 
له اقليدسي از فاص ژهيوبهي فاصله ريگاندازهيا متغيرها است.  هامكان، تعيين ضريب همبستگي بين هر جفت از شوديم

 رداشتب ايهداده .رديگيمقرار  مورداستفاده هامكاني بين هاشباهتي است كه در سطح وسيع براي تعيين هاروشديگر 
 و و تحليل يهتجز مورد SPSS افزارنرم از استفاده با و r-mode cluster analysis روش پژوهش به اين درشده 

 تغيرهام بين شباهت محاسبه جهت مناسب معيارى انتخاب به نياز اولوهله  درها داده اين پردازش جهت. استقرارگرفته 
 محاسبه در«يرسونپ همبستگى ضريب»  شباهت معيار از شد گرفته تصميم ياخوشه لتحلي روش بر تئورى بنا. باشديم

 رونىد ساختار معرف درختى نمودار تهيه شباهت، جهت معيار اين انتخاب از گردد پس استفاده متغيرها بين شباهت
 باهتش معيار به توجه با. دباشيها مخوشه اتصال جهت مناسبى روش انتخاب به نياز آباد،محلّه شهر خرم 3متغيرها در 

عنوان به 1هاخوشه بين متوسط اتصال روش ،هاخوشه اتصال مختلف يهاروش از حاصل تجربى نتايج وشده انتخاب
 نمودار يكصورت به معموالًها داده تحليل از حاصل شد. نتيجه انتخاب درختى نمودار تهيه در روش ينترمناسب
 حضور. باشنديممدنظر  گانه 3ي امحلّهمتغيرها با  بين ارتباطدهنده نشان مختلف يهاخوشه نمودار اين در. است درختى

 از استفاده اب بنابراين. باشديم متغيرها بين شباهت از خاص، حاكى گروه يك در نهايتاً  و خوشه يك در متغير چند يا دو
 اين. باشديم (phenon line) فنون خطرسم به نياز كار اين براى. نمود متغيرها يبندگروه به اقدام توانيم نمودار اين
 به ار متغيرها كل مجموعه مختلف، هاييتموقع در و شود رسمها گروه بين شباهت از مختلفى سطوح در توانديم خط
 رينبهت نتعيي معيارهاى گرفتن نظر در با و ياخوشه آناليز روش تئورى به توجه با. نمايد تقسيم ياجداگانه يهاگروه
 3) اساسى گروه 3 درمطالعه  مورد متغيرهاى كل اساس اين بر كه گرديد انتخاب موقعيت اين فنون، خط براى مكان

 .اندشده داده خوشه( قرار

 
 محالت جامعه نمونهاي در سطح اي وضعیت توسعه پايدار محله: تحلیل خوشه1نمودار 

آباد بر اساس سطوح توسعه ي شهر خرمهامحلّه در سطحي اوضعيت توسعه پايدار محله دهندهنشاني فوق بندسطح

 ي واقع در يك سطح شباهتهامحلّهي نمايانگر اين است كه بندسطحنمودار اين  همگن است طبقهسهاي در پايدار محله

                                                           
1- average linkage between groups 
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يا  گناي همدر واقع در تحليل خوشه ي سطوح ديگر دارند.هامكان باي توجهقابلزيادي با همديگر داشته اما تفاوت 

شود كه آيا اين همگني در جهت پايداري بوده يا نه؟ به عبارت  ناهمگن بودن سطوح و درآزمون توكي مشخص مي

ير زاز طريق آزمون توكي كه نتايج آن در جدول  سپساي ابتدا محالت همگن مشخص و طريق تحليل خوشهاز ديگر 

شده  مشخص ه يا رتبه پايداري محالت نسبت به همدرج نسبت به هم ده است با مقايسه ميانگين رتبه اي محالتآم

 . است

اياي درمحالت جامعه نمونه با استفاده از نتايج آزمون توکي و تحلیل خوشه: تعیین سطوح همگن توسعه پايدار محله5جدول   

ايپايدار محلهتعيين سطوح همگن توسعه  سطح هامحلّه   

اي باالتوسعه پايدار محله 3  شيرخوارگاه 

اي متوسطتوسعه پايدار محله 2  تفكيكي دلفان، شهدا، فازيك،علوي و ساحلي خواجوي 

اي پايينتوسعه پايدار محله 1  كرگانه، اسپستان شرقي و گل سفيد 

 هاي تحقیقمنبع: يافته

ساحلي  هاي)پايدار(، محله 3اي باال در سطح ي پايدار محلهمحله شيرخوارگاه داراي توسعهنتايج نشان داده است 

محله كرگانه، ، )نيمه پايدار(2متوسط در سطح  ايپايدار محلهداراي توسعه تفكيكي دلفان، شهدا، فازيك، علوي، خواجوي

 .باشنديم مطالعه مورد)ناپايدار( در محدوده  1 اي پايين در سطحپايدار محلهاسپستان شرقي و گل سفيد داراي توسعه

 
 ي جامعه نمونههامحلّهاي در : سطوح همگن توسعه پايدار محله1نقشه 

 گیرينتیجه

شامل همه ويژگيها و اجزا زيست محيطي،  "كيفيت زندگي در شهر يارتقا"به معناي  توسعه پايدار در مقياس محله

 يو افزايش كمبودهاي محلي براي نسل آينده مفرهنگي، سياسي، اداري، اجتماعي و اقتصادي بدون نابودي منابع طبيعي 

قتصادي، محيطي، اجتماعي، ادر واقع توسعه پايدار محله اي به دنبال دستيابي به اهداف توسعه در همه ابعاد )زيست شد.با
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ترين ي كوچكبه مثابهمشاركت و دخالت دادن مردم در مديريت محالت شهري با تكيه بر كالبدي( در سطح خرد)محله( 

گيري از حداقل ظرفيتهاي محلي، بتوان با شناخت اي كه ضمن بهرهباشد به گونه  جز در نظام تقسيمات درون شهري مي

كاستيها و معايب به توسعه پايدار محله اي و فراهم كردن زمينه ب محالت و برطرف كردن و بهبود آن كاستيها و معاي

رزيابي ابر اين اساس در اين پژوهش به سنجش و  توسعه پايدار براي سطوح كالن از جمله شهر و كشور دست يافت.

نتايج حاصل از پژوهش حاضر نشان . آباد پرداخته شده استاي در شهر خرمايدار محلهپ وضعيت شاخصهاي توسعه

اي به لحاظ آماري تفاوتهاي معناداري وجود هاي توسعه پايدار محلهه از نظر شاخصعبين محالت مورد مطال دهد كه مي

، ساحلي خواجويهاي )پايدار(، محله 3اي باال در سطح پايدار محله يمحله شيرخوارگاه داراي توسعه دارد به طوريكه

محله كرگانه، اسپستان ، )نيمه پايدار(2متوسط در سطح  ايپايدار محلهداراي توسعه تفكيكي دلفان، شهدا، فازيك، علوي

مله داليل سطوح متفاوت از جقرار دارند. )ناپايدار(  1 اي پايين در سطحپايدار محلهشرقي و گل سفيد داراي توسعه

پايداري در بين محالت مورد مطالعه ميتوان به وجود سيستم برنامه ريزي و مديريت شهري متمركز از باال به پايين 

وجود شوراياري محله يا ضعف عملكردي اين نهاد  خال )دستوري(و ختم شدن تشكيالت شهرداري به سطح ناحيه،

عتماد نهادي شهروندان به عملكرد مديريت شهري و فقدان مشاركت محله محور در حل مشكالت محالت، ضعف ا

تگي اجتماعي آنان، ناهمساني يري شهروندان و همبسپذفعال شهروندان در اداره امور شهر، كاهش حس تعلق و مسئوليت

ه ژه ويه به عناصر هويت بخش محالت بعدم توجو  و تفاوت در تعريف محدوده محالت و تنوع معيارها در اين زمينه

ها و اولويت ها،اندركاران مديريت شهري از نيازمحيطي، كمبود اطالعات دستگاهاي اجرايي و دستعناصر زيست

 ،ها و شرايط واقعي مردمهاي مديريت شهري با نيازها و طرحو تناسب برنامهپذيري اي، عدم انعطافهاي محلهظرفيت

م تعادل در توزيع تاسيسات و تجهيزات شهري و خدمات شهري توسط به واسطه عد افزايش نابرابري اجتماعي و تضاد

 مديريت شهري در سطح محالت اشاره كرد.
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