
 

 1396 تابستان، 2، شمارة 49دورة  ،یانسان یایجغراف یها پژوهش

 341-356. ص

 

 

  تهران شهر در یا محله پایدار ةتوسع ارزیابی و سنجش

 (امامیه و نیلوفر ،آشتیانی ،شمالی عصر  ولی های محله :موردی ةمطالع)
 

 مشهد فردوسی دانشگاه ،شهری یزیر برنامه و جغرافیا گروه دانشیار -شکوهی اجزاء محمد

 مشهد فردوسی دانشگاه ،شهری یزیر برنامه و جغرافیا دکتری دانشجوی -*ینیحس سیدمصطفی

 

 01/10/1394 :نهایی تأیید  15/08/1393 :مقاله پذیرش

 

 چکیده
 و اجتماعی عظیم های مایه درون دارای ،شهری زندگی سلول ترین کوچک عنوان به محله

 جامعه و شهر سطح در را پایدار ۀتوسع ۀزمین ،شهروندی فرهنگ بازآفرینی با و است فرهنگی

 پایدار ۀتوسع وضعیت ارزیابی و سنجش به پژوهش این در ،اساس  براین .سازد می فراهم

 شده پرداخته تهران شهر ۀامامی و نیلوفر ،آشتیانی ،شمالی عصر  ولی های محله در ای محله

 ،ای کتابخانه مطالعات از استفاده با داابت است. کاربردی هدف لحاظ  به حاضر پژوهش است.

 ،کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجمبرآورد  .شناسایی شدند تحقیق بر مؤثر های شاخص

 به یاقتصاد -یاجتماع گاهیپا برحسب تهران شهر ۀمحل 374 بعد ۀمرحل در .بود 384 معادل

 هب محله کی طبقه هر از شد وتقسیم  ن(ییپا و نییپا متوسط ،باال متوسط ،باال) طبقه چهار

 ،ها  همحل سطح از نیاز مورد های داده آوری جمع با سپس شد. انتخاب یتصادف گیری نمونه روش

 جمله از که -وایکور روش هب بعد ۀمرحل در .گرفت انجام گیری تصمیم ۀاولی ماتریس تشکیل

 نظر از نمونه یها  همحل -است سازشی حالت با جبرانی ةچندمعیار گیری تصمیم های روش

از نظر  داد نشان وایکور تکنیک جرایا نتایج ند.شد سنجش ای محله پایدار ۀتوسع های شاخص

 عصر  ولی ۀمحل و 017/0 وایکور شاخص مقدار با نیلوفر ۀمحلای،  های پایداری محله شاخص

 و امامیه یاه  همحل و ،شرایط بدترین و بهترین در ترتیب  به  ،1 وایکور شاخص مقدار با شمالی

 قرار ای محله پایداری سوم و دوم های رتبه در 613/0 و 160/0 پایداری مقدار با نیز آشتیانی

 دارند.

 

 .محله ،تهران شهر ،وایکور روش ،پایدار ۀتوسع ،چندمعیاره گیری یمتصم :کلیدی یها واژه

 

  

                                                                                                                                                                                            
 Email: s.mhosseini65@yahoo.com 09151256497نویسندۀ مسئول:  *
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 مقدمه

 در شهری رشد از جدیدی های مقیاس ییرگ شکل با همراه شهرها رویه یب ةتوسع و جمعیت سریع افزایش و رشد

 ؛(38 :1385 ،پور  حاجی) دهد رخ نوینی تغییرات و ها یچیدگیپ ،شهرها در که است شده موجب گذشته های دهه

 ،محیطی های آلودگی اعوان بروز سبب ،مسائل نای پیچیدگی و شهری مسائل ماهیت در تغییر ابعاد گستردگی که یطور به

 شهری زندگی مختلف های عرصه در نامناسب ساختارهای ایجاد و زمین از نادرست ۀاستفاد ،زیستی های چرخه تخریب

 تشدید و توسعه و زیست یطمح جهانی مسائل از آگاهی ،1960 و 1950 های دهه در (.111 :1386 ،حبیب) است شده

 عدالت به یابیدست ،انسان زیستی ةاولی نیازهای تأمین ،توسعه و حفاظت تلفیقافزایش یافت تا  کننده آلوده های فعالیت

 ترتیب،  . بدین(39 :1373 ،زاده یرابم) ، هدف کار قرار گیردیگانگی حفاظت بر فرهنگی تنوع و یخودمختار و ،اجتماعی

 اولین ،آن دنبال  به گرفت. زیست یطمح المللی بین کنفرانس برگزاری به تصمیم متحد ملل سازمان عمومی مجمع

 آلودگی کاهش و زیست یطمح به انسان وابستگی ،نآ در که شد برگزار استکهلم در 1972 نژوئ در جهانی کنفرانس

 تأمین را خود فعلی نیازهای افراد ،آن در که است ای توسعه ،پایدار ةتوسع .ندشد مطرح پایدار ةتوسع رهیافت عنوان به

 آدامز همچنین .(57 :1378 ،الیوت) دننک دار دشهخ شاننیازهای ساختن  هبرآورد در را آینده نسل توانایی آنکه بدون ،سازند

 های نسل و بشری نسل تداوم برای را طبیعی منابع از حفاظت و نامد  می سبز سیاست ،سبز ةتوسع عنوان به را پایدار ةتوسع

 (.25 :1999 ،آدامز) کند  می قلمداد ضروری پایدار ةتوسع های پایه عنوان به آتی

 قابلیت ،شهروندان پیوند ةحلق و آن فضایی و اجتماعی بخش ترین کوچک و شهر دهندۀ یلتشک عنصر عنوان به محله

 سطوح تمامی در را پایدار ةتوسع ،اقتصادی و انسانی ،طبیعی ،اجتماعی های سرمایه حداقل تقویت ضمن که دارد را آن

 تعهدات ،آن در که است جاریهن مفهومی محله ،دیگر عبارت  به .(8 :1383 ،افتخاری ینالد رکن) باشد داشته شهری

 و صحیح شناخت و محیط و انسان بین رابطه وجود دلیل  به و گیرد می شکل مشترک های ارزش برمبنای اجتماعی

 و اجتماعی روابط در تعادل و عدالت ساز ینهزم توان آن را  می ،آن در اجتماعی و طبیعی های ظرفیت با متناسب انتظارات

 -اسالمی اجتماعی حیات ةاولی کانون محله، آنجاکه از .قلمداد کرد مختلف سطوح در پایدار ةوسعت با همراه شناسانه  بوم

 مختلف سطوح در شهری پایدار توسعة منظور به ،نیست یرپذ امکانآن  به اتکا بدون ملی و پایدار ةتوسع است و ایرانی

 و تر پایین سطوح به طور جدی  ، بهشهری ریزان هبرنام و مسئوالن توجه اخیر های سال در ،فرهنگی و اقتصادی ،اجتماعی

 مشکالت و مسائل وجود دلیل  به ،میان این در .(56 :1993 ،فریدمن) است شده جلب محله() یشهر زندگی ملموس ابعاد

 .است دوچندان تهران شهر در ای محله پایدار ةتوسع ةمقول به توجه اهمیتها،   در محله فراوان

 ای محله متعدد یاجزا براساس حاضر قرن اوایل تا ،کشورمان شهر ترین بزرگ و ایتختپ عنوان به تهران شهر

 آن در خشک مناطق اسالمی عناصر با یایران شهرهای ارکان تمامی و (1 :1379 ،رمکیا آزاد) بود شده یسازمانده

 واحد ةمحل مرکزیت» ةلمرح سه در آن، یا محله ساختار اخیر های دهه در اما ،(73 :1377 ،رجبی) شد  می مشاهده

 محله بدون و مدرن شهری صورت به و بین رفته از «زدایی  محله» و «شغل و فامیل از ترکیبی ای چندمحله» ،«فامیلی

 یجا به عام اجتماعی ینهادها و ها سازمان جایگزینی دلیل  به ،محله 374 با تهران شهر امروزه که یطور به ؛است درآمده

 و بناها فرسودگی ،فراوان مهاجرت ،اه  همحل ۀادار برای ناساکن های توان و ها مشارکت از ردننک  استفاده ،ها  همحل

 روابط و ای محله پیوندهای ،اه  همحل انسانی و ای محله هویت به یتوجه  بی و شهری جدید جزئیات با ها آن نداشتن  تطابق

 با ،نیست منطقی و یرپذ امکان تهران قدیمی های همحل به بازگشت آنجاکه از است. داده دست از را خود ةمحل درون

 حیات در محله که کارکردی و نقش نیز و ایرانی -اسالمی ةمحل مفهوم و ها ارزش و هویت بازیابی لزوم درنظرگرفتن

 (.18 :1389 ،رضایی و کریمی) شود توجه جدیطور   به شهر این در ای محله پایدار ةتوسع به باید ،دردا تهران شهری



 343                       ... تهران شهر در ای محله پایدار توسعۀ ارزیابی و سنجش

 در یا محله پایدار ةتوسع ارزیابی و یا محله پایدار ةتوسع های شاخص شناسایی ضمن پژوهش این در ،اساس  اینبر

  شود:  می پرداخته زیر یاه  هفرضی آزمون و بررسی به ،تهران شهر یاه  همحل

  دارند. قرار پایدار ةتوسع نظر از متفاوتی سطوح در ،مطالعه مورد یاه  همحل .1

 .دارد وجود رابطه اه  همحل پایدار توسعة میزان و مطالعه مورد یاه  همحل ناساکن اقتصادی -اجتماعی گاهپای بین .2

 

 نظری مبانی

 دیگر کشورهای و ایران در محله مفهوم

 هریک که یطور به ؛(323 :1384 ،لینچ) است کرده طی را یبیپرفرازونش مسیر گذشته یها سده یط شهری ةمحل مفهوم

 ةارائ به و... اجتماعی روابط ،کالبدی های یژگیو ،جمعیت تعداد ،جغرافیایی حدود مانند عواملی به توجه با نپژوهشگرا از

 .شود  می هارائ ایران و جهان در محله مفهوم از تعریف چند ادامه، در .اند پرداخته محله از خاص تعریفی
 

 ایران و جهان در محله تعاریف .1 جدول

 هر هویت عبارتی  به و تاریخی ،اجتماعی ،فرهنگی های ویژگی و است شهر سطح در کالبدی -فضایی سازمان شالودۀ ه،محل النگ جی
 .(34 :2012 ،راندیگ و النگ جی) دهد  را نشان می جامعه

 ایه شریان همچنین و کالبدی شاخص عناصر و کارکردها ،اجتماعی های  تعامل و ها فعالیت از مرکب ای مجموعه اه  همحل اسکات
 (.156 :2013 ،اسکات) دنکن  می ایجاد شهر سطح در را سرزندگی و حیات که هستند عمومی های عرصه یا فضاها و ارتباطی

 ،من  چپ) شود تأمین آن در زنده موجودات یبقا و ناساکن بهزیستی و سالمت که است یسکونتگاه ،پایدار و خوب ةمحل من  چپ
1384: 15.) 

 :1386 ،حبیب) است برقرار ها آن میان در بسیاری شخصی های تماس که دانست اجتماعی گروه یک لمروق توان یم را محله حبیب
113.) 

 و عالی
 تاجیک

 ،فضایی انتظام و ارگانیک شکل بعد سه در که است خاص جغرافیایی فضای یک در هم کنار های خانه از یا مجموعه محله
 :1387 ،تاجیک و عالی) شود یم خالصه مردم میان در سکونتی های حتیاجا و نیازها سطح در خودداری ،فضا تصاحب ژگییو

20.) 
 با که است پیاده( دقیقه 5 تا 4) متر 375 تا 300 ۀپیاد دسترسی شعاع نوسان ةدامن با خانوار 1250 تا 700 اشتغال کالبد محله ارییز

 (.40 :1388 ،زیاری) شود می تعریف دبستان() یآموزش و (مسجد) یفرهنگ شاخص عنصر
 نگارندگان :منبع

 

 نام .1 :از اند عبارت که داد ارائه محله تعریف در مشترک ویژگی چند توان یم باال در شده  ارائه تعاریف به توجه با

 یاجتماع متقابل کنش .5 و کارکردی متقابل یها کنش .4 ،شده یفتعر اجتماعی گروه .3 ،فیزیکی محیط .2 ،قلمرویی

 (.4 :1380 ،افتخاری)

 

 یا محله پایدار توسعۀ

 به ویژه نگرشی و پایدار توسعة از ای یرمجموعهز عنوان به 1980 ةده اواخر در یا محله پایدار توسعة مفهوم آنکه با

 به 1990 ةده از مفهوم این اما ،(15 :1384 ،هودسنی) شد مطرح یا محله اجتماعات قالب در شهر عملکردی یها سلول

 ،مرادی و شکوهی اجزاء) شد تبدیل توسعه در اساسی مبحث یک به زندگی کیفیت ابعاد با ستقیمشم ارتباط دلیل  به بعد

 و (41 :2013 ،وردن و النگ جی ،لویدریتز) یشهر پایدار توسعة ةالزم ،یا محله پایدار توسعة امروزه که یطور به ؛(1391

 ریزان برنامه و مسئوالن جدی توجه مورد ریزی برنامه برای «نهادی -فضایی» ةپهن یا مقیاس بهترین عنوان به محله

 فضای که است استوار اصل این بر پایدار ریزی برنامه آنجاکه از ،بنابراین ؛(87 :1383 ،اطهاری) است واقع شده شهری

  :دکر تعریف چنین را یا محله پایدار توسعة توان یم ،یابد یم تداوم آن ةپای بر و گیرد یم شکل محله درون در شهر یک
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 سطح در ها یهمبستگ و اه  تعامل افزایش با که است مداوم و متقابل ارتباطات و ها کنش از یندیافر، یا محله پایدار توسعة

 ،اسکات و بک جان ،اسکات) آورد خواهد همراه  به جامعه یتدرنها و شهر سطح در را پایدار ای توسعه به دستیابیة زمین ،محله

 و اقتصادی ،انسانی ،فیزیکی گوناگون های یهسرما و ابزارها که است یندیافر یا محله پایدار عةتوس، دیگر تعریفی در .(2014

 گیرد یم کار  به جامعه یا شهر یک ناساکن اجتماعی و فردی زندگی سطح تعالی و ارتقا درجهت را اه  همحلساکنان  فرهنگی

 سطح در چه و شهر سطح در چه) یدارپا اجتماع یک ایجاد، ای محله پایدار توسعة اصلی هدف، یطورکل به (.124 :2012 ،تارکو)

 ناکنسا اقتصادی گاه و فرهنگی ،اجتماعی ،ارزشی بالفعل و بالقوه های یهمبستگ و ها یلپتانس از یریگ بهره طریق از ملی(

 مقیاس در پایدار عةتوس مفهوم که داشت توجه باید البته (.2013 ،رایز و کاراتاس) است ا(ه  ه)محل شهری کوچک اجتماعات

 وجود با (.37: 1385 ،عزیزی) استنشده  جدی های یلتحل و تجزیه و بررسی آن ابعاد و نشده مشخص قطعیت به هنوز محله

 انیم در ارانهیخود و داوطلبانه تکمشار بر  یمبتن یندیافر، یا محله پایدار توسعة ینکها بر متخصصان و پردازان یهنظر ر، بیشتاین

 دارند. نظر اشتراک ،است یاقتصاد و یاجتماع ،یکیزیف طیشرا بهبود درجهت محله یک نانکسا
 

 یا محله پایدار توسعۀ یها شاخص

 محیط ،اقتصادی ةپای ،فرهنگ ،منطقه تاریخ به بسته ،شماری یب و مختلف یها شکل در ،یا محله پایدار توسعة آنجاکه از

 معیارهای و اصول توان یم جهانی مقیاس در موجود تجربیات و ها یهظرن قالب در ،یابد  می فضایی نمود کشورها سیاست و

 منابع از استفاده با، پژوهش این در د.کر تحلیل و تجزیه و مطرح محله و شهر مقیاس در پایدار، توسعة برای را بسیاری

 ارزیابی منظور به زیر های شاخص نظر صاحب نامتخصص و کارشناسانی اهنظر و تحقیقة پیشینة مطالع ،یا کتابخانه

 شدند. تعیین مطالعه موردی اه  همحل در ای محله پایدار توسعة
 

 ای توسعۀ پایدار محله های شاخص. 2 جدول

 متغیر شاخص

 در گسترش فضای مشارکت، محیطی محله یستزو رفع مشکالت  ارتقای امنیت، مشارکت در بهداشت در مشارکت مشارکت
های  یتفعالمحله، مشارکت در رفع مشکالت ساکنان محله، مشارکت در  سبز، مشارکت در ارتقای سطح فرهنگ

 ی دولتی.ها ارگاناز سوی  ها آنین تأمین امکانات و خدمات موردنیاز و پیگیری تأماجتماعی محله، مشارکت در 
 میزان، محله ترک بهتمایل  میزان، محله جذابیت، محله درها  یکاربر اختالط میزان، محله در اقامت مدت سرزندگی و هویت

 محله. در موجود فضاهای و عناصریباسازی ز میزان، محله معماری وضعیت، محله کالبدی فضای در فرسودگی
 امکانات میزان، محله در دسترسی نوع براساس آموزشی امکانات نوع و میزان، امکانات به دسترسیمدت  اجتماعی عدالت

 و ها پارک جمله از محله در تفریحی و ورزشی امکانات ازی مند رهبه و دسترسی میزان، محله درمانی و بهداشتی
 .روزانه خرید مراکز برید تأک با خرید مراکز به دسترسی وضعیت، سبز فضاهای

 فضاهای از رضایت میزان، همسایگان از رضایت میزان، شهرداریی ونقل حمل و بهداشتیاز خدمات  رضایت میزان رضایتمندی
 .خود مسکن از رضایت میزان، محله کالبدی

 امنیت میزانی، سوز آتش دربرابر محلهی ها ساختمان ایمنی میزان، زلزله دربرابر محلهی ها ساختمان ایمنی میزان امنیت و ایمنی
 .محله در زنان امنیت میزان، محله ناساکن امنیت احساس میزان، محله

 میزان، زبالهی آور جمع وضعیت، شهر اقلیم با محله عماریم بودن  متناسب، ها ساختمانمحیطی  یستز کیفیت محیطی یستز
 .محله سطح سبز فضای کیفیت و زننده بوهای میزان، محله سطح در صوتی آلودگی

  شهری منظر
 (محله بصری هویت)

 انداز چشم در بصری وحدت، دار  هویت یها ساختمان مرمت، مصالح و رنگ وحدت، سبک لحاظ از سازگاری
 .محله سطح در تبلیغات ساماندهی، ها ساختمان بیرونی

 1391نگارندگان به نقل از منابع مختلف و عاشورلو،  :منبع

 

 سرزندگی و هویت شاخص

 ،لینچ) بسیار وابسته است نیز فرهنگ به ،رددا خود فضایی کیفیت و شکل با مستقیمی ارتباط آنکه ضمن ای محله هویت

 -شود یم جذاب و پویا ،زنده ةمحل یک ایجاد سبب که -سرزندگی و تهوی بر مؤثر عوامل ،یطورکل به (.167: 1384
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 میزان .4 ،کاربری اختالط .3 ،یاسمق کوچک های یکاربر افزایش .2 ،محله در اقامت مدت افزایش .1 :از اند عبارت

 و محله ترک به عالقه میزان دادن  کاهش .7 ،محله معماری زیبایی میزان .6 ،فرسودگی میزان کاهش .5 ،محله جذابیت

 (.187 :1384 ،من  چپ) ناساکن خواست براساس کالبدی بافت تحول .8

 

 مشارکت شاخص

 مشارکت
 گروه یک در اجتماعی متقابل عمل و بردن چیزی از سهمی ،کردن  عمل دیگریک با یامعن به لغوی حیث از1

 برای تا انگیزد یبرم را ها نآ که است گروهی های یتموقع در شهروندان عاطفی و ذهنی درگیری ،مشارکت است.

 و شهری پایدار توسعة در تواند یم زمانی ،مشارکت (.1380 ،تبار  یعلو) رسانند یاری را یکدیگر مشترک اهداف به دستیابی

 گرفته کار  به شهری ساکنان و افراد ةروزان های یتفعال و اقتصادی -اجتماعی رفتارهای ةهم در که باشد مؤثر ای محله

 ،آن طریق از که شود می اطالق ارادی های یتفعال از دسته آن به نیز اجتماعی مشارکت (.41 :1386 ،میمعصو) شود

 شرکت اجتماعی حیات به دادن  شکل در غیرمستقیم یا مستقیم طور به روستا و شهر ،محله امور در جامعه یک اعضای

 (.1391 ،رضوی و رهنما) کنند  می

 

 اجتماعی عدالت

؛ گیرد یم قرار استحقاق و عمومی( منفعت) یعموم مصالح به کمک ،نیاز ،معیار سه قالب در ماعیاجت عدالت ماهیت

 بتوان طریق این از تا باشد اجتماعی عدالت ماهیت بر  مبتنی باید شهری یاه  همحل سطح در یزیر برنامه هرگونه بنابراین،

 پایداری یها جنبه ینتر مهم از ،زندگی یبرابر و عیاجتما عدالت یافت. دست محله و شهر سطح در پایدار یا توسعه به

 (.72 :1392 ،آهار و میاندوآب منوچهری ،لطفی) است

 

 ایمنی و امنیت شاخص
 ،حقیقیان) است داده اختصاص خود به را دوم جایگاه زیستی نیازهای از پس ،مازلو انسانی نیازهای مراتب سلسله در امنیت

 جهانی ةاعالمی در که است جامعه در نظم برقراری محصول ،آسیب و تهدید ،خطر از رهایی معنای  به امنیت .(5 :1393

 (.1393 ،آقایی و رضویان) است شده یاد انسان اجتماعی حقوق اساسی ارکان از یکی عنوان به آن از بشر حقوق

 

 رضایتمندی شاخص

 توان یم هک است تیاهم حائز جهت نیا از آن به توجه و است یاجتماع یهمبستگ و وفاق ،نظم یاساس عناصر از یکی ،تیرضا

 ،ضایتر عامل که داشت توجه باید .کرد یابیارز و یبررس را یاریبس یاجتماع عناصر ،جامعه یروان طیشرا شناخت ضمن

 (.104 :1392 ،راد  علوی و اسالمی ،جعفرنژاد) ددار همراه  به شهر شکوفایی جهتدر را شهروندان مشارکت های ینهزم

 

 شهری منظر ایداریپ شاخص

 ملزومات از یکی که یطور به ؛فضاست به نسبت انسان ذهنی نگرش اب شهر فیزیکی کالبد ۀیونددهندپ ،شهری منظر

 برخی در که است حدی به شهری منظر اهمیت .است موزون و زیبا یاندازها چشم خلق ،شهری پایدار توسعة به دستیابی

 (.2006 ،ایتوه) است درآمده قانون صورت به شهری منظر با مرتبط موارد ،ژاپن مانند کشورها از
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 شهری زیست یطمح شاخص

 به یابیدست راه در مشخص وضعیت یک دارای باید شهری اسکلت اصلی ساختار عنوان به محله محیطی یستز بعد

 شهروندان سالمت هم تا گیرند قرار پایداری و ایستایی در شاخص این نظر از شهری یها محله و باشد یا محله پایداری

 (.43 :1377 ،طبیبیان و بحرینی) دشو فراهم شهر در ساکنان زندگی محیط زیبایی هم و

 

 پژوهش روش

 واحد ،قیتحق هدف و مسئله به توجه با ،پژوهش نیا در .است یکاربرد هدف لحاظ  به و یلیتحل -یفیتوص حاضر پژوهش

 کل از ،خانوار 384 معادل کوکران یریگ نمونه فرمول از استفاده با نمونه حجم سپس شد. انتخاب محله در خانوار لیتحل

 -یاجتماع گاهیپا برحسب اه  همحل یبند طبقه با بعد ةمرحل در شد. برآورد تهران شهر یاه  همحل در ساکن هایخانوار

 یتصادف یریگ نهنمو روش هب محله کی طبقه هر از ،ن(ییپا و نییپا متوسط ،باال متوسط ،باال) طبقه چهار به یاقتصاد

 محله هر ه درنمون حجم تعیین ،نمونه یاه  همحل کل به نسبت محله هر جمعیتی سهم به توجه با سپس شد. انتخاب

 1 شکل .نددش یآور جمع کیستماتیس روش به نمونه یخانوارها از نیاز مورد های داده ،بعد ةمرحل در .صورت گرفت

 .دهد یم نشان هرانت شهر در را مطالعه مورد یاه  همحل موقعیت

 

 
 تهران شهر در مطالعه مورد یاه  همحل موقعیت ۀنقش .1 شکل

 

 توسعة ةنیزم در نیاز مورد اطالعات ها( گزارش و ها کتاب ،مقاالت) یا کتابخانه مطالعات براساس ابتدا ،پژوهش نیا در

 یا محله پایدار توسعة یها شاخص ،یا همحل پایداری های چارچوب و ابعاد یبررس با سپس شد. یآور جمع یا محله پایدار

 وسیلة  به آن ییروا که -1پرسشنامه ابزار و یدانیم روش از استفاده با ،بعد ةمرحل در شدند. یاتیعمل فیتعر و نییتع

 های داده ورود با سپس شد. یآور جمع نمونه یاه  همحل یخانوارها از ازین مورد اطالعات -بود شده ییدتأ آزمون یشپ

 در شد. برآورد 716/0 کرونباخ آزمون از استفاده با قیتحق ابزار ییایپا ،SPSS یافزار نرم طیمح به پرسشنامه زا حاصل

 تهیه ها داده ةاولی ماتریس -است تفاوت یها آزمون ةجمل از که -والیس کروسکال آماری آزمون از استفاده با ،بعد ةمرحل

 و سنجش مطالعه مورد یاه  همحل ،یا محله پایداریوایکور  روش و راتبیم  سلسله تحلیل یندافر از استفاده با سپس .شد

                                                                                                                                                                                            
. پرسشنامة خبرگان: برای تعیین اهمیت 2آوری اطالعات خانوار  . پرسشنامة خانوار: جهت جمع1در این پژوهش از دو نوع پرسشنامه استفاده شده است.  1.

 نظران. توسط کارشناسان و صاحب AHPای با استفاده از تکنیک  محله های توسعة پایدار نسبی شاخص
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 یاه  هفرضی بررسی ،پیرسون و طرفه یک واریانس تحلیل آماری یها آزمون از یریگ بهره با ،یتدرنها .ندشد ارزیابی

 .صورت گرفت تحقیق

 

 ها یافته و بحث

 جمله از ،تکنیک این .شد ابداع تزنگ و وکوویچآپر توسط 1984 سال در کوروای ۀچندمعیار گیری یمتصم تکنیک

 و سرایی) رود می کار  به ها گزینه بندی یتاولو منظور به که است سازشی نوع از جبرانی ۀچندمعیار گیری یمتصم های یکتکن

 یجادشدها توافق عنوان به ،است نزدیک آل  ایده حل راه به که را موجه یها حل راه ،جبرانی حل راه (.52 :1393 ،حسینی

 که هایی گزینه ،زلنی ۀعقید به (.447 :2004 ،تزنگ و یچوکووآپر) کند می تعیین گیرندگان تصمیم ۀژیو اعتبارات وسیلة  به

 و هونگ لی) دارند ارجحیت ،دارند فاصله منفی آل  ایده حل راه از که هایی گزینه بر ،ترند نزدیک مثبت آل  ایده حل راه به

  .شود انجام زیر مراحل باید وایکور تکنیک در ها گزینه بندی یتاولو منظور به (.131 :2008 ،دیگران

 

 گیری یمتصم ۀاولی ماتریس تشکیل

jC،سیماتر نیا در است. شده لیتشک مکان m و شاخص n از ،سیماتر نیا j , ,...,n 1  و ها شاخص معرف 2

iA i , ,...,m 1  در ام i ةنیگز ارزش ۀدهند نشانijX ،ماتریس این در نیهمچن .تسها مکان ای ها نهیگز معرف 2

 از ،ها داده سنجش سطح به توجه با گیری یمتصم ةاولی ماتریس تشکیل منظور به ،پژوهش این در .است ام j شاخص

 دیگر طرف از و طرفه یک واریانس تحلیل آزمون ناپارامتریک معادل طرف یک از که -والیس کروسکال آزمون

 است. شده استفاده -شود می محسوب تفاوت های آزمون جمله از و است ویتنی یومان آزمون یافته گسترش
 

 پرسشنامه های داده ۀاولی ماتریس .3 جدول
 

 شاخص
 

 سکونت محل

 مشارکت
 هویت

 سرزندگی و

 عدالت
 اجتماعی

 یرضایتمند
 و ایمنی

 امنیت

  زیست
 محیطی

 شهری منظر
 بصری )هویت

 محله(

 1044 909 955 786 823 951 1334 شمالی عصر  ولی

 1099 964 1094 847 930 1318 1309 آشتیانی

 1303 1338 1338 1048 1101 1146 1154 نیلوفر

 1419 1387 1372 1019 1189 862 1084 امامیه

 نگارندگان :منبع

 

 ها داده مقیاس  بی ماتریس تشکیل

 i ةنیگز ارزش Xij ،ماتریس نیا در .شوند می اسیمق  یب نورم روش از استفاده با گیری یمتصم ةیولا سیماتر ریمقاد ،مرحله نیا در

 .است ام j شاخص در ام i ةنیگز ۀشد  نرمال مقدار Fij و ام j شاخص در ام

(1) ij
ij

n

ij
j

x
f i , ,...,m , j , ,...,n

x


  


2

1

1 2 1 2 

 

 



 1396تابستان ، 2 شمارة، 49 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 348

 اولیه های داده ةشد  مقیاس  بی ماتریس .4 جدول

 شاخص
 

 سکونت محل

 کتمشار
 و هویت

 سرزندگی

 عدالت
 اجتماعی

 امنیت و ایمنی یرضایتمند
  زیست
 محیطی

 شهری منظر
 بصری( )هویت

421833/0 40311421/0 438762322/0 544611888/0 شمالی عصر  ولی  397176/0  388675/0  425888124/0 

454571/0 45552396/0 608084901/0 534405518/0 آشتیانی  454985/0  412192/0  448324759/0 

562444/0 53928159/0 52872936/0 471126026/0 نیلوفر  556463/0  572109/0  531544278/0 

546881/0 58238493/0 397700443/0 442548191/0 امامیه  570603/0  593061/0  57886518/0 

 نگارندگان :منبع

 

 مراتبی  سلسله تحلیل فرایند از استفاده با ها شاخص نسبی اهمیت تعیین

 ةپرسشنام از استفاده با ابتدا ،یا محله پایدار توسعة یها شاخص یتمام تیاهم نبودن  کسانی به توجه با ،پژوهش این در

 ةسیمقا پرسشنامه 28 قالب در خبرگان و کارشناسان توسط یا محله پایدار توسعة یها شاخص ،یساعت توماس کمیتی  نه

 های  دیدگاه ادغام یبرا 1کوپلند روش از ،گرفته  صورت یزوج ساتیمقا بودن  متفاوت لیدل  به سپس .ندشد یزوج

 ،ینسب تیاهم و وزن (AHP) یمراتب  سلسله لیتحل ندیافر از استفاده با ،یتدرنها شد. استفاده متخصصان و کارشناسان

 .صورت گرفت یا محله پایدار توسعة یها شاخص از کیهر نییتع

 

 
 AHP از استفاده با یا محله پایدار عۀتوس های شاخص نسبی اهمیت و وزن .2 شکل

 

 وزن با مشارکت شاخص و 236/0 وزن با اجتماعی عدالت شاخص که داد نشان مراتبی  سلسله تحلیل یندافر جینتا

 ند.دار ای محله پایدار توسعة های شاخص نایم در را تیاهم کمترین و نیشتریب ،بیترت  به ،064/0

 

 موزون مقیاس  بی ماتریس تشکیل

 :آوریم یم دست  به را موزون ۀشد  مقیاس  بی ماتریس ،زیر ةرابط و (2 شکل) ها شاخص وزن از استفاده با ،مرحله این در

nnWNV  .رابطه این در، V و موزون ۀشد  مقیاس  بی ماتریس nnW  است مطالعه مورد های شاخص وزن. 
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 اولیه های داده موزون یاسمق  بی ماتریس .5 جدول

 شاخص
 

 سکونت محل
 مشارکت

 و هویت
 سرزندگی

 عدالت
 اجتماعی

 امنیت و ایمنی رضایتمندی
 زیست
 محیطی

 شهری منظر
 بصری( )هویت

 043440589/0 069572807/0 082612707/0 04091782/0 09513495/0 05001890/0 034855161/0 شمالی عصر  ولی

 045729125/0 073782383/0 094636965/0 04409338/0 10750365/0 06932167/0 034201953/0 آشتیانی

 054217516/0 102407499/0 115744296/0 05455710/0 12727045/0 06027514/0 030152066/0 نیلوفر

 059044248/0 106157848/0 118685481/0 05307441/0 13744284/0 04533785/0 028323084/0 امامیه

 گاننگارند :منبع
 

 ها شاخص توابع برای مقدار بدترین و بهترین تعیین

 منفی() ینههز گرنشان معیار تابع اگر و 2 ةرابط از مقدار بهترین تعیین برای ،باشد مثبت() سود ۀدهند نشان معیار تابع اگر
 به توجه با مقدار رینبدت همواره داشت توجه باید همچنین .شود یم استفاده 3 ةرابط از مقدار بهترین تعیین برای ،باشد
 .شود یم تعیین مقدار بهترین عکس آن( بودن  منفی یا )مثبت معیار نوع

(2)  j ijf Maxf ,i , ,...,m  1 2  

(3)  j ijf Minf , j , ,...,n  1 2  

 

 معیارها توابع مقدار بدترین و بهترین .6 جدول

 شاخص 
 

 و بهترین
 مقدار بدترین

 مشارکت
 و هویت

 سرزندگی

 عدالت
 تماعیاج

 رضایتمندی
 و ایمنی

 امنیت
 محیطی یستز

 منظر
 شهری
 )هویت
 بصری(

f* 03485516/0 06932167/0 13744284/0 05455710/0 11868548/0 10615784/0 05904424/0 

f- 02832308/0 04533785/0 09513495/0 04091782/0 08261270/0 06957280/0 04344058/0 

 نگارندگان :منبع

 

 منفی و مثبت آل  ایده حل راه با ها گزینه ۀفاصل ۀمحاسب

 شود. می محاسبه 5 و 4 روابط براساس ها آن تجمیع سپس و ،منفی و مثبت آل  ایده حل راه از گزینه هر ةفاصل ،مرحله این در

(4)  
n

i j ij
i

j j

w (f f )
S

(f f )



 







1

  

(5) i iR MaxS  

 منفی آل  ایده حل راه از i ةینگز ةفاصل Rj و بهترین( )ترکیب آل  ایده حل راه به نسبت i ةگزین از فاصله Sj ،آن در که
 .گیرد  می انجامRj  مقادیر براساس بدترین یبند رتبه و Sj براساس برترین یبند رتبه .است بدترین( )ترکیب

 

 آل  ایده حل راه با ها فاصله مقادیر ۀمحاسب .7 جدول

 شاخص
 محله

 مشارکت
 و هویت

 سرزندگی

 عدالت
 اجتماعی

 رضایتمندی
 و ایمنی

 امنیت

  زیست
 محیطی

 شهری منظر
 )هویت
 بصری(

Si Ri 

 236/0 91375/0 102/0 179/0 208/0 097/0 236/0 09175/0 0 شمالی عصر  ولی

 1670054/0 631932/0 08704/0 15840376/0 13866666/0 07441603/0 16700546/0 0 0064/0 آشتیانی

 0567431/0 212684/0 031552/0 01834937/0 01695923/0 0 05674316/0 043/0 04608/0 نیلوفر

 114/0 188737/0 0 0 0 01073664/0 0 114/0 064/0 امامیه

 نگارندگان :منبع
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 ها آن بندی یتاولو و اه  همحل iQمقدار ۀمحاسب

 شود. می محاسبه 6 ةرابط براساس i=1,2,3,…,m یبرا iQ مقدار

(6)  
* *

i i
i * *

S S R R
Q v ( v)

S S R R 

    
     

       

1 

 ،آن در که
i

i
SMaxS ، 

i
i

SMinS ، 
i

i
RMaxR  و 

i
i

RMinR  و v ای ار(یمع موافق تی)اکثر راهبرد وزن 

 ةابطر ،ارتباط این در همچنین است. یگروه تیمطلوب حداکثر












 *

*

SS

SSi ةنیگز ةفاصل نسبت انگریب i حل راه از ام 

ةرابط و مثبت آل  دهیا












 *

*

RR

RRi ةنیگز ةفاصل نسبت انگریب i است. منفی آل  دهیا حل راه از ام 

 کمتر آن مقدار که یهنگام و شود می منجر موافق تیاکثر به iQ شاخص ،باشد 5/0 از تر بزرگ v مقدار که یهنگام

 یگروه توافق ،است 5/0 برابر v مقدار یوقت ،یطورکل به است. تیاکثر یمنف نگرش انگریب iQ شاخص ،باشد 5/0 از

v مقدار ،معمولطور   به و است یکسان /0 5  (.1998 ،آپروکوویچ) شود می گرفته درنظر 
 

 یا محله پایدار توسعۀ نظر از مطالعه مورد یاه  همحل وضعیت .8 جدول

 رتبه  Qi محله
 4 1 شمالی عصر  ولی

 3 613/0 آشتیانی

 1 017/0 نیلوفر

 2 160/0 امامیه

 نگارندگان :منبع

 

) یکوروا شاخص ةمحاسب از پس iQ) های شاخص وضعیت نظر از مطالعه مورد یاه  همحل ،اه  همحل تمامی برای 

 ،وایکور شاخص میزان بیشترین که گونه  بدین شوند. می یبند رتبه وایکور شاخص مقدار براساس یا محله پایدار توسعة

 توسعة میزان باالترین ۀدهند نشان وایکور شاخص مقدار ترین کوچک و ،ای محله پایدار توسعة میزان ترین پایین گرنشان

 ةمحل و شرایط بهترین در نیلوفر ةمحل که داد نشان تحقیق نتایج است. مطالعه مورد یاه  همحل در ای حلهم پایدار

 دارند. قرار ای محله پایداری میزان نظر از شرایط بدترین در شمالی عصر  ولی

 تحلیل آزمون از ادهاستف با ابتدا ،وایکور تکنیک براساس مطالعه مورد یاه  همحل بندی یتاولو از پس ،پژوهش این در

 همبستگی آزمون از استفاده با سپس شد. بررسی آماری لحاظ  به اه  همحل پایداری سطوح در تفاوت ،طرفه یک واریانس

 اه  همحل پایدار توسعة میزان بر مطالعه مورد یاه  همحل ناساکن اقتصادی و اجتماعی پایگاه یرتأث و ارتباط بررسی ،پیرسون

 و یا محله پایدار توسعة با مطالعه مورد یاه  همحل ریمتغ دو نیب طرفه یک انسیوار آزمون جینتا ،9 جدول .صورت گرفت

 .دهد یم نشان را یا محله پایداری و اقتصادی -اجتماعی پایگاه نیب پیرسون یهمبستگ جینتا 10 جدول
 

 طرفه یک انسیوار آزمون جینتا .9 جدول

 یمعنادار سطح F  مقدار مربعات نیانگیم یآزاد ۀدرج مجذورات مجموع راتییتغ منبع
059/11894 یگروه  نیب انسیوار  18 6577 133/110  000/0  
938/17020 یگروه درون انسیوار  258 59   

997/1354114 کل انسیوار  303    
 نگارندگان :منبع
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 توسعة واریانس ۀدهند نشان ،یا محله پایدار توسعة با مطالعه مورد یاه  همحل ریمتغ دو نیب یآمار های یبررس جینتا

 F آزمون مقدار که ینحو به ؛است شده معنادار طرفه یک انسیوار لیتحل آزمون ،راستا نیا در .ستاه  آن در یا محله پایدار

 در ،مطالعه مورد یاه  همحل نیب گفت توان یم ،نینابراب ؛است قبول قابل =000/0Sig یمعنادار سطح و 133/110 با برابر

 دارد. وجود تفاوت درصد 95 نانیاطم بای آمار لحاظ  به یا محله پایداری
 

 یا محله پایداری و ناساکن اقتصادی -اجتماعی پایگاه نیب پیرسون یهمبستگ جینتا .10 جدول

 
 یا محله پایداری اقتصادی -اجتماعی پایگاه

 یا محله پایداری

 1 749/0 پیرسون همبستگی

Sig. (2-tailed) 000/0 
 

 384 384 دتعدا

 اقتصادی -اجتماعی پایگاه
 749/0 1 پیرسون همبستگی

Sig. (2-tailed) 
 

000/0 

 384 384 تعداد

 نگارندگان :منبع

 

 سطح در ،یا محله پایدار توسعة و اقتصادی -اجتماعی پایگاه ریمتغ دو نیب که داد نشان پیرسون آزمون جینتا

 آن یمعنادار سطح و 749/0 با برابر یهمبستگ بیضر ،رابطه نیا در دارد. وجود معنادار ةرابط مطالعه مورد یاه  همحل

 ،مطالعه مورد یاه  همحل ناساکن اقتصادی -اجتماعی پایگاه سطح یارتقا با که معنا  نیبد .(=Sig 000/0) است قبول قابل

 .یابد یم افزایش اه  همحل سطح در پایدار توسعة میزان

 

 گیری یجهنت

 ،بصری های ناهنجاری بروز سبب ،کشورمان در تهران مانند ییشهرها کالن و شهرها ةروی یب ةوسعت و گسترش امروزه

 کاهش منظور به ،اخیر های سال در که یطور به ؛است شده شهری خدمات ةعرص در نارسایی و ترافیکی ،محیطی یستز

 توسعة ةمقول به طور جدی  ، بهشهری انریز  برنامه و مسئوالن توجه بزرگ( شهرهای یژهو به) شهرها معضالت و مشکالت

 برای ،رو ینا از .باشد مکانی و فعالیتی سطوح تمامی ۀیرنددربرگ که است یا توسعه پایدار، توسعة است. شده جلب پایدار

 ترین کوچک در را توسعه نوع این ةزمین و...( امکانات و ها محدودیت) جوامع های یژگیو به توجه با باید آن به رسیدن

 یاد شهروندان و شهر ۀیونددهندپ و دهنده شکل عنصر عنوان به آن از که -)محله( شهر فضایی و اجتماعی شبخ

 و ها یژگیو ةهم شامل «شهر در یزندگ یفیتک یارتقا» یمعنا  به محله اسیمق در پایدار توسعة ساخت. فراهم -شود یم

 یمبودهاک شیافزا و یعیطب منابع نابودی بدون یاقتصاد و یاجتماع ،یادار ،یاسیس ،یفرهنگ ،محیطی یستز یاجزا

 مدیریت در مردم دادن  دخالت و تکمشار و یتمسئول حس ختنیبرانگ با ،توسعه نوع این .است ندهیآ نسل یبرا یمحل

 حداقل از یریگ بهره ساز ینهزم آنکه ضمن ،یشهر درون تقسیمات نظام در جزء ترین کوچک ةمثاب به شهری یاه  همحل

 کشور و شهر جمله از کالن سطوح برای را پایدار توسعة ةزمین ،شود یم اقتصادی و انسانی ،طبیعی ،اجتماعی های سرمایه

 یاه  همحل در یا محله پایداری وضعیت، مطالعه موردی اه  همحل برید تأک با پژوهش این در ،اساس  براین .سازد یم فراهم

 یا محله پایدار توسعة یها شاخص ،ای کتابخانه مطالعات از استفاده با تدااب ،منظور  ینبد شد. سنجش و ارزیابی تهران شهر

 نمونه یاه  همحل یخانوارها از ازین مورد اطالعات ،پرسشنامه ابزار و یدانیم روش از یریگ بهره با سپس شد. نییتع

 ةاولی ماتریس ،اه داده سنجش سطح به توجه با ،بعد ةمرحل در شد. SPSS یافزار نرم طیمح وارد و یآور جمع

 چندمعیاره گیری یمتصم روش از استفاده با سپس .شد تهیه والیس کروسکال تفاوت آزمون از استفاده با گیری یمتصم
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 تحلیل آماری یها آزمون از یریگ بهره با ،درنهایت ند وشد سنجش مطالعه مورد یاه  همحل ،یا محله پایداری وایکور

 شاخص مقدار با نیلوفر ةمحل که داد نشان نتایج .صورت گرفت تحقیق رضیاتف بررسی ،پیرسون و طرفه یک واریانس

 نظر از شرایط بدترین و بهترین در ترتیب  به ،1 وایکور شاخص مقدار با شمالی عصر  ولی ةمحل و 017/0 وایکور

 و دوم یها رتبه در 613/0 و 160/0 پایداری مقدار با نیز آشتیانی و امامیه یاه  همحل و ،یا محله پایداری های شاخص

 مورد یاه  همحل در پایداری از متفاوتی سطوح گویای ،تحقیق نتایج یطورکل به دارند. قرار ای محله پایداری نظر از سوم

 باید البته دارد. همخوانی (1388) سیسی استادی و نیا  توکلیو  (1391) بزی پژوهش نتایج با نظر این از که است مطالعه

 و کریمی و (1391) سیسی استادی و نیا  توکلی تحقیق در ،اه  همحل پایداری سطح در تفاوت ملعا که داشت توجه

 کمی یها شاخص نظر از اه  همحل متفاوت وضعیت (1391) بزی تحقیق در ،ها  یشورایار متفاوت عملکرد (1388) نیا یتوکل

 نظر از اه  همحل تفاوتم برخورداری ،3 ولجد در والیس کروسکال آزمون نتایج به توجه با پژوهش این در و کیفی و

 است. تر یکنزد (1391) یبز پژوهش نتایج به ،تحقیق این نتایج نیز نظر این از که است مطالعه مورد های شاخص

 استادی و نیا  توکلی پژوهش نتایج با ،محله یپایدار در اقتصادی -اجتماعی پایگاه یرتأث نظر از ،تحقیق این نتایج همچنین

 به محله سطح از ریزی برنامه به توجهی بی ،کیفی و کمی مباحث بر  عالوه ،پژوهش این در .راستاست  هم (1388) سیسی

 و جامع یا برنامه نبود ،شهر یالبدک توسعة ندیفرا در مطالعه مورد یاه  همحل یخیتار تیهو ختنیر  هم  به شهر سطح

 اه  همحل محدودۀ فیتعر در تفاوت و یناهمسان ،محله هر فرهنگی و اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی شرایط براساس راهبردی

 و ها یتاولو ،ازهاین از یشهر تیریمد ارکاندر  دست و ییاجرا یها دستگاه اطالعات مبودک ،نهیزم نیا در ارهایمع تنوع و

 ضعف مانند یفرهنگ موانع ،شهر امور ادارۀ در شهروندان ةیافت سازمان و معنادار ،فعال تکمشار نبود ،یا محله های یتظرف

 .شود یم یاد اه  همحل پایداری سطوح در تفاوت دالیل عنوان به یاجتماع های یهمبستگ و تعلق ،تکمشار ،یهمدل احساس

 منظور به و جامعه و شهر سطح در پایدار یا توسعه به دستیابی درجهت یا محله پایدار توسعة اهمیت به توجه با

 ارائه زیر شرح به هایی یشنهادپ ،یا محله پایدار توسعة به دستیابی در مطالعه مورد یاه  همحل موفقیت سطح افزایش

 :شود یم

 گیری یمتصم نظام در محله گاهیجا و نقش به تهران شهر امور انیمجر و زانیر  برنامه ،رانیمد ذهن دنکر  معطوف 

 ؛یساز  میتصم و

 رفع و شهر امور ادارۀ در اه  همحل در نکسا اقتصادی -یاجتماع مختلف های یهال تکمشار به یجد توجه 

 ؛هلمح یمبودهاک

 ؛اه  همحل سطح در شهروندان تکمشار با یمحل نفعان  یذ ینهادساز و یا محله اجتماعات و ها گروه لکیتش 

 ؛محله معتمدان و نانکسا انیم از محله رانیمد ای ریمد انتخاب 

 ؛نور و صدا ،هوا ،منظر و دید نظر از یونکمس یحدهاوا استقرار در اعتدال و ،باز و سبز یفضاها گسترش 

 ؛یا محله مناسب مبلمان یریکارگ به و محله در عتیطب حضور با همراه یا محله مناسب یمایس حفظ 

 ؛یاجتماع و یاقتصاد یها گروه استقرار در اعتدال و مناسب یاجتماع و ییفضا ساختار ایجاد 

 نظر از طیمح بهداشت ةدامن گسترش و محله در زیست یطمح یاه ارزش حفظ و یطیمح یزیر برنامه به توجه 

 ؛طیمح و هوا ،صدا های یآلودگ اهشک

 حس یختنبرانگ و محله نگهبان از استفاده با ها یکالنتر جادیا بر  عالوه اه  همحل دل در یاجتماع تیامن شیافزا 

 ؛انکودک و زنان یبرا خصوص به یمحل یها انجمن و مردم پذیری یتمسئول

 شب ةاولی ساعات در یژهو به اه  همحل سطح روهای یادهپ و معابر یبرا مناسب ییروشنا ینأمت. 
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 منابع
 یها تطبیقی پایداری محالت سراب و سجاد مشهد با استفاده از روش ۀمطالع ،1391اجزاء شکوهی، محمد و فرشته مرادی،  .1

AHP  ،)118 -95، صص 19 ۀ، شماردهم ۀ، دورای یهحمجلة جغرافیا و توسعة ناو دلفی )با مشارکت شهرداری مشهد. 

مقاالت  ۀچکید ای در فرانسه، ر محلهتحوالت نظام مدیریت فضایی و شهری برای توسعۀ پایدا ،1383اطهاری، جمال،  .2

 .تهران ،ای، شهرداری تهران محله ةهمایش توسع

معماری و  ۀدانشکد کارشناسی ارشد، نامة یانپاقلهک،  ۀربری اراضی محلو ساماندهی کا یزیر برنامه ،1380افتخاری، جواد،  .3

 .وصنعت ایران، تهران  ، دانشگاه علمیشهرساز

 .219و  218های  جهاد، سال نوزدهم، شماره ةاحمد باالن، دوماهنام ةترجم بررسی مفاهیم توسعۀ پایدار، ،1378الیوت، جنیفر،  .4

 ، تهران.مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران ةمؤسس شهر تهران، ۀگرایی و روند توسع  محله ،1379رمکی، تقی، اآزاد  .5

 ۀ، دورشناسی یطمح ةفصلنام شهری، زیست یطمدل ارزیابی کیفیت مح ،1377بحرینی، سیدحسین و منوچهر طبیبیان،  .6

 .56 -41، صص 21 ۀ، شماروچهارم  بیست
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