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 چکیده
سـرمایۀ اجتمـاعی در   پایداری اجتمـاعی و   .اسـت اجتماعی پـایـداری ۀ پایدار،یکی از ارکان توسع

باتوجـه   .استبوده شهری  جوامعگیری و تحول و تکامل  شکلدر ترین عامل  تاریخ بشر مهمطـول 
هـای   سرمایهمدیریت شهرها، بیش از هر زمان دیگری های نوین شهر و شهرنشینی و نحوۀ  به چالش

 دف تبیـین هـ ا ش بـ هایـن پـژو  اجتماعی در محالت دچار آسـی  شـده اسـت.     اجتماعی و پایداری
سـرمایۀ  ، تیامنیی، و فضا یعدالت اجتماع)چون  اجتماعیپایداری  های مناس  شاخصمتغییرها و 
پایـداری   ی ( در راستای دستیابی بـه حس مکان زانیو م تعلقی، بستگی اجتماع هم زانیو م اجتماعی
اجتمـاعی و فرهنگـی اسـت. پـژوهش حازـر از نـوع         هـای  ریـزی  امـه برنت از طریق محالاجتماعی 
تحلیلـی اسـت. جامعـۀ آمـاری در مرحلـۀ       ـ کمی و ماهیتـا  تویـیفی   ـ ای ـ کاربردی و کیفی توسعه

گیـری   آمـاری انتاـاش شـد، و بـا اسـتفاده از روش نمونـه        عنوان نمونۀ نفر به 384میدانی ابتدا تعداد 
عمل آمده است. سپس با استفاده از روش  سال پرسشگری در محل بهتصادفی از افراد باالی هجده 

 های به نمایش و تحلیل فضایی یافته Automatic Zoning Problem )AZP  بندی بندی و پهنه منطقه
های تحقیق، در این نمونه مورد مطالعـه و شـناخت عوامـل     یافتهمیدانی در سطح محله پرداخته شد. 

پایداری محلۀ سرخاش به این نتیجـه رسـیده اسـت کـه محلـۀ سـرخاش        پایداری اجتماعی و ارتقای
روی در  هـای پـیش   های فراوانی است. یکی از چالش ها و ناپایداری لحاظ اجتماعی دارای چالش به

چالش کشانده است مسـللۀ امنیـت اسـت.     محلۀ سرخاش شهر تبریز که پایداری اجتماعی محله را به
کـاهش  کـه   اسـت  محلـۀ سـرخاش  ای شـهروندان   ن هویـت محلـه  میزان متوسط رو به پـایی همچنین 
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شـده  های اجتماعی منجـر   های اجتماعی و افزایش ناهنجاری احساس تعلق به محله به کاهش کنترل
 است. یکی از دالیل ایلی کاهش سرمایۀ اجتماعی در نمونۀ موردمطالعه محلۀ سرخاش شهر تبریز،

ــه ــد طــر، جــامع،   ۀفرادســت توســع محــالت در اســنادنوســازی هــای نادرســت   برنام شــهری مانن
سـازمان   هـم گسسـتگی سـاختار و   بـر سـود مـالی، بـه از     رویه بدون برنامه مبتنی سازهای بی و ساخت
 .شده است اجتماعیپیوندهای نزول ای و  محله
 .AZPپایداری اجتماعی، محالت بافت قدیم، محلۀ سرخاش، شهر تبریز، روش های کلیدی: واژه

  



 

 

Studies on Man- Made Environment 

Vol. 1,No 1 Spring & Summer 2022 

DOI: 10.30487/hmes.2022.252568  
 

Analysis of social stability indicators in old urban context neighborhoods 

(Case study: Sorkhab neighborhood of Tabriz) 

 

Ali Shamai
1
, Fatemeh Abbasian

2
, Shahin Alizade Zonoozi

3
 

 

 

Abstract 
Social stability is of the main elements in sustainable development. Social Stability 

and social capital  are the  important factors in making, evolution and development 

of urban . Also, considering the new challenges of the city and urban planning, 

social capitals and social sustainability in neighborhoods are damaged more than 

before.  The research goal is to identify the  appropriate variables and indicators of 

social  stability (such as security, social and spatial justice, social capital and  social 

solidarity, belonging and sense of spatiality; this aim is to achieve social 

sustainability of neighborhoods by cultural and social planning. The present study is 

qualitative-quantitative and descriptive-analytical in nature and is applied in terms of 

purpose. In the field stage, 384 persons were selected as a statistical sample and 

persons over 18 were under in-situ questioning using random sampling method. 

Then, using AZP (Automatic Zoning Problem), spatial analysis of field findings at 

the neighborhoods level was performed.  The research findings related to investigate 

the factors of social stability and improve the stability of Sorkhab neighborhood 

concluded that there are many challenges and instabilities in terms of social at 

Sorkhab neighborhood. Security is one of the challenges at Sorkhab neighborhood 

of Tabriz, which has challenged the social stability of the neighborhood. Also, the 

average downward rate of the identity of the citizens of Sorkhab neighborhood leads 

to decrease the sense of belonging to the neighborhood to decrease  social controls 

and an increase social anomalies. However, one of the main reasons for the loss of 

social capital in this urban neighborhoods is the incorrect plans renovation of the 

neighborhoods in upstream urban development documents such as master plans, 

unplanned constructions without a plan based on financial gain, have led to the 

destruction of neighborhood organization and social ties. 
Keywords: Social stability, Traditional and old neighborhoods, AZP method, 

Sorkhab neighborhood of Tabriz 
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 همقدم
ماتلـ  بـه خصـور در     پـایـداری از مسائلی اسـت کـه در طـول سـالیان اخیـر در جوامـع   

ارتقـای فرهنگـی   ی، توسعۀ پایدار شهردر مسیر  .است جوامع شهری بسیار بر آن تأکید شده
بـا درنرـر    ای که توسـعۀ پایـدار   کند، به گونه ایفا می سرمایۀ اجتماعی نقش بسیار مهمی راو 

جانبـه   همه ۀتوسععدالت اقتصادی و عدالت فضایی چون عدالت اجتماعی،  گرفتن مفاهیمی
سـرمایۀ اجتمـاعی    ویـژه  بـه محـیط اجتمـاعی و   برخورد با محـیط زیسـت و   خود را در  نقش

مطالعات بسیاری پیامدهای ناپایدارسـاز در   (.2005 ،1)ایورس و بهویان کرده است مشاص
ای در  کننده تعیین انـد و در این بین، شهرنشینان سهم جهانی را نشان داده ۀتوسع روند کنونی

گیـری   ابعاد شهرنشینی و شکل سریعرشد (. 2001، 2پاپسون و روبلند)ایجاد این پیامدها دار
اخیـر موجـ  شـده     ۀطـی چنـد دهـ   در فرایند نوسازی شهری شهری گسیاتۀ  ازهم فضاهای

دلیل گستردگی ابعاد و  . بهشودهای نوینی مواجه  شاست که شهر و شهرسازی معایر با چال
نگـری و توجـه بـه ابعـاد و      جـامع  ،تغییر در ماهیت مسـائل شـهری و پیچیـدگی ایـن مسـائل     

، 3)فریـدمن  ناپذیر ساخته اسـت  ها را اجتناش آن ،منرور حل پایدار له بهلهای ماتل  مس جنبه
ریـزی و مـدیریت شـهرها،     برنامـه  دسالهای اخیر نوسازی محالت پایدار در فراین. در (1993

در قالـ  واحـدها   تر و ابعاد ملموس زندگی شهری  بیش از هر زمان دیگری به سطو، پایین
ریزی مناسـ  و اسـتفاده    با برنامه تا بتوان متوجه شده استهای شهری یعنی محالت  و سلول
. (2010 ،4مـر ی)ب ای دسـت یافـت   محلـه  ۀهای توسـع  محلی به شاخصو سرمایه های از منابع 

کـه در گـذر زمـان     هسـتند  میان شهر و شهروندان پیوند دهنده ۀعنوان حلق محالت شهری به
 ،خدمات روزمره ۀدهی و سازماندهی امور شهری بوده و با ارائ دارای نقش اساسی در شکل

اجتمـاعی و ... در میـان سـاکنان بـوده      گیـری سـاختار   و شکلهویت،  ،القاگر احساس تعلق
بـرای   هخان ۀمثاب  محله بهشهر و شهرنشینی ایران در گذشته (. 26 ، ر1388، 5فارگکو) است
هـای قـدیمی بـه     گیری محلـه  ل. روند شکبودای بسیار عمیق  هها بود و وابستگی محل خانواده
را زم ال ن کـارایی اگـویی بـه نیازهـای فـردی و اجتمـاعی سـاکن       ای بوده کـه در پاسـخ   هگون
، حاکم بر زندگی ایرانیان همان رو، حاکم بر معمـاری  . در گذشته، مقتضیات و روداشت
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آنان بوده و هماهنگی کاملی بین ساختار معماری و زیربنای زنـدگی اجتمـاعی   و شهرسازی 
زنــدگی خــار در    ۀوجـود یـش شــیو   (. 1388)بـاقری،   اقتصادی خانوارها وجود داشـت 

عالیـق مشـترد در میــان    اهـداف و   افراد ساکن در یـش محلـه معمــوال  بــه ایجــاد    میـان
اما دگرگونی در عوامل اقتصادی،  (.15، ر 1390 معصومی،) شد میسـاکنان محلّـه منجـر 
گـویی بـه    هـا در پاسـخ   محیطی شهرهای امروز اثرات منفی بـر کـارایی آن   اجتماعی، زیست
ای که عدم احساس تعلق و وابسـتگی   گونه (. به1380)عزیزی،  ن داشته استانیازهای ساکن

معایـر اسـت.    و شهرنشـینی  ت شهراله محیط زندگی وکاهش ارتباطات اجتماعی از مشکب
و از آنجا کـه   داردچنین محیط آشفته و ناهمگونی بر زندگی و روابط شهروندان تأثیر سوء 
بینـی انسـان تـأثیر     هرگونه عدم تعادل محیطی بر ذهن، رفتار و روابط اجتماعی و حتی جهان

 ها و درنهایـت فرهنـج جامعـه را تهدیـد خواهـد کـرد       ها، ارزشدارد، در درازمدت هنجار
بـر   ای کـه مبتنـی   پایداری محلـه  بـرای دستیابی بهبنابراین  (.2 ، ر1390 ،یو آتان یمیابراه)

ــه  ـــت  مشــارکت شــهروندان در برنام ــای توســعه ـرفی  اجتمــاعی زــروری اســت،  ســازی ه
ی و عوامل مـثثر در آن میسـر   اجتماع ۀسرمای سازی در سطح محله از طریق شـناخت ـرفیت
چگـونگی بازتولیـد    محلـه و  اجتمـاعی در ســطح ۀ سنجش میزان سـرمای ،رو ازاین .دگرد می

پایـدار،  ۀ منرـورکمــش گــرفتن از شــهروندان در رســیدن بــه توســع       سرمایۀ اجتماعی به
ــه  (.1390زــروری اســت)ارباش،  ـــز ب ــه نی ابزارهــای  عنــوان یکـــی از از طــرف دیگــر محل

غلبه بر مسائل و مشکالت شـهری مطـر، بــوده   ریزی شهری در طول قرن بیستم برای نامهبر
ها دیدگاه اجتماعی است که  آن های ماتل  به آن توجه شده است که یکی از دیدگاه و از

توسـعۀ پایـدار، حـل     دیدگاه(. 1392، 1)اگنیبن نگرد اجتماعی می یعنوان ساختار به محله به
 زا در محـــالت شــهری یعنــی نیروهــای توانمنــد درون ر اســـتفاده ازمشــکالت شـــهری را د

اجتمـاعی، کـه از جایگـاه و کــارکرد      هـای  عنـوان سـرمایه   ها و اجتماعـات محلـی بـه    گروه
 دانـد  ، مـی نـد برخوردار شـهر  تنریمات اجتماعی در کـالن  ۀحفـظ و توسع ای از لحـاظ ویـژه
هـای   ی اخیر، بـا تغییـرات شـگرفت محلـه    ها (. در ایران نیز در دهه11، ر1390 معصومی،)

زاده و  )عبــداههــا کاســته شــده اســت  شــهری، از نقــش سیاســی، اقتصــادی و اجتمــاعی آن
میـزان  سنجش  آنچه تشریح شد هدف پژوهش حازربا توجه به  .(35 ، ر1396همکاران، 
و  هـا  در سـطح محـالت شـهری بـا اسـتفاده از روش     در ارتباط با سرمایۀ اجتماعی، پایداری 
اسـت کـه بـا     تش بـه ایـن دلیـل دارای زـرور    هانجام ایـن پـژو  است.  های مناس  شاخص
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)چون امنیـت، عـدالت اجتمـاعی و عـدالت      اجتماعیپایداری  های مناس  شناسایی شاخص
تـوان   مـی  بستگی اجتماعی، تعلق و میزان حس مکانی(، فضایی، سرمایۀ اجتماعی و میزان هم

 ۀگیـری مـدیریت شـهری در راسـتای توسـع      ی و تصـمیم ریـز  برنامـه  در تبه پایداری محـال 
هـای یـحیح و    ریـزی  رد، زیرا آگاهی از این روند در جهت برنامهکمش بسزایی کت محال
 ترین سـثال  توان مهم رسد و می نرر می بر ایول توسعۀ پایدار زروری به محور مبتنی عدالت

 گونه بیان کرد که: پژوهش حازر را این
گذار در پایداری اجتماعی محلۀ قـدیمی سـرخاش شـهر تبریـز     ترین عوامل اثر ـ مهم
 چیست؟

های پایداری اجتمـاعی در محلـۀ قـدیم سـرخاش      توان از طریق شاخص ـ چگونه می
 شهر تبریز به توسعۀ پایدار دست یافت؟

 

 پیشینه و مبانی نظری تحقیق

 مبانی نظری
یطـی، اقتصـادی و   مح بـه هشـدارهای زیسـت    1970 ۀهـای توسـعه در دهـ    برنامـه  سـریع رشد 

آمده، رویکردهای جدیـدی بـرای    وجود های به گویی به بحران اجتماعی منجر شد. در پاسخ
ها بـود. گـزارش برانتلنـد     ترین آن های آتی مطر، شد که مفهوم توسعۀ پایدار از مهم توسعه

ه گـویی بـ   ای که نیازهای امروز را بدون ازدست دادن توانایی پاسـخ  توسعه»توسعۀ پایدار را 
و  سـت یز طیمحـ  یجهـان  ونیسـ یکم)کنـد  معرفـی مـی   «سـازد  نیازهای نسل آینده ممکن مـی 

از پیچیـدگی   ،آن ــاهری مفهـوم توسـعۀ پایـدار درعـین سـادگی      (. 43، ر 1987، 1توسعه
ی هنـ ای گـاه بسـیار دور از ذ  هتفسیر و ها ای برخوردار است که باعث شده تعری  العاده فوق

گونـاگون   می و چندوجهی بودن توسعۀ پایـدار و نیـز عالیـق   . ابهام مفهوشودبرای آن ارائه 
، بـه  شدهای بودن آن است، باعث تنوع در تعاری   رشته مفسران این مفهوم که مربوط به بین

 ۀسسـ ثم) تعری  از توسعۀ پایدار ارائه شده است 70از  بیش 1990هۀ اوایل د که تا ای گونه
  پایداری اجتمـاعی، گروهـی از محققـان بـه     در تعری (.2007، 2برداران خبره نقشه یسلطنت

بسـتگی   هـم ، اجتمـاعی  انـد کـه شـامل عـدالت     کننده اشاره کـرده   چهار عنصر ایلی و تعیین
هـای برابـر و تـوبم بـا پیشـرفت       هایی مانند فریت امنیت هستند. مثلفه واجتماعی، مشارکت 
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تمامی افراد  برابر برای هایی ها، زندگی همراه با تعاون و همکاری، فریت تمامی انسان برای
هـای   امرارمعـاش و ایمنـی سـکونتگاه    اجتماعی، بـه همـراه امنیـت    های در جهت ایفای نقش

وزارت ) انـد  اجتماعی قـرار گرفتـه   انسانی در برابر مااطرات طبیعی، مبنای سنجش پایداری
النـه یـا   ای عاد عدالت اجتماعی به ایجـاد جامعـه   (. بنابراین،2، ر 2002، 1یالملل نیب ۀتوسع

هـای حقـوق بشـر اسـت      ارزش بسـتگی و درد  نهـادی کـه متکـی بـر ایـول برابـری و هم
 2زجـدا د )شو کند که در این جامعه شأن و منزلت هر انسان به رسمیت شناخته می کمش می
رابــر پاتنــام عــدالت اجتمــاعی را برابــری (. 2005و همکــاران،  3بــاتس ؛2006و همکــاران، 

  های ماتلـ  در میان گروه تمدنی و برابری گستردگی مشکال هـای و مسـلولیت تتعهـدا
تواند توزیع برابر منابع و  اجتماعی می رو، عـدالت ازایـن (.2009، 4پرانج) کنـد می  تعریـ
دسـت   چیزی را چگونه بــه  شود که به برقراری تعادل برمبنای چه کسی چه  تعری تخدما
تــراول معتقــد اســت عــدالت فضــایی،  (.129ر  ،2005، 5)فاینســتین اشــاره دارد ،آورد مــی

 و عـــدالت محیطـــی عنصـــر جدانشـــدنی از عـــدالت اجتمـــاعی  عــدالت اجتمــاعی اســت
ای کـه از عـدالت اجتمـاعی گرفتـه      عدالت فضایی طبق ایده (.390 ، ر2007، 6کاردوسو)

برابر رفتـار  طور  کنند، به می شده، به این معناست که باید با ساکنان در هر جایی که زنـدگی
 عــدالت  مفهـوم ۀهای تجربـی دربـار در پژوهش. (425 ، ر2005و همکاران،  7)تسو شود
گرفتن اینکه عـدالت چیسـت و تعیـین     کردن و اندازه عمومی بر مشاصت خدما توزیـع در

عدالت فضـایی تنهـا    ها، شده است. برای بعضی تأکیـد تفاکتورهای علمی در توزیع خـدما
)تالن  وجود دارد شـده براسـاس فایـله گیری عمومی پایه و اندازه تبه امکانادسترسی برابر 

ــا . (596 ، ر1998 ،8نیو آنســل ــه مدرســه، امکان  تســالمتی و خـــدما تماننــد دسترســی ب
 تای دیگـر، عـدالت فضـایی شـامل انتاـاش شـغل و انتاـاش مثسسـا         عده فرهنگـی. بـرای

 10از نرر لیتیج و گریسلر. (425 ، ر2005و همکاران،  9)تسو آموزشی در دسـترس اسـت
درواقــع، پایــداری  شناســی، پایــدار اجتمــاعی کیفیتــی از جامعــه اســت. و از دیــدگاه جامعــه
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وجـود   ماهیت روابط اجتماعی اسـت کـه از طریـق کـار و روابـط درون جامعـه بـه        اجتماعی
ترتیـ   وجـود دارد کـه کـار در جامعـه و      آید. پایداری اجتماعی دریـورتی در جامعـه   می

ـرفیـت   ای انسان را برآورده سازد. درنهایـت، ماهیـت و  نیازه  عهنهادی مرتبط با آن، مجمو
انسان از عدالت اجتمـاعی، شـأن    بازتولید آن در بلندمدت حفظ شود و هنجارهای موردنیاز

کـنش پارسـونز    ۀنرری. (27، ر2005 ،1سلریو گر جیتی)ل شکل دهد انسانی و مشارکت را
توسط یور خایـی از سـاختارهای    کنشی اعم از کنش بهنجار یا نابهنجار،دهد هر  نشان می

رو پایداری اجتماعی نیز توسط افـراد، در چـارچوش    ازاین .شود اجتماعی ساخته و تولید می
. اسـت ل و مسیرهایی برای رسیدن به اهـداف قابـل تبیـین    یشرایط و ساختار اجتماعی و وسا

و در عـین   اسـت  ر انجام افعال و کردار خود انکار نکـرده انسانی را د ۀپارسونز اختیار و اراد
گیرد. از این منرر پایـداری   حال نقش و تأثیرات ساختاری را نیز در کنش آدمی نادیده نمی

اجتماعی در چارچوش شرایط و ساختار اجتمـاعی و وسـایل و مسـیرهایی بـرای رسـیدن بـه       
دانـد:   نرام می ا مشتمل بر چهار خردهاهدافی قابل تبیین است. پارسونز نرام کنش اجتماعی ر

ناستین مرجع یا منشأ کنش، ارگانیسم است. ارگانیسم دارای ساخت ژنتیکـی اسـت کـه در    
طـوری   گیرد. کارکرد نرام ارگانیسم رفتاری تطابق با محیط است به رابطه با محیط شکل می

نـد. دومـین   دا گیری نرـام کـنش اجتمـاعی مهـم مـی      که پارسونز عوامل محیطی را در شکل
انسان اطالق می شـود   ۀشد منشأ کنش نرام شاصیتی که به رفتار ساختی اکتسابی و آموخته

حایل تعامل ارگانیسم و الگوهای فرهنگی است. انسـان از طریـق نرـام شاصـیتی اهـداف      
یابی است. سومین منشأ  عبارت دیگر کارکرد نرام شاصیتی، هدف کند؛ به می خود را دنبال
افـراد و   ۀوسیل ها و الگوهایی است که در طول زمان به گی، مجموعه ساختکنش نرام فرهن

گیرد و کارکرد آن برقـراری ثبـات الگـویی اسـت. چهـارمین       های اجتماعی شکل می گروه
هـای   هـای متقابـل در یـش محـیط معـین بـین عامـل        منشأ کنش نرام اجتماعی، نرـام کـنش  

 نـد. نرـام اجتمـاعی از نرـر    ا ارتبـاط  داری است که در درون یش فرهنـج بـا هـم در    انگیزه
تحلیلی است و در آن نقش اجتماعی افراد و نـه خـود واقعـی آنـان بررسـی       یپارسونز ابزار

شـهری   محـیط  توجـه خـار بـه مسـائل     بـا  2پل و استرن(. 179، ر 1389 )توسلی،شود  می
تکامـل  توسعه )رشد( بـا آهنـج پیشـرفت و    : اند تری از پایداری اجتماعی داده تعری  جامع

کـه تمـام   کنـد   مـی  سـازماندهی  ای بـه گونـه   را محیطـی  شـرایط . است سازگار مدنی عۀجام
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زمـان از   طـور هماهنـج رشـد کننـد و هـم      های اجتماعی و فرهنگی ماتل  جامعه بـه  گروه
هـای جامعـه، انسـجام اجتمـاعی را      گـروه  هـا و  برای تمام باـش  طریق بهبود کیفیت زندگی

  .(16ـ15 ر ،2000)پل و استرن،  کند تقویت می
 

 پیشینة تحقیق
های شـهری طیـ  وسـیعی دارد و     پذیری و سرمایۀ اجتماعی محله تحقیقات درمورد اجتماع

تر باشند. در  تر شود تا راهکارها نیز عملی الزم است با انجام تحقیقات بیشتر، ابعاد آن روشن
اسـاس تحقیقـات و   ای بر پایـدار محلـه   این راستا زروری است، ایـول و معیارهـای توسـعۀ    

های بنیـادی و کـاربردی داخلـی و خـارجی تعیـین و تـدوین شـوند، کـه باشـی از           پژوهش
هـای پایـداری    ای و شـاخص  گرفتـه درمـورد پایـداری محلـه     های انجـام  تحقیقات و پژوهش

 اجتماعی به شر، زیرند:
شی بـا عنـوان ارزیـابی پایـداری اجتمـاعی تاریـ        هدر پژو (2017مکاران )هو 1یو 
ن شهری در شانگهای چین، بااستفاده از روش میدانی به بررسی پایـداری اجتمـاعی در   مسک

امنیـت، برابـری اجتمـاعی و     شهر شانگهای چین پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که
ستند که به ناتوانی اجتماعی ساکنان منجـر شـده اسـت.    هترین ابعادی  بندی به قانون مهم پای
منفـی تاریـ  بـر     تتـا اثـرا   ودمسکن باید تغییر داده شـ  ی کنونی تاری اه لزوما  شیوه لذا

 .یابد شهساکنان مجاور کا ۀزندگی روزمر
ی پایـدار، زـمن بیـان    هـا  محلـه  ۀخود بـا عنـوان توسـع    ۀالقدر م (2016)  2چوگویل

ای شـهر ریـاع عربســتان   هـ  تعریـ  آن، بـه پایـداری محلـه     هـایی درمـورد محلـه و    تلـوری 
مچـون مـدارس و   هعمـومی   تتسـهیال  ه رشد شهرنشینی این شهر، کمبـود پردازد. وی ب می
انـد،   کـرده  ایـلی کـه بـرای شـهر درسـت      ۀشـ قا و عـدم انطبـاق بـا ن   ه ی سبز در محلهاهافض
پایـدار را در پایـداری اقتصـادی، اجتمـاعی،      ۀی یـش محلـ  هـا مچنین وی معیارهپردازد.  می

توسـعۀ پایـدار   مـورد  شـده در  انجام تداماداند. بهترین نمونه از اق زیست می فناوری و محیط
بـا پـنف فـاکتور     ،جامع توسعۀ پایدارشهری کوریتابای برزیل اسـت. ایـن طـر    ،شهری، طر

هـای اقتصـادی و    فعالیـت  ۀتوسـع  ، تحکـیم رش تراکم در مرکـز شـه  هرشد فیزیکی شهر، کا
 .است آمدهراجرا د هب1970 هۀعمومی از د تا و خدماه ای از برنامه های پایه زیرساخت
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شـی بـا عنـوان پایـداری اجتمـاعی در جوامـع جدیـد،        هپژو در (2012) 1وودکرافت
های نرری و بررسی و تفسیر متون  استفاده از روش حرکتی از مفهوم تا عمل در انگلستان، با

کـارگیری ایـن    هبـ  ۀنحـو  ماتل  به بررسی مفهوم و عمل در پایـداری اجتمـاعی پرداختـه و   
ا هساختار مادی و اجتماعی شـهر  های خود در نوان توجیه تصمیمع مفهوم توسط بازیگران به
 .راکالبدشکافی کرده است

2آنتونیو کل
میزان پایداری اجتمـاعی: بهتـرین عامـل در بازسـازی      ۀدر مقال( 2008) 
اعتقـاد وی   به .ه بررسی تعاری  و ابعاد پایداری اجتماعی پرداختباروپا، ۀ شهرهای اتحادی

هـای ادراکـی    یورت مثلفـه  را بههای جدیدی  اجتماعی، شاخص داریپای ۀزمین توان در می
عنـوان عنصـری متمایزکننـده در جوامـع      اجتماعی را بـه  وی درنهایت پایداری .پیشنهاد کرد
 .است معرفی کرده
در  یمحلـ  التی، تاـ داریجوامع پا جادیادر تحقیقی با عنوان  (2007)3راکو ۀیدقبه ع

یش مکان پایدار جایی است که در آن تعـادلی   ،ر پستو تحرد کار د یاستگذاریس ۀنیزم
ای ماتلـ  اجتمـاعی   هـ  گـروه  ابـل بـرای  قمت تیور اجتماعی به تبین کار، مسکن و خدما

ای اجتمـاعی  هـ  کند که بـا یـش اخـتالط مناسـ  گـروه      اقتصادی وجود دارد. وی بحث می
 تشـد  هش بـ قـ پایـدار ن  تای شغلی، و دسترسی به محیط مصـنوع، محـال  ه فریت ماتل ،

ی مشـابه و  هـا  اجتماعی ایجاد شده در زمـان  های محرومیت رفت از فزاینده و مهمی در برون
را بـه دو   تکننـد. وی محـال   ی در رقابت با یکدیگر ایفا میها ی گوناگون در مکانها شکل

 د.کن سیم میقدسته پایدار و غیرپایدار ت
 تر وزعیت پایداری محـال ای با عنوان تحلیلی ب الهقدر م (1398زارنجی و یزدانی ) 
کاررفتـه و نتـایف    ای بـه هـ  اعـالم کردنـد کـه براسـاس سـنجه      اردبیـل  اسکان غیررسمی شهر

ای پایـدار  هـ لحـاظ معیار  گیـری بـه   تصـمیم  ای ماتلـ  ه سازی تکنیش آمده از پیاده دست به
بـۀ  تدر رامتیـاز   ترین کم کس  با آباد محلۀ ایران و ناست رتبۀ در آباد سلمان لۀای، مح محله
و  قـوت  و زـع   نقـاط  بـا  متناسـ   محور توسعه های ریزی برنامه گرفتند؛ بنابراین قرار آخر

 .رسد نرر می به محله زروری ازاولویت 
سـرمایۀ اجتمـاعی و توسـعۀ پایـدار      ۀبا موزوع بررسی رابط پژوهشی (1395شفیعا ) 

توسـعۀ   اجتمـاعی بـر  دف ارزیـابی اثرگـذاری سـرمایۀ    هـ  با الهقاقتصاد محله انجام داد. این م
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 4 قـۀ واقـع در منط  غیررسـمی شـمیران نـو    ۀگروه فعـاالن اقتصـادی محلـ    پایدار اقتصادی در
یـق ارزیـابی سـرمایۀ اجتمـاعی گـروه      قدف ایـلی تح هشهرداری تهران طراحی شده است. 

ی هـا  دف فرعـی بررسـی توانـایی روش   هـ ای اسـت و   یق با توسعۀ پایدار اقتصادی محلهقتح
ای هـ  ای آمـاری اسـت. داده  هـ  توجه به داده یم سرمایۀ اجتماعی باقیرمستیم و غقسنجش مست

ایـن مفهـوم    ارزیابی سرمایۀ اجتماعی توانایی سنجش تآماری نشان داد که دو روش متفاو
مثبـت و   ۀکه میان سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ پایدار اقتصادی رابط کردو نتایف تأیید  دارندرا 
افزایش پایداری اقتصـاد   ای برای ین سرمایۀ اجتماعی باال وسیلهبنابرا .داری برقرار است معنی
یق عامل مثثری برای چگـونگی ایـن تبـدیل    قاقتصادی گروه تحهای  و انگیزه استای  محله
 .است

هــای پایــداری در محــالت  ارزیــابی شــاخص، بــه 1396شــمس و رشــیدی در ســال 
اند. با توجه بـه اینکـه    پرداخته گیری از زری  ناموزون موریس شهر اسدآباد با بهره ۀفرسود

چالش ایلی تحقیق، سنجش وزعیت پایداری محالت فرسوده است، سـعی شـده اسـت تـا     
ــرین شــاخص مهــم ــینهــایی را  ت ــد کــه تبی وزــعیت کالبــدی، اقتصــادی، اجتمــاعی و   ۀکنن
. سپس بـا اسـتفاده از   بگیرددرنرر  استشهراسدآباد  ۀفرسود ۀمحیطی محالت دهگان زیست

ناموزونی موریس، بـه هـر یـش از محـالت مـذکور       تطبیقی و براساس زری  ۀروش مطالع
آمـده   دسـت  نتـایف بـه  بنـابراین  . شده است ها سنجیده و میزان مطلوبیت آن وزن مناس  داده
شـهر   ۀفرسـود  هـای ماتلـ  پایـداری محـالت     های فـاحش در شـاخص   حکایت از تفاوت
 .اسدآباد دارد

هـای   تحلیـل اثـرات شـاخص   یقی را با عنـوان  ، تحق1395پروزن و همکاران در سال 
 پـژوهش  انـد.  ، بـه انجـام رسـانده   های بافت محـالت شـهری مهابـاد    گونه ۀپایداری در توسع

ی بافتهادر قع بـه تحلیـل وزـعیت پایـداری محـالت وا      ،تحلیلی ـ  توییفی ۀبه شیو حازر
ــادشهر ن گوناگو ــاخص  مهاب ــای ش ــت و     برمبن ــه اس ــق پرداخت ــی تحقی ــلی و فرع ــای ای  ه
و در  بنـدی  های محـالت در مـدل مـوریس رتبـه     های حایل از بررسی شاخص داده درادامه
ها در آزمون پیرسـون، در تحلیـل    بستگی شاخص نمایان شده و نتایف هم GISهای قال  نقشه
نزدیکی بـه   ،براساس نتایف پژوهش حازردرنهایت  .اند تحلیل شده ایموس  افزار مسیر و نرم

محـالت   ۀها به مرور زمان از دالیل برتـری رتبـ   خدمات و کاربریگیری  مرکز شهر و شکل
همچنـین   .انـد  هـای اخیـر شـکل گرفتـه     به محالتی است که در دهه میانی و بافت قدیم نسبت

انـد و   بر روی پایداری محـالت تأثیرگـذار بـوده    ،های اقتصادی، کالبدی و خدماتی شاخص
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توجه محالت موردمطالعه  گر شکاف قابلدر این بین تأثیرگذاری زیاد شاخص اقتصادی بیان
 .در برخورداری از این شاخص است
با عنوان ارزیـابی عوامـل مـثثر بـر پایـداری       قیقیتح (1393عبداللهی و رختابناد ) 

نشـان   قیـق ای تحهـ  انـد. یافتـه   ریزی شهری در شهر شـیراز انجـام داده   توسعه در فرایند برنامه
ارتبـاطی و  ۀ پویایی و سازگاری، دسترسـی بـه شـبک   ویت وخوانایی، هی هاد که معیارهد می
)سنج سیاه( مـثثر اسـت.    موردمطالعه ۀ، تنوع و سرزندگی و امنیت و ایمنی بر محلتخدما
نرـر  در 5عـدد  ۀ تر از حد میانـ  و پایین 76.4کلی نشان داد که میزان پایداری محله  تمطالعا

 .گرفته شده است
های پایداری اجتمـاعی   ارزیابی شاخص با موزوع حقیقیت (1392نسترن و قاسمی ) 

بـا فـرع یکسـان نبـودن     تحقیق حازر انجام دادند، ( ANP) یند تحلیل شبکهابا استفاده از فر
هـای پایـداری    دف شـناخت و ارزیـابی شـاخص   هـ  های پایداری اجتماعی و با وزن شاخص

و روش ( ANP) دف، از مدل تحلیـل شـبکه  هاجتماعی انجام شده است. برای رسیدن به این 
جهـت تبیـین پایـداری اجتمـاعی اسـتفاده شـده        در ها ریش از شاخصهدلفی در تعیین وزن 

استفاده ازمدل تحلیـل شـبکه بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه         با ها ارزیابی شاخص است. پس از
و تعامل اجتماعی با میـزان    0.129امنیت با میزان  عد عینیبُ 0.136عدالت اجتماعی با میزان 

هـای پایـداری    بـین شـاخص   تی ، بیشترین وزن و درنتیجه، بیشترین تـأثیر را در به تر 0.107
 .اجتماعی داشته است
دهــدکه بــا توجــه بــه تعــاری        گرفته نشـان مـی   های انجام پژوهش ۀپیشین بررسی

هـا و رویکردهـای گونـاگونی در توسـعۀ پایـدار       ای، نرریـه  محلـه  متعـدد از مفهـوم اجتمـاع
ای از  محلـه  ۀدر بیشـتر رویکردهـای توسـع    ده اسـت. ابعـاد اجتمـاعی تقریبـا     ش  ای ارائه محله
پایـدار   ۀ عنوان عاملی جهت توسع بیشتری برخورداراست. اهمیت سرمایۀ اجتماعی به اهمیت
ای را بدون سـرمایۀ   محله نرران، توسعۀ پایدار یاح  است که برخی از ای ای به گونـه محله

ای  محلـه  ۀبه همین دلیـل رویکردهــای گونــاگونی در توسـع    اند. دانسته اجتماعی غیرممکن
. مطالعـات  انـد  را عامل اساسی در توسعۀ پایدار دانسته شده است که سرمایۀ اجتماعی  مطر،

مطـر، شـده اسـت بـه بحـث پایـداری        1هـایی کـه در جـدول     پیشین با اسـتفاده از شـاخص  
گیــری از تعــدادی  ازــر بــا بهــرهانــد. مقالــۀ ح اجتمــاعی محلــه و ســرمایۀ اجتمــاعی پرداختــه

پذیری و سرمایۀ اجتمـاعی در توسـعۀ    های پایداری اجتماعی، به تحلیل نقش اجتماع شاخص
 پردازد. پایدار محله قدیمی ) سرخاش( شهر تبریز می
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 های مورداستفاده در تحقیقات پیشین بررسی شاخص   1جدول 
 

 معیارها

 

 عنوان
 

 نویسندگان

 

 ردیف
 

ــل  ــق، تعام ــن تعل ــلولیت  حس ــاعی، مس ــذیری،  اجتم پ
هــای محلــی، اعتمــادفردی،    مشــارکت در فعالیــت 

 اعتمادنهادی، رزایت از زندگی، عدالت اجتماعی

هـــای  ارزیـــابی شـــاخص
پایــــداری اجتمــــاعی در 

 پـــانزده ۀمحـــالت منطقـــ
 تهران کالنشهر

و  پــــــور حســــــین
 همکاران

(2020) 

1 

پـذیری و مفهـوم    جمعیـت  هویت، سرزندگی، تنـوع، 
کیفیـــت زنـــدگی، مشـــارکت و  یتقـــااجتمـــاع، ار

بستگی اجتماعی، عدالت اجتمـاعی، خودکفـایی،    هم
 امنیت

ابعاد پایداری اجتماعی در 
کالبد محات سنتی ایـران،  

ــ ــ  ۀنمونـ ــوردی: محلـ  ۀمـ
 سنج سیاه شیراز

و  زاده عبــــــــــداه
ــاران  همکــــــــــــ

(2017) 

2 

سرمایۀ اجتمـاعی، تعلـق مکـانی، مشـارکت، عـدالت      
 ، امنیتمندی اقتصادی فضایی، بهره

ارزیابی پایداری اجتماعی 
 مشهد کالنشهر

 زاده عبداه و مافی
(2017) 
3 

مشــارکت، امنیــت، تعلــق مکــانی، اعتمــاد اجتمــاعی، 
 پذیری، کیفیت دسترسی به خدمات مسلولیت

ــداری   ــنجش پایــــ ســــ
ای )مطالعۀ  اجتماعی محله

مـوردی: محلــۀ ســنگلف و  
 زراباانۀ شهر تهران(

 زیاری و همکاران
(2016) 
4 

اعتماد و قابلیت اعتماد، مشارکت اجتماعی، همکاری 
هـا، انسـجام    مدنی، همیاری، ـرفیت پـذیرش تفـاوت  
 اجتماعی، حمایت اجتماعی، احساس امنیت

ــش   ــی نقـ ــل تطبیقـ تحلیـ
ســــرمایۀ اجتمــــاعی در  
ــه  ــداری محلــ ای در  پایــ

ــت ــوده و   بافـ ــای فرسـ هـ
ــوردی:   ــۀ م ــد ) نمون جدی
ــالت نارمـــــش و   محـــ

 آباد( یوس 

ــ ــوادزاده اقـ دم و جـ
 علوی
(2015) 

5 

ــازگاری،    ــایی و س ــوع، پوی ــرزندگی، تن ــت و س هوی
 ها، اتصال به شبکه، امنیت اجتماعی دسترسی

نقش سرمایۀ اجتمـاعی در  
ــی    ــدار محلـ ــعۀ پایـ توسـ
ــه  ــه: محلـــ )موردمطالعـــ

 نارمش تهران(

ــتی و   ــدنژاد روش اح
 همکاران

(2015) 

6 

مشارکت، تعهد اجتمـاعی، احسـاس کنتـرل بـر امـور      
 یت از زندگی، احساس کنترل بر زندگیمحلی، رزا

ــرمایۀ    ــوم سـ ــین مفهـ تبیـ
اجتمــــاعی و زــــرورت 
ــا  ــه آن در ارتق ــه ب  یتوج

ــیط  ــت مح ــدی کیفی  کالب

 محالت شهری

فـــــرود محمـــــد  
 یالحی
(2015) 

7 
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    1جدول ادامة 
 

 معیارها

 

 عنوان
 

 نویسندگان

 

 ردیف

ـ   کالبـدی م یری، انسجاپذ تمندی، فعالی منیت، هویتا
 فضایی

 

ــدوین مــ  ــاختاری  دلت س
ــل ــر   عوام ــثثر ب ــانی م مک
پایداری اجتمـاعی  ی ارتقا
 ۀهـــای فرســـود بافـــت در

تحلیـل   شهری بـه کمـش  
 تحلیل مسیر عاملی و

 

 و همکاران دانشپور
(2014) 
8 

عـد ذهنـی امنیـت،  مشـارکت در     عـد عینـی امنیـت، بُ   بُ
های مـذهبی،    های محلی، مشارکت در فعالیت فعالیت

دگی، رزــایت از نشــاط در زنــدگی، رزــایت از زنــ
 کمیت دسترسی به خدمات

ــداری   ــنجش پایــــ ســــ
ــطح   ــاعی در ســـ اجتمـــ
ــادل،   ــالت دریــــ محــــ
ــهر  ــاد و شاهدشـ گوهرشـ

 مشهد
 

زاده زرگــر و  هــادی
 نسترن
(2014) 

9 

اعتماد، هنجارگرایی، امنیت، اتصال بـه شـبکه، حـس    
 یافتگی اجتماعی تعلق اجتماعی، توسعه

ــعۀ   ــۀ توسـ ــی رابطـ بررسـ
پایدار اجتماعی و سـرمایۀ  
اجتماعی ) نمونۀ مـوردی:  
سـاکنان محلـۀ غیررسـمی    

 شمیران نو(

 شفیعا و شفیعا
(2013) 
10 

 1400های تحقیق، مأخذ: یافته
 

 روش تحقیق 
بـوده و از نرـر هـدف     کمی و ماهیتـا  تویـیفی ـ تحلیلـی     ـنوع کیفی  پژوهش حازر از 

میدانی است. ای و  نه ها در تحقیق حازر از کتاباا کاربردی است. روش گردآوری داده
برای تشریح مسلله و اهمیت و زرورت آن و مرور ادبیـات نرـری و تجربـی تحقیـق از     

هـا و   ای اسـتفاده شـد کـه بـا اسـتفاده از مـرور ادبیـات تجربـی شـاخص          روش کتاباانـه 
نامـه بعـد از    معیارهای مرتبط با مسللۀ تحقیـق اسـتاراش شـد و سـپس در قالـ  پرسـش      

ریزی شهری درآمد. در مرحلۀ میدانی ابتدا  زۀ برنامهتن از متاصصان حو  3مشورت با 
گیـری از روش جـدول مورگـان یـورت      های آمـاری کـه بـا بهـره     با تعیین حجم نمونه
آمـاری انتاـاش شـد. سـپس بـا اسـتفاده از روش         عنوان نمونۀ نفر به 384گرفت، تعداد 

مـد. روایـی   عمـل آ  سال پرسشگری در محـل بـه   18گیری تصادفی از افراد باالی  نمونه
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شده با مشورت و تأیید کارشناسان و متاصصان امـر تأییـد و پایـایی     نامۀ تدوین پرسش
محاسـبه شـد کـه نشـان از پایـایی       0.759تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرونبـا   

های تحقیق پرداخته شد و  باالی تحقیق است. ابتدا به تحلیل توییفی تش تش شاخص
معیار موردبررسی در  4تست به تحلیل وزعیت هر یش از   تی سپس با استفاده از روش

های مفروع برای تـش تـش معیارهـا     سطح محله پرداخته شد که بدین منرور میانگین
AZPبندی  بندی و پهنه درنرر گرفته شد و سپس با استفاده از روش منطقه

به نمایش و  1 
که مراحل مدل توزیح داده های میدانی در سطح محله پرداخته شد  تحلیل فضایی یافته
 اسـت  شهری ریزی برنامه عریۀ در نوین و جدید های مدل ازجمله مدل شده است. این

 بـرای  رود. مـی  کـار  بـه  فضـایی  بنـدی  پهنـه  و بنـدی  منطقـه  فضایی، سازماندهی برای که
  روش. گیرد می قرار مورداستفاده تحقیق این در زندگی کیفیت با ارتباط در بار ناستین
 اوپن) کرد پیدا ترقی متعاقبا  و شد داده توسعه شو اوپن توسط بار اولین ،AZP یتمالگور
ریـزی   هـای جدیـد و نـوین در عریـۀ برنامـه       این مدل ازجملـه  (.1995 همکاران، و شو

رود.  کار می بندی فضایی به بندی و پهنه شهری است که برای سازماندهی فضایی، منطقه
گیـرد.   کیفیت زندگی در این تحقیق مورداستفاده قرار می بار در ارتباط با برای ناستین

 از شد و یکـی  ارائه متغیر فضایی واحدهای مسللۀ اثر کاهش برای الگوریتم این درواقع
 ترکیـ   با و اند یافته توسعه طوالنی های سال در که است فضایی بندی خوشه های روش
 واحـدهای  هـا،  همسـایگی  ،شـهری  هـای  محله مانند) فضایی پایۀ واحدهای ی معاوزه و

 و نــواحی همگنــی هــدف، توابــع ســازی بهینــه همــراه بــه ،...( و چهارگوشــه مصــنوعی
 همکـاران،  و سـبکبار  فرجـی ) دهنـد  می شکل را منطقه یا ناحیه فیزیکی شکل فشردگی
افـزار اس.پـی.اس.اس. و    افزار مورداستفاده در ایـن پـژوهش نـرم    نرم(. 689 ، ر1394

ARC GIS 10.6   وREDCAP .است 
هــای تحقیــق  بــا غربــالگری ادبیــات نرــری و تجربــی تحقیــق، معیارهــای و شــاخص

هـای   لحـاظ شـاخص   استاراش و در تحقیـق حازـر بـه بررسـی وزـعیت محلـۀ سـرخاش بـه        
هـای آن در جـدول زیـر ارائـه      خواهـد شـد کـه معیـار و زیرمجموعـه       موردبررسی پرداختـه 

 شود. می
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 بررسیهای مورد معیارها و شاخص   2جدول 
 شاخص معیار

عدالت اجتماعی و 
 فضایی

میزان دسترسی به فضاهای فرهنگی )مسجد، کتاباانه، فرهنگسرا، خانه سـالمت و ...؛  
هـای بـازی بـرای تمـامی اقشـار سـنی و        میزان دسترسی به فضـاهای ورزشـی و زمـین   

جنسی؛ میزان دسترسی بـه فضـاهای آموزشـی در مقیـاس محلـی و فرامحلـی؛ میـزان        
ها و میزان رزایت از کیفیـت و کمیـت کاالهـا     به بازارهای محلی و بازارچه دسترسی
 و خدمات؛
ــزان             ــه فضــاهای درمــانی و بهداشــتی در ســطح محــالت؛ می میــزان دسترســی ب

 های محلی(. دسترسی به فضاهای سبز و پارد
 

 امنیت

ی امنیت شـبانۀ محـالت؛ امنیـت محـالت بـرای حضـور زنـان و کودکـان در فضـاها         
هـا؛ میـزان حضـور افـراد بزهکـار در       لحاظ پـارد اتومبیـل   عمومی؛ امنیت محالت به

 سطح محالت.
 

سرمایۀ اجتماعی و 
بستگی  میزان هم

 اجتماعی

بـه هـم؛ میـزان     هـا نسـبت   میزان رزایت از روابط همسایگی؛ میـزان شـناخت همسـایه   
منصـ    اح های محلی؛ میـزان شـناخت افـراد از افـراد یـ      مشارکت افراد در تصمیم
 ها از مشکالت محله. برای درمیان گذاشتن آن

 

تعلق و میزان حس 
 مکانی
 

محلـه؛   مشـکالت  از افـراد  آگـاهی  رزایتمندی از حضور و سکونت در محل؛ میزان
هــای سیاســی و اجتمــاعی افــراد جهــت مشــارکت در انتاابــات        میــزان آگــاهی 

زنـدگی در محلـه؛ میـزان     ساز شوراها و ...؛ میزان رزایت از اسـتانداردهای  سرنوشت
 های محلی. های محلی؛ میزان آگاهی و شناخت از طر، مشارکت در طر،

 (1394؛ پاریزی، 1393فر و همکاران،  ؛ خوش1392آبادی و همکاران،  مأخذ: )شاه
 

 معرفی محدودۀ موردمطالعه 
 18 و 46درجـه عـرع جغرافیـایی و     4و  38و در   آذربایجان شرقی مرکز استان شهر تبریز

شـهر  اسـت.  متـر   1366درجه طول جغرافیایی واقع شده و ارتفاع متوسـط آن ازسـطح دریـا    
. براسـاس  چای بنـا شـده اسـت    آجی ۀترین شهرهای ایران بوده و در در یکی از بزرگ تبریز

منطقـۀ   10نفـر جمعیـت اسـت و شـامل      1.593.373شهر تبریز دارای  1395سرشماری سال 
شــود . ایــن    کـی از محلّـات تـاریای تبریـز محـسوش مـیسرخاش ی ۀمحلّشهرداری است. 
یش شهرداری اسـت کـه از جنـوش بـه خیابـان بیسـت متـری         ۀپـنف منطق ۀمحلّه جـزو ناحیـ

سرباز شهید، از غـرش بـه خیابـان منبــع و از شـمال بـه خیابـان کـوثر و از شـرق بـه خیابـان         
مرکـزی شـهر در حدفایـل     ۀتسرخاش در شـمال شــرقی هــس   ۀوحدت محدود است. محلّ

 1300سال  ی از آن قبـل از هـای زیـاد های قدیمی شتربان و باغمیشه قرار دارد و باش محلّه
 ش )قبل از مدرنیزم( ساخته شده است.
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 موقعیت محدودۀ موردمطالعه   1نقشة 

 .1401-گاننگارند: ترسیم (.1395نامۀ آماری مرکز آمار ایران ) سال تبریز، شهر جامع طر، مأخذ:
 

 های تحقیق یافته
دنبال بررسی و تحلیل وزعیت پایداری اجتماعی در محلۀ سنتی و قـدیم   در تحقیق حازر به
نام سرخاش هستیم. شهر تبریز با توجه به قدمت تاریای و بافت سنتی آن بـه   در شهر تبریز به

در بـین   ویـژه بعـد از اسـالم    هـای تـاریای بـه    اقتضای نقـش و عملکردهـایی کـه طـی دوره    
شهرهای ایران داشته است، تحت تأثیر تفکر و اندیشۀ شهرسزی ایرانی و اسالمی قرار گرفته 

آمـده   ای شهرهای اسالمی به حساش مـی  است. با توجه به اینکه این محله جزو اساسی و پایه
  عنوان فضـا جلـوه   ای بود که محله را بیش از آنکه به های اجتماعی دهندۀ شبکه است و شکل

رسـد بـا تغییـرات و تحـوالت      نرـر مـی   شـمردند بـه   عنـوان تجربـۀ زیسـتی مـی     ند بیشتر بهبده
هـای اخیـر و ـهـور     شهرنشینی و شهرسازی در شهرهای ایران و ازجمله شهر تبریـز در سـال  

لحـاظ   شهرنشینی شتابان و محالت نوگسترده در شهر تبریز محالت دچار تحوالتی زیستی به
شــدند کــه در ایــن باــش بــه بررســی و ارزیــابی پایــداری کالبــدی، اقتصــادی و اجتمــاعی 
شود. برای آشکارسـازی   عنوان محلۀ سنتی و قدیم پرداخته می اجتماعی در محلۀ سرخاش به

وزعیت پایداری اجتماعی در محلۀ موردبررسی از روش مطالعۀ میدانی استفاده شـد کـه در   
 قرار گرفتند. های آماری موردبررسی عنوان نمونه نفر به 384محله تعداد 



 

 ی )محلۀ سرخاش(محل جامعۀ دگاهیاز دهای موردبررسی  شاخص تیوزع فراوانی و درید    3جدول 
 جمع (1) خیلی نامناسب (2) نامناسب (3متوسط) (4مناسب ) (5) خیلی مناسب متغیرها

 میزان دسترسی به فضاهای فرهنگی
13 
38٫3 % 

52 
54٫13 % 

189 
21٫49 % 

96 
00٫25 % 

34 
85٫8 % 

384 
100 % 

 میزان دسترسی به فضاهای ورزشی
7 
8٫1 % 

 

21 
46٫5 % 

57 
84٫14 % 

168 
75٫43 % 

131 
11٫34 % 

384 
100 % 

 میزان دسترسی به فضاهای آموزشی
46 
97٫11 % 

 

101 
30٫26 % 

179 
61٫46 % 

16 
16٫4 % 

42 
93٫10 % 

384 
100 % 

 ها میزان دسترسی به بازارهای محلی و بازارچه
87 
66٫22 % 

 

142 
98٫36 % 

137 
68٫35 % 

12 
13٫3 % 

6 
56٫1 % 

384 
100 % 

 میزان رزایت از کیفیت و کمیت کاالها و خدمات
17 
42٫4 % 

 

60 
62٫15 % 

115 
94٫29 % 

165 
96٫42 % 

27 
03٫7 % 

384 
100 % 

 میزان دسترسی به فضاهای درمانی و بهداشتی
33 
59٫8 % 

 
 

54 
84٫14 % 

157 
89٫40 % 

111 
91٫28 % 

26 
78٫6 % 

384 
100 % 

 امنیت شبانۀ محالت
20 
2٫5 % 

 

36 
37٫9 % 

89 
17٫23 % 

138 
93٫35 % 

101 
30٫26 % 

384 
100 % 

ــان در      ــان و کودک ــور زن ــرای حض ــالت ب ــت مح امنی
 فضاهای عمومی

16 
17٫4 % 

 

74 
27٫19 % 

113 
43٫29 % 

96 
00٫25 % 

85 
14٫22 % 

384 
100 % 

 ها لحاظ پارد اتومبیل امنیت محالت به
12 
13٫3 % 

 

17 
43٫4 % 

75 
53٫19 % 

180 
88٫46 % 

100 
04٫26 % 

384 
100 % 

 میزان حضور افراد بزهکار در سطح محالت
9 
34٫2 % 

 

19 
95٫4 % 

177 
09٫46 % 

119 
99٫30 % 

60 
63٫15 % 

384 
100 % 



 

 

     3جدول ادامة 
 جمع (1) خیلی نامناسب (2) نامناسب (3متوسط) (4مناسب ) (5) خیلی مناسب متغیرها

 میزان رزایت از روابط همسایگی
125 
55٫32 % 

 

103 
82٫26 % 

69 
97٫17 % 

52 
54٫13 % 

35 
11٫9 % 

384 
100 % 

 ها نسبت به هم میزان شناخت همسایه
99 
78٫25 % 

 

141 
72٫36 % 

86 
40٫22 % 

40 
42٫10 % 

18 
69٫4 % 

384 
100 % 

 های محلی میزان مشارکت افراد در تصمیم
39 
16٫10 % 

 

55 
32٫14 % 

212 
21٫55 % 

73 
01٫19 % 

5 
30٫1 % 

384 
100 % 

ــراد یــاح   ــراد از اف ــزان شــناخت اف ــرای می  منصــ  ب
 ها از مشکالت محله درمیان گذاشتن آن

41 
68٫10 % 

 

82 
35٫21 % 

30 
81٫7 % 

114 
69٫29 % 

117 
47٫30 % 

384 
100 % 

 رزایتمندی از حضور و سکونت در محل
97 
26٫25 % 

 

136 
42٫35 % 

88 
92٫22 % 

50 
02٫13 % 

13 
39٫3 % 

384 
100 % 

 محله مشکالت از افراد آگاهی میزان
77 
05٫20 % 

 

91 
70٫23 % 

172 
79٫44 % 

23 
99٫5 % 

21 
47٫5 % 

384 
100 % 

هــای سیاســی و اجتمــاعی افــراد جهــت  میــزان آگــاهی
 ساز شوراها مشارکت در انتاابات سرنوشت

25 
51٫6 % 

 

45 
72٫11 % 

83 
61٫21 % 

189 
22٫49 % 

42 
94٫10 % 

384 
100 % 

 میزان رزایت از استانداردهای زندگی در محله
14 
65٫3 % 

 

20 
21٫5 % 

71 
49٫18 % 

214 
73٫55 % 

65 
93٫16 % 

384 
100 % 

 های محلی میزان مشارکت در طر،
4 
04٫1 % 

 

11 
86٫2 % 

34 
85٫8 % 

126 
81٫32 % 

206 
65٫53 % 

384 
100 % 

 های محلی طر، میزان آگاهی و شناخت از
29 
55٫7 % 

 

70 
23٫18 % 

94 
48٫24 % 

82 
35٫21 % 

109 
39٫28 % 

384 
100 % 

 .  1400منبع: مطالعات میدانی نویسندگان، 



 1401، بهار و تابستان 1ساخت، دورۀ یک، شمارۀ  مطالعات محیط انسان       208

در ادامه با استفاده از روش تی تست بـه بررسـی و ارزیـابی معیارهـا در سـطح محلـه       
ارهـای موردبررسـی،   هـا نشـان داد کـه در بـین معی     پرداخته شد. نتایف حایل از تحلیـل داده 

فرع در تحقیق فایلۀ منفی داشـته   میانگین تمامی معیارها با میانگین مفروع و ایدئال پیش
هـای شـهری در ارتبـاط     و  سه معیار عدالت اجتماعی که با توزیـع و پراکنـدگی زیرسـاخت   

گیـرد معیـار تعلـق و میـزان حـس       است، معیار امنیت که آسایش و امنیت اهـالی را دربرمـی  
بستگی اجتمـاعی بـا    ی وزعیت نامطلوبی دارند، ولی معیار سرمایۀ اجتماعی و میزان هممکان

بـه سـایر    توجه به قدمت محله و ساکنان آن و وجود پیوندهای قـوی در بـین سـاکنان نسـبت    
 معیارهای پایداری اجتماعی وزعیت مناسبی دارد.

 

 ای نمونه تش Tنتایف آزمون    4جدول 

 آمارۀ تی بُعد
سطح 

 داری معنی
 میانگین

درجة 
 آزادی

تفاوت 
 میانگین

میانگین 
 مفروض

عدالت اجتماعی و 
 فضایی

149٫5- 001٫0 75٫19 383 25٫1- 21 

 12 -92٫1 383 08٫10 000٫0 -681٫3 امنیت
سرمایۀ اجتماعی و 

بســتگی  میــزان هــم
 اجتماعی

687٫2 003٫0 93٫12 383 93٫0 12 

تعلق و میزان حس 
 مکانی

537٫8- 000٫0 86٫15 383 14٫2- 18 

 .  1400منبع: مطالعات میدانی نویسندگان، 
 

 شامل مراحل ذیل است: AZP  (Automatic Zoning Problem)فرایند اجرایی الگوریتم 
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 AZPروند اجرای الگوریتم    2تصویر  
 

بعد از ارزیابی وزعیت معیارهـای موردبررسـی محلـۀ سـرخاش شـهر تبریـز همچنـین بـا         
ریـزی،   هـای برنامـه   فتن معیارهایی همچون در دسترس بودن اطالعات، تناس  بـا روش درنرر گر

هـای   شمول بودن، نتایف حایل از مطالعۀ میدانی و ارزیابی وزع موجود شـاخص  جامعیت و همه
هـای   هـای رقـومی برداشـت    دخیل در امر کیفیت زندگی در محلۀ سرخاش، پس از ترکی  الیـه 

 1سـازی  پوشانی و خالیه شبکۀ چهارزلعی با استفاده از تحلیل هم ( FISHNETمیدانی در قال  )
 ها با شبکۀ چهار زلعی، برای هر سلول محاسبه شد. سازی  و اتصال این خالیه
های محلـه   های موردبررسی به تفکیش بلود ها و شاخص سازی داده بعد از خالیه

پوشــانی  بــه هــم ARC GISافــزار  ( در محــیط نــرم30*  30و تشــکیل شــبکۀ چهــار زــلعی )

                                                                                                                                        
1.  Summrize 

 هفتم و هشتم ۀمرحل

 اول ۀمرحل                                      دوم                                       ۀمرحل                                   

 مرحلۀ پنجم و ششم                            مرحلۀ سوم و چهارم                                                     
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گرفتـه   شـد. شـبکۀ چهـار زـلعی شـکل       شده با شبکۀ چهار زلعی پرداخته های تلایص داده
هـای   سـازی داده  سکونت است. بعد از ترکی  و شـاخص  برمبنای محدودۀ موردبررسی قابل

بنـدی پایـداری اجتمـاعی در سـطح محلـۀ       مکانی در قال  واحد سـطح، بـرای اجـرای پهنـه    
بنـدی و   شد. البته برای اجرای منطقه REDCAPافزار  شده وارد نرم ی های ترک سرخاش داده

 بندی باید سه ایل اساسی را درنرر گرفت. پهنه
های شهری )در این پژوهش تعداد حداقل جمعیت  تعیین تعداد جمعیت اولیۀ پهنه. 1

 نفر  درنرر گرفته شده است(؛ 10گرفته  های شکل پایه برای پهنه

شـده در ایـن    هـای شـهری درنرـر گرفتـه     های شهری )تعداد پهنه هتعیین تعداد پهن. 2
 پژوهش سه پهنه است(؛

 ؛REDCAPافزار  بندی در محیط نرم تعیین روش پهنه. 3
بنـدی معیارهـای سـرمایۀ اجتمـاعی، امنیـت، عـدالت فضـایی و         در این مرحله به پهنه

ــرخاش پرداخ    ــدیمی س ــاریای و ق ــۀ ت ــانی در محل ــق و حــس مک ــاعی و تعل ــد. اجتم ــه ش ت
نشان داده شده است معیارهـای موردبررسـی    5و  4و   3و  2ی که در نقشۀ شمارۀ طور همان

 بندی شدند.  در سه حالت ناپایدار، بینابین و پایدار طبقه
 

 
 لحاظ معیارهای امنیـت و عـدالت فضـایی و اجتمـاعی بـا اسـتفاده       بندی محلۀ سرخاش به نقشۀ پهنه    3نقشة 
 AZPاز روش            
 .1400ترسیم: نگارندگان،-1397منبع: طر، تفصیلی شهر تبریز،             
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 لحاظ معیارهـای سـرمایۀ اجتمـاعی و تعلـق و حـس مکـانی بـا اسـتفاده از         بندی محلۀ سرخاش به نقشۀ پهنه    4نقشۀ 
 AZPروش          
 .1400ترسیم: نگارندگان، 1397منبع: طر، تفصیلی شهر تبریز،             
 

 گیری بحث و نتیجه
آیـد کـه خاسـتگاه     شمار مـی  شهر تبریز یکی از شهرهای تاریای و قدیمی شهرهای ایران به

ویـژه بعـد از اسـالم     های ماتل  تاریای بوده و به تحوالت سیاسی، اجتماعی و ... طی دوره
ثیر عنوان پایتات شهرهای ایرانی ایفای نقش کرده است و بافت آن تحت تأ چندین دوره به

 تـوان  می  را اسالمی شهر های ایرانی دچار تحوالتی شده است. ویژگی ـشهرسازی اسالمی 

هـای   در دهه . کرد بندی دسته کالبدی و سیاسی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، حوزۀ پنف در
هـای توسـعۀ    و اجرای طر،  و الگوهای شهرسازی مدرنیسم و تهیه  علت ورود اندیشه اخیر به
ن نمود نرام شهری مدرنیسم، محالت قدیمی و سنتی ازجملـه محلـۀ سـرخاش    عنوا شهری به

سـازی نشـده و دچـار     های توسعۀ شهری باززنده های طر، علت اجرای سیاست شهر تبریز به
ناکارآمدی فعالیتی و سکونتی شده است و همـین امـر ماتصـات اجتمـاعی و تـاریای و ...      

ای نبــوده و از پایــداری  ماهیــت محلــهمحلــۀ ســرخاش را دچــار آشــفتگی کــرده کــه دارای 
اجتماعی آن کاسته است. بدین منرور در این مقاله به بررسی و ارزیـابی وزـعیت پایـداری    
اجتماعی در محلۀ سرخاش شهر تبریز پرداخته شد کـه یکـی از محـالت قـدیمی و تـاریای      

ادرسـت  هـای ن  علت عدم توجه مدیران شهری و اجرای سیاست شهر تبریز است که اکنون به
هـای اجتمـاعی فراوانـی اسـت کـه در ایـن        های توسعۀ شـهری دارای مسـائل و چـالش    طر،
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هـای موردبررسـی در    تحقیق با استفاده از روش مطالعۀ میدانی بـدان پرداختـه شـد. شـاخص    
تحقیق حازر از دل ادبیات نرری و تجربی تحقیق استاراش شد و سپس با اسـتفاده از روش  

نفر موردمطالعه و پرسشگری قـرار گرفـت و البتـه در     384تعداد تعیین حجم نمونۀ مورگان 
نفـر از اهـالی    10سال در محلۀ سرخاش، از  18الی پرسشگری از اهالی و ساکنان باالی  البه

عمل آمد کـه در قالـ     ای به محل که سابقۀ سکونت زیادی در این محله داشتند نیز مصاحبه
هـا ارائـه شـد. درادامـه بـا       ها و فریت وان چالشها با عن جدولی نتایف حایل از مصاحبۀ آن

بـه تحلیـل فضـایی و نمـایش فضـایی مطالعـۀ        AZPبنـدی   بندی و منطقه استفاده از روش پهنه
های تحقیـق نشـان داد کـه محلـۀ      میدانی در محلۀ سرخاش پرداخته شد. نتایف حایل از یافته

وانــی اســت. یکــی از هــای فرا هــا و ناپایــداری لحــاظ اجتمــاعی دارای چــالش ســرخاش بــه
روی در محلۀ سرخاش شهر تبریز که پایداری اجتماعی محلـه را بـه چـالش     های پیش چالش

هـای تنـج و باریـش و     هـای متروکـه، کوچـه    وجود خانـه کشانده است مسللۀ امنیت است. 
داده افـزایش   محلـه های بروز جرم را در این  زمینهمحله بسیار در بافت  ۀهای بالاستفاد مکان
شـود بلکـه نـوعی نگرانـی      حایـل نمـی   محلـه تنها رغبتی برای سـکونت در ایـن    ه نهکاست 
کنـد. از تـأثیرات    مـی نیـز ایجـاد    محله را ن این اعدم وجود امنیت برای دیگر ساکنمورد در

سـازی و بـازآفرینی ایـن محلـه      های توسعۀ شهری و عـدم توجـه بـه باززنـده     اجرای سیاست
دلیـل ریزدانگـی یـا همـان      بـه ه عنایـر موجـود در محلـه    توان به این نکته اشاره کـرد کـ   می

هـا امکـان    که به آن کردهها ایجاد  کاران در این بافت نفوذناپذیری نوعی امنیت برای خالف
نحوی نرـارت نیـروی انترـامی را کـاهش      ها به زیرا این بافت ،دهد های غیرقانونی می فعالیت
هـای   نیـز کـه مسـتعد آسـی     را ای اجتمـاعی  ه بلکه دیگر گروه خالفکارانتنها  دهند و نه می

 ۀکند. نبود نرارت کافی بر این محالت، عـدم تعبیـ   اجتماعی هستند به سمت خود جذش می
هـای ورا  کـه    ، عدم مشاص کردن وزعیت ملشمحلههای این  روشنایی کافی در کوچه

عتیاد، فحشـا  های الزم برای جرم، ا اند همه زمینه دلیل مشکالت حقوقی مترود باقی مانده به
عمـومی   عریـۀ  در اهـالی  حضور ابتدا در محالتاحساس ناامنی در کنند.  و ... را فراهم می

 اجتمـاعی  اعتماد میزان کند پیدا تقلیل مشارکت سطح که هنگامی کند، می رنج کم را محله
ــاد و ــادی اعتم ــته نه ــی کاس ــود م ــرو و ش ــرمایه آن پی ــه  س ــاعی ب ــای اجتم ــول   ه ــدریف اف ت
 مهـم  مرکـز  مـادی،  و معنـوی  هـای  ارزش برتـرین  کانون تواند می که محله اینبنابر .کند می

 و هـا  نابهنجـاری  کـانون  بـه  باشـد،  شـهر  هـر  نابگـان  و سرمایه انباشت ها، فریت ها، فعالیت
هـایی   گیآشـفت  و یـافتگی  توسـعه  عـدم  بـا  درنهایـت  و شود می مبدل اجتماعی های نابسامانی
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هـای هنگفتـی بـرای مـدیریت شـهری خواهـد        هزینـه  رو خواهد بود کـه سـاماندهی آن   روبه
های اجتماعی محلـی   ها و سرمایه گیری شبکه محالت سنتی و قدیمی خاستگاه شکل .داشت

ترین بسـتر بـرای    اجتماع محلی، مناس باشد.  است که پایداری اجتماعی محله را تداوم می
رش جمـع و تحـت میثـاق    شناسانه بـا تجـا   دستیابی به غنای اجتماعی است، چراکه روابط بوم

معیشـت و بهبـود سـطح     ۀقی اعضا، ارش گذاشته خواهد شد و شـیو الاجتماعی و تعهدات اخ
هـای آینـده    بـه یکـدیگر و نسـل    های محیط و با دلسوزی نسبت زندگی، هماهنج با ـرفیت
دنبــال اجــرای  هــای اخیــر بــه (. امــا در دهــه13، ر 1379)یــرافی،  برگزیــده خواهــد شــد

ایی در شهرهای ایران و ازجمله شهر تبریز ساختار ارزشـی محـالت سـنتی    های نوگر سیاست
  بـه  توان مشاهده کرد.  و قدیمی از هم پاشید شده است که نمود آن را در محلۀ سرخاش می

شـهرها   بـه  روستاها از مردم گستردۀ مهاجرت و شهرها سنتی ساختار شدن پاشیده هم ا دنبال
 در زندگی هاسال طی که خاطری تعلق و احساسی باطارت زندگی، جدید هایشیوه آغاز و

 کـافی  زمـان  آمد، می وجود به محیط و مردم بین اجتماعی گروه خار یش با و محل یش

 هـای محلـه  رفتن بین ا وجود با است که آن از حاکی شواهد البته کند. نمی پیدا تحقق برای

روابـط   شـهرها  از بسـیاری  در هـم  هنوز محله، به مربوط هایویژگی شدن رنج کم و سنتی
 ;Gharai, 1999 adopted from Homayooni, 1995) دارد وجـود  مردم بین زیادی همسایگی

Tavallayi, 1993.) بیانگر میزان متوسط رو در تحقیق حازر گرفته  های یورت تایف بررسین
کاهش احساس تعلق به محلـه بـه   که  است محلۀ سرخاشای شهروندان  به پایین هویت محله

شده اسـت. البتـه یکـی    های اجتماعی منجر  های اجتماعی و افزایش ناهنجاری کاهش کنترل
از دالیل ایلی در ازبین رفتن پایداری اجتماعی در محالت شهری و از محلۀ سرخاش شـهر  

شـهری ماننـد    ۀهـای محـالت در اسـناد فرادسـت توسـع      های نادرست مرزبندی حلیلتبریز، ت
بر سود مالی، به ازبین رفـتن سـازمان    رویه بدون برنامه مبتنی سازهای بی و طر، جامع، ساخت

رنـج و   ای کـم  ای کـه عـرق محلـه    گونـه  بـه  ،ای و پیوندهای عاطفی منجر شـده اسـت   محله
هـای محلـۀ سـرخاش کـه      . یکـی از چـالش  های اجتماعی به حـداقل رسـیده اسـت    مشارکت
اماندهی و بهسـازی محلّـات   سـ »بـا عنـوان    1388زادۀ دلیر نیز در تحقیق خود در سال  حسین

های فضای  نیز اشاره کردند. کمبود زیرساخت« سنتی با استفاده از رویکرد شهرسازی جدید
، هـی  گونــه مرکــز  کنــونیدر شـرایط   سـبز و فرهنگــی و اجتمـاعی در ســطح محلـه اســت.   

احــدا  مجتمــع فرهنگــی و هنــری در مرکـز محلّـه       کـه   فرهنگی در محلّه وجـود نـدارد
توانـــد ســـطح فرهنـــج  بــر افــزایش انســجام اجتمــاعی و حــس تعلّــق مکـــانی، مـــی عــالوه
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دریــد   0.2ســرخاش   ۀدر محلّــ  کنونی ۀدرحالی که سرانهمچنین شـهروندان را باال ببرد. 
افزایش داد. نتایف تحقیـق  توان ایـن مقـدار  ها می اسـت که با تغییر عملکرد برخی از کاربری

( به نـوعی هماـوانی دارد کـه وی در تحقیـق خـود بیـان       2007و )حازر با نتایف تحقیق راک
اجتمـاعی   تمکان پایدار جایی است که در آن تعادلی بـین کـار، مسـکن و خـدما    کند،  می
کنـد   ای ماتل  اجتماعی اقتصادی وجود دارد. وی بحث مـی ه گروه ابل برایقمت تیور به

ای شـغلی، و دسترسـی بـه    هـ  فریت ای اجتماعی ماتل ،ه که با یش اختالط مناس  گروه
ــال   ــنوع، مح ــیط مص ــدار ن تمح ــپای ــهق ــد ش ب ــرون   تش ــی در ب ــده و مهم ــت از فزاین  رف

ی هـا  ی گوناگون در مکـان ها ی مشابه و شکلها اجتماعی ایجادشده در زمان های محرومیت
سـیم  قرا بـه دو دسـته پایـدار و غیرپایـدار ت     تکننـد. وی محـال   در رقابت با یکدیگر ایفا می

هـایی موردشناسـایی قـرار گرفـت کـه       ها و موانع و فریت این تحقیق نیز چالش د. درکن می
حفـظ و  تواننـد بـا درنرـر گـرفتن ایـن عوامـل راهکارهـایی را در جهـت          مدیران شهری می

 جـایگزینی  یکـدیگر،  و محلـه  بـه  شـهروندان  تعلـق  حـس  و وفـاق  انسجام، وحدت، ارتقای
 حـس  و اعتمـاد  اجتمـاعی،  فرهنگی ـ  وزۀح در محوری مراسم جای به محوری انسان رویکرد
محلـه و  انـان در  جو و زنـان  جایگـاه  و نقـش  ارتقـای  شـهرداری،  سـازمان  بـه  کارکنان تعلق
 شـهروندی  حقوق جایگاه باشی به نشاط، شادابی و امید در جامعه، ارتقای ، محوریتجامعه
  هروندیشـ  و شهرنشـینی  فرهنج بهبود سازی، فرهنج و شهروندی های آموزش بر تأکید و
 است...  و
 

 پیشنهادات
 به محلـه را افـزایش دهـد،    تواند احساس تعلق شهروندان نسبت می کههایی  شاخصـ 

به محله با افـزایش همـراه    ها، هنجارگرایی نسبت شناسایی شود تا از طریق بهبود این شاخص
 ؛باشد

، و شـهـرونــدان  هــای شـهری   هـای مشـارکتی میـان سـازمــان     گیـری برنامـه   شکلـ 
 ؛خواهد شد ای محله یا درون روهیگ بستگی درون ساز افـزایـش اعتماد و هم زمینه

دولتـی، مشـارکت و    های ایجاد ساختاری برای ارتباط مستقیم شهروندان با سازمانـ 
 ؛های عمرانی و شهری و اجرای طر، ریزی برنامهمورد نررخواهی از شهروندان در

نیاز )فضـاهای عمـومی، تفریحـی، فرهنگـی،     تأمین امکانات محلی و امکانات موردـ 
 (؛تجاری و غیره
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افزایش کیفیت محیط فیزیکی )تأمین روشنایی کـافی در شـ ، توجـه بـه سـاختار      ـ 
 .رو و غیره موانع عمودی در پیاده وها  پرهیز از ایجاد شی  سازی مناس  و رو، ک  پیاده

 

 منابع

 (. نقش سـرمایۀ اجتمـاعی در توسـعۀ پایـدار محلـی     1393)احدنژاد روشتی، م.، یاری قلی، و.، و اوجاقلو، ر. 
 .50ـ25، 12، شناختی شهری مطالعات جامعه)موردمطالعه: محلۀ نارمش تهران(. 

ــین ــر، د. ) آذر، ع.، و حس ــرد    1388زاده دلی ــتفاده از رویک ــا اس ــنتی ب ــات س ــازی محلّ ــاماندهی و بهس (. س
 .146ـ117، 11، ای جغرافیا و توسعۀ ناحیهشهرسازی جدید. 
(. مطالعۀ تطبیقی سطح پایداری در محالت جدید و قدیم شهری )نمونۀ مـوردی:  1394پاریزی میمند، ر. )

 .104ـ77، 39، آمایش محیطمحالت بافت قدیم و جدید شهر کرمان(. 
هـای   های پایداری در توسـعۀ گونـه   تحلیل اثرات شاخص (.1395پروزن، ا.، کرکه آبادی، ز.، و ارغان، ع. )

، دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد علـوم و     علـوم و تکنولـوژی محـیط زیسـت    ت شهری مهاباد. بافت محال
 .40-27، 1تحقیقات، 

ای در  (. تحلیل تطبیقی نقش سـرمایۀ اجتمـاعی در پایـداری محلـه    1393جوادزاده اقدم، ه.، و علوی، س.ع. )
ریـزی   پژوهش و برنامه آباد(. نشریۀ های فرسوده و جدید )نمونۀ موردی: محالت نارمش و یوس  بافت
 .104ـ 83، 24، شهری
های پایداری اجتماعی در محالت منطقۀ  (. ارزیابی شاخص1398پور، ش.، ـهیری، ه.، و موسائی، م. ) حسین

 .237ـ217، 2، جغرافیای اجتماعی شهریپانزده کالنشهر تهران. 
حلیــل پایــداری نــواحی شــهری و (. ت1392زاده، د.، و مــدانلو جویبــاری، م. ) خواجــه شــکوهی، ع.، عبــداه

، ریـزی شـهری   مطالعات برنامهبندی توسعه آن با تکنیش تاپسیس، مطالعۀ موردی: شهر گرگان.  اولویت
 .118ـ 99، 4
(. سرمایۀ اجتماعی و پایداری شهری مطالعۀ موردی: شهر 1393فر، د.ر.، بارگاهی، ر.، و کرمی، ش. ) خوش

 .45ـ31، 8، مطالعات شهریگرگان. 
(. تدوین مدل ساختاری عوامل مکانی مثثر بر ارتقای پایداری اجتمـاعی  1392پور، ع.ه.، شیعه، ا.، و روستا، م. )دانش

 .142ـ 133، 35،  مدیریت شهریهای فرسودۀ شهری به کمش تحلیل عاملی و تحلیل مسیر.  در بافت
جش پایـداری اجتمـاعی در بـین    (. سن1392زاده میمندی، م.، و زارع بیدکی،  . ) آبادی، ا.، حاجی زارع شاه
 .134ـ 105، 7، شناختی شهری مطالعات جامعههای قدیم و جدید شهر یزد،  محله

 (. تحلیلی بر وزعیت پایـداری محـالت اسـکان غیررسـمی شـهر     1398زارنجی، ژ.ف.س.، و یزدانی، م.،. )

 .17ـ3، 32، ای جغرافیا و آمایش شهری ـ منطقه اردبیل.
ای )مطالعـۀ مـوردی:    (. سنجش پایداری اجتماعی محله1394، ،.، و آروین، م. )زیاری، د.، فرهادی خواه

انـداز   ریزی سـکونتگاه هـای انسـانی )چشـم     مطالعات برنامهمحلۀ سنگلف و زراباانۀ شهر تهران(. نشریۀ 
 .15ـ1، 36، جغرافیایی(

 (. بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ پایدار اقتصـاد محلـۀ بررسـی: فعـاالن اقتصـادی     1395یعا، س. )شف

 محله غیررسمی شمیران نو. اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران.
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(. بررسی رابطۀ توسعۀ پایدار اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی )نمونـۀ مـوردی:   1391شفیعا، م.ع.، و شفیعا، س. )
 .164ـ 139، 2، شناسی کاربردی جامعهۀ غیررسمی شمیران نو(. ساکنان محل

هـای پایـداری در محـالت فرسـودۀ شـهر اسـدآباد بـا         رزیابی شـاخص (. ا1390شمس، م.، و رشیدی، د.ر. )
 .106ـ88، 14 انداز جغرافیایی )مطالعات انسانی(، چشمموریس. گیری از زری  ناموزون  بهره

 .13-6، 4، مدیریت شهری یست؟.شهر پایدار چ(. 1376یرافی، م. )
ابعاد پایـداری اجتمـاعی در کالبـد محـالت سـنتی ایـران،       (. 1395زاده، م.، ارژمند، م.، امین چور، ا. ) عبداه

 .54ـ 35، 19، آرمانشهرنموۀه موردی: محلۀ سنج سیاه شیراز. 
 ریزی ۀ محله در فرایند برنامه(. ارزیابی عوامل مثثر بر پایداری توسع1393عبدالهی، ع.ا.، و رختابناد، ش. )

 .122ـ 103، 17، ریزی شهری پژوهش و برنامهشهری )نمونۀ موردی: محلۀ سنج سیاه شیراز(. 
 سـنجش میـزان پایـدار   (. 1389. )شـرفی، ،  س.،.، ومطیعی لنگـرودی،   س.ع.،بدری،  ،.،فرجی سبکبار، 
ی برمبنای مدل تحلیل شبکه، با استفاده از تکنیش بردا مطالعه مـوردی: نـواحی روسـتایی    نواحی روستای
 .145ـ135، 72، های جغرافیای انسانی پژوهششهرستان فسا. 
ــابی پایــداری اجتمــاعی کالنشــهر مشــهد. نشــریه  (. 1395زاده، م. ) مــافی، ع.، و عبــداه هــای  پــژوهشارزی

 .78ـ65، 15، شناسی شهری بوم
کیفیت محـیط   تقای(. تبیین مفهوم سرمایۀ اجتماعی و زرورت توجه به آن در ار1393الحی، ف. )محمد ی

 گرا. کالبدی محالت شهری. همایش ملی شهرسازی فرهنج

ای در راستای پایداری کالنشهر تهـران، ادارۀ کـل مطالعـات اجتمـاعی   (. توسعۀ محله1390معصومی، س. )
 .160، 11، رات جامعه و فرهنجانتشـاو فرهنگی شهرداری تهران، 

 های پایداری اجتماعی با اسـتفاده از فراینـد   (. ارزیابی شاخص1392نسترن، م.، قاسمی، و.، و زرگرزاده، و. )

 .173ـ155، 3، شناسی کاربردی جامعه (. نشریۀANP) تحلیل شبکه
ت دریادل، گوهرشاد (. سنجش پایداری اجتماعی در سطح محال1392زاده زرگر، ر.، و نسترن، م. ) هادی

 .18ـ1،  2، ای جغرافیا و توسعۀ ناحیهو شاهدشهر مشهد. مجلۀ 
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