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Sustainable development considers the use of endogenous capabilities in 

urban areas, local groups and communities as social capitals that have an 

important role in maintaining and developing the metropolises. Local 

development in the form of a popular process has been emphasized as the 

focus of sustainable urban development programs and metropolitan areas. 

In this study, considering the indexes of sustainable districts development 

as one of the main concerns of developing communities, a model in 

relation to the district one of Karaj city is presented. The Promethee 

method, which is one of the multi-criteria decision-making methods used 

to select the optimal and preferred options. Critic method, which is very 

consistent with multi-criteria decisions, used to weigh the criteria. The 

questionnaires distributed among experts have 8 main criteria of 

participation, identity and vitality, social justice, satisfaction, safety and 

security, environment, urban landscape and developmental characteristics 

and include 34 sub-criteria and 5 options which was ‘Islamabad’, 

‘Bahar’, ‘Azimiyeh’, ‘North Taleghani’ and ‘Baraghan’ district. The 

results of advantages and disadvantages analyses showed that ‘Azimiyeh’ 

has the best condition and then, ‘North Taleghani’, ‘Bahar’, ‘Baraghan’ 

and ‘Islamabad’ are in the next ranks, respectively. In addition, critical 

sub-criteria have been identified in each district. Finally, some general 

and detailed suggestions and solutions have been proposed to promote 

districts. These results can be used as a model for the sustainable 

development of urban decay by relevant agencies, including ministries, 

municipalities and etc. 
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 چکیده
 شهری مشکالتحل راه محلی را اجتماعات وها گروه یعنی، شهری محالت در زادرون توانمند نیروهای از استفاده توسعه پایدار،  دیدگاه

رار قورد تاکید ن شهری مهای توسعه پایدار شهری و مناطق کالبه عنوان محور برنامه ی،ممرد ای در قالب فرآیندیتوسعه محله. می داند
ک یت مختلف منطقه ی و تلفیق و اولویت بندی آنها در محالامحلهتوسعه پایدار  یهاشاخصشناسایی  باقیق . این تحگرفته است

ی ریگمیتصمی هاروشاز  . در این تحقیق از روش پرومته کهبا این محالت دارد در ارتباطالگویی  رائهشهرداری کرج، سعی در بررسی و ا
 نیز از ارهایمعی به است. همچنین برای وزن ده شده استفادهچند معیاره در حوزه تحقیق در عملیات است؛ برای انتخاب گزینه بهینه 

 انیدر م شدهعیتوزی هاپرسشنامه ی چند معیاره است، استفاده شد.هایریگمیتصمی بسیار سازگار با هاروشاز  که روش کریتیک
ری و شه منظر ی،طیمحستیز ی و امنیت،منیا ی،تمندیرضا اجتماعی، عدالت و سرزندگی، تیهو ر اصلی مشارکت،معیا 8خبرگان دارای 

ی شمالی و خیابان برغان لقانطا ،هیمیعظ ،بهار ،آباداسالمی هامحلهگزینه که  5زیر معیار و  34 بوده و شامل ی عمرانیهاشاخصه
محله  دهدیمی نشان و منفی مثبت هاانیجراز  حاصل جینتامحاسبات جریان های خالص رتبه بندی محالت صورت پذیرفته و  .باشندیم

 به ند.ی بعدی قرار گرفتهارتبهدر  آباداسالمو  برغان ، خیابانبهار ی طالقانی شمالی،هامحلهدر بهترین وضعیت و سپس به ترتیب  هیمیعظ
ت اط با محالزئی در ارتبو راهکارهای کلی و ج شنهادهایپو  شده دادهحرانی و معضالت اساسی در هر محله تشخیص ی بارهایمعزیر  عالوه

 ازجملهی مربوطه هانارگای بافت فرسوده در خدمت امحلهالگویی در ارتباط با توسعه پایدار  عنوانبه تواندیمنتایج  نیا ارائه گردیده است.
 رد.قرار گی مورداستفادهی مربوطه برای استفاده در مناطق دیگر هاارگانو تمامی  اهیشهردار، هاوزارتخانه
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 مقدمه -1
را بر آن داشت که در  پردازانهینظری و تنزل کیفیت زندگی انسان در تمامی وجوه، متفکران و طیمحستیزی هاینابسامانافزایش  

ی هادههبود که در « سعه پایدارتو»حوزه  در شدهارائهی هادگاهیدی راهکارهایی برای حل این مسائل باشند. ماحصل تالش آنان وجوجست

ی عملی غالب در جهان گردید و از آن زمان تعابیر و تعاریف متعددی هااستیسی علمی و هادگاهیدتبدیل به الگوی نوین در  جیتدربهاخیر 

 ییبه عنوان توانا واندتیم یداریپا .[1دارد ]توسعه پایدار به مسائل  جانبههمهاز توسعه پایدار ارائه گردید که دال بر جامعیت موضوع و نگاه 

 عمل کند ستیز طیبر مح یمنف ریباشد که بدون تمام کردن منابع و بدون تأث یتعامل ستمیهر س ایو  ستمیاکو س کیجامعه،  کیمداوم 

رفت. به دنبال آن  بکار توسعه و ستیزطیمح هدر اعالمیه کوکویاک دربار( 1970)اولین بار توسط باربارا وارد  1صطالح توسعه پایدارا [.2]

المللی برای حفاظت از و از زمانی که اتحادیه بین 1980های دهه توسعه پایدار در طی سال جیتدربه 2بنیاد هامرشولدی هاپس از گزارش

ه( را ارائه کرد، زند)هدف کلی دستیابی به توسعه پایدار از طریق حفاظت از منابع حیاتی  ، راهبردهای جهانی بایو منابع طبیع ستیزطیمح

توسعه پایدار چنین تعریف « اجالس زمین»در  1992در سال  .[3] توجه جدی و اساسی اندیشمندان و متفکران توسعه قرار گرفت مورد

، توسعه پایدار را ستیزطیهای آینده در راستای تأمین نیازهایشان. گروه جهانی محشد: رفع نیازهای نسل حاضر بدون مصالحه با نسل

و  یگیری توسعه فنّاورسمت ها،گذاریتوسعه پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه»کند: گونه تعریف میاین

 .باشدمی یکی از ارکان اساسی توسعه پایدارتوسعه پایدار شهری  .[4] «تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد

سوی دیگر  کند و ازفراهم می انسانها امکان زندگی مطابق باکرامت انسانی را در شهرهای موجود و آینده برای از یک سو، پایدار نشینیشهر

-می گیرد و توسعهاکوسیستم یا نظام طبیعی شکل می ست. شهر پایدار بر پایه و هماهنگی با ظرفیتگار ابا مالحظات زیست محیطی ساز

ظرفیت های تولید محیط  های محیط شهری و ناحیه ای، کاهشآلودگی های جلوگیری ازپایدار شهری موضوعنظریه توسعه [. 5] یابد

 کندمطرح می زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را هایعدم حمایت از توسعه ،هاحمایت از بازیافت، ای و ملیمحلی ناحیه

[6]. 

ی پایدار گردیده امحلهفرهنگی منجر به تدوین دیدگاهی با عنوان توسعه  انییگراطیمحتلفیق دو نظریه توسعه پایدار و مکتب 

عظیم اجتماعی و فرهنگی هستند که تنها بازآفرینی فرهنگ  هیمادروناست. این دیدگاه مبین این اصل است که محالت شهری دارای 

 ،عملدر  یشهر داریتوسعه پا .[7انجامد ]یمی امحلهتوسعه پایدار  بستر زندگی اجتماعی ساکنان، به عنوانبهشهروندی و توجه به محالت 

، حفاظت داریپا یعیمنابع طب نی، مانند تامیشهر داریتوسعه پا یبرا ییشامل مالحظات و روش هاکه است  یمحل یاسدر مق داریتوسعه پا

 یداریدر پا ریمتعدد درگ میمفاه .[8]ی می باشد شهر یزندگ تیفیو بهبود ک یطیمح ستیدر برابر خطرات ز یشهر یها ستمیاز س داریپا

 ایمحله یداری، پاجهیدر نت. و پراکنده باشد دهیچی، پی، چند وجهزیبحث برانگ یآن تا حدود فیشود که تعر یشهرها باعث مای در محله

و  ی، توسعه اقتصادستیز طیحفظ و ادغام مح نیدهد ب یاست که به شهرها اجازه م یو فرهنگ ی، اقتصادی، اجتماعیکیزیشامل ابعاد ف

 ترشیهدف ب کهییآنجا از[. 10[ و ]9] .برقرار کند و در عین حال نوآور باشد تعادل یو عدالت اجتماع یبرابر نیو ب یشهر ینیبازآفر

، ارزیابی پایداری مت جسمی و روانی شهروندان استالحفاظت از س ی،شهر زمینه مدیریتدر  ستیزطیمحان دوست دار یهاتیفعال

و خدمات شهرداری  هاتیاز فعال باالییدرصد  .است شدهلیشهرها تبدمت عملکرد شهرداری به یکی از مباحث نوین توسعه پایدار کالنالس

وابسته  یهاشهرداری و سازمان تیبه مسئول توانیمت شهری مرتبط است که از آن میان مالطور مستقیم به موضوعات سشهرها نیز بهکالن

از  یریگشیو دفع زباله، ایجاد فضاهای ورزشی و تفریحی و مشارکت در پ یآورکنترل کیفیت هوای شهری، جمع ینهیزم به آن در

 یهاارتباط بین جنبه ینهی، مطالعات متعددی درزمنیهمچن [.11]اجتماعی و مراقبت اجتماعی از شهروندان اشاره نمود  یهابیآس

دهنده وجود ارتباط ها نشانشده است که نتایج آن ری هم در بعد شغلی و هم در بعد میزان اثر بر شهروندان انجاممت و پایداری شهالس

شهر سالم همگی منطبق بر الگوی شهر پایدار  یهاکه شاخص دهدینشان متحقیقات  .مت با مبحث پایداری هستالبین موضوعات س

مت، دارای پایداری الس یهاشهر سالمی را داشت که در عین داشتن شاخص توانیها محقق شوند ماین شاخص کهیو درصورت باشندیم

 [. 12شهری نیز هست ]
                                                           
1 - Sustainable development 
2 - Hammarskjold 
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مت روانی شهروندان، المانند اثر مثبت طبیعت بر س ییهامت با نمونهالاهمیت ارتباط بین حوزه پایداری شهری و حوزه س

 نشوند، دفع یدرستها بهزباله اگرقرارداد.  یبررس ناشی از آلودگی هوای شهر مورد هایآسم و آلرژمانند  ییهایماریافزایش ب نیچنهم

ازجمله  ستیزطیمح و آب یهاسامانه تخریب بد، بوی کهیطور به شودیم سالمتی با مرتبط خطرات به منجر منفی عواقب از بسیاری

 مشکل. است هاشهرداری عهده به پسماند خدمات ارائه ،توسعه حال در شهرهای بیشتر است. در موارد این ناخواسته منفی جانبی عوارض

 موجود پسماندهای جریان مورد دراعتماد  قابل اطالعات بودن دسترس در عدم دلیل به و است پیچیده نیز جامد پسماند مدیریت و تولید

آلوده که  یهوا و مانند مواجهه با آب یستیز طیمح یهاسکیعالوه ر به .[13]شود یم دشوار یاندهیطور فزا به مدیریت آن ،شهرکالن در

احساس رفاه  .[14ها را به دنبال خواهد داشت ]مت انسانالیکی از محورهای اصلی بحث توسعه پایدار شهری است نیز اثرات حتمی بر س

 نی؛ بنابراشوندیمحسوب م ستیزطیشاد و سالم، دوست داران بهتری برای مح یهامثبتی دارد و انسان یخواننیز با اهداف توسعه پایدار هم

 .[15] گرددیتوسعه پایدار محسوب م یستیزطیعنوان یک موضوع اصلی در ارزیابی سه بعد اقتصادی، اجتماعی و محمت بهالحوزه س

ر مفاهیم دغالباً  پایداری، مطالعات گذشته در پایداری اجتماعی است. از دیگر موضوعات اساسی در ارتباط با توسعه پایدار،

 سعه پایدارزای اصلی توعنوان یکی از اج اخیر، توجه به پایداری اجتماعی به هایاما در سال .شده بود محدود یطیمحستیاقتصادی و ز

 ییبه توانا یاجتماع یداریاپ [.16] است شده لیتوسعه پایدار تبدمفهوم ، سازمانی و نهادی درون شده رفتهیو به سیاستی پذ افتهی شیافزا

 گرید یوام از سو انسج یکپارچگیگسترش  یبرا یمشارکت اجتماع ثروت و رفاه و جادیا یضرور یابزارها یحفظ و نگهدار یجامعه برا

و  یطیمح ستیعاد زبا اب وندیجامعه هم پ یو فرهنگ یاجتماع یهامفهوم، به دنبال حفظ و ثبات مولفه کیکند و به عنوان یاشاره م

توسعه  یداف راهبرددر اه نرویاست. از ا تیاهم زیحا اریدر تحقق اهداف بس یاجتماع یدارینقش پا دار،یتوسعه پا ندیدر فرا است. یاقتصاد

 ،یداهن یساز تیظرف ،یزندگ تیفیانتخاب، توسعه و گسترش مشارکت، ارتقاء ک یقدرت و آزاد شیافزا ،یچون توانمندساز ینیمضام داریپا

امل با تع در یماعد اجتابعا بیترت نیقرار گرفته است؛ بد دیگسترده مورد تاک یبه شکل یو رفاه اجتماع یریپذ تیولئمس ،یماعاجت تیامن

 [.17] دهد یموزون آن را شکل م تیو کل دهیرا قوام بخش داریتوسعه پا ،یکیو اکولوژ یابعاد اقتصاد ریسا

ت، شده اس تیتقو ینیبا کارآفر یاقتصاد یداریپادهد که م شده است نشان میاپرتغال انجشهر در  308نتایج تحقیقی که بر روی 

است که  ییهاژهتوسعه پرو ی،اجتماع یداریدر پاعامل موثر  .شده است یو خصوص یدولت یبا مشارکت ها دیمشاغل جد جادیکه باعث ا

، یطیمحست زی یردای، پاتیشود. در نها یپرتغال م یدر شهرها یاجتماع یها رساختیبهبود ز یو اقدامات برا یباعث انسجام اجتماع

 .[9باشد ]می ستیز طیمح یو به طور کل یعیحفاظت از منابع طب یزباله و اقدامات برا تیریبر مدمبتنی 

 برای ناکافی امکانات و هارساختیز و جسمی فرسودگیکه  آنجا . ازدهندیم تشکیل را شهر اصلی هسته تاریخی یهامحله امروزه 

 یهامحله سایر بهها محله این بومی جمعیت ،هامحله این در زندگی نامناسب شرایط دلیل به و نیست مناسب شهروندان امروز نیازهای

 و فرهنگی اجتماعی،ها ازنظر محله این سرانجام،. شوندیم جایگزین ،درآمدکم یهاگروه از اغلب جدید مهاجرانو  کنندیم مهاجرت مطلوب

 امنیت احساس حتی و اجتماعی مشارکت مکان، احساس اجتماعی، اعتماد ،هامحله این از بومی مردم مهاجرت با. شوندیم ضعیف اقتصادی

 و محیطی کیفیت زمانگذشت  با ،هامحله این قبال درها آن مسئولیت عدم وها محله این در مهاجران موقت اقامت دلیل به. ابدییم کاهش

در تحقیقی که [. 16] استها محله سایر از کمترها محله این در اجتماعی پایداری دالیل، همین به. است شده نامناسبها محله این فیزیکی

بین اعتماد اجتماعی، احساس امنیت، مشارکت  انجام شده است، نشان داده شد کهپایداری اجتماعی شهر جهرم  یهاشاخصبر روی 

 ضمن اجتماعی پایداری[. 18تعامل اجتماعی و تعلق مکانی با پایداری اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد ]، یریپذتیاجتماعی، مسئول

ها تالشگرا،  اجتماع اقدامات بدون اگرچه. کندیم ی بالقوه ناپایداری اجتماعی تالشخطرها با مقابله برای اجتماعی یهاینگران با مقابله

پایداری اجتماعی به ی طورکلبه .[19]دارد  وجود تئوری و عمل در زیادی یهاشکاف زیرا شد، واهدخ تضعیف پایداری به دستیابی برای

توانایی جامعه برای حفظ و نگهداری ابزارهای ضروری ایجاد ثروت و رفاه و مشارکت اجتماعی و از سوی دیگر، به دنبال حفظ ثبات 

جانبه است و مبنای این دغدغه اصلی دولت رسیدن به توسعه همه یطورکلبه .استاجتماعی برای گسترش یکپارچگی و انسجام  یهامؤلفه

 نیبد .[20سازد ]یتوسعه، انسان است که زیربنای توسعه حقیقی و پایدار است که اهمیت توجه به بعد اجتماعی توسعه پایدار را نمایان م

تعامل میان ساکنان یک محله، مشارکت میان نهادهای  ست کها از رفتارهای اجتماعی یاترتیب، پایداری اجتماعی، شامل طیف گسترده
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و سطحی از اعتماد را در جامعه ایجاد  ردیگیرسمی و غیررسمی محلی، ثبات نسبی در جامعه که هر دو گروه ساکنان و غیر ساکن را در برم

 .[21] کندیم

ن ی معماری در آهاوهیشو  هاسبکو تداخل بافت شهر کرج نیز همچون شهرهای ایران دستخوش تغییرات گسترده شهری شده 

 خویش یعنی موقعیت مکانی خاص بنا بهشهر کرج این بافت شهری شده است.  شدن فرسودهباعث ناهماهنگی بسیاری در چهره آن و 

ناطق صنعتی و و م هاداشتن کارخانه تهران و نیز استعدادهای محیطی و در مسیر شاهراه ارتباطی غرب کشور و مجاورت شهر قرارگیری

سترده مهاجرین از هجوم گ الگوی مصرف جامعه و توسعه برونزای کشور، مورد دلیل روند شهرنشینی شتابان در کشور، تغییر  به همچنین

گسترش محالت  وشکل گیری  شهری و مسائل عدیده ای از جمله ایجاد بحران این موضوعپیامد . قرار گرفت شهرها و روستاهای اطراف

در مناطقی از نیاز  مورد زندگی و فقدان امکانات زیستی و خدمات ها و ناهنجاری اجتماعی، افت کیفیتآسیب فقیرنشین، و نحاشیه نشی

ادغام اجتماعی،  جام ودوام همسایگی، تنوع قومی بدون انس ناپایداری سرمایه اجتماعی ناشی از عدم پیوندهای با ، عدم حس تعلق وشهر

زین شدن طبقات مختلف این پیامد و جایگ جهیدرنت[. 22ت ])فقر و غنا( در درون کالن شهر کرج شده اس سطحیازدیاد فقر و تقسیمات دو 

ی در جام اجتماعافزایش گسیختگی و کاهش انس جهیدرنتو  افتهی کاهشی در بافت شهر کرج، ظرفیت مشارکت مردمی در محله ربومیغو 

شدن ساختار جدید شاید  عدم نهادینه لبدی و ساختاری ناکارآمدی بافت سنتی و فرسوده وبافت را به دنبال داشته است. تغییر در فضای کا

 کنونی باشد. فراواندالیل عمده ایجاد شرایط و معضالت  ازجمله

ا توسعه ب یطور ذاترونق شهرها ب رایمورد بحث قرار گرفته است، ز زیادی تحقیق هایبه طور گسترده در  یشهر یداریپاموضوع 

 ورددر م ژهیکند، به ویم آشکار راها از شکاف یهنوز برخ نهیزم نیگسترده در ا اتیوجود، ادب نی. با ا[9] آنها مرتبط است داریپا یشهر

 نیگزیجا ید مدلهاکمبو [23] آنها یابیو نحوه نظارت و ارز زیستی طیو مح ی، اجتماعیاقتصاد یداریشهرها به سمت پا رییتغ یچگونگ

با  نشود. بنابرای [ و شهرهای با سرعت تغییر باال همچون شهر کرج، این خال به طور جدی احساس می24] خالق یشهرها یداریپا یبرا

ی در محالت امحله در حوزه مطالعات شهری در شهر کرج، مطالعه بر روی توسعه پایدار کنونی خألتوجه به تمامی معضالت ذکر شده و 

ی شهری کشور و زیرنامهبری در فرایند امحلهبر توسعه پایدار  مؤثری عوامل سازمدلو کرج امری مهم می باشد. در نتیجه شناسایی 

ی چند ریگمیتصمی نوین در مباحث هاروشکه از  هدر این پژوهش با استفاده از روش پرومت .ی محله ضروری استهاتیظرفی از مندبهره

 یشین انجام شده در شهرهایپاست. در ابتدا با استفاده از مطالعات  شده پرداختهکرج  1ی منطقه هامحله لیتحل و هیتجز، به استمعیاره 

در  مؤثریی پارامترهای کرج، به شناسا 1مختلف ایران و جهان به عالوه مطالعات میدانی گسترده در سطح شهر کرج و به طور ویژه منطقه 

ر در عوامل موث به بندیخبرگان و متخصصان حوزه مطالعات شهری به رت ای پرداخته شده است. سپس با استفاده از نظرتوسعه پایدار محله

لعه خبرگان شهری و نیز مطا ی این عوامل مجددا با مصاحبه بابندرتبهاز  سکرج پرداخته شده است. پ 1ی منطقه هامحلهپایدار  توسعه

ذکر است  قابل گردید. ئهارای منفی هر منطقه هاخصیی جهت بهبود شاکارهاراهالگوهای موفق محالت پایدار در شهرهای مختلف جهان، 

ی مناطق مربوطه برا ینهادهای در اختیار امحله داریپاالگویی در ارتباط با مباحث توسعه  عنوان به تواندیم نتایج و روش مطالعه این تحقیق

 قرار گیرد.

 یمطالعه مورد -2
 یاصل یها ز دغدغها یکی توسعه یافتگی هر شهر زانیاست و م یکنون یشهرها ریناپذ ییاز ابعاد جدا یکموضوع توسعه پایدار ی

 یکمل در مجموعه شهرعنوان هسته م آن )به دیجوان که از عمر مف یشهرعنوان کالن .کرج به[9] در سراسر جهان استمسئوالن شهری 

هکتار بافت  785شکل وجود م( با یساز)معاصری مانز یاست که با توجه به ناسازگار ییجمله شهرها ، ازگذردیم قرنمیتهران( کمتر از ن

 ،یله اجتماعجم از داریابعاد مختلف توسعه پا شهر در نیدار اهای مسئلهبافت یسازمنیاساس ضرورت ا نیروبروست. بر ا یفرسوده شهر

  [.25است ] ریزناپذیگر یو کالبد یطیمحستیز

 یو به عبارت یمناطق شهر نیتریمیاز قد یکیعنوان شهر کرج به 1. منطقه دهدیمنطقه را نشان م نیا ییاینقشه جغراف 1شکل 

-ترین محلهاز طرفی بخشی از این منطقه شامل گراناست.  دادهیمساحت بافت فرسوده را در خود جا نیشتریکرج، ب یمنطقه شهر نیاول

منطقه  نیا ییایاست. محدوده جغراف یامحله داریتوسعه پا حوزهدر  ه اساسیتوجمند ازیمنطقه ن نیا های شهر نیز می باشد. به همین دلیل
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 یطالقان ابانیو از ضلع غرب به خ یبهشت دیشه ابانیبعثت، از ضلع جنوب به خ یاز شمال محدود به ارتفاعات البرز، از ضلع شرق به کو

. باشندیبرغان مخیابان  بهار و ،یشمال یآباد، طالقاناسالم ه،یمیعظ شامل مطالعه مورد یاصل یها. محلهشودیمحدود م یو جنوب یشمال

  .دهدیها را ارائه مموردمطالعه و مشخصات آن یهامنطقه 1جدول 

 [.21]1395 ناحیه بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران سال هر و جمعیت موردمطالعهنواحی : 1جدول 

 جمعیت

 

 درصد مساحت

 بافت فرسوده

 

مساحت بافت 

هکتار()فرسوده   

 مساحت درصد مساحت

 )هکتار(

 1ی منطقه هامحله

 کرج

135000 2%  2 60%  651  عظیمیه 

65000 62%  54 20% آباداسالم 172   

18000 12%  11 7%  بهار 61 

19500 14%  13 8%  برغان 69 

15500 3%  3 5%  طالقانی شمالی 43 

253000 100%  83 100%  جمع کل 861 

 

 
 [.26]کرج  1: نقشه جغرافیایی منطقه 1شکل 

 

 قیروش تحق -3

کرج، به شناسایی  1با استفاده از مطالعات پیشین انجام شده و مطالعات میدانی گسترده در سطح شهر کرج و به طور ویژه منطقه 

سابقه  باخبره  مدیران شهریکه شامل  قیتحق نیسپس جامعه آماری اای پرداخته شده است. در توسعه پایدار محله مؤثرپارامترهای 

عمومًا پرسشنامه خبره  ارهیچندمع یریگمیبه پرسشنامه تصم ذیربط، انتخاب شده است. یهاو ارگان یسال در شهردار 10 مدیریتی بیش از

. باشندینظر ممورد بحث صاحب نهیهستند که در زم یدیو اسات رانیخبرگان، مد یریگمیدهندگان به مسائل تصمپاسخ رایز .شودیگفته م

 یزوج سهیمقا بر یمطالعات مبتن یخبرگان برا از( معتقد است تعداد ده نفر 1980) یذاتاً محدود هستند. ساعت طیافراد واجد شرا نیبنابرا

است  ارهیچندمع یریگمیمتعارف در حل مسائل تصم یکردیرو نیکارشناس در دسترس است و ا 10موارد کمتر از  شتریاست. در ب یکاف
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 نیدر ا یبه عنوان نمونه مورد بررس طینفر از افراد واجد شرا 15تعداد  جهیمحدود است و در نت اریانتخاب خبرگان بس رهیدا نیبنابرا. [27]

ز ا ازیاطالعات موردن شد، دییو صوری تأ ییمحتوا قیطر ازآن  ییدر مرحله بعد با استفاده از ابزار پرسشنامه که روا اند.مطالعه انتخاب شده

 شد. یآورجمع خبرگان

جهت تعیین معیارها و زیر معیارها مطالعات انجام شده در حوزه توسعه پایدار محالت زیادی در سطح جهان مورد بررسی قرار 

، نهیزم نیدر اهای مهمی را در مدیریت شهری داشتند، تدقیق شد. گرفتند. سپس این معیارها با نظرات اساتید دانشگاهی که مسئولیت

[ 28]شده است )به عنوان مثال  جادیا کشورها، شهرها و محالت داریعملکرد پا یریاندازه گ یبرا یدر حوزه دانشگاه یمتعدد یهاشاخص

از  یبیکه شامل ترک یچند بعد معیارهای وجود، ضرورت یتجرب و ینظر یناهمگون نیاست. ا ادیها ز معیارتعداد و تنوع  .[(30[ و ]29و ]

شاخص قابل  کی قیتنها از طر که کند کپارچهیاز اطالعات را  یادیز جمکرده و ح یها را جمع آور دهیآنها است که پد تاثراشاخص ها و 

از عوامل را در  یعیدامنه وس، در منابع مختلف داریتوسعه پا یشنهادیپ یهامعیاراگرچه [. 31، را ایجاد می کند ]ستیمشاهده و درک ن

ها اجماع و اتفاق نظر در مورد آن یکه صاحب نظران امور شهر معیارهاییتا مجموعه تالش شده است  یول، ردیگ یابعاد گوناگون در بر م

که ، محله یهاشامل معیارها معیار نیا. ردیحاضر مورد توجه قرار گ قیدر تحق ،شودیشامل م ار یشهر یداریپاختلف جهات م شته اند ودا

، می باشد است یدر سطح محل یداریپا میکه بر آمده از اصول و مفاه یمحل داریتوسعه پا یهامعیار؛ و دارند دیبر ابعاد گوناگون محله تاک

 تواندیم 2در جدول از موارد مذکور  کیاست هر  یمحل هیپا یازهاین نیو تام یتمندیبر رضا یامحلهپایدار  توسعه اساساز آنجا که [ 32]

شرح ارائه به  1منطقه  یابعاد گوناگون محل یابیارز بیترت نیبد .مطرح باشد یدر سطح محل یداریپا یابیارز یبرا یمناسب اریبه عنوان مع

 ،هیمیعظ ،بهار ،آباداسالمی هامحلهگزینه که  5زیر معیار و  34معیار اصلی،  8شامل  پرسشنامه. بر این اساس خواهد بودشده در ادامه 

در قالب ماتریس تصمیم نوشته شده و پس از وزن  هاداده، هاپرسشنامهاز تکمیل  بعد ی شمالی و خیابان برغان بود، آماده سازی شد.طالقان

 مشاهده کرد. 2خالصه در شکل  طوربهروند اجرای تحقیق را  توانیمی طورکلبه دهی با روش کریتیک با روش پرومته تحلیل شد.

 اجرای تحقیق روند (:2شکل )
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 روش پرومته -4

برنز و  ریتوسط ژاپن پ، است« بهتر یابیجهت ارز یحیترج یبندبه رتبه یروش سازمانده» یبه معنکه  3PROMETHEEروش 

و  یتفاوتیآستانه ب ،ینوع شاخص، تابع برتر دیبا ار،یمع یاساس تعداد بر نهیگز یتعداد یابیارائه شد. در ارز 1980برتراند مارسکال در دهه 

 GAIA کیبه اختصار تکن ای« متقابل کمک یبرا یهندس لیتحل» کیاز تکن پرومته روش یکارائ شیافزا یمشخص شود. برا یآستانه برتر

بهتر  زانیکه براساس آن م یو اطالعات مادون ی: اطالعات برتردهدیدو نوع از اطالعات را مورد استفاده قرار م کیتکن نی. اشودیاستفاده م

بدتر بودن  زانیبراساس م ارب کیبهتر بودن و  زانیبراساس م کباری هانهیگز یعنی .شودیمشخص م هانهیبودن گز بدتر زانیبودن و م

 یادیز یاریآن از دقت بس جیکه نتا باشدیم ارهیچندمع یریگ میتصم یهاروش نیتردهیچیپرومته از پ روش .[33] شوندیم یبندرتبه

 زیادی قابلیتپرومته  روشی محالت دارد؛ بندتیاولوهای متداول برای روشاین روش شفافیت بیشتری نسبت به سایر  برخوردار است.

 تحلیلاین روش ابزار قدرتمندی جهت   نیچنها دارد. همشاخص یهایبندها و رتبهو نیز انتخاب چند شاخصه یهایریگمیبرای انجام تصم

بسیار ساده بوده و قادر است ایده فرد  فهم دارای فعال فرآیند این. رودیم شمار به ،که دارای معیارهای متعارض هستندیی هاسامانه

ها، انواع واسطه تغییر وزنحساس بوده که به یهالیمورد حل تا حدی تغییر دهد. این روش دارای تحل  را نسبت به مسئله رندهیگمیتصم

جمله  مختلف از یهاما میان بخشدر کشور  کهییآنجا از نیهمچن . شودیو سطوح محدودکننده ایجاد م توابع ارجحیت، پارامترهای آستانه

نوعی تعامل  توانی، با استفاده از روش ذکرشده مخوردیتعارضات فراوانی به چشم م ی عمرانیهاشاخصهاجتماعی و  مباحث ،ستیزطیمح

انعکاس  این روششده اشاره یهاتیمز گریاز د[. 27مختلف برقرار کرده و این تعارضات را به حداقل رساند ] یهاحوزه رانیگ میمیان تصم

 [.34است ] یریگمیو بهبود دقت در تصم یژگیهر و اتیخصوص

 شده است:روش در ادامه ارائه نیبا ا یریگمیتصم یهاگام

 هااوزان داده نییتع یو انتخاب روش برا میتصم سیماتر لیاول: تشک گام

 یوشربا  دید بادون وزن هستناعداد ب نیا کهنیا لی. به دلشوندیدرآورده م میتصم سیپرسشنامه در قالب ماتر یهاابتدا داده در

است،  ارِیچند مع یریگمیبا مباحث تصم سازگار اریبس یهاکه از روش کیتیاز روش کر قیتحق نیها مشخص شود. در امناسب، اوزان آن

 شده است.استفاده

 با روش کریتیک ارهایمعگام دوم: محاسبه اوزان 

 .دیآیمبه دست  ارهایمعبا استفاده از مراحل زیر اوزان  

 ها درروش کریتیکهمبستگی داده .أ

𝑟𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗−𝑥𝑗

𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑗
𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑗

𝑚𝑖𝑛                                                                                                                             (1)  

:𝑟𝑖𝑗  درایه نرمال شده 

𝑥𝑖𝑗 درایه از سطر :i  ستون ام وj ام ماتریس تصمیم  

 

 کریتیک درروش معیارها اولیه وزن تعیین .أ

𝐶𝑗 = 𝜎𝑗 ∑ (1 − 𝑟𝑖𝑗)
𝑚
𝑖=1  (2)                                                                                                                                                    

 

 jC  :شده از معیارمقدار اطالعات استخراج j  دیآیبه دست م (2)رابطه است که از. 

 کریتیکتعیین وزن نهایی معیارها درروش  .ب

                                                           
3 Preference Ranking Organization METhod for Enrichment Evaluations 
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𝑊𝑗 =
𝐶𝑗

∑𝐶𝑗
 (3                                                                                                                            )                         

                           

𝑊𝑗وزن معیار ها : 

 معیارها نوع و تابع نوع صیتشخ گام سوم:

شود. روش پرومته، شش گیری می[ اندازه1,0شده با دامنه ]تابع برتری از پیش تعریف کی هیها بر پاپس از تشکیل ماتریس تصمیم، مقایسه

 کننده تابع برتریگیرنده تعییندهد. نوع داده و دیدگاه تصمیمگیرنده قرار مییافته برای تعریف تابع برتری در اختیار تصمیممعیار تعمیم

 .تفاوتی مشخص شودروش پرومته باید آستانه برتری و آستانه بی استفاده است. همچنین در مورد

شده است؛ بنابراین اگر امتیازات دو گزینه برابر  ها بر اساس معیارها از طیف لیکرت استفادهبرای مقایسه گزینه تحقیقدر این  

شده است؛ بنابراین اگر تفاوت  واحد انتخاب 3اه کارشناسان آستانه برتری هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت. همچنین طبق دیدگ ،باشد

باشد برتری نسبی وجود دارد.  qو  pباشد هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت. اگر تفاوت بین  تفاوتی()آستانه بی qامتیازات دو گزینه کمتر از 

استفاده کرد. همچنین در  4شکل Vتوان از تابع د. با توجه این تعریف میبرتری کامل وجود دار ،باشد )آستانه برتری( pاگر تفاوت بیش از 

استفاده  مورد (Max)شده است و در سایر موارد نوع تابع بیشینه  استفاده (Min)از تابع کمینه  ،که از نوع زیان هستند ایمعیارهای هزینه

 [.35شده است ]در روش پرومته نمایش داده  ( انواع توابع برتری رایج مورد استفاده3شکل ) قرارگرفته است. در

 
 [24] ی: انواع توابع برتر3شکل 

 مناطق یینها تیاولو نییگام چهارم: تع

ه بها نسبت به یکدیگر ها بر اساس هر یک از شاخصابتدا تفاوت هریک از گزینه موجودبا توجه به تابع برتری و ماتریس تصمیم 

 د شد:آید. برای این منظور از تابع زیر استفاده خواهدست می

𝑑𝑗(𝑎𝑏) = 𝑓𝑗(𝑎) − 𝑓𝑗(𝑏) (4                                                                                              )                       

در تابع برتری  𝑑𝑗به دست خواهد آمد. این مقدار از قراردادن  𝑃𝑗(𝑎،𝑏) ها از یکدیگر مقدارپس از محاسبه میزان تفاوت گزینه 

 .دهیم به دست خواهد آمدنشان می (𝑎،𝑏)∏که آن را با  bنسبت به  aگزینه  میزان اولویتآید. در ادامه مربوط به هر شاخص به دست می
 

∏(𝑎،𝑏) = ∑ 𝑤𝑗𝑝𝑗(𝑎،𝑏)𝑘
𝑗=1  (5                                                                                                                     )

    

                                                           
4 V-shape 
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 و بحث جینتا -5

 ها به دست آمد.بعد از محاسبات آن گریدکینسبت به  زیهرکدام ن تیگذاری شده و اولونام C( با نماد 2هر زیر معیار در جدول )

 ییو اوزان نها ارهایمع ری: ز2جدول 

 اولویت وزن نماد معیارها

 C01 023/0 26 ارتقاء سطح امنیت

 C02 018/0 29 بهداشت

 C03 033/0 8 گسترش فضای سبز

 C04 012/0 34 تأمین امکانات و خدمات

 C05 018/0 29 هایاختالط کاربر

 C06 033/0 8 جذابیت ساختار محله

 C07 027/0 24 عالقه به ترک محله

 C08 024/0 25 وضعیت معماری

 C09 041/0 3 زیباسازی عناصر موجود

 C10 033/0 8 دسترسی به امکانات شهری

 C11 033/0 8 امکانات آموزشی

 C12 033/0 16 امکانات بهداشتی

 C13 029/0 20 امکانات ورزشی

 C14 029/0 20 دسترسی به مراکز خرید

 C15 027/0 22 رضایت از خدمات بهداشتی

 C16 041/0 3 کالبدی محله

 C17 033/0 8 مسکن خود

 C18 036/0 5 زلزله

 C19 033/0 8 سوزیآتش

 C20 018/0 29 امنیت

 C21 029/0 18 آوری زبالهجمع

 C22 047/0 1 آلودگی صوتی

 C23 03/0 17 بوهای زننده

 نیتأمر از طرف دیگ عامل با باالترین میزان وزن دهی و نیتریبحران عنوان بهآلودگی صوتی  زانیمتا توجه به نتایج حاصل، 

حله که یار در هر موزان هر زیرمعدید کلی از بابت ا توانیمتوجه به این اوزان  با .شوندیماهمیت مشاهده  نیترنییپاامکانات و خدمات با 

 ت آن را انجام داد.ی الزم برای بهبود کیفیهایزیربرنامهقرار داد و مطابق با آن  توجه مورداست را  آمدهبدستدر ادامه 

رتبه  تر است. محاسبه جریان خالصگیری در این حالت سادهزیرا تصمیم .بندی کامل استهان رتبهاگیرنده همیشه خوتصمیم

برآیند کلی جریان خالص برتر است.  نهیدهنده گزخالص باالتر نشان انیجر. کلی اخذ شود کند که تصمیماین امکان را فراهم می (𝜑)بندی

 ی مثبت و منفی، به دست می آید:هاانیجرهر منطقه از تفاضل 

𝜑(𝑎) = 𝜑+(a) − 𝜑−(𝑎)  (6)                                                                                                                       
               

 شده است.( به تفکیک هر منطقه نشان داده3نتایج حاصله در جدول )با استفاده از  یمثبت و منف یهاانیجر
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 افزار پرومتهنرم یهایخروج یمثبت و منف یهاانی: جر3جدول 

    منطقه

 4013/0 4217/0 0204/0 هیمیعظ

 -3338/0 0437/0 3775/0 آباداسالم

 0323/0 1565/0 1242/0 بهار

 -2457/0 0478/0 2935/0 برغان

 1459/0 2412/0 0953/0 یشمال یطالقان

با  هیمیعظ دهدینشان م ،شودیم محاسبه هر گزینهی ورود یمثبت و منف یهاانیجر انی( که از اختالف مφطورکلی شاخص )به

قرار  نینابیب تیوضعدر  032/0 ازیدر رتبه دوم است. بهار با امت 146/0 ازیبا امت یشمال یقرار دارد. طالقان تیوضع نیدر بهتر 401/0 ازیامت

 زایرغان امتب گرید یستند. از سوه کیبه هم نزد اریبس یمثبت و منف یهاانیجر یعنی .آمده استبه صفر بدست کیبهار نزد ازیدارد. امت

از  -334/0 ازیبا امت زیآباد ننهایت اسالم . درباشندیمثبت م یهاانیاز جر شیب یمنف یهاانیجر دهدیکسب کرده است و نشان م -246/0

 تیوهار در اولبدوم،  تیدر اولو یشمال ی. طالقانردیگینخست قرار م تیدر اولو هیمیمنطقه عظ نیبرخوردار است؛ بنابرا تیوضع نیبدتر

 را دارد.  تیوضع نیبدتر زیآباد نسوم، برغان چهارم و اسالم

 یهاشاخصده بدست آم تحلیل شده است. بر اساس نتایجپرومته در ادامه زیر معیارهای مختلف برای هر محله با استفاده از روش 

 شده است.نشان داده  8الی  4ر شکل های د هر محله یبرا یبحران

 
 ی سه زیر معیار بحرانی در محله عظیمیهالهیمنمودار : 4شکل 

 
 آبادی سه زیر معیار بحرانی در محله اسالمالهیمنمودار  :5شکل 

0

0/5

1



عظیمیه

پایداری زلزله جمع آوری زباله، عرض مناسب معابر دفع مناسب فاضالب

-1

-0/5

0



اسالم آباد

بوی زننده فاضالب  فرسودگی و ناپایداری فیزیکی مصالح  وضعیت معماری
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 ی سه زیر معیار بحرانی در محله بهارالهیم: نمودار 6شکل 

 
 بحرانی در محله برغانی سه زیر معیار الهیمنمودار  :7شکل 

 
 ی سه زیر معیار بحرانی در محله طالقانی شمالیالهیمنمودار  :8شکل 

ز پنج محله ا بافت فرسوده در یاالگویی از عوامل مؤثر بر توسعه پایدار محله زیر معیار ارائه شده در بخش قبل، 34استفاده از با 

ا بر بافت ها محله عظیمیه بنها نشان داده شد. بر اساس تحلیلزیر شاخص نیتریبحرانمحله بر اساس  هر و کرج به دست آمد 1منطقه 

ی مثبت از هاانیرج قرارگرفته است. هامحلهی مناسب در وضعیت بسیار مطلوبی نسبت به سایر امنطقهشهری، شهرسازی و امکانات 

 با شارکت است.ممربوط به  مباحث ب کرده،را در این محله کس رتبه نیترنییپاطور نسبی ی که بهاریمع ی باالیی برخوردار است.هاتیاولو

 ست.نوعی با خود غریبه کرده ا به ها راانسانیافته و شدت کاهشبه هاانسانتوجه به گسترش زندگی شهری و توسعه فناوری میزان آمدوشد 

خت به زیرسا توجه .باشندیماد با یکدیگر بیگانگی افریافته برای کاهش ی توسعهشهرهابه مشارکت ازجمله عوامل مهم مورد توجه در  توجه

 .استی مناسب برای این محله راهکارهای مجازی یکی از هاگروهفناوری و ایجاد 

-0/5

0

0/5



بهار

پارکینگ وسایل نقلیه تجهیزات مناسب ترافیکی ...  اختلالط کاربری و 

-1

-0/5

0



برغان

عالقه به ترک محله

مشارکت در سطح بهداشت محله

مشارکت در ارتقا سطح امنیت،امکانات بهداشتی،زلزله،پارکینگ

-1

-0/5

0

0/5

1



طالقانی شمالی

آلودگی صوتی ...دسترسی به امکانات شهری،آموزشی و امکانات بهداشتی
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ه پایدار عنوان دومین محله از لحاظ مساحت و اولین از لحاظ بافت فرسوده نیاز به توجه اساسی از دیدگاه توسعآباد بهاسالم محله

 ی عمرانی واارهیمعمحله مربوط به  ی بحرانی توسعه پایدار مشاهده شد اساس مشکالت اینارهایمعبندی زیر که از رتبه طورهمان .است

وجه حله نیاز به تی و بهسازی بافت فرسوده این منوساز .استازجمله فرسودگی کالبدی و مباحث دفع فاضالب شهری  محیطیزیست

ی انسانی در سطح هابحران، در صورت بروز سوانح طبیعی، این محله را با بسیار باریک و غیراصولی آنکه به دلیل معابر طوریاساسی دارد به

شر قآباد بحث دفع بسیار نامناسب فاضالب است که رانی محله اسالمی بحارهایمعبسا ملی روبرو خواهد کرد. از دیگر زیر ی و چه امنطقه

 هری،شم فاضالب نبود سیست ی روباز وهایجو وجود المت و بهداشت مواجه خواهد کرد.ی سساکن را با مشکالت بسیار جدی در زمینه

مات زجمله اقداالب شهری ادر گام بعد توجه به این مسئله و احداث سیستم فاض نی؛ بنابرارشد انواع موجودات موذی شده است ساززمینه

 .استاساسی در مباحث توسعه پایدار این محله 

 موجب ،ترنییپای ی آن و به طبع آن هزینه زندگامحلهافت آباد به دلیل ساختار فرسوده بانند منطقه اسالممحله برغان نیز هم

ومی آن بساکنان  سبب شده اکثر امنیت و بهداشت نیتأممشارکت در سطح  کمبود شده میزان عالقه به ترک محله بسیار افزایش یابد.

ر و منطقه دیگهویتی و افول کیفیت زندگی در این محله شده است. دجب کاهش امنیت، بیتمایل به ترک محله نشان دهند که این خود مو

 اما ستند.یکسانی برای مقایسه ه حدوداًی پارامترهاد دارای که فواصل کمی با یکدیگر دارنپیوسته و با توجه به اینهم به  حدوداًمورد بحث 

ت قرار لیل مرکزیدمشکل به  نیا است. که عمده مشکل طاقانی شمالی بحث آلودگی صوتی میشویمی مربوطه متوجه نمودارهابا نگاه به 

یکی در ی ترافهاتیمحدود اعمال پارکینگ به مشکل اساسی برای این محله مبدل شده است. نیتأمگرفتن این منطقه و نبود امکانات 

صوص ی مخرهایمسونقل عمومی و احداث حمل گسترش بود. ی خاص برای این محله تا حدودی کارساز بوده ولی کافی نخواهدهازمان

 تا حد زیادی این مشکل را مرتفع سازد. تواندیمدوچرخه 

 مشاغل مختلف و تجمع .بردیمپارکینگ وسایل نقلیه و اختالط کاربری رنج  نیتأم آمده محله بهار از مباحثدستطبق نتایج به

سنجی اساس نیاز وز مشاغل بری مربوطه به اعطا مجهاارگان توجه این محله فراهم کرده است.فاقد جواز زمینه را برای اختالط کاربری در 

بی یق انطباق خوهای بدست آمده از این تحقدهد یافتهینتایج نشان ممقایسه . استمشکل  نیاز ارفت کارهایی برای برونمحله از جمله راه

بر روی  ( که2014) همکاران وشهر کرج، را دارد. به طور مثال نتایج تحقیق میرزاخلیلی های انجام شده بر روی پایداری با مقاالت و پژوهش

مد آنها، درآ لیلد، به  نیدارند. بنابرا یو فرهنگ مختلف یمختلف سبک زندگ یساکنان محله هادهد کل شهر کرج انجام شده نشان می

 ود منجر بهت که خشده اس تی، تنوع و رشد جمع تیتعداد مهاجران منجر به قوم شیافزاشده است.  جادیمتفاوت ا تیبا وضع ییمحله ها

 نند امکاناتما ییهایژگیآرام، شامل و یها، واقع در مکانداریشود. محله پایشهر م نیدر ا یمختلف شهر یهااز محله یاریبس لیتشک

 نیرنشیفق یهامحله نساکنا آنها شتریکه ب داریناپا یاهیحاش یهالهمح در که یاست، در حال رهیبه خدمات و غ ی، دسترسیمناسب زندگ

. دشواهده میو ... مش عدم حس تعلق ینامناسب شهر یزی، برنامه ریو خدمات یکیاکولوژ یازهایو ن تیرشد جمع نیعدم انطباق ب هستند،

قیق این تح ست.شده ا هامحله نیا یداریو عدم انسجام منجر به عدم پا یو قوم یمشکالت و مسائل مربوط به اختالط فرهنگ ریسا نیهمچن

ر طح زندگی ده اختالف سبه عالوه در زمین ها باشد.امکانات موجود در محله ریتواند تحت تأثیساکنان م یزندگ طیکه شرادهد نشان می

رار قر مجاور هم دکه بعضا  داریو ناپا داریپا یهامحله نیب یداریها، فاصله پااز محله یبرخ یگیبا وجود همسادهد مناطق مختلف نشان می

و  یادشد ، سطح کننیم یزندگ گریکه در مناطق منتخب د ینسبت به افراد هیمیعظ محله ساکنان بوده است.دارند بسیار زیاد بوده 

 .[36] دارند یشتریب یزندگ تیفیک

 مدیریتی -پیشنهادهای کاربردی -6
 :ده استشارائه  4ل بافت فرسوده در جدو یامحله داریاز عوامل مؤثر در توسعه پا کیبر اساس هر  ییشنهادهایپ بخش نیدر ا

وشته شده ناسی نقابل ذکر است که این بخش با مشارکت مدیران شهری و اساتید دانشگاهی در حوزه شهرسازی، جامعه شناسی و روانش

 است و صرفا تجربیات محقق نمی باشد. 
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 یکاربرد شنهادهای(: پ4جدول )

عوامل تأثیرگذار 

 )متغیر(

 شنهادهایپ

 مشارکت

 تقویت پیوندهای قومی بین ساکنان .أ

 اجتماعی یهاتیقومی در فعال یمشارکت مردم بومی و نژادها .ب

 ی فضای مجازی برای مشارکت افراد محلهکارگیری ابزارهابه .ج

 فرهنگی در مراکز محالت یهابرقراری جشنواره .د

 ی عمومی در فضای مجازیهاپرسشنامهو  هاینظرسنجطرح  .ه

 ورسوم محلیکارگیری آدابفرهنگ با به یهاایجاد خانه .و

 تبلیغاتی برای آگاهی شهروندان یهاانجام برنامه .ز

 تقویت شوراهایی جهت افزایش مشارکت مردم .ح

 و هویت

 سرزندگی

 ناسازگار به بیرون از محله یهایال کاربرتقان .أ

 محیطی مناسب ازنظر کیفیتاصالح محیط کالبدی محله به  .ب

 شده از سوی شهرداریها بر اساس اصول و ظاهر تصویبساخت سازه .ج

 طوری محله دارای وحدت رنگ و مصالح باشدصورت هماهنگ بهنوساز به یهاساخت سازمان .د

 اجتماعی عدالت

 رفاه عمومی یهاتیفعال  ینه یزم جود درورفع کمبودهای م .أ

 معیارهای سازگاری و آسایش زیستی در محله نیتأم .ب

 حمایت ساکنین جهت نوسازی مسکن با استفاده از تسهیالت .ج

 هاتیتوزیع مناسب فعال .د

 رضایتمندی

 محل ازیموردن یهایتأمین نیاز به فضا برای کاربر .أ

 فرهنگی و آموزشی یهاتیناسازگار به بیرون از محله و بازیافت زمین برای فعال یهایتقال کاربرنا .ب

 ورسوم فرهنگی مردم محلیتفریحی و گذران اوقات فراغت در محله با در نظر گرفتن نیازها و آداب یهاتیایجاد فعال .ج

 در مرکز محله مراکز تفریحیایجاد  .د

 امنیت و ایمنی

 بسترسازی برای ارتقای سطح فرهنگ در محالت جهت کاهش جرائم .أ

 انتظامی یهاامنیت از طریق گشت نیتأم .ب

 امنیت از طریق نوسازی ابنیه مخروبه و اصالح معابر نیتأم .ج

 روشنایی شب نیامنیت از طریق تأم نیتأم .د

 فعال در شب یهایایجاد کاربر .ه

 محیطی زیست

 زباله یآورایجاد سیستم مناسب جمع .أ

 ساختمانی از معابر یهانخاله یآورنظارت بیشتر بر جمع .ب

 سطحی یهاآب یآورایجاد سیستم مناسب جمع .ج

 فاضالب مناسب در محله یهاایجاد راه .د

 کاهش یابد.محیطی و زیستتا میزان آلودگی صوتی  پارکینگ نیتأمی ترافیکی و هاتیمحدودایجاد  .ه

 شهری منظر

 بصری هویت

 محله

 بهسازی معابر .أ

 اعطای تسهیالت و تخفیف عوارض نوسازی .ب

 افزایش مساحت و کیفیت واحدهای مسکونی .ج

 فضاهای خالی به کاربرد مسکونیتبدیل  .د

 نیاز به فضا برای نواحی کارکردی مسکونی نیتأم .ه

 یهاشاخصه

 عمرانی

ع و قابززل محلززه از طریززق نگهداشززت، نوسززازی، بهسززازی و ارائززه الگوهززای مسززکن متنززو یهاافزززایش کیفیززت کالبززدی سززاختمان .أ

 استطاعت

 استفاده از مصالح پایدار در نوسازی بنا .ب

 هاآنو اعطا تسهیالت به  نوسازی ابنیه حمایت ساکنین جهت .ج

 فرسوده یهابهسازی معابر و جداره .د

 در محله یگرفتگرفع موانع در معابر محله و جلوگیری از آب .ه

 اجرای درست و اصولی طرح تفضیلی شهرداری برای احداث بنا .و

 بناهابرای اعطا تراکم در ساخت  رانهیگسختاعمال قوانین  .ز

 برای احداث مراکز تفریحی و مراکز خریدنیازسنجی برای اعطا مجوز  .ح
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 پیشنهادهاگیری و نتیجه -7
است که  ، معیارهای خاصیشودیمی بافت فرسوده در نظر گرفته امحلهبر توسعه پایدار  مؤثرآنچه امروزه مالک تشخیص عوامل 

 ارهای دیگریشده است. این در حالی است که نتایج پژوهش حاضر نشان داد که معیاز سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح

ی امجموعه اقعوسخگو باشد. در در این زمینه پا تواندینمی یکسان هاشاخصی بافت فرسوده اثرگذار هستند و وجود امحلهدر توسعه پایدار 

امل را عتنها یک یا چند  توانینمو  در بافت شهری شده است هامحلهگوناگون موجب فرسودگی و نیز ضعف و ناکارآمدی این  عواملاز 

 نها عاملتدهد شان میها ذکر نمود. تحقیق حاضر با شناسایی و اولویت بندی مهمترین عوامل توسعه پایدار محله ای، نصرفاً برای توسعه آن

 و اجتماعی، ایمنی دالتو سرزندگی، ع و مجموعه مشارکت، هویت نیستی کالبدی هاشاخصی بافت فرسوده، امحلهبر توسعه پایدار  مؤثر

 ر این فرآیند اثرگذار است.ی عمرانی نیز دهاشاخصهو  بصری محله( شهری )هویت محیطی، منظرامنیت، رضایتمندی، عوامل زیست

ستفاده از هر کرج با ای بافت فرسوده شامحلهمحقق نسبت به ارائه الگوی ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه پایدار  این تحقیق، دانش ابتدایی

طور جداگانه مورد ی پیشین بههاقیتحقژوهش در شده در این پروش پرومته را مورد آزمون قرار داد. اگرچه شاید هریک از عواملِ بررسی 

جربیات تاز نظرات و  و با استفاده شده، با نگاهی فراگیر در کنار یکدیگر جای دادههاسازهبررسی قرارگرفته شده بود، در این تحقیق، این 

 یبررس تحقیق، نیا یهادستاورداز  نیبنابرا ترین مدیران شهری و در قالب یک ساختار با روش پرومته به بررسی گذارده شد.خبره

 رمجموعه معیا کیارائه و  یشهر یداریپا یریگاندازه یها براشاخص نیمتداول تر یآورمختلف با هدف جمع یهامعیار کیستماتیس

ضعف  وه نقاط قوت گیرد. به عالومورد استفاده قرار  شهریدر هر  یتواند به طور کلیاست که ممحالت  یداریسنجش پا یبرا یبیترک

ایدار شهری ی مدیریت پکرج از دیدگاه توسعه پایدار استخراج شده و منجر به ارائه پیشنهادهای جامعی در راستا 1مختلف منطقه محالت 

 ها با استفاده از نظرات خبرگان گردید. در این محله

 تیفعال ،یفرهنگ و یاجتماع، یاقتصاد یها یژگیمهم از شهر با و یبه عنوان بخش یشهر یها، توجه به محلهحیصح یزیربرنامه

 یاز سو ترشیوجه ب، تیدر سطح محل دهایو تهد هافرصت و به منظور جلب مشارکت و اعتماد، توجه به نقاط قوت و ضعف مسئوالن شتریب

 یهامولفه شد و توسعهتوانند منجر به ریهستند که م ییشنهادهای، همه پمحله های ناپایدار ژهیبه و یشهر یهابه محله شهری رانیمد

 شود.یرج حاصل مدر شهر ک یاجتماع یداریها، پامحله نیب فو رفع شکا یسازهمگن جادیو با اشوند ها در محله یاجتماع یداریپا

و  ام استابل انجقهمچنان به عنوان یک موضوع پویا در تمامی شهرهای ایران  قیموضوع تحق نیا توان گفت:می به طور خالصه

مورد  در ینش علمدا شیتا به افزا رندیمورد استفاده قرار گ یتجرب لیو تحل هیتجز یبه عنوان واحدها ی مختلفمهم است که شهرها اریبس

 ارکان خود همه نیوب بمطل داریتواند به تعادل پایجهان م در آنهاهستند که  مکانهاییشهرها کالن کنند. شهرها و  ککم یشهر یداریپا

زم ال، نیز هرانتمانند  بزرگ یآن با شهر یو همجوار کرج شهر کیاستراتژ تیبا توجه به وضع  .رندیناپذ ییجدا ندهیآ برسد، که در حال و

 یداریپا. زیرا دقرار دهن مورد توجه شتریرا ب یاجتماع یداریپا کرج در رابطه با یشهر یمحل پایداری پارامترهای یشهر زانیراست برنامه

 دانست.کرج شهر  داریشرط توسعه پا شیتوان پیرا م یمحل
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