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1. مقدمه
محله،1نخستین1مکانی1است1که1فرد1بعد1از1محیط1خانه1به1
با1آن1پیوندهای1اجتماعی1برقرار1می1کند1 آن1پا1می1گذارد؛1
و1در1گذر1زمان،1با1هویت1انسان1ممزوج1می1شود؛1درنتیجه1
از1آن1تأثیر1می1گیرد1و1بر1آن1تأثیر1می1گذارد.1مطالعه1این1
حوزه1 در1 موضوعات1 مهم1ترین1 زمره1 در1 غنی،1 ساختار1
اهمیت1 به1 نظر1 است.1 رفتارشناسی1 و1 اجتماعی1 مطالعات1
نقش1محله1در1پرورش1شخصیت1فردی1و1اجتماعی1ساکنان،1
پژوهش1های1جامعی1نیز1در1این1حوزه1انجام1شده1است؛1اما1
مباحثی1 زمره1 در1 ساکنان،1 منظر1 از1 محله1گزینی1 موضوع1
و1 و1شاخص1ها1 است1 قرارگرفته1 موردتوجه1 است1که1کمتر1
معیارهای1سکونت،1غالبا1ًاز1سوی1متخصصان1و1برنامه1ریزان1
ارزیابی1و1اعمال1شده1است.1پژوهش1در1خصوص1چگونگی1
بررسی1 و1 ساکنان1 منظر1 از1 سکونت1 معیارهای1 تحقق1
اجتماعی1 پایداری1 ابعاد1 می1تواند،1 آن1 تحقق1 زمینه1های1
در1مقیاس1محلی1و1شهری1را1ارتقاء1بخشیده1و1زمینه1ساز1

تعامالت1اجتماعی1عمیق1تر1شود.
در1 که1 است1 آن1 مبین1 تاریخی1 محله1های1 نظام1 واکاوی1
گونه1شناسی1سکونت1شهروندان،1با1دو1طیف1عمده1مواجه1
هستیم.1دسته1نخست،1طی1یک1نظام1موروثی،1در1گزینش1
محل1سکونت1خود1حق1انتخاب1نداشته1و1سکونت1در1خانه1
پدری،1الزاما1ًدلیل1سکونت1در1بافت1تاریخی1تلقی1می1شود.1
بافت1 در1 رضایت1خاطر،1سکونت1 و1 انتخاب1 با1 دوم،1 دسته1
تاریخی1را1انتخاب1نموده1و1در1آن1سکنی1گزیده1اند.1این1نوع1
سکونت1مبتنی1بر1قابلیت1های1محیط1و1توأم1با1یک1انتخاب1
ارزشی1شکل1گرفته1و1شهروندان1متناسب1با1انتظاراتی1که1از1
مکان1زندگی1دارند،1بدان1جذب1شده1و1به1تعبیری1مهندسی1
شاخصه1های1 به1 دستیابی1 است.1 حاکم1 آن1 بر1 سکونت1
ضامن1 که1 آن11جهت1 از1 آن،1 معیارهای1 و1 سکونت1 ارزشی1
است1 هدفی1 مهم1ترین1 است،1 محله1 نظام1 در1 حیات1 تداوم1
که1پژوهش1حاضر1در1پی1آن1است1و1چنانچه1جهت1تحقق1
عملی1مؤلفه1ها1برنامه1ریزی1مناسبی1صورت1پذیرد،1می1توان1
انتظار1داشت1که1زمینه1حضور1واقعی1شهروندان1در1بافت1
تاریخی1فراهم1شود.1پژوهش1حاضر،1در1پی1پاسخگویی1به1
این1پرسش1است1که1گروه1دوم،1منطبق1بر1چه1معیارهایی1
با1 آیا1 و1 نموده1اند1 انتخاب1 سکونت1 برای1 را1 تاریخی1 محله1
جابه1جایی1مکان،1شاخصه1های1محله1گزینی1تغییر1می1کند؟1
ازاین1رو1مفهوم1مکان1که1تداعی1کننده1استمرار1سکونت1در1
پژوهش1 محور1 و1 یافته1 موضوعیت1 است،1 تاریخی1 محالت1
قرار1می1گیرد.1چنانچه1در1تعیین1معیارها1موفقیت1حاصل1

شود،1زمینه1های1سکونت1پایدار1محلی1فراهم1خواهد1شد.

2. پیشینه موضوع 
جمعی،1 هویت1 بازیابی1 و1 شکل1گیری1 بستر1 به1مثابه1 محله1
طیفی1از1گروه1های1اجتماعی1را1در1خود1جای1داده1که1پاسخ1
به1نیازهای1کالبدی،1تنها1وظیفه1آن1نیست؛1بلکه1یک1هویت1
معناداری1است1که1به1سبب1نوع1روابطی1که1در1آن1شکل1

و1 می1شود1 تعریف1 ساکنانش1 گرو1 در1 آن1 اعتبار1 می1گیرد،1
بدین1سبب،1شناخت1آن،1پایه1بازشناسی1شهر1در1راستای1
 Bastanirad,( می1شود1 تلقی1 شهری1 نظام1مند1 مدیریت1
p. 2 ,2012(.1در1محله1پایدار،1پاسخ1دهی1به1طیف1وسیعی1
کیفی1 ارتقاء1 مهم1 شرط1 و1 جمعی1 حیات1 الزمه1 نیازها،1 از1
فضا1 کانت،1 که1 نیست1 بی1جهت1 می1رود.1 به1شمار1 سکونت1
ماده1 از1 متمایز1 و1 انسانی1 درک1 مرجع1 و1 پایه1 به1عنوان1 را1
راپاپورت،1 و1 1)Norberg-Schulz, 1998, p. 8( می1داند1
غالب1 مکان1 مورد1 در1 را1 اجتماعی1 و1 فرهنگی1 رویکرد1
می1داند1و1ساختمان1ها1را1محصول1صرف1عوامل1جغرافیایی1
نمی1داند1و1ایده1های1اجتماعی-1اقتصادی،1ارزش1ها1و1باورها1
به1عنوان1عوامل1مهم1شکل1گیری1 را1 و1متغیرهای1فرهنگی1

.)Rapoport, 2005, p. 285(1مکان1می1داند
از1 جزئی1 را1 خود1 انسان1 که1 نوعی1 به1 مکان1 با1 فرد1 پیوند1
مکان1بداند1و1بر1اساس1تجربه1های1خود1از1نشانه1ها،1معانی1و1
عملکردها1نقشی1از1آن1را1در1ذهن1متصور1سازد،1عامل1مهمی1
در1شکل1گیری1یک1محله1مطلوب1است1که1در1شکل1گیری1
این1رویداد،1وجود1خاطرات1جمعی،1خودی1شدن1با1مکان،1
محله،1 در1 بودن1 اثرگذار1 محلی،1 جامعه1 در1 بودن1 1 عضو1
رضایت1از1محله1و1خصوصی1بودن1فضا1نقش1اساسی1دارد1

.)GhaediTalkhonche & Danaeinia, 2016, p. 5(
بدانیم1 خودکفایی1 واحد1 به1عنوان1 را1 محله1 چه1 به1هرروی،1
را1والدین1یک1 یا1آن1 باغشهر1هاوارد1در19571(1و1 )نظریه1
شهروندان1 زندگي1 کیفیت1 ارتقاء1 براي1 راهکاري1 و1 خانوار1
دیدگاه1 بر1 منطبق1 یا1 و1 1)Mumford, 1954( کنیم1 تلقی1
بستري1 به1عنوان1 را1 محله1 اعتبار1 فیچتر12)1970(،1 ترنر11و1
براي1برقراري1روابط1با1سایرین1ارتقاء1بخشیم،1محله،1شاکله11

هویتي1و1معنا1بخشي1به1مکان11است.1
پژوهش1های1گستره1و1متنوع1به1موضوع1محله،1مبین1اهمیت1
باالی1موضوع1است1اما1شناخت1ابعاد1کیفی1مکان1گزینی1از1
منظر1ساکنان1)باهدف1توسعه1مشارکتی1محله(1و1دستیابی1
به1کیفیات1و1شاخصه1های1سکونت1مطلوب،1موضوع1مهمی1
است1که1ضمن1تأکید1بر1محله1محوری1به1عنوان1رکن1حیات1
جمعی،1معیارهای1ساکنان1را1در1انتخاب1محله1موردبررسی1

قرار1می1دهد.1

2-1- چیستی محله
1کیفیت1زندگی،13مفهوم1گسترده1ای1است1که1برای1افراد1و1
گروه1های1مختلف1دارای1معانی1گوناگونی1است1و1همچون1
سایر1مفاهیم1اجتماعی،1واجد1ارزش1های1مفهومی1است1که1
به1 می1توان1 آن1 مفهوم1 بر1 اشراف1 بر1 عالوه1 آن1 شناخت1 با1
وجوه1تمایز1و1تشابه1آن1با1سایر1مفاهیم1واقف1شد.1چارچوب1
اجتماعی،1 مضامین1 را1 زندگی1 کیفیت1 شاخص1های1 اصلی1
می1دهد1 شکل1 فردی1 ویژگی1های1 و1 کالبدی1 اقتصادی،1
در1 نیز1 محیطی1 کیفیت1 و1 سالمتی1 شاخص1های1 این1 اما1
 Fryback,(1مطالعات1کیفیت1زندگی1اهمیت1زیادی1دارند
Palta, Cherepanov, Bolt, & Kim, 2010, p. 2(.1ارتباط1
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در1 که1 است1 مهمی1 عوامل1 ازجمله1 محیط1 و1 بین1شخص1
ترتیب1 بدین1 می1شود.1 واقع1 مؤثر1 زندگی1 کیفیت1 ارزیابی1
ویژگی1های1 توسط1 محیط،1 و1 میان1شخص1 ارتباط1 در1 که1
و1 اقتصادی1 اجتماعی-1 وضعیت1 سن،1 همچون1 شخصی1
روش1های1مختلف1سازگاری،1خصیصه1های1محیط1همچون1
ارزش1های1موجود1در1محیط1یا1ظرفیت1ارزشی1آن،1قابلیت1
ویژگی1های1 و1 محیط1 خاص1 ویژگی1های1 و1 سنجش1پذیری1
تعامل1 به1نوعی1 محیط1 و1 شخص1 متقابل1 اثرات1 از1 منتج1
می1شود1 منجر1 پیرامونش1 محیط1 و1 فرد1 بین1 برانگیزنده1
مهم1 این1 بر1 که1 عواملی1 ازجمله1 1.)Poll, 2000, p. 15(
تأثیرگذار1است،1محل1سکونت1آدمی1است.1در1قرآن1کریم1
از1سکونت1به1عنوان1یک1مفهوم1ارزشی1و1یک1نعمت1الهی1
یادشده1استQuran, Nahl, p. 80(1(.1»ابن1سینا«1در1کتاب1
عواملی1همچون1 از1 متأثر1 را1 مکان1 مزاج1 بحث1 قانون،1 اول1
نوع1خاک1و1گیاهان،1 ماه،1 و1 آفتاب1 از1 بهره1 و1نحوه1 میزان1
بر1 را1 حیوانات1و1نوع1آب1وهوا1است،1می1داند1و1نقش1آن1ها1
1.)Avicenna,1023(1انتخاب1محل1سکونت1اثرگذار1می1داند
برابر1حوادث1 استوار1)در1 بنیادی1 نیز1 خواجه1نصیر11طوسی1
طبیعی1و1بالها(،1تأمین1نور،1برخورداری1از1نسیم1و1هوای1
مناسب،1اجتناب1از1تکلف1و1اشراف1زدگی،1پرهیز1از1مجاورت1
با1اهل1شر1و1فساد،1اجتناب1از1غصبی1بودن1زمین1و1مراعات1
انتخاب1 در1 مهم1 مداخله1گر1 عوامل1 از1 را1 همسایگان1 حال1
.)GoliZavarehGhomshee, 2004, p. 40(1مسکن1می1داند
و1متمرکز1در1یک1 اجتماع1ساکن1 به1 از1محله1 تعاریف،1 در1
منطقه1یا1محل1کوچک1در1داخل1یک1مکان1بزرگ1تر1مانند1
شهر1یادشده1است؛1محله1قسمت1نسبتا1ًبزرگی1از1شهر1است1
که1واجد1خصوصیات1یکدست1و1مشابه1باشد1و1ناظر1عماًل1
بتواند1به1آن1وارد1شود.1مظاهر1یک1محله1را1می1توان1همیشه1
ناظر1 وقتی1 است1 ممکن1 نیز1 گاه1 و1 شناخت1 آن1 درون1 از1
به1 بیرون1 از1 می1رود،1 آن1 به1جانب1 یا1 می1گذرد1 آن1 کنار1 از1
بلوک1 یک1 شامل1 محله1 1.4)Lynch, 1918( آید1 شناسایی1
و1 کالبدی1 محیط1 از1 افراد1 ذهنی1 تصویر1 که1 است1 شهری1
قابل1تعریف1 و1 مشخص1 حدود1 و1 مرز1 دارای1 آن1 اجتماعی1
باشدHeydari, Motaleb, & Moradian, 2018, p. 3(1(.1از1
منظر1برنامه1ریزی1شهری،1می1توان1محله1را1به1صورت1بخش1
قابل1شناسایی1از1محدوده1شهری1یا1محدوده1ای1ترکیب1شده1
کرد1 تعریف1 ساکنان1 نیازهای1 تأمین1کننده1 کاربردهای1 از1
محله،1 »شاندیگار«،1 در1 1.)HajiAliAkbari, 2017, p. 4(
را1 محله1 »گانز«15 است.1 تعریف1شده1 روزمره1 زندگی1 مکان1
روستائیان1شهری1معرفی1می1کند.1واژه1های1محله1و1اجتماع1
محلی1در1زبان1انگلیسی1اغلب1به1جای1هم1استفاده1شده1اند؛1
منظور1از1اجتماع1محلی،1شبکه1روابط1بین1فردی1و1رابطه1
یک1فرد1با1گروه1است.1همان1طور1که1در1فرهنگ1آکسفورد،1
از1انسان1ها1است1که1 اجتماع1محلی1به1معنای1مجموعه1ای1
در1یک1مکان،1ناحیه1یا1محدوده1مشترک1زندگی1می1کنند1
قومیت1 نژاد،1 ویژگی1های1مشترکی1چون1مذهب،1شغل،1 و1
Abdola- )و1نظایر1این1ها1آنان1را1با1یکدیگر1پیوند1می1دهد1

hi, Tavakolinia, & Sarrafi, 2010, p. 88(.1پورسراجیان1
محله1تاریخی1را1مکانی1مرکب1از1بناها،1گذرهای1ارتباطی،1
کالبدی،1 ارتباطاتی1 با1 اقتصادی1 سیستم1های1 و1 مردم1
و1 کلیت1 در1 که1 می1داند1 فرهنگی1 و1 اجتماعی1 اقتصادی،1
اجزایی1از1آن،1بدو1تشکیل1تمامیت1آن1و1بر1اثر1گذر1زمان،1
هر1 در1 آن1ها1 شدن1 شناخته1 با1 و1 ذخیره1شده1 ارزش1هایی1
 Pourserajian,( می1گیرد1 خود1 به1 تاریخی1 بعد1 زمانی،1
p. 41 ,2015(.برخی1محله1را1به1عنوان1قابلیت1زیست1پذیری1
یک1ناحیه1و1برخی1سنجه1ای1برای1میزان1جذابیت1و1برخی1
و1 شادکامی1 اجتماعی،1 بهزیستی1 عمومی،1 رفاه1 به1عنوان1
 Epley & Menon, 2008,( نموده1اند1 تفسیر1 رضایتمندی1
p. 281(.1در1تبیین1صفات1محله1گزینی1و1تبیین1معیارهای1
مؤثر1بر1تصویر1ذهنی1از1محله،1آن1گونه1که1لینچ1بیان1نموده،1
منطقه1 یک1 انتخاب1 باعث1 که1 عواملی1 مجموعه1 به1 محله1
برای1سکونت1و1تمایز1آن1با1دیگر1مناطق1شهری1می1شود،1
مانند1حس1تعلق1به1یک1مکان1در1یک1منطقه1و1یا1تصورات1
می1شود.1 اطالق1 منطقه،1 آن1 از1 ذهنی1 طرح1واره1های1 و1
کارآیی،1 اختیار،1 و1 نظارت1 دسترسی،1 تناسب،1 مؤلفه1های1
سرزندگی،1معنی1و1عدالت1در1شکل1گیری1آن1نقش1بسیار1

1.)Zamanzadehdarban, 2017, p. 80(1مهمی1دارند
فضاهای1شهری1بر1اساس1منطقی1ساختاری1شکل1گرفته1اند1
را1 آن1ها1 فضایی1 ساختار1 فضا1 چیدمان1 نحوه1 در1 دخالت1 و1
تحوالت1 شهر،1 ساختاری1 تحوالت1 و1 می1سازد1 دگرگون1
عملکردی1و1رفتاری1را1نیز1به1دنبال1خواهد1داشت.1مهم1ترین1
عنصری1که1برای1رفع1نیازهای1ساکنین1در1محله1خلق1شده1
است،1مراکز1محله1بوده11که1اغلب1در1کنار1راه1اصلی1محله1و1
به1صورتی1بودند1که1دسترسی1از1نقاط1گوناگون1هر1محله1
به1آن1ها1کمابیش1به1بهترین1شکل1ممکن1صورت1می1گرفت1
شرط1 »شولتز«،1 1.)Hosseini & Soltani, 2018, p. 19(
الزم1برای1کاربرد1مکان1به1معنای1واقعی1را1خاطره1می1داند.1
کیفیات1 مکان،1 به1 رسیدن1 از1 پس1 انسان1 او1 دیدگاه1 از1
محیطی1آن1را1تجربه1می1کند1و1یگانگی1و1وحدت1آن1مکان-1
هویت1بر1او1آشکار1می1شودSchulz, 1998, p. 52(16(.1وی1
خاصیت1معماری1را1تبدیل1»جا«1به1»مکان«1می1داند؛1یعنی1
 Partovi, 2008,(1به1فعل1در1آوردن1محتوای1بالقوه11محیط
p. 74(.1بدین1ترتیب،1هویت1مکان1بخشی1از1هویت1شخصی1
می1گردد1که1در1اثر1تجربه1مستقیم1با1محیط1فیزیکی1رشد1
دارد1 محوری1 نقش1 فردی1 شخصیت1 غنای1 در1 و1 می1یابد1
1.)Saraei, Bahrami, & Mohrehkesh. 2012, p. 20(
را1 خود1 زندگی1 محل11 به1 شهروندان1 وابستگی1 مامفورد1،7
اشاره1 این1مهم1 به1 و1 اجتماعی1می1داند1 درام1 از1یک1 ناشی1
می1کند1که1چگونه1یک1شهرنشین1علی1رغم1نامناسب1بودن1
مکان1زندگی1خود1نسبت1به1ترک1آن1تردید1دارد؟1او1این1
واکنش1را1ناشی1از1غریزه1ی1بر1حق1افراد1برمی1شمرد1و1این1
ناهماهنگی1ها1و1تعارضات1موجود1در1محیط1زندگی1آنان1را1
می1داند.1 زندگی11 مکان1 به1 فرد1 وابستگی1 عوامل1 مهم1ترین1
به1 تعلق1 یکدیگر،1شرط1 کنار1 در1 عده1ای1 لذا1»هم1جواری«1
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مکان1و1»همسایگی«1آنان1نیست.1این1ویژگی1مهم،1مفهوم1
سکونت1در1مکان1تاریخی1و1تمایالت1شدید1به1ماندن1در1آن1

را1حتی1در1شرایط1بحران،1متفاوت1می1سازد.1جدول1،11به1
شاخصه1های1محله1از1نگاه1نظریه1پردازان1می1پردازد.

جدول 1: ویژگی های محله از نگاه نظریه پردازان
تبیین مفهوم محلهنظریه پرداز

تمایز1سیمای1بیرونی1و1درونی1محله،1خصوصیات1مشترک1اجزای1محلهرایت1و1اشتاین1)1928(
تأکید1بر1نقش1گروه1های1اولیهکولی

امکانات1پری1)1939( و1 خرده1فروشی1 مغازه1های1 )مدرسه،1 خانواده1ها1 موردنیاز1 عمومی1 خدمات1 به1 آسان1 دسترسی1
تفریحی(

وجود1فضای1سبز1کافی،1تعیین1مرزهای1محله،1امکان1دسترسی1پیاده1به1خدمات1روزمره،1استفاده1کمتر1هاوارد1)1957(
از1وسایل1نقلیه1موتوری

تمایز1سیمای1بیرونی1و1درون1محله،1خصوصیات1مشترک1اجزای1محلهلینچ1)1960(
وجود1روابط1مشترک1بین1ساکنانوبر1)1964(

بستری1برای1برقراری1روابطترنر1و1فیچتر1)1970(

معنایابی1مکان1توسط1ساکنان1از1طریق1تمایز1عرصه1بیرونی1و1درونی،1مرز1و1قلمرو1مکان1)محصوریت1شولتز1)1979(
و1مرکزیت(

محله1همان1چیزی1است1که1ساکنین1آن1را1محله1می1دانند.داونز1)1981(

-1واحدی1فیزیکی1و1اجتماعی1با1سازمان1های1اجتماعی1بزرگ1تر1از1خانواده1و1کوچک1تر1از1شهرکارپات1)1985(
-1ناحیه1ای1از1شهر1و1عامل1آسودگی1خاطر

-1قسمتی1از1شهر1که1به1وسیله1مرزهایی1مشخص1شده1است.میشیل1)1989(
-1گونه1هایی1از1واحدهای1مسکونی1با1استقرار1یک1مرکز1تجاری1در1مرکز1آن

ابزاری1برای1بازیابی1هویت1شهروندانراپاپورت1)1997(
بخشی1از1سازمان1فضایی1شهر1با1تعامالت1چهره1به1چهره1رخ1افرادبارتن1)2003(
بخشی1از1شهر1با1لبه1های1کارکردی1یا1فضایی1هویت1دار1و1ترکیب1عملکردهای1کوچک1مقیاسگراف1)2005(
مکان1سرمایه1گذاری1شده1توسط1ساکنانآلن1)2007(

)Authors Based on Ghorashi, Azkia, & Mahdavi, 2015; Hanachee & Rezaei, 2015)

اکثر1 در1 که1 می1دهد1 نشان1 مختلف1 تعاریف1 به1 نگاهی1
تعاریف،1وجود1روابط1متقابل1و1شبکه1های1اجتماعی1میان1
آن1ها،1ارزش1ها1و1منافع1مشترک1و1واقع1بودن1در1یک1محله1
با1مرزهای1جغرافیایی1مشخص1به1عنوان1خصائص1اصلی1یک1
)Hajipour, 2006, p. 40(1باهمستان1می1تواند1تعریف1شود

که1در1فضای1محله1نمود1پیدا1می1کند.

2-2- محله، شهروند و معیارهای محله گزینی
در1ساده1ترین1تعریف،1محله1از1خانه1های1مجاور1هم1در1یک1
به1 خانواده1ها1 می1شود.1 تشکیل1 کامل1 جغرافیایی1 فضای1
محله1مسکونی1همان1احساس1خانه1مسکونی1خود1را1دارند1
و1با1ورود1به1یک1محله1خود1را1در1یک1محیط1آشنا1و1مثل1
Gharaee, RadJahanbani, & Rashid- ( می1بینند1 .خود1
مفاهیم1 عنوان1 ازاین1رو،1محله1تحت1 1)pour, 2010, p. 20
حس1تعلق،1حس1اصالت،1هویت1مذهبی،1احساس1امنیت،1
هنجارشکنی1 و1 ذهنی1 تصورات1 اجتماعی،1 روابط1 اعتماد،1

تعریف1می1شود1که1می1توان1این1مفهوم1را1در1سه1گروه1اصلی1
طبقه1بندی1 ذهنی1 امر1 و1 اجتماعی1 سرمایه1 هویت1بخشی،1
کردGhorashi, Azkia, & Mahdavi, 2015, p. 230(1(1و1
ازآنجاکه1برای1انتخاب1محل1زیست1باید1به1تعیین1محورهای1
توسعه1آینده1در1منطقه،1حذف1مناطق1نامناسب1که1دارای1
قابلیت1ایجاد1مجتمع1های1زیستی1نبوده1و1همچنین1توجه1
به1سکونتگاه1ها1و1صنایع1موجود،1مطالعه1و1بررسی1مباحث1
جغرافیا،1 محیط،1 روانشناسی1 جامعه1شناسی،1 ترافیکی،1
هواشناسی،1زیست1شناسی1و1نیز1مطالعه1سیستم1ها1در1مورد1
سکونت1گاه1ها1 جهت1 نقاط1 بهترین1 تعیین1 هدف1 با1 1GIS
اذعان1 می1توان1 1،)MirRiahi, 2009, p. 159( نمود1 توجه1
زیر1 معیارهای1 سکونت،1 محل1 انتخاب1 برای1 که1 داشت1

اثرگذار1خواهند1بود:
فضاهای1 وجود1 مفهوم1 به1 فرهنگی،1 اجتماعی-1 معیار1 1.1
کودکان،1 بازی1 و1 اجتماعی1 فعالیت1های1 برای1 مناسب1
مجاورت1با1فضاهای1مرکزی1و1عمومی1شهر،1امنیت1و1آرامش1
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محله،1مجموعه1های1همسایگی1سازگار1)از1لحاظ1اجتماعی(.
الزم1 فضای1 وجود1 مفهوم1 به1 کالبدی،1 محیطی-1 معیار1 1.2
برای1مدریت1بحران1و1ضرورت،1وجود1فضای1مناسب1برای1
تأمین1فضای1سبز،1منظر1مناسب1محیط1پیرامونی،1وجود1

فضای1مناسب1برای1پارکینگ.
به1 دسترسی1 همچون1 شاخصه1هایی1 با1 خدماتی،1 معیار1 1.3
مراکز1خرید1ضروری1و1عمده،1دسترسی1به1مراکز1آموزشی1و1

فرهنگی،1دسترسی1به1خیابان1و1مسیر1ماشین1رو.
قابل1 مفهوم1 به1 حقوقی،1 اقتصادی-1 معیار1 نهایت1 در1 1.4
حقوقی1 شرایط1 مسکن،1 و1 زمین1 تأمین1 بودن1 استطاعت1

.)Arasteh & Azizi, 2013, p. 340(1زمین
باقر1زاده1و1همکاران،1دو1معیار1عمومی1)سازگاری،1کارایی،1
ایمنی1و1آسایش(1و1اختصاصی1)شرایط1استقرار1و1جمعیت1
زیرپوشش(1را1برای1انتخاب1محل1سکونت1برمی1شمارند1و1بر1
این1عقیدهاند1که1چنانچه1این1معیارها1به1طور1کامل1محقق1
 Bagherzadeh,(1نشود،1محیط1مسکن1مطلوب1نخواهد1بود
عبداللهیان1 اخوان1 1.)Mohammadi, & Shaghafi, 2013
مطلوبیت،1 کارآیی،1 آسایش،1 سازگاری،1 نیز1 همکاران1 و1
سالمتی1و1استانداردهای1ایمنی1را1از1مهم1ترین1شاخص1های1
Akhava-( می1دانند1 مکان1یابی1 در1 مؤثر1 فضایی1 1- یکالبد
1.)nabdollahiyan, Taghvaei, & Varesi, 2017, p. 126
مفیدی1شمیرانی1و1مضطرزاده1در1پژوهشی1با1عنوان1تدوین1
معیارهای1 از1 پایدار،1 شهری1 محالت1 ساختار1 معیارهای1
کالبدی،1اجتماعی-فرهنگی،1حمل1ونقل1و1ارتباطات،1سطح1
خدمات،1اقتصاد،1مدیریت1صحیح،1توجه1به1حساسیت1های1
معیارهای1 به1عنوان1 انسانی1 معیارهای1 و1 زیست1محیطی1
Mofidishem� گفته1اند1 سخن1 پایدار1 محالت1 )ساختار1
این،1 بر1 عالوه1 1.)irani & Moztarzadeh, 2014, p. 64
می1توان1به1عوامل1اقتصادی،1اجتماعی1و1زیست1محیطی1که1
سیستم1های1 محیط،1 در1 اساسی1 روندهای1 منعکس1کننده1

است،1 زندگی1 کیفیت1 و1 انسان1 رفاه1 اقتصاد،1 اجتماعی،1
 Alanbari &( اشاره1کرد1 معیارهای1محله1گزینی1 به1عنوان1
Alisawy, 2014, p. 983(.1ازآنجاکه1درک1درست1از1انتخاب1
از1زمین1 استفاده1 رفتاری1 مبنای1مدل1های1 محل1سکونت،1
دسترسی1 دیگری1همچون1 از1شاخصه1های1 می1توان1 است،1
آموزش1وپرورش1 محل1 به1 دسترسی1 شغلی،1 فرصتهای1 به1
فرزندان،1قیمت1مسکن،1زمان1رفت1وآمد1و1همچنین1عوامل1
ثانویه1فرهنگی1و1آموزشی1و1شیوه1زندگی1و1دسترسی1به1
 Guo &(1محل1کار،1سرویس1ها1و1فضاهای1خدماتی1نام1برد
HongK-(11دسترسی1به1حمل1ونقل1عمومی.)Bhat, 2006
im, Francesca, & Preston, 2005(،1سیاست1حمل1ونقل1
)Pagliara, Preston, & Simmonds, 2010(1و1دسترسی1
به1اشتغال،1بزرگراه،1مراکز1خرید،1خدمات1اتوبوس1و1دیگر1
نیز1 1،)Smersh, Smith, & Schwartz, 2003( خدمات1

به1عنوان1مؤلفه1های1اثرگذار1در1محله1گزینی1بیان1شده1اند.
»هاوارد«،18شاخصه1هایی1همچون1فضای1سبز،1تعین1مرزهای1
محله،1امکان1دسترسی1به1خدمات1روزمره1و1استفاده1کمتر1
از1وسایل1نقلیه1موتوری1را1به1عنوان1خصوصیات1محله1مطرح1
نموده1است.1»کولی«1،9با1توجه1به1اهمیتی1که1به1گروه1های1
نخستین1قائل1است،1بر1نقش1این1گروه1ها1در1محله1از1منظر1
آسان1 دسترسی1 »پری«1،10 می1کند.1 تأکید1 جامعه1شناسی1
مهمی1 را1شاخص1 خانواده1ها1 موردنیاز1 عمومی1 به1خدمات1
در1محله1به1شمار1می1آورد.1»راپاپورت«1،11محله1را1ابزاری1
برای1بازیابی1هویت1شهروندان1دانسته1و1»آلن«112نیز1محله1
را1یک1مکان1سرمایه1گذاری1شده1توسط1ساکنان1می1داند.1
آراء1مطرح1شده،1نشان1می1دهد1که1 از1 رهیافت1های1حاصله1
مراکز1خرید،1همسایگی1 به1 امنیت،1دسترسی1 معیار1 چهار1
سازگار1و1دسترسی1به1شبکه1حمل1ونقل1عمومی،1در1زمره1
مهم1ترین1مؤلفه1هایی1هستند1که1بسترهای1محله1گزینی1را1

ارتقاء1می1بخشد.

  شکل 1: مدل مفهومی معیارها و شاخصه های محله گزینی 
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3. ساختار معماری محله در محالت مورد مطالعه
جمعی1 الگوهای1 از1 تبعیت1 و1 تعامل1 بر1 مبتنی1 سکونت1
محله1های1 در1 حیات1 پایداری1 شاخصه1 مهم1ترین1 زندگی،1

و1 امام1 درب1 )صفوی(،1 جلفا1 محله1های1 در1 است.1 تاریخی1
علیقلی1آقا1)قاجاری(،1الگوهایی1از1سکونت1موج1می1زند1که1
بسترهای1 می1تواند،1 آن1 از1 حاصله1 رهیافت1های1 و1 مطالعه1
شکل1گیری1پایداری1را1در1معماری1محله1ها1به1ارمغان1آورد.11

جدول 2: شاخصه های توصیفی محله های سه گانه 
شخصیت محلهدورهمحله

تاریخی؛1متأثر1از1معماری1دوره1صفویصفویجلفا
سنتی-1تاریخی؛1متأثر1از1بناهای1تاریخی1حمام،1مسجد1و1بازارچهقاجاریعلیقلی1آقا
مذهبی؛1متأثر1از1امامزاده1درب1امامقاجاریدرب1امام

 شکل 2: موقعیت محالت مورد مطالعه 

 

4. روش شناسی پژوهش
است.1 کیفی1 کمی-1 پژوهش1های1 زمره1 در1 حاضر1 پژوهش1
شیوه1 به1 و1 تحلیل1 و1 توصیف1 بر1 مبتنی1 ماهیت،1 حیث1 از1
اسنادی1و1میدانی1صورت1گرفته1است.1مبتنی1بر1مطالعات1
اسنادی،1ابتدا1شاخصه1های1مهم1در1انتخاب1محل1سکونت1
درجه1 با1 شاخصه1 چهار1 آن1ها،1 میان1 از1 و1 شناسایی1شده11
به1شاخصه1ها،1 انتخاب1شدند.1جهت1وزن1دهی1 باال1 اهمیت1
تعیین1اولویت1و1درجه1اهمیت1آن1ها،1کاربرگ1تک1گویه1ای1
طراحی1شد1و1در1بخش1میدانی1از1پرسش1شوندگان1خواسته1
بین1 امتیازی1 از1شاخص1های1چهارگانه،1 به1هریک1 شد1که1
110 طیف1 روی1 شاخصه1ها1 ترتیب1 بدین1 و1 داده1 110 تا1 11
درجه1ای1طبقه1بندی1شد.1به1منظور1بررسی1عوامل1مؤثر1در1

انتخاب1محله1مسکونی1در1بافت1های1تاریخی،1ضمن1توجه1
اجتماعی،1 موقعیت1های1 و1 شهر1 در1 نمونه1ها1 پراکندگی1 به1
اقتصادی1و1جغرافیایی1آن1ها،1برآورد1حجم1نمونه1ها1به1روش1
گولر113)غربال1گری1گزینه1های1مناسب1تر1از1میان1گزینه1های1
فراوان(1تعیین1شد.1در1انتخاب1محله1ها،1شاخص1قدمت1و1
اصالت،1هم1از1حیث1کالبد1و1ابنیه1و1هم1از1بعد1ساختار1بومی1
موردتوجه1قرارگرفته1و1محله1ها1بر1اساس1زمینه1تاریخی،1از1
محله1های1سلجوقی،1صفوی1و1قاجاری1اصفهان1و1بر1مبنای1
طبقه1بندی1خوشه1ای1انتخاب1شده1اند.1به1منظور1رعایت1توازن1
1Bو1جلفا1 A،1علیقلی1آقا1 امام1 بین1محالت1سه1گانه1)درب1
C(14،جامعه1پرسش1شونده،1901نفر1)130نفر1از1هر1محله(1در1
نظر1گرفته1شده1و1تجزیه1وتحلیل1داده1ها1با1استفاده1از1روش1

1،151AHPانجام1شده1است.1
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شکل 3: چشم انداز محله ها و موقعیت مکانی آن ها در شهر 

محله جلفا1که1قدمت1آن1به1دوران1صفویه1بازمی1گردد،1محل1سکونت1ارامنه1ای1است1که1حدود1سیصد1سال1پیش1در1این1منطقه1
ساکن1شدند.1هرچند1وضع1کنونی1محله،1یکپارچگی1و1اصالت1گذشته1را1ندارد،1بااین1وجود،1هم1زیستی1از1هر1گرایش1مسیحیت،1تأثیر1

مستقیمی1روی1این1محله1گذاشته1است.1

بازمی1گردد.1وجود1 به1دوران1قاجار1 بیدآباد1است1و1قدمت1آن1 از1محله1های1اصیل1اصفهان1و1زیرمجموعه1محله1 محله علیقلی آقا1
مجموعه1ای1بی1نظیر1شامل1مسجد،1حمام،1آب1انبار1بر1اصالت1های1آن1افزوده1است.1

    
محله درب امام1در1محله1سنبلستان1واقع1شده1و1یکی1از1محله1های1باارزش1شهر1اصفهان1است.1قدمت1این1محله1به1دوران1سلجوقی1

بازمی1گردد1و1هنوز1هم1ساختار1اجتماعی1محله1انسجام1خود1را1حفظ1کرده1است.1

)Authors Based on Renovation and Improvement Organizatio, Isfahan, 2019)

5.تحلیل داده ها
تحلیل1داده1یا1داده1کاوی1،16فرآیند1ارزیابی1داده1با1استفاده1
تعیین1 به1منظور1 که1 است1 تحلیلی1 و1 آماری1 ابزارهای1 از1
اطالعات1مفید1و1کمک1به1تصمیم1گیری1در1ارتباط1با1یک1
بر1 منطبق1 و1 اساس1 این1 بر1 کار1می1رود.1 به1 موضوع1خاص1
زمینه1تاریخی1و1اصالت1محله1ها،1چهار1مؤلفه1دسترسی1به1
همسایگی1 خرید،1 مرکز1 به1 دسترسی1 عمومی،1 حمل1ونقل1
سازگار1و1امنیت1موردبررسی1قرارگرفته،1با1یکدیگر1مقایسه1

شده1و1نتایج1به1دست1آمده1است.1

روش    بر  مبتنی  محله گزینی  بر  مؤثر  عوامل   -1-5
AHP

قوی1 منعطف،1 است1 روشی1 سلسله1مراتب،1 تحلیل1 فرآیند1
برای1تصمیم1گیری1در1شرایطی1که1معیارهای1 و1ساده1که1
مشکل1 با1 را1 گزینه1ها1 بین1 انتخاب1 متضاد،1 تصمیم1گیری1

با1 روش1 این1 می1گیرد.1 قرار1 مورداستفاده1 می1سازد،1 مواجه1
معیارهای1 به1کارگیری1 انعطاف1پذیری،1 به1سادگی،1 توجه1
کمی1و1کیفی1به1طور1هم1زمان1و1نیز1قابلیت1بررسی1سازگاری1
به1 مربوط1 موضوعات1 بررسی1 در1 می1تواند1 قضاوت1ها1 در1
برنامه1ریزی1شهری1و1منطقه1ای1کاربرد1مطلوبی1داشته1باشد.
تبدیل1موضوع1یا1مسئله1موردبررسی1به1یک1ساختار1سلسله1
مراتبی،1مهم1ترین1بخش1در1فرآیند1تحلیل1سلسله1مراتبی1
می1باشد؛1ازاین1رو1با1تجزیه1مسائل1پیچیده،1فرآیند1سلسله1
مراتبی1آن1ها1را1به1شکلی1ساده1که1با1ذهن1و1طبیعت1انسان1
مطابقت1داشته1باشد،1تبدیل1می1کند.1در1این1پژوهش1در1گام1
نخست،1با1بهره1گیری1از1روشAHP1،1ساختار1سلسله1مراتبی1
شاخصه1های1چهارگانه1امنیت،1همسایگی1سازگار،1دسترسی1
به1مرکز1خرید1و1دسترسی1به1شبکه1حمل1ونقل1عمومی1که1
است1 تعیین1شده1اند،1مشخص1گردیده1 مطالعات1 بر1 مبتنی1

)شکل41(.1
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 شکل4: سلسله مراتب انتخاب محله مسکونی 

 

در1گام1دوم،1جهت1تعیین1ضریب1اهمیت1هر1یک1از1مؤلفه1ها،1
یعنی1شدت1برتری1هر1معیار1نسبت1به1معیار1دیگر،1به1صورت1
دوبه1دو1باهم1مقایسه1شده1اند.1این1مقایسه1ها1در1یک1ماتریس1
1n*n)در1این1حالت41×4(1ثبت1شده1است.1مبنای1قضاوت1
با1توجه1به1جدول131بررسی1شدت1برتری1شاخصه1I1نسبت1
مثبت1 ماتریس1همگی1 این1 عناصر1 می1دهد.1 نشان1 را1 1j به1
بوده1و1با1توجه1به1اصل1شروط1معکوس1در1فرآیند1تحلیل1
سلسله1مراتبی1)اگر1اهمیت1I1نسبت1به1j1برابر11k/11باشد،1
اهمیت1عنصر1j1نسبت1به1I1برابر1k/11خواهد1بود(،1دو1مقدار1

با1توجه1به1 عددی1a1و11a/11خواهیم1داشت.1به1طور1مثال1
معیار1 برتری1 شدت1 معیارها،1 دو1به1دویی1 مقایسه1 ماتریس1
امنیتD(1(1نسبت1به1معیار1همسایگی1سازگارE)1(131بوده1
که1منظور1از1،31با1توجه1به1جدول1،31اهمیت1اندکی1بیشتر1
معیارD1 نسبت1به1معیار1E1بوده1است.1ازاین1رو1شدت1برتری1
معیار1E1نسبت1به1معیار1D1با1توجه1به1شرط1معکوس،13/11
خواهد1بود.1ازآنجاکه141معیار1در1این1پژوهش1موردبررسی1

قرارگرفته1است،1بنابراین161قضاوت1باید1صورت1گیرد.1

جدول 3: مقیاس 9 کمیتی برای مقایسه دو به دویی شاخصه ها 
 توضیحتعریفامتیاز

در1تحقق1هدف1دو1شاخصه1اهمیت1مساوی1اهمیت1مساوی1
دارند.

اهمیت1اندکی31
بیشتر

تجربه1نشان1می1دهد1که1در1تحقق1هدف1
اهمیت1I1بیشتر1از1j1است.

تجربه1نشان1می1دهد1که1در1تحقق1هدف1اهمیت1بیشتر5
اهمیت1I1خیلی1بیشتر1از1j1است.

تجربه1نشان1می1دهد1که1در1تحقق1هدف1اهمیت1خیلی1بیشتر7
اهمیت1I1خیلی1بیشتر1از1j1است.

اهمیت1بیشتر1I1نسبت1به1j1به1اثبات1رسیده1اهمیت1مطلق9
است.

)Zebardast, 2002, p. 3)

متنوعی1 روش1های1 گزینه1ها،1 اهمیت1 ضریب1 تعیین1 برای1
ازجمله1مجموع1سطری،1مجموع1ستونی،1میانگین1حسابی1
و1روش1میانگین1هندسی1وجود1دارد1که1در1این1پژوهش1به1
دلیل1دقت1بیشتر،1از1روش1میانگین1هندسی1استفاده1شده1
است.1در1این1روش1میانگین1هندسی1هر1ردیف1به1دست1آمده1

و1سپس1نرمالیزه1شده1است.1همان1طور1که1مشخص1است،1
معادل1 مزبور1 معیارهای1چهارگانه1 اهمیت1 مجموع1ضریب1
یک1است1و1نشان1دهنده1نسبی1بودن1اهمیت1معیارها1است.1

ضریب1اهمیت1معیارهای1شکل141به1شرح1زیر1می1باشد.

جدول 4: ضریب اهمیت معیارها منطبق بر شکل 4
WF11)دسترسی1به1مرکز1خرید(10.0711=1WD1)10.56=)امنیت1در1محل

1WG1)دسترسی1به1حمل1ونقل1عمومی(10.111=1WE1)10.26=1)داشتن1همسایگی1سازگار

جهت1تعیین1ضریب1اهمیت1گزینه1ها1در1هر1محله،1ارجحیت1
مورد1 شاخصه1ها1 از1 یک1 هر1 با1 ارتباط1 در1 آن1ها1 از1 هریک1
قضاوت1قرارگرفته1است.1مبنای1این1قضاوت1این1بار1مقیاس1

19کمیتی1)ماتریس31×3(1است؛1با1این1تفاوت1که1در1مقایسه1
گزینه1ها1در1ارتباط1با1هر1یک1از1شاخصه1ها1بحث1کدام1گزینه1
مهم1تر1است،1مطرح1نیست؛1بلکه1کدام1گزینه1ارجح1است؟1
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و1چقدر؟1مطرح1است.1به1طور1مثال1در1محله1A1کدام1معیار1
به1کارگیری1 با1 مقدار؟1 و1چه1 است1 بیشتری1 اهمیت1 دارای1
طیف1لیکرت1یا1مجموع1نمرات1در1فرآیند1پژوهش1میدانی،1
دیدگاه1پرسش1شوندگان1در1هر1محله1نسبت1به1هرکدام1از1
معیارها1به1طور1مجزا1سنجیده1شده1است.1این1طیف1می1تواند1

محله،1 هر1 در1 شاخصه1ها1 نمرات1 مجموع1 تعیین1 بر1 عالوه1
ارجحیت1هر1شاخصه1در1هر1محله1نسبت1به1محله1دیگر1را1
مشخص1نماید.1بر1اساس1امتیازات1حاصله،1امکان1مقایسه1
بین1نظرات1پرسش1شوندگان1به1معیارهای1چهارگانه1در1هر1

سه1محله1به1دست1می1آید1)جدول41(.

جدول 5: نتایج جدول طیف لیکرت 

 

شاخصه1شاخصه1شاخصه1شاخصه1شاخصه1
4321

)G()F()E()D(

%88%66%84%46A1محله

%100%96%94%80B1محله

%66%76%64%54C1محله

6. بحث و یافته ها
تفسیر1اطالعات1مبین1آن1است1که1محله1علیقلی1آقاB(1(1در1
هر1چهار1شاخصه،1باالترین1امتیاز1را1کسب1نموده1و1دو1محله1

دیگر1در1جایگاه1بعدی1قرارگرفته1اند.1نتایج1ماتریس1اهمیت1
از1معیارها1در1سه1محله1 مقایسه1زوجی1هرکدام1 گزینه1ها،1
به1صورت1جداگانه1است1و1برگرفته1از1امتیازاتی1است1که1از1

طیف1لیکرت1به1دست1آمده1است1)جدول61(.

جدول 6: مقیاس 9 کمیتی برای مقایسه دو به دویی گزینه ها 

تعریف امتیاز ارجحیت

ترجیح1یکسان1
کمی1ارجح3

ترجیح1بیشتر5

ترجیح1خیلی1بیشتر7

کاماًل1ارجح9

)Zebardast, 2002, p. 5)

برسی1 و1 شاخصه1ها1 اهمیت1 ضرایب1 ماتریس1 به1 توجه1 با1
اهمیت1هر1شاخصه1در1سه1محله1منتخب1و1پس1از1نرمالیزه1

کردن،1ضرایب1اهمیت1شاخصه1های1چهارگانه1در1هر1محله1
تعیین1شده1که1در1جدول171مشخص1شده1است.

جدول 7: ضرایب اهمیت هر یک از گزینه ها در هر محله 
WC1=10.18WB1=10.73WA1=10.09)D(1امنیت
WC1=10.02WB1=10.69WA1=10.29)E(1داشتن1همسایگی1سازگار
WC1=10.18WB1=10.73WA1=10.09)F(1دسترسی1به1مرکز1خرید
WC1=10.02WB1=10.77WA1=10.21)G(1دسترسی1به1حمل1ونقل1عمومی

با1به1دست1آمدن1ضریب1اهمیت1شاخصه1ها1در1هر1محله،1
و1 1)5 )شکل1 تعیین1شده1 گزینه1ها1 از1 یک1 هر1 نهایی1 امتیاز1

امتیاز1نهایی1گزینه1ها1در1جدول1،71ثبت1شده1است.
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 شکل 5: ضریب اهمیت شاخصه ها و گزینه ها در سلسله مراتب محله گزینی

 
0.210.090.290.09A

0.770.730.690.73B

0.020.180.020.18C

مبتنی1بر1تحلیل1ها،1محله1علیقلی1آقا1)گزینهB1(،1مناسب1ترین1
مکان1برای1محله1گزینی1است1و1محله1های1درب1امام1)گزینه1
A(1و1جلفا1)گزینهC1(1به1ترتیب1در1اولویت1های1بعدی1قرار1
از1 قابل1مالحظه1ای1 اختالف1 با1 آقا1 علیقلی1 محله1 می1گیرند.1
از1 همچنین1 است.1 قرارگرفته1 اولویت1 در1 دیگر1 محله1 دو1
میانگین1 با1 امنیت1 شاخصه1 شاخصه1ها،1 رتبه1بندی1 حیث1
پرسش1شوندگان1 بین1 در1 را1 جایگاه1 باالترین1 19.8 امتیاز1

علیقلی1آقا،1 محله1 ساکنان1 است.1 داده1 اختصاص1 خود1 به1
امنیت1را1مهم1ترین1موضوع1برای1سکونت1دانسته1اند؛1نتایج1
تأیید1 را1 استنتاج1 این1 نیز1 لیکرت1 طیف1 از1 به1دست1آمده1
نموده1است.1شاخصه1همسایگی1سازگار،1دسترسی1به1مرکز1
انتخاب1 بعدی1 رتبه1های1 در1 عمومی1 حمل1ونقل1 و1 خرید1

قرارگرفته1اند1)جدول81(.

جدول 8: ضریب نهایی شاخصه ها در محله های مطالعاتی 

امتیاز نهایی
دسترسی به سیستم 

حمل ونقل عمومی
دسترسی به 
مرکز خرید

همسایگی 
سازگار

محلهامنیت

0.1560.0230.0060.0760.051A

0.7240.0850.0510.1790.409B

0.1200.0020.0130.0050.1C

دلیل1 به1 علیقلی1آقا1 محله1 که1 است1 آن1 مبین1 یافته1ها1
اجتماعی1 قرابت1های1 و1 بومی1 قشر1 غلبه1 بافت،1 یکپارچگی1
شناخت1 این1 است.1 امتیاز1 باالترین1 حائز1 ساکنان،1 باالی1
بر1 ناملموس1 اجتماعی1 نظارت1 نوعی1 تا1 نسبی1سبب1شده1
مناسبات1اجتماعی1ساکنان1حاکم1باشد1و1این1مهم،1سبب1
در1 امنیت1 ضریب1 است.1 شده1 ساکنان1 رضایت1 افزایش1
امام1و1به1ویژه1جلفا،1به1دلیل1تغییر1چهره1 محله1های1درب1
تالقی1 و1 بومی1 ساکنان1 تدریجی1 مهاجرت1 منظر1 از1 بافت1
فاقد1چنین1 ناهمگون،1 فرهنگی1 اجتماعی-1 ساختارهای1 با1

ویژگی1هایی1است.

7. آینده پژوهی
شاخصه1های1 اولویت1بندی1 و1 تحلیل1 به1 حاضر،1 پژوهش1
از1منظر1ساکنان1پرداخته1است.1بدون1تردید1 محله1گزینی1
مؤلفه1های1متعددی1در1تعیین1معیارهای1محله1گزینی1مؤثرند.1
خاستگاه1فرهنگی1و1اجتماعی1شاخصه1های1چهارگانه1مبتنی1
بر1ثبت1و1آنالیز1قرارگاه1های1رفتاری،1پژوهش1مکملی1است1
که1می1تواند1در1پژوهش1های1آتی1موردبررسی1قرار1گیرد1تا1

از1این1طریق1به1ارائه1منظر1جدیدی1از1مبانی1و1معیارهای1
محله1گزینی1دست1پیدا1نماید.1

8. نتیجه  گیری
حیات1 الگوی1 پایدارترین1 و1 قدیمی1ترین1 به1عنوان1 محله1
ساکنان1 و1 بوده1 موردتوجه1 همواره1 تاریخی1 شهرهای1 در1
بر1عهده1داشته1اند.1شناسایی1 در1پیشبرد1آن1نقش1حیاتی1
بر1 عالوه1 ساکنان،1 منظر1 از1 سکونت1 استمرار1 زمینه1های1
در1 سکونت1 تداوم1 زمینه1های1 اجتماعی،1 حیات1 تقویت1
بافت1های1تاریخی1را1فراهم1خواهد1ساخت.1پژوهش1حاضر،1
ضمن1تبیین1شاخصه1های1محله1گزینی1در1بین1شهروندان1
اصفهانی1و1وزن1دهی1به1آن1ها،1میزان1اثرگذاری1مؤلفه1ها1را1
با1 و1 است1 داده1 قرار1 موردبررسی1 مطالعاتی1 محله1های1 در1
بافت1 در1 محله1گزینی1 شاخصه1های1 که1 پرسش1 این1 طرح1
امنیت،1 شاخص1 چهار1 چیست؟1 اصفهان1 شهر1 تاریخی1
دسترسی1 و1 خرید1 مرکز1 به1 دسترسی1 سازگار،1 همسایگی1
به1شبکه1حمل1ونقل1عمومی1را1مبتنی1بر1آراء1صاحب1نظران،1
تبیین1نموده1و1با1استفاده1از1روش1گولر1و1تحلیل1بر1اساس1
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طیف1لیکرت،1درجه1اهمیت1آن1ها1را1در1سه1محله1تاریخی1
علیقلی1آقا،1درب1امام1و1جلفا1مورد1آزمون1قرار1داده1است.

مطالعات1مبین1آن1است1که1تالش1ها1در1راستای1دستیابی1
حیث1 از1 است.1 کیفیت1 ارتقاء1 درگرو1 محلی1 پایداری1 به1
ارزش1گذاری،1شاخص1امنیت1به1عنوان1یکی1از1الزامات1اساسی1
کیفیت1زیست1شهروندان1و1بستر1ارتباطات1اجتماعی1ساکنان1
و1پیش1نیاز1اجتماع1سالم،1در1هر1سه1محله1مهم1ترین1اولویت1
در1محله1گزینی1شهروندان1تعیین1شده1است.1این1مهم1مبین1
آن1است1که1با1افزایش1ضریب1امنیت1محله،1میل1به1سکونت1
نیز1افزایش1خواهد1یافت.1همسایگی1سازگار1و1به1تعبیری،1
سازگاری1و1همسویی1اجتماعی1میان1واحدهای1همسایگی،1
شهروندان1 محله1گزینی1 در1 که1 است1 دیگری1 مهم1 مؤلفه1
اثر1مستقیم1دارد.1دسترسی1به1مراکز1خرید،1شاخصه1مهم1
دیگری1است1که1در1انتخاب1شهروندان1اصفهانی1برای1محل1
سکونت1اثرگذار1است.1ازاین1رو،1تداوم1کاربری1بازارچه1های1
محلی1را1می1توان1یکی1از1مهم1ترین1مؤلفه1های1زیست11پایدار1

تاریخی1 بافت1های1 در1 سکونت1 کیفی1 تداوم1 مهم1 عامل1 و1
به1عنوان1 عمومی1 حمل1ونقل1 شبکه1 همچنین1 برشمرد.1
بعدی1 مهم1 اولویت1های1 شهروندان،1 بین1 اجتماعی1 کنش1
پاسخ1 در1 است.1 تعیین1شده11 ساکنان1 سوی1 از1 محله1گزینی1
شاخصه1های1 مکانی،1 جابجایی1 با1 آیا1 که1 دوم1 پرسش1 به1
گرفته1 صورت1 تحلیل1های1 می1کند؟1 تغییر1 محله1گزینی1
منطبق1بر1روشAHP1،1داللت1بر1آن1دارد1که1شاخصه1ها1
دارای1رابطه1معناداری1با1یکدیگر1هستند1و1متناسب1با1سطح1
آن1ها1 در1 سکونت1 پایداری1 و1 حیات1 تداوم1 آن1ها،1 عمق1 و1
انتخاب1 محله،1 هر1 با1ظرفیت1های1 متناسب1 و1 است1 متغیر1
یک1 هر1 به1 یک1سویه1 نگاه1 لذا1 می1کند.1 تغییر1 نیز1 معیارها1
از1مؤلفه1ها1به1منزله1کاهش1گرایش1ساکنان1و1تنزل1میزان1
ماندگاری1آن1ها1در1محله1ها1خواهد1شد1و1در1مقابل1توجه1به1
کنش1ارتباطی1میان1مؤلفه1های1چهارگانه1مطرح1شده،1زمینه1

پایداری1و1استمرار1سکونت1در1محله1ها1را1رقم1خواهد1زد.
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