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تاریخ دریافت: 91/10/12 
تاریخ پذیرش نهایی: 93/3/19

ارزیابی معیارهای کالبدی پایداری در محله های شهری )با تکیه بر اقلیم 
گرم و خشک ایران(*

سید مجید مفیدی شمیرانی**- حامد مضطرزاده***

چکیده
به دنبال افزایش گرمایش جهانی و بروز تغییر اقلیم متفکران و نظریه پردازان زیادی به دنبال یافتن راه حل های مختلف 
برآمدند که یکی از این راه حل ها مطرح شدن نظریه “توسعه پایدار”1 می باشد. این نظریه تا سال ها، بیشتر بر ضرورت های 
اقتصادی و محدودیت های زیست محیطی تأکید می ورزید اما در دهه اخیر با پیدایش شعار”جهانی بیندیش، محلی عمل 
کن”2 نقش آن در جنبه های محلی و بومی بیشتر شده است. از سوی دیگر هر شهر را می توان از ویژگی های محله های 
مسکونی آن شناخت و در صورتی که مشکالت و آسیب ها در سطح این محله ها کمتر باشد، آن شهر می تواند پاسخگوی 
این است که محله های شهری در کالبد به گونه ای  این پژوهش  انجام  از  نیازهای مختلف شهروندان خود باشد. هدف 
برنامه ریزی و هدایت شوند تا با مصرف بهینه انرژی حداقل آلودگی را تولید کرده و از این حیث بتوانند در پایداری شهرها 
نقش ایفا کنند که به منظور دستیابی به این هدف، معیارهایی کالبدی در جهت انطباق محله های شهری با توجه به اصول 
پایداری با تأکید بر اقلیم گرم و خشک ایران تدوین شده است. در این مقاله، پس از بررسی معیارهای ساختار محله های 
شهری پایدار، سعی در اثبات این فرضیه است که ویژگی کالبدی محله در اقلیم گرم و خشک ایران واجد اصولی است 
که به پایدار ساختن محله های بومی- سنتی انجامیده است. به منظور اثبات فرضیه سه محله بومی- سنتی در شهر یزد 
مورد مطالعه قرار گرفته و از طریق توزیع پرسش نامه و روش تحلیل میزان رضایت- اهمیت3 معیارهای کالبدی محله 
پایدار در دو بخش مسکن و محله بررسی شده است. در نهایت با روش علمی- استنتاجی اثبات شده است که محله های 

بومی - سنتی در کالبد، از اصولی پیروی می کرده اند که به پایداری آن ها انجامیده است.

واژگان کلیدی: محله های شهری پایدار، کالبد، محله های بومی- سنتی، معیار.

* این مقاله بخشی از رساله دکتری نویسنده دوم به راهنمایی دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی و مشاوره دکتر فرح حبیب که در دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران با عنوان “تدوین معیارهای ساختار محله های پایدار شهری )با تکیه بر اقلیم گرم و خشک ایران(” به انجام 

رسیده، می باشد.
** استادیار طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

*** دکتری تخصصی شهرسازی، گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ایران )نویسنده مسئول(.
Email: Hamed.Moztarzadeh@gmail.com
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مقدمه
محله به عنوان ر کن اصلی کالبد شهری نقش مهمی در تعادل زندگی اجتماعی در شهرها دارد. اگر کیفیت زندگی در 
محله ها تغییر کند به سرعت بر روی کل شهر تأثیرگذار خواهد بود. در اوایل قرن بیستم توجه به محله های مسکونی، 
محور بسیاری از نظریه های جدید شهرسازی قرار داشت. به گونه ای که برای رویارویی با مشکالت گوناگون شهری )از قبیل 
مسائل مدیریتی، روابط اجتماعی، مسائل بهداشتی، مسائل رفاهی و نیز ابعاد معنایی و هویتی( از این نظریه ها استقبال 

شده است.
از سوی دیگر با مطرح شدن بحث های توسعه پایدار مقیاس های متفاوتی برای عملی ساختن آن در شهر مطرح شده 
است. با وجود آنکه تعاریف بسیاری از مفهوم توسعه پایدار در مقیاس های کالن ارائه شده است، اما مفهوم آن در مقیاس 
محلی هنوز به قطعیت روشن نشده است. این در حالی است که محله های شهری حائز اهمیت بسیار بوده و نقاط قوت یا 
ضعف آن ها در ابعاد مختلف می تواند به کل شهر تسری پیدا کند و کارآیی آن را تحت تأثیر قرار دهد. سؤالی که در اینجا 
مطرح می شود، این است که با وجود اینکه ابعاد مسائل در محله های شهری کاماًل آشکار و مشخص است و می توان برای 
هرگونه نقصانی در آن، راهکاری مناسب یافت چرا محله های امروزین از کارآیی الزم برخوردار نبوده و کیفیت زندگی در 
آن ها کاهش یافته است؟ بسیاری از محله ها در گذشته می توانستند به صورت خودکفا عمل کرده و نیازهای خود را تأمین 
کنند، امری که در مورد محله های کنونی مصداق ندارد. آنچه در مورد وضعیت محله ها در ایران دیده می شود، از بین 
رفتن حس تعلق، احساس بیگانگی با سایر ساکنین، سیمای کالبدی آشفته، تعرض اتومبیل به کوچه های محلی، افزایش 
ناهنجاری های اجتماعی، محوشدن کاربری ها و خدمات تفریحی مانند پارک های محلی و انبوهی از مشکالت در زمینه های 
مختلف است. به راستی چرا وضعیت به این گونه شده است؟ آیا محله های بومی نیز دچار چنین معضالتی بوده اند؟ کیفیت 

زندگی ما نسبت به گذشته چه تفاوت هایی داشته است؟ 
در جهان و پیرامون موضوع محله های شهری پایدار مطالعات مناسبی انجام پذیرفته است، این درحالی است که در ایران 
موضوع جدیدی محسوب می شود و آنچنان که باید بدان پرداخته نشده است. با بررسی ها و مطالعات انجام گرفته در زمینه 
پیشینه موضوع محله های شهری پایدار مشخص شد که ایده محله پایدار در دهه 1990 و ابتدا در آمریکا شکل گرفت. 

در واقع به دنبال مطرح شدن پارادایم توسعه شهری پایدار و در جهت عملی ساختن اهداف آن، این ایده شکل گرفت.

جدول1: برآیند چارچوب شکل گیری محالت پایدار

y در ابتدای قرن بیستم Ebenezer Howard )1898( جنبش باغشهر، ارائه شده توسط
y  Kirkpatrick sale )1985(, Ian McHarg )1969(, بینش طراحی و برنامه ریزی زیست منطقه ای ارائه شده توسط

)Sussman, 1976( و انجمن برنامه ریزی منطقه ای آمریکا Patrick Geddes )1915(
y .که در دهه 1920 آغاز شد )Columbia MD, Radburn NJ, Reston VA جنبش شهر جدید آمریکایی )برای مثال
y  جنبش پیرو مرام اشتراکی عوام در اواخر دهه 1940 )برای مثال انجمن بین المللی جوامع محلی که در سال 1948 شکل

گرفت(.
y 1960 در دهه Lyndon Johnson برنامه های شهری جامعه بزرگ
y )Mumford, 1964( کاهش اعتماد به پیشرفت های تکنولوژیکی به عنوان راه حل مسائل شهری برای مثال
y 1970 و شکل گیری جنبش زیست محیطی آمریکایی در ابتدای دهه )Fuller, 1969( 4ایده سرنشینان فضاپیمای زمین
y )1972( و همکاران Meadows مباحثات »محدودیت رشد« در اواخر دهه 1960 و ابتدای دهه 1970 برای مثال
y )Holling, 1973( مطالعات انعطاف پذیری محالت اکولوژیکی
y )Morris 1982( جنبش خودکفایی محلی و تکنولوژی مناسب در دهه 1970 و ابتدای دهه 1980برای مثال
y )Engwicht 1993, Register 1987( ،توسعه های اکولوژی شهری و اکوشهرها برای مثال
y Brunt-( 1980 برای مثال، کمیسیون  تجمیع راهبردی گرایشات زیست محیطی و توسعه در گفتمان توسعه پایدار در دهه

)Habitat II, 1996) و دهه 1990 برای مثال، اجالس زمین 1992 و )land, 1987
y  Calthorpe و Van de Ryn برای مثال( .)Neotraditional( نگاه معمارانه به شهرهای سالم و شهرک های سنتی جدید

در 1986(
y Robert Putnam )1995(, Amatai Etzioni )1994( مباحث پیرامون سرمایه اجتماعی در دهه 1990 ارائه شده توسط
y  به کارگیری ایده اکولوژی صنعتی، بررسی های دقیق زیست محیطی و شاخص های پایداری در ابتدای دهه 1990 به وسیله

 Sustainable( ،کوشش های به کار گرفته شده در محالت به منظور بهسازی رکود اقتصادی و اضمحالل شهری برای مثال
)Chattanooga

y جنبش »رشد هوشمند« در دهه 1990 و ابتدای قرن بیست و یکم
y )Hawken, 2007( :باالرفتن شبکه های محالت پایدار به عنوان محالت مجازی برای مثال

)Mazmanian & Kraft, 2009,p. 39(
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برد،  نام  شهری  پایدار  محله های  موضوع  به  پرداختن  ضرورت های  عنوان  به  آن ها  از  می توان  که  عواملی  مهمترین  از 
می توان چنین گفت که در ایران مفهوم توسعه پایدار در مقیاس محلی به طور مشخص واضح و تعریف شده نمی باشد. 
این درحالی است که محله های شهری به عنوان کوچکترین واحد سازمان فضایی شهر از اهمیت زیادی برخوردار هستند 
و نقاط قوت و ضعف در آن ها به سرعت به کل شهر تسری پیدا می کند. در حال حاضر شاهد سیر نزولی کیفیت زندگی 
در محله های شهری ایران ناشی از مشکالت اجتماعی، مدیریتی، کالبدی، اقتصادی و غیره می باشیم، با وجود آن که امکان 
بررسی ویژگی های محله های سنتی و انطباق دادن برخی از شرایط آن ها با وضعیت فعلی محله های کشور وجود دارد. 
کمبود منابع تحقیقاتی مشخص در رابطه با مقوله پایداری محلی و روی آوردن به کپی برداری از چند مقاله مشخص و نیز 
عدم انطباق معیارهای معرفی شده در همان اندک مطالعات انجام پذیرفته با محله ها در شهرهای ایران از دیگر ضرورت های 

پرداختن به این موضوع می باشد.
طراحی  و  برنامه ریزی  در  تا  ساخت  خواهد  هموار  را  راه  مختلف  جنبه های  از  قدیمی تر  محله های  خصوصیات،  کشف 
بافت های جدید به آن ها توجه شده و کارآیی این بافت ها به مراتب بیشتر از گذشته باشند. در شکل 1 ساختار مقاله 

مشاهده می شود.

شکل1: ساختار مقاله و نحوه ارتباط بخش های مختلف آن

1. فرضیه و پرسش های تحقیق
در ابتدا و با مرور منابع موجود، سؤاالتی در چارچوب تحقیق به وجود آمد:

آیا راهی برای پایدار ساختن کالبدی محله های شهری به عنوان یکی از ارکان اصلی تشکیل دهنده شهرها وجود دارد؟. 1
آیا می توان در محله های شهری انتظار مصرف بهینه انرژی و کاهش ایجاد آلودگی را داشت؟. 2
آیا اقلیم گرم و خشک ایران در کالبد واجد اصولی می باشد که بتوان با آن ها به پایدار ساختن محله ها رسید؟. 3

و نهایتاً این که:
آیا می توان معیارها و اصولی را در طراحی محله های شهری تدوین نمود تا ضمن جوابگویی به نیازهای ساکنانش، . 4

منابع زیستی و کیفیت زندگی نسل های آینده را به مخاطره نیندازد؟
با توجه به سؤاالت فوق فرضیه تحقیق به صورت زیر قابل ذکر است:

ویژگی کالبدی محله در اقلیم گرم و خشک ایران واجد اصولی است که به پایدار ساختن محله های بومی 
انجامیده است.

با ذکر فرضیه، پژوهش حاضر به دنبال اثبات آن خواهد بود.

2. روش تحقیق
در این پژوهش به منظور تدوین معیارهای ساختار محله های پایدار شهری، منابع مختلف مطالعه شده است و از رویکرد 
تفسیری استفاده شده است. به منظور اثبات فرضیه نیز از توزیع پرسش نامه و ارزیابی آن ها با روش تحلیل میزان رضایت 

- اهمیت استفاده شده است. در نهایت از ارزیابی های صورت گرفته، استنتاجات و اثبات فرضیه انجام پذیرفته است.
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3. مؤلفه های پایداری محله
عبارت محله پایدار، به عبارتی رایج در دهه های اخیر تبدیل شده است که محیط مصنوع و محیط طبیعی را همزمان مورد 
توجه قرار می دهد. این عبارت بیشتر در مورد محله هایی مورد استفاده قرار می گیرد که به دنبال پیشبرد یا جستجوی 
پایداری در زمینه هایی مانند آب، غذا، حمل و نقل، آلودگی و انرژی باشند و می تواند توامان برای محله های جدید در حال 
ساخت و یا محله های موجود در شهرها مورد استفاده قرار گیرد )Rae & Bradly, 2012(. موارد ذکر شده در پایین برخی 

از مشخصه ها و اولویت هایی هستند که در گونه های مختلف محله های پایدار وجود دارند: 
اهداف آن ها احترام گذاردن به زیست محیط طبیعی و انسانی توأم با یکدیگر است و به استفاده از فناوری در راه های . 1

مناسب و در راستای منابع محیطی و منابع انسانی تأکید می کند.
به ارزش های مرتبط با کیفیت زندگی تأکید دارد.. 2
روشی سیستمی را به منظور سازماندهی و مدیریت پیشنهاد می دهد.. 3
از چرخه های زندگی حمایت می کند.. 4
5 ..)Geis & Kutzmark, 1998( پاسخده و کارا می باشد

اندیشمندان و صاحب نظران مختلفی به بررسی محله های شهری پایدار پرداخته اند. با بررسی متون مختلف و پژوهش هایی 
که توسط صاحب نظران مختلف انجام پذیرفته، می توان مؤلفه هایی را مرتبط با هر کدام از نظرات، استخراج و دسته بندی 
از بررسی این دسته بندی مشخص می شود، فصل مشترکاتی است که در دیدگاه های صاحب نظران مختلف  کرد. آنچه 
وجود دارد. درعین حال که هرکدام از آن ها به وجوهی از آن اشاره کرده اند که این نیز می تواند ناشی از تفاوت ها در شرایط 

محلی و اصول تفکرات آن ها با یکدیگر باشد.
جمع بندی مؤلفه های مرتبط با پایداری محله ها از دیدگاه صاحب نظران در جدول 2 به تفکیک مشخص شده است.

جدول2: مؤلفه های ساختار محله های پایدار از دید صاحب نظران 

 مؤلفه

 نظریه پردازان

اجتماعی-فرهنگی

اقتصادی

خدماتی

ت محیطی
زیس

سیاسی-اداری

انسانی

حمل و نقل و ارتباطات

کالبدی

*******آن پاور5
******کلیر بنهام کارتر6

*****هاگ بارتون7
*****مارک رزلند8

*****مایک راکو9
*****پاتریک ام. کاندون10

با بررسی دیدگاه های صاحب نظران مشخص شد که محله های پایدار، دارای مؤلفه هایی می  باشند که از طریق آن می توان 
معیارهایی را برای این گونه محله ها مشخص نمود. این مؤلفه ها به هشت دسته کلی تقسیم بندی می شوند که عبارتند از:

مؤلفه  های اقتصادی. 1
مؤلفه های اجتماعی- فرهنگی. 2
مؤلفه های سیاسی- اداری. 3
مؤلفه های کالبدی. 4
مؤلفه های حمل و نقل و ارتباطات. 5
مؤلفه های خدماتی. 6
مؤلفه های زیست محیطی. 7
مؤلفه های انسانی. 8

الزم به ذکر است که این مؤلفه ها دارای ارتباط سلسله مراتبی با یکدیگر نبوده و با توجه به شرایط محلی ممکن است، 
برخی از آن ها در اولویت قرار بگیرند.
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شکل2: مؤلفه های سازنده محله های پایدار 

با توجه به آنچه به آن پرداخته شد و شناخت مؤلفه های سازنده محله های پایدار می توان یک محله پایدار را این چنین 
تعریف کرد:

محله هایی که در آن ها مردم حال و آینده دارای زندگی با کیفیت باالیی بوده، فرصت های برابر و گزینه های 
متنوعی برای استفاده از منابع طبیعی دوستدار محیط زیست داشته، ضایعات کمتری تولید کرده، به 
اکوسیستم ها در مقیاس محلی احترام گذاشته و با بهبود وضع محیط به وسیله مشارکت پایدار ضامن 

تقویت و پیشرفت محیط خود خواهند شد.

4. معیارهای ساختار محله های پایدار
پس از بررسی ها و انجام مطالعات، آنچه واضح به نظر می رسد، این است که می توان معیارهایی را مرتبط با هرکدام از 
مؤلفه های محله های شهری پایدار، تحت عنوان معیارهای ساختار محله های پایدار مطرح ساخت. بنابراین معیارهایی که 
ساختار محله های پایدار شهری را تشکیل می دهند، در هشت دسته کلی قابل تقسیم بندی می باشند. آنچه در رابطه با 
این معیارها می توان عنوان نمود، این است که برخی از آن ها را می توان در بیش از یک عنوان کلی مطرح ساخت و آن را 
فرضاً به دو یا سه گروه اصلی مرتبط نمود. با توجه به مطالب گفته شده معیارهای ساختار محله های پایدار شامل هشت 
دسته معیارهای کالبدی، اجتماعی- فرهنگی، حمل و نقل و ارتباطات، خدماتی، اقتصادی، سیاسی- اداری، زیست محیطی 

و انسانی می باشد.
است  ممکن  اما  برد.  نام  پایدار  محله های  در سطح  معیارها  اصولی ترین  و  مهم ترین  عنوان  به  می توان  را  معیارها  این 
برحسب شرایط محلی و تفاوت های موجود بین محله های گوناگون، به معیارهای دیگری نیز بتوان اشاره کرد. در جدول 

3، جمع بندی کلی از این معیارها ارائه شده است.
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جدول 3: معیارهای ساختار محله های پایدار 

معیارمؤلفه

دار
 پای

ری
شه

له 
مح

کالبدی

- معماری متنوع
- ساختمان های چندعملکردی دارای سیستم های بهره وری انرژی

- تراکم باالتر ساختمانی
- اختالط کاربری ها

- مکانیابی صحیح کاربری ها
- ظرفیت قابل تحمل محله

- پویایی و سازگاری
- فضاهای عمومی مناسب

اجتماعی-فرهنگی

- هویت محله ای مشخص و متمایز
- محیط خوانا و دارای حس مکان

- عدالت اجتماعی
- تقویت و همبستگی اجتماعی

- احترام و تعهد بین ساکنان
- سرزندگی

- محیط های جذاب با کیفیت باالی زندگی
- سطوح پایین جرم و رفتارهای غیراجتماعی

- دسترسی به مسکن برای تمامی گروه های اجتماعی

حمل و نقل و 
ارتباطات

- شبکه ارتباطات منسجم و طراحی به هم پیوسته
- سیستم های حمل و نقل با تولید کربن پایین

- اولویت حرکتی با عابرین پیاده و دوچرخه سواری
- قابلیت دسترسی آسان و قابلیت نگهداری آسان شبکه ها و راه ها

- نظارت بصری در راه های محلی
- زیرساخت های سبک تر، سبزتر، ارزان تر و هوشمندتر

خدماتی
- دسترسی آسان و برابر ساکنین به خدمات محلی

- خودکفا بودن محله
- خدمات رسانی پاسخده

اقتصادی

- استفاده حداکثری از پتانسیل ها در سطح محله
- ایجاد فرصت های شغلی متفاوت با سلسله خدمات محلی مناسب

- رفاه و سودآوری اقتصادی
- تعهدات دراز مدت و ثابت اقتصادی

- ایجاد دفاتر و کارگاه های محلی، فعالیت های خانگی و مراکز ارتباطی و غیره

سیاسی – اداری
- مدیریت صحیح و کارآمد

- مدیریت اشتراکی
- مدیریتی پاسخگو و مسئول

زیست محیطی

- بهره وری انرژی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر
- طراحی حساس به منابع آب، کیفیت هوا و بازیافت خاک

- استفاده از آب های سطحی و فاضالب محلی و احیای سفره های آب زیرزمینی
- استفاده از منابع و مصالح محلی و بازیافتی

- استفاده از زمین های بایر و بالاستفاده
- تنوع زیستی و حفاظت از زندگی و کریدورهای ارتباطی موجودات زنده

باال بودن سطح سرمایه های انسانی انسانی

1. تسهیالت عمومی
2. علم و دانش

3. مهارت
4. سالمتی افراد
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5. تعیین نمونه موردی جهت اثبات فرضیه
از آنجا که  نیز  از ارزش های معماری و سنتی شهرهای حاشیه کویر و  با برخورداری  استان یزد، به خصوص شهر یزد 
مجموعه ای از آثار باستانی و بناهای تاریخی را در خود جای داده است، در بین شهرهای ایران حائز اهمیت می باشد. در 
واقع یزد را می توان نماد شهرهای کویری ایران دانست )Kalantari & Hataminejad, 2006, p. 9(. براساس تحقیقات 
باستان شناسی که در منطقه انجام شده است، استان یزد از مراکز مهم تمدن، قبل تاریخ بوده است که قدمت برخی از 

.)Seyed Hosseini, 2002, p. 3( روستاها و شهرهای آن به 5000 سال قبل برمی گردد
با توجه به این که موضوع مورد بحث در پژوهش توجه به اقلیم گرم و خشک در ایران می باشد و با توجه به توضیحات فوق 

به منظور مطالعه در این اقلیم و در راستای اثبات فرضیه شهر یزد برای نمونه موردی انتخاب شده است.
بافت تاریخی شهر یزد شامل 9 محله اصلی و 49 زیرمحله است که از بین آن ها محله های فهادان، شیخداد و گنبدسبز 

برای مطالعه و اثبات فرضیه انتخاب شده اند. 

6. نحوه اثبات فرضیه 
به منظور اثبات فرضیه، بررسی دیدگاه های ساکنین محله های بافت تاریخی یزد )سه محله فهادان، گنبدسبز و شیخداد( 
مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور تعداد 100 پرسش نامه در بین ساکنین محله توزیع شد. در این پرسش نامه 
پس از تعدادی سؤال کلی و عمومی، معیارهای کالبدی پایداری در محله در دو گروه مسکن و محله قرار گرفته و مرتبط 
با هر سؤال پاسخ هایی از درجه خیلی زیاد تا درجه خیلی کم در آن گنجانده شده است که ساکنین با توجه به وضعیت 

سؤال پرسش شده در محله خود یکی از گزینه ها را انتخاب می کنند.
درخصوص  به طورکلی  می باشد.  اهمیت  رضایت-  میزان  تحلیل  روش  سواالت،  به  شده  داده  پاسخ های  تحلیل  روش 

تصمیم سازی برای شهر یا محله، دو موضوع مهم وجود دارد:
1. پرداختن به خدماتی که دارای بیشترین اهمیت برای شهروندان هستند.

2. پرداختن به خدماتی که شهروندان کمترین رضایت را از آن ها دارند.
میزان رضایت- اهمیت، ابزار منحصر به فردی است که این امکان را به تصمیم سازان می دهد تا دو عامل رضایت و اهمیت 
را برای تصمیم گیری در مورد هر یک از خدمات درنظر گیرند. میزان مذکور بر این مفهوم استوار است که شهرها به بهبود 

و ارتقاء مسائلی می پردازند که بیشترین اهمیت و کمترین رضایت را برای شهروندان دارند.
روش محاسبه میزان رضایت و اهمیت براساس پاسخ های ساکنین بدین صورت است:

در این فرمول، I درصد اهمیت و S درصد رضایت را نشان می دهد. محاسبه درصد اهمیت، از مجموع درصد پاسخ های 
خیلی زیاد و زیاد )زمانی که پاسخ ها در پنج بازه خیلی کم تا خیلی زیاد قرار دارند( حاصل می شود و درصد رضایت نیز از 
مجموع درصد زیاد و خیلی زیاد به دست می آید. حالت مطلوب زمانی به دست می آید که میزان رضایت- اهمیت برابر با 
صفر باشد و این بدان معناست که تمام ساکنان از موضوع مورد نظر رضایت کامل دارند. زمانی که میزان رضایت- اهمیت 
برابر یک باشد، این نتیجه به دست می آید که از دیدگاه تمامی ساکنان باید توجه به موضوع مورد نظر در اولویت قرار 

گیرد. با استفاده از این میزان، تحلیل هر یک از خدمات براساس یکی از این شرایط است:
1. اگر  قطعاً تأکید افزایش یابد.

2. اگر  تأکید فعلی افزایش یابد.
.)Maleki & Habibi, 2011, p. 121( 3. اگر  تأکید فعلی تثبیت شود

1-6- تحلیل میزان رضایت- اهمیت در محله فهادان
قالب دو جدول که  ارزیابی ها در  نتایج  اهالی محله،  توزیع پرسش نامه در محله فهادان و مشخص شدن نظرات  از  پس 
معیارهای مرتبط با مسکن و محله را جداگانه مورد بررسی قرار داده اند، آورده می شود. با توجه به جدول 4، در رابطه با 
معیارهای تعداد و اندازه اتاق ها، وجود پارکینگ در خانه ها، اندازه و مساحت واحدها و نیز استحکام و مقاومت بنا احتیاج 
به بهبود شرایط و افزایش تأکید بر آن ها است و بنابراین باید برای تصمیم گیری و مداخله در اولویت قرار گیرند. در رابطه 
با معیارهای استفاده از تأسیسات گرمایش و سرمایش در واحدها، میزان فضای سبز، و وجود بادگیر و حوض خانه و نیز 
زیرزمین در خانه ها، خانه های محله احتیاج به بهبود جزئی دارند و تأکید بر آن ها تا حدی باید افزایش یابد. در رابطه با 

سایر معیارها در سطح محله شرایط مناسبی وجود دارد و این شرایط باید تثبیت شود.
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جدول 4: معیارهای پایداری کالبدی در بخش مسکن در محله فهادان

رتبه میزان ISمیزان ISرتبه اهمیتدرصد اهمیترتبه رضایتدرصد رضایتمعیارهای مسکن
10127810/70201استحکام و مقاومت بنا
2094220/33602تعداد و اندازه اتاق ها 

8132630/23923پارکینگ
12112440/21124اندازه و مساحت واحد

13102150/18275فضای سبز
3262060/13606تأسیسات گرمایش و سرمایش

2871870/12967وجود بادگیر و حوض خانه
4541870/09908عایق حرارتی دیوار و سقف

2481390/09889نحوه قرارگیری اتاق ها
4451480/078410رنگ نما

45411100/060511جنس نما
5731480/060212وضعیت نور اتاق ها

6621390/044213آلودگی صوتی
73108110/021614اشراف و محرمیت

با معیارهای وجود  با توجه به جدول 5، در رابطه  با محله در جدول 5 آورده شده است.  اما ارزیابی معیارهای مرتبط 
پارک های محله ای، وجود مکان های گذران اوقات فراغت و میزان فضای سبز در سطح محله، احتیاج به بهبود شرایط و 
افزایش تأکید بر آن ها است و برای تصمیم گیری و مداخله باید در اولویت قرار گیرند. در رابطه با معیارهای وجود فضای 
بازی کودکان، وجود پارکینگ در سطح محله، وزش باد و طوفان در معابر و ایجاد شرایط نامساعد برای اهالی محله، 
میزان تابش خورشید در زمستان در سطح معابر و نهایتاً عرض مناسب کوچه ها و خیابان های محله احتیاج به بهبود جزئی 
می باشد و تأکید بر آن ها تا حدی باید افزایش یابد. در رابطه با سایر معیارها در سطح محله شرایط مناسبی وجود دارد و 

این شرایط باید تثبیت شود.

جدول 5: معیارهای پایداری کالبدی در بخش محله در محله فهادان

رتبه میزان ISمیزان ISرتبه اهمیتدرصد اهمیترتبه رضایتدرصد رضایتمعیارهای محله
6113510/32901پارک های محله ای 

1083220/28802مکان های گذران اوقات فراغت
992430/21843فضای سبز

8102040/18404فضای بازی کودکان
4121950/18245پارکینگ

3851950/11786وزش باد و طوفان در معابر
3761860/11347تابش خورشید در معابر در زمستان

3571770/11058عرض مناسب کوچه ها و خیابان ها
3571480/09109خدمات مناسب

4741770/090110فضای مناسب پیاده روی
5931290/049211مقیاس انسانی و محیط زیست

6511290/042012سایه اندازی در معابر
64210100/036013وجود ساباط در معابر
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2-6- تحلیل میزان رضایت-اهمیت در محله گنبدسبز
پس از توزیع پرسش نامه در محله گنبدسبز و ارزیابی پرسش نامه ها در رابطه با معیارهای مرتبط با مسکن جدول 6 به 
دست آمده است. با توجه به جدول 6، در رابطه با معیارهای تعداد و اندازه اتاق ها، استحکام و مقاومت بنا، وجود بادگیر و 
حوض خانه و اندازه و مساحت واحدها احتیاج به بهبود شرایط و افزایش تأکید بر آن ها است و برای تصمیم گیری و مداخله 

باید در اولویت قرار گیرند.
در رابطه با معیارهای میزان فضای سبز، استفاده از تأسیسات گرمایش و سرمایش در خانه ها، وجود پارکینگ، جنس و 
رنگ نما و نحوه قرارگیری اتاق ها در خانه، احتیاج به بهبود جزئی است و تأکید بر این معیارها باید تا حدی افزایش یابد. 

در رابطه با سایر معیارها در سطح محله شرایط مناسبی وجود دارد و این شرایط باید تثبیت شود.

جدول 6: معیارهای پایداری کالبدی در بخش مسکن در محله گنبدسبز

رتبه میزان ISمیزان ISرتبه اهمیتدرصد اهمیترتبه رضایتدرصد رضایتمعیارهای مسکن
2294220/32761تعداد و اندازه اتاق ها

3174510/31052استحکام و مقاومت بنا
11132550/22253وجود بادگیر و حوض خانه

0/20014 317293اندازه و مساحت واحد
19122260/17825فضای سبز

20112170/16806تأسیسات گرمایش و سرمایش
3752640/16387پارکینگ
21101790/13438جنس نما
25816100/12009رنگ نما

4141980/112110نحوه قرارگیری اتاق ها
33613120/087111عایق حرارتی دیوار و سقف

53314110/065812وضعیت نور اتاق ها
69111130/034113اشراف و محرمیت

6529140/031514آلودگی صوتی

ما ارزیابی معیارهای مرتبط با محله در جدول 7 آورده شده است.

جدول 7: معیارهای پایداری کالبدی در بخش محله در محله گنبدسبز

رتبه میزان ISمیزان ISرتبه اهمیتدرصد اهمیترتبه رضایتدرصد رضایتمعیارهای محله
7113010/27901فضای سبز

1392820/24362مکان های گذران اوقات فراغت
1392440/20883پارک های محله ای 

3172630/17944فضای مناسب پیاده روی
11101960/16915فضای بازی کودکان

3742630/16386سایه اندازی در معابر
3261870/12247تابش خورشید در معابر در زمستان

1581480/11908پارکینگ
3651870/11529وجود ساباط در معابر

3261390/088410وزش باد و طوفان در معابر
3831480/086811عرض مناسب کوچه ها در خیابان ها

6112050/078012خدمات مناسب
58211100/046213مقیاس انسانی و محصوریت
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با توجه به جدول 7، در رابطه با معیارهای میزان فضای سبز در سطح محله، وجود مکان های گذران اوقات فراغت و وجود 
پارک های محله ای، احتیاج به بهبود شرایط و افزایش تأکید بر آن ها است و برای تصمیم گیری و مداخله باید در اولویت 
قرار گیرند. در رابطه با معیارهای فضای مناسب پیاده روی، فضای مناسب برای بازی کودکان، سایه اندازی در معابر، تابش 
خورشید در معابر در زمستان و وجود ساباط در معابر، در سطح محله احتیاج به بهبود جزئی است و تأکید بر این معیارها تا 
حدی باید افزایش یابد. در رابطه با سایر معیارها در سطح محله شرایط مناسبی وجود دارد و این شرایط باید تثبیت شود.

3-6- تحلیل میزان رضایت- اهمیت در محله شیخداد
 8 مسکن جدول  با  مرتبط  معیارهای  با  رابطه  در  پرسش نامه ها  ارزیابی  و  محله شیخداد  در  پرسش نامه  توزیع  از  پس 

استحصال می شود.

جدول 8: معیارهای پایداری کالبدی در بخش مسکن در محله شیخداد

رتبه میزان ISمیزان ISرتبه اهمیتدرصد اهمیترتبه رضایتدرصد رضایتمعیارهای مسکن
17123110/25731تأسیسات گرمایش و سرمایش

3192820/19322استحکام و مقاومت بنا
29102330/16333پارکینگ

23111940/14634بادگیر و حوض خانه
3771940/11975تعداد و اندازه اتاق ها

3681850/11526اندازه و مساحت واحد
3961760/10377فضای سبز

4051760/10208نحوه قرارگیری اتاق ها
3961370/07939عایق حرارتی دیوار و سقف

4941180/056110جنس نما
6221090/038011وضعیت نور اتاق ها

5337110/032912رنگ نما
6228100/030413آلودگی صوتی

6816120/019214اشراف و محرمیت

با توجه به جدول 8، در رابطه با معیار تأسیسات گرمایش و سرمایش در خانه ها احتیاج به بهبود شرایط و افزایش تأکید 
بر آن است و برای تصمیم گیری و مداخله باید در اولویت قرار گیرند. در رابطه با معیارهای استحکام و مقاومت بنا، وجود 
پارکینگ، وجود بادگیر و حوض خانه، تعداد و اندازه اتاق ها، اندازه و مساحت واحد، میزان فضای سبز و نحوه قرارگیری 
اتاق ها احتیاج به بهبود جزئی است و تأکید براین معیارها باید تا حدی افزایش یابد. در رابطه با سایر معیارها در سطح 
محله شرایط مناسبی وجود دارد و این شرایط باید تثبیت شود. اما ارزیابی معیارهای مرتبط با محله در جدول 9 آورده 
شده است. با توجه به جدول در رابطه با معیارهای وجود مکان های گذران اوقات فراغت، وجود پارک های محله ای و وجود 
فضای بازی کودکان احتیاج به بهبود شرایط در محله و افزایش تأکید بر این معیارها است و برای تصمیم گیری و مداخله 
باید در اولویت قرار گیرند. در رابطه با سایر معیارها در سطح محله شرایط مناسبی وجود دارد و این شرایط باید تثبیت 

شود.
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جدول 9: معیارهای پایداری کالبدی در بخش محله در محله گنبدسبز

رتبه میزان ISمیزان ISرتبه اهمیتدرصد اهمیترتبه رضایتدرصد رضایتمعیارهای محله
10113910/35101مکان های گذران اوقات فراغت

12103020/26402پارک های محله ای 
1792830/23243فضای بازی کودکان

3971540/09154پارکینگ
3381360/08715فضای سبز

3971450/08546عرض مناسب کوچه ها و خیابان ها
4361170/06277فضای مناسب پیاده روی

5841360/05468خدمات مناسب
تابش خورشید در معابر در 

5351170/05179زمستان

5841080/042010وزش باد و طوفان در معابر
652990/031511سایه اندازی در معابر

6036100/02412وجود ساباط در معابر
6916100/018613مقیاس انسانی و محصوریت

7. تحلیل پرسش نامه ها و بررسی میزان پایداری در سطح محله ها
پس از توزیع پرسش نامه ها در سطح محله های سه گانه و ارزیابی آن ها نتایج زیر، استحصال می شود: 

1. محله فهادان در بخش مسکن دارای معیارهای پایدار در زمینه میزان اشراف و محرمیت مناسب، میزان آلودگی صوتی 
مناسب، وضعیت مناسب اتاق های خانه ها به لحاظ نور، وضعیت مناسب خانه ها به لحاظ جنس و رنگ نما و نحوه مناسب 
قرارگیری اتاق ها در خانه ها می باشد. اما این محله در بخش معیارهای مرتبط با محله به لحاظ وجود ساباط در معابر و 
تأثیرات اقلیمی مثبت آن برای ساکنان محله، میزان مناسب سایه اندازی در معابر در تابستان ها و ایجاد شرایط آسایش 
حرارتی، مقیاس انسانی و محصوریت مناسب در سطح معابر در محله، وجود فضای مناسب پیاده روی برای اهالی محله و 
نهایتاً وجود خدمات مناسب در روز و شب در سطح محله و برآورده کردن نیازهای اهالی از پایداری باالیی برخوردار است 
و شرایط مطلوبی را داراست. میزان پایداری در سطح محله فهادان به تفکیک معیارهای پایداری محله در دو بخش مسکن 

و محله مطابق با جدول 10 می باشد )پایداری خیلی زیاد= 1 و پایداری خیلی کم =5(.
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جدول 10: ماتریس پایداری در محله فهادان

معیارهای پایداریبخش
میزان پایداری

12345

مسکن

1. تعداد و اندازه اتاق ها
2. پارکینگ

3. اندازه و مساحت واحد
4. نحوه قرارگیری اتاق ها

5. تأسیسات گرمایش و سرمایش
6. آلودگی صوتی

7. عایق حرارتی دیوار و سقف
8. اشراف و محرمیت
9. وضعیت نور اتاق ها

10. استحکام و مقاومت بنا
11. فضای سبز

12. بادگیر و حوض خانه
13. جنس نما
14. رنگ نما

محله

1. عرض مناسب کوچه ها و خیابان ها
2. فضای سبز

3. فضای مناسب پیاده روی
4. فضای بازی کودکان
5. پارک های محله ای

6. مکان های گذران اوقات فراغت
7. پارکینگ

8. خدمات مناسب
9. سایه اندازی در معابر در تابستان

10. تابش خورشید در معابر در زمستان
11. مقیاس انسانی و محصوریت

12. وجود ساباط در معابر
13. وزش باد و طوفان در معابر

2. محله گنبد سبز در بخش مسکن دارای معیارهای پایدار در زمینه میزان آلودگی صوتی مناسب در محله، میزان مناسب 
و مطلوب اشراف و محرمیت در سطح خانه های محله، وضعیت مناسب نور اتاق ها در خانه های محله و مناسب بودن عایق 
حرارتی در دیوار و سقف خانه های در سطح محله می باشد. در بخش معیارهای مرتبط با محله، به لحاظ مقیاس انسانی 
و محصوریت مناسب در معابر، وجود خدمات مناسب در روز و شب در سطح محله برای برطرف ساختن نیازهای اهالی، 
عرض مناسب کوچه ها و خیابان ها و جلوگیری از آزار و اذیت اهالی محله در هنگام وزش باد و طوفان در سطح معابر، محله 
پایدار به شمار می آید. میزان پایداری در سطح محله گنبدسبز به تفکیک معیارهای پایداری محله در دو بخش مسکن و 

محله مطابق با جدول 11 می باشد )پایداری خیلی زیاد=1 و پایداری خیلی کم =5(.
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جدول 11: ماتریس پایداری در محله گنبدسبز

معیارهای پایداریبخش
میزان پایداری

12345

مسکن

1. تعداد و اندازه اتاق ها
2. پارکینگ

3. اندازه و مساحت واحد
4. نحوه قرارگیری اتاق ها

5. تأسیسات گرمایش و سرمایش
6. آلودگی صوتی

7. عایق حرارتی دیوار و سقف
8. اشراف و محرمیت
9. وضعیت نور اتاق ها

10. استحکام و مقاومت بنا
11. فضای سبز

12. بادگیر و حوض خانه
13. جنس نما
14. رنگ نما

محله

1. عرض مناسب کوچه ها و خیابان ها
2. فضای سبز

3. فضای مناسب پیاده روی
4. فضای بازی کودکان
5. پارک های محله ای

6. مکان های گذران اوقات فراغت
7. پارکینگ

8. خدمات مناسب
9. سایه اندازی در معابر در تابستان

10. تابش خورشید در معابر در زمستان
11. مقیاس انسانی و محصوریت

12. وجود ساباط در معابر
13. وزش باد و طوفان در معابر

3. محله شیخداد در بخش مسکن در رابطه با معیارهای اشراف و محرمیت مناسب در خانه ها، میزان مناسب آلودگی 
صوتی در خانه ها، رنگ و جنس نما، وضعیت مناسب نور اتاق ها و وجود عایق حرارتی مناسب در دیوارها و سقف های 
مناسب  و حد  انسانی مطلوب  مقیاس  لحاظ وجود  به  با محله،  مرتبط  معیارهای  در بخش  اما  پایدار می باشد.  خانه ها، 
محصوریت در سطح معابر، تأثیر مثبت ساباط در آسایش اقلیمی اهالی محله، سایه اندازی مناسب در معابر در روزهای 
تابستان، جلوگیری از آزار و اذیت اهالی در هنگام وزش باد و طوفان در سطح معابر، تابش مناسب خورشید در معابر در 
زمستان، وجود خدمات مناسب در روز و شب درسطح محله برای برآورده ساختن نیازهای اهالی، فضای مناسب برای 
پیاده روی در سطح محله، عرض مناسب کوچه ها و خیابان ها، میزان فضای سبز مطلوب در سطح معابر و وجود فضای 
پارکینگ مناسب برای اتومبیل ها در معابر محله شیخداد، محله ای پایدار است. میزان پایداری در سطح محله شیخداد 
به تفکیک معیارهای پایداری محله در دو بخش مسکن و محله مطابق با جدول 12 می باشد )پایداری خیلی زیاد=1 و 

پایداری خیلی کم= 5(.
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جدول 12: ماتریس پایداری در محله شیخداد

معیارهای پایداریبخش
میزان پایداری

12345

مسکن

1. تعداد و اندازه اتاق ها
2. پارکینگ

3. اندازه و مساحت واحد
4. نحوه قرارگیری اتاق ها

5. تأسیسات گرمایش و سرمایش
6. آلودگی صوتی

7. عایق حرارتی دیوار و سقف
8. اشراف و محرمیت
9. وضعیت نور اتاق ها

10. استحکام و مقاومت بنا
11. فضای سبز

12. بادگیر و حوض خانه
13. جنس نما
14. رنگ نما

محله

1. عرض مناسب کوچه ها و خیابان ها
2. فضای سبز

3. فضای مناسب پیاده روی
4. فضای بازی کودکان
5. پارک های محله ای

6. مکان های گذران اوقات فراغت
7. پارکینگ

8. خدمات مناسب
9. سایه اندازی در معابر در تابستان

10. تابش خورشید در معابر در زمستان
11. مقیاس انسانی و محصوریت

12. وجود ساباط در معابر
13. وزش باد و طوفان در معابر

8. نتیجه گیری
به  انرژی در دهه 70 میالدی، شکل گرفت، توجه کامل  بروز بحران  به دنبال  پایداری که  پارادایم  از شکل گیری  پس 
بهره وری از محیط زیست و به دنبال آن توجه به محیط های انسان ساخت به گونه ای که از منابع و ذخایر موجود در 
طبیعت به صورت بهینه استفاده کرده و میزان تولید آلودگی خود را به حداقل برسانند، مورد توجه واقع شد. امروزه توسعه 
شهری پایدار که از جمله نظریه های دوران اخیر به شمار می آید، بخش عمده ای از ادبیات شهرسازی را به خود اختصاص 
داده است. اما در مقیاس محلی این نظریه به درستی تبیین نشده و می تواند به عنوان موضوع پژوهش های مختلفی مورد 

بررسی قرار گیرد.
این پژوهش معیارهای ساختار محله های شهری پایدار را تدوین نمود و سپس به بررسی معیارهای کالبدی پایداری در 

اقلیم گرم و خشک ایران پرداخت.
به منظور اثبات فرضیه از روش علمی- استنتاجی استفاده شد و بدین منظور به عنوان نمونه موردی سه محله در بافت 
تاریخی شهر یزد انتخاب شد. پس از محاسبات دقیق علمی برآوردی از تعداد پرسش نامه های مورد نیاز به منظور به وجود 
آمدن نتایج واقعی به عمل آمد و تعداد 100 پرسش نامه به صورت جداگانه در هر کدام از محله ها بین اهالی توزیع شد. 
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پس از جمع آوری پرسش نامه ها، با استفاده از روش علمی تعیین میزان رضایت- اهمیت هرکدام از معیارها که در دو زمینه 
مسکن و محله در پرسش نامه گنجانده شده بودند به ارزیابی و تحلیل آن ها پرداخته شد. در نهایت برای هر محله ماتریسی 
تشکیل شد که میزان پایداری هر کدام از معیارها در آن به طور شفاف مشخص شده بود. آنچه از برآورد این ماتریس ها 
استحصال می شد، شامل این موضوع بود که در بخش مسکن معیارهای استفاده از عایق حرارتی در دیوار و سقف، میزان 
آلودگی صوتی، اشراف و محرمیت ساختمان ها نسبت به یکدیگر و البته وضعیت نور اتاق ها در هر سه محله به صورت 
کاماًل پایدار می باشند و در بخش محله وجود خدمات مناسب در سطح محله ها و مقیاس انسانی و محصوریت مطلوب در 

سطح معابر شرایط کاماًل پایداری را در محله ها ایجاد کرده است.
از  اقلیم گرم و خشک قرار داشته اند،  ایران که در  به عمل آمده مشخص می شود که محله های سنتی  با بررسی های 
معیارهای کالبدی پایدار بهره برده و به نظر می رسد مشکالت کالبدی آن ها بسیار کمتر از مشکالتی است که بسیاری از 
ساختمان ها و نیز محله های ایجاد شده معاصر با آن ها دست به گریبان هستند. آنچه به وضوح در این محله ها دیده می 
شود، استفاده از تکنیک های مختلف چه در مقیاس ساختمان و چه در مقیاس محلی می باشد که از طریق آن ها سعی بر 
باال بردن آسایش حرارتی شهروندان خود داشته است و از همین طریق میزان مصرف انرژی و به دنبال آن تولید آلودگی 

در محله ها بسیار کمتر خواهد بود.
با اثبات فرضیه و تبدیل شدن آن به نظریه مشخص می شود که محله های سنتی در کالبد واجد اصولی هستند که آن ها 
را به پایداری هرچه بیشتر هدایت کرده است. در اینجا است که ثابت می شود، به راستی و به درستی می توان از گذشته 
درس های فراوانی را آموخت و البته با به کارگیری اصول به کار رفته در ساخت محله های سنتی، از مشکالت محله های 
از اصول ساخت  بیشتری  به آموختن درس های  این نظریه  از  استفاده  با  این پس می توان  از  نیز قدری کاست.  معاصر 
شهرهای بومی در اقلیم گرم و خشک ایران پرداخت و با به کارگیری این ارزش های نهفته به شکلی صحیح و اصولی سعی 
در بهبود کیفیت زندگی محله های شهری معاصر داشت. در چنین شرایطی تأثیرات ناشی از پدیده هایی چون ایجاد جزایر 
گرمایی در شهرها و به دنبال آن تغییر اقلیم کاسته خواهد شد، و می توان امید داشت تا بزرگترین دستاورد بشر که همانا 

ساخت شهرها است حفظ شده و تمدن بشری به دست خود انسان از بین نرود.
زمینه های  مانند  زمینه ها  سایر  در  پایداری  معیارهای  بررسی  به  آینده  در  که  می کند  پیشنهاد  مقاله  این  نهایت،  در 
انسانی و نیز زیست محیطی پرداخته  اداری، خدماتی،  اقتصادی، سیاسی و  ارتباطات،  اجتماعی- فرهنگی، حمل ونقل و 

شود و با استخراج این معیارها به پایدار ساختن هرچه بیشتر محله های معاصر در تمامی عرصه ها کمک بیشتری شود.
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