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سازی محالت ناکارآمد شهری های امنیت، پویایی و سرزندگی در باززندهتأثیر مؤلفه

 ی چهار تهرانسفید منطقهی خاکمورد مطالعه محله

* 1 یتهران یسلطان المرضاغ  3؛ پروانه زیویار2؛ علی توکالن

 رانیا تهران قاتیعلوم وتحقآزاد اسالمی واحد  دانشگاه یشهر یزیربرنامه یتخصص یدکتر یدانشجو -1

 ایران سالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانریزی شهری، دانشگاه آزادااستادیار برنامه -2

 ریزی شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام )ره(دانشیار برنامه -3
 

 11/03/1400نوشته: پذیرش دست 16/11/1399نوشته: دستدریافت 

 چکیده  واژگان کلیدی

های فرسوده به منظور تجدید حیات، معاصرسازی و ارتقای کیفیت محیط برای سازی بافتفرآیند باززنده

ای گیرد تا شهر و محلهای مطلوب و رویارویی با مسائل آتی شهرنشینی و زندگی شهری انجام میرسیدن به آینده

امنیت،  -های ایمنی رت است از شهری که مؤلفهپذیر، در یک تعریف ساده عباقابل زیستن داشته باشیم. شهر زیست

 پویایی و سرزندگی را دارا باشد. 

سازی محالت فرسوده ایمنی، پویایی و سرزندگی در فرآیند باززنده -های امنیت هدف این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه

ها ای( است. دادهماهیت و روش، از نوع توصیفی )مشاهده سفید تهران است و روش تحقیق، به لحاظ هدف، کاربردی، و به لحاظی خاکدر محله

به  831/0نامه گردآوری شده است که برای سنجش روایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شد؛ که پایایی آن با میزان با استفاده از پرسش

نامه پرسش 321سفید ی خاکنفری محله 69458عیت تأیید رسیده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که برای جم

 SPSSافزار ها از نرمها، در جهت اثبات فرضیات تحقیق و تحلیلبندی دادهمحاسبه و در بین ساکنان توزیع گردید. پس از استخراج و دسته

ترین میزان مقبولیت تا نیت و سرزندگی، بیشدر ام های مؤثرها، مطابق جداول، متغیرهای مربوط به شاخصاستفاده شده است. در بخش یافته

توان چنین رغم فرسودگی بافت محله، امنیت، پویایی و سرزندگی در محله قابل مشاهده است. میاند. که علیمتوسط را به خود اختصاص داده

 ی محله خواهند شد.های فرسودهسازی بافتها، موجب پیشبرد اهداف باززندهنتیجه گرفت این مؤلفه

 باززنده سازی

 امنیت

 پویایی 

 سرزندگی

 گفتارپیش -1
ترین ثمرات سیاسی، تکنولوژیکی، هنری، شهرها به عنوان مهم

آیند و فضاهای شهری فرهنگی و اجتماعی انسان به شمار می

از  دهند.هایی هستند که شهر را شکل میترین بخشاز مهم

پردازان مختلف در های متفاوتی که از دید نظریهمیان کیفیت

پاسخگو به نیاز استفاده کنندگان شهری خصوص فضاهای 

 طیبخش به محتیفیهای کتوان به مؤلفهست، میبیان شده ا

 اشاره نمود.  (یسرزندگ و ییای، پوتی)امن یشهر

در میان تعاریف متفاوتی که از این کیفیات محیطی 

ها، نشان از ن مؤلفهیارائه شده، تکیه بر این امر است که ا

فضا  ،آن ینتیجه جوش فضا دارند و در پویایی و جنب و

کنندگان مناسب خواهد بود. لیت استفادهبرای حضور و فعا

 عوامل جزء عمومی، فضاهای پویاییِ و سرزندگیامنیت، 

به نظر  ،بنابراینرود. می شمار به آنها کیفیت ارزیابی در مهم

رسد این کیفیات محیطی، حس تعلق محیطی را افزایش می

های دهند، و از این رهگذر از میان طیف متنوع کیفیتمی

های های ذکرشده از کیفیتشک مؤلفهشهری، بیفضاهای 

 ,Lynch .روندمی تأثیرگذار در خلق مکان به شمار

1997:307) ) 

 شهر ایمننشریهی علمی

،

a.tavakolan@srbiau.ac.ir نویسنده مسؤل: دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
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ستقرار دائمی در محله را  شرایط ا شد  نوین اجتماعی، قادر با

با ایجاد بنیادهای جمعی، فرصتتتت را برای تقویت  فراهم و

 حس پیوستگی اجتماعی فراهم گرداند. 

و اصتتلم محله  یها از ستتاکنان بومبافت نیشتتدن ا یخال

سوده و قد هاى سطح  نامهاجر نمیگزیو جا ،شهر ممیفر با 

پا مد  هایپ ،نییدرآ مد کل میا هاى  رىیگچون شتتت کانون 

کارى، بحران هو عه ت،یبزه  جادیافقم شتتتهر، ا یتوستتت

ها رساختیمشکل تأمین ز و اى،و حومه رامونمیهاى پشهرک

 یبه مصوبه بناالبته باید خاطرنشان کرد که دنبال دارد. ه را ب

، 1393در ستتال  رانیا یمعمار و یشتتهرستتاز یعال یشتتورا

. حذف شده است یریزی شهربرنامه اتیاز ادبفرسوده  یواژه

دار به جای فرستتتوده به عبارتی بهتر استتتت از واژه مستتتئله

تجارب موجود در مقیاس  ها ودر قالب نظریهاستتتفاده گردد. 

یاری را می های بستتت یار هانی، اصتتتول و مع توان برای ج

فضتتاهای عمومی آن  ستتازی در مقیاس شتتهر، محله وباززنده

 ول واین اص یتحلیل قرارداد. از جمله مورد تجزیه و مطرح و

شاره معیارها، می توان به ارتقای امنیت، پویایی و سرزندگی، ا

 ((Linch, 1997:307کرد. 

در باب مبانی نظری تحقیق ابتدا بایستتتتی خاطرنشتتتان 

در معنای اصتتتلی و کلی خود به مفهوم  پذیریکرد، زیستتتت

دستیابی به قابلیت زندگی است و در واقع همان دستیابی به 

شهرکیفیت برنامه ستریزی  سپس  .ی خوب یا مکان پایدار ا

صیف مؤلفه سوده در باززنده های مؤثربه تو سازی محالت فر

ب هد شتتتد،  کدام از این ه پرداخته خوا که هر   مواردطوری 

ن ندگی پیرامون ستتتاک یت محیط ز باال بردن کیف ن اموجب 

شهری می سیاری از متونشوند. محالت  مفهوم کیفیت  ،در ب

ست ست. زندگی با زی شده ا صورت مترادف بیان  پذیری به 

شتتهروندان یک شتتهر تجربه  یکیفیت زندگی که به وستتیله

ساختها، غذا،  ،شودمی سی به زیر ستر با توانایی آنها برای د

سبز و  ضای  شتغال مؤثر، ف سکن ارزان قیمت، ا هوای پاک، م

ستپارک ست. زی عنوان کیفیت  پذیری نیز بهها گره خورده ا

شتتده توستتط ستتاکنان یک شتتهر یا یک منطقه زندگی تجربه

 یشتتتهر طیبخش به محتیفیهای کمؤلفه .شتتتودتعریف می

 پذیری هرهای زیست( از شاخصیسرزندگ و ییای، پوتی)امن

سکونی می محله و شندمکان م ساکن با سط  ن محالت اکه تو

ت استتت از پایداری عبار ،ایدر چنین زمینه. شتتودتجربه می

قائلیم ما برای آن ارزش  نایی تقویت کیفیت زندگی که  ؛ توا

(Timmer et al, 2005:2.) 

 امنیت  -2-1
گیری جهت نوعی ذهنیت و عبارت است از احساس امنیت،

و  گذاری حضورتأثیرروانی مثبت شهروندان نسبت به عدم 

آتی، در  امنیتی در شرایط فعلی وو وقایع ضدّ بروز رویدادها

انسجام هویتی  ثبات سیاسی، امنیت اجتماعی،های حوزه

 امنیت سرزمینی.  یکپارچگی و

ابعاد  اجتماعی است که-شناختیروان یامنیت یک پدیده

های شاخصه از یکی امنیت احساس مفهوم .داردگوناگونی 

 از اجتماعیهای آسیب و شهرهاست در زندگی کیفیت

 . روندمی شمار به امنیتعدم  مختلف پیامدهایترین مهم

توان ، میآرام در سطح محله با طراحی فضاهای دنج و 

ای آرامش را در فضاهای باز محله قسمتی از نیاز به امنیت و

از طریق ، هیاهو ایجاد محیطی آرام و دور از غوغا و. کردتأمین 

عبوری در  ینمودن تردد سواره محدود تقویت محور پیاده و

امن برای خانوارها از طریق تفکیک ایجاد فضایی ، محله

امنیت های تأمین روش، قلمروها از عمومی تا خصوصی

 ((Habibi, 2007. هستندای وآرامش محله

 پویایی و سرزندگی -2-2
 یروزه جوش حیات هر و کیفیتی که نشان از پویایی و جنب

شهروندان در ارتباط با بستر سکونتشان است و این ارتباط 

فرآیند  دائمی در قالب انباشت تجربیات شهری، جزئی از

 .های شهری استتشکیل مکان و ایجاد حس تعلق به محیط
Barton, 2003))  

سرزندگی فضاهای شهری یکی از معیارهای اساسی برای 

باید در نظر  .(Jacobs, 1993) ؛جلوگیری از مرگ شهرهاست

، یاتیح یعملکردها یتا چه اندازه شکل شهر حامداشت که 

 یانسان بوده و چگونه بقا یهاییوتوانا یکیولوژیب یازهاین

توجه به نیازهای روحی  با. سازدمی موجودات را ممکن یهمه

الزم است ، طلبدمی روانی انسان که ارتباطات اجتماعی را و

وجود فضاهایی که اهالی . گردددر محله ایجاد هایی جاذبه

با هم تعامل وارتباط  برای استفاده از آنها گرد هم جمع شوند و

درنظر گرفتن تمهیداتی ، همچنین )پاتوق محله( ،برقرار نمایند

امور  ینقش نظارتی و شرکت دادن آنان در اداره برای ایجاد
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 محله از دیگر مواردی است که به ایجاد حس سرزندگی و

 .نمایدمی محالت کمک شایانینشاط در 

، ایفضاهای باز محله فضاهای برگزاری اجتماعات و

 مناسبی برای دستیابی به این مهم محسوبهای مکان

شهر مطلوب است که  یمعتقد است زمان نچیل کوین. شوندمی

)  ،باشددار یمعن آهنگ (هم و منیا، داری)پا ،سرزنده باشد

قابل درک ، خوانا، شفاف، سازگار، افتهیسامان، صیقابل تشخ

، متنوع. )باشد یقابل دسترس و ،متناسب باشد (تیاهمبا و

 یبه خوب باشد( و یقابل اداره کردن در سطح محل عادالنه و

 نهایا یهمه. مطمئن و جوابگو(، )سازگار ؛نظارت شده باشد

 ,Lynch. حاصل شود یدرون ییابا عدالت وکار دیبا

1997:307)) 

 سازیزندهزبا -3-2
به معنای احیا کردن، جان  یا بازآفرینیسازی باززندهی واژه 

و  است؛نو رشد کردن  از و دوباره بخشیدن، احیا شدن،

شود که به معنای می همچنین در تعریف این عبارت گفته

بازتولید طبیعی، بخشی از یک تمامیت زنده است که در 

 یبه معنا یشهرسازی باززنده. معرض نابودی قرارگرفته است

 است. ندهیدر آ یگذارهیو سرما یزندگ تیفیبهبود ک

 شش تا به امروز 1950 یفضاهای شهری از دههسازی اززندهب

 تا ستطی کرده ا خود زمانی شرایط به بنا را خاص یدوره

، اقتصادی مختلف جوهو یکم در و بیست قرن یدوره درکه این

های بخشی بافتفرهنگی بهبود و توان و اجتماعی، کالبدی

 وضعیت و محیط ییاگرفته و اح فرسوده و قدیمی را درنظر

 .است داده قرار توجه مورد را ساکناناجتماعی  - اقتصادی

اقتصادی است و  اجتماعی، نیازی فرهنگیسازی باززندهفرآیند 

حذف مشکالت و معضالت ، که از طریق حفظ فضای موجود

موجب ، نیاز جدید های موردفضاها و کاربریو اضافه نمودن 

ای نیل به آینده و شودمیکیفیت وضعیت موجود  یارتقا

 (Tavassoli, 2000) .سازدمی رمطلوب را میسّ 

شهری یکی از رویکردهایی است که از مرمت سازی زندهازب

و  نظور جلوگیری از نابودی بافت و کالبد شهرهاه مشهری ب

مجدد از  یاستفاده آنت گرفته است. هدف ئروستاها نش

 کیفیت زندگی با یمنظور ارتقا ساختار فیزیکی و کالبدی به

محیطی و تپایداری، کالبدی، اقتصادی، زیس توجه به ابعاد

طورکلی، نوعی رویکرد  های فرسوده است. بهاجتماعی در بافت

سازی است که نگاه به گذشته و بدون پاکای مداخله

مختلف دارد و به خلق هویت های ی تاریخی دورههاهویت

 جدید متناسب با شرایط زندگی مردمان عصر حاضر

اندیشد و گامی فراتر از نوسازی شهری است که کوچ از آن می

 .بردمی تغییرات کالبدی بنیادین نامفرآیند  عنوان به

(Couch, 1990:2.) 

 پیشینه تحقیق -3

روز انسانی و تشدید روزبهت جوامع الامروزه با گسترش مشک

های های زندگی ساکنان مکانآنها و افت کیفیت و شاخص

بسیار پویایی  سرزندگی و امنیت وهای واژهکاربرد مختلف، 

ریزان و طراحان، برنامه تربیشقوت گرفته است؛ به نحوی که 

 گیرنتدگان شهری به آن توجه و تأکید دارند. تصتمیم

 -یاجتماع طیرت است از شراعبا یشهر طیمح تیفیک

 زانیم یدهندهنشان که یشهر طیمح یو کالبد یفرهنگ

. در باشدیم طیشهروندان از آن مح تیعدم رضا ای تیرضا

را  یمندتیاال، حس رفاه و رضاب تیفیک با طیمحواقع، یک 

که  ییهایژگیوی به واسطه ،اندکه در آن ساکن یتیبه جمع

 باشند، منتقل نینماد ای یاجتماع ،یکیزیممکن است ف

 (.44:1382 نژاد، یبهرام. )کندمی

در حال های به عنوان بخش، یشهرهای توجه به محله

به ، آنها اجتماعی – ییفضادهی سازمانتوجه به  رشد شهر و

ل قابل تحوّ شده و لیتبد یشهر ریزیبرنامهمحور عمده در 

به عبارت . را به دنبال داشته است ریزیبرنامه درای مالحظه

در ها تیفعال امکانات و، خدمات عیوزت یدر الگو رییتغ، گرید

 پویا و، امنای محله یشهرها به سود گسترش واحدهاکالن

 یاجتماع یزندگهای مکان و ناساکن انیم وندیپو  سرزنده

 . ستآنها

ی خود مقاله( در 1399بهناز بابایی مراد و عایرضا موسوی ) -

ی شهری بر های محرک و سرزندهبه ارزیابی تأثیرات کاربری

های فرسوده و تاریخی شهر اهواز با رویکرد سازی بافتباززنده

های مرکزی، عامری و ی تطبیقی بافتپویایی )مقایسه

 اند.کوشک اهواز( پرداختهخرم

نقش گردشگری خالق  یدر مقاله (1397پوراحمد ) احمد  -

نشان خاطر ،تهران 12 یبافت تاریخی منطقهسازی زندهازدر ب

های کردن بافت روزرهیافت بازآفرینی برای به، کرده است

گویی به نیازهای مردم و زندگی روزمره، بر پاسختاریخی، عالوه

نشریه علمی شهر ایمن؛ دورهی 4؛ شمارهی 13؛ بهار 1400 
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رجوع معناداری به هویت بافت تاریخی دارد که دستیابی به 

 هری است.آن تنها در گرو توجه به گردشگری خالقانه ش

 ینامه(، در فصل1397حقیقت )غالمرضا اژدری و دلیر  -

تحت عنوان ای شهری در مقاله ریزیبرنامه پژوهش و

های فرسوده نوسازی بافت مدیریت توسعه و ریزیبرنامه

های توسعه طرحهای بر موضوع کاستی ابیوردی شیراز یمحله

 . انداجرا تمرکز کرده و ریزیبرنامه یدر مرحله

 یدر مقاله، (1397ساسانپور )فرزانه توالیی و سیمین  -

 ی پایدارتوسعهشهرها در راستای  پذیریزیست قابلیت

 و، اجتماعی، های اقتصادیبه موضوع چالش ،شهری

 پذیری شهرهاارتباط آن با زیست محیطی در شهرها وزیست

 . پردازندمی

 بهای مقاله در، (1396) قنبریمحمد  ورهنما محمدرحیم  -

 ،کید بر شاخص امنیتأپذیری شهری با تنام تحلیل زیست

گوناگون برای حل  رویکردهای، مشهد پایداری و سرزندگی

 . مطرح کردند مشکالت شهرها

ی خود با عنوان تأثیر (، در مقاله1392قزاقی و فرازبخت ) -

فضای شهری بر ارتقای ایمنی و امنیت و سرزندگی عنوان 

که فضاهای نامناسب شهری و محالت ناامن از عوامل کنند می

ی امنیت شهری و اجتماعی است. هرچند با تهدیدکننده

توان احساس امنیت را در بازآفرینی فضاها و تلطیف آن می

 های شهری افزایش داد.محله

ای با عنوان تدوین الگوی (، در رساله1389علیرضا بندرآباد ) -

ی پذیر ایرانی، با مطالعهشهر زیستی فضایی و شکل توسعه

های تأثیرگذار بر ، به تحلیل مؤلفه22و 1،15موردی مناطق 

 تغییر شکل شهر پرداخته است.

عنوان  را یسرزندگ و یمنیا (،1386) کوروش گلکار-

نماید؛ کیفیت طراحی شهری تعریف می یهای سازندهمؤلفه

همراه شانزده به  ،هامؤلفه نیبه عبارت دیگر معتقد است ا

یعنی خوانایی، شخصیت بصری، حسن زمان،  ،کیفیت دیگر

، غنای حسی، رنگ تعلق، آموزندگی، نفوذپذیری و حرکت

 یبودن، کیفیت عرصهشمولو فرم، همه ربریاختالط کا

همگانی، آسایش اقلیمی، ایمنی و امنیت، انعطاف پذیری، 

 طی،محی پاکیزگی و کارآیی–انرژی، عتیبا طب یسازهم

 آفرینند.ای به نام کیفیت طراحی شهری را میپدیده

James Hansen (2018 )ق با موضتتتوع  یالهادر م

نوع  یبا بررس "ییو کاهش فقر روستا یریپذسکیر تیریمد"

در  ژهیودامداران، به ومالک کشتتتاورزان خرده یآب و هوا برا

مربوط به آب و هوا را به  ستتتکیاز ر یامجموعه ،میمناطق د

ستا زانیم شف مطیمح نیدر ا ییو تداوم فقر رو . نماندیها ک

ل یهادوره یبا بررستتت  یمجموعه کهنیبر ا یمبن هده ستتتا

 سکیر تیریمد یبرا یسازمان یهانهیو گز دیتول یهایفناور

ند تولیم ها و یآورجذب فن .کنند تیتثب او درآمد ر دیتوان

ها را به آن ، بهبود رفاه کشاورزان و کمکافتهیبهبود یهاروش

 یکه مداخالت نهاد رسندیم جهتین نیو به ا دینمایم یابیارز

 قیاز طر یاجتماع تیبر شتتتاخص و حما یمبتن مهیمانند ب

امکان  یهنیمکمل در زم یستتازگار، نقشتت یمنیا یهاشتتبکه

در برابر  ستتتکی، غلبه بر موانع مرتبط با ررزانکنترل کشتتتاو

و محافظت از  افتهیبهبود یهاها و روشیآوراستتتتفاده از فن

تأثآن یهاییدارا آب و  دیشتتتد یدادهایرو راتیها در برابر 

 دارند. ییهوا

های بافتسازی زندهباز یدر بعد بین المللی نیز، در زمینه

، شهری پذیریهای زیستمؤلفه ارتباط آن با فرسوده و

 رجوع شود به: .تحقیقات ارزشمندی صورت گرفته است

در مقاله ارزیابی و تعیین رضایت از که  (2018)دانگ شنگ. -

به ساخت شهرهایی قابل ، قابلیت زندگی شهری در چین

 در شهرهاسرزندگی  و پذیریزیست در جهت افزایش، سکونت

اطراف  یحدودهم های مناسب سکونت درو ایجاد شهرک

 . کندمی شهرهای بزرگ اشاره

 یِسرزندگ لیدال یدر مقاله ،(2016)زهرا بحرالعلومی  -

 تأثیر، به تا به امروز خیدر گذر تار ایتالیا یعموم یفضاها

مدیریت شهری در ایجاد فضاهای سازی های باززندهسیاست

 پردازد.می سرزنده امن و

بازسازی فرهنگ طراحی به  یدر مقاله (،2016وانیستا )-

به موضوع  ،عنوان ابزاری برای بازسازی مناطق محروم بلگراد

 شهری مناطق محرومسازی زندهدر راستای بازسازی فرهنگ

 . پردازدمی

مشارکت شهروندان برای ایجاد  یدر مقاله ،(2015سانتوسا ) -

سازی به باززنده ،های گرادی گرجیمسکن انباری در آپارتمان

 یسرزنده امن وهای مناطق فرسوده برای ایجاد سکونتگاه

 مناسب ساکنان این مناطق اشاره دارد.

(، بر این باور است که با استفاده از ترکیب 2009لیون) -

های شهری را در ساعات توان فضاها و محیطها میفعالیت

مختلف سرزنده و ایمن نگه داشت و این فضاها را در معرض 
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نظارت همگانی قرار داد. فعال بودن فضا در ساعات مختلف از 

را امن و کاهد و فضا میزان وقوع جرم و جنایت در آن می

 دارد.سرزنده نگه می

 محدوده مورد مطالعه -4
سترهشهرداری تهران  4 یمنطقه های البرز دید دامنه یبا گ

و ستتطوح ستتبز گستتترده در درون و حریم منطقه همچون 

های ستترستتبز فشتتم، اوشتتان و های ستتد الر، لتیان و درهدره

 آبعلی و شمشک دربندسر، تفریحی ورزشی میگون و مناطق

  .دارد قرار تهران شهرکالن شرق در

هتتای در دوره، تهران کنونی 4 یمنطقتته یمحتتدوده

کشتتاورزی های کاریتاریخی اواخر قاجار و دوران پهلوی، باغ

سال  ست و از  این منطقه با حفظ نقش  ،به بعد 1335بوده ا

کانی برای استتتتقرار  به م یل  بد گاهی و ییالقی خود ت تفرج

، ازگل، ویالهای تابستانی متمولین بوده و روستاهای سوهانک

ت از چنین ساخ ،آباد و اطراف باغ هرویگلستان، مبارک، اراج

های سکونتی اولیه در این کانون. و بافتی برخوردار بوده است

نارمک شتتمالی و تهرانپارس در دهه های در محدوده، منطقه

های تدریج توسعه یافت و طی سالهبشکل گرفت و  45-35

های مدرن در نارمک و تهرانپارس و به بافت 1350تا  1330

شرق های صنعتی و کارخانههای کارگاه ،موازات آن واقع در 

سترده سطوح گ شکل  صنعتی به وجود آمد. از  یمنطقه به 

ی ورودی شرقی تهران در منطقه یمحدوده ،ه بعدب 56سال 

ستاهای  4 شهرها و رو ستقرار جمعیت مهاجر از دیگر  محل ا

شور قرار گرفت و به شیهبافت ،تدریجک ستایی و حا ای های رو

نطقه مآباد در این کاظم و شمیران نوسفید، های خاکمحله

 شکل گرفت.

به خط  مال  قه از طرف شتتت م و حری 1800این منط

و  1 یو از طرف غرب به خیابان لنگری با منطقه 1ی منطقه

، از طرف جنوب با مرز خیابان 3 یدر پاستتتداران با منطقه

خیابان دماوند با  یو در محدوده 8و  7رستتتالت با مناطق 

محدود  4 یو از طرف شتتترق به حریم منطقه 13 یمنطقه

 .شودمی

طقتته ن نوان  بتته 4 یم پرجمعیتتتع کی از  ترین، ی

سیع سازترین مناطق و ترین، مهاجرپذیرترین، و ساخت و  پر

 .تهران شناخته شده است

با دارا بودن پارک جنگلی لویزان و همچنین  ،این منطقه

ماعی با ویژگی نابرابری اجت اقتصتتتادی  -هایی چون وجود 

شدید در آن، جوان بودن میانگین سنی جمعیت، وجود اقشار 

، شتتمیران نو، ستتفیدخاک هایی همچوندر محله پذیرآستتیب

 .های تهران قابل تمایز و تفکیک است.. از سایر محله.شیان و

 61288367با مستتاحتی معادل  4 یشتتهرداری منطقه

متر مربع در قسمت شمال شرقی تهران قرار گرفته استتتت. 

ضر  سکونت دارند. از  803789در حال حا نفر در این منطقه 

عداد  ند 390028نفر مرد و  413761این ت ؛ نفر زن هستتتت

تطقه(1385 )مرکز آمار ایران، ت ار خانو 230036 ،. در این من

ضر . سکونت دارند سطح  20ناحیه و  9در حال حا محله در 

قه پارس غربی  4 یمنط شتتتهرداری تهران وجود دارد. تهران

های محلهترین جمعیت-( کمد )کوهکو کاالترین پرجمعیت

 .هرداری تهران هستندش 4ی منطقه

ی . محلهناحیه استتتت 9دارای  4 یشتتتهرداری منطقه

 واقع شده است.  6 یدر ناحیه سفیدخاک

شرقی پهنه، نمونه مورد مطالعه یمحدوده شمال   یدر

شتتهرداری تهران واقع شتتده  4 یمنطقه در تهران و شتتهری

ست ان مکانی وتهران به عن 4 یشرق منطقه این محله در. ا

نظیر دارا بودن بافت ، منحصتتتر به فرد های خاص وویژگیبا 

زمین  قیمت پایین، فرستتتودههای گستتتتردگی پهنه، دانهریز

به ستتتکونت اقشتتتار  ،میزان باالی تراکم جمعیت، مستتتکونی

شتتتهری اختصتتتاص یافته  یکارگر( جامعه درآمد )عمدتاًکم

ست صداقی بارز و یمحله. ا سان م صه مذکور به  صی ، نماخ

فرهنگی ، های اجتماعیاقستتتام نارستتتایی نشتتتانگر انواع و

 (.Consulting Engineers, 2008) ؛وکالبدی است

 مابین تقاطع ،شمال به خیابان واثقی محله از یمحدوده

شتتهید های جنوب به خیابان از، وحدت استتالمی ستتلطانی و

از غرب به  و خیابان دکتر علی شتتتریعتی زهدی و منصتتتور

سل شهید  شت از از طانی وخیابان  تقاطع  شرق به خیابان به

حدت استتتالمی و هدی ختم تا و قاطع ز این  بر. گرددمی ت

ساس ساحت این محدوده برابر ،ا شدمی هکتار 34با  م  در. با

شناسایی  مؤثراطالعات مورد نیاز درمعیارهای  پژوهش حاضر

ن توسط شرکت مهندسا فرسودگی از پیمایش پالک به پالک

 . شده استمشاور استفاده 
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 Source: (https://www.nature.com ( –ایران  یاستان تهران روی نقشه ینقشه -1شکل

 
 Source: (http://www.maphill.com) -شهر تهران  یمناطق تهران روی نقشه ینقشه -2شکل
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  تهران یشهردار 4منطقهسفید ی خاکهمحل ینقشه -3شکل

Source: Deputy Municipal Coordination and Planning District 4 

 

 شناسی پژوهشروش -3
به لحاظ  به لحاظ هدف کاربردی و، روش تحقیق این مقاله

هدف آن است  تحلیلی است. -روش از نوع توصیفی  ماهیت و

 امنیت، پویایی وشده، وضعیت های تبیینتا بر مبنای شاخص

تهران مورد  4 یمنطقه سفیدی خاکمحلهسرزندگی در 

 قیتحق نیمورد مطالعه در ا یجامعه آمار. ارزیابی قرار گیرد

شش  یهیواقع در ناح سفیدی خاکمحلهعبارتند از ساکنان 

بر  ،گلشن ای سفیدی خاک. محلهتهران یشهردار 4 یمنطقه

نفر  69458 یدارا 1395در سال  یسرشمار نیاساس آخر

 و امنیت میزان سرزندگی ،ترتیب این به .باشدمی تیجمع

 میدانی )توزیعهای داده ، با استفاده ازگردآوریلهمح

 رد ارزیابیمورد مطالعه( مو ین محلهنامه در بین ساکناپرسش

برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران . گیردمی قرار

 ینفری محله 69458 استفاده شد که برای جمعیت

ن توزیع نامه محاسبه و در بین ساکناپرسش 321سفید خاک

های از دیدگاه نامهپرسش برای بررسی روایی. گردید

بهره گرفته شد. در این مدیران شهری  خبرگان و، کارشناسان

از روش آلفای گیری، ابزار اندازه پایاییتحقیق برای سنجش 

آلفای کرونباخ به دست آمده در . استده کرونباخ استفاده ش

دهد ضریب می بوده که نشان 831/0این تحقیق به میزان 

پس از تحلیل ، در پایانپایایی در سطح قابل قبولی است. 

 درنهایت بر مبنای نتایج به ،SPSSاطالعات از طریق روش 

 با فضاهای محلهبرای بهبود عملکرد هایی توصیه ،آمده دست

های تأثیر مؤلفه وآن امنیت  وابعاد سرزندگی  یهدف ارتقا

 سفیدی خاکسازی محلهسرزندگی بر باززنده پویایی و، امنیت

ارائه ای محله ی پایدارتوسعهکید بر استفاده از الگوی با تأ

 .دش خواهد
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 هاهیگو یبندازیجدول امت -2جدول 

 توضیح امتیاز وضعیت

 .مشکالتی که استاندارهای زندگی را به چالش بکشد بسیار کم است 100تا  80 قابل قبول

 .زندگی با مشکالت مواجه استهای اما برخی از جنبه ،شودروز به روز زندگی بهتر می 80تا  70 قابل تحمل

 .شودروز کم می به گذار در زندگی روزتأثیرعوامل منفی  70ا ت 60 متوسط

 .شوددر زندگی روزمره دیده نمیای کیفیت زندگی به صورت قابل مالحظه 60تا  50 نامطلوب

 .زندگی به شدت محدود شده استهای بسیاری از جنبه به پایین 50 غیرقابل قبول

Source: Economist Intelligence Unit, 2012: 3-4 

 

 :های تحقیقیافته -4
و پاسخ به پرسش اصلی  برای دسترسی به هدف پژوهش

یاپژوهش مبنی بر این فه که آ یایی و مؤل یت، پو های امن

دار تأثیرگذارند، های مسئلهسازی بافتسازگاری بر باززنده

 ،نامه درآمده بودها که به صورت پرسشو شاخص متغیرها

دهندگان، . پاستتتخآماری قرار گرفت یدر اختیار جامعه

شتتتهر تهران  4ی ستتتفید منطقهی خاکستتتاکنان محله

ل باالی مح یت  یل جمع به دل که  ند  ه، از روش هستتتت

گیری و تعیین حجم نمونتته، و از طریق فرمول نمونتته

شده ی محدودهکوکران برای مطالعه ستفاده  ی مورد نظر ا

 نامه میان ساکنان توزیع شد. پرسش 321است و تعداد 

سازگاری در که مؤلفهبا توجه به این های امنیت، پویایی و 

له قه و مح عاهر شتتتهر، منط تأثر از اب د ی مستتتکونی م

محیطی شتتهرها ی اجتماعی، اقتصتتادی و زیستتتگانهستته

شاخصمی شد و  ستبا شکیل های زی شهری را ت پذیری 

سخمی ضعیت پا ساکنان محله به هریک از دهند. و گویی 

سه ستگانهمتغیرهای  پذیری، در جداول ذیل آورده ی زی

 شده است:
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 وضعیت متغیرهای بعد اجتماعی –الف 

 یبعداجتماع یرهایاز متغ کیدرصد پاسخ دهندگان به هر نیانگیم-1جدول 

شاخص 

پذیری زیست

 اجتماعی

 قابل قبول متغیرها

 (100تا 80) 

 تحملقابل

 (80تا 70)

 متوسط

 (7تا60)

نامطلوب 

 (60تا50)

قبول قابلغیر

 به پایین(50)

 

 آموزش عمومی
درصد برخورداری از فضاهای آموزشی مناسب 

 ها(دانشگاه، هاکودکو کافی )مدارس، مهد

3.9 16.3 51.5 26.7 1.6 

کیفیت دسترسی دانش آموزان و دانشجویان به 

 هامدارس و دانشگاه

3.6 14.7 48.4 32.4 0.9 

 3.9 37.1 37.5 16.3 5.2 کیفیت تجهیزات آموزشی

 3.9 30.6 39.6 22 3.9 آموزش و پرورش خصوصیدسترسی به 

 6 32.7 33.6 19.3 8.6 های آموزشیکیفیت ساختمان

 1.3 28.9 40.1 20.3 6.8 کیفیت آموزش خصوصی

 3.9 21.6 54.4 5/13 6.6 کیفیت تدریس معلمان و اساتید
 

شاخص 

پذیری زیست

 اجتماعی

 قابل قبول متغیرها

 (100تا  80) 

قابل 

 تحمل

 (80تا  70)

 متوسط

 (70تا60 )

نامطلوب 

 (6تا50)

غیر قابل 

به 50قبول )

 پایین(

 

تفریحات و اوقات 

 فراغت

 6.8 24.4 44.8 20.4 3.6 ها تعداد کتابخانه

 0.8 26.8 42.1 17.8 12.5 هاتعداد رستوران

 2.4 24.1 51.3 19.1 3.1 تعداد اماکن فرهنگی و مذهبی 

 10.2 26.6 44 14.8 4.4 تاریخی  تعداد اماکن

 10.4 24 32.5 25.5 7.6 های اجرای تئاترتعداد سینماها و مکان

 3.1 10.2 59.6 22.9 4.2 تعداد فضاهای فراغتی، تفریحی و ورزشی
 

پذیری شاخص زیست

 اجتماعی

 قابل قبول متغیرها

 (100تا 80)

 تحملقابل

 (80تا 70)

 متوسط

 (7تا60)

نامطلوب 

 (6تا50)

قبول غیر قابل 

 به پایین(50)

 

 

مالحظات و 

های پزشکی و مراقبت

 بهداشتی

 

 4.7 19.3 40.4 30.7 4.9 هاها و درمانگاهتعداد بیمارستان

 2.1 18.5 41.7 34.6 3.1 کیفیت خدمات پزشکی و بهداشتی

 4.2 10.9 29.2 48.1 7.6 کیفیت بهداشت فردی و عمومی

 2.3 14.6 52.9 27.1 3.1 کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی

 2.3 15.4 41.7 33.6 7 های بهداشتی خصوصیدسترسی به مراقبت

 7 15.6 37.2 31.3 8.9 های بهداشتی عمومیدسترسی به مراقبت

 6.3 16.9 47.9 22.9 6 های بهداشتی عمومیکیفیت مراقبت

 3.9 10.7 50 27.6 7.8 های بهداشتی خصوصیکیفیت مراقبت

 3.6 12.2 52.1 29.7 2.4 های سطحیآبکیفیت دفع 

 9.9 19.5 46.9 22.1 1.6 کیفیت از بین بردن حیوانات موذی
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پذیری شاخص زیست

 اجتماعی

 قابل قبول متغیرها

 (100تا 80)

 تحملقابل

 (80تا 70)

 متوسط

 (7تا60)

نامطلوب 

 (6تا50)

غیر قابل قبول 

 به پایین(50)

 

امنیت فردی و 

 اجتماعی

 8.6 23.4 54.7 13.3 0 ..(.خشن ) قتل و تعداد جرائم

 23.7 39.8 22.1 14.3 0 .(..تعداد جرائم غیر خشن )دزدی و

درصد امنیت عبور از جاده و خیابان از نظر 

 سرعت اتومبیل 

0 27.3 44 24.3 4.4 

 7.8 33.3 51.3 7.6 0 میزان سطح فساد اجتماعی 

 3.9 17.8 57.5 17.9 2.9 های فردیکیفیت آزادی

 3.9 20.8 50.3 23.7 1.3 میزان امنیت تردد پیاده و سواره در شب

میزان امنیت تردد زنان و دختران در طی 

 روزشبانه

4.4 20.4 38 28.6 8.6 

 3.1 29 49.5 17.5 2.9 های نظامی و انتظامیتعداد پاسگاه

 

پذیری شاخص زیست

 اجتماعی

 قابل قبول متغیرها

 (100تا 80)

 تحملقابل

 (80تا 70)

 متوسط

 (7تا60)

نامطلوب 

 (6تا50)

غیر قابل قبول 

 به پایین(50)

 

پیوستگی و تعلق 

 مکانی

 0.5 29.2 39.8 23.5 7 میزان تمایل زندگی در شهر و محله

 1.3 17.5 46.6 20.8 13.8 شهر و محله گذاری درمیزان تمایل به سرمایه

 0 26 45.7 19.2 9.1 همکیفیت روابط همسایگان و بستگان با 

 4.7 28.8 40.7 15.4 10.4 میزان امیدواری به بهبود شرایط زندگی 

 2.3 26.3 47.7 23.7 0 میزان تعلق به مکان )محله، منطقه و شهر(

 

پذیری شاخص زیست

 اجتماعی

 قابل قبول متغیرها

 (100تا 80) 

 تحملقابل

 (80تا 70)

 متوسط

 (7تا60)

نامطلوب 

 (60تا50)

قابل قبول غیر 

 (به پایین50)

 

 مشارکت و همبستگی
 1.6 8.3 49 34.3 6.8 دیگرمیزان احترام شهروندان به یک

میزان قابل اعتماد بودن شورای شهر و 

 شهرداری برای شهروندان

1.6 27.9 47.3 17.7 5.5 

 0.8 7.8 53.1 24 14.3 کار گروهی در بین شهروندان یمیزان روحیه

شهروندان برای آبادانی شهر میزان مشارکت 

 و محله

0.8 40.3 39.1 19 0.8 

میزان ارتباط شهروندان با شورای شهر و 

 شهرداری

2.3 24.7 36.5 30.5 6 

های میزان مشارکت مردم درحین انجام پروژه

 محله عمرانی شهر و

3.1 19.3 57.6 16.4 3.6 

Source: Research Findings 
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و متغیرهای  پذیریزیست ابعادهای با نگاه به جداول شاخص 

که در سطح متوسط اجتماعی  پذیریزیست در شاخصآنها 

 را مالحظه کرد:ذیل توان موارد می قابل قبول قرار دارند،

ظات و -1 ماعی، شتتتتاخص مالح عد اجت بت ب های مراق

شتی،  سی به بهدا ستر شتی، مراقبتمتغیرهای د های بهدا

شت کیفیت مراقبت صی و کیفیت بهدا صو شتی خ های بهدا

 عمومی در سطح قابل قبولی قرار دارند. فردی و

اجتماعی، متغیر  بعد اجتماعی، شتتاخص امنیت فردی و -2

 دختران در سطح قابل قبولی قرار دارد. امنیت تردد زنان و

ماعی، شتتتاخص پیوستتتتگی و -3 عد اجت کانی،  ب تعلق م

گذاری در محله و امیدواری به متغیرهای تمایل به ستترمایه

 بهبود شرایط زندگی در سطح قابل قبولی قرار دارد. 

 همبستتتگی، متغیر بعد اجتماعی، شتتاخص مشتتارکت و -4

میزان روحیه کار گروهی در بین شهروندان از وضعیت قابل 

 قبولی برخوردار است.

 متغیرهای بعد اقتصادیوضعیت  -ب 

 یبعداقتصاد یرهایاز متغ کیدهندگان به هردرصد پاسخ نیانگیم - 2جدول 

شاخص 

پذیری زیست

 اجتماعی

 قابل قبول متغیرها

 (100تا 80)

 تحملقابل

 (80تا 70)

 متوسط

 (7تا60)

نامطلوب 

 (6تا50)

غیر قابل قبول 

 به پایین(50)

کاالهای 

 مصرفی
 0.8 5.5 39.3 44.8 9.6 و...( )گوشت، سبزی، میوه غذاییمیزان مصرف مواد

 2.9 13.5 50.8 23.2 9.6 )برق، گاز و...( میزان مصرف انرژی

 0 12.8 46.8 34.1 6.3 لوازم برقی، پوشاک و...() میزان مصرف کاال و خدمات

 

شاخص 

پذیری زیست

 اقتصادی

 قابل قبول متغیرها

 (100تا 80) 

 تحملقابل

 (80تا 70)

 متوسط

 (7تا60)

نامطلوب 

 (60تا50)

قابل قبول غیر

 به پایین(50)

 

اشتغال و 

 درآمد

 4.7 28.4 47.3 18.8 0.8 تعداد بیکاران

 4.4 13.6 52.9 26.8 2.3 تناسب بار تکفل

 6 35.5 41.9 17 1.6 های شغلیتعدد فرصت

 6.8 16.9 40.1 33.3 2.9 داشتن شغل مناسب

 6 23.7 50.3 15.6 4.4 درآمد مناسب و کافی

 5.5 27.7 39.3 23.6 3.9 میزان دسترسی به شغل مناسب

 

شاخص 

پذیری زیست

 اقتصادی

 قابل قبول متغیرها

 (100تا 80) 

 تحملقابل

 (80تا 70)

 متوسط

 (7تا60)

نامطلوب 

 (60تا50)

غیر قابل قبول 

 به پایین(50)

 

 مسکن

 0.8 20.3 50 23.7 5.2 مسکنهای کافی در تعداد اتاق

 3.9 26.7 46.4 19.9 3.1 میزان مساحت مناسب و کافی در مسکن

 1.6 29.3 51.3 16.3 1.6 میزان استحکام مسکن

 1.6 29.3 41.4 24.9 2.9 میزان در دسترس بودن مسکن با کیفیت خوب

میزان برخورداری از سیستم گرمایش و سرمایش 

 مناسب در مسکن

6.8 17.5 49 26 0.8 

میزان برخورداری از سیستم دفع بهداشتی و 

 فاضالب در مسکن

14.6 30.5 27.3 24.9 3.6 
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شاخص 

پذیری زیست

 اجتماعی

 قابل قبول متغیرها

 (100تا 80)

 تحملقابل

 (80تا 70)

 متوسط

 (7تا60)

نامطلوب 

 (6تا50)

غیر قابل قبول 

 به پایین(50)

 

امکانات و 

خدمات 

 زیربنایی

 3.9 9.4 32.5 48.2 6 هاشبکه راهکیفیت 

 0.8 10.4 39.1 39.3 10.4 کیفیت تأمین انرژی

 5.5 18.3 51 22.9 2.3 کیفیت آب شهری

 0.8 10.7 42.7 39.7 6.3 کیفیت شبکه آب، برق، گاز، تلفن، پست و اینترنت

 0.8 15.4 38.8 29.1 15.9 کیفیت خدمات اداری و دولتی

 3.9 9.1 57.6 27.8 1.6 میادینکیفیت معابر و 

شهر و ومحالت کیفیت راه دسترسی به مناطق 

 ادارات مختلف

9.4 24 53.6 10.7 2.3 

 

شاخص 

پذیری زیست

 اقتصادی

 قابل قبول متغیرها

 (100تا 80) 

 قابل تحمل

 (80تا 70)

 متوسط

 (70تا60)

نامطلوب 

 (60تا50)

غیر قابل قبول 

 به پایین(50)

 

 حمل و نقل

 1.6 17.7 42.7 35.2 2.9 عمومی یوسایل نقلیه تعداد

 3.9 19.5 44 28.9 3.6 دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی

 1.6 10.9 40.6 42.4 4.4 کیفیت حمل و نقل عمومی

 0 10.2 46.6 38.3 4.9 میزان ساعات کار وسایل نقلیه عمومی

 0 8.9 45.6 40.4 5.2 تعداد وسایل نقلیه حمل بار

کیفیت حمل مسافر توسط وسایل نقلیه 

 عمومی

0 33.1 41.4 20.6 4.9 

Source: Research Findings 

 

و  پذیریابعاد زیستهای با نگاه به جداول شاخص

که در پذیری اقتصادی در شاخص زیستمتغیرهای آنها 

را ذیل توان موارد سطح متوسط قابل قبول قرار دارند، می

 مالحظه کرد:

بعد اقتصادی، شاخص مسکن، متغیر برخورداری از  -1

متغیر  فاضالب در مسکن و سیستم دفع بهداشتی و

گرمایش در سطح  برخورداری از سیستم سرمایش و

 مطلوبی قرار دارند. 

وخدمات زیربنایی، بعد اقتصادی، شاخص امکانات  -2

متغیر کیفیت  دولتی و متغیر کیفیت خدمات اداری و

 قابل قبولی برخوردارند.  تأمین انرژی از شرایط نسبتاً
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 محیطیوضعیت متغیرهای بعد زیست -ج 

یطیمحستیز بعد یرهایاز متغ کیدهندگان به هردرصد پاسخ نیانگیم -3جدول   

شاخص 

پذیری زیست

 محیطیزیست

 قابل قبول متغیرها

 (100تا 80) 

 تحملقابل

 (80تا 70)

 متوسط

 (70تا60)

نامطلوب 

 (60تا50)

غیر قابل قبول 

 به پایین(50)

 

 آلودگی
میزان آلودگی ناشی از رفت و آمد وسایل 

 نقلیه

0.8 22.1 44.8 27.6 4.7 

 9.9 21.4 37.5 24.4 6.8 میزان کیفیت هوا

 2.3 16.5 60.4 18.5 2.3 میزان وارونگی هوا

 3.9 33.4 29.9 23.2 9.6 کیفیت آب شرب شهری

ها و میزان آلودگی ناشی از کارگاه

 های صنعتیکارخانه

6 33.1 53.4 5.2 2.3 

 0.8 5.5 45.1 41.6 7 آوری زبالهکیفیت جمع

 3.6 12.5 44.8 34.4 4.7 آوری فاضالبکیفیت جمع

 8.6 28.4 40.4 19.7 2.9 میزان آرامش و فقدان آلودگی صوتی
 

شاخص 

پذیری زیست

 محیطیزیست

 قابل قبول متغیرها

 (100تا 80) 

 تحملقابل

 (80تا 70)

 متوسط

 (70تا60)

نامطلوب 

 (60تا50)

غیر قابل قبول 

 پایین(به 50)

 

 کیفیت بصری
 3.1 13.1 48.7 30.7 4.4 کیفیت زیبای طبیعی در شهر

 6.3 13.8 45.6 28.3 6 ها و معماری بناهاکیفیت ساختمان

 3.6 8.6 41.9 40.4 5.5 هاکیفیت مناسب معابر و خیابان

 3.9 9.7 35.9 42.2 8.3 کیفیت فضای سبز شهر
 

شاخص 

پذیری زیست

 محیطیزیست

 قابل قبول متغیرها

 (100تا 80) 

 تحملقابل

 (80تا 70)

 متوسط

 (70تا60)

نامطلوب 

 (60تا50)

غیر قابل قبول 

 به پایین(50)

 

 کیفیت فضای سبز
 3.1 9.4 49.7 32.3 5.5 تعداد فضای بازی برای کودکان

 0.8 11.2 39.6 42.7 5.7 هاتعداد پارک

 6.8 7.6 42.2 39.5 3.9 ها از نظر درختانها و کوچهکیفیت خیابان

 3.1 8.6 36.7 42.2 5.3 کمیت و توزیع پراکندگی فضای سبز

Source: Research Findings 

 

و متغیرهای  پذیریزیست ابعادهای با نگاه به جداول شاخص

که در سطح محیطی زیست پذیریزیست در شاخصآنها 

را مالحظه ذیل توان موارد می متوسط قابل قبول قرار دارند،

 کرد:

محیطی، شاخص کیفیت بصری، متغیر کیفیت بعد زیست -1

 فضای سبز شهری از شرایط قابل قبولی برخوردار است. 

محیطی، شاخص کیفیت فضای سبز شهر، بعد زیست -2

توزیع پراکندگی فضای  کمیت و ها ومتغیرهای تعداد پارک

 . دارندسبز از وضعیت قابل قبولی برخور

 گیری و پیشنهاداتنتیجه -5

فه پیرامون باززنده پذیریهای زیستتتتتأثیر مؤل ستتتازی بر 

 پایداری، مورد درای گستتتردههای بحث های ناکارآمدمحله
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 ...جامعه و مختلف ابعاد ستتترزنده،های محیط نقل، و حمل

 یشتتهر ینیبه بازآفر یابیدهد دستتتمی شتتود که نشتتانمی

ندگی قیطراز ، موفق یت )محیطی( ستتترز یداری ،و امن  پا

 ،)فقر، اختالف طبقاتی(اجتماعی معضتتالت حل اکولوژیکی،

یاد و...( اقتصتتتادی کاری، اعت کاهش  محیطیزیستتتت ،)بی (

 .شودمی حاصلسوادی( )بیفرهنگی وآلودگی( 

پویایی  امنیت،های مؤلفه یعنی، در پاسخ به سوال تحقیق

تأثیرگذارند دار مسئلههای بافتسازی سازگاری بر باززنده و

 یک محلهسرزندگی امنیت، پویایی و آنچه در باید گفت: 

مواردی است که بتواند منتج به مراجعه به  ،شهری مؤثر است

آمدن به فضا  ،عنوان مقصد باشد. به عبارتی فضای شهری به

سرزنده سازد و امن و تواند فضا را می و ماندن در آن است که

آمده به دست  با توجه به نتایج .انباشت خاطره شودمنتج به 

 پذیریزیست از جداول و تحلیل درصد فراوانی متغیرهای ابعاد

سرزندگی  پویایی و که هر کدام به نحوی در ایجاد امنیت،

شود که می مالحظه، باالیی هستند تأثیرمحیط محالت دارای 

 ،یرزندگس و تیدر امن مؤثر یهامربوط به شاخص یرهایمتغ

 تفریحات و"های خصوص متغیرهای مربوط به شاخصهب

 امنیت فردی و" ،"پیوستگی وتعلق مکانی" ،"اوقات فراغت

 زانیم نیتربیش "همبستگی مشارکت و" و "اجتماعی

توان نتیجه می اند.تا متوسط را به خود اختصاص داده تیمقبول

مناطق مسکونی شهرها  گرفت که هر چه محالت و

 پویایی و، امنیتهای مؤلفه بالطبع دارای پذیرتر وزیست

های اهداف و نتایج مربوط به طرح، سرزندگی باشند

ی به ثمر تربیشسازی و بازآفرینی شهری با سرعت باززنده

خود را  یمناطق مسکونی اصالت گذشته رسیده و محالت و

 . خواهند آوردبه دست  اصولی تر تر و راحت

کالبدی از جمله های ت که شاخصباید توجه داش

ترین معیارهای نفوذناپذیری از مهم ناپایداری و، ریزدانگی

هایی شوند و شاخصمی محسوب شهریهای ناکارآمدی بافت

توانند در شناسایی می بنا بنا و مصالح کیفیت، مانند عمر بنا

 کارشناسان را هدایت کنند.دار مسئلههای بهتر بافت

درصد فراوانی متغیرهای  یبا مالحظه ،ترتیببدین 

، پذیری در این قسمتمربوط به شاخصهای ابعاد زیست

که مسیر را برای هایی شاخص :توان به این برداشت رسیدمی

، احساس تعلق، سازگاری پویایی و ایمنی، امنیت ورسیدن به 

 دسترسی مناسب هموار خوانایی و هویت و، سرزندگی تنوع و

های بازآفرینی و رسیدن به بر موفقیت طرح، سازندمی

 . گذارندتأثیر مذکورپایدارسازی محالت  پذیری شهری وزیست

گونه ترین نارسایی اینمهم ،گونه که اشاره گردیدهمان

 .باشدمی مناسبهای عدم وجود زیرساخت، شهریهای بافت

در مقیاس محلی و در قالب ها قسمتی از این زیرساخت

مناسب و خدمات مناسب های دسترسی، عمومیهای عرصه

، برای باال بردن کیفیت زندگی. باشدمی مطرح، در آنای محله

های شهری ارتقا یابد که زیرساخت وای محله باید خدمات

نیازهای مختلف ساکنان تأمین  شامل تمام عناصری است که

، تمختلف سکونهای زمینه یمحالت شهری را در همه

بافت فرسوده و . فراغت بر عهده دارد استراحت و، فعالیت

است که  یارزشمندهای مملو از بنا رانیا یناکارآمد شهرها

کم رو کم ه،ینوع ابن نیبه ا یبه علت عدم توجه کاف متأسفانه

 .(10، 1394 مبهوت، زاده،ی)عل ؛روندمی یبه زوال و فرسودگ

که در  یهمانند موج یطیمح تیفیکهای مؤلفه ،راستا نیدر ا

ساکنان  بیعالوه بر ترغ تواندمی ،شودمی جادیا اچهیدر کی

به  بیترغ زیمجاور را ن یهاساکنان بافت، فرسوده یهابافت

تواند دار میمسئلههای بافت یسازکند. باززندهمی ینوساز

 ،یکالبد یارهایمع یفیک و یسطح کم شیباعث افزا

 باشد. یطیمحستیز و یاقتصاد ،یاجتماع

نوسازی  یاندازی خودجوش توسعهآنچه مانع راه

عدم توان مشارکت مردم به عنوان ، باشدمی محورمحله

این . جهت مشارکت آنهاست ،توجه سهمی در خورِ یآورنده

 شماره نوسازی بفرآیند  توقف یبه مثابه نقطه، توان پایین

دار مسئلههای بافتملک در  پایین بودن ارزش زمین و. آیدمی

از  ارزش تلقی گردیده واز یک سو سهم مردم کمشده باعث 

اقبالی از سوی ، سوی دیگر به دلیل همین ارزش پایین امالک

ساز در  سازندگان در بخش خصوصی برای ورود به ساخت و

لذا یکی از موضوعاتی که در . وجود نداشته باشدها این بافت

طراحی ، کندمی ایفا مؤثر یوسازی نقشن یاندازی و توسعهراه

افزا به ارزشهای و فعالیت هافضاهای عمومی و هدایت کاربری

 . باشدمی هااین بافت

نفوذ در مقیاس محله و ناحیه  یاین فضاها دارای حوزه

، و دارای عملکردهای گوناگون از قبیل اجتماعی است

همانند هایی کاربری. باشدمی .، اقتصادی و..فرهنگی

مراکز خرید و ، فضاهای گسترده اوقات فراغت، فرهنگسراها

یکی از  ،اینبنابر. باشندمی از این جمله ،تجاریهای راسته
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، مستقیم دارد تأثیرسازی باززنده یکه در توسعه هاییمؤلفه

 . باشدمی ارزش زمین در محدوده

ترین مهم، های مناسبساختدر کنار آن، عدم وجود زیر

سازی گذاران برای باززندهسرمایه دلیل عدم رغبت ساکنان و

سبب جلب ، عکس این موضوع ،در عوض. رودمی شماره ب

های نمونه. گرددمی شهر به آن محدودههای حمایت سرمایه

باشد. لذا می فراوان موجود در سطح شهر تهران موید این امر

نسخ نوسازی  ییهبق بایست در کنارمی کههایی حلیکی از راه

اتخاذ راهکارهایی برای ، مورد توجه مدیریت شهری قرارگیرد

طراحی فضاهای عمومی و هدایت این عملکردها به نواحی 

بر آن که سبب ارتقای قیمت این عامل عالوه. استدار مسئله

های جذب سرمایه شود،میجوار خود همهای زمین در حوزه

به دنبال ها به سمت این بافت خرد وکالن جاری در شهر را

در  سرزندگی پویایی و، باعث ارتقای کیفیت زندگیو  دارد

 گردد.می محالت

مشارکت مردم فرآیند  توان، میبا توجه به آنچه بیان شد

را وابسته به سازی ساکنان به باززنده یافزایش میل و انگیزه و

 سرزندگی به مکان از طرف امنیت و، ایجاد احساس تعلق

اصولی  ینتیجه ،به این ترتیب. دانست ساکنان این محالت

ارتقای  فضاهای عمومی شهری وتأمین  چنین خواهد بود که

 خدماتی باعث ارتقای کیفیت زندگی ساکنانهای سرانه

 این اقدام، ارتقای شان سکونت را به دنبال داشته و. شودمی

 و گرددمی امنیت مکان ایجاد در نتیجه حس سرزندگی و

و میل به بازآفرینی در مردم افزایش یافته ها انگیزه ،سرانجام

 (. 51-49: 1386، ) عندلیب ؛گیردمی عملی به خود یو جنبه

 

 سازیها و میل به باززندهفرآیندافزایش انگیزه -1شکل

Source: Tehran Renovation Organization 2007 Worn Textile Renovation Offices, Volume 4 
 

 معیارهای هویت و، در بررسی ابعاد اجتماعی پایداری محله

تنوع ، خدمات دسترسی به شبکه و، سازگاری پویایی و، خوانایی

پایداری محله  بر ،ایمنی امنیت و احساس تعلق و، و سرزندگی و

دار هایی که بافت مسئلهبخش ،بدین ترتیب گذارند.تأثیر

های بسیاری از شاخص، ی دارند به دلیل نوسازبودنترکم

. باشندمی ایمنی را دارا امنیت و خدمات و دسترسی به شبکه و

دارای ، مناطق دارای درصد باالی فرسودگی بافت ،درعوض

وانایی واحساس خ قوی از جمله هویت واجتماعی های شاخص

باشند. این بدان معناست که در می ن خودتعلق در میان ساکنا

مشکالت که این با سفیدی خاکدار محلهمسئلههای حوزه

 آنهای شدید کالبدی و ناپایداری یکی از بارزترین ویژگی

 تنوع و، هویت و خوانایی، احساس تعلقهای شاخصه. باشدمی

مثبت برای های توان از این ویژگیمی سرزندگی باالست و

که این البته به دلیل. فضاها استفاده کردسازی باززنده

سازگاری و  پویایی و، های دسترسی به خدمات و شبکهشاخص

بایستی در طراحی فضاهای ، باشدمی ایمنی پایین امنیت و

یی و پویا، محله تمهیداتی جهت افزایش ایمنی و امنیت

 همچنین دسترسی مناسب بر خدمات و شبکه فراهم آورد.

در محله باعث بهبود  ی پایدارتوسعه یمهیا شدن مقدمه

کیفیت زندگی، تنوع زیستی فضای پایدار و امن شده است. این 

 ها،از وجود فضاهای سرسبز، تفرجگاه متأثربهبودی تا حدودی 

عی سرزندگی گردیده و باعث نو متأثرورزشی های مکان و

 . آور در محله شده استنشاط

ی محله و 4 یدر منطقه بسیاریفضاهای گردشگری  

مانند اماکن فرهنگی، ورزشی و تفریحی وجود دارد  سفیدخاک

حفظ  برایو جهت تبدیل این فضاها به قطب گردشگری 

مستمر از این فضاها  یمحله، استفاده منطقه وهای پتانسیل

 ،ایجاد اشتغال و کسب درآمدو ، پایداری آنجهت افزایش 

زیادی صورت گرفته است. افزایش پایداری این نوع های تالش

 . محله شده است یفضاها، موجب شکوفایی روح سرزنده

 نتایج و هاازشاخصگیری با بهره، شایسته است خاتمه در

و  سازی مؤثرآمده، برای رسیدن به اهداف باززندهبه دست 
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سرزندگی در محالت  پویایی و، امنیتهای مؤلفه برقراری

 :گرددمی مسکونی، پیشنهادات ذیل ارائه

 ؛و تجهیزات آموزشیها باال بردن کیفیت ساختمان -1

 ؛یگسترش استفاده از فرهنگ اموال عموم -2

 ؛یحیو تفر یورزش یفضاها شیافزا -3

 ؛یدولت یهافروشگاه شیافزا -4

 ؛یمحل یبازارها یدهسامان -5

 ؛نو یهایاستفاده از انرژ -6

 ؛هاالکاهش مصرف کا ینهیدر زمسازی فرهنگ -7

 برای یو عموم یخصوص یهادر بخش یگذارهیسرما -8

 ؛ییزااشتغال

 ؛هینقل لینوع سوخت مورد مصرف در وسا رییتغ -9

 یمحدودهاز  یصنعت یهاو کارگاهها دور کردن کارخانه -10

 ؛ محالت

 ؛حفظ محیط زیست توجه به بهداشت و -11

 لیبه دالکه ها و پارک باز یفضاها ،اندازهاحفاظت از چشم -12

 ؛مهم هستند یو فرهنگ یحیتفر ،یطیمحستیز

از آب سالم، برق، تلفن،  محلهمندی ساکنان بهره -13

تراکم پایین ترافیک، فضاهای ، نقل عمومی و های حملسرویس

های ها، تئاتر، سینما، سالنرستورانمناسب خدماتی همچون 

  ؛هاپارک و ورزشی، فضای سبز مناسب

 هماهنگی ایجاد طریق ازسازی باززنده مدیریت راهبری -14

 ؛محله سطح در نفوذذی و نفعذیهای گروه بین

 وها بانک تربیش هرچه مشارکت برای قوانین تصویب -15

 ساکن شهروندان به وام اعطای منظور به خصوصی سساتؤم

 ؛سازیباززنده برایمحله دار مسئلههای بافت در

 و شهروندان بین متقابل اعتماد ایجاد برای تالش -16

 ؛شهری ریزیبرنامه متولیان

 در پژوهش، یشدهارائه راهبردهای بررسی و تحلیل -17

 مورد رویکرد بر مبتنی عملیاتی و اجرایی برنامه یارائه راستای

 ؛نظر

 جلب با هدف در منطقه در محلی معتمدان ازگیری بهره -18

 ؛نساکنا مشارکت

 ایجاد برای در زیست محیط نامتخصص ازگیری بهره -19

 موجود هایسیاست وها طرح در محیطیزیستهای پیوست

 محله در که خاصهای ویژگی به توجه با محله منطقه و در

 .دارد وجود

 تشکر و قدردانی -6

 از مستخرج که مقاله این مسئول، ینویسنده اظهار به بنا

 .است نداشته مالی حامی است، دکتری یرساله
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 هاپیوست -8

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 شهروند گرامی 

 با سالم

پذیری های زیستتأثیر مؤلفه"ی دانشجویی در ارتباط با ای که پیش روی شماست، با هدف استفاده در یک مقالهنامهپرسش

تهیه شده است. امید است اطالعات حاصل از این  "سفید تهران(ی خاکهای ناکارآمد شهری )محلهسازی بافتدر باززنده

ها باشد. شهرریزان در جهت بهبود و افزایش کیفیت زندگی در کالنگاهیان و برنامهنامه، راهنمای مناسبی برای دانشپرسش

نمایید و اطالعات دقیق را در اختیار قرار نامه میگویی به این پرسشقدر خود را صرف پاسخکه صمیمانه وقت گراناز این

 گزارم. دهید، ممنون و سپاسمی

 متأهل            مجرد           زن          مرد جنس:

 سال به باال50            50تا  35بین          35تا  20بین           سال 20سن : زیر 

 بیکار        شغل آزاد      بخش خصوصی       شغل: بخش دولتی 

 لیسانس و باالتر فوق        لیسانس       دیپلمفوق        : دیپلم :میزان تحصیالت

 سال 15از  تربیش        سال 15تا  10بین        سال 10تا  5بین         سال 5از  ترکم: مدت سکونت در محله 
 هایشاخص ابعاد

 پذیریزیست

 قابل قبول گویه ها

 (100تا 80) 

 قابل تحمل

 (80تا 70)

 متوسط

 (7تا60)

نامطلوب 

 (60تا50)

غیر قابل 

قبول 

به 50)

 پایین(

 

 

 

 اجتماعی

 

آموزش 

 عمومی

فضاهای آموزشی مناسب و کافی 

 ها(کودک، دانشگاه)مدارس، مهد
     

کیفیت دسترسی دانش آموزان و 

 هادانشجویان به مدارس و دانشگاه
     

      کیفیت تجهیزات آموزشی

دسترسی به آموزش و پرورش 

 خصوصی
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      های آموزشیکیفیت ساختمان

      کیفیت آموزش خصوصی

      کیفیت تدریس معلمان و اساتید

تفریحات و 

اوقات 

 فراغت

      ها تعداد کتابخانه

      هاتعداد رستوران

      تعداد اماکن فرهنگی و مذهبی 

      تعداد اماکن تاریخی 

های اجرای تعداد سینماها و مکان

 تئاتر
     

تعداد فضاهای فراغتی، تفریحی و 

 ورزشی
     

 

 هایشاخص ابعاد

 پذیریزیست

 قابل قبول گویه ها

 (100تا 80) 

 قابل تحمل

 (80تا 70)

 متوسط

 (7تا60)

نامطلوب 

 (60تا50)

غیر قابل 

قبول 

به 50)

 پایین(

 

 اجتماعی

 

 مالحظات

و  

های مراقبت

پزشکی و 

 بهداشتی

      هادرمانگاهها و تعداد بیمارستان

      کیفیت خدمات پزشکی و بهداشتی

      کیفیت بهداشت فردی و عمومی

      درمانی کیفیت خدمات بهداشتی و

بهداشتی  هایمراقبتدسترسی به 

 خصوصی
     

بهداشتی  هایمراقبتدسترسی به 

 عمومی
     

 مالحظات

و  

های مراقبت

پزشکی و 

 بهداشتی

 

بهداشتی  هایمراقبتکیفیت 

 عمومی
     

بهداشتی  هایمراقبتکیفیت 

 خصوصی
     

      های سطحیکیفیت دفع آب

      بین بردن حیوانات موذی کیفیت از

      تعداد جرائم غیر خشن )دزدی و...(
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امنیت فردی 

 و اجتماعی

امنیت عبور از جاده و خیابان از 

 نظر سرعت اتومبیل 
     

      اجتماعی  سطح فساد

      های فردیکیفیت آزادی

      امنیت تردد پیاده و سواره در شب

طی رامنیت تردد زنان و دختران د

 روزشبانه
     

      های نظامی و انتظامیتعداد پاسگاه

 

 هایشاخص ابعاد

 پذیریزیست

 قابل قبول گویه ها

 (100تا 80) 

 قابل تحمل

 (80تا 70)

 متوسط

 (7تا60)

نامطلوب 

 (60تا50)

غیر قابل 

قبول 

به 50)

 پایین(

 

 اجتماعی

 

پیوستگی و 

 تعلق مکانی

      تمایل زندگی در شهر 

      گذاری در شهر تمایل به سرمایه

کیفیت روابط همسایگان و بستگان 

 دیگربا یک
     

      امیدواری به بهبود شرایط زندگی 

میزان تعلق به مکان )محله، منطقه و 

 شهر(
     

مشارکت و 

 همبستگی

 

      دیگرمیزان احترام شهروندان به یک

قابل اعتماد بودن شورای شهر و 

 شهرداری برای شهروندان
     

ی کار گروهی در بین روحیه

 شهروندان
     

مشارکت شهروندان برای آبادانی 

 شهر
     

شهروندان با شورای شهر و ارتباط 

 شهروندان
     

مشارکت مردم در حین انجام 

 های عمرانی شهرپروژه
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 هایشاخص ابعاد

 پذیریزیست

 قابل قبول گویه ها

 (100تا 80) 

 تحملقابل

 (80تا 70)

 متوسط

 (7تا60)

نامطلوب 

 (6تا50)

غیر قابل 

قبول 

به 50)

 پایین(

 اقتصادی

کاالهای 

 مصرفی

مصرف مواد غذایی )گوشت،  میزان

 جات و...(سبزی، میوه

     

)برق، گاز میزان مصرف انرژی 

 و...(

     

میزان مصرف کاال و خدمات ) 

 لوازم برقی، پوشاک و...(

     

اشتغال و 

 درآمد

      تعداد بیکاران

 اقتصادی

      تناسب بار تکفل

      های شغلیتعدد فرصت

      مناسبداشتن شغل 

      درآمد مناسب و کافی

      امکان دسترسی به شغل مناسب

 مسکن

      های کافی در مسکنتعداد اتاق

      مساحت مناسب و کافی در مسکن

      استحکام مسکن

در دسترس بودن مسکن با کیفیت 

 خوب

     

برخورداری از سیستم گرمایش و 

 مسکنسرمایش مناسب در 

     

برخورداری از سیستم دفع بهداشتی 

 و فاضالب در مسکن

     

امکانات و 

خدمات 

 زیربنایی

      های راهکیفیت شبکه

      کیفیت تأمین انرژی

      کیفیت آب شهری

کیفیت شبکه آب، برق، گاز، تلفن، 

 پست و اینترنت

     

      کیفیت خدمات اداری و دولتی

      کیفیت معابر و میادین
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کیفیت راه دسترسی به مناطق شهر 

 و ادارات مختلف

     

 

حمل و نقل 

 عمومی

      ی عمومیتعداد وسایل نقلیه

دسترسی آسان به حمل و نقل 

 عمومی

     

      کیفیت حمل و نقل عمومی

      ی عمومیساعات کار وسایل نقلیه

      حمل بارتعداد وسایل نقلیه 

کیفیت حمل مسافر توسط وسایل 

 ی عمومینقلیه

     

 هایشاخص ابعاد

 پذیریزیست

 قابل قبول گویه ها

 (100تا 80) 

 تحملقابل

 (80تا 70)

 متوسط

 (7تا60)

نامطلوب 

 (6تا50)

غیر قابل 

قبول 

به 50)

 پایین(

زیست 

 محیطی

 آلودگی

آلودگی ناشی از رفت و آمد وسایل 

 نقلیه

     

      کیفیت هوا

      میزان وارونگی هوا

      کیفیت آب شرب شهری

ها و آلودگی ناشی از کارگاه

 های صنعتیکارخانه

     

      آوری زبالهکیفیت جمع

      آوری فاضالبکیفیت جمع

      آرامش و فقدان آلودگی صوتی

کیفیت 

 بصری

      کیفیت زیبای طبیعی در شهر

      ها و معماری بناهاکیفیت ساختمان

      هاکیفیت مناسب معابر و خیابان

      کیفیت فضای سبز شهر

فضای سبز 

 و بایر

      تعداد فضای بازی برای کودکان

      هاتعداد پارک

ها از نظر ها و کوچهکیفیت خیابان

 درختان

     

      کیفیت فضای سبز 
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The process of regeneration of Derelict Fabric is done to revitalize, modernize, and enhance the 

quality of the environment to achieve a desirable future and to address future issues of 

urbanization and urban life in order to have a viable city and neighborhood.Sustainable city, in a 

simple definition, is a city that has the components of security, dynamism and vitality and also 

provides safe and attractive housing, education, health and culture for citizens. Among the 

different qualities expressed by different theorists in terms of spaces responsive to user needs 

can be security, dynamics and vitality.The purpose of this research was to investigate the impact 

of security, safety and vitality components on the regeneration process of worn-out 

neighborhoods in the White Soil neighborhood of Chahar-e-Tehran. The data were collected using 

a questionnaire which was used to assess its validity by Cronbach's alpha method, whose 

reliability was confirmed by 0.831. To determine the sample size, Cochran formula was used and 

321 questionnaires were calculated and distributed among the residents of 69458 white soil 

neighborhoods. Then, data were extracted and categorized. In the Findings section, according to 

the tables, the variables related to the indicators of effective safety and vitality have the highest 

to moderate acceptance. In spite of the exhaustion of neighborhood texture, security and vitality 

can be seen in the neighborhood. In other words, it can be concluded that security, dynamism 

and vitality will advance the goals of regeneration and enhance the process of regeneration of 

worn-out neighborhoods. 

Key Words: Revival, Security, Dynamism, Vitality 
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