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Comparative Survey of Livability in Traditinal, New and 
Periphery Neighborhoods; a Case Study of Haji, Etemadieh 
and Mazdaghineh Neighborhoods in Hamedan City, Iran

[1] Urban neighborhood regeneration based on community development planning 
framework [2] Urban livability across disciplinary and professional boundaries [3] Analysis 
of the effects of dispersed urban growth on the viability of urban areas, case study: Maragheh 
City [4] The Global Livability Report [5] Urban environmental quality and human well-
being: Towards a conceptual framework and demarcation of concepts; a literature study [6] 
A new approach to measuring the liveability of cities: The global liveable cities index [7] The 
notion of livability: A new approach in improve of quality of life in rural communities-case 
study: Qom County, Kahak District [8] The timeless way of building [9] The seaside debates: 
A critique of the new urbanism [10] International making cities livable [11] Livability for 
all? Conceptual limits and practical implications [12] Research on residential lifestyles in 
Japanese cities from the viewpoints of residential preference, residential choice and 
residential satisfaction [13] The appearance of place identity in the urban landscape by 
using the natural factors (a case study of Yasouj) [14] A framework for exploring livable 
community in residential environment, case study: Public housing in Medan, Indonesia [15] 
A method of assembling cross-sectional indicators into a community quality of life [16] 
Spatial attachment and environmental quality perception on satisfaction in traditional 
neighborhood (case study: Hamedan’s Haji neighborhood) [17] The evaluation of 
inhabitants’ satisfaction in old society (case study: Hamedan’s Haji neighborhood)

The item of livability is one of the closest concepts to the quality of life that through it an ideal 
environmental society can be estimated. Therefore, any increasing or decreasing in the amount 
of livability is a means to evaluate staying inhabitants in the neighborhoods, regions, and cities. 
Also, it is a measurement for estimating the quality of life. While the city is developing, at the 
same time, all its traditional, new and periphery neighborhoods are facing to variety of physical, 
cultural, etc changes. So, due to existence of some challenging issues and necessity of livability 
to inhabitants, this needs to be assessed. In this study, three different neighborhoods including 
Haji, Etemadieh, and Mazdaghineh are investigated. It is interesting that all of them situated 
in 2 region municipality in Hamedan. There would be four components including physical-
spatial, social-cultural, economic, and environmental items. The analytical-comparative 
methodology is used and in order to data analyzing and final evaluations, SPSS 19 and Expert 
Choice 10 technique is implemented and finally AHP method is used. To gather data observing, 
completion questionaires by residetial neighborhood and interviews with experts are used. 
Final results exhibited that the amount of livability in the neighborhood of Etemadieh is the 
most, nearly 0.431 points, and Haji and Mazdaghineh respectively are the second and the third 
livability neighborhoods with 0.322 and 0.246 points. The physical and economic components 
in Haji neighborhood are more favorable than other neighborhoods, but the social component 
in Mazdaqineh neighborhood is superior to the other two neighborhoods. The Etemadiyeh 
neighborhood is also a priority in the environmental component over other neighborhoods.

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Descriptive Study

Authors
Soroush Kh.*1 MSc,
Safavi S.A.2 PhD,
Mahfoozian M.3 MSc

  Keywords Livability; Quality of Life; Environment Quality; Livability Neighborhood

*Correspondence
Address: Hamedan Center of Payame 
Noor University, Near the Namaz 
Park, Three-Way of Farhangian 
Township, Shahid Hamedani Bou-
levard, Hamedan, Iran. Postal Code: 
6519949854
Phone: +98 (81) 38330684 
Fax: -
khsoroush@yahoo.com

1Architecture Department, Hamed-
an Branch, Payame Noor University, 
Hamedan, Iran
2Urban Design Department, Art 
& Architecture Faculty, Tarbiat 
Modares University, Tehran, Iran
3Urban & Regional Planning Depart-
ment, Hamedan Branch, Payame 
Noor University, Hamedan, Iran

Article History
Received: December 14, 2019                                                                                                                                             
Accepted: December 29, 2019                                                                                                                                             
ePublished: March 14, 2020

How to cite this article
Soroush Kh, Safavi S.A, Mahfoozian 
M. Comparative Survey of Livability 
in Traditinal, New and Periphery 
Neighborhoods; a Case Study of 
Haji, Etemadieh and Mazdaghineh 
Neighborhoods in Hamedan City, 
Iran.  Urban Design Discourse- a 
Review of Contemporary Litreatu-
res and Theories. 2020;1(1):29-44.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S209526351630005X
http://jupm.miau.ac.ir/article_2592.html
https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Liveability17
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204602002323
https://pdfs.semanticscholar.org/9d3c/581a17f587406eddb988f346d4180e6e6cba.pdf
http://jhre.ir/browse.php?a_id=659&sid=1&slc_lang=fa
http://www.openbibart.fr/item/display/10068/833570
http://www.livableci ties.org
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0143622813002324
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204605001003
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/20297955.2015.1059778
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281631504X
https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-007-9190-7
http://journals.miau.ac.ir/article_1124.html
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=213645


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کارانو هم سروش لیخل ۳۰

   ۱۳۹۸، زمستان ۱، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                               یشهر  یگفتمان طراح

 یشهر  یهادر محله یر یپذستیز یقیتطب یبررس
 یمطالعه مورد ؛یاهینوساز و حاش ،یمیقد

  شهر همدان نهیو مزدق هیاعتماد ،یحاج یهامحله
  
  MSc *سروش لیخل

   رانینور، همدان، ا امیمرکز همدان، دانشگاه پ ،یگروه معمار 
  PhD	ی صفو یدعلیس

 انر یمدرس، تهران، ا تینشگاه تربدا ،یدانشکده هنر و معمار  ،یشهر  یگروه طراح
 MSc انیمحفوظ میمر

  نراینور، همدان، ا امیمرکز همدان، دانشگاه پ ،یاو منطقه یشهر  یز یرگروه برنامه

  
  دهیچک
 توانیمترین مفاهیم به کیفیت زندگی است که از طریق آن ی از نزدیکر یپذستیز

افزایش یا کاهش میزان  مطلوبیت محیط زندگی را برآورد کرد. بنابراین هر گونه
ی، روشی برای ارزیابی کیفیت زندگی و ماندگاری ساکنان محالت و ر یپذستیز

محالت قدیمی، به موازات توسعه شهرها از جمله شهر همدان، تمام شهرها است. 
د. انی کالبدی، اجتماعی و غیره مواجه شدههایدگرگونی با انواع اهیحاشجدید و 

د ها مواجه باشی در محالت با انواع فراز و نشیبر یپذستیزکه  رودیمانتظار پس 
سه محله مختلف شامل حاجی،  حاضر،در مطالعه  و این امر نیاز به بررسی دارد.

اند. در اند. هر سه محله در دو منطقه واقع شدهاعتمادیه و مزدقینه بررسی شده
یطی محو زیستفرهنگی، اقتصادی  -فضایی، اجتماعی -مولفه کالبدی ٤نهایت از 

صورت سلسله مراتبی چیدمان شد و دو به استفاده شد. زیرمعیارهای هر مولفه به
 ی و ارزیابی و تحلیلاسهیمقا -دو مورد سنجش قرار گرفت. روش مطالعه، تحلیلی

انجام شد.  AHPروش و  Expert Choice 10 و SPSS 19های افزار نرم هاداده
نامه و انجام مصاحبه عینی، تکمیل پرسش ی اطالعات از طریق برداشتآور جمع

ر محله ی در یپذستیزکه  دهدیمبا شهروندان و مسئولین بوده است. نتایج نشان 
ی دارد و دو محله دیگر یعنی حاجی تر مطلوبکیفیت  ۴۳۱/۰اعتمادیه با امتیاز 

 های دوم و سوم قرار دارند. مولفه) به ترتیب در مرتبه۲۴۶/۰) و مزدقینه (۳۲۲/۰(
کالبدی و اقتصادی در محله حاجی نسبت به محالت دیگر از مطلوبیت بیشتری 
برخوردار است، ولی مولفه اجتماعی در محله مزدقینه نسبت به دو محله دیگر 

ی نسبت به سایر طیمحستیز لفهومن محله اعتمادیه در یبرتری دارد. همچن
  محالت اولویت دارد.
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  مقدمه
 پردازاننظریهحساسیت  ،رشد سریع شهرهابا  ،انقالب صنعتی پس از

در خصوص زندگی در شهرها  زیستمحیطداران و دوست اجتماعی
تصورات عامه  و دراجتماعی  هایتئوریبرخی از در  .افزایش یافت

ها و پیوندهای اجتماعی عنوان مکان کاهش ارزشبه ، شهرهامردم
در  همحل پررنگ اجتماعیو کارکرد  نقش. در گذشته، شوندمیتلقی 
 تریمتعادل زندگیافراد از  که شدمیموجب  یاجتماع حیات
ی بیشتری ر یپذستیزها، پیوندهای اجتماعی و و ارزش برخوردار

رهاشدن افراد در امروزه  ولی .باشندنسبت به محالت امروز داشته 

مشکالت فراوانی را با خود  ،عنوان شهرا مقیاس بزرگ جغرافیایی ب
بیانگر این موضوع است شده انجام هایبررسی .است همراه داشتهبه 

ساختار شهرها را با خطر عمده کاهش  ،ادامه وضعیت کنونیکه 
 روهجمعی روب خواهینیکنظامی عاری از هدف و  ی ور یپذستیز

وجود آمده است تا  بهی ر یپذستیزگفت مفهوم  توانیم. [1]کندمی
کند و شهرها را در مقیاس  داریمعنهمه چیز را برای همه مردم 

جهانی ارتقا بخشد، چراکه محیط زیست قابل زندگی در کنار تامین 
کالبدی منجر به پایدارکردن زندگی بامعنا  پارامترهای رفاه اجتماعی و

. بنابراین در زمان حاضر ضرورت توجه به شودیمو پربار برای بشر 
 .شودیمشده احساس ی از طریق مطالعات انجامر یپذستیزمفهوم 

امری که تاکنون در ایران مطالعات جامعی در مورد آن به خصوص 
ن محالت مختلف ی احتمالی موجود بیهاتفاوتدر زمینه شناخت 

نقش  هااهگتسکونشهری انجام نشده است. بنابراین با علم به اینکه 
و این مهم از طریق  کنندیممهمی را در آفرینش تمدن بشری بازی 

ایجاد فضایی برای تامین نیازهای اکنون و آینده ساکنان فراهم 
، باید به این موضوع بیشتر پرداخته شود که ساکنان نیاز به شودمی
ضاهایی جذاب برای زندگی دارند و در این محیط جذاب و ف
و . از این رشودیماست که شرایط زندگی بهتری فراهم  ریپذستیز

نواع کردن ارتر یپذستیزهدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر 
. در بخش اول استی اهیحاششده و یز یربرنامهمحالت ارگانیک، 

کردها و نیز معرفی معیارهای مطالعه، به ارایه مفاهیم و روی
خش . بشودیمی از دیدگاه اندیشمندان مختلف پرداخته ر یپذستیز

 -ی شهری براساس چهار مولفه کالبدیر یپذستیزدوم به مدل 
محیطی اختصاص  -فرهنگی، اقتصادی و زیست -فضایی، اجتماعی

ی کیفی و کمی گذار ارزش. بخش سوم به معرفی محالت و ابدییم
اس هریک از معیارها و زیرمعیارهای قابل بررسی در محالت براس آنها

. بخش چهارم، تحلیل و مقایسه تطبیقی سه محله پردازدیممذکور 
ی به روش تحلیل سلسله مراتبی ر یپذستیزمذکور از لحاظ میزان 

  ی و نتیجه فرآیند مطالعه است.بندجمعو نهایتًا بخش آخر  است
  

  مبانی نظری
پذیری اصطالحی مبهم و چندوجهی زیستی: ر یپذستیزمفهوم 

های مختلف در شرایط متفاوت و به طور است که توسط گروه
دلیل افزایش اهمیت این موضوع و شود. بهمتفاوت استفاده می

گیر پذیری در افزایش قابل توجه تعداد کسانی که با موضوع زیست
هستند ضروری است که به این مبحث پرداخته شود. این واژه در 

های مختلف با کیفیت زندگی بشر مرتبط است و همان دیدگاه
پذیری . زیست[2]سازی زندگی بشر استکردن عملکرد و مناسببهینه

کنند. خود تعریف می روزانهرا برداشت ساکنان از محیط زندگی 
آمده از همکاری اقتصادی بین دو قاره دستبراساس مطالعات به

ابل زندگی در کنار تامین آسیا و اقیانوسیه، محیط زیست ق
پارامترهای رفاه اجتماعی و کالبدی منجر به پایداری زندگی بامعنا 

صورت . پربار از این نظر که زندگی انسان بهشودیمو پربار برای بشر 
از جمع تمام تولیدات فردی است و  ترپربازدهی اجتماعی هاگروه
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 ترموفقدادن ر شکلذاتًا به مشارکت د نهااانسبامعنا از این نظر که 
ی اجتماعی تمایل دارند. به تعبیری دیگر هاستمیسو پایدارتر به 

ی اساسی و یا تغییرناپذیر هایژگیوبا  توانیمی را ر یپذستیز
طور کلی مفهومی پیچیده و کلی تعریف کرد. همچنین این انگاره به

است. پیچیده از آن رو که عوامل متعددی در بهبود شرایط زندگی 
رد و جامعه دخیل هستند و نسبی از آن جهت که ممکن است ف

عنوان شرایط مطلوب زندگی تصور اصولی که در یک جامعه به
شدت در جایی دیگر به هایژگیو، از منظر دیگر همان شودمی

شورای مرکزی و دولت محلی شمال تگزاس نیز  نامطلوب باشد.
ینان، دارای عنوان اجتماعی امن، قابل اطمی را بهر یپذستیز
ی مختلف حمل و نقل عمومی، عدالت محور و دارای مسکن هانهیگز

ه معنی ی بر یپذستیزنیز  ویلر. از نظر کندیمقابل استطاعت تعریف 
فضاهای عمومی مناسب و جذاب برای افراد پیاده، سرعت حجم و 

ترافیک، مسکن مناسب در مکان مناسب، مدارس و  کمتراکم 
و فضاهای باز در دسترس، محیط پاکیزه،  هاپارک، هافروشگاه
 احتیاجات هرم . نظریه[3]ی امن استنهاامکی متنوع و اندازهاچشم
 مربوط به ایاالت متحده شناس، روانمازلو آبراهام توسط که بشر
 هاینیاز  تامین بر تاکید و تغییر نگرش بر ریثاتیب شد، مطرح
 در انسان نیازهای ی،و باور است. به نبوده شهرها در انسان گوناگون
 یهال و اساسی انسان نیازهای اول، بررسی است. الیه قابل الیه چهار
شغل و  مسکن، چون مهمی نیازهای کنندتامین که امنیت دوم،
 نیازهایی به چهارم و سوم یهاهیال در مازلو همچنین، است. غیره
 و فقدان تبعیض اعتقادات، دیگران، با ارتباط روحی، تعلقات چون
 داد. او بسط را نظریه این وینهوون بعدها است. کرده توجه غیره
 الً است کام رتریپذستیز اجتماعی چه دقیقاً  اینکه بود که معتقد
 نیازهایشان که اجتماعی در مردم که است مسلم اما نیست، روشن
. مطابق با گزارش ندهست تریراضو  شادتر شود، برآورده بهتر

ان کیفیت زندگی است که با محیط ی همر یپذستیز، لیندهورست
 یر یپذستیزبهداشتی، ایمن و سبز ادغام شده باشد. همچنین 

کیفیت زندگی را از طریق بهبود شرایط محیط زیست و  تواندیم
ی، کیفیت زندگی مردم را ر یپذستیزمسکن بهبود دهد. ابزار 

نابراین . باستو یک عنصر حیاتی برای توسعه شهر  کندیممنعکس 
لکه تنها یک چالش نیست ب ریپذستیزا برای ایجاد سکونتگاه تقاض

یک نیاز فوری برای توسعه جهانی و مخصوصًا کشورهای در حال 
ه بیان کرد ک هیلن هاسکونتگاهدر مبحث  توسعه نظیر ایران است.

ی اهلیوسی به معنی شرایط محیطی از منظر هر شخص و ر یپذستیز
. استن در محیط مسکونی برای ارزیابی کیفیت و شرایط مسک

 یهامحلهی شامل خصوصیات محیط زیست است که ر یپذستیز
ط توس ریپذستیزایده شهر  .کندیممسکونی باکیفیت را خلق 

) پیشنهاد شد که هدف آن ۲۰۰۳ی استرالیا (ز یربرنامهکمیسیون 
تر و افزایش کیفیت زندگی از طریق ایجاد اجتماعات محلی قوی

ی و مکانی که مردم در آن امحلهیفیت محیط اقدام به افزایش ک
از  انتویمی را ر یپذستیز، ارایه شد و بیان شد که کنندیمزندگی 

عیین ، تکندیمطریق میزان تسهیالتی که برای زندگی عمومی فراهم 

  .[4]کرد
ت ، کیفیون کمپدر دیدگاه ی: ر یپذستیزرابطه کیفیت محیط و 

زا است. هر کدام از اجزا که در محیط برآیندی از ترکیب کیفیت اج
، محیط هارساختیزمحیط شهری شامل طبیعت، فضای باز، 

مصنوع، تجهیزات محیط مصنوع و منابع طبیعی هستند، مشخصات 
ی ر یپذستیزو کیفیت مربوط به خود را دارند. کیفیت محیط با 

طوری که محیط دارای کیفیت باال، حس رفاه، امکان مرتبط است. به
ال و رضایت را به جمعیتی که در آن ساکن هستند منتقل زیست با

  .[5]کندیم
ا ی که بر یپذستیزعنوان ی: ر یپذستیزرابطه کیفیت زندگی و 

براساس توانایی برای  شودیممفهوم کیفیت زندگی تفسیر 
 . کیفیت[6]استیابی به کیفیت زندگی مطلوب یا آرمانی بشر دست
 عمومی و کلی رفاه با که تاس انتزاعی (ذهنی) موضوعی زندگی،
 و وضعیت معنی به رییپذستیز که حالی ارتباط دارد. در افراد

اقتصادی، کالبدی  اجتماعی، ملزومات آن در که است شرایط عینی
 جامعه درازمدت آحاد رفاه و آسایش منظوربه محیطی،و زیست
 مفهوم یادشده در دو که است آن تفسیر گویای این .شودمی فراهم
 ایهس در زندگی تنها مطلوب کیفیت یعنی دارند، قرار یکدیگر طول
 محقق مکان یک ) دررییپذستیز( زندگی مناسب شرایط وجود
میان  رابطه مفهومی مدل لویسیعاساس  شد. بر این خواهد

 ترسیم ۱در شکل  ایچرخه صورت به را زندگی کیفیت و رییپذستیز
 ذهنی تقاضاهای و ازهاپی نی در همواره انسان که طوریکرد. به
 پاسخی وجویجست در یا پیرامونی بیرونی هایطیمح در خود،
یفیت ک با عینی و موجود شرایط که صورتی . دراستبهینه  و مثبت
 هنیذ آن رضایت پی در مسلماً  باشد، وی نیازهای پاسخگوی مناسب

شد.  خواهد حاصل از زندگی بردنو لذت زندگی کیفیت نهایتاً  و
 شکل ذهن در جدیدی تقاضاهای سری نیازهایک تامین اب مجدداً 

 ترتیب بدین .ابدییم ادامه همچنان این چرخه و ردیگیم
خگوی پاس و پویا بایستی همواره ریپذستیز و موفق هایسکونتگاه
  .[7]باشند خود ساکنین نیازهای

  

  
  [7]یزندگ تیفیک با پذیریزیست ارتباط )۱ شکل
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ز یکی اشهری:  یز یربرنامهکرد طراحی و ی شهری در رویر یپذستیز
ی شهری، نگرانی در مورد ر یپذستیزی رایج در مورد هادگاهید
و  هاناابیخ، هاساختمانی زیباشناختی و کالبدی هایژگیو

ی در اگستردهطور . این رویکرد بهاستی در حال توسعه هابلوک
ی فیزیکی اهنهیزمو  هامدلمنظور تولید معماری و طراحی شهری به

و بدون زمان استفاده شده است که عملکردهای اجتماعی  انیپایب
. شهرسازان جدید به دنبال [8]ردیگیم برو اقتصادی شهرنشینی را در 

هری ی فضاهای ششناسگونهبازگشت به اصول ساخت و ساز سنتی و 
برای جبران فقدان مقیاس انسانی و حس مکان در شهرهای مدرن 

ی ساختمانی (از هاتودهسازان به خصوص روی . این شهر هستند
جهت ارتفاع، خط آسمان و جزییات تزیینی)، منظر و چیدمان 

ی شهری فشرده برای خلق هابلوکو  هایکاربر ، اختالط هاانابیخ
 محور تمرکز دارند.تصویری از یک اجتماع و یک فرهنگ شهری پیاده

از  راحتیانند بهکه ساکنان بتو مدارادهیپخلق واحدهای همسایگی 
ی کنند، نقطه تمرکز دیدگاه روادهیپخانه تا محل کار، مدرسه و پارک 

 اهانابیخ. ردیف است ریپذستیزشهرسازان جدید در مورد شهرهای 
ی دارای امکانات در دو هاکانون گریدو  هاکافهی کوچک، هامغازهبا 

یات عنوان مولد حطرف معبر، ستون فقرات محالت را برپا و به
. تعامل اجتماعی، حس محله و شهرگرایی کنندیمشهری عمل 

عنوان محصول فرعی پیکربندی شهری هستند که در زمینه به
. رشد کنندیماقتصادی بهتر عمل  -پایداری و حیات اجتماعی

مدار، در میان هوشمند، تقسیمات شهری، و توسعه حمل و نقل
ی ر یپذستیززایش ی طراحی برای افهافستیمانبسیاری از دیگر 

. در کنفرانس [9]اندشدهشهری و خلق شهرهای پایدار مطرح 
مشخص شد که بحث  IMCL ریپذستیزی شهرهای المللنیب
یر ی مسهاشبکهی بر نیاز به حمل و نقل کارا، خطوط و ر یپذستیز

و بافت شهری با کاربری  مدارکودکدوچرخه، فضاهای شهری 
نیز به  IMCLظریه نوشهرنشینی، مختلط تمرکز دارد. مشابه با ن

نگهداشتن مراکز شهری، واحدهای همسایگی فشرده و خلق زنده
فضاهای عمومی متمایل است که مردم بتوانند در بازارهای 

ی فضای باز و زندگی هاکافه، هاوالیفستمحصوالت کشاورزی، 
محققان معتقدند که انسان نیاز به کشف  اجتماعی شرکت کنند.

 نساختدوبارهشهرنشینی صحیح دارد و این به معنی  دوباره اصول
ی، سالمتی و اجتماعی طیمحستیزاز نظر  کهی طور شهرها است، به
ی ر یپذستیزی نیز ز یربرنامه. جدیدترین رویکردهای [10]پایدار باشند

 ومبستیزشهری را با اصطالحاتی نظیر پایداری، تنوع زیستی و 
حات به ایده توازن طبیعت . این اصطال[11]کنندیمپارچه یک
هستند.  هایثباتیبی طبیعی در حال تجربه هاستمیاکوس. دگردبرمی
 منظوربه آنهاپیرامون  ستیز، حیوانات، گیاهان و محیط اهانانس

خلق یک شرایط متعادل و پایدار در یک دوره طوالنی، با یکدیگر 
 دل محیطیکه چنین تعا کنندیماعالم  هاستیاکولوژتعامل دارند. 

ی هاتشرفیپبه وسیله رشد انفجاری جمعیت بشر نقض شده است. 
ی گسترده از منابع طبیعی برای ارضای منافع بردار بهرهمدرن باعث 

و تقاضاهایی که ضرورتی برای ارتقای کیفیت زندگی دارد، شده 

اطراف خود را  ستیزطیمحکیفیت  هاانانساست. در این فرآیند، 
را که برای پایدارکردن رفاه  بومرمونی زیستو ها دهندیمکاهش 
ی ر یپذتسیز. برای بهبود کنندیممورد نیاز است، مختل  آنهافیزیکی 

در یک منطقه، شهرها باید تاثیر خود را روی محیط زیست کاهش 
ی شهری را با مفاهیمی از قبیل ر یپذستیزدهند. اغلب محققان ایده 

ا . محققان شهر ر اندرفتهیپذپایداری، تنوع زیستی و اکوسیستم 
از  دادیشده و برونعنوان یک سیستم بیولوژیک با منابع دادهبه

  .[2]کنندیمتصور  ٢فضوالت مشابه شکل 
ی در سطوح واحد ر یپذستیزی: ر یپذستیزسطوح بررسی تجربی 

 . از نظراستو شهر قابل بررسی  محلهمسکونی، واحد همسایگی، 
به  ی نسبتامحلهدر سطح ی ر یپذتسیزارزیابی  بوِنسو  بونایتو

  سطوح دیگر به دو دلیل زیر ارجحیت دارد:
که  حالی) محله به ساختارها و فرآیندهای عمومی و خصوصی، در ۱

سطح واحد مسکونی فقط به ساختار خصوصی و سطح شهر به 
 ساختارهای عمومی توجه دارد.

تر عنوان رابط بین سطح واحد مسکونی با سطوح باال) محله به۲
(نظیر شهر) از نظر ادراکات و اعمال مردم در ارتباط با محیط سکونتی 

  است.
واحد محیطی در زندگی اجتماعی  نیتریاساسبنابراین محله 

. ذاردگیمو لزومًا روی کیفیت زندگی ساکنین تاثیر  ستا هاانانس
ی ساکنان محله باید رضایت آنها ر یپذستیزبرای اطمینان از حصول 

" در دل توسعه ریپذستیز. اندیشه "محله ه بررسی شوداز کل محل
و با درنظرگرفتن توان  ردیگیمپایدار و مباحث مربوط به آن شکل 

ی، به نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و طیمحستیز
  .[12]دیگویماداری ساکنان خود پاسخ 

 به وجودیی از محالت هانمونهدر قرن اخیر : ریپذستیزانواع محالت 
و دارای تنوع زیادی  اندبودهی ر یپذستیزکه مدعی رویکرد  اندآمده

محالت اشاره شده  گونهینایی از هانمونهبه  ۱. در جدول هستند
  .[13]است

ی در محیط فیزیکی ر یپذستیزی در محالت: ر یپذستیزایجاد 
ی یک ر یگشکلساخت مکان تمرکز دارد.  برو  دهدیمروزمره رخ 
یز شهری ن زیربرنامهنها توسط معمار بلکه توسط طراح و تمکان نه

. "مکان" زمینه یا قرارگاهی است که مردم از نظر روحی شودیمانجام 
 هاحلهم. این دلبستگی به هستندو فرهنگی به آن عالقمند و وابسته 

  .[14]است ریپذستیزدر "مکان" اساسی برای ایجاد اجتماعات 
 باید براساس ریپذستیزی هامحلهی ، معتقد است که طراحدمپسی

معیارهای رضایت ساکنان از مسکن، طراحی در مقیاس فاکتورهای 
نشان  ٣شکل  توجه به ضوابط طراحی انجام شود.و  واحد همسایگی

ی مکان" پدیدآورنده یک اجتماع ر یگشکلکه چگونه " دهدیم
 ینیز روی کیفیت زندگ ریپذستیزخواهد بود و اجتماع  ریپذستیز

ی یک محیط ر یپذستیزدرواقع  .گذاردیمدر واحد همسایگی تاثیر 
عضی . در باستی کیفیت زندگی ر یگاندازهمسکونی مقیاسی برای 

عنوان روشی برای خلق اجتماعات از مطالعات از "شکل مکان" به
در اثر  ۳استفاده شده است. "شکل مکان" طبق شکل  ریپذستیز
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ی، اجتماعی، فرهنگی و ترکیب مناسبی از اهداف اقتصاد
رسانی و رفع ی به وجود خواهد آمد و نوعی خدماتطیمحستیز

  .[15]استنیازهای اجتماعات مختلف 
ی از دیدگاه ر یپذستیزی موثر بر هاشاخصو  هامولفهعوامل، 

 نشانتوسط محققان مختلف شده انجام هایارزیابیاندیشمندان: 
ی وجود دارد و ر یپذستیزکه رویکردهایی در زمینه  دهندمی

اقداماتی نیز برای ارتقای آن انجام شده است. هر یک از محققان 
ی مختلفی هاهینظرو  هادگاهیدی را براساس ر یپذستیزارزیابی 

  بررسی شده است. آنهاتعدادی از  ٢که در جدول  انددادهانجام 

رای بی محالت شهری: ر یپذستیزمدل مفهومی بهینه برای ارزیابی 
 هایمولفهبودن یک محله شهری براساس ریپذستیزمیزان سنجش 

ترسیم و  ۵و  ۴های ی شکلمراتب سلسلهمختلف و رویکرد تحلیل 
معیارها و زیرمعیارها در سطوح مختلف افقی قرار داده شدند. سطوح 

 -اعیاجتم، فضایی -کالبدیچهار مولفه  اصلی افقی این مدل در قالب
تدوین شدند و سطوح عمودی  محیطیزیستو  اقتصادی، فرهنگی

ی قابل بررسی در هر یک از هاسنجهو  هاشاخصشامل معیارها، 
  .استی) اهیحاششده و بافت ریزیبرنامهمحالت (ارگانیک، 

  

  

[2]عنوان یک مدل بیولوژیکی و پهنه متابولیزمیشهر به )۲شکل 
  

  
  پذیری محالترویکردهای موثر بر زیست )۱جدول 

  سییمعادل انگل  فتعری  نام رویکرد

  محله سنتی
ی امحله ریپذستیزو  آلدهیا. در این دیدگاه محله اندگرفتهرویکردی که دوآنی و پالتر زیبرک در نظر 

  فشرده با کاربری مختلط است که برخورد خوبی با پیاده داشته باشد.
Traditional neighbourhood 

design 
مجموعه محلی با محوریت 

  TODحمل و نقل 
ک استراتژی موثر برای مدیریت رشد سریع شهر با ترکیبی کارآمد از کاربری زمین، حمل و نقل و ی

  محالت قابل زندگی با تراکم باال است.
Transit oriented 

development  

  محالت سرزنده
منظور ساختن اجتماعات ی استرالیا بهز یربرنامهتوسط کمیسیون  ٢٠٠٣ایده محالت سرزنده در سال 

مکانی  ی وامحلهو افزایش کیفیت زندگی از طریق اقدام به افزایش و بهبود کیفیت محیط  تریقوی محل
  ، ارایه شد.کنندیمکه مردم در آن زندگی 

Livable Neighbourhood 

  پهنه خانگی

عنوان به هاابانیخمفهومی نسبتًا جدید در انگلستان است و با یک ابتکار دولتی برای طراحی دوباره 
و نیز  یر یپذستیزیی برای مردم که تنها مکان ترافیکی نباشد، شکل گرفت و هدف آن افزایش هاکانم

ی گوناگون تشویق هااستفادهیی برای مردم است که آنها را به هامکانکردن معابر مسکونی با درست
  .کندیم

Home zone 

  ایده رشد هوشمند
ارچه و چارچوبی را برای گرفتن یک تصمیم آگاهانه که الگویی است که اقتصاد، اجتماع و محیط را یکپ

 Smart growth  .دکنیممحالت چگونه و کجا رشد یابند، فراهم 

  

  

  [15]ریپذستیزنحوه پیوند اجتماعات  )۳شکل 
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  گاه اندیشمندانپذیری از دیدهای موثر بر زیستها و شاخصعوامل، مولفه )۲جدول 
  پذیریتعوامل موثر بر زیس  پردازنظریه

  [15]های فرهنگی و اوقات فراغت و سرگرمیهای آموزشی، فرصتمحیط طبیعی و انسان ساخت، رونق اقتصادی، عدالت اجتماعی، فرصت  )۲۰۱۶اولیا (

  )۱۹۶۱جین جیکویز (
های ر ابنیه با سنهای مناسب پیش از توجه به نظم بصری محیط، استفاده از کاربری مختلط از لحاظ نوع استفاده و حضولحاظ فعالیت

تر شهری، اختالط اجتماعی و های کوچکمختلف در یک ناحیه، توجه به عنصر خیابان، نفوذپذیربودن بافت با استفاده از بلوک
  [1]پذیربودن فضاهاانعطاف

  )RIVM )۲۰۰۰موسسه 
ردی، سبک های فی شامل ویژگیهای فضایی و کیفیت زیست محیطی؛ محیط اجتماعمحیط فیزیکی شامل کیفیت مسکن، کیفیت ویژگی

  زندگی و کیفیت اجتماعی
  ریزی لندن کمیته برنامه

)LPAC ۱۹۹۳؛(  
های مختلف، وجود فضاهای همگانی و فضاهای خاص، سهولت حرکت پیاده و سواره، مقیاس انسانی و غنای بصری، کاربری و فعالیت

  [1]یمنی و مدیریت شهری مطلوبفشردگی بافت شهر، ساختار مناسب خوانایی و هویت، پاکیزگی و ا
کمیسیون معماری و محیط 

  (CABE)مصنوع انگلستان 
  [1]عکند) و تنوآسانی تغییر میپذیری (مکانی که بههویت، تداوم و محصوریت، کیفیت عرصه عمومی، سهولت حرکت، خوانایی، انطباق

  دولت مرکزی انگلستان
آرایی، فضاهای باز، پیشگیری از بزهکاری و ایجاد ارکینگ، نور و صدا، محوطهخصوصیات سایت، کیفیت فضاهای خارجی، دسترسی و پ

  [17]امنیت، کاربری مختلط و کاربرد اجتماعی زمین و مبحث پایداری
  [1]فضاهای عمومی، انسجام اجتماعی، تعلق به جامعه، مسکن با کیفیت، دسترسی پیاده  علیزاده

  لو و همکارانعیسی
انداز، وجود منیت اجتماعی، معاشرت با دیگران و حس تعلق به اجتماع و مکان؛ اقتصادی: میزان درآمد، میزان پساجتماعی: سطح سواد، ا

آموزشی، خدمات  -محیطی: کیفیت خاک، آب و هوا؛ کالبدی (فیزیکی): خدمات رفاهیهای شغلی مناسب و امنیت شغلی؛ زیستفرصت
  7][زیربنایی، زیبایی شناختی، حمل و نقل و مسکن

  

  

  اصلی مولفه ۴ی محیط شهری مشتمل بر ر یپذستیزمدل کلی  )۴شکل 

  

  

  ی محیط شهریر یپذستیزی هامولفهمعیارهای هر یک از  )۵شکل 

  
	هاابزار و روش

ون ی گوناگهادگاهیدی و ر یپذستیزبیان مفهوم  برایدر این مطالعه 
ط بین ی موثر بر آن، شناخت روابهاشاخصو  هامولفهو نیز ارایه 
. استفاده شده است تحلیلی -توصیفی ، از روشهاشاخصمتغیرها و 

ی و برداشت میدان یاکتابخانهاطالعات مورد نیاز با استفاده از روش 
عینی و عملکردی محیط و  هایمولفهو مشاهده برای گردآوری 
ذهنی محیط،  هایمولفهنامه برای تکنیک مصاحبه و پرسش

ن مطالعه مسایل کیفی و کمی هر دو ی شده است. در ایآور جمع
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مورد سنجش قرار گرفته است. همچنین با مطالعه متون تخصصی 
در زمینه مطالعه مورد نظر و بررسی دیدگاه اندیشمندان، مدل ارزیابی 

ی محیط شهری حاصل شد که در قالب معیارها و ر یپذستیز
ی گذار ارزشزیرمعیارهای مربوطه ساختار سلسله مراتبی برای 

در این مطالعه هم به توصیف و بیان وضعیت محالت تشکیل شد. 
موجود و هم به مسایل و مشکالت پرداخته شده است. سپس 

های نهایی انجام شده است. شده ارزیابیبراساس معیارهای معرفی
همچنین معیارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل دو دسته 

کیفیت زیست باید شامل معیار عینی و ذهنی هستند. هر بیانی از 
 هآنچی عینی که شهر را با هاشاخصهر دو عنصر بنیادی باشد. اول 

که ممکن است به موضوعاتی  کندیممردم در ارتباط هستند بیان 
چون وضعیت بهداشت، سطح تحصیالت، امکانات و تسهیالت، 

ی هاشاخصفراغت، وضعیت مسکن و غیره مربوط باشد و دوم 
ی را که در آن مردم شرایط اطراف خود اوهیشند ذهنی که گرایش دار 
بیان دارد. رویکرد انتخابی این مطالعه  کنندیمرا درک و ارزیابی 

م شهر ه مایکل پسیونمطابق گفته  کندیمترکیبی است و تالش 
از فضا مورد بررسی  کنندگاناستفادهرا در بستر خود و هم در ذهن 

ذهنی و ادراکی از تکنیک  یهادادهی گذار ارزشقرار دهد. برای 
 نهاآنامه توسط ساکنان و برآورد میزان رضایت ذهنی تکمیل پرسش

 هایهمولفی کیفی استفاده شده است و نیز برای هامصاحبهو انجام 
ی محقق و مصاحبه با مسئوالن استفاده هابرداشتعینی از طریق 

 صیفیآمار توهای ها، از روشبرای تجزیه و تحلیل دادهشده است. 
استفاده شده  Excel 2013 و SPSS 21افزارهای ، نرماستنباطیو 

 -است. مطالعه حاضر از نوع ارزیابی و از لحاظ روش انجام، تحلیلی
یری پذبودن معیارهای زیستایتطبیقی است. با توجه به مقایسه

بین انواع محالت و مفهوم چندبعدی و سلسله مراتبی آن از روش 
افزار شد و انجام تحلیل نیز با استفاده از نرم استفاده AHPتحلیل 

Expert Choice 10 .انجام شد  
  معرفی محل مورد پژوهش

شهر همدان مرکز استان همدان در قسمت غرب ایران و در دامنه 
 ٤٨دقیقه عرض جغرافیایی و  ٤٨درجه و  ٣٤شمالی کوه الوند، بین 

شیب آن  است. جهت واقع شده دقیقه طول جغرافیایی ٣٢درجه و 
 و استدرجه ٥تا  ٢از طرف جنوب به شمال با درجه نسبتًا مالیم از 

  است.متر ١٨١٣ارتفاع آن از سطح دریا 
 در بافت تاریخی شهر همدانسنتی  هایبافتمحله حاجی از جمله 

ی تختی، شهدا و هاانابیخدر منطقه دو که به شکل قطاعی بین 
یکی نزدیکی به بازار مفتح محصور شده است. این محله از دو جهت 

اصلی شهر و دیگری نزدیکی به تپه مصلی دارای اهمیت زیاد است. 
های جمله حمام، مسجد، خانه بسیاری از بناهای تاریخی باارزش از

زاده مطالب و اما هه مدنی، مدرسلاشهید آیت هتاریخی و خان
که هر کدام نشانی از هویت را در خود جای داده است علی بناهل
. این [16]آیندریخ شهر و معماری شهرهای ایران به شمار میو تا
 ١٣٩٠ سال سرشماری براساس و هکتار٥/٧١دارای وسعت  محله

. محله اعتمادیه از محالت [17]فر استن ٦١٥٨بر دارای جمعیتی بالغ 
که در منطقه  شودمیشده در همدان محسوب و طراحی ریزیبرنامه

 .استسال  ٣٠رای قدمت بیش از دو واقع شده است. این محله دا
ین است. ا روستایی ی با هستهاهیحاشمحله مزدقینه نیز از محالت 

و در منطقه دو واقع شده است. از  شهر شرق جنوب محله در انتهای
هر ش شرقی کمربندی به شمال از کشاورزی، اراضی به شرق و جنوب

 . بافتدشویم شهری محدود بافت و یساز آماده اراضی به غرب از و
 زا است. روستایی کامالً  بافتی مرکزی، در هسته محله کالبدی

 نمسک الگوی و معابر شبکه در نظم فقدان بافت این یهایژگیو
 ایسازه و ساخت از تبعیت با بعدی، یهاتوسعه در است. روستایی
 دهش برخوردار بیشتری نظم از و تغییر مسکن دچار الگوی شهری،
  است.

  

  هاافتهی
ی گذار ارزشی مورد بررسی، هامحلهفضایی در  -وامل کالبدیمرور ع

  با توجه به زیرمعیارها هامحلهو تعیین ضریب اهمیت هر یک از 
فضایی دارای سه مولفه عینی، ذهنی و عملکردی  -عامل کالبدی

یی از محیط هاتیفیکدهنده نشان اههمولف. هر یک از این است
ی مختلف مشاهدات عینی و هاروشاز  آنهاهستند که برای بررسی 

  نامه توسط ساکنان و مسئوالن استفاده شد.تکمیل پرسش
  یر یپذستیزعینی  هایمولفه

ی به بررسی پنج معیار شامل ر یپذستیزعینی  هایمولفهدر بررسی 
و  ، کیفیت مسکندسترسی، کیفیت بناهاکیفیت فرم بافت و 

  .تاسشناسانه محیط شهری پرداخته شده زیباییکیفیت 
  کیفیت فرم و بافت

کیفیت فرم بافت و بناها با بررسی شش معیار زیر مورد مطالعه و 
  شود:گذاری واقع میارزش
ها شامل شبکه فضایی خردمقیاس، همگنی بندی و ترکیب بافتدانه

بندی شهری، مقیاس شامل تناسب مقیاس انسانی و تناسب و بلوک
شرده و تراکم، مقیاس بناهای همجوار، تمرکز شامل توسعه ف

ها، سازگاری شامل رابطه بین کهنه گوناگونی شامل اختالط کاربری
  و نو و نفوذپذیری شامل ارتباط فیزیکی است.

  ی و ترکیب بافت در محالت مورد مطالعهبنددانهبررسی 

. تاسریز و متوسط  مسکونیقطعات  بندیدانهدر محله حاجی غالب 
 یهاکهشبکهن، دارای  یهابافت این بافت نیز مانند بسیاری دیگر از

دلیل هب ،آننامنظم غیرهندسی و غالباً ارگانیک است. بافت مسکونی 
نها ت و نداردبرخورداری از کیفیت دسترسی مناسب مشکل چندانی 

 این مشکالت عملکردی از توانیم را یامحلهخدمات  دوربودن از
در . تاس ی قطعات مسکونی آن متوسطبنددانهغالب  بافت برشمرد.
باغات شکل  هساز عمومًا غیرمجاز و در پهن ساخت و محله مزدقینه

ون غیرمجاز و بد، سریع یر یگشکلدلیل . این بافت بهستگرفته ا
این بافت  یهایدسترس .کندینمضابطه از نظام خاصی پیروی 

  .)٨و  ٧، ٦های (شکل نامنظم و غیرهندسی است یهاشبکهعمومًا 
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  مزدقینه همدان ندی محلهبدانه )٦شکل 

  

 

  
  اعتمادیه همدانبندی محله دانه )۷شکل 

  

 

  
  حله حاجی همدانبندی مدانه )۸شکل 

  
  بررسی مقیاس در محالت مورد مطالعه

ب بودن اغلدلیل سنتیبافت محله حاجی به از نظر مقیاس انسانی
، محیطی براساس حرکت پیاده بناها و عرض کم معابر و ایجاد آنها

افت بدر کند. مبنای حرکت انسانی و پیاده را به انسان القا می بر
ریزی براساس حرکت محله اعتمادیه نیز با وجود طراحی و برنامه

دلیل پهنای زیاد آنها تا های محلی بهسواره تنها در بخشی از خیابان
شود، ولی در بقیه حدودی عدم تناسب مقیاس پیاده مشاهده می

طور کز محله تناسبی منطقی وجود دارد، ولی بهها و نیز مر دسترسی
کلی نسبت به محله ارگانیک حاجی و مزدقینه که مبنای ایجاد محله 
براساس حرکت پیاده است، تناسبات انسانی کمتری دارد. در محله 

دلیل بافت نسبتًا ارگانیک آن، مقیاس انسانی در اکثر مزدقینه به
های نسبتًا باریک و کوچه فضاها رعایت شده است که این مورد در

  شود.بست دیده میهای بنکوچه
در محله حاجی از لحاظ تناسب مقیاس بناهای همجوار نیز 

هایی که هنوز نوسازی بناها انجام نشده است، بناها از لحاظ بخش
های ظاهری و ارتفاع با یکدیگر متناسب و همگن هستند و در بخش

سازی، عدم تناسب پارتماندلیل گرایش به سمت آشده بهنوسازی
هایی شود. قسمتهای جدید و قدیمی مشاهده میمیان ساختمان

از بافت محله اعتمادیه که ساخت و ساز با تراکم نسبتًا باال در حال 
انجام است، تناسبات ساختمانی رعایت شده است. تنها در 

های شده عدم تناسب میان ساختمانسازیهای بلندمرتبهبخش
و جدید وجود دارد. بناهای محله مزدقینه نیز در قدیمی 
اند، ولی در بسیاری های اصلی و مرکز محله نوسازی شدهدسترسی

دلیل عدم دسترسی سواره حالت ارگانیک های بافت بهدیگر از بخش
  بودن مقیاس بناها حفظ شده است.و قدیمی و حتی مخروبه

 بررسی تمرکز در محالت مورد مطالعه
های متروکه زیادی وجود های بایر و ساختمانجی زمیندر محله حا

دهند. بهسازی و دارند که قابلیت توسعه در محدوده را افزایش می
گیری مجدد از آنها مورد توجه تواند در جهت بهرهیا نوسازی بناها می

باشد. قسمت اعظم بافت داخل محله را بافت مسکونی به خود 
های تجاری، مذهبی و آموزشی ریاختصاص داده است. برخی از کارب

 گردد،نظیر مسجد و حمام قدیمی که قدمت آنها به دوره قاجار برمی
 هاینیز در داخل بافت پراکنده شده است. در محله اعتمادیه، زمین
ها بایر به تعداد زیاد وجود دارد که قابل استفاده برای انواع کاربری

ه ساختمان در حال توان باست. از این قبیل ساخت و سازها می
های احداث صدا و سیما و ساخت و سازهای در حال توسعه باغ

گیری مجدد بسیاری از بناهای پردیس اشاره کرد. از طرفی امکان بهره
عنوان مثال ساختمان مستقر در پارک پرواز این محله وجود دارد. به
رود یمها که از آثار تاریخی محله نیز به شمار مشهور به باغ آمریکایی

یز که ن بهاءالملکبه فرهنگسرای عکاسی و نقاشی تبدیل شده و باغ 
ه عنوان درمانگاه در نظر گرفتاست به بهاءالملکمنتسب به شفاخانه 
 و دیم هایزمین روی بر محله مزدقینه کنونی شده است. توسعه

این محله از سمت شرق  گرفته است. شکل آن مرکزی هسته اطراف
های متروکه و یت توسعه را دارد. ساختمانشرقی قابلو جنوب

ا را دارند همخروبه نیز قابلیت استفاده برای رفع کمبود سایر کاربری
  ).۳-۹و  ۲-۹، ۱-۹های (شکل
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 خالی هایزمین از استفاده کارآیی و محدوده در توسعه )؛ قابلیت۲ه ()؛ استفاده مجدد از بناهای تاریخی موجود در محله اعتمادی۱جهت توسعه آتی محله مزدقینه( )۹شکل 
 هیاعتماد محله در نما اتییجز و مصالح نظر از دیجد یبناها انیم یسازگار )؛ ۴های قدیمی و نوساز در محله مزدقینه ()؛ عدم مطابقت ساختمان۳بایر در محله حاجی ( و
 یسازها و ساخت در یفرورفتگ و یشامدگیپ)؛ ۷( نهیمزدق محله در یساختمان مصالح و مواد تیفیک)؛ ۶( نوساز و یمیقد یهاساختمان نیب یسازگار  و مطابقت عدم)؛ ۵(
 در زباله یهاسطل استقرار)؛ ۱۰( نهیمزدق محله در رودخانه محل در زباله رهاکردن )؛۹)؛ ساختمان قدیمی بدون نما در محله حاجی (۸( هیاعتماد محله در میقد و دیجد

  )۱۲ی (حاج محله در یگیهمسا یواحدها در زباله یهاسطل استقرار عدم)؛ ۱۱( هیاعتماد محله در یگیهمسا یواحدها

  
 بررسی گوناگونی (تنوع) در محالت مورد مطالعه

 هایی از قبیلدلیل عدم وجود کاربریتنوع کاربری در محله حاجی به
رین بیشت شود.فضای سبز، فرهنگی و ورزشی متوسط ارزیابی می

ها اعم از گوناگونی در قسمت مرکز محله است که انواع کاربری
در محله خورد. مسکونی، تجاری، مذهبی، آموزشی به چشم می

های تخصصی و تبدیل چند اعتمادیه نیز تقسیم نواحی به حوزه
عرصه طراحی در یک بلوک به واحد بزرگتر باعث کاهش گوناگونی 

های مورد نیاز ساکنین داخل اربریشده است. در مزدقینه تمام ک
دهنده گوناگونی در این محدوده وجود دارد که این موضوع نشان

  محله است.
  بررسی سازگاری در محالت مورد مطالعه

مدارس و مساجد با واحدهای  یهمجوار علت بهدر محله حاجی 
ی مسکونی مشهود است. هایکاربر مسکونی، آلودگی صوتی برای 

دلیل پراکندگی مدارس وجود له اعتمادیه نیز بهناسازگاری در مح
نکاتی رعایت  هایکاربر دارد. اما در مواردی در جانمایی این قبیل 

راهکار مناسبی برای موارد مشابه باشد.  تواندیمشده است که 
ی تجاری و هایکاربر محصورکردن مدارس در فضای سبز و استقرار 

ای از واحد مسکونی نمونهبهداشتی در جوار آن در بلوکی مجزا از 
 توان سازگاریاز لحاظ استفاده از مصالح و یا نما می این موارد است.

های قدیمی و جدیداالحداث را مشاهده و مطابقت میان ساختمان
های قدیمی و کرد. در محله مزدقینه نیز عدم مطابقت ساختمان

  ).٦-٩و  ٥-٩، ٤-٩های خورد (شکلنوساز به چشم می
  وذپذیری در محالت مورد مطالعهبررسی نف

 

در محله حاجی میزان نفوذپذیری از لحاظ بصری کم و از نظر 
ری تهای کوچککالبدی، مسیرهای دسترسی دارای عرض کم و بلوک

 مراتباعتمادیه با طراحی مناسب، دارای سلسله هستند. محله 
که باعث نفوذپذیری مطلوب برای  استدسترسی کامل به محله 

 دلیل تعدداست. در بافت مزدقینه نفوذپذیری باال به محله شده
ی کوچک منجر به افزایش ناامنی معابر شده هابلوکو  هایورود

  است.

۷ ۸ ۹ 

۲ 

۱

۴ ۵ 

۱۱ 
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۱۲ 

۱ 1
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   ۱۳۹۸، زمستان ۱، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                               یشهر  یگفتمان طراح

 کیفیت دسترسی
از جمله معیارهای قابل بررسی در کیفیت دسترسی شامل سه مورد 

  کیفیت دسترسی سواره، پیاده و فضاهای باز و سبز است.
  ه در محالت مورد مطالعهبررسی کیفیت دسترسی پیاد

مسیرهای دسترسی محله حاجی براساس حرکت پیاده شکل گرفته 
و با اختالط شدید سواره و پیاده مواجه است. این محله ارگانیک، 

های متروکه، روشنایی کم معابر در شب، اختالط مسیر دارای مکان
کیفیت پوش نامناسب است. حرکت پیاده و سواره و نیز کف

ده در اعتمادیه دو نوع است که شامل قسمتی از محله دسترسی پیا
ک و های پیاده ارگانیکه دارای بافت نسبتًا قدیمی است با دسترسی

های های قدیمی و یا بدون آن و قسمت جدید دسترسیفرشسنگ
نیز  محله مزدقینه شود.پوش مناسب میشده با کفریزیپیاده برنامه

رو و پوش پیادهبودن کفمناسبرو در معابر، نابا کمبود پیاده
  بودن عرض آنها برای عابرین پیاده مواجه است.نامناسب

  بررسی کیفیت دسترسی سواره در محالت مورد مطالعه
دلیل عرض کم، پرپیچ و حالت های فرعی محله حاجی بهدر کوچه

ز دلیل نزدیکی به مرکارگانیک، امکان دسترسی سواره وجود ندارد. به
های محله که آمد سواره زیاد است و بیشتر قسمتشهر، رفت و 

دارای زمین بایر است به پارکینگ تبدیل شده که این امر باعث دید 
بصری نامناسب و نارضایتی ساکنان محله شده است. در محله 

شده همراه با رعایت سلسله مراتب ریزیاعتمادیه معابر سواره برنامه
 از داخلی هایشبکه ازهستند. در محله مزدقینه مقادیر کمی 

 دفاق و خاکی صورتبه عموماً  و هستند برخوردار مناسبی وضعیت
  هستند و پارکینگ عمومی وجود ندارد. پوشش آسفالته

  بررسی کیفیت شبکه فضاهای باز و سبز در محالت مورد مطالعه

رت صودر محله حاجی تنها فضای باز و سبز موجود، در مرکز محله به
. در استظم و فضای اطراف مسجد قدیمی محله ی نامنادانچهیم

ی شهری نیز برای این محله فضای سبز مناسبی در نظر گرفته هاطرح
صورت هنشده است. فضای باز و سبز در محله اعتمادیه ب

ی شهری وجود دارد. البته همه این فضاها هاطرحشده در یز یربرنامه
نیز پتانسیل  طور کامل محقق نشده است. فضاهای بکر و بازبه

. محله مزدقینه هستندی فضاهای سبز ر یگشکلمناسبی برای 
ی شامل میدان موجود در مرکز محله و امحلهی رسمی و فضاها

. در مورد فضای باز و طبیعی نیز اطراف محله را استاطراف مسجد 
فقط اراضی کشاورزی فراگرفته است، ولی در این محله پارک وجود 

  ندارد.
  سکن در محالت مورد مطالعهبررسی کیفیت م

های قدیمی با گذشت زمان در محله حاجی مصالح ساختمان
اند. در نماسازی مقاومت خود را از دست داده و فرسوده شده

های نوساز بیشتر از سنگ و آجر نما استفاده شده است، ساختمان
های قدیمی بدون نما یا سیمانی هستند. در این محله اما ساختمان

و سازهای جدید و عدم همخوانی سبک و نوع معماری با ساخت 
بناها و نمای ساختمان، همگنی در بافت از بین رفته است، ولی در 

 توانها و معابر فرعی میهایی از بافت خصوصًا در دسترسیبخش

های همگنی را مشاهده کرد. در محله اعتمادیه دو نوع تمام شاخص
یالیی است و اغلب دو طبقه صورت وشود که یکی بهبنا مشاهده می

دلیل صورت آپارتمانی هستند. مصالح بناها بهدیگر با تراکم زیاد و به
سازی ها براساس اصول ساختماننوسازبودن و احداث ساختمان

خوب ارزیابی شده است و تناسب جنس با اقلیم وجود دارد. همگنی 
نه، زمیهای این محله از لحاظ تناسب با مساکن در بسیاری از بخش

ها، سبک معماری، فرم ها و فروفتگیها، برجستگیتناسب پنجره
ح ها به وضوکلی بناها، جنس مصالح و نما و فاصله بین ساختمان

های قابل مشاهده است. در محله مزدقینه کیفیت ساخت و ساز خانه
د ها فرسوده هستنجدیداالحداث نسبتًا مناسب است، ولی اکثر خانه

جزییات نما مناسب نیستند. این موضوع در و از نظر کیفیت 
خورد. همچنین با ساخت و های قدیمی بیشتر به چشم میخانه

های سازهای جدید و عدم همخوانی سبک و نوع معماری خانه
، ٧-٩های قدیمی و جدید همگنی در محله از بین رفته است (شکل

  ).٩-٩و  ٨-٩
  هبررسی کیفیت زیباشناسانه در محالت مورد مطالع

محله حاجی با کمبود فضای سبز، نور مناسب در شب و مناطق 
متروکه مواجه است. در برخی موارد نوشتار تبلیغاتی روی دیوارها و 

ای به محیط داده یا موقعیت بد تیرهای چراغ برق جلوه آزاردهنده
است. در محله اعتمادیه ردیف منظم گیاهان در طرفین خیابان 

محلی و  هایانخیابراکنده در اصلی و درختان نامنظم و پ
قابل مشاهده است. نورپردازی در فضای سبز و طبیعت  سازیمحوطه

زیبایی در محیط  هاینشانهو نیز در کلیه مسیرها، جلوه خاصی از 
است. در مزدقینه، هرچند که فضای سبز مناسبی وجود ندارد ولی 

 .ندشویمصورت پراکنده در گوشه و کنار محله یافت درختان به
نورپردازی در خیابان اصلی و مراکز مهم محله مناسب است، ولی در 

ی باریک نورپردازی در شب اکثرًا وجود هاکوچهی فرعی و هاانابیخ
  ندارد.

ی (کیفیت آسایش و راحتی، ر یپذستیزذهنی  هایمولفهبررسی 
کیفیت سرزندگی، هویت و تصویرپذیری ذهنی و اصالت) در محالت 

  مورد مطالعه
ابیت محیط، احساس امنیت، احساس آرامش و احساس جذ

سبزینگی عوامل درک کیفیت آسایش و راحتی در محیط هستند. 
ها ها بستگی به میزان استفاده مردم محل از مغازهسرزندگی فعالیت

و بازارهای محلی، فعالیت در روزهای تعطیل و ساعات فعالیت آنها 
شب  ١٠اولیه صبح تا ساعت ها از ساعات دارد. در محله حاجی مغازه

ای دلیل استفاده محلی و منطقهها بهفعالیت دارند و شلوغی مغازه
است و با توجه به موقعیت قرارگیری آن در مرکز شهر از سرزندگی 
زیادی برخوردار است. محله اعتمادیه فاقد مرکز محله تعریف شده و 

ی زندگهای تجاری در سطح محله باعث کاهش سرپراکندگی کاربری
ها در محله شده است. در محله مزدقینه وضعیت مشابه فعالیت

ساکنین سه محله در خصوص احساس تعلق به  محله حاجی است.
کنید یا نه" پاسخ محیط، به سئوال "آیا به محله خود افتخار می

هایی از قبیل دادند. کیفیت مربوط به اصالت توسط شاخص
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شود. محله ن سنجیده میشخصیت قوی محالت و شهرت و اعتبار آ
های عزاداری و حاجی از لحاظ وجود اهالی مذهبی، برگزاری مراسم

دلیل قدمت ها و غیره در شهر همدان شهره است و همچنین بهجشن
 کند. محلهبودن آن حس محله را به افراد القا میزیاد محله و سنتی

ب مناسدلیل استقرار در موقعیت اعتمادیه با وجود نوسازبودن، به
ری دلیل قرارگیشهر نسبتًا شناخته شده است، اما محله مزدقینه به

  در حاشیه شهر از جایگاه مناسبی در ذهن افراد شهر برخوردار نیست.
، گوناگونی و پذیریانعطافعملکردی محیط ( هایمولفهبررسی 

  دسترسی) در محالت مورد مطالعه
در گذشته فعال های تجاری مرکز محله که در محله حاجی کاربری

توانند با اند، میبوده و امروزه فعالیت تجاری خود را از دست داده
صورت تغییر کاربری تبدیل به فضاهای جدید شوند، ولی متاسفانه به

اند. در محله اعتمادیه نیز فضاهای مخروبه و بالاستفاده باقی مانده
 کونتمنظور سکه فقط به طوریپذیری فضاها وجود ندارد، انعطاف

تنوع  ها بهها و استفادهاند. تنوع یا گوناگونی در فعالیتطراحی شده
رد. ها بستگی داکنندگان از فضا و تنوع عملکردی کاربریاستفاده

ها از قبیل های مختلف مردم در استفاده از کاربریتنوع گروه
ها، تنوع مراجعین مساجد و حسینیه، مراجعین پارک

تواند های تجاری اطراف و غیره میبریکنندگان از کاراستفاده
کنندگان از فضاها باشد. قابلیت های گوناگونی استفادهزیرشاخص

ها از ها و استفادهدسترسی عامل دیگر در سنجش کیفیت فعالیت
های تفریحی، خدمات فضا و محیط است. دسترسی به مکان

 هایهمگانی و دسترسی به تسهیالت ضروری از مهمترین شاخص
  ).٣اند (جدول ترسی تعیین شدهدس

  فرهنگی در محالت مورد مطالعه -اجتماعیبررسی عوامل 
 -فرهنگی در دو مولفه کلی قلمرو فردی -کیفیت عوامل اجتماعی

  گیرد.خصوصی و عرصه همگانی و قلمرو عمومی مورد بحث قرار می
  قلمرو فردی و خصوصی

خود شامل حقوق شهروندی از عوامل بیانگر این مولفه است که 
هایی از قبیل حس اعتماد و منزلت، حق حضور و حق اصالح شاخص

ها از طریق پاسخ ساکنان به شود. سنجش این شاخصو تغییر می
  شده در این زمینه انجام شده است.سئواالت مطرح

  عرصه همگانی و قلمرو عمومی
عرصه همگانی و قلمرو عمومی شامل رویدادهای فرهنگی و تاریخی، 

ی همسایگی و محالت و مراودات و حیات اجتماعی است. واحدها
ها ها و پایبندی به سنتها، جشنهای فرهنگی مانند عزاداریارزش

ه بودن محلدلیل سنتیهایی هستند که در محله حاجی بهاز شاخص
شوند. همچنین این محله در منطقه تاریخی، فرهنگی واقع حفظ می

جمله مسجد و حمام دارای  شده است و بناهای موجود در آن از
ارزش فرهنگی هستند و مورد حفاظت سازمان میراث فرهنگی قرار 

دلیل نوسازبودن و جذب جمعیت اند. در محله اعتمادیه بهگرفته
شود. در محله مزدقینه جدید، این مراسم با قوت کمتری انجام می

 ددلیل بافت جمعیتی با فرهنگ روستایی ارزشمننیز امور فرهنگی به
  ).۴است (جدول 

  بررسی عوامل اقتصادی در محالت مورد مطالعه
های عوامل اقتصادی در تعیین کیفیت محالت شهری با شاخص

تواند در تامین نیازهای اقتصادی، پذیری میتوجه به رویکرد زیست
ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در مورد اقتصاد فعال پایدار و هزینه

های مین نیازهای اقتصادی در محله، هزینههایی از قبیل تاشاخص
طور نسبی محله ای بههای شهری و ارزش منطقهحمل و نقل، هزینه

شدن در مرکز شهر نسبت به محالت اعتمادیه و دلیل واقعحاجی به
ذیری پمزدقینه وضعیت اقتصادی بهتری با توجه به رویکرد زیست

  ).٥دارد (جدول 
ت ، صدا، بو، کیفیپاکیزگییت محیطی (کیفبررسی عوامل زیست

  محیط طبیعی، کارآیی) در محالت مورد مطالعه
 معابر، فقدان مناسب پوشش زمینه نبود این در هامهمترین شاخص

زباله،  آوریجمع و های سطحیآب هدایت و دفع مناسب سیستم
 اضالبف سیستم محیط، نبود به خانگی فاضالب از بخشی رهاسازی
و  ٦است (جدول  معابر در ای سطحیهآب شدنجمع و مناسب
  ).١٢-٩و  ١١-٩، ١٠-٩های شکل

  
  فضایی در محالت مورد بررسی و تعیین ضریب اهمیت آنها -های مولفه کالبدیمقایسه زوجی شاخص )٣جدول 

  هاشاخص  فضایی محیط -کالبدی هایمولفه
میانگین امتیاز زیرمعیارها در 

	محله ارگانیک حاجی
معیارها در میانگین امتیاز زیر 

  شده اعتمادیهیز یربرنامهمحله 
میانگین امتیاز زیرمعیارها در 

  ی مزدقینهاهیحاشمحله 

  های عینی محیطمولفه

  کیفیت فرم
  و بافت

٠٤/٣  ١٦/٣  ٣١/٣  

کیفیت دسترسی (عرصه 
  عمومی)

٦/٢  ٢٩/٣  ٢/٢  

  ٦٠/٢  ٣٣/٣  ٦٤/٢  کیفیت مسکن
  ٧٩/١  ٤١/٢  ٧/١  کیفیت زیباشناسانه

  ای ذهنی محیطهمولفه

  ٨٣/١  ٠٦/٣  ٢٥/٢  آسایش و راحتی
  ١/٣  ٧٦/٢  ٨٨/٣  سرزندگی

  ١١/٣  ١٣/٣  ٨٥/٣  هویت و تصویر پذیری ذهنی
  ٤/٢  ٤/٣  ٢/٤  اصالت

  ٧٥/٢  ٣/٣  ٩٣/٣  هاها و فعالیتاستفاده  های عملکردی محیطمولفه

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کارانو هم سروش لیخل ۴۰

   ۱۳۹۸، زمستان ۱، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                               یشهر  یگفتمان طراح

  رسی و تعیین ضریب اهمیت آنهادر محالت مورد بر فضایی -کالبدیهای مولفه مقایسه زوجی شاخص )٤جدول 

  هاشاخص  اجتماعی فرهنگی یهامولفه
میانگین امتیاز زیرمعیارها در 

	محله ارگانیک حاجی
میانگین امتیاز زیرمعیارها در محله 

  شده اعتمادیهیز یربرنامه
میانگین امتیاز زیرمعیارها در 

  ی مزدقینهاهیحاشمحله 
  ٨٤/٢  ٣٤/٣  ٦٧/٢  یحقوق شهروند  کیفیت قلمروی فردی و خصوصی

کیفیت عرصه همگانی و قلمرو 
  عمومی

تاریخی  -رویدادهای فرهنگی
  و آموزشی

٧٩/٣  ٦٤/٢  ١/٤  

واحدهای همسایگی و 
  محالت

٨٧/٢  ٨٩/٢  ٩٠/٢  

  ١٣/٣  ٠١/٢  ٤٥/٢  مراودات و حیات اجتماعی

  
  اهمیت آنها های مولفه اقتصادی در محالت مورد بررسی و تعیین ضریبمقایسه زوجی شاخص )۵جدول 
اقتصادی  هایمولفه
  محیط

  هاشاخص
میانگین امتیاز زیرمعیارها در محله 

	ارگانیک حاجی
میانگین امتیاز زیرمعیارها در محله 

  شده اعتمادیهیز یربرنامه
میانگین امتیاز زیرمعیارها در محله 

  ی مزدقینهاهیحاش
تامین نیازهای 

  اقتصادی
  ٦١/٢  ٨٥/٢  ١١/٤  نیازهای ضروری

  ٥٤/٢  ٤٦/٢  ٢٣/٤  ازهای غیرضرورینی

  اقتصاد فعال پایدار
  ٦١/١  ٩٦/٠  ٩٦/٠  اقتصاد محلی

موقعیت مناسب 
  اقتصادی

١٢/١  ٣١/٢  ٩٧/٢  

  هاافزایش هزینه

های حمل و هزینه
  نقل

١٦/٤  ٩٨/٣  ٥٦/٠  

  ٤  ٤  ٢  های شهریهزینه
  ٤  ٥/٣  ٥/٣  قیمت تسهیالت

  
  محیطی در محالت مورد بررسی و تعیین ضریب اهمیت آنهاهای مولفه زیستمقایسه زوجی شاخص )٦جدول 
زیست  هایمولفه
  محیطی

  هاشاخص
میانگین امتیاز زیرمعیارها در محله 

	ارگانیک حاجی
میانگین امتیاز زیرمعیارها در 

  شده اعتمادیهیز یربرنامهمحله 
میانگین امتیاز زیرمعیارها در 

  ی مزدقینهاهیحاشمحله 

 و کیفیت پاکیزگی، صدا
  بو

  ٦٦/٢  ٦٦/٣  ٣٣/٣  کیفیت پاکیزگی
  ١٦/٣  ٨٣/٢  ٨٣/٣  کیفیت سر و صدا

  ٦٦/٣  ٣٣/٢  ٦٦/٣  بودن کیفیت آب و هواپایین
  ٦٦/٢  ٣٣/٢  ٣٣/٢  وضعیت سیستم فاضالب خانگی
  ٤٢/١  ١٤/٣  ٨٥/١  هاوضعیت دفع پسماندها و زباله

های آوری آبوضعیت سیستم جمع
  سطحی

٢  ٦٦/٣  ٢  

  بیعیکیفیت محیط ط
  ٣٣/٣  ٣٣/٣  ١  منظر گیاهان و جانوران

  ٣  ٤  ٢  آب و هوا

  کارآیی
  ١  ١  ١  حفاظت از پوشش گیاهی

  ١  ٣  ١  های برجسته محیطحفاظت از ویژگی

  
  مقایسه و تحلیل
  AHPها و ارزیابی کیفیت محیط به روش تحلیل یافته

بعد از ایجاد ساختار سلسله مراتبی  AHPمنظور تحلیل به روش به
ها، که هدف نهایی آن تعیین کیفیت معیارها و شاخصاز 

های پذیری شهری بوده است و سپس تحلیل و بررسی سنجهزیست
ها در محالت مورد بررسی، با های هر یک از مولفهمربوط به شاخص
رت صوگذاری آنها بههای مصاحبه و مشاهده ارزشاستفاده از تکنیک

حله از مطالعه ضریب اهمیت شود. در این مر کمی و کیفی انجام می
معیارها و زیرمعیارها نسبت به یکدیگر و زیرمعیارها در هر یک از 

آمده محاسبه شد و در نهایت دستمحالت با توجه به امتیازات به
ها در محیط شهری امتیاز نهایی محالت نسبت به هر یک از مولفه

  به دست آمد.

تعیین ضریب  در محالت مورد بررسی و هاشاخصمقایسه زوجی 
  آنهااهمیت 

بعد از تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها، باید ضریب 
ن ها در ایها نسبت به زیرمعیارها تعیین شود. گزینهاهمیت گزینه

 یکشود کداممطالعه، محالت مورد بررسی بوده است و مشخص می
 ٧تر است. در جدول از محالت در ارتباط با شاخص مورد نظر ارجح

و  بندیا درنظرگرفتن نظر کارشناسان و متخصصان به اولویتب
  ها و مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته شده است.امتیازدهی مولفه

و  Expert Choice 10در مطالعه حاضر، با استفاده از برنامه 
، مولفه ۸ها، وزن معیارها به دست آمد. طبق جدول مقایسه شاخص

بیشترین اهمیت را دارد، بنابراین  ۶۲۹/۰محیطی با وزن نسبی زیست
در  ۰۷۹/۰گیرد. مولفه اقتصادی با وزن نسبی در اولویت برتر قرار می
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به دست  ۰۸/۰اولویت آخر است. نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی 
، این مقایسات قابل قبول است ۱/۰دلیل کمتر بودن از آمد که به

  ).۱۰(شکل 
ی ر یپذستیز هایمولفه تبیین امتیاز نهایی و مقایسه تطبیقی
  محیط شهری در محالت مورد مطالعه

در این قسمت با توجه به ضریب اهمیت معیارها، زیرمعیارها و نیز 
ها در ارتباط با هر یک از زیرمعیارها، از تلفیق و ترکیب وزن گزینه

، امتیاز نهایی هر یک از محالت در رابطه آمدهدستبهضرایب اهمیت 
  ود.شپذیری تعیین میهای اصلی و میزان زیستبا هر یک از مولفه

 -البدیک هایمولفهتبیین امتیاز نهایی محالت و مقایسه تطبیقی 
ی محیط شهری در محالت مورد مطالعه در جدول ر یپذستیزفضایی 

  نشان داده شده است. ١١و شکل  ٩

 -تماعیاج هایمولفهتبیین امتیاز نهایی محالت و مقایسه تطبیقی 
ی محیط شهری در محالت مورد مطالعه در ر یپذستیزفرهنگی 

  نشان داده شده است. ١٢و شکل  ١٠جدول 
صادی اقت هایمولفهتبیین امتیاز نهایی محالت و مقایسه تطبیقی 

و  ١١ی محیط شهری در محالت مورد مطالعه در جدول ر یپذستیز
  نشان داده شده است. ١٣شکل 

 هایمولفهبیقی تبیین امتیاز نهایی محالت و مقایسه تط
ی محیط شهری در محالت مورد مطالعه ر یپذستیزی طیمحستیز

  شود.مشاهده می ١٤و شکل  ١٢در جدول 
ر ی شهری در یپذستیزنهایی کیفیت  بندیرتبهو  هاوزنترکیب 
  نشان داده شده است. ١٥و شکل  ١٣جدول 

  

  پذیری شهرییستهای اصلی با توجه به هدف کیفیت زماتریس مقایسه مولفه )۷جدول 
  محیطیهای زیستمولفه  های اقتصادیمولفه  فرهنگی -های اجتماعیمولفه  فضایی -های کالبدیمولفه  پذیری شهریکیفیت زیست

  ٥/١  ٤  ١  ١  فضایی -های کالبدیمولفه
  ٥/١  ٥  ١  ١  فرهنگی -های اجتماعیمولفه
  ٧/١  ١  ٥/١  ٤/١  های اقتصادیمولفه
  ١  ٧  ٥  ٥  محیطیهای زیستمولفه

  
  پذیری شهریبندی عوامل موثر در ارزیابی کیفیت زیستاولویت )٨جدول 

	اولویت 	وزن 	هامولفه
٢	 ١٧٤/٠	   فضایی -های کالبدیمولفه
٣	 ١١٨/٠	   فرهنگی -های اجتماعیمولفه
٤	 ٠٧٩/٠	   های اقتصادیمولفه
١	 ٦٢٩/٠	   محیطیهای زیستمولفه

  

  
  Expert Choice افزارپذیری شهری با استفاده از نرمفیت زیستوزن عوامل موثر در ارزیابی کی )١٠شکل 

  
  فضایی -های کالبدیبندی محالت نسبت به مولفهاولویت )۹جدول 

	اولویت   فضایی محیط -مولفه کالبدی  وزن
١	 	محله حاجی ٥٣٢/٠
٢	 	محله اعتمادیه ٣٠٤/٠
  محله مزدقینه  ١٦٤/٠  ٣

  

   
  Expert Choiceافزار فضایی محیط با استفاده از نرم -های کالبدینسبت به مولفه محاسبه امتیاز نهایی محالت )۱۱شکل 
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  فضایی -های کالبدیبندی محالت نسبت به مولفهاولویت )۱۰جدول 
	اولویت 	فرهنگی محیط -مولفه اجتماعی  وزن
٣	 	محله حاجی ٢٥٦/٠
٢	 	محله اعتمادیه ٢٨١/٠
  محله مزدقینه  ٤٦٣/٠  ١

  

  
  Expert Choiceافزار فرهنگی محیط با استفاده از نرم -های اجتماعیاز نهایی محالت نسبت به مولفهامتی )۱۲شکل 

  
  های اقتصادیبندی محالت نسبت به مولفهاولویت )۱۱جدول 

	اولویت 	مولفه اقتصادی محیط  وزن
١	 	محله حاجی ٤٧٤/٠
٣	 	محله اعتمادیه ٢٤٩/٠
  محله مزدقینه  ٢٧٧/٠  ٢

  

   
  Expert Choiceافزار های اقتصادی محیط با استفاده از نرمتیاز نهایی محالت نسبت به مولفهام )۱۳شکل 

  
  محیطیهای زیستبندی محالت نسبت به مولفهاولویت )۱۲جدول 

	اولویت 	محیطی محیطمولفه زیست  وزن
٢	 	محله حاجی ٢٧٦/٠
١	 	محله اعتمادیه ٥٠١/٠
  محله مزدقینه  ٢٢٣/٠  ٣

  

   
  Expert Choiceافزار محیطی محیط با استفاده از نرمهای زیستتیاز نهایی محالت نسبت به مولفهام )۱۴شکل 
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  پذیری شهریامتیاز نهایی محالت نسبت به میزان کل کیفیت زیست )۱۳جدول 
	اولویت 	ردیف  گزینه  وزن
٢	 	١ محله حاجی ٣٢٢/٠
١	 	٢ محله اعتمادیه ٤٣١/٠
  ٣  محله مزدقینه ٢٤٦/٠  ٣

  

  
  

  
	ی محیط شهریر یپذستیزوزن نهایی محالت نسبت به هدف  )۱۵شکل 

	
  یر یگجهینتبحث و 

های چهارگانه نتایج حاصل از مقایسه تطبیقی هر یک از مولفه
  پذیری در محالت مورد بررسی بیانگر این است که:کیفیت زیست

امتیاز نسبت به محالت اعتمادیه  ٥٣٢/٠) محله حاجی با کسب ١
 تریفضایی مطلوب -) از کیفیت کالبدی١٦٤/٠زدقینه () و م٣٠٤/٠(

کننده مطلوبیت این مولفه برخوردار است. مهمترین عوامل تعیین
عوامل عملکردی و ذهنی محله است. اصالت، تنوع عملکردها و 

سزایی ها، سرزندگی و هویت و تصویر ذهنی ساکنان تاثیر بهفعالیت
  در تبیین برتری آن دارد.

 ٤٦٣/٠در محله مزدقینه با کسب  فرهنگی -اجتماعیی ها) مولفه٢
امتیاز نسبت به محالت اعتمادیه و حاجی که اختالف اندکی با هم 
دارند، برتری دارد. در این میان رویدادهای فرهنگی و مراودات 

  اجتماعی موجبات ارتقای این کیفیت را فراهم کرده است.
 های اقتصادیلفه) تفاوت فاحش در عوامل اقتصادی و کیفیت مو٣

امتیاز نسبت به محالت اعتمادیه و  ٤٧٤/٠در محله حاجی با کسب 
مزدقینه از مطلوبیت نسبی برخوردار است. تامین نیازهای ضروری 

های ساکنین در داخل محله و موقعیت برتر اقتصادی محله از ویژگی
  رود.مطلوب اقتصادی آن به شمار می

محیطی امتیاز در مولفه زیست ٥٠١/٠) محله اعتمادیه با دارابودن ٤
	نسبت به دو محله دیگر کیفیت برتر دارد.

های چهار مولفه اصلی طور کلی با احتساب ضرایب و اولویت) به٥
عنوان یک محیط پذیری، برتری محله اعتمادیه همدان بهزیست

امتیاز محرز شده است و محالت  ٤٣١/٠شده با داشتن ریزیبرنامه
  اند.های بعدی قرار گرفتهدر اولویت حاجی و مزدقینه
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