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  )محله فخرآباد شيراز: نمونه موردي( هاي شهري در ايران در سطح محله بررسي توسعه پايدار

  2 سعيد امان پور،1*حبيبه روزبه

  

  

  

  :چكيده

 ضـرورت پـرداختن   مسائل، اين پيچيدگي و شهري مسائل ماهيت تغيير در و ابعاد گستردگي دليل اخير به  هايدهه در

 چرا كه مؤثرترين و پايدارترين برنامه هاي        .به توسعه پايدار در سطوح محالت شهري بيش از پيش احساس مي شود            

ند كه مبتني بر ويژگي ها و نيازهاي خانواده ها و جمعيت هاي محلـه اي تـدوين و ارائـه مـي                 توسعه اي آنهايي هست   

تجربيات بيانگر آن است كه در مجموع راه حل هاي توسعه شهري پايـدار بـا توجـه بـه نگـرش يكپارچـه و                  . گردند

ايدار در محله فخرآباد شيراز در مقاله حاضر توسعه پ  .  قابل اعمال بوده اند    ه ها سيستمي به شهر عمدتا در سطوح محل      

    .دبررسي و ارزيابي خواهد ش

ثيرگـذار در پايـداري محلـه    ادر اين مقاله با استناد به روش كتابخانه اي و ميداني سعي بر آن داريـم كـه معيارهـاي ت               

  و غيـره ، تـسهيالت فراغـت، محـيط زيـست سـالم     معيارهايي نظير هويت، دسترسي، تنـوع   . يمفخرآباد را  بررسي كن    

 در بـرآورده سـاختن نيازهـاي        ايـن محلـه   در محله فخرآباد نشان مي دهد كـه          نتايج اين تحقيق     .بررسي خواهند شد  

 آنچه به عنوان مسئله اساسـي در ايـن محلـه مطـرح مـي      . موفق بوده استاًساكنين از لحاظ فاكتورهاي پايداري نسبت   

 اسـت و جـا دارد مـسئولين          به مرحله اشباع رسيده    باشد اين است كه اين محله از لحاظ تراكم ساختماني و جمعيتي           

     .مؤلفه هاي عنوان شده به اين اصل مهم توجه داشته باشندعالوه بر

  

   مسكوني، محلهتوسعه پايدارپايداري،  :كليديكلمات 

  

  

  

  

                                                
  زي شهري دانشگاه شهيد چمران اهواز دانشجوي كارشناسي ارشد رشته جغرافيا و برنامه ري-1

  ت علمي گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه شهيد چمران اهوازا عضو هي-2

  

  

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 

٢ 
 

  مقدمه

يـدار  مفهـوم توسـعه پا   سـوي  بـه  را شهري ريزان برنامه و نظران صاحب جدي هتوج و تعمق كه اي دغدغه ترين مهم

   و يكسو از آينده در آن تداوم و امروز جهان در شهرنشيني شتابان رشد  واقعيت،جلب نموده

 مـي  منـاطق  ايـن  سـاكنان  بـراي  آن زيانبـار  پيامـدهاي  و جنـوب  كـشورهاي  در ويـژه  به اشهره كالن چشمگير رشد

 جهان و نظم طبيعـي  رها، افزايش جمعيت و وسعت شه     چرا كه به واسطه    ،)178 : 1385رهنمايي،   -وسويپورم(باشد

دهقـان  (  رهنگي مـورد تعـدي قـرار مـي گيرنـد           و عرصه هاي محيط زيست، اجتماع و ميراث ف         آن به خطر مي افتد    

 و نگري جامع ،مسائل اين پيچيدگي و شهري مسائل ماهيت تغيير در و ابعاد گستردگي دليل بهاما  .)14:1385منشادي، 

 يريز برنامه تاكيد ميان اين در .است ساختهناپذير اجتناب را آنها پايدار حل ورمنظ به مسئله مختلف هاي به جنبه توجه

ي هـا پـژوهش  چنانكـه . باشـد  مـي زندگي شـهري  ملموس ابعاد و پايين تر سطوح به ديگري زمان هر از ، بيششهرها

ـ  از را ريزيبرنامه و گذاري سياست به نوعي كه گرفته صورت اخير دهه دو يكي دربسياري   "يعنـي  رين واحـد؛ ُخردت

 در سـطح  توسـعه پايـدار  بر اين است كـه   اعتقادچرا كه  .)38 : 1385حاجي پور، (اند هداد قرار هدف شهر در "محله

شهري آشكار گرديـده    امروزه بر محققين امور      .تلقي شود  در سطوح كالن     تواند به عنوان پيش شرط توسعه      مي محله

با هدف دسـتيابي بـه رضـايتمندي        خواستهاي ساكنان   ان محور و منطبق بر      ريزي شهري را فرآيندي انس    كه اگر برنامه  

 اجتماعي محالت شهري در حركت بـه  -حداكثر به آن بدانيم ارائه برنامه هاي هدفمند و برخاسته از شرايط اقتصادي          

  .)7: 1387صارمي،(سوي برنامه ريزي پايدار شهري جايگاه ارزنده اي خواهد داشت 

  روش انجام تحقيق

 و پيماشي، توسعه  ميدانيبررسي هايبر مبناي   تحليلي و-روش توصيفيقيق سعي داريم با استناد به تحاين  در

 با شدهانجامهايبررسي .باشدميفرسوده محالت بافتكه جزءايمحله. كنيميراز بررسيباد شآمحله فخر پايدار را در

كه ه شده تهيي هاامهپرسشن. استگرفتهصورت هاي ميدانيبرداشت و  با ساكنين محلهمصاحبهپرسشنامه و استفاده از 

بين باشد مي هپايداري محلدر ....)و فرهنگي، زيست محيطي-اجتماعي( هاي تاثيرگذارمولفهاطالعاتي راجع به شامل 

 و  قديميايمحلهباد بعنوان آمحله فخرارزيابيجهت  تحقيق تالشهدف كلي . استساكنين محله توزيع شده

   . باشدارهاي الزم براي پايداري محله ميمعي شناخت

  توسعه پايدار و محله پايدار

يـا گـزارش برانتلنـد در آوريـل          " آينده مـشترك مـا     " محيطي با گزارش   زيست در ادبيات     توسعه پايدار  معرفي واژه .

و  زيـست يون جهاني محيط  وان از گزارش كميس   شايد بهترين تعريف از مفهوم توسعه پايدار را بت         .مطرح گرديد 1987

هـاي  توانـايي نـسل    دار كـردن   بدون خدشه  توسعه اي كه نيازهاي فعلي نسل حاضر را       :  به دست آورد   )wced(توسعه

   .)19 : 1381عزيزي،( رده نمايدبرآو رفع نيازشانآينده براي

عنـي  سـطوح خردتـر ي    بـه   بدون توجـه    جموع راه حل هاي توسعه شهري پايدار        نشان داده  كه در م      تجربيات   امروزه

 ريـزي  برنامـه   در دخيـل ي  ها سازمان از بسياري  اخير، دهة دو يكي  در بر اين اساس.باشداجتماعات محلي امكانپذير نمي

 تاكيـد  اي توسـعه  اقـدامات  بـر  نظارت منظورريزي از پايين به باال به برنامه  رهيافت نوعي ترويج بر  جهاني سطح درشهري 

 رفـاه  بـراي  الزم شـرايط  تـامين  هـدف  بـا  اي، محله اجتماعات بر مبتني شهري مسائل حل خصوص در انديشي رهچا و  اند داشته

يدار و مباحث مربوط به     دل توسعه پا  انديشه محله پايدار نيز در      .)39 : 1385حاجي پور،   (اندمدنظرداشته را   شهروندان
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توسـعه پايـدار    .گويدمي ساكنانش پاسخ  به نيازهاي طي،  زيست محي گرفتن توان  محله پايدار با در نظر     .گيردميآن شكل 

  امل ش، زندگيكيفيت ء به معناي ارتقاايمحله

  . )20 : 1384هودسني،(باشدينده ميآبدون ايجاد مانع براي نسل...ومحيطي،اجتماعيهاي زيستهمه ويژگي

  شناخت محدوده مطالعاتي

  هكتار 1800 منطقه اي به مساحت. ع شده است شهرداري شيراز واق2باد در محدوده منطقه آمحله فخر

حله ها و بافـت هـاي قـديمي شـهر           و از نظر قدمت پس از بافت تاريخي شهر در زمره م            كه در مركز شهر قرار دارد     

ضمن دارا بودن پاره اي ارزش هاي تاريخي، معماري و فعاليتي داراي سير تحول كالبدي شـاخص و    اين محله   . است

و  1300 -1320، سـالهاي    1300تا سال   : ه اتفاق افتاده است    مرحل 3 در   2 تحول كالبدي منطقه     سير .ملي است اقابل ت 

خانواده هاي متوسـط شـهر گـام بـه خـارج از حـصار شـهر        ) 1320 پس از سال     ( در مرحله سوم   .1320پس از سال    

ادي از محـالت و  تاريخي گذاشته و در اين مرحله توسعه بافت هاي خـارج از حـصار را بوجـود آوردنـد و در تعـد          

 از   هـايي   گـروه  اكـه عمـدت    باشـد     ساكن شدند محله فخرآبـاد يكـي از ايـن محـدوده هـا مـي                2خيابان هاي منطقه    

بازنشستگان صنعت نفت آبادان كه شيراز را جهت سكونت و گذران بازنشستگي خود برگزيده بودند و خانواده هـاي      

ين محلـه از نقطـه نظـر اجتمـاعي و فرهنگـي محلـه قابـل         ا.ساكن شدند در آن زمان درآن     متوسط از لحاظ درآمدي     

ررسـي  ب طبـق  . برخوردار بوده است2نسبت به ديگر محالت منطقه   كوچك تر   توجهي بوده است و از اندازه قطعات        

داراي بافت مسكوني منظم بوده كه با فاصله از راسته هاي اصـلي             محله  اين   انجام شده است     1383در سال   كه  ي  يها

-200 در مواردي همجوار با راسته هاي درجه دو بوده و در اين محدوده شـاهد واحـدهاي مـسكوني         تجاري شهر و  

ارتباطي شهر بـه واسـطه معـابر فرعـي           ارتباط آن به معابر اصلي     باشيم كه  متري مي  200متري و همچنين باالي     100

  .شودعنوان مي، ي انجام شدهداساس مطالعه موردر ادامه توضيحات بيشتري بر.باشدمي

  فخرآبادمؤلفه ها و معيارهاي پايداري در محله 

شـد كـه بوسـيله معيارهـايي چـون        باميمهمترين هدف پايداري محله اي، ارتقاء كيفيت زندگي در محالت مسكوني            

بـه   .گيـرد سـالم مـورد بررسـي قـرار مـي         زيـست يطو محـ   فراغت، تنـوع، دسترسـي     طر، تسهيالت و تعلق خا   هويت

-ن ساكنين محله فخرآباد توزيـع شـده  و در بيهايي در اين زمينه مطرح هاي عنوان شده پرسشنامه   هفلموارزيابي  منظور

  .در ادامه عنوان شده استبه همراه مصاحبه با افراد محله  نتايج پرسشنامه. است

  هويت و تعلق خاطر) الف

حاكي از آن است    باشد   مي اكنين در محله   در ارتباط با مدت اقامت س      1  در جدول   كه    آمار مستخرج از پرسشنامه ها    

 30 بـيش از  درصـد 4سـال و  20-30 درصد بين   29سال،  10-20 درصد بين  5سال ،   10 درصد ساكنين كمتر از      62كه  

سـال  10اهالي بـا سـابقه سـكونت كمتـر از      بدين ترتيب بيشترين ساكنين فخرآباد را        .سال در محله سكني گزيده اند     

شـلوغي، باريـك بـودن     به دليل ساكنين  تعدادي از  باشد مي رآباد محله اي با قدمت    ه فخ رغم اينك د علي ندهتشكيل مي 

  .تغييرمكان داده اند... بهبود وضعيت اقتصادي ومعابر

  

  مدت اقامت ساكنين در محله فخرآباد: 1جدول 

  جمع   سال30بيش از   سال20-30بين  سال10-20بين  سال10كمتر از   مدت اقامت

  100  4  29  5  62  درصد
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 بر اين اساس اين سؤال طرح گرديد كه آيا به محله خود             .عنوان مي كند  را   محله    به  ساكنين  داليل وابستگي  2جدول  

، به محله خود    گوياندرصد پاسخ  75. پاسخ عوامل تعلق خاطر آنها چيست     تعلق خاطر دارند، در صورت مثبت بودن        

، آشنايي بـا    ) درصد 12( ، اصيل بودن محله   ) درصد 49(القه به محله   ع را به ترتيب  عوامل تعلق خاطر    . وابستگي دارند 

  .انداظهاركرده ) درصد3(محله، معماري) درصد11(مردم

  

  عوامل تعلق خاطر و ماندگاري  ساكنين محله فخرآباد : 2جدول شماره 

  جمع  اظهار نشده  آشنايي با مردم  معماري محله  اصيل بودن محله  عالقه به محله   عوامل تعلق خاطر 

  100  25  11  3  12  49  درصد

  

   درصد31  كه در ارتباط با عواملي است كه باعث شادابي و سرزندگي محله شده است3جدول 

 درصد فرهنگ همسايگان و ساكنين 16، مراكز خريدوجود  درصد 22، ميدان و فضاي سبز محلهوجود  پاسخگويان

  .نظري نداشته انداظهار زمينهدر اين   درصد31 و اندعث شادابي محله دانسته را بامحله

  

  عوامل شادابي و سرزندگي محله فخرآباد : 3جدول 

  جمع  اظهار نشده  مراكز خريد   فرهنگ همسايگان و ساكنين   ميدان و فضاي سبز   عوامل شادابي محله

  100  31  22  16  31  درصد

  

 36 خـاطره انگيـز،      ترين اظهار نظر به عنـوان مكـان        بيش ، درصد پاسخ  50 مساجد محله با      نشان مي دهد كه    4جدول  

  . درصد نيز مكاني را اظهار نداشته اند14و فضاي سبز محله  و  هاميداندرصد 

  

  مكان ها و فضاهاي خاطره انگيز محله فخرآباد: 4جدول 

  جمع  اظهار نشده  مساجد  ميدان ها و فضاي سبز  مكانهاي خاطره انگيز

  100  14  50  36  درصد

  

 درصـد  25 ،عامـل آسـايش    درصـد 40)5جـدول   ( براي سكونت مورد پرسش واقع شد      يل انتخاب محله فخرآباد   دال

     .انددرصد نظري نداشته3 درصد خويشاوندان و 8 درصد نزديكي به محل كار، 24قيمت مناسب، 

  

  داليل انتخاب محله براي سكونت: 5جدول 

داليل انتخاب 

  محله

آسايش و 

  آرامش

اسب قيمت من

  مسكن

اقوام و 

  خويشاوندان

  جمع  اظهار نشده  نزديكي به محل كار

  100  3  24  8  25  40  درصد
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كـسب كـرده    يـت نـسبي  نشان مي دهد كه محله فخرآباد در پاسخگويي به اصل هويـت موفق           تحليل نتايج پرسشنامه    

 سال 50به عنوان يك محله با قدمت و با گذشت بيش از له  فخرآباد حتوان گفت كه م با توجه به نتايج باال مي      .است

  . موفق بوده استاًنسبتبه اصل هويت از احداث آن، در پاسخگويي 

  تسهيالت فراغت) ب

 در  هـاي سـنجش توسـعه پايـدار       اوقات فراغت اهالي، يكي از مؤلفه     براي گذران    هاي الزم   تسهيالت فراغت و زمينه   

  درصد50.امكانات تفريحي به ميزان كافي در محله وجود دارد سؤال پرسيده شد كه آيا قالب اين

   . نظري نداشته اند درصد نيز3.استدرصد بقيه پاسخشان منفي بوده47اند، ساكنين پاسخ مثبت داده

  

  )درصد (رضايت ساكنين از كافي بودن امكانات تفريحي در محله ميزان :6جدول 

  جمع  اظهارنشده  خير  بلي  

  100  3  47  50  ريحيامكانات تف

  

منـزل را مطـرح     ) درصـد 38. ( پرسـيده شـد     ساكنين    در ارتباط با چگونگي گذران اوقات فراغت        سوالي 7 جدول   در

( سپس طبيت خارج از شهر    )  درصد 29( باشد پاسخها مربوط به ميدان و پارك محله مي       بعد از منزل بيشتر     . كرده اند 

  .باشد مي) درصد 8(هاي شهريارك به پاسخها مربوطپو كمترين )  درصد24

  

  )درصد ( چگونگي گذران اوقات فراغت: 7جدول 

  جمع  پارك هاي شهريساير   طبيعت خارج از شهر  ميدان و پارك محله  منزل  

  100  8  24  30  38  اوقات فراغت

  

 درصـد بـدون     31ان،   درصد داراي ارتباط كم با همـسايگ       45 .ميزان ارتباط با همسايگان نيز مورد بررسي قرار گرفت        

  .باشند  درصد داراي ارتباط روزانه با همسايگانشان مي24ارتباط با همسايگان و 

  دسترسي به فضاها و خدمات محله اي) ج

نيازهـاي سـاكنين را از ابعـاد        ..... تجاري و آموزشي،  ي  ، ابتدا اين سؤال مطرح شد كه آيا فضاها        رمعيااين  در ارتباط با    

يمات كالبـدي   ساالت مربوط به هر يك از فضاها بـه تفكيـك و در قالـب تقـ                سؤ ؟خته است كمي و كيفي برآورده سا    

مربوط به فضاهاي آموزشي از مهدكودك تا دبيرستان و در مورد بقيه فـضاها  االت ؤ سمثالبه طور  . اندهطراحي گرديد 

 تـا   خـدمات آموزشـي   ساكنين از   رضايت   نشان مي دهد     8جدول  ها در  نتايج پرسشنامه  .اندطرح شده به همين ترتيب    

مراكـز  . اسـت يت پاسـخگويان را فـراهم سـاخته       رضـا  درصد   68مراكز تجاري نيز    وضعيت  باشد   درصد مي  92ميزان  

. انـد  ساختن نيازهاي ساكنين موفق بـوده       درصد در برآورده   58 ميزان   )درجه يك و دو      مراكز بهداشتي از  غير  (درماني

پاسـخگوي   درصد 28  تنهـا   و باشـد  مي اين فضاها اسي مربوط به ناكافي بودن       مشكل اس  رابطه با فضاهاي ورزشي   در  

  باشد  نيازهاي ساكنين مي
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  )پاسخگويي فضاها به نيازهاي ساكنين(فضاها و خدمات محله : 8جدول 

خدمات   ورزشي   درماني -بهداشتي  تجاري  آموزشي

  خير  آري  خير  آري  خير  آري  خير  آري  محله

  جمع

  100  72  28  42  58  32  68  8  92  درصد

  

درصـد  71 اسـت،    هعنوان شـد  ونت افراد تا فضاها و خـدمات بـاال        محل سك مناسب  سؤال ديگري در ارتباط با فاصله       

ابعـاد  اد از  افـر  پاسخگوي نيازهاي  فضاهااينگونه  بدين ترتيب   .بوده است  منفي   شان درصد پاسخ  29و  شان مثبت   پاسخ

  .حل سكونت افراد تا اين فضاها وجود داردمو فاصله مناسبي ازند او كيفي بودهكمي

  تنوع) د

مسكن مورد توجه قرارگرفته اسـت و         اصول مهم در پويايي محالت موضوع      به عنوان يكي از   اصل تنوع   در ارتباط با    

 مختلف درآمدي و نيز تامين مسكن بر     گروههاي در بين وجود تنوع در انتخاب مسكن      " ؛در قالب دو سوال كه شامل     

مين مـسكن  ا درصد پاسخگويان با اين نظر كه امكان ت47). 9جدول (  مطرح شده است   "رهاي جمعيتي  ساختا اساس

 در  .نظري نداشـته انـد     درصـد  20 درصـد مخـالف بودنـد،      33و   درآمدي وجود دارد موافق       مختلف  گروههاي در بين 

 درصـد نيـز مخـالف       36افـق و    درصد پاسخگويان مو   51مين مسكن بر اساس ساختارهاي فرهنگي متنوع      اارتباط با ت  

  .اند نظري نداشته  درصد13بوده اند، 

  

   اساس گروههاي درآمدي و ساختار فرهنگي و جمعيتيرتنوع در انتخاب مسكن ب: 9جدول 

  جمع  اظهار نشده  )درصد(خير  )درصد(بلي  تنوع

  100  20  33  47  تنوع در انتخاب مسكن بر اساس گروههاي درآمدي

  100  13  36  51  مسكن بر اساس ساختارهاي جمعيتيتنوع در انتخاب 

  

  محيط زيست سالم ) ه

عـاري از  محيطـي   زيست سـالم،  محيط.باشدبودن شرايط زيست محيطي مي مطلوب   تيكي از شروط پايداري محال    

 امنيـت موضوع    اين مقاله  در.مكاني كه در آن امنيت برقرار باشد       .باشدها مي دفات و بزهكاري  سرو صدا، ازدحام، تصا   

        باشـد  مـي  از جملـه عوامـل بزهكـاري در محلـه از ديـد پاسـخگويان               .اسـت در قالب سؤاالت مختلـف طـرح شـده        

ميـزان  نـدارد، بيـشترين   بزهكـاري قابـل تـوجهي در محلـه وجود    كرده اند  اظهار درصد پاسخگويان59 ) 10جدول  (

  .استبيان شده   درصد7 رديولگ اً درصد نهايت8دزدي، درصد11 درصد، نزاع 15اعتياد مربوط به

  

  عوامل بزهكاري در محله: 10جدول 

  جمع  ولگردي  دزدي  نزاع  اعتياد  بزهكاري قابل توجهي وجود ندارد  عوامل بزهكاري

  100  7  8  11  15  59  درصد
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  .اندداده درصد پاسخ مثبت64.داردوجودورود غريبه آگاهي ازكه آياشدهينگونه مطرحا) 11جدول(بعدسؤال

  

  آگاهي از ورود غريبه در محله: 11جدول 

  جمع  خير  بلي  آگاهي از ورود غريبه 

  100  36  64  درصد

  

 درصد تقاطع هـاي  43. است كه مكان هاي حادثه خيز از لحاظ ترافيك كدامند     سؤال شده  در ارتباط با امنيت ترافيكي    

 هـا ورودي ميـدان  ،  توجهي وجود ندارد  حادثه خيز قابل  اند مكان   اركرده درصد اظه  31اند،  كردهواناصلي و فرعي را عن    

  . استدادهد كمترين ميزان را به خود اختصاص درص24با 

مربوط بيشترين مشكل اظهار شده   در ارتباط با مشكالت اصلي محله از ديد پاسخگويان مطرح شد،             سؤال ديگري كه  

 جمـع آوري     درصـد و   16  درصد، عـدم امنيـت     21، كمبود فضاهاي تفريحي      درصد 28با ميزان   به شلوغي و ازدحام     

 آسفالت نبودن   :شامل استطرح شده  باز   پاسخ به صورت    ساكنين كه نظر    مشكل مد  ،بعالوه.باشند مي  درصد 13 زباله

  ...و.هاي موبايل فروشي مغازه، فشار كم آب، ازديادهاباريك بودن كوچه و

  ظرفيت قابل تحمل محله ) و

   در قالب اين سؤال كه آيا ظرفيت محله، تحمل كهي است ييگر فاكتورهاظرفيت قابل تحمل محله از د

انـد كـه ظرفيـت      سـاكنين اظهارداشـته   درصد  69 . مطرح شده است   افزايش تراكم جمعيتي و ساختماني را دارد يا خير        

  . را نداردتراكم هااست و تحمل افزايش  تكميل شدهتقريبامحله 

  نتيجه گيري

-سطح خرد مـي ريزي در  از فضاي برنامه  به عنوان فضاي زندگي روزمره مردم مقياسي       )واحدهاي همسايگي (هامحله

- محـالت مكـان    .است باعث ايجاد اين واحدهاي خرد شده      معاشرت نزديك، روابط محكم همسايگي افراد     د كه   نباش

د فيزيكـي  بـه عنـوان يـك واحـ      تواننـد   اكتورهاي تضمين كننده پايـداري مـي      شدن ف هايي هستند كه در صورت پياده     

احـساس خانـه مـسكوني را        محله اي كه افراد نسبت به    به گونه  به برآورده ساختن نيازهاي ساكنين پرداخته     ،  هويتبا

   .آشنا مثل خانه ببينند به محله خود را دريك محيطوبا ورود داشته

ورده سـاختن نيازهـاي     كـه ايـن محلـه در بـرآ        هاي پايداري در محله فخرآباد به اين نتيجه مي رسيم           با بررسي مؤلفه  

ه سـاكنين طـرح     كنـار مـشكالتي كـ     در. استكردهده پايداري موفقيت نسبي كسب    ساكنين از لحاظ اصول تضمين كنن     

دسترسـي بـه خـدمات     در جلب رضـايت سـاكنين از لحـاظ         اما،  محله شان  به   آنهاوابستگي نه چندان زياد     اند و   كرده

 ايـن تـا نت افـراد    موفق بوده است و فاصله مناسبي از محل سكو        )غير از فضاهاي ورزشي   (، تجاري، بهداشتي  آموزشي

ـ  نده پايداري كنبل تحمل محله به عنوان تضمين     ظرفيت قا .)دسترسي برابر ( فضاها وجود دارد   -ه حـد اشـباع رسـيده      ب

هـاي  زمينـه وردن  آفخرآباد داشـته و بـا فـراهم       ت شهري از جمله محله    محالجا دارد مسئولين توجه بيشتري به       .تاس

تواننـد بـه   خرد مـي چرا كه اين واحدهاي . كنندها كمك  مكان كيفيت زندگي اين  ءبه ارتقا امور مربوط  در   افراد شاركتم

    . سطوح كالن باشند توسعه درشرطعنوان پيش
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  :خذĤمنابع و م

توسعه محله اي، چشم همايش مجله الكترونيكي، . مقايسه محله هاي شهري در گذشته و امروز. 1383.  اباقري، -1

 هنري شهرداري_سازمان فرهنگي . انداز توسعه پايدار شهر تهران

  طرح بازنگري طرح تفصيلي .  شهر شيراز2گزارش تكميلي بخش كالبدي منطقه. 1383. م پرداراز،  -2

  . شهر شيراز2شيراز، انتشارات شهرداري منطقه2 منطقه

 نشريه هنرهاي زيبا، .پايدار شهري مديريت ايجاد در دكارآم رهيافتي»  مبنا -برنامه ريزي محله « .1385 .حاجي پور، خ -3

   .37 -46، صفحات 26شماره

، 13نشريه هنرهاي زيبا، شماره. چگونگي الگوپذيري و تجديد سازمان استخوانبندي محله. 1382. حبيبي، م -4

 .32 -39صفحات

  .ات مفاخرانتشار: يزد. توسعه پايدار در سايه روشن هاي شهر). 1385. (دهقان منشادي، مهدي -5

 پايدار توسعه خصهاي شا اساس  برتهران شهر كالن امنيتي ناپايداريهاي بررسي .1385.  مپور موسوي، ، ت.رهنمايي، م -6

 .177-193، صفحات 57 پژوهش هاي جغرافيايي، شماره .شهري
 دانشگاه .تحليل و ارزيابي توسعه پايدار شهري با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي. 1381. عزيزي، ع -7

 .19سيستان بلوچستان، دانشكده ادبيات و علوم انساني گروه جغرافيا، صفحه
: بهبود ساختار فضايي محالت شهري، در چارچوب توسعه محله اي پايدار نمونه موردي. 1384. هودسني، ه -8

 20 تربيت مدرس دانشكده هنر، صفحهمحله جلفا، دانشگاه
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Abstract: 
In recent decades pay attention to sustainable development in the urban neighbourhood scales has been 
so necessary because of the deployment of dimensions and changing in the nature of urban problems 
and complexity of these problems.since the best and stablist development plans are those which are on 
the base of needs and characters of households and residents of neighbourhoods.experiences illustrate 
that as a whole solutions of urban sustainable development are accomplished with due attention to 
absolutely and comprehensive vision toward the city in scales of neighbourhood.in this article 
sustainable development would be evaluated in Fakhr abad neighbourhood of the city of Shiraz. 
This article attempt to evaluate effective factors in sustainability of  Fakhr abad neighbourhood by using 
of library and open space methods.factors such as: identification, access, variety, rest facilities and safe 
environment.results of this article show that this neighbourhood had been relatively successful and has 
met needs of residents for purposes of sustainability factors.what that is essencial problem is that this 
neighbourhood has saturated in the light of crowd and building accumulation therefore planners must 
pay attention to this important factor.   
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