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  چکیده

 بمثابه محله میان این از و است شده بدل شهری مدیران اهداف ترین مهم از یکی به درشهرها پایدار توسعه به دستیابی امروزه

 ویژه ای جایگاه از بران وتاکید توجه،رو وازاین نموده ایفا شهری رادرپایداری اساسی نقش،شهری ییفضا واحدسازمان ترین کوچک

 های براساس شاخص زنجان فرهنگ کوی محله توسعه فرایند ارزیابی،نوشتار این از هدف. برخورداراست شهری توسعه های دربرنامه

 نوین مدیریت توسط ،شهر اجتماعی الگوهای یابی سازمان در محالت ننوی بازنگری مفهوم به توجه با. است پایدار محله مدیریت

 و عمومی سازمانهای پرتو در ای پایدارمحله توسعه مفهوم و احیاء فرآیند 1,  محالت منطقه قالب در شده سعی پایدار توسعه

 ،پرسشنامه ،مصاحبه روش اربردک و ای محله پایدار توسعه در مطرح شاخصهای اصول و از استفاده با تا شود بررسی غیردولتی

 الزم تمهیدات اجتماعی های سرمایه ارتقاء و فضایی ساختار بهبود منظور به الگوی مشارکت از گیری بهره و میدانی بازدید

 دامنه گسترش،ساکن درمحله سنی گروههای همه مشارکت جلب که دهد می نشان پژوهش این از حاصل نتیجه .شود اندیشیده

 محله عنوان به زنجان کوی فرهنگ محله و دارد ای محله پایدار مدیریت در اساسی نقش ،ساکنین تعلق حس افزایشو رسانی اطالع
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 و شهروندان همیاری طریق از ایی عمومی محله عرضه از استفاده مدیآوکار تجمعی فضاهای توسعه به راستاباید این در پایدار نسبتا

 .نماید اقدام مسوولین

  ای محله مرکز پایدار توسعه ،پایدار توسعه ،یریت پایدارواژگان کلیدی : مد

مسئله بیان و مقدمه   

 گیری شکل در ای ویژه جایگاه مسکونی های محله ،اخیر دوران در شهری توسعه و گسترش عوامل و شرایط در تغییر دنبال به

 گروهها ،یعنی شهری محالت در زا درون توانمند ینیروها از استفاده را شهری مشکالت حل ،پایدار توسعه دیدگاه. اند داشته شهرها

 در تنظیمات اجتماعی توسعه و حفظ لحاظ از ای ویژه وکارکرد جایگاه از که اجتماعی های سرمایه عنوان به محلی اجتماعات و

 عنوان با دیدگاهیتبیین  به منجر فرهنگی گرایان محیط مکتب و پایدار توسعه دونظریه تلفیق. میداند هستند برخوردار شهر کالن

 فرهنگی و اجتماعی مایه عظیم درون دارای شهری محالت که است اصل این مبین دیدگاه این. است پایدارگردیده ای محله توسعه

توسعه پایدار محله ای به   ،اجتماعی ساکنان زندگی بستر عنوان به محالت به توجه و شهروندی فرهنگ بازآفرینی تنها که هستند

 (. 1931،معصومیمی انجامد ) 

 ،میباشد گوناگونی تفسیرهای و برداشتها دهنده نشان اگرچه و است مختلف ابعاد بر ناظر و جانبه همه ای توسعه ،پایدار توسعه

 مجموع در اما«  پایداری»  پیچیده ابعاد نگری جانبه بر ومشخص میگردد  زمان طی آینده نسلهای و همگان برای توسعه استمرار

 ،محالت موجود وضع بررسی .دارد تأکید محلهو شهر یا کشور یک سطح در توسعه فرآیند محیطی زیست و ماعیاجت ،اقتصادی

 است نموده ها محله یعنی شهری سلولهای و واحدها قالب در خرد درمقیاسهای ریزی برنامه به توجه از ناگزیر را شهری ریزان برنامه

 به علمی منابع از استفاده و مناسب ریزی برنامه وبا قرارداد بررسی مورد ملموس شکل به را شهری زندگی مختلف ابعاد میتوان که

 همه شامل درشهر زندگی کیفیت ارتقاء معنای به محله مقیاس در پایدار توسعه. یافت دست شهری های محله توسعه های شاخص

 مانعی است  آینده نسل برای مانعی ایجاد نبدو ،اقتصادی و اجتماعی ،اداری ،سیاسی ،فرهنگی ،محیطی زیست اجزای و ها ویژگی

  .است محلی کمبودهای افزایش و طبیعی منابع کاهش باعث که

محله است که اخیرا بررسی هایی از لحاظ توسعه پایداری روی محله  11آن دارای  1منطقه می باشد و منطقه  6شهر زنجان دارای 

 صورت به مقاله نگارش .میباشد مردم مشارکت،محالت در پایدار توسعه به دنرسی برای راهکار مهمترین از ویکیها انجام شده است 

 . است گرفته انجام منابع مرتبط معتبرترین مطالعه مبنای بر و تحلیلی توصیفی و اسنادی

 محله پایداری های وشاخص معیارها. 1جدول شماره 

 اصول و معیارها  تعریف و شاخص ها 

 میتوانند انسان برذهن واثرگذاری خود ذابیتج بامیزان مناسب عمومی فضاهای

 مکان، وتاتر سینما نظیر تفریحی فضاهای .کنند راتامین سرزندگی محله

 پیاده برای فضا وجود، ها کتابخانه، ها رستوران، مراکزفرهنگی، ها موزه، ورزشی

 را محله ارتقاءسرزندگی موجبات کودکان ومحل بازی سواری ودوچرخه روی

 .میکنند فراهم

 بعد اجتماعی و فرهنگی  سرزندگی 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 مستقیم ارتباط در آن وکیفیتکه با شکل فضایی یعنی)) معنی در محله(( 

، شاخص وعناصر ها ساختمان وجود. دارد نیز فرهنگ به شدید وابستگی و است

 محله بودن قدیمی

 هویت 

 از ساکنان آگاهی میزان ،محله توسعه های برنامه در ساکنان همکاری میزان

 وهمکاری اعتماد میزان ،محله انداز چشم وسند شده انجام شهری های طرح

 شورایاری همچون محله ای مدیریت نهادهای با ساکنان

  مشارکت

  ساکنان

 

 ،درمحله بزهکاری نبود ،درشب وبانوان کودکان تردد ،محله در غریبه شناخت

 پیاده عابر امنیت ،ترافیکی خیز حادثه فضای نبود ،دفاع وبی تاریک فضای نبود

 امنیت 

  تاحال ازگذشته محله ساکنین زندگی تداوم

 

 بعد کالبدی پویایی و سازگاری 

 که بود خواهد ای گونه به محله وفضاهای کالبدی شرایط ،اصل این بارعایت

 ونیازهای بوده برخوردار جامعیت از جدید نیازهای راستای در گرفتن قرار

 (Wheeler,2004:199) باشدپاسخگو را متنوع

 فرهنگی وساختار درآمد اساس بر مسکن انتخاب در تنوع

 تنوع 

 منظورنشانه این تحقق برای وشهری محلی ازفضاهای درک ساختارقابل وجود

 محله درخوانایی مهمی عناصر کننده وهدایت یابی جهت باهدف میتوانند ها

 نساکنی توسط محله مرز شناخت ، پیداکردن نشانی .شوند  محسوب

 خوانایی

 برای فضایی میتوانند ها دسترسی.نیست وآمد رفت برای تنها درمحله دسترسی

 عملکردهای پیاده راستامسیرهای این در .باشند حرکت ازفرآیند بردن لذت

 اصول ازجمله رادارند بازاروتفریح ،اجتماعی باتعامالت رابطه در مختلف

 فضای ،امنیت ،سانآ دسترسی:ارتباطی شبکه واحداث طراحی ومعیارهای

 بین تعادل ،کافی پارکینگ فضای ،جایی جابه وهزینه زمان کاهش ،اجتماعی

 و... دوچرخه ،پیاده حرکت انواع

 دسترسی 

 تاسیسات ظرفیت ،خدمات درارائه محله توان ،وساختمانی جمعیتی تراکم

  وشبکه زیربنایی

 

تراکم و ظرفیت قابل 

 تحمل 

 بعد زیست محیطی 

  آب مجاری نظافت ،درمعابر زباله وجودمخاذن ،زباله آوری ازجمع رضایت

 

 نظافت و پسامد 

  شهری مناسب مبلمان وجود ،ها ساختمان زیبایی ،درمحله آرامش احساس

 

آلودگی هوا و صوتی 

 و بصری 

 بعد اقتصادی اشتغال  برنامه های اشتغال  ، درصد حمعیت شاغل در محله

  

 دار مرکز محله ای هدفهای کاربردی توسعه پای

  زنجان شهر فرهنگ کوی ی محله مرکز  پایدار توسعه در محله مفهومویژگیهای  بررسی

 بهتر آسایش وجود ،ورزشی مکانهای ،پارکها ،میادین ،سبز فضای)  ازجمله فرهنگ کوی ی محله در موجود پتانسیلهای شناخت -1

  اجتماعی تعامل حس به بیشتر توجه منظور به دیگر مناطق با مقایسه در(
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  شهری فضای ساماندهی در محله تأثیرگذار شاخصهای بررسی 2- 

 و بررسی میزان شاخصهای پایداری در آنها  زنجان شهر 9 منطقه درموجود محالتشناخت تفاوتها و شباهتهای  -1

 ،میرسد نظر به ضروری اصلی عوامل تشناخ ،آنها تأثیرگذاری مختلف ابعاد و شهرها ذاتی پیچیدگی به توجه با که این به عنایت وبا

 این بیان رو این از ، حائز اهمیت است ای محله و شهری پایداری به دستیابی جهت در کلیدیو  شاخصهای تعیین کننده شناخت

 ،1 منطقه پایداری توسعه میزان به توجه روبا این از و منمای انتخاب را موضوع این خویش پژوهش برای  تا گردید انگیزه مسائل

  .میکرده باش شایانی کمک نظر مورد منطقه ای محله توسعه پایدار بهبود به تا میده ارائه راهکارهایی میبتوان

  موضوع تاریخچه و پیشینه

 آن از اندکی مکتوب منابع و قرارگرفته توجه مورد کمتر جهان در بلکه ایران در تنها نه که است مباحثی ازجمله ای محله توسعه

  :گیرد می قرار بررسی مورد زیر التین منابع و فارسی منابع ،موضوع پیشینه زمینه در .( 1931 ،معصومی) است موجود

 که رسیده نتیجه این به شاخص 11 انتخاب با چین برای پایداری بررسیهای با ( 1000 ) هانگ مینگ وچینگ لی جان یانگ

 شاخصهای درحالیکه ،میکنند حرکت پایداری سمت به تماعیاج و محیطی شاخصهای. نیستند یکسان پایداری نظر از شاخصها

سمت پایداری  به حرکت از نشان پایداری دربحث بررسی مورد های شاخص کل در. ناپایدارند نسبی طور به نهادی و اقتصادی

 (.   lee and Huang, 2007lسال گذشته را دارند. ) 11نسبت به 

 ناحیه توسعه و جغرافیا مجله در ( شهری پایدار توسعه های شاخص) عنوان تحت ای مقاله در ( 1931 ) همکاران و مهدی ،قرخلو

 جامعه ،طبیعی آب و هوا کیفیت ،تغییراقلیم  ،اقتصادی موقعیت ،جمعیت چون شاخصهایی شناخت به توجه با: دنمیده نشان ای

 سرمایه ،ای منطقه ساخت زیر به مربوط ظرفیت و یلپتانس ،ابداع و نوآوری پتانسیل و توانایی ،واحد و یکپارچه ریزی برنامه ،باز

  .کنند فراهم پایدار شرایط تکامل برای را شهر توانایی حدودی تا ،امنیت ،آموزش ،اجتماعی

  تحقیق های فرضیه

  .یافت دست پایدار توسعه به شهری نواحی در ای محله بهبود شاخصهای ایجاد با میتوان 1-

 مطلوب و مناسب راهکاری تواند می اهالی خود مدیریت همچنین و ساکنان اجتماعی مشارکت از ادهاستف با پایدارمحلی توسعه 2-

  .باشد زنجان فرهنگ کوی محله در زندگی کیفیت بهبود برای

  اطالعات تحلیل و تجزیه روش

 مدلهای و آماری های برنامه زا ،کیفی تحلیل و ادراک و مشاهده ،مدارک و اسناد بر اتکا بر عالوه پژوهش این تحلیل و تجزیه در

 تحقیق این درتحلیلی  –بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی . است شده استفاده جغرافیا در تأثیرگذار جغرافیایی

 رمن از استفاده با نقشه تهیه و گرفته قرار تحلیل مورد استنباطی و توصیفی آمار روشهای از استفاده با شده آوری جمع های داده

 انجام گردیده است.    GIS افزار
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  تحقیق شناسی روش

 های شیوه از نیاز مورد واطالعات شود می طراحی به منجر نهایت در که بوده تحلیلی تحقیق روش نوع از حاضر تحقیق روش

  :است شده گردآوری ذیل های ابزار از استفاده با و آماری استنباط ،میدانی ،ای کتابخانه

 برداری فیش -4 ،نقشه از استفاده و جدول ارایه 3-، متن و نقشه و تصویر از استفاده -1، متفاوت دیدگاههای با فرادا با مصاحبه 1-

 7-، فضا کنندگان استفاده از پرسشنامه تهیه و مصاحبه - 6 ،مربوطه افزارهای نرم از استفاده 5-، الزم مطالب استخراج و منابع از

  نظر صاحب افراد با مصاحبه

  نظری مبانی و دیدگاهها -هیممفا

 : توسعه

 و است بهبودو  گسترش معنای به توسعه کلمه  ،فارسی ادبیات در . برمیگردد ریکاردو دیوید و اسمیت آدام دوران به امر این سابقه

  )1903زنگی آبادی، ) است نهفته مفهوم همین اقتصادی توسعه تعریف در

  با میتوان سادگی به و است چندبعدی و پیچیده امری رشد برخالف ولی ،ستا اجتماعی-اقتصادی عینی پدیده یک توسعه

 (. 1931 ،اذانی (کرد گیری اندازه گذاری سرمایه و انداز پس ازدیاد  ،سرانه آمد در مانند کمی شاخصهای

  : پایدار

 و مقاومت معنی به پایداری و برقرار ،وممدا و دوام با  ،جاویدان  ،باقی  ،دائم  ،ثبات با  ،ثابت معنی به پایدار دهخدا درفرهنگ

 شود می زندگی و تغذیه و آرامش باعث که کند می توصیف را چیزی که است صفتی پایداری. است رفته کار به ماندگار  ،استقامت

 ( 3613 ،پاکزاد). شود می منجر آن کردن طوالنی و تداوم به نتیجه در و

  :پایدار وتوسعه توسعه 

 مدرن آوردهای دست نمودن زا ودرون گسترش بکارگیری با جامعه یک وخدماتی تولیدی ظرفیتهای آن یط که است فرایندی

 اجتماعی نامطلوب های پدیده ،مختلف های وگروه اقشار بین ملی ثروت ومنطقی اصولی توزیع باز وضمن یافته افزایش فنی  ،علمی

 فراگیر پایدارروندی توسعه. برساند ممکن حداقل به را وغیره هکاریبز  ،خانمانی بی ،بیکاری  ،سوادی بی  ،ومحرومیت فقر نظیر

 درپرتو پیوسته نیازها آنکه ضمن اجتماعی – انسانی نیازهای به پاسخگویی برای اجتماعی – انسانی تواناییهای افزایش درجهت

 های نسل توانایی کاهش  بدون را نیکنو نیازهای توسعه اینگونه.یابند پاالیش جهان پایداری وبینشهای جامعه فرهنگی ارزشهای

  ) 1934, هودسنی(. کند می برآورده نیازهایشان برآوردن در آتی

 انسانی و طبیعی,  مالی منابع بستر در که دانست ای توسعه مفاهیم رویکرد در بخشی استمرار به توان می را پایدار توسعه مفهوم

 در بهبود گرداند می ممکن نیز را انسانی پایدار توسعه,  فرهنگی و عیاجتما,  اقتصادی سطح بهبود گسترش ضمن تا دارد سعی

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 به پایدار توسعه هدف,  باشندگان برای اجتماعی عدالت و آیندگان حقوق به التفات با همگام فرهنگی و اجتماعی,  اقتصادی سطوح

  (. 1903,  فوکویاما، ترجمه توسلی) . آید می حساب

  پایدار توسعه نظریه

شمسی در اداره و بهره برداری  1966و سال  1331( در  BRANDT LANDبراندنت لند () ) رسمی طور به بار اولین را هواژ این

 و مالی ،طبیعی ، صحیح و کارآ از گزارش آینده مشترک شرکت مطرح کرد. این واژه در مفهوم گسترده آن به معنی منابع پایه

 رفع برای مناسب تشکیالت  و ساختار و فنی امکانات کارگیری به با که است طلوبم مصرف الگوی به دستیابی برای انسانی نیروی

  Myiram, 2007))شود می امکانپذیر بخش رضایت و مستمر طور به آینده و امروز نسل نیاز

 چنین ایجاد از هدف بنابراین. ببرد بین از را کاری کم و بیکاری ،فقر باید فعال طور به پایدار توسعه مفهوم ،سوم جهان کشورهای در

 نیز و دهند بسط را خود وتواناییهای ها ظرفیت بتوانند مردم همه آن در که محیطی ایجاد: کرد بیان اینگونه توان رامی ای توسعه

 طریقکه از    از که هستند مردم خود ،توسعه نوع این ابزارهای پس کنند ایجاد آینده و کنونی نسلهای برای را فرصتهایی بتوانند

  :  است حصول قابل یلذ

  نسلی میان و نسلی بین برابری اصل 1-

  ریزی برنامه در طوالنیتر زمانی افقهای گرفتن نظر در 2-

  )1906 ،شیعه) زیست محیط ارزش درک -9

 :شهر  

 و اشتغال  ،نیساختما و اجتماعی بافت نظر از همچنین . باشد شهرداری دارای که است جغرافیایی نقاط از یک هر ،شهر از منظور 

 ) 1900 ،ثبوتی).است شهر گی ویژه با سیمایی دارای عوامل سایر

 :محله

 چون مشترکی  نوشتارهای در های ویژگی و کنند می زندگی مشترک محدوده ،ناحیه ،مکان دریک که انسانهاست از ای مجموعه 

 . میدهد پیوند یکدیگر به را آنان اینها نظایر و قومیت ،نژاد ،شغل ،مذهب

 :محلی اجتماع مفهوم

 و فرصت ایجاد ،شناخت زمینه که است محلی سطح در مشترک های نظریه و عالیق و هویت با مردمی اجتماعات از شبکهای 

 (.   Bartoon,2003. ) میآورد فراهم متقابل تعامل برای را دوسویه حمایت

  شهری محالت خصوص در ها نظریه و دیدگاهها
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  آرتورپری کالرنس نظریه 1-

 مسائل روی بر مطالعه مشغول آمریکا در 11 قرن آغازین سالهای از که برد نام افرادی نخستین جزء توان رامی آرتورپری کالرنس

 شهری عناصر به راجع مطالعاتی پی در پری کالرنس. بود آنها به مربوط خدماتی تأسیسات و مسکونی بناهای از متشکل واحدهای

 و مسکونی واحدهای بین معقول ارتباط آن اساس بر که ساخت مطرح را خود نظریه شد منتشر 1319 سال در که ای مقاله طی در

 نیاز مورد خدمات که بود آن بر پری نظریه کلیت واقع در میآید وجود به همسایگی واحدهای عنوان تحت آنها نیاز مورد خدمات

 مانند مختلف خدمات از اینکه ضمن همسایگی واحد یک و باشد داشته قرار مجموعه این کنار در بایست می مسکونی مجموعه یک

 ازچند و است نیز کوچکتری واحدهای به تقسیم قابل خود بود خواهد برخوردار غیره و تجاری ،اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی فضاهای

  (.Katie, 2015 ( بود خواهد اساسی نیازهای جوابگوی که میآید وجود به شهری بزرگ واحد و همسایگی واحد

  اشتاین وکالرنس رایت هنری نظریه 2-

 شده گرفته کار به پری نظریه با مشابه اصول آنها در که مسکونی مجموعه چند نیویورک نزدیک در اشتاین وکالرنس رایت هنری

 رادبرن نظام نوانع تحت بعدها که دهند ارائه را نظراتی ،توانستند نیویورک مایلی 16 در رادبرن شهر ساختن با آنها. ساختند را بود

 شعاع با دبستان سطح در آموزشی احدو یک واحدهای از یک هر مرکز در که میشد تشکیل همسایگی واحد سه از شهر یافت شهرت

 مرکز این و میشد تشکیل دبیرستان یک از که شهر کل برای اصلی فرهنگی مرکز . بود شده تعبیه متر 300 حدود عملکردی

 باغشهر صورت به و مسکونی کاربری دارای شهرک این. باشد داشته فاصله مسکونی منازل از متر 1600 از بیش حداکثر نمیبایست

 شهری سنگین ترافیکهای بردن بین از طرح این از را خود هدف او. بود استوار سواره از پیاده عابر جدایی بر طرح این پایه. بود

  (.  Kline,2013)  میکند عنوان ،حلهم ساکنین برای روانی امنیت احساس آمدن وجود به همچنین

  زنجان شهر شناخت

 این در. گردید تقسیم بلوچستان و کرمان ،خراسان ،فارس ،آذربایجان استان 4 به ایران  ،1136 سال کشوریِ تقسیمات اساس بر

 تابع زنجان ،استان 10 به ایران بندی تقسیم با 1916 سال در سپس. شد محسوب آذربایجان استان از جزئی زنجان بندی تقسیم

 به کل فرمانداری از 1911 سال در سپس و شد تبدیل کل فرمانداری به و منتزع آن از 1943 سال در اما. گردید گیالن استان

 شهرستان 0 دارای و بوده کشور استان 91 از یکی زنجان استان کشوری تقسیمات آخرین اساس بر اکنون هم. یافت ارتقاء استان

 رشد گرفتن نظر در با. است بوده هکتار 6100 حدود 1936 سال در زنجان شهر وسعت. باشد می دهستان 46 و بخش 11 شهر 16

  .رسید خواهد هکتار 0000 از بیش به 1394 سال تا شده ساخته محدوده شهر مصوب جامع طرح قانونی محدوده و شهر توجه قابل فیزیکی

 زنجان هرش در ساالنه رشد متوسط و جمعیت. 1جدول شماره 

متوسط رشد جمعیت 

1931-1930 

متوسط رشد جمعیت 

1901-1931 

  1931 در جمعیت

 

  1931 در جمعیت

 

 1901جمعیت در 

1.11 1.93 388.796 713.349  006.288  
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  ایران آمار مرکز:  مأخذ

  زنجان شهرداری سه منطقه ویژگیهای

 قانونی محدوده و بهمن 11 خیابان به جنوب طرف از ،شمالی دیکمربن به غرب و شمال طرف از تفصیلی طرح پیشنهادی 9 منطقه

 هکتار است.  41/1160 منطقه این مساحت. میشود محدود شمالی سعدی خیابان امتداد به شرق طرف از و

  جامع طرح در سه منطقه کالبدی مشخصات 

 ناحیه 1 از منطقه این. میباشد پادگان اضیار و جامع طرح 1 منطقه 11 تا 3 نواحی بر منطبق تفصیلی طرح پیشنهادی 9 منطقه 

  .میباشد هکتار در نفر 60 منطقه موجود ناخالص جمعیتی تراکم. است شده تشکیل محله 11 و شهری

 موجود وضع در منطقه فضایی  کالبدی ویژگیهای. 9جدول شماره 

 9منطقه  نواحی کل

1 4 9 1 1 

 جمعیت 64099 0903 16411 149 0 00003

 مساحت مسکونی 66 11,3 43,4 0,3 0 113

 مساحت 131 934 101 191 103 1160

 تراکم خالص مسکونی 630 106 940 103 - 140

 تراکم ناخالص جمعیتی 196 13 31 0,61 - 60

  آن های ویژگی و فرهنگ کوی ی محله شناخت

 اهوتن میباشند وتکمیلی عالی مقاطع در تحصیل حال ودر قشرجوان نهاآ بیشتر بوده نفر  11100 بر بالغ جمعیت دارای محله این

 30-1903آغاز شده و تفریبا تا سالهای  1963ساخت و سازها در این محله از سال . میباشد محل این در وخدماتی فرهنگی مکان

 به حد قابل قبولی رسیده است. 

  :زنجان فرهنگ کوی های محله گسترش مراحل

  .باشد یم نآ وبازارچه نسترن محله:اول مرحله

  )گلها میدان)نیلوفر سمت به الله متری 91 خیابان:دوم مرحله

  رزها محله:سوم مرحله

  ها یاسمن محله:چهارم مرحله
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  ها سنبل:پنجم مرحله

  ها اطلس:ششم مرحله

  ها ازنسترن هاوقسمتی یاسمن به متصل اجتماعی تامین های ساختمان مجموعه:هفتم مرحله

  :زنجان شهر سطح در آن جایگاه و مطالعه مورد ی محدوده جغرافیایی موقعیت

 به جنوب از ،اردبیل  جاده به غرب از ،شمالی کمربندی به شمال از جغرافیایی لحاظ واز است شده تشکیل محله4 از فرهنگ کوی 

  .است هکتار 101,01 محله این مساحت. میشود منتهی الهیه به شرق واز شبنم خیابان

  :مطالعه مورد ی محدوده اقتصادی و گیفرهن-اجتماعی خصوصیات 

  .میباشند وتکمیلی عالی مقاطع در تحصیل حال ودر قشرجوان نهاآ بیشتر بوده نفر 11100 بر بالغ جمعیت دارای محله این

 کوی فرهنگ زنجان  . اطالعات فیزیکی محله4جدول شماره 

نفر بر تراکم )

 هکتار(

مساحت کل ) 

 متر مربع (

جمعیت کل 

 محله

 نام محله محله تقسیم بندی جمعیت حتمسا

 کوی فرهنگ 3-2-2 4348 401900 21170 2118900 99.91

505400 1835 3-3-1 

494300 4880 3-3-2 

369800 5469 3-3-3 

347900 4638 3-3-4 

  1931 ،شهرزنجان مارنامهآ:منبع

  مطالعه مورد ی محدوده اقتصادی ساختار و وضعیت 

  :محله سطح در اجاره و مسکن و زمین قیمت توضعی

  .کنند می فعالیت معامالتی های بنگاه اجاره یا و فروش و خرید .وجود  دارد  خالی زمین محله در که شد مشاهده محله از میدانی تحقیقات با

  : فرهنگ کوی محله در مغازه و مسکن و زمین قیمت 

 به نسبت  (کتابخانه،ملی بانک) اداری های ساختمان قرارگیری دلیل به که (اگله فلکه)گلها میدان در مسکن و زمین قیمت

 واحد هر اجاره قیمت و شود می فروش و خرید باال به تومان میلیون 10 خیابان این در مغازه قیمت ،بیشتراست سایرمحالت
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 میلیون 4 حدود ودیعه با نیز اجاره ورتص به و باشد می متری 110 واحد هر برای تومان میلیون 10 برابر رهن صورت به مسکونی

  .میباشد تومان میلیون 11 میدان دور بازارچه و باشد می(ویالیی) تومان هزار 900 ماهانه کرایه و تومان

  اشتغال وضعیت

 آزاد اغلمش دارای یا و کارمند  ،مردان باشندو می شاغل نیز تعدادی دار خانه  ،زنان. میباشند شاغل محله این ساکنین درصد 10

  ...(و  ،بنایی ،کنی چاه  ،کارگری) مثل

  : محله در موجود اقتصادی های فعالیت

 های تعمیرگاه کرکره،سازی کابینت های کارگاه بازارچه محله سطح در موجود اقتصادی های فعایت اکثریت مشاهدات به توجه با 

  روغنی تعویض،مارکت سوپر ،نانوایی ،اتومبیل

 (نفر 11100:  1930جمعیت سال )  زنجان فرهنگ کوی محله موجود وضع اراضی کاربری. 1شماره  جدول

  اراضی کاربری جدول

 نام کاربری  تعداد  مساحت  سرانه  درصد 

 مسکونی  2890 348527.5 1113.5 120.47

 تجاری  122 7434.8 1.61 1.95

 آموزشی  7 20968.1 5.95 5.37

 بهداشتی  1 1457.9 0.29 0.68

 مذهبی  1 962.2 0.19 0.26

 تاسیسات شهری  –تجهیزات  6 4312.5 1.74 0.89

 اداری  1 8750.4 1.90 2.52

 فضای سبز و پارک  24 40100.6 7.85 10.87

 حمل و نقل و انبارها  1 488 0.01 0.01

 مخروبه  1 0  

 باغات  1 0 0 0

 فرهنگی  1 0 0 0
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 ورزشی  1 1072.3 0.23 0.31

 در حال ساخت  -زمین خالی 156 535966.3 193.98 114.47

 جمع کل  3213 505529 492.54 400,0

  نگارندگان:تلخیص

 فرهنگ کوی گلها ی محله سوات . جدول6شماره  جدول

STRENGTH  قوتها WEAKNESS ها ضعف OPPORTUNITY  فرصتها  THREAT تهدیدها 

 مرکز در تجاری محور وجود -

 گلها( )فلکه محله

 در مردم همکاری به تمایل -

 وتعاونی  اقتصادی همکاری جهت

  .اقتصادی

 پایگاه محلی چون نهادهای وجود-

  محله مساجد هیات امنای  ،بسیج

 چون عمومی فضاهای وجود -

 در پراکندگی مناسب با مسجد

  .محله سطح

با  تحصیلکرده افراد وجود -

  .بالقوه ذاتی های استعداد

  .وزبان قومیت بودن یکدست -

 مشارکت در به مردم تمایل -

  .محله ونوسازی بهبود

 در شبکه مراتب سلسله وجود -

  شبکه شطرنجی  با همراه ارتباطی

 

 چون وعمومی خدماتی فضاهای کمبود -

 ،تفریحی ،درمانی بهداشتی ،سبز فضای

  پارکینگ

 ،تاریخی باارزش عناصر وجود عدم-

  ای فراناحیه های وکاربری

  .وسواد شهرنشینی رهنگف کمبود -

 کوچه به ویژه خیابانها نامناسب کیفیت -

  ها

 الخصوص علی کاربریها پایین سرانه -

  .مسکونی پایین سرانه

 بودن سطح پائین و بافت ریزدانگی-

  تفکیکی قطعات

 به تبدیل مسکونی و اراضی تغییرکاربری-

 غیر مسکونی های کاربری

  .جمعیت باالی تراکم -

 و نامناسب فاضالب یستموجودس عدم-

  سطحی های آب دفع بودن

 و امکان گریز سبب به پیاده ناامنی-

  اصلی و فرعی محور های در سواره حرکت

 بسامانی نا  و پیاده عابر پلهای وجود عدم-

 ضلع در حسین امام بیمارستان وجود -

  .محله جنوبی

 وپژوهش وجوددفترآموزش -

 محله   بیغر درجنوب ودفترنخبگان

 نقل حمل خطوط به مناسب دسترسی -

  .شهری داخل

 زمینه در مشارکتی فعالیتهای پتانسیل -

  توسعه

 نواحی ازخدمات گیری بهره امکان-

  بالعکس و همجوار

 طی ارتبا های شبکه به دسترسی امکان-

 و بهمن 11 کمربندی ویژه به ،پیرامون

  فرودگاه جاده

 خدمات مینتأ قابلیت با خالی زمینهای -

عین توسعه  در محلی و منطقهای ،شهری

 مسکونی های

  محله جنوب روزدر بازار وجود-

 

 شهری یکپارچه مدیریت وجود عدم -

  .شهر به سیستمی ونگاه

 مختلف سازمانهای بین هماهنگی عدم -

 درشهر مشترک کارهای انجام جهت در

  .ومحله

 و مناسب شهری ساختهای زیر فقدان -

 برای مانعی که حیطیضعیف  شرایط

 داخل در خصوصی بخش گذاری سرمایه

  است محله

 علی رغم فراوان خالی زمینهای وجود-

 آماده های طرح ساختهای زیر اجرای

  سازی

 جذب و نشینی شهر شدید پویش-

  روستایی مهاجران
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  شهری مبلمان

 های تنددربرخی قسمت شیب وجود-

  محله

 به سازی  آماده طرح کامل اجرای عدم -

  آن آسفالت و معابر شبکه ویژه

 محله اجتماعی ساکنین مشارکت عدم -

 آگاهی دلیل به گیری ها تصمیم در

)مشارکت  ها طرح از محتوای نداشتن

  پائین(

 مناسب و تفریحی ورزشی فضاهای نبود -

  محله سطح در

 

  فرهنگ کوی ونسترن گلها دومحله وضعف قوت نقاط بررسی

 فرهنگ کوی نسترن محله سوات. جدول 0شماره  جدول

STRENGTH  قوتها WEAKNESS ها ضعف OPPORTUNITY  فرصتها  THREAT تهدیدها 

 بازارچه تجاری وجودراسته -

  نسترن

 در  مردم همکاری به تمایل -

 وتعاونی اقتصادی همکاری جهت

  .اقتصادی

 پایگاه چون محلی نهادهای نبود-

 مساجد   امنای هیات  ،بسیج

  محله

 با تحصیلکرده دافرا وجود -

  .بالقوه ذاتی های استعداد

  .وزبان قومیت بودن یکدست -

 چون وعمومی خدماتی فضاهای کمبود -

 ،تفریحی ،درمانی اشتیبهد ،سبز فضای

  درهردومحله پارکینگ

 ،تاریخی باارزش عناصر وجود عدم-

  ای فراناحیه های وکاربری

  .وسواد شهرنشینی فرهنگ کمبود -

 کوچه ویژه به خیابانها نامناسب کیفیت -

  ها

  ،بسیج پایگاه  چون محلی نهادهای نبود-

  محله امنای مساجد هیات

 الخصوص یعل کاربریها پایین سرانه -

  .پایین مسکونی سرانه

 سطح  بودن پائین و بافت ریزدانگی-

  محله نسترن بازارچه دادن رونق-

 وپژوهش وجوددفترآموزش -

  .غربی محله درجنوب ودفترنخبگان

 نقل حمل خطوط به مناسب دسترسی -

  .شهری داخل

 زمینه در مشارکتی فعالیتهای پتانسیل -

  توسعه

 ازخدمات نواحی گیری بهره امکان-

  بالعکس و همجوار

 رتباا های  شبکه به دسترسی امکان -

 بهمن 11 کمربندی ویژه به ،پیرامون طی

  فرودگاه و جاده

 تأمین   قابلیت با خالی زمینهای-

  -نسترن بازارچه راکدشدن

 رهاشده درمحله وجودبیشترفضاهای-

  نسترن

 و مناسب شهری ساختهای زیر فقدان -

 برای مانعی ضعیف محیطی که شرایط

 داخل در خصوصی بخش گذاری سرمایه

  است محله هردو

 درمحله فراوان خالی زمینهای وجود-

 ساختهای اجرای زیر رغم علی نسترن

  آماده سازی های طرح

 و جذب نشینی شهر شدید پویش-

  روستایی مهاجران

  -مشخص وخروجی ورودی نبود
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 در  مشارکت به مردم تمایل -

  .محله ونوسازی بهبود

 در شبکه مراتب سلسله وجود-

  با شبکه شطرنجی همراه ارتباطی

 وابتدایی راهنمایی وجودمدارس-

  درمحله

 

  تفکیکی قطعات

 به تبدیل مسکونی و اراضی تغییرکاربری-

  .مسکونی  غیر های کاربری

 بودن و نامناسب فاضالب وجودسیستم عدم -

  های سطحی آب دفع

  .جمعیت باالی تراکم -

  -محله در مبلمان نابسامانی

  محله درپارک زیبا نبودوسایل-

 فرعی درخیابان ایی محله وجودترافیک-

  مدارس مقابل

 بودن نامناسب و فاضالب وجودسیستم عدم -

  های سطحی آب دفع

 حرکت و امکان گریز سبب به پیاده ناامنی-

  اصلی و فرعی محور های در سواره

 بسامانی نا و پیاده عابر پلهای وجود عدم-

  شهری مبلمان

 رمحلهتندد شیب وجود-

 ویژه به آماده سازی طرح کامل اجرای عدم-

  آن و آسفالت معابر شبکه

 در محله ساکنین  اجتماعی مشارکت عدم -

از  نداشتن آگاهی دلیل به ها گیری تصمیم

 پائین( )مشارکت ها طرح محتوای

 در مناسب و تفریحی ورزشی فضاهای نبود -

  محله سطح

  ارچهدرکنارباز  نامتناجس های وجودکاربری-

 

 در محلی و منطقه ای ،شهری خدمات

 مسکونی های توسعه عین
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 فرهنگ کوی محله کیفیت سنجش جهت منظور بدین. باشد می نآدر ایداریپ ای محله مدیریت های دستاورد ازموارد یکی 

مشخص  جدول ایناز که گونه همان.است شده تعیین جدول صورت معیارهابه مراتبی سلسله سطوح مطالعه نآ پایداری ووضعیت

 دهدکه می نشان دیواقتصا محیطی تسزی،کالبدی،فرهنگی ،درابعاداجتماعیاست ننتایج حاصل از بازدید و تحلیل میدانی 

  .پایداراست نسبتا محله یک فرهنگ وکوی است % 00 محله درصدپایداری

  کامال پایدار  M=100% ،نسبتا پایدار  M=75%،نیمه پایدار  M=50%،نسبتا ناپایدار  M=25%،کامال ناپایدار  M=0اگر

 پایداری کوی فرهنگ ووضعیت محله کیفیت سنجش. 3جدول شماره 

 معیار  زیر معیار   محله کوی فرهنگ

کامال  امتیاز 

 ناپایدار 

نسبتا 

 ناپایدار

نیمه 

 پایدار 

نسبتا 

 پایدار 

کامال 

 پایدار 

0 1 2 3 4 

 بعد اجتماعی  )مشارکت( محله دراداره مردم همکاری     * 0

 نهادها اعتمادبه میزان    *  1

 باهمسایگان ارتباط میزان  *    3

 شده انجام شهری های ازطرح اهیآگ میزان     * 0

 مسکونی خانواردرواحدهای تراکم   *   2

 اندازمحله ازسندچشم اگاهی میزان     * 0

 درمحله یاریی شورا عملکرد     * 0

 تداعی خاطرات در مکان ها      * 0

 مسئولیت در برابر محله     *  1

 ارتباط محله با سایر نقاط شهری    *   2

سرزندگی  احساس تعلق و وابستگی به محله    *   2

فضاهای 

 مرکز محله و حس مرکزیت مکان   *    3 محله 

 اختالط کاربری   *    3
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 مطبوع بودن مکان از لحاظ زیبایی شناسی     *  1

 فضاهای باز کافی بین ساختمان ها  *     4

 دسترسی به خدمات مورد نیاز روزانه    *   2

 امن بودن تردد در شب در محله   *    3

 دسترسی به مرکز شهر    *   2

بعد زیست  نبود آلودگیهای زیست محیطی در محله    *   2

محیطی 

 نبود آلودگیهای صوتی در محله  *     4 محله 

 جمع آوری زباله   *    3

 دفع آبهای زیر زمینی نضافت محله     *  1

 زی محله زیبا سا     * 0

 خوانایی  ثبات و تمایل به ادامه سکونت    *   2

 خوانایی    *  1

 وابسته نبودن به اتومبیل   *    3

 دسترسی  دسترسی به تجهیزات شهری   *    3

 دسترسی به حمل و نقل عمومی  *     4

 بعد اقتصادی  نحوه مالکیت محله   *    3

 درآمد ساکنین محله    *   2

 هزینه مسکن    *   2

 هزینه نیازهای پایه    *   2

 بعد کالبدی  دسترسی سواره   *    3

 دسترسی به باغات محله      * 0

 دسترسی به اماکن درمانی     *  1
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 بعد فرهنگی  امنیت در مسیرهای اصلی    *   2

 امنیت در مسیرهای فرعی   *    3

 پارکها  امنیت دربوستان و   *   2

 امنیت مراکز عمومی    *   2

 روشنایی معابر     *  1

 آسفالت معابر     *  1

   100جمع کل از  77

  درصد پایداری محله  %77

  نگارندگان:تلخیص

 مقایسه دو محله ی گلها و نسترن. 3جدول شماره 

 تفاوت ها  شباهت ها 

 شهری مبلمان نبودن-

 محیطی وزیست ریشه های زیرساخت فقدان-

 تاریخی عناصرباارزش وجود عدم-

 وزبان قومیت بودن دست یک-

 مشخص وخروجی نبودورودی-

 وتفریحی بازی نبودوسایل-

 کافی سبز نبودفضای-

 بودن خلوت-

  درامداقتصادی وضعیت بودن یکسان-

  ازمحله خارج به رفتن وخوراک پوشاک خرید برای-

  ودرمانی نبودمراکزبهداشتی-

 ونقل( نسترن )ازلحاظ حمل محله به گلهانسبت محله تربودن شلوغ-

 قراردارد نسترن لهدرمح رهاشده فضاهای بشترین-

 گلها به نسبت نسترن محله گزبودن غریب-

 نسترن درمحله ورزشی وجودفضای-

 گلها درمحله وخدماتی تجاری های راسته قرارگیری-

 عنوان گلهابه فلکه گلها درمحله ،کتابخانه ،همچون بانک هایی کاربری وجود-

  محله وهویت نشانه

  وپخش جمعو دسترسی ازلحاظ گلها محله بودن قویترن-

  کننده

  بهتری برخورداراست ازکیفیت گلها محله وسیمای نماسازی ازلحاظ -

 گلهابهتراست محله معابر پوش کف-

 نسترن درمحله پیاده عابرین ناامنیی-
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  عمومی ونقل حمل به یدسترس-

  ومذهب فرهنگ بودن یکسان-

  جاها تنددربرخی شیب-

  ها ولبه آسمان خط بودن مناسب-

 بازارهفتگی( استثنای )به ها محله نبودن جاذب-

  اقلیم بودن یکسان-

 نفوذپذیری-

 بیشتراست نسترن محله فضایی گنجایش-

 نسترن بیشتردرمحله وجودمراکزآموزشی-

  گلها درمحله مسکن قیمت باالبودن-

 است بیشتر گلها حلهم روشنایی-

 بهتراست گلها محله خوانایی ازلحاظ-

 گلهابیشتراست درمحله واتومبیل انسانی گره-

  گلها محله بودن پویاوسرزنده-

 نسترن نبودمسجددرمحله-

  گلها بیشتردرمحله فضایی پیوستگی-

 تلخیص: نگارندگان 

  فرضیات وآزمون ها داده وتحلیل تجزیه

 فرضیه واقع در این که دهد فرضی پاسخی خود تحقیق سوال برای باید زند می آن انجام به دست قمحق که علمی تحقیق هر در

 تفکر و مشاهدات و بررسیها,  اولیه مطالعات مبنای بر خود تفکر و ذهن در خود تحقیق مساله چگونگی از شمایی و باشد می تحقیق

  کند تولید خود

 مسئله خپاس بتواند طریق این از تا آنهاست تحلیل و تجزیه نیز و علمی و یحصح روش به اطالعات آوری گرد نیز محقق هدف

 از گیری نتیجه و تحلیل و تجزیه با محقق,  تحقیق کار پایان در. قراردهد ارزیابی مورد را ها فرضیه یا فرضیه و بیابد را تحقیق

 علمی اصول مبنای بر و کند نظر اظهار خود تحقیق های فرضیه یا فرضیه مورد در باید تحقیق حین در خود مشاهدات و مطالعات

 .کند رد حتی یا و کند ثبات یا را خود شده مطرح های فرضیه بتواند

 وتحلیل توصیفی آمار روشهای یا عقالنی تحلیل و استدالل روش از استفاده با محقق محتوا تحلیل و موردی و نظری تحقیقات در 

 توصیف این با حال. پردازد می ها داده وتحلیل تجزیه وبه کرده دوبررسی دوبه صورت هب مختلف شاخصهای آن در که متغیره چند

  .پردازیم می آن رد یا اثبات به نتیجتا و پرداخته شده مطرح فرضیات وآزمون بررسی به

 یافت دست پایدار توسعه به شهری نواحی در ای محله بهبود شاخصهای ایجاد با میتوان: اول فرضیه .  

) شاخصهای های مجموعه زیر از یک هر میانگین مقدار که رسید نتیجه این به میتوان شاخصها میانگین جدول به توجه با

 هر که است مشخص این و میباشند قبول شدمورد ارئه پرسشنامه در نظر مورد( محیطی زیست-اقتصادی-کالبدی-اجتماعی
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 و میبخشد تقویت را ای محله پایدار توسعه و میدهد سوق شدن ربهت سمت به هم را کندمحله پیدا سیر بهبود سمت به که شاخصی

  میکنند پیدا دست پایدار توسعه به هم شهری نواحی ،ای محله پایدار توسعه تقویت با گفت میتوان کل در

  ..میگذارد شهری نواحی پایدار توسعه در قبولی مورد و مثبت اثرات و میشود تأیید اول فرضیه پس

 مناسب راهکاری تواند می اهالی خود مدیریت همچنین و ساکنان اجتماعی مشارکت از استفاده با پایدارمحلی سعهتو-  :دوم فرضیه 

  باشد زنجان فرهنگ کوی محله در زندگی کیفیت بهبود برای مطلوب و

 کاهش شکالتم این تنها نه زمان گذر در که است مواجه متعددی شهری ومسائل مشکالت با همواره زنجان فرهنگ کوی محله

 که..( . و جامع طرح  ،تفصیلی طرح چون)شهر درسطح سابق ریزیهای برنامه رو ازاین. دهد می ادامه خود گسترش به بلکه یابد نمی

  ،تراکم دادن ،محور چند کردن تعریض یا احداث شامل بیشتر که داشته محله به فیزیکی صرفا نگاه ،شده می شامل راهم محله این

 مختلف دالیل به آنهم که ،است گرفته می بر در را... و نامناسب شیب ،گذاری وجدول کشی آسفالت  ،رو یادهپ کردن فرش سنگ

 چون مواردی که واقتصادی اجتماعی نیازها بلکه نبوده کالبدی نیاز صرفا محله نیازهای که است درحالی این.است نبوده کافی

  ،اقتصادی خاص شرایط دلیل به محله این بنابراین. گیرد برمی در نیز را. ..و بیکاری،وبهداشتی اجتماعی مسائل  ،فرهنگ کمبود

 را محله وضعیت،مردم کردن درگیر و مشارکت با بتواند تا است ای جداگانه ریزی برنامه نیازمند.... و محیطی زیست  ،اجتماعی

 شده مطرح فرضیه با مرتبط و مناسب ای نتیجه بتوانیم تا کنیم بندی دسته را فرهنگ کوی محله مسائل بخواهیم اگر بخشد بهبود

 از شده گرفته نتایج به ابتدا در که دهیم انجام کالبدی و اقتصادی و اجتماعی حوزه دو در را بندی دسته این توانیم می بگیریم

  پردازیم می کالبدی حوزه در تحقیق

 می مشاهده زیر درجدول را آن خالصه که است نگریبا به دست مختلفی مشکالت با همواره کالبدی نظر از فرهنگ کوی محله

  .کنیم

 نیز درصد6,40 همچنین و باشد می گل و خشت یا آهن و چوب و آجر یا چوب و آجر محله این ساختمانهای اسکلت درصد - 93,3

  .باشد می نامعلوم

 و نامشخص  بنا عمر نظر از نیز محله این بناهای درصد 6.77 و کاهگل و سیمانی نمای دارای محله این ساختمانهای درصد- 73.5

  . باشد می نامعلوم

   . باشد می نفر 60 حدود هکتار هر برای محله این جمعیتی تراکم -

 کمبود،سرقت،گیری ودر دعوا،گلها درپارک وسالخوردگان بیکار جوانان پاتوق چون مسائل مردم غالب اجتماعی مسائل نظر از

  .دانسته محله مشکالت ترین راعمده  ،فرهنگ

 پیاده برای متعددی های شاخص اطراف روستاهای مهاجرت وماهیت فرهنگ کوی محله در شهری متعدد ومسایل مشکالت وجود با

  :است زیر قرار به آنها از ای پاره که دارد وجود محله این در ای محله توسعه ریزی برنامه کردن

  وکمبودخدمات شهری باز فضاهای وجود-
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  روستایی مهاجران وجذب ینیشدیدشهرنش پوشش-

  شهری توسعه درطرحهای ودولتی(خصوصی)مردمی مشارکت بسترساز-

  وخدمات جمعیتی برتراکم بخشی باتعدل همراه شهری های کاربری متناسب توزیع-

  وشهری ای فرامحله های کاربری وافزایش ها محله توان وافزایش بخشی هویت-

  ورزشی پارکینگ مراکزتجاری ها محله ینساکن برای مشارکتی های پروژه تعریف-

 غالب روستایی  ماهیت ،مذهبی اعیاد در محله این فرد به منحصر عزاداری ،ها مساجدوجشن چون عمومی مکانهای وجود همچنین

 ارث بهگ فرهن این هدایت با توان می است آورده شهر به مهاجرت با را دوست وهمنوع طلب مشارکت فرهنگ که محله ساکنین

 زندگی با ادغام دلیل به شهر به وارده روستایی مهاجرین که چرا.کرد استفاده اجتماعی سرمایه تقویت جهت در گذشته از سیدهر

 هم به نسبت نشینی وشهر شهر مسایل دلیل به زمان طی ودر کرده فراموش را خود روستایی فرهنگ محسنات زمان مرو به شهری

 که سفیدی ریش رویکرد با مشکالت حل مانند ساکنین روستایی های ریشه به توجه با راینبناب.دهند می افزایش را غریبگی دیگر

 که دانست روستایی فرهنگ ومحسنات فرهنگ از توان می را است مرکزی حکومت دخالت کمترین با و محلی مدیریت از برخاسته

 محسنات بستن کار به همراه به شهروندی ئولیتهایومس وحقوق شهری زندگی با اهالی کردن وآشنا کرده استفاده نهاآ از توان می

  کرد عمل موفق محلی توسعه ریزی برنامه درجهت ومحله شهر در روستایی جمعی فرهنگ

 محالت اینگونهبرای می توان نتیجه گرفت   SWOT  درجدول اشاره مورد های پتانسیل و شده عنوان مطالب به توجه بابنابراین 

 مردم که است خاصی ریزی برنامه نیازمند محالت اینگونه خاص شرایط چراکه.است محلی توسعه ریزی مهبرنا ریزی برنامه بهترین

  شود می اثبات دوم فرضیه لذا مدیریت بحث در چه و مشارکت بحث در چه کنند می ایفا را اساسی نقش آن در

  بندی وجمع گیری نتیجه

 ازپیش بیش شهری درمدیریت موفقیت اصلی عوامل عنوان به یشترمردمب هرچه مشارکت وجلب ریزی برنامه اهمیت ،اخیر دههدر

 عنوان به محله ،اساس برهمین.اند نموده تدوین راستا رادراین مدونی های وبرنامه راهکارها یافته توسعه وکشورهای شده شکارآ

 مفاهیم اعمال برای مقیاس بهترینو قرارگرفته موردتوجه باشد می ازشهروندان همگنی طیف دربردارنده که واحدشهری کوچکترین

 ای راوسیله محله داردکه نآدر ریشه خردشهری هاجوامع محله به توجه علل ،است شده تعریف پایدار ومدیریت ریزی جدیدبرنامه

 پایدارمحله توسعه نگرش(.  1963شکویی، ) کنند قلمدادمی اجتماعی انسجام ایجادتمایزوتشویق،پایدار توسعه شهری مدیریت برای

 محله مدیریت مهم ازاهداف یکی ،همچنین.دهد خمتغییرپاس ونیازهای سریع تغییرات دردوران محله نیازهای به کوشد می

  ( 1901،نییمشک ).باشد می ای محله پایدار توسعه،ای

 مشکالت رفع قرارگرفت موردارزیابی منظر ازاین فرهنگ کوی محله ،ای محله پایدار مدیریت های معیارهاوشاخص بررسی منظور به

 ایجادالگویی قادربه خود نوبه منجرشودبه ای محله بیشترروابط انسجام به توان می که نآ ضمن فرهنگ کوی های محله به مرتبط

 این های ازمحله  یربسیا،مدیریت درکنارضعف زنجان سریع رشد که درحالی نیزخواهدبود جدید های محله برای بخش هویت

 مناسب ومحیط زمینه که مدیریتی. تاثیرگذارباشد  نآ توانددرپایداری شهرمی مدیریت نحوه،است ساخته محروم شهرراازپایداری

  .کند فراهم مربوطه وجامعه نانآ های ویژگی تناسب به شهروندان واثربخش راحت زندگی برای
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  مشکالت برای راهبرد و پیشنهاد

 پذیری مسوولیت حس برانگیختن و محله نگهبان از استفاده با اکالنتریه ایجاد بر عالوه محالت دل در اجتماعی امنیت افزایش-

  محلی انجمنهای و مردم

(گلها)ونیلوفر نظیرنسترن محالتی در مساجد تقویت -  

  وگلها نسترن مانند محالتی نظافت در شهرداری مسئولین توجه و نظارت-

  یداندورم های ومغازه نسترن بازارچه مجاورت در سبز فضای و مبلمان ایجاد-

  تفریحی - فرهنگی مراکز به آنها تبدیل و مزاحم و نامرتبط کاربریهای حذف و مطلوب کاربریهای به توجه-

  هوا ،منظر و دید نظر از مسکونی واحدهای استقرار در اعتدال و باز و سبز فضاهای گسترش-

  محله حاشیه باز مکانهای به ساکنان اتومبیل هدایت و پیاده عبور مسیرهای احداث و ایجاد-

  محالت در مرتبط نا عبوری وسایل تردد و شدن وارد از جلوگیری-
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