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  چكيده

ترين هدف مطرح در توسعه، امروزه پايداري جوامع كوچك را مهمترين راه براي  اصليعنوان بهپايداري 
ورزد، لذا لزوم  ميتأكيدهاي شهري پايدار گيري محلهاخته و بر شكلتوسعه پايدار مطرح س رسيدن به

ها به سوي توسعه پايدار بيش هاي شهري براي آگاهي از ميزان پيشرفت آنسنجش و ارزيابي پايداري محله
محيطي، ها و اجزاي زيستي ويژگيي پايدار در مقياس محله شامل همهتوسعه. گردداز بيش احساس مي

از جمله ابعاد مهم .  فضايي بدون ايجاد مانعي براي نسل آينده است-و كالبدي  اجتماعي، اقتصاديفرهنگي،
باشد كه نقشي  فضايي توسعه پايدار مي- هاي كالبديها و شاخصاي پايدار توجه به مؤلفهي محلهدر توسعه

هدف از . كندها ايفا ميي آن نيازهاي متنوع ساكنان شهري و ارتقاي كيفيت زندگتأمينگذار در تأثيرمهم و 
هاي شهري و مقايسه پايداري محالت  فضايي محله-اين مقاله ارائه، سنجش و تحليل پايداري كالبدي

، جديد )قوپالتپه(، مياني )قطارچيان(هاي قديم هاي گوناگون شهري از جمله، بافتمنتخب واقع در بافت
اين پژوهش با هدف كاربردي و . باشدمي) آبادحاجي(رسمي هاي غير هاي واقع در سكونتگاهو محله) ظفريه(

. هاي منتخب پرداخته است تحليلي به سنجش و ارزيابي پايداري در محله- هاي توصيفيبا استفاده از روش
ي امنيت و ايمني، دسترسي و مجاورت به خدمات  مؤلفه8 شاخص در قالب 37پس از بررسي منابع علمي 

نقل و ارتباطات، وتفاده پايدار از زمين، دسترسي و مجاورت به خدمات آموزشي، حملرفاه عمومي، مسكن، اس
 فرهنگي براي سنجش پايداري ارائه -كارايي اقتصادي محله و دسترسي و مجاورت به خدمات اجتماعي

ميت ي هر محله، ميزان اهشدهها با استفاده از نماگر مركب پايداري كه از امتيازات نرمالداده. گرديد
هاي بافت دهد سطح پايداري محلهنتايج نشان مي. ها ايجاد شده است، تحليل گرديدها و وزن مؤلفهشاخص
ناپايدارين محله در اين پژوهش . دست آمده استپايدار بالقوه به) قوپالتپه(و بافت مياني ) ظفريه(جديد 
 8هاي سطح پايداري مؤلفه. باشدداري مي درصد از كل امتياز پاي40آباد با كسب نشين حاجيي حاشيهمحله

هاي نمونه موردي مورد ارزيابي قرار گرفت و در پايان نيز پيشنهاداتي براي ارتقاي گانه به تفكيك محله
  .   هاي شهري ارائه گرديدپايداري سطح محله

  
  . فضايي، شهر سنندج-هاي كالبديهاي شهري، شاخصسنجش پايداري، محله: هاي كليدي واژه
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