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چکیده
یکی از اهداف برنامهریزان شهری ،ایجاد توسعة پایدار شهری و محلهای است .بدینصورتکه
با ایجاد پایداری در محلهها میتوان به پایداری در سطوح باالتر و شهر رسید .هدف از این
پژوهش ،بررسی میزان پایداری محلههای منطقة  10شهرداری تهران با استفاده از روش فازی
است .بدینمنظور ،از  86شاخص در ابعاد کالبدی ،اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی ،خدماتی،
زیستمحیطی ،بهداشتی -درمانی و حکمرانی شهری استفاده شده است .در این پژوهش ،ابتدا
در سیستم اطالعات جغرافیایی با استفاده از تابع عضویت متناسب برای هر شاخص ،عملیات
فازیسازی انجام شد .سپس با تلفیق شاخصها ،مقدار گامای معادل پایداری در هر بعد به
دست آمد .این مقدار در هر محله ،عددی بین صفر و یک است که بسته به مقدار آن ،میزان
پایداری هر محله در محدودهای تعریف شده است .در این پژوهش ،محدودة صفر تا  0/1برای
مقادیر گاما ،نمایانگر میزان پایداری خیلی ضعیف 0/1 ،تا  0/4پایداری ضعیف 0/4 ،تا 0/5
پایداری متوسط متمایل به ضعیف 0/5 ،تا  0/6پایداری متوسط و  0/6تا  1پایداری قوی
تعریف شده است .درادامه ،برای مشخصشدن میزان پایداری کلی محلههای الیههای گامای
ابعاد با عملگر فازی با هم تلفیق شدند و مقدار گامای معادل پایداری کلی محلهها تعیین شد.
یافتهها نشان میدهد که پایداری محلههای این منطقه در سطوح متوسط ،متوسط روبهضعیف و
ضعیفی قرار دارند .محلة سلسبیل شمالی با مقدار  0/5393در وضعیتی متوسط واقع شده است
که بهترین وضعیت را در بین محلهها دارد و بدترین وضعیت مربوط به محلة هاشمی با مقدار
 0/3082است.

کلید واژهها :پایداری ،توسعة پایدار ،فازی ،محله ،منطقة  10شهرداری تهران.
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رشد شهرنشینی و بهوجودآمدن شهرهای بزرگ و کالنشهرها ،یکی از مهمترین مسائلی است که در چند دهة اخیر در
سطح جهان مطرح بوده است .افزایش جمعیت شهرها و مشکلهای ناشی از آن ،شکل تازهای از شهر ،شهرنشینی و
شهرگرایی بهوجود آورده است؛ بنابراین ،جغرافیای شهری نیز باید ابعاد و قلمروهای تازهای بیابد تا محیط شهری مناسبی
برای ساکنان فراهم آورد .این مقوله ،برای بررسی مسائل مهم شهرهای جهان سوم مانند عدالت اجتماعی ،کیفیت دسترسی
مردم شهرها به نیازهای اساسی ،ابعاد اجتماعی و ...سخن بهمیان میآورد .یکی از مباحثی که امروزه به آن اهمیت بسیاری
داده میشود و از سوی سازمان ملل نیز بهعنوان دستور کار قرن بیستویکم تعیین شده است ،توسعة پایدار است .توسعة
پایدار ،نوعی از توسعه است که بدون کاهش توانایی آیندگان برای تأمین نیازهایشان ،نیازهای امروز را برطرف کند .بدیهی
است که باید رفاه آیندگان را از طریق حفاظت منابع طبیعی و سامانههای اکولوژیکی تأمین کنیم و اگر حاصل مفهوم
پایداری ،بهبود استانداردهای زندگی باشد ،باید از بخشی از منابع طبیعی امروز نیز بهرهبرداری کنیم (لقایی و محمدزاده
تیتکانلو .)33 ،نظریة توسعة پایدار شهری نیز حاصل بحثهای طرفداران محیط زیست دربارة مسائل زیستمحیطی بهویژه
محیط زیست شهری است که بهدنبال نظریة توسعة پایدار برای حمایت از منابع محیطی ارائه شد .توسعة پایدار شهری،
نیازمند شناسایی محدودیتهای محیطی برای فعالیتهای انسانی در ارتباط با شهرها و تطبیق روشهای طراحی با این
محدودیتهاست .این نظریه ،موضوعهای جلوگیری از آلودگیهای محیط شهری ،ناحیهای و ملی ،کاهش ظرفیتهای تولید
محیط محلی ،ناحیهای و ملی ،حمایت از بازیافتها ،نبود حمایت از توسعههای زیانآور و از بینبردن شکاف میان فقیر و
غنی را مطرح میکند .همچنین راه رسیدن به این اهداف را برنامهریزیهای شهری روستایی ،ناحیهای و ملی -که مطابق
قانون ،کنترل کاربریها و کنترل بیشتر در شهر و روستاست -میداند (زیاری .)376 :1380 ،سطح پایداری شهری ،کیفیت
زندگی در شهرها را نشان میدهد .بررسی و شناخت وضعیت محلهها و تنگناهای توسعة آنها بهلحاظ پایداری و توسعة
پایدار در شهرها ،از مسائلی است که بهتازگی در فرهنگ برنامهریزی شهری مطرح شده است.
بهدلیل گستردگی ابعاد و تغییر در ماهیت مسائل شهری و پیچیدگی این مسائل ،جامعنگری و توجه به ابعاد و
جنبههای مختلف این مسائل برای حل پایدار آنها را اجتنابناپذیر ساخته است .در این میان ،توجه و تأکید برنامهریزی و
مدیریت شهرها ،بیش از هر زمان دیگری متوجه سطوح پایینتر و ابعاد ملموس زندگی شهری شده است .بهگونهایکه
پژوهشها و مطالعههای زیادی در یکی دو دهة اخیر صورت گرفته است که همه بهنحوی سیاستگذاری ،برنامهریزی و
مدیریت شهری را از خردترین واحد در شهر یعنی محلة هدف قرار داده است (رضازاده و سلسله.)127 :1389 ،
بنابراین ،توسعة پایدار شهری و برنامهریزی محلة مبنا ،یکی از مواردی است که در سالهای اخیر ،به آن توجه بسیار
شده است .در کشور ما نیز در این زمینه پژوهشهایی صورت گرفته است که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:


حکمتنیا و زنگیآبادی ( )1383معتقدند میان محلههای شهر یزد بهلحاظ برخورداری از شاخصهای پایداری
تفاوت وجود دارد و برایناساس ،هدف آنها بررسی و تحلیل شاخصهای پایداری در سطح محلههای یزد و
دستیابی به میزان نابرابریهای محلهای است .آنها با  28شاخص اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،بهداشتی،
کالبدی و نهادی و با بهرهگیری از مدل تحلیل عاملی و مدل شاخص ترکیبی توسعة انسانی ،به رتبهبندی
محلههای شهر یزد پرداختند .براساس نتایج این پژوهش ،از  45محله 4 ،محله پایدار 28 ،محله نیمهپایدار و 13
محله ناپایدار شناخته شد که محلههای پایدار در حومة شهر و با سکونت اقشار ثروتمند شکل گرفته است و
محلههای ناپایدار در محدودة بافت قدیم شهر و حاشیة آن واقع شده است.

 .1این مقاله از پایاننامهای با عنوان «جایگاه محله در توسعة پایدار شهری» در دانشگاه خوارزمی استخراج شده است.
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حاجیپور ( )1385ضمن توضیح اجمالی چگونگی تغییر و تحول در پارادایم شهرسازی ،عوامل بروز و ظهور
نگرش جدید به مدیریت و برنامهریزی شهری را بررسی کرده است .وی همچنین مشخصههای رویکرد جدید را
تبیین کرده و ظرفیتهای آن را در نظام مدیریت شهری ارائه کرده است .بررسی وی از نظریهها ،دیدگاهها،
ویژگیها و مفهوم برنامهریزی محلة مبنا نشان داد که رویکرد مذکور در جستوجوی تعامل اجتماعی است و
مشارکت بازیگران محلی را در دستور کار قرار داده است؛ تسهیلکننده و هماهنگکننده است؛ کمتر به
مداخلههای کالبدی -فضایی میپردازد و با نگاه فرایندگرا به پایداری تصمیمها در سطوح مختلف میانجامد.



رهنمایی و دیگران ( )1386در پژوهش خود ضمن مرور پیشینة نظام محلهای در ایران و علل شکلگیری آن،
سیر تحول محلههای شهری را بهلحاظ ساختاری -عملکردی بررسی کردهاند و «گسترش شهرنشینی شتابان» را
عاملی مهم و مؤثر در تحولهای ساختاری عملکردی «محله» بهویژه در چند دهة اخیر دانستهاند؛ چراکه تعلق
محلهای که قبال تابعی از فاکتورهای فرهنگی -اجتماعی همچون قومیت ،نژاد ،زبان ،فرقه ،دین ،مذهب و ...بوده
است ،امروزه تابعی از فاکتورهای مادی و اقتصادی شده است.



صرافی و دیگران ( )1388بر این باورند که شیوة رایج برنامهریزی شهری در چارچوب طرحهای جامع و تفضیلی،
برخالف دستاوردهای مدیریتی قابل توجه ،در هدایت شهر بهسمت توسعة پایدار موفق نبوده است و دچار
تنگناهای نظری و عملی در این زمینه است .در این پژوهش ،شهر شبستر از جنبههای اجتماعی ،اقتصادی،
زیرساختی و مدیریتی با توجه به قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای موجود ،براساس شاخصهای پایداری
بررسی شده است .سپس اطالعات گردآوریشده در چارچوب روش مطالعة سیستمی و با کاربست مدل  AHPو
 ،SWOTتحلیل و ارزیابی شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد شهر شبستر در وضعیت ناپایداری قرار
دارد .استفاده از مشارکت شهروندان و توانمندسازی آنان ،تبیین راهبرد مدیریت یکپارچة شهری ،توجه به
فرایندهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی شهر ،ظرفیتسازی در شهرداری ،پایبندی به توسعة اجتماعهای محلی
و حکمروایی خوب شهری در قالب روشهای نوین برنامهریزی شهری (بهطور مشخص  )CDSپایداری را برای
شهر شبستر بهارمغان میآورد.



فرهودی و دیگران ( )1390معتقدند شهرنشینی شتابان ،همزمان با ظهور و تکامل سرمایهداری در ایران ،انباشت
سرمایه ،تمرکز فضایی ابزار تولید بیشتر در چند شهر بزرگ کشور ،بهویژه تهران انجام شد که نتیجهای جز توسعة
ناپایدار شهری دربرنداشت .آنها با هدف سنجش میزان پایداری در سطح محلههای شهری تهران با روش فازی
و سیستم اطالعات جغرافیایی ،پژوهش خود را انجام دادند و بهدلیل وسعت زیاد محدودة مورد مطالعه ،محلههای
منطقة  17شهرداری تهران را بهعنوان نمونة موردی انتخاب کردند .آنها  20شاخص مختلف اقتصادی ،اجتماعی
و کالبدی را برای سنجش پایداری بهکار گرفتند .نتیجة مطالعة آنها نشان میدهد که وضعیت پایداری در
محلههای شهری منطقة  ،17در سطوح متوسط و پایینتر از متوسط قرار دارد .وضعیت محلة فالح از جهت
پایداری ،متوسط است که بهترین وضعیت در بین محلهها را دارد و بدترین وضعیت از جهت پایداری ،متعلق به
محلة بلورسازی است.



ضرابی و دیگران ( )1391نابرابری و ابعاد مختلف آن را از نشانههای مهم توسعهنیافتگی میدانند و معتقدند برای
رفع چنین کمبودهایی ،توجه به نحوة پراکندگی شاخصهای توسعه در سطوح مختلف ضروری است .از نظر
آنها ،برای حل مسائل ناشی از نبود تعادلهای منطقهای ،گام نخست ،شناخت و سطحبندی مناطق از نظر
برخورداری در زمینههای مختلف است .آنها در این پژوهش 45 ،شاخص از شاخصهای توسعه -شامل
شاخصهای فرهنگی ،اقتصادی ،شاخصهای زیربنایی توسعه در نقاط روستایی شهرستانها و شاخصهای
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کالبدی در نقاط شهری شهرستانهای استان اردبیل -را ارزیابی کردند .ترکیب نتایج این پژوهش نشان میدهد
که شهرستانهای نیر و گرمی ،دو شهرستان توسعهیافته و شهرستانهای اردبیل ،بیلهسوار و پارسآباد،
شهرستانهای درحال توسعة استان بهشمار میروند.
همچنین میتوان به پژوهشهای موسیکاظمی محمدی ( )1378با عنوان «ارزیابی توسعة پایدار در توسعة شهری،
پژوهش موردی :شهر قم» ،زیاری ( )1380با عنوان «توسعة پایدار و مسئولیت برنامهریزان شهری در قرن بیستویکم»،
نادری بوانلو و پرتوی ( )1389با عنوان «تدوین الگوی محلهمحوری در مدیریت شهری با توجه به ویژگیهای شهر
مشهد» ،نوریان و رضایی ( )1385با عنوان «از فکر تا اجرا :برنامة مداخلة مردم محله در برنامهریزی و طراحی شهری با
بهکارگیری  ،»ICTسینگری و مفیدی شمیرانی ( )1390با عنوان «بررسی الگوهای اولیة تأثیرگذار در طراحی محلههای
معاصر با رویکردی به مفاهیم پایداری» ،کاظمیان و دیگران ( )1390با نام «ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری
محلهای ناحیة  2شهرداری منطقة  4تهران (محلههای مجیدیه ،شمسآباد و کاالد)» ،سرایی و دیگران ( )1389با عنوان
«ارزیابی و سنجش سطح پایداری توسعة محلههای شهر بابلسر» و پژوهشهای دیگر اشاره کرد.
با وجود پژوهشهای ارزندهای که انجام شده است ،هنوز ارزیابی جامعی از وضعیت پایداری محلههای منطقة 10
تهران صورت نگرفته است؛ بنابراین ،پژوهش حاضر با درنظرگرفتن تمام کاستیها و قوتهای موجود در پیشینه ،تالش
میکند تا از تجارب موجود بهره بگیرد .بدینترتیب ،این پژوهش با استفاده از معیارهای استاندارد و معین ،بهدنبال ارزیابی
میزان پایداری محلههای منطقة  10تهران است و اهداف زیر را دنبال میکند:
 .1مشخصکردن سطح پایداری محلههای منطقة 10؛
 .2تعیین پایدارترین محلههای منطقة 10؛
 .3تعیین راهکارهای مناسب برای ارتقای جایگاه محلههای منطقة  10در توسعة پایدار شهر تهران.

مبانی نظری
در زمینة این پژوهش ،مفاهیمی وجود دارد که در ارائة آنها تفاوتهایی بهچشم میخورد؛ بنابراین ،در این بخش ،بعضی
از این تعاریف -که بیشتر در این تحقیق مورد نظر بوده است -بیان میشود:
به فرایندی که در آن ،قابلیتها یا تواناییهای بالقوة یک شیء یا موجود زنده تحقق مییابد و آن شیء یا موجود زنده
به حالت طبیعی و کامل خود درآید ،توسعه گفته میشود (عزیزی )11 :1391 ،و توسعة پایدار ،توسعهای است که بدون
کاهش توانایی آیندگان برای تأمین نیازهایشان ،نیازهای امروز را برطرف سازد .درواقع ،توسعه و مدیریت پایدار ،توسعهای
است که ایجاد ،حفظ و افزایش کیفیت زندگی تمامی افراد بشر در تمام زمانها را آشکارا درنظر داشته باشد (لقایی و
تیتکانلو ،؟؟؟؟ )43 :و توسعة پایدار شهری ،شکلی از توسعة امروزی است که توان توسعة مداوم شهری نسلهای آینده را
تضمین کند (عزیزی)11 :1391 ،؛ بنابراین ،برای ایجاد چنین توسعهای ،بحث مدیریت شهری پیش میآید که عبارت
است از یک سازمان گسترده ،متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی مؤثر و مربوط در ابعاد مختلف اجتماعی،
اقتصادی و کالبدی حیات شهری که کنترل و هدایت توسعة همهجانبه و پایدار شهر را برعهده دارد (کاظمیان و دیگران،
 .)11 :1390از آنجاکه یکی از کوچکترین اجزای یک شهر ،محله است و توسعة شهر ،بهتر است از اجزای کوچک آن
شروع شود ،توجه به محلهها در شهر اهمیت بسیار دارد .تعاریف زیادی از محلهها وجود دارد که در این پژوهش ،به چند
مورد از آنها اشاره میشود :از نظر وحدانی ( ،)8 :1384محله ،سطحی از اجتماعهای سکونتی شهری است که با توجه به
گرایشهای اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی ،هویت عملکردی همگن دارند .این رده از تقسیمات شهری ،معموال کوچکتر
از ناحیه و بزرگتر از یک واحد همسایگی است .محله در طرح کلرنس پری بر مبنای ضروریات و محدودة عملکرد یک
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مدرسة ابتدایی شکل میگیرد .جمعیت مبنای این تئوری ،در حدود  5000نفر است (شیعه .)45 :1371 ،شکویی (:1365
 )48معتقد است محله از خانههای مجاور در یک فضای جغرافیایی خاص بهوجود آمده است .خانوادهها نسبت به
محلههای مسکونی ،همان احساس خانة مسکونی خود را دارند و با ورود به آن ،خود را در یک محیط آشنا و خودی مثل
خانة روبهرو میبینند .رهنمایی ( )150 :1369در تعریف خود از محله میگوید :محله یک واحد جغرافیایی شهری است که
آن را نه عوارض و پدیدههای طبیعی ،بلکه بیشتر ،قابلیت ارائة خدمات شهری معین میکند .مطابق تعریف شیعه ،جمعیت
محله 5000 ،نفر و فاصلة مرکز تا حاشیة شهر 500 ،متر است .همچنین در مرکز محله ،کودکستان و دبستان ،پارک،
فضای بازی ،خردهفروشی ،مراکز ارائة خدمات و مسجد وجود دارد (شیعه .)171 :1371 ،طرح جامع تهران نیز محله را
یک مجتمع زیستی متشکل از  1000خانوار یا  4تا  5هزار نفر جمعیت با شعاع دسترسی  500متر و با وسعتی معادل 75
هکتار تعریف کرده است که مالک عملی برای تمام شهرهای کشور شده است (وزارت کشور.)67 :1378 ،
پس از ذکر تعاریف محله میتوان به توسعة محلهای اشاره کرد .توسعة محلهای فرایندی است که براساس آن،
سرمایهای که اجتماع بهصورت بالقوه قادر به جمعآوری و استفاده از آن است ،افزایش مییابد تا با کمک آن ،کیفیت
زندگی مردم محله بهبود یابد .در جریان این فرایند ،اشکال جدیدی از سازمان اجتماعی و کشش جمعی پدیدار میشود تا
به ترمیم و اصالح نابرابریهای موجود در زمینة توزیع قدرت و منابع بپردازد؛ بنابراین ،میتوان گفت توسعة محلهای،
شامل تمامی مسائل مربوط به مسکن ،توسعة اقتصادی ،مشارکت شهروندان ،رفاه اجتماعی ،احساس امنیت ،ارتقای
آموزشی و مسائل زیستمحیطی است که میان تمامی این عناصر نیز ارتباط متقابلی وجود دارد (خاکپور و دیگران:1388 ،
 .)62همچنین مسائل و مشکلهای دستیابی به اهداف توسعة پایدار ،بهویژه مسائل سیاسی و فرهنگی و ناتوانی در تحقق
اهداف جهانی این رویکرد ،به شکلگیری نگرش خردتری از توسعة پایدار منجر شد که بر اجراییکردن اندیشهها و
آرمانهای جهانی در سطح محلی و ملموس تأکید میکرد .مهمترین عامل برای امکان طرح مسئلة توسعة پایدار
محلهای ،عالیق ،منافع و وابستگیهایی است که زمینة همبستگی و اتحاد مردم آن محله را فراهم میسازد .این مسائل
نوعا امور غیر سیاسیاند و بیشتر به امور رفاهی مردم محله مربوط میشوند (رضازاده و سلسله.)129 :1389 ،
توجه به نیازهای کالبدی -کارکردی ،روانی -محیطی ،اجتماعی و اقتصادی شهروندان ،از قبیل رضایت ،شادمانی،
مسکن و کیفیت در سطح کالنشهر ،کاری بس دشوار ،هزینهبر و حتی تا حدودی غیرممکن است؛ بنابراین ،باید در
مقیاس کوچکتر و محسوستر به این نیازها پرداخت .این رویکرد نوین ،محلههای شهری را بهترین مقیاس برای اعمال
مفاهیم جدید برنامهریزی شهری میداند .به این شکل ،پس از مدتها بار دیگر توجه به محلهها و جوامع خرد شهری ،در
دستور کار برنامهریزان شهری قرار گرفته است .این تمایل ،ریشه در آن دارد که محله را وسیلهای برای مدیریت شهری،
توسعة پایدار ،کارکرد بازار ،ایجاد تمایز ،فرار از ناشناختهها و تشویق انسجام اجتماعی قلمداد میکنند (خاکپور و دیگران،
 .)64 :1388گستردگی ابعاد و تغییر در ماهیت مسائل شهری و پیچیدگی این مسائل ،جامعنگری و توجه به ابعاد و
جنبههای مختلف این مسائل را بهمنظور حل پایدار آنها اجتنابناپذیر ساخته است .در این میان ،برنامهریزی و مدیریت
شهرها ،بیش از هر زمان دیگری به سطوح پایینتر و ابعاد ملموس زندگی شهری متوجه شده است .بهگونهایکه
پژوهشها و مطالعههای زیادی در یکی دو دهة اخیر صورت گرفته است که همه بهنحوی سیاستگذاری ،برنامهریزی و
مدیریت شهری را از خردترین واحد در شهر ،یعنی محله ،هدف قرار دادهاند (رضازاده و سلسله.)127 :1389 ،
در شهرسازی ،مقولهای با عنوان شهر از دیدگاه سیستمی وجود دارد که بررسی آن به دو صورت انجام میپذیرد :اول
اینکه خود شهر ،جزئی از سیستم بزرگتر است .در وجه دوم ،شهر یک سیستم است که در درون خود ،اجزا و عناصر
گوناگونی دارد که بر یکدیگر بهصورت پویا تأثیر میگذارند و تأثیر میپذیرند و برای تحققیافتن اهدافی خاص ،ساماندهی
شدهاند .با توجه به مطالب فوق ،میتوان به شهر بهعنوان یک سیستم توجه کرد .در این سیستم ،عناصر و تقسیمات
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شهری ،اجزا را تشکیل میدهند .کارکرد هریک از این عناصر و تقسیمات ،بر کارکرد کل شهر تأثیر دارد و نحوة عملکرد
و کارایی هریک از اجزا ،به یکدیگر مرتبط و وابسته است .یک خیابان با میدان محل تقاطع آن با خیابانهای دیگر و
همچنین با بلوکهای پیرامون و بلوکها با واحدهای همسایگی و آن هم با محلهها و درنهایت ،محلهها به کل شهر
مربوط و وابستهاند .درنهایت ،هیچیک از اجزا و تقسیمات شهری ،رفتار مستقل ندارند و بدون ارتباط با یکدیگر ،عملکرد و
کارایی نخواهند داشت .تفکر سیستمی ،به ارتباطهای متقابل پدیدهای در محیط خود با پدیدههای دیگر و همچنین به
محیط آن پدیده میپردازد .با توجه به اینکه اساس و پایة توسعة پایدار را تفکر سیستمی تشکیل میدهد ،رویکرد نوین
شهرسازی ،از تفکر ماشینی به طرف تفکر سیستمی حرکت کرده است و طرحهای شهری قالببندیشدة کالسیک ،جای
خود را به طرحهای منعطف و سیال امروزی دادهاند (وحدانی .)22 :1384 ،در این پژوهش نیز دیدگاه مورد مطالعه ،توسعة
پایدار است که با رویکرد سیستمی بررسی میشود.
معرفی محدودة مورد مطالعه
یکی از مناطق تهران ،منطقة  10است که با  817هکتار مساحت ،بعد از منطقة  17کوچکترین منطقة شهرداری تهران
محسوب میشود و شامل سه ناحیه و ده محله است 1.محلههای آن شامل سلیمانی تیموری ،هفتچنار ،بریانک و شبیری
جی (در ناحیة  ،)1هاشمی ،کارون جنوبی و سلسبیل جنوبی (در ناحیة  )2و زنجان جنوبی ،کارون شمالی و سلسبیل
شمالی (در ناحیة  )3هستند .این منطقه از شمال به خیابان آزادی ،از جنوب به خیابان قزوین ،از شرق به بزرگراه شهید
نواب صفوی و از غرب به خیابان شهیدان منتهی میشود .همچنین این منطقه در بخش غربی شهر تهران واقع شده
است و با مناطق ( 2شمال)( 9 ،غرب)( 17 ،جنوب) و ( 11شرق) همجوار است (شهرداری منطقة  10تهران.)13 :1390 ،
جدول  .1مساحت و جمعیت محلهها
محلهها

جمعیت
مساحت
(هکتار)

کارون

سلسبیل

زنجان

کارون

سلسبیل

جنوبی

جنوبی

جنوبی

شمالی

شمالی

000،30

000،31

400،27

050،24

200،32

000،35

57/185

81/994

85/517

59/623

98/075

87/903

هاشمی

شبیری

سلیمانی

بریانک

هفتچنار

450،21

650،27

000،29

100،43

55/052

81/743

94/351

106/014

جی

تیموری

منبع :شهرداری منطقة  10تهران

با توجه به پژوهشهای انجامشده ،از سطح  817هکتاری منطقه 461 ،هکتار (معادل  57درصد) از سطح منطقه را
کاربری مسکونی تشکیل میدهد؛ بنابراین ،در این منطقه ،شاهد غلبة کاربری مسکونی بر سایر کارکردهای شهری
هستیم؛ چراکه در مقایسه با متوسط این میزان در شهر تهران یا شهرهای بزرگ 57 ،درصد رقم بسیار باالیی است
(شهرداری منطقة  10تهران)13 :1390 ،؛ عالوهبراین ،تراکم باالی جمعیتی و کمبود شدید کاربریهای دیگر در سطح
منطقه وجود دارد که بیشترین میزان این کمبودها در منطقه ،مربوط به فضای سبز است و سایر کمبودها به فضاهای
آموزشی ،ورزشی ،بهداشتی و درمانی تعلق دارد .با این اوصاف ،بهنظر میرسد محلههای منطقة  10تهران از نظر پایداری،
 .1در طرح جامع ،تقسیمبندیهای کالبدی شهر ،براساس منطقه ،ناحیه و محله است .تقسیمبندی محلههای منطقة  10تهران ،پیرو تقسیمبندی طرح جامع تهران است که این
محلهها را مشخص کرده است .با توجه به تعاریفی که در مبانی نظری این پژوهش از محله ذکر شده است ،حدود جمعیتی محله ،تقریبا  5000نفر است ،ولی باید درنظر
داشت کالنشهر تهران بهعلت جمعیت باالیی که دارد ،دارای محلههای پرتراکم است؛ بهویژه منطقة  10تهران که از پرتراکمترین مناطق شهر تهران محسوب میشود،
جمعیتی حدود چهار برابر حد استاندارد دارد و محلههای آن ،باالی  20000نفر دارد که براساس تعاریف ،بسیار بیشتر از جمعیت مناسب برای محله است.
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وضعیت متفاوتی دارند؛ بنابراین ،در این پژوهش ،با تأکید بر معیارهای توسعة پایدار به ارزیابی سطوح پایداری در
محلههای منطقة  10پرداخته شده است تا عوامل مؤثر بر پایداری یا ناپایداری هریک از محلهها شناسایی شود.
نقشة  ،1موقعیت منطقة  10در تهران و نقشة  2موقعیت محلههای منطقة  10را نشان میدهد.

نقشة  .1موقعیت منطقه در تهران

منبع :شهرداری منطقة  10تهران

نقشة  .2موقعیت محلهها در منطقة 10

منبع :شهرداری منطقة  10تهران

روش پژوهش
این پژوهش از نوع اکتشافی -تحلیلی است؛ چراکه به شناخت ویژگیهای محلهای در محلههای منطقة  10تهران در
زمینة توسعة پایدار شهری میپردازد و با کشف نکات مثبت و منفی موجود در محلهها و تحلیل شرایط حاکم بر آنها،
درصدد ارائة راه حلهای مناسب برای ارتقای سطح پایداری محلههاست.
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روش فازی
منطق فازی ،ارائهکنندة روش سادهای برای دستیابی به نتایج قطعی و صریح بر مبنای دادههای ورودی غیر صریح ،مبهم،
متغیر و نامعلوم است.
مراحل کار در منطق فازی
فرایند روش منطق فازی ،شامل سه مرحلة اصلی زیر است:
 .1فازیسازی ورودی
 .2فرایند فازی
 .3تبدیل فازی به غیر فازی
فازیسازی
در این مرحله ،در محیط  GISبرای هریک از شاخصها تابع عضویتی تعیین میشود که مقادیر شاخصها را به عددی
بین صفر تا یک تبدیل میکند .تابع عضویت ،اشکال متفاوتی دارد که در این پژوهش ،با توجه به نیاز هر شاخص ،از
توابع ( linerخطی) و  -nearکه همان تابع گوسی (نزدیک) با شیب خیلی تندتر است -استفاده شده است.
فرایند فازی
در قسمت ورودی هر بعد که قبال معرفی شده است ،به تعداد شاخصها ،تابع عضویت فازی خواهیم داشت که در طی
فرایند فازی ،این توابع عضویت با هم تلفیق میشوند.
تبدیل فازی به غیر فازی
پس از تعیین این توابع در ورودی ،باید تابع خروجی را -که نشاندهندة «میزان توسعهیافتگی» است -مشخص کنیم؛
بنابراین ،در این مرحله ،از یکی از عملگرهای  PRODUCT ،SUM ،OR ،ANDیا  GAMAاستفاده میشود که در این
پژوهش ،از عملگر  GAMAبرای تلفیق توابع عضویت و بهدستآوردن میزان توسعهیافتگی در هر بعد استفاده شده است؛
چراکه جوابهای منطقیتری را درمورد شاخصها ارائه میدهد .با اعمال فرایند فازی و تلفیق شاخصهای ورودی
درمییابیم که مقدار توسعهیافتگی در الیة خروجی ما در چه محدودهای از بازة صفر تا یک قرار میگیرد .در این پژوهش،
محدودة صفر تا  0/1برای مقادیر گاما ،نشاندهندة میزان پایداری خیلی ضعیف 0/1 ،تا 0/4پایداری ضعیف 0/4 ،تا 0/5
پایداری متوسط متمایل به ضعیف 0/5 ،تا  0/6پایداری متوسط و  0/6تا  1پایداری قوی تعریف شده است.
روش کار
در این پژوهش ،شاخصهای مورد استفاده برای مقایسة پایداری محلههای منطقة  10تهران در هفت بعد اجتماعی -فرهنگی،
کالبدی ،اقتصادی ،زیستمحیطی ،خدماتی ،بهداشتی -درمانی و حکمرانی شهری تقسیمبندی شدهاند 1.شاخصهای محلهها در
هر بعد ،تجزیه و تحلیل میشود و برتری آنها نسبت به هم در آن بعد مشخص میشود .تجزیه و تحلیل فازی در این پژوهش
 .1مقادیر بعضی از شاخصهای این تحقیق ،از شهرداری منطقه  10تهران و مابقی شاخصها از اطالعات تحقیقها و برنامههای اجرایی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
شهرداری تهران درمورد محلههای منطقة  10استخراج شده است .بهدلیل حجم زیاد این شاخصها از ذکر مقادیر آنها در متن خودداری شده است و برای نمونه ،فقط آمار
و اطالعات دو بعد اقتصادی و حکمرانی شهری بهصورت جداولی در ادامه ذکر شده است.
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به این صورت بوده است که ابتدا مقادیر این شاخصها وارد محیط نرمافزار  GISشدند و سپس هریک از آنها به یک الیة
رستری روی نقشة محلههای منطقة  10تهران تبدیل شدند .پس از آن ،برای هر شاخص ،یک تابع عضویت در محیط فازی
تعیین شد که نشاندهندة میزان برخورداری هر محله از آن شاخص است .مقادیر این توابع عضویت فازی بین صفر و یک است
و محلهای که مقدار آن به یک نزدیکتر باشد ،برای آن شاخص ،محلة برتر درنظر گرفته میشود.
شاخصهای بعد اقتصادی :توسعة انسانی و رسیدن به توان مطلوب انسانها ،به شکلی از فعالیت اقتصادی نیازمند
است تا نسل کنونی و نسلهای آینده از نظر زیستمحیطی و اجتماعی پایدار باشند؛ بنابراین ،هر بحثی که دربارة جوامع
پایدار اجتماعی باشد ،شامل بحثی دربارة نظام اقتصادی آن نیز میشود .معموال معیارهای اقتصادی ،سنجش رفاه در
جامعه هستند و بهعنوان یکی از اجزای محاسبة شاخصهای توسعة انسانی سازمان ملل هم بهکار میروند.
شاخصهای این بعد عبارتاند از .1 :درصد بیکاران .2 ،درصد شاغالن .3 ،بار تکفل .4 ،درصد نوجوانان کار .5 ،درصد بیکاری
باالی  15سال .6 ،درصد خانوارهای دارای آشپزخانة مستقل .7 ،درصد خانوارهای دارای خودرو .8 ،درصد خانوارهای دارای فریزر،
 .9درصد خانوارهای دارای کامپیوتر .10 ،درصد افراد بدون پوشش بیمة افراد .11 ،درصد خانوارهای با هزینة کمرشکن.
جدول  .2شاخصهای اقتصادی
شاخصها تعداد بیکاران

تعداد شاغالن

درصد نرخ بیکاری

بار تکفل

درصد نوجوانان
کار*

درصد بیکاری باالی
 15سال*

5
2/1
2/04
2/67
1/92
2/1
1/46
2/07
2/11
1/79

4/88
5/26
18/75
0
0
3/03
6/9
9/76
8/33
4/26

8/63
9/45
10/28
5/48
6/71
9/57
11/6
12/68
7/77
9/15

محلهها

80/31
000،5
400،20
کارون جنوبی
67/74
000،10
000،21
سلسبیل جنوبی
67/15
000،9
000،184
زنجان جنوبی
72/76
550،6
500،17
کارون شمالی
65/83
000،11
200،21
سلسبیل شمالی
68
200،11
800،23
هاشمی
59/44
700،8
750،12
شبیری جی
67/85
000،9
000،19
بریانک
67/93
300،9
700،19
هفتچنار
64/26
400،15
700،27
سلیمانی تیموری
منبع شاخصهای ستارهدار :معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
منبع شاخصهای بیستاره :شهرداری منطقة  10تهران
ادامة جدول 2

شاخصها درصد خانوارهای دارای درصد خانوارهای درصد خانوارهای درصد خانوارهای درصد افراد بدون درصد خانوارهای
آشپزخانة مستقل

دارای خودرو

دارای فریزر

دارای کامپیوتر

پوشش بیمه

با هزینة کمرشکن

کارون جنوبی

98/54

55/47

82/48

54/74

23/01

7

سلسبیل جنوبی

100

49/48

79/06

53/13

38/18

11

زنجان جنوبی

96/92

50

59/23

56/15

22/5

14

کارون شمالی

100

53/28

59/12

53/28

25/91

11

سلسبیل شمالی

96/34

49/47

80/53

61/05

29/19

13

هاشمی

97/39

44/28

71/9

43/14

26/27

12

شبیری جی

97/86

45/71

74/29

42/14

23/33

16

بریانک

100

34/78

67/7

48/45

18/2

17

هفتچنار

97/5

29/17

85/83

65/83

1/9

3

سلیمانی تیموری

100

52/41

70/05

58/6

21/17

6

محلهها
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حکمرانی شهری :حکمروایی ،فرایندی است که در آن ،مشکلهای جامعه با روابطی که میان سازمانهای رسمی و
غیر رسمی و افراد جامعه وجود دارد ،حلوفصل میشود .بهعبارتی ،حکمروایی شهری به معنای مدیریت امور محلی و
شهری است و هراندازه که این مدیریت قویتر باشد ،به میزان بیشتری به سازگاری منافع گوناگون در محله و شهر و
درنتیجه ،به پایداری توسعة شهری منجر میشود.
شاخصهای منتخب در این بعد عبارتاند از .1 :درصد رضایت از خدمات شهرداری .2 ،درصد آشنایی با سامانة ،137
 .3درصد شکایت از طریق سامانة  .4 ،137درصد رضایت از رسیدگی به شکایت.
جدول  .3شاخصهای حکمرانی شهری
درصد رضایت از خدمات

درصد آشنایی با سامانة

درصد شکایت از طریق سامانة

درصد رضایت از

شهرداری

137

137

رسیدگی به شکایتها

شاخصها

کارون جنوبی

65/69

57/66

58/06

75

سلسبیل جنوبی

57/89

47/4

43/37

58/82

زنجان جنوبی

60/77

53/85

55

60/61

کارون شمالی

54/01

55/47

50/75

73/53

سلسبیل شمالی

72/77

46/07

61/25

72/92

هاشمی

38/41

28/76

69/77

50

شبیری جی

58/57

55

61/11

70/45

بریانک

43/48

59/01

58/44

61/36

هفتچنار

23/33

65

89/86

68/85

سلیمانی تیموری

63/98

52/41

52/17

78/72

محلهها

منبع :معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

شاخصهای بعد کالبدی :دادههایی که در این بعد از ارزیابی پایداری بهکار گرفته شده است ،اطالعاتی دربارة
کاربریهای مختلف در سطح محلههاست .بهعبارتی ،کاربریهایی که در پایداری محلهای ،تأثیرهای منفی یا مثبت
میگذارند ،با رابطة معکوس یا مستقیم در تجزیه و تحلیل شاخصهای بعد کالبدی استفاده شدهاند؛ بهعنوان مثال ،از
آنجاکه در محلههای این منطقه ،با کمبود فضای سبز مواجهیم ،کاربری فضای سبز در محلهها با پایداری آنها رابطهای
مسقیم دارد و هرچه مقدار این کاربری بیشتر باشد ،از نظر زیستمحیطی تأثیر بهتری در محله خواهد داشت .همچنین
کاربری صنایع با پایداری محلهها رابطة معکوس دارد؛ چراکه سبب آلودگی هوا و ایجاد سروصدا در سطح محله میشود.
شاخصهای این بعد عبارتاند از:
 .1درصد کاربری آموزشی .2 ،درصد کاربری بهداشتی .3 ،درصد کاربری درمانی .3 ،درصد کاربری اداری .4 ،درصد
کاربری فرهنگی .5 ،درصد کاربری فضا سبز .6 ،درصد کاربری مسکونی .7 ،درصد کاربری مذهبی .8 ،درصد کاربری
صنایع .9 ،درصد کاربری تفریحی .10 ،درصد کاربری تجاری .12 ،درصد کاربری تأسیسات .13 ،درصد بافت فرسوده.
شاخصهای بعد اجتماعی -فرهنگی :یکی از راههای رسیدن به پایداری در محلهها مربوط به انسان و اجتماع انسانی
است؛ بهعنوان مثال ،اینکه سطح سواد و امکانات آموزشی برای سوادآموزی در محلهای به چه مقدار باشد ،بهیقین در
میزان پایداری آن محله ،تأثیر خواهد گذاشت .همچنین مقدار تراکم جمعیت و بعد خانوار در محلهها در میزان بهرهمندی
آنها از امکانات مختلف دخیل است؛ بنابراین ،توجه به مواردی از این دست ،چارچوب بسیار خوبی برای برنامهریزان در
شهر و محلههاست .شاخصهای این بعد عبارتاند از:
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 .1درصد باسوادی .2 ،درصد بیسوادی افراد  7ساله و باالتر .3 ،درصد افراد  17ساله و باالتر با تحصیالت دانشگاهی،
 .4درصد کودکان و نوجوانان  7تا  15ساله که تحصیل نمیکنند .5 ،درصد زنان  15تا  49سالة بیسواد .6 ،میانگین تعداد
کتابهای کودکان .7 ،درصد خانوارهای دچار خشونت خانگی .8 ،درصد احترام به ارزشها .9 ،بعد خانوار .10 ،تراکم،
 .11تراکم مسکونی .12 ،تعداد مهدکودک بهازای هر  1000نفر .13 ،تعداد دبستان بهازای هر  1000نفر .14 ،تعداد
مدارس راهنمایی بهازای هر  1000نفر .15 ،تعداد دبیرستان و هنرستان بهازای هر  1000نفر .16 ،تعداد مسجدها،
حسینیه و امامزاده بهازای هر  1000نفر .17 ،تعداد کتابخانه بهازای هر  1000نفر .18 ،تعداد خانة فرهنگ بهازای هر
 1000نفر .19 ،تعداد سینما بهازای هر  1000نفر .20 ،تعداد فرهنگسرا بهازای هر  1000نفر.
شاخصهای زیستمحیطی :شاخصهای زیستمحیطی به هرآنچه سبب آلودهشدن محیط زیست میشود ،اعم از
زباله و فاضالب شهری و چگونگی دفع و رفع آنها مربوط میشود.
شاخصهای این بعد عبارتاند از .1 :تعداد پارک و فضای سبز بهازای هر  1000نفر .2 ،درصد خانوارهای بدون
سیستم فاضالب شهری .3 ،درصد دفع زباله بیش از دو روز یکبار .4 ،درصد نبود دسترسی آسان به سطل زبالة عمومی،
 .5تعداد مخازن زباله بهازای هر  1000نفر .6 ،تعداد گرمابة عمومی بهازای هر  1000نفر .7 ،درصد خانوارهای بدون
توالت بهداشتی مستقل.
شاخصهای خدماتی :به هر میزان که خدمات ارائهشده در شهر و محلهها بیشتر باشد ،رفاه و آسایش اهالی محله
بیشتر خواهد بود و محلهها با توجه به میزان خدماتدهی در زمینههای مختلف ،در میزان پایداری خود مؤثر واقع
میشوند.
شاخصهای منتخب در این بعد عبارتاند از .1 :زمان رسیدن به ایستگاه اتوبوس .2 ،زمان انتظار در ایستگاه اتوبوس،
 .3زمان رسیدن به ایستگاه مترو .4 ،تعداد ایستگاههای اتوبوس بهازای هر  1000نفر .5 ،تعداد آژانسهای مسافرتی
بهازای هر  1000نفر .6 ،تعداد دفاتر اسناد رسمی بهازای هر  1000نفر .7 ،تعداد مراکز آتشنشانی بهازای هر  1000نفر،
 .8تعداد بانکها بهازای هر  1000نفر .9 ،تعداد باشگاههای ورزشی بهازای هر  1000نفر .10 ،تعداد دفاتر بیمه بهازای هر
 1000نفر .11 ،تعداد مراکز خرید بهازای هر  1000نفر .12 ،تعداد دفاتر پست بهازای هر  1000نفر .13 ،تعداد مراکز پمپ
بنزین بهازای هر  1000نفر .14 ،تعداد پارکینگهای عمومی بهازای هر  1000نفر .15 ،تعداد مراکز مخابرات بهازای هر
 1000نفر.
شاخصهای بعد بهداشتی -درمانی (سالمت) :سالمت افراد جامعة محله در سالمت محله تأثیر میگذارد و میزان این
سالمت ،به بعضی شاخصها اعم از خدماتی که در حیطة درمانی به مردم داده میشود ،تغذیة افراد محله و وضعیت
سالمتی آنها بستگی دارد؛ چراکه اگر افراد جامعهای از نظر درمانی و بهداشتی در وضعیت مطلوبی نباشند ،در زمینههای
دیگر نیز دچار مشکل خواهند شد؛ بنابراین ،میزان توجه به این مسئله در محلهها از اهمیت بسیاری برخوردار است.
شاخصهای منتخب در این بعد عبارتاند از:
 .1تعداد بیمارستانها بهازای هر  1000نفر .2 ،تعداد داروخانهها بهازای هر  1000نفر .3 ،تعداد کلینیکها ،آزمایشگاهها و
درمانگاهها بهازای هر  1000نفر .4 ،تعداد مراکز اورژانس بهازای هر  1000نفر .5 ،تعداد ساختمانهای پزشکان بهازای هر 1000
نفر .6 ،درصد ناامنی شدید غذایی .7 ،درصد خانوارهایی که روزانه میوه مصرف نمیکنند .8 ،درصد خانوارهایی که روزانه شیر
مصرف نمیکنند .9 ،درصد افراد سیگاری .10 ،درصد افراد قلیانی .11 ،درصد اعتیاد .12 ،درصد سالمت عمومی .13 ،درصد
افراد مضطرب .14 ،درصد افراد افسرده .15 ،درصد افراد دارای اختالل در سالمت روان.
پس از آنکه برای تکتک شاخصها تابع عضویت فازی تهیه شد ،به تلفیق این الیهها در هر بعد پرداخته شد .در این
مرحله از فازی ،از عملگر گاما استفاده شد .در هر بعد ،تمام شاخصها با گامای  0/9تلفیق شدند تا محلهها با هم مقایسه شوند و
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ترتیب پایداری آنها مشخص شود .پس از بهدستآمدن نتایج گاما در هر بعد ،محلهای بهعنوان پایدارترین محله مشخص
میشود و مابقی محلهها ،رتبههای کمتری را تا ناپایدارترین محله بهخود اختصاص میدهند .از آنجاکه هدف این پژوهش،
تعیین پایداری کلی این محلهها نسبت به هم بوده است ،در این مرحله الزم است الیههای پایداری هفت بعد مطرحشده با هم
تلفیق شوند که برای تلفیق آنها نیز از عملگر گامای  0/9استفاده شده است .بهاینترتیب ،پایداری کلی محلهها نسبت به هم
مشخص شده است؛ بهعنوان مثال ،محلة سلسبیل شمالی در چهار بعد ،بهعنوان پایدارترین محله مشخص شده است که پس از
تلفیق الیههای گامای ابعاد ،بهعنوان پایدارترین محله در کل شاخصها معرفی میشود .شکلهای  1و  2الیة اطالعاتی گامای
گرفتهشده در هر بعد است .جدول  1مقادیر گامای معادل پایداری در هفت بعد را برای محلهها نشان میدهد تا مشخص کند
که محلههای مختلف در بعدهای مذکور چه وضعیتی دارند .شکل  3الیة اطالعاتی گامای گرفتهشده از الیههای گامای ابعاد
است و جدول  2مقادیر گامای معادل پایداری کلی برای محلههاست.

شکل  .1الیة اطالعاتی عملگر گامای معادل پایداری در هر بعد برای محلهها

شکل  .2الیة اطالعاتی عملگر گامای معادل پایداری در هر بعد برای محلهها
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شکل  .3الیة اطالعاتی عملگر گامای معادل پایداری کلی در همة بعدها برای محلهها
جدول  .4مقادیر عملگر گامای معادل پایداری در بعدهای مختلف برای محلهها
میزان گامای معادل پایداری
محلهها

میزان گامای معادل پایداری
اجتماعی-فرهنگی

کالبدی

میزان گامای معادل

میزان گامای معادل پایداری
زیستمحیطی

پایداری اقتصادی

مقدار

رتبه

مقدار

رتبه

مقدار

رتبه

مقدار

رتبه

سلسبیل شمالی

0/0680

6

0/5681

1

0/7457

1

0/4627

7

کارون شمالی

0/1234

4

0/1300

5

0/7075

2

0/6816

3

بریانک

0/3972

1

0/2598

3

0/4931

9

0/8955

1

زنجان جنوبی

0/1402

3

0/1169

6

0/4686

10

0/7008

2

سلسبیل جنوبی

0/0391

8

0/1142

7

0/5600

6

0/4359

8

هفتچنار

0/1521

2

0/3140

2

0/6993

3

0/3503

9

سلیمانی تیموری

0/0246

10

0/1336

4

0/6698

4

0/5831

5

شبیری جی

0/0400

7

0/0937

8

0/54929

7

0/4905

6

کارون جنوبی

0/0335

9

0/0552

9

0/5492

8

0/3031

10

هاشمی

0/0746

5

0/0407

10

0/6114

5

0/6215

4

ادامة جدول 4
میزان گامای معادل پایداری خدماتی میزان گامای معادل پایداری بهداشتی -درمانی میزان پایداری حکمرانی شهری
محلهها

مقدار

رتبه

مقدار

رتبه

مقدار

رتبه

سلسبیل شمالی

0/3204

1

0/5277

1

0/9325

4

کارون شمالی

0/1755

3

0/4914

2

0/9437

3

بریانک

0/0248

10

0/4470

5

0/8977

8

زنجان جنوبی

0/1013

6

0/3682

7

0/9264

5

سلسبیل جنوبی

0/1991

2

0/4188

6

0/9198

7

هفتچنار

0/0295

9

0/3219

9

0/7848

9

سلیمانی تیموری

0/1078

5

0/4829

3

0/9590

1

شبیری جی

0/0745

7

0/4513

4

0/9253

6

کارون جنوبی

0/1343

4

0/3567

8

0/9543

2

هاشمی

0/0454

8

0/2403

10

0/7558

10
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جدول  .5مقادیر گامای معادل پایداری کلی برای محلهها
محلهها

میزان گامای معادل پایداری کلی

سلسبیل شمالی

0/5393

کارون شمالی

0/4778

بریانک

0/4626

زنجان جنوبی

0/4217

سلسبیل جنوبی

0/3883

هفتچنار

0/3870

سلیمانی تیموری

0/3801

شبیری جی

0/3523

کارون جنوبی

0/3251

هاشمی

0/3082

در ارزیابی کلی پایداری در این ده محله با توجه به تلفیق نتایج پایداری در هفت بعد مذکور میتوان به این نتیجه
رسید که وضعیت پایداری محلههای منطقة  10تهران با توجه به جدول  2در شرایط ضعیف تا متوسط (از رتبة  0/3تا
 )0/5است .محلة سلسبیل شمالی با مقدار  ،0/53پایدارترین محله در بین محلههای منطقه است که ممکن است بهدلیل
برتری این محله در ابعاد خدماتی ،اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و بهداشتی ـ درمانی باشد .همچنین این محله در بحث
حکمرانی شهری ،رتبهای باالتر از  0/9دارد که نشاندهندة سطح باالی آن است .پس از سلسبیل شمالی ،بهترتیب
محلههای کارون شمالی با رتبة  ،0/47بریانک با رتبة  ،0/46زنجان جنوبی با رتبة  ،0/42سلسبیل جنوبی با رتبة ،0/388
هفتچنار با رتبة  ،0/387سلیمانی تیموری با رتبة  ،0/38شبیری جی با رتبة  ،0/35کارون جنوبی با رتبة  0/32و هاشمی
با رتبة  0/3قرار دارند که محدودة آنها بین  0/3تا  0/47است.
نتیجهگیری
محلهها بهعنوان کوچکترین عناصر شهر در توسعة پایدار و برنامهریزی برای شهر مؤثرند؛ بنابراین ،توسعة پایدار
محلهای ،پیششرط توسعة پایدار شهری است؛ بدینترتیب ،میتوان گفت با توجه به نگرش سیستمی در شهر ،رسیدن به
توسعة پایدار شهری در سطوح محلی ،قابل دسترسی است.
محلههای منطقة  10شهرداری تهران ،با شاخصهایی در هفت بعد کالبدی ،اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی ،خدماتی،
زیستمحیطی ،بهداشتی -درمانی و حکمرانی شهری ارزیابی شدند و میزان پایداری هر محله ،در هر بعد و درنهایت،
پایداری هر محله در تلفیق هفت بعد مذکور ،با استفاده از روش فازی بررسی شد تا مقایسهای بین محلهها برای ارزیابی
میزان پایداری صورت گیرد و میزان پایداری هریک و دالیل ناپایداری آنها مشخص شود .نتایج بیانگر آن است که
وضعیت پایداری محلههای منطقة  10تهران در شرایط ضعیف تا متوسط (از رتبة  0/3تا  )0/5است .از جهت پایداری،
محلة سلسبیل شمالی با مقدار گامای  ،0/5393در وضعیتی متوسط واقع شده است که بهترین وضعیت را در بین محلهها
دارد و بدترین وضعیت از جهت پایداری ،مربوط به محلة هاشمی با مقدار گامای  0/3082است .از دالیل ضعف محدودة
پایداری در محلههای منطقة  10میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
غلبة سکونت بر کاربریهای دیگر در محلههای منطقه ،بهیقین میزان کاربریهای خدماتی پاسخگوی جمعیت ساکن
و فضای سبز و باز عمومی الزم در محلهها را با مشکل مواجه خواهد کرد .این مسئله سبب کاهش کارایی اقتصادی در
محلهها خواهد شد.
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فرسودگی شدید بافت مسکونی متراکم منطقه نیز از مشکلهایی است که کیفیت سکونت در محله را کاهش داده
است .همچنین بافت فرسوده ،عالوه بر ایجاد سیمای نازیبای شهری و دغدغههای فیزیکی ،از جمله تخریب و ناامنی در
برابر حوادث ،از نظر اجتماعی مستعد جدیترین آسیبهاست .بهعالوه ،بافت فرسوده با افت قیمتی که به آن دچار
میشود ،جایگاهی برای سکونتهای غیر خانوادگی و سرمایهگذاریهای اندک و بزهکارانه را فراهم میآورد.
نبود فضای سبز در این محلهها و به جای آن ،تراکم کاربری مسکونی -که به جذب بیشتر جمعیت منجر میشود-
پیامدهای وخیمی دارد .از جمله ،نوعی یکنواختی در سیمای محلهها که تنها تصویری از خانههای متراکم و بههمفشرده را در
چشم بیننده بهتصویر میکشد .درحالیکه وجود فضاهای سبز و باز ،عالوه بر ایجاد پویایی در فضا ،شادابی و سرزندگی محیط را
هم افزایش میدهد .همچنین وجود فضاهای سبز در تعدیل هوا و کاهش آلودگیهای محیط هم مؤثر است .در محلههایی که
تراکم جمعیت باالست و مشکل حملونقل (باریکبودن معابر و خیابانها) وجود دارد که این موارد سبب افزایش حجم ترافیکی
و درنتیجه ،آلودگی هوا میشود .نبود فضای سبز و کمبود درخت در تشدید آلودگیها مؤثر است که هم بر سالمت روانی و
جسمانی ساکنان اثر میگذارد و هم سبب کثیفشدن نمای ساختمان (دودهگرفتن) و بناها میشود.
همچنین کمبودن و محدودیت شبکة اصلی و عرض کم خیابانها ،نبود سیستم حملونقل سریعالسیر عمومی و مترو
و همچنین نبود پارکینگ که سبب پارککردن بسیاری از ماشینها در گوشههای خیابان و همچنین پیادهروها شده است-
علت ایجاد ترافیک در سطح محله است.
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