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ها و فرهنگ هر جامعه است و زندگی شهری وابسته به ارزششناخت و سنجش کیفیت : چکيده

از آنجایی که شهر ایرانی ارتباط نزدیکی با فرهنگ و تعالیم اسالمی دارند و با توجه به عدم سنجش 

کیفیت زندگی شهری با معیارهای شهر اسالمی، این مقاله بر آن است تا با شناسایی معیارهای یک 

شهری را با توجه به این معیارها مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد.روش شهر اسالمی، کیفیت زندگی 

ای است. کیفیت زندگی شهری تحقیق در این مقاله روش پیمایش میدانی و اسنادی و کتابخانه

ندی بمحیطی و اقتصادی طبقهبراساس معیارهای شهر اسالمی به چهار بعد کالبدی، اجتماعی، زیست

ها در باشند. در بررسی این شاخصهای مشخصی میاد دارای شاخصشده است که هر یک از ابع

بعد کالبدی عدم توجه به ارتباط منطقی بین تراکم ساختمانی و ظرفیت شبکه ارتباطی، عدم ایجاد 

ها سبب کاهش محرمیت و در نتیجه ساختمانبین فشردگی ایجاد ها و فضاهای باز در بین ساختمان

محله گردیده است. همچنین در بعد اجتماعی عدم ایجاد فضای موجب کاهش کیفیت زندگی در 

عمومی جهت تعامالت اجتماعی در سطح محله کیفت زندگی را کاهش داده است. در بعد زیست 

محیطی نیز نبود فضاهای سبز در محله و قطع درختان جهت ساخت و ساز بنا موجب کاهش کیفیت 

 زندگی در محدوده گردیده است.

 

 کیفیت زندگی، شهر اسالمی، آمل :يديکل واژگان

 

 

 

 مقدمه

 عینم را زندگی کیفیت عناصر و اجزا تا اندکوشیده آنان. اندکرده مطالعه را زندگی کیفیت متنوع هایروش با محققان 1391 دهه از

 هرهاش مشکالت و مسائل همه به پاسخگویی توان تاکنون است شده ارائه مختلف کشورهای در که گوناگون نظریات و( 1911،66لطفی،.)نمایند

 و گسترده چنان زمین، مشرق کشورهای علمی جوامع بر مستشرقین و غربیان نظرهای اظهار و آرا طرفی از( 1912،11صارمی،.)اندنداشته را

 و شهر مقوله در سیطره این. نمایدمی دشوار نیز خودشان برای را جوامع این متعلقات و هاداشته صحیح تشخیص حتی که است جانبه همه

 ؛1931احمد، آل: ک.ر. )شودمی احساس شدت به نیز عرفانی و ادبی و دینی مضامین برخی حتی و تاریخی آثار و تاریخ و هنر و معماری
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-نقی.)گذاشت خواهد جای بر جامعه فرهنگی و هویتی استحاله در را خود منفی تبعات طبیعتاَ و( 1913زاده،نقی و1919همو، ؛1961سعید،

 و معیارها از اسالمی، تعالیم و فرهنگ از استفاده و ایران شهرهای در زندگی کیفیت سنجش جهت مقاله این در رو این از( 1913،2زاده،

 هایتسیاس طراحی و قبلی هایسیاست بازشناسی برای تواندمی زندگی کیفیت هاییافته همچنین .است گردیده استفاده اسالمی هایشاخص

 هایاولویت و دارمساله نواحی شناسایی به زندگی کیفیت مطالعات این، بر عالوه( Lee,1207,2008.)شوند استفاده آینده ریزیبرنامه

 اکنون اساس این بر( Santos & Martins,413,2007.)کند کمک زندگی کیفیت زمینه در هاسیاست کارایی و زندگی در شهروندان

 معیارها ینا آمل شهر در و است؟ گرفته نظر در زندگی کیفیت برای را معیارهایی چه اسالمی شهر و چیست زندگی کیفیت که پرسید توانمی

 راستا این در که است آمل شهر در اسالمی شهر هایشاخص براساس زندگی کیفیت سنجش مقاله این از هدف دارند؟ قرار وضعیتی چه در

 .گرددمی ارزیابی سطح محله در آنها وضعیت هاشاخص استخراج از پس و شودمی پرداخته ایکتابخانه مطالعات و اسناد بررسی به ابتدا

 روش پژوهش

 ای و اسنادی گردآوری شده است، به طوری کهای است که با استفاده از شیوه میدانی و کتابخانهتحقیق حاضر از نوع کاربردی توسعه

های توسعه شهری استفاده گردیده است. ای برای بررسی رویکردها و مبانی نظری و همچنین اسناد و مدارک مرتبط با طرحاز شیوه کتابخانه

در روش میدانی نیز براساس پیمایش و برداشت میدانی در قالب مصاحبه و مشاهده اطالعات گردآوری شده است. بر این اساس برای ارزیابی 

محیطی و اقتصادی شده است و با توجه به سازی در چهار بعد کالبدی، اجتماعی، زیستگی در سطح محله اقدام به شاخصکیفیت زند

 های تعیین شده به بررسی کیفیت زندگی در سطح محله مورد مطالعه اقدام گردید.شاخص

 مبانی نظري

 هب را کارها دادن انجام خوب با خوب زندگی ارسطو دوران نآ در. گرددبرمی ارسطو دوران به زندگی کیفیت مفهوم پیدایش تاریخجه

 قبیل از افراد زندگی خارجی شرایط و طبیعی محیط با بیشتر زندگی کیفیت واژه(  fayers,2000.)است گرفته نظر در بودن شاد معنی

 برای مهم دلیل( Norman et al,11,2001.)است مرتبط هااین مانند و ترافیک تراکم شناسانه،زیبایی هایجنبه مسکن، کیفیت آلودگی،

 کیفیت( Megone,35,2001.)است نهفته کمیاب و محدود منابع موثر تخصیص برای سوال در زندگی کیفیت مفهوم به ایتوجه چنین

 عنوان به را آن برخی( Ulengin,342,2001. )است بعدی چند مفهومی رو این از است، ایشاخه چند و ایرشته چند موضوعی زندگی

 مندیرضایت و شادکامی عمومی، رفاه عنوان به برخی و جذابیت میزان برای ایسنجه عنوان به دیگر برخی ناحیه، یک پذیریزیست قابلیت

 که دارد وجود زندگی کیفیت ادبیات در توافقی که معتقدند همکارانش و کمپ همچنین( Epley & Menon,281,2007.)اندکرده تفسیر

 اصلی جوهره واقع در( Kamp et al,8,2003.)دهندمی تشکیل را محلی اجتماع اساس اقتصادی و اجتماعی فیزیکی، هایمولفه آن براساس

 زندگی کیفیت( Lee,1206,2008()1913،123 امینی، و اکبری.)است انسان معنوی و مادی نیازهای همزمان تامین شهری زندگی کیفیت

 رضایت میزان و هاارزیابی و ذهنی ادراکات آوریجمع جهت در هاییپیمایش از استفاده با و ذهنی هایشاخص توسط هم معموالً شهری

 شهری محیط در شاخص هر به مربوط دهیوزن و ثانویه هایداده از استفاده با و عینی هایشاخص توسط هم و شهری زندگی از شهروندان

 هایشاخص به نسبت گذاریسیاست و ریزیبرنامه اهداف برای ذهنی هایشاخص همچنین( McCrea et al,1,2004.)پذیردمی انجام

 متفاوت دیگر فرهنگ به فرهنگی از هاارزش این و دارد هاارزش در ریشه زندگی کیفیت طرفی از( Das,298,2008.)است ترارجح عینی

 شهری زندگی کیفیت ارتقاء جهت اسالمی هایشاخص نیازمند اسالمی فرهنگ با ایجامعه که است بدیهی( Rapley,88,2003.)است

 شهر لکهب گزینند سکنی آن در مسلمانان که است شهری نه و شود ساخته مسلمانان دست به که است شهری نه صرفاً اسالمی شهر. باشدمی

 معاصر ایشهره در که چه آنچه خالف بر اسالم تعالیم مبنای بر گرفته شکل محیط دیگر بیان به. دارد ترگسترده و ترعمیق معنایی اسالمی

 از منبعث شهری اسالمی شهر( 1911،26زاده،نقی و زادهامین.)است آگاهی به او توجه فضای و غفلت از انسان رهایی مکان دهدمی روی

 و لیتکوهی.)است بخشیده کالبدی تجلی خویش باورهای و هاخواسته به آن در بشر که است اسالمی فرهنگ و بینیجهان و اعتقادات

 Jamalinezh et.)است شده ساخته نبوی و قرآنی هایآموزه و اصول براساس نسبی طور به که است شهری همچنین( 1939،12سنجری،
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al,33,2012 )آن ساکنان اسالمی هویت یادآور آن فیزیکی چهره و است کالبدی و اجتماعی هویت به ناظر اسالمی شهر مفهوم 

 انسان، با شهر آن در طوریکه به باشدمی آن ساکنان و اجرا همنوازی و همسازی اسالمی شهر هایویژگی مهمترین از( 1916،36باقری،.)است

 ( 1939،19سنجری، و لیتکوهی.)دارد همخوانی و سازگاری اجتماعی و فرهنگی اقلیمی، شرایط و طبیعت

 و رآنق یعنی اسالمی شریعت اصلی منبع دو بر تحقیقاتش در و است اجتماعی واالی هایآرمان با زندگی برای روشی اسالم طرفی از

 شامل مکانی-اجتماعی مراتبی سلسله بخش چهار در را مسلمانان فیزیکی محیط با مرتبط سنتی اصول آن پایه بر و بوده متکی پیامبر سنت

 شریف احادیث براساس( 1911،11 مرتضی،.)دهدمی قرار تحلیل و تجزیه مورد خانه و محله شهری، بافت یا محیط طبیعی، بافت یا محیط

 سطوح و راکمت گرفتن نظر در با الگو این است شده ترسیم و تهیه اسالمی-ایرانی محله برای نمونه عنوان به الگویی( ع)علی و( ص)اکرم پیامبر

 به محله نیاز مورد هایکاربری از بسیاری و است شده ریزیبرنامه نفر 3111 حدود جمعیتی حداکثر برای ها،کاربری دیگر برای مطلوب

 تا محله نقطه دورترین فاصله و( 1933،16همکاران، و پورجعفر.)دارند قرار محله مرکز در مسجد اطراف در کافی حد در پارکینگ خصوص

( ق1962مجلسی،)بحاراالنوار در و( 313ق،1916العاملی، الحر الشیخ)الشیعه وسائل سوم جلد در مذکور حدیث براساس خانه 31 حدود مسجد

 و مزاحمت و اشراف عدم به توجه با هاخانه جهت و است گردیده تعیین و برآورد( متر 11 تا 11 عرض به خانه هر)متر 111 تا 311 حدود که

 فضای 1 و سالمندان نشستن برای آرام هاییمکان دارای سبز فضای قطعه 3 حداقل و درصد، 121 حداکثر تراکم با باد وزش و گیریآفتاب

 به اسالم محله مقیاس در( 1933،16همکاران، و پورجعفر.)است شده تعیین سواره ترافیک مزاحمت بدون مسکونی بخش میان در نیز بازی

 دو شامل که است گرفته نظر در اخالقی اصول از ایمجموعه آن برای و داندمی امت فقرات ستون مثابه به را داریهمسایه استثنایی ایگونه

 ساخت) امت مفهوم بازتاب شریعت، کاربرد تقویت( 1911،11مرتضی،.)باشدمی همسایگان حقوق حفظ و همسایگی مستحکم روابط مهم اصل

 قانگذاران نقش اصول این به رسیدن راه در که( الضرار و الضرر قاعده) عمومی حقوق به آسیب از جلوگیری ،(محور اجتماع هایمحیط

 روشنفکران، عقاید از باید شهرسازی روند در و( 1911،32مرتضی،.)گرفت نادیده تواننمی را جامعه نقش و مذهبی دانشمندان شهرسازی،

 انعکاس طرفی از( Warrier & Mecapine,263,2005.)پذیرفت تاثیر زیست محیط سازیسالم گروههای و مذهبی علمای و هنرمندان

 کاربری و( گوناگون اقتصادی-اجتماعی هایگروه ادغام) شهری بندیمنطقه یعنی عمده دوبخش در محیط ساخت در امت مفهوم محتوای

 اقتصادی نیازهای نمودن فراهم در شهر اقتصادی توان میزان نیز اقتصادی گیریجهت در( 1911،111مرتضی،.)باشدمی مطرح شهری زمین

در ( 1913،36رحیمی،.)گردد توجه کار نیروی رشد با متناسب هامهارت نوع و تعداد اشتغالزایی، به باید همچنین شودمی ارزیابی شهروندان

فاده های مورد استهای انجام شده در این مورد و شاخصزمینه کیفیت زندگی شهری تحقیقات فراوانی صورت گرفته است که مهمترین پژوهش

 در آنها در جدول زیر آمده است.

 های تعیین شده کیفیت زندگیها و شاخصپژوهش -1جدول 

 سال انجام تحقیق های تعیین شده در کیفیت زندگیشاخص محقق

Bederman 1974 نظم اجتماعی -سالمتی -تراکم -کیفیت مسکن 

Shulman & Bond 1978 توسعه اقتصادی -توسعه اجتماعی -توسعه فیزیکی 

Boyer & Savageau 1981 رفاه -آموزش -سالمتی -اقتصاد -هنر-اقلیم -حمل و نقل 

Peat Marwick 

consulting group 

 1988 جمعیت -هاکیفیت جاده -امکانات تفریحی و دارویی -سرانه فضای سبز

Murdie et al 1992 سرگرمی-آموزش -حمل و نقل -کاربری زمین -مسکن 
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Whoqol 1993 سطح استقالل -روابط اجتماعی 

Callaghan هزینه  -بیمارستان -حمل و نقل -مدارس عمومی -مسکن -فضای سبز

 دسترسی به آموزش -زندگی

1994 

Rafael et at 1996 محیط روانی -فراغت و رشد -سودمندی -اجتماع محلی 

Hancook 1999 پایداری -سالمت -اقتصاد -آموزش -محیط زیست 

Donald امنیت -همبستگی اجتماعی -آموزش -خدمات و حمل و نقل عمومی- 

 سبک زندگی -سرگرمی -استطاعت تهیه مسکن

2001 

Langway حضور زنان در جامعه -آموزش -موقیعت آب و هوایی -زمان جابجایی- 

 های شغلیفرصت

2002 

Rahman et al 2003 امنیت -شغل -سالمتی -کیفیت محیط 

WQLS فرهنگ-مسکن -حمل و نقل عمومی -خدمات عمومی -محیط طییعی- 

 تحصیالت

2004 

Mccrea et al 2006 دسترسی -ه مسکنهزین -تراکم مسکونی -دسترسی 

Dain & Peter ت سرگرمی و اوقا -اشتغال -تولید اقتصادی -فرهنگ -هنر -امکانات زیربنایی

 فراغت

2006 

Quality of life in 75 

European cities 

 -جمعیت -مهاجرت -شغل -فقر -های شهریزیرساخت -تغییر اقلیم -مسکن

 امنیت و اعتماد

2010 

Compendium of 

OECD well-being 

 -ارتباطات جمعی -تحصیالت و مهارت -تعادل کار و زندگی -کیفیت محیط

 امنیت شخصی

2011 

Quality of life survey 

Pittsburgh 

 -هنر -فرهنگ -امنیت عمومی -حمل و نقل -مسکن و واحد همسایگی

 تحصیالت

2012 

Australian unity well-

being index 

احساس  -موقیعت اجتماعی -امنیت -تارتباطا -سالمتی -محیط زیست

 تعلق به اجتماع

2013 

Londons quality of 

life indicators 

دسترسی به  -تحصیالت -نوآوری-مهارت-استطاعت مسکن-نابرابری درآمد

 جرم -میزان ضایعات -بازیافت خانگی -حجم ترافیک -طبیعت

2013 
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کیفیت زندگی شهری در نظریات معاصر و مفاهیم استخراج شده در خصوص شهر ای با عنوان مقایسه معیارهای در ایران نیز مقاله

اسالمی بر مبنای چهارگانه معماری صورت گرفته است که در آن به بیان معیارهای کیفیت زندگی از چهار دیدگاه علل فاعلی، علل غایی، علل 

ای با عنوان بررسی سطح کیفیت زندگی توان به مقالهیقات می( از دیگر تحق1939،31مادی و علل صوری پرداخته است.)لیتکوهی و سنجری،

 ها، توانایی پس اندازهایی همچون تامین نیازهای اساسی، دسترسی به بازارها و بازارچهدر نواحی شهری اشاره نمود که در آن با تعیین شاخص

های تعیین کیفیت زندگی ( در این مقاله معیار1939،119و امنیت شغلی به ارزیابی سطح کیفیت زندگی پرداخته است.)شاهکویی و همکاران،

ر ها در جدول زیشهری از منظر شهر اسالمی به چهار زمینه کالبدی،اجتماعی،اقتصادی و زیست محیطی تقسیم گردیده است که این شاخص

 باشند.ها مالک ارزیابی سنجش کیفیت زندگی در شهر آمل میارائه گردیده است و این معیار

 در شهر آمل معیارهای شهر اسالمی جهت سنجش کیفیت زندگی -2 جدول

 منیع شاخص معیارهای شهر اسالمی زمینه
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 مسکونیرعایت ارتفاع مناسب برای واحدهای 

ارتباط مناسب بین عرض -

 شبکه و ارتفاع ساختمان

 

عدم جلوگیری از قطع نور -

 خورشید

روایت  111ص  16بحاراالنوار ج 

19 

روایت  216ص  32بحار االنوار ج 

13 

 123ص  6کافی ج 

 9مسائل الشیعه باب 

 121مکارم االخالق ص 

 رعایت استحکام خانه و پرهیز از ویرانی

بنا )فلزی، اسکلت داشتن -

 بتنی(

باب  9روایت  162ص  16بحار ج 

21 

باب  1روایت  11ص  31ابحار ج 

111 

ضرورت تعبیه نور کافی و جهت گیری اقلیمی 

 هامناسب خانه

وجود فضاهای باز در -

 ساختمان

جهت مناسب بنا با توجه به -

 ویژگی های خرد اقلیم

 13وسائل الشیعه باب 

مورد عرض معبر دچار عرض مناسب معبر)هرگاه در 

 ذرع در نظر بگیرید( 1اختالف شدید آنرا 

ارتباط مناسب عرض معابر با -

 طول آن
 291جلد دوم ص  1
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 ها در کنار همترکیب کاربری

وجود کاربری های متنوع -

)مذهبی، آموزشی، بازارچه و 

 مسکونی(

ص  1باب  11وسائل الشیعه جلد 

 11روایت  916

و عبادی در محالت و  مرکزیت فضاهای آموزشی

های شهر و تزینات بیشتر آنها نسبت به خانه

 مسکونی

وجود کاربری آموزشی و -

 مذهبی در مرکز محله
 61روایت  992ص  12بحار ج 

 21باب 

 پیشگیری از هر نوع مزاحمت همجواری

عدم مزاحمت فعالیت کاربری -

های همجوار از نظر صدا، بو و 

 محرمیت

 61روایت  992ص  12بحار ج 

 21باب 

 های موات و بایراحیای زمین
عدم وجود فضاهای متروکه و -

 بالاستفاده

کتاب فقه اهل سنت ج دوم ص 

211 

های عمران و آبادی شهر و تاسیس ساختمان

 خدمات عمومی

وجود بناهای عمومی در محله -

 )فرهنگسرا، پارک محله(

کتاب مشکاه المصابیح ج سوم ص 

116 

بصری) اجتناب از ساختن عناصر حفظ حریم 

 بیهوده و تجمل و خودنمایی(

نماسازی هماهنگ در بنا و -

 عدم تجمل گرایی

 

نماسازی بناها مطابق اصول -

اسالمی و استفاده از مصالح 

 بومی

 911کتاب حالل و حرام ص 

 11روایت  111ص  16بحار ج 

 26باب 

 1و  6وسائل الشیعه با 

 2روایت  121ص  6کافی ج 

 عدم ضرر رسانی به همسایگان
رعایت همجواری در ساخت و -

 سازها

کتاب نظام اسالم: االقتصاد مبادی 

 11و قواعد عامه ص 

ضرورت داشتن مرز و حریم در فضاهای فردی و 

 خانوادگی و عمومی

تعریف فضاهای مشخص -

 عمومی در محله
 12مسائل الشیعه باب 

اری همه لزوم برقراری عدالت اجتماعی و برخورد

 شهروندان از امکانات عمومی

دسترسی به امکانات رفاه -

عمومی در سطح محله برای 

 همه

 912ص  6الحیاه ج 

 31سوره نحل آیه 

 11ص  11وسائل الشیعه ج 

ط 
حی

م

ت
یس

ز
 

 عدم قطع درختان
عدم قطع درختان جهت -

 فعالیت های عمرانی

کتاب مشکاه المصابیح ج دوم ص 

291 
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 منابع طبیعیتقسیم عادالنه 
پراکنش مناسب فضاهای سبز -

 در سطح محالت

کتاب مشکاه المصابیح ج دوم ص 

911 

ی
اد

ص
اقت

 

 هاتنوع و تعدد مهارت

 

وجود فعالیت های متنوع -

 اقتصادی در محله

کتاب نظام اسالم: االقتصاد مبادی 

 69و قواعد عامه ص 

 

 

 

 

 شهر آمل

از بزرگترین و مهمترین این شهر  پیش از اسالم، گردد.برمی آمارد به قوم ،پیش از اسالم آملبیشترین نظریه تاریخ شناسان تاریخ اولیه و 

گردد.)کتاب صوره باز می دوره ساسانیان بهزمان ساخت شهر آمل  و. بوده استو مرکز مازندران  رفتشهرهای این منطقه به شمار می

باشد و می علویان. این دوره مصادف با به قدرت رسیدن فتح گردیدلمان هجری قمری توسط اعراب مس 131شهر آمل در سال ( 21االرض،

های مورد توجه قرار گرفت. مرکزیت سیاسی، موقعیت سوق الجیشی و مجاورت شهر با گذرگاه مازندران)طبرستان(به عنوان مرکز  این شهر

  (1913،99ه است.)صفری و محمدی،رقم زدفرهنگی مختلف کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و  ای، رشد و توسعه شهر را در ابعادبین منطقه

های شهر اسالمی در آمل محله شاهاندشت انتخاب شده است زیرا این محله در بافت تاریخی و مرکزی شهر قرار دارد. جهت بررسی شاخص

 پژوهش و عمران( مساحت محله شاهاندشت آمل تقریبا در مرکز بافت قدیم شهر واقع شده است.)طرح تفصیلی بافت قدیم،مهندسین مشاور

 هکتار بوده و شامل عناصر تاریخی و مذهبی و معماری ارزشمندی است. که در دوران بعد از اسالم شکل گرفته است.  1این محله 

 

 

 هایافته

 

-ستزیهای شهر اسالمی از ابعاد کالبدی، اجتماعی، در این مقاله جهت تعیین میزان سطح کیفیت زندگی شهروندان براساس شاخص

 شود:های آن پرداخته میمحیطی و اقتصادی استفاده شده است، که در ادامه به بررسی هر یک از این ابعاد و شاخص

 های کالبدی: شاخص

 ارتباط مناسب بین عرض شبکه و ارتفاع ساختمان: -1

کم شبکه معابر در این محدوده سبب ارتباط  های بلند مرتبه آپارتمانی، اغلب با ارتفاع چهارطبقه و عرضگیری ساختمانبا توجه به شکل

 ها شده است.نامناسبی بین شبکه معابر و ارتفاع ساختمان

 عدم جلوگیری از قطع نور خورشید:-2

ها جهت نورگیری، اغلب موجب قطع اشعه ها و نزدیکی بناها نسبت به هم و نبود فاصله مناسب بین ساختمانبه سبب ارتفاع زیاد ساختمان

 نور خورشید گردیده است. زمستانی 

 اسکلت داشتن بناها:-9
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های صورت گرفته در بافت و استفاده از مصالح ساختمانی نوین و رعایت مقررات ساخت، اغلب بناها از استحکام کافی برخوردار به دلیل نوسازی

 باشند.می

 وجود فضاهای باز در ساختمان:-3

ه این باشد که توجه بها بسیار کم میها فضاهای باز در میان ساختمانله نزدیک ساختمانبه دلیل افزایش تراکم ساختمانی، فشردگی و فاص

 رسد. موضوع و تعیین فاصله مناسب در بین بناها ضروری به نظر می

 های خرد اقلیم:مناسب بنا با توجه به ویژگی جهت-1

گیری شده است و تعیین جهت آگاهانه برای احداث بنا ین جهتها در این محله با توجه به جهت معابر و مساحت قطعه زماغلب ساختمان

 صورت نگرفته است.  

 ارتباط مناسب عرض معابر به طول آن:-6

که  باشد اما از آنجاییبه دلیل در حال اجرا بودن شبکه معابر پیشنهادی طرح تفصیلی نسبت عرض به طول شبکه معابر در حال اصالح می

 گردد. برنامه در حال افزایش است این امر سبب اختالل در عبور و مرور میتراکم ساختمانی بنا بدون 

 های متنوع:وجود کاربری-1

آموزشی،  هایباشد و در کنار کاربری سکونت فعالیتهای موجود در محله اغلب از نوع مسکونی میبا توجه به نقشه کاربری اراضی محله کاربری

 باشد.  ین کننده نیازهای روزانه ساکنین محله میمذهبی و تجاری نیز وجود دارد که تام

 های آموزشی و مذهبی در مرکز محله:وجود کاربری-1

ها در محله فعالیت آموزشی در قسمت شرقی و جنوبی آن و فعالیت مذهبی نیز در قسمت جنوبی و همجوار با توجه به وضعیت پراکنش فعالیت

 باشند.نوع ساخت و معماری متفاوت با سایر بناهای محله می با فعالیت آموزشی شکل گرفته است که از نظر

 های همجوار از نظر صدا، بو و محرمیت:عدم مزاحمت فعالیت کاربری-3

نند. کهای شکل گرفته در این محله اغلب با یکدیگر سازگار بوده و مزاحمتی از نظر صدا و بو ایجاد نمیبا توجه به پیمایش میدانی، نوع فعالیت

اهش یافته ای کها نسبت به یکدیگر میزان محرمیت تا اندازهز نظر محرمیت به دلیل تراکم باالی ساختمانی و نزدیکی بناها و اشراف پنجرهاما ا

 است. 

 عدم وجود فضاهای متروکه و بالاستفاده:-11

ونی و های مسکها در داخل بلوکاین زمین های بایر و خالی در سطح محله پراکنده شده است که بیشترینبا توجه به پیمایش میدانی زمین

 در جبهه پشتی آنها قرار دارد.

 وجود بناهای عمومی در محله:-11

ندانی سرا توجه چگیری فضاهای مسکونی به صورت گسترده، به فضاهای عمومی مانند ایجاد پارک محله یا فرهنگدر این محله به دلیل شکل

 نشده است.
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 گرایی:عدم تجمل نماسازی هماهنگ در بنا و-12

باشد و با توجه به وضع ای میها در این محدوده به علت عدم وجود یک طرح مشخص نماسازی به صورت دلخواه و سلیقهنمای ساختمان

 گردد.گرایی در نماها نیز مشاهده میاقتصادی ساکنین تجمل

 نماسازی بناها مطابق اصول اسالمی و استفاده از مصالح بومی:-19

باشد و توجه چندانی به استفاده از مصالح بومی در ها با توجه به الگوهای رایج غربی بوده و مصالح آنها نیز از سنگ مینمای ساختماناغلب 

 گردد.نماها نمی

 های اجتماعی:شاخص

 رعایت همجواری در ساخت و سازها:-1

های یک طبقه سبب کاهش رعایت محرمیت و توجه به ساختماندر سطح محله به علت ساخت بناهای آپارتمانی و همجواری آنها با برخی 

 همجواری بناها گردیده است. 

 تعریف فضاهای مشخص عمومی در محله:-2

توان آن را به عنوان یک فضای عمومی در نظر گرفت در در این محله تنها فضای عمومی، فضای مذهبی در قسمت جنوبی محله است که می

 شده عمومی دیگری برای ساکنین در نظر گرفته نشده است. غیر این صورت فضای تعریف 

 دسترسی به امکانات رفاه عمومی در سطح محله برای همه:-9

فروشی به صورت تقریبا یکسان پراکنده گردیده است. و سایر خدمات رفاه عمومی مانند مراکز های خردهدر سطح این محله تنها فعالیت

 دارد.بهداشتی و درمانی در محله وجود ن

 های محیط زیستی:شاخص

 های عمرانی:عدم قطع درختان جهت فعالیت-1

گردد که بسیاری از این درختان در سیمای ذهنی سال در محله قطع میبه دلیل وجود ساخت و سازهای گسترده در محله اغلب درختان کهن

 باشند.گیری خاطرات جمعی در محله میاند و سبب شکلساکنین نقش بسته

 اکنش مناسب فضاهای سبز در سطح محله:پر-2

در سطح محله فضاهای سبز به صورت پارک وجود ندارد د چند قطعه باغ شخصی وجود دارد که دسترسی برای همگان به این باغات وجود 

 باشد.ندارد. قابل ذکر است که این باغات نیز در اثر شدت ساخت و ساز در حال نابودی می

 های اقتصادی:شاخص

 های متنوع اقتصادی در محله:د فعالیتوجو-1
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باشد که در بدنه جنوبی محله شکل گرفته است و اغلب نیازهای های اقتصادی موجود در این محله از نوع تجاری خرده فروشی میفعالیت

 نماید.روزانه ساکنین محله را تامین می

 

 بحث ونتيجه گيري:
متنوع اجزا و عناصر کیفیت زندگی را معین نمایند. کیفیت زندگی دارای ابعاد گوناگونی از های اند تا با روشمحققان مختلف کوشش نموده

گردد. در شهرهای ایران نیز ها و فرهنگ آن جامعه تعیین میجمله کالبدی، اجتماعی و اقتصادی است که در هر جامعه با توجه به ارزش

تعیین گردد. در این تحقیق کیفیت زندگی با توجه به معیارهای یک شهر اسالمی  های اسالمیکیفیت زندگی باید با توجه به تعالیم و ارزش

تعیین  هایبندی شده است. با توجه به پژوهش صورت گرفته براساس شاخصمحیطی و اقتصادی طبقهبه چهار بعد کالبدی، اجتماعی، زیست

ارتباطی و ازدحام بیش از اندازه اتومبیل در سطح محله سبب  شده، در بعد کالبدی عدم توجه به ارتباط تراکم ساختمانی و ظرفیت شبکه

و عدم  هاکاهش کیفیت زندگی شده است. همچنین در زمینه کالبدی وجود فضاهای متروکه و بالاستفاده و نبود فضاهای باز بین ساختمان

در سطح محله گردیده است. اما توجه  رعایت همجواری سبب کاهش محرمیت در فضا شده است که این امر نیز سبب کاهش کیفیت زندگی

های خرده فروشی در محله سبب ارتقا کیفیت زندگی در این محله گردیده است. در بعد های استحکام بناها و پراکنش فعالیتبه شاخص

یز ی نگیری فضاهای عمومی مشخص سبب کاهش کیفیت زندگی در محدوده شده است. در بعد محیط زیستاجتماعی نیز عدم وجود شکل

ای خرده هنبود فضاهای سبز عمومی قابل دسترس برای ساکنین سبب کاهش کیفیت زندگی گردیده است. در بعد اقتصادی وجود فعالیت

 فروشی متنوع سبب ارتقا کیفیت زندگی شده است.
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