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 چکیده

 زيادي ست. مانا گرفته دربر را اجتماعي اقشار و طبقات،  ها طيف تمام شهرها مسائل و مشكالت ي دامنه شدن صنعتي عصر شروع با

 دهه در. نيست شهري ريزان برنامه يا و مسئوالن اراده تابع صرفا ها شهر شكل ديگر كه اند دريافته شهرسازان و مسئوالن تا شد سپري

ستان، عمومي نقل و حمل شبكه، تميز هواي داراي كه بود شهري آل ايده سالم شهر 1870 شگاهآ، اي محله كوچک هاي بيمار  ساي

شد مجاز آن در الكل و دخانيات فروش و بوده رواني بيماران و سالخوردگان براي شد. ر سترش و شهرها نبا شينيش شتابان گ  با هرن

 از برخاسته ارناگو پيامدهاي و شهرها رشد موازات به لذا. است بوده همراه متعددي محيطي زيست و اقتصادي  ،اجتماعي پيامدهاي

شهري نيز به يكي از مهمترين  مقوله ، آن شده و رويكرد نوسالمت  شهري تبديل  سعه مقوله هاي برنامه ريزي و مديريت  يني در تو

مطالعات شهري و امروزه رويكرد شهرسالم به عنوان يكي از رويكردهاي غالب در .پايدار شهري با محوريت سالمت را مطرح كرده است

رفاه ، جتماعيمحيط زندگي فردي وا ، المت جامعهس ، اين رويكرد از بعد زيست محيطي  .روستايي و حتي در مقياس ملي مطرح است

سي كيفيت زندگي افراد يک جامعه مي پردازد...، اجتماعي و سالم به عنوان يک رويكرد در  .به برر شهر  رنامه ريزي ومديريت بدر ايران 

سوق دهد سوي كيفيت باال  ست محالت را به  سته ا ساماندهي بافت فرسوده هويت بافت ر  .شهري توان ارد. محله درب ا زنده نگهدو با 

شينه تاريخي دارد ست و پي سوده ا شهركرد داراي بافت فر ست  ،امامزاده در  شده ا شهركرد واقع  ه دليل مركزي ب. اين محله در مركز 

بر ه سوواماندهي آن بودن و بافت فرسوووده وتاريخي كه اين محله دار د براي مطالعه نمونه موردي اين پاياننامه انتخاب شووده اسووت و ب

ست. .جمعيت اين محله  شده ا سالم پرداخته  شهر  شاخص هاي  ساس  ص 248ا ست و براي انجام اين پژوهش از روش تو  -يفينفر ا

درب امام زاده به  ارائه راهكارها و راهبردهاي تبديل محله قديمي و فرسوووده به  tآزمون تحليلي اسووتفاده شووده و در نتيجه به كمک 

 .محله شهري سالم  پرداخته شده است

 محله درب امام زاده، سازمان بهداشت جهاني، شهر سالمفرسوده، ناكارآمد،  بازآفريني، :كلیدی هایواژه

 :  در نگارش مقاله یاصل نیعناو

 

  قدمهم -1

ين مقوله به واسطه امواجه شده است جذابيت اين  "شهرسالم"جهان در آستانه ورود به قرن بيست و يكم با مقوله پر جاذبه اي به نام 

شد. اينگون اآ سالمتر براي زندگي خود مي با ست و جوي مكاني  شار اجتماع به نوعي در ج ست كه تقريبا كليه اق شار با توجه به ن ا ق

هر سالم انتخاب شديدگاه هاي خود كه ناشي از علم و تجربه زندگي است هركدام ويژگي و مشخصه هاي خاصي را به عنوان معيار براي 

 ]6[نموده اند. 

ه شدت زير مشكالت زيست محيطي نمود عيني موارد فوق مي باشد كه مديرين خدمات شهري را به دليل رشد بي رويه شهر نشيني ب

ست محيطي، مديريت دفع مواد ز سكن، آلودگي هاي زي سئله م شاميدني، م ست به طوري كه تامين آب آ شار قرار داده ا ائد جامد، ف

 ]5[ربري اراضي شهري و حمل و نقل شهري به مهم ترين مسئله و مشكل شهرها بدل گرديده است. مشكالت بهداشتي، كا

                                                 
ي بر مبناي برنامه ريزي در راستاي ساماندهي محالت قديمي وفرسوده شهر "اين مقاله مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد شهرسازي با عنوان  1
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ست. رعايت  سرانه ا ستانداردها و معيارهاي  سب و راعايت ا سرانه منا سالم رعايت همه كاربري ها با توجه به تراكم و  شهر  منظور از 

ساخت ها، حفظ ميراث فر ست. به طور كلي در جهان امروز حفظ مسائل زيست محيطي، زير  سايش و ... ضروري ا ست از آ هنگي، حرا

 ]4 [سالمتي  و وجود شهر اجتماعي سالم از ضروريات اجتماعي مي باشد. 

سوده هاي بافت ساكنين صالت واجد غالباً شهري فر  و معماري غني هاي ارزش واجد مناطق برخي در و بوده فرهنگي و اجتماعي ا

 ايجاد كاربريهاي جهت باال ظرفيت اقتصادي، نظر از . است وروبنائي زيربنايي گسترده مشكالت داراي ليكن باشند، مي نيز شهرسازي

سكوني، جمله از شهري مختلف سب بالقوه را مناطق اين م سالم مي نمايد. در هاي گذاري سرمايه متنا شهر   فقر ها محدوده اين ت

 ء ارتقا و بخودي خود تغيير امكان«  ساكنان اقتصادي فقر» دليل به و شده متراكم«  كالبدي فقر » و « خدماتي فقر »از  اعم شهري

 لذا به شدت نياز به بازآفريني و هدايت آنها به سوي شهر سالم حس مي شود.  ]1[است.  رفته بين از تقريباً مناسب زندگي محيط

شهركرد عالو ست محله درب امام زاده در  شهركرد واقع ا ست ، اين محله در مركز  شمند ا ه بر مشكالت فوق داراي بافت فرسوده و ارز

كه به دليل واقع شوودن در مركز شووهر و برخورداري از بافت قديمي و ارزشوومند تاريخي  به عنوان  محدوده مطالعه نمونه موردي اين 

ارائه راهكارها و .هدف اين مقاله شووهر سووالم پرداخته شووده اسووتپايان نامه انتخاب شووده و به بازآفريني آن بر اسوواس شوواخص هاي 

 .راهبردهاي بازآفريني محله درب امام زاده شهركرد با در نظر گرفتن شاخص هاي شهرسالم

 

 چهارچوب نظری و تئوری تحقیق:  -2

 بیان مفاهیم: -١-٢
بهسووووووازي،  رينظ گرييد ميواژة عام كه مفاه ووووووکي ، به عنوان»شووووووهري ينيبازآفر»واژة  ا،يدن رياخ وووووواتيدر ادببازآفريني: 

وازي،  و وهري فرا ينيرود. بازآفر يم  به كار رد،يگ يرا در برم يتوانمندسازي و روان بخش بازسازي، نوس و وت كه به  ندييش و اس

شووهري  اقدام فضاي نيگردد. در ا يمنجر م ي(تيفعال كالبدي و) ييفضا يهاي اصلوو يژگيبا حفظ و ديجد شووهري خلق فضاي

و يم حادث دييجد وباهت هاي اساسو وه ضمن شو و ووند ك وهري  با فضاي يشو ووي و معنا تفاوت هاي م،يقد شو و را با  ييماه

 ]3[د.گذار يم شينما به  ميفضاي قد

ساز ساخت و بازنو شود كه هدف آن باز سازي مشتق مي  سازي يا بازفعال  ساده كلمات نو شهري و در بازآفريني از فرم  صاد  ي اقت

راستاي تساوي و اثرات متقابل اجتماعي است. بازافريني شهري يک ديد جامع و يكپارچه و كنشي است كه منجر به حل مسائل 

  ]2[حيطي يک منطقه موضوع تغيير است. شهري و بهبود پاياي اقتصادي، فيزيكي و م

  بيعي بخشي از يک تمايت زنده كه در معرض نابوده قرارگرفته مي باشد.واژه بازآفريني در لغت به معناي بازتوليد ط

صيف        سيعي از فعاليت هايي را تو ست مي آيد و طيف و شهر به د صادي و اجتماعي  بازآفريني از طريق بهبود حيات محيطي، اقت

ند. بدين لحاظ باعث تجديدحيات سووواختمان ها، زيرسووواخت ها و مي كند كه زندگي جديدي به مناطق فرسووووده و كهنه اعطا مي ك

شود كه پاي ساختارهايي مي  سعه مجدد  شود و منجر به تو شده مي  ساخته  شهري و محيط  سات  سي سيده تا شان فرا ر ان عمر مفيد

 ]7[باشد

       

وده خل محدي در داشهرت حيال دوران طودر هم پيوند كه و گانيک را اييوفضم وومفهاز ت وتسرعبازي شهرسادر بافت بافت ناكارآمد: 

ب، معيوو ناقص ي يزربرنامه، نيايروكه به علت اي مد يعني محوطهرآب افت ناكاشكل گرفته باشدهر ووووپيوند با شآن در شهر يا حاشيه 

اي روب، لوماين عواز ايمن يا تركيبي اغير ي هارساختاد   ووجن، واوسريب  وسي آاوهي  برراوكد ووج، وا مناسبوا نوناكافي يت تسهيال

آن يط فعلي اشردر كه اي د  يعني محوطهومرآا   كاوت نوه بافوست كه امدآيگر دتعريف در ست نآور ايازجامعه ه فارسالمت يا ، يمنيا

كند  را مسكناث حداند ، روميشونداز آن سانند يا مانع ريب  ميووووسآشد شهر رساساً به اكه ي مدرآناكاط يا پنج شرر  اووووقل چهاحد

د ووجوتند واعي هسوجتمه افاوري ويمن، اوميوالمت عموساي روبي تهديدو ميكنند د   اويجااعي وجتمايا دي قتصااني اميكنند يا ناتو

 ]9[د.وته باشوشدا

ه قانوني شووهرها اطالق مي شووود كه به دليل فرسووودگي كالبدي، عدم در ايران بافت هاي ناكارآمد شووهري به عرصووه هايي از محدود

محيطي و –خدمات، زيرساخت هاي شهري آسيب پذير بوده و در عين حال از ارزش مكاني -برخورداري از دسترسي سواره،تاسيسات

سازي  ساكنان و مالكان آنها، امكان نو صادي واجتماعي برخوردارند. اين بافت ها به دليل فقر  سرمايه اقت شته و نيز  خود به خودي را ندا

  ]4[(1)جدولگذاران انگيزه اي جهت سرمايه گذاري در ان ندارند. 
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 اساساً كه ناكارآمدي شرط پنج چهار يا حداقل آن فعلي شرايط در كه محوطه اي كارآمد يعني نا بافت كه است آمده ديگر تعريف در

شد به سانند شهر ر سيب مي ر شوند، آن از مانع يا آ سكن را احداث روند مي صادي ناتواني يا مي كنند كند م ايجاد  اجتماعي يا اقت

 ]6[باشد.  داشته وجود هستند اجتماعي و رفاه ايمني عمومي، سالمت براي تهديدي و ميكنند

 ]7[مجدد توسعه طرح های تهیه در پیشرو كشورهای در ناكارآمد بافت های شناخت شناسه های ١جدول 

 شناسه های بافت ناکارآمد نام سازمان  ردیف

1 
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 نیستند( استاندارد برخوردار حداقل از که آنهایی و نشدهاند سنگفرش که )مسیرهایی ناقص خیابانی جزئیات-

 نیافته؛ توسعه یا خالی زمین های تعدد -

 له؛زبا از پر و کثیف زمین های وجود  -

 نمی باشد؛ خوشایند و مقبول اجتماعی یا اقتصادی نظر از که زمین کاربری-

 یافته بخشهای توسعه بر بدی اثرات و برنمی گردانند شهر به مالیاتی هیچ که نیافته توسعه زمینهای وجود -

 میگذارند؛ همجوار

 مجدد( هتوسع محدوده کل از %5 میزان به خالی)حداقل زمینهای و قطعات زیاد تعداد -

 صرفه؛ به مقرون غیر و غیراقتصادی کاربری های وجود -

 قیمت یک سوم از کمتر پروژه محدوده در واحدی تک خانه یک قیمت بطوریکه امالك پایین بسیار ارزش -

 است؛ شهر میانگین

 محدوده؛ در مالیاتی تخلفات بودن باال -

 .نامناسب خیابانکشی و دسترسی شبکه -

2 

Lo
gan

 

 محدوده( کل از % 10 خالص )حداقل و متروکه ختمانهایسا وجود-

 اقتصادی؛ و اجتماعی ناسازگار و ناهماهنگ کاربری های -

 است( نگرفته انجام سال 3 حدود در مالیات )اخذ مالیاتی تخلفات باالی نرخ 

 .محله سرتاسر در شده ریخته ساختمانی مصالح و زباله -

3 

C
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 راوان؛ف صنعتی اراضی وجود-

 غیراستاندارد؛ و نامناسب شرایط با ساختمانهایی و خالی زمینهای مخروبه، فضاهای تعدد -

 شهری؛ تسهیالت و خدمات فاقد های محدوده وجود -

 .محدوده در محیطی زیست آلودگی های وسعت -

4 
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نمی  مناسب برای توسعه سودمندی نظر از که مالکیتی چند و مناسبنا اندازه و شکل با کوچک قطعات وجود -

 باشند؛

 محیطی؛ زیست آلودگی های وجود -

 معابر؛ شبکه کمبود -

 .ناسازگار کاربری های وجود -

 

 

بع و شهري است كه در آن با ايجاد و گسترش پيوسته شرايط فيزيكي و اجتماعي، زيست محيطي و استفاده بهينه از منا شهرسالم: 

امكانات موجود، محيطي فراهم شود كه در اثر آن مردم جامعه ضمن حمايت يكديگر ومشاركت گروهي در انجام كليه امور زندگي قابليت 

شهر سالم شهري است كه محيط فيزيكي واجتماعي آن سالمترا ترويج نمايد. در شهر سالم پيوسته با خود را به حداكثر مي رسانند. 

مشاركت وحمايت يكديگر،  مطلوب، فراگيرنمودن همكاري بين بخشي محيطي فراهم مي گردد. شهروندان ضمنفراهم آمدن شرايط 

 ]7[. درانجام كليه امور زندگي قابليت هاي خويش رابه حداكثر ممكن مى رسانند
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د گفت كه اينگونه نيست. يک شهر سالم ممكن است اينگونه تصور شود كه شهر سالم تنها از ديدگاه بهداشتي مطرح است، ولي باي

چيزي بيش از شهري است كه خدمات بهداشتي خوب دارد. مفهوم شهرسالم متمضن اين است كه شهر مكاني است كه امكانات و تجارب 

 ]7[انساني را شكل مي دهد و نقش قاطعي در تعيين سالمت ساكنان شهر دارد. 

 پايدار اكوسيستم داشتن باال، كيفيت با امن و تميز فيزيكي محيط داشتن :عبارتنداز سالم شهر اهداف جهاني بهداشت سازمان نظر از

 به مربوط تصميمات در همگاني ايجادمشاركت دولت، و مردم سوي از جانبه دو حمايت با نيرومند و منسجم جامعه داشتن شهري،

 وسيع سطح در منابع و تجارب به دسترسي پويا، و نوآور زنده، شهري اداقتص داشتن اساسي، نيازهاي تأمين رفاه، و سالمت زندگي،

 مناسب شهري ساختار داشتن عمومي، بهداشت از مناسب سطح حداقل داشتن فرهنگي، ميراث با ارتباط براي جامعه همه،تشويق براي

  ]4[(1)تصويراست. 

 

 
 

 ]9[ اهداف شهر سالم بر اساس سازمان جهانی– ١تصویر 

 شاخص ها و معیار های شهر سالم : ١-٢-١
 مي كلي صدرت به را آنها گرفتن نظر در اجاز ما به كه دارند، مشترك لاص ولي .هستند فردي منحصربه مشخصات داراي سالم جوامع

 .گيرند مي كار به افاهد به رسيدن جهت را هايي پروسه را اين در كه دهند مي ارائه آيند براي را سالم از دورنمايي سالم جوامع .دهد

 مشخص هايي شاخص و معيارها اصل هر براي تا دهد، مي ياري سالم شهر از اي انگار به دادن شكل در را ما اصول اين ترتيب بدين

 سالم شهر اصول عنوان با گانه چهارده اصول صدرت به كلي قواعد سالم، شهر از شد ارائه كيفيات و سالم شهر تعاريف به توجه با .شدد

 به اي اشاره اينجا در سالم شهر اصول از منظدر. اس سالم شهر كيفي از بعد چند به ناظر يک هر كه گردد مي استخراج و استنباط

 هر براي كه دارند خود در را سالم شهر ايده تحقق براي شرايط از هايي مؤلفه اصل هر واقع در . است سالم شهر ايده هاي پايه و اركان

 .است تعميم قابل اي منطقه هر در شهري

 معیار های كیفی شهر سالم١-٢-١-١

 :از است عبارت سالم شهر كيفي معيارهاي و اصول گانه شش ابعاد همكارانش و ميليكا نظر از

 سياسي حمايت و برابري سياست -

 مديريت -

 شهر در بهداشت ارتقا هاي فعالي و ها برنامه -

 اجتماعي مشارك -

اهداف 
شهر 
سالم 

محیط 
فیزیکی 

امن اکوسیستم 
پایدار 

جامعه 
منسجم و 

نیرومند

مشارکت 
همگانی

اقتصاد 
شهری 

زنده

دسترسی
به منابع و 
تجارب 

ارتباط با 
میراث 
فرهنگی

سطح مناسب از 
بهداشت عمومی

ساختار شهری 
مناسب
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 بخشي بين مشارك -

 ]8[ ازمحيط حفاظ هاي فعاليت -

 مي ب برخوردار مطلو نسبتاً رفا يک از آنها همه نتيجه در هستند، برابر و مناسب شغلي هاي فرص داراي مردم عمدم سالم شهر در

 مي مدرن و بومي اريمعم از تلفيقي و مناسب سبز فضاي از الهام با زيبا شهري انداز چشم و عمومي فضاي داراي سالم شهر . باشند

 بطور امكانات اين و باشد ) … و ها هدانشگا سينما، فرهنگسراها، ها، كتابخانه مانند( آمدزشي و فرهنگي امكانات داراي بايد شهر .باشد

 در]4[.باشد شد ايجاد عادالنه بطور بانوان اجتماعي فعاليت(  مشاركت و براي الزم هاي زمينه .گيرد قرار مردم عامه اختيار در عادالنه

 مورد درجامعه سالمت و سالم شهر تعريف در مولفه يا اثر يك عنوان به كه دارند وجدد زيادي كمي هاي شاخص اكنون هم حقيقت

 مانيساز و محيطي اجتماعي، اقتصادي، هاي شاخص از دسته آن تا گرفته جهاني كالسيک هاي شاخص از . گيرند مي قرار استفاده

 . بود خواهند متغيرها از زيادي تعداد حاوي ها شاخص اين از يک هر كه

 :باشد مي زير موارد شامل اند شد مطرح بهداش جهاني سازمان توسط كه سالم شهر هاي شاخص از بخشي

 ايمن و تميز شهر -1

 شهروندان براي اميني كار، درآمد، ، سرپناه غذا، ، آب براي نيازهاي تامين-2

 زيست محيط و بهداشت امور در آنها زندگي روند در همياري و همكاري به شهروندان مشارك بجل -3.

 تر سالم زندگي بر شهروندان رفتار سازگاري و تطبيق -4

 بهداشتي خدمات كيفي بهبود به دسترسي تسهيل-5

 زباله دفع سيستم انرژي، ، آب سالم، غذايي مداد تامين -6.

 دانشهرون فرهنگي ميراث حفظ -7

 ها گذاري سياست در سالمت بوذن محوري -8

  ]1[. مناسب بهداشتي محيط دريک عمر طول از برخورداري -9.

 معیار های كمی شهر سالم: ١-٢-١-٢
 معيار هاي كمي شهر سالم در ابعاد هاي مختلف به شرح زير است:

 ]4[معیارهای كمی شهرسالم -٢جدول 

 سازمانی بعد محیطی بعد اجتماعی بعد اقتصادی بعد

 شخصي درآمد ميانگين 1-

 مردان و زنان اشتغال نرخ 2-

 بيكاري نرخ 3-

 اينترنت از خانوار استفاده درصد 4-

 از كه عمومي هاي مكان درصد 5-

 كنند مي استفاده اينترنت

 به) آب مصرف سرانه ميانگين 6-

 صنعتي مصارف استثناي به (ليتر

 شخص براي الكتريسيته مصرفه 7-

 شهري جمعيت تراكم 8-

 مردان و زنان در زندگي به اميد 9-

 فقر خط زير خانوارهاي تعداد 10-

 (طبقاتي) سرمايه شكاف 11-

 جرايم ميزان 12-

 همگاني بالياي از ساالنه تلفات 13-

 حمل شبكه در ساالنه تلفات تعداد 14-

 نقل و

 هاي فعاليت در حضور سرانه 15-

 فرهنگي

 وهنري

 هر در آموزان دانش عدادت ميانگين 16-

 كالس

 سواد سطح كه جمعيتي نسبت 17-

 دارند دانشگاهي

 شهري هاي زمين توسعه ميزان 18-

 خصوصي هاي خانه اشكوب ميزان 19-

 در عمومي تسهيالت ميزان 20-

 كه پرندگاني هاي گونه تعداد 31-

 زندگي محيط در طبيعي طور به

 .كنند مي

 هايي ماهي هاي گونه تعداد 32-

 زندگي محيط در طبيعي طور به كه

 .كنند مي

 سبز منابع شاخص 33-

 نشست) نفوذپذيري ميزان 34-

 شهري هاي زمين( پذيري

 < ps 100 با روزهاي تعداد 35-

 Co2 انتشار سرانه 36-

 با هاي رودخانه توسعه ارتقاء 37-

 كم آلودگي

 آب ذخيره كيفيت 38-

 شير آب كيفيت 39-

 ها آالينده توليد روزانه سرانه 40-

 زائد مواد در بازيافت سهم 41-

 جامد

 يها طرح محلي اجراي 44

 محيطي

 المللي بين همكاري 45-

 توجه با مشترك

 پايدار توسعه به

 و محيطي بودجه سهم 46-

 از اكولوژيكي

 محلي بودجه

 كل از اجتماعي رفاه هزينه 47-

 هزينه

 از جلوگيري در دولت هزينه 48-

 منابع بازيافت و آلودگي

 تا كامل ماليات برآورد نسبت 49-

 شده محدود

 دادگاه وادم از استينافي آمار 50-

 محيطي آلودگي با ارتباط در
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 شهري هاي ناحيه

 سبز هاي ناحيه و پارك سرانه 21-

 ناحيه و ساحلي هاي پارك سرانه 22-

 صشخ هر براي سبز هاي

 و زائد هاي آب تصفيه بازدهي 23-

 فاضالب

 بهداشتي فاضالب ميزان به نسبت 24-

 به

 فاضالب سيستم كل

 اتومبيل مالكيت نرخ 25-

 موتورسيكلت مالكيت نرخ 26-

 نقل و حمل سيستم پوشش ميزان 27-

 شاخص بر روها پياده سرانه 28-

 ها راه بزرگ

 دوچرخه مسير شاخص سرانه 29-

 دوچرخه تعداد 30-

 متراكم جامد زائدات سهم 42-

 شده توليد زائدات مجموع از شده

 منابع از استفاده ميزان 43-

 تجديدشدني

 

 اصول شهر سالم :  ١-٢-١-3

 كلي صورت به را آنها گرفتن نظر در اجازه ما به كه مشترك دارند، اصول ولي .هستند فردي منحصربه مشخصات داراي سالم جوامع

 اهداف به رسيدن جهت را پروسه هايي راه اين كه در مي دهند هارائ آينده براي را سالمت از دورنمايي سالم جوامع( .2دهد.)جدول مي

شاخصه  و معيارها اصل هر براي تا مي دهد، سالم ياري شهر از هاي انگار به دادن شكل در را ما اصول اين ترتيب بدين .مي گيرند كار به

 عنوان با زير گانه چهارده صورت اصول به كلي اعدقو سالم، شهر از شده ارائه كيفيات و سالم شهر تعاريف توجه به با .شود مشخص ايي

 در شهر سالم اصول از منظور.است سالم شهر كيفيت از بعد چند به ناظر يک هر مي گردد كه استخراج و استنباط سالم شهر اصول

 در خود را سالم شهر ايده ققتح براي شرايط از هايي مؤلفه اصل هر واقع در .است سالم شهر ايده پايه هاي و اركان به ه اي اشار اينجا

 گون به هستند، مطرح سالم شهر ذاتي خصوصيات عنوان اصول به اين .است تعميم قابل اي منطقه هر در شهري هر براي كه دارند

 :از عبارتند اصول اين خصوصيات اهم .اندازد مي مخاطره به خاص هاي زاوي از را سالم شهر ايده كليت آنها از در يكي خدشه كه هاي

 كنند مي پيروي قاعده يک از اصول كليه -

 كنند مي مشروط و محدود را يكديگر اصول-

 كنند مي تكميل را يكديگر اصول -

 نيستند يكديگر ناقض اصول -

  ]4[نيست. كافي ليكن است سالم شهر ايده تحقق براي الزم شرط اصل هر -

 ]4[سالم شهر گانه چهارده اصول -3جدول 

 .نمايد تأمين را انسان اساسي نيازهاي و سالمتي .باشد داشته حيات قابليت بايد شهر پايدار بخشي حيات

 .مالي و جاني هاي زيان و غيرطبيعي حوادث زلزله(و و سيل از )اعم طبيعي حوادث از شهر بودن امان در .باشد امن بايد شهر امنيت و ايمني

 .دهد افزايش اجتماعي هاي عرصه همه در را راندمان و بازدهي و باشد رخوردارب مالي اقتصاد از بايد شهر اقتصادي وري بهره

 .شود ... و ياري و همكاري و همياري شامل كه سالم اجتماعي ارتباطات تعاون

 و ابعمن اخبار، اطالعات، به بلكه خدمات مراكز به تنها نه را مطلوب دسترسي بالقوه و بالفعل تسهيالت و شرايط بايد شهر دسترسي

 .نمايد مهيا غيره و و مذهبي فرهنگي خاص هاي مكان

 به حد از بيش فشار از و كرده برآورده را نيازها باشد داشته آن عام معني به تعادل تقويت استمرار، حفظ، در سعي بايد شهر تعادل

 .كند جلوگيري ها ساير بخش نفع به بخش يک
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 زندگي فمختل ابعاد نيز و يكديگر به نسبت عناصر و اجزا همسازي و سازگاري موجبات بايست مي شهر اصل اين براساس سازگاري

 .آورد را فراهم طبيعي شرايط با شهري

 كه يشود م رتعبي شبيني پي قابل ممكن حد تا و مستمر هدفمند، هاي توسع به پويايي اين .باشد داشته پويايي بايد شهر منظم( پويايي)توسعه

 .است خصيمش اهداف يا هدف بر ناظر

 به آورد عمل به ممانعت آنها، اعتالء و حفظ طريق از ... و فرهنگي پيوندهاي گسستن نيز و تاريخي انقطاع از بايد شهر هويت

 .گردد آن موجب بازشناسي شهر هويت كه صورتي

 باشد. خشب لذت مردم براي بصري و كالبدي نمودهاي در الخصوص، علي ابعاد همه تا كند تالش بايد شهر زيبايي

 امكان طريق اين از تا آورد وجود به خود ... اقتصادي و اجتماعي و كالبدي ساختار در را تنوع حداكثر تا كند تالش بايد شهر تنوع

 .آيد وجود به براي شهروندان انتخاب و ارزيابي

 جامعه آحاد هكلي قواي تجديد براي را زندگي جدي جريانات از خارج فراغت اوقات گذران مناسب و الزم تمهيدات بايد شهر آزاد وقت وري بهره

 سالم انسان هدف تحقق جهت در آزاد وقت از مطلوب استفاده يعني .تأمين نمايد مطلوب شرايط با

 حتي و ترلكن حتت محيطي و بهداشتي امور در ويژه به را خود هاي ستانده و ها داده المقدور حتي تا نمايد تالش بايد شهر گرفتن شهر نظر در بسته

 چگونگي جهت در مشخص مرزهاي و حدود تعيين معني به شهر سيستم گرفتن نظر در به بسته .تصفيه نمايد يا و بازيافت

 .كند جلوگيري شهر )سيل(به منفي هاي داده ورود از المقدور حتي .است محيط با شهر متقابل ارتباط ميزان و

 طريق اين از ات كند تبديل مسئوليت احساس به مختلف هاي شيوه با آنرا و نموده تقويت را شهروندان تعلق احساس بايد شهر تعلق احساس

 ما(  انهخ ما شهر شعار) . (مردم و شهري مجموعه بين عاطفي پيوند )برقراري يابد  دست شهر سالم اهداف به بتواند

 

سازمان دهنده را بر بهداشت  تيمرجع کيملل متحد است كه نقش سازمان  يتخصص يهااز آژانس يكي :  ١سازمان بهداشت جهاني

و منابعش را از  يشد و حكم سرپرست سي( تأسسييدر ژنو )واقع در سو 1948سال  ليآور 9آژانس در  ني. اكنديم فايا جهانيجامعه 

 يت هدايت و هماهنگي ارتقاء سالمتسازمان بهداشت جهاني مسئول .گرفتدر جامعه ملل بود بر يسازمان بهداشت سابق، كه خود آژانس

كشورها را  رده و ك مردم جهان را در چارچوب سازمان ملل متحد به عهده دارد. ارشناسان اين سازمان استانداردهاي سالمت را تدوين

 (/http://www.who.int/enرسانند. ) در برخورد با مشكالت خود ياري مي
شيد و پس از آن به درازا ك 1980تا  1957ولين مسوليت اين سازمان براي ريشه كن كردن بيماري آبله تعريف شده بود كه از سال ا

ماري هاي غير اين سازمان وظيفه مقابله با بيماري هاي واگير دار همچون ايدز،ماالريا و سل را بر عهده گرفت.كاهش اثرات بي

عتياد از ديگر وظايف و كودكان، سالمت تغذيه و آب آشاميدني،سالمت محيط زيست و كنترل و مبارزه با ا واگيردار،بهبود سالمت مادران

 .اين سازمان به حساب مي آيد

 

 پیشینه تحقیق: -3

به اختصار  اند كه دهيرس يكاربرد يجيصورت گرفته است و به نتا نهيزم نيدر ا يمتفاوت ييو پژوهش ها قيدر عصر حاضر تحق

 :بيان ميشود

 يشيمايا روش پدر مقاله اي تحت عنوان ارزيابي پروژه شهر سالم مطالعه موردي كوي سيزده آبان، كه ب 1386سال  پرهيزگاردر

و مسئوالن  صورت گرفته است و نتايج تحقيق نشان ميدهد كه در رابطه با سطح رضايت از پروژه شهر سالم بين نظريات مردم

داشتي جسمي تفاوت ديدگاه هاي آنها از سطح مشاركت اجتماعي در زمينه هاي به وردم تفاوت معني داري وجود ندارد ولي در

 ي وجود دارد. ورواني، امنيت فردي و اجتماعي، محيط زيست و ورزش و آموزش بين نظرات مردم و مسئوالن تفاوت هاي معني دار

فصل تنظيم  6ر ر سالم پرداخته است. اين كتاب دبه مطالعاتي در قالب كتاب تحت عنوان برنامه ريزي شه 1389در سال  بارتون

ده است. موضوع ششده، در اين كتاب اصول، فرآيندها، سياست ها و تجربه هاي به اجرا در آمده برنامه ريزي شهري سالم بررسي 

، احياء  21 بينبخشي، مشاركت اجتماعي، پايداري و پيوندهاي آن با دستورالعمل محلي يهاي مورد بحث شامل برابري، همكار

ومي و برنامهريزي شكل شهر، محله، شاخصها و معيارهاي ارزيابي عوامل تأثير گذار بر سالمتي، دسترسي و حمل و نقل، فضاهاي عم

 مسكن همگي در تدوين برنامه شهر سالم اهميت زيادي دارند.

                                                 
1 World Health Organization 

http://www.who.int/en/
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اس ملي و جهاني گردآوري شده و در مقاله اي تحت عنوان بررسي تطبيقي شاخص هاي شهر سالم در مقي 1389در سال  قدمي

نتايج تحقيقات نشان ميدهد كه نقاط شهري كشورمان در برخي از شاخصهاي جمعيتي، بهداشت فردي و اجتماعي در شرايط 

 مطلوبي قرار دارد.

به مقاله اي تحت عنوان رتبه بندي شاخص هاي رفاه شهري مناطق مختلف شهر تهران تدوين كرد و   1389در  سال  محمدزاده

بررسي اين شاخص ها پرداخت. نتايج اين بررسي نشان داد كه شهر تهران به عنوان كالن شهر با اهميت كشور، فاقد آمارهاي 

متناسب با نقش آن است. بنابراين بسياري از بررسيها در اين ارتباط در تنگاي نبود  ومناسب براي مقايسه معيارهاي نوين توسعه 

 هاي كليدي قرار ميگيرد كه نتايج بررسيها را تحت الشعاع قرار داده استاطالعات آماري مستند و شاخص

( در مقاله اي تحت عنوان تحليل فضايي وضعيت شاخص هاي شهر سالم با روش خوشه بندي فازي سي مينز  و  1390. قدمي ) 

حقيق نشان ميدهد كه عضويت نقاط مدل تاپسيس  مطالعه موردي نقاط شهري استان مازندران انجام داد كه نتايج حاصل از اين ت

فاصله از مركز است و عضويت غالب نقاط شهري در خوشه چهارم تفاوت در وضعيت  ييشهري استان مازندران مستقل از عامل فضا

 شاخص هاي شهر سالم در ميان نقاط شهري غرب، مركز و شرق مازندران را رد ميكند. 

، در مقالهاي تحت عنوان تحليل شاخص هاي  1390ريت شهري مشهد در سال در سومين كنفرانس برنامه زريزي و مدي رهنما

شهر سالم در محله بهارستان شهر مشهد به اين نتيجه رسيده اند كه محله بهارستان از نظر شاخص هاي پنجگانه سالمت  )اجتماعي، 

م فاصله دارد و در برخي زمينه ها نيز ( با وضعيت مطلوب و استانداردهاي شهر سالگياقتصادي، زيست محيطي، بهداشتي و فرهن

 نياز به برنامه ريزي و مشاركت هر چه بيشتر مسئولين و ساكنان محله احساس ميشود

فضايي محله هاي شهر زابل در برخورداري از شاخص هاي  -تحت عنوان بررسي افتراق مكاني 1390. بزمي در مقاله اي در سال 

شاخص هاي كيفي مسكن سالم نسبت به شاخص هاي كمي در شهر زابل در وضعيت  مسكن سالم به اين نتايج رسيده اند كه

 پايين تري قرار دارد .

 

 روش تحقیق:  -4

 قياستفاده شده است . مراحل تحق يليتحل -يفيباشد ، از روش توص يم يكه كاربرد قيپژوهش با توجه به هدف و نوع تحق نيدر ا

و شاخص هاي شهر سالم، جمع آوري داده ها و  ارهايري، به دست آوردن معچهارچوب نظ نيو و تدو اتيمشتمل بر مرور ادب

ها ، شبكه بهداشت و  ي، شهردار يقاتيو تحق يشامل : نهاد هاي علم قيتحق نيا يعاتمراكز اطال نيتر يباشد. اصل ياطالعات م

 يت و سازمانهاي مربوطه ، شبكه جهانادارا ينفوس و مسكن ، اطالعات رسم يدرمان ، سالنامه هاي آماري و سرشماري هاي عموم

 باشد. يم يالملل نيو منابع معتبر آماري ب نترنتيا

اطالعات  يگرداور وهياستفاده شده است. ش SPSSاتوكد و اكسل و  يو پردازش اطالعات از نرم افزار ها ليو تحل هيتجز يبرا

 يشهر سالم م يشاخص ها يمورد بررس ييرهايبر  متغ يتاطالعات پرسشنامه مب يبوده و  ابزار گردآور يو كتابخانه ا  يدانيم

 .باشد ينفر م 248كمبود امكانات  ليآن به دل تيباشد. نمونه مورد مطالعه محله  درب امام زاده واقع در شهر كرد است و جمع

 

 شناخت محدوده مورد مطالعه:  -5

 ابانيملت، از شرق به خ ابانيواقع بوده و از شمال به خباشد كه در مركز شهركرد  يم يناكارامد شهر ياز بافت ها يكيمحله  نيا

باشد.  يم يلر-يمحله با گوش كرد نيشود.مردم ا يمحدود م يفرودس ابانيو از غرب به خ رينص ابانياز جنوب به خ عصر،يول

پايدار هستند اما به اكثر پالك هاي اين محله اين محله كامال فرسوده بوده و  هستند. نينش يميمحله كم است و اكثر قد تيجمع

  %30مشهود است حدود  2تصوير نسبت مساحت كمي كه اين محله دارد پالك هاي تخريبي و مخروبه زياد دارد. همانطور كه 

 درصد تخريبي مي باشد.  17پالك ها   مخروبي بوده و 
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 كیفیت ابنیه محله درب امام زاده   -٢تصویر

 بحث و نتیجه گیری:  -6
عدد بود كه بين  200جه مطلوب ازپرسشنامه استفاده شده است. تعدادتوزيع پرسشنامه ها بر اساس فرمول كوكران براي رسيدن به نتي

ساس اصول شهرسالم مي پردازيم. )جدول همانطور كه در ( 4شهروندان محله درب امامزاده پخش شد. حال به تشريح پرسشنامه بر ا

 دن شاخص هاي شهر سالم در وضعيت مطلوبي نيست.جدول مشاهده مي كنيد وضعيت محله در برآورده كر

 در ارضاء نیازهای اصلی شهروندان اصول شهر سالم  -4جدول
 رديف جذاب خوشايند متوسط غير جذاب خسته كننده

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد

 پايدار بخشي حيات 1 5/0 12 6 42 21 55 5/27 90 45

 بهره وري اقتصادي 10 5 21 5/10 30 15 64 32 75 5/37

 پويايي 5 5/2 12 6 34 17 53 5/26 96 48

 تعاون 7 5/3 17 5/8 18 9 43 5/21 115 5/57

 امنيت و ايمني  4 2 9 5/4 13 5/6 51 5/25 123 5/61

 تفريحي و فراغتي 0 0 0 0 10 5 32 16 158 79

 زيبايي 13 5/6 39 5/19 33 5/16 50 25 65 5/32

 تنوع 1 5/0 6 3 17 5/8 70 35 106 53

 دسترسي 6 3 29 5/14 40 20 44 22 81 5/40

 هويت 42 21 57 28 41 5/20 37 5/18 23 5/11

 حس تعلق 102 51 69 5/34 17 5/8 6 3 6 3

 استقالل  0 0 0 0 8 4 19 5/9 173 5/86

 سازگاري 30 15 31 5/15 43 5/21 49 5/24 47 5/23

 تعادل  2 1 36 18 31 5/15 40 20 91 5/45
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صادي، تعادل، تنوع،ايمني و امنيت و بهره وري وقت آزاد    شاخص اي نمونه تکt  آزمون جدول به توجه باهمچنين  بهره وري اقت

 (5)جدول. ميانگين بود متوسط حد از تر پايين

 

 محله درب امام زاده   معیارهای و ها شاخص -5جدول

 رديف شاخص خيلي بد بد متوسط خوب يلي خوبخ ميانگين

 1 حيات بخشي و پايداري  21.5 37.8 15.2 14 11.5 2/76

 2 ايمني و امنيت 24.8 41.5 14.5 10.5 8.7 2/47

 3 بهروه وري اقتصادي  18.2 13.5 10.5 50.6 6.2 1/55

 4 تعاون 29.2 34.3 12.6 14.2 9.7 3/14

 5 دسترسي 18.9 34.9 12.3 22.7 11.2 2/72

 6 سازگاري 26.5 42.1 13.1 13.4 4.9 3/28

 7 پويايي 8.2 12.2 14.2 37.2 28.2 3/65

 8 هويت 18.2 21.3 14.3 35.2 11 2/99

 9 زيبايي 18.2 33.9 12.6 24.3 11 2/76

 10 تنوع 31.2 39.2 11.1 .11 8.7 2/29

 11 بهره وري وقت آزاد 11.2 14.2 16.3 37.3 21 3/42

 12 بسته در نظرگرفتن شهر 19.6 43.2 13.6 14.3 9.3 2/50

 13 حس تعلق  2/18 2/22 9/12 5/38 1/30 01/3

 14 تعادل 5/25 9/40 14 1/39 5/5 02/2

 

 شهر سالم محله درب امام زاده معیارهای و ها شاخص -6جدول 

 شاخص 3مقدار آزمون = 

ميانگين اختالف متغير با 

 مقدار آزمون

سطح 

 معناداري

درجه 

 ازادي

t تعداد ميانگين انحراف 

 حيات بخشي و پايداري  200 2/76 4598.59. 99.97 244 001. 0.24-

 ايمني و امنيت 200 2/47 254.014. 13.37 244 001. 0.53-

 بهروه وري اقتصادي  200 1/55 733218. 6.635 244 001. 1.45-

 تعاون 200 3/14 884462. 1.0309 244 001. 0.14

 دسترسي 200 2/72 950721. 8.074 245 001. 0.28-

 سازگاري 200 3/28 1595.9. 9.271 246 001. 0.28

 پويايي 200 3/65 2540014. 13037. 247 001. 0.65

 هويت 200 2/99 733218. 60635. 248 001. 0.1-

 زيبايي 200 2/76 884462. 1.0309 249 001. 0.24-

 تنوع 200 2/29 950721. 8.074 250 001. 0.71-

 بهره وري وقت آزاد 200 3/42 251598. 6.267 251 001. 42.
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 بسته در نظرگرفتن شهر 200 2/50 167507. 70968. 252 001. 0.50-

 حس تعلق  200 01/3 662240 0102/1 244 001 10/0

 تعادل 200 02/2 743320. 50524 250 001 -65/0

 

 ارتباط در جديدي مقوله هاي طرح ناظر قرن بيستم، خالل در به ويژه جهان، در شهرنشيني نروزافزو گسترش و جمعيت سريع رشد با

 ... و بشري زندگي كيفيت زيست، سالمت محيطي، وضعيت بهبود محوريت با توسعه ي پايدار نوين تفكر .هستيم سالمت و انسان با

 شهر موضوع 1980 دهه ي تفكر در اين .مي پروراند را هرسالمش چون ايده هايي خود بطن در كه است مذكور موارد از مهم ترين يكي

 برنامه به دستيابي زمينهي در مردمي مشاركت و بخشي ميان بر همكاري مبتني كه كرد مطرح بهداشت جهاني سازمان سوي از را سالم

 اخص به طور توجه فالسفه مورد هميشه گذشته اعصار و قرون طول در آن به دستيابي كه است شهري سالم، آرمان شهر .است سالمت

 به .است گرفته قرار توسعه مختلف بخش هاي و سياست گذاران برنامه ريزان كار دستور در نيز امروزه و بوده عام به صورت مردم و

 جهاني بهداشت سازمان تعبير

 محيط چون محوري سالمت اندازهاي-چشم و مي بخشد توسعه را خود عمومي سياست هاي دائم به طور كه است شهري سالم شهر

 براي وسيع سطح در منابع و تجارب به دسترسي پويا، و نوآوري زنده، اقتصاد شهري اساسي، نيازهاي تأمين رفاه، و سالمت و فيزيكي

 ساختار داشتن درماني، و خدمات عمومي بهداشت از مناسب سطح حداقل داشتن فرهنگي، ميراث با ارتباط براي همه،تشويق جامعه

 ميدهد.  جاي خود در را ...و مناسب شهري

 همراه به محيطي متعددي زيست و اجتماعي مشكالت و مسائل توسعه، حال در كشورهاي در ويژه به جهان در شهري جمعيت افزايش

 خاك آلودگي فاضالب شهري، افزايش ، آب آلودگي ، هوا آلودگي نظير زيست محيط آلودگي شهري، فقر چون مشكالتي .است داشته

 از برخي رسمي غير و سكونتگاه هاي نشيني حاشيه گسترش آشاميدني، آب منابع كمبود ، صنعتي و شهري زائد مواد از ناشي هريش

 توسعه شهري، مسائل خصوص در هاي مختلفي نظريه و ديدگاه ها رابطه اين در .است شهرنشيني شتابان توسعه از برخاسته مشكالت

 زيست و كالبدي ، اقتصادي فرهنگي، ابعاد اجتماعي، در توجهي قابل گستردگي از كه است شده بيان سالم شهر هاي شاخص و پايدار

 .است برخوردار محيطي

 اهکارهای اجرایی:ر -7
 محله  تمام در مناسب سبز فضاي و پارك احداث و بيشتر تفريحي فضاهاي ايجاد 

 زمان در به ويژه مطالعه نقطات از محله مورد ينو زمين هاي باير ا باز فضاي در ...و تفرحي آموزشي، سبز، فضاي احداث 

عالوه  ,آموزشي يا و تفريحي فضاي احداث صورت در و است مخدر مواد پخش براي محلي معتاد افراد براي تاريكي مأمني

 خواهد زيادي كمک نيز رضايت شهروندي و شهري منظر كيفيت افزايش به ناسالم، افراد تجمع و مردمي شكايات بركاهش

 .كرد

 آموزش هاي طريق از دوم وهله ي در آن بازيافت و اول وهله ي زباله در توليد كاهش زمينه ي در مردم فرهنگ ارتفاي 

 .عمومي

 محله  در سازها و ساخت بخش بر شهرداري مناسب تر و بيشتر بهتر، كنترل و نظارت 

 به ضروري بسيار منطقه بانوان براي جمله از ورزشي فضاهاي توجه و ضرورت احداث ، ورزشي سالن هاي نبود به توجه با 

 .ميرسد نظر

 استفاده براي منطقه ساكنين اقتصادي ضعف به توجه با  منطقه، سراسر در عمومي نقل و حمل وسايل و امكانات گسترش 

 . مسافركش از تاكسي هاي

 مشاركتي مديريت نه يزمي محله در موجود مشكالت و مسائل حل زمينه ي در شهروندان و مردم نظرهاي از استفاده 

 .شهر

 و امنيت وضعيت از محله مردم بيشتر نارضايتي و ناامني زمينه هاي وجود توجه به با محله  در انتظامي پاسگاه احداث 

 .و اوباش اراذل حضور

 فريحي،ت فضاهاي بصري، از زيبايي هاي مذكور محالت شديد ضعف به توجه محله با كل در شهرداري، توسط محيطي كيفيت ارتقاء

 ......و سبز
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