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  چکیده
شهر تهران  22پیش از شکل گیري منطقه . شهرداري، در شمال غربی شهر تهران واقع گردیده است 5منطقه 
این منطقه در میان سایر مناطق شهر .به عنوان غربی ترین حد شهر تهران به حساب می آمده است 5منطقه 

می آید و مورد هجوم ساخت و سازهاي بی رویه در سطح  تهران منطقه اي به نسبت جوان و نوساز به حساب
  .قرار گرفته است.....منطقه و حتی بدون توجه به حرایم مختلف از جمله رودخانه ، گسل و 

و همچنین اشباع بودن اکثر مناطق شهر تهران از نظر  5جمعیت منتج از آهنگ جذب مهاجر در منطقه 
به منطقه اي خوابگاهی تبدیل نموده است که هر چند بر بستر ساخت و ساز ،این منطقه را در دیدي کلی 

هاي مختلف و مناسب محیطی استقرار یافته است، به دلیل عدم استفاده از این مزایا بدون تعریف یک هویت 
  . پویا و زنده در ساکنان خود احساس عدم تعلق را تقویت می نماید

سکونی و شبکه هاي ارتباطی تشکیل شده که بافت سازمان فضایی این منطقه از دو عنصر اصلی بافت م
مسکونی در قسمت هاي وسیعی توسط این شبکه ها به چند پاره تقسیم شده و باعث جدایی ساکنان یک 

اما جزیی که کمتر به آن پرداخته . گردیده است) با توجه به تقسیم بندي موجود محالت(محله از یکدیگر 
در این تحقیق سعی ما بر این است که با . الت سطح منطقه استشده است، تعریف مرکز محله براي مح

بررسی و مطالعه همه جانبه در رابطه با محالت و مراکز محله و در نهایت طراحی یک نمونه مرکز محله در 
،الگویی جهت رفع این مشکل ارائه گردد که تا حد امکان مطالعات و طراحی صورت  5سطح محدوده منطقه 

البته تا حدي که خود مسأله پایداري سبب ایجاد حس مالل . و در جهت اصول پایداري باشدپذیرفته مطابق 
  .آوري فضا براي ساکنین محله نشود

بخش نخست : از نظر ساختاري از دو بخش اصلی تشکیل شده است) همانگونه که بیان گردید(تحقیق حاضر
است و شامل مباحثی چون مروري بر  که به مطالعه نظري موضوع می پردازد از چهار فصل تشکیل شده

ادبیات موضوع، بررسی تاریخچه محالت در ایران و تجارب بین المللی در این زمینه ، معرفی و تبیین شاخصه 
هاي طراحی پایدار در سطح محالت و کیفیت فضاي مطلوب جهت طراحی محالت و مراکز محله می 

ات و تجزیه و تحلیل هاي مربوط به بستر طرح ، ارائه بخش دوم نیز که شامل دو فصل است به مطالع.پردازد
می  5استاندارد هاي طراحی مرکز محله و در نهایت طراحی یک نمونه مرکز محله در سطح محدوده منطقه

 . پردازد
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  :بیان  مسأله اساسی تحقیق )1-1

کـی  نظر به اهمیـت انجـام پـژوهش و مطالعـات در حـوزه شهرسـازي و معمـاري شـهر تهـران بـه بررسـی ی           
از مســایل مهــم کــه همــان عــدم ســاماندهی مناســب محــالت و عــدم تعریــف مرکــز محلــه مناســب بــراي  

ــراي محــالت تهــران  آنهــا مــی باشــد  ــه طراحــی شــده ب ــدان مرکــز محل ــروزســبب  کــه فق مشــکالت و  ب
ــل و     ــایی شــناختی ،منظــر شــهري،حمل و نق ــه مســایل اجتمــاعی ،فرهنگــی، زیب نارســایی هــایی در زمین

  .هري شده که تأثیر آن بر زندگی شهروندان مشهود استارتباطات درون ش

مــدیریت ارشـد شــهر تهـران در اندیشــه عملـی نمــودن برنامـه هــایی در      بــر اسـاس   ایـن در حالیســت کـه  
ــن         ــاص را در ای ــه خ ــأله  توج ــن مس ــد و ای ــی باش ــوري م ــه مح ــوري و محل ــه مح ــاي ناحی ــب طرحه قال

بــوده و بــه  5أکیــد مــا روي محــالت منطقــهت یندر ایــن تحقیــق بیشــتر.مقیــاس شــاخص تــر مــی نمایــد 
طراحــی یــک مرکــز محلــه بــراي آن خــواهیم پرداخــت کــه مبنــاي ایــن طراحــی بــر پایــه اصــول پایــداري  

  .خواهد بود

تهـران بـا وجـود اینکــه منطقـه اي جـوان و بـه نسـبت نوســاز در سـطح منـاطق شـهر تهـران بــه             5منطقـه 
  .مراکز محله می باشندشمار میرود به دالیل ذیل فاقد الگوي مناسب براي 

ــر شهرســازي منطقــه  .1 ــواقص موجــود  در قــوانین حــاکم ب طــرح تفصــیلی و طرحهــاي (نارســایی هــا  و ن
اکــز محــالت صــورت نپذیرفتــه رآنهــا پــیش بینــی هـاي الزم در خصــوص م  کــه در...)موضـعی و موضــوعی و 

 .است

ــ   .2 ا مشــکل خصوصــی بــودن مالکیــت زمــین هــاي ســطح منطقــه کــه تصــمیم گیــري در مــورد آنهــا را ب
 .هاي جدي مواجه می کند

سیر باال رونده قیمت زمـین در منطقـه کـه سـبب تمایـل هـر چـه بیشـتر مـالکین بـراي سـاخت و سـاز              .3
 .در تعداد طبقات باال شده و سبب تبدیل شدن منطقه به منطقه اي تا حدي خوابگاهی شده است

در  5هرداري منطقــه اســناد راهبـردي طرحهــاي توســعه شـهري شــ  حـال بــا توجـه بــه تصــویب طرحهـایی    
( سالهاي اخیر که در آن پـیش بینـی هـایی در خصـوص طـرح هـایی بـا کـاربري هـاي مشـابه مرکـز محلـه            

سـعی مـا بـراین اسـت تـا بـا انطبـاق ایـن موضـوع هـا و اتخـاذ بهتـرین در             )البته در مقیـاس هـاي مختلـف   
وي بهینــه در حــل تــا حــدي خــأل  مــورد بحــث را جبــران نمــوده و گــامی در جهــت ارائــه الگــ مــورد آنهــا 

  .معضل مورد بحث برداریم
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  :اهمیت و ضرورت انجام تحقیق) 1-2

ــیکن در   ــوده اســت ول  تمــدن ایــران از دیــر بــاز داراي معمــاري و شهرســازي بســیار غنــی و شــکوهمندي ب
کـه در مقیـاس خـرد و کـالن بـا      بـوده  معماري  و شهرسـازي نـوین ایـن دیـار شـاهد مشـکالت عدیـده اي        

از مسـایل ، عـدم توجـه بـه تعـامالت اجتمـاعی و فرهنگـی در سـطح جامعـه مـی باشـد             یکـی . آن مواجهیم
  .که خود مسایل بسیاري را در پی دارد

یکــی از فضــاهاي جمعــی کــه در شهرســازي ســنتی بســیار مــورد تأکیــد بــوده و امــروزه بدســت فراموشــی  
ــرداختن درســت  . ، مرکــز محلــه مــی باشــد ســپرده اســت ــاي  و مطــابق(موضــوعی کــه در صــورت پ نیازه

  .به آن ، مشکالت بسیاري را از سطح شهرهاي ما خواهد کاست) امروز

در ایـن تحقیـق سـعی بــر آن شـده اسـت تــا بـه شـناخت و بررسـی تطبیقــی دو موضـوع مراکـز محــالت و           
پایداري پرداخته و مرکز محلـه بـر پایـه اصـول پایـداري تعریـف و طراحـی شـود و مشـکالت و کاسـتی هـا            

ــر  ــایل عملک ــاب مس ــهري ،     در ب ــاز ش ــاهاي ب ــا و فض ــاري بناه ــت معم ــهري ، کیفی ــر ش ــت ،منظ دي ،هوی
ــایی و ــه هــا         ... خوانایی،پوی ــود در ایــن زمین ــل مســایل موج ــایی جهــت ح ــایی شــده و راهکاره شناس

بطوریکــه تـا حــد امکــان مطلوبیـت الزم را بــراي اســتفاده اقشـار مختلــف جامعــه از جملــه    .اندیشـیده شــود 
  .دسالمندان و معلولین فراهم آی

  :اهداف مشخص تحقیق  )1-3

ــه ایــن موضــوع تحقیــق  ــه الگــویی جهــت هــدف از ارائ ــه ارتقــاي کیفیــت کالبــدي و هویــت  ارائ  بخشــی ب
اسـت تـا عـالوه بـر اینکـه موجـب ایجـاد حـس تعلـق بـه مکـان در سـاکنین مـی               تهـران  5منطقه  محالت
جهــت طقــه ســبب اقبــال افــراد غیــر ســاکن بــه من بــا ارتقــاي کیفیــت فضــاي ســکونت در منطقــه   شــود،

وبـا توجـه بـه موقعیـت خـاص       کـه ایـن خـود باعـث افـزایش بهـاي امـالك مـی شـود          شده اسکونت در آنج
ــاص اداري   ــت خ ــعت و موقعی ــه و وس ــون     -منطق ــهري همچ ــر ش ــوار عناص ــرفتن در ج ــرار گ ــاري و ق تج

ــن دســت اندیشــیده شــود ،زمینــه     ورزشــگاه آزادي و میــدان آزادي در صــورتیکه کــه تــدابیر درســتی از ای
بـر   عـالوه بـر ایـن سـعی خواهـد شـد تـا       . دمنـابع درآمـد پایـدار در سـطح منطقـه فـراهم شـو        بکسـ هاي 

  :نقش عوامل زیر نیز تأکید گردد

ــه    ــه در محــدوده منطق ــز محل ــه مرک ــک نمون ــا      5طراحــی ی ــداري ب ــري از اصــول پای ــره گی ــا به تهــران ب
  .تمرکز بر مناسب سازي فضاها براي معلولین و سالمندان

o نسانی در طراحیرعایت مقیاس ا 

o طراحی متناسب با شرایط محیطی و اقلیمی 
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o بازگردانیدن پویایی و سرزندگی به سطح محالت 

o استفاده از انرژي هاي تجدید پذیر به جاي انرژي هاي تجدیدناپذیر 

o مناسب سازي فضاها براي معلولین و سالمندان 

o استفاده بهینه از فضاهاي سبز و طراحی مناسب و بهینه آنها 

o بر روابط اجتماعی و فرهنگی و تأمین عرصه مبادالت اجتماعی و فرهنگی تأکید. 

  
  

  :سئواالت تحقیق ) 1-4

  :سوال عمده پاسخ داده شود که عبارتند از تحقیق حاضر سعی برآن است که به دودر 

 با استفاده از اصول پایداري چگونه می توان کیفیت فضاهاي شهري را ارتقاء بخشید؟ .1

  فته را به فضاي محالت شهري بازگردانید؟رزندگی و پویایی از دست رچگونه می توان س .2

 :روش شناسی تحقیق  )1-5
نظــري، کــاربردي و علمــی، تحقیــق حاضــر از نــوع  -بــا توجــه بــه انــواع تحقیــق از جملــه تحقیــق بنیــادي 

دن کاربردي است که با توجـه بـه اسـتفاده از نتـایج تحقیقـات بنیـادي بـه منظـور بهبـود و بـه کمـال رسـان            
  .شود رفتارها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انسانی انجام می

ــه طراحــی مــی شــود و     ــت منجــر ب ــوده کــه در نهای ــوع روش تحقیــق تحلیلــی ب روش تحقیــق حاضــر از ن
ابـزار هـاي ذیـل    و بـا اسـتفاده از   اي، میـدانی، اسـتنباط آمـاري     اطالعات مورد نیـاز از شـیوه هـاي کتابخانـه    

  :گردآوري شده است
  
  مصاحبه با افراد با دیدگاههاي متفاوت ●استفاده از تصویر و نقشه و متن                          ●
  ارایه جدول و استفاده از نقشه ●        برداري از منابع و استخراج مطالب الزم     فیش ●
  افزارهاي مربوطه استفاده از نرم ●ضا      کنندگان ف مصاحبه و تهیه پرسشنامه از استفاده ●
  مصاحبه با افراد صاحب نظر ●

ــزار تجزیــه و تحلیــل داده  روش ــرم هــا نیزجــداول، نقشــه هــا و اب افزارهــاي مربوطــه مــی  هــا، نمودارهــا و ن
  .باشد
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  محالتو پیشینه معرفی و تبیین جایگاه  

ســاخت و ســازها بــا مشــکالتی همچــون  بســیاري از. اي از واحــدهاي مســکونی نیســت شــهر تنهــا مجموعــه
فقـدان   هـاي مـورد نیـاز و    هـا، عـدم توجـه بـه سـرانه      هویت، قرارگیـري نامناسـب کـاربري    وجود فضاهاي بی

بنـدي شـهر بـه محـالت گونـاگون همـواره بـا         در شـهرهاي کهـن، تقسـیم   . فضاهاي عمـومی مواجـه هسـتند   
کـه در   بع عوامـل متعـددي بـوده اسـت    گیـري مراکـز محـالت تـا     انعطاف زیادي همـراه بـوده اسـت و شـکل    

ــث   ــه بح ــالًادام ــت  مفص ــواهیم پرداخ ــه آن خ ــز در . ب ــن مراک ــی  ای ــردي و   پ ــاي ف ــه نیازه ــخگویی ب پاس
ــوده در پــی گســترش شــهري و ایجــاد محــالت جدیــد شــهري، نقــش و جایگــاه  . انــد اجتمــاعی ســاکنین ب

ــت    ــوردار اس ــی برخ ــت فراوان ــز از اهمی ــن مراک ــالت ج . ای ــیاري از مح ــز بس ــق  مراک ــات و رون ــد از حی دی
ــی     ــان م ــواهد نش ــتند و ش ــوردار نیس ــته برخ ــه   گذش ــه محل ــد ک ــاي ده ــده  ه ــاخته ش ــد، داراي  س جدی

در ایــن فصــل ســعی بــر ایــن اســت تــا ابتــدا تعریــف محلــه از دیــدگاههاي  .هــاي متفــاوتی هســتند تجربــه
قــانون  از دیــدگاه، ســپس بــه بررســی تعریــف قــانونی محلــه و بیــان جایگــاه  محلــه  مختلــف ارائــه گــردد

ــد مداخلــه در    ضــمن در ادامــه  پرداختــه شــود، ــه بررســی رون ــی عناصــر تشــکیل دهنــده محــالت ب معرف
ــالت  ــونگی آن مح ــود و چگ ــی ش ــه م ــت و  پرداخت ــف در نهای ــه تعری ــالت  ب ــاگون مح ــاد گون ــت ابع در باف

خلــق فضــاهاي عمــومی و ســنتی در ایــران پرداختــه و دالیــل رجــوع مجــدد ســایر کشــور هــاي جهــان بــه 
تبیین گردد و همچنـین بـه مقایسـه دالیـل مطلوبیـت محلـه هـاي سـنتی و دالیـل نـا مطلوبیـت             يمحله ا

  .محله هاي معاصر پرداخته شود
 تعاریفی از محله، مراکز محله و ابعاد آن  

توانــد از ابعــاد مختلــف اجتمــاعی، ذهنــی، ادراکــی، کالبــدي و سیاســی   بــه طــور کلــی، مفهــوم محلــه مــی
از سـوي دیگــر  . دهنـد  مختلـف، تعـاریف خـاص خـود را از محلــه ارائـه مـی       هـر یـک از ابعــاد  . تعریـف شـود  

  . تواند متفاوت باشد این تعاریف در جوامع و مقاطع زمانی مختلف می
  نظریه لینچ )1

به اعتقـاد لیـنچ محلـه، منطقـه وسـیعی اسـت کـه بـه دلیـل برخـورداري از برخـی خصوصـیات مشـترك و              
ــت   ــایی اس ــل شناس ــاص، قاب ــن (خ ــپ م ــاي    م. )1384:190چ ــوار، راه و مرزه ــا دی ــر اداري ب ــه از نظ حل

هــاي خــدمات محلــی،  مشـخص، از نظــر اجتمــاعی، بـا ادراك ســاکنین محلــی، از نظـر عملکــردي بــا حـوزه    
محیطــی بــا خصوصــیات ترافیکــی کیفیــت و امنیتــی و از نظــر زیبــایی، بــا داشــتن          از نظــر زیســت 

دهنـده   اجـزاء تشـکیل   (Bartone,2003:16).شـود  مـر و سـن توسـعه تعریـف مـی     هاي مشـخص یـا ع   ویژگی
  .سیماي محالت مطابق کوین لینچ گره، مسیر، لبه، نشانه، حوزه می باشند
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 نظریه کالرنس پري )2
نیـز در آمریکـا مشـغول بـر روي مسـائل      » کالرنـس آرتـور پـري   «هـاي قـرن بیسـتم     از نخستین سـال « 

ــه آن     ــوط ب ــدماتی مرب ــات خ ــکونی و تاسیس ــاي مس ــکل از بناه ــدهاي متش ــا  واح ــرین  ه ــود و مهمت ب
ــزه  ــري«انگی ــاختمان     » پ ــی س ــد در نزدیک ــه بای ــود، ک ــی ب ــدمات اساس ــاد خ ــزوم ایج ــات ل ــاي  اثب ه

ایــن . رو عرصــه اســتقرار خــدمات را همســایگی خــانوادگی نامیــد  از ایــن. شــدند مســکونی مســتقر مــی
انگیـزه  . توانسـتند، واحـدهاي بنیـادي در سلسـله مراتـب شـهري نیـز بـه حسـاب آینـد           ها مـی  مجموعه
تقویــت زنــدگی جمعــی در شــهرهاي صــنعتی   1»واحــد همســایگی«از مطــرح ســاختن » پــري«دیگــر 

  .آمریکا بود، که به صورت تهدیدآمیزي دچار ضعف شده بود
» محلــه«براســاس تعریــف او، . ارائــه داد 1939تقریبــاً اولــین تعریــف از محلــه را کالرنــس پــري در ســال  

ــر،   ــه ســخنی دیگ ــا ب ــد همســایگی«ی ــه» واح ــک  اســت مســکونی کــه هســته  اي مجموع ي اصــلی آن را ی
کالرنـس پـري الگـوي واحـد     . دهـد و تقریبـاً از ترافیـک و تـردد اتومبیـل برکنـار اسـت        دبستان تشکیل مـی 

ــاطق مســکونی شــهري پیشــنهاد      ــراي توســعه من ــدي ب ــاعی، کالب ــه محیطــی اجتم ــه منزل همســایگی را ب
کـه شـامل یـک مدرسـه ابتـدایی، پـارك       وي چهار عنصر اصلی را بـراي چنـین محیطـی تعریـف کـرد      . کرد

هـا و خـدمات عمـومی     هـا، خیابـان   هـاي کوچـک و ترکیبـی از سـاختمان     کوچک یـا زمـین بـازي، فروشـگاه    
  :واحدهاي خودیار پري باید داراي شش ویژگی باشند. با دسترسی ایمن پیاده بود

  .هاي مسکونی بگذرد هاي اصلی و پر رفت و آمد نباید از میان بافت شبکه -
  .بست باشد هاي داخلی بهتر است به صورت بن شبکه راه -
  .نفر است 5000جمعیت مبناي این تئوري در حدود  -
  .مرکزیت این واحدها یک مدرسه ابتدایی است -
بـه مدرسـه مسـافتی کمتـر از      شکل واحدهاي همسایگی بـه نحـوي اسـت کـه یـک کـودك بـراي رفـتن          -

  .یک دوم مایل را بپیماید
، مراکـز مــذهبی، یـک کتابخانـه و یــک مرکـز محلـه در نزدیکتــرین فاصـله بـه دبســتان        تأسیسـات خریـد   -

  ).112،ص1387، استروفسکی( اند قرار گرفته
هــاي مســکونی  شــروع بــه ســاخت مجموعــه 2»کالرنــس اشــتاین«و » هنــري رایــت«، »پــري«همزمــان بــا 

تــاثیر بــه ســزایی بــر  ، نمودنــد و شــهر رادبــرن کــه بعــدها»پــري«هــاي  براســاس اصــولی مشــابه بــا نظریــه
( .تـــوان بهتـــرین نمونـــه آن دانســـت    شهرســـازي دنیـــا بـــه خصـــوص اروپـــا گذاشـــت، را مـــی      

   )17،ص1369،پاکزاد
  

                                                        
1 - Neiybourhood. 
2 - Clarence Stein. 
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  :محله در شهرهاي کهن ایران )3
بنـدي شـهر بـه محـالت گونـاگون همـواره بـا انعطـاف زیـادي همـراه بـوده             در شهرهاي کهن ایـران، تقسـیم  

ایـن محـالت تقریبـاً    . معیـت تحـت پوشـش آن یکسـان نبودنـد     است و معموالً دو محلـه از نظـر سـطح و ج   
بودنـد و هـر محلـه داراي قلمـرو فضـایی خـاص بـود کـه         ) ي معـابر  ي شـبکه  بـه وسـیله  (فاقد مرز مشـخص  

باخـت تـا ایـن کـه بـه آهسـتگی بـه         شـد ایـن قلمـرو بیشـتر رنـگ مـی       هر چه به محالت مجاور نزدیک می
ــه  ــرو فضــایی محل ــن شــهرها د. شــد ي مجــاور وارد مــی قلم ــم » گــذر«ر ای ــوان مه ــه عن ــانه در  ب ــرین نش ت

ي گــذرها عبــارت بودنــد  ي مســتقر در حاشــیه هــاي عمــده شناســایی محلــه قابــل تشــخیص بــود و فعالیــت
  ... . حسینیه و مسجد، آب انبار، مغازه و محلهاي پاتوق و : از

جامعـه  . اسـت بـوده  ی محله به مثابه سلول اصلی شهرنشـینی سـکونتگاه قـوم، نـژاد، مـذهب یـا فرقـه خاصـ        
هــایی را ایجــاد کــرد، کــه بــه  گیــري خــود مجموعــه شــهري رنــگ گرفتــه از نظــام عشــیرتی در رونــد شــکل

اي تحـت   از ابتـداي بنـاي شـهرهاي اسـالمی و حتـی قبـل از اسـالم هـر قـوم و قبیلـه          . محله معروف شـدند 
ــبکه   ــافع مشــترك و ش ــانوادگی، من ــه   شــرایط خ ــه جداگان ــود محل ــاوندي، خ ــاي خویش ــا ا ه ــهر بن ي در ش

  .کرد می
ــروه   ــترك گ ــت مش ــا و سرنوش ــی  نیازه ــانی را م ــاي انس ــکل   ه ــل ش ــرین عوام ــی از مهمت ــوان یک ــري  ت گی

سـو نیازهـاي روانـی و از     زیـرا از یـک  . هاي مسکونی بـه عنـوان واحـدهایی اجتمـاعی کالبـدي دانسـت       محله
هـاي انسـانی بـه     ا و گـروه کـرد، کـه خانوارهـ    سوي دیگر نیازهاي اقتصادي، اجتمـاعی و امنیتـی ایجـاب مـی    

تـرین عوامـل    تـرین و شـایع   اي یکـی از قـدیمی   روابـط خویشـاوندي و طایفـه   . صورت مجتمـع زنـدگی کننـد   
هــاي آن هنــوز در برخــی از نقــاط جهــان و ایــران قابــل   شــود، کــه آثــار و نمونــه همبســتگی محســوب مــی

جــب گردیــد، کــه نحــوه وجــود چنــین روابــط در بــین اعــراب در هنگــام ظهــور اســالم مو . مشــاهده اســت
همجــواري و مرزبنــدي بعضــی از شــهرهاي نوبنیــاد دوره اســالمی ماننــد کوفــه براســاس پیونــدهاي          

. اي معـین سـکونت گزیننــد   اي تعیـین شـود و افـراد وابسـته بــه هـر طایفـه در محلـه        خویشـاوندي و طایفـه  
ــا  کردنــد، در بــه همــین ترتیــب عمــوم کســانی کــه از یــک شــهر بــه شــهري دیگــر مهــاجرت مــی   کــوي ی

ــه ــدگی مــی  محل ــار یکــدیگر زن ــد اي خــاص در کن ــه . نمودن ــه در بغــداد کویهــا و محل ــراي نمون ــه  ب ــایی ب ه
هـا   تـا حـدود زمـانی کمتـر از یـک قـرن پـیش جهرمـی        . مهاجران مرو، بلخ و سایر شهرها اختصـاص داشـت  

اي  محلــههــاي اجتمــاعی نیــز هــر کــدام بــه صــورت جداگانــه در   هــا و برخــی دیگــر از ســایر گــروه و بلــوچ
در برخـی مـوارد مهـاجران یـک شـهر کـه اقـدام بـه         . کردنـد  مخصوص بـه خـود در بنـدرعباس زنـدگی مـی     

هـا   شـد، چنـان کـه در محلـه شوشـتري      هـا مـی   کردند، نـام محلـه موسـوم بـه آن     تولید کاالي مخصوصی می
ه در همچنـین در بعضـی مـوارد صـاحبان یـک حرفـ      . بافتنـد  هـایی موسـوم بـه شوشـتري مـی      در بغداد جامه

  .ها، سراجان، نساجان و غیره کردند مانند کوي بزازها، سالخ یک کوي زندگی می
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ــل اقتصــادي  ــود و در      –عوام ــه ب ــک محل ــالی ی ــین اه ــد ب ــل پیون ــرین عوام ــی از مهمت ــز یک ــاعی نی اجتم
هـا و قشـرهاي متمـول و ممتـاز جامعـه یعنـی اعیـان         بسیاري از شهرها یک یا چند محلـه بیشـتر بـه گـروه    

ــا اخ ــتو علمـ ــاص داشـ ــه  . تصـ ــهرها در محلـ ــوم شـ ــان در عمـ ــیحیان و یهودیـ ــتیان، مسـ ــایی  زرتشـ هـ
آنـان در مواقــع بحرانـی یـا در زمــان حکمرانـان متعصــب و     . نشـین در داخــل حصـار جـاي داشــت    مسـلمان 

شـدند، چنـان کـه بـراي مثـال شـاه سـلیمان صـفوي در دوره حکومـت خـود            بداندیش مـورد آزار واقـع مـی   
هـا و ایـامی کـه حضـور تعـداد       در بعضـی از دوره . بـه خـارج از شـهر منتقـل کـرد      محله زرتشتیان کرمـان را 

توانســت بــراي  کردنــد در شــهر مــی هایشــان زنــدگی مــی زیــادي از نظامیــانی کــه بــه ویــژه دور از خــانواده
هـاي   هـا یـا محلـه    مردم موجـب زحمـت بسـیار شـود و نظـم و امنیـت اجتمـاعی را بـه خطـر انـدازد، کـوي           

  .کردند آنان در بخشی از داخل شهر یا بیرون آن احداث میاي براي  جداگانه
ــین اهــالی     ــه یکــی از مهمتــرین عوامــل بســتگی ب ــه تــدریج از قــرن ســوم هجــري ب پدیــده مــذهب نیــز ب

بـه ایـن ترتیـب پیـروان هـر مـذهب ماننـد شـیعیان، شـافعیان، حنفیـان و           . هاي مسکونی تبـدیل شـد   محله
اي یکـی   هـاي فرقـه   بنـدي  گـروه . کردنـد  ص خـود زنـدگی مـی   هـاي خـا   حنبلیان و غیـره در محلـه یـا محلـه    

از ایــن زمــان بــه بعــد . دیگــر از عوامــل مزبــور کــه از دوره صــفویه بــه بعــد از اهمیــت بســیار برخــودار شــد
هــاي مســکونی در بســیاري از شــهرهاي کشــور بــه دو گــروه حیــدري و نعمتــی تقســیم شــدند، کــه    محلــه
  .خواندند ه میخان خانه و نعمتی هاي فوق را حیدري بخش

  

هــاي گونــاگون شــهري متــأثر از الگــوي اصــلی بــا یکــدیگر، اکثریــت  هــاي طــرح فــارغ از تفــاوتدر مجمــوع 
  :اند ها در چند ویژگی زیر مشترك طرح

شــود  هــا اســتفاده مــی هــایی کــه فقــط بــه منظــور جابجــایی از آن ي خیابــان حــدود محــالت بــه وســیله. 1
  .اند مشخص گردیده

ــ . 2 ــت محل ــطح و جمعی ــک  س ــهري کوچ ــدهاي ش ــین واح ــزرگ  ه و همچن ــر و ب ــاس   ت ــه براس ــر از محل ت
) کودکســتان، دبســتان، راهنمــایی و دبســتان و دانشــگاه (جمعیــت اســتفاده کننــده از واحــدهاي آموزشــی  

  .اند تعیین گردیده
ي مجــاور عمــل  گونـه پیونــدي بـا هــم ندارنـد و هــر یـک مســتقل از محلـه      محـالت مجــاور عمومـاً هــیچ  . 3

  .کنند می
  .اي است ي معابر سواره شده و فاقد هویت مشخصه قلمرو فضایی محله منحصر به شبکه. 4
هــاي یــک  ولــی ایــن محــور فاقــد ویژگــی. هــا خــدمات و محــور اســتقرار یافتــه اســت در برخــی از طــرح. 5

  .خیابان زنده و پویاي شهري است
ــه   در برخــی از طــرح. 6 ــتقرار یافت ــز اس ــه صــورت متمرک ــه  هــا خــدمات ب ــد و ب ــیلهان ــان وس ــاي  ي خیاب ه

مراکـز خـدماتی فـوق عمومـاً جاذبـه و رونـق ندارنـد و فاقـد         . گـردد  هـا تـأمین مـی    بست دسترسی بـه آن  بن
  .هرگونه نشانه و فضاي شهري هستند



 

11 
 

 ها جایگاه قانونی محله:  
ــال      ــوب س ــور مص ــالمی کش ــوراهاي اس ــکیالت ش ــانون تش ــه   1361در ق ــبرد برنام ــت پیش ــاي  در جه ه

ــاعی، اقتصــادي، ــن   اجتم ــایر ای ــوزش و نظ ــتی، آم ــی، بهداش ــور    عمران ــر اداره ام ــارت ب ــین نظ ــا و همچن ه
در حـال حاضـر اکثـر شـهرهاي بـزرگ کشـور مشـمول طـرح         . هـا بـه شـوراي محلـه اشـاره شـده بـود        محله

انـد و ارائـه خـدمات     بنـدي شـهري شـده    بنـدي و شـهرهاي کوچـک مشـمول طـرح محلـه       تقسیمات منطقـه 
  .گیرد ها و مناطق شهري صورت می محدوده محله ها در قالب ها به آن شهرداري

ا تقسـیم شـهر بـه واحـدهاي کـوچکتر ایـن          نظر غالـب کارشناسـان شـهري بـر ایـن اسـت کـه مـی         تـوان ـب
هـاي فرهنگـی و اقتصـادي شـوراهاي      واحدها را به خـوبی اداره کـرد و بـراي هـر محلـه متناسـب بـا پایگـاه        

  .ریزي ویژه تدارك دید عمرانی و برنامه
شـود کـه داراي حـدود     ون تعـاریف و ضـوابط تقسـیمات کشـوري شـهر بـه عنـوان محلـی مطـرح مـی          در قان

قـــانونی اســـت و ســـاکنان آن بـــه امـــوري همچـــون کســـب و پیشـــه و تجـــارت، صـــنعت کشـــاورزي و 
ــت ــه     فعالی ــه محل ــت و از مجموع ــت اس ــزار جمعی ــداقل داراي ده ه ــد و ح ــتغال دارن ــاي اداري اش ــا و  ه ه

  .گردد مناطق تشکیل می
هـاي مسـکونی و خـدماتی تعریـف شـده اسـت        له در قـانون تقسـیمات کشـوري بـه مجموعـه سـاختمان      مح

ــی     ــل م ــل آن مح ــود را اه ــاعی خ ــت اجتم ــاظ باف ــاکنان آن از لح ــه س ــد ک ــه  . دانن ــه از مجموع ــر محل ه
شــوند و  هــاي ارتبــاطی از هــم جــدا مــی گــردد کــه بــه وســیله شــبکه هــاي ســاختمانی تشــکیل مــی بلــوك

تقسـیمات شـهرداري اسـت و از بـه هـم پیوسـتن چنـد محلـه یـا منطقـه شـهري بـه              هـا تـابع   حدود محلـه 
  .آید وجود می

هــا بــا توجــه بــه قــانون تعــاریف و ضــوابط تقســیمات کشــوري کــامالً   بــدین ترتیــب جایگــاه قــانونی محلــه
قـانون شـهرداري    54هـا کـه بـا اسـتناد بـه مـاده        دهـی شـهرداري   مشخص است و در زمان حاضـر سـازمان  

هـا و   هـا بـدون مشـخص شـدن تعـداد محلـه       بنـدي شـهرداري   همچنـین در درجـه  . گـردد  نظیم مـی تهیه و ت
در ایـن زمینـه وزارت کشـور دســتورالعملی    . هـا در قالـب طــرح تقسـیمات شـهري مقـدور نیســت      حـدود آن 

ــر طبــق آن لــزوم انجــام طــرح تقســیمات شــهري    را بــه شــهرداري  –بنــدي  محلــه(هــا ابــالغ کــرده کــه ب
  .ها متذکر گردیده است بندي شهرداري دهی و درجه در سازمانرا ) بندي منطقه
 ها از نظر شهرسازي موقعیت محله : 

هـاي شهرسـازي    قانون تاسـیس شـوراي عـالی شهرسـازي و معمـاري ایـران در هماهنـگ سـاختن برنامـه         
هـاي اصـولی و مناسـب سـاختمان بـا شـرایط اقلیمـی و طـرز زنـدگی و مقتضـیات محلـی             و یـافتن شـیوه  

در تــداوم ایــن گفتــار، قــانون تغییــر نــام وزارت آبــادانی و مســکن بــه وزارت  . اشــاره کــرده اســتمنــاطق 
ــرح  ــه ط ــازي در تهی ــکن و شهرس ــطح     مس ــهري در س ــی ش ــتفاده از اراض ــه اس ــهرها ب ــیلی ش ــاي تفص ه

هاي شهر با توجـه بـه شـهرها کـه در فکـر تغییـرات بنیـادي در شـرایط فیزیکـی شـهرها و فرهنـگ             محله
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ــافی    ، الزم اســت از ارزشهــا هســتند محلــه هــا و نیازهــاي فرهنگــی و اجتمــاعی مــردم محــل آگــاهی ک
ــه عنــوان بســتر   هــاي توســعه شــهري، بافــت و موقعیــت خــاص محلــه  داشــته باشــند و در طــرح هــا را ب

  .توسعه مدنظر قرار دهند
هـاي محلـی تبعیـت     بایسـت بـا رعایـت شـرایط علمـی و فنـی ویژگـی        هاي عمرانـی مـی   به طور کلی طرح

هـا   هـا منـافع و مزایـاي طـرح را از لحـاظ نوسـازي و تجدیـد حیـات محلـه          ند به نحوي که مردم محلـه کن
  .با حفظ و رعایت فرهنگ حاکم به نحوي مطلوب احساس نمایند

ــه  ــاه محل ــان حاضــر جایگ ــانونی    هــا در طــرح در زم ــذکرات ق ــاي مصــوب شــهري مشــخص نیســت و ت ه
هـاي اصـولی    معمـاري ایـران مبنـی بـر یـافتن شـیوه      مندرج در قانون تاسیس شـوراي عـالی شهرسـازي و    

ــه      ــاطق و محل ــی و من ــیات محل ــدگی و مقتض ــرایط زن ــا ش ــب ب ــه متناس ــاختمانی ک ــاي  و مناســب س ه
هــاي توســعه شــهري هویــت و جایگــاه  هــا در طــرح محلــه. گیــرد مــدنظر قــرار نمــی شــهري باشــد، کــامالً

هــا  تــوان مــرزي بــراي آن نمــی هــا در زمــان حاضــر بــه هــم ریختــه اســت و  خاصــی ندارنــد و حــدود آن
  )70-71،ص  1380حیدر نیا ،( مخصوصاً در شهرهاي بزرگ قائل شد

  

 دهنده محله عناصر تشکیل  
  :شوند دهنده محله نیز شامل موارد زیر می عناصر تشکیل

  عنصر شاخص محله )1
ــی   ــدایی م ــه ابت ــه، مدرس ــاخص محل ــور     عنصــر ش ــت عب ــه امنی ــرد ک ــرار گی ــوقعیتی ق ــد در م ــد و بای باش

ــ ــظ شــود و در مــدت   شدان ــوز ابتــدایی حف ــرود   4-5آم ــا مدرســه ب ــزل و ی ــه من ــاده ب ــه پی مدرســه . دقیق
. ابتدایی باید در کنار گـذر پیـاده قـرار گیـرد، در عـین آن کـه بـه گـذر سـواره نیـز دسترسـی داشـته باشـد             

مسـجد نیـز بایـد در مرکـز محلـه و در کنـار مسـیر پیـاده         . باشـد  عنصر شـاخص هویـت محلـه مسـجد مـی     
  .قرار گیرد اصلی

   عناصر توزیعی )2
  :شامل کاربري هاي ذیل می باشد

ــه  -الــف ــدگی،   : هفتگــی –تجــاري روزان ــر واحــدهاي تجــاري روزمــره شــامل ســلمانی، دوزن عــالوه ب
ــی،     ــویی، گلفروشـ ــی، خشکشـ ــکبار، کتابفروشـ ــادي و خشـ ــزل، قنـ ــوازم منـ ــات و لـ ــامین تاسیسـ تـ

  .فروشی کلیدسازي، الکتریکی، طباخی و کبابی، آبمیوه و بستنی
در کنــار تاسیســات ورزشــی محلــه قــرار گیــد و داراي کتابخانــه کــودك        : اي بوســتان محلــه  -ب

  . ،کیوسک تنقالت و خدمات بهداشتی باشد
اسـتخر شـنا، زمــین کوچـک شـنا، زمــین     : سـاله شــامل  7تـا   12هـاي ورزشــی   تأسیسـات و زمـین   -ج

  .اي خواهد بود ان و پارك محلهوالیبال و بسکتبال و اتاق رختکن که مجموعه آن در جوار دبست
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حبیبـــی (پزشـــک عمـــومی، تزریقـــات و پانســـمان، داروخانـــه: واحـــد پزشـــکی مســـتقل شـــامل -د
  . )13،ص 1378،

اي از مراکـز فرعـی کـه یـادآور مرکـز اصـلی هسـتند         با ایجاد یک مرکز اصـلی در سـطح محلـه و شـبکه    
. بــه تمــاس محلــه گســترش دادتــوان حرکــت تعــاملی و نیروهــاي پیونددهنــده در مرکــز اصــلی را  مــی

بنـدي محلـی    یابنـد کـه توسـط اسـتخوان     به این ترتیـب سـاکنان محلـه خـود را در نظمـی سـهیم مـی       
  .ایجاد شده است

  

  شبکه ارتباطی )3
  

  :که سلسله مراتب  آن بصورت زیر است 
o  خیابان جمع و پخش کننده 

کـز محلـه سـرویس    از دسترسی به داخل محله جـدا شـده و ترافیـک محلـی راجـع نمـوده و بـه مر        - 
 . می دهد

o  خیابانهاي فرعی 

 به پارکینگها و مجموعه هاي همسایگی سرویس می دهد  - 

o  سطوح پیاده و ماشین رو 

ایــن ســطوح معــابر و فضــاهاي بــاز همســایگی ترافیــک ســواره را بــه زیــر بلوکهــاي مســکونی مــی   - 
 . کشاند

o سیهاي پیاده دستر 

 . دارداین مسیرها صرفا در اختیار عابرین پیاده قرار  - 

o مرکز محله 

 .در تحقیق حاض به طور مفصل در مورد ویژگی هاي آن می پردازیم - 
  

  روند مداخله در محالت )4
هــا اثــر  باشــد و بــه صــورت مــداوم بــر آن شــهر بــه عنــوان یــک سیســتم کــه داراي عناصــر گونــاگونی مــی 

نــوان محلــه ایــن سیســتم داراي تقســیمات کــوچکتري تحــت ع. پــذیرد هــا تــأثیر مــی گــذارد و یــا از آن مـی 
ا توجـه بـه شـرایط و مقتضـیات سیسـتم              . باشـد  می مداخلـه در یـک سیسـتم و یـا زیـر سیسـتم بایسـتی ـب

ــی ــد؛      صــورت م ــت ده ــد توســعه دخال ــد و آن را در چرخــه فراین ــه باش ــذیراي مداخل ــد پ ــا بتوان ــذیرد ت پ
ــی         ــدي و محیط ــادي، کالب ــاعی، اقتص ــرایط اجتم ــا ش ــاز ب ــتی همس ــالت بایس ــهرها و مح ــه در ش مداخل

ورت گیــرد تــا پیامــدهاي ســویی از خــود برجــاي نگــذارد؛ اصــطالح سیســتم و یــا زیرسیســتم از طریــق  صــ
توانـد محسـوب شـود و بـه تبـع آن توسـعه محـالت بـا اسـتفاده از           نیروي درونی بهتـرین نـوع مداخلـه مـی    

  .امکانات موجود در محله نتیجه مطلوبی را به همراه خواهد داشت
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اي  هـاي درون محلـه   بـه توسـعه محـالت بـا اسـتفاده از امکانـات و ظرفیـت        با توجـه بـه مطالـب فـوق پـرداختن     
رســد و ارائــه مطــالبی درخصــوص مفــاهیم نظــري و چــارچوب تئــوریکی تحقیــق   ضــروري و مهــم بــه نظــر مــی

کــه شــامل تاریخچــه مــداخالت در محــالت، انــواع مــداخالت، رویکــردي جدیــد در مــداخالت اصــول و اهــداف   
توانـد راهنمـاي مناسـبی جهـت ورود بـه       باشـد، مـی   یـه توسـعه پایـدار شـهري مـی     اي براسـاس نظر  توسعه محله

  .هاي دیگر تحقیق بوده باشد ها و بخش بحث
 هاي اقدام در مداخالت شهري شیوه  

پـذیرد کــه در ذیــل مشــروح آن   مـداخالت شــهري بــه سـه طریــق کالســیک و یــک روش نـوین انجــام مــی   
  :آمده است

  

  (Rehabilitation)بهسازي  )1
شــامل سلســله اقــداماتی اســت کــه بــه منظــور بهبــود کالبــدي کــه در نتیجــه فرســایش فعالیــت   بهســازي

پــذیرد کــه  در واقــع بهســازي زمــانی صــورت مــی. پــذیرد تحقــق یافتــه اســت، در کوتــاه مــدت صــورت مــی
  )18حبیبی ، پیشین،ص ( .فرسودگی نسبی و فقط از لحاظ عملکردي حادث شده باشد

  

  (Renovation)نوسازي  )2
شــود کـه فضــاهاي شــهري مجموعـه و یــا بناهــا از کـارکردي مناســب و معاصــر     زمــانی انجـام مــی  نوسـازي 

برخــوردار بــوده ولــی فرســودگی نســبی کالبــدي فضــایی ســبب کــاهش بــازدهی و کــارایی آن شــده اســت  
شــود کــه در عــین حفاظــت بنــا، مجموعــه و یــا فضــاي شــهري   نوســازي مجموعــه اقــداماتی را شــامل مــی

ــی   کهــن ســازمان فضــایی   ــراهم م ــه آن را ف ــازدهی بهین ــه معاصرســازي نمــوده و امکــان ب ــوط ب ( .آورد مرب
  )20همان، ص 

  (Reconstrution)بازسازي  )3
ــی    ــانی صــورت م ــی از نوســاختن اســت، بازســازي زم ــه معن ــا   بازســازي ب ــه و ی ــا، مجموع ــه در بن ــرد ک گی

ــت و ک     ــا کامــل فعالی ــر فرســودگی نســبی ی ــر اث ــان فضــاهاي شــهر فرســودگی کامــل معمــوالً ب ــد توأم الب
بنـا، مجموعـه،   (پذیرد ایـن امـر معمـوالً بـراي ایجـاد حیـات جدیـد در سـازمان فضـایی فرسـوده            صورت می

شـود ایجـاد فضـاهاي شـهري معاصـر یـا سـازمان         امـروزه آنچـه از بازسـازي مـراد مـی     . رود به کار می) بافت
   .ن دهدوگوي بین گذشته و آینده را نشا فضایی جدید و مقرون است که بتواند گفت

  (Holding capacity Approach)رویکرد ظرفیت پذیرش  )4
اشـباع یـا ظرفیـت قابـل تحمـل بـه        –نهایـت   –تـراکم   –هـاي ظرفیـت کـاربري اراضـی      این رویکرد با نـام 

مانند ظرفیت پذیرش آمـده اسـت کـه محـدوده عمـل آن بـر پایـه فضـاهاي کالبـدي و فیزیکـی و پـذیرش            
هـاي جغرافیـایی یـا فراینـد جمعیـت شـناختی احاطـه         سـیله محـدوده  باشـد کـه بـه و    می) سازمانی(نهادي 

ظرفیــت پــذیرش عملـی اســت کــه زمــین در  ).Edvard. J April 2003. P. 143 (.گردیـده اســت 
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ریــزي متــراکم و فشــرده را مــورد توجــه  هــا و ضـوابط برنامــه  دسـترس، قــوانین توســعه، ظرفیــت زیرســاخت 
  ).(Ibid. p. 144دهد قرار می

هــاي دراز مــدت  بینــی بایســتی متناســب بــا ظرفیــت پــذیرش باشــد و هرگــز در پــیش  یرشــد و توســعه مــ
ــت  ــر رف ــد از حــد آن فرات ــی   . نبای ــت ویژگ ــابی و رعای ــه مکانی ــین ب ــذیرش همچن ــت پ ــد  ظرفی ــایی مانن ه

ــه آب و فاضــالب و ســایر شــاخص   ــه مشــاغل و مراکــز خریــد، دسترســی ب هــایی کــه موجــب  دسترســی ب
  Ibid. p. 148 ).(دارد شود توجه توسعه و عدم توسعه می

  عه پایدار و سنجش ظرفیت در محالترویکرد سیستمی در توس )5
  :پذیرد اي تحت عنوان شهر از دیدگاه سیستمی به دو صورت انجام می در شهرسازي بررسی پدیده

ه عنـوان جزیـی از یـک سیسـتم بزرگتـر اسـت          در وجـه دوم شـهر بـه عنـوان یـک      3اول اینکه خـود شـهر ـب
کــه روي یکــدیگر بــه صــورت پویــا  4. در درون خــود اجــزا و عناصــر گونــاگونی دارد باشــد کــه سیســتم مــی

رفیعیـان،  .( انـد  پذیرنـد و بـراي تحقـق یـافتن اهـدافی خـاص سـاماندهی شـده         گذارند و تـأثیر مـی   تأثیر می
تـوان بـه عنـوان یـک سیسـتم مـورد توجـه         با توجـه بـه مطالـب فـوق شـهر را مـی      )20، ص 1380مجتبی،
کــارکرد هــر یــک . دهنــد یــن سیســتم عناصــر و تقســیمات شــهري اجــزاي آن را تشــکیل مــیدر ا. قــرار داد

از این عناصر و تقسـیمات شـهري بـر کـارکرد کـل شـهر تـأثیر دارد و نحـوه عملکـرد و کـارایی هـر یـک از             
هـاي دیگـر و    یـک خیابـان بـا میـدان محـل تقـاطع آن بـا خیابـان        . اجزا به یکدیگر مـرتبط و وابسـته اسـت   

هــا بــا واحــدهاي همســایگی و آن هــم بــا محــالت و در نهایــت   هــاي پیرامــون و بلــوك بلــوكهمچنــین بــا 
ا کـل شـهر مـرتبط و وابسـته هسـتند و در نهایـت هـیچ یـک از اجـزا و تقسـیمات شـهري رفتـار               محالت ـب

، 1378مهندسـان مشـاور شـارمند،   ( .مستقل نداشـته و بـدون ارتبـاط بـا یکـدیگر عملکـرد و کـارایی نـدارد        
ــر )51ص  ــده    تفک ــل پدی ــاط متقاب ــه ارتب ــتمی ب ــود   -اي  سیس ــیط خ ــده  –در مح ــا پدی ــر   ب ــاي دیگ ه

بـا توجـه بـه ایـن کـه اسـاس و پایـه توسـعه         ) 52همـان، ص  ( .پـردازد  همچنین بـه محـیط آن پدیـده مـی    
  .دهد پایدار را تفکر سیستمی تشکیل می

ــه طــرف تفکــر سیســتمی حرکــت کــرده     ــذا رویکــرد نــوین شهرســازي از تفکــر ماشــینی ب هــاي  و طــرحل
  هاي منعطف و سیال امروزي دادند بندي شده کالسیک جاي خود را به طرح شهري قانون

 هاي سنتی هاي اجزاء سیماي محله در بافت ویژگی  
o مرکز محله  

ــاغ       ــه در چهارب ــالت از جمل ــی در برخــی از مح ــه و حت ــرار گرفت ــی ق ــز فیزیک ــب در مرک ــه اغل ــز محل مرک
گیـري   رسـد کـه شـکل    بـه نظـر مـی   . اي از محلـه قـرار گرفتـه اسـت     هسنندج یا محله نوآباد نـایین در گوشـ  

ــاثیر موضــوع دسترســی نقــاط مختلــف محلــه بــه آن قــرار    مرکــز محلــه در واقــع پــیش از آن کــه تحــت ت

                                                        
3 - system of cities 
4   -  city as a system 
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هـاي   هـاي خـاص، توسـعه تـدریجی محلـه و نزدیکـی بـه راه        گرفته باشـد از عوامـل دیگـري ماننـد موقعیـت     
مراکـز محـالت یـا در طـول گـذر اصـلی یـا در محـل تقـاطع گـذر           اغلـب  . اي متـاثر بـوده اسـت    اصلی محله

انـد یـا بـه صـورت محـوري       مراکز محـالت یـا بـه صـورت میدانچـه درآمـده      . اند اصلی و سایر معابر واقع شده
ــه    ــکل گرفت ــلی ش ــذر اص ــول گ ــد در ط ــاوري،  (.ان ــامل   ) 148،ص 1378کنگ ــالت ش ــز مح ــر مرک عناص

  . وده استبازارچه، مسجد، حسینیه، حمام و سقاخانه ب
o گره  

هـاي مشـخص و بـارزي را در سـطح محلـه بـه وجـود         هاي سنتی مرکـز محلـه و مراکـز فرعـی گـره      در محله
  .هاي اقتصادي و اجتماعی محله بوده است آورند و محل تجمع و بروز فعالیت می

هـا داراي یـک مرکـز اصـلی یـا داراي یـک مرکـز اصـلی          هـاي سـاختاري آن   ها برحسب وسعت ویژگـی  محله
  .باشند و یک یا چند مرکز فرعی می

o  مسیر  
ــاده شــکل       ــاي حرکــت پی ــر مبن ــوده و ب ــار عنکبــوتی و ارگانیــک ب ــه صــورت ت ــه ب شــبکه دسترســی محل

  .و اغلب معابر داراي پیچ و خم بوده استابعاد گذرها و معابر متناسب با کارکردشان بود . اند گرفته
هــاي ســنتی بــراي رفــتن از یــک فضــا بــه فضــایی دیگــر سلســله   در محلــه: سلســله مراتــب دسترســی

هـاي اصـلی و    ایـن سلسـله مراتـب شـامل گـذر اصـلی، گـذرهاي فرعـی، کوچـه         . مراتب رعایـت شـده اسـت   
  .ها بوده است ها و هشتی بست فرعی بن
o گذر اصلی  

سـتون فقـرات   . گرفـت  ته اصـلی بـه همـراه مرکـز محلـه کـه در راسـتاي آن شـکل مـی         گذر اصـلی یـا راسـ    
معـابر اصـلی داراي   . دهـد  دهـد و محلـه را بـه محـالت دیگـر و مرکـز شـهر ارتبـاط مـی          محله را تشکیل می

قسـمتی از  . عرض بیشـتري نسـبت بـه سـایر معـابر بـوده و داراي شکسـتگی کمتـري در طـول خـود اسـت           
کنــد و همچنــین محــل اتصــال گــذر اصــلی بــه فضــاي بــاز تکایــا و   چــه عبــور مــیگــذر اصــلی کــه از بازار

  .شود ها سرپوشیده می حسینیه
o ها یا معابر فرعی کوچه  
کنـد و نسـبت بـه     ها از گذر اصلی منشـعب شـده و ارتبـاط میـان نقـاط مختلـف محلـه را تـامین مـی          کوچه

هــا نیــز  هــا در کوچـه  چ و خــموجــود پـی . باشـد  گـذر اصــلی داراي پـیچ و خــم بیشــتر و عـرض کمتــري مــی   
عالوه بـر تـامین سـایه و مقابلـه بـا بادهـاي نامناسـب در جهـت حفـظ امنیـت اهـالی در مقابـل مهـاجمین              

  .نیز موثر بوده است
o بست بن 

هـا منشـعب شـده و     از کوچـه . تـر از همـه گـذرا بـوده و داراي طـول کمتـري اسـت        بست باریک بن 
  .دهند به چندین واحد مسکونی دسترسی می



 

17 
 

 صوصیات مرکز محلهخ  
نخسـت مراکـز خطـی یعنـی     . تـوان بـه دو نـوع تقسـیم نمـود      هـا مـی   انواع مرکـز محلـه را از نظـر شـکل آن    

انـد،   انـد و از تعـدادي مغـازه تشـکیل شـده      مراکزي که در امتداد گذرها و بـه صـورت بازارچـه شـکل گرفتـه     
شــتر در محــل تقــاطع چنــد کــه همــراه بــا مســجد و دیگــر فضــاهاي عمــومی در امتــداد معــابر اصــلی و بی 

ــع شــده  ــذر مهــم واق ــد گ ــه صــورت میدانچــه  . ان ــه ب ــز محل ــوع دوم مرک ــاطع   ن اي اســت، کــه در محــل تق
ــی     ــکل م ــه ش ــر محل ــر ه ــرین معب ــار مهمت ــا در کن ــلی ی ــذرهاي اص ــومی و   گ ــاي عم ــت و بناه ــه اس گرفت

  .شده است فضاهاي تجاري در پیرامون آن احداث می
ــار   ــیات معم ــر خصوص ــالت از نظ ــز مح ــی   ي آنمراک ــیم م ــه تقس ــه دو گون ــا ب ــوند ه ــاهاي  : ش ــت فض نخس

ــه     ــکل گرفت ــان ش ــول زم ــدریج و در ط ــه ت ــزي ب ــی مراک ــی نشــده یعن ــی   طراح ــه طراح ــد و داراي نقش ان
نـوع دوم مراکـزي هسـتند کـه چـه نقشـه       . هـا نیـز طراحـی نشـده اسـت      اي نیستند و نماي سـطوح آن  شده

ــاي آن ــنظم و ه   و چــه نم ــکلی م ــده و داراي ش ــا طراحــی ش ــته ــی اس ــه. ندس ــین   نمون ــوب چن ــاي خ ه
  .توان در شهرهایی مانند یزد، اصفهان و نایین مشاهده کرد مراکزي را می

 هاي سنتی کارکردهاي مرکز محله  
ــه    ــه کمــابیش در عمــوم مراکــز محل ــر مرکــز ک ــاي ه ــارکرد   یکــی از کارکرده ــا قابــل مشــاهده اســت، ک ه

گرفـت کـه از    اي شـکل مـی   ه اغلـب در نقطـه  به ایـن ترتیـب کـه هـر مرکـز محلـ      . ارتباطی مرکز محله است
زیـرا محـل اسـتقرار    . نظر دسترسی داراي بهتـرین موقعیـت ممکـن نسـبت بـه نقـاط گونـاگون محلـه باشـد         

انـواع و خصوصـیات عناصـر و فضـاهاي مزبـور تحـت تـاثیر        . فضاها و عناصر خـدماتی متعلـق بـه محلـه بـود     
ــایی و     ــی، جغرافی ــیات اقلیم ــه خصوص ــددي از جمل ــل متع ــکل     عوام ــهر ش ــاکنان ش ــادي س ــوان اقتص ت

گرفــت، فضــایی  یکــی از نخســتین فضــاهایی کــه در بســیاري از مراکــز محلــه شــکل مــی. گرفتــه اســت مــی
ایـن فضـا اغلـب عبـارت از     . هـاي معمـول و مـذهبی بـوده اسـت      براي تجمع اهـالی و انجـام مراسـم و آیـین    

نیه، تکیــه، ســقاخانه و گــاه بــه مســجد، حســی) در ایــران پــیش از اســالم(فضــایی مــذهبی ماننــد آتشــکده 
  .ندرت مزار و مانند آن بوده است

فضــاها و عناصــر خــدماتی ماننــد حمــام، آب انبــار و فضــاهاي تجــاري نیــز از مهمتــرین فضــاهایی هســتند  
البتــه همــان گونــه کــه اشــاره شــد، کارکردهــا و . انــد گرفتــه هــا شــکل مــی کــه در بســیاري از مراکــز محلــه

بـراي مثـال   . گرفـت بـه عوامـل متعـددي بسـتگی داشـت       رکـز محلـه شـکل مـی    فضاهایی که در جوار هـر م 
اي بـا بـازار    در شهرهاي کوچکی که متشکل از چنـد محلـه بودنـد در حـالتی کـه فاصـله بـین مراکـز محلـه         

ــود و جمعیــت ســاکن در محلــه  ــامین نیازهــاي    انــدك ب ــراي ت ــاد نبــود مــردم ب ــز خیلــی زی هــاي شــهر نی
انــد و بــازار ایــن گونــه شــهرها بــه صــورت همزمــان هــم در  کــرده ده مــیتجــاري خــود از بــازار شــهر اســتفا

فروشــی و تــامین نیازهــاي داخلــی  فروشــی و تجــارت خــارجی شــهر و هــم در جهــت خــرده خــدمت عمــده
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هــاي پرجمعیــت واقــع در شــهرهاي بــزرگ بــه ســبب وســعت و  در حــالی کــه برخــی از محلــه. اهــالی بــود
  .جمعیت زیاد داراي چند مرکز محله بودند

هـا نیـز متفـاوت بـوده اسـت چنـان کـه در شـهرهایی ماننـد           نوع تاسیسات و فضاهاي واقع در مراکـز محلـه  
یزد، نـایین و کاشـان کـه دسترسـی بـه آب آشـامیدنی بـه سـادگی بـراي همـه مـردم و بـه صـورت فـردي               

ي ممکن نبود، آب انبـار یکـی از عناصـر مهـم خـدماتی بـود کـه در هـر مرکـز محلـه یـا نزدیـک بـه آن بـرا              
ــی   ــداث م ــردم اح ــاز م ــامین نی ــطح آب   . شــد ت ــه س ــفهان ک ــد اص ــهرهایی مانن ــه در ش ــالی ک ــاي  در ح ه

  .ها به سادگی به آن دسترسی داشتند زیرزمینی به حدي باال بود که همه خانواده
 هاي کهن هاي کیفی وکالبدي نهفته در بافت ارزش  

ــه تفکــر و احســاس پیوســته اســت و     ــران ب ــاري ســنتی ای ــاي معم ــیالت و  ضــرایب پوی ــار، تخلّ ــراه افک هم
یابــد و بــدین جهــت اســت، کــه در  شــود و معــانی و مفــاهیم خــود را مــی احساســات درونــی دگرگــون مــی

فهــم و بیــان ضــرایب دســتور آن اشــکال، داراي معــانی و مفــاهیم خاصــی اســت، کــه گویــاي ادراك انســان  
احسـاس  . متنـوع اسـت  هـر گوشـه ایـن شـهرها داراي احسـاس متفـاوت و       . از جهان مـادي و معنـوي اسـت   

  ).50،ص 1387هاشم نژاد،  (...آرامش، تواضع، تفکر، عظمت، نوآوري، تحسین، زیبایی و 
نخست تفکر و ایده و سپس از لحاظ نوآوري : ساختار اصلی شهرهاي سنتی ایران از دو نکته حائز تعمق هستند

جسم و روح هستند، که تحولی  و خالقیت و پیوند این دو با یکدیگر، که هر دو در خدمت آسایش و آرامش
گیري فضاهاي کالبدي در شهرهاي سنتی ایران، به  بدون شک، شکل.) 52:همان .(آورند ذهنی را به وجود می

از سویی، فضاي کالبدي متناسب با بستر . اي حاکم بر آن متاثر بوده است هاي متعدد، از فضاي اندیشه شیوه
ها،  اي از نشانه اي زیستی شکل یافته است و از سوي دیگر، مجموعهه ها، رسوم و سنن و ارزش فرهنگی، اندیشه

هاي مثالی  ها، صورت ها، اسطوره نمادها و مبانی فکري و مبادي صوري، مفاهیم و تصاویري برخاسته از آیین
 )85، ص1387حکمتی، . (اند گیري فضاهاي کالبدي نمود یافته هاي ایرانی در شکل اندیشه

ــه   ــوان نمون ــه عن ــارتبور«ب ــاره»که ــش     ، حرکــت من ــر افراشــته و جه ــر ب ــه ســوي آســمان س ــه ب ــا را ک ه
  )80ص 1365بورکهارت،( .داند کنند، نمودي از گواه و شهادت بر یگانگی خداوند می می

 هاي نامطلوبیت فضاهاي شهري معاصر عوامل و مصداق  
ــب بافــت ــه  اغل ــر از جنب ــاي مســکونی معاص ــت   ه ــایی اس ــددي داراي کاســتی و نارس ــاي متع ــه. ه : از جمل

تـوجهی بـه اقلـیم، وابسـتگی بـه مرکـز شـهر، عـدم وجـود           وجود آلودگی صـوتی، آلـودگی هـوا، نـاامنی، بـی     
سـرزندگی، کمرنــگ شــدن همبســتگی اجتمــاعی، ضــعیف بــودن حــس تعــاون و همیــاري، عــدم توجــه بــه  

ــو     ــأنوس ب ــه محــیط، نام ــه جــاي آن، عــدم وابســتگی ب دن مقیــاس انســانی و معیــار قــرار دادن اتومبیــل ب
اهــالی، عــدم ثبــات مکــانی، عــدم ارتبــاط حســی و عــاطفی، کمرنــگ شــدن تــاثیرات مــذهبی، برونگرایــی   

ــه  بناهــا، جهــت ــري نامناســب خان ــه  گی ــودي نبــودن فضــاها، طبق ــه هــا، خ ــدي مجموع هــاي مســکونی،  بن
اغتشاش، عدم وجود ارتبـاط منطقـی میـان فضـاها و عناصـر، وجـود همسـانی و یکنـواختی بـه جـاي تنـوع            
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ضاد و بیگانگی بـین عناصـر بـه جـاي وحـدت، فقـدان تشـخیص و هویـت، هماننـدي و یـک شـکلی            وجود ت
  .توان اشاره نمود را می... شناسایی بودن معابر صرفاً از روي نام و شماره و  قابل معابر و فضاها،

هـاي کیفـی زنـدگی شــهري از     یکـی از خصـایص بسـیار بــارز شهرنشـینی و شهرسـازي معاصـر، افــول ارزش      
هــاي امـروزي بــا   سـاخته . هــاي مکـانی اســت  هــاي اجتمـاعی، فرهنگــی و زیباشـناختی و ارزش   ارزشجملـه  

ــه ترتیبــی اســت، کــه    هــاي درون محلــه فرهنــگ، در میــدان اي نیــز اگــر چــه نســبت عــرض بــه ارتفــاع ب
بنـدي نمـاي پیرامـون میـدان، بدنـه آن را       ، امـا شـکل  )7بـه   1حـدود  (کنـد   احساس محصوریت ایجاد نمـی 

  .کند کند و مقیاس انسانی را خلق می خود تقسیم می به اجزاي
  

  سیاستگذاري و بیان احکام طراحی :  
مسـکونی ، در قالـب اهـداف تعیـین شـده و      مـدرن  پس از بررسـی همـه جانبـه محـالت سـنتی و بافتهـاي       

  . در جهت تحقق آن ها سیاستها و چارچوبهاي عملی زیر تدوین می گردد
o  نظم 

اي ابهـام و قابلیـت تفسـیر شخصـی ، در کـل محلـه بـر مبنـاي نیازهـا و          ایجاد نظمی پیچیـده ، دار  - 
 خصوصیات مردم 

ایجاد نظـم برپایـه تقـارن و تعـادل در احجـام ، شـکلها از طریـق ایجـاد سیسـتم و تکـرار مجموعـه             - 
اي از عناصر یا تک عنصر یـا تغییـر در فضـاها ماننـد فضـاهاي بـاز و بسـته یـا تنـگ و گشـاد بـاز و            

 .... یا باال ، تغییر رنگ ، سایه روشن و استفاده از الگوهاي قابل انعطاف و محصور ، پایین 

o  هماهنگی: 
ــات هماهنــگ از طریــق همخــوان نمــودن رنگهــا ، شــکلها ،مصــالح و ایجــاد تناســب     ایجــاد ترکیب

 میان شکلها و اندازه ها در سطح محله در غالب نظم حکمی حاکم بر محله 

o   محصوریت : 
ــردن فضــاهاي   -  ــه اي مشــخص و     محصــور ک ــاز محل ــا ب ــه مکانه ــتیابی ب ــت دس ــه اي جه ــاز محل ب

تعریــف شــده و ایجــاد فضــاها محصــور و نیمــه محصــور جهــت تطبیــق بــا مشخصــات اقلیمــی و    
ــه         ــتگی بدن ــاع و پیوس ــرض و ارتف ــول و ع ــان ط ــبات الزم می ــاد تناس ــق ایج ــایی از طری جغرافی

 . ... فضاهاي باز و 

o   تباین فضایی : 
تــوالی ، متنــوع فضــا هــاي بــاز و بســته ، تاریــک و روشــن ، باریــک و پهــن،  اســتفاده از فضــاهاي م - 

ــاز و محصــور و    ــتاده ، ب ــا و ایس ــیرهاي    ... ) پوی ــب در مس ــاطی مناس ــگ و ارتب ــبتی هماهن ــا نس ب
 حرکتی جهت ایجاد تنوع بصري ،غناي فضایی و تعریف عرصه ها و تعیین حریمها 
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o  جهت یابی : 
ــین م  -  ــابی و تعی ــان جهــت ی ــا   ایجــاد امک ــه ب ــف محل ــاظر در قســمتهاي مختل ــت  ، توســط ن وقعی

اســتفاده از عناصــر شــاخص نشــانه اي ، ســاختمان هــایی بــا طــرح مشــخص ، رابطــه هــاي جهــت  
 . دهنده میان اجزا ، تداوم راه ، شیب ، مناظر پیوسته وجود اتصاالت پشت سر هم

o  پیوستگی : 
ــد فضــا   -  ــاط مناســب و پیون ــامین ارتب ــدي ، ت ــه اي از  ایجــاد پیوســتگی کالب ــان عناصــر محل یی می

ــا و       ــتالط کاربریه ــداره ، اخ ــتگی ج ــتمرار راه پیوس ــده ، اس ــاط دهن ــر ارتب ــاها و عناص ــق فض طری
 عملکرد هاي سازگار و ایجاد رابطه معقول بین فرم و عملکرد 

o  فضاهاي پر و خالی 
ــاهاي در        -  ــان فض ــتگی می ــجام و پیوس ــاد انس ــب و ایج ــاط مناس ــامین ارتب ــاختمان هــا (ت و ) س

جهــت ایجــاد پیوســتگی میــان تــوده و قصــا بــه صــورت  ) فضــاهاي بــاز عمــومی(هاس خــالی فضــا
 یک کل منسجم 

o  حریم : 
ایجــاد عرصــه هــاي مشــخص از عمــومی تــا کــامال خصوصــی جهــت تشــدید حــس قلمــرو ایجــاد    - 

ــریم       ــامین ح ــایی ، ت ــب فض ــله مرات ــامین سلس ــان ، ت ــس مک ــت ح ــی تقوی ــاي خصوص ــه ه عرص
 ريخانوارها و کاهش دسترسیهاي بص

o  ایستایی و پویایی : 
 ... توجه به خصوصیت ایستایی وپویایی فضاها جهت تعریف عرصه ها ، ایجاد تنوع و  - 

از عمــومی از طریـق فضــاهاي گشـاده و میدانچــه هــاي       -  تقویـت خصوصــیات ایسـتایی درفضــاهاي ـب
 محله اي و استقرار فعالیت هاي مناسب و ایجاد جاذبه هاي بصري دراین گونه فضاها 

تحــرك معــابر و القــاء پویــایی ، ایجــاد تــوالی فضــایی ، اخــتالف ســطح ، اســتقرار برخــی    افــزایش - 
 ... عناصر ویژه محله اي در مسیر راه ، انحراف در مسیر ، تفاوت و تنوع در مناظر راه و 

o  مقیاس: 
ــدازه واقعــی فضــاها در رابطــه بــا انســانها کــه اســتفاده کننــدگان از فضــاها هســتند بــه     -  تعیــین ان

حســاس تنگــی و گمشــدگی دســت ندهــد ، اهــالی در فضــا بتواننــد یکــدیگر را ببیننــد ،  طوریکــه ا
بشناسند ، و دیده بشوند و بتوانند بـا فضـا راحـت تـر ارتبـاط برقـرار کننـد ، جایگـاه خـود را پیـدا           

 .کرده و قلمروي بري خود قائل شوند
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o تناسب: 
ــا الگــو وکمیــت ع  - ملکــرد هــا و کیفیــت فضــاهاي انطبــاق شــکل و ظرفیــت فضــاها،معابر و تجهیــزات ب

  .مردم در سطح محله و ایجاد نسبتی هماهنگ میان احجام و فضاها و اندازه ها

  پایداري در عرصه شهري و محله ايتبیین مبانی  
ناپـذیر اسـت و عوامـل و نیروهـاي متعـددي، شـامل        هـاي شـهري امـري اجتنـاب     تغییر و تحـول در محـیط  

ــادي،    ــی، اقتص ــاعی، فرهنگ ــاي اجتم ــدت و    نیروه ــد و ش ــی در فراین ــت محیط ــاوري و زیس ــی، فن جمعیت
ریـزي   طبیعـی یـا مصـنوعی، فـردي یـا اجتمـاعی، برنامـه       (ایـن عوامـل   . ضعف این تحوالت اثرگـذار هسـتند  

  .کنند هاي شهري را دگرگون می ، شکل، اندازه و ساختار محله)ریزي نشده شده یا برنامه
ــه    ــوالنی در تجزی ــه ط ــازي از تجرب ــش شهرس ــم و دان ــوده و     عل ــوردار ب ــده برخ ــاد ش ــائل ی ــل مس و تحلی

ا تحـوالت        در ایـن فراینـد نگـرش   . هـاي گونـاگونی نیـز ارائـه شـده اسـت       حل راه هـاي توسـعه شـهري نیـز ـب
هـاي   هـاي جـامع و پـس از آن طـرح     هـاي مختلـف توسـعه شـهري نظیـر طـرح       طـرح . فراوانی مواجه گردید

ـ . سـاختاري و راهبـردي دچـار تحـوالت اساسـی گردیـد       هـا، ایـده توســعه    داوم ایـن تحـوالت در نگـرش   در ت
اي کـه بخــش   تـرین بحـث تبــدیل گردیـده اسـت، بــه گونـه      هــاي اخیـر بـه محــوري   شـهري پایـدار در دهـه   

از جملــه نکــات قابــل تامــل در ایــن . ادبیــات توســعه شــهري را بــه خــود اختصــاص داده اســت از اي عمــده
ــه   ــاس عملکــردي نظری ــه مقی ــه ب ــد، توج ــده فراین ــا، ای ــا و ه ــت حــل راه ه ــتارها،  . هــا اس ــال، نوش ــراي مث ب

اي و شـهري یافــت کــه   تــوان در مقیـاس ملــی، ناحیــه  هــا، راهنماهـا و مقــررات فراوانــی را مـی   دسـتورالعمل 
هـا و   راه کارهایی را نیز در زمینـه توسـعه شـهري پایـدار ارائـه کـرده و مـورد توجـه در بسـیاري از سیاسـت          

جریــان فــوق در مقیــاس ملــی و شــهري در کشــور مــا نیــز طــی   در حــالی کــه. انــد هــا قــرار گرفتــه برنامــه
هـاي پـایین دسـت شـهر      تـوان گفـت کـه در مقیـاس     هـاي اخیـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت، مـی         سال

هــا و مقــررات مشــخص و کــارا وضــع نشــده، بلکــه   ، هنــوز نــه تنهــا سیاســت)هــا شــهري منــاطق و محلــه(
اي  ایــن در حــالی اســت کــه توســط محلــه. تحقیــق و پــژوهش جــامع و جــدي نیــز صــورت نگرفتــه اســت 

ــدرج در        ــاي من ــول و معیاره ــیاري از اص ــردن بس ــوس ک ــردن و محس ــوس ک ــم در ملم ــه مه ــدار زمین پای
  .هاي توسعه شهري پایدار است ها و ایده نظریه

نظـران   شـود، نظریـات مشـهور و مـورد توافـق اغلـب صـاحب        شایان ذکر است، آنچه در این فصـل مـرور مـی   
هـاي متفـاوت کـه مـورد توافـق همگـانی نیسـتند، بـه علـت عـدم تناسـب بـا              نقـدها و نگـاه  است و از بیـان  

  .موضوع پژوهش اجتناب شده است
  

 هاي شهر پایدار اهداف و شاخص  
ــان       ــرایط یکس ــنجش در ش ــل س ــتند و قاب ــاوت هس ــف متف ــطوح مختل ــهري در س ــداري ش ــاي پای معیاره

ایــن . شــوند قیماً بــه شــهرها مربــوط مــیبرخــی از موضــوعات تحــت بررســی توســعه پایــدار مســت. نیســتند
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ــد از  ــوعات عبارتن ــه  : موض ــق برنام ــدار از طری ــعه پای ــده   توس ــین، باززن ــاربري زم ــزي در ک ــهر،   ری ــازي ش س
هــاي پایــدار، انــرژي و شــکل شــهر، حمــل و نقــل پایــدار، آلــودگی و شــکل شــهر و بــه خصــوص  ســاختمان

  )35-46،ص1386عزیزي، (نقش تراکم در رسیدن به پایداري
  )1376لینچ، ( :کند هفت محور عملکردي براي شکل فضایی شهر خوب را به شرح ذیل ارائه می چ لین

o ــرزندگی ــاتی،     : س ــاي حی ــاوي علمکرده ــدازه ح ــه ان ــا چ ــهر ت ــکل ش ــوژیکی و   ش ــاي بیول نیازه
  سازد؟ هاي انسانی بوده، و از همه مهمتر، چگونگی بقاء موجودات را ممکن می توانایی

o توانـد بـه وضـوح درك شـده، از نظـر ذهنـی قابـل شناسـایی باشـد و           شهر تـا چـه حـد مـی     :معنی
ــا      ــی ب ــدازه، ســاختار ذهن ــا چــه ان ــد و ت ــه تجســم درآورن ــان ب ــان و مک ســاکنین آن، آن را در زم

هــاي احساســی،  یعنــی انطبــاق محــیط بــا توانــایی(هــا و مفــاهیم جامعــه در ارتبــاط اســت؟  ارزش
  ).ذهنی و ساختارهاي فرهنگی

o ت فضـاها، معـابر و تجهیـزات یـک شـهر تـا چـه انـدازه بـا کمیـت و الگـوي            شکل و ظرفیـ  :تناسب
ــدا خواهنــد کــرد     فعالیــت ــا اشــتغال پی ــد و ب ــه آن اشــتغال دارن هــایی کــه مــردم از روي عــادت ب

  ).هاي آتی ها با فعالیت پذیري آن یعنی کفایت بسترهاي رفتاري و تطبیق(منطبق است؟ 
o هــا، منــابع، خــدمات، اطالعــات و امــاکن  فعالیــتتوانــایی دسترســی بــه ســایر افــراد،  :دسترســی

  چگونه است؟) ها دسترسی پیدا کرد توان به آن شامل کمیت و تنوع عناصري که می(
o هـا   هـا و ایجـاد اصـالح و مـدیریت آن     اسـتفاده و دسترسـی بـه فضـاها و فعالیـت     : نظارت و اختیار

کننـد صـورت    ن زنـدگی مـی  کننـد یـا در آ   هـا اسـتفاده مـی    تا چـه انـدازه توسـط کسـانی کـه از آن     
  گیرد؟ می

o هزینــه تحقــق (هزینــه ایجــاد و نگهــداري شــهر در هــر ســطوح مختلــف چقــدر اســت؟   :کــارایی
  ).چقدر است... میزان سرزندگی، تناسب، معنی و 

o برابــري : چگــونگی توزیــع ســود و زیــان محیطــی بــین افــراد طبــق اصــول خــاص نظیــر  :عــدالت
سـهم هـر یـک از    (کمـک بـالقوه، قـدرت چگونـه اسـت؟      نیاز، ارزش ذاتی، قدرت پرداخـت، تـالش،   

  )افراد از هر یک از پنج عامل اولیه چقدر است؟
ــد اســت هم ــین(چنــین معتق ــاء و    ) پیش ــه بق ــاء بخشــیده و ب ــداوم فرهنگــی را ارتق شــهري خــوب اســت کــه ت

 پایداري افـراد آن کمـک نمایـد، بـر حـس ارتبـاط در زمـان و فضـا بیفزایـد و زمینـه رشـد فـردي را فـراهم             
ــد  ــدید کن ــا تش ــی،      . و ی ــل دسترس ــکونتگاهی قاب ــت، س ــاز اس ــکونتگاه ب ــک س ــوب، ی ــکونتگاه خ ــک س ی

ــاق  ــوع، انطب ــز، متن ــه   غیرمتمرک ــراي تجرب ــذیرش ب ــذیر و داراي پ ــاف . پ ــین انعط ــایی   همچن ــذیري و توان پ
شــود کــه بتوانــد ســالمت و  محیطــی خــوب تلقــی مــی. تطبیــق ســریع از اهمیــت فــراوان برخــوردار اســت

  .اد و بقاء موجودات زنده را تأمین کندبهزیستی افر
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تـوان گفـت، شـهر پایـدار شـهري اسـت کـه نیازهـاي گونـاگونی کـه بـه ایـن              براساس هرم نیازهاي مازلو می
راي انـدازه      آیـد، مـی   ترتیب بـراي شـهر بـه دسـت مـی      گیـري کیفیـت یـک شـهر از       توانـد اسـاس خـوبی ـب

در سـطح نیازهـاي اساسـی، یـک     . انسـانی باشـد   هـاي  طریق تعیین میـزان بـرآورده شـده نیازهـا و خواسـت     
 يزنــدگی و کــار، درآمــد يشـهر بایــد کلیــه نیازهـاي فیزیکــی ســاکنین خــود را تـأمین نمایــد، مکــانی بـرا    

معقــول، آمــوزش و پــرورش، حمــل و نقــل و امکــان برقــراري ارتبــاط و دسترســی بــه خــدمات و تســهیالت  
  .را فراهم آورد

ــی، امن   ــد داراي ایمن ــوب بای ــهر خ ــک ش ــی    ی ــردي محیط ــري و عملک ــر بص ــوده و از نظ ــت ب ــت و حفاظ ی
یــک شــهر خــوب . ســامان یافتــه و بــا نظــم و عــاري از آلــودگی، ســر و صــدا و تصــادفات و بزهکــاري باشــد

ــد و  . بایــد یــک محــیط اجتمــاعی هــدایت کننــده باشــد  شــهر مکــانی اســت کــه مــردم در آن ریشــه دارن
کنـد تـا جزیـی از جمـع بـوده       ، شـهر بـه افـراد کمـک مـی     بنـابراین . یابنـد  ها دوستان خود را در آن مـی  بچه

شـهري خـوب اسـت کـه داراي یـک تصـور ذهنـی        . دهـد  هـا حـس تعلـق بـه مکـان و سـرزمین مـی        و به آن
مناسب و یـک شـهرت و اعتبـار خـوب بـوده و بـه مـردم خـود احسـاس اعتمـاد و قـدرت و شـأن و منزلـت              

شـکل دادن بـه   » خـالق بـودن  «م فرصـت  حتـی در سلسـله مراتـب بـاالتر یـک شـهر خـوب بـه مـرد         . بدهد
بـاالخره، یـک شـهر خـوب شـهري اسـت کـه خـوب طراحـی          . دهـد  فضاي شخصی و بیـان خودشـان را مـی   

بــه عبــارت دیگــر یــک . شناســی مطبــوع بــوده و از نظــر کالبـدي قابــل تصــور باشــد  شـده و از نظــر زیبــایی 
ــراي فرهنــگ و یــک اثــر هنــري اســت   اهــد عملکردهــاي چنانچــه شــهر بخو. شــهر خــوب مکــانی اســت ب

ــد   ــداوم بخشــد بای ــراي ســاکنین ت ــاتی خــود را ب ــی ا  حی ــه خــودي خــود ویژگــی خــود کنترل ــک و ب رگانی
  )1984 مامفورد، (.خودبازدارندگی هر موجود زنده دیگري را داشته باشد 

حمل و نقـل شـهري پایـدار بـه عنـوان یکـی از ارکـان پایـداري شـهري، یکـی از الزامـات اساسـی پایـداري              
توانــد بــه  ســازي ترافیــک مــی آرام و  مــی باشــدســازي ترافیــک درون شــهري  شــهري را آرام حمــل و نقــل

ریــزي حمــل و نقــل و نــه فقــط بــه عنــوان تغییــرات کالبــدي مســیر مــورد   عنــوان یــک فلســفه در برنامــه
ــرد  ــرار گی ــی ق ــدف آرام. بررس ــاء       ه ــل و ارتق ــه اتومبی ــی ب ــتگی کل ــاهش وابس ــامل ک ــک ش ــازي ترافی س

ــه پیــاده  ا حمایــت ســامانهخوداتکــایی جامعــه بــ روي و  هــاي حمــل و نقــل عمــومی و بــا گــرایش بیشــتر ب
  )1384نیومن، .(سواري است دوچرخه

  :که به شرح ذیل استگردیده راهبرهایی براي تحقق این امر ارائه 
ــهري و        - ــوالنی درون ش ــفرهاي ط ــاهش س ــوري، ک ــه موت ــایل نقلی ــرعت وس ــانگین س ــاهش می ک

ــت از شــکل فشــرده شــه  ــت و حمای ــان  ري؛ آرامتقوی ــز در   ســازي ترافیــک در خیاب ــاي اصــلی نی ه
  .گیرند همین رویه قرار می
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ــام و ترکیــب بهتــر حمــل و نقــل عمــومی و     سیاســت - هــاي خــاص کــاربري زمــین کــه باعــث ادغ
هـا کـاهش تعـداد، طـول و نیـاز بـه سـفر بـا وسـایل           شـود؛ هـدف ایـن سیاسـت     توسـعه زمـین مـی   
  .سواري و حمل و نقل عمومی وي، دوچرخهر ترویج گسترده پیاده. نقلیه موتوري است

ضــوابط محــدود کننــده در مقابــل آمــد و شــد وســایل نقلیــه شخصــی، شــامل محــدودیت ایجــاد    -
هـا بـه گسـترش حمـل و نقـل       هـاي اصـلی و هـدایت سـرمایه     پارکینگ، محـدود کـردن توسـعه راه   

  .یهاي فسیلی و خودروهاي شخص ها مالیاتی بر سوخت عمومی، به همراه اجراي سیاست
ریـزي حمـل و نقـل از رونـدي تولیـد کننـده رفـت و آمـد و در جسـتجوي           تغییر در فلسـفه برنامـه   -

هــا بــه رونــدي  هــاي مــورد نیــاز بــراي اشــغال آن هــا و پارکینــگ ســطوح آینــده ترافیــک و خیابــان
ــا ایجــاد محــدودیت   ــراي حــل مشــکالت ترافیــک ب هــاي حمــل و نقــل کــاربري زمــین و انجــام   ب

  )پیشین .(ينیاز به خدمات بیشتر وسایل نقلیه موتور اقداماتی در جهت کاهش
  

 اي پایدار توسعه محله  
ــث ــی   بح ــدار را م ــعه پای ــاي توس ــت  ه ــطوح و فعالی ــوان در س ــامل     ت ــه ش ــرد، ک ــرح ک ــف مط ــاي مختل ه

ــاس ــین مقی ــاي ب ــه  ه ــی، منطق ــی، مل ــه –اي  الملل ــی  اســتانی، ناحی ــه)شــهري(اي محل ــدهاي  ، محل اي واح
در مقایســه بــا تعــاریف و مفــاهیم بســیاري از توســعه پایــدار . مــاري اســتهمســایگی، ســایت و مقیــاس مع

تــوان گفــت کــه مفهــوم  اي و شــهري تــاکنون ارائــه شــده اســت، مــی منطقــه ملــی،  المللــی،  در ســطوح بــین
توسعه پایـدار در مقیـاس محلـه هنـور بـه قطعیـت روشـن نشـده اسـت و ابعـاد آن بـه ویـژه داخـل کشـور               

ــه و تحل  ــورد بررســی و تجزی ــلم ــه اســت  ی ــرار نگرفت ــاي جــدي ق ــزي.( ه ــه   )1385عزی ــن در حــالی اســت ک ای
. هـا کـامالً محسـوس اسـت     هـایی هسـتند کـه ابعـاد مسـائل در آن      هـا و محـدوده   هـاي شـهري، مکـان    محله

ــال، ــراي مث ــرات در نســل  ب ــاختار خانوارهــا و تغیی ــر س ــت،    تغیی ــا کــاهش جابجــایی و حرک ــزایش ی ــا، اف ه
هــاي طبیعــی و مصــرف فزاینــده  ر فضــاهاي بــاز، نــابودي محــیطحساســیت مســائل زیســت محیطــی نظیــ

  .ها را در مقیاس محله حس کرد توان اثرات آن هایی هستند که می منابع، از جمله ویژگی
ــاخص  ــدي و ش ــاد کالب ــی   در ابع ــدگی م ــت زن ــاي کیفی ــزات،     ه ــدمات و تجهی ــه خ ــی ب ــه دسترس ــوان ب ت

ــتم    ــت مســکن، تحــول در سیس ــار، کیفی ــل ک ــه مح ــی ب ــاي دسترس ــت    ه ــر باف ــر آن ب ــل و اث حمــل و نق
هـاي مختلـف سـاخت     هـاي طراحـی شـهري، روش    هاي ارتباطی، شـکل شـبکه معـابر، تحقـق اندیشـه      شبکه

ریـزي شـهري در مقیـاس محلـه نیـز       در ایـن راسـتا، برنامـه   . و ساز، و اعمال مقررات شهرسـازي اشـاره کـرد   
ــه  ــدها، موضــوعات و نظری ــی  فرآین ــف را مطــرح م ــاي مختل ــیکنــد کــه از  ه ــه م ــه   آن جمل ــه نظری ــوان ب ت

  )39-32،ص 1385حاجی پور، ( .ریزي محله مبنا اشاره کرد برنامه
تـوان در مقیـاس محلـه بـه وضـوح       به طور کلـی سـه موضـوع و بعـد اصـلی مـردم، جامعـه و فعالیـت را مـی         

ــرد  ــس ک ــردم، . ح ــوع م ــاخص در موض ــروه     ش ــت، و گ ــد جمعی ــاختار و رون ــطح، س ــر س ــایی نظی ــاي  ه ه
هــایی  ، موضــوعات و شــاخص)جامعــه(در بعــد اجتمــاعی . شــوند ادي و نــژادي مطــرح مــیاجتمــاعی، اقتصــ
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هــاي ســاکنین در  هــا، فعالیــت نظیــر درك ســاکنین در جامعــه محلــی، مســائل تــامین خــدمات و مکــان آن
هــا،  در بعــد فعالیــت. شــود هــاي محلــی مطــرح مــی هــا و مشــارکت مــردم در فراینــد سیاســت قالــب گــروه

ــر (هــاي اقتصــادي  ، فعالیــت)هــا و نهادهــاي مختلــف نقــش گــروه(محلــی  موضــوعاتی نظیــر خــدمات نظی
جریــان ســواره و پیــاده، حمــل و نقــل عمــومی،  (و حرکــت و نیازهــاي آن ) کارکنــان و کارفرمایــان، شــغل

  )bartone, 2003 (.توان مورد بررسی قرار داد را می) سرعت، تصادفات

گیـرد و   کـه فضـاي یـک شـهر درون محلـه شـکل مـی        ریزي شهري پایدار بر ایـن اصـل اسـتوار اسـت     برنامه
مالحظـات و مفـاهیم تفصـیلی توسـعه پایـدار و کـاربرد آن در طراحـی و ارائـه         . یابـد  بر پایـه آن تـداوم مـی   

ریــزي حمــل و نقــل و ســازماندهی  مشــی بــراي نــواحی مســکونی نســبت بــه مــوارد مشــابه در برنامــه  خــط
  )1385عزیزي ، .(ستصنایع، توجهات کمتري را به خود معطوف کرده ا

ــی   ــاه اول م ــه در نگ ــد اســت ک ــی  ذکــاوت معتق ــوان هــر شــهر را از ویژگ ــه ت ــاي محل ــاي مســکونی آن  ه ه
شناخت وي تغییـر جهـت از جنبـه کمـی بـه کیفـی در مباحـث توسـعه شـهري و بازگشـت بـه سـکونت در             

حیطـی،  هـاي زیسـت م   مبـانی پایـداري در توسـعه شـهري در قالـب کیفیـت      . کنـد  داخل شهر را مطـرح مـی  
هـاي ارزشـمند،    هـاي ادراکـی، الگوهـاي رفتـاري، سـاختار کالبـدي، حفاظـت آثـار تـاریخی، معمـاري           محیط
در مقیـاس محلــه،  . شــوند هــاي مسـکونی، انــرژي و بهداشـت مطــرح مـی    هــاي شـهري، هویــت محلـه   نشـانه 

کالبــدي و معمــاري  هــاي بصــري، هویــت در ســیما از اهمیــت خاصــی برخــودار اســت و مجموعــه خصــلت  
ــد غا ــداوم دارن ــه ت ــزول هویــت   از ســوي دیگــر، طــرح. لــب در ســیماي محل ــا ن ــاء و ی هــاي شــهري در ارتق

هـایی نظیـر ارتفـاع، ارتبـاط حجـم       ایـن امـر از طریـق شـاخص    . هاي مسکونی تـأثیر بـه سـزایی دارنـد     محله
ــا پیرامــون، تــداوم کیفیــت منظــر، همخــوانی رنــگ، مصــالح و ســبک معمــاري صــورت مــی   . گیــرد تــوده ب

گـذارد، بـدون ایـن کـه بـا       موجود عمالً به شکل فـرم، حجـم تـوده و سـایر ابعـاد کالبـدي تـأثیر مـی        ضوابط 
هـاي ادراکـی و ذهنـی،     سـیما و منظـر شـهري، کیفیـت    . هـا تهیـه شـده باشـند     شناخت کافی نسبت بـه آن 
مباحـث زمینـه و مـتن، خـط آسـمان، پایـداري انـرژي و بسـیاري          هـاي رفتـاري،   کیفیت اکولوژیـک، کیفیـت  

ایـن آثـار در ضـوابط کنتـرل و راهنمـاي طراحـی دیـده        . ارد دیگر محصـول کـار طراحـی شـهري هسـتند     مو
ــداري کیفیــت محلــه  مــی ــزار پای ــود  شــوند و مهمتــرین اب شــکوهی در خصــوص . هــاي مســکونی خواهنــد ب

» خــوب«هــا و معیارهــایی کــه یــک محــیط مســکونی را   محــیط مســکونی پایــدار معتقــد اســت، شــاخص 
اسـت بـه صـورتی قـرار گیرنـد کـه در طـول زمـان پایـدار بـوده و خـود را بـاز تولیـد               دهد ضروري جلوه می

ــراي محــیط بایــد شاخصــه. کننــد هــا بایــد  ایــن شــاخص. هــاي مســکونی مناســب اســتخراج کــرد  هــایی ب
  )1386شکوهی، .( ها توجه ویژه شود بندي شده و به پایداري آن طبقه

د   ه خصوصـی، نیمـه عمـومی و عمـومی مـی     هـاي خصوصـی، نیمـ    پرداختن بـه موضـوع فضـاها و عرصـه     تواـن
اي در محــیط مســکونی داشــته باشــد چــرا کــه از جملــه مهمتــرین عوامــل هویــت   جایگــاه قابــل مالحظــه

ــازار، مســجد،        ــامل ب ــه ش ــومی محل ــاهاي عم ــران، فض ــهري ای ــاریخ ش ــکونی در ت ــه محــالت مس بخــش ب
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فضـاي نیمـه عمـومی و نیمـه خصوصـی        )39-32، صـفحات  1380حبیبـی ، .( مدرسـه بـوده اسـت    –انبار و مسـجد   آب
شـوند کـه بـه علـت محـدودیت در هـدف و کـاربري         به آن دسـته از فضـاهاي موجـود در شـهر مربـوط مـی      

ــی     ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــراد م ــاص از اف ــی خ ــط گروه ــع  آن، توس ــر مجتم ــد، نظی ــکونی و   گیرن ــاي مس ه
ــ . هــاي آنــان محوطــه ه کنتــرل، حــق ورود و فضــاهاي عمــومی، فضــاهایی هســتند کــه مــردم بــدون نیــاز ب

ــد ــور در آن را دارن ــه  . حض ــا غریب ــردم ب ــا م ــه در آن ج ــاهایی ک ــی  فض ــریک م ــا ش ــوند ه ــه  . ش ــی ک مردم
ــاران آن   ــتان، اقــوام و همک ــاي غیرشخصــی      دوس ــتی و برخورده ــراي همزیس ــا نیســتند، فضــاهایی ب . ه

داده  هــا را نشــان شخصــیت فضــاهاي عمــومی، زنــدگی عمــومی مــردم، فرهنــگ شــهر و زنــدگی روزمــره آن
آن بخــش از فضــاهاي خصوصــی قابــل رویــت نیــز خــود فضــاهاي عمــومی بــه حســاب  . کنــد و تنظــیم مــی

ــاري .( کننــد فضــاهاي عمــومی، نیمــه عمــومی، نیمــه خصوصــی زمینــه مشــارکت را فــراهم مــی . آینــد مــی غف

مــامفورد اعتقــاد دارد کــه همبســتگی اجتمــاعی، ارتبــاط متقابــل و چهــره بــه چهــره، تحــرك فکــر و  ) 1386،
در ایـن راسـتا، فضـاي    . یابنـد  اندیشه و اهمیت زیبایی شـناختی فضـاي شـهري، در ایـن فضـاها تحقـق مـی       

اي خنثـی   دهـد و زمینـه   باز عمومی، فضایی است که بـه راحتـی خـود را بـا گونـاگونی رفتارهـا تطبیـق مـی        
حـد   موفقیـت فضـاهاي بـاز عمـومی تـا     . کنـد  هـاي خـود انگیختـه فـراهم مـی      ولی القا کننـده بـراي کـنش   

شـهري، فضـایی اسـت سـازمان یافتـه، آراسـته و        يفضـا . زیادي در گـرو رابطـه فضـاهاي پـر و خـالی اسـت      
  )1382توسلی ،.( ها و رفتارهاي انسانی در شهر است واجد نظم که صورت بستري براي فعالیت

تواننـد موجبـات مشـارکت مـردم در شـکل دادن بـه محـیط         اي بـه دلیـل انـدازه خـود مـی      واحدهاي محلـه 
هـاي مسـکونی و    انـواع گونـه  . کنـد  مرکز محلـه، حـس مکـان و مرکزیـت را تقویـت مـی      . ود را فراهم آورندخ

شــود تــا ترکیبــی از ســطوح اجتمــاعی و اقتصــادي مختلــف در  هــاي مخــتلط در محلــه ایجــاد مــی کــاربري
ــردد  ــاد گ ــه ایج ــاربري   . محل ــکل از ک ــزي متش ــد مرک ــه بای ــوس،     محل ــتگاه اتوب ــر ایس ــتلط نظی ــاي مخ ه

هـا بـراي نیازهـاي     هـا، بازارچـه، پـارك، سـالن اجتماعـات، تعـدادي مغـازه        اي مسکونی بر روي مغـازه واحده
ه، روزنامـه   روزانه، یـک فروشـگاه کوچـک، دفتـر پسـت، قهـوه       فروشـی، بانـک، کتابخانـه، مرکـز جراحـی       خاـن

ــراي کودکــان باشــد )پزشــکی و دندانپزشــکی(کوچــک  ــازي و ورزش ب هســته مرکــزي محلــه در . ، پــارك ب
قیاس آن قابـل تعریـف اسـت، بـه نـوعی کـه ترافیـک در داخـل محلـه بایـد آرام بـوده و ترافیـک عبـوري              م

هـاي محلـی    فروشـی در مقیـاس   هـاي خـرده   گـرایش بـه تأسـیس مغـازه    . به طور کامل از محله خـارج شـود  
ــه ــادي آن      درون کوچ ــه اقتص ــل توجی ــودن آن دارد و دالی ــودآور ب ــان از س ــایگی نش ــدهاي همس ــا و واح ه

افـزایش ترافیـک در معـابر شـهري مقـرون بـه صـرفه بـودن اسـتفاده از اتومبیـل را           . توانـد بررسـی شـود    می
ــه   ــاس کوچــک توجی ــد در مقی ــراي خری ــاره     ب ــیس دوب ــه تأس ــرایش ب ــل گ ــاخته و یکــی از عوام ــذیر س ناپ

  )1385عزیزي ،( .اي است  واحدهاي خدماتی خرد مقیاس محله
بـه محـالت مسـکونی، بـا بررسـی محـالت قـدیم در شـهرهاي         اي بـا عنـوان حیـات بخشـی      حبیبی در مقاله

ــه عبــارت دیگــر پایــدار بــوده    ــد،  ایــران کــه محــل بقــاي زنــدگی شــهري در قــرون گذشــته بــوده و یــا ب ان
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اي اعـم از   انـد، وجـود هویـت مسـتحکم محلـه      هـا گشـته   هـا را کـه موجـب پایـداري آن     هاي این محله ویژگی
ــدي و فرهنگــی و فعــالیتی، وجــود  ــت کالب ــا ســایر محــالت    نشــانه هوی ــایز کننــده آن ب هــاي شــهري متم

دانــد و بــراي  شــهر، وجــود فضــاهاي تعامــل اجتمــاعی و مشــارکت فعاالنــه و نظــارت مســتمر ســاکنان مــی 
وي در . کنـد  هـا را توصـیه مـی    حل مشکل ناپایـداري محـالت مسـکونی امـروزي، پـرداختن بـه ایـن ویژگـی        

هـا نیـز پرداختـه و راهکارهـایی عملـی را نیـز در ایـن         ژگـی همین مقاله بـه عوامـل ایجـاد و تقویـت ایـن وی     
  )39-32، صفحات 1380حبیبی ،( .خصوص ارائه داده است

ــژوهش ــه خصــوص شــهرهاي     توســلی نیــز در پ ــران، ب ــدیم شــهرهاي ای ــر روي محــالت ق هــایی مســتمر ب
نقشــه هــاي پایــداري زنــدگی شــهري در ایــن محــالت، بــه ترســیم   کــویري ایــران، عــالوه بــر ارائــه ویژگــی

هـاي   قدیم این محـالت از طریـق وجـود قـرائن کالبـدي و تـاریخی پرداختـه و نـه تنهـا بـه تفصـیل ویژگـی            
دهــد، بلکــه نقــش و فعالیــت هــر یــک از ایــن عناصــر را در زمــان خــود  پایــداري ایــن محــالت را ارائــه مــی

عزیـزي   )1383وسـلی  ، ت.( دانـد   کنـد و اسـتفاده از همـان الگـو را عـالج ناپایـداري محـالت امـروزي مـی          ذکر می
هــاي یــک محــیط مســکونی پایــدار را هویــت،  اي بــا عنــوان محــیط مســکونی پایــدار، ویژگــی نیــز در مقالــه

  )1385عزیزي(. داند تنوع، دسترسی به خدمات و ظرفیت قابل تحمل محله می
ــان نقــش و عملکــرد دسترســی در محــالت شــهري نیــز معتقــد اســت    چــپ ــن  ،(مــن در بی کــه  )1384چــپ م

تـرین تفـاوت    عمـده . توانـد در قالـب اهـداف متنـوع خـود ابعـاد مختلفـی را دربرگیـرد         در محلـه مـی  حرکت 
ــر از آن      ــدهاي بزرگت ــا واح ــه ب ــه در مقایس ــاس محل ــی در مقی ــت و دسترس ــه و  (حرک ــهر، منطق ــر ش نظی

دسترسـی در محلـه تنهـا بـراي رفـت      . ارتباط محسـوس و مسـتقیم آن بـا زنـدگی و خانوارهـا اسـت      ) کشور
هــا  دسترســی. تــوان از آن فضــایی بــا عملکردهــاي متنــوع را نیــز انتظــار داشــت  یســت، بلکــه مــیو آمــد ن

ــی ــند    م ــت باش ــد حرک ــردن از فراین ــذت ب ــراي ل ــایی ب ــد فض ــت   . توانن ــی کیفی ــدان تجل ــال، می ــراي مث ب
ــا شــکل، مقیــاس و کیفیــت محــیط  ــوده و ب ــده مفــاهیمی از   شهرنشــینی ب هــاي پیرامــونی خــود، دربرگیرن

  .استمکان و حس فضا 
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محــالت و مراکــز محــالت و در پــژوهش حاضــر ســعی شــده تــا بــا مطالعــه و بررســی همــه جانبــه 
ــورهاي جهــان         ــینه آن در کش ــز پیش ــران و نی ــنتی ای ــاري س ــوع در معم ــینه موض ــی پیش معرف
ــی ابعــاد مختلــف طراحــی و کارکردهــاي     ــه معرف بررســی مطالعــات انجــام شــده در ایــن رابطــه ب

ی جهـت ارتقـاي کیفیـت کالبـدي محـالت      از ایـن طریـق بـه اصـول و مبـان      تـا ز محله پرداخته مرک
همچنین تـالش شـده تـا بـا یررسـی ابعـاد توسـعه پایـدار بـه بررسـی           . یمدست یابو مراکز محالت 

ــدار در         ــی پای ــاي طراح ــردازیم و راهکاره ــالت بپ ــز مح ــدار مراک ــی پای ــول طراح ــناخت اص و ش
  .روشنی معرفی گرددمقیاس شهر ها و محالت به 

از دیگــر دســتاوردهاي دیگــر ایــن پــژوهش مــی تــوان بــه معرفــی اســتانداردهاي طراحــی مناســب  
ــردم و ســالمندان و معلــولین اشــاره     ــف م محــالت و مراکــز محــالت جهــت اســتفاده اقشــار مختل

  .نمود 
 5در نهایت نیـز بـه طراحـی یـک نمونـه مرکـز محلـه در یکـی از محـالت سـطح محـدوده منطقـه             

با معرفـی بسـتر طـرح و رونـد طراحـی سـعی شـده بـه ارائـه الگـویی           ان پرداخته شده است که تهر
 .جهت طراحی مرکز محله در تهران پرداخته شود

  


