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   Placecheck)( "مکان سنجی"راهنمای انجام مرحله سنجش وضعیت به روش 
  :سنجش مکان در طراحی شهری

  (Placecheck)سنجی  درآمدی بر تکنیک مکان
  

   کورش گلکار
  1384  ، سال40 شماره صفهپژوهشی -نشریه علمی

   مقدمه -1
پـذیرد کـه    این امر از طریق فرایندی صورت می     . های پایدار است     شهری علم و هنر آفرینش مکان      طراحی  

هایی که در  ها و تکنیک از این رو نظریه. دهد شناخت و سنجش کیفیت فضاهای شهری گام نخست آن را تشکیل می
هایی جهـت سـنجش       حوزه مطالعات ماهوی این رشته قرار دارند، همگی به تبیین پدیدۀ کیفیت مکانی و ارائه روش               

  . اند آن از دیدگاه طراحی شهری پرداخته
توان به    ها پیشنهاد شده است که به طور مثال می          لی گوناگونی جهت ارزیابی مکان    های تحلی   تاکنون تکنیک   

، )کارل کروف  (3شناختی  ، تحلیل ریخت  )لینچ  کوین (2، تحلیل منظر ذهنی   )گوردن کالن  (1های تحلیل منظر عینی     تکنیک
 6حلیل فضاهای قابل دفـاع    ، ت )جان فروین  (5، تحلیل پیاده رهواری   )بیل هیلیر و جولین هنسون     (4تحلیل چیدمان فضا  

تمـامی  . و غیـره اشـاره نمـود   ) برایـان ادواردز و رنـدال تومـاس        (7، تحلیل پایداری زیـست محیطـی      )اسکارنیومن(
هـای طراحـی شـهری را بـه دو گـروه            کـه تکنیـک   ) 1991 (8”هنری سـانوف  “بندی    های مزبور بر مبنای طبقه      تکنیک
معهـذا  . باشـند   مـی ” ای  حرفـه “هـای     نماید، از نوع تکنیـک      بندی می   قهطب” همگانی“های    و تکنیک ” ای  حرفه“های    تکنیک

قابـل اسـتفاده    ” همگـان “هایی که به راحتی توسط        ضرورت مشارکت مردم در فرایند طراحی شهری تدوین تکنیک        
  . های این رشته و حرفه نموده است باشد را تبدیل به یکی از دغدغه

 9های جدید طراحی شـهری اسـت کـه توسـط رابـرت کـوان                یکی از تکنیک  ) پلیس چک (سنجی    تکنیک مکان   
بـرای مـشارکت دادن مـردم و شـهروندان عـادی در ارزیـابی               ” سازمان اتحاد طراحـی شـهری     “ از طرف   ) 2000(

 تا حد امکان از پرداختن به مباحث تجریدی کـه بـه دشـواری                در این تکنیک  . های شهری تدوین گردیده است      محیط
های تخصیصی، که معموالً مانع مشارکت  ای رایج در تکنیک ربرد اطالعات و واژگان حرفه  قابل ارزیابی هستند و کا    

ای جهـت     سنجی بـه شـکل فزاینـده        در حال حاضر تکنیک مکان    . گردد، پرهیز شده است     های غیرمتخصص می    گروه
جوامـع محلـی   مندان و  استفاده در تدوین اسناد هدایت طراحی نظیر چارچوب و دستور کار طراحی از سوی حرفه         

  . مورد استقبال قرار گرفته است

                                                           
١ Cullen,G. (1961) Townscape. 
٢ Lynch, K. (1960) Image of the city.  
٣ Kropf, K. (1996) Urban Tissue and the Character of towns.  
٤ Hiller & Hanson (1984) the Social Logic of Space.  
٥ Fruin, J. (1971) Pedestrian Planning and Design.  
٦ Newman, O. (1972) Defensible Space.  
٧ Thomas, R. (2003) Sustainable Urban Design.  
٨ Sanoff, H. (1991) Visual Research Methods in Design. 
٩ Cowan, R. (2000) Placecheck – a Users Guide. 
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های آن صورت     سنجی است که از طریق مروری بر ویژگی         هدف این نوشتار معرفی تکنیک نوظهور مکان        
هـای شـهری و       نخست مسئله ضرورت سنجش کیفیت مکـان      : این مطالعه از سه قسمت تشکیل شده است       . گیرد  می

هـای آن     سـنجی و ویژگـی      گیرد، سپس مروری بر تکنیک مکان       میضرورت مشارکت مردم در آن مورد بحث قرار         
های این تکنیک و مدل مکان پایدار به عمل آمـده و نهایتـاً چـک                  فرض  انجام گیرد، آنگاه یک بررسی تطبیقی از پیش       

  . گردد سؤاالت این تکنیک ارائه می) خودپرسنامه(لیست 
  ردم های شهری و ضرورت مشارکت م  ضرورت سنجش کیفیت مکان-2

های موجود همـواره نیازمنـد        های شهری مطلوب و ارتقاء کیفیت مکان        طراحی شهری جهت آفرینش مکان      
چنانچه فرایند طراحی شهری را در موجزترین حالت آن، بنا به گفتـۀ             . فضاهای همگانی است  ” سنجش کیفیت “عمل  

دیگر نظیر مرحلۀ تجزیه یا آنـالیز  که با اصطالحات ( سنجش وضعیت    -1کریستوفر الکساندر متشکل از دو مرحلۀ       
که با اصطالحات دیگر نظیر مرحلۀ ترکیب یا سـنتز نیـز از آن نـام             ( تدوین راه حل     -2) شود  نیز از آن نام برده می     

بـه عبـارت دیگـر بـا       . دهـد   به خوبی وزن خود را نشان مـی       ” سنجش“تلقی کنیم آنگاه اهمیت مرحلۀ      ) شود  برده می 
مسائل و امکانات محیط شهری کشف، و تعریف شده و ارتبـاط میـان آنهـا معلـوم                  انجام مرحلۀ سنجش وضعیت،     

هـای موجـه و    از این رو انجام صحیح مرحلۀ سنجش وضـعیت، شـالودۀ اساسـی بـرای تـدوین راه حـل                  . گردد  می
کست ترین دلیل ش ای، نظیر جین جیکویز عمده پردازان برجسته سبب نیست که نظریه آورد و بی عقالیی را فراهم می

شهرسازی مدرن را عدم تعریف صحیح مسئله شهر و یا عـدم اعتبـار و توانـایی متـدلوژی سـنجش وضـعیت آن                        
  1.اند ای نظیر مسائل شهری اعالن داشته حل برای مسائل پیچیده جهت تدوین راه

ای جـامع و صـحیح صـورت گیـرد منجـر بـه آفـرینش                  های شهری چنانچه به شیوه      سنجش کیفیت مکان    
هـای اقتـصادی، اجتمـاعی و زیـست محیطـی و ارتباطـات                ایدار گردد چرا که با بازشناسی جامع مؤلفه       های پ   مکان

پایـداری اجتمـاعی   . آیـد  متقابل آنها زمینۀ الزم هدایت فضاهای شهری در چارچوب الگوی توسعۀ پایدار فراهم می        
شهری و به ویژه در مرحلۀ      فضاهای همگانی مستلزم حضور و مشارکت مردم در مراحل گوناگون فرایند طراحی             

هـا بـا      هـایی کـه از آن طریـق امکـان سـنجش کیفیـت مکـان                 است و از این رو جستجوی روش      ” سنجش وضعیت “
مندان طراحی شهری بوده      های اخیر در دستور کار پژوهشگران و حرفه         مشارکت مردم عادی ممکن گردد، در دهه      

  . است
 طراحی شـهری مبحـث مـشارکت دادن اراده و خواسـت             ای در ادبیات    طی سه دهۀ اخیر به نحوی فزاینده      

. های مرتبط با محیط مصنوع مطرح گردیده اسـت  گیری، طراحی و اجرای برنامه    کنندگان فضاها در تصمیم     استفاده
های مختلف جمعیتی در فرایند طراحی وجه تمایز دوگونۀ اصلی  ، مداخله دادن یا ندادن گروه”دانلداپلیارد“به اعتقاد   
  2.نامد می” گرا طراحی شهری کثرت“و ” طراحی شهری تمام عیار“اپلیارد این دو گونه را . هری استطراحی ش
امروزه، دست کم در کشورهای توسعه یافته، ضرورت حضور و مداخلۀ شهروندان در شکل بخشیدن به       

تـوان    رتی مـی  به طور کلی دو نوع پایۀ فلسفی برای چنـین ضـرو           . های شهری به رسمیت شناخته شده است        محیط
گاه بر هـر چـارچوب        قلمداد کنیم آن  ” زبان“نخست آنکه، چنانچه طراحی شهری را به مثابۀ نوعی          . بازشناسی کرد 

برای شهروندان باشد، فرض است کـه آزادی        ” حق آزادی بیان  “کننده    اجتماعی مردم ساالر، که قاعدتاً باید تضمین      
دوم اینکـه، چنانچـه بـرای طراحـی         .  را تسهیل و ممکن سازد     بیان شهروندان از طریق کاربرد زبان طراحی شهری       

قایل شویم و مسئولیتی فراتر از شکل بخـشی کالبـدی محـیط بـرای آن در نظـر بگیـریم،                     ” استعالیی“شهری نقش   
                                                           

١ Jacobs, J. (1961) the Death and Life of Great American Cities. 
٢ Appleyard, D. (1969) City Designers and the Pluralistic Cit, PP. 422-452. 
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افـراد را دیگـر پایـه       ” خودشکوفایی“ها و کمک به فرایند        توان تأثیر تکامل بخشنده آن در رشد شخصیت انسان          می
 1. بخـشد   ت که حق شهروندان برای مداخله در طراحی شـهری را ایجـاب کـرده و ضـرورت تـام مـی                     فلسفی دانس 

اند اساساً هنر و پرداختن به امر هنـری یکـی از              ، اعالم کرده  ”هربرت رید “نظران، نظیر     گونه که برخی صاحب     همان
” طراحی شـهری “وندان در امر عوامل تکامل انسان بوده، از این رو شاید بتوان گفت که دخیل کردن جامعه و شهر          

  .موجب تکامل شهروندان و جامعه خواهد شد” هنر اجتماعی“به عنوان یک 
تواند دغدغه و دلمشغولی انحـصاری        شود که فعالیت معماری و طراحی شهری نمی          بنابراین مشاهده می  

ده اسـت کـه     در ادبیات متأخر طراحی شهری این انگاره مطـرح شـ          . یک گروه مشخص و یک تخصص خاص باشد       
اعـم از معمـاران، شهرسـازان،       (اشـتغال دارنـد     ” ساخت مکان “ای به امر      اساساً افراد متخصصی که به طور حرفه      

تعداد بسیار ناچیزی از جامعۀ ) مهندسین ساختمان، مدیران تسهیالت و تأسیسات، طراحان داخلی و معماران منظر
ری و محیطی به چنین گروه کوچکی از متخصـصان بـه          دهند و واگذار نمودن امر طراحی شه        شهری را تشکیل می   

منحـصرنمودن تمـامی    “ایـن اندیـشه متـضمن ایـن حقیقـت اسـت کـه               . ”سازی بنیادی دیگـران اسـت       ناتوان“معنی  
توسـط بقیـۀ   ” حق بیان خویـشتن “سازی به گروه کوچکی از متخصصان به منزلۀ انکار    های مرتبط با مکان     فعالیت
   2. ”هاست انسان

  

  های آن  سنجی و ویژگی  بر تکنیک مکان مروری-3
 در انطباق و راستای رویکردهـای توصـیه شـده در    (placecheck Technique)” سنجی مکان“روش   

” کمیـسیون معمـاری و محـیط مـصنوع    “انگلستان و ” وزارت محیط“، که مشترکاً به وسیلۀ    3”توسط طراحی “کتاب  
فراینـدی  “چـارچوب کتـاب مزبـور، طراحـی شـهری بـه عنـوان               در  . این کشور انتشار یافته، تدوین گردیـده اسـت        

تعریف شده ” بخشد، ها و روستاها شکل می ای که اماکن را جهت زندگی در شهرها، شهرک    مشارکتی و میان رشته   
های مکان، تعیین اصالحات مـورد نیـاز و    برمبنای این تعریف الزم بوده است تا روشی جهت ارزیابی کیفیت   . است

  .  مردم جهت تحقق اصالحات مزبور تدوین گرددتأمین همکاری
 ارائـه گردیـده     4”شـهر همپیونـد   “هایی که در کتـاب        همچنین، براساس توصیه  ” سنجی  مکان“تدوین تکنیک     

در مـورد  ) چک لیست(ای جامع از سؤاالت       صورت پذیرفته است و این تکنیک تالش دارد تا از طریق ارائه مجموعه            
تـوان جهـت بهـسازی کالبـدی محـیط بـه کـار گرفـت، نکتـۀ جدیـدی را بـه                       ای که می    لقوهفرایند تغییر و امکانات با    

تکنیک مزبور تالش دارد تا در حد امکان از پرداختن به مباحـث تجریـدی،               . های قبلی طراحی شهری بیافزاید      تکنیک
هـای    رکت گـروه  که به دشواری قابل ارزیابی هستند و کاربرد اصطالحات واژگان تخصصی، که معموالً مانع مشا              

توان با گروه کوچکی از افراد، مثالً با حضور پنج الی شـش               می” سنجی  مکان“. گردد، پرهیز نماید    غیرمتخصص می 
از نظـر   . انـد آغـاز شـود       نفر در دور یک میز آشپزخانه، یا گروه کوچکی از مردم که نبش خیابانی گـرد هـم آمـده                   

، یـک   )یا بخـشی از آن    (تواند در مورد یک خیابان        ی است و می   پذیر  تکنیک انعطاف ” سنجی  مکان“مقیاس نیز تکنیک    
همچنـین قرارگـاه مـورد سـنجش     . واحد همسایگی، یک مرکز شهر، و یا کل یک منطقه و یا شهر به کار برده شـود           

  . هایی شهری، حومۀ شهری و یا حتی روستائی باشند تواند مکان می
  

                                                           
  .٥٤-٦٧طراحي شهري واقعاً موجود، صص ) ١٣٨٢(گلكار، كورش  ١

٢ Schneek loth, L. R. Shibley (1995) Placemaking: the Art and practice of Building Communities, P.12. 
٣ DETR/CABE (2000) By Design. 
٤ Urban Initiatives (1997) the Connected City.  
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  سنجی  کاربردهای مکان
 بـستر مـشارکت مـردم را از طریـق فـراهم             -1: ایـن تکنیـک   . ندی عمده دارد  سنجی دو سودم    تکنیک مکان   

 اقـدامات الزم جهـت      -2نمایـد،     ساختن کانونی جهت گردهمایی و انجام کار مشارکتی توسط شهروندان ایجاد مـی            
  . کند اعتال و بهسازی مکان را شناسایی می

  

  سنجی  بانیان مکان
های محلی و مجموعه افرادی که         در وهلۀ نخست توسط گروه     سنجی معموالً   اگرچه تصمیم به انجام مکان      

سـنجی    شود، معهـذا اتخـاذ تـصمیم بـرای اجـرای مکـان              باشند گرفته می    در سرنوشت آتی ناحیه خاصی ذینفع می      
  . تواند از جانب هر تشکیالت و سازمانی، خواه در بخش خصوصی و خواه در بخش دولتی صورت گیرد می

  

  مقیاس فضایی
تواند در مورد یک خیابان       های شهری قابل اجرا است و می        سنجی در طیف وسیعی از مقیاس       کانتکنیک م   

  . یا بخشی از آن، یک محله، یک مرکز شهر، یک منطقه شهری، و یا یک شهر به طور کامل صورت بگیرد
  

  های مشارکت کننده گروه
اگرچه الزم نیست   . مشارکت نمایند سنجی    توانند در مکان    های اجتماعی و صنفی می      طیف وسیعی از گروه     

دخالت داده شوند، لـیکن بـه مـوازات پیـشرفت کـار بایـد       ” سنجی مکان“ها در فرایند  که از آغاز کار، کلیه این گروه     
هایی کـه بـه عنـوان شـرکت کننـدگان بـالقوه در        گروه. های مختلفی را در این فرایند مشارکت بخشید     تدریجاً گروه 
  :باشند شوند شامل موارد زیر می ه میسنجی شناخت فرایند مکان

 ادارات و -4هـای سـاخت و عمـران،      شرکت-3سفیدان محلی،   معتمدین و ریش-2 اصناف و صاحبان مشاغل،      -1
 -8 مالکین اراضی و مستغالت،      -7های مسکن،      انجمن -6 نهادها و مؤسسات مذهبی،      -5مؤسسات عمران شهری،    

مسکن و شهرسازی، حفاظت میـراث فرهنگـی، توسـعه اقتـصادی، نوسـازی              نظیر کارکنان   (کارکنان ادارات محلی    
های جــمعی     رسانــه -10 اعضای شورای شهر یا مـحله،       -9،  )محالت، آمـوزش، حمـل و نقــل و بهداشت مـحیط       

هـای     شـرکت  -14 پلیس و نیروی انتظـامی،       -13 مراکز شهرسازی، معماری و طراحی،       -12ها،     تعاونی -11محلی،  
هـای    گـروه -18 مدارس، -17های محلی ساکنین و مستأجران،      انجمن -16 ساکنین محل،    -15ای،    حرفهخصوصی  

هایـــی نظیـر پـروژۀ مـــدیریت مــرکز             مجــریان طرح پروژه   -19،  )”21دســتور کار   “نظیر گروه   (توسعۀ پایدار   
 -33هـا،      دانـشگاه  -32عمـومی،    گردانندگان سیستم حمـل و نقـل         -31های آزاد،      آموزشگاه -30  تجار،    -20شهر،  
  . های جوانان ها و جمعیت  گروه-34های زنان،  ها و جمعیت گروه

  

  منابع مورد نیاز 
تواند محدود به چند      سنجی حتی با منابع محدود نیز ممکن است، مثالً این منابع حتی می              انجام فرایند مکان    

هـای    سـنجی   البتـه انجـام مکـان     . انـد، باشـد     هنفر از مردم محل که حاضر به صرف چند ساعت از وقـت خـود شـد                
توان به مـوارد زیـر اشـاره          تر ممکن است مستلزم وجود منابع وسیعی باشد، که از آن جمله می              تر و دقیق    گسترده

  :نمود
  . سنجی باشند وجود افرادی که قادر به سازماندهی پروژه مکان -1
  . ی از آن را تشکیل دهدسنجی بتواند بخش های محلی که پروژۀ مکان ها و برنامه طرح -2
  دهی، تدارکات، ترسیم و عکاسی هایی نظیر سازمان وجود مهارت -3
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  وجود پشتیبانی مالی  -4
  وجود جا و مکان الزم -5
  امکان تبلیغات  -6

  

  کاربرد عملی نتایج 
گیرد، لیکن برخـی مواقـع        سنجی با تصور روشنی از نحوۀ کاربرد نتایج آن صورت می            گاهی اوقات مکان    

هـای بعـد بـه کـار      گیـری در مـورد گـام    ای جهت فهم و شناخت مکـان و تـصمیم    فاً به عنوان وسیله   این تکنیک صر  
سنجی به منظور ایجاد زمینۀ الزم برای تهیۀ اسنادی که شورای شهر، نهادهای               های مکان   ای از پروژه    پاره. رود  می

نماینـد بـه اجـرا در         ن مـی  هـای آتـی تـدوی       های عمران و جوامع محلی جهت هدایت توسعه         بهسازی شهری، شرکت  
  1: تواند بستر تهیۀ آنها را فراهم سازد عبارتند از سنجی می از جمله اسنادی که مکان. آیند می
هـای کلـی      ، تـدوین سیاسـت    )نظیر طرح جـامع و تفـصیلی منطقـه        (های توسعه محلی      بررسی و بازبینی برنامه    •

  شورای شهر و نهادهای محلی 
ریزی و    که تدوین و ترسیم اصول برنامه     ” کد طراحی شهری  “و  ” استرپالنم“،  ”چارچوب طراحی شهری  “تهیۀ   •

  . گیرد طراحی در مقیاس یک ناحیه، یک محله شهری و یا کل یک روستا یا شهر را در بر می
را ” سـایت “ریزی و طراحی در مقیاس یـک      که تدوین و ترسیم اصول برنامه     ” دستور کار ساخت و ساز    “تهیۀ   •

  . گیرد در بر می
ریـزی و طراحـی مـرتبط بـا یـک موضـوع               که تدوین و ترسیم اصـول برنامـه       ” راهنمای طراحی شهری  “ۀ  تهی •

  . گیرد مشخص را در بر می
  تهیۀ طرح واحد همسایگی  •
ها یا واحد همسایگی که نمایش دهند چگونگی انجام سـاخت و سـاز                برای روستا، شهرک  ” بیانیۀ طراحی “تهیۀ   •

  . در هماهنگی با زمینۀ محلی است
  . شود های حفاظتی که توسط نهادهای محلی انجام می رزیابی حوزها •
  تدوین استراتژی بهسازی نواحی صنعتی  •

  :کند که عبارتند از به تحقق اهداف دیگری نیز کمک می” سنجی مکان“تکنیک 
  ریزی و طراحی  مشارکت بخشیدن جوامع محلی در فرایند برنامه •
 جهت نیل به توافـق آرا و یـک          …نین محل، صاحبان مشاغل و      های صاحبین امالک، ساک     گردهم آوردن گروه   •
  . که مبنای تدوین استراتژی و نهایتاً تهیۀ برنامۀ عملیاتی گردد” انداز مشترک چشم“

 ارزیـابی   -2هـا و      های بـازبینی و بررسـی طـرح          فعالیت هیئت  -1تواند در     سنجی همچنین می    تکنیک مکان 
  .  گیردپیشنهادهای عمرانی مورد استفاده قرار

  

  سنجی  های انجام مکان شیوه
  : سنجی وجود دارد که عبارتند از تکمیل چک لیست در جریان های متنوعی برای انجام مکان گزینه  
سـنجی    بازدید محلی از ناحیه مورد نظر که به منظور کشف و بازشناسی مـسائل توسـط گـروه مکـان                    •

  . گیرد صورت می

                                                           
  : ک به–برای انواع اسناد متداول طراحی شهری ر  ١

  .26-41های اساسی، صص   دانش و مهارت–، آموزش طراحی شهری )1382(گلکار، کورش 
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  برگزاری گردهمائی و یا کارگاه  •
  ری نمایشگاه برگزا •
  استفاده از پرسشنامه  •
  های محلی  برگزاری فستیوال •
  تلفیقی از دو یا چند شیوۀ فوق  •

  

  سنجی  دهندگان مکان سازمان
. ریزی و ادارۀ جلسات تجربه داشته باشد  برنامه فردی است که در زمینۀ” دهنده سازمان“سنجی،    در مکان   

هـای گـسترده، وجـود یـک          عالیت مورد نظر دارد، مثالً برای فعالیـت       نوع گرداننده بستگی به تعداد افراد دخیل در ف        
دهندۀ متخصص مفید اسـت، هرچنـد حـضور افـراد دیگـر نظیـر تعـدادی از کارمنـدان نهادهـای محلـی و                           سازمان

  . تواند به این امر کمک کند ای معماری و طراحی شهری نیز می متخصصین حرفه
  

  میزان مداخلۀ متخصصین
ای بایـد در چـه    سنجی و اینکه چنین مداخله      مداخلۀ متخصصین طراحی شهری در امر مکان      میزان نیاز به      

. های ناشی از بازدیدهای مقدماتی از محل دارد         سنجی و یافته    ای صورت پذیرد بستگی کامل به اهداف مکان         مرحله
اً ویژگی و فلسفۀ تکنیک باید احتیاط نمود تا کنترل کامل جریان کار در دست متخصصین قرار نگیرد چرا که اساس            

را قـادر سـازد تـا       ) متشکل از متخـصص و غیرمتخـصص      (ای از مردم،      سنجی در این است که طیف گسترده        مکان
  .دستور کار خود را رأساً تهیه نمایند

  

  شیوۀ ثبت نتایج 
 پـالن،   های متنوعی، از جمله در قالب نقـشه،         توان به شیوه    فرایند سنجش مکان و نتایج ناشی از آن را می           

تواننـد نتـایج را       سـنجی مـی     شرکت کنندگان در برنامۀ مکـان     . دیاگرام، یادداشت، کروکی، ویدیو و عکس ثبت نمود       
سـنجی کـه در ایـن پیوسـت نوشـتار آمـده اسـت و یـا در                     استاندارد مکـان  ) خودپرسنامه(مستقیماً در چک لیست     

  . ق خواهد شد، وارد نمایندهای هر محل خاص تدوین و تدقی ای که مطابق با ویژگی پرسشنامه
در ) و یا الاقل یک نفر از اعضای هر گـروه کوچـک           (سنجی    شود که هر یک از افراد گروه مکان         توصیه می   

مـثالً  (در فرم مزبور، ستون اول به محـل مـسئله   . ابتدای کار فرمی را که از سه ستون تشکیل شده است را پرکنند          
هـا و   شـود، و نهایتـاً در سـتون سـوم توصـیه      اظهار نظر فرد وارد میاختصاص دارد، در ستون دوم      ) نام خیابان 

همچنین این امکان وجود دارد تا نظریات و مشاهدات را به صورت نـوار و               . اقدامات پیشنهادی وی ثبت خواهد شد     
  . یا ویدئویی ضبط نمود

  

  ” بازدید محلی“دهی مؤثر  سازمان
سـنجی پیـشاپیش در مـورد         دهنـدگان مکـان     سـازمان الزم اسـت    ” بازدیـد محلـی   “برای برگزاری مطلوب      

های دونفره و    دهد که سازماندهی افراد در تیم       تجربه نشان می  . چگونگی ساماندهی و برگزاری آن اندیشیده باشند      
گذارند که    ها قرار می    معموالً گروه .  هایی که نفراتشان از شش نفر تجاوز نکند سازماندهی مؤثری بوده است             گروه

ها،   در هر یک از گروه    .  زمان معینی، اغلب پس از حدود یک ساعت در محل خاصی مجدداً گرد هم آیند               پس از مدت  
 برداری خاص خـود را داشـته         توانند یادداشت    برداری گردد، معهذا افراد دیگر نیز می        فردی باید مسئول یادداشت   

  . گردد باشند چرا که اساساً یادداشت برداری موجب تمرکز ذهنی افراد می
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انـد بـا یکـدیگر در           آیند تا نکاتی را که با آن مواجه شده          ، کلیۀ افراد گردهم می    ”بازدید محلی “پس از پایان      
در طی گفتگـو الزم اسـت   . یکی از افراد گروه باید از نکات کلیدی بحث و نتایج آن یاداشت تهیه نماید . میان بگذارند 

ه چه کارهایی باید صورت گیرد و چه کسانی پیگیـری آنهـا   درخصوص چند چیز، از جمله اینکه طی هفت روز آیند  
مـثالً در   (گیرد تا جلسۀ دیگـری بـه فاصـله هفـت روز               با افراد گروه توافق صورت می     . گیری شود   باشد تصمیم   می

جلـسه مزبـور فرصـتی      . برگزار شـود  ) …محل خانه یکی از افراد گروه، در یکی از مراکز عمومی، در یک کافه و                
اند را گزارش نمـوده و در         انجام داده ” بازدید محلی “ا افراد بتوانند نتایج کارهایی که طی هفتۀ متعاقب          خواهد بود ت  

خــصوص اهــداف و مراحــل بعــدی کــار و مــشخص نمــودن افــرادی کــه الزم اســت در کــار دخالــت داده شــوند  
  . گیری گردد تصمیم

  

  )چک لیست(امکان افزودن سؤاالت بیشتر به 
سنجی، صرفاً ابزاری بـرای واداشـتن افـراد بـه تفکـر و توجـه در                   مکان) ودپرسنامهخ(اساساً چک لیست      

های هر ناحیه، احتماالً مباحث پراهمیتی وجود         با توجه به ویژگی   . مورد مسائلی است که با ناحیۀ آنان ارتباط دارد        
 کـشف مباحـث مزبـور،     سنجی بایـد پـس از       اند؛ از این رو گروه مکان       دارند که در سؤاالت چک لیست منظور نشده       

  .  اضافه کنند های دارای اولویت آنان را به عنوان سؤال
  

  اختالف نظر 
. های متفاوتی به برخی از سـؤاالت خواهنـد داد           سنجی بدون شک افراد مختلف گروه پاسخ        در انجام مکان    

گر را بهتر درک کـرده      های یکدی   رساند تا دیدگاه    ای است که به مردم کمک می        سنجی وسیله   اصوالً چک لیست مکان   
سنجی   بنابراین روح و ارزش تکنیک مکان     . های مشترک دامن زند     و به مباحثات گسترده و شفاف برای یافتن زمینه        

در فرایند شناخت مسائل محیط است، مردمی که متأسفانه به طور معمول در ایـن گونـه                 ” مردم“در درگیر ساختن    
  . شوند مواقع مورد غفلت قرار گرفته و نادیده می

  

  شیوۀ استفاده 
سنجی در برگیرندۀ مجموعه سؤاالتی است که طرح و یـافتن پاسـخ آنهـا                 مکان) خودپرسنامه(چک لیست     

گیری نهایی در مورد اینکه کـدامیک از سـؤاالت            معهذا تصمیم . تواند برای سنجش وضعیت یک ناحیه الزم باشد         می
سـنجی    بایست توسط سازمان دهندگان مکان      د می باشد برحسب مور    مناسب سنجش وضعیت یک ناحیۀ خاص می      

سنجی و میـزان   در تعیین سؤاالت مناسب باید به نکاتی نظیر وسعت ناحیه مورد مطالعه، هدف مکان       . صورت گیرد 
بایـد دقـت نمـود کـه چـک لیـست            . کنندگان با مفاهیم و مباحث مندرج در چـک لیـست توجـه نمـود                آشنایی شرکت 

عوت به تأمل و مشاهدۀ مسائل است و نباید آن را بـه عنـوان فهرسـت جـامعی از                    سنجی فقط ابزاری جهت د      مکان
  .باید به صورت تخصصی مورد مطالعه قرار بگیرند تلقی نمود مطالب و مباحثی که می

بدون تردید امکان دارد برخی از سؤاالت چک لیست در مـورد یـک ناحیـۀ خـاص فاقـد مـصداق بـوده و                           
. تر تمرکـز گـردد      بایست از مجموعه چک لیست حذف و بر روی مباحث پراهمیت              میسؤاالت مزبور   . ربط باشند   بی

سنجی به دلیل مواجهه با تعداد پرشماری از سـؤاالت            همچنین باید احتیاط نمود تا شرکت کنندگان در فعالیت مکان         
در اختیار ایشان قـرار  از این رو الزم است در ابتدا لیست کوتاه و منتخبی از سؤاالت   . در آغاز کار مأیوس نگردند    

تـوان تعـداد سـؤاالت     تـر مکـان عالقـه نـشان دادنـد مـی            کنندگان به بررسی تفصیلی     گرفته و سپس چنانچه شرکت    
  . بیشتری را به مجموعۀ سؤاالت اضافه نمود
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  سنجی   محتوای چک لیست مکان
ؤاالت محـدودتر    که از مجموعه س    1سنجی از سه بخش تشکیل شده است          مکان) خودپرسنامه(چک لیست     

تـوان از آن    برحسب وضـعیت مـی   بنابراین،. گردد  تر ختم می    هایی با سؤاالت بیشتر و جامع       شروع و به چک لیست    
  . آغاز نمود باشند کار را  بخش از سؤاالت که دارای سطح تفصیل و جزئیات متناسب می

  )سؤاالت پایه( محتوای بخش یک -الف 
  :شود که عبارتند از شروع میچک لیست با سه سؤال ساده و پایه 

  چه چیزهای این مکان را دوست دارید؟ . 1
  چه چیزهای این مکان را دوست ندارید؟ . 2
  چه چیزهایی را باید اصالح و بهسازی نمود؟ . 3

سؤاالت فوق افراد را به اندیشیدن واداشته و در برخی موارد تشویق و ترغیب بیشتری برای شروع کـار                   
توانـد افـراد را بـه     ؟ مـی ”چه چیزهایی را باید اصالح و بهـسازی نمـود       “، یعنی   آخرین سؤال این بخش   . الزم نیست 

  . حل هدایت نماید جستجوی راه
  

  )سؤاالت چک لیست فشرده( محتوای بخش دو -ب
  :  شود تر می بخش دوم چک لیست شامل پانزده سؤال مشخص

  در مورد مردم  
  الزم است؟) اعم از افراد یا نهادها(کسانی برای ایجاد تغییرات مثبت در این مکان، درگیر نمودن چه  . 1
  برای کمک به مشارکت و درگیر ساختن مردم، چه منابعی در محل موجود است؟ . 2
یابی در مـورد چگـونگی        توان برای ایده    می) سنجی پلیس چک    به غیر از تکنیک مکان    (از چه متدهای دیگری      . 3

  بهسازی این مکان استفاده نمود؟
  ها و منابع نهایت استفاده را برد؟ امهتوان از دیگر برن چگونه می . 4
  انداز و افق دیدمان را وسعت ببخشیم؟ توان چشم چگونه می . 5
  توانند موجب بهسازی این مکان شوند کدامند؟ دیگر اقدامات ابتکاری که می . 6

  در مورد مکان  
  تری نمود؟ توان این محل را مکان خاصّ چگونه می . 7
   نمود؟تری توان این محل را مکان سرسبز چگونه می . 8
  تر و دلپذیرتر نمود؟ ها و دیگر فضاهای همگانی را برای افراد پیاده امن توان خیابان چگونه می . 9
  توان فضاهای همگانی را بهبود بخشید؟ های دیگری می ه از چه را . 10
  تر کرد؟ یابی در آن را آسان تر نموده و جهت توان این مکان را برای مردم دعوت کننده چگونه می . 11
  پذیر نمود؟ ن این مکان را برای پذیرش تغییرات در آینده انطباقتوا چگونه می . 12
  توان از منابع موجود بهتر استفاده نمود؟ چگونه می . 13
  برای استفادۀ حداکثر از سیستم حمل و نقل همگانی چه اقداماتی باید کرد؟ . 14
  توان اتصال و همپیوندی معابر را بهبود بخشید؟ چگونه می . 15

                                                           
   .تار ارائه گردیده استاین نوش” 3 و 2، 1های شمارۀ  پیوست“سنجی در  چک لیست کامل مکان ١
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. تـر اسـت     سنجی شامل پانزده سؤال مشخص      ، بخش دوم چک لیست مکان     گردد  گونه که مشاهده می     همان
نمایند که برای ایجاد تحوالت مثبت در محیط، الزم است چه کـسانی و                شش سؤال نخست این پرسش را مطرح می       

ایـن  . نه سؤال دیگر بر چگونگی استفادۀ مردم از مکان و نحوۀ تجربه آن تمرکـز دارد               . چگونه مشارکت داده شوند   
یعنـی  (توانند برای استخراج اطالعات مورد نیاز کافی باشند، در غیر این صورت سؤاالت بخش بعـدی                   الت می سؤا

  . توانند انگیزش بیشتری برای استخراج اطالعات الزم فراهم آورند می) بخش سه
  

  )سؤاالت چک لیست جامع( محتوای بخش سه -پ 
گانـۀ قبلـی پرداختـه و        یـک از سـؤاالت پـانزده      تـری بـه هـر         ترین بخش چک لیست، به شکل عمیق        طوالنی  

تعداد سؤاالت تفـصیلی مزبـور      . کند  فهرستی از سؤاالت تفصیلی را در ذیل هر یک از سؤاالت پانزده گانه ارائه می              
گردد و مجموعۀ     به بیش از صد سؤال بالغ می      ) همانگونه که در پیوست شمارۀ سه این نوشتار ارائه گردیده است          (

نکته مهم در کاربرد این تکنیک، همانگونـه کـه       . گذارد  ای و ماهوی مکان در اختیار می          سنجش رویه جامعی را برای    
اند، اینکه از سؤاالت مزبور نباید به شکل کورکورانه پیروی نمـود، بلکـه                  کنندگان و کاربران آن اذعان داشته       تدوین

تواننـد در بهـسازی و        واملی اسـت کـه مـی      ایدۀ اصلی در کاربرد چک لیست کمک به جلب توجه افراد به وارسی ع             
  .ارتقاء مکان نقش ایفا نمایند

  

  سنجی  های اجرای مکان تنوع حالت
توان به پنج حالت زیر  های گوناگونی به اجرا درآید که از آن جمله می تواند به شیوه سنجی می فرایند مکان  

  :اشاره نمود
مثالً از یک خیابان یا یک مکان، در محل خـود گـرد             ،  ”بازدید محلی “ گروهی از مردم برای انجام       -1حالت  

ایـن  . نماینـد   را پرسـش مـی    )  چک لیـست   1گانۀ بخش     سؤاالت سه (گروه مزبور از خود سه سؤال اساسی        . آیند  می
امکان وجود دارد که آنها در ادامۀ کار خواه در همان جلسه یا جلسات بعدی، سؤاالت دیگری را نیز از چک لیـست          

  .ملحوظ دارند
هـای محـل      سنجی در ابتدا چک لیست مزبور را جهت انطباق بـا ویژگـی               سازمان دهندگان مکان   -2حالت    
 چک لیست حذف کرده و سپس آن         سازی نموده، سؤاالت مرتبط را حفظ و سؤاالت نامرتبط را از مجموعۀ             مناسب

کننـدگان در     شـرکت . کنند   می و یا در طی یک جلسۀ مالقات جمعی توزیع        ” بازدید محلی “کنندگان در     را میان شرکت  
  . یابی بیشتر مراجعه نمایند توانند به فهرست کامل سؤاالت چک لیست نیز برای ایده صورت تمایل می

 ابتدا گروه کوچکی از افراد مشترکاً چک لیست سـؤاالت را مـرور نمـوده، بـه سـؤاالتی کـه بـه                        -3حالت    
بوط را به کنـار گـذارده و در مـورد سـؤاالتی کـه جهـت                  سؤاالت نامر   سهولت قابل پاسخگویی هستند جواب داده،     

  . آورند باشند توافق به عمل می تر و تفصیلی می پاسخگویی نیازمند بررسی دقیق
در صـورت   (گزیننـد     سنجی رأساً ده سؤال را از چک لیـست برمـی             ابتدا سازمان دهندگان مکان    -4حالت    

های محل مطالعه حـایز اهمیـت هـستند      ولی از نظر ویژگیباشند نیاز، برخی سؤاالت که در چک لیست موجود نمی     
. گیـرد  سپس سؤاالت مزبور در یک جلسۀ جمعی مـورد بحـث قـرار مـی         ). توانند قرار گیرند    نیز در این مجموعه می    

توضیح اینکه در جلسۀ مزبور فهرست کامل چک لیست نیز، جهت مراجعه احتمالی افراد به آن مهیا و در دسـترس                   
  . دباش ایشان می
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 در یک جلسۀ گردهمایی کوچک، افراد از میان سؤاالت چک لیست، هر یک ده سؤال را که از نظر -5حالت   
سپس سؤاالت منتخب افراد با یکدیگر مقایـسه و تلفیـق شـده و فهرسـت               . گزینند  وی اهمیت بیشتری دارند را برمی     

  . ودش بایست در کانون توجه قرار گیرند تدوین می سؤاالت مهمی را که می
  

  بندی   جمع-4
دهد که روش مزبور ابزار مؤثری برای جلب و  نشان می) پلیس چک(سنجی  های تکنیک مکان مرور ویژگی  

هـای شـهری      به کارگیری مشارکت مردم در سنجش کیفیت مکـان و تعیـین اقـدامات الزم جهـت بهـسازی محـیط                    
ق جامعۀ محلـی بـه تأمـل و مـشاهدۀ دقیـق             سنجی ابزار مفیدی جهت برانگیختن و تشوی        چک لیست مکان  . باشد  می

 بـه   ”چـک لیـست سـؤاالت   “سنجی با اسـتفاده از   کند تا گروه مکان در واقع این تکنیک کمک می    . محیط خویش است  
محیط شهری پــرداخته و گــامی فـراتر از ادراکـات ناشـی از   (Systematic Observation) مند  مشاهدۀ نظام

  .  روزمرۀ خود بردارند(Casual Observation)مشاهدات اتفاقی 
 هـا بـر      سنجی، همچون دیگر تکنیـک      بررسی به عمل آمده همچنین بر این نکته داللت دارد که تکنیک مکان              

سؤاالت چـک لیـست     . بنا گردیده است  ” طراحی شهری خوب  “های معینی درخصوص      های نظری و پیش فرض      پایه
مـدل مکـان    “دهد و بررسی تطبیقی آن با          شهری را پوشش می    ای و ماهوی طراحی     سنجی توأماً دو بعد رویه      مکان
در خـصوص     ”مـدل مکـان پایـدار     “های آغـازین      فرض      سنجی با پیش    داللت بر همگرایی تئوریک تکنیک مکان     ” پایدار

سنجی با چارچوب مـدل مکـان پایـدار           ، سؤاالت چک لیست مکان    1 در جدول شمارۀ     1. دارد  ”طراحی شهری خوب  “
  . اند دهمطابقت داده ش

 بستر مـشارکت مـردم در   -1: دهد که قادر است های این تکنیک نشان می     به طور خالصه، بررسی ویژگی      
 اقـدامات الزم    -2طراحی شهری را از طریق ایجاد کانونی جهت گردهمایی و انجام فعالیت مشارکتی فـراهم آورد؛                 

 بـا اسـتفاده از      -3ای شناسایی کنـد؛         هوی و رویه  های شهری را توأماً در ابعاد ما        جهت اعتالء و بهبودبخشی مکان    
که در این تکنیک ارائه گردیده است، امکان کـاربرد  ” چک لیست جامع “و  ” چک لیست فشرده  “،  ”سؤاالت پایه “بخش  

سنجی، بـه     ن   تکنیک مکا  -4آن در سطوح تفصیلی مختلف و در اسناد هدایت و کنترل طراحی شهری وجود دارد؛ و                 
شناسی اولیه طراحـی شـهری مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و             تواند در مرحلۀ آسیب      می  ”ک همگانی تکنی“عنوان یک   

  . را فراهم آورد” ای های حرفه تکنیک“شناختی تخصصی توسط   تکمیل مطالعات آسیب زمینۀ
  

                                                           
  : ک به منابع زیر–ر ”  مکان پایدار مدل“برای  ١

  .8-23از تولد تا بلوغ طراحی شهری، صص ) 1382(گلکار، کوروش 
  .38-65های سازنده کیفیت طراحی شهری، صص  مؤلفه) 1380(گلکار، کورش 
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ابعاد طراحی 

  شهری
های سازندۀ  مؤلفه

  سنجی سؤاالت تکنیک مکان  کیفیت

عی چارچوب اجتما
  )مشارکت مردم(

های ذینفع، دانش محلی، افکار و نظریات؛ مشارکت و همکاری، تداوم             گروه
گیـری در     هـای طراحـی، تـصمیم       انداز، کارگاه   مشارکت مردم، تبادل چشم   

هـای    های محیطـی، برنامـه      ها، بازدیدهای مطالعاتی، آموزش     مورد اولویت 
پـردازی،    قه ایـده  بندی، شورای جوانـان محـل، مـساب         ابتکار طراحی، شبکه  

  اعطای جوایز، برگزاری جشن 

  چارچوب حقوقی
ــزی،     ــنجش و ممی ــتگزاری، س ــتانداردها، سیاس ــررات و اس ــرل و مق کنت

 پایـدار،    هـای آمـوزش، برنامـه توسـعۀ         های شورای محـل، برنامـه       برنامه
  گرایی اجتماعی های مشمول های حمل و نقل، برنامه برنامه

ــه، توســعۀ اقتــصادی، بودجــه    چارچوب مالی ــازار امــالک و مــستغالت )گرانــت(مالی ، ب
  خودیاری 

اقدام و عمل، درگیر نمودن ادارات، محفل طراحی، الهـام بخـشی، مـدیریت                چارچوب اداری
  محلی، نگهداری 

ویه
د ر

بُع
 

ی 
ا

  

. ریـزی عملیـاتی     هـا، هـدایت، کـانون گردهمـایی، برنامـه           پشتیبانی، مهارت   چارچوب فنی 
  ت امکانات و تسهیال

مؤلفه زیباشناختی 
  )عینی(

های ارزشمند، نـواحی حفـاظتی، سـبک محلـی، مقیـاس، هویـت،                ساختمان
عناصـر برجــسته، خــط آســمان، هنرهـای همگــانی، قطعــات میــان افــزار،   

  ها، بلوارها  ها، ورودی جزئیات، آثار هنری و صنایع دستی، دیوار نویسی

مؤلفه زیباشناختی 
  ) ادراکی–ذهنی (

هویت، عناصـر برجـسته، انعکـاس گذشـته و تـاریخ، حـس محـصوریت،                
هـای همگـانی، عالئـم و         هـا، سـاختمان     های شـهری، دیـدها، دروازه       نشانه
  ها  ها، تقاطع ها، تأثیر اولیه، نام نشانه

  مؤلفه عملکردی 

ها، همگانی یا خصوصی بودن       احساس امنیت، دید به خیابان، حیاط خلوت      
فیکی، اشراف، نور و روشنایی، طبقه همکـف خیابـان،         سازی ترا   فضا، آرام 

پـذیری،    پارکینگ اتوبوس، فضاهای باز، سرپناه، حیـات خیابـان، انعطـاف          
های اتوبوس، اولویت اتوبوس، نوار عبـور         کاربری مختلط، تراکم، ایستگاه   

مشترک اتوبوس، فضاهای همپیوند، خیابان برای مردم، مسیرهای پیـاده،          
سواری، معابر مستقیم، گذرگاه عابر پیاده،  نع، دوچرخهمعابر همپیوند، موا

  . های اصلی، سرعت ترافیک، پارکینگ، باراندازی خیابان

ی 
هو

 ما
عد
بُ

  

 مؤلفه زیست محیطی 
ها، کریدورهای سبز، اکولـوژی، نهرهـا و          کاری، پارک   عناصر طبیعی، گیاه  

هـای    ها، آلودگی زمین، آلودگی هوا و آب، آلودگی صـدا، خیابـان             رودخانه
  . زه، مگس و پشه، جانوران موذی، انرژی، زمین، مصالح ساختمانیپاکی

  ”مدل مکان پایدار“از دیدگاه ” سنجی مکان“ بررسی تکنیک -1جدول شمارۀ 
  ]مؤلف :  منبع[
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  مراجع و مأخذ

  
  

  .54-67، صص 5 و 4طراحی شهری واقعاً موجود، فصلنامۀ عمران ایران، شمارۀ ) 1382(گلکار، کورش  
های اساسی، فصلنامۀ مدیریت شهری، شـمارۀ          دانش و مهارت   –ــــــــــ آموزش طراحی شهری     ـــــــــ 
  .26-41، صص 16 و 15

  .8-23 ، صص 36ــــــــــــــــــ از تولد تا بلوغ طراحی شهری، نشریۀ صفّه، شمارۀ  
  .38-65ص ، ص32های سازندۀ کیفیت طراحی شهری، نشریۀ صفّه، شمارۀ  ــــــــــــــــــ مؤلفه 
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  پیوست ها
  
  

  کپیوست شمارۀ ی
  سنجی چک لیست مکان

  )سؤاالت پایه(بخش یک 
  
  
  چه چیزهای این مکان را دوست دارید؟ .1
  چه چیزهای این مکان را دوست ندارید؟ .2
  چه چیزهایی را باید اصالح و بهسازی نمود؟ .3

  
  
  
  

  پیوست شمارۀ دو
  سنجی چک لیست مکان

  )چک لیست فشرده(بخش دو 
   در مورد مردم –الف 
  الزم است؟) اعم از افراد یا نهادها(ت در این مکان، درگیر نمودن چه کسانی برای ایجاد تغییرات مثب .1
  برای کمک به مشارکت و درگیرساختن مردم، چه منابعی در محل موجود است؟ .2
یابی در مـورد چگـونگی بهـسازی ایـن مکـان       توان برای ایده می) سنجی پلیس چک به غیر از تکنیک مکان(از چه متدهای دیگری   .3

  د؟استفاده کر
  ها و منابع نهایت استفاده را برد؟ توان از دیگر برنامه چگونه می .4
  انداز و افق دیدمان را وسعت ببخشیم؟ چگونه می توان چشم .5
  توانند موجب بهسازی این مکان شوند کدامند؟  دیگر اقدامات ابتکاری که می .6

  
   در مورد مکان –ب 

  تری نمود؟ توان این محل را مکان خاص چگونه می .7
  توان این محل را مکان سرسبزتری نمود؟ میچگونه  .8
  تر و دلپذیرتر نمود؟ ها و دیگر فضاهای همگانی را برای افراد پیاده امن توان خیابان چگونه می .9
  توان فضاهای همگانی را بهبود بخشید؟ های دیگری می از چه راه .10
  تر کرد؟ آن را آسانیابی در  تر نموده و جهت توان این مکان را برای مردم دعوت کننده چگونه می .11
  پذیر نمود؟ توان این مکان را برای پذیرش تغییرات در آینده انطباق چگونه می .12
  توان از منابع موجود بهتر استفاده نمود؟ چگونه می .13
   حمل و نقل همگانی چه اقداماتی باید نمود؟  حداکثر از سیستم برای استفادۀ .14
  بخشید؟توان اتصال و همپیوندی معابر را بهبود  چگونه می .15
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  پیوست شمارۀ سه

  سنجی چک لیست مکان
  )چک لیست جامع(بخش سه 

  
  جهت ایجاد تغییرات مثبت در این مکان الزم است؟) اعم از فرد یا نهاد( دخالت چه کسانی -1
  های ذینفع  طرف-1-1

 آینـده آن عالقمنـد و دارای     گذاری در این مکان بـه       رسانی و یا سرمایه     چه کسانی به واسطۀ زندگی، کار، بازی، بازدید، خدمت          
  باشند؟ دغدغه می

   دانش محلی -2-1
  چه کسانی دارای دانش و اطالعات محلی هستند؟   

   مالّیه-3-1
  تواند برای بهسازی این مکان به کار گرفته شود بر عهده دارند؟ هایی را که می چه کسانی مدیریت بودجه  

   کنترل، مقررات و استانداردها-4-1
  ل، تدوین مقررات و وضع استانداردها در مورد این مکان را برعهده دارند؟چه کسانی کنتر

  گذاری   سیاست-5-1
  نمایند؟  دستورکار و راهبردهای تأثیرگذار بر این مکان را تدوین می ها، ها، برنامه چه کسانی سیاست  

   افکار و نظریات-6-1
  دهند؟ چه کسانی به افکار عمومی در سطح محلی شکل می  

  اقدام و عمل  -7-1
  شوند؟  چه کسانی موجب تحقق عملی کارها در این محل می  

   مشارکت و همکاری -8-1
  های بعد از آن همکاری نمایند؟ و فعالیت” سنجی مکان“ انجام  توانند با یکدیگر در زمینۀ های مردم می ه چگونه همۀ گرو  

  
  حل موجود است؟ برای کمک به مشارکت و درگیر ساختن مردم، چه منابعی در م-2
   پشتیبانی -1-2

هـای برگـزاری      منـابعی نظیـر اطالعـات، خـدمات مـشورتی، محـل           (چه منابعی برای پشتیبانی از کار جمعی مردم وجـود دارد              
  ).های واجد بودجه ها و برنامه های بالعوض، پروژه های آموزشی، کمک نمایشگاه، برنامه

  ها   مهارت-2-2
هـای فنـی بیـشتر و         تـوان تخـصص     باشـد؟ چگونـه مـی       هسازی مکان مـورد نظـر موجـود مـی         هایی برای کمک به ب      چه مهارت   

  ای الزم را در اختیار مردمی که به آن نیاز دارند قرار داد؟ های حرفه مهارت
   هدایت -3-2

  توانند فراهم آورند؟ هایی را می ها و تخصص ها چه نوع راهنمایی شهرداری و دیگر دستگاه  
    کانون گردهمایی-4-2

های بهسازی نقـش پـشتیبانی         استفاده گردد و برای فعالیت      ها و نمایشگاه    آیا مرکزی که از آن به عنوان محل برگزاری مالقات           
  ایفا نماید وجود دارد؟

  چنانچه خیر، آیا امکان برپایی چنین کانونی وجود دارد؟  
   درگیر نمودن -5-2

  باشند؟ شارکت مؤثر در کار نیازمند کمک میهای محلی جهت درگیرشدن و م آیا هیچ یک از سازمان  
  های ذینفع جدید   گروه-6-2



  16 

  باشند نیازمند سازماندهی و پشتیبانی هستند؟ های جدیدی از مردم که در آیندۀ مکان ذینفع می آیا گروه  
   سنجش و ممیزی -7-2

ث فرهنگی، ارزیابی طراحـی شـهری، و   نظیر ممیزی نواحی حفاظت میرا(های مفیدی  آیا از گذشته گزارشات سنجش و ارزیابی   
  های این ناحیه وجود دارد؟ در مورد برخی از بخش) یا مطالعات پیشینۀ تاریخی

   تداوم مشارکت مردم -8-2
انـد در اجـرای اسـتراتژی تـدوین شـده، بـه جـای                 جهت حصول اطمینان از تداوم نقش مردمی که مورد مشورت قـرار گرفتـه               

  توان کرد؟ ها و متخصصین، چه می انواگذاری بقیۀ کارها به سازم
  
   محفل طراحی -9-2

ای از مردم برای بررسی مباحث طراحی و عالیق و منافع مشترک آنان الزم است یک     آیا برای گردآوردن دایمی طیف گسترده       
  ایجاد نمود؟ ”محفل طراحی“
  
یابی در مورد چگونگی      ای ایده توان بر   می)  پلیس چک  –سنجی    به غیر از تکنیک مکان    ( از چه متدهای دیگری      -3

  بهسازی این مکان استفاده کرد؟
  انداز   تسهیم و تبادل چشم-1-3

ها، تبادل اطالعات و تجربه و قادر نمودن مردم جهت سازماندهی             آیا برای شناخت عالیق و منافع مشترک، بحث در مورد ایده            
  د، الزم است جلسات خاصی برگزار گردد؟های کاری که مستمراً به موضوعات مشخصی بپردازن در قالب گروه

  های طراحی   کارگاه-2-3
هـای طراحـی بـرای ناحیـۀ مـورد نظـر        کنندگان، که بـه بررسـی و کـشف ایـده     ای از شرکت آیا برای گردآوردن طیف گسترده      

  بپردازند، الزم است جلسات کارگاه طراحی سازماندهی شود؟
  ریزی عملیاتی   برنامه-3-3

های متخصص مدعو برای انجام کـار مـشترکِ یـک یـا چنـد روزه و بررسـی و کـشف                        نمودن مردم محل و تیم    آیا برای قادر      
  ریزی عملیاتی برگزار نمود؟ های طراحی الزم است جلسات برنامه ایده

  ها  گیری در مورد اولویت تصمیم
ای از ناحیـۀ      ن و افراد دیگـر ماکـت سـاده        های عملیاتی، الزم است ساکنی      گیری در مورد تعیین اولویت      آیا برای کمک به تصمیم      

  مورد نظر بسازند؟
  
  ها و منابع نهایت استفاده را برد؟ توان از دیگر برنامه  چگونه می-4
  های شورای محل    برنامه-1-4

  ها و منابعش در بهسازی این ناحیه کمک نمائیم؟ توان به شورای محل جهت تمرکزبخشیدن برنامه چگونه می  
  ای آموزش ه  برنامه-2-4

  های محلی آموزش ارتباط برقرار نمود؟ توان با برنامه چگونه می  
   برنامۀ توسعۀ پایدار -3-4

  رابطه برقرار نمود؟) ” محلی21دستور کار “نظیر (های توسعۀ پایدار محلی  توان با برنامه چگونه می  
   توسعۀ اقتصادی -4-4

  سازی محیط در سطح محلی رابطه برقرار نمود؟توان میان توسعۀ اقتصادی و استراتژی به چگونه می  
  های حمل و نقل   برنامه-5-4

رابطـه  ” دوچرخـه راهوارسـازی  “، ” راهوارسـازی  پیـاده “های ابتکاری جاری، نظیر برنامه  ها و پروژه توان با برنامه    چگونه می   
  برقرار نمود؟

  )گرانت( بودجه -6-4
  ؟در محل موجود است) گرانت(ای  چه منابع بودجه  

  گرایی اجتماعی  های شمول  برنامه-7-4
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  گرایی اجتماعی رابطه برقرار نمود؟ های ابتکاری نوسازی محالت و مشمول ها و پروژه توان با برنامه چگونه می  
   بازار امالک و مستغالت -8-4

  دانیم؟ چه میهای عمرانی محتمل  در مورد چگونگی تأثیر اقتصاد و بازار امالک و مستغالت محلی بر نوع پروژه  
  
  انداز و افق دیدمان را وسعت بخشید؟ توان چشم  چگونه می-5
   الهام بخشی -1-5

را با مـصادیق و     ) در شهرداری، بازار، بخش آموزش، بخش مذهبی و بخش داوطلبی         (توان رهبران و مدیران محلی        چگونه می   
  ری آشنا نمود؟سازی و نوزایی شه های باززنده های الهام بخش در زمینۀ پروژه نمونه

   بازدیدهای مطالعاتی -2-5
  هایی باید به عنوان نمونه، بازدید مطالعاتی به عمل آورد؟ از چه مکان  

  های محیطی   آموزش-3-5
ای ارتقاء بخشید که با تمرکز بر مسائل محالت و شهر موجب شوند  های محیطی در مدارس را به گونه توان آموزش چگونه می  

  توانند تغییر داده شوند؟ کنند و چگونه می ها تغییر می گیرندگان و مدیران شهری بیاموزند که چگونه مکان تا نسل آتی تصمیم
  
  توانند موجب بهسازی این مکان شوند کدامند؟  دیگر اقدامات ابتکاری که می-6
   مدیریت محلی -1-6

بایست توسعه و     مود و یا نهادهای موجود را می      آیا الزم است نهاد جدیدی برای مدیریت مرکز شهر و واحد همسایگی ایجاد ن               
  تکامل بیشتر داد؟

   برنامه ابتکاری طراحی -2-6
ای از رویـدادهای فرهنگـی،        بخـشی محـیط مـصنوع در مجموعـه          های مـرتبط بـا شـکل        آیا برای درگیر نمودن افراد و سازمان        
  ی نمود؟انداز ها و انتشارات الزم است یک برنامۀ ابتکاری طراحی راه نمایشگاه

   محلی  ایجاد شبکه-3-6
بخشی مکان با یکدیگر، یک شبکه محلی ایجاد نمود؟ چه      توان برای مرتبط ساختن افراد واجد منافع مشترک در شکل           چگونه می   

  برند؟ کسانی از در ارتباط قرار گرفتن منفعت می
   شورای جوانان محل -4-6

گاه و تبادل آرا که از طریق آن افراد جوان با مباحث محیطی درگیر شوند،               آیا برای سامان دادن به رویدادهای فرهنگی، نمایش         
  الزم است شورای جوانان محل برپا نمود؟

  پردازی   مسابقۀ ایده-5-6
  پردازی برگزار نمود؟ آیا برای جلب عالقه و توجه، کشف رویکردهای جدید و الهام بخشیدن به اقدامات باید مسابقۀ ایده  

    اعطای جوائز-6-6
   اعطای جایزه ترتیب داد؟ بایست برنامۀ اند، می آیا برای کسانی که به بهسازی و اعتالی ناحیه خدمت کرده  

   برگزاری جشن -7-6
  های محلی و دیگر رویدادهای مشابه ترتیب داد؟ آیا برای تجلیل و تأکید بر شخصیت محل الزم است جشنواره  

   خودیاری -8-6
بـه صـورت فـردی یـا        (هـای ذینفـع       های مالکان و مستأجران، اصناف و دیگر گروه         توسط انجمن های خودیاری     چگونه برنامه   

  توان راه انداخته و پشتیبانی نمود؟ را می) مشترک
   امکانات و تسهیالت-9-6

  این مکان فاقد چه امکانات و تسهیالتی است؟  
  
  تری نمائیم؟ توان این محل را مکان خاص  چگونه می-7
  ی ارزشمند ها  ساختمان-1-7
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اند و یا الزم است که اینـک مـورد حفاظـت              ها اهمیت حفاظت را دارند؟ آیا آنها پیشاپیش حفاظت شده           ها و سازه    کدام ساختمان   
  گردند؟

   نواحی حفاظتی -2-7
  ؟) ثبت شدۀ حفاظتی مثالً به عنوان یک ناحیۀ(باشند  آیا هیچ یک از نواحی محل تحت حفاظت می  

   سبک محلی -3-7
های ساختمانی محلی، که باید منبع الهام ساخت و سازهای امروزی قرار گیرد، در این ناحیه وجود                   ها، مصالح و شیوه      فرم آیا  

  دارد؟
   مقیاس -4-7

آیا ناحیه مورد بحث واجد یک مقیاس عمـومی سـاختمانی، کـه بایـد از آن در اکثـر سـاخت  وسـازهای جدیـد پیـروی گـردد                                 
  باشد؟ می

   هویت -5-7
  ها یا فضاهایی که کاراکتر ویژه آنها در هویت کلی ناحیه نقش حیاتی ایفا کنند وجود دارد؟ یابانآیا خ  

   عناصر برجسته -6-7
  ها و فضاهای این محل را بهبود بخشید؟ توان محوطه و بستر استقرار و سیمای ظاهری بهترین ساختمان چگونه می  

   خط آسمان -7-7
که ساخت و سـازهای جدیـد بایـد بـه آن            ) ه صورت موجود و یا به صورت فرصت ایجاد        خواه ب (ای    آیا خط آسمان مشخصه     

  احترام بگذارد وجود دارد؟
   هنرهای همگانی -8-7

سازی، کفسازی هنری، عناصر آبی  نظیر مجسمه(هایی در محل وجود دارد که از طریق استقرار آثار هنرهای همگانی           آیا مکان   
  کان و حس هویت را وسعت بخشید؟در آنها، شخصیت م) و نورپردازی

   انعکاس گذشته و تاریخ -9-7
هـا    گیری و ساخت این محل وجود دارد؟ کدام جنبه          در مورد شکل  ) از قبیل نقشه، تاریخ مکتوب و مطالب شفاهی       (چه اطالعاتی     

  توان در طرح ساخت و سازهای جدید منعکس نمود؟ از تاریخ این مکان را می
  
  محل را مکان سرسبزتری نمود؟توان این   چگونه می-8
   عناصر طبیعی -1-8

  کدام عناصر طبیعی اهمیت دارند که مورد حفاظت و تأکید قرار گیرند؟  
  کاری   گیاه-2-8

توان درخت، بوته و شمشاد کاشت تا از آن طریق دیدهای جالب ایجاد نموده، در مقابل باد حفاظ و در مقابل                       در کدام نقاط می     
های زشت را پوشـانده یـا محـدوده نمـوده،      ها و دیگر سازه     کرده، به فضاها حس محصوریت بخشیده، نمای ساختمان       آفتاب سایه ایجاد    

  تنوع چهار فصل ایجاد کرده و حیات وحش را جذب محل نمود؟
  ها   پارک-3-8

بز موجـود بهـسازی     هـا و فـضاهای سـ        هایی که در آنها الزم باشد پارک یا فضای سبز جدید ساخته شده و یا پارک                 آیا مکان   
  شوند وجود دارد؟

   کریدورهای سبز -4-8
هـا و     ها، روخانه   را در راستای عناصر طبیعی، راه     ) برای انسان یا برای حیات وحش     (هایی که بتوان کریدورهای سبز        آیا مکان   

  ها ایجاد نمود وجود دارد؟ کانال
   اکولوژی-5-8

ایت از حیات وحش وجود دارد؟ چه اقدامات دیگر برای جـذب و حفاظـت              ها و حم    های محلی جهت بهسازی زیستگاه      چه برنامه   
  الزم است صورت گیرد؟) گیاهی و حیوانی(موجودات زنده 

  ها   نهرها و رودخانه-6-8
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در محل وجود دارد کـه بتـوان آنهـا را افـزایش     ) به صورت سطحی یا زیرزمینی در لوله و یا کانال(هایی  آیا نهرها و رودخانه    
  داد؟

  
  تر و دلپذیرتر نمود؟ ها و دیگر فضاهای همگانی را برای افراد پیاده امن توان خیابان  چگونه می-9
   احساس امنیت-1-9

تـوان    تر سـاختن آنهـا چـه مـی          هایی وجود دارند که افراد در آن، در حین روز یا شب احساس ناامنی کنند؟ برای امن                  آیا مکان   
  کرد؟

   دید به خیابان -2-9
بجای جـدارۀ یکدسـت توپرشـان دارای پنجـره و           ) موجود یا جدید  (ها    یی وجود دارند که اگر ساختمان یا ساختمان       ها  آیا مکان   

  شدند؟ تر احساس می تر و امن درب رو به خیابان بودند، سرزنده
  ها   حیاط خلوت-3-9

، بـا حیـاط خلـوط دیگـر         رسـانی   های پشت قطعات مسکونی، به جـای همجـواری بـا معـابر خـدمت                عموماً چنانچه حیاط خلوت     
هایی وجـود دارد کـه از طریـق سـاخت و سـاز جدیـد و یـا دیگـر اقـدامات           آیا مکان. تر خواهد بود واحدهای مسکونی همجوار باشند امن  
  اصالحی بتوان به این امر کمک نمود؟

   همگانی یا خصوصی بودن فضا -4-9
همگانی یا فضای خصوصی بودن آنها دشوار اسـت؟ اگـر      آیا اظهار نظر در مورد برخی از قطعات زمین، در خصوص فضای               

به طور مثال از طریق حفظ و تداوم خط ساختمانی در طـول خیابـان، یـا از طریـق       (تر نمود     توان تمایز را واضح     طور است، چگونه می     این
  ؟)دیوار، نرده، دروازه، عالیم و کفسازی ویژه

   قطعات میان افزا-5-9
ه وجود یک قطعۀ خالی زمین موجب گسستگی در  تداوم خط سـاختمانی جـدارۀ خیابـان و نهایتـاً                     هایی وجود دارد ک     آیا مکان   

توان فـضاهای قابـل    توان پر نمود؟ یا اینکه چگونه می موجب افت کیفیت خیابان شده است؟ اگر این طور است، چگونه قطعات خالی را می            
  ها در آن نقاط ایجاد نمود؟ استفاده و جذاب برای پیاده

   حس محصوریت -6-9
) با رعایت مقیـاس مناسـب  (ها  ها و دیگر فضاهای دلپذیر، فضاهایی هستند که توسط ساختمان ها، میادین، پارک   معموالً خیابان   

  هایی جهت ایجاد احساس محصوریت وجود دارد؟ چه فرصت. اند و یا توسط درخت محصور شده
  سازی ترافیک   آرام-7-9

بتوان آنهـا را بیـشتر شـبیه فـضاهای همگـانی            ) سازی ترافیکی   مثالً به وسیله آرام   (یی وجود دارند که     ها  ها و تقاطع    آیا خیابان   
  نمود؟

   اشراف-8-9
تر احساس  روها و فضاهای باز اشراف داشته باشند، امن ها، پیاده ها بر خیابان هایی وجود دارند که، چنانچه ساختمان آیا مکان  

  شوند؟
   نور و روشنایی -9-9

هـای    نظیـر مزاحمـت چـراغ     (هـا     هایی وجود دارند که نیازمند اصالح نورپردازی و برطرف نمودن مزاحمت نـوری آن                مکان آیا  
  باشند؟) های اتاق خواب نزدیک پنجره

   طبقۀ همکف خیابان -10-9
که توأماً جلب توجه (ل های فعا ها و کاربری ها، پنجره توان از طریق تعبیۀ ورودی آیا بخش طبقۀ همکف در جدارۀ خیابان را می   

  تر نمود؟ سرزنده) عابرین را نموده و امکان نظارت و اشراف بر خیابان را فراهم آورد
   پارکینگ اتومبیل -11-9

هـایی وجـود دارنـد کـه جـدارۀ بالفـصل خیابـان را یـک پارکینـگ اتومبیـل تـشکیل داده و امکـان بهـسازی ظـاهر و                              آیا مکان   
  تر وجود داشته باشد؟ از طریق استقرار یک کاربری فعالها  سازی آن برای پیاده مناسب

   جزئیات -12-9
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توانند از فاصلۀ نزدیک آنها را رویت کننـد، فاقـد جزئیـات           ها، به ویژه در سطح طبقۀ همکف خیابان، که افراد می            کدام ساختمان   
  باشند؟ جالب می

  

  د؟توان فضاهای همگانی را بهبود بخشی های دیگری می  از چه راه-10
   فضاهای باز -1-10

  توان آنها را قابل استفاده کرد؟ آیا فضاهای همگانی یا فضاهای باز بالاستفاده وجود دارد؟ چگونه می
   سرپناه -2-10

های بلندمرتبه، یا به واسطه عدم وجود سرپناه به شکل نامناسبی             آیا اماکنی که به واسطۀ جریان شدید هوا از سوی ساختمان            
  توان کرد؟ جود دارد؟ در این رابطه چه میبادگیر باشند و

   آثار هنری و صنایع دستی -3-10
بخشی و جالب نمودن فضاهای همگانی نیاز به کاربرد هنرهای همگـانی، صـنایع مـستظرفه و مبلمـان شـهری                       آیا جهت هویت    

  باشد؟ می
   حیات خیابان -4-10

ها، گردشگری،  نظیر برگزاری بازارها، جشنواره(فرهنگی محلی آیا فضاهای همگانی جهت پذیرفتن حیات اقتصادی، اجتماعی و   
نیازمنـد  ) فروشـی   زندگی شبانه، غذاخوری، تفریح، ورزش، نشستن در فضاهای همگانی، گردش و تفرج مناسک مذهبی و تجـاری خـرده                  

  انطباق یافتن هستند؟
   آلودگی زمین -5-10

  آوری زباله باشند؟ و جمعآیا اماکنی وجود دارند که نیازمند رفع آلودگی زمین   
   آلودگی هوا و آب -6-10

  آیا اماکنی وجود دارند که الزم است با آلودگی هوا یا آب مواجهه گردد؟  
   آلودگی صدا -7-10

  آیا اماکنی وجود دارند که الزم است از اثر سر و صدا کاسته شود؟  
  )گرافیتی( دیوارنویسی -8-10

  ها پاک شده و از دیوارنویسی ممانعت گردد؟ دیوارنویسیآیا اماکنی وجود دارد که الزم است   
  ها پاکیزه   خیابان-9-10

  اند؟ ها و دیگر فضاها به خوبی نظافت و نگهداری شده  آیا خیابان  
   مگس و پشه -10-10

شده پاکـسازی   های انباشته     گذاری مگس و پشه جلوگیری گردیده و زباله         بایست از تخم    ها می   آیا اماکنی وجود دارد که در آن        
  شود؟

   نگهداری -11-10
توانـد   های مزبور مـی  آیا مسئول رسیدگی و نگهداری هر قسمت از فضای همگانی و باز مشخص است؟ اگر خیر، چگونه مکان              

  مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد؟
   جانوران موذی -12-10

  آیا مسئله موش، کبوتر و دیگر جانوران موذی در محل وجود دارد؟  
  

  تر کرد؟ یابی در آن را آسان تر نموده و جهت کننده توان این مکان را برای مردم دعوت چگونه می -11
  ها   نشانه-1-11

برای ایجـاد دیـد و یـا بهـسازی دیـدها و کمـک بـه افـراد بـرای             ) ساختمان، آثار هنری و عناصر دیگر     (های جدید     آیا به نشانه    
  باشد؟ ها نیاز می یابی راه جهت

    دیدها-2-11
  باز گردد؟) های محلی مثالً نشانه(هایی وجود دارد که الزم است کریدور دید به سوی آنها  آیا مکان  

  های نبش   ساختمان-3-11
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  هایی وجود دارد که با احداث ساختمان جدید در نبش خیابان، نشانه شهری ایجاد گردد؟ آیا مکان  
  ها   دروازه-4-11

  توان کرد؟ دروازۀ ورود به نواحی ویژه را برعهده دارند چه میبرای تأکیدگذاری بر اماکنی که نقش 
  های همگانی   ساختمان-5-11

  های عمومی و همگانی باشند وجود دارد؟ آیا فضاهای عمومی قابل رویت و قابل دسترسی که مناسب استقرار ساختمان  
  ها   ورودی-6-11

  ر شوند؟ت های عمومی دعوت کننده آیا نیاز است که ورودی ساختمان  
   روشنایی و نورپردازی -7-11

هـا و     ها، بـه نمـایش گـذاردن سـاختمان          یابی، تأکیدگذاری بر نشانه     هایی وجود دارد که برای ارتقاء ایمنی، ارتقاء جهت          آیا مکان   
  آزار به نورپردازی بهتری نیاز داشته باشند؟ های چشم استتار صحنه

  ها   عالئم و نشانه-8-11
  های بهتری نیاز داشته باشند؟  د دارد که به عالئم و نشانههایی وجو آیا مکان  

   تأثیر اولیه -9-11
  دهند؟ ها تأثیر اولیۀ صحیحی از مکان به دست می آیا عالئم و نشانه  

  ها  نام-10-11
  ها به طور واضح قابل رویت هستند؟ ها و ساختمان آیا نام خیابان  

  
  پذیر نمود؟ تغییرات در آینده انطباقتوان این مکان را برای پذیرش   چگونه می-12

  پذیری   انعطاف-1-12
ای کـه انعطـاف الزم     های جدید نه فقط برای یک عملکرد بسیار مشخص، بلکه به گونـه              برای حصول اطمینان از اینکه ساختمان       

  توان کرد؟ جهت پذیرفتن طیفی از عملکردها در آینده را داشته باشد چه می
   کاربری مختلط -2-12 

هـا را فـراهم    های سـازگار و تنـوعی از مالکیـت    تواند اختالطی از کاربری های جدید و دیگر اقدامات بهسازی می  گونه توسعه چ  
هـای در   تواند شامل حضور آپارتمـان  این می(آورده تا به ایجاد مکانی که مردم در آن توأماً به زندگی، کار و تفریح بپردازند منجر گردد                 

  ؟)ها در محالت مسکونی باشد  یا حضور کارگاهها، طبقۀ باالی مغازه
  

  توان از منابع موجود بهتر استفاده نمود؟  چگونه می-13
   انرژی-1-13

این امر ممکن است بـا  (توانند مصرف انرژی خود را به حداقل برسانند        های جدید می    های موجود و ساختمان       چگونه ساختمان   
ب، چگـونگی حفاظـت در برابـر بـاد از طریـق سـودبردن از شـیب زمـین، درختـان و دیگـر                         گیری ساختمان در مقابل آفتـا       چگونگی جبهه 

  ؟)ها و چگونگی شیوۀ ساخت ارتباط داشته باشد ساختمان
   زمین -2-13

توان به مورد استفاده  هایی که از آنها به حد کافی استفاده نشده است وجود دارد؟ چگونه می             ها و ناحیه    ها، سایت   آیا ساختمان   
  توان استفاده برد؟  گرفتن آنها کمک کرد و برای چه کاری از آنها میقرار

   مصالح ساختمانی -3-13
  چه مصالح ساختمانی مناسبی به طور محلی و یا از منابع پایدار موجود است؟   

   برای استفادۀ حداکثر از سیستم حمل و نقل همگانی چه اقداماتی باید کرد؟-14
   تراکم -1-14

تـوان   مینان از باال ماندن تراکم ساختمانی در نقاطی که دسترسی بهتری به حمل و نقل همگانی دارند، چـه مـی  برای حصول اط    
  کرد؟

  های اتوبوس   ایستگاه-2-14
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تر، ایجاد ایمنی بیـشتر و تـأمین روشـنایی بهتـر الزم               های راحت   های اتوبوسی وجود دارد که در آنها نصب نیمکت          آیا ایستگاه   
  باشد؟

  لویت اتوبوس  او-3-14
  ها داد؟ توان اولویت اصلی را در کریدورهای اصلی حمل و نقل به اتوبوس آیا می  

   نوار عبور مشترک اتوبوس -4-14
  توان در جهت پذیراشدن همزمان حرکت دوچرخه انطباق داد؟ آیا نوارهای عبور اتوبوس را می  

  

  ؟توان اتصال و همپیوندی معابر را بهبود بخشید  چگونه می-15
   فضاهای همپیوند -1-15

  تری با مسیرهای پیاده پراستفاده باشند وجود دارد؟ ای که نیازمند همپیوندی و اتصال قوی آیا فضاهای همگانی  
   خیابان برای مردم -2-15

هـا     پیاده  وسایط نقلیه موتوری طراحی شده باشند و جهت تبدیل به مــکانی برای             هایی وجود دارد که برای استفادۀ       آیا خیابان   
  ؟)…روها و  سازی ترافیکی، تعریض پیاده به طور مثال به وسیله آرام(نیازمــند اقــدامات انطباقی باشند 

   مسیرهای پیاده -3-15
ترشدن، کفسازی غیرلغزنده، سهولت در شناخته شدن، روشنایی بهتر، مبلمان            ای وجود دارند که نیازمند خاّص       آیا معابر پیاده    

  تر شدن باشند؟ و جالبخیابانی بهتر 
   معابر همپیوند -4-15

ای وجود دارند که برای حـضور افـراد بیـشتر و افـزایش احـساس امنیـت نیازمنـد اتـصال و                         های سواره و یا پیاده      آیا خیابان   
  همپیوندشدن با مسیرهای پراستفاده باشند؟

   دوچرخه سواری -5-15
  توان کرد؟ ها چه می سواران و پیاده سواری برای دوچرخه ن دوچرخهتر نمود سواری و امن برای تشویق و ترغیب دوچرخه  

  ها   تقاطع-6-15
یـابی   بخشی به محل و جهت هایی وجود دارد که الزم است تبدیل به دروازۀ ورودی به ناحیه خاصی شده تا به هویت آیا تقاطع   

  تر توسط مردم کمک نماید؟ آسان
   بلوارها -7-15

ها به معابر اصلی پشت کرده باشند و اگر خیابان به یک بلوار پیـاده                 ه در آن جا نمای اصلی ساختمان      آیا اماکنی وجود دارد ک      
  تبدیل شود امکان ایجاد جدارۀ متداوم فراهم آید؟

   موانع -8-15
  بهتر است برچیده شوند؟) نظیر دیوار و فنس(کدام موانع حرکتی   

   معابر مستقیم -9-15
  تر اتصال یابند؟  به آنها رفت و آمد دارند، الزم است با معابر مستقیمها ها، که پیاده کدام مکان  

   گذرگاه عابر پیاده -10-15
کشی گذرگاه عابر پیاده ایجاد       های جدیدی که الزم است در آنجا خط         کشی گذرگاه عابر پیاده و یا محل        آیا موارد نامناسب خط     

  شود وجود دارد؟
  های اصلی   خیابان-11-15

های اصلی سـنتی را، از طریـق مجـاز شـمردن توقـف،       های خیابان هایی وجود دارد که در آن بتوان برخی از کیفیت    نآیا خیابا   
  روهای عریض، ترویج و تشویق نمود؟ پارکینگ، ترافیک آرام و پیاده

   سرعت ترافیک -12-15
تـر بـرای    ه از شـعاع قـوس کوچـک    بـا اسـتفاد   (هایی وجود دارد که از طریق طرح هندسی سـاخت و سـازهای جدیـد                  آیا مکان   

  بتوان سرعت ترافیک را کاهش داد؟) های نرم ها بجای منحنی خیابان
   پارکینگ -13-15

  هایی وجود دارد که در آن نیاز به بهبود، کنترل و یا کاهش پارکینگ باشد؟ آیا مکان  
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   باراندازی -14-15
  تر کاال نیاز باشد؟  تحویل و باراندازی امنهایی وجود دارد که در آن به انجام ترتیباتی جهت آیا مکان  


