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  چكیده
 سبب که است یکدیگر کنار در هاانسان نامتجانس هایگروه تجمع شهرها، رویهبی رشد و جمعیت ازدیاد پیامدهای از

 هایمحیط و جامعه سطح در امنیت حس افزایش باعث مردم حضور و اجتماعی تعامالت .گرددمی ناامنی نظیر مشکالتی

 جهت در شهری طراحی و معمارانه نگاه با عملی و علمی برخوردهای بر تمرکز پژوهش این هدف ترینمهم .شودمی مدنی

 اقتصادی ـ یاجتماع روابط مجموعه دارای که شهر از کوچکتر واحدی محله که آنجایی از. است اجتماعی تعامالت ارتقای

 اجتماعی تعامالت ارتقای عوامل کشف بر قصد آماری جامعه عنوان به درکه محله نمودن مشخص با منظور بدین است،

-در نهایت به نتیجه میروش تحقیق از نوع مطالعه میدانی و حضور در محل مورد مطالعه است.  .داریم را مجموعه این در

تعلق خاطر ساکنان به محله و در نتیجه افزایش سرزندگی و تعامالت اجتماعی رسیم که طراحی مرکز محله باعث افزایت 

 شود.در محله می

 

 تعامالت اجتماعی، محله، مرکز محله، محله درکه. کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
مرکز  یحطرا قیاز طر یتعامالت اجتماع یارتقا یبه چگونگ ییمعماران و شهرسازان پاسخگو یدغدغه ها نیتراز مهم یکی

هایشان، سلیقه و... مظروف آن هستند. حقوق شهر ظرفی است که شهروندان با روابطشان، نیازهایشان، خواست»محله است. 

شهروندی، حس امنیت و ایمنی، حس از خود بودن و با خود داشتن، حس باخود بودن و در عین حال با دیگران زیستن و... 

 [1] «توان آن را حیات مدنی خواند.سازند که میهمگی فضایی را در شهر می

در  دهیپد نیوجود ا رایمطرح بوده است، ز یهر جامعه انسان یاساس یازهایاز ن یکیهمواره به عنوان  یاجتماع تیامن

شود که بتواند  یطراح یبه نحو طی. اگر محآوردیخود به وجود م یکارکرد اساس نیترسطح جوامع نظم و بقاء را به عنوان مهم

 یهافرصت کند،یم جادیمثبت از فضا ا یریو تصو بردیرا به قلمرو خود باال م نبهبود نظارت افراد شود، تعلق ساکنا موجب

بهتر از درمان  یریشگیبا استناد به جمله پ نیو مجرمان از ارتکاب جرم باز خواهند ماند. همچن افتیمجرمانه کاهش خواهد 

-جامعه جهیخواهد شد. در نت یشهر تیریدم ستمیو وقت شهروندان و س نهیدر هز ییجوباعث صرفه هینظر نیاست، توجه به ا

 .میکنیبرخوردار هستند را مشاهده م یدر زندگ یباالتر دیکه ساکنان آن از ام ایپو یا

روابط  قی. انسان از طررندیپذیم ریدر آن با هم در ارتباط متقابل هستند و از هم تأث یو روابط جار یشهر یفضا»

. انجامدیروابط م نیشکل ا رییفضا به نوبه خود به تغ یو سامانده بخشدیم تیبه فضا، فرم و عملکرد اهم یـ فرهنگ یتماعاج
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 ییشهروندان کارا یبرا یو روان یاز نظر جسم ستیبا یگذاشته و م ریتأث یجتماعا یزندگ ندیبر فرا یشهر یلذا ساخت و طراح

 [2] «داشته باشد.

کوچه به  ایها به درب منزل و . اغلب خانمشدیاز حال حاضر مشاهده م شیمردم محله ب نینگاتنگ بگذشته ارتباط ت در

 گانیاز همسا ی. افراد محل شناخت کافآمدینقطه مالقات و تبادل نظر به شمار م نیبهتر هیتک ای. مسجد و رفتندیهم م دنید

. حال آنکه امروزه، شدیمشاهده م شتریب یامروز یهامحله و آرامش نسبت به یحس سرزندگ ت،یامن جهیخود داشتند. در نت

خود اتکا  هیافراد کمتر به همسا نی. اشناسندیخود را نم هیکه همسا کنندیمجلل، ساکنان افتخار م یهامخصوصاً در آپارتمان

و  یفاقد روح، سرزندگ ،ینونک یهامحله تی. در نهاکنندیبسته روز را شب م یهاخود، پشت درب ییو همواره در تنها کنندیم

 هستند.     یتعامالت اجتماع

تعامالت  یدر جهت ارتقا یشهر یبا نگاه معمارانه و طراح یو عمل یعلم یپژوهش تمرکز بر برخوردها نیهدف ا نیترمهم

 است.  یاجتماع

منظور با مشخص  نیبداست،  یـ اقتصاد یمجموعه روابط اجتماع یکوچکتر از شهر که دارا یکه محله واحد ییآنجا ار

. جهت دست میمجموعه را دار نیدر ا یتعامالت اجتماع یقصد بر کشف عوامل ارتقا ینمودن محله کن به عنوان جامعه آمار

 .میپردازیم حلهمرکز م یطراح یراهکارها نییمهم به تب نیبه ا یابی

 

 تعامالت اجتماعی
های حاضر که به منظور انجام رگشت و اجتماع را مجموع انسانتوان داد و ستد و حالتی به صورت رفت و بتعامل را می

توان تعامالت اجتماعی را چنین تعریف نمود: مجموعه روابط افراد یک می آیند تعریف نمود.فعالیت در محلی گرد هم می

-می همبستگی موجب که محیط از رضایت و سرزندگی افزایش برای نظر تبادل و زدن گپ منظور به مردم جامعه و مالقات

 عمومی نظارت. یابدمی افزایش نیز محیط آن به بخشی هویت و تعلق حس محیط، در اجتماعی تعامالت افزایش با. شود

 .شودمی درک محیط آن در بیشتری امنیت حس نتیجه در و یابدمی افزایش

تواند یک و برقراری ارتباط، میتعامل اجتماعی » البته تعاریف دیگری نیز برای تعریف تعامالت اجتماعی وجود دارد. 

های متناسب و در موضوع فیزیکی، یک نگاه، یک مکالمه و ارتباط بین افراد باشدکه خود مستلزم تعریف رویدادها و فعالیت

  [3]« های اجتماعی است.ها و شبکهپذیری مردم در فضا و عضویت آنها در گروهنتیجه نقش

ستیم، کاهش سطح ارتباط افراد با یکدگر است. چنان که با افزایش اندازه، وسعت اما آنچه که در جوامع امروزی شاهد ه

 یددتر ونبدشهرها، سرعت،تراکم و...، مدنیت، شهروندی و روابط اجتماعی به عنوان اصول اولیه شهری، تضعیف شده است. 

-میدارا  را اعیـجتما تامالـتعری لگیمناسب جهت شک بستر تولید قابلیت یهرـش فضاهای ایهعرصهاز یکی  انعنو به محله

 یاـهوقلمر ،هـمحل اعیـجتما دـبع به توجه ،هاستوقلمر و هاحریم روـتبل آن یاـهزمر و عاـجتمی ادـکالب روـتبل هـمحل. دـباش

 به دناتومی زد،سا مهیا بیشتر چه هر را جتماعیا ویقلمر یاـهزمر نندابتو که یکالبد عناصر دیجاا و یکالبد غیر و جتماعیا

 شود.منجر  جتماعیا تتعامال و متقابل یهاکنش بیشتر هیندمازاـس

تواند کمک به تعامالت اجتماعی مردم محله کند که در نتیجه های مناسب روز میطراحی مرکز محله با توجه به شاخص 

 شود.آن سرزندگی و افزایش مطلوبیت در محه از سوی ساکنین مشهود می

 

 و مرکز محله محله
 سطح در اجتماعی روابط. است شهر درون در کوچک اجتماعی دنیای دیگر، عبارتی به یا شهری از کوچکتر واحدیمحله، 

 از محله آن فردی به منحصر و نمودن شاخص باعث اجتماعی روابط این. باشد مستقل واحد یک محله گرددمی سبب محل

 ستیم، از جمله:تعاریف مختلفی در خصوص محله شاهد ه .شودمی دیگر محالت سایر
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 به گیرد،می صورت آن از متفاوتی تعاریف گیردمی قرار بررسی مورد محله ایجنبه چه از اینکه به بسته محله تعریف در» 

 از ؛ خدماتی هایحوزه با عملکردی نظر از ساکنان؛ ادراک با اجتماعی نظر از شود؛می تعریف مرزها با اداری نظر از مثال عنوان

 توسعه سن و عمر یا مشخص ویژگیهای داشتن با زیبایی نظر از و امنیت؛ و ،کیفیت ترافیکی خصوصیات به طیمحی زیست نظر

 [4] «.شودمی تعریف

 زیر هایدسته به را مرزها این آمریکا شهرهای در خود تحقیقات در لینچ کوین دارد، متفاوتی هایگونه محالت بندی مرز

 محالت یا و امروزه هایسازی مجموعه در آنچه مانند) متمایزاند و معین مشخص، کامالً  مرزهای»:شامل که کرد تقسیم

 بافتهای محالت اکثر مورد در که گونهآن) نامطمئن و مشخص غیر مرزهای ،( داشت وجود قدیم زمان در مذهبی اقلیتهای

 مستحیل شهر درون در محالت ینا واقع در هستند مرز بدون محالت آخر دسته و( آیدمی چشم به اسالمی هایشهر تاریخی

 که داردمی بیان ادامه در وی البته. کرد بندی دسته معین حدودی در را آنها بتوان که کنندنمی ارائه مجزا هویتی و گشته

 [5] «.ندارد نقشی آنها ایجاد در ولی است موثر آنها زتمی در و کندمی مشخص را محالت حدود( لبه) مرزها این اگرچه

 جلب خود سوی به را حرکت فضا این. آوردمی فراهم را محله مردم از تعدادی گردهمایی منظور به فضاییه، مرکز محل

-کاربری با و باشد محله نشانه صورت به تواندمی. آوردمی وجود به حرکت طول در متمرکز صورت به را آرام محیطی و کندمی

 .اشدب محله افراد سنی گروه هر جذب باعث خود متفاوت های

 به مراکزی یعنی نشده فضاهای طراحی نخست: شوندمی تقسیم گونه دو به آنها ی معمار خصوصیات نظر از محالت مراکز

 نوع. است نشده طراحی نیز آنها سطوح نمای و نیستند ایطراحی شده نقشه دارای و اندگرفته شکل زمان طول در و تدریج

 .است هندسی و منظم شکلی دارای و شده طراحی نهاآ نمای چه نقشه و چه که هستند مراکزی دوم

این مراکز عمومًا دارای یک میدان، یک یا چند »در معماری سنتی ایران شاهد فضاهایی به عنوان مرکز محله هستیم. 

مسجد در اطراف آن، یک حسینه سرپوشیده و یا سرباز، یک یا چند مغازه جهت برآورد مایحتاج اهالی در جنب یا مجاور 

 [6]« اند.انبار، مدرسه و کاروانسرا بودهدان، یک حمام و گاهی هم در محالت بزرگتر آبمی

ها وجود داشت. های شهر از این نوع میدانچهمعموالً در شهرهایی که مرکز محله به صورت میدانچه بوده، به تعداد محله»

ی بود که دسترسی از نقاط گوناگون هر محله به آن، ها اغلب در کنار راه اصلی محله و به صورتموقعیت مکانی این میدانچه

  [7]« گرفت.کمابیش به بهترین شکل ممکن صورت می

های ها و کمبود این عنصر مهم در محله را بر طرف سازند. در محلهلذا معماران و شهرسازان امروز وظیفه دارند کاستی

اند، تعامالت اجتماعی ساکنان تعلق به مکان را از دست داده هویتی و نابسامانی فضاها هستیم، ساکنان حسامروزی شاهد بی

 در محله کاهش و ناامنی در نتیجه عدم نظارت عمومی افزایش یافته است.  

 توان چنین اشاره نمود:های امروزی میاز مزایا طراحی هوشمند یک مرکز محله در محله

 افزایش حضور مردم محله در فضاهای باز عمومی محله -

 یش ارتقای تعامالت اجتماعی مردم محلهافزا -

 افزایش نظارت عمومی مردم در محله که به تبع آن افزایش امنیت محله است -

 ایجاد اتحاد و مشارکت ساکنین بر اداره محله -

 افزایش سرزندگی و حس تعلق به محله از سوی ساکنان -

 ذراندن اوقات فراغت خودبرخوردار شدن ساکنین از مجموعه فرهنگی متناسب با فرهنگ محله برای گ -

 

 معرفی محله مورد مطالعه 
باشد که در شمال تهران واقع شده است. این دره های جنوبی رشته کوه البرز میهای سرسبز دامنهمحله درکه یکی از دره

ن حرکت باشد که به سمت اویهای متعدد و یک رودخانه فصلی میبه سبب ذوب برف از کوه های شمالی تهران، دارای چشمه

-باشد. همچنین محله درکه دارای آب و هوای مطلوبی میکند. این دره به سبب شیبدار بودن با محدودیت زمین مواجه میمی
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شود و های طبیعی این محله محسوب میباشد و که این امر یکی از پتانسیل

است. به سبب وجود آب آن را به عنوان یک سایت توریستی مطرح کرده 

در این دره وجود دارد که عمدتًا در اطراف رودخانه  کافی، باغات میوه زیادی

اند. در طول تاریخ این محله به عنوان یکی از مناطق ییالقی تهران ایجاد شده

 مطرح بوده است.

اگر چه هنوز دلیل اصلی نامگذاری این محله مشخص نیست اما برخی 

شده رای حرکت در برف که در این منطقه استفاده میآن را به نوعی کفش ب

  نامیده شده است.« درگ»و به زبان اصلی 
 

کنند به غیر از اهالی که متولد خود افرادی که در محله درکه زندگی می

های مختلف در محله هستند، مهاجرین گوناگونی هستند که در طول سال

اند، فعالیت مورد نظر و بر حسب تخصصی که داشته اندمحله ساکن شده

دهند. در این میان اهالی خود محله بیشتر به کشاورزی و خود را انجام می

پردازند. تعدادی نیز به همراه بعضی از مهاجرین کارمند هستند باغداری می

یز در این و گروهی نیز به دلیل موقعیت گردشگری محله به رستوران داری و فروشندگی مشغول هستند و طبیعتاً تعدادی ن

 باشند.میان بیکار می

بیشتر اهالی قدیم  های باال دست محله و در جاهایی که زمین مناسب وجود دارد، همچنین اطراف رودخانه،در قسمت

های پایین دست محله و نزدیک به محله اوین که ساخت و محله ساکن هستند و به باغداری و کشاورزی مشغولند. در قسمت

دهند. گوشه شمال غربی محله نیز اقشار کم رتمانی وجود دارد، بیشتر قشر مرفه و سرمایه دار تشکیل میسازهای جدید و آپا

اند و فعالیت غالب آنها کارکردی و در بعضی فصول نیز دست درآمد و عمومًا مهاجرین حاشیه نشین و غیر رسمی ساکن شده

 کنند. فروشی می

 

 بررسی و مطالعه محله درکه
های باالیی از جمله افزایش گردشگری و وقعیت قرارگیری این محله در سایت ویژه که دارای پتانسیلبا توجه به م

کمک بر افزایش  ،درآمدزایی برای ساکنان این محل را دارد، افزایش فعالیت های اکوتوریست و طراحی مرکز محله مناسب

از این رو از طریق طراحی پرسشنامه و  کند.خود میشاخص نمودن محله نسبت به سایر محالت همجوار  تعامالت اجتماعی و

به  در نهایت و نیساکن یو حرکت یرفتار یالگوها یبررس اخذ کروکی از ساکنین به بررسی تصاویر ذهنی ساکنین پرداخته و

 نتیجه مناسب جهت جانمایی و طراحی مرکز محله رسیدیم:

 

 :نتایج حاصل از پرسشنامه

ها و افراد ساکن در یک محله، دلیل سکونت و گردهمایی افراد م در تعامالت انسانعوامل مهاز آنجا که یکی از  -1

ها بومی بودن یعنی که زادگاه بودن این محله و است، علت سکونت ساکنین در محل بررسی گردید. عمده علت

 شرایط آب و هوایی مناسب این محله است و کمترین دلیل قیمت پایین مسکن است.

 

 

 

: تصویر هوایی از محله )ماخذ: 1شكل  

(تهران 2منطقه  یشهردار  GIS 
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 )ماخذ: نگارندگان( انتخاب درکه برای زندگی علت: 1جدول 
 

 انتخاب درکه برای زندگی فراوانی درصد

 متولد همین محله هستم 41 7/54

 به دلیل شغلی 5 6/6

 شرایط آب و هوایی مناسب 26 7/34

 قیمت پایین مسکن 3 4

 جمع 75 100

 

اند و هوای پاک محله در نظر گرفتهطبق پرسش صورت گرفته جمیع جامعه آماری جاذبه این محله را آب و  -2

 اند، که این خود یک معضل اصلی برای محله است.برای روابط اجتماعی و تعامالت هیچ امتیازی در نظر نگرفته

 )ماخذ نگارندگان( مهم ترین جاذبه محله درکه: 2جدول 

 جاذبه ها فراوانی درصد

 ساختمان های زیبا 0 0

 خدمات رفاهی  0 0

 جتماعیروابط ا 0 0

 آب و هوای پاک 75 100

 جمع 75 100

 

های محله ابتدا مسیرهای پیاده روی و سپس میدان مرکزی محله طبق نظر ساکنین اولویت در انتخاب مکان -3

 است. این بررسی کمک بسیار بر جانمایی مرکز محله پیشنهادی می کند.

 )ماخذ نگارندگان( های محلهاولویت در انتخاب مكان: 3جدول 

 اولویت ها فراوانی رصدد

 میدان مرکزی محله 19 4/25

 مساجد و تکایا  6 8

 مسیرهای پیاده روی 47 6/62

 کافه و رستوران ها 3 4

 جمع 75 100
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 نتایج حاصل از اخذ کروکی از ساکنان محله:

ها توان به نشانهین رو میتوان به بررسی تصویر ذهنی ساکنین از محله رسید، از ااز طریق اخذ کروکی از سوی ساکنین می

ها به میدان درکه، مسیرهای کوهنوردی و رستوران ها اشاره شد و تعلقات خاطر ساکنین به فضاها امتیاز داد. در تمام کروکی

  که در ذیل چند نمونه قابل مشاهده است.

 

 

 اطالعات ترسیم کننده:

 مردجنسیت : 

 30-40: سن 

 وضعیت سواد : فوق دیپلم و لیسانس 

 وضعیت اشتفال :  شاغل    

 نماد محله :مسیرهای کوهنوردی 

علت انتخاب درکه به عنوان محل زندگی : به دلیل 

  .شغل

 

 
 

 اطالعات ترسیم کننده:

 مردجنسیت : 

 30-40: سن 

 وضعیت سواد : دیپلم 

 وضعیت اشتفال :  شاغل    

 نماد محله :مسیرهای کوهنوردی 

متولد ل زندگی : علت انتخاب درکه به عنوان مح

 همین محله هستم.
 

 

 
 

 

 کننده: میاطالعات ترس

 زن:  تیجنس

 20-30:  سن

 فوق دیپلم و لیسانسسواد :  تیوضع

 اشتفال :  شاغل     تیوضع

  یکوهنورد یرهایمحله :مس نماد

شرایط آب و :  یانتخاب درکه به عنوان محل زندگ علت

 هوا.

: تصویر ذهنی ساکنین )ماخذ نگارندگان(1کروکی   

: تصویر ذهنی ساکنین )ماخذ نگارندگان(2کروکی   

ن(: تصویر ذهنی ساکنین )ماخذ نگارندگا3کروکی   
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 :ی حرکتی در مرکز محلهتحلیل و بررسی الگوهانتایج حاصل از 

هایی که ساکنان تعلق خاطر و احساس ها و پرسشنامه عمده مکانهای انجام شده از طریق کروکیبا توجه به بررسی

به  1،2،3با به کار گیری سه دوربین و استقرار آنها در نقاط . روی و میدان محله استنزدیکی بیشتری دارند، مسیرهای پیاده

 فواصل سه ثانیه از مردم در حال حرکت عکس گرفتیم و سپس الگوهای حرکتی را رسم نمودیم. مدت پنج دقیقه و به

همان گونه که مالحظه می شود هیچ نظم در رفت و آمد ساکنین در بخش میدان مرکزی قابل رویت نیست. ساکنان در 

 هر بخش میدان متناسب به مقصد به صورت بی نظم رفت و آمد می کنند.

 

 سی الگوهای حرکتی در مرکز محله )ماخذ: نگارندگان(برر :4کروکی

 

 

 پیشنهاد طراحی مرکز محله درکه
ها و بررسی تصویر ذهنی ساکنین محله و همچنین ها، کروکیپرسشنامههای صورت گرفته شده، بر طبق با توجه به بررسی

 ی پیاده روی و میدان مرکزی درکه است.بررسی الگوی رفتاری حرکتی افراد، عمده فضاهای شاخص محله به ترتیب مسیر ها
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ای توریستی و به طبع آن افزایش درآمد تبدیل این محله به محله  های شاخص این محلهها و ویژگیبا توجه به پتانسیل

ساکنین شاخص این محله را آب و هوا  ،. طبق مطالعات انجام شدهامکان پذیر استها به محله ساکنین از طریق ورود توریست

افزایش تعامالت ساکنین و همچنین ساکنین با  ،ای مناسبحال آنکه با طراحی هوشمندانه مرکز محله .اندک آن اعالم نمودهپا

ساکنین نسبت محله و افزایش جذب شود. این امر کمک به سرزندگی محله، افزایش حس تعلق ها امکان پذیر میتوریست

 شود.توریست در محله می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها و همچنین بدنه این میدان نظیر خرابه و تعدادی ها و مینی بوسنظیر پایانه تاکسی ،های میدان درکهبا توجه به کاربری

های مناسب را شاخص و جایگزینی مناسب برای ها کاربریشود از طریق ساماندهی و بهسازی بدنهرستوران، پیشنهاد می

ای با شاخصه فرهنگی در نظر گرفت. از طریق توان در آن محل مرکز محلهرابه صورت گیرد. میهای نامناسب نظیر خکاربری

های مناسب دیگر جلوه زیباتری به منظر میدان داد. در و جایگزینی کاربری هانظیر پایانههای داخل میدان ساماندهی کاربری

های جنوب میدان نمایش بدنه و کاربری :4تصویر 

)ماخذ:نگارندگان( درکه  

های شرق میدان نمایش بدنه و کاربری :3تصویر 

)ماخذ: نگارندگان( درکه  

 میدان درکه

های شمال و شمال نمایش بدنه و کاربری :2تصویر 

)ماخذ: نگارندگان( غربی میدان درکه  
 (محله درکه GIS دان درکه )ماخذ:: تصویر هوایی از می5کروکی 
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ت، تلفیق فضای سبز و مسیرهای پیاده در میدان باعث نظر گرفتن چند غرفه کارهای سنتی، طراحی فضاهای جمعی و استراح

 شود.افزایش تمرکز در میدان و هدایت افراد به منظور تعامل در میدان می

 

 گیرینتیجه
ای دو سویه است. به این ترتیب که حضور انسان در محیط باعث ایجاد هویت و ارتباط انسان و محیط زندگی او رابطه

به منظور احساس تعلق و رضایت از  گردد.ساختار محیط باعث جذب یا دفع افراد جامعه میشود، و سرزندگی در آن می

اعی باید جذاب و تأثیر گذار باشد. انسان از دیرباز تا کنون به عنوان موجودی اجتماعی شناخته شده است، زندگی، محیط اجتم

 دارد.و به منظور بقای خود نیاز به تعامل با محیط اطراف و هم نوعان خود 

دیگر است. عناصر محله واحدی کوچکتر از شهر و به نوعی نماینده معرفی سبک زندگی و تعامالت ساکنین خود با یک

توان مرکز محله را عامل افزایش تعامل بین گذار هستند. میمختلفی بر سرزندگی و افزایش حس تعلق ساکنین به محله تأثیر

 شود.یش رضایت و تعلق به محیط حاصل میساکنین محله دانست که در نتیجه آن افزا

از طریق حضور در مکان و مطالعه میدانی، محله مورد پژوهش حاضر به ارائه پیشنهاد جهت مرکز محله درکه پرداخت. 

های آن از دیدگاه ساکنین باعث افزایش و شاخصه های محلهبررسی قرار گرفت. استفاده از پرسشنامه به منظور آگاهی از ویژگی

هایی از محله از سوی ساکنان باعث شناخت تصویر ذهنی ساکنین از محله و ضرورت طراحی مرکز محله شد. ارائه کروکی حس

شد. در نتیجه بررسی الگوی حرکتی و رفتاری ساکنان باعث ارائه نکاتی جهت کمک به انتخاب مکان مناسب برای مرکز محله 

 ساماندهی محله و طراحی مرکز محله شد.
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