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        چكيده:چكيده:چكيده:چكيده:

 به باال به پايين از ريزي برنامه رويكرد و مشاركتي راهبردهاي از استفاده شهري، توسعه مديريت و ريزي برنامه كنوني فرايند در
 است خردتري فضايي تقسيمات نظام تعريف نيازمند رويكرد، اين تحقق. است گرفته قرار ريزان برنامه نظر اجماع مورد تدريج

 مفهوم. كرد قلمداد شهرها در همگاني عرصه در مشاركتي ريزي برنامه محور و پايه واحد عنوان به را »محله« توان مي كه
 در و اينها، نظاير و نژادي مذهبي، قومي، معيارهاي و ها ويژگي گذشته در كه دهد مي نشان ايران شهرهاي در محله شناسي

 محدوده مجموع در. دارند اي كننده تعيين نقش محله حدود تعيين و مفهوم تعريف در قراردادي و رسمي اصول حاضر زمان
 امكان اجتماعي، همبستگي و مكاني تعلق حس عيني، نشانه يا و ذهني درك بر مبتني كالبدي مرزهاي وجود يكپارچه، فضايي

 اين. يابند مي اهميت محله شناسي مفهوم در كه است نكاتي جمله از محلي، خدمات و تسهيالت وجود و رو در رو شناخت
 هاي زمينه بر تاكيد با و علمي مختلف هاي ديدگاه بر مبتني محله، از گوناگون هاي برداشت به توجه با كوشد مي مقاله

 اساس بر تحقيق روش لحاظ به حاضر مطالعه. يابد دست محله تعريف در مشترك اصول به ايران شهرهاي در تاريخي و حقوقي
 به خود، خاص نظري هاي يافته. شد انجام »بروني تحليل« و »دروني تحليل« شيوه دو به مطالعه اسناد تحليل و كيفي، رويكرد
 هويت ساكنان، ميان متقابل روابط و همبستگي حس مشخص، محدوده و مرز دارابودن. اند پرداخته آن كاربست و تعريف
 محله تعريف در مشترك مضامين از متناسب جمعيت و نسبي خودكفايي فعاليت، و فضا يكپارچگي اهداف، اشتراك و جمعي

 به محيطي و اجتماعي حسي، سياسي، زيرساختي، جمعيتي، مفاهيم انتظار، مورد معيارهاي و ها ويژگي مبناي بر. است بوده
  .شود مي محسوب محله تعريف در پايه اصول عنوان
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 ::::مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
 گرفته قرار "مرمت" و "تخريب" راهي دو سر بر ها آن حيات مسأله كه است مهمي و ظريف نكات داراي شهرها تاريخي و قديمي بافت
 بافت عبارتي، به يا شهرها مراكز. است گرايي سنت و نوگرايي گر بيان كه است گزينه دو اين بين تعادل يافتن است، مهم چه آن. است

 كاركردهاي با محيطي و اقتصادي اجتماعي، موقعيتي، كالبدي، عناصر از متشكل شهري، سيستم از هايي زيرسيستم شهرها، تاريخي
 محرك موتور كه مركزي تجارت بخش با مجاورت رغم علي محالت اين. گيرد مي شكل "اي محله هويت" ها، آن تعامل از كه اند مشخص
 شهري هويت به رسيدن كليد شهروند، مفهوم و محوري محله احياي. شوند مي تحول دچار و برده  بهره آن از كمتر است، شهري سيستم

 جغرافيايي، قلمرو مقوله چهار به توجه شهري، هويت تعريف در. شود نمي موفق هويت دو اين به پرداختن بدون شهري مديريت و است
 .است ضروري تاريخي و اجتماعي فرهنگي،

 :تحقيقتحقيقتحقيقتحقيق    اهدافاهدافاهدافاهداف
 شهرهاي و شهرها كالن در خصوصا بوده، كمرنگ بسيار محله مركز به توجه شده، انجام آماري مطالعات طبق ما، كشور در امروزه

 ترين مهم از يكي اجتماعي، فرهنگ و مردم آگاهي سطح بردن باال. است حياتي امري زمينه اين در ريزي برنامه و بازنگري ، پرازدحام
 در موثر عوامل بررسي مقاله اين از هدف. است جامعه مرد سالم وفكر تندرستي به نسبت الزم توجه و انگيزه ايجاد براي ها استراتژي

 تحليل و تجزيه از حاصله نتايج به توجه با و پرداخته محالت از مورد چند مقايسه و بررسي به كه باشد مي محالت كالبدي فضاي
 .پردازيم مي مناسب هاي محله تعريف در مشترك هاي شاخصه به بررسي، مورد محالت

 ::::تحقيقتحقيقتحقيقتحقيق    پيشينهپيشينهپيشينهپيشينه

 و ها ارزش.  هستند اجتماعي تعلق و فرهنگي هاي هويت گيري شكل ملموس و خرد هاي كانون از يكي شهري هاي محله مركز
 تعلق حس ، روياروي مناسبات صورت به اغلب و دهند مي شكل را فرهنگي هويت با افراد ملموس برخورد نخستين اي محله هنجارهاي
 كه است رسيده چاپ به كشور از خارج و ايران در كتبي و مقاالت رابطه اين در گفت توان مي بنابراين. كنند مي تقويت را اجتماعي
 :ميباشد زير شرح به ها پژوهش اين از تعدادي

 با ارتباط در طراحي از شكلي به بحريني حسين سيد ترجمه ، شهري قرن براي شهري طراحي كتاب در 1389 سال در  براون، جي لنس
 )1389 براون،. (است كرده اشاره فضا از مردم درك
 "محله طراحي و روي پياده با آن رابطه و اجتماع حس " عنوان تحت را پژوهشي 2010 سال در استراليا در همكارانش و  وود ليزا خانم
 محله ساكنين اجتماعي ارتباطات و اجتماع حس بر شده ساخته محيط تأثير اهميت شدن روشن مطالعه اين اصلي هدف. دادند انجام
 ساكنين اجتماعي تعامالت و روي پياده محله، طراحي فاكتور سه بين رابطه كشف به هدف اين راستاي در كه است مسكوني هاي

 )2010 همكاران، و وود. (است شده پرداخته
 از يكي در زندگي قابليت بررسي به مهر نعمتي مرجان محله، زندگي قابليت مكان، رويكرد زندگي، قابل محله عنوان با ديگري تحقيق در

 .است پرداخته تهران شهر محالت



 

 چاپ به 27 شماره زيبا هنرهاي فصلنامه در كه عزيزي مهدي محمد دكتر توسط شده نوشته پايدار مسكوني محله عنوان با تحقيقي
 .است شده پرداخته تهران نارمك محله موردي مطالعه به رسيده

 با طرحي به دستيابي مطالعه اين در هدف كه) زندگي براي ايده يك سالمتي، براي ايده يك(  تهران در سالمتي مركز عنوان با تحقيقي
 .است ايراني معماري فرهنگ و اصول با مطابقت و پايداري شرايط

 محيطي عوامل بررسي به رسيده، چاپ به انساني جغرافياي در نو نگرشهاي پژوهشي علمي مجله در احمدوند زهرا توسط كه تحقيقي در
 .است شده پرداخته) دورود شهرستان بحرين محله:  موردي نمونه( سالمت محله ايجاد در تأثيرگذار

 گرفته صورت 1389 سال در كه است تحقيقي عنوان نيز كرمان، شهر موردي مطالعه: مسكوني محله به دلبستگي بر موثر عوامل بررسي
 .باشد مي مسكونيشان محله به نسبت اهالي دلبستگي ميزان بررسي هدف و

 ::::تحقيقتحقيقتحقيقتحقيق    سؤاالتسؤاالتسؤاالتسؤاالت
 گردد؟ مي محقق چگونه محله مركز طراحي و است استوار مبنايي چه بر كالبدي فضاي  -1

 دارد؟ بستگي مسائلي چه به محله مركز مفهوم احياي  -2

 شود؟ مي شهري سالمت افزايش واقع در و زيستي شرايط بهبود موجب چگونه كالبدي فضاي در محله مركز مفهوم احياي  -3

 ::::تحقيقتحقيقتحقيقتحقيق    هايهايهايهاي    فرضيهفرضيهفرضيهفرضيه
 .باشد زندگي كيفيت ارتقاي و شكوفايي براي ناپذير جدايي بخش و اجتماع اصلي اركان از يكي تواند محله،مي فرهنگ  -1
 .است شده جامعه سالمت كاهش و آلودگي افزايش ، طبيعت از مردم ماندن دور سبب تكنولوژي روزمره رشد بنظر  -2
 كمك تر سالم محله وجود به باشد بيشتر جامعه در امنيت هرچه دارد؛ وجود رابطه امنيتي چالشهاي و محله مركز وجود بين  -3

 .است شده
 .است) محله مردم(شهري سالمت افزايش پايدار معماري اركان از يكي بنظر  -4
 .شود مي محله آن ساكنان روان و جسم سالمت به منجر سالم محله وجود گفت توان مي  -5

 ::::تحقيقتحقيقتحقيقتحقيق    روشروشروشروش
 اطالعات آوري جمع ابزار از منظور بدين كه باشد مي تفسيرگرايانه رويكرد با و كيفي آن ماهيت به توجه با پژوهش اين در تحقيق روش

 سوابق و ادبيات زمينه در پروژه اين در اطالعات گردآوري. ميشود استفاده جامعه افراد از وپرسش اطالعات آماري اسنادي، اي، كتابخانه
. گيرد مي صورت ميداني مشاهدات از استفاده با مردم جذب نحوه و محله مركز مقوالت زمينه در و اي كتابخانه صورت به تحقيق

 گر مشاهده كه، باشد مي توصيفي نوع از كه نمود استفاده نيز مشاهده روش از پروژه اين در ارزيابي و سنجش براي توان مي همچنين
 . كند مي خودداري نظر اظهار هرگونه از و كرده ياداشت دقيقاً بيند مي را آنچه

 :نظرينظرينظرينظري    مبانيمبانيمبانيمباني
 آن در كه. است شهري محله الگو اين اصلي هاي جلوه از يكي. است تقسيم قابل فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، الگوي به شهري فضاي
 .يابند مي را خود خاص مكان جامعه فرهنگي و قومي اجتماعي، هاي گروه
 محالت هويت گيري شكل. گيرد مي شكل شهروند مفهوم آن دل از و دهد مي شكل را شهري هويت پايه كه است تعاملي فضاي محله

 بزرگ شهرهاي در ها فنĤوري رشد و تاريخي زمينه نداشتن رغم علي دنيا كه است اي تجربه اين و شده شهري هويت تقويت سبب تواند مي
 .است آورده روي آن به جهان

 در توانند مي كه اند آرميده گذشتگان ميراث و تاريخ يادآوري و ديدني هاي قابليت با شهرها متن در شهري هاي محله ميان، اين در. 
 كالبدي، كيفيت محيطي، زيست كيفيت: نظير هايي مولفه دارابودن با و كرده بازي را قوي هايي جاذبه نقش شهري فضاهاي احياي
 شهري طراحي كيفيت ارتقاء به منجر...  و اجتماعي تعامالت براي فضاهايي وجود سبز، فضاي وجود امن، فضاي عملكردي، كيفيت
 . گردند



 

 انجام مطالعات به توجه با را ها مولفه اين و پرداخته ها محله كالبدي فضاي ايجاد در موثر هاي مولفه بررسي به فوق مطالب به توجه با
 قرار بررسي مورد نيز) آباد خرم شيرخوارگاه محله( نظر مورد محله به نسبت كرمان، مسكوني محالت از يكي و تهران اوين محله در شده

 .ميدهيم

 ::::محلهمحلهمحلهمحله    دردردردر    محيطيمحيطيمحيطيمحيطي    كيفيتكيفيتكيفيتكيفيت
 نعمتي.(باشد مي ساز و ساخت كيفيت و شلوغي و ازدحام هوا، آلودگي و محيط پاكيزگي صوتي، آلودگي قبيل از مواردي شامل مولفه اين

 )47: 1389 مهر،

 ::::كالبديكالبديكالبديكالبدي    كيفيتكيفيتكيفيتكيفيت
 و رضايت احساس آوردن فراهم با كه پردازد مي محله در شده استفاده سبز فضاي ميزان و عمومي فضاهاي كيفيت بررسي به مولفه اين

 )همان.(گذارد مي تاثير مكان زندگي قابليت بر افراد فيزيولوژيك هاي نياز ساختن برآورده

 ::::عملكرديعملكرديعملكرديعملكردي    كيفيتكيفيتكيفيتكيفيت
 سفر سهولت بر مشتمل و بوده متمركز فضاها اين به دسترسي سهولت و خدماتي مراز عملكرد و كارايي ميزان بر عمدتاً عملكردي كيفيت
 )همان(  باشد مي خدمات كارايي و بازدهي و رهواري، پياده پياده،

 ::::امنامنامنامن    فضايفضايفضايفضاي
 افراد وحضور فضا از استفاده در اساسي نقشي مولفه اين. باشد مي محله گيري شكل در موارد ترين اصلي از يكي فضايي امنيت ايجاد
  دارد. پي در را شهري فضاي در محله

        ::::تهرانتهرانتهرانتهران    اويناويناويناوين    محلهمحلهمحلهمحله    بهبهبهبه    مكانيمكانيمكانيمكاني    دلبستگيدلبستگيدلبستگيدلبستگي    عواملعواملعواملعوامل
 بزرگراه به جنوب از و دانشگاه محدوده در دركه جاده به شمال از كه است گرفته قرار البرز هاي كوه دامنه در و تهران شمال در اوين

 مهدوي،( باشد مي محدود اوين زندان به غرب از و چمران بزرگراه و المللي بين نمايشگاه طبقاتي پاركينگ به شرق از امام، يادگار
1391 :86. (  

  
  )تهران شهرداري سايت: منبع( اوين، محله محدوده:  1 تصوير

 هوا، و آب همسايگان، اصالت كالبدي، هويت بودن، دنج امنيت، راحتي، و آرامش چون عواملي كه دهد مي نشان تحقيق هاي يافته 
 برخي زندگي و كار محل نزديكي اهالي، ميان آشنايي محله، در اعتبار اعتماد، قابل و خوب همسايگان و ساكنان پرندگان، و باغات وجود

  .است شده محله اين از ساكنين رضايت موجب ها باغ كوچه وجود و محل در سكونت قدمت مناسب، خدمات وجود ساكنين، از
 با بلند يها ساز و ساخت شامل كه است شده نياو محله از آنان يتينارضا موجب كه كردند اشاره زين يعلل به افراد ،مصاحبه طول در اما

 و محله در يطيمح و يصوت يآلودگ شيافزا آن موجب به و كيفاتر و خودروها شيافزا به داشتند اشاره كه است يتيجمع يباال تراكم
: 1391 مهدوي،( .ديجد يسازها و ساخت شيافزا اثر بر محله سبز يها نيزم و ها باغ رفتن نيب از ،ينينش اجاره يباال نهيهز ،يگيهمسا

87-88(  

        كرمان:كرمان:كرمان:كرمان:    شهرشهرشهرشهر    دردردردر    مسكونيمسكونيمسكونيمسكوني    محلهمحلهمحلهمحله    بهبهبهبه    دلبستگيدلبستگيدلبستگيدلبستگي    بربربربر    موثرموثرموثرموثر    عواملعواملعواملعوامل    بررسيبررسيبررسيبررسي



 

 وضعيت و ساكنان تحرك تأهل، وضعيت جنسيت، كه دهد مي نشان مكاني دلبستگي متغير با پيشنهادي هاي متغير رابطه بررسي
 كه كساني متأهل، افراد كلي طور به. دارد مسكوني محله به دلبستگي متغير با داري معني رابطه مسكوني مناطق اجتماعي - اقتصادي

 محله به بيشتري دلبستگي كنند، مي زندگي تر مرفه مناطق در كه افرادي همچنين و كنند مي عوض را خود مسكوني منزل كمتر
  دارند. خود مسكوني
 نظم امنيت، اجتماعي، اعتماد محلي، اجتماعي پيوندهاي شامل تحقيق اصلي هاي متغير دوي به دو همبستگي بررسي همچنين
 رابطه مستقل متغيرهاي همه تقريباً كه است اين از حاكي وابسته متغير با اقامت مدت و تسهيالت و امكانات به دسترسي اجتماعي،

 به يدسترس ريمتغ ريتأث مورد در.كنند مي تأييد را تحقيق هاي فرضيه و دارند مسكوني محله به دلبستگي متغير با داري معني و مثبت
 در افراد هرچقدر. دهد يم نشان يمسكون محله به يدلبستگ بر را ريمتغ نيا ميمستق ريتأث جينتا ،يدلبستگ ريمتغ بر التيتسه و امكانات

 به يشتريب يدلبستگ باشند، مند بهره يشتريب رفاه از گر،يد عبارت به و گردند برخوردار يشتريب التيتسه و امكانات از يمسكون محله
 ياجتماع كنترل اعمال و شود يم تيتقو متقابل اعتماد ،يمحل روابط شبكه گسترش با گر،يد طرف از .داشت خواهند يمسكون محله
 نيهمچن. كنند جاديا را هنجارها و بپردازند گفتگو و بحث به يمحل مسائل درباره قادرند ساكنان يطيشرا نيچن در. گردد يم ليتسه

  . ندينما مقابله يمدن ريغ يرفتارها و اعمال با و باشند داشته محله امور بر يشتريب نظارت توانند يم
 عوامل جمله از يمختلف عوامل ريتأث تحت يمسكون محله به يدلبستگ كه گرفت جهينت توان يم آمده بدست جينتا به توجه با مجموع در

 همان،( دارد قرار...) و التيتسه و امكانات به يدسترس(  ييفضا و يطيمح ،ياقتصاد ،...)و تيامن ،يمحل ياجتماع يوندهايپ( ياجتماع
85-82.(  

   اياسترال در يزندگ قابل يها محله گزارش مطابق يزندگ تيقابل ياصل يها مولفه

        
        

        محليمحليمحليمحليطراحي اجتماع منسجم طراحي اجتماع منسجم طراحي اجتماع منسجم طراحي اجتماع منسجم 

        ايجاد حس تعلق به مكانايجاد حس تعلق به مكانايجاد حس تعلق به مكانايجاد حس تعلق به مكان
        پاسخگويي طراحانه به سايت و زمينه پاسخگويي طراحانه به سايت و زمينه پاسخگويي طراحانه به سايت و زمينه پاسخگويي طراحانه به سايت و زمينه 

        پخش مناسب كاربري هاپخش مناسب كاربري هاپخش مناسب كاربري هاپخش مناسب كاربري ها
        موضوعات طراحيموضوعات طراحيموضوعات طراحيموضوعات طراحي

        تراكمتراكمتراكمتراكم
        

        طرحطرحطرحطرح
        اندازه قطعاتاندازه قطعاتاندازه قطعاتاندازه قطعات

        نحوه توزيع كاربري هانحوه توزيع كاربري هانحوه توزيع كاربري هانحوه توزيع كاربري ها
        طراحي پاسخگو به مباحث زيست محيطيطراحي پاسخگو به مباحث زيست محيطيطراحي پاسخگو به مباحث زيست محيطيطراحي پاسخگو به مباحث زيست محيطي

        تراكمتراكمتراكمتراكم
        
        

        شبكه حمل و نقلشبكه حمل و نقلشبكه حمل و نقلشبكه حمل و نقل

        حجم ترافيك و سلسله مراتب خيابانحجم ترافيك و سلسله مراتب خيابانحجم ترافيك و سلسله مراتب خيابانحجم ترافيك و سلسله مراتب خيابان
        مقطع عرضي خيابانمقطع عرضي خيابانمقطع عرضي خيابانمقطع عرضي خيابان

        ترافيكترافيكترافيكترافيكمديريت مديريت مديريت مديريت 
        حمل و نقل عموميحمل و نقل عموميحمل و نقل عموميحمل و نقل عمومي

        پياده ها، دوچرخه و كم توانانپياده ها، دوچرخه و كم توانانپياده ها، دوچرخه و كم توانانپياده ها، دوچرخه و كم توانان
        اندازه و نحوه توزيع فضاهاي باز همگانياندازه و نحوه توزيع فضاهاي باز همگانياندازه و نحوه توزيع فضاهاي باز همگانياندازه و نحوه توزيع فضاهاي باز همگاني        موقعيت فضاهاي باز و سبزموقعيت فضاهاي باز و سبزموقعيت فضاهاي باز و سبزموقعيت فضاهاي باز و سبز

        مديريت متداوم فضاهامديريت متداوم فضاهامديريت متداوم فضاهامديريت متداوم فضاها
        

        مديريت آبهاي سطحيمديريت آبهاي سطحيمديريت آبهاي سطحيمديريت آبهاي سطحي
        راهبرد مديريت آبهاي سطحيراهبرد مديريت آبهاي سطحيراهبرد مديريت آبهاي سطحيراهبرد مديريت آبهاي سطحي

        تعريف برنامه ريزيتعريف برنامه ريزيتعريف برنامه ريزيتعريف برنامه ريزي
        تأمين نيازهاي گزارش شدهتأمين نيازهاي گزارش شدهتأمين نيازهاي گزارش شدهتأمين نيازهاي گزارش شده        خدماتخدماتخدماتخدمات

        
        مراكز فعاليتي و اشتغالمراكز فعاليتي و اشتغالمراكز فعاليتي و اشتغالمراكز فعاليتي و اشتغال

        نوع مراكزنوع مراكزنوع مراكزنوع مراكز
        نرخ استخدام و اشتغالنرخ استخدام و اشتغالنرخ استخدام و اشتغالنرخ استخدام و اشتغال

        نحوه توزيع كاربري هاي مختلفنحوه توزيع كاربري هاي مختلفنحوه توزيع كاربري هاي مختلفنحوه توزيع كاربري هاي مختلف
        
        

        مدارسمدارسمدارسمدارس

        نياز هاي حوزه خدماتينياز هاي حوزه خدماتينياز هاي حوزه خدماتينياز هاي حوزه خدماتي
        اندازه و نحوه توزيع مدارساندازه و نحوه توزيع مدارساندازه و نحوه توزيع مدارساندازه و نحوه توزيع مدارس

        طراحي و تحليل سايتطراحي و تحليل سايتطراحي و تحليل سايتطراحي و تحليل سايت
        طراحي محوطه مدرسهطراحي محوطه مدرسهطراحي محوطه مدرسهطراحي محوطه مدرسه



 

        شبكه حمل و نقل اعم از حمل و نقل عمومي، پياده و دوچرخهشبكه حمل و نقل اعم از حمل و نقل عمومي، پياده و دوچرخهشبكه حمل و نقل اعم از حمل و نقل عمومي، پياده و دوچرخهشبكه حمل و نقل اعم از حمل و نقل عمومي، پياده و دوچرخه
  ) .52: 1389نعمتي مهر، (

  :آبادآبادآبادآباد    خرمخرمخرمخرم    شيرخوارگاهشيرخوارگاهشيرخوارگاهشيرخوارگاه    محلهمحلهمحلهمحله

مركز آمار ايران برابر با  1385آباد طبق سرشماري سال  آباد و نيز مركز استان لرستان است. جمعيت خرم آباد مركز شهرستان خرم ُخرَِم
متري از سطح دريا و در ميان  1147/8در ارتفاع  شهرشهرشهرشهر. باشد نفر مي 521،964آباد برابر با  نفر و جمعيت شهرستان خرم 328،544

دارد كه يكا از اين محالت به نام  شهرك 5 و كوي 9 محله، 37 امروزي آباد خرم  )6: 1375 . (قاسمي،ار داردهاي زاگرس قر دره
سال است كه تقريباً جزء محالت جديد شهر  30شيرخوارگاه مي باشد. اين محله كه محله اي نسبتاً نوساز است دارتاي قدمتي در حدود 

  خرم آباد محسوب ميشود.
  محله به مطالعه محله از لحاظ كيفيت هاي بيان شده در مطالب فوق پرداخته شده است.در بررسي اين 

        ::::محله شيرخوارگاهمحله شيرخوارگاهمحله شيرخوارگاهمحله شيرخوارگاه    دردردردر    محيطيمحيطيمحيطيمحيطي    كيفيتكيفيتكيفيتكيفيت
با توجه به نوساز بودن محله از نظر ساخت مي توان گفت اين محله موارد مربوط به مولفه كيفيت محيطي را دارا مي باشدو از نظر 

  ي و آلودگي از حد مطلوبي برخوردار استكيفيت ساخت و ساز، پاكيزگي محيط

  
  )نگارنده: منبع( ساخت و ساز محله شيرخوارگاه،:  2تصوير

        ::::كالبديكالبديكالبديكالبدي    كيفيتكيفيتكيفيتكيفيت
موارد بيان شده براي مولفه كالبدي شامل مواردي چون فضاي سبز محله و كيفيت فضاهاي عمومي است كه در محله شيرخوارگاه به 

  خوبي اين مولفه قابل مشاهده مي باشد.



 

  

  
  )نگارنده: منبع( ديد مناسب ساكنين محله شيرخوارگاه و همجواري با درياچه كيو،:  3تصوير

  :عملكرديعملكرديعملكرديعملكردي    كيفيتكيفيتكيفيتكيفيت
از آنجا كه محله شيرخوارگاه در كنار درياچه كيو كه يكي از مراكز تفريحي شهرستان خرم آباد مي باشد، واقع شده است، لذا مي توان 

پياده رهواري بودن را داراست و با توجه به اينكه اين محله نسبتاً در مركز شهر واقع شده است از نظر گفت اين محله به خوبي قابليت 
  سهولت دسترسي به مراكز خدماتي در موقعيت مناسبي واقع شده است.

  

  
  )نگارنده: منبع( پياده رهواري بودن محله،:  4تصوير



 

 ::::امنامنامنامن    فضايفضايفضايفضاي
از آنجا كه اين محله داراي ساخت و ساز جديد مي باشد بنابراين بافت شهري اين محله بر  درباره امنيت محله مورد نظر ميتوان گفت

اساس اصول و ضوابط طراحي شهري شكل گرفته است و نوع تقسيم بندي كوچه ها و نحوه قرارگيري خانه هاي مسكوني، امنيت محله 
ميزان امنيت موجود در محله زندگيشان و بطور كلي از اكثر شاخصه را تا حد بسيار زيادي باال برده به طوري كه اغلب ساكنين محله از 

  هاي مربوط به محله سالم و پايدار احساس رضايت دارند.
با توجه به بررسي هاي شكل گرفته درخصوص ويژگي هاي يك مركز محله خوب و با توجه به مطالعات انجام شده در خصوص محالت 

محله شيرخوارگاه خرم آباد مي توان به يك هدف مشترك براي طراحي محله هاي مسكوني شهر تهران و كرمان و همچنين مطالعه 
. موجب شكل گيري يك محله مناسب و پويا و با نشاط براي ساكنين مي گردد ،دست يافت . اهدافي كه در كنار يكديگر و توامان

حضور در فضا و انجام فعاليت، همه شمولي و تسهيل شاخصه هايي چون: حضور پذيري، پياده رهواري، ايمني و امنيت، بازه زماني 
دسترسي، شرايط حضور مردم از گروه هاي مختلف را فراهم ساخته و با بكارگيري تمهيداتي سبب افزايش بازه زماني اين حضور و انجام 

  رونق مي بخشد.  فعاليت هاي اختياري و اجتماعي در كنار فعاليت هاي ضروري مي شود و به زندگي اجتماعي فضاهاي شهري

        دستاوردهاي تحقيق:دستاوردهاي تحقيق:دستاوردهاي تحقيق:دستاوردهاي تحقيق:
   ؛توجه به انسان و نيازمنديهاي او به عنوان عنصر مهم و اثرگذار -1
   ؛تقويت بنيه اقتصادي بافت از طريق ايجاد فضاهاي شهري جذاب و درآمدزا-2
  ؛ارتقاء كيفيت محيط زيست ايمن و سالم و برقراري پيوند عميق تر مابين انسان و مكان-3
   ؛كاربري هاي مناسب و سازگار، با ارتباطي منطقي و تنگاتنگ به منظور دستيابي به بافتي سرزنده، پويا، پرتحرك و فعال ايجاد -4
   ؛ايجاد فضاهاي بازشهري به منظور ظهور تعامالت اجتماعي-5
  ؛تعريف ساختار و خوانايي و سهيم شدن در هويت شهري و حس مكان يابي در فضا- 6
   ؛ت محله با هويت محور پياده محلهتعريف ستون فقرا -7
 .تعريف يك فضاي شهري با محتواي خيابان (محور طبيعي مادي) -8

        نتيجه گيري: نتيجه گيري: نتيجه گيري: نتيجه گيري: 
وضعيت جامعه امروز شهرهاي ما به سطحي از بي تفاوتي مردم در قبال شهر و محيط زندگي اطراف خودشان رسيده كه منجر به      

هره شهرها غمگين و راكد باشد، مردم نيز كم كم حس تعلق خود را به مكان از دست فرسودگي محيط اجتماعي گرديده است. اگر چ
مسئله اي كه درخصوص سالمت و سرزنده بودن محله ها واجد اهميت است، ايجاد شرايط حضور مردم درون فضا و انجام ميدهند. 

فعاليت هاي اختياري و اجتماعي در كنار امور اجباري است. حضور مردم در فضا باعث جذب افراد ديگر شده و فرصت هاي تعامل ميان 
ت انساني را باال مي برد. فضاهاي شهري سرزنده طيف وسيعي از شهروندان را از گروه هاي آنها و زندگي اجتماعي و برقراري تعامال

  مختلف سني، جنسي، اجتماعي و... به خود جلب نموده و سبب پويا تر شدن فضا مي گردد. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 : : : : منابعمنابعمنابعمنابع 
)، پايدار(نمونه موردي : محله بحرين در شهرستان دورودمحله سالمت با رويكرد معماري ، 1392احمدوند، زهرا،  -1

 بندرعباس: دانشگاه پيام نور، پايان نامه كارشناسي ارشد معماري.

 براي سازي مكان:  شهري قرن براي شهري طراحي ،1389 ، اليور ، گيلهم ، ديويد ، ديكسون ، جي لنس ، براون -2
 .اول چاپ ، تهران دانشگاه لنتشارات مؤسسه ، تهران ، بحريني حسين سيد دكتر ، مردم

 . شهر اجتماعي اكولوژي – شهرها اجتماعي جغرافياي ، حسين محمد ، بوجاني -3

 ، ،تهران تهراني حداد نشاط ، نژاد محرم ناصر ، توسعه حال در هاي كشور در پايدار شهرهاي ،1383 سدريك، ، پاگ -4
 .اول چاپ ، ايران معماري و شهرسازي تحقيقاتي و مطالعاتي مركز

  آباد. خرم تاريخ، 1375قاسمي، سير فريد،  -5

 ،)تهران الله يكو يشهر يطراح يراهنما( يشهر يطراح كمك به يمكان يدلبستگ ارتقتء ،1391پروانه، ،يمهدو - 6

  ي.شهر يطراح ارشد يكارشناس نامه انيپا ،يبهشت ديشه دانشگاه: تهران



 

 نمونه( محله يزندگ تيقابل ياتيعمل فيتعار ارائه در محور-مكان كرديرو يزندگ قابل محله ،1389 مرجان، مهر، يعمتن -7

 ي.شهر يطراح يدكتر نامه انيپا ،يبهشت ديشه دانشگاه: تهران ،)تهران يمورد

عبدالهي ثابت، محمد مهدي، تبيين معيارها و شاخص هاي پايداري در محله مسكوني، مجله شهرنگار، - نوريان، فرشاد -8

 .63-49، صفحه 50شماره 


