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کارشننسا   اا ،یشنن دانشننها  یشننسا ننا  یکارشننسا نن آموختهدانش یمحمد یمحمدمهد

 اا یش یشسادار یمعمار و یشسا ا  معاونت ،یشسا ا 

 ا ننتان قاتیتحق و علوم دانشننها  عماان یکارشننسا نن آموختهدانش دستان نیفرد

 یمعمار و یشننسا ننا  معاونت ،یشننسا ننا  کارشننسا  فار ،
 اا یش یشسادار

 
 دهیچک
 راهباد نیتدو و ی سجامکان ا مسدین یالمللنیو ب یمل ،یدر  طوح محل ییتو عه فضا یهابانامه یاجاا

و  یبسسا  یا  راهبادها یکیعسوان  ا بهها مکان ا ت. تو عه درون یهاتیظافو  هاتیقابل با متسا ب
ا   یکیعسوان به قصننادشننتقاار گافته ا ننت. محله  دیمورد تأک ایاخ یهادهه یشننساها در   ینو ننا 
 لیپژوهش تحل نیمسا ننب و بافت کسن ا ننت. هد  ا یوهواآب یدارا اا یشنن شننسا یمیقد یهامحله
ضا شت محلهبه  ژ یو توجهو  یتو عه درون کادیرو ییف صاد  ییبسبود کارا یباا ییهاشسسادیو ارائه پ ق

ا ت.  یلیتحل -یفیو روش آن توص یپژوهش کارباد نیا قیتحق نوعآن ا ت.  یو نو ا  یند بسسا رو
ص یتو عه درون یهاا تی  یبار  سهیکه در  م صورتنیبد  یراهکارها لیو در تحل یفیا  روش تو

شتآن در محله  یاجاا صاد شد  ا ت. نتا یلیا  روش تحل ق شان قیتحق جیا تفاد   که محله  دهدیم ن
 نیا  ا توانی ت. درواقع مدارا را یدرون تو عه کادیرو ی ا اد یپ یبااال م  تیو قابل تیظاف قصادشت

محله  یشنننسا یداریاهدا  پا یو  نننودمسد در را نننتا سهیمسم، بس یا  ابزارها یکیعسوان به کادیرو
 ،پژوهش نیدر ا شد یبار  ی اتو عه درون یارهایمع یبار  یبا مبسا ان،یپا بسا  گافت. در قصادشت

 .شد ارائه دنظامحدود  م یباا یشسسادیپ ی اح کل

 قصادشتمحله  ،یمیقد بافت ،یتو عه درون ،ینو ا  :یدیکل یهاواژه
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 مقدمه -1

هیچ شسا بزرگ  ن،یبااعالو نیست که بافت فا ود  نداشته باشد.  یدارخیهیچ شسا تار نیقیبه 
باشد. این فاا ، نشان  نداشتهخود  حاشیه اینیست که چسدین بافت فا ود  در درون  یاد یچیو پ

کاری  نننتاگ در چشنننم با  چالشا  رودررویی  هان  که خوا عه شنننسا دارد،  ندا  تو ننن و  هاا
شسا یهایشیاندچار  سیار ا ت. نپاداختن به بافت فا ود   ماند  ا   یجاچه به ،یفزایسد  و ب

شته ا  جایان شد و چه انبا شیسی دوران با سامان هایشسان شسا را به پیاامون  ،ناب شد  ستاشر  گ
 رها شساها دل در بسیاری شسای هایثاوت ها،یکه هماا  نابسامان دهدیم نشانو این  دهدمی
 معضننالت و شننودیم لیتحمدیها با شننساها  هایبافت بساکادن هسهفت ایههزیسه و شننودمی

شسا  یهابافت یهایناهسجار و یاجتماع شسا با کل  شد   و مخاب  اانهایو ،نامطلوب ایتأثرها
. کسدیم لیبا شنننسا تحم یادی  یطیمحسنننتیو   یاقتصننناد ،یاجتماع یهاسهیهز و گذاشنننته

ا  بسا  شننتایب آن یاجاا سهیهز یولا ننت  پاهزیسه البتهفا ننود   بافت بهبا گاداندن  ندگی اماو  
شسا  تاریخنوگاایی ار شی واال ت اما نه در نبودانهاری  این، ا  گذشته. ستینسادن بافتی دیها ن

ستنو  س صالت ا  گ شی  پادن یادها.  هاا شد، که هاگونه ا  فا ود  بافت هارو،بهو به فاامو  با
 همان در تسسا ماند،ا ت در حیات شسا. آنچه ا  بافت فا ود  شسای رهاشد  می ایناگشود  گا 

 نشننیسدمی شننسا پیشننانی با فااتا آن ا  و دهدمی با تاب شننسا همه به و کسدنمی ر ننوب بافت
شک16: 1388 ،ی)هامان صا ت شسا تو ط  اتیکه ح یاو  ند  محله اینظام پو کی دهسد لی(. عسا

 یکارکادها یباا مسا ب یاسهی م تیو درنسا یبخشنظم ،یبه  امانده ا ین شود،یها باقاار مآن
 نی م یکاربا ا  حیصنننح و ییعقال ا نننتفاد  یمبسا با مورد نیا که ر ننندیم نظا به. دارد خود

 ی امورد تو ننعه درون نیحاضننا در ا یکادهای(. ا جمله رو2: 1380 ،ی)افتخار ادیپذ صننورت
 ی ادرون تو عه. شودیم هاآن عملکاد بسبود و یشسا یهامحله یداریپا باعثا ت که  یشسا

شد تئوری های یا ت ا جمله شساها شمسد ر صلی اهدا  ا  و هو شساگاایی نسضت ا . ا ت نو
سجام نبود و پااکسدگی با مقابله جدید الهوهای این مجموعه  ارتقاى و هویت حفظ شساها، در ان

 این ا ا ی نکته همچسین. دارد هماا  به را شسای محالت موجود یهابافت در  ندگی کیفیت
 ایجاد و یکپارچه یزیربانامه دادن قاار محور( شنند مطاح میالدی نود دهه اواخا در )که الهو

 ی نا اد یپ بیتاتنیا(. به45: 1389 ،ییقتدام ای)م ا نت محلی مقیا  در شنللی یهاتیموقع
ستاش با که ایاان شساهای اغلب یشسادرون محالت در شسای ی ادرون تو عه  افقی، گ

 به توجه با ،اندمواجه هاتیظاف و مسابع ا حدشیب ا ننتفاد  و یر ننانخدمات هایهزیسه افزایش

 نظا به یضنناور و ایپذامکان تو ننعه این اجاای در ذکاشنند  مؤثا معیارهای و عوامل مجموعه
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 به پا خهویی با عالو  هاآن ارتقاى و موجود هایظافیت ا  یایگبسا  با کهی ور. بهر دیم
 باای ال م های یا اخت توانیم شسای، خدمات به د تا ی نظا ا  فعلی  اکسان نیا های

 یهامحدود  و هامکان در کاربای تلییا ریزیبانامه . بسابااینآورد د ننت به نیز را آتی جمعیت
 و راهبادها ا جمله شننسا تو ننعه فاایسد در هاآن ا  مجدد ا ننتفاد  و کسسد آلود  و کارایی بدون

 افزایش ا جمله یمسننائل به توجه با بسابااین. ا ننت  ادرون تو ننعه یتئور مدنظا یهاا ننتی نن

 مواردى و تاافیک وونقل حمل به مابوط یهامشکل و هایآلودگ افزایش نامو ون، رشد جمعیت،

 که جدید یهایتئور ا  ا تفاد  هستسد، ایگبانیگا هاآن با بزرگ شساهای اماو   که د تنیا ا

شا این مقابل در سائل راهه شسد، م شد  . با توجه به مطالب گفتهر دیم نظا به ضاوری کامالً با
شت، محلهدر  ژ یو به یتو عه درون یهاا تیو   افتیره یبار  پژوهش نیهد  ا صاد  ق

شت ا در محله در ارائه روش تو عه درون دیجد ینهاه صاد شو ق  یا تااتژ نیا یبه اجاا قیو ت
 نییتع یدر را تا قصادشت،محله  یو نو ا  یبسسا  یباا ییهاشسسادیدر مسا ق مشابه و ارائه پ

شاح   ییهاهیفاض ادشد یبه اهدا   یابید ت یرا تا در. ا ت آن یتو عه آت یمشخط  ایبه 
 :شودیممطاح 
 یدرون شافتیپ و تو عه یباا یادی  بالقو  یهاتیظاف قصادشتمحله  ر دیم نظا به •

 دارد؛

بسبود  اا یرا در شسا ش قصادشتمحله  ها یجا توانیم ، ابا تو عه درون ر دیمنظا  به •
 د؛یبخش

 

 ینظر یمبان -2
 کسد روند با  ننا گاری توان  مانی یهادور   ول در شننسای محالت شنندن،صننسعتی ا  پیش

صادی و اجتماعی یتلییاها شته را اقت  نیا های رفع و محیط  بیعی یهاار ش حفظ ضمن و دا

قان  انیدر پا یهم داشتسد. وقوع انقالب صسعت  ا ندگی و پویایی خود،  اکسان اجتماعی و فادی
تااکم  شیتبع آن افزاکالبد شننساها و به یا ننت با تو ننعه و رشنند قارچ یآغا  ۀنقط ،هجدهم

ش ،یتیجمع شهیحا ستق ی... که همهو یشسا  بز یهاحومه بیتخا ،یسین با بحث  یمیارتباط م
ا  شساها را در اروپا و  یاریبس سد یرشد فزا مسئله(. 3: 1391 ان،یدی)جد دارند آن یو کاربا نی م
 و هوشننمسد رشنند یهاا ننتی نن مثل یابتکار یزیربانامه کادی  تا رومتحد  مجبور کاد االتیا

 ایتأثمسظور اجتساب ا  تو نننعه فشننناد  به تیتقو یباا دیجد ییشنننساگاا یزیربانامه یارهایمع
 باای رایجی اصطالح هوشمسد، رشد (.frenkel: 2004را به کار باند ) یرشد شسا یا اندا  شیب

ضیحمل  امانه ی ا کپارچهی شاد  یهاتو عه ا  که ا ت ونقل و کاربای ارا  یهایکاربا و ف
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 در پااکسد  و محور اتومبیل یهاتو ننعه با تقابل در کاد  و حمایت شننسای مسا ق در مختلط

 بسبود د تا ،قابل اراضی کاربای الهوهای خلق به . رشد هوشمسدادیگیم قاار شسا یهیحاش

 مسجا عمومی خدمات یهاسهیهز کاهش و  یسننت قابل جوامعخلق  ،یونقلحمل یهافاصننت

 به شساها رشد تیایمد به مابوط اتیادب و هانوشته(. 180-163: 1387و نوشاد،  ی)قابان شودیم
گستاش  زانیم ایاثاشان با شکل  ایها آن ایتأث یابینسبت به ار  یمشخط یابزارها آشکارشدن

 یهاد یپد نیب یکه اغلب، اثبات رابطه علت و معلول سجا ننتیا مسننئله. شننودیمسجا م یشننسا
 یخادگاابا فلسننفه  یمتک یشننسا یهاتو ننعه. (angel: 2007) دشننوار ا ننت یلیمختلف خ

 یمبتسیافتۀ  اخت یو کالبد یاقتصاد-یاجتماع یهایژگیو تاباعث شد   ،یستیمدرن یزیربانامه
شو اینظ هایکاربا بیتاک با ضاها وجود و هایکاربا تسوع ،یرواد یپبه  قیت  بخش ا  ،یمدن یف

ستاش ها،یکدی ا  مجزا و بزرگ یاامونیپ مسا ق عوض، در و شود  تاند  شسا یماکز  ابسدی گ

(Dobbins, 2009: 57 )نه نیبار تا که سد  در توانیم را آن یهانمو  اامونیپ یهاییروپااک
در اوا ط قان  اما(؛ Minadeo, 2009: 5; Bell, 2004: 6) کاد مشاهد  ،ییکایآما بزرگ یشساها

صاد ییتلییاها ستم،یب به وجود آمد که  یشمال یکایآما یشساها یو اجتماع یدر  اختار اقت
 .گافتسد قاار یشسا یاحومه رشد و ییروشدت در مقابل پااکسد به

 کادیکه رو هستسد ییا جمله نوشساگاا یتو عه شسا دیجد یهادگا ید حاصل تلییاها، نیا 
 شیگاا (.Grant, 2002) ا ننت آن اصننل نیمسمتا ها،یکاربا بیبا تاک یمبتس یتو ننعه شننسا

 قانون که کاد دایپ رواج ی مان ا  ها،یکاربا بیتاک با یمبتس یشننسا تو ننعه کادیرو به یاصننل
 یبیتاک تو عه کادیرو (.Delisle and Grissom, 2011: 2) شد نقد کایدر آما ،یشسا یبسدمسطقه
صل یهایکاربا به اتکا با هایکاربا  نیرشدآورتا که  ندیم رقم را تو عه ا  یاگونه ،یاهیپا و یا
هدیم یجا خود در را یشنننسا یهایکاربا سافع   نیهمچس کاد،یرو نی. اد  ،یطیمحسنننتیم
العاد  و فوق قیدق کادیرو کیرا در درون خود دارد و به نظا  یو نساد یشننسا ی ااح ،یاجتماع

 ,Hoppenbrouwer and Louw) ا ت داریجذاب و پا ست،یقابل   یشسا طیخلق مح یباا

 (.4: 1392 فاجام، ا  نقل به ؛2005
 و یخال هاینی م در و یگذارهی اما دارتیاولو مسا ق در دیجد تو عه به  ادرون تو عه

 موجود مکان آن در هاا اختی  که ییجا در و موجود جوامع شد  اخته ینواح درون متاوکه

ستسد، شار  ه  در نی م قطعات مجدد تو عه و ایاح با  ادرون تو عه دیتأک حال،نی. درعکسدیم ا

ست ) زین ینواح گونهنیا  باای یعمل راهکاری شسای، ی ادرون (. تو عهKienitz, 2001: 4ه

ستاش ا  اییجلوگ  و ییرو تا  بز ینواح و یشسا اامونیپ افتهینتو عه هاینی م در شسا گ
و  اءیاح کسسد تیحما ینوعبه و ا ننت شننسای مسا ق داخل متاوکه و یخال هاینی م تو ننعه
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 در ت،یدرنسا (.1Enviroment Protecting Agency ,1999 :2) ا ت شسای اتیح دکسسد یتجد

 شسای تو عه و رشد درواقع  ادرون تو عه ا ت، داد  ارائه کایآما زانیربانامه جامعه که یفیتعا

 داخل شد  اخته ینواح در صورت نیا ایغ در و ا ت؛ شسا داخل رهاشد  و یخال یهانی م در

 (. اهدا 115: 1390 ،یکاظم ،یرضننوان یدی) ننع افتدیم اتفاق گوناگون یهاچارچوب در شننسا

 را هاآن توانیم ی ورکلبه که ا ت، شد  ذکا  ادرون تو عه یهاپاوژ  اجاای ۀ میس در متعددی

 (:119-118: 1390 ،یکاظم ،یرضوان یدی) ع کاد خالصه عمد  محور چسار در
 
 محیطی حوزه

ضی ا  حفاظت محور، این در  ادرون تو عه یهاهد  ا جمله شاور ی با  ارا  ا  جسهل، و ک

شار کاهش  ایق  اراضی و هانی م روی با تو عه شیو  بستاین  ادرون تو عه درواقع و ا ت ف

ضای حفظ باای پیاامونی  بز  دیها  ا  ا (. Sendich, 2006: 456) ا ت شسا پیاامونی با  ف

 حذ  با نیز اناژی در ییجوصنننافه همچسین و رو انه  نننفاهای کاهش در  ادرون تو نننعه

 (.Gardiner, 1999: 22) ا ت مؤثا بسیار ا اندا  شیب یوآمدهارفت
 

 اقتصادی حوزه

صادی محور در  ادرون تو عه اهدا   ارتباط دارد. ار ش مسسد ی به مابوط مباحث با عمدتاً اقت

 و تسسیالت به نسبت خدمات نسایی مطلوبیت میزان افزایش ار ش مسسد ی در اهدا  نیتامسم
 ارتقای با نیز  ادرون تو عه در (.Rafiyan, 2007: 4) ا ت رقابتی با ار در ی ودده میزان افزایش

شاد  تو عه  و مالیات افزایش و  یا اختی تو عه یهاسهیهز کاهش ضمن تااکم، افزایش و ف
 ارتقای و یشننسادرون بایا و خالی اراضننی بسسننا ی و نو ننا ی لهیو ننبه دریافتی عوارض
 نسایی مطلوبیت شیافزا عمدتاً هد  اراضننی، کارایی بادن باال همچسین و هاآن افزود ار ش

 .ا ت  وددهی میزان افزایش و تسسیالت به خدمات
 

 کالبدی حوزه

 تاریخی، بساهای ا  حفاظت کالبدی، حو   در  ادرون تو عه یهاا تی  اهدا  نیتامسم ا جمله

صا تو عه  با تو عه  ا گاری ،ونقلحمل یهاسهیگز دیها انواع و عمومی ونقلحمل حمایتی عسا

 و  یسننت کیفیت ارتقای تیدرنسا و تجاری مسا ق و موجود همسننایهی واحدهای یا هامحله
 .ا ت شسای  کونت

                                                           
1 EPA 
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 اجتماعی حوزه

شکالت نیتامسم ا  یکی اخیا،  ال چسد در شد شسای، یهاحو   در م ستاد  ر  و شسای گ
سکن قیمت افزایش سیاری مالی توان ا  خارج که ا ت، م  در .ا ت درآمدکم یهاخانواد  ا  ب

 هوشمسد تو عه یهاا تیبا   و شودیم توجه شسای مشکل این به مسکونی ی ادرون تو عه

 تو ننعه اهدا  نیتامسم ا  درآمدکم اقشننار توان حد در مسننکن تأمین .شننودیم حمایت آن ا 

 بافت احیای و شسای هویت ارتقای توانیم نیا با افزون ا ت. یاجتماع یهاحو   در  ادرون

 .باشماد  ادرون تو عه توجه درخور و مسم محورهای دیها ا جمله را شساها در قدیم
 

 قیتحق روش -3
 بیتات نیا ت. بد یبا ا ا  هد  ا  نوع کارباد و ییتحل – یفیپژوهش توص نیا قیتحق روش

ض یکاربا یاهایمتل و شد مشاهد متامابع  664400به مساحت  قصادشتابتدا محله  که  ،یارا
شنند  باداشننت یهاداد قطعات و نوع مصننالح باداشننت و  ننپ   یبسدبسا، دانه تیفیقدمت بسا، ک

 Spatial یعسی ،GIS یجانب یافزارهانام ا  یایگبسا  با هاداد  نی. همچسشننند یمسنننتسد نننا 

Analyst شد لیوتحلهیتجز و یآورجمع. 

 

 قیتحق یپژوهمکان -4
ش یمیگافته و قدشکل یهاا جمله محدود  شد مطالعه محدود   که در مسطقه  ا ت اا یشسا 

کوچک خان  ا ایو م یشمال مانیا یاصل یمحدود  را محورها نیشسا واقع شد  ا ت. ا نیشش ا
صلانداحا ه کاد  صاحب قصادشت،محله  یمعبا داخل نیتای. ا متا در  12با عاض  زی( نیاالما)

شمال صورت  ضع موجود به  س ،یجسوب-یو سمت تق  تی، موقع1شکل. کسدیم میمحله را به دو ق
 .دهدینشان م اا یرا در مسطقه شش و شسا ش قصادشتمحله 
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 )نگارندگان( رازیدر منطقه شش و شهر ش قصردشتمحله  تی: موقع1شکل

 
ش یتیتعداد جمع تحول، 1جدول شان را قصادشتمسطقه شش و محله  اا ،یشسا  . دهدیم ن

مسطقه شش و محله  اا ،یشسا ش تیجمع اا ،یش یو شسادار اانیبا ا ا  ا العات ماکز آمار ا
ها نفا و تعداد خانوار آن 8052و  160588، 1460665باابا با  بیبه تات 1390در  ال  قصادشت

در  قصننادشننتمحله  تی. تعداد جمعا ننتخانوار  2400و  46342، 416141اابا با ب بیبه تات زین
ستسد.  4162نفا ماد و  3999تعداد،  نیکه ا  ا افتی شینفا افزا 8161، به 1393 ال  نفا  ن ه
 هکتار ا ت. 3/47 زیمحدود  ن یمساحت کسون نیهمچس

 
 1393در سال  قصردشتمنطقه شش و محله  راز،یمساحت و شهر ش ت،یجمع: 1جدول

 ت )نفر(یجمع تار(کمساحت )ه شرح

 1314437 18622 اا یشسا ش

 79083 2779 6قه طمس

 8161 3/47 قصادشت محله

 اا یش یو شسادار اانیا آمار: ماکز مسبع 
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 قصردشتتعداد خانوار، بعد خانوار و نرخ رشد محله  ت،ی: تحول جمع2جدول

 رشد نرخ خانوار بعد خانوار تعداد تیجمع تعداد یسرشمار سال

1385 7302 1699 3/4 4/1 

1390 8052 2237 6/3 - 

1393 8161 2400 4/3 - 
 اا یش یشسادار: مسبع 

 

محدود  موجود ا ت  نیقطعه در ا 1464که  دهدینشان م هایکاربا قطعه تیوضع یبار  
سکون یقطعه به کاربا 1208که   25و  ایبا نیقطعه به  م 135 ،یتجار یقطعه به کاربا 83 ،یم

سکون ی، کاربا3جدول بهقطعه به باغات موجود در محدود  اختصاص دارد. با توجه   نیشتایب یم
درصد  3/21موجود در محدود  با  یها. بعدا آن باغا ت درصد 6/43 زانیم به و طح ا  محدود  

 محدود درصد ا  کل مساحت  6/18 زیمعابا موجود در محدود  ن نی طح را دارد. همچس نیشتایب
 ا ت.
 

 قصردشتمحله  ی: مساحت و تعداد کاربر3جدول

یکاربر مساحت درصد تعداد درصد فیرد   

3/73  1208 6/43 یمسکون 289975   1 

5/1  25 3/21  2 باغ 141982 

9/9  163 4/2 یمسکون-یتجار 16451   3 

5 83 8/0  2/5911 یتجار   4 

4/0  8 3/0  1/2492 یادار   5 

3/0  6 7/1 یآمو ش 11669   6 

06/0  1 01/0  8/73  7 انبار 

2/8  135 1/9 ایبا 60831   8 

6/0  1 1/0  3/1326 یعموم  بز یفضا   9 

1/0  2 01/0  3/71 یشسا ساتیتأ    10 

6/0  13 2/1  4/8044 یمذهب-یفاهسه   11 

6/0  1 2/0  5/1590 یدرمان   12 

 13 معابا 123982 18.6 --- ---

کل جمع 664400 100 1646 100  14 

 نهارندگان یدانیم مطالعات و اا یش یشسادار: مسبع 
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 قیتحق یهاافتهی -5
 زادروناصول و ساختار توسعه  یبر مبنا ییاجرا یهاشنهادیپارائه راهکارها و  -5-1

 (ریبا یهانیزمو  یخال ی)ساختن در نواح یدرون توسعه -5-1-1

متامابع معادل  1/336279 محدود  پا بافت مساحت شد محدود  مطالعه در، 4جدول به توجه با 
 3/9متامابع معادل  6/62157 باغات،بدون  یدرصننند کل محدود  و مسننناحت بافت خال 6/50

 یعسوان نقاط دارابه که ا ننت ایو با یکاربا بدون یهانی م ،محدود  یبافت خال درصنند ا ننت.
 و یینسا هد  به توجه با محدود  در نقاط نیا ییشسا ا با. دیآیحساب متو عه به یباا تیظاف

 تیجمع ،یمسنننکون یواحدها  ننناخت با توانیم محدود  یباا یشنننسسادیپ تیجمع  نننقف
شکل یرا در آن جا شد یسیبشیپ ضع2داد.  شترا در محله  یو خال ایبا یهانی م تی، و صاد  ق

نقشننه  نیمسا ننب تو ننعه در ا یهامحدود  پا، و یخال یهانی م به یدهو ن با. دهدینشننان م
 و یخال یهانی مداشننتن  اریاخت در با شننودیم شننسسادیپ سهی م نیا در. ا ننت شنند  تامشننخ 

محله  یعموم یا هایو رفع ن سد یآ یهاتو عه و و ا  اخت یبااها و ا تفاد  ا  آن نشد  اخته
 کمک کاد. قصادشتدر محله  یبه بسبود تو عه درون

 
 بافت محدوده بی: ترک4جدول

یکاربر  درصد تعداد درصد مساحت 

هارا   2/123982  6/18  --- --- 

هاباغ  8/141981  3/21  25 5/1  

پا بافت  1/336279  6/50  1485 2/9  

یخال بافت  6/62157  3/9  136 2/8  

هاقطعه کل  6/540418  3/81  1646 --- 

محدود  کل  664400 --- --- --- 
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 توسعه یمحدوده برا یخال یفضاها یدهارزش: 2شکل

 فشرده و مجدد توسعه -5-1-2

بلکه  ،کسد نیرا تام هاگاو  و افااد رفا  و شیآ ننافقط ا ننت نه ییفضنناها ا مسدیشننکوفا ن جامعه 
 ییفضا ی امانده در مسم ینقش یاراض یکاربا یزیربانامه. کسد قیتشو زین رامطلوب  یرفتارها

ضع درک مسظور نیبد کسد،یم فایا شسا یهایکاربا تیو  نبودکمبود و  زانیم نییو تع یمختلف 
 عیتو  نحو  و زانیما ننت.  ایناپذاجتساب یعسوان ضنناورتبه ،یامسطقه مختلف  ننطوح در تعادل
 نیدارد. همچس یاجتماع عدالت به یابید ت در یمؤثا نقش یخدمات شسا یهایکاربا ییفضا

 تواندیم آن به مابوط یهابانامه در یباابا و عدالت گسجاندن و هایکاربا حیاختصننناص صنننح
در  هایا  کاربا کیآ ان و راحت به ها یباشد. درواقع د تا  یشسا داریتو عه پا ی وبه یراه

شسا  ، 5با توجه به جدول شد . در محدود  مطالعهشودشساوندان فااهم  یتمام یباا دیبا طح 
 ننال  30ا   شیب یقدمت یدرصنند( دارا 6/20موجود ) هیمتامابع ا  ابس 8/71763 افتیدر توانیم

س نیا سهیشیا ت که با توجه به پ س آن کسن بخش یهاا   اختمان یاریمحله، ب  تایمیقد اریب
شت و گل ا ت. مجموعه ا ینما یها داراآن شتایبا ت که   لیدل به هاید یهیو ابس هیابس نیخ
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در دل بافت،  یاقانونیغ شنند یبا  ننا  هیابس و دارد و ننا  نناخت در یسییپا تیفیک نظارت، نبود
ا  حوادث  یناشن یهادر مواقع باو  بحاان هیابس نیا. هسنتسد ینامسا نب یهاتیفیک یدارا یهمه
و باعث به وجود  اورد ی نناخت مسا ننب، تاب مقاومت ن تیفیک نبود لیبه دل ،یعیا بیو غ یعی ب

 یآت یکیزیفباآورد تو عه  یباا یهولساک خواهد شد.  ن بسا مشخصه مسم اریبس یعیآمدن فجا
ها روند  نناخت آن  ننال و بساها  ننن نیب ارتباط یچهونه یبار نن کهی ورها ننت. ب شننسا
شخ  را شسا کالبد یجیتدر یایگشکل سکسدیم م صورت کمتا ا   هیعما ابس یبسدمی. تق  5به 
 هیابس قصادشت ال ا ت. در محله  30ا   شی ال و ب 30تا20  ال، 20تا10  ال، 10تا5 ال، 

 نیب یهاو  اختمان درصد 7/6  ال 10تا5 عما با یهادرصد،  اختمان 9/3 ال عما  5کمتا ا  
 (.5هستسد )جدول محدود  کل مساحت ا  درصد 4/34 زین عما  ال 30تا20

 

 مساحت و تعداد اساس بر شدهمطالعهدر محدوده  هی: عمر ابن5 جدول

 )سال( قدمت )مترمربع( مساحت مساحت از درصد تعداد تعداد از درصد

 5 ا  کمتا 2/13603 9/3 17 1/1

  ال 10 تا 5 7/23323 7/6 65 2/4

 15 تا 10 9/29307 4/8 100 5/6

 20 تا 15 3/61552 7/17 198 13

 30 تا 20 7/147252 4/42 644 3/42

 30 ا  شیب 8/71763 6/20 496 6/32

 کل جمع 6/346803 100 1520 100
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 قدمت اساس بر هیابن یدهارزش: 3شکل

 
نحو  ا ننتفاد  ا   ایو  نی م یمحدود  عالو  با مطالعات کاربا کی یکیزیف یهایبار نن در

 یبار نن شننتایشننساخت ها چه ب یبااا ننت که  یامقوله زین محدود  بافت و یمعمار ها،نی م
 سهیبافت شسا، امکان مقا دهسد لیتشک یعسوان عسصا اصلبه یمصالح  اختمان ی. بار شودیم
 یبساها  ننا   یعموم تیوضننع. کسدیم فااهممسطقه را  کیدر  ینواح یمسا ق شننسا و حت نیب

)آجا و آهن، خشننت و  دوامیب ییبسا و( یبتس ای یفلز)ا ننکلت  دوام با ییبسا ا  محدود  در موجود
درصد ا   طوح به  3/82 شد مطالعهشد  ا ت. در  طح محدود   لی( تشکیمانیچوب و بلوک  

درصد ا   طوح،  6/18تسسا  یمسکون یتعلق دارد. در کاربا دوامیب ییبسا مصالح با ییها اختمان
سکون -یتجار مختلط یکاربا در نیهمچس. دارد تعلق بادوام ییبسا یهابه  اختمان  6/1 تسسا یم

 اند.ا  مصالح مقاوم  اخته شد  بساهادرصد ا  
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 مساحت اساس برو  یکاربر کینوع مصالح محدوده به تفک تیوضع: 6جدول

دوامیب بنایی کل بادوام بنایی   
یکاربر  ها

 مساحت درصد مساحت درصد مساحت درصد

100 7/281408  4/81  9/229058  6/18  8/52349  مسکونی 

100 6/5201  7/95  4980 3/4  6/221  تجاری 

100 1/4481  9/91  8/4118  1/8  3/362 مذهبی فاهسهی   

100 9/11668  9/66  4/7808  1/33  5/3860  آمو شی 

100 5/1590  100 5/1590 درمانی بسداشتی ---- ----   

100 8/73  100 8/73  انبار --- --- 

100 2492 2/80  1997 8/19  اداری 495 

100 2/16451  4/98  9/16178  6/1  3/272 یمسکون یتجار   

100 1/49  100 1/49 یشسا ساتیتأ  ---- ---   

100 9/323416  3/82  4/265855  7/17  5/57561 یکل جمع   

 
 ساخت مصالح یدوامیب اساس بر هیابن یدهارزش: 4شکل
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شان را ییهامحدود باال،  یهاشد  در نقشهمشخ  یهانی م تو عه  مستعدکه  دهسدیم ن
 ، اتو ننعه درون دگا یو با ا ننتفاد  ا  د ییهامحدود  نیچس در یگذارهیهسننتسد. درواقع با  نناما

 ندارند، ییکارا و ا ننتحکامو  فا ننود و شننساها را که  هامحله یماکز و یدرون مسا ق توانیم
ش تو عه شسا ا توانیم پ . دیبخ ها در درون محله به آن یو نو ا  یو با  ا  هیابس نیا ییبا 

تو عه بسا  باد و هم  یمسا ق باا نیا یوجود تیهم ا  ظاف هایدر مسا ق د و ا  اخت یجا
 .کاد با ا  یآت یهادر جست تو عه نی م نیتأم یخود را باا ا ین

 گوناگون و متنوع مسکن -5-1-3

 کی ای «د ننتاورد» کی به. ا ننت پساهها  یکعسوان به Housing التین کلمه معادل مسننکن
ضای اند یدرباگ که شودیم گفته «سدیفاا»  خانواد  که ا ت  اختمان بیاون و درون فیزیکی ف
حال حاضا  در(. 165: 1378 ،یسیالدفی)  رودیم وال روبه  پ  و کسسدمی رشد و  ندگی آن در

سکن و  م لیبه دل سل جد یآن باا دیبه تول دیشد ا یو ن نیکمبود م سکن  دیبا دین ضه م با عا
شار مختلف، ن یمتسا ب باا سکن کوچک و متسا ب  یها را بااآن ا یاق ا کان با ا  کاد. م

 یهاخانواد  یو مسننکن باا تیجمعکم یهاخانواد  یباا متو ننط مسننکن جوان، یها وج یباا
 مسننکن هیتس یباا یکه توان مال ییهاخانواد  یباا مسا ننبمسننکن  جادیا نیهمچس و تیعپاجم

و  هانیا   م یعیو نن فی  شنند مطالعهمسننکن ا ننت. در محدود   جادیا یهاتیاولو ا  ندارند،
سکن سکن یاجاا ا  خود هد  به ،در آنجا یزیربانامه با توانیم که دارد وجود مختلف یهام  م
قطعات در محدود ،  یبسدگفت که در دانه توانیم، 7. با توجه به جدولدیر ننن گوناگون و متسوع

درصننند ا   4/25معادل  تامابعم 9/101910با بالغ یمتا در محدود  مسننناحت 200 ایقطعات  
نه یمحدود  دارا کل یهانی م سددا  یدرصننند دارا 1/45معادل  تامابعم 4/179849و  زیر یب

شت  یبسددانه ستسددر ساحت در قطعات نیشتای. به صد 8/32 زانیم به متا 200تا100 نیب م  در
 نی. همچسدارند درصد 4/36 زانیم به متا 500 ا  باالتا قطعات هم را مساحت نیشتایب. دارد قاار
 هستسد. قطعات کل  طح ا  درصد 25 تسسا که دارند مساحت متا 200 ای  قطعاتدرصد  60
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 قطعات موجود در محدوده بدون احتساب باغات یبنددانه: 7جدول

 قطعات یبنددانه مساحت مساحت از درصد تعداد تعداد از درصد

 متا 100  یا 1/23493 8/5 450 6/27

 متا 200-100 8/78417 6/19 531 8/32

 متا 300-200 8/73734 6/18 307 8/18

 متا 400-300 43562 9/10 126 7/7

 متا500-400 5/34690 7/8 77 7/4

 متا 500 ا  باالتا 9/145158 4/36 134 4/8

 جمع 1/399057 100 1625 100

 

 
 مترمربع 400از  شیقطعات ب یبنددانه: ارزش 5شکل 
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 مترمربع 200 ریقطعات ز یبنددانه، ارزش 6 شکل

 
متا، در قسنننمت  200 ای  یبسددانه با یهانی م دیسیبیمباال  یها ور که در نقشنننههمان

 ندارند یمسا ب ید تا  هاهقطع نیمحدود  و درواقع بافت فا ود  آن قاار دارد و اغلب ا یمیقد
 ید تا  ایکاد و  یها را با  ا به صورت جداگانه، آن توانینم بودنزدانهیر لیبه دل نیو همچس

ها آن لیو تبد زیر یهاقطعه کجاکادنی با شودیم شسسادیپ لیدل نی. به همدیها را بسبود بخشآن
 نیکاد. ا سهیرا بس ستی  طیشاا و یکالبد تیفیک ،هاآن یو بسبود د تا  تادرشت یهاقطعهبه 

 یبسددانه نظا ا  و ا نننت شنننتایبمتامابع  400 ا ها آن یبسددانه که ییهانی م یمسنننئله باا
خانه  ای ییالیو یمسکون یهایکاربا معموالً هاقطعه نیباعک  ا ت. ا باًیتقا هستسددانه درشت

در کسار پدر و مادر  یخانواد  که همه ادیو تعداد افااد   ینوع  ندگ لیباغ ا ت که در گذشته به دل
ما؛ ا نننت آمد  وجود به کادند،یم یخانواد   ندگ به شننن ا با توجه  و  ی ندگ دیجد و یاکسون، 
خانواد ، د بودنکم نیهمچس ها،خانواد  ییگااا نننتقالل عداد افااد  کان نیچس هایت  یباا ییهام

متامابع  400ا   شننتایها بآن یبسددانه که ییهانی م ی. بااسننتیخانواد  مسا ننب ن کی ی ندگ
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با  یمسکون یهاها مجتمعدر آن ایشد   کیتا تفککوچک یهانی م بهکه  شودیم شسسادیا ت پ
 یشننمال قسننمت در هانی م نیا ننت، احداث شننود. چون ا یادی  یواحدها یتااکم باال که دارا

 یباا نیبه صورت همهن باشد. همچس یاحداث هیکه ابس شودیم شسسادیپ ا ت، شد  واقع محدود 
  اخته یمتسوع یهافیدر   یمتیتا ا  لحاظ ق شودیم شسسادیپ شد، یبار  که ییهانی م همه
 به فقط محدود  نیا و شوند  اکن محدود  در گوناگون یشتیمع طیشاا با مختلف افااد تا شود
 .شود جادیا محله در ی ا ندگ و تسوع و ادینه تعلق جامعه ا  یخاص قشا

 در ثروت دیتول و یتوانمندساز ،یشغل یهافرصت شی)افزا مختلط توسعه -5-1-4

 (محله

 یقانون یادهایبس کادنفااهم  یباا نیتو عه  م یزیربانامهمسم در  یا  ابزارها یکی یبسدمسطقه
شساخته نیتو عه ا ت. ا جمله مسمتا یده ا مان  یبسدمسطقه ،یبسدمسطقه  امانه نیتاشد و 

 ,Burdette نناکسان ) یمسیو ا ی ننالمت نیتأم یکه ابتدا باا ی ننست یبسدمسطقها ننت.  ی ننست

جدا10 :2004 مد، با  به وجود آ حدود ها،یکاربا یی(،  ها  دیتأک اتیمسسو  هاتیم عد دارد، ب
را به هماا   لیبه اتومب یو وابسننته یسینشننبه حومه لیتما ،ییروچون پااکسد  یمشننکالت فااوان

 نبود ،ی ا کسانیدر اغلب موارد به  ها،یکدیا   یشسا یهایکاربا کیتفک ن،یبااداشت. عالو 
 لیدل نیهم به. ا ننت شنند  مسجا یاجتماع و یاقتصنناد یهایناباابا دیتشنند و تیهو نبود تسوع،
، زاد ی)مسد اندآورد  یرو آن یهاو روش یدر مبان دنظایبه تجد یشننسا زانیربانامه ا  یاریبسنن

مطاح و  دیجد یهاپاوژ  ا یمق در مختلط یهایکاربا 1980و  1960(. در دهه 187: 1385
 هاان،یو د یی)رضا شد گافته کار به محورونقل حمل تو عهو  محالت ی ست  اختار یینوشساگاا

رو ما  مادم در محله  ا یو رفع ن یمحل یبا د تا  ییهایکاربا شود،یم شسسادی(. پ24: 1395
ا ننت که مادم با  ییهاتیفعال همه ا  عبارت هایکاربا نیا. شننود جادیو ا ییجانما قصننادشننت

به آن ن عه  هایمااج نه، هفته یا  تأم یرو ا نه خود را  ها ما هاً  گا سدیم نیو   جادیا نیهمچس. کس
محصنوالت  ،یفاوشنو یم ،یفاوشنی نبز ،یکوچک مانسد خواروبارفاوشن ای نبک  یهایکاربا

 یهاتیفعال و... و یپسنننت خدمات ،یبانک خدمات ،یدرمان خدمات ،یینانوا ،یسیو پاوتئ یگوشنننت
  نناختمان، یلوا م مسزل، لوا م فس ایتعم ،ی ننا پسجا درب و  یها ننبک ا جمله کارگا  یصننسعت

صاد ییایپو باعثو...  یباشهیش ضع بسبود و یاقت شتلال تیو  جادی. درواقع با اشودیم محله در ا
شتها در  طح محله و مسا ب آن سهیبس عیو تو  هایانواع کاربا صاد  یا هایعالو  با رفع ن ق

کاد.  یاینقاط شننسا جلوگ هایها به دآن یاضنناوریغ یا   ننفاها توانیشننساوندان محله م
امامزاد  و مسنننجد جامع و چسد ماکز محله  یجلو دانیدر م یماکز محله اصنننل جادیا نیهمچس
 شننسسادیپ ییایپو و ی ننا ندگ شیافزا لیدل به قصننادشننت،نقاط  هایکمتا در د ا یبا مق یفاع
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 .شودیم

  
 یشنهادیپ یگیهمسا یواحدها مرکز: 7شکل

 یگیهمسا یواحدها توسعه -5-1-5

و  یاجتماع یهاگسنننتاد  در نظام یبا تلییاها ،یغاب یدر کشنننورها یانقالب صنننسعتبعد ا   
صاد ضا ،یاقت شسا و حل  زیشساها ن یو اجتماع یی اختار ف شد. در نهاش به مفسوم  دگاگون 

 و هاد یا انیب به یمتعدد شننمسدانیجامعه  نناکن در شننسا، اند یمشننکالت به وجود آمد  باا
 یبیکه تاک شد شسسادیپ یستی  یهامجتمع ا جمله. پاداختسد یآرمان جامعه یباا خود یهاشهیاند

 ،و خدمات مابوط یمحدود  مسننکون نیب یسننتی  یهامجتمع نیابود.  یکار و  ندگ یا  فضنناها
 ،یاجتماع یها بااباآن یدر  ااح یاصنننل یارهای. معکاد جادیا یو همبسنننته یو نننتهیپ ینوع

ماع کت مادم و روح اجت مد ول زیها نا  آن یبود و باخ یجمع یمشنننار  لیبه دل یبه اجاا درآ
 نیتأم با ارتباط در یکالبد یالهوها نی. چسبود ناموفق یافاا  ییگااو آرمان یدرون ییمحتوایب
بعد  یهاخود را در  ال ایتأث ینوعکاد و به جادیا یمحل جامعه کی  اکن مادم خدمات و ا هاین

ها ئه یدر الهو له نشنننان داد یشننند  بااارا  نیتاا  معاو  یکی(. Rohe, 2009: 112) مح
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را مطاح کاد. او  یهیهمسننا یواحدها هینظا که بود «یپا کلان » سهی م نیا در شننمسدانیاند
ستاش و یشسا یهامحدود  د،یجد یشساها یزیربانامه یهاهیپا ا  یکیرا  یمحالت  ست  گ

و خدمات  اکسان  ا هاین نیتأم یکه در را تا محله مفسوم به نهاش نیا. کاد یمعاف هاآن مجدد
 ماتیتقس یا  عساصا اصل یکیدهسد   اختار شساها و شکل یعسوان بلوک اصلا ت، محله را به

 جادیو مسا ق، شننسا ا هیچسد واحدْ محله، ناح و ننتنی. ا  به هم پادیگیدر نظا م یشننسا یکالبد
تا مسم یهاخدمات در رد  یبه صورت  لسله مااتب یشسا یهامیتقس نیا ا  هاکدام که شودیم

 یتعداد به شساها کیتفک یباا یمحاک یهیهمسا واحد نیبساباا کسسد؛یم نیتأم را تایو تخصص
 آورندیم وجود به را یمااتب  ننلسننله نظام کی متفاوت ابعاد با که ا ننت ی نناختار یواحدها ا 

سا یواحدها جادیا با شودیم شسسادی(. پ58: 1383 ،ی)فا  طیشاا محدود ، در مسا ب یهیهم
 یارتباط با واحدها نیدر ع یهیهمسننا یواحدها نی. امیکس جادیا  نناکسان یبستا را باا سننتی 
فااهم کسد.   نناکسان یرا باا تیو امس یمسیا طیمسا ننب، شنناا یبا  ااح دیباو کل محدود   هاید

 .دهدیرا نشان م قصادشتمحله  یباا یشسسادیپ یهیهمسا ی، واحدها8شکل 

 
 یشنهادیپ یگیهمسا یواحدها: 8شکل
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 یسرزندگ شیافزا ،یاجتماع تعامالت شیافزا مکان، به تعلق حس شیافزا -5-1-6

صول ا  یکی عسوانبه حیات و  ا ندگی   عیدنیا،) گذاریهد  نوع ها ۀپای شسا ا ی، بسیادی ا
-Newman, 1999: 219) ا ننت اجتماعی و فادی رفا  و بسزیسننتی ۀاندیدرباگ و( 54: 1378

ندگی(. 226 یات و  نننا  تار کارکاد که ا نننت کیفیتی ح بل محور رف قا  هایویژگی بین مت
 یعسی حیات و  ا ندگی(. Pacione, 2003, 1-30) ا ت شخصی مشخصات و یطیمحستی 

شد متسا ب شساوندان هایظافیت و نیا ها با شاایطش و نیا ها که ایدرجه  ندگی، کیفیت  و با
سته و الیق فاد آن در که ایدرجه  اجتماعی یهاشبکه و رفا  به ا ت رو انه  ندگی خلق شای

صل ستهی شدن، مت  اهدا  به یابید ت یرا تا در(. Van Kamp et al., 2003, 7) دارد ب
سان ا یمق ا ا  با های ااح یستیبا ادشد ی شد یان  محله در یمیصم و جذاب یهاطیمح و با

 ادیاع ،یمذهب یهاماا م یاجاا نشستن، یباا یمحل و  بز یفضاها جادیا. شود جادیا قصادشت
 جادیا با نیهمچس. کسدیم کمک یاجتماع تعامالت شیافزا و ی ننا ندگ به محله در هاجشننن و

له در مختلط یهایکاربا نه یرواد یپ یباا یطیمح آوردن وجود به و مح  زانیم توانیم رو ا
عامالت ماع ت سادیپ سهی م نیا در. داد شیافزا را یاجت له ها یجا و نقش تیتقو یکل شنننس  مح

 و تیتقو با تا شودیم شسسادیپ شد انجام یهایبار  با نیبساباا؛ ا ت اا یش شسا در قصادشت
س تو عه سجد و امامزاد  یجلو دانیم ا  که یااد یپ ایم شت جامع م صاد  شمال تا و شاوع ق
شت باغات انیم ا   پ  کسد،یم دایپ ادامه محدود  صاد شته ق س یانتسا تا و گذ  بو تان به ایم

 باعث و باقاار را آبادیمعال و قصننادشننت محله دو ارتباط بتوان شننود،یم ختم آباد یمعال در ملت
س. شد هاآن نیب ی ا ندگ شیافزا و تعامالت بسبود شد ی اد یپ ایم  6/3 معادل ی ول یدارا اد

س در آرام یرواد یپ کی یباا یسیتخم  مان ،یدانیم مطالعات جینتا ا ا  با. ا ت لومتایک  ایم
 .ا ت قهیدق 50 حدود ادشد ی



  ... : محلهیمورد مطالعه زادرونبر توسعه  یمبتن یشهر یهابافت یایاح تیریمد

 
 (نگارندگان) هم به نسبت ملت بوستان و امامزاده دانیم یریقرارگ تیموقع ریتصو: 9 شکل

 

 محله در تیامن و یمنیا شیافزا -5-1-7 

ستاش موجب ا،یاخ یهادهه در شساها تیّجمع شیافزا  با شساهاشد  و  یشسا یهامحلّه گ
سائل ش فقا، د یپد باو  ،یرفاه امکانات کمبود ،یطیمحستی  یهایآلودگ اینظ یم شهیحا  ،یسین

شننساوندان  تیامس یمقوله سه،ی م نیا در مسم عوامل ا  یکی. اندشنند  روروبهجاائم و...  شیافزا
 و ینواح شتایب (. در1389و همکاران،  یی)تقوا ا ت ی اکسان شسا یاصل یهاچالش ا ا ت که 

ش مسا ق سئله ،جاائم ن،یشسان  یمال و فادی وجود ،ی ندگ باای  ا چالش و زیباانهبحث یام
سان صول و هاار ش با آنکه ا  گذشته ،یشسا یهامکان در جاائم شیافزا و ها تان  کی هیاول ا
ضاد در جامعه شفته و تا  ،یناامس جادیا باعث ا ت، ت  یهابودجه صا  شساوندان، ی ندگ یآ
بسبود و  یشنند  ا ننت. باا ی ندگ طیناگوار کیفیت مح تیوضننع و یمعسو و یجان ،یمال کالن

 :شودیم شسسادیپ ایموارد   قصادشت در محله تیو امس یمسیا شیافزا
ها و ح  مشننارکت در آن جادیمحله و ا یحضننور انسننان: کشنناندن مادم در فضنناها  •

 یفضاها و هااما کمک کسد. احداث پارک نیبه ا تواندیافااد به حضور در فضا م قیتشو
 یکیها جشن و هاماا م یباگزار مختلط، یهایکاربا ت،یجمع جاذب یهاتیفعال  بز،

 .کسدیاما کمک م نیا ت که به ا ییهاا  را  هاید
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 ح  جادیابه  توانیم متسا ننب ابعاد و یانسننان ا یمق ا ننا  با ی ااح با: یدلپسننسد •
شفته، ینماها ا  زیپاه. کاد کمک یدلپسسد  ادینامسعطف، خشک و ارتفاع   یهاجدار  آ

 ینماها جادیا نیهمچس. کسدیم یادیکمک   طیمح یسینشنننو دل یبه ح  دلپسنننسد
 .ا ت یالزام منیا محله کی به دنیر  یباا ی ااح در روشن و اینفوذپذ

 نیهمچس ،هاآن ییعساصا شاخ  محدود  و ارتباط فضا دمانیمسا ب چ و ی: شییخوانا •
و محله کمک  طیمح ییبه خوانا یمااتب د تا  لسله تیمسا ب و رعا یهاید تا 

 .شودیدر محله مسجا م منیامن و ا ییبه فضا تی؛ که درنساکسدیم

 یشهر یهارساختیزتوسعه و بهبود -5-1-8
 ا  .هستسد یصسعت انقالب و مدرن یهاانیجا محصول یاماو  شکل به یشسا یهاا اختی 

 در هاسننتمی نن نیا یچسدبعد و یاتیح نقش یپی ننی ننیم مخاب لی نن ا  پ  1927  ننال

 نیا اشیجامعه مدرن موردتوجه قاار گافت. پ یا یو   یاقتصاد ،یاجتماع ،یشسا ی اختارها
ته زین نه نقش به ونسنننن،یا نننت  ییلو رابات کا،یآما ژ یوبه غاب جامعه نخبهان الب  دوگا

شار  هاا اختی  سنیا ت. بودند کاد  ا شان 19 قان اواخا در ون  یهاا اختی  چهونه که داد ن
شان، و خشک ظاها به نقش باخال  آب یهاکانال و جاد  آهن،را  ا جمله یشسا  به تکسوکاات

 مشتاک، و یفاد خا اات یایگشکل و یاجتماع یرفتارها و هاتیفعال یباا زانسد یباانه یبستا

سا ات شسا انهی  و کیرمانت اح  قان دوم مهین ا  (.Williams, 2012) شوندیم لیتبد مادم با

و  اروپا در یاجتماع تکامل با یکیتکسولوژ ینوآور ایتأث زانیم یرو با قیتحق انیجا در و ستمیب
صو کمکم که کا تیاآم  غاب جامعه تکامل در یا اختی  یهاشبکه نقش ا  ز یتئور یایت

شارکت و تیایمد در جامعه ا  یقدرتمسد  بقه یایگشکل و قدرت روابط مدرن، و یصسعت  م

 به یدهشننکل که داد نشننان مطالعات نیا تیدرنسا (.Bocquet, 2006) دهدیم ارائه یا ننی نن

 جامعه نخبهان و یماکز دولت که بود ینقش ا  یناش اروپا، و متحد  االتیا در مدرن، سمیتالیکاپ

 یتیایمد یهاد ننتورالعمل نیتأم در جهیدرنت ،ونقلحمل و یارتبا  یهاا نناختی  نیتأم در
 یهاسننتمی نن صننافاً مدرن یهاا نناختی  که دهدیم نشننان بیتاتنیابه .کادند یبا  مدرن،
ستسد  یکیتکس -یاجتماع ییهاد یپد بلکه ستسد،ین ا یمقبزرگ و  شیدایپ(. Edwards, 2012)ه

شکل گافته ا ت.  یجیآن در گذر  مان و به صورت تدر یهاا اختیو   قصادشترشد محله 
شتدرواقع در محله  صاد شبکه دفع به یشسا یهاا اختیو   ساتیهمه تأ  ق ضالب و  جز فا

 محله عتای ننا بسبود و تو ننعه به آن کمک به توانیم که هسننتسد یقوت نقاط ی ننطح یهاآب
. کاد یایجلوگ یشسا یهاا اختی  و ساتیتأ  جادیا یباا یاضاف یهاسهیهز صا  ا  و کمک

شتمحله  زیها و تجسآن کادنسهیبسبا  شودیم شسسادیپ صاد  یرا باا طیشاا ساتیتأ  نیبه ا ق
 تو عه متوا ن آن آماد  کاد.
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 ،یدسترس شیو روزانه، افزا یشخص ی)کاهش سفرها یعموم ونقلحمل -5-1-9

 (یروادهیپ شیافزا

 ،یاجتماع ،یاقتصنناد یهاتیفعال ۀهمبخش و تداوم یشننسا ی ندگ ییایپو یعامل اصننل حاکت،
ماتبط با آن هم به صننورت  یهاا نناختی  وونقل حمل ن،یهمچس. ا ننت شننساها در یفاهسه
ستق ستسد. حمل یو هم باوا طه با تو عه کالبد میم  ا ند  و  یرا تونقل بهشساها اثاگذار ه

 ونقلحمل به توجه دار،یپا تو عه مفسوم ظسور ا  پ  (.Clark, 1957: 240) شکسسد  شساها ا ت
 مسافع دار،یپا تو ننعه همچونکه  یونقلحمل جادیا یبااشننکل گافت. تالش  جیتدربه زین داریپا

به عدالت  ،یو مسافع اقتصاد یطیمحستیرا در با داشته و ضمن توجه به مسائل   سد یآ یهانسل
 تننوجننه داشننننتننه بنناشنننند زیننننن یو درون نسننننلنن ینسننننلنن نیننبنن یاجننتننمنناعنن

(Litman & Burwell, 2006: 335; Boschmann and Kwan, 2008.)  درونقل حمل یهاا تی 
  نننال ا  گافته صنننورت یهایسیبا ب در ،1«ونقلحمل یعموم یهاا نننتی ننن» نام بااروپا 
مه، 2010تا1992 نا نه و مؤثا یگذارمتیق سنننت،ی طیحفظ مح ،یمسیا چون ییهابا فا  ،مسصننن
جامعه و اقتصاد  یرا باا یاجتماع -یو توجه به مسائل اقتصاد یایپذرقابت ،ید تا  ،یکارآمد
و  ییجاجابه ،یسننتی  طیمح یکل کادی ننه رو یدارا هاا ننتی نن نیدانسننته ا ننت. ا یاتیاروپا ح

 کادی( روالفا نننت:  یمتفاوت یهاشننناخ  یدارا کیا نننت که ها  یاجتماع -یاقتصننناد
انتشار گا   زانیو م یصوت یآب و آلودگ یهوا، آلودگ یآلودگ ،یمصا  اناژ زانی: میطیمحستی 
 ؛به شلل، بسداشت، آمو ش و... یکیزیف ید تا  شی: افزاییجاجابه کادیروب(  ؛کابن دیاکسید

 همه ید تا  ه،ی اما با گشت به توجه و مسابع ا  سهیبس ا تفاد : یاقتصاد -یاجتماع کادیروج( 
 ید تا (. Rodenburget et al., 2002) یعمومونقل ونقل خصوصاً حملحمل به جامعه اقشار

تبع آن و به یشنننخصننن ونقلحمل ا  ا نننتفاد  کاهش باعث یعموم ونقلحمل به شنننساوندان
آن کاهش  هاید یایا  مزا نی. همچسشودیم هاسهیهز کاهش و یآلودگ انواع بیضا شدنکمتا
ا ننت. محله  اامونیشننسا در پ هیرویو رشنند ب 2ییروپااکسد ا   یایتا ا  آن جلوگو مسم کیتااف

 :بادیبسا  م ایبه شاح   یعمومونقل ا  چسار نوع حمل اشیایقاارگ تیموقع لیبه دل قصادشت
 اا یشمال غاب ش یشساونقل باونحمل انهیپا •

 قصادشت یشساونقل درونحمل انهیپا •

 قصادشتمتاو  ستها یا •

 یمسافابا یهایتاکس •

                                                           
1 Common Transport Policy (CTP) 
2 Sprawl 
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 (نگارندگان) قصردشتدر محله  یعمومونقل انواع حمل یریقرارگ تی: موقع10شکل

 

 یریگجهینت -6
 و  مین کاربای  میسه در کارآمد و دقیق هایریزیبانامه نبود علت به ایاان شنننساهای در 

 نکادن رعایت و شننسا در موجود ا ننتعدادهای و هاظافیت ا  مسا ننب گیایبسا  نبود جهیدرنت

ستاش شاهد جمعیت، ا تقاار الهوی صحیح صایب گ  تیدرنسا و یافق صورت به شسا حدوح
شاور ی یهانی م تخایب شکالت آمدن وجود به و ک ستیم دیها یطیمحستی  م ضعیف. ه  ت

 رفتن بین ا   ننبب  نناانجام تواندمی آمد ، وجود به هاینارضننایتی و محالت کالبدی شنناایط
 افزایش ا جمله یمسائل به توجه با بسابااین. شود شساها محدود  کل تیدرنسا و شساها محالت،

شد جمعیت، شکالت و هاآلودگی افزایش نامو ون، ر  مواردى و تاافیک وونقل حمل به مابوط م

 که جدید یهاهینظا ا  ا ننتفاد  لزوم هسننتسد، هاآن ایگبانیگا شننساها اماو   که د ننتنیا ا

شا سائل نیا یراهه شسد، م ضعیت ارتقاى در  ادرون تو عه. ر دمی نظا به ضاوری کامالً با  و
 محالت و هامکان ا  نهسداری و حفاظت و موجود محالت عملکاد و  نننا ندگی و یکالبد

 و هامحدود  ا  مجدد ا تفاد  باعث  ادرون تو عه یهاا تیمؤثا ا ت. درواقع   شسا تاریخی
سیار های اختمان صت شیافزا شسا،  ندگی محیط و  یمای تو عه متاوک، و قدیمی ب  فا

شدنخانه   طح شیافزا بیتاتنیابه و مختلف درآمدی  طح با  اکسان حفظ و جذب افااد، دار

 در بخش تاینحسننا  و تاینمسم. شننودیم قدیمی یهامحدود  و محالت در  ندگی کیفیت
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 باای مسا ب یهانی مانتخاب  هایشاخ  تعیین و بار ی ، ادرون تو عه  ا یپیاد  فاایسد

 همچسین و تو عه نوع این هایویژگی و هامؤلفه پیاامون آنچه به توجه باا ت.   ادرون تو عه

 و بسدیمسطقه) کالبدی  اختار تاریخی، هویت شسا، یک قدمت شد، ذکا آن اجاای موانع و مزایا
  یا ی، موقعیت ،...(و  لزله خطاپذیای میزان ها،ید تا  شیب توپوگاافی، خاک، نوع تااکم،

ضعیت شسای، خدمات و ها یا اخت ضعیت شسای،ونقل حمل و صادی و  شسا اجتماعی و اقت
 محله تو عه در مادم مشارکت میزان ت،یو جسا جام ادی  آمار بیکاری، آمار محله، پذیای)جمعیت

 خواهد مشخ  و ا ت اگذاریتأث انتخاب این در شسای محالت تو عه هایتیظاف دیها و ...(و

شتپژوهش محله  نیا ا  در ا نیا با. شود اجاا هامحدود  کدام در که کاد صاد  یبا مبسا ق
صول و  اختار تو عه درون تو عه  یارهایابتدا مع ب،یتات نیشد  ا ت. بد لیو تحل ی ا بار ا

 نسبت آخا گام در و مدنظا محدود به  ژ یو یتوجس باو  پ   یبار  قصادشت ا در محله درون
تو عه  کادیاصول و  اختار رو جی. نتاشداقدام  دنظام محدود  یباا یشسسادیپ یکل  اح ارائه به

 ا ت: ایبه صورت   قصادشتدر محله  ی ادرون
 یامحدود  یباا کادیرو نی: در ایمسکون یهامجتمع جادیدانه و ادرشت یهاپالک کیتفک

شمال محدود  قاار دارد، پ موجود،  ییالیدانه و ودرشت یهاپالک شودیم شسسادیکه در قسمت 
سکون یهابه مجتمع لیو تبد کیتفک  شودیم شسسادیپ نی. همچسشود گوناگون یهافی  با ،یم

 .باشد ادی  و یشیافزا قسمت نیا در تااکم
 شتایبوجود دارد که  یامتو ط دانه یهاپالک محدود  یغاب قسمت در: ینو ا  و یبسسا 

ستسد.  یمتو ط یکالبد تیفیک ا  سا  عمل هابافت نیا در شودیم شسسادیپباخوردار ه  و یبس
 .باشد متو ط آن در تااکم و ادیگ صورت ینو ا 
 و زدانهیر یهابافت که پالک ی: در قسننمت ماکزیسیو با آفا زدانهیر یهاپالک کجاکادنی

 نیا در اد،یگ صورت یسیبا آفا عمل وشد   کجای هاپالک شودیم شسسادیپ دارد، وجود یافا ود 
 .شودیم شسسادیپ کم تااکم محدود 
 یدهمؤثا خدمات شننعاع ۀدربارمتا  800شنناخ   انیو ب TOD یتوجه به اصننول و مبان با
 یایمزا ا  قصادشت،محله  یمسا ب باا یو  ااح یزیربانامه کیبا  توانیم ،یعموم ونقلحمل
 آن بسا  باد. ی ادرون تو عه یباا یعموم ونقلحمل انواع
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 یکل شنهادی: نقشه پ11شکل

 
ستاشگفت  توانیم ی ورکلبه  هجوم غاب، شمال و شمال  مت به اا یش شسا یافق گ

شین جمعیت نیا های به ییگوپا خ لزوم و بزرگ شساهای به مساجا جمعیت  ارائه نیز و شسان

 نمایان شیا پشیب را شسا موجود یهاتیظاف و هاتوان تمام یایکارگبه ضاورت شسای، خدمات

 بافت کادن پا  ایق ا  افقی، صورت به شسا رویهبی رشد و تو عه یجابه دیبا رونی. ا ا ا دمی
 تو عه و رشد به ،کسسد آلود  و قدیمی بساهای کاربای تلییا و تااکم متعادل افزایش شسا، موجود
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 محالت در شننسای  ادرون تو ننعه ی ننا اد یپ بیتاتنیایافت. به د ننت یشننسا یپایدار
 و یر ننانخدمات هایهزیسه افزایش افقی، گسننتاش با که ایاان شننساهای اغلب یشننسادرون

 مؤثا معیارهای و عوامل مجموعه به توجه با اند،مواجه هاتیظاف و مسابع ا حدشیب ا نننتفاد 

شد   ا  یایگبسا  با کهی ور. بهر دیم نظا به یضاور و ایپذامکان تو عه این اجاای در ذکا

 د تا ی نظا ا  فعلی  اکسان نیا های به پا خهویی با عالو  هاآن ارتقاى و موجود هایظافیت

 .دیر  نیز آتی جمعیت باای ال م های یا اخت به توانیم شسای، خدمات به
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