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محور  ،یادهپ ینو حضور عابر شدندیم خلق یمنطق یوندیارتباط و پ یهبر پاشهر  یتاز هو یعنوان قسمت مهمبه یمیقد یهامحله هدف: 

 یافتهاختصاصها به حرکت سواره محله یطاز مح یادیبخش ز ی،اما پس از انقالب صنعت ؛رفتندیفضاها به شمار م گونهینا یطراح یاصل

ها مانند: در محله یموتور یهنقل یلاز تسلط وسا یمشکالت ناش روازاینشده است.  هاآندر  یادهعابر پ حضورموضوع باعث کاهش  ینو ا

 یو مسائل یستزیطمح یآلودگ یشافزا یاده،تردد عابر پ یتکاهش امن ین،ساکن یتحرکیمحله، ب یطمحدر  ینساکن یایعدم حضور پو

هدف  روازاین. بخشدیموضوع را ضرورت م ینا یبرا یزیرو برنامه یشهر یهادر محله یمدارادهیپ یتقابل ء، توجه به مقوله ارتقادستازاین

مرکز محله و  یطراح ین،و همچن یشهر یهادر محله مدارییادهپ یتقابل ءبر ارتقا مؤثرعوامل  نییو تب ییپژوهش، شناسا یناز انجام ا

 .باشدیم ین،ساکن یازهایبه ن ییو پاسخگو مدارییادهپ باقابلیت یاد محلهیجاحاصل از پژوهش در جهت ا یجبا توجه به نتا محله

 ازنظرپژوهش  ینا ،ینهمچن ؛است یلیتحل-یفیروش توص ازلحاظو  یپژوهش ازلحاظ هدف کاربرد ینا یتماه شناسی پژوهش:روش

 سؤاالتباشد که بخش نخست شامل محقق ساخته می نامهپژوهش پرسش ینگیری در ا. ابزار اندازهآیدیبه شمار م یمقطع یپژوهش ی،زمان

و  یتگروه امن 6که در  باشدمیها در محله مدارییادهشاخص مربوط به پ 40و بخش دوم شامل  هایآزمودن یفرد هاییژگیمربوط به و

 هایو برای سنجش دیدگاه آزمودن شدهیبنددسته یو نفوذ، تنوع اجتماع ی، دسترسهاکاربریتنوع  ی،شهر یریتمد یطی،مح یفیتک یمنی،ا

باال بردن دقت  منظوربهکه  گردید ییننمونه تع 384مورگان  ولشده است. حجم نمونه بر اساس جداستفاده یقسمتپنجاز طیف لیکرت 

پرسشنامه  387 یهاول یشد و پس از بررس یلبنده تکممحله سرخه ینساکن یاندر دسترس، م یریگپرسشنامه به روش نمونه 400پژوهش 

 40 یبرا پرسشنامه یکل یاییپا یزاناز م یناناطم منظوربهکرونباخ به دست آمد  آلفایقرار گرفت.  مورداستفاده یهاداده یلتحل یبرا

حاصل از  یهاباشد. در ادامه دادهگیری میکه حاکی از پایایی مطلوب سؤاالت ابزار اندازه باشدیم 955/0مقدار  ،یموردبررسشاخص 

 یل عامل اکتشافیو روش تحل ISDM نگرش سنجی یهاو با روش IBM SPSS Statistic 24افزار ها با استفاده از نرمپرسشنامه

(Exploratory factor analysisمورد ارز )قرار گرفتند. یابی 

درصد از  17تنها  و مثبت یمحله نگرش یمداریادهپ ءها نسبت به ارتقایدرصد از آزمودن 46ها پژوهش حدود یافتهبا توجه به  :هایافته

اول و  یتدر اولو 780/0 یارو انحراف مع 624/2 یانگینبا م ،یمنیو ا یتامن شاخص ،ینهمچنداشتند.  نگرشی منفی نسبت به آن هاآن

 باقابلیت یامحله هاییژگیو عنوانبه ینساکنازنظر آخر  یتدر اولو 590/0 یارو انحراف مع 336/3 یانگینبا م ،یتنوع اجتماع شاخص

از  یکه حاک باشدیم 887/0مقدار  یاکتشاف یعامل یلانجام تحل یبرا KMOن زموآ آمدهدستبه یباشد. مقدار عددیم یمداریادهپ

عامل  7 ،املیع یلبا استفاده از روش تحل ینهمچن ؛باشدیم یعامل یلتحل یکاستفاده از تکن یرا برا یانتخاب یهامناسب بودن شاخص

از چرخش  هاآناختار ها و ساده کردن سبرای تسهیل در تفسیر عاملکه  استخراج شد یقتحق یهایهگو یدارای مقدار ویژه باالتر از یک برا

در  مدارییادهپ یتپس از چرخش عاملی به روش واریماکس، متغیرهای مربوط به ارتقا قابل که شده استعاملی از نوع واریماکس استفاده

 .بندی شدندطبقه عامل 7
محله بوده و  یتقابل ءارتقا یبرا ینساکن یتاولو ترینمهم ،یمنیو ا یتامن یهاکه شاخص دهدمیپژوهش نشان  ینا یجنتا :گیرینتیجه

. گیرندیقرار م یبعد هاییتدر اولو یببه ترت یو نفوذ، تنوع اجتماع ی، دسترسهاکاربریتنوع  ی،شهر یریتمد یطی،مح یفیتک یهاشاخص

عامل  ،یرساختیزو  یدعامل کالب یب،دهنده آن به ترتیلتشک هاییهبا توجه به گو یعامل یلاز روش تحل آمدهدستبه یهاعامل ین،همچن

ضرورت دارد در  بنابراین ؛شدند یگذارنام پذیریعامل نظارت، عامل حضور  ی،جتماعاعامل مکث و گره، عامل  ی،عامل اقتصاد یی،خوانا

 منظوربه هایییشنهادحاصل از پژوهش پ یج. در انتها با توجه به نتایرندگقرار  یژهو موردتوجهمحله  یبهساز یبرا یو طراح یزیربرنامه

 شهر رشت ارائه شد. سرخه بندهدر محله  مدارییادهپ یتقابل ءارتقا

 یبهساز راه،یادهپ ی،مداریادهمحله، پمرکز های کلیدی:واژه
 



 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

موضوع باعث شده  ینو ا یمهست هاآن ینروز ساکن یازهایبا ن یشهر هایهو انطباق محل ییکاهش کاراامروزه شاهد 

که  ی. اقداماتیمباش هاآندر  یبو تخر یعسر یاتعملشاهد انجام  ینساکن یازهایبا ن هاهمحل ینروز کردن ابه منظوربهتا 

ها انسان یازن درنتیجهدارند.  یزیکیو ف یجنبه کالبد صرفا  و  گیرندیم امانج یشهر یهامحله یو بهساز یمنظور نوسازبه

 یبرا یمکان عنوانبهها محله یتو باعث از دست رفتن هو شودیهستند پاسخ داده نم یشهر یهامحله یاصل ینکه ساکن

 شدهیلتبد یهنقل یلوسا لطدر تس یطیحرکت و حضور افراد به مح یبرا یطیمحله از مح درنتیجه. شوندیسکونت انسان م

پژوهش  ین، اروینازاخود قرار داده است.  تأثیررا تحت  شودیو نشاط در محله م یاییو حضور افراد در محله که باعث پو

 یطبر مح یموتور یهنقل یلو کاهش تسلط وسا مدارییادهپ یتارتقا قابل منظوربه ییهاراهکار یو بررس ییدرصدد شناسا

 .است یشهر یهامحله

پژوهش،  یهاسؤال یبدر ادامه به ترت پردازیم،یمسئله پژوهش م یانب نییفصل از پژوهش ابتدا به تب ینا در

 .شودیم یانپژوهش، ب یشینهپژوهش و پ یتپژوهش، اهداف پژوهش، ضرورت و اهم هاییهفرض

 بیان مسئله -1-2

عنوان به یو استفاده از خودرو شخص هاآنو حومه  یشهر یهاو روزافزون پهنه یعگسترش سر یراخ یهادر سال

را  یشهر ییانداخته و فضاها یهسا ینیشهرنش یبر زندگ یعموم یهنقل یلوسا یرسا یابدر غ مخصوصا قالب،  یلهوس

خصوص کودکان و و به یادهپ یناز عابر را آسان وراحت  یمن،امکان حرکت ا کهیطورکرده است، به ییراتخوش تغدست

سالمندان سلب نموده است. تا پیش از وقوع انقالب صنعتی، عابر پیاده حضوری پررنگ در فضاهای شهری داشته و محور 

پیاده در شهرهای مدرن،  اهایازآن، غفلت از حفظ و ساماندهی فضاما پس؛ است رفتهیطراحی این فضاها به شمار م

 (.1392 ،و تاجیک ییو کاهش حضور عابران پیاده را به همراه داشته است )پرتوافول کیفیت زندگی در فضای شهری 

 یابانخصوص خبه یشهر یبر نحوه استفاده از فضاها یبر اساس مکاتب مختلف فکر یامور شهر پردازاننظریه

 قرنیمن یط یلمباتو وچرایچونیموضوع سلطه ب ینمتفاوت بوده و نقطه عطف ا هاییدگاهد ینظر نداشته و دارااتفاق

 «یکجنون تراف» یا «یابانخشم خ» یا یکتراف یادز حجم یرنظ یاکه مسائل و مشکالت عمده باشدیگذشته در شهرها م

 جهتینقرار داده است. بد موردتهاجمرا  ینیشهرنش یزندگ در شهرها شده و یو ناامن یآورده و باعث آلودگ را به وجود

نظام  در یادهعابر پ ییو توجه دوباره به سهم جابجا یمداریادهپ یتقابل یشافزا یقکردن شهرها از طر تریموضوع انسان

 .(1385 ینی،قرارگرفته است )مع یو طراحان شهر یزانرونقل در دستور کار برنامهحمل

ب از دست دادن معاصر است که موج یشهرساز یصاز نقا یکی یادهحرکت پ یبرا یزیرو برنامه یاز سامانده غفلت

هستند که  یمختلف یها، فضاها و عملکردهااز فرم یبیترک مدار،یادهپ یامروز شده است. فضاها یشهر یفضاها یفیتک

شهرها به وجود آمده و به آن  یهاانسان، در محله یازهاین از یتوجهقابلبخش  تأمین منظوربه باهم یارتباط تنگاتنگ

 یهستند که نقش مؤثر یادهپ یمحورها ی،مراکز شهر یمدن یاتح یدتجد یهااز راه یکی ین،است. همچن یدهبخش یتهو

(. 1383 ی،شهر هستند )اسدالله یتو مدن یتشهر دارند و مظهر تمدن، هو یو اجتماع یکالبد یطدر کشف و ادراك مح
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خصوص رهای جهان، بهونقل شهری، در بسیاری از کشودر حوزه حمل یمداربا گسترش تفکرات جدید پایداری و انسان

عنوان یکی از اصول توسعه شهری، بیش از سه دهه است به مدارییادهکشورهای پیشرفته، با در دستور کار قرار دادن پ

و رعایت حق تقدم برای  یسازبه مناسب روییادهپ هاییتو محدود نعکامل پیاده و حذف موا یهاکه با ایجاد شبکه

جامع  یهاطرح یهاهداف ته ترینمهم(. از Ewing. R. al et, 2006) اندیدهام ورزعابران پیاده در سطح شهر اهتم

 یتساو تصادی،اق یهوا، سرزندگ یفیتک ی،زندگ یفیتو حرکت، ک هایبه بهبود دسترس توانیها مدر شهر مدارییادهپ

 یمنی،و ا یو سفر، سالمت یرانتخاب مس یونقل، آزادو حمل یارتباط مناسب کاربر یط،از مح یکساناستفاده  یحقوق برا

عناصر، عناصر  ین( که ا1385 ینی،اشاره نمود )مع یدارپا یطیمح یجادا ینو همچن یهو بازگشت سرما گذارییهسرما

محسوب  یشهر هاییطمح یعناصر اصل هاراه. پیاده(1392،و تاجیک ییما نبودند )پرتو یسنت یدر شهرها ییناآشنا

 هستند که امکان ییهایطمح ها،یطمح گونهایناند، به وجود آمده روییادهوندان به پشهر یازال نکه به دنب شوندیم

 یباز دن،نشستن، گذران اوقات فراغت، نگاه کر یغات،تبل ی،دسترس یدار،، دهاانسان ینمراوده ب ید،خر یح،تفر روی،یادهپ

 مردم فراهم کنند. یکودکان و تردد را برا

 یکی،باهدف جذب گردشگر، کاهش حوادث تراف 1391را در سال  یشهردار یدانم راهیادهپ ،شهر رشت شهرداری

و  روییادهفرهنگ پ یجترو ی،عموم ینشاط و سالمت یش، افزایکاهش مصرف انرژ ی،اگلخانه یگازها یندگیکاهش آال

تا  یشهردار یدانحدفاصل م ینیامام خم خیابانو  یالهدااعلم یاباندر دو فاز خ ینساکن یتعامالت اجتماع یشافزا

توانسته است تا  ینکها رغمیپروژه عل ینانجام داده است. ا یعتیو شر یسعد هاییاباناز خ یو بخش آبادیحاج یابانخ

 هایهبه داخل محل یموتور یهنقل یلپروژه را محقق سازد اما باعث ورود خودروها و وسا یهها و اهداف اولخواسته یادیحد ز

افراد  به حضور آزاد اعتنایبوده و ب خودروهاحضور  یطرهدر س معموال   هاهمحل ینا یفضاها کهیطوراطراف شده است، به

 شبانه در یزنو پرسه یها همراه است. شبگردبا ترس تصادف با خودرو هایطمح گونهاینهستند. حضور در  در خود یادهپ

و  یدر کو یکودکان باز یطی،شرا ین. در چنشودیمعنادار م یتو امن یمنیبه انسبت  یبا نگران یب، در ترکهااین محله

شهر را فراموش  یهمگان یفضاها ی،حرکت -یجسم یناند. معلولعوض کرده یکاز جنس صفر و  هایییبازبرزن را با 

(. دختران 1388 زادفر،اند )بهرا به نظاره نشسته یو افسردگ یدیامخود، نا یچند ده متر یهاآپارتماناند و در گوشه کرده

امروز  یشهر یفضاها یگرد یانیاند به بپدران و همسران خود مانده یاز خانه در انتظار همراه یرونرفتن به ب یو زنان، برا

 یبود. فضا ریگد یاداستان گونه یشتر،قرن ب یکاست که کمتر از  یدر حال ین، با شهروندان نامهربان هستند. اهاهمحل

 یشهر یو جوان در فضاها یر. حضور افراد از کوچک و بزرگ، زن و مرد، پپاییدیشهر با شهروندانش زنده بود و م

آسوده و »مردم  کالم،یکبود؛ و در  معنیی، بدودودمبندان و سروصدا و . راهآوردیوجوش و طراوت به همراه مجنب

 (.1388 )بهزادفر، زیستندیشهر م هایهدر محل «دغدغهیب

 یمنطق یوندیارتباط و پ یهبر پا درگذشتهکه  باشندمیشهر  یتهو ی ازمهم قسمت عنوانبه یمیقد هایهمحل

 یبخش یتو هو یتداوم خاطرات جمع و شناختییبایینادر ز یهاواجد ارزش ینکهعالوه بر ا یمیقد یهابافت. اندشدهخلق

ها به بافت یناما ا؛ اندهزاران نفر از شهروندان یشتشهرها محل سکونت و مع از یاریشهرهای ما هستند، هنوز در بس

 هاییهاز سرما بخشی ین. همچنپذیرندیبو آس یدارعوامل، ناپا یبها هستند، در مقابل برخهمان اندازه که ارزشمند و گران

و  یزیربرنامه هاییوهو ش یاز خاطرات اجتماع هاییینهدارند که گنج متراکم را ییهاهستند و حکم اندوخته ما یفرهنگ

 یژهوو دوچرخه به یادهپ یرهای(. موضوع گسترش مس1389و پوراحمد،  یاند )شماعگذشتگان ما را در برگرفته یزندگ

از اصول  مدارییادهپ یتبرخوردار است. درواقع تقو اییژهو یتاز اهم یخیتار یهاطور خاص در بافتمحله به یاسدر مق

عابر  یبرا یمیاقل یشآسا باهدف یدهسرپوش یرهایمس یجادبا ا یاسالم یرانیا یاست که در شهرها یینوشهرگرا یساسا

از خانه و  زدیکدسترس و ندر فاصله قابل هایکاربر یشترب یریبودن، قرارگ مداریادهپ یگرد یژگیشده بود. و تأکید یادهپ

اصل را جامه  ینا توانیدر آن م یازموردن هاییمناسب کاربر یابیمراکز محله فعال و مکان یفمحل کار است که با تعر
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و کشف  هافعالیتها و مشاهده مکانی، احساس شور و تحرك زندگایجاد  یامکان برا ترینمهم روی،یادهعمل پوشاند. پ

 محلهاحساس تعلق به  ادراك هویت محیط، ظازلحاکه این موضوع  است یشهر هایمحلهدر  پنهان یهاها و جاذبهارزش

 بسیار حائز اهمیت است. یباییز یافتو در

شهری بپردازد و راهکارهای  یمدارپیاده یتباقابل هاهپژوهش بر آن است تا به اهمیت جریان زندگی در محل این

را معرفی نماید. راهکارهایی  یمداریادهپ یکردروتوجه به با  هاهمحل در رونق بخشیدن و ایجاد مطلوبیت منظوربهمناسب 

 .آیندیشمار م بهو خود شهروندان بانی اصلی آن  گیرندیت ماکه از فرهنگ و هنر بومی نش

 های پژوهش:الؤس -1-3

 است: یرپاسخ دادن به سؤاالت ز یپژوهش در پ ینا

 شود؟مداری میپیاده یتباقابلای معماری باعث تبدیل یک محله، به محله یهامؤلفهچه  -

 شوند؟های شهر میمداری و حضور ساکنین در محلهتواند باعث افزایش پیادههای معماری میکارچه راه -

 پژوهش: یهاهیفرض -1-4

ها، باعث افزایش گرایش راهمعماری و ایجاد تغییرات کالبدی مطلوب در پیاده یهامؤلفهگیری مناسب از بهره -

 گردد.ها میمداری در محلهافزایش قابلیت پیاده درنتیجهروی و مردم به پیاده

ها را ارتقا مداری محلهتوان قابلیت پیادهبا اعمال تغییراتی در سه حوزه: کالبدی، آموزشی و قوانین شهری می -

 داد.

 اهداف پژوهش -1-5

 یازهاین یپاسخگو ی،مداریادهپ یتاست که ضمن ارتقا قابل یامحله و مرکز محله یپروژه طراح یندر ا یهدف کل

 باشد. یزآن ن ینساکن

 باشدیم یلذ ییژهاهداف و یپژوهش حاضر دارا همچنین: 

o یفیتموجود در باب ک ینظر یمبان یو تعامل مردم با بررس روییادهپ یمناسب برا یامحله یجادا 

 افراد شود. یزندگ یفیتمطلوب که منجر به بهبود ک یشهر یو فضاها یطیمح

o های شهری.هدر محل یمداریادهراهکارها و موانع موجود جهت ارتقا قابلیت پ یجستجو 

 ضرورت و اهمیت پژوهش: -1-6

عابر پیاده  ییجامداری و توجه دوباره به سهم جابهکردن شهرها از طریق افزایش قابلیت پیاده تریامروزه موضوع انسان

 بهطراحان شهری قرارگرفته و بدین لحاظ برخی شهرهای دنیا  و یزانرونقل شهری در دستور کار برنامهدر نظام حمل

 هایبه بهبود کیفیت زندگی، دسترس توانیم هاآناهداف  ترینمهم ازاند که نمودهاقدام جامع عابر پیاده  یهاتهیه طرح

ن از محیط، و حرکت، کیفیت هوا، آزادی انتخاب مسیر و سفر، سرزندگی اقتصادی، تساوی حقوق برای استفاده یکسا

اشاره نمود  ایدارو بازگشت سرمایه، سالمتی و ایمنی و ایجاد محیطی پ گذارییهونقل، سرماارتباط مناسب کاربری و حمل

تواند از و می آمیزدیدرمهای انسان به موضوع، حرکت پیاده، همواره با نیازها و خواسته توجه .(1385)معینی، 

کنندگان از فضای شهر تلقی شود. حضور عابران در معابر ترین موارد در حقوق طبیعی استفادهترین و ضروریپراهمیت

مسخر  معناتمامبهدر شهرهای حاضر که  کهشود لیکن دیده می ؛در کالبد شهر دارد بخشیزندگشبکه دسترسی اثر 



 در محله سرخه بنده شهر رشت ریمدایادهارتقا پ یکردمرکز محله با رو یمحله و طراح یبهساز    4

 

ها همواره در معرض آسیب گیرد و پیادهقرار می یتوجهکمروی مورد اند، پیادهچیرگی آن بر انسان شده وسایل نقلیه و

 ونقلحملرکنی از سیستم  عنوانبهحرکت پیاده از دو جنبه اصلی )، برند. به عبارت بهترو مخاطره جانی و مالی به سر می

نیافته است بلکه در زمان  یمنزلت تنهانه فضایی برای ارتباطات و برخوردهای رو در روی اجتماعی( عنوانبهو  یشهردرون

شهری نیز سهمی  ونقلحملسیستمی از  عنوانبهترین شکل خود حاضر جایگاهی چنان ناچیز دارد که حتی به معمول

(. شکل گرفتن 1390 و همکاران، یعیانیابد )رفمی شدهیمالپاخود را  قاست که پیاده حقو گونهاینپیدا نکرده و 

 یشهر یو طراح یزیربر فضاها و معابر، برنامه یموتور یهنقل یلتردد وسا یجیتدر یبا سلطه یازشهرس یهاجنبش

شد  یشهر یفضاها یو اجتماع یفرهنگ یهاباعث کاهش جاذبه یجهفاصله گرفته و درنت یاده،عابر پ یازهایاز ن یجتدربه

کمتر موردتوجه قرارگرفته است  یادهعابر پ یعیطب یازهامعاصر، حقوق و ن ی(. در شهرساز1391 ،و همکاران یاحمد)پور

 یشهر هایهدر محل یو نقش مستقل شدهیلتبد یموتور یهنقل یلتردد وسا یرهایاز مس یتابع عنوانبه یادهپ هاییرو مس

رفتن  ینز باست که باعث ا شدهیلتبداجبار  یآور، پرخطر و از رورنج ضوعیمو به یادهتردد عابر پ روازایناند. را نداشته

 یزیرمعاصر برنامه یدر شهرساز یبه عبارت. شودیم یشهر یهادر محله روییادهپ یافراد برا یاقاحساس تعلق و اشت

 یازلحاظ اجتماع یادهپ یرهای(. مسQureshi, 2007) بوده استمقدم  یادهبر تردد عابر پ یموتور یهنقل یلتردد وسا یبرا

 یو کاربر یمنیا یثاز ح یادهمحور پ یتمطلوب یزانمتناسب با مکه  مطرح است یشهر یاتبستر ح ینعنوان بهتربه

حضور باعث  یادهپ یرهای. درواقع مسآیدیدرم یشبه نما هاآنباشند که شهر در  یطیمح توانندیم هاآنموجود در 

امکان مالقات، گفتمان و تبادل افکار و  مداریپیاده یتباقابل هاییطمح. در شوندمی یشهر یطمردم در مح تریطوالن

-یکالبد یها(. از بعد ارزش1379 یبی،)حب شودیمطمئن فراهم م یاگونهاز هر طبقه به هایقهبا انواع سل یاتنظر

فرهنگ  تبلور یبرا یمکان یناست. همچن یو خارج یداخل یاز عوامل مهم جذب گردشگر یادهپ یمحورها ی،ارکردک

 یدارد، تلق یو خاطره را در پ یتفرهنگ، سنت، هو یخی،، تداوم تاربازماندنبال خود ارتباط انسان که به  یو مل یبوم

از آن مانند اتالف زمان و  یو اثرات سوء ناش یکتراف یزانعامل مهم در کاهش م روی،یادهپ یجو ترو یق. تشوگردندیم

با امکان  یتامن یجادحس مشارکت، ا ی،متنوع و مبادالت تجار هاییتفعال یجاد. ااستارتباط نداشتن افراد در شهرها 

 هاییتحضور عموم مردم و انجام فعال یراها است، زراهیادهخلق پ یایمزا یگرافراد باهم، از د یکارتباط نزد یبرقرار

 Aultman-Hallخواهد داشت ) یدر پ را یاجتماع هاییاز بروز ناهنجار یریافراد و جلوگ یمختلف، امکان نظارت دائم

al et, 2006منجر به کاهش مصرف سوخت و کاهش  ی،شخص یهنقل یلکاهش استفاده از وسا یزن محیطییست(. از بعد ز

 (.Wolch al et, 2005هوا خواهد شد ) یآلودگ

از  یشهر یهاپیاده در محله ینشهری و به دنبال آن توجه به تردد عابر هاییطبه موضوع ارتقاء کیفیت مح توجه

در سطح  یادهافراد پ هاییازمنظور شناختن حقوق و نبه یپاسخ یافتنشهر و  یهامحله دهندهیلعوامل تشک ترینهمم

 یاز جهات مختلف دارا یشهر هایطمح گونهینازاافراد  رضایتباالتر بردن  یشهری برا یهاشهر و ارتقاء کیفیت محله

در شهر  یمداریادهاز محاسن پ یادیبخش ز یدنتحقق بخش یرغمرشت عل یشهردار یدانراه میادهاهمیت است. پروژه پ

 ینا ایفض کهیطور، بهشده استبه داخل محالت اطراف منطقه پروژه  یموتور یهنقل یلاما باعث ورود خودروها و وسا

فضاها با هراس  ینا هستند. حضور در اعتنایها در خود بشده و به حضور آزاد انساناحاطه ینغالبا  توسط ماش هاهمحل

را  کندیکمک م هاآنو سالمت  یرا که به ارتقا تعامالت اجتماع هاهدر محل یهمراه است. کودکان باز یلبرخورد با اتومب

 یگرد یانیاند. به بشدهشهر فراموش یهمگان یدر فضاها ی،حرکت - یجسم ین. معلولاندعوض کرده اییانهرا هاییبا باز

داستان  یشتر،قرن ب یکاست که کمتر از  یدر حال ین، با شهروندان نامهربان هستند. اهاهامروز محل یشهر یفضاها

و جوان  یرن و مرد، پزو بزرگ،  وچک. حضور افراد از کپاییدیشهر با شهروندانش زنده بود و م یبود. فضا یگرد یاگونه

ها هپژوهش در نظر دارد اهمیت جریان زندگی در محل ین. لذا اآوردیوجوش و طراوت به همراه مجنب یشهر یدر فضاها

 یکردبا رو هاهشهری بپردازد و راهکارهای ممکن جهت رونق بخشیدن و ایجاد مطلوبیت محل یمدارپیاده یتباقابل
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است.  محدودشده هاآندر  یموتور یهنقل یلاسهستند که تردد و یحد نقش اجتماع ینبا باالتر یها، معابرراهیادهپ

 ی)خودروها یژهو یمطلق دارد. البته خودروها یتو دوچرخه( اولو یاده)عابر پ یموتور یرغمعابر تردد  یندر ا یگر،دعبارتبه

در  یزو حمل بار ن یخدمات یهابه آن را دارند و خودرو یامکان دسترس وری( در مواقع ضریسو پل ینشاناورژانس، آتش

 .(1390 ،)پاکزاد هستند هاآنمجاز به ورود به  یساعات خاص

 ازحدیشو تراکم ب ی. او مجبور شد به علت شلوغگرددیبرمسزار  یوسراه به شهر رم در زمان ژول یادهپ یریگشکل پیشینه

الزم  یهاجز ارابها در داخل شهر، در ساعات روز بههمرور ارابه و از عبور یاده،مداوم سواره و پ یو برخوردها هاخیابان

در لندن  ین(. همچن1391 یس،ممانعت به عمل آورد )مور ی،دولت یهاکالسکه زو چند گروه ا یساختمان یکارها یبرا

 یتو محدود هایگار یپهن برا یهااجبار استفاده از چرخ ها،یعبور و مرور گار یکسب مجوز برا یرنظ یداتی، تمه1666

 یناز نخست یکی(. 1391 یس،)مور دها در کنار مردم در نظر گرفته شو ارابه هایتردد مناسب گار یها، براتعداد اسب

و  1858در سال  یکاییشهرساز و معمار آمر ،از سواره توسط الم ستد یادهتردد حرکت عابر پ یکتفک منظوربهاقدامات 

 یهنقل یلتردد وسا یرمس یبر رو یسنگ یپل یادهپ ینعبور عابر یبرا یانجام گرفت، و یویوركن یپارك مرکز یدر طراح

 (.1389 ،اسماعیلیو رئیس بربنا کرد )رنج

و  روییادهپ یتاهم یتباهدف تثب «واك»با عنوان  روییادهدرباره پ المللیینکنفرانس ب 2000در سال  همچنین

کنفرانس، کاهش اثرات خودروبر شهر،  یاصل یمحورها. برگزار شد یساز یمو تصم یاسیلزوم توجه به آن در سطوح س

به  توانیم ین،( همچن1389جو، یاست )کاشان بودهمحالت و شهر  یشترب یداریمحالت و پا یمدار یادهپ یشافزا

اشاره کرد  ینچل ینو کو یبالدزت یسفرانس یکوبز،ج ینج یارد،الکساندر، دانلد اپل یستوفرل، کرهگ یانچون  ینظرانصاحب

اند و داشته یژهو یتوجه یعموم یفضاها یو اجتماع یعملکرد یهاو توجه به جنبه یزندگ یطمح یفیتک یبه ارتقا که

حضور انسان در  یتشهرها بوده است. اهم یهادر محله مدارییادهپ یتقابل یشافراد افزا ینا موردنظر مؤلفه ترینمهم

 یتوجهانعکاس قابل یزن ینوشهرسازو  رشد هوشمند ،یدارمانند توسعه پا یمتأخر شهرساز هاییهمبحث در نظر ینا یفضا

 یداانتشار پ یادوره گذار از چند شهر محدود در اروپا به همه دن یکدر  یگستر یادهجنبش پ ترتیب،یناداشته است. به

شهر  یهاراهیادهپ یساماندهمطالعات جامع » یز،ن یران( در ا1390 ،همکارانو  یعیان؛ رف1389 ی،جام کسر ی،قربانکرد )

 یانسان روی،یادهفرهنگ پ شاعها یاده،توسط مهندسان مشاور زادبوم باهدف بهبود نظام حرکت پ 1373در سال  «تهران

 یب،نظران ازجمله قراز صاحب یاعده یقاتبه تحق توانیم ین،است. عالوه بر ا یدهانجام گرد یطمح یسازکردن و آرام

و  یعیانرف و 1389جو،  ی؛ کاشان1388 همکاران،و  یصادق ؛1390پاکزاد،  ؛1385 ینی،مع؛ 1384پور،  ی؛ مدن1376

 اشاره نمود. بوده استمعطوف  یمداریادهپ ینو همچن یطمح یفیتبه مقوله ک یراخ هایسالکه در ؛ 1390 همکاران،
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انجام  یو طراح یدر دو بخش نظر کهاست  یلیتحل-یفیروش توص ازلحاظو  یازلحاظ هدف کاربردحاضر  پژوهش

 هاییدگاهد یو جهان و بررس یرانمرتبط با موضوع در ا یاتبر ادب یپژوهش ابتدا با مرور ینا ینظر چارچوب. گیردیم

 یو بر رو گیردیشکل م یادهعابر پ یها براراهیادهو پ یابانخ یبه خصوص یشهر یاستفاده از فضاها یگوناگون بر چگونگ

منظور به یشود، در مرحله بعد یجادشده امطرح یارهایمع ینب یتا ارتباط منطق گیردیموجود مطالعه صورت م یهانمونه
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پس از انجام مطالعات میدانی و تکمیل پرسشنامه، . شودیشده، اقدام به طراحی پرسشنامه ماستخراج یارهایسـنجش مع

بـا  یتدرنهاشوند. تحلیل میوافزار تجزیهده و با کمک این نرمش IBM SPSS Statistic 24افزار وارد نرمهای داده

. شودیم پیشنهاد هاهدر محل یمداریادهارتقا قابلیت پ منظوربهآمده راهکارهایی دستبه یهایارامتیازات مع وتحلیلیهتجز

 یمداریادهپ یکردبا رو یامحله و مرکز محله یآمده از مطالعات نظردستبه یراهکارها فادهبا استنیز  یدر مرحله طراح

 است. شدهیانبفرایند انجام این پژوهش  1-1در نمودار  .گرددیم یطراح

 

 

  

 پژوهش فرایند انجام -1 -1نمودار 





 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 

 مقدمه -2-1

و اکنون در محاصره  اندیافتهانسجام بلندمدت یزمان یندد که در فرآتنهس ییهابافت ی،فرسوده شهر یهابافت

بودند اما امروزه  یعملکرد مناسب و منطق یدارا درگذشتهها بافت ینا کهیطوربه. اندقرارگرفته یددوران جد یتکنولوژ

خود باشد  ینساکن یازهاین یپاسخگو یمقتض صورتبه تواندنمیشده است و  ییهادچار کمبود هاآنعملکرد و ساختار 

 اند،هویتیب یخیتار یهاشهرها بدون وجود بافت گرددیم یتلق یآن ضرور یها و ساماندهبافت ینبه ا یدگیرس روازاین

کشور  ینا یخشاهد مرگ تنها شاهدان تار یابدن یاندر آن جر ینشده و زندگ یاو اح یها، گذرها، بازارها بازشناساگر محله

 .(1382ی،بود )حناچ یمخواه

 (1395، و همکاران وجود دارد: )سجادزاده یفرسوده شهر یهابافتدر مواجهه با  یکردسه رو یطورکلبه

فرسوده استوار  یهابافت بخشیتهوبه گذشته و محافظت از آثار  یبر وفادار یکردرو ین: شالوده ا1یبهساز •

 .باشدیم یطمح یمنف یهامثبت و مقابله با جنبه یهاجنبه یتتقو یات،عمل یناست. هدف از انجام ا

برخوردار است و در  یشتریاز انعطاف ب یبهساز یکردبه گذشته نسبت به رو یوفادار یکردرو ین: در ا2ینوساز •

 یشهر یاتو بازگرداندن ح یوربهره یشافزا باهدف یاتعمل ین. اشودیرا شامل م یکل ییراتاز مداخله کم تا تغ یموارد

 .شودیانجام م

و  یکالبد یدجد یطشرا یجادا باهدفگذشته وجود نداشته و  توجه به یبرا یضرورت یکردرو ین: در ا3یبازساز •

 .گیردیانجام م یستیز

 ینوساز یکردهایرو یحخواهد شد و از تشر یحتشر یلتفصبه یبهساز یکردروپژوهش  ینادامه، با توجه به موضوع ا در

شد؛  ارائه یمداریادهمربوط به محله، مرکز محله، پ یففصل، تعار یندر ادامه ا ینهمچن .شودیم نظرصرف یو بازساز

مربوط  یهاشاخص در انتها و شدهیبررسمدار های با قابلیت پیادهموجود محله یهانمونههای پیشین و همچنین پژوهش

 .شده است نییها تبدر محله مدارییادهپ به

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        
1 Improvementچ 
2 Renovation 
3 Reconstruction 



 

 

 یمربوط به بهساز یمو مفاه یفتعر -2-2

به مجموعه اعمالی اطالق  ( و در اصطالح شهرسازی،1342معنی ساختن چیز بهتر است )عمید، بهسازی در لغت به 

 ( همچنین1381 مقصودی، و حبیبی) شودانجام می مدتکوتاه در شهری فضای و کالبد بهبود و ابقا منظوربه شود کهمی

 قرارگرفته کار موضوع که چیزى به پرداختن ترخوب و ساختن نیکوتر ،یبهتر ساز معناى به توانمی را شهری بهسازی

 محیط منفی هایجنبه کاهش و مثبت هایجنبه تقویت در عملیات بهسازی به (.1396 فالمکی،) گرفت نظر در است،

 در سعی بنا، یا و مجموعه فضا، در موجود بالفعل و بالقوه امکانات از استفاده با و تأکید با هااقدام این شود.توجه می

 و اجرایی - اداری فنی، مالی، اقتصادی، اجتماعی، مسائل توانندیم هااقدام این. دارد هایکاست و هایتمحدود کاهش

( 1395کوان در کتاب فرهنگ شهرسازی ) ،همچنین (.1382 مقصودی، و حبیبی)برگیرد  در را فضایی – کالبدی

معنای به  به شهری . بهسازی(1395کند )کوان، بهسازی را، یک تغییر مثبت در وضعیت یک محل یا بنا، تعریف می

باشد که این مهم با های شهری میسالم و مولد در محیط مناسب برای زندگی زیستی و زیرساختی وجود آوردن شرایط

ها مختلف در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی اجرا سیاست و ریزیبرنامه قالب در و محله هایتوجه به شرایط و ویژگی

 و رشد منظوربه طبیعی و اقتصادی انسانی، کالبدی، امکانات از استفاده نحوه معنای به بهسازی دیگر، دیدگاه ازشود. یم

 بهبود به کمک بهسازی. آورد حساببه نیز جامع ریزیبرنامه نوعی توانمی را بهسازی راستا همین در. است ترقی ایجاد

 جدید و قدیم بافت در اجتماعی و اقتصادی بنیه افزایش و هاآن اجتماعی اقتصادی، کالبدی، وضع ازجمله شهرها وضع

 تدریجی زوال با مقابله برای که است یافتهسازمان عملیاتی شهری فرسوده هایمحله بهسازی (.1391 شیعه،) است

 ایمداخله و حفاظت که بافتی هر که است روندی دریجیت زوال. شودمی اعمال هاآن سازیایمن حفاظت و شهری، هابافت

 .(1389 پوراحمد، و شماعی) شد خواهد روروبه آن با نگیرد صورت آن بهبود برای

 اصالت و هویت و انجامدمی روستا یا شهر در زندگی شرایط بهبود به که شرایطی و هافعالیت مجموعه به بهسازی

 اجتماعی، بهسازی بلکه است، شهری فیزیکی محیط بهسازی تنهانه شهری، بهسازی. شودمی اطالق کند،می حفظ را شهر

 افزایش راه از اجتماعی رفاه افزایش منظوربه اجتماعی و فردی صورتبه بهسازی. گیردبرمی در نیز را فرهنگی کال  و فردی

 در همچنین. است شهری بهسازی در موردتوجه مسائل ترینمهم از یکی آموزش، توسط شهروندان روانی روحی کیفیت

 شهری بهسازی هایبرنامه. شود توجه زیستی ازنظر شهروندان جسمی و روحی سالمت و بهداشت به باید شهری بهسازی

 هایزباله و فاضالب تفریحی، و آموزشی بهداشتی، خدماتی، مسکونی، فضاهای ازجمله شهری سالم زیستمحیط به باید

 همین در. گیرد نظر در خود هایبرنامه در بهینه و مطلوب نحو به را شهروندان نیازهای سایر و آشامیدنی آب شهری،

 زندگی از ناشی هایآلودگی سایر و فاضالب و زباله آوریجمع آشامیدنی، آب شامل حیاتی نیازهای ویژهبه باید راستا

 شهری بصری و شناختیزیبایی مسائل به توجه. گیرد صورت شهر کالبدی بهسازی سپس و گردد تأمین ابتدا در شهری

 تراکم و جمعیت فزاینده رشد به توجه با همچنین،. گیرد انجام باید بهسازی با همراه روانی و روحی نیازهای تأمین و

 و جدیدترین از باید انرژی، گسترده مصرف از ناشی متعدد محیطیزیست آلودگی و شهرها مرکزی بخش در آن زیاد

. (1384 پوراحمد، و شمایی) گرفت کمک شهری بهسازی امر در محیط آلودگی کاهش هایشیوه ترینمناسب

 و هایرساختز به دسترسی فضایی، سازمان کالبدی، شرایط و وضعیت بهتر کردن برای اقدامی بهسازی دیگریعبارتبه

. است همراه مداخله و تخریب حداقل با اقدامات این. شهرهاست فرسوده یهابخش زیستیطمح بهبود و خدمات

 شبکه ساماندهی و اصالح جدید، تجهیزات و خدمات تزریق ها،ساختمان نگهداری و تعمیر با هاآن مشکالت که هاییبافت

 .(1394 قاسمی،) گیرندمی قرار شهری هایطرح مشمول است، رفعقابل دسترسی

توسعه اقتصادی و اجتماعی آن وجود شهرسازی سه دیدگاه در ارتباط با بهسازی شهری و  مطالعات در یطورکلبه

 .(1390اده، نژپردازیم )امینی و فریددارد که در ذیل به بیان این سه دیدگاه می
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 شهر است کالبد بهسازی بر اقتصادی و اجتماعی توسعۀ تقدم بهاول معتقد  دیدگاه. 

 شهر است اجتماعی -توسعۀ اقتصادی هایبرنامه بر کالبدی بهسازی تقدم بهدوم معتقد  دیدگاه. 

 است اجتماعی در آن-اقتصادی توسعۀ با شهر بهسازی یزمانهم بهمعتقد  دیدگاه سوم. 

های های اجتماعی و اقتصادی در فضابررسی موازاتبه که است جامعی طرح اجرای و شامل تهیه شهری، بهسازی

کنند. به عبارتی، بهسازی شهری تنها در زمینه کالبدی و فیزیکی فراهم می یزرا نشهری ویژگی کالبدی توسعه پایدار 

 است. های کالبدی، اقتصادی و اجتماعی فضا ضروریزمینه یتمامبهگیرد و در عملیات بهسازی توجه فضا انجام نمی

 ر است.جسمی و روحی شهروندان از اهمیت بسیار باالیی برخوردا سالمت و مقوله بهداشت شهری بهسازی در همچنین

 اقدامات بهسازی -2-2-1

 محیط کردن است که با منطبق شهر فضایی سازمان و کالبدی ساختار ساماندهی و نظم دادن نوعی بهسازی عملیات

گیرد که اهم مختلفی صورت می یهاروشه بعملیات بهسازی  .همراه است قبولقابل استانداردهای با شهری مجموعه و

 :(1386 مقصودی، و حبیبی)شود در زیر بیان می هاروشاین 

 که شودمیاطالق  فضا، منفی هایجنبه کاهش و مثبت هایجنبه بهبود بخشی به تقویت :4بخشی بهبود 

 گیرد.محیط انجام می هاکاستی و هامحدودیت کاهش منظوربه

 شود گردد، گفته میلبد فضا میافزایش امنیت و استحکام کا باعث که اقداماتی مجموعه : به5بخشیاستحکام

 گیرد.افزایش دوام و یکپارچگی در سازمان محیط شهری انجام می باهدفکه 

 کالبدی  حیات تجدید و رونق برای ایجاد کهشود شی به مجموعه اقداماتی اطالق میخ: رونق ب6بخشی رونق

 گردد.تحدید حیات آن میهای متناسب با فضا باعث با ایجاد فعالیت بخشی رونق شود.انجام می شهر

 شود که با کمترین هزینه و دخالت منجر به ایجاد : عملیات بازیافت شامل مجموعه اقداماتی می7بازیافت

بازگرداندن حیات مجدد به کالبد  باهدفگردد. عملیات بازیافت شرایط زیستی مناسب در فضای شهری می

 گیرد.ایط موجود فضا انجام میفضای شهری در بازه زمانی کوتاه و با استفاده از شر

 جلوگیری از مشکالت احتمالی است  منظوربههای مناسب عملیات مراقبت به معنی اخذ راهبرد :8مراقبت

که شامل بازبینی و بازرسی منظم، تعمیر، نگهداری و مطالعه تغییرات کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و شناخت 

 شود.مخاطرات و مشکالت ناشی از فرسودگی می

 دولتی، تدوین قوانین  هایحمایت: همچنین، عملیات حمایت شامل مجموعه اقداماتی مانند جلب 9حمایت

 شود.های حفاظتی میجدید و تعیین حوزه

 و کالبد عملکرد در اشکاالت رفع و منظم بازبینی شامل : عملیات حفاظت به مجموعه اقداماتی10حفاظت 

های هویتی در فضای حفظ محیط ویژگی منظوربهکه  اقداماتی مجموعه ،دیگربیانبه. شودفضا اطالق می

 شود.گیرد حفاظت گفته میکالبدی انجام می

                                                                                                                                                                        
4 Impovement 
5 Consolidation 
6 Rehabiliation 
7 Recupration 
8 Preservation 
9 Protection 
10 conservation 



 

 

 

 (1386)حبیبی و مقصودی،  اقدامات بهسازی -1-2نمودار 

 شهری فرسوده هایبافت نوسازی و بهسازی مکاتب -2-2-2

است. از  شدهمطرحشهری  فرسودههای بافت احیاء و ساماندهی های مختلفی در مورد بهسازی،یهنظر ازاز دیرب

 مکتب) اکولوژیک نظریه توان بهمی است شدهمطرحپردازان که در دو قرن اخیر توسط پژوهشگران و نظریه هاآن ترینمهم

گرایی، ، نئوکالسیک، کارکردییفرهنگ گرا مدرنیسم،، مدرنیسم، پستییسازمند گراگرایان، ، انسان(شیکاگو

به معرفی  1-2شهری اشاره کرد. در جدول  پایدار توسعه خردگرایی، ساختارگرایی و نظریه گرایی،ترقی ی،شناسزیبایی

 .پردازیمیمدر مکاتب مختلف  هابهسازی و نوسازی محله هاییهاز نظربرخی 

 

 (1389و پوراحمد،  ی)شماع های فرسوده شهریمکاتب بهسازی و نوسازی بافت -1-2جدول 

 مکتب و نظریه

 (زمانی رهود)
 نظریه تشریح پردازانیهنظر

 اکولوژیک

 شیکاگو( مکتب)

(1944-1846) 

 پارك، رابرت

 برگس، ارنس

 ناشی هایینگزی جدایی و اقتصادی و اجتماعی هایگروه اثر در شهر، قدیمی بافت رکود

 توسعه انسانی و طبیعی اکولوژیک مانند نظام در این مکتب، شهر. اجتماعی عدالتییب از

 .شودمیگرفته  نظر در ایزنده ارگانیسم عنوانبه شهر و یابدیم

 گرایانانسان

(1933-1854) 

 مامفورد، لوئیز

 گدس، پاتریک

 کینچ، کوئین
 پوئت، مارسل

 مردم یمداخله شهری، فضای نوسازی و بهسازی در هاآن مشکالت و مردم به توجه

 گرایانه

 ییسازمند گرا

(1940-1900) 

 کینچ، کوئین

 گدس، پاتریک

 مامفورد، لوئیز

 هیالیر،

 ابرکرومبی،

 این در انسجام به توجه شهری و نوسازی و بهسازی ینهدر زم منسجم کل یک توجه به

 فرایند

ی
ساز

 به
ت
اما
قد
ا

بهبود بخشی Impovement

استحکام بخشی Consolidation

رونق بخشی Rehabiliation

بازیافت Recupration

مراقبت Preservation

حمایت Protection

حفاظت conservation
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 کارکردگرایی

(1950-1900) 

 ریچارد هارتشورن،

 کریستالر، والتر
 ساور، کارل

 کردن کارکردهای متناسب و زمانی مقطع در هر شهری فضاهای کارکرد و نقش به توجه

 .روز نیازهای با فضا

 مدرنیسم

(1960-1928) 

 گروپیوس، والتر

 گارنیه، تونی

 استروملین،

 لوکوربوزیه،

کار،  سکونت، برای معماری مسائل به و فقط قدیم هایبافت و تاریخ گذشته، به یتوجهکم

 یهاسنتو  هاارزش و اصیل یهافرهنگ به عدم توجه. پرداختن فراغت اوقات و وآمدرفت

 شهری. قبلی

 یسممدرنپست

(1970-1960) 

 لوی، کلود

 هایدگر، مارتین

 اشتراوس،

 دارای آنچه احیای مکان، حس برانگیختن ؛اندیشدیم شهر در اجتماعی روابط به بیشتر

 .است ویژه و محلی ارزش

 درآمدن روزبه طریق از بلکه گذشته، از تقلید با نه البته فرهنگ، و تاریخ احیای به توجه

 آن یهاساختمان در

 ییساختارگرا

(1978) 

 لینچ، کوئین

 بیکن، ادموند

 لوی اشتراوس،

 الکساندر، یستوفرکر

 «فضایی -کالبدی» ساختارهای نوسازی و بهسازی شهر؛ به سیستمی و وارمجموعه نگرش

 بناها تک نه و هامجموعه در

 ییگراکل

(1980) 
 هیوم دیوید

 دیدن، یکپارچه کل یک صورتبه اجزاء، جهان را یریگشکل منشأ عنوانبه کل اهمیت

اهدافی  و روابط تابع ، اجزاءشوندیم شناخته هایدهپد سایر با انسجام طریق از هاپدیده

 .کل بر روابط حاکم از تبعیت است، حاکم کل بر که است

 شناسییباییز

(1991) 

 هگل،

 هگارث،

 یورك،

 ویلبراند،

 کامیلوزیته،

 نوسازی و بهسازی مناسب رویکرد تنها عنوانبه زیباسازی بر تأکید و بصری بعد به توجه

 شهری

 گرایی فرهنگ
 راسکین، جان

 موریس، ویلیام

 هاوارد، ابنزر

 کردن زنده طریق از نوسازی و بهسازی مادی؛ نیازهای بر معنوی نیازهای ارجحیت

 گذشته فرهنگی یهاارزش

 توسعه پایدار نظریه

 شهری

 به بعد( 1990)

 لند، برانت

 منادور، دونال

 بحرینی، حسین

 عوارض طبیعی، وبلندییپست اساس بر شهر تعیین شکل فرهنگی، و طبیعی عوارض حفظ

 متنوع، و توسعه فشرده بخشد، ارتقاء را محیطییستزسالمت  توسعه، اینکه از اطمینان

 حداکثر منابع، و بین جمعیت بهینه تعادل طبیعت، با شهری، سازگاری یهاسنت حفظ

در  نگرییندهآ طبیعی، محیط دخالت در حداقل ،هافعالیت و زمین کاربری ازنظر تنوع

 هاییآلودگ از جلوگیری ،هانسلبین  و جامعه در اجتماعی عدالت تصمیمات،

 .شهری یهابخش تمام در و پایدار فعال پویا، مظاهر ایجاد خالصه ،محیطییستز

 مربوط به محلهتعاریف و مفاهیم  -2-3

های دهخدا، فرهنگ فارسی عمید و فرهنگ معین به معنای، کوی و برزن و بخشی از چند بخش نامهمحله در لغت

شده است که به معنای ناحیه یا ترجمه neighbourhoodباشد. همچنین در فرهنگ لغت محله معادل کلمه شهر می

به معنی کسی که  dwellerبه معنی نزدیک و  nearلیسی قدیمی از کلمات انگ neighborباشد. کلمه بخشی از شهر می

کلمه  Nabeبه دنبال آن و در نیمه اول قرن پانزدهم استفاده شد.  neighbourhoodشده است. کلمه سکونت دارد، گرفته

فهوم کلمه (. در مقابل م1395است )کوان،  neighbourheidعامیانه این عبارت در امریکا است و معادل اسکاتلندی آن 

«Neighborhood»  باشد کلمه بر ابعاد کالبدی آن می تأکیدکه معادل محله با«Community»  معادل اجتماعات محلی

 که هاانسان از ایبدنه معنای به« Community» آکسفورد نامهشود. در لغتبر ابعاد اجتماعی محله مطرح می تأکیدبا 



 

 

 باشند آوردهمی دارا ملی و شغلی مذهبی، مشترك هایویژگی و کرده زندگی مشترك با محدوده و ناحیه مکان، یک در

معادل گروهی از اجتماعات مردمی است که با عالیق، هویت  «Community» مفهوم نیز شهرسازی ادبیات در. است شده

 فراهم همکاری و دوستی برای ایدوسویه هایحمایت و فرصت شناخت، که محلی سطح های مشترك درو نظریه

بخش »، 1395تعریف محله ازنظر رابرت کوان در کتاب فرهنگ شهرسازی سال . (barton, 2003) باشدمی آورند،می

باشد می «شده است.ای با کاربری مختلط که در ساختار شهری گنجاندهی شهری؛ منطقهشناسایی یک محدودهقابل

 دانداقتصادی می و اجتماعی پویا، متنوع، موجودیتی ( محله را1998ریزی امریکا )همچنین، انجمن برنامه (.1395)کوان، 

کالرنس  .شناسندمی را هاآن جامعه کل ساکنان هم و آن ساکنان هم که است فردیمنحصربه خصوصیات دارای که

او محله، مجموعه مسکونی  ازنظرتوان اولین شخصی دانست که برای محله تعریفی ارائه کرده است. ( را می1939) 11پری

 پری و تردد وسایل نقلیه موتوری در آن محدود است. کالرنس دهدمیی اصلی آن را تشکیل است که دبستانی هسته

پیشرفت نواحی مسکونی در شهرها  منظوربهمحیطی کالبدی و اجتماعی  همچون را همسایگی( )واحدهای هاطرح محله

 کوچک کوچک، پارك های)واحد همسایگی( را شامل چهار عامل دبستان، فروشگاه همطرح نمود. پری عناصر بنیادین محل

 عمومی و معابر با دسترسی ایمن برای عابر پیاده معرفی کرده است ، خدماتهاساختمان از ترکیبی و بازیینزم یا

.(Kelerans perry, 1939)  کرده است: ارائهویژگی زیر را  6همچنین، پری برای واحدهای خودیاری 

  اصلی و پرتردد از درون بافت مسکونی. هایشریانعدم عبور 

 واحدها. گونهاینت یک دبستان برای مرکزی 

  بستبن صورتبهطراحی معابر داخلی بافت. 

  نفر در این نظریه 5000حداقل جمعیت. 

  متر )نیم  800از انجام گیرد که فاصله طی شده از مدرسه تا واحد مسکونی کمتر  یبه صورتطراحی واحدها

 مایل( باشد.

  ،استروفسکی،  تابخانه در فاصله نزدیک با مدارسو ک مرکز محلهقرارگیری مراکز مذهبی، مراکز خرید(

1395). 

گیرد. محله های شهروندان در آن انجام میقسمت عمده فعالیت که است فضایی ( محله1980) 12کوك ازنظر پیتر

فعال کردن، دفاع و توسعه از حقوق شهروندان  منظوربه هاآنهای اجتماعی یکی از ارکان اساسی در شناخت افراد و شبکه

 محله بنابراین؛ باشند تا حوزه سیاسیهای اقتصادی، فرهنگی و زندگی اجتماعی میاست که این حقوق بیشتر در حوزه

اجتماعی و فردی در داخل و یا  مؤثرهای اولیه را توسط تعامالت آن، افراد توانایی انجام فعالیت واسطهبهکه  است نهادی

ی اجتماعی های جدید، در حوزهگرچه محله عقیده دارد، (1980) 13اپل یارد. ) ,1980Cooke(خارج از آن انجام دهند 

باقی است. این مفهوم، نوعی بینش سیاسی فعال  در جهانای آن هنوز ما معنای افسانهی کارگر محصور نیست، اطبقه

 عنوانبهاست که به دفاع و ارتقا قلمرو واحد همسایگی اختصاص دارد. اپل یارد نتیجه گرفت که احیا مفهوم همسایگی 

های اصلی اجتماعی بسته رسد، زیرا برخی ازها به نظر توجیه شده میسیاست یگرو دمبنای مدیریت ترافیک 

متر بتوانند  1600کمتر از  روییادهپکه ساکنان آن با  کندیممعرفی  یامحدودهمحله را  14همچنین، ویلر .اندشدهمنسوخ

 (Wheeler, 2004). آن را طی کنند یرهایمس

بودن، قابلیت کنترل  فهمقابلمناسب، کارایی،  یدسترس هایی مانند، قابل زیست بودن،( ویژگی1384) 15کوین لینچ
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(. همچنین، کریستوفر 1384 داند )لینچ،های شهری میرا معیارهای محله و نظارت، عدالت و انطباق فرم و عملکرد

 یدهو سازمانصوتی، حفظ ایمنی و امنیت فردی  یآلودگهای محله، عدم نیز، مقیاس انسانی، جدا بودن عرصه 16الکساندر

 .(1384کند )هودستی، مسکونی معرفی می هایمحله معیارهایشهری را  مراتبسلسله

 زیر است: یهامشخصهتوان گفت که محله دارای می طورکلیبه

 است. تاریخی سابقه دارای محله 

 است. اجتماعی فرهنگی هایخالقیت ظهور و بروز برای باز و عمومی فضاهای دارای محله 

 است. خود خاص هاییرساختز و نمادها دارای محله 

 دارد. وجود محله در عمومی نظارت و نظراعمال امکان 

 است. مدارارزش یا و مدارقانون اجتماع دارای محله 

 دارد. وجود مالکیت احساس محله ساکنان در 

 وجود دارد. محله در اجتماعی تعلق محله شورای مانند است سیاسی و اجتماعی ساخت دارای محله 

 دارد وجود پیوستگی و انسجام محله در. 

 پیوند سیاسی شهر و اجتماعی فرهنگی اقتصادی هاینظام دارد. با وجود آزادی و امنیت آرامش، محله در 

 .(1393 فرد،ییدانادارد )

 :کهن مسکونی محالت هایویژگی -2-3-1

 مشترك وجوه دارای اجتماعی ازنظر ویژهبه که است جامعه از اقشاری سکونت محل و اجتماعی واحد یکمحله 

 سلسله، و رضازاده؛ 1388 شیعه،) باشدمی آن ساکنان فرهنگی و اجتماعی اشتراك وجود زمینه، ترینمهمهستند و 

 بوده ساکنین برای خدمات کنندهتأمین که اندارائه داده کاربردی ریفاتع محله برای خالصه طوربه پردازانظریهن(. 1389

محلی  اجتماع یک عنوانبه گسترده طوربه محله. نمایدمی مرتفع را ساکنین هاینیاز خود فیزیکی ساختار با و

 ;Barton, 2000) است شدهشناخته اهالی آسایش کنندهتأمین و خدمات پوشش تحت محور یک بازار، یک ،(باهمستان)

Jenks & Dempsey 2007)  یک واحد اصلی، روابط اجتماعی در شهرهای اسالمی بوده که از اجزای اصلی و  عنوانبهمحله

(. 1392و عوامل کالبدی، اقتصادی و فرهنگی در آن دخالت داشته است )لطیفی و صفری چابک،  شدهتشکیلفرعی 

 از که نمود محسوب تربزرگ جوامع از جزئی عنوانبه و ترکوچک هایمحدوده توانمی را همسایگی یا محلی جوامع

 در بسیاری شخصی هایتماس که است اجتماعی گروه یک قلمرو محله،. اندآورده وجود به را شهرها ساختار ،االیامقدیم

 ساختار اصلی اجزای و هامشخصه از بسته، کامال   گاهی و مشخص حریم با مسکونی هایهمحل. است برقرار هاآن میان

 اجتماعی منزلت و موقعیت گاه و صنفی مذهبی، محلی، قومی، خصوصیات اساس بر ،هامحله. است ایرانی سنتی شهر

 شیوه (.1389 ،ی و همکارانحبیب) بود استوار هاآن مذهبی هویت بر مواردی، در هاهمحل انسجام و گرفتندمی شکل

 باعث درگذشته هاهمحل ارگانیک شکل که است بوده دنیا شهرهای سایر همانند ایران شهرهای در هاهمحل گیریشکل

 گرفتهمی صورت ایمحله شبکه یک طریق از تنها دسترسی و است بوده سخت مرزهای توسط هاهمحل جدایی و تمایز

 در شهر و یافتهسامان مسکونی هایهمحل قالب در معموال  اسالمی دوره شهرهای در زندگی. (1390 زاده،سلطان) است

 و ایمحله ساختار آن، هایویژگی سایر و جمعیت شهر، اندازهبه بسته که معنی این به. کردمی عمل ایمحله نظام قالب

 شهری سیستم درهرحال اما شد،می زیاد یا کم هاهمحل زیر و هاهمحل ابعاد و اندازه بود، متفاوت هاهمحل یابیسازمان نحوه

 و هابستبن، هاکوچه مسکونی، منازل را محله اجزای .(1382 شیخی،) کردمی عمل ایمحله هایسیستم زیر قالب در

 عناصر .دادمی تشکیل هاخانهقهوه گاهی و هابازارچه ،هاحمام ،انبارهاآب مساجد، مانند مرکز محله عمومی تأسیسات
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محدودی بود و آخرین نقطه نفوذ  عملکرد و نفوذ حوزه دارای و داشت پراکندگی یکنواخت صورتبه شهر سطح در مزبور

های در ادامه به بررسی ویژگی (1394پور و شیری، داد )دانشیل میها تشکو حیطه عملکرد این عناصر را مرز محله

 پردازیم.های مسکونی کهن میمحله

 است یعنی قومی نظام از متشکل ایران سنتی شهرهای در محله اجتماعی ساختار: محله اجتماعی ساختار 

 افرادی ،درگذشته است، حاکم ساکنینشان بین در یکسانی نسبتا  مالی شرایط هامحله در که امروز برخالف

 تشکیل را یک محله ساکنین یکدیگر، کنار در مالی شرایط به توجه بدون فرقه، یا یک قوم، مذهب در

 .است نداشته معنایی آن در اجتماعی تفکیک طبقات بنابراین؛ دادندمی

 در ظریفی بسیار صورتبه زندمی دامن ایمحله میان هایتفاوت به که شدید همبستگی این: تمایز 

 و موجود هایکاربری مجموعه هادسترسی شبکه کهطوریبه بود، مؤثر محله بندیاستخوان گیری وشکل

 .بود واحد یک کل کنندهیتداع بافت محله

 اندبوده برخوردار محدود و مشروط خودیاری استقالل و در شهر از مسکونی هایمحله: خودکفایی .

 سطح در (آن اجتماعی و سیاسی -تحرك اقتصادی و) بازار از مستقل و محدود اجتماعی زندگی کهیطوربه

 در که ای بودویژه اقتصادی بنیاد دارای محله هر .(1383 فالمکی،) دارد وجود مسکونی هامحله در و شهر

ساخت )پاکزاد، و روزانه ساکنین خود را مهیا می مدتکوتاه نیازهای تمامی و یافتمی استقرار محله مرکز

 داشتند. شهر اقتصادی رکن عنوانبه را خود ( همچنین بازارها موقعیت1369

 هاآن جمعیتی و کالبدی ابعاد نه شودمی قدیمی هامحله گیریشکل موجب آنچه: محله گیریشکل ابعاد 

 طبیعی بستر مانند مواردی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قومی، یا مانند پیوندهای مسائلی بلکه

 .(1385 الخوانساری، غروی) است شهر

 با همان خصوصی بستبن یلهوسبه مسکونی واحد چند ارتباط محله در :محله فضایی مراتبسلسله 

خانواده ساکن  چند یا خانواده یک ابعاد از اجتماعی روابط کوچه، بست بهبن عبور از با. شدمی برقرار کوچه

و  اصلی یهاراسته به رسیدن و گذرها و هاکوچه از عبورو با  یافتمی ارتقا بیشتری افراد به بستبن در

 .بافتیمافزایش  محله ساکنینو تعامل  اجتماعی روابط هامیدانچه

 هاهمحل ساکن در هایخانواده در که بالقوه سنتی هایشاخصه به دلیل: محله در رفتارها و هافعالیت 

معرف  فرد هر و دود را دارخمخصوص به  شکل محله هردر  نیساکن اجتماعی رفتار شود،می دیدهمسکونی 

 .(1383 فالمکی،) است رنگییب از عاری شخصیتی

 مدارپیاده شهر ریزیبرنامه در محله جایگاه -2-3-2

 در دیگربیانبه. شوندمی تلقی شهری نظام دهیسازمان بنیاد و اجتماعی روابط توسعه اساس شهری هایمحله

 همراه به خود با را فراوانی مشکالت شهر عنوانبه جغرافیایی بزرگ مقیاس در افراد شدن رها جهان امروز بزرگ شهرهای

 عواملی و متغیرها از دسته آن بازیابی از است عبارت شهری پایدار توسعه از بررسی و بحث در مهم مقوله. داشته است

 شدهیینتع هایشاخص اعمال است انتزاعی مفهومی شهری توسعه ازآنجاکه. کنندمی فراهم را جامع توسعه شرایط که

 گذارانسیاست تمامی نظراتفاق مورد آنچه. نیست برخوردار واحدی تعریف و درك از شهری ریزانبرنامه میان در آن برای

 زیباسازی کنار در و تدارك را شهر کمی و کیفی رشد بتواند که است هاییروش و هادیدگاه اعمال است شهری مدیران و

 آن سنتی کارکردهای احیای دورازبه ییمحله گرا نظر این از. کند تأمین نیز را عمومی رفاه و امنیت ،کالبدی و فضایی
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Abstract 

Research Aim:  Old neighborhoods were created as an essential part of the city's identity based on logical 

connection and the presence of pedestrians were the main design axis of such spaces, but from the onset 

of the industrial revolution much of the neighborhood's environment has been devoted to riding which 

has reduced pedestrian presence.Needless to say, the problems arisen from the dominance of motor 

vehicles in neighborhoods such as dynamic non-presence of residents in the neighborhood, inactive 

residents, reduced pedestrian traffic safety, increased environmental pollution, etc. have made the 

planning and upgrading the walkability in urban neighborhoods of essence. The purpose of this study 

is to identify and explain the factors affecting the improvement of walkability in urban neighborhoods. 

Also, the design of the neighborhood and its center is based on the results of the research to create a 

neighborhood with walkability and respond to the needs of residents. 
Research method: The nature of this research is applied in terms of purpose and descriptive-analytic in 

terms of method. Furthermore, it is a cross-sectional study from a temporal perspective. The research 

instrument was a researcher-made questionnaire the first part of which includes questions about the 

individual characteristics of the subjects and the second part contains 40 indicators related to walkability 

in the neighborhoods which are classified into 6 groups namely Security and Safety, Environmental 

Quality, Urban Management, Diversity of Uses, Access and Penetration, Social Diversity.Here is a 

delineation of the taken procedure: The five-point Likert scale was used to measure subjects' viewpoints. 

Based on Morgan’s table, sample size was taken to be 384. In order to escalate the accuracy of the 

research 400 questionnaires were completed among the residents of Sorkhebandeh neighborhood, using 

available sampling method, and after the initial survey 387 questionnaires were used for data analysis. 

The yielded Cronbach's alpha, a measure of the overall stability of questionnaires for 40 indices under 

consideration, was 0.955 which was satisfactory enough. Eventually, data were analyzed using ‘’IBM 

SPSS Statistic 
Findings: According to the findings, about 46% of the subjects had a positive attitude toward upgrading 

walkability and only 17% had a negative attitude towards it. Also, the safety and security index with a 

mean of 2.624 and a standard deviation of 0.780 is the first priority and social diversity index with a 

mean of 3.336 and a standard deviation of 0.590 is the last priority of residents as the characteristics of 

zones with walkability luxury. The numerical value obtained for KMO test for exploratory factor 

analysis is 0.887 which indicates the suitability of the selected indices for using factor analysis 

technique. In addition, using factor analysis method, 7 factors with eigenvalues higher than 1 were 

extracted for research items to which varimax-type factor rotation was employed to facilitate the 

interpretation of agents and simplify their structure. After factor rotation by varimax method, variables 

pertinent to walkability improvement were classified into 7 factors. 
Conclusion: The results of this study show that safety and security indicators are the most important 

priority for residents to improve their neighborhood capability and indicators of environmental quality, 

urban management, land use diversity, access and influence, social diversity are the following priorities, 

respectively. Also, the factors derived from factor analysis were named based on its constituent 

elements, physical and substructural factors, readability, economic, pause and node, social, supervision, 

and presence respectively; therefore, it is a must to pay special attention to planning and designing 

neighborhood improvements. Finally, according to the results of the research, some suggestions were 

presented in upgrading walkability in the Sorkhebandeh neighborhood of Rasht. 
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