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 چکیده

دوران مدرنیسام بطادی هاای مطققاهسیاست ها وآنریزی صحیح برای استقرار عدم برنامهو  رشد بالای جمعیت شهرنشین

زنادیی پایادار و کیفیاتمفاهیمی نظیر توسعه هاآنبرای حل  است کهدر ساختار شهرها شده  مشکلات بسیاری بروزباعث 

هاای شاهر، کمباود فعالیاتفعالیتی تأکید دارند. در شهر جدید شااهین-اتخاذ شده که بر بازیرداندن تطوع به ساختار کالبدی

متطوع در برخی محلات باعث شده این محلات به خوابگاهی برای ساکطان تبدیل شوند و برخای محلاات باا تاراکم بالاای 

ریزی برای افزایش تطاوع سااختار این اساس، این پژوهش با هدف برنامهجمعیت زیادی را به خود جذب کططد. بر  ،فعالیتی

مقالعاه انجاام شاده اسات. بارای  شهر به عطوان محلات موردفعالیتی محلات جامی، عقارمیانی و مخابرات شاهین-کالبدی

پا  از تادوین هاای تطاوع اساتخرا  و فعالیتی براسااس شااخ -ابتدا بیانیه مشکلات ساختار کالبدی ،دستیابی به هدف

-، سطاریوهای ممکن برای افزایش تطوع معرفی و با استفاده از ماتری  دستیابی به اهاداف مطاسا AIDA اهداف، با روش

مرکاز ققال،  و آنتروپای، سیمسساون هاایشاخ  از بر استفاده علاوه تدوین بیانیه مشکلات ترین سطاریو انتخاب شد )برای

 شااخ  مقادار کاه دهدنشان می پژوهششد(. نتایج  تحلیل میانگین آزمون با نتایج و توزیع ساکطان بین در پرسشطامه 933

محلاه  امطیات در ، مقادار شااخ 2822و در محله مخابرات  2832، در محله عقارمیانی 8813تطوع مسکن در محله جامی 

در و  98.3در محلاه جاامی  ارتباط فیزیکیمقدار شاخ   و 282و در محله مخابرات  282، در محله عقارمیانی 2891جامی 

 2اریویی باا فعالیتی محلات باید سط-برای افزایش تطوع در ساختار کالبدی بطابرایناست.  283 میانیو عقارمخابرات محلات 

 حرکت و امطیت درنظر یرفته شود. فضایی، مسکن، شبکهاجتماعی، عدالتعرصه سرزندیی، عدالت

 تطوع پذیری، شاهین شهر دی، ساختار فعالیتی،ریزی، ساختار کالببرنامه :هاکلیدواژه
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 مقدمه .7

 بیان مسأله. 7. 7

شادن ناشی از صطعتی جمعیت زیادبه دنبال رشد 

و عادم  توساعهیافتاه و درحاالدر کشورهای توسعه

 از این جمعیت، بعاد استقرار ریزی صحیح برایبرنامه

 تطهاا نه مشکل یک به عطوان رویی، پراکطده.832 دهه

 شهرهای از بعضی در بلکه ،یافتهکشورهای توسعه در

، .2.8، 8زائاوآمد ) وجود به توسعهکشورهای درحال

در برخاورداری از  نابرابری مانطد هایی(. پدیده32ص.

-جادایی شاهری، درون سفرهای زمان افزایش مطابع،

 اساتفاده نادرسات از نشایطی،حاشیه، اجتماعی یزیطی

-زیسات هااییطادهآلا افازایش کشاورزی، هایزمین

به عطوان تبعاات  شده رها هایزمین وجودو  محیقی

یسترش به وجود آمد )پارسای و فرمهیطای،  این شیوه

هاای (. علاوه بر آن استفاده از سیاسات.2، ص.8939

، از بین رفتن یزیطی اجتماعیجداییبطدی باعث مطققه

پور و پرتوی، شد )قلی شهرتطوع فعالیتی و سرزندیی 

باه علات ، نیز در سده اخیر در ایران (.21، ص.8939

افزایش جمعیت شهرنشین براقر تحولاات اقتااادی، 

( 26، ص.8939)قدمی و یوسفیان،  اجتماعی و سیاسی

ای که مجموعه شهرمحله به عطوان مقیاس کوچک از 

جایی را در از عملکردهای کار، سکونت، تفریح و جابه

پور )قلی داد داد، کارایی خود را از دستخود جای می

و  جمعیاات افازایش ایاان .(21، ص.8939و پرتاوی، 

کالبدی  توسعه روند ی،رشه مدیریت حوزه ناکارآمدی

)قرخلاو و  ساخت روروبهایی هنابسامانی با را شهرها

-مای جمله( که از 23-21، ص.8911زنگطه شهرکی، 

                                                             
1. Zhao 

سلساله مراتبای از مراکاز  نباودرویی، توان به پراکطده

-تطوع در فعالیت کمبودنامطاس  تراکم،  فعالیتی، توزیع

و دسترسای ناکاارا  شبکه، طیییزهای شهری، جدایی

 (.8938نژاد،اشاره نمود )عرب های محیقیآلودیی

های فعالیت کمبود ،نیز شهرشاهینشهر جدید در 

یاک  زیادمتطوع در برخی محلات و در عوض تراکم 

فعالیت خاص در برخی دیگر از محلات باعث شاده 

های پراکطده و جدا محلات به صورت بخش بعضیه ک

به خوابگاهی و  ییرداز شهر و با عطوان شهرک شکل 

از محلات که تراکم  بعضیبرای ساکطان تبدیل شود و 

 پزشکی دارند و تجاری، خدماتی هایاز مجتمع زیادی

 .کططاد جذب خود سمت به را زیادی جمعیت روزانه

درآماد و کام هااییاروهکاه باعث شده  موضوعاین 

-قروتمطد از یکدیگر جدا شوند و باعث بروز جادایی

ایان در  یزیطی اجتماعی در سقح شاهر شاده اسات.

با وسعت زیاد باا مالکیات  یهایزمینکه حالی است 

های دیگر شهر رها شده دولتی و خاوصی در بخش

به همین دلیل این پژوهش و بدون استفاده مانده است. 

بارای فعاالیتی -تار کالبادیریزی سااخبا هدف برنامه

 9شهر و برای پاسخ به در محلات شاهین تطوع افزایش

  است: شدهؤال زیر انجام س

 ساااختار در تطااوع هااایشاااخ  وضااعیت 

-شااهین مقالعه فعالیتی محلات مورد-کالبدی

 شهر چگونه است؟

 به ساختار  بخشیتطوع رایمقلوب ب یسطاریو

-اهینشامقالعه  فعالیتی محلات مورد-کالبدی

 کدام است؟شهر 
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 باه یبخشاتطاوع های اجرایی بارای سیاست 

  مقالعاه موردفعالیتی محلات -ساختار کالبدی

 کدام است؟

 پیشینه تحقیق و مبانی نظری .0. 7

 پیشینه پژوهش. 7. 0. 7

کاه در  این پژوهشهای پژوهشی مرتبط با پیشیطه

شاوند: آورده شده، به دو دساته تقسایم مای 8جدول 

-فضایی ساختار تحلیل هدف با که هاییالف( پژوهش

 مدل بهترین هاآن نتایج در و شده انجام شهرها کالبدی

و  شاده مشخ  شهرها کالبدی-فضایی ساختار برای

راهکارهایی برای بهبود وضعیت ارائه شده است. ب( 

هایی که با هدف تحلیل وضاعیت اختلااط و پژوهش

بااقی تطوع شهرها انجام شده و فقط در سقح تحلیال 

 مانده است.

 

 پیشینه پژوهشی .7جدول 
 نتایج عنوان سال نویسندگان

 3..2 8کجتازی
سطجش چطدعملکردی 
 بودن سقوح شهری

های فضایی فاصله، تراکم، تطوع و زمان برای نتایج این پژوهش که در آن از شاخ 
ها در که شاخ  دهدنشان میکوزوو استفاده شده  سطجش وضعیت شهر فوشه

 توزیع متعادل ندارند و این شهر خاوصیت چطدعملکردی را ندارد. سقح شهر

 2.82 2جونز

بطدی در موانع مطققه
سازی اصول اولیه پیاده

کاربری زمین 
 نوشهریرایی 

بطدی سازی اصول نوشهریرایی و مقابله با موانع مطققهدر این پژوهش با هدف پیاده
ها و ، برمبطای کاربریGISفضایی در های در لیطکلن نبراسکا، با استفاده از تحلیل

های دارای نوع مساکن، مطاطق شهر مشخ  و راهبردهایی برای تقویت محدوده
 ، ارائه شد.CUPو  PUDخاوصیات نزدیک به 

 2.86 9مانزور
در  ESDAتکطیک 

تعیین ساختار فضایی 
 کلانشهر توکیو

 داده تحلیل و تجزیه مدل از توکیو فضایی ساختار تعیین برای پژوهش این در
 محلی G  آماره جهانی و محلی و I موران ضری  هایتکطیک و فضایی اکتشافی
 CBD مطققه در HH دهد کهنتایج این مدل در توکیو نشان میاست.  شده استفاده

 .دارند آن قرار از خار  در LL و

 8938 نژادعرب

 تحلیل و بررسی عطوان
 شهر فضایی ساختار

 آلن مدل بر تکیه با شیراز
  برتو

 شهر مرکزی محدوده شیراز، فضایی ساختار در که دهدمی نشان این پژوهش نتایج
 تریضعیف فضایی ساختار از پیرامونی هایمحدوده و ترقوی فضایی ساختار از

-فرهطگی و تجاری خدماتی،-اداری عامل سه مختلف عوامل بین از برخوردارند،
 ،8 مطاطق، بین از و دارند شهر فضایی رساختا در بیشتری اهمیت ترتی  به تفریحی
 دارند. فضایی را ساختار تریننامقلوب 2 و 2 مطاطق و ترینمقلوب 1 و 2

محمدی و 
 همکاران 

8939 
-فضایی ساختار تحلیل
 مرکزی محدوده کالبدی

 زنجان شهر

 راهیابی و هایلویاه تحلیل راهبردی، یابینتایج این پژوهش که از رویکرد فرصت
 هایفرصت تجاری سرانه و فعالیتی تطوع کهدهد می نشان ،استفاده کرده یراهبرد
  شهر است. مرکزی محدوده در یلویاهی مانع اصلی معابر شبکه و ضعف راهبردی

قمری 
 سبزواری

8932 

 یابی و مدل شطاخت
 تطوع تحمل آستانه
 نمونه) زمین درکاربری
 (کر  شهر: موردی

 و ایجاد آن بر موقر عوامل و تطوع مفهوم با ییآشطا هدف نتایج این پژوهش که با
-انجام شده، نشان زمینکاربری در تطوع بهیطه میزان تعیین برای ریاضی مدل تدوین

 محلات، بالای قدمت و کاربری بین تطوع معطاداری دهطده آن است که در کر  رابقه
 با هایبلوک وجود اقتاادی، و معماری ارزش از نظر متطوع هایساختمان وجود

 .دارد وجود سواره و پیاده مطاس  معابر شبکه و سرزندیی کوتاه، طول

                                                             
1. Kajtazi 

2. Jones 

3. Monzur 
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تقسایم  دسته 2 به پژوهش نوآوری این هایجطبه

-دسته پژوهش 2این پژوهش ترکیبی از  -8 :شوندمی

های ذکر شده است و باا تحلیال وضاعیت تطاوع در 

ای بارای فعالیتی به دنبال ارائه برناماه-ساختار کالبدی

 ایان -2ایش تطوع در سقح محلات شهری است. افز

 تااکطون کاه ییاردمای انجاام شهرشاهین در پژوهش

 انجاام آن در هااروش این با و هدف این با پژوهشی

 .است نشده

 مبانی نظری. 0. 0. 7

 فعالیتی-ساختار کالبدی. 7. 0. 0. 7

 شامل زیرسیستم 6 از شهر-طبیعت-انسان سیستم

 و انساانی هاایارزش ی،ییارتامیم و هدایت بستر،

 (2)شکل .است شده تشکیل فعالیتی-فضایی
 

سیستم بستر
:سیستم های انسانی شامل -سیستم های محیقی

انسان، محیط های طبیعی زمین و حیوانات و ییاهان موجود در آن

:فعالیتی شهر شامل-سیستم های فضایی
سیستم های فعالیت انسانی، سیستم جریان ها، فضاهای تغییر شکل یافته از 

نسان نظر فعالیت و نه از نظر ساختمان توسط ا

سیستم ارزش های انسانی
ارزش ها، اهداف ک ن و خرد، هطجارها، آمال و 

...آرزوها، خواست ها و نیازها و

سیستم های هدایت و تامیم ییری
استراتژی ها، خط مشی ها، توصیه ها، پیشطهادها، 

اقتاادی-اجتماعی-تامیمات سیاسی

 
شهر مأخذ: -طبیعت-معرفی سیستم انسان .7شکل 

 (70، ص.7011، 7چادویک)
 

 هایزیرسیستم از یکی فضایی -کالبدی زیرسیستم

 شهری رشد و است ریزی شهریبرنامه سیستم اصلی

بیشترین  و یذاردمی آن بر تأقیر رابیشترین  ایمطققه و

، 8936پذیرد )خیرالدین و ساالاریان، می آن تأقیر را از

(. ساختارکالبدی به عطوان یکی از اجزای این 822ص.

 بطاا و نحاوه و شاهر کلای ترکی  به معطی زیرسیستم

. (22، ص.8912 است )بذریر، یکدیگر با هاآن ارتباط

 عطاصر از ایمجموعهبه عطوان  کالبدی درواقع ساختار

                                                             
1. Chedvic 

 چگونگی و مفاصل، اتاالات ،تقسیم واحدهای شامل

، 2رحمانی، نورمحمادزاد)شود تعریف می هاآن ارتباط

الگوی  عطوان ، بهنیزساختار فعالیتی  .(32، ص. 2.82

 الگوهاای در کهو موسساتی  هاخانواده افراد، رفتاری

 یزیربرنامه در و شودمی تعریف افتد،می اتفاق فضایی

، 8322، 9چیساینیاباد )می معطا کاربری زمین عطوان با

 (.226ص. 

 تنوع. 0. 0. 0. 7

 م.8328 سال در یک موضوع جدید عطوان تطوع به

عطوان یکی از ابعاد اساسی شهرها و  به 6جیکوبز توسط

 اقتاادی رشد پذیری،زیست برای ضروری عامل یک

، 2سارداری، ماارکوسشاد ) مقارح شاهر جذابیت و

 خلاق بارای اصالی را شرط چهار او(. 2، ص. 2.88

 دارای )محدوده کرد بیان شهری نواحی در بارور تطوع

هاا کوتااه باشد، اکثر بلاوک اصلی کارکرد دو از بیش

 شرایط و سن با هاساختمان از ترکیبی باشد، در مطققه

 ماردم، فشرده تراکم و یکسان نسبتا ترکی  با متفاوت

باشاد(  داشاته وجاود حضاور، علات از نظار صرف

 (.823-.82 ، ص.8911جیکوبز، )

 هاایعرصه در مردم حضور تقویت شرط 2تیبالدز

 یکادیگر با هاآن ادغام میزان و هافعالیت تطوع عمومی

-محایط، شاهری هایمحیط بهترین او نظر به. داندمی

در آن  هاافعالیات از یوناایونی طیف که است هایی

تیبالدز، ) شوندمی ها با هم ادغامو کاربری داردوجود 

 بااه تطااوعدر رابقااه بااا  3فایطشااتاین .(21، ص. 8913

                                                             
2. Rahmani, Noormohamdzad 

3. chaipin 

4. Jacobs 

5. Sardari, marcus 

6. Tibalds 

7. Fainstein 



  229                         ...                  بر دیبا تأک یتیفعال -یساختار کالبد یزری برنامه                                    سال ششم         
 

 از ترکیبای کااربری و اختلااط متطوع، کالبدی طراحی

، ص. 2..2فایطشتاین، اشاره دارد ) اجتماعی هاییروه

به عطوان سه رأس اختلاط، ارتباط و امطیت را  8تالن (.9

الن، تابرد)مثلث برای دستیابی به تطوع پایدار ناام مای

 (. 22، ص. 1..2

اختلاط به عطوان یکی از عوامل دستیابی باه  -الف

تطوع در ابعاد اختلاط کاربری و اختلاط مسکن مقرح 

 .است

اختلاط مسکن: تطوع در جایی که در آن ترکیبی از 

انواع مختلف مسکن وجود دارد، بیشتر از سایر نقااط 

-ها و همچطین یروهقابل مشاهده است چراکه کاربری

-ساختمان ای اقتاادی و اجتماعی مختلف، نیازمطده

ها، طبقاات، نحاوه ها، مساحتقیمت با مختلف های

 )همان(.  هستطد مختلف تارف و...

اختلاط کاربری: اختلاط کاربری به تطاوع کااربری 

و  2بوردولاوویدر یاک محادوده اشااره دارد ) زمین

(. در رابقااه بااا سااقح 229، ص.2.89همکاااران، 

پردازان تفاوت در بین نظریهختلاط کاربری جغرافیایی ا

به اختلاط کاربری در مقیاس یک  9وجود دارد. کوپلطد

به اختلااط  6جیکوبز و یرانت و ساختمان اشاره دارد

-کاربری در مقیاس واحد همسایگی و محله اشاره می

توانطاد در هاای شاهری مایبه عبارتی کااربری کططد.

یکادیگر باا  و به صورت زماانی های مختلفمقیاس

ترکی  شوند. بعد زمانی اختلاط کاربری به این اشاره 

هاای زماانی مختلاف که در بازهی هایدارد که کاربری

مدرساه در د )کططد با یکدیگر ترکی  شاونفعالیت می

                                                             
1. Talen 

2. Bordoloi 

3. Coupland 

4. Grant 

بارای تجمعاات  محلایزمان تعقیل شدن به عطاوان 

تاوان یفات اختلااط بر این اساس می (.استفاده شود

 بعد افقی، عمودی، اشتراک مکانی کاربری دارای چهار

  (.338، ص. 2..2، 2لوو ،هوپطبروورو زمانی است )

متطوع لازم است  ب( ارتباط: برای دستیابی به محله

ها و مساکن مختلط بتوانطد به راحتی با یکدیگر کاربری

معاابر  ارتباط برقرار کططد. این اتاال از طریاق شابکه

-ارتباط بیشتر برناماه شود. برای دستیابی بهبرقرار می

جایگزین از طریق کوتاه  مسیرهای ریزان باید بر ایجاد

، 1..2تااالن، کططااد ) تمرکااز هاااکااردن ابعاااد بلااوک

 (.863ص.

هاا و ایجااد افازایش اختلااط کااربری ( امطیت: 

ها باعث اختلاط اجتماعی در فضااهای ارتباط بین آن

یردد، درصورتی که احساس امطیات عمومی محله می

اقر این اختلاط کاهش یابد، به مرور زمان افاراد از  در

بطاابراین یاباد. محله مهاجرت کرده و تطوع کاهش می

باید علاوه بر حفظ یکسارچگی اجتماعی از اقرات مطفی 

این اختلااط کاه ماانع تقویات عملکارد اجتمااعی و 

یردد، جلوییری شاود. بارای ایان اقتاادی محله می

ی افزایش امطیت کالبدی هامطظور لازم است از شاخ 

 (.833 ، ص.استفاده شود )همان

 شناسی پژوهش. روش0

 روش تحقیق .7. 0

و از ناوع تحلیلای -توصایفی روش این پاژوهش

است، به عبارتی در این پاژوهش علااوه بار کاربردی 

فعالیتی -های تطوع در ساختار کالبدیتوصیف ویژیی

 محلات مورد مقالعه شاهین شهر، به تحلیل وضاعیت

                                                             
5. Hoppenbrouwer , Louw 
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حل مشکل عدم  هایی برایحلتطوع پرداخته شده و راه

فعالیتی ارائه شده است. برای -تطوع در ساختار کالبدی

و  ایهای مورد نیاز نیز از روش کتابخانهیردآوری داده

میدانی استفاده شده است. اطلاعات مربوط باه مباانی 

هاا و ناماهنظری و شطاخت از کتاب ها، مقالات، پایان

ییری بطا به مربوط به تجزیه و تحلیل و نتیجههای داده

شهر و شاهین GISهای نوع اطلاعات موجود از نقشه

جامعه آماری سااکطان پرسشطامه استخرا  شده است. 

شاهر محلات جامی، عقارمیاانی و مخاابرات شااهین

هستطد که تعداد نمونه براساس فرمول کوکران با سقح 

عدد  p=q=0.5 ،933و با در نظر یرفتن  %32اطمیطان 

به دست آمد که با توجه به سهم جمعیت هر محله از 

پرسشاطامه در محلاه جاامی،  ..8جمعیت کل تعداد 

پرسشاطامه  883پرسشطامه در محله عقارمیانی و  821

در محله مخابرات باه روش تااادفی سااده در باین 

به مطظور تجزیه و تحلیل توزیع یردید.  ساکطاناعضای 

تخرا  بیانیه مشکلات از آزمون میانگین ها و اساین داده

آنتروپای،  هاایهای ذهطای و شااخ برای شاخ 

سیمسسون و مرکز ققل با درنظر یارفتن رقابات بارای 

د و در نهایت نیز برای تولید های عیطی استفاده شداده

سطاریوهای ممکن و انتخااب بهتارین ساطاریو بارای 

ات فعاالیتی محلا-افزایش تطاوع در سااختار کالبادی

 استفاده یردید.  AIDAشهر از تکطیک شاهین

گیاری تکنیک تحلیل عرصه هاای تصامیم. 7. 7. 0

 7(AIDA) مرتبط

ترین سطاریو از تکطیک آیدا برای دستیابی به مطاس 

 یام زیر استفاده شده است.  3شامل 

                                                             
1. Analysis of Interconnected Decision Area   

ییری از اهداف: های تامیمیام اول: تولید عرصه

 ییاریمیمتاا هاایعرصاه کاه است این یام اولین

، 9..2، 2ویا ، کمبال) شود براساس اهداف تعریف

(. برای تعیین اهداف دو روش استطتا  .29-298ص. 

هاا و اساتطتا  اهاداف از مشااکلات اهاداف از ارزش

(. در این پژوهش با 8912وجود دارد )عبدی دانشسور، 

توجه به مشکل محور بودن از روش استطتا  اهداف از 

. برای تعیین مشکلات نیز، مشکلات استفاده شده است

های تطاوع در هار یاک از محلاات وضعیت شاخ 

 تحلیل شده است. 

های یام دوم: تعیین سازیاری و ناسازیاری عرصه

ییری: بارای تعیاین ساازیاری و ناساازیاری تامیم

-ای استفاده میییری از نمودار دایرههای تامیمعرصه

-شکیل میریز یک پطل تشود. به این صورت که برنامه

دهد و از یک عرصه شروع کرده و در جهت یا خلاف 

های ساعت حرکت نموده و اعضای پطل جهت عقربه

رسطد که بین اختیارهای آن عرصه با سایر به توافق می

ها، سازیاری وجود دارد یاا خیار. در صاورت عرصه

تشخی  ناسازیاری یک میله ناسازیاری رسم شده و 

)وی ، کمبل،  یابدمه میاین عمل تا آخرین عرصه ادا

 (.298، ص.9..2

یام سوم: تولید سطاریوهای ممکن: در این مرحلاه 

ای مرحلاه قبال و درخات با توجه باه نماودار دایاره

ییری، سطاریوهای ممکان های تامیممطاسبت عرصه

، 8913آباد و همکاران، آید )کلانتری خلیلبه دست می

 (.23ص.

باه مطظاور  یام چهارم: انتخااب ساطاریوی برتار:

ماورد  در ارزیابی عمل است لازم برتر طاریوانتخاب س

                                                             
2. Weas, Campbell 
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ساطاریو  انتخاب و ارزیابی برای. شود انجامسطاریوها 

باا مرحله قبل برتر، کلیه سطاریوهای به دست آمده از 

 که بیشترین فراوانی مثبات را هم مقایسه و سطاریویی

 یردد )همان(می، به عطوان سطاریو برتر انتخاب دارد

یاذاری: هاای سیاساتپاطجم: تولیاد عرصاه یام

تار هاای ملماوسیذاری، عرصاههای سیاستعرصه

ییاری هاای تاامیمبرمبطای عرصهکه  هستطدتوسعه 

 )همان(. شوندتولید می

-یام ششم: تعیین سازیاری و ناسازیاری عرصاه

هاای عرصاه یاذاری: بعاد از تعریافهای سیاسات

-یاساتهای سعرصه مدیریت مسئله یذاری،سیاست

 ییاریتاامیم هایعرصه وابستگی اساس بر یذاری

از نماودار  2مانطد یاام   شود. در این رابقهمقرح می

، 9..2ویاا ، کمباال، شااود )ای اسااتفاده ماایدایااره

 (.292ص.

یاذاری هاای سیاساتیام هفاتم: تعیاین عرصاه

ای مرحله سازیار: در این یام با توجه به نمودار دایره

-اری سازیار مشخ  ماییذهای سیاستقبل عرصه

ییاری ساطتی، شود. در این مرحله مانطد روش تامیم

ییاری بارای تعیاین توان از یک مااتری  تاامیممی

سازیار با نیازهاای طراحای اساتفاده  بهترین مجموعه

 (.292کرد. )همان، ص. 

های تنوع پذیری در ساط  تحلیل شاخص. 0. 7. 0

 محلات

ن هااای ذهطاای: باارای تحلیاال ایااالااف( شاااخ 

هااا میازان رضااایت سااکطان از هاار یااک از شااخ 

ها با پرسشطامه و با استفاده از آزمون میانگین و شاخ 

تار از هایی کاه پاایینسطجیده شد و شاخ  tآزمون 

سقح متوسط بودند، مشخ  و به عطوان مشکلات در 

هر یک از محلات مقرح یردید. لازم به ذکر است که 

ا از آزماون میاانگین تاوان تطهاها نمایدر تحلیل داده

 در تطها هامیانگین این آماری نظر استفاده کرد چراکه از

 هاآن دادن تعمیم برای و است توجیه قابل آماری نمونه

 استفاده دیگری آزمون از که است لازم آماری جامعه به

 رایاج هایآزمون از یکی اینمونه تک T آزمون. شود

ون در صورتی که بر اساس این آزم .است زمیطه این در

sig  توان نتایج باشد می 8.2.مربوط به آزمون کمتر از

را به جامعه آماری تعمیم داد و در غیر ایان صاورت 

نتایج قابل تعمیم به جامعه آماری نیست. ایان آزماون 

های نرمال قابل استفاده است به هماین تطها برای داده

 استفاده یردید اسمیرنوف-کولمویروفدلیل از آزمون 

برای  8.2.این آزمون از  sigکه با توجه به بالاتر بودن 

 ها قابت شد.هر یک معیارها، نرمال بودن داده

شااامل  هااای عیطاای: ایاان شاااخ ب( شاااخ 

شاخ  تطوع )کاربری و مسکن(، تراکم و دسترسی به 

ها است. به مطظور مشخ  شدن مشکلات در کاربری

داد هاا، اعاهر یک از محلات بر اساس این شااخ 

مربوط به هریک به دست آمد و هر کدام که در باازه 

نامقلوب یا نسبتا ناامقلوب قارار داشات باه عطاوان 

نسابتا  82.-86.، نامقلوب، 82.-.مشکل معرفی شد )

نسبتا مقلوب و  82.-81.متوسط،  86.-82.نامقلوب، 

  مقلوب(. 81.-8

 نخست: شاخص تنوع

هااای بااه مطظااور ارزیااابی شاااخ  تطااوع روش 

-فی نظیار ضاری  آنتروپای شاانون، هریشامنمختل

و  ، تعااادل، عاادم تجااان هرفیطاادال، ضااری  جیطاای

 29، ص.3..2کجتازی، )مأخذ: سیمسسون وجود دارد 

(. در ایااان 32، ص.8932و جاااوادی و همکااااران، 
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پژوهش، شاخ  آنتروپی برای سطجش تطوع افقای و 

ها و سیمسسون بارای ساطجش تطاوع عمودی کاربری

 ه است.مسکن استفاده شد

 
 : نسبت مساحت هر کاربری به مساحت کل 

 ها: تعداد کل کاربری

  

: نسبت تعداد هر کااربری باه نسابت تعاداد کال 

 هاکاربری

 دوم: شاخص دسترسی پذیری

-تاوان از روشبه مطظور سطجش این شاخ  می

کز ققل و مرکاز ققال باا های مختلفی نظیر فاصله، مر

درنظریرفتن رقابت استفاده کارد کاه روش ساوم باه 

-ها کاربردیعلت درنظر یرفتن رقابت در بین کاربری

تر است. در این شاخ  فارض بار ایان اسات کاه 

پااذیری بااه فاصااله واحاادهای مسااکونی و دسترساای

هاای غیرمسکونی و همچطین جذابیت نسبی کااربری

کارمطدان( بستگی دارد غیرمسکونی )مساحت یا تعداد 

 (. 39-36: 8932جوادی و همکاران،)

 

 
 

 jجذابیت کاربری غیر مسکونی  :

 باهکاربری مساکونی  معکوس فاصله: یا  

 غیرمسکونی 

:        پارامتر نزول فاصله براساس نظر کارشطاسان 

nنوعهای غیرمسکونی از یک : تعداد کاربری 

mهای مسکونی: تعداد کاربری 

 سوم: شاخص تراکم

های مختلفی شاامل به مطظور ارزیابی تراکم روش

شمارش تعداد ققعات، نسبت مساحت و سرانه وجود 

دارد که در این پژوهش از نرمال شده نسبت مساحت 

 ها استفاده شده است.کاربری

 
به مطظور نرمال کاردن ایان شااخ  و شااخ  

 از فرمول زیر استفاده شده است.پذیری دسترسی

 

 
بیان 
مسأله

تدوین 
اهداف

استخرا  مبانی 
نظری

تدوبن شاخ  
های تطوع 
پذیری

جمع آوری داده های مورد نیاز

توزیع 
پرسشطامه

سیستم اط عات 
جغرافیایی شاهین شهر 

)شاهین شهر  Gisنقشه(

تجزیه و تحلیل داده ها

استخرا  مشک ت

تدوین اهداف برنامه از مشک ت
تولید عرصه های تامیم ییری از اهداف

تعیین سازیاری و ناسازیاری عرصه های تامیم ییری

تولید سطاریوهای ممکن

انتخاب سطاریوی برتر با استفاده از ماتری  دستیابی به اهداف

تولید عرصه های سیاست یذاری

تعیین سازیاری و ناسازیاری عرصه های سیاست یذاری

تعیین عرصه های سیاست یذاری سازیار

استفاده از تکطیک 
AIDA 

تطوع عمودی 
کاربری ها

تطوع زمانی 
کاربری ها

تطوع افقی 
کاربری ها

تطوع
تراکم

دسترسی به کاربری ها

سازیاری کاربری ها

ارتباط تطوع مسکن
فیزیکی امطیت

شاخ  
آنتروپی

ممیزی 
اجتماعی

شاخ  آنتروپی
نرمال شده شاخ  تراکم

نرمال شده شاخ  مرکز ققل با در نظر یرفتن رقابت
تک نمونه ای و ازمون میانگین t آزمون

ممیزی اجتماعی

شاخ  
تک نمونه ای t آزمونسیمسسون تک  t آزمون

نمونه ای

 روش شناسی پژوهش .0شکل
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 های پژوهشمعرفی متغیرها و شاخص .0. 0

-های مقرح شده از سوی نظریهبا توجه به دیدیاه

هاای تطااوع در ساااختار تاوان شاااخ پاردازان، ماای

آماده،  2چه در جادول فعالیتی به صورت آن-کالبدی

 اصه کرد:خل

 

 فعالیتی-های تنوع در ساختار کالبدیشاخص .0جدول 
 مأخذ معیار ÷

تطوع 

 فعالیتی

 افقی
 مجاورت

فروشی، واحد آموزشی دخترانه و های تجاری خردهدسترسی به کاربری

پسرانه، فضای سبز، فضای فرهطگی و مذهبی در سقح محله، فضای 

فضاهای و جطسی،  های مختلف سطیفضای ورزشی برای یروهدرمانی، 

ها با های مختلف سطی و جطسی، سازیاری فعالیتفراغتی برای یروه

(، 8913تیبالدز ) یکدیگر

(، 8911جیکوبز )

 8آربچ (،8938بطتلی )

 هوپطبروور،(، 2..2)

(، 2..2لوو )

(، 2..2فایطشتاین )

(، 2..2یرانت )

(، 3..2کجتازی )

 2(، دونی1..2تالن )

(، .2.8و همکاران )

(، 2.82) 9آدبایو

(، 2.82) 6جونز

و همکاران  2اسسیارز

 2(، پلیسیز2.86)

(2.82،) 

 بالا بودن تراکم فعالیتی در سقح محله تمرکز

 هاهای خدماتی و تجاری در ساختماناختلاط کاربری مسکونی با کاربری عمودی

 زمانی
تعقیل شدن به غعالیت دیگری اختااص  هایی که در زمانوجود فعالیت

 یابدیم

 تطوع مسکن

های های مختلف، وجود مساکطی با قیمتوجود مساکطی با مساحت

خانواری و... ، ترکیبی از مختلف، ترکیبی از واحدهای آپارتمانی، تک

واحدهای ملکی، استیجاری، سازمانی و... ، ترکیبی از مساکن نوساز و 

 قدیمی، وجود مساکطی با سن مختلف

 ارتباط فیزیکی

یرهای مخاوص پیاده و دوچرخه، بالا بودن کیفیت مسیر پیاده وجود مس

و دوچرخه، امکان دسترسی پیاده یا دوچرخه به مرکز محله، دسترسی به 

ها، های حمل و نقل عمومی و بالا بودن کیفیت و کارایی آنانواع شبکه

ها، کوتاه بودن ابعاد های مختلف معابر و بالا بودن کیفیت آنوجود یونه

 هابلوک

 امطیت

دید مستقیم به فضاهای عمومی، حضور زنان و کودکان در فضاهای 

شهری در ساعات مختلف، وجود فعالیت شبانه، نورپردازی مطاس  

معابر اصلی، وجود  ها در لبهجذاب مغازه فضاهای شهری، ویترین

جطسی در فضاهای عمومی، -های سطیهای متطوع برای همه یروهفعالیت

 پذیر انعقاف وجود فضاهای

 های پژوهش(یافته)مأخذ: 

                                                             
1. Aurbach 

2. Duany 

3. Adebayo 

4. Jones 

5. Spears 

6. Plessis 



  شمارۀ دوم                                         مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                                221
 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش .9. 0

 26شااهر واقااع در فاصااله شااهر جدیااد شاااهین

کیلاومتری شامال اصافهان، از سامت شارق توسااط 

بزریراه معلم، از غارب توساط آزادراه آزادیاان و از 

دو . دیسمان محدوده شاده اسات جطوب توسط جاده

هاای ساکونتی سایهشهر کوچک خورزوق و یز، هم

ایان شاهر براسااس سااختار شاقرنجی،  شهر است.

یسترش یافته و به مطظور سارعت بخشایدن باه امار 

خمیطی( غربی )بلوار امام-سازی ابتدا محور شرقیخانه

هاای ارتبااطی باه ایجاد یردیده و سس  سایر شابکه

صورت عمودی یا موازی با این خیابان احداث شاده 

دمادت بارای یساترش کالبادی بلط است. نبود برنامه

باعث شده، شهر ساختار کالبدی یکسارچه نداشته باشد 

و نتوان مرز مشخای برای محلات تعیاین نماود. باه 

همین دلیل در نظام تقسیمات شهری، عطاصر کالبادی 

معابر تأقیر مهمی بر تفکیک محلات داشاته  نظیر شبکه

ه محله تقسیم شد 93ناحیه و  2شهر به دو مطققه و و 

شامالی محاور اماام  شاامل محادوده 8است. مطققه 

شاامل بخاش جطاوبی آن اسات  2خمیطای و مطققاه 

( از بین این محلات باا 8932)مهطدسین مشاور آتک، 

 هاا،آن پاراکطش نحاوه هاا وکااربری توجه وضعیت

 و محلاات قرارییاری موقعیت زمین، قیمت شاخ 

 محلاه باه شهرداری، ساه کارشطاسان دیدیاه همچطین

 .شد انتخاب زیر ورتص

 2882محله مسکونی: جامی: این محله با جمعیت 

کاریر واقع شده و محلات  و در ناحیه 2 نفر در مطققه

یااریر های چاوبی، عقارمیاانی و خاناهخاقانی، خانه

شرقی به ترتی  در شمال، جطوب، شرق و غرب این 

 است. محله قرار یرفته

این محلاه باا   ای: عقار میانی:مرکزی ناحیه محله

عقاار  و ناحیاه 2 نفر واقع در مطققاه .1.6جمعیت 

است. محلات عقار شمالی،مولوی، عقاار جطاوبی و 

جامی به ترتی  در شمال، شرق، جطوب و غرب ایان 

 اند.محله واقع شده

محله مرکازی شاهری: مخاابرات: ایان محلاه باا 

باسایک واقاع  و ناحیه 8 نفر در مطققه .2.2جمعیت 

محلات کوی دانشگاه، باسایک شمالی، عقاار شده و 

شمالی و فردوسی شرقی به ترتی  در شمال، شارق، 

 اند.جطوب و غرب آن قرار یرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. موقعیت و کاربری محلات جامی، 9شکل 

 شهرعطارمیانی و مخابرات شاهین
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 های پژوهش. یافته9

 های تنوع در محلاتتحلیل شاخص. 7. 9

 ع زمانی کاربری هاتنو. 7. 7. 9

ها، وجود تحلیل وضعیت تطوع زمانی کاربری برای

در محله از ساکطان پرسیده ها یا عدم وجود این فعالیت

های مقرح شده در این رابقه در سه محلاه پاسخ. شد

هاایی در ساقح محلاه دهطده نبود چطین فعالیتنشان

 است. 

 تنوع عمودی کاربری ها. 0. 7. 9

در ایان محلاات تطهاا شاامل  های مختلطکاربری

مسکونی( است. در هر -نوع کاربری )تجاری 2ترکی  

سه محله مقدار این شاخ  ناامقلوب اسات و تطهاا 

وضعیت محله عقارمیانی نسبت به دو محله دیگر بهتر 

 است ولی با سقح مقلوب  تفاوت زیادی دارد.
 

شاخص آنتروپی برای سنجش تنوع  .9جدول 

ها در محلات جامی، عطار و عمودی کاربری

 شهرمخابرات شاهین
 مخابرات عطار میانی جامی محله

 ./82 ./22 ./82 شاخ  تطوع آنتروپی

 های پژوهش(مأخذ: یافته)
 

 هاتنوع افقی کاربری. 9. 7. 9

در هر سه محله شاخ  آنتروپی برای تطوع افقی 

ها نامقلوب است و تطهاا وضاعیت مخاابرات کاربری

از دو محله دیگر بهتر است ولای همچطاان باا اندکی 

 ( تفاوت زیادی دارد.8سقح مقلوب )
 

 

شاخص آنتروپی برای سنجش تنوع افقی  .1جدول 

ها در محلات جامی، عطار و مخابرات کاربری

 شهرشاهین
 مخابرات عطار میانی جامی محله

 ./22 ./3. ./1. شاخ  تطوع آنتروپی

 های پژوهش(مأخذ: یافته)
 

 هاشاخص تراکم کاربری .1. 7. 9

که امکان مقایسه شااخ  باا ساایر به مطظور این

ها وجود داشته باشد از نرمال شاخ  استفاده شاخ 

(. وضعیت این شاخ  در هر سه محله 2شد )جدول 

با سقح مقلوب تفاوت زیادی دارد ولی مقدار آن در 

محلات جامی و عقار میاانی، ناامقلوب و در محلاه 

 بتا نامقلوب است.مخابرات نس
 

شاخص تراکم برای سنجش تنوع افقی  .5جدول 

ها در محلات جامی، عطار و مخابرات کاربری

 شهرشاهین
 مخابرات عطار میانی جامی محله

 ./23 ./82 ./2. شاخ  تطوع آنتروپی

 های پژوهش(مأخذ: یافته)
 

 هاشاخص دسترسی به کاربری. 5. 7. 9

لااوه بار برای سطجش وضاعیت ایان شااخ  ع

استفاده از شاخ  مرکز ققل با درنظر یرفتن رقابات، 

(. براسااس 2سطجیده شد )جدول رضایت ساکطان نیز 

توان یفات باه جاز وضاعیت می نتایج حاصلهچه آن

فروشی در محله عقاار میاانی و کاربری تجاری خرده

آموزشی در محله مخابرات که در وضعیت متوساقی 

 محلااتهاا در اربریقرار دارند، دسترسی به سایر کا

ها نامطاس  است و ساکطان از دسترسی به این کاربری

 احساس رضایت ندارند.
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 شهردر محلات جامی، عطار و مخابرات شاهینها وضعیت شاخص دسترسی به کاربری .6جدول 
 فراغتی ورزشی درمانی مذهبی فرهنگی آموزشی تجاری  کاربری محلات

 جامی

یرفتن شاخ  مرکز ققل با درنظر 

 رقابت
92/. 23/. . 82/. . . . 

 31/8 32/8 22/8 2/9. 22/2 2/9 3/9 میانگین پرسشطامه

sig  آزمونt 298 ./... ./82. ./... تک نمونه ای/. .../. .../. .../. 

عقار 

 میانی

شاخ  مرکز ققل با درنظر یرفتن 

 رقابت
63/. 23/. . 82/. 28/. . 83/. 

 62/2 33/8 21/2 38/2 2/2. 16/2 62/6 میانگین پرسشطامه

sig  آزمونt 889 ./... ./9.. ./... تک نمونه ای/. .../. .../. .../. 

 مخابرات

شاخ  مرکز ققل با درنظر یرفتن 

 رقابت
22/. 68/. .2/. . 22/. 26/. 21/. 

 21/2 22/2 22/2 22/2 ./26 36/9 12/9 میانگین پرسشطامه

sig  آزمونt تک نمونه ای .../. .../. .../. .../. .../. .../. .../. 

 های پژوهش(مأخذ: یافته)
 

 هاسازگاری کاربری .6. 7. 9

وضعیت  نتایج حاصل از ممیزی اجتماعی درمورد

 ها در هر محله به صورت زیر است:سازیاری کاربری

جامی: ساکطین محله در رابقه باا ایان ساؤال باه 

و از آلاودیی کردند واحد آموزشی اشاره می 6تجمع 

صوتی و ترافیک ایجاد شده در مجاورت این فضااها 

 اظهار نارضایتی داشتطد.

عقارمیانی: یروهی از ساکطین در پاساخ باه ایان 

کردناد کاه سؤال، به ادارات واقع در محله اشاره مای

باعث ترافیک زیاد شده و یروهی دیگر نیز به پاارک 

بارای  کردند که به پااتوقیواقع در محدوده اشاره می

 معتادین تبدیل شده است.

مخابرات: ساکطین محله در پاسخ به این سؤال، به 

-کردند که در سالمدارس واقع در محدوده اشاره می

های اخیر بدون نظارت افزایش یافته و باعاث ایجااد 

هاای ترافیکای شاده آلودیی صوتی، ترافیک و حادقه

 است.

 تنوع مسکن. 1. 7. 9

ساکن علااوه بار برای سطجش وضاعیت تطاوع م

استفاده از شاخ  سیمسسون، از ساکطان پرسیده شاد 

که مساکن موجود در این محله از نظر مساحت، نوع، 

قدمت، قیمت و نحوه تارف تا چه حد متطوع است و  

 دهد.های مختلف پاسخ میبه نیاز یروه

جامی:  در این محله تطوع مسکن از نظر قدمت و 

ساقح متوساط طبقه ضعیف و از نظار مسااحت در 

 امکاان تهیاه است. از نظر ساکطان نیاز در ایان محلاه

هاای واحدهای مسکونی متطاس  با نیااز هماه یاروه

درآمدی وجود ندارد و اکثر واحدهای مسکونی در این 

محله دارای مساحت، قیمت و قادمت تقریباا مشاابه 

هستطد و انواع واحدهای مساکونی نظیار آپارتماانی، 

 تارف مختلف وجود ندارد. ویلایی، مجتمع با نحوه
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در ایاان محلااه وضااعیت شاااخ  عقارمیااانی: 

سیمسسااون در قاادمت، مساااحت و طبقااه در سااقح 

ولی ساکطان وضعیت تطاوع مساکن در متوسط است. 

هاای این محدوده برای پاسخگویی به نیازهای یاروه

 کردند.مختلف درآمدی را نامقلوب ارزیابی می

شااخ  مخابرات: در ایان محلاه باا توجاه باه 

سیمسسون تطوع مسکن از نظر طبقه، متوسط و از نظار 

مساحت و قدمت ضعیف است. ساکطان نیاز تطاوع را 

مسکن بارای  ها برای تهیهدانطد و به نظر آنکافی نمی

 های مختلف محدودیت وجود دارد.یروه
 

 شهردر محلات جامی، عطار و مخابرات شاهینوضعیت شاخص تنوع مسکن  .1جدول 
 کل تصرف قیمت قدمت واحد مسکونی  طبقات مساحت یارمع محله

 جامی

 - - - ./1. ./83 ./2 شاخ  سیمسسون

 62/2 26/2 32/2 92/2 23/2 91/2 میانگین پرسشطامه

sig  آزمونt تک نمونه ای .../. .../. .../. .../. .../. - 

عقار 

 میانی

 - - - ./28 ./63 ./62 شاخ  سیمسسون

 12/2 38/2 13/2 12/2 38/2 36/2 همیانگین پرسشطام

sig  آزمونt 29. ./82. ./82. ./... ./236 تک نمونه ای/. - 

 مخابرات

 - - - ./23 ./2 ./28 شاخ  سیمسسون

 12/2 13/2 13/2 31/2 33/2 33/2 میانگین پرسشطامه

sig  آزمونt 81. ./... ./... ./... ./112 تک نمونه ای/. - 

 پژوهش( هایمأخذ: یافته)
 

 ارتباط فیزیکی. 1. 7. 9

در هر سه محله ساکطان وضعیت این شااخ  را 

در سقح متوسط ارزیابی کرده و از وضعیت معیارهای 

مدت زمان انتظار برای رسایدن اتوباوس، آساایش و 

راحتی در اتوبوس، سارعت اتوباوس در رسایدن باه 

مقاد و کفساازی، پیوساتگی، ناورپردازی، آساایش 

رو ناراضی امکانات استراحتی در پیاده اقلیمی و وجود

 هستطد.

 

 شهر: وضعیت معیارهای شاخص ارتباط فیزیکی در محلات جامی، عطار و مخابرات شاهین1جدول 
 مخابرات عطارمیانی جامی محلات

 معیار
میانگین 

 نمونه
sig 
 tآزمون 

میانگین 

 نمونه
sig 
 tآزمون 

میانگین 

 نمونه
sig 
 tآزمون 

 ./... 22/9 ./... 26/9 ./88. 26/9 تگاه اتوبوسدسترسی به ایس

 ./... 28/9 ./... 22/9 ./... 12/9 دسترسی به ایستگاه تاکسی

 ./... 32/2 ./... 18/2 ./... 93/2 مدت زمان انتظار برای رسیدن اتوبوس به ایستگاه

 ./... 28/9 ./... 29/9 ./... 12/9 مدت زمان انتظار برای رسیدن تاکسی به ایستگاه

 ./... 93/2 ./... 69/2 ./... 22/2 آسایش و راحتی در اتوبوس
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 مخابرات عطارمیانی جامی محلات

 معیار
میانگین 

 نمونه
sig 
 tآزمون 

میانگین 

 نمونه
sig 
 tآزمون 

میانگین 

 نمونه
sig 
 tآزمون 

 ./... 9/.2 ./... 62/9 ./... 38/9 آسایش و راحتی در تاکسی

 ./... 62/2 ./... 23/2 ./93. 13/2 سرعت اتوبوس در رسیدن به مقاد

 ./... 81/9 ./... 22/9 ./... 91/9 سرعت تاکسی در رسیدن به مقاد

 8.28. 11/2 ./223 32/2 ./... 93/9 ورعرض پیاده

 ./... 2/.2 ./... 99/2 ./... 62/2 روکفسازی پیاده

 ./... 23/2 ./... 32/8 ./9.. 3/2 روپیوستگی مسیر پیاده

 ./2.. 33/2 ./... 21/2 88. 12/2 رونورپردازی مسیر پیاده

 ./... 8/2. ./... 38/8 ./... 33/8 روآسایش اقلیمی در پیاده

 ./... 33/8 ./... 26/8 ./... 26/8 رووجود امکانات استراحتی در پیاده

 ./22 32/2 ./... 39/2 ./218 32/2 روایمطی تجهیزات پیاده

 ./62. 13/2 ./... 22/9 ./... 13/9 عرض خیابان

 ./... 32/9 ./... 9/.1 ./... 33/9 های اصلینزدیکی محله به خیابان

 ./... 22/9 ./... 29/9 ./... 33/9 حله پیاده یا با دوچرخهامکان دسترسی به مرکز م

 ./... 2/.3 ./.91 32/2 ./223 33/2 تطوع دسترسی به مقاد

  3/2  3/2  3/9. کل

 های پژوهش(مأخذ: یافته)

 

 امنیت. 0. 7. 9

در هر سه محله ساکطان از وضعیت کلی امطیات و 

هاای به ویژه معیارهای بریزاری فعالیت بارای یاروه

مختلف سطی در فضاهای شهری، وجود فعالیت شبانه، 

نورپردازی فضاهای شهری در ش  و انعقاف پذیری 

 فضاهای عمومی ناراضی هستطد.

-مشکلات ردیابی شده در ساختار کالبادی. 0. 9

 فعالیتی محلات بر مبنای سنجش سط  تنوع پذیری

پذیری، مشکلات های تطوعپ  از تحلیل شاخ 

فعاالیتی محلاات مشاخ  یردیاد -ساختار کالبادی

 (.6)شکل 

 

 شهروضعیت معیارهای شاخص امنیت در محلات جامی، عطار و مخابرات شاهین .0جدول 
 مخابرات عطارمیانی جامی محلات

 معیار
میانگین 

 نمونه 
sig 
  tآزمون 

میانگین 

 نمونه 
sig 
  tآزمون 

میانگین 

 نمونه
sig  آزمون

t  

 ./... 2/.6 ./... 323/2 ./21. 38/9 ومینظارت ساکطان بر فضاهای عم

 ./... 26/9 ./... 9/.9 ./... 23/9 حضور زنان در فضاهای شهری



  229                         ...                  بر دیبا تأک یتیفعال -یساختار کالبد یزری برنامه                                    سال ششم         
 

 مخابرات عطارمیانی جامی محلات

 معیار
میانگین 

 نمونه 
sig 
  tآزمون 

میانگین 

 نمونه 
sig 
  tآزمون 

میانگین 

 نمونه
sig  آزمون

t  

 ./... 3/2. ./... 1/2. ./... 39/8 های مختلف سطیبریزاری فعالیت برای یروه

 ./... 21/2 ./82. 1/9. ./... 12/8 هایی با ویترین جذاب خیابان اصلیوجود مغازه

 ./... 22/2 ./... 26/2 ./... 28/8 لیت شبانه در سقح محلهوجود فعا

 ./... 38/2 ./... 22/2 ./.23 13/2 نورپردازی فضاهای شهری در ش 

 ./... 3/2. ./... 89/2 ./... 1/2. انعقاف پذیری فضاهای عمومی

  2/2  2/2 - 91/2 کل

 های پژوهش(مأخذ: یافته)
 

تطوع کاربری
تطوع 
مسکن

ارتباط فیزیکی
ت
امطی

مخابراتعقارمیانیجامی

کمبود شاخ  تطوع عمودی کاربری ها -
نبود کاربری هایی با تطوع زمانی در محله -
کمبود شدید تطوع کاربری در محله براساس  -

شاخ  آنتروپی به علت عدم وجود کاربری های 
درمانی، فضای سبز، فراغتی، -ورزشی، بهداشتی

هطری در محله، تجمع مدارس در شمال -فرهطگی
محله و کمبود تطوع فعالیت های مذهبی و تجاری در 

محله
پایین بودن شاخ  تراکم فعالیتی در محله -

کمبود شاخ  تطوع عمودی کاربری ها به ویژه در  -
بخش جطوبی محله

نبود کاربری هایی با تطوع زمانی در محله -
کمبود شدید تطوع کاربری در محله به علت عدم  -

هطری، نبود -وجود کاربری های ورزشی و فرهطگی
فضای سبز در بخش شرقی و مرکزی محله، کمبود 
فضاهای آموزشی دولتی در محله، کمبود تطوع در 
فعالیت های فراغتی، تبدیل شدن پارک انوری به 
پاتوقی برای معتادین، نبود کاربری درمانی در بخش 
های مرکزی و جطوبی محله و تمرکز فعالیت های 

اداری در جطوب محله
پایین بودن شاخ  تراکم فعالیتی در محله -

کمبود شاخ  تطوع عمودی کاربری ها  -
نبود کاربری هایی با تطوع زمانی در محله -
کمبود شدید تطوع کاربری در محله به علت عدم  -

وجود کاربری های مذهبی، کمبود تطوع فعالیت های 
ورزشی و فراغتی، فقدان فضای فرهطگی در شمال 
محدوده، کمبود تطوع در فضای درمانی، کمبود فضای 
سبز در محله، کمبود تطوع در فضاهای آموزشی 

و قرارییری ) کمبود فضاهای آموزشی دولتی در محله(
اداره آب و مخابرات در محله

پایین بودن شاخ  تراکم فعالیتی به ویژه در بخش  -
مرکزی محله

پایین بودن تطوع در مساحت، نوع، قدمت، نحوه  -
تارف و قیمت مسکن

پایین بودن تطوع در  نوع، قدمت، نحوه تارف و  -
قیمت مسکن

پایین بودن تطوع در مساحت، نوع، قدمت، نحوه  -
تارف و قیمت مسکن

نارضایتی مردم از وضعیت ارتباطی محله به علت  -
نبود شبکه دوچرخه سواری، پایین بودن کیفیت و 
کارایی اتوبوس و پایین بودن کیفیت شبکه پیاده از نظر 
کفسازی، عرض، پیوستگی، آسایش اقلیمی و امکانات 

استراحتی
عدم تطوع در دسترسی به مقاد -

نارضایتی مردم از وضعیت ارتباطی محله به علت  -
نبود شبکه دوچرخه سواری، پایین بودن کیفیت و 
کارایی اتوبوس و پایین بودن کیفیت شبکه پیاده از نظر 

امکانات کفسازی، پیوستگی، آسایش اقلیمی، 
استراحتی و ایمطی تجهیزات

عدم تطوع در دسترسی به مقاد -

نارضایتی مردم از وضعیت ارتباطی محله به علت  -
نبود شبکه دوچرخه سواری، پایین بودن کیفیت و 
کارایی اتوبوس و پایین بودن کیفیت شبکه پیاده از نظر 

امکانات کفسازی، پیوستگی، آسایش اقلیمی، 
استراحتی، نورپردازی و ایمطی تجهیزات

عدم تطوع در دسترسی به مقاد -

عدم بریزاری فعالیت برای یروه های مختلف سطی  -
در فضاهای شهری محله

نبود مغازه هایی با ویترین جذاب در لبه خیابان  -
اصلی
فقدان فعالیت شبانه در محله -
عدم انعقاف پذیری فضاهای عمومی محله -

پایین بودن نظارت عمومی در محله -
عدم بریزاری فعالیت برای یروه های مختلف سطی  -

در فضاهای شهری محله
فقدان فعالیت شبانه در محله -
نورپردازی نامطاس  فضاهای شهری -
عدم انعقاف پذیری فضاهای عمومی محله -

پایین بودن نظارت عمومی در محله -
عدم بریزاری فعالیت برای یروه های مختلف سطی  -
نبود مغازه هایی با ویترین جذاب در خیابان اصلی -
فقدان فعالیت شبانه در محله -
نورپردازی نامطاس  فضاهای شهری -
 عدم انعقاف پذیری فضاهای عمومی محله -

 پذیریفعالیتی محلات بر پایه سنجش سط  تنوع-مشکلات ساختار کالبدی .1ل کش

 

 گیری های مرتبط تصمیمتحلیل عرصه .9. 9

ییری باه عطاوان های تامیمتکطیک تحلیل عرصه

ریزی مورد استفاده در این پژوهش دارای تکطیک برنامه

نوع یک سقحی و دو ساقحی اسات کاه در ایان  2

حی آن استفاده یردید. در این پژوهش از مدل یک سق

مرحله شاامل تعیاین  3مدل پ  از استخرا  اهداف، 

ییری، تولید های تامیمسازیاری و ناسازیاری عرصه

سطاریوهای ممکان، انتخااب ساطاریوی برتار، تولیاد 

یااذاری، تعیااین سااازیاری و هااای سیاسااتعرصااه

-یذاری وتعیین عرصههای سیاستناسازیاری عرصه

شاود. در ایان ری سازیار طای ماییذاهای سیاست

های ذکر شده برای محلات جامی، عقار پژوهش یام

شهر  انجام یرفته و برمبطاای میانی و مخابرات شاهین

ها برای افزایش تطاوع در سااختار آن بهترین سیاست
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کالبدی و فعالیتی محلات مورد مقالعاه تادوین شاده 

 است.

 هدافگیری از اهای تصمیمگام اول: تولید عرصه

 3با توجه به مشکلات به دست آمده از مرحله قبل 

فعاالیتی -هدف برای افزایش تطوع در ساختار کالبدی

-محلات مورد مقالعه در نظر یرفته شد، سس  عرصه

ییری مارتبط باا هار یاک از آن اهاداف های تامیم

 (.8)جدول مشخ  یردید. 

-گام دوم: تعیین سازگاری و ناسازگاری عرصاه

 ریگیهای تصمیم

ای تحلیاال سااازیاری نمااودار دایااره 2در شااکل 

ییری ایان پاژوهش ترسایم شاده های تامیمعرصه

 است.
 

 گیری از اهدافهای تصمیمتولید عرصه .79جدول 
 گیریتصمیم عرصه اهداف هدف

 سرزندیی افزایش سرزندیی محلات 8

 عدالت اجتماعی ها یرفته شده برای آنهای در نظر از فعالیتاقتاادی-های اجتماعیارتقا رضایتمطدی یروه 2

 عدالت فضایی ارتقا عدالت فضایی در سقح محلات 9

 مسکن اجتماعی-های مختلف اقتاادیافزایش پاسخدهی مساکن موجود در محله به نیاز یروه 6

 توسعه شبکه حرکت پیاده و دوچرخه 2
 شبکه حرکت

 توسعه سیستم حمل و نقل عمومی  2

 امطیت در سقح محلات شهری ارتقای امطیت 3

 های پژوهش(مأخذ: یافته)

 

جامی، عقارمیانی، مخابرات

جامی، عقار میانی، مخابرات

سرزندیی

عدالت 
اجتماعی

عدالت 
فضایی

مسکن

شبکه 
حرکت

امطیت

جامی، عقار میانی، مخابرات

بله خیر

بله

خیر

بله

بله

بله

بله

خیر
خیر

خیر

خیر

 
 گیریهای تصمیمسازگاری و ناسازگاری عرصه .5شکل 

 

 گام سوم: تولید سناریوهای ممکن

ای مرحلاه قبال و ترسایم با توجه به نمودار دایره

پاذیر سطاریوی امکان 1ییری درخت مطاسبت تامیم

فعاالیتی -ی افزایش تطوع در ساختار کالبادیدر راستا

 (.88)جدول محلات شاهین شهر به دست آمد 
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 AIDAسناریوهای ممکن تولید شده با استفاده از تکنیک  .77جدول 
 امنیت شبکه حرکت مسکن عدالت فضایی عدالت اجتماعی سرزندگی شماره سناریو

 بله بله بله بله بله بله 8

 بله بله خیر بله بله بله 2

 بله بله بله بله خیر بله 9

 بله بله خیر بله خیر بله 6

 خیر خیر بله بله خیر خیر 2

 خیر خیر خیر بله خیر خیر 2

 خیر خیر بله خیر خیر خیر 3

 خیر خیر خیر خیر خیر خیر 1

 های پژوهش(مأخذ: یافته)
 

 گام چهارم: انتخاب سناریوی برتر

سطاریو انتخاب تدوین  آخرین یام از اولین مرحله

سطاریوی برتر است. برای انتخاب سطاریو برتر در این 

پژوهش از ماتری  دستیابی به اهاداف اساتفاده شاد. 

براساس امتیازهای باه دسات آماده از ایان مااتری  

با بیشترین امتیاز در دستیابی به اهداف باه  8سطاریوی 

 عطوان سطاریوی برتر انتخاب شده است.

 

 ستیابی به اهدافماتریس د .70جدول 
 کل 1هدف  6هدف  5هدف  1هدف  9هدف  0هدف  7هدف  شماره سناریو

8 + + + + + + + 3 

2 + + + - + + + 2 

9 + - + + + + + 2 

6 + - + - + + + 2 

2 - - + + - - - 2 

2 - - + - - - - 8 

3 - - - + - - - 8 

1 - - - - - - - . 

 های پژوهش(مأخذ: یافته)
 

 گذاریهای سیاستپنجم: تولید عرصه گام

ییاری، هاای تاامیمدر این یام براساس عرصاه

یذاری و اختیارهای مربوط به هر های سیاستعرصه

آورده  89ها مشخ  شده و در جدول یک از عرصه

 شده است

. 
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 AIDAگذاری با استفاده از تکینک های سیاستتولید عرصه .79جدول 

 گذاریاختیار مرتبط با هر عرصه سیاست گذاریای سیاستهعرصه گیریعرصه تصمیم

 سرزندیی
 هاافزایش تطوع کاربری هاتطوع کاربری

-عدم افزایش تطوع کاربری

 ها

 تثبیت وضع موجود افزایش حضورپذیری حضورپذیری

 عدالت اجتماعی
های رضایتمطدی یروه

 اجتماعی ساکن

های اجتماعی افزایش رضایتمطدی یروه

 لهساکن مح
 تثبیت وضع موجود

 ها در محلهپراکطش مطاس  کاربری توزیع کاربری عدالت فضایی
بی توجهی به تمرکززدایی 

 ها کاربری

 تثبیت وضع موجود افزایش تطوع مسکونی تطوع مسکونی مسکن

 شبکه حرکت
 تثبیت وضع موجود بهبود شبکه حرکت دوچرخه و پیاده  شبکه دوچرخه و پیاده

 تثبیت وضع موجود بهبود وضعیت شبکه حمل و نقل عمومی قل عمومیشبکه حمل و ن

 امطیت

 تثبیت وضع موجود افزایش نظارت اجتماعی  نظارت اجتماعی

 تثبیت وضع موجود افزایش حیات شبانه  حیات شبانه

 تثبیت وضع موجود پذیری فضاهای عمومی ارتقا انعقاف پذیریانعقاف

 های پژوهش(مأخذ: یافته)
 

-گام ششم: تعیین سازگاری و ناسازگاری عرصه

 گذاریهای سیاست

ای ساطجش ساازیاری نمودار دایره ،2ل در شک

یذاری ترسیم شده است. در این های سیاستعرصه

هاای نمودار اختیارهای ناساازیار هریاک از عرصاه

یاذاری هاای سیاساتیاذاری باا ساایر عرصاهسیاست

 مشخ  شده است.
 

 

جامی، عقارمیانی، مخابرات

سرزندیی

مسکن

تطوع مسکن

ف
قا
انع

ری
ذی
پ

افزایش
افزایش

افزایش

افزایش

افزایش

افزایش

عدم
افزایش

تثبیت

تثبیت

تثبیت

تثبیت پراکطش
مطاس 

 
 گذاریهای سیاستسازگاری و ناسازگاری عرصه .6شکل 
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گاذاری هاای سیاساتگام هفتم: تعیین عرصاه

 سازگار

یاذاری ساازیار، های سیاستبرای تعیین عرصه

های ای تحلیل سازیاری عرصهبراساس نمودار دایره

یاذاری، اختیارهاای ناساازیار هار یاک از سیاست

هاای ساایر عرصاه یاذاری بااهاای سیاساتعرصه

یااذاری مشااخ  شااد و باار آن اساااس سیاساات

اختیارهایی که بیشترین پاسخگویی را برای دساتیابی 

  به اهداف برنامه داشتطد، انتخاب شدند.

 

 AIDAتعیین عرصه های سیاست گذاری سازگار به دست آمده از تکینک  .71جدول 
 اختیارهای ناسازگار ذاریگاختیار مرتبط با هر عرصه سیاست گذاریهای سیاستعرصه

 هاتطوع کاربری

 هاافزایش تطوع کاربری
ها توجهی به تمرکززدایی کاربریبی

 در محله 

 هاعدم افزایش تطوع کاربری
های افزایش رضایتمطدی یروه

 اجتماعی ساکن محله 

 حضورپذیری
 تثبیت نظارت اجتماعی افزایش حضورپذیری

 اجتماعیافزایش نظارت  تثبیت وضع موجود

های رضایتمطدی یروه

 اجتماعی ساکن محله

های اجتماعی ساکن افزایش رضایتمطدی یروه

 محله
- 

 افزایش حضورپذیری تثبیت وضع موجود

 توزیع کاربری

 - ها در محلهپراکطش مطاس  کاربری

ها در سقح بی توجهی به تمرکززدایی کاربری

 محله

 هاافزایش تطوع کاربری

  بانهش حیات افزایش

 تطوع مسکونی
 - افزایش تطوع مسکونی

 - تثبیت وضع موجود

شبکه حرکت دوچرخه و 

 پیاده

 حضورپذیری  تثبیت بهبود شبکه حرکت دوچرخه و پیاده 

 افزایش حضورپذیری تثبیت وضع موجود

 شبکه حمل و نقل عمومی
 - بهبود وضعیت شبکه حمل و نقل عمومی

 - تثبیت وضع موجود

 تماعینظارت اج
 - افزایش نظارت اجتماعی 

 - تثبیت وضع موجود

 حیات شبانه
 - افزایش حیات شبانه 

 - تثبیت وضع موجود

 پذیریانعقاف
 - پذیری فضاهای عمومی افزایش انعقاف

 - تثبیت وضع موجود

 های پژوهش(مأخذ: یافته)
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هاای توان یفت عرصاهبا توجه به این جدول می

، افزایش تطاوع کااربرییار شامل یذاری سازسیاست

افزایش حضورپذیری، افزایش حیات شابانه، افازایش 

پذیری، بهبود شبکه حمل و نقل عمومی، بهبود انعقاف

شبکه حرکت پیاده، افازایش تطاوع مساکن، پاراکطش 

هاای ها و افزایش رضاایتمطدی یاروهمطاس  کاربری

 اجتماعی است.

 گیری و پیشنهادها. نتیجه1

فعالیتی -وجود آمده در ساختار کالبدیمشکلات به 

هاا و تبادیل شهرها نظیر نابرابری در توزیاع کااربری

شدن محلات به خوابگااهی بارای سااکطان در نتیجاه 

شدن ایده شهر عملکاردی در دوران مدرنیسام مقرح

شکل یرفته که خود باعث بروز مشکلات دیگری نظیر 

ت یزیطی اجتماعی و کمبود سرزندیی در محلاجدایی

شهری شده است. در این میان تطوع مفهومی است که 

تواند مطجر به حل این مشکلات شاود و پویاایی و می

سرزندیی را به محلاات شاهری بازیرداناد. بار ایان 

تارین انتخااب مطاسا  اساس این پژوهش با هادف

فعالیتی -سطاریو برای افزایش تطوع در ساختار کالبدی

شاهر شااهین محلات جامی، عقارمیاانی و مخاابرات

انجام شده است. برای دستیابی به این هدف از تکطیک 

ییری مارتبط اساتفاده شاده های تامیمتحلیل عرصه

های تطاوع است. در این راستا پ  از تحلیل شاخ 

در هر یک از محلات و تعیین مشکلات در هر یک از 

محلاات،  سارزندیی هدف شامل افازایش 3محلات 

 اقتااادی-اجتمااعی هااییاروه رضاایتمطدی ارتقا

ها، آن برای شده یرفته نظر در هایفعالیت از مختلف

 محلااات، افاازایش سااقح در فضااایی عاادالت ارتقااا

 هااییروه نیاز به محله در موجود مساکن پاسخدهی

 پیاده حرکت شبکه اجتماعی، توسعه-اقتاادی مختلف

و  عماومی نقال و حمال سیستم دوچرخه، توسعه و

شهری در نظر یرفتاه  لاتمح سقح در امطیت ارتقای

ییااری و هااای تااامیمشااد و باار مبطااای آن عرصااه

پاذیر اساتخرا  شاد. از باین ایان سطاریوهای امکاان

سطاریوها، براساس ماتری  دستیابی به اهداف، بهترین 

یذاری متطاس  های سیاستسطاریو مشخ  و عرصه

با آن تعیین یردید. در نهایت نیاز از باین اختیارهاای 

یاذاری، هاای سیاساتیاک از عرصاه مرتبط با هار

اختیارهایی کاه بیشاترین پاساخگویی را باه اهاداف 

داشتطد، انتخاب شدند. نتایج حاصل از استفاده از ایان 

دهطده آن است کاه بارای تکطیک در این محلات نشان

عرصه  2افزایش تطوع در این محلات باید سطاریویی با 

 اجتمااعی، ییری شاامل )سارزندیی، عادالتتامیم

 3حرکات و امطیات( و  فضایی، مسکن، شبکه عدالت

-یذاری شامل )افزایش تطوع کااربریعرصه سیاست

افازایش -افزایش حیات شابانه-افزایش حضورپذیری

بهبود وضعیت شابکه حمال و نقال  -پذیریانعقاف

عمومی، بهبود شابکه حرکات پیااده، افازایش تطاوع 

افاازایش  -هااامسااکن، پااراکطش مطاساا  کاااربری

های اجتماعی سااکن در محلاه( در یروه رضایتمطدی

هاا بار های اجرایی و پاروههنظر یرفته شود. سیاست

اساس نتایج حاصل از این تکطیک بارای محلاات در 

 آمده است. 1 شکل
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توسعه سیستم 
حمل و نقل 
عمومی

ارتقای امطیت در 
سقح مح ت 

شهری

توسعه شبکه 
حرکت پیاده و 
دوچرخه

افزایش پاسخدهی 
مساکن موجود 
محله به نیاز یروه 
های مختلف 

اجتماعی-اقتاادی

ارتقای عدالت 
فضایی در سقح 

مح ت

ارتقای 
رضایتمطدی یروه 
-های اجتماعی

اقتاادی از فعالیت 
های درنظر یرفته 
شده برای آن ها

افزایش سرزندیی 
مح ت شهری

افزایش حضورپذیری 
در فضاهای شهری

افزایش تطوع کاربری در 
سقح مح ت شهری

امین نیازهای کارکردی  ت
یروه های مختلف 

اجتماعی-اقتاادی

توزیع عاد نه کاربری 
ها در سقح مح ت

افزایش اخت ط مسکن 
در مح ت شهری

ارتقای کیفیت شبکه 
حرکت پیاده و 
دوچرخه در سقح 

مح ت

افزایش جذابیت وسایل 
حمل و نقل عمومی 
برای شهروندان

بهبود کیفیت سروی  
دهی وسایل خمل و 

نقل عمومی

افزایش نظارت بر 
فضاهای عمومی در 
سقح مح ت

نه در  ارتقای حیات شبا
سقح مح ت

افزایش تقبیق پذیری 
فضاهای عمومی واقع 

در مح ت

افزایش جذابیت فضاهای عمومی  -
واقع در مح ت

افزایش جذابیت لبه ها در محله -

افزایش اخت ط عمودی کاربری ها  -
در مح ت

افزایش اخت ط زمانی کاربری ها -
افزایش اخت ط افقی کاربری ها -
حذف کاربری های ناسازیار از  -

محله

افزایش تطوع فعالیت های  -
مذهبی در مح ت-فرهطگی

افزایش تطوع فعالیت های آموزشی -
افزایش تطوع فعالیت های درمانی -
افزایش تطوع فعالیت های ورزشی -
افزایش تطوع فعالیت های فراغتی -

تمرکززدایی کاربری ها در سقح  -
مح ت

ساخت واحدهای مسکونی با  -
مساحت ها، قیمت ها، انواع و نحوه 

تارف مختلف
جلوییری از تخری  واحدهای  -

مسکونی قدیمی

بهبود نورپردازی پیاده رو ها -
تعری  پیاده رو متطاس  با  -

ظرفیت آن ها
پیوسته کردن شبکه جرکت پیاده  -

در مح ت
بهبود کیفیت مبلمان شهری -
احداث مسیر پیاده و دوچرخه  -
افزایش تطوع دسترسی به مقاد -

افزایش دسترسی به وسایل حمل و  -
نقل عمومی

افزایش آسایش و راحتی اتوبوس -

افزایش سرعت اتوبوس در  -
رساندن مسافران به مقاد

کاهش زمان انتظار برای رساندن  -
مسافران به مقاد

در نظر یرفتن کاربری های جاذب  -
جمعیت در مکان هایی با نظارت کم

جانمایی فضااهای عمومی در  -
مکان هایی با دید مطاس 

بهبود نورپردازی فضاهای شهری -
در نظر یرفتن کاربری های فعال  -

در ش  به طور پراکطده 
در نظر یرفتن مکان هایی برای  -

اجتماع در ش 
افزایش حمل و نقل عمومی شبانه  -

در مح ت

افزایش تقبیق پذیری فضاهای  -
عمومی واقع در مح ت

استفاده از آبطما، سایه بان و مبلمان در فضاهای عمومی مح ت -
بریزاری فعالیت هایی برای یروه های مختلف سطی و جطسی در فضاهای عمومی مح ت -
انتقال محل بریزاری جشطوراه های هفتگی از مجموعه یردشگری شهر به مح ت -
بریزاری فعالیت هایی مانطد تئاتر خیابانی در مراکز مح ت -
افزایش مغازه هایی با ویترین جذاب در لبه خیابان اصلی مح ت -
تبدیل فضای اطراف سی بی به فضای سبز -
تبدیل طبقات همکف خیابان های اصلی مح ت به فعالیت های جاذب جمعیت -

ترکی  ساختمان های مسکونی با فعالیت های خرده فروشی و خدماتی کوچک مقیاس -
بریزاری نمایشگاه به صورت مداوم در مدارس مح ت -
بریزاری ک س های آموزشی برای کودکان در مساجد -
ساخت واحدهای تجاری، فضاهای (افزایش دسترسی به کاربری های مورد نیاز در سقح مح ت  -

)سرباز و سرپوشیده ورزشی، فضاهای فرهطگی، فضاهای فراغتی و درمانی
انتقال بخشی از واحدهای آموزشی از محله مخابرات -
افزایش کیفیت فضاهای سبز واقع در مح ت و تبدیل آن ها به فضایی برای یذران اوقات فراغت -
انتقال ادارات از خیابان های فرعی مح ت به خیابان های اصلی -

مذهبی مخاوص ارامطه در محله جامی-ساخت فضاهای فرهطگی -
ساخت واحدهای آموزشی دولتی در مح ت به ویژه محله عقارمیانی -
تبدیل تعدادی از واحدهای آموزشی غیرانتفاعی به دولتی در مح ت مخابرات و عقارمیانی -
ساخت درمانگاه در مح ت جامی و مخابرات -
ساخت فضاهای ورزشی دولتی در مح ت -
ساخت فضایی برای یذران اوقات فراغت کودکان در مح ت -
در نظر یرفتن فضایی دولتی برای یذران فراغت افراد مسن در مح ت -

واحد آموزشی واقع در شمال محله جامی به بخش جطوبی آن 4 واحد اموزشی از 2انتقال  -
انتقال بخشی از کاربری های تجاری واقع در خیابان عقار به سایر بخش های محله -
انتقال بخشی از واحدهای آموزشی واقع در محله مخابرات به سایر مح ت شهری -

اعقای تسهی ت برای ساخت واحدهای آپارتمانی در محله جامی -
ساخت واحدهای سازمانی به مطظور جذب قشر تحایل کرده به محله جامی -
اعقای تسهی ت برای ساخت واحدهای آپارتمانی در بخش غربی محله عقارمیانی -
انی به مطظور جذب یروه های اقتاادی با درآمد با  - ساخت واحدهای لوک  در محله عقار می
ساخت مجتمع های مسکونی برای اقشار کم درآمد در زمین هایی با مالکیت دولتی در مخابرات -
اعقای تسهی ت با سود کم برای بازسازی واحدهای مسکونی در سه محله -

خیابان های فی ، فرخی و (در نظر یرفتن ایستگاه اتوبوس در خیابان های اصلی که ایستگاه ندارند  -
)دکتر حسابی

نوسازی ناویان اتوبوسرانی -

در نظر یرفتن خط ویژه برای حرکت اتوبوس  -
افزایش تعداد اتوبوس به ویژه در ساعات او  تقاضا -

بهبود نورپردازی پیاده روی مح ت از طریق افزایش تعداد چرا  ها یا تعوی  چرا  های کوتاه  -
تعوی  پیاده رو خیابان های اصلی در مح ت -
تعری  پیاده رو در فرعی های مح ت که بیش از یک مرکز آموزشی در آن قرار دارند -
ساخت پیاده رو در نیم فرعی ها و  اتاال آن به پیاده روهای واقع در فرعی ها -
حذف موانع فیزیکی واقع در مسیر پیاده روهای مح ت عقارمیانی و جامی -
پرهیز از ایجاد اخت ف سقح در مسیرهای پیاده رو -
تجهیز محورهای پیاده خیابان های اصلی مح ت به مبلمان -
احداث مسیر ویژه دوچرخه در مجاورت سی بی -
احداث شبکه جرکت پیاده پیوسته در مجاورت سی بی -
در نظر یرفتن ضوابط تشویقی نظیر افزایش تراکم برای مالکان ساختمان هایی که بخشی از زمین  -

خود را برای ایجاد معابر در اختیار شهرداری قرار می دهطد

استقرار دستفروشان و برپایی بازارهای هفتگی در مکان هایی با نظارت کم -
جانمایی فعالیت های خدماتی نظیر دکه ها و سوپرمارکت ها در مکان هایی با نظارت کم -
پرهیز از ایجاد جداره های صل  -
پرهیز از ایجاد پوشش ییاهی متراکم در اطراف فضاهای عمومی -
استفاده از درختچه های کوتاه در اطراف فضاهای عمومی برای افزایش دید به این فضاها -

بهبود نورپردازی فضاهای سبز واقع در مح ت -
در نظر یرفتن قوانیطی برای جلوییری از تجمع یک نوع کاربری خاص مث  آموزشی در یک  -

محدوده
در نظر یرفتن مکان هایی برای اجتماع بانوان در هر سه محله -
ا 9در نظر یرفتن سروی  های اتوبوس به صورت فوق العاده از ساعت  - ش  12 ت

انوان، فعالیت (در نظر یرفتن امکانات تفریحی برای یروه های مختلف سطی  - فضایی برای نشستن ب
)ورزشی مانطد میز شقرنج برای سالمطدان و وسایل بازی برای کودکان در فضای مجاور سی بی

بریزاری فعالیت های جمعی در فضاهای عمومی واقع در مح ت -

پروههراهبردهدف سیاست

 های عملیاتیپروژهها و اهداف، راهبردها، سیاست .1کل ش 
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