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  زيتبر ادينوبن محلّات يزيربرنامه درگرا انسان كرديرو يهاشاخص سنجش
   1 )انياغچي ةمحلّ: ة مورديمطالع(

  
    امانپور دكتر سعيد                                      

رانيا ،اهواز ،چمران اهواز ديشه دانشگاه ،ريزي شهرييار گروه جغرافيا و برنامهدانش  
  2شاهرخ زادولي خواجه                                      
رانيا ،اهواز ،چمران اهواز ديشه دانشگاه ،ريزي شهريدانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه  

                                       جواد زارعي 
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   چكيده

ها)، همچون ارگانيسمي زنده و پويا هسـتند كـه در بسـتر تغييـر و تحـوالت      واحدهاي خردتر شهرها (محلّه
گردد؛ بدين منظـور، شهرسـازي   ها ميحلّهگيرند كه اين تغييرات باعث ايجاد ناپايداري در سطح مبسياري قرار مي
)، به عنوان رويكردي جديد در شهرسازي با در نظـر گـرفتن مسـائل مختلـف اقتصـادي،      گراانساننوين (رويكرد 

 اهميـت  بـه  توجه باشود. ريزي و طراحي شهري را شامل مياجتماعي، زيست محيطي و ...، طيفي وسيع از برنامه
ـ نوبن محلّات يزيربرنامه در گراانسان كرديرو يهاشاخص سنجش قيتحق نيا هدف گراانسان كرديرو  يشـهر  ادي
 مطالعـه  روش. باشـد يم ندهيآ در محلّه يكالبد و يفيك يارتقا يبرا الزم يرهنمودها اخذ جهت) انياغچي ةمحلّ(
 باشـد يم انياغچي ةلّمح ،آن يآمار ةجامع. باشديم يكاربرد ـينظر آن تيماه و يليتحل ـيفيتوص ق،يتحق نيا در
ـ م و ياكتابخانه زين العاتاطّ يآورجمع روش و ـ م روش در. اسـت  يداني ـ ن مـورد  العـات اطّ ،يداني  ابـزار  بـا  ازي

 اسـتفاده  بـا  و يفيك و يكم صورت دو به هاداده ليتحل و هيتجز و اندشده يآورجمع و مشاهدة ميداني پرسشنامه
 يهـا شـاخص  منظر از كه است آن از يحاك قيتحق يهاافتهي. ستا گرفته صورت GIS ، SPSSيافزارهانرم از

و فضـاهاي همگـاني (احسـاس امنيـت و اسـتفاده از عناصـر        ي (مانند تعلق و حـس انسـجام اجتمـاعي)   اجتماع
 نظـر  ازمطلـوب؛   14/9و  37/11اي فريـدمن  و ارزش رتبـه  43/12و  56/14بيولوژيكي)، بـا ارزش آزمـون تـي    

 82/6و  78/7اي فريـدمن  و ارزش رتبـه  94/8و  07/11و دسترسي با ارزش آزمون تي منظر شهري  يهاشاخص
بـا ارزش  ) ارتفـاع  و سطح در يكاربر اختالطمانند ( نيزم يكاربركالبدي و  يهاشاخص نظر از ونسبتاً مطلوب؛ 

 قـرار  گـرا انانسـ  يشهرساز كرديرو اساس بر متوسط وضعيت در 73/4اي فريدمن و ارزش رتبه 63/6آزمون تي 
  .دارد

  

  .انياغچي ةمحلّ ز،يتبر گرا،انسان كرديرو ،يشهر ادينوبن محلّات ،يشهر يزيربرنامههاي كليدي: واژه

                                                                 
                         31/8/1395پذيرش نهايي:                          3/4/1395دريافت مقاله:                         1-21صفحات:  - ١
  .zadvali@yahoo.comsh                                        مسئول:    ةشاني پست الكترونيك نويسندن - ٢
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  مقدمه
 در مختلف التيتسه و خدمات استقرار شهرها، در جمعيت افزون روز شيافزا 
 ةتوسع مختلف دابعا به توجه بنابراين، است؛ يكنون روزگار ياساس يهاچالش از آنها،
 است افتهي دوچندان ياهميت ،امروز يشهرها يبرا مناسب ةتوسع ةبرنام طرح و يشهر

 افزون روز ةاستفاد و رشد با ستميب قرن اول ةمين در چنانچه). 10:1389 ،يشفاعت(
 يبندمنطقه بر يمبتن مدرن يشهرساز در يديجد يهانگرش شهرها، در لياتومب
 نيا. گرفت شكل فراغت و ديخر كار، مسكن، اساس بر آنها كيتفك و هايكاربر
 تعداد يالديم 1980 ةده از. اندافتهي توسعه ستميب قرن از دهه هشت در باًيتقر هانگرش

 شيافزا و يشهر مراكز زوال و يفرسودگ با ارتباط در ييكايآمر شهرسازان از ياندهيفزا
 تردد بر يمبتن و قمتفرّ و كندهپرا كه شهرها يةحاش يمحلّ و ياحومه جوامع ةنديفزا

 نيا تكامل كه ؛اندداده ئهاار را ييهاهينظر بودند، يشهر مراكز با فاصله يدارا و لياتومب
 گراانسان يشهرساز يريگشكل موجب 1990 ةده يابتدا و 1980 ةده انيپا در هينظر
  ).32: 2004(استيوتويل،  استشده

 كه است ينحو به هادانيم و هاابانيخ خلق ،گراانسان يفضاها يزيربرنامه از هدف
 نيا. باشد داشته ندهيفزا يسرزندگ و شتريب ييكارا باالتر، امنيت احساس آن در شهروند
 كي وجود ي،طرف از ؛شد خواهد نيتأم فضا بر شهروند كنترل ليتسه قيطر از هدف
 يهاسنت رد. است مهم اريبس انسان يسالمت و شيآسا نيتأم در جذاب يعموم ةعرص

. گرفتيم بر در زين را فضاها بلكه نبود، ساخت شامل تنها يسازساختمان فنون گذشته
 ةهم يهمكار هدف، نيا به دنيرس يبرا و شود اياح دوباره يستيبا موضوع نيا

  ).25: 1387، بالدزيت( رسديم نظر به يضرور طيمح با مرتبط يهاحرفه
 گران،يد و خود يسو از حرمت به ازين ي،يفاخودشكو به نياز رشد، به تمايل انسان

 انسان. دارد يجسمان يازهاين و ثبات و نظم امنيت، و يمنيا به ازين داشتن، تعلق به ازين
 جهت در را) خود( خويشتن كه كوشديم بلكه كند، حفظ را »خود« كنديم سعي تنها نه

 الزم انگيزش و داستعدا ظرفيت، او. دهد سوق خودمختاري و كمال وحدت، تماميت،
 اما دارد؛ كييبيولوژ منشأ ،ييشكوفا خود به تمايل گرچه. دارد مشكالتش حل براي را
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 پيرامون محيط و فرهنگ از رمتأثّ ،تمايل اين رشد كه است رسيده اثبات به موضوع اين
 يزيربرنامه اهداف نيترمهم از يكي ،رو نيا از). 156: 1374 ،يميكر( باشديم زين

  .باشديم باكيفيت يانسان يهاطيمح جاديا شهري،
 در كه است امري شهري طيمح در آنها به دادن پاسخ يچگونگ و ازهاين به توجه

 دارد همراه به زين را خود به مربوط يهاحلراه و داشته متمادي قدمت خيتار طول
 ينسانا رفتار روي بر ينيشهرنش مخرّب راتيتأث اري،يبس مطالعات). 57:1385 ،يمطلب(
 ؛هستند ارتباط در خود كالبدي طيمح با وستهيپ افراد شهري، طيمح در. دهديم نشان را

 طيمح از كه يمتنوع تقاضاهاي ةبرآورند زين يزندگ طيمح كيفيت است الزم ،نيبنابرا
 ةحرف ).8:1379 گلكار،( باشد شود،يم مبذول آن به كه يتوجهات انواع و روديم كالبدي
 يازهاين به توجه با يشهر ستيز طيمح يارتقا يبرا تالش در يشهر يزيربرنامه

 يازهاين به توجه يشهر يزيربرنامه در گراانسان كرديرو يريگشكل و است شهروندان
  .سازديم خاطرنشان را يانسان
 مانند شهر يكالبد طيمح و انسان يازهاين منظوربه آن يزيربرنامه ديبا كه يدگاهيد
 و يدسترس ،حركت ي،شهر منظر ي،كالبد فرم ،يهمگان يفضاها ،نيزم يكاربر نظام
 دنبال به قيتحق نيا موضوع، اهميت به توجه با رو نيا از. رديگ شكل ياجتماع نظام
 كرديرو يهاشاخص با آن قيتطب و) انياغچي ةمحلّ( يشهر ادينوبن يهامحلّه يابيارز

 به كه است زيتبر شهركالن ادينوبن محلّات از يكي انياغچي ةمحلّ. باشديم گراانسان
 با مناسب يطراح و يزيربرنامه ازمندين رياخ يهاسال در آن جمعيت شيافزا ليدل
 و يفيك يارتقا يبرا الزم يرهنمودها اخذ منظوربه نينو يشهرساز يكردهايرو

  :است ريز صورته ب قيتحق نيا اهدافبه اين منظور،  ؛باشديم ندهيآ در محلّه يكالبد
 گراانسان يزيربرنامه يهامؤلّفه و انياغچي ةمحلّ شناخت و يبررس -

 انياغچي ةمحلّ كالبد با گراانسان كرديرو يهامؤلّفه يقيتطب يبررس -

 كرديرو از استفاده با انياغچي ةمحلّ يكالبد و ارتقاي كمي يبرا ييراهكارها ةارائ -
  .گراانسان يزيربرنامه
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 تريپ چون يشهرساز طرف از ستم،يب قرن اواخر در ديجد يشهرساز يالگو
 استشده يشهر يزيربرنامه وارد 1بركيز پالتر زابثيال و يدوان آندراس كالثروپ،

 گراانسان يشهرساز مورد در يمتنوع قاتيتحق رياخ يهاسال در .)1: 1387 ،2آرنت(
) و 1387شهرسازي شهروندگرا ( بالدزيت مشهور كتاب دو كه است گرفته صورت
 از) 1388(كوچك  و بزرگ يشهرها در يشهر طيمح بهبود: محور انسان يشهرها
 انجام كشورمان در يمختلف مطالعات به اين منظور، ،نيهمچن؛ باشديم آنها نيترمهم

  :كرد اشاره ريز موارد به توانيم كه گرفته
 از يريگبهره با داريپا ةمحلّ يزيربرنامه به يامقاله در) 1392( همكاران و يكرمان

 يابيارز به خود كار در) 1389( خداپرست و يسلطان .اندپرداخته يينوشهرگرا كرديرو
 يروشن و يحسن. اندپرداخته گراانسان افتيره اساس بر رازيش شهر يةسم ابانيخ
 يزيربرنامه و يطراح در ديجد يكرديرو يينوشهرگرا عنوان با يامقاله در) 1389(

  .اندپرداخته گراانسان ينوشهرساز اصول يابيارز به يشهر
 يهاطيمح مورد در متفاوتى يهادگاهيد قانمحقّي انجام گرفته، هاپژوهشعالوه بر 

 ةعرص براى معيارهايى عنوان به را آن توانيم كه اندداده ارائه مطلوب شهرى
 را معيار 7 ،شهر شكل تئورى كتاب در  3لينچ كوين. داد تعميم پويا جمعى يهاتيفعال
 دسترسى، تناسب، معنا، زندگى،« كنديم شنهاديپ شهر كيفيت جامع يهانسخه عنوان به

 ضامن را محور 7 اين وى). 153: 1381، نچيل( »كارايى و عدالت اختيار، و نظارت
دانديم شهرى محيط و شهر يك تمطلوبي.  

 عنوان با را مطلوب يهامكان ساختن كليدى موضوعات از فهرستى 4بنتلى
 و احساسى غناى بصرى، تناسبات ،يريپذانعطاف گوناگونى، خوانايى، نفوذپذيرى،

 دهندگىپاسخ شرط و) 35: 1389 همكاران، و يخادم( دهديم ارائه تعلق رنگ
 يارتقا منظوربه ي،طرف از؛ دانديم هاكيفيت اين بودن دارا در را شهرى يهاطيمح
 شكل امروزه يشهرها ةديعد مشكالت به توجه با يمختلف يكردهايرو ي،شهر طيمح

                                                                 
1 - Peter Calthorope, Duany & Plater-Zyberk 
2 - Arent 
3 - Kevin Linch 
4 - Jan Bentley 
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 و يساختار ـيراهبرد نگرش گرا،انسان يشهرساز نگر،جامع نگرش كه است گرفته
 يكنون وضعيت به انتقاد در كه كردييرو. اندجمله آن از يشهر ةتوسع يراهبرد ةبرنام

 آن يمبان و اصول كه بود شهروندگرا شهرسازي شد، مطرح 1990 ةده لياوا در شهرها
 ،يزند( دارد داريپا ةتوسع يةنظر يحت و يينوشهرگرا نهضت با ارييبس اشتراك وجه

 همانا يانسان كرديرو اساس بر شهري فضاهاي يدهشكل موضوع ي،طرف از؛ )10:1390
 دو امروزه. رديگيم قرار نظر مورد يزيربرنامه در كه است يانسان يهاخواست بر يمبتن
 را الزم بستر شهري، فضاهاي آگاهانه يزيربرنامه توسعه، اندازچشم دري اصل كرديرو

و  نگرتيقطع و گرانخبه كرديرو: اندآورده فراهم يانسان كردييرو به يابيدست جهت
 به و شده يتلق يرونيب صرفاً يامقوله توسعه ،لاو كرديرو در. گراعملكرد نو كرديرو

؛ گرفته قرار توسعه هدف تكنولوژي ،كرديرو نيا در. گردديم ليتحم موجود نظام
 يهاجنبه بر كرديرو نيا. است توجه مورد شهري بناهاي و فضاها انبوه ديتولبنابراين، 

 ةتوسع به تنها ،رو نيا از )؛21: 1994(لنگ،  بوده متمركز يشكل و يشناختييبايز هنري
پانتر و كارمونا، ( گمارديم همت ييتماشا ييفضاها خلق به و دارد هيتك فضاها كالبدي
1997 :33.(    

 تنها بلكه ،مردم عموم براي نه را شهري فضاهاي و است گرانخبه بنابراين، بسيار
 اريبس طراحان ش،نگر نيا در. ندينمايم خلق مردم از خاص يگروه درك براي

  .سازديم معطوف ياحطرّ و يزيربرنامه محصول و يعقالن يهاجنبه بر و بوده خردورز
 زين يرونيب عوامل ريتأث تحت چه اگر ؛است يدرون يامقوله توسعه ،دوم كرديرو در
 يانسان ازهايين فيط يتمام به توجه ش،نگر نيا در). 58: 1385 ،يمطلب( رديگيم قرار

 كرديرو نيا. است توجه مورد) انسان ييمعنا اي يروح ي،ذهن ابعاد ،يجسمان ازهايين(
 در مردم مشاركت و) 4: 1392 ،يپورمحمد و دهزاصادق( يطيمح داريپا ةتوسع به
 مبناي بر را يطيمح كيفيت بنابراين، ؛بوده قائل يخاص اهميت ،شهر به يدهشكل نديفرا
 ساخته استوار ستيز طيمح با ارتباط در مردم يجمع و فردي يزندگ كيفيت جاديا

 رفتارهاي به ،شهري يطراح در هانخبه و متفكران ازين به صرف توجه جاي به و است
 و محصول به يقطع توجه جاي به و دارد ژهيو توجه شهري فضاهاي در مردم ةروزمر
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 به و داده اهميت ،محصول به يابيدست جهت ايپو و منعطف ندييفرآ به آن، شكل
  ).32: 1976، 5(اپليارد است معتقد شهري يزيربرنامه در لهئمس حل نديفرآ

 ةمسئل ،استشده توجه آن به گراانسان يشهرساز ردكيرو در كه يمهم عوامل از
 پيرامون در و بيشتر ي،ميقد يشهرها يالگو مانند شهر مركز در تراكم. است تراكم
 ياحومه وسازساخت به نسبت تراكم نيز شهر كل در. شود گرفته نظر در كمتر ،شهر
 تعامل ايجاد در كه يديفوا بر عالوه ،باال تراكم. شوديم گرفته نظر در بيشتر كامالً

 ويژه به جامعه عمومي يهانهيهز كاهش در ثريؤم نقش ،دارد مردم ميان اجتماعي
  .دارد سوخت مصرف و هابزرگراه ساخت يهانهيهز

 سنتي همسايگي واحدهاي يزيربرنامه يهاكيفيت از برخي يكلّ يبنددسته كي در
: 1389 ،يروشن و يحسن( برد نام ريز شرح به توانيم را گراانسان يشهرساز نگرش در
53(:  
 پياده حركت مخصوص عريض هايسايت -

 همسايگي واحدهاي و نواحي به آسان دسترسي با پياده مسيرهاي از ياشبكه -

 .mhp  20 تا 15 نيب و آرام سواره سرعت -
 سنتي واحدهاي مراكز از دوري و شهر ةحاشي در هاراه آزاد شدن واقع -

 آن طول در ترافيك توزيع و كردن پراكنده و رخهدوچ و پياده حركت تشويق -

 افراد بيشتر استطاعت براي مسكوني واحدهاي يساز كوچك -

 5 حدود در مسكوني واحدهاي و هارستوران و هايفروش خرده و شهري مراكز يريقرارگ -
 يروادهيپ دقيقه

 آن در سرعت و حركت كنترل امكان با هاابانيخ طراحي -

 و يفروش خرده و مسكوني يكپارچگي تشويق براي تلطمخ يهايكاربر تشويق -
  .تجاري يهاتيفعال
 يفضاها يزيربرنامه در مؤثر عوامل نگارندگان شده، انجام مطالعات به توجه با
 مدل عنوان به و ريز در كه اندكرده استخراج را گراانسان كرديرو اساس بر يشهر
 ).1 شكل( است تيرؤ قابل ،قيتحق يمفهوم

                                                                 
5 - Appleyard 
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  گراانسان يشهر يفضاها يزيربرنامه در رمؤثّ عوامل - 1 لشك

  شناسيها و روشداده
 ينظر –يكاربرد تيماه نظر از و يليتحل -يفيتوص، مطالعه نيا در قيتحق روش

 و هيتجز و بوده يدانيم و ياكتابخانه، اطالعات يگردآور روش ،نيهمچن ؛باشديم
 و يت آزمون( SPSS و) بافر روش( GIS يارهاافزنرم از استفاده با زين اطالعات ليتحل
 قيدق شناخت منظوربه مشاهدات ابتدا ي،دانيم روش در. است گرفته صورت) دمنيفر

 ةنمون از يبررس مورد يهاشاخص به مربوط مةپرسشنا سپس و گرفته صورت محلّه
  .است دهيگرد يآورجمع يآمار

 19047( نفر 74284 شامل كه زيتبر انياغچي ةمحلّ ساكنان قيتحق نيا يآمار ةجامع
 نيا كه آمده دستهب خانوار 380 كوكران فرمول اساس بر نمونه حجم و بوده) خانوار
 هاداده يسازگار منظوربه ،نيهمچن؛ استشده انتخاب ساده يتصادف صورته ب نمونه

 ،است برخوردار يشتريب تيعموم از كرونباخ يآلفا بيضر كه نيا ليدل به زين) ييايپا(
  . است 714/0 آمده دستهب آلفا كل بيضر كه نموده استفاده روش نيا از

 ءجز و زيتبر شرق يةناح در واقع يمسكون شهرك كي ان،ياغچي ديشه شهرك
 از كه باشديم زيتبر ادينوبن يهامحلّه ءجز ،شهرك نيا. است زيتبر دو ةمنطق يشهردار
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 آب خوش مناطق ءجز چون. ديگرد اجرا فاز 8 در و شد شروع آن ساخت 1376 سال
 نيا وسعت. كرد شرفتيپ عيسر يليخ بود فردوس يكو كينزد و زيتبر يهوا و

 يمسكون يكاربر را شهرك نيا وسعت نيشتريب كه است هكتار 125 حدود ،شهرك
  ).2 شكل( است دهشامل ش

  
  موقعيت جغرافيايي محلّة ياغچيان - 2 شكل

  بحث
  نيزم يكاربر و يكالبد يهاشاخص

 ،يشهر يهايكاربر مختلط ةتوسع: منظوره چند يهايكاربر و يكاربر ختالطا
 يمعنا به يكاربر اختالط. است هايكاربر يمكان ارتباط و دمانيچ در ديجد يكرديرو
 يواحدها مثال يبرا( يعمود صورت به است ممكن كه است، هايكاربر از يبيترك

 يكاربر با نيزم ةقطع مثال يبرا( يافق) يفروش خرده يهافروشگاه يباال يمسكون
 مكان كي در مشترك ،)يفروش خرده يكاربر با گريد ةقطع مجاورت در يمسكون

 نيزم كي( يزمان اي و) دهنديم انجام يخوداشتغال خانه در كه يكسان مثال يبرا(
(هوپنبراور و الو،  شوند بيترك) باشد يكاربر كي به متعلق زمان هر در مشخص

2005 :971-970.(   
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 و منظوره چند يهايكاربر دهديم نشان قيتحق يهاافتهي و يدانيم مشاهدات
 كه صورت ه اينب؛ است تيرؤ قابل كم يموارد در انياغچي ةمحلّ سطح در مختلط
 همجوار اي و يمسكون يكاربر نييپا در خانوار ياشتغال بخش عنوان به يتجار يكاربر

 خود اشتغال محلّ به را زمان و نهيهز صرف بدون و آسان يدسترس كه دارد قرار آن با
 كه است مختلف يكاربر 13 شامل انياغچي ةمحلّ يهايكاربر ي،طرف از؛ شوديم باعث
 از كه استدر بر گرفته را مساحت نيشتريب مترمربع 626561 با يمسكون يكاربر

 بودن يمسكون تيماه ليدل به نيا و رديگيم بر در را درصد 9/49 ،هايكاربر مجموع
 هكتار 31 حدود با معابر ةشبك ،يمسكون يكاربر از بعد. است ادينوبن ةمحلّ نيا

 يكاربر ،هايكاربر سوم ةرد در. است شامل شده را درصد 25 كه است مساحت،
در بر  را درصد4/11 و دارد مساحت مترمربع 143750 كه دارد قرار سبز يفضا

 ،نيبنابرا ؛دارند قرار...  و يآموزش ر،ياب يهايكاربر ي،بعد يهارده در و استگرفته
 از يول مطلوب، نسبتاً وضعيت در هايكاربر اختالط نظر از انياغچي ةمحلّ گفت توانيم

  ).3 شكل( )،1 جدول( دارد قرار ينامناسب وضعيت در منظوره چند يهايكاربر نظر

  ياغچيان محلّة در مختلف هايكاربري سرانة و مساحت - 1 جدول
  سهم از كل مساحت محلّه (درصد) )مترمربعمساحت ( اربرينام ك

  9/49  626561 مسكوني
  25  313753 معابر

  4/11  143750 فضاي سبز
  8/5  73149 آموزشي
  4/1  18111 تجاري
  5/3  44889 ورزشي
  41/0  5189 بهداشتي
  3/0  3798 فرهنگي
  49/0  6215 مذهبي
  97/0  12220 تجهيزات

  53/0  6741 ساتيتأس
  05/0  631 اركينگپ

  100  1255012 جمع
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  ياغچيان محلّة شهري اراضي كاربري نقشة - 3 شكل

 هايمشاهده اساس بر :مسكن كيفيت و يساختمان كوچك يهابلوك يزيربرنامه
 ،6واحد مسكوني) 19047بر روي واحدهاي مسكوني محلّه ( گرفته صورت يدانيم
 كمتر و آرمهبتون شهرك نيا يهاختمانساواحد مسكوني)  16152( درصد 80 از شيب
 ساخت تازه نشانگر كه باشنديم يفلز اسكلتواحد مسكوني)  2895( درصد 20 از

  .باشديم دوامبا يهاساختمان ساخت به شيگرا و محلّه نيا بودن
 تيمالك و است يشخص كتملّ تحت شتريب شهرك نيا زين تيمالك نوع نظر از
 1376 سال از شهرك نيا كه آنجا از. است يآموزش يبركار ةنيزم در شتريب ي،دولت

 و هستند نوساز شهرك نيا يهاساختمان شتريب بنا، كيفيت نظر از است، شده ساخته
 به بنا، عمر لحاظ به تينها در. هستند ساخت حال در هاساختمان از يكم تعداد تنها
 نيا كه است سال 15 تا 10 نيب هاساختمان شتريب عمر محلّه، بودن ساخت تازه ليدل

  ).2 جدول( است منطقه نيا يهاساختمان بودن دوامبا ةدهندنشان

                                                                 
اند كه با توجه به قرارگيري مساكن با توجه به نبود اطالعات مورد نياز از محله، تمامي واحدهاي مسكوني بررسي شده - 6

  تر نموده است.مسكوني، تمام شماري واحدهاي مسكوني را آسانهاي اين محله اغلب در مجتمع
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  ياغچيان محلّة در رفته به كار مصالح و اسكلت - 2جدول 

  نام محلّه
  مصالح عمده نوع اسكلت و جمع
  %به  آرمهبتون  %به  اسكلت فلزي درصد تعداد واحد مسكوني

  % 8/84   2/15 100 19047 ياغچيان

 در. است مسكن فرم ةكنندنييتع آن) قطعات شكل و وسعت( چگونگي و زمين
 به. كند طراحي چگونه كه دهديم را اصلي خط معمار به كه است زمين شكل اين واقع
 آن زمين شكل مستقيم تأثير تحت ساختمان هر فرم گفت توانيم ترواضح بيان

 يمسكون يهابلوك در هاساختمان اكثر كه آنجا از). 22: 1378 زاده،يقل( است ساختمان
 نيا به مناسب متيق با آسان يدسترس ،هستند مترمربع 85-170 مساحت يدارا محلّه

  ).3 جدول( است دهيگرد موجب را هامسكن

  ياغچيان محلّة مسكوني هايبلوك در زمين ابعاد - 3جدول 
  تعداد ابعاد زمين

  85 14321ـ170
  4670 171ـ255
  39 256ـ340
  17 341ـ425

و  63/5هاي كالبدي و كاربري زمين به طور كلي، ارزش آزمون تي براي شاخص
   باشد.مي 73/4اي فريدمن ارزش رتبه

  هايدسترس
 در محلّه نيا متنوع نقل و حمل از استفاده نظر از :متنوع يةنقل ليوسا از استفاده
 در ساكن ياجتماع قشر تعلّ به ديشا موضوع، نيا كه دارد قرار ينامساعد وضعيت

 و حمل از افراد نيا و هستند اقتصادي متوسطدر سطح  افراد اكثر كه باشديم محلّه نيا
 محلّه نيا در نقل و حمل وضعيت كهيدرحال ؛ندينمايم استفاده شتريب يعموم نقل

- هجاب كه است اتوبوس يهاستگاهيا يدارا محلّه نيا ،نيا وجود با ؛باشدينم مناسب
 نقل و حمل از افراد يمندتيرضا زانيم. دارد عهده بر شهر نقاط ريسا به را افراد ييجا

 محلّه در نقل و حمل وضعيت از درصد 15/63 كه است صورت ه اينب محلّه در متنوع
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 جينتا ،نيهمچن ؛هستند يراض درصد 1/17 تنها و متوسط ينظر درصد 75/19 ،يناراض
 و است آزمون ارزش از باالتر كه باشديم 27/9 شاخص نيا يبرا يت آزمون
  .است شاخص نيا از نيساكن تيرضا ةدهندنشان

 ةدهندليتشك ياصل عنصر يمحلّ يهاابانيخ :هاتقاطع و هاابانيخ حيصح يالگو
 تيهو در و ريپذدل يهايساز فضا و يبصر يهاجاذبه جاديا در و ،انديشهر يمعمار

 از يبرداربهره و يطراح در كه است يابانيخ ،يمحلّ راه. مؤثرند محلّ به دادن جهت و
 تيرعا كساني اهميت با ادهيپ و سواردوچرخه ،يموتور يةنقل ليوسا هايازين آن
 نيا در يموتور يةنقل ليوسا سرعت دوچرخه، و ادهيپ حال تيرعا يبرا. شوديم
 ةهست در عمده نقش سه يدارا يمحلّ يهاابانيخ. شوديم داشته نگه نييپا هاابانيخ

 ةشبك). 35: 1387 ،يمسائل و يبيحب( ياجتماع و يدسترس ،ييجابجا :هستند يشهر
 داده اختصاص خود به را محلّه مساحت كل از هكتار 31 حدود در انياغچي ةمحلّ معابر
 لحاظ به محلّه معابر ةشبك. باشديم محلّه يهايكاربر كل از درصد 25 حدود كه است

 : است شده ميتقس گروه 5 به و اندشده جاديا منظم اريبس صورت به يمراتب سلسله
  .يمتر 30) ث يمتر 24) ت يمتر 18) پ يمتر 12) ب يمتر 6) الف
 ،ياساس خدمات به يدسترس لحاظ به انياغچي ةمحلّ معابر شبكه كه گفت توانيم
 ،يموتور ةينقل ليوسا به يدسترس ،يمحلّ يهاراه در منظم مراتبيسلسله ةرابط وجود
  .است برخوردار يمطلوب وضعيت از يمدار ادهيپ بيترغ به توجه و امنيت
 يعملكرد شعاع محلّه، در مداريادهيپ شيافزا يبرا مهم عوامل از: يروادهيپ

 يابيمكان ايبه گونه ديبا محلّه كي يهايكاربر .باشديم محلّه يهايكاربر مناسب
 ،نيهمچن؛ نشوند محلّه ترك به مجبور ،خود يازهاين رفع يبرا محلّه ناساكن كه شوند

 ليوسا از استفاده كاهش موجبات خود ازين مورد خدمات به مناسب و آسان يدسترس با
  .ننديبرگز خود يازهاين رفع يبرا را يمدار - ادهيپ و ندينما فراهم را يموتور يةنقل

 ،يتجار ،يهبمذ ،يورزش سبز، يفضا ،يآموزش شامل محلّه نيا يخدمات يكاربر
 نشان را محلّه سطح در يخدمات يهايكاربر يدسترس شعاع ،ريز جدول. است يبهداشت

  ).4 جدول( دهديم
  



  13                    ... يزيربرنامه درگرا انسان كرديرو يهاشاخص سنجش                   1395 زمستان

  هاي خدماتي بر اساس مترمربعاستاندارد شعاع دسترسي كاربري - 4جدول 

فضاي   دبيرستان  راهنمايي  دبستان  كاربري
  سبز

  بهداشتي  تجاري  مذهبي  ورزشي

شعاع 
  دسترسي

500  800  1200  250  700  300  250  850  

  
دهد يمياغچيان نشان  ةمحلّبر حسب ميزان دسترسي به خدمات اساسي در  نتايج

متر،  800متر، راهنمايي و دبيرستان  350كه شعاع دسترسي به مراكز آموزشي ابتدايي 
متر، كاربري ورزشي  300متر، فضاي سبز  700متر، مراكز بهداشتي  200مراكز تجاري 

باشد كه غير از كاربري مذهبي، ساير خدمات در متر مي 500و كاربري مذهبي  متر 600
ي قرار خدمات هاييكاربر يدسترس شعاع استانداردشعاع دسترسي مطلوب بر اساس 

  دارند.
 مورد خدمات به دسترسي از محلّه شهروندان رضايت ميزان از آمده دستبه نتايج

 از شهروندان رضايت ةدهندنشان جدول، ناي. است مشاهده قابل زير جدول در نياز
 نيشتريب. باشديم يروادهيپ طريق از ياغچيان محلّة در اساسي خدمات دسترسي به

 رضايت كمترين و 28/14 فريدمن رتبة با آموزشي مراكز به مربوط شهروندان، رضايت
  .)5است (جدول  14/5 فريدمن رتبة با خدماتي مراكز از نيز آنها

  

  محلّه در اساسي خدمات به دسترسي از ساكنان رضايت انميز - 5 جدول

 ميانگين  هايكاربرخدمات و 
Tآماره با

 3ارزش آزمون 

درجة 
  آزادي

سطح 
  معناداري

  فريدمن

  28/14  000/0  379 38/9 78/4 مراكز آموزشي
  72/13  000/0  379 42/8 44/4  فضاي سبز

  39/6  000/0  379 07/4 76/3 فضاي ورزشي
  23/7  000/0  379 59/6 07/4  مراكز تجاري
  85/11  000/0  379 13/7 21/4  مراكز مذهبي
  07/6  000/0  379 78/2 23/3 بهداشتي -مراكز درماني

  14/5  000/0  379 43/2 87/2 مراكز خدماتي (بانك، پست و ...)
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ها، دست آوردن شعاع عملكردي هر يك از كاربريدر اين قسمت، همچنين براي به
كنيم؛ به اين ترتيب كه بعد از مشخص استفاده مي GIS افزارنرمدر  Bufferاز ابزار 

، شعاع دسترسي را به متر در قسمت Input Feautersكردن هر كاربري در قسمت 
Distance  به ما نشان  دهديموارد كرده و مساحتي از محلّه را كه اين كاربري پوشش

دست آوردن شعاع . پس از بهها انجام شد. اين دستور براي همة كاربريدهديم
ها، نقشة هاي دسترسي كاربريها، از اختالط همة نقشهدسترسي هر كدام از كاربري

  ).4شود (شكل كلي دسترسي توليد مي

  
  محلّه در اساسي خدمات به ساكنان دسترسي شعاع - 4 شكل

  

و همچنين  94/8هاي دسترسي برابر با ارزش آزمون تي براي مجموع شاخص
  است. 82/6اي فريدمن رتبهارزش 
  يهمگان يفضاها بخش

 يآسودگ و آرامش امنيت، احساس: محلّه يعموم يفضاها در امنيت احساس
 ياجتماع يةسرما و ارتباطات توانديم آن مختلف ابعاد به توجه كه است يخاطر
 به را است يشهر يِعموم يفضاها از لذت و آرامش ثبات، يبرا يعامل خود كه يميعظ
 ةمحلّ شهروندان يمندتيرضا زانيم سنجش دنبال به قيتحق نيا در. آورد ودوج
 شده استخراج جينتا. ميباشيم مختلف ساعات در يعموم يفضاها در امنيت از انياغچي



  15                    ... يزيربرنامه درگرا انسان كرديرو يهاشاخص سنجش                   1395 زمستان

 يعموم يفضاها از استفاده در ييباال امنيت احساس از محلّه ساكنان كه دهديم نشان
  ).6 جدول( برخوردارند روز و شب در

  

  درصد ميزان احساس امنيت ساكنان محلّة ياغچيان در استفاده از فضاهاي عمومي - 6جدول 

 ميانگين  احساس امنيت
Tآماره با

 3ارزش آزمون 

درجة
  آزادي

سطح 
  معناداري

  فريدمن

  08/14  000/0  379  49/8  57/4 شب
  69/14  000/0  379  51/9  79/4 روز

  

 كه دهديم نشان ساكنان از يظرسنجن و يدانيم مشاهدات طبق جينتا نيهمچن
 قرار ييباال سطح در كيفيت و تيكم نظر از يكيتار و شب هنگام ينورپرداز كيفيت
 از يول؛ گردديم فضاها نيا از استفاده موقع شهروندان امنيت احساس موجب كه دارد
 آبادشمس يررسميغ اسكان ةمحلّ با محلّه نيا يهمجوار به توجه با گريد يسو

 محلّه نيا ساكنان كه نماند ناگفته .است مشاهده قابل موارد يبعض در يناامن احساس
 زين يفرهنگ نظر از فردوس ان،ياغچي گلشهر، محلّات نيب در استقرار ليدل به
  .اندداشته رياخ ةده يط را يتوجه قابل يهاشرفتيپ

 محلّه ساكنان زا ينظرسنج و يدانيم مشاهدات: ازين مورد مبلمان نصب و ييجانما
 يفضاها در يشهر ازين مورد مبلمان از يبرخوردار نظر از محلّه نيا كه دهديم نشان
 در معابر و اتوبوس يهاستگاهيا مانند گريد يفضاها در يول باال نسبتاً كيفيت از سبز

 67/5 آن يت ارزش و 23/9 شاخص نيا دمنيفر ةرتب. دارد قرار ينامطلوب وضعيت
  .است

 سبز يفضا از استفاده: »ياهيگ پوشش و آب« يكيولوژيب ةسرزند عناصر از هاستفاد
 ،محلّه نقاط اكثر در كه ياگونه به. باشديم مهم يعنصرها از يكي محلّه نيا يطراح در

 بوده محلّه نيا يهاپارك از يكي ي،داريپا ميشم پارك. ميباشيم سبز يفضا انواع شاهد
 دارد قرار محلّه نيا در زيتبر يآب پارك ،نيهمچن ؛ددگريم محسوب يامنطقه پارك كه
 شاخص نيا دمنيفر ةرتب چنانچه؛ است دهيگرد محلّه نيا يسرزندگ موجب كه
 با مجاور محلّه نيا ي،طرف از است؛ 93/8 آن يت ارزش و 12/4 نيانگيم با ،56/13
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 آب از استفاده نزايم ،حال نيا با ؛باشديم) يگل ائل( زيتبر يشهرباز و پارك نيتربزرگ
  .است نامطلوب محلّه در يسرزندگ عنصر به

 خوش ءجز محلّه نيا: فضاها بودن فعال و يطيمح ستيز شيآسا طيشرا تيرعا
 يكم يآلودگ است مطبوع اريبس هوا آن در كه است زيتبر شهر محلّات نيهواتر و آب

 يبرجستگ و است تهافي توسعه مسطح نسبتاً مكان كي در باًيتقر محلّه نيا. دارد وجود
 محلّه نيا ساخت يابتدا در البته؛ شودينم دهيد آن در يامالحظهقابل گيبرآمد و
 ،نيزم يساز آماده ةمرحل در اما ؛داشته وجود غرب شمال و شمال مركز، در ييهاتپه
 محلّه نيا بيش. باشديم مسطح محلّه باًيتقر ،حاضر حال در و شده برداشته هاتپه نيا
 نسبتاً يآموزش ،يمسكون مانند هايكاربر يبرخ يبرا كه است درصد 20 تا 15 نيب

 است؛ نامناسب نسبتاً يبهداشت و معابر مانند هايكاربر يبرخ در اما است مناسب
 و عبور محلّ روزشبانه مختلف ساعات در محلّه نيا يعموم يفضاها اكثر ،نيهمچن
 وضعيت از افراد درصد 80 از شيب كه هدديم نشان ،جينتا. باشديم محلّه ساكنان مرور

 ارزش و دمنيفر ةرتب كه باشنديم يراض محلّه در هايآلودگ نبودن و يطيمح ستيز
  .است 79/8 و 09/14 بيترت به اريمع نيا يت آزمون

و  43/12هاي فضاي همگاني برابر با ارزش آزمون تي براي مجموع شاخص
  باشد.مي 14/9اي فريدمن همچنين ارزش رتبه

  يشهر منظر بخش
 منظر از) محور شهروند( گراانسان يشهر يهامحلّه يزيربرنامه ييشناسا يبرا

 در يساختمان ينماها و مناظر تيتقو ،ارزش با يهانشانه جاديا يشهر منظر كرديرو
 نشان قيتحق يهاافتهي. باشديم نييتب قابل »محلّه در هابافت فرم و رنگ سبك،« محلّه

 خود جنوب و شمال در آنها از مورد 2 كه مسجد سه يدارا نظر مورد ةحلّم دهديم
 از يبعض وجود يطرف از. رونديم شمار به محلّه ارزش با ينمادها عنوان به كه باشديم

 كه شونديم شناخته نماد عنوان به محلّه نيا در زين يآب پارك و ديخر ي،تجار مراكز
 نيا به مراكز نيا از استفاده يبرا شهر مختلف طنقا از را شهروندان از ياديز تعداد
 وضعيت يدارا هاساختمان فرم و رنگ نظر از محلّه نيا ،نيهمچن؛ كنديم جذب محلّه
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 صورت به اين است باال شاخص نيا از نيساكن تيرضا زانيم. باشديم يمطلوب نسبتاً
  .باشديم 78/7 يت ارزش و 07/11 شده محاسبه دمنيفر ارزش كه
  يماعاجت

 همه و فعال مشاركت به توجه توسعه، يهايزيربرنامه اصلي يهانهيزم از يكي
 قتعلّ احساس چگونگي به توجه. است آن ةكنندتيتقو فرايندهاي و جامعه افراد ةجانب

 اجتماعي، متفاوت امور در مشاركتي رفتارهاي افزايش در مهم عاملي افراد، اجتماعي
 در ژهيو به خوب مديريت يك براي ابزار نيترمهم اين و است سياسي و فرهنگي

 و گانيهمسا از شهروندان ياجتماع تيرضا ي،طرف از ؛است سوم جهان كشورهاي
 يشهرساز و توسعه يهايزيربرنامه اصول گريد از محلّه در يهمكار و انسجام حس
  ).7 جدول( باشديم گراانسان

  ي اجتماعي در محلّههاخصشاميزان رضايت شهروندان از وضعيت  - 7جدول 

 ميانگين  ي اجتماعيهاشاخص
Tآماره با

 3ارزش آزمون 

درجة 
  آزادي

سطح 
  معناداري

  فريدمن

  39/14  000/0  379 12/9 66/4 محلّهبه اجتماعي تعلق
  21/11  000/0  379 29/6 84/3  مسايگانه با اجتماعي روابط از رضايت ميزان
  75/12  000/0  379 35/8 03/4 محلّهدرهمكاري و انسجام حس

  

 مورد ةمحدود ياجتماع يهاشاخص نظر از كه دهديم نشان قيتحق يهاافتهي
 ياجتماع تعلق يدارا محلّه نيا در ساكن افراد و دارد قرار يمطلوب طيشرا در مطالعه

 گانيهمسا با روابط از تيرضا زانيم و يهمكار و انسجام حس و بوده محلّه به اريبس
 و محلّات يزيربرنامه دنبال به گراانسان يشهرساز. است يمطلوب وضعيت يدارا

 گريهمد با مناسب ياجتماع روابط يدارا آنها ساكنان كه است يمكان عنوان به شهرها
 در محلّه فيوظا در يهمكار حس نيهمچن و داشته محلّه به ياجتماع تعلق و بوده

  .باشد يمطلوب وضعيت
و همچنين  56/14هاي اجتماعي برابر با خصارزش آزمون تي براي مجموع شا

  باشد.مي 37/11اي فريدمن ارزش رتبه
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  گيرينتيجه
 و يمعمار ،يشهرساز ةحوز در مهم مباحث از گراانسان يشهرساز موضوع

 يشهر ةتوسع يعلم اتيادب صاحبان از يعيوس بخش نگاه كه است يشهر يزيربرنامه
 آن يپ در دگاهيد نيا. است كرده جلب خود هب را يشهرساز و يشهر زانيربرنامه و

 و يسرزندگ به آن در هاانسان كه كند يزيربرنامه و يگذارهيپا را يشهر كه است
 و دهيگرد شهروندان ياجتماع يهاهيسرما دنيرس ثمر به موجب و افتهيدست يشاداب
 و شهرها فرم ةدهندليتشك يهاهيال دگاهيد نيا در. شود شهرها ةتوسع و رشد باعث

 و حركت ي،شهر منظر ي،كالبد فرم ،يهمگان يفضاها ،نيزم يكاربر نظام( محلّات
 با. رديبگ شكل شهروندان ازين و هاخواسته با مطابق ديبا) ياجتماع نظام و يدسترس
 كرديرو يهامؤلّفه سنجش دنبال به قيتحق نيا در موضوع نيا اهميت به توجه
  .ميباشيم) زيتبر شهركالن انياغچي ةلّمح( يشهر محلّات در گراانسان
 منطبق هاشاخص يبعض اساس بر محلّه نيا كه است آن از يحاك ،قيتحق نيا جينتا

 اصول نيا با متناقض يموارد در كهيدرحال باشد،يم گراانسان كرديرو و اصول با
 يمطلوب طيشرا در مطالعه مورد ةمحدود ياجتماع يهاشاخص نظر از چنانچه. است
 باالتر شاخص نيا يرهايمتغ يبرا يت آزمون ارزش است آن از يحاك جينتا و دارد قرار
 زانيم و يهمكار و انسجام حس ،محلّه به ياجتماع تعلق يبرا بيترت به و 3 عدد از

  .باشديم 29/6 و 35/8 ،12/9 گانيهمسا با روابط از تيرضا
 از يول دارد قرار ينامطلوب توضعي در محلّه نيا بناها و هابافت در تنوع منظر از
 مراكز انواع و محلّه نماد عنوان به مسجد 3 يدارا محلّه نيا ارزش با يهانشانه لحاظ
 احساس و بوده سبز يفضاها انواع يدارا محلّه نيا. است بوده يآب پارك و يتجار
 نيا يهوا و آب بودن مطلوب نيهمچن و) روز و شب( آن يعموم يفضاها در امنيت
 ةشبك. است دهيگرد آن نيساكن نيب در يسرزندگ جاديا و فضاها بودن فعال باعث همحلّ
 مراتبيسلسله ةرابط وجود ،ياساس خدمات به يدسترس ،لحاظ به انياغچي ةمحلّ معابر
 بيترغ به توجه و امنيت ،يموتور يةنقل ليوسا به يدسترس ،يمحلّ يهاراه در منظم

 يدسترس لحاظ از افراد اكثر ،نيهمچن ؛است برخوردار يمطلوب وضعيت از ،يمدار ادهيپ
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 محلّه نيا چندمنظوره يهايكاربر منظر از يول يراض محلّه در يخدمات يهايكاربر به
 در زين متنوع و يعموم نقل و حمل گريد يطرف از. باشديم ينامطلوب وضعيت يدارا

  .است بوده ينامطلوب كيفيت يدارا محلّه نيا
 محلّات يزيربرنامه و ندهيآ در انياغچي ةمحلّ يكالبد و يفيك ةوسعت منظور به
  :گردديم ارائه ريز يراهكارها گراانسان يشهرساز منظر از گريد ادينوبن

 در يروزشبانه يهاگشت اختصاص با محلّه امنيت و نظم و ينورپرداز به توجه -
 امنيت و نظم يبرقرار در مردم مشاركت از استفاده نيهمچن و محلّه

 پرتراكم نقاط در و يافق صورت به هايكاربر اختالط تراكم كم مناطق در حداالمكان -
 .رديگ شكل يعمود صورت به

 قيتشو منظوربه اندازهيسا با مناسب يشهر مبلمان به روهاادهيپ زيتجه و استفاده -
 اتوبوس يهاستگاهيا در مناسب مبلمان جاديا نيهمچن و يروادهيپ

 و هابانك( يخدمات مراكز و يدرمان مراكز ،)هاكتابخانه( يفرهنگ يهاعمجتم احداث -
 شهر؛ داخل به محلّه نيساكن يسفرها كاهش منظوربه) هاپست

 از يريجلوگ منظوربه داالحداثيجد يهاساختمان در يمعمار در عتنو جاديا -
 آب نندما يشهر يسرزندگ عناصر از استفاده و محلّه در يشهر يهافرم يكنواختي

 سبز يفضاها در

 و محلّه در هالياتومب حركت كردن محدود ن،اساكن ارياخت در دوچرخه دادن قرار -
 و اديز جمعيت به توجه با محلّه نيا به يعموم يهااتوبوس اختصاص نيهمچن
  ي.شخص يهالياتومب يهاسوخت و افراد وقت اتالف از يريجلوگ يبرا آن شيافزا
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