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مقدمه

همچنین اند و  که از گذشته بر عهده داشته ییکارکردها ةتوسع و عیوسبا توجه به امکانات  ها دولتمدیران شهری و 

 فایا یا ، نقش عمدهشهری یها مکانکیفیت بهبود  یبرا یزیر برنامهر ها دارند، د که مردم از آن یدیجدانتظارات 

. (Pinckney et al., 2018) شود یمروایان موجب تنظیم روابط و کاهش مخالفت  تولید فضا توسط حکم کنند. یم

 Cho et) دارد ریتأثدر تثبیت جمعیت و نشاط اقتصادی  تر یمیقددر ساخت فضا در مناطق  ها آن مؤثر ةمداخل همچنین

al., 2020)  از  گذشته. درواقع کنند یدارند، مداخله م یعموم تیاهمکه جنبه و  زین یخصوص های یتاز فعال یاریبسدر و

، انجامند یم یعموماجتماعی و رفاه  ینبه تأم یتنهادرکه  ییها ست، نقشها دولت یدائمکه کارکرد  یاجتماعنظم  نیتأم

و با ساخت و  اند شده لیتبدجامعه  گذار خدمتدولت  ایدولت رفاه  ایبه دولت بهبودبخش  رو نیابرعهده گرفته و از 

 ممفهو هیاول یازهاین. امروزه اصطالح (Lin and Dong, 2017) کنند اد میمعنادادن به مکان، حس مکان را ایج

به موازات توجه به مسائل  یدارشهر پا در بر گرفته است. زینآموزش و بهداشت را  مانند یمواردو  افتهی یتر عیوس

 یانسان یها یطاز مح یتو حما یجادتوجه داشته باشد که منظور، ا یزن یو انسان یمسائل اجتماع به یدبا یطی،مح یستز

 ,.Höglhammera et al)کند شهروندان فراهم  یرا برا ییباال یفیتاست که ک ییها عرصهزنده و  یفعال، فضاها

کردن   ا و لحاظیازهتوجه به تنوع ن ،خواهد بود یضرور یدارپا ةتوسع یکردبا اتخاذ رو یشهر ی. آنچه در فضاساز(2018

 Yuenکند )فراهم  یشهر یاز شهروندان را در فضا یشتریاست که امکان حضور جمع ب یا قهیسل یها ت و تفاوتتنوعا

and Johnson, 2017 .)افزایش مانند ماحصل اقداماتی  فعالیت در فضاهای شهریاند که  اظهار داشته برخی محققان

 یاموربه  پرداختنکه فرصت ( Korkmaz and Balaban, 2020) استروند رو به توسعه شهرنشینی  و تمرکز نهادها

 .(Höglhammera et al., 2018)کند  میرا فراهم  یاجتماع یها و ارزش اتیاخالقمانند 

مشکالت و  ینکه ا یا گونه به ؛را دامن زده است یادیمشکالت ز یران،رشد شتابان شهرها در ا یراخ یها دهه در

 یشهر ةناکارآمد و فرسود یها بافتمسائل،  یناز ا یکیاست.  گذاشته ریتأث یینشهرنش یها جنبه بر همةها،  یینارسا

و  یضوابط و مقررات معمار یتدر دوران معاصر بدون رعا یا اند شده ییکارا نبودو  یمرور زمان دچار فرسودگ به که است

 یزمشکالت را به کل شهر ن ینو ا هستندرو  هروب یاریاکنون با مسائل و مشکالت بس رو نیااز  اند؛ شکل گرفته یشهرساز

، اغتشاش، هرج و مرج و مشارکت یافسردگبا  ییها مکان نیچندر  یزندگ. (Furlan et al., 2019) دهند یم یتسر

 و کالبد خوانی . ناهم(Hosseini et al., 2017) ندارد انیجردر آن  یشهرسالم  یزندگو همراه است ف یضع یاجتماع

است ه گونه بافت این لئمسا نیتر برجستهاز  ها کاربری برخی ةسران کمی و شهری خوان ناهم عناصر وجود فعالیت،

کیفیت و توجهی بر  مثبت و قابل طور بهحس مکان از آنجا که (. 1931 همکاران، و پوراحمد ؛1931)حسینی و همکاران، 

 ,Žlendera and Geminضرورت دارد )افزایش حس تعلق به مکان  برایاقداماتی ، گذارد می ریتأثرفتار مربوط به مکان 

 است یشهر یها بافت نیا یده عصر حاضر سامان ینیشهرنشو  هرمهم ش یها ضرورتاز  یکیاساس  نیبرا(. 2020

(Chi Man Hui et al., 2021) .رویکردهای  رو نیااز  دارند؛ی اجتماعی و خدماتی کمبود ها نهیزمی شهری در ها بافت

نو که  یها یژگیتازه و و طیشرا منطبق بر ییفضاسازمان  دیتولرویکردی نوین برای  ینیبازآفرمانند  یا انهیگرا مداخله

، مورد بررسی این امور افتد یم موجود مؤثر ایکهن  یشهرروابط  ةدوبار فیتعر ای دیجد یشهرروابط  جادیادر  یهمگ

 .(Lak and Hakimian, 2019)است 
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 (Guimarães, 2017ای فعال از مداخالت شهری برای بهبود عواقب منفی زوال شهری ) بازآفرینی شهری مجموعه

ریزان شهری در راستای اقتصادی موجود و همچنین دستورالعملی برای برنامهتأکید بر استفاده بهینه از منابع طبیعی و 

در رویکردهای جدید بیشترین اهمیت . (Kowkabi, 2021های زیست محیطی است )همسویی زندگی شهری با برنامه

 ;Cysek-Pawlak and Pabich, 2020) شود یمبه کیفیت فضاهای عمومی و ایجاد حس به جامعه داده 

Höglhammer et al., 2018; Contreras et al., 2021 .)ییفضاها است الزم ی،شهر یها طیمح بازآفرینی یندادر فر 

که  یابندسامان  یا گونه و بهباشند  یسن عدالتتحقق  یامروز واجد عناصر الزم برا یازهایخلق شوند که ضمن تطابق با ن

 .خوان باشند هم یزن یننو یورابا فن

 و کیفیت های توسعه بهتر زمینهکاربست هرچه  برایرا  ها نهیزم تواند یمپژوهش حاضر در این است که  یعلم تیاهم

 تیفیبهبود ک یالزم برا طیکردن شرا تواند به فراهم یم نیهمچن. کندشهر تهران ایجاد  11 ةمنطقدر شهری فضاهای 

از معضالت  یکیفرسوده  ناکارآمد و یها بافتوجود . کندکمک  یاصول ندیفرا کی یبرقرار ةواسط به یشهر یزندگ

مصالح  ی،ا سازه یستمها فاقد هرگونه س بافتاین در  یساختمان یواحدها بیشتر یاز لحاظ کالبد. شهر تهران است یاساس

مزبور، به لحاظ  یها بافت ین. همچنهستنداز جمله زلزله  یعیمقاومت در برابر سوانح طب یبرا یبادوام و محاسبات فن

 در شهر رقمرا  یاریبس یاقتصاد و یطیمح یستز ی،متعدد بوده و معضالت اجتماع های یدچار ناهنجار ی،بصر یباییز

 ندرو شهری یخود استفاده کند. فضاها یها تیظرفنتوانسته تاکنون از  ،است یستهطور که شا تهران آنشهر . اند زده

 ییآوردن فضاها فراهم یزاز مشکالت شهر تهران ن یکی .دندار یازخاص خود ن یزیر به برنامه شهری های همناطق و محل

و  یطکند. درواقع با توجه به شرا ینشهروندان تأم یرا برا یسالم و کاف عمومی، های یتبه فعال یازدر شهر است که ن

 یاساس یاز محورها یکیبه  ها مکانبررسی و تحلیل کیفیت مورد مطالعه، موضوع ة در محدود ینیمشکالت شهرنش

 11 ةدر منطق مکانی یفضاهابارة در یپژوه ندهیآحاضر  تحقیقاز  هدف شده است. یلتبد یشهر یریتو مد یزیر برنامه

 .استبا رویکرد بازآفرینی شهری شهر تهران 

 

مبانینظري

کیفیتمکانشهري

بر کیفیت زندگی ی بسیار ریتأث ( وLin and Dong, 2017مکان مفهوم اصلی علم جغرافیا و یک فضای معنادار است )

 داردجوامع  یو اقتصاد یاجتماع تیواقع نییدر درک و تب یمتأخر سع فضاهای شهریدر  یزندگ تیفیک که یطور به ؛دارد

(Murgaš, 2018) .چراکه افراد را در  ؛قابل توجه هستندویژه صورت  به ،فضاهای عمومی شهر در زندگی روزمره

از  ،میما در آن ساکن هست بیشترکه  یشهر یها مکان(. Navarro et al., 2018) کند یممناسبات و فعالیت درگیر 

مکان  نیبنابرا اند؛ شده لیتشک کنندگان استفاده جمعی ازمختلف و  یها یکاربر، انداز چشم، فضا و ها ابانیخ، ها ساختمان

 (.Carmona, 2019) شود یممطرح  «قدرت مکان»بارة در بسیاری یاست و ادعاها یکیزیف-یساختار اجتماع کی

شده  فیآن تعر ی، توسعه و نگهداری، طراحیزیر برنامه ةجامعه، نحو کی یکیزیف اتیخصوص عنوان بهمکان  تیفیک

 ریتأث ،کنند یم دیاز آن بازد ندهیکه هم اکنون و هم در آ یافراد ساکن و کار در آن و کسان یزندگ تیفیاست که بر ک
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 کرد یزندگدر آن  توان یم که در آن به درجات مختلفاست  یمکان مکان با کیفیت باال(. Michalos, 2014) گذارد یم

(Veenhoven, 2014) بر سالمتی جسمی، روانی و احساس رفاه ها مکان. کیفیت (Barton, 2016) ةنحو و همچنین 

 ,Netto) دارد یبسیار ریتأث جامعه یبر توانمندساز یمحل یریگ میتصمو  یساالر مردم، فرد بر خودش ةکنترل و ادار

جامعه،  طیمح(، Andrews, 2001) مکان کیاز  دکنندگانیبازد ایساکنان  تیاحساس رفاه، تحقق و رضا(. 2016

 ،ییو فضا یتنوع اقتصاد (،Reilly and Renski, 2008) یحیتفر یها فرصتو  ی، امکانات فرهنگیمدن یها سنت

 مکان هستند. تیفیک عواملاز  (Trip, 2007a,b) یو سرزندگ، نشاط یمنیسوم، ا یمختلط، وجود فضاها تیجمع

و  (Zheng et al., 2021) متمرکز است ، اجتماعی، اقتصادیطیمحتغییرات است که بر ارتباط  یاریمکان مع تیفیک

 طیمح تیفیو ک یمنی، احساس تعلق، ایبا امکانات عموم . همچنیناست یا محله داریپا ةتوسع لیدر تسه یعنصر اصل

 Sabokbar andشکوفایی شهری ) مانندو با مفاهیمی  (Maghsoodi-Tilaki et al., 2021) شود یمدرک 

Hosseini, 2021،) ینی، شهرنشیشهر ی، طراحیکیزیف ةی، سرمایشهر طیمح تیفیمکان، کتعلق حس  ،یریپذ ستیز 

 ,Carmona) دهند یمارائه به همدیگر شده  ساخته طیمح تیفیدرمورد ک ییها دهیاکه  استمرتبط ی داریپا یو حت

2019; Kim and Cocksc, 2017.) 

 که یطور به(؛ Leslie and Brail, 2011) دارد یمحل اتیدر مقتض شهیر شتریمکان ب تیفیمالحظات مربوط به ک

، (Adams and Tiesdell, 2013)کالبدی مانند کیفیت مسکن فیزیکی و عوامل با  توان یممکان را  کی تیفیک

 ,Andrews) ها ییداراو ثبات ارزش  یشغل یها فرصتمانند  یعوامل اقتصاد ،(Diemer et al., 2021) ونقل حمل

 Cheshire and Warrington) و احساس اجتماع جرم زانی، میآموزش یها فرصتمانند  یعوامل اجتماع، (2001

Local Enterprise Partnership, 2019) ی )و تعامل مدن یمانند اعتماد به دولت محل یاسیو عوامل سMeshkini et 

al., 2021.بعدی دیگر از کیفیت مکان محسوب  ،است اقتصادی ةتوسع عوامل از که عمومی کاالی ( مشاهده کرد

 ,.Esmaeilpoorarabi et al) مناطق نوآوری موفقیت در مهمی عامل و( Reilly and Renski, 2008) شود یم

 (.Kim & Cocksc, 2017) ستاستعدادها جذب و مهاجرت همچنین و( 2020

 

بازآفرینیشهري

 یزندگ یشهر یها در شهرک 6112جهان در سال  تجمعی از درصد 51 .شده است نیشهرنش یا ندهیفزا طور بهجهان 

 نیسوم از کل مردم تا ا کی، نیعالوه بر ابرسد.  درصد 21به  6191تا سال  زانیم نیشود ا یم ینیب شیپکردند و  یم

شهرها از جمله  یها جنبهاز  یبرخ نکهیبا توجه به ا. کنند یم یزندگ ینفر ونیلیم میبزرگ و حداقل ن یزمان در شهرها

 شهری یها طیمحو پایداری  انسان یبر سالمت تواند یم و ضعف در ساختارهای مدیریت شهری یعیطب طیکمبود مح

( و Liu et al., 2020; Giles-Corti et al., 2016; Hosseini et al., 2016; Sallis et al., 2016) بگذارد ریتأث

 بیترک ،(Kinney et al., 2021د )کمک کن یماریب یشناخت بیآسمقاومت در برابر اثرات  یممکن است به نوعحتی 

سازمان  ریتأث .شهر سالم است کی یاساس یژگیو یشهر یزیر در برنامه یشهر یو سبز( در فضا ی)آب یعیطب یها طیمح

شناخته  یا ندهیفزا طور بهمدرن،  هایشهر در کالن ژهیو به، یاجتماع ةو توسع یاسیجامعه بر رفتار انسان، کنش س ییفضا
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ها در جامعه  ها و روابط انسان جریان یریگ شکلهای بسیار مهم بر  مکان عنوان بهبنابراین فضاهای شهری  ؛شده است

 (.DeDie et al., 2021; Navarro et al., 2018; Santos, 2012; Soja, 2010هستند )تأثیرگذار 

 مناطقرا در  یعیسالم و طب یها طیمح توان یم در بازآفرینی مناطقویژه  ی بهمناسب شهر یطراح کیبا داشتن 

بر  ( و عالوهContreras et al., 2021) را ارتقا بخشد یتر سالم یزندگ یها وهیشممکن است رفتارها و  نیو ا ایجاد کرد

 گونه نیا. دهد کاهش نیز را  یمرتبط با سالمت یها نهیهز ،زمان خود را در آن سپری کنند توانند یمفضاهایی که مردم 

 یزندگ یها در ارتباط با جنبه یماریبار ب استرس و خستگی و کاهش در کاهش یها ممکن است نقش مهممنفعت

 یشهر یفضاها یبازساز. داشته باشد گذران اوقات فراغت یهوا، سر و صدا و کمبود فضاها یمانند آلودگ یشهر

قرار دارند( اکنون  یباز که در مناطق شهر یدر فضا یعیطب یها طیمح)از جمله  کهن اینشده  یاستفاده، طراح مورد

 (.Vert et al., 2019) استدر جهان متداول  یا دهیپد

 و رشدکردن ،نو از ازی، بازآفرینیسرمعاص ات،حی تجدید شدن،احیا ردن،کاحیا معنای به ریشه مطالعات دربازآفرینی 

 ,Colantonio and Dixon) قرار گرفته است ینابوددر معرض  کهاست زنده  تیتمام کیاز  یبخش یعیطب دیبازتول

 یاجتماع بهبود تعامالتمنظور  به یقانون یاز اقدامات با مبنا یا گسترده ةمجموع یاجرای ااین مفهوم به معن (.2011

 تصویر با تقویت وکرده  دگرگون را منطقه یک محیطی و اقتصادی اجتماعی، حیات همچنین(. Tahsin, 2015) است

 Martins and) کند می خلق کنند، می تشویق را پایدار درونی یگذار هیسرما که جذاب و زنده های مکان، آن اجتماعی

Santos Pereira, 2019). یکه به حل مشکالت شهر است کپارچهیو اقدام جامع و  انداز چشم کبازآفرینی شهری ی 

 کند جادیا یا منطقه یطیمح ستیزو  ی، اجتماعی، جسمیدر اوضاع اقتصاد داریکوشد تا بهبود پا یشود و م یممنجر 

(Guimarães, 2017 .)جامعه است، بازار و دولت نیب یا دهیچیشامل روابط قدرت پ این مفهوم (He, 2012; Li, 

2015; Li and Li, 2011; Ren, 2018; Wu, 2016; Ye, 2013; Zhang, 2016; Gu and Zhang, 2021)؛ 

 و( Natividade-Jesus et al., 2019است ) شهر یها تیریو مد ها یگذار استیسدر  یامروزه عامل مهم که یطور به

بوده  رییکه در معرض تغاست  یا منطقه یطیو مح ی، اجتماعیجسم تیوضع، یاقتصادوضعیت در  داریبهبود پا دنبال به

و بهبود منظر  بازآفرینی شهری در عرصه عمل برای ارتقای کیفیت زندگی یها استیس (.Boyle et al., 2018) است

اما آنچه در این میان  ،از شهری به شهر دیگر متفاوت است وبوده ی مطرح شهرفضاهای  و ها مکان عینی و ذهنی

در فرایند  )فضاهای فراغتی، فرهنگی و غیره(حداکثری فضاهای عمومی  ینیآفر نقشبهینه از  ةمشترک است، استفاد

 (.13: 1931 )ایزدی و همکاران، شهری است یزیر برنامه

گذشته رویکردهای متفاوت نظری و عملی را دربرداشته است که در هر  یها دههحفاظت و مرمت شهری در طول 

 Lak and) ده استکراست. این روند سیر تکاملی خود را طی  داشتهکید أدوره بر وجهی اساسی از این رویکرد ت

Hakimian, 2019 .)توضعی بهبودکه  شد فراهم شهری حیات یند تجدیدافر برای جدید چارچوبی بعد، به 1331 ةده از 

 بر خاص تأکیدی و توجه این دیدگاه در .در آن مطرح است فرهنگی و اجتماعی ،کالبدی ،ادیاقتص ابعاد در محروم نواحی

آخر قرن  ةسه ده(. 19۱5 ،پور یحاج) اوست یزندگ مکان و انسان میان متقابل کنش وفرهنگی  تنوع ،مقیاس محلی

نسل شهرها نام نهاد. از  دیتجداول  ةآن را در وهل توان یم کهاست  همراه یشهردر مرمت و حفاظت  یانیجر، با ستمیب
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 دیتجد هیسو تک دگاهید ة               ، عمدتا  با غلبیتعامل کردیروگرفتن  شکلاز  پیشدر عصر خود و تا  یشهر ینوساز که جاآن

 ییمحتواو  یکالبد یها یژگیو انیمتناسب نبود تضاد و  -مجدد ةتوسع کردیروبا پرداختن به  ژهیو به -شد یم همراه کالبد

 یاجتماعاز مناسبات  یاریبس فیتعرواقع در اثر باز  . به(19۱3)پوراحمد و همکاران،  نهاد شیافزااز شهرها رو به  یاریبس

(. Harvey, 1989) عقب ماند ییمحتوا یسیدگرد انیجرسرعت از  به یکالبد، بخش یشهر یکارکردهاو  یاقتصاد -

 جوامع عمل ابتکار و انرژی ،نیروها منابع، کنترل مستلزم های بازآفرینی پروژه موفق اجرای دده می نشان مذکور تسیاس

 ,.McDonald et al) است خودیار جوامع تشویق و یاجتماع ةسرمای ایجاد منظور به باال، به رویکرد پایین و محلی

2009.) 

سازی بافت معاصرو بیند  های شهری تدارک می دیدگاهی نو را در فرایند دگرگونی معاصر ةبازآفرینی شهری در دور

 مرمت (.Lak and Hakimian, 2019) دهد اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار میابعاد اقتصادی، کالبدی،  ةکهن را در هم

 ،اقتصادی ،اجتماعی مالحظات بر تأکیدة عرصبه  کالبد به صرف توجه ةحوز از را گذاری خود، تحول سیر در شهری

اجتماعی و  تعامل جویو جست در شهری بهسازی و مرمت متأخررویکردهای  .است کرده تجربه هنری و فرهنگی

(. خلق Contreras et al., 2021)اند  داده قرار خود کار دستور در را اجتماعی های گروه نقش بر تأکید و بودهفرهنگی 

منابعی برای توسعه و کیفیت این فضاها  عنوان بههای فرهنگی  ارزشبارة فضاها با توجه به نقش و اهمیت در گونه نیا

بازآفرینی  ةاید یریکارگ به(. همچنین Pourahmad et al., 2012; Pourahmad et al., 2015)است برای شهروندان 

کشورهای پیشرفته، هدف  بیشتروابسته است. در هر کشور  ةمسائل فرهنگی و اجتماعی، به سطح توسعبارة شهری در

و تکمیل تشکیالت  یالملل نیبفعالیت در یک زمینه با رقابت  یمراکز شهری، احیا یساز باززندهترویج بازگشت به شهر، 

 کند یمکه تا حد زیادی به سمت رشد هوشمند عمل  است دهی کیفیت مکانی بهبود سازمان منظور بهاقتصادی 

(Contreras et al., 2021 .) به یدسترس ةتوسع در لیبد یب و توجه قابل یها تیظرف از استفاده امکان لیدل بههمچنین 

 (.Fang, 2020) شود یممطرح  شهری یزا درون ةتوسع استیس یها برنامه از یکی عنوان به یشهر خدمات

های اولیه برای خلق یک فضای  که از الزمه پردازند یمهای فضاهای شهری  های بازآفرینی به بهبود زیرساخت طرح

نظیری برای ساخت و  های بی از ظرفیت ی شهریها بافتالبته  (.Falanga and Nunes, 2021)هستند خالقانه و موفق 

وجوه بازآفرینی شهری خلق فضاهای گذران  نیتر مهم(. 1111 )بصیرت و همکاران، برخوردارند احیای فضاهای خالق

منابعی برای توسعه و گسترش  عنوان بهتاریخی و فرهنگی  یها ارزشاوقات فراغت با توجه به نقش فرهنگ و استفاده از 

از دید فضاهای فراغتی حاصل از بازآفرینی شهری (. 13: 19۱9 ،و ایزدی زاده یصح)است این فضاها برای مردم 

، یاحمد خیش)حبیبی و  شود یمرافات اجتماعی حاز دیدگاه اجتماعی، مانع بروز ان و افزایش کار و تولید سبباقتصادی، 

، شهریتوانند ایجاد فضاهای  ها همچنین می این طرح. است مؤثرکه این خود بر کیفیت مکان شهری  (9: 193۱

ریزی  بعدی در برنامه نگرش تکهای هوشمند را درنظر بگیرند.  و زیرساخت ونقل حملخطوط جدید مانند هایی  زیرساخت

های موجود نیز بیانگر این واقعیت هستند. از  ه بسیاری از تجربهک چنان؛ خواهد شدمنجر این فعالیت به خسارت فراوانی 

یک مکان و مردم آن  فرد بهصرنحهای م ویژگی ةسوی دیگر ترمیم و ارتقای کیفیت زندگی شهری از طریق بهبود و توسع

برای  مؤثروسایلی  عنوان بهنیز هنر، ورزش و آموزش مانند های گوناگونی از فرهنگ شهری  کارگیری جنبه بود. به
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 Sarvariهای بازآفرینی مطرح شده است ) ای در پروژه شکل گسترده بازآفرینی مناطق راکد و هم در مقام اهدافی ذاتی، به

et al., 2021.) 

است. هر گرفته  میمثابه امری آیینی صورت  های ملی همواره به تاریخ حفاظت و مرمت آثار تاریخی و ثروتدر طول 

کرد و در پاسخ به نیازهای جدید،  های خود را با تغییرات تدریجی در طول زمان منطبق می آرامی کالبد و فعالیت شهر به

 یبرا یندیفرا ینیبازآفر که آنجا از میان این در(. Martins and Santos Pereira, 2019اندیشید ) تدبیری می

 تنهاو  (Galli et al., 2020) است مختلف مناطق در یاجتماع و یاقتصاد ،یکیزیف یها یژگیو زوال کردن معکوس

را  فضاهای زیست تیفیک ،کردهایرو ریسا در مقایسه با یتر گسترده مباحث با ،ستین متروکه مناطق یساز بازنده دنبال به

 یها برنامه قیطر از آن یاجرا مختلف و اهداف کردن فرموله بر مشتمل یشهر ینیبازآفر ،آل دهیا صورت به. کند یممطرح 

 (.Sabet and Khaksar, 2020) است عملکرد مداوم ییبازنما و ییاجرا

 

روشتحقیق

. روش گردآوری اطالعات در ارتباط با استتوصیفی و تحلیلی ، ظر ماهیتتحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از ن

و  یفارسآن انواع مقاالت  یطاست که  یا کتابخانه صورت به مکان کیفیت ها شاخصو  ارهایمعادبیات نظری و استخراج 

 ییاز شناسا بعد. بودمیدانی  صورت بهنیز های مورد نیاز  آوری دادهگرد شدند. یبررسو کتب  موضوعمرتبط با  نیالت

 محققان وکارشناسان  از نفر 11 یاراخت در مکمیکشده طراحی ةپرسشنام، یمورد بررس های شاخص و ها لفهؤم

برای تحلیل  .هدفمند بود صورتشده بهبکار گرفته یریگ نمونهروش  .، قرار گرفتیشهر مطالعات ةحوز دانشگاهی

کیفیت در ایجاد  مؤثرهای  پیشراناستفاده شد.  SenarioWizardو  MICMAC افزار نرماز نیز شده  گردآوری یها داده

 .شدبرای تدوین سناریو اقدام  شد. در گام بعدی از فرایند مراحل مختلف تدقیقتوسط گروه دلفی  مکان

ریزی آن، جزء جدانشدنی  پرداختن به آینده و برنامهریزی برای فضاهای شهری  برنامهویژه  بهریزی  برنامه ةدر عرص

نیروهای پیشران و عوامل  توجه بههای نوظهور یا در حال ظهور و  تأثیرات فناوریتوجه به ریزی است.  فرایند برنامه

تأثیرگذاری منفی  سبب و از عواملی که استریزی در عصر حاضر  امهملزومات برن ءجز شهریبر فضاهای  کلیدی مؤثر

ریزی بر یافتن عوامل  برنامه ةپژوهی در عرص امروزه رویکردهای آینده .کند یمجلوگیری  ،شوند ضاهای شهری میف

 نیجمله بهتر از مک کیمافزار  نرم .دارند تأکیدبرای شهرها ریزی  توسعه در فضای برنامهبر  مؤثرهای  کلیدی و پیشران

را ها  آن های یژگی، ویریرپذیتأثثیرگذاری و أاز نظر ت رهایپراکنش متغ و با توزیع یساختار لیتحل اجرایبرای  افزارها نرم

برای  افزارها نرمبرترین افزار سناریوویزارد از جمله  نرم .دهد یمقرار  انریز و برنامه رانیمد لیتحل یو مبنا کند میمشخص 

یک روش کیفی و سپس تبدیل به کمی  های مطلوب تا نامطلوب با استفاده از ریو با درنظرگرفتن انواع وضعیتتدوین سنا

 :مورد مطالعه) یشهر ینیبازآفر کردیبا رو کیفیت مکان یپژوه ندهیآبا توجه به اینکه  ،. در این تحقیقستو ارائه سناریو

افزار  و برای تدوین سناریوها از نرم مک کیمافزار  ها از نرم پیشران ة، برای تهیاستمدنظر  (شهر تهران 11 ةمنطق

 .شدسناریوویزارد استفاده 
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موردمطالعهةمحدود

این جمعیت . (9)شکل  قرار گرفته است یشهر و در مجاورت تهران ناصر یمرکز ةتهران در محدود یشهردار 11 ةمنطق

آماری شهر تهران،  ةسالنام)است نفر  961.115 تعداد ،1935اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال رمنطقه، ب

. استترین مناطق شهرداری تهران به لحاظ مساحت  کوچک ءجز هکتار ۱11این منطقه با مساحتی معادل  (.1931

 میانرا  61 بةدرصد از مساحت فضای سبز عمومی، رت 56/6معادل  سبزمساحت فضای مترمربع  ۱61511با  11 ةمنطق

 ةگان 66مناطق  میاندر و  مناطقی است که کمترین میزان سرانه و مساحت فضای سبز ءمنطقه جزاین منطقه دارد.  66

است که از این تعداد،  11۱9 برابر با 11های منطقه  ت فرسوده را دارد. تعداد کل بلوکباف یها بلوکبیشترین تعداد تهران 

 51احیاشده است ) ییها بلوکهکتار وسعت  961صورت بافت فرسوده هستند. از این میزان بافت فرسوده،  بلوک به 213

 های نساختما با قدیمی بافت دارای سایر نواحیدر مایسه با ن منطقه ای (.1931آماری شهر تهران،  ة)سالنام درصد(

 های خیابان و ها کوچه با متراکم بافت همچنین است. طبیعی یها بحران و از این لحاظ مستعدبوده بیشتری  فرسوده

، مساحت 61 ةورزشی در رتب ةاز نظر مساحت مجموع 11 ةمنطق .کند می مشکل را دیده آسیب افراد به دسترسی باریک،

 ة، مساحت فضای ورزشی روباز آسفالته رتب61 ة، مساحت فضای ورزشی روباز پارکی رتب13 ةزمین چمن مصنوعی رتب

و در مجموع  13 ةرتب یسوار دوچرخهو  یرو ادهیپ، مساحت مسیرهای 12 ةورزشی ویژه بانوان رتب ة، مساحت مجموع16

 .دهد یممورد مطالعه را نشان  ةمحدود 1شکل را به خود اختصاص داده است.  61 ةرتب

 

 
تهرانشهردر01ةمنطقموقعیت.0شکل
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هاافتهیبحثو

 شهرييهامکانکیفیتهايمؤثربرپیشرانشناساییعواملکلیديو

موضوع ارائه  ةنظریات خود را دربار تا شود یممورد مطالعه درخواست  ةسان حوزدر این روش از متخصصان و کارشنا

شهر تهران، از  11 ةدر منطق کیفیت مکانمؤثر بر  ةمتغیرهای اولی ییشناسا برایدهند. در این راستا، در پژوهش حاضر 

مورد  ةجوی متخصصان و کارشناسان و مجریان دخیل در حوزو ابتدا به جست ؛ به این صورت کهشداستفاده  یدلفروش 

و درنهایت  شدانجام  موضوع رةها دربا ها، فرایند پرسشگری و استخراج نظرات آن مطالعه پرداخته شد و بعد از انتخاب آن

های  انگیزی، تنوع فعالیت ، دسترسی، خاطرهانداز چشم)منظر و  یکلعامل  3متغیر در قالب  9۱بعد از پایش متغیرها، 

 عنوان بهاقتصادی، نورپردازی، ایمنی، آسایش و راحتی، تنوع و جذابیت، فراغت و تفریح، تعامل و حس تعلق مکان( 

ها با استفاده از روش  داده یبعد از گردآور ، تجزیه و تحلیل شدند.مک کیمافزار  اولیه انتخاب و با استفاده از نرم متغیرهای

 ةندیآ تیبر وضع رگذاریتأث یاستخراج عوامل اصل برای MICMACافزار  توسط نرم یساختار ایاثرات متقابل  لیتحل

 ةنحو 6شکل متغیرها نشان داده شده است. همچنین  ثیرگذاریأت وضعیت 1 در جدول .شدند لیتحلو مطالعه  طیمح

دهد. هرچه متغیرها در سمت  را نشان می یریرپذیتأثرگذاری و ثیأپراکنش از نظر میزان ت ةقرارگیری متغیرها بر صفح

از  یریرپذیتأثحاکی از  ،باشند تر کینزد xثیرگذاری بیشتر و هرچه به محور أت ،باشند yچپ، باال و چسبیده به محور 

 سیستم است.

 

 
یرپذیريتأثوثیرگذاريأتیزانپراکنشباتوجهبهمةصفحدرمتغیرهاقرارگیريوضعیتنمودار.9شکل
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 شهرتهران01ةمکاندرمنطقیفیتبرکیرهامتغیرگذاريثأتیتوضع.0جدول

متغیروضعیت

 متغیرهای
 ثیرگذارأت

اعم از  یشهر یو عالقه به فضاها یباز شهر ی(، وجود فضاهایتتنوع و جذاب) موجود بناهای و ساختمان کارایی و کیفیت یرهایمتغ
 .(یزانگ خاطره) یرهو غ یو فرهنگ یفراغت یفضاها

 متغیرهای
 دووجهی

منظر و ) با هم یو هنر یفرهنگ ی،کالبد های یمعنادار استقرار کاربر ارتباطمنظر و  یقمناسب از طر یا مجموعهحس حضور در 
مناسب  ییجانما ،(اقتصادی هاییتمحصوالت )تنوع فعال ةاز تنوع ارائ یترضا ،(یزیانگ )خاطره یایی، نشاط و پویریپذ تحرک ،انداز( چشم
و وجود شهرت و  یرهکتاب، روزنامه و غ ةمطالعبرای  ییوجود فضاها ،(یرپرداز)نو یرمس خوانایی ودر مکان مناسب  معابر ییروشنا
بنا و سبک  شناسی یباییز ،(راحتی و آسایش یمنی،)اشود   میکاهش ترس در حضور در فضاها  سببکه  یفراغت یفضاها ینام خوش
 ینقش ظاهر ناآراسته و زشت برخ ،(یت)تنوع و جذاب جمعیت تراکم به توجه با یحیبودن امکانات تفر یموجود و کاف یها ساختمان یمعمار
 .تعلق به منطقه )تعامل و حس تعلق مکان( یزانمکان و م ینبه ا یتعلق و وابستگنبود حس  یجاددر ا ها یکاربر

 متغیرهای
 نتیجه

 فراوانی ید،به مغازه و مراکز خر دسترسی ،مناسب یفراغت یبه فضاها دسترسی ی،و خصوص یعموم ینگبه پارک دسترسی یرهایمتغ
 یبرخورد و خوش یارتباط کالم ،(یدسترسمناسب به مراکز و محالت ) دسترسی وها یستگاها یعها، توزیستگاهتنوع ا ی،عموم ونقل حمل

بخش در کف  شاد و آرامش هایرنگ ودر شب  یشهر یفضاها ییروشنا یتاز وضع یترضا ،(یزیانگ خاطره) یشهر یافراد در فضاها
تابلوها ق یاز طر یو راحت یشآسانبود  حس وورزش  یحضور دوچرخه مردم برا ةبا مشاهد یتحس امن یجادا ،(ینورپرداز) غیرهو  ها راه یادهپ

باد مناسب )تنوع و  یانسبز مناسب، هوا و جر یاز نظر فضا یطمح یفیتک و( راحتی و آسایش یمنی،اشده ) نصب یغاتیتبل یلبوردهایو ب
 .(یتجذاب

 متغیرهای
 مستقل

 یشهر یبه حضور در فضاها یرغبت یاحساس ترس و ب سببکه  یتجارب منف ،انداز( )منظر و چشم یمبلمان شهر یتاز وضع یترضا
 ةمشاهد با تعلق شدندار خدشه( و یاقتصاد های یتفعال تنوعکاالها و خدمات ) ةیناجناس و هز یمتاز ق یترضا (،یزیانگ خاطره)شود  می

 .و حس تعلق مکان( تعاملو ناهنجار ) یربهداشتیغ رفتارهای

 متغیرهای
 تنظیمی

 یحیکاربران در استفاده از امکانات تفر یو جنس یسن یها تفاوتتوجه به  ،(یاقتصاد یهایت)تنوع فعال یداز مراکز خر یترضا یرهایمتغ
 .تعامل و حس تعلق مکان() موجود ةمنطق در حاضر افراد اجتماعی روابط میاناعتماد حاکم  و( یح)فراغت و تفر

 

 ةمرتبط با بازآفرینی شهری در محدود یها جنبهکید بر أکیفیت مکان با تیشران در نیز بیانگر وزن عوامل پ 9شکل 

 اند. تقیم و غیرمستقیم تأثیرگذار بودهصورت مس که به است مورد مطالعه

 

 
غیرمستقیمومستقیمیرگذاريثأتيهاوزنباجمعیرگذاريثأتامتیازینعواملباباالتر.7شکل

 



861 
796 786 773 

736 736 725 712 710 706 

تحرک 
پذیری، نشاط 

 و پویایی

رضایت از 
تنوع ارائه 
 محصوالت

ارتباط معنادار  
استقرار 
 کاربری ها

میزان نظارت 
 طبیعی

محدودیت  
های فرهنگی، 
 فیزیکی، 

جانمایی   خوانایی مسیر
مناسب چراغ 
 های روشنایی

وجود شهرت 
و خوش نامی  
فضاهای  
 فراغتی

زیبایی شناسی  
بنا و سبک 
 معماری  

وجود 
فضاهایی  
 جهت مطالعه
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 تهران01ةدرمنطقکیفیتمکانيروشیپشناساییسناریوهاي

بر کیفیت مکان  مؤثرعوامل کلیدی  یرو تدوین سناریوهای پیش برایافزار سناریوویزارد  در این قسمت با استفاده از نرم

این  .تصور کردکلیدی عوامل  روی پیشتوان  های محتمل و مختلفی را می وضعیت. شده استبررسی  11 ةمنطق در

راهبردهایی  ةمثاب توانند به بسیار مهم هستند و می مورد مطالعه دةکیفیت مکان در محدوهای احتمالی برای آینده  وضعیت

گیری به  رفتن از سناریوهای نامطلوب و جهتگ ها برای فاصله آن ةدهند و سوقگذاران  ریزان و سیاست برنامه موردتوجه

امل ده عوضعیت مختلف برای  92مجموع در ،رو های احتمالی پیش براساس وضعیت .دنسمت سناریوهای مطلوب باش

های هر عامل  د. تعداد وضعیتنشو ها طیفی از شرایط مطلوب تا نامطلوب را شامل می کلیدی طراحی شد که این وضعیت

 وضعیت احتمالی متغیر بوده است. 1 تا 9نیز متناسب با میزان تأثیرگذاری و اهمیت آن از 



سناریوهايسازگار)موافق،همسان(ةمحاسب

شهر  11 ةمنطق کیفیت مکان در ةروی آیند سناریوی احتمالی پیش 991.112های احتمالی،  با توجه به تعداد وضعیت

یو با سنار 1362سناریو با سازگاری قوی یا محتمل،  1حاکی از آن است که  افزار نرمنتایج این وجود دارند. تهران 

تابلوی سناریوهای با سازگاری قوی را همراه با وضعیت  1یوی ناسازگار وجود دارد. شکل سنار 615سازگاری ضعیف و 

وضعیت ة دهند نشاندهد. در این تابلو، رنگ سبز پررنگ  یمبودن نشان  های احتمالی از نظر مطلوبیت یا بحرانی یتوضع

ة دهند نشان                                                 مطلوب، رنگ نارنجی وضعیت نسبتا  بحرانی و رنگ قرمز                                        کامال  مطلوب، رنگ سبز روشن وضعیت نسبتا 

 های احتمالی است. یتوضعوضعیت بحرانی 

 

Scenario 
No. 1 

Scenario 
No. 2 

Scenario  
No. 3 

Scenario  
No. 4 

Scenario 
No. 6 

Scenario  
No. 5 

Scenario  
No. 7 

 :ییایپو، نشاط و یریپذ تحرک

 ییایپو، نشاط و یریپذ بهبود تحرک

 :ییایپو، نشاط و یریپذ تحرک

 ییایپو، نشاط و یریپذ تحرک ینسبکاهش 

 :ییایپو، نشاط و یریپذ تحرک

 ییایپونشاط و  ،یریپذ تحرکشدن  میوخ

 :تنوع ارائه محصوالت

 بهبود تنوع ارائه محصوالت

 :تنوع ارائه محصوالت

 ادامه روند وضع موجود

 :تنوع ارائه محصوالت

 کاهش تنوع ارائه محصوالت

 :ها یکاربرارتباط معنادار استقرار 

 ها یکاربربهبود ارتباط معنادار استقرار 

 :ها یکاربرارتباط معنادار استقرار 

 ها یکاربربه ارتباط معنادار استقرار  یتوجه بی

 :یعیطبنظارت  زانیم

 یعیطبنظارت  زانیم شیافزا

 :یعیطبنظارت  زانیم

 ادامه روند وضع موجود

 :یعیطبنظارت  زانیم

 یعیطبرفتن نظارت  نیباز 

 :یکیزیف، یفرهنگ یها تیمحدود

 و یفرهنگ یها تیمحدودرفتن  نیباز 
 یکیزیف

 :یکیزیفو  یفرهنگ یها تیمحدود

 ادامه روند وضع موجود

 :ریمس ییخوانا

 ریمس ییخوانابهبود 

 :ریمس ییخوانا

 ادامه روند وضع موجود

 :ریمس ییخوانا

 ریمس ییخواناکاهش 

مناسب  ییجانما
 :معابر ییروشنا

 حیصح ییجانما
 معابر ییروشنا

مناسب  ییجانما
 :معابر ییروشنا

وضع  ینسببهبود 
 موجود

 :معابر ییروشنامناسب  ییجانما

 معابر روشنایی حیصح ییجانما

 :معابر ییروشنامناسب  ییجانما

 ییروشنامناسب  ییجانماکاهش توجه به 
 معابر

 :یفراغت یفضاها ینام وجود شهرت و خوش

 یفراغت یفضاها ینام شهرت و خوش شیافزا

 :یفراغت یفضاها ینام وجود شهرت و خوش

 ادامه روند وضع موجود

 :یفراغت یفضاها ینام وجود شهرت و خوش

 یفضاها ینام کاهش شهرت و خوش
 یفراغت
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Scenario 
No. 1 

Scenario 
No. 2 

Scenario  
No. 3 

Scenario  
No. 4 

Scenario 
No. 6 

Scenario  
No. 5 

Scenario  
No. 7 

 یمعماربنا و سبک  یشناس ییبایز
 :موجود یها ساختمان

بنا و سبک  یشناس ییبایزتوجه به  شیافزا
 یمعمار

 :موجود یها ساختمان یمعماربنا و سبک  یشناس ییبایز

 ادامه روند وضع موجود

 یمعماربنا و سبک  یشناس ییبایز
 :موجود یها ساختمان

بنا و سبک  یشناس ییبایزکاهش توجه به 
 یمعمار

 :مطالعه برای ییفضاهاوجود 

 مطالعه برای ییفضاها شیافزا

 برای ییفضاهاوجود 
 :مطالعه

 تیوضع ینسببهبود 
 موجود

 برای ییفضاهاوجود 
 :مطالعه

ادامه روند وضع 
 موجود

 برای ییفضاهاوجود 
 :مطالعه

 ییفضاهاکاهش 
 مطالعه برای

 برای ییفضاهاوجود 
 :مطالعه

ادامه روند وضع 
 موجود

 برای ییفضاهاوجود 
 :مطالعه

 برای ییفضاهاکاهش 
 مطالعه

شهرتهران01ةمنطقدرمکانکیفیتبرسازگاریوهايسناريتابلو.4شکل

 

های  یتوضعهای مطلوب بر  یتوضعشده است. تعداد  یلتشکوضعیت احتمالی مختلف  11تابلو سناریوهای قوی از 

 63/61بحران،  ةدرصد وضعیت در آستان 61درصد وضعیت بحرانی،  63/61، تیوضع 11نامطلوب برتری دارند. از این 

درصد وضعیت نامطلوب و  63/11 درمجموع                         وضعیت کامال  مطلوب دارند. در درصد  19/91درصد وضعیت مطلوب و 

(. سه 6و  1سناریوهای دارند )سناریو وضعیت مطلوب  6سناریوی محتمل،  1. از اند داشتهدرصد وضعیت مطلوب  11/55

 .وضعیت نامطلوب دارند 1و  5های وضعیت بینابین و سناریو 2و  1، 9سناریوی 

احتمالی  یها تیوضعنتایج براساس . دهد یمشده در سناریوها را نشان  احتمالی استفاده یها تیوضعفراوانی  5شکل 

c3 (ها ارتباط معنادار استقرار کاربریبه  یتوجه بی ،)e3  در  رهیو غ یکیزیف ،یفرهنگ یها تیمحدود)ادامه وضعیت موجود

اند که در سناریوهایی که  داشته( بیشترین فراوانی را معابر روشنایی صحیحجانمایی ) g1( و یشهر یدر فضاها یرو ادهیپ

 .اند شدهاستفاده ، وضعیت بینابین و نامطلوبی دارند

 

 
بااليباسازگاریوهايدرسنارشدهاستفادهیاحتمالهايیتوضعینمودارفراوان.7شکل

 

ارزیابی نقش سیستم شبکه، به  شود. می با استفاده از سیستم شبکه پرداختهارزیابی ماتریس سناریو به  2 در شکل

جمع  ةاز محاسب. این سیستم شود میبرای ساخت سناریوی حقیقی استفاده و  پردازد عوامل کلیدی در سیستم تحلیل می

 .است شده روی یک عامل کلیدی اثرات اعمال ةهم ةشده توسط یک عامل کلیدی و برای محاسب اثرات اعمال ةهم
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تهرانشهر01ةمنطقدرمکانکیفیتسناریوهايیستمسةشبک.0شکل

 

شوند  عنوان عواملی تفسیر می به ،قرار بگیرند باالی نمودار سمت چپ ةگوش که درعوامل کلیدی در سیستم شبکه، 

عاملی در این قسمت قرار نگرفته  1شکل  براساسدر این پژوهش  کنند.کنترل  یتوانند سیستم را به نحو مؤثر که می

عنوان  توان به را می، نشاط و پویایی( یریپذ تحرک)( Aشبکه ) –ین سیستم یعوامل کلیدی در سمت راست پا است.

حوادث در سیستم  بر عوامل کلیدی وابسته درنظر گرفت که از راهنمایی عوامل کلیدی دیگر بدون تأثیرگذاری خیلی زیاد

 ینام خوش)عامل وجود شهرت و (، Fو  Hسمت راست باالی نمودار ) ةکنند. عوامل کلیدی قرارگرفته در گوش تبعیت می

و در همان زمان  کردهسیستم اعمال  برقوی را  یعوامل کلیدی هستند که اثرفضاهای شهری و عامل خوانایی مسیر( 

 د.شو سیستم متصل می ةرفتار پیچید ة                      معموال  به پیدایش بالقو کنند. این نوع از عوامل کلیدی را حس می راثاین 

 

سناریوهايهافرضپابرجاییوارزشسازگاري

. دهد یمهر عامل نشان  یها فرض  یتمامها را بین  آن ریتأثعوامل کلیدی و میزان  یها فرضثرترین ؤم 6جدول 

ثرترین فرض و دارای ؤم« ییایپو، نشاط و یریپذ تحرکبهبود »فرض  ،شود یمجدول مشاهده این در  که طور همان

ثرترین فرض عامل ؤبا وجود اینکه م« مطالعه برای ییفضاها شیافزا»فرض  ست.بیشترین اثر سازگاری در سناریوها

دارای کمترین ارزش سازگاری است و پشتیبانی از این فرض ، انتخاب شده« مطالعهبرای وجود فضاهایی »کلیدی 

 ضعیف است.شهر تهران  11 ةمنطق کیفت مکان درتوصیفگر در سناریوهای 
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هاآنسازگاريمیزانوهافرضثرترینؤم.9جدول

 سازگاري فرض عاملکلیدي

 1 ییایپو، نشاط و یریپذ تحرکبهبود  ییایپو، نشاط و یریپذ تحرک

 1 محصوالت ةبهبود تنوع ارائ محصوالت ةتنوع ارائ

 1 ها یکاربرد ارتباط معنادار استقرار بهبو ها یکاربرارتباط معنادار استقرار 

 9 یعیطبنظارت  زانیم شیافزا یعیطبنظارت  زانیم

 9 یکیزیف و یفرهنگ یها تیمحدودرفتن  نیباز  یکیزیف، یفرهنگ یها تیمحدود

 1 ریمس ییخوانابهبود  ریمس ییخوانا

 1 معابر روشنایی حیصح ییجانما معابر ییروشنا ییجانما

 1 یفراغت یفضاها ینام شهرت و خوش شیافزا یفراغت یفضاها ینام وجود شهرت و خوش

 1 یمعمار سبک و بنا یشناس ییبایز به توجه شیافزا موجود یها ساختمان یمعماربنا و سبک  یشناس ییبایز

 1 مطالعه برای ییفضاها شیافزا مطالعه برای ییفضاهاوجود 

 

 تحلیلسبدسناریوها

شهرتهران01ةمنطقمکانکیفیتبهارسناریوهاي

سبب رسیده و  و افزایش بهبوداین منطقه در این سناریو به  ییایپو، نشاط و یریپذ تحرکاز نظر  :0یويسنارشرح

فضای شهری و  شود یمزمان  به پیوستگی تیتقو به مکان، خاطر تعلق حس ایجاد انگیزی،  خاطر مکان، هویت حفظ

نشاط مردم و ایجاد تجارب سبب فضاها خود  یها یژگیومیل مردم به حضور در فضا شده و سبب طوری طراحی شده که 

مطلوب و از تنوع الزم برخوردار است که                                از نظر تنوع ارائه محصوالت کامال شده است.  یزیانگ خاطرهمثبت و درنهایت 

کوچک و  یوکارها کسب درویژه  گستره زیاد به ،یکوچک و بزرگ اقتصاد یها تیفعالرونق کسب و کار و سبب 

ن و مشوق ارضایت ساکنسبب شده است. تنوع محصول باید از نظر قیمت اجناس و کاال و خدمات درنهایت  یفروش خرده

به بهترین  مطلوب و           صورت کامال  به ها ارتباط معنادار استقرار کاربریشده باشد. عمومی و شهری حضور در فضاهای 

با انجام این وضعیت ارتقا یافته است. از نظر  طیمح یبصر تیفیک از نظر یمنظر شهرو  اند افتهیحالت ممکن استقرار 

مطلوب است و فضاها طوری                در وضعیت کامال ( یابانخناظر بر  های )چشم یعینظارت طب یزانم یقاز طر یتحس امن

از  یمنیابا توجه به اینکه  .افزایش حس امنیت شده استسبب که افزایش میزان نظارت طبیعی،  اند شدهطراحی 

افراد  تیو امن یمنیا شیافزا بموج افزایش نظارت طبیعی، های شهری استحضور شهروندان در فضا عوامل نیتر مهم

 .شود یممنجر درنهایت به آسایش و راحتی حضور شهروندان در فضا  وشود   می

با  د. همچنینرو یمی از بین شهر یدر فضاها یرو ادهیپدر  رهیو غ یکیزیف ،یفرهنگ یها تیمحدوددر این سناریو، 

از  غیرهو  فیزیکی ،فرهنگی یها تیمحدود ،قرار دارد محیط عناصر در ارتباط مستقیم با شهری منظرتوجه به اینکه 

ند. از نظر عامل کلیدی رثیرگذاأدر فضاهای شهری ت یرو ادهیپشهری هستند که در  کاهش جذابیت منظر عوامل مهم در

 .مطلوب است و مسیرها از خوانایی الزم برخوردار هستند      کامال  خوانایی مسیر در حین پیمودن مسیر در فضاهای شهری

از  مثبتی تصویر غیره، روشنایی و ای طراحیه. رنگ و فرم و استانداراست مؤثربرای شهروندان این خوانایی در درک فضا 

و تیر  ی روشناییها برد چراغکار شود. منجر می بصریو کیفیت  اجتماعی، آسایش کنش به باالرفتن و کردهفضاها ایجاد 

افزایش کیفیت بصری فضاها و خوانایی  سببدر جای خود در این سناریو به بهترین شکل درنظر گرفته شده و  ها برق
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کاهش ترس  سببامی فضاهای فراغتی که ن دارد. وجود شهرت و خوش ریتأثکه در تمایل مردم در فضاها  شود یمفضاها 

شهروندان خوشایند و موجب احساس مطلوب هستند و این فضا برای    ال در وضعیت کام ،شود یمدر حضور در این فضاها 

مطلوب       کامال  ها ساختمانبنا و سبک معماری  یشناس ییبایزاز نظر  ،در این سناریوحضور در فضا شده است.  امنیت برای

فضاهای  یسرزندگ مهم عوامل زیباشناسی از. شود یمها توجه کامل  اشناسی بنا و سبک معماری ساختمانو در آن به زیب

وجود است که در جذابیت فضاها و تصویر مثبت مردم از فضاها نقش دارد و محرک حضور مردم در فضاهاست.  شهری

در حالتی درنظر گرفته شده که افزایشی در فضاها برای مطالعه در نظر  غیرهکتاب، روزنامه و  ةمطالعبرای  ییفضاها

فضاها را بیشتر کرده و  جذابیت محیط در اهل مطالعه افراد برای فضاهایی وردنآ فراهمو از آنجا که گرفته شده است 

 .شود یم محیط در افراد موجب حضور

فاوت است. این سناریو مت 1 یبا سناریو معابر روشناییدر عامل کلیدی جانمایی  این سناریو تنها :9سناریويشرح

بهبود کیفیت بصری فضاها و  سببوضعیت موجود بهتر درنظر گرفته است و  مقایسه بادر را  معابر روشناییوضعیت 

 .داردشود و در تمایل مردم در فضاها نقش  میخوانایی فضاها 

 

شهرتهران01ةمنطقمکانیکیفیتبهارةآستاندرسناریوهاي

این سه سناریو در وضعیت  .وضع موجود است کننده یانب 2و  1، 9 ةشمار سناریوهای ةدهند لیتشکهای احتمالی  وضعیت

و وضعیت سناریوی  2و  1 ةبهتر از سناریوی شمار 9 ةبینابینی از نظر مطلوبیت قرار دارند که وضعیت سناریوی شمار

مطلوب،        نسبتا وضعیت  2مطلوب،                     شامل یک وضعیت کامال  9 ةسناریوی شمار است. 2 ةبهتر از سناریوی شمار 1 ةشمار

های بحرانی در این سناریو غلبه  های مطلوب بر وضعیت نی و یک وضعیت بحرانی است. وضعیتبحرا                دو وضعیت نسبتا 

 .دارند

وضعیت موجود مواجه است که  در مقایسه با، نشاط و پویایی یریپذ تحرکاین سناریو با کاهش :9سناریويشرح

حس  ةکنند یتداععناصر فضا  .شود یماین منطقه شهری مردم در فضاهای  انگیزی و کاهش تمایل کاهش خاطرهموجب 

محصوالت این  ةاز نظر تنوع ارائشود.  می یشهرعمومی و  یبه حضور در فضاها یرغبت یبسبب  و یتجارب منفو 

با استناد به نظرسنجی شهروندان این شهر تهران  11 ةمنطقموجود  تیوضع. ماند یمسناریو در وضعیت موجود باقی 

از مطلوب است.           که نسبتا شده  یدرصد از شهروندان در حد متوسط تلق 96محصوالت از نظر  ةاز نظر تنوع در ارائمنطقه، 

ارتباط معنادار استقرار نبود  در این سناریو، هم با یو هنر یفرهنگ ،یکالبد های یارتباط معنادار استقرار کاربرنظر 

از نظر استقرار در جوار هم از یک ارتباط معنادار  ها یکاربربحرانی درنظر گرفته شده است و       کامال  صورت به ها کاربری

قرار داده و  ریتأثرا تحت  انداز چشمکه منظر و ندارد مطلوبی  یبصر تیفیک یمنظر شهر. در این وضعیت کنند ینمپیروی 

 .دگذاشته باش ریتأثدر تصویر ذهنی مردم برای حضور در فضاها 

       نسبتا  و موجود وضعیت ادامه دهندهنشان( یابانخبر  ناظر های)چشم یعینظارت طب یزانم یقاز طر یتحس امن

از  یبا توجه به نظرسنج یشهر یدر فضاها یرو ادهیپدر  رهیو غ یکیزیف ،یفرهنگ های تیاز نظر محدود. مطلوب است

قرار  یبحران       نسبتا  تیدرصد در وضع 1/69و  ادیز یلیدرصد در حد خ 6/62 اد،یدرصد در حد ز 9/61شهروندان ساکن 
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 کاهش جذابیت منظر شرایط موجود در ،قرار دارد محیط عناصر در ارتباط مستقیم با شهری منظربا توجه به اینکه  .دارد

. از نظر عامل کلیدی خوانایی شود یمدر فضاهای شهری منجر  یرو ادهیپکاهش میل به به و  استثیرگذار أشهری ت

درصد از  1/6۱از نظر مطلوب است.                     روند موجود و نسبتا  ةدهند مسیر در حین پیمودن مسیر در فضاهای شهری ادامه

و  ی روشناییها چراغکاربرد . شود یمشهروندان در حد خیلی زیاد تلقی شده و موجب احساس رضایت شهروندان 

و  افزایش کیفیت بصری فضاها سببدر جای خود در این سناریو به بهترین شکل درنظر گرفته شده است که  ها برقرتی

سبب نامی فضاهای فراغتی که  دارد. وجود شهرت و خوش ریتأثکه در تمایل مردم در فضاها  شود یمها  آنخوانایی 

از نظر مطلوب هستند.          و نسبتا بوده در وضعیت ادامه روند موجود  ،شود یمکاهش ترس در حضور در این فضاها 

درصد در حد متوسط ارزیابی شده و در حد متوسط موجب کاهش ترس برای حضور در این  6/62شهروندان با میزان 

وال موجود و در وضعیت ادامه ر ها ساختمانبنا و سبک معماری  یشناس ییبایزاز نظر  ،در این سناریو فضاها شده است.

است که در جذابیت فضاها و تصویر مثبت مردم  شهریفضاهای  یسرزندگ مهم عوامل مطلوب است. زیباشناسی از       نسبتا 

بنا و سبک  یشناس ییبایزنظر شهروندان وضعیت  براساساز فضاها نقش دارد و محرک حضور مردم در فضاهاست. 

 ؛درصد در حد متوسط ارزیابی شده است 3/6۱با مورد مطالعه  ةمحدوددر  فضاهای شهریموجود  یها ساختمان یمعمار

در حالتی درنظر گرفته شده است که بر  غیرهکتاب، روزنامه و  ةمطالعبرای  ییوجود فضاها مطلوب است.                بنابراین نسبتا 

بحرانی        نسبتا درصد در حد بسیار کم ارزیابی شده که در حد  6/99وضعیت موجود بهبود نسبی وضع موجود تکیه دارد. 

 افراد برای افزایش فضاهایی بر همچنیناین وضعیت حاکی از ایجاد تغییراتی برای بهترشدن شرایط موجود است.  .است

 فضاها اثر بگذارد و در تمایل افراد برای جذابیت تا بر کید داردأشهری این منطقه تعمومی فضاهای  در اهل مطالعه

 ثیرگذار باشد.أفضاها ت حضور در

بودن قرار دارد که متشکل از یک  در وضعیت بینابینی از نظر مطلوبیت و بحرانی سناریواین  :4یويسنارشرح

های  نی و یک وضعیت بحرانی است. وضعیتبحرا                       مطلوب، سه وضعیت نسبتا              وضعیت نسبتا پنج مطلوب،             وضعیت کامال 

وجود  جز بههای احتمالی  و در تمامی وضعیتاین سناریهای بحرانی در این سناریو غلبه دارند.  مطلوب بر وضعیت

 ةدهند ادامه غیرهکتاب، روزنامه و  ةمطالعبرای  ییوجود فضاهایکسان است.  9 ةشمار یمطالعه با سناریو برایفضاهایی 

از آنجا که  .بحرانی است                             درصد در حد بسیار کم و نسبتا  6/99وضع موجود است. وضع موجود از نظر شهروندان در حد 

 محیط در افراد و موجب حضور کند میفضاها را بیشتر  جذابیت محیط در اهل مطالعه افراد برای فضاهایی آوردن فراهم

 این وضعیت از جذابیت محیط کاسته است. ،شود می

بودن قرار دارد که متشکل از یک  وضعیت بینابینی از نظر مطلوبیت و بحرانی درسناریو این  :0یويسنارشرح

های  نی و دو وضعیت بحرانی است. وضعیتبحرا                       مطلوب، دو وضعیت نسبتا              وضعیت نسبتا پنج مطلوب،       کامال وضعیت 

وجود  جز بههای احتمالی  ارند. این سناریو در تمامی وضعیتهای بحرانی در این سناریو غلبه د مطلوب بر وضعیت

و ت اس یبحران یطدر شرا غیرهکتاب، روزنامه و  ةمطالع یفضاهایکسان است.  1 و 9 یمطالعه با سناریوبرای فضاهایی 

 برایبلکه از میزان فضاهایی  ند،ا اند و افزایش نیافته فضاهایی برای مطالعه ایجاد نشده تنها حاکی از شرایطی است که نه

 کاسته شده است.نیز مطالعه 
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یکسان است. در وضعیت بحرانی از نظر مطلوبیت  2، 1، 9وضعیت با سناریوهای  دوسناریو در این  :7یويسنارشرح

                                      ها ندارد و متشکل از چهار وضعیت نسبتا  مطلوب بین وضعیت               مطلوب و نسبتا                               بودن قرار دارد که وضعیت کامال  و بحرانی

از نظر های مطلوب در این سناریو غلبه دارند.  های بحرانی بر وضعیت وضعیت بحرانی است. وضعیت ششانی و بحر

این منطقه در این سناریو در بدترین وضعیت قرار دارد و با وخامت مواجه است. در این  ییایپو، نشاط و یریپذ تحرک

 ةکنند یتداععناصر فضا  فرماست که حکم ةندارند و شرایطی بر منطقشهری مردم تمایلی برای حضور در فضاهای  ،وضعیت

به  خاطر تعلق مکان و حس د. هویتشون می یشهر یبه حضور در فضاها یرغبت یب سبب هستند و یتجارب منفحس و 

به شرایط  محصوالت ةتنوع ارائ کاهشمحصوالت در وضعیت  ةاز نظر تنوع ارائ. شود یم دار خدشهمکان در این شرایط 

درنهایت رضایت و وکار، قیمت اجناس و کاال و خدمات  های اقتصادی از نظر تنوع در نوع کسب موجود است و فعالیت

 یعینظارت طب یزانم یقاز طر یتحس امنبحران است.  ةمواجه شده و از نظر سطح مطلوبیت، در آستانکاهش ن با اساکن

 عمومی و یدر فضاها کنند. همچنین مین تیشهروندان منطقه احساس امن و ه استرفت نی( از بیابانخناظر بر  های )چشم

از نظر عامل کلیدی خوانایی مسیر در حین پیمودن مسیر در شود.  و شرایط منطقه بحرانی می شوند ینمحاضر  شهری

 روشنایی ها گیرد. کاربرد چراغ بحران قرار می ةو در آستانمواجه است کاهش وضعیت موجود با  در مقایسه بافضاهای شهری 

. بحرانی قرار دارد                                                                             در جای خود در این سناریو به بدترین شکل درنظر گرفته شده است و در وضعیتی کامال  ها برقو تیر

 ریتأثکه در تمایل مردم برای حضور در فضاها  شود یمکاهش کیفیت بصری فضاها و کاهش خوانایی فضاها  سبب همچنین

، در این هست یبحران یتدر وضع شودترس  کاهش سبببایست میکه  یفراغت یفضاها نامیخوش و شهرت دارد. وجود

های اجتماعی و افزایش جرم  های اجتماعی و آسیب ناهنجاری اننداقداماتی م ریتأثتحت نامی منطقه  وضعیت شهرت و خوش

در  ها ساختمانبنا و سبک معماری  یشناس ییبایزاز نظر  شده است. دار خدشهطبیعی یا انسانی  ای حادثه عو جنایت یا وقو

 ؛است دیکأمورد ت تیوضع نیدر ا ها ساختمانبنا و سبک معماری  یشناس ییبایزتوجهی به  وضعیت بحرانی است. بی

ها انجام  اقداماتی برای زیباشناسی ساختمانشود و  نهیزم نیدر ا یتوجه بیوضع موجود منطقه دچار رکود و  که یطور به

و جذابیت فضاهاست و بر تصویر مثبت مردم  شهریفضاهای  یسرزندگ مهم عوامل شود. با توجه به اینکه زیباشناسی از نمی

 ةمطالع برای ییوجود فضاها گذارد. می ریتأثردم برای حضور در فضاها از فضاها نقش دارد، این وضعیت در کاهش تمایل م

از . بحرانی است            کم و نسبتا درصد در حد بسیار  6/99وضعیت موجود با  .وضع موجود است ةدهند ادامه غیرهکتاب، روزنامه و 

 محیط در افراد فضاها را بیشتر کرده و موجب حضور جذابیت محیط در اهل مطالعه افراد برای فضاهایی آوردن فراهمآنجا که 

 این وضعیت از جذابیت محیط کاسته است. ،شود می

                         قرار دارد که وضعیت کامال بودن  سناریو در وضعیت بحرانی از نظر مطلوبیت و بحرانیاین  :5یويسنارشرح

ی و هفت وضعیت بحرانی است. بحران                                    ها ندارد و متشکل از سه وضعیت نسبتا  مطلوب بین وضعیت               مطلوب و نسبتا 

 جز بههای احتمالی  ارند. این سناریو در تمامی وضعیتهای مطلوب در این سناریو غلبه د ر وضعیتهای بحرانی ب وضعیت

با کاهش  غیرهکتاب، روزنامه و  ةمطالع برای ییوجود فضاهایکسان است.  5 یمطالعه با سناریو برایوجود فضاهایی 

بحرانی       کامال  ،چون بدتر از شرایط موجود است و بحرانی است                   وضعیت موجود نسبتا  .فضاها برای مطالعه مواجه است



 0411زمستان،4رةشما،9دورةریزيشهري،يبرنامهفیااجغريهاهشپژو  954

 اند، و فضاها افزایش نیافته اند کردهنتنها فضاهایی برای مطالعه ایجاد  است. این وضعیت حاکی از شرایطی است که نه

 کاسته شده است.نیز مطالعه  برایبلکه از میزان فضاهایی 

 

يریگجهینت

سازگارترین بهترین و  1از بین سناریوهای مطلوب سناریوی  .سناریو وضعیت مطلوب دارند دوسناریوی با سازگاری باال،  هفتاز 

های  یتوضعاست که تمام  112تهران با مجموع اثر کلی شهر  11 ةمنطق شهری در یها مکانکیفیت روی  پیشسناریوی 

 تواند یم 6و  1است. سناریوی  116با مجموع اثر کلی  6                                                        احتمالی آن کامال  مطلوب است و سناریوی مطلوب بعدی سناریوی 

مورد مطالعه  ةمنطق ةعنوان وضعیت بهارگون تحقق آن بهبرای ریزی  های آینده این منطقه و برنامه درصورت قرارگرفتن در برنامه

 ،بحران و بحرانی قرار دارند ةهای احتمالی در آستان که متشکل از وضعیت 1و  5ی باشند. سناریو کیفیت مکاناز لحاظ ایجاد 

که در وضعیت  است بیشتر از سناریوهاییها  آنهستند و اثر کلی  21، هرکدام دارای مجموع اثر کلی 6و  1 یبعد از سناریو

ه سمتی نامطلوب و توجه نشود، شرایط ب مورد مطالعه ةکیفیت مکان در فضاهای شهری محدود ة. اگر به آینددبینابین قرار دارن

ار دارند و بیشتر در وضعیت بینابین قر 2و  1، 9م کرد. سناریوهای ان را مشاهده خواهیزکند و وضعیت خ بحرانی حرکت می

 به توجه شرایط مطلوب بر بحرانی بیشتر است. با ةها غلب ی وضع موجود هستند. در این وضعیتهای احتمال متشکل از وضعیت

اقداماتی صورت گیرد که از  و باید کرد یربهار تعب ةآستان در سناریوهای را بینابین سناریوی سه توان اینمی شرایط این

مطلوب برسند. مجموع اثر کلی برای                               ها برای تبدیل به وضعیتی کامال  امطلوب کاسته و بر مطلوبیت وضعیتهای ن وضعیت

 است. 16هریک از سناریوهایی که در حالت بینابین قرار دارند 

بحران و بحرانی قرار نگیرد  ةدر آستان یهای وضعیت ریتأثتحت  مورد مطالعه ةدر منطق کیفیت مکان ةبرای اینکه آیند

حیح و کارا از ریزی و مدیریت ص منطقه با انجام برنامه ةهای توسع ها و برنامه باید در طرح ،نشود اجراهای خزان و سناریو

قداماتی شرایط خیزش به جلوگیری کرد و با ا ،های احتمالی که دارای شرایط نامطلوب هستند حرکت به سمت وضعیت

کیفیت بهار  ةکنند انیبکه باشیم شدن سناریوهایی اجراهای مطلوب را فراهم کرد تا درنهایت شاهد  سمت وضعیت

کاهش کیفیت مکان  سببمدت  عواملی که در طوالنی. دهستنمورد مطالعه  ةمنطقفضاهای شهری در  شهری یها مکان

مورد مطالعه، درنظرنگرفتن ارتباط  ةدر محدود ییایپو و نشاط ،یریپذ تحرک به وضعیت یتوجه بیاز  اند عبارت ،دنشو یم

 به یتوجه بی ،یکیزیف و یفرهنگ یها تیمحدود ، تشدیدمحصوالت ةتنوع ارائدرنظرنگرفتن  ،ها یکاربرمعنادار استقرار 

 یفراغت یفضاها ینام شهرت و خوش، هرگونه اقدام و فعالیتی که به معابر ییروشنا حیصح ییجانماو  ریمس ییخوانا

 . یمعمار سبک و بنا یشناس ییبایزو همچنین درنظرنگرفتن اهمیت  زند یمآسیب 

تحقیق اهمیت  یها افتهیاحتمالی است که با توجه به  یها تیوضعدر ارتباط با  ،آورده شدهادامه ی که در یهاپیشنهاد

 :اند داشته

 حس ایجاد ،یزیانگ خاطره مکان، هویت حفظپویایی و نشاط، انجام اقداماتی که موجب  ،افزایش تحرک برای

در طراحی  ویژه بهدر این راستا اقدامات  بسیار ضرورت دارد، ،شود زمان می به پیوستگی تیتقو و به مکان خاطر تعلق

 شود. پیشنهاد میهستند، رپذیر، پویا و سرزنده به فضاهای فعال، خالق، حضو یده شکلدهنده به سمت  شهری که سوق
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 ی شهریحضور مردم در فضاها سببی که های از جمله محرک .قرار دارد طیبا عناصر مح میدر ارتباط مستق یمنظر شهر

از عوامل مهم در کاهش  غیرهو  یکیزیف ،یفرهنگ های تیمحدود .آسایش و تصویر ذهنی مثبت از فضاهاست ،شود می

ایجاد فضاهایی  برای ،ستاهایی که در توان مدیران شهری  برداشتن و کاستن محدودیت .هستند یمنظر شهر تیجذاب

عواملی که به کاهش حضور شهروندان شود.  رای حضور در فضاها باشد احساس میراحت و آرام که مشوق شهروندان ب

جذابیت و پویایی فضاها، نداشتن امنیت شهروندان در فضا،  نبوداز احساس  ندا عبارت ،دنشو یممنجر در فضاهای شهری 

 در فضاهای شهری. ها المانبه خوانایی مسیرها و  یتوجه بیفیزیکی و فرهنگی،  یها تیمحدودوجود 

از نظر  در فضاهای شهریمناسب  یدر جا معابر روشنایی از نظر وضعیت جانماییشهر تهران  11 ةوضعیت منطق

و نیازمند آن است که مورد توجه در حد خیلی پایین تلقی شده  ،اند روندانی که مورد پرسش قرار گرفتهدرصد از شه 3/11

کاهش ترس در  سببافزایش احساس امنیت شهروندان برای  دفاع یبکردن فضاهای  شناسایی و تعدیل جدی قرار بگیرد.

 عوامل از جذابیت و تنوع شود. می یپیشنهاد ینامی فضاها هرت و خوشافزایش شسبب و همچنین فضاها  نیحضور در ا

بسیار  یها شرانیپاز  موجود های ساختمان یبنا و سبک معمار یشناس ییبایز هستند. شهریفضاهای در  یسرزندگ مهم

توجه به  ،د. در این راستانافزای میشهری که بر جذابیت فضاهای  آیند شمار می بهثیرگذار بر ایجاد سرزندگی فضاها أت

های بسیار مهم که نقش  یکی از پیشران باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.ها  اشناسی بنا و سبک معماری ساختمانزیب

است که نقش  غیرهکتاب، روزنامه و  ةمطالع برایوجود فضاهایی  دارد،زیادی در تحرک و پویایی مردم از همه اقشار 

 ةمحدودطالعه در برای م شود. فضاهایی راحتی و جذب مردم می ،ایش آسایشبسیاری در جذابیت فضاها دارد و موجب افز

ریزان این  مدیران و برنامهکه آن است  توسط نظرسنجی از کارشناسان در سطح پایینی قرار دارد و نیازمندمورد مطالعه 

 اهمیت زیادی بدهند. لهئمسمنطقه به این 

در راستای زیباسازی فضاها بسیار مورد توجه مردم بوده و عمومی و شهری های بصری در فضاهای  ارتقای زیبایی

طراحی  ترین عوامل جذب جمعیت است. شود که از مهم ماندگار و یک تصویر ذهنی مثبت میثبت یک فضای  سبب

های مختلف سنی و جنسی و به عبارتی ایجاد  ق شهروندان در طیفینیازها و عال با درنظرگرفتن انواعشهری فضاهای 

و  فراغتیدرنظرگرفتن دسترسی مناسب به فضاهای  شود. پیشنهاد می ،ع الزم برخوردار باشدگو که از تنو سخفضای پا

دسترسی به پارکینگ  مانند ،ها کمک کند ترسیهایی که به این دس و همچنین اختصاص نیازمندی کلی شهریطور به

پیشنهاد  شود. پیشنهاد می ها مغازهو  عمومی و دسترسی به مراکز خرید ونقل حملعمومی و خصوصی، دسترسی به 

ای هدرنگ و فرم و استانداربر کیفیت و میزان، تا  صورت بگیرد شهریافزایش خوانایی فضاهای  برایاقداماتی شود  می

. گذاردب ریتأث خوانایی مسیرو درنهایت  بصریو کیفیت  اجتماعی، آسایش بیفزاید و بر اندرکنش غیره، روشنایی و طراحی

 د.باش گذار و بر حضور افراد در فضا اثر بیفزاید به جذابیت فضاها همچنین
 

تقدیروتشکر

 و یساختار یالگو ةارائ» پژوهشیاعتبار طرح  نیاز پژوهشگران و فناوران کشور که با تأم تیصندوق حما ازنگارندگان 

 .کنند می یتشکر و قدردان کردند،امکان پژوهش را فراهم  31119161کد  «تهران یشهر کالن یا چندهسته یعملکرد
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