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ن مسئله یا. گوناگون مورد توجه بوده است يانسان، همواره در رشته ها يازهاین نیتر یاز اساس یکیمسکن به عنوان 

مسکن به وبژه در توسعه  یفیآوردن به ابعاد ک ياما آنجه مهم است رو. است یقابل بررس یفیو ک یار دو بعد کم

و سازها، شاهد توجه ساخت  یران و گسترش کمیسم در ایچرا که همزمان با ورود موج مدرن. باشد یمد یجد يها

ت مسکن در یمسئله مذکور بر وضع ریتاث یسربر يبرا. میا بودهمسکن در  یفیابعاد کافته به یتوسعه  يکشورها

محله (ن یزوقد شهر یو جد یمیقد يه از محله هادو نمون یقیسه تطبین مقاله به مقای، در ااست اشتهران دیمحالت ا

بوده و از  یشیمایو پ یقیسه تطبیمقاق یور روش تحقن منظید.پرداخته خواهد شد) آبادملک  یمینوساز مالصدرا و قد

است محله  یج حاکینتا. ارها بهره گرفته شده استیل معیتحل يبرا) AHP( یل سلسله مراتبیند تحلیک فرایتکن

 توان یمن یبنابرا. نسبت به محله مالصدرا دارد يت بهتریدر مجموع وضع یمسکون طیت محیفیملک آباد از نظر ک

ک، کمتر یو ارگان یمیقد يسه با محله هایتازه ساخت در مقا يدر محله ها یط مسکونیمح يها تیفیک:جه گرفت ینت

  . مورد توجه قرار گرفته است

  )تازه ساز(د یو جد) یخیک و تاریارگان( یمیسالم، محله قد یط مسکونیمسکن، مسکن و مح يها شاخص:  
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و با یسم را پذیران که موج مدرنیا يزاسن، شهرین بیدر ا ر است، در پاسخ به یآن درگ يها تالطمرفته 

ا ناخودآگاه یوجود داشته و آگاهانه  یسنت يکه در شهرها – یفیک يها شاخص یمسکن، برخ یمشکالت کم

ساخت و  يهنگفت صرف شده برا يو انرژ ها نهیهزبه  یوقت. را مورد غفلت قرار داده است – شده یمت یرعا

د شده، یتول یمسکون يها طیمحت یفیچراکه بدون توجه به ک. ابدی یمت دوچندان ین مسئله اهمی، امینگر یمساز 

  . میا ساختهرا با دست خود  يدیفرسوده جد يها بافتعمال 

 یبر بررس ین، سعید شهر قزویو جد یمیقد يدو نمونه از محله ها یقیسه تطبیمقا ن پژوهش بایلذا در ا

   .و شناخت موارد مورد غفلت قرار گرفته خواهد بود ها آندر  یط مسکونیو محمسکن  تیوضع

، ی، محل گسترش ارتباطات سالم اجتماعیاز خانواده معمول تر بزرگ یک خانواده اجتماعینه ساز یمحله زم

ر تراکم جمعا. است ها یمردمو  ها یدوست، ها تیمیصمو بسط  ینه فرهنگیرید يها سنتاستمرار بخش  ت یما در اث

افته است و به یش یاز به مسکن در شهرها افزایشدن خانوارها، ن ین تک سلولیمسکن و همچن يش تقاضایو افزا

از جنبه  ياری، بسياز فوریو ن یل شتاب زدگیکه به دل یگسترش. میا بودهرا شاهد  یمسکون یدنبال آن رشد اراض

س تعلق ، عدم احسایتیهو یچون ب یمسائل. تد را مورد غفلت قرار داده اسیجد يمحله ها یطیت محیفیک يها

ه ین فرضیاجه یدرنت. ن مدعاستیبر ا ينگونه محالت شواهدیت در ایش جرم و جنایرو به افزا يو آمارها

و  یمیقد يسه با محله هایتازه ساخت در مقا يدر محله ها یط مسکونیمح يها تیفیک«مطرح باشد که  تواند یم

».ک، کمتر مورد توجه قرار گرفته استیارگان

. روند یمارها و ضوابط در روند تحول مسکن به شمار یجهت سنجش مع یمسکن ابزار مناسب يها شاخص

مسأله  یاجتماع ياست که به عنوان بازتاب جنبه ها یمسکن، ارائه اطالعات مناسب عمل يها شاخصمنظور از 

وجوه  یمسکن به سادگ يها شاخص .مربوط قابل استفاده هستند يها استیسن یشناخت ابعاد و تدو يمسکن برا

به کمک . ددهن یما در هر مقطع مورد نظر را نشان یکمبودها و ابعاد مسکن در وضع موجود و  یفیو ک یکم

ط مسکن را به دست یاز شرا یر ملموسیو سنجش کرد و تصو یابیه مسکن را ارزیط تهیشرا توان یم، ها شاخص

ساکنان  یط سکونتی، باال بردن سطح اطالعات موجود به منظور شناخت شراها شاخصکاربرد  نیتر مهم .داد
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و  یابیارز يو بهتر تر قیدقساکنان به صورت  یر مسکن را بر زندگیران بتوانند تأثیم گیکه تصم يبه طور. است

به  یکل يها هدفشرفت و تحقق یپ يرین ابزار اندازه گیمسکن، مناسب تر یاجتماع يها شاخص .ن کنندییتع

) 26 ص ،1367محسن،  یبیحب. (کند یمر یرا امکان پذ یتا مل يه سطوح از فردیکل یابیو ارز رود یمشمار 

ن یتا ا کند یمجاب یمسکن ا يزیر در برنامه ها آنمسکن و نقش  يها شاخصو تنوع  یپدگیچی، پیگستردگ

ل یه و تحلیو تجز یشده و مورد بررس يمختلف دسته بند يدر گروهها ها آنبرحسب نقش و عملکرد  ها شاخص

د یبا، ضمن آنکه شود یمک از ابعاد مسکن پرداخته یدر هر ها شاخصن یا یو معرف یدر ابتدا به بررس. رندیقرار گ

 .شوند یرند و از ابعاد مختلف بررسیمختلف قرار گ يها و گروه ها دستهدر  توانند یم ها شاخصاز  یگفت برخ

  )1383،يزیعز(
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د یمسکن با یفیاز نظر ک. ندیبه وجود آ يشهر ین اراضین و سالم تریدر بهتر دیبا ها خانه، ياز نظر شهرساز

نان یش و آرامش، اطمی، آسای، بهداشتیو اجتماع یمرتبط با خود را برآورده ساخته و از نظر اخالق يها يازمندین

 يارا بودن هواد. باشد یدرست يزیبرنامه ر ي، دارايمحله ا یبه خدمات عموم یو دسترس ییبایخاطر ساکنان، ز

گان، چشم یارتباط سالم با همسا يگران، برقراریده از چشم دیپوش یمزاحم، زندگ يداهاپاک، نبودن ص

ا تعداد اعضا يربنای، دارا بودن سطح زیباز کاف يسبز و فضاها ياندازها خانواده، از جمله  يمتناسب ب

)63:1380عه،یش. (شود یمگر مسکن محسوب ید يها يازمندین

 یمشترک در کنار هم زندگ يها ارزشمختلف با فرهنگ و  يز، که افراد خانواده هاین ها محلهدر ارتباط با 

 یک خانواده اجتماعینه ساز یمحله زم). 83:1378،ینیف الدیس( دهستن یاجتماع يد گفت واحدهایکندد، با یم

و  ینه فرهنگیرید يها سنت، استمرار بخش ی، محل گسترش ارتباطات سالم اجتماعیاز خانواده معمول تر بزرگ

ه شده، حکایکه درطول صد سال اخ ییها هینظرانواع . است ها یمردمو  ها یدوست، ها تیمیصمبسط  ت از یر ارائ

ه و یاجتماع يها لتیرذدر برابر انواع  يسالم و پادزهر یط فرهنگیک محیمحله به عنوان که  کند یمن یا ژه یب

 يفردا، طرح کلرنس پر ياطرح ابنزر هاوارد با عنوان باغشهره. است شهرهابعد از گسترش صنعت در  يایدر دن

س مامفورد و یو نظرات لوئ یمسکون ينه محله هایت در زمیدراین، طرح رادبرن، طرح فرانک لویو کلرنس اشتا

 LeGates( دآن دار يگر جنبه هایمحله بر د یت از تفوق فرهنگ اجتماعیحکا یکوبز، به نحو کاملین جیج

گر را فراهم یکدیو مالقات مردم با  یاست که بسط ارتباطات اجتماع ییشمندان، محله جاین اندیبه نظر ا. (2000

گاه یدر ان جا یطیمح يها ییبایزو  یعیمناظر طب. ه محدود استیل نقلیرفت و آمد وسا ين محله ایدر چن. آورد

 ساتی، تاسیو ورزش ید، مدرسه، اماکن کذهبیمحله، مانند مرکز خر یعموم يها يازمندینکل . دارند يژه ایو

ک یکرده و هر یت در کنار هم زندگیمیبا صم ها خانوادهدر محله . ن شده استیدر آن تام یو درمان یبهداشت

خطر ساکنان، از  یعبور و مرور ب یعنیست سالم یهستند که امکان ز یمستقل یواحد مسکون يخود دارا يبرا

از محله که امکان رفت و  يدر معابرل یسرعت اتومب. کودکان گرفته تا سالمندان و معلوالن در آن فراهم است

عبور . اده روها اختصاص دهدیپ يرا برا یمناسب يد فضایمحله با. ار محدود استیوجود دارد، بس ها آن يآمد برا

در قالب  ها آنندگان ینمااست که  یاجتماع يک فضایمحله . ه متفرقه از درون محله ممنوع باشدیل نقلیوسا
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 یو طراح يسبک معمار يدبر مبنایمختلف محله با يبناها. کنند یممحله بر مسائل مختلف محله نظارت  يشورا

  ).13:1381عه،یش( دریگ يآن محله پا یطیط محیبرگرفته از شرا

ن یکودکان در محله تام یکه زندگ یهنگام. ردیگ يت کودکان پایرشد و ترب يد برایمحله دراصل خود با

، يمحله ا يها طرحاز  یدر بعض). 80:1381عه،یش( دفراهم خواهد بو یسن ير گروه هایسا يبرا ها يازمندینباشد، 

، به ها آنه خدمات رسان به یل نقلیتا رفت و آمد وسا شود یممحله قرار داده  يه هاید در حاشیمرکز خر يجا

ن، محله در مفهوم یبنابرا. (Osborn F.J.etal:1977:20-25( دوارد نساز يمحله لطمه ا یاصل يها انیبن

ل یتشک یفرهنگ يک فضایباز و سبز است که مرکز آن را  يان فضاهایجاد شده در میا يک فضای، يشهرساز

عت ید طبیدر محله با. شود یمختم  یفرهنگ ين فضایبه ا یمختلف محله با سلسله مراتب مناسب يو راه ها دهد یم

به  یاجتماع يدادهایرو يبرا ی، محلیسات اجتماعیهمراه با انواع تاس یمیط صمیک محی. حضور داشته باشد

سالم را  یید فضای، بايو اقتصاد یاجتماع ياز هایآن، ضمن درنظر داشتن همه ن يمحله و خانه ها. دیا یمحساب 

چ یهز آن در اعتدال بوده و مردم ساکن در آن در یسات که همه چ ییمحله جا. مردم فراهم آورد یزندگ يبرا

  .(Cools,1997:5-12)روبرو نباشتد  یا نگرانیش یبا هراس و تشو يمورد

است که در مقابل  ییجا). 4114:1362ن،یمع( تمحل سکون و آرامش اس یبه معن یمسکن، در لغت فارس

از کار و  یناش ياهویاست که مردم پس از تالش روزانه و در ه یمحل. شلوغ و پر سروصدا قرار دارد يفضاها

ن، یمع( لمحل فرود و نزو یعنیز یمنزل ن یمعن. آورند یمست سالم با آنجا پناه یاستراحت و ز يت، برایفعال

در کنار خانواده بر آن  یخواب، استراحت و زندگ يفراغت از کار برا يکه مردم برا یمحل یعنی، )4390:1362

کان رشد سالم و بدون دغدغه خاطر بوده و در آن ام یط خانوادگیک محینه ساز ید زمیمسکن با. ندیآ یمفرود 

  .اشته باشدکودکان وجود د یو جسم يفکر

م یگر جلب کنید يران به شهرهایا يو بزرگ امروز یتیمتمرکز جمع يچنانچه توجه مان را از شهرها

 یزندگ يبرا یگاهیران، جایا یسنت يمفهوم محله در شهرساز. مینیرا بب یمیقد ياز محله ها يآثار میتوان یم

به طور عمده مسجد نقش . است یط جمعیک محیا ی یفرهنگ يک فضایت یگر با مرکزیکدیمردم در کنار 

ط یک محینه ساز یران، زمیدر ا یسنت یمسکون يفضا ).12:1380-11عه،یش(. کند یمفا یمرکز محله را ا

  .امن و سالم است ینوادگخا
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از به مسکن در یشدن خانوارها، ن ین تک سلولیمسکن و همچن يش تقاضایت و افزایدر اثر تراکم جمع

نگاه . ر داده استییمسکن را تغ ين موثر بوده و الگویمت زمیش قین عامل در افزایهم. افته استیش یشهرها افزا

از  یبعض. گر استیکدینان به یاز اطم يبه و عاریغر ی، نگاهیمسکون ياغلب افراد ساکن در مجموعه ها

خود خشونت را  يکه در جلوه و نما اند شدهجاد یزمخت، خشن و ناموزون ا يها حجمبا  یکونمس يواحدها

خشک  يها طیمحک گدس یکه به گفته پاتر دهند یمرا به دست  ینامناسب ي، فضاهاها حجمن یا. کنند یمج یترو

و  یرافت، گذشت، مهربان ها آنا کنار ی ها آندر ). Mumford,1976:88-106( اند آوردهسنگدل را به وجود 

. دهد یم، اضطراب و فشار یخود را به خشونت، اخم، خستگ يو مروت جا يت، بردباریمی، صمیآرامش روان

مافوق انسان نشسته و  ها محلهن ی، در اپردازد یمعصر صنعت به بحث  يل به گفته مامفورد که درباره شهرهایاتومب

و در اصطالح  – یر بهداشتین و غیفرسوده، زاغه نش يرواج محله ها. استشده  ها محله یات اجتماعیسردمدار ح

  .(Mumford,2000:94)را به وجود آورده است  یزشت يفضاها –ناکارامد  يها بافت يامروز

 يدر واحدها ها مدرسهگر، ید یمحدود است و در بعض یو فرهنگ یامکانات آموزش ها محلهاز  یدر برخ

، سهم یکاف یو پرورش ی، فرهنگیحیسات تفریل فقدان تاسیبه دل يمحله ا يها طیمح. اند شدهجاد یا یمسکون

آغاز  یین کمبودهاین معابر و چنیاز ا يو مشکالت بعد دهد یمسوق  یاز نوجوانان را به معابر عموم يعمده ا

و  ینیشهرنش یمحدود و برخالف ضوابط اجتماع یو اجتماع یبه با هم، و با ارتباط عاطفیت، غریجمع .شود یم

از تفاخرات  یوجود بعض. بانه دارندیغر يو رفتار اند بهیغر، اما با هم نندینش یمران کنار هم یا يسنت محله ا

 ياریبس. شود یم يو بچه محله ا يات سرزنده محله ایاز به مسکن مناسب، مانع از استمرار حی، در کنار نیاجتماع

 ی، محل مسکوناند افتهیکه در آن سکونت  یکه مکان کنند یمور ن تصیدر پساپرده ذهن خود چن ها خانوادهاز 

ن یاز ا ياریل در بسین دلیبه هم. بروند يگرید يآن را ترک کرده و به جا يد روزیدلخواه نبوده و باالخره با

 يهر جامعه ا یه اصلیجوانان که سرما يبه، برایغر يو شهرساز يارائه شده معمار يها سبک، به تبع از ها محله

ز خود و فرهنگ خود به وجود  یگانگیک نوع بی، شوند یممحسوب  ک نوع یس ها محلهن یدر ا ... دیآ یما

 )1384عه،یش( .دیآ یمبه وجود  جوانان يپنهان و گذران باطل وقت فراغت برا يکاریب
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که (ن شده ییتع يها شاخصارها و یکه بر اساس مع ین معنیبه ا بوده یشیمایو پ یقیسه تطبیق مقایروش تحق

 يو به کمک آن نمونه ها دیآ یمبه دست  یلیمدل تحل) ق ارائه شده استیل در بخش چارچوب تحقیبه تفص

ک مورد یبوده و تکن يو اسناد ياطالعات، پرسشنامه ا يروش جمع آور. رندیگ یمقرار  یابی، تحت ارزيمورد

  .باشد یم AHPا ی یل سلسله مراتبیک تحلیز تکنیل نیاستفاده در تحل

 رندیگ یمق حاضر مورد مطالعه قرار یمنتخب که در تحق يها شاخصمطرح شده،  ينظر یبا توجه به مبان

  :عبارتند از

ک یباز و سبز است که مرکز آن را  يان فضاهایجاد شده در میا يک فضایمحله :ییالف ساختار فضا

 یاجتماع يدادهایرو يبرا یو محل یسات اجتماعیبا تاس یمیصم یطیمحله مح. دهد یمل یتشک یفرهنگ يفضا

ف مرکز محله، یعرت«چون  ییها شاخصبه سنجش  توان یم، ییار ساختار فضاین تحت عنوان معیبنابرا. است

، ین در سطح محلیساکن يها يازمندینن عملکردها و یکه شناخته شده باشند، تام يباز محله ا يفضاهاوجود 

  .پرداخت »يکپارچه و انسجام کالبدیوسته و یبافت پ

ل یرا رفت و آمد وسایز. دارند یدر محله نقش مهم ها یدسترسارائه شده،  ينظر یطبق مبان: ها یدسترسب 

ر قرار یتحت تاث اه رت و قلمرو محلیب آرامش، امنین ترتیبه را کنترل کرده و بدیه و ورود و خروج افراد غرینقل

و  د و منظریتنوع د ،ها يورودت سلسله مراتب معابر، کنترل یزان رعایم« يها شاخصن اساس یر اب. دهند یم

  .شوند یم ین قسمت بررسیدر ا »ک قلمروهایتفک

نسبت به آن  ییت باالین آن احساس تعلق و هویست که ساکنیمحله سرزنده محله ا: نیساکن يتمندیج رضا

 يرا برا یط سالمید محیآن با یمنسجم است که هر واحد مسکون یط اجتماعیک محیچرا که محله . داشته باشند

ن، یت ساکنیحساس امنا«چون  ییها شاخص یدارد به بررس يتر يقو یفیار که جنبه کین معیا. ساکنان فراهم کند

  .پردازد یم »رگیکدیه یمحله نسبت  یو شناخت اهال ییروزانه در محله و آشنا يازهاین نیزان تامیم

ه ترتشده  عنوان يارهایمعن شرح خواهد بود که یق به ایروند تحق به طور خالصه سه یدر دو محله مقا بیب

ه برا. ردیگ یمصورت  يریجه گیشده و در انتها نت و متناسب با هر شاخص، مطرح شده  يها شاخصمحاسبه  يالبت
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ش و برداشت یمایو پ GISل توسط نرم افزار ی، تحليل پرسشنامه ایع و تحلیتوزهمچون  یمختلف يها روشاز 

  .شود یم، استفاده یدانیم

در یکی از کریدورهاي مهم و اصلی غرب ایران و مفصل ارتباطی مرکز  نی، مرکز استان قزوشهر قزوین

کشور با حوزه هاي شمال و شمال غرب و جنوب غربی قرار دارد و با برخورداري از دشت وسیع با قابلیت 

شهر با . باشد یمصنعتی، داراي نقش اقتصادي مهم در این دو بخش  يها شهرکو  ها پهنهزي در جنوب و کشاور

 1385سال  ين شهر براساس سرشماریا .باشد یماراضی باغی محصور شده و داراي قدمت تاریخی و فرهنگی 

 .ت بوده استیهزار نفر جمع 350 يدارا

ن در اواخر یه شهر قزویکه بر اثر توسعه هسته اول باشد یمن یشهر قزو یمیقد يمحله ملک آباد از محله ها

 يها ينوسازرغم ساخت و سازها و  یک بوده و علین محله کامال ارگانیبافت ا. دوره مغول شکل گرفته است

  .خود را حفظ کرده است یمیت قدیب و هویر، هنوز ترکیاخ

ن در شمال آن یر شهر قزویاخ يکه به دنبال توسعه ها باشد یمد و تازه ساز یجد يمحله مالصدرا از محله ها

ر اصول متاخر شهرساز يادیبوده و تا حد ز یبافت شطرنج ين محله دارایا .ساخته شده است  .باشد یم يمنطبق ب

قرار  یخیو در بافت تار ندایعصر و سبزه مین، در حدفاصل تقاطع ولیک شهر قزویمحله ملک آباد در منطقه 

داده  يخانوار را در خود جا 760نفر ساکن معادل  2506تعداد  هکتار بوده که 12مساحت محله . گرفته است

هکتار  50مساحت محله  .د شهر قرار گرفته استین و در بافت جدیمحله مالصدرا در منطقه سه شهر قزو. است

 . استهکتار آن ساخته شده  25ک یبوده که تا کنون نزد
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ه ها یبیترک توان یممورد مطالعه را  يمحله ها یبه طور کل  يها يکاربرو  ی، معابر عمومیمسکون ياز خان

و در عکس نشان داده شده  2که در نقشه همانطور مالصدرا محله  یاما ساختار کل. دانست یو فرا محل یمحل

که سلسله مراتب  ین معنیبه ا. ندارد يفاقد مرکز محله مشخص بوده و انسجام کالبد است،مشخص  ییهوا

بافت  یکپارچگیز درون محله وجود دارد که مانع ین يادیساخته نشده ز يفضاها .ده نشده استیدر آن د ییفضا

را کاهش  نیت ساکنیبوده و احساس امن يزیفضاها به شدت مستعد جرم خنگونه یعالوه بر آن، ا. شده است

و با يها نیزمن اگرچه یهمچن. دهند یم ن ین ساکنیکه ب يباز محله ا يفضاها یاد است ولیر در محله زیباز 

در  یسبز محل يفضاالبته . ن محله شکل نگرفته استیباشد، در ا یتعامالت اجتماع يبرا یشناخته شده و محل

، چندان یت کافین امنیجه عدم تامیکم، دنج بودن فضاها و درنت ییچون روشنا یلیبه دال یشنهاد شده ولیطرح پ

مورد مطالعه در شهر يت محله هایموقع: 2 و 1نقشه شماره   
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، یابان اصلیبا خ ین بخش غربیاد ساکنیو فاصله ز ها کوچهبودن  یطوالن. ن قرار نگرفته استیمورد استقبال ساکن

  .کند یما آشکار نامناسب ر يکالبد یر طراحیاست که تاث يگریمسئله مهم د

خصوصا در قسمت جنوب محله، به  ،ین در سطح محلیساکن يها يازمندینن عملکردها و یتامت یدرنها

  .ن نظر مشکل دارندیمحله هنوز از ا ین قسمت شمالیساکن یصورت گرفته ول یخوب

 یعنی یعموم يشهر ينشان داده شده، شامل سه فضا 3همانطور که در نقشه محله ملک آباد  یساختار کل

 یاصل يها مفصلمنه خاتون آاست که دو مورد اول به اضافه مقبره  یملک آباد و پل طالقان يدانگاه، ابتدایم

ا ارزش و مهم د يبنا. دهند یمابان ملک آباد و در واقع مرکز محله را شکل یخ است  یگر، مقبره حمداهللا مستوفیب

همچون  يگریمهم د يها يکاربر. دارد یتیو ارزش هون نام شده یابان مجاور آن به همیخ يکه باعث نامگذار

ن یتام ین را در سطح محلیساکن يازهاین، مسجد هم وجود دارد که يتجار يمدرسه، کتابخانه، امامزاده، واحدها

گفت محله ملک آباد ساختار  توان یمن یبنابرا .نشان داده شده است 3در نقشه شماره  ها آنت یموقعکرده و 

 ين فضاهایهمچن. ف شده استیدر آن تعر یو مرکز محله به خوب ییداشته و سلسله مراتب فضا یمنسجم ییفضا

دانگاه و مقبره آمنه خاتون، که در یگر در محله وجود دارد، مانند میکدین با یدار ساکنیتعامالت و د يبرا یخاص

 . اند شدهشهر، کامال شناخته  یسطح محله و حت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محله مالصدرا ییساختار فضا: 3نقشه شماره  محله ملک آباد ییساختار فضا: 4نقشه شماره    
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و بن بست ها در  یفرع يها یدسترسبه جز  ها یدسترسه ی، کلشود یمده ید 4همانطور که در نقشه شماره 

درون بافت محله نفوذ نکرده  ز بهیمعبر جمع و پخش کننده ن یط محله قرار داشته و حتیمحله ملک آباد، در مح

ه درون بافت هدا يک عبویتراف یست که محله مالصدرا به راحتین در حالیا. است ط یت کرده و آرامش محیرا ب

  .زند یمرا برهم  یمسکون

گر سلسله مراتب کامل در محله ملک آباد یا به عبارت دیبن بست  يگر دو محله، داشتن کوچه هایتفاوت د

ن فراهم یساکن يمن و آرام را برایا یطیمح یول شود یم يریرچه باعث کاهش نفوذپذاگ یژگین ویا. است

ان یکوبز بیده چشمان ناظر که توسط جیباالتر بوده و پد ين معابرین در چنیبه عالوه حس تعلق ساکن. آورد یم

  .شود یمت ینگونه معابر رعایدر ا یشده، به خوب

 يها يورودف شدن ی، تعرباشد یمسه با محله مالصدرا دارا یکه محله ملک آباد در مقا يگرینکته مثبت د

ما یمستق در محله ملک آباد یو خصوص یکه برخالف محله مالصدرا، معابر فرعیمحله است؛ طور يخاص برا

  .شود یممحدود و قابل کنترل  ها يورودن تعداد یاطراف راه نداشته و بنابر ا يها ابانیخبه 

ناظر و  يد برایاست که تنوع د يک محله ملک آباد، فرم معابر به گونه ایل بافت ارگانین به دلیهمچن

ل مناظر متنوع، یبه دل. کند یمالقا  ها آنکالبد را به  یو سرزندگ ییایروح پو یجاد شده و به نوعین ایعابر

ز اگرچه یمحله مالصدرا ن. خواهد بود تر آسانز ین یابیو نماد  ين وجود نداشته و نشانه سازین عابریب یسردرگم

 يها يکاربرجاد یشده با ا یسع یول کند یمجاد یا يد کمتریکنواخت خود، تنوع دیو  یل بافت شطرنجیبه دل

  .جاد شودین ایعابر يبرا يو نشانه ساز یابیریخاص در نقاط عطف طرح، امکان مس

در  یو خصوص یمه عمومی، نیعموم يقلمروهاک یگر و مهم محله ملک آباد را بتوان تفکیت دید مزیشا

 یو مسقف کردن معابر خصوص ير در کفسازییا تغیر عرض معبر ییتغ که به کمک یژگین ویا. آن دانست

ن به محله، کوچه و آستانه یتعلق ساکن زین ت ویو احساس امن يت محله ایت هویصورت گرفته است، موجب تقو

   .کند یمجاد یا ها بهیغردربرابر  یو ذهن یکیزیف ین حال مانعیود شده و درعخخانه 
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مناسب  یگی، روابط همسایط مسکونیت مطلوب محی، حفاظت و امنیاجتماع يارهایمع یار اصلیر معیدو ز

ت یحساس امنا«) 1386و ملک محمدنژاد، يزیعز(. استخود  یط مسکونیو مشارکت ساکنان در اداره مح

  يها شاخص، »گریکدیه یمحله نسبت  یو شناخت اهال ییو آشنا روزانه در محله يازهاین نیزان تامیمن، یساکن

سلسله مراتب معابر در محالت:5نقشه شماره   
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. اند شده یابیسه و ارزین دو محله، مقاین ساکنیع پرسشنامه بیق توزیار فوق هستند که از طریرمجموعه معیز

 .ر ارائه شده استیبه صورت خالصه در جدول ز ون گرفته شده یانگیم به دست آمده جیاز نتا

  

 )گارندهن( نیساکن يتمندیار رضایسه دو محله در معیمقا:  1جدول شماره 

ن دو محله یداردو تفاوت ب يتر مطلوبت یگفت در مجموع محله ملک آباد وضع توان یم 1طبق جدول 

  . ت، بارز تر استیخصوصا درمورد شاخص احساس امن

  

ج به دست آمده جمع ین مرحله نتای، در اها شاخصارها و یمع یابیو ارز يمورد يل نمونه هایپس از تحل

ن ییار تعیت هر معیب اهمیضر Expert Choiceن منظور ابتدا به کمک نرم افزار یخواهند شد و بد يبند

  ار یمع مشخص است، 2همانطور که در نمودار شماره . گردد یم

  

  

  

  

  

  ها شاخص  محله 4=  یعال 3= خوب  2= متوسط  1 =ف یضع 0= اصال 

  
2,2 

  
  مالصدرا

  گریکدیه یمحله نسبت  یو شناخت اهال ییآشنا

  
2,5 

  
  ملک آباد

  
2 

  
  مالصدرا

  روزانه در محله يازهاین نیزان تامیم

   
3 

 
  ملک آباد

 
1 

   
  مالصدرا

  تیاحساس امن

   
3 

 
  ملک آباد

 )گارندهن( Expert Choiceدر نرم افزار  ارهایمع يت بندیاولو: 2نمودار شماره 
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و  ییساختار فضا يارهایت را دارد و معین اهمیشتریب 0,740ت یب اهمین با ضریساکن يتمندیرضا

 0,1 یعنیار یبا حد مع يادیاختالف ز يب ناسازگارین ضریهمچن. رندیگ یم يجا يدر مرتبه بعد ها یدسترس

  :م داشتیر، خواهیو طبق جدول ز يمورد يجه با درنظر گرفتن نمونه هایدرنت. جه قابل قبول استیداشته و نت

  

  

 
 

 

 

 
محله  

 مالصدرا

محله ملک 

 آباد
 محله مالصدرا

  محله 

 ملک آباد

، محله ملک آباد از دهند یمهمانطور که اعداد نشان 

نسبت به محله  يت بهتریوضع یینظر ساختار فضا

ه و .مالصدرا دارد ف مرکز یژه در شاخص تعریب

 .ن تفاوت مشهودتر استیمحله ا

 ف مرکز محلهیتعر 4,5 1 0,7515 0,167

0,167 

 يکپارچه و انسجام کالبدیوسته و یبافت پ 5 2 0,835 0,334 

 يت بهتریز در محله ملک آباد وضعین ها یدسترس

 ها شاخصن تک تک یب توان یمسه را ین مقایا. دارند

ن تفاوت مربوط به شاخص یشتریب. مشاهده کرد

ک یگر در یاست و سه شاخص د ها يورودکنترل 

ر دارند  .سطح از نظر تفاوت قرا

 ت سلسله مراتب معابریزان رعایم 4 2 0,376 0,188

0,094 

 

 ها يورودکنترل  4 1 0,376 0,094

 د و منظریتنوع د 4 2 0,376 0,188

 ک قلمروهایتفک 3,5 1,5 0,329 0,141

ز هست، یار نیمع نیتر مهمن که یساکن يتمندیرضا

شتر بوده و خصوصا در شاخص یدر محله ملک آباد ب

با محله مالصدرا  يادیت اختالف زیاحساس امن

 .دارد

 تیاحساس امن 3 1 2,22 0,74

0,740 

 
 روزانه در محله يازهاین نیزان تامیم 3 2 2,22 1,48

1,628 1,85 2,2 2,5 
محله نسبت به  یو شناخت اهال ییآشنا

 گریکدی

 )گارندهن( هن دو محلیارها بیسه معیو مقا يجمع بند: 2جدول شماره 
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نسبت به  يت بهتریدر مجموع وضع یمسکون طیمحت یفیگفت محله ملک آباد از نظر ک توان یمجه یدر نت

تازه  يدر محله ها یط مسکونیمح يها تیفیک«ق که عبارت بود از یه تحقین فرضیبنابرا .محله مالصدرا دارد

  . شود یمد ییتا ».کمتر مورد توجه قرار گرفته استک، یو ارگان یمیقد يسه با محله هایساخت در مقا

ن مشکل برداشته باشند تا یدر جهت رفع ا یمشابه گام يها پژوهشر ینکه پژوهش انجام شده و ساید ایبه ام

  .میت مورد نظر نباشیدن به کمیرس يبرا یط مسکونیت محیفیگر شاهد فدا شدن کید

   



 

١٥ 
 

 .رانیران؛ چاپ دوم؛ تهران، دانشگاه علم و صنعت ایمنطقه در ا؛ با شهر و )1380. (لیعه، اسماعیش .1

 .تهران يشهردار يو هنر یکودکان؛ تهران، سازمان فرهنگ يشهر برا ي؛ آماده ساز)1381( لیعه اسماعیش .2
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