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مقدمه
به ناخودآگاه و اتفاقیصورت  به تاحدی که هستند حقيقی اجتماعی واحدهای شهری یها محله شهری، یشناس جامعه نظر از

 به. کنند تعریف خود برای معينی حریم و بگيرند خود به پایداری و ثابت قالب و شکلاند  توانسته زمان گذشت با واند  آمده وجود

 و نام کهاند  آمده پدید مشخصی های يطمح وها  بخش ایرانی، شهرهای جمله از گذشته، دورة شهرهای بيشتر در ترتيب این

 ره عامل اینبرحسب  و است شهر جغرافيایی بندی يمتقس بر منطبق گاه بندیمنطقه نوع این. دارند معينی اجتماعی های ویژگی

 تاریخی های محله مرزبندی در عواملی چه که است این پژوهش پرسش(. 53: 5931 ی،)توسل گيرد یم خود به معينی نام محله

 شده، مطرح ة. مسئلاست شده یم شهر کليت قالب در ها محله انسجام و وحدت به منجر که داشته وجود گذشته در( کرمان)شهر 

 منجر انسجام بدون جدید شهرهای از خاص فرمی يریگ شکل به که استاکنون  و گذشته در بندیمحله وضع ميان تفاوت

 های تقسيم و بندیمحله مقولة در جدید رویکردی به توجه لزومکه  است دليل این به حاضر پژوهش انجام ضرورت. است شده

 و یابد ادامه است شهری ماتتقسي سطوح تعيين و یرسان خدمات پایة بر که کنونی روال چنانچه زیرا ؛است مهم بسيار شهر

 منسجم کليت اصل اضمحالل و هم از ها محله گسيختگی شاهد نگيرد، قرارمدنظر  یکدیگر کنار در ها محله ينینش هم از اثری

 امتزاج یکدیگر با مرزی عناصر و اجزا یا مشترک فصل کمك به ها، محله جمله از شهری مختلف واحدهای. بود خواهيم شهر

 واحد هر داخلی عناصر و اجزا نه دارند، برعهده را شهری مختلف های محله ميان ارتباط هایمشترک فصلاقع . درویابند یم

 مطالعة) حاضر پژوهش رویکرد و هدف و محله موضوع با مرتبط یها پژوهش مطالعة و بررسی با(. 93: 5443 هاموچ، )بن

 در( 5931) توالیی. است شده انجام باره این در کمی بسيار تمطالعا که شد مشحص( ایران در بندیمحله و مرزبندی مفهوم

 و پرداخته زمينه این در مطرح های نظریه و ایرانی شهر شکل کليت و انسجام مقولة بررسی به «منسجم شهر شکل» کتاب

 به که است( 5933) باصری پژوهش مرزبندی، با مرتبط مطالعة تنها. است کرده بيان شهری انسجام برای را راهکارهایی

. است نشده مطرحها  روش این کردنعملياتی برای مطالعاتی نمونة اما است، پرداخته محله از مردم شناختی یها نقشه بررسی

 اصلی تمرکز. است پرداخته ساکنان شناختی یها نقشه از استفاده با قراردادی های محله مرزبندی تحليل به( 5934) السالمی ثقه

 است. ساکنان ذهنی مرزبندی با ها محله قراردادی مرزبندی يقیتطب مقایسة بر نيز وی

فصل  عنوان با ها محله انسجام بر آن يرتأث و موضوع این مفهومی سير دربارة یا مطالعه ها، بررسی براساس

 وضوعم با ارتباط در زیر موارد تاریخی فرایندی در و ایران خارج های پژوهش در. است نشده انجام ها محله یها مشترک

 عناصر خوانایی بر آن يدتأک که بوده شهر از ذهنی تصویر به توجه با لينچ های  پژوهش ميالدی 14 دهة در. شود می بيان

 سوی از همسایگی واحدهای/ ها محله ادراک عنوان با یا مطالعه نولس و مانی یج ميالدی 34 دهة دراست.  شهر کالبدی

( 5454) سالينگاروس. است بوده بيشتر موضوع این به توجه تاکنون 5444 سال از. دادند انجام یا حومه و شهری ساکنان

 بررسی را شهری بافت تنيدگیدرهم و پيچيدگی انسجام، ،Complexity and Urban Coherenceعنوان با یا مقاله در

 نيز 5454سال  در .پرداختند خود ةمحل از مردم شناختینقشه بررسی به همکاران و کالتون 5445 سال در .است کرده

 ادراک و واحدها اصالح،قابل همسایگی واحد/ محله عنوان با انگلستان بریستول شهر را در یا مطالعه همکاران و هایس

 درفصل مشترک  نقش و ایرانی های محله در مرزبندی مقوله دربارة پژوهشی و مطالعه ایران در اما دادند، انجام ساکنان

 .است هنشد انجام ها محله انسجام

نظریمبانی
 حدومرزآن(یین)تعبندیمحلهومحله

 محله با مرتبط مفاهيم به پرداختن آن، از پيش اما شود، یم محسوب تحليل واحد «محله مرز» مفهوم حاضر پژوهش در
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نکاتتتوضیحااندیشمندان

 مشخص نمادین و فيزیکی مرزهای مشخص نمادین و فيزیکی مرزهای با مکانی (5443) کلر

 مشخص ذهنی مرزهای مشخص ذهنی مرزهای با ژئوگرافيکی یا فيزیکی موجودیتی (5454) بتی

 (5443) شوئنبرگ
 را مکان این هویت نهاد یك از بيش ،اند شده یگذار نام جمعیصورت  به که مرزهایی در

 .دارد وجود اجتماعی شبکة یا عمومی فضای در ارتباطی گره یك از بيش و کند یم تعریف
 مرکزی فضای در نهاد و مؤسسه یك از بيش وجود مشخص، مرزهای داشتن

 چندگانه اجتماعی یها شبکه و نهادها
 اجتماعی یها شبکه

 مشخص مرزهای داشتن مشخص مرزهای داشتن (5443) کووان

 (5455) ميشل
 مرزها این. است شده مشخص مرزهایی کمك به که است شهر از قسمتی فيزیکی نظر از

 واحدهای از یکسانی یها گونه و باشندها  کانال و رودخانه ،آهن راه ،ها راه شبکة است ممکن
 .شوند شامل را مسکونی

 قوميت و اجتماعی تشابه

 (5454) سالينگاروس

 یکدیگر مجاورت در کهطوریبه دارد؛ وجودها  لبه از هریك در فراکتال «ناهمواری» -
 .کنند یم تسهيل را اجتماعی تعاملموجود  مرزهای نيز ها محله مرزبندی در. دارندکنش  برهم

. درواقع یابند یم امتزاج یکدیگر با مرزی عناصر و اجزا یافصل مشترک  کمك به ها محله -
 هر داخلی عناصر نه و دارند برعهده را شهری مختلف های محله ميان ارتباطها  مشترک فصل

 .واحد

 فراکتالی یها فصل مشترک -
 ها مشترکفصل در ناهمواری -

 درونی ارتباط عاملفصل مشترک  -

 (5455) بوویل
 فراکتالی یها فصل مشترک یا مرزها وجود گذشته، های محله مرزبندی  هندسه مهم ویژگی -

 .است
 یها فصل مشترک یا مرزها -

 لیفراکتا

 هم با ها محله يونددهندةپ اجتماعی رفتارهای بروز قرارگاه و اتصال عامل مرز - (5449) بارتن
 اجتماعی رفتارهای بروزقرارگاه -

 يونددهندهپ

 (5933) الکساندر
 چو سيك ایم

 و تجاوز برابر در هایش یژگیو از حمایت برای زندگی سبك یك با مردم از گروه یك -
 با ارتباط برای را فضایی مرز این. دارد خود اطراف در مرزی به نياز یزندگ یها روش تخطی

 .آورد یم وجود به اطراف کارکردهای با محله
 ها دروازه اطراف در ییها قسمت ویژه به مرزی، منطقة در عمومی مالقات محل از نوعی -

 .است آنها اتصالگاه و اتفاقات ها، ترکفصل مش یمحل تالق محالت، مرز -

 با محله با ارتباط برای فضایی زمر -
 اطراف کارکردهای

 محله فردی و جغرافيایی مرزهای .شوند یم منطبق هم بر هميشه شهری یها در محله فردی و جغرافيایی مرزهای (5313کلر )

 (5933) عزیزی

 هویت مانند عواملی مقابل، در. نيست محله معرف شکل و سطح جمعيت، مانند ییها شاخص
 .هستندها  محله معرف کالبدی، مرزهای و نام ساکنان، ادراک يص،ختش قابل

 ادراک يص،تشخ قابل هویت -
 کالبدی یو مرزها نام ساکنان،

 فضایی قلمرو محله هر و بودند( معابر  شبکه کمك ه)ب مشخص مرز بدون تقریباً ها محله
 .باخت یم رنگ يشترب قلمرو این شد، یم یكمجاور نزد های محله به چه هر که داشت خاصی

 به ها محله مرز پذیری یلتبد -
 یکدیگر

 و یاالسالم ثقه
 (5934زاده ) نيام

 مشخصی حریمقلمرو و  دارای - ساکنان تمامی برای شدهشناخته و مشخصی حریمقلمرو  دارای

 (5931) توالیی
 آن اکنانس کمك به تنها هاآن محدودةکه  دانند یم مشخصی فضایی واحدهای را محله برخی

 .کنند میبرقرار  ارتباط هم باها  محله این در استقرار کمك به مردم .شود یم درک
 ساکنان سوی ازدرک  قابل محدودة

 بسته کامالً یو گاه مشخص حریم ایرانی سنتی شهر ساختار اصلی اجزای وها  از مشخصه بسته،کامالً  یو گاه مشخص حریم با (5931) حبيب

 (5931زاده ) سلطان
 اجتماعی و کالبدی ساختار براساس گذشته در ها محله ویژگی -

 مذهب حرفه، کار، ای، یفهطا های یبستگهم و پيوندها براساس ها محله مرزبندی -
 اجتماعی و کالبدی ساختار

نگارندگان:منبع

 به توجه یك هر در که ددار گوناگون های یدگاهد از متعددی تعاریف محلهمؤثر است.  موضوع ماهيت بهتر درک در نيز

 به ناخودآگاه و اتفاقیصورت  به تاحدی و هستند حقيقی اجتماعی واحدهایها  است. محله توجه مورد آن از خاص ابعادی

 است شده تعریف ها آن برای معينی حریم و اند گرفته خود به ثابت قالب و شکل زمان گذشت با همچنيناند.  آمده وجود

 اجتماعی نظارت و شده برقرار ها در آن سهولت به اجتماعی روابط که هستند یا عرصه نينهمچ(. 51: 5933 ی،)توسل

وشنود  گفت برای مکانی و است شده بيشتر ها آن در اجتماعی تعامالت همچنين(. 90: 5449، تن)بار است یافته تحقق

 (.91: 5935 يبی،)حب هستند فرهنگی هنجارهای و رفتارها تبلور اجتماعی،

 در بيشتر مسکونی یها محله که است شده موجب ما، کشور در مجاور های محله ميان و ها محله درون یبستگهم

 فرم یك محله طرفی از(. 11: 5933ی، )فالمک باشند يكتفک قابل یکدیگر ازلمس  طور قابل کمتر به و ساکنان اذهان

 (.59: 5459)گارد،  شود یم محسوب نسجمم شهری یها بلوک و ها يابانخ از يدهتن درهم یا شبکه با فشرده شهری
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 معنای به نيز معين فارسی فرهنگ در و است چيز دو ميان فاصل خط و حد سرحد، معنای به دهخدانامه  لغت در مرز

 آن از کنند، یم کار کنند، یم زندگی آن در که کنند می اعمال افرادی را محله دقيق حدود. است شده مطرح کناره و سرحد

 ارتباطات، سطحگسترش روزافزون  با امروزه. کنند یم مباهات باشند خودشان اجتماع از عضوی اینکه به و ندشو یم خسته

 عرض کنونی، های محله در. است گرفته خود به ییجا ناجابه و نامکان مفهوم و شده خارج مکان بعد از محله قلمرو مفهوم

 را معينی محدودة و مرز مردم نظر در که کند یم مشخص را همسایگی یواحدها حتی و ها محله محدودة ها، يابانخ

 مشخص ساکنان سوی از ذهنی و عرفیصورت  به ها محله مرز قدیمی، یا خاص های محله در تنها و کند ینم تداعی

هم حوزة و شود یم یکدیگر از ساکنان دوری و بافت در گسستگی سبب مسکونی، محدودة یك در عریض معابر. است

 نبود یا وجود ،یمرزبند با مرتبط های هینظر یبررس با. کند یم تر یبهغر باهم را ساکنان وتر  کوچك راا ه محله بستگی

 .شود میآشکارتر  مقوله این یایمزا همچنين و ها آن

 ماهيت بر عينی، جنبة از بيشتر مرز این. هستند موافق محله برای مرز وجود با اندیشمندان بيشتر 5 جدول به توجه با

 ميان، این ازاند.  دانسته اطراف های محله با محله ارتباط برای فضایی رافصل مشترک  دیگر، سوی از. دارد يدتأک ذهنی

 شده دانسته ها محله پيوندی هم و انسجام عامل هم، باها  مرز محله تنيدگیدرهمموجب  به فراکتالی مشترک فصل ماهيت

 پيونددهنده فضایعنوان  به را مرز ماهيت و شده انجام مرز در اه محله فضایی انسجام رویکرد با پژوهش این. است

 .است کرده مطرح ها محله

هامحلهامتزاجوانسجام

 بيترک واختالط  ،چند جسم ایشدن دو بيترک ،یزيچ اب یزيشدن چختهيآم یمعنا بهامتزاج  ديعم یفارس فرهنگ در

 ب،يترک ،یوستگيپ هم به یمعنا به شده آورده نيمع یفارس نگفره در آنچه مطابق امتزاج گرید یمعنا. است شده انيب

 یمتضاد عناصر و اجزا کمك به اسيمق نیتر در کوچك نظم( Coupling) امتزاجشدن است. یکی و ونديپ ق،يتلف ،اختالط

 و اند شده ممزوج هم با سخت که یعناصر و اجزا. دارند یمتعادل یبصر کشش و اند شده ممزوج گریکدی با که است

 بهاسم مصدر  دهخدا ةنام لغت در انسجام(. 99: 5443)جانسون،  دهند یم را واحد كی ليتشک دارند، یکسانی اسيمق

همسازی است.  وهنگی اهم ،توازن ،تطبيق شامل آن با مترادف واژگان گرید. استشدن و با هم جورشدن منظم یمعن

 انسجام(. 55: 5933 ،یباطناند ) کرده فیتعر «کرد نيمع( را یزي)چ کل» و «شدن یزيچ جزو» را انسجام واژة نيهمچن

 آن ةدهند ليتشک یاجزا استقالل بر که بسازد را متوازن و متناسب کل كی اجزا کل بيترک که شود یم حاصل یزمان

 ور ت بزرگ یواحد در مشارکت و کل كی در شدنادغام یمعن به انسجام گر،ید یريتعب به(. 55: 5455 ت،ي)اسم دیآ فائق

 را انسجام شناسان،جامعه فیتعر به استناد با توان ی(. م509: 5451 همکاران، و كيس می)ا است گرید یزيچ با شدنیکی

 ؛(05: 5935 ،یچلب. )کند می مرتبط گریکدی به را منفك ییفضا یواحدها که دانست ییفضا نظم دهندةسازمان ندیفرا

 حاصل یصورت در یدگيتندرهم(. 59: 5443 ،ی)بت باشند داشته وجود واحد كی در وستهيرپيغ عناصر و اجزا دینبا نیبنابرا

به ها محله و باشد مبهم مرزها نیا بلکه نشود، جدا یقطع یمرزها با همجوارش های محله از محله كی که شود می

 در یمهم نقش که است یعوامل از یکی محله مرز(. 550: 5931 ،ی)قاسم شوند لیتبد گریکدی به یجیتدر صورت

 .است شده یبررس محله در آن نقش و ها محله مرز با مرتبط ميمفاه ادامه در. دارد ها محله انسجام

 (محله)مرزهامحلهحدودوحد

 شده تعریف و معنادار شهروندان براى محله و شهر گوناگون قلمروهاى شد می سبب گذشته در بندىمحله یها روش

 را تعلقى احساس و کنند القا انسان به را ارزشى توانند ینم ندارند، معنا که معاصر شهرهاى عناصر و فضاهابرخالف  باشد؛

 عمل نحو رینبهت به که هایی یگی( همسا5315جيکوبز ) عقيدة به(. 05: 5930 يانی،)ک آورند نمی وجود به انسان در

http://www.vajehyab.com/moein/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%AC
http://www.vajehyab.com/moein/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%AC
http://www.vajehyab.com/moein/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%AC
http://www.vajehyab.com/moein/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%AC
http://www.vajehyab.com/moein/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%AC
http://www.vajehyab.com/moein/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%AC
http://www.vajehyab.com/moein/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%AC
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الکساندر  .دارد بستگی شان يختگیآم درهم و پوشانی هم به هاآن موفقيت اصلی بخش و ندارند پایانی و آغاز هيچ کنند، یم

 نقد شهر سطح در مجزا واحدهایعنوان  به را ها یگیهمسا تعریف ،«نيست درخت یك شهر یك» مقالة در( 5331)

 های يستمس برخی ترکيب از ییها عنوان روش به «مشبكنيمه» یها سازه و «درخت» های یژگیو بر او استدالل .کند می

 یك یزیر برنامه گوید، ی( م5335) اینچ همچنين .کند یم داللت تر يچيدهپ وتر  بزرگ های يستمس در کوچكها(  )نظام

 خوبی شهر هر و کند یم حمایت را اجتماعی جداسازی» هم زیرا است؛ بيهوده ها یگیهمسا از یا عنوان مجموعه به شهر

 .«سلولی ای یاخته بافت یك نه دارد پيوسته و ممتد بافت یك

هامحلهامتزاجوانسجامدرمرزنقش

. درواقع کند پيدا نيازتر  بزرگ انسجام به رسيدن برای خود مکمل عنصر به عنصر یك که است امتزاجی قوی، امتزاج

 را خود های ویژگی که یطور به کنيم؛ تبدیل باالتری سطح در واحد یك به را مختلف اجزای و عناصر که است این هدف

 نظر از است ممکن عناصر و اجزا برخی. کند می مرتبط دیگر واحد به را آن واحد یك اجزای و عناصر مرزهای. کند حفظ

، سالينگاروس) یابند جامتزا یکدیگر با تضاد دليل به عناصر و اجزا برخی و شوند جفت یکدیگر با پازل قطعات مانند هندسی

 عنصر به نياز موارد، این در. شود می یکدیگر به دو آن پيوستن مانع عنصر دوفصل مشترک  موارد، برخی در(. 53: 5454

 امتزاجی(. 155: 5455 من،)چپ شوند یکدیگر مرزهای امتزاج به منجر تا دارد ضرورت یکدیگر به هاآن پيوند برای ميانی

. شوند یم حاصل زیادی یها جفت امتزاج از بزرگ و پيچيده واحدهای چگونه دهد یم نشان شود یم ایجاد مرز کمكبه که

 با و یکدیگر با هاآن همة زیرا گيرند؛ یم صورت ساختاری های يوستگیپ و تداوم وجود با دوتایی یا گونهجهت ارتباطات

 ،ستپویا های محله شامل که زنده شهر یك در(. 53: 5445)راپاپورت،  کنند یم ایجاد را یتر بزرگ واحد محلی، پيوندهای

 شوند یم انسانی فرایندهای از بسياری سبب همچنين. دهند یم پيوند یکدیگر به را مختلف مناطق واند  شده تعریف مرزها

 ریشه مرزهای از ناشی هندسة نتيجة عملکردها این همة(. 55: 5934 بختيار، و اردالن) انجامند می موفق شهر به که

 ها محله ميانیفصل مشترک  عبارتی به و مرز(. 55: 5331 ين،)شاسک است نفوذپذیر و دارد پيچ که یا هندسه است؛

 هستند ها محله ميان پيوند ایجاد در مهمی عامل کنند، می عمل ها محله ةدهند ارتباط واصل حد نقش در آنکه دليل به

 منجر شهر عنوان تحت واحد، کليتی پيدایش به هم با ها محله منسجم مرزبندی که ینحو به ؛(59: 5455 ی،)باراباس

 .دارد هم از جداناپذیر اجزایی که شود می

هامحلهمرزبندییهامعلولوعلتبررسی

 معلول و علت نقش دو در محله مرزبندی مفهوم جدید، و قدیم در ها محله مرزبندی ماهيت تر يقدق بررسی منظور به

 (.5 شکل) کرد مشخص را ها یمرزبند در تغييرات دالیل توان یم رتصو ینبد شود؛ می بررسی

بندیمحلهومرزمفهومتطورسیر

 بررسیی  با حاضر، دوران تا اسالم قبل های دوره از دوره هشت در تحوالت این دالیل و ها محله مرزبندی در تغييرات روند

 ماهيیت  دليیل  بیه  قاجیار  دورة از پیيش  تیا دهد  می نشان 5 شکل. است شده تحليل متون محتوای يلتحل و مرتبط متون

 مرز ویژگی بنابراین عينی؛ تا دارد ذهنی ماهيتی ها محله مرزبندی یکدیگر، مجاورت در ها محله و شهری بافت یکپارچگی

 رد متعیدد  یهیا  مداخله و شهری مدیریت مقررات پيدایش قاجار، دورة شروع ازاما  است، یکدیگر به پذیری یلتبد ها محله

 يس،)بوس است شده ها محله مرز نقش در امتزاج بدون های يابانخ ظاهرشدن و یکدیگر از ها محله گسستگی شاهد بافت،

 یکیدیگر  در تیداخل  بدون و تيزگوشه مرزهای که یافته تری یقو عينی ماهيت بعد، به دوران این از مرزبندی(. 55: 5455

 غرب در همسایگی واحد عنوان با جدید مفهومی ورود همچنين. است نگذاشته باقی ها محله مشترک فصل برای را جایی
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 نگیاه  محله، به نگرش این تبعات جمله از که است شده ایرانی محله در ساختاری و مفهومی تحولی يریگ شکل ساز ينهزم

 (.5 شکل) است خود پيرامون با ارتباط بدون سلولی وگرا  درون

 

 









































 
مرزبندییهامعلولوعلتبررسی.5شکل

نگارندگان:منبع

 

قدیمی های همحل مرزبندی منسجم  

در نقش معلول علت مرزبندی

حس تعلق و 
 مشارکت

قومی،  یها تفاوت
ذهبیطبقاتی و م  

-نظامی مسائل
 سياسی

 اجتماعی وابستگی
 از گروهی ميان

 مردم

معابر جهتگيری  

 و سایت شکل
 توپوگرافی

 در نقش معلول

انسجام و امتزاج 
ها همحل  

 تنيدگیدرهم

ها محله پيوندی هم  

 خوانایی

فضایی تباین  

در نقش علت  معلول مرزبندی

 کثرت و وحدت -
 کل در ادغام -
 کل در مشارکت -
 اجتماعی بستگی هم -
 ساختاری بستگی هم -
 متقابل ارتباط -
 

جدید های همحل منسجم مرزبندی  

 علت

 مرزبندی
معلول نقش در علت نقش در

1 

2 

 خدمات بندی حسط

 شهری

 مدیریت سهولت
 شهر

 اسیسي تقسيمات

 شهری

 و ها تراکم تعيين

 های سرانه تخصيص

 خدماتی

اجتماعی بستگی هم کاهش  

گرا کليت ساختار گسستگی  

باهم ها همحل پيوندی هم تضعيف  

شهری منفك های سلول پيدایش  

کليت اصل تضعيف  

مرزبندی معلول  

 

 

 بستگی اجتماعی هم
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مختلفیهادورهدرمرزبندیمفهومتغییراتسیربررسی.2شکل

نگارندگان:منبع

هامحلهانسجامبریرگذارتأثیهاشاخصاستخراج

 عينی شاخص دستة دو ميان این دراند،  داده انجام ییها پژوهش انسجام زمينة در که مختلفی هشگرانپژو و پردازان یهنظر

 .است شده سنجيده متغيرها موردی، یها نمونه بررسی با ادامه در(. 5)جدول  هستند ییشناسا قابل ذهنی شاخص و

 شدهبررسیمتغیرهایوها.مؤلفه2جدول

منبعمتغیرهااصلییهاهمؤلفابعاداصلیوابستةمتغیر

انسجام،
 

ی
پيچيدگ

 و 
امتزاج

 
محله
 

 ها
 با

هم
 

)انسجام 
ی

اجتماع
) 

بعد
 

ی
کالبد

 

 کالبدی
 53: 5450 اسميت، پذیرتجمع مراکز وجود

 35: 5441 بوهم، ها محله مرز منظر یکپارچگی

 دسترسی

 59: 5333 راجرز، مشترک مرز از یکدیگر به ها محله پذیری یدسترس

 51: 5454 سالينگاروس، مرز در عمومی فضاهای و پارک به دسترسی

 53: 5440اسميت:  مرز در مداریپياده قابليت

 5: 5934 ا،يازک مرز از یکدیگر به ها محله نفوذپذیری

بعد
 

ی
غيکالبد

 

 معنایی

 55:5931 چلبی، محله به تعلق حس

 55: 5333 الکساندر، مشترک مرز در حضورپذیری

 595: 5931 مهاجری، مشترک مرز سرزندگی

 یفرهنگ-اجتماعی

 59: 5445 راپاپورت، پذیریتجمع

 51: 5331 ترانسيك، اجتماعی تعامالت

 09: 5440 اسميت، اجتماعی مشارکت

 504: 5933 افروغ، آیينی مراسم برگزاری در اشتراک

 5: 5934 ا،يازک گریکدی با محله دو ساکنان آشنایی ميزان

 نگارندگان:منبع
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پژوهشروش
 و شهری کليت ها، محله مرزبندی بندی،محله با مرتبط متون محتوای تحليل روش بهکه  است کيفی حاضر پژوهش

 مدارک و اسناد تحليل دیگر روش. است شده انجام آن با مرتبط فلسفی های یدگاهد و علوم جدید های یهنظر همچنين

 معتبر متون مرور بااست.  حاضر حال در و گذشته در ها یبندمحله با مرتبط هوایی یها عکس وها  نقشه مانند مربوط،

، نيز موردی یها . نمونهشد استخراج آن سنجش برای شاخص چهارده امتزاج، و انسجام موضوع با مرتبط جهانی

 ای پرسشنامهشده،  استخراج یها شاخص سنجشمنظور  به سپس. هستند کرمان شهر در واقع مظفری و الغدیر های محله

 طيف طریق از و ذهنیصورت  به که شد مطرح هایی پرسشها  شاخص از هریك برای پرسشنامه این در. شد طراحی

 تعداد به نيمن يریگ نمونه آزمون براساس تحليل برای معتبربودنمنظور  به نيزها  . پرسشنامهشدند بررسی ليکرت ةگان پنج

 پيمایش، این در نمونه انتخاب روش. شد گرفته درنظر( محله هر برای عدد 31عدد ) 514 ،افزار نرم در SPSS  کل

 محله هر سهم و شود می مشخصها  نمونه تعداد، محله هر جمعيت به توجه با آن در که است حجم با متناسب یا خوشه

 با، اول ةشوند پرسش تصادفی انتخاب و ها محله نقشة داشتن دردست با نيز آن از پس .آید یم دستبهها  پرسشنامه از

 روش ازها،  داده ورود وها  پرسشنامه تکميل از پس. شدند مشخصشوندگان  پرسش سایر، سيستماتيك فاصلة از استفاده

 برای تا شدافزار  نرم وارد اطالعاتها،  پرسشنامه تکميل از پس. شد SPSS  استفاده موضوع سنجش برای عاملی تحليل

 بر يرگذارتأث و مهم عوامل آوردندستبه و پرسشنامه یها داده تحليل بعدی، مرحلة .شود آماده تحليل یبعد مراحل

 و تجزیه با یت. درنهاگرفت صورت عاملی تحليل روش به کار این کههاست  عامل این از محله هر های امتياز و انسجام

 .شد ارائه ها محله انسجام قابليت ارتقای برای راهکارهایی و پيشنهادها، محله دو در آن مقایسة و عاملی امتيازات تحليل

 مطالعاتییهانمونهمعرفی

 محلة. کند یم ایفا را جداکننده محور نقش آن پيرامون مرزهای که است کرمان شهر جدید بافت در واقع الغدیر محلة

 داشتن دليل به و است شده منتهی یخیتار بازار محور به شمالی ضلع از کرمان، شهر تاریخی بافت در واقع نيز مظفری

 (.9 شکل) دارد خود اطراف های محله با منسجمی مرزبندی انسجام، معيارهای

 
الغدیرومظفرییهامحله.مرز3شکل

5313کرمان،جامعطرحبراساسنگارندگان،:منبع
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مطالعهموردهایمحلهمرزدرانسجامرویکردیسازمدلوسنجش
اطالعاتةیاولسیماترلیشکت:اولمرحله

 ماتریس تشکيل مربوط، معتبر متون از مدنظر یها شاخص و معيارها استخراج از بعد عاملی تحليل روش در گام اولين 

 این درافزار  نرم در SPSS. شد انجامها  واردکردن آن وها  پرسشنامه از اطالعات استخراج از پسکه  است اطالعات اولية

 انسجام ةکنند نييتب شاخص چهاردهو  ماتریس های یفعنوان رد به مظفری و الغدیر محلة دو از تشکلم ماتریسی، گزارش

 .شد تشکيل اطالعات اولية ماتریس در، ماتریس یها عنوان ستون به

مربوطیرهایمتغریساباریمتغهربهمربوطاشتراکاتریمقادیبررس:دوممرحلة

 ميزان دهد یم نشان که است متغير هر به مربوط اشتراکات جدول عاملی، تحليل روش های یخروج اولين از یکی

 باالتر شاخص هر در آن ميزان. هرچقدر است چقدر تحليل در شده استفاده متغيرهای سایر با متغير یك مشترک واریانس

 مقادیر، آمدهدستبه مدل براساس. دارد موضوع در شدهگرفته کاربه یها شاخص سایر با بيشتری ارتباط شاخص آن باشد،

( 55/4) 0/4از  کمتر اشتراکات جدول در ها محله در «هم با ها محله ساکنان آشنایی ميزان» و «تعلق حس» متغير عددی

 از. شدند گذاشته کنار متغيرها مجموعة از و نيستند مناسب عاملی تحليل انجام برای متغير دو این يجه. درنتآمددست به

 مدل کنندگی يينتب قدرت مورد این(. 9)جدول  شدند فرض متغيرها سایر یرمجموعةعنوان ز به رهامتغي برخی دیگر، سوی

 تحليل خروجی. است شده انجام شاخص پنج با تحليلبعدی  Run در و یت. درنهادهد یم افزایش را KMO آمارة مقدار و

 از کمتر نظر مورد مقدار که صورتی در. است 5 و صفر بين همواره، KMO مقدار. است مربوط KMO آزمون به نيز عاملی

 به بيشتر احتياط با باید، باشد 13/4 تا 1/4بين  آن مقدار اگرو  بود نخواهند مناسب عاملی تحليل برایها  ، دادهباشد 1/4

 بمناسها  داده تحليل برایها  داده ميان بستگیهم، باشد 3/4 از بيشتر مقدار این چنانچه اما پرداخت، عاملی تحليل

 بارتلت آزمون از باید عاملی تحليل برایها  داده بودنمناسب از اطمينان برای دیگر، سوی از(. 5931، زبردست) بود خواهد

 دليلی صورت این غير در باشند؛ بستههم متغيرها است الزم، باشد معنادار و مفيد، عاملی مدل آنکه برای. کرد استفاده

. داد تشکيل را متغيرها ميان بستگیهم ماتریس عاملی، تحليل از پيش است ضروری. ندارد وجود عاملی مدل تبيين برای

 احتمال که است معنادار هنگامی بارتلت آزمون، است نامناسب عاملی تحليل برای باشد، واحد بستگیهم ماتریس اگر

 واحد ماتریسی بستگیهم ماتریس که دارد وجود خطر این باشد، معنادار آزمون این اگر. باشد 41/4 از کمتر آن به وابسته

 عددی مقدار 9 جدول براساس. است نامناسب بيشتر تحليل برای و باشد( صفر قطری غير عناصر و 5 قطری عناصر با)

 .بود خواهد مناسبها  داده تحليل برایها  داده ميان بستگیهمیعنی  آمد؛دست به 101/4 پژوهش این در KMO آزمون

هامحلهمرزانسجامبیانگررهایمتغیاشتراکات.3جدول

 هامحلهمرزانسجامانگریبیرهایمتغاشتراکات

 
Initial Extraction 

 301 5444 ریپذتجمع مراکز وجود

 133 5444 مرز یسرزندگ و ییایپو

 344 5444 مرز از یکدیگر به ها محله یریپذ یدسترس

 130 5444 مرز در یاجتماع تعامالت

 051 5444 یرمداادهيپ تيقابل

Extraction Method: Principal Component Analysis 
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یهمبستگسیماتروبارتلتتیکروآزمونن،یاولکرییمزریکاریمقادیبررس:سوممرحلة

 های یبستگهم ماتریس کهشود  می آزموده فرضيه این آزمون، این دراست.  مربوط بارتلت آزمون به بعدی خروجی

 است الزم، باشد معنادار و مفيد، عاملی مدل منظور به. است بستهناهم متغيرهای با یا جامعه به قمتعلشده،  مشاهده

جدول  براساسباشد.  41/4 از کمتر آن به وابسته احتمال که است معنادار هنگامی بارتلت آزمون. باشند بستههم متغيرها

 (.=40444Sig معناداری سطحدارد ) قرار پذیرش حد در بارتلت آزمون مقدار 0

(مداریپیادهشناسایی)دربارتلتواوکینمییرکایزریهاآزمونمقادیر.6جدول

اولکینمیبرکایزریریگنمونهکفایتآزمون461/0

 - اسکونر کای 943/5153

 بارتلت کرویت آزمون یآزاد ةدرج 515

 - معناداری سطح ----/-

نگارندگان:منبع

منتخبعواملتعدادنییتعوموضوعشدۀنییتبانسیواریبررس:چهارممرحلة

 و آزمایش عاملی تحليل در کاربست برای خام یها ها داده آن در که مربوط آماری یها آزمون مناسبت و کنترل از پس

 کنندة يينتب عوامل تعداد نهایی تعيين درمورد. گيرد می صورت مقدماتی محاسبات ماتریس محاسبة، شود می سنجش

 همة به مربوط ویژة مقادیر که است نکته این به توجه اول شرط. کرد رعایت را شرط سه آماری نظر از باید مانسجا

 تجمعی واریانس مجموع که است تجمعی واریانس مقدار رعایت دوم شرط. باشد 5 از بيشتر باید انسجام بيانگر عوامل

 از بيشتر ییتنها به باید عامل هر شدةتبيين واریانس اینکه سوم شرط. باشد 14 از بيشتر باید نهاییشده  استخراج عوامل

 .شود ینم محقق سوم شرط شهری مطالعات در معموالًالبته  شود؛ شناخته موضوع مبين عامل مربوط، عامل تا باشد 54

 ویژة ارمقد. شد مشخص الغدیر و مظفری های محله در انسجام کنندة يينتب عواملعنوان  به عامل پنج ،1 جدول براساس

 سوم، عامل برای، 33/50 دوم، عامل برای، 31/50 اول، عامل برای کهاست  5از  بيشتر استخراجی عوامل این همة

 عوامل این تجمعی واریانس مجموع همچنيناست.  93/3 پنجم عامل برای و 33/3 چهارم، عامل برای ،31/55

 ای پذیرفته آمارة که کنند یم تبيين را ها محله در جامانس از درصد 30/14 حدوددرمجموع  یعنی ؛است 30/14 استخراجی

 تااست  داده دوران را عاملی ماتریس انسجام، کنندة يينتب عوامل از هریك واریانس تعيين از پس و مرحله این در .است

 شناسایی و یگذار نام برای را شرایط و بياورندبه دست  مربوط عوامل با را ارتباط بيشترین مربوط، یها شاخص از هریك

 .کنند تسهيل عامل از شاخص هر امتياز کمك به مربوط عوامل

 الغدیرومظفرییهامحلهدرانسجامبرمؤثرعواملشدۀ تبیینواریانسمجموع.1جدول

چرخشعاملضرایبمجموع

شدهداده

دادهچرخشعاملضرایبمجموع

نشده
ویژهمقادیر

facto
rs

 

 

 از درصد
 واریانس
 تجمعی

 از ددرص
 واریانس

 کل
 از درصد

 واریانس
 تجمعی

 از درصد
 واریانس

 کل
 از درصد

 واریانس
 تجمعی

 از درصد
 واریانس

 کل
 

31/50 31/50 93/9 33/53 33/53 55/0 33/53 33/53 55/0 5 
33/53 33/50 91/9 31/95 54/50 59/9 31/95 54/50 59/9 5 
05/05 31/55 10/5 13/00 15/55 31/5 13/00 15/55 31/5 9 
53/19 33/3 95/5 13/19 03/3 5/5 13/19 03/3 5/5 0 
1/15 93/3 33/5 30/14 31/3 33/5 30/14 31/3 33/5 1 

نگارندگان:منبع
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جهتمنتخبعواملباهاشاخصارتباطریمقادنییتعوافتهیدورانیعاملسیماترمحاسبة:پنجممرحلة

یگذارنام

 شود می داده دوران عاملی ماتریس شهری، فرسودگی کنندة يينتب عوامل از هریك انسواری تعيين از پس و مرحله این در

 شناسایی و یگذار نام برای را شرایط و بياورنددست به مرتبط عوامل با را ارتباط بيشترین مربوط یها شاخص از هریك تا

 که است عاملی ماتریس همان ماتریس ایندرواقع  .کنند تسهيل عامل از شاخص هر امتياز مدد به مربوط عوامل

. است یافته دوران واریماکس چرخش روش به وشده   استخراج اصلی یها مؤلفه به تجزیه روش به آن یها عامل

 .کند یم ایجاد مربوط شاخص مقابل در عامل هر برای را وزنی مرحله این محصول

منتخبگانهپنجعواملازانسجاممتغیرهایعاملیبارهای.4جدول

خصشا
عوامل

شاخص
عوامل

5236152361

 - 333/4  - - مشترک مرز در حضورپذیری - - - 355/4 -پذیرتجمعمراکز

وپارکبهدسترسی

درعمومیفضاهای

مرز

 - 341/4 - - - مشترک مرز سرزندگی - - - 310/4 -

پذیرییدسترس

ازیکدیگربههامحله

مرز

 - 333/4 - - - یپذیرتجمع - - - - 351/4

هامحلهنفوذپذیری

مرزازیکدیگربه
 - - 351/4 - - اجتماعی تعامالت - - - - 355/4

 - - 395/4 - - اجتماعی مشارکت 311/4 - - - -مداریپیادهقابلیت

 353/4 - - - -مرزمنظریکپارچگی
 مراسم برگزاری در اشتراک

 آیينی
- - 345/4 - - 

 4113/4 - - - -محلهبهتعلقحس
 دو ساکنان آشنایی ميزان

 یکدیگر با محله
- - 355/4 - - 

نگارندگان:منبع

عوامل  در انسجام کنندة يينتب ةگان چهارده یها شاخص جایگاه از استفاده با و عوامل یافتةدوران ماتریس ایجاد از پس

 :است شده انجام زیر شکل به مرحله این. کرد یگذار نام را عوامل بایدگانه،  پنج

 مرز در انسجام تبيين در را نقش بيشترینو  دهد یم توضيح را واریانس کل از درصد 31/50 عامل این :اولعامل

 مشاهده عامل این به مربوط يرهایمتغ عاملی بار به توجه با و یافتهدوران عاملی ماتریس مالحظة با. دارد ها محله

 مرز به منتهی یها راه پياده تعددو  مرز پذیری یدسترس کيفيت، مرز رینفوذپذی ميزان متغيرهای با عامل این شود یم

 .کرد یگذار نام و تفسير« مرز در پذیری یدسترس وضعيت» توان یم را عامل این يجهدرنت دارد؛ را ارتباط بيشترین محله

 متغيرهای با نتایج، به توجه با عامل این. دهد یم توضيح را واریانس کل از درصد 33/50 عامل این :دومعامل

 بيشترین پذیرتجمع فضاهای انسانی مقياس و پذیرتجمع مراکز به دسترسی مناسب موقعيت محلی، جاذب فضاهای ميزان

 .کرد یگذار نام« مرز در محلی پذیر تجمع مراکز کيفيت»توان  یم را عامل این. دارد را رابطه

 با را ارتباطبيشترین  عامل ایناست.  درصد 31/55 واریانس توضيح و تبيين در عامل این سهم :سومعامل

 و ها محله فضای به تعلق حس ميزان و مرز فضاهای در اجتماعی روابط ميزان یکدیگر، با مردم آشنایی ميزان متغيرهای

 .کرد یگذار نام« مرز در اجتماعی تعامالت کيفيت» توان یم را عامل این. دارد هاآن مرز
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 در سنی یها گروه حضور شرایطو  مرز ایمنی کيفيت مرز، در یروز شبانه حضور ميزان اب عامل این :چهارمعامل

 وضعيت واریانس، کل از درصد 33/3 با توان یم را عامل این. دهد یم توضيح راآن  و داردقرار  معناداری ارتباط مرز

 .کرد یگذار نام مرز پویایی و سرزندگی

 در حضورپذیری روی، يادهپ ایمنی متغيرهای با و دهد یم توضيح را انسواری از درصد 93/3 عامل این :پنجمعامل

 در روی يادهپ قابليت»توان  یم را عامل این بنابراین دارد؛ تنگاتنگی ارتباط نيز آن امنيت و پياده فضاهای کيفيت مرز،

 .کرد یگذار نام« مرز

یعاملازاتیامتسیماترمحاسبة:ششممرحلة

 عاملی امتيازات ماتریس محاسبة عبارتی به یا عامل هر از ها محله امتياز کردن مشخص به باید، عوامل یگذار نام از پس

 شود یم یاستانداردساز است، شده شناسایی پيشين مراحل در کهگانه  پنج عوامل از هریك امتياز مرحله این در. پرداخت

 (.3)جدول 

انسجامکنندۀنییتبعواملازهریکازاکباتانومظفرییهامحلهعاملیامتیازات.6جدول

امتیاز

نهایی

قابلیت

مرزروییادهپ

وپویاییوضعیت

مرزدرسرزندگی

تعامالتکیفیت

مرزدراجتماعی

مراکزبهدسترسی

محلیپذیرتجمع

مرزدر

وضعیت

پذیرییدسترس

مرزبه

عامل

05/91 15/9 11/0 33/1 35/3 01/55 
 ةمحل مرز

 مظفری

33/55 54/5 10/5 39/0 33/1 01/3 
 ةمحل مرز

 الغدیر

 

یعاملازاتیامتسیماتراستانداردکردن:هفتممرحلة

، ماتریس استانداردسازی منظور به مرحله این در. شود می مشخص محله هر در استانداردسازی از پس هفتم مرحله

 نهاییاستانداردشده  ماتریس و عمالا عاملی امتيازات ماتریس در، است کرده تبيين عامل هر که را واریانس از درصدی

 3 جدول و شود می ضرب آن واریانس کنندگی يينتب درصد در محله هر عاملی امتيازاتتر،  ساده عبارت به. شود یم حاصل

 .آید یم دستبه

انسجامکنندۀنییتبعواملازهریکازاکباتانومظفرییهامحلهۀاستانداردشدعاملیامتیازات.1جدول

زامتیا

نهایی

قابلیت

مرزروییادهپ

وپویاییوضعیت

مرزدرسرزندگی

تعامالتکیفیت

مرزدراجتماعی

بهدسترسی

پذیرتجمعمراکز

مرزدرمحلی

وضعیت

پذیرییدسترس

مرزبه

عامل

40/55 13/5 45/5 99/9 13/1 91/3 
 ةمحل مرز

 مظفری

 الغدیر ةمحل مرز 15/0 33/5 03/5 93/5 45/5 93/55

 

یموردیهانمونهیبند:رتبههشتملةمرح

 محلةاساس  . برایناست آمده دستبه انسجام عوامل مجموع از محله هر نهایی امتياز ،1 جدول آخر ستون به توجه با

 عوامل امتياز تفاوت بهتر، درک منظور به. دارد( 93/55 امتياز)با  الغدیر محلة از محسوسی برتری 40/55 امتياز با مظفری

 .است شده ترسيم 0 شکل در محله دو در انسجام قابليت کنندگی يينتب
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انسجامعواملتفکیکبهالغدیرومظفریمحلةۀاستانداردشدعاملیامتیازاتمقایسة.6شکل

هایافتهوبحث
 فریمظ محلة مرز زیرا است؛« پذیری یدسترس وضعيت» عامل در ها محله امتياز اختالف بيشترین ،0 شکل به توجه با

پياده قابليت» عامل در آن کمترین و دارد مناسبی پذیری یدسترس خود پيرامون های محله با انسجام و امتزاج دليل به

 که است برخوردار روی يادهپ زمينة در مناسبی کيفيت از مظفری محلة مانند نيز الغدیر محلة مرز زیرا ؛است« مرز مداری

 مرز انسجام بيانگر عامل پنجاست. از مجموع  خيابان محور بدنة های یکاربر و رو يادهپ مناسب عرض دليل به نيز آن

 محلة مرز عوامل، سایر در. دارند مشابهی يتوضع« مداریپياده قابليت»در عامل  تنها یو مظفر یرمحلة الغد مرز، ها محله

 از یکی ،یکدیگر با هاآن رکمشت فصل یا ها محله مرز فضایدیگر،  عبارت به .است کرده کسب بيشتری امتياز مظفری

. دارد یکدیگر با ها محله اجتماعی انسجام و یریپذ اتصال يوندی،پهم در ر بسزایی نقش کهاست  فضاهایی ینتر مهم

 نقش شدنپررنگ به باشند، پذیرتجمع فضاهای دارای و شهروندان اجتماعی برخوردهای تالقی محل مرزها که زمانی

 .شوند می منجر يونددهندهپ محوری ةمثاب به بلکه جداکننده، یا عنوان لبه به نه مرز،

هامحلهمرزهایماهیتاصول

 قرارمدنظر  اصولی باید شهر، جدید یها بخش برای فرادست یها طرح تهية فرایند طی و شهری جدید یها توسعه در

 شهری جزئيات یها طرح در اینکه .دهد انجام را شهری های تقسيم بخش،انسجام و گراکليت نگاه با همواره که بگيرد

 یکدیگر با ها محله منسجم رشد راستای در عاملی شود، اعمال مرزبندی معيارهای و اصول ها، محله توسعة با مرتبط

 فصل عناوین با اصولی شده،انجام های يلتحل براساس ها، محله مرزبندی نقش و ماهيت بهتر بيان برای. بودخواهد 

.شد بررسی زیر شرح به و استخراج مرزها پذیرتجمع کارکردهای و بيرون با درون ارتباط ز،مر محرک هندسة مشترک،

مرزایمشترکفصلاصل

 این(. درواقع 9 شکل) یابند یم امتزاج یکدیگر با مرزی عناصر و اجزا یا مشترک فصل طریق از شهری مختلف واحدهای

را  واحد هر داخلی عناصر و اجزا نهو  دارند عهده بر را شهری مختلف یواحدها ميان ارتباط که هستندها  مشترکفصل

 محصور فراکتال مرزهای با همواره کنند، می استفادهها  از آن مردم که متداول شهری فضاهای(. 33: 5455 بوویل،)

 فضای و رود یم بين از تعامل برای ها يادهپ محرک هندسة ،شود می  حذف فراکتال ساختار ،ها لبه کردن صاف با. شوند یم

 (.555: 5454 ينگاروس،)سال شود می نابود شهری
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 و ها محله ميان فضای یجا به متخصصان يدتأک زیرا است؛ رفته بين از شهری یها مشترک فصل و مرزها اهميت

 یها ها لبه مشترک فصل(. 591: 5933 مهاجری،است ) شده تبدیلها  ساختمان خالص هندسة به شهری، های تقسيم

 شده ساخته امروزه که شهری محلة یك در. شود یم حاصل زنده شهر ها آن کمك به کههستند  خطی عناصر و ظاهری

 باشد نداشته هم بر متقابل يراتتأث اجزا،آن  در که یا لبه و ندارند پيوندی و ارتباط یکدیگر با هندسی عناصر و اجزااست، 

 به ها محله برای مناسب مرز ساخت. یما سپرده فراموشی به را ارتباطی یها مشترک فصل ایجاد ما درحقيقت. ندارد وجود

 مشترک فصل يریکارگ به بنابراین شود؛ یم حاصل هندسی ارتباطات يجةدرنت که دارد بستگی بصری اطالعات انتقال

 ست.ها محله يوندیپهم ميزان بر يرگذارتأث معيارهای ازیکدیگر  با ها محله يدةتن درهم

(گونموجیها)لبهاجتماعیتعامالتیبرامحرکهندسةاصل

  یاجتماع محصوالتی بلکه نيستند، فيزیکی ساده حقایق فضایی های تقسيم شوند؟ یم ساخته فضا در چگونه مرزها

 یشناس جامعه حقيقت یك بلکه ی،شناس جامعه تبعات با فضایی حقيقت یك نه مرز» زیمبلگفتة  بهشوند.  محسوب می

 تفکر شيوة از يرپذیریتأث با و اجتماعی عمل کمك به فضایی مرزهای. «دهد یم شکل فضایی طور به را خودش که است

 دارد وجودها  لبه از هریك در فراکتال یك «ناهمواری»(. 531: 5934 ی،)فکوه شوند یم بازتوليد و گيرند یم شکل

 جذب خود به را شيميایی مواد ارناهمو سطوح دارد؛ وجود محرک سطوح با شباهتی اینجا در(. 90:5333 ينگاروس،)سال

 شهرسازی، در(. 39: 5311)الکساندر،  باشند داشتهکنش  برهم یکدیگر با یکدیگر مجاورت در که یطور به کنند؛ یم

 ميزهای وها  فروشگاه آن امتداد در که پيتزافروشی لبة مانند کنند؛ یم تسهيل را اجتماعی تعامل شهری گونموج مرزهای

ها  زیرا پوسته دارند؛ کننده يينتع نقشی محرک سطوح اندازة به غشا یا پوسته شناسی، یستز در. باشد گرفته قرارخانه  قهوه

 شهری، متخلخل مشترک مرزهای مشابه،طور  . بهکنند یم ایجاد مختلف زیستی مناطق ميان نفوذپذیری مشترک مرز

 شوند می مرزها ميان از سواره خروج و ورود مانع لحا عين در و کنند می را مرزها ميان از پياده یافتنجریان امکان

 یکدیگر است. با ها محله پذیریارتباط ميزان تعيين در دیگری مهم عامل نيز مرز هندسة بنابراین ؛(91: 5450)کرمونا، 

برونبادرونارتباطاصل

 تواند ینم محله باشد، ضعيف خيلی مرز اگر. است عملياتی امری پيرامون، با انسجامشرط  به محله محدودة قدرتمندبودن

 داخل ازتر  بزرگ حتی یا بزرگی به موارد بيشتر در ارگانيك سلول هر سلولی دیوارة». کند حفظ را خود متمایز هویت

 که است یکپارچه وجودی اما کند، تقسيم بيرون از را داخل که نيست سطحی( و 91: 5455 ينگاروس،)سال «است سلول

 کارکردهای با محله با ارتباط برای را فضایی مرز این. آورد یم وجودبه مایعات و داخلی سلول انمي  گسترده ارتباطات

 محله بيرونی غشای و مرزهاموجب  که به است درون و بيرون ارتباط لزوم کنندة بيان اصل این. دهد می شکل اطراف

 .هستند یرپذ امکان

مرزهادرپذیر تجمعکارکردهایاصل

ها  محله که جایی یعنیوجود آورد؛  به را عمومی مالقات محل از نوعی باید ،ها دروازه اطراف در ییها قسمت ویژه هب و مرز

 خواهد کنترل تحت را مرزی اراضی یعنی محله، بين اراضی تمام اما» ،(10: 5449 ينگاروس،)سال هستند هم نزدیك

تنها  نه مرزها معنی، این با. باشند داشته آن در فضایی یدبا مردم تمام که هستند جایی تنها مرزی اراضی این زیرا داشت؛

 مرز تشکيل. «کند می متحد هم با را آنها ،تر گسترده فرایندی حال عين در بلکه کنند، یم حمایت را جداگانه یها محله

 بستن طریق از را مرز این(. 15: 5459 ينگاروس،)سال کند جدا مجاور محله از را آن تا کنيد تشویق را محله هر پيرامون

 در. دهيد کاهش نصف به نيز را ها يابانخ معمول تعداد و بياورید وجودبه محله به دسترسی محدودکردن و ها يابانخ
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 وسيع چنان را محله محدودة. دهيد قرار دروازه کند، یم عبور محله مرز ازمحدودشده  دسترسی مسيرهای که نقاطی

 گرافيکی های ترسيم 1 و 1 های شکل در. يردبرگدر را محله چند مشترک کردهایعمل برای مالقات یها مکان که بسازید

 .است آمده مرز و مشترک فصل یها گونه

 
مرزهاامتزاجنحوۀشناسی گونه.1شکل

نگارندگان:منبع

 
(مرزها)مشترکفصلشناسی گونه.4شکل

نگارندگان:منبع
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گیرییجهنت
 (یبند)محلههامحلهیمرزبندتحولنظامدرمؤثرعوامل

 قالب در که داشت یکپارچه کليتی گذشته، در شهر یساختار کالبد:شهرومحلهکالبدیساختاردرتغییرات-

 ورود با. داد یم شکل را یکدیگر با منسجم های محله قوی، ذهنی مرزهای با يدهتن درهم های محله از یا مجموعه

 از ها محله هم کنار در ها محله ينینش هم که ینحو به شد؛ طراحی ونهگدرخت ها محله و شهر کليت جدید شهرسازی

 .کرد جدا یکدیگر

 هادی جامع، طرح قالب در شهرسازی یها طرح ورود دليل به:شهریمداخالتحدودوقوانیندرتغییرات -

 ها محله دقيق مرزبندی ينتعي برای ضوابطی محله، و ناحيه قالب در شهری های تقسيم تعيين لزوم و ایران در تفصيلی و

 عنوان با فرسوده یها بافت در مداخله از جدیدی نوع و شهری توسعة مقررات و قوانين پيدایش. شد مشخص یکدیگر از

 .شد ها محله یکپارچة بافت شدنچندتکه به منجر شهری، بافت مرمت

(ایرانییهامحله)اکنونوگذشتهدرهامحلهیمرزبندمیانتطبیقیبررسی.3جدول

مؤلفه
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مؤلف
 ة

عينی
 

زمين
 ة

ی
کالبد

 فرم 

 یرپذ انعطاف فرم دارای -
 فرم بودنارگانيك -
 متداخل و گونوجم فرم -

 فضایی تباین -

 کثرت و وحدت -
 مراتب سلسله -

 

 شهر سياسی های تقسيم تابع -
 هندسی فرم دارای -
 ها محله جداسازی -

 مسير یکنواختی -

 ،فضیا  فرمی فاکتورهای بر بيشتر يدتأک -
 شهری های يابانخ ةشبک و لبه یژهو به

 

 اندازه
 نيست مشخصی ةانداز تابع -
 متنوع -

  محوریپياده با متناسب -

 بودنعریض -
  سواره محورهای بامتناسب  -

زمين
 ة

ی
ساختار

 همپوشانی 

 یکدیگر در مرزها تداخل -

 یکدیگر در مرزها امتزاج -
 مرزها گونموج پوشانیهم -
 فراکتال پوشانیهم -

 

 ها محله ميان مستقيم مسير -
 مرزها پوشانیهم و امتزاج نبود -

 

 مشترک صلف
 بازارچه و بازار قالب در مشترک محور -
 و ميدانچییه قالییب در مشییترک ةگییر -

  یرپذ جمع کاربری

 تجاری یا مسکونی محور

 ها بزرگراه
 اصلی خيابان

 آهن راه
 

 

زمين
 ة

ی
عملکرد

 

 کارکرد

 غالب یمسکون ةلب -
 طبيعی ةلب -
 ها محله ونددهندةينقش پ-خدماتی ةلب -
 مشترک یينیآ مراسم برگزاری -

 

 تجاری لبه -
 سواره تردد محور -
  ها محله ةجداکنند نقش -

مؤلف
ذهنی ة

 

 - تعلق حس هویت ،خوانایی ،ذهنی ادراک ادراک خوانایی
 محورهییای سییاس بییر عينییی ادراک -

 پيرامون
 

 نگارندگان:منبع

 منجر را محله یکپارچگی که اشتد یتر منسجم اجتماعی بافت محله گذشته در: محله اجتماعی ساختار در تغييرات -

 ساختاراست.  محدوده هر اقتصادی وضعيت براساس محدوده یك در گزینیتجمع معيارهای حاضر، حال دراما  شد، یم

 رنگکم را یکدیگر با ها محله یریپذ اتصال و يدهتن درهم مرزبندیدرنتيجه  و شده اساسی دگرگونی دچار ها محله اجتماعی
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 است؛ شده متمرکز اجتماعی بستگیهم جایگزین يوسته،پ هم به شبکة قالب در اجتماعی ختلفم روابط. است کرده

 .است انجاميده ساکنان اذهان در محله قلمرو مرز اهميت کاهش به و شده خارج مکان مفهوم از محله يجهدرنت

 از جداگانه بافتی که محورانمک مفهومی به ذهنی و مفهومی ماهيتی از محله مفهوم تغيير: محله مفهوم در تغييرات -

 از جدا های محله مرزبندی در بسزایی نقش محله به نگرش این. است شده محله ماهيت تغيير به منجر دارد، خود اطراف

 نقش در تنها کهاست  بوده قوی عينی مرزهای آن جایگزین و رفته يناز ب بافت کليت اصل که یا گونه به دارد؛ یکدیگر

 .نندک یم عمل جداکننده

 از آن فرارفتن و خدماتی مراکز موقعيت در دگرگونی دليل به: مراکز یرسان خدمات دامنة و یابی مکان در تغييرات -

 دامنة زیرا است؛ یافته گسترش شهری مقياس در محله خارج به و شده شکسته ها محله خدماتی مرز ها، محله محدودة

 باره كی به ها محله منسجم یمرزبند تحول، نیا جةينت در و شود ینم محدود محله مرزهای به ساکنان اجتماعی تحرک

 .است شده گسسته

. است شده انجام جدید و قدیم ایرانی های محله مرزبندی های یژگیو و معيارها اصول، تطبيقی بررسی ،3 جدول در 

 است: زیر شرح به مرزبندی های یژگیو و معيارها ی،بند دسته این در

 عملکردی زمينة. 9(، مشترک فصل پوشانی،)هم ساختاری زمينة. 5(، اندازه ،)فرم کالبدی زمينة .5: عينی یها مؤلفه

 .است آمده کاملطور  به گيری يجهنت بخش در آن استخراجی نتایج کهدراک( ا) خوانایی: ذهنی یها )کارکرد(. مؤلفه

 وحدت و کليت اصل مرزها، گونجمو پوشانیهم مرزها، امتزاج و فضایی تباین مرزبندی، فرم یریپذ انعطاف

 قالب از مشترک فصل تغيير شامل یافته ماهيت تغيير معيارهای. است رفته بين از جدید های یمرزبند در

 یمحورها در یریپذ اجتماع کارکرد دیگر سوی از و بودهرو  سواره های يابانخ به محورپياده پذیرتجمع فضاهای

 شهرهای در. است شده تبدیل یکدیگر از ها محله جداکنندة نقش ورو  سواره یتجار کارکرد به مرزها ةدهند اتصال

از بين  را کوچك مقياس در شهری عناصر و اجزا امتزاج مستقيم، خط یك امتداد در ها محله ییراستا هم معاصر،

 جدید یها توسعه دراند.  شده منجر قدیم یها مشترک فصل کيفيت حذف به موارد این هردوی. درواقع استبرده 

 وضع به مبرم نياز است، آمده وجودبه شهر های یبندمحله دربارة نداشتن تعمق دليل به که مشکالتی با شهری

 از یکی باید که مواردی ازاست.  محسوس بندیمحله و یکدیگر کنار در ها محله یجوار هم درمورد در ضوابطی

است  ضروریاست.  آن متعاقب های یانجر و اعیاجتم يراتتأث باشد، شهرسازی در کالبدی طراحی پيامدهای

 قالب در ها محله کالبدی یگذار کنار هم از که شود اندیشيده تمهيدی یکدیگر کنار در ها محله مرزبندی دربارة

 معيارهایی همچنين. گيرد قرار مدنظر ها محله ينینش هم کيفيت آن یجا به و شود ممانعت جداکننده خيابان یك

باشند  داشته اجرا قابليت تفصيلی یها طرح و شهری جزئيات یها طرح در اساسی اصلیعنوان  به که شود مطرح

 (.54)جدول 
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 هامحلهمرزماهیتدرپیشنهادیمعیارهای.50جدول

پیشنهادیراهکارزیرمعیارهامعیارزمینهاصل

انسجام
 و 

امتزاج
 

ی
مرزبند

 
محله
 

 ها

ی
کالبد

 

 فرم یریپذ انعطاف

 مرزبندی

 متخلخل یدمرزبن -

 مرز بودنچندوجهی -

 مرزها تنيدگیدرهم -

 بدنه اتصال و پيوند -

 شهری فضای محصورکنندة مختلف بناهای شکلی هماهنگی -

 خوانابودن برای فضایی تباین و تنوع دارای مرز -

 مرزبندی ةمحصورکنند یها بدنه ميان شکلی هماهنگی -

 فضایی مرز یها بدنه بصری پيوستگی و تداوم -

 بیا  هندسیی  تیداخل  و پوشیانی هیم  بزرگ، مقياس در مرزها -

 .باشد داشته یکدیگر

 جمعیی  فضیاهای بیا   نقاطی در تواند یم هندسی پوشانیهم -

 .دهد رخ مشترک

 از تییا دارد فضییایی تبییاین هییا محلییه مییرز فضییای يییتماه -

 .شود کاسته مرز یکنواختی

 عوامیل  از ر،مداپياده یژهو به نفوذپذیر، یها راه تعداد بودنباال -

 یکدیگر است با محله دو پيوستگی

 مرزهیا  در تناسیبات  و فضیایی  ترکيبیات  در انسیانی  مقياس -

 شود رعایت

 فضایی پيوستگیتداوم  -

 شهری مراکز و ها محله مراکز پيوستگی -

 شهری عناصر با ابنيهامتزاج  -

 شهری عناصر و مسکونی واحدهای امتزاج -

 مرزها فضایی تباین

   فرمی یریپذ انعطاف -

 مرز نمایتنوع  -

 مرز در مسير ييرتغ -

 مرز فضایی یشگشا -

 کثرت و وحدت

 مرز فضایی

  مرز نمای در وحدت -

 مرز بدنة یکپارچگی -

 مرز کارکردی اجزای یکپارچگی -

 نفوذی یها راه تعداد تعدد مرزها نفوذپذیری

 و مقياس رعایت

 فضایی تناسب

   مرزها بدنة یتمحصور -

   ابنيه ارتفاع انسانی ياسمق -

 فضایی تناسب -

 مرزها تباین
 فضاها فرم در پذیریانعظاف -

 مرز فضای ساختار و منظر درتنوع  -

 بصری پوشانیهم
 مرز نمای و منظر یکپارچگی -

 یکدیگر با ها محله نمای یکپارچگی -

ی
ساختار

 

 مرزها پيوندی هم

 (انفصال و)اتصال  مفصل نقش درمرز  -

 مشترک کارکردی نقاطعدد ت -

 مرزهادهنده  اتصال یها گره تعدد -
 فصیل  یك سوی دو های محله ميان هندسی امتزاج افزایش -

 مشترک

 مرزبندی در فضایی واحدهای پيوندیهم -

 مرز فضایی سازمان سازی یکپارچه -

 درونی مراکز با ها محله مرز ميان انسجام و پيوندیهم -

 ها محله مرز اییفض ساختار به ینگر کل -

 ها محله مرز در یکپارچه یبند استخوان ایجاد -

 فضا و توده اتصال و پيوند -

 امتزاج و تداخل

 یکدیگر با مرزها
 یکدیگر بامرزها  وجوه هندسی تداخل -

 و توده يدگیتن درهم

 فضا
 فضا و توده پيچيدگی دارای ترکيب -

 مشترک فصل تعدد
 فصییل در پییذیرتجمییع فضییاهایوجییود  -

 مشترک

 اتصال وجوه تعداد

 ها محله
 مرزها در ها محله فراگير يوندیپهم

ی
عملکرد

 

 اتصال و پيوند

 ها یکاربر

 سنخ هم یکارکردها -

 مرزها در مکمل و متضاد های یکاربر -

 فصیل  در انسیانی  متقابیل  ارتباطیات  تقویت با مکانی ایجاد -

 ها مشترک

 شهری فضاهای پيوستگی و تداوم -

 مرز در واقع عمومی فضاهای منسجم و پيوندی رشد -

 کنندگان استفاده برای حسی ارتباطات ایجاد ضرورت -

 عملکرد وجود

 مرزها در مشترک

  پذیرتجمع مشترک های یکاربر -

 مرزها در پذیرتجمع فضاهای وجود -

نگارندگان:منبع

محله آن براساس و شود شناسایی محله به دهنده یتهو یخیتار و کالبدی اجتماعی، عوامل باید ها محله مرزبندی در

 دیده ساکنان ميان اجتماعی بستگیهمصورت  به اجتماعی عامل مسکونی های محله برخی در. بگيرد صورت بندی
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 براساس باید بندیمحله نظام حالتی، چنين در .دارند نيز مشخصی فضایی -کالبدی ساختار های محله چنين. شود یم

 وجود بالقوهصورت  به افراد ميان پيوند برای اجتماعی عامل که های محله در. شود انجام محله فرهنگی و اجتماعی ساختار

 خاصی جایگاه و نقش مردم ذهن در محله مرکز. بگيرد صورت ها یبندمحله موجود، فعاليتی مراکز بر تأکيد با باید ندارد،

 ميان اجتماعی ارتباطات و روزمره نيازهایزیرا  است؛ خود ةمحل از مردم شناختینقشه در فضایی مهم عامل و دارد

 با توان یم باشد، داشته وجود نيز یا محله مسجد مراکزی، چنين در اگر. شود یم ينتأم مراکز این سوی از ساکنان

 اگر. ودش مشخص مراکز این ابتدا باید ها محله مرزبندی در بنابراین کرد؛ مشخص را ها محله قلمرو آن مرکزیت

 تقویت جهتدر  تواند یم بگيرد، صورت محله مقياس در شهری فضاهایصورت  به مراکز این طراحی و یزیر برنامه

 لزوم شهر، جدید و ميانی یها بافت در یکدیگر با ها محله مرزبندی معيارهای دربارة .باشدمؤثر  نيز اجتماعی تعامالت

 اینادامه  در. باشدمؤثر  ها محله ميان ارتباط و اتصال يوندی،پهم در واندت یم ها تقسيم این در هایی یژگیو يریکارگ به

 .است شده بيان ها یژگیو

 و یریپذ انعطاف مقولة به یکدیگر از ها محله های تقسيم مرز فرم در که زمانی :مرزبندیفرمیریپذانعطاف-

 .کرد خواهد ایفا رادهنده  اتصال نقشی و شود نمی تلقی جداکننده ماهيتی مرز شود، پرداخته مرز هندسة در تغييرات

 تواند یم آن فضایی جزئيات در سپس و مرز ساختار در اجرا صورت در نيز فضایی تباین:مرزهافضاییتباین-

 .کند یم تبدیل متنوع فضایی به را مرز و افزاید می مرزها در حضورپذیری ميزان بر که باشد عواملی از یکی

 در کثرت و وحدت اصل يریکارگ به مرز، در یکپارچگی و انسجام عوامل از یکی:مرزیفضایکثرتووحدت-

 مسير طول در مرز فضایی کليت یا شود، حاصل وحدت مرز طرفين یها بدنه در اینکهاست.  مرز فضایی جزئيات و کليات

 .کند یم مبرا جداکننده محوری از را مرز که است عواملی از باشد، یکپارچه و ممتد

مرزیفضایبدنةاتصالوپیوند-  یها بدنه ميان هماهنگی در مرز، یها بدنه بصری پيوستگی و تداوم:

است. مرز طرفين

مرزهایوندیپهم-  منجر مرزها يوندیپهم به مشترک، فصل یك سوی دو های محله هندسی امتزاج افزایش:

 .شد خواهد

یکدیگربامرزهاامتزاجوتداخل-  برای عاملی باشند،در یکدیگر داشته  هندسی التتداخ مرزها اینکه:

 که است مرز از نقطه چند یا یك در ییها گره داشتن معنی به تداخل. درواقع مرزهاست در اجتماعی تداخالت افزایش

 .کنند یم ایجاد را تالقی نقاط

 ها محله مرز در پذیرتجمع و جاذب فضای عنوان با نقاطی که زمانی:مرزهادرمشترکفصلنقاطوجود-

 ارتقای در مهم نقشی و کند می جذب خود به را اطراف های محله سفرهای از بسياریمبدأ  و مقصد شود، جانمایی

.دارد اجتماعی تعامالت و حضورپذیری

 مکمل های یکاربر وجود زمينة در ارتباطاتی ها، محله مرز در واقع های یکاربر اینکه:هایکاربراتصالوپیوند-

 است. یا محله فعال و مختلط محوری يریگ شکل بر دليلی باشند، داشته ادمتض یا

 در ها محله ميان مشترک های یکاربر مشترک، فصل با مرتبط موارد از دیگر یکی:مرزهادرمشترکعملکرد-

 .باشند ورزشی و تفریحی اجتماعی، نقاطی شامل تواند یتوانند م است که می مرز
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