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  چکیده
تااامین ولااوت م لااوو ، مرااوری تاارین مو ااوا ارتمااا، از ااان و مرااین، جااو بااا تعریااک روشاان  لمروهااای ف ااایی ام ااان  اا یر             

روشاان ماای   سااایر ف اااها باایا از  ، اصاالی تاارین ولااوت ساااه از ااازی    ،رم اا ندزی اا ا ایاان اماار لااوون  اارداومن بااه ایاان مهاا  را      

بخشاای بااه مراکااو   یگازااه راه روزااق  از یااس سااو ، و بااه ویاااه کاااربری تجاااری   سااازدا ترکیاای مرااین م اا وزی بااا سااایر کاااربری هااا     

و از سااوی دیگاار ارتمااا، تنگاتنااا میااان کاااربری هااا ماای توازااد بااه ودشااه دار شاادن  لماارو هااای م اا وزی           شااده شااهری معرفاای 

مجمماااا هاااای م ااا وزی و از طریاااق بررسااای و ترلیااا   و ترلیلااای –ه از روش توصااای ی باااا اسااام ادمنجااار سااارددا ایااان زوشااامار 

زمااوده اساا ا  اساامخرا   از دو منظاار بیااری و کااارکردی   ، الگوهااای سااازمازدهی ایاان  لماارو هااارا    موجااود در شااهر مشااهد  تجاااری 

ن دو  لماارو بااه  کااه از یااا  ایاا  دوالصااه ماای شااو  منفصلللو  متصلللایاان دو  لماارو در دو الگااوی   هاا  زشااینی  از منظاار بیااری 

از ترلیاا  ایاان مجممااا هااا از منظاار کااارکردی زیااو     واساا ه ف ااایی بااا کاااربری سااون و یااا ف ااای باااز مجموعااه ات ااا  افماااده اساا ا      

بدساا  دمااد کااه مو عیاا  ف ااای واساان و زیااو زااوا دن الگوهااا و کی یاا        مللرتبا از طریللا فضللای واسللا  و  همجللوارالگوهااای 

زشااازگر دز اا  کااه از منظاار بیااری ، هاا       ترلیاا  ایاان الگوهااا   زمااای  وده اساا ا هااا ی مم اااوتی در ایاان مجممااا هااا ایجاااد زماا      

زشااینی من یاا  دو  لماارو ووازااایی بیشاامر ایاان مجموعااه هااا را بااه همااراه داشاامه و از منظاار کااارکردی، بهااره سیاار ی مناساای از             

 ان دوردارا زیو به ارمغشهری ، می توازد عالوه بر تامین ولوت م لوو ساکنین ، سرززدسی ف اهای واسن 

 تجاری –واژگان کلیدی: قلمروهای فضایی، اختالط کاربری ها ، مجتمع مسکونی 
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Abstract 
Providing desired privacy as a basic subject in human and enviroment relationship can not be reached 

without defining the spatial territories. This fact shows the necessity of this subject in housing enviromrnt as 

the most fundamental human private enviroment. Therefore combination of residential enviroment with other 

land uses, specially commercial uses, is the uniq way of quality up cities, on the other hand close relation of 

these uses can disturb residence territories. 

This article, using descriptive-analytical method, tries to obtain patterns of organizing these territories by 

analyzing residential and commercial complexes from visual and functional points of view in Mashhad. 

From visual point of view, these two territories can be positioned in two patterns: connected pattern and 

seprated pattern , in wich this sepratin occures by a third use space or copmlex open space. 

From functional point of view, two patterns are obtained: Neighbour pattern and connected by in-between 

space pattern. Position of this in-between space and its type, brings different quality to the complexes.   

Results show that from visual point of view, seprated combination of territories bring more legibility and 

from functional point of view , appropriate usage of in-between spaces not only prepares desired privacy, but 

also will provide city animation. 
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   مقدمه

 
که بخشی از دن  - رداومن به مو وا کی ی  ف ای زی   

 –ف ای ساومه ما به عنوان دثار معماری و ف ا ی شهری اس   

 -نز اا ب هرا زی   که اهمی  دن بر ک ی  وشیده باشداامری 

 از و اردهس  تأثیر ه  بر زوعی به دو هرا س ا سویهدو ای ب هرا مرین

 به د،وو مرین فرهنگی یشهاارز به ب مه ن،ز ااا شوزد می ممأثر ه 

 زهاد با ممناسی و بخشد می معنی هاادیدرو و ها كمرر ،ف اها بروی

دازا روان شناسی مری ی به عنوان شاوه ای از  .کند می رفمار

زیرمجموعه ای از علون رفماری ، به م العه رفمارهای  روان شناسی و

از ان در راب ه با س وزمگاه یا مرین کالمدی  یراموزا می  ردازدا 

( م هون  لمرو در دازا روان 22و 24،صا 9319)امامقلی و دیگران ، 

شناسی مری ی به عنوان ی ی از مروری ترین م اهی  در بررسی 

ه و سازو کاری برای فراه  دوردن ارتما، مرین و رفمار مر وو شد

ب یار  م هومی لمرو ( 33،صا 9311ولوت مر وو میشودا )دلممن ،

کلیدی و تعیین کننده در هموی می از ان ها بوده و عدن تعریک و 

تمیین و یا ابهان در دن ها را می توان به عنوان زخ مین دسماویوها 

ودا تاریخ زشان برای چالا و زواا میان سوزه های مخملک  لمداد زم

داده که بیشمر جنا و سمیوهای از ان به دلی  تنازا بر حدود و 

زویی ) لعه . لمرو های سوزاسون در مقیاس های مخملک بوده اس 

این م هون رفمار  لمرو ایی یا  لمروسرایی را به دزما   (3، صا 9312،

دارد که می توان این رفمار و  یامد های دن مازند مال ی  و دفاا 

فعا  را در طو  تاریخ و در تمامی سروههای از ازی مشاهده 

چگوزگی ارتما، و تعام  مردن در  (91، صا  9311زمودا)عینی فر ،

ف ای ساومه شده و چگوزگی کنمر  مردن برف ای معماری از طریق 

رفمار  لمرو ایی از اساسی ترین م اهی  در طراحی مرین اس ا 

چون تأمین ولوت و ف ای عواملی  (ا999، صا  9311)لنا ، 

شخیی و داشمن رفمار  لمرو ایی به ار ای زیازهای دیگری چون 

هوی  ، ازگیوش ، امنی  ، وودش وفایی و عوت ز س و حس تعلق به 

مرین و ر ای  از م ان ززدسی در از ان ها می 

به زق  از  Hall,1995,Altman&Chemers,1980ازجامدا)

این امر ویوصا در م  ن از ازها ( 1، صا  9313یگازه و دیگران ، 

که امروز دیگر زه به عنوان سر ناه صرف ، بل ه به عنوان زادساهی که 

سل له مراتی کارکردهای مخملک س وز  کردن یا ززدسی کردن را 

،  2191)سیمون ، برای همیشه در لوح وجود از ان حس می کند،

 زمود  ررزا تری می یابدا ( 33صا 
ومال، کاربری ها و س مرش مجموعه در شراین امروز که ا

های م  وزی از  یا طراحی شده و ترکیی دزها با کاربری های 

دیگری همچون تجاری ، یگازه راه جان بخشی دوباره به شهرهای 

( ، ح ظ 912، صا  9319ممروك معرفی میشود ) وردیهیمی ،

 لمرو وازه م  وزی افراد و صیاز  از  لمرو دن بیا از  یا 

زمایدا این مه  جو با رعای  اص  سل له مراتی در   روری می

 لمروهای ف ایی و تعریک روشن عرصه های مخملک ززدسی در 

 (93،صا  9311چنین مجموعه هایی می ر زخواهد بودا )عینی فر ،

ل ا این زوشامار باا هادف شناساایی و طمقاه بنادی الگوهاای        

ری ، سازمازدهی  لمروهای ف ایی در مجمما های م  وزی و تجاا 

با اسم اده از روش توصی ی ترلیلی ، به بررسی چند زموزاه از ایان   

در  ی شناو  ازواا  لمروهاا   مجموعه ها در شهر مشهد  رداومه و

میاازی  در این مجمما ها و الگوهاای ساازمازدهی دزهاا در مقیااس     

اس ا این ترلی  ها بر اساس زقشه )واحد های م  وزی و تجاری( 

م العات میدازی و مشاهده ح وری صورت  های طراحی شده دزها ،

  یرفمه اس ا بر این اساس ، در بخا او  م هون  لمرو و م ااهی   

واب مه به دن به صورت عان تشریح و بررسی وواهد شدا در بخاا  

دون این م هون در ب مر مجموعه هاای چناد عمل اردی بررسای و     

ای سل له مراتی دن معرفی می شود و بخا سون باه اراهاه الگوها   

سازمازدهی  لمروها و ترلی  دزها از جنمه های سوزاسون اومیااص  

 یافمه اس ا

 

 قلمرو   .1

 اسا ا   ممیارفه   یوال و ممل   ملس، یمعن لمرو در لغ  به 

 دزجاا  ماردن  و رود ی ادشااه   لا   زوشامه  دن در که یمیوال و ملس

ا )فرهناا دهخادا ، لیا  واقه  لمارو (ا      ناد یزما  ماو   را او زوشمه

 و ممیاارفات ارات،یاااوم  ااهیح در زبااان منظاار از ماارو، ل م هااون

هر موجود ززده بنا بر ویال  واود مادعی     رد؛یس یم  رار تمل ات

 لمروی واص شده و از دن در مقاب  اع ای دیگر سوزه ها دفاا می 

 ا زماید

 سا وز   یابمادا  هماان  از که اف ی  یوواه ویز یخیتار زگاه با

 نیمرا  باه  دساهازاه  یدها  شا    ه،یاول یها سر ناه جادیا و از ان

 ترا   از کاه  اسا   شاده  هدفمند یس ار زشازه یزوع سمی   یز

،صا  9312)را اا ورت ،   ادارد  یح ا ها مردوده دادن  رار تملس

لئون  اسماالن  لمرو م ازی از ان را اینگوزه تعریک مای کناد      (ا1

 از هاا  ساروه  و افراد که اس  یا شده مردود یف ا ،یم از  لمرو»

 باا   لمروا کنند یم دفاا و اسم اده یاومیاص مردوده عنوان به دن

 و  یا مال  اح ااس  باا  و اباد ی مای  یروازشناوم  یهو م ان، سی

،صا  9319)لناا ،   «دیا د مای  در زمااد  صورت به یکالمد ییترک

911) 

هایدسر معمقد اس  اجاوا  اصالی  لمارو    از منظر فل  ی زیو ، 

أله دفاااا اساا ا جنمااه ویوصاای و مشااخ  بااودن دن و زیااو م اا

( ا بنا بر 9111، به زق  از رابرت سومر ، 91، صا  9331)بررینی ، 

 اشااره  دن به کیتعار از یاریب  در که یها ز مه این می توان س  

، صا  9311)دلاممن ، ا اسا    لمارو  از دفااا  و تجااوز  م ئله شده

931) 

 زشاازه  باا  تاومن  و یحقاو    یا مال  از منمعث را  لمروها اغلی

 که دارد وجود ویز ام ان نیا اما کنند، یم انیب مال ازه یها یس ار
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 به ز م   یمال  اح اس براساس و ی ازوز  یمال  بدون  لمروها

 (Belt et alاز به زق   229 ، صا  9313   ایازک) یکالمد یف ا

 حاد  نیاا شوزد ریدا یاجمماع امر سی از مشمرك یفهم براساس ای

 یما  زشائ   م ان به ازس و تعلقز ا که اس  یح  ،یی لمروسرا از

 باشاد  یما  ف اا  بار  کنمار   یبرا یدیتجر اش ا  از یش ل و ردیس

 بار  زظاارت  قیا طر از رفماار  نیا ا ( 39و31، صا  9331  ینیبرر)

 از رهگا ر،  نیا ا از و کارده   یت اه  را افراد ۀراب  ،یاجمماع تعام 

،   دلاممن ) کناد  یما  یریجلاوس  یاجممااع  زادرس  ارتما، و ت اد

رفمار  لمرو ایی ، به عناوان  بنا بر این معرفی ا  (299،صا  1390

روسرایی لاتی همه موجاودات ززاده و بررسای زماای  دن     زمیجه  لم

مرز  لمرو به عنوان این بخا ، در ادامه والی از ل ک زخواهد بودا 

زشازگر موجودی   لمرو و ی ی از مه  ترین ممااحیی کاه در ایان    

مالی  رار سرفمه و در  ایاان زیاو   حوزه م رح اس  مورد ترلی  اج

بروی تالشهای  اوهشگران در راسمای شناسایی سوزه های مخملک 

  لمرو ، بررسی وواهد شدا

 

 رفتار قلمرو پایی-1-1

 رفماار  کاه  اسا    دن زشازگر شناسان جامعه و موروان یبررس

 فعا   دفاا و  یمال  مازند دن یها امدی  و یی لمرو ا ای  لمروسرا

 مشااهده  توان یم یاز از یها سروه  یتمام در و خیتار  طو در را

 ح ای  بر که اس  دهیچی  یندیفرد  لمروسرا، رفمار هرچندا زمود

 رفماار  نیا ا وجاود  نیا ا با کند؛ یم رییتغ زمان اتیمقم  و نیشرا

  یا هو یبارا  را م اان  و زشاازه  سی ها از ان که اس  شده سمی

  یا هو یبارا  م اان  و زشاازه  نیا ا نناد؛ یبرسو جهان در وود گازهی

  یا مال  حس یزوع و اس   یرو   اب  یاجمماع  یهو و یشخی

 (913،صا Lawson  ،2119)وجود می دوردا  به را دفاا با همراه

 اسا   یکاار  و سااز  ، اایی  لمرو رفمارمعمقد اس   دلممن نیرویاا 

 ایا  و یسااز  یشخیا  باا  که گرانید و وود نیب  یحر  یتنظ یبرا

 ساروه  ای فرد سی به دن تعلق و  یش سی ای م ان سی یس ار زشازه

ب ایاری از رفمارهاای     (911،صا 9319)لناا ،   اشاود  یما  انیب

اجمماعی دارای جنمه  لمرویی ه مند که باید باه صاورت ف اایی    

تعریک شده و با توجه به م ان ها تغییر یابندا  لمارو هاا مشاخ     

ن صاورت  شده ، زظارت شده و دفاا شده ه مندا رفمارها زیو به ای

 ی لمرو یرفمارها( 29 ،صا 9331)بررینی ،  مشخ  می سردزدا

 یوفاادار  یزاوع  کاه  رفماار  از یس وح تا یشخی یف ا اسیمق از

 یادیا بن یایا وام کناار  در دهناد،  یما  ش   را( یا من قه و) یمل

ا دارزاد  افاراد  باه  یبخشا   یا هو در مها   یوش زقشا یازگ و  یامن

(Porteous :1976 ، 21،صا  9313 به زق  از فالم ی) 

 

 مرز قلمرو  -1-2

 در دسریا ها ا شود یم کیتعر مرز لهیوس به یمیمریور زوا هر

 ممو اک  دن در وهاا یچ یبع  که   یز دن مرز  »دیسو یم باره نیا

 دن مرز بودزد، برده ی  ویز ها یوزازی که سوزه همان بل ه شوزد، یم

 ،یتاو  را« )کنناد  یم ح ور به شروا وها،یچ یبع  دن از که اس 

 ارتماطاتا و مرزها بدون ا م ان و  لمروی دن ، (911،صا  9313

 ازاا، ی-ساون ) باشاد  داشامه   یموجود توازد یزم مجاور نیمر با

 ییف ا درك جادیا در را یمهم زقا  یمریورا  (12،صا  2113

 سی اسر که ییجا تا کند یم  ایا نیمر و کننده اسم اده یارتماط و

 یشهر یف ا سی به توان یزم زشود، مریور یم لوب ش   به ف ا

 (42،صا  9311و دیگران ، انیدیس) اف ی دس  م لوو

همواره این ز مه برای طراحان شهری م ارح باوده اسا  کاه     

چگوزه  لمرویی را که از جازی سروههای مخملک وودی تلقای مای   

شناسایی و تمییو م ازها و سردد ، شناومه و دن را مشخ  زمایندا 

در ساومار لهنی زه تنها باه افاراد اجاازه عمل ارد      سازمازدهی دزها

مااوثر را ماای دهااد ، بل ااه منمااا اح اااس امنیاا  ، دل اا یری ،   

افراد وواهان و وح کالمدی و م ان ووشایندی و درك زیو ه  ا 

هایی  اب  درك و مارتمن باا اح اساات و اهاداف واود ه امندا       

 در بودن درون در اح اس یشخی اسر (22 ،صا 9331)بررینی ، 

 ترس، یجا به جاس ، نیا در دزجا، یجا به یو باشد، داشمه م ان

دارد و باه جاای     ناهگااه  ،ی نااه  یب یجا به دارد، یمنیا اح اس

 (42،صا  2111ا  راو ، حس راحمی داردا )سیمون و سوورز ،

هر چه ارتماطات بینایی ، بویایی و شنوایی هر  لمرو باا ف اای   

مرز های  لمرو  وی تر و  ر رزا  مرین  یرامون وود کممر باشد ،

تر اس  و بنا بر این اسامقال  هار ف اا بیشامر و شناساایی  لمارو       

 (24،صا  9313مر وس تر اس ا)علی الر ابی ، 

 لمرو ها می توازند زامرهی بوده و ساه با صراح  مشخ  شده 

باشند و توسن ازواا زمادها و موازا فیوی ی مردود سردزدا فرن یس 

ب یاری در درجات ولوت و اردحان دن دارد که این امر م ان تأثیر 

به زوبه وود در اح اس راحمی افراد زقا داردا مریور بودن ف اا  

 (22 ،صا 9331)بررینی ، زیو ح ی از امنی  را ایجاد می کندا 

 

 انواع قلمرو های انسانی-1-3

 و قیا د  بعااد  ا مم ااوت  نیشرا در  لمرو م هون ن هیا وجود با

 یهاا  سوزه که اس  سرفمه صورت یممعدد یها تالش ارد،زد یثابم

 در هاا  ساان  نیتار  یاساس از ی یا دیزما ییشناسا را  لمرو مخملک

 یم  وز یها نیمر در یبند عرصه به توجه  لمرو، ازواا  یتشخ

 مراتای  سل اله  ،یبناد   یتق ا  سیا  در کیچرما و ال  ازدرا اس 

 یف ااها  ،یرشاه   یعموم  مهیز یف اها ،یشهر یعموم یف اها

 یویوصا  یف اها سروه، سی یویوص یف اها سروه، سی یعموم

 نیچنا ا ازاد  کارده  یمعرف را افراد یویوص یف اها و وازواده سی

 ،یعموم یف اها یعنی تر، یکل یصورت به توان یم را یبند  یتق 

 زماااود یمعرفاا  یویوصااا مااه یز و یویوصااا ،یعمااوم  مااه یز

 (ا 29،صا  9331،ینیبرر)
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 درون در را ییف اا  اسیمق سه وسی ورت السداس راسما نیا در

 منظاور  که اس  یشخی یف ا او  اسیمق اس ، کرده کیتعر ه 

 کاه  باشاد  یما  فارد  اطاراف  در  یا رو  اب  ریغ یا مردوده دن از

 اس  وازه به یمم  یف ا ،یبعد اسیمق زدارد؛ راه دن به یمواحم

 یف اا  دوار،  اسیا مق و شاود  یما  دفااا  فعاا   طاور  به دن از که

ا اسا   فارد  یززادس  یرفماار  م اان  کاه  باشد یم وازه سمرسدرد

  لمارو  عنوان تر  را یم از  لمرو چهارسوزه ویز یالشرکاو نیح 

 شادت  باه  یف اها) یمرکو ،(فرد به ممعلق ییف ا حماو) وسمهی 

 ماه یز و یعماوم  ماه یز یف اها) یحام( وازه و اتا  مازند یشخی

 لناا، ) اکناد  یما  یمعرف( یعموم یف اها) یراموزی  و( یویوص

 (ا 931،صا  9314

 ریا ز ییا ترت باه  را  لمرو از یجامع یبند دسمه ، دلممن نیرویا

  اس  کرده اراهه

 یازریار اسم اده و  یمال  تر  هیاول ی لمروها  هیاول  لمرو 

 یم  لمروها نیا مالس را دزها ویز گرانید اس ، یواص سروه ای فرد

 یززادس  در و ه امند  راداف اریاوم تر   یداهم یش ل به شناسند؛

 یشخیا  زیاو ایان زاوا  لمارو را     براورا دارزد یاساس زقا روزمره

 ادازد یم وازه را دن زموزه و دهیزام

 دارد یازریار و یمرکو زقا کممر هیثازو  لمرو  هیثازو  لمرو 

 از یبروااا اساا  یشناساا جامعاه  در هیااثازو یهااا سااروه معااد   و

 ترا   ها   و عماون  دسمرس در ه  واحد، دن در هیثازو ی لمروها

 یف ا م هون، نیا ق یحق درا اس  ثاب  کنندسان اسم اده زظارت

 و مان یال یتعاامل  یف اا  ال  اازدر،  یعموم مهیز و یویوص مهیز

 ااس  داده یجا وود در ویز را یالشرکاو یحام یف ا و اس ات

 ماا یتقر و اسا   یماو م  یا مردوده  لمرو  نیا  یعموم  لمرو 

 را  لمارو  نیاا دارد را دن از اسم اده حق و یسدسمر دن به یهرک 

 (942-931،صا  9311،  دلممن) ازد دهیزام ویز یاریاوم و دزاد

 

 قلمرو در مجموعه های چند عملکردی .2

در رن زوزده  میالدی و در  ی طراحی ف اهای مخملک شاهر  

بر اساس عمل رد واحد ، شراین برای ممروك شدن شاهرها فاراه    

علیه شهرزشینی  ف اییو زوا  ززدسی شهری ،  شدا ازقالو صنعمی

ایجاد کرد و راه ح  جدایی مناطق م  وزی از دیگر فعالی  هاای  

شهر را م رح ساو  کاه تااثیرات زاام لوو دن اماروز زیاو  ابا        

( زگرازی از زوا  مراکاو  912، صا  9311مشاهده اس ا )شوهنوهر ،

بر ف اای   شهری ، س مرش  راکنده جواما مرلی و ت لن اتوممی 

شهرها ، سروهی از معماران و شهرسازان دمری ایی را بر دن داشا   

مایالدی جناما زوشاهر ساازی را  ایاه       9111تا در ابمدای دهاه  

کاه کااربری مخاملن و ممناوا و     (Lehrer ,2004)س اری کنند 

م  ن ترکیمی از اصو  بنیادین این جنما مر اوو مای شاوزدا    

 (912 ، صا  9311)کاشازی جو ، 

از معروفمرین طراحاان حاامی اسام اده چناد منظاوره از       ی ی

، صا  9319ف اهای شهری ، جین جی وبو اسا ا ) اوردیهیمی ،   

شر، اصلی را برای ولق تنوا بارور در ویابان هاا و در   4( او 912

زمیجه سرززدسی شهری بیان می ند که اولین دزها تنوا کاربری ها 

 اتنو او دعمقاا به  اوا در و دورین دزها تنوا فعالی  ها مای باشادا  

 یبررکا ینا لممها ؛ش دا هداوو  زماد به را زدسیزسر فعالیاا  هااا،

 یها یبررکادورزد و با وجاود   می  دید را فعالی  ها که ه مند ها

 اوااااتن دن زمیجه در و رود می باال زیو فعالیمی ا  عا تنو ،مخملن

ا مییابد ایاواا فا روز وتااا مم  تاعااس در هداهکنناجعامر ادرافا

 و مخملن یبررکا دجوو ن،ویابا زدسیزسر تماوملو از ی ی ینابنابر

 (91 ،صا 9311 ، )جی وبودزهاس ا  اتنو

امروزه با ظهور عیر  ایداری در  ی بروز برران ازرقی در دهاه  

میالدی ، معیارهایی برای مرالت  ایدار شهری بر شمرده شده  31

ار ها می باشادا )م یادی و   که اومال، کاربری ها از جمله این معی

معمقاد   "بن ه  کارتر"( در همین راسما ، 11،صا 9313دیگران ، 

 ،یم ا وز  یهاا  م اان  هاا،  یفروشا  وارده  کاردن    ارچهی اس 

 شمریب دهد یم ام ان مردن به یاجمماع یها رساو یز و یریت ر

 ییجاا  جابه به ازیز و کرده یس ر وود مرله درون در را وود و  

-Bonham) ااباد ی ایافاوا  مرلاه  باه  تعلاق  حس و افمهی کاها

Carter  ،2191 931،صا) 

 طمیعی منابا و سمو یف ا ح ظ، توممی  ا به ب مگیوا کاها

  یم  زیسا د ممعا و دی میاا توسعه، زدسیزسر یاافوا ،

 دیجاا ،ساکنین  به جمماعیا ک رمشا حس یلقاا ،م  ن

 یتقاار و اوتن ولق،  بیشمر جمماعیا اوداتمر ایبر فرصمهایی

، از دیگر موایای اومال، کاربری ها به شمار می رودا مری کی ی 

 (12،صا 9311)اصغرزاده ،

با این ت  یر، اومال، کاربری ها و در رمس همه دزهاا اوامال،   

مهاای مراین   سایر کاربری ها ، به افوایا کی یکاربری م  وزی با 

غیار  م  وزی کمس شایازی می زمایاد کاه چشا   وشای از دن را     

مم ن می سازدا اما با این وجود ، بی توجهی باه اصاو  مهمای از    

 می  سل له مراتی  لمروها، می توازد این موایاا را ترا  الشاعاا    

  رار داده و در زهای  به بی کی یمی ف ای م  وزی بیازجامدا

ترکیای مراین هاای م ا وزی باا ساایر        ل ا در ادامه مو وا

رسی  رار مای سیاردا در چناین    مورد ترلی  و بربیشمر کاربری ها 

ترکیمی به دلی  تعام  تنگاتنا مرین م  وزی باا کااربری دون ،   

 ایا روشان مای     ح ظ  لمرو م  وزی بایا از اهمی  چگوزگی 

شودا چگوزگی ه  زشینی این ف اها و سل اله مراتای  لمروهاای    

 در ادامه برث م رح وواهد شداف ایی در چنین مجموعه هایی 

 

 مسکونی با سایر کاربری ها ترکیب محیا -2-1
مو وا جدایی مرین های م ا وزی از مراین هاای اداری و    

شهری ، ها  از زظار    تجاری برای ولق ف اهای م لوو و ایده د 
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اجمماعی و ه  از زظر ا میاادی اماروز دیگار  ابا  دفااا زی ا ا       

سیاس  های برزامه ریوی که احداث بر  های اداری در مرکو شهر 

، سمی تخریی تدریجی مرین های اجممااعی و   را توصیه می کند

ا میادی درون شهری می شوزدا تجدید حیاتی که ی مار دیگر می 

توازد شهرها را ح ظ زماید ، سیاس  چند عمل ردی کردن بناها و 

 (211،صا  9311ف اهای شهری وواهد بود ا )شوهنوهر ، 

 یم فراه   را ام ان نیا نیساکن یبرا  کار ا س وز  یواحدها

  کوچس،های  کارساه کار، دفمر عنوان به س وزمشان مر  از تا کنند

 نیچنا ا کنناد  اسام اده  ویا ز گار ید مشاابه  موارد و یسالر و،یاسمود

 و دورده ارمغان به یم  وز مرالت یبرا را یسرززدس ییها  یفعال

ای صارفا  م ا وزی جلاوسیری مای      توسعه به توسعه  یتمد از ویز

 Valleyباه زقا  از     44،صا 9311،  کندا )بهواد فار و دیگاران  

Connection: Loc cit  ، 9311و  امیر) 

با توجه به عمل رد م لاوو مراین هاای چناد عمل اردی در      

س شمه ، هیچ دلیلی برای عدن اداماه ایان روزاد در دیناده وجاود      

رف  و دمد ساکنان و وجود  نجره های واحد های م ا وزی   زداردا

ح ور از ان در طی زماان هاای    از طمقات به مرین های اطراف،

مخملک در دزها را ت مین می کند، به این ترتیی زظارت و مرا م  

داهمی ساکنان واحد های م  وزی بر مرین زیو فراه  مای شاودا   

ل ا چند عمل ردی شدن ف اها و سااوممان هاا عاالوه بار صارفه      

ا میادی، امنی  رازیو به مرین ها باز می سردازادا ) اوردیهیمی ،   

این در حالی   که عادن جادایی حاری  عرصاه      (214،صا 9319

های ویوصی مرین های م  وزی از عرصه های عمومی اداری و 

تجاری و تاداو  دزهاا و زیاو عادن ت  یاس مناسای ورودی هاا و        

ف اهای باز دزها و یا تعریک زا مناسی مرز هریس از  لمروهای دزها، 

خادوش شادن   موجی ودشه دار شدن این  لمروهاا و درزمیجاه م  

حس ولوت ساکنین این مجموعه های و عدن ر ایممندی دزاان از  

 مرین م  وزی می شودا

ین بهره مندی از موایای این اومال، کاربری ها ، جو باا  بنا بر ا

تعریک  لمرو عرصه های مخملک ف اهای م  وزی ، روشان باودن   

زروه تعام  این دو کاربری و طراحی اصولی ف ااهای بیناابینی در   

ارتما، این دو کاربری با ی ادیگر، می ار زخواهاد باودا در هماین      

 ایی، در اداماه سل اله   راسما ، در جه  شناو  بهمر  لمروهای ف

م  وزی به ت یای    –مراتی این  لمروها در مجموعه های تجاری 

 معرفی و بررسی وواهد شدا

 

سلسله مراتلب قلمروهلا در مجتملع مسلکونی و       -2-2

 تجاری
در مجمما های م  وزی تجاری ،  لمرو های ممعدد و ممنوعی را 

امر شناسایی از جنمه های مخملک می توان برشمردا برای ت هی  در 

برسویاده شاده    "مقیاس"و ترلی  این  لمروها ، در این زوشمار عام  

مرتمه مخملک از  لمرو ها در این مجموعه ها  2اس ا  بر این اساس ، 

 وجود دارزد که عمارتند از  

 مرتمه او     لمرو های ف ایی در ارتما، بین مجمما و شهر

ن بخاا م ا وزی و   مرتمه دون    لمرو های ف ایی درارتما، بای 

 واحد های تجاری

مرتمه سون    لمرو های ف ایی در ارتما، واحدهای م  وزی یس 

 مجمما با ی دیگر 

مرتمه چهارن    لمرو های ف ایی درارتما، هر واحد م ا وزی باا   

 واحد های ه  تراز وود در یس طمقه

 مرتمه  نج     لمرو های ف ایی دریس واحد م  وزی

تی، در مرتماه دون باه دلیا  ها  زشاینی      درمیان همه این مرا

بخا تجاری با بخا م  وزی در یس مجموعه و ارتما، تنگاتناا  

میان این دو ف ا ، ام ان تداو   لمروهای این دو کاربری و ودشه 

دار شدن  لمرو م  وزی ، بایا از ساایر مراتای اح ااس شاده و      

 اهمی  م هون  لمرو ،  ررزا تار از ساایر مراتای اسا ا لا ا ایان      

زوشمار ، تنها به بررسی زروه ارتما، این دو ف ا در ایان مرتماه ، و   

 1در هماین راساما ،   بررسی زروه ه  زشینی دزها وواهد  رداو ا 

از مجمما های م ا وزی و تجااری شاهر مشاهد ازمخااو و      * زموزه

ترلی  هایی بر روی دزها صورت سرفمه اس  که در ادامه باه شارح   

مامی این زموزه ها کااربری تجااری و   دن  رداومه وواهد شدا در ت

م  وزی در کنار ی دیگر و در  الی یس مجموعه ش   سرفمه ازادا  

در بروی از زموزه ها ، کاربری هاای دیگاری زظیار کااربری هاای      

 ت ریری ، اداری و یا ا اممی زیو در زظر سرفمه شده ازدا

در ادامه ابمدا زروه ه  زشینی دو ف ای تجاری و م ا وزی در  

مجموعه ها از زظر بیری ترلی  و دسمه بنادی وواهاد شاد و     این

س س الگوهای سامازدهی  لمارو هاای ف اایی از زظار عمل اردی      

 بررسی و طمقه بندی دن اراهه می سرددا

 

ماندهی قلمروهللای فضللایی در زالگوهللای سللا-3

 مجتمع مسکونی تجاری
در این بخا ابمدا زروه ه  زشینی ف ای تجااری و م ا وزی   

ه های ازمخاو شده بررسی شده و این ه  زشینی دو ف ا با در زموز

الگوهای معمو  ترکیی دو ف ا مقای ه می شودا در ادامه الگوهای 

سازمازدهی  لمروهای تجاری و م  وزی از زظر بیری و عمل ردی 

مورد بررسی  رار سرفمه و ترلیلی اجمالی از موایا و معایی هر یاس  

 از دزها اراهه وواهد شدا

 هم نشینی فضای تجاری و فضای مسکونی -3-1
این که یس ف ا به طور مجرد وجود داشمه باشد ، امر زادرسمی 

اس ا اسر ه  چنین باشد ، این ف ا وود به حاوزه هاای مخمل ای    

تق ی  شده اس ا در این صورت راب ه بین این ف ااها ، حالمهاای   

 اای  ( ف229،صا 9313سوزاسوزی می توازد داشمه باشدا )سروتر ، 
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تجاری و ف ای م  وزی ش   سرفمه در  الای یاس مجمماا زیاو     

مازند سایر ف اها از این  اعده م مینی زموده و زروه ارتما، میاان  

دزها حال  های مخمل ی داردا بررسی و درك چگوزگی این ارتما، ، 

در معرفی و ترلی   لمروهای ف ایی شا   سرفماه میاان ایان دو     

 ر می رسدا ف ا امری  روری و مه  به زظ
ف ایی در درون یس ف ا، دو ف ای ممداو  ، دو ف ای مجاور 

حال  راب اه میاان دو    4و دو ف ای مرتمن از طریق ف ای سون ، 

)چیناا    ا شاده ازاد   معرفای و تشاریح   ی معماری اس  کاه  ف ا

 (912،صا9314

هریس از این حالمها کی ی  های مخمل ای را بارای ف ااها باه     

 هر مورد  اب  بررسی اس اوجود می دورزد که در 

 

 

 
حالت مختلف ارتباط دو فضا. )منبلع : دی کلی چینل  :    چهار   -1 شکل

 (191،ص.1331

بررسی راب ه میان ف ای تجاری و ف ای م  وزی در مجمماا  

های م  وزی و تجاری مشهد ، زشان می دهد این روابان ازمنظار   

مه و بیری )حج ( و عمل ردی ) الن( ، ش   های ی  اازی زداشا  

شیوه های مخمل ی را در زروه ارتما، بیری و عمل ردی در  ایا  

سرفمه ازد ا از دزجا که حالمهای معرفی شده تنها زمازی معنا دارزاد  

که ارتما، میان دو ف ا ش   بگیرد، لا ا از ایان دسامه بنادی در     

که در دن ارتماطی بین دو ف اا وجاود    –الگوی سازمازدهی بیری 

ه و تنهاا از منظار عمل اردی از ایان سوزاه      اسام اده زشاد   –زدارد 

درادامه باه شارح الگوهاای ت  یاس      شناسی بهره برده شده اس ا

   لمرو ها از زظر بیری و عمل ردی  رداومه وواهد شدا

 
الگوی ساماندهی قلمرو های تجاری و مسکونی از -3-2

 نظر بصری:

ترلی  زموزه های ازمخااو شاده زشاان مای دهاد  لمروهاای       

  وزی در حج  بیروزی این مجمما ها کامال  مشخ  و تجاری و م

زمایان اس  که این امر به ووازایی مجموعاه هاا از لرااص بیاری     

کمس شایازی زموده اس ا اما ه  زشینی این  لمرو هاا در تماامی   

مجموعه ها ی  ان صورت زگرفمه و بررسای هاا زشاازگر دو شایوه     

 اشدامم اوت از زروه ت  یس بیری این  لمروها می ب

  در این سوزه ،  رار سیری حج  بخاا   هم نشینی متصل-1

م  وزی بر روی حج  تجاری س وح مشمرکی میاان دزهاا بوجاود    

می دوردا علی رغ  وجود این س وح مشمرك ، تغییر در ابعاد حج  

و یا تغییر در زما ، حدود  لمروها را از زظار بیاری مشاخ  مای     

ه های زی   واور ، درمان زمایدا به کارسیری این شیوه در مجموع

 و هنرسمان دیده می شود9، کوثر

 
 

1-  

هم نشینی متصل قلمرو تجاری و مسکونی در مجموعه زیست  -2شکل 

 خاور )منبع :نگارندگان(

 

  در این شیوه از ت  یس ، ماابین  لمارو   همنشینی منفصل -2

تجاری و م  وزی ف ای سومی  رار دارد که این ف ای سون ماازا از  

م مقی  دو بخا تجاری و م  وزی می شودا در ایان سوزاه ،   اتیا  

 لمروها از زظر بیری ب یار مشخ  تر به زظر می رسند و مجموعاه  

ووازاتر اس ا در بروی از سوزه های بررسی شده این  اوها ، ف ای 

میازی به صورت ف ای ب مه با عمل رد مشخ  )مازند مجموعه مهار  

( و در بروی )مازند بار   9گیکوه نگی و مجموعه بر  های کوه ن

( ، این ف ا به صورت ف اایی  2و مجموعه بر  های کوه نگی 2کوثر

 باز در زظر سرفمه شده اس ا

 

 
برج های ل قلمرو تجاری و مسکونی در مجموعه نفصهم نشینی م -3شکل 

 )منبع :نگارندگان( کوهسنگی
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 نظر بصریقلمرو های تجاری و مسکونی از  متصل ترکیب یالگو  -3شکل

 )منبع : نگارندگان(

 

 
قلمرو های تجاری و مسکونی از نظر  منفصل ترکیب یالگو  -1شکل

 )منبع : نگارندگان( بصری

 

الگوی ساماندهی قلمرو های تجاری و  -3-3

 :کردیکارمسکونی از نظر 
بررسی الگوی ت  یس  لمروها از زظر عمل ردی به دلی  دز ه 

ی  ف ای ززدسی موثر تر اس  در ح ظ امنی  مجموعه و ح ظ حر

، ز م  به الگوی ت  یس بیری ، از اهمی  بیشمری برووردار می 

باشدا در بررسی زموزه های این  اوها ، ترلی  زروه ارتما، دو 

ف ا با ی دیگر ، بر اساس تعاریک اراهه شده از حاالت کلی ارتما، 

وه دو ف ا صورت   یرفمه اس ا بر این اساس دو حال  کلی در زر

 ارتما، زموزه های بررسی شده وجود دارد که عمارتند از  

  در این شیوه که در مجموعه های درماان و   همجوار -3-3-1

به کار رفمه اس  ، دو ف ای م  وزی و تجااری در مجااورت    9کوثر 

ی دیگر  رار سرفمه ازد و ارتماطی هر چند ازادك ، میاان دزهاا وجاود     

ا، تابا ش    ردازی عناصر جدا کنناده  داردا در این شیوه ، زوا ارتم

دو ف اس ا هر چه جدایی بیشمر باشد ، ف اها از اسم ال  بیشامری  

برووردارزدا یس دیوار بین دو ف ا با یس در اسرچه ام اان ارتماا، را   

 9313بر  رار می کند ، اما الواما  موجی ارتماا، زمای شاودا)سروتر ،    

دو ف اا هماواره توسان     ( در این دو مجموعه مر  ارتما،223،صا 

زیروی از ازی ، مورد زظارت بوده که این امر ، ام ان و اهای از ازی 

وکاها امنی  بخا م  وزی را به لراص وجود این ام ان ارتما، را 

افوایا می دهدا این درحالی   که چنین مرافظمی، برای سااکنان  

ا در باشدا سل له مراتی  لمرو های ف ایی میان دو ف  هوینه بر می

 ااین شیوه به سوزه زیر وواهد بود

 

 
دیاگرام ارتباط قلمروها در حالت همجوار)منبع :   -3تصویر شماره 

 نگارندگان(

 

  این شیوه ارتماطی مرتبا از طریا فضای واسا -3-3-2

و مجمما  2، بر  کوثر  9که در مجموعه های بر  های کوه نگی 

ی این ام ان را می مهر کوه نگی دیده می شود ، به ف ای تجار

دهد تا از طریق س شمن از یس یا چند ف ای میازی ، با بخا 

م  وزی ارتما، بر رار کندا زوا این ف ای میازی در زموزه های 

بررسی شده مم اوت اس  و راب ه دو ف ای م  وزی و تجاری به 

کی ی  ف ای سون که راب ه مشمرکی با هر دو ف ا دارد ب مگی 

( مو عی  این ف ای 212،صا  9314،  وواهد داش ا)چینا

واسن ، دو ال وی مم اوت در زروه ارتما، این دو کاربری ایجاد می 

 کندا

در این الگو ،    فضای واسا خارج از قلمرو مجتمع -الف

ف ای واسن وار  از مردوده مجمما و جوهی از ف ای عمومی 

در شهر می باشدا در این الگو ام ان بر راری ارتما، عمل ردی 

مردوده مجمما وجود زداردا مجموعه های زی   واور و هنرسمان 

از این الگو  یروی کرده و ویابان عمومی شهر، ف ای واسن میان 

دو کاربری  لمداد می شودا در این الگو بخا تجاری زیو مازند 

ف ای عمومی شهر در زظر سرفمه شده و ام ان دسمرسی کاربر 

زداردا این امر از ی  و بخا تجاری به بخا م  وزی وجود 

امنی  بخا م  وزی را کامال ت مین می کند اما از سوی دیگر، 

این ت  یس کام  ، سرززدسی ف ایی و ه  چنین زظارت بخا 

 م  وزی بر ف اهای غیر م  وزی را زیو کاها می دهدا

 

 
دیاگرام ارتباط قلمروها در حالت مرتبا از طریا   -3تصویر شماره 

 جتمع )منبع : نگارندگان(فضای خارج از م

 

در این الگو ف ای  : قلمرو مجتمع داخلفضای واسا  -ب

واسن در درون مردوده مجمما  رار سرفمه اس ا بدین معنا که 

ام ان بر راری ارتما، عمل ردی میان دو کاربری بدون ورو  از 

مجمما و به واس ه ف ای سون ، وجود داردا این الگو بر اساس زوا 

به دو دسمه تق ی  میشودا در دسمه او  ف ای واسن ف ای واسن 

از زوا ف اهای ب مه و در دسمه دون، از زوا ف اهای باز می باشد 
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که به دلی  کی ی  های مم اوتی که هریس ایجاد می کنند، در 

 دسمه های سوزاسوزی  رار سرفمه و بررسی می شوزدا

ی ر بروی از زموزه هاد   فضای واسا ، فضایی بسته – 1ب

مورد بررسی ، عالوه بر دو کاربری تجاری و م  وزی ، کاربری 

سومی زیو وجود داد که زقا واسن میان ازها را بازی می کندا در 

این زموزه ها ، الوامات ایمنی و زیو  رورت طراحی ، ام ان ارتما، 

میان دو کاربری را از طریق ف اهایی زظیر  له فرار ایجاد زموده 

ود ف ای سون با کاربری مم اوت ، ام ان این در حالی ه وجاس ا 

ارتما، را کممر می کند ، اما احمما  دن را به ص ر زمی رسازد و 

این امر لوون مرا م  از ازی داه  در مر  ارتما، را  ررزا تر می 

سازد و این امر دزچنان که  یا ازاین زیو لکر شد، باعث کاها 

 ی شوداامنی  و زیو افوایا هوینه های ساکنان م

 
دیاگرام ارتباط قلمروها در حالت مرتبا از طریا   -1تصویر شماره 

 فضای بسته داخل مجتمع)منبع : نگارندگان(

 

در این زموزه ،  رار سیری    فضای واسا ، فضایی باز– 2ب

ف ای سون با کاربری اداری یا ت ریری در میازه دو  لمرو م  وزی 

راجعه کننده ز م  به و تجاری، به دلی  کاها حج  افراد م

بخا تجاری ، به کاها تداو   لمرو های دزها کمس شایازی 

ی در روزاایب اانیمر یاساساا زقااااما از دزجا که   زموده اس ا

 بااه یی اسااخگو او  ۀوهلاا درمجمما های م  وزی 

 ( وبه عمارت دیگر33-31،صا Francis ،2113)عمل ردهاساا 

 ساااوممان نیماب یف اها ای مانساااوم از وار  یهااا نیمر

 دن در کااه یم از اراهه با تا شااوزد یم یطراح دساهازااه ها،

 یبرواا و ااوا از دهنااد، رخ توازنااد یم واااص یها  یفعال

، زمازی که (41،صا  9313س ،) ناادیزما یمازی شاام رفمارهااا

 لمرو الوامات ایمنی و طراحی ام ان ارتما، میان کاربری سون و 

م  وزی را ازطریق ف ای باز  لمرو م  وزی بوجود می دورد، می 

توازد این فعالی  ها و کی ی  حاص  از دن را تر  الشعاا  رار 

 باااز یف اهااا از اساام ادهداده و امنی  دن را ودشه دار سازدا 

 ،ی رور) ها  یفعال از ی اایط ازجان یبرا ها ساااوممان ااانیم

-24،صا  9313) س  اااتیزظر م ابق ،(یاعاااجمم و یازمخاب

 یم اا وز یف اهااا اا یتمد در یاساساا الوامات از ی ی ،(31

که  اساا  ساارززده  ج او وممعا ما و معنااادار یها نیمر بااه

تداو  عمل ردی  لمرو ها در این بخا از ف ای م  وزی می 

 توازد  ربه جدی به کی ی  مرین م  وزی وارد دوردا

 
 

 
دیاگرام ارتباط قلمروها در حالت مرتبا از طریا فضای   -1تصویر شماره 

 باز داخل مجتمع )منبع : نگارندگان(

 

بررسی شیوه های سوزاسون ه  زشینی ف اهای تجاری و 

م  وزی در مجمما های م  وزی و تجاری مشهد ، زشان از تنوا 

می توان  الگوهای ب ار رفمه در سازمازدهی این ه  زشینی دارد که

کرد ) الن( مورد ترلی   رار کاردزها را از دو جنمه بیری )حج ( و 

دادا زمای  حاص  از این دسمه بندی و ترلی  ها به طور والصه در 

 جدو  زیر دمده اس ا

 
)منبع : مقایسه تطبیقی الگوهای مختلف سازماندهی قلمروها -1جدول 

 نگارندگان(
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 نتیجه گیری :

 ززدهی  لمرو های م  وزی و تجاری ای الگوهای سازمابررس

منظر زروه ترکیی و ه  زشینی این  لمروها ، دو الگوی مم اوت 

در الگوی ممی  و من ی  را دش ار می سازد که ووازایی بیری 

 من ی  بیشمر از الگوی ممی  می باشدا

همچنین این بررسی ها در زروه ارتما، ف اهای مخملک 

وزی و تجاری ، زشازگر تمعی  این ف اها از دو مجمما های م  

الگوی همجواری و مرتمن از طریق ف ای سون می باشد که الگوی 

دون بنا به زوا و مو عی  ف ای واسن ، الگوهای ممنوا دیگری را 

 در وود جای می دهدا

وار  بودن ف ای واسن از  لمرو مجمما،  ویایی مجموعه را 

بیا از ازدازه ، ولوت م لوو ودشه دار می سازد و ارتما، 

  ساکنان را به مخاطره می ازدازدا

تنوا ف ایی حاص  از الگوهای مخملک ، مراتی مم اوتی از 

ولوت را برای ساکنان وود فراه  می دوردا در این میان الگوهایی 

که به واس ه ارتما، میان کاربری ها،  ف اهای با ز  لمرو م  وزی 

اربری ها  رار می سیرد، بیا از سایرین دزها در ارتما، با سایر ک

کی یمهای مری ی وود را از دس  می دهندا چرا که عالوه بر 

مخدوش شدن حس تعلق و امنی  ساکنان، فعالی  های جاری در 

 ف اهای باز زیو تر  تاثیر  رار می سیردا

در الگوهایی که از یس سو ولوت م لوو ساکنان تامین شده و 

بیا از و  ویایی مرین تامین شده باشد ،  از سوی دیگر سرززدسی

 ر ایممندی ساکنان را به همراه دارداسایرین 
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