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محیط در مقیاس محله تأکید دارد .جهتگیریهای متناقضی در خصوص تأثیر نفوذپذیری بر کیفیتمحیط دیده میشود؛ لذا
منفی آن بر کیفیت محیط ،درصدد پاسخگویی به این ابهام
این پژوهش با بررسی ابعاد نفوذپذیری و واکاوی اثرات مثبت و ِ
بودهاست .نتایج حاکی از آن است که با اتخاذ دیدگاهی منعطف میتوان ناهمسوئیها را به حداقل کاهش داد؛ در این راستا
میتــوان با محور قرار دادن توقعات موضوعی و موضعی بهعنــوان مبنای تغییرات نفوذپذیری در جهت ارتقا ء کیفیتمحیط
ت محیط و نفوذپذیری به انجام رســیده است .آزمون این ارتباط در
گام برداشــت .این مهم با ارائة مدل روابط متقابل کیفی 
محلة نارمک از طریق پرسشنامه و برداشتمیدانی در قالب ارزیابی 51سنجه و با بهکارگیری تکنیک سوآت به راهبردهایی
کلی شامل برقراری تعادل در «تردد سواره و پیاده»« ،ارتباط و انزوای فضاها» و «تقاضای نفوذ به بافت» منتهی شدهاست.

91

مهندس عطیه سینافر ،دکتر پروین پرتوی ،دکتر مهشید شکوهی

مقدمه
امروزه سکونتگاههای شهری به اصلیترین محیط زندگی مردم تبدیل
شدهاند؛ در دومین کنفرانس اسکان بشر سازمان ملل (استانبول،)1996-
به اهمیت فزایندة محیطهای شهری بهعنوان زیستگاه غالب بشر اشاره
شدهاســت و لذا این نیاز احساس میشــود که به منظور ارتقا ء کیفیت
محیط شــهری ،برنامهریزان ،طراحان و سیاستگذاران با بهکارگیری
ابزارهای مناســب جهت نیل به این مطلوب بکوشند .بدیهی است این
نیاز ،در مقیاس یک محله بهدلیل پیوندی که با زندگی روزمرة شهروندان
دارد ،بیشتر خودنمایی میکند .از ابزارهایی که در این راستا تأثیرگذارند
پرداختن به مقولة نفوذپذیری بهعنوان اولین گام در ساختاربخشــی به
محیط (بنتلی و همکاران )1382 ،اســت .عــدم توجه به این موضوع صرف ًا
مؤلفة کالبدی و عملکردی یک محله را تهدید نمیکند که حتی در کمین
مؤلفههای ذهنی آن نشسته است؛ با این وجود جای خالی مطالعاتی که
نفوذپذیری را وسیلهای برای تبدیل تهدیدها به فرصت و به ثمر نشستن
کلیت کیفیت محیط و نه تنها جزئی کوچک از آن قرار دهند ،احســاس
میشود .مطالعاتی که نفوذپذیری و کیفیت محیط را با نگاهی عمیقتر
و در ارتباطی متقابل تبیین کنند و از این ارتباط در جهت ارتقا ء کیفیت
محیط بهره گیرند لذا این مقالهدرصدد است با یافتن مبنایی برگرفته از
شرایط محلهای ،اثرات مثبت و منفی نفوذپذیری را بیان داشته و از آن
محیط محله یاری گیرد.
چون ابزاری در جهت ارتقا ء کیفیت ِ

هویت شهر
شماره بیست و یکم  /سال نهم /بهار 1394
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روش پژوهش
تحقیق حاضر در پی یافتن رابطــة میان ابعاد نفوذپذیری و معیارهای
کیفیت محیط محله اســت تا از این ره گامی در راستای ارتقا ء کیفیت
محله بردارد بنابراین در دستة تحقیقات تحلیلی-کاربردی جای میگیرد.
این مهم با کنکاش در پیشینة تحقیق حاصل شده و بنمایة پژوهش را
شــکل داده است؛ بدین صورت که با استخراج ابعاد و مؤلفههای اصلی
نفوذپذیری و کیفیت محیط محله ،ارتباط میان دانشواژههای تحقیق در
قالب مدلی مفهومی ترسیم شده و با نظر کارشناسان تکمیل شدهاست.
در ادامه این مدل با شیوة برداشت میدانی و پرسشنامه (با نمونهگیری
کیفی) در قالب  51سنجه در محلة نارمک به ارزیابی گذاشته شده و به
کمک تکنیک سوآت به راهبردهایی در جهت بهبود نفوذپذیری و از آن
محیط محله منتهی شدهاست.
راه ارتقا ء کیفیت ِ
پیشینة پژوهش

کیفیت محیط

این مفهوم که برای نخســتین بار در اولین کنفرانس اســکان بشــر
ســازمان ملل در ســال  1976بهعنوان یک مجمع رسمی بینالمللی

مطرح شــد ،یک جز ء حیاتی مفهو ِم جامعتر «کیفیت زندگی» محسوب
میشود که بیانگر کیفیتهای اساسی مثل سالمتی و امنیت در ترکیب
بــا جنبههایی مثل راحتی و جذابیت اســت ( .)RIVM, 2002و اگرچه
دامنه مطالعاتی وســیعی دارد اما جوهر مشترک آن معطوف به تأمین
نیازهای مادی و معنوی انســان در محیط شهری بهطور توأمان است
(کوکبی .)76 ،1386 ،این مفهوم را میتوان برآیندی از شرایط اجتماعی،
فرهنگــی ،اقتصادی و کالبدی -فضایی محیط شــهری دانســت که
رضایت شهروندان استو از طريق
نشــاندهندة میزان رضایت یا عدم
ِ
به عرضه گذاشتهشــدن خصوصيات محسوس از طرف محيط کالبدي
از یک ســو و مورد ادراک ،شــناخت و ارزيابي قرارگرفته شــدن آنها
توســط ناظر از سوي ديگر خلق ميشود (جهانبانی راد1389 ،؛ ای ین بنتلی
و همکاران)117 ،1382 ،؛ ضمن اینکه «مســلم دانســتهاند درک کیفیت
محیطی ،بیشــتر بر اســاس قضاوت در مورد محیط حاصل میشود تا
ویژگیهــای عینی آن» ()Van kamp et al., 2003,10؛ بنابراین کیفیت
محیط که حائز جایگاهی اساسی در دانش شهرسازی است ،مفهومی
گســترده و چندبعدی است که در ارتباط با زمینههای مختلف محیط
تعریف میگردد .بیشک کیفیت محیطی نتیجة کیفیت اجزا ء سازندة
یک محیط اســت اما هنوز چیزی بیش از جمع آنها اســت .البته به
ناچار برای سنجش این مفهوم ،معیارهایی مجزا تدوین گردیدهاست
که عموم ًا تحقق آنها اهداف برنامه ریزی و طراحی شهری را شکل
پیش روی ارتقا ء کیفیت محیط
میدهند .هر معیار هم میتواند ِ
هدف ِ
دســت برنامهریزان و طراحان شهری برای
باشــد و هم ابزاری در
ِ
کمک به حصول ســایر اهداف  .همگام با فعالیــت برنامهریزان در
تعیین سیاســتهای ارتقــا ء کیفیت محیط ،طراحــان مترصد ایجاد
محیطهایی هســتند که قادرند تجربیاتی مطلوب در ذهن شهروندان
حک نمایند.
محله

از گذشتههای دور ،محالت مسکونی در شهرها ،به عنوان سلولهای
حیات شــهری دارای نقش مهمی در زندگی ســاکنان آنها بودهاند و
بهعنــوان یکی از کانونهای خرد و ملموس شــکلگیری هویتهای
فرهنگی و تعلقــات اجتماعی مطرح هســتند .ارزشها و هنجارهای
محلهای ،نخســتین برخورد ملموس افراد با هویت فرهنگی را شکل
میدهند و اغلب به صورت مناســبات رویاروی ،حس تعلق اجتماعی
را تقویــت میکنند .تئودور ليپمــن در توصيف اهمیت وجود محالت،
معتقد اســت كه تنها برخورداری از مسكن براي آنكه يك انسان در
محيط
محيط شهري احساس امنيت كند ،كافي نيست ،وابستگي او به
ِ
بزرگتر درايجاد و حفظ انس و الفت با اشــخاص ديگر ضروري است
رنگ محله ضامن بقا ء و هويت شهروندان است
و داشــتن خانهاي هم ِ

بررسی نقش نفوذپذیری در ارتقاء کیفیت محیط محله

(پوراحمد  .)17 ،1385 ،افزون بر این بســياري از مردم ،ســاختار شهر
را با راههــا و محلههاي آن در ذهن مجســم ميكنند (لینچ)1381 ،؛
اگرچه فهرســت واژگان تخصصی در این زمینــه تنوع زیادی دارد،
امــا اجماعی عمومی پیرامون ترکیب محله وجود دارد مبنی بر اینکه
محله بخشــی از شهر است که دارای شــخصیت یا هویت ویژهای
اســت (ارندت .)79 ،1387 ،یک محلة مطلوب از ویژگیهایی برخوردار
اســت ،شــناخت این ویژگیها برای ارتقا ء کیفیــت محله ،ضرورت
دارد .مــواردی چــون دارا بودن مرز و مرکز مشــخص ،خودکفایی،
تنوع ،دسترســی پیاده به خدمات محلی و ایســتگاههای حملونقل
عمومی ،وجود فضاهای باز و سبز ،برخورداری از سلسله مراتب راهها
و فضاها ،هماهنگی در ســیما و منظر و غیــره بهعنوان ویژگیهای
مشترک محله عنوان شدهاند (شیعه1379 ،؛ ارندت1387 ،؛ عینیفر1386 ،؛
سلطان زاده1385 ،؛ ).Burchell, 1972,Cowan, 2005

1386؛ قاســمی اصفهانی .)1383 ،این اصول در پنج مؤلفه (قالب) امنیت،
آســایش ،آرامش ،خودمانی بودن و دنجی قابل جمعبندی هســتند
(مفاهیم فوق بهنوعی در این پنج مؤلفه نهفتهاند) ،مؤلفههای مذکور
توقعات موضوعی ـ محتوائی از یک محله را شکل داده و در صورت
تحقق میتوانند یک حوزة زیســت را به مکانی برای سکونت تحت
عنوان محله ارتقا ء بخشند.
نفوذپذیری
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نفوذپذیری یکی از موضوعاتی اســت که طراحی شهری با پرداختن
به آن درصدد تحقق بخشــیدن به اهداف خود و از آن ره ،کمک به

عوامل مؤثر بر نفوذپذیری

صاحبنظران بــرای ایجاد نفوذپذیری در فراینــد طراحی محیط یا
قالب
افزایــش موردنیاز آن در محیطهای موجــود ،عوامل مؤثر را در ِ
ِ
راهکارهایی ارائه دادهاند .این راهکارها را میتوان در سه گروه گردهم
آورد :تســهیل حرکت در محیط ،افزایش ارتباط محیط بامحدودههای
اطــراف و افزایش دعوتکنندگی محدوده .تســهیل حرکت شــامل
مواردی اســت که حرکت را آسان نموده و به کمک عرضة گزینههای
انتخاب مســیر و فرصتهای جابهجایی و دسترسی به فضاها،
متعد ِد
ِ
افراد را به ادامة حرکت درون محیط ترغیب میکنند .افزایش ارتباط
شــامل مواردی است که محیط را از حالت ایزوله و مجزا بودن خارج
کرده و بســترهای ارتباط با بخشهای پیرامونی را ایجاد میکنند تا
محیط بتواند با آنها پیوند برقرار نماید و باالخره افزایش دعوتکنندگی
شــامل مواردی است که با عرضة کیفیتهای مطلوب ،تقاضای افراد
را برای حضور ،تماشــا و اســتفاده از محیط افزایش داده و حتی آنها
را بــرای تجربة مجد ِد محیط ترغیب میکند ،عوامل مذکوردر جدول1
گردهم آورده شدهاند.

هویت شهر

(عبدالهی و همکاران1389 ،؛ نوریان و عبدالهی ثابت1387 ،؛ سیفیان و محمودی،

تأثیر و تأثرات نفوذپذیری
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نگاهی بــه ویژگیهای محله مدرن ،ســنتی ،نوســنتی ،واحدهای
توســعه ،الگــوی کالرنس پری ،اشــتاین ،مک اللیــن و غیره) که
چشــماندازی کلــی از ویژگیهــای محله بهدســت میدهند ،این
مشــترکات میتوانند دیدی عمیقتر به جایگاه ،عملکرد ،فرم ،منظر
و یا بهطــور کلی توقعاتی کــه از یک محله وجــود دارد تا به آنها
پاسخگو باشــد ،ارائه کنند .ویژگیهای فوق فارغ از اعداد ،کمیتها
و اَشــکالی کــه صاحبنظران مختلف به عنوان فرم مناســب برای
آنها ارائه میدهند و بهطورکلی شــیوههایی که در راســتای داشتن
یک محلــة مطلوب بهکار میگیرند ،درصدد تحقق یکســری اصول
هســتند ،اصولی که جنبة کیفی و ارزشی دارند .ون ُپل این اصول را
بهداشت و نبو ِد آلودگی ،امنیت ،دسترسیپذیری ،وابستگی اجتماعی،
مقیاس انسانی و زیبائی معرفی میکند ،بوناتو و همکارانش ()2003
تمــدن ،آگاهی و صمیمیت را اضافه میکنند ،حستعلق ،هویتمندی،
سرزندگی ،خاطرهانگیزی ،تناسب جمعیتی فعالیتی ،خلوت ،محرمیت
و غیــره از دیگر اصولی هســتند که در منابع مختلف ذکر شــدهاند

ارتقا ء کیفیت محیط اســت .این اصطالح بهعنوان یکی از مؤلفههای
اساســی در شکلبخشــی و ارزیابی یک محیط ،مدنظ ِر کارشناسان
شهری است .در بررســی مفاهیم ،نفوذپذیری بهعنوان مشخصهای
از یک محیط و یکی از شــاخصهای کلیدی طراحی در معماری و
شهرســازی جهان مورد بررســی قرار میگیرد .اهمیت این شاخص
ذیل اصل محرمیت در معماری و شهرســازی سنتی ایران باالخص
پس از اسالم قابل ذکر است (سیفیان و محمودی .)4 ،1386 ،نفوذپذيري
اصطالح تدبیر شدهای اســت كه چگونگي تأثير شبكه خياباني یک
بافــت را بر حركت عابران و وســايل نقليه بــاز ميتاباند و خالصه
ميكند (.)Johnson & Bowers, 2010,90
بنتلی ( )1382در تعریف نفوذپذیری ،آن را به عنوان حدی از قدرت
انتخــاب که یک محیط به مردم میدهد تا بدان طریق از مکانی به
مکان دیگر بروند بیان داشــته و آن را بهعنوان یکی از شاخصهای
محوری دســتیابی به پاسخدهندگی محیط مطرح میکند .در تعریفی
جامعتر میتوان نفوذپذیری را شاخصی از کیفیت کالبدی یک بافت
و گســترة دید به درون آن دانست که میزان ،چگونگی و جهت ورود
به بافت را تعیین کرده ،ســهولت و تنــوع در زاویة دید ،جابجایی و
دسترســی به فضاهای درون بافت را بــا ایجاد فرصتهای متعدد و
امکان انتخاب فراهم میآورد و بر نفــوذ فعالیتها ،فرهنگ ،روابط
اجتماعی و پذیرش تغییرات مؤثر واقع میشود.
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جدول  .1عوامل مؤثر بر افزایش نفوذپذیری
ابعاد (زمینهها)
تسهیل حرکت در محیط

• افزایش میدان دید درون محدوده (نبود نقاط کور)
• افزایش عرض راهها
• کاهش تسلط توده بر فضا
• تأمین همواری مسیر ،برداشتن موانع کالبدی و هرگونه عامل ملزمکنندة مکث یا تغییر مسیر
• عرضة امکان باالی تغییر جهت (افزایش تراکم تقاطعها در سطح ،کاهش امتداد بدنهها ،کاهش سایز بلوکها و )...
• استفادة هرچه بیشتر از شبکة شطرنجی و مسیرهای مستقیم در محدوده
• کاهش تعداد بنبستها و کولِ -د – سکها
• کمرنگ کردن سلسله مراتب حاکم بر فضا و تضعیف قلمروبندی

هویت شهر

افزایش ارتباط محیط با اطراف

• افزایش امکان دید به محدوده
• افزایش راههای ورودی به محدوده
• افزایش راههای عبوری درون محدوده
• ایجاد وابستگی عملکردی با محدودههای اطراف
• افزایش هماهنگی با طبیعت محدودة بالفصل
• ایجاد مسیرهایی با پوشش حملونقل عمومی بین محدودة موردنظر و محدودههای پیرامونی
• پرهیز از محصور کردن محدوده
• پرهیز از منقطع کردن مسیرها در مرز محدوده

افزایش دعوتکنندگی محیط
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عوامل مؤثر

• دلپذیر کردن محیط
• ارتقا ء امنیت محیط
• ارتقا ء مقیاس عملکردی محدوده
• افزایش امکانات و تسهیالت رفاهی
• توسعة کاربریهای مختلط و امکان انجام فعالیتهای مختلف در محدوده بهطور همزمان
• افزایش تعداد کاربریهای  24ساعته در محدوده
• افزایش مبادی ورودی قابل رؤیت
• افزایش نشانهها و خوانایی محیط بهمنظور تسهیل ادراک ساختار فضایی محدوده
• مجاز نمودن ورود کاربران به شیوة دلخواه (پیادهروی ،رانندگی ،دوچرخهسواری ،اسکیت و )...
• باال بردن سطح آگاهی افراد از محیط
• افزایش تراکم ساختمانی
• افزایش سطح و عمق جبهههای فعال
• افزایش انعطافپذیری محدوده به منظور پذیرش تغییرات
• افزایش فراگیری محدوده (قابلیت استفاده از سوی گروههای مختلف سنی ،جنسی ،فرهنگی -اجتماعی ،اقتصادی ،با
توانائیهای متفاوت جسمی ،ساکن و غیرساکن)

نقــاط مقابل عوامل
بهطورطبیعــی عوامل کاهشدهندة نفوذپذیری
ِ
افزایندة آن هستند .از مهمترین موارد میتوان به بزرگ در نظر گرفتن
توساز ،بهکارگیری نظام سلســلهمراتبی در سازماندهی
مقیاس ساخ 
فضایی ،وضــ ِع قوانین محدودکننده ،محصور کردن محدوده و کاهش
مزیتهای نسبی محیط اشاره کرد.
عوامل تأثیرپذیر از نفوذپذیری
اهمیت نفوذپذیری و نقشــی که در ارتباط با کیفیت محیط شــهری
ایفا ء میکند ،با واکاوی تأثیرات آن بر مؤلفههای کیفیت محیط آشکار
میگردد .ایــن تأثیرات گاهی آنچنان متفاوت و واگرا توصیف شــده
کــه متناقض جلوه میکنند و در نهایت بــه ارائة راهکارهای مختلف

و بهطورعمده ناهمســو در برخورد با محیط منجر شــدهاند؛ امنیت و
اســتفاده از خودروی شخصی ،محوریترین و البته چالشبرانگیزترین
موضوعات متأثر از نفوذپذیری هستند؛ بهطور مثال برای ایجاد فضای
7
امن ،رویکردهای محصوریت ،برخورد ومواجهه ،کنترل و CPTED
مطرح شدهاند که هر کدام سیاستهای خاص خود را پیش میبرند
(نیومــن 1972 ،؛ جیکوبــز 1386،؛ Hillier & sue, 2000 ; Robinson, 1996

 )Carmona et al., 2003یــا در مــورد تقابل پیاده و ســوارهایدههای
متفاوتی چون نفوذپذیری فیلترشده ،نفوذپذیری محدودشده ،نفوذپذیری
فیلترنشده ،ایجاد مسیر مشترک و غیره با هم رقابت میکنند (Melia,
 ;2007پاکــزاد1385 ،؛ تیبالــدز1387 ،؛) Department for transport, 2007

ارندت)1387 ،؛ این تفاوتها نشــان از اثرات مثبت و منفی نفوذپذیری

بررسی نقش نفوذپذیری در ارتقاء کیفیت محیط محله

جدول  .2تأثیرات نفوذپذیری بر کیفیت محیط
تأثیرات مثبت بر موارد محوری

تأثیرات مثبت بر موارد دیگر کیفیت
محیط

امنیت و ایمنی
محوری تأثیرپذیر از نفوذپذیری
موارد
ِ

شیوة سفر و کارآیی سیستم حمل و نقل

 افزایش خوانایی محیط گسترش میدان دید تقویت غنای حسی محیط کاهش نقاط بال استفاده و افزایــش قابلیت محیط در جذبمستعد جرمخیزی
فعالیتهای مختلف
 افزایش چشمهای ناظر ونظارت غیر رسمی حتی در ساعات  -افزایــش پویایــی و ســرزندگی
محیط
شب
 افزایش سطح جبهههای فعال  -افزایش مطلوبیــت محیط برایگذران اوقات فراغت
 ارتقاء پیادهمداری رونق زندگی شبانه افزایش مطلوبیت دسترســی بهبخشهای مختلف شهر
 افزایش پیوستگی فضائی در شهرو درک آن بهعنوان یک کل
 فراهــم آوردن امــکان توزیــعمتناسب کاربریها در سطح شهر
 افزایش ظرفیت خیابانها و در افزایش رونق فعالیتها و تقویتنتیجه کاهش ترافیک
سرزندگی
 توزیع ترافیک در سطح شبکه و افزایش تعامالت اجتماعیکاهش با ِر شریانیها
 افزایش فراگیری محیط10
 کاهش مسافت و زمان سفر کاهــش اســتفاده از خــودروی افزایش امکان طراحیشخصی
مسیرهای مختلف با مبدأ و مقصد
 کاهش مصرف انرژیثابت
 تقلیل آلودگی هوا و صدا کوتاه شدن فاصلة ایستگاههاتا مقاصد

با مروری که بر موارد تأثیرپذیر از نفوذپذیری بهصورت مثبت یا منفی
صورت گرفت ،میتوان مناقشــاتی را که پیرامون برخی از آنها وجود
دارد ناشــی از نگاه ارزشی یا ضدارزشــی به بحث نفوذپذیری قلمداد

 افزایش تقاضای سفر افزایــش گرههــای ترافیکــی و نیاز بهتوقفهای متعدد در طول مسیر
 مشــکل شــدن ادراک مســیرها برایمسافرین
 کاهش آسایش حرکتی سواره و پیاده نیاز به مکانهای پارک متعدد در ســطحخیابان

کرد ،این طرز نگرشها به نفوذپذیری باعث میشود میزان نفوذپذیری
را بیــش از نیاز افزایش داده و یا به حداقــل کاهش داد که در هر دو
صورت ،منجر به زیان خواهد شــد؛ نفوذپذیری باید بهعنوان یک ارزش
نســبی و چونان ابزاری در دســت شهرسازان دیده شود تا به کمک آن
کردن فضاهای زندگی بکوشند؛ ضمن اینکه میزان
در جهت هرچه بهتر ِ
آن را بر اســاس شــرایط بســت ِر طراحی و نیازی که به آن وجود دارد،
تنظیم کنند .به زعم اســتونر (« )2010میزان نفوذپذیری و نوع صحیح
دسترســی از طریق طراحی خالق و محتاطانه بر پایة ارزیابی شــرایط
ذیل دو بحث توقعات موضوعی-
محیط حاصل میآید» .این شــرایط ِ
محتوایی و توقعات موضعی -مکانی قابل بررسی است .
نفوذپذیری و ارتقا ء کیفیت محیط محله
همانطور که اشاره شد میزان نفوذپذیری باید بر اساس شرایط محیط
تنظیم گردد؛ در حوزة شــرایطی که به توقعات موضوعی اشــاره دارند،

هویت شهر

.)2007, 12

 افزایش مسیرهای فرار آسان افزایش دسترسی به فضاهای غیرعمومی افزایش تــردد غریبههــا و کاهش توانســاکنین در مراقبة فضا و بهتدریج شــیوع
بیتفاوتی در میان آنها
 موجه شــدن حضور غریبهها در فضاهایغیرعمومی حتی در شب
 کاهش احســاس مســئولیت ساکنین درقبال محله و دیگر ساکنین
 افزایش آگاهی غریبهها از ساختار محلهشکلگیری تقاطعهای بیش از نیاز و خارجاز کنترل
 افزایش سرعت ســواره ،باال رفتن میزانتصادفات

 خدشهدار شدن محرمیت کاهش دنجی و خلوت در فضاهایمحلی
 کاهش بههم پیوســتگی اجتماعیدر محالت
 کاهش فراگیری (حضور کمت ِر زنانو اقشار آسیب پذیر در فضا)
 کاهش تعامالت اجتماعی کاهش حــس تعلق ســاکنین بهمحــات خــود و بــه تبــع کاهش
مشارکت آنها جهت ارتقا ء محله
 کاهــش ســرمایههای اجتماعیمحیط
 میانبر شــدن معابر محلی و ایجادگسیختگی در فضاهای آن
 کاهش توان خیابان در پاسخگوییبه کارکرد اجتماعی
 حاکم شدن وسایل نقلیه بر فضا کاهش محصوریــت و یکپارچگیفضا (وجود تقاطعهای و ورودیهای
زیاد)
 مشکل شدن تأمین آسایش اقلیمی اختالط بیش از حد کاربریها و درنتیجه برهم خوردن نظم عملکردی و
بصری در محیط
 -افزایش آلودگیهای محیطی
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دارند که توأمان معیارهای کیفیت محیط را متأثر میســازند و هر بار
صاحبنظران بر بخشــی از آنها متمرکز شدهاند (جدول .)3این اثرات
را بر اســاس موضوعات محوری نشان میدهد .این جدول میتواند
نقش نفوذپذیری
بر چالش برانگیز بودن ماهیت نفوذپذیــری و ابها ِم ِ
در کیفیت محیــط تأکید کند .موضوعی که ظرافت طراح شــهری و
هنر برنامهریز شــهری را میطلبد تا بتواننــد نفوذپذیری را بهگونهای
بهکار گیرند که از تأثیرات مثبت آن در راســتای ارتقا ء کیفیت محیط
بهره جویند و از تأثیرات منفی در امان بمانند .در این میان الزم است
اشــاره شود «یک راهکا ِر خوب به کمک میانهگیری و خالقیت ،میان
دیدگاههای متفاوت تعادل ایجاد میکند» (Department for transport,

تأثیرات منفی بر موارد محوری

تأثیرات منفــی بر موارد دیگر کیفیت
محیط
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انتظارات
محله بهعنوان یک فضای نیمهخصوصی-نیمهعمومی باید به
ِ
موجود پیرامون این نقش پاسخگو باشد و نفوذپذیری باید در این راستا
عمل کند اما هنگامیکه سخن از محله به میان میآید ،عملکر ِد دوسویة
نفوذپذیری بارزتر میگردد؛ از یکســو میتواند به محیط ،ســرزندگی و
پویایی بخشــد و از سوئی دیگر آرامش محیط را تهدید نماید .میتواند
عین حال میتواند بسترسا ِز ناامنی
زمینة ارتباطات مؤثر را فراهم آورد در ِ
باشــد ،میتواند از انزوای محیط جلوگیری کنــد و همزمان به انزوای
ت و امدادرســانی را با مشــکالت حاد
پیادهها بیانجامد .میتواند خدما 
ش دهد ،میتواند محیط را
روبهروکند و زمان و مسافت سفرها را افزای 
از قابــل کنترل بودن خارج کند ،نفوذپذیری از فاکتورهای مهم طراحی
شــهری برای پاســخدهی یک حوزه در شهر من جمله محله محسوب
میشود و نبود آن از ابتدا مجالی برای پیدایش سایر کیفیتهای طراحی
نیز فراهم نمیکند .محلهای که قابلیت نفوذ ندارد ،از انتفاع خارج است
و اگر پیشتر نیز از ســایر کیفیتها برخوردار شــده باشــد ،همه را در
خود مدفون خواهدکرد اما برای نفوذپذیری نیز حد بهینهای وجود دارد؛
اینجا است که دیگر افزایش حداکثری و یا کاهش حداقلی نفوذپذیری
نمیتواند نسخهای برای تمام شــرایط باشد .بهبود نفوذپذیری در این
بودن
راســتا مطرح میشود و حد و مرزش تحت تأثیر دو موضوع محله ِ
محیطی که قرار است ارتقا ء کیفیت یابد و شرایط خاصی که هر محل ه به
نوبة خود داراســت تعریف میگردد .بر این اساس در گام اول نیاز است
مطالبــی که پیرامون ارتقا ء کیفیت محیط بیان گردیده اســت به محله
منحصر شود بدین معنی که نفوذپذیری باید بهگونهای بهکارگرفته شود
که ارتقا ء بخش توقعات مورد انتظار از یک محله باشــد؛ این مبنا تعادل
میــان اثرات مثبت و منفی نفوذپذیری بر کیفیت محیط محله را تنظیم
خواهدکرد و در گام دوم ،شرایط در حوزة توقعات موضعی بهعنوان دومین
پاالیه برای نفوذپذیری در نظر گرفته شود (در این مقاله به بافت ارزشمند
محله نارمک اشــاره دارد که بهواسطة پذیرش یک بازار فرامنطقهای و
عرضة باالی نفوذپذیری بهواســطة شبکة نزدیک به شطرنجی خود در
معرض تهدید نفوذپذیری کنترل نشده قرار گرفته است).
ترسیم مدل مفهومی
همانگونه که بیان شــد ویژگیهای یک محلة خوب تابع برخی اصول
(مؤلفههای کیفی) اســت ،مؤلفههایی که تحت عناوین امنیت ،آسایش،
آرامش ،خودمانی بودن و دنجی جمعبندی شــدند؛ این مؤلفهها ضمن
پوشــش دادن به مفاهیم متعدد کام ً
ال در مقیاس محله تعریف میشوند
و بر توقعات و خواســت ساکنین از محله اســتوارند ،لذا شکلگیری یا
تحقق هرچه بیشتر آنها در محله ،معادل ارتقا ء بخشی به کیفیت محیط
ِ
محله اســت و میتوانند معیارهای مبنایی برای تغییرات نفوذپذیری در

محیط محله باشــند .تعامل معیارهای مذکور با
راســتای ارتقا ء کیفیت ِ
ابعــاد نفوذپذیری به ماتریس ارتباطات متقابل این دو (جدول )3منتهی
شدهاســت؛ این ارتباطات هم شامل موارد همســو و هم شامل موارد
غیرهمسو میباشد؛ بدین معنا که در ارتباط همسو افزایش هر چه بیشتر
نفوذپذیــری به تحقق مؤلفههای مورد توقع کمک میکند و بالعکس در
ارتباط ناهمسو مانعی است بر سر تحقق آنها.
نمونه موردی :نارمک
نارمک محلهای اســت عرفی در شــهر تهران که در دهه  30توسط
اروپاییها (آلمانها و فرانســویها) بر اساس طرحی از پیش اندیشیده
شده ساخته شدهاســت .محلهای با بافت ارزشمند که توانسته است در
مســاحتی قابل توجه ،هماهنگی کالبدی خود را به نمایش بگذارد .این
بافت در شــرق تهران و عمدت ًا در منطقة هشــت شهرداری (شکل)1
گسترده شدهاست و بخش کوچکی از آن نیز در منطقه چهار واقع است.
نارمک با وجود عدم انطباق بر مرزهای تقسیمات شهری بهواسطة بافت
مشــخص و منحصر به فردی که دارد (شبکه شــطرنجی قائم الزاویه
نزدیک به متقارن توأم با حضور  100میدان محلی -شــکل )2خود را از
بافت پیرامون متمایز و قابل تشخیص نموده است.
نتایج بررسی و تحلیل موضوع در نارمک
نفوذپذیــری در نارمک به تفکیک ابعــاد (زمینههای) آن و به کمک
مستندات موجود و برداشت میدانی پژوهشگر ،مورد بررسی قرار گرفته
اســت؛ بر این اســاس مطالعه بر روی ســهولت حرکت در درون (در
دو بخش ســاختار شبکة دسترســی و بافت کالبدی) ،ارتباط محله با
پیرامون و دعوتکنندگی محله نشــان از وجود مســیرهای جایگزین
متعدد ،حاکمیت سلســله مراتب بر راههای محله ،بافتی بسیار منظم،
تعدد فضاهای باز و میدان دید گســترده ،محاط شدن نارمک در میان
 4شــریانی ،وجود بیــش از  40ورودی اصلی و فرعی ،پذیرفتن  6راه
عبــوری از درون محله دارد که نفوذپذیری بــاالی کالبدی و بصری
در محله را پشــتیبانی میکنند؛ ضمن اینکه اصالت محله ،حملونقل
عمومی کارآ ،حضور بازار با ســطح عملکردی فرامنطقهای در راستای
محــور اصلی محله و عملکــرد تفریحی که در دل خود شــکل داده
است زمینة دعوتکنندگی را نیز قوت بخشیده و نفوذپذیری را بهطور
چشــمگیری افزایش داده است .در ادامه ،معیارهای کیفیت محیط به
کمک  51ســنجه در مقیاس محله به ارزیابی گذاشته شدهاند .با توجه
به وسیع بودن محدودة مورد بررسی ،در وهلة اول بخشهای همگن یا
مشابه در محدوده با عنایت به زمینههای نفوذپذیری در نارمک شناسایی
شــدند و محدوده به سه پهنة دعوت کننده ،مجاور به معابر اصلی درون
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آسایش

امنیت
دنجی

خودمانی بودن

آرامش

ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪي ﻛﺎﻟﺒﺪي
نبوداﺗﻔﺎﻗﺎت
ﻧﺒﻮد
غیرمترقبة کالبدی
اتفاقات
ﺑﻮدن ﺣﺮﻳﻢ
ﻣﺸﺨﺺ
بودنﻫﺎ حریمها
مشخص
ادراک ﻓﻀﺎ
ادراك ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﻣﻜﺎن
ساختار فضا
امکان
زﻳﺒﺎﺋﻲ
زیبائی
غلبةﺗﻮده-ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺮ
عدمﻏﻠﺒﻪي
ﻋﺪم
اﻧﺴﺎن بر انسان
توده-فضاها
عمومی و خصوصی
عرصه
تلفیقآﺳﺎنآسان
هایﺧﺼﻮﺻﻲ
ﻋﻤﻮﻣﻲ و
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي
ﺗﻠﻔﻴﻖ
ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﻏﺮﻳﺒﻪ
ﺣﻀﻮر
حداقلیﻫﺎ غریبهها
حضور
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻛﻨﺎر
در
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮔﺮوﻫﻬﺎي
ﺣﻀﻮر
حضور گروههای مختلف در کنار یکدیگر
ﻣﺤﻠﻪ
در
ﺧﺎص
دﻟﻴﻞ
ﺑﺪون
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ
ﺣﻀﻮر
حضور ساکنین بدون دلیل خاص در محله
مؤثرﺗﻮدهﻫﺎ و
ارتباطاﻧﺴﺎن ﺑﺎ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ
اﻣﻜﺎن
ﻓﻀﺎﻫﺎتودهها و فضاها
انسان با
امکان
ﻣﻜﺎﺷﻔﻪ
اﻣﻜﺎن
مکاشفه
امکان
اﺷﺮاﻓﻬﺎي ﻣﺰاﺣﻢ
ﻓﻘﺪان
اشرافهای مزاحم
فقدان
های حداقلی
مقیاس
گرایش به
ﺣﺪاﻗﻠﻲ
ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎي
ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ

نبودازدﺣﺎم
ﻧﺒﻮد
ازدحام

ﺻﻮﺗﻲ صوتی
آلودگی
نبودآﻟﻮدﮔﻲ
ﻧﺒﻮد

اغتشاش بصری
آلودگی و
اﻏﺘﺸﺎش ﺑﺼﺮي
نبودآﻟﻮدﮔﻲ و
ﻧﺒﻮد

گذران اوقات فراغت
فضاهایﺑﺮايمحله
مطلوبیت
برایﻓﺮاﻏﺖ
ﮔﺬران اوﻗﺎت
ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺤﻠﻪ
ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ

اﺣﺴﺎس
ﻣﺤﻠﻪبه محله
ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪتعلق
احساس
ساکنینيبرﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻋﺮﺻﻪ
ﻧﺎﻇﺮ
عرصة عمومی
ناظرﺑﻮدنبودن
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﻞ
ﻛﻨﺘﺮل
اﻣﻨﻴﺖمخل امنیت
رفتارهای
کنترلﺷﺪنشدن
احساسدر ﺷﺐ
وجوداﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ
وﺟﻮد
امنیت در شب
اﻳﻤﻦ
ﻣﺤﻠﻪ محله
ایمنﺑﻮدنبودن
شرایطاﻗﻠﻴﻤﻲمناسب اقلیمی
برخورداری
از ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﺮاﻳﻂ
ﺑﺮﺧﻮرداري از
امکانات و کاربریها
دسترسی
سهولت
اﻣﻜﺎﻧﺎتبهو ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ
ﺳﻬﻮﻟﺖ
اﻧﺴﺎﻧﻲ رفتارهای انسانی
رﻓﺘﺎرﻫﺎيجریان
مخل در
عدموﺟﻮدوجود
عوامل ﺟﺮﻳﺎن
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﻞ در
ﻋﺪم

ماتریس روابط متقابل کیفیت محیط و نفوذپذیری

معیارهای کیفیت محیط محله

تعدد موانع کالبدی

گسترة قوانین محدود کننده

وجود سلسله مراتب برای راهها

وسعت میدان دید

نسبت توده بر فضا

مقیاس ساخت و سازها

میزان محصوریت

وجود راههای عبوری درون محله

تعدد مبادی ورودی محدوده

نوع کاربریها تداوم زمانی

فعالیت کاربریها

میزان اختالط کاربریها

مقیاس عملکردی کاربریها

دعوت کنندگی

انعطافپذیری محدوده

ارتباط با پیرامون

فراگیری محدوده

خوانائی محدوده

زمینههای نفوذپذیری

وجود تسهیالت جاذب جمعیت

ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪه

پوشش توسط خطوط حملونقل شهری
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وجود جداره های فعال

هویت شهر

وجود مرز مشخص برای محدوده
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وجود نقاط کور دید
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مستقیم بودن راهها

سهولت حرکت در درون

وجود سلسله مراتب فضایی

تراکم جمعیتی محدوده

الگوی پارک خودروها
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ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﻠﻪ
دﻧﺠﻲ

مهندس عطیه سینافر ،دکتر پروین پرتوی ،دکتر مهشید شکوهی

بر اســاس آنچةافتهها ارائه میکنند حائز میانگین  3/58میباشد .عدم
امــکان دخل و تصرف در اجزا ء موجــو ِد فضا تنها ضعف عمومی محله
در خصوص خودمانی بودن به شــمار میآید و در نهایت دنجی میانگین
 2/58را برای کل محدوده نشــان میدهد که حکایت از وضعیت نسبت ًا
نامطلوب دنجی در محله دارد .ابعاد بزرگ فضاهای مکث محله و اتصال
قائم معابر به آنها دالیل اصلی این موضوع هستند.
شکل  .1موقعیت منطقه  8در تهران

(Source: Detailed plan of region8, Retrived 2011 from
)https://region8.tehran.ir

هویت شهر
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شکل  .2بافت کالبدی نارمک

()Source: Detailed plan of region8, 2011

یا محیط بر محله و پهنة مرکزی تقســیمبندی شد .نتایج نشان میدهد
امنیــت و ایمنی دارای میانگین  3/13در مقیاس لیکرت اســت که حد
قابل قبولی را نشــان میدهد؛ بزرگترین ضعف محله در این خصوص
به تعداد بــاالی ورودیها به محله و نبود نگهبــان محله بازمیگردد.
یافتهها نشان از میانگین  3/11برای معیار آسایش در محله دارد جایی
که بزرگترین نقاط ضعف به مناسبسازی نشدن شرایط برای معلولین،
کمبود فضای ســبز و عدم وجود فعالیتهای متنوع برای گذران اوقات
فراغت اشــاره دارد .ســنجش آرامش ( 3/23در کل محله) نتایج قابل
قبولی را در کل محله منعکس میکند لیکن پهنهها شــرایط آشــکارا
متفاوتی را نشــان میدهند؛ پهنة دعوتکننده کمترین میزان آرامش در
میان محله را داراست که بهطورعمده به ازدحام کاربران غیرساکن فضا
و حجم باالی خودروهای پارک شــده مربوط میشــود .خودمانی بودن

ارائــة راهبردها و سیاســتهای ارتقــاء کیفیت محیط
نارمک با تأکید بر بهکارگیری مناسب نفوذپذیری
در راستای تحقق هدف مقاله ،پژوهشهای عملی صورت گرفته برای
ارتقا ء کیفیت محیط محل ه نارمک با تأکید بر نفوذپذیری ،به راهبردها و
سیاستهای مندرج در جدول 4منتهی شدهاست.
نتیجهگیری
ارتقا ء کیفیت محیط از آرمانهای شهرسازی به شمار میآید و لذا پرداختن
به آن از اهمیت خاصی برخوردار اســت .در این مقاله ســعی شد تا تأثیر
نفوذپذیری و بهکارگیری مناســب آن که یکی از ریشــهترین معیارهای
کیفیت محیط به شمار میآید بر ارتقا ء کیفیت محیط در مقیاس یک محله
آشکار گردد و نقش و جایگاه نفوذپذیری عمیقتر از گذشته مورد توجه قرار
گیرد .همانطور که اشاره شد نفوذپذیری از موضوعاتی است که مناقشة
پیرامون آن وجود دارد و لذا اثــرات مثبت و منفی آن بر کیفیت
زیــادی
ِ
محیط میتواند تصمیمگیریها را با چالش روبرو کند؛ لیکن این موضوع
به کمک داشــتن نگاهی نسبی و مقتضی به نفوذپذیری و مبنا قرار دادن
توقعات موضوعی -محتوایی در خصوص مقیاس موردنظر و توقعات
موضعی-مکانی پیرامون شــرایط خاص یک مکان ،صورتی منطبق
با شــرایط به خود میگیرد .لذا این پژوهش درصدد بوده با پرهیز از
رویکــردی پیشداورانه ضمن توجه به محلــه بودن مقیاس انتخاب
شده به تحلیل وضعیت نفوذپذیری و بهکارگیری مناسب آن در جهت
ارتقا ء کیفیت محیط (بهطور خاص نارمک) اقدام کند .در این راســتا
اصول امنیت ،آســایش ،آرامش ،خودمانی بودن و دنجی که بهعنوان
معیارهای پژوهــش و مبنای قضاوت ،انتخاب و روابط زیرمعیارهای
آنها بــا ابعاد نفوذپذیری در قالب مدل (ماتریــس) روابط متقابل به
نمایش درآمده بود ،در قالب  51سنجه در نارمک به ارزیابی گذاشته
شده و به کمک تکنیک سوآت به راهبردهایی در جهت ایجاد تعادل
و تنظیم نفوذپذیری بافت و سیاستهایی اعم از آرامسازی ترافیک،
ترویج پیاده مداری ،تقویت سلســله مراتــب فضایی و کنترل نوع و
مقیاس کاربریها منتهی گردیده است.
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سیاستها

راهبردها

ساماندهی تردد سواره پیش از ورود به محله تفکیک ترافیک عبوری از مقصدی
انتقال ترافیک عبوری به مسیرهای جایگزین اطراف محله
برقراری تعادل در تردد

ایجاد واحدهای همسایگی کوچک با حداقل اتصال بهصورت سواره
غیرپیوسته کردن ترافیک درون محلی

ترویج پیادهمداری و دوچرخهسواری
تسهیل شیوة تغییر سفر

ایجــاد تعادل میــان انزوا و
ارتباط

پیاده مسیر کردن برخی معابر
ایجاد تقاطعهای غیر همسطح
گسترش مسیرهای پیاده و دوچرخه در سطح محله
تعریف مسیرهای پیاده و دوچرخه در سیکلی بسته به همراه تعریف مقاصد جذاب
اتصال مناسب مسیرهای پیاده و دوچرخه بهایستگاههای حمل و نقل عمومی
احداث پارکینگ طبقاتی در کنار ایستگاههای حمل و نقل عمومی
استفاده از سطح مشترک در الیههای درونی محله
کاهش عرض سواروی معابر در الیة اول
پاالیه کردن نفوذپذیری برای خودروها از الیهاول به الیههای درونی
خارج کردن معابر از مسیر مستقیم جهت کاهش میزان دید به جلو و سرعت سواره
استفاده از موانع کالبدی و قوانین محدود کننده برای کاهش دید به جلو و سرعت سواره

آرامسازی ترافیک

استفاده از ترکیب الگوی شطرنجی و کول – ِد – سک
ایجاد لوپهای بزرگ و بن بست کردن غیر منظم برخی معابر

اصالح الگوی راهها

کنترل تعداد و فاصلة میان تقاطعات

حفظ ارتباط پیاده

طراحی مسیرهای پیاده در لبههای محله
عدم قطع مسیر پیاده در مرز میان دو محله

ایجاد امکان نفوذ عناصر طبیعی پیرامون به بهرهگیری از نفوذ مسیلهای طبیعی
بهرهگیری از نفوذ جنگل یا پوشش گیاهی محیط بر محله
درون محله
تعریف سلسله مراتب فضایی

عدم محصور کردن محله در کنار ایجاد حریم واسط میان عرصة عمومی و خصوصی

کنترل تعداد و میزان جلوهگری ورودیها
تنظیم میــزان تقاضای نفوذ
به بافت

جلوگیری از ایجاد قطبیت شاخص در محله توزیع متناسب کاربریها ،امکانات و تسهیالت در سطح ناحیه و منطقه
کنترل میزان خوانایی محیط
تجدید نظر در میزان تراکم جمعیتی

ایجاد تناسب میان نوع و مقیاس کاربریهای نفوذکننده به بافت با نیاز ساکنین
خارج کردن الگوی بافت محله از فرم هندسی منظم
پذیرش جمعیت بر اساس ظرفیت محله
افزایش اندازة قطعات
کاهش تراکم ساختمانی مجاز

1. Habitat 2
2. Quality Of Life
3. Bentley, Ian

 .4نفوذپذیری یکی از این معیارهاست.
 .5اسامی برگرفته از کتاب راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران نوشتة
پاکزاد میباشند که با اهدافی متفاوت بهکار گرفته شدهاند.
6. Permeability
7. Crime Prevention Through Environmental Design
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کنترل نوع و مقیاس کاربریهای محله

پی نوشتها

عدم اتصال مستقیم ورودی به محور اصلی محله
استفاده از عناصر ساده برای تعیین محل ورودی
تنظیم تعداد ورودیها با نیاز ساکنین

هویت شهر

تنظیم تعداد محورهای نفوذ بصری از بیرون تجدیدنظر در نورپردازی
کنترل عرض گشودگیها
محله به درون آن

99

مهندس عطیه سینافر ،دکتر پروین پرتوی ،دکتر مهشید شکوهی
8. Newman

 .9این موضوعات بهطور مستقیم در ارتباط با نفوذپذیری قرار دارند و باالترین
تأثیرپذیری (مثبت و منفی) را نشان میدهند ضمن اینکه تأثیرات غیرمستقیم
نفوذپذیری بر سایر معیارهای کیفیت محیط را آشکار میسازند.
 .10ارزش بودن آن منوط به حصول شرایطی است.
11. Stonor

 .12توقعات موضوعی ،توقعاتی هســتند که از یــک پدیده بهطور کلی انتظار
میرود آن را برآورده ســازد مث ً
ال یکی از توقعاتی کــه از خیابان داریم ایجاد
مکانی
امکان جابهجایی است و خیابان صرفنظر از ویژگیهای شکلی ،زمانی و
ِ
ِ
توقعات موضعی مربوط به یک پدیدة خاص
خود باید بدان پاســخگو باشد اما
ِ
است اینکه مث ً
ال از خیابان  30تیر چه انتظاراتی داریم.
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Promoting quality of urban environment is one of the main and major responsibilities of urban planners and urban
designers. Regarding this objective, creating strong linkage between urban design and planning is really crucial and it
can lead to more executive results.
In this article, the role of permeability has been emphasized as one of the main tools in promoting quality of urban
environment in neighborhood's scale. There are so many contradictory approaches regarding permeability factor affecting
parameters of quality of urbanenvironment, so in this article different aspects of permeability and their positive and
negative impacts on the urban design qualityhave been monitored. Among positive impacts we can refer to promoting
legibility, attraction of various and walkability accompanied by reduction in motorized vehicle usage which led to less
energy consumption and air and noise pollution. The negative impacts are included decline of privacy and coziness
in local spaces, decrease in social interactions and resident'ssense of belonging, domination of motorized vehicles on
urban spaces, difficulties in climatic comfort and increase in visual pollution. These impacts are demonstrated by a
model that shows interrelation of permeability and quality of environment.
Since recognition of the ways of enhancing quality of environment via permeability criteria has been one of the
main objectives of this research, in thefirst step, a complete and total literature review about permeability, quality of
environment and their correlation has been conducted. Inthis special respect, qualitative research has been used and
with emphasis on explanatory research, main dimensions and components of permeability were recognized that led to
conceptual model and research framework. In second step, the assessment of the environment of life andpermeability
in the chosen case study based on the theoretical framework performed. The case study is a well-known district ineast
of Tehran, named Narmak, a regular planned zone with history of 60 years. It's distinguished plan thatcontains 100 local
squares, extended in 600 hectares area and with population of about 400000 people. This district has anunique identity
and has brought a strong sense of belonging to its residents that can be considered a neighborhood unit.
Assessment of quality of environment in Narmak Region has been executed by a visual survey and filling questionnaires
on the basisof 51 sub criteria. Research findings showed different zones with various quality of environment in this
neighborhood unit. Oneof These zones that is dominated by commercial uses play an important and essential role
in the area.,It has not yetcaused many problems regarding quality of environment, however, it has become mainly
vulnerable and need to be focused more than the other parts.
At last by using SWOT technique, some strategies for creating better permeability and promoting quality of environment
in Narmak have been presented. The most important strategies concern the necessity of creating balance between
pedestrian movement and motorized traffic, tranquility and vitality of environment, determining certain level of mixed-use
activities, integration and segregation of various spaces of neighborhood unit and possibility of entrance to private spaces.
... Keywords: Quality of Environment, Neighborhood Unit, Permeability.
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