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Tehran is the capital and the largest city in north of Iran with 614 square kilometers area, 
it is located in the south slopes of Alborz and 112 km south of the Caspian Sea, and 
originally (more than 400 years ago) it was relatively large village. The famous village of 
that time called Kan village, which was located northwest of current Tehran. The antiquity 
Of Kan village goes back at least 1200 to 1400 years ago and one of the oldest rivers of 
Rey county that originate from Imam Zadeh Davoud mountains to the lake of Qom, It 
goes along the rural texture of Kan and irrigates Kan gardens and it is the witnesses of 
this claim. In the recent few decades, the growth wave and rapid growth of urbanization 
has also spread to this area and Kan is now locating in the Tehran. The construction 
orientation of the programs is directed to destruct the village and gardens and green zones 
and open area. Following this problem, the present study seeks to change the approach 
from quantitative growth to qualitative growth. And the main question is, as regards 
importance of the subject, how to preserve existing natural green resources through green 
neighborhood revival, can we introduce Kan neighborhood of Tehran city, as urban 
village? And through this, instead of generating income from the destruction of gardens 
and construction, protect the last collection of aggregate gardens in Tehran metropolis. 
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تعيين ارزش روستاشهري محله كن شهر 
تهران از طريق مقايسه تطبيقي با نمونه هاي 

  جهاني
  سيد امير افسر،

پژوهشگر كارشناس ارشد طراحي شهري، دانشكده معماري و  
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز، تهران، ايران،شهرسازي ، 

  غزال كرامتي، 
دكتراي معماري، استاديار دانشكده معماري و شهرسازي ، 

  ، تهران ايران،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز
  چكيده 

كيلومتر  614تهران پايتخت و بزرگترين شهر ايران با وسعتي حدود 
كيلومتري جنوب  112جنوب دامنه البرز در مربع در شمال كشور و 

پيش از چهارصد سال پيش روستايي  درياي خزر واقع شده و در آغاز
از روستاهاي معروف آن زمان روستاي كن كه  .نسبتأ بزرگ بوده است

 توان نام برد؛ واقع در شمال غربي شهر تهران كنوني مي باشد مي
يكي از  ز مي گردد وسال قبل با 1400تا  1200قدمت كن حداقل به 

هاي قديم واليت ري كه از كوه هاي امامزاده داود بزرگترين رودخانه
رود، از كنار بافت روستايي كن مي سرچشمه داشته و تا درياچه قم مي

شاهد همين مدعاست. در چند گذرد و باغ هاي كن را آبياري مي كند و 
دوده نيز دهه اخير موج رشد و توسعه سريع شهر نشيني به اين مح
گرايش .سرايت كرده و كن در داخل كالن شهر تهران قرار گرفته است

برنامه هاي ساخت و ساز به گونه اي است كه سمت و سوي تخريب 
روستا و باغات و پهنه هاي سبز و باز آن را دارند. به دنبال همين مسأله، 
تحقيق حاضر به دنبال يك تغيير رويكرد از رشد كمي به رشد كيفي 

و پرسش اصلي اين است كه با توجه به اهميت موضوع چگونگي  است
حفظ منابع سبز طبيعي موجود، از طريق احياء محله سبز، آيا مي توان 
محله كن شهر تهران را به عنوان روستاشهر معرفي كرد؟ و از اين 
طريق، به جاي درآمد زايي از طريق تخريب باغات و ساخت و ساز، از 

  .غات به هم پيوسته كالنشهر تهران، حفاظت كرداين آخرين مجموعه با
روستا شهر، پهنه هاي سبز، باغات، جاذبه هاي  كليدي: واژه هاي

 گردشگري، كن.

 2/12/99دريافت: تاريخ
 23/12/99پذيرش: تاريخ

 amir_afsar@yahoo.com نويسنده مسئول:

 

  مقدمه
سال هاي  سعت  1300تهران در طي  شد و تا به امروز به حدي ر

ساحت  شهر با م شته كه از يك   440معادل ، كيلومتر مربع 4/4دا
ـــاحت  هكتار كيلومتر مربع در  17/613به يك كالنشـــهر با مس

تحوالت رســيده اســت،  1386هنگام تصــويب طرح جامع تهران 
اخير در رشد و توسعه شهرنشيني به تبع آن رشد و توسعه كالبدي 

د آورد عوامل در شــهرها مســائلي را در فضــاهاي شــهري به وجو
شهري،  متعددي همچون قيمت زمين، ميزان تسهيالت و خدمات 
شهري  سئوالن  شتر مورد توجه م سي، بي ستر ضي و د كاربري ارا
است و اغلب فضاي سبز و باز به داليل ذكر شده كمتر مورد توجه 
ستثني نيست عواقب اين  قرار مي گيرند. تهران نيز از اين قاعده م

ساز هاي جديد د شهر نمايان است به گونه ساخت و  ر چهره كلي 
شويم  شه تهران بزرگ بنگريم متوجه مي  اي كه اگر از دور به نق
سبز و باز  ضاهاي  سعت تهران، پهنه هاي اندكي را ف با توجه به و

شهر  .تشكيل داده اند در اين توسعه بسياري از روستاها در كالن 
گر هســت در تهران ادغام شــده اند كه يا اثري از آنها نيســت يا ا

حال تخريب هستند، آخرين بازمانده روستاي كن است.كن داراي 
پنج محله قديمي به نام هاي باالن، اسماعيالن، ميانده، دارقاضي، 
ســـرآســـياب و همچنين داراي هفت قنات فعال و رودخانه كن و 
باغات با ميوه هاي معروف كن، خرمالو و توت مي باشد. كن امروز 

وز تفاوت هاي بسياري دارد، با گذشتن اتوبان در مقايسه با كن دير
ــله بين اهالي ده و  ــي كن و ايجاد فاص ــمتي از اراض همت از قس
ــي زراعي گندم و  ــمت هايي از اراض ــتان و از بين رفتن قس توتس
تبديل شــدن آن به پارك ســاحلي گردشــگري جوانمردان و ســد 
ضي از درختان و بلند مرتبه  شدن بع شك  شدن آب رودخانه و خ

شفافيت و تطابق طرح جامع و ساز سياري مانند عدم  ي و عوامل ب
تفصيلي در نوع مداخله در اين نوع بافت را مي توان سبب تخريب 

  اين اراضي نام برد. 
در چند دهه اخير موج رشد و توسعه سريع شهر نشيني به اين 
محدوده نيز سرايت كرده و كن در داخل كالن شهر تهران قرار گرفته 

برنامه هاي ساخت و ساز به گونه اي است كه سمت و  است، گرايش
سوي تخريب باغات و پهنه هاي سبز و باز را دارند. به دنبال همين 
مسأله تحقيق حاضر به دنبال يك تغيير رويكرد از رشد كمي به رشد 
كيفي است، از اين رو بجاي درآمد زايي از طريق تخريب باغات و ساخت 

زايي استفاده شود و با توجه به ارزش هاي  و ساز، از باغات جهت درآمد
متنوع و جذاب كالبدي و فضايي و اجتماعي كه محله كن دارد مي تواند 
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به عنوان محله اي منحصر به فرد جاذب گردشگر براي طبيعت گردي 
در روستا درون كالن شهر مطرح شود و پرسش اصلي تحقيق حاضر با 

سبز طبيعي موجود از توجه به اهميت موضوع چگونگي حفظ منابع 
مي باشد. لذا پژوهش حاضر با  "روستا شهر  "طريق احياء مفهوم 

شنزن در چين، بريزبين در  :بررسي نمونه هاي روستاشهري در جهان 
و تعميم شاخص هاي روستا شهري به  ،استراليا و سياتل در آمريكا 

دست آمده از آن به نمونه مورد بررسي در محله كن شهر تهران و با 
توجه به پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل محله كن در انتها رويكرد مناسب 

  با چگونگي حفظ باغات كن را پيشنهاد مي كند. 
   

  پيشينه 
شور سطح ك سأله در  ، اين مقوله از به لحاظ اهميت و جايگاه اين م

كتب، مفاالت و پايان نامه ها در طي دهه هاي  زواياي مختلف در 
ــت. پاپلي يزدي و رجبي  ــي قرار گرفته اس اخير مورد توجه و بررس
ــهر را   ــتاش ــهر و پيرامون، روس ــناجردي در كتاب نظريه هاي ش س

 اندازهاي چشم كه شهري اندازهاي چشماينگونه تعريف مي كند: 

سكونتگاه ها  اين غالب فعاليت شود مي ديده آنها در نيز روستايي
ست ممكن شاورزي ا شد، ك  گاهي و خدماتي هاي فعاليت ولي با

 فرهنگي اجتماعي، ساختار همچنين .دارد رواج آنها در نيز صنعتي

  ]1[. دارد  شباهت شهرها به نيز روستاها اين فيزيكي و
برنامه ريزي استراتژيك و كاربرد آن  واراز مرادي مسيحي در كتاب

شهر تهران، سازي ايران؛ نمونه موردي كالن شهر شرح  در  اينگونه 
ستاييان در چند  سترده رو شدن گ سرازير  مي دهد كه مهاجرت و 
سرمايه و كار در كالن  شهر ها به دليل انباشت  دهه اخير به كالن 

شهري ستاييان جوياي كار و زندگي  سكونت رو ست.  در  شهر ها ا
شود كه  ستگاه هايي مي  شهرها، موجب پديد آمدن زي حومه كالن 
گاه به صـــورت منفي همچون زاغه ها و گاه به صـــورت مثبت 

شكل مي  همچون روستاشهر نشينان آمريكايي مدنظر هربرت گانز
شهر ها وجود دارند كه از  ستا گيرند. در اين بين گونه ديگري از رو

شه سمت كالن  شكل نمي گيرند. بلكه مهاجرت روستاييان به  رها 
شتن كالبد  شهر و فراتر گذا سيخته كالن  سار گ شد اف برعكس، با ر
ستاهاي اطراف، آنها را بلعيده و در خود  شهرها و رو خود از حد مرز 

  ]2[ .حل مي كند
  
  
  

  واژه شناسي و نظريه پردازان
شهري در سال هاي اخير براي توصيف بسياري از -اصطالح روستا

شهرهاي كشورهاي جهان سوم مطرح شده است. اين اصطالح از 
شهري به صورت  Urbanروستايي و   Ruralدو صفت انگليسي 

Rurban  ساختار هاي شده عبارت است از تركيب و ادغام  ساخته 
  ]3[. اجتماعي شهري و روستايي در حاشيه مراكز شهري

سال پيش، به منظور تبيين  100نخستين بار واژه روستاشهر در حدود 
مدلي از سكونت در بخش مسكوني خيابان آكسفورد انگليس به كار 
برده شد، به عنوان محله اي كه از سوي ساكنين خود محافظت مي 

 ]4[ .شد

براي دومين بار واژه روستاشهر در كتاب روستاشهرنشينان، گروه 
ايتاليائيان توسط هربرت گنز به -طبقات در زندگي آمريكائيانها و 

كار رفت كه منظور جوامع كوچك قومي در شهرهاي بزرگ به ويژه 
شهرهاي جهاني كشورهاي توسعه يافته سرمايه داري هستند. او 
همچنين اين واژه را براي مهاجران بيگانه يا روستايياني كه با هم 

 ]5[ .گي مي كردند به كار برده استدر داخل منطقه اي در شهر زند

در دهه هاي اخير، در تحقيق هاي شهرسازي استفاده از روش هاي 
ميان رشته اي به دليل رويكردهاي جديد رواج بسيار يافته و اين 
موضوع به دليل ماهيت چند بعدي شهرسازي از نظر ديدگاه ها و 

ا محيط رويكرد هاي متفاوت است. رويكرد هاي تئوريك در رابطه ب
زيست و روستا شهر ها از قرن هجدهم ميالدي مورد بحث و بررسي 
در حوزه هاي اقتصاد، جامعه شناسي، محيط زيست و شهرسازي قرار 

گرفته اند. از ميان نظريه پردازاني كه در رابطه با  روستاشهر ها  
پرداختند مي توان به ابنزرد هاوارد، لوئيس مامفرد، كريستوفر 

نك لويد رايت، پاتريك گدس، كالرنس پري اشاره كرد. الكساندر، فرا
جلوگيري از پراكنده رويي شهرها و حفظ و احترام ابنزرد هاوارد جهت 

نظريه باغ شهر(سه مغناطيس) را  به طبيعت روستا در مقابل شهر
از ميان بردن شكاف ميان شهر و ارائه كرد. از نظر لوئس مامفرد 

روستا با يكديگر امري مهم بود براي روستا،  آميختن مزاياي شهر و 
  ]6[ همين باغ شهر ابنزرد هاوارد را تحسين مي كرد.

كريستوفر الكساندر بر اين ديدگاه تأكيد داشت كه شخصيت يك 
در  يهندس يهستند كه با الگوها دادهاياز رومحل ناشي از الگو هايي

 يياندهيفرآ يشكل بجابه همين دليل به فضا در هم بافته شده اند، 
 نظير ييالگوهاتأكيد داشت به همين دليل  آورند يكه آن را بوجود م

كند كه طبق آن عرض مي  فيروستا را تعر –شهر  يپنجه ها
 ديساخته شده را با يفضاها نيب و ليما كياز  شيب ديشهرها نبا
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 نيو بنابرا دكمتر نباش ليما كيپر كنند كه عرض آنها از  يمزارع
  ]7[ .كنند دايپ يبه آن دسترس يشهر بتوانند براحت نيساكن

فرانك لويد رايت بر اين باور بود كه در اين زمانه انسان هاي 
خرد گرا ميل به زندگي در مناطق شلوغ و متراكم ندارند و بيشتر 
مي كوشند تا مركز زدايي كنند و مناطق حومه نشيني را مطرح 

پاتريك گدس معتقد بود كه شهر از محيط طبيعي آن جدايي  .نمايند
ناپذير بوده و تنها با شناخت و ژرفكاوي در پايه هاي اكولوژيك، 
آب و هوايي، ريشه هاي تاريخي و بنيان هاي اقتصادي و معيشتي 

باور  نيا او برآن است كه مي توان شهر را شناخت. كالرنس پري 
يافته باشند سازمان  يكه به خوب ييدر واحدها ،يجمع يزندگ بود كه

 يعموم ميدستاورد تنظ يگيهمسا روابط رايشود، زي شكوفا م
گشت كه بتواند  يم يو يطيبه دنبال شرا يپر .باشد يجامعه م

  ]8[. و گسترش دهد نيشهروندان را تضم يجمع يزندگ
در رابطه با رويكرد زيست محيطي نظريه پردازان مختلفي از 

جان الك، ژان ژاك روسو، توماس رابرت توماس هابز، جمله: 
مالتوس، هنري توماس باكل، فرويد، آنتوني گيدنز، كارل ماركس، 

ديويد هاروي را مي توان نام ، يوگن هابرماس، گواتاريآرن ناس، 
جامعه طبيعي چيزي نبود كه او آنرا مرحله مثبتي برد. از نظر هابز 

بلكه آن را بيشتر ابتدايي مي  از تكامل انسان به شمار مي آورد
محيط تهي از آدمي كه دست بشر به آن دانست، از نظر الك 

طبيعت نماينده نخورده باشد، بي ارزش است.از نظر ژان ژاك روسو 
معصوميت، اصالت و كمال، در برابر آثار زيان بار شهرنشيني و 
پيچيدگي زندگي متمدن است. از نظر توماس رابرت مالتوس محيط 

ت بر طبق نظريه داروينيسم اجتماعي است و رشد جمعيت و زيس
نابرابري منابع غذايي و فقر با يكديگر ارتباط دارند. از نظر باكل 

ي توزيع ثروت، قدرت سياسي، و نفوذ اجتماعي، شديد در زمينه
ي معيني از تكامل و مرحله«سوي هاي كهن را بهبسياري از تمدن

سرشت آدمي از نظر فرويد  .ستسوق داده ا» سپس به سوي افول
به گونه اي است كه در ستيز با طبيعت است و در اين باب در رابطه 
با همپيوندي طبيعت دروني و طبيعت بيروني براي همپيوندي با 
 طبيعت سخن به ميان مي آورد. از نظريه زيست بوم جهاني گيدنز

نگي آثاري از پيامدهاي اقتصادي و مالي گرفته تا پيامد هاي فره
انسان قادر است محيط خود را  ماركسرا در بر مي گيرد. از نظر 

دگرگون كند و محيط تهي از آدمي را به ساخته هاي مفيد و با 
را رويكردي نجات بخش  هم ذات پنداري ناس، ارزش تغيير دهند.

براي طبيعت و در مقابل ناخويشتني را عامل تخريب آن مي داند. 

اكولوژي پديده پيچيده اي بوده كه از سه جزء  از نظر گواتاري ،
 از نظر هاروي انسان، محيط و روابط اجتماعي تشكيل مي شود،

براي فهم يك شهرسازي سيال و ارگانيك، اكولوژي بهترين دريچه 
نگرش و بازبيني آناليز روشهاي جايگزين براي شهرسازي در آينده 

  )1(جدول  ]9[ ت.اس
زيست محيطي نظريات متعددي مطرح در زمينه نظريه پردازان 

شده است كه با توجه به هدف و رويكرد آنها، مي توان آنها را در 
  سه دسته كلي قرار داد

دسته اول گروهي هستند كه رابطه بين انسان و محيط را مدنظر 
قرار داده اند و در پي آن تأثيرات متقابل انسان بر محيط و محيط بر 

مي دهند اين تأثيرات شامل: اقتصادي، انسان را مورد بررسي قرار 
  اجتماعي، فرهنگي، جغرافيايي و... مي شود

دسته دوم گروهي هستند كه به زيست بوم و محيط زيست 
توجه و اخالق زيست محيطي و بوم شناختي را الزمه اين امر 

  مي دانند.
دسته سوم گروهي هستند كه به همپيوندي و رابطه عميق بين 

اعتقاد دارند و فلسفه اكولوژيكي را مورد  محيط زيست و انسان
  بررسي قرار مي دهند.

شهري را با توجه به هدف و رويكرد آنها -نظريه پردازان روستا
  به سه دسته تقسيم مي شوند 

دسته اول گروهي هستند كه به روابط اجتماعي و ارتباطات 
چهره به چهره و همبستگي اجتماعي و روابط دو سويه انسان با 

  تأكيد دارند.محيط 
دسته دوم گروهي هستند كه به فرم اصلي زمين و طبيعت و 

  آب و هوا و بوم شناسي تأكيد دارند
دسته سوم گروهي هستند كه به زيبايي شناسي و منظر مي 

محيط و پردازند و الزمه اين امر را ارتباط عميق با محيط پيرامون 
 )2(جدول  طبيعي مي دانند.

  معرفي روستاي كن
يك روستا، دهكده، قريه، رود، محله و بخش در  كن نام

شمال غرب شهر تهران و استان تهران است. واليت ري يا همان 
است از باستان چندين دهكده و روستا داشته استان تهران امروزي
ترين آنها كن است. يكي از مناطقي كه در كه يكي از معروف

هران آمده كن اسناد تاريخي نامش از توابع ري در كنار كرج و ت
گويند كه به باشد. ساكنان قديمي كن به زبان تاتي سخن ميمي



...تعيين ارزش روستاشهري محله كن شهر تهران از طريق   

96 

لهجه كني معروف است و بسياري از مهاجرين نيز اين لهجه را 
  )7(شكل  ]10[ باشند.دارا مي

  
SWOT 
  نقاط قوت

 زيست محيطي

وجود باغات يكپارچه در كن موجب تلطيف هوا مي  •
 )9(شكل  گردد.

 مهم در كنمسيل ، گذر رودخانه  •

رودخانه اي كه از امامزاده داوود سرچشمه گرفته و به  •
 قم مي ريزد

 وزش بادهاي غربي موجب پاكي هوا مي گردد •

 وجود درختان كهنسال ثبت ميراث فرهنگي •

 اجتماعي و اقتصادي

از نظر متوسط در آمد ساالنه ساكنان، اين محدوده از  •
 درآمد متوسط باال به شمار مي آيد

ساختار سني ساكنان اين محدوده نسبت به به لحاظ  •
 منطقه از ساخت سني جوان ميانسال برخوردار مي باشد.

 )10(شكل 

ساله و بيشتر منطقه  6ميزان باسوادي در ميان جمعيت  •
 بيش از متوسط كل تهران مي باشد.

 كالبدي

ساخت كالبدي محدوده به طور عمده از فضاها و بافت  •
 مسكوني شكل يافته است.

 با ارزش داراي قدمت تاريخيبافت  •

 وجود كوچه باغ هاي متنوع در بافت •

  )12(شكل  وجود امامزاده ها و تكاياي مختلف •
  نقاط ضعف

  زيست محيطي
استقرار پارك سوار شهر سنگ در شرق رودخانه كن،  •

 كانون اصلي  آلودگي محيط

 عدم وجود فاضالب شهري مناسب در محدوده •

  پل كنطغيان رودخانه و سيل در نزديكي  •

  
  

  اجتماعي و اقتصادي
به دليل مهاجر پذيري شديد محدوده و با توجه به  •

خوابگاهي بودن محدوده بي هويتي اجتماعي از شاخص 
 )8(شكل  هاي اصلي آن به شمار مي آيد

تقاضاي گردشگري در محدوده بيشتر مربوط به سنين  •
 خاصي مي باشد.

  كالبدي
خيابان ها عدم هماهنگي و تجانس در معماري جداره  •

 موجب كاهش كيفيت فضاي شهري شده اند

همجواري محدوده با كاربري هاي ناسازگار و پر سر و  •
 صدا از جمله: تعميرگاه، آهنگري و...

  وجود زمين هاي متروك •

 نقاط فرصت 

  زيست محيطي
   امكان استفاده از قابليت ها و توان هاي محيطي با

 مالحظات زيست محيطي

  حاشيه رودخانه جهت جذب گردشگرامكان استفاده از 

   باغات، دره و حتي رودخانه مسيل كن كه داراي
مسكوني و همچنين فعاليت هاي -پتانسيل كاربري باغ

 گردشگري روباز و تابستاني ميتواند در آن استقرار يابد.

  وجود دره و عوارض طبيعي ديگر از جمله دره ي زرنو
ي و گذران كه با ساماندهي آن مي توان محور تفرجگاه

  اوقات فراغت مناسبي پديد آورد.
  اجتماعي و اقتصادي

  امكان استفاده از انسجام محلي ساكنان جهت بهسازي
 بافت با كمك و همياري اهالي محله

   ايجاد تناسب در بهره برداري از امكانات بر حسب سن
  و جنس

  كالبدي
 كه  يميقد يو محله ها ياصل ريامكان استفاده از مس

 ريشكل گرفته به عنوان مس كيبه صورت ارگان
 بافت تيبا توجه به هو يگردشگر

 متناسب و متنوع در استفاده از  يفضاها جاديامكان ا
 در فصول مختلف يگردشگر يفضاها

 همسو با بافت ياقامت يمحل ها جاديامكان ا 
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 يابر يمتروك فاقد كاربر يها نيمكان استفاده از زم 
 يخدمات يفضاها

 تهديد نقاط

  زيست محيطي
 طغيان رودخانه به دليل بستر سازي نامناسب  
  آلودگي آب هاي سطحي به دليل وجود پارك سوار

  شهر سنگ
 ه وجود كاربري هاي پر سر و صدا در محدوده باعث ب

  وجود آمدن آلودگي هاي صوتي
  اجتماعي و اقتصادي

 افزايش مهاجران غير رسمي و بروز مشاغل كاذب  
 يدر محدوده به دليل زاغه نشين تهديد جرم و فساد  

  كالبدي
 خالي شدن محدوده از سكنه به دليل فرسودگي زياد 

 )11(شكل 
 صولي حتمال از بين رفتن باغات به دليل تفكيك غير اا

 و تغيير كاربري اراضي

 افزايش زاغه نشيني و اسكان غير رسمي در بافت 

  وضعيت آب هاي سطحي در كن
جود دارند زيادي از زمان هاي قديم ودر كن قنات ها و آب انبارهاي 

ته اند، همچنين كه اغلب آنها يا در باغ ها قرار دارند و يا آنها را بس
وده كن به رودخانه كن نيز اشاره شده كه مهمترين شريان آبي محد

نوب تهران جو به اسم رودخانه كن تا  مي باشد كه از امامزاده داوود
 .مي رود

  محدودهوجود درختان كهنسال در 
ه دليل روستا كن داراي درختان با قدمت زيادي است اين محدوده ب

 وجود خاك مناسب و هواي مطلوب براي باغداري بسيار مناسب
قدمت  است تمامي درختان موجود در بافت ثبت شده اند و به دليل
هاي  زيادي كه دارند بسيار با ارزش هستند حتي در ساخت و ساز

ود، شله حفظ درختان در نظر گرفته مي جديد در محدوده اين مسأ
مي باشد  كن داراي باغات با درختان خرمالو، توت، شاه توت، ازگيل

 كه معروف ترين آنها خرمالو كن است كه در فصل پاييز اين
 محصول بعمل مي آيد.

  
  

  كوچه باغ ها و باغ هاي خصوصي
وجود كوچه باغ ها قديمي و سرسبز از شاخصه هاي كن مي باشد 

عالوه بر سادگي و كمبود امكانات ساخت داراي قدمت و ارزش كه 
بااليي هستند و از نقاط قوت محدوده مي توان نام برد زيرا در كالن 
شهرهاي شلوغ كمتر اين سادگي و زيبايي را مي توان يافت. عالوه 
بر موارد گفته شده باغ ها اغلب خصوصي هستند و به دليل ارزش 

ي در آنها رواج دارد كه به نوعي تهديد زمين تفكيك هاي غير اصول
در محدوده مورد مطالعه در نظر گرفته مي شود زيرا باعث از بين 

  )12(شكل  رفتن اين بافت يكدست و سبز مي گردد.
  
  

  هامواد و روش
  روستاشهرهاي مورد مطالعه

  . روستاشهر در شنزن هنگ گنگ، چين1
شهر شنزن در دلتاي رودخانه پريل واقع در جنوب شرقي چين در 

در نزديكي هنگ كنگ قرار  (Guangdong)استان گوانگ دونگ 
دقيقه عرض جغرافيايي شرقي و  33درجه و  22دارد. اين شهر در 

. دقيقه طول جغرافيايي شمالي واقع شده است 06درجه و  114
اغلب مهاجران تشكيل ساكنان روستاشهر هاي موجود در شنزن را 

مي دهند و افراد بومي صرفأ جهت اجاره دادن مسكن هايي با حداقل 
امكانات به روستاييان و مهاجران مبادرت مي ورزند و نحوه تعيين و 
قرار گيري روستاشهر ها اغلب به دوري و نزديكي از مناطق تجاري 

اشند مربوط مي شود. به گونه اي كه هر چه از مناطق تجاري دورتر ب
قيمت زمين و نحوه ساخت و ساز و كيفيت زندگي در آن با روستاشهر 

  )1(شكل  ]11[ هاي نزديك به منطقه تجاري متفاوت خواهد بود.
 )2(شكل ويژگي هاي اين روستاشهر عبارت است از:   

  وجود چشم انداز روستايي متمايز در  داخل مناطق شهري _
روستا شهرها به عنوان يك مكان اجتماعي كه به وسيله شبكه  _

  هاي اجتماعي مبتني بر مكان هاي مهاجران است ايجاد شده اند. 
ساكنان بومي روستاشهر ها طبق سيستم هوكوي روستايي، حق  _

قانوني زمين رايگان را براي مسكن هايشان دارند، در شنزن 
راكز محله ها هستند جايي روستاشهر ها نزديك به مراكز شهر و م

كه آنها توسط فضاهاي جديد شهري جدا شده اند و تمايل دارند 
  نسبت به يكديگر دور باشند.
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وجود مسكن هاي حداقل براي كارگران و مهاجران و نزديكي  _
دسترسي به حمل نقل از ديگر ويژگي هاي اين روستاشهر ها مي 

  باشد.
 روستاشهر  در بريزبين استراليا .2

 در كوئينزلند بريسبين منطقه شمال در كلوين گرو  شهري دهكده
 فاصله تجاري شهر مركز از كيلومتر سه حدود و شده واقع استراليا
  ]12[دارد. 

روستاشهر كلوين گرو در بريزبين استراليا بر اساس نمادها و نشانه 
هاي هويتي محـدوده متكي شــده و از اين لحاظ كمتـرين ميزان 

افت اصلي صـورت گرفته است. الگوي سازمان فضايي بمداخله در 
 به صورت واحد هاي همسايگي و شريان اصلـي اين روستاشهر

وستاشهر كلوين گرو هدايت مي متصل كننده به نواحي خارج از ر
 )3(شكل ]13[ .شود  

  )4(شكل ويژگي هاي اين روستا شهر عبارت است از: 
زمين هاي چند كاربري: فضاهاي دانش و نوآوري با حضور چند _ 

كاربري بودن كه با زندگي و تنوع اقتصـــادي مشـــاركت مي كند، 
 مشخص مي شود. اين مورد در روستاشهر كلوين گرو مشهود است. 

محيط زيست معاصر با تكنولوژي باال: فضاهايي كه دانش توليد _ 
مي كنند بايد انعكاسي از نوآوري و خالقيت محيط زيست معاصر با 
تكنولوژي باال باشند. استفاده از مواد مدرن در ساخت ، يكپارچگي 
عناصر با تكنولوژي باال در فضاهاي عمومي و ارتباط قوي ديجيتال 

ابتكارات هستند كه به عنوان شاهد اين مورد  نمونه هاي كوچك اين
 مطالعاتي مورد توجه قرار گرفته اند.

تسلط بر پروژه مركزي: فضاهاي دانش و نوآوري توسط وجود _ 
يك ساختمان اصلي و مختلط به عنوان مركزيت پروژه مشخص 

 نيهمچن مي شوند كه مشخصه و ويژگي منطقه را ارائه مي دهد.
 يكمك م يجانب يها تيتمام فعال يبرا هيپا يبانيبه عنوان پشت

. در روستاشهر كلوين گرو، دانشگاه فناوري كوئيزلند مركزيت كند
 اصلي پروژه است. 

وجود يك محور: در فضاهاي نوآوري و دانش بيريزبين، يك  _
خيابان اصلي به مركزيت پروژه منتهي مي شود و به عنوان محور 

روستا شهر  يعنوان ستون اصلبلوار به  نيااصلي عمل مي كند. 
 يو عموم ينهاد ،يتجار ياصل يها تيفعال هيكل باكلوين گرو 

 ابانيبه عنوان مثال، خ، كند ياطراف آن، عمل م دره شد عيتوز
  روستا شهر كلوين گرو. ماسك در 

توسعه متراكم: فضاهاي دانش و نوآوري معاصر اغلب به صورت  _
متراكم توســـعه يافته اند. با تمركز  بر تنوع انواع مســـكن كه نياز 
ــطح تراكم  ــط تا باالترين س جمعيت متنوعي را در بازه اي از متوس
فراهم مي كنند، روســتا شــهر كلوين گرو هم همچنين به صــورت 

به صورت خانه و  عمدتاي مسكون توسعهمتراكم ساخته شده است.  
 آپارتمان چندگانه است.

 از جملهباز و  يعموم يفضـــاها فصـــاهاي عمومي باز مركزي: _
  .دارد روستاشهر كلوين گرو در يمركزموقعيت  شهر مركز

 . روستاشهر در سياتل واشينگتن3

شهر سياتل در شمال غربي ايالت متحده آمريكا در ايالت واشينگتن 
دقيقه عرض  36درجه و  35اســت اين شــهر در  واقع شــده شــده

يايي غربي و در  جه و  122جغراف يايي  19در قه طول جغراف دقي
الگوي روستاشهر در سياتل وابسته به مراكز  شمالي واقع شده است.

اصلي روستاشهرهاست به گونه اي كه روستاشهرها نمي توانند به 
عاليت كنند هر  به دو طور مســـتقل از يكديگر و مراكز ف كاربري 

شهرها براي تأمين  ستا ست. مراكز رو طريقه به زمينه ديگر مربوط ا
شــغل و مســكن و حمل و نقل و... به مراكز شــهر و مراكز توليدي 

  )5(شكل  ]14[ صنعتي نيازمند است.
  )6ويژگي هاي اين روستا شهر عبارت است از: (شكل 

ــتا كاربري تركيبي: تهيه ي مكانهاي خدمات تجاري كه به  _ روس
  و شهر خدمت ارائه مي دهند.

ست كه  _ شبكه ي حمل و نقل: هدف اين ا نزديك به منطقه ي 
شبكه ي حمل و نقل  ستم  سي سكوني و كاري را به  محيط هاي م

  مربوط كند تا رفت و آمد كاهش يابد.
سب با راه: تراكم بايد از كاربري پياده روها و راه هاي  _ تراكم متنا

  عبور پشتيباني كند.
ـــد تا همه چيز  _ توجه به مقياس: به اندازه ي كافي كوچك باش

  براي پياده ها هم در دسترس باشد.
سكوني متراكم  _ ست كه محله هاي م سعه متراكم: هدف اين ا تو

با گستره ي وسيعي از انواع خانه ها و با كاربري چندگانه ايجاد كند 
 كه از جمعيت ساكن حمايت كند.

بوده و از نظر روش در » تطبيقي_مقايسه اي«اين پژوهش از نوع
» مطالعه اسنادي«ابتدا مطالعات كتابخانه اي صورت گرفته در روش 

از شيوه هاي جمع آوري اطالعات فيش برداري، بهره گيري از 
كتابخانه ها، آرشيو هاي سازمان ها و نهادهاي مختلف  مهمترين 

و در قالب چهارچوب نظري ارائه منابع مورد استناد بررسي شده 



...تعيين ارزش روستاشهري محله كن شهر تهران از طريق  	

99 

جهت شناسايي الگوي   AHP  گرديده است.همچنين از روش 
 برتر استفاده شده است.

مدل تحليل پژوهشي مبتني بر معيار ها و زير معيار هاي بدست آمده 
با زير معيار  AHPاز روستاشهر هاي جهاني و تطبيق آن به روش 

هاي بدست آمده روستاشهر نمونه موردي كن در تهران مي باشد 
در اين مدل ابتدا معيار هاي بدست آمده از روستاشهر هاي موردي 
بررسي با توجه به زير معيار ها به چهار دسته: زيست محيطي، 
اجتماعي، اقتصادي، كالبدي تقسيم بندي مي شوند و در ادامه با 

با توجه به  9تا  1معيار هاي موجود اعدادي بين توجه به اهميت 
ارزش آنها اختصاص داده مي شود تا وزن اصلي معيار مشخص گردد 
و سپس براي هر گروه از زير معيار ها نيز ارزشي در نظر گرفته مي 
شود و در انتها جمع بندي مي گردد، و با توجه به مباحث نظريه 

 ).1اگرام (دي پردازان نتيجه گيري صورت مي گيرد

در سنجش شاخص ها و معيارها با توجه به مدل تحليل شده بايد 
روستاشهر هاي جهاني را با توجه به معيارهاي بدست آمده اقتصادي، 
اجتماعي، زيست محيطي و كالبدي با هم مقايسه كنيم، سپس 
مقايسات خود را باهم تركيب كرده تا به ترتيب اولويت ها دست 

ني براي اثبات روستاشهر بودن كن ميزان وزن يابيم و در قسمت پايا
زير معيار هاي بدست آمده را در جدول معيارهاي نوشته شده قرار 
مي دهيم و مجموع آن ها را محاسبه مي كنيم و در نمودار قرار داده 

  تا نتيجه آن مشخص گردد.
 

 معيار اقتصادي

موجود براي بدست آوردن معيار اقتصادي با توجه به زير معيار هاي 
به آن ها اختصاص  9تا  1بر اساس ميزان ارزش آن ها عددي بين 

  )3(جدول  .مي دهيم تا ميزان اهميت وزن زير معيار مشخص شود
ي، محدوده مناطق تجار، و امالك نيارزش زمها شامل؛ زير معيار

 توجه به اشتغالو  ارتباط با مناطق و شهرها، مختلط يها تيفعال
  )4(جدول  باشد.مي

با توجه به بررسي انجام شده ارتباط روستاشهر ها با مناطق و شهر 
هاي اطراف در اولويت اول قرار مي گيرد و اولويت دوم اشتغال و 
ميزان درآمد متوسط جامعه در درون روستاشهر ها را شامل مي شود 
و به ترتيب اولويت سوم فعاليت هاي مختلط در داخل روستاشهرها 

دكفايي محدوده از شهرهاي بزرگ و برآورده است كه تقريبأ به خو
كردن نيازهاي مصرفي ساكنان را شامل مي شود و اولويت چهارم 
ارزش زمين محاسبه شده كه با ميزان فاصله روستاشهر از مراكز 

شهري نسبت عكس دارد و در آخر محدوده مناطق تجاري است كه 
ناطق منظور از آن اين است روستاشهرها در درون يا نزديكي م

تجاري قرار گيرند با توجه به مقايسه انجام شده نيازمندي واضح 
روستاشهر ها به مناطق و نواحي اطراف غير قابل انكار است 
  روستاشهرها بايد با شهرها براي رفع نياز هاي خود در ارتباط باشند.

  )1( نمودار 
  

 معيار اجتماعي

اجتماعي ريز معيار با توجه به روستاشهر هاي بررسي شده به رويكرد 
ي، عموم يهنر هاي، فرهنگ يكپارچگهاي استخراج شده شامل: ي

براي ارزش گذاري  ي ريمهاجر پذي، و فرهنگ ياجتماع يقلمرو ها
 ) 5(جدول گيرد.معيار اصلي اجتماعي مورد بررسي قرار مي

با توجه به نمودار استخراج شده از ميانگين زير معيار ها يكپارچگي 
اولويت اول و اولويت دوم قلمرو هاي اجتماعي مي باشد فرهنگي 

منظور اينكه براي هر محدوده اي و ساكنان بومي آن قلمروهاي 
خاصي وجود داشته باشد با عناصر و نشانه هاي خاص همان محدوده 
اين قلمروها صرفأ به صورت كالبدي نمايان نمي شوند و به نوع 

هنرهاي عمومي اولويت خاص رفتاري و فرهنگي ارتباط دارند و 
سوم مي باشد منظور از هنرهاي عمومي قسمتي از يه مجموعه 
متحد و بومي است استفاده از عناصر و اشكال جهت حس تعلق به 
محدوده و مهاجر پذيري كه ميزان مهاجرت از مناطق مختلف به 
روستاشهر است اولويت چهارم  هستند با توجه به مقايسه انجام شده 

مشاركتي افراد بومي و يكپارچگي فرهنگي در محيط حس هويتي و 
روستاشهرها از آن لحاظ حائز اهميت است كه به حفظ ارزش هاي 
روستاشهري كمك كرده و مانع از تخريب و يا تغيير چهره آن مي 

  )2) (نمودار6(جدول  گردد.
 

 معيار زيست محيطي

معيار زيست محيطي به ميزان ارزش گذاري از روي اقليم 
با توجه به محيط زيست معاصر و پاسخ گويي به شرايط   شهرهاروستا

اقليمي و يكپارچگي محيطي و آبهاي سطحي موجود در نزديكي 
  )7(جدول  روستاشهرها مورد بررسي قرار مي گيرد.

در مقايسه انجام شده پاسخ گويي به شرايط اقليمي اولويت اول را 
داراست و اولويت دوم آبهاي سطحي منظور از آبهاي سطحي ميزان 
نزديكي روستاشهر ها به آب هاي سطحي است كه نشاندهنده ميزان 
وابستگي به كشاورزي و صنايع نيازمند آب است اولويت سوم 
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كپارچگي محيطي فضاهاي سبز يكپارچگي محيطي است مقصود از ي
باز و ميزان وجود عناصر اكولوژيكي محدوده مي باشد و محيط 
زيست معاصر اولويت چهارم كه مقصود از آن تشكيل فضاهاي جديد 
زيست محيطي مي باشد با توجه به بررسي هاي انجام شده 
پاسخگويي به شرايط اقليمي، پاسخگويي محيطي به طور كل به 

ه چه از نظر توپولوژي محدوده چه از نظر خاك و شرايط  اقليمي ك
هوا اين پايداري بايد در روستاشهرها وجود داشته باشد كه از نظر 

) 8(جدول  محل قرارگيري جغرافيايي حائز اهميت مي باشد.
  )3(نمودار

   

  معيار كالبدي
در اين قسمت ميزان هماهنگي فيزيكي محدوده با شرايط 

، كيفيت بناها رار مي دهيم كه شامل.روستاشهرها را مورد بررسي ق
مردم ، محيط پياده رو، فضاي عمومي باز مركزي، ارتباط فضايي

تراكم ،  زمين هاي چند كاربري ،دسترسي به حمل و نقل، گرايي
  )9(جدول  مي شود. دسترسي هاي مطلوبو  متناسب با راه

نتايج جدول در رابطه با معيار كالبدي نشان دهنده اين است كه 
اولويت اول ارتباط فضايي مي باشد و به ترتيب اولويت دوم محيط 
پياده كه منظور از آن پياده محور بودن روستاشهرهاست و اولويت 
سوم كيفيت بناها هستند كه جنس مصالح آنها بايد همگام با پايداري 
محدوده تعيين گردد با توجه به بررسي صورت گرفته ميزان ارتباط 

القي روستا با شهر و پيوند اين دو عامل و نوع فضايي يعني نقطه ت
ارتباط بين اين فضاها با محدوده هاي تك عملكردي حائز اهميت 
است ميزان همخواني با محيط هاي اطراف از معيارهاي كالبدي 

 )4)  (نمودار 10(جدول  مهم در روستاشهر ها مي باشد.

 هايافته

روستاشهر شنزن  3بررسي با در نظر گرفتن معيارهاي بدست آمده از 
در چين، كلوين گرو در استراليا، سياتل در واشنگتن آمريكا با بررسي 
زير معيار اقتصادي به اين نتيجه ميرسيم فاصله روستاشهرها از مادر 
شهر ها هر چه بيشتر باشد نيازمند صرف منابع بيشتري براي زنده 

ان و نوع روستاشهر ها هستيم همچنين ميز نگهداري و نگه داشتن
غالب زندگي در اين روستاشهرها نيز تعيين كننده است نوع برخورد 

و  برنامه ريزان شهري با روستا شهرها بر ميزان جمعيت پذيري
مهاجر پذيري تأثير مستقيم دارد مانند روستاشهر بررسي شده شنزن 
در هنگ كنگ كه افراد بر اساس هزينه هاي مسكن عمدتأ به عنوان 

استفاده مي كنند، همين امر باعث بوجود آمدن تفاوت  خوابگاه از آن

هاي فرهنگي و اجتماعي شده و اغلب روستاشهرهاي مهاجر پذير 
داراي عدم حس همبستگي اجتماعي و مشاركت جهت حفظ و يا 
نگهداري روستاشهرها هستند. در نقطه مقابل روستاشهر طراحي 

كه ساكنين شده كلوين گرو بسيار به اين مسأله اهميت مي دهد 
روستاشهر كلوين گرو بيشتر افراد بومي همان محدوده هستند و با 
توجه به اصول بيشتر بر اساس اصول طراحي صورت گرفته فضاهاي 
باز عمومي و مركزي، توسعه متراكم، اصل مشاركت مردمي حتي در 
نامگذاري خيابان ها نيز شاهد اين مدعاست كه با توجه به سوابق 

محدوده و هماهنگي با طرح هاي فرادست اشاره  تاريخي و فرهنگي
  دارد.

در طرف ديگر روستاشهر در سياتل آمريكا كه كامأل برنامه ريزي 
شده از اين ابزار (ايجاد روستاشهرها) براي جلوگيري از رشد و توسعه 
بي رويه شهر استفاده كرده است، محدوده هاي روستاشهري را به 

و باز هم در طراحي مشاركت صورت منطقه بندي در نظر گرفته 
  مردمي در مناطق زون بندي شده در نظر گرفته شده است.

از لحاظ توپولوژي و زمين شناسي در مورد محل قرارگيري 
روستاشهر ها مسأله مورد اهميتي است كمااينكه اين مورد در دو 
روستاشهر دركلوين گرو و سياتل رعايت شده و با قرارگيري مناسب 

يت سرسبزي محيط شده عدم توجه به موقعيت قرار باعث حفظ موقع
گيري روستاشهرها عدم توجه به موقعيت زراعي و كشاورزي آنها 

  باعث خوابگاهي و يا صنعتي شدن آنها مي شود.
مسأله نزديكي به آبهاي سطحي نيز بسيار مورد اهميت است زيرا 
 منابع تغذيه فضاهاي سبز و زمين هاي زراعي وابسته به آب هستند
نوع برخورد با مسئله آب مهم است، فاصله مراكز صنعتي از 
روستاشهرها و منابع آب، آلودگي هاي صنعتي كه وارد آبهاي 
سطحي مي شوند كه يك فاجعه اي زيست محيطي محسوب مي 

  شود، بايد مورد توجه قرار گيرد.
  در اين ميان با سه ديدگاه متفاوت مواجه هستيم:

شنزن در هنگ كنگ كه روستاشهرها صرفأ ديدگاه اول: در رابطه با 
مكان هايي براي اجاره قشر سطح پايين جامعه هستند و حتي اگر 
در مسير توسعه شهري واقع شوند تغيير ناپذير در داخل شهرها با 
امكانات و خدمات روستايي باقي مي مانند و نيازي به حفظ و 

اغات و نگهداري ندارند و مسأله ارزش زمين بر فضاهاي سبز و ب
  اراضي كشاورزي ارجعيت دارند.

ديدگاه دوم: در رابطه با كلوين گرو در استراليا مي باشد كه روستاشهر 
ها بايد طراحي شده باشند اهميت وجودي آنها بر اساس سابقه 
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تاريخي و فرهنگي و اقليمي محدوده مي باشد نوع طراحي وجود 
اي فعاليت يك محور اصلي مركزي به عنوان ستون روستاشهر دار

  هاي مختلط (تجاري، اداري و...)
ديدگاه سوم: سياتل در واشنگتن آمريكا توجه به محيط به صورت 
منطقه بندي شده با توجه به شرايط جمعيتي ساختاري روستاشهرها 

  طراحي بر اساس طرح هاي فرادست مي باشد. 
با توجه به مقايسه هاي صورت گرفته روستاشهر كن از لحاظ كيفي 

وقعيتي به نسبت باالتر از فوتيان در شنزن و پايين تر از فرمونت در م
   در سياتل و كلوين گرو در استراليا مي باشد

  
  گيريبحث و نتيجه

هاي كلي موجود در  ـــاخص  ها و ش يار به مع با توجه  در مجموع 
شهري  ستا سي نمونه هاي جهاني رو سي برر سا صول ا با توجه به ا

شد شهر بررسي  ستفاده از روش  ،كه در هر روستا در اين بخش با ا
به مقايســه تطبيقي معيارها و زير معيار هاي موجود  AHPتحليل 

جهاني با محله كن براي اثبات روستاشهر بودن  يهادر روستا شهر
كن  به عنوان روســـتاشـــهري در درون كالن شـــهر تهران مورد 

با توجه به معيار هاي اصــلي كه چهار معيار  بررســي قرار مي گيرد.
كالبدي، زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي را شامل مي شوند و 
با توجه به روش انتخاب شده اهميت وزن معيار ها را از لحاظ كمي 

عداد  ند 9تا  0بين ا گذاري مي گرد به ميزان  تا ارزش  جه  با تو
صورت  سه زوجي  اهميت وزن معيارها و همچنين زير معيار ها مقاي

  )11(جدول  گيرد.
صل صلي در اولويت اول معيار  نتايج حا از اهميت وزن معيار هاي ا

شرايط اقليمي و آب و  سخ گويي به  شامل پا ست محيطي كه  زي
ست و اولويت دوم از  شهر ها ستا هوايي، يكپارچگي محيطي در رو
شتن  صادي كه جزء مهمترين اولويت ها براي زنده نگه دا لحاظ اقت

ست عوامل متعددي از قبيل كاربر شهر ها ا ستا ي هاي مختلط، رو
شهر را  ستا شهر و رو صادي بين  نحوه ارتباط تجاري و مراودات اقت
شــامل مي شــود و اولويت ســوم از لحاظ اجتماعي به دليل اهميت 
محل ســـكونت و حس مشـــاركت ســـاكنين در بهبود وضـــعيت 
روســتاشــهر ها در نظر گرفته مي شــود و از لحاظ هويت بومي نيز 

ست و اولويت چهارم  سي ا سي مورد برر از لحاظ كالبدي مورد برر
شهر از چه از  ستا ساختار يك رو شامل تمامي  ست كه  قرار گرفته ا
چه از نظر كيفيت  يا غير ارگانيك و  بافت ارگانيك  نظر شـــكل 

 )5(نمودار  بناهاي موجود در روستاشهر ها مورد اهميت است.  

با توجه به وزن هاي محاسبه در زير معيار ها روستاشهر كن از 
زيست محيطي از موقعيت مطلوبي برخوردار است و ميزان لحاظ 

درجه اهميت زيست محيطي در روستاشهر كلوين گرو از بقيه 
نمونه هاي موردي جهاني بررسي شده بيشتر مي باشد با توجه به 

نمودار ها مي توان حد متوسط روستاشهري بودن را براي كن قائل 
  )6(نمودار  شد.

كن) با ديدگاه روستاشهري با توجه  بر اين اساس روستاي كن (ده
به فرهنگ و تاريخ غني روستا و با وجود باغ هاي خصوصي سرسبز 
حاظ توپولوژيكي و نزديك  ـــب از ل ناس و قرارگيري در موقعيت م
بودن به رودخانه كن (مســيل كن) با توجه به ديدگاه هاي بررســي 
ــند  ــول طراحي و هماهنگي آن با س ــده بايد با به كار گيري اص ش
ــرايط اقليمي و فرهنگي و اجتماعي  ــت و با توجه به ش هاي فرداس
ــورت گيرد. همچنين براي حفاظت از اين گونه  محدوده طراحي ص
روســـتاشـــهر ها و تأمين منابع مالي و اقتصـــادي جهت حفظ و 
جاي  نات متنوع محيطي ب كا جاد كردن ام با اي ها  هداري آن نگ

رويكرد  گســـترش صـــنايع آالينده در داخل روســـتاشـــهرها بايد
  گردشگري را در آنها رواج داد.
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  ، جداول، نمودارها و عكس هادياگرام
  : ديدگاه نظريه پردازان در ارتباط با روستاشهر (مأخذ: نگارنده)1جدول 

  رويكرد  هامعيار هدف قرن  نظريه پرداز شماره

حفظ و احترام به طبيعت روستا 20  ابنزرد هاوارد 1
  در مقابل شهر

فضاي سبز، فرصت هاي اجتماعي، 
  آب و هوا، دسترسي

  زيست محيطي
  اجتماعي
  اقتصادي

همبستگي اجتماعي، ارتباطات  آميختن مزاياي شهر و روستا 20  لوئيس مامفرد 2
چهره به چهره، تحرك فردي، ابعاد 

  زيبايي

زيست محيطي، اجتماعي، زيبايي 
 شناسي(منظر)

جلوگيري از پراكنده رويي 20  كريستوفر الكساندر 3
  شهرها

جنبه زيبايي شناسي، ،.جنبه عملي
  جنبه حسي و درك شهودي

  زيست محيطي،
  زيبايي شناسي(منظر)

تأكيد ويژه به چشم انداز و 20  فرانك لويد رايت 4
  منظر شهر و طبيعت

اصلي زمين، عناصر طبيعت، فرم
  درون شهر

  زيست محيطي، زيبايي شناسي(منظر)

تأثير پذيري دوسويه انسان و 20  پاتريك گدس 5
  محيط

عناصر جغرافيايي، عناصر تاريخي، 
عناصر اكولوژيك، عناصر 

  اجتماعي،فرهنگي

زيست محيطي، اجتماعي (شناخت پويا و كل 
  نگر از محيط) ، تاريخي

  جمعيت، عناصر ارتباط دهندهابعاد، زندگي جمعيتشويق 20  كالرنس پري 6
  

  اجتماعي
  كالبدي
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  : بررسي ديدگاه نظريه پردازان در رابطه با محيط زيست (مأخذ: نگارنده)2جدول 
  رويكرد  معيار ها هدف قرن  نظريه پرداز شماره

ن ازنگرش به نوع زندگي انسان اوليه و تأثيرات متقابل آ 16  توماس هابز 1
  محيط

محيط طبيعي، جامعه 
  طبيعي (اوليه)

زيست محيطي، 
  اجتماعي

زيست محيطي،   محيط طبيعي، اجتماعي پيشرفت بشر و استفاده از منابع طبيعي 17  جان الك 2
  اجتماعي، اقتصادي

محيط طبيعي(طبيعت)،  مصنوعي در برابر طبيعي 17  ژان ژاك روسو 3
  اجتماع

زيست محيطي، 
  اجتماعي

رابرت توماس  4
  مالتوس

  زيست محيطي،  منابع غذايي، رشد جمعيت اصل جمعيت و تأثير آن بر بهبود جامعه آتي 18
  اجتماعي

هنري توماس  5
  باكل

محيط زيست، روابط  تأثير عوامل محيطي بر اقتصاد، اجتماع 18
  اجتماعي و اقتصادي

زيست محيطي، 
  اجتماعي و اقتصادي

يدروني (انسان) با طبيعت بيرونهمپيوندي ميان طبيعت 19  فرويد 6
  (محيط زيست)

زيست محيطي،   محيط زيست، انسان
  اجتماعي

محيط زيست، اقتصادي،  نگرش كالن به محيط زيست و پيامد هاي جهاني آن 19  آنتوني گيدنز 7
  فرهنگي

  زيست محيطي

زيست محيطي،   انسان، محيط زيست  و خدماتبهره كشي چند برابر از طبيعت و توليد ثروت، كاالها 19  كارل ماركس 8
  اجتماعي

  زيست محيطي  زيست محيطي، اجتماعي هم ذات پنداري با محيط زيست 19  آرن ناس 9
فرهنگ، طبيعت، روابط   آنارتباط متقابل محيط زيست طبيعي با انسان و تأثيرات 19  گواتاري 10

  اجتماعي
  زيست محيطي،

  اجتماعي
 روشهاي آناليز بازبيني و نگرش بهترين دريچه اكولوژي 19  ديويد هاروي 11

  جايگزين
عدالت اجتماعي، مساوات 
  سياسي، منطق اكولوژيكي

  زيست محيطي
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  : مدل تحليل پژوهشي (مأخذ: نگارنده)1دياگرام 

  
  

  )google earth: عكس هوايي محله كن در تهران (منبع: 7شكل 

  
  

  
  
  
  
  

روستاشه

شنزن در هنگ 
گ

كلوين گرو در 

سياتل در واشنگتن

اقتصادي

اجتماعي

كالبدي

زيست 
ط

فعاليت هاي 
 مختلط

ارتباط با 
مناطق و 
 شهرها

يكپارچگي 
 فرهنگي

 مهاجر پذيري

 ريز معيار هامعيار ها

اثبات روستاشهر 
 بودن كن

شناخت كن
تحليل به روش 

 Swot 
 AHPريز معيار 

 نتيجه گيري كلي
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  (منبع نگارنده) : موقعيت اقتصادي كن8شكل 

  
توجه  كن به مغازه هاي متروكي بر ميخوريم كه نشاندهنده عدم تعادل بين عرضه و تقاضا مي باشد كه با هاي  مياني بافت مخصوصا در نزديكي محله سرآسياب در قسمت 

  به جمعيت كم روستاي كن مي باشد. 
  (منبع نگارنده) : موقعيت زيست محيطي كن9ل شك

  
ساخت داراي قدمت و ارزش بااليي هستند  سادگي و كمبود امكانات  شد كه عالوه بر  شاخصه هاي كن مي با سرسبز از  و از نقاط قوت محدوده وجود كوچه باغ ها قديمي و 

ستند و به دليل ارزش زمين  مي توان نام برد زيرا در كالن صي ه صو شده باغ ها اغلب خ سادگي و زيبايي را مي توان يافت. عالوه بر موارد گفته  شلوغ كمتر اين  شهرهاي 
  و سبز مي گردد.فت يكدست تفكيك هاي غير اصولي در آنها رواج دارد كه به نوعي تهديد در محدوده مورد مطالعه در نظر گرفته مي شود زيرا باعث از بين رفتن اين با
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  (منبع نگارنده) : موقعيت اجتماعي كن10شكل 

  
  

ساكنين اصلي محدوده را اغلب مهاجران افغاني تشكيل مي دهند به خصوص در دره زرنو و بوميان كن اغلب در محله ها ساختار اجتماعي  شهران از نظر  ي اطراف كن مانند 
 تاتي نام دارد كه شباهت زيادي به زبان مازني دارد.زندگي مي كنند لهجه و زبان گويش محلي كن را 

  (منبع نگارنده) : موقعيت كالبدي كن11شكل 

  
شمند كه بخشي از بين رفته و بخشي وجود دارد كه كوچه ها شامل: بافت تاريخي ارز شد كه  ستقيم براي حفظ از لحاظ كالبدي محدوده داراي چند نوع بافت مي با ي غير م

ين دسته دوران به يادگار مانده است.در كن قسمت هايي از محدوده را بافت فرسوده تشكيل مي دهد خانه هاي قديمي فاقد سكونت و يا مخروبه ها از ا حرمت و باريك از آن
  اند.

  


