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Issue: The Covied-19 Pandemic showed the vulnerability of cities in 

their current state and revealed one of the strongest stimuli for the need 

for radical rethinking in Urban Planning. One of the theoretical 

approaches that has been considered by many cities in developed 

countries is the 15-Minute City Approach. density, proximity to 

complementary and consistent functions are its basic principles . 

Aims: The purpose of this article is to study the concept of a 15-Minute 

City, identify the components of achieving it and feasibility study of the 

adaptation this approach in Iranian cities as a post-pandemic urban 

planning approach. As a case study, Mehrshahr, Karaj has been studied. 

Methodology: It is applied research that is applied descriptive-

analytical method. In the analysis of access to index uses, the analysis 

of the pedestrian network in GIS software was used and using SWOT 

and QSPM techniques to determine and prioritize strategies for future 

development. The study area in the direction of the city was 15 Minutes. 

Findings: The lack of functional diversity (vacuum in educational, 

religious and medical uses) and the lack of path continuity and very 

poor flooring for pedestrians are important issues in this area to adapt to 

the 15-Minute City approach. 

Conclusion: Ensuring the safety and security of pedestrians and 

cyclists, providing infrastructure and services required for pedestrians 

and cyclists, applying the principles of mixed and multiple land use and 

balanced distribution of services are the most important strategies 

proposed.  

Keywords: 15-Minute City, Corona Pandemic, Pedestrian, Mehrshahr, 

Karaj 
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 کرد یرو  کارگیریبه  ؛کروناپسا  یرسازهش

   ران یا  یشهرها  در  یاقهیدق  15  شهر

 (کرج  مهرشهر: یمورد مطالعه )

   فاطمه، شیخی

ریزی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده  کارشناس ارشد برنامه.  1

 المللی امام خمینی دانشگاه بینمعماری و شهرسازی، 

   *باباخانی، ملیحه

شهرسازی.  2 تخصصی  گروه  استادیار  ،  دکتری 

شهرسازی ،ازیشهرس و  معماری  بین ،دانشکده  المللی  دانشگاه 

  امام خمینی

 

 چکیده 

شان پذیری شهرها را در شرایط فعلی پاندمی کرونا آسیب   مسئله: 

محرک از  یکی  و  داد  بازاندیشی  نشان  به  نیاز  برای  قوی  های 

ریزی شهری را آشکار کرد. یکی از رویکردهای  ای در برنامه ریشه

از  در شرایط همه  نظری که اجرای آن گیری مورد توجه بسیاری 

-15فت، رویکرد شهر  شهرها در کشورهای توسعه یافته قرار گر

است دقیقه و   ای  مکمل  عملکردهای  مجاورت  بهینه،  تراکم  که 

 باشد.  سازگار از اصول اساسی آن می 

شهر   : اهداف مفهوم  بررسی  پیشرو  مقاله  ای،  دقیقه  15هدف 

آندستیاب  هایمؤلفه شناسایی   به  این  امکانو    ی  انطباق  سنجی 

ایران   شهرهای  در  پساکرونا    عنوانبهرویکرد  شهرسازی  رویکرد 

قرار    عنوانبهاست.   بررسی  مورد  کرج  مهرشهر  موردی  نمونه 

  گرفته است.

لحاظ   : هاروش به  و  کاربردی  حاضر  پژوهش  هدف  موضع  از 

توصیفی ماهیت  تحقیق  بررسی    -روش  تحلیل  در  دارد.  تحلیلی 

ای شاخص که از محورهای کلیدی در شهر  هترسی به کاربریدس

نرمدقیقه -15 در  پیاده  معابر  تحلیل شبکه  از  است  -جیافزار  ای 

-کیواسو    2سوآت بهره برده شد و با استفاده از تکنیک    1اس آی

 

1GIS  

2SWOT  

اولویت  3ام پی و  تعیین  آتی  به  توسعه  برای  راهبردهایی  بندی 

 پرداخته شد. ای یقهدق   15محدوده مطالعاتی در راستای شهر 

دهد  بررسی محدوده مطالعاتی مهرشهر کرج نشان می : هایافته

کاربری در  )خالء  عملکردی  تنوع  وجود  عدم  آموزشی،  که  های 

بسیار   کفسازی  و  مسیر  پیوستگی  نبود  و  درمانی(  و  مذهبی 

جمله   از  پیاده  برای  این    ترینمهم نابسامان  پیشروی  مسائل 

 ای است.  دقیقه  15یکرد شهر محدوده برای انطباق با رو 

و    تأمین : گیرینتیجه  پیاده  افراد  امنیت  و  ، سواردوچرخه ایمنی 

سواری،  روی و دوچرخهزیرساخت و خدمات مورد نیاز پیاده  تأمین

توزیع به و  چندگانه  و  مختلط  اراضی  کاربری  اصول  کارگیری 

راهبردهای پیشنهادی پژوهش حاضر    ترینهم ممتعادل خدمات از  

رویکرد    برای با  انطباق  تاب دقیقه15این محدوده جهت  و  آور ای 

 های احتمالی آتی است.در برابر پاندمی 

کرونا،  دقیقه15شهر    شهرسازی، : هاکلیدواژه  پاندمی  ای، 

 . کرج -مداری، مهرشهرپیاده 

   [  1401/ 3/ 23یافت: ] خ در ی تار   

 [ 1401/ 6/ 5پذیرش: ] تاریخ  
  babakhani@Arc.ikiu.ac.ir  :مسئول نویسنده*

 
 

 : مقدمه. 1

ویروس   ویروس،  اواخر کرونا  در  که  است  جدیدی  تنفسی 

سال    2019سال   اوایل  شهر   2020و  و  هوبی  استان  از 

سراسر   در  چشمگیر  گسترش  با  و  شده  شروع  چین  ووهان 

بیماری   . [1]  ان افراد زیادی را به کام مرگ کشانده استجه 

های عفونی در  طوالنی از بیماری  فهرستدر کنار    19کووید  

آفریقای   در  سل  مانند  کنونی  قرن  در  سریع  گسترش  حال 

سال   در  سال    2006جنوبی  در  غربی  آفریقای  در  ابوال  و 

-چالش 19-کوویدگیری قرار گرفته است. ظهور همه 2014

شهری   زندگی  برای  را  متعددی  وجودهای  آورد،    به 

جزئی    طوربه گیری، شهرهایی که  در شرایط همه   کهریطوبه 

چالش با  بودند،  شده  قرنطینه  کامل  بییا  ای سابقه های 

گسترده  بیکاری  و  غذا  مانند  اولیه  منابع  کمبود  همچون 

آسیب بیماری  این  ظهور  شدند.  شهرهامواجه  در    پذیری  را 

 
3QSPM  
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های  شان نشان داد و یکی از محرکوضعیت و شرایط فعلی

و    [2]  دد به مفاهیم پایداری در شهرهاای توجه مجقوی بر

ریشه بازاندیشی  به  برنامه نیاز  در  آشکار ای  را  شهرها  ریزی 

تن به مسائل پیش آمده  کرد. رویکرد شهر هوشمند در پرداخ

همه شرایط  ایده  در  این  اما  بود،  پیشرو  دلیل  گیری  به 

برای هزینه بستری  ایجاد  نتیجه  در  اجرایی  باالی  های 

نابرابریتشدید   و  فراگیری  عدم  همچون  های مسائلی 

در این ارتباط ادکینز و    . [3]  اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفت

داشته [4]همکاران   اشاره  هوشمند  ،  شهر  مفهوم  که  اند 

مسکن    عنوانبه  بخش  در  نابرابری  افزایش  کاتالیزور  یک 

با   است، مستغالت  و  امالک  بخش  هوشمند  شهر  در  زیرا 

با رشد درآمد ساکنان افزایش یافته است.    غیرمتناسبی  نرخ

متعادل  روازاین پیشنهادی  راستای رویکردهای  در  تر 

شه  توسعه  از  زیستپشتیبانی  مسیرهای  در  و ری  محیطی 

رویکردهای عادالنه راستا  این  قرار گرفت. در  توجه  تر مورد 

مختلف راستای  نظری  در  زمانی« ی  »شهرسازی   4مفهوم 

راهی برای بهبود کیفیت زندگی در شرایط پاندمی   عنوانبه 

شد.   جنبه بیندراین مطرح  از  پژوهشگران  برخی  هایی ، 

»شهر در  دقیقه  15  مفهوم  همهای«  حمایت طول  گیری 

توسط کارلوس    2016کردند، اگرچه این مدل در اوایل سال  

بود اجرای آن در شرایط همه  [5]  مورنو پیشنهاد شده  -اما 

بسیار تسریع یافت و مورد توجه بسیاری از    19-کوویدگیری  

شهرهای کشورهای توسعه یافته قرار گرفت. ویژگی مقبول  

رویکرد   برنامه  تأکیداین  است،  بر  مجاورت  بر  مبتنی  ریزی 

بهینه   تراکم  تطبیق  برای  شهری  محله  یک  که  جایی 

فاصله  برنامه در  و  شده  پیاده  15ریزی  یا دقیقه  روی 

خدمادوچرخه به  حامیان سواری  دارد.  دسترسی  اساسی  ت 

رویکرد مطرح کرده دقیقه، ساکنان   15اند که در شعاع  این 

با  می زیرا  کنند،  تجربه  را  باالتری  زندگی  کیفیت  توانند 

اولیه   امکانات  به  تمایل سفر جهت دسترسی  زمان،  افزایش 

یابد. هدف این  ش میمانند فضاهای عمومی و خدماتی کاه 

 های مؤلفه ای، شناسایی  دقیقه   15  مقاله بررسی مفهوم شهر

 
4Urbanism-Chrono  

انطباق آن در شرایط جامعه شهری   به آن و نحوه  دستیابی 

 ایران در نمونه موردی مطالعه مهرشهر کرج است.  

 ها: مواد و روش. 2

و   کاربردی  هدف  لحاظ  به  مطالعه  نوع  حاضر،  پژوهش  در 

ماه لحاظ  به  تحقیق  توصیفیروش  نوع   -یت  از  و  تحلیلی 

از  مطالعه این اطالعات مورد نیاز آوریمیدانی است. در جمع

ای و میدانی بهره گرفته شده است که  کتابخانه روش مطالعه

برمی  در  را  موضعی  و  موضوعی  شامل  ویژگی  که  گیرد؛ 

این اصول در  دقیقه  15استخراج اصول شهر   ای و پیگیری 

مهرشهر   مطالعاتی  است.محدوده  روش    کرج  مطالعه از 

خارجی( کتابخانه و  داخلی  اسناد  سایر  و  مقاالت  )کتب،  ای 

جمع تبیین  برای  و  نظری  مباحث  با  مرتبط  اطالعات  آوری 

مطالعه  روش  از  و  بخش  این  از  منتج  معیارهایی  و  اصول 

همچنین  و  موجود  وضع  بررسی  و  شناخت  جهت  میدانی 

مط )انجام  مطالعاتی  نمونه  سنجش  و  عملی( تحلیل  العات 

در جمعاستف است.  شده  میدانی محدوده  اده  اطالعات  آوری 

بهره  میدانی  و مشاهدات  اسناد  از  مطالعه  این  بررسی  مورد 

به کاربری -برده شد. همچنین در تحلیل بررسی دسترسی 

پیاده   معابر  تحلیل شبکه  از  نرمهای شاخص  -جیافزار  در 

مسیره  5اسآی براساس  تحلیل  این  شد.  دارای استفاده  ای 

براساس  پیاده و  پیاده  5رو  )دقیقه  دقیقه    10متر(،  400روی 

متر( انجام  1200روی )دقیقه پیاده   15متر( و  800روی )پیاده

یافته ادامه  در  و  شد.  اسنادی  مطالعات  از  حاصل  های 

شیوه  بررسی  از  استفاده  با  میدانی،  به    6امپیکیواسهای 

اولویت و  دستحلیل  به  راهبردهای  جدولبندی  از  آمده    ت 

پرداخته و سرانجام به ارائه راهبردهایی برای توسعه    7سوآت

 آتی محدوده مهرشهر کرج پرداخته شد.

 

 

 
5GIS  

6QSPM  

7SWOT  
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 مبانی نظری: .3

دارند. دیرینه  قدمتی  طبیعی  بالیای  و  از    امراض  برخی 

اپیدمی  امراض ماهیت همه  با عنوان پاندمی یا  گیر داشته و 

جهان، مشخص  رها در  شوند. با بررسی تاریخ شه معرفی می

شهرمی گسترش  با  که  جمعیت،  شود  افزایش  و  ها 

 های زیادی مناطق شهری را در  ها و بیمارییگیرهمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی  گیری این معضالت بزرگ در حوزهبرگرفته و بعد از شکل

انسان، همواره تغییرات وسیعی در شکل شهرها رخ   سالمت

کم باالی جمعیت و فعالیت در داده است. به همین سبب ترا

ها را در برابر عوامل مختلفی مانند بالیای طبیعی،  شهرها آن

پاندمیبحران و  آسیبها  نمودار  ها  در  است.  کرده   ( 1)پذیر 

 ها تهیه شده است.  گیریتاریخچه مرگبارترین همه

 

 

 

ها در گذشته از طاعون آتن در سال گیریاز مرور تاریخ همه

-، ما می14میالد تا مرگ سیاه در اروپا در قرنقبل از    430

بینش به  بیشتتوانیم  پیامدهای های  و  اثرات  مورد  در  ری 

طرا در  منطقهتغییر  قوانین  شهری،  اولین  حی  و  شهر  بندی 

، بحران مرگ سیاه بر طراحی  مثالا مفهوم قرنطینه پی ببریم.  

تر شدن  گذاشت و خواستار بزرگ  تأثیرشهری جوامع اروپایی  

برایفضا بیشتری  فرصت  که  شد  عمومی  با   های  ارتباط 

همچنین کند.  فراهم  را  انزوا  احساس  کاهش  و  ، طبیعت 

همهبیماری برنامهگهای  به  تا   یر  کرد  کمک  ریزان 

شهرها و  بخشند  بهبود  را  رنسانس  رادیکالی   ی شهرسازی 

ازدحام   از  تا  دادند  گسترش  را  مرکز    ازحدبیش خود  در 

 . [6] جلوگیری کنند

 [ 6]هاگیریتاریخچه مرگبارترین همه(: 1نمودار ) 
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پیش سال  بینیطبق  تا  شده  انجام  دو    2050های  از  بیش 

کرد خواهند  زندگی  مناطق شهری  در  ؛  سوم جمعیت جهان 

و  لذا   و ماهیت تجمع، تمرکز  افزایشی  روند  این  به  توجه  با 

حقیقت   این  گرفتن  نظر  در  نیز  و  در شهرها  جمعیت  تراکم 

کووید همه  19-که  بیماری  معضل اولین  به  که  نیست  گیر 

-آخرین آن هم نخواهد بود، می  قطعااجهانی تبدیل شده و  

شهرها   که  داشت  اذعان  های عرصه  ترینبزرگتوان 

زیپآسیب و  ذیر  ساختار  در  اساسی  تغییر  باید  و  هستند  ستی 

ها صورت گیرد. از دیگر سو با توجه به آنکه  نظام شهری آن

از کووید   متفاوت  19جهان پس  از قبل آن خواهد  بسیار  تر 

برنامه بطن  در  تغییری  لذا  طراحی بود،  و  و  ریزی  شهری 

ی  چنین  قع بحران ایناسازی شهرها برای مقابله در مومناسب

ادامه  الزم در  است.  ضروری  شهرسازی    و  مفهوم  ابتدا 

و سپس    8زمانی داده  قرار  بررسی  مورد  رویکرد  را  تبیین  به 

شرایط   عنوانبه ای  دقیقه  15شهر   در  پایدار  رویکرد  یک 

 اضطرار و بحران پرداخته شده است. 

 :مفهوم شهرسازی زمانی 1/3

دهه   اواخر  دهه    1990در  اوایل  در  و  ایتالیا  در    2000در 

ی متولد شد. فرانسه مفهوم جدیدی با عنوان شهرسازی زمان

زمان   همان  از    عنوانبهاز  های سیاست  تأثیرگذارترینیکی 

پذیرفته شد. اروپایی  فهوم م  [7]زمانی در میان چندین شهر 

همگام پدیده  به  واکنش  در  زمانی  گذرا  شهرسازی  و  زدایی 

بودن شیوه و سبک زندگی اجتماعی پدیدار شد. شهرسازی  

برنامه  در  زمانی  بعد  ادغام  ترکیب زمانی،  شهری،  ریزی 

را پیشنهاد می مکان -می  نوعیبه   درواقعکند.  ها و حرکات 

،  های ساخته شدهان گفت درهم آمیختگی زمان با محیطتو

 هاست. ها و برنامهجریان

هدف این مفهوم تضمین دسترسی برابر به خدمات عمومی  

ست که فعالیت روزمره نامنظمی ا  و پاسخگویی به ساکنانی

ع  درواقعو    [7]دارند خدمات  ارائه  فعالیتاز  و   های مومی 

 
8Urbanism-Chrono  

می حمایت  ریتممحلی  تا  پیکربندیکند  و  زمانیها  -های 

 [8]مکانی را توسعه دهد.

ای از اصل شهرسازی دقیقه  20ای و  دقیقه  15مفاهیم شهر  

می پیروی  و  زمانی  بر    حال درعین کنند  مبتنی  رویکردهای 

-هتر به خدمات، کاالها و فرصتمجاورت برای دسترسی ب

 [ 3]کند.های رفاهی را مهم قلمداد می

 :ایدقیقه 15ر ایده شه  2/3

در کلمبیا( دانشمند و    1959آوریل    16کارلوس مورنو )متولد  

فرانسوی دانشگاه  خاطر  -استاد  به  او  است.  کلمبیایی 

برنامه  و  ابتکارات  کاربردیتفکرات،  شهر  های  بر  که  اش 

 منشأاند، شهرت دارد و او در  هوشمند و پایدار متمرکز شده

در    " دقیقه  15"شهر  ای است. مفهوم  دقیقه   15مفهوم شهر  

انتش کاهش  از  راستای  استفاده  کاهش  طریق  از  کربن  ار 

زمان  کاهش  همچنین  و  موتوری  نقلیه  وسایل  و  اتومبیل 

ریزی شهری رفت و آمد توسعه داده شده و یک مدل برنامه

می محلی غیرمتمرکز  همسایگی  واحد  هر  آن  در  که  باشد 

تما زندشامل  برای  اولیه  اجتماعی  عملکردهای  کار م  و  گی 

فضاهایی   چنین  کار،    جایبهاست.  برای  خاص  مناطق 

را شامل میزندگی و سرگرمی؛ محله  شود  های چندمنظوره 

ضمن  و  داده  کاهش  را  غیرضروری  سفرهای  به  نیاز  که 

-تقویت حس تعلق اجتماعی، پایداری و زندگی را بهبود می

 .  [9] بخشند

باغشهر   نظریه  از:  نظریه  این  موجود،  اطالعات  اساس  بر 

( هاوارد  پری  1902ابنزر  کلرنس  همسایگی  واحد  نظریه   ،)

اثر  1920) آمریکا  بزرگ  شهرهای  زندگی  و  مرگ  کتاب   ،)

( 1980-1990( و اندیشه نوشهرگرایی )1961جین جیکوبز )

مفه  این  است.  گرفته  آن  ایده  پاریس،  شهردار  توسط  وم 

و فرانسوی  هیدالگو  دانشمند  از  الهام  کارلوس -با  کلمبیایی 

بازگشت به شیوه زندگی  "  عنوان به و    . [10]  مورنو، رایج شد

توصیف شده است. مورنو برای اولین بار ایده خود را   "محلی

شهر   مدل  سال  دقیقه  15برای  در  کرد.    2016ای  عنوان 

بود   افرادی  بهبود کیفیت زندگی  به  هدف اصلی وی کمک 

می زندگی  شهری  متراکم  مناطق  در  شهر  که   15کنند. 
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  ه یک شهر چندمرکزی استای پیشنهادی برای توسعدقیقه

و   مقبول  تراکم  آن  در  اجتماعی   موجببه که  پیوندهای 

کارآمد و پیچیده، واحدهای همسایگی پویا و سرزنده خواهند 

ست که امکانات هدف این الگوی شهری آن ا .[11,  3]  بود

در   بیشتری  سبز  فضاهای  و  مسکن  مختلف  انواع  رفاهی، 

پیاده  15فاصله   دوچرخهدقیقه  یا  دسترس  روی  در  سواری 

نیز   فرهنگی  امکانات  و  آموزش  بهداشت،  غذا،  گیرد.  قرار 

  بدون خودرو در عرض یک ربع در دسترس قرار داشته باشد 

با  یقه دق  15شهر  .  [12] پیاده  تأکیدای  دوچرخهبر  و  -روی 

خدمات  عنوانبه سواری،   برای  به  راهی  بهتر  رسانی 

دارای گروه افراد  کودکان،  زنان،  )مانند  است  مردم  از  هایی 

برنامه  در  عمدتاا  که  سالمندان(  و  چندان  ریزیمعلولیت  ها 

نگرفته  قرار  توجه  زیرساخت مورد  الگو  این  در  های  اند. 

مانناجت پارکماعی  مدارس،  فعالیتد  و  برای ها  مکمل  های 

شهری    منظوربه ساکنان؛   عملکردهای  رساندن  حداکثر  به 

 .[13] گیردقرار می  تأکیدمورد 

ایده مکان  این  توسط  امروز،  به  سراسر  تا  در  مختلف  های 

جامعه هر  و  شده  پذیرفته  خود  جهان  شیوه  به  را  آن  ای 

می پاریس،توصیف  در  در  [3]  ای«دقیقه  15»شهر    کند.   ،

»محله  استرالیا،  سکونت«پرث  قابل  ملبورن،    [ 14]  های  در 

»محاسترالی است دقیقه  20له  ا،  آن   .[15]  ای«  نام  نه  اما 

دقیقه تعداد  نه  و  دارد  قابل  اهمیت  آنچه  شده،  مشخص  ها 

است،مالحظ مکان  تأکید  ه  برای  پتانسیل رویکرد  با  سازی، 

است مردم  رفاه  و  بهبود سالمت  برای  توجهی  .  [16]  قابل 

شهر   ابعاد    طورکلیه بای  دقیقه  15رویکرد  در  مزایایی 

اقتصادی،   ...  محیطیزیستمختلف  و  سالمتی  اجتماعی،   ،

نیاز    د داشت. این رویکرد بر دسترسیخواه به خدمات مورد 

پیاده    صورتبه  باعث    تأکیدسفر  موضوع  این  که  دارد 

برنامه انعطاف شد.  خواهد  هوا  کیفیت  بهبود  و  ریزی پذیری 

هایی را برای بهبود فرصت  روی،های قابل پیادهبرای محیط

کند. همچنین زندگی در یک محیط  تنوع زیستی فراهم می

میپیادهقابل   زیرا  روی  کند،  تقویت  را  اجتماعی  تواند حس 

گان خود را بشناسند و به  ساکنان بیشتر احتمال دارد همسای

البته   و  کنند.  مشارکت  اجتماع  در  و  کرده  اعتماد  یکدیگر 

شمی که  داشت  ادعا  فراگیر  دقیقه  15هر  توان  شهری  ای 

گروه همه  آن  در  که  بود  با  خواهد  جنسی  و  سنی  های 

 آسوده زندگی خواهند کرد. خاطری 

 ای: دقیقه 15ابعاد شهر  3/3

به دقیقه   15مفهوم شهر    2021مورنو در سال    را  عنوان  ای 

توانند شش  راهی برای اطمینان از اینکه ساکنان شهری می

زندگی،   ضروری:  مراقبت عملکرد  تجارت،  های کار، 

فاصله   در  را  سرگرمی  و  آموزش  دقیقه    15بهداشتی، 

یپیاده خانه روی  از  دوچرخه  معرفی  ا  دهند،  انجام  خود  های 

جزء:   چهار  دارای  مدل  این  چارچوب  مجاورت،  کرد.  تراکم، 

در ادامه به شرح هر یک از  .[3]تنوع و دیجیتالی شدن است

  15ریزی شهر  چهار بعد و نحوه اعمال آنها در رویکرد برنامه

 : ای پرداخته شده استدقیقه

از شهر و محیط ساخته  تراکم:    1/3/3 بعد مهمی  تراکم 

است   دارد.    [17]شده  آن  تنوع  و  سفر  با  مستقیم  ارتباط  و 

همه مناطق  یگبیماری  در  زندگی  خطر  نگرانی  کرونا  ر 

گذاری اجتماعی برانگیز بودن رعایت فاصلهپرتراکم و چالش

نشان داد. اما با رشد    ازپیشبیش در مناطقی با تراکم باال را  

شهرها و افزایش جمعیت و همچنین این حقیقت   روزافزون

اجتماعی،   معاشرت  نوآوری،  به  رسیدن  برای  شهرها  در  که 

و بازده سوخت و رشد اقتصادی و ...    یاس در مقجویی  صرفه

کلیدیست،   اصلی  نظر  توانمی  عمالاتراکم  صرف  آن  از  ن 

شهر   مفهوم  در  بهینه    15کرد.  تعداد  گرفتن  نظر  در  دقیقه، 

می معین  منطقه  که یک  ارائه    راحتیبه تواند  افرادی  نظر  از 

گرفته   نظر  در  کند،  حفظ  منابع  مصرف  و  شهری  خدمات 

بهینه  این رویکشود. در  می تراکم  امکان    تأکیدرد  است که 

اجتماعی و محیطی را    دستیابی به اهداف پایداری اقتصادی،

تراکم بیان می   [18]کند. سالینگاروس  فراهم می با  کند که 

می طوری   طوربه توان  بهینه،  را  موجود  فضای  مؤثر 

به  برنامه  نیاز  بدون  ضروری  خدمات  تمام  که  کرد  ریزی 

بر برای ساکنان قابل دسترسی  بر و انرژی های زماناتومبیل

راه  و  زمینهحلباشد  انرژی،  های محلی در  تولید  مانند  هایی 

  هم شود ه از فضاهای موجود فراغذا و استفاده چندگان  تأمین
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زمین  عنوانبه   .[20,  19] که مثال  مدارس  بازی  های 

شوند  عنوانبه توانند  می استفاده  شرایط  [21]  پارک  در   .

زیرساختبرنامه شهری،  بهینه  تراکم  عمومی ریزی  های 

قاب مسیرهای  و  دوچرخه  خطوط  پیادهمانند  فراهم  ل  روی 

به حداقل میمی را  به خودرو  نیاز  که  و  شود   روازاین رساند 

دستیابی به عملکردهای اجتماعی تصور شده توسط مورنو را  

می  سیسون  ارتقا  دیدگاه  طبق  بهینه    [22]دهد.  تراکم 

کند تا برابری در پرداختن به نیازهای  شرایطی را فراهم می

از جمله   مختلف،  مناطق  اقتصادی خاص  با وضعیت  جوامع 

 توزیع عادالنه برای افراد محروم فراهم کند.  ویژهبه متفاوت، 

هممجاورت:    2/3/3 مقوله  مجاورت  همبعد  و  -زمانی 

های شعاعی در  دقیقه گره  15مکانی است. یعنی در عرض  

دسترس ساکنان یک محله برای دسترسی راحت به خدمات 

برای کمک به شهرها برای    تنهانه اولیه فراهم شود. این بعد  

رفت  در  رفته  دست  از  زمان  کاهش  کاهش  در  بلکه  وآمد، 

زیست دارد محیطی  اثرات  مهمی  بسیار  نقش  اقتصادی    و 

شاخص .  [23] بر  بعد  ارتقای این  همچون  اجتماعی  های 

در   مورنو  است.  مؤثر  شهری  ساکنان  اجتماعی  تعامالت 

مجاورت  راستای   بعد  اهمیت  فراهم   تأکیدبیان  با  که  دارد 

زمینه فراهمشدن  شرایطی  ساکنان  برای  مجاورت  -می  ی 

مراکز   تجاری،  مناطق  کار،  مسکونی،  مناطق  از  تا  شود 

اساسی در یک    مؤسساتآموزشی، امکانات بهداشتی و سایر  

کوتاه زمانی  در  بازه  بهتر  خدمات  ارائه  از  و  کرده  عبور  تر 

 مومی لذت ببرند.ی و عتجار مؤسسات

پیشرفت مفهوم شهر  تنوع:    3/3/3 ای دقیقه  15تنوع در 

جنبه   دو  محلهاز  تنوع  ایجاد  و  مختلط  کاربری  با  هایی 

شکل  به  منجر  که  است  اهمیت  دارای  گیری فرهنگی 

اجزای محله از  سالم  )ترکیبی  مختلط  کاربری  با  هایی 

جنب پر  و  سرگرمی(  و  تجاری  نظر  مسکونی،  از  وجوش 

می کافی .  [24]  ودشاقتصادی  مسکن  تنوع،  بعد  بر  مبتنی 

شهری   ساکنان  همه  مدل    [25]برای  در  است.  توجه  مورد 

محلدقیقه  15شهر   تراکم های،  مختلط،  کاربری  با  هایی 

و   ضروری  امکانات  به  نزدیکی  و  توسعه   حالدرعینبهینه 

پیادهیابانخ قابل  فراهم  های  دوچرخه  مسیرهای  و  روی 

حفظ  می از  اطمینان  حصول  به  همچنین  بعد  این  شود. 

کند و در صورت حرمت فضاهای عمومی موجود کمک می

ومی بیشتر استفاده ها برای ایجاد مناطق عمامکان از فرصت

بروکفیلد  می دیدگاه  طبق  از  یپذ  [26]شود،  شکل  این  رش 

فرصت محله،  یک  در  دولتتنوع  برای  را  شهر هایی  های 

ارائه خدمات خود به مردم محلی فراهم می کند تا بر بهبود 

و   کنند  زیست  نوبه به تمرکز  وضعیت  ارتقا  خود،  را  پذیری 

دهند. لذا مشارکت، تعامل جامعه، ارتقای انسجام اجتماعی و 

اصل تنوع   کارگیریبه  یسرمایه اجتماعی از دیگر دستاوردها

. همچنین وجود یک جامعه چندفرهنگی تأثیرات  [27]  است 

این   زیرا  داشت؛  خواهد  محله  اقتصادی  وضعیت  بر  مثبتی 

گسترده تنوع  از  محلی  مانند مردم  محصوالت  از  ای 

محصوالت فرهنگی و میراث فرهنگی برخوردار خواهند شد  

م امر  این  به نو  بازدیدکنندگان  برای  را  جذابی  شهری  ظر 

ارمغان خواهد آورد. گردشگری و سایر مشاغل مرتبط که در  

کسب ضروری  ایجاد  اقتصادی  نشاط  ارتقای  و  جدید  وکار 

می  موجببه  ؛هستند ترویج  فرهنگی  به  نشوتنوع  منجر  و  د 

 . [28] د شدنهای شغلی بیشتر خواهایجاد فرصت

شدن:    4/3/3 شهر  دیجیتالی  مفهوم  با  بعد    15این 

است،  دقیقه مرتبط  در حصول    ویژهبه ای اصالح شده بسیار 

دیگر.   بعد  سه  تحقق  از  با    ورطبه اطمینان  بعد  این  خاص، 

توان ادعا کرد که  مفهوم شهر هوشمند مطابقت دارد که می

شهر   است.  دقیقه  15مفهوم  گرفته  الهام  آن  از  تا حدی  ای 

مثال، در مفهوم شهر هوشمند، عواملی مانند فراگیر    عنوانبه 

بی  ارائه  و  ساکنین  مشارکت  طریق    درنگبودن،  از  خدمات 

دیپلتفرم جمله  از  مختلف  میهای  تشویق  شوند،  جیتال 

وجود   مورنو  پیشنهادی  مفهوم  در  که  موردی  مانند  درست 

بر   هوشمند  شهر  مفهوم  در  عوامل  این  به  دستیابی  داشت. 

های مختلف است و این تأثیرات  اساس استقرار مؤثر فناوری

شهر  گسترده در  مشابه  خواهد  دقیقه  15ای  داشت.  ای 

-های دیجیتال، میحلمثال، از طریق ابزارها و راه  عنوانبه 

  تأکیدسواری با  توان اطمینان حاصل کرد که تجربه دوچرخه

راه اشتراکحلبر  مانند  استقرار  هایی  و  دوچرخه  گذاری 

دوچرخه امنیت  و  ایمنی  از  اطمینان  برای  سواران  سنسورها 
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-بنابراین در دسترس بودن زیرساخت  . [29]  یابدافزایش می

شهرهای   در  خدمات  ارائه  در  دیجیتالی  ای  دقیقه  15های 

رفت به  مینیاز  کاهش  را  خدمات  وآمد  از  برخی  زیرا  دهد، 

ارائه شوند.  در خانه  راحتیبه توانند  می دفاتر  یا   طورهمان ها 

همه دوره  در  این 19-کوویدیری  گکه  شدن  دیجیتالی   ،

و   کنند  کار  خانه  از  تا  کرده  فراهم  مردم  برای  را  امکان 

کنند  صورتبه  برقرار  ارتباط  کاهش   مجازی  در  نیز  این  و 

های اجتماعی و کاهش نیاز به سفر از خانه به ادارات  تماس

مکان سایر  کاو  این،    مؤثرری  های  بر  عالوه  است.  بوده 

دیجیتال حتی به فراتر از انتظارات شهر   هایحلاستقرار راه 

میدقیقه   15 زیادی  کمک  حصول   ویژهبه کند،  ای  در 

آب تغییرات  مانند  مناطقی  در  شهرها  اینکه  از  -اطمینان 

ای، مرتبط با  وهوایی از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه

خو از  استفاده  انعطاف کاهش  هستنددرو،  .  [30]  پذیرتر 

اتکای   کاهش  به  شدن  دیجیتالی  به    ازحدبیش همچنین 

کمک   منابع  بهینه  مصرف  و  تجدیدناپذیر  انرژی  منابع 

)[2]  کندمی شکل  در  شاخص1.  و  ابعاد  شهر  (   15های 

 ای نشان داده شده است. دقیقه

 ایدقیقه 15های شهر ابعاد و شاخص(: 1شکل )

 ها یافته /4

مطالعه:    1/4 مورد  انعطافمحدوده  به  توجه  پذیری با 

شاخص و  شهر  باال  رویکرد  کاربردی  در  دقیقه  15های  ای 

زندگی شهری و با توجه به اینکه این  جهت افزایش کیفیت  

اصلی  عنوانبه رویکرد   از  رویکردهای شهرسازی یکی  ترین 

حال   در  جهان  شهرهای  در  ، است  سازیپیادهپساکرونا 

شهرهای   عنوانبه  با  رویکرد  این  انطباق  جهت  در  تالشی 

 ایران، این پژوهش در دستور کار قرار گرفت.

از   یکی  کرج  ا  شهرهایکالن شهر  دلیل  کشور  به  که  ست 

( پایتخت  مجاورت  در  شهر    36قرارگیری  غرب  کیلومتری 

تهران( دارای موقعیتی خاص است و روزانه بار ترافیکی باال  

آلودگی متو  را  بسیاری  میهای  دیگر  حمل  سوی  از  شود. 

کانون   سه  به  را  شهر  کرج،  چندکانونی شهر  توسعه  الگوی 

ند که بر کاصلی کرج مرکزی، فردیس و مهرشهر تقسیم می

برنامه گرفته  ریزیاساس  انجام  کرج  شهر  برای  که  هایی 

  تأمینها باید خودکفایی کافی در  است، هر یک از این کانون

چند زیرمرکز اطراف    بساچهو  خدمات مورد نیاز ساکنان خود  

می مشاهده  عمل  در  که  چیزی  اما  باشند.  داشته  شود،  را 

مرکزی کرج  کانون  به  خدماتی  وابستگی  این وجود  با  ست. 

است   سطح    نوعی به تفاسیر الزم  در  خدمات  ارائه  در  تعادل 

 شهر کرج اتفاق افتد. 

مهرشهر که یکی از این سه کانون شهر کرج است، به لحاظ 

ب زمینسرسبز  و  باغات  وجود  و ودن،  حفظ  کشاورزی،  های 

بنابراین   است،  اهمیت  حائز  آن   کارگیری به نگهداری 

استفا که  مهرشهر  در  حملرویکردی  از  را  ده  ونقل شخصی 

میکاهش   محسوب  ارزش  که دهد،  دیگری  پتانسیل  شود. 

برای   شهر    کارگیریبه مهرشهر  ای  دقیقه  15رویکرد 

ریزی و طراحی  آن برای برنامه  داراست، ظرفیت باالی معابر

 سواری است. روی و دوچرخهمسیرهای پیاده

می  طورهمان کرج  که  شهر  شعار  کوچک  "دانیم    " ایران 

نشان این خود  که  اجتماعی دهندهاست  و  فرهنگی  تنوع  ی 

-گونهدر این شهر است. اما این تنوع در برخی از محالت به 

نوعی   به  نیز  مهرشهر  در  است.  گرفته  شکل  نامتناسب  ای 

  صورتبه هنجارشکنانه و نامتناسب در بخش شرقی و غربی  

  جداگانه شاهد دو قشر اجتماعی متفاوت هستیم. امید   کامالا

ای که حامی تنوع دقیقه  15رویکرد شهر    کارگیریبه است با 

حدودی  گزینی طبقاتی را تا  است، بتوان این مشکل و جدایی

 رفع و کنترل کرد. 
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سنجی و انطباق این  بر همین اساس در این پژوهش امکان

رویکرد بر محدوده مهرشهر کرج و با در نظر گرفتن الگوی  

مطا کرج،  کانونی شهر  چند  )توسعه  شکل  دستور  2بق  در   )

 کار قرار گرفته است. 

 

  باشدشهر کرج می  12و    4محدوده مهرشهر شامل منطقه  

قزوین  و منطقه   -ز شمال به ضلع جنوبی اتوبان کرج  که ا

ماهدشت و   -شهرداری کرج، از شرق به جاده محمد شهر  5

چهار   9منطقه   قزلحصار،  جاده  به  غرب  از  کرج،  شهرداری 

به    آباددیمه باغ،   جنوب  از  و  شهر  کمال  شهرداری  و 

 الزم به ذکر است   شود.پیام شهر کرج محدود می فرودگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه  شعاع  که  روی  بر  گرفته  صورت  متری  1200ریزی 

شعاع  یع پیاده15نی  )کوچکدقیقه  رویکرد  روی  شعاع  ترین 

  تقریبااای( انجام شده است. این محدوده که  دقیقه  15شهر  

مهرشهر   میمرکز  اصلی محسوب  محور  دو  تقاطع  شود، 

 باشد. مهرشهر یعنی بلوار ارم و بلوار شهرداری می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای بر شهر کرج دقیقه  15های رویکرد شهر (: انطباق شعاع2شکل )

 

 (: موقعیت قرارگیری محدوده مورد مطالعه در مهرشهر کرج 3شکل )
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  15شناخت محدوده متناسب با مفهوم شهر    2/4

مورد  ای:دقیقه محدوده  ایران  آمار  مرکز  اطالعات  طبق 

و   است  برخوردار  متناسبی  سنی  و  ترکیب جنسی  از  مطالعه 

ه  جوان  آن  ساکن  جمعیت  شرقی بیشتر  قسمت  ستند. 

خانه در  مرفه  قشر  بسیار محدوده  کیفیت  با  و  ویالیی  های 

 ت غربی محدوده بافت فرسوده کنند و در سمباال زندگی می

تا   متوسط  قشر  و  است  تخریبی  و  قدیمی  مساکن  بیشتر  و 

کنند. مجموعاا در محدوده  ضعیف در این محدوده زندگی می

است  75158مطالعاتی   موجود  مسکونی  اطالعات  واحد   .

 نیمی از خانوارهای   تقریباای این است که دهنده آماری نشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و   هستند  صاحبخانه  محدوده  دیگر  این  و...    مستأجرنیمی 

حدود    %75باشند.  می و  آپارتمانی  مسکونی   % 25واحدهای 

 .[31] غیرآپارتمانی هستند

رویکرد    کهازآنجایی پژوهش،  این  در  استفاده  مورد  رویکرد 

می پژوهش،  ای است و با توجه به مدل مفهودقیقه  15شهر  

کاربری به  مربوط  کالبدی  مطالعات  از  اعظمی  و بخش  ها 

آن میپراکنش  محدوده  ها  کاربری  نقشه  مشاهده  با  شود. 

کاربری بیشتر  که  است  مشخص  به  مطالعاتی  مربوط  ها 

پالک است،  مسکونی  بلوککاربری  بیرونی  در  های  ها 

کاربری به  مربوط  شهرداری  و  ارم  ولیعصر،  های بلوارهای 

نیاز روزانهتجار را  ی است که  -می  تأمینی ساکنان محله 

 کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا  با  ادامه  اولیه  در  امکانات  مقاصد  پیاده،  شبکه  تحلیل  بزار 

است.   گرفته  قرار  تحلیل  مورد  هفتگی  و  روزانه  نیاز  مورد 

محدوده   در  اساس،  پیاده  15براین  نقشهدقیقه  های  روی، 

رید روزانه و هفتگی،  زیر، مربوط به مراکز آموزشی، مراکز خ

شده  تهیه  مذهبی،  مراکز  و  سبز  فضاهای  ورزشی،  مراکز 

نکته  یک است.  این  به  توجه  تحلیل  این  از نکات مهم در  ی 

 های محدوده مورد مطالعه در مهرشهر کرج (: کاربری4شکل )
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این مورد  نظر گرفته شود؛  است که ورودی هر کاربری در 

کاربری  خصوصبه  اهمیت    مقیاسبزرگهای  در  دارای 

ارد. همچنین بسزایی در نتیجه تحلیل د  تأثیرباالیی است و  

اهمیت  حرکت  جهت  پیاده  فرد  برای  که  داشت  توجه  باید 

از هر دو جهت می و  که    طورهمانتواند حرکت کند.  ندارد 

 کنیم، خروجی این تحلیل،  نیز مشاهده می   (5) شکلدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-با توجه به تحلیلی که در این بخش انجام گرفت و نقشه

می مالحظه  فوق،  کاربریهای  در  که  آشود  موزشی، های 

 هایی از محدوده خالء وجود دارد. بخش مذهبی و درمانی در

 

 

دارای  نقشه که  فضاهایی  که  است  ،  است   دسترسی ای 

نشان  هاله  صورتبه  رنگی  نتیجه میای  این  دهد.  که  ای 

محدوده در  داشت،  تحلیل  پژوهش  این  در  مطالعه  مورد  ی 

می کاربرینشان  و  دهد  خرید  مراکز  سبز،  فضای  های 

 ی مناسبی دارند. ورزشی دسترسی پیاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  15مربوط به امکانات مورد نیاز در رویکرد شهرتحلیل شبکه معابر پیاده (: 5شکل )

 دقیقه و در محدوده مورد مطالعه 

 

 فضاهای دارای خالء خدماتی در محدوده مورد مطالعه (: 6شکل )
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دقیقه پرداختن به    15رویکرد شهر    هایمؤلفه یکی دیگر از  

می مسیرها  و  معابر  و  وضعیت  اسنادی  مطالعات  با  باشد. 

چهارباندی   بلوار  به  که  شهرداری  بلوار  میدانی  مشاهدات 

است   معروف  نیز  از  مهرشهر  و  داراست  را  عرض  بیشترین 

توان بلوار ارم و  ترین معابر در این محدوده میراهمیتدیگر پ

 بلوار ولیعصر را نام برد.

پیاده برای  دیگر  ارکان  از  پیاده  برای  مسیر  مدار  پیوستگی 

از   پراهمیت  معابر  در  منظور  همین  به  است.  محدوده  بودن 

ستگی مسیر مورد  جمله، بلوار ارم و بلوار شهرداری میزان پیو

ن گرفت.  قرار  از  بررسی  برخی  در  که  است  آن  بیانگر  تایج 

پیادهقسمت ساختهای  دلیل  به  نخالهروها  و  های وسازها 

 ها پارک اتومبیل و در برخی  ساختمانی، برخی از تقاطع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود.  ها زباله، پیوستگی مشاهده نمیقسمت

پیاده کفسازی  نامناسب  مصاکیفیت  از  استفاده  و  لح روها 

و اغتشاش در پی ندارد و  ای جز ناهماهنگی  ناهمگون نتیجه

ها که منجر به تخریب و  همچنین عدم رسیدگی به کفسازی

علف رویش  استیا  شده  هرز  از    .های  یکی  ارم  محور 

زمینه  خیابان با مشکالت اساسی در  است که  های محدوده 

های جنوبی آن که  ویژه بخشکفسازی معابر مواجه است؛ به

از قسمت  حتی برخی  ادر  کفسازی  فاقد  های ست. بخشها 

بسیار   کفسازی  نظر  از  نیز  ولیعصر  خیابان  و  غربی محدوده 

به چشم   نابسامانی  این  نیز  نابسامان است. در بخش شرقی 

و  می می  بساچهخورد  توجه  نیز جلب  تضاد  بیشتر  زیرا  کند؛ 

 های مجلل آن بخش دارد.بزرگی با ساختمان

  

 

ادی محدوده در این بخش طبق مطالعات اسنتحلیل:    3/4

مشاهدات   و  موجود  اطالعات  و  آمار  در  کرج  مهرشهر 

ویژگی  ارائه  به  و میدانی،  داخلی  منفی محیط  و  مثبت  های 

((. و بعد از  3ریزی پرداخته شده است )جدول )خارجی برنامه 

آن ارزیابی محیط داخلی و خارجی از جهت دارا بودن شرایط  

 ای ارائه شده است. دقیقه 15شهر 

 

 

 

 

 
 های فضاهای همگانی خطی در محدوده مورد مطالعه(: امتیازدهی به کیفیت1) جدول
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ه در این  علاطم  دروم  هدودحم  ه تفرگ  تروص  یبایزرا  اب  قباطم

استراتژی  از  باید  ببرد،  مقاله  بهره  رقابتی   دیگر عبارتبه های 

قوت از  گرفتن  محدودیتبهره  رفع  جهت  داخلی  های های 

 در این مطالعه است.   هاخارجی مبنای ارائه پیشنهاد

ماتریس    4/4 نتایج  و  طبق    :QSPMراهبردها 

د شرایط  شرایط  ارتقاء  برای  راهبرد  چهار  خارجی  و  اخلی 

راستای  در  کرج  مهرشهر  محدوده  موجود  وضعیت 

شهر  متناسب رویکرد  با  که  دقیقه  15سازی  شد  تعریف  ای 

 عبارتند از: 

 سوار ایمنی و امنیت افراد پیاده و دوچرخه تأمین -1

 

 

نیاز پیاده  تأمین -2 روی و  زیرساخت و خدمات مورد 

 سواریدوچرخه

 اصول کاربری مختلط و چندگانه ریکارگیبه  -3

 توزیع متعادل خدمات  -4

  کارگیری بهدر ادامه متناسب با شرایط وضع موجود اولویت   

 . تعیین شد  QSPMهر یک از راهبردها مطابق با تحلیل 

 

 

 

 (SWOT)تحلیل سوآت  (: ارزیابی محیط داخلی و خارجی با توجه به2) جدول
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 QSPM(: تحلیل3) جدول

 

 (: سازمان فضایی پیشنهادی محدوده مورد مطالعه 7شکل )
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شود، متناسب با راهبردها سازمان  که مشاهده می  طورهمان

پیش  برای محدوده مطالعاتی  نهاد شد. محدوده مورد  فضایی 

  صورتبه هایی تقسیم شد و هر سکانس مطالعه به سکانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیادهمحدوده برنامههای  برای  مدار  ادامه  در  گردید.  ریزی 

از واحدهای همسایگی   طرح داده شده  نمونه    عنوان بهیکی 

 است.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های ارائه شده ای از سیاست(: طرح نهایی پیشنهادی و خالصه8شکل )

 

 مطالعاتی در پژوهش حاضرمسیر (: 2نمودار ) 
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 گیرینتیجه. 5

ن"ایدقیقه  15شهر  "الگوی   رویکردی  سیستم ،  با  وآورانه 

باشد. هدف این رویکرد ایجاد حرکتی متفاوت برای شهر می 

انسانی است   انجام کارها و شهرهایی در مقیاس  که در آن 

رسد و زندگی در آنجا  برطرف نمودن نیازها ساده به نظر می

ای دقیقه  15کند. شهر  احساس راحتی و خشنودی منتقل می 

شه  یک  توسعه  برای  پیشنهادی  است  الگوی  چندمرکزی  ر 

و   مقبول  تراکم  آن  در  اجتماعی   موجببه که  پیوندهای 

ویا و سرزنده خواهند کارآمد و پیچیده، واحدهای همسایگی پ

مختلف  انواع  رفاهی،  امکانات  توسعه  الگوی  این  در  بود. 

-دقیقه پیاده  15مسکن و فضاهای سبز بیشتری در فاصله  

 روی یا 

دارند.  دوچرخه قرار  راهی دقیقه  15شهر    ورازاینسواری  ای 

به گروهبرای خدمات بهتر  )مانند رسانی  است  از مردم  هایی 

افراد   و سالمندان( که عمدتاا زنان، کودکان،  معلولیت  دارای 

برنامه  نگرفته ریزیدر  قرار  توجه  مورد  چندان  شرایط  ها  اند. 

گیری اخیر و اهمیت سالمت شهروندان و از سوی دیگر  همه

هایی سازگار وهوایی، لزوم اجرای سیاستببحران تغییرات آ

محیط سیستم  دوچرخهبا  مسیرهای  مانند  و زیست  سواری 

موضوع   کردهنمایان    ازپیشبیش  را  رویپیاده لذا  است. 

-دقیقه  15تحرک محوری است؛ اصلی که در رویکرد شهر  

آن   بر  جایگزینی دوچرخهمی  تأکیدای  پیادهشود.  و  روی  ها 

شخص  جایبه  گلخانهاتومبیل  گازهای  کاهش  باعث  ای، ی، 

آزاد   و  ترافیک  کاهش  و همچنین  ساکنان  افزایش سالمت 

اتومبیل در خیابانشدن فضاهای   از  ها میپارک  شود. فراتر 

زیست شهردالیل  ایده  اقتصادی،  و  ای، دقیقه  15  محیطی 

در   را  اجتماعی  قرار    رأسابعاد  مدنظر  خود  پیشنهادات 

از کسبکه حمای  هاستسالدهد.  می محلهت  ای، وکارهای 

زندگی   سبک  محلی،  غذایی  مواد  مصرف  به  گرایش 

. و  بدون خودرو  است.  شهرنشینی  گرفته  قرار  بحث  مورد   ..

همه قرنطینهدوران  و  کرونا  شهروندان  گیری  شد  باعث  ها 

ها را کشف کنند، از زندگی شهری خود را تغییر دهند و محله

شهر   نیز  حیث  میدقیقه  15این  نقطهتای  عطفی  واند  ی 

های تاریخی ایران )که بسیاری از باشد؛ که با توجه به محله

توان آن  ای را دارا بودند( می دقیقه  15های یک شهر  ویژگی

بومی دانست.  را یک  اصل خود  به  بازگشت  و  وطنی  گرایی 

ریزی  این رویکرد برای رسیدن به مقاصد خود نیاز به برنامه

 ویژه بهلبته اجرای این پیشنهاد،  دقیق در سطح محله دارد، ا

و  در ایران با سیستم مدیریتی باال به پایین، نیاز به همکاری  

برخی  برنامه مکان  در  کلی  بازنگری  و  باالتر  سطوح  ریزی 

-دقیقه  15عملکردها )اعم از دولتی و خصوصی( دارد. شهر  

آرمان و  رادیکال  رویکردی  الگویی  ای  بلکه  نیست،  گرایانه 

زن سبک  آرزوی    دگیبرای  شهروندان  از  بسیاری  که  است 

بررسی  با  دارند.  را  آن  مقالداشتن  این  در  شده  انجام  ه های 

نیاز   مورد  و  مکمل  عملکردهای  مجاورت  مطلوب،  تراکم 

زیست در فاصله پیاده، تنوع عملکردی و دیجیتالی شدن از  

 اصول پایه این رویکرد نظری است.  

مهرشهر کرج نشان   بررسی اصول فوق در محدوده مطالعاتی

کاربری در  )خالء  عملکردی  تنوع  وجود  عدم  که  های داد 

درمانی(   و  مذهبی  و   عدمو  آموزشی،  مسیر  پیوستگی 

جمله   از  پیاده  برای  نابسامان  بسیار   ترین مهمکفسازی 

روی این محدوده برای انطباق با رویکرد شهر    مسائل پیش

ت افراد پیاده ایمنی و امنی  تأمین  روازاینای است.  دقیقه   15

-زیرساخت و خدمات مورد نیاز پیاده   تأمینو دوچرخه سوار،  

اصول کاربری مختلط و   کارگیریبه سواری،  روی و دوچرخه

جمله   از  خدمات  متعادل  توزیع  و   ترین مهمچندگانه 

راهبردهای اتخاذ شده برای این محدوده در پژوهش حاضر 

 است. 

یکرد  روازاینه  با توجه به طیف وسیعی از شهرهای جهان ک

می استفاده  خود  ساکنین  کیفیت  بهبود  جهت  در  در  کنند، 

در   اتومبیل  به  اندازه  از  بیش  اتکای  به  توجه  با  نیز  ایران 

و   بزرگ؛  کاهش   منظوربه شهرهای  هوا،  آلودگی  کاهش 

مصرف سوخت، دسترسی بهتر به خدمات، پشتیبانی از تنوع 

می فره  ... و  اجتماعی  و  و نگی  بررسی  سنجی  امکان  توانیم 

ها در دستور کار  این رویکرد را در کالنشهرها و مراکز استان

البته   دهیم.  و    منظوربه قرار  اجتماعی  مشارکت  افزایش 

برنامه و  اصول  با  شهروندان  رویکرد،  همکاری  این  های 
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می برنامهپیشنهاد  همکاری  شود  جلسات  و  آموزشی  های 

 گیری بهتر در نظر گرفته شود. ی نتیجهبرا
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