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  چكيده

گاه تظـاهرات اجتمـاعي و محـل تعـامالت           هاي شهري است كه تجلي      ترين فعاليت  مهممركز شهر، بستر    
مقالة حاضر با تبيين جايگاه مركز شهر در حيات شهري آمـل، بـه              . رود  شمار مي   اداري و اقتصادي شهر به    

به اين معني كه ابتدا با تعيـين مـرز بخـش مركـزي، بـه                . هاي موجود در آن پرداخته است       تحليل كاربري 
هاي اين فضاي شهري پرداخته و سپس از نظر فشردگي، تنوع، توزيع و نقـش،                 اسايي برخي از ويژگي   شن

در پايـان، بـه     . هاي بخش مركزي را در ارتباط با كل شهر بررسي كـرده اسـت               جايگاه هركدام از كاربري   
  .راهكارهايي در جهت پويايي اين نقطة ثقل شهري اشاره شده است

  
  .، كاربري اراضي، كاركرد، توسعه پايدار)بخش مركزي(ر مركز شه: ها واژه كليد

  
  مقدمه

گردند، چراكه ضمن دربرگـرفتن بخـش عمـدة منـابع مـالي،        امروز مراكز شهرها قلب و موتور توسعة شهرها محسوب مي         
مراكز . كنند هاي فعاليتي و ارتباطي شهر عمل مي        عنوان نقطه ثقلي در نظام      انساني، اجتماعي، اقتصادي و كالبدي شهر، به      

 پيشرفته رابطه تنگاتنگي با فضاهاي باز و كاركردهاي فرهنگي ـ هنـري، گـذران اوقـات     يشهري در بسياري از كشورها
شان نقـش مهمـي در تقويـت حيـات مـدني و       فراغت و گردشگري دارند، كه با توجه به شرايط مناسب كالبدي ـ فضايي 

تناد به بسياري از مباحث و مطالعات علوم شهري بپذيريم كه مركز شـهر  اگر با اس. كنند  خاطرات جمعي شهروندان ايفا مي    
مركز : شود  ها مطرح مي    گاه اين پرسش    ترين و مؤثرترين پارة شهري در كميت و كيفيت عملكردي هر شهر است، آن               مهم

هاي مركز    ژگيهاي آن كدام است؟ بين توسعة كل شهر و وي           هايي دارد؟ مشكالت و پتانسيل      شهر ما كجاست؟ چه ويژگي    
اي بايد تهيـه      شهر چه ارتباطي وجود دارد؟ با چه رويكردي بايد به مطالعة مركز شهر پرداخت؟ و براي آيندة آن چه برنامه                   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بررسي كاربري اراضي در بخش مركـزي شـهر   «، به راهنمايي دكتر احمد پوراحمد، 1384پور،    نامة كارشناسي ارشد عامر نيك      برگرفته از پايان  . 1
  . ، دانشكدة جغرافيا، دانشگاه تهران»ملآ
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شـان بـا مـشكالت     هـا و كاركردهـاي     ويژه در كشورهاي جهان سوم با توجه به تعـدد نقـش             گردد؟ امروز مراكز شهري به    
  . اند  شهر را تحت تأثير قرار داده ي روند توسعةكه حت رو هستند، طوري مختلفي روبه

هـا    بررسي. سر گذاشته است    اي را پشت     رشد افسار گسيخته   ،هاي اخير، شهر آمل از لحاظ جمعيت و وسعت          طي سال 
 377 و وسـعت آن نيـز از         1381 نفر در سـال      185,978 به   1335 نفر در سال     22,251دهد جمعيت اين شهر از        نشان مي 
طـور    اي بودن شـهر، يكـي از نقـاطي كـه بـه              هسته  دليل تك   به.  هكتار در همان سال افزايش يافته است       2702هكتار به   

در زمـان حاضـر بخـش       . بـوده اسـت   مستقيم تحت تأثير چنين روندي از رشد و توسعه قرار گرفت بخش مركـزي شـهر                 
اي در حيـات و پويـايي         كننـده   و تعيين شود، كه نقش ارزنده       ترين نقطة شهريِ آمل قلمداد مي       ترين و حساس    مركزي مهم 

هايي در فرم و عملكرد آن هويـدا          ها و جراحت    توجهي مديريت شهري، زخم     توجهي و يا كم     دليل بي   متأسفانه به . شهر دارد 
وجود   ريختگي و آشفتگي به     كه در اثر اين برهم    را  مشكالتي  . شد، كه ريشه در نابساماني نظام كاربري اراضي شهري دارد         

  : توان چنين برشمرد  مي،ستآمده ا
  مشخص نبودن مرز بخش مركزي؛ .1
 هاي شهري در بخش مركزي؛ و  تجمع و تمركز كاربري .2

   .مشخص نبودن كاركردهاي بخش مركزي .3
  

  روش تحقيق
در مرحلـة اول بـا مراجعـه بـه منـابع      . است» توصيفي ـ تحليلي «و روش بررسي آن » اي ـ كاربردي  توسعه«نوع تحقيق 

سـپس بـا    . آوري شـد    نظـور تـدوين مبـاني نظـري پـژوهش گـرد           م  اطالعات الزم به    ة بخش مركزي شهر،   معتبر در زمين  
بـا ترسـيم نقـشة كـاربري اراضـي در           . آوري گرديد   هاي مورد نياز از مركز شهر آمل جمع         هاي ميداني متعدد، داده     برداشت
 با مقايسة نظام كاربري و كـاركردي        دست آمد، سپس    هاي اين بخش به      ابتدا شناخت كاملي از ويژگي     ARC/GISمحيط  

  .آن با كل شهر، آمار و اطالعات بيشتري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
  

  )مركز شهر(تعريف بخش مركزي شهر 
بخش مركزي شهر، هر    . اگر شهرها را مانند موجودات زنده و فعال فرض كنيم، بخش مركزي قلب و روح آنها خواهد بود                 

هاي تجاري، اداري، خدماتي، آموزشـي و مـذهبي در آن در بـاالترين حـد خـود در       اكم فعاليتقسمتي از شهر است كه تر    
هـا در آن در       بهـاي سـاختمان     هاي شهري است، و به همين دليل قيمـت زمـين، سـرقفلي و اجـاره                 مقايسه با ساير بخش   

تنهـا نيازهـاي محـدودة        نـه تمركز بخش خدماتي در اين قسمت از شهر،         ). 85،  1373شكويي،  (باالترين حد ممكن است     
تـرين و     به تعبيـر مـورفي، چنـين تعريفـي شـايد يكـي از علمـي               . كند  شهر، بلكه نيازهاي همة ناحيه شهري را تأمين مي        

ترين محلة هر شهر  درواقع بخش مركزي، فعال). 45، 1370مرصوص، (ترين تعاريف از بخش مركزي شهرها باشد  محكم
و مكاني است كه احتماالً مردم بـه        ) 64،  1380اشرفي،  (گيرد    همة ساكنان قرار مي   شود كه مورد رفت و آمد         محسوب مي 

). 28، 1380زادگـان،   عبـاس (كنند  دليل رفع نيازهاي مختلف فرهنگي، بازرگاني و يا رواني ـ اجتماعي به آنجا مراجعه مي 
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عنـوان فـضاي      انـد و آن را بـه        رار داده شناسي پراهميتي مـورد توجـه قـ         عنوان مقولة جامعه    شناسان، مركز شهر را به      جامعه
هـاي اجتمـاعي، ارتبـاط     اجتماعي چندكاركردي و محيط شهري خاص با تمركز باالي نهادهاي اجتماعي متعـدد، فعاليـت            

). 54 ،1380بيستوسي كوا،   (اند    اجتماعي زياد و فضايي كه زندگي اجتماعي شهري در آن متمركز شده است، تعريف كرده              
شـمار    هاي حياتي هـر شـهر بـه         ها و تالقي شريان     دة شهر است كه محل تجمع و كانون انواع فعاليت         اين بخش، قلب تپن   

اي كه شهر از      و نقطه ) 64،  1380اشرفي،  (كنند    ، جايي كه بيگانگان آن را بهتر احساس مي        )36،  1380مشهودي،  (رود    مي
 بخـش  ،نظـران  بـه همـين دليـل برخـي صـاحب     ). 33، 1380مهاجري، (آنجا آغاز شده و به پيرامون گسترش يافته است     

آورنـد    هاي شهري در كميـت و كيفيـت عملكردهـاي هـر شـهر بـه حـساب مـي                     ترين و مؤثرترين پاره     مركزي را از مهم   
در طول تاريخ، مركز شهر داراي معاني و مفاهيم متفاوتي بوده است؛ از مفاهيم سياسي، اقتصادي                ). 12،  1380كاظميان،  (

در نوشتارهاي جغرافياي شهري ). 12، 1381حبيبي و مقصودي، (تماعي، فرهنگي و كالبدي ـ فضايي  گرفته تا مفاهيم اج
در ). 134، 1352جانـستون،  (شـود   ناميـده مـي  ) CBD (1ويژه در امريكا ـ مركز شهر معموالً منطقة مشاغل مركـزي   ـ به

فروشـي و     مركـز انـواع فعاليـت خـرده       اي كـه بيـشترين ت       منطقه: چنين آمده است  ) CBD( مشاغل مركزي     تعريف منطقة 
ونقل از هـر جانـب شـهر بـه آنجـا              شود، باالترين ارزش زمين را دارد و خطوط حمل          فروشي تجاري در آن يافت مي       عمده

مرحوم دكتر  ). 63،  1378الديني،    سيف(تري را در اين نقطه از شهر شاهد بود            توان ترافيك سنگين    شوند، لذا مي    منتهي مي 
وپرداختـة    كند و معتقد است كه ايـن اصـطالح سـاخته            عنوان مركز بازرگاني و ارشادي شهرها ياد مي         كان به فريد از اين م   

برد و سـعي   كند و آن را راه مي هايي است كه شهر را هدايت مي    زبان است و مكان تمركز كليه فعاليت        كشورهاي انگليسي 
كلود شالين، نويسندة كتاب ديناميك     ). 284،  1375فريد،  (د  كند حداكثر نياز جمعيت شهري را در سطوح باال تأمين كن            مي

هـاي    طـرف تخـصص در نقـش        كه سكونتگاهي هستند ولـي بـه      را هم   هاي مختلف قديمي      شهري نيز معتقد است محله    
از نكات بـسيار مهـم و درخـور توجـه در           ). 156،  1373شالين،  (عنوان مركز شهر تجسم كرد        مختلف گرايش دارند بايد به    

نـدرت    مركز شهر اين است كه منظور از مركز لزوماً مركز هندسي فضاي شهري نيست، چراكـه توسـعة شـهر بـه                     تعريف  
مركـز شـهر   «:  مشخص بايـد گفـت    يبنابراين تعريف ). 64،  1380اشرفي،  (گيرد    اي برابر در همة جوانب صورت مي        گونه  به

هـا،   هـا، بانـك   ها، دفترهاي كار، باشگاه    ارها، فروشگاه هايي نظير باز    فروشي و فعاليت    فروشي، عمده   هاي خرده   شامل فعاليت 
ايـن  . وسيلة مناطق مسكوني احاطه شده است  هاست كه به    ها و كتابخانه    ها، موزه   ها، بيمارستان   ها، سينماها، تماشاخانه    هتل

  .»گزيني گردد تواند در يك يا چند نقطة شهر مكان بخش از شهر با توجه به مقرّ و شكل شهر مي
  

  ركزي شهر آملبخش م
مـل نيـز قابـل    آها كه در شـهر   يكي از بهترين شيوه. هاي مختلفي وجود دارد   براي تعيين مرز بخش مركزي شهرها شيوه      

توان مرز اين محـدوده   ها و مشخصات اين بخش از شهر است كه با شناخت و تشخيص آن مي اجراست، شناسايي ويژگي  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Central Business District 
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تـوان چنـين      را كه نقش اصلي در شناسايي بخش مركزي آمل دارنـد مـي            هايي    ويژگي. را بر روي نقشة شهر ترسيم كرد      
  : برشمرد
 .آيد شمار مي كه هستة تاريخي شهر به) مسجد اميرالمؤمنين(وجود بازار و مسجد جامع  •

 .قرار گرفتن بناهاي تاريخي و مذهبي در اين بخش از شهر مثل بقعة خضر، امامزاده ابراهيم، مسجد آقاعباس •

 .بان اصلي شهر در اين محدوده و دسترسي باالي اين قسمت از شهر در مقايسه با ساير نقاط خيا8همگرايي  •

 ). مثالً هنگام تعطيلي مدارس(هاي معيني از روز  وجود ترافيك سنگين در ساعت •

سرعت از تـراكم آنهـا كاسـته          طوري كه به محض خروج از مرزهاي اين بخش به           تراكم عابران پياده در معابر، به      •
 .رددگ مي

 ).پر و خالي شدن جمعيت در روز و شب(كننده به اين قسمت از شهر در روز  باال بودن تراكم جمعيت مراجعه •

ها، سـينما، بيمارسـتان، مطـب پزشـكان و پاسـاژهاي              هاي اداري، مدارس، بانك     ها، سازمان   تمركز و تنوع فعاليت    •
 .تجاري

 .هاي شهر در اين محدوده ختمانتراكم باالي ساختماني در اين بخش و وجود بلندترين سا •

 .سرقفلي باال بودن قيمت زمين و •

 .عكس هوايي و نقشة شهر •

  
  هاي بخش مركزي شهر آمل ويژگي

كه مقرّ و نشستگاه شهر آمـل، بـستري          بخش مركزي شهر آمل تقريباً در مركز هندسي فضاي شهر قرار گرفته است، چرا             
اي مـوزون و    تكوين و گسترش فيزيكي ـ كالبدي شهر تقريباً بـه گونـه   .اي است كه توپوگرافي نسبتاً همواري دارد جلگه

 مركزي و مركز هندسـي اخـتالف و فاصـله            برابر در همة جوانب بوده است، لذا برخالف بسياري از شهرها كه بين بخش             
ن انطباق كامل   مركز شهر آمل بر مركز هندسي آ      ) رو هستند   ويژه شهرهايي كه با محدوديت فضايي روبه        به(شود    ديده مي 

جز بخش مركزي كه محـدودة آن طبـق اصـول      به.  شهري تقسيم شده است      منطقة 10در زمان حاضر شهر آمل به       . دارد
بنـدي    شـهري، تقـسيم    شـبكة اصـلي ارتبـاط درون      : بندي ساير مناطق عبـارت بودنـد از         معيارهاي تقسيم «مشخص شد،   

لطفـي،  (» مگني نسبي طبقـات اجتمـاعي واقـع در هـر منطقـه            هاي آماري مركز آمار، ساخت قطاعي شهر آمل و ه           حوزه
از بـين منـاطق    1.اند جداگانه دور تا دور مركز شهر مشخص شده» قطاعي«صورت   هركدام از اين مناطق به    ). 130،  1370

 هكتـار اسـت،     2702از كل مساحت شهر كه      . مختلف شهر، بخش مركزي كمترين وسعت را به خود اختصاص داده است           
 مـرز و موقعيـت      1شـكل   .  درصد از كل مساحت شهر است      3 كه در حدود     2گيرد   هكتار را دربرمي   87در حدود   اين بخش   

  .دهد گانة شهر آمل را نشان مي بخش مركزي، بافت قديم و مناطق ده
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـاي ايـن      بنـدي صـرفاً مقايـسة ويژگـي         بندي شهري، هدف از اين تقسيم       با آگاهي از لزوم دخالت و تأثيرگذاري پارامترهاي متعدد در منطقه          . 1
  .مگن با بخش مركزي استمناطق ه

  . مترمربع است865,734مساحت دقيق آن . 2
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  1383گانة شهر آمل در سال  موقعيت بخش مركزي، بافت قديم و مناطق ده. 1شكل 

 درصـد از  3 خانوار نيـز  1154 درصد از كل جمعيت شهر و با 4/2 نفر 3853خش مركزي با   بندي، ب   طبق اين منطقه  
بندي، مركز شهر از نظـر مـساحت، جمعيـت، تعـداد خـانوار و                 طبق اين تقسيم  . كل خانوار شهر را در خود جاي داده است        

گانة شهر آمـل در       ختلف مناطق ده  اطالعات م . ترين رده نسبت به ساير مناطق شهر قرار دارد          واحدهاي مسكوني در پايين   
  . و نمودارهاي پس از آن ارائه شده است1جدول 
  

  1375گانة شهر آمل  مساحت، جمعيت، تعداد خانوار و واحدهاي مسكوني در مناطق ده. 1جدول 

  مساحت  شماره منطقه
  )هكتار(

  تعداد 
  جمعيت

  تعداد 
  خانوار

  تعداد واحد
  مسكوني

  بعد
  خانوار

  درصد توزيع 
  جمعيت

1  229  13433  2993  2654  3/4  4/8  
2  350  24082  5733  4855  2/4  1/15  
3  220  11565  2628  2195  4/4  3/7  
4  504  21303  4842  3883  4/4  4/13  
5  126  11306  2570  2057  4/4  1/7  
6  360  13617  3026  2849  5/4  6/8  
7  185  12345  2939  2337  2/4  8/7  
8  451  26596  5782  5139  6/4  7/16  
9  190  20992  5383  3833  9/3  2/13  

  4/2  3/3  841  1154  3853  87  بخش مركزي
  0/100  35/4  30643  36592  159092  2702  شهر آمل

  136، 1384پور،   نيك:منبع                
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  1375 ،گانة شهر آمل مساحت مناطق ده. 2شكل 
  134، 1384پور،   نيك:منبع                

  

  
  
  
  
  
  
  

  1375ل، گانة شهر آم تعداد جمعيت مناطق ده. 3شكل 
  134، 1384پور،   نيك:منبع            

  

پذير بودن آن است؛ به همين علت، حيات اقتـصادي و كارآمـدي          ترين ويژگي بخش مركزي شهر آمل دسترس       مهم
، كـامالً واضـح اسـت كـه ايـن           با مشاهدة نقشه شبكة ارتباطي شـهر      . هاي اين بخش از شهر همچنان تداوم دارد         فعاليت

اسـت   خيابان اصلي شـهر  8اين ناحيه، محل تالقي . ونقل شهري است ها و سامانة حمل   بستگي راه محدوده تنها نقطة هم   
كـه   طـوري    بـه  ،سازد، لذا باالترين قابليت دسترسي را در كل شـهر دارد            كه دورترين نقاط شهر را به مركز شهر متصل مي         

 هكتـار آن در     47تـاري بخـش مركـزي،        هك 87از كـل مـساحت      . شـود   اي از شهر ديده نمي      چنين قابليتي در هيچ نقطه    
 عدم همپوشي كامـل ايـن   ، به عبارت ديگر.دهد  درصد از مساحت را تشكيل مي     54محدودة بافت قديم آمل قرار دارد كه        

گرچه برخي از عناصر بافت قديم ـ مثل بازار و  . آيد شمار مي هاي بارز آن به بخش از شهر با محدودة بافت قديم، از ويژگي
و  شناسايي قلمداد كـرد  توان آنها را تنها مالك و معيارِ هاي اصلي بخش مركزي است، اما نمي ـ از مشخصهمسجد جامع  

هاي جديدي از     كشي  ؛ چراكه با گسترش شهرنشيني در دورة معاصر، خيابان        1بوددنبال شناسايي اين ناحيه       در بافت قديم به   
. ها اسـتقرار يافـت   يادي به دور از بازار، در حاشيه اين خيابان هاي ز   سوي حاشية شهر كشيده شد و فعاليت        هستة قديمي به  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .موضوعي كه در طرح جامع آمل مورد توجه قرار نگرفت. 1
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هـاي    گيـري فعاليـت     هاي كالبدي شهرسازي معاصر است، باعث شكل        هاي اصلي شهر كه محصول جراحي       احداث خيابان 
 هـا نيـز افـزايش يافـت،     وشـد بـه ايـن مكـان     از سوي ديگر، حجم آمد. تجاري ـ نواري در حاشيه و تقاطع ميان آنها شد 

 نواحي خارج از بافت قـديم بـه   ،بنابراين. هاي شهري پويا تبديل شده است ها به هسته كه تقاطع ميان اين خيابان     طوري  به
 موقعيـت   1شـكل   . حساب آيند   عنوان بخشي از قلمرو مركز شهر به        توانند به   ها مي   مرور زمان و با پذيرش برخي از ويژگي       

  .دهد يهمراه بخش مركزي نشان م بافت قديم را به
هـاي    شايد تصور شود كه كاربري مسكوني در بخش مركزي شهر جايگاه چنداني نـدارد و از لحـاظ وسـعت در رده                     

 30 مترمربع به اين كـاربري اختـصاص دارد، كـه            258,046گيرد، اما از كل وسعت بخش مركزي، مساحت           پايين قرار مي  
درواقع كاربري . شود  مسكوني شهر آمل را شامل ميهاي  درصد از كل كاربري   4/3درصد از كل مساحت بخش مركزي و        

 2بـا مـشاهدة جـدول    . هاي بخش مركزي به خود اختصاص داده اسـت       مسكوني باالترين ميزان را در ميان ساير كاربري       
  .توان به تفاوت ميان تعداد طبقات و عمر واحدهاي مسكوني در مركز و ساير مناطق شهر آمل پي برد مي

  
  1383گانة شهر آمل در سال  ات و عمر واحدهاي مسكوني در مناطق دهتعداد طبق. 2جدول 

  يك طبقه  شماره منطقه
  )درصد(

  دو طبقه
  )درصد(

  سه طبقه
  )درصد(و بيشتر

  كمتر از
  )درصد( سال10

  30 الي 10
  )درصد(سال

  بيشتر از
   سال30

  3  60  37  2  10  88  1منطقه 
  10  66  24  5  12  83  2منطقه 
  10  53  37  2  33  65  3منطقه 
  11  74  15  2  30  68  4منطقه 
  7  66  27  2  36  62  5منطقه 
  1  49  50  1  23  76  6منطقه 
  6  74  20  5  13  82  7منطقه 
  1  71  28  6  20  74  8منطقه 
  2  81  17  2  18  80  9منطقه 

  27  45  28  3  52  45  بخش مركزي
  5  66  31  3  22  75  كل شهر

  134، 1384پور،   نيك:منبع     
  

نكتة درخور توجه ايـن اسـت       . گيرد   نفر را دربرمي   34/3 خانوار، بعد متوسطي برابر      1154ا  بخش مركزي شهر آمل ب    
توان ازدياد خانوارهاي  علت آن را مي. كه بعد متوسط خانوار در بخش مركزي از بعد متوسط خانوار در كل شهر كمتر است

 دانـست ـ كـه هـر دو دسـته تعـداد فرزنـدان        سالمند در بافت قديم و ازدياد خانوارهاي نوپا در بافت نوساز بخش مركزي
 خانوار است كه در مقايـسه بـا كـل شـهر داراي نـسبت              38/1سهم تعداد خانوارهاي هر واحد مسكوني نيز        . كمتري دارند 
كنند كـه يكـي از        به عبارت ديگر در اين قسمت شهر، خانوارهاي بيشتري در هر واحد مسكوني زندگي مي              . باالتري است 

بافت مـسكوني بخـش     .  بودن سطح درآمد ساكنان و فقدان توانايي الزم براي تأمين واحد مسكوني است             داليل آن پايين  
 درصد از كل واحدهاي مسكوني بيشتر 27 آمده است، 2گونه كه در جدول  تر از ساير مناطق است و همان مركزي فرسوده 

  ).149، 1384پور،  نيك(ند اند و نياز به تعميرات اساسي دار  سال عمر دارند، يعني تخريبي30از 



8 1388 ، بهار 67ي، شماره هاي جغرافياي انسان پژوهش  

  ها و كاركردهاي بخش مركزي آمل كاربري
هاي موجود آن با كل شهر، مـشخص شـد بخـش              گرفته در بخش مركزي و مقايسة كاربري        هاي انجام   با توجه به بررسي   

امـا فـشردگي و تعـدد       . شـود    درصـد از كـل وسـعت شـهر آمـل را شـامل مـي                3 هكتار مساحت، تنها     87مركزي آمل با    
 درصـد كـاربري     98، در زمـان حاضـر       3با توجه به جدول     . هاي شهر است    مراتب بيشتر از ساير قسمت      هاي آن به    بريكار

اي،    درصد كاربري آموزش عالي و فني حرفه       43 مذهبي،     درصد كاربري  57 درصد فضاي سبز،     88پذيرايي و جهانگردي،    
 درصـد كـاربري   5/10 درصـد كـاربري اداري و   5/14 درصد كاربري تجـاري،  33 درصد كاربري بهداشتي ـ درماني،   35

طبـق  . كنـد  اين موضوع بيش از هر چيز از تمركز و تنوع حكايت مي           . آموزشي شهر آمل در بخش مركزي واقع شده است        
ايـن موضـوع   . هاي شهر آمل در مركز شهر تبلور بيشتري در مقايسه بـا سـاير نقـاط دارد          تجمع و تراكم كاربري    3جدول  

بودن اين نقطه در حيات شـهري         ها در سطح شهر است، از محوري        دهندة عدم توزيع مناسب كاربري      نكه نشان عالوه بر اي  
رغم گسترش و توسعة فيزيكي ـ كالبـدي شـهر در ادوار گذشـته، كماكـان قطـب        كند كه توانسته است به نيز حكايت مي
  .ها به حساب آيد اصلي فعاليت

  
   مركزي آملتمركز و تنوع كاربري در بخش. 3جدول 

يف
رد

  

  مساحت كاربري   نوع كاربري
  )مترمربع( 1در بخش مركزي

  مساحت كاربري
  )مترمربع(در شهر

  درصد از مساحت
  بخش مركزي

  درصد از كل مساحت
  كاربري در شهر

  4  30  6039700  258046  مسكوني  1
  33  12  306365  102166  تجاري  2
  5/10  6/3  292500  30786  آموزشي  3
  43  1  20000  8631  اي فني حرفهآموزش عالي و   4
  6  22  3182000  189151  نقل شهري و انبار و حمل  5
  8/3  6/0  137000  5170  فرهنگي  6
  57  5/4  68800  39302  مذهبي  7
  88  11  105500  92342  فضاي سبز  8
  35  2  50114  17573   درماني-بهداشتي   9

  98  5/0  4773  4677  پذيرايي و جهانگردي  10
  8/0  3/0  318000  2300  تي صنع-كارگاهي  11
  3/14  6/2  155091  22190  اداري  12
  7/1  06/0  28600  495  تأسيسات شهري  13
  5  5/0  90423  4488  نظامي  14
  3/1  1/0  93359  1203  ورزشي  15
  -  7  -  60862  ساير  16

  281، 1384پور،   نيك:منبع   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .صورت جداگانه محاسبه شد ها بعد از برداشت به مساحت هر كدام از كاربري. 1
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   آملنقشة تمركز و تنوع كاربري در بخش مركزي. 4شكل 
  282، 1384پور،   نيك:منبع     

  
هـاي مهـم      اي بودن شهر آمل و موقعيت ممتاز بخش مركزي از لحاظ دسترسـي، بيـشتر فعاليـت                  هسته  دليل تك   به

 تمركـز چـشمگير      هـا و هـم      گزيني در اين محدوده هستند، كه اين امر هم تنـوع گـستردة كـاربري                دنبال مكان   شهري به 
از اين رهگذر مركز شهر     ). نقشة كاربري اراضي در بخش مركزي     (دنبال داشته است      از شهر به  ها را در اين قسمت        فعاليت

هاي مختلف و يا حتي مـشابه         كاركردهاي مختلفي را در خود جاي داده است كه هركدام مورد حمايت و پشتيباني كاربري              
كاركردهاي مهم بخش مركزي آمل در      . دپردازن  اين كاركردها در سطوح شهري و فراشهري به ايفاي نقش مي          . قرار دارند 

  .گردند ادامه ذكر مي
  

  كاركرد تجاري يا بازرگاني
هاي مربوط به اين نقش موجب شده         وجود كاربري .  تجارت و بازرگاني است    ،ها در مركز شهر آمل      ترين نقش   يكي از رايج  

كه اين نقطه از شهر نـسبت بـه سـاير     يا گونه است تا بيشترين معامالت اقتصادي در اين قسمت از شهر صورت بگيرد، به 
اسـتقرار عناصـر     درصد از كل مساحت تجاري شهر در اين بخـش و             33قرارگيري  . نقاط داراي بيشترين بازده مالي است     

هـاي اقتـصادي      ترين اندام   عنوان يكي از مهم     شاخصي نظير بازار اصلي و بازار روز موجب شده است تا مركز شهر حتي به              
بها در اين بخش از شهر، از اهميـت بـاالي              سرقفلي و اجاره    و باال بودن قيمت زمين   . ايفاي نقش بپردازد  شهرستان نيز به    

گيرند، كه عناصـر      هاي مختلف ديگري نيز در اين رسته قرار مي          افزون بر بازارها، فعاليت   . هاي تجاري حكايت دارد     فعاليت
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توان به پاساژها اشاره كرد كه  ها مي ازجملة اين فعاليت. آيند  ميشمار كنندة كاركرد تجاري ـ بازرگاني مركز شهر به  تقويت
 درصـد آنهـا ـ در    5/67 پاسـاژ ـ   27 شهر آمل در حـدود  1 پاساژ40در زمان حاضر از . اند با سرعت زيادي در حال افزايش

 فـشردگي بـااليي در      هايي هستند كـه     ها و مؤسسات مالي و اعتباري نيز از ديگر فعاليت           بانك. مركز شهر واقع شده است    
كننـد،     بانكي كه طبق سالنامة آماري استان مازندران در سطح شهرستان آمل فعاليت مـي              80از كل   . بخش مركزي دارند  

هـاي     درصـد از كـل بانـك       5/32هـم      بانك در حاشية بيروني مرز قـرار دارنـد، كـه روي            2 بانك در بخش مركزي و       24
 مؤسـسه  11توان به مؤسسات مالي ـ اعتباري اشاره كرد كه تعـداد    ين نيز ميعالوه بر ا. شود شهرستان آمل را شامل مي

رفتـه    هم  روي. اند  مالي اعتباري در بخش مركزي و يك مؤسسه مالي اعتباري نيز در حاشيه بيروني مرز به فعاليت مشغول                 
، بـه كـاركرد تجـاري نقـش و          هاي مستقر   فروشي  ها و خرده    فروشي  همراه ديگر عمده    ها به   توان گفت وجود اين فعاليت      مي

  .اي بخشيده است اهميت ويژه
  

  كاركرد تفريحي و گذران اوقات فراغت
هـايي نظيـر گـردش، خريـد،           تفريح و گذران اوقات فراغـت اسـت كـه فعاليـت            ،از كاركردهاي بسيار مهم بخش مركزي     

كمبودهـا  رغـم   درخور توجهي دارد و بـه اين كاركرد بار اجتماعي ـ رواني  . شود زدن و نظاير آن را شامل مي وگو، قدم گفت
 مختلفي را براي يها در زمان حاضر مركز شهر آمل عرصه. توانسته است تا حدود زيادي به نيازهاي شهروندان پاسخ دهد     

هاي متعدد آن و همچنـين   توان به كاربري فضاي سبز و زيرشاخه    عنوان مثال مي    ايفاي چنين نقشي فراهم آورده است، به      
 خـود،     درصد از مساحت بخش مركزي به      33درواقع اين دو كاربري با اختصاص       .  اصلي واقع در آن اشاره كرد      هاي  خيابان

  .نقش بسزايي در تقويت كاركرد تفريحي برعهده دارند
  

  كاركرد درماني
 اسـتان   طبـق گـزارش سـالنامه آمـاري       . ها اشـاره كـرد      توان به داروخانه    هاي مربوط به كاركرد درماني مي       ازجمله فعاليت 

 درصد ـ از  54 داروخانه ـ  19 دارد كه پس از بررسي ميداني مشخص شد   داروخانه در شهرستان آمل فعاليت35مازندران، 
فشردگي باالي اين فعاليت در بخش مركزي شهر به حدي اسـت كـه حتـي در    . ها در مركز شهر واقع شده است        داروخانه

هـاي مخـصوص    هـاي متعـدد، سـاختمان    ها و درمانگـاه  وجود بيمارستان. اردها دو داروخانه در كنار هم قرار د     برخي مكان 
آيد، كه موجب شده  شمار مي ها به ترين داليل تراكم داروخانه هاي پزشكي در اين بخش، از مهم   پزشكان و همچنين مطب   

ه بيمارسـتان از مجمـوع    اكنون سـ    هم. است روزانه افراد زيادي براي استفاده از خدمات درماني به مركز شهر مراجعه كنند             
ايـن   بـر اهميـت      ،هـاي وابـسته     پنج بيمارستان شهر آمل در بخش مركزي شهر واقع شده است، كه در كنار ساير فعاليت               

روزه بيمـاران بـسياري از    دليل موقعيت برتر و عملكرد شهري ـ فراشـهري واحـدهاي درمـاني، همـه      به. افزايد كاركرد مي
تنهـا بـه افـزايش بـار ترافيكـي       كنند؛ كـه ايـن امـر نـه      طراف به اين مراكز مراجعه مي     سراسر شهر، روستاها و شهرهاي ا     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) ها بازاري(طبق مشاهدات صورت گرفته و نظر آگاهان محلي . 1
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توانـد تـأثيرات روانـي نـامطلوبي را بـر روحيـة               هاي پريشان آنها نيز مي      انجامد، بلكه مشاهدة بيماران رنجور و خانواده        مي
هـاي بهداشـتي ـ     از كـل كـاربري   درصـد  35گرفته، بخش مركزي آمل  هاي صورت طبق بررسي. شهروندان باقي بگذارد

تـري در     مترمربـع، نقـش مهـم      16516هاي درماني بـا اختـصاص         از اين مقدار، فعاليت   . گيرد  درماني شهر آمل را دربرمي    
  . مترمربع زمين را اشغال كرده است ـ برعهده دارد1057هاي بهداشتي ـ كه تنها  مقايسه با فعاليت

  
  كاركرد فرهنگي ـ مذهبي 

: گيرند، كـه اينهـا هـستند    هاي فرهنگي و مذهبي جاي مي كنندة اين كاركرد عمدتاً در زيرگروه كاربري  قويتهاي ت   فعاليت
هاي تـاريخي و فرهنگـي متعـددي در آن     علت قدمت شهر، مكان     همچنين به . هاي فرهنگي   ها، سينماها و كانون     كتابخانه

ميراث فرهنگـي   (شده در شهر آمل       اثر تاريخي ثبت   11 از   اكنون  هم. اند  وجود دارد كه برخي از آنها در بخش مركزي واقع         
منظور حفاظت از ديگر بناهاي داراي ارزش تاريخي و معماري، عالوه بر              به.  اثر در بخش مركزي قرار دارد      6) 1383آمل،  

ده اسـت    بناي باارزش ديگر نيز در سطح بافت قديم شناسايي ش          55وسيلة ميراث فرهنگي، در حدود        شده به    بناي ثبت  11
گـذارد و هـم       ساز شهر، هم بر اهميت تاريخي شهر صـحه مـي            هاي هويت   عنوان شناسه   كه به ) 1379پژوهش و عمران،    (

 اثر در بخش مركزي شهر واقـع شـده          22 اثر باارزش نيز،     55از ميان اين    . بخشد  عملكرد فرهنگي بافت قديم را قوت مي      
كـاربري مـذهبي از ديگـر عوامـل         . و درخور توجه و نظارت جدي است      نشده، داراي اهميت      آثار تاريخي ثبت  عنوان    كه به 
 باب مـسجد، حـسينيه، تكيـه و امـامزادة           65اكنون عالوه بر مصالي شهر، از         هم. آيد  شمار مي   كنندة اين كاركرد به     تقويت

 درصد 38هم  ي باب در حاشية بيروني آن قرار دارد، كه رو13 باب در داخل بخش مركزي و       12 در حدود    1موجود در شهر  
 درصـد كـاربري     8/60مجمـوع    در. گيـرد   مـي  بـر  هاي موجود در شهر آمـل را در         ها، تكايا و امامزاده     از كل مساجد، حسينيه   

 درصـد آن بـه كـاربري مـذهبي اختـصاص دارد ـ يعنـي        57فرهنگي و مذهبي شهر آمل در بخش مركزي قرار دارد كه 
ها، مساجد و تكاياي متعدد در اين قسمت از شهر، سبب شـده اسـت كـه                   هوجود امامزاد . كاركرد مذهبي برتري نسبي دارد    

شمار روند؛ براي     هاي مختلفي از سال به      هاي مذهبي در مناسبت     هاي مركزي شهر مسير برگزاري مراسم سوگواري        خيابان
تلف شـهر خـود را بـه    هاي عزاداري در روزهاي تاسوعا و عاشورا اشاره كرد كه از نقاط مخ    تئتوان به حركت هي     نمونه مي 
  .پردازند هاي اين محدوده به عزاداري مي رسانند و در خيابان مركز مي
  

  كاركرد سياسي
هـستة اصـلي برگـزاري      . دفعات شاهد ايفاي نقش سياسي بوده اسـت         مركز شهر آمل از زمان انقالب اسالمي تا كنون به         

هـاي    خيابان،هاي مختلف در شهر آمل روي داده به مناسبتها، اعتصابات و اعتراضاتي كه از گذشته تاكنون بنا            راهپيمايي
 بهمـن   6در  ) هـا   جنگلـي (هـا     براي مثال محل اصلي وقوع درگيري مردم آمل با كمونيست         . اين قسمت از شهر بوده است     

تـوان بـه شـورش      همچنين مي.هاي مركز شهر بود    نفر از شهروندان آملي شد، خيابان      40 كه منجر به كشته شدن       1360
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   اداره اوقاف شهرستان آملبه نقل از رئيس. 1
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تحـصن و تجمـع     .  اشاره كرد كه در اعتراض به قيمت برنج صورت گرفـت           1379اسي كشاورزان آمل و حومه در سال        سي
اوليه در اين اعتراض از مقابل ساختمان سابق فرمانداري شروع شد كه در درگيري با نيروي انتظـامي ايـن نارضـايتي بـه              

هاي متعددي است كه بنا به  ياسي در مركز شهر، راهپيمايي    از ديگر مصاديق بارز كاركرد س     . هاي اطراف كشيده شد     خيابان
شود و معمـوالً نيـز        و جز آن در طول سال برگزار مي       خرداد   15 بهمن،   22 آبان، روز قدس،     13هاي مختلف نظير      مناسبت

تـرين   بنابراين، ايفـاي نقـش سياسـي يكـي از مهـم      . گيرد  به مقصد مصالي نماز جمعه و يا امامزادة اصلي شهر انجام مي           
  .رود شمار مي وظايف مركز شهر آمل به

  
  كاركرد آموزشي

هاي مقاطع    هاي مهم بخش مركزي شهر آمل است كه فعاليت          اي و عالي ازجمله كاربري      كاربري آموزشي و آموزش حرفه    
طـي  . اي و دانـشگاه را در خـود جـاي داده اسـت              دانشگاهي، فني و حرفـه      كودكستان، ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان، پيش    

هاي مربوط به اين دو كاربري نقش بسيار مهمي در تقويت كاركرد آموزشي               گرفته مشخص شد زيرگروه     هاي انجام   بررسي
  .  آمده است4ها در جدول  نتايج حاصل از اين بررسي. كنند بخش مركزي ايفا مي

  
  1383ميزان تمركز واحدهاي آموزشي در مركز شهر آمل در سال . 4جدول 

  واحدهاي واقع در مركز شهر
  زشينوع واحد آمو

  تعداد كل واحد 
  درصد  تعداد  در سطح شهر

  كننده جمعيت مراجعه
  در طي روز

  3305  20  16  75  كودكستان و ابتدايي
  2345  16  8  50  راهنمايي
  4517  19  12  62  دانشگاهي دبيرستان و پيش
  240  -  5  -  هاي آزاد آموزشگاه

  863  36  5  14  هنرستان
  170  25  1  4  آموزش عالي

  179-194، 1384پور،   نيك:منبع    
  

  :توان چنين برشمرد نتايج حاصل از بررسي كاربري آموزشي در مركز شهر آمل را مي
اي و عالي شهر آمـل را بـه خـود اختـصاص داده              درصد از كاربري آموزشي و آموزش حرفه       5/53مركز شهر آمل     •

 .است

طـور مـستقيم وارد ايـن ناحيـه           آموز و دانشجو است كه به       دانش 11,440مركز شهر آمل در طي يك روز پذيراي          •
 . شوند مي

عالوه بر واحدهاي آموزشي مستقر در بخش مركزي و حاشية بيروني آن، مراكز ديگـري نيـز وجـود دارد كـه در                        •
وزانـه،  فراشـهري ر  دليل دارا بودن عملكرد شـهري و          اين مراكز به  . اند  فاصلة نسبتاً دورتري از بخش مركزي واقع      

تـوان از تأثيرگـذاري ايـن         رو نمي  محل مراجعة افراد بسياري هستند كه لزوماً بايد از مركز شهر عبور كنند، از اين              
 .پوشي كرد بخش مركزي چشمواحدهاي آموزشي بر ميزان تردد 
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 .گزيني در مركز شهرند دنبال مكان بيشتر مراكز غيرانتفاعي به •

  .رود شمار مي ترين داليل ازدحام جمعيت در معابر مركز شهر به مهمفشردگي و تمركز واحدهاي آموزشي از  •
  

  كاركرد اداري
 بـسياري از ادارات و  هـاي  هعلـت تمركـز شـعب    شـود كـه بـه    شهر آمل، مركز اداري ـ سياسي شهرستان آمل قلمـداد مـي   

داره پـست، اداره امـور      شـهرباني، ژانـدارمري، ا    . هاي دولتي، داراي نقش و نفوذ مؤثري در سطح شهرستان اسـت             سازمان
نمـايش اسـتقرار    «منظـور     احوال، ازجملة اولين اداراتي بود كـه در زمـان رضاشـاه و بـه                 اسناد و ثبت    ماليات و دارايي، ثبت   

هاي متمـادي، برخـي از        با گذشت دهه  . در اين شهر احداث شده است     ) 61،  1383رهنمايي،  (» ساالري دورة پهلوي    ديوان
انـد    ، برخي از آنها تغييـر يافتـه       ) اسناد، ماليات و دارايي     احوال، ثبت   ثبت(دهند    شان ادامه مي     فعاليت ها همچنان به    اين اداره 

و برخـي از ادارات نيـز بـه نقـاط ديگـري        ) ها  كالنتري(اند     مشغول شده    به فعاليت  ي، ادارات جديد  )شهرباني و ژاندارمري  (
وجود آمـده كـه عمـدتاً در          هاي گذشته به    ادارات ديگري نيز طي سال    عالوه بر موارد شمرده شده،      ). پست(اند    انتقال يافته 

بعد از ترسيم مرز بخش مركزي، مشخص شـد         . اند  هاي منتهي به مركز بنا شده       هاي مركز شهر و سپس در خيابان        خيابان
قرار دارد، كـه   درصد ـ از كل ادارات شهر آمل در بخش مركزي و يا حاشيه بيروني مرز  44 اداره ـ  19كه در زمان حاضر 

 اداري نتـايج زيـر       خـصوص كـاربري    در. شـود    درصد از كل مساحت كاربري اداري شهر آمل را شامل مي           3/14اين تعداد   
  : دست آمد به

 .آمدها به مركز شهر آمل نتيجة وجود كاربري اداري در اين فضاي شهري است و بسياري از رفت •

پست، فرمانداري، ( به خارج از محدوده انتقال يافته است      ،ركزيدر چند سال اخير برخي از ادارات واقع در بخش م           •
و برخـي   ) ميـراث فرهنگـي   (، برخي ادارات تازه شكل گرفته اسـت         )آموزش و پرورش، ارشاد، كار و امور اجتماعي       

 ).ادارة ماليات و دارايي(جا شده است  ديگر در داخل محدوده جابه

علت ارائه عملكردي قوي در سطح شهر و منطقه، روزانه،           اند، كه به   برخي از ادارات در خارج از بخش مركزي واقع         •
اي بودن شهر و موقعيت اين ادارات طوري اسـت كـه              هسته  تك. گيرند  محل مراجعة تعداد زيادي از افراد قرار مي       

ايش ميـزان  بنابراين از منظر بارگذاري حجم ترافيك و افز . كنندگان حتماً بايد از مركز شهر عبور كنند         اكثر مراجعه 
هـاي مـستقر در مركـز شـهر آمـل             اداره. پوشـي كـرد     تردد در مركز شهر، نبايد از تأثيرات مهم اين ادارات چـشم           

 .بدني، بهزيستي، حفاظت محيط زيست، دادگستري، منابع طبيعي و كشاورزي ادارة تربيت: اند از عبارت

  
  گيري و پيشنهادها نتيجه

هـاي تجـاري، تعـامالت اجتمـاعي و تالقـي             شهر، محل تجمع و كـانون فعاليـت       عنوان قلب تپندة      مركز شهر آمل كه به    
بنابراين با توجه به اهميت     . آيد  شمار مي   شود، نماد هويت و شخصيت اصلي اين شهر به          هاي حياتي شهر قلمداد مي      شريان

متي سـوق داده شـود كـه    س ريزي كاربري زمين به    ريزي شهري و برنامه     كاركردهاي مركز شهر، الزم است كه برنامه      زياد  
تنوع و تعدد مسائل موجود در مركز . بتواند موجب حفظ و تقويت اين نقطة ثقل شهري شود و عالئم حياتي آن را احيا كند 
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توان از بسياري از كمبودها و تنگناهاي         كند كه برطبق آن مي      پارچه را ايجاب مي     شهر آمل ضرورت رويكردي جامع و يك      
هاي توسعه در بخش مركزي و عدم توجه به نقـش آن              توجهي به ظرفيت    صورت با بي    ر غير اين  د. احتمالي جلوگيري كرد  

نتايج حاصل از پژوهش حاضر . نظر خواهد رسيد در بالندگي شهر، دستيابي به اهداف توسعة پايدار شهري امري ناممكن به     
  :توان به صورت زير خالصه كرد را مي
بـه  . اي را دنبال كرده است      رويه  ست كه در مقايسه باساير نقاط، رشد بي       اي از شهر ا     بخش مركزي آمل تنها نقطه     .1

هاي شهر    هاي مركزيت در ديگر هسته      رنگ بودن شاخص    اي بودن شهر آمل و كم       هسته  دليل تك   عبارت ديگر، به  
كـز  ، رشـد و گـسترش مر  )ها، ميزان مراجعة افراد و مواردي از اين دسـت    موقعيت، دسترسي، فاصله، تنوع فعاليت    (

كـه بـه افـزايش ميـزان تنـوع و تـراكم             طوري  شهر سرعت زيادتري در مقايسه با ديگر نقاط شهري پيدا كرده، به           
  . ها منجر شده است فعاليت

. ها و انواع عملكردها، دستخوش عدم تعادل و ناهماهنگي شديدي است            ناحية مركزي آمل از نظر تركيب كاربري       .2
شي، مذهبي، پذيرايي و جهانگردي، درماني و اداري سـهم بـسزايي در             در زمان حاضر برخي خدمات تجاري، آموز      

. انـد  هـا و كاركردهـا را تحـت تـأثير قـرار داده              كه ساير كاربري    طوري  گيري كاركردهاي مركز شهر دارند، به       شكل
 .شود تركيب نامناسب و ناموزون كاربري زمين، از عوامل اصلي ايجاد مشكالت مركز شهر قلمداد مي

شمار  ها در مركز شهر آمل به ونقل شهري، از داليل اصلي تمركز و تجمع فعاليت كشي و خطوط حمل باننحوة خيا .3
 .آيد مي

صورت ويژه و عميق به       كند، الزم است كه به      دليل ميزان نقش و اهميتي كه مركز شهر در ساختار شهر ايفا مي              به .4
يه شد، كمترين توجه را بـه مـسائل مركـز شـهر             هايي كه براي توسعة شهر ته       متأسفانه طرح . مطالعة آن پرداخت  

هاي موجود ميان اين نقطه با ساير نقـاط، آن را همچـون ديگـر سـطوح                    به تفاوت  پرداختنمبذول داشت و بدون     
شـده در شـهر آمـل ـ نظيـر جـامع،        هاي تصويب ترين ايراد وارد به طرح مهم. شهر و حتي برابر با آن قلمداد كرد

طور جداگانه مورد مطالعه قـرار   و حوزة نفوذ ـ اين است كه اين قسمت از شهر را به ) رزشباا(تفصيلي، بافت قديم 
هاي   كه نيازمندي    درحالي ؛شده برمبناي جمعيت ثابت اين بخش صورت گرفته است          هاي انجام   ريزي  نداده و برنامه  

. احيه هـستند متفـاوت اسـت   كنند، با افرادي كه ساكن اين ن     افرادي كه فقط در طي روز به مركز شهر مراجعه مي          
ريزي مركز شهر برمبناي جمعيت ثابت، تفكر غلطي است و بايد تفكري غالب شود كه جمعيت روز                   بنابراين برنامه 

 .كند و شب را از هم جدا مي

خأل مديريتي موجب شده است تا از بعد اجرايي و مديريتي، سازمان و متولي مشخـصي بـراي هـدايت و اسـتفادة        .5
اين خأل به دو صورت بر مركز شهر آمل سايه گسترانيده است؛ در حالت              . ز شهر وجود نداشته باشد    مطلوب از مرك  

صـورت    هـا و تـشكيالت متعـدد بـه          پارچه و متمركز شهري موجب شده است تا سـازمان           اول فقدان مديريت يك   
ويـژه بخـش     ـ بـه  گيـري در شـهر   سـازي و تـصميم   جداگانه، دلخواه و فارغ از هرگونه اصول و ضوابط به تصميم

يابي صحيح مدارس غيرانتفاعي، عدم   عدم نظارت اداره آموزش و پرورش در مكان،براي نمونه. مركزي ـ بپردازند 
ها و عـدم همـاهنگي ميـان ادارات بـرق، آب، گـاز و                 ريزي اداره بهداشت و درمان در توزيع مناسب فعاليت          برنامه

گيـر شـهروندان    هـا دامـن     هر موجب شده تا تبعات اين ناهماهنگي      پي معابر مركز ش     در  هاي پي   مخابرات در حفاري  
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ترين سازمان متولي در زمينة مديريت شهري اسـت ـ كـه     عنوان اصلي توجهي شهرداري ـ به  مسئله دوم، بي. شود
 .ورزد  تشكيل ادارة مناطق مركزي كوتاهي و تعلل ميدر

ه و كارآمدي است كه موجب شده است اين دو مؤلفـه     تقابل دو مؤلفه رفا    ،هاي موجود در مركز شهر آمل       از چالش  .6
برداري بيـشتر از فـضا سـاخته          منظور بهره    كه به  1هاي مرتفع تجاري    مثالً احداث ساختمان  . بر ضد هم عمل كنند    

خاطر عدم توجه بـه       شد، كارآمدي و سود را هم براي شهرداري و هم براي سازندگان به همراه داشته است، اما به                 
مناسب سبب شده است تا مشكالتي نظير افزايش ترافيك و ازدحام، رهـاورد ايـن توسـعه باشـد و       هاي    زيرساخت

اكنون تعادل ميان رفاه      هم. تري نزول كند    سبب گردد كه ديگر عنصر مطلوب، يعني رفاه اجتماعي تا سطوح پايين           
هـا بـه ضـعف و تمـام           م قوت و كارآمدي در مركز شهر آمل چنان مورد تهديد واقع شده است كه با ادامة آن، تما                

حل اين مسئله نيز در پرتـو پـرداختن بـه مركـز شـهر، تنهـا بـا نگـرش                       راه. ها به تهديد تبديل خواهد شد       فرصت
 در  ،بـه عبـارت ديگـر     . عنوان بخشي از كليت شهري پذيرفتني خواهـد بـود           سيستمي و با در نظر گرفتن مركز به       

 .»انديشيد و بخشي عمل كردكالن «بررسي و مطالعه مركز شهر الزم است كه 

ست؛ يعنـي برقـراري ارتبـاط     » ها  گذاري  حاكم بر سياست  اهميت نگرش   «از ديگر نتايج حاصل از پژوهش حاضر،         .7
گرچه در مورد مركز شهر آمل ـ مثـل سـاير شـهرهاي كـشور ـ       . ريزان ميان مشكالت مركز شهر و نگرش برنامه

ها نيست، ولي اين مطالعه با برجسته كردن موضوع    گيري  يمها و تصم    سازي  گونه نگرش خاصي مبناي تصميم      هيچ
. دانـد  ريزان مي   انداز مناسب از سوي برنامه       تعيين چشم  ،در حل مسئله مراكز شهري    را  و بيان مشكالت، اولين گام      

 و  دنبال سـازوكار اقتـصادي بـود         اگر در اين قسمت از شهر اهداف اقتصادي مدنظر باشد، بايد به            ،تر  عبارت ساده   به
. وجـو كـرد     بايست راهكارهاي مـرتبط بـا آن را جـست           اگر نگرش از جنبه ميراث فرهنگي و گردشگري باشد، مي         

بنـابراين، بـا    . شمار رود   تواند تهديدي جدي براي حفظ تعادل حيات شهري به          انداز مي   درواقع ترسيم نكردن چشم   
تـوان مراكـز شـهري        ريـزي و مـديريت مـي        مههاي متعدد طراحي، برنا     كار بردن روش    ارائه ديدگاهي مناسب و به    

 .وجود آورد مطلوبي را براي شهروندان به
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