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توجه به  كه گاهي اوقات بي،مي باشند ر شهرهافضاهاي باز شهري يكي از ملزومات زندگي د
له توجه مي شود كه أو زماني به اين مس،جامعه شكل گرفته انديمي از ظمعلوالن به عنوان بخش ع

شايد  يكي از بهترين راه ها زماندر اين .به سادگي ميسر نمي باشد، آن هاديگر ايجاد شرايط مورد نياز
ت يابي آن ها و در مرحله طراحي با رعايا و بازيش از احيتا پ فضاهاي پنهان شهري باشد پرداختن به

فضاهايي كه در انتظار تعريض .از امكان استفاده معلوالن از آن ها فراهم گرددي مورد نارها و ضوابطيمع
 اين سازي آن ها مي توانمناسب  هستند يكي از اين گونه فضاها مي باشند،كه با شانخيابان مجاور

اي د و نه مشكلي بريد) اعم از سالم و معلول(مسأله را به صورت پتانسيلي در خدمت شهر و شهروندان 
 به دست فراموشي سپرده شده اند و ن فضاهاي خرد غالباًيمتأسفانه تا كنون ا.خيابان و جداره هاي آن

 اند و در صورتي كه توجه جدي به اين فضاها و مناسب سازي آن ها نگردد، گرديدهبدون استفاده رها 
  .اين فرصت نيز از دست خواهد رفت

ا و مناسب سازي فضاهاي در يد احينوان آن برمي آي پژوهش همانطور كه از عياگر چه هدف ابتدا
ن فضاها و سپس يقي بر روي ايازمند بررسي و تحقيله در درجه اول نأن مسيكه ا،مي باشدحال انتظار 

نه اي يجاد زميي پژوهش اياما هدف غا،ي جهت مناسب سازي آن ها استين راهبردها و راهكارهاييتع
ك سو و يگر شهروندان از ين آن ها و ديعه و برقراري ارتباط بلوالن در سطح جامعشتر ميبراي حضور ب

ضمن  ارداين تحقيق تثبيتي سعي د.جاد تعلق خاطر به شهر و فضاهاي شهري براي آن ها مي باشديا
ن فضاها به صورت بستري يت ايجلب توجه مسؤوالن و متخصصان به فضاهاي در حال انتظار به قابل

  .ورزدد يطن جامعه تأكمناسب براي حضور معلوالن در ب
روش مورد استفاده در اين پژوهش ، نظام چند سطحي طراحي شهري مي باشد كه شامل حوزه 

و 1 است )فضاي در حال انتظار(حوزه طراحي  ،)خيابان آبكوه(،حوزه محلي )شهر مشهد( راهبردي
  .دعمده اطالعات نيز از روشهاي ميداني و خصوصاً مشاهده و مصاحبه گردآوري شده ان

 از ويژگي هاي آن ها بدست آمد كه ازآن جالبيپس از شناخت بهتر فضاهاي درحال انتظار نتايج 
 در بافت هاي مركزي شهرها مي باشند، جمله مي توان به موقعيت مكاني مناسب اين فضاها كه عموماً

ات و زمان هاي موقتي و غير دائم بودن آن ها و نيز تنوع و پويايي و تغيير نقش و چهره آن ها در ساع
    .مختلف اشاره كرد
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براي اين كه امكان استفاده گسترده تر از نتايج پژوهش بوجود آيد ، ابتدا ويژگي هاو نتايج عام 
 به عنوان نمونه مطالعاتي  مي گردند و سپس گزارشي از مطالعه و بررسي خيابان آبكوه مشهدمطرح

  .ارائه مي شود
  واژه های کليدی

     مناسب سازي , كم تواني,  فضاي درحال انتظار,  فضاي پنهان شهري  ,يفضاي باز شهر      

  

  استفاده از فضا براي چيدمان و نمايش محصوالت : ١تصوير 

   مقدمه
زماني كه .هيچ جسم كاملي در طبيعت نيست كه در سازگاري با جاني كه در آن است نباشد «

 و هرگاه تالشي –ه جسم ناقص مي گردد جسم معلول مي گردد و زماني ك,جان در گرفتاري باشد
اگر بپذيريم كه شهر تبلور كالبدي جامعه اي است . جان به سر مي آيد–براي رفع نقص صورت نگيرد 

است وقتي كه جسم شهر دچار   بديهياين.پس شهر جسم است و جامعه جان آن,كه در آن مي زيد
است و از » معلول«شهر كنوني ما . مي آيدجان آن به سر در گمي و آشفته حالي گرفتار,معلوليت باشد

وجود نقايص كالبدي . جواب گويد– جامعه درون آن –اين ره نمي تواند به خواسته هاي روح خويش 
 استفاده مفيد از فضاهاي شهري را نه تنها به حداقل رسانيده كه در "عمال,فراوان در شهركنوني

ن مساله در اين است كه آن بخش از جامعه كه بحراني شد.بسياري موارد غير ممكن نيز ساخته است
علت را نه ,فضاهاي شهري محروم گشته است از استفاده از "عمال, حركتي–به سبب ناتواني جسمي 

جستجو مي كند و خود را از نزديك شدن به » معلول بودن خويش «كه در » معلول بودن شهر«در 
  1».اين فضاها باز مي دارد
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روندان و تبلورزندگي جمعي آنهاست،و بايد پاسخگوي نياز زندگي فضاي باز شهري،براي شه«
دراين فضاها شهروندان با همديگر برخوردهاي اجتماعي چهره به چهره .اجتماعي و جمعي آن ها باشد

تصوير ذهني شهروندان از اين فضاها و مقياس آنها به گونه اي است كه فضايي متنوع و پر از .دارند
ن اين فضا ها را طيف وسيعي از اقشار اجتماعي ،گروه هاي سني مختلف و امخاطب.رويداد را توقع دارند

   1».نظاير اين ها تشكيل مي دهند
فضاهاي پنهان شهري،فرصت هايي هستند كه بي توجه رها شده اند و به رغم پتانسيل هاي 

 هيچ كمكي نيز به فراواني كه دارا مي باشند هيچ استفاده مفيد و در خوري از آنها نمي شود و طبعاً
 مناسب براي گروه هاي  فرصتهايي كه خصوصاً با توجه به كمبود فضاهاي بازشهري.شهر نمي كنند

  .مذكور را جبران نمودء  در شهرهاي ما،مي توان استفاده مضاعفي از آن ها برد و خالكم توان
ر رشد و توسعه تعريض خيابان هاي قديمي در بافت هاي مركزي شهرها يكي ديگر ازتبعات ناگزي

 اين شهرها مي باشد كه با توجه به رشد شتابان شهر ها در كشور هاي جهان سوم،اين موضوع نيز در
تغيير سيماي شهر يك روي سكه تعريض خيابان مي باشدو پيدايش .نقاط بيشتر به چشم مي خورد

ا و در نهايت ره ه،كه در انتظار عقب نشيني ديگر جدار برابرجداره هاي عقب نشيني كردهفضاهايي د
 از فضاهاي پنهان شهري مي باشند اين فضاها كه گونه اي.،روي ديگر سكه استتعريض خيابان هستند

دربافت هاي مركزي قرارگرفته اند،يكي از آن فرصت "با توجه به موقعيتشان در شهر ها،كه معموال
 اين فضا ها حتي به چند عمر برخي از . هاي طاليي هستند كه معموالً بدون استفاده رها مي شوند

 مي رسد،ولي مهمترين نقشي كه در اين دوره ايفا كرده اند حداكثر نقش پاركينگ بوده،و سرريز  دهه
سعي در شناخت كامل تر از  ،در اينجا با بررسي و تحقيق بيشتر.خيابان را در خود جاي داده اند

ستفاده براي ا فضاي مناسبي را,ي آنهامناسب ساز و با احياهاي اين فضاها داريم تا بتوانيم  ويژگي
 . گروه هاي كم توان ايجاد نمائيم

  بيان مسأله
چگونه مي توان فضاهايي را كه در انتظار تعريض خيابان و خروج از حالت انفعال و ركود هستند، 

 و اين مسأله را به صورت پتانسيلي در خدمت گروه هاي كم توان مناسب سازي نمود استفاده براي
 ديدو نه مشكلي براي خيابان و جداره هاي آن؟امروزه ديگر )اعم از سالم و معلول(شهروندان  شهر و

اما مسأله بركسي پوشيده نيست،به همه شهروندان آن ها پاسخگويي اهميت فضاهاي بازشهري و لزوم 
ي ن و پالزاهاي بزرگ شهرشود،همه به ياد ميادي اينجاست كه وقتي صحبت از فضاهاي باز شهري مي

 آن ها نيزمشكالت و محدوديت هاي خود را دارد و كمتر كسي توجهي به مناسب سازيه ميافتند،ك
فضاهاي خردي كه عموماً بال استفاده مانده اند،مي نمايد و متأسفانه در صورتي كه توجهي جدي به 

از دست اين فرصت ها همچنان كه تاكنون بوده،در آينده نيز ،حيا و مناسب سازي اين فضاها نگرددا
  .خواهند رفت
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،راه  قرار گيرد و به آن بها داده شود از سوي ديگر در صورتي كه بخواهد اين موضوع مورد توجه
 مسئوالن و توجه بيشتر حل را بايد درتغيير نگاه طراحان و متخصصان مسائل شهري از يك سو و

صورت است كه مي توانيم تنها در اين  ورف ديگرجستجونمود  ازطگروه هاي كم توان بهمقامات شهرها
شايد يكي از عوامل بوجود آمدن چنين .  فضاهاي شهري باشيم مناسب سازيشاهد تحولي اساسي در 

. اطالعات و عدم آگاهي مسئوالن و متخصصان در اين زمينه دانست شرايطي را بايد در كمبود و خالء
ه بررسي فضاهاي بازو فضاهاي مطالبي كه در اين فرصت عرضه مي گردد نتايجي است از تحقيقي كه ب

  .پنهان شهري در مشهد پرداخته است
اما نتايجي كه بدست آمده و  مكان تحقيق شهر مشهد بوده است،اگرچه همانطور كه اشاره شد

اي فضاهايي كه به آن ها پرداخته شده است مبتال به تمامي شهرهاي ما وحتي شايد تمامي شهره
 نخست مطالب و .،مي باشدروز افزون توسعه شهرها مواجهندد ،كه با رونكشورهاي در حال توسعه

) سعدآباد( اي از بررسي خيابان آبكوه  درپايان خالصه موضوعاتي كه جنبه عام دارند طرح مي گردند و
  .مشهد به عنوان نمونه مطالعاتي ارائه مي گردد

  

  
  تبديل فضا به پاركينگ واحدهاي مجاور : ٢تصوير

   اهدافبيان
ژوهش همانطور كه از عنوان آن بر مي آيد احيا و مناسب سازي فضاهايي است كه هدف اصلي پ

اين مسأله در درجه اول نيازمند بررسي و تحقيقي .در انتظار تعريض خيابان بدون استفاده رها شده اند
،جهت يد راهبرد ها و راهكارهاي مناسبيبر روي اين فضا ها و وضعيت آن ها مي باشد و پس از آن با

  .سب سازي آنها و تعيين نقش يا نقشهايي براي آن ها ارائه گرددمنا
 راي حضور بمناسبزمينه   به ايجادتوان مي نهفته اند پژوهش دردل كه ديگري اهداف از اما
 ايجاد يك سو و از شهروندان ها و برقراري ارتباط بين آن و سطح جامعه در توانگروه هاي كم  بيشتر
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شهري  كه با گسترش فضاهاي باز ، ي عمومي از سوي ديگر اشاره نمودو فضاها تعلق خاطر به شهر
  .مي توان به اين مهم دست يافت

  پيشينه
هاي  ،در يك كالم رويدادرفتارها و  انسان ها،فعاليتها فضاي باز شهري به عنوان عرصه تجمع«   

و فردي ثبت در خاطرات جمعي  رويدادهايي كه در گذشته حادث شده و.   مي نمايد مختلف عمل
مي شوند، وقايعي كه در حال حاضر در زندگي روزمره شهروند نقش ايفا كرده و همچنين اميال و 

آنچه در دانش طراحي شهري . توقعاتي كه از آن مكان براي بهبود زندگي جمعي اش تصور مي كند
 جمعي براي فضاي باز شهري ارزش مي باشد نقش اجتماعي و تعاملي است كه اين فضا در زندگي

از دوران . بررسي تاريخي شهرهاي مغرب زمين نيز شاهدي است بر اين ادعا.شهروندان ايفا ميكند
يونان باستان تا قرن بيستم شهروند اروپايي مهمترين و مردمي ترين رويدادهاي جمعي خودرا در 

 پالزا و انواع .واژه يوناني آگورا و رومي فوروم به معناي تجمع شهروندان بود. ميدان برگزار ميكرد
فضاهاي مشابه درميان اقوام اروپايي ، خواه انگليسي، آلماني يا فرانسوي و مانند اين ها قلب تپنده 

   1».شهر و محل گردهمايي و تعامل اجتماعي بود
از سوي ديگر سابقه فضاهاي باز شهري در ايران به فضاهاي باز وسيعي برميگردد ، كه داراي «

ا بيش معين بودندو دركنار راه ها يا درمحل تقاطع آن ها قرارداشته و داراي محدوده اي محصور يا كم
كاركردي ارتباطي ، اجتماعي ، تجاري ، ورزشي ، نظامي يا تركيبي از دو يا چند كاركرد مزبور بودند و 
ميدان ناميده مي شدندو نيز ميدانها ي كوچك ، بخصوص ميدانهاي كوچك ارتباطي درون محله هاي 

  2». كه ميدانچه نام داشتندمسكوني
اما از سوي ديگر فضاهاي پنهان شهري،عرصه هاي غير قابل قبولي هستند كه محتاج به طراحي «

،بيشتر آن ها اف خود و يا شهروندان نمي گذارنداين فضاها هيچ تأثيرمثبتي براطر.باشند مجدد مي
  بين عناصر شكست خورده انداب شدهبدون هيچ مرز مشخصي تعريف نشده اندودربرقراري ارتباط حس

اين درحالي است كه آن ها مي توانند مجموعه اي از فرصتهاي ارزشمند به جهت تعريف و نوسازي 
   3».فضاهاي شهري در اختيار طراحان قرار دهند

و سرانجام اين كه در سال هاي اخيردرشهرهاي بزرگ اروپاي غربي كه سابقه اغلب ساختمان ها «
بيشتر مراكز عمومي با خرج هاي بسيار گزاف جهت تهيه سطح هاي شيب دار و ,به چند قرن مي رسد

بعد از جنگ جهاني دوم اغلب .آسانسور و راهروهاي عريض براي معلولين قابل رفت و آمد شده است
ثال اين نوع ساختمان هاي و بزرگ عمومي با توجه به امكانات معلوالن ساخته شده و بهترين م

 محل سازمان,پاريسعمارت يونسكو در, در ژنوW.H.O) ( مان بهداشت جهانيساختمان ها مركز ساز
 در نيويورك است كه هر معلول مي تواند در روي صندلي چرخدار خود به راحتي U.N) (ملل متحد 
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رفت و آمد داشته باشد و حتي در پشت بام ساختمان ها به تماشاي مناظر در تمام اتاق ها و سالن ها 
  . بپردازداين شهرهاي زيبا

سعي مي گردد با ,ضمن پرداختن به مراحل درماني آموزشي و حرفه اي معلوالن,بنا بر اين امروزه
توجه به وضعيت خاص جسماني آن ها به مطالعات و تحقيقات قابل توجهي در برنامه ريزي هاي 

به استقالل در زيرا تجربيات جهاني ثابت نموده است كه بازتواني و دستيابي معلوالن ,شهري بپردازند
  .زمينه هاي زندگي فردي و اجتماعي بدون سازگاري محيط زيست شهري غير ممكن مي باشد

فردي معلوالن بر خوردار  بديهي است محيط زيست شهري از اهميت خاصي درزندگي اجتماعي و
ي سازگاري محيط زيست شهري به فرد معلول اجازه مي دهد تا بتواند از يك زندگي اجتماع,مي باشد

 به نوعي از انحا امكان يك زندگي اجتماعي  نا مناسبحال آنكه محيط زيست.مناسب برخوردار گردد
منزوي شدن معلوالن و به بيان .مطلوب را از فرد معلول گرفته و به مرور باعث انزواي وي مي گردد

ي بدون شك خود زمينه ساز يك سر,ساده تر كنار گذاشته شدن آن ها به عنوان يك فرد فعال
  بدين جهت انديشيدن به معلوالن و در نظر داشتن اين.اشكاالت روحي و رواني ديگر نيز خواهد بود

از اصول اوليه يك طرح ,مراحل مختلف برنامه ريزي هاي شهري در,درصد قابل توجه از افراد اجتماع
  1 ».موفق مي باشد

د وزارت مسكن و  پيشنها8/3/68 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ«
دسترسي به اماكن و فضاها و  , شهرسازي در ارتباط با رفع موانع شهرسازي و معماري در عبور و مرور

 شركت افراد داراي معلوليت هاي گوناگون جسمي در تجهيزات عمومي شهري بمنظور تامين امكان
  :    مي آيد ري اشاره دارندكه به فضاهاي شه تصويب  نمودكه در اينجا مواردي زندگي روزمره جامعه را

شهرك سازي و مجتمع هاي  , از اين تاريخ در كليه طرح هاي آتي و در دست تهيه شهرسازي1-
  از اين كه توسط دستگاه هاي دولتي و وابسته به دولت و مسكوني و ساختماني سراسر كشور اعم 

فضاي شهري كه شامل ايت ضوابط مطلوب طراحي عر,شهر داري ها و يا بخش خصوصي تهيه گردند
ضوابط برنامه ريزي و طراحي براي تسهيل حركت معلوالن در سطح شهر مي باشد الزامي بوده و كليه 

شهرك سازي و مجتمع هاي   ,بررسي و تصويب و اجراي طرح هاي توسعه شهري,مراجع مسئول تهيه
ضوابط مذكور را مسكوني و ساختماني موظفند در مراحل مختلف تصويب و صدور پروانه و نظارت 

  .رعايت نمايند
 و تا قبل " به منظور رفع موانع شهري موجود الزم است كه اصالحات مناسب سازي معابر فورا2-

از تهيه و يا تجديد نظر در طرح هاي توسعه شهري به منظور نزديك تر كردن شرايط موجود به 
  2 ».يك به اجرا در آيد عمران شهري با توجه به اولويت هر  مسئولاستاندارد توسط مراجع
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  فضاهاي درحال انتظارمناسب سازی 

هزيستي كشور كه متولي امور ب بر اساس آمار سازمان 1381در سال تعداد معلوالن كشور «     
 نفر به 000'500 نفر برآورد شده است كه از اين تعداد فقط 000'600'2,معلوالن در جامعه مي باشد

بديهي است سازمان بهزيستي كشور براي تحت پوشش قراردادن .طور ناقص تحت پوشش قرار دارند
تمامي معلوالن در جامعه و تامين نيازهاي آنان و ايجاد فرصت هاي برابر براي مشاركت معلوالن در 
جامعه نيازمند همكاري بين بخشي تمامي سازمان هاي دولتي در زمينه مناسب سازي محيط زيست 

  1».معلوالن مي باشدت سازمان هاي غير دولتي در ارائه خدمات به شهري ايجاد اشتغال و نيز مشارك
از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه معلوالن تنها بخشي از گروه هاي كم توان جسمي مي باشند 

را گروه هاي زير و مجموعه شهرونداني كه نياز به مناسب سازي فضاهاي شهري براي استفاده دارند 
  :تشكيل مي دهند

  ,ن حسي شامل بينايي و شنوايي معلوال1-«
  ,تنفسي وكليوي,عروقي, معلوالن احشايي شامل قلبي2-
  2» معلوالن حركتي شامل انواع معلوالن حركتي و اعصاب3-
  , سالمندان4-«

  3» خردساالن5-
  , خانم هاي باردار6-«

  4»)مانند شكستگي پا( افراد داراي معلوليت موقت 7-
يا به بيان !يض شوندر عبور مي كنيم كه قرار است در آينده تعهمه ي ما هر روز از خيابان هايي

ي اين خيابان ها قرار دارند،در محدوده ي گسترش خيابان واقع  ديگر ساختمان هايي كه در جداره
مفهوم و نتيجه ي تمام اين ها يك چيز است و آن تخريب بدنه هاي .شده اند و بايد عقب نشيني كنند

 ه خيابان ها از سوي ديگر مي باشدشهري وتغيير سيماي شهرازيك سو وپديد آمدن فضاهايي درحاشي
فضاهايي كه معموالً تا زمان عقب نشيني تمام واحدها كه ممكن است مدت ها به درازا بكشد بدون 

  .رد توجه قرار نمي گيرنداستفاده رها مي شوند و مو
اگر چه دليل شكل گيري اين فضاها همانطور كه اشاره شد تعريض معبر براساس طرح تفصيلي  

مي باشد،اما عوامل مؤثر ديگري نيز دخالت دارند كه از آن جمله بايد به افزايش قيمت زمين در اين 
و ساخت بنايي با تعداد مناطق اشاره كرد كه باعث مي شود،تخريب بناي موجود و عقب نشيني 

  اين شرايط نكته ي ديگر كه باعث تشديد .  را به همراه داشته باشد طبقات بيشتر ارزش افزوده اي
  .مي شود،اعطاي كاربري تجاري به اين واحدها به ازاي عقب نشيني،از طرف شهرداري مي باشد
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  فضاي رها شده و بدون استفاده: ٣تصوير

  ايطي باعث كندي اين روند در برخي قسمت ها مي گردد كه خود مانعاز سوي ديگر نيز شر اما  
وآن واحدهاي تجاري حاشيه خيابان مي باشند  شود ازتكميل اين عقب نشيني ها وتعريض خيابان مي

اين روند در كه در صورت عقب نشيني اين واحدها از بين خواهند رفت و همين موضوع باعث توقف 
ه نبايد فراموش كرد كه خود اين واحدهاي تجاري و واحدهايي كه پس البت.اين قسمت ها مي گردد

ازعقب نشيني در اين فضاها شكل مي گيرند عامل جذب مخاطب پياده هستند و باعث سرزندگي 
پياده رو و اين فضاها مي شوند،ولي از سوي ديگر نيز باعث توقف هاي متعدد خودروهاي عبوري در 

  . دند كه در ترافيك خيابان اخالل ايجاد مي نمايدحاشيه خيابان براي خريد مي گر
 در صورتي كه فعالً از مشكالتي كه اين فضاها براي سيماي شهري ايجاد مي كنند مانند تخريب 
بدنه هاي شهري و از بين رفتن پيوستگي جداره خيابان چشم پوشي كنيم و به آن ها به صورت 

دو نكته باعث تأمل بيشتر ، اجتماعي بنگريمت روابطفرصتي در خدمت شهروندان وزمينه اي براي تقوي
،نخست موقعيت اين فضاها كه عموماً در مجاورت خيابان هاي مركزي و قديمي شهرها شكل مي گردد
گروه هاي كم توان جسمي "كه امكان دسترسي آسان تر را براي همه شهروندان و خصوصا,مي گيرند

والً بسيار طوالني مي باشد و حتي براي بعضي از آن ها  و سپس عمر اين فضاها كه معمفراهم مي آورد
،اما به حتي ممكن است به چند دهه بينجامداز زمان پيدايش تا زمان تعريض خيابان و از بين رفتن 

موضوع نيز ،اين فضاها ذاتاً موقت و غير دائمي باشند،كه اين هر شكل محدود است و باعث مي شود
فراد كم توان جسمي و به طور خاص جانبازان در جامعه بسيار زياد  در اين زمان كه تعداد ا"خصوصا
موقتي بودن اين فضاها ايجاب مي كند تا در زمان طراحي عالوه  .اهميت مضاعفي مي يابد ,مي باشد

تمهيدات  وشهري  مقياس ريز و هاي خرد به عنوان فضا ي اين فضاهابه وضعيت فعل بر پرداختن
ضعيت آينده آن ها پس از تعريض نيزكه به صورت پياده رو در خواهند ،به ومناسب سازي مورد نياز

                                                                        . توجه شود و رعايت ضوابط مطلوب آمد 
يكي از مسائلي كه در بيشتر بافت هاي مركزي و قديمي شهرها مشاهده مي گردد كمبود        

اي بازشهري و سطح پايين فضاهاي سبز و باز عمومي مي باشد كه بر لزوم استفاده بهينه از فضاه
اما قرار گيري فضاهاي در حال انتظار در بافت هاي .حداقل فضاها و فرصت هاي ممكن تأكيد مي نمايد
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ب مركزي و قديمي شهرها ويژگي هاي متعددي را ايجاد مي نمايد كه از آن جمله مي توان به مخاط
زياد براي آن ها كه غالباً نيز  غير محلي مي باشند و از ديگر نقاط شهر براي رفع نيازهاي خودبه اين 
مناطق مي آيند،اشاره كردكه درصورت توجه جدي به اين فضاها و طراحي اصولي مي توان عرصه اي 

امعه فراهم مناسب براي استراحت و مكث و تجمع و برخورد و برقراري رابطه بين اقشار مختلف ج
 دركنار ديگر گروه هاي كم توان جسميكه از سوي ديگر بستر بسيار مناسبي براي حضور ,نمود

   .شهروندان مي باشد
ترافيك خيابان هاي مجاور اين فضاها نيز به خاطر قرار گيريشان در مركز شهر در ساعات خاصي 

مي گردد و اين موضوع خود از شبانه روز بسيار سنگين مي باشد كه باعث كندي حركت خودروها 
مسأله اي است كه مي توان در طراحي فضاها و توجه به ديدي كه از اين خودروهاي با سرعت پايين 

اما از طرف ديگر توجه به ديدي كه در حركت سريع براي .به فضاهاي مجاور وجود دارد،لحاظ نمود
از ديگر تأثيراتي كه .هد نمودزمان هايي كه ترافيك سبك مي باشد نيز شرايط خاصي را ايجاد خوا

ترافيك خيابان هاي مجاور بر اين فضاها مي گذارد،بايد به آلودگي صوتي اشاره كرد،كه البته پياده رو 
  . بصورت حايلي بين خيابان و فضاهاي مورد نظر باعث كاهش اين مشكل مي گردد

از آنها بصورت پاركينگ متأسفانه در حال حاضر عمده ي اين فضاها بدون استفاده رها شده،برخي 
در . مي باشدگروه هاي كم توان جسميكه اين مساله خودعامل مزاحمي براي حركت آسان درآمده اند

بهترين حالت نيز از برخي از اين فضاها بصورت عرصه اي براي نمايش محصوالت فروشگاه هاي مجاور 
پيتزا فروشي و اغذيه فروشي و يا محلي براي مبلمان و پذيرايي واحدهاي پذيرايي مجاور مانند 

استفاده مي گردد كه در اين فضاها نيز هيچ تمهيدي براي اين عملكردها انديشيده نشده است،در 
بعضي از قسمت ها نيز كه فروشندگان دوره گرد و بساطي استقرار يافته اند نيز داستان همين گونه 

،موضوعاتي هستند امي اين اتفاقاتتم.است و هيچ فضايي براي اين موضوع در نظر گرفته نشده است
كه مي توان در زمان طرح ريزي و طراحي براي اين فضاها مورد توجه قرار داد و با تأمين فضاي 

 حتي  در اين موارد .هاي مورد نظر تعريف كرد مناسب براي اين فعاليت ها نقش جديدي براي فضا
ي مجاور قرارداد و تنها نظارت بر آن ها را مي توان اداره و مسئوليت اين فضاها را بر عهده ي واحدها

به شهرداري واگذار نمود،به بيان ديگر تعيين ضوابط و طراحي و نظارت بر اين فضاها وظيفه شهرداري 
  .باشد و آماده سازي و بهسازي و استفاده از آن ها به واحدهاي مجاور تفويض گردد

ه رو عالوه بر نقش اصلي خود به عنوان اما وضعيت قرارگيري اين فضاها باعث مي گردد تا پياد
  گذر،به صورت مفصلي بين آن ها وخيابان نيز ايفاي نقش نمايد و سلسله مراتب خاصي را به صورت 

ايجاد نمايد كه متناسب با ميزان بهره برداري استفاده كنندگان » وفضاي باز شهري پياده روخيابان،« 
  . اشد هركدام از اين عرصه ها از فضاي شهري مي ب

         درختاني كه در حاشيه اكثر خيابان هاي مركزي شهرها قرار دارند،با توجه به عمر باال و قدمتي 
لزوم .كه دارند از ديگر پتانسيل هايي هستندكه درجذب مخاطب پياده براي قدم زدن بسيار مؤثرند

و يافتن راهكارهايي نظير حفظ درختان موجود در كنار خيابان هايي كه بايد در آينده تعريض گردند 
استفاده از مسيرهاي فرعي و كندرو بر كسي پوشيده نيست،اما مسأله ديگري كه در اين جا مي توان 
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به آن اشاره كرد توجه به محدوده خيابان و پياده رو در آينده و كاشت درختان جديد در محل مناسب 
حاشيه خيابان پاسخگوي نياز عابران پياده كه هم در وضعيت فعلي مفيد باشد و هم در آينده بتواند در 

باشد و از سوي ديگر نيز استفاده ازگونه هاي مناسب گياهي مانند گياهان رونده و يا گلدان ها براي 
يز بتوان با جابجايي و تغيير محل فضاهاي سبز مورد نظر در اين فضاها مي باشد كه پس از تعريض ن

  . آن ها را مورد استفاده قرار داد 
  

  

  ايجاد فضاي سبز بدون توجه به وضعيت در آينده  : ٤تصوير

حتي براي مبلمان اين فضاها نيز شرايط خاصي را بوجود  موقتي بودن فضاهاي درحال انتظار، 
،كوچك و ارزان بودن آن ها اشاره نمود، شرايطي  جمله مي توان به قابليت جابجاييمي آورد كه  از آن

كيوسك هاي براي نمونه مي توان به دكه و.ين فضاها را فراهم مي نمايدكه امكان استفاده بهينه از ا
بردها و پانل هاي تبليغاتي متحرك و نيمكت هاي قابل تگاه هاي خودكار نوشابه و بستني،،دسسيار

براي جا نمايي .كه استفاده گروه هاي كم توان جسمي را نيز تسهيل مي كندجابجايي اشاره نمود 
وقعيت جديد پس ازتعريض خيابان و مد به وضعيت آينده،اغ هاي روشنايي نيز بايعناصر ثابت مانند چر
كفسازي و فرش كف اين فضاها نيز متأثر از اين ويژگي بايستي موقتي و قابل .پياده رو توجه داشت

استفاده نمودتا درزمان ) بدون مالت(تعويض باشد،كه به عنوان نمونه مي توان ازكف سازي خشك 
   .البته شرايط خاص گروه هاي كم توان جسمي رابايد درنظرداشت.هولت كارگرددتعريض باعث س

  نمونه مطالعاتي 
مشهد،حدفاصل ميدان تختي ) سعدآباد( در اينجا خالصه اي از بررسي و مطالعه ي خيابان آبكوه 

 و ميدان راهنمايي،كه براساس طرح تفصيلي واحدهاي مجاور آن در صورت بازسازي بايد) سعدآباد(
  . عقب نشيني نمايند،انجام شده و به صورت جدولي ارائه مي گردد
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 شهرداري مشهد 1الزم به ذكر است كه اين خيابان در مركز شهر مشهد و در محدوده منطقه ي
 بخش قديمي و جديد شهر   دو  پرتردد جهت ارتباط  از محورهاي اين خيابان يكي.واقع شده است

 مي باشدكه با گذشت بيش از سه دهه از تعيين عقب نشيني متر 1800طول اين خيابان.مي باشد
 متر عقب 1300 متري آن به طول  3200 از جداره ي%  40 تنها ، آن براي ساختمان هاي حاشيه ي

 متر مربع را آزاد نموده،در اختيار شهر قرارداده اند كه متأسفانه 6500نشيني نموده اند و فضايي معادل
  .تفاده رها شده استبخش وسيعي از آن بدون اس

  بررسي كاربري هاي جداره فضاها: جدول      

  جمع بندي و نتيجه گيري 
در پايان به جمع بندي آنچه تاكنون عرضه شد،پرداخته و سرانجام نتايجي كه از اين تحقيق 

  . بدست آمده و راهكارها و پيشنهادات مورد نظر ارائه مي گردد
اي درحال انتظارمي توان به تسلسل فضايي آن ها،تكرار شان درجمع بندي از ويژگي هاي فضاه

بصورت متناوب،قرارگيري دردو سوي خيابان ودر مقابل يكديگر و ارتباط آن ها به يكديگر توسط پياده 
ازدوطرف وامكان تغييرمرزها ازديگر ويژگي هاي بصورت خطي وامكان گسترش اين فضاها.رو اشاره كرد

شرايط ,كه همگي اين موارد,ايتاً منجر به اتصال آن ها به يكديگر خواهد شداين فضاها مي باشد كه نه
 به صورت ي در حال انتظارفضاها.دنمي نماي مناسبي را براي استفاده گروه هاي كم توان جسمي ايجاد

منفرد در مقياس همسايگي و محلي ايفاي نقش مي نمايند اما مي توان مجموعه ي آن ها با يكديگر 

پيك   زمان فعاليت  فضاي مورد نياز  نمونه واحدها  نوع كاربري جداره
نوع   نوع مخاطب  ديدو اشراف  مخاطب

  حضورپياده

نمايشگاه اتومبيل    تجاري ـ نمايشگاهي
  نمايشگاه مبلمان

فضاي چيدمان و نمايش محصوالت و 
  مكث  پياده  خارج به داخل  عصر تاشب   تا شبصبح  بارانداز

  حركت و مكث  پياده وسواره  خارج به داخل  عصر تا شب  صبح تا شب  فضايي براي ويترين  موبايل فروشي ،عكاسي  تجاري ـ فروشگاهي

پيتزافروشي، اغذيه   پذيرايي
خارج به داخل   عصر تا شب  صبح تا شب  فضاي مبلمان و پذيرايي و سايه بان  فروشي

  مكث  پياده  كسوبالع

  دبستان  آموزشي
  مكث و حركت  پياده وسواره  داخل به خارج  ظهر و عصر  صبح تا شب  فضاي توقف و انتظار  دبيرستان

  اداره كل اوقاف  اداري ـ دولتي
  حركت و مكث  سواره  داخل به خارج  ظهر  صبح تا ظهر  فضاي توقف و انتظار  سازمان جهادكشاورزي

  حركت و مكث  سواره  خارج به داخل  صبح تا ظهر  صبح تا عصر  ف و انتظارفضاي توق  بانك  اداري ـ اقتصادي

سواره و   خارج به داخل  عصر تا شب  صبح تاشب  فضاي تجمع  باشگاه ورزشي، استخر  ورزشي
  مكث و حركت  پياده

  سالن همايش  سالن عمومي
  مكث  سواره  خارج به داخل  عصر  مقعطي  فضاي تجمع  استاديوم ورزشي

  مكث و حركت  پياده  خارج به داخل  ظهر وشب  صبح تا شب  جمع و انتظارفضاي ت  مسجد  مذهبي

سواره و   داخل به خارج  عصرتاشب  صبح تا شب  فضاي استراحت و توقف  مطب پزشك  درماني
  مكث و حركت  پياده

  آپارتمان  مسكوني
  حركت و مكث  پياده وسواره  داخل به خارج  صبح تا شب  دائم  فضاي ورودي  وياليي

  حركت  سواره  خارج به داخل  ظهرتاشب  دائم  فضاي توقف وانتظار  مپ بنزينپ  تجهيزات شهري



 ١٢ 

امكان تعريف نقش هاي متفاوت . س هاي باالتر مانند منطقه اي و شهري مورد توجه قراردادرا در مقيا
  . براي ساعات مختلف ازديگر ويژگي هاي اين فضاها مي باشد كه باعث تنوع و پويايي آن ها مي گردد

يل هايي ديوارهاي محصوركننده عمودبرخيابان ازديگرپتانس جداره هاي اين فضاها يعني همان
 بوجود  براي استفاده هاي تبليغاتي مي شوند،درصورتي كه امكان مناسبي را فراموش"ندكه غالباهست

تري ايفا كندو در تمامي  مهم  مي تواند دربازيابي واحياي اين فضاها نقش مي آورند،البته تبليغات
  .قسمت ها مورد توجه قرار گيرد

مشاركت هنرمندان تجسمي .ك گرفتهنر نيز از ديگر زمينه هايي است كه مي توان از آن كم
ازخودفضاواستفاده ازموسيقي و نورپردازي  هايي براي كاربرروي ديوارهاي غيرفعال،كف وحتي بخش

   .دراين فضاها خواهدداشت ومي تواند به اين فضاها رونق ببخشد نيزقطعاً تاثيربسياري برجذب مخاطب
 براي اين فضاها داشت و براي مراسم همانطوركه اشاره شد مي توان برنامه ريزي زماني خاصي 

عمومي مانند جشن ها و اعياد و مناسبت ها،برنامه هاي عمومي ترتيب داد و يا برنامه هايي مانند 
جمعه بازار و يا بازاركتاب براي روزهاي خاص و يا روزهاي تعطيل ترتيب داد،حتي مي توان براي 

  . مكاري داشتاستفاده از اين فضاها با مراكزخود اشتغالي نيز ه
از ديگر نقش هايي كه مي توان براي اين فضاها در نظر گرفت نقش تفريحي ـ ورزشي مي باشد 
كه براي آن مي توان فضاهايي را براي بازي كودكان در نظر گرفت و يا حتي تجهيزاتي را براي استفاده 

 به استفاده از اين در صبح زود براي ورزش صبحگاهي پيش بيني نمود،حتي مي توان در زمان طراحي
  . فضاها در روزهاي تعطيل براي بازي به وسيله اهالي توجه نمود 

حفظ مسير پياده به صورت خطي در كنار خيابان و شكل گيري فضاهايي با نقش هاي متفاوت 
پياده رو گذري است كه اين ايستگاه ها  . بطور متناوب در كنار آن مي تواند فضاي بديعي را خلق كند

حركت ايمن و  و  هاي سكون و آرامش را به هم پيوند مي دهد و باعث پويايي آن ها مي گرددو مكان
  . بي خطري را نيز براي گروه هاي كم توان جسمي ايجاد مي نمايد
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