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  چكیده
 می محسوب اهمیت پر و استراتژیک مناطق از یکی عنوان به دنیا مختلف نقاط شهری در فضای مثابه آب به کرانة

 در عمده ای که نقش کند می ایجاد را فردی هب منحصر و برجسته فضایی موقعیت فضاهای مجاور کرانه های آبی، گردد.

موجود این فضاهای با ارزش  طبیعی های پتانسیل شهرهای مجاور آب دارند. اجتماعی و محیطی بصری، کیفیت ارتقا

است. از این رو برای دست یابی به یک طراحی موفق  شده آن ها از بهینه استفاده و طراحی در راستای تمرکز زیاد باعث

 توجه با است شده تالش مقاله این در لذا. ها امری ضروری می باشد محدوده این در طراحی شناخت معیارهای نیازمند

استخراج  شود رعایت طراحی که باید در این فضاها معیارهای و ضوابط زمینه انجام شده دراین موفق جهانی تجارب به

نمونه  روی بر اسنادی مطالعات طریق از ری اطالعاتو گردآو است به صورت توصیفی نوشتار این در تحقیق روش .گردد

 نتیجه جدول طراحی به صورت معیارهای این مختلف جهان گردآوری شده است. در نهایت نقاط های موجود موفق

 .است شده ارائه اصلی پارامترهای گیری
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ، تجارب جهانفضای شهری، کرانه آب، معیارهای طراحی کلیدی: هایواژه
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  مقدمه -1
مهمترین و انبوه ترین مناطقی هستند که بوسیله بشر جهت سکونت اشغال شده و این حقیقت منجر به  آب از هایکرانه 

به عنوان فضایی برای  آنگردیده است تا جایی که امروزه استفاده از  این مناطقاده بهینه از توجه خاص برای طراحی و استف

 آن با مجاور آب مناطق در کنونی بشری جوامع که مسائلی از یکی سکونت، تجارت و سرگرمی شتاب فزاینده ای یافته است.

 شهرنشینی، ی توسعه باشد های مجاور آب می محیط بر آن تاثیرات و شهرنشینی ناموزون و رویه بی رشد باشند، می مواجه

 محیط های با املتع برای تقاضا دلیل همین به شده، طبیعت بستر از انسان شدن دور باعث صنعت، پیشرفت و شدن صنعتی

مناطق مواجه  این تدریجی تخریب با دنیا کشورهای از بسیاریاست.  یافته افزایش مجاور آب های محیط خصوص به طبیعی

 ها تخریب این گذاشت، خواهند جای به خود از اثرات مختلفیها مجاور کرانه های آبی  فعالیت گسترش شک بدون باشند، می

 جانبه همه اقدامات ها تخریب این سرعت کاهش منظور می باشند. به اقتصادی و اجتماعی یطی،مح زیست زیانبار اثرات دارای

 بهره شرایطهم  و زمینه هم بتوان ،مجاور کرانه های آبمناطق  در پایه منابع از حفاظت بر عالوه تا است نیازمند ای گسترده و

 تهدیداتی، چنین قبال آب در شهرهای مجاور که است جهتو شایان آورد. فراهم را نواحی این از منطقی و مناسب برداری

 در مقاله سازد. این می برابر چند پرداختن به این مسئله را ضرورت که باشند می دارا نیز را فردی به منحصر های فرصت

 ی ایسهمق و جهان مختلف نقاط کرانه های آبی در موفق های نمونه بررسی و معرفی ضمن است تالش مهم در همین راستای

یابد تا بتواند با شناساندن این معیارها به طراحان شهری در راستای  دست طراحی برای ضوابطی و معیارها به یکدیگر با ها آن

 انسان باشد گام بر دارد. امروز نیازهای به منعطف و که پاسخگو خلق فضایی
 

 مبانی نظری پژوهش: -2
 : شهری فضاهای -2-1

 ها، خیابان .پیوندد می وقوع به آن در شهری زندگی عمومی های فعالیت که است ای نهصح مفهوم به شهری فضاهای

 های فعالیت که است جمله آن از شهری، لبه و حاشیه یا و درون سبز فضای و ها گردشگاه و شهر یک های پارک و میادین

 یک حیاتی و اصلی اجزاء سکونت و کار محل تحرک بی و ثابت فضاهای مقابل در پویا فضاهای این .دهند می شکل را انسان

 .[1] کنندی م تأمین شهر در را تفریح و بازی عمومی فضاهای و ارتباطی مراکز حرکت، های شبکه و داده تشکیل را شهر

 

 کرانه آب به مثابه فضای شهری :  -2-2

 د. این محدوده ها معموال دربه محدوده های شهری که در ارتباط مستقیم با آب قرار دارند، اطالق می شو "کرانه آب"

به طور کلی کرانه آب به عنوان  .[2]ر و زیر ساخت های آن در ارتباطند ارتباط با قسمت های اشغال شده با فعالیت های بناد

 توصیف شده خشکیتالقی آب و حوزه کرانه آب به عنوان ناحیه . [3]محدوده تعامل میان توسعه شهری و آب تعریف می شود 

 .[4]است 

 

 :waterfront کرانه آب-2-3
.... ( به عنوان بخشی از شهر تعریف شده است که مجاور دریا، رودخانه، دریاچه، لنگرگاه و ...waterfrontواژه کرانه آب ) 

دارای جمعیت متراکمی است و در جهت کاربری های اقامتی، تفریحی، بازرگانی، کشتیرانی و یا صنعتی کرانه آب  .[5]باشد

 .[6] "اده قرار می گیردمورد استف

 

 :کرانه آب طراحی-2-4

 قرار بررسی مورد مختلف ابعاد در آن با برخورد و تعامل نحوه انسان، زندگی در آن حفاظت و آب اهمیت به توجه با امروزه

 ایه پروژه از بسیاری در. است آن مجاورت در معماری خلق کیفیت و شهرها گیری شکل چگونگی ها آن جمله از که دارد
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 دیگر برخی در و است داده قرار خود شعاع تحت را فضاها کیفیت و ها عملکرد چیدمان و انتخاب اصلی عنصر کرانه آب شهری

 برای آن خطی کالبدی ساختار از و کرده متصل یکدیگر به را شده ریزی برنامه کانون بخش وحدت عنصر یک مانند تنها

 .[7] است شده استفاده شهری های پروژه دیدن یکپارچه

 ستمی تواند به عنوان یک نشانه برای بنادر به حساب آید، و می بای کرانه آب و موقعیت زمین کرانه آبچشم انداز اصلی 

انعکاسی از کاربری مخلوط با خیابان های مناسب برای پیاده روها، فضاهای باز همراه با طراحی هوشمند و خالقانه با توجه به 

ای را اید از نظر ارائه انواع کارکرد ها و محیط های مسکونی قابل تشخیص باشد و طراحی خالقانه محیط باشد. این محدوده ب

هماهنگ با ویژگی های  کارگیرد. این نوع طراحی باید شامل فضاهای باز، تسهیالت عمومی وبکه مکمل موقعیت شهری باشد 

د داشته باشد و از این روی فضاهای باز عمومی می باید می باید به بندر دی کرانه آبباشد. اکثر نقاط در  کرانه آبمکان 

گسترش یابد. محل تردد با دوچرخه، و مسیرهای پیاده رو نیز باید در ساختگاه در نظر گرفته شود. کاربری مخلوط متناسب با 

می آورد. قسمت  با کیفیت ویژه و طراحی هماهنگ با آن یک فضای جدید شهری را برای جامعه بوجود کرانه آبفضای باز در 

به عنوان بخشی از هسته مرکزی شهر موجب جذب افراد برای زندگی و کار و یا حتی گردشگری در این  کرانه آبتاریخی 

از دیگر مناطق است. ساختمان ها با ارتفاع های مختلف  کرانه آبمکان می شود. این فرصتی است برای ایجاد مکانی متمایز در 

دهند. مجموعه های  را نشان می کرانه آبمی شوند که موقعیت هر یک از مکان ها در  کرانه آب موجب ایجاد نشانه هایی در

، شغل یا رستوران و مغازه های و امکان ایجاد مکانی برای صنایع زیستی باید دارای تنوع برای انواع گروه های درآمدی باشد

  [.8] وجود داشته باشد( 1شکل)پویا و مکانی برای تجمع  کرانه آبخرده فروشی برای ایجاد یک 

 

 
 [.9] کرانه آب شهر هافن، هامبورگچشم انداز : 1شكل 

 

 ویژگی معماری فضاهای مجاور کرانه های آبی:-2-5

معماری فرم ها و پرداختن به کرانه آب ها بستگی تام به رابطه ای دارد که شهر با همجوار خویش برقرار می کند. این 

ل شدن این دو محیط با یکدیگر و ترجمان قدرت ارتباط بین محیط شهری و محیط آبی است. بهره رابطه بیانگر چگونگی مفص

بردن از طبیعت به عنوان یک رابطه بین این دو محیط ایده غالب اکثر پروژه هاست. بسیاری از معماران رابطه مستقیم آب و 

ش رابط و انتقال دهنده آن استفاده کرده اند. در تضاد شهر مورد طراحی شان را توسط عاملی مصنوعی مانند پارک به خاطر نق

با این نوع پروژه ها برخی با قراردادن یک دیواره مصنوع در بین شهر و آب سعی می کنند تا بر گوناگونی محیط ها بیش تر 

هور می رسد. دیواره تاکید کنند به این ترتیب هویت شهری در مرز شهر با کانال، دریاچه یا رودخانه کنارش بیشتر به عرصه ظ

 [.11]مذکور به طور یکسره و به موازات کرانه آب قرار می گیرد 
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 مجموعه های مجاور کرانه های آبی:-2-6

مجموعه های مجاور کرانه های آبی، مجموعه پروژه هایی هستند که در اطراف رودخانه یا خلیج شکل می گیرد و نتیجه 

ه آب است. در این پروژه ها رویکرد اصلی در حضور مردم و مشارکت آن هاست که آن ارتقای کیفیت های اطراف محدوده کران

  [.11]این رویکرد با ساخت مجموعه های فرهنگی و تفریحی و تجاری برآورده می شود 

فضای مجموعه مجاور کرانه های آبی می تواند یک بندر قدیمی و یا یک محیط شهری که ازآن استفاده های گوناگون می 

کارگاهی تبدیل به  –بسیاری از مجموعه های مجاور کرانه های آبی در مرکز تجاری شهر از بنادر صنعتی . [11]باشد شود، 

قطب های گردشگری، تفریحی و توریستی شدند. بخش خصوصی یاد گرفت است که چگونه می تواند آب را به وسیله بهره 

ال تبدیل کرد. نتیجه مشارکت بخش خصوصی و عمومی باعث ایجاد برداری از شرایط این مجموعه ها برای توسعه تجارت به ط

 [.12]امکانات با ارزشی برای شهر مانند پارک ها، پیاده راه ها و سایر تسهیالت در کنار آب شده است 

 

 ویژگی های مجموعه های مجاور کرانه های آبی-2-7

 صورت زیر بیان کرد:به طور کلی ویژگی های یک مجموعه مجاور کرانه آب را می توان به 

 .یک محیط شهری با فضای شاخص است 

 .آب و زمین دو مشخصه اصلی آن هستند 

 .دارای مرز مجعد می باشد که از یک مکان تا مکان دیگر متفاوت است 

 .دارای خصوصیات بافت شهری چند عملکردی می باشد 

 ز می کند.ارتباط متقابل بین بافت شهر و آب، طبیعت و سکونت های انسانی را همسا 

 [.11] آب می تواند رودخانه، دریاچه و یا دریا باشد 

 

 کرانه های آبی: مجموعه های مجاور اجزاء و طراحی-2-8

 (2)شکل شماره  یمی عمو و عرصه(1)شکل شماره های مختلف از یک میدان تواند دارای مقیاسخود میکرانه های آبی 

سبز و مردابی  پهنه ، تا یکلنگرگاه صنعتیحتی کاماًل متفاوت از یک  و (3)شکل شماره سبزتا یک مسیر گردشگری پیاده 

طراحانه در فضای باز تا نظامی منسجم از شبکه  عناصرتوان یکسری از های نوار ساحلی را میشود. اجزاء و مؤلفهدیده 

بردهایی برای حفظ پایداری ی آب و حتی راهور و بر کرانه آبوسازهای جدید در دسترسی در ارتباطات به مرکز شهر، ساخت

 [.13] در نظر گرفت کرانه آبفضای 

 

     
 .[13]: کرانه آبی شهر نیویورک 4-3-2شكل 
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 بررسی تجارب جهانی فضاهای مجاور آب: -3
 از سعی شده نمونه هایی قسمت این در جهان، نقاط تمام در کرانه های آبی محدوده به توجه ی نحوه و اهمیت دلیل به

 از تاارائه گردد  1شماره  و به صورت جدول شود های مختلف بررسی کشور کرانه های آبیدر مجاورت  شده انجامطرح های 

 معیارهای برای تعیین و شناسایی را محدوده ها باره ایندر تصیم گیری بر حاکم اصول و قانونمندی ها بتوان رهگذر این

 .اده شوند، استفطراحی

 

 در جهان مونه های موفق انجام گرفته: بررسی ن 1جدول

 انگاره های کلیدی راهكار های طراحی مجموعه نمونه موردی

 احیای زیرساخت های شهری  کرانه آبی شهر سیاتل

 احیای زیرساخت های اقتصادی 

 احیای حمل و نقل عمومی 

 احیای سنت های بومی و محلی 

 حفظ و ارتقای منابع زیست محیطی 

 ریخیحفظ میراث فرهنگی و تا 

  حفظ و ارتقای هویت ملی و ارزش های فرهنگی 

 افزایش سهم فعالیت های فرهنگی 

 افزایش تعامالت شهری 

 رونق حضور مردم در شهر 

 باز سازماندهی خدمات شهری 

 رونق اقتصادی 

 دسترسی 

 هویت 

 تعامالت اجتماعی 

 نفوذ پذیری 

 تنوع پذبری 

 

 
  [.14] ،شهرسیاتلکرانه آبی :5 شكل

 اتصال دوباره شهر به کرانه آب  ر بارسلونکرانه آبی شه

 تامین دسترسی پیاده به کرانه آب 

 گسترش دسترسی عمومی در کرانه آب 

  ایجاد مرز مشخص میان قلمروهای گسترش خصوصی

 و عمومی

 

 و انسجام پیوستگی 

 دسترسی 

 خوانایی 

 نفوذپذیری 

 

 

 

 [.15] ،کرانه آبی شهر بارسلون:6 شكل

 

 ایجاد چشم انداز مناسب به سایت    ارینا(کرانه آبی شهر دوبی)م

  عمل کردن سایت به عنوان یک مرکز اجتماعی برای

 شهر

  افزایش تسهیالت عمومی در کرانه آب با رویکرد

 کاربری های مختلف

 افزایش تعامالت شهری 

 

 نفوذپذیری 

 تعامالت اجتماعی 

 تنوع 

 تناسبات بصری 

 اختالط کاربری 

 دسترسی 

 

 
 [.16] ی مارینا،وبکرانه آبی د:7 شكل
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 ایجاد فضاها و تجهیزات متنوع   کرانه آبی ویكتوریا

 تلفیق فضاهای تجاری و تفریحی با هم 

 مقیاس انسانی فضاها 

 ایجاد کرانه آب پویا 

 به داخل بافت شهر کشیده شدن دریا 

 حالت دعوت کنندگی زیاد برای مردم 

 توسعه اکولوژیکی پایدار 

 تنوع 

 تناسبات 

 نفوذپذیری 

 یخوانای 

 پایداری اکولوژیکی 

 انسجام فضایی 

 

 
 [.17] ،کرانه آبی ویكتوریا:8 شكل

 

 حفظ و احیای تاریخ و هویت شهر   کرانه آبی شهر چارلستون

 در کرانه آبد منظر شهری با ایجاد فضای سبز بهبو 

  افزایش تسهیالت عمومی در کرانه آب با رویکرد

 کاربری های مختلف

  تاریخی برای بازآفرینی تغییر کاربری ساختمان های

 آن ها

  کرانه افزایش کیفیت های تاریخی، فرهنگی و تفریحی

 آب

  فراهم کردن محدوده های خاص برای فعالیت های

 ویژه در کرانه آب 

  ایجاد طرح های تحقق پذیر در کرانه آب که سبب

 حرکت رشد اقتصادی در کل شهر گردد

 اد ایجاد پارک های قابل دسترس و استفاده در امتد

 کرانه آب

  احیای کاربری های مختلف مبتنی بر میراث تاریخی

به منظور همزیستی میان ساختار قدیم و جدید 

 محدوده 

 هویت 

 دسترسی 

 تنوع پذیری 

 رونق اقتصادی 

 نفوذ پذیری 

 انطباق پذیری 

 

 

 
  .[18] ،کرانه آب شهر چارلستون:9 شكل

 

 
 .[18] کرانه آب شهر چارلستون،:11 شكل

 

 حفظ هویت تاریخی شهر   آبی شهر بوستونکرانه 

  ایجاد ارتباط فعال بین مرکز شهر و محدوده کرانه آب 

 تبدیل کرانه آب متروکه به پارک ها و فضای سبز 

  ایجاد کاربری های مختلف در کرانه آب برای افزایش

 پویایی و سرزندگی محدوده

  تغییر کاربری های ساختمان های قدیمی و هماهنگی

 شده جدید با سیمای تاریخی محدوده بنای ساخته

 ساماندهی خیابان ها و فضای باز اطراف 

 هویت 

 محصوریت 

  کیفیت زیبایی

 شناسی مکان

 تنوع کاربری ها 

 دسترسی 

 خوانایی 

 انطباق پذیری 

 مفرح بودن 

 

 

 
 [.19] کرانه آب شهر بوستون،:11 شكل

 

 
 .[20] کرانه آب شهر بوستون،:12 شكل
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 توجه به هویت محلی در احیای کرانه آب  وتکرانه آبی شهر بیر

  مشارکت بخش خصوصی و دولتی 

 ایجاد توسعه مختلف در لبه آب 

  امتداد پیاده راه های کرانه آب به درون بافت قدیمی

 شهر

 تاکید بر پتانسیل های بالقوه اکولوژیکی 

 هویت 

 تعامالت اجتماعی 

 نفوذپذیری 

 انعطاف پذیری 

 پایداری اکولوژیکی 

 
 .[21] کرانه آب شهر بیروت،:13 شكل

 

مشارکت مردمی و برنامه ریزی اجتماعی در اخذ   کرانه آبی شهر پرتلند

 سیاست های مداخله

  توجه به ساخت منظر طبیعی در ارتباط با کالبد بخش

 های تاریخی

  گسترش مسیرهای پیاده درون بخش تاریخی و امتداد

 آن تا کرانه آب 

  محدوده حفظ هویت تاریخی و فرهنگی 

  طراحی پارک های درون بافت شهری با اجزای

 نمادین برای حفظ ارتباط مفهومی با کرانه آب 

  توسعه کرانه آب به محدوده های مسکونی با کاربری

 مختلف 

 تعامالت اجتماعی 

 انعطاف پذیری 

 دسترسی 

 هویت 

  پذیریتنوع 

 

 
 .[22] ،کرانه آبی شهر پرتلند:14 شكل

 

 
   .[23] ر پرتلند،کرانه آبی شه:15 شكل

 

 ایجاد ارتباط فعال بین مرکز شهر و محدوده کرانه آب  تورنتو کرانه آبی شهر

  ایجاد کریدور طبیعی و مصنوعی 

  ایجاد کاربری های مختلف در کرانه آب 

  ایجاد شبکه های منسجم و متوالی دسترسی عمومی

 در کرانه آب

 افزایش تعامالت شهری 

 نفوذپذیری 

 دسترسی 

 تنوع پذیری 

 تعامالت اجتماعی 

 اختالط کاربری 

 

 
 [.24] کرانه آبی شهر تورنتو،:16 شكل

 

 ایجاد ارتباط فعال بین مرکز شهر و محدوده کرانه آب  مسكو کرانه آبی شهر

  گسترش مسیرهای پیاده درون بخش تاریخی و امتداد

 آن تا کرانه آب 

 توسعه اکولوژیکی پایدار 

 ی و ارزش های فرهنگی حفظ و ارتقای هویت مل 

 رونق حضور مردم در شهر 

  حفظ و احیای تاریخ و هویت شهر 

 نفوذپذیری 

 دسترسی 

 پایداری اکولوژیکی 

 هویت 

 تعامالت اجتماعی 

 انسجام فضایی 

 

 
 .[25]کرانه آب شهر مسكو، :17 شكل
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 بندی:جمع  -3
 آن از ای کلیدو استخراج انگاره ه مشابه با موضوعموفق  نمونه های بررسیو مطالعات صورت گرفته از  پس قسمت این در

اختالط ، انطباق پذیریفضایی،  انسجام، نفوذ پذیری :بدست آمده یمهمترین پارامترها ،آبی در پی طراحی کرانه هایها 

 :صلیا پارامترکه به صورت چهار  می باشد تعامالت اجتماعی، هویت، خوانایی، مفرح بودن ،انعطاف پذیری، تنوع پذبری ،کاربری

  .یده استگرد جمع آوری 1نمودار دسته بندی شده که در کارایی، سرزندگی، هویت، پایداری 

 

 معیارهای طراحی کرانه آب، نگارندگان. :1نمودار

  

 فضای شهری

 نشانه گره لبه  محله راه

آبکرانه   

پذیرینفوذ   

یفضایانسجام   

کاربریاختالط   

 تنوع
 

پذیریانعطاف   

 

بودنفرح م  

پذیریانطباق   

 

 خوانایی

 کارایی
 

 هویت

اجتماعیتعامالت   

 سرزندگی

بخشیهویت   

 پایداری
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 نتیجه گیری: -4
جه به اهمیت با تو د.بشمار می آینیای طبیعی در فضای شهری قدرتمندترین حضور از ددر شهرهای توسعه یافته،  کرانه آب

به عنوان یکی از نقاط با ارزش در شهرها از یک سو و زیبایی و یکتایی آن در کنار سایر چشم اندازهای طبیعی از  این محدوده

و حضور و جلوه آب  کرانه آبتوجه شهرها به . ع به شناخت و بررسی این عرصه پرداختمسوی دیگر، الزم است با نگرشی جا

، تلفیق آن با شهر و در ادامه تقویت هویت شهر و ارتقاء زندگی شهری، آنپتانسیل های در فضای شهری و همچنین استفاده از 

 که در جوامع برای رسیدن به فضای شهری مناسب تر در تکاپو هستند. ستاتالش هایی 

راحی فضاهای کرانه اهداف اصلی در طد و یبررسی و تعیین گرد های آب هطراحی کران یمعیارها در پژوهش فوق این رواز 

عنوان شده  2ه در جدول و برای رسیدن به این اهداف راهبرد ها و سیاست هایی عنوان گردید ک گرفتهای آبی شهری قرار 

 یح می تواند محدوده کرانه آب را به یک فضای شهرصحینامه ریزی و مدیریت رب در صورت ها سیاست و اهبرد هارن ای .است

 .کندپویا که نمایان نگر هویت آن منطقه باشد تبدیل 
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 ، نگارندگان.ها و سیاست های طراحی برای این فضاهااحی فضاهای کنار آب و تعیین راهبرد ر: معیار ها ط2جدول

 

 سیاست ها راهبردها اهداف

 کارایی

 نفوذپذیری

 بصری

 آب لبه به دید کریدورهای حفظ

 فعالیتها و فضاها پذیری قرائت و بودن رویت قابل

 فضایی جهت یابی و بصری واضح حس ایجاد برای شهری طراحی ابزار تمامی از استفاده

 رودخانه به رو و ساحل متدادا در طولی صورت به فضاها

 آب به مستقیم دسترسی برای فضاهایی گرفتن نظر در

 کالبدی

 پیاده عابرین مقیاس در شهری منظر به توجه

 سواره دسترسی کردن محدود و نقل و حمل روش چندین از حمایت

 عمومی دسترسی بهینه کردن

 بافت به آنها نفوذ نهدام افزایش و مطلوب کیفیت با پیوسته پیاده مسیرهای طراحی

 عمومی و باز فضاهای به آسان دسترسی امکان

 ساحل امتداد در حریم حفظ با سواره دسترسی

 امن های مکان در و ساحل طول در و ساحل بر عمود پیاده دسترسی

 انسجام فضایی

 ارتباط

 ارتباط میان اجزای شبکه استخوان بندی بافت مجاور با کرانه آب

 ی، بصری و فضایی ساختمان ها با کرانه آبحفظ ارتباط کالبد

 پیوند میان عناصر با ارزش بافت با فضای مفرح  کرانه آب

 ایجاد ارتباط فعال بین مرکز شهر و محدوده کرانه آب

 سلسله مراتب

 ایجاد شبکه ادراک متوالی و پیاپی نشانه و عناصر

 تعریف سکانس های مختلف بصری و فضاهای مکث

 ب در حرکت به فضاهای عمومیحفظ سلسله مرات

 محصوریت

 حفظ تداوم بدنه بری اطمینان از تعریف مناسب فضایی

 ایجاد دیواره ممتد برای پیاده راه ها به وسیله ساختمان ها در کرانه آب

 عدم غلبه فضا بر انسان و ایجاد مکان رؤیت واضح آسمان

 پیوستگی

 لبه ها به کرانه آب  ساماندهی کرانه آب شهریپیوسته و تداوم بصری

 عدم تفکیک فضاهای خرد به وسیله اجزای صلب کالبدی

 ایجاد مرزهای نرم میان فعالیت ها برای ایجاد پیوستگی فعالیتی

 تناسبات بصری
 نظم بخشیدن به ارتقای سازمان فضایی و دید و منظر

 توجه به ترکیب، طرح، رنگ، بافت و کیفیت فیزیکی در طراحی

 سازگاری

 طباق پذیریان

 اطمینان از سازگاری تغییرات جدید با خواسنه مردم

 اشتراکی برای کرانه آب –ایجاد چشم اندازی اجتماعی 

 تغییر کاربری ساختمان ها و سایت های با ارزش تاریخی

 اختالط کاربری

 ایجاد فعالیت های فصلی مختلف در هر یک از محدوده ها

 عالیت های ویژه در کرانه آبفراهم کردن محدوده های خاص برای ف

 کاهش کاربری مسکونی و افزایش ظزفیت حضور کاربری های مختلف 



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 11 

 ، نگارندگان.ها و سیاست های طراحی برای این فضاهااحی فضاهای کنار آب و تعیین راهبرد ر: معیار ها ط2جدول

 

 

 سیاست ها راهبردها اهداف

 سرزندگی

 جذابیت

 بودن مفرح
 شده سازی نظرم باز فضاهای توسعه و حفاظت تقویت،

 مردم جاذب و توجه جلب برای نظیر بی کیفیتی با عمومی فضاهای طراحی

 امکان تفرج

 رویدادها حوادث، آب، آزاد تجربهای امکان ایجاد

 آب لبه در مردم برای اجتماعی ارتباط امکان ایجاد

 فضا در حضور به مشتاق مردم تعداد با فضا ابعاد تناسب

 هنری نمایش

 هنری کارهای با مداخله با طبیعی فرآیندهای به توجه جلب

 آن از حفاظت لزوم و آب تقدس نمایش در هنری کارهای بکارگیری

 هنری عناصر با شهر فرهنگی و تاریخی هویت نمایش

 )عمومی فضای در هنر ( مردمی هنر از استفاده

 تنوع

 کاربری ها

 جمعی فعالیتهای جاذب مختلط کاربریهای بکارگیری

 سرزنده و فعال گرههای و فعالیتی کانونهای محورها، تقویت و حفظ

 ساعته 24 های فعالیت برای فرصت ایجاد

 مختلط کاربری های با پرطراوت کریدورهای به آب لبه به منتهی خیابان های تبدیل

 زمین سیمای

 سبز فضای و جدارهها کف، نظیر زمین سیمای مختلف اجزای در تنوع حفظ

 متفاوت سیمای اجزای بکارگیری با فضاها ماهیت در تغییر ایجاد

 طراحی ابزار از بهره گیری با مختلف مکانها در متغییر و فعال روحیه ایجاد

 کند مکث به تشویق که زمین سیمای در طرح هایی ایجاد

 پذیری انعطاف

 خرد مقیاس
 مردم برای فعالیت ها میان از گزینش امکان

 متفاوت سنی گروه های و ختلفم اقشار حضور عرصه های پیشبینی

 کالن مقیاس

 فضایی و تصوری طرح های به دادن اولویت

 فصلی خاص فعالیت های نجام برای فضا در تغییر امکان

 بصری و کالبدی فعالیتی، مختلف اشکال در انعطاف ایجاد

 کل مقیاس در معماری هویت و انتظام به توجه با متباین فضاهای ایجاد
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 ، نگارندگان.ها و سیاست های طراحی برای این فضاهااحی فضاهای کنار آب و تعیین راهبرد ر: معیار ها ط2جدول

 هاسیاست راهبردها اهداف

 هویت بخشی

 

 خوانایی

 الگوی فعالیتی

های بصری های مختلف زندگی شهری و ایجاد کیفیتدر نظر گرفتن فعالیت

 مناسب

 ها در فضاایجاد تسهیالت الزم برای انجام فعالیت

 هاتناسب کالبد با نوع فعالیت

 شکل کالبدی

 فضایی -ارتقا و حفاظت از کیفیت کالبدی

 ها و نمادهای شهریافزایش نمایانی و قابل رویت بودن نشانه

 های مسیریابیهای شهری به عنوان سیستماستفاده از بناهای یادبود و نشانه

 ایجاد پرسپکتیوهای تعریف شده و ممتد

 قاببل بازشناسی در ذهن افرادی ایجاد هندسه

 هاایجاد تجانس در محیط و فعالیت

 معنا داری

 حس مکان

 های معاصرپیوند اجزای تاریخی شهر با کاربری

 کنندهایی که فضاهای عمومی ایجاد میبرنامه ریزی ساختمان

 ایجاد فرصت برای حضور تمامی مردم در فضاها

نقش انگیزی 

 ذهنی

های شهری و نقاط کانون ای قدیمی به عنوان نشانههحفاظت از ساختمان

 جاذب

 ها در کنار آب برای نمایش هویت و فرهنگ محلیایجاد موزه

هایی برای نمایش هویت و تاریخ محلی از طریق اجزای ایجاد فرصت

 عملکردی و مفهومی طراحی و نمایش هنر مردمی

 حس تعلق

 مشارکت

ها( در راستای حفاظت  NGO)های مردمی ها و سازمانتشکیل انجمن

 تشویق و مذاکره به جای کنترل و دستور در فرآیند سیاست گذاری

گیری از مشارکت توجه به آمال عمومی به عنوان اهداف اولیه طرح و بهره

 عمومی

های سنی و اجتماعی های گروهی و مشترک میان گروهتشویق فعالیت

 مختلف

 خاطره انگیزی

 برای نمایش هنرهای مردمی در نظر گرفتن فضاهایی

 هایی برای جلب نظر مردم و ایجاد میل برای ماندن در فضاتعبیه فعالیت

 وضوح بصری در راستای ادراک درست فضا
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 ، نگارندگان.ها و سیاست های طراحی برای این فضاهااحی فضاهای کنار آب و تعیین راهبرد ر: معیار ها ط2جدول

 هاسیاست راهبردها اهداف

 پایداری

 ست پذیریزی

 آسایش اقلیمی

 طراحی فضاهای باز با توجه به شرایط اقلیمی محدود

 انتخاب پوشش گیاهی متناسب با اقلیم

 برخورداری مناسب از سایه و آفتاب باید مد نظر قرار گیرد

 مقیاس انسانی

کاهش وابستگی به اتومبیل و استفاده از مقیاس انسانی در کل طرح ایجاد 

معابر مورد توجه  ینروشپیاده نظیر کف سازی مناسب و  تسهیالت الزم حرکت

 قرار گیرد

 های فعالجداره

های کلیدی مکانیابی شود ولی خیابان به عنوان فضای فضاهای عمومی در مکان

 عمومی اولیه تعریف شود

ای نظیر ها باید در اختیار کاربردهای عمومی و نیمه عمومیطبقه همکف ساختمان

 و کاربردهای تفریحی باشندها خرده فروشی

 امنیت

 گیری از تمهیدات طراحیاز بین بردن فضاهای نا امن با بهره

 رویت پذیر بودن فضاها با ایجاد وضوح بصری و روشنایی مناسب

 استفاده از دیوارهای حایل و حصارها برای افزایش ایمنی 

 دایمنی متقابل سواره و پیاده در طراحی شبکه دسترسی رعایت گرد

 ماندگاری

 فرهنگی

 ایجاد تسهیالت هنری و فرهنگی در ارتباط با تاریخ و فرهنگ محدود

-های فرهنگی با خدمات تفریحی و فرهنگی نظیر تئأتر، موزه، گالریافزایش بخش

 های هنری و کاربردهای فرهنگی مشابه

های تاریخی و زنده نگاه داشتن فرهنگ، آداب و ها و سیاستحفاظت از محدوده

 های جامعه.سنت

 اجتماعی

 های اجتماعی مختلفافزایش توانایی جذب اقوام و گروه

 های کالبدیخلق فضاهای شهری با رعایت تنوع و تغییر در ویژگی

 اقتصادی

های تحقق خصوصی و شبه عمومی در توسعه طرح -استفاده از مشارکت عمومی

 ی آب که سبب رشد اقتصادی گردد.پذیر در لبه

 یست محیطیز

 حفاظت اکولوژیکی آب و محدوده پیرامون

 حفظ حریم آب و پوشش آن با فضای سبز

 آگاه کردن ساکنان از شرایط اجزای سیستم اکولوژیکی

 ساماندهی سیستم فاضالب و هدایت و تصفیه قبل از ورود به آب

 حفاظت از چشم اندازها و مناظر طبیعی

 مختلف سازمان هایهای آب با روشحفاظت و تحکیم کناره
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