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 چکیده

اهمیت  طرح پیاده راه سازی میدان امام حسین )ع( و خیابان هفده شهریور، پس از اجرا مورد انتقاد کارشناسان بسیاری قرار گرفته است.     

 فضای کیفیت های این دو ارزیابی به نگارندگان تا شد موجب شهری، زندگی کیفیت تنزل کیفی بر شاخصه های مطلوبیت اثر متقابل کاهش

در مورد .نمایند بررسی را مردم حضور جاذب و موفق عمومی فضای و راه پیاده یک به مکان این تبدیل برای الزم های کیفیت و پرداخته شهری

تدقیق ارزیابی های آنها وجود دارد.  در ییهاها و مشابهتارائه شده است که تفاوت یمتفاوت یهاهیکنون نظرخوب تا یشهر یطراح یهاتیفیک

کیفی فضاهای شهری، مستلزم محدود کردن قلمرو معنایی هر کیفیت و عملیاتی ساختن این مفاهیم کیفی است. برای دستیابی به این هدف، 

شده و سپس نمونه موردی را بر اساس چارچوب نظری بدست کیفیت ها طبق آرا نظریه پردازان پرداخته در این مقاله ابتدا به تعریف عملیاتی 

آمده مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به ویژگی های کالبدی، عملکردی و معنایی این دو فضا، کیفیات نفوذپذیری و حرکت، اختالط 

و امنیت، سرزندگی، انعطاف پذیری، خوانایی، شخصیت بصری، حس زمان و غنای حسی  کاربری، همه شمولی، کیفیت عرصه همگانی، ایمنی

در پایان نشان داده شده که طرح اجرا شده در میدان امام حسین )ع( و خیابان هفده شهریور در تامین اغلب مورد بررسی قرار گرفته است. 

فضاهای  احداث در این رو باشد. از برخوردار نیز خوبی ساختارهای زا باید خوب شهر شاخصه های کیفی مورد بررسی موفق نبوده است. یک

 با و مطلوب ساختار نشانگر هم تا نمایش بگذارد به را شهر آن خاص هویت که گرفت بهره نحوی به شهری طراحی و معماری از باید شهری

 .باشد آن شهر ارزشی و فرهنگی اصالت نمایشگر هم و شهر برای کیفیت

 

 شهریور 17شاخص، پیاده راه سازی، میدان امام حسین، خیابان  کیفیت، :کلیدیهای اژه و

  مقدمه -1

یافته  شهری طراحی و برنامه ریزی در ارزشی با جایگاه ی فضاهای عمومی نظیر میادین و خیابان ها ،رویکرد پیاده رهوارامروزه      

پیاده  .است اجتماعی سرمایه تولید نتیجه در و شهرها عیواجتما فرهنگی جنبه های بر فضاها این تأثیر از ناشی امر این .است
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رویکرد توسعه ی پایدار در جهت تقویت حضور و تسهیل حرکت پیاده و برقراری تعامالت اجتماعی در عرصه های عمومی  ، رهواری

 شهر است. 

 به دست آن با ما امروز یشهرها که است مشکالتی از یکی شهری، عمومی فضاهای در کیفی شاخصه های مطلوبیت کاهش     

 شهری فضاهای کیفیت کاهش متقابل اثر باشند، می شهر در شهروندان حضور تجلی شهر، عمومی فضاهای که آنجا از و گریبانند

 می سازد. روشنتر را مشکل این ابعاد و عمق شهری، زندگی کیفیت تنزل بر

همگانی  فضاهایکمبود . با توجه به  هستندقدیمی تهران ری شهریور از فضاهای شه 17و خیابان ( ع) حسین امام میدان     

 بهسازی ی پروژه. یافت تدر این محدوده ضرور ، حضور یک پیاده راهمطلوب که پاسخگوی جمعیت باالی استفاده کنندگان باشد 

داف مذکور به دنبال حذف نیز با اهو میدان شهدا،  (ع)شهریور در حد فاصل میدان امام حسین  17و محور میدان امام حسین )ع( 

توسط سازمان زیباسازی استان تهران در سال  که اجرای آن ه استحرکت سواره و انتقال آن به تراز زیرین میدان امام حسین بود

 شد.آغاز  1391

از بهره  اکنون پس از گذشت دو سال است ، اهمیت واجد نظری،  و عملی ابعاد شهری از طراحی در مبحث کیفیت از آن رو که     

با توجه به  برداری این پروژه، فرصت مناسبی برای ارزیابی تحقق کیفیت های طراحی شهری در این دو فضا فراهم امده است.

هایی می پردازیم که های مطرح در مباحث طراحی شهری به بررسی کیفیتموضوع فضای شهری مورد مطالعه، از میان کیفیت

ها بدین قرار است: خوانایی، نفوذپذیری و حرکت، رسید. این کیفیته شهری ، ضروری به نظر میراتحقق آنها در موفقیت یک پیاده

 انعطاف پذیری، کیفیت عرصه عمومی، اختالط کاربری، شمولگرایی، ایمنی و امنیت و حس تعلق. 

 سطح ارتقاء منظور به آتی تصمیمات موجود، وضع تحلیل جهت در میتواند فضا دو این مطلوبیت بر موثر عوامل شناسایی      

 .گردد واقع مؤثر ،شهری فضاهای و مکانها ساخت در نواقص تکرار از جلوگیری و شهر عمومی فضاهای کیفی

 

در یکی از مفاهیم کلیدی دانش و حرفه ی طراحی شهری بوده و از اهمیت نظری و عملی فراوانی برخوردار است.  "کیفیت"     

.  آنها وجود دارد در ییهاها و مشابهتارائه شده است که تفاوت یمتفاوت یهاهیخوب تاکنون نظر یشهر یطراح یهاتیفیمورد ک

طبیعتا برای ارائه تعریف عملیاتی از کیفیات و بنای چارچوب نظری ،  به محدود کردن حوزه معنایی کیفیات اشاره شده توسط 

 نظریه پردازان، نیاز است.

 

 شمول گرایی

میزانی از ناتوانی در مواجهه با محیط برخوردارند و رویکرد طراحی همه شمول در پی طراحی تمامی ساختمان ها، همه افراد با      

محصوالت و محیط ها برای استفاده تمام مردم در گسترده ترین میزان ممکن بدون در نظر گرفتن توانایی فیزیکی آنان  است. 

 ریقی است که مورد استفاده تمام گروه های سنی باشد.هدف طراحی همه شمول تولید محصوالت و محیط به ط
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 کیفیت عرصه همگانی

 ایجاد می شود. "یراحت"و  "پاکیزگی محیطی"کیفیت عرصه ی همگانی با مولفه هایی نظیر 

 وضعیت آشغال ها، وضعیت سنگفرش پیاده رو ، با متغیرهای زیر تعریف میشود: "پاکیزگی محیطی"،  Ewingمطابق نظر      

 میلمان خیابان عیت محوطه سازی ووض

، با جمع نظرات ویلیام وایت و یان ( به عنوان یکی دیگر از مولفه های ایجاد کیفیت در عرصه همگانی comfort) "یراحت"     

 گل با معیارهای زیر تعریف می شود:

  ابانهایخ یریجهت گ وچون ارتفاع بناها  یگریدعناصر درختان و  ، بان هیساسایه اندازی توسط -1

قادر بودن به ادامه  گفت و  آب ، یمطلوب مانند صدا یمتناوب بلند توسط  صداها یشدن صداها دهی، پوشنبود آلودگی صوتی -2

 دنیدر شن یگو بدون سخت

 ابانیدر فواصل منظم در امتداد خ مکتیدوچرخه و ن ی، جا ی، تلفن عموم یدنیسطل آشغال ،  منبع آب آشام مانند یزاتیتجه-3

 جادیا یگوناگون برا یها یبند کرهیمتحرک ، پله ها ، لبه ها و پ یثابت ، صندل مکتینشستن مانند ن یمختلف برا یها نهیگز -4

 دنیخلوت گز ایگفتگو  یفرصت برا

 ایمنی و امنیت

قابل مقایسه  CPTEDنیومن و محیطی در دیدگاه های بیل هیلیر ، جیکوبز، اسکار  طراحی روش طریق از جرم از پیشگیری    

 است. خالصه این مقایسه نظری در جدول زیر ارائه شده است:

 بیل هیلیر CPTED اسکار نیومن جین جیکوبز 

کنترل فضا / 

 قلمروگرایی

سرحد بین فضای 

عمومی و خصوصی را 

 مشخص نماید.

قلمروگرایی ) شامل مکانیزم 

عالمت گذاری مرزها و سلسله 

مراتب که به سمت مناطق 

 ت می یابد.(خصوصی شد

کنترل دسترسی طبیعی که 

با دوری جستن از دسترسی 

به اهداف اعمال مجرمانه، 

این فرصت ها را کاهش می 

 دهد.

فضاهای مجتمع با دیگر 

فضاها، که، افراد پیاده 

نسبت به مشاهده این 

فضاها و حرکت در آنها 

 ترغیب می شوند.

چشمانی "نیازمند به  نظارت

 "بر فراز خیابان

طراحی کالبدی برای ظرفیت 

ایجاد فرصت های نظارتی بر 

 روی ساکنین و عوامل آنها.

نظارت طبیعی به عنوان 

نتیجه ای در استفاده روزمره 

 از ملک.

نظارت ایجاد شده توسط 

افرادی که در فضاها 

 حرکت می کنند.
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نیاز به پیاده روها،  فعالیت

کاربرانی که به طور 

کامال پیوسته در آن 

 قرار دارند.

استفاده تجاری که ضرورتا 

 بزهکاری را کاهش می دهد.

توزیع فعالیت ها، کاهش 

 جابجایی ها

 

مناطقی که به طور 

پیوسته در حال کار و 

 استفاده می باشند.

 "ویژگی های محیطی فضاهای شهری امن"منبع: کتاب 

 سرزندگی 

دن و مالقات انتخاب می کنند به جای این که بخواهند سریع یان گل مکانی را سرزنده می داند که مردم آن را برای درنگ، مان     

از آن عبور کنند.  طبق نظر یان گل ،زمان طوالنی توقف و ماندن در فضا ،شبکه قوی پیاده ها ،گروه های زیاد و متنوع کاربران ، 

 تنوع مکان ها و تعادل بین کاربران خیابان ها شهرها را سرزنده می کند. 

 ان آمریکا نیز  ده اصل زیر را برای طراحی را برای اجتماعات سرزنده تعریف نموده است:انجمن معمار     

تشویق توسعه  -3فراهم نمودن انتخاب ) مسکن، =خرید،تفریح و شغل و حمل و نقل و ... (  -2طراحی با مقیاس انسانی  -1 

ساخت مکان های عمومی پر طراوت و پر  -6 متنوع ساختن گزینه های حمل و نقل -5حفظ مراکز شهری  -4مختلط عملکردی 

اهمیت قائل  -10نگهداری از مناظر طبیعی  -9حفاظت از منابع طبیعی  -8خلق یک هویت همسایگی )حس مکان(  -7تحرک 

  شدن

 نفوذپذیری و حرکت

پذیری نامیده می شود. طراحی یک مکان می تواند بر امکان نرفتن یا رفتن مردم به مکانی تاثیر بگذارد ؛ کیفیتی که نفوذ    

این راه های بالقوه باید شفاف و دیدنی باشند. در این راستا نفوذپزیری نفوذپذیری، تعداد راه های بالقوه به یک محیط می باشد. 

 (13-42، 1382)بنتلی،  بصری نیز عالوه بر کالبدی اهمیت پیدا می کند. .

معیارهای  «دسترسی»پرداخته است، برای بررسی  Westminsterز شهر که به ارزیابی مرک، urban by designی در مقاله    

 :ارائه شده استزیر 

  است؟یافته به خوبی با محیط خارج پیوند  ،ونقلهای مختلف سیستم حملگونه توسطآیا محدوده مورد نظر 

 د؟نشوه به مرحله درک میاست؟ و مسیرها مرحل برخوردارجهت کاربری فشرده ، از مسیرهای پیاده کوتاه آیا محدوده به 

 عبور هستند؟قابل  یراحت به آیا مسیرهای پیاده درون محدوده مطالعه 

 ؟مناسبی مرتبط شده اند نیمه عمومیبا فضاهای  ،هم به لحاظ بصری و هم به لحاظ کالبدی ،آیا مسیرهای پیاده 
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 غنای حسی

حسی مردم تاثیر بگذارد ؛ کیفیتی که غنای حسی نامیده می  طراحی یک مکان می تواند بر قوام گزینه های مربوط به تجربیات    

شود.تحریک حواس)بینایی، جابجایی، بویایی، شنوایی، بساوائی( به صورت مطلوب در عرصه عمومی موجب ارتقای غنای حسی می 

ای بصری می شود.غنای حسی بصری به طور قابل توجهی به حضور تضادهای بصری در سطوح مورد بررسی وابسته است. تضاده

-285، 1382)بنتلی،  در حالت سه بعدی حاصل گردند. توانند با خلق تنوع رنگ روی یک سطح دوبعدی و یا با تنوع خود سطوح

265) 

 در راستای ایجاد این کیفیت، به موارد زیر اشاره شده است:نیز  Compendium 1در کتاب  

 تحریک حس المسه: بافت مصالح و ایجاد خرد اقلیم 

 موسیقی و اجراهای خیابانیصدای حس شنوایی: صدای طبیعت )آب، باد، پرندگان( و  تحریک 

  فروشی ، گلخانه نانوایی، قهوهمانند تحریک حس بویایی: کاربری های محرک بویایی 

 شخصیت بصری

خاب هایشان آشنا کند، خویش مفاهیمی را به مردم منتقل کند که آنها را با  انت یک مکان می تواند به وسیله کیفیات ظاهری     

سازگاری میان جزییات ظاهری فضا)سیمای بیرونی ( با کارکرد و معنای چنین مکانی دارای شخصیت بصری است. به عقیده بنتلی 

 آن ، شخصیت بصری را موجب می شود. 

 شود:عریف میعنوان یکی از مولفه های شخصیت بصری با معیارهای زیر ت به «امعن»، urban by designدر مقاله     

 فعالی چون  عناصر بوده و با های محلیور سنتآهنر همگانی یاد و ها، بنرهاخیابان ،ها، مبلمان عناصر کالبدی مانند ساختمان

 ایجاد شود مکانو حس در هماهنگی باشند تا شخصیت بصری خاص هاهای خیابانی و دستفروشسرگرم کننده

 زئیات و توده ها و عقب نشینی ها و مصالح و رنگ بندی و نقش ها در هماهنگی توسعه های جدید از نظر سبک معماری و ج

 با الگوهای توسعه جدید باشند

 بناهای مدنی و اجتماعی در اطراف فضاهای عمومی قرار گرفته تا تاکیدی بر هویت اجتماعی و زندگی مدنی باشد 

 شودفضا نگهداری می این حس را القا میکند که ازالی ابنیه و کیفیت با مصالح بادوام ودر اولین مواجهه  رضایت زیباشناسانه 

 های گیاهی محلیسازی مجهز به گونهمحوطه  

به صورت زیر  Ewingدر کتاب این شاخصه سزایی دارد. ه درجه محصوریت یک فضا در تعریف شخصیت بصری فضا نقش ب      

آن عمومی توسط بناها، دیوارها، درختان و دیگر عناصر عمودی که فضاهای اشاره دارد محصوریت به درجه ای » :شده استبیان 

شکافهایی که  «آورند.پدید میمانند -عرض فضا، کیفیتی اتاق ابدر نسبت  که ارتفاع عناصر عمودی زمانید. نشده باشبصری تعریف 

برد. عقب نشستگی ابنیه از خیابان، سازد که محصوریت را از بین می، فضاهای مرده میشوند ایجاد می ها در تداوم جداره خیابان
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پارکینگ  را تخریب می کنند.همچنین، آسایش عمومی ابداع شدند، در واقع فضای اجتماعی خیابانایجاد عرصه که عموما برای 

وجود عناصر پایانه ای در کریدورهای دید  کند.حاشیه ای، درختکاری وسط خیابان، و حتی ترافیک به محصوریت بصری کمک می

حصول محصوریت در تمام  برایهای دیگر، نیو اربنیست و  Andres Duanyایجاد حس محصوریت کمک کنند. توانند در یم

  .کنندرا توصیه میمعماری دیگر عناصر  و ابعاد، بستن دید به انتهای خیابان با ابنیه شاخص، مجسمه ها، فواره ها

 خوانایی

اند بر چگونگی و سهولت درک مردم از فرصت ها و موقعیت هایی که محیط به آنان مطابق نظر بنتلی طراحی یک مکان می تو      

 عرضه می دارد تاثیر بگذارد ؛ کیفیتی که خوانایی نامیده می شود.  

Ewing  معرفی میکندبا متغیرهای زیر  را کیفیت خوانایینیز: 

گذاری واضح، خطوط دید طوالنی، کریدورهای دید دارای سازی اصلی، معماری یادمانی، عالمتهای محوطه، شاخصهنشانه ها      

 عالیم تجاری/ساختمان -همگانی  ها، هنر، فاصله میان درختمندهویت هایجای دیگر، شمار ساختمانر پایانه، اتصال خیابان به ه

  ها، عالمت گذاری برای هدایت و راهنمایی ها/مکان

مسیرهای واضح و قابل  ی خوانایی به چند ویژگی محیطی اشاره شده است:ارزیاببرای  urban by design یدر مقاله      

غنای بصری عناصر در ، های سر نبش تاکید بر ساختمان،  ایجاد ارتباط بصری به واسطه دید از فاصله و نقاط مرجع،  تشخیص

 .سطح دید چشم

 انعطاف پذیری

تلف سازگار با اهداف مردم ، می تواند بر ابعاد توانمندی محیطی طراحی یک مکان در راستای پاسخگویی به استفاده های مخ     

 معلوم تاثیر بگذارد ؛ کیفیتی که انعطاف پذیری نامیده می شود. 

در طراحی چیدمان عناصر متن فضا، تا آنجا که ممکن است طوری عمل شود که تنوعی از فعالیت ها بدون اینکه جای یکدیگر       

حد ممکن همزیستی برسند . شیوه های طراحی مبتنی بر  عدم تداخل فعالیت سواره درعرصه عمل سایر را بگیرند به باالترین 

کاربران ، تناسب عرض محل های حرکت پیاده با میزان رفت و آمد درگیر با آن، استقرار مبلمان و تسهیالت عمومی در حدفاصل 

ها و پیاده ها و گزینه های متنوع محل نشستن می تواند در محل حرکت پیاده و سواره ، فضاهای خیابانی مشترک برای خودرو

 ( 155-220، 1382ایجاد انعطاف پذیری در فضا موثر باشد. )بنتلی، 

 اختالط کاربری 

طراحی یک مکان می تواند بر تنوع و تجربیاتی که به مردم عرضه می گردد تاثیر بگذارد ؛ کیفیتی که گوناگونی نامیده می      

فرم ها ، استفاده ها و معانی گوناگون  داللت بر ویژگی های محیطی مکان هایی می کند که واجد، نی تجربه فضا شود. گوناگو

باشند. گوناگونی استفاده )اختالط کاربری( کلید و گره گشای سطوح دیگر گوناگونی است : مکانی که دارای گوناگونی کاربری باشد 
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فرم های متنوع می گردد. یک چنین مکانی انسان های مختلفی را در اوقات گوناگون با  در برگیرنده گونه های متنوع ساختمانی با

     (59-80، 1382. )بنتلی، نظورهای متنوع به خود جذب می کندم

 زمان حس

 ورهد در را فعالیتى الگوهاى شهرى طراح است الزم که جهت آن ازاول : است اهمیت  حائز جنبه سه از شهرى طراحى در زمان     

 استفاده قابل مختلف افراد براى مختلف هاى زمان در محیط که کند اتخاذ هایى سیاست و نموده شناسایى مختلف زمانى هاى

 شناسایى خوبى به محیط هر ساختارى عناصر است الزم هستند، تغییر حال در سرعت به شهرى هاى محیط که آنجا از دوم، .باشد

 هم ؛ سازد فراهم را هویت تثبیت و مکان حس ارتقاء هاى زمینه ،زمان طول در ساختارى رعناص این داشتن نگه ثابت با و شود

 اجراى بندى زمان و مدیریت اینکه سوم .بگیرد عهده به را کنند مى تغییر زمان طول در که را عناصرى طراحى و مدیریت چنین

 .نماید جلوگیرى همگانى عرصه کیفیت به جدى صدمه رسیدن از زمان هر در که دهد انجام نحوى به را شهرى طراحى هاى پروژه

 (1392 بهار؛  فیضى محسن اصل، رزاقى سینا سورى، )الهام

 

کیفیت  شاخص های براساس شهریور  17بهسازی میدان امام حسین )ع( و محور  ارزیابی پروژهحال در این بخش از مقاله به 

 میپردازیم: های طراحی شهری

 

 شمول گرایی

ل طراحی رمپ های غیر استاندارد و اختالف سطح در اطراف میدان ، حرکت برای معلولین و نابینایان به سختی انجام به دلی     

 شهریور، سطوح شیبدار برای معلولین و کفسازی مخصوص نابینایان با طرح مناسبی اجرا شده است. 17در محور می شود ولی 

خیابان و میدان مانند آبخوری ها و چراغ های روشنایی ،این کیفیت لحاظ الزم به ذکر است که در طراحی مبلمان های شهری 

 شده است. 

تناسبات و مقیاس انسانی فضا را از برابر قد انسان در میدان امام حسین )ع(  4به ارتفاع بیش از  مشعل ها و مناره های پوالدین     

ی اطراف میدان و مشبک بودن دیواره ها در ارتفاع باالتر از دید هم چنین مسدود شدن دید ناظر ، توسط دیواره ها بین برده است.

مقیاس انسانی مناسبی در ابعاد و انسان ، نمایانگر عدم توجه به مقیاس انسانی در طراحی دیواره های اطراف میدان می باشد. ولی 

 کند.ل میاستفاده را تسهی و کنترل دسترسی، شهریور وجود دارد که حرکت، 17فضای محور  مناسبات

 به دلیل امنیت کم و خلوت بودن فضای میدان و خیابان ، به ویژه در شب ، زنان اندکی در این فضا تردد می کنند .     

روند طراحی و اجرای پروژه، فرآیندی دفعی بوده و تدریجاً اتفاق نیفتاده است . افراد در قلب فرآیند طراحی مشارکت نداشته و      

 و نظرات مردم پیش نرفته است.طرح بنا بر نیاز 

 کیفیت عرصه همگانی 
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از نظر تسهیالت فضای شهری ، فضای میدان و خیابان مجهز به مبلمان شهری مناسب) آبخوری ، سرویس بهداشتی ، سطل      

 است. های زباله ، فضای مکث و استراحت و...(می باشد ولی جایگیری و طراحی برخی از این عناصر به خوبی صورت نگرفته

این میدان به دلیل کمبود فضاهای سبز و عدم انسجام و توالی در مناظر سبز ، دارای محوطه آرایی مطلوبی نمی باشد و عدم به     

کارگیری پوشش های گیاهی مناسب برای سایه اندازی )استفاده از درخت نخل در محوطه ی میدان (  ، راحتی و کیفیت عرصه 

در هر صورت با ساماندهی میدان و حذف تردد سواره ، آلودگی صوتی و آلودگی هوا در محدوده ی  همگانی را کاهش داده است.

 میدان کاهش یافته است.

های اختیاری های عزاداری در ایام محرم، و پدید آمدن فعالیتفضای فراخ میدان و خیابان کالبد مورد نیاز برای حرکت دسته    

نوع مصالحی که در کف سازی یانی خیابان از کف سازی مناسبی برخوردار است، اما از طرفی فضای ممردم را فراهم آورده است. 

 بخش مخصوص حرکت پیاده و دوچرخه به کار رفته  ، حرکت را برای کودکان و افراد مسن با دشواری روبرو کرده است.

د شده است، وضعیت مطلوب و دلپذیری از جهت منظر راه به صورت نواری تا انتهای خیابان ایجای پیادهراهی که در حاشیه باغ    

های دو طرف باغراه، زیبا و سایه و آسایش اقلیمی فراهم آورده است و با مبلمان مناسب آن خوب ترکیب شده است. وجود مبلمان

و تعامالت اجتماعی  راه، هیچ مبلمانی برای فراهم آوردن مکثپذیری مناسبی بوجود آورده است. اما در بخش میانی پیادهمعاشرت

 راه از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست.مبلمان باغراه، در هنگام مراسم، به جهت پشت کردن به فضای پیادهتعبیه نشده است. و 

ی نگهبانی وجود دارد، اما به دلیل عدم فعالیت شبانه روزی، نظارت عمومی ساکنین بر فضا هایی از محدوده، باجهدر بخش    

  اندک است.

 ایمنی و امنیت

وجود مسیر سواره برای آمبوالنس ، امکان امدادرسانی در مواقع اضطراری و استقرار نیرو های هالل احمر هنگام برگزاری مراسم     

 ، موجب ارتقای ایمنی فضا شده است..

تماعی، خلوت بودن محدوده و فضای خیابان و میدان در شب از نورپردازی مناسبی برخوردار است اما به علت نبود نظارت اج    

ایجاد کنجها و فضاهای خلوت به دلیل اقدامات کالبدی نامناسب ، امنیت ضعیفی برای دختران و زنان و بستری مناسب برای 

 فسادهای اجتماعی و جرم وجنایت ایجاد شده است.

زمانی به روی سواره باز می شود، ایمنی را تر از خیابان شهبازی قرار دارد در مقاطع شهریور که پایین 17بخشی از خیابان     

 شود.تهدید می کند. و این وضعیت خطرآفرین حتی در مواقعی از سال که مراسم مذهبی در آن برقرار است نیز مشاهده می

 سرزندگی 

ره آرامی دارد . در فضای میانی میدان در هنگام برگزاری مراسم آیینی و تشریفاتی ، سرزنده و پرتحرک و در ایام عادی سال چه    

واقع جداکردن عرصه میانی و کناری میدان باعث عدم سرزندگی در میان میدان در مواقع عادی سال شده در حالی که کاربری 

 های جاذب در کناره میدان سرزندگی بیشتری را در قسمت های کناری ایجاد کرده است. 
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 مواقع عادی سال

، باعث کم رنگ شدن حیات شبانه در محدوده شده  های پیشنهادیو اجرای ناقص کاربریعدم وجود کاربری های فعال در شب 

است و نبود کاربری های دارای سرریز فعالیت و جمعیت در فضای عمومی  مانند رستوران باعث عدم امتزاج فضاهای خصوصی و 

 عمومی و شکل گیری لبه فعال گشته است. 

  ری و حرکتنفوذپذی

نوع بوده و امکان حضور افراد را بوسیله مترو ، تاکسی و اتوبوس تندرو به محدوده فراهم گزینه های حمل و نقل در محدوده مت    

راه و مسیر دوچرخه سواری راه نیز برای حداکثر دسترسی و حضور مردم، تاکسی هایی برای داخل پیادهکند. در داخل پیادهمی

شهریور،  نفوذپذیری سواره  17لبته پیاده راه سازی  خیابان ا شود.مجزا در نظر گرفته شده است، که باعث تقویت شبکه پیاده می

 به میدان را کاهش داده  است.

متر ،  7حوزه  بیرونی میدان الزم به اشاره است که رینگ سواره ی دسترسی اضطراری با عرض  دسترسی سواره به در خصوص    

فراهم و این امکان را ند ی سواره ی پیرامونی آن وصل کحیاط میانی و کلیه ی متعلقات آن را دور زده و به شبکه های دسترس

 از این مسیر استفاده شود.،  اضطراری ساخته تا در مواقع 

بخشی محدوده، دوباره تحمل بار ترافیکی  گیرد، اما برایصورت میحذف ترافیک عبوری سواره  در جهتسازی راهبا اینکه پیاده    

حتی در ایام عزاداری سیدالشهدا )ع (که طبیعتاً خیابان باید به عنوان نقش اساسی خود  است.از مسیر برای عبور سواره باز شده 

از کیفیت پایینی برخوردار عزاداران  است و حرکت و ایمنیهای پیاده عزاداری را تسهیل کند، مسیر حرکت سواره باز حرکت دسته

  است.

ر، عابرین پیاده را به حرکت در بخشی که برای حمل و سهولت عبو روی، و عدمپیادهمسیر مخصوص  ب بودن کفپوشنامناس    

از طرفی عدم تأمین  آورد.اختالل بوجود می وسایل نقلیه و عابرین پیاده نقل عمومی درنظر گرفته شده ترغیب کرده و در حرکت

شهریور و میدان امام  17 راهای پیادههبه کاربری سایل نقلیه، امکان دسترسی سوارهپارکینگ و نفوذپذیری نامناسب محدوده برای و

  با مشکل مواجه است. حسین ع

 غنای حسی

فضای میدان و خیابان به دلیل برگزاری مراسم ادواری چهره ای دو گانه دارد. در مناسبت ها مانند ایام محرم و نمایشگاههای     

 یرد. عیدانه ، چهره ای مهیج و در غیر این ایام ، چهره ای آرام به خود می گ

به واسطه استفاده از کفسازی متنوع و اختالف سطح ، فعالیت هایی مانند فروش مرغ و ماهی  ، پخش اذان توسط بلندگوها و 

 برگزاری مراسم ادواری مانند تعزیه و سینه زنی ، حواس گوناگون پیاده درگیر می شود. 

ابلوهای جدید و کرکره های برقی برای مغازه ها با هماهنگی تدر راستای تقویت غنای بصری ، تابلوهای اصناف ساماندهی شده و 

  نصب شده است.شهریور  17کسبه و مغازه داران در اطراف میدان و بخشی از محور 

 شخصیت بصری

عناصر کالبدی استفاده شده در میدان امام حسین مانند درختان نخل که تناسبی با هویت طبیعی و بومی تهران ندارند ،     

 ) به شکل واگرا( و جداره های مشبک فوالدی ، یادآور سنت های محلی نیست . های مدرنمناره

 رینگ سواره سرویس و دسترسی اضطراری
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 است اما شده مناره استفاده محراب و  مسجد مانند  معمارى عناصر از میدان این معمارى طرح ، دربنا بر گزارش شرکت طراح     

به برخورد دو دیواره فوالدی و محراب موجود  ندارد انیایر-اسالمی عناصر مساجد عناصر رویت شده در میدان شباهت چندانی به

 . و برای ناظرین نیز قابل درک نمی باشد تقلیل یافته است

 خوانایی

مسجد امام حسین به عنوان یک نشانه عملکردی در میدان، درحال حاضر به دلیل استقرار المان های جدید ، تمایز کالبدی     

 خود را از دست داده است 

شهریور  ، شامل مناره ها ،  مشعل و دیواره ی شرقی میدان  ، با عث  17اث عناصر نشانه ای بلندمرتبه در میدان و خیابان احد    

کند. .فرم متمایز یابی و درک سریع موقعیت کمک میارتقای خوانایی شده اند. رویت پذیری این نشانه ها از فواصل دور، به جهت

 نسبت به جداره های اطراف ، تصویر ذهنی واضحی به جا می گذارد.دیواره های مشبک  و مناره ها 

ها صورت نگرفته و در محل اتصال بین دو فضای میدان و به علت کامل نبودن روند اجرای طرح نماسازی ، تاکید بصری در نبش    

 خیابان خوانایی وجود ندارد.

 انعطاف پذیری

، موجب ارتقا انعطاف پذیری برای برگزاری مراسم مختلف در طول سال )جشن طراحی قسمت میانی میدان به صورت یکپارچه    

ها و عزاداری ها ( گردیده است . باید این نکته را مدنظر قرار داد که تقسیم فضای میدان به دو حوزه ی رسمی )جهت برگزاری 

ه اختالف سطح از انعطاف پذیری میدان ،به مراسم ویژه( و شهری )جهت انجام فعالیت های روزمره و حضور دائمی مردم ( به وسیل

شهریور نیز اختالف سطح میان باغ راه و پیاده روهای روبروی مغازه  17ویژه در هنگام برگزاری مراسم، کاسته است. در مورد محور 

 کاهدپذیری فضا میها ، اتصال فعالیتها را از میان برده و از انعطاف

های قرار تجهیزات کالبدی مانند لبه سکوها ، پایه های المانهای تزیینی و نیمکت ، گزینه در اطراف میدان و خیابان ، با است 

 متنوعی برای نشستن فراهم آمده و از این طریق انعطاف پذیری فضا ارتقا یافته است .

 اختالط کاربری

فروش  با کارکرد غالب  تجاری و تنوعی از پاساژها و مجموعه های میدان وجود مسجد امام حسین در ضلع شمال غربیبا     

از کیفیت اختالط کاربری به میزان خوبی برخوردار  شهریور 17میدان امام حسین )ع( و محور ، ، بانک و رستورانپوشاک مردانه 

  .افزوده استویژگی  میدان بر این و حضور بازار شهرستانی ها و ورودی های بازار در حوزه ی جنوب شرقی است 

 حس زمان

به عنوان کالبد دارای قدمت و بازار شهرستانی ها به  ، لبد ها و عملکردهای قدیمی میدان مانند بنای قدیمی سینما تهرانکا    

که  چرخه ای بودن گیاهی به ویژه گیاهان خزان پذیر های . پوششدر ایجاد حس زمان در فضا موثر استعنوان بازاری هویتمند 
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کیفیت حس زمان را در عرصه ر فضای میدان ، به ندرت مشاهده می شوند و همین مورد د،  زمان و گذر فصول را القا میکنند

 تصویرذهنی زمانی به واسطه برگزاری فعالیت های موسمی در ایام محرم شکل می گیرد   شده است.میدان کم رنگ 

، هویت تاریخی وحس  امام حسین استجداره ها فارغ از اصالت تاریخی میدان و نوع طراحی )فوالد( به کاررفته مدرن مصالح     

 زمان را القا نمی کند.

ارزیابی 

 طرح
 کیفیت شاخصها

 کم

 متوسط

 کم

 متوسط

 متوسط

 کم

 کم

 متوسط

 متوسط

 متوسط

 افراد مشارکت 

 تفاوت و تنوع بر تاکید 

 افراد به انتخاب پیشنهاد 

 (فردی ترجیحات و نیازها از وسیعی طیف) استفاده در پذیری انعطاف 

 همه برای سریع و درک قابل ساده، استفاده 

 (درک قابل اطالعات) سودمندی 

 خطا در رواداری 

 اندک فیزیکی تالش 

 (استفاده و کنترل دسترسی، حرکت، برای) ابعاد مناسبات 

 (مختلف های توانایی با افراد) عادالنه استفاده 

ی
شمول گرائ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاکیزگی 

  ها آشغال وضعیتمناسب بودن 

  رو پیاده سنگفرش یتوضعمناسب بودن 

  سازی محوطه وضعیتمناسب بودن 

 شهری مناسب میلمان 

 راحتی 

 سایه برای ایجاد و... درختان و بان سایه 

 مطلوب صداهای  توسط بلند صداهای شدن پوشیده و سختی بدون گو و گفت  

 و... عمومی تلفن ، آشامیدنی آب منبع  ، آشغال سطل:  مانند تجهیزاتی 

 نشستن برای تلفمخ های گزینه وجود  

صه 
ت عر

کیفی
ی

همگان
 

 زیاد  

 زیاد

 کم

 متوسط

 

 کم

 متوسط

 زیاد

 متوسط

 



12 
 

 

 

 

 

 

 نظارت طبیعی و حضور انسان 

 سرریز کاربری ساختمانها در عرصه عمومی 

 ایجاد چشم خیابان و به حداقل رسانیدن نماهای خالی نمایان 

 کاربری مختلط به ویژه در طبقه همکف 

 جلوگیری از درختکاری های حجیم یا خیلی بلند 

 های فیزیکی عابرین به حداقل رسانیدن آسیب 

 هاو پیاده  د مسیرهای ایمن برای دوچرخه سوارانایجا 

 کفسازی با حداقل اختالف سطح 

ت
ی و امنی

ایمن
 

  انسانی مقیاس با طراحی 

 عملکردی اختالط 

 مانند دوچرخه سواری نقل و مختلف حمل های گزینه 

 تحرک پر و طراوت پر عمومی های مکان 

 طبیعی مناظر از نگهداری 

 غذا فروش های مکان مانند فعالیت و تجمع نقاط 

 متنوع کاربران و زیاد های گروه 

 پیاده قوی شبکه 

 فضا افراد در ماندن و توقف طوالنی زمان 

 کرده سرریز خیابان داخل در یا است نمایان بیرون از که فعال های لبه فعال : کاربری 

ی
سرزندگ

 

  تعداد راه های بالقوه به فضا 

  سازهاکوچک بودن ساخت و 

 عدم جدائی پیاده و سواره 

 حمل ونقل سیستم مختلف گونه های توسط ج از محدودهپبوند با خار 

 محدوده درون پیاده بودن مسیرهای العبور راحت 

 عمومی نیمه فضاهای با کالبدی،و  بصری لحاظ به پیاده، ارتباط مسیرهای 

ی
نفوذپذیر

 

  تحریک حس بینایی 

 المسه تحریک حس  

  اییشنوتحریک حس 

  بویاییتحریک حس 

ی
س

ی ح
غنا

 

   سازگاری جزییات ظاهری فضا  با معنا و عملکرد آن 

 دستفروشها چون فعالی عناصر و هماهنگ با  محلی سنتهای یادآور کالبدی عناصر  

  قدیمی الگوهای با جزئیات و معماری سبک نظر از جدید های توسعههماهنگی 

 ابنیه باالی کیفیت و بادوام الحمص و مواجهه اولین در زیباشناسانه رضایت 

 محلی گیاهی های گونه به مجهز محوطه سازی 

 نسبت مناسب طول به عرض فضا 

 فاصله نزدیک درختان نسبت به هم 

ی
صر

ت ب
صی

خ
ش

 

 کم

 کم

 زیاد

 کم

 

 زیاد

 کم

 کم 

 زیاد

 زیاد

 متوسط

 کم

 کم

 متوسط 

 زیاد

 متوسط

 کم

 زیاد  

 متوسط

 متوسط

 زیاد

 زیاد

 زیاد

 متوسط

 کم

 متوسط

 کم

 کم

 کم

 کم

 کم

 کم

 کم

 کم
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  برجسته های نشانه و مرجع، نقاط و فاصله از دید واسطه به بصری ارتباط ایجاد 

 بخش تهوی عناصر و دیگر نبش سر ساختمانهای بر تاکید 

 ساختمانها ورودی و ها مغازه ویترین همانند چشم، دید سطح در عناصر بصری غنای  

ی
خوانای

 

  همگانی فضای و ها ساختمان حدواسط لبه طراحی  

 کاربران سایر عمل درعرصه سواره فعالیت تداخل عدم  

 آن با درگیر آمد و رفت میزان با پیاده حرکت های محل عرض تناسب 

 نشستن محل متنوع های گزینهو  عمومی تسهیالت و مبلمان استقرار 

ی
ف پذیر

انعطا
 

 

 

 پیشنهادات 

  تقویت لبه های فعال و در نظر گرفتن کاربری های دارای سرریز فعالیت و جمعیت در فضای عمومی  مانند رستوران 

 ند رستوران و داروخانه افزایش نظارت اجتماعی و دید به محوطه ی میانی میدان و تعبیه کاربری های فعال در شب مان

 برای افزایش امنیت قسمت میانی میدان

  ساماندهی محوطه سازی و بهره گیری از گونه های گیاهی محلی و درختان سایه گستر در جهت ارتقای کیفیت عرصه

 همگانی و شخصیت بصری میدان

  ی سبز و بهبود اکوسیستم از طریق کاهش پدیده ی جزیره ی حرارتیهافضا توسعه 

 یت نهادهای محلی و تشکل های مردمی به منظور افزایش سرمایه ی اجتماعی و ایجاد حس همبستگی و تعلق مکانی تقو

 به عنوان پشتوانه ی مشارکت دائمی ساکنان و صاحبان مشاغل

  توانمند سازی اجتماعی با تاکید بر حضور زنان و جوانان 

  ر برای دسترسی به میدان امام حسینشهریو 17نیاز به تقویت حمل و نقل عمومی در پیاده راه 

 بالفصل محدوده و میدان تاریخی ساختار به توجه 

 بهره برداران نیاز به پاسخگو و مدرن هویت، با معماری از بهره گیری و نمودن لحاظ 

 شهری منظر و سیما عناصر شاخصهای به توجه 

 زیباشناسانه جنبه های بر مبتنی حجمی سیمای تعیین 

 استراتژیک نشانه های و موجود کیفیتهای با بصری مسیرهای حفظ 

 

 

 

 

 زیاد

 کم

 متوسط

 کم

 زیاد

 زیاد

 زیاد 
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