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  چکیده
مورد توجه  یشهر یداریبه پا یابیاست که امروزه در جهت دست یضرورت اده،یافراد پ گاهیجا یراه ها و ارتقا ادهیپ یطراح

 یو سرزندگ یریحضورپذ ،یکنش هاش شهروند شیسبب افزا ،یشهر یدر فضاها ادهیپ یرهایمس جادی. اردیگ یقرار م

 یخیتار دانیشود که دو م یمعبر مرکز شهر شناخته م نیتر یاصل انبعنو ه،یامام )ره( اروم ابانیدر شهرها خواهد شد. خ

 یشهر است. هدف اصل یخیمملو از راسته ها و بازارچه ها و بازار تار ابانیخ نیمتصل کرده و ا گریکدیرا به  تیو وال التیا

 یم یفیتوص-یلیتحل وهشپژ نیدر ا قیباشد و روش تحق یامام )ره( م ابانیخ یراه ساز ادهیپ یمقاله، امکان سنج نیا

جهت  یدیکل یمهم و شاخص ها یارهایمع امام ابتدا ابانیمدار نمودن خ ادهیپ تیاولو یامکان سنج یباشد. برا

با توجه  یده ازیامت نیما قبل از ا. ارندیمورد استفاده قرار گ یازدهیشدند تا جهت امت ییشناسا ادهیافراد پ یریحضورپذ

نقاط  هیاستفاده از نظر زیامام صورت گرفت و ن ابانیخ یشهر یفضا یها تیفیک لفکه در ابعاد مخت یبه شناخت

انواع  لیو با تحل شد میتقس یرو ادهیقابل پ یامام)ره( به سکانس ها ابانیمحور، خ نیا ییو ساختار فضا  یلنگرگاه

آزمون  قیبدست آمد و سپس از طر یاریتا اخت یاجبار مهین یها تیالها در ارتباط با فع ادهیر پحضو زانیم، ها تیفعال

space syntax  بودند از نظر حضور  یتر یقو یوندیهم پ یکه دارا یآن دسته از معابر یوندیهم پ زانیو سنجش م

 یطیمح یاه تیفیدر ابعاد مختلف ک ل،یشناخت و تحل نیداده شدند و سپس با استفاده از ا صیها مناسب تر تشخ ادهیپ

 تیقرار گرفتند که در نها یده ازیمورد سنجش و امت یرهوار ادهیپ یسکانس ها و فواصل بر اساس شاخص ها نیا

 راه را دارد انتخاب شد.  ادهیبه پ لیتبد تیقابل نیشتریکه ب یسکانس اول به عنوان سکانس

 

 امام)ره( ابانیخ ،تنوع فعالیت هانقاط لنگرگاه،  ،ییفضا دمانیراه، چ ادهیپ كلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
از  یگذران اوقات فراغت و نشان بارز یفضاها نیاز مهمتر یکی یشهر ادهیکامل پ های شبکه و ها در قرن حاضر محدوده

 لید که به دلهستن یشهر یاز فضا یقسمت اده،یپ یباشند. محورها یتوسعه شهرها م ندیدر فرا یشهر یکاربرد دانش طراح

حرکت سواره بسته شده و به طور  روی بر کامال روز از ساعات شبانه یبخش ایخاص، در تمام  های تیاز ظرف یدارا بودن برخ

 یمحسوب م یشهر یعموم های فضا نینه تنها جزو مهمتر ادهیپ های . محورابندی یاختصاص م ادهیکامل به حرکت عابران پ

 خاطره یبه عنوان عناصر ادهیپ های ، محور لیدل نیهستند. به هم یضرور یشهر اتیداوم حبلکه اساسا به منظور ت شوند،

 بنا تک و ها بلند، گنبد های بنا در خود را یشهر تهوی ها . قبال شهرشوند یامروز شناخته م های بخش در شهر تیو هو زانگی

محل تعامالت  نیمتربه عنوان مه ادهیپ ی. محورها[1]انند شناس یم شان ادهیپ های ابانخی با را خود. اما امروزه افتندی می ها
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 یرگی شکل یبرا یکه در تعادل باهم، بستر هایی مولفه سیبازشنا نیجامعه دارند. بنابرا یمدن اطیدر ح ینقش مهم ،یاجتماع

 اده،ی، معبر پ ادهیعبارتست از: عابر پ ابدی یم تیموضوع اهم نی. آنچه در ادنمای یم یکنند، ضرور یم جادیا یمدن اطیح

 جایی به شکل جا نتری یو ضرور نتری یمیقد ن،تری یعیطب ادهی. حرکت پریمس رامونیپ یشهر های یرها و کارب تیفعال

و  یو احساس شور و تحرک زندگ ها تفعالی و ها مشاهده مکان یامکان برا نتری مهم ،یرو ادهیاست و پ طیانسان در مح

احساس تعلق به  ،ییفضا تیاز نظر ادراک هو دهیدپ نی. ادآی یشهر به حساب م طیدر مح نهفته های جاذبه و ها کشف ارزش

 [.2]برخوردار است  یاساس تیاز اهم ییبایز افتیو در طیمح

است. این خیابان در  ت فقیه( و میدان انقالب )ایالت(دو میدان مرکز)والیعامل اتصال در حال حاضر  هیامام اروم خیابان

به دو ناحیه تقسیم می شود و خیابان  4از مناطق چهارگانه شهر ارومیه واقع شده است. همچنین منطقه  4محدوده منطقه 

 امام در حقیقت، منطبق بر مرز دو ناحیه می باشد.

  

 
 موقعیت خیابان امام در منطقه بندی شهر ارومیه: 1شکل 

 

 

 ییفضا دمانیچ -2
در علوم مختلف، از جمله  یادیز یشهر تالش ها یط آن ها با بافت کالبدرفتار مردم و ارتبا ینیب شیو پ حیبه منظور توض

که هر کدام از  یادیز یها تیبا وجود موفق است. رفتهیصورت پذ، گوناگون یو حِرَف هنر یجامعه شناس یطیمح یروانشناس

که بتواند به طور  یروش جامع روش ها، نیاز ا کی چیه اند، آورده دست به – یطیمح روانشناسی بخصوص–علوم  نیا

 [.3]دهد نبودند  حیشهر و رفتار را توض یبافت کالبد انیرا م میمستق یمشخص رابطه ا

در دانشگاه لندن و هانسون  ریلیتوسط ه ییفضا دمانیچ هینظر یالدیم 1894سال  در از،ین نیبه ا ییپاسخگو یراستا در

 زیراجرز  ن چاردیو ر چون نورمن فاستر یافراد و ران گشته استکار شهرسازان و معما یدوره معاصر گره گشادر و دیابداع گرد

 .رندیگ یخود از آن بهره م یدر طرح ها
 

 (Integration)یوندیهم پ -3
 یعمق نیانگیعبارت است از م یوندیهم پ زانیم باشد. یم ییفضا دمانیمقدار بدست آمده از روش چ نیمقدار مهمتر نیا

 ستمیدر س یباالتر یوندیهمپ زانیکه از م ییفضا باشد. یم ستمیموجود در س یگره ها یمگره به تما کیاز  دنیرس یکه برا

 [4]شوند  یمطرح م یدرون شهر یبعنوان مقاصد سفر ها معموالد و باشمیآن  ی بیشترنشان از دسترس پذیرد برخوردار باش

مقدار  یشوند دارا یقرمز نشان داده مکه با رنگ  یشده، خطوط دیبا عمق رابطه معکوس دارد. در نقشه تول یوندیپ هم

 نیهمچن یوندینقشه همپ شود. یآن ها کمتر م یوندیروند،مقدار همپ یم یباالتر بوده و هرچه خطوط به سمت آب یوندیهمپ

 هستند. زیمعابر ن نینشان دهنده در دسترس تر
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 راه سازی ادهیپ تیاولو یامکان سنج -4
شکل  جیشود که تمام عملکردها در ارتباط با آن به تدر یشناخته م هیز شهر ارومامام به عنوان ستون فقرات مرک ابانیخ

امکان  یباشد. اما برا یرا در سطح شهر دارا م ادهیتعداد مراجعه کننده به شکل پ نیشتریمحور ب نیاند. ا افتهیگرفته و سازمان 

 :میده ارا دنبال نمو ریاز آن روند ز ییها خشمدار نمودن ب ادهیپ تیاولو یسنج

 فرادست. یطرح ها دگاهیمحور امام از د یمطالعه اسناد فرادست و به دست آوردن  اهداف  و چشم اندازکل •

 یمدار ادهیپ یارهایشاخص ها و مع  •

 )مطالعات شناسایی سکانس های بهینه(یرو ادهیمحور امام از نظر مناسب بودن جهت پ یسکانس بند •

 محور امام یعملکرد یها یژگیو •

 یمدار ادهیپ یارهایبر اساس مع یبه سکانس ها از نظر عملکرد یازدهیامت •

 (یتیهو یمحور امام)نشانه ها و ارزش ها یکالبد یها یژگیو •

 (یشناخت ییبایز یبصر یمحور امام)توال یطیادراک مح یها یژگیو •

 یمدار ادهیپ یارهایعبر اساس م یو کالبد یو ادراک یشناخت ییبایبه سکانس ها از نظر ز یازدهیامت •

  .یراه ساز ادهیبه سکانس مناسب محور امام جهت پ یده تیاولو •

 

 بررسی طرح های فرادست تاثیرگذار در محدوده مورد مطالعه: 1جدول 

سااااال  نام طرح

تهیاااه 

 طرح

تهیه کننده 

 طرح

اهداف طرح در ارتباط با محاور 

 امام

دسااااتورالعمل  انگاره کلی اقدام

 اقدام

میاازان تحقااق 

 ذیری طرحپ

طرح بازنگری 

 طرح جامع

مهندسااین  1391

مشاور طرح 

 و آمایش

مدیریت آرام سازی ترافیک در 

 محدوده مرکزی شهر

 ساماندهی بازار مرکزی شهر

ساماندهی بافت هاای فرساوده 

 شهر

ساااماندهی آرااار و بافاات هااای 

 باارزش

ایجاد شبکه معابر پیشنهادی و 

 تعیین رده های عملکردی

ماال و نقاال طراحاای سااامانه ح

 ریلی سبک

ساااماندهی ترافیااک ساااکن و 

 پارکینگ

تعیین پهنه بندی 

عملکاااردی باااه 

منظاااور افااازایش 

انعطاف و استفاده 

از ظرفیتهااااااای 

موجااود و پنهااان 

 شهر

 

قااااااارار دادن 

محدوده مرکزی 

در پهنه مختلط 

و گذران اوقاات 

 فراغت

در دراز مدت و 

از طریق طارح 

های زیردسات 

همچااون طاارح 

 تفصیلی

ازی طرح بهس

 و ساماندهی

هکتار از  1/4

اراضی شار  

 بازار ارومیه

مهندسااین  1311

مشاااااااور 

صفامنش و 

 همکاران

 ا ایجاد یک کانون شهری فعال

 ا تقویت نقش عملکردی بازار

ا ساماندهی کالبادی فضااهای 

شااهری قاادیمی باارای بازیااابی 

 هویت محدوده

ااا ارا ااه راه حلهااای معماااری 

هماهنااگ بااا ساااختار بافاات 

احیاء قدیمی شهر 

به چرخاه زنادگی 

شهری و فعالیت و 

مشاااااااارکت در 

زنااادگی جااااری 

 شهری

ااا پاایش بااردن  

بهساااااااااازی 

کااااااارکردی و 

بهسازی کالبدی 

بااااه شاااااکل 

همزماااااااان و 

 موازی

تا کنون بخشی 

از بناهاااااااای 

پیشنهادی این 

طاارح، ساااخته 

 اندشده
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یجاد سیمای شاهری شهری و ا

 جدید و متنوع

ا توجه به نیازهای فضایی مورد 

 نیاز در فضای شهری

ارا اااه یاااک  -

فضااای شااهری 

بااااه صااااورت 

مجموعااه ای از 

هااااای روژهپاااا

 مختلف معماری

 طااااااااارح

 راهباااااردی

 بافتهااااااای

 فرسااااااوده

 ارومیه

مهندسااین  1391

مشاااااااور 

 آرمانشهر

ااا حیااات بخشاای محاادوده 

تاریخی از طریق احداث بناها و 

 محیط های شهری سرزنده

ا حراست از ارزشهای تااریخی، 

برداری  مرمت و بهسازی و بهره

از آنها در راستای احیاء هویات 

 تاریخی بافت قدیم

ا ارتقاء سطح کیفیاات زنادگی 

شااهری از طریااق باااال بااردن 

شاخصهای اجتماعی، اقتصادی، 

 کالبدی و ارتباطی

ا توانمندسازی ساکنین و ایجاد 

 انگیزه برای مشارکت

ااا بهااره مناادی از ارزشااهای 

محیطاااای نهفتااااه در درون 

 بافتهای موجود

طرحهااای تهیااه 

ویژه موضاوعی ا 

موضااعی در بافاات 

قدیم  باه منظاور 

حفاااا سااااختار 

موجااود و احیاااء 

 بافت قدیم

ارا ااااه طاااارح 

راهبااااااردی و 

پیشاااااانهادات 

مبتناااای باااار 

سااازمان هااای 

گوناااااااااگون 

کالباااااااادی، 

عملکااااااردی، 

دسترساااااای و 

ادراکی ا زیبایی 

 شناختی

تحقااااااااااق  

طرحهاااااااای 

راهبااردی و در 

مقیاس کاالن، 

نیاااز بااه زمااان 

 بیشتری دارد

طاارح جااامع 

حمل و نقال 

 و ترافیک

مهندسااین  1391

مشاور طرح 

 هفتم

ا تغییر سااعت شاروع و پایاان 

 فعالیت ها

 ا خصوصی سازی اتوبوسرانی

 ا ایجاد محدودیت ترافیک

ا بررسی نیاز تقاطعها به چارا  

 راهنمایی

 ا مدیریت پارکینگ

ا میزان پیشارفت پاروژه هاای 

پیشنهادی طرح در سال پایه و 

 طرح سالهای افق

ااا اسااتنتا  بااه 

کماااااک نااااارم 

افزارهااااااااااای 

 کامپیوتری

اااا پیشاااانهاد 

سااااااناریوهای 

مختلااااااف در 

زمیناااه ایجااااد 

 BRTخطااوط 

کاااه بعضاااا از 

خیابان امام نیاز 

 عبور می نمایند.

ااا تحقااق ایاان 

گونااه طرحهااا 

نیاااز بااه زمااان 

طوالنی خواهاد 

 داشت.

طرح اراضای 

 شر  میدان

مهندسااین  1398

مشاور نقش 

 پیراوش

ناادگی بهااره تااامین راحتاای ز

برداران حوزه محلای، برقاراری 

پایداری زیست محیطی، تامین 

زیبایی و ارتقاء هویت معماری، 

حفا و تقویت بستر تاریخی ا 

فرهنگاای، تشااویق مشااارکت 

اجتماااعی، رونااق اقتصااادی و 

ا تهیاه چاارچوب 

طراحی شاهری و 

طاارح جااامع سااه 

 بعدی

ارا ه الگوهاای ا 

 طراحی شهری

ا باا توجاه باه 

اینکه این طرح 

اخیراً تهیه شده 

طبیعتااااا تااااا 

مراحل تصویب 

و اجاارا زمااان 

زیااادی خواهااد 
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افزایش میازان تحقاق پاذیری 

 قانونی ا مالی ا اداری 

 بود.

طااااااااارح 

ساااااماندهی 

بافت اطاراف 

 حمام اتحادیه

مهندسااین  1398

مشاور ایاده 

تااا پدیااده 

 مهراز

ارتقا کیفیات زنادگی در بافات 

، تقویات عنصار  مورد مطالعاه

ام در بافت شهری و تاریخی حم

،  ایجاد ارتباط متقابل بین آنهاا

،ارتقاا ساطح  ایجاد سارزندگی

،اعمال  دسترسی پیاده و سواره

 ضااوابط و مقااررات ساااختمانی

،احیای نقش دسترسی بافت به 

، باززناده ساازی  محدوده بازار

  فضاهای شهری گذشته

تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی 

   در بافت تاریخی

 تجاری بافت. ساماندهی بخش 

ا ارا ه گزینه های 

مختلااف و سااپس 

نتیجااه گیااری بااا 

اساااتفاده از روش 
AHP 

ا ارا ه الگوهاای 

 طراحی شهری

ا باا توجاه باه 

اینکه این طرح 

اخیراً تهیه شده 

طبیعتااااا تااااا 

مراحل تصویب 

و اجاارا زمااان 

زیااادی خواهااد 

 بود.

طاارح پیاااده 

روسااااااازی 

 خیابان امام

مهندسااین  1391

-مشاااور راه

یی های طال

 البرز

ا ارا ه جز یاات  ا ا زمینه سازی اجرا

 اجرایی

 ا

طااااااااارح 

ساااااماندهی 

 میدان ایالت

ساااااازمان  1395

میااااااراث 

 فرهنگی

ااا یکپارچااه سااازی بناهااای 

 پیرامونی میدان ایالت

ااا ایجاااد وحاادت 

میااااان عناصاااار 

 معماری

ا ارا ه الگوهاای 

 طراحی شهری

ایاان طاارح در 

دساات بررساای 

 می باشد

 

 

و  یعبور کیکاهش تراف نیمحدوده، همچن یها لیپتانس قیمرکز شهر از طر اتیدحیتوجه به تجدفرادست  یدر طرح ها

مرکز شهر  یسرزندگ شیافزا زیموجود و ن یکالبد یزش هارحفا ا اده،یبه حضور پ یبخش تیاولو ،یحمل و نقل عمومارتقاء 

  ار است.برقر یفیو سلسله مراتب ضع یطرح ها هماهنگ نیا انیمد نظر است. اما در م

 

 یرو ادهیپ یارهایشاخص ها و معتعیین  -5
 را دارا باشد: تیالزم جهت حضور جمع یها تیفیتا حد امکان ک یستیبا یرو ادهیقابل پ طیمح

، می توان به شاخص های متعددی اشاره نمود ادهیپ نیحضور عابر یبرا یشهر طیمح کی یالزم برا یها تیفیجمله ک از

 ح شده است:مطر 2که در جدول شماره 
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 شاخص ها و كیفیات الزم برای حضور عابرین پیاده: 2جدول 

 توضیحات شاخص ها ردیف

 عرض مسیر بایستی اجازه حضور چهار حوزه لبه، مبلمان، عبور و جداره را تامین نماید. عرض مسیر 1

دسترسااای مناساااب  2

برای معلاولین، هماه 

 شمولی

برای اطمینان از این که معلولین نیز دارای حق دسترسی یکسان به محل کار، مغازه ها و حمال و نقال 

عمومی هستند باید تدابیر ویژه ای اتخاذ گردد.)فضایی که برای معلولین و کودکان مناسب باشاد بارای 

 سایر اقشار نیز یقینا مناسب خواهد بود(

 14تاا  5متر)معاادل 644تاا  444ه بتوان آن را در فاصله مبدا تا مقصد طای نماود مسافت پیاده ای ک فواصل پیاده معقول 3

 دقیقه پیاده روی( است.

 امنیت پیاده تحت تاریر مقیاس، و کیفیت نورپردارزی فضا قرار دارد. امنیت شبانه روزی 4

جاااذابیت بصاااری و  5

 هویت اجتماعی

را ارتقاء دهد. فضاهای بااز همگاانی مانناد  طراحی مناسب باید صمیمیت و خودمانی بودن محیط پیاده

دهند، همگی در جذابیت یک پالزاها و میادین و نیز نمای ساختمان هایی که فضای خیابان را شکل می

 محیط پیاده موررند.

محیط پاک از نظر آلودگی های زیست محیطی و بصری بویایی و صوتی الزمه حضاور جمعیات در یاک  پاکیزگی محیطی 6

 باشد.ده محور میمحیط پیا

دسترساای مناسااب و  1

 پارکینگ

تامین دسترسی از طریق اشکال متنوع سفر به محدوده به ویژه از طریاق حمال و نقال عماومی و نیاز 

برنامه ریزی برای تسهیالت مرتبط با خودرو و تامین پارکینگ های مناسب میتواناد آراار منفای آن بار 

 دسترسی مناسب سواره را نیز تامین نماید. عابرین را به حداقل رسانده و در عین حال

 حضور کاربری های خرد مقیاس و مرتبط با حضور پیاده موجب جذابیت مسیر برای عابرین خواهد بود. اختالط کاربری 9

پیوسااتگی و اتصااال  8

 مسیرهای پیاده

می حس وحدت در کالبد و عملکرد چه بصری و چه فیزیکی می تواند توسط اتصاال عرصاه هاای عماو

 صورت گیرد و شبکه ای برای پیاده روی تعریف گردد.

وجود تعامل میان درون و بیرون لبه ها و رویت پذیر نمودن عرصه های عمومی از لبه و بارعکس بارای  شفافیت در جداره 14

 سرزندگی و احساس امنیت محیط مهم می باشد.

 مقیاس و دید مناسبی برای فرد پیاده فراهم آید.میزان ارتفاع بناها بایستی متناسب بود تا  مقیاس انسانی 11

آموزنااادگی و هنااار  12

 همگانی

یکی از جذابیت های فضاها شهری یکنواخت نبودن میزان اطالعات ارسالی از آن محیط به فارد باوده و 

هنر همگانی و کیفیت آموزندگی سابب تناوع اطالعاات محایط هاای شاهری و افازایش آگااهی هاای 

 اجتماعی می شوند.

تعامل مناسب لبه های فعال با عرصه های عمومی و نیز اتفاقات متنوع در فضااهای شاهری و تناوع در  سرزندگی و لبه فعال 13

 حرکت و فعالیت و... همگی به سرزندگی فضا و در نتیجه حضورپذیری بیشتر منجر خواهند شد.

 (Ewing Reid and Handy Susan, 2009; 72)ماخذ: 

در  یده تیاولو یاست و در سنجش برا کسانی بایمحور امام تقر یتمام قسمت ها یبرا 12و  11، 6، 2، 1 یارهایمع      

 .دخالت داده نشده اند ازاتیامت

سپس  میینما میتقس یرو ادهیقابل پ یآن را به قسمت ها یستیامام ابتدا با ابانیمختلف خ یبه قسمت ها یده تیاولو یبرا

 د سنجش قرار داده و سکانس دارای اولویت پیاده راه سازی را انتخاب نماییم.هر یک از این سکانس ها را مور
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 یمدار ادهیپ یمناسب محور امام برا یسکانس بند -6
       

 عاملین سکانس بندی در مورد محور ویژگی ها روش سکانس بندی

 امام

تعداد 

 سکانس ها

نظریه نقاط 

[6] لنگرگاهی  

ه ر ذهنی کپررنگ ترین نقاط در تصاوی

ی تاریر مستقیم در نحوه برخورد و طراح

 محور مورد نظر را دارند

 رگاهلنگبازار سنتی و پیاده راه خیام دو 

مهم و عامل جذب افراد  پیاده 

 شناسایی شدند

2 

ر و استخوانبندی  محور از نظر شبکه معاب سازمان فضایی

 گره ها

محورهای خیام، سرداران، بعثت و گره 

حور امام میسازندهایی که با م  

4 

اولویت فعالیت های اختیاری و  از نظر نوع و زمان انجام فعالیت ها انواع فعالیت ها

 اجتماعی

4 

 طی مسیر به صورت و زمان مناسبطول  طول مناسب

 پیاده

 444از  مطلوب پیاده رویمیزان طول 

دقیقه پیاده  14متر یا معادل 544تا 

باشد روی  

3 

 

 :محور امام یبر اساس نقاط لنگرگاه ینس بنداول: سکا عامل -6-1

 

)بازار مدرن امی( خی)سنت دهیدو لنگرگاه مهم بازار سرپوش

 باشند: یدر محور امام م ادهیپ نیعابر انیتر( عامل جر

 

 
 

 

 

 

 ییبر اساس سازمان فضا یعامل دوم: سکانس بند -6-2

 محور امام:

امل سکانس تواند ع یمحور امام م یشبکه راه و استخوانبند

 محور امام باشد: یبند

 

 

 

 

 

 امامنقاط لنگرگاهی محور : 2شکل 

 سازمان فضایی محور امام: 3شکل 



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

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

 9 

 

 

 :تیجمع یری=حضورپذیاریاخت یها تیبر اساس پراكنش فعال یعامل سوم: سکانس بند -6-3

صورت گرفته در محور امام  یها تیفعال انیاز م

مردم به صورت  یکه با زندگ ییها تیآندسته از فعال

 جادیا باعثو  گره خورده یو اجتماع یاریاخت

گونه  نیشود مد نظر هستند که ا یم شتریب یریحضورپذ

 یشهر یفضا کی یمدار ادهیدر پ یمهم اریها مع تیفعال

 باشند. یم

 

 

 

 

 بر اساس طول مناسب معبر: یعامل چهارم: سکانس بند -6-4

 تیوا دانیم نیطول کل محور امام حد فاصل ب

حدودا   یعنی  لومتریک 11419 التیا دانی)مرکز( و مهیفق

حرکت  یبرا نهیکه  فاصله به یی. از آنجالومتریک 11544

 قهیمتر  معادل پنج تا ده دق 544تا  444 ادهیپ نیعابر

به سه  میباشد. لذا محور امام قابل تقس یم یرو ادهیپ

 است: یرو ادهیجهت پ مناسببخش با  طول 

 

 

 

 انتخاب سکانس برتر -6-5

احت تر و مناسب تر پیاده است. بر این اساس با روی هام گذاشاتن چهاار هدف از پیاده راه نمودن بخشی از محور امام حضور ر

فو  و برتری بخشی به دو عامل حضور پذیری که ناشی از پراکنش فعالیت های اختیاری است و نیز شرایط موجود محاور  عامل

 ان امام را به شکل زیر دانست:از نظر امکان پیاده راه نمودن )مطابق با سازمان فضایی(می توان  به سکانس بندی مناسب خیاب

 

 
 

پراكنش فعالیت های اختیاری اجباری اجتماعی در محور : 4شکل 

 امام

سکانس بندی محور امام بر اساس طول : 5شکل 

 معبر

 : سکانس بندی بهینه6شکل
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 اولویت سنجی سکانس ها جهت پیاده راه سازی -7

 محور امام: یعملکرد یها یژگیو لیتحل -7-1
محور از نظر تعداد  نیو پر استفاده تر نیپر ترددتر زیو ن یتیو هو یخیمحور امام: وجود عناصر تار یقوت عملکرد نیبزرگتر      

 .باشند یم یاریاخت تیفعال یکه دارا ییها یدارا بودن کاربرو  ی. خرده فروشادهیپ

 یسطح یها نگیو وجود پارک یشخص یخودرو نیگزیحمل و نقل جا ستمیمحور امام: نبود س یعملکرد یضعف ها نیبزرگتر

در شب و  ابانیخ ییرای، م نیمعلول ژهیبه و ادهیپ نییپا یمنیدر تقاطع ها و گذر از عرض محور و ا ادهیفراوان، تداخل سواره وپ

 زاتیامام)تجه یبودن سطح خدمات گردشگر نیی. پا یاریاخت یها تیفعال در شب ،کمبود تنوع در نوع فعال یها ینبود کاربر

 (خودرو نیگزیکارا و جا یحمل و نقل عموم ستمیس ،یشهر

 یبرا یخیتار تیاز هو یریره گمحور، به ادهیپ یشبکه حمل و نقل عموم فیمحور امام: فرصت تعر یفرصت عملکرد نیبزرگتر

 یحمل و نقل عموم ستمیبا شبکه دوچرخه و س وستهیمتصل و پ یراه ادهیشبکه پ فیامکان تعر ،یهمگان یفضاها نشیآفر

 همسطح با هدف حضور و تردد سواره ریو ساخت تقاطع غ ییمحور امام: احتمال معبر گشا یعملکرد دیتهد نیبزرگتر

 یم کیبه امام نزد التیهر چه از سمت ا:حاصل شدند یعالوه بر موارد فو  در بعد عملکرد یدانیم دیبازد جهیدر نت ریز موارد

 یتا حدود یاجتماع تیامن یول شود یم شتریب زیها ن یکاربر زیو سرر شتریب ادهیروها شلو  تر تداخل سواره و پ ادهیپ میشو

 یها تیدر گستره فعال نییتنوع پا (.مصاحبه وهیمحور امام)به ش راه نمودن ادهیاز پ نیبودن کسبه و عابر یراض .دیآ یم نییپا

 .یو اجتماع یاریاخت

 
 نقشه عملکرد محور امام: 8شکل 

همانطور که از نقشه فو  مشاهده می شود تعداد و شدت قرارگاه های رفتاری در فاصله محور های امینی تا سارداران بیشاتر از 

 ر ایمن پیاده در حد فاصل بین تقاطع ها می تواند اتفا  بیافتد.در حال حاضر حضو فواصل بعدی می باشد.
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 پراكنش فعالیت های اختیاری اجباری اجتماعی در محور امام: 4شکل 

 

در نقشه فو  میزان پراکنش فعالیت های اختیاری و اجتماعی که از نظر حضاور عاابرین پیااده حاا ز اهمیات میباشاند آماده 

قاط تمرکز این پراکنش بیشتر در نزدیکی بازار اتفا  می افتد و هر چه به ایالت نزدیاک تار مای همانطور که مشاهده می شود ن

 شویم از میزان آن تا حدودی کاسته می شود.

 

 محور امام: چیدمان فضایی -7-2
 نیکه هر چه اشده  یمرتبط با محور امام بررس یرهایمس یوندیهم پ زانیم space syntaxدر ادامه با استفاده از نقشه       

 نیباالتر رفته که خود نشانگر ا ریامکان تعدد استفاده از آن مس ریباالتر باشد نشان دهنده در دسترس بودن آن مس زانیم

 باشد: یم شتریباال ب یوندیبا هم پ بربه معا ادهیپ یموضوع است که امکان دسترس

 شاخص ها و كیفیات الزم برای حضور عابرین پیاده: 3جدول 

خیاااااااام  خیام شمالی کاشانی-امینی امام مسیر

 جنوبی

 مطهری منتظری بعثت-عطایی سرداران

 1182 1195 1169 1111 1191 1118 2119 2148 میزان هم پیوندی

 3 5 9 1 4 6 2 1 ترتیب میزان هم پیوندی

 

،خیاام شمالی،سارداران، همانگونه که پیداست به ترتیب میزان هم پیوندی محور امینی کاشانی، مطهری،خیاام جنوبی،منتظری

 بعثت باالست.  -عطایی
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 در محور امام Global integration: 5شکل 

حاصل این مطالعه نشان میدهد که مسیرهای امینی و کاشانی و خیام شمالی و جنوبی در جمع از هام پیونادی مناساب تاری 

 عابرین پیاده مناسب تر می باشند.برخوردارند بنابریان حدفاصل این دو محور در خیابان امام به لحاظ دسترسی 

قیمت اراضی محور امام نیز بدین صورت است که هر چه از سمت ایالت به مرکز)بازار سنتی( پیش روی داریم قیمت واحد های 

 تجاری )کابری غالب( رو به افزایش می نهد.

 به سکانس ها یده تیدر اولو یعملکرد یها یژگیوامتیاز : 4جدول 

 امتیاز سکانس ها ویژگی های عملکردی امتیاز سکانس ها یویژگی های عملکرد

 

 تعدد قرارگاه های رفتاری

 4 1 ایمنی و امنیت عینی 3 1

2 1 2 2 

3 4 3 3 

4 2 4 1 

پیوسااتگی بااا مساایرهای  4 1 میزان هم پیوندی

 پیاده موجود واحتمالی

1 4 

2 2 2 3 

3 1 3 2 

4 3 4 1 

میااازان فعالیااات هاااای  4 1 بریاختالط عملکرد و کار

 اختیاری و اجتماعی

1 1 

2 3 2 2 

3 2 3 3 

4 1 4 4 

 24 1 مجموع امتیاز ها

2 13 

3 15 

4 12 
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 اولویت بندی سکانس ها با توجه به مولفه عملکردی در محور امام: 6شکل 

 

 
 در محور امامی نقشه مولفه كالبد: 7شکل 

 به سکانس ها یده تیدر اولو كالبدی-زیبایی شناختی یاه یژگیوامتیاز : 5جدول 

 امتیاز سکانس معیارهای پیاده مداری امتیاز سکانس معیارهای پیاده مداری

 

 احساس ایمنی و امنیت ذهنی

 1 1 غنای حسی 4 1

2 3 2 3 
3 2 3 2 
4 1 4 4 

پراکنش عناصر هویتی و تاریخی 

 و جذابیت های بصری

های ادراکای  تعدد نشانه 3 1

 باارزش

1 4 

2 2 2 3 
3 1 3 1 
4 4 4 2 

پیوسااتگی و اتصااال فعااالیتی و 

کالبدی با مسیرهای پیاده بارای 

 تشکیل شبکه

 مجموع امتیاز ها 4 1
 مجموع امتیاز ها

1 16 

2 3 2 14 
3 2 3 9 
4 1 1 16 
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 ر محور اماماولویت بندی سکانس ها با توجه به مولفه كالبدی د: 8شکل 
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 :نتیجه گیری -11
زیبایی شناختی و -با توجه به مطالعات صورت گرفته جهت امکان سنجی پیاده راه سازی محور امام در ابعاد کالبدی      

 عملکردی و نتایج حاصل از تحلیل های چیدمان فضایی در این محور، می توان نتایج حاصل از آن را در جدول زیر مطرح نمود:

 

 به سکانس ها یده تیدر اولو مجموع امتیازها: 6جدول 

 اولویت اول، دوم و سوم به پیاده راه تبدیل نمود. 3بخش و  4در نهایت محور امام را می توان در 

 این اولویت بندی نمایش داده شده است. 8که در نقشه شماره 

 
 اولویت بندی نهایی سکانس ها: 9شکل 

 

 

 

 امتیازات عملکردی مجموع

 امتیازات سکانس ها

1 24 

2 13 

3 15 

4 12 

 

 کالبدی-مجموع امتیازات زیبایی شناختی

1 16 

2 14 

3 9 

4 11 

 36 1 مجموع کل

2 21 

3 23 

4 23 
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