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  چكیده
 یک عنوانومنظرشهری این محورها ب پیاده حرکت به توجه جهان، شهرسازی جدید های شیگرا در اخیر تحوالت از یکی

 گذشته از انسان جایی جابه شکل ترین مهم و ترین قدیمی عنوان به پیاده حرکت .است شهری مهم شده فراموش موضوع

 مطلوب عرصه ای وجود شهرها هویت کسب راه های از یکی نوعی به امروزه که است. چرا زیادی حائزاهمیت حاضر زمان تا

 تقریبا امروزی شهرهای در موتوری نقلیه وسایل به دهی اولویت زایشاف از آنجاییکه با است. پیاده ها حضور برای ودرخور

 او نیازهای و شهر سازنده اصلی عضو عنوان به پیاده شهروند و اند شده طراحی اتومبیل از راحت استفاده جهت در شهرها

 پیاده خصوصم مسیرهای در شهری منظر به توجه مسائل فراموش شده، این جمله از. است شده سپرده فراموشی به

منظر شهری محیطی است محسوس و موثر بر رفتار فرد و نتایج آن. میزان موثر بودن محیط بر فرد بستگی به  .است

 .میزان ادراک فرد دارد که خود وابسته به آمادگی ناظر برای ادراک، ظرفیت ادراکی و شرایط محیطی ادراک می باشد

گرفته، که متاسفانه بدلیل بی توجهی به مسایل منظرعینی وذهنی این محور پیاده جنت در بافت قدیمی شهرمشهد قرار

محدوده، کیفیت آن چه از لحاظ بصری و چه ادراکی در حال نزول می باشد. نوشتار حاضر سعی بر آن دارد به صورت 

خصه ها و تحلیلی واز طریق مطالعات اسنادی، با درنظرگرفتن محورپیاده جنت مشهد بعنوان نمونه موردی شا-توصیفی

 معیارهایی برای منظر شهری پیاده راه جهت مطلوب ساختن آن بعنوان چارچوب نظری عرضه کند. 

 منظرشهری، پیاده راه، شاخصه های منظر پیاده ر اه، منظرعینی وذهنی. واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1
حوزه های دانشگاهی و تحقیقاتی امروزه پژوهش های بسیاری درباره ی جنبه های مختلف شهر و مسائل مرتبط با آن در 

 -برای فهم بیشتر و عمیق تر از این پدیده ی پیچیده صورت می گیرد. فضای شهری در ابعاد مختلف فیزیکی و فرهنگی

اجتماعی آن همواره مورد توجه قرار گرفته و هر پژوهشی در ارتباط با شهر بایستی بتواند در ابتدا تعریفی نسبت به این مقوله 

در مراکزکهن شهری ایران، به رغم وجود شبکه های پیاده گسترده و منحصر به فرد، نظیر راسته ها و گذرهای بافت  د.ارائه ده

قدیم، به دلیل حاکمیت نگرش مدرنیستی به فضاهای شهری وسلطه بی قید وشرط اتومبیل، چندان وتوجهی به مقوله احیا 

رزشمند بی آنکه جایگاه روشنی در میان عملکردهای شهری داشته باشند، وساماندهی آنها نشده واغلب این شبکه ها وفضاهای ا

در چارچوب طراحی های با بینش محدود و برون زا، مقهور ومهجور مانده اند ودرست به همین دلیل )از دست رفتن عملکردها( 

یاس های انسانی و باحرکت کند دوران رو به زوال وسیرقهقرایی خود را طی می نمایند. این مراکز به سبب آنکه بر پایه مق

پدیدآمده اند، حضوراتومبیل وحرکت سریع به عنوان اولین عامل تخریب پیکره منسجم بافت ها ایفای نقش نموده و تامین 

دسترسی سریع به قیمت قربانی شدن کالبدهای باارزش گذشته آنها انجامیده است. سلطه تدریجی حرکت سواره برفضاها و 
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برنامه ریزی وطراحی شهری را ازمقیاس ها و نیازهای انسان پیاده دور ساخته و درنتیجه، از ارزش ها و  معابرشهری ایران،

جاذبه های ادراکی وبصری فضاهای شهری کاسته است. تداوم چنین روندی باعث شده، منظر شهری گذرها و محورهای پیاده 

 نشاط شود.به دلیل تحمیل مدنیزاسیون از باال، کم رنگ وفاقد سرزندگی و

 

 ضرورت، اهداف و سواالت پژوهش - 1-1

 می اخیر، سال های در بخصوص کشورمان در آنها شهری منظر ساماندهی و راه ها پیاده سابقه به کوتاه مروری همچنین با

 شهری یزانر برنامه و طراحان کار دستور در اخیر دهه در راه ها پیاده و شهری منظر به توجه که یافت دست نکته این به توان

 خیابان. دانست آن بودن نو در را مسئله این دلیل شاید که. کند پیدا دست الزم اعتالی حد یه نتوانسته تاکنون ولی گرفته قرار

 به نسبت پایینی سطح در شناسی، زیبایی کیفیات گرفتن نادیده و داران مغازه و مالی اقتصادی حد از بیش بدلیل دید جنت

 قرار( شهری سرزنده مکان و شهری فضای های مولفه هماهنگی لحاظ از)ودنیا  کشور مختلف نقاط در خود به شبیه مکان های

 دو اساس بر پژوهشی و مطالعه هر اهداف تعیین و شناسایی روند اصوالً. است شده مواجه اعتنائی با بی جهت این از و گرفته

 در آنچه براساس. است استوار مشکالت و مسائل کاهش یا حل و نظر مورد عرصه در انسانی نیازهای به پاسخگویی اصلی محور

 :نمود بندی دسته زیر موارد در توان می را تحقیق، این اصلی هدف و محتوا شد، بیان تحقیق ضرورت و مسئله طرح

 ه شاخص های منظرمطلوب پیاده راه ها.ئارا -

 پیاده. مسیرهای در منظر مفهوم بازتعریف -

 ساماندهی منظرپیاده راه جنت. برای علمی و حصحی، درست راهکارهای ارائه

 : نمود ارائه زیر صورت به را تحقیق سوال های توان می آن اصلی اهداف و تحقیق موضوع به توجه با

 باشد؟ مؤثر تواند می راه ها پیاده شهری منظر طراحی فرایند در های شاخص کدام -

  پیاده چیست؟ مسیرهای در منظر مفهوم -

 

 مبانی نظری -2
 تنها بوده و پیاده عابر با کامل تسلط که هستند اجتماعی نقش حد باالترین با معابری پیاده راه ها، یا پیاده یاده راه: معابرپ

 کوچه، صورت به معابر می توانند می شود. این استفاده معبر در جاری زندگی به سرویس دهی منظور به موتوری نقلیه وسایل از

 در سواره عبوری ترافیک بردن میان از با پیاده راه ها .بگیرند شکل مجتمع یک فضای یا پارک میدان، در مسیری بازارچه، بازار،

 پیاده، خیابان یا پیاده راه (.1384پاکزاد، (می گیرند شکل تجاری تاریخی یا معمارانه، دالیل به و می شوند، ایجاد شهر از بخشی

 موتوری غیر آمدوشد مسیر، این در عبارت بهتر، است. به شده حذف نآ از خودرو آمدوشد که است مجزا و منفرد خیابانی

 و دارند را آن به دسترسی امکان اضطراری مواقع در)پلیس اورژانس و آتش نشانی،(خاص خودروهای دارد. البته مطلق اولویت

راه  طراحی آیین نامه در (.1383)حسینیون،هستند آنها در تردد به مجاز ساعات خاصی طی نیز بار حمل و خدماتی نقلیه وسایل

 سواری اتومبیل های ورود محیط، به برتری دادن منظور به که است خیابانی پیاده مخصوص خیابان که آمده است شهری های

 منطقه ای پیاده مخصوص منطقه می شود. همچنین آن تنظیم به موتوری نقلیه وسایل سایر ورود و می کنند؛ ممنوع آن به را

 موتوری نقلیه وسایل سایر ورود و می کنند ممنوع آن به را سواری ورود اتومبیل های محیط، به دادن برتری ورمنظ به که است

 (.1375، 10 بخش شهری، راه های )آیین نامه طراحیمی شود تنظیم آن به

ی ماند، منظر شهری کلیتی است که حتی پس از ترک محیط نیز در خاطر انسان م "به تعبیر راپاپورت؛ منظرشهری: 

حاصل تعامل میان انسان )ناظر( و محیط اوست؛ ارتباط متقابل شخص و مکان... منظر شهر مجموعه ای از گشتالت هاست. 

وقتی کلیتی ذهنی می شود که به آن معنایی استوار داده شود که از ظرفیت فرهنگی یا منطقه ای اقتباس شده است. منظر 

نمادها و نشانه هاست که به مفاهیم، ارزش ها، معانی و چیزهایی شبیه به آن واقعیت  شهری در واقع کلیت به هم پیوسته ای از

 یک و کالبدی – انسانی «ذهنی –عینی »ویژگی اصلی مفهوم منظر شهری آن است که به عنوان یک پدیده  ".می بخشد
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 در و انسانی تجربه طریق از اتنه که است پدیداری شهری منظر دیگر عبارت به گردد می مطرح فضایی – اجتماعی ساختار

 بعد گردیدن، لحاظ با و رفته فراتر کالبد بعدی سه و فضایی مفهوم از مفهوم این. شود می آشکار محیط و انسان میان تعامل

مکان فضایی »دانست. اگر گفته کریستن نوربرگ شوانتز را که « مکان»به پارادیم « فضا»یک تحول چارچوبی از پارادیم « عنام»

که معنایی بدان افزده شده باشد و وظیفه معماری متجسد نمودن معناست بپذیریم، در اینصورت وظیفه طراحانی را که  است

باشند، باید جستجو و کشف معانی تاریخی، طبیعی، فرهنگی در محیط شهری و عینیت « منظر شهری»در صدد خلق 

ای دو بعدی به  مجموع باید گفت: موضوع منظر شهری مقوله در .بخشیدن به آنها در قالب های کالبدی و بصری تعریف نمود

رود : از یک سو به مولفه های محسوس )و عمدتٌا بصری( سازنده فضا می پردازد و از سوی دیگر به شرایط ذهنی فضا  شمار می

ود که همانگونه که هنری کالن بر این باور ب (.1381)تیموری، شامل ابعاد تاریخی، خاطره ای، هویتی و امثال آنها نظر می کند

 که ساختمانی“. دارد وجود سازندهنری هم در ارتباط با وابستگی تمام عناصری که یک محیط را می معماری وجود دارد درباره

 دوجین نیم اگر ولی شود،می قلمداد معماری تجربه یک عنوان به شود، ساخته منفرد صورتی به شهر از بیرون ایناحیه در

ها به دور هم  در جمع کردن ساختمان .است شده استفاده معماری هنر از غیر هنر یک از کنیم ترکیب هم با را ساختمان

او از این هنر به عنوان ”. کند، در صورتی که در مورد یک ساختمان چنین رویدادی مطرح نیستچندین واقعه شروع به بروز می

امه ریزی و برن مسألۀ یک از بیش چیزی شهری منظر» :گوید میین اوژن راسک (.1997)کالن، یاد کرده است” هنر ارتباط“

ارزش ها، اهداف انسانی و به رسمیت شناخته شدن مسؤولیت های اله طراحی شهری است، منظر شهری در درجۀ نخست مس

آن را چنین  اجتماعی توسط آحاد جامعه است. زمانی که شهری را زشت یافتید، به خیابان های آن نظر نکنید، به مردمی که

ساخته اند نگاه کنید، و درون روح، ذهن و قلب آنان را جستجو کنید. هنگامی که روح، ذهن و قلب آنان زیبایی و پاکی خود را 

منظر  "ذهنی -منظر شهری، پدیده ای عینی" (.1382)گلکار، «بازیافت، منظر شهری نیز زیبایی و پاکی خود را باز خواهد یافت

نزد ساکنین شهر،  "منظر شهری"تعریف گردیده است.  تی مستقل از انسان که توسط او ادراک می شود،به عنوان عینی شهری

حامل معناست؛ به نحوی که تاریخ، فرهنگ، طبیعت و خاطرات جمعی نسل های مختلف را از دیدگاه های متفاوت بیان می 

ن شناخته می شود. باید توجه داشت در این نگاه ذهنی نزد شهروندا -کند؛ در واقع منظر شهری به عنوان پدیده ای عینی

تعریف  "عینیتی مستقل از انسان"جدا باشد و منظر شهری نیز نمی تواند  "ذهن"نمی تواند از  "عین"جدید دیگر 

 (.1383)منصوری، شود

آیند منظرشهراز محورهای پیاده : شهرها ومناظرشهری به خصوص از مسیرهای عبوری رویت می شوند و در همین فر

شهرها و مناطق شهری مورد ارزیابی قرار می گیرند. حرکت عامل بسیار موثری در ادراک شهر از خیابان هاست. موضوع توالی 

بصری حاصل از حرکت در یک مسیر ارزیابی، شناخت و طراحی مسیر می بایست مورد توجه قرار گیرد، در یک مسیر حرکتی 

یر حرکت باید بررسی شوند تا مسیر خوانایی پیدا نماید. در حرکت موضوع سرعت و آنچه عناصر بارز و رابطه آنها با زمینه و مس

در ذهن به جا می ماند با یکدیگر رابطه مستقیم دارند. حرکت های کندتر جزییاتی بیشتر واثرات وعناصر محیطی بیشتری را 

ی از عوامل موثر است. آنچه از عبور با حرکتی برای ناظر مطرح می نمایند. کیفیت نور در ادراک محیط اطراف یک مسیر حرکت

معین حاصل می آید حسی از فضاست که می بایست حاوی اطالعاتی باشد که شهروند ویا بازدیدکننده را ارضا نموده و نهایتا 

ابر فضا را به عنوان تداومی از وجود خود درک نماید. اطالعات محیطی برای عابر می بایست به نحوی شکل می گیرد که ع

بتواند از جهت گیری هدفمندانه ای که مسیر در رابطه با محیط می یابد آگاه باشدو زمانی که محیط اطراف در ارائه اطالعات 

به عابر در زمینه های مختلف موفق بود محیط معنای خود را به راحتی به مردم القا می نماید و از خوانایی و شفافیت برخوردار 

 (.1388)رسولی، می گردد

ناصرمنظرشهری محورپیاده: عناصری که در ادراک منظرشهری مسیر پیاده باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از: معبر، ع

 نشانه ها، مبدا ومقصد، بدنه ها ومبلمان. 

زمانی  (معبر: معابر ویژه پیاده ها یا مکان های بسته بر ترافیک موتوری، بهبود کیفیت پیاده راه را دوبرابر کرده و میانگین1

را که مردم در بیرون از ساختمان ها به سرمی برند طوالنی تر نموده و نیز تنوع فعالیت ها در محیط شهر را بیشتر کرده است. 
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معبر پیاده شکافی نیست که بین دو دیوار برای عبور پیاده طراحی شده باشد بلکه یک سری از مجموع تفاوت ها است؛ تفاوت 

اوی وانتظار سرچشمه می گیرد. خطوط کف سازی می توانند تعریف کننده حرکت، فعالیت میان درون وبیرون که کنجک

 جداکننده حوزه های متفاوت از هم و به طورکلی تعریف کننده حد وحدود معابر باشند. 

از نشانه (نشانه: به نظر می رسد اکنون بیشتر مردم با تکیه بر نشانه ها بر نقشه شهر تسلط می یابند. شناخت واستفاده 2

ها الزمه اش این است که عوامل بسیار که به دیده ناظر موثرند، برجسته تر جلوه گر شوند. ازخصوصیات نشانه ها بی نظیر 

بودن آن هاست؛ عاملی که منحصر به فرد باشد و در ذهن خاطره ای بگذارد. اگر نشانه ها فرمی واضح داشته باشند اگر با زمینه 

محل آنها بر اطراف خود غالب و مسلط باشد شناخت آنها به آسانی میسر است و احتمال بیشتر هست خود متضاد باشند و اگر 

که بر آن فضایی متصور باشد. به نظر می رسد نقش، تصویر و یا فرمی که از زمینه خود متمایز باشد موثرترین عامل در بوجود 

)لینچ ی کنند اما خود بخود عواملی نیستند که نشانه ای بوجود آورندآوردن یک نشانه باشد. صدا وبو، تاثیر نشانه ها را قوی تر م

 (. 44؛1381، 
(مبدا ومقصد: مبدا ومقصد مسیر پیاده مهمترین نشانه های آن محسوب می شوند وحتی در تعریف کلی بر دیگر عناصر 3

باید توجه کرد که نقاط مبدا ومقصد ارجح هستند، روشنی وضوح نقاط مبدا و مقضد تاثیر مهمی در تصور ذهنی شهروند دارد. 

تنها به نقاط ابتدایی وانتهایی مسیر محدود نمی گردد. در طول مسیر خیابان مقاصد مختلفی برای عابر تعریف می شوند، جالب 

اینجاست که افراد آن بخشی از خیابان را می شناسند که بین نقاط حرکتی شخصی خود عابر تعریف می شوند، با این حال 

از نقاط مبدا ومقصد در میان اغلب افراد مشترک هستند، به نظر می رسد که هرچه تعداد این عوامل متمرکز در یک  برخی

تجمع ایستگاه ها،  "نقطه بیشتر باشد، تعداد بیشتری از مردم آن را به عنوان نقطه مبدا ومقصد به خاطر می سپارند، برای مثال

نقطه از مسیر باعث می شود که آن مکان دارای مخاطبان بیشتر ومتنوع تری گردد و در یک  "مراکز فعالیت در بدنه ها و ...

 بدین ترتیب از طرف غالب مردم به عنوان مبدا ومقصد ذکرشود. 

(بدنه: نمای ساختمان با توجه به موجودیت آن به صورت جزیی از کالبد شهر، مهمترین عنصر ساختمان به شمار می 4

ین عنصر وشخصیت آن بیش از دیگر عناصر تشکیل دهنده ساختمان بر اصول وارزش های ذهنی رود. در عین حال ترکیب ا

وفرهنگی به اصطالح غیر مادی مبتنی است. نمای ساختمان همچنین مهمترین بخش بنا در ارتباط باشهر به شمار می رود. 

د در مورد تک بنا رعایت شود بلکه در روابط بین فرم خوب به تعادل وتوازن وتناسبات صحیح نیاز دارد. این مختصات نه تنها بای

ساختمان ها وکل محدوده نیز باید اعمال شود، فرم یک ساختمان هرچند دارای معماری جالب ومهیج باشد اگر با محیط 

 اطرافش ناسازگار باشد بافت اطراف را متاثر می سازد. فرورفتگی ها وشیارها ، موجب خردشدن سطح هندسی ویا متنع حرکت

چشم بر روی بدنه ساختمان نمی شود؛ فرورفتگی ها مانند طرح سطحی بر روی بدنه به نظر می آیند. فقدان هرگونه نقطه 

 وعالمت مکثی در جداره عابر پیاده را برای درک مقیاس انسانی فضای خیابان دچار مشکل می کند. 

طراحی، انتخاب و در کنار هم قراردادن اثاثه شهری  (مبلمان: یکی ازعوامل سامان بخشی یا نابسامانی در خیابان، شیوه5

است. گرایش به طراحی نیمکت ها، چراغ ها، آبخوری ها و.. به شیوه قدیمی، به خصوص در مراکز تاریخی شهرها، نشانه ای از 

ان نوعی سطحی نگری در تزیین و آرایش سیمای شهری است گرایش افراطی یک شکل کردن همه اثاثه و عناصر در خیاب

 (.1384)رحمانی ،هاست ، تا جایی که وجه تمایز خیابان ها ومحله ها به کلی ازبین می رود

 

 معیارها وشاخصه های منظرپیاده راه -2-1

هر مسیر پیاده به عنوان جزیی از فضاهای شهری، برای رسیدن به مطلوبیت الزم در نتیجه جذب ونگه داشتن کاربران در 

ی است که در اینجا به دوبخش تفکیک شده اند. پس از بررسی توصیفی شاخص ها و همچنین خود، مستلزم داشتن معیارهای

عناصر منظر شهری پیاده راه، راهکارهایی جهت اجرایی شدن مطلوبیت مسیرهای پیاده ارائه شده است؛ که این موارد به دو 

ای همچون جداره وبدنه، کف و مبلمان و گزینه ه "عینی"تقسیم می شوند که در حیطه معیارهای "عینی و ذهنی"بخش کلی 
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گزینه های کوین لینچ همچون مسیر، گره و نشانه حایزاهمیت می باشند، که به صورت شاخص  "ذهنی"در حیطه معیارهای

 هایی در جدول ذیل معرفی شده اند.
 

 نگارندهماخذ:–: شاخص های منظرمطلوب پیاده راه 1جدول 

 شاخص های منظرمطلوب پیاده راه

 ده در بدنه محور پیاده مطابق با هویت زمینه می باشد.مصالح مورد استفا -

 مسیرهای پیاده دارای بدنه هایی نفوذپذیر و عاری از بدنه های صلب می باشند. -

 خطوط کلی نمای محورپیاده دارای تناسابت هندسی می باشد. -

 در محور پیاده به لحاظ رعایت تناسبات کدهای ارتفاعی ابنیه هم تراز می باشند. -

 یکسان )مدولی مشخص( پیروی می کنند. ریتمی از بدنه محور نماهای -

 .می شود رعایت انسانی مقیاس همکف طبقه درنمای -

 متعادل می  و متوازن آهنگ،هم فضاهای مسیرپیاده و هاساختمان در کار رفتههب هایرنگ -

 باشند.

 .دارد گاریساز اقلیمی و جغرافیایی خصوصیات با جداره ها نمای در مورد استفاده مصالح -

 عینی جداره

 محور های پیاده دارای کف سازی متنوع و مناسب با فضای پیاده می باشند. -

 کف محور پیاده آب های سطحی را به خوبی به محل جمع آوری هدایت می کند. -

 در مسیر پیاده راه به منظور راحتی حرکت هیچ گونه اختالف سطح ناگهانی وجود ندارد. -

 لغزنده می باشند.مصالح کف سازی غیر  -

 مصالح کف سازی نور خورشید را منعکس نمی کنند و بازده گرما نمی باشند. -

 بانوان، پیاده )کودکان، مختلف هایگروه حرکت مزاحم شهری تأسیسات هایدریچه درپوش -

 .نیستند ) و معلولین

 و رنگ و سطح اختالف گونههیچ که می شود انجام ایگونه به در پیاده راه سازی کف ترمیم -

 .نمی باشد مشهود مصالح تغییر و بافت

 مسیر همتراز فرشسنگ یا آجر فلز، جنس از هاییشبکه وسیلهبه درختان بین محدوده -

 .می شود پوشیده

 زاویه دید در تقسیم فضایی توسط کف سازی در نظر گرفته می شود. -

 کف

 ی ها را نمایش می دهد.مبلمان عمودی نظیر چراغ یا پایه درختان به صورت دوتایی، ورود -

 و زباله سطل آبخوری، عمومی، تلفن باجه شامل شهروندان، نیاز مورد ضروری شهری تجهیزات -

 وجود دارد. محدوده  در الزم فواصل در نیمکت

 واحدهای و هامبلمان متحرک و میز وصندلی در فضای مقابل کاربری هایی همچون: رستوران -

 اغذیه وجود دارد. کنندهعرضه

 های گشوده در مقابل کاربری ها شاخص وجود دارد.فضا -

 می روند. کار به مبلمان با ترکیب در بلند در نقاط کانونی، درختان -

 درمحور پیاده وجود دارد. هااعالن و پالکاردها ها، پرچم نصب محل های مناسب برای -

 مبلمان

 ور.های محورودی نامگذاری در انگیزخاطره و آشنا اسامی بهره گیری از -

 وجود خوانایی درمحور پیاده. -

 وجود تنوع در حد متعادل در مسیر پیاده. -

 وجود نمایانی مسیر پیاده و ساختار ذهنی استفاده کنندگان از فضا.  -

 وجود سلسه مراتبی از دیدهای متوالی باارزش های بصری متفاوت در پیاده راه. -

رویت و ادراک عناصرپیوسته وجود خاطره انگیزی و هویتمندی فضا در ذهن ناظر از طریق  -

 ذهنی مسیر
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 مسیر پیاده.

 وجود مسیر پیاده واجد ساختار. -

 وجود پیاده راه واجد معنا و حس مکان. -

 وجود نشانه های شاخص در مسیر پیاده.  -

 وجود نشانه های سلسله مراتبی در مکان های دارای ارزش بصری در پیاده راه. -

 ده.وجود تاکیدات عملکردی شاخص در محور پیا -

 وجود دیدهای تعریف کننده نشانه های موجود در پیاده راه. -

 عناصرشاخص صورت می پذیرد. به سمت ناظر بر دید تاکید محور با ساخت وساز در -

 روشنی و وضوح نقاط مبدا و مقصد در جهت تصورذهنی ناظر. -

 رعایت تسلسل در نشانه ها درجهت حس توالی بصری استفاده کنندگان از فضا. -

 نشانه

 وجود تناسبات فضایی در کانون ها تمرکز فضا وفعالیت. -

 وجود فضاها و گره های فعال در مقابل نشانه های شاخص و جاذب. -

 محور از کننده استفاده مختلف هایمحافظت گروه برای منعطف و پذیر تجمع فضاهای وجود  -

 ب.آفتا مستقیم تابش و بارندگی سرما، قبیل از نامساعد جوی شرایط مقابل در

 گردهمایی به منظور مکان ها،ساختمان جلوی باز فضاهای و هاوجود مبلمان مناسب در پله -

 مردم.

 وجود ورودی های شاخص و خوانا در مسیر پیاده. -

 وجود ارتباط بین مفصل ها در مسیر پیاده. -

 گره

 

 

 شناخت وتحلیل محدوده موردمطالعه -3
قع است که بیشتر به سمت غرب متمایل می باشد محور جنت در محور جنت از لحاظ هندسی در بخش مرکزی شهر وا

بافت میانی شهر مشهد قرار دارد. همانطور که دربحث تاریخچه مشهد ومحور جنت گفته شد، قدمت محور جنت، به معنای 

کمی  آنچه که امروز شناخته می شود به حدود پنجاه تا شصت سال پیش باز می گردد. سابقه شکل گیری بافت اطراف آن

بیشتر می باشد لذا محور جنت در بافت میانی شهر مشهد قرار دارد که البته بیشتر متمایل به سمت بافت تاریخی اطراف مطهر 

می باشد تا بافت نوساز واقع در محدوده غربی شهر، محور جنت در میان چهارخیابان امام خمینی)ره( ، بلوار مدرس،خیابان 

ده است. محور جنت از شرق به خیابان اما خمینی)ره(  و از غرب به خیابان دکتر چمران چمران و خیابان گلستان محصور ش

 می رسد. بلوار مدرس در همسایگی شمالی و خیابان گلستان در همسایگی جنوبی آن قرار دارد.
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 : موقعیت محورجنت درسطح ناحیه شهری 1شكل 

 

. این فرم با کاشت درختان و استقرار مبلمان شهری در فرم کلی محور جنت بعلت مستقیم بودن آن، فرمی خطی است

امتداد محور تقارن طولی خیابان تشدید شده است. گرافیک هندسی منظم و تکرار شونده کف پوش ها محیطی یکنواخت 

ری و وخنثی را ایجاد می نماید. عدم وجود ریتم وتکرار نه چندان منظم عناصر کالبدی و یا اجزاء دیگری همچون مبلمان شه

فضای سبز، عابر را دریک محیط محوری با عناصر کالبدی آشفته قرار می دهد. ناظردر حرکت خور در درون محور نظرش به 

هیچ موضوع قابل توجهی جلب نمی شود. کلیت محور با یک شکل معرفی می شود که آن هم به علت عدم وجود هندسه واضح 

ست. به عبارت دیگر نقطه عطفی در طول محور وجود ندارد. محور جنت در در کل محور و اجزاء آن موضوع رسا و روشنی نی

عین حال که مرکزیت ندارد، فقدان تداوم و تکرار عناصر کالبدی و غیرکالبدی نیز منظر محور را تضعیف کرده است. محور 

موضوعات گوناگون درون خود  پیاده جنت به دلیل فرم خطی و مستقیم و جداره نسبتا پیوسته به عنوان محور دید، دید را به

هدایت می کند اما از عناصر کالبدی و غیرکالبدی همچون فضاهای جمعی با فعالیت های جاذب خبری نیست. سایرخیابان 

های فرعی متصل شونده به محور جنت نیز کریدورهای بصری مطلوبی بواسطه جداره ممتد وتناسب عرض و ارتفاع خود می 

 ر شد عناصر بصری با آن ها تلفیق نشده اند.باشند اما همانطور که ذک

نماهای محور جنت: جهت بررسی نمای جداره های محور جنت ابتدا به تعیین ارکان اصلی و فرعی نما می پردازیم. در 

بررسی خطوط اصلی نما می توانیم خط انتهای طبقه همکف یا خط فوقانی و ویترین مغازه ها را به عنوان یکی از ارکان اصلی 

ما که بصورت خطی نسبتا ممتد تمامی نما را به هم می دوزد نام برد. اما دیگر ارکان افقی نما مانند خط بام با یکدیگر ن

هماهنگی الزم را ندارند. خط پایه که خط پایین بدنه و مرز آن با محور است نیز بصورت یک خط ممتد و مستقیم می باشد، 

حداث شده اند و تعداد کمی از بناهای ساخته شده نسبت به لبه جنت عقب نشسته اند. بدین معنی که اکثر بناها در لبه محور ا

در بررسی ارکان عمودی نیزآنچه که به نمای خیابان هماهنگی می بخشد اندازه دهنه مغازه ها می باشد که بطور نسبی دارای 

ازه دهنه مغازه ها را مشخص می نمایند در اندازه یکسانی می باشد. بدین ترتیب ستون ها یا جرزهای عمودی که حد و اند

فواصل نسبتا مشخصی شکل گرفته اند اما از لحاظ ارتباط عمودی آنها با سایر بخش های نمای ساختمان از ساختمانی به 

ساختمان دیگر متفاوت است. از این رو نمی توان ازآنها به عنوان ریتم های عمودی موفق در ایجاد هماهنگی در کل نما یاد 

 کرد.
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 دید به قسمتی از نمای جنوبی محور جنت:  3شكل        دید به قسمتی از نمای شمالی محور جنت                   : 2شكل      

 

ورودی های محور: از آنجایی که محور جنت بروی حرکت سواره بسته شده لذا ورودی های آن پیاده می باشد. در حال 

نت ورودی شرقی آن یا محل اتصال آن با خیابان امام خمینی)ره( می باشد. این نقطه همان جایی حاضر ورودی اصلی محور ج

است که نطفه اولیه خیابان جنت بسته شده است. ورودی این قسمت با عقب نشینی توده و ایجاد فضای باز در پیاده روی 

هت محصور شده است و بدین ترتیب فرم پذیرا و خیابان ایجاد شده است. این فضای باز فرمی مستطیل شکل دارد و از دوج

دعوت کننده ای ایجاد شده است. ورودی این قسمت نسبت به محور طولی جنت حالت متقارن ندارد. کفسازی ورودی با 

کفسازی درون محور یکسان می باشد و همچنین حرکت آزاد و ممتد بدنه جنت به درون ورودی و ترکیب آن با بدنه فضای 

ان امام خمینی)ره( در تلفیق مناسب فضای محور پیاده جنت با فضای خیابان موثر بوده است. ورودی شرقی ضمن شهری خیاب

بیان مرز و محدوده محور ایجاد حس دعوت کنندگی مطلوبی را فراهم می نماید که در این میان وجود آبنما، مبلمان شهری و 

ت که در منتهی الیه  غربی آن قرار دارد از لحاظ کالبدی به هیچ نوع کفسازی حائز  اهمیت هستند. ورودی غربی محور جن

وجه بیان کننده ورودی نیست. در این نقطه امتداد خیابان دکترچمران در برخورد با محورجنت هیچ تغییری پیدا نمی کند. 

بیان ورودی در این قسمت  منتهی الیه غربی جنت نیاز به تغییرات اساسی دارد تا بتوان آن را ورودی نامید. هم اکنون جهت

ازتابلو استفاده شده است که خود دلیل کامال روشنی برضعف کالبدی این محدوده است. عدم حضور مردم دراین قسمت در 

 عدم کارایی ورودی موثر می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 ورودی غربی محورجنت : 5شكل             ورودی شرقی محورجنت                                           : 4شكل                

 

مبلمان شهری: تمامی مبلمان شهری درطول محور جنت بصورت خطی برروی محور تقارن طولی خیابان جنت قرارگرفته 

است. در این مورد میله های محافظ که جهت جلوگیری از ورود وسایل نقلیه درنقاط مختلف نصب شده اند مستثنی هستند. 

نوع ازچیدمان مبلمان این است که محل استقرار آنها با جهت حرکت منطبق می باشد. باتوجه به قرارگیری ویژگی مثبت این 

مغازه ها بصورت خطی درحاشیه محور جنت حرکت غالب نیز در امتداد مغازه ها بوده وحرکت عرضی اندک می باشد. از جمله 

محور این است که تداوم وتکرار الگوی واحدی از مبلمان دیگر ویژگی های مثبت نوع قرارگیری مبلمان شهری در راستای 

شهری در سرتاسر محور باعث شده که هماهنگی فضایی نسبی برمحور حاکم شود. قرار گیری مبلمان شهری در میانه شهری 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 9 

وده است محور بصورت یکدست وتکراری می باشد. درواقع قرارگیری مبلمان شهری درطول محور فارغ از اتفاقات جداره محور ب

 از این رو مبلمان شهری با فضای اطراف خود درتعامل نیست. این امر دررنگ و نوع مصالح بکار رفته نیز صادق است.

کفسازی محور: پوشش کف محور در تمامی نقاط آن یکسان است و از نوع بلوک سیمانی می باشد. پیاده روهای حاشیه 

است. درامتداد خط طولی میانه محور جنت که مبلمان شهری استقرار یافته خیابان های اصلی اکثرا پوشش کف آنها موزاییک 

است جوی آب قرار دارد که وظیفه جمع آوری و دفع آب های سطحی را بعهده دارد. جهت شیب این کانال از غرب به شرق 

ای عبور و مرور عوضی در بوده و مقدار شیب بسیار کم می باشد. این کانال بصورت روباز است ومعموال حرکت از روی آن بر

محور کار مشکلی است. در کفسازی محور ودرتمام نقاط آن پستی وبلندی واختالف سطح وجود ندارد، از این رو جهت حرکت 

عابر بویژه معلوالن، کودکان وسالخوردگان مناسب است. در عین حال استفاده از چرخ دستی را نیز درطول محور آسان می 

ارن نیز از این موضوع حداکثر استفاده را می کنند و درون محور بدون وجود هرگونه مانع قیزیکی با سرعت نماید. البته موتورسو

حرکت می نمایند که این امر موجب بروز خطرات جانی فراوان برای عابرین می شود. پوشش کف بسیار یکنواخت بوده ونسبت 

کدستی کفپوش ها به کل محور هماهنگی داده است اما عدم تنوع به فضاهای تقاطع و ورودی ها هیچ گونه تغییری نمی کند. ی

 آن باعث یکنواختی بیش ازحد شده است.

در اینجا الزم است  "منظرشهری پیاده راه وشاخصه های آن"براساس مطالعات صورت گرفته ومسئله اصلی این پژوهش

مورد تحلیل وارزیابی قرارگیرد که دراین  محور جنت باتوجه به جدول شاخصه ها که در بخش مبانی نظری تدوین گردید

. در زیر محور جنت در دوبخش منظرعینی و (3و  2)جداول صورت از تکنیک سوات برای تحلیل محور استفاده می گردد

ذهنی)مطابق با شاخصه های منظرشهری پیاده راه( مورد ارزیابی قرار می گیرد وبا توجه به امکانات ومحدودیت های حاصله از 

 قسمت به ارائه ایده های طراحی پرداخته می شود.این 

 

 نگارندهماخذ:–"جداره، کف ومبلمان": سوات بعدمنظرعینی  2جدول

به روش سوآت "جداره، کف ومبلمان"تجزیه و تحلیل   

 وجود نماهای ارزشمند تاریخی  در برخی قسمت های جداره شمالی محور - قوت

 وجود نشانه های باارتفاع خاص در جداره محور)پاساژ جنت( -

 حفظ معماری سنتی دربرخی نماهای جنوبی جداره  -

 وجود کفپوش مناسب در برخی نقاط محور -

 وجود آبراهه در مرکز محور -

 وجود روشنایی کافی و مناسب درمحورجهت تامین امنیت در شب -

 وجود سطل های زباله برای رفع نیاز استفاده کنندگان فضا -

 ف محور جهت آسایش وجود آبخوری وپوشش گیاهی در برخی قسمت های مختل -

 تعریف کفسازی برای نابینایان در محور -

 وجودآشفتگی بصری در جداره - ضعف

 عدم هماهنگی میان الحاقات نما و ایجاد اغتشاشات بصری  -

 از بین رفتن کف سازی در برخی نقاط محور -

 تجمع آب های سطحی در برخی قسمت های محور در هنگام بارندگی و مختل شدن حرکت پیاده -

 پیوستگی نما به علت وجود زمین های بایر در قسمت غربی آن عدم  -

 عدم وجود کیوسک ها و باجه های اطالع رسانی در محور -

 نبود هماهنگی میان گونه های مختلف مبلمان اعم از نیمکت، تلفن عمومی، سطل زباله -

 تعریف فضاها و فعالیت ها از طریق کفسازی امکان ایجاد پیوستگی نما در محور - فرصت

 امکان ایجاد تعادل و ریتم در خط بام  -

 از بین رفتن بناهای باارزش - تهدید
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 شیوع الگوهای نامتناسب با زمینه در محور -

 کاهش حضور مراجعین درنتیجه بی توجهی به کیفیت کف پوش ها -

 

 نگارندهماخذ:– "مسیر، نشانه وگره": سوات بعدمنظرذهنی  3جدول

به روش سوآت "مسیر، نشانه و گره"تجزیه و تحلیل   

 وجود هویت تاریخی محور - قوت

 وجود عناصر باارزش همچون مسجد محور -

 وجود تاکیدات ارتفاعی نسبتا خوانا در محور  -

 وجود ابنیه باقدمت باال وخاطره انگیز در محور  -

 وجود عرصه ای نسبتا فعال در حوزه تجاری -

 عدم تعادل کالبدی میان نیمه غربی وشرقی محور - ضعف

 حور وسایر فضاهای محدودهعدم تعامل کالبدی میان م -

 عدم وجود کیفیت نمایانی در مسیرپیاده -

 های مهم تاثیرگذار در خط آسمانعدم وجود کریدورهای تعریف شده به نشانه -

 عدم ارتباط مناسب بین نشانه های موجود -

 عدم وجود فضاهای مکث سلسله مراتبی درمقابل کاربری های جاذب -

 موجودعدم وجود تناسبات فضایی در گره های  -

 قابلیت ایجاد فضای شهری بانشاط و مطلوب - فرصت

 امکان ایجاد سلسه مراتبی از دیدهای متوالی باارزش های بصری متفاوت در پیاده راه -

 تشخص در ورود به محور با طراحی المان خاص -

 امکان ایجاد فضای مرکزی سرزنده در محور -

 امکان ایجاد قرارگاه های رفتاری مناسب -

 فتن هویت در نتیجه توسعه های جدیدازبین ر - تهدید

 کاهش خوانایی در محور با ساخت وسازهای جدید -

 کاهش تعامالت اجتماعی در محور بدلیل کمبود فضاهای مکث و همگانی -

 ضعف کالبدی جهت بسترسازی مناسب روابط اجتماعی -

 

 طرح نهایی وایده های طراحیجمع بندی، -4
یر پیاده به عنوان جزیی ازفضاهای شهری، برای رسیدن به مطلوبیت الزم همانطور که در بررسی ها گفته شد، هرمس

ودرنتیجه جذب ونگه داشتن کاربران درخود، مستلزم داشتن معیارهایی است که در این پژوهش این معیارها وشاخصه ها پس 

ا بعنوان راهکارها واستانداردهای بیان گردید که می توان از آن ه 1ازارائه تعاریف ومفاهیم مربوطه به صورت کاربست در جدول 

منظرپیاده راه یادکرد، این نوشتار پس از ارائه این شاخصه های عینی وذهنی منظرشهری محورپیاده، پیاده راه جنت را بعنوان 

نمونه موردی مورد مطالعه قرار داده و باسنجش وضعیت آن برپایه  بعد منظرشهری از طریق تکنیک سوات و الگو قراردادن 

خصه های بدست آمده در بخش مبانی نظری به نتایجی دست یافت و سپس با استفاده از آن، طرح وایده های طراحی را شا

ترسیم وارائه نمود. این شاخصه ها ومعیارهای منظرپیاده راه، بعنوان شاخصه های مطلوبیت منظرشهری محورهای پیاده تدوین 

منظرمسیرهای پیاده استفاده نمود. در ذیل ایده های طراحی برای محور گشته است و از آن ها می توان در سنجش وطراحی 

 پیاده جنت براساس این معیارها ارائه شده است.
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 : پالن محدوده پیاده راه جنت 6شكل

 

 

 
 : المان و قسمت ورودی پیاده راه جنت 7شكل

 

 
 : سكانس بندی پیاده راه جنت  8شكل
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 های پیاده راه جنت : رواق ها، مبلمان وباغچه 9شكل
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