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از این رو . کرده اندبافتهاي فرسوده مجموعه اي از فضاهایی هستند که در کنار تعاریف خاص خود روایتهاي گوناگونی از حضور را با خود همراه  
بافت قدیم شهر با وجود . می بایست دیده شوند ، بمانند و تعریف ماندگاري از شهر را براي استفاده کنندگان امروز و فرداي فضا، حفظ نمایند 

تواند به روند حفاظت یبایست درگیر فضاهایی با حضور باال و درك شونده باشد، نوع نگاهی که منشانه هاي موثر در تصویر ذهنی شهروندان می
) حرکتهاي پیاده(هاي مناسب بافت از سویی دیگر درگیر نمودن بافت قدیم شهر با حرکتهاي هماهنگ با کیفیت. و احیاي بافت یاري رساند

تاي حفظ و در بافت تاریخی شهر الهیجان در راس یک محور پیاده شهري طراحیهدف اصلی این پژوهش، .زندگی را به بافت باز خواهد گرداند
تحلیلی و با بررسی و تحلیل ادبیات موضوع  –بدین منظور پژوهش حاضر با رویکردي توصیفی . ارتقاي فضاي بافت فرسوده شهري است

تجزیه و تحلیل فضاي شهري مذکور به ارایه راه حل هاي جهت به ارائه چارچوب نظري پژوهش پرداخته است و پس از محورهاي پیاده شهري 
سعی بر آن بوده است تا براساس موجودیت بافت و رفتارهاي موجود در  پژوهشاین در .بافت فرسوده شهر الهیجان می پردازد ارتقاي کیفی

 کمیت و کیفیتهاي محیط و تعاریف فضا بازگو شده تا در انتها بتوان با تحلیل موارد بدست آمده مسیر پیشنهادات موثر و کارا را براي حفظ ،فضا
از این رو تحقیق پیش رو براساس اطالعات بدست آمده از محدوده مورد مطالعه و مقایسه آن با موارد مشابه . و ارتقاء فضاي مورد نظر پی گرفت

موفق و استفاده از نظرات ارائه شده کارشناسان و استفاده کنندگان فضا در خصوص وضع موجود و پیشنهادي فضا، و با استفاده از تحلیل 
ه امکانات و محدودیتهاي موجود به اهداف مورد نیاز در طرح جهت ارتقائ کیفی و کمی مکان رسیده و نیازهاي آتی فضا را مورد توجه قرار داد
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  :مقدمه 
. اتومبیل در تمامی بخشهاي آن است یکی از مشکالت اساسی فضاهاي شهرهاي امروزي ما تسلط و تحکم بی قید و شرط

اکنون به عنوان عامل مخل سالمت و آرامش انسان، ، اختراع شدرفاه انسان  اتومبیل به عنوان دستاورد صنعت و تکنولوژي که براي
ارتباط و اتصال بین  در شهرهاي امروزي ما، مسیرها به جاي آنکه موجبات .شهر و شهرنشینی بدل گشته است خصوصا در عرصه

سرعت و ازدحام . اند به لبه هایی جدا کننده تبدیل شده بخشهاي مختلف و شهروندان را فراهم آورند، بیش از هر چیز دیگري
در پیاده راهها آزادي عمل انسان پیاده براي توقف، . آلوده و پر سر و صدا را به وجود آورده است خودروها در این شبکه ها، محیطی

آزادي حرکت عابرین پیاده در شهرها و "نجا که به گفته بیوکانن آ مکث، تغییر جهت و تماس مستقیم با دیگران بسیار زیاد است و
، میتوان گفت که وجود پیاده راه در شهر مظهر تمدن و مدنیت و هویت هر "ن شهر است آفضاهاي شهري، نشانه خوبی از تمدن 

زمانیکه بار . گرافیکی و کوچک و هماهنگ کافی هستند تابلوهاي.پیاده ها نیاز به عالئم و تابلوهاي بزرگ و جاذب ندارند .شهر است
کفسازي، نورپردازي، محوطه سازي و مبلمان شهري به خلق . عی خیابان به آن بازگردانده می شودترافیک حذف می شود، هویت واق

 کزاتجار مر. شوند ایجاد پیاده راهها در مراکز تجاري باعث رونق اقتصادي می .محیط هاي ایمن، جذاب و کارا کمک می کنند
محیط پیاده ظرفیت بالقوه اي است  ]1[. اقتصادي به منطقه می دانندري، احداث پیاده راه را اقدامی جهت بازگرداندن حیات اتج

حیات مدنی شهر معموال در مکانی جاري میشود که پیاده از آن عبور می کند ،براي ارتقا دامنه هاي تماس اجتماعی در میان مردم
ر با توجه به دارا بودن آرایه هاي ارزشمند در این میان بافتهاي تاریخی شه .و اتفاقات مربوط در مقیاس عابر پیاده مطرح می گردد

چه اینکه افزایش درك بافت ارزشمند . بصري و کاربردي خود بستر مناسبی جهت خلق فضاهاي پیاده مرکز شهري خواهند بود
اي حضوري که با درك مناسب از کیفیات ارزشمند بالقوه فضا همچون نشانه ه. تاریخی نیاز به تزریق حیاتی جدید خواهد داشت

. تعاریف حرکتهاي آرام پیاده را پوشش می دهد ،شاخص شهري موجود در آن ، و با توجه به نیاز فضا به بیشتر دیده شدن 
فضاهاي مرکزي در . حضور شهروندي را به فضا خواهد داشت و افزایش که توان بازگرداندن راه ها  حرکتهاي موثري چون پیاده

بخشهایی از شهر که اگرچه . ي ارزشمند ار افت و فرودهاي رفتاري و بصري ارزشمند هستندبافتهاي تاریخی شهر در گیر مجموعه ا
نگاه به چنین قابلیتهاي . امروز درگیر اغتشاشات نامناسب رفتاري و بصري شده اند ، اما همچنان سرزندگی حضور را حفظ نموده اند

درك شتابزده موجود در فضاهاي شهري پیرامونمان، این اولین تاثیر گذار موجود در این فضاها در شهرهایمان و از سویی دیگر 
از این رو الزم است تا بتوانیم با نگاهی دیگر، به . را از خاطر خواهد گذرانداء فضاهاي ارزشمند موجود در شهر گزینه حفظ و ارتق

تا . لید شده به جهت این نوع رفتار  بنگریمفضاهاي تو قابلیتهاي بافت تاریخی در کنار حرکتهاي موجود سریع وسایل نقلیه و متعاقباً
مان را لمس بشود وسایل نقلیه مان تنها ما را از کنار این نقاط ارزشمند شهر عبور ندهند و مجالی بیابیم تا حضور خود در شهرهای

از . خواهد بود "نگاهی پیاده محور به فضاي مرکز شهري در بستر مکانی بافت ارزشمند شهر  "تحقیق پیش رو هدف اصلی . کنیم
  :این رو تحقیق مورد نظر موارد زیر را پی خواهد گرفت

 تعریف پیاده راه  در بخش مرکزي  بافت تاریخی شهر الهیجان جهت افزایش خوانایی بصري و عملکردي فضا.  
  اولویت دادن به حرکتهاي آرام پیاده متناسب با بافت، جهت افزایش خوانایی و حضور در فضا  
  چندجانبه به عناصر شاخص فضا و معرفی دیگرگون بافت به جهت ارتقاء سرزندگی و کیفیات عملکردي به بخش نگاهی

 .خود شهر تاریخی شهر و متعاقباً

 

 

 



  :مبانی نظري  
  تعریف پیاده راه - الف

و در شهرهاي % 50ایران طبق آمار ارائه شده در شهرهاي بزرگ .پیاده روي بخشی از انجام تمام سفرهاي روزانه شهروندان است
لذا عابرین پیاده می بایستی بعنوان عنصر اصلی سیستم حمل و نقل درون .پیاده انجام می شود ،سفرها%  75کوچک و متوسط 
پیاده راهها، معابري با باالترین حد نقش اجتماعی هستند که در آنها تسلط با عابر پیاده بوده  .ها مدنظر قرارگیرند شهري در طراحی

در زمینه اقتصادي، پیاده راه  .سرویس دهی به زندگی جاري در معبر استفاده می شودنها از وسایل نقلیه موتوري به عنوان و ت
پیاده  .سازي، کسب و کار تجار محلی، سرزندگی ساکنین محلی را با جذب مردم از سایر نقاط شهر یه پیاده راه بهبود می بخشد

عابرین پیاده می  ]2[رد و اجازه می دهد فرآیند تفسیر و به خاطر آوردن منسجم تر باشدروي بیشترین نزدیکی را به محیط وا
ها، راه حل  به همین دلیل پیاده راه .ها مدنظر قرارگیرند بایستی بعنوان عنصر اصلی سیستم حمل و نقل درون شهري در طراحی

و فیزیکی، افت  مسائلی چون تخریب موقعیتهاي اقتصادينند با اتوعملی و علمی براي بسیاري از مشکالت حاد شهرهستند که می
پیاده راه با دور نمودن افراد شهر از هیاهو و  ]3[ .کیفیت زندگی، آلودگی، ترك و کوچ طبقه متوسط از مرکز شهر مبارزه کنند

و از این رو تعاریف  آفریندناسب میان افراد جامعه می پر تردد سواره، فضایی با تعامالت اجتماعی ممعابر آلودگی هاي موجود در 
ارتقاء کیفیت حرکت پیاده و اولویت دادن به آن در مقابل .مناسبی از حضور در شهر و درك هویت فضا را در پی خواهد داشت

از سویی دیگر با افزایش توان . ماندگار و خوانا از شهر خواهد شدسیماي بصري، افزایش تصاویر ذهنی  حرکت سواره منجر به بهبود
افزایش حضور عابر پیاده ] 4[تی عابر پیاده در مراکز شهر، می توان به رونق اقتصادي و ادراکی فضاهاي مراکز شهر کمک نمودحرک

و از سویی دیگر افزایش خوانایی و امنیت . به باال رفتن کیفیت فضاي شهري خواهد انجامید باًقبه افزایش درك محیط شهري و متعا
جنبش پیاده گستري میتواند با  ]5[ .یاري از فضاهاي شهري خواهد داشتگرداندن سرزندگی را براي بس براي عابر پیاده،  توان باز

صد بافتها کمک کند چه اینکه وجود درارتقاء کمیت و کیفیت کالبدي فضایی بافت قدیم، به افزایش غناي فضاهاي شهري در این 
چنین فضاهایی بستر .تر را به مقوله پیاده راه ، پر رنگتر می سازدباالي سفرهاي پیاده در شهرها لزوم بر داشتن نگاهی علمی 

  ]3[. فعالیتی و تعاملی براي رفتارهاي شهري هستند
  :نقش پیاده راهها در فضاي شهري  - ب

 تضمین دوام زندگی و جنب و جوش و در نتیجه پایداري مراکز شهري 

 مستقیم با دیگران آزادي عمل انسان پیاده براي توقف، مکث، تغییر جهت و تماس 

 درك انواع صداها، بوها، امکان لمس سطوح و حجم ها، امکان چشیدن طعم ،  دن حواس غیر بصري در ادراك محیطفعال بو
یدگی در افزایش جذابیت چفی متنوع پیاده همچنین تنوع و پیخوردنیها و نوشیدنیها و ادراکات چند حسی و تاثیرات روانی و عاط

 .محیط

 ي در کشف و ادراك محیط کالبدي و اجتماعی شهر از طریق شیبها و انحناي معابر، تغییر موقعیت ناظر، ثبات و داشتن نقش موثر
 .مسیر و جهت یا تغییر و تناوب آن پیوستگی

  تجدید حیات مدنی مراکز شهري از طریق: 

 امنیت و آرامش فضاهاي پیاده و عدم وجود آلودگی .1

 ]6[ ترافیک آرامسازي .2

هاي شهر کلن چنین تبیین می  از اطاق بازرگانی وصنایع شهر کلن، دستاورد تحقیقات خود را از پیاده راه دکتر هاینس هرمن
  :کند 



هاي شهر کلن، شهروندان نه فقط در اوقات باز بودن مغازه ها از این فضاها به وفور استفاده می کنند، بلکه حتی  در پیاده راه"
باز زنده سازي مرکز .کاري آخر هفته ها به طور فزاینده اي از این مسیرها استفاده می کنندبعد از بسته شدن مغازه ها و در روزهاي 

شهر نه فقط به سود خرده فروشی ها، رستورانها و مراکز گذران اوقات فراغت تمام شده است، بلکه به مدنیت و وجهه شهر کمک 
  .شایانی نموده است

 طقهرونق اقتصادي مراکز تجاري و حیات اقتصادي من. 

تبدیل خیابان به پیاده راه، آن را تبدیل به یک اتاق نشیمن بیرونی براي کل افراد جامعه به عنوان یک خانواده می کند و 
آنها با شراکت در یک فضا، خاطرات مشترکی از آن پیدا کرده و همین . موجب تقویت ارتباطات و حس نزدیکی میان افراد می شود

مهمتر از همه اینکه تصویر ذهنی افراد از شهر تحت . ه شهر و محیط و به کل جامعه افزایش می دهدموضوع احساس تعلق آنها را ب
از این جهت وجود پیاده راه در شهر به ارتقاء تصویر ذهنی افراد از . تاثیر فعالیتهاي خیابانها و حضور یا عدم حضور پیاده می باشد

پس ارتقاء سیماي خیابان به وسیله افزایش . توان با خیابانهایش شناختبه گفته جین جیکوبز شهر را می . شهر کمک می کند
نواحی پیاده به افزایش وقایع اجتماعی نمایشگاهها و . کند ي شهر و تصویر ذهنی افراد کمک میحضور پیاده به بهبود سیما

همچنین در . ندان تبدیل شده اندفستیوالها و ارائه آثار هنري کمک کرده اند و اغلب به سمبل هاي شهري و مایه غرور شهرو
ها هم بدلیل حفاظت مناطق تاریخی با ارزش و  از این جهت پیاده راه.بروشورهاي توریستی و تبلیغاتی به وفور استفاده می شود

  .بناها و هم بدلیل تقویت سیماي شهر و هم از جهت تبدیل یک عنصر هویتی در امر هویت بخشی به شهر نقش مهمی ایفا می کند
 مسیرهاي پیاده در بافت تاریخی شهر   - ج

بافت ]7["خصلت اساسی کالبدي بافت قدیم شکل گیري هماهنگ، مداوم، پیوسته، یکپارچه و عاشقانه در طول تاریخ است "
نا و ، میتوان بافتی منحصر به فرد، خوا معماري، تاریخی و فرهنگی و عناصرقرارگیري بسیاري از آثار تاریخی تاریخی را با وجود 

درگیر شمار زیادي از نشانه هاي موثر خاطره جمعی دانست، فضایی که اگرچه مورد بی مهري قرار گرفته اما با قرارگیري در روند 
و این نکته حائز اهمیت است که بسیاري از بافتهاي تاریخی موجود . تجدید حیات می تواند درکی موثر را به خاطره شهري بازگرداند

حفظ و ارتقاء کیفیات چنین .]8[ه قرار می گیرندو متعاقبا درگیر روند برخوردي خودسرانه و نامناسب هستندجزو بافتهاي فرسود
از این رو با تزریق حیات جدید جهت بیشتر درك و . فضاهایی حفظ موثر ترین عرصه تعریف شهر را با خود به همراه خواهد داشت

. ازي و نوسازي بافت را موثرتر  به پیش برد و سرزندگی را به بافت باز گردانداستفاده شدن از بافتهاي فرسوده می توان مسیر بهس
مسیرهاي گردشگري تجاري از جمله موارد موثر هستند که توان بازگرداندن زندگی و حفظ حضوري مناسب را براي بافت فرسوده 

رفت و آمد پیاده در اغلب قسمتهاي مثال  براي]9[ )تهران - تهران؛ خیابان صف -کوچه مروي: نمونه هاي مثالی. خواهند داشت
اتحادیه اروپا به طور رسمی تشویق می شود و ساخت معابر مخصوص پیاده و جدا کردن آنها از سواره در بیشتر مراکز شهري اروپا 

ه خرید پیاده همانطور که اشاره شد، بزرگترین ناحی.اولویت باالیی دارد که اغلب همراه با ارتقاي سیستم حمل و نقل عمومی است
سال گذشته در سرتاسر جهان ساخته شده است، استروگت در کپنهاك است که به طور کلی مدیون کارهاي یان گل  40که در 

   ]10[انتظام بخشیدن به قدم زدن منجر به بازسازي سرمایه اجتماعی می شودچه اینکه .معمار دانمارکی می باشد
  
  
  
  
  
  



  پیاده در فضاهاي شهريمحورهاي نقش  هاي معاصر جهان در بابدیدگاه -د

نخستین فردي که به صورت تخصصی به موضوع اهمیت بخشیدن به نقش پیاده ها در فضاهاي شهري پرداخت، جان فروین 
در ایاالت متحده به تشریح ضرورت این مساله  3 "برنامه ریزي و طراحی مخصوص پیاده  "م با انتشارکتاب  1971بود که در سال 

وي در این کتاب روش شناسی اي براي اندازه گیري سطح سرویس جریان پیاده ارائه نمود که بسیاري از انگاره هاي بعدي . پرداخت
مزمان با فروین، یان گل طراح شهر و معمار دانمارکی که بخش ه. مرتبط با سطح سرویس، برگرفته از این روش شناسی بوده اند

وي چگونگی بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی شهري به صورت پیاده متمرکز نموده بود، عمده اي از فعالیت حرفه اي خود را بر ر
م به چاپ رسانید به حمایت از رویکردي واضح و ملموس در بهبود  1971در  که 4 "زندگی در میان بناها  "در کتابی با نام 

شهري، تدریجی نمودن افزایش بهبودي در این اندازه گیري فضاهاي : رویکردي که بر سه بخش .بخشیدن به فرم شهري پرداخت
به تشریح این مساله  5 "زندگی عمومی، فضاهاي عمومی  "گل بعدها در کتاب  .آنها استوار بود فضاها و سپس اندازه گیري مجدد

حور تبدیل سال کپنهاك را از یک شهر اتومبیل محور به یک شهر پیاده م 40پرداخت که چگونه چنین افزایش بهبودي اي در طول 
اولین نتیجه فعالیت هاي گل بوجود آمدن منطقه عاري از ماشین استروگت در کپنهاك بود که طوالنی ترین ناحیه خرید  .می کند

در دو دهه اخیر موضوع برنامه ریزي و طراحی پیاده، به یک جنبش جهانی در عرصه شهرسازي تبدیل  6. پیاده در جهان می باشد
به ویژه در زمینه استفاده افراد پیاده از شبکه معابر و به طور . ط با آن داراي گستردگی فراوانی گردیده استشده است و ادبیات مرتب

لیارد در در این زمینه، دانلد اپ. می گیردشهري در آن صورت  ین حضور افراد پیاده در یک فضايمشخص تر خیابان که بیشتر
مطرح نمود، دو مسئله اساسی را در   م، 1982 7"خیابانهاي قابل زندگی : کتاب تحقیقی که به انجام رسانیده و نتایج آن را در 

او در کتاب خود نشان . 9و زنده کردن خیابانها 8دستیابی به این گونه خیابانها معرفی کرده است که عبارتند از آرامسازي ترافیکی 
که در حال حاضر به دلیل سرعت باالي وسایل نقلیه در تفریحی هستند  - داد که خیابانها به طور ذاتی داراي عملکردي اجتماعی

 طقاتجار من. ایجاد پیاده راهها در مراکز تجاري باعث رونق اقتصادي میشوند ]10[.خیابانها این عملکرد به شدت آسیب دیده است
  ]1[.ري، احداث پیاده راه را اقدامی جهت بازگرداندن حیات اقتصادي به منطقه می دانندامرکزي تج

  :روش تحقیق 
س موجودیت بافت و رفتارهاي موجود باشد، چه اینکه سعی بر این است تا براسا تحلیلی می  –توصیفیتحقیق پیش رو از نوع 

کمیت و کیفیتهاي محیط و تعاریف فضا بازگو شده تا در انتها بتوان با تحلیل موارد بدست آمده مسیر پیشنهادات موثر و فضا، در 
از این رو تحقیق پیش رو براساس اطالعات بدست آمده از محدوده مورد . ارتقاء فضاي مورد نظر پی گرفت کارا را براي حفظ و

مطالعه و مقایسه آن با موارد مشابه موفق و استفاده از نظرات ارائه شده کارشناسان و استفاده کنندگان فضا در خصوص وضع 
کیفی و  يت و محدودیتهاي موجود به اهداف مورد نیاز در طرح جهت ارتقاموجود و پیشنهادي فضا، و با استفاده از تحلیل امکانا

  .کمی مکان رسیده و نیازهاي آتی فضا را مورد توجه قرار داده است
  

                                                             
3pedestrian planning and design  
4 life between buildings 
5 public spaces, public life    
6 stroget 
7 livable streets   
8 traffic calming  
9 living streets 



  :یافته هاي تحقیق  
  بافت تاریخی شهر الهیجانمعرفی  -

ساختار و شکل اصلی  مدتاًبوده و ع 1335بافت تاریخی شهر شامل قسمتهایی از بافت است که منطبق برعکس هوایی سال 
  )1شکل. (محالت هفت گانه تاریخی شهر در این دسته قرار می گیرند. الهیجان را تشکیل می دهد

                                                         

-  
  تاریخی شهر الهیجانمحدوده مورد مطالعه؛ بافت : 1شکل                                                      

  
هاي دوران پهلوي و با احداث خیابان کاشف غربی محدوده  پس از خیابان کشیشهر بوده که مداخله محل بازار بزرگ محدوده 

خیابان کاشف موازي با امام خمینی  است  و ازجنوب آن می  .پیاده بازار میدان تبدیل به معبر عبوري و پارکینگهاي حاشیه اي شد
رت محالت گانبه ، میدان ، این خیابان عالوه بر عملکرد ارتباطی به دلیل مجاو.  این محور نیز از محورهاي اصلی شهر است . گذرد 
تقاطع  آن با خیابان شهدا از همچنین قرارگیري بناهاي تاریخی چهار پاشاه ، مسجد جامع ، حمام گلشن در محل  ،خانشعر با

  )2شکل( .اهمیت ویژه برخوداراست

  
  نقشه وضع موجود از حوزه مداخله  :2شکل 

  
  

  



  ): 1335محدوده بازار میدان در نقشه  (اي موجود در  فضاي تجاري مرکزي فعالیته -1

در سطح محدوده را داشته ، کاربریهاي خرده فروشی تشکیل  باالییفعالیتهاي موجود در بخش تجاري محدوده را که سهم 
کیفیتی . از این رو بعد تجاري فضا در کنار کیفیات میراثی و مذهبی محدوده جذب جمعیت را به محدوده افزایش داده است.اند داده

  )4و3شکل ( .واره تبدیل نمایدکه میتواند در جهت افزایش سرزندگی و توان بافت پیش رود و یا بافت را به محل میانبر عبور س
  

  
  جداره سمت مسجد جامع:فعالیتهاي موجود در جداره اول  :3شکل 

  
  جداره سمت مسجد چهار پادشاه:فعالیت هاي موجود در جداره اول  :4شکل 

  



 :تداخل سواره و پیاده در محدوده طرح -2

همچون مسجد جامع شهر و مسجد  عناصر مذهبی شهريدر محدوده در کنار د کاربریهاي فعال تجاري و بازار به دلیل وجو
  )5شکل( .مجموعه درگیر تداخل حرکتهاي سواره و پیاده چه در مسیر اصلی و چه در معابر مسکونی بافت است... پادشاه  و چهار 

  
  تداخل سواره و پیاده :5شکل 

فضاي میانی محور کاشف به دلیل وجود گوناگونیهاي . ر محور کاشف مشاهده میشوددبیشترین میزان تداخل سواره و پیاده 
و محور کاشف . می باشد ... عملکردي موجود و وجود بازار در دو سمت ، از تداخل حرکتی باالي ماشین ، پیاده، موتور ، گاري و

گذر . ل حرکتی سواره و پیاده را فراهم آورده استغربی با وجود بازار روز میوه و تره بار در حاشیه خیابان نیز موجبات تداخ
شریانهاي اصلی شهر از داخل محدوده سبب ایجاد تناقضی است ، مبنی بر اینکه از یک طرف عبور معابرفوق ازدرون محدوده موجب 

یگر نظم و یکپارچگی رونق و عبور دایم کلیه شهروندان از مرکز شهر و محدوده مطالعاتی و زنده ماندن آن می شود  ، و از سوي د
نموده و  غیر  و این اتفاقی است که رخ.عبور و مرور بافت قدیم می کند بافت قدیم را از بین برده و ایجاد اغتشاش و بی نظمی در 

محدوده محالت  بنابراین حفظ و ایجاد رونق و سرزندگی  بافت در حال حاضر و تعمیم این سرزندگی به داخل.قابل بازگشت است 
  )6شکل( .رد به نقش مثبت خیابانهاي فوق یکی از تمهیدات مهم و اصلی طرح تفصیلی ویژه استبارویک

  
  نقشه نقاط با تداخل حرکتی باالي سواره و پیاده در محدوده :6شکل                        

  
  
 



  نقاط و کانونهاي ارزشمند پیرامون محور مورد مطالعه -3

درگیر با برخی از این نقاط مکث موجود در مجموعه محدوده هاي بازار و .آمده است 7نقاط مکث  و مرکز محله اي در شکل 
  .در محدوده اند حرکت صرفا پیاده و گاري

  : نقاط مکث مرکز محله اي عبارتند از فضاهاي پیرامون عناصر شاخص محله اي زیر
 مسجد امام جمعه  
 مسجد و امامزاده اکبریه  
 مسجد گابنه  
 مسجد امام حسین و گرمابه نور  
 مسجد شعربافان و حوزه علمیه 

 

  :نقاط مکثی که در بعد محله اي و شهري تاثیرگذارند عبارتند از فضاهاي پیرامون عناصر شاخص زیر
 مسجد جامع 
 مسجد چهار پادشاه 

  

  
  نقشه نقاط مکث و مرکز محله اي در مجموعه: 7شکل 

 محورارزیابی جداره هاي  -4

بطوریکه مشخص .دهدرا در دو سوي شمال و جنوب نشان میخیابان کاشف یا همان میدان وحدت زیر نماي بدنه اصلی  اشکال
نماي ساختمان ها نیز . است نوسان خط آسمان در برخی از نقاط محور زیاد بوده و در برخی نقاط متناسب با بناهاي همجوار است

  )9و8شکل( .در طول محور متنوع استدر قاب هاي عمودي و افقی بوده و 



  
  تحلیل کیفیات نماي شمالی خیابان کاشف :8شکل 

  
  .تحلیل کیفیات نماي جنوبی خیابان کاشف :9شکل 

 
 کاشف     بررسی محورهاي دید و نقاط کانونی در محور -5

حایز اهمیت  )میدان وحدت (خیابان کاشف  ، 1درجه از بین معابر که  قرار دارند 1درجه معابر ،  محدودهلبه هاي کالن  در
  :که ویژگیهاي منظر شهري آنها بدین شرح است  است



از سویی دیگر شمار . است یسیار مهمیعناصر منظر شهري  دارايخیابان به عنوان اصلی ترین محور درون محله اي این 
و این در حالیست که این . امنی سوق داده استنااز مسیر سرزندگی به اغتشاش و  کاربریهاي تجاري ، مذهبی و میراثی فضا را

چرا که مجموعه اي از تاریخی ترین عناصر شهر را در . قسمت از محدوده یک فضاي شاخص در مقیاس شهري و فراشهري است
د چهار وجود بازار در دو سمت معبر و وجود مساج بدلیل تنوع کاربري هاي تجاري در بدنه معبر،. پیرامون خویش جمع نموده است

. پوشش گیاهی این خیابان بیشتر از درختان چنار و کاج است.جالب توجه و متنوع است،منظر شهري محور پادشاه و مسجد جامع، 
مصالح بدنه . طبقه اند ولی چند پاساژ نوساز که ارتفاع بلندتري دارند خط آسمان محور را شکسته اند 2و 1ارتفاع اکثر ساختمانها 
که بیشتر با  چند بناي نوسازتاسیس و  تازه به جز بانکهايو . ه هماهنگی پیش بینی شده اي با یکدیگر ندارندمتنوع است و هیچگون

هستند و به دلیل ارتفاع کم و تابلوهاي سردر مغازه ها چیز نماهاي آلومینیومی و کامپوزیتی پوشیده شده اند، الباقی نماها فرسوده 
وجود ورودي  .تشکیل میدهد.. میوه و تره بار وبیشترین سهم فعالیتها را در خیابان کاالهاي روزمره و . شود زیادي از آنها دیده نمی

تجاري در کنار روحیه آرام وجود مجموعه اي از حرکتها و مکثهاي . بازار میوه و تره بار نیز بر تعدد این نوع کاربري می افزاید
اما این نیز حائز اهمیت است که اختالط .ي سرزنده و خوانا را پدید آورده استاریخی در فضا ، مجموعه اي از فضاي مقصدمساجد ت

. امنی باشدغتشاش و ناموجب شده تا فضا درگیر ا...) مانند پارك حاشیه اي، موتور ، گاري و (سواره - سواره و سواره - نامناسب پیاده 
  )10شکل (

  
  نقاط تاکید موجود در محور:10شکل 

  
  گیري منظر محدوده طرح تأثیرگذار در شکلبندي عوامل  جمع - 6

توسط مشاهده کنندگان، وابسته به عواملی چون کیفیت و چگونگی  محدودهگیري منظر شهري  عوامل تأثیرگذار در شکل
هاي طبیعی، پوشش گیاهی متفاوت در مناطق  ساخت و ساز، میزان تراکم ساخت و ساز در مناطق مختلف، وجود عوارض و پدیده

شهري، کیفیت فضاهاي شهري و  هاي لبه محورها و مراکز هاي کالبدي محورها و مراکز شهري، کاربري صوصیات و ویژگیمختلف، خ



مجموعه این عوامل موجب ایجاد تصور . باشد روز می میزان و چگونگی فعالیت انسانی و حمل و نقل شهري در طی ساعات شبانه
  :توان این عوامل را به طور خالصه اینگونه برشمرد در این محدوده میگردد که  گر از منظر شهري می ذهنی فرد مشاهده

  ختالط باالي سواره و پیاده به دلیل ااغتشاش فضا 
  فضاهاي سبز متنوع و خیابانهاي محصور شده با درختانوجود 
 وجود فضاي سرزنده بازار 
 است دهی فضا را باال برده وجود عناصر ارزشمند میراثی و مذهبی ، قابلیت آدرس 
 جداره هاي فضا به دلیل عدم وجود وحدت بصري به راحتی در ذهن نمی آیند 
 حرکت پیاده به دو سمت معبر را میشود باعث به دلیل وجود کاربریهاي جاذب در دو طرف معبر  

  نتیجه گیري  -
طور که بیان شد به دلیل اما الهیجان همان. در حال حاضر شهر الهیجان را با فضاهاي تفرجگاهی استخر و بام سبز می شناسند 

قابلیت خلق فضایی آرام  ،از این رو بافت انتخابی.مند در سطح شهري و فرا شهري استوجودد تاریخ ستبر خود داراي عناصر ارزش
فضاي پیاده توان تثبیت بافت را در  چه اینکه وجود یک. هر خواهد داشتکیفیات مناسب شجهت معرفی معرفی کننده و سرزنده را 

قدرتی که خواهد توانست کیفیات ارزشمند درك شهر را معرفی نموده و پشتیبانی مناسب براي . مسیر توسعه شهر خواهد داشت
بهره با  مورد مطالعهمحدوده  .تا بافت بتواند به تسلسل رفتاري خود در بازخودهاي زمانی نو پاسخ دهد. رفتارهاي جمعی فضا باشد

هاي طبیعی، فضاي شهري سرزنده و پویا و رونق فعالیت و  هاي موجود از جمله ساختار با هویت محله، عرصه گیري از پتانسیل
و  تجاريمراکز فعال وجود و  مطالعههاي مسکونی در حوزه  وجود پهنه. فعالیت مناسب است - خدمات، جهت توسعه متعادل سکونت

اي از فضاهاي شهري فعال و واجد  اي و مجموعه سب جهت استقرار خدمات مختلط فرا ناحیهامکان ایجاد پهنه منا ،فرهنگی 
استخوانبندي منسجم و مستقر موجود، فرصت مناسبی . کند گوناگون را فراهم می سرزندگی و حیات شهري براي اقشار اجتماعی

اي مجهز ، فرصتی مناسب جهت استقرار و اختالط طراحی محوره. گذارد هاي فرسوده در اختیار می جهت بازسازي و نوسازي پهنه
، عالوه بر مجموعه خواهد توانست بدین ترتیب .  نماید تفریحی در مقیاس ناحیه و منطقه ایجاد می –تجاري  –هاي خدماتی  کاربري

رکت با غلبه پیاده خوانا، سرزنده، باهویت و ایمن جهت حمجموعه اي ایجاد دسترسی و تأمین خدمات مورد نیاز محدوده بالفصل، 
فضاهاي شهر الهیجان محدوده مورد مطالعه در بافت تاریخی شهرالهیجان انتخاب شده و با توجه وجود یکی ار شاخص ترین .گردد 

ده موثري را در پیش گرفته و بتواند جایگاه خود را در کلیات زشمند موجود در مجموعه، مسیر آینبا توجه به کیفیات ارفضا میتواند 
اینگونه مجموعه خواهد توانست حیات شهري خویش . باالي شهروندي تبدیل شودانایی و درك ازیابد و به یک بعد موثر با خوشهر ب

  .را افزایش دهد
 پیشنهادات  -

  :پیشنهاداتی ارایه می گردد بافت فرسوده شهريجهت ساماندهی محور کاشف و تاثیر آن بر ارتقاي کیفی 
 یابدبه کاربري تجاري اختصاص محور اصلی کلیه ابنیه مختلط تجمیعی در همکف  طبقه.  
  متر از  5در صورتی به کاربري اداري در طبقه همکف مجوز داده می شود که پر ارباب رجوع بوده و دهانه آن بیش از

 .بدنه پیاده راه را اشغال نکند
 تی و دفاتر بازرگانی اختصاص یابدطبقات باالي همکف می تواند به کاربري مسکونی، اداري، خدما. 

 
 



  استقرار فعالیت هایی که در شب نیز فعال هستند مانند داروخانه هاي شبانه روزي و همچنین رستوران هایی که
اجازه دراین راستا دادن . جهت تامین امنیت محور توصیه می شوند... سرریز فعالیتی به درون پیاده راه دارند و 

 .داردبه کاربري هایی که داراي فعالیت در شب هستند،  نسبت به دیگر کاربري ها دراولویت قرار  استقرار
 در نظر گرفتن کاربریهاي اقامتی و فرهنگی در طول مسیر پیاده راه داخل بافت. 
  دستفروشی، (تامین تسهیالتی براي حضور فعالیت هایی که موجب سرزندگی و افزایش حضور مردم می شوند

  .در نظرگرفته شوند...) اوال ها، فستیوال ها و کارن
 چه اینکه کاروانسراهاي جنب  .ستقرار صنایع و فعالیت هاي مربوط به انبارداري در هیچ قطعه اي مجاز نمی باشدا

ولی توان افزایش سرزندگی و خوانایی میدان را . بازار در وضع موجود به عنوان انبار مورد استفاده قرار میگیرند
 .ند داشتخواه

  ر انبارداري خارج شده و با تغییکاربري واحد هاي بزرگی چون کاروانسراهاي موجود در ناحیه مرکزي میبایست از
 .کاربري خود فعال شوند

 نظامی، بیمارستان، صنعتی، انبار (استقرار کاربري هایی که با کاراکتر و روحیه حاکم بر فضاي پیاده راه مغایرت دارند
  .الیه اول پیاده راه مجاز نیستدر ...) کاال و 

  مجوز بانک هاي جدید نیز تنها در . متر تقلیل یابد 10هاي بانکهاي موجود میبایست به تدریج به حداکثر بدنه
  . متر داشته باشند قابل بررسی است 10صورتی که بدنه اي کمتر از 

 تورسیکلت، تعمیرگاه هاي آن ها در الیه کاربري هاي کارگاهی سنگین، فروشگاه هاي لوازم یدکی خودرو و مو حضور
  .                                                                                     اول پیاده راه به هیچ وجه مجاز نمی باشد

   در استقرار کاربري هاي فعال در شب در طبقات همکف ساختمانهاي مجاور پالزاي مرکزي و محدوده بازار دوم
 .توصیه می شود)استقرار کاربري هایی نظیر رستوران و کافی شاپ (خیابان کاشف جهت نظارت بر فضا 

  توزیع متعادل کاربریها به نحوي که پیوستگی بدنه هاي خاموش و غیر فعال در ساعات انتهایی شب و یا بعد از ظهرها
 .به حداقل برسد باید مد نظر قرار گیرد

 پالزاهاي بدنه  -جاري مستقر در تکاربریهاي . الزاي مرکزي و بازار دوم میبایست غالب باشدبدنه پ دري تجاري کاربر
 .صر به ارائه یک نوع خدمات یا انجام یک نوع فعالیت باشندحمن مذکور نباید

 هاي امن  در پالزاي مرکزي با توجه به قابلیت مذهبی وجود مسجد جامع و مسجد چهار پادشاه می بایست فضاسازي
 .نعطف جهت افزایش خوانایی و انعطاف پذیري فضا تعبیه شودو م

 دهنده به الیه پشتی مسیرهاي پیاده  ار دوم میبایست تعریف کننده و جهتبعد بصري و عملکردي فضاي مرکزي و باز
  داخل بافت باشند

 سرویس بهداشتی عمومی در پالزاي مرکزي باید پیش بینی شود. 
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