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نمونه موردی محور )شهری بررسی عوامل موثربرکیفیت پیاده راه های 

 (شهریار تبریز

 
  1دااحمدیلی

 (y_ahmadi86@yahoo.com)دانشجوی کارشناسی ارشدطراحی شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان -1

 

 

 

 چکیده
دادن به نقش عاابر ییاادو و اهااهای ییاادو     با شروع انقالب صنعتی، اختراع اتومبیل و گسترش شهرها، به تدریج اولویت 

هاای عماومی شاهر، اهااهای بااز شاهری و        محور در شهرها و اهاهای شهری کمرنگ شدو و از کیفیت اهاایی عرصاه  

هاا،   هایی که خود به عنوان بستر و خاستگاو، نقش محاوری در ارتقاای ساتم تماا      ها کاسته شدو است، عرصه راو ییادو

در این راستا عدم توجه به مقیا  انسانی و نادیدو گراته شدن . کنند ماعی بین شهروندان ایفا میارتباطات و تعامالت اجت

هاا منرار باه تهاعی       راو باشد به طوری که کمبود و نبود کیفیات در ییاادو   رو می نیازهای عابرین ییادو از معهالت ییش

های تأثیرگذار بار کیفیات ایان     و ارتقای مؤلفه بنابراین ضرورت شناخت. حهور و تعامالت اجتماعی شهروندان شدو است

تعاامالت اجتمااعی ایناان، بایش از      اهاها به منظور یاسخگویی به نیازهای شهروندان در راستای ارتقای حهور و ستم

 .نماید ییش مهم جلوو می

در امر طراحی  مواقیت در دستیابی به کیفیات متلوب در طراحی یک خیابان بستگی مستقیم به انتخاب ارآیندی درست

های مناسب برای سنرش کیفیت متلوب در طراحی خواهد داشات، کیفیااتی همناون آساایش      گیری از شاخصه و بهرو

ارد، احترام، تباین جاز    ایزیکی، تعری  اها، جلب و جذب دید عابرین، شفاایت، شروع و یایان خیابان، هویت منحصر به

در . باشاد  های اصلی از دید طراحی شهری مترح می ساماندهی خیابان هایی هستند که برای مهمترین هنرارها و شاخص

های محیتی و در نتیره کمرنگ شدن تصویر ذهنی مثبات از   کیفیت کاهش ه تراایکی ویحرت، غالب شدن روغیر اینصو

 .محدودو، کاهش تعامالت اجتماعی و تهدید سرمایه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت

هاای عملای اجارا  شادو و      هاای گونااگون و نموناه    ور ادبیات مرتبط با موضوع و بررسی دیادگاو متالعه حاضر یس از مر

نمایانگرتحلیال کیفیات هاای محیتای یرداختاه      8،به شناخت حوزو طراحای در االاب   های مناسب گیری از شاخصه بهرو

هبردها وسیاست های اجرایی وبا توجه به اهداف کالن به تبیین راSWOT،درادامه باتحلیل اطالعات بدست آمدو به روش

 .شود ارائه می یرداخته شدو ودرنهایت دراالب رویکرد طراحی شهری سیاست گذاراصول وضوابط ییننهادی

 شهریار،تبریزمحور کیفیت ،مولفه های پیاده راه،: های کلیدی واژه

 

 مقدمه -1
تا انقالب صنعتی نقاش تعیاین کننادو    . بودو استها  از دیر باز حرم زیاد تردد ییادو از مهمترین عالئم منخصه مراکز شهر

اندازو، تناسبات و خواص عناصر تنکیل دهندو شهر، انسان و مقیا  انسانی بودو اما با این حال یس از انقاالب صانعتی و باا     در

 .روی با تنگناهایی مواجه شدو است ها مسیرهای ییادو و ییادو هروم خودرو به باات شهر

های عریض با حاکمیات خاودرو و غفلات از اهااهای بااز       های گذشته، توسعه خیابان مدرنیسم در دههاز جمله اثرات تفکر 

که این اهاها به شدت کیفیت کارکردی خود را به عنوان اهای ینتیبان تعامالت اجتمااعی از دسات    بتوری. جمعی بودو است

ای موجود باز ییادو محور و همننین کیفیت ناامتلوب  اند کمبود اهاهای باز ییادو محور و همننین کیفیت نامتلوب اهاه دادو

 .اهاهای موجود از این جنس، در شهرهای کنونی سبب تهعی  تعامالت اجتماعی میان شهروندان شدو است
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هاای   سازی محیط شاهری بارای حهاور وی در اهااهای شاهری از  االش       بنابراین اهمیت و توجه به عابر ییادو و مناسب

 .امروز ماست رو در کالننهرهای ییش

 . نقل ناشناخته ماندو است و روی حتی به عنوان روشی از حمل عالوو بر این متاسفانه در کنور ما ییادو

های مختل  کالبدی، اجتمااعی، زیسات محیتای،     تواند از جنبه نقل بودو و می و روی یکی از یایدارترین روشهای حمل ییادو

 .شهرها گردد ارهنگی، ااتصادی و سیاسی سبب توسعه یایدار

در حالی که ااراد ییادو در بسیاری از شهرها و از جمله تبریز با منکالت بسیاری از نظر ایمنی، امنیات، آساایش، راحتای،    

دسترسی و سایر منکالت برای حهور در اهاهای شهری، رسیدن به مقاصد مهم، شارکت در مراسام جمعای و لاذت باردن از      

ت برای گروههای خاصی از ااراد ییادو همانند معلولین، کودکان و بزرگساالن و زنان باه  مرکز شهر مواجه هستند که این منکال

محابا در دورهای یینین و به دنبال گسترش استفادو از اتومبیل کام کام شاهر     های بی  در طی خیابان کنی .مراتب بینتر است

حهور و لذت بردن از شهر باا مناکالت زیاادی مواجاه     انسان محور جای خود را به شهر اتومبیل محور دادو و ااراد ییادو برای 

های  های ایران و از جمله شهر تبریز، که از یینینه تاریخی اوی برخوردار بودو و یتانسیل این مسئله در ارتباط با شهر.اند گردیدو

آن دارد،  المتی و جاز زیادی برای برخورداری از مزایای مختل  ییادو مداری اعم از ااتصاادی، ارهنگای، هاویتی، توریساتی، سا     

 .یابد ضرورت و اهمیتی دو  ندان می

هاای آن از نظار    راو از طرای دیگر نگاهی گذرا به شهر تبریز و اکثر کالننهرهای کناور کاه اهااهای بااز شاهری و ییاادو      

در ایان راساتا   . برند، مؤید ضرورت و اهمیات ایان یاشوهش اسات     یاسخگویی به نیازهای شهروندان در وضع متلوبی به سر نمی

 ؟شاخص ها ومعیارهای کیفیت ییادو راو های شهری  یست: باشد یشوهش حاضر بدنبال یاسخگویی به سوال ذیل می

ساازی شاهر در راساتای حفا  و      مناسبررسی و ارائه راهکارهای موثر به منظور در این باب هدف اصلی یشوهش در االب ب

ای برای حهور و مالاات شهروندان و جلوگیری از کمرنگ  تقویت نقش و هویت خیابان به عنوان یک اهای شهری یویا و عرصه

تقا  کیفیت محیط آن و ارتقا  کمی و ، عملکردی و نمادین خیابان بتور همزمان به منظور ارلهای ارما شدن آن و ارتقا  ویشگی

 .باشد کیفی حیات مدنی و ایراد تصویر ذهنی مثبت و ماندگار از حهور در اهای خیابان می

 

 ادبیات موضوع -2
اند کاه مکاان، محال و سارزمین بارای ماردم بسایار         شناسان و بویشو انسان شناسان هموارو بر این نکته تأکید کردو جامعه

حس تعلق به مکان در درجه نخست باه معناای خااص و متماایز     . سازی بسیار باالیی دارند که توانایی هویتاهمیت دارند،  را 

ترین عواملی هستند که ایان نیازهاای    مکان و اها، مهم. و به جمع تعلق داشتن است( تداوم داشتن)بودن، ثابت و یایدار ماندن 

کناد کاه انساانها باا      ی و اابل تحدید بودن مکان این امکان را اراهم مای تر، مرزیذیر به عبارتی روشن. کنند هویتی را تأمین می

گال محمادی،   . ))احسا  متمایز بودن، ثبات داشتن و تعلق به جمع داشتن، امنیت و آرامش الزم را برای زندگی کسب کنناد 

واملی  ون تلقی میزان حس تعلق به یک مکان به ع( 1839به نقل از سرمست،(Guibernau، 1991، 181و  282، ص1831

هاا و خااطرات مناترز از آن     و برداشت دیگران از آن مکان، ادمت و یینینه، میزان سکونت ارد در آن مکان، داشاتن تررباه  

مکااان، میاازان اعالیتهااای جمعاای و اجتماااعی، میاازان احسااا  امنیاات در اهاااهای عمااومی شااهر بساایار ارتباااط            

 (39،ص1839سرمست،متوسلی،.)دارد

. هاای محیتای اسات    اهمیت اساسی در ادراز هویت اهایی، احسا  تعلق به محایط و دریااات کیفیات   روی دارای  ییادو

تارین شاکل    تارین، ضاروری   ترین، اادیمی  حرکت ییادو طبیعی. شود  هرو شهر از طریق گام زدن در اهای شهری احسا  می

هاا و احساا  شاور و تحارز      ها، اعالیت مکانن برای مناهدو اکترین ام روی هنوز مهم جایی انسان در محیط است و ییادو جابه

ییادو باعث تمایز نحوو حرکات او از   عابر  دو ویشگی(. 1831یاکزاد، )محیط است  رهای نهفته د ها و جاذبه زندگی و کن  ارزش

 (.1831ر، کن  الخ)یذیری و خودتنظیمی نسبتاً سریع  انعتاف :شود سایر انواع ترددها می
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ها کسانی هستند که بدننان از کلفتای و ناازکی    ییادو. دهد ابتدایی از ترربه کردن شهر به ما میراو راتن در خیابان شکل 

باا ذکار ایان مقدماه در     ( 1879یاور،   مدنی)آنکه بتوانند بخوانند  نویسند بی دشان آن را میکنند که خو متنی شهری ییروی می

 .یردازیم ها می راو ییادومداری و  ادامه به بررسی تعاری  و تاریخنه، جایگاو ییادو
 

 راه مفهوم پیاده -2-1

ترین مواعیات درز   اصلی( خیابان)راو ( 1831لوکوربوزیه به نقل از شولتز، )راو را نخستین نمود آدمی دانست  شاید بتوان

و در واکانش  هاا   در این حرکات کاردن  . دهد راو راتن در خیابان شکلی ابتدایی از ترربه کردن شهر را به ما می. یک شهر است

مادنی یاور،   . )بخناند  شاوند، معناا مای   هاهایی که وارد میکنند و به اهایی ابداع می های شهر مردم داستان نسبت به نام مکان

های ارهنگی، تفریحای ، اراغتای گردشاگری ، زنادگی      ها زمینه هاست این مکان راو  یزی بیش از مرموعه مغازو ییادو( 1879

ای برای واوع رویادادهای   اهاهای ییادو عرصه( 1831تیبالدز ،. )آورندد و نظرات جامعه را اراهم میمدنی و تبادل دیدگاو، عقای

ییادو راو یا خیاباان ییاادو، خیاباانی منفارد و     ( 1831اکوهی، . )اجتماعی، سیاسی، ایراد خاطرو و بیان احساسات جمعی است

تر در این مسیر آمد و شاد غیرموتاوری اولویات متلاق دارد     مرزاست که آمد و شد خودرو در آن حذف شدو است به عبارت به

البته خودروهای خاص، در موااع اضتراری امکان دسترسی به آن را دارند و وسایل نقلیه خدماتی و حمل بار نیاز طای سااعات    

 (1839به نقل از رنربر،(1997،(Brambilla&Longo. )خاصی مراز به تردد در آنها هستند

 

 راه گیری پیاده پیشینه شکل -2-2

گردد و شاهرهای ارویاایی باه ویاشو دو کناور      سال ابل بازمی 72ها به مفهوم امروزی آن به حدود  راو تاریخنه ایراد ییادو

تراایاک در شاهرهای    های آزماینی در ایرااد منتقاه بای    نخستین ترربه .اند آلمان و هلند در این زمینه در جهان یینگام بودو

خودروهای شخصی از ناواحی مرکازی و تااریخی شاهرها باه       12به وجود آمد در اواخر دهه ( سوئد)لهم و استک( هلند)روتردام 

های ارزشمند شهری، به بیرون رانادو شادند  باه طوریکاه تاا       دلیل تهدید مراکز شهرهای ارویا به وسیله تراایک و تخریب باات

ل را به بخش بزرگی از ناحیه تاریخی و مرکزی خاود محادود   تقریباً تمام شهرهای مهم و تاریخی ارویا ورود اتومبی 1971سال 

 .راو های تاریخی تراری در آنها به وجود آوردند کرد و ییادو

در امریکای شمالی در اوایل دهه روی آوردند  های ییادو  شهرهای آمریکایی با تاخیری نزدیک به دو دهه به توسعه محدودو 

خیابان ییادو در شهرهای امریکاا باه    112( 1912-1972)گرات و طی دو سال  گرایش بازگنت به مراکز شهری اوت 1912

 .وجود آمدند

های راااهی  توان تغییر رویکرد از اهداف ااتصادی و کالبدی صرف به نگرشها در جهان می راو در بررسی سیر تکامل ییادو 

ف خاار  سااختن   ارویاایی، ایان انگاارو باا هاد     در شاهرهای  ( 1892 ،جاو  کاشاانی )و اجتماعی را به مرور زمان مناهدو نماود  

های کهن و احیای اجتماعی مراکز شهری، مترح و اجرایای   های تاریخی شهرها از تسلط اتومبیل برای حفاظت از باات محدودو

گارایش بازگنات باه مراکاز شاهری ااوت گراات و         1912در شهرهای آمریکاایی، در اوایال دهاه    ( 11 ،1833حبیبی )شد 

شکل گراتند که بینتر همسو با مقاصد تراری در مرکز شهرها بودناد و در عاین حاال،    ( Mall)ای با نام مال  ادوهای یی خیابان

 (13 ،1839 ،اربانی و جام کسری. )های متلوب برای خرید و گردش در شهرها بودهدانان ایراد محیط

ترین راهبردی که ترربه شادو،   مهم در خصوص ترارب جهانی موجود به صورت اختصاص اهای معین برای حرکت ییادو،

نخساتین  . تفکیک و جداسازی محوطه مرکزی شهر توسط یک خیابان حلقوی و تبدیل محوطه مرکزی به منتقاه ییاادو اسات   

شهرساز و معمار معروف آمریکایی که بنیانگاذار  « اولمستد»طی این اادام . گردداادام از این دست، به اواخر ارن نوزدهم باز می

در طراحای   1313شود، برای نخستین باار اکار جداساازی معاابر را در ساال      ماری منظر یا زمین آرایی محسوب میرشته مع

  (11 ،1879 ،زادو مهدی) .کار برد و راو سوارو و ییادو را از هم جدا کردبه« یارز مرکزی نیویورز»
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  راه ضرورت و اهمیت احداث پیاده -2-3

هاای   هاا و جاذباه   ها و احسا  شور و تحرز زندگی و کن  ارزشها، اعالیتمناهدو مکانروی مهمترین امکان برای  ییادو

گیری اجتماع و روح شهر است و احسا  تعلاق باه مکاان و از آن    زندگی ییادو در شهر مایه اصلی شکل. نهفته در محیط است

 .وابسته به تررباه محایط شاهری اسات     شود، خود دانستن محیط زندگی که موجب آرامش خاطر و تعادل روانی شهروندان می

 (11 ،1839 ،عاشوری)

ابال شهرها . شوندبخش در شهرهای امروز شناخته میانگیز و هویت  ها و مسیرهای ییادو به عنوان عناصری خاطرو محدودو

 .شناسانندشان می  ای ییادو ه اما امروزو آنها خود را با خیابان. یااتند هویت شهری خود را در بناهای بلند، گنبد و تک بناها می

ها و نقاط عت  و تاریخی به مثابه مکانی برای ارائت سناریوی شاهری و   مسیرهای ییادو توام با ننانه( 11، 1831جو  کاشانی)

ها، محل حهور همه شهروندان و منارکت آنان در زنادگی   راو ییادو( 11 ،1839 ،عاشوری) .باشندحف  یایداری خاطرو شهر می

 .کند باشد به همین دلیل وجود آنها در شهر به ارتقا  تصویر ذهنی ااراد از شهر کمک می می جمعی

ایان اهاا   . هاای اساسای و اصالی آن اسات     ها هموارو زندگی اجتماعی در جریان باودو و سارزندگی از ویشگای    راو در ییادو 

هاسات   راو هاای مهام در ییاادو    انعتااف نیاز از ویشگای   همننین باید خود را هموارو با رویدادهای درون خود هماهنگ سازد لذا 

 (238، ص1831یاکزاد، ).

ای را برای واوع رویدادهای اجتماعی، سیاسی، ایراد خااطرو و بیاان   ها به عنوان بخنی از اهاهای شهری، عرصه  راو ییادو 

، مکث، تغییار جهات و تماا  مساتقیم باا      ها آزادی عمل انسان ییادو برای توا  راو در ییادو. آورند احساسات جمعی بوجود می

آزادی حرکت عابرین ییادو در شهرها و اهاهای شهری نناانه خاوبی از تمادن آن شاهر     »دیگران زیاد است و به گفته بیوکانن 

 « .است

 

 های شهری راه مفهوم کیفیت و پیاده -2-4
معنای لغاوی واهو  . واجد اهمیتی اابل مالحظه است« نظری»و « عملی»در طراحی شهری، تواماً از ابعاد « کیفیت»مبحث 

ارهنگ انگلیسی آکسفورد .در ارهنگ زبان اارسی عمید،  گونگی،  ونی، صفت و حالت  یزی عنوان گردیدو است « کیفیت»
ارزش  یزها، خوبی و کمال به مفهوم عاام، صافات و خصوصایات و جنباه      درجه خوبی و: نماید نیز  هار برای کیفیت ارائه می

و تلقی گوناگون ااراد از آن باعث بروز نوعی یراکندگی « کیفیت»مفهوم  ند یهلو و سرشت یینیدو مفهوم . ویشو و عالیم ممیزو
صاورت ویاشو زماانی در طراحای      مفهوم کیفیت به( 18، 1873گلکار، . )و عدم انسرام در نقته نظرات ارائه شدو گردیدو است

ای از  یارو. شهری مترح شد که متخصصین مختل  نظریات هنراری مختلفی در مورد کیفیت محیط شهری خوب را ارائه دادند
با شروع ارن بیست و یکم دامنه مفهوم کیفیت باه  . های سامان یااته بودند ای متکی بر یشوهش این نظریات شهودی بودو و یارو

او خود را ییدا کرد که نهادها و موسسات مختل  با تکیاه بار ایان موضاوع باه سانرش اهااهای عماومی شاهری          میزانی جایگ
جسترو در میان نظریات ارائه شدو از سوی متخصصین و نهادها در باب کیفیت طی  متنوعی از معیارها را دراختیار . یرداختند
تاوان در جادول    راو دارناد را مای   مواردی را که نزدیکی مفهومی بینتری باه موضاوع ییاادو    ترین با این وجود مهم. دهد ارار می

ای  های محیط شهری خوب در سایر کنورها مترح شد، در ایران نیاز عادو   عالوو بر نظریاتی که در زمینه کیفیت. خالصه کرد1
مواردی را که باه صاورت ویاشو در    . اند رداختههایی برای محیط شهری خوب ی از متخصصین در نوشتارهای خود به ارائه کیفیت

آوری نظریاات متخصصاین در    جماع . توان مناهدو کرد می 2ها به عنوان اهای شهری مترح شدو در جدول  ارتباط با ییادو راو
وو بار  آیاد عاال   به نظار مای  . آورد متالعات ارائه شدو زمینه مناسبی برای تدوین معیارهای سنرش کیفیت ییادو راو را اراهم می

تواند باه تادایق معیارهاا کماک کناد لاذا باه بررسای          ها می نظریات، ترارت ییادو راو و بررسی نمود عیبی کیفیت در ییادو راو
 (31،ص1839رنربر،.)دشو های ترارت جهانی و داخلی در این حوزو یرداخته می نمونه
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 (1331رنجبر، : مأخذ)های کیفیت ارائه شده از دید متخصصین و نهادها مولفه :1جدول 

 های کیفیت مترح شدو مولفه گزارش -مقاله -کتاب صاحبنظران

 جین جیکوبز
Jane Jacobs 

 1911، "مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی"کتاب 
"The Death and Life of Great American 

Cities" 

 به لحاظ تنوع استفادو و تنوع سنی)اختالط کاربریها  -توجه به اعالیتها
اختالط اجتماعی و  -نفوذیذیری و اابلیت دسترسی -(ابنیه

 یذیری انعتاف

 کوین لینچ
Kevin Lynch 

 1931، "تئوری شکل خوب شهر"کتاب 
"A Theory of Good City Form" 

 -کنترل و نظارت -دسترسی -سازگاری -(حس)معنی  -سرزندگی
 عدالت -کارایی

 ویولیچ
Violich 

، "های شهری کو ک مکان ارائت شهری و طراحی"مقاله 
1938 

"Urban Reading and the Design of Small 
Urban Places" 

ایراد انگیزش بوسیله کاربرد  -آزادی انتخاب -یذیری محیط ارائت
توجه به ییوندهای بومی و  -امکان زندگی اجتماعی -ارمهای متبابن

 به گوش رسیدن آوای گذشته -ای منتقه

 یان بنتلی و همکاران
Bentley 

 1992و مقاله اصالحی در  "های یاسخدو محیط"کتاب 
"Rerponsive Environment" "Ecological 

Urban Design" 

 -غنا -سازگاری بصری -یذیری انعتاف -خوانایی -تنوع -نفوذیذیری
حفاظت و  -یاکیزگی -از نظر مصرف انرهی**  -سازی اابلیت شخصی

 ها نگهداری از اکوسیستم

 ورثمایکل ساوت 
Southworth 

تئوری "ی مورد برنامه طراحی شهری و مقاله 72از بررسی 
 .1939، "و عمل طراحی شهری معاصر

"Theory and Practice of ** Urban Design" 

 -بهداشت و ایمنی -دسترسی -آسایش و راحتی -ارم -ساختار و توانایی
 -سازگاری -تنوع -حفاظت محیط طبیعی -** -حفاظت تاریخی

 -نگهداری -برابری و مسئولیت -مراودات اجتماعی -یگنودگ
دیدها و  -هویت -حس مکان -نظارت و اختیار -معنی -یذیری انتباق
 مقیا  انسانی یا ییادو -مناظر

 نلسن
Nelessen 

 1991اندازهایی برای رویای آمریکایی نوین،   نم
"Visions for a New American Dream" 

ترویج  -شناسی یذیری مبتنی بر بوم مسئولیت -رعایت مقیا  انسانی
توجه  -ها در مفرح بینی هسته ییش -بینی اهاهای باز ییش -گرایی ییادو

تعمیر و نگهداری دائمی  -ها اختالط کاربری -تنوع -به منظر خیابان
 محیط شهری

جان یانتر و متیو 
 کرمونا

Punter & 
Carmona 

 1997، "ریزی شهری ابعاد طراحانه برنامه"کتاب 
"The Design Dimension of Planning" 

 -ها کیفیت دیدو -کیفیت منظر شهری -کیفیت یایداری زیست محیتی
 کیفیت عرصه همگانی -کیفیت ارم ساختمانها -کیفیت ارم شهر

 کرمونا
Carmona 

 2228، "اهاهای شهری -مکانهای عمومی"کتاب 
"Public places – Urban Space" 

 -ایمنی و امنیت -اهای همگانی -و نرم اهاسخت اها  -دسترسی
 همه شمول بودن -اختالط و تراکم -منظر شهری

نیروی ویشو مسائل 
 شهری

Urban Task 
Force 

 1999، "به سوی یک رنسانس شهری"کتاب 
"Towards an Urban Renaisarse" 

محوطه  -و صدا** طرح نقنه مناسب  -توجه به خصوصیات سایت
اختالط شکااهای  -امنیت -یینگیری از بزهکاری -اهاهای باز -آرایی

عرصه همگانی و  -یایداری -های ساختمانی مختل  مالکیت و گونه
 دسترسی و نفوذیذیری -رعایت سلسله مراتب آن

 ppsسایت 
(Project for 

Public Spaces) 

اتعه اهای عمومی  1222حاصل متالعه بر روی بیش از 
 شهری در کنورهای مختل 

ها و  استفادو -آسایش و تصویر ذهنی -ییوستگی  بهم دسترسی و
 اجتماعی بودن -اعالیتها

داتر معاونت نخست 
وزیر انگلیس 

(OPDM) 
 "By Design" 2222، "به کمک طراحی"کتاب 

سرزندگی و  -جامعیت -راحتی -جذابیت -دسترسی -نظاات و یاکیزگی
اابلیت )نیرومندی  -ایمنی و امنیت -تمایز و تنخیص -عملکرد -یویایی
 (انعتاف

 

 

 (1331رنجبر، : مأخذ)راه در ایران معیارهای ارائه شده در ارتباط با کیفیت پیاده :2جدول 
 های کیفیت مترح شدو مولفه گزارش -مقاله -کتاب صاحبنظران

 جهانناو یاکزاد
راهنمای طراحی "کتاب 

 1831، "اهاهای شهری

 نفوذیذیری -تنوع در طول مسیر سرزندگی

 انعتاف در عملکرد -انعتاف در کالبد انعتاف

 امنیت ییادو در محیط -ایمنی ییادو در مقابل سوارو ایمنی

 سید محمد معینی

اازایش اابلیت "مقاله 
ییادو مداری، گاهی به 
، "تر سوی شهری انسانی

1831 

 -حمل و نقلانتخاب نوع سفر، انتخاب نوع  -دلپذیری، جذابیت، متبوعیت -امنیت
ارتباط بین کاربری، حمل  -ییوستگی -آموزش سالمت عمومی -جابرایی/دسترسی

راتار عابر ییادو  -دسترسی به ایستگاههای عبور و مرور -و نقل و سایر ییادو
 براسا  معیارهای ارهنگی اجتماعی

 محسن حبیبی
مسیر ییادو "مقاله 

 1832 "گردشگری

تنوع کالبدی و تنوع  -های شهری اازایش خوانایی با کاربرد ننانه -تمایز و تنخیص
توجه به اصول  -یذیری و حق انتخاب انعتاف -ایمنی و امنیت -در کاربریها

ارائه ضوابط برای کنترل و هدایت وضع موجود و تغییرات  -شناسی شهری زیبایی
 -ر نقاط آغازین و یایانی مسیرتاکید ب -نظارت دائمی بر اجرای ضوابط -احتمالی

تاکید  -تاکید بر بناها و عناصر کالبدی با ارزش تاریخی -استفادو از عناصر طبیعی
توجه  -اهایی -ایراد سلسله مراتب کالبدی -بر ییوستگی مسیر و یرداخت تقاطعها

رعایت حرائم و حف   -به دید و منظر با توجه به اابلیت دید و تنخیص انسان
 ایستایی و یویایی اها -طریق اهای عمومی، نیمه عمومی و نیمه خصوصی المروها از
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 ها راه های تأثیرگذار بر کیفیات فضایی پیاده بررسی مؤلفه -2-5

یکای از  . یذیری را به عنوان دو مؤلفه تأثیرگذار در سرزندگی اهاهای شاهری دانسات   شاید بتوان تنوع و اعالیت: سرزندگی

گردند، که به  های باات تعری  می اند که برگراته از کالبد موجود و ارزش تنوع، به کار گراتن نمادهای شهریهای رسیدن به  راو

هاای متناوع و    هاا، ایرااد کااربری    راو از دیگر عوامل سرزندگی و تنوع ییادو. کند خوانایی مسیر اازودو و آن را به نماد تبدیل می

های خدماتی کاه تاداوم حهاور شاهروند را در یای دارد و همنناین اساتقرار         ر کاربریراو، ، استقرا متناسب با هر سکانس ییادو

هاا و تأکیاد روشانایی روی عناصار و      ت اراغت، تنوع مبلمان در طول مسیر و هماهنگی روشانایی مسایر بدناه   اهای اوا کاربری

 (. 1831یاکزاد، )باشد  بناهای شاخص می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12عباس زاده ،:مأخذ)ها،  راه دیاگرام تحلیلی ابعاد فضایی تأثیرگذار بر کیفیت پیاده: 3-2نمودار 

 

از آنرا که نفوذیذیری یکای  . دهند هایی که برای مردم اابل دسترسی باشند، به آنها حق انتخاب می اقط مکان: نفوذیذیری

بنتلی و همکااران،  )راو مورد توجه ارار گیرد  از عوامل اساسی در دستیابی به متلوبیت است، باید در اولین مراحل طراحی ییادو

ایان ماهیات ناوعی اادرت از طریاق      . مروی عمومی، اابلیت نفوذیذیری و دسترسی استیک عنصر کلیدی در مورد ال(. 1832

راو، ایراد امکان رابته متقابل بصری باین   به منظور رسیدن به نفوذیذیری در مسیر ییادو. باشد کنترل اها و دسترسی به آن می

هاای متناوعی کاه در     ها و کاربری عی، کلیه اعالیتمحور ییادو باید تا حد امکان بدون اختالف ستم و مان. باشد مسیر و بدنه می

ترین مکان در خط دید وجود دارند را به هام متصال کاردو و باا ایرااد تماایزات بصاری، وحادت و          مقتع خیابان یعنی نزدیک

 .(1892به نقل از عباسزادو،(1992تیبالدز، ))ییوستگی مسیر را القا کند 

مقیاا  ییاادو از جملاه    . هاا دانسات   راو ییاادو دتارین عملکار    و اساسای توان مهمترین عنصار، خصوصایت    دسترسی را می

. کناد  سازد و زمینه را برای بروز تعامالت اجتماعی بینتر اراهم مای  تر و اابل باورتر می باشد که اها را ملمو  هایی می شاخصه

هاای شاهری را باه یکادیگر      هاها و اعالیات ها امکان اتصال و ارتباط ا راو این مهم در کنار رعایت اصل ارتباطات اهایی در ییادو

هاای شاهری    ساز و ینتیبان بروز اعالیت اهاهای شهری دارای اتصال و ارتباط اهایی مستحکم و به نوعی زمینه. کند اراهم می

 .باشند مستمر در مقیا  عملکردی ییادو می

گردد با میزان خوانایی آن ارتبااط   ضه میبه طور معمول، بخنی از درجات حق انتخابی که به وسیله یک مکان عر: خوانایی

روهاا   ییاادو (. 1832بنتلای و همکااران،   )توانند به اهام یاا درز آن مکاان نائال شاوند       کند؛ یعنی مردم تا  ه حد می ییدا می

ردم ماواعی  اما م. های متنوعی را برای ارتقای کیفیت زندگی مردم به آنها عرضه دارند توانند گزینه اند که می هایی عمومی  عرصه

 فضا

 شناختی زیباییبعد  بعد عملکردی

 مکانی -شهر نمودی از بعد اجتماعی

 فضای شهری

 فضای خصوصی فضای عمومی

 فضای باز جمعی فضای بسته

 راه پیاده میدان

 مطابقت با نیازهای زندگی انسانی

 مرتبط با مقیاس انسان پیاده

 امنیت و آسایش

 پاکیزگی

 دسترسی

 پذیری اجتماعی

 نفوذپذیری

 گوناگونی و تنوع کاربری

 خوانایی

 انعطاف

 منظر
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دارند، بهرو گیرند که بتوانناد ساازمان اهاایی و آنناه را کاه در آنراا        هایی که آن کیفیت را عرضه می توانند از منااع گزینه می

. راو آن را به محیتای خواناا و واجاد کیفیات تبادیل خواهاد کارد        یرداختن به وجه عینی منظر در ییادو. گذرد، درز کنند می

راو باید باا   راو، امکان حهوریذیری و استفادو از اهای آن را اازایش خواهد داد و در انتها ییادو یط ییادویاکیزگی و زیبایی در مح

راو واجاد   ایراد احسا  نظم بین اجزا، آن را به عنوان اهایی متناسب به بینندو عرضه کند؛ به عبارت دیگر بایاد اهاای ییاادو   

 .کیفیت تناسبات بصری باشد

ر اعال مردم در شهر از عوامل اازایش ایمنی و امنیت در اهاهای شهری است که برای تداوم و بقاای  حهو: ایمنی و امنیت

در . رود حیات آن، ایمنی و امنیت بسیار مؤثر است که در صورت نبود آن، کیفیت شهر اات کردو و معنای شاهریت از باین مای   

موتورسیکلت ایمن بودو و تردد اینگونه وساایل شادیداً کنتارل شاود     ها، شهروندان ییادو باید هموارو در مقابل خودرو و  راو ییادو

هاای   انگاارو : در رابته با بحث امنیت،  نین متاذکر شادو اسات   ( 1837)انرمن شهرسازی آمریکا (. 1837مرتهد سیستانی، )

نمایاانی ماردم،    نظارت طبیعی با استفادو از وساایلی کاه  . کنند طراحی شهری به منظور تسهیل دیدو شدن متراوزان عمل می

هاای ماأنو  باا     های منرف به خیابان و خیابان مثل ینررو)های ساختمان را به حداکثر برساند  های یارکینگ و ورودی محوطه

هاای   لنگ در مدل نیازهای انسانی، سلسله مراتاب و رواباط باین نیازهاا را در االاب دساته       جان. ، ارتقا خواهد یاات...(ها و ییادو

مورد بررسی ارار دادو و امنیت را به عنوان یکی از ... ی ایزیولوهیک، امنیت، وابستگی، عزت و اعتماد به نفس ومنتمل بر نیازها

 .گذارد بندی می نیازهای اساسی در مرتبه دوم این تقسیم

واضع ایدو شهر سالم در معرای تیپولوهی نیازهای شهری، امنیت را در االاب اولاین ردو از نیازهاا باه عناوان       1لئونارددهل

المللای شاهر ساالم، امنیات را یکای از       نظاران باین   نیاز از صااحب   2شمارد، همننین جاان اشاتون   نیازهای اساسی و اولیه می

 . دهد شارو ارار میهای غیراابل جایگزین در ایراد یک شهر سالم مورد ا کیفیت

شود، دساته نخسات    احتیاجات ااراد به دو گروو تقسیم می( 1911)براسا  هرم نیازهای انسانی مازلو : تعامالت اجتماعی

شود که به بعد روحی و روانای   نیازهای مادی و جسمانی است که در صورت ارضای این دسته، طی  دیگری از نیازها مترح می

نیاز به برااراری تعاامالت و رواباط    ( از جمله شهروندان)ها  بر این اسا  یکی از نیازهای اتری انسان .گردد زندگی انسان بازمی

ای بارای ارضاای نیازهاای     بدین ترتیب از تعامالت و روابط اجتماعی هم به عنوان یک نیاز اتری و هام وسایله  . اجتماعی است

باه نقال از   (1832یور،  رایع))باشد  ابط اجتماعی اادر به زیستن نمیبه طوری که انسان بدون براراری رو. شود دیگر نام بردو می

کنش اجتماعی، سلسله حرکات باارزی اسات   . ترین عنصر زندگی منترز انسانی، کنش اجتماعی است سادو. (1892عباسزادو،

اعی نیااز ذاتای دارناد و باه     ااراد به براراری رابته اجتم. دهد که انسان برای دستیابی به هدای نسبت به انسانی دیگر انرام می

. ااتاد  رابته اجتماعی در اها اتفااق مای  . آورند تا بتوانند رابته اجتماعی خود را ترربه کنند  هایی اراهم می  همین دلیل مواعیت

و  شاود  نوع روابتی که در اها براارار مای  . گیرد ای از روابط اجتماعی میان گروو و مکان خاص را در برمی بنابراین اها مرموعه

ایان  . باشاد  ها محل حهور همه شهروندان و منارکت آنان در زنادگی جمعیناان مای    راو ییادو. دهد شدت آن، به اها معنی می

در آنراا شاهروندان در یاک    . های مختلفی از شاهروندان باشاد   بایست یذیرای گروو اهاها در مقیا  همه شهر عمل کردو و می

 (.1831یاکزاد، )کوشند  موخته و برای ارتقای حیات جمعی میرابته تعاملی با یکدیگر، با هم بودن را آ
 

 روش تحقیق -3
هاای محیتای    نمایاانگر تحلیال کیفیات    3در روند شناخت و تحلیل محدودو طراحی ، به شناخت حوزو طراحی در االاب  

محیتی،زیسات   اهایی،زمانی،اجتماعی،ادراکی،زیسات محیتی،زیسات  )نمایانگرهاشاامل ماوارد زیار میباشاد    .شاود  یرداخته می
 (زمینه ای،کارکردیشناسی،منظر،

های یار شادو    نامه الزم به ذکر است اطالعات این بخش براسا  متالعات میدانی صورت گراته توسط نگارندو و نیز یرسش
  ،SWOTتوسط کاربران اها و شاغالن در اها بدست آمدو است، در ادامه ارآیند، با تحلیال اطالعاات بدسات آمادو باه روش      

                                                 
1
- Leonard J.Duhl 

2
- John Ashton 
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هاای اجرایای بکاار     گیری معیارها، به شناخت کاملی از محدودو رسیدو که نتایج آن در تبیین اهداف، راهبردها و سیاسات  زواندا
 .گراته خواهد شد

 
 شناخت محدوده مورد مطالعه -3-1

اااع  تبریز، کوی ولیعصر در اسمت شرای و در باات نوساز کالننهر تبریاز و  98بندی شهرداری سال  براسا  نقنه منتقه
 .باشد مواعیت این محدودو در نقنه ننان دادو شدو است ای کوتاو مدت حدود ینراو ساله می شدو است که دارای سابقه

  
تبریز از نخستین شهرهایی است که با احداث محورهای متمایز و شاخص ییادو در زمینه تفکیک حرکات ساوارو از ییاادو    

باه   1878هاا در حادود ساال     باشند که هر دو این طرح عصر و تربیت می محورهای ولیترین آنها  گام برداشته است که شاخص
 .اند اجرا  درآمدو

های آن نسبت به باات تاریخی و مرکزی تربیات، ناوع    ها و خصوصیات محور ییادو استاد شهریار و باات محل تفاوت ویشگی
عصار، یکای از منااطق     این محاور کاه در کاوی ولای    . ته استدیگری از رویکرد به محور ییادو را در شهر تبریز به نمایش گذاش

در گذشته استقبال اراوان مهم . دهد جدیداالحداث شهر، وااع است میدانی به نام الکه بزرگ را به میدان یا الکه بازار ییوند می
وز منکالت جادی در حرکات   کرد، موجب بر از الکه بزرگ و خیابان استاد شهریار، در کنار تراایکی که عبور خودروها ایراد می

 .سازی این خیابان تهیه و اجرا شد شد که برای حل این منکل طرح ییادو سوارو و ییادو می
 
 

 متالعهمعرای محدودو مورد 
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 تحلیل یکپارچه محدوده طراحی -3-2

 
 (مأخذ نگارنده)، SWOTتحلیل یکپارچه محدوده طراحی با استفاده از روش : 3جدول

 ضعف قوت 

ل 
دو

ج
S

W
O

T
 

چه
ار

کپ
ی

 

های مختل  تفریحی وتفرجی  گیری اعالیت وجود بستر مناسب جهت شکل -1

 های تراری  در کتار کاربری

وجود الکه بازار و الکه بزرگ به عنوان یک گرو و محور شهریار باه عناوان    -2

 های جمعی یک محور اعال از جهت میزان رخداد رویداد

های اابل اباولی از نظار    اکثر بنا)خوب درصد باال ابنیه با کیفیت مناسب و  -8

 (اند کیفیت ابنیه در اطراف محور جای گراته

وجود نفوذ یذیری بصری به محور برای ااراد در حال عبور ییادو و سوارو از  -1

 (نفوذ یذیری متلوب بصیری در معابر اصلی محدودو)های اطراف  محور

بخنیدن اها از ساوی   تعقلوجود ارارگاهای راتاری عاملی در جهت رنگ  -1

 (وجود ارارگاهای راتاری اعال)ساکنین و شهرمندان 

راو عاملی در جهات    نمان ییادو)راو  های شفاف در بدنه ییادو وجود جدارو -1

 (تامین امنیت

های  شکل و محور بندی اصلی محدودو شامل مسیر ختی خوانایی استخوان -7

 (غیرات اساسی جدیدبا وجود ت)متصل به آن در ذهن شهرمندان 

عنوان یکی از عناصر اصلی استخوان بندی شهر در ذهان   راو به حهور ییادو -3

 مردم

راو و اهای اطراف از نظر کفسازی و نیز یوشش گیااهی   مناسب بودن ییادو -9

 متناسب با االیم

عنوان عناصر سبز اها و وجود آسایش االیمای متلاوب    وجود درختان به -12

 و میداندر اهای خیابان 
 

 های متنوع به لحاظ زمانی عدم وجود کاربری -1

های ترماع سااکنان باه عناصار نارم اهاا و کمباود         مرهز نبودن مکان -2

 های گیاهی در محدودو یوشش

ها عاملی در جهات خاط آسامان     دانگی و ارتفاع زیاد بعهی از بنا درشت -8

 های ااقی و عمودی نامناسب هماهنگ و ایراد ریتم نا

ها به علت عدم وجود اختالت کااربری   ش سرزندگی در برخی جداروکاه -1

 در آن 

نبود کاربریهایی عمومی با مساحت باال  مانند کاربریهایی یاارز، اهاای    -1

 سبز و ورزشی در محدودو

دلیال   های ابلای باه   عدم وجود کیفیت تعیین اهایی در محدودو میدان -1

 های جدید خیابان کنی

دلیال وجاود    هاای از محادودو باه    ضع  معیار حهور یاذیری در بخاش   -7

 های خالی از اعالیت  های صلب و نیز بدنه جدارو

هاا و مراسامات ملای و     نبود اهاهای طراحی شدو برای برگزاری جنان  -3

 مذهبی

دلیل عبوری بودن و نبود  های اطراف به نبود تعامالت اجتماعی در خیابان -9

 اهاهای مکث

دم وجود آسایش االیمی در بعهی از نقاط به دلیل عدم وجود عناصر ع -12

 یذیری نرم اها و کاهش ترمع
 

 تهدید فرصت 

ل 
دو

ج
S

W
O

T
 

چه
ار

کپ
ی

 

 ییوندی  های اطراف و ایراد هم ها و گرو امکان اتصال محور ییادو به مسیر -1
امکان سااماندهی منظار عینای محادودو از طریاق سااماندهی کالبادی و         -2

ساازی اثاثیاه و مبلماان     یار اه  های دست اروشی، طارح یاک   عملکردی حوزو
بار وضاعیت    شهری، تدوین ضوابط و مقررات مربوط به الحاااات نماا و نظاارت   

 گی محیط بهداشت و یاکیزو
ساازی   امکان ارتقا  ستم کیفیت بصری ک  و تداوم بصری به وسایله کا    -8

 ییوسته، متحد و هماهنگ
انگیز و ااازایش حهاور یاذیری در محادودو از      اهاهای نقشارصت ایراد  -1

 ها های متنوع و جاذب جمعیت در آن طریق تزریق کاربری
امکان اازایش حس تنوع اهایی در محدودو از طریق تقویات و سااماندهی    -1

 های مختل  اهایی سکانس
هاای همپیوناد    امکان ارتقا  تعامالت اجتماعی در محدودو با ایرااد شابکه   -1
 (ییوند ییادو امکان ایراد شبکه هم)یادو و ترهیز آن به مبلمان مناسب ی

امکان تقویت امنیت به واسته حهور یذیری و اازایش نفوذ یذیری بصری و  -7
 کالبدی و نظارت اجتماعی

یاابی   امکان ایراد اهاای اعاال شابانه باا اساتفادو از ناوریردازی و مکاان        -3
 های اعال کاربری

 د حس مکان در محدودو از طریق تقویت حااظه جمعی اها امکان بازتولی -9
 امکان ایراد تنوع بصری و کاراکترهای مختل  در طول مسیر -12

 

 یکنواختی در ارم بدلیل ختی بودن و ممتد بودن سایت -1
آرایای متناساب باا مقیاا  ییاادو       عدم توجه کاای به طراحی و محوطه -2

 های همگانی عرصه
ط ناشی از اغتناشات بصری موجاود نظیار ضاع     کاهش متلوبیت محی -8

نما، اثاثیه و مبلمان شهری و تاسیسات  منظر، ک ، ناهماهنگی عناصرالحاای
 و ترهیزات شهری

خیاز و غیار اابال داااع باه علات عادم حهاور          اازایش اهااهای جارم   -1
 جای محدودو های اعال در شب در جای کاربری

گیار و   ادو و ساوارو و سارعت  عدم وجود موانع جداکنندو مسایرهای ییا   -1
 سازی معابر اختالف ارتفاع جهت آرام

عدم وجود ایمنی و امنیت مناساب بارای حهاور ساالمندان، کودکاان،       -1
 معلولین بدلیل عدم وجود تمهیدات مناسب حهوری و حرکتی 

وجود گذرگاهای عرضی نامتلوب در خیاباان عااملی در جهات کااهش      -7
 ایمنی و امنیت

دهندگی محیط  گروهای مختل  در اها ناشی از عدم یاسخکاهش تنوع  -3
 ها و شرایط خاص کاربران اها ها، نیاز به خواسته

های اهایی  کاهش استفادو از اها بدلیل ضع  در تعری  و تعیین المرو -9
. زنان و  منخص جهت اعالیت گروهای جمعیتی، خریداران، رهگذران، یرسه

. . 
دی در جهات سارزندگی و عادم تمایال باه      نبود عناصر نرم اها تهدی -12

 حهور در اها
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  تببین اهداف کالن، راهبردها و اسناد طراحی محدوده مورد مداخله طراحی -3-3

در ادامه با توجه به نتایج شناخت و تحلیل ابعاد مختل  طراحی شهری، حوزو طراحی به بیان اهداف کالن و تدوین اهداف 

 .گردد های ییننهادی طرح ارائه و گزینه بهینه انتخاب می بدنبال تهیه اسناد طراحی شهری، گزینهشود و  عملیاتی یرداخته می

 

هاای ییناین شاامل ماوراد زیار       اهداف کالن محدودو مورد مداخله با توجه به متالعات و بررسی به عمل آمادو در بخاش  

 :باشند می

ندان و وای بارای حهاور و مالااات شاهر     یویا و عرصه حف  و تقویت نقش و هویت خیابان، به عنوان یک اهای شهری -1

 جلوگیری از کمرنگ شدن آن

 های نرمال، عملکردی و نمادین خیابان بتور همزمان به منظور ارتقا  کیفیت محیط آن ارتقا  ویشگی -2

 ارتقا  کمی و کیفی حیات مدنی و ایراد تصویر ذهنی مثبت و ماندگار از حهور در اهای خیابان -8
 

 ( نگارنده: مأخذ)جدول اهداف، راهبرد، سیاست و چارچوب طراحی شهری : 4جدول
 

اهداف 
 کالن

اهداف 
 عملیاتی

 های اجرایی سیاست راهبردها

 
صه

عر
 و 

ویا
ی پ

هر
ش

ی 
ضا

ک ف
ن ی

وا
عن

ه 
، ب

ن
ابا

خی
ت 

وی
 ه

ش و
 نق

ت
وی

تق
 و 

ظ
حف

 
از 

ی 
یر

وگ
جل

ن و
دا

من
هر

ش
ت 

القا
و م

ور 
ض

 ح
ی

را
ی ب

ا
ن

ن آ
شد

گ 
رن

کم
 

 حس مکان

ارتقاااا  وجاااوو  •
 نمادین محدودو

توجه باه نقاش    •
تفریحی و تراری 
و تفرجی محدودو 

 و تقویت آن

 های محدودو در جهت اازایش هویت مکانی ها و ویشگی گیری از یتانسیل بهرو •
های اجتماعی آن به عنوان  توجه به الگوهای راتاری متلوب محدودو و تقویت اعالیت •

 در ایراد تصویر ذهنی و ارتقا  حس مکان محدودوترین عناصر مؤثر  یکی از مهم
 تأکید بر محور در عین توجه به تک عناصر •
هاا و   هایی با امکان سرریز اعالیتی به داخل مسایر مانناد رساتوران    استفادو از کاربری •

 ها کااه
 مؤثر بر جذابیت و سرزندگی محور ها اختالط کاربری •

 خوانایی

تقویاات و ایراااد   •
های خواناا و   اعالیت
 انگیز نقش

ایراااد ارتباااط و   •
ییوسااتگی در درز 
اجاااازا و عناصاااار 
تناااکیل دهنااادو 
 تصویر ذهنی ااراد

امکاااان ایرااااد   •
تصویر ذهنی از کل 

 اها
تقویاات کیفیاات   •

انگیاااازی  نقااااش
های کالبادی،   ننانه

عملکااردی معنااایی 
 موجود در محدودو

 یابی های شاخص مؤثر در جهت دیدو شدن ننانه •
 های ذهنی جمعی حف  و تقویت ننانه •
 های شاخص و واجد ارزش در محدودو حف  و تقویت و ساماندهی بدنه •
 ایراد امکان ادراز کل اها از طریق انتخاب هندسه معین و معصوریت مناسب •
 هایی برای تأکید بر ابتدا و انتهای مسیر استفادو از عناصر شاخص بعنوان ننانه •

خلق اهای 
نسانگرا شهری ا

و ایراد اهای 
شهری یویا و 

ای برای  عرصه
 حهور مردم

تامین ایمنی در  •
هااااای  عرصااااه
 عمومی

 در اولویت ارار دادن ییادو و دو رخه برای تردد در محدودو  •
 ها در محدودو از طریق کفسازی مناسب  کاهش سرعت خودرو •
 تامین روشنایی مناسب در شب  •
 های ینهان و کنجها   جلوگیری از ایراد گوشه •
 ها و میدان ییش بینی، یارکینگ جمعی در ااصله مناسب نسبت به واحد •

 کنترل راتارهای سوارو توسط عالئم تراایکی

 

طراحی براسا   •
 مقیا  انسانی

ها برای عابر ییادو از نظار ایزیکای دشاوار     هایی که ییمودن طول آن یرهیز از سکانس •
 است

هاا ییاادو را از نظار روانای خساته       که یک نواختی در طول آنهایی  یرهیز از سکانس •
 کند می

 های طویل یک نواخت  یرهیز از جدارو •
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اهداف 
 کالن

اهداف 
 عملیاتی

 های اجرایی سیاست راهبردها
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 سازمندی

بهسازی  •
 -سازمان کالبدی
 اهایی محدودو

 بهسازی کارکرد •
آزادسازی اهایی 

به منظور 
گسترش یالزاهای 

 شهری

 اهایی محدودو -ساماندهی کالبدی •
 باز طراحی اهاهای باز شهری و ییادو به منظور ظهور تعامالت اجتماعی •

 یکپار گی

ییوستگی در  •
عناصر کالبدی و 

 اعالیتی
ییوستگی  •

اهایی و عدم 
تفکیک اتعی 

 های اعالیتی حوزو
امکان ایراد  •

تصویر ذهنی از 
 کل اها

های اطراف از طریق ایراد ییوند اهایی بین محور و  ییوند امتداد گذر شهریار به خیابان •
 الکه بزرگ و بازار

 در محدودو( خط آسمان)ایراد ییوستگی در منظر ک ، جدارو، بام  •
ها و نیز استفادو از  ایراد ییوستگی بصری از طریق ایراد وحدت در نمای ساختمان •

 های زیبا شناسانه تناسبات موجود در ابنیه واجد ارزش
ضابته مذ کردن ساخت و سازهای جدید در حاد مصاالم، ارتفااع و همااهنگی باا بناهاای        •

 ییرامون
بینای معصاوریت مناساب بارای      ال ییشبینی ابعاد اابل ادراز کلی برای اها برای مث ییش •

 الکه بازار و بزرگ
حذف اغتناشات در نما و تدوین ضوابط و مقررات مربوط به الحااات نما از جمله تابلوهای  •

 ...تبلیغاتی و

ارتقا  
های  کیفیت

 اکولوهیکی

طراحااااااااای  •
 متناسب با االیم

کاهش  •
هوایی، )ها  آلودگی

در ( صوتی، بصری
 محدودو

 های ستحی و برف در محدودو بکارگیری سیستم مناسب برای داع آب •
های کارآمد و  با سیستم  حذف عوامل آلودو کنندو محیتی از محدودو و جایگزین کردن آن •

 با آلودگی کمتر از ابیل تراموا
ها در محدودو از طریق نظارت همینگی بر وضعیت بهداشت و  جلوگیری از انباشت زباله •

 محیطیاکیزگی 

تقویت خوانایی 
و دستیابی به 
تصویر کامل از 

 مسیر

ارتقااا  کیفیاات  •
ها  اهایی سکانس

درجهااات تاااوالی 
 ها ادراز آن

 ایراد تباین اهایی در طول حرکت در مسیر •

 ایراد یکمرتبگی در جهت تنوع احسا  و ادراز در محیط •

 ها ایراد سلسله مراتب در براراری ارتباط میان سکانس •

 (ایستا و یویا)های مکث و حرکت تعری  اها •

 
متمایز باودن و   •

وضوح     نقاش و  
 زمینه

 وضوح حدود و مرز اها •

 های مختل  مسیر در حین وجود تمایز ایراد وحدت بین سکانس •

در عین نوآوری و خالایات  ( های خودی تداوم معنی و ارزش)ییوند با گذشته و عدم انقتاع  •
 (دنخود ماندن ولی همان نمان)زمانه با توجه به شرایط 

 های شهر ایراد هماهنگی و تنابه در کل مسیر و ایراد تمایز با سایر اها •

 وجود ریتم و نظم اابل ادراز •

 های سادو و هندسی بکارگیری ارم •

 بینی میزان مناسب محصوریت بر اسا  ادراز انسان ییش •

 

 
اااازایش امکااان  •

بیناااتر جهااات  
 ادراز

 به ابعاد اها برای امکان ادراز کل اها توجه •

 های انرام شدو در اها توجه به تناسب میان جزئیات اها با اعالیت •

 ایراد هماهنگی میان جزئیات از نزدیک •

 انتخاب هندسه سادو بخاطر ادراز کل اها توسط انسان •
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اهداف  
 های اجرایی سیاست راهبردها عملیاتی
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آسایش 
 اجتماعی

 مداری ارتقا  ییادو •
 ارتقا  نظارت اجتماعی •

 ای خودروها از طریق هدایت آنها به یارکینگ جلوگیری از توا  حاشیه •
 ایراد روشنایی کاای برای دیدو شدن تمام اها در شب •
توجه به معلولین در طراحی اها بویشو در استفادو از مصالم مناسب در  •

 ها کفسازی

 سرزندگی

 ایراد تنوع در عملکرد و کالبد •
 ارتقا  کیفیت تعامالت اجتماعی •
 براراری ارتباط میان انسان و اها •
 ها گسترش تنوع اعالیت •

های مختل   جهت جذب گروو... تفرجی و تراری و -های تفریحی تمرکز کاربری •
 سنی

هایی که یتانسیل اراهم آوردن امکان ترمع  های راتاری در مکان تقویت ارارگاو •
 را دارند

 های شهری باالخص تراری و تفریحی اختالط کاربری •
 ودوهای ناسازگار و نامتلوب از محد ها و اعالیت حذف کاربری •
 های مرتبط با اواات اراغت اازایش اختالط کاربری و استقرار کاربری •
 ساماندهی اهاهای باز از طریق اراهم آوردن امکان ترمع •
های  های ننستن، ستل ترهیز اها به ترهیزات و مبلمان مناسب از ابیل مکان •

 ...های روشنایی، تلفن عمومی و زباله،  راغ

 امنیت

 های اعال در شب ایراد کاربری •
اازایش کیفیت و کمیت  •

 نوریردازی
جلوگیری از جرائم محیتی توسط  •

 طراحی

هاای   یاابی کااربری   امکان ایراد مراابت بصری و دائمی در محدودو از طریق مکان •
 اعال

 های خالی از اعالیت در شب نوریردازی جدارو •
 

 انگیزی خاطره

 انگیزایراد محیتی نقش  •
نقش انگیزی در کاربرد عملکرد )

 (همعنا
 

 ها و عناصر شاخص حف  و احیا  بدنه •
 های یر سابقه با همان نام حف  و تقویت کاربری •
 های ذهنی جمعی حف  و تقویت ننانه •
 های ناسازگار با کاراکتر مسیر حذف عملکردها و کاربری •
 منتهی در مسیرایراد بستر برای برگزاری مراسم و رویدادهای  •
 حف  و تقویت یاتوق و ارارگاهای راتاری •
 های گروهای مختل  های جمعی و اعالیت ایراد بستر مناسب جهت اعالیت •
 های اعالیتی یر مراجعه و مقصدی حف  و تقویت کانون •
 بینی اهاهایی برای مکث و ترمع ییش •
 جلوگیری از تک عملکردی شدن مسیر •
 اابلیت توا  و نظارو اهداف را به ااراد بدهندایراد اهاهایی که  •
 استفادو از هنر همگانی •
نرمال توجه به ترربه حوا  ینج گانه و غنای حسی در محیط به هنگام طراحای   •

 و ساماندهی مسیر
 
 ...ایراد اهاهای متنوع برای گروهای مختل  جهت نماینگاهای مختل  و  •
 مراجعه و مقصدی در مقیا  شهرهای اعالیتی یر  تقویت و حف  کانون •
 استفادو از مقیا  انسانی در طرح کلی خیابان شهری  •
 های شهری  یرهیز از ایراد اهاهای مرلل و دکوراتیو در   عرصه خیابان •
 ایراد تسهیالتی برای ایراد آسایش االیمی  •
 ایراد اهاهایی که اابلیت توا  و نظارو اطراف را به ااراد بدهند •

 
 

 

 

 پیشنهادی اصول وضوابطارائه گیری و  نتیجه -4
 هاای سارد    کننادگان آبمیاوو و نوشایدنی    ها و عرضه اروشی هایی  ون اغذیه به منظور ارتقای سرزندگی محدودو، کاربری

های یینانهادی باا مبلماان مناساب      های مدیریتی بخنی از معبر را در محدودو باشند تا با هماهنگی کمیته وگرم مراز می

 .ترهیز و از مراجعین یذیرایی نمایند

 هاا، ساینماها،    اروشی خردو)هایی که منوق حهور، مکث، تعامل و اعالیت ااراد ییادو باشند  ها وکاربری بینی اعالیت ییش

 .دراین مسیر الزامی است... ( ها و اروش های خیابانی، دست های خودجوش مردمی، نماینگاو تئاترها، اعالیت

   هاای ترااری    متار باه اعالیات    1کلیه اتعات درمحور ییادو راو حتی کاربریهای غیرتراری حداال تا عمق طبقه همک

 .اختصاص یابد

 توانند صدای داخل را به اهای بیرون اشاعه دهند باه شارطی کاه اخاتالط      ها می اروشی هایی مانند تریا وکاست کاربری

 .صدا ییش نیاید
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 بایست برای انرام اعالیات و یاا    می...( رستوران وتریا و)ی سرریز کاال و اعالیت هستند هایی که دارا اهای مقابل کاربری

 .عرضه کاال ترهیز شود

 باایراد کاربری مسکونی درطبقه اول امکان نظارت بر اها در ساعات شب اراهم گردد. 

 آثاار هناری بصاورت مواات      هاای ورودی ییاادو راو بساتر مناساب جهات ارائاه       در اهاهای باز و مکث بویشو در اسمت

 .ونماینگاهی ایراد شود

 های تراری محور بصورت اننعاب یا درعمق اتعه بصورت یاساه مراز است گسترش اعالیت. 

 مسیر حرکت معلولین ونابینایان در طراحی درنظر گراته شود. 

 بایست درالیه دوم نسبت به ییادو راو ارار گیرند ها می یارکینگ. 

  یارکینگ برای کارکنان، ساکنان، کسبه و مراجعین به ییادو راو الزامی استتأمین. 

 های عمومی نباید درجدارو بالاصل خیابان باشند، باید در الیه دوم ارار گیرد یارکینگ. 

 بینی یارکینگ طبقاتی در الیه دوم الکه بزرگ و مرکز تراری میالد نور بخنی به حرکت سوارو از طریق ییش نظم. 

 به منظور تداوم یکپار گی دربدنه خیابان، خط آسمان جدارو اول بصورت یکدست طراحی شود. 

 دهنادگی بصاری و متاابق الگوهاای      های ااقی وعمودی آن طبق اصول یاسخ تناسبات نمای ابنیه محور ییادو راو و ریتم

 .شود ییننهادی سامان دادو می

 مک  خیابان، حداال دوسوم ستم نمای بدنه همک  باید باه لحااظ بصاری    درابنیه تراری یا مختلط دارای تراری در ه

 .شفاف ویا دارای بازشو باشد

            ازجمله عناصر شاخص محور درختان آن است کاه بایساتی هماراو باا سااماندهی تاا  ایان درختاان، حفاظات شادو و

 .تفادو ارار گیردهای درختکاری برای ننستن، تماشا کردن و استراحت مورد اس های مراور ردی  مکان

 دیگر، در الیه دوم نسابت باه ییاادو    های  های بهداشتی عمومی، در صورت عدم تأمین آنی توسط کاربری احداث سرویس

 .راو مرازاست

    تاا باعاث ااازایش حهاوریذیری،     . در طراحی اهای باز جلوی ییادو راو از المانها و عناصر شهری جاذاب اساتفادو شاود

 .سرزندگی وجذابیت شود

 با مبلمان شهری متناسب... شاپ و های تراری  ون رستوران وکاای ترهیز اهاهای همگانی مقابل اعالیت. 

 استفادو از عناصر طبیعی بویشو آب، برای ایراد غنای حسی 

 آمیز این دو درکنار یکدیگر تفکیک مناسب سوارو و ییادو باتوجه به ارتباط مسالمت. 

  های سبک مخصاوص   ییادو و ایراد حس محصوریت و آرامش با استفادو از یوشش گیاهی و سازوتفکیک بینتر سوارو و

 .در دوسوی مسیر ییادو

 هایی برای تأکید بر ابتدا و انتهای مسیر استفادو از عناصر شاخص شهر بعنوان ننانه. 

 هاایی از مسایر و    دگنودگی در بخاش ایراد تباین اهایی و جلوگیری از یکنواختی بوسیله عدم ارارگیری مبلمان و ایرا

 .همننین استفادو از کفسازیهای متنوع

 ها و آبنماها در طول مسیر ایراد تنوع اهایی وجذابیت محیتی با استفادو از باغنه. 

 های مختل  در طول آنها ها وتوان کفسازی مناسب کل محور ییادو با اابلیت. 

    محورهاای ییاادو و ساوارو در جهات ایرااد حاس تاداوم و  ییوساتگی و         نوریردازی مناسب در درون بااات و در طاول

 .سرزندگی میسر

 های مسیر و ایراد احسا  محصوریت اوی تر بخش ها در بیش ها و هماهنگی ارتفاعی جدارو ارتفاع زیاد ساختمان. 

 ها دارای تداوم و ییوستگی مناسبی باشند جدارو. 

 ز نظر تقسیمات، خط طبقه همک ، رنگ و نوع مصالمهای نما ا هماهنگی کلی در بینتر بخش. 
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  ها یساز توجه به معلولین در طراحی اها بویشو در استفادو از سنگ یالز در ک. 

 

 مراجع
، (رهنمودهایی برای طراحی خیابان در شاهرهای جهاان ساوم   )توانند باعث مرگ شهرها شوند  ها می ایلیارد، دونالد، خیابان[ 1]

 .1832، 89توالیی، اصلنامه آبادی، شمارو ترجمه نوین 

ار، تهاران، انتناارات دانناگاو علام و صانعت ایاران،        های یاسخدو، ترجمه مصتفی بهزاد ین و همکاران، محیط بنتلی، ای[ 2]  

1832. 

 .1831یاکزاد، جهانناو، راهنمای طراحی اهاهای شهری در ایران، تهران، انتنارات شهیدی، [ 8] 

 .1831جهانناو، مقاالتی در باب طراحی شهری، گردآوردندو الهام سوری، ننر شهیدی، یاکزاد، [ 1] 

ناشاد،   های شهری، ترجماه محماد احمادی    های همگانی و محیط ارتقای عرصه: گرا تیبالدز، ارانسیس، شهرسازی شهرمند[ 1]  

 .1831اصفهان، ننر خاز، 

 .1873، 9نرهای زیبا، شماروحبیبی، سیدمحسن، مسیر ییادو گردشگری، اصلنامه ه[ 1] 

راو صا    هاای شاهری در ایاران، نموناه ماوردی ییاادو       راو رنربر، احسان، رییس اسماعیلی، ااطمه، سانرش کیفیات ییاادو   [7]

 .1839، 12سپهساالر تهران، ننریه هنرهای زیبا، شمارو

نناریه  « حاس تعلاق باه مکاان    »سرمست، بهرام، متوسلی، محمد محمدی، بررسی و تحلیل نقش مقیا  شهر در میازان  [ 3]

 .1839، 21مدیریت شهری، شمارو

 .1831امیر یاراحمدی،  اپ دوم، آگه، تهران، : شولتز، کریستیان نوبرگ، مفهوم سکونت به سوی معماری تمثیلی، ترجمه[ 9]

 .1839، 3مارو، ننریه منظر، ش(راو در حیات شهر بررسی نقش ییادو)عاشوری، علی، ییوند منظرین انسان با محیط [ 12] 

هاا باه منظاور     راو های تأثیرگذار بر بهباود کیفیاات اهاایی ییاادو     زادو، شهاب، تمری، سودا، بررسی و تحلیل مؤلفه عبا [ 11]

 .1892، 1اازایش ستم تعامالت اجتماعی، اصلنامه علمی و یشوهنی متالعات شهری، شمارو

 .1831تهران، شناسی شهری،  اپ اول، ننر نی،  اکوهی، ناصر، انسان[ 12]

ماورد متالعاه   )گستری، رویکادری ناو در احیاا  مراکاز شاهری       ، جنبش ییادو1839اربانی، رسول، جام کسری، محمد، [ 18]

 .1839، 1ای، شمارو های شهری و منتقه ، ننریه متالعات و یشوهش(راو تربیت تبریز ییادو

، 19ی تهران ادیم، ننریه هنرهای زیباا، شامارو   ر محدودوسنری ایراد مسیرهای ییادو و دو رخه د اریب، اریدون، امکان[11]

1838. 

هاای عماومی و    مکاان )کارمونا، میتو و هیت، تیم و تنراز و تیسدل، استیون، مترجمان ارائتی، شکوهی، اهری، صالحی، [ 11]

 .1833، ابعاد گوناگون طراحی شهری، دانگناو هنر، تهران، (اهاهای شهر

، 17-13اهمیت اهاهای ییادو در هزارو سوم، ترهان، اصلنامه جستاری شهری، سال یانرم، شامارو   جو، خنایار،  کاشانی[ 11]

1831. 

 .1892های کارکردی، انتنارات آذرخش،  ها، از مبانی طراحی تا ویشگی راو جو، خنایار، ییادو کاشانی[ 17]
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ترجمه اریادون اریاب، دانناگاو تهاران، تهاران،      تردد ییادو و دو رخه، ( طراحی)ریزی  کن  الخر، هرمان، اصول برنامه[ 13] 

1831. 
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