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  چكیده
فضاهاي شهري عنصر بسيار مهمي در ساختار شهري محسوب مي شوند. 

ي هستند كه فعاليت هاي عمومي زندگي شهري در آن این فضاها صحنه ا

ها به وقوع مي پيوندند و قادر هستند موقعيتي براي رشد خالقيت به 

وجود آورده و محيطي تفریحي و سازنده در یك مجموعه شهري باشند 

تا زمينه اي را فراهم سازند كه هر انساني براي درك موقعيت خود 

راحي فضاهاي شهري جدید بيانگر آن و حال آن كه ط .به آن نياز دارد

است كه فرآیند توسعًه شهري باعث بي رونقي و بي هویتي بناهاي با 

ارزش گذشته گردیده است، در حاليكه با شناخت هویت و مكان 

وارتباط متقابل آنها در فضاهاي شهري مي توان با پدیده از دست 

ر طراحي و فقدان حضور آن د شهریرفتن هویت در فضاهاي با ارزش 

با هویت را ماندگار  ميدان های فضاهاي شهري جدید مقابله كرد و 

مكان همبستگي و تعامالت اجتماعي و مكاني  ميدان های شهرینمود 

براي حضور حيات مدني در عرصه هاي كالبدي و فضایي بوده و لزوم 

توجه به آن در باز طراحي فضاهاي شهري با ارزش با تًاكيد بر هویت 

ورتي اجتناب ناپذیر است. در تحقيق حاضر با استفاده از شهري، ضر

تحليلي و مطالعات كتابخانه اي و ميداني به  -روش كيفي، توصيفي

ارزیابي و واكاوي ماهيت و چيستي هویت با تكيه بر اصول طراحي 

 برداشت هایی بهفرآیند محور پرداخته شده است و با بكارگيري 

 ميدان شهدا)چهارمحال(نایي در مؤلفه هاي كالبدي، عملكردي و مع

، اقدام به برداشت های ميدانیبا بررسي و تحليل نتایج حاصل از 

ارائه راهكارهاي كالبدي، عملكردي و معنایي جهت دستيابي به 

این پژوهش با هدف بازگرندادن هویت اصلی  كيفيات فضایي شده است.

ین فضای ميدان شهدا )چهارمحال(شهرکرد به دنبال انسانی تر شدن ا

 شهری است.
 

 .شهری، هویت، ميدان شهدا، فضا ایهفضا كلیدي: هاي واژه

 

 

  مقدمه -1
بسياری از نظریه پردازان شهرسازی معتقدند که فضاهای شهری، به 

عنوان یکی از اجزای اصلی در یک شهر سالم نقش عمده و مهمی در 

برنامه ریزی و توسعه شهری دارند. در آستانه هزاره سوم فضاهای 

ی به عنوان مکان سوم که نقش اساسی در برقراری تعامالت اجتماعی شهر

ایفا می نمایند مورد توجه جدی قرار گرفته. فضاهای شهری، مکان 

تعلق داشته، منحصر به جنبه هایی هستند که به عموم شهروندان 

کالبدی و فيزیکی نبوده و در حقيقت با حضور انسان و فعاليت اوست 

 (1831کاشانی جو،) که معنا می یابند.
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فضای عمومی شهری به شکل ایده آل خود محل انجام تظاهرات سياسی و 

گردهمایی محسوب می شود و مکانی خنثی برای تعامالت اجتماعی، در 

آميختن با گروه و برقراری ارتباط با دیگران است. در این قلمرو 

. از یادگيری امور اجتماعی، رشد فردی و تبادل اطالعات صورت می گيرد

دوران باستان تا قرن بيستم، شهروند اروپایی مهمترین و مردمی ترین 

رویداد جمعی خود را در ميدان برگزار می کرد. واژه ی یونانی آگورا 

و رومی فوروم به معنای تجمع شهروندان بود، پالزا و انواع فضاهای 

مشابه در ميان اقوام اروپایی، قلب تپنده شهر و محل گردهمایی و 

 .(1838مل اجتماعی بود.)پاکزاد،تعا

با پيشرفت تکنولوژی و ورود خودرو به فضاهای شهری، نقش شهر به 

عنوان مکان بارز مالقات و تعامل برای شهروندان کامال تغيير یافت که 

نهایتا باعث شد فضاهای عمومی به یکباره عمده کاکرد گذشته خویش را 

روبرو شوند؛ در این جا  از دست داده و با چالش ها و مفاهيم جدیدی

توجه به مفاهيم مربوط به هویت شهری یا هدف توجه به نيازهای انسان 

 امروزی مورد توجه خاصی قرار گرفت.

موضوع اصلی مقاله حاضر باز طراحی فضاهای شهری با تاکيد بر هویت 

بری رشهری است. این مقاله ابتدا با مطالعه بر روی ميدان از نظر کا

شهری، نما، کيفيت ابنيه و... کار خود را شروع کرد  بناها، مبلمان

و با در نظر گرفتن عوامل هویت شهری همانند خوانایی، تنوع، تداوم 

ایی را بر روی مطالعات انجام داد و در آخر با و محصوریت تحليل ه

ارایه پيشنهادات و طراحی بر اساس یافته های انجام شده، سعی کرده 

ه نامی )چهارمحال( که از نام استان گرفته است هویت اصلی ميدانی ک

 شده و یکی از ورودی های اصلی شهرکرد می باشد را بازگرداند.

 

 مطالعات میدانی -2
 به گذشته قرن نيم در جدید ایجادشهرهاي موضوع و حاضر قرن در شهرها رشد

 و جمعيت زدایي منظورتمركز به شهري جمعيت سرریز جهت در ضرورت یك عنوان

 ، آتش) است شده اجرا و مطرح ایران دركشور جمله از و جهان در اشتغال

:1382:71). 

 كه ود ش مي آشكار جدید، شهرهاي زمينه در كشورمان تجربه به نگاهي با

 صرفاً  آن در كه هبود نگر بعدي تك رویكردي آنها، غالبدر  توجه مورد رویكرد

 سرریز جذب براي نيمكا یا و استراحت،اشتغال و اقامت براي فضایي ساخت به

 خاطره و فرهنگ دیگر سوي از .است شده توجه شهرها « تاریخ، فقدان كالن جمعيت

 اداري، مالي، مسائل دادن قرار ولویت در آن دنبال به و نوشهرها، در جمعي

 مثابه به ها، مكان این در هویت مسأله كه گردیده باعث .... اقتصادي توجيهات

 .(73:3837زاده گوهر ریزی و تقی زاده، امين) گردد تلقي فرعي اي مسأله

 جمله از مشكالتي داراي ایران جدید شهرهاي بيشتر حاضر حال در كه چند هر

 شبكه سبز، فضاي سرانه تفریحي، فضاهاي آموزشي، ودرمان، بهداشتي خدمات

 ترین مهم اماهویت هستند، قبيل این از و نقل و حمل رساني، « بحران گاز هاي

 بلکه درتمام دنيا است. در تنها نه جدید، يشهرها معضل
ميدان شهدا)چهارمحال( ميدان ورودی شهرکرد از طرف غرب می باشد 

که بيشترین دسترسی به خيابان های شهر و شهرهای استان از طریق این 

ميدان صورت می گيرد ولی سالهاست این ميدان هویت اصلی خود را از  

روندان برای فعاليت در آن دست داده است و شاهد حضور همه شه

 7نيستيم.شکل
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 . موقعیت میدان در نقشه شهر1شکل

 

 قرار شهرکرد شهدا)چهارمحال( ميدان ساختمانهای در که هایی کاربری

 آنها فعاليت بيشتر که بوده خدماتی-تجاری ی زمينه در بيشتر اند گرفته

و کاربری   است....و ساختمانی مصالح های فروشی،بنگاه ،ابزار تعميرگاهی

هایی که در کنار هم فعاليت می کنند هبچ سنخيتی با هم ندارند. 

 را پياده قسمت و است شده کشيده هم روها پياده به حتی ها کاربری در فعاليت

 ساختمان مالک خود هستند فعاليت به مشغول که کسانی. است کرده اشغال

 .7جدول .اند شده داده اجاره کاربری ها از اندکی تعداد هستند،
 که گفت می توان.هستند طبقه یک دارند قرار آن در که ساختمانهایی بيشتر

 6 ساختمان یک کنار در و ندارد وجود ساختمانها این طبقات تعداد در کلی نظم

 زده هم بر را آسمان خط و محصوریت که گرفته قرار طبقه یک ساختمان یک طبقه

 .2. جدولاست
 نوعی به و دارند قرار پایينی کيفيت  در ابنيه بيشتر ميدان این در

 .3جدول. باشد می کم نوساز ابنيه تعداد. باشند می تخریبی
 آید می حساب به شهرکرد های ورودی از یکی اینکه خاطر به چهارمحال ميدان

 شهر مرکز سمت به دیگر جوانب از و آزادی ترمينال به دسترسی سو یک از و

 خيابان در که های زمين آمده دست به مطالعات طبق. دارد ای ویژه جایگاه

 بتوان کل در شاید و است بيشتر آنها اراضی قيمت دارند قرار جنوبی فارابی

. دارد تفاوت ها زمين انهاقيمت موقعيت و متراژ به توجه با ميدان در گفت

 .3جدول
 :کاربری های میدان1جدول                      
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 طبقات میدان: تعداد 2جدول

 
 

 : کیفیت ابنیه3جدول

 
 

 .قیمت ابنیه4جدول

 
 و، باشد می آجر از بيشتر ميدان این ساختمانهای در رفته بکار مصالح

 کيفيت رفته کار به مصالح. باشند می نما بدون ساختمانها از بيشتری درصد

 آجر از بعد. اند داده نما به نامناسبی  ی چهره نهاآ بيشتر و ندارد خوبی

 کار به ساختمانها این نماهای در بيشتر که است مصالحی دومين سراميک هم

 .5جدول. است شده گرفته
 

 : جنس مصالح به کار رفته در نما5جدول

 
 

 بيشترین گرفته صورت چهارمحال ميدان در که هایی آمارگيری به توجه با

 در شهریور 71 خيابان سمت به که بوده آزادی بلوار از نقليه وسایل های ورودی

 بلوار سمت به جنوبی فارابی خيابان از ها خروجی بيشترین و. هستند تردد

 .باشد می 77835 تا 77831 ساعت ميدان این در سواره پيک ساعت و، آزادی
 و هشت تا صبح ونيم هفت که پيک ساعت در پياده تردد حجم مورد در چنين هم

 شمالی فارابی خيابان در ادهپي تردد بيشترین باشد می ميدان این در صبح نيم

 .باشد می ميدان صادرات بانک کنار و شهرکرد آزاد دانشگاه ایستگاه کنار
 دو که گفت توان می ميدان این در ارتباطی شبکه مراتب سلسله مورد در

 و کننده پخش و جمع های خيابان نقش در شمالی فارابی و جنوبی فارابی خيابان

 .6جدول .هستند اصلی خيابان نقش در یورشهر 71 خيابان و آزادی بلوار
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 : شبکه ارتباطی6جدول

 
 

 

 .مقاطع عرضی میدان2شکل
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 مناسبی چيدمان چهارمحال ميدان در شهری ثابت مبلمان همان یا عناصر
 چراغ تيرهای و اند آورده وجود به ميدان سطح در را هایی نظمی بی و ندارند

 تعداد بيشترین تلفن و برق چراغ یتيرها. کردند نامنظم را شهری سيمای برق
 کنار در چهارمحال ميدان.  هستند چهارمحال ميدان در شهری ثابت عناصر

 برای هست که کارگرانی تجمع محل ها صبح جنوبی فارابی و شهریور71 بلوار
 به توان می ميدان این متحرک عناصر دیگر از. شوند می جمع شغل یافتن
 این دور دورتا هميشه کرد،که اشاره هستند وساتوب و تاکسی منتظر که افرادی
 خيابان در اینکه با هستند تاکسی منتظر که دارند وجود افرادی ميدان
  باز ولی دارد وجود تاکسی ایستگاه جایگاه آزادی بلوار و شمالی فارابی
 ایجاد ميدان در نظمی بی هستندو تاکسی منتظر ميدان جای ی همه افراد هميشه

 دیگر از شمالی فارابی خيابان در اتوبوس ایستگاه دو گرفتن قرار. شود می
 می حساب به ميدان این در پياده پرتردد های حجم از که هستند متحرک عناصر
 خط و کنند نمی پيروی خاصی و کلی نظم از ميدان این در موجود نماهای .آیند

 اقاتبازشوها،الح نماها، ی بدنه حتی. است نامنظم ميدان در موجود آسمان

 اطراف ساختمانهای نمای با ان نمای ساختمان هر و باشد می نظم بی هم موجود

رعيتی ایل بيگی، برجيسيان،  )برداشت: .3. شکلندارد هماهنگی خود

 (.آذر7337،71

 

 
 . نماهای موجود در میدان3شکل

 

 تحلیل میدان -4
با توجه به مطالعات انجام شده تحليل هایی بر روی عوامل اصلی 

ت شهری صورت گرفته، نقاط ضعف، نقاط قوت را ذکر کردیم ارزیابی  هوی

و در آخر پيشنهاداتی صورت گرفت همان طور که فضای عمومی شهری موفق 

فضایی است که در حالی که آن فضا مکانی مناسب برای تعامالت اجتماعی 

می باشد باعث جذب بازید کنندگان بسياری با طيف گسترده ای از 

فردی و گروهی، رسمی و غير رسمی، فعاليت های تفریحی و فعاليت های 

سرگرمی به صورت دموکراتيک و بدون تبعيض و قابل دسترس برای همه 

افراد با هر سطح سواد و سنی و نيز ناتوان و... را در خود دارا 

 (Delianur nasution2012باشد.)

 فارابی ابانخي که بينيم می ها سرویس سطح در شده انجام مطالعات توجه با

 سواره پيک ساعت در حرکت و بوده پرتردد برگشت الین هم و رفت الین در هم شمالی

 مشکل با تردد هم شهریور 11 خيابان رفت الین در چنين هم .هست روبرو مشکل با

 آنها رفت الین جنوبی فارابی خيابان و برگشت الین هم آزادی بلوار .است مواجه

 هم و راه کردن جایگزین با ميتوان ها طراحی در. گيرد می سرعت کندی به حرکت

با تحليل کلی بر روی عوامل  .کرد جلوگيری حرکت کندی از زیرگذر چنين

 هویت شهری در ميدان نتایج زیر حاصل شد:
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 .کاراکتر7جدول
 قرار گرفتن کاربری هایی که هيچ سنخيتی با هم ندارند کنار هم

 خيلی شلوغ و بی نظم
 یی با کيفيت نامطلوبداشتن ساختمان ها

 نقاط ضعف

از نظر بومی و فرهنگی نام ميدان چهارمحال در مرکز استان 

 چهارمحال و بختياری
 هنوز هم به عنوان یکی از ورودی های شهر شناخته می شود

 فرم ساده و قابل تشخيص ميدان

 نقاط قوت

ميدان با نام ميدان چهارمحال و ورودی مرکز استان کاراکتری 

 ی های بومی استان نداردبا ویژگ
 ارزیابی

ایجاد کاربری ها و فضاهایی که مطابق با فرهنگ بومی استان 

 است چون نام ميدان هم بومی است
 خذف کاربری های تعميرگاهی  در ميدان

 پیشنهاد

نمره  2

 ارزیابی

 

 . تداوم و محصوریت8جدول

 نداشتن استحکام کافی مصالح در بعضی از بدنه ها
ودن ارتفاع ساختمان ها و حتی نماها و ناهماهنگ ب

 بدنه ها که خط آسمان را بر هم زده است.

 نقاط ضعف

محصوریت در حال حاضر هماهنگ نيست ولی همين که در 

 ميدان فضاهای خالی و بدون کاربری نداریم بد نيست
 نقاط قوت

ميدان یک فضای یکپارچه ندارد و ساختمانها ارتباط 

 بصری با هم ندارند
 ارزیابی

 تعدیل خط آسمان
 هماهنگ کردن بدنه ها با مصالح بومی
 کاهش تعداد راه های متصل به فضا

 پیشنهاد

نمره  7

 ارزیابی

 

 .کیفیت عرصه عمومی9جدول

 حمل و نقل عمومی با مشکالت زیادی همراه است
نداشتن یک فضای عمومی در این ميدان که مخصوص همه ی 

 گروه های سنی باشد.

 نقاط ضعف

 نقاط قوت 

 ارزیابی در کل این ميدان یک فضای عمومی را شکل نمی دهد

 افزودن به عرض پياده روها
ایجاد فضاهای عمومی در این ميدان و در پياده روها که 

امکان تشویق گروه های مختلف سنی برای گذراندن اوقات 

 فراغت در شبانه روز ایجاد کند

 پیشنهاد

نمره  1

 ارزیابی

 

 هولت حرکت:س11جدول

 حرکت عمود بر هم پياده و سواره در سطح
 تعداد راه های متصل به ميدان زیاد است

 جایی برای توقف مسافر کش ها نيست
 قرار گرفتن ایستگاه اتوبوس در ميدان

ظرفيت و ابعاد خيابان های ميدان گنجایش عبور 

 ماشين ها را در ساعات شلوغ و پرتردد ندارد
ان و خروجی ها و ورودی تناسب نداشتن ميان ميد

 های

 نقاط ضعف
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حجم های بزرگ که مانع دید باشند در ميدان 

 وجود ندارد
قرار ندادن پوشش گياهی انبوه در ميانه ی 

 ميدان
فرم ساده و قابل پيش بينی خود ميدان که نقاط 

 کور ندارد

 نقاط قوت

ميدان شلوغ و پرتردد که حرکت را هم برای 

 سخت کرده استپياده و هم برای سواره 
 ارزیابی

پيش بينی طرح هایی در کف سازی که عابرین 

پياده را به حرکت وا دارد و افزودن به عرض پياده 

 روه
 ایجاد زیرگذر از فارابی جنوبی به

 بلوار آزادی
 ایجاد یک پارکينگ در فارابی جنوبی

 پیشنهاد

نمره  2

 ارزیابی

 

 :خوانایی11جدول

 نقاشی دیوار ی روی بدنه ها
 هماهنگ نبودن بدنه ها و پيوستگی خط آسمان

 عوامل نامساعد در کفسازی
 ایجاد الحاقات نامناسب در بدنه ها

 یکسان نبودن نور در نقاط مختلف فضا در شب

 نقاط ضعف

 فرم مناسب ميدان
 نصب نکردن تابلوهای تبليغاتی در ميدان

 نوع کفپوش کفسازی در تمام نقاط ميدان یکسان است

 نقاط قوت

فرم ميدان مناسب است ولی بدنه های اطراف آن ناهماهنگ 

 هستند
 ارزیابی

طراحی در کف سازی طوری باشد که در عين تنوع از یک سيستم 

 کلی در ميدان پيروی کند
 تبعيت کردن بدنه ها از یک قانونمندی مشترک

 پیشنهاد

 نمره ارزیابی 7

 

 :سازگاری12جدول

 جداره های طویل یکنواخت
مختلف عمومی و نيمه عمومی از هم تفکيک نشد ه  عرصه های

 اند
 شلوغی و سر وصدای زیاد

 گره خوردن سواره ها و پياده ها در این فضا
محيط این ميدان سازگار برای همه گروه های مختلف 

اجتماعی نيست.مخصوصا حضور زنان در اکثر فضاهای این ميدان 

 سازگار نيست

نقاط 

 ضعف

نقاط  

 قوت

ن فضا بر انسان غلبه دارد و اصال سازگاری با در این ميدا

افراد اجتماع ندارد فقط نيازهای اندکی از مردم را برطرف 

 می کند

ارزیاب

 ی

ایجاد تناسب و تعادل در بدنه ها که در رابطه با 

 توانایی ادراکی که انسان از فضا دارد باشد
 انسان بر فضا غلبه کند
های مختلف اجتماعی فضا امکان حضور را برای همه ی گروه 

 فراهم کند

پیشنها

 د

نمره  1

 ارزیابی



 

 1 

 

 :تنوع11جدول

 تنوع در این ميدان خاص همه گروه های سنی نيست.
فقط روزها شاهد فعاليت در این ميدان هستيم در شب این 

 فعاليت ها اندک استنداشتن بدنه های شفاف
 توزیع نامتعادل کاربری ها

 های مختلف سنینداشتن یک فضای جمعی برای گروه 
پوشش گياهی و مصالح مناسب به طور مناسب در همه ی جای 

 ميدان قابل مشاهده نيست

 نقاط ضعف

 انتخاب و استفاده مصالح بومی
ایستگاه اتوبوس دانشگاه آزاد و سالن ورزشی یک مکان برای 

 پاسخگوی نيازهای محلی است

 نقاط قوت

ن باعث می نبود تنوع کابری های مختلف در ميدان که همي

 شود همه ی گروه های سنی وارد این ميدان نشوند
 ارزیابی

توزیع متعادل کاربری ها در فضا به طوری که در طول شبانه 

 روز در فضا نقاط روشن و فعال داشته باشيم
 پیشنهاد

نمره  7

 ارزیابی

 (.دی 21، 1811تحليل: رعيتی ایل بيگی، برجيسيان، نقی زاده،)

ج، اسدی خوتنساری،ح، راهنمای طراحی فضای راهنمایی: پاکزاد،

 .1836شهری،

 

 طراحی و ارایه پیشنهادات-5

مطالعات انجام شده و تحليلی هایی که بر عوامل موثر هویت شهری 

صورت گرفت راه را پيش برد نا ما طرحی ارایه دهيم که در جهت کيفيت 

ت که واژه ی مبهمی اس فضای شهری ميدان شهدا)چهارمحال(باشد. کيفيت

هر یک از نظریه پردازان تعاریف مختلفی از آن ارایه نموده اند به 

طور مثال اسکوميکر کيفيت زندگی را "رضایتمندی همه افراد از 

. یا کارتر کيفيت زندگی رل " یک (Schoemaker.1990)زندگی" تعریف می کند

شادی یا رضایت فردی از زندگی و محيط زیست از جمل نيازها و خواسته 

آرمان ها و الویت شيوه زندگی و دیگر عوامل مملوس و غير مملوس  ،ها

. اما Cutter.1985)می داند که به طور کلی خوب بودن را تعيين می کند)

تعریف مارانز بيان دقيق تری دارد، وی عنوان می کند که کيفيت 

فضایی مانند فضای باز عمومی، یک پيده ذهنی است که هر کس ادراک 

ن فضا دارد. بسياری از مطالعات نشان می دهند که متفاوتی از آ

فضاهای باز شهری به جنبه های مختلفی از کيفيت زندگی مانند سالمتی 

جسمی و روانی، تعامل اجتماعی، ميزان جرایم و ارزش اقتصادی اموال 

طبق مطالعات و تحليل های انجام در جهت باال  .(Marans.1988)وابسته اند.

 ميدان اقدامات زیر صورت گرفت: بردن کيفيت و هویت

 و تداوم و نيست منظم ساختمانی تراکم که بينيم می موجود وضع در -
 منظمی و یکنواخت آسمان خط نداریم،همچنين ميدان اطراف در یکسانی محصوریت

 روند یک طور به را ساختمانی تراکم مدیمآ هدفمان براساس ما .ندارد وجود
 ميشویم وارد که ميدان طرف هر از ما باشد صعودی روند یک که کرده طراحی مشخص

 نشویم مواجه دارند متفاوتی ارتفاع کدوم هر که ساختمانهایی با یکباره
 زیاد به کم ارتفاع یا و کم به زیاد ارتفاع از ساختمانها ما طراحی طبق بلکه

 ساختمان و نوساز ساختمانهای همان ما کار مبنای .گيرند قرار ترتيب به
 خط یک و کردیم طراحی را روندی اینها طبق ما است ميدان در دراتصا بانک

 بانک مثل شاخص ساختمانها .کردیم تعریف ميدان ها بدنه برای را آسمانی

 هستند طبقه 5 و ساختمانهای ترین مرتفع هستند ميدان گوشه چهار که صادرات

 .4شکل.
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 . نمای پیشنهادی4شکل

 که هایی کاربری پيداست آن موجود وضع از که همانطور چهارمحال ميدان در
 مصالح های بنگاه و فروشی ابزار و تعميرگاهی بيشتر دارند قرار نآ در

 روز در ها فعاليت بيشتر .دارند اشتغال جامعه مردان که هستند ساختمانی
 به ميدان این و شود می یافت ندرت به مسکونی کاربری اینجا در وشود می انجام

 گروه ی همه نهدفما طبق ما .است یافته شهرت شهرکرد در یتعميرگاه مرکز یک
 ی همه به را مسکونی کاربری ابتدا کنيم می دعوت ميدان این به را سنی های
 به هم مالکين خود که دادیمهای ساختمانی موجود در محدوده ميدان   پالک

 خود ساختمان از تنها اینکه نه یابند اسکان ميدان این در خانواده همراه

 اجتماعی– فرهنگی مرکز یک ایجادکنند.  استفاده تجاری کاربری یک عنوان به
 هم ميدان نام شد گفته که همانطور زیرا کند توجه مان استان های ارزش به که

 مرکزی ی شعبه که کرده شروع باز صادرات بانک از کار مبنای .است محلی نام

 سه در ما .کند می مراجعه مرکز این به زیادی مردم و است استان صادرات بانک
 بانک ساختمان همين طبق ميدان دیگر گوشه

 متفاوت ی مراجعه ساعات و های کاربری با هایی ساختمان است طبقه 5 که
 ميدان در روز شبانه مختلف ساعات در فعاليت که کردیم طراحی هم به نسبت

 اداری-تجاری ، ،ورزشی موسسه و موزشی،بانکآ مثل هایی کاربری .گيرد صورت

 از .شوند می مشغول خود فعاليت به ما طراحی در خود موجود وضع همان طبق
 است: شده طراحی ميدان دیگر گوشه سه در که جدید های کاربری

 طراحی بختياری و چهارمحال استان دستی صنایع نمایشگاه را 15 پالک 1-

 .کند می فعاليت عصر 6 تا 2 ساعت از روزه همه فقط که کرده

 نمایش را استان رسوم و اداب و مراسمات که هست شهری تئاتر یک 27 کپال 2-

 .باشد می شب 12 تا 8 ساعت از شبها انها فعاليت و دهد می

 در را استان محلی غذاهای انواع که باشد می محلی رستوران یک نيز 68 پالک 3-

 .باشد می شب 11 تا 7 و ظهر 2 تا 12 آن فعاليت و گيرد می بر

 2 و باشد می شب 12 تا 9 آن فعاليت که باشد می شاپ کافی یک نيز 65 پالک -3

 .باشد می مسکونی ان خرآ طبقه 3 و باشد می طبقه

 گياهی های پوشش انواع که باشد می بومی ی گلخانه یک شامل 7/73پالک -5
 ساعت از روزه همه که است ای شيشه تماما آن نمای که دارد جود و نآ در استان

 .کند می فعاليت ظهربعداز 7 تا 2

 مارگيریآ طبق اینکه خاطر به هستند عمومی پارکينگ نيز 31 و 35 پالک-6
 با است جنوبی فارابی خيابان و آزادی بلوار از بيشتر سواره های ورودی های
 می کاسته ميدان داخل به نقليه وسایل وردنآ از ها پارکينگ این دادن قرار

 یکسری دادن قرار .هستند تجاری های عمجتم ها پالک این دیگر طبقات .شود

 .هاست کاربری تغييرات دیگر از هم پالک چند در شاپ کافی و رستوران

طرح  از ميدان جزیره در ما .باشد می ساده خيلی شده طراحی سازی محوطه

 بعد خيابان هر درچوقا که بر روی لباس مردان بختياری است طراحی شد.

 کاج درخت از و دادیم پيشنهاد سازی وطهمح رابه متر 2 ، روها پياده از
 اقليم طبق تا باشد تابستان و زمستان در حرارتی عایق هم که کرد استفاده

يتی ایل بيگی، : رعطراحی) .5-11شکل.باشد صوتی عایق کند،و عمل شهرکرد

 (.بهمن 11، 1811،برجيسيان
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 گیري نتیجه -6
 و اجتماعی کاهش حيات مهم علل از جمعی فضاهای در مردم نداشتن حضور

 فضاها این در شهروندان حضور رسد کاهش می نظر به .است ساکنان تعّلق احساس

 کيفّيت افزایش .است شهری منظر کيفّيت فقدان مناسب و محيط نبود از ناشی
 را ساکنان حضور زمينۀ تواندب شاید شهری منظر مناسب طّراحی شهری و فضاهای

 نتيجه در .یابند حضور فضاها این در شهروندان و سازد فراهم شهر سطح در

 و جامعه فرهنگی و رشداجتماعی در شهروندان حضور از ناشی نشاط و سرزندگی

 می شهری منظر بنابراین .بود خواهد مؤّثر مکانی و شهروندی هوّیت احساس

 مطالعات .شود بررسی شهرها اجتماعی حيات در مهم عاملی عنوان به تواند

 اجتماعی هوّیت با آن تعامل و شهری منظر کيفّيت زمينۀ در شده انجام

 های فرصت تواند می ميدان شهری  که دهد می نشان ،ميدان شهدا در شهروندان،

 ولی .دهد قرار شهروندانش اختيار در نشاط و شادی تجربۀ برای را گوناگونی

 هيچ محدوده کل در ،نه خيابان های ميدان شهدای موجودبد در متأسفانه

 اجتماعی، تعامالت برای فضایی هيچ و شود نمی یافت بازی و جمعی فضای

 مختلف های گروه استفادۀ برای .ندارد وجود فراغت اوقات گذران و فعالّيتها

 تعيين و مؤثر عوامل از یکی نزدیکی و همسایگی حس .نيست پذیر امکان سنی،

  .است هوّیت ایجاد دره کنند
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