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 چکیده

 در تماعیاج زندگی شدن کمرنگ روبروست، آن با ایران شهرهای از بسیاری تاریخی بافت که هاییآسیب از یکی. معناستبی ساکنانش بدون شهر   

ولی متاسفانه اغلب  .دارند تاریخی شهرهای سازیو به معاصرسازی آن تبع به و اجتماعی زندگی احیای در مهمی نقش جمعی فضاهای. هاستآن

از  افضا هایی که دارای قدمت و تاریخ هستند به تدریج رو به فراموشی سپرده می شوند یا کارکردی متفاوت از گذشته می یابند.این فضا ها عموم

شوند.متعهد ماندن به ارزش های تاریخی و هویتی شهر بسیار  حفاظت و حمایت های اجتماعی و سیاسی به مقداری که الزم است برخوردار نمی

 زشمهم است ولی باید با بیانی امروزی که ملموس برای عموم باشد تعبیر شوند.برای ایجاد جذابیت برای گذران اوقات فراغت در نقاط دارای ار

ن اهداف و سیاست گذاری ها، کسب شناخت در ابعاد مختلف تاریخی شهر و احیای روح غالب شهری تدابیری باید اندیشید. گام نخست برای تعیی

 سیمای محیط و تجهیزات شهری. اجتماعی، کالبدی، شامل شناخت تاریخی، هر فضای شهریست.این شناخت در چند دسته کلی جای می گیرد:

مجلس شورای ملی در ضلع شرقی خود،بنا های ک در سطح ملی می باشد و عالوه بر در بر گرفتن ساختمان یمیدان بهارستان نقطه ای استراتژ   

جود وتاریخی زیادی را در اطراف خود جای داده است.همچنان این میدان مفصل ارتباطی چندین گذر اصلی شهر تهران نیز می باشد.ولی متاسفانه با 

از این رو این فضا نقطه ای مناسب برای  ارد.عملکرد موفقی در این زمینه نددارا بودن پتانسیل های زیاد برای تبدیل شدن به یک فضای جمعی ،

شهر تهران سازی و بهاجتماعی شناخته شد که گامی مهم در راستای معاصر سازی -ارزش های تاریخی باز سازیتبدیل شدن به فضایی جمعی و 

حل میدان بهارستان و نیز تحقیق در منابع در طی این مقاله خالصه ای از پژوهش های میدانی و تحقیقاتی که طی چندین بازدید از ممی تواند باشد.

کتابخانه ای شامل طرح ها جامع،تفصیلی و سایر منابع صورت گرفت ارایه می شود.پس از کسب داده های خام،تحلیل های گرافیکی،نموداری و 

هر جنبه و اهداف و سیاست گذاری نکات مثبت و منفی ادامه در ه دست آید. جدولی به آن ها اضافه گشت تا تصویر روشن تری از وضع موجود ب

 های الزم جهت رسیدن به چشم انداز مطلوب ارایه گشت.
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Abstract: 

   A city can be defined with its citizens. One of the major problems that the historical fabric of Iranian 

cities are facing is the process of fading of the social life. Public spaces have an important role in 

recovering the social life and contemporizing the historical cities. Unfortunately, most of the places that 

have historical values are not remembered any more or get a totally different function. These areas do 

not receive the required social and political protections. Staying committed to the historical and identical 

values of a city is so important, but it should be represented by a contemporary expression. Some 

solutions should be presented for recovering the dominant spirit of the city and making it a more 

pleasant place for spending some time in. The very first step for making goals and decisions is gaining 

some knowledge in different aspects of an urban space. These information can be divided in some major 

categories. Such as: historical knowledge, physical knowledge, social knowledge, landscape, and urban 

equipment.  

   Baharestan square is a strategical point in national level and in addition to containing the parliament 

building on its eastern side, so many historical buildings are located around it. It is also the intersection 

of some of main streets of Tehran. But unfortunately despite of its potentials for turning into a public 

space, the result is not accepted. Therefore, this space has been selected as an appropriate point to 

become a public space and recovering the historical and social values that can be an important step for 

contemporizing Tehran.During this article a brief report of the field studies and researches that was 

gained from several visits from Baharestan square and different recourses will be presented. After 

receiving the data, graphical analysis and diagrams were added to them in order to make a more clear 

vision about the present state. In the end the s.w.o.t. chart which was containing the positive and negative 

points about the area and the goals and decisions was presented. 
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 مقدمه - 1

نیازی به گفتن نیست که میدان بهارستان و تاریخی که در دوران 

معاصر در آنجا رقم خورده است، بدون شک یکی از حساس ترین و 

تاریخی کشورمان ایران را شامل می شود. اهمیت مهم ترین برهه های 

نشانه های باقی مانده از آن دوران در این است که این ابنیه خاطرات 

تاریخی ملت ما را شکل می دهند و پلی هستند میان گذشته پر فراز 

و نشیب و امروز. از این نظر و به منظور پاسداشت خاطرات برجای 

تالش را مبذول داشت که نشانه های مانده از آن وقایع، باید نهایت 

آن دوران سرنوشت ساز به خوبی باقی بماند و به طرز صحیحی به 

نسل های بعد منتقل شود. عالوه بر این حضور مجلس شورای اسالمی 

در این مکان و وقایع سیاسی ای که بر آن گذشته است، سبب اهمیت 

ن نیست اگر آسیاسی میدان بهارستان می شود. بنابراین دور از ذهن 

 شهر تهران بدانیم.  فرهنگی و سیاسی را یکی از مهم ترین مراکز

اما ساخت و ساز های جدید بدون توجه به هویت تاریخی بهارستان، 

کاربری های نامتناسب با آن و ترافیک سنگین منطقه سبب شده 

است تا از میزان سرزندگی و پویایی میدان کاسته شود و این میدان 

هرچه بیشتر از هویت خودش دور شده، به عنوان فضای جمعی مهم 

 تهران عمل نکند. 

 و یادراک فضای نوعی, کالبدی و فیزیکی جوانب جز به یجمع فضای

 زمان با مرکب، ماهیتی و مندنظام خصلتی با که است نمادین

 نسبیت و داشته ناگسستنی پیوندی جامعه فرهنگ و اجتماعی

 این همچنین و است موثر آن ادراک در جامعه اجتماعی و فرهنگی

 فضاهای وجود. است جامعه فرهنگی و تاریخی میراث حامل فضاها

 شهرها در آنها حضور و مردم جذب در مهمی بسیار نقش جمعی

        (2، 1392)شبانی، . است داشته

 ،شهرها عرصه در تومبیلا رحضو از پس و 19 نقر خراوا از پس ماا

 ستد از را ویشـخ تهـگذش دکررکا هعمد رهیکبا به عمومی فضاهای

 که لحا عین در. ندیددگر حمطر یجدید مفاهیم و هاچالش و داده

 تطالعاا و تاـتباطار وریاـفن شسترـگ با و پیش ههد سه ودحد از

 یک از یشهر یفضاها به بخشی کیفیت ،عمومی یتقاضا یشافزا و

، 1389)کاشانی جو، .ستاگردیده لبد ناپذیررنکاا تیورضر به رهکارا

96)          

در این میان شهر تهران با وجود داشتن فضاهای شهری متعدد، به 

دلیل مشکالت گوناگون نتوانسته است فضای جمعی باکیفیتی را که 

 جمعی، یفضاها در اکثر شهرهای بزرگ دیده می شود، داشته باشد.

 منحصر ،شتهدا تعلق انندوشهر معمو به که هستند شهر در هایینمکا

 و ننساا رحضو اـب تـحقیق در و دهنبو یفیزیک و یکالبد جنبه به

بنابراین (  96 ،1389 جو، کاشانی)مییابند.  معنا که ستاو فعالیت

در فضای شهری توجه شود، تا فضای  در قدم اول می بایست به انسان

 شهری باکیفیت به دست آید.

شهر های بزرگ دنیا تالش های زیادی برای پررنگ کردن فضاهای 

به آن ها کرده اند. راه حل های ساده ای  جمعی و کیفیت بخشی

همچون افزایش عرض مسیرهای پیاده، افزایش فعالیت های متناسب 

 چه هر ایجاد باعث که هایی کاربری با هویت فضای جمعی، افزایش

شوند، اهمیت بخشیدن به عناصر  فضا می در اجتماعی بیشتر تعامالت

تجهیزات، کاشت گیاهان تاریخی، همسان سازی و تعمیر مبلمان و 

متناسب و.... همگی می توانند به این فرایند کمک کنند. این راه حل 

ها می توانند در صورت نیاز در فضای شهری ای همچون میدان 

بهارستان که مستعد تبدیل شدن به فضای جمعی موثر شهر تهران 

 می باشد هم به کار گرفته شوند.

ای متعدد میدان بهارستان به پژوهش حاضر ابتدا به بررسی جنبه ه

عنوان یک فضای شهری می پردازد. مواردی همچون محدوده و طرح 

های فرادست، مطالعات کالبدی، سیمای میدان، مطالعات اجتماعی و 

پوشش گیاهی و تجهیزات و مبلمان شهری که تاثیر بسزایی بر کیفیت 

 فضاهای جمعی دارند. سپس نقاط ضعف و قوت این فضای شهری را

شناسایی می کند. در انتها سعی دارد راه حل هایی در جهت تبدیل 

این فضای شهری به فضای جمعی  فعال و باکیفیت در سطح تهران 

 و ارایه کند، تا بتواند هر چه بیشتر بدین طریق به فرایند معاصرسازی

 شهر تهران کمک کند. بهسازی

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 



 

 فرادستمطالعات تاریخچه،قلمرو و طرح های  -2
 محدوده مورد مطالعه -2-1

 خیابان به شمال از که تهران شهر 12 منطقه در بهارستان میدان  

 و شوش خیابان به جنوب از شهریور، 17 خیابان به شرق از انقالب،

 شده واقع شود می محدود اسالمی وحدت و حافظ خیابان به غرب از

 خیابان همچون مهمی های دسترسی برخورد محل میداناین .است

.)نقشه شماره باشد می جمهوری و بهارستان خمینی، مصطفی های

1) 

 

 نقشه دسترسی ها در سطح منطقه. 1نقشه شماره 

 1386منبع:طرح تفصیلی سال 

 

 طرح های فرادست -2-2

 نکات تاثیرگذار  طرح
عملکرد های اصلی میدان بهارستان   شهر تهران طرح جامع

 در چند گروه تقسیم می شود:

فضای اصلی، فضای وابسته ی اصلی، 

 فضای رفاهی و پشتیبانی 

این محوطه در مرحله اول بایستی 

فضاهای اصلی مجلس را داشته باشد 

و در مراحل بعدی فضاهای پشتیبانی 

رفاهی و وابسته اصلی، لذا با توجه به 

طرح بناهای موجود در این محدوده 

عملکردهای اصلی در نظر گرفته شده 

 محدوده عبارتند از:در این 

مجموعه ریاست و تشریفات که  -1

در ساختمان های تاریخی استقرار 

 خواهند یافت

مجموعه شورا و کمیسیون ها در -2

تاالر شورا و ساختمان فعلی پژوهش 

 ها مستقر خواهند شد. 

مجموعه سازمان اداری که در -3

ساختمان فعلی دفاتر نمایندگان 

 مستقر خواهند شد.

جموعه ها پارکینگ از سایر م

نمایندگان، بازرسی و ورودی برنگاران 

و تماشاچیان نیز به این سایت منتقل 

 خواهد شد

در خصوص پهنه بندی کاربری های -  ۱۲منطقه  طرح تفصیلی

جنوب پیشنهادی توسعه تجاری در 

 قابل قبول نیست. میدان بهارستان

 شهر صلیا و یخیرتا ینبنداستخوا-

 دنکر لفعا و هندزسر طریق از ان،تهر

 میدان همچون یخیرتا های کانون

 -فرهنگی کانون عنوان به نستاربها

 احیا شود.مدنی 

طرح 

 های

 موضعی

 ویژه طرح

 میدان

 و بهارستان

 مجموعه

 مجلس

 شورای

 اسالمی

بررسی انتقادی طرح پیشنهادی مشاور نقش -

پارس برای این مجموعه در پیوند با -جهان

 محدوده مجلس 

 بررسی امکانات تحقق پذیری مالی و اجرایی -

توجه به ساماندهی بافت مسکونی همجوار این -

 مجموعه )نظامیه(

طرح های  

موضعی 

محدوده 

 حصار ناصری 

ساماندهی میدان ها و فضاهای شهری )توپخانه، 

 ، فردوسی، انقالب، و ...(بهارستان

 .جدول طرح های فرادست1جدول شماره 

 جامع.طرح تفصیلیمنبع:طرح 

 

 وجه تسمیه -2-3
-. دارد وجود نظر دو بهارستان، به باغ این تسمیه وجه درخصوص  

 اموشفر برای شاه ناصرالدین و نداشت اوالدی سپهساالر که اینکه اول

 .گذاشت بهارستان را عمارت و باغ این نام سپهساالر، یاد و نام شدن

 دستبه که زمان همان از مذکور عمارت و باغ که است این دوم نظر-

 دهش بهارستان خوانده نام به نگارستان وزنهم شد، ساخته سپهساالر

 دانمی دورتادور باغ سه فقط قاجار شاهفتحعلی پادشاهی زمان تا .است

 فقط که «نگارستان» و «ساالرسپه» ،«نظامیه» بود، بهارستان

 مالی تمکن از درباریان مانند اجتماعی خاص طبقات از شهروندانی

 .بودند برخوردار منطقه این در اقامت برای

 

 ادواری تاریخچه -2-4
اریخچه ادواری میدان شامل دسته بندی اتفاقات و وقایع مهمی است ت

 که در دوره های قاجار تا جمهوری اسالمی رخ داده است.همچنین

تاریخ احداث بنا های مهم و چگونگی تغییرات ایجاد شده به اختصار 

 (1شده است.)شکل شماره ذکر 

 

 

 

 

 



 

تاریخ کتاب ر بمبتنی ) منبع:نگارندگان..تاریخچه ادواری1شکل شماره 

 (معماری ایران

 پیشینه عملکردی -2-5
پیشینه عملکردی شامل تغییرات عملکرد بنا های موجود در جداره 

 (2)شکل شماره میدان است.

 

 ابع(بر )منبع یا منمبتنی  .پیشینه عملکردی.منبع:نگارندگان2شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 و سبک شناسی کالبدی مطالعات -3
 کاربری اراضی طبقات -3-1

 یفروش اغذیه نظیر تجاری کاربری به اختصاص عموما همکف طبقات

 بزرگی سهم هم ها کارگاه همچنین.دارند ها بانک نظیر جات اداره و ها

 .دارند اختیار در را ها کاربری از

 و .است از بیشتر مراتب به تجاری های کاربری سهم اول طبقات در

)نقشه های  .دارند قرار ها کارگاه و جات اداره بیشتر و دوم طبقات در

 (4الی  2

 
.منبع:نگارندگانهمکف طبقه کاربری.2نقشه شماره 

 
.منبع:نگارندگانکاربری طبقه اول.3نقشه شماره 

 
 .منبع:نگارندگانکاربری طبقه دوم و باالتر.4نقشه شماره 

 

 

 طبقات تعداد -3-2
در شکل زیر به صورت ایزومتریک نشان داده شده است که اکثر بنا 

 (3 شماره شکل طبقه هستند.) 3های اطراف میدان 

 

 

 تعداد طبقات.منبع:نگارندگان ایزومتریک تصویر .3شکل شماره 

 سبک شناسی -3-3
 های به دوره توان می را میدان جداره های بنا شناسی سبک لحاظ از

 در.کرد تقسیم 70-80 ودهه 50-60 دوم،دهه اول،پهلوی پهلوی

 با همراه آجر نمای با یا ها سیمانی ساختمان اغلب اول پهلوی دوره

 اه ویژگی این بر عالوه دوم پهلوی در دوره.باشند می شیروانی سقف

 در.خورند می چشم به نیز عمق کم ایوانهای دایرهای و های پنجره

 در و شوند می تر رنگ پر آجری نمای با ها ساختمان 50-60 دهه

 .شود می ها ساختمان سازی نما وارد نیز سنگ 80-70دهه 

 فضا های پر و خالی -3-4

 

 .حوزه های پر و خالی.منبع:نگارندگان5نقشه شماره 

 جنوبی جبهه دار حیاط بنای و شمالی جبهه در کالنتری ساختمان

کرده  نشینی عقب رو پیاده ی لبه به نسبت که هستند بناهایی تنها

 سپهساالر مسجد و قدیم مجلس اسالمی، شورای مجلس بنای سه اند

 و درشت بندی دانه با میدان شرقی ضلع در که هستند بنایی سه

 مطالعه،به مورد ی حوزه تقسیم پالن دارند قرار زیاد منفی فضاهای

 ساختمانی بناهای ردیف یک و رو پیاده میدان،خیابان، های بخش

 میدان،خیابان، های بخش مطالعه،به مورد ی حوزه تقسیم نمودار



 

 ترتیب به حوزه این در: ساختمانی بناهای ردیف یک و رو پیاده

 مارهش نقشه )دارند. را سهم بیشترین رو پیاده و میدان بنا، خیابان،

6) 

 کیفیت ابنیه -3-5
 دارای قدیمیها  خانه ها بنا غالب منطقه بافت بودن اصیل علت به

 نهایت ها آن نگهداری و درحفظ باید که باشند می تاریخی ارزش

 با هماهنگ چندان نه و نوساز های خانه ساخت.گیرد صورت تالش

 در سعی.است کرده ضعیف را میدان سیمای منطقه مصالح و بافت

 های بنا مصالح و فرم انتخاب در دقت و هاقدیمی بنا مرمت و احیا

 (6)نقشه شماره .بود خواهد  مثبت گامی نوساز

 .کیفیت ابنیه.منبع:نگارندگان7نقشه شماره 

 

 

 

 مطالعات اجتماعی  -4
اقشار اجتماعی مختلفی که از این میدان گذر و استفاده می کنند، 

شوند و  به دسته هایی که در جدول زیر آورده شده اند تقسیم می

همچنین میزان حضور آنان در ساعات مختلف روز در جدول زیر 

 ( 2آورده شده است .)جدول شماره 

 مطالعات اجتماعی در طول سال -4-1

میدان بهارستان، یکی از نقاط شهر تهران است که هر ساله در آن 

مراسماتی در ایام تاسوعا و عاشورا برگزار می شود و آن را تبدیل به 

مترین فضاهای جمعی در این ایام می کند. هر سال یک یکی از مه

ایستگاه صلواتی در جنوب این میدان برپا می شود و حرکت دسته 

 در خیابان های اطراف از این ایستگاه شروع می شود . 

 امنیت در شب -4-2

 محدوده امنیت تامین در شب در نورپردازی نحوه و روشنایی میزان

 غروب از پس ساعات در روشنایی این. دارد مستقیم تاثیر میدان

 برای که -ها نورافکن سدیمی، های المپ طریق از میدان در آفتاب

 ورن همجنین و - اند گرفته کار میدان میانه سبز  فضای نورپردازی

 ها کوچه در اما. شود می تامین میدان اطراف پاساژهای و ها مغازه

 را الزم مقدار محیطی نور میزان میدان، به منتهی های خیابان و

 به منتهی محورهای در نسبی   امنی نا باعث موضوع همین و ندارد

 تعداد دلیل به نیز ها اتومبیل چراغ روشنایی البته. است شده خیابان

 بهارستان میدان محدوده ملی روشنایی در ها آن نسبی تراکم و زیاد

 .نیست  تاثیر بی

 8-6 10-8 12-10 14-12 16-14 18-16 20-18 22-20 24-22 

          کسبه

          ارباب رجوع

          خریداران

          دانش آموزان

          دست فروشان

          رانندگان تاکسی

          نیروی انتظامی

          کارگران تولیدی

 منبع:نگارندگانمختلف. ساعات در میدان فضای در مختلف اقشار حضور میزان .جدول2جدول شماره 

 



 

 دهاعات خواب و بیداری عملکرسا -4-3

 . نقشه ساعت بیداری عملکردها.منبع:نگارندگان 8قشه شماره ن

های کت و ایست تاکسی، اتوبوس و ماشین حر -4-4

 سواری

شکل گیری یک فضای جمعی در میدان بهارستان تاثیر دارد، میزان 

احساس امنیت در نقاط مختلف میدان با توجه به حوزه حرکت و 

که این حوزه ها در  ایست ماشین ها، تاکسی ها و اتوبوس ها است

 (10)نقشه شماره جدول زیر بررسی شده اند . 

 

 

 

 

 حوزه های ایست و حرکت اقشار مختلف -4-5

برای ایجاد یک فضای جمعی مناسب در میدان، الزم است که نقاط 

تجمع مختلف فعلی این میدان بررسی شوند که آن ها را در نقشه زیر 

 (10)نقشه شماره بررسی کرده ایم . 

 .منبع:نگارندگانحوزه های ایست و حرکت نقشه.10شه شماره نق

 بررسی پوشش گیاهی، مبلمان و تجهیزات شهری -5

 اقیا،اق بلوط، کاج، میدان، در شده تعریف گیاهی پوشش بین از
 تهدس در شمشاد و توری درختان، دسته در نخل و بید، توسکا،

 تان،بهارس میدان گیرند.در می قرار بوته دسته در ها گل و درختچه
 نسبت به کهنسال علی رغم سایه اندازی مناسبشان درختان تعداد

 میدان جداره در که درختانی اغلب.است کمتر جوان درختان از
 نوع از ون،محن بید و سبز همیشه کاج، بلوط یعنی اند، شده کاشته

 درصد و دارند زینتی جنبه بیشتر که درختان باقی. هستند بلند پایه
 تاهکو پایه نوع از می دهند تشکیل را میدان درختان از کمتری

 دارای درختان بیشتر اقلیم، به توجه با تهران شهر در می باشند.
 گیاهان های گونه اکثر نیز بهارستان میدان در. باشند می زبر تنه
 .باشند می زبر تنه دارای ها گل و شمشاد و بید درخت جز به

 این حضور و هستند فصلی میدان در موجود های گل از برخی
 رنگ تغییر و سال هر در مختلف های گل کاشت سبب ها گل

 شود. می مختلف های سال در میدان

 راهنما :

 )بانک و اداره( 8:00ساعت                     )نانوایی( 6:00ساعت     

 ()تجاری10:00ساعت        کاغذ فروشی ها( )9:00ساعت     

 (ساعته )کالنتری 24               ()رستوران 12:00ساعت     

 

 

 

 راهنما :

 حوزه حرکت ماشین های تاکسی و سواری 

 حوزه حرکت اتوبوس 

 محل تجمع تاکسی ها     محل تجمع اتوبوس ها 

 

 

1.  

 

 

  

 راهنما :

 . حوزه استراحت بانوان2                    . حوزه ایست تاکسی ها 1

 . حوزه تجمع باغبانان4      وانان                    . حوزه تجمع ج3

 . حوزه استراحت افراد عادی6            . حوزه استراحت باغبانان      5

 ها . حوزه تجمع موتوری                   8. حوزه تجمع پرندگان 7 

 . حوزه تجمع افراد مقابل کالنتری 9

 . حوزه تجمع افراد نزدیک اغذیه فروشی ها 10

 . حوزه تجمع افراد و تاکسی ها نزدیک خروجی مترو11

 . حوزه تجمع نیرو های انتظامی12

 . حوزه های ترافیک14                  توقف اتوبوس ها. حوزه 13

 . حوزه تجمع تابلوهای اطالعاتی15

 . حوزه نجمع عناصر شاخص و خاطره انگیز 16

 

 

 

 

.حوزه حرکت و ایست تاکسی، اتوبوس و ماشین های 9نقشه شماره 

 سواری.منبع:نگارندگان

 



 

 

 نکات منفی نکات مثبت

 برخوردی با مناسب رنگ دارای سبز فضای اطراف های وحصار ها نرده
.سبزهستند فضای به نسبت خنثی  

.مناسبند نا امنیت لحاظ از و هستند خیابان به چسبیده اتوبوس های ایستگاه  

 مجلس ساختمان جداره رو پیاده بتنی های بلوک و تزیینی های فانوس
.اند شده حوزه تفکیک و ریتم ایجاد  

 تنگ باعث میدان جنوبی جبهه فروشی اغذیه و فروشی روزنامه های دکه
.اند منطقه بافت با هماهنگ نا و شده معبر شدن  

 و دارد وجود کافی اندازه به ها نقشه و اطالعات اتوبوس های ایستگاه در
.است شب در مناسب روشنایی دارای  

 نظمی بی و اختشاش باعث سیکلت موتور پارک های جایگاه طراحی عدم
.است شده میدان شمالی جداره در  

تشخیص  و شدن شاخص باعث زمین سطح از گرفتن ارتفاع با مترو ایستگاه
.است شده آسان  

 رود می کار به ها سواره های مسیر جداسازی برای که سیمانی های بلوک
.نیست مناسب بصری لحاط از و است نامنظم چینش دارای  

 برای  مناسب اندازی سایه با میدان محدوده در شده طراحی های سکو
.مناسبند نشستن و استراحت  

 داشته انسانی فرا ابعاد زیرش روشنایی جایگاه و میدان در شده نصب پرچم
.شکند می را میدان آسمان خط و  

 باعث مجلس ساختمان رو پیاده جداره در شده طراحی های باکس فالور
.است مناسب اندازی سایه و فضایی تفکیک  

 سخت باعث سیکلت موتور عبور محل تعیین برای شده طراحی های نرده
.است شده ها آن حرکت شده تر  

 باعث برق چراغ های تیر  زیر در رانندگی راهنمایی های تابلو جایگیری
.شود می هم شب در ها آن بودن مشخص  

 نکات از برق های جعبه پشت در تلفن باجه قرارگیری و منظم نا چیدمان
.است طراحی منفی  

 جنوبی جداره در برق چراغ های تیر و ها مغازه های تابلو زیر های چراغ
.شود می مناسب روشنایی و مسیر ریتم،تعریف ایجاد  

 باشد می انسانی فرا ابعاد و ارتفاع دارای میدان جنوبی جبهه مخابراتی دکل
کند می زیبا نا را جداره این آسمان خط و  

 

 

 

 مبلمان و تجهیزات شهری-5-1

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

رنگ  نوع برگ گیاه

 برگ

 چیدمان موقعیت در سایت تنه بافت پایه فرم تاج

 سوزنی- کاج ایرانی

 همیشه سبز-

 مخروطی سبز

 سایه انداز

فضای سبز مرکزی میدان و جداره  زبر متوسط بلند

 ها

کاشت ریتمیک در جداره -

 میدان

 کاشت منظم در میانه میدان-

بلوط 

 کوچک

 پهن و موج دار-

 خزان پذیر-

 گنبدی سبز

 سایه انداز

 کاشت نامنظم در میانه میدان فضای سبز مرکزی میدان نرم درشت کوتاه

 بیضی- توسکا

 خزان پذیر-

 گنبدی سبز

 سایه انداز

 میدان میانه در نامنظم کاشت میدان مرکزی سبز فضای نرم متوسط کوتاه

درخت 

 توری

 بیضی -

 خزان پذیر-

 گنبدی رنگی

 زینتی

کاشت ریتمیک در جداره و  میدان مرکزی سبز فضای زبر ریز کوتاه

 میانه میدان

همیشه 

 سبز

 بیضی-

 همیشه سبز-

 گنبدی  سبز

 سایه انداز

جداره ها -میدان مرکزی سبز فضای زبر درشت کوتاه

 اطرافو خیابان های 

جداره و  در نامنظم کاشت

 میدان میانه

بید 

 مجنون 

 پهن-

 خزان پذیر-

  گنبدی سبز

 انداز سایه

 میدان میانه در نامنظم کاشت فضای سبز مرکزی میدان نرم متوسط بلند

 مرکب و شانه ای- اقاقیا

 خزان پذیر-

 مدور سبز

 بادشکن

 میانه میدانکاشت ریتمیک در  میدان مرکزی سبز فضای زبر ریز کوتاه

نخل پنجه 

 ای

 پنجه ای-

 خزان پذیر-

 مدور  سبز

 بادشکن

 کاشت ریتمیک در میانه میدان میدان مرکزی سبز فضای زبر درشت کوتاه

منبع: -: بررسی پوشش گیاهی میدان بهارستان3جدول شماره 

 نگارندگان

 

نکات مثبت و منفی مبلمان شهری در : بررسی 4جدول شماره 

 منبع: نگارندگان-میدان بهارستان

 



 

 جمع بندی
 

جمع بندی می تواند ما را با توجه به مطالعات انجام شده در هر بخش می توان به یک جمع بندی از نقاط ضعف و قوت میدان بهارستان رسید. این 

 مهم ابنیه حضوره، محدود به دسترسی نقاط قوت شامل؛ سهولتضای جمعی با کیفیت یاری کند. در هدفمان، یعنی ارائه راهبردهایی برای ایجاد ف

سی و تاریخی ست بودن کاربری جبهه جنوبی)تجاریسیا ست بودن تراکم در جبهه جنوبی، عقب-، یکد شینی کارگاهی(، یکد سب ن  تمانساخ منا

 نظمم به عنوان نشــانه، تعبیه شــرقی جبهه در میدان، هماهنگی مصــالح و رنگ ابنیه، اهمیت تاریخی بناهای پهلوی و قاجار، پرچم بدنه از کالنتری

 سطح در گیزان خاطره جنوبی، عناصر جبهه در یکدست نسبتا آسمان و...(، خط نور وکمبود خیرگی نوری) مشکالت وجود شهری و عدم های چراغ

میدان، عدم کاهش حضور خانم ها نسبت به آقایان در ساعات  های کاربری تنوع واسطه به اجتماعی اقشار مناسب و ایجاد حس تعلق، اختالط ملی

ـــیله نورپردازی، تنوع و ریتم های دوربین مختلف، امنیت پایدار با نیروی انتظامی، وجود  وشـــشپ تنوعنورپردازی،  تجهیزات امنیتی، امنیت به وس

ستفاده میانی محدوده در گیاهی شیه درختان از ریتمیک میدان، ا صری کریدور و سایه ایجاد و میدان حا سب، نبودن ب شش منا سال گیاهی پو  یا منا

شامل؛ ترافیک ضعف  شد. همچنین نقاط  شک و .... می با صوتی و آلودگی هوا، عرض خ در  در مداخله ها، محدودیت رو پیاده کم سنگین، آلودگی 

 تاریخی، یکدست نبودن کاربری جبهه شمالی، عدم تناسب کاربری بناهای از محافظت و داری نگه مرمت به بافت به دلیل حضور ابنیه تاریخی، نیاز

شینی مناسب ابنیه، تغییر رنگ مصالح بدلیل آلودگی،  جبهه در طبقه 7 ساختمان میدان، وجود و هویت تاریخچه با ها که متروشمالی، عدم عقب ن

سب، خط و ناهماهنگ نوری بودن برخی بناها، عدم دید به بنای مجلس، رنگ سمان نامنا شفته آ شتن جبهه آ صر از برخی شمالی، بردا  لدلی به عنا

 فضــای و ترس بدلیل شــلوغی معابر، احســاس ناامنی در معابر فرعی، نبود ســردرگمی حس ها، ایجاد آن تدریجی شــدن فراموش و حکومت تغییر

 کتحر و مکث فضاهای در ساعات پرتردد، تداخل کودکان و سالمندان حضور پارک وسیله نقلیه، عدم امکان و مسافران انتظار و توقف جهت مناسب

مبلمان، عدم تناســب  برخی فرســودگی و و بانک، محل نامناســب خطوط عابرپیاده، عدم دید به تابلوهای راهنما، خرابی ها فروشــی اغذیه مقابل در

 و... می باشد. در نتیجه تالش ما باید در جهت حفظ و ارتقاء نقاط قوت و ارائه راهبردهایی برای نقاط ضعف باشد. با یکدیگر و با بسترمبلمان 

 

 

 نتیجه گیری
معی جدر نتیجه بحث های مطرح شده می توان اهدافی را برای فضای شهری میدان بهارستان در نظر گرفت. تبدیل میدان بهارستان به یک فضای 

شهری و افزایش سرزندگی میدان )فضای جمعی باکیفیت( و تبدیل میدان بهارستان به مرکز سیاسی و فرهنگی شهر تهران. این دو مورد برای 

ون؛ معاصرسازی شهر تهران بسیار با اهمیت می باشد. بنابراین ارائه راهبردهایی در راستای این دو هدف می تواند مفید باشد. راهبردهایی همچ

نطقه، م جابجایی بار ترافیکی،استفاده از زیرگذر ها و یا افزایش مسیر های پیاده جهت کاهش بار ترافیکی میدان به منظور احترام به هویت تاریخی

 وجودم های کاربری کردن منظم و احیا بنا های تاریخی منطقه از طریق مرمت و افزودن کاربری توریستی و جذب اقشار مختلف به منطقه، یکدست

 ساختن برای مجوز صدور تاریخی، عدم و سیاسی های کتابفروشی مانند آن سیاسی و تاریخی هویت با متناسب های کاربری افزودن و میدان در

 در جمعی های فضا ایجاد به منجر که شکلی به ها نورپردازی متروکه، تغییر های بنا مرمت و طبقه، احیا 3 یا 2 از بیش ارتفاع با های ساختمان

 اییه پارکینگ و ها مسیر گرفتن نظر میدان، در شمالی جبهه در آسمان خط ساختن منظم .باشد متناسب منطقه تاریخی هویت با و گردد میدان

ای فض کردن خریداران، اضافه و رجوع کاسبان،اربابان استفاده برای هایی پارکینگ ساز، افزودن و ساخت ی ها حریم ها، رعایت موتورسیکلت برای

 سطح رد اجتماعی بیشترتعامالت چه هر ایجاد باعث که هایی کاربری ،افزایش انتظامی های نیرو جای به امنیتی های دوربین انتظار مسافران، افزایش

 خراب مبلمان اصالح یا دارد، تعمیر وجود ها آن به کافی دید که هایی محل در راهنما های تابلو و یابی مکان های تابلو شوند، افزودن می میدان

اهبردهایی هستند که می توانند با توجه به بودجه این موارد تنها تعداد اندکی از ر شهری و.... . تجهیزات و مبلمان بین تناسب و هماهنگی شده، ایجاد

 شهر تهران کمک کنند. و بهسازی و به فرایند معاصرسازیدر نظر گرفته شده و اعمال قوانین، کم و بیش اجرا شوند 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :قدردانیتشکر و 

 سرکار و )تهران دانشگاه زیبا، هنرهای پردیس معماری، دانشکده دانشیار (ادیبی دکتر آقای جناب خود گرامی راهنمای اساتید از دانیم می وظیفه

و تدوین این  شده انجام پژوهش کیفی سطح ارتقا برای که)تهران  دانشگاه زیبا، هنرهای پردیس معماری، دانشکده استادیار (عشرتی دکتر خانم

.آوریم عمل به را تشکر کمال نکردند دریغ تالشی هیچ ازمقاله 

 

 :مراجع

 قرن هنر معماری/ تاریخ معماری ایران/ نشر ( 1390) مسعود،امیر بانی [1]

 شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری نشر / شهر همچون چشم انداز/ ترجمه: فرشاد نوریان/( 1384) ترنر،تام [2]

اسالمی / همایش ملی معماری، -( / تحلیل عوامل موفقیت فضاهای جمعی در ارتقای تعامالت اجتماعی در شهر ایرانی1392)ستاره شبانی،  [3]

 معماری بومی تا شهرشهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از 

/ صفحات 6( / بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری / نشریه هویت شهر/سال چهارم / شماره 1389)خشایار کاشانی جو،  [4]

95-106 

 ( / زندگی در فضای میان ساختمان ها/ترجمه شیما شصتی/ نشر جهاد دانشگاهی1387گل،یان ) [5]

 دانشگاه تهران نشر سیمای شهر/ ترجمه منوچهر مزینی// ( 1392) لینچ ،کوین [6]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


