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 چکیده : 

و تعیین های شهری امروزه موضوع بازشناسی هویت و احیای آن به ضرورت مهمی در سیاستگذاری

 ترین نمود فضایی هویت جامعههویت شهر به عنوان شاخص تبدیل شده است.ساختار فرهنگی در شهرها 

 بسیاری ضابطهبی گسترش باها، هنجارها و روابط انسانی در ساخت فضایی شهری است. دار تبیین ارزشعهده

امور  به پرداختن و اجتماعی اوضاع كنترل نیز به شهری مسئولین جمعیت، تسلط و افزایش بزرگ شهرهای از

شهرها نیز به  بصری سیمای حفظ هویت گذشته گردیده و از كمتر آنها نیز  ساماندهی و شهرها سیمای

 به چهره تعامل و پیاده آمد و رفت محور، انسان هایفعالیت استقراراز طرفی  شده است. سپرده فراموشی

تحلیلی  –پژوهش حاضر از نوع توصیفیگردد.  یشهرو هویت  مدنی حیات بروز متضمنمی تواند  چهره،

-دوین چارچوب نظری و مفاهیم شکل، جهت تایكتابخانهژوهش از طریق مطالعه های اصلی این پو داده بوده

بافت و ساختار  دهنده هویت شهری بدست آمده است. در این پژوهش به ارزیابی میزان تحقق پذیری هویتِ

در نهایت با استفاده از روش تحلیل یکپارچه سوات،  و مشهد و خیابان كوهسنگی پرداخته شده كالبدی شهر

در سه  جود شناسایی شده و پیشنهاداتی در جهت رسیدن به هویت شهری مطلوبهای موموانع و پتانسیل

ارئه میافراد  افزایش حضورپذیریو   ارتقاء خوانایی و وضوح بصری، فضایی -بهبود كیفیت كالبدیزمینه 

 گردد. 

  هویتمحورهای پیاده،  ، ساختار كالبدی،سیمای بصری: واژه های کلیدی

                                                           

  ارشد طراحی شهری كارشناسیدانشجوی  -1

   كارشناسی معماری -2
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 مقدمه -1

شهرها در دو رویکرد قابل بررسی است. دیدگاهی كه به گذشته شهرها و دیدگاهی كه گیری تفکر شکل

به آینده شهرها به مثابه یک الگوی ایده آلِ دست نیافتنی توجه دارد. به عبارتی هویت گذشته شهرها چه 

گذشته  بوده است كه بر آن اساس الگوواره هایی برای هویت آینده شهرها اندیشید، هویتی كه آنها را به

 (1932)خطیبی  پیوند دهد.

یک فرد یا « تشخص»ایی از صفات و مشخصاتی است كه باعث ، مجموعه«هویت»از آنجایی كه 

گردد. گردد؛ شهر نیز به تبعیت از این معیار، شخصیت یافته و مستقل میاجتماع از افراد و جوامع دیگر می

های عمومی كه با تاریخ كند. مکانمکان نقش مهمی را در هویت بخشی آن بازی می آشکار كردن تاریخ یک

. كوشش در كنندها را ایجاد مییک ارتباط میان كاربران و مکان ،اند، در ذهنو فرهنگ شهر عجین شده

ها در كنار نیازهای مادی ایشان پاسخی به نیازهای معنوی انسان ،با هویت جهت حركت به سوی معماریِ

 (1933)مهدوی نژاد, بمانیان و خاكسار است. 

ایفا اشخاص های شهری نقش اساسی در فرایند ادراكی بسیاری از تحقیقات نشان می دهند كه نشانه

تری را در ذهن خود ادراكی دقیقهای های شهری وجود دارند، مردم نقشهكه نشانه اینواحیدر كنند. می

دهند به سازمان دادن فضا در ذهن مخاطب دهد و چون نقاط مرجع مهمی را در محیط تشکیل میتشکیل می

 نمایند.یابی كمک میتعلق و جهت ، وضوح، غنای محیط، حسو تقویت هویت مکان

 موجب بخش، هویت هایهسته بین ارتباط و شهر تاریخی های ارزش به دسترسی سهولتاز طرفی 

 و پیاده آمد و رفت محور، انسان هایفعالیت استقرار .شودمی ساكنین تعلق احساس افزایش و تاریخی تداوم

شهرها در گذشته  .(1931)سلطانی و پیروزی  است درشهر مدنی حیات بروز متضمن چهره، به چهره تعامل

ترین الگوی جابجایی در داخل روی به عنوانِ اصلیباالیی برخوردار بودند و پیادهاز قابلیت پیاده مداری 

 از جدیدی مقیاساما با رشد شهرنشینی و ماشینی شدن شهرها،  رفته است.های زیستی بشمار میكانون

توجه به  ،بود متفاوت آن سنتی تعاریف با كه نمود مطرح شهری ریزیبرنامه در را جابجایی شیوه و دسترسی

در شهرهای ایران هیچ شهری دیگر تر شده و در حاشیه قرار گرفت، بطوری كه روی و عابرپیاده كمرنگپیاده

بخش عمده ای از مفهوم  جیکوبز جین عقیده به توان مبتنی بر حركت پیاده و پیاده مدار تعریف كرد.را نمی

 و جنب پر و شلوغ روهایپیاده این او، نگاه از ؛است نهفته آن روهایپیاده در "زندگی خیابان"محتوای 

. (1931)شوای بخشند می معنا شهر مركز به اجتماعی، متقابل روابط عرصه آوردن فراهم با كه هستند جوش

مداری در شهر با تاكید بر پژوهش حاضر در جهت احیای مقوله امکان افزایش قابلیت پیادهبدین ترتیب 

های شهری در جهت افزایش هویت و قابل تشخیص بودن های كالبدی از جمله مبلمان، المان و نشانهمولفه

 رود.فضا از یکدیگر توسط مخاطب و نیز خوانایی محیط برای عابرین پیاده پیش می
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 ضرورت: و اهمیت -1-1

و در نتیجه در تجلی  نقش شهر و محیط زندگی انسان در تبیین و احراز و نمایش باورها، جهان بینی

هویت جامعه، نقشی غیرقابل انکار است. هویت یا به عبارتی چیستی و ماهیت امور به یکی از مهمترین و 

های مختلف فرهنگ و زندگی مردم در جوامع جدید، بویژه در كشورهایی مانند ترین مسائل درحوزهاساسی

 فرم و كلی شکل از ناشی و كالبدی است ایمقوله شهری كشور ما در دوران اخیر تبدیل شده است. هویت

را شامل  هماهنگ كلیتی كه است عناصر شهری و اجزا هماهنگی آوردمی پدید را هویت آنچه. است شهر

 به وابسته نیز هویت مختلف ابعاد است، لذا كالبدی و كاركردی بعد دو دارای مکان هر كه آنجا از .شوندمی

 هویت تاكید محورهای .كاركردی و مصنوع طبیعی، عناصر عناصر عبارتنداز كهخواهد بود،  وجه مذكور دو

 شهر كالبدی و اجتماعی هویت همگرایی و فضا هویت ادراك نماد، مبادله و قبیل نمادها از عواملی بر شهر

  .(1931)لشکری و خلج  دارد بستگی

كشورهای قدرتمند صنعتی و اقتصادی، دخالت عقالنی و صنعتی انسان در برابر امواج فرهنگی از سوی 

های در محیط، موضوع بازشناسی هویت و احیای آن در نواحی شهری به ضرورت مهمی در سیاستگذاری

رسد با توجه به شهری و تعیین ساختار فرهنگی در شهرهای بزرگ و كوچک تبدیل شده است. به نظر می

نبع هویت اجتماعی و فرهنگی در مناطق شهری و آثار و نتایج منفی آن در كاركرد ظهور اشکال مختلف از م

عناصر اجتماعی و روانشناسی در شهرها، الزم است این مسئله بویژه در ارتباط با فضای جغرافیایی و مکانی 

 لطرفته تس رفته جمعیت افزایش و بزرگ شهرهای از بسیاری ضابطهبی گسترش با. بیشتر بررسی گردد 

 ازگذشته كمتر آنها ساماندهی و شهرها امور سیمای به پرداختن و اجتماعی اوضاع كنترل به شهری مسئولین

 به شهروندان روزمره نیاز به پاسخ و عملکردها پوشش زیر در بصری سیمای حفظ هویت و گاهی شودمی

  تاریخ()مبهوت و همکاران بدون  .شودمی سپرده فراموشی

های اجتماعی و فرهنگی زندگی، مقیاس انسانی و افزایش روابط این مهم ضرورت توجه به كیفیت

تر روی و حضور طوالنیسازد. پیادههای عمومی شهر آشکار میمتقابل اجتماعی میان شهروندان را در عرصه

های نهفته در محیط و افزایش ها و جاذبهمردم در فضاهای شهری عالوه بر پویایی فضا، به كشف ارزش

انجامد و احساسی از اطمینان، هویت، تداوم تاریخی و فرهنگی و حیات اجتماعی را برای ادراك انسان می

 (1931)لشکری و خلج ساكنین شهر به همراه می آورد. 

 اهداف: -1-2

شهر بخشی به بافت و ساختار كالبدی پذیریِ هویت هدف اصلی این پژوهش ارزیابی میزان تحقق

های شهر از زاویه بررسی انگیزترین خیابانترین و خاطرهمشهد و خیابان كوهسنگی به عنوان یکی از قدیمی

خاطره انگیزی پیاده محوری و  در بهبود وضعیت ،و مصنوعی طبیعی ایِمبلمان شهری و نشانه ناصرنقش ع
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ارتقاء هویت بخشی به شهر پرداخته است و نهایتا با ارائه پیشنهاداتی سعی در برطرف و ایجاد دلبستگی در 

 شده است. خیابان كوهسنگیها و تقویت هویت شهریِ كردن كاستی ها و نقص
  :ت تحقی الواس -1-3

 سواالت پژوهش به شرح زیر بیان میشود:

 باشد؟مشهد چه می های هویت بخشیِ خیابان كوهسنگیموانع و ظرفیت .1

پیاده محوری و تواند در در خیابان كوهسنگی میو مصنوعی طبیعی  ایِنشانه آیا وجود عناصر .2

 هویت بخشی به خیابان نقش قابل مالحظه ای داشته باشد؟
 روش تحقی : -1-4

باشد. داده های اصلی روش مطالعه این پژوهش از نوع كیفی )توصیفی، تحلیلی( و نمونه موردی می

دهنده هویت شهری ای، جهت تدوین چارچوب نظری و مفاهیم شکلطریق مطالعه كتابخانه این پژوهش از

پیاده محوری خیابان با  های میدانی به مقایسه و تحلیلآید. در ادامه با پیمایش در محل و بررسیبه دست می

د بررسی قرار معیارهای هویت بخشی و عینیت دادن آن به نمونه موردی )خیابان كوهسنگی(، مور توجه به

موانع و پتانسیل های موجود در  SWOTگیرد و در نهایت با استفاده از روش تحلیل یکپارچه سوات می

ارتقاء هویت شهریِ خیابان كوهسنگی شناسایی شده و پیشنهاداتی در جهت رفع آنها و رسیدن به هویت 

 گردد.شهری مطلوب ارائه می
 متغییرهای تحقی : -1-5

 الف( متغییر مستقل : هویت شهری خیابان كوهسنگی 

 ب(  متغییرهای وابسته: موانع و پتانسیل های طبیعی و كالبدی

 

 مبانی نظری پژوهش -2

اند. منظور از عمومی، تجمع شهروندان با قابلیت فضاهای عمومی و فضا برای عموم مفاهیمی متفاوت

هری به عنوان سخت افزارِ زندگی اجتماعی و جنب و تعامل و گفتمان اجتماعی است. بنابراین فضای ش

های  جوش شهری، شرط الزم برای تمرین دموكراسی و تعامل سازنده بین شهروندان است. در عرصه

های بافت ها تمام بخشدهد. این عرصهها رخ میارتباط و تعامل بین انسان عمومی شهری، بیشترین تماس،

ها از گیرد. به همین خاطر، این مکانفیزیکی و بصری دارند، در بر میشهری را كه مردم به آن دسترسی 

گرچه  (1939)تیبالدز شود. های محصوركننده آنها را شامل میها تا ساختمانها و چهارراهها، پاركخیابان

های آب، پله و ... را ساحلی و كنارههای ها، حاشیهها، ورودیفضاهای شهری موارد گوناگونی چون میدان

روی در نظر گرفته تواند به عنوان بستری برای پیادهشوند اما شاید بارزترین عرصۀ عمومی كه میشامل می
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 اولویت فضاهای شهری، تمامی مشترك خصیصه (1934)بزاز ها باشند. شود، مسیرها و به ویژه خیابان

  (1933)مهدیزاده  .بود مدنی حیات احیای هدف با پیاده عابر حضور به بخشی

پیاده روی، مهمترین امکان برای مشاهده مکان ها و فعالیت ها و احساس شور و تحرك زندگی و 

هویت  كشف ارزش ها و جاذبه های نهفته در محیط شهر به حساب می آید. این پدیده از نظر ادراكِ

اما  (1933)مهدیزاده . فضایی، احساس تعلق به محیط و دریافت زیبایی از اهمیت اساسی برخوردار است

شود كه ریزی برای حركت پیاده یکی از نقایص شهرسازی معاصر محسوب میغفلت از ساماندهی و برنامه

 (1931)اسماعیل پور, سلطانی و ایزدی موجب از دست دادن كیفیت فضاهای شهری امروز شده است. 

تركیبی از فرم ها، فضاها و عملکردهای پر تنوعی هستند كه در پیوند بسیار نزدیک  ی پیاده مدار،فضاها

كل واحدی را در مركز شهرها به وجود  با یکدیگر، در خدمت تامین دامنه وسیعی از نیازهای انسانی شهری،

محورهای  های تجدید حیات مدنی مراكز شهرییکی از راه از طرف دیگر، اند.آورده و به آن هویت بخشیده

پیاده هستند كه نقش موثری در كشف و ادراك محیط كالبدی و اجتماعی شهر دارند و مظهر تمدن، هویت و 

-مسیری كه انسانی، پویا و زنده است، سبب رونق حیات اجتماعی می (1939)اسداللهی  مدنیت شهر هستند

های جمعی، صحنه نمایش شهر خود به عنوان یکی از عرصهگردد و هویت بخش و خاطره ساز است و 

 (1932)قدیری . "معبر"است و هم  "مقصد"است و به عبارتی، هم 

شهری  مبلمانبا نگاهی گذرا به فضای عمومی شهری، به خصوص فضاهای پیاده، این روزها نقش 

به شهروندان هر شهر بر كسی پوشیده نیست. اغلب فضاهای )پیاده روها، سنگ فرش ها( در خدمت رسانی 

اند این مسئله است كه این فضاها در تداوم منطقی با گذشته طراحی و ساخته نشده ش بهشهری جدید، بانگر

اند. در طراحی شهری مسیرهای پیاده، فضاسازی مناسب و صحیح و عملکرد واقعی خود را از دست داده

كنندگان از محیط روها، قطعا اثر مثبتی در رفتار شهروندان و استفادهمسیرهای پیاده معابر و مبلمان شهری و

تواند تاحدودی آرامش روحی روانی های شهری، میسازی با توجه به وجود المانخواهد داشت. این مناسب

 (1932قائی, لیلیان و رمضانی )ب به دنبال داشته باشد.را ها جویی در هزینهشهروندان و صرفه

های شهری نه تنها به عنوان یک نشانه شهری بلکه از عناصر مهم و نقاط عطف حیات شهرها المان

ها و مبلمان كنند. المانشهر ایفا می و قابل تشخیص بودن مندیشوند كه نقش مهمی در هویتمحسوب می

و باعث به وجود آمدن حس تعلق  گردندمحیط محسوب میشهری عواملی برای برقراری ارتباط بین فرد و 

  شوند.مکان، خاطره انگیزی، تمایز، خوانایی و هویت شهری می

از آنجایی كه هویت اعتبار خود را از تشخیص می گیرد، مهم ترین شرط هویت مندی قابل تشخیص 

های پدیده بر اساس شباهت بودن است. بر این اساس، نخستین گام در راه تشخیص هویت، امکان بازشناسی
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)پاكزاد, مبانی نظری و های غیر هم سنخ در ذهن است. هایش با پدیدههای هم سنخ و تفاوتآن با پدیده

 (1931فرایند طراحی شهری 

كالبدی در الیه های مختلف زمان بر فضای  -های مصنوع هویت هر شهر به صورت ساختاریمولفه

گردد كه از گذشته تا امروز بر اجزا و ها شامل عواملی میكارهای سنجش این معرف و شهر تبلور دارند. ساز

های هویت شهر در اند. متغیرهای مولفه مصنوع شاخصگذاشتهكلیت واحد مصنوع شهر تاثیر می

 بندی است.های مختلفی قابل طبقهزیرسیستم

  دید پرنده كه وضیت شهر را از گذشته تا شرایط موجود نشان منظر عمومی: شامل كلیت فرم شهر با

 می دهد.

 ساختاری شاخص: شامل خیابان های اصلی ساخت شهر -عناصر خطی 

 تک بناهای شاخص شهری 

  توده ها، حوزه ها و فضاهای شاخص شهری: محالت قدیمی شهر قدیم، مجموعه ساختمان های

 مسکونی و نظیر این ها

 

 مطالعه معرفی نمونه مورد -3

مبلمان شهری در افزایش ها و نشانهبا توجه به مبانی نظری ارائه شده، این پژوهش به بررسی نقش 

هویت و خوانایی شهرها از دیدگاه تاكید بر امر پیاده محوری شهرها دارد. با توجه به این كه شهر مشهد 

مانند سایر شهرهای ایران از قابلیت پیاده محوری و  امادومین كالنشهر كشور و پایتخت معنوی ایران است، 

هایی در این های اخیر پژوهشبهره بوده است؛ ولی در سالوجود فضاهای شهری مطلوب و سرزنده بی

 تواند به منظور دستیابی به این مهم، مسیر راه طراحان شهری قرارگیرد.زمینه صورت گرفته است كه می

تخوانبندی شهر مشهد، خیابان كوهسنگی به دلیل نقش تاریخی و با بررسی معابر موجود در اس

كه در هایی ای كه در ذهن اكثر شهروندان مشهدی دارد و با توجه به كم و كاستیگردشگری و خاطره ذهنی

مورد مطالعۀ این پژوهش قرار گرفت.  ۀفضاسازی این خیابان به ویژه برای پیادگان وجود دارد، به عنوان نمون

-های هویتی شده است؛ فقدان نگاه كلدهه اخیر چهره این خیابان مغشوش، شلوغ و فاقد ویژگیطی چند 

-و هویت رویه و عدم توجه به كیفیت های محیطی منظر شهرینگر و سیستماتیک، ساخت و سازهای بی

آورده های گوناگونی را در این معبر به وجود دهی منظر شهری، نابسمانیهای بصری و كالبدی در شکل

نیاز به توجه دچار ازدحام و اغتشاش خواهد كرد، به این ترتیب  كه تداوم وضع موجود، این خیابان را است

 .قرار گرفتبه این مهم، اهم كار این پژوهش 
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محوری با تاكید های باال در جهت افزایش پیادهدارای پتانسیل محور كوهسنگی،محوری، به لحاظ پیاده

باشد. وجود فضای سبز شهری انبوه در این روها میشهری و بهبود وضعیت پیاده مبلمان ها ونشانه بر

تواند ریزی و طراحی صحیح، میروهای وسیع و  نیز مسیر دوچرخه سواری، در صورت برنامهخیابان، پیاده

 ای داشته باشد.های فضای شهری این خیابان نقش قابل مالحظهدر ارتقاء كیفیت

 گیاهی شمبلمان و پوش المان، سنگ فرش، -4

های شهری تجهیزاتی هستند كه جریان حركت، سکون، تفریح و اضطراب را در شهر و المان هامبلمان

های ها و جنب و جوشبخشند. شهر پیشرفته فصل مشتركی است از فعالیتتنظیم میکنند و به آن روح می

روند، مبلمان خیابان ها به نقاط ثابتی تبدیل كنند و هر یک به سویی میمردم، همچنان كه مردم حركت می

خاطر با توجه به چشم انداز بخشند. به این كنند و قوت میها را هدایت میها و جریانمی شوند كه حركت

های مناسبی جهت تقویت این نقش در این ها و المانگردشگری خیابان كوهسنگی، مناسب است كه مبلمان

باشد كه در مطالعاتی آسفالت می اعظمی از كفسازی پیاده راه محدوۀی بخش از طرف خیابان استفاده شود.

 بسیاری از محدوده شاهد نامناسب بودن كیفیت این نوع كفسازی هستیم. 

 
 (1332)مهندس مشاور شهرسازی و معماری ایرانشهر استفاه از المان های شهری در مکان های نامناسب  -1 تصویر

 
و عدم پیوستگی و هماهنگی در مصالح بکار رفته شده در  استفاده از مصالح نامناسب )مانند آسفالت( -2 تصویر

 (1332)مهندس مشاور شهرسازی و معماری ایرانشهر پیاده رو خیابان کوهسنگی  سنگفرش
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 دسته كلی تقسیم كرد: 2پوشش گیاهی در حوزه مورد مطالعه را می توان به 

 )... پوشش گیاهی خطی در امتداد معابر اصلی )مانند درختان خیاابن كوهسنگی و 

 )... پوشش گیاهی متمركز )مانند: باغ الندشت، باغ ملک آباد، پارك كوهسنگی و 

در خیابان كوهسنگی به عنوان محور مورد مطالعه در حوزه استراتژیک اش، واجد پوشش گیاهی 

در دو طرف راسته می باشد. این پوشش گیاهی عالوه بر تلطیف هوا در بهبود دید و منظر، تناسبات مناسبی 

فضایی و مقیاس انسانی فضای پیاده رو نقش بسزایی دارد. البته مهم ترین نقش آن هویت بخشی به منظر 

ع خزان پذیر می شهری این خیابان و ایجاد كریدور بصری متناسب می باشد. اغلب درختان محدوده از نو

)مهندس مشاور شهرسازی و معماری  باشند و تعداد كمی درختان كاج و سرو در برخی نقاط دیده می شود.

 (1932ایرانشهر 

 

 تحلیل یکپارچه سوات -5

و  با توجه به مبانی نظری ارائه شده و بررسی وضع موجود خیابان كوهسنگی به لحاظ پیاده مداری

های شهری، به منظور تحلیل این ویژگی و ارائه راهکارهایی متناسب با وضع كیفیت و كمیت مبلمان و نشانه

 پردازیم:می SWOTخیابان، به ارائه نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای موجود، در قالب جدول 
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یابان کوهسنگی )نگارنده، تحلیل یکپارچه سوات، بیان نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در محدوده خ -1 جدول

1332) 

 فضایی )نشانه و مبلمان شهری( -عناصر كالبدی 

 عوامل درونی

 نقاط قوت
 وجود پوشش گیاهی مطلوب -

 هویت تعریف شده خیابان در ذهن شهروندان به دلیل قدمت تاریخی و فضای سبز -

 نقاط ضعف

 كمبود المان های شهری متناسب با شخصیت خیابان -

 مصالح نامرغوب در مبلمان شهریاستفاده از  -

 عدم مکانیابی صحیح مبلمان در طول خیابان -

 محدودیت جا به جایی برای افراد ناتوان و معلول -

 تداخل حركت سواره و پیاده   -

 عوامل بیرونی

 نقاط فرصت

 پتانسیل موجود جهت بوجود آوردن كیفیت های فضایی مناسب -

 های هویت بخشپتانسیل موجود جهت ایجاد و جانمایی نشانه  -

 ارتقاء دیدهای استراتژیک به عناصر شاخص طبیعی و مصنوعی -

 پتانسیل تقویت عناصر نشانه ایِ شاخص در ابتدا و انتهای محور -

 امکان تقویت حضورپذیری و پیاده روی -

 نقاط تهدید

 عدم وجود فضاسازی متناسب با عملکرد -

 ر ترددنادیده گرفتن امنیت عابر پیاده و الویت ندادن به آن د -

 كاهش فعالیت و روابط اجتماعی و انزوای مردم در فضای محدود -

 كاهش حس تعلق به مکان -

 گردشگری در سطح شهر -معدم تعریف خیابان به عنوان محور تجاری و تفریحی -

 بررسی و تحلیل ویژگی ها و تسهیالت پیاده روی در محدوده استراتژیک -6

ساماندهی و توسعه سیستم پیاده، عبارت است از تامین امکانات ترین اهداف هر برنامۀ بطور كلی مهم

با توجه به نیازهای  ؛جابجایی پیاده برای افراد جامعه همراه با ایمنی، امنیت، دسترسی، پیوستگی و راحتی

جاری و آتی و تشویق افراد به استفاده هر چه بیشتر از این امکانات؛ بطوری كه بهبود وضعیت هر یک 

 ام اصالحات در سایر جنبه هاست.مستلزم انج

در وضع موجود این خیابان، به لحاظ مبلمان شهری بسیار ضعیف عمل شده و از لحاظ پوشش كفِ 

های معبر، عمده در باشد. از طرفی تداخل سواره و پیاده در برخی قسمتمعابر پیاده نیز بسیار نامناسب می

های جاذب ف فضاهای شهری مناسب برای كاربریهای درمانی و مطب پزشکان، عدم تعریجلوی كاربری

های مترو در جمعیت؛ عدم ظرفیت معبر، سد معبر به دلیل ساخت و سازهای ساختمانی و ساخت ایستگاه
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توان از موانع طول مسیر كوهسنگی و عدم رعایت سلسله مراتب دسترسی در حوزه محلی را نیز می

ن پیاده محوری این خیابان نام برد؛ ولی باز هم با وجود تمامی دسترسی كامل پیاده و استفاده از حداكثر توا

های موجود، به دلیل هویت تعریف شده این خیابان در ذهن مردم و نیز وجود تصویر ذهنی واضح، كاستی

حضور عابرین پیاده تا حدودی در این محور به قوت خود باقی است اما در صورت ادامه دار بودن این 

-توان با استفاده از پتانسیلاز حضور مردم در این فضا كاسته میشود به همین خاطر، میمعضالت، هر روزه 

های این محور از حداكثر توان معبر جهت جذب مخاطب ها و كاستیهای موجود و نیز كاهش ضعف

 استفاده كرد و در تمام طول شبانه روز تداوم حركتی را در این خیابان میسر كرد.

 تواند در ارتباط با توسعه و بهبود سیستم پیاده مورد توجه قرار گیرد عبارت از:اهداف جانبی كه می 
 رسیدن به بهترین و مناسب ترین سیستم حمل و نقل 

 تحرك در فعالیت ها و روابط اجتماعی 

 بهبود توسعه و ساماندهی شهر 

 بهبود وضعیت ترافیک شهری 

 توسعه سیستم حمل و نقل عمومی 

 حفاظت و بهبود محیط زیست 

 صرفه جویی در مصرف انرژی    

 :از جمله مقاصدی كه در ارتباط با سیستم پیاده مطرح هستند می توان به موارد زیر اشاره كرد 

 شناخت نیازهای جاری و آتی سیستم پیاده و اولویت دادن به احداث و نگهداری تسهیالت پیاده روی 

 . (بهبود وضعیت فیزیکی معابر پیاده )طرح هندسی و روسازی و.. 

 كاستن از تصادفات عابرین پیاده 

 )مناسب سازی معابر پیاده برای افراد كم توان )كودكان، سالمندان و معلولین 

 بهبود قوانین و مقررات پیاده روی و آموزش همگانی 

 )... بهبود وضعیت كیفی معابر پیاده )زیباسازی، محیط زیست، بهداشت و 

 (1932)مهندس مشاور شهرسازی و معماری ایرانشهر  بهبود مدیریت سیستم پیاده 

 

 

 
 (1332 رانشهریا یمعمار و یشهرساز مشاور مهندس) ادهیپ نیعابر به توجه -3 تصویر
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 ارائه پیشنهادات  -7
نشانه های ارائه پیشنهادات به منظور ارتقاء هویت بخشی خیابان كوهسنگی با تاكید بر بهبود وضعیت پیاده محوری و 

 به شرح جدول زیر بیان می شود: با توجه به موارد بیان شده در باال، شهری

 (1332)نگارنده،  ارائه اهداف و راهبردهای در جهت نیل به هدف پژوهش -2 جدول

 سیاست راهبرد اهداف عملیاتی اهداف كالن

 هویت

 فضایی -بهبود كیفیت كالبدی

 تقویت كیفیات فضایی

 هویت بخشایجاد نشانه های 

هوای  ایجاد گشودگی فضایی در جلووی كواربری  

 جاذب جمعیت

هووا و رعایووت مقیوواس انسووانی در طراحووی المووان

 های شهرینشانه

 روهاتوسعه و تجهیز  شبکه پیاده

 ارائه طرح كف سازی

اسووتفاده از المووان و مبلمووان متناسووب بووا هویووت 

 گردشگری محور -تفریحی

 عبور از عرض پیاده رو تامین ایمنی در

ارتقاء خوانایی و وضوح 

 بصری

 ایجاد نفوذپذیری بصری

 تقویت دید به عناصر شاخص طبیعی و مصنوعی

تجهیووز مسوویرهای پیوواده منتهووی بووه نشووانه هووای 

 شاخص با تاكید بر عنصر شاخص

 نورپردازی محور

 توجه به نورپردازی مسیرهای پیاده

 درختان و فضای سبزتوجه به نورپردازی 

 استفاده از نورپردازی تعاملی

 projectionبهره گیری از نورپردازی به روش 

 تعریف ابتدا و انتهای محور

 ایجاد و تقویت عناصر نشانه ای

پیوستگی مسیرهای پیاده از ابتدا تا انتهای مسویر   

 به منظور تشویق پیاده روی

 در كل محور ایجاد سازمان بصری منسجم

 ایجاد محیطی سرزنده، پویا و آرام افزایش حضورپذیری 

خلق محدوده هایی خاطره انگیز و نمادین با بهره 

 گیری از الگوهای معماری سنتی

تقویت درختان محور جهت بهبود سرزندگی 

 مسیر

 دستیابی به پایداری زیست محیطی

دوچرخه تقویت مسیر دوچرخه و ایجاد پاركینگ 

 در فواصل معین

 آرام سازی محور
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 تی پایدار در طراحی مسیرهای پیادۀبا توجه به جدول باال و هدف كلی این تحقیق كه رسیدن به هوی

ترین عواملی كه سبب حضورپذیری پیاده در فضای یکی از مهمباشد، می توان گفت خیابان كوهسنگی می

كننده را به حضور در فضا معماری زیبای فضاست كه استفادهشود، طراحی هندسی و شهری خیابان می

 :كند، عوامل دیگر نظیرتشویق و ترغیب می

ها و طراحی فضای سبز چه در روز و چه در هنگام شب و ایجاد جلوه استفاده از گیاهان و گلدان .1

 ؛بصری زیبا از طریق اینگونه فضاسازی ها

خیابان و اصالح وضعیت معابر و توجه به نیاز تمامی اقشار تامین ایمنی و امنیت پیاده در فضای  .2

مردم از جمله افراد سالمند، معلولین و كودكان به منظور كاهش استفاده از خودرو و و باال بردن 

 ؛روی در فضای شهریمیزان اعتماد آنها به پیاده

محیط تا افراد توجه به طراحی مناسب بناها و فضاهای شهری به منظور جذابیت هر چه بیشتر  .9

تری بصورت پیاده انجام دهند و بتوانند با فضای اطراف در تعاملی سهل تر قرار سفرهای طوالنی

 ؛بگیرند

رعایت یکسری اصول در طراحی فضاها و زیبایی و مطلوبیت بصری مسیرها به دیدگاه شهروندان و  .4

 ؛امکان مشاركت شهروندان در طراحی

 ؛ا توجه به شرایط اقلیمی و استفاده از مصالح مناسبتوجه به كف سازی مسیرهای پیاده ب .1

 ؛ارج نهادن به پیادگان و تفکیک مسیر پیاده از سواره .6

تامین محصوریت مناسب برای عابر پیاده به منظور تاثیرگذاری مطلوب و مناسب فضای پیاده رو بر  .3

 ؛مخاطب

 ؛بهبود كریدورهای دید پیاده در مسیر پیاده رو .3

مبلمان شهری در مسیر پیاده رو متناسب با هویت تاریخی و گردشگری خیابان استفاده از المان و  .3

 ؛به منظور ایجاد نقاط مکث و نشانه ای در طول خیابان

در فضای شهری و در نتیجه  ویسبب تشویق پیاده و حضورپذیری هر چه بیشتر  ندتوانو ... نیز می

ایجاد سرزندگی و پویایی در محیط و نیز ایجاد خاطره ذهنی در ذهن مخاطبین و استفاده كنندگان از فضا 

 داشته باشد و به تشکیل یک هویت واحد از خیابان به منظور قابل شناسایی بودن آن دست یافت.
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 نتیجه گیری -7

دهی و قابلیت تشخیص فضا در یک ناحیه شهری یا آدرسیابی، های شهری در ایجاد حس جهتنشانه

توانند هویت یا تصویر ذهنی از یک شهر را در ذهن بینندگان در كل شهر بسیار موثر هستند، و حتی می

بی های بصری و حضورپذیری پیاده و نیز پیاده روی در شهر كمک كنند. ایجاد كنند، و به افزایش كیفیت

ها و مبلمان شهری كه متناسب با فرهنگ و زندگی مردم هر شهر و حتی هر شک طراحی و اجرای المان 

حضورپذیری مخاطبان در فضا و بهره بردن از منطقه از آن باشد میتواند موجب بهبود پیاده محوری و 

 امکانات بالقوه آن شود. 

جدید متناسب با های ای موجود و ایجاد نشانهبه منظور ارتقاء و بهبود عناصر نشانهبا این اوصاف 

مند تاكید شود بطوری كه ناصر اكولوژیک و بومیِ هویتهویت گردشگری خیابان بایستی تا حد امکان بر ع

هسنگی، هویت معماری وهای فرهنگی و تاریخی شهر و بخصوص خیابان كها نمودی از ارزشطراحی المان

ها یابی نشانهای ایجاد شده در طراحی و مکانهترتیب از نابسامانی این شهری این خیابان را احیا كند، تا به

  عرصه خیابان جلوگیری به عمل آید. در
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