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 چکیده 

شبكه بندی خيابان ها در طی دوران متوالی در دنيا شكل گرفتندودر طی سالهای اخير دچار تغيير و 

 ذهن بسياری از شهروندان و بویژهتحوالتی شدند که شهرها را با مشكالتی روبرو کرده واین مسئله  

ای مختلف ، طراحی و امكان سنجی الگوهاساس کار این پژوهشد درگير کرده است. طراحان را به خو

 بكهش با اختصاص در گرفته انجام مطالعات شبكه ی خيابان که در طول چند دهه گذشته و همچنين 

شود يمکه بسيار تازه پا به جامعه شهرسازان گذاشته است متمرکز فيوزگرید است  روش با شهری های

در سراسر جهان انجام شده، مانند  که استنمونه هایی به  بررسی مختصریهدف از انجام پژوهش ،

آنهایی که الگوی کاربری زمين توسط الگوهای خيابان تحت تاثير قرار گرفته اند و اینكه چگونه این 

انجام پژوهش به طور مشخص بر روی  نتيجه اتخاذ شده ازالگو ها جامعه ی آنها را شكل داده است . 

شهر  21بيعی و نيز امكان انطباق آن با منطقه و چگونگی تأثير آن بر حوزه ط Fused Gridطراحی 

 . استمشهد 

 الگوهای شبكه شهری ،پياده مداری ، فيوزگرید،شبكه شطرنجی  های کلیدی:واژه     

                                                           
 سيرجان آزاد اسالمی واحددانشگاه مدیر گروه شهرسازی  1

 سيرجانی شهری دانشگاه آزاداسالمی واحد دانشجوی کارشناسی ارشد طراح 2

mailto:shminooei@gmail.com


 

 

بی شك انسان در کنار این که با توجه به نيازها ، ارزش ها و اهدافی که دارد فضای زندگی خود را شكل می 

آن تاثير ميپذیرد،اما به نظر می رسد امروزه این تعامل بين انسان و فضا در اثر عواملی چون  دهد همواره از

گسست کالبدی و اجتماعی، ورود بيش از پيش وسایل نقليه موتوری که پيامد ماشينی شدن جوامع امروزی و 

ه از آثار مهم و نفوذ سبك های جدید در معماری و شهرسازی معاصر واهميت حوزه خصوصی و فردگرایی ک

مدرنيته است ، در حال از دست دادن مفهوم خود باشد . ازآن جا که مسئله توجه به جایگاه افراد پياده در شهر 

و یافتن راه حل هایی جهت تحكيم رابطه انسان با محيط شهری از جنبه های  حائز اهميت و بررسی می باشد 

و  ی بلكه مسائلی از قبيل ترافيك، آلودگی محيط زیستکه شكل گيری آن نه بر اساس ابعاد کالبدی و جمعيت

پيوند های اجتماعی و فرهنگی بوده است،نگاه به نقشی که یك پياده راه شهری ميتواند در کم شدن ترافيك 

 و احيای همبستگی اجتماعی بر عهده داشته باشد مفيد و کاربردی خواهد بود.

و تجارب اخذ شده از پياده راه ها وسواره رو های شهری  در این تحقيق تالش شده است با توجه به الگوها

تاثير ویژگی های کالبدی پياده راه ها در ميزان تعامالت اجتماعی ودر انتها رسيدن به الگوی فيوزگرید در 

شهر مشهد باشد ، مورد بررسی قرارگيرد ودر این راستا به چگونگی تغييرات  21نمونه انتخاب شده  منطقه 

نكه این تغييرات تا کجا تغيير دهنده ی مفاهيم و ساختاربوده اند و تا چه حد در روابط اجتماعی خيابان و ای

 در سطح شهری موثر نيز پرداخت شده است.

 )بیان مسئله(پیاده راهمسئله شبکه های شهری و  -1

د ازبع ازآن جاکه تجربه فضاهای شهری فعاليتی است که حرکت وزمان را در بر می گيرد. بخش عمده ای

بصری طراحی شهری را تجربه حرکت درفضا تشكيل می دهد.کالن می گوید؛ حرکت تجربه ای است که طی 

آن لطافت مكاشفه وجود دارد و نشاط وجذابيت حاصل از وجود تضادها درنمایش خاص با یكدیگر پيوند 

تجربه حرکت درشهر خورده اند. او می گوید ،فضای شهری باید از نظر فردپياده طراحی شود. فردی که 

برایش تجربه ای شكل پذیر ومنعطف باشد. دردیدپياده آزادی در ایستادن ودیگری با محيط اطراف وجوددارد. 

هستندکه حس حرکت درآن ها به وجودمیدر اصل خيابان ها و پياده روها. فضاهای پویایی 

همه انسان ها حداقل قسمتی ازطول سفرهای خود را به درواقع،پياده روی بخشی از سفرهای شهری است و 

صووورت پياده طی می کنند. تا قرن قبل اک ر شووهرها در مقياس حرکت عابر پياده بوده و محورهای پياده به 

ویژه در مراکز شهری، مكان های اصلی خرید وگردش و تردد شهروندان به شمار می آمدند. به دنبال تسخير 



 

يه وچيرگی آن بر انسووان، پيادگان موردکم توجهی جدی قرارگرفتند، درحاليكه شووهرها توسووط وسووایط نقل

امروزه بااسوتفاده از فن آوری پيشورفته حمل و نقل،جابه جایی بصوورت پياده بایستی ایمن وراحت صورت 

 .پذیرد

 پیاده راه در سلسله مراتب شهری -2-1 

یك انسوان معموال به دو منظور پياده ميرودیا برای تفر  و لذت از محيط و فضووای شووهری است ویا برای  

رسيدن به مقصدی خاص،خرید مایحتا  روزانه و شرکت در فعاليت های عمومی طراحی یك معبر مطلوب 

وان معنا که ميتپياده شووهری فقط با توجه به عملكردها و وجوه تمایز و تشووابه شووان قابل درب اسووت.بدین 

گذرگاهی ارام ودر تماس با فضای مصنوع هریك از این دو ميتواندجوابی به یك سوال شهری باشندو مسلما 

در کنار هم قرار گرفتن و تداوم چنين مسويرهایی ميتواند به تنوع و جذابيت یك منطقه شهری کمك شایانی 

 نماید.

 ی و طراحی نمود. این سطوح در دو سطح :پياده راهها را ميتوان در سطح طرح های مختلف بررس

 (63،2336سطح شهری مطرح ميگردند. )قریب،-4ناحيه ای -3محله ای -1مسكونی -2

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق  -3

 یم دگرگون را طبيعی فضای که هستند اجتماعی اشكال ، شده خلق های محيط از هایی الیه گفت ميتوان

 می را شهری فضای هم کنار در همگی و شوند می انباشته زمان گذشت با ميگيرند، جای آن روی و سازند

 محصولی شهر.  است مرئی که ذاتی و زمانی بعد با است مكانی -اجتماعی ای پدیده شهر ترتيب بدین ;سازند

 ( 66،2334پور، مدنی.)تاریخی فرایندیست علت،خود بدین و تاریخ برگيرنده در است، زمان از

 سر ونهمچ عواملی با ساکنان آرامش و سالمتی به مستقيم غير طور به شهری شبكه های طرح که آنجایی از 

 اهميت زا شهری های شبكه و الگوها به توجه لذا.  ميگذارد تاثير فيزیكی های فعاليت و هوا کيفيت ، صدا و

 ترکيبی الگوی یك به همسایگی واحد طرح و شطرنجی شبكه دو مزایای ترکيب با باشد می برخوردار ای ویژه

 دهش ذکر دالیل به بنا.  رسيد خواهد شهری زندگی کيفيت و محيطی لئمسا به همزمان که fused grid نام به

 fused الگوی از مشهد 21 منطقه اراضی از قسمتی سازی آماده در که است این به نظر ، پژوهش پایان در

grid شد خواهد استفاده . 

 

 مفاهیم: -4

  شبکه شطرنجی 4-2



 

سويسوتمی غيرمرکزی می باشود که در آن تعداد زیادی گره یا نقطه تقاطع وجود داردو توسوعه شبكه به هر  

سمت و به طور نا محدود )بصورت نظری ( ، امكان پذیر است .در مناطق مرکزی و تجاری ،مسيرهای متعدد 

رهای طوالنی استفاده می برای تردد وجود دارد و از خيابان های مورب برای کوتاه کردن راه های دور و سف

 شوووود.هر چنود کوه خيابان های مورب باعو به وجود آمدن تقاطع های متراکم و نا متعادل خواهند شووود.

 (63،2336)قریب،

 

 
 

 شبکه شطرنجی -2شکل 

 1002ماخذ: گرامانوس

 

 طرح واحد همسایگی )طرح رادبرن ( :  4-1

اساس نظریه این طرح ایده بلوب های بزرگ مسكونی است که بر مبنای جدایی تفكيك پياده و سواره قرار 

انواع مختلف کوچه های بن دارد.در این طرح خانه ها به صورت گروهی ایجاد می شوند که در اطراف آنها 

                                                          (213،1121 منگ،.) بستی که به مسيرهای عبور پياده و پارب ها مرتبط می گردند ، قرار گرفته است

 : (fused grid)شبکه ترکیبی   4-3

این طرح ترکيبی از مزایای دو شبكه وسيع شطرنجی و طرح رادبرن می باشد،در این طرح به جریان ترافيك  

کمك می کند ،افراد را تشویق به پياده روی می کند ،زیرا محل عبور ومرور خودروها را از محل رفت وآمد 

ف در آنها بيشتر است کا هش می عابرین پياده جدا می کند و همچنين تعداد چهارراه ها را که احتمال تصاد

 دهد.

 شبکه زندگی تحول  4-4

در معرض آلودگی هستند ، برای کاهش وابستگی به حمل  در یك دوره ای که در آن انسان ها به طور مداوم 

جدید و نقل خودرویی، به خصوص برای سفرهای کوتاه ،عالقه زیادی وجود دارد. در توسعه مسكونی 



 

fused grid ر برای یك مسي را فرصتاین برای وسایل نقليه را می توان کاهش داد و  الت شدهآسف، مناطق

شكل های زیر حذف بخش های خيابانی برای ایجاد .برای اتصال یك خيابان به دیگری فراهم کرد پياده رو

باعو ایجاد فضاهای باز شد ، از این رو به ساکنان  fused grid فضای باز عمومی را نشان می رهد وتحول 

 (Grammenos ،83،1113)محله مزیت مجاورت به پارب ها را داده است .

 
 تغییرات شبکه شهری -1شکل 

 Grammenos 1001ماخذ: 

 

 fused gridمدل  مفاهیم طراحی  4-5

می خواهد یك اتصال سطح باال در عابر پياده را توليد  fused gridه شد، مدل گفتکه قبال مورد همان طور 

ی در مناطق مسكونی را محدود ميكند. این کار با جابه یميزان ترافيك خودرو همان زمان با این کار،  کند ، و 

جاده ای واقع در اطراف محيط محله در حالی که خيابان های  ترافيك مستمر بين به جایی اک ر ترافيك 

،قرار دادن استراتژیك fused gridناپيوسته در محله ساخته ميشوند، انجام ميگيرد.یك عنصر مهم در موفقيت 

 یك شبكه پيوسته عابر پياده در محله را تضمين ميكند. ،پياده رو ها،پارب های خطی و فضای باز،می باشد.این

منجر به ترافيك کمتر در اطراف منطقه ی مسكونی ميشود، که خود باعو ميشود عابران  ،fused gridنتایج 



 

ب ها مسير های خوشایندی به طرف پار اده،پي برای عابرین سپس پياده به راحتی پيوسته عبور و مرور کنند.

 قرارداده ميشود. رفاهی امكانات و روشگاه های محلیامكانات حمل و نقل، ف و

( Grammenos ،213،1113) 

 

 ایده فیوزگرید -3شکل 

 Gregory 1004و  Grammenosماخذ: 

 

 ریدایده فیوزگ -4شکل 

 Gregory 1004و  Grammenosماخذ: ماخذ: 

 

 ت بهبود مسیر پیاده و سواره هدر جfusgride   جهانی روش تجارب 4-6

 جمع کننده اصلی

 جمع کننده فرعی

 منطقه



 

همانطور که در مباحو قبلی هم ذکر شد مفهوم فيوزگرید یك روش بسيار نو ميباشد که در ایران هيچ گونه 

كن در ادمه به بررسووی نمونه های خارجی آن پرداخته می ينمونه ای از آن طراحی یا اجرا نگردیده اسووت ، ل

شخص م دانسته ها تا مسير اصلی قرا گرفته اند  مورد بحو  به طور مفصل نمونهدر این بخش، دو شوود که 

 فيوزگرید زمی باشد که ا ،3سادلتونآلبرتا، به نام ری، الگاککشور ، شامل یك جامعه در نمونهباشود. نخستين 

کشووور دوم در   نمونهو در حال حاضوور در دسووت سوواخت اسووت.   اسووتفاده کرده و آن را به اجرا درآورده

، اما اجرا نشووده ه، در طرح توسووعه به کار گرفته شوود فيوزگرید نتاریو واقع شووده اسووت.واسووتراتفورد، ا

 (Grammanos)،221،1113.است

 

 ری، آلبرتاالگاک 4-6-2

 Genesis Landبا نام شوورکت سوواختمانییك  4فيوزگرید دو سووال پس از معرفی تئوری ،1124در سووال 

Development6 یك قسمت از زمين های خود  درهمكاری کرد تا مدل را  با شورکت وام و مسكن کانادا

طرح سایت این همكاری هر دو بخش عمومی و خصووصوی را با یك  ری اجرا کند.گالکادر شومال شورق 

با هدف دست  1116را منعكس ميكند.کار طراحی اوليه در سال  فيوزگرید صولامقدماتی راضوی ميكند، که 

 (Gregory،34،1122 وGrammenos )ير محيط زیستی اغاز شد.کيفيت و کاهش تاث یابی به بهره وری،
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 موقعیت مکانی توسعه سادلتون در کالگاری،آلبرتا -5شکل 

 Google erth،1021ماخذ: 

 

را تعدیل  فيوزگرید ( بود که مدلجریبی 261) هكتاری 64یك طرح تقسوويم  سووادلتون نام این تحول جدید،

يستم س اتصوال عابر پياده به تمام نقاط محله، برای فعاليت های تفریحی،این طرح شوامل فضواهای باز  کرد.

 نياز افزایش دهند. را در صورت اسوت تا تراکم سوازندگانبرای و موقعيت هایی  های مدیریت سورو صودا،

ا راثر توسعه بر محيط زیست طراحی  همو نواحی دارد که  ه هایك راه حل برای برنامه ریزی محل فيوزگرید

 حفظ یا افزایش کيفيت زندگی را برای ساکنان داشته باشد.دهد و هم کاهش 

 (432،2334بيتلی، و )ویلر

 



 

 
 طرح مفهومی توسعه سادلتون در کالگاری،آلبرتا -6شکل 

 Grammenos،1002ماخذ: 

 

 نتاریوواستراتفورد، ا4-6-1

 وردبسياری از شهر ها استراتف مانند است.فيوزگرید مفهوم  زمایش آبرای  رنتاریو دومين شوهوتراتفورد، ااسو

پر  و ، پر جنب و جوشخوباسوت تا این شهر زندگی ی کيفيت پيشوروی و جسوتجوی در حال تالش برای

در مرحله ی طراحی مفهومی تيم برنامه ریزی در مشووورت با شووهر و نيز در پاسووخ به  .طراوت را حفظ کند

به عنوان  فيوزگریددر این مورد  سعه داد.مشوارکت های عمومی سوه مفهوم را برای بررسی شورای شهر تو

 فته شدبه کار گرشومال شرقی در شهر استراتفورد  نقشوه ثانویهمنطقه ی مطالعاتی  براییك طرح جایگزین 

 .نقشه های معمولی تری به نظر ميرسيدنددیگر که  پيشنهادی مقایسه با دو طرح در

یك الگوی جاده ی  که تشكيل شده است از معمولی است ی حومه ی شهر نقشهیك  پيشنهادی طرحاولين 

ی های کاربر هم ميكند.او خيابان های محلی فر خيابان های اصلی ها، شریانیو سلسله مراتبی را بين  خميده

در  فضوواهای باز د.نميگير ی اصوولی با شووریانی هاقرارخيابان ها در تقاطع متمرکز و کاربری های عمومی



 

ن ندای شهروکه در نزدیكفراهم کنند  راپياده روی  اند تا مسير های قابل پراکنده محيط های عمومی سراسرت

 (432،2334بيتلی، و )ویلر د.نباش

 

 
 موقعیت مکانی استرانفورد -7شکل  

 Google erth،1021ماخذ: 

 

 

 مشهد 21منطقه  -5

ر انكار است.هی سالم با قلمرو و سيمای بصری مطلوب غير قابل هاااهميت سولسوله مراتب در طراحی فض

نوع دسوترسوی نقش ویژه خود را در سلسله مراتب از نظر سيمای بصری و سایر معيارهای کالبدی داراست 

ير و یا ثی درجه دسوترسوی از پخش کننده محلی تا فضوای دسترسی به چند واحد مسكونی تاجکاهش تدری

نقليه به بار می آورند مانند  حضوور وسوائل نقليه رادر محيط مسكونی کم می کند و از مخاطراتی که وسایل

خطر تصادف برای عابر پياده و مختل کردن خلوت و سكوت محيط مسكونی می کاهد.تنها مشكلی که صدا،

ممكن اسوت در نتيجه رعایت کامل سولسوله مراتب دسترسی پيش بياید این است که راهها ممكن است در 

 دباید به خيابان به صورت عنصری توجه کرنتيجه طراحی نادرسوت افزایش یابد ،در ترکيب مجموعه شوهر 



 

که مسوووير و شوووكل آن با سوووازمان فضوووایی شوووهر و سوووایر جوانب مجموعه به طور سوووازگار شوووكل 

 (36،2334راپاپورت،گيرد.)

قابل  "راهبردی ومحلی "مشهد در سطح حوزه شمال غربی شهر مشهد می باشد که دردو مقياس  21منطقه 

حوزه شمال غرب در یك فرآیند جذب و استحاله متاثر از توسعه و کالن مطالعه و بررسوی است از آنجا که 

قابل توسوعه وسويع درون خود می باشود .از این رو امكان استقرار عناصر مهم شوهر مشوهد دارای اراضوی 

عملكردی در مقيواس  راهبردی در کنوار یكودیگر کوار بری های تامين کننده نياز منطقه و حوزه در مقياس 

رد حوزه شوووموال غرب مشوووهود در بر گيرنده مراکز و کانون های عملكردی با کارکترهای محلی وجود دا

 اداری،فرهنگی، تفریحی ، خدماتی و فعاليتی است که نقش موثری در حيات حوزه و شهر ایفا می نمایند.

ق اغربی از بزرگراه مي _محدوده مورد مطالعه دارای سيستم شطرنجی می باشد و معابر آن به صورت شرقی 

 منشعب شده اند .با توجه به نوع شبكه این محدوده دارای مشكالتی می باشد که عبار تند از :

 پخش بدون کنترل وسائل نقليه در تمامی جهات  "عموما-

 تردد وسائل نقليه غير محلی به مناطق و نواحی درونی و ایجاد مزاحمت برای واحد های مسكونی -

 تعداد زیاد تقاطع ها و خطر تصادفات  -

 خطر برای کودکان در حال بازی  -

در این شبكه تعداد زیادی تقاطع یا گره جود دارد ،توسعه شبكه به هر سمت و به طور نامحدود امكان پذیر 

 است

 .وجود مشكل جهت یابی برای افراد غير محلی به ویژه اگر نام خيابان در سرتا سر مسير یكی باشد
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ما جهت رسيدن به فضایی آرامش بخش و دلپذیر بهتر است به پياده بيشتر توجه کنيم برای رسيدن به این 

ميتوان با ترکيب شبكه شطرنجی و واحد همسایگی با عنوان فيوزگرید به محيطی  21هدف بزرگ در منطقه 

 ه اند.اورده شد محدوده مورد نظر و فضای طراحیرسيد. در ذیل امن و سرزنده برای شهر 
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بررسووی الگوهای خيابانی قدیمی در ارتباط با مدل های طراحی شووده از کاربری های مختلف زمين )گاردن 

متعارف حومه و توسعه محله سنتی(  ، توسعه یBroadacre، شوهر Radburnسويتی یا همان شوهر با ، 

نشوان دادند که چگونه طراحی فرصت ها را برای شبكه های حمل و نقل چند مدله و زیر ساخت های سبز 

تحت تاثير قرار داد که به عنوان بخش مهمی از اسوتراتژی های نقشه کشی معاصر شناخته ميشوند. همانطور 

تالش ميكند  که لطمات  fused gridشوبكه ی خيابانی  که در این بخش مورد بررسوی قرار گرفت، الگوی

وارد بر محيط زیسووت را کاهش دهد که این امر از طریق تشووویق به پياده روی بيشووتر و رانندگی کمتر که 



 

 fusedمورد مطالعه، به روشنی کاربرد  عاملنتيجه ادغام شوبكه های خيابانی اسوت اتفاق می افتد. این دو 

grid مورد بررسی مشهد 21فيوزگرید در منطقه  مچنين امكان سنجی در ارتباط با طراحیرا شرح ميدهند. ه

 آگاه تر کند.  fused gridقرار گرفت تا طراحان، معماران و برنامه ریزان را در مورد نقاط قوت و ضعف 
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