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چکیده
پاسخگو نبودن بافت کهن شهرها به نيازهاي زندگي امروز نه تنها آهنگ فرسودگي تدريجي در اين مراکز را سريع تر ساخته، 
بلکه با تخريب عناصر کالبدي ارزشمند، سيماي شهر را خدشه دار نموده و از ارائه پاسخي مطلوب به نيازهاي ساکنين 
ناتوان مانده است. محله  امامزاده يحيی تهران با بهره مندي از اندام ها و ساختمان هاي شاخص از اين وضع مستثني نبوده و 
هم اکنون دچار گسستگي و بي هويتي شديدي است. پژوهش حاضر بر آن است تا از طريق طراحي مجموعه ای از فضاهاي 
شهري پياده، ارتباط فضايي و کالبدي ميان عناصر ارزشمند را تقويت نموده و انسجام و وحدت محله را مجدداً احيا نمايد. 
راه حل اين مسأله را می توان در بهره گيري از تمايالت هم سان افراد و ايجاد فرم هاي کالبدي و فضايي مبتني بر عاليق و 
اشتراکات فرهنگي و مذهبي )امامزاده ها، مساجد، حسينيه ها و تکايا( و يا انگيزه ها و مقاصد اقتصادي و سياسي )بازارچه ها 
يا مراکز محله( دانست. برقراری هم پيوندی بصري ميان کالبد و فضا، همگام با در نظر گرفتن مالحظات عملکردي موجب 
تأثيرگذاري مستقيم کالبد بر فعاليت اجتماعي مي شود. حاصل کار مجموعه ای از چارچوب هاي فيزيکي خواهد بود که 
چون برخواسته از زمينه ها و اشتراکات ساختارهاي اجتماعي هستند، فراتر از مرزهاي فيزيکي و کالبدي بر شکل گيري 
روابط اجتماعي مؤثرند. نتايج حاصل از تحليل فضايي- کالبدي محله امامزاده يحيی توسط نرم افزار Depthmap نمايانگر 
ارزش باالی هم پيوندي در گذرهاي شمالي- جنوبي امامزاده يحيی و جاويدي و معابر شرقي- غربي عليمرادي، سپهر و 
هداوند است که خيابان هاي اصلی اطراف را به قلب محله متصل مي کند. بدين صورت ساختار اصلي پياده محور محله 
تشکيل شده و مجموعه  ابنيه ارزشمند به صورت يک کل واحد و منسجم به هم مرتبط خواهند شد. در قسمت طراحی با 
رعايت اصولی چون ايجاد فضاهاي مکث و کاربري هاي جاذب خدماتي در امتداد گذر هاي اصلي، تعبيه مسير جايگزين 
سهولت  سرزندگی،  عمومي،  پارکينگ هاي  و  سبک  ريلی  حمل و نقل  سيستم  ايجاد  ترافيک،  آرام سازي  سواره،  ترافيک 

دسترسي و ايمنی بيشتر براي ساکنان، مغازه داران و گردشگران به صورت هم زمان فراهم خواهد شد.
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مقدمه
امروزه  يکي از مهم ترين تفاوت هاي شهر جديد و کهن در ميزان تأکيد و توجه آن ها بر حرکت سواره و پياده مي باشد. 
شهرهاي امروز با اصالت دادن به مسير سواره از مهم ترين اصل شهرسازي کهن يعني اصالت و تداوم مسير پياده فاصله 
گرفته و با توجه صرف به رفع نيازهاي سواره باعث زدودن خاطرات جمعي و کاهش ارزش هاي بصري فضاهاي شهري 
شده اند. محله  امامزاده يحيی تهران با وجود بهره مندي از ارزش ها و پتانسيل هاي قوي هم چون اندام ها و ساختمان هاي 
دچار گسستگي،  و  نبوده  مستثني  وضع  اين  از  غيره  و  ميدانگاهي ها  بازار،  راسته  امامزاده،  از جمله  کهن  بافت  شاخص 
از  سردرگمي و بي هويتي شديدي است. ساکنين چندان رغبتي به حضور در گذرها و فضاهاي جمعي محله ندارند و 
مسائل و مشکالت رفت و آمد خودرو و پيامدهاي ناشي از آن رنج مي برند. ساختمان هاي شاخص بافت از اعتبار افتاده 
و محله انسجام خود را از دست داده است. گذرها که در گذشته مورد توجه ساکنين بوده و حرکت و پياده روي در آن 
موجب ايجاد حس تعلق به محله مي شده است، امروزه به علت آشفتگي در سيماي محله و عناصر کالبدي آن، نبود نظم 
و پيوستگي فضاها، تردد بي ضابطه سواره و پياده، نبود مسيرهاي مختص پياده و فضاهايي به منظور مکث و ايجاد ارتباط 
جمعي، مشکالت جهت يابي و از اين ره، عدم ايجاد تصاوير ذهني مطلوب براي ساکنين با مشکالت متعددي روبه رو است 
که موجب دلزدگي و کاهش حضور ساکنين شده و کيفيت کالبدي و حيات فضايي محله را با افت شديد مواجه کرده است. 
هدف اصلي مطالعه، ايجاد وحدت کالبدي- فضايي ميان عناصر تشکيل دهنده شکل بافت )گذر اصلي، راسته  بازار، امامزاده، 
ميدانگاهي ها و غيره( از طريق طراحي مجموعه اي از فضاهاي شهري پياده مدار در محله مي باشد. در راستاي دستيابي 
به هدف فوق با استفاده از نرم افزار Depthmap 10، به تحليل و بررسي ساختار فضايي و کالبدي محله  امامزاده يحيي 
از نظريه  چيدمان فضا نشأت  ابزارهای کامپيوتری هستند که  نرم افزارهای تحليل شبکه فضايی1،  مي پردازيم. مجموعه  
گرفته اند و با بهره گيری از تئوری گراف2 به تجزيه و تحليل شبکه های فضايی در شهرها می پردازند. اين نرم افزارها به 
شهرسازان، معماران و تحليل گران فضايی کمک می کنند تا بتوانند چشم انداز بهتری از ويژگی ها و ملزومات مناطق شهری 

بسازند.

1.اصولسازماندادنفضاهايشهريپیادهمدار
راه هايی  از جمله  پياده راه ها  احداث  آمد و شد سواره.  از  به فضاهاي رها  تبديل خيابان ها  از  پياده مدار کردن عبارت است 
)Pakzad, 2007, p. 273(. محيط های سنتی فضای  است که می تواند در تجديد حيات مدنی مراکز شهری مؤثر باشد 
بين ساختمان ها را مورد تأکيد قرار می دهند و غالباً توانسته اند يک کل ارگانيک و جذاب به وجود آورند. امروزه مقياس 
انسان پياده برای رسيدن به مکان هايی ظريف و جذاب، همراه با پيچيدگی و ادغام کاربری ها و فعاليت ها مورد توجه قرار 
گرفته است. موضوع اصلی در طراحی نيز ايجاد عرصه ی عمومی- فضای بين ساختمان ها و نه خود ساختمان ها- است. 
هدف نهايی، خلق محيط های شهری با هويتی مشخص است؛ محيط هايی که ريشه در زمينه ی تاريخی و منطقه ای خود 
اصل  در  مي توان  را  ايرانی  پياده مدار  قديمي  کالبدي شهر  عمده  ساخت  ويژگي   .)Tibbalds, 2002, pp. 27-28( دارند 
پيوستگي فضايي سازمان کالبدي شهرها ميان عناصر مجموعه: 1( مرکز شهر و 2( مراکز محله ها، از طريق يک رشته 
فضاها و عناصر ارتباط دهنده: 3( گذرهاي اصلي و 4( ميدان خالصه نمود )Tavassoli, 1987, p. 8(. به اعتقاد محمود 

توسلی اين انسجام و پيوستگی حاصل رعايت پنج اصل اساسی در طراحی فضای شهری است که عبارتند از:
1. اصل هم پيوندي عناصر و فضاهاي دسترسي با آن

2. اصل محصور کردن فضا
3. اصل فضاهاي متباين

4. اصل ترکيب )کمپوزيسيون(
5. آگاهي از فضا

در شهرهاي قديمي ايران همان گونه که عناصر شهري و واحدهاي مسکوني از اصول هم پيوندی متابعت نموده اند؛ ترکيب 
درهم بافته شده  گذرها نيز واجد خصوصيات يکپارچگي و هم پيوندی بوده اند. در ايران در موارد بسياري بدنه اي از طاق نماها 
و غرفه هاي مکرر به صورت متقارن يا متعادل، فضا را محصور مي کنند. در اين شهرها انسان مهم ترين رکن فضا محسوب 
مي شود و فضا بايد براي استفاده  وي مقياس انساني بيابد )Tavassoli, 1987, pp. 27-28(. فضاهاي متباين در شهرهاي 
قديمي ايران دارای دو خصوصيت عمده  پهن و باريک شدن و هم چنين سرباز و سربسته بودن هستند. گذر سرپوشيده  بازار 
که ناگهان به چهارسوق باز مي شود و يا کوچه اي تنگ که  يک باره سر از ميداني بيرون مي آورد، احساس مجذوب کننده ای 
را  )Tavassoli, 1987, pp. 62-63(. حالت خطي و يکنواخت خيابان های محلي  بيدار می کند  ناظر  تباين فضايي در  از 
می توان با شکستن آن به چند فضاي تنگ و گشاد به صورت پويا و ايستا با ترکيب بدنه هاي متفاوت اما هماهنگ تعديل 
نمود. ترکيب )کمپوزيسيون( متفاوت اما هماهنگ بدنه  هر فضا به نوبه  خود از يکنواختي فضا مي کاهد. رابطه  اجتماعي در 
فضا و زمان اتفاق مي افتد. ساختار فيزيکي و تقسيمات عملکردي فضا ممکن است گشاينده يا محدودکننده  فرصت ها براي 
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ارتباط باشد )Talebi, 2005, p. 161(. اصل پايه ای که طراح بايد در جريان آموزش و عمل ادراک کند، آگاهي پيدا کردن 
نسبت به فضاست. براي اين مقصود بايد دانست که دو جزء يا دو عنصر اساسي ترکيب معماري يا مجموعه ای از شهر، حجم 
 .)Tavassoli, 1987, pp. 76-77( يا توده  ساختماني و فضاست و طراحي عبارت است از برقراري رابطه  متقابل ميان اين دو
 Bacon, 2007, p.( "در فرهنگ ما عمدتاً توده در نظر گرفته می شود، تا آنجا که بسياری از طراحان ما کور فضا شده اند"
15(. لينچ3 در سال 1960، با بررسي ارزش هاي ديد و منظر شهري، به کشف مفهوم تصور يعني به تأثير متقابل شکل 
کالبدي در ادراک مردم از اين شکل نايل آمد. او به وجود عواملي در شهر پي برد که موجد تصوير ذهني مي شوند و آن ها را 
به صورت راه، لبه، گره، محله و نشانه دسته بندي کرد؛ و بدين ترتيب نظرش نقش جهت دهنده ای در بررسي هاي کالبدي 
پيدا کرد. کالن4 در شهر به هنري وراي معماري معتقد است، هنري مبتني بر ارتباط. به گفته  او آميختگي عناصري مانند 
بنا، درخت، طبيعت، آب، ترافيک و تبليغات محصولي ايجاد می کند که تسلط بر طراحي مطلوب اين مجموعه، در حوزه  
فعاليت معمار به تنهايي نيست )Tavassoli & Bonyadi, 2007, pp. 130-131(. شکل شهرها و شهرک ها از طريق توالي 
فضاهاي پيرامون مسير حرکت فرد ادراک می شود. گوردون کالن اين ويژگي را ديد متوالي مي نامد و انواع صحنه هايي را 
که فرد در طي قسمت هاي مختلف شهر با آن مواجه مي شود، شرح داده است )Cullen, 1961, p. 17(. اگرچه فضاهاي 
متوالي در اغلب شهرهاي سنتي رشته ای از خيابان ها و ميدان ها را به وجود مي آورد، تنوع بسيار زياد شکل آن ها به بستر 
محل، فعاليت هاي جاري در ساختمان هاي پيرامون و طرح کالبدي آن ها بستگي دارد )Chapman, 2007, p. 183(. ويليام 
وايت در کتاب خود با عنوان "زندگي اجتماعي فضاهاي شهري کوچک"، از رابطه نزديک ميان کيفيت فضاهاي شهري 
و فعاليت هاي شهري سخن مي گويد و اين که چگونه تغييرات فيزيکي و کالبدي ساده مي تواند کاربرد فضاي شهري را 

به صورت قابل توجهي بهبود بخشد. 
در جدول 1 به طور اجمالی جمع بندی نظريات انديشمندان مختلف در زمينه   ايجاد پياده راه گردآوری شده است.

جدول1:گردآورینظریاتاندیشمنداندرزمینهایجادپیادهراه

 
2.وحدتکالبدي-فضایيدرنظامهایحرکتی

 .)Pakzad, 2009, p. 110( هماهنگ و متقابل ميان اجزاء مي باشد ،)وحدت به معناي وجود رابطه ای خاص )نظام يافته
شهرهاي ايران، علي رغم فشردگي کالبدي، مبين ساخت فضايي ويژه ای هستند و آن پيوستگي مجموعه  مرکز شهر و 
مراکز محله ها از طريق گذرهاي اصلي است )Pakzad, 2009, p. 43(. اين ديدگاه که محصول طراحي شهري بايد به صورت 
يک کل درآيد، همواره مورد قبول بوده است. تاريخ طراحي شهري به خوبي آميختگي ارزشمند توده و فضا را در يک کل 
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مطلوب نشان مي دهد؛ کلي که ادراک آن آسان است و ناظر می تواند ترکيب آن را در ذهن مجسم سازد و فضا و مکان را 
در آن به خاطر آورد. از اين رو آن چه ديده مي شود کل است نه جزء و يا اين کل است که تأثير نهايي را مي گذارد، نه جزء. 
از لحاظ فلسفي و هنري، پيوند و ترکيب و اتحاد اجزاء و عناصر مختلف در يک کل هماهنگ به گونه  مجموعه ای متحد، 
همان چيزي است که به شهر، سيماي بصري مطلوب مي بخشد و اين همان تعريفي است که ارسطو از زيبايي می کند: 

.)Tavassoli, 2000, pp. 17-19( هماهنگي و تناسب و نظم اجزاء در کل به هم پيوسته
فقدان  می شود،  محله  کالبدی  اجزای  بين  ارتباط  قطع  کالبدی سبب  جدا افتادگی  که  همان طور  نيز  محله  مقياس  در 
پيوستگی فضايی به عنوان مانعی برای عابران پياده و استفاده کنندگان از فضا عمل می کند چراکه نمی توانند به کشف و 
شهود در فضا بپردازند )Duvoux et al., 2010, p. 33(. از طرفی مسيريابی در مکان های دارای الگوهای پيچيده  فضايی 
با اختالل روبه روست )Roberts & Russell, 2002, p. 197(. بنابراين ترکيب و اتحاد اجزاء مختلف در يک کل هماهنگ 
همان چيزي است که به شهر سيماي بصري مطلوب مي بخشد )Tavassoli, 2007, p. 105(. فضا و زمان مکمل يکديگرند. 
اگر فضا را به عنوان عامل حرکت درنظر بگيريم، آنگاه مکان عامل توقف است و هر توقف در حرکت فضا را به مکان تبديل 
می کند )Tuan, 2001, p. 6(. براي درک معناي "نظام هاي حرکتي همزمان" يا معابري که شهرنشينان در آن حرکت 

ميکنند، يا به اين سو و آن سو برده مي شوند، بايد سه مفهوم را درنظر گرفت:
1.رابطهتودهوفضا: به اين معني که به مفهوم فضا به عنوان نيروي مسلط توجه کرده و سلطه فضا و حرکت را درک 

کنيم.
2.تداومتجربه: حرکت در فضا تداوم تجاربي را خلق مي کند که برخواسته از کيفيت و فرم فضاهايي است که حرکت در 
آن ها واقع مي شود. اگر بتوان معبري در فضا ايجاد کرد که مسير حرکت تعداد زيادي از مردم يا مشارکت کنندگان شود و 
بتوان ناحيه  مجاور آن را به نحوي طراحي کرد که به هنگام حرکت در اين معبر در فضا جريان پيوسته از تجربه اي هم گون 

براي فرد ايجاد شود، مي توان به طرح هايي موفق در شهرها دست يافت.
3.تداومهايهمزمان: بايد تداوم تجربه  فضا را سلسله اي از نظام هاي حرکتي با سرعت ها و شيوه هاي مختلف حرکت 
.)Bacon, 2007, p. 34( ديد، که هر يک با بقيه رابطه اي متقابل دارند و هر کدام در تجربه  کلي زيست در شهر سهمي دارند

با وام گرفتن از ايده  سازمان دهي فضايي سيکستوس پنجم در طرح تک  ستون هاي شهر رم می توان با ايجاد نقطه هايي در 
نظام هاي حرکتي، تجربه ای بصري را براي عابران پياده فراهم آوريم. ايده  نظام هاي حرکتي به عنوان عنصر جهت دهنده به 
طرح می تواند وحدت کالبدي- فضايي به وجود آورده و در جذب جريان پياده مفيد واقع شود. عابر پياده بايد مجموعه هايي 
از حس هاي حرکتي متوالي و بي وقفه را تجربه نمايد و براي اين که  اين اتفاق بيافتد، تعداد نقاط بايد معدود بوده تا فرآيند 
درک آن ها با سرعت بيشتري اتفاق بيافتد و موقعيت آن ها در ارتباط با يکديگر و با ارگانيزم شهري که خود بخشي از 
آن هستند بايد واضح و آشکار باشد )Bacon, 2007, p. 165(. فضاهاي شهري محصول روابط اجتماعي بوده و ارتباط بين 
فضاهاي شهري اهداف اجتماعي را دنبال مي کند. در اين راستا درک ارتباط بين فضاهاي شهري مي تواند به درک الگوهاي 
الگوي  رفتاري و تحليل هاي کمي و کيفي کمک کند. پيکره بندي فضايي و نحوه  ترکيب فضاهاي شهري عامل اصلي 
پخشايش فعاليت هاي اجتماعي- اقتصادي مانند الگوي پخشايش کاربري هاي تجاري، قوميت هاي مختلف و نيز حرکت 
در سطح شهر است )Hillier, 2007, pp. 121-125(. هم چنين الگوهای يکپارچگی فضايی بر پخشايش اقشار اجتماعی در 

.)Vaughan, 2007, p. 205( شهر مؤثرند
يان گل به نقل از نتيجه  مطالعه اي که توسط مدرسه معماري کپنهاک انجام شده است مي نويسد: "وجود يا عدم وجود 
اقتصادي مشترک ميان  يا  ايدئولوژيکي، سياسي  يا عدم وجود عاليق  به وجود  به طور عمده، مشروط  اجتماعي،  تعامل 
ساکنين مي باشد". بنابراين وجود چنين اشتراکاتي دليلي خواهد بود مبني بر وجود پتانسيل رابطه  مشترک و به تبع آن 
ايجاد تعامالت اجتماعي بين مردم. بر اين اساس با بهره گيري از اشتراکات بين افراد ايجاد فرم هاي کالبدي و فضايي مبتني 
بر عاليق و اشتراکات فرهنگي و مذهبي هم چون وجود امامزاده ها، مساجد، حسينيه ها و تکايا و يا مبتني بر انگيزه ها و 
مقاصد اقتصادي و سياسي مانند وجود بازارچه ها يا مراکز محله مي تواند در جذب و سوق دهي ساکنين يا رهگذران مؤثر و 
کارا باشد؛ و در نهايت ايجاد وحدت بصري ميان اين عناصر کالبدي و فضايي همگام با در نظر گرفتن مالحظات عملکردي 
آن ها موجب تأثيرگذاري مستقيم کالبد بر فعاليت اجتماعي مي شود. نتيجه آن که حاصل کار مجموعه اي از چارچوب هاي 
فيزيکي خواهد بود که چون برخواسته از زمينه ها و اشتراکات ساختارهاي اجتماعي هستند، فراتر از مرزهاي فيزيکي و 

کالبدي بر شکل گيري روابط اجتماعي مؤثرند.

3.ارزیابيراهکارهايتبدیلمحورسوارهبهپیادهبراساستجاربجهانیایجادپیادهراه
شناسايی و تحليل اصول طراحی در بستر مکان و زمان مطالعه ای سودمند است که راهنمای ما به سوی طراحی بهينه 
خواهد بود. از اين ره در اين بخش به بررسی نمونه هاي مشابه احداث پياده راه در جهان پرداخته و در جدول پايانی، جدول 

2، به ارزيابي راهکارهاي تبديل محور سواره به پياده به تفکيک و به صورت خالصه می پردازيم.
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1-3-خیابانجورج5،سیدني،استرالیا
با عرض تقريبي 22 متر است. تعداد عابران  خيابان جورج واقع در قلب شهر سيدني شرياني به طول 2/5 کيلومتر و 
پياده ای که در يک روز هفته از اين خيابان عبور مي کنند برابر 39780 نفر است. آن چنان که پيداست اين خيابان معبري 
بسيار شلوغ و متراکم است که ديگر کارايي خود را در زمينه ی سرويس دهي به تردد سواره و يا عابر پياده از دست داده 
است. در هر روز هفته حدود 6000 اتوبوس به مرکز شهر سيدني وارد مي شوند و در مجموع با 192 خط اتوبوس قسمتي 

از شبکه مرکزي شهر را تشکيل مي دهد.

شکلهای1و2:پیادهراهخیابانجورج

          
)Gehlarchitects.com(

به طور خالصه ويژگي هاي وضع موجود مرکز شهر سيدني عبارتند از: اولويت پايين عابر پياده، حجم بيش از حد اتوبوس، 
تسهيالت ضعيف عابر پياده، مطلوبيت ضعيف خيابان در زمينه سازگاري با فعاليت عابران پياده، نماها، ميادين، جلوخان ها 
و جداره هاي صلب شهري و عدم وجود تسهيالت دوچرخه سواري. عالوه بر اين آمار و نمودارهاي موجود نشان مي دهند 
که اين خيابان داراي تفاوت فاحش جمعيت شب و روز و يا در اصطالح عدم کارايي در زمينه فعاليت هاي 24 ساعته است. 
در سال 2007 گروه معماران گل ملزم به تهيه طرحي براي تبديل مرکز شهر سيدني به يک شهر سبز، مردم محور و با 
اولويت عبور حمل و نقل همگاني شدند. چشم انداز يان گل براي سيدني شهري شهروندمحور بود که به موازات تأمين امنيت 
براي مردم، جذاب، سرزنده و قابل زندگي کردن باشد. شهر سيدني در سال 2030 شهري پايدار، به هم پيوسته، جهاني 
و سبز خواهد بود. توسعه پايدار در شهر سيدني، هم در جهت پايداري محيط فيزيکي و هم در جهت اقتصاد، فرهنگ و 

جامعه به عنوان يک کل به هم پيوسته مطرح است.
نکات کليدي طراحي يان گل شامل گسترش تسهيالت و تجهيزات شهري در جهت مرتبط کردن قلب شهر با عناصر 
طبيعي آب و فضاي سبز، ايجاد سيستم تردد نوين شامل فضاهاي مختص عابر پياده و سيستم حمل و نقل عمومي قوي، 
و ايجاد قلمروي عمومي جذاب است که در عين تقويت هويت شهر به سرزندگي و تنوع آن ياري رساند. يان گل براي 
طراحي بلوار پياده جورج سؤالي مطرح مي کند: "چه چيزي يک خيابان خوب را مي سازد؟" وی سپس با پاسخ دادن 
اولويت مردم محوري خيابان هاي خوب، ويژگي هاي يک خيابان پياده محور خوب را دارا بودن  به اين سؤال و تأکيد بر 
پياده راه هاي وسيع، نورپردازي براي مردم، وجود درختان و آسايش اقليمي، ايجاد جداره هاي باز و فعال شهري به همراه 
مبلمان خياباني، رعايت مقياس انساني و به کارگيری هنر عمومي و نشانه هاي فرهنگي می داند )شکل های 1 و 2(. هفت 
اصل کليدي براي طراحي خيابان جورج و تبديل آن به يک بلوار با اولويت حرکت عابر پياده عبارتند از: شريان حمل و نقل 
عمومي کارا )شامل حمل و نقل ريلي سبک6، اتوبوس و غيره(، بلوار پياده محور، ستون فقرات خوانا، خيابان شمايل محور7، 

خيابان 24 ساعته، متصل کردن قلب شهر به بندرگاه و اتصال 3 ميدان اصلي شهر به هم.
سيستم حمل و نقل ريلي سبک در شهر سيدني به عنوان مکمل سيستم حمل و نقل همگاني عمل کرده و خيابان جورج 
با اولويت دادن به حمل و نقل ريلي و عابر پياده محيطي امن و کارا را براي استفاده کنندگان از فضا فراهم کرده است. 
خيابان هاي اشتراکي، معابر آرامسازي شده و محدوديت هاي زماني براي عبور و مرور وسايل نقليه سنگين و يا فعاليت هاي 
بارگيري و باراندازي از ديگر نقاط قوت شبکه دسترسي اين طرح است. کف سازي، مصالح و بافت سنگفرش ها در اين 
خيابان به گونه اي طراحي شده که عالوه بر آرام سازي ترافيک و ايجاد محيطي امن براي پياده ها، از تکه تکه شدن خيابان 
جلوگيري نموده و تصويري متحد و به هم پيوسته را از اين پياده راه ايجاد کند. به کارگيري تکنولوژي مدرن و استفاده 
از سيستم حمل و نقل ريلي سبک و بدون سيم سبب کاهش تأثير بصري حاصل از اغتشاش منظر محيط شده و فضاي 
بيشتري را در اختيار عابر پياده خواهد گذاشت. وجود خيابان هاي جمع و پخش کننده و تقاطعات در طراحي مرکز شهر 
سيدني امکان عبور و دور زدن را به اتومبيل داده و سبب تسهيل دسترسي مي شود. بازشوهاي خيابان جورج، بازطراحي 
جداره هاي صلب، ايجاد واشدگاه ها و زون هاي مکث و توقف در جهت ايجاد امکان تجمع و توقف و برگزاري فستيوال ها و 
رويدادهاي موقتي، هم چنين استفاده از مبلمان هماهنگ خياباني، ايجاد آسايش اقليمي با کمک گرفتن از پوشش گياهي 
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بومي، استفاده از مصالح بومي براي سنگفرش خيابان و غيره همه و همه ايده هايي هستند در جهت نيل به هدف اصلي 
طراحي مرکز شهر سيدني، يعني ارتقا کيفيت فضاي عمومي.

2-3-خیابانبیوچانان8،گالسکو،اسکاتلند
خيابان بيوچانان به عنوان بزرگ ترين تفرجگاه گالسکو و قلب تپنده  شهر شمرده مي شود. از زماني که اين خيابان تبديل 
 BBC به پياده راه شده بازديدکنندگان زيادي را به خود جذب کرده است. خيابان بيوچانان در سال 2003 در نظرسنجي
به عنوان خيابان مطلوب اسکاتلند انتخاب شد. هم چنين در تابستان سال 2004 در همايش جنبش شهرسازي جديد، 
تاريخي گالسکو در دو قرن  بافت مرکزي شهر  برتر شهر گالسکو و بخش جدايي ناپذير  به عالوه، خيابان  جايزه گرفت. 
گذشته بوده است. اين خيابان براي اولين بار در سال 1978 تبديل به پياده راه شد. ظاهر امروزين اين محور نتيجه  يک 

مسابقه بين المللي در سال 1977 است که طي آن طرح يک تيم طراحي پيشرو بريتانيايي برنده شد. 
طراح در اين خيابان از طريق زدودن اغتشاش و آشکارسازي غنا و ظرافت معماري خيابان، بر هويت اصلي آن صحه 
مي گذارد. يکي از رموز موفقيت اين طرح، نورپردازي غيرمعمول آن است که خيابان را در زمينه ای آبي رنگ غوطه ور 
ساخته است. اين خيابان توسط نويسنده کتاب "راهنماي مکان خوب" به عنوان يکي از 100 مکان برتر بريتانيا معرفي 
شده است )شکل های 3 و 4(. اين منطقه به علت وجود فعاليت هاي خرده فروشي، هم در ميان مردم محلي و هم گردشگران 
محبوب بوده و در سال بيش از 30 ميليون بازديدکننده دارد. به اين ترتيب يکي از بزرگ ترين مراکز خرده فروشي غرب 
انگلستان محسوب مي شود. شوراي شهر گالسکو در راستاي بازسازي مرکز شهر، به دنبال تشويق ساکنين به استفاده 
.)www.Pps.org( مجدد از فضاهاي خالي از سکنه طبقات فوقاني واحدهای تجاري است که در طول مسير واقع شده اند

شکلهای3و4:پیادهراهخیابانبیوچانان

                    
)www.Pps.org/great_public_spaces(

3-3-خیابانلینکلن9،فلوریدا،امریکا
خيابان لينکلن مابين خيابان واشنگتن و خيابان آلتون قرار گرفته است. اين خيابان قباًل يک مسير سواره بود، ولي بعدها 
به روي ترافيک سواره بسته شد و به يک مرکز خريد در فضاي باز10 تبديل شد. اين محور توسط موريس الپيدوس11 
به عنوان يک مرکز پياده لوکس طراحي شده و سپس در سال 1970 بازسازي شد. پس از تحول اقتصادي بي نظير ساحل 
ميامي در اواخر دهه ی 1980 ميالدي، پياده راه تجاري لينکلن در اواسط دهه  1990، به يک مرکز موفق و سرزنده تجاري، 
اجتماعي و مملو از زندگي شبانه تبديل شد. شايد بتوان در مقام مقايسه محور پياده، رمبال در بارسلون را به خيابان لينکلن 
شبيه دانست؛ با اين تفاوت که در اينجا اتومبيل جايي ندارد و تنها در مسيرهاي متقاطع عمودي تردد اتومبيل مجاز 
است. در نتيجه  کاهش اختالل سواره و پياده، فعاليت ها و کاربري هاي فضاي باز از قبيل کافه ها، رستوران ها، فستيوال ها 

و نمايش هاي خياباني اجازه  حيات مي يابند )شکل های 5 و 6(.

شکلهای5و6:پیادهراهخیابانلینکلن

                     
)www.Pps.org/great_public_spaces(
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همه  اقشار مردم، ساکنان محلي، گردشگران، خانواده ها، گروه هاي سني و جنسيتي متنوع از حضور در اين خيابان لذت 
مي برند. سرزندگي مکان و مبلمان شهري جاذب در اين زمينه نقش مؤثري ايفا مي کنند. محبوب ترين فعاليت مردم در 
اين خيابان تماشاي عابرين پياده است. در هنگام صرف غذا، خوردن چاي يا در حين انتظار در صف بليط يک فيلم، مردم 

 .)www.Chtn.ir( از تماشاي فعاليت های متنوع لذت مي برند

جدول2:ارزیابيراهکارهايتبدیلمحورسوارهبهپیادهدرنمونههايمشابهجهان

راهکارهايتبدیلمحورسوارهبهپیادهعنوان/موقعیتدرشهرنامشهر/کشورردیف

مرتبط کردن قلب شهر به بندرگاه، استفاده از LRT، خيابان جورج/ مرکز شهرسيدنی/ استراليا1
جداره های فعال، فعاليت 24 ساعته

خيابان بيوچانان/ مرکز تجاري شهرگالسکو/ اسکاتلند 2
تسهيالت حمل و نقل عمومي مناسب و کارا، از بين بردن 
اغتشاش، نورپردازي محور، فعاليت هاي خرده فروشي، 

تشويق استفاده مسکوني از طبقات فوقاني واحدهاي تجاري 

خيابان لينکلن/ محور پياده  تجاريفلوريدا/ امريکا3
پيش بيني فضاي پارکينگ خودروها، ايجاد تسهيالت 

کالبدي براي عابران، تشويق رويدادهاي خياباني، 
فعاليت هاي خرده فروشي و واحدهاي تجاري لوکس

4.چارچوبنظريعرصهعموميوفضايشهريپیادهمدار
با مروري بر نظريات موجود و بر مبناي تجارب داخلي و خارجي و در نظر گرفتن اشتراکات و افتراقات در اين زمينه 
مي توان به  يک چارچوب کلي دست يافت )شکل 7(. بديهي است ساختار مستخرج شده جنبه عمومي نداشته و صرفاً 
راهبردي خواهد بود در جهت طراحي يک محيط پياده مدار با تأکيد بر وحدت کالبدي- فضايي. حضور انسان به عنوان 
مؤلفه  سوم در کنار دو وجه اساسي فضاي شهري يعني کالبد و فضا، براي تبديل فضا به مکان ضروري است. چراکه بدون 
بنابراين فضاي شهري کارکرد خود را از دست  انسان در فضاهاي شهري، تعامالت اجتماعي صورت نمي پذيرد.  حضور 
خواهد داد. با در نظر گرفتن اين سه مورد به عنوان مؤلفه هاي اصلي مکان، در سطح بعدي با توجه به نوع فضاي شهري 
)در اينجا به طور خاص پياده راه( معيارها و شاخص هاي طراحي فضا در زمينه  هر يک از مؤلفه هاي مکان منتج می شوند. 
مد نظر قرار دادن معيارها و شاخص هاي طراحي پياده راه موجب تأمين کيفيت هاي مطلوب محيط پياده مدار و در نهايت 

دستيابي به هدف اساسي ايجاد پياده راه که همان ارتقاء کيفيت عرصه همگاني است، خواهد شد. 

شکل7:چارچوبنظریطراحیفضایشهریپیادهمدار
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5.محلهامینحضور)پستهبک()امامزادهیحیي(
محله ای که امروزه نام امين حضور )پسته بک( گرفته در واقع همان محله  6  از ناحيه  2 در منطقه  12 تهران است که تحت 
عنوان امامزاده  يحيي نيز شناخته مي شود. اين محله از شمال به خيابان اميرکبير، شرق به خيابان ري، جنوب به خيابان 
15 خرداد و از غرب به خيابان شهيد مصطفي خميني مي رسد. اما در گذشته  اين محله جزئي از محله  بزرگ عودالجان 
بوده که داراي وسعت و محدوده ای بيشتر از امروزه بوده است. کاربري غالب بلوک هاي پهنه )به جز گذر اصلي محله( 
مسکوني و عملکرد غالب محله، توليدي- تجاري- زيارتي است. کاربري هاي گذر امامزاده يحيي به ترتيب فراواني عبارتند 
از واحدهاي مسکوني، واحدهاي تجاري، واحدهاي مذهبي، آموزشي، بهداشتي و درماني. فراوانی ابنيه تاريخی متعلق به 
دوران پهلوی و قاجار در اين محله آن را به يکی از غنی ترين محالت هسته تاريخی تهران بزرگ تبديل کرده است. در زير 
نقشه  معابر اصلی ارتباط دهنده  قلب محله به شريان های اصلی لبه  محله )شکل 8(، و نقشه  مکان گزينی ابنيه  ارزشمند 

تاريخی و مذهبی محله آورده شده است )شکل 9(.

شکل8:نقشهدسترسیشکل9:نقشهمکانگزینیابنیهارزشمند

               

واحد هاي واقع در لبه  محله بيشتر به کاربري هاي تجاري- خدماتي اختصاص يافته است و شامل نمايشگاه هاي فروش 
و تجهيزات شهري  تأسيسات  انبار،  لوازم خانگي، آهن آالت، کارگاه هاي کارتن سازي،  لوازم ساختماني،  اتومبيل، فروش 
مي باشد. قرارگيري اين محله در مجاورت بازار باعث شده است تا اين محله نقش پشتيبان را براي بازار ايفا کرده و کاربري 
مسکوني به صورت غيرمجاز به کاربري انبارداري تبديل شود. به علت تعرض فعاليت هاي خدماتي به بافت مسکوني، امر 
سکونت به صورت فزاينده رو به کاهش است و در اراضي مسکوني تغيير کاربري با شتاب صورت مي گيرد. اين امر به تدريج 

سبب خالي از سکنه شدن محله، تشديد فرسودگي بافت و نهايتاً متروکه شدن بافت خواهد شد.  

شکل10:نقشهاستخوانبنديفضاهايهمگاني
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از جمله مسائل و مشکالت قابل طرح در محله که نفوذ پذيري و سهولت تردد در حوزه را دچار مشکل کرده به قرار زير 
است:

1. کاهش ظرفيت بحراني معابر و اغتشاش و تداخل تردد سواره و پياده، موتورسوارها و چرخ هاي دستي به علت تداخل 
عملکردهاي دسترسي محلي، بارگيري و باراندازي؛ 

2. پياده روهاي تنگ و مسدود شده به وسيله : عمليات ساختماني، پارک موتورسيکلت ها، کيوسک هاي خدماتي و تاسيساتي، 
ميله ها و زنجيرها، بساط دستفروش ها و تعرض مغازه دارها به پياده روها؛

3. کمبود پايانه هاي حمل و نقل و پارکينگ هاي طبقاتي در مجاورت محله در شکل 10 زون هاي قدرتمند کاربری ها که 
به کاربری هاي مذهبي و فرهنگي اختصاص يافته و نشانه هايي که در ايجاد پاتوق ها، قرارگاه ها و هم چنين خاطره  جمعي 

مؤثرند مشخص شده است.

6.کاربردنرمافزارDepthmap10درتحلیلکالبدی-فضاییمحله
طرح  مورد نياز  موارد  برآورده کردن  در  پيشنهادی  طرح های  قابليت  ارزيابی  به منظور  اساساً  فضا  چيدمان  روش  کاربرد 
الگوی  اين روش می توان  از  استفاده  با  بدين ترتيب  پيش بينی حرکت در سطح شهر می باشد.  و  ايجاد، هدايت  از قبيل 
حرکت و يا پخشايش کاربری ها را در وضع موجود شهر شناسايی کرده و بر اين اساس الگوهای مورد نظر را در طرح های 
 .)Peponis et al., 2005, p. 2( پيشنهادی پيش بينی کرد تا بدين وسيله از کارآمد بودن طرح ها اطمينان الزم حاصل آيد
در راستای پيش بينی حرکت عابر پياده از روش چيدمان فضا می توان برای شناسايی در دسترس ترين و جدا  افتاده ترين 
 Jiang et al., 1999, p.( مسيرها استفاده کرد تا از اين طريق حرکت عابر پياده را به صورتی بهينه هدايت و مديريت کرد

.)2; Abubakar & Aina, 2006, pp. 1-2
Depthmap برنامه  کامپيوتري است که تجزيه و تحليل خوانايي را بر روي شبکه هاي شهري اجرا مي کند. داده هاي ورودي 
مکان هاي شبکه شهري  بصري  هم پيوندي  نقشه هاي  آن  از  و خروجي حاصل  نقشه هاي شبکه شهري  نرم افزار  اين  به 
مي باشد. نحوه  ارتباط بين فضاها با يکديگر -که از آن به عنوان پيکره بندی فضايی ياد می شود- در يک بنا و يا يک شهر 
از تحليل های گراف رياضی استفاده  از اين طريق برای شناخت آن  را می توان به صورت گراف مورد بررسی قرار داد و 
کرده و به اين ترتيب يک پديده  کيفی را به صورت کمی مورد تحليل های بيشتر قرار داد )Hillier, 2007, p. 20(. در اين 
روش پس از تهيه نقشه هاي محوري و گراف هم بند از فضاهاي موجود در شبکه  شهري، قادر به وارد کردن12 آن ها به 
نرم افزار Depthmap می شوند. در مراحل بعدي پس از تشکيل شبکه  نقاط13 بر روي گراف بر اساس نوع خروجي مورد نظر، 
 .)Pinelo & Turner, 2010, pp. 38-42( گراف مذکور تشکيل داده شده و سپس تحليل گراف را در نرم افزار اجرا می شود
 Toker et al.,( پيکره بندی فضايی به تنهايی می تواند به عنوان عامل اصلی پيش بينی حرکت عابر پياده درنظر گرفته شود
p. 1 ,2005(. پيکره بندی فضايی حتی در الگوی پخشايش کاربری اراضی نيز دخيل می باشد و اين تأثير ناشی از خاصيت 
آن در ايجاد دسترسی و نفوذپذيری به بافت های شهری می باشد. در ابتدا پيکره بندی فضايی، الگوی حرکت را در سطح 
شهر هدايت می کند و سپس جاذب های فضايی و کاربری ها برای بهره وری از اين حرکت خود را در راستای آن ها مکانيابی 
 Hillier, 2007,( می کنند و به اين صورت پيکره بندی فضايی می تواند بر الگوی پخشايش جاذب های فضايی نيز اثر گذارد

.)p. 120
دستاورد استفاده از اين روش عبارت است از متغيرهای مختلفی که از تحليل های گرافی به دست می آيد و چندين نقشه 
که الگوی پخشايش اين متغيرها را در سطح شهر و يا بنا نشان می دهد )Rismanchian & Bell, 2010, p. 52(. ارزش هاي 
فضايي متفاوتي چون خوانايي، هم پيوندي و انتخاب که هرکدام مبين ليستي از ويژگي ها، قوت ها و ضعف ها، فرصت ها يا 

تهديدهاي موجود در شبکه شهري مورد بررسي مي باشند. 

1-6-نقشههايخروجيازنرمافزارDepthmapوتحلیلیافتهها
 همان طور که در نقشه ها مالحظه مي شود تجزيه و تحليل ارزش هم پيوندي شکل 11 و قطعه ای/ بخشی14 در شکل 12،  
نمايانگر ارزش باالي گذر اصلي امامزاده يحيي و جاويدی و خيابان های شرقي- غربي پيوند دهنده  آن ها است. وزن باالی 

معيار انتخاب در شکل 13 نيز به اين دو گذر اصلی تعلق دارد. 
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شکل11:نقشهمحوري-معیارهمپیوندیشکل12:نقشهسگمنتی-معیارهمپیوندی

 

در تجزيه و تحليل گراف خوانايی در شکل 14 با جزئيات بيشتری شامل نرخ باالی ارزش همپيوندی در مسيرهای ذکر 
شده، مرکز محله و فضاهای سبز موجود نشان داده شده است. يافته ها حاکي از کاهش قابل توجه ارزش هم پيوندي در 

خيابان ها و کوچه هاي فرعي و بن بست محله يا گذرهاي با عرض کم و ميزان دسترسي پايين است.

شکل13:نقشهسگمنتی-معیارانتخابشکل14:نقشهخوانایی-معیارهمپیوندی

              
در مرحله  بعد جهت وزن دهی کالبدی به نقشه های فضايی موجود و کاربردی شدن تحليل های حاصل از روش چيدمان 
فضا، به هم پوشانی نقشه های منتج از شناسايی مسيرهای دارای ارزش هم پيوندی و انتخاب باال در سطح محله و نقشه  
نشانه گذاری شده  اندام های کالبدی شاخص بافت که در قسمت شناسايی حوزه ی مداخله آورده شده پرداخته می شود 
)شکل 15(. ماحصل بررسی انجام گرفته راهنمای اصلی ما برای طراحی نقشه  الگوی پياده راه در محله و به تبع آن توزيع 

جاذب های فضايی و کاربری ها در راستای آن خواهد بود. 
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شکل15:نقشههمپوشانیخروجیهاینرمافزارومکانگزینیابنیهارزشمندمحله

 
7.پیشنهادات

پس از بررسی نقشه  هم پوشانی معيارهای چيدمان فضا در محله و تطبيق آن با نقشه  ابنيه  ارزشمند تاريخی و مذهبی 
و بازارچه تاريخی موجود در محله، گذرهای دارای اولويت انتخاب شده و ساختار اصلی پياده راه با استفاده از تحليل های 
کالبدی فضايی تشکيل می شود. با تعريض و تبديل گذر هاي شمالي- جنوبي امامزاده يحيی و جاويدي و معابر شرقي- 
غربي عليمرادي، سپهر و هداوند به مسيرهاي اصلي پياده راه، مجموعه  ابنيه تاريخي و مذهبي محله به صورت يک کل واحد 
و منسجم به هم مرتبط خواهند شد. دو گذر امامزاده يحيي و وزيري به راسته هاي تجاري فعال و هم ساز با هويت تاريخي، 
فرهنگي و مذهبي بافت درون محله و کاربري هاي تجاري قسمت شمالي و شرقي لبه  محله تبديل شده و با محوريت 
فروش صنايع دستي ايراني و اسالمي به کار خود ادامه خواهند داد. اختصاص طبقه هاي فوقاني اين راسته ها به خانه هاي 
مسکوني و يا کافه ها و رستوران ها سرزندگي و امنيت را به محله بازخواهد گرداند. شش خيابان جمع و پخش کننده در 
در  پارکينگ  تعبيه   داشت.  خواهند  به عهده  را  سواره  ترافيک  بار  و  کرده  طراحي خدمات رساني  حوزه  به  محله  اطراف 
مجاورت اين محورها به ساکنين و مغازه داران اجازه استفاده  بهينه از فضا و دسترسي آسان به اقصي نقاط محله را مي دهد 
)شکل 16(. با ايجاد فضاهاي مکث و سکون به شکل طراحي ميادين، جلوخان ها، سکوها و چهارطاقي ها، تکايا و واشدگاه ها 
و فضاهاي سبز با کاربري هاي جاذب خدماتي در امتداد اين گذر هاي اصلي، اصل تباين رعايت مي شود )شکل 17(. استفاده 
از عنصر نمادين سقاخانه در طراحی دکه های اطالعاتی و تزريق کاربری مدرن در کنار بهره برداری سنتی از آن می تواند 
گزينه ای بهينه در ايجاد يکچارچگی در محله بوده و امنيت و همه زمانی را در محله بهبود بخشد. کارکرد ديگر اين عناصر 
وحدت بخش به عنوان دکه های اطالع رسانی و طراحی آن ها در دو طبقه می تواند دورنمايی از پياده راه تاريخی- مذهبی و 

آن چه پيش روی بازديدکننده قرار دارد را در اختيار استفاده کنندگان قرار دهد.
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شکل17:نقشهکاربرياراضيپیشنهاديپیادهراه شکل16:نقشهشبکهمعابرپیشنهاديپیادهراه

   
 

8.نتیجهگیری
شهر به عنوان سيستمي پويا داراي ساختار و منطق فضايي خاص خود است. به همين دليل براي شناخت ويژگي هاي شهر، 
بايد به بررسي ساختار شهر پرداخت. ساختار شهر با توجه به پيچيدگي هاي آن، نياز به روش هايي براي مدل سازي دارد. 
در اين مطالعه با تلفيق نقشه های تحليلی فضايی چيدمان فضا و  نقشه ی ارزش گذاری شده  کالبدی، مسيرهای حرکتی 
بهينه شناسايی شد. ترکيب و تباين عناصر شکل دهنده  تصوير ذهنی مردم از محله -راه، لبه، گره و نشانه- موجب تقويت 
خوانايی و پيوستگی ساختار محله شده و ايجاد تنوع تجربه در ديدهای متوالی راستای اصلی پياده راه از طريق ساماندهی 
نوع فعاليت و کيفيت کالبدی سبب برقراری ارتباط ميان کالبد و فضا شد. با شکل دادن نحوه  ارتباط بين فضاها عالوه بر 
اصالح الگوی دسترسی در سطح محله و حوزه  بالفصل آن، مجموعه  اندام ها و ابنيه  ارزشمند محله به صورت يک کل واحد 
به هم مرتبط شده و وحدت ميان کالبد و فضا را در سطح محله برقرار شد. روش چيدمان فضا و نرم افزارهاي مرتبط با آن 
در طراحي شهري با وجود ارائه  راه هاي منطقي و ابزارهاي گرافيکي در تحليل ساختارهاي کالبدي و فضايي شبکه هاي 
شهري داراي نقاط ضعفی نيز هستند. از عمده کاستي هاي قابل ذکر اين نظريه مي توان به عدم در نظر گرفتن ساختمان ها، 
ويژگي ها، کاربري ها و جذابيت آن ها به عنوان مقاصد سفر شهري اشاره کرد. چيدمان فضا بر اين باور است که الگوهاي 
حرکتي در يک محيط شهري تاحدود زيادي تمايل دارند که فقط براساس توپولوژي شبکه  راه ها شکل گيرند. بر اين اساس 
توصيه می شود در تحقيقات آتی جهت رفع کاستي هاي موجود از تلفيق اين روش با ساير نرم افزارهای تحليل شبکه  

شهری استفاده شود.

پی نوشت
1 1 Spatial Network Analysis
1 2 Graph
1 3 Lynch
1 4 Cullen
1 5 George Street
1 6 Light Rail Transit System
1 7 Iconic
1 8 Buchanan Street
1 9 Lincoln Street

1 10 Mall
1 11 Morris Lapidus
1 12 Import
1 13 Grid
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