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 چکیده

ی اسو  کوه مایوه ح ورر متعودد و متنور  یهاجواابی  برخورردار از مالصدرای شیرازخیابان 

 خرید، رجرع به مراکز مهم فعالیتی، .شردمی روز یها سا بیشتر گرناگرن در  یهابا انگیزهشهروندان 

تبودی  بوه  مالصودرا رادیدن و دیده شدن، همه و همه خیابوان  پرسه زدن و گردش، ،هاتماشای مغازه

ین خیابان مهم شهر شویراز، اموا بوه دلیو  ا از انراع رویدادها برای شهروندان نمرده اس . ملرف ایی م

کمبرد  رض پیاده رو، کمبرد ف اهای جمعی برای مکث و سکرن و گردهمایی، کمبرد جای نشسوتن، 

نبرد فعالی  در شب و روزهای تعطی ، ازدحام سراره رو و جریان ترافیک  بورری، و شورایک کالبودی 

حاضور بوه  ردم و کاربران ف ا نیس . پوووهشنامناسب، بستری متناسب برای برقراری تعامالت میان م

بدین منظرر، پس از  اس . خیابان مالصدرای شیرازدر  ارتقاء تعامالتدنبال تبیین نقش  رام  مرثر در 

بررسی وتجزیه و تحلی   رام  تاثیرگاار بر تعام  میان مردم در ف ای شهری خیابان، فرآیند شوناخ  

جام رسیده اس . برونوداد ایون مرحلوه، در قالوب جمو  بسو  و تحلی  محدوده خیابان مالصدرا به ان

زیبایی شوناختی -تجربی پووهش، شام  چارچربی دربردارنده راهبردهای مبتنی بر سه مرلفه  ملکردی،

و زیس  محیطی اس  که نشان دهنده ی خک مشی طراحی شهری با هدف تعام  پایر کوردن خیابوان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   نریسنده مسئرلslotfi@shirazu.ac.ir 



 1393پاییز ششمشماره دومسال                       

 

  50 

فرآینود احیواء و تعامو  پوایر در  الگریی پیشونهادی تراندمی چارچرباین  باشد.می مالصدرای شیراز

 باشد.تفریحی دیگر -ی تجاریهاکردن خیابان

خیابان مالصدرای شیراز، چارچرب طراحی شهری، تعامالت، زندگی جمعوی،  کلیدی:واژگان 

 .الگرهای رفتاری و کالبدی

 

 مقدمه  .1

یوک و تکنرلور ی ی بشر قورن بیسو  و هاگریی به نیازشهر امروزی برای جراب

ی دسترسوی بروردازد و بوه هاجدید باید به مراردی بیش از صرفا طراحی ابنیوه و شوبکه

و تواثیر بیشوتری بور شده خلق ف اهایی بیندیشدکه مرجب تنرع و جاابی  بیشتر شهر 

از میان انراع . (1377)لنارد ودیگران، ی شهری بگااردهاف اها و مکان پیرند شهروندان،

طلبود زیورا می خیابان بیشوترین حساسوی  و ارافو  را بوه خورد شهر،ی یک هامسیر

بوه  هوایی هستند که تعامالت اجتما ی و جنب و جرش شوهری در آنهامکان هاخیابان

و  ذهون شوهروندان را انباشوته از خواطرات جمعوی حداکثر کمی و کیفی خرد رسویده،

، 1388)پواکزاد،  ننود.گردامی ی مشترک راج  به نرع و چگرنگی حیات مدنیهاذهنی 

، ها( حال امروزه نقش خیابان به  نران مکانی برای تعوامالت اجتموا ی، دیودار132ص

و صحنه ح رر شهروندان به شدت ت عیف شده اسو . در  ورض خیابوان  هابرخررد

تبوودی  بووه کانووالی صوورفا بوورای گووار و سرشووار از دود، آلووردگی، ترافیووک و انووراع 

ته گردیده اس . خیابوان مالصودرای شویراز نیوز از ایون ی خراسته وناخراسهامزاحم 

قا ده مستثنا نیس . این خیابان تجاری بوا وجورد پتانسوی  بوا  در جواب جمعیو  از 

ندارد و معمر   های مختلف اجتما ی ترانایی  زم را در برقراری ارتباط میان آنهاگروه

ر با ترجه به پیاده روکم  ورض، نمایند. از دیگر سمی این خیابان را برای  برر، انتخاب

ترافیک سنگین سراره در طرل روز و این که خیابان موررد نظور در بافو  میوانی شوهر 

 شیراز قرار گرفته اس  و نیاز به نرسازی کالبودی دارد، مداخلوه در آن اموری ضوروری

چووه سووازد کووه می کوواوش در مطالووب بووا  مووارا بووا ایوون سوورال مراجووهباشوود. می
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 یهواخیابانتران برای ایجاد ف اهای تعاملی در  راملی)کالبدی،فعالیتی و معنایی( را می

ی برقورار بورای بستر موررد مطالعوه موادر  مررد ترجه قرار داد؟ چه مشکالتی، تجاری

طراحی، جه  افوزایش  و الگری کدامین تعریفو شهروندان وجرد دارد؟ تعامالت میان

» بوا روشوی ، درایون تحقیوق موا جرابگور خراهود بورد؟ در بستر مررد مطالعهتعامالت 

ی تعامو  پوایر، هوا، به منظرر شناخ  کام  توری از مفهورم خیابان«تحلیلی –ترصیفی 

مترن تخصصی مختلف هم در ادبیات شهری غرب و هم در ادبیات شهری ایوران موررد 

وا گان اصولی کوه  هایافتهمطالعه قرار گرفته اند و در گام بعد به منظرر تجمی  و تحلی  

در ارائه این مفهرم بکار گرفته شده اند، استخراج گردیوده و بوا ترجوه بوه نحوره تواثیر 

در مطالعه مرردی بر روی خیابان مالصدرای شویراز ، ی تجاریهاگااری آنان در خیابان

موررد بوازبینی « مشواهده»با ابزار گردآوری داده به صوررت « پیمایشی» از طریق روش 

ی پووهش به منظورر ارائوه تودوین چوارچرب طراحوی هاار گرفته اند. در پایان، یافتهقر

 اند.برای خیابان مالصدرا، در جدولی طبقه بندی و خالصه سازی شده

 

 . ادبیات نظری2

بورد. موردم بورای می انسان مرجردی اس  اجتما ی که از معاشرت با دیگران لوات

یی امون، هوای آشونا بوه مکانهااجتما ی با دوستان یا غریبهگف  و گر، دیدار و تعامالت 

از  موده تورین ف واهای  هاغیر از خانه و مح  کار، در ف اهای شهری نیازمندند. خیابان

نگریس  چرا کوه از دیور  هابه آن "کانالی  برری "همگانی هستند که نباید تنها به  نران 

ندن اوقات فراغ ، با هم بردن، دادوستد و هوم برای دیدار، رف  و آمد، گارا هاباز خیابان

 (.37، ص1390معینی، )گرفته اس  می چنین تردد، مررد استفاده مردم قرار

 

 تعامالت در فضاهای جمعی شهری. 2-1

نر ان خورد، از به دلی  نیاز و  القه به هم های انجام شده، انسانهابر اساس پووهش

برند. صحب  کردن، خرردن یا نرشویدن در ف وای  مورمی، می معاشرت با دیگران لات
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در خیابان با یوک یوا  ها، بازی کردن، اجرا یا دیدن برنامههاراه رفتن، تماشای ویترین مغازه

تعامو  . (Mehta, 2007)شورندمی چند همراه، از جملوه تعوامالت اجتموا ی محسورب

یک مکالمه و ارتبواط ، ک نگاهی تراند یک مرضرع فیزیکی،می اجتما ی و برقراری ارتباط

ی متناسب و در نتیجوه نقوش هابین افراد باشد که خرد مستلزم تعریف رویدادها و فعالی 

 Car et) هوای اجتموا ی اسو شبکه و هادر گروه هاپایری مردم در ف ا و   ری  آن

al,1992)ی شوهری و غیوره ها. هم چنین نرشتن، نقاشی کردن، طراحوی معمواری، کالبود

شورند. ایون می ی اجتما ی اند و به وسیله فرهنگ محودودهای انتقال انگارههاهمه روش

، 1388منوواب  مصوونر ی انگیووزش و اطال ووات در مووررد جهووان هسووتند )لنووگ،  هوواروش

راپاپررت ف ای شهری را به  نران محیک اجتما ی کوه در بردارنوده مجمر وه (. 180ص

خ  ف ای شوهری را از طریوق شوناخ  فورم سازد و شنامی ای از ارتباطات اس  مطرح

داند. ارتباطی کوه اسوتفاده کننودگان در ف وا بصری و اهمی  اجتما ی آن امکان پایر می

 Rapoport, 1984).) دهودمی اهمی   ناصر و ف اها را تح  تاثیر قورار، کنندمی برقرار

سهیم هستیم، مردمی که اقرام، دوستان یوا  هاف ای جمعی ف ایی اس  که در آن با غریبه

همکار ما نیستند. ف ایی اس  برای سیاس ، ماهب، دادو سوتد و ورزش، ف وایی بورای 

(، ف ایی اسو  Walzer,1986,470همزیستی مسالم  آمیز و برخرردهای غیرشخصی )

در آن سهیم اند، این ف واها محو  تبوادل افکوار و ی مختلف اجتما ی هاکه افراد و گروه

ی اجتما ی هستند؛ چنین ف واهایی بویش از هااطال ات و مکانی برای شک  گیری شبکه

ایون ف واها در  (.Hajer ،1386آنکه تنها یک ف ا باشند یک تجربه اند )دانشررر به نق  از

-شهروندان در آن روی مویو ارتباطات میان  هایی که بیشترین کنشهاشهر به  نران مکان

ی کارکردی و مراسومی شوهروندان را ایجواد نمورده و  نصور هادهد، بستر اصلی فعالی 

مهمی در ایجاد پیرند اجتما ی میان شهروندان و هم چنین خاطره جمعی مشترک در بوین 

(. ف واهای جمعوی مطلورب و هماهنوگ بوا فرهنوگ، 18،ص 1389آنهاس  ) نودلیب، 

تران ارزشی انکوار ناپوایر اجتما ی و مناسب با شرایک محیطی را می یهاو نیاز هاویوگی

(. ف واهای 1، ص1389گو ، )در مطلربی  ف ای زندگی شهری اموروز بوه شومار آورد 
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توران بوه فعالیو  و کواربری، ها میترین آنجمعی دارای ابعاد گرناگرنی هستند که از مهم

( اشواره (PPS.org, 2000اجتمواع پوایریدسترسی و ارتباط، تصریر ذهنی و آسوایش و 

ف وای ، معنوا(، Gehl, 1987) مقیواس،  رامو  بصوری، امنیو نمرد. ابعاد دیگری چرن 

-و غیره نیز این ف ا را تح  تواثیر قورار موی (Car et al,1992) رازگرنگی، دمرکراتیک

هوا، معوابر، دهند. ف اهای جمعی مشتم  بر ف واهای شوهری گرنواگرنی چورنا خیابوان

ی هواهوا و سوایر فرمهوای بوازی، مالهوا، سوراح  و کنواره، زمینهاادین، پالزاها، پارکمی

تراننود جهو  توامین یوک می ( و از نظور فعوالیتی1386باشند )لنوگ، می ف اهای تجم 

ریزی شرند و یا آن که دارای تنورع کالبودی و فعوالیتی و در فعالی  ویوه طراحی و برنامه

خیابوان تعامو  ". در قسوم  بعود(Car et al,1992)نتیجه اجتماع پایری بیشوتر باشوند 

را با ترجه به مرضرع پوووهش و نقوش مهوم آن در  رصوه همگوانی شوهر، موررد  "پایر

 دهیم. می بررسی قرار

 

 ی تعامل پذیرهاخیابان. 2-2

پیدایش و شک  گیری شهرها به  نران اجتما ات یکجا نشوین، ف واهایی وجورد از 

گرفتوه اسو . صوررت موی هوای مختلف شهروندان در آنهاداشته اندکه تعام  بین گروه

رفته معابر شهری  الوه بر محلی برای  برر و مرور، جزو ف اهای شهری نیز به شمار می

اترمبی  و بهبرد اقتصواد شوهر، امور شوک  گیوری اس . با تغییر مفاهیم شهر نشینی، ورود 

مانند ف اهای فراغ ، دیدار بوا یکودیگر و گارانودن  های مختلف در لبه خیابانهافعالی 

سا اتی در ف ای خیابان به صررت یک امر  ادی درآمد. بودین ترتیوب نقوش اجتموا ی 

توران بوه  نوران می را هواها تثبی  شد. لیکن امروز تنها برخوی از آنمعابر به ویوه خیابان

ی تعام  پایر دانس . در خیابان مطلرب یوا تعامو  پوایر، خردروهوا، دوچرخوه هاخیابان

سراران و  ابران پیاده از حقرق یکسانی بر خرردارنود و نیازهوای  وابران پیواده اولریو  

کند، نکته ضروری در ارتبواط بوا می ( اشاره1982(. برمن )1388خراهند داش  )جیکربز، 

-بخشد، اجتما ی بردن خیابان اس . مردم مویخیابان اصلی که شخصیتی خاص بدان می
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ی خرد را بدون هرگرنه حوس رقابو  یوا حورص و هاآیند تا ببینند و دیده شرند ودیدگاه

طم  با دیگران در میان بگاارند. باید در خیابان اصلی حوس لوات، تنورع و ایمنوی بورای 

این، خیابان اصلی مکانی برای برخرردهایی اتفاقی، تفریح  روی فراهم باشد.  الوه برپیاده

ی روزموره و اوقوات فراغو  اسو . چنانهوه بوه  قیوده جیکوربز هاو سرگرمی، مکالموه

ی  مرمی شهر برده و مهم تورین های آن بخش مهم و اصلی مکانهاو پیاده رو هاخیابان»

د، شوهر جواذب و جالوب ی اصلی شهر جااب باشونهاجزء حیاتی آن هستند. اگر خیابان

ی هواای بوین خیابان(. تفواوت  موده1388بهزاد فور بوه نقو  از جیکوربز، ) «.خراهد برد

ی سرزنده هادر ف اهای شهری وجرد دارد. خیابان« 2معاشرپایر» یهاو خیابان «1سرزنده»

ی اداری، تجاری، مسکرنی و غیره  مرما با شلرغی و ازدحوام جمعیو  هابا تنرع کاربری

گیرنود می همراه اس  و به  نران مبدایی برای رسیدن به مقصدی مررد استفاده مردم قورار

ی هواکه درنگ و تعامالت اجتما ی مردم به هوم در آن کوم اسو ، در حوالی کوه خیابان

کننود، مکوانی هسوتند کوه با وث ی سرم خردنمایی میهامعاشرپایر که در آن بیشتر مکان

هوای افزایش تعامالت اجتما ی غریبوه و آشونا در شوهر گردند ودرنگ و ترقف مردم می

در اداموه  (.44ص ،1390معینوی، )نمایود بزرگ و شلرغ را برای همگان امکوان پوایر موی

 دهیم.مررد بررسی قرار می،  رام  تاثیر گاار بر تعامالت را در خیابان

 

 ها. عوامل تاثیر گذار بر تعامالت در خیابان2-3

تعامالت انجام گرفته در ف اهای شهری، به شودت از برناموه ریوزی میزان و ویوگی 

های اجتما ی وقتی که شرایک محیطوی نامناسوب پایرند. تعامالت و کنشمی فیزیکی تاثیر

یابنود. از جملوه گیرند و در صررت وجورد شورایک مطلورب، رونوق مویباشد، انجام نمی

 گیرند  بارتند ازا ترانند مررد ترجه قرارمراردی که در این زمینه می

، های اجتما ی بوا معنوانکته دارای اهمی  این اس  که تمامی فعالی  پیاده مداری :

انود، انود، نشسوتهها در خیابان هنگامی که مردم ایستادهها و دلجرییتجربیات قری، مکالمه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Lively Streets 
2. Sociability Streets 
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پنجوره قطوار یوا ترانود از افتد. یک فورد مویزنند، اتفاق میکنند و یا قدم میاستراح  می

افتد. تنها حالو  ماشین نگاهی کرتاه به دیگران بیندازد؛ اما زندگی در حال  پیاده اتفاق می

ی با معنا برای بر قراری ارتباط و دریاف  اطال اتی که شوخ  بورای هاپیاده برای فرص 

کنود، مرقعیو  کند و خورد را درگیور مویکند، مکث میتجربه نمردن آن زمان صرف می

باید پیرسته موررد اسوتفاده قورار بگیرنود؛  ها(. پیاده راه65ص  ،1387)گ ،  کندنی میآفری

شورند و چوه بورای های کارایی که به خیابان دوختوه مویچه برای افزودن به تعداد چشم

 های طرل خیابوان، بورای نگریسوتن بوه پیواده تشریق تعداد کافی مردم ساکن در ساختمان

بورد. کنار پنجره و خیره شدن به یک خیابان خوالی لوات نمویها. هیچ کس از نشستن راه

گواه بوا تماشوای کند؛ اما مردم بسیاری خرد راگواه و بویتقریبا هیچ کس چنین کاری نمی

 (.35،ص 1388جیکربز، ) کنندهای خیابان سرگرم میفعالی 

افورادی )های مختلف موردم های گرناگرن و گروهآمیختن، یعنی به فعالی : 1آمیختن

اند( امکان  ملکردهوای که از لحاظ طبقه اجتما ی، شغ ، سن یا جنس با یکدیگر متفاوت

مختلف با یکدیگر یا در کنار هم داده شرد. در این صوررت بورای توک توک وقوای  ایون 

امکان وجرد دارد که یکی، دیگری را برانگیزد و تحریک کنود. شورک  کننودگان در یوک 

ها را تجربه کننود. یوک فرآینود مرقعی  فرص  دارند که در وقای  دیگر شرک  کرده وآن

تراند آغاز شرد. اگر مردم و رویدادها، به طورزی محسورس در هوم خرد تقری  کننده می

های اجتما ی و همین طورر خصرصوی اسو  آمیزند، نتیجه آن بهبرد شرایک برای فعالی 

 (.77،ص1387)گ ، 

های گرناگرن و مردم بوا پارچه کردن بر این مفهرم که فعالی یک :2پارچه کردنیک

پارچوه ترانند در کنار هم و پهلر به پهلر  م  کنند، د ل  دارد. یوکروحیات متفاوت می

ها و  ملکردهای گرناگرن درون و اطراف ف ای  مرمی به مردم این اجوازه کردن فعالی 

دهد که با هم فعالی  و  م  کنند و با ث ایجاد انگیزش در یکدیگر گردند.  والوه را می

بر آن، آمیزش مردم و  ملکردهای متفاوت تعبیر چگورنگی سواخ  و  ملکورد محویک و 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Assemble 

2. Integration 
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سازد. آنهه که اهمی  فراوان دارد این اس  که مردمی کوه در ی اطراف را میسر میجامعه

کنند از ف اهای  مرمی مشوابه اسوتفاده کننود ودر یهای مختلف کار و زندگی مساختمان

 (.96،ص 1387های هر روزه با یکدیگر مالقات کنند)گ ، رابطه با فعالی 

جاذب یا داف  بردن ف ای  مرمی بسوتگی بوه شوک  قورار گورفتن  :1دعوت کردن

ف ای  مرمی در رابطه با ف ای خصرصی و چگرنگی طراحوی مورز بوین ایون دو دارد. 

ای که کامال خصرصوی یوا  مورمی نیسوتند، عطاف پایر، به شک  نراحی انتقالیمرزهای ان

هوا را بوین  ملکرد ارتباط دهنده دارند و از نظر فیزیکی و روانی حرک  ساکنان و فعالی 

 ،1387بخشوند )گو ، می ف اهای  مرمی و خصرصی و ف ای خارج و داخو  سوهرل 

 (.107ص 

هوایی کوه بوه روی خیابان گشرده باشوند؛ چشومها باید به چشم :2های خیابانچشم

هوای خیابوانی کوه بورای مراجوه بوا بیگانگوان صاحبان مسلم خیابان تعلق دارند. ساختمان

و ساکنان خرد تجهیز شده باشد، بایود رو بوه سوری خیابوان  هاهمهنین ت مین امنی  آن

خیابان بگیرند و  ترانند پش  یا سم  خالی خرد را به سریها نمیداشته باشند. ساختمان

 (.35، ص 1388جیکربز، )آن را کرر کنند 

ی فرهنگوی، هواف وایی کوه زمینوه را بورای فعالی تبادالت اجتماعی و فرهنگیی: 

ها، مرسیقی خیابوانی و غیوره فوراهم سوازد. های خیابانی، سیرکتباد ت اجتما ی، نمایش

 (.Gehl, 2002, 8ها باشد)هم چنین ف ایی جمعی دمرکراتیک، برای همه گروه

های کالبدی یک ف ای جمعی با نحوره دسترسوی، مرقعیو ، کیفی  کیفیت کالبدی:

آسایش فیزیرلر یکی در شرایک مختلف اقلیمی و امنی ، در رابطه اسو .  والوه بور ایون 

وجرد  ناصر طبیعی در ف ای جمعی که سوبب افوزایش هیجوان و سورزندگی محویک و 

فراهم نمردن امکان استراح ، تجارب خرشایند و سالم  د رت  ابرین به این ف اها و 

 انود )دانشوررر بوه نقو گردند نیز در ایون میوان بسویار حوائز اهمیو بیشتر برای مردم می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Invite 

2. Eyes on the Street 
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(. ایجوواد فرصوو  بوورای دیوودن از بیوورون )ف ووای شووهری( بووه درون kaplan ،1386از 

(. زموانی کوه 1افی کند )شفمی ی حسی زیادی را ایجادها( و بر  کس تجربهها)ساختمان

گارد تجربه حسی خوربی بوه می چه هازنیم و بترانیم ببینیم که در آنمی ما در خیابان قدم

ی کرچک هاواحد .گاردمی ترانیم ببینیم که در محیک اطراف ما چهمی دهد ومی ما دس 

بیورون را ی درون و هواارتباط هاکنند، و تعداد زیاد دربی گرناگرنی را ایجاد میهاتجربه

(. مصالح خرب و جزئیات مناسب برای مردم هنگام قودم 2دهند)مقیاس و ریتممی افزایش

(. مصالح و جزئیات فرصوتی مناسوب بورای جواب 3زدن در خیابان جااب هستند )باف 

باشند. قدم زدن در طرل جداره همکوف بوا اصورل می کردن مردم و دادن کیفی  به محیک

(. موا از 4ی جوداره  موردیهواباشد )ریتممی جااب و چشم نرازی  مردی بسیار هاریتم

رسود. می کنیم در صررتی که مسویر کرتواه تور بوه نظورمی سترنی به سترن دیگر حرک 

 دهنودمی ی افقی مسیر را بیشتر از آن چیزی که هسو ، نشوانهای با اصرل ریتمهاجداره

(Gehl, 2006). 

تراند بر کیفی  و کمیو  می ف اهای جمعیمشخصات کارکردی  کیفیت کارکردی:

جاب مردم برای ترقف و تعام  در این ف اها، تاثیر گاار باشود. وجورد ف واهای کوافی 

ی هوای خیابوانی، هنرهواجه  نشستن و وقرع رویدادهای خاص در ف ا از قبیو  نمایش

بی  ایون دهند، به جواامی  مرمی و رخدادهایی از این دس  که مردم را با یکدیگر پیرند

 های درونوی سواختمانهوا(.  ملکردWhyte ،1386دانشررر به نقو  از )افزایند می ف اها

ی کم  ورض و تعوداد زیواد هاتاثیر بسزایی بر فعالی  و جاب ف ای بیرونی دارند. واحد

شرد. نتیجه داشتن ها میدر جداره مرجب تنرع با ی  ملکردهای درون ساختمان هادرب

و ف ای بیرون و هم چنوین  ها، افزایش تبادل بین ف ای درونی ساختمانتعداد زیاد واحد

ترانیم زمانی که ترسوک می (. ما5هاباشد)تنرع  ملکردمی و وقای  مختلف هاافزایش تجربه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Transparency 

2. Scale and Rhythm 

3. Texture 

4. Vertical façade rhythms 

5. Diversity of Functions 
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ی گرنواگرن را تجربوه کنویم و زموان کوافی را بورای هاحس، محصرر هستیم هاساختمان

 ,Gehl( )1ی گرناگرنهاداشته باشیم )رسیدن به حسدیدن، شنیدن، برییدن و لمس کردن 

2006). 

 

 ی تاثیرگذار بر تعامالت؛ منبع: نگارنده.هاشاخصه . جمع بست مبانی نظری:1نمودار

 
 

 چارچوب طراحی شهری برای خیابان تعامل پذیر. 2-4

ی هادر پووهش حاضر، به منظورر تودوین چوارچرب طراحوی شوهری بورای مرلفوه

تعام  پایر و هم چنین تعیین راهبردی برای محدوده مطالعاتی، از مطالعات پیشوین خیابان 

یی کوه بورای محودوده هوادر همین حرزه بهره گرفته شوده اسو . در ایون راسوتا راهبرد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Appeal to many senses 
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 - تجربوی کیفیو   ملکوردی، شرند، بر آیند سه مرلفه، کیفیو می مطالعاتی پیشنهاد داده

 راهند برد.محیطی خ زیس  کیفی  و زیباشناختی

 و حرکو  تأمین برگیرنده در سر یک از " شهری طراحی کیفی   ملکردی مؤلفه "»

 دیگر، سری از و اس  شهری جاذب مراکز به هاه سرار و هامناسب پیاده و سه  دسترسی

 بورای ای ساده کانال به را شهری ف اهای نقش  ملکردی که مدرنیزم یهاآمرزه برخالف

 تماشوای غیرفعال، تفریح دیگرهمهرن  ملکردهای دربرگیرنده دهد،می تقلی  آمد و رف 

 ... و بوا دوسوتان مالقات خراندن، روزنامه، گفتگر و خرردن غاا گرناگرن، مراسم و مردم

 زیبوا - تجربوی مؤلفوه" .گردنود شوهر ف وایی تجربه غنای و سرزندگی ضامن تا برده نیز

 ترجیحوات محیطوی و شوناختی ادراکوی، یهادریاف  به " شهری طراحی کیفی  شناختی

 کیفیو  محیطوی زیسو  مؤلفوه" درنهایو ، و دارد سروکار شهری ف اهای قبال در افراد

 ف واهای خورد اقلویم تنظیم همهرن مقر تی دربرگیرنده آن خرد بعد در "طراحی شهری

 زیسو  پایوداری دغدغوه کوالن بعود در و (... و گیوری هرا، سایه جریان )آفتاب، شهری

 از استفاده چگرنگی و شهری محیک شناسی بربرم مبتنی تعادل کیفی  با و داشته را محیطی

گلکوار، )« دارد کوار سورو ی شهریهاطرح با رابطه در ... و آب زمین، از ا م طبیعی مناب 

 (.56،ص1379
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ی تجاری با هاخیابانتدوین چارچوب طراحی شهری برای  . مدل مفهومی تحقیق:2نمودار

 رویکرد افزایش تعامالت اجتماعی؛ منبع: نگارنده.

 
 

 . مورد پژوهشی3

برای رسیدن به نتیجه ای قاب  پایرش و بسوک و بازیوابی مفواهیم بررسوی شوده در 

زمینه ای سازگار با شرایک محلی و برمی مطالعه ای مرردی بور روی خیابوان مالصودرای 

  شیراز صررت گرفته اس .

 

 . موقعیت استراتژیک خیابان مالصدرا در شهر شیراز 3-1

کنند، یکی دانشگاهی بوردن ایون ی شهری که شیراز را معرفی میهادر میان مشخصه

توورین شوهر اسوو  و دیگوری تمرکووز خوودمات پزشوکی در آن. کووه ایون دو کوواربری مهم

روش های انتقال 
انگاره های 
اجتماعی در 

فضاهای جمعی 
شهری

ویژگی های خیابان 
تعامل پذیر

تدوین چهارچوب 
طراحی شهری 

برای خیابان های 
تجاری با رویکرد 
افزایش تعامالت 

اجتماعی عوامل تاثیرگذاربر 
تعامالت در خیابان 

ها
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به  نوران یکوی  دهند. یعنی دانشگاه شیرازهای ابتدای خیابان مالصدرا را تشکی  میحرزه

ترین حورزه های دانشگاهی ایران در کنار بیمارستان نمازی که بزرگترین محرطهاز بزرگ

هووای قطبووی، بسوویاری شوورد. در کنووار چنووین کاربریدرمووانی جنوورب کشوورر دانسووته می

کنند. همجراری دو درمانگاه تخصصی با های دیگر نیز این خیابان را پر اهمی  میکاربری

ای در جنرب کشرر، پایانه اتربورس رانوی، ایسوتگاه متورو، دانشوکده نطقهسطح مراجعه م

هوا تجواری خورد ها و کاربریمهندسی و همهنین خرابگاه دانشوجریی و کتواب فروشوی

  .مجاور آن
 

 
 .Google Earth . موقعیت خیابان مالصدرا در شهر شیراز؛ منبع:1 شکل

 

یعنی خیابان کریم خان زند که با قودمتی چنود ترین خیابان شیراز ترین و تاریخیمهم

کنود در شومال و های تاریخی اطورافش را بوه هوم وصو  میقرنه، ارگ کریم خانی و باغ

ی هوااند. هم چنوین خیاباندر جنرب این خیابان واق  شده خیابان با اهمی  قصردش  نیز

از غرب  جمالی وخلیلیی شهید هااردیبهش ، معدل، هدای  و حکیمی از شرق و خیابان

ترین بدنوه تجواری شویراز ی دسترسی به این خیابان هستند. خیابان مالصدرا از گرانهاراه

باشود کوه بورای می شرد و در حال حاضر خیابانی تنگ و همیشه پر ترافیوکمحسرب می
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در ایون قسوم  از پوووهش، ابتودا .گیوردمی پیاده وسراره گار از آن به سوختی صوررت

و  دهیمموی خیابان را در برقراری تعامالت بین شهروندان مررد بررسی قرار مشکالت این

 ی پیشنهادی برای ارتقاء تعام  پایری این خیابوان، بوا ترجوه بوههادر مرحله بعد سیاس 

 شرد.ی تعام  پایر، در قالب جدولی ارائه میهای تعیین کننده خیابانهاپارامتر

 

 تعامالت در خیابان مالصدرا. بررسی عوامل تاثیر گذار بر 3-2

-ا تداخ  میان رف  وآمد سراره و  ابران پیواده، یکوی از بوزرگرفت و آمد عبوری

رف  وآمود  بورری و ترافیوک  باشد. دراین خیابانمی ترین مشکالت در خیابان مالصدرا

کند و کیفی  زندگی جمعی و ف ای  مرمی می سنگینی حاکم اس ، که بر آن فشار وارد

پارچوه آن،  وریت تور دهد. برای ترسعه خرب خیابان، و ارتقای کیفی  یکمی کاهشرا 

ی وسای  نقلیه ی خصرصی کوه از خیابوان ها( وکاهش تعداد سفر4شک  )کردن پیاده رو 

چورن اتربورس رایگوان،  گارند، ضرورت دارد. سیستم حم  و نق  سوازمان یافتوه ایمی

آیند جوایگزینی می عه اند تا برای افرادی که به خیابان... نیز نیازمند ترس ترامرا، دوچرخه و

 برای خردروی شخصی باشند.
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ی موجود در محدوده ها. کاربری2شکل 

 ؛ منبع: نگارنده.خیابان مالصدرا 

 

ی موجود در محدوده خیابان ها. راه3شکل

 .Google Earth؛ منبع: مالصدرا 

 

 
 .عکاسی در محل؛ منبع: . عرض کم پیاده رو4شکل 
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 ام  بسیار مهمی بورای کیفیو   های کنار پیاده روهاکیفی  ساختمان خیابان: جداره

(. نماهوای طبقوه همکوف خیابوان 36،ص1389گ ، )شرندمی یک ناحیه شهری محسرب

ی تمام شیشه ای تشکی  داده اند که جزئیات طراحوی زیوادی هامالصدرا را بیشتر ویترین

ی کرچک بوا درهوای هاقاب  مشاهده نیس . از محاسن لبه خیابان مالصدرا واحد هادر آن

تعداد زیوادی  هاباشد که تاثیر خربی بر جاب مردم به خیابان دارند. زیرا این واحدمی زیاد

 ویترین و اجزای مررد استفاده دارند کوه حتوی در یوک مسویر کرتواه، موررد تماشوا قورار

گردند کوه تواثیر می  رض، با ث ایجاد ساختار نمای  مردیی کم هاگیرند. این واحدمی

دارد و هوم چنوین مرجوب جوااب تور و  هابصری مهمی در احساس کرتاه شدن فاصوله

شرد. البته در بع وی از نقواط خیابوان، هوم چورن می راح  تر شدن قدم زدن در خیابان

مسوکرنی قورار دارنود وهوم ی هایی که دیراره صلب دانشکده مهندسی و کاربریهامکانی

 کند. می باشند، این ویوگی تنزل پیدامی یی که در طرل زیادی بستههاچنین جداره

 در خیابوان هواشمارش  ابران، گریای تعوداد فوراوان آن: گذراندن وقت در خیابان

کننود. می ماندن و وق  گارانی در خیابان را انتخواب هاباشدکه فقک تعداد اندکی از آنمی

ی مستلزم ترقوف در خیابوان مالصودرا، نشوانه ی نورا بسویار پوایین هاندات فعالی مست

نگواه کوردن بوه کا هوای مرجورد در )بیشتر شام  ایسوتادن  هاباشد. فعالی ها میفعالی 

 ، صحب  کوردن بوا دوسوتان و آشونایانی کوه بوا هوم قودمهاخیابان یا پش  ویترین مغازه

باشود. ایون بودین معنوی اسو  کوه می ی مرجوردهوانیمک زنند(، نشستن روی تک می

باشود و امکانوات بورای ترقوف بوه می ی ف اهای  مرمی در این خیابوان پوایینهاکیفی 

 صررت مناسبی ترسعه نیافته اند.

در خیابوان  جمعوی یهامکانی برای رویوداد: گاه و فضاهای در انتظار توسعهمیدان

که ایون خیابوان، بوا ترجوه بوه جواب اقشوار مختلوف مالصدرا دیده نمی شرد. در حالی 

باشود کوه توا کنورن کشوف می ی ویوه ای در بع ی نقاط خردهااجتما ی دارای ارفی 

 شورد؛می احسواس هوانشده اند. از جمله ف اهای  مرمی که درایون خیابوان نیواز بوه آن
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ی متنرع هافعالی گاه یا ف اهای فعال تری که به منظرر تجم  و تران به برستان، میدانمی

 استفاده شرند، اشاره کرد. این گرنه ف اها در زنودگی پورترش ایون خیابوان مکثوی ایجواد

آورنود و هوم چنوین بسوتری را بورای رویودادها، می کنندو حوس تعلوق را بوه وجوردمی

 آورند.می ی اجتما ی و استراح  فراهمهافعالی 

، هوای شامگاهی ومحو  آنهافعالی تعداد : ی شامگاهیهاجداره در شب و فعالیت

آینود. اگور تعوداد می ی مهمی برای سورزندگی خیابوان و ادراک ایمنوی بوه شومارها ام 

کننود خیابوان خوالی می در سا ات شامگاهی کم باشد بازدید کنندگان احسواس هافعالی 

ا کنند. در خیابوان مالصودرا فعوالیتی وجورد نودارد تومی اس  واز قدم زدن در آن دوری

ی هوااین خیابان را به وجرد آورد. بوه هموین دلیو  بوا ترجوه بوه کاربری زندگی در شب

باشود و از زموان وارگوی و می مرجرد، این خیابان شب هنگام خوالی از توردد شوهروندان

یی چرن هت ، رسترران و کافه، سوینما وتئواتر هاکاهد. بنابراین نیاز به کاربریمی امنی  آن

شرد که زندگی شب را در آن ت مین کنند. از دیگور سور می ن احساسیا ... در این خیابا

(. 7شوک  )باشندمی ی بسته(هااکثر جداره خیابان مالصدرا در شب به صررت بسته)کرکره

شرد خیابان در تاریکی فرو رود و ترن  غیر جاابی به وجرد آید که می که این امر مرجب

 برد. می ی تعطی  را از بینهاو قدم زدن در شب و روز هاهر گرنه می  به دیدن مغازه

باشوند می ی فر وی مرجوردهوای خیابوان مالصودرا، در خیابانهاپارکینگ پارکینگ:

 لی رغم ایون کوه وضوعی  نسوبتا خوربی را بورای افوراد  ها(، که این مکان8و  5)شک  

پیاده را در خیابوان نیوز  سازند، مشکالت تداخ  سراره ومی مراجعه کننده به خیابان فراهم

دهند. خیابان مالصدرا همهنین با استفاده از پارکینگ طبقاتی درمانگاه مطهوری می افزایش

را برای محدود کوردن دسترسوی  و پارکینگ طبقاتی مرجرد در خیابان شهید جمالی، زمینه

  سازد.می وسای  نقلیه شخصی به این خیابان را مهیا
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 منبع: عکاسی در محل.؛ ی فرعیهاموجود در خیاباننگ ی. پارک5شکل 

 

و  هاو نشسوتن روبوه روی کافوه ها، پلوهها، لبوههوانیمک : نشستن در فضیای بیاز

باشند. در خیابوان می برای نشستن  ابران پیاده های خیابانهااز مهم ترین مکان هارسترران

 (  وودد1(  وودد و در لبووه غربووی آن )12در لبووه شوورقی آن ) هووامالصوودرا تعووداد نیمک 

باشد. هم می ، که این آمار بسیار ضعیفی برای یک خیابان پر تردد شهری(8شک  )باشدمی

نترانسته اند در ف وای بواز رو  هاچنین به دلی   رض کم معابر هیچ یک از اغایه فروشی

ایون خیابوان بوه  یهاهوم چنوین لبوهبه روی خرد، امکان نشستن را به خربی ایجاد کنند. 

کنند و هیچ تدبیر از پیش تعیوین شوده ای می صررت بسیار پراکنده امکان نشستن را ایجاد

ی از پویش هوامکان در این راستا صررت نگرفته اس . ضروری اس  که در ترسعه آینده،

 تعیین شده ای برای نشستن و استراح  در نظر گرفته شرد.

غالبا محبرب ترین مکان برای معاشرت، نشستن یا ایستادن یوا  هالبه نماهای جذاب :

تراند از طریق نماهوای سورزنده بوه می تماشا کردن زندگی جمعی هستند. یک لبه سرزنده

، محیک جاابی را برای موردم هاو طاقهه های کنده کاری شده، پلههاوجرد آید که با سترن

نماهوای  (36،ص1389ه یا لحظه ای مکث کننود.)گ ، کند تا از کنار آن  برر کردمی ایجاد
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ی خیابان مالصدرا به جز نمای کتابخانوه دانشوکده مهندسوی و بنوای مرجورد در هاجداره

نبش خیابان اردیبهش  و تعدادی مغازه طالفروشوی جواابی  خاصوی را بورای شوهروند 

ارتقواء نماهوای ی تشوریقی بورای ها( و نیاز به یک سری سیاس 7شک  )ایجاد نمی کنند

 شرد.می از سری شهرداری برای مالکان احساس، خیابان

شورد، کوه می انقطاع غیر ضروری یافو  5در خیابان مالصدرا  انقطاع در پیاده رو :

ادامه یابد، ولی به دلی  تالقی با خطرط رفو  وآمود  بورری  هاپیاده رو باید در این مکان

(. تاسف آور اس  که 6شک  )شرندمی قط  ی فر ی و خک پارک خردروهاهامث  خیابان

 ابران پیاده برای اجتناب از برخررد با خطرط ویوه ی سراره، مجبرر به پایین و با  رفوتن 

و افوراد نواتران  هادر سطرح گرناگرن باشند، چرا که این امر برای افوراد سوالخررده، بهوه

تران می ی انقطاع،هامح  شرد. حال با اصالح هندسی پیاده رو درمی نر ی مان  محسرب

 این امر را برای  ابر پیاده بهبرد بخشید .

 
: انقطاع در پیاده؛ منبع: عکاسی در محل.6شکل   
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نمای  . برداشت جداره در شب،7شکل 

جذاب، توقف غیر ضروری عابر پیاده و 

 دیده هایی که زندگی اجتماعی در آنهامکان

 ؛ منبع: نگارنده.شودمی

ی نشستن، درختان هابرداشت مکان. 8شکل 

 ؛ منبع: نگارنده.هاموجود و پارکینگ

 

 

درختان خیابان مالصدرا بوه صوررت نوامنظم و پراکنوده در سوطح خیابوان : درختان

از آنجا که  رض خیابان نشان دهنده ی سطح اهمی  آن اسو ،  (.8مرجرد هستند)شک  

ترانند این تصریر را تقری  کنند وبه برقراری سلسوله مراتوب متموایزی می درختان خیابان

در شناخ  خیابان مالصدرا کمک کنند. خیابان مالصدرا بایود بوا ترجوه بوه اهمیوتش در 

منطقه خرد، نظام مندترین درختکاری را داشته باشد. درختکاری ردیفوی و مونظم در ایون 
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یز وسایه سار بخشد. هوم چنوین بوا درختکواری خیابان باید ادامه یافته وبه آن ویوگی متما

 افزود.  هاتران محصرری  خیابان را هم تنظیم کرد و بر کیفی  پیاده رومی منظم

در خیابان مالصدرا هیچ جایگواهی بورای مسویر دوچرخوه در نظور  مسیر دوچرخه:

گرفته نشده اس . ضرورت دارد تا تدابیری در جه  د رت مردم به دوچرخه سراری بوه 

شورد. می جرا در آید. در این راستا نیار به شبکه ای امن برای دوچرخه سوراران احسواسا

، رنوگ آمیوزی هاخطرط اختصاصی دوچرخه در مرقعیتی امن، فراص  مشخ  در تقاط 

کننود. راز می خطرط دوچرخه، اطال ات و .. مراردی هستند که آگاهی بیشتری را فوراهم

ی، داشوتن تعوداد کوافی دوچرخوه سورار اسو . محبربی  و ایمن سازی دوچرخه سورار

آمرزند برای دوچرخه سوراران اهمیو  قائو  شورند کوه دو چرخوه می رانندگان هنگامی

 سراری بخشی از فرهنگ  مرمی رف  وآمد باشد.

 

 . نتیجه گیری4

 برای بهبود تعامالت در خیابان مالصدرای شیراز . پیشنهادهای راهبردی4-1

خیابان مالصدرا در برقراری تعامالت بین شهروندان و بررسوی با ترجه به مشکالت 

تعامالت، راهبردهایی برای تعام  پایر کردن خیابوان مالصودرای   رام  تاثیر گاار بر این

همین مقاله بوه آن اشواره  2 – 4با ترجه به چارچرب طراحی شهری، که در بخش  شیراز؛

زیبوایی شوناختی  -(، تجربوی 1یی با سه مرلفه  ملکردی )جودول هاشد، در قالب جدول

 ( ارائه شده اند.3جدول )( و زیس  محیطی 2)جدول

 

 ی تحقیقها. بیان یافته4-2

این پووهش درسه سطح مطالعاتی به نتایجی دس  پیدا کرد. در سطح اول، در پاسو  

 یهواخیابانتران برای ایجاد ف اهای تعاملی در را می تعیین این پرسش که چه  راملیبه 

ی برگرفته شوده از ادبیوات هاو با ترجه به مطالب وکلید وا ه تجاری، مررد ترجه قرار داد

ی تاثیر گاار در مررد این پرسش دس  یاف . در سطح دوم به دنبوال هاپووهشی، به معیار
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رجب  دم شک  گیری تعامالت در بستر مررد مطالعه ما شوده انود، در تعیین د یلی که م

ی میدانی مطرح گردیدند. به این نتیجه رسید که خیابان موررد مطالعوه بوه هاقالب برداش 

دلی  کمبرد ف ا در پیاده رو، کمبرد ف اهای جمعی برای مکوث و سوکرن و گردهموایی، 

ی تعطی ، ازدحوام سوراره رو، شورایک کمبرد جای نشستن، نبرد فعالی  در شب و روزها

کالبدی نامناسب و غیره ترانایی برقراری تعامالت را بین مراجعه کنندگان ندارد. در سوطح 

سرم با ترجه به شناخ  از بستر مررد مطالعه و  رام  زمینه ساز برای برقوراری تعوامالت 

یراز بوا رویکورد ی تجاری، به چهار چرب طراحی برای خیابان مالصدرا ی شهادر خیابان

 افزایش تعامالت رسید. 

 

 های سه گانه؛ منبع: نگارنده.. مولفه عملکردی: اولین مولفه از مولفه1جدول 
 مرلفه  ملکردی

 راهبرد ابعاد کیفی 

 

 

 

کیفی  

ی هاقرارگاه

 رفتاری

 

 

 اشتغال فعال

ی هوادر نظر گیری کاربری و کالبد مناسب برای انجام انراع فعالی 

امکوان قودم زدن ، و گف  و گر کردن ها لمی، گردهمایی –هنری 

بدون ترقف با بهره مندی از کالبد زیبا و کفررش مناسوب، در نظور 

یی برای خورردن و اسوتراح  کوردن، ایجواد ف وای هاگیری مکان

یی برای کرتاه بوه نظور رسویدن مسویر هاخیابانی متناوب و میدانهه

 پیاده.

اشتغال 

 غیرفعال

امکان مشاهده و نظاره دیگران، ایستادن، نشسوتن، شونیدن، ر ایو  

ی شخصیتی افراد، ایجواد دیودهای بودون موان  و هاحریم و حباب

 جااب.

 

 تعام  پایری

سوالخرردگان، کردکوان، )ی مختلف اجتما ی هاامکان ح رر گروه

آشنایان، دوستان زنان و ...(، فرص  برای صحب  کردن و تعام  با 

ی فردی و جمعی، افزایش تعداد هاو ...، در نظر گیری انراع فعالی 

 ی اجتما ی.هاافراد مرجرد در ف ا، پتانسی  شک  گیری گروه
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 مرلفه  ملکردی

 راهبرد ابعاد کیفی 

انعطاف 

پایری 
 هافعالی 

در سووا ات مختلووف شووبانه روز، فصوورل  هوواامکووان انجووام فعالی 

مختلف سال و حتی در روزهای تعطی ، کشاندن فعالی  بع وی از 
 برای تمامی سنین. هابه بیرون، انراع فعالی  هاکاربری

 

 

 هاکاربری

کاربری 

 مختلک

ی مختلف برای تنرع و جلورگیری از شوب هادر نظر گیری کاربری

نزدیکی محرر اصولی خیابوان در نظور مردگی، بناهای مسکرنی در 
 گرفته شرند.

کاربری 

 جااب

یی چرنا فروش پرشاک، شیرینی فروشوی، هادر نظر گیری کاربری

مراکوز ، گ  فروشی، سینما، اغایه فروشی، کتاب و روزنامه فروشی
 مرسسات آمرزشی و ... .، هنری

، هاکتابخانوه رسوترران،، ها، کوافی شوا هایی چرنا کافههاکاربری مکان سرم

 و ... . هاگالری

 

 

 

 

 

دسترسی و 

 ارتباط

نفرذ پایری 

و راحتی 
دسترسی به 

 ف ا

ی اطوراف، راحتوی هواو بلرک هاامکان نفرذپایری بوا  بوه جوداره

ی جوداره، هادسترسی به ف ای خیابان و طبقات بوا یی سواختمان
 همگانی.اتصال پیاده راه به سامانه حم  و نق  

تسلس  
 حرک 

حفظ تسلس  حرک ، حمای  از مکث، سوکرن و سور   کوم، از 
 بین بردن انقطاع در پیاده رو.

کنترل ورود و خروج انراع وسای  نقلیوه و سواماندهی آنوان و هوم  کنترل
 .هاچنین کنترل پارکینگ

 

سیستم حم  

 و نق 
 

دادن بوه پیواده و تقری  دسترسی  ابران پیاده به خیابوان، اولریو  

ی هواتقری  شبکه دسترسی پیواده بورای قودم زدن، بوروز برخررد

ی مجاور، بهره گیوری از سیسوتم هااجتما ی و دسترسی به کاربری
حم  و نق  مختلک، حم  و نق   مرمی و جااب، در نظور گیوری 

ی هوامسیر دوچرخه و امکانات بورای آن، در نظور گیوری پارکینگ

  مرمی.
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 مرلفه  ملکردی

 راهبرد ابعاد کیفی 

 

 

ایمنی و 

 ی امن

 

امنی  روانی 

 و فیزیکی

ی فعوال در هواچشمان خیابوان( ترسوک کاربری)روی  پایری ف ا

هوا در ف وا و زموان، پرشانی فعالیو شب و کاربری مسکرنی، هم

 -1شناسایی وحاف مناطق نا امن، نررپردازی مناسب کنترل مکانا 

تعریف ف ا، قلمورو و )طبیعی  -2دوربین، دروازه و ...(، )مکانیکی

 پلیس، نگهبان و ...(.)سازمانی -3...(، 

کنتورل سور   سوراره بوا ، ایجاد حریم برای پیاده ترسک درختوان ایمنی

طراحی مناسب خیابان، کم کردن برخررد سوراره و پیواده، طراحوی 

 .های پیاده رو در تقاط هابیرون آمدگی

 

 گانه؛ های سهدومین مولفه از مولفه زیبایی شناختی: –. مولفه تجربی 2جدول 

 منبع: نگارنده.
 زیبایی شناختی –مرلفه تجربی 

 راهبرد ابعاد کیفی 

کیفی  محیک 
ف ایی  –کالبدی 

 )محیک  ینی(

 

 

 

 
 

سازمان 

 کالبدی

 

 

در نظوور گیووری فوورم و هندسووه جووااب هنگووام طراحووی 
ی کرچووک و کووم هاخیابووان، اسووتفاده از واحوودی هاجووداره

متوور(، ارتقووای کیفیوو  100در در هوور  20الووی  10) وورض 

ی بصری بورای هانماهای طبقه همکف، بهره گیری از جاذبه
ی مهم، تعریف هاپیاده، به کارگیری معماری خاص برای بنا

ی د ورت کننوده، ایجواد فرصو  کالبودی بورای هاورودی
، اسوتفاده از تناسوبات هواو گروهنشستن و گردهمایی افراد 

برای  ورض خیابوان، اسوتفاده از مصوالح  5/1به  1و  2به 1

 برمی.
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 زیبایی شناختی –مرلفه تجربی 

 راهبرد ابعاد کیفی 

استخران 

بندی 

ف ایی و 

ترده و 

 ف ا

ایجاد ریوتم ، ی خیابانهاتعریف و کنترل ورودی و خروجی

، گشردگی ف ایی و ایجواد هاو جداره هاو ضرباهنگ در لبه

بوورای مکووث و سووکرن، در نظوور گیووری تووراکم  هامیدانهووه

مطلرب، ایجاد کردن پیرسوتگی ف وایی ضورابک مشوخ  

 .هاو بیرون آمدگی هابرای تر رفتگی

روی  
 پایری

برای تبادل بصری افراد و اتفاقاتی کوه در  هاشفافی  جداره

 دهوود، امتووزاج ف ووای بیوورون و درون،می داخوو  بنووا را

 دسترسی بصری و کالبدی.

 نقشه نرلی
ی  موورمی و هار ایوو  حووریم و سلسووله مراتووب ف ووای

 .هاخصرصی و ارتباط صحیح آن

انعطاف 

پایری 
 کالبدی

، هابرای جدا کردن حریم هااستفاده هر چه بیشتر از نرم ف ا

در نظر گیری پیرستگی کف، تامین شرایک مناسب بورای نوا 
 ترانان جسمی و افراد با کالسکه بهه.

کیفی  محیک 
حسی  –ادراکی 

 محیک ادراکی()
 

تحلی  

ساختار 
کالبدی 

 خیابان

، با  بردن خرانایی و وضرح نماهای خیابوان و مسویر پیواده

طراحی با ترجه به مقیاس انسانی، در نظر گیوری پیرسوتگی 
پووارچگی و وحوودت نماهووای ، یووکهاو جووداره هالبووه

 کالبدی خیابان.، نظم و هماهنگی در طراحی هاساختمان

 سرزندگی

تداوم ح رر شهروندان در خیابان، شرر و هیجان ناشوی از 

ی مرجرد، تشریق و راغب کوردن مغوازه داران بوه هافعالی 

 مشارک  در امرزیبا سازی ف اهای رو به روی مغازه خرد.

کیفی  محیک 

ادراکی ذهنی 
 محیک شناختی()

معانی 
 ان مامی

در نظر گیری  ناصر محیطی با هریو ، بوه گورش رسویدن 

قرائ  میورا  فرهنگوی(، حفااو  تواریخی، )آوای گاشته 
ایجواد  تدا ی معانی فرهنگی، شخصی  بخشی به طراحوی،

 خاطره در اذهان شهروندان.

ایجاد حس جه  یوابی، نشوانه گوااری کالبودی و فعوالیتی منظر ذهنی 
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 زیبایی شناختی –مرلفه تجربی 

 راهبرد ابعاد کیفی 

)ف ایی و 

 زمانی(

ترسک بناهای شاخ ، تعین و تشوخ  ف واهای خیابوان، 

 طراحی کفررش به گرنه ای که  ابر را هدای  کند.

 

 گانه؛ منبع: نگارنده.های سه. مولفه زیست محیطی : سومین مولفه از مولفه3جدول 

 مرلفه زیس  محیطی

 راهبرد ابعاد کیفی 

کیفی  اقلیم خرد ف اهای 

 شهری

آسایش 

فیزیرلر یکی 

 وذهنی

ی سرد سوال، سوایه هاآفتاب گیری معبر در ماه

ی گوورم سووال، در نظرگیووری هوواانوودازی در ماه

گردش هرا و استفاده بهینه از باد، رطرب  و ...، 

ی متعدد در هااستفاده از درختان فراوان، سایبان

خاک، هورا ، منظم از آبمسیر، استفاده وسی  و 

 و گیاهان برای ف اها.

کیفی  

اصرات، بر و 

 رایحه محیک

 

یی چرن گو  فروشوی، هادر نظر گیری کاربری

 ها، شیرینی فروشوی، رسوتررانهااغایه فروشی

 هایی که صدای آنهادر نظر گیری فعالی ، و...

شورد چورن اجورای می مرجب سرزندگی ف ا

 مرسیقی و ... .

تقلی  

 هاآلردگی

اولری  دادن به پیاده، دوچرخه و سرس حمو  

 باز یاف  مراد.، و نق   مرمی
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