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چکیده
 تدوین چارچوبی برای مدیریت و ساماندهی منظر خیابان شهری به طور عام و خیابان شهری منطقه بیستتت و دو تهتتران بتته تتورت،هدف این مطالعه
 پس از تدوین اهداف و راهبردهای کالن بر اساس اسناد فرادست و نظرات ذینفعان معیارهای مطلوبیت خیابانهتتای شتتهری تتتدوین و در.خ اص است
 شاخصهای مدیریت منظر شهری در این مطالعه بر اساس ابعاد نظریه منظتتر پایتتدار و بتتا.راستای دستیابی به آنها راهکارهای عملیاتی تدوین شده است
- تو یفی و تحلیلی و پیمایش با ابزارهای مصاحبه و مشاهدات و برداشتتت، روش تحقیق این مطالعه.توجه به ماهیت خیابان شهری استخراج شده است
 خروجی و نتایج این مطالعه منجتتر بتته تتتدوین راهکارهتتایی در. خیابان امیرکبیر در منطقه بیست و دو تهران میباشد، مطالعه موردی.های میدانی است
 ساختمانهای ساختهشده و، عنا ر نرم و سخت، نیمهثابت و متحرک، سرزمینی و با توجه بهعنا ر ثابت- معنایی و بومی، فعالیتی، فضایی،ابعاد کالبدی
.در حال ساخت شده است
کلمات کلیدی
" " معنا و بوم،" " فعالیت،" "فضا،" "کالبد، "  "برنامه راهبردی و عملیاتی،"" خیابان های شهری
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Abstract
The purpose of this study is to develop a framework for managing and organizing the urban street
landscape in general and the urban street of the twenty-second region of Tehran in particular. After
formulating the goals and strategies based on the documents and the opinions of the stakeholders, the
criteria for the utility of urban streets are formulated and in order to achieve them, operational
strategies have been developed. Urban Landscape Management Indicators in this study have been
extracted based on the dimensions of sustainable landscape theory and according to the nature of
urban streets. The research method of this study is descriptive and analytical and scrolling with
interviewing tools and observations and field observations. Case study is, Amir Kabir Street, in the
twenty-two district of Tehran. The outcomes and results of this study lead to the formulation of
solutions in the physical, spatial, operational, semantic and native-territorial dimensions, and with
regard to the fixed, semi-stable and moving elements, soft and hard elements.
Keywords
"Urban streets", "Strategic and operational program", "Body", "Space", "Activity", "Meaning and
canvas"
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 .1مقدمه
برنامه راهبردی مدیریت منظر باید واجد ویژگتتیهتتایی متعتتددی بتترای
امکان کنترل و نظارت کارآمد و مستمر ،انعطافپذیری ،هویتتتبختتش،
تعلق آفرین ،و مبتنی بر خلق فضتتای عمتتومی شتتهری ستترزنده ،پویتتا،
اجتماعی و متناسب با فرهنگ ایرانی -اسالمی باشد .راهبردی مدیریت
منظر شهری به ورت شفاف بیانگر ضرورت توجه همزمتتان بتته ابعتتاد
ماهوی (فرم و منظر شهر) و رویهای (فرایند تحقق) در بهسازی سیمای
منطقه خواهدبود ،که محتوای دیگتتر استتناد شتتهر تهتتران و منطقتته را
تکمیل و تدقیق مینماید .برنامه مبنای اتخاذ تصمیمات برنامتتهریتتزی،
طراحی و مدیریت شهری قرار گرفته و کیفیتتت محتتی را در راستتتای
اهداف طرح جامع جدید تهران و طرح تفصتتیلی منطقتته ارتقتتا خواهتتد
بخشید .با توجه بهاینکه منطقه  22بهدلیل ویژگتتیهتتای طبیعتتیاش و
جاذبههای جذب گردشگر و سرعت ساخت و ساز یکی از مناطق ویتتژه
در شهر تهران است ،ضتترورت دارد عتتالوه بتتر استتناد متعتتارف توستتعه
شهری یک برنامه ویتتژهای بتترای متتدیریت منظتتر شتتهری و متتدیریت
ساخت و ساز در آن تهیه گردد ،تا ضمن رعایتتت استتناد و برنامتتههتتای
باالدستی موجود ،اقدامات موردی و تسهیلگر را برای متتدیریت منظت ر
برای حفظ هویت شهری و ارتقا کیفیت زیست در منطقه فراهم کنتتد.
در ورتی که این برنامه مشخص تهیه نشود حجم آسیبها و خسارات
به محی و کیفیت فضا بتتهدلیتتل اینکتته بختتش عمتتدهای از ستتاخت و
سازهای تهران در این منطقه ورت میگیرد ،تا حد زیادی غیتتر قابتتل
جبران خواهد بود .در این مطالعه ،برنامتته راهبتتردی و عملیتتاتی منظتتر
خیابان شهری مطالعهشده و یکی از خیابانهای شهری منطقه  22بتته-
عنوان مطالعه موردی قرار گرفتهاست .پس از بررسی استتناد و پیشتتینه،
اهداف و راهبردهای کتتالن بتترای منطقتته تتتدوین شتتده ،و معیارهتتای
مطلوبیت خیابانهای شهری بر اساس نظرات ذینفعان استخراج شده-
است .راهکارهای دستیابی به این راهبردها و معیارها ،برای خیابان امیر
کبیر به ورت تفصیلی ارایه شده است.
 .2مبانی نظری و پیشینه برنامه های راهبردی– عملیاتی

تحوالت و ساخت و سازهای بیرویه ،نیاز به سند و چتتارچوب عملیتتاتی
برای مدیریت منظر شهری آن استتت .استتناد زیتتادی در ارتبتتای بتتا ایتتن
موضوع قابل ارجاع و استناد خواهند بود که مهم ترین آنها عبارتند از:
مصوبه مورخ  1369/2/28شورای عتتالی شهرستتازی و معمتتاری ایتتران
تحت عنوان «ضواب و مقررات نمای شهری»
«ضواب و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شتتهری» مصتتوبه جلستته
مورخ  1387/9/25شورای عالی شهرسازی و معماری
طرح جامع شهر تهران و طرح تفصیلی منطقه 22
سند راهبردی مدیریت منظر شهر تهران
از هر فضای شهری با توجّه به ماهیّت و گونه آن ،توقّعات و انتظتتاراتی
مورد نظر است .خیابان شهری بهعنوان ساختار ا تتلی جریتتان زنتتدگی،
باید سرزنده بوده و به منظور پاسخگویی به انواع تنوّعها ،انعطتتافپتتذیر
باشد .همچنین دارای فضای خاطرهانگیز بوده و برای حضور گروههتتای
مختلف ایمن باشد(پاکزاد .)139 :1384 ،تداوم رویدادهای بدنه بهداخل
فضتتا ،نقتتش بستتیار مهمّتتی در ایجتتاد فضتتایی ستترزنده و متن توّع دارد.
سرزندگی خیابانهای شهری از حیث اقتصادی نیز حائز اهمیت است و
باعث ارزش افزوده امالک و کاربریها میشتتود(جیکوبز.)203 :1386 ،
در زمینه خاطرهانگیزی خیابان شهری ،دو عامل اساسی دارای بیشترین
تأثیر هستند ،ابتدا نقشانگیزی خیابانشهری بهمعنای وجود عملکردها،
مفاهیم و ویژگیهای کالبدی متشخّص و متمایزی کتته بتته راحتتتی در
ذهن حک میشوند و دوم برانگیختهشدن احساسات مثبت شهروندان و
ایجاد محیطی مأنوس از طریق امکان دخل و تصترّف در فضتتا توست
آنها و همچنین افزایش مشتتارکت شتتهروندان در نگهتتداری فضتتا بتته
نحوی که فضا را بخشی از محی زندگیشتتان بداننتتد (پتتاکزاد:1384 ،
 .)145توجّه به نشانههای جمعی و تقویت آنان نقش مؤثری در خاطره-
انگیزی خیابان شهری دارد .با توجّه به حضور همزمان سواره و پیاده در
خیابانهای شهری ،ایمنی سواره در برابر پیاده و ایمنی پیتتاده در برابتتر
سواره و موانع فیزیکی از اهمیّت زیادی برخوردار استتت .ایجتتاد تنتوّع و
امنیّت ،و انعطاف باید هم در عملکرد و هم در کالبد تحقق یابد(یگانتته،
.)1394

مدیریت منظر خیابان های شهری
پیشینه تهیه اسناد راهبردی برای مدیریت منظر شتتهری از چنتتد جنبتته
قابل بررسی است .یکی از مهمترین وجوه ،تهیه اسناد متتدیریت منظتتر
شهری ،ساماندهی سیما و منظر شتتهری و تتتدوین مبتتانی و الگوهتتای
ایرانی – اسالمی در قالب طرحها و اسناد کالن در شهر تهران و کشور
است .طرحهای پژوهشی و مقاالت و پایان نامتتههتتای متترتب بتتا ایتتن
موضوع نیز بخش عمدهای از پیشینه موضوع را شکل میدهند .بررسی
دقیقتر پیشینه موضوع بهدلیل حجم بسیار زیاد مطالعات ورتگرفته
بهخصوص در حوزه تدوین معیارها و مبانی نیازمند فر تتتی مناستتب تتتر
است ،لیکن بهطور کلی هر یک از ایتتن طت رحهتتا و پتتژوهشهتتا ،منظتتر
شهری را از ابعادی مورد توجه قرار دادهاند .بتته لحتتار نظتتری ،مبتتانی و
معیارهای کامل و تقریبا جامعی در این زمینه تدوین شتتده استتت .لتتیکن
منطقه  22شهرداری تهران بهدلیل سرعت خیره کننده آن در تغییر و

جدول  :1توقعات موردی از خیابان شهری
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 .3مواد و روش ها
روش تحقیق حاضر ترکیبی از روش های تو یفی -تحلیلی و پیمایش
از طریق مصاحبه و مشاهدات میدانی می باشد .شتتیوههتتای گتتردآوری
دادهها در سطح کالن از طریق رجوع به اسناد و متون علمی میباشد.
روش گردآوری دادهها در سطح خرد ،روش گردآوری تجربی پیمایش با
ابزارهای پرسشنامه و برداشت مشخّصههای کالبدی ،فضایی ،فعالیتی-
اجتماعی و نمادین و بوم  -سرزمینی فضاهای موردمطالعه میباشد

به غیر از شهروندان از نظرات مدیران و کارشناسان مدیریت شتتهری و
همچنین افراد مرتب در حوزه ساخت بهویژه انبوهسازها نیز بهتتره بتترده
شدهاست .حجم نمونه  60نفر می باشد .به منظور سنجش هتتر یتتک از
ابعاد ذکر شده ،الزم است گویه های هریک به طور شفاف و مشتتخص
تعیین گردد .در جدول زیر گویههایی که بر اساس آن اولویت معیارها و
مولفههای مطلوبیت منظر شهری توس شهروندان تعیین شدهاست.

جدول :2روش شناسی پژوهش

 .4مطالعه موردی :خیابان امیرکبیر(منطقه  22تهران)
خیابان امیرکبیر در منطقه  ، 22یکی از خیابانهای مهم و با طول نستتبتا
زیاد است .طبق تیپولوژی خیابانها  ،خیابان امیر کبیر در دسته خیابان-
های با عملکرد و مقیاس شهری قراردارد .این خیابتتان در طتتول مستتیر
خود دارای تنوعها و تفتتاوتهتتای بستتیار زیتتاد در جنبتتههتتای مختلتتف
ض اهای عمتتومی و
کالبدی ،کاربریها ،نوع مالکیتها  ،تتتراکم ،نتتوع ف ت
کیفیت فضای سبز و نوع پیادهروهاست .در این مطالعه ،این خیابان به-
توجه به ماهیت قسمتهای مختلف آن به پنج سکانس تفکیک شده-
است.
 .5اهداف کالن مدیریت منظر شهری منطقه 22
اهداف کالن با مطالعتته مبتتانی نظتتری ،استتناد باالدستتتی و استتتفاده از
نظرات ذینفعان ورتگرفته است .اهداف کالن ترستتیم شتتده در ستته
بخش و طبق نظرات ذینفعتتان شتتامل متتدیران و کارشناستتان شتتهری
منطقه ،شهروندان شتتامل ستتاکنین ،کستتبه و نتتا ران و گردشتتگران و
همچنین مدیران ارشد شهر و کشور در قالتتب است ناد فرادستتتی تتتدوین
شدهاست .اهداف کالن ،پتتس از بررستتی راهبردهتتای متتدیریت منظتتر
شهری در مقیاس منطقه ارایه شدهاند .به منظور سامانبخشی به منظر
شهری در مقیاس لنداسکیپ ،عنا ر شهری از جمله خیابان الزماست،
راهبردهای کالن مدیریت منظر شهری در مقیاس منطقه مورد بررسی
قرارگرفته و مبنای ساماندهی و ارایه راهکارها و برنامتتههتتای عملیتتاتی

باشد .راهبردهای کالن در سه گروه بررسی شتتده و در نهایتتت بتتا هتتم
تلفیق شده اند .راهبردهای ارایهشده بهشرح زیر میباشد:
 .1.5دیدگاهها و اولویتهای مدیریت شهری در تهیه
برنامه راهبردی و عملیاتی مدیریت منظر شهری:
 تهیه سندی اجرایی و قابل عملیاتی در محورهای انتخاب شده والگو گرفتن از آنها در محورهای بعدی
 معیارها و الگوهایی برای ساماندهی بخش های در حال ساخت معیارهایی برای ساماندهی ساختمانها و فضاهای ساخته شده ارایه طرح های اجرایی برای ساماندهی منظر خیابان ها مبنا قتترار دادن استتناد باالدستتتی و  CDSتهیتته شتتده و تمرکتتز بتترمحدوده های اعالم شده از سوی متتدیریت شتتهری بتترای تهیتته طتترح
عملیاتی ساماندهی
 توجه کامل به ویژگی های منحصر بفرد هر فضا در نظر گرفتن هویت کلی منطقه  22در تهیتته طتترح هتتای موضتتعیمحورها
 .2.5اهم دیدگاه ها و نظرات شهروندان(شامل :ساکنین،
کسبه و ناظرین در فضا)
 مجوزهای ساخت و ساز ساختمان هتتای حجتتیم و خیلتتی بلنتتد نظتتممنطقه را کال بر هم زده است.
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 تعادل ساخت و ساز وجود ندارد .خیلی از ستتاخت و ستتازها مخصو تتاتجاری ها در مناطقی که کشش وجود ندارد ،در حال ساخت است.
 نیاز به فضاهایی برای تجمع و حضور هم محلی ها پیاده روها وضعیت خیلی نامناسبی دارند. کمبودفضای سبز وس کتار پیاده روها و بلوارها نامناسب و ناهماهنگ بودن کفپوش پیاده روها مسدود کرده پیاده روها توس مغازه ها ساختمانها با هم هماهنگ نیستند تیرهای برق نیاز به ساماندهی دارند. امنیت در شب کم است. توجه به افراد پیاده در شهر .3.5توصیه ها و الزامات اسناد باالدستی برای مدیریت

 توجه به سیمای زمین به اندازه سیمای جدارهها و ساماندهی ستتیمایکف در پیادهروها و کف در خیابان و میادین
 استفاده از قابلیتهای وجود زمینهای خالی و در دست ساخت و سازبودن منطقه برای تعدیل و ترکیب متعادل نظام توده و فضا
 ساماندهی نظام کاربریها متناستتب بتتا رفیتتت و چتتارچوب برنامتتهراهبردی عملیاتی مدیریت منظر شهری
 .6بررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدها در
محدود مطالعاتی
بر اساس جداول سوات برای تحلیل نقتتای ضتتعف و قتتوت و فر تتت و
تهدیدها  ،تتتدوین راهبردهتتای متتدیریت منظتتر شتتهری در هتتر یتتک از
سکانسهای و در ابعاد مختلف کالبدی ،فضایی ،فعالیتی ،معنایی و بوم و
سرزمین به شرح زیر است.
راهبردهای کالبدی خیابان امیرکبیر

منظر شهری منطقه

راهبردهای تهاجمی:SO
•
 .1تقویت خوانایی کالبدی و قابلیت تصویرسازی فضا
 .2ساماندهی تابلوها و الحاقات نماها
راهبردهای انطباقی:WO
•

 توجه به عنا ر طبیعی محدود کننده قلمرو (لبه هتتا) کتته در ستتاختارکالبدی آینده نقش مهمی ایفا خواهند کرد .عبارتند از :ارتفاعات شمالی،
دریاچه و پارک چیتگر ،رود دره کن و وردآورد.
 توجه به نقش عنا ر مصنوع در تهیه چارچوب منظر شتتهری شتتامل:آزادراهها ،بزرگراهها و مرز محدوده کاربریهای فرامنطقه
 استفاده از رود دره های شمالی -جنوبی به منظتتور تمرکتتز زدایتتی ازمرکز
 استفاده از تپه های چهارگانه تهران (از جمله چیتگر) به عنوان فضایعمومی شهری در محور شرقی -غربی
 استفاده از فر ت اراضی خالی حاشیه مبادی ورودی و خروجی شتتهرتهران برای شکل گیری مراکز و پهنه های خدمات دروازه ای و ورودی
شهر
 حذف کاربری های مزاحم و نامتجانس با هویت پیشنهادی منطقه توقف دور پروانه مسکونی تجهیز و تقویت محور های فعالیتی و رونتتق دادن بتته مراکتتز ا تتلیمنطقه
 احیا و حفظ عر ه های سبز و باز عمومی فعالیت پذیری با تشویق خدمات فرا منطقه ای ،شهری و فراشهری .4.5تدوین اهداف و راهبردهای کالن مدیریت منظری

 .1ساماندهی تابلوها و الحاقات نماها ،هماهنگی سبکی ،فرمهای
معماری ،رنگ و مصالح جدارهها
 .2هماهنگی دو طرف خیابان با هم
راهبردهای اقتضایی ):(ST
•
هماهنگی خ آسمان ،ارتفاعها و متعادلسازی حس محصوریت میدان
راهبردهای دفاعی):(WT
•
ساماندهی سیمای کف پیاده رو و خیابان و فضاهای سبز
راهبردهای فضایی خیابان امیرکبیر:
•

راهبردهای تهاجمی :SOافزایش وضوح فضایی میدان

• راهبردهای انطباقی :WOکاهش تمرکز از جزیره وس
فلکه
• راهبردهای اقتضایی ) :(STافزایش انسجام فضایی
میدان در ترکیب با توده ساختمانی
• راهبردهای دفاعی) :(WTباز بودن دیدها و منظرها
برای پیادهها به ویژه دید به کوههای شمال و شمالغرب -
ساماندهی عنا ر مستقر در میدان
راهبردهای فعالیتی خیابان امیرکبیر

شهری در منطقه 22
 افزایش حضورپذیری خیابانها و میادین شهری و ارتقتتاس ستترزندگیدر فضاها و کیفیتبخشی به عر ههای عمومی
 ایجاد هماهنگی بیشتر در جدارههای شهری از طریق کنترل ساخت وسازها از نظر ارتفاع ،مصالح ،سبکهای معماری
 ساماندهی عنا ر و المانها و تابلوهای مستتتقر در فضتتا در راستتتایافزایش زیبایی بصری
 توجه به هویت منطقتته  22و منحصتتر بفتترد بتتودن آن از جنبتتههتتایمختلف و حفظ دیدها و منظرها و بستر طبیعی
 افزایش میزان امنیت و ایمنتتی در فضتتاها از طریتتق نتتورپردازیهتتایمناسب ،ساماندهی مسیرهای سواره و پیاده

•
•

•

•
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راهبردهای تهاجمی :SOافزایش احساس امنیت و
حضورپذیری بیشتر میدان برای گروههای اجتماعی مختلف
راهبردهای انطباقی :WOافزایش احساس امنیت و
حضورپذیری بیشتر میدان برای گروه های اجتماعی مختلف
 ارتقا سرزندگی در فضای پیاده محور میدانراهبردهای اقتضایی ) :(STتبدیل فلکه به میدان
شهری یا شبهمیدان شهری از طریق اولویتبخشی بهسواره
و تقویت فضاهای جمعی
راهبردهای دفاعی) :(WTکاهش هر چه بیشتر
جذابیت برای مقیاس سواره و افزایش زیاد جذابیتها برای
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❖ فرمهای باال امده در خ اسمان که نامتجانس هستند به مرور
حذف شوند .برای ساخت و سازهای جدید اجازه ساخت اینگونه فرمهای
زاید داده نشود.
هماهنگی دو طرف خیابان با هم

مکث و تماشا و تجمع در دید و مقیاس انسانی و پیاده به-
خصوص در طبقات همکف جدارهها
راهبردهای معنایی خیابان امیرکبیر:

• راهبردهای تهاجمی :SOایجاد یک شخصیت خاص و
منحصر بفرد برای میدان
• راهبردهای انطباقی :WOقابلیت خاطرهسازی فردی و
جمعی
• راهبردهای اقتضایی ) :(STتقویت نشانهها و نمادهای
طبیعی
• راهبردهای دفاعی) :(WTاستفاده از نمادهای میادین
ایرانی با توجه به شخصیت و کاراکتر میدان
راهبردهای بومی سرزمینی خیابان امیرکبیر:
•
•
•

❖ از لحار سبک معماری دو طرف خیابان در طول یک سکانس و
در فوا لی که یک حنه شهری را ایجاد می کنند ساختمانها
هماهنگی داشته باشند.
❖ مصالح ساختمانی دو طرف خیابان در طول یک سکانس با هم
هماهنگ باشند

❖ رنگ غالب در اکثر سکانسها ،کرم زرد و قهوهای روشن است که
بهتر است در هر یک از سکانسها با توجه به غالب بودن رنگها
هماهنگی ورت گیرد.
ساماندهی تابلوها و الحاقات نماها

راهبردهای تهاجمی :SOتقویت عنا ر و المانهای
معماری و شهرسازی بومی و پایدار
راهبردهای انطباقی :WOبهبود شرای آسایشی و
اقلیمی در بخش پیاده میدان
راهبردهای اقتضایی ) :(STحفظ تعادل اکوسیستم
طبیعی میدان و محدوده بالفصل آن

❖
❖
❖

نورپردازی مناسب و جلوگیری از خیره گی بیش از حد تابلوها

تابلوهای بانکها و بناهای عمومی با شکل و اندازه ساختمانشان
مناسبسازی شود.

❖
❖

 .7راهکارهای مدیریت منظر شهری در محورها و

تعریف چند رنگ پایه برای تابلوهای مغازهها

کاستن از تعدد تابلو هر مغازه و ممنوعیت بیش از یک تابلو در هر
جبهه ساختمانی

فضاهای مورد مطالعه
راهکارهای مدیریت منظر شهری در این خیابان با توجه به ویژگیهتتای
مختلف کالبدی ،فضایی ،فعالیتی ،معنایی و بومی ارایه شدهاست.
 .1.7راهکارهای کالبدی مدیریت منظر امیر کبیر

❖
❖
❖

نصب تابلوها با عنا ری که در پشت تابلو قرار می گیرند
اجتناب و ممنوعیت نصب تابلوهای بسیار بزرگ

نصب تابلوها در متن نما و اجتناب از نصب و الحاق آن به ورت
عنصر زاید
هماهنگی سبکی ،فرمهاای معمااری ،رنا و مصاال

تقویت خوانایی کالبدی و قابلیت تصویرسازی فضا

❖ استفاده از تقاطعها در خوانایی خیابان

جدارهها

❖ شاخصسازی برخی ساختمانها در طول مسیر برای افزایش
خوانایی

❖
❖

الزام مغازهها به استفاده از تابلوهای متناسب با ابعاد نمای مغازه

❖ رنگ های پایه برای جدارهها و عنا ر الحاقی از جمله سایبان ها،
رنگ کرم ،سفید و قهوهای روشن تو یه می شود(با توجه رنگ های
غالب موجود در خیابان)

پرهیز از جزییات بیش از حد در نماهای ساختمانی

استفاده از درختانی که در مقیاس دید انسان فاقد شاخ و برگ
متراکم هستند
هماهنگی خط آسمان ،ارتفاعها و متعادلساازی سا

❖ تا حد امکان ساختمانهای دولتی و عمومی(مخصو ا بانک) از
رنگهای خیلی متضاد با رنگهای غالب خیابان اجتناب کنند.

❖

محصوریت

از ساخت ساختمانهای با سبک کالسیک افراطی جدا اجتناب

شود.

❖ در ساخت و سازهای جدید اختالف ارتفاع ساختمانهای کنار هم
بیش از یک طبقه نباشد.

❖ سایبان مغازهها نیز از رنگهای که دارای هماهنگی با رنگهای
پایه دارند استفاده شود.
ساماندهی سیمای کف پیااده رو و خیاباان و فضااهای

❖ در کنجها و تقاطعها حداکثر اختالف طبقات ساختمانها بیش از
دو طبقه نباشد(در تقاطعهای فرعی یک طبقه و تقاطعهای ا لی و
مهم دو طبقه)

سبز

❖ تعویض سنگفرش در قسمتهای تخریب شده

❖ با توجه به عرض خیابان ،تعداد طبقات به طور متوس  5طبقه
بیشتر نباشد.

❖ جابجایی تیرهای برق از وس پیادهرو و یا استفاده از کابل های
زمینی (ترجیحا)
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❖ نو رپردازی کنج ها و فضاهایی که رفت و آمد کمتر ورت می
گیرد ،ا الح شود.
تقویت سضورپذیری و سارزندگی و انعطااف پاذیری

❖ جابجایی پستهای برق و مخابرات از فضای پیادهرو

❖ زیباسازی دکلهایی که بههر نحوی امکان جابجایی وجود نداشته
یا نیاز به زمان هست.
❖ ترمیم دیوارههای باغچههای حاشیه پیادهرو

خیابان
❖ با ایجاد فضاهای باز و انعطاف پذیر در بخش شمالی خیابان و در
تقاطع هایی که فضای باز قابل توجهی وجود دارد ،امکان فعالیت های
موقت فراهم شود.

❖ انداختن بستها و محافظها در پای درختان مستقر در فضای
پیاده رو

❖ حفظ درختان مستقر در پیاده و ایجاد فضاسازی برای نشستن و
استقرار بعضی فعالیتها یا هنر خیابانی
 .2.7راهبرها و راهکارهای فعالیتی -اجتماعی

❖
❖

ساختمانهای عمومی و دولتی برای انجام نورپردزای مناسب با
شخصیت کلی خیابان و در هماهنگی با هم تشویق و تو یه شوند.

توزیع متعادل کاربریهاا در طاول خیاباان و دو طارف

❖ امکان استقرار موقت مبلمان و اثاثیه غذاخوری-ها و فعالیتهایی
که مخل اسایش شهروندان نشوند در بخشهایی که فضای باز
وجوددارد ،فراهم شود.

خیابان

❖

سمت شمال خیابان از لحار حضور کاربریهای تجاری تقویت

❖ محلهایی برای حضور اقشار جامعه از جمله زنان ،کودکان و
سالخوردگان در سکانسها فراهم شود.
ساماندهی سرکت های سواره و پیاده

شود

❖ در طول خیابان و در سکانسهای مختلف توزیع کاربریهایی که
خیلی بار جمعیتی و ترافیکی ایجاد می کنند باید توزیع مناسب و منطقی
باشد (.سکانسهای میانی دارای تجاریها و ساختمانهای با بار
ترافیکی سواره و انبوه جمعیت پیاده هستند در حالیکه ابتدا و انتهای
سکانس بسیار کم تراکمتر و خلوتتر است)
ایجاد و تقویت فضاهای جمعی و همگانی

❖
❖

❖ با توجه به ماهیت شهری خیابان امیرکبیر و حجم نه چندان زیاد
خودروها ،باید از حرکت خودروها با سرعت زیاد جلوگیری شود.

❖
❖
❖
❖

طراحی و از استفاده از تقاطع ها به عنوان فضای جمعی

ایجاد گشودگی هایی در پیاده روها در جاهایی که عرض معبر
اجازه می دهد

❖ برای هر سکانسی و در هر طف خیابان حداقل فضای جمعی
مناسب برای گروه های مختلف ایجاد شود.

❖
❖

❖ در انتهای سکانس که فضای باز رها شده وجود دارد ،می توان
فضای جمعی و همگانی ایجاد کرد.
ارتباط بصری و دسترسی مناسب بین فضای پیاده رو و

تقاطعها خ کشی و ساماندهی شوند.

ساماندهی و هماهنگی عناصر مستقر در فضا
درختان از لحار ارتفاع و نوع با هماهنگ شوند.

❖ ندوقهای دقات و کیوسکها و جعبه های برق و مخابرات
در محل هایی که باعث مزاحمت در حرکت هستند ،جایابی مجدد
شوند.

حذف پلههای موقت فلزی الحاقی به همکف مغازهها

❖ تابلوها و عالیم راهنمایی و رانندگی تا حد امکان با هم ادغام و
ساماندهی شوند.

ایجاد دسترسی از داخل مغازهها به مرور
دقت در نظارت بر اجرای بر و کف در ساخت ساختمانهای لبه

❖

خیابان

عنا ر و المانهای موجود در فضا از لحار رنگ با هم هماهنگ

شوند.
سفظ و تقویت دیدها و منظرهای خوب

تشویق ایجاد پیش ورودی برای فضاهای عمومی و ساختمانهای

بزرگ

❖
❖

محل استقرار خودروها در حاشیه تعریف و ترسیم گردد.

هرس درختان مخصو ا درختانی که در دید مسیرهای پیاده
هستند.

همکف ساختمانهای تجاری و عمومی

❖

ایستگاههای اتوبوس در نزدیک تقاطعها نباشند

با استفاده از عالیم گرافیکی در کف خیابان و پیادهرو مسیرهای
حرکتی جهتدهی بهتر شود.
 .3.7راهبردها و راهکارهای فضایی

❖ فضاهای باز بدون طراحی با رویکرد تقویت فضاهای جمعی
بازطراحی شوند

❖
❖
❖

با نورپردازی مناسبتی خیابان متنوع تر شود.

❖ انتهای خیابان در سکانس آخر برای در دید بودن منظر
ساختمانهای دوردست باز باشد.

سطوح شفاف و قابل دید مغازهها تقویت و تشویق شود

برای افزایش جذابیت و سرزندگی خیابان ،با تشویق نورپردازی-
های داخل مغازهها عمق مغازهها قابل رویتتر باشد.
ارتقاء امنیت

❖

نشود.
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❖ کوهها به عنوان پس زمینه ساختمانها و خ اسمان مد نظر قرار
گیرد

❖ برای جدارهسازی فضاهای باز از عنا ر نرم چون درختان بهتر
است استفاده شود.
توجه به فضا بهعنوان عنصر سازماندهنده در خیابان و

❖ مصالح طبیعی در کف سازی(مخصو ا سنگهای طبیعی و
رودخانهای و ماسه طبیعی  )...و هنرهای خیابانی مورد استفاده و تاکید
قرار گیرد.

تقاطعها
❖ ساماندهی مجدد تقاطع ها با توجه به نوع فضای شکل گرفته
مابین توده های ساختمانی انجام شود.

❖ تاج درختان و شکل آنها در ترکیب با فضای باز و همچنین توده-
های ساختمانی مورد استفاده قرار گیرند.

❖ شکل فضاهایی که در کنج ها ایجاد می شوند مورد توجه جدی
قرار گیرد.

❖ با ایجاد گشودگی در فضای ساختمانهای در حال ساخت ،فضای
مابین شکل گیرد.

تقویت بهرهگیری از عناصر نمادین معماری ایرانی

❖ در طراحی نماها به ورت نمادین از عنا ر معماری ایران
استفاده شود.
 .5.7راهبردها و راهکارهای بومی و سرزمینی
راهکارهای مربوی به راهبرد بومی به شرح زیر می باشند.
بهبود شرایط آسایشی و اقلیمی

❖ انتهای خیابان ،فاقد ویژگیهای یک نقطه انتهایی است ،باید از
این نظر تقویت شود.
ترکیب متعادل فضا متناسب با تودههای ساختمانی
❖ فضاهای باز بین ساختمانهای بلند تا زمان ساخته شدن ،جداره
موقت داشته باشند.

❖

❖ اختالف ارتفاع زیاد ساختمانهای پیرامون هم در دراز مدت کاهش
یابد.

❖

❖ حجم ساخت وسازها و فضاهای خالی در طول سکانسها باید
متعادل باشند .در برخی قسمتها تمرکز ساخت و ساز با ارتفاع زیاد و
خالی بودن برخی قطعات بر این گسستگی فضایی اضافه کردهاند.

❖
❖

❖ بین دو طرف ساختمان از لحار تمرکز تودههای ساختمانی تعادل
باشد.
 .4.7راهبردها و راهکارهای معنایی ،نمادین و نشانهای

❖
❖

❖

ایجاد و تقویت عناصر نمادین و نشانهای ساختمانی

❖

ساختمانهای نشانهای حفظ شوند

از خا یت خنکی و تلطیف هوا توس آب در اشکال مختلف ان
استفاده شود.
با توجه به خشکی هوا استفاده از درختان و سبزینه هایی که
تولید رطوبت می کنند بیشتر استفاده شود
سایه اندازی فضای پیاده روها و فضاهای مکث بیشتر از طریق
عنا ر طبیعی از جمله درختان ورت گیرد.
برای عبور نور در پیاده رو جبهه شمالی از درختان برگ ریز
بیشتر استفاده شود.
از مصالح روشن و بازتابنده ای که ایجاد خیرگی نور در کف
میکنند اجتناب شود.
مصالح لغزنده در فصول بارانی و برفی در پیاده روها مورد
استفاده قرارگیرند

❖ مصالح با بافت متوس در کفسازی استفاده شود
تقویت عناصر و المان های معماری و شهرسازی بومی

در تقاطعهای ا لی مخصو ا در تقاطع های گلها ،هاشم زاده،
کاج ،ساختمانهایی برای تاکید بر گره بودن و نقطه کانونی بودن با
ویژگی های ساختمانهای نشانه ای طراحی شود

و پایدار

❖ شاخص کردن تقاطع ها از فوا ل ابتدا و انتهای خیابان به لحار
ارتفاعی

❖ اشکال مختلف استفاده از آب در خیابان مورد استفاده قرارگیرد(
فواره ،ریختن از سطح باالتر ،روان شدن در جهات مختلف ،تولید دا،
ایجاد لطافت و)...

❖ تقویت هنجارهای مشترک بین شهروندان از طریق برنامههای
مشارکتی
ایجاد نقاط عطف در تقاطعها

❖
❖

❖ از الگوهای مختلف فضاسازی برای ایجاد سلسله مراتب فضایی
در فضای باز و فضای پیادهروها استفاده شود.

❖
❖

شاخص کردن جدارهها برای افرادی عبوری

شاخص کردن کف و فضای باز تقاطعها برای افرادی که در فضا
حضور داشته و در حال نظاره و مکث و تماشا و نشستن هستند.

مصالح قابل بازیافت بیشتر مورد استفاده قرارگیرد.

از المان های معماری سنتی به شیوه های نوین در طراحی
عنا ری چون تابلوها ،فضاهای خدماتی مانند ابخوری و هنرهای
خیابانی بهره گرفته شود.

❖ شاخص کردن عنا ر مستقر در تقاطعها بههمراه اجتناب از
مسدود کردن دیدها و منظرها
تقویت نشانهها و نمادهای طبیعی

نتیجه گیری
با توجه بهاینکه در شهرهای معا ر بحثهتتای تعلتتق مکتتانی ،ختتاطره-
انگیزی ،تعلقعات جمعی ،داشتن نقشههای ذهنی متشرک ،مشارکتهای

❖ از شکل درختان در طراحی فضاهای باز و پیادهرو ها استفاده شود.
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تدقیق مینماید .برنامه مبنای اتخاذ تصمیمات برنامهریزی ،طراحی و
مدیریت شهری قرار گرفته و کیفیت محی را در راستای اهداف طرح
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منابع
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

برک ،اگوستن () 1387منظر ،مکان ،تاریخ ،ترجمه  :مریم السادات منصورى ،فصلنامه باغ نظر ،سال پنجم ،شماره نهم
برومند ،اسفندیار ،1374 ،میدان فضای شهری گمشده در شهرسازی امروز ایران ،مجموعه مقاالت ارگ ،جلد ،2سازمان میراث فرهنگی،
تهران ،ص.13
بهزادفر ،مصطفى () 1386طراحى شهرى در کرمان خیابانهاى ابن سینا و ایران منش ،فصلنامه آبادى ،سال هفدهم ،شماره 56
پاکزاد ،جهانشاه ،1384 ،راهنمای طراحی فضای شهری ،وزارت مسکن و شهرسازی ،تهران.
پاکزاد،جهانشاه ( )1385سیمای شهر :آنچه کوین لینچ از آن می فهمید ،فصلنامه آبادی،سال شانزدهم شماره .68
پاکزاد ،جهانشاه ( )1385سیماى شهر آن چه کوین لینچ از آن مىفهمید ،فصلنامه آبادى ،سال شانزدهم ،شماره . 20-26 . 53
کالن ،گوردن ( )1377گزیده منظر شهرى ،ترجمه منوچهر طبیبیان ،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،تهران .
گلکار ،کوروش ( )1392سیما و منظر شهری تهران تحلیل از برنامه راهبردی طراحی شهری و مدیریت منظر شهری  ،دو فصلنامه دانشگاه
هنر ،بهار و تابستان  ،92شماره .10
گلکار ،کورش ( )1385مفهوم منظر شهری .فصلنامه آبادی ،شماره  ،53فحه  38تا .48
لینچ،کوین( )1387سیمای شهر،ترجمه منوچهر مزینی،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،تهران.
لینچ ،کوین ( )1387سیماى شهر ،ترجمه منوچهر مزینى ،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،تهران
محمودى ،سید امیر سعید ( )1385منظر شهرى مرورى بر چند نظریه ،فصلنامه آبادى ،سال شانزدهم ،شماره  ، 53ص 54-62
محمودی،سید امیر سعید( )1385منظر شهری :مروری بر چند نظریه ،فصلنامه آبادی ،سال شانزدهم،شماره  ، 53ص .62-54
منصوری ،سیدامیر( )1389چیستی منظر شهری ،ماهنامه منظر شماره  ،9مرداد .1389
منصورى ،سید امیر ( ) 1383درآمدى برشناخت معمارى منظر ،فصلنامه باغ نظر ،سال اول ،شماره دوم ،ص69-78
منصورى ،سید امیر ( )1383نقدى بر بیانیه همایش سیما و منظر شهرى تجارب جهانى و چشم انداز آینده ،فصلنامه باغ نظر ،سال اول،
شماره دوم ،ص94-96
یگانه ،منصور ،بمانیان ،محمدرضا ( ،)1394معرفت شناسی فازی و سازگاری روش شناختی آن با پژوهش های معماری و شهرسازی،
فصلنامه مدیریت شهری  ، 1394پاییز ،دوره  ،14شماره  ،40فحه  313تا فحه .325
یگانه ،منصور،بمانیان محمدرضا،عینی فر علیرضا,انصاری مجتبی( ،)1393بررسی رابطه مکان مندی فضاهای عمومی شهری با ادراک
پیوستگی ساختمان و شهر ،فصلنامه مدیریت شهری،پاییز  , 1393دوره  , 13شماره  ; 35فحات  181تا فحه .199
هدمن ،ریچارد و آندرو یازوسکی ،1370،مبانی طراحی شهری ،راضیه رضازاده و مصطفی عباس زادگان ،انتشارات علم و نعت ایران.
• Carmona, M. et.al (2006) public places, urban spaces, Architectural Press, Oxford.
& • Ellin, N. (2006) Themes of Postmodern Urbanism, in: the Urban Design Reader, (Eds) Larice, M.
Macdonald, E., Routledge.
• Mossop, E. (2006) Landscape of Infrastructure, in the Landscape Urbanism Reader, (ed.) Waldheim, C.,
Princeton Architectural Press, New York.
• Relph, E. (1987) the Modern Urban Landscape, Croom Helm Ltd, New South Wales.

1767

