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چکیده
علی رغم رشد سریع شهر نشینی و نوسازی ،بسیاری از ویژگی های کالبدی گردشگاه های عمومی مورد تغییر واقع شده است .این کاار تایریر منفای بار روی مناا ر
طبیعی به ویژه در شهرهای قدیمی ،تاریخی و اسالمی مالزی و ایران گذاشته است .در اینجا به بررسی تطبیقی سه خیابان در مالکا مالزی (خیاباان توکیناب بسای، 1
خیابان توکینب ایماس ، 2خیابان توکانب) 3و دیگری خیابان چهار باغ عباسی در اصفهان به لحاظ مشابهت هاایی در رارم کالبادی ،سااختار ،ناول رعالیات ،عمل ارد،
کیفیت رضایی و نول تیریرات پرداخته شد .برای رسیدن به چهارچوب پژوهش ابتدا به بررسی ویژگیهای مشخصه های منا ر طبیعای خیاباان پرداختاه مای شاود.
ا همیت این موضول بیشتر از آن روست که با مقایسه شناخت عوامل مهم مطلوبیت از دید استفاده کنندگان دو شهر با ررهناب هاای متفااوت ،مای تاوان باه جهات
گیری های آتی در طراحی خیابان کمك نمود .پژوهش حاضر بر آن شد تا با استفاده از روش تطبیقی  -تحلیلی و انجام تحقیقات کتابخانه ای و میدانی باه ارزیاابی و
مقایسه تطبیقی موضوعات مشابه به هم مثل نول کاربری ،رعالیت ها و زمان های مورد استفاده ،چیدمان و ویژگی های کالبدی با ی دیگر بپردازد و در آخار باه معیاار
جامع تری در طراحی خیابان از جنبه کاربردی رسیده شد .یارته های پژوهش نشان میدهد خیابان چهارباغ اصفهان در قیاس باا ساه خیاباان ماالزی ،هار دو نموناه
شرایط نسبتاً برابری دارند که بیانگر وجود رریتهای باالی تاریخی و ررهنگی در خیابان چهارباغ است .برهمین اساس با توجه باه زیرمعیارهاا و شااخ هاایی کاه
معیارهایی روق را تبیین میکنند میتوان انتظار داشت با اقداماتی همچون کاهش عرض سوارهروها به نفع پیادهراه وسط خیاباان ،محادود نماودن و کنتارك حرکات
سواره ،ارزایش امنیت خیابان ،تقویت رعالیتهای شبانه ،ارائه تسهیالت گردشگری در پیرامون خیابان ،بهبود دسترسی انوال مدكهاای حمال و نقال باه خیاباان و،...
سرزندگی و ارزایش گردشگرپذیری خیابان و بارت پیرامون آن تحقق یابد.
کلید واژگان :منا ر طبیعی ،خیابان های تاریخی ،سرزندگی شهری ،شهر اسالمی

1

Tukang Besi
Tukang Emas
3
Tokong
2

1

www.SID.ir

معماری شناسی | نشریه اختصاصی معماری و شهرسازی ایران

Archive of SID
سال اول

شماره  3آذر 1397

 -1مقدمه
با بررسی ساختار شهرهای اسالمی و تاریخی می توان دریارت که رضاهای شهری در طوك تاریخ ،تحت تیریر ویژگی های ررهنب اسالمی از جملاه وحادت ،تعاادك،
توازن ،تقارن ،هماهنگی ،سلسله مراتب ،نظم و  ...بوده است .هر رضای شهری هویّت کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و ررهنگی خاصی متناساب باا زماان و م اان باه
منصه هور رسانده و ن ته قابل توجه در تمام این رضاها ،هماهنگی آنان با ی دیگر و با محیط زیست و پایداری شهری بوده است.
رضاهای شهری بخشی از رضاهای باز و عمومی شهرها هستند که به عنوان تبلور ماهیت زندگی جمعی می باشند ،یعنی جایی کاه شاهروندان در آن حضاور دارناد.
رضای شهری صحنه ایست که داستان زندگی جمعی در آن گشوده می شود .رضایی است که به همه مردم اجازه می دهد که به آن دسترسی داشته باشند و در آن
رعالیت کنند .در این رضا ررصت آن وجود دارد که برخی مرزهای اجتماعی ش سته شوند و برخوردهای از پیش تدوین نیارته به وقول پیوندند و ارراد در یك محیط
اجتماعی جدید با هم اختالط یابند .بنابراین شرط اساسی برای این ه یك رضای عمومی ،رضای شهری تلقی شود اینست که در آن تعامل و تقابل اجتماعی صاورت
گیرد (لینچ 1972،به نقل از پاکزاد  .) 81 :1385کاربرد عمومی این رضاها ایجاد آرامش ،سرگرمی و محلی برای گردش ،رراهم آوردن ارتبااط و زمیناه معاشارت ،و
ام ان تردد می باشد و از آنجایی ه در عین حاك هیچ تك عمل رد خاصی به آن ها مترتب نیست ،استعداد پذیرش تمام ایان کااربری هاا را باا هام ،یاا باه صاورت
گزینشی دارند .لذا وجود این رضاها برای پیشگیری از درماندگی ،ارسردگی ،گوشه گیری و خشونت ،بسیار مؤرر و حتی ضروری است .وانگهی این رضاها مای توانناد
موقعیتی برای رشد خالقیت بوجود آورده و محیطی تفریحی و سازنده در یك مجموعه شهری باشند تا زمینه ای را رراهم سازند که هر انسانی بارای درک موقعیات
خود به آن نیاز دارد(مدنی پور.)34 – 45 :1382 ،
توسعه رضایی -کالبدی شتابان و ناموزون شهرها در چند دهه اخیر پیامدهای نامطلوبی را به دنباك داشته است .عدم هماهنگی و سازگاری رضاهای شهری با محیط
طبیعی و انسانی ،بی هویّتی اجتماعی و ناپایداری را به دنباك داشته است که امروزه از مهم ترین چالش های شاهرها باه حسااب مای آیاد (شاماعی.) 20: 1381 ،
دگرگونی نحوه توزیع رعالیت های تجاری و خدمات عمومی در طوك مسیر خیابان ها ،با جابه جایی روزانه تعداد زیادی از مردم در تمام سطوح توأم بوده است که از
ی سو به پویایی بیش تر زندگی روزانه در شهرها منجر گشته و از سوی دیگر عدم توانایی شهرها در تیمین توزیع خدمات عمومی قابل قباوك را باه نماایش گاذارده
است (رردوسیان.) 97 : 1382 ،
بنابراین شهرسازی مدرن با بی توجهی به مسائل کیفی رضای شهری و توجّه به روش های رنی و کمّی ،به نیاز مردم و اساساً نقش آن در ررآیند برنامه ریزی ،کمتار
توجه نموده است .مردم با محیط زیست که پیوستگی تمام با تاریخ و ررهنب دارد در آمیخته اند .ضرورت این مسئله با توجه به نگاهی گذرا به شاهرهای اساالمی و
تاریخی از جمله اصفهان و مالکا که رضاهای باز شهری و پیاده را ه های آن از لحاظ پاسخگویی به نیازهای شهروندان در وضع مطلاوبی باه سار نمای برناد ،وضاوح
بیشتری می یابد .در این باب ،هدف اصلی پژوهش در قالب بررسی و ارائه راه ارهای مؤرّر بر نقش منا ر طبیعی در رضاهای شهراسالمی با ارائاه خاط مشای هاایی
است .بر همین اساس سؤاك اصلی پژوهش به شرح ذیل می باشد:
چگونه ارتقای کیفیت منا ر طبیعی می تواند سرزندگی و ارزایش گردشگرپذیری خیابان و بارت پیرامون آن را تحقق بخشد؟

 -2روش
تحقیق ررآیندی برنامه ریزی شده و نظام مند برای یارتن حقایق یا رهم عمیق مسائل است که در پی یارتن پاسخ به سؤاالت مطرح شده،انجام مای یاباد(حار نیاا،
 .)1385آنچه که در این پژوهش به عنوان متغیرهای اساسی مطرح می گردد ،عبارتند از:


ارزیابی کیفیات منا ر طبیعی در خیابان )متغیر مستقل(

 حضور و تعامالت شهروندان) متغیر وابسته(
در جایی که پژوهش اشاره به یك پدیده معاصر (مش الت روز جامعه) دارد ،معموالً از روش نمونه ماوردی 1اساتفاده مای شاود ،کاه ایان روش خاود از گوناه هاای
پژوهش های کیفی است .پژوهش های کیفی با بهره گیری از روش های متنول ،سعی در شناسایی و م اشفه مش الت اجتماعی جواماع انساانی دارناد (Creswell,
.(1998

روش انجام تحقیق در پژوهش حاضر تطبیقی تحلیلی است و با مطالعات میدانی وکتابخانه ای به صورت مشاهده مستقیم و حضور نگارندگان در هر دو خیاباان انجاام
شده که ابتدا مفهوم رضای شهری و کیفیت خیابان ،مطالعه و بررسی شده است؛ حاصل این بخش استخراج شاخصه های اساسای تیریرگاذار برکیفیاات رضاایی یاك
رضای شهری است .در بخش دوم ،با ت یه بر مطالعات کتابخانه ای و همچنین مقایسه دو مورد که به عنوان نمونه انجام پذیررته ،ماوارد ارزیاابی و تجزیاه تحلیال در
نهایت ،ارایه شدند
پژوهش در رابطه با بارت این خیابان ها ،میدانی انجام گررته است ،بدین صورت که با حضور ،الگوی ررتاری بررسی شده که در نهایت ،سه خیاباان در مالکاا واقاع در
مالزی و بارت تاریخی چهارباغ اصفهان در ایران از لحاظ مشخصه های منا ر طبیعی مورد کشف و بازشناسی قرار گررته است .در بخش سوم ،با نگاهی تحلیلای باه
تیریر ویژگی های این دو خیابان بر کیفیّت رضای شهری ،با جمع بندی داده های این تحقیق ،شاخصه های مناا ر طبیعای در ابعااد مختلاف اجتمااعی و کالبادی
بررسی شده و هم چنین راه ارهایی برای بهبود آن ها پیشنهاد شده است .در زیر چهارچوب پژوهش ،تحت عنوان نمودار شماره  ،1به تصویر کشیده شده است.
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نمودار شماره  ،1چهارچوب پژوهش( ،نگارندگان)1396 ،

 -3مبانی نظری پژوهش
قالب و محتوای شهرهای اسالمی بر سه محور مهم ،یعنی محلّی برای س ونت ،م انی برای عبادت و در نهایت رضایی برای تجارت ش ل گررته است .ویژگی کالبدی
شهر اسالمی وکارکرد عناصر آن را می توان تبلور بصری ماهیّت اسالمی آن دانست؛ آن وقت لزوم توجّه به نقش و کارکرد عناصرکالبدی بارای برجساته ترشادن آن
هویّت ،بیش از پیش ضرورت می یابد .بررسی تحقیقات صورت گررته و پیشینه ش ل گیری شهرهای بومی و سنتی گویای آن است که شهرسازی سنتی ،اصاوالً در
تعامل با محیط طبیعی و اجتماعی ش ل گررته است .تجارب شهرسازی سنتّی اختالط کاربری ،حا م اان ،رضااهای بااز ،حمال و نقال روان و انساان محاور و
مشارکت اجتماعی مردم جزء الینفك زندگی شهری بوده است .مسایلی که امروزه رضای شهری با آن روبرو است ،تازگی ندارد و بارها در طوك تاریخ ت رار شاده؛ باا
این حاك ،سیر تحوك رضای شهری در طوك تاریخ را می توان بر مبنای مؤلفه های توسعه پایادار) اجتمااعی ،اقتصاادی و زیسات محیطای (مطالعاه کرد(سالطانی و
نامداریان .)1390 ،پیشینه پژوهش حاکی از آن است که هر کدام از پژوهش های صورت گررته از دریچه خاص به این موضول در رضاهای شهری پرداخته اند.
در ذیل به برخی از تحقیقات صورت گررته در زمینه محیط شهری مطلوب و مفهوم خیابان پرداخته شده است.
 1-3آرا ،افکار و نظریات اندیشمندان پیرامون خیابان و فضای شهری
خیابان ها نقش مهمی در ایجاد شب ه هم پیوند رضاهای باز و عمومی شهری و در نتیجه ش ل گیری هویّت کالن شهر ایفا می کنناد .چناان چاه "جاان لناب "
اشاره می کند "کیفیّتی که از شهر برداشت می شود ،بیش از هر چیزی بستگی به کیفیّت خیابان های آن دارد"(لنب .)130 :1386 ،هام چناین در ررهناب لغات
تخصصی شهرسازی ،خیابان ،رضایی زنده ،مهیج و پرتحرّک یا به تعبیری مهم ترین رضای عمومی یك شهراست( .)Cowan,2005خیابان ،رضا یا م اانی اسات کاه
برای دسترسی و ررت و آمد عمومی استفاده می شود ) (marshall,2005 : 293به نظر" جین ج وبز"2خیابان و پیاده را ه های آن بخش مهم و اصلی م ان هاای
عمومی شهر بوده و مهم ترین جزء حیاتی آن هستند .اگر خیابان های اصلی شهر جذاب باشند ،شهر جذاب خواهد بود) . (Jacobs,1961: 26-28
در جدوك شماره  ،1ایده مهمترین نظریه پردازان با تیکید بر حرکت در رضای شهری و اررات آن بیان شده است.
1
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وی به همبستگی اجتماعی و ارتباطات متقابل چهره به چهره و اهمیت زیبا شناختی رضاهای شهری تاکید دارد .او معتقد است طراحی شهری قرین بازسازی تمدن است.
بر این اساس با توجه بیش از حد به رضاهای خصوصی مخالف است ،زیرا در آن صورت ارزش های اجتماعی نادیده گررته می شود و نهایتا انسان شهری هرچاه بیشاتر از
گذشته منزوی شده و زندگی جمعی در رضاهای شهری کمرنب می شود(پاکزاد.)403 :1384،
وی عنوان می داشت رضاهای باز عمومی ام ان انگیزش و انتخاب آزاد میان ررتارها ،حرکت ها و اکتشارات بصری را برای تعداد معنی داری از مردم شهر رراهم مای آورد.
به عبارتی رضای منعطفی است که خود را به راحتی با گوناگونی ررتارها تطبیق می دهد و زمینه ای خنثی ولای القااء کنناده را بارای کانش هاای خودانگیختاه راراهم
می آورد(پاکزاد.)5 :1384،
وی رضای شهری را رضایی ممتد می داند که مجموعه ها در آن با ی دیگر در هماهنگی امل قرار دارند .ایجاد تاریرات مثبت در ذهن های انسانی ،اساس نگارش سایت را
تش یل می داد که بواسطه احیای روح وحدت اجتم اعی و رعایت اصوك زیبا شناختی در شهر ،دستیابی به آن را ضروری و میسر می داند .از نظر وی خیابان عنصر اساسی
شهر و تجلیگاه زندگی اجتماعی و عمل رد های حیاتی محسوب می شود و تنها یك راه عبوری نیست(زبته.)25-1 :1384،
وی نقش عناصر شهری حیات بخش به رضا نظیر رروشگاه ها و م ان های عمومی را بسیار مهم می داند و اعتقاد داشت رضاهای آمد و شد و سرزنده می توانند دامنه این
سرزندگی و نشاط را به نقاطی ب شانند که به خودی خود جذابیتی ندارن و این م ان ها را به م ان های عبوری زنده و شلوغ تبدیل نمایند(شوای.)371 :1375 ،
وی اعتقاد دارد خیابان های شهری زمینه رویارویی اجتماعی ،اعتراضات سیاسی ،و م انی برای لذت بردن هساتند .آنهاا زمیناه سااز مارآوده میاان گاروه هاای مختلاف
شهرواندان می باشند که خود باعث تقویت نظم اجتماعی شهر می شود(پاکزاد.)138 :1384 ،
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ن ته ای که باید در مبحث زیبایی شناسی مورد توجه قرار بگیرد تنول طلبی است .انسان از ی نواختی محیط ،احساس رکود و ارسردگی می نماید .اگرچاه محایط او
زیباترین منظره یا ارر هنری باشد .جای تردید نیست که هر انسانی و هر قوم و ملتی از انسان ها با نظر به چگونگی تفسیر و توجیهی که درباره حیات خود دارناد و باا
نظر به ررهنگی که در آن زندگی می کنند حقایقی را به عنوان آرمان ها و ایده های اعالء برای خود پذیررته اند .این آرمان ها و ایاده هاا اگار از سانخ عظمات هاای
معقوك مانند :عدالت ،آزادی ،نظم ،صدق ،اخالق ،رداکاری و سایر تجلیات ت املی روح بوده باشند ،تحقق و انطباق آن ها در زندگی عینی انساان هاا ،زیباایی عقالنای
نامیده می شود و اگر از سنخ ترکیبات و کیفیات محسوس باشند ،زیبایی حسی نامیده می شود (پاکزاد.) 37: 1385 ،
این ویژگی هاا را دارناد .در هار حالات ،آن
"جك نسر " 1پنج خصوصیت از محیط های دوست داشتنی را عنوان می کند که از دید او محیط های نامطلوب برع
ویژگی هایی که برای مشاهده کننده مهم می باشد در زیر ذکر شده است:
 -1تمیزی و نگهداری خوب
 -2اصالت تاریخی داشتن
 -3نظم داشتن
 -4رنب طبیعی داشتن
2
 -5رضاهای باز و تعریف شده( )jack Nasar,1998
همچنین" کارمونا  "3اعتقاد دارد ررم شهر و اهر آن باید طیف وسیعی از مردمی که آن را تجربه می کنند را راضی کند ،همان طور که راپااپورت 4منظار شاهر را
نقطه تماس ررد با محیط پیرامون می داند .کاپالن ها 5نیز ا هار می کنند که ی پارچگی ،خواناایی ،پیچیادگی و رماز و راز باه عناوان کیفیات هاای اطالعااتی
محیط ها هستند که به ترجیهات مردم برای محیط های کالبدی کمك می کنند ) . (Mathew Carmona, 2003: 134
رضای باز شهری به عنوان ویژگی مهمی در توصیف توسعه شهری شناخته شده است .یك رضای باز متعلق است به عموم مردم برای احیا تمامی ررهناب هاا ،رواباط
اجتماعی و در نتیجه دیدگاه ادراکی ،و می تواند به عنوان رضای عمومی در نظر گررته شود( .مدنی پور .)1379 ،شهری خوب است که ررآیناد ررهنگای اش ارازایش
یابد ،و به بقا و ربات هر شخ کمك کند ،و زمینه ای از رشد که در بردارنده پیشررت و تداوم است را با تجدید رعالیت ها و حیات بشری که مت ای باه ررهناب آن
می باشد رراهم کند (بحرینی .)1386 ،به عالوه ی ی از مش الت مناطق شهرهای تاریخی ،ناتوانی در انطباق با تغییرات کالبدی جدید است .عناصار مهمای در شا ل
شهر موجودند که تاریخ رشد کالبدی شهر را نشان می دهند و باید حف گردند .بنابراین در توسعه کالبدی در شهرها ،ساختار و ش ل شاهر بایاد باه خاوبی شاناخته
شود و همچون پلی برای ارتباط با گذشته عمل کند.
شناخت ساختار رضایی شهرها نیازمند درک روابط میان انسان و رضاست به طوری که باکون 6اعتقاد دارد ،شهر را باید با یاك سیساتم حرکتای جهات دار از حرکات
انسان در رضا شناخت و نه دید پرنده (به نقل از حمیدی و دیگران.)20: 1376 ،
اما پیچیدگی های رضایی و ررتاری در شهرهای کنونی موجب شده ،درک کلیت ساختار شهر با توجه به این عوامل کاری سخت و دشوار گردد .بر ایان اسااس نظریاه
چیدمان رضا معتقد است که ساختار شهر را نمی توان با دید پرنده درک کرد و مبنای درک ساختار شهر ،دید انسان و حرکت عابر پیاده در رضاهای شهری است .در
این باب پتانسیل یك م ان برای استفاده به وسیله ارراد پیاده ،میزان مطلوبیت محیط مصنول برای حضور مردم ،زندگی ،خرید ،مالقات ،گذران اوقات و لذت بردن از
7
آن در یك پهنه است (.)Nosal ،2009
راب کریر)1979( 8در کتاب رضای شهری ،ساختار شهر را متش ل از خیابان و میدان می داند و به نقش اجتماعی خیابان و نظاارت اجتمااعی در خیاباان از ساوی
مردم توجه بیشتری دارد .او به لزوم نماسازی جداره های خیابان و رعایت مقیاس انسانی در رضای خیابان نیز توجه می کناد .وی معتقاد باه اهمیات ارز ش هاای
کالسیك سنتی در کنار نیاز های معاصر بوده و از مخالفان شهرسازی مدرن است .عمومی خیابان های پیاده شاخصه هایی مانند خدمات و ام اناات بارای اساتراحت،
تفریح و رراغت یا دامنه ای از رعالیت های گوناگون را در خود دارند .سیمای زمین و محوطه سازی آن ها معموأل با گیاهان و گل ها و آب نماها صورت گررته اسات،
این خیابان ها با رعالیت های مخت آسایش کودکان را دارا می باشد که راحتی بزرگساالن را نیز در بر می گیرد  .روشنایی خیابان با توجه به مقیاس انساانی و باه
خصوص تیمین کیفیتی چون ایمنی در نظر گررته می شود و در نهایت خیابان مانند یك رضای شهری عمل می کند (ملك.)1385 ،
در رضاهای شهری پیاد ه مدار ،آزادی عمل انسان پیاده برای توقف ،م ث ،تغییر جهت و تماس مستقیم با دیگران زیااد اسات .باه گفتاه بیوکاانن "آزادی حرکات
عابرین پیاده در شهرها و رضاهای شهری نشانۀ خوبی از تمدن آن شهر است " .به طوری ه ی ی از را ه های تجدید حیات مدنی مراکز شهری پیاد ه را ه ها هساتند
که نقش مؤرری در کشف و ادراک محیط کالبدی و اجتماعی شهر دارند و مظهر تمدن ،هویّت و مدنیّت شهر هستند(اسداللهی.)68-71 : 1383 ،
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2
.جك نسر در کتاب" سیمای ارزیابانه شهر " بیان می کند که هر روزه ارراد زیادی برای انجام رعالیت های روزمره خود ناگزیر از عبور از رضای شهری اند و در طوك این گذر ،به ناچار
بخش هایی از محیط شهری خود را تجربه می کنند و با آن درگیرمی شوند ) . (Mathew Carmona , 2003 : 1300
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گوردن کالن نیز در کتاب منظر شهری به تییید جی وبز و بر خالف نظر معماران مدرنیست ،محیط شهری را در صورتی مطلوب می داند که حضور انسان به صورت پیاده در شهرها
مم ن و مقیاس شهرها نیز مقیاس انسانی باشد(کالن 18.Rob Krier.)1377 ،
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به عقیده پاکزاد ( )1386پیاد ه مدار بودن رضا می تواند زندگی و سرزندگی را به مناطق مرکزی شهر آورده و مردم را تشویق به حضور داوطلبانه در شهر کند که این امر باعث ارتقای
سطح اقتصادی  ،اجتماعی  ،بهداشتی و نیز بهبود کیفیت زیست محیطی منطقه و یا شهر می شود.
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تصویر شماره 1و  :2رضای شهری خیابان چهارباغ اصفهان ،عرصه ای برای حضور و حیات اجتماعی شهروندان پیاده(،نگارندگان)1395 ،

مشاارکات و حضاور رعاك اراراد و گروه ها در

این ما ان ها در دراز مدت به رضاهاایی به منظور ایاجاد ح ما ان و امنیت محیط و عاابرین پیاده ،ایجاد ح
1
تصمیم گیری و اجرا و ح مسئولیت و وابستگی بیشتر به محیط تبدیل شد ه اند(ررزبود.)1384،
با بررسی ادبیات موضول مرتبط با بحث یادشده ،ماؤلفه های متعدد و گوناگونی در باب کیفیات رضایی مورد نظر صاحب ناظران و اندیشمندان بود ه اند که در این
باب ،بعد زیبایی شناختی و بعد عمل ردی تقریباً در اکثر مدك های ماطرح) از جمله گل ار : 1390 ،کانتر  : 1977 ،پاانتر 1991 ،تیبالدز )1385 ،ذکار شده اند که
مرتبط با مقوله پژوهش حاضرند .بنابراین مقاله حاضر مؤلفه های تیریرگذار رضایی در یك رضای شهری اسالمی را در قالب دو بعد زیبایی شناختی و بعد عمل ردی
مورد بررسی قرار داده است .
 2-3بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیات فضایی یک فضای شهری
الف)سرزندگی :شاید بتوان تنول و رعالیت پذیری را به عنوان دو مؤلفه تیریرگذار در سرزندگی رضاهای شهری دانست .ی ی از را ه های رسایدن باه تناول ،باه کاار
گررتن نمادهای شهری اند که برگررته از کالبد موجود و ارزش های بارت تعریف می گردند،که به خوانایی مسیر ارزوده و آن را به نمااد تبادیل مای کناد .از دیگار
عوامل سرزندگی و تنول پیاده را ه ها ،ایجاد کاربری های متنول و متناسب با هر س ان پیاده راه ،استقرار کاربری های خدماتی که تداوم حضور شاهروند را در پای
دارد و همچنین استقرار کاربری های اوقات رراغت ،تنول مبلمان در طوك مسیر و هماهنگی روشنایی مسیر بدنه ها و تیکید روشنایی روی عناصر و بناهاای شااخ
می باشد (پاکزاد.) 1386 ،
ب)نفوذ پذیری :به منظور رسیدن به نفوذپذیری در مسیر پیاده راه ،ایجاد ام ان رابطه متقابل بصری بین مسیر و بدنه می باشد .محور پیاده باید تا حد ام ان بدون
اختالف سطح و مانعی ،کلیه رعالیت ها و کاربری های متنوعی که در مقطع خیابان یعنی نزدی ترین م ان در خط دید وجود دارند را به هم متصل کرده و با ایجاد
تمایزات بصری ،وحدت و پیوستگی مسیر را القا کند (تیبالدز.)1385 ،
ج)خوانایی :به طور معموك ،بخشی از درجات حق انتخابی که به وسیله یك م ان عرضه می گردد با میزان خوانایی آن ارتباط پیدا می کند؛ یعنی مردم تا چه حاد
می توانند به رهم یا درک آن م ان نائل شوند(بنتلی و هم اران .)1382 ،مردم موقعی می توانند از منارع گزینه هایی که آن کیفیت را عرضه می دارند ،بهره گیرناد
که بتوانند سازمان رضایی و آنچه را که در آنجا میگذرد ،درک کنند .به عبارت دیگر باید رضای پیاده راه واجد کیفیت تناسبات بصری باشد.
د)ایمنی و امنیت :حضور رعاك مردم در شهر از عوامل ارزایش ایمنی و امنیت در رضاهای شهری است که در صورت نباود آن ،کیفیات شاهر ارات کارده و معناای
شهریت از بین می رود( مجتهد سیستانی .)1387 ،جان لنب و لئونارددهل 2در مدك نیازهای انسانی ،امنیت را باه عناوان ی ای از نیازهاای اساسای برمای شامارند.
همچنین جان اشتون 3نایز از صاحب نظران بین الامللی شهارسالم ،امنیات را یا ی از کیفیت هاای غیر قابل جایگزین در ایاجاد یك شهر سالم ماورد اشااره قارار
می دهد(صالحی.)1387 ،
در نمودار شماره  2برای رسیدن به رضای شهری مطلوب شهری ،مؤلفه های تیریرگذار بر کیفیت این گونه رضاها بیان شده است.

1

به عقیده پاکزاد ( )1386پیاد ه مدار بودن رضا می تواند زندگی و سرزندگی را به مناطق مرکزی شهر آورده و مردم را تشویق به حضور داوطلبانه در شهر کند که این امر باعث ارتقای
سطح اقتصادی  ،اجتماعی  ،بهداشتی و نیز بهبود کیفیت زیست محیطی منطقه و یا شهر می شود.
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نمودارشماره  ،2مؤلفه های تیریرگذار بر کیفیات رضایی رضای شهری( ،عباس زاده و تمری)1392،

به طور خالصه می توان گفت ،در دهه های اخیر بسیاری از مطالعات بر روی گردشگاه های عمومی با نگاه ویژه از منظار روانشناسای ،جنباه کالبادی ،اجتمااعی یاا
مالحظات ررتاری متمرکز شده اند .بر طبق محققان پیشین ،نقش خیابان در مناطق شهری برای عابرین پیااده باه عناوان م اانی بارای تعاامالت اجتمااعی در کناار
حرکات تراری ی مورد توجه بسیاری واقع شده است .تنول و گوناگونی ررتار بشر در خیابان به هنگام راه ررتن ،ایستادن ،صاحبت کاردن ،باازی کاردن ،پیااده روی و
مشاهده کردن قابل رویت است ،که همه این ها زندگی شهری را بوجود می آورد .بنابراین منحصر به ررد بودن خیابان ها با توجه به محیط اطراف و اهمیت اجتمااعی
و ررهنگی آن ها در نظر گررته می شود .علی رغم رشد سریع شهر نشینی و نوسازی ،بسیاری از ویژگی های کالبدی گردشگاه هاای عماومی باه خااطر ررتاار هاای
اررگذار و الگوهای عملی مورد تغییر واقع شده است .این کار تیریر منفی بر روی منا ر طبیعی به ویژه در شهرهای تاریخی و اساالمی از جملاه ماالزی و اصافهان باه
عنوان بستر مطالعه ،گذاشته است .این خیابان ها هویت خود را به طور ویژه از منظر اجتماعی ررهنگی به تصویر می کشند .در اینجا باه توصایف صافات ویاژه یاا باه
عبارت دیگر مطالعه ویژگی های شهری پرداخته می شود ،جایی که این ویژگی ها به عنوان ترکیبی از عناصر دست ساز و طبیعی اسات کاه منحصار باه رارد باودن
هویت یك م ان را خلق و ویژگی های قدیمی را حف می کند .اهمیت این پژوهش در این است که مفهوم مناسبی را بارای طراحای خیاباان هاای آیناده و خیاباان
های موجود ،که به عنوان م ان گردشگری عمومی است ،رراهم کند( .جدوك شماره )2

 -4شناخت و معرفی محدوده مورد مطالعه (قلمرو پژوهش)
 1-4بررسی نمونه :در این پژوهش خیابان هایی از دو کشور متفاوت انتخاب شده است .نمونه خارج از کشور ،خیاباان توکیناب در شاهر مالکاا در کشاور ماالزی و
نمونه داخلی خیابان چهارباغ در شهر اصفهان است .دلیل انتخاب این دو شهر ،عالوه بر داشتن روی ردی مدرن به طراحی و برناماه ریازی شاهری و قارار دادن حفا
بارت ررهنگی و اسالمی در سرلوحه رعالیت های خود ،داشتن تشابهات زیاد از نظر بصری ،کاربری ها و نول بارت می باشد که در این راستا ابتدا الزم اسات در رابطاه
با محدوده مورد مطالعه اطالعاتی ارائه شود.

تصویر شماره  ،3موقعیت محدوده مورد مطالعه در شهر مالکا در نقشه مالزی
() www.google earth.com
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تصویرشماره  ،5نماهایی از خیابان های توکینب) www.google earth.com( ،

 2-4مورد دوم خیابان چهار باغ عباسی در اصفهان  ،ایران

تصویر شماره  ،6موقعیت مورد مطالعه درشهر اصفهان

() www.google earth.com

تصویر شماره  ،7تصویر هوایی محور چهارباغ

شهر اصفهان نیز ی ی از غنی ترین شهرهای اسالمی دنیا از جهت تاریخ معماری جهان است که تعداد قابل توجهی از بارات هاای تااریخی را در ایان شاهر کهنسااك
می توان یارت .ی ی از این بارت های تاریخی که در محدوده مرکزی شهر است و توانسته در گذر زمان خود را تا حد ام ان حف نماید ،محدوده ای اسات کاه محاور
تاریخی چهارباغ و آرار تاریخی مجاورش در آن واقع شده اند .با وجود این که این آرار تاریخی در گذر زمان خود را حف کرده و باقی مانده اناد ،خیاباان چهاربااغ باه
عنوان پیوند دهنده این آرار ،با تغییر زندگی شهری و مدرنیزاسیون به اجبارخودرابا این تغییرات ورق داده است (.تصویرشماره )8

تصویرشماره  ، 8نمای چهارباغ کنونی)) www.google.com

قدمت این خیابان به روزگار صفویان میرسد .اینك خیابان چهارباغ ی ی از عمده مراکز گردشگری و تجااری شاهر اصافهان اسات  .اماروزه محاور چهاربااغ عباسای
اصفهان باوجود کاربری های متنوّل شهری ،از جمله رضاهای تجاری مانند بازارچه های سنّتی و مجتمع های تجاری جدید (پاساژها) و هم چنین رضاهای ررهنگی
مانند مدارس دینی ،ررهنگسراها ،سینماها و کتابفروشی ها و نیز بسیاری از رضاها و کاربری های متنول اداری ،مس ونی ،تفریحی ،گردشگری و ورزشی ،باه ی ای از
رضاهای شهری پویا برای شهروندان تبدیل شده است .از طرری دیگر ،وجود رضاهای سبز مطلوب از جمله چند ردیف درختان چنار کهن ،بوته های سبز و رضااهای
گل اری شده متنول و نیز وجود نهرهایی در پای درختان باعث بهبود طراوت و سرزندگی کالبدی این خیابان شده است که کیفیّت های کالبدی این رضای شهری را
دو چندان نموده است و مجمول بستر بسیار مطلوبی را برای استفاده شهروندان پیاده از این رضای شهری رراهم نموده است(.تصویر شماره  9و )10
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تصویرشماره9و ،10سرزندگی و طراوت کالبدی رضای شهری خیابان چهارباغ برای استفاده شهروندان پیاده (نگارندگان)1395،

خیابان چهارباغ ،از دوران ش ل گیری اش در عهد صفوی تا دوران معاصر ،همواره به عنوان یك تفرجگاه مردمی و رضاای شاهری ماردم وار در اساتیالی قشارهای
مختلف مردم بوده است .این رضای شهری کانونی برای گردهم آیی مردم و برگزاری آیین های مختلف ملّی و دینی در دوران مختلاف باوده اسات .محاور تااریخی
چهارباغ نقطۀ تالقی طبقات مختلف اجتماعی و هم چنین محلّی برای اختالط طیف های متنول قومی ،دینی ،ررهنگی مردمی و ش ل گیاری پیونادهای اجتمااعی
بین آن ها بوده است .این ویژگی های مردم وارانه و پیاده مدارانه باعث ش ل گیری بسیاری از خاطرات رردی و جمعی شهروندان و تقویت ح تعلّق مردم به ایان
م ان شده است .هم چنین این محور تاریخی ،به عنوان ی ی از نشانه ها و عوامل برجستۀ هویّت ساز شهر تاریخی اصفهان ،نقشای اساسای در احیاای هویّات هاای
جمعی شهروندان داشته است (پورمختار.)1392،
 3-4مرور یافته ها
 1-3-4آب و پوشش گیاهی :

در هر دو  ،محل رودخانه و حوض وضو که کامالً از رشار محیط خیابانی پنهان است ،یك عامل بسیار مهم در ایجاد آرامش به شمار مای رود .بازتااب سااختمان هاا و
پل در امتداد رودخانه و روشنایی رنگارنب در شب یك تصویر بصری زیبا خلق کرده است .به عالوه گسترش پوشش گیاهی ،انوال و رنب آن ،به کیفیت نماایش بارای
ارراد پیاده راه در امتداد خیابان ،کمك می کند .یارته ها نشان می دهد که پوشش گیاهی ایجاد یك مقیاس انسانی از محایط ،کیفیات رضاایی و نماادی از محال را
بوجود می آورد .ردیف درختان کاشته شده در امتداد خیابان نیز احساس محوطه ایجاد می کند(.تصویر شماره  11و .)12
چراغ های برق تزئینی کمك به کیفیت نمایش در شب می کند و این تنظیمات در شب ،باعث ایجاد محیط پیرامون جذاب و لذت بخش می شود که منجر به حا
م ان در قالب نماد محل ،می باشد .این محیط  ،ح اجتمال گرایی را ایجاد می کند.
 2-3-4توپوگرافی:
در مالکا توپوگراری این خیابان با اشاره به سنت پل هیل ،واقع در نزدی ی منطقه مورد مطالعه قرار گررته است .اگر چه ارتفال تپه زیاد نیست اما باعث بهبود چشم
انداز می شود( .تصویر شماره )13
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 3امکانات حمل و نقل مالکا:

تصویر شماره  15و،16دوچرخه سواری و پیاده روی (حالت های حمل و نقل) () Nor Haslina ,2012

شفتو ) 2008( 1تیکید کرد که ام انات ،بخشی از زیرساخت های اساسی مردم در رضای عمومی مورق است .یك محیط راحت از ام انات رراهی تراریك ،شاامل ساه
ویژگی یعنی ایستگاه اتوبوس ،مسیر دوچرخه سواری و محل عبور عابر پیاده است .محل مناسب یاك ایساتگاه اتوباوس؛ در گاره ،ساایه ارائاه شاده توساط درختاان،
همجوار با رواره آب و نزدیك دکه مواد غذایی است که توسط مخاطب ذکر شده است .همچنین وجود مسایر دوچرخاه ساواری و خطاوط عاابر پیااده در ارتبااط باا
آسایش محیطی مؤرر است .طبق نظر مصاحبه شوندگان پرتاب آشغاك توسط ارراد ،باعث ناسازگاری کالبدی و دیداری خواهد شد و نبود مسیر مناسب برای دوچرخاه
مانع حرکت پیاده ها در مسیرشان را منجر می شود( .تصویر شماره  15و .)16

چهارباغ:

تصویر شماره 17و،18وجود محورهای عریض پیاده و محورهای دوچرخه سواری در خیابان چهارباغ برای شهروندان ؛ (نگارندگان)1395،

تصویر شماره ،19وسیله نقلیه و پیاده روی (حالت های حمل و نقل)( ،نگارندگان) 1395،

به صورت کلی خیابان چهار باغ عباسی از دو مسیر سه باند شمالی و جنوبی برای خودروها تش یل شده که در میان این دو مسیر ,دو مسیر دیگر پیاده رو با باغچاه و
رضای سبز قرار دارد (تصویر شماره  .)19عالوه بر پیاده روهای میانی ،دو مسیر پیاده رو در دو کنارههای خیابان طراحی شده است؛ همچنین به خاطر مسایر مناساب
پیاده روی و نیم تهای تعبیه شده در میانه خیابان این مسیرها برای پیاده روی سالمندان و دوچرخه سواری بسیار مورد استفاده قرار میگیرد ( تصویر شاماره  17و
 .) 18پیاده رو ،منجر به کیفیت نمایش از طریق استفاده از عناصر طبیعی است که می توان در آن به تصویر کشید .پاسخ مصاحبه شوندگان نشااندهناده اساتفاده از
اهر منحصر به ررد ،جذاب و روستایی است .در این خیابان نیز ،محل قرار گیری ایستگاه اتوبوس در زیر سایه درختان واقع شده و نزدیك به دکه مواد غذایی است.
 4-3-4فعالیت:
این تحقیق استفاده از دو نول رعالیت سنتی خیابان یعنی ،رعالیت های جامعه محلی و رعالیت های توریساتی را ارائاه مای دهاد .بار اسااس نظار ورسا ت ،2ی ای از
جنبه هایی که به شخصیت خیابان کمك می کند ،وجود رعالیت های جامعه محلی است و باه گفتاه ویات )1981( 3از عاواملی کاه ماردم را باه م اان هاای دارای
رعالیت های خود جوش ،جذب می کند ،مواد غذایی می باشد.) Nor Haslina ,2012).
در مالکا ،مطالعه نشان می دهد رعالیت های جامعه محلی با مواردی از جمله حوض وضو و مزارل در ارتباط است .حوض وضو به عنوان محل وضو برای مسلمانان کاه
قبل از نماز خود انجام می دهند ،برجاست و بنابر آنچه که توسط پاسخ دهندگان ذکر شد ،آب این حوض ،در درمان هاای سانتی اساتفاده خواهاد شاد .نتاایج ایان
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تحقیق شامل نظر ورس ت ( )1970می باشد که معتقد است ی ی از جنبه های مربوط به ویژگی خیابان ،وجود رعالیت های جامعه محلی است که مای تواناد مرباوط
به پوشش گیاهی نیز باشد مانند چیده شدن میوه های درخت انبه که توسط گروهی از کودکان محلی در مسجد انجام شده است.

 5-3-4عملکرد پیاده رو در مالکا:
در این خیابان ،پیاده رو  5روتی برای تعامل روزانه و رضایی برای کسب و کار رسمی ،مانند غرره به کار می رود .مشاهدات نشان میدهد که این کسب و کار رسمی
یا موقت که به عنوان شرول ،ملزومات صبحانه به رروش می رساند ،از  6/5صبح تا  10/5شب که تجارت قوی تراست ،اداماه دارد .جالاب توجاه اسات ،کساب و کاار
موقتی موجود در راه پنج روت ،هم به عنوان منطقه آماده سازی و هم محلی برای صرف غذاست(تصاویر شماره  20تا .)23
خیابان نیز به عنوان یك رضا برای تست مواد غذایی استفاده می شود ،م انی برای تبادك اطالعات مخصوصاً بعد از هرهاست و به عنوان یاك باازار منطقاه؛ تعااملی،
به خصوص در شب به شمار می رود که هر جمعه و آخر هفته این موضول شدت بیشتری می گیرد(تصویر شماره  .)24این رعالیت هاا تنهاا شاامل بخشای از منطقاه
مورد مطالعه این خیابان است .این خیابان در زمان های خاص در برابر وسایل نقلیه بسته خواهد بود .در طی این مدت ،خیاباان باا ماردم نژادهاای مختلاف و سانین
متفاوت ،و در رعالیت های مختلف درگیر می شود  .مورد بعدی بررسی م ان های رو باز است ،که محل مناسبی برای اجتماعات محلی در رروشگاه هاای شابانه باین
ساعت  8تا  11شب می باشد .مشاهدات و مصاحبه نشان می دهد که در زمان های دیگر از زمین ،به منظور سایر تفریحات برای ارراد محلی استفاده می شاود .پا
در نتیجه تفریحات خیابانی به پویا بودن خیابان منجر می شود(تصویر شماره .)25
چهار باغ عباسی:
خود خیابان چهارباغ عباسی شاید ی ی از برجس ته ترین معابر در کشور باشد که اهمیت پیاده و سواره در آن ی ساان اسات .یعنای در ساطح مقطاع خیاباان ،هماان
اندازه ای که به عبور سواره اختصاص داده شده ،به همان میزان هم در اختیار پیاده قرار گررته است و این باعث شده که محور چهارباغ عباسی تبدیل باه یاك رضاای
شهری شود ،یع نی رقط معبر نیست ،بل ه یك رضای شهری برای استفاده عابران پیاده است .مسائله مهام دیگار دربااره میاران ررهنگای خیاباان چهاربااغ عباسای،
کاربری های مهمی است که در امتداد این محور قرار دارد و ترکیبی از س ونت و رضاهای مربوط به اوقات رراغت ،یعنی پااتوق هاا و مغاازه هاا و رضااهای ررهنگای،
آموزشی و اداری است .این خاصیت ترکیب کاربری هایی که مورد نیاز یك شهر است ،خیابان چهارباغ عباسی را به یك مقصد شهری تبدیل کرده .البته بدیهی اسات
که بازشناسی مفهوم شاخصه های منا ر طبیعی و برشمردن آن ها در خیابان چهارباغ به ایان معناا نیسات کاه ایان رضاای شاهری باه طاور مطلاق حاائز تماامی
ویژگی های یك رضای شهری پیاده مدار است .بنابراین وجود برخی ویژگی های متضاد با این مفهوم و مش الت شهری در خیابان چهاربااغ اجتنااب ناپاذیر اسات،
البته هدف اصلی این پاژوهش تمرکز بر این چالش ها نبوده است .بال ه به دنباك آن است که ارزش های منا ر طبیعی که در این رضای شهری وجود دارد ،کشاف
و بازشناسی کند.
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 4-4یافته های پژوهش(مشابهت ها )
ی ی از مشخصه هایی که باعث جذب توریست و مردم محلی شده ،قایق سواری در رودخانه است .با توجه باه شافتو )2008( 1محال قارار دادن نیم ات هاا ی ای از
ویژگی های مهم در ام انات رراهی عابر پیاده است ،و برای آن باید یك م ان مناسب در نظر گررته شود .نیم ت ها یك ح شخصای ساازی ایجااد مای کناد کاه
باعث تشویق استفاده انسان و ررتار اجتماعی است .مشاهدات نشان می دهد که در شب ساکنین و خانواده هایشان در زیر چراغ های خیابان پیااده روی مای کنناد و
هر چه تعداد المپ ها بیشتر باشد ،رعالیت بیشتری در طوك شب انجام می پذیرد .ایمنی توسط احساسات مثبت و منفی از طریاق ایان روشانایی ایجااد مای شاود و
رقدان روشنایی خیابانی باعث ایجاد احساس ناامنی در ارراد می شود .وی پیشنهاد کرد نور مناسب خیابان به منظور ایجاد یك محیط امن و پیااده رویای کاه محلای
برای ارتباطات روزمره و تبدیل به رضایی برای تجارت های غیر رسمی میشود ،الزم است.
جدوك شمارۀ ، 3مقایسه مؤلفه ها در دو خیابان توکنب بسی و چهارباغ عباسی( ،نگارندگان)

در جدوك زیر ویژگی های منا ر طبیعی این دو خیابان ،در دو بخش ویژگی های کالبدی و اجتماعی طبقه بندی شده است) جدوك شماره.) 4

)Shaftoe(2008
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جدوك شماره  ،4مشابهت ها و تفاوت ها ؛ (نگارندگان)

 -5نتیجه گیری
با توجّه به نتایج به دست آمده از چارچوب نظری ،رضای شهری مطلوب باید نیازهای متفاوت انسان را پاسخگو باشد .از دیگر ویژگی های این رضا این است کاه هار
یك از اجزا و عناصر رضای شهری بر اساس ارزش های جامعه ،ررهنب و نیازهای مردم ش ل گیرند و با سازگاری و هماهنگی کامل با ی دیگر ترکیب شاوند کاه در
نهایت کل واحد حاصل آید.
هدف از این پژوهش تجلی تف ّر اسالمی ،ررهنب و هویّت در رضای شهری ,همچنین تدوین چشم انداز برای این دو خیابان ،دست یابی به بارتی مرتبط باا پیشاینه
تاریخی ررهنگی شهر ،هماهنب با اقلیم منطقه ،دارای رضای عمومی برای حضور ارراد و دارای تنول کیفیت و انسان گارا ،مطاابق الگاوی شاهر اساالمی باه منظاور
دستیابی به شاخ های منا ر طبیعی در رضاهای شهری است.
با مرور تحلیل های به دست آمده از قسمت های مبانی نظری) کیفی(و همچنین مطالعات میدانی)کمی (نتایج زیر قابل ذکراست:
مناسب سازی طراحی پیاده رو ها و نیز کیفیت سازگاری آن با محیط ،باعث تشویق انجام رعالیت های مختلاف در آن م اان مای شاود .ایجااد محایط آرام در کناار
تمیزی ،باال ررتن زمان استفاده کاربران از محیط را منجر شده است .با اقداماتی همچون کاهش عرض سوارهروها باه نفاع پیاادهراه وساط خیاباان ،محادود نماودن و
کنترك حرکت سواره ،ارزایش امنیت خیابان ،تقویت رعالیتهای شبانه ،ارائه تسهیالت گردشگری در پیرامون خیابان ،بهبود دسترسی انوال مدكهای حمال و نقال باه
خیابان و ...سرزندگی و ارزایش گردشگرپذیری خیابان و بارت پیرامون آن تحقق یابد .به عالوه تجهیزات مورد استفاده در خیابان هاای شاهری یاا اصاطالحاً مبلماان
شهری ،از اجزای ضروری و ج دایی ناپذیر جوامع به شمار می روند و بی شك قسمت عمده ای از عناصر تش یل دهنده سیمای هر شهر ،مبلمان آن اسات .در جامعاه
امروز که بحث گسترش گفتگو و برخورد اجتماعی میان مردم و در نهایت مشارکت آن ها در سطح جامعه است ،بایساتی طراحای مبلماان شاهری باه ویاژه مبلماان
موجود در پیاده روها به نحوی صورت گیرد که بتواند شرایط آسایش و دسترسی مناسب را برای شهروندان رراهم آورد و تعدد و جانمایی آن ها به عنوان عرصاه هاای
عمو می و م ان تجمع مردمی به گونه ای باشد که رضای امنی جهت استراحت و توقف استفاده کنندگان مهیا سازد .در نتیجه؛ شاخصه های مناا ر طبیعای بایاد باا
هم برای خلق یا پیشررت کیفیت رضاهای خارجی در نظر گررته شود (نمودار شماره .)3
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در پایان رهیاف ها و راه کارهای حاصل این پژوهش که در جهت بهبود کیفیّت منا ر در خیابان شهرهای اسالمی است ،ارائه می شود:
الف) تبدیل خیابان به محور کامالً پیاده ،با برچیدن معابر سواره یا حداقل محدود کردن سواره به وسایل نقلیۀ عمومی مانند منوریل ،تراموا ،اتوبوس،
ب) ایجاد تنول در کاربری های اراضی اطراف خیابان ،با اولویّت کاربری های ررهنگی ،گردشگری و تفریحی اسالمی
ج) حف و نگهداری و کیفیت بخشی بیشتر رضای سبز و احیای سیمای طبیعی
د)کنترك ررم ،نما و مصالح در ساخت و سازها در راستای حف سیمای شهر اسالمی
ها) ارزایش کیفیّت عالیم ،مبلمان و عناصر شهری
ی) کیفیت بخشی به رنب و نورپردازی در خیابان برای ارزایش امنیت و سرزندگی.
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