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 شهری فضاهای در پویایی های شاخص ارزیابی و تحلیل

 

1زانوسی سعید پاشا
 4،خاطره احسنی3،سیده هانیه نجاتی 2 محمد مهدوی، 

 (saeedpz92@gmail.com)، دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور                          1

 (khosro.mahdavi@gmail.com) نور، استاد یار دانشگاه آزاد اسالمی واحد2

 (hnejati.design@gmail.com) دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور، مربی گروه معماری،3

 (kha.ahsani@gmail.com) دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور،4

 

 

 چکیده

اجتماعی و فرهنگی و نیز هویت نهفته در معماری فضاهای نادیده انگاری ارزش های  سطح پایین کیفیت فضاهای شهری،

در ساختار شهری شده است که ضرورت پویایی فضای یک شهر را بیش از پیش نمایان  شهری سبب شکل گیری فضاهای مردم گریز

مهمترین آنها می توان به احتیاج به رفع نیازها و مسائلی است که از  ه این پویایی در فضای شهری و جامعه،برای رسیدن ب می کند.

اهیت ارتباطات اجتماعی توجه به سرزندگی اجتماعی اشاره کرد که امروزه بوسیله سطوح فعالیت ها و تعامالت اجتماعی به عالوه م

یک شهر سرزنده و پویا به لحاظ اجتماعی می تواند بواسطه ارتباط خوب و پویا میان الیه های اجتماعی روحیه  شود.سنجیده می

که در  آرامش و نیز عدالت دست پیدا کند اقتصاد، ح سالمت باالتری در فرهنگ،وعی که ارتباط جمعی را در پی دارد به سطجم

 تحلیلی و-با استفاده از نوع روش تحقیق کیفی و توصیفی در این پژوهش واهد شد.خنهایت به زیست پذیری بهتری با محیط منجر 

د که ارتقاء تعامالت اجتماعی به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل پویایی فضای شهری مورد سعی بر این شهمچنین مطالعات میدانی،

قرار  مورد برسی انتخاب شده، خیابان فردوسی نوشهرعوامل معماری شکل دهنده آن در یک نمونه موردی که برسی قرار گیرد و 

یل های موجود شناسایی شده و پیشنهاداتی در جهت رسیدن موانع و پتانس ،از مشاهدات میدانی و عکسدر نهایت با استفاده گیرد.

 به هویت شهری پویا بیان می گردد.

 

 خیابان فردوسی نوشهر پیاده رو، پویایی، فضای شهری، کلمات کلیدی:
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 مقدمه

امل و تعن آسایش ویژه هستند تا عالوه بر تامیانسان ها در سراسیمگی شهرهای امروز،به دنبال عرصه هایی با هویت هایی 

فضای شهری جزئی از یک شهر است . (1333،)قنبران،جعفرینوعان،در بستر پویایی اجتماعی به کمال متعالی خود نائل شوندبا هم

صه عمومی و کاربران فضای که به عنوان عرصه عمومی،تجلی گاه فعالیت های شهری است.در این میان شهروندان به عنوان فعاالن عر

طبیعی است رضایتمندی آنان از این فضاها بر تعامالت اجتماعی آنها تاثیرگذار  ند.هست تعامل و کنش مشغولاین بستر به شهری در 

میزان موفقیت فضاهای شهری با میزان استفاده از آن فضا و حضور انسان در آن متناسب است.در . (1311،رفعیان،خدائی خواهد بود)

جدایی در پی افزایش تعامالت اجتماعی و همبستگی انسانها باشد.اما آنچه امروزه در واقع معماری و شهرسازی باید به جای افتراق و 

بهزادفر، ) اغلب فضاهای شهری با آن روبرو هستیم کاهش روابط و مشارکت اجتماعی ساکنان در این فضاهاست.

یه های فکری خردگرایانه،مشارکت که بر اساس پافضای شهری ظرف و مکان بروز زندگی اجتماعی افراد جامعه است (.1332تهماسبی،

مدنی آحاد جامعه و رفتارهای جمعی شکل گرفته بر پایه ارزش های انسانی شکل می گیرد.این تعامل اجتماعی و مشارکت مردمی 

توان عنصر اصلی و اساسی محتوای فضای شهری بر شمرد که رابطه ی انسانی و فعالیت های شهری را تحت تاثیر خود قرار می را می

این مفهوم معطوف به مجموعه پویش ها،گرایش ها "در بازشناسی مفهوم تعامل اجتماعی به عنوان عنصر پایدار فضای شهری  دهد.

خلق (.1311،)پارسی "خردگرایی و قانون گرایی است و نگرش هایی است که بر پایه عقالنیت جمعی،باورهای مردم ساالری،خود باوری،

روانشناسانه و اقتصادی مردم جامعه هماهنگ باشد  فیزیکی، محیطی،زیست  فرهنگی، با نیازهای اجتماعی، فضای شهری پویا که

 (. 1311،ستارزاده،نقی زاده،حبیب( همواره دغدغه کار بسیاری از دست اندکاران امر طراحی فضای شهری بوده است

ران ست که پژوهشگا اینیز در پی دارد مقولهشهری را تعامالت اجتماعی که یکی از عوامل سرزندگی اجتماعی است و پویایی 

م ودیت در اندازه و تراکبرای برقراری روابط اجتماعی محد علوم مختلفی درباره آن به تحقیق پرداخته اند. لویس مافروود اعتقاد دارد،

هسته ای بودن شهر را به دنبال ها و در نتیجه چند های شهر را که پراکندگی عملکردع مناسب هستهو توضی استضروری جمعیت 

تعامالت اجتماعی  .وی اعتقاد دارد پراکندگی عملکردها،ارجح استبر وحدت از طریق تمرکز که به تک قطبی شدن می انجامد  دارد،

  هره را به نحو بهتری امکان پذیر می سازد.چو روابط چهره به 

قیاس کالن مورد برسی قرار می دهد و معتقد است عمدتا سرزندگی را در م "تئوری شکل شهر"کوین لینچ در کتاب

عامل دیگر معنی،تناسب،دسترسی،نظارت و اختیار،کارایی و عدالت،محورهای عملکردی شکل خوب شهر را  5سرزندگی به همراه 

 نرژی و خدماتا غذا، هوا، کفایت مقدار الزم آب، او سرزندگی را به چند بخش تقسیم می کند که عبارتند از:بقا، تشکیل می دهند.

ایمنی،عدم وجود سموم زیست محیطی و خطرات.سازگاری،هماهنگی میان محیط زیست و نیازهای انسانی.سالمتی و تنوع ،مواد زائد

ژنتیکی موجودات زنده مورد استفاده انسان و در نهایت ثبات بیولوژیکی.لینچ در طبقه بندی خود،عمدتا معیارهای بیولوژیکی و 

ه درست کو فرهنگی  عواملی نظیر مسائل اجتماعی ر قرار داده وتنها با این رویکرد به موضوع سرزندگی می پردازد:اکولوژیکی را مد نظ

ه بنابراین به منظور دستیابی به یک محیط سرزند به اندازه عوامل اکولوژیکی در این بحث دارای اهمیت می باشند نادیده گرفته است.

 موضوع نگریست تا امکان طبقه بندی کامل تری فراهم گردد. و پویا می توان با دید جامع تری به

بعنوان مساله اصلی تحقیق،سعی شده به  ،ی شهریدر فضاها در این مقاله با توجه به پایین بودن سطح تعامالت اجتماعی

ی یق،خیابان فردوسدر این تحق از طریق شناسایی و ارزیابی مولفه های مختلف می باشیم. دنبال راه حل مناسب برای این مسئله

تردد اقشار مختلف اشاره کرد که  مرور و نیز از ویژگی های این خیابان می توان به حجم باالی عبور وکه  نوشهر انتخاب شده است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
ی گزینه مناسبی جهت برسخیابان را این این ویژگی های منحصر به فرد، آن را به یکی از شاهرگ های اصلی شهر تبدیل کرده است.

تقاء چگونه با ار"این پژوهش در پی پاسخ به این سوال می باشد که ی تاثیر گذار در ارتقاء تعامالت اجتماعی قرار داده است.مولفه ها

 "؟پیاده می توان سطح تعامالت اجتماعی شهروندان را افزایش داد مسیرعوامل پویایی کیفی سطح 

 فضاهای عمومی شهری_1

این فضاها محل تبادل افکار و  و گروه های مختلف اجتماعی در آن سهیم اند،فضاهای عمومی فضاهایی هستند که افراد 

چنین فضاهایی بیش از آنکه تنها یک فضا باشند یک تجربه اند)هاجر  اطالعات و مکانی برای شکل گیری شبکه های اجتماعی هستند.

احترام به خود)عزت  دریافت حس هویت جمعی، ( که نتیجه چنین تعامل و تجاربی در میان افراد و گروه های مختلف،2001اتال،

چنین تعبیر و تفسیری از فضاهای عمومی در رابطه با حباب اجتماعی  خواهد بود.مهارتهای جمعی و مشارکت اجتماعی نفس(،ارتقاء 

ای عمومی فضاه (.2003انسان ها از ارسطو تا کنون همواره مورد توجه شهرسازان و نظریه پردازان شهری بوده و هست)داگالس،

سواحل و  مالها، سیتی هالها، زمین های بازی، پارکها، پالزاها، میادین، معابر، خیابانها، چون: مشتمل بر فضاهای شهری گوناگونی

ن یک فعالیت ویژه طراحی و انند جهت تامیو( و از نظر فعالیتی می ت1334کناره ها و سایر فرم های فضاهای تجمع می باشند)لنگ،

 (.1332شوند و یا آنکه مانند میادین و پالزاها دارای تنوع کالبدی و فعالیتی و در نتیجه اجتماع پذیری بیشتر باشند)کار،برنامه ریزی 

 تعامالت اجتماعی _2

به عنوان عرصه ای جهت ارتباطات  فضاهای عمومی مانند میدان های شهری و بازارها، سکونتگاهای شهری قبل از مدرنیسم،

و در حقیقت مکان هایی متشکل از فعل و انفعاالت اجتماعی تعداد زیادی از مردمانی که این تعامالت را امکان اجتماعی بوده اند 

های قابل انجام در فضاهای شهری را به سه دسته (فعالیت1311.یان گل)(1314لمداد می شده اند)مدنی پور،ق ساختند،می پذیر 

این میان نقش دسته های دوم و به ویژه سوم را در کیفیت بخشی به فضاهای  که از انتخابی و اجتماعی تقسیم می کند. ضروری،

مکان اول و دوم می های عمومی شهرها را به عنوان مکان سوم)خانه و محل کار را  (عرص1313اولدنبرگ) شهری ممتاز می داند.

پارک های محله  کند)پالزاهای شهری،فضاهای شهری را در هفت سطح معرفی می  (1330) کلر کوپرمارکوس کند.داند(تعریف می

فضای باز ویژه نگهداری و بازی کودکان و  فضاهای باز مسکونی ویژه سالمندان، فضاهای باز مدارس، های جمع و جور،پارک ای،

 صه هایبدون تردید محله بعنوان یکی از عر باشد.و مردمی که در آن قرار دارند می تاکید وی فضاهای شهری فضاهای باز درمانی(.

در  .ه استایجاد حس اعتماد و اطمینان به مردم کمک می کرده و باعث افزایش حس همبستگی و تعلق در مردم می شدفضای 

در مطالعاتی که بروی بیش از هزار فضای عمومی  (.1313ها فراتر از مکانی صرفا برای حضور منفعالنه هستند)پاکزاد،حقیقت این فضا

نشان داده شده است که چهار عامل اساسی در سنجش مطلوبیت کیفی  ان صورت گرفته است،شهری در کشورهای مختلف جه

 دسترسی و به هم پیوستگی،آسایش و منظر، عوامل عبارتند از: این .وضعیت فضاهای عمومی شهری از اهمیت بیشتری برخوردارند

 داند.نگرایی و زندگی سیاسی و عمومی میقلمرو عمومی را عامل اصلی برو (1351) اجتماع پذیری.حنا آرتو  هاکاربری ها و فعالیت

 (1391جین جیکوبز) میدان حوزه عمومی را عامل تبدیل جامعه به اجتماع و نه صرفا محل تجمعی از افراد می داند. (1353) پاول زوکر

محله تبلور کالبدی اجتماع و مرزهای آن تبلور حریم ها و  داند.الت اجتماعی میمنیت و تقویت تعامروها را عامل ایجاد اپیاده 

قلمروهای اجتماعی و غیر کالبدی و ایجاد عناصر کالبدی که بتوانند مرزهای قلمروی  توجه به بعد اجتماعی محله، قلمروهاست،

 ،متقابل و تعامالت اجتماعی منجر شود)قنبران و جعفریهای می تواند به ساماندهی بیشتر کنش اجتماعی را هر چه بیشتر مهیا سازد،

33.) 
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  نیاز انسان در رابطه با فضای عمومی .3

ن نیاز انسان به دوست داشتن و در کنار جمع بودن مستلزم وجود یک قرارگاه کالبدی است و فضاهای عمومی بیشترین ظرفیت تامی

ود جلب خ فضایی می تواند انسان را به پاسخگویی به نیازهای اولیه انسان میسر نیست.را در این رابطه دارند ولیکن این امر بدون 

 ین کننده نیازهای ذیل باشد:کند که در درجه اول تام

ه آن در نحوه پاسخگویی ب وردن این کیفیت در رابطه با نیازهای اولیه انسان می باشد،آاز آنجا که بر :آسایش فیزیولوژیکی و ذهنی .1.3

 ور مردم در فضا قابل ارزیابی است.ردن این نیاز با میزان و تداوم حضنیز موثر است و برآوچگونگی ادراک سایر کیفیت فضا 

ترین عوامل در تامین این نیاز و کنترل ورود وسائل نقلیه از جمله مهمفضایی حریم  وجود عوامل طبیعی، جو آرام، استراحت: .2.3

 اشد.بمی

تماعی مردم و فعالیت های اج ،ام فضمحیط بوده و بیانگر تجربه مستقی ااین نیاز مبتنی بر تماس مستقیم مردم ب :اشتغال فعال .3.3

رقابت  امکان فعالیت های جسمی، ورزش، تفریح، بازی، قدم زدن، گردهمائی، آشنایان و همسایگان، دوستان، :تعامل با بستگان،)مانند

د و آموزش محیطی،نقش کسب تجارب جدی د که خود در ایجاد تصویر ذهنی مطلوب افراد از فضا،پویایی و هیجان،( می باشو ...

 .(1310)وایت،مستقیم دارد

ین کننده در ادهای پیرامون که یکی از عوامل تعفراهم نمودن امکان مشاهده و نظاره دیگران و اتفاقات و روید اشتغال غیر فعال: .4.3

 بودن فضاست.میزان پاسخگو 

جاذبه و تجارب گوناگون و ایجاد حرکت  فعالیت های گوناگون با هدف تامیین تنوع، خلق فضاها و منظرهای متنوع، کشف و راز: .5.3

قش ن به پیچیدگی و امکان کشف فضا،در بازدیدکنندگان فضا از جمله عواملی هستند که می توانند در پاسخگویی به نیاز انسان 

 .(1332)کاراتال،اشندب بسزائی داشته

تامین جاذبه های بصری و مطلوبیت کالبدی و حسی فضا که با عواملی چون نظم و  زیبایی بصری و ابعاد زیبایی شناسانه: .9.3

 هماهنگی،تعین و تشخیص فضا و بسیاری عوامل دیگر از این دست قابل تامین است.

ور افراد و گروه های مختلف اجتماعی و ضبر بعد اجتماع پذیری فضا یعنی حکه مبتنی  مطلوبیت اجتماعی ناشی از تعامل افراد: .1.3

 .(1331میزان تعامالت اجتماعی بین آنهاست)الفتلند،

نیاز انسان به امنیت روانی و فیزیکی نیز یکی از نیازهای پایه انسان در رابطه با فضاست که خود دارای ابعاد مختلفی چون  امنیت: .1.3

 موارد زیر است:

فوذ ن  رویت پذیری فضا،که با وجود فعالیتهای مختلف و رویدادهای برنامه ریزی شده با هدف افزایش و تداوم حظور مردم در فضا، -

 پذیری بصری،خوانایی،وضوح فضا قابل تامین است.

ی که عالئم و نشانه هایی مناسب،خطوط دید آزاد،حذف مناطق ناامن و وجود زنورپردا امکان ادراک محیطی و دستیابی به کمک، -

 ضا کمک می کند.به درک موقعیت افراد درون ف
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 تی که مانع از گمراه شدن در فضا می گردد.ان،نشانه گذاری مکان و وجود کیفیاهای زیبایی شناسانه مکتصور مکان و ارزش -

 لیس،سازمانی)پ و عریف فضا و قلمرو(طبیعی)ت ،(کنترل مکان با استفاده از اشکال مختلف مکانیکی)بوسیله دوربین،دروازه و.. -

 نگهبان(.

 حیات جمعی -4

تعامالت اجتماعی و گردهمایی  گذران اوقات فراغت، حیاط جمعی فرصتی جهت رهاشدن از تنش های زندگی روزمره،

در گرو ترویج حیاط جمعی در فضاهای عمومی  آنها در فضاست. ابرازآزادی بیان و  ور،ضافراد و گروه های مختلف و بستری برای ح

تعامالت اجتماعی،جذب افراد و گروه های مختلف،امنیت اجتماعی و در نتیجه ترغیب به افزایش تحمل گروه های مختلف در 

اجتماع پذیری در فضاهای عمومی برپایه نیاز مردم به  .(1310 )وایت،فضا،جامعه پذیری بیشتر و ایجاد فضایی فعال و سرزنده است

ن آسایش جتماعی حمایت کننده در کنار تامیامل با یکدیگر قرار دارد و این امر در یک فضای احس تعلق اجتماعی و تع

 .تعامل اجتماعی و برقراری ارتباط،(1334)لنگ،میسر خواهد بود حس مالکیت و دریافت عدالت در فضا، فیزیولوژیکی،ادعای قلمرو،

ن افراد باشد که خود مستلزم تعریف رویدادها و فعالیت های متناسب و ارتباط بی کالمهیک م یک نگاه، تواند یک موضوع فیزیکی،می

 و در نتیجه نقش پذیری مردم در فضا و عضویت آنها در گروه ها و شبکه های اجتماعی است.

 :لفی بودهتاز سوی دیگر حیات جمعی متاثر از نیروها و عوامل مخ
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 فرهنگ مردم و زمان وقوع رویدادها در فضا در رابطه است. و با ویژگی هایی همچون نوع فعالیتهای اجتماعی حاکم،

 فضای اجتماع پذیرویژگیهای  -5

 طور کلی خلق یک فضای عمومی موفق که بتواند پذیرای افراد و گروههای مختلف باشدمستلزم تامین عوامل زیر است:ب

 (1319)چرخچیان،

 تداوم و خوانایی و قابل پیش بینی بودن فضا ساختار منسجم، امنیت، تامین قلمرو، .الف

 راحتی و آسایش محیطی پاسخگویی، وجود تسهیالت مناسب در فضا، .ب

نی گوناگو امکان بیان خود، آموزش، آلودگی، زمکه مستلزم وجود ابعادی چون پیچیدگی و ر شور و هیجان محیطی: میزان اطالعات، .ج

 خلوت جوئی و دلبستگی در فضاست. هویت یابی، انتخاب، و تضاد،

 تعامالت اجتماعی.د

ن کسب آگاهی و تجارب وآسایش و امنیت بر بعد کالبدی و عواملی چ خوانایی، قلمرو، مواردی چون تامین خلوت، از میان عوامل فوق،

 اشاره دارند که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. بر بعد فعالیتی فضا ،ور و تعامالت اجتماعیضح محیطی،

 .ویژگیهای کالبدی1.5

 ت،کی در شرایط مختلف اقلیمی و امنیآسایش فیزیولوژی موقعیت، کیفیات کالبدی یک فضای عمومی با نحوه دسترسی،

عالوه بر این وجود عناصر طبیعی در فضاهای عمومی که سبب افزایش هیجان و سررزندگی محیط و دعوت عابرین  در رابطه است.

ائز حیز در این میان بسیار تجارب خوشایند و سالمت بیشتر برای مردم می گردند ن ها و فراهم نمودن امکان استراحت،به این فضا

 در ور و تعامل در فضا،ثر در تشویق انسانها به حضوآبنماها و سایر عوامل م پله ها، یادمانها، عناصری چون: (.1331اند)کاپالن،اهمیت

تعین  کیفیات طراحانه ای چون: .(1310شوند)وایت،ای کالبدی فضاهای عمومی محسوب میمره عوامل تاثیرگذار در ارتقاء جنبه هز

تواند  پیوستگی کالبدی و فضایی نیز می ها،بدنه محصوریت، مصالح، هندسه، فرم، انعطاف پذیری، تناسبات، ابعاد، ا،و یکپارچگی فض

بل بی توجهی به عوامل زیر سبب اما در مقا (.1314در ادراک فضا به عنوان کل و در نتیجه تاثیر مطلوب بر ادراک انسان باشد)پاکزاد،

 نتوانند به لحاظ اجتماع پذیری به نحو مطلوبی پاسخگو باشند:شوند تا فضاهای عمومی فعلی می

 مکث و تامل بیشتر در فضا فرصت های کالبدی مناسب جهت نشستن، -

 مکان غذا خوردن و... ایستگاه اتوبوس، فضاهای کانونی جهت تجمع افراد مثل:زمین بازی، -

 کالبدیورودیهای دعوت کننده و دسترسی به فضا به لحاظ بصری و  -

 پیش بینی عناصر عملکردی در کنار ابعاد زیبایی شناسانه آن -

 ییها و ارتباطات فضایی مناسب در هدایت مردم درون فضا،خوانایی و وضوح فضاراه -

 ل نقلیه و امنیت پیادهیکنترل دسترسی وسا -
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 تعریف بدنه ها و هویت جداره ها -

 ارتباط با سیستم حمل و نقل شهری -

 فعالیتهای جاذب پیش بینی -

 .ویژگی های فعالیتی2.5

دهد با آنکه عوامل بصری و زیباشناسانه در اجتماع پذیری فضاها از شروط الزم اند ولی به تنهایی کافی مطالعات نشان می

ر امشخصات کارکردی فضاهای عمومی می تواند بر کیفیت و کمیت جذب مردم برای توقف و تعامل در این فضاها،تاثیرگذ نیستند.

هنرهای عمومی و رخدادهایی  های کافی جهت نشستن و وقوع رویدادهای خاص در فضا از قبیل نمایش های خیابانی،وجود فضا باشد.

نین که در فرآیند چ"باره می گویدوایت در این از این دست که مردم را به یکدیگر پیوند می دهند،به جذابیت این فضاها می افزاید.

بعد  ین حال،عدر  (.1310)وایت،".به گفتگو بین آنها ایجاد می گرددی جهت برقراری ارتباط بین مردم و تمایل رخدادهایی،موقعیتهای

 در مقاله اش پیرامونبه عنوان مثال جین جیکوبز فعالیتی فضاهای عمومی با فعالیتها و کاربری های پیرامون نیز مرتبط است.

مطرح نمود که ترکیب شهرنشینی با عملکردهای تجاری و مسکونی "آمریکایی مرگ و زندگی شهرهای بزرگ"لندمارکها با عنووان

مطالعات نشان می دهند فضاهای عمومی  در مقیاس محله ای و همسایگی یکی از مهمترین عوامل ارتقاء زندگی شهری می باشد.

 هایفعالیت رده فروشی،ای خهالیتفع غذا خوردن، نشستن، که مردم در آن قادر به اشتغال به محیط با نگاه کردن به سایرین،

و بسیاری  این فعالیت ها برای مردم جذابیت بیشتری دارند. اتفاقات دنج و یا به تعبیر دیگر تفریح فعال و غیر فعال باشند، ورزشی،

ور در ضبخشد و بر تامین آسایش و امکان لذت بردن مردم از حدی دیگر به فضاهای عمومی تشخص میخصوصیات فعالیتی و کالب

در  تبادل آزاد اطالعات آموزش محیطی، بعالوه فضاهایی به لحاظ تعامالت اجتماعی موفق اند که از تعامل پویا، فضا تاثیر گذار است.

ها حمایت نمایند که این امر خود منجر به امکان بیان خالق افراد و گروه کسب تجارب محیطی، قالب نمایش و آموزش مهارتها،

 بل ذکر است دستیابی به چنین هدفی که هدفقاالبته  ی اجتماعی و در نتیجه رضایتمندی بیشتر می گردد.افزایش حس همبستگ

ه ب که می تواند مصاحبه با مردم و جمع آوری اطالعاتی از این دست اصلی طراحان محیطی می باشد بدون مشاهده فعالیتها در فضا،

باره بر پایه نیازهای وطراحی دمیسر نخواهد بود و این امر خود مستلزم  باشد،درک چگونگی اثر این فضاها بر حیات جمعی موثر 

 (.1310ست)وایت،ا اربران فعال فضاکمردم و مدیریت شایسته فضا در تناسب رویدادها و فعالیتها با 

 مسیرهای پیاده پویا_9

از مناسبات دوستانه شهروندان به طور عملی  محیط کالبدی که در برخی شهرها ایجاد شده است، اخیر،در سال های 

 راه حل این مسئله از نظر اندیشمندان علوم اجتماعی، جلوگیری کرده و مردم را از تعامالت اجتماعی مناسب دلسرد نموده است.

 فضاهایهنگامی که در برنامه ریزی و طراحی  بازسازی این روابط با اتخاذ راهکارهایی مانند فراهم آوردن عرصه های تعامل می باشد.

دیدن و دیده شدن به شهر  سرزندگی، ور پذیری،ضآنگاه ح شهری بتوان بگونه ای عمل کرد که مشوق حرکت پیاده در شهر شد،

و فضای شهری به تعریف و جایگاه واقعی خود بر خواهد  و چنین کیفیت هایی باعث افزایش سطح تعامالت اجتماعی شده برگشته

ر باشد و از طریق جمله راه هایی است که می تواند در تجدید حیات مدنی مراکز شهری موث پیاده محوری از .(1332)معززی،گشت

محدوده های پیاده  در واقع، تعامالت و همبستگی اجتماعی را بیشتر می کند. ور شهروندان در مکان های جمعی،افزایش زمینه حض

واره بر حرکت سویژه در تمام یا بعضی ساعات شبانه روز  قسمت هایی از فضای شهری هستند که دلیل دارا بودن برخی ظرفیت های
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را مورد لیدن فرضیه ای  در این زمینه، .(2001بسته شده و به طور کامل به حرکت عابران پیاده اختصاص داده می شود)کراتان،

ی ه محله هایی که فاقد این ویژگهای پیاده محور با کاربری مختلط می توانند تعامالتت اجتماعی را نسبت بآزمایش قرار داد که محله

هست و به اتومبیل وابسته اند،بیشتر ارتقاء دهند.نتایج آزمون وی گواه آن است که در مکان هایی که افراد تشویق به حرکت پیاده 

 شده اند،سطح تعامالت اجتماعی افزایش یافته است.

سازی،می توان معیارهای ایجاد فضاهای شهری پیاده مدار با تاکید با برسی دیدگاه اندیشمندان حوزه معماری و شهر  به طور کلی،

 اج نمود:بر افزایش تعامالت اجتماعی را استخر
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 :تشکیل مدل سلسله مراتبی.9.1

در این مرحله عوامل و زیر عوامل تاثیرگذار بروی هدف مساله با مطالعه و مشاهدات میدانی مشخص گردیده 

سه می باشد که در سطح اول هدف مساله،در  شکلمدل سلسله مراتبی این مسئله یک مدل سه سطحی به شرح  است.

 زیر معیار قرار می گیرد. 15معیار اصلی و در سطح سوم  3سطح دوم 
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 شناخت و تحلیل نمونه موردی -1

 معرفی کلی نوشهر و خیابان فردوسی آن .1.1

شهر نوشهر در شمال ایران واقع شده که دارای ویژگی های اجتماعی و فرهنگی خاصی است،و الگوهای رفتاری متمایزی 

فضاهای  ،یاجتماعی خود که قسمت عمده آنها ریشه در سنت ها و باورهای آنها دارد و به تبع چنین هنجارهای اجتماع را در روابط

های اجتماعی در دوره کنونی کم .در شهر نوشهر اگرچه روابط و کنششهری آنها نیز از ویژگی های متمایزی برخوردار خواهد بود
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و نوع جدیدی از روابط متناسب با تحوالت جهانی در حال شکل گیری است اما همچنان  کم از چارچوب های سنتی خود فاصله گرفته

خیابان  سی شده،رنمونه بر تاکید بر سنت ها و آداب و رسوم گذشته از سوی غالب مردم به عنوان یک ارزش به حساب می آید.

دو  2این خیابان بین  .(4)شکل شماره توسط استاقتصادی م-ار داشته و دارای ساختار اجتماعیدر هسته اصلی شهر قرکه فردوسی 

ط اقتصادی متوس-قسمت شرقی آن ساختار اجتماعی اقتصادی باال و-که قسمت غربی آن ساختار اجتماعی قسمت شهر قرار گرفته

ند تصل می کهر را به هم مخیابان که کانال آب شهر از میان آن می گذرد بافت قدیم و جدید شهر نوشاین  رو به پایین می باشند.

 (1 ویرتص). باعث تعامل بیشتر قشرهای مختلف جامعه در خود شودو پتانسیل این را دارد که با ارتقاء دادن سطح کیفی ساختارش 

 

 

 

 ارث و تحلیل نگارندگان ماخذ: برگرفته شده از گوگل                                                                                          4شکل شماره 

 

 (1332)معززی،ارزیابی معیارهای طراحی پیاده رو پویا در جهت ارتقاء تعامالت اجتماعی .2.1

 این معیارها دارای ابعاد مختلفی می باشند که در ادامه نام برده شده اند و راجع به هر کدام از آنها توضیحاتی آمده است:

 روشنایی مناسب-

ابع عمده من برد. میدانی مشاهده می شود که روشنایی خیابان فردوسی در وضعیت نامطلوبی به سر میسی های رطبق بر

ی موجود نه تنها باعث عدم روشنایی زنورپردا نور خیابان از تیرهای چراغ نصب شده در وسط بلوار بین دو مسیره سواره می باشد.

که نورپردازی در حالی متر می باشد. 4تا  3و آن هم در ارتفاع باالی  محیطی مناسبی گشته بلکه تنها در یک سطح انجام شده است

برای مسیرهای پیاده می تواند از ارتفاع کمتری برخوردار باشد.برخی از معابر فرعی منتج به این مسیر،فاقد هرگونه تجهیزات روشنایی 
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ز شده نی ننده آرامش ساکنینباعث ایجاد ناامنی و برهم ز بوده و همین امر نه تنها سیمای شبانه را در تاریکی مطلق قرار داده،بلکه

 (2 تصویر).است

 وجود تهسیالت خدماتی-

 در طول خیابان فردوسی،فضاها و عناصر طراحی شده برای نشستن و استراحت و حتی تماشای فعالیت ها به ندرت مشاهده

 بوده و در مکان های نامناسب قرار گرفته اند.نتعداد نیاز  به همچنین به نظر می رسد که تعداد سطل های زباله موجود شود.می

 تنوع کاربری های خاص-

به طور کلی در این مسیر کاربری های متنوعی دیده می شود که در بین آنان تعدد برخی کاربری های شلوغ و پر رفت و 

باعث شلوغی بیش از حد این خیابان  در این خیابان میرسد، عدد 20که تعدادشان به حدود  ،مالی آمد مانند بانک ها و موسسات

مسکونی -د برخی کاربری های مختلط مانند تجاریوجو اما را نشان میدهد(. مالی بانک ها و موسسات،،نقاط زرد1 تصویرگشته است)

بی نظمی مطلق  این محل از ای دیگر،کاربری ها دربه مانند بسیاری از محله ه سبب ارتقاء امنیت آن شده است.در این خیابان 

 کنند.تبعیت می

 وجود کاربری ها و فعالیت های شبانه روزی-

لحاظ زمانی باید گفت که فقط برخی از مغازه ها تا ساعت پایانی شب به فعالیت خود ادامه می دهند و فقدان کاربری به

مسکونی باعث روشنایی مقطعی در چند نقطه خاص  های شبانه روزی در این محور کامال مشهود است.تنها وجود تعداد کمی مجتمع

 شده است.

 نمای مطلوب ساختمان ها-

 بنا نیزاین بازشوها حتی در یک  در نماهای این محدوده تنوع بی حد و حصری از نظر ابعاد و تناسبات بازشوها وجود دارد.

 وجود الحاقات نامناسب، همچنین، چندان نموده است.ها را دو ه اغتشاش در جدارهئلباشند و همین مساز هماهنگی برخوردار نمی

 (.3باشند)تصویر می  هااز جمله اغتشاشات بصری این جدارهاستفاده از مصالح ناهمگون و غیره  ناهماهنگی در تابلوی مغازه ها،

 مقیاس انسانی فضا-

ابان،آن را از مقیاس محلی خارج عریض بودن مسیر فردوسی و کم ارتفاع بودن ساختمان ها و از طرفی طول زیاد این خی

بست های منتج به این خیابان به قدری شدید است که نه تنها عبور و مرور را  درحالی که محصوریت در کوچه ها و بن کرده است.

 شود.کوچکتر از مقیاس انسانی مطرح می بلکه بسیار مختل کرده،

 عالئم و نشانه های بصری خوانا تابلوها،-

  (4صویرتباشند بلکه از نظر ارتفاع و ابعاد و شکل نیز سازگار نمی باشند.)نه تنها دارای خوانایی کافی نمی تابلوهای نصب شدهعالئم و 

 رویت پذیری خیابان از ساختمان ها-
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ا ن ررو می توان فعالیت های درون خیابااز این در اکثر جداره های این مسیر،بازشوها به سمت فضاهای خیابان می باشند.

ه به دلیل شکل البته این مورد برای تمامی نقاط صادق نبوده و قسمت هایی نیز وجود دارند ک از داخل ساختمان ها مشاهده کرد.

 گیرد.نامناسب کالبدیشان رویت پذیری در آنها صورت نمی

 زیرساخت های مناسب-

از عمده ترین  حرکت عابران پیاده می باشد.عدم توجه مناسب و کافی به  آنچه در برسی محدوده مورد نظر مشهود است،

عدم پیش بینی نقاط مکث در طول حرکت  عدم وجود رمپ، مشکالت مورد مشاهده در این مورد می توان به کف سازی نامناسب،

 (5 تصویرگردد.)ها از ماشین شته تا کوچه های این خیابان مملوء پیاده و نیز عدم وجود جای پارک مناسب سبب گ

 محیط و عدم وجود دیوار نوشت پاکیزگی-

رنگ های مرده وعناصر  نوشته های روی دیوارها، کاره،بناهای نیمه های قدیمی،ساختمان ها و بنرهای تبلیغاتی،تابلو

در مقایسه با دیگر آلودگی ها پیامدهای  هستندکه اغلب گمان می شود این خیابانناهماهنگ شهری و...از نمادهای آلودگی بصری در 

 (9،1 تصویر)کمتری دارند اما بی توجهی به آن از عوامل مهم ایجاد ناهنجاری دیداری در سطح شهرهاست.

                                       .تصاویر3.1

 شهری در خیابان فردوسی فضای عنوان:تحلیل عوامل خوب و بد پویایی

 

  یک شماره تصویر

  

 :خاص های کاربری

 گرن زرد نقاط با شکل در که) خیابان  این در مالی موسسات و ها بانک مانند آمد و رفت پر های کاربری زیاد تعداد وجود

 رفیط از.است شده خیابان کنار های کردن پارک بعلت سواره مسیر همیشگی ترافیک آمدن بوجود باعث( شده داده نشان

 افیکتر این که شده علت بر مزید دارد قرار آمد و رفت پر خیابان همین درجوار که شهر عمومی پارکینگ پروژه نشدن تمام

  .شود بیشتر شهری

   

                                                         
 

  دو شماره تصویر

 

 :روشنایی

 بلکه ،کند نمی تامین خوبیهب را نور تنها نه که شود می تامین تیرها این از پیاده مسیر حتی و خیابان نور منابع عمده

 از ستا گشته رو پیاده در کافی روشنایی عدم سبب نوری منابع این این باالی ارتفاع .است داده شهر به نیز زشتی ظاهر

 ازهمغ که زمانی شب پایانی ساعات در میکنند برطرف خود اطراف های مغازه از را خود روشنایی اکثر که روها پیاده رو این

 .خورند می بر روشنایی مشکل به شوند می  تعطیل ها فروشگاه و ها
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 سه  شماره تصویر

 

 : ها ساختمان نامطلوب نمای

 تابلو در ناهماهنگی به توان می آن علل جمله از که زند موج می بصری اغتشاشات محدود این های نمای ساختمان در

 خیابان به زشتی چهره هم کنار در که هر مغازه سر بر مختلف های گرافیک و تناسبات تابلوها با از ها،استفاده مغازه

 .است برهم زده را آن آسمان خیابان،خط این از نقطه  در چند زیاد ارتفاع با بناهایی ساخت دیگر طرفی از .بخشیده اند

 

 
 

  چهار شماره صویرت

 

  :ناخوانا بصری های نشانه و تابلوها،عالئم

 دممر هدایت و راهنمایی در که شهری بصری های نشانه و شهر،عالئم ساختمانهای نامتناسب تابلوهای شلوغی و ازدهام در

 . اند گردیده سبب را شهر ناخوانایی و اند گشته گم دارد بسزایی نقش

  

 
 

 پنج شماره تصویر

 

 :ها زیرساخت

 ضاهاییف بینی پیش نیز و رو پیاده کف سطح به کافی توجه عدم است، مشهود خیابان این های زیرساخت برسی در آنچه 

 گردیده هم کنار های پارک باعث پارک برای کافی فضای وجود عدم طرفی از .باشد می پیاده حرکت طول در مکث برای

 .است گردیده سبب را شهر شلوغی که

           

                                                     
 

 شش شماره تصویر

 

 : ها نوشته دیوار

 رهادیوا به محدود همیشه پدیده این.هستند ها نوشته دیوار شک بدون بصری آلودگی آمدن بوجود اصلی عوامل از یکی

 یرمتعارفغ کارهای از یکی این و نیستند امان در پدیده این از نیز...  و ها تیربرق و منازل درب و ها زباله سطل بلکه نیست

 رفتنگ نظر در با و مناسب های محله در باید قانون اساس بر شهری تبلیغات.است شده رایج ها شهر تمامی در تقریبا که

 .شود انجام شهر نظم و زیبایی حفظ
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 هفت شماره تصویر

 

 :تبلیغاتی تابلوهای

 در صمتخص کارشناسان نبود و درآمدزایی به صرف نگاه تبلیغاتی، تابلوهای نصب در مند ضابطه و جامع طرح نداشتن 

 یمایس .شوند نصب و طراحی ازشهر منطقه هر در کتاب و حساب بدون امروز تبلیغاتی تابلوهای تا شده بخش،سبب این

 و بنامناس ابعاد در تبلیغاتی تابلوی هزاران استقرار از ناشی های نظمی بی علت به پیاده مسیرهای و خیابان کنونی

 .کند می ایجاد عابران روان و روح بر نامطلوبی تاثیر و است شده زشت تناسب بی رنگهای

 

 
 

 هشت شماره تصویر

 

 : متروکه فضاهای

 کهمترو ساختمانهای دارد، ناخوشایندی و نامطلوب اثر شهر سیمای و نما بر که شهرها در موجود اساسی مشکالت از یکی

-ریکارب دادن وفضاها  این از استفاده .کند می خودنمایی شهرها در اساسی معضل یک بعنوان که است ای ساخته نیمه و

 به پاسخی تواند می وهم کند درگیر شهر با و زنده دوباره را فضاها این هم میتواند جامعه افراد االن نیاز به توجه با هایی

 .باشد افراد نیازهای به جدید نیازهای

  

 
 ماخذ: نگارندگان                                                                                                                                                                           
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 بحث و نتیجه گیری -1

ور ضمکان هایی برای ح فضاهای شهری پیاده مدار، قرار گرفت،با توجه به آنچه در این پژوهش مورد بحث و ارزیابی 

ر این د شهروندان و مشارکت آنان در زندگی جمعیشان هستند که پرداختن به کیفیت آنها سرزندگیشان را به حداکثر می رساند.

 ارهاسی این معیربا بر تدوین شد.پویا  ورول پیاده مداری و معیارهای پیاده اص سی مبانی نظری تعامالت اجتماعی،رپس از بر راستا،

رار اکثر معیارها در وضعیت نامطلوب ق توان به این نتیجه رسید که به استثناء چند مورد،و تحلیل آنها در خیابان فردوسی نوشهر می

ا پیاده هور کم ضدارند و ساکنان آن از سطح پایین تعامالت اجتماعی در فضاهای همگانی شهری رنج می برند که این امر سبب ح

بر اساس تحلیل های انجام شده در این محدوده و نتایج حاصل از آن،می توان راهکارهای پیشنهادی  در فضای زندگیشان شده است.

سی شده بصورت رده را به تفکیک اصول برجهت خلق مکانهای پیاده مدار پویا در راستای افزایش تعامالت اجتماعی در این محدو

 زیر ارائه داد:

 لحاظ اصول فرمی از.1.1

 حذف الحاقات نامطلوب بصری در نماهای موجود و ایجاد تنوع در جداره -

 نمودن دیوار نوشته هافضای سبز در فضاهای مناسب و پاک تامین پوشش گیاهی و  -

 (1)شکل تبدیل فضاهای متروکه به کاربری های مورد نیاز در سطح شهر -

 تامین فضای پارک ماشین ها -

  گاه سواری های داخلیتایس و طراحی ساماندهی-

 از لحاظ اصول کارکردی.2.8

 تامین قلمرو فضایی برای عرصه های جمعی و تنظیم رابطه آن با عرصه های خصوصی در طول مسیر -

 کاشت گیاهان در حاشیه مسیر پیاده به گونه ای که مانع رویت پذیری مسیر نگردد. -

 محدوده توسط افزایش و نصب چراغ های مناسب حرکت پیادهتامین روشنایی مسیر و فضاهای باز  -

 مالیساماندهی فضایی برای بانک ها و موسسات  -

 ایجاد تنوع کاربری ها بویژه در نظر گرفتن کاربری های شبانه روزی و فعال -

 بهبود وضعیت کفسازی پیاده و ایجاد فضای ایستا و پویا در طول مسیر پیاده ها -

 معنا.3.1

 حس جهت یابی پیاده ها و خوانایی مسیر از طریق افزایش نشانه های بصری خوانا و استفاده از عالئم و نمادها تقویت -

 ارتقاء حس تعلق خاطر ساکنان با جهت حضور در مسیر های تردد پیاده -

 گو و تعامالت اجتماعی در بین پیاده هاایجاد مکانهایی برای گفت -

 مسیرهای پیاده از طریق افزایش سرزندگی و پویایی مسیرترغیب ساکنان به استفاده از  -
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سی و تحلیل راهکارهای پیشنهادی مشخص می کند معیارهای عینی چون کیفیت عملکردی، فعالیت پذیری،نفوذپذیری ربر

-ادراکی و دسترسی،ارتباط مستقیمی با تعامالت اجتماعی دارند و به شدت بر تعامالت اجتماعی تاثیر گذارند،اما معیارهای

همچنین مولفه های فردی تاثیرگذاری مستقیم و غیر  امنیت و خوانایی( ارتباط ضعیفی با تعامالت اجتماعی دارند.-ذهنی)ایمنی

 مستقیمی بر تعامالت اجتماعی دارند.
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