
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


)ندانشگاه آزاد اسالمی قزوی(همایش ملی معماري و شهرسازي انسانگرا 

1مهشید قربانپورمقدم ، دانشجوي مهندسی شهرسازي                    - 1

  طراحی شهري و سرزندگی در راستاي پایداري اجتماعی

  )بجنورد  خیابان امام خمینی:نمونه موردي( 

مهشید قربانپورمقدم
1

  

Mahshid_ghorbanpoor@yahoo.com  

  

   : چکیده

ن را ازطریق طراحی شهري به سرزندگی یکی از عوامل تاثیر گذار بر پایداري اجتماعی میباشد که می توان آ         

می تواند بعد اجتماعی پایداري یکی از مهمترین موضوعات توسعه پایدار بوده و طراحی شهري . صه ظهور نشاند من

، اما در ایران متاسفانه   از طریق سیاست هاي اجرایی در سطح خرد و کالن به تحقق پایداري اجتماعی منجر گردد

ی بر آن است تا عوامل موثر بر سرزندگی را که ، لذا در این پژوهش سع کمتر به این موضوع پرداخته شده است

خیابان امام خمینی بجنورد ، حد ( کرده و در نمونه موردي می باشند شناساییتوسط طراحی شهري قابل اجرا 

تحلیلی بوده و با استفاده از  -روش تحقیق توصیفی. به بررسی آنها بپردازیم  )فاصل میدان کارگر و چهار راه خیام 

در انتها پیشنهاداتی . میدانی به جمع آوري اطالعات پرداخته ایم  و برداشت و مشاهدهکتابخانه اي  –روش اسنادي 

  .در راستاي ارتقاء پایداري اجتماعی ارائه میگردد) خیابان امام خمینی (جهت افزایش سرزندگی نمونه موردي 

  

  سرزندگی ، پایداري اجتماعی ، طراحی شهري: واژه هاي کلیدي 
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قدمهم-1

 پایدار را به عنوان مفهوم کلیدي نگرانی هاي موجود درباره اضمحالل محیط و کاهش منابع طبیعی ، توسعه        

و بـه دنبـال گـزارش     1980بطوري که از اواسط دهه . در سیاستگذاري هاي ملی و بین المللی مطرح کرده است 

تیمـوري و  ( .ن رویکـرد توسـعه مطـرح مـی شـود      برانت  لند اصطالح توسعه پایدار در مجـامع مختلـف بـه عنـوا    

توسعه شهري را می توان به عنوان یک مفهوم فضایی در جهت رفع نیازهاي سـاکنان در شـهر   )1391،2همکاران 

چنین توسعه اي زمانی پایدار خواهد بود که در طول زمان ، شهري از نظر زیست محیطی قابل سـکونت  . دانست 

بـا شـاکله اصـلی آن یعنـی     اجتماعی  پایداري. دوام و از نظر اجتماعی همبسته باشد و زندگی ، از نظر اقتصادي با

، کیفیت زندگی مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد ، که کیفیت زندگی امنیـت ، آسـایش ، آرامـش ، نشـاط     

دوسـتان ،  و شاخص هایی چون احساس بهتر بودن ، کیفیـت ارتباطـات افـراد بـا خـانواده ،      ... و سرمایه اجتماعی 

و تعـامالت   مـردم بـراي گفـت و گـو ، دیـدار     )  40، 1381دهـداري ،  (.همکاران و اجتماع را شـامل مـی گـردد    

.. اجتماعی با دوستان یا غریبه هاي آشنا به مکانهایی امن ، غیر از خانه و محل کـار ، در فضـاي شـهري نیازمندنـد    

محیطهـاي شـهري سـرزنده زمینـه سـاز      . سـت  نشاط و سرزندگی یکی از مولفه هاي اصـلی در طراحـی شـهري ا   

بـا ایـن وجـود    . تعامالت اجتماعی بین افراد جامعه ، افزایش سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصاد خالق مـی گردنـد   

نقش فضاهاي شهري که فرهنگ جامعه در بستر آن ارتقاء می یابد ، در کشور ما روز به روز در حال افول اسـت  

از میان انواع فضاهاي شهري خیابان بیشترین حساسیت و . ر نادیده گرفته می شود و سرزندگی و مردم پسندي شه

اما در شهرهاي امروزي خیابان متعلق به اتومبیل بـوده و حضـور پیـاده و تعلـق فضـا بـه پیـاده        .ظرافت را داراست 

و پایـداري اجتمـاعی   در صورتی که این فضاي پیاده می تواند تاثیرات بسزایی بر جوامـع  . نادیده گرفته می شود 

  . آنها داشته باشد 

روش تحقیق -2

ایمـان  (مستلزم کـار میـدانی اسـت     باتوجه به اینکه مطالعات اجتماعی مطالعاتی کیفی بوده و تحقیق کیفی          

 و پرداختـه  نیـاز  مـورد  نظـري  مبانی به توصیفی روش از ابتدا موردي نمونه مطالعه براي لذا) 1389 نسب وغفاري

  . ایم پرداخته آن وضعیت تحلیل به و کرده بررسی برداشت و میدانی مشاهده طریق از را ونهنم سپس

مبانی نظري-3

  استقامت ، دوام ، مقاومت "به معناي  "پایداري  "در لغت نامه دهخدا اصطالح  :پایداري اجتماعی  -3-1
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 اسـت  زیـر  مـوارد  شـامل  کـه   ديعقایـ  و مفـاهیم  رشـته  یـک  میان از اجتماعی پایداري مفهوم.  است شده بیان"

 و مسـتحکم  اجتماعـات  ، اجتمـاعی  اسـتحکام  و قـدرت  ، پایـدار  جوامـع  ، اجتماعی سرمایه:  است شده استخراج

 پایـداري .   شـهروندي  ، اجتمـاعی  محرومیـت  ، رفـاه  ، اجتمـاعی  ظرفیت ، سالم جوامع ، اجتماعی توسعه پایدار،

 فعـالی  بطـور  ارتباطـات  و سـاختارها  ، هـا  سیسـتم  ، رسمی غیر و رسمی بطور که شود می حاصل زمانی اجتماعی

 ، پایـدار  جوامـع .  ببیننـد  تـدارك  زنـدگی  قابـل  و سـالم  جوامـع  ایجاد جهت را آینده و کنونی هاي نسل ظرفیت

 خـود  سـاکنان  بـراي  را زنـدگی  مطلـوب  کیفیـت  که دموکراتیک و  پیوسته هم به ، متنوع ، متساوي اند جوامعی

  )6،  1390سجادي و محمدي ، ( . کنند می فراهم

  از زمانی که فقط یک تمایل است ، تا زمانی که نظریات در مغز : تعریف طراحی   :طراحی شهري  -3-2

 دسـتورالعمل  مجموعه بصورت که زمانی تا ، شوند می آماده مقدماتی هاي اسکیس که زمانی تا ، میگیرند شکل

 و هـا  نقشه  تهیه تا و ، شود کار رویشان بعدا تا کند می رها را یاتجزئ که چیزي ساختن براي ، آیند درمی هایی

 انگلیسـی  فرهنـگ (  کنـد  کـار  آن طبـق  بایـد  کـارگردان  که ، غیره و ساختمان یک ساختن براي الزم ترسیمات

 تخیـل  بـا  همراه آفرینش:  دارد می بیان را تعریف این طراحی واژه براي لینچ کوین) 1968 ، واتسون ، آکسفورد

 زیبـایی  ، اقتصـادي  ، اجتمـاعی :  برسـد  انسـان  بـه  خـدمت  براي هدف نوعی به نظراست در که ، ممکن فرم قوي

  )1981،290، لینچ( فنی یا شناختی

  براي طراحی شهري تعاریف متعددي بیان شده است و گویی تعریف آن هنوز با ابهاماتی رو به رو است ، 

ه ماهیت کلی طراحی شهري را مشخص کرده و با موضوع مرتبط لذا در این پژوهش فقط آن دسته از تعاریف ک

طراحی شهري هم به طراحی شهر ها و هم به طراحی بخش هایی از منـاطق شـهر اشـاره    . می باشد را بیان میکنیم 

طراحـی  . طراحی شهري را به مثابه طراحی فیزیکی عرصه عمومی توصیف میکند ) 1988(فرانسیس تیبالدز. دارد

طراحـی شـهري بـه مثابـه مـدیریت      )  143مدنی پـور ،  ( . ی است که به فضاي شهري شکل می دهد شهري فعالیت

طراحـی شـهري  بـر رابطـه میـان      )  143مـدنی پـور ،   . ( مکانی ابزار است تا در خدمت تمام شهروندان قرار گیرد

و و از سوي دیگـر  شهري را شکل می دهند ، از یک س نیروهاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی که تجدید ساختار

( . بر فرصت هاي فیزیکی ، محدودیت ها و تحوالت ، شامل طراحی ساخت و سازهاي فیزیکـی متمرکـز اسـت    

مطالعه طراحی شهري به روابط میان شکل فیزیکی شهر و نیروهـاي اجتمـاعی پدیدآورنـده    )1994،21 ، بیلینگهام

فرآیندي هماهنگ و چند دیسـیپلینري جهـت فـرم     طراحی شهري: کوان ) 1994،24بیلینگهام ، .( اش می پردازد 

دهی به شکل کالبدي است که دربرگیرنده حیات و زندگی در شهرهاست ، این دانش هنر ایجاد مکان و طراحی 
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طراحی شهري دانش طراحی ابنیه و مجموعـه اي از ابنیـه ، فضـاها و سـیماي زمـین      . در زمینه و بستر محیط است 

  .ب ها و فرآیندهایی است که توسعه مطلوب و موفق را هدایت نماید است و نهایتا تبیین چارچو

  روزه هر حیات جوش و جنب و پویایی از نشان که است کیفیتی شهري محیط سرزندگی : سرزندگی-3-3

 فرایند از جزئی شهري تجربیات انباشت قالب در دائمی ارتباط واین است سکونتشان بستر با ارتباط در شهروندان

 اجتمـاعی  پدیداري سرزندگی ( Sime , 1995).است شهري هاي محیط به تعلق حس ایجاد و انمک تشکیل

 بـراي  را اصـلی  شـرط  چهار)  160, 1386 جیکوبز،. (گیرد می شکل شهروند و شهر تعامل در که است فضایی –

 ترجیحـاً  محـدوده  -1: مینمایـد  ، بیان شهري سرزندگی نتیجه در و شهري نواحی و ها خیابان در بارور تنوع خلق

 سن با از ساختمانهایی ترکیبی منطقه -3.  باشند کوتاه ها بلوك غالب -2.  باشد اصلی کارکرد دو از بیش داراي

 او.  باشـد  داشـته  وجـود  حضورشـان  علـت  از نظـر  صـرف  مـردم  کافی فشردة تراکم -4.  باشد متفاوت شرایط و

 فعالیـت  تنوع از چهارم شرط در و کالبدي تنوع روي بر سوم و دوم شرط در کاربري، تنوع روي بر اول درشرط

تئوري  "کتاب  در لینچ کوین. داشت خواهد دنبال به را سرزندگی ، تنوع او اعتقاد به واقع گوید؛در می سخن ها

 اسـت  معتقـد  و میدهـد  قرار بررسی مورد کالن مقیاس در را سرزندگی عمدتاً) 166-155،  1380(  "شکل شهر 

 محورهـاي  عـدالت،  و کـارایی  اختیـار،  و نظـارت  دسترسـی،  تناسـب،  معنـی،  دیگـر  عامـل  5 مراهبه ه سرزندگی

بقـاء  : که عبارتند از  کند می تقسیم بخش چند به را سرزندگی او. تشکیل میدهند را شهر خوب شکل عملکردي

. بیولـوژیکی   ثبـات  درنهایـت  و انسـان  استفاده مورد زنده موجودات تنوع ژنتیکی و سالمتی ، ایمنی ، سازگاري،

 عوامل موثر بر یک مکان عمومی)  73-69، 2007(  "خلق یک مرکز شهري پر جنب و جوش  "پامیر در کتاب 

 بایستی موفق ي عموم فضاي یک جایگاه: ن مکا موقعیت: نماید می معرفی چنین این را جوش و جنب پر و موفق

 گونـه  بـه  باشـد  فروشی خرده مراکز نزدیکی در عالوه به باشد؛ افراد از کثیري جمع پذیراي که اي باشد گونه به

 اي گونـه  بـه  بایـد  موفق عمومی فضاي یک اندازه: ن مکا اندازه.  گردد فعالیت پیاده تولیدکننده و جاذب که اي

 بـین  از فضا محصوریت که بزرگ قدر آن نه ولی شته باشد دا را رویدادها و جمعی تفریحات گنجایش که باشد

 به مکان آن اطراف که است هنگامی امکانپذیر مردم دوستدار و زنده فضاي یک ایجاد: مکان ریزي برنامه.  رود

 کسـب  از راههـاي  یکـی  کـه  او نظر در.  باشد شده احاطه ها کافه و ها رستوران فروشی، خرده هاي مغازه وسیله

 طراحـی : ن مکـا  رحط.  است خوراکی خدمات خصوص به تجاري هاي فعالیت ایجاد شهري، فضاي در موفقیت

 نظیـر  مـواردي  بـه  رابطـه  ایـن  در.  دهـد  افـزایش  ها فعالیت مطابقت و جذب براي را فضا ظرفیت باید یک مکان

 گلکار کورش. کند می اشاره سادگی عین در باال وکیفیت سازگاري راحتی، نشیمنگاه مناسب،کاربري منعطف،
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ــی در ــه پژوهش ــه در ک ــاند    رابط ــام رس ــه انج ــهر ب ــرزندگی ش ــا س ــادل واژه  )  3-1،  1386(ه ب ــرزندگی را مع س

)livability  ویاliveliness  (شهري طراحی کیفیت سازنده شهري هاي مؤلفه از یکی وآن را به عنوان دانسته 

 شخصـیت  خوانایی، یعنی دیگر شانزده کیفیت همراه به سرزندگی است معتقد دیگر عبارت به نماید؛ می تعریف

 همـه  فـرم،  و اخـتالط کـاربري   حرکت، و نفوذپذیري آموزندگی، تعلق، رنگ حسی، غناي زمان، حسن بصري،

ــمول ــودن، ش ــت ب ــه کیفی ــانی، عرص ــایش همگ ــی، آس ــی اقلیم ــت، و ایمن ــاف امنی ــذیري، انعط ــازي پ ــا  همس ب

خسـتو و  (.مـی آفرینـد   را شـهري  طراحـی  کیفیـت  نـام  بـه  اي پدیده محیطی، پاکیزگی و کارآیی–طبیعت،انرژي

  )1389،3سعیدي رضوانی ، 

 کـه  نمـوده  تقسـیم  دسـته  سـه  بـه  بـودن  اختیاري یا اجباري لحاظ به را فعالیتها  دانمارکی شهرساز ،  یانگهل        

 اتوبـوس،  ایسـتگاه  در مانـدن  منتظـر  کـار،  محـل  یـا  مدرسه به رفتن مانند) اجباري( ضروري فعالیتهاي: از عبارتند

 ماننـد  اجتمـاعی  هـاي  فعالیـت  و تفـریح  کلی طور به و اركپ به رفتن مانند) تفریحی( انتخابی هاي فعالیت خرید

هـال مـی گویـد     )1389،4خستو و سعیدي رضوانی ، .( . کردن توجه جلب کردن، صحبت دیگران، کردن تماشا

در فضاهایی که بوهاي مختلفی مانند بوي نان ، ادویه جـات ، سـبزیجات ، غـذاها وگـل هـا وجـود دارد ، نـوعی        

احساس از زندگی پدید می آید که نه تنها به فرد کمک میکند تا اشیاء را در فضا مکان یابی کند ، بلکـه بعنـوان   

نقاط مکث شهري در فضاهاي پر تردد به تقویت حیـات  ) ،1384،70هال(.چاشنی زندگی روز مره به شمار میرود 

شـود و  هرکاربري شهري در محدوده خود می تواند بـا فضـا ادغـام    . اجتماعی و مناسبات شهري منجر می گردد 

نقاط مکث را بوجود آورد که نهایتا این نقاط مکث به تقویت اقتصـاد محلـی ، ایجـاد فضـاهاي تعامـل ، تقویـت       

  . هی میگردند منت... حس مکان و 

   قابل تعداد حضور آن در کهمتنوع و جذاب   شهري فضاي یک از است عبارت" سرزنده شهري فضاي"

 شکل به عمدتاً فعالیتهایشان که روز از وسیعی زمانی درگستره)  جنس و سن لحاظ به( آنها وتنوع ازافراد توجهی

  )1389،4و سعیدي رضوانی ، خستو .( . میخورد چشم به یابد می بروز اجتماعی یا انتخابی

می توان گفت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان در بستر محـیط شـهري ناشـی از تلفیـق کیفیـات گونـاگون               

 شـهري  نظـام  کالبـدي  و فرهنگـی  ، اقتصادي ، اجتماعی حیات ابعاد کلیه به الجرم) Sternberg , 2000( است

  ) 74 ، 1386 ، گلکار. (  شود می مرتبط
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نه موردي نمو-4

راب ) 1371توسلی و بنیادي ، ( خیابان به مثابه فضاي شهري و عنصري اساسی از ساخت فضایی شهر است         

 و خیابـان  اجتمـاعی  نقـش  بـه  و دانـد  مـی  میدان و خیابان از متشکل را شهر ساختار شهري فضاي کتاب در کریر

 بر پژوهش این لذا ) 3، 1391ایزدي و همکاران ، ( .  دارد بیشتري توجه مردم سوي از خیابان در اجتماعی نظارت

 علـی  کـه  مطالعه میکند،) حد فاصل میدان کارگر و چهارراه خیام(بجنورد خمینی امام خیابان موردي نمونه روي

و پتانسـیل بسـیاري    شـده  واقـع  شـهر  اصـلی  سـاختار  با نزدیک ارتباط در و شهر معابر اصلی  شبکه در اینکه رغم

 آن تبـع  بـه  و کـرد  مشـاهده  تـوان  نمـی  آن در را سرزندگی کیفیت کیفیت فضا و شهر را داراست ،جهت ارتقاء 

  .است  نکرده ایفا خوبی به شهر ساختار در را خود اصلی نقش

 درختـان  داشـتن طی مشاهده و برداشت انجام شده پی می بریم که خیابان امام خمینی  از نظر فضاي سـبز بـا          

 و بـوده  مناسـب  آن در هـا  رو پیـاده  عـرض  حـال  عین در.  باشد می مطلوب سبزي فضاي ايدار سرسبز و قدیمی

 بهـره  سواره معبر براي شده تعبیه نور از فقط پیاده پردازي نور لحاظ به.  باشد می مناسب نسبتا پوشی کف داراي

 ، هـا  سـاختمان  عمـر  عتنو نظر از.   باشد نمی مناسب سرزنده محیط یک براي نور این گفت توان می و است مند

 . اسـت  منـد  بهـره  سـاختمانها  عمـر  تفـاوت  نسـبی  تنوع از خیابان اما بوده قدیمی ها ساختمان بیشتر خیابان این در

دو سوم جداره این خیابان درشت دانـه و نفـوذ    .محصوریت فضاي خیابان فقط توسط درختان مناسب شده است 

فعال آن از میدان کارگر تا تقاطع با خیابـان حسـینی معصـوم مـی      ناپذیر و در نتیجه غیر فعال می باشد ، یک سوم

  .  باشد 
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                           نگارنده    : ماخذ .  فضاي سبز مناسب خیابان-1

  نگارنده: ماخذ . پیاده رو عرض و کفپوش  -2

و فقـط در ابتـداي    وش اتومبیـل بـوده   هاي موجود در این خیابان اکثرا از نوع تعمیر گاهی و لوازم وفرفعالیت        

خیابان از میدان کارگر  تعدادي فعالیت که با زندگی روزمره در ارتباط هستند دیـده مـی شـود کـه شـامل میـوه       

همچنـین وجـود چنـدین موسسـه مـالی و بانـک بـه همـراه دسـتگاه          . می گردنـد  ... و  فروشی و نانوایی و اغذیه 

ل عمومی در این خیابان از نوع اتوبوس شهري و تاکسی میباشد که ایستگاه حمل و نق .خودپرداز قابل ذکر است 

. هر دو در ابتداي خیابان نزدیکی میدان کارگر می باشد و در نتیجه این محل شلوغترین بخش خیابان مـی باشـد   

ن را مشـاهده  در انتهاي خیابان به سمت چهارراه خیام می توان قرارگاه رفتاري ماشین هاي وانت باري کنار خیابا

در طول خیابان زمین هاي بایر و متروکه اي به پارك اتومبیـل  . کرد که با عملکرد خیابان شهري در تناقض است 

مبلمان شهري در پیاده رو ها داراي رنگی خاکستري و طرحی خشـک و  . اختصاص داده شده اند نامطلوب است

عالیت هایی همچون تعمیرگاه و لوازم وابـزار اتومبیـل   به تبع ف. ساده می باشد که کمترین جلب توجه را داراست 

در ابتدا و انتهاي خیابان با دو نشانه شهري مواجه میشـویم کـه اولـی    . آلودگی در طول خیابان به چشم می خورد 

و دومـی  . ساختمان بانک کشاورزي در نزدیکی میدان کارگر است که از انعطاف پذیري نسبی برخوردار اسـت  

پست در چهارراه خیام می باشد که محوطه آن اصال انعطاف پذیر و پذیرا نمی باشد ، همچنین در  ساختمان اداره

  . تفریحی در حال احداث می باشد –فرهنگی –اداري  -نزدیکی چهارراه خیام یک مجتمع تجاري

  

    

نگارنده: ماخذ .   جداره فعال خیابان -4                 نگارنده       : ماخذ . جداره غیر فعال خیابان -3                        
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نگارنده: ماخذ . وضعیت عناصر فعالیتی عمده -2

همچنین . فعالیتها  در این خیابان مناسب خیابان شهري نبوده و از تنوع و پراکندگی مناسب برخوردار نیستند         

. نی و جنسی در این خیابان مشاهده نمی شود نقاط فعال در شب و فعالیتهاي جاذب گروه هاي مختلف زمانی ، س

امنیت در خیابان به دلیل فقدان تراکم فعالیتی مناسب و نظارت کم مسکونی از سطح مناسبی در شب بهره مند 

به دلیل عدم تناسب نوع فعالیت ها با موقعیت مکانی آنها در شهر بافت اقتصادي از کارایی کمی  . نیست 

. برخوردار است 

  

  نگارنده: ماخذ . لیت هاي دو سمت خیابان فعا-6
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  نتیجه گیري و پیشنهاد  -5

طبق پژوهش انجام گرفته می توان به این نتیجه رسید که طراحی شـهري مـی توانـد بـا ارائـه سیاسـت هـاي                

اجرایی در سطح خرد و کالن به کیفیتهاي محیطی کـه الزمـه حیـات فضـاهاي شـهري اسـت دسـت یابـد ، ایـن          

در نهایت به کیفیت زندگی شهروندان ، تعامالت اجتماعی بهتر و کارآمدي اقتصـادي بیشـتر منجـر مـی      کیفیات

گردد ، که نیل به این اهداف در راستاي تحقق پایداري اجتماعی بوده و موجبات توسعه پایدار شـهرها را فـراهم   

نقـاط مکـث   .داري اجتمـاعی دانسـت   سرزندگی را می توان یکی از تاثیرگذارترین این کیفیات بر پای. می آورد 

ي در هـر کـاربري شـهر   . شهري در فضاهاي پرتردد به تقویت حیات اجتماعی و مناسبات شهري منجر می شـود  

محدوده خود می تواند با فضا ادغام شود و نقاط مکث را بوجود آورد که نهایتا این نقاط مکث به تقویت اقتصاد 

  . منتهی میگردند ... س مکان و محلی ، ایجاد فضاهاي تعامل ، تقویت ح

  

  

  نگارنده: ماخذ . طراحی شهري و سرزندگی در راستاي پایداري اجتماعی استخراج چگونگی تاثیر  -7

  

، علی رغـم داشـتن پتانسـیل بسـیار بـاال در      ) خیابان امام خمینی شهر بجنورد(با توجه به اینکه نمونه موردي         

یــداري اجتمــاعی ، داراي ضــعف مــی باشــد ، لــذا بــا بررســی ســرزندگی ایــن  ایفــاي نقــش بهینــه در راســتاي پا
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خیابان،دست یافتیم که در پی رسیدن به یک فضاي شهري سـرزنده بایـد از طریـق طراحـی شـهري بـه اقـداماتی        

  :دست زد که پیشنهاداتی در جهت آن ارائه می گردد 

و لـوازم مربوطـه و دیگـر فعالیتهـاي     خروج فعالیتهاي ناسازگار تعمیرگاهی و فروشـگاه هـاي اتومبیـل    -1

ناسازگار با چهره خیابان شهري

طراحی محوطه انعطاف پذیر و حضور پذیر براي بانک کشاورزي و اداره پست-2

ساماندهی زمین هاي بایر و پارکینگ ها -3

استفاده از مبلمان متنوع و انعطاف پذیر و جذاب با رنگبندي مناسب  و طراحی جزئیات-4

پیاده رو ها متناسب با مقیاس پیادهتقویت روشنایی -5

تشویق فعالیتهاي فراغتی جهت سرریز فعالیتی به داخل پیاده رو بوسیله طراحی-6

پیشنهاد کاربري مسکونی در طبقات دوم وباالتر-7

نفوذ پذیري جداره ها با ایجاد خرده فروشی ها در طول جداره-8

پراکندگی مناسب نقاط فعال در شب-9

به لحاظ زمانی ، سنی و جنسی از طریق کنترل فعالیتها پیش بینی تنوع فعالیتی-10

شاخص سازي سفره خانه سنتی و پراکندگی متعادل فعالیتهایی که داراي انـواع بوهـا مـی باشـند نظیـر      -11

...نانوایی ، اغذیه ، گلفروشی و 

...استفاده از فعالیتهاي جذاب مخصوص بانوان نظیر طالفروشی ، پوشاك و -12
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