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   چكيده
اين مولفه قادر است تا . يكي از مولفه هاي مهم در طراحي فضاهاي باز شهري، محوطه سازي و طراحي كف در آن هاست

افزايش دهد و حس خوشايندي را در شهروندان ايجـاد   با معنادار كردن فضاهاي شهري، آدرس پذيري و خوانايي را در آنها
از . لذا اين امر مي تواند سبب ارتقاي سرزندگي و حس تعلق به عرصه هاي شهري و تقويت هويت در شهروندان شود. كند

كـف   ر عرصه هاي عمومي بپردازد و با اسـتفاده از بررسـي  دكف نگاره ها  اين رو اين مقاله بر آن است تا به ميزان اهميت
در اين مقاله . در آنها را برشمارد مطلوب ر شاخص هاي سرزندگي فضاهاي شهري، راه هاي افزايش تاثيرگذاريدنگاره ها 

به بررسي نوع اجرا و معيارهاي انتخاب طـرح   سعي شده است پس از مطالعه مفهوم كف نگاره ها، سرزندگي و ساختار كف،
سپس پيرامون ميزان برخورداري از . آن ها در فضاهاي شهري پرداخته شود و رنگ در كف نگاره ها با هدف انتخاب بهينه

همچنين درصدد پاسـخ بـه ايـن    . معيارهاي سرزندگي در كف نگاره موجود در ميدان ايپك تبريز بحثي به ميان خواهد آمد
مـود كـه بـه عـاملي     سوال كه چگونه مي توان كف نگاره موجود را با توجه به معيارهاي سرزندگي بـه گونـه اي تقويـت ن   

تاثيرگذارتر و كاربردي تر تبديل شود؟ بر مبناي پرسش نامه خواهيم پرداخـت و در آخـر پيشـنهاداتي را در راسـتاي ارتقـاء      
  . كيفيت آن ارائه خواهيم داد

  
  .عرصه هاي عمومي ، كف نگاره ، سرزندگي شهري :هاي كليدي واژه

 
  
 مقدمه . 1
 مرور اجمالي موضوع . 1. 1

به . هري مطالعه كيفيت فضاها، كيفيت فيزيكي طرح ها، ارائه طرح هاي فيزيكي از فضاها و شناخت كيفيت فيزيكي شهري استطراحي ش
 ). 8: 1379شيعه، ( يبايي بهتري از فرم هاي شهري استطور كلي، طراحي شهري در جستجوي كم و كيف ز
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لذا . كالبدي عرصه هاي شهر از جايگاه وااليي برخوردار است- بصريدر طراحي شهري و در فرآيند بهبود كيفيت محيط، ارتقاء كيفيت 
كالبدي عرصه - طراحي آگاهانه و حفاظت از محورهاي ديد به سوي اجزاي كالبدي تشكيل دهنده فضاي شهري، در ارتقاء كيفيت بصري

ت منفي را در امر منظر شهري به دنبال هاي شهري نقشي غير قابل انكار دارند، در عين حال غفلت در طراحي بعضي از اين اجزاء تبعا
  .خواهد داشت

آرايش و . يكي از اجزاي اصلي محيط كالبدي، عامل كف مي باشد كه نقش بسيار مهمي در درك فضايي استفاده كنندگان از محيط دارد 
داشته و حتي مي تواند كاربرد  طراحي كف نگاره خود به عنوان عاملي مستقل در ارتقاء جنبه هاي سرزندگي عرصه هاي عمومي نقشي موثر

 .و يا نوع تردد و حركت خاص را در بستر خود القا، تشويق يا نفي كند

  
  :بيان مسئله  .2. 1

در اين پژوهش سعي بر آن است تا ضمن تبيين نقش كف نگاره ها در عرصه هاي عمومي، به ارائه پيشنهاداتي پيرامون چگونگي ارتقاء 
 :كمك طراحي كف نگاره ها پرداخته شود و در صدد پاسخ به پرسش هاي زير مي باشيمسرزندگي عرصه هاي عمومي با 

 ضرورت بهره مندي از كف نگاره ها در فضاهاي شهري چيست؟ .1

 كف نگاره ها چگونه مي توانند سبب ارتقاي سرزندگي در عرصه هاي عمومي شوند؟ .2

طلوب تري در فضاهاي شهري ه به تاثيرگذاري بيشتر و مبا توجه به چه معيار هايي مي توان كف نگاره هايي طراحي نمود ك .3
 ؟بپردازند

 

  :هدف تحقيق . 3. 1
از طريق طراحي كف نگاره ها در عرصه هاي آنها خواهد  ارتقاء سرزندگي فضاهاي شهري هدف اين تحقيق دستيابي به راهكارهايي جهت

در طراحي كف نگاره ها كه با رعايت موارد فوق ... ويت بافت و زمينه و بود و همچنين توجه به مولفه هايي از جمله نوع اقليم و عملكرد و ه
  .بتوان به كف نگاره اي منطبق با ارزش هاي مطلوب در عرصه هاي عمومي دست يافت

 

  :ادبيات تحقيق  .2
 :پيشينه پژوهش  .1. 2

لعات فراواني صورت اعمومي و كفسازي مطدر ارتباط  با مبحث كف به عنوان يكي از اصلي ترين عناصر تشكيل دهنده ي عرصه هاي 
گرفته است و محققين بسياري به پژوهش پرداخته اند كه در ادامه به آنها اشاره خواهيم كرد اما با توجه به جست و جوي انجام شده از 

ي صورت نپذيرفته است طرف پژوهشگران اين مقاله، در رابطه با كف نگاره ها و باالخص تاثير آن بر سرزندگي عرصه هاي عمومي تحقيق
مطالعات صورت گرفته پيرامون كف به صورت مختصر . كه در اين مقاله سعي شده است به اين موضوع پرداخته شود و ابعاد آن روشن گردد

  : باشدشامل موارد زير مي 
 كفسازي فضاهاي شهري پرداخته است به مقاله اي برگرفته از پايان نامه سولماز حسينيون در. 
  به مطالعه پرداخته است سازي نيزپاكزاد در كتاب راهنماي طراحي فضاهاي شهري در ايران به چگونگي اجراي كفجهانشاه. 
 قديسه ساماني در مقاله ي خود پيرامون اهميت رنگ و نقش كف سازي فضاهاي شهري پژوهشي را صورت داده است. 
 و.... 

هاي  جزء از كف عرصهو يا هر  زمين ها بر روي ها، نمادها، الگوها و كلمه ها، نشانه ها، اشكال، حرف دن نقششيبه تصوير كف نگاره ك
ها، كف نگاره . شود كشي كردن استفاده كرد، گفته مي كاري و خط براي نوشتن، نقاشي، كنده بستريكه بتوان از آن به عنوان   عمومي

هاي  ها تا نقاشي هاي نوشتن ساده حرف نند در شكلتوا آيند كه مي به حساب ميبر روي كف فضاهاي شهري اي  گذاري هرگونه عالمت
   .استادانه ظاهر شوند
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خطوط نوشتاري براي شعار و كف نگارها  .دنآي شمار ميب هم موسيقي زيرزمينينيز از عناصر  و هنرهاي خياباني بخشي از كف نگاره ها
تصوير سازي براي زيباسازي شهري يا تبليغات فرهنگي و بطور كلي رسم هر گونه اثر هنري شامل بر متن، تصوير و برجسته نگاري كه 

ر كوچه و خيابان و سطح شهر با منظور از هنر خياباني آن بخش از گرافيك است كه د. را شامل مي شود توسط طراح صورت پذيرفته باشد
و  هاي باستاني و كتيبه دارد غارها هاي تاريخي نبشته اي بسيار كهن دارد و ريشه در سنگ اين هنر تاريخچه. كنيم آن برخورد مي

، جنگ جهاني دوم زمان با بيش هم و و كم ،در سده بيستم. اند از همين دسته نيز شده اند در ابعاد گوناگون ديدهكه ديواري  هاي نقاشي 
ها بسيار با دقت و  ديوارنگاريكف نگاري ها و در برخي مواقع . ها بر روي ديوارها تبديل به امري عادي شد مشاهده درج نام و نشان گروه

كشند كه ممكن است  تري را به دوش مي يشبرخي از اين آثار بار معنايي ب. گيرند هاي متعددي به خود مي شوند و سبك هنرمندانه اجرا مي
ديوار  ، مانندشوند ساختمانها و قطارها رسم مي زمين ها، هاي رنگي بر روي د كه با استفاده از افشانهنحاوي يك پيام اجتماعي يا سياسي باش

ويكي پديا، ( . شده سه بعدي بر كف هستند حاوي تصاوير نقاشي در عرصه هاي عموميهاي ديگر كه  لبريز از اين آثار بود يا نگاره كه برلين
1392(  

ق به افراد بدون جلب رضايت ديوارها و يا امالك متعل كف يا در بيشتر كشورها نقاشي كردن و يا كشيدن هر عالمت و تصويري بر روي
هاي سياسي و اجتماعي و حتي فرهنگي و  برخي از اوقات، اين كار دربردارنده پيام. دنبال داردو پيگرد قانوني به بوده آنان كاري غيرمجاز 

ر هنري فقط هنگامي براي برخي از افراد شايد كا. با رنگ پاش است يا كف كامل از بيان هنري مبتني بر سبك نقاشي روي ديوار رويكردي
ها  كف نگارهاز ارزش برخوردار است كه در يك نگارخانه يا نمايشگاه هنري در معرض ديد همگان قرار گيرد و براي كساني ديگر شايد 

 ها نگاري كف. است د كه عامل و اقدام كننده به آن، حالتي اعتراض آميز به خود گرفتهناي از ابراز احساسات قانون گريزانه به شمار آي گونه
سبك زندگي اي كه از ديد همگاني پنهان  هاي موسيقي زيرزميني و هاي اخير در قلمرو فرهنگ عاميانه تحول يافته و در شكل در سال

  )1392، شهرنگاره(است است، پديدار شده
گذار و نيز مسئوالن شهري از يك  ميان مقامات حقوقي و قانون كف نگاره و ديوارنگارهاختالف نظر و مشاجره پيرامون اين در حاليست كه 

هاي متفاوتي  ها و سبك با اين وجود گونه. كنند، ادامه دارد اي از ابراز احساسات شهروندان تلقي مي را شايد گونه اين مقولهسو با كساني كه 
ه بحث و گفتگو درباره ارزش آنها درحال تبديل شدن به شكلي ويژه از هنر هستند درحالي ك يبا سرعت زياد و ديوارنگاره ها ها كف نگارهاز 

   .ميان هواداران و مخالفانشان ادامه دارد
  
  :چارچوب نظري پژوهش  .2. 2

همچنين اين شاخصه مي تواند به عنوان پس زمينه، خنثي يا چنان پرزرق و  .عامل كف مي تواند تاثير مهمي بر درك فضايي داشته باشد
. كانون يا فضايي آكنده از شادي به وجود آورد يا گستره اي براي فضاي گردشي باشد. دبرق باشد كه توجه همگان را به خود جلب كن

 14: 1386گيبونز و ديگران ، ( نا بخشيدن و حس مقياس كمك مي كندتغييرات هماهنگ و كامال دقيق رنگ و بافت نيز به ايجاد تضاد، غ
.(  

عنوان مثال خطوط تند براي ميدان هاي بزرگ و گردشگاه هاي رسمي و الگوي اجرا در كف مي تواند در مقياس فضاها موثر باشد، به 
اجزاي كف معموال داراي ويژگي . خطوط ريزدانه براي كوچه ها و خيابان ها با مسيرهاي عابر پياده باريك و نيز محوطه ها توصيه مي شوند

ردي همچون هدايت عابر پياده در مسيرهايي همچون اين جهت دار بودن مي تواند در موا. هاي خطي هستند و بر جهتي داللت مي كنند
  .) 45: 1390ساماني و ديگران ، ( غيره كه وجود دارند، موثر باشند تقاطع ها و كاربري هاي مختلفي مانند مترو، مراكز خريد و

كت چشمي را كند در حالي كه طرح كف غير خطي حر. خطوط موازي كه طول خيابان را طي مي كنند موجب تقويت حس حركت مي شوند
بازي در طرح هاي كف بين ايجاد حركت در فضا و ايجاد سكون در آن، كيفياتي چون ريتم . مي كند و موجب توقف و تامل در فضا مي شود

اجزاهاي كف كه حس استراحت را به وجود مي آورند، عموما در مكان هايي قرار دارند كه مردم مي . و مقياس را به فضاي شهري مي آورد
ايجاد حس مقياس : طرح كف ها مي توانند عملكردهاي مختلفي به دنبال داشته باشند). در ميدان هاي شهري ( ت مي كنندستند و استراحاي

در فضا، يكي كردن فضا از طريق ارتباط دادن مركز به لبه هاي فضا، نظم بخشيدن به مجموعه به شكلي كه در صورت عدم وجود 
  ).319: 1388،  كارمونا و ديگران( به نظر مي رسند فضا پراكنده ساماندهي كف، ساختمان ها در
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  :فرم كف مي تواند به منظور تقويت زيبايي در فضا به شيوه هاي زير به كار گرفته شود
 ايجاد مقياس انساني و يا مقياس كلي در فضا؛ .1

 مدوله كردن فضا از طريق سلسله مراتب بين عناصر؛  .2

 تقويت شخصيت حاكم بر فضا؛  .3

 .)318: 1388كارمونا و ديگران ، ( ماندهي و ايجاد وحدت در فضا از نظر زيبايي شناختيسا .4

به طور كلي در . همچنين رنگ و نقش كف معابر، به دليل نحوه عملكرد و اهميت داشتن دوام آن بايد با شرايط اقليمي هماهنگ باشند
ساماني و ( روزهاي يخبندان و ميزان بارندگي مورد توجه قرار گيرد انتخاب مصالح بايد شرايط اقليمي محل، مانند عمق آب هاي سطحي،

با استفاده از اين تركيب ها مي . رنگ كف بايد به گونه انتخاب شود كه نشان گر كيفيت و عملكرد خاص مكان باشد. )45: 1390ديگران، 
  ).83: 1379حسينيون، (راي هر فضا خلق كرد و انتقال دادتوان مضامين متفاوتي ب

. در اين ارتباط رنگ ها به چند دسته تقسيم مي شوند. در ارتباط با رنگ مصالح بايد به اثرات رواني رنگ ها و مسائل اجرايي توجه داشت
بنابراين بايد از استفاده اين رنگ ها، به خصوص در مكان هايي كه ميزان . رنگ هاي روشن موجب انعكاس و در نتيجه خيرگي مي شوند

اشت رنگ هاي تيره موجب جذب حرارت شده و جابجايي واحدهاي سنگ فرش را در پي خواهد د. وز زياد است، پرهيز شودساعات آفتابي ر
  ). 16 : 1386گيبونز و ديگران ، (و بر گرماي محيط خواهد افزود

كف را به صورت  ،ش دهيم، به صورت برجسته تري نمايدر مواردي كه مي خواهيم ساختمان هايي را كه از نظر تركيب و رنگ غني هستند
در نتيجه تاكيد و توجه بيشتري به . يك زمين صاف و گسترده و با زمينه خاكستري رنگ تعريف مي كنيم تا توجه چشم را جلب نكند

نقش و رنگ كف ماليم تر باشد، كمتر رفتار و حركت  بايد توجه داشت كه هرچه قدر). 53: 1277كالن ، (ساختمان ها معطوف مي شود
  ).54: 1384پاكزاد ، (را به شهروندان ديكته مي كند خاصي

نحوه راه رفتن كسي كه صبح با . تعمق در كيفيت و نحوه پياده روي مردم براي شناخت و انتخاب صحيح پوشش كف بسيار مهم است
ا كالسكه بچه براي خريد روزانه عجله براي رسيدن به محل كار يا تحصيل، كوتاه ترين مسير را برمي گزيند، با نحوه راه رفتن مادري كه ب

همان كارمند كه صبح با عجله به محل كار خود مي رود، عصر هنگام با دوست خود و به قصد . تفاوت دارد ،در پياده روها حركت مي كند
  . )44: 1390ساماني و ديگران ، ( تفريح عصرانه نوع ديگري پياده روي مي كند

ره آگاهي از چگونگي فعاليت مكان و كاربري محل امري ضروريست همچنين بايد توجه داشت كه در نتيجه در انتخاب محل اجراي كف نگا
حوزه ي مد نظر، پتانسيل تجمع شهروندان و گردهم آوري آنان را در خود داشته باشد و از ايجاد پديده هايي از جمله ازدحام و شلوغي 

  .جلوگيري به عمل آيد
تغيير در مصالح كف مي تواند تغيير . از تغيير عملكرد به دنبال دارد و فضا را زيباتر خواهد كرد اضافه كردن خطوط در كف معناي بهتري

فضاي عمومي به فضاي خصوصي را نشان دهد و امكان وقوع وقايع در فضا و به شكلي آگاهي در مورد بروز احتمالي تغييرات در شكل فضا 
در محل تقاطع به افراد نابينا در آگاهي از فضا كمك مي كند، در حالي كه ايجاد خطوط به طور مثال، وجود كف بافت دار . را موجب مي شود

طرح كف جهت دار مي تواند صرفا جنبه زيبايي شناختي داشته باشد و به سادگي . در سطوح يكنواخت موجب جهت دهي به فضا مي شود
 .)318: 1388كارمونا و ديگران ، ( فرم خطي فضا و حس حركت را تقويت كند

  : سرزندگي در فضاهاي شهري 
محيط هاي سرزنده، زمينه ساز تعامالت . سرزندگي يكي از مولفه هاي اصلي يك مكان واجد كيفيت طراحي شهري مي باشدنشاط و 

در ادامه ديدگاه هاي مختلف صاحبنظران در مورد  .)34، 1391دادپور،(افزايش سرمايه اجتماعي مي گردد اجتماعي بين افراد متفاوت و خلق
مفهوم سرزندگي در حيطه طراحي شهري استخراج شده و در بخش يافته هاي پژوهش با استفاده از اين تعاريف و جمع بندي آنها، به ارائه 

  :ي هاي كف نگاره ها خواهيم پرداختمعيارهاي سرزندگي با توجه به ويژگ
مردم و حضور فعال و پرشور و نشاط در  ،در ميان جمع بودن است و آنچه به يك فضا زندگي مي بخشدحيات و زندگي فرد  :پاكزاد

  ). 98، 1382پاكزاد، (فضاست
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براي دست يافتن به شهري زنده و يا سرزندگي در محيط شهر، بايد مكان ها و موقعيت هايي براي ايجاد تجربه هاي دوست داشتني : لنارد
  ).82 ،1377لنارد، (فراهم آورد

هدف اصلي ما در تعريف منظر، مداخله ماهرانه در عناصر شهري هستند تا با گذرادن مناظر دل انگيز در كنار يكديگر، شهر سرزنده تر : كالن
  ).8، 1387كالن، (گردد

( گي مكان استشاخصي از سرزند كه ساعت روز، هفت روز هفته، رخ مي دهد 24تنوع فعاليت هايي كه در يك مكان هستند در : چپ من
  ). 149، 1386چپ من، 

سرزندگي فرهنگي در برگيرنده بقا، احترام و تجليل از شهر و مردمانش، هويت، خاطرات، سنت، جشن هاي اجتماعي، توليد، توزيع و : دريالن
  .)1389،66خستو، (د، استنمصرف محصوالت دست بشر و نشانه هايي كه بيانگر ماهيت متمايز شهر مي باش

ت بين افراد و كتاب مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ آمريكا، سرزندگي خيابان را امكان برقراري برخوردها و تعامالدر : بزجين جيكو
  .)35، 1391دادپور،(تماشاگران مي داند

با هدف تنوع  به عبارت ديگر سرزندگي را مي توان اينگونه بيان نمود كه قابليت مكان براي تامين تنوعي از فعاليت ها و استفاده كنندگان
  .)1391،36دادپور، (همه استفاده كنندگان فراهم آورد تجربيات و تعامالت اجتماعي به گونه اي كه امنيت، برابري و راحتي را براي

 

  :روش تحقيق . 3
  :روش انجام تحقيق . 1. 3

» كتابخانه اي« پژوهشعات در اين روش گردآوري اطال .توصيفي پيمايشي مي باشدو روش بررسي آن » كاربردي« تحقيق حاضر از نوع 
از طريق مراجعه به كتابخانه ها و استفاده از مجالت، نشريات در روش كتابخانه اي، اسناد و مدارك . مي باشد» پرسشنامه«و » مشاهده«و 

كالن شهر تبريز ) هشتيشهيد ب(در روش مشاهده با مراجعه به ميدان اپيك  .جمع آوري و گردآوري شده است... تخصصي، منابع اينترنتي و 
همچنين با بهره گيري از . و تهيه تصاوير و تحليل آن پرداختيم)فرش سنگي(به بررسي نقاط ضعف و قوت در طراحي كف نگاره موجود

 .روش پرسشنامه، با مراجعه به محل، اقدام به نظرخواهي در مورد كف نگاره از شهروندان نموديم

  
 :فته هاي پژوهش يا. 4

حبنظران اقدام به تهيه ي صا گاهدر مطالب قبل اشاره شد، با استفاده از جمع بندي تعاريف گوناگون سرزندگي از ديد همان طور كه
 :نموديم  1ي سرزندگي در قالب جدول معيارها

 
 

 سرزندگي از ديدگاه صاحبنظران . 1شمارهجدول 
 رديف نظريه پرداز متن نظريه  مفاهيم كليدي

رد در ميان جمع بودن است و آنچه به يك فضا سرزندگي مي بخشدحيات و زندگي ف  حضور مردم
  .مردم و حضور فعال و پرشور و نشاط در فضاست

1 پاكزاد

براي دست يافتن به شهري زنده و يا سرزندگي در محيط شهر، بايد مكان ها و موقعيت   تجربه موقعيت آفرينش
  .هايي براي ايجاد تجربه هاي دوست داشتني فراهم آورد

2  ناردل

 3  كالن  .گذرادن مناظر دل انگيز در كنار يكديگر، شهر را سرزنده مي كند  منظر دل انگيز
ساعت شاخصي از سرزندگي مكان24تنوع فعاليت هايي كه در يك مكان هستند در  تنوع زماني

  .است
4  چپ من

مردمانش، هويت، خاطرات، سرزندگي فرهنگي در برگيرنده بقا، احترام و تجليل از شهر و  هويت و حس تعلق
  .د، استنسنت، جشن هاي اجتماعي و نشانه هايي كه بيانگر ماهيت متمايز شهر مي باش

5  الندري

 6  جيكوبز جين  .سرزندگي را امكان برقراري برخوردها و تعامالت بين افراد و تماشاگران مي داند  امكان برخورد و تعامل 
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  }نگارندگان: ماخذ {
به عنوان مبناي سنجش ميزان شده در جدول كه از بررسي تعاريف صاحبنظران حول محوريت سرزندگي حاصل آمده مفاهيم كليدي ذكر 

گذاري كف نگاره در سرزندگي ميدان ايپك تبريز قرار گرفته و با استفاده از پرسشنامه سعي در يافتن سنجش موفقيت آن در بين تاثير
  .شهروندان نموديم

  
  : معرفي نمونه موردي .1. 4

طرح مرمت شهري و نوسازي و بهسازي محور تاريخي شهر تبريز با هدف احياء محور تاريخي و فرهنگي ابريشم در هسته مركزي شهر با 
هاي شاخص در زمينه  به عنوان يكي از پروژهاين ميدان  .آغاز گرديد ميدان ايپك ي ميدان بزرگ شهيد بهشتي يا همان  اجراي پروژه

شهري و نوسازي بافت هاي فرسوده كشور ، با هدف الگوسازي توسعه درون شهري در محدوده بافت هاي فرسوده ارتقاي كيفيت زندگي 
  .)1393شهروندتبريز، (تبريز، طراحي و اجرا گريدده است

سانتيمتر  5 قطعه سنگ 490560متر عرض دارد و با استفاده از  29متر طول و  42اولين فرش سنگي جهان نيز در اين ميدان اجرا شده كه 
طرح اين فرش مربوط به فرشي نفيس و تاريخي با نقشي معروف به طرح باغي و بافت . رنگ اجرا شده است 12سانتيمتر در  5در 

  .)1393تبريزيم، (هجري برمي گردد 11آذربايجان است كه قدمت آن به قرن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
       )شهيد بهشتي(محدوده ي ميدان ايپك .2شكل                                     )شهيد بهشتي(عكس هوايي ميدان ايپك. 1شكل   
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  )شهيد بهشتي(فرش سنگي ميدان ايپك. 3شكل 

 
مركز شهر عالوه بر افزايش غناي فرهنگي مجموعه، در معرفي ميراث گرانقدر هنر فرش  از اجراي اين فرش سنگي در اين فضاي مهم

پيوندي با سايرعناصر ميدان موجب جذب شهروندان و  هاي شاخص در هم هد كرد و به عنوان يكي از جاذبهايران نقش مهمي را ايفا خوا
اي با آن برقرار نموده و به عنوان نمادي  ارتباط معنايي ويژهابريشم  راي اين فرش سنگي در ابتداي مسيراجهمچنين  .گردشگران خواهد شد

ان سال از طريق اين راه تاريخي به دورترين نقاط جهان راه يافته، در نقطه مركزي ميدان از كاالهاي نفيس و ارزشمند ايران كه سالي
 .اي خواهد داشت ي ويژه جلوه

 150جهت ارزيابي كف نگاره ي ميدان با توجه به معيارهاي سرزندگي، اقدام به نظرخواهي در ميان شهروندان نموديم و با تهيه ي 
كه در محل حضور مي يافتند، ميزان تاثيرگذاري مولفه هاي سرزندگي از كف نگاره ي موجود را در قالب  پرسشنامه و توزيع در ميان افرادي

بيان  ين صورتتر سعي نموديم پرسش ها به گونه اي تنظيم شوند كه معيارهاي سرزندگي را به ساده. سواالتي آناليز شده از آنها جويا شديم
يده مي شود كه به نظر شما اين كف نگاره به چه ميزان شما را در آشنايي با فرش تبريز كمك نموده براي مثال در سوالي از افراد پرس. دارند
همچنين در پرسش، چه ميزان فقط به خاطر رويت كف . مي باشيم» آفرينش تجربه«؟در اين سوال ما دنبال ميزان كيفي مولفه ي است

مولفه منظر دل (در ادامه از تاثير ميزان زيبايي در ميدان . در ميدان بوديم» تعامل«تر نگاره به ميدان مي آييد؟به دنبال مولفه امكان ايجاد بس
) هويت(، ميزان برخورداري فرش سنگي از شاخص هاي هويتي تبريز)تنوع زماني(، ميزان قابليت رويت در ساعات مختلف شبانه روز )انگيز

  .نيز سواالتي پرسيده شد
 .جهت بياني مختصر به صورت نمودار در زير ارائه نموديم نتايج حاصل از اين پرسش ها را به

  
 }نگارندگان: ماخذ {

  )رده سني(مشخصات پاسخ دهندگان.  2نمودار)                        جنسيت(مشخصات پاسخ دهندگان  .  1نمودار                      
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  }نگارندگان: ماخذ {

 زيبايي. 4عامل حضور                                         نمودار هاي شماره . 3نمودار هاي شماره                         
 
 
  
  

  
  }نگارندگان: ماخذ {   

  
  تعامل. 6نمودار هاي شمارههويت                                              . 5نمودار هاي شماره                             
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  }نگارندگان: ماخذ {   

  امكان تجربه. 8تنوع زماني                              نمودار هاي شماره   .7ر هاي شمارهنمودا                          


با توجه به معيارهاي سرزندگي و تفكيك معيارهاي سرزندگي مرتبط با كف نگاره ها و نيز  پس از تحليل نمودارهاي حاصل از نظرات 
 .شهروندان اقدام به ارزيابي معيارهاي فوق نموديم

  
  ميزان كيفي مولفه هاي سرزندگي كف نگاره ها. 3عالئم گرافيكي سنجش ميزان كيفيت ها                            جدول شماره. 2شمارهجدول               

  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  }نگارندگان: ماخذ           {
  

رديف  مفاهيم كليدي  ميزان

  
حضور فعال 

  مردم
 
1 

  

  
موقعيت

  تجربه آفرينش
 
2  

  
  

  منظر دل انگيز
 
3  
  

  

  
 4  تنوع زماني

  
ت و حس هوي

  تعلق
 
5  

  
امكان برخورد و 

تعامل 
  تماشاگران

 
6  

 عالئم گرافيكي  كيفيت

 خيلي بد

  
  بد

  متوسط  

 
  زياد

  
  خيلي زياد
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  :جمع بندي و نتيجه گيري . 5
بنابراين چگونگي طراحي مناسب كف . هاي باز بر عهده داردكف، نقش بسيار مهمي در تعريف سازمان بصري، فضايي و عملكردي فضا

مسائلي همچون عوامل اقليمي و اكولوژيكي، كاربري، فرهنگ منطقه، مسائل . نگاره عامل موثري در بهبود كيفيت فضاهاي باز شهري است
 .كف نگاره مدنظر قرار دهد اجرايي و فني، سرزندگي و نگهداري مهم ترين معيار هايي هستند كه طراح بايد در حين انتخاب

كف نگاره مي تواند عاملي براي حضور، تعامل و سرزندگي باشد به طوري كه در فضاهاي شهري، مي توان از كف نگاره براي جذب جمعيت 
حيطه نظام مند نمودن آن حوزه در د و در نهايت مي تواند براي هويت متنوع و همچنين سرگرمي و بازي استفاده نمو هاي و ايجاد فعاليت

  .شهري امري بسيار موثر باشد
با توجه به مطالب مذكور در رابطه با نقش كف نگاره در عرصه هاي عمومي، مولفه هايي را جهت ارتقاء طراحي در نمونه مورد مطالعه در 

پاره اي از اقداماتي كه براي تحقق . را مورد بررسي قرار داديم و به ارائه پيشنهاداتي در اين زمينه پرداختيم) فرش سنگي(ميدان ايپك تبريز
 :در ادامه اشاره خواهيم نمود ،انجام دادبه اين مكان مي توان  كف نگاره اي مطلوب تر و موثرتر

به گونه اي كه طرح مورد نظر در كف خيابان با استفاده از برجستگي و فرورفتگي به ميزان  ولفه هاي تاثيرگذار در زيبايي،م ارتقاء .1
 )ارتقاء مولفه منظر دل انگيز (  .نمايده بيشتري جلب توج

 .پيرامون ميدانتداوم طرح هاي كف نگاره در  .2

، مي توان با ارائه نقش هاي كاربردي بازي و سرگرمي نقش هويتي فرشعالوه بر اشاره به  ؛افزايش كاربردي بودن طرح .3
 )ارتقاء مولفه امكان تجربه( .... پازل كردن فرش و: مانند  شت،نگه دا با كف نگاره مخاطب را در ارتباط نزديك

 .توجه به نگهداري و نظافت كف نگاره در فضاي شهري، امري حياتي در تداوم حضور اين پديده خواهد بود  .4

 ... تناسب و هماهنگي با ديگر عناصر موجود در فضاي شهري مورد نظر به لحاظ رنگ و بافت و  .5

 ...معلول جسمي و افراد  براين ساير ويژگي هاي كف نگاره گرفتر اقرمورد استفاده همه شمول بودن كف نگاره ها و   .6

ت پاياني روز با نورپردازي به گونه اي كه در ساعا در ساعات مختلف شبانه روز فرش سنگي پذيري قابليت رويتافزايش  .7
نهاد مي شود كه با استفاده پيش. پيرامون خود متبلور سازدعرصه ي  دركف نگاره جذابيت و اثرگذاري بيشتر و متفاوتي را ،مناسب

اين كه  جهتبه . (به عمل آيداين مجموعه اقدام  كردنقطعات ساخته شده ي كف نگاره در هرچه زيباتر در متن  از نورپردازي
 )خواهد بخشيدكف جلوه ي متفاوتي به اثر  دركف نگاره در سطح پايين تر از ميدان بنا شده، استفاده از نورپردازي 

ي از ابزارهاي اطالع رساني در جهت افزايش آگاهي گردشگران و شهروندان از كف نگاره هايي با شاخصه هاي امكان برخوردار .8
برنامه كف نگاره ها با استفاده از نرم افزارهاي  در پيرامونبه طور مثال  .فرهنگي و سنتي كه بخشي از هويت شهر مي باشد

، اطالعات مربوط به كف )بلوتوث(تلفن همراه ل شونده توسطاي منتقيا به صورت فايل هشده مي توان به صورت صوتي  نويسي
  .نمود بازگونگاره را 

 .پيرامون كف نگاره طراحي مبلمان هاي شهري انعطاف پذير .9
 .فراهم ساختن مولفه ي آسايش اقليمي در اطراف كف نگاره كه يكي از نكات تاثيرگذار در تداوم حضور افراد مي باشد .10

  
  
  
  
  
  
  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  
  
  

                    همايش ملي نظريه هاي نوين در معماري و شهرسازي

11
 

 :مراجع 
 . 39، معيارهاي كيفي سنجش فضا، فصلنامه آبادي، شماره )1382(كزاد، جهانشاه، پا .1
 .انتشارات شهيدي ،تهران راهنماي طراحي فضاهاي شهري در ايران،، )1391(پاكزاد، جهانشاه،  .2
 .رات دانشگاه تهران، آفرينش محالت و مكان ها در محيط انسان ساخت، ترجمه منوچهر طبيبيان، تهران، انتشا)1386(چپ من، ديويد،  .3
 .13كف سازي فضاهاي شهري، نشريه شهرداري ها، شماره ،) 1379(حسينيون، سولماز،  .4
خلق يك فضاي شهري سرزنده با تكيه بر مفهوم (عوامل موثر بر سرزندگي فضاهاي شهري ) 1389(خستو، مريم، سعيدي رضواني، نويد،  .5

  .1389، بهار و تابستان 6ر، نشريه هويت شهر، سال چهارم، شما)مركز خريد پياده
 . 38و 37، معيارهاي سرزندگي فضاهاي شهري، فصلنامه جستارهاي شهرسازي، شماره )1391(دادپور، سارا،  .6
شماره  در شاخصه هاي طراحي كف سازي فضا هاي شهري، ماهنامه دانش نما،اهميت رنگ و نقش ، ) 1390(، و ديگران ساماني، قديسه .7

 .1390، شهريور و مهر 197
 .، مقدمه اي بر مباني برنامه ريزي شهري، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران،)1379(شيعه، اسماعيل،  .8
  .، مكان هاي عمومي فضاهاي شهري، ترجمه فريبا قرائي و ديگران، تهران ، اداره انتشارات دانشگاه هنر) 1388(، متيو و ديگران، كارمونا .9

 .تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ي، ترجمه منوچهر طبيبيان،، گزيده منظر شهر)1387(كالن، گوردن،  .10
 .انتشارات همام اصفهان اصفهان، ، مناظر خياباني شهر، ترجمه اميراعال عديلي،) 1386(گيبونز، جوانا و برنارد اوبرهوستر،  .11
عاونت آموزش و پرورش سازمان پارك ها و ، طراحي منظر در خيابان هاي شهري، ترجمه حوزه م) 1380( گيبونز، جوانا و برنارد اوبرهوستر، .12

  .پارك ها و فضاي سبز شهر تهرانانتشارات سازمان  تهران، فضاي سبز شهر تهران،
 . 44، طراحي فضاهاي شهري و زندگي اجتماعي، فصلنامه معماري و شهرسازي، شماره)1377(لنارد، هنري، كروهرست، سوزان،  .13

13. www.tabrizim.vcp.ir/page-7-34529, 30 MAR 2014, 22:45 
14. www.fa.wikipedia.orgi, 17 APR 2014, 18:15 
15. www.shahrnegareh.blogfa.com , 20 APR 2014, 9:00 
16. www.shahrvandtabriz.wlogfa.com , 14 APT 2014, 13:00 

  

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

