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درخصوص طرح ویژه شهر کنگ 25/2/96مصوبه شورایعالی معماری و شهرسازی مورخ   

 

صنايع دستي و گردشگري، موضوع سازمان ميراث فرهنگي،  24/2/96مورخ  5075/962500پيرو درخواست شماره 

عالي شتتهرستتازي و ميماري در  موتتط مورخ درخواستتت يهيط حرو وي ه اراي شتتهر ياريني انگر نو، شتتوراي

اي، هاي يوسيط و عمران محمي، ناحيطنامط نحوه اررسي و يصويب حرواز ماده يك آيين 10، اط استناد انگ 25/2/96

انوجام، يكپارچگي، پويايي و سرزنگگي اافت   ماري  شور و اا يو ط اطشهرسازي و مي مقررات اي و ممي ومنطقط

هاي سالم يرين اافت ياريني شهري در حاشيط شمالي خميج فارس، ييگد دانطيرين و وسيعياريني شهر، و ود سالم

ري اومي، دارا اي  امل از شهرسازي وميماها، موا گ و آب انبارها، و ود نمونطارزشمنگ دراافت ياريني شامل خانط

  هاي گردشگري متيگد در داخل شهر و حومط آن، مقرر نمود:اودن ميراث مينوي در مقياس ممي و  هاني، قااميت

صيمي   ضمن يوقف ا راي حرو يف هكتاري اافت ياريني  195در محگوده  1378اناار ايمام افق حرو  امع قبمي، 

 ه اراي  ل شتتتهر، اا رويكرد حفاات از ميراث فرهنگي، و  موگيري از يهيط حرو هاي متيگد و موازي، حرو وي

هاي ممموس و ناممموس مو ود در آن درحرو يوسيط شهر، صيانت ياريني، زيوت محيطي و حبييي شهر و ارزش

هاي يوسيط شهري، اا رعايت هاي استمرار ميماري و شهرسازي اومي در انشاز حقوق سا نين شهر، ايجاد زمينط

شورها و آيين مالحظات ا ولوژيك ضوااط و مقررات، من شكي و ميط  المممي ميطوف اط هاي ممي و ايننامطدريا وخ

نگر نو، اا يا يگ ار اهره گيري از  حفاات ازشتتتهرهاي ياريني، در هماهنگي اا ارنامط مگيريتي  بت  هاني ا

هنگي، صنايع دستي و مشار ت حگا ثري شهرونگان، يوسط وزارت راه و شهرسازي، اا همكاري سازمان ميراث فر

ماه يهيط شود. شرو خگمات حرو  9گردشگري، سازمان حفاات محيط زيوت و شهرداري شهر  نو، ارف مگت 

شهري و اافت صي ميماري، حراحي  ص شاور و چگونگي انجام حرو اط يأييگ  ميتط ين هاي وي ه، نحوه انتناب م

 .ازي و ميماري ايران خواهگ رسيگعالي شهرسوا گ ارزش رسيگه و حرو نهايتاً اط يصويب شوراي
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 طرح ویژه شهر کنگ

 جلد اول: مبانی نظری و شناخت کنگ

 جلد دوم: شناخت و تحلیل شرایط اجتماعی و جمعیتی، اقتصادی و گردشگری در شهر کنگ

 جلد سوم: مطالعات آب و محیط زیست

 جلد چهارم: احیای ساختار اکولوژیک 

 ریزی کالبدیبرنامه جلد پنجم:

 جلد ششم: مطالعات طراحی شهری 

 جلد هفتم: مطالعات معماری و مسکن

 جلد هشتم: مطالعات حمل و نقل

 انداز و راهبرد و برنامه اقدام مشترک توسعه شهر کنگجلد نهم: تدوین چشم

 جلد دهم: ضوابط و مقررات

 هاپیوست جلد دهم: دستورالعمل         

 های موضوعی و موضعیطرحجلد یازدهم: 
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 طرح ویژه شهر کنگ

 کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

 مشاور: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

 

 همکاران طرح

 مجری: دکتر غزال راهب

پرتو، دکتر فردیس علی رضاییکورش ریزی شهری: دکتر علی طیبی )مسؤول مطالعات شهرسازی طرح(، دکترمطالعات برنامه

 ساالریان و همکاران

 مطالعات ترافیک: شرکت پارسه )دکتر محمود صفارزاده، دکتر بابک میربهاء، مهندس صابر فضلی، مهندس علیرضا عبدالرزاقی(

 ال راهبمطالعات طراحی شهری: دکتر اشکان رضوانی نراقی، دکتر کاوه رشیدزاده، مهندس امیر رضا رحیمی، دکتر غز

 مطالعات ساختار اکولوژیک شهر: دکتر اشکان رضوانی نراقی

 مطالعات معماری: دکتر غزال راهب، مهندس رویا خرمی، مهندس معصومه حقانی

 مشاور معماری تاریخی کنگ: دکتر شیوا آراسته

 پرست، دکتر دیهول و همکاران(مطالعات اجتماعی: شرکت نقش کلیک )دکتر گراوند، خانم وطن

 لعات گردشگری:آقای محمد آمانج رسولیمطا

 دکتر رضا نصر اصفهانی -مطالعات اقتصادی: دکتر همت جو

 مطالعات هیدرولوژی و محیط زیست: شرکت مهساب شرق )دکتر اویس ترابی  همکاران(

 مطالعات محیط زیست: مهندس فاطمه زاهد

 ب صادقی و همکاران موضوعیمطالعات شناخت و مطالعات میدانی: دکتر الهام ضابطیان، مهندس زین

 صفحه آرایی: مهندس آرسام صالحی مقدم

 باهمکاری دفتر منطقه ای خلیج فارس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی )دکتر طاها طباطبایی و همکاران(
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 سخن آغازین

 

عالي ميماري و شهرسازي حرو  امع و شوراي 25/2/96عنوان يك ميراث ممي، مقرر شگ  ط اراساس مصواط مورخ دليل اهميت ياريني شهر  نو اطاط

 يفصيمي اين شهر در قالب حرو وي ه و اا شرايط ارائط شگه در مصواط مذ ور يهيط شود. 

يوانگ در ارائط الگويي اراي ديگر شهرهاي اا شرايط مشااط داشتط ااشگ، يهيط مريبط اا آن و همچنين نقشي  ط اين حرو مياايو ط اط اهميت شهر و حرو 

 شگ. اين حرو اا راهبري مياونت شهرسازي و ميماري وزارت راه و شهرسازي اط مر ز يحقيقات راه، موكن و شهرسازي واگذار

ر ياريني و حبييي آن ارپايط ود  ط ضمن دستيااي اط شناخت عميق شهر از ااياد منتمف و در پيونگ اا اوتمر ز يحقيقات در يهيط اين حرو يالش نم

عالي ميماري و شهرسازي اط آن پرداختط شگه و نقشي  ميگي در حفظ اصالت و منظر ياريني و فرهنگي هاي حائز اهميتي  ط در مصواط شورايشاخص

 پذير نمودن راهكارهاي ارائط شگه نيز ارائط دهگ.شهر خواهگ داشت، ساختاري اراي نحقق

انگاز يوسيط شهر درانگازد. حفاات دنبال آن اوده  ط اا نگاهي  امع، يكپارچط و اايكيط ار سرمايط ا تماعي شهر، حرحي نو اراي چشمحرو حاضر اط

 فتط است. رد يو ط قرار گرعنوان يك اصل انيادين در يهيط حرو موهر اطها و ميراث ممموس و ناممموس شسرمايط

هاي منتمف مردم گيري از نظرات و اازخوردهاي گروهمشار ت عمومي در فراينگ يهيط حرو، از رويكردهاي حائز اهميت در اين حرو اود. اين مهم اا اهره

هاي اازديگ ننگگان زخوردها و ديگگاهر و  بت اادر مقاحع منتمف پيشرفت پروژه، دسترسي آزاد اط احالعات پروژه از حريق واگاه حراحي شگه اراي اين منظو

 ميور شگ.

ياس هاي محيط زيوت و منااع مو ود، يوسيط  البگي هموو اا احياي ساختار ا ولوژيك شهر و حراحي متيامل از مقيو ط اط يوسيط متناسب اا ارفيت

  زء اط  ل و  ل اط  زء از رويكردهاي مورد يو ط در اين حرو اوده است.

هاي انشي حرو مورد استفاده قرار گرفتط است. در حرومنظور يحققحائز اهميت ديگر همانطور  ط در ااتگا اط آن اشاره شگ، ساختاري است  ط اطموضوع 

موازي گيري از ساختارهاي رهگيرد. حرو حاضر اا اههاي  البگي پيشنهادي و ضوااط پيوست آن، مبناي عمل قرار ميحور ميمول نقشط امع شهري، اط

يواننگ نقش الگو اراي اراي اما ن و محورهاي مهم  ط مي« هاي موضيي و موضوعييهيط حرو»، «ارائط ارنامط اقگام مشترک سازماني»ديگري، همچون 

 ار و يصويب ساز»هاي پيوست درخصوص ها ار اساس ضوااط يگوين شگه را داشتط ااشنگ و همچنين، اا ارائط دستوراليملاقيط فضاهاي شهر و ساختمان

يگوين چارچوب ا رايي حفاات »، «نفوذ در شهر  نونفع و ديهاي ذيهاي ا تماعي سازمانيهيط ساختار اراي موؤوليت»، «حرو اناهاي حائز اهميت

در قالب ها ق ايگهيالش  رده است  ط ساختاري منوجم ا رايي اراي يحق« منشور گردشگري خاص شهر  نو»و همچنين « از ميراث ياريني شهر

 يك سامانط يكپارچط، هموو و هماهنو فراهم آورد. 

هاي يهيط ديگر حرو  ار گرفتط شگه در يهيط حرو حاضر اتوانگ پس از دريافت اازخوردها در ا را و اعمال آن، اط عنوان يك الگو اراياميگ است  ط روش اط

 يوسيط در  شور مورد استفاده قرار گيرد.

 

 زادهمحمد شکرچی

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازیرییس 
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 درآمدپیش

 

)ار   هكتار 650محگوده و مواحت ( 1395)ار اساس سرشماري عمومي نفوس و موكن در سال  نفر  مييت 19231اا  نو  شهر انگري

ان لنگط واقع شگه در شهرست يمومتري غرب انگرعباس از استان هرمزگان و  165اساس آخرين حرو  امع و يفصيمي مصوب( در فاصمط 

  است.

دارد؛ اادگيرهايي  ط نويم خوش دريا ساري دلنشين عرضط مي  هاي سرارافراشتط آن، در زير آفتاب يااان  نوب، سايطشهري دلراا  ط ننل

در ميان آاي دريا و آسمان و  ها  ط اا يزئينات اريف خود در زير يشيشع نور آفتاب ننگ؛ پيكر سفيگ ساختمانها هگايت ميرا اط قمب خانط

؛ گذرهايي  ط در پيچ و شكنج خود شونگها محووب ميها همچنين سرزنگه اوده و مأمن زنگگي خانوادهو ييگاد قاال يو هي از آن انگآرميگه

 .آن پهنط استي آب در هاي آب در  اي  اي شهر  ط نشاني از فن مهنگسدارنگ و ار طاط ناگاه يصوير دريا را اط رهگذران عرضط مي

هايي  ط ار پيكره سفيگ هاي سوزني و ننلدر ميان دو آاي آسمان و دريا، اا اادگيرها، منارههاي خميج فارس، از ميان آبسيماي اين شهر 

 .گذارداي مانگگار را اط نمايش ميشهر نقش اوتط انگ، چهره

  ت...هاي اين انگر دل انگيز اسباييشهر يجوم مي يااگ، ينهاانشي از زي البگ اما اين همط  ط در پيكر 

در لبط آن؛ چرا  ط دريا صرفاً و نط  يااگيااگ و در آن، مينا مييا افقي دوردست در دريا امتگاد ميشهر ؛ حيات شوداين شهر در خشكي يمام نمي

ر يضاد اا زمينط آاي دريا شكل هوشمنگانط د هاي زرد و قرمز  طهاي صيادي يا افق دور اا رنوها و قايقآمينتط اا زنگگي مردمان است و لنج

ول روز چنگين مريبط رخ مي نماياننگ و  ز و مگ زيباي خميج فارس  ط در حانگ، در امتگاد و ميان ساحل و اسكمط خا ي شهر رخ ميگرفتط

هاي سا نين نيز عميقاً رخنط يينآورها و  ط، دريا و زنگگي اا دريا در مناسك، اافراير آن .گذاردمنااري پويا و اگيع را اط نمايش مي ،دهگ

 انش آن اوده است. رده و اساساً، الهام

ريانوردان يوانمنگ اين خطط يوان داز حرف ديگر، ياريخ شفاهي و  مع دوستان و اقوام اين شهر نط محگود اط اط سرزمين ايران  ط يا آنجا  ط 

و از شگت يااش آن  ينگنشمي مي  ط آفتاب در پشت افق خميج نيمگون فارس فرو يااگ. در غروب، پيمايش در دريا را داشتنگ، امتگاد مي

ط اط گرمي پذيراي مهماناننگ.  ميي  . ارپاستد، محفل ازرگان شهر در موزه مردمشناسي  ط اط همت خود، آن را ارپا  رده انگ، شومي استط 

اقيانوس از امبئي گرفتط يا  از خاحرات سفرهايي حوالني اط  رانط هاي ط سينط آنها مممو اين  مع نشوتن و گپ زدن اا ناخگايان قگيمي 

هاي اين دريانوردان خبره  ط گفتني  نگ.، لطف اين فضا را صگ چنگان ميزنگبار و شما آفريقا و ساحل عراوتان و  زاير خميج فارس است

گ. حضور در اين محفل اا چاشني اوي نگذارميان آن را اط نمايش مياويار از فن دريانوردي و اازار و آداب آن دارنگ،  موه ديگري از شهر و آد

 .گذارد يفيتي وي ه از اين شهر را اط نمايش ميدريا و شر ي نمناک  نوب، 

ناعت خود را مگيون آننگ: صاي هوتنگ  ط منااع اريزاق و مردمان اين ديار در  اي  اي آداب و سموک زنگگي خود، قگردان درياي انشنگه

يأييگي ار انشنگگي دارد، يمها  ط اين درياي مهراان اط سا نين عرضط گوني ماهيشود ، گونطيورهاي صيادي  ط از آب ايرون  شيگه ميدر 

هاي  ط لنجانگ طرزمين پاگرفتس؛ از حرف ديگر، صنيت لنج سازي و ييميرات آن، چنان در اين دريا و ارزش اين نيمت الهي اراي سا نين است

دستي و فراوري ضاييات  ط صنايع؛ همچنانو صنيتي فيال را در منطقط رقم مي زنگ  ذب  رده وزه خميج فارس و درياي عمان راسراسر ح

 دهگ.انگيزي را شكل مياي اا مييشت وااوتط اط دريا قرار مي گيرد و زنجيره پيوستط حيرتننل در پيونگ عميق و گوترده

اوده و از حرف ديگر، مورد  هاي آزاد  هانيباحي شهرهاي ازرگ پوكرانط خود نظير الر و اوتك اا آبهاي دور، پل ارياين انگر در گذشتط

قطط مهمي در يأمين امنيت  وتنگ و اي سبب نيوت  ط  نو همواره، نهاي خميج فارس مييو ط اروپايياني  ط  ميگ يجارت  هاني را در آب

حكومت موقط و  شورهاي  دي  شورهاي اروپايي انگميس و همنگ و پريغال از يك حرف وايران، در موازنط قواي نظامي و سياسي و اقتصا

 شگه است.حوزه خميج فارس از حرف ديگر محووب مي

اراي مردم اين شهر شناختط شگه است و سرمايط ا تماعي عظيمي  ط در اين شهر ، خوشبنتانط امروز گوهر ارزشمنگ ط اين در نهايت اين

هاي خود را يبگيل اط  رويي گرانقگر اين مردمان، قااميت و يوان آن را دارنگ  ط سرمايطاي روشن اراي آن دارد. از آينگه نهفتط است، حكايت



 
 

 د

 

آفتي )اعم از مادي و مينوي( اراي شهرشان  ننگ و اين ايفاقي است  ط از درون زاييگه شگه و يااع الگوهاي اداري هموان از ااال اط پايين  ط 

 ...رهاي  وچك شگه است، نيوت. اين شهر اا همكاري مردم و مگيريت شهري، آماده است  ط خود حرحي نو در انگازداراي يمام شه

رخور شأن و  روت نهان اين خط  شيگن ار چهره اين شهر و اط يصوير  شيگن دورنماي يوسيط و راهكارهاي ا رايي آن در اين شهر، اايگ د

 اود.شهر  ط وصف آن رفت، مي

اي شوراي شهر  نو، هاي صورت گرفتط يوسط آقاي مهنگس زارعي، شهردار  وشاي شهر و اعضراستا، اا پشتوانط مردمي، يالشدر اين 

هاي صورت گرفتط شها و رهنمودهاي وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و اداره  ل راه و شهرسازي استان و يالحمايت

هاي اين شهر اط گن ارزشهاي قگيم اين شهر نقش قاال يو هي در شناسانموتنگسازي و يحميل خانطيوسط خانم د تر شيوا آراستط  ط اا 

 ي اط يصويب رسيگ. عالي ميماري و شهرساز اميط ينصصي داشتنگ، يهيط حرو يوسيط و عمران اين شهر در قالب حرو وي ه در شوراي

ي و حراحي شهري ذيل وي ه اين حرو و يصويب آن در  ميتط فني ميمارمر ز يحقيقات راه، موكن و شهرسازي پس از يهيط شرو خگمات 

نامط مشترک ، حي يفاهمدار شگ و مقرر شگ  ط در  نار يهيط اين حروعالي ميماري و شهرسازي، موؤوليت يهيط اين حرو را عهگهشوراي

هري، اين حرو در ش نو و شر ت اازآفريني  فيمااين مياونت شهرسازي و ميماري، مر ز يحقيقات راه، موكن و شهرسازي، شهرداري

  هاي مذ ور يهيط شود.هاي ينصصي سازمانگيري از ارفيتييامل مشترک و اااهره

مگ دوم اط شناخت و  حرو حاضر در يازده مجمگ و يك پيوست يهيط شگه است.  مگ اول، اط مباني نظري و شناخت  نو پرداختط است. 

حيط زيوت و  مگ ماقتصادي و گردشگري در شهر  نو اختصاص دارد.  مگ سوم اط مطاليات آب و  يحميل شرايط ا تماعي و  مييتي،

 يرييب اطگ ششم و هفتم اطريزي  البگي شهر ارائط شگه است.  مچهارم اط احياي ساختار ا ولوژيك اختصاص دارد. در  مگ پنجم، ارنامط

شگه است. در  مگ نهم،  ارد. در  مگ هشتم اط مطاليات حمل و نقل پرداختطمطاليات حراحي شهري و مطاليات ميماري و موكن اختصاص د

ائط شگه و پيوست انگاز و راهبرد و ارنامط اقگام مشترک يوسيط شهر  نو يگوين شگه است. در  مگ دهم، ضوااط و مقررات حرو وي ه ارچشم

هاي موضوعي و موضيي رائط حرواختط است.  مگ يازدهم اط شهر اراي مناحبين منتمف پردا يهاي وي هاين  مگ اط ارائط دستوراليمل

 اختصاص يافتط است.

هاي  البگي پيشنهادي حور ميمول نقشطهاي  امع شهري، اطدر حرواختصاص دارد. «  هاي موضيي و موضوعيارائط حرو »مجمگ حاضر اط 

موضيي و موضوعي شاخص در شهر اهگاف زير را دنبال نموده  هايگيرد. حرو حاضر اا ارائط حروو ضوااط پيوست آن، مبناي عمل قرار مي

 است:

 گ. چارچواي اراي حراحي و در ارخي موارد، حرو روشني در محورهاي خاص شهري و يا اناهاي خاص.ارائط ده .1

 هگ.داي از نحوه  اراوت ضوااط يگوين شگه ارائط نمونط .2

 قااميت يبگيل اط الگو را داشتط ااشگ.هاي آيي ارائط دهگ  ط هايي اراي حراحان اراي حرونمونط .3

يررضا رحيمي و در انش يهيط اين انش در انش حراحي شهري يوسط آقايان د تر اشكان رضواني نراقي، د تر  اوه رشيگزاده، مهنگس ام

 هنگس رويا خرمي انجام گرفتط است.ها د ترغزال راهب و مالگوهاي ميماري يوسط خانم

 

 غزال راهب
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 تقدیر و تشکر
 

 

 هاي افراد و گروه هاي متيگدي است  ط انجام آن اگون حضور ايشان ميور نبود. ااتگا الزمها، رهنمودها و همكارييهيط حرو وي ه  نو مگيون حمايت

ري حرو را ارعهگه قراردادنگ و راهبدانم از مجموعط مياونت شهرسازي و ميماري وزارت راه و شهرسازي  ط فرصت يهيط اين حرو را در اختيار ما مي

دفتر ميماري و حراحي شهري  گيران وقتو د تر ااراهيمي، م پورد تر عمراني انداشتنگ، مياونين وقت، آقاي د تر ايزدي و خانم مهنگس مالوا رد، آقاي

عالي شهرسازي و هاي وا گ ارزش ذيل شورايفتمچنين از زحمات اعضاي  ميتط فني حراحي شهري و ااداد يشكر نمايم. هو سر ار خانم مهنگس اهلل

ه داشتنگ، ارغناي  ار افزودنگ، ميماري و اعضاي  ميتط راهبري خاص اين پروژه  ط اا ارائط رهنمودها و دقت نظرهايي  ط در زمينط و وه منتمف پروز

 سپاسگزارم.

هاي آقاي د تر گ. در ااتگا از حمايتممي و ا رايي مر ز اط انجام رسيهاي عاين پروژه در مر ز يحقيقات راه، موكن و شهرسازي و اا همكاري حمايت

هاي ط انشزاده رييس محترم مر ز يحقيقات از اين حرو در يمامي مراحل انجام  ار سپاسگزارم. همچنين، ضمن قگرداني از پشتيباني همشكرچي

 يزي مر ز يشكر وي ه دارم.ريحقيقايي و ستادي مريبط، از آقاي مهنگس عبگي مياون يوسيط و ارنامط

دانم  ط از  ناب آقاي مهنگس اگون شك، انجام اين حرو اگون همكاري و همراهي موؤولين استاني و محمي ميور نبود. در اين راستا ارخود الزم مي

نگي ان عالوه ار همكاري محتوايي ارزشمشان، انجام  ار ميور نبود، يشكر وي ه داشتط ااشم. ايشزارعي شهردار محترم  نو  ط اگون پشتيباني و همراهي

نو اودنگ. همچنين، از  روز در شهر  -نفر 130هاي منتمف ينصصي پروژه در ايش از  ط در مطاليات پروژه و شناخت شهر داشتنگ، پذيراي گرم گروه

 زاده سپاسگزارم.و مهنگس قراانو آقايان مهنگس عمينواه  اخشيگ و  ,ها زارعي و احرپيماوي ه خانم ميط همكاران شهرداري  نو اط

شناسي شهر  نو، ناخگا ااراهيمي از اعضاي محترم شوراي شهر،  ناب آقاي رضواني، امام  ميط محترم شهر، آقاي ناخگا همود، موؤول محترم موزه مردم

ري  ط در مطاليات ا ولوژيك سيگ خميل آذ آقايان سيگ محمگ آذري، سيگ حوين خائف، عارف  نگي و مرحوم ط پذيراي ما در موزه شنصي خود اودنگ و 

شهر  نو  ط در انجام اين حرو ما راياري  ردنگ،  مال يشكر ساير ازرگان، پيشكوويان و مردمو ااغگاري از يجارب و انگوختط هاي ايشان اهره ارديم و

 دارم.

ميماري و شهرسازي و   ناب آقاي مهنگس گوراني مگير  لاز  ناب آقاي مهنگس رضايي رييس محترم اداره  ل راه و شهرسازي استان هرمزگان، 

 ها و ارائط احالعات الزم در يهيط حرو اويار سپاسگزارم.خاحر همراهي و حمايتساز، نماينگه ايشان در شهرستان انگر لنگط اط ناب آقاي ساختمان

اقاي د تر حاها حباحبايي، رييس محترم دفتر و همكاران ايشان كن و شهرسازي،  ناب اي خميج فارس مر ز يحقيقات راه مواز همكاري دفتر منطقط

هاي قاال يو هي داشتنگ، اويار آقاي مهنگس مرادي، آقاي مهنگس امو ي و آقاي پوالدچنو  ط در مطاليات ميگاني و فراهم آوردن موتنگات حرو  مك

 سپاسگزارم.

 ناب آقاي د تر حيبي عضو محترم هيأت عممي مر ز  ط يمام مراحل پيشبرد و راهبري حور وي ه دانم از  ميط همكاران حرو و اطدر نهايت، الزم مي

هاي ارزشمنگ حرو را همراهي نمودنگ، يشكر وي ه داشتط ااشم. اين پروژه فرصتي مغتنم اراي آموختن از يك يك همكاران اود  ط دانش، يجريط و ايگه

 هاي فراوان، اا همراهي و همگلي ايشان، اين حرو اط سرانجام رسيگ. ديتخود را در  ار عرضط داشتنگ و عميرغم مشكالت و محگو
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 های موضعی و موضوعیهمکاران ارائه طرح
 از دورنمای دریایی شهر بندر تاریخی کنگ بخش اول: راهنمای طراحی شهری حفاظت

 د تر اشكان رضواني

 بخش دوم: راهنمای طراحی شهری خیایان ساحلی شهر تاریخی بندر کنگ

 دهد تر  اوه رشيگزا -د تر اشكان رضواني

 بخش سوم: راهنمای طراحی شهری خیابان استخوانبندی اصلی شهر در ساختار فضایی شهر تاریخی بندر کنگ

 د تر  اوه رشيگزاده -ان رضوانيد تر اشك

 بخش چهارم: طراحی و ساماندهی میدان شهرداری

 د تر  اوه رشيگزاده

ای بافت هبافتی شهر کنگ و ارائه راهکارهای طراحی برای آن فضاها در محلهبندی فضاهای میانگونهبخش پنجم: 

 میانی و ابوذر

 د تر  اوه رشيگزاده

 زا در گذر زیرمهرهبخش ششم: ارائه الگوهای طراحی اج

 مهنگس اميررضا رحيمي

 بخش هفتم: طراحی معماری

 مهنگس رويا خرمي -د تر غزال راهب
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 مقدمه

 

 های موضعی و موضوعیطرح

سزايي ايجاد فضاي شهري مطموب يأ ير اط لذا يو ط اط اريباط اين دو در ننگ. ميماري و ميبر در ييامل اا يكگيگر، فضاي شهري را ايجاد مي

ها و اا يأ يگ ار اريباط ميماري اا محيط پيرامون اط يفصيل دارد. در مطاليات شناخت، الگوهاي مياار مو ود و همچنين، ميماري ساختمان

 اررسي شگنگ.

ها و عناصر شاخص  البگي هر گونط، انگي شگنگ و وي گيحراحي ميبر گونطهاي مؤ ر ار در اررسي مياار، مياار مو ود ارمبناي شاخص

 اال يگاوم ارائط شگه است.قهاي اومي ارشمنگ ها و اايو ط اط وي گياستنراج شگ. ضوااط حراحي مياار، متناسب اا گونط

ل، اافت مياني، محمط ااوذر و اافت  گيگ هار حوزه اافت ياريني و محگوده االفصهاي ميماري در چدرخصوص ميماري نيز، مطاليط گونط

 ننگ. انگازه و هايي اود  ط رااطط انا را اا محيط پيرامون ييريف ميانجام رسيگ. يأ يگ اين مطاليط ار اررسي ميماري اايو ط اط شاخصاط

هاي خار ي و ا زا و عناصر اگنط ح اشغاليناسبات قطيات زمين،  هت استقرار انا، الگوي استقرار انا، الگو و عناصر حجمي، ييگاد حبقات، سط

هاي پهنط هاي مورد اررسي اودنگ. اراساس يگوام منطقي الگوي ياريني و اا هگف حفظ هويت اومي، ضوااط ميماري ارايساختمان از شاخص

 منتمف ارائط شگه است. 

محورهاي زير نقش حائز اهميتي  ه، در راستايريزي  البگي و ضوااط يگوين شگ نو در  نار ارنامط هاي موضيي و موضوعي شهرحرو

 دارنگ:

 انوجام و يكچارچگي اافت شهر .1

 حفظ سرزنگگي در شهر و ييريف محورهاي يوسيط گردشگري .2

 ييريف محور گردشگري اافت ياريني در پيونگ اا  ل شهر .3

 هاي شهريخوانايي شهر و ييريف نشانط .4

 يقويت رااطط شهر اا دريا .5

 ط ساحميحفاات از سيما و منظر لب .6

 انشي اط محالتافزايش فضاي سبز خرد در سطح شهر و  يفيت .7

 هاي اومي سكونتيگاوم ارزش .8

 انوجام اافت  البگي .9
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هايي از  ارارد ضوااط يگوين شگه و همچنين الگوهايي اراي حراحي شهري و حراحي ميماري در  ل شهر ها نمونطعالوه ارآن اين حرو

 دهنگ. ارائط مي

 هاي ييريف شگه اط شرو زير هوتنگ:مذ ور، پروژهاايو ط اط موارد 

 

 

 5و 4و 2و  1؛ در راستای اهداف طراحی محور ساختاری تعریف شده برای شهر

 
 6تدوین ضوابط طراحی خط لبه ساحل؛ در راستای هدف 
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 3طراحی محور تاریخی زیرمهره؛ در راستای هدف 

 
 5و 4و  3دریا؛ در راستای اهداف میدان شهرداری و محور اتصال آن به 
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 7فضاهاي ااز ميان اافتي در راستاي هگف 

 

 در ادامط اط هريك از پروژه ها پرداختط شگه است:
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بخش اول: راهنمای 

طراحی شهری حفاظت 

از دورنمای دریایی شهر 

 بندر تاریخی کنگ



 
 

6 

 

  



 
 

7 

 

 

 

دورنمای بخش اول: راهنمای طراحی شهری حفاظت از 

 دریایی شهر بندر تاریخی کنگ

 

 مقدمه-1-1

همچون ا ر انگشتِ منحصر افردي است  ط يصويري از شهر و هويت آن از ااياد فضايي،  البگي، ياريني،  1دورنماي شهري

اا فاصمط گرفتن از شهر  يااگ زيرااين دورنما اط وي ه در شهرهاي ساحمي ارزش اوياري مي 2دهگ.ا تماعي، فرهنگي، و اقتصادي را نمايش مي

يوان يصويري وي ه از آن را اط دست آورد. اين امر يا اگانجا اهميت دارد  ط در شهرهاي ساحمي امريكاي شمالي ار سطح صاف دريا مي

 ااشگ.هاي يوريوتي شهرها يماشاي دورنماي شهر از روي دريا ميهمچون شيكاگو و نيويورک، يكي از  اذاط

ميالدي  19ر قرن دشگ. دور، هر شهري دورنماي منحصر افردي داشت  ط اط نوعي هويت آن شهر يمقي ميدر گذشتط نط چنگان 

احوري عثماني اط  بت يصويري و پيشتر از آن، موافران اروپايي در اولين ارخوردشان اا شهرهاي  شورهاي خاورميانط همچون ايران و امپر

  ردنگ.فرسايي ميهرهاي مهمي همچون استانبول قممپرداختنگ و در يوصيف دورنماي شاين دورنما مي

ر حال فراموشي دمتاسفانط در قرن حاضر اوياري از شهرها در حال يك شكل شگن هوتنگ و دورنماي منحصر ياريني شهرها 

رها را از دور از يكگيگر گ اين شهاست. فرق چنگاني مااين دورنماي يهران، اصفهان، مشهگ و يبريز و ود نگارد. ينها خصوصيات  غرافيايي شاي

 آيگ.متمايز  نگ. اراي مثال پهنط  وهوتان يوچال اراي دورنماي يهران يك عالمت مميزه اط حواب مي

ورنماي منحصر افردي است ديوان استثنايي در اين شهرهاي ايران اط حواب آورد. اين انگر داراي اا اين حال، انگر  نو را مي

هاي  البگي، فرهنگي، رزشاحبقط در اين مورد( همچنان دست ننورده و وا گ  3هاي امنگ مريبط )ايش از  ط اط دليل محگود اودن يوسيط

روي  وياه ار روي ان اا يك پيادهيوير آنكط اين دورنما اط راحتي قاال مشاهگه است و ميا تماعي، ياريني و هويتي اويار است. از همط مهم

 ااشگ.ه اين دورنما نميي مشاهگه آن اط دست آورد و لزوماً نيازي اط قايق سواري اراي مشاهگهاي انگر فاصمط مناسبي اراشكنموج

ها آن نياز مبرم اط از اين رو، اين دورنما قااميت يبگيل شگن اط يك شاخصط گردشگري اراي انگر  نو را دارد و اا يو ط اط ارزش

شود. هگف از اين راهنما انجماد دورنماي شهر  نو در مقطيي از زمان س ميريزي، و پا وازي آن از عوامل مزاحم احواحفاات، ارنامط

گان  امالً آگاه هوتنگ  ط شهر  نو همچون هر شهر ديگري حق يوسيط و اط روز شگن دارد. اين مجموعط راهنماها اگين نيوت، امكط نگارنگ

                                                            
1 City skyline or City Silhouette 
2 Nurulhuda Abdul HamidYusoff, Anuar MohdNoor, RosmadiGhazali. (2014). City Skyline Conservation: 

Sustaining the Premier Image of Kuala Lumpur. Procedia Environmental Sciences 20, 583-592. 
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ز اين دورنما اط دست دهنگ و نيازهاي روز شهر را اط نحوي هگايت ارداري گردشگري اانگ يا ميياري اراي پاسگاشت و اهرهمنظور يهيط شگه

اط  1397صبح يكم اهمن ماه  7 ننگ  ط ااعث ينريب دورنماي وي ه آن نشونگ. يصاوير زير دورنماي انگر را از شرق اط غرب در ساعت 

 ااشگ.ن انگر ميشك شنگ. محل  بت اين پانوراماي قطيط قطيط شگه از انتهاي اازوي غراي موجيصوير مي

 

 

 

 دورنماي دريايي شهر انگر ياريني  نو -1-1شكل 
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 دورنماي دريايي شهر انگر ياريني  نو -1-1ادامط شكل 
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 دورنماي دريايي شهر انگر ياريني  نو -1-1ادامط شكل 
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 های دورنمای شهر کنگها و شاخصهارزش-1-2

ونط دخل و يصرف دهنگ. هرگاصري وي ه است  ط هويت اين دورنما و انگر را شكل ميدورنماي شهر  نو داراي هفت شاخصط 

ها اعث لطمط اط اين شاخصطا البگي اايگ اا يو ط اط پاسگاشت اين هفت شاخصط و يا يگ ار آنها صورت پذيرد و هرگونط دخل و يصرفي  ط 

ناره م -2اادگيرها،  -1نگ از: اصمي، دائمي و انوان ساخت هوتنگ  ط عباريشود اايگ  نترل و ممنوع گردد. از اين هفت شاخصط، پنج شاخصط 

نو وي ه و  زئيات ر -5ي اول ساختماني( و هاي ساحمي )اليطگنط ساختمانا -4رختان ننل و ديگر درختان امنگ قامت اومي، د -3موا گ، 

عات لشتان يصوير اريفا -7اي لنگر انگاختط در لنگرگاه انگر  نو و ها و قايقهلنج -6ها. دو شاخصط ايگي عبارينگ از: اصمي نماي ساختمان

شاخصط  5امل مگاخالت در ريزي و حراحي اط منظور پاسگاشت و صيانت از دورنماي انگر  نو ايشتر شو گنبگهاي نمكي دور دست. ارنامط

 شود.اصمي ااتگايي مي

 بادگیرها:

يل شكل نوبت اط اافت دورنماي شهر اط شمار آورد. اين احجام مكيب موتطيرين شاخصط يوان مهماادگيرهاي شهر را مي

ي دلنشيني اط دورنما و خط آسمان دهنگ. اادگيرها ريتم نامنظم عمودياريني امنگير اوده و اط خواي خويش را در دورنماي شهر  موه مي

 حفظ  ننگ.انگ  ط اايگ اط عنوان ريتم اصمي اصري اين دورنما غمبط خويش را شهر داده

 

 ورنماي اادگيرهاد -2-1شكل 

 رها شود ممنوع است.هرگونط ساخت و ساز در اافت ياريني و نوار ساحمي  ط ااعث ينريب يا موگود شگن ديگ اط اادگي 

  .هرگونط ينريب اادگير در سطح شهر ممنوع است 

 ردد.گسازهاي  گيگ استفاده شود از الگوي  البگي اادگير حتي اط صورت نمادين در ساخت و يوصيط مي 
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 ارداري از ديگر  شورهاي خميج طهاي ياريني ااشگ و حراحي اشكال  گيگ اط وي ه اا گريحرو اادگيرهاي  گيگ اايگ مشااط نمونط

 ااشنگ. فارس يا شمال افريقا ا يگاً ممنوع است. ينها الگوهاي اومي اايگ مالک ساخت اادگيرهاي  گيگ

 الحي مشااط و هم رنو اادگيرهاي ياريني داشتط ااشنگ.اادگيرهاي  گيگ اايگ مص 

 گيرها امنگير ااشگ. در نوار ساحمي و اافت ياريني، هيچ المان  البگي )اط  ز مناره موا گ( نبايگ از اريفاع ااد 

 ردن آنها ن و نحوه روشن آارق  نياا يام يشهردار گيانجام شود. در صورت صالحگ يكواني كياا يكن رهايشب اادگ ينورپرداز 

. شوديگاد  ط شهر خاموش ماام 2يا  12مثال از ساعت  ي نگ. ارا يو خواستن نيشهر را در شب مز يمايو ساعات مورد نظر س

 2 اي12شهر هم يا ساعت  شاخص ي ط مزاحم سا نان نباشگ. قبل از آن اناها ي)و مياار( روشن ااشنگ اا نور رهايفقط اادگ

 اامگاد روشن اماننگ.

 مف رنو نور يغيير  نگ. اراي يوان از نورپردازي رنگي اراي اادگيرها استفاده نمود اط نحوي  ط در مناسبات منتيهمچنين م

 .مثال در عيگ نوروز اادگيرها سبز شونگ و در ديگر مناسبات رنگهايي وي ه خود را داشتط ااشنگ

 مناره مساجد:

ين المان اگرچط از لحاظ اآينگ.  ط در دورنماي شهر اط چشم ميمناره موا گ ايگ از اادگيرها دومين المان عمودي هوتنگ 

اي در نگ. اا اين حال ر ن فرهنگي وي هآياريفاعي ار اادگيرها غمبط دارنگ اما اط دليل يناوب استفاده  متر و ااريك اودن  متر اط چشم مي

ها ط آسمان نوبتاً نرم انگر  نو، مناره ننگ. در خشهر اضافط مياي اط دورنماي ي يفويرپذير ارزنگهآينگ  ط اليطدورنماي شهر اط شمار مي

ها وي ه خط آسمان ا يگ خود از  ذاايتي ننگ  ط اادگيرها قادر اط انجام آن نيوتنگ. اين نقاط اي و نقاط يا يگي ايجاد ميهاي نقططشكوت

 شونگ.شهر محووب مي

 

 ورنماي مناره موا گد-3-1شكل 

 ها را اايگ مناره( يك المان  ارارديFunctional.در حراحي ميماري يمقي نمود ) 

  ست و در حول ياريخ ار احرو اين المان  اراردي در هر اقميم و  غرافيايي محصول خصوصيات ميماري اومي آن نقطط اوده

اي اراي ساخت وي هاحي و آورد آن نقطط شكل گرفتط است. در نتيجط هر نقطط از ايران داراي الگوهاي حراساس مصالح اوم

 .هاي  گيگ مورد يو ط قرار گيرنگانگ  ط اايگ در حراحي و ساخت منارهها و موا گ اودهمناره
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 ي و ساختط شونگ.هاي محل حراحشود هر مناره  گيگي در سطح انگر  نو ار اساس الگوهاي ياريني منارهيوصيط مي 

 نگ.هاي  گيگ ااشگ مال ي اراي ساخت منارههاي ياريني ااييناسبات، يزئينات، مصالح و رنو مناره 

 گيگ اط هيچ عنوان مطموب هاي  هاي محگوده مر زي ايران اراي ساخت مناره اري و الگوهاي ساخت منارهاستفاده از  اشي

 نيوت و نبايگ مورد استفاده قرار گيرنگ.

 نماي شهر شود ممنوع گ اط آنها در دورهاي موا گ سااق يا ساخت و سازي  ط مو ب موگود شگن ديهرگونط ينريب مناره

 است.

 ها ااشگ. اين منارهوا گ منطقط ميهاي مهاي موجگ نوبتاً يازه ساز امام مهگي )عج( در محمط قميط در يضاد  امل اا منارهمناره

هاي شهر مناره نگي اا ااقيگونط هماهانگ از لحاظ حرو، يناسبات و مصالح نيز هيچعالوه ار آنكط اط صورت زوج حراحي شگه

 نگارنگ.

 ااشگ.هاي قگيمي ميها ار اساس الگوهاي منارهآل ااز حراحي و يغيير اين منارهايگه 

 هاي مذهبي اهل يشيع و اهل اوتيوانگ ااعث ايجاد اار مينايي ار اساس يفنگارنگگان ار اين مطمب آگاه هوتنگ  ط اين عمل مي

اا ازرگان و متوليان اين موجگ  ز هر اقگامي در اين زمينط، در قالب  موات آموزشيشود  ط قبل اسنت شود. در نتيجط يوصيط مي

. اين مطمب آموزش داده شود  ط گرا و لزوم پاسگاشت آن ايجاد شودو ديگر ازرگان ديني شهر آگاهي الزم در زمينط ميماري اوم

المممي وجگ نمايشگاه اينمدر پايتنت )از  ممط حرو مناره موجگ لزوماً ميرفي اراي هويت مذهبي آن نيوت و موا گ ازرگي 

رت موافقت ازرگان موجگ و انگ. ينها در صويهران( اا الگوي يك مناره و مشااط موا گ  شورهاي عراي حراحي و ساختط شگه

 اماننگ.ت مو ود ااقي ها در وضييديگر عمماي ديني اين ااز حراحي صورت گيرد. در غير اين صورت اهتر است اين مناره

 درختان نخل و دیگر درختان بلند قامت بومی:

ي ديگري  ط در سطح شهر هاي امنگ قامت اومها و اادگيرها، درختان ننل و ميگود گونطدر يضاد اا حراحي هنگسي مناره

ما يرا م اين سبزينگي ايشتر رقي دورنشانگ. در دو انتهاي غراي و اي اط خط آسمان و دورنماي شهر دادهانگ  ذاايت ارگانيك وي هپرا نگه

 است. 
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 درختان ننل و ديگر درختان امنگ قامت اومي -4-1شكل 

 شود.زل يوصيط ميگيري از درختان ننل چط در فضاي عمومي و چط يشويق اط  اشت آن در فضاي خصوصي حياط منااهره 

  .تان در هر  جايي  ط قرار حفاات از اين درخدرختان امنگ قامت قگيمي در ينوع انشي اط دورنماي شهر اويار مو ر هوتنگ

 انگ الزامي است.گرفتط

 ها ممنوع است.اين گونط هاي مها م و غير اومي از  ممط  هور پا وتاني شگيگاً پرهيز شود و استفاده ازاز  اشت گونط 

 ی اول ساختمانی(های ساحلی )الیهبدنه ساختمان

وي ه در مر ز  اين اگنط اط ها مشرف اط نوار ساحمي است.ي ساختمانساختط شگههاي دورنماي شهر  نو اگنط يكي از  ذاايت

ايگ حفاات شگه و در پاسگاشت ااشگ. اين اگنط اشناسي اويار قوي و شاخص مياافت ياريني و در محگوده خانط گمبتان يا موزه مردم

 اي يااگ.دورنماي شهر نقش وي ه

 

 ي اول ساختماني(يطهاي ساحمي )الختماناگنط سا -5-1شكل 



 
 

16 

 

 هاي نوار ساحمي اايگ  امالً ار اساس الگوهاي ميماري ياريني شكل اگيرد.اگنط ساختمان 

 ا حرو غير هايي اپنجره هاي ياريني مرمت شگه و الحاقات و زوائگ اضافط شگه همچون  ولرهاي گازي،نماي يمام ساختمان

 اومي، يااموها، منااع آب سقفي و ... حذف شونگ.

 مصالح ياريني است.  ارارد هرگونط مصالح  گيگ در اگنط نوار ساحمي و اافت ياريني منوط اط يشااط ااهري آنها اا 

 ا نيز در خود  ا داده  ط ار  ذاايت يو ط شود  ط اين اگنط، اط وي ه اليط ااتگايي مشرف اط ساحل، الگوهايي از ميماري ارونگرا ر

 اايگ اا يو ط اط الگوهاي مو ود صورت پذيرد. آن افزوده است. هر گونط ساخت و ساز

 زهاي  گيگ قرار گيرد.هاي ياريني اايگ مالک ساخت و سايزئينات، مصالح، الگوها، يناسبات، و ديگر  زئيات ساختمان 

  گنط شود ممنوع است. ادر ساحل و خيااان ساحمي نصب هرگونط مبممان شهري يا الماني  ط مو ب موگود شگن ديگ اط اين 

 هانگ ویژه و جزئیات اصلی نمای ساختمانر

ها در اافت . ساختمانها استآخرين شاخصط اصمي از دورنماي انگر  نو رنو وي ه اافت ياريني و  زئيات نماي ساختمان

-از شاخصطط است. اين رنو يكي رفتياريني نمايي  رم يا شيري رنو دارنگ  ط ناشي از گچ منصوصي اوده  ط اراي انگود نما اط  ار مي

اي اراي انگر اط و ود آورده هااشگ  ط در ير يب اا سبزينگي درختان ننل و آسمان آاي هويت وي ها ميهاي ميماري و نماي ساختمان

 است.

 

 هازئيات اصمي نماي ساختمان رنو وي ه و  -6-1شكل 
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 گردد يا مشااط آن در  آزمايشگاهي مشنصها اويار مهم است و اايگ اط صورت دقيق و رعايت ير يب انگود نماي ساختمان

 هاي گذشتط مورد استفاده قرار گيرد.ساخت و سازهاي  گيگ و يا مرمت ساختمان

 ها ايجاد  رده و از  رم و انهاي متاخر در نماي ساختمهاي نگارنگگان اين راهنما يغيير رنگي است  ط مرمتيكي از نگراني

غيير رنو نما پرهيز شود و يا شود از ادامط سفيگ اري و يشگه است. يوصيط ا يگ مي شيري رنو اط سمت سفيگ يغيير رنو ايجاد

 مشنص شگن انگود مناسب اقگام ايشتري صورت نپذيرد.

 ا دارد.اي رسفيگ اري ايش از حگ خطر يغيير هويت اافت و دورنماي آن و شبيط شگن اط ميماري مگيترانط 

 ير مصالح ممنوع گردد.اايگ مجگداً اط صورت مصالح قگيمي اازگردنگ و يغي انگنماهاي ياريني  ط يغيير مصالح يافتط 

 ا اافت پرهيز شود.هاي  گيگ و غير هماهنو ا زئيات نماهاي  گيگ اايگ مشااط نماهاي ياريني ا را شود و از حرو 

 

 مونط يغيير مصالحن-7-1شكل 
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 های بصری دورنمای شهر کنگآلودگی-1-3

-ط و دستوراليملهاي اصري مريبط اا هر شاخصهاي اصري دورنماي شهر ييگادي از آلودگيقبل ضمن ميرفي شاخصطدر انش 

ها و د و يوصيطشوهاي اصري اين دورنما پرداختط ميير اط ديگر آلودگيهاي مراوحط مشنص شگنگ. در اين انش اط صورت مشنص

 شود.ده ميهايي اراي اريقا اصري اين دورنما آوردستوراليمل

 های برق، مخابرات و چراغ برقعناصر عمودی: دکل

 ااشگ.هاي ارق اتني ميهاي آلوده  ننگه دورنماي شهر د ليكي از المان 

 هاي ارقي  ط از د آنها و  االآيگ اما ييگاد زيااگرچط در ااهر هر د ل ارق المان عمودي ااريكي است  ط چنگان اط چشم نمي

 انگ. شيگه شگه در آلودگي اصري دورنما اويار مو ر اودهد مي اط د ل ديگر 

 شود اا يوصيط مي دهگ،يرخ م و زود رياط هر حال در يمام شهرها د گياط  گ يميقگ ييكنولوژ كيانتقال از  نكطياا يو ط اط ا

 هماهنو شود. ره وهاي ارق در اافت ياريني و خيااان ساحمي اط زير زمين مذا نهادهاي موئول اراي انتقال  اال

 ين دورنما اويار مو ر خواهگ اهاي ارق را از دورنماي شهري حذف  رد در اريقاي اصري ها و  االيا حگ ممكن اگر اتوان د ل

 شت.ها در محگوده خيااان ساحمي نقش اويار مثبتي در اين زمينط خواهگ دااود. ينها حذف اين د ل

 

 مناارات و چراغ ارقهاي ارق، ناصر عمودي: د لع -8-1شكل 

 حمي نيوتنگ و در هر جاي ها ديگر محگود اط خيااان سايري در  ل سطح شهر دارنگ. اين د لهاي مناارايي حضور قويد ل

 آينگ.شهر  ط حضور داشتط ااشنگ اا يو ط اط قامت امنگشان  امالً اط چشم مي

 رنماي شهر هوتنگ.هاي دوها رقيب مناره موا گ اط عنوان امنگيرين الماناين د ل 
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 ايگزيني اراي يامين آنتن ها نيازمنگ يحقيق  گاگانط و هماهنگي  امل اا سازمان مراوحط است يا راهكارهايحذف اين د ل -

ر زنگگي روزمره سا نان هاي همراه فراهم گردد. شايوتط نيوت اريقاي يك دورنماي شهري ااعث ايجاد مزاحمت ددهي يمفن

 شهر شود.

  ها گ ااز حراحي اين د لااشها فراهم نيوت و حذف آنها مقگور نميدهي اجاي د لروش  ايگزيني اراي آنتندر صوريي  ط

 دورنما صورت پذيرد. يوانگ اط صورت الگويي در هماهنگي اا رنو اافت و ار انگردد. اين ااز حراحي ميپيشنهاد مي

 اارايي در منظر حبييي هاي مناراي پوشانگن يومط اصري د لپذيرد  ط هاي  نگمي صورت ميمشااط اين عمل گاه در  اده

  ننگ. آنها را شبيط درختان  نگمي آن ناحيط حراحي مي

 

 اراييد ل منا -9-1شكل 

 روژ تورهاي شهري و چط هايي روشنايي چط در قالب پشود د لالمان عمودي سومي  ط ااعث آلودگي اصري دورنماي شهر مي

 ارق شهري است.در قالب ييرهاي چراغ 

 لگويي زيباير در خيااان ساحمي و اآينگ و شايگ ينها ااز حراحي آنها در قالب ييرهاي چراغ ارق روشنايي سواره  متر اط چشم مي

ان از الگوهاي قگيمي  ط از يير يواموار اهشتي  فايت نمايگ. در اين ااز حراحي اراي ييرهاي چراغ ارق اين دو خيااان حتي مي

 شگ نيز اهره ارد.هاي چواي استفاده ميچراغ ارق

 هاي اويار امنگي و ود دارنگ  ط ار روي آنها هاي عادي، در چنگ نقطط شهر و خيااان ساحمي د لار خالف يير چراغ ارق

و ها عمگياً وايفط روشنايي عمومي اراي زنگگي شبانط را اط عهگه دارنگ انگ. اين د لپروژ تورهاي روشنايي ازرگي نصب شگه
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ها حذف شگه و روشنايي زنگگي شبانط در شود  ط اين د لآينگ. يوصيط ا يگ ميخصوصاً در محگوده اوم موي اط چشم مي

 مقياس انواني و اط صورت  وياه قامت ا را شود.

 ااشگ.نمي اي امنگ و پروژ تورهيوانگ از سطح زمين اط صورت يزئيني نورپردازي شود و نيازي اط د لهمينطور اوم موي نيز مي 

از ااال  گين را ار وتط  نگ و نور شگالما نيا توانگينم يو اط خوا  نگيم گييول نيار زم ياز اوم مو ينامناسب طينور از ااال سا

 . نگيرا سمب م يآرامش شب در گذر ساحم

 

 هاي عموديلمانا -10-1شكل 

 ساز بلندتر از بافت شهریهای تازهساختمان

 اال يو هي از اافت هايي است  ط اط شكل قمناحرات پيش روي دورنماي شهري انگر  نو ساخت و سازيرين يكي از مهم

 مجاور امنگير اوده و غمبط اااليي ار دورنماي شهري دارنگ.

 زديكي ساحل و در مجاورت خوشبنتانط اا يو ط اط محگوديت ساخت و ساز در اافت ياريني چنين ساخت و سازهايي نبايگ در ن

 ه اافت ياريني است.اريني شكل اگيرنگ و اين خود عامل محافظتي مناسبي اراي دورنماي شهري حگاقل در محگوداافت ي

 اي شهري خواهنگ داشت. يوصيط اا اين حال، در پيرامون اافت ياريني ساخت و سازهاي امنگ يا ير انكارناپذيري ار روي دورنم

ه است نفروشنگ و ا ازه ساخت الير از آنچط در حرو وي ه مجاز دانوتط شگشود  ط موئولين شهري هيچ گونط يرا مي ااا يگ مي

 و سازي امنگير از ضوااط حرو وي ه نگهنگ.

  گذارنگ اايگ اط هر يا ير ميشساخت و سازهايي  ط احتمال ديگه شگنشان از دوردست و ود دارد و ار روي خط آسمان و دورنماي

هاي ها از ايجاد اگنطاختمانشنگ. در اين سياريني و رنو غالب اافت ياريني اا نحوي حراحي شونگ  ط در انطباق اا ميماري

 حجيم اگون اازشوي اايگ خودداري شود.
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 ساز بلندتر از بافت شهریزهتا هايساختمان -10-1شكل 

 های تجاری، مبلمان شهری و دیگر عناصر مسدود کننده دید در حاشیه نوار ساحلیتابلوهای کاربری

 ايي شهري، وسايل زمين اازي هاي پرچم، روشنها، ميمطهاي يجاري اط عالوه مبممان شهري از  ممط آالچيقيااموهاي  اراري

گيرد در صورت قرار مي (ياول ساختمان يطي)ال يساحم هاياگنط ساختمان ود ان و هر آنچط در رديف  موي ديگ و در  موي 

ط عنوان عامل ارهم زننگه يوانگ اانگي نامناسب رنگي و حجمي ميانگازه و يا ير يبموگود  ردن ديگ، ازرگ اودن ايش از 

 دورنماي شهري يمقي شود. 

 ط چشم آيگ.ايااي شونگ يا منظري يكپارچط و هماهنو از دور دست مبممان شهري اايگ  گاگانط حراحي و مكان 

 يااان ساحمي حراحي و  انمايي حراحي شهري يهيط شگه اراي خ هاي يجاري و ديگر يااموها اايگ ار اساس ضوااطيااموهاي مغازه

 شونگ.

 .قرار دادن ايمبوردهاي يبميغايي و غير يبميغايي در نوار ساحمي و خيااان  ناره ممنوع است 

 يوانگ موگود  ننگه ديگ شونگ ممنوع است. اشت درختان حجيم و ازرگي  ط در امنگ مگت مي 

  ااشگ.در نوار ساحمي مجاز ميينها  اشت درختان ننل يزئيني 

 شود ديواره ساختمان پاسگاه ساحمي ينريب شود يا  موي ديگ را نگيرد.يوصيط مي 

 ن يك  افط، رستوران يا مر ز شود اين انا حفظ شود و اط عنوااا يو ط اط نقش پاسگاه ساحمي در يصوير ذهني مردم يوصيط مي

 راهنماي گردشگري يغيير  اراري يااگ.

 ااشگ اط عنوان يك ديواره صمب اريباط اصري و احمي در قومت ماريناي شهر  ط حگ فاصل خيااان ساحمي و دريا ميديواره س

شود اين ديواره ار اساس ضوااط حراحي شهري خيااان ساحمي ااز حراحي ادرا ي دريا اا شهر را موگود  رده است. يوصيط مي

 شود.
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 مبممان شهري و ديگر عناصر موگود  ننگه ديگ در حاشيط نوار ساحميهاي يجاري، ااموهاي  اراريي -11-1شكل 
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 مندی از دورنمای شهر کنگطراحی شهری به منظور بهره-1-4

ي ايجاد يك  اذاط گردشگري و اا يو ط اط و ود دو موج شكن نوبتاً حويل اط دور لنگرگاه انگر  نو، فرصت اويار مناسبي ارا

يمومتر اط خط موتقيم از نوار اي حگود يك  متر، فاصمط 1300و ود دارد. موج شكن غراي اط حول يقريبي  منگي از دورنماي شهراهره

 آيگ. گيرد. از اين فاصمط دور نماي شهر اط خواي اط چشم ميساحمي مي

 

 ورنماي شهر  نودموج شكن از -12-1شكل 

 اذاط يفريحي اراي مردم  اهره ارد و آن را يبگيل اط يكشكن اط عنوان يك فرصت حراحي يوان از اين موجاط دو صورت مي

 ها نمود.انگر و همينطور يك  اذاط گردشگري يوريوت

هاي رش و نصب مبممان شهري مناسب همچون نردهشكن غراي را يرميم  رد و اا يوطيح، سنگفيوان موجيرين حالت ميدر ساده -1

شود در يوصيط مي در اين حالت روي اراي مردم شهر نمود.ا يبگيل اط يك موير پيادهمحافظ، روشنايي شهري، نيمكت و سطل زاالط آن ر

دورنماي شهر و همينطور حموع  شكن يك قرارگاه رفتاري اا فضاسازي مناسب اراي مكث و گذرانگن دقايقي اط منظور مشاهگهانتهاي موج

 و غروب آفتاب ايجاد شود.

ي شكن در محل دهانط مارينا يوسط پل پيادهشود  ط دو موجپيشنهاد ميرت ياييگ مرا ع فني مريبط( )و در صوير آلدر حالت دوم و ايگه -2

روي، شكيل و حراحي شگه در اريفاع ااال اط يكگيگر وصل شونگ يا يك حمقط حر تي  امل شكل اگيرد. در اين حالت يك موير پياده

شكن غراي و شرقي و نوار ساحمي حگ فاصل آنها را در ار خواهگ شگ  ط دو موج سواري و دويگن اط حول حگود چهار يمومتر ايجاددوچرخط
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اراي گردشگران  ااقي مواردااز ااشگ و در  و  شتيراني صيگ هنگامدر   رد  طمتحرک هم ييريف را اين پل  يوانخواهگ گرفت. البتط مي

  نگ.نميرا منگوش  دريا دنسمت شهر نشانط اينهايت اوديگ از  اوتط شود. حون پل متحرک آن است  ط

 

 

 شكن غرايروي موجموير پياده -13-1شكل 
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 شود:نكات زير در حراحي اين مويرهاي حر تي و نقاط ديگ يوصيط مي

 شود.فرش و آ ر فرش يوصيط ميهاي اتني، سنوشكن پرهيز شود. استفاده از يايلاز آسفالت سطح موج 

 لغزنگه پوشانگه شود.شكن اايگ اا رو شي غير سطح موج 

 بگيل اط آلودگي اصري مبممان شهري مورد استفاده در حول اين موير اايگ اويار سبك و  م حجم حراحي گردنگ يا خود ي

 نشونگ.

 يوانگ در قالب موير پياده و دوچرخط اط صورت رفت و ارگشت حراحي گردد.سطح موج شكن مي 

  حراحي گردد. در حول موج شكن نقاط مكثي در  نار موير اصمي 

 ار يوسط مردم فراهم آيگ.ير شود يا فضاي الزم اراي يجمع، مكث، استراحت و اهره اردن از منانقطط انتهايي اايگ وسيع 

 ها نصب شود.شتيهايي اراي مشاهگه  زئيات دورنماي شهر و گذر  شود دورايندر اين نقاط مكث و ديگ يوصيط مي 

 م در مواقع حوفاني اموهاي هشگار نصب شود و امكان اوتن موج شكن اط روي عمودر ورودي و در حول موير موج شكن يا

 فراهم گردد.

 .روشنايي شهري سبك در مقياس پياده در سرياسر موير ايجاد شود 

 حي مجرب و اا شود حراحي مويرهاي ذ ر شگه در قالب يك موااقط حراحي شهري صورت پذيرد و حرايوصيط ا يگ مي

 ي و هماهنگي يمامي  زئيات مراوحط شود.استيگاد موئول حراح

 شود. هاي  البگي حراحي خيااان ساحمي در حراحي مويرهاي پيشنهادي استفادهشود از المانيوصيط مي 

 ب يك موااقط صورت شود حراحي اين پل نيز در قالدر صوريي  ط ايصال دو موج شكن يوسط پمي مگنظر است، يوصيط مي

 ا را گردد. پذيرد و حرحي متفاوت و  ذاب

 ها از زير آن اايگ در نظر گرفتط تيها و  شها، قايقارداري از مارينا و عبور لنجدر حراحي اين پل يمامي  گهاي مراوط اط اهره

 شود. اين پل نبايگ هيچ گونط مزاحمتي در فياليت اقتصادي انگر ايجاد نمايگ.

  مي اقشار  اميط از  ممط ا را شود  ط امكان استفاده اط يمايمامي حول موير از  ممط پل هوايي اايگ اط نحوي حراحي و

 ميمولين حر تي و ويمچرسواران را اگهگ.
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 بخش دوم:

راهنمای طراحی شهری 

خیابان ساحلی شهر 

 تاریخی بندر کنگ
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 بخش دوم:

بخش دوم: راهنمای طراحی شهری خیابان ساحلی شهر 

 تاریخی بندر کنگ

 

 انداز خیابان ساحلی:چشم-2-1

ويتي ار مبناي خصوصيات مگار اا خصوصيات گردشگري و يفريحي قوي و داراي هخيااان ساحمي انگر  نو اط عنوان يك محور پياده

نگاينو اا پهنط آاي در نظر گرفتط هاي حبييي و اقميمي اين سرزمين و در اريباط قوي و ي البگي و فرهنگي انگر  نو و منطبق ار وي گي

 شود.مي

 کانسپت کلی طراحی شهری: -2-2

ي هرگونط مگاخمط در راستاي ااشگ امكط خطوط اصمي حراحي ارااين مجموعط ضوااط اط دنبال ارائط حرحي دقيق اراي محور ساحمي نمي

آن  شهر اا اين حال راهنماها ااشگ.وعط از آورد. در نتيجط هرگونط مگاخمط آيي در اين محور اايگ در انطباق اا اين مجماين محور را فراهم مي

يوان ط ييميم پذيري ضوااط نميشود و نوبت اخود مي و منحصر اط فرد  وچك است  ط هر نقطط از نوار ساحمي داراي اهميت خاص انگازه

 در نظر گرفتط شگه انگ (ير و انضمامي) نگرنگاه خاص و( عام و انتزاعي ير) اونگه  رد و انااراين در اين حرو وي ه هر دو نگاه ضااطط محور

 .و سيي شگه است ميان اين دو اريباط ارقرار گردد

امع است همنواني دارد، و نگاه شود اط ارايط ضوااط حراحي،  ط اا ماهيت حرو حاضر  ط حرو وي ه در چارچوب حرو  نگاه اول منجر مي

شتر ضوااط نگاه منيطف آن را نوبت ير شود و ضمن يوضيح اينزديكپردازد يا اتوانگ گامي اط ارائط حرو اط آزمون و اوط ضوااط مي  دوم

 .ميان اگذارد شهر  نو در( نهادهاي مريبط اا يوليگ فضا در)اط ارائط راه حمهاي خالقانط حراحي اونجگ و آن را اا 

 استاي محور ساحمي ط در رهاي شهري قوي و اا هويت يشكيل خواهگ شگ  اي از گرهمطااق يصوير، خيااان ساحمي از مجموعط

 گيرنگ.در امتگاد هم قرار مي

 نگ.گر متصل ميپروفيل عرضي حراحي شگه خيااان ساحمي همچون نخ يوبيحي عمل  رده و اين چهار گره را اط يكگي  
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  انوپت  مي حراحي شهري -1-2شكل 

  صال آن اا خيااان ساحمي مهره و ايدر حال حاضر، چهار گره شهري در نظر گرفتط شگه است. گره اول نقطط پاياني گذر زير

وزه مردم شناسي در دو سوي است. در اين نقطط گشودگي و فضاي ااز مناسبي قرار دارد. گره دوم محل قرارگيري اوم موي و م

ن پاسگاه نيروي انتظامي خيااان ساحمي است. گره سوم محل يقاحع خيااان اهشتي اا محور ساحمي است. در اين محل ساختما

 ااشگ.ارد. گره چهارم محل ايصال اازوي غراي موج شكن لنگرگاه انگر  نو اط خيااان ساحمي ميقرار د

 گرگاه و محل قميط هاي فرعي ديگري همچون محل ايصال اازوي شرقي موج شكن لنيوان گرهعالوه ار اين چهارگره مي

 ااشگ.ارگره ميها را نيز در نظر گرفت. اما اولويت سامانگهي و حراحي اا اين چهپريقالي

 شود.اي اراي هر گام از اين چهار گره ارائط ميدر ادامط ضوااط  گاگانط 
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 های شهری خیابان ساحلیراهنمای طراحی گره -2-3

 راهنماهای طراحی در گره اول: -2-3-1

اط رديفي از درختان ننل  محگودهاي خصوصي، از سمت غرب اين گره از سمت شمال محگود اط يك اگنط يجاري غير فيال و يا پار ينو

 اط خيااان ساحمي ااز است. نوبتا قگيمي و موجگ نااينا در پشت آنها، از سمت شرقي محگود اط عمارت ياريني مگني و از سمت  نوب

 نوان يي ديگر اين گره اايگ اط عهرگونط مگاخمط و حراحي در اين گره اايگ در اريباط اا حرو  مي محور زيرمهره ااشگ. اط عبار

 مفصمي اين گذر زيرمهره و خيااان ساحمي عمل  نگ.

 در  نوب آن  انال  وهاي سطحي قومت ازرگي از اافت ياريني و ميگان انقالب )شهرداري( است اين گره محل ينميط آب

-را آب فرا ميسييي از اين محل  نگ. در مواقع اارنگگي سطح وها را اط لنگرگاه  نو ينميط ميزيرگذري قرار دارد  ط رواناب

 شود.گيرد و  ريان نوبتاً شگيگ و زياد آب اط سمت  انال سرازير مي

 

 

 گره اول -2-2شكل 
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 .هرگونط حراحي در اين محل اايگ اا يو ط اط اين  ريان رواناب صورت پذيرد 

 شهري يا يرگذار ات انگي سطحي و ياسيوهاي محيطي، شيباين امر در حراحي  فوازي، قرارگيري مبممان شهري، المان

 است.

 ااشگ يا اا  مع ر ط  گيگ ميهاي انگر  نو، اين گره يكي از نقاط در نظر گرفتط شگه اراي ياسيس يك ادر حرو  امع رواناب

 ها مانع از هگر رفت آن اط سمت خميج فارس شود.آوري رواناب

 حل يجمع اهالي و سالمنگان مدارد. اين نيمكت  در  بهط غراي اين گره و در زير درختان ننل نيمكت چواي نوبتا ازرگي قرار

 است و اط عنوان يك قرارگاه رفتاري غير رسمي اايگ حفظ شگه و اريقا داده شود.

 هم آورد.شود اگنط موجگ نااينا اط سمت گره ااز شود و يك اگنط حراحي شگه قوي اراي گره فرايوصيط مي 

 يت  ط ااعث سرزنگگي هاي  اذب  مياا ماهيت گردشگري و فياليت شود اگنط شمالي اط عنوان يك اگنط يجارييوصيط مي

 شود فيال گردد. محيط مي

 فط يا رستوراني در اين اگنط اين اگنط اايگ اتوانگ از فضاي اين گره اراي  ذب  مييت استفاده  نگ. اط عنوان مثال اگر  ا

 گه شونگ.هايش را در آن چيقرارگرفت اايگ ا ازه داشتط ااشگ  ط ميز و صنگلي

 .فوازي اين گره اايگ در انطباق اا  فوازي حراحي شگه اراي گذر زيرمهره حراحي شود  

 اي آن اط عنوان مگخل گذر زير مهره يو ط شود.در حراحي اين گره اايگ اط نقش آستانط 

 ومبيل در آن ممنوع ااشگ. رک ايشود اين گره اط همراه گذر زيرمهره ينها منتص عاار پياده ااشگ و ورود، حر ت و پايوصيط مي 

 اط سمت گره شود ممنوع  نصب هرگونط الماني  ط ااعث موگود شگن ديگ و منظر اين مكان اط سمت خميج و از خيااان ساحمي

 است.

 .نصب يااموهاي و ايمبوردهاي يبميغايي در اين محل ممنوع است 

 ت گره الزامي است.آراموازي خيااان ساحمي از حريق  اهش عرض و يغيير  فوازي در مجاور 

 

 در گره اول دورنماي ا زا-3-2شكل 
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 ه اولحراحي گر-4-2شكل 

 راهنماهای طراحی در گره دوم: -2-3-2

ي )اوم موي( و يكي از مقاصگ يرين نشانط شهرااشگ  ط درارگيرنگه مهمهاي شهري انگر  نو مييرين گرهگره شماره دو يكي از مهم

شناختي شهر از ديگ اهالي، اوم  هاي ينظيم شگه اط منظور مطاليط نقشطااشگ. حبق پرسشنامطشناسي( مي اصمي گردشگري شهر )موزه مردم

ااشگ از مقاصگ ر سطح پاييني ميهاي شهر است. فضاي احراف اوم نيز اا آنكط از لحاظ  يفيت محيطي و حراحي ديرين نشانطموي از مهم

ن اا ديگر نقاط شهر حيات شبانگاهي زنگگي شبانط در اين گره اويار مهم است و و ط يمايز آااشگ. مهم گذران اوقات فراغت اهالي شهر مي

 ااشگ.چط در موزه مردم شناسي و چط در احراف اوم موي مي

 ات شبانط و يجمع مردم در هاي فوق صورت پذيرد و امكان حيهرگونط مگاخمط و حراحي در اين نقطط اايگ اا يو ط اط وي گي

 گيرد. اولويت قرار

 ااشگ، حراحي اين فضا و ياا يو ط اط اينكط فضاي ااز احراف اوم موي از  ممط نقاط ارگزاري مراسم سنتي در انگر  نو م

 شگ.مبممان آن اايگ اط نحوي ااشگ  ط يجمع پرشمار و ارگزاري مراسم را فراهم آورد و منل آن نبا

 پاسخ  تيفرهنو آنان و امن ويجمع مردم  ياط  ار ردها گيارخوردار است چرا  ط هم اا يا  هيو تيمحل از اهم نيا ينورپرداز

هاي اصري ط آلودگيهاي نورافكن نصب شگه در احراف اوم موي از  ممد لنكنگ.  جاديا ياصر يآلودگ نكطيدهگ ضمن ا

 د.دورنماي دريايي شهر هوتنگ  ط اايگ  مع شگه و نورپردازي مناسب مجگداً حراحي گرد

 .نورپردازي اين محل اايگ در مقياس انواني ااشگ 
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  ارد، آرام سازي خيااان در داا يو ط اط آنكط مجومط اوم موي در  نوب خيااان ساحمي و موزه مردم شناسي در شمال آن قرار

 اين محل از حريق يغيير  فوازي،  اهش عرض و ديگر راهكارهاي حراحانط الزامي است.

 ر اين محل حذف شگه و دهاي ايگي(  ينو حاشيط خيااان در مقطع عرضي پيشنهادي )ارائط شگه انششود اانگ پاريوصيط مي

 اط عرصط پياده افزوده شونگ. 

 .اراي اين گره پار ينو دوچرخط در نظر گرفتط شود 

 است. ارقراري اريباط قوي فضايي،  البگي و عممكردي اين موزه مردمشناسي و اوم موي و دريا الزامي 

 ن گره، نصب هرگونط الماني  ط ااعث موگود شگن ديگ و منظر اط سمت خميج شود ممنوع است.در اي 

 

 

 ه دومحراحي گر-5-2شكل 



 
 

38 

 

 

 ه دوما زا گر -6-2شكل 

 راهنماهای طراحی در گره سوم: -2-3-3

شمال شرقي اين گره، و ط مميزه آن  ااشگ. اط غير از اگنط يجاري نوبتاً فيالگره سوم محل يقاحع اموار شهيگ اهشتي و خيااان ساحمي مي

اي اط عنوان اختي مردم نقش وي هااشگ. اين پاسگاه در مطاليات نقشط شنقرارگيري پاسگاه نيروي انتظامي در  نج  نوب شرقي يقاحع مي

 شود.يك نشانط شهري دارد و حتي محمط احراف آن اا نام محمط پاسگاه شناختط مي

 ود.شير در درون شهر منتقل نتظامي از اين پاسگاه اط انايي مناسبشود  ط نيروي ايوصيط ا يگ مي 

 رچط شگن امتگاد خط ساحمي الزامي است  ط ايگ از اين انتقال محوحط پاسگاه اط عنوان يك فضاي شهري ااز شگه و ضمن يكپا

 حراحي گردد. و ايصال دو نيمط غراي و شرقي اط يكگيگر، اين محوحط اا يو ط اط  زئيات فضايي گره شماره دو

 .ساختمان پاسگاه اط عنوان يك نشانط شهري قوي اايگ حفظ شود و يغيير  اراري داده شود 

 شود اين ساختمان اط يك  اراري عمومي  اذب  مييت يبگيل شود.يوصيط مي 

 نقطط  ني ط در ا يسطح يهاآب رهيشهر را  هت ذخ گي گ يهااز ار ط گريد يكي يوانيم زيشاخص شهر ن يانا نيا اطيدر ح

و موضوع  نمودپاسگاه استفاده  گي گ ي رد و از آن  هت افزودن اط  اذاط  ارار طيييب شونگيم ريسراز ياهشت ااانيخ زاز شهر ا

آن( محوحط  اطيگاه )شامل حدور پاس  يشگه و فضا گهيپاسگاه ارچ يوارهاي رد. د جاديا اياح-يالحاق يميمار يارا يا ذا

و امكان گذر  ردن از  يشتاه ااانيو گره خ يگره اوم مو نيا ييفضا ياريباط و يوال يسازوحطحم نيا يحراح. در شود يساز

 موده است عبور خواهگ  رد.ن ييرا دچار مانع فضا ي ط نوار ساحم يفيم تي ط از وضي گرددفراهم  زي نوب ساختمان پاسگاه ن

 م  ردن عرض، يغيير  فوازي  قاحع اا اموار شهيگ اهشتي اايگ از حريقخيااان ساحمي در رواروي ساختمان پاسگاه و در محل ي 

 و ديگر راهكارهاي حراحانط آراموازي شود.

 .اگنط يجاري ضمع شمال شرقي اايگ حفظ شود و اط اهانط ييريض خيااان ساحمي ينريب نگردد 

 است. ارس شود ممنوعدر اين گره، نصب هرگونط الماني  ط ااعث موگود شگن ديگ و منظر اط سمت خميج ف 

  دورير از آن در نقطط  يو درک شهر يا افق ها يشهردار گانيشهر يا م گنيو امكان د ياهشت ااانيآ س خ گييو ط اط امتگاد داا

نقطط را پررنو  نگ و  نيا تياهم يخاص  رم نشود  ط اگون افزود يحراح يمكث يفضا شوديم شنهاديپ ااانيخ يانيپا
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منظر ا س  يا رديصورت گ ينياازا يوانينقطط م نينصب شگه در ا يرهگذران را اط درنو و يماشا دعوت  نگ. درااره پرچمها

 ار موج شكن منگوش نشود. وتادنيهنگام ا ايو عمق شهر از سمت در ااانيخ

 

 حي گره سومحرا -7-2شكل 

 چهارم: راهنماهای طراحی در گره -2-3-4

يحي در نظر گرفتط شگه اراي اين ااشگ. اا يو ط اط نقش يفرگره چهارم در محل ايصال موج شكن غراي لنگرگاه شهر اط خيااان ساحمي مي

هر(، محل ايصال آن اا خيااان موج شكن و فراهم آوردن مكان يماشاي دورنماي دريايي شهر از حريق آن )ارائط شگه در انش دورنماي ش

 يااگ.اي ميميت وي هساحمي اه

 زنگه و وا گ هويت يبگيل شود اط يك پالزاي شهري سراي و ود دارد  ط يوصيط ميدر محل اين ايصال زمين نوبتاً گوترده

 شود.

 يوانگ اگيل پالزاي اوم موي در نيمط شرقي ااشگ.اين پالزا اط نوعي مي 

  ير پياده روي آن نيز عمل عنوان ورودي موج شكن غراي و مواين پالزا عالوه ار ايجاد يك گره شهري و فضاي مكث اايگ اط

  نگ.

 مييت شود.شود اگنط مجاور اين پالزا در سمت شمال خيااان ساحمي يبگيل اط اگنط يجاري  اذب  يوصيط مي 
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  ي قوي د اا پالزا اريباحشونيز قرار دارد  ط اط عنوان يك اناي عمومي يوصيط مي موجگ مصيب ان عمردر اين اگنط شمالي

ذهبي در خگمت عممكرد موجگ ارقرار  نگ و در زمان اعياد و مراسم مذهبي پالزا يغيير عممكرد داده و اط عنوان يك فضاي م

 قرار گيرد.

  اهكارهاي حراحانط رالزامي است  ط خيااان ساحمي در محگوده اين پالزا از حريق  اهش عرض، يغيير  فوازي و ديگر

 آراموازي شود. 

 قاحي  ط از حالت حبييي ند ساحل غراي شهر از محل اين پالزا اط سمت غرب اط صورت حبييي ااقي امانگ و در شويوصيط مي

 اي و حبييي احيا شود.خارج شگه مجگدا ساحل ماسط

 نط  يوانيم گردد،يخموت م اناايو خ شودياز گره چهارم اط سمت غرب رفتط رفتط از رفت و آمگ ها  استط م نكطياا يو ط اط ا

پارک مو ود و ساحل  يضا( فنگهيآ ياقگام  رد امكط اط نحوه يوسيط )و اازحراح ااانيعرض خ يينها نوبت اط  اهش حگا ثر

 نيشگه اط ا اياح يااغها يرهايحضور شهرونگان و گردشگران مو شتريرونق ا يامكط ارا گيشيزون ايصال انگ ني( در اييي)حب

مرز  نيدر ا يادوچرخط تگاهويير شود، ا انيماها ن يودن آنها فكر شود، قميط پريغالدعوت  ننگه ا يشگه و ارا ينقطط منته

 شود.  طي( ييبااانيپارک، ااغ، خ ،ي)ساحل ماسط ا يمنظر شهر 4ايصال 

 ردم و زيوتگاهي منظير يفريحي اراي اي هوتنگ  ط يك مقصگ اياي اراي شهرهاي ساحمي همچون گنجينطسواحل ماسط

گيت حفظ شونگ و از يغيير آنها اي انگر  نو اا  آورنگ. الزامي است  ط سواحل ماسطمو ودات دريايي فراهم ميارزشمنگ اراي 

 خودداري شود.

 

 راحي گره چهارمح -8-2شكل 
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 راهنمای طراحی پروفیل عرضی خیابان ساحلی -2-4

 پروفیل عرضی پیشنهادی برای خیابان ساحلی: -2-4-1

فيل عرضي خيااان ساحمي همچون نخ هاي ااالي وضع مو ود، پرووي ه مگ نظر اراي اين خيااان و اا يو ط اط پتانويلاا يو ط اط عممكرد 

  نگ.هاي پيشنهادي در قومت قبل را اط يكگيگر متصل مييوبيحي است  ط گره

 

 دي خيااان ساحميمقطع پيشنها -9-2شكل 

 اين پروفيل عرضي داراي خصوصيات زير است:

  انگ پار ينو موازي يصوير، ضروري است  ط عرض خيااان اط يك موير رفت و ارگشت اا حگاقل عرض سواره و يك امطااق

 در سمت شمال خيااان يقميل يااگ.

  ها اايگ ي اط وي ه در محگوده گرههاي متوالسازي يمومتر ااشگ و از حريق آرام 30سرعت سواره در اين خيااان نبايگ ااالير از

 .اعمال گردد

 و سوي محور الزامي است.هاي  انبي اط منظور افزايش اريباط درو اا حذف پار ينوها حگاقل عرض سوارهدر محگوده گره 
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 شود.رو در سمت شمالي خيااان )سمت شهر( چهار متر يوصيط ميحگاقل عرض پياده 

 روي سمت شهر اا عرضي  اات حراحي و ساختط شود.الزامي است  ط پياده 

 ها انگ يوسط مبممان اين  ارارييوهاي يجاري مجاور قرار گيرد و يا عرض يك متر از آن ميرو اايگ در خگمت فياليتاين پياده

هاي خويش، يي از مردم ميز و صنگلييواننگ اراي پذيراهاي احتمالي ميها و  افطدر مجاورت انا اشغال شود. اراي مثال رستوران

 گل و درختچط را در اين يك متر قرار دهنگ.هاي  اشت هاي چتري و  يبطسايبان

 يوانگ اراي نصب ايمبورد يا قرار دادن ممبماني  ط  اراري عمومي نگاشتط ااشگ ممنوع است. اط عنوان مثال اين يك متر نمي

 ها استفاده شود.يااموي يبميغايي يا احگاث ااغچط يوسط اين  اراري

  قراردادن مبممان دائمي  ط اط  واايگ اط صورت قاال حمل و موقتي ااشگ و از نصب هرگونط مبممان مورد استفاده در اين يك متر

 زمين پيچ شود يا اا اتن متصل شود ممنوع است.

 متري  8روي شمالي و عرض هيوانگ عرضي متغيير داشتط ااشگ و ايگ از  م  ردن عرض چهار متر پيادروي سمت دريا ميپياده

 دهگ.ه عرض وضع مو ود را اط خود اختصاص ميرو ااقيمانگخيااان، اين پياده

 شتط ااشگ.الزامي است  ط خيااان ساحمي در يمام حول آن يك موير رفت و ارگشت دوچرخط اط عرض سط متر دا 

 .ييبيط يك اافر ايمني يك متري مااين موير دوچرخط و خيااان الزامي است 

 متري قرار اگيرد. رو ااغچط يكحبق حرو  اايگ حگ فاصل موير دوچرخط و پياده 

 اي  ط در وضع مو ود ها نقططسازي است. يناا يو ط اط عرض ااال خيااان ساحمي مقطع پيشنهادي در يمام حول آن قاال پياده

رهاي محوحط اين پاسگاه و ادغام ااشگ. ايگ از ينريب ديواسازي اين مقطع نيوت محگوده پاسگاه نيروي انتظامي ميامكان پياده

 يوانگ از ضمع  نواي پاسگاه عبور  نگ.شهري در صورت  مبود فضا، موير دوچرخط ميآن در فضاي 

 

 های شهری:جداره-2-4-2

 ي و يفريحي اختصاص هاي مشرف اط خيااان ساحمي اط  اراري يجاري اا ماهيت گردشگرشود رديف اول  ارارييوصيط مي

 يااگ.

  نماي دريايي انگر  نو ميشگه در دفترچط راهنماهاي حراحي شهري دورخصوصيات اين اگنط اايگ منطبق ار راهنماهاي ارائط-

 ااشگ.

 هاي خيااان ساحمي اايگ  امالً ار اساس الگوهاي ميماري ياريني شكل اگيرد.اگنط ساختمان 

 ير ا حرو غهايي اپنجره هاي ياريني مرمت شگه و الحاقات و زوائگ اضافط شگه همچون  ولرهاي گازي،نماي يمام ساختمان

 اومي، يااموها، منااع آب سقفي و ... حذف شونگ.
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 ياريني ممنوع گردد.  ارارد هرگونط مصالح اا هويت اصري متفاوت از الگوهاي ياريني در اگنط خيااان ساحمي و اافت 

 ده  ط ار  ذاايت ا نيز در خود  ا دايو ط شود  ط اين اگنط، اط وي ه اليط ااتگايي مشرف اط ساحل، الگوهايي از ميماري ارونگرا ر

 آن افزوده است. هر گونط ساخت و ساز اا يو ط اط الگوهاي مو ود صورت پذيرد.

 زهاي  گيگ قرار گيرد.هاي ياريني اايگ مالک ساخت و سايزئينات، مصالح، الگوها، يناسبات، و ديگر  زئيات ساختمان 

 گنط شود ممنوع است. اموگود شگن ديگ اط اين  در ساحل و خيااان ساحمي نصب هرگونط مبممان شهري يا الماني  ط مو ب 

 ها در ع نيز احگاث اين سايبانهاي يجاري در شهر  نو متگاول است و در حرو  امهاي حولي در راستاي خياااناا آنكط سايبان

ن عمت منگوش  رد هاي دائمي در راستاي خيااان ساحمي اطديگر نقاط شهر اط رسميت شناختط شگه است، نصب سايبان

 دورنماي دريايي شهر ممنوع است.

 های تجاری و دیگر کسب و کارهاتابلوی کاربری-2-4-3

 نگي نامناسب رنگي و حجمي اهاي يجاري در صورت موگود  ردن ديگ، ازرگ اودن ايش از انگازه و يا ير يبيااموهاي  اراري

 منگ گردنگ.طيواننگ اط عنوان عامل ارهم زننگه منظر شهري يمقي شگه و اايگ ضااطمي

 70اع ياامو نبايگ ايشتر از ها اايگ  زئي از حراحي نماي ساختمان ااشگ. اريفهاي  گيگ، محل يااموي فروشگاهدر ساختمان 

 متر ااشگ. 3سانتيمتر و عرض آن ايشتر از 

 شود اط  اي يااموهاي يگ ميپوشاننگ ممنوع است. يوصيط ا ها  ط يمام سطح نما را مينصب يااموهاي سطحي متگاول فروشگاه

 صب ياامو نصب گردنگ.نهاي مجزا ار روي نما و محل سرياسري، اا رعايت ااياد انگ قبمي، نام فروشگاه اط صورت  ممط

 

 هاي يجاري و ديگر  وب و  ارهاااموي  اراريي -10-2شكل 
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 اسم مورد  يحاو يسادگ تير نهاد گيممنوع است و يااموها اا كيامثال مقوا و پارچط و پالست يرو نتيهر گونط ياامو اط صورت پر

 ينوع داشتط ااشگ. يوانگيو م وتين ينظر ااشنگ. در انتناب فونت ا بار

 شود حرو يااموها اط يصويب شهرداري ارسگ.يوصيط مي 

 ساختمان  ط ار اساس  زيرسازي و ايجاد پس زمينط يكگست اراي  ممات ممنوع است و اين  ممات اايگ ار روي نماي اصمي

 انگ قرار گيرنگ.ضوااط اافت ياريني سفيگ شگه

 احمي حراحي  نگ و در اختيار ها در راستاي خيااان سشود شهرداري  نو الگوي متحگالشكمي اراي يااموهاي فروشگاهيوصيط مي

اموي ميرفي فروشگاه و موارد ديگر ، ياهاي پشت ويترين، ااياد و سطح پوشش آنهايوانگ نوشتطها قرار دهگ. اين الگو ميفروشگاه

 را در ار اگيرد.

 سانتيمتر استفاده شود. ايرون  70ر د 70هاي اين محگوده از يااموهاي عمود ار نما اا ااياد نهايتاً شود اراي فروشگاهيوصيط مي

 سانتيمتر ايشتر ااشگ. 80زدگي اين يااموها نبايگ از 

 است. نصب پروژ تور يا منبع نور ازرگ ممنوع است. نورپردازي يااموها اط صورت منفي مجاز 

 

 هاي يجاري و ديگر  وب و  ارهاااموي  اراريي -11-2شكل 

 مبلمان و کفسازی

 ود.شيااي شونگ يا منظري شهري يكپارچط و هماهنو ايجاد مبممان شهري اايگ  گاگانط حراحي و مكان 

  ايي مقياس عاار، دفع زاالط و ... خيااان اايگ مبممان شهري  افي  هت نشوتن، روشناا يو ط اط آنكط ماهيت يفريحي و پياده اين

 فراهم گردد.

 از مبممان شهري حاضر و  شود حراحي و ساخت مبممان اين محگوده اط صورت يك موااقط صورت پذيرد و از استفادهيوصيط مي

  يفيت مو ود در اازار پرهيز شود.آماده اي

  كرديچط اوا رو -ااشگ  زيمبممان )انصوص محل نشوتن( ن ييدر دستور  ار  انماشود يوصيط مي ،اقطموادر صورت ارگزاري 

همچون سكو )اما اا امكانات هوشمنگ( ااشگ و اا يفكر مبممان  يي نو استفاده از عناصر ميمارانط و انا تيهو يمناسب ارا

هر نقطط اتوان اا  در يشود و اط عباري زيشكل پره كي انبوه و گيقاال يول ينصب شونگه صنيت يمجزا ياط عنوان ش يشهر
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و  يحگاقم كرديرو يوانيمبممانها م طياق يمبممان را منتص همان مكان انجام داد. ارا ي( حراحيان ا ي)همچون د ياصول  اات

 ،يآانور ريش ال،ماننگ سطل آشغ گريااشگ و عناصر د تيمنصوص نشوتن اا اهم يفقط مبممان شهر يينيداشت.  يحذف

 .را داشتط ااشنگ ييخودنما ني متر

 آنها پرهيز شود. ارنامطشود  انمايي اين مبممان ااتگا ار روي نقشط  مي موير مشنص شود و از نصب اييوصيط مي 

 هاي ياد شگه درماننگ پالزا ، نگدر  اهايي  ط نياز اط فضاي يكپارچط و ود دارد و مبممان ايجاد مزاحمت ميشود يوصيط مي 

 .مبممان ها در حاشيط  فضاي اصمي  انمايي شونگ ،چهار گره

 .قرار دادن ايمبوردهاي يبميغايي و غير يبميغايي در خيااان ساحمي ممنوع است 

 نظره فراهم ااشگ.ممنگي از اين ها اايگ اط نحوي ااشگ  ط امكان اهرهاا يو ط اط منظره لنگرگاه، ييبيط نيمكت 

 حر ت ايجاد نمايگ. واا يو ط اط مبممان و در اريباط اا آن حراحي شود يا نقاط مكث  شود  فوازي محگودهيوصيط مي 

 و دستگاه ها و  زاتييجه ايصال الكتريكيهوشمنگ الزم  هت استفاده و  رساختي نار ساحل ز ادهيپ ريدر موشود يوصيط مي

 .شود طيو ييب يمبممان هوشمنگ در ااتگا حراح

 اي طرنج و ...( از مواد و سازهش، ها )ميز پينو پنوماننگ انواع اازي ،و  ااجايي ايشتري دارد مبممان شهري  ط احتمال يغيير

 اودن آنها مشنص ااشگ.ي و موقت يانيطاف پذير ،گ و ضمنا گذرانآسيب را اط مصالح  اات وارد  ن يرين مانتناب شود  ط 

  .الزامي است  ط  فوازي  ل خيااان در يك مرحمط صورت پذيرد 

 هاي شمالي خيااان اط هيچ و ط ا ازه يغيير و دست اردن در  فوازي را نگارنگ.الکپ 

 رو ااالير ا را شود.سانتيمتر از سطح سواره 10رو نهايتاً سطح پياده 

 شود. هاي  م شيب اراي عبور يوانيااان در نظر گرفتطدر يمام نقاط عبور عاار از خيااان اايگ رمپ 

 كنگ.نرو در يمام حول خيااان اايگ يكوان ااشگ و اط هيچ و ط يغيير وارهرو و ساختالف سطح پياده 

 روي يكگست يگ خود را اا پيادهها هوتنگ  ط ااهاي مجاور يغيير اريفاع يااگ و اين پالکرو نبايگ اط خاحر پالکسطح پياده

 هماهنو نماينگ.

 ختالف اريفاع ايجاد نشود.اانگازه يك سانتيمتر در آن  سطح پياده رو اايگ اراي عبور ويمچر  امالً موطح ااشگ و حتي اط 

 هاي اويار همراه است، اايگ هايي  ط عموماً ا راي آن اا خطاهاي نااينايان ممنوع است. اط  اي نصب چنين يايلنصب يايل

ها و ا در سر يقاحعنگ و ينهروها يا انگازه ممكن اگون مانع ااشنگ، مبممان شهر در محل مناسب نصب شويالش شود  ط پياده

 هاي ار وتط منصوص نصب گردد.هاي عبور از خيااان يايلمكان

 هاي مجاور ممنوع است.ايجاد ورودي پار ينو از درون خيااان ساحمي اط پالک 

 رو اوده و از آن ااالير نزنگ. گول خيااان اايگ هم سطح پياده 
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  رو، اا فرهنگوازي و ينبيط از يادهپاحتمالي ايومبيل و مويور سيكمت اط الزم است  ط اط  اي ايجاد موانع اراي محگود  ردن ورود

 يجاد موانع را ننواهنگ داشت.اير خواهگ اود و آ ار سوء ير و هم امنگ مگتاين امر  موگيري شود  ط هم اط مرايب  م هزينط

 تفاده شود اط نحوي  ط يكبار اين محور اسيرين مصالح اراي  فوازي و  گول سازي يرين و اا  يفيتشود از پر دواميوصيط مي

 سال عممكرد داشتط و نيازمنگ مرمت يا يغيير نباشگ. 50ا راي آن يا ايش از 

 هاي خارا، ال و از سنوهاي ااهاي سنگي اا ضنامتشود و اسمبهاي اتني مرسوم يوصيط نمياز اين رو استفاده از  گول

 گردنگ.ميگرانيت، الشتر اط صورت غير صيقمي پيشنهاد 

 شود  ط همراه اا  گول صيط مييوان از اتن در ا اا عيار ااال در محل استفاده  رد. در اين حالت يواط  اي  گاول سنگي مي

 سانتيمتري در حاشيط  نواي خيااان نيز ا را گردد. 40 انيووي 

  .رنو آميزي  گاول ا يگاً ممنوع است 

 وت فراهم نگردد. از اين رو اايگ زيرسازي اط نحوي ااشگ  ط هيچگونط امكان نشگردد رو اا پوشش يايل مفروش مياگر پياده

 شود.سانتيمتري اتن اا عيار ااال در زير پوشش نهايي يوصيط مي 15يا  10يك اليط 

 مش اويار اا عيار ااال و يك اليط  سانتيمتر 25يا  20اي اتني اط ضنامت روها را اا اليط، پيادهشود اط  اي يايلپيشنهاد مي

يا  7ن مگر اط ضنامت اين سبك و نازک در  ف ا را شود. در زير اين اليط اتني اايگ خاک سطحي  وايگه شود و يك اليط ات

 سانتيمتر رينتط شود. 10

 رو از يكگستي خارج شود.هيوان استفاده  رد يا حرو پيادهاي رنگي اراي اين امر مياز اتن 

 زنگگي اصري است. اط  اي اين يرين شيوه اراي سرهاي شهري نامناسبرو يا المانيزي پيادهآمالزم اط يادآوري است  ط رنو

هنر محيطي صورت  وگذاري ار فضاي سبز مناسب شود سرمايطشود يوصيط ميامر  ط عموماً اط اغتشاش اصري منجر مي

 پذيرد. 
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 بممان و  فوازيم -12-2شكل 

  شود.خيااان اط سمت خميج در نظر گرفتط مياط منظور دفع آاهاي سطحي، شيب 

 ب ممنوع است.آشود اراي  مع آوري آاهاي سطحي اط هيچ و ط از  وب استفاده نشود. احگاث  وب يوصيط ا يگ مي 

  آب را از درون  انيوو موتقيماً  هايي ااشگ  طسانتيمتري حراحي گردد و در فواصل  م دريچط 40در ضمع  نواي نهايتاً  انيوويي

 اط خميج منتقل  ننگ.

 

  فوازي -13-2شكل 

 .ييرهاي روشنايي سواره ينها در ضمع شمالي خيااان نصب شونگ 

 هاي مهم عمومي  گاره شمالي استفاده شوداز همين ييرها هم اراي روشنايي ساختمان 

  گردد.اايگ در اين خيااان اراي عاار پياده اط صورت  گاگانط روشنايي در مقياس انواني ييبيط 
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 : پوشش گیاهی

 شود.در دو سوي خيااان  اشت دو رديف درخت ننل يزئيني يوصيط مي 

 ااشگ.ك متر ميهاي يك متر در يرو و در ااغچطمطااق حرو پروفيل عرضي، محل  اشت اين درختان در لبط پياده 

 الوه اين درختان اط عمت بنگ. اط عدرختان ننل يزئيني اط عمت همنواني اا عناصر دورنماي شهري اراي خيااان ساحمي مناس

 در هماهنگي اا آن خواهنگ اود. وهاي ااريك و اريفاع امنگ ايگ از رشگ  امل دورنماي دريايي شهر را موگود ننواهنگ  رد ينط

 شود. اشت درختان امنگ قامت ديگر در اين خيااان يوصيط نمي 

 است. اين درختان اا ن نمودهشهرداري اقگام اط  اشت درختاني اا ياچ پهروي سمت دريا در حال مطااق يصوير حاضر در پياده

نكط صگمط ابيننگ  ااجا شود اين درختان اگون آرشگ ايشتر ااعث موگود شگن دورنماي دريايي شهر خواهنگ شگ. يوصيط مي

 شونگ و در داخل شهر مجگداً  اشتط شونگ.

 

 پوشش گياهي -14-2شكل 

  است. اشت هرگونط چمن ممنوع 

 و در اراار شوري نوبي آب،  م هايي استفاده شود  ط نياز آاي  مي داشتطاراي  اشت گياهان زينتي  وياه قامت اايگ از گونط ،

 آاي و گرماي شگيگ مقاوم ااشنگ.

 : ی لنگرگاهدیواره

 .در خيااان ساحمي الزم است  ط اريباط اا سطح آب فراهم شود 

 روي سمت دريا را از سطح آب ادهاي اط اريفاع چنگ متر فضاي پيزرگي از اين خيااان ديوارهمطااق يصوير، متاسفانط در قومت ا

  گا  رده است و عمالً چنين اريباحي از اين رفتط است.
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 ي لنگرگاهيوارهد -15-2شكل 

 در آيگ.مكاني پهاي ذي راط اازحراحي شگه و اط صورت ها و ارگانشود اين ديواره اا نظارت سازمانيوصيط مي 

 و خطر پرت شگگي نگاشتط  شيب و ااياد اين پمكان اط نحوي ااشگ  ط امكان نشوتن و حر ت ار روي آن اط راحتي فراهم آيگ

 .شودي ساحمي در قالب يك فضاي شهري پويا يوصيط ميااشگ. اط عبارت ديگر اازحراحي اين ديواره

 

 يب و ااياد پمكانش -16-2شكل 

 ي لنگرگاه خارج از محگوده اي در ديگر نقاط شهر و اط وي ه در سمت غراي شهر  طاردن ساحل ماسط ايجاد ديواره و از اين

 ااشگ.اي دست ننورده ااقي مانگه ممنوع مياست و ساحل ماسط

 شهر دريا و  رانط اراي آينگه  يرين فضاهاي شهري يفريحي و اريباط زيوتياي شهر اايگ اط عنوان يكي از اا ارزشسواحل ماسط

  امالً حفظ شونگ و از ينريب و ساخت و ساز اط دور ماننگ.
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 شهری برای نوار ساحلی بندر کنگ و جداره خیابان بهشتی نمونه سناریوی طراحی -2-5

 

شهری برای  نمونه سناریوی طراحی

نوار ساحلی بندر کنگ و جداره خیابان 

 بهشتی
 

يا ار ط دريادولت يگوين  و همچنين راه ساختاري از خيااان اهشتي محگوده نوار ساحمي  نوا نون  ط ضوااط حراحي شهري اراي سيما و 

يوانگ حواسيتهايي مي شود  طشگه است، اوتر اراي انجام حراحي فراهم است. حراحي شهري  ط اين ضوااط را رعايت  نگ پيش ايني مي

ا اشاره خواهگ شگ اين اين دو مرحمط نمايگ. اما اط داليل متنوع  ط اط ارخي از آنه ط اراي حرو وي ه شهر  نو در نظر گرفتط شگه را ارآورده 

الء دارد يا اا انجام يا سطح، ييني سطح ضوااط و سطح حراحي يك خالئي و ود دارد  ط اين انش از گزارش سيي ار روشن سازي اين خ

اد  ط چط نقشها و دست اط خطاي نوبي رود و ارعكس، نشان دو مثال نشان دهگ  ط چگونط اا و ود ضوااط نوشتط شگه حراحي ممكن ا

وااط داشتط ااشگ. در قومت ضيوان انتظار داشت  ط نتيجط اي فراير از عمل  ردن يك اط يك اط مجموعط قااميتهايي را از سطح حراحي مي

محگوده از ساحل يا ميگان  اان شهيگ اهشتيشود و در قومت دوم نمونط اي اراي خيااول نمونط سناريوسازي اراي نوار ساحمي آزمايش مي

حانط شامل ميگان شهرداري، گيرد و در آخر احثي پيرامون لزوم ارقراري يكپارچگي ميان اين مگاخالت حراشهرداري مورد حراحي قرار مي

ست  ط چگونط اا استفاده از انوار ساحمي، گذر زيرمهره، خيااان اهشتي، و فضاهاي ميان اافتي مطرو خواهگ شگ. سوال اصمي اين انش اين 

 اين ضوااط حراحي  نيم؟

 نوار ساحلی-2-5-1

 نگ، آراموازي آن را يوصيط ي نگ، مثال عرض آن را ييگيل و  م مضوااط فيمي ارائط شگه خيااان ساحمي مو ود را اا يغييرايي موا ط مي

مبممان شهري يا نورپردازي را  ي عممكردي عناصر مو ود در آن ازدهگ، زيبايي اصري و  ارآي نگ، انااراين مقطع  گيگي را پيشنهاد ميمي

 نگ و يكپارچگي  مي سامان مي رسانگ. فضاي شهري اين محگوده را اطها را اط حگاقل ميها و ناهماهنگيها و اگنظمي نگ، زشتي نترل مي

حور دهگ. و همينو نوار ساحمي مي اي اراي اريباط اهتر دريا نگ، پيشنهاد مقطع پمط پمط  نگ. پوشش گياهي را  نترل ميضوااط را يضمين مي

نو يغيير شكل دهنگ،  چنگين موضوع سامانگهي ديگر را. ممكن است ضوااط حوري مورد خوانش قرار گيرد  ط ارخي هويتهاي مو ود در 

نگ آن منجر اط حراحي خوب اا راي انگ اط يا حگي  ط از خاص اودن آن  استط شود. انااراين ضوااط اط خودي خود يضمين حتمي نگارد  ط 

 شود.مي

چالش مهم حراحي نوار ساحمي اين است  ط ايجاد فضاي يفريحي و سرزنگه لب ساحل اا سياستهاي حفاات سيماي ياريني و فرهنگي 

ين محگوده شامل عناصري  نو متناسب و مقارن نباشگ و اين دو موضوع رو اط روي يكگيگر قرار گيرنگ. مورد اول ا نون در وضع  نوني ا
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ماننگ آالچيق هاي نامراوط اط هويت اوتر، چيگمان مبممان شهري و يجهيزات يفريحي اط شكمي ناهماهنو اا اوتر شهر است و همچنين 

 خيااان ساحمي  ط عنصري است مگرن و در سالهاي گذشتط وارد زنگگي اين شهر شگه است. از حرف ديگر اط پتانويمهاي مو ود در فرهنو

فصايي  نو، زيرساختهاي مورفولوژيك  نو يو ط نشگه است، ميماري حصيري، اريباط اهتر خشكي اا دريا، پياده محور شگن فضا، ايجاد 

 پالزاهاي شهري و استفاده اهينط از فضاي خالي در اختيار  ط فياليتهاي متنوع يري را اتوان اراي سرزنگه ير شگن فضا يگارک ديگ.

هري اصولي اما يقميگي شدام حراحي شهري  ميشط اي و ااهري )مثال  ي اي آر دواي( و در حالت اهتر آن حراحي  خطر ديگر افتادن در

يا( است. مومما هر دو سطح حراحي از مثالهاي موفق )موفق از چط زاويط اي خود  اي احث دارد  ط اينجا مجال آن نيوت( )مثال  نيالتي آنتال

انگ، اا يو ط اط ااط آورده شگهنگ حرحي وي ه را رقم زنگ. ارخي از  ميشط ها ) ط منطقي هم هوتنگ( در ضويواااهرگراي فوق اراي  نو نمي

مالي ماننگ اط موااقط هاي احتمنطق  انوپت حراحي قاال ا تناب هوتنگ ماننگ استفاده )منظم( از درخت ننل، همچنين ارخي از ريوك

 ر مثبت ااشگ و يا اط نتايج درخور نيانجامگ.يوانگ اوياگذاشتن حراحي مبممان شهري  ط مي

 

 راحي نوار ساحميح -17-2شكل 

 ليفرنيا ارنگ هويتي  اليفرنياچپ: خيااان اا دو حرف ننل در  ا –اي و همط  ايي حراحي شهري  ميشط –راست: دواي، موير پياده  ي اي آر 
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نمونط حراحي نوار ساحمي در آنتاليا -18-2شكل   

Antalya Konyaalti Coastline Urban Rehabilitation / OZER/URGER Architects – 

source: archdaily.com 

 و مسیرهای آبیسناریو: کنگ -2-5-2

گف اين است  ط اا ارائط يالش اراي سناريوسازي اراي ان است  ط نشان دهگ حراحي نقشي فراير از صرفا عمل  ردن اط ضوااط دارد و ه

اي اط موائل زي اي  ط ريشطگرايانط اراي پروژه هاي وي ه الزم انگ و چشم انگاز ساهاي آرمانن دهگ  ط يوليگ حرومثالي متفاوت نشا

 شناسايي شگه شهر اپردازد.
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 بهط  نواي شهر  -19-2شكل 

ب و  زاير اط هم متصل اا دو شبكط متگاخل  انالهاي آ – بهط  نواي شهر ونيز سمت شرق  اخ دوج و  ميواي سن مار و 19-2شكل

 پمهايي  ط در شبكط مويرهاي پياده قرار دارنگ.

 

 تخلخل میان آب و خشکی-2-5-3

ي نامرئي ا ر ايتالو  الوينو مانگه از يمگن انواني است  ط يجراط  ردن آن همچون خوانگن  تاب شهرهاشهر  نو از آن دستط شهرهاي ااقي

يگري را اط روي او دآورد و دنياي ) وچك( ز همان  نس شهرهاي ازلي و شاعرانط است  ط انوان را از خودش ايرون مياست،  نو ا

گ. از ديگ يك ونيزي اگر اط هايي از شهر ونيز هوتنگشايگ.  تاب شهرهاي نامرئي يوصيف شهرهايي خيالي است  ط از نگاهي وارياسيونمي

شود: سيل وارد ارخي يز ميهاي شگيگ  نو يبگيل اط ونرا همچون يك ونيز خشك ابينيم. هنگام اارنگگييوانيم  نو  نو نگاه  نيم، مي

گرفتط ميشونگ، آنها  ط آبيم ميشود، گويي اين مياار  انال آب هوتنگ. انااراين مياار  نو همچون شهر ونيز اط دو دستط يقواز مياار مي

ز امو ها يوسط آاها احاحط شگه اشود  ط ايضي شود.  در اين مواقع، شهر متشكل از  زيره هايي ميشونگ و انها  ط آب در آنها  م  اري مي

 يري دارنگ.رت و ااهر  گيها قگابيوان يصور  رد  ط روانانگ. موير نهايي همط روانآاهاي  نو دريا است. در نزديكي ساحل دريا مي

قگيم نيز  ريزنگ. همانطور  ط دراافت اصمي شهر قرار دارد، اين روانآاها اط داخل دريا مير  نو  ط اسكمط انگ-در محگوده ميان دو موج شكن

القي آن اا خيااان ساحمي است ي نگ گره انتهاي گذر زيرمهره و چنين اود. يكي از مهمترين نقاحي  ط آب اوياري را اط اين شكل ينميط مي

ن اين آب گاهي ايشتر از گنجايش ريزنگ. ميزاير خيااان ساحمي از دريچط اي اط دريا مي ط در اين نقطط يالقي، حجم عظيمي از رونآاها از ز

 (.چهارم نگ اط داخل خيااان )ر وع  نيگ اط مجمگ انالي است  ط اراي آن يگارک ديگه انگ و سرريز مي
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حرافش قرار دارد همط روانآب وبت اط اافت امكان مهم ديگر انتهاي خيااان شهيگ اهشتي است. خود خيااان  ط همواره در پوت يرين نقطط ن

وچط ااريك شمالي  نواي موتيگ شونگ. اين اين دو نقطط از شهر، چنگ  ها در آن  مع شگه و از اين خيااان شيبگار اط حرف ساحل ينميط مي

مچون ونيز را اهتر يصحيح ه نو  اراي ينميط آب نيز و ود دارنگ  ط همگي عمود ار محور خيااان ساحمي حامل آب هوتنگ. پس اگر استياره

ناريو مر ز يو ط قرار سدهگ اين آب و خشكي  ط در اين شود. و ينمنمي روي مي نيم،  نو در نزديكي ساحل ايشتر شبيط اط ونيز مي

 گيرد.مي

 خيااان ساحمي يا پالزاهاي  نگي؟ اط سوي پياده محوري و محگود  ردن خودرو 1-2

نمايگ. ون هوت غير ضروري ميساحمي نط ينها  نبط ياريني نگارد امكط ايشتر يقميگي و اط شكمي هم  ط ا ن نكتط دوم اين است  ط خيااان

رض پهن مو ب سرعت گرفتن عاي نگارد. از نگاه ميرا ي و قرن ايوت و يكمي )پايگاري، شهر هوشمنگ و...( وضع مو ود خيااان يو يط قوي

امكانات عرصط عمومي از  اي زيادي از ساحل اا آسفالت پوشانگه شگه  ط سمب  ننگه اوياريشود، زيرساخت دوچرخط نگارد، فضخودرو مي

 حور از نظر ميناي سمبميك نيز يك يجراط پشت سر گذاشتط است.شهرونگان پياده است، همين

ا اط درون ايومبيمهاي شنصي ل راي ساحمي منظر زيباي دريا و ساحدر قرن ايوتم مگ شگه اود  ط ايومبيل را اط لب ساحل اياورنگ و  اده

غراي اا ياخير زماني ديگر انادر  هاي ساحمي، ممالك در حال يوسيط را نيز در ار گرفت و اط سبكاياورد. رفتط رفتط عالقط اط احگاث خيااان

و درختان ننل و عينك ان هاي ساحمي احگاث  ردنگ و مكان دور زدن خودروها اا سرنشينان  وها و  اده شورهاي  هان  ماايش خيااان

هاي اخير هم اا نگ. حتي در سالآفتااي صحنط يكراري ا ثر اين شهرها شگ  ط در  نار آن در پياده راه نيز چنگ خانواده اط قگم زدن مشغول

ي  هان هوتيم ر مناحق يوريوتانطباق حراحي شهري اا الزامات نئوليبرال شاهگ احگاث پياده راه هاي ساحمي يفريحي مشااط در گوشط و  نا

اري زنگگي  ردن منظر ساحمي گذارد. اين شيوه يكر ط يا ير موتقيم و غير موتقيم ار اذهان يصميم سازان اومي خودمان هم گذاشتط و مي

شنط يكرار مگلهاي يجراط شود، حراحي شهري هم يمام قگ در خگمت آمال يكراري شهرهايي است  ط يا نون در آنتاليا و دواي يجراط مي

ييريف موير و  فوازيهاي زيباي  ه از اين دست هوتنگ و دنبال اقتصاد يوريومي  ط همط  ا يك حال و هوا دارد، امروزه اا ايجاد ينوع درشگ

سازي هويت ز مگرنا.  ط نايوان واردايي همط  ا مثل هم شگه انگ. اوياري از شهرهاي ساحمي چين، مالزي، سنگاپور، ير يط، قبرس، امارات..

قتصاد سياسي در اين مقياس ها ساز  رده انگ. البتط  نو خوشبنتانط در ميرض چنين نيروهاي اود اودنگ خود را يوميم يوسيط يكواناومي خ

 رب ياريخ مصرف گذشتط ااشگ.يوانگ يحت يا ير اين يجايوانگ وارد چنين اازي هاي  هاني سازي شود، اما ذهنيت مردمانش مينيوت و نمي

مويورسيكمت يوميم شگه است  ماننگ ونيز هنوز اط ايومبيل يوميم نشگه است. شايگ اتوان گفت )متاسفانط( اين شهر اط خوشبنتانط  نو هم

هري پيشتاز در زمينط پايگاري اط شدانيم امروزه حراحي حور  ط مياما ايومبيل هنوز  ايگاه سمطط آميزش را اط اينجا ااز نكرده است. همان

و اشترا ي در آينگه  اي  هاي  ايگزين، خودروهاي خود ران و هوشمنگ ارقيپردازد. يكنولوژيودروي شنصي مي انبط خمحگود  ردن همط

ا حضور خود را قطيي هاي خود در شهرهخودروي شنصي را خواهنگ گرفت. ماننگ دوچرخط هاي اشترا ي  ط هم ا نون اا شبكط پار ينو

شود. پس چرا ني زيرساخت شهرها ميچنگان دور امر ناگزيري است  ط مو ب يغيير و اط روز رسا اي نطانگ. انااراين حمل و نقل در آينگه رده

  نو زودير اط استقبال اين آينگه نرود؟
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 ميگان ياريني رپواميك ) مهوري( پاريس -20-2شكل 

 

 ط ميگاني  2013ز دو وضييت اخير ميگان قبل ا –اال ميگان ياريني رپواميك ) مهوري( پاريس  ط اارها مورد اازحراحي قرار گرفتط ا-شكل

سرعتشان يا  اي ممكن محگود  قرن ايوتمي اود پر از آسفالت و اولويت اا يرافيك خودرو، ا نون اولويت اا پياده است و يردد خودروها و

ا  فوازي پياده اا همرنو ادهگ  ط موير دوچرخط و ايواوس اضطراري سواره شگه است. شكل پايين، قومت شمالي ميگان را نشان مي

 ارافت از يكگيگر  گا شگه انگ و از آسفالت ديگر خبري نيوت.

 

 ومت شمالي ميگانق -21-2شكل 
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 يااان ساحمي مو ودخ -22-2شكل 

غراي،   نگ. در قومتفا نميخيااان ساحمي مو ود هم اط دليل اينكط عممكرد  اده اي هم نگارد، نقش اشتباه  مرانگي خود را هم حتي اي

ر  ط در ضوااط نيز آورده شود. از خيااان اهشتي اط سمت غرب عمال خيااان يك  وچط ازرگ ان اوت است. همانطواين حيااان ان اوت مي

ي  گيگ آنچط سناريو شگه، عرض اين خيااان اايگ محگود شود اط موير دوچرخط، موير رفت و ارگشت سواره و فضاي پارک از يك حرف.

ظيم شگه است. ييني فرض ار  نگ اين است  ط ضوااط ار پايط مبنا قراردادن خيااان اط عنوان موضوع اصمي مورد يفكر ينخواهگ مطرو مي

سازي گ و در گره ها اين خيااان آراماين اوده است  ط اينجا خياااني و ود دارد  ط اايگ سامانگهي شود و پياده راه هاي دو حرف آن يقويت شون

يي  ط اط درستي شناسايي ره ارنامط حراحي شهري يگوين شگه است. اگر اياييم مجموع سطح اشغال شگه يوسط گره هاشود و اراي هر گمي

هايي سر و  ار داريم  ط در يك محور حولي  نار يگانم-اينيم  ط در واقع ما اا يك سري گرهشگه انگ را اا سطح پياده راه محاسبط  نيم مي

ود فضاهاي خالي اي د  ط خيااان در اين قومت شهر )اين دو موج شكن( عنصر اصمي نيوت، امكط و شوهم قرار گرفتط انگ.مشنص مي

ز حرف ساحل و اافت شهر واسطط اي اا دريا ااست  ط امكان يبگيل شگن اط پالزاهايي ساحمي هوتنگ، همچنان  ط در گذشتط اريباط اي

 ارقرار اود.   

 استفاده. خودنمايي آسفالت،  مرنو شگن ميزان فضاي خالي قاال –عكس پهبادي وضع مو ود اريباط شهر )ساحل( اا دريا 

 ط محگوده رسيم فضاهاي ااز مو ود را در نوار ساحمي نشان دهيم و آنها را ار اساس ساختار مياار شهر يفكيك  نيم اط يصوير زير مي اگر

دهگ  ط اا سط  وچط اي  ط عمود ار محور ساحل امتگاد داده شگه انگ اط چهار فضا يقويم شگه رمهره را نشان مياين خيااان اهشتي و گذر زي

است. اگر خيااان اهشتي و گذر زيرمهره را هم اط اين خطوط عمودي يقويم  ننگه اضافط  نيم در يصوير زير شش سكانس متوالي از فضاهاي 

اشت. نام اين سناريو از اين  هت ونيز گذاشتط شگه  ط يصور شگه است اين فضاها يوسط ميااري غير ميگان ماننگ در امتگاد هم خواهيم د

هموطح از يكگيگر  گا شگه انگ و نياز است اراي ارقراري اريباط مجگد اين آنها پمهاي قرار داده شود. پمهايي  ط موطح انگ اما همچون 
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يجاد شگه و گود شگه هم  نبط نمادين دارنگ و هم  ار ردي و هم زيباشناسي.  نبط  ننگ. اين شيارهاي اسرعت گير حبييي هم عمل مي

آنچط حرو وي ه  نو ار آن اوده يا ساختار ا ولوژيكي قگيمي درواها را احيا  نگ، نقش حيايي درواها  نمادين آنها اين است  ط  مع انگي

ي  نگ و اط آن رنو و اويي زيباشناسانط دهگ و  اودانط شان  نگ. اگر اين اراي شهر را آشكار و نمادين در اين نقطط مهم از شهر اازنماي

 ننگ. همانطور زيرساختها يا  نون فراموش شگه اودنگ، ا نون در سرزنگه يرين نقطط شهر حضور خود را اط شهرونگان و يوريوتها اعالم مي

اخت ديگري. اا گود  ردن يگريجي شيارها و ايصالشان اط دريا، آب  نگ يا هر زيرس ط زاينگه رود اط زيبايي در اصفهان خودش را عرضط مي

دريا در محگوده نوار ساحمي اط داخل شهر آمگه همچون خورهاي  وچكي فضاي ساحل را اط چنگ قومت يقويم  رده ) ط هر  گام از اين 

 قومت ها مشااط گره هايي هوتنگ  ط در ضوااط آمگه است(. 

 

 اهادرو- انال-يارش -23-2شكل 

ناب رسنگ دقت شگه است  ط منل دسترسي اط منازل نباشگ. ضمن اينكط  وچط هايي انتي  ط اط  وچط ها ميدرواها هنگام- انال-اين شيار

شود. ط راحتي در دريا دشارژ ميشگه انگ  ط پتانويل دروا اودن را دارنگ. ييني هنگام  اري شگن روانآاها اين مياار حامل آب هوتنگ  ط ا

 نگ. در صورت نياز اط مل ميعدر دو نقطط گره زيرمهره و گره پاسگاه. اين سناريو در هماهنگي اا ار ط ازرگ ميگان شهرداري نيز انصوص 

ري شود، و شايگ اين امكان را هم يوانگ در اين مجرا  اينميط آب از ار ط يا چشمط آن در خيااان اهشتي اط هم متصل انگ و آب اط راحتي مي

وليط در ار ط ميگان شهرداري ير آب  اري شگه حتي در زمان سيالب )اهتر است گفتط شود اارنگگي شگيگ( اط دليل يصفيط شگن ااگهگ  ط يصو

 آنچنان گل آلود نباشگ و يجراط اارنگگي در شهر اط يجراط اي خوش آينگ اگل گردد.
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 هاريزي روانابارنامطاحگاث مجگد خياااني در محگوده سناريوي -24-2 شكل

ز ا نون  ط درواها نمود  گي خود را در پيونگ دوااره اا دريا نشان داده انگ و ييريف  ننگه يقويمات فضاي شهري شگه انگ، رونگ حراحي آغا

(  ط اا ايجاد پمهايي ---شود )شكلاط هم خياااني  گيگ احگاث مي شود. ااتگا اراي اازگردانگن  ار رد حمل و نقل و متصل  ردن فضاهامي

ك اين اين شبط  راير قاال يصور است. خياااني محگود اط: محل يردد دوچرخط اا دو اانگ، دو اانگ سواره اط اضافط مقگاري فضاي اضافط  ط  م

ودروها اصورت خطي ننواهگ لود  ط سيماي ياريني انگر  نگ در  اهاي مناسب امكان ييبيط پار ينو راحت ير فراهم شود. محل پارک خ

ساحمي را منگوش  نگ. محل پارک خودروها اا يو ط اط پتانويمهاي مو ود در هر يك از سكانوها و اا يو ط اط ارنامط  مي استفاده از اين 

واميك پاريس نيز اشاره شگ، خود را اط فضا (. اين خيااان همانطور  ط در مثال حراحي ميگان رپ---شود )مثال شكلفضاهاي عمومي فكر مي

 نگ. و ود دارد اط خاحر ضرورت، اما اا  مترين دخالت. اا آراموازي  گي آن ديگر نيازي اط  گول  شي صريح، آسفالت  ردن يحميل نمي

پالزا است  ط ايومبيل ا ازه ورود  و اختالف سطح مشنص نبايگ و ود داشتط ااشگ. خيااان، يا اهتر از اگوييم ميبر سواره، در اينجا انشي از

 اط آن را دارد. )انگک اازنگري در ضوااط را اط همراه خواهگ داشت(.

 خواهيم پرداخت. 24-2اط يوسيط امكانات حراحي پالزاها در محگوده ازرگنمايي مشنص شگه در شكل  (25-2در شكل زير )شكل
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 24-2ازرگنمايي مشنص شگه در شكل ت حراحي پالزاها در محگوده يوسيط امكانا -25-2شكل 

ردن حميمي از هنگسط پنهان و پتانويمهاي ييريف  ردن فضاهاي درون آن و خوانايي آنها و يصور  پالزا ننوت ي-اراي حراحي هر سكانس

 ط اط  اراري خط و يا يونقش ها  ار ردهاي آن فضا الزم است. سپس مالحظات  ار ردي ديگر ماننگ الزامات حراحي ميبر سواره و دوچر

مانطور  ط در ضوااط نيز آمگه هاي مو ود. در شكل ااال رونگ حراحي  ردن نشان داده شگه است. اراي اريباط اهتر اا دريا و يماشاي آن ه

روي اط سوي دريا صورت  است در ايصال يگريجي پالزا اا دريا حراحي مقطع اط صورت پمكاني انجام گرفتط است  ط پيشنهاد ميشود پيش

  نگ. يرد، اين فضاي پمكاني در  ذرومگ امكانات يجراط/استفاده متنوعي از فضا را فراهم ميگ

اين سناريو در چگونگي پاسخ  نمايي يكي از سكانوها اا  زييات ايشتري نشان داده شگه است، مثالي از آزمايشدر شكل صفحط ايگ  ط ازرگ

ميل هنگسط فضا و يقويمات ي  ط قادر اط يوليگ آن است. حراحي اين پالزا اا يحآن اط ممزومات حراحي و همچنين  يفيات منحصر اط فرد

ان حصيري )حراحي اهنگسي آن صورت گرفتط است. سط نوار افقي مشنصا سكوي پمكاني متصل اط پياده راه عريضي است  ط چنگ سايط

خالي گذاشتط شگه است  شگه است. اما انش شرقي آن  ايي( در آن قرار داده ايگزين آالچيق هاي  ميشط اي همط –شگه منصوص اينجا 

ل اا نقطط چين سفيگ( منگوش  نواي )موتطي-يا پتانويل مو ود اراي در نظر گرفتن پالزايي نوبتا ازرگ و خوش يناسب اا  شيگگي شمالي

ستوران/ افط شگه است حگود راني  ط نشود. دو نوار افقي ديگر مراوط اط دوچرخط و سواره است. دو درخت مو ود  ااجا شگه و رواط روي مك

مناسب است. دو فضا   ننگ. و پيش آمگگي  موي اين ساختمان سنتي اراي استفاده آن اراي محل نشوتن  افطفضا را ارايش مشنص مي

ت( را  ايگزين ط )مويورسيكميوان پار ينو دوچرخاراي پارک سواره در نظر گرفتط شگه  ط يكي عمودي ديگري افقي است. در صورت نياز مي

 پار ينو افقي  رد.
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خود  م  رده، اراي وداطخ ننگ. سرعت خودرو را حور  ط اشاره شگ نقش فضاي ايصال دهنگه و گذار همراه اا مكث ايجاد ميپمها همان

ي اط فضاهاي پالزا ي و خرو آورنگ، مو ب محگود شگن ورودرهگذر يفكيك ميان فضاها اط همراه نگاه ت=انگاختن اط دور و ار اط و ود مي

  نگ.ميشونگ  ط اين امر اط خوانايي و ييريف شگن اهتر فضاي پالزا  مك مهمي مي

 

 ها(هنگه )پمطدفضاي ايصال  -26-2شكل 
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کتر کاوه رشیدزادهد -دکتر اشکان رضوانی نراقی  
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 بخش سوم: 

راهنمای طراحی شهری 

خیابان استخوانبندی اصلی 

ساختار فضایی شهر شهر در 

 تاریخی بندر کنگ
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بخش سوم:راهنمای طراحی شهری خیابان استخوانبندی 

 اصلی شهر در ساختار فضایی شهر تاریخی بندر کنگ

 مقدمه -3-1

قوي اين  يگ: اريباحيدر حي مطاليات صورت گرفتط در انش شناخت اين پروژه، ضيفي ساختاري در استنوانبنگي شهر  نو شناسايي گرد

اان اريباحي اا انگر لنگط(  امالً منفك اي )خيااافت مياني و ياريني شهر اا محمط ااوذر و ود نگارد. محمط ااوذر در شمال اموار آيت اهلل خامنط

يف اريباط  ود نگارد. اين ضهاي اصمي ااقي شهر واز اافت مياني و ياريني شهر رشگ  رده و اريباط مناسبي اين محورهاي آن اا خيااان

ي شهر  اده اريباحي اا انگر فضايي حتي در نقشط ذهني سا نان شهر نيز انيكاس يافتط است اط نحوي  ط در ذهن اوياري از مردم مرز شمال

 شود. ااشگ و اصوال محمط ااوذر در اين نقشط ذهني  ايگاهي نگارد و  زئي از شهر دانوتط نميلنگط مي

 نوب -( مياار شمال غرايي ياريني و مويرهاي حر ت آب )ر وع شود اط راهنماي ساختار ا ولوژيك شهرخوشبنتانط اط دليل و ود درواها

 تن مويرهاي حر ت آب اوده است.شرقي محالت ااوذر و اافت مياني يا حگود زيادي در امتگاد هم قرار دارنگ. اين امر اط دليل ااز نگط داش
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 وانبنگي شهر  نوساختار استن -1-3شكل 

از ميگان انقالب )شهرداري(  اين ميان موير مشنص شگه اا رنو قرمز در يصوير فوق اا يو ط اط موقييت مر زي آن در شهر، عبورشدر 

هاي يجاري يرين خياااناز مهم يرين گره شهري، ايصالش اط  اده ساحمي و انطباقش ار اموار شهيگ اهشتي اط عنوان يكياط عنوان مهم

طرو شگه در سازمان فضايي شهر يك  ل انوجام يافتط اط عنوان  زئي از استنوانبنگي شهر مطرو شگه و نقيصط م يوانگ در قالبشهر مي

شود  ط ذهني شهرونگان ختم مي را ارحرف نمايگ. اط عالوه، دو انتهاي ميبر در شمال و  نوب شهر اط دو المان  البگي شاخص در نقشط

نوب و در محل يقاحع اموار شهيگ ها استفاده نمود. در  در قالب يك  ل منوجم از اين المان نگ يا در اازحراحي آن اين امر  مك مي

لي اين ميبر و در محل يقاحع آن اهشتي اا خيااان ساحمي، ساختمان پاسگاه اط عنوان يك نشانط فضايي قوي حضور دارد و در انتهاي شما

هر قرار دارد. اين دو نشانط فضايي اط هاي شان ازرگترين و يكي از قگيميترين ار طاا  اده مواصاليي اا شهر اوتك، ار ط دريا دولت اط عنو

ايي شهر و همچنين نقشط ذهني يواننگ ااعث يثبيت ااتگا و انتهاي ميبر شگه و آن را در قالب يك  ل در سازمان فضصورت نمادين مي

 شهرونگان يثبيت نماينگ.

شود اط  اي ادراک آن در قالب يك  ل منوجم، اط صورت ا زايي منفك است  ط ااعث مي اا اين و ود، اين موير داراي نواقص چنگي

يوان چنين از هم درک شود و درنتيجط در شرايط حاضر  ارگرد ساختاري اراي ايصال محمط ااوذر اط ااقي شهر را دارا نباشگ. نواقص را مي

 ارشمرد:
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 هشتي حگ فاصل ميگان ااموار شهيگ  -1ااشگ  ط عبارينگ از: نفك ميميبر در شرايط حاضر اط  اي يك  ل منوجم چهار  ز م

اان امام خميني و اموار آيت حگ فاصل خيا -3ان شهرداري و خيااان امام خميني، حگ فاصل ميگ -2شهرداري و خيااان ساحمي، 

 اي و  اده اريباحي اا شهر اوتك.فاصل اموار آيت اهلل خامنط حگ -4اي و اهلل خامنط

 

 نش هاي منتمف ميبرا -2-3 شكل

 يي آن  امالً از اين رفتط و امكان حر ت اي )خيااان مواصاليي اا انگر لنگط( ايصال فضادر يقاحع اين ميبر اا اموار آيت اهلل خامنط

 رود.در امتگاد ميبر از اين مي

 ط و دو قطيط آن در امتگاد  ود داشتدر يقاحع اين ميبر اا اموار امام خميني اين قومت شمالي و  نواي آن انقطاع فضايي و

 يكگيگر نيوتنگ.

 فضايي در استنوانبنگي  ااشگ و از لحاظدو قطيط اين ميبر در شمال و  نوب ميگان شهرداري داراي هويت يجاري غالب مي

ايي اوده و اقگ اين هويت فضف ننگ ولي دو قطيط ديگر در شمال خيااان امام خميني و محمط ااوذر شهر نقش ساختاري ايفا مي

 عمالً نقشي در ساختار فضايي شهر نگارنگ. 

 انداز خیابان ساختاری:چشم-3-1-1

ز استنوانبنگي شهر اريباط خيااان ساختاري انگر  نو اط عنوان يك  ل منوجم و اا هويت يجاري غالب و اط عنوان  زئي ساختاري ا

 فضايي مااين محالت ااوذر، اافت مياني و اافت ياريني را ايجاد خواهگ  رد. 
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 کانسپت کلی طراحی شهری: -3-1-2

 ي اراي هرگونط مگاخمط ااشگ امكط خطوط اصمي حراحيق اراي خيااان ساختاري نمياين مجموعط ضوااط اط دنبال ارائط حرحي دق

ق اا اين مجموعط از راهنماها آورنگ. در نتيجط هرگونط مگاخمط آيي در اين محور اايگ در انطبادر راستاي اين محور را فراهم مي

 ااشگ.

 شود. روه متفاوت يقويم ميگآمگه است. اين چهار زون در دو  شود  ط در يصوير زير اط نمايشاين خيااان اط چهار زون يقويم مي

شود. زون پيشنهاد مي هاي  البگي يكواني هوتنگ و اراي آنها پروفيل عرضي مشتر يزون يك و دو در گروه اول داراي وي گي

راي اين دو زون نيز در ا. هاي اوياري دارنگسط و چهار نيز داراي خصوصيا  البگي مشااهي هوتنگ و اا دو زون ااتگايي يفاوت

 انش ايگي يك پروفيل عرضي مشترک پيشنهاد شگه است.

  ،ع خيااان ساحمي اا اموار شهيگ گره شهري در راستاي اين ميبر نياز اط حراحي دارد. گره اول يقاح 5در  نار اين دو پروفيل عرضي

ه دو ميگان انقالب ن ساحمي ارائط شگه است. گرااشگ. ضوااط مراوط اط اين گره در راهنماي حراحي شهري خيااااهشتي مي

يبر اا خيااان امام خميني )شهرداري( است. اين گره اط صورت  گاگانط در قالب حرو وي ه حراحي شگه است. گره سوم يقاحع اين م

ضوااط آن در اين  است  ط ايشود. گره چهارم يقاحع ميبر اا اموار آيت اهلل خامنطاست  ط ضوااط آن در اين دفترچط ارائط مي

ااشگ  ط هرگونط مگاخمط اان ميشود. نهايتاً گره پنجم در محل ار ط دريا دولت اط عنوان انتهاي نمادين اين خيادفترچط ارائط مي

 ولوژيك شهر صورت اپذيرد.ها و ساختار ا احتمالي در آن اايگ اا يو ط اط راهنماهاي ارائط شگه در دفترچط سامانگهي رواناب

 

 هاي ميبرمايي از گرهن -3-3شكل 
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 های شهری در خیابان ساختاری پیشنهادیراهنمای طراحی گره-3-2

 راهنماهای طراحی در گره سوم: -3-2-1

و  2گم يگاوم فضايي ميبر در زون عگره سوم در يقاحع محور ساختاري پيشنهادي و خيااان امام خميني قرار دارد. چالش اصمي در اين گره 

متر از يكگيگر  50د نبوده و حگود ااشگ. در محل يقاحع ميبر ساختاري پيشنهادي اا خيااان امام خميني، دو حرف ميبر در يك امتگامي 3

 فاصمط دارنگ.

 ث پيوستگي فضايي اين ميبر امتگاد دو سوي ميبر در اين يقاحع اايگ اصالو شگه و در يك امتگاد قرار گيرنگ. اين امر ااع

 شود.گ و نقش آن در استنوانبنگي شهري يثبيت ميساختاري خواهگ ش

 شود اين امر از حريق راهكارهاي حراحانط در مقياس خرد صورت پذيرد.يوصيط مي 

 اهمن اط نحوي  ط مفصمي اين اين دو اازو  22يگان ااز حراحي م -1شود: اراي نيل اط اين هگف دو راه حل  مي پيشنهاد مي

 يقاحع اط نحوي  ط دو اازوي ميبر در يك امتگاد قرار گيرنگ. واازحراحي ميبر  -2او ود آورد، 

 ااشگ. اين ييگاد ينريب اختماني ميها نياز اط ينريب يا عقب نشيني سط يا چهار پالک سسازي هر  گام از اين راه حلاراي پياده

 ااشگ.اراي رسيگن اط اين هگف مجاز اوده ولي ينريب ايش از اين ييگاد پالک مجاز نمي
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 نماي راهكار اول و دوم نوبت اط وضع مو ود -4-3شكل 

 .هر يك از اين دو راهكار نيازمنگ يغييرايي چنگ در پال هاي مجاور است 

 هاي مو ود اط حگاقل ر پالکارداري دقيق يقاحع و حراحي در مقياس ريز يا حگ ممكن ميزان مگاخمط دشود اا نقشطيوصيط مي

 ارسگ.

 ر گره چهارم: راهنماهای طراحی د-3-2-2

گط( قرار دارد. چالش اصمي در اين گره اي ) اده اريباحي اا انگر لنگره چهارم در يقاحع محور ساختاري پيشنهادي و اموار آيت اهلل خامنط

نگارد. ان عبور از عرض اموار را ااشگ اط نحوي  ط يقاحيي در اين محل و ود نگاشتط و  ريان يرافيك سواره امكانقطاع فضايي ميبر مي

در امتگاد هم اوده و چالش گره  نقطط قوت اين يقاحع نوبت اط گره سوم آن است  ط دو اازوي ميبر ساختاري پيشنهادي در دو سوي اموار

 قبل را نگارد.

 يردد شود در اين محل يك يقاحع  امل ايجاد گردد و اا ايجاد آراموازي  در امتگاد اموار و نصب چراغ راهنمايي امكان يوصيط مي

 يرافيك عبور عمود ار امتگاد اموار فراهم آيگ.
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 حراحي در گره چهارم -5-3شكل 

 راهنماهای طراحی در گره پنجم: -3-2-3

رسگ و ديگر ريباحي اا اوتك مياااشگ. در اين محل ميبر اط  اده گره پنجم انتهاي شمالي ميبر پيشنهادي اراي ساختار فضايي شهر مي

 دولت قرار دارد.سوي  اده ار ط دريا 

 هاي شهر ازرگترين ار ط يرين وشود از موقييت ار ط اط عنوان يكي از آ ار ياريني مهم انگر  نو و از قگيمييوصيط مي

 ود.شاستفاده شود يا اا حراحي منظر و سايت آن يك پايان نمادين اراي اين خيااان ساختاري ايجاد 

  فترچط مراوحط مجموعط دراهنماهاي ساختار ا ولوژيك انگر  نو ااشگ. در هرگونط حراحي سايت اين ار ط اايگ منطبق اا

 راهنماهايي اراي ار ط دريا دولت ارائط شگه است.

 ظر سازي ااعث انوگاد اين  ريان در حراحي اين سايت اايگ  ريان رواناب قبل و ايگ از ار ط مگنظر قرار گيرد و اط هيچ و ط من

 نشود.
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 پنجمحراحي در گره  -6-3شكل 
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 راهنمای طراحی پروفیل عری خیابان ساختاری-3-3

 پروفیل عرضی پیشنهادی برای خیابان ساختاری: -3-3-1

-ض مو ودِ اين ميبر در قومتخيااان ساختاري انگر  نو داراي يك پروفيل عرضي  اات در يمام حول آن ننواهگ اود و اا يو ط اط عر

 23يااان امام خميني اا عرض شود: پروفيل الف حگ فاصل خيااان ساحمي و خمتفاوت اراي آن پيشنهاد مي هاي منتمف شهر، دو پروفيل

 متر. 12رض عمتر و پروفيل ب حگ فاصل خيااان امام خميني و محور اريباحي اا شهر اوتك در انتهاي شمالي شهر اا 

 

 

 : مقطع پيشنهادي الف و ب7-3شكل 
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 ااشنگ:خصوصيات زير ميمقاحع پيشنهادي داراي 

 گ حگاقل مگاخالت  البگي سازي اين مقاحع نيازمنعرض اين مقاحع ار اساس وضع مو ود اط نحوي انتناب شگه است  ط پياده

 ااشگ.

  يض منتصر ميبر وضع مو ود سازي است و ممكن است ينها در دو نقطط نيازمنگ ييرمتري در ايشتر موير قاال پياده 12مقطع

 ااشگ.

 ر ز مقاحع پيشنهادي دروايي مااشگ، در يرين مويرهاي  ريان آب در هنگام اارش مي ط اط آنكط اين ميبر از  ممط اصمياا يو

 ايني شگه است.اراي  ريان آب پيش

 .شيب مياار از دو حرف اايگ اط سمت دروا ااشگ 

 شود. اشت درختان اومي از  ممط ننل در مر ز دروا يوصيط مي 

 و موازي يقويم شود.متري عرض خيااان اط يك موير رفت و ارگشت سواره و دو اانگ پار ين 23قطع ضروري است  ط در م 

  متري موير رفت و ارگشت سواره اگون پار ينو موازي در نظر گرفتط شگه است. 12در مقطع 

  وت و  م يردد است و در عين خم شود  ط اويارمتري در محمط ااوذر و قومتي از اافت مياني پياده مي 12اا يو ط اط آنكط مقطع

هاي خالي و مياار احراف اي از زمينشود  ط اراي پارک حاشيطهاي خالي اويار است، يوصيط ميحال اين قومت داراي زمين

 استفاده گردد.

  يت يجاري  امالً شكل متري اين هو 23اين ميبر اط عنوان خياااني يجاري شكل خواهگ گرفت. در وضع مو ود و در مقطع

محمط ااوذر( نيز پيش ايني  اي واهلل خامنطهاي امام خميني و آيت)اين خيااان 4و  3هاي رفتط است و حرو وي ه در زونگ

  اراري يجاري در دو سوي ميبر  رده است.

 ااشگ.رو مجاز ميهاي روي پيادهاا يو ط اط اين هويت يجاري نصب سايبان 

  جاري مجاور قرار گيرد و يا عرض يهاي رو اايگ در خگمت فياليتامام خميني(، پياده )از خيااان ساحمي يا خيااان 2و  1در زون

هاي احتمالي ها و  افطال رستورانها در مجاورت انا اشغال شود. اراي مثيوانگ يوسط مبممان اين  اراريسانتيمتر از آن مي 80

ل و درختچط را در اين اازه هاي  اشت گهاي چتري و  يبطهاي خويش، سايبانيواننگ اراي پذيرايي از مردم ميز و صنگليمي

 قرار دهنگ.

 ايمبورد يا يااموي يبميغايي يا  قرار دادن مبمماني  ط  اراري عمومي نگاشتط ااشگ ممنوع است. اط عنوان مثال در اين محل نصب

 ها ممنوع است.احگاث ااغچط يوسط اين  اراري

  نصب و قراردادن مبممان دائمي  سانتيمتر اايگ اط صورت قاال حمل و موقتي ااشگ و از 80هرگونط مبممان مورد استفاده در اين

  ط اط زمين پيچ شود يا اا اتن متصل شود ممنوع است.

  متري دو موير دوچرخط رفت و ارگشت اط صورت  گاگانط پيش ايني شگه است. 23در مقطع 
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  اي الزامي است.و پار ينو حاشيطسانتيمتري مااين موير دوچرخط  50ييبيط يك اافر ايمني 

 رو ااغچط قرار اگيرد.حبق حرو  اايگ حگ فاصل موير دوچرخط و پياده 

 های تجاری و دیگر کسب و کارهاتابلوی کاربری-3-3-2

 هاي مشرف اط خيااان ساختاري اط  اراري يجاري اختصاص يااگ.الزامي است  ط رديف اول  اراري 

 ااشگ.رو مجاز ميهاي روي پيادهصب سايباناا يو ط اط اين هويت يجاري ن 

 نها نمايگ و از ساخت  گاگانط آها شهرداري اقگام اط حراحي و ساخت شود اط منظور متحگالشكل شگن اين سايبانيوصيط ا يگ مي

 ها  موگيري شود.آنها يوسط فروشگاه

 وااقط ارگزار شود و سايباني آنها در قالب يك م ها در منظر شهري، حراحيشود اا يو ط اط غمبط اصري اين سايبانيوصيط مي

 هاي يجاري شهر شود.شكيل اراي  ل شهر حراحي گردد يا اط نوعي نماد خيااان

 هاي ساخت و نصب سايبان در اراار هر فروشگاه اايگ ار عهگه آن فروشگاه ااشگ.هزينط 

 ها سط و نيم متر ااشگ.شود حگا ثر اريفاع سايبانيوصيط مي 

 اين حريق يااموهاي يجاري  ها محل نصب يااموي فروشگاه نيز در نظر گرفتط شود يا ازشود در حراحي اين سايبانييوصيط م

 يمام شهر يكگست شود.

 نگي نامناسب رنگي و حجمي اهاي يجاري در صورت موگود  ردن ديگ، ازرگ اودن ايش از انگازه و يا ير يبيااموهاي  اراري

 منگ گردنگ.ارهم زننگه منظر شهري يمقي شود و اايگ ضااططيوانگ اط عنوان عامل مي

  سانتيمتر و حگا ثر عرض آنها سط متر ااشگ. 70حگا ثر اريفاع يااموها 

 70اع ياامو نبايگ ايشتر از ها اايگ  زئي از حراحي نماي ساختمان ااشگ. اريفهاي  گيگ، محل يااموي فروشگاهدر ساختمان 

 متر ااشگ. 3ز سانتيمتر و عرض آن ايشتر ا

 شود اط  اي يااموهاي يگ ميپوشاننگ ممنوع است. يوصيط ا ها  ط يمام سطح نما را مينصب يااموهاي سطحي متگاول فروشگاه

 صب ياامو نصب گردنگ.نهاي مجزا ار روي نما و محل سرياسري، اا رعايت ااياد انگ قبمي، نام فروشگاه اط صورت  ممط

 

 جاري و ديگر  وب و  ارهاهاي ي ارارييااموي  -8-3شكل 
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 اسم مورد  يحاو يسادگ تير نهاد گيممنوع است و يااموها اا كيامثال مقوا و پارچط و پالست يرو نتيهر گونط ياامو اط صورت پر

 ينوع داشتط ااشگ. يوانگيو م وتين ينظر ااشنگ. در انتناب فونت ا بار

 ري ارسگ.شود حرو يااموها اط يصويب شهردايوصيط مي 

 ساختمان  ط ار اساس  زيرسازي و ايجاد پس زمينط يكگست اراي  ممات ممنوع است و اين  ممات اايگ ار روي نماي اصمي

 انگ قرار گيرنگ.ضوااط اافت ياريني سفيگ شگه

 و در اختيار  احمي حراحي  نگها در راستاي خيااان سشود شهرداري  نو الگوي متحگالشكمي اراي يااموهاي فروشگاهيوصيط مي

ااموي ميرفي فروشگاه و موارد ديگر هاي پشت ويترين، ااياد و سطح پوشش آنها، ييوانگ نوشتطها قرار دهگ. اين الگو ميفروشگاه

 را در ار اگيرد.

 شود. ايرون سانتيمتر استفاده  70ر د 70هاي اين محگوده از يااموهاي عمود ار نما اا ااياد نهايتاً شود اراي فروشگاهيوصيط مي

 سانتيمتر ايشتر ااشگ. 80زدگي اين يااموها نبايگ از 

 .نورپردازي يااموها اط صورت منفي مجاز است. نصب پروژ تور يا منبع نور ازرگ ممنوع است 

 

 

 هاي يجاري و ديگر  وب و  ارهاموي  اراريياا -9-3شكل 

 مبلمان و کفسازی-3-3-3

 ود.شيااي شونگ يا منظري شهري يكپارچط و هماهنو ايجاد كانمبممان شهري اايگ  گاگانط حراحي و م 

 عاار، دفع زاالط و ... فراهم  اا يو ط اط آنكط ماهيت يجاري اين خيااان اايگ مبممان شهري  افي  هت نشوتن، روشنايي مقياس

 گردد.

 ز مبممان شهري حاضر و اتفاده شود حراحي و ساخت مبممان اين محگوده اط صورت يك موااقط صورت پذيرد و از اسيوصيط مي

  يفيت مو ود در اازار پرهيز شود.آماده اي

 آنها پرهيز شود. ارنامطشود  انمايي اين مبممان ااتگا ار روي نقشط  مي موير مشنص شود و از نصب اييوصيط مي 
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  كرديط اوا روچ -ااشگ  زيمبممان )انصوص محل نشوتن( ن ييدر دستور  ار  انماشود يوصيط مي ،موااقطدر صورت ارگزاري 

گ( ااشگ و اا يفكر مبممان همچون سكو )اما اا امكانات هوشمن يي نو استفاده از عناصر ميمارانط و انا تيهو يمناسب ارا

هر نقطط اتوان اا  در يشود و اط عباري زيشكل پره كيانبوه و  گيقاال يول ينصب شونگه صنيت يمجزا ياط عنوان ش يشهر

و  يحگاقم كرديرو يوانيها ممبممان طياق يمبممان را منتص همان مكان انجام داد. ارا ي( حراحيان ا يون د)همچ ياصول  اات

 ،يآانور ريش ،الماننگ سطل آشغ گريااشگ و عناصر د تيمنصوص نشوتن اا اهم يفقط مبممان شهر يينيداشت.  يحذف

 .را داشتط ااشنگ ييخودنما ني متر

  يبميغايي و غير يبميغايي در حول خيااان ساختاري ممنوع است.قرار دادن ايمبوردهاي 

 حر ت ايجاد نمايگ. وشود  فوازي محگوده اا يو ط اط مبممان و در اريباط اا آن حراحي شود يا نقاط مكث يوصيط مي 

  .الزامي است  ط  فوازي  ل خيااان در يك مرحمط صورت پذيرد 

 يغيير و دست اردن در  فوازي را نگارنگ. هاي مجاور خيااان اط هيچ و ط ا ازهپالک 

 رو ااالير ا را شود.سانتيمتر از سطح سواره 10رو حگا ثر سطح پياده 

 شود. هاي  م شيب اراي عبور يوانيااان در نظر گرفتطدر يمام نقاط عبور عاار از خيااان اايگ رمپ 

 كنگ.نااشگ و اط هيچ و ط يغيير رو در يمام حول خيااان اايگ يكوان رو و سوارهاختالف سطح پياده 

 روي يكگست گ خود را اا پيادهها هوتنگ  ط اايهاي مجاور يغيير اريفاع دهگ و اين پالکرو نبايگ اط خاحر پالکسطح پياده

 هماهنو نماينگ.

  ايجاد نشود. ختالف اريفاعاسطح پياده رو اايگ اراي عبور ويمچر  امالً موطح ااشگ و حتي اط انگازه يك سانتيمتر در آن 

 هاي اويار همراه است، اايگ هايي  ط عموماً ا راي آن اا خطاهاي نااينايان ممنوع است. اط  اي نصب چنين يايلنصب يايل

ها و نگ و ينها در سر يقاحعروها يا انگازه ممكن اگون مانع ااشنگ، مبممان شهر در محل مناسب نصب شويالش شود  ط پياده

 هاي ار وتط منصوص نصب گردد.اان يايلهاي عبور از خيامكان

 هاي مجاور ممنوع است.ايجاد ورودي پار ينو از درون خيااان ساحمي اط پالک 

 رو اوده و از آن ااالير نزنگ. گول خيااان اايگ هم سطح پياده 

  رو، اا فرهنگوازي و ينبيط از يادهپالزم است  ط اط  اي ايجاد موانع اراي محگود  ردن ورود احتمالي ايومبيل و مويور سيكمت اط

 يجاد موانع را ننواهنگ داشت.اير خواهگ اود و آ ار سوء ير و هم امنگ مگتاين امر  موگيري شود  ط هم اط مرايب  م هزينط

 ستفاده شود اط نحوي  ط يكبار يرين مصالح اراي  فوازي و  گول سازي اين محور ايرين و اا  يفيتشود از پر دواميوصيط مي

 سال عممكرد داشتط و نيازمنگ مرمت يا يغيير نباشگ. 50 راي آن يا ايش از ا

 هاي خارا، ال و از سنوهاي ااهاي سنگي اا ضنامتشود و اسمبهاي اتني مرسوم يوصيط نمياز اين رو استفاده از  گول

 گردنگ.گرانيت، الشتر اط صورت غير صيقمي پيشنهاد مي
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 اتن در ا اا عيار ااال در محل استفاده  رد. يوان از اط  اي  گاول سنگي مي 

  .رنو آميزي  گاول ا يگاً ممنوع است 

 وت و ود نگاشتط ااشگ. از اين گردد اايگ زيرسازي اط نحوي ااشگ  ط هيچگونط امكان نشرو اا پوشش يايل مفروش مياگر پياده

 شود.يوصيط ميسانتيمتري اتن اا عيار ااال در زير پوشش نهايي  15يا  10رو يك اليط 

 اا عيار ااال و يك اليط مش اويار  سانتيمتر 25يا  20اي اتني اط ضنامت روها را اا اليط، پيادهشود اط  اي يايلپيشنهاد مي

يا  7ن مگر اط ضنامت اين سبك و نازک در  ف ا را شود. در زير اين اليط اتني اايگ خاک سطحي  وايگه شود و يك اليط ات

 تط شود.سانتيمتر رين 10

 ج شود.رو از يكگستي خارهيوان استفاده  رد يا حرو پيادرو ميهاي رنگي اراي پوشش پيادهاز اتن 

 زنگگي اصري است. اط  اي اين يرين شيوه اراي سرهاي شهري نامناسبرو يا المانآميزي پيادهالزم اط يادآوري است  ط رنو

هنر محيطي صورت  وگذاري ار فضاي سبز مناسب شود سرمايطيط ميشود يوصامر  ط عموماً اط اغتشاش اصري منجر مي

 پذيرد. 

 

 بممان و  فوازيم -10-3شكل 

 شود.ط مياط منظور دفع آاهاي سطحي، شيب عرضي خيااان از دو حرف اط سمت محور مر زي ميبر در نظر گرفت 

 .احگاث  وب اراي  مع آوري آاهاي سطحي ممنوع است 

  خيااان دروايي اا عرض دو متر اراي  مع آوري آاهاي سطحي در نظر گرفتط شگه است.در محور مر زي 
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 بممان و  فوازيم -11-3شكل 

 اده است. اراي احالعات دفترچط راهنماهاي احياي ساختار ا ولوژيك شهر انش مجزايي را اط اين درواهاي شهري اختصاص د

 ايشتر اط اين دفترچط ر وع شود.

 : پوشش گیاهی

 شود.درواي مر زي خيااان  اشت يك رديف درخت ننل يزئيني يوصيط مي در 

 ااشگ.تر ميمهاي يك متر در يك مطااق حرو پروفيل عرضي، محل  اشت اين درختان در مر ز دروا  و در ااغچط 

 .درختان ننل يزئيني اط عمت همنواني اا عناصر دورنماي شهري مناسبنگ 

 انگازي دارنگ شگ و سايطوشود از درختان اومي منطقط  ط امكان رها، يوصيط ميننل در صورت  اشت درختان ديگر اط  اي

 استفاده شود.

 .اشت هرگونط چمن ممنوع است  

 و در اراار شوري نوبي آب،  م هايي استفاده شود  ط نياز آاي  مي داشتطاراي  اشت گياهان زينتي  وياه قامت اايگ از گونط ،

 اشنگ.آاي و گرماي شگيگ مقاوم ا

 

 های شهری:سایبان

هايي  ط در امتگاد اان. در اين نقشط سايطاستهاي اوليط  ي اي اس شهرداري  نو يهيط شگهاان هاي شهر  نو ار پايط دادهنقشط زير سايط

ها در اين شهر اويار چشمگير است و نشان دهنگه اانانگ. در مجموع مواحت سايط اط رنو قرمز نشان داده شگه ،هاي شهر هوتنگخيااان

اهميت اين عنصر فضايي در ميماري شهر  نو است. نحوه سامانگهي انها موالط اين پروژه است  ط در حول موير خيااان اهشتي و اط 



 
 

83 

 

هاي  نو قاال ييميم خواهگ اود. در ز آن اراي ديگر خيااانشود و ضوااط استنراج شگه اخصوص حالقاني اط حور خاص اط آن پرداختط مي

 است:  شرو زيراين زمينط، ايضي نكات در شناخت و يحميل اين عناصر و فضاي آنها اط

 در اين منطقط  اانشناخت ا مالي فرهنو استفاده از سايط -

  .است شگهاان استفاده ميهاي اومي پيشاصنيتي  ط اراي ايجاد سايطانواع سازه -

 هادر پياده راه ار انواع آن اا يا يگها و ها چط در حياط خانطااناين نوع سايط استفاده از /ينوع ساخت و گونط انگي شناخت -

 گونط انگي يكنيك هاي ساخت -

 هاهاي استفاده از يااموهاي يجاري مغازه ها در ير يب اا اين سازهروش -

 هاروزمره صاحبان مغازه اط اين سازه هاي خالق الحاق  ردن نيازهايموتنگسازي نمونط -

 قانط هويت شهرهاي الزم و اهينط اراي سامانگهي اين سازه ها در شهر اا احيا خالايناذ و ارزيااي استراي ي -

حوه قرارگيري عالئم نام مغازه ها ها در عرض مو ود پياده و نهاي سقفي در دو حرف خيااان در اريباط اا مغازهاانيحميل سايط -

 ها )و گرافيك آنها(اانروي يا در اريباط اا اين سايطار 

ر حول موير)اط همراه دهاي حال و گذشتط مو ود در  نو و ضوااط آنها اانهاي  گيگ ار اساس هويتچگونگي حراحي سايط -

  مقگار آن، نحوه مالكيت، مواد و مصالح، نحوه ا را، و... ها(،يااموي مغازه

 

  شگه در شهرهاي  بت سايبان-12-3شكل 
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بندی عنوان بخشی از استخوانبه طراحی خیابان بهشتی از میدان شهرداری تا نوار ساحلی -3-4

 شهر

طراحی خیابان بهشتی از میدان شهرداری تا 

بندی عنوان بخشی از استخوانبه نوار ساحلی

 شهر

 

 

 

 

 1335سنگ مگيريت شهري، -13-3شكل 
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ي فيمي )اهيري سااق( يازه شود، ميگان شهرداري و خيااان اهشتاواسط دهط پنجاه خورشيگي ديگه ميهمان حور  ط در اين سنگ مراوط اط 

اده است. اشتباه مرسوم آن زمان داحگاث در آن زمان، مشكالت  گيگي را اراي شهر اط و ود آورده انگ  ط اا اولين اارنگگي ها خود را نشان 

د  راحي هايي را اراي شهرها شبكط خيااانهاي مگرن را اط شهرها يحميل  ننگ، در اوياري موار ردنگ يا هاي شهرها را  راحي مي ط اافت

اا  موارا-احگاث اين خيااان. هاي آن اط سنتي قاال التيام اود. يك نمونط اارز آن احگاث خيااان اهيري در شهر  نو استرقم زد  ط زخم

د، ساختار آب ها را ار هم ز، يوپوگرافي و موير روانو را اراي هميشط دوپاره  ردمنگ  ن، اافت هوشنگاشتحول اويار ناچيز  ط ضروريي 

، يبگيل اط  اي اينكط خيااان ااشگ و  ط در مياار  اري اود را ساقط  ردد،  ار رد مويرهاي هوشمنگ ااد را ها را دچار يغيير  را تماعي محمط

خيااان اط  و يط نيوت.ي، قاال شهري  وچك  ط اط يك پاسگاه نظامي منتهي شودمتر خيااان اويار عريض اراي  400احگاث اط مويل شگ. 

 متيگدي ااشگ. هاي فضاييدهگ يا خياااني  ط داراي سكانسحگي  وياه است  ط يوصيف آن اط روش يوصيف ميگان اهتر  واب مي

 
 ينريب اافت ياريني شهر  نو اراي احگاث خيااان-14-3شكل 

 
 نويم دريا اط ساحل  گذرهاي ياريني شهر  نو در راستاي همود ار دريا و هت گيري -15-3شكل 
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 فراينگ يغييرات محور اهشتي در گذر زمان-16-3شكل 
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ف سطح ميبر اا اافت اختالميبر احگاث شگه درحال حاضر از سرزنگگي مورد انتظار ارخوردار نيوت و اا مشكاليي همچون درحال حاضر 

و ط اط زه  شي موا ط اگون ي شي و ساخت و ساز هاي گذر پس از خيااان، پرداختن محگود اط  گارهو موائل هگايت آب در آن پيرامون

 دهگ.است. يصاوير زير وضع مو ود ميبر را نشان مي

  

 

 شكالت سطح ميبرم-17-3شكل 
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 يبرممشكالت سطح  -17-3ادامط شكل 

 شرو زير است:شود، اطاراي اصالو وضع مو ود ميبر ارائط ميپيشنهادهايي  ط 

 ف يمام مغازه  يل،ط همين دلهمانطور  ط گفتط شگ اين خيااان مويمي شگه است اراي دفع آاهاي سطحي شهر اط سمت دريا. ا -

شود  ط دو حرف رفتط ميگ( يصميم 2535-1355ها دو يا سط پمط ااالير از سطح خيااان ساختط شگه انگ. در صوريجموط اول احث )

 ط  ط دريا هگايت  نگشگه در دو حرف را اقطع هاي سرازير شگه از محمط ياريني هايي اا عمق  افي اكننگ  ط آبخيااان  وي

نياز اط اازايني و  پرشگگي و همچنين عگم يناسب اا حجم روانابيل عگم نگهگاري مناسب و يميز ردن آن، دلدرحال حاضر اط

 .دارد رسيگگي

 نياز اط سامانگهي دارد. و دو حرف خيااان ارق وسط اولوار هايچراغييرهاي  -

  نياز اط سامانگهي دارد. رواختالف اريفاع  ف مغازه ها )اط درستي( اا  ف پياده -

اا سامانگهي نقاط ير است.  اش  رده اختالف اريفاع دارد و پوتسانتي متر اا اافت قگيمي  ط احاحط 180يا حگود خيااان اهشتي  -

ارقرار  ردن اهتر )ادراک  امكان اريباط است(، نتيجط  راحي اافت ط ) اختالف اريفاع اين قومتهاي منتمف اافت اا سطح خيااان

يوان هم خواهگ شگ و ميفرا رسيگن اط ايجاد خيااان منحصر اط فرد  نگي قگيم و تماعي( اا اافت فضايي، ديگ و منظر، فضاي ا

  اين يهگيگ را اط فرصت اگل  رد.

در ضوااط  واي  گيگ  طو ايجاد در راحي مقطع خيااان اراي اين منظورح سازيمناسبآب در اين خيااان و  عبوراررسي نحوه اا  -

 ها را سامانگهي  رد.يوان روانابياط آن پرداختط شگه است، م

آور اا پوشش گياهي بفضاي سبز ياداشتن امكان دروا(  ط در  نار آن موير عبور آب )آزاد  ردن اقيط فضاي  گول وسط اراي  -

امكان  يماري منظر دارد.اط خيااان ااهري حبييي ميگهگ و گويي خيااان م ،آوردرا فراهم مي و نياز اط آاياري حگاقمي مناسب

 در وسط اموار و ود دارد. )شكل زير( يجميع هر گروه اط هم پيوستط گياهان و درختان



 
 

90 

 

 

 منظر مو ود خيااان-18-3شكل 

 .ط شگه استوااط ارائدر ض و حمل و نقل عمومي ماننگ ايواوس در حراحي ارش افقي و عمودي خيااان پيشنهاد مويرهاي دوچرخط -

در نتيجط عگم نياز اط فرم  گاگانط نيمكت  فضاي نشوتن و-در ايجاد پمطيوان ميرو  ف پيادهها و از اختالف اريفاع سطح مغازه -

 )شكل زير( استفاده  رد.

 

 هااختالف سطح ميبر و مغازه-19-3شكل 

محمط  يصال دو انشاو غراي در شهر و دو محمط  گا  -اريباط عرضي شرقي احيا شگه و مويرهاي اصمي اافت ياريني الزم است -

 (20-3يقويت شود. )شكل قگيم 
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 ي اافت يارينيمويرهاي اصم -20-3شكل 
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 چهارم:بخش 

 طراحی و ساماندهی میدان شهرداری
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 بخش چهارم: طراحی و ساماندهی میدان شهرداری

 

 مقدمه-4-1

شود  ط چرا ميگان اايگ مورد اازحراحي قرار گيرد؟ از زواياي گوناگون ميگان و اررسي ميدر قومت اول اا حرو ده موالط از ده زاويط ديگ 

گيرد: نگاه ساختار ا ولوژيك ) غرافيا(، ياريني، ا تماعي)شهرونگ مگاري(، گونط شناسانط، مقياس فضاي احراف آن مورد يحميل قرار مي

اي ديگ، و يرافيك سواره. سپس، در مرحمط دوم نتايج يحميل اط يگوين اهگاف و االفصل، فضاهاي پر و خالي،  ار ردگرا، فضاي سبز، محوره

شود يا اتوان اراي حراحي نهايي از اين رونگ حي انجامگ  ط در مرحمط سوم اط روش سناريوسازي چنگ سناريو آزموده ميمييارهاي حراحي مي

 اتوان مرحمط اط مرحمط آن را مورد نقگ و اازحراحي قرار داد. اي ااشگ  ط شگه يصميم گرفت. سيي شگه است فرآينگ حراحي اط گونط

 

مساله برای سناریو سازی  9به همراه طرح  شهرداری شناخت و تحلیل وضع موجود میدان-4-2

 طراحی

 نگاه ساختار فضایی و اکولوژیک-4-2-1

فضايي  انوني اراي  مع شگن آاهاي سطحي و  در گذشتط دهگ،فضايي  ط ا نون ميگان اصمي شهر )شهرداري، انقالب( را يشكيل مي

اي محل  مع راه آب اصمي و فرعي قرار گرفتط و اط لحاظ يوپوگرافي همچون  اسط 7سيالاي اوده است. در  انون محل يقاحع ايش از 

ديگر محصوالت گنگم، پياز، و اا ر وع اط صحبت ريش سفيگان شهر  نو، در گذشتط شگن آب و اط همين دليل  شت ديم اوده است. 

آمگه است. مرز شمالي شهر را اين فضاي خالي يييين  رده اود. از ساختن انا در اين مكان ا تناب  شت ديم در اين مكان خاص اط عمل مي

-يوان فهميگ  ط مالكيت اين اراضي عمومي و در دست دولتپس اط همين عمت نيز ميشگ، چون در محل ريوك سيالب قرار داشت. مي

يوان همانطور  ط اا نقشط سازي سيالب ميشگه است. هايي اوده است  ط نامناسب اراي ساخت و ساز قممگاد ميااشگ، چون زمين شهرداري

انگ. اي منطق نيوت اينكط در شرق ميگان ديگ، دو خيااان مگرن منتهي اط ميگان )منتظري و حالقاني( پيشتر موير اصمي هگايت سيآلب اوده

يوان در گه  ط از آاياري حبييي نيز ارخوردار است. امروز هم اين مكان محل  مع شگن سيالب ها است. انااراين ميساختن پار ي ميور ش

ي های جدیداحداث برکهيوان اط هاي امروزي احيا  رد. ميحراحي ميگان ارخي هويتهاي  ار ردي، ا ولوژيك گذشتط را درون پارادايم

يوان اط امكان داشتن واننگ عالوه ار  مع آوري و يوزيع مجگد آب، عمل يصفيط آن را هم انجام دهنگ. ميانگيشيگ  ط اا يكنولوژي امروزي، ات

  رد. نيز ياملدر اين مكان  کشاورزی )دیم( شهری
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 هامويرهاي حبييي سيالب -1-4شكل 

ها و انگهاي انحرافي در يك شبكط سنتي ار طها و مصنوعي درواها و انواع ار اساس پياده سازي مويرهاي حبييي سيالب (1-4)شكل  نقشط

(. نحوه هگايت و اط  ارگيري آاهاي 1398قاال مشاهگه است و نقشط سازي شگه است )رشيگزاده و رضواني،  1335 ط در عكس هوايي سال 

هاي صفحط ايگ نقشط سطحي،  نترل ريوك و استفاده اهينط از آاهاي سيالاي و فصمي ميراث مهم ا ولوژيك شهر ياريني  نو است. در

شود، در شكل ( محگوده داخل  ادر مشنص شگه نشان داده شگه است. در نقشط اول شبكط مهار آب اا  زييات ايشتر ديگه مي---)شكل 

شود  ط مشنص است  ط رشگ شهر در ادامط سالهاي آيي اا ديگه مي 61ار عكس هوايي سال  35نهي عكس سال پايين سمت راست، ارهم

ها اوده است. در عكس هاي  اري شگن سيالبها و مياار يحت يا ير اين راههاي عبور آب شكل گرفتط و ساختار خيااانهمين راه يو ط اط

هاي مورد شود  ط در آن دو محگوده اا رنو مشنص شگه است، يكي اوتر زمينديگه مي 73اا سال  35نهش عكس سال سمت چپ ارهم

ها در قگيم غراي دارد، و دوم محگوده فمكط فيمي است  ط خود محل يالقي راه-عموم است و  شيگگي شرقياحث  ط امروز هم در اختيار 

 اوده است و نقش گره را از ااتگا داشتط است.
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 هامويرهاي حبييي سيالب -2-4شكل 
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 اازشناسي مويرهاي  اري شگن آب -3-4شكل 

اا  زييات خوب قاال مشاهگه است  73مويرهاي  اري شگن آب، در عكس هوايي سال ازشناسي يمرين ديگري است  هت ا ---شكل 

ده اودنگ،  ط اط رنو انفش آاها از شهر عبور  ر ط در ارخي مياار حر ت آب اط واسطط فرم خاک قاال يشنيص است، گويي اط يازگي روان

شونگ  ط امروز همط آنها مو ود مي ان درون اافت شهر چنگيگ ار ط ديگهشونگ. يا آن زمها ديگه ميشود و اط رنو زرد ار طدر يصوير ديگه مي

 نيوتنگ.

رگتر  ط اراي  ل شهر و مزارع انااراين ايجاد ار ط هاي  گيگ در اين مكان )ميگان شهرداري( اط عنوان انشي از شبكط يجگيگ حيات شگه از

راي يك شهر  ط  نبط نمادين نگ زدن نقش ا تماعي آن در اين نقطط است نگ پيشنهاد شگه و نقش مهمي هم ايفا خواهگ  رد. پيوآن عمل مي

هايي است  ط ارائط راه حل  نگ شايان يو ط است. پروژه اصمي حراحي اين ميگانو يبميغي هم اراي اين شبكط زيرساخت ارزشمنگ ايفا مي

وري ار ط را امروزي  نگ و اط آن اصمي شهر پيونگ ازنگ. فنا اتوانگ اين الزام احياي زيرساختي را اط زنگگي روزمره و عمومي شهر در ميگان

 ميناي ا تماعي و نمادين انشگ.

 نگاه تاریخی

ن يا فمكط خواهيم انگاخت. عالوه ار نگاه ياريني اط ساختار مياار و مورفولوژي شهر در مقياس ازرگ، نگاهي اط سير يحول حراحي ميگا

 هاي آن اراي يادآوري در زمان حال. ري اوليط ميگان و اررسي پتانويلحي شهميرا ي اط فمكط و حرا-نگاهي ياريني
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 گذشتط ميگان انقالب -4-4شكل 

ضاي فمكط اا يا يگ ار هنگسط ف. حراحي دهگنشان مي در اوايل دهط پنجاه شموي را گذشتط ميگان انقالب: ميگان  وروش  بير 4-4شكل 

نيمكت  16سط ميگان اا نرده و اختالف سطح از يكگيگر  گاگشتط، ييگاد پارک ماننگ و-پيادهمر زگرا انجام شگه، فضاي يرافيك و فضاي 

و  61وايي سالهاي ه ط در عكوهاي  دارد فضاي چمن درختكاري شگهدو رينو  رده، نفر را يامين مي 24فضاي مناسب نشوتن حگاقل 

ايجاد  60ا  ط در سالهاي شود، اما سرسبزي فضن اقميم يوصيط نميچمن امروزه در اي ميزان رشگ چشمگير درختان قاال مشاهگه است. 73

سط ميگان المان نمادين وا نون در حراحي  گيگ هيچكگام از عناصر قگيم حضور نگارنگ. در  شگه اود اا اازحراحي ميگان از دست رفت.

اا نگاه اط سمت  ان است.ران ااستان در آن زم ط حا ي از سياست آموزش هويت اي ميگان قرار داشتط استقگيم فرهنگي متناسب اا نام 

حره  ميي شهرونگان نيز دهگ  ط ا نون هم مو ود است )و از عناصر هويتي شاخص ميگان در خاشمال ميگان، درخت  هنوالي را نشان مي

يوان اين لذا ميكط است.  اي دارد(، اط همراه منظر شهر و اناي متقارن در ضمع شمالي ميگان  ط هنگسط آن در هماهنگي اا هنگسط فم

ان انشي از ياريخ شهرسازي  شورمان ااقي مانگه است  ط در فمكط، اط عنو-ميرا ي از ميگانآيا امروز در اين ميگان  پرسش را مطرو  رد  ط

آنچط امروز ااقي مانگه دهگ  ط يااز حراحي ميگان قاال اعتنا ااشگ؟ نقشط نگاري يغييرات داخل فضاي دايره فمكط از ااتگا يا  نون نشان م

يوان اط عنوان مواردي  ط مي مكط.است، هيچ عنصري از حراحي ااتگايي ميگان )و هارموني فضايي آن( را در خود نگارد، اط  ز محگوده دايره ف

م و حضور المان نگسط و نظ، همتيگد فضاي نشوتن  اي درختان، نام ارد، حضورميگان اراي ااز حراحي در حراحي عناصر قاال اعتناي قگيم

 است. فرهنگي-نمادين
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 يا  نون. 1335 هاي هوايي از سالموتنگسازي يغييرات  البگي ميگان ار اساس عكس-5-4شكل 

 نگاه اجتماعی: میدان شهرداری از نگاه مدنیت و شهروند مداری
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دهنگ: مو راييك ميد-تماعياط آن رنو ا ميگان اصمي شهر در ميناي  السيك شهرسازي آن  ايي  ط نهادهاي مگني شهر و ود دارنگ و 

ري مورفولوژيك و ياريني فضاي نقش دو ساختمان  تاانانط و شهرداري  ط در امتگاد شرقي غراي هم قرار گرفتط انگ، منطبق ار  هت گي

 ميگان هم هوت.

 

 ميگان شهرداري از نگاه مگنيت و شهرونگ مگاري -6-4شكل 

هاي شهرهاي قرون يگانمو شهرونگي )مثال  عموميحراحي شهري ميگان اا نگاه  السيك اط مفهوم ميگان اط عنوان مكان حضور نهادهاي 

 تاانانط  يوانگ ميان دو ساختمانياريباط مينايي و ود داشت. در  نو اين اريباط م وسطايي اروپايي( ميان دو يا چنگ ساختمان مهم در ميگان

ر ايجاد يك محور حولي  ط دو د. چنانچط اريباط فضايي ميان اين دو ساختمان ايجاد شود  ط در يصوير ااال نشان داده شگه است و شهرداري

 ار ت ايشتر مردم در امور خودو افزايش مش ، اراي يقويت نقش مگني هر دو نهاداط و ود آيگ سر آن اط يك موضوع نهادي مشااط اشاره دارد

ز حراحي شود. از اام دو ساختمان يوانگ اا يا يگ ار اين اريباط نيدهگ. فضاي ميگان مياط شهرداري مقبوليت اهتري مي مهم است.  تاانانط

ونق ده اط د، امري  ط  اذب يوريوت و رمثال  افط )شهر  افط مگرن  م دار ،مومي مو ود ) تاانانط، شهرداري( استفاده شودع-دولتي

يگ مصفي اط شهر فراهم د)اراي فصول قاال استفاده، ماننگ مثال دامون  يش(  ط  يا حصيري قف چادري( اا سسرزنگگي فضاي عمومي است

اين دو اام در دو سر   نگ و در سطحي ديگر امكان يجراط سيماي شهر فراهم گردد، در ضمن حضور ايشتر مردم و اريباط محوري فضايي

 ر گيرد.انگ مورد اازنگري اراي الحاق، اازسازي و غيره قرايوشود. ميماري ساختمان شهرداري ميميگان ارقرار مي

 

 نگاه گونه شناسانه: میدان و پارک و امکان تلفیق این دو
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 ميگان و پارک و امكان يمفيق اين دو -7-4شكل 

 

شهرداري اط شمار  گانشهري ميموضوع اصمي حراحي و ميگان اط عنوان دو نوع متفاوت از فضاي عمومي )اوستان( اريباط متقاال پارک

وضع مو ود، ميگان  يفيات  در ميگان شهرداري دو فضاي متفاوت عمومي اا هم هموايط انگ. يك ميگان و يك پارک. در حالت فيمي رود.مي

 گيگ ي محگوده حراحي ميگان از حرف .، حراحي آن نيز اط روز نيوتينك است ،ميگان را نگارد و پارک هم  يفيات مناسب يك پارک را نگارد

اراي ااز حراحي ميگان سط  يرد.گيوانگ مورد اازييريف قرار هاي مو ود ميمشنص نيوت، و اا يو ط اط سااقط ياريني اين محگوده و پتانويل

شونگ  ط عامل ميگان در  ارکپيبگيل اط يك اين دو فضا اا هم يكي شونگ، اا دو گزينط:  : يك و دو اينكطگزينط راهبردي مطموب و ود دارد

گزينط سوم، ، يا هري(شير است )حراحي  مرنودر آن پارک ازرگ  ط عامل  ميگانيك  يا يبگيل اط ،ير است )ميماري منظر(ن  مرنوآ

ناسب گرچط مقياس  وچكي حفظ  ننگ، ميگان يا  اي ممكن ميگان ااشگ و پارک هم يك پارک مايش از پيش خود را  ، يمايز و يضاديفاوت

 دارد )اوستان شهري(.

 

 گاه بزرگ مقیاس: مقیاس بالفصلن

و ط راهبردي اط اريقا سرزنگگي يير اراي يوسيط و در نظر گرفتن مقياس حوزه االفصل حراحي ميگان و امكانايي  ط در اين مقياس ازرگ

 فضاي عمومي شهر و ود دارد.
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 مقياس االفصل -8-4شكل 

ار فضاي ميگان و پارک را ااز دقت  نيم، محگوده ازرگي يقريبا دوارا هاي فضاهايصرف نظر از دوگانط پارک و ميگان، اگر اط گشودگي

نتهي اط ميگان نيز مسپس در هر  هت از خيااانهاي  .اط حواب آورد در حوزه االفصل آن يوان  زء فضاي پيوستط اين مجموعطمي

نظير اراي شهر فراهم رصتي ايفضاهاي ااز عمومي متيمق اط شهرداري قرار دارنگ  ط اا در نظر گرفتن شبكط شگن اين فضاها اا يكگيگر ف

ود، و در چنگ فاز )زماني(، و ييريف ش است يا اراي آينگه  يفيت زنگگي شهري خود ارنامط ريزي  نگ. اهتر است اين پروژه در چنگ مقياس

 مكانايي. اط همين دليل است  ط سناريوسازي در اين مرحمط از  ار اهميت دارد.ا-در چنگ فاز مالي

 

 نگاه به فضاهای پر و خالی

هم پيوستط ااشنگ  ط عموما نوجم اط ماناهايي  ط اا ميگان در اريباحنگ عمگيا اا  ارا تر  وشك در فضاي ااز قاال يوصيف انگ يا اينكط  گاره 

ي  ط اط ارائط ضوااط ميماري در ييريف ميگان در ذهن متبادر است. موضوع سامانگهي )اناها و(  گاره هاي ميگان، محصوريت و ساير موايم

ي يحميل گردد و از آن ايگ اط درستاشود اايگ اا آگاهي اط اين واقييت ااشگ  ط پرا نگگي ساختمانها در فضاي ااز در محگوده ميگان مراوط مي

 ن ااشگ.استفاده شود. ايجاد  گاره اراي اين ميگان اط آساني ممكن نيوت و شايگ مغاير اا اقميم و فرهنو فضايي آ
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 نگاه اط فضاهاي پر و خالي -9-4شكل 

 

ر يصوير ااال مشنص دااشنگ هايي درون يك فضاي ااز مطرو يواننگ در  ميت فضاي ازرگتر ميگان همچون  وشكهايي  ط ميساختمان 

اي هر دو سناريوي متضاد اشاره اي آنها يو ط شود. ارهاي سنتي اط نقش  گارهشگه انگ. سناريو ارعكس آن نيز ممكن است،  ط ماننگ ميگان

هاي ساختمان قرار فضايييوان حراحي فضا انجام داد. سناريوي  وشك اا وضع مو ود همنواني ايشتري دارد، در عمل وضييت استشگه مي

در آنها را  و اناي منفردك يوان اين  يفيت  وشاصمي ميگان اط اين شيوه است و اا ينريب چنگ ديوار )محگوده شهرداري و مناارات( مي

هاي منفرد داراي اريميمسط ساختمان مناارات، شهرداري و  تاانانط  هاي ميگان انصوصو در آينگه هم ميماري ساختمان يقويت  رد

ااميت ايجاد رواق در  گاره  نواي  ط  نبط متصل اط اافت دارنگ و ق اازار در  نوب ميگان نما ييريف شونگ. همچنين اناهاي ديگر ماننگ چهار

ينگه اتوان اط مرور ميماري آساختمان هاي ديگري  ط داراي چنين پتانويمي اراي ييريف ميماري مشنص هوتنگ، يا در  اط همراه و ود دارد

 اي هويت انش اط فضاي ميگان را مگيريت نمود.هساختمان
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 روپياده نقشط وضع مو ود محگوده احراف ميگان، و اليط -10-4شكل 

س شهرداري گنو( اط خواي اايارگرفتط از احالعات  ي –رو )يا خيااان مرج شگه نقشط وضع مو ود محگوده احراف ميگان، و اليط پياده

و سناريوهاي مراوط اط ميماري  7و  6ط حرو موالط هاي  مشاهگه  رد  - ط اط شهرداري ييمق دارد –يوان در محگوده هاي قرمز رنو مي

حراحي ميگان شهرداري،  ير داشتن اط موالط وشك در وسط يك فضاي ازرگتر مو ط و امكان پذير است. در ضمن اهميت نگاه ازرگ مقياس

شود، ي شهري  نو ميمي مجاور و ساختن شبكط اي از فضاهاي عمومي مريبط اط هم مو ب غنا و سرزنگگي فضاو ييامل اا فضاهاي عمو

و اين  قگريمنگير استاي هوتطيك صرفا دهگ. مر زي  ط حاشيط داشتط ااشگ از مر ز و اط ميگان فضاي  ميي و ا تماعي قگريمنگ يري مي

    شود.االفصل و فراگير ميور مياط مگد فضاهاي خالي مو ود در شهر در مقياس 

 

 سازنگاه کارکردگرا و بهینه

و هي فضاي آسفالت شگه يمتاسفانط استفاده اهينط از زمين شهري اختصاص يافتط اط فضاي ميگان اصال انجام نگرفتط است. درصگ قاال 

و هم آنچنان سامانگهي مناسبي رفضاهاي فراخ پياده يوانوت  ار ردي ير ااشگ، اين فضا ا نون هگر رفتط است، ضمن اينكط و ود دارد  ط مي

 يواننگ اهتر حراحي شونگ.نگارنگ  ط مي
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 ضاي احراف ميگانف -11-4شكل 

فضاي دايره شكل ل او ف ميگان اط پنج دستط فضا قاال يقويم است: ، فضاي 97اط  مك عكس هوايي گرفتط شگه يوسط پهباد در سال 

هوتنگ  ط همگي آسفالت  اما دوم يا پنجم فضاهاي قاال يفكيك از هم ، ط  فوازي و مقگاري فضاي سبز دارد فمكط اا ممحقات داخل آن

است فضاي آمگ و شگ اا ايومبيل ل او شگه انگ، و دو دستط  مي دارنگ، آنها  ط خاک گرفتط انگ و آنها  ط خاک نگرفتط انگ و محل يردد هوتنگ.

در محگوده دوم، . ه است()در نقشط ااال رنو نشگ اي است  ط  متر خاک گرفتط استمحگودهو   نگ ط فضاي  ار ردي ميگان را مشنص مي

اي وسط خيااان  ط  هت هيوان اط سط دستط انگي رسيگ. يك، فضاي احراف  زيرهشود، ميخاک گرفتط  ط عمگه فضاي ميگان را شامل مي

و، محگوده فضاي متصل اط چهار دقرمز ييره(. -ک گرفتن اط و ود آورده انگ )انفشدهنگه اط يرافيك هوتنگ اما محگوده ازرگتري را اراي خا

اين  ،يگان دانوتيوان متيمق اط فضاي اموک هاي شهري مشرف اط ممي  ط آن راگوشط ميگان  ط اا رنو قرمز پر رنو مشنص شگه 

نو مشكي  ط نواحي صرفا رسط، فضاهاي اط . ضافط شونگهاي مجاور ايواننگ اط نفع فضاي عمومي اط اموکفضاها در همين وضع مو ود مي

 خاک خورده ااقيمانگه هوتنگ.

شگه است  ط از فضاي در اختيار مو ود استفاده اهتري شود. و نياز است  ط در دهگ  ط مياين سطح زياد فضاي رها شگه آسفالت نشان مي

شود،  ط ها ينو ميها يا  اي ممكن اراي ايومبيلاحي شهرها عرض خيااانااز حراحي ميگان اين موالط مورد يو ط قرار گيرد. امروزه در حر

ها و سرعت اي مورد  موگيري  نگ و هم اراي پياده و دوچرخط و فضاي سبز فضاي اهتر فراهم ااشگ. اراي رهايي از اين هگر هم از يصادف

هاي شهري ود، و دوم، از گوشط هاي ميگان فضاهاي اموکرفت فضا دو استراي ي  مي قاال يصور است. يك،  زيره وسط ميگان ازرگتر ش
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روي اط سمت مر ز ميگان  ننگ و فضاهاي اضافي را اط يصرف خود درآورنگ. اگيهي است اراي يحقق هر سناريويي از اين دست حراحي پيش

 گيرد. و مهنگسي يرافيك درخور آن صورت مي

 نگاه به فضای سبز 

است و حراحي پارک اط حرفط ميماري  شناسي اشاره شگ، حراحي ميگان اط حرفط حراحي شهري ايشتر مراوطحور  ط در احث گونط همان-1

شت، انصوص درااره فضاي سبز، گرسگ در مرز اين دو رشتط اايگ دنبال  واب شود  ط اط نظر مياي مشاهگه ميمنظر. اما در اينجا امينتگي

 يوزيع آنها در فضاي ميگان.و  هاي آن، و يرا ممقگار آن، انتناب گونط

 ا يو ط اط  انون  مع شگن آب، اط درستي محل احگاث اوستان شهر  نو در همين مكان صورت گرفتط است.ا-2

اي ههاي خانط بز از ديگ ناار صرفا محگود اط درختان مو ود در فضاي عمومي نيوت امكط درختان مو ود در حياطمنظر شهري س -3

 گيرد.ار مي همجوار ميگان را نيز در

 

 ضاي سيز احراف ميگانف -12-4شكل 

مي افقي گوترده است و در ديگ فقط درختان ميگود پارک نيوتنگ  ط هويت و منظر سبز اين مكان را ساختط انگ. فضاي ميگان اط شكانااراين 

 ط اط منظر شهري سبز ميگان   نگ. در حياط ارخي از ساختمانها نيز درختان ينومنگي هوتنگهاي منتمف ييگد درختان همط  ا خودنمايي مي

 اا سبز روشن مشنص شگه انگ.  ---شكل مك رسانگه انگ. در 

ز و ينومنگي دهگ  ط ميگان نيز درختان سرسبنشان مي 73مكان افزايش سرانط فضاي سبز در اين مكان و ود دارد، عكس هوايي سال ا -4

)امكان داشتن  يمايز ميان اين دو فضا را از اين ارد ،گوترانيگ پارکو  درخت را اط  ل فضاي ميگان-رپ-يوان هويت سبزميپس  شتط است.دا

 ميگان(-پارک

يوانگ ييي، در ميادين روستاهاي ايراني( ميحول درخت )همچون گذشتط و اط حور حبا تماعي و آسودن  گرد هم آيي فضاي يو ط اط -5

 پررنگي در اينجا داشتط ااشگ. نقش
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ها اراي ك اط خود اگيرد. اط  اي ساختن موانع خشك اا لچكييوانگ وسط خيااان ااهر شود و  ار رد فمكط  وچدرخت همچنان مي -6 

گيرد، از نو مينما را يا حگي . درخت در اينجا  اي چراغ راهيردد خودروها سامان گيرنگ يوان از درخت استفاده  رد  طهگايت يرافيك مي

  نگ. نگ، الگوهاي قگيم را ياد آوري ميالگوسازي مي

-شود اا يمهيگايي ا تماعيدر اين راستا پيشنهاد مي درخت در يك درخت چنگ صگ سالط شمال ميگان. گردشگري- تماعيا-قش يارينين -7

 ضايي  مي  نبط يقگس و احترام آن پررنو گردد.ف-رويگادي

 

 نط فضاي سبز احراف ميگاناافزايش سر -13-4شكل 

ط فضاي سبز را افزايش انواهيم سران در فضاهاي خاک گرفتط و اگر وضع مو ود اط همين شكل حفظ شود شكل ااال يصوري است از اينكط

 د. ر در نظر گرفت و خصمت پارک را اراي ميگان يقويت هااني را در اين قومتو درخت هايوان ااغچطمي دهيم،

 

 های دیدمحورنگاه نحو فضا: 

ن نقطط فصل مشترک شود  ط قرارگيري فمكط ميگان در مكان فيمي آن و المان شهري داخل آن در اهتريدر اين انش نشان داده مي

 در نظر گرفتط شود. يوانوت نقطط مناسبتري اراي ديگه شگن اهتر فمكط/المان داخل آنميگانهاي ديگ منتهي اط ميگان نيوت و مي



 
 

109 

 

 

 

 الماني دروازه در ميگان شهرداري -14-4شكل 

ميناي آن، عمت قرار دادن آن  از الماني دروازه ماننگ اا  يفيت نامناسب ا را در مر ز فمكط مو ود است. صرف نظر در ميگان شهرداري ا نون

نقش المان/نشانط  ،يگهاي اط ميگانديامين و  ذب   هت از ء نيم. متاسفانط اين شيرا اررسي مي مكانيااي آناز لحاظ  يفيت آن،  و در اينجا

است.  اردويار ضييف و  وياهارد ديگ آن نوبت اط پتانويمهاي ديگ مو ود در فضاي ميگان اچون  نگ. مينايفا  آن حور  ط اايگ شهري را

 ط يحميل و  (15-4)شكل ر پاييندهگ، اا يصوي ط آزمايش محگوده ديگه شگن اين المان را نشان مي (14-4)شكل مقايوط يصوير ااال

كط در اين ميگان است، ضيف اين نقطط را از لحاظ پاسنگويي اط محورهاي يا  ار رد فم-مكانيااي نقاط اهينط اراي ييريف يك نشانط شهري

 دهگ.ديگ نشان مي
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 كط در اين ميگانيا  ار رد فم-نقاط اهينط اراي ييريف يك نشانط شهري -15-4شكل 

 ط اط انحناي خيااانها و امكان ديگ خطوط آاي هر  گام اراي يك محور ديگ يرسيم شگه انگ.  م و زيادي محگوده آاي اا يو 15-4در شكل 

 ،. در مر ز اشتراک آنهااست ير شگهييرهآاي  ،انگدر  اهايي  ط اين خطوط اا هم اط اشتراک ديگ رسيگه .يرسيم شگه استاط داخل ميگان 

نقطط مثمثي اط رنو سفيگ نيز  مشاهگه  رد. سطمحگوده يافتط شگه را آاي  مرنو يرسيم شگه است يا اهتر اتوان ا ايجاد شگه  ط اچنگضميي 

يگان هوتنگ  ط از فاصمط دور هاي نارنجي نيز اناهاي ملكطنقاحي هوتنگ  ط ايشترين اشتراک ديگ اط محورهاي متيگد از آنجا ممكن است. 

نگ  ط اراي اين اناها در حراحي  شونگ. اصول ااتگايي شهرسازي حكم ميدارنگ و در نتيجط حائز اهميت ميدر امتگاد اين محورهاي ديگ قرار 

 رد يو ط قرار گيرد. ، همچنين اا يو ط اط اهميت آنها از نظر ديگه شگن در شهر، ميماري آنها موميگان يمهيگايي انگيشيگه شود

اط ميگان، از اسكمط اط ميگان، از محور  ي ميگان، از گذر زيرمهره اط ميگان، از اافت ميانييقويت عمق ديگ از محورهاي دورير داخل خيااانها

 نگ. وت اصري از هر محور ديگ ايجاد ميغراي، و از ااوذر اط ميگان، همچنين امكان اازي ايگه ها و ينوع آنها در سورپرايز  ردن پيام متفا

كميل شگن ادراک از المان اا نزديك اازي اا مياني در ديگن انشي از آن از دور دست و ي ييني اگر قرار ااشگ الماني حراحي شود، قااميت

ري اراي قراردادن نشانط شهري و در آخر نتيجط اين است  ط قومت  نواي ميگان شهرداري از پتانويل اويار ايشت شگن اط آن و ود دارد.

 ديگه شگن آن ارخوردار است.

  



 
 

111 

 

 نگاه ترافیک

ب نيوت، يا لزوما اهترين  واب نيز ولي ينها  وايوانگ داده شود. فمكط يكي از  وااهايي است  ط اط موالط يرافيك در اين مكان مي قطيا

يومبيل ار پياده يا سمطط پياده ايوان يك حيف راهبردي را رسم نمود  ط همانا حيف سمطط در  وااهاي ديگري  ط پيش رو است، مينيوت. 

ون اين حيف اايگ قرار داده شونگ، هاي يرافيكي درگرايش اط  اهش عامگانط استفاده از خودروي شنصي در شهر است. راه حلار ايومبيل و 

عتنا يبگيل يوانگ هر  گام از  وااها را اط سناريوهاي قاال اناريوهاي مطرو شگه ميس-ها و زيرهايي از ايگهسپس اراي هر  گام، انتناب

هاي پياده محور نيوت. ب ارزشكر ااز، اراي يك سناريو سازي اوليط، آن حرف حيف يرافيكي انتناب شگ  ط مطمو. اراي يمرين يفنمايگ

يرافيكي غير مطموب آزمايش  هگف اين است  ط اتوان موائل مطرو شگه اراي حراحي ميگان شهرداري را يا اينجاي رونگ ردون سناريوي

  رد. 

 

 ه يرافيكينگا -16-4شكل 

اط حگاقل  حال در عيناما  ه است.يگوين شگ سمطط خودرو در ميگان اا داشتن حگا ثر امكان انتناب مويرها )دوحرفط(اين سناريو ار اساس 

هاي شهري اط سمت اگر اموک طدر اين سناريو يصور شگه است   .مورد يو ط قرار گرفتط است رسيگن مواحت فضاي آسفالت يردد ايومبيل

 وشكهايي در  خصمت يشترا ميگان ساختمانهاي شاخص چط خواهگ شگ: اگيت يرييب، نگ و فضاي خود را افزايش دهنگميگان پيشروي  ن

و در نقطط  ه استمكن  وچك شگفمكط يا  اي م خواهنگ شگ و در هر  نب ميگان، پالزايي و ود دارد  ط  ار رد خود را دارا است.ااغ 

هايي وسط آسفالت خيااان  زيره هاي  وچكفمكط .سازي هم ارايش و ود داشتط ااشگان المانشود  ط امكميمكانيااي از نظر ديگ اهينط 

 درخت، مجومط و غيره را داشتط ااشگ.و  يواننگ  ار رد ار ط، ااغچطهوتنگ  ط مي

ه و اط عنوان سناريوي مرين شگيهايي  ط يا  نون مطرو شگه اين سناريو اراي آزمودن قااميتهاي حراحي و امكانات نهفتط در استگالل

 شود. پيشنهادي مطرو نمي
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 سمطط خودروناريو ار اساس س -17-4شكل 
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 سمطط خودروناريو ار اساس س -17-4شكل ادامط 

ااميتهاي نهفتط در اين ااياد پس از حرو ده موالط فوق درااره راهبردهاي حراحي ميگان  ط اط همراه شناخت و يحميل وضع مو ود و ق

 ارد.عنوان شگه فكر شگ و در نتيجط ا نون امكان سناريوسازي نهايي اراي حراحي و سامانگهي ميگان و ود د
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 سازی برای طراحی میدانسناریو-4-3

 برکه-میدان -1

برکه  شود اگر برکه و میدان با هم ترکیب شوند و فضای عمومی اصلی میدان شهرداری درون یکسناریو: چه می

 تعریف شود؟

اهاي سطحي ايجاد شود. اراي آوري و ذخيره آهايي اراي  معحور  ط نشان داده شگ، نياز است يا در ميگان شهرداري ار ط يا ار طهمان 

 گيگ نياز است؟ و دوم  هاي()اين منظور دو سوال اصمي مطرو است: ننوت اايگ ينمين زده شود  ط اط چط گنجايشي از منزن اراي ار ط

ز نظر هزينط ساخت مشااط ايوان داخل زمين رفت؟ )يا اهتر است گفتط شود اريفاع مناسب يا چط ميزان اريفاع ميدر اين قومت از شهر 

شود. پاسخ  نو داده مي اط عنوان سازه عالي و مر ع در شهر برکه دریادولتروشهاي سنتي مرسوم چيوت؟ پاسخ اط اين پرسش اا مييار 

ر سطح شهر و اط وي ه همين دهاي دو سال اخير و شناسايي ميزان آب گرفتگي مياار فتط در اارشاين است  ط اا يو ط اط مطاليط صورت گر

ريادولت نياز است. قطر هاي شگيگ ) ط يوسط د تر رضواني و شهرداري  نو انجام گرفتط( اط گنجايش سط عگد ار ط دمكان هنگام اارش

متر  7948=2650* 3تر مكيب: اين حجم مورد نياز در ار ط ميگان شهرداري اط ممتر است. اناار 15متر و اريفاع  15ار ط دريادولت حگود 

 (18-3مكيب خواهگ اود. )شكل 

 

 ار ط دريا دولت، پالن و مقطع شماييك 18-4شكل 
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 ريفاع(امتر 15متر قطر در  15سط عگد ار ط دريا دولت در پالن )دايره( و در مقطع )مراع  19-4شكل 

 

ير است، حفر چنين اريفاعي زديكنير از دريادولت قرار دارد و اط دريا عرض  غرافيايي ميگان شهرداري  ط  نوب اا يو ط اط اينكط در

 گر ار ط هاي مو ود در اين اريفاع(.مقرون اط صرفط نيوت و اهتر است يا اريفاع حگود ده متر اط حراحي ار ط  گيگ اقگام شود. )مشااط دي

اختن پنج عگد ار ط در انگازه ار ط سمتر، نياز اط  9ايش مورد نياز در اين مكان اا فرض  نگن زمين يا اريفاع انااراين اا احتواب مجموع گنج

ناب عمق دهگ. )ضمنا انتمتر نشان مي 9متر اط  15ها را در مقطع اا يغيير اريفاع از ات حجم ار ط( محاسب---دريادولت و ود دارد. )شكل

 شود(ا فضاي عمومي مطرو ميصوريت فضا و امنيت ذهني آن است، چرا  ط در ادامط احث يمفيق اين ار ط امتر اط دليل يناسبات اهتر مح 9

متر  9و 6ريفاع آن اط متر و يقويم انگي ا 15متر احاي  9حاسبط گنجايش مقطع سط ار ط دريا دولت در صورت و ود اريفاع م ----شكل 

 اضافط  نيم. متر اط  مع سط ار ط اوليط دو ار ط ديگر را هم اايگمتر اراار دو عگد نط  6 ط اا  مع زدن سط عگد 
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 متري فمكط وسط ميگان شهرداري پنج عگد ار ط دريادولت اا همان فرم خود 51حر  -20-4شكل 

خود )قطر متري فمكط وسط ميگان شهرداري پنج عگد ار ط دريادولت اا همان فرم  51مي اينيم  ط اگر درون قطر  20-4اا يو ط اط شكل 

اي دهگ. نتيجط حراحانطمتر( قرار گيرنگ، ايشتر مواحت مو ود فضاي عمومي فمكط ميگان را اط خود اختصاص مي 9متر اما در اينجا اا اريفاع 15

در  شونگ  ط يا اايگيوان گرفت اين است  ط اين ييگاد ار ط اا اين وسيت مو ب از دست رفتن فضاي ميگان مي ط از اين حرو موالط مي

فضاي ازرگتر ميگان پنش گردنگ، يا اايگ اط گونط ديگري يجميع شگه و فرم گيرنگ و اا فضاي عمومي ير يب شونگ. اگر اط گزينط دوم ييني 

 انگاز حراحي ارسيم: يوانيم موير زير را استگالل  رده و اط  انوپت و چشميجميع ار ط ها در يك ار ط ازرگ ايانگيشيم، مي
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ر، ميگان اصمي  مع شگن مردم، يرين نقطط شهازرگ، ازرگترين ار ط شهر، و اولين ار ط مياصر و مگرن شهر، واقع در مر زياي ايجاد ار ط

اط اياني مياصر و نو نشان  هاي مگني شهر، اايگ انايي ااشگ  ط افتنار ميماري اومي  نو و ميراث يكنولوژيك  هن رااا حضور ساختمان

زمان حفظ و اريقا را در خود گ اراي شهر اگل شود، اط ارنگينو يوريوم شهر  مك  نگ، مياصرسازي امر  هنط همدهگ، اتوانگ اط نمادي  گي

 نگ، يمفيق آن ا در خود ايجاد مي نگ، ازرگي امكانات  گيگي رداشتط ااشگ. مقياس ازرگ انتناب شگه، خود اط خود اين پتانويل را ايجاد مي

سب آب مورد نياز اراي آاياري انش ياسيوايي  گيگ و امكانات ياسيوايي  گاسازي و يصفيط آب و يوزيع منااا فكر مهنگسي و اط  ار گيري د

 شود.هايي از اين دست را شامل ميفضاهاي سبز شهري و ايگه

د. فمكط اط يك شور ط ييريف ميشود. فضاي عمومي ميگاني در درون يك سازه ازرگ اانااراين اين ار ط مگرن اا فضاي ميگان يمفيق مي

درونش فراهم  نگ. در فرهنو  شود فضاي داخمي آن امكان حضور انواني و ييامالت ا تماعي راشود و ازرگي آن ااعث ميسازه اگل مي

د آب انباري هوت  ط روي آن هاي يمفيقي ميان عنصر زيرساختي و فضاي همگاني و ود دارد. در شهر يزچنين نمونطفضايي ايراني هم

 گاه است.يفرج گمي( يبريز  ط يمفيق منزن )درياچط( آاياري ااغات شهر ااگمي )شاهاي قرار دارد، يا ائلزورخانط

مي مطموب صورت گيرد و شود اين است  ط چگونط اين يمفيق  اناي زيرساختي اا يك فضاي عموانااراين پرسش  گيگي  ط مطرو مي

هگ و منطبق ار رويكردهاي نيز ااشگ، و همچنين اط موائل آسايش اقميمي پاسخ دانگي شگ پاسنگوي مالحظايي  ط در قومت اول  مع

 پايگاري ااشگ.

 

 

 ر انگموتانديئاير دوران روم ااستان  فضاي عمومي يماشا ردن صحنط شهري -21-4شكل 

ك يئاير دوران روم ااستان دو يصوير فوق گوياي يفكر پشت يمفيق فضاي عمومي يماشا ردن صحنط شهري )عكس مراوط اط ي 21-4شكل

ش اادگيره يزد  ط منبع در انگموتان است  ط مياصرسازي و احيا شگه است( و استفاده از فضاي زيرساخت شهري است )مقطع آب انبار ش

 ايناايني آن در زير زمين( الهامي است اراي استفاده از فضاي 
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جم آب مورد نياز درون حاراي حل دو موالط فوق، ييني حراحي فضاي عمومي  ط دعوت  ننگه اط ييامل ا تماعي ااشگ، و يامين گنجايش 

عمومي پمكاني( اي )فضاي ب  اسطيوان اا مثال دو ارف نشان داد: قااممط اي )ار ط( دو گاره  ط اشقايك انا، از نظر حجمي، راه حل را مي

ير، ار ط زيرين، خود دو قيقشود. اط حور دروي آن قرار داده شگه است. در فضاي خالي ميان داخل قااممط و زير اشقاب، آب گنجانگه مي

دهگ  ط در د. دياگرام زير نشان مييوان نيمي از حجم آب مورد نياز را ذخيره  رمتري ميان دو  گاره آن مي 3گرفتن  گاره است، و اا فاصمط

نيمي از حجم مورد نياز را پوشش  گيرد  ط اراار اامتر مكيب آب  ا مي 4000متر حگود  9متر اط عمق  45و  51فاصمط ميان دو دايره اط قطر 

 خورد آب اا ساختمان ار طدهگ و در ايشتر مواقع سال  وااگو است. آاگيري از محيط دور ار ط منطقي نيز هوت، چون اولين نقاط ارمي

ريزد؟ اليرواي آن ط داخل ار ط مياخواهگ اود. اين ايگه در  زييات يوسيط خواهگ يافت. مثال پاسخ اط سوااليي ماننگ: از چنگ نقطط اصمي آب 

د؟ ايمني اين نوار سط متر عرض شود؟ چگونط ورود آب ديگه يا شنيگه شوشود و ايگا يوزيع ميشود و گنگزدايي و يصفيط ميچگونط انجام مي

يوان زيبايي نيمط سرپوشيگه؟ آيا مي گونط خواهگ اود؟ اريفاع  گاره ها اط چط صورت خواهگ اود؟ اين نوار سرپوشيگه است يا سر ااز ياهر دو وچ

 و ياللو آب در نور را در آن نشان داد؟ و پرسشهاي ديگر.

 

 دياگرام محاسبط گنجايش آب -22-4شكل 

متر درون فمكط  9متر و عمق  25.5 دياگرام محاسبط گنجايش آب در صوريي  ط حمقط اي اط ضنامت سط متر اا شياع ايروني 22-4شكل

  نگ.ميگان ايجاد  نيم، حگود نصف ارفيت مورد نياز آب ار ط را يامين مي
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گيرد و امكان اروز از رار ميو  ف موطح ار ط قالگوي يئاير يوناني( نصف ديگر حجم آب مورد نياز، در فضاي ميان سطح  اسط ماننگ ) هن

ااصفا  نگ. از همين پايينترين   نگ. آاي زالل و خنك  ط احراف خود را اتوانگداخل چشمط/حوضي  ط در مر ز  اسط قرار گرفتط است پيگا مي

  نيم:ن مينقطط، ييني حوض گردي  ط در  ف  اسط ييبيط شگه است، شروع اط يوصيف خصوصيات فضاي عمومي ميگا

 مقطع عرضي از شمال -23-4شكل 

ر ط اا فضاي عمومي يئاير مقطع عرضي از شمال )سمت راست يصوير( اط  نوب )سمت چپ( ميگان رو اط سمت غرب. ير يب ا 23-4شكل

در مرحمط اول آب در منزن  حاليكط شود، دردهگ. فضاي ميان ار ط و زير يئاير اراي ذخيره آب مورد نياز استفاده ميماننگ ميگان را نشان مي

 شود.  محيطي ار ط  مع مي

 45حوض، مر ز ميگان است، اما مر ز هنگسي دايره ميگان نيوت. ايگه مقطع فضا اط اين شكل است  ط فضايي پمكاني )هر پمكان در اينجا 

 نگ. اط چنگ دليل، يكي اينكط اين الگو، ياده ميالگوي يئاير را در اين مكان پرود و  هنسانتيمتر اريفاع دارد( اط يگريج اط درون زمين مي

آرايي زنگگي شهري است  ط در آن اازيگران  دهگ. چون حراحي شهري در واقع صحنطمهمترين  ار رد حراحي فضاي شهري را نشان مي

كگيگر است. الگوي يئاير شهر هوتنگ. ديگن و ديگه شگن از اصمي يرين  ار ردهاي زنگگي ا تماعي و اودن در  نار ي صحنط خود مردم

متشكل از يك فضاي مناسب اراي ديگن، و يك فضاي مناسب اراي نمايش دادن در مر ز يشكيل شگه است. اما در اين الگوي ساده دو 

و يغيير اينجا ايجاد و پيشنهاد شگه است: يك، مر ز صحنط نمايش مكان ورود آب است، آنچط در فرهنو ما اويار اا ارزش و  مياب است، 

يوان پوشانگ و يمرين نمايش را روي آن اط ا را گذاشت. يغيير دوم،  ط همان يغيير مر ز هنگسي اط سمت شمال هم اينكط روي حوض را مي

شود، يك شيب نرم )و ايگ خواهيم ديگ  ط سايط هم دارد( در ها در دو شيب متفاوت ميميگان است، ااعث اط و ود آمگن فضاي يماشاچي

ديگري اا شيب ينگير در قومت شمالي. همين يفاوت و يضاد ااعث يغيير در رفتار و  ار رد اين فضاي اط ااهر همگن قومت  نواي و 

شود. ييني ايضي از مردم يكي را اط ديگري ير يح خواهنگ داد و يفاويهاي خود را در انتنااشان اروز خواهنگ داد. انااراين اين يضاد مي

شود  ط قومت  نواي هنگام شب اط محل ايني مياط اازيگر اراي قومت ديگر اگل  نگ و االيكس. پيشيوانگ يماشاچي يك قومت را مي

 نمايش يبگيل شود و قومت شمالي اط محل يماشا.
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 نماي ااال-24-4شكل 
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 نماي ااال و شمالي -25-4شكل 

يوان اط عنوان فضا نيازمنگ ايجاد سايط است. از اين يهگيگ ميرسگ اين هاي يااوتاني، اط نظر مياط دليل گرما و رحوات شگيگ هوا در ما

فرصتي استفاده  رد  ط اا ايگه ايجاد سقفي نيمط يمام و متنمنل )اراي اط  ريان انگاختن هوا( در ايگ اريفاعي نيز اراي شهر  نو 

اع ساختمانهاي شهر سر ارآورد اما ضمنا اريفاع زياد متر  افي است  ط اتوانگ انگ ي از متوسط اريف 8-6لنگمار ي ايجاد  رد. اريفاعي حگود 

محورهاي ديگ عنوان شگ، قومت  حور  ط در يحميلنگيرد و خط آسمان شهر را يحت يا ير قرار نگهگ. فرصت ديگر اين است  ط همان

ست  ط سقف مورد نظر در آن يري اهاي منتهي اط ميگان مكان مناسب نواي ميگان اراي فراهم  ردن امكان ديگه شگن از همط خيااان

قومت ساختط شود. از نظر ميماري و ايجاد سايط و  ر ت خورشيگ هم  هت مناسب اراي ايجاد سقف اراي اين سازه ميگان همان  بهط 
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 ط   نواي است  ط متمايل اط  بهط غراي ااشگ  ط ايشتر  موي آفتاب ايگازاهر و عصر را اگيرد. يصوير زير يكي از ار ط هاي  نو است

 الهام انش حراحي مقطع اين ميگان شگه است.

 ار ط هاي  نويكي از  -26-4شكل 

 

شود از ميماري  پر و حصير اط عنوان منبع الهام حراحي استفاده اراي يوسيط ايگه ينمنل داخل و خارج مصالح و ميماري سقف پيشنهاد مي

هاي حصيري و آسودن زير سايط آن دارد و همچنان عادت ارپا ردن سازه شود.  پر و حصير نيز همچون ار ط سااقط ديرينط در اين سرزمين

يوانگ از خصوصيات حصير الهام گيرد و حرحي مياصر ميگان شهرداري مي-در  نوب ايران و ود دارد. سقف نيمط يمام ) مع و ااز شونگه( ار ط

نگ فضاي  نگي مياصر شگه را اراي شهر پيشنهاد دهگ. اين هگف دور همراه اا استفاده خالق از مصالح پيشنهاد دهگ  ط در اين زمينط نيز اتوا

از واقييت نيوت و امكان يحقق دارد: يكي از موفق يرين پروژه هاي ميماري مياصر سي سال اخير در دنيا پروژه مر ز فرهنگي ييجيبائو 

ط ميمار مشهور ايتاليايي رنتزو پيانو حراحي شگه است. است  ط ممهم از سازه هاي يمگن اومي  اناک )نومئا در  زاير  الگونياي  گيگ( يوس

 (27-4)شكل



 
 

123 

 

 

 نيا پروژه مر ز فرهنگي ييجيبائو است ي از موفق يرين پروژه هاي ميماري مياصر سي سال اخير در د-27-4شكل 

https://inhabitat.com/jean-marie-tjibaou-cultural-center-inspired-by-native-

architecture/tjibaou-cultural-center-7/ 

 

 

 ميماري  پر نشيني -28-4شكل 

يران(، مقالط  نفرانوي، ( نگاهي اط اقميم گرم و مرحوب )سواحل  نواي ا1394منبع عكس: سيادت و ديگران ) –ميماري  پر نشيني 

 7پ وهشهاي نوين در عمران،ميماري و شهرسازي، استانبول. ص.

 

 

https://inhabitat.com/jean-marie-tjibaou-cultural-center-inspired-by-native-architecture/tjibaou-cultural-center-7/
https://inhabitat.com/jean-marie-tjibaou-cultural-center-inspired-by-native-architecture/tjibaou-cultural-center-7/
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محگوده فمكط اط اين دليل اود  ط  اط مكان فيمي و حفظ انگازه و يا اينجا فضاي اصمي فمكط ميگان مورد حراحي قرار گرفت. عمت پرداختن

فظ محگوده آن و اريقا و اازحراحي اين فضا داراي قگمتي اراي شهر اوده و اولين ميگان شهر اا حراحي مناسبي در دهط پنجاه داشتط، و ح

وده، اا و ود اينكط حراحي ااوده همين محگوده  يوانگ نقطط محكمي اراي نوسازي ااشگ، چرا  ط آنچط در اين مكان مهم  ااتآن مي

انجامگ. در ادامط، اا يگان نميممحوحط داخل آن اارها يغيير  رده است. اما صرف پرداختن و حراحي محوحط داخل فمكط اط سامانگهي  ل 

 يگان  گيگ اط ااقي موائل حراحي ميگان خواهيم پرداخت و سناريوسازي اراي آن.م-فرض و ود ار ط

 

 های مجاور فلکهتفاده بهینه از فضای آسفالت میدان به نفع میدانچهاس -2

ارد، و از نظر ا تماعي  ار رد در اين سناريو  ميت ميگان شهرداري متشكل است از يك ار ط ازرگ  ط از نظر يرافيكي  ار رد فمكط را د

ا در يك مجموعط اط عهگه ط هر  گام  ار رد خود رميگان،  ط از احراف در همط  هات اا فضاهاي ااز عمومي شهري احاحط شگه است  

شود فضاي ايهوده آسفالت يمخواهنگ داشت. اين فضاها يا  اي ممكن پيش آمگه انگ و اط مواحت خود افزوده انگ. در اين سناريو سيي 

توانگ  ارآيي فضاي احرف مو ود يا  اي ممكن اط نفع فضاي پياده حذف شود و مقياس فضاهاي هر حرف ميگان اط حگي ارسگ  ط هر 

 عمومي خود را ااالير ابرد.
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 هاي مجاور فمكطميگان اط نفع ميگانچط فضاي آسفالت -29-4شكل 

 نگ. پارک و رير ايفا ميمقومت شرقي  ط ا نون پارک است، انگ ي گوترش يافتط و ساختمان  تاانانط در آن نقش  وشك خود را 

 ست يري از نقش خود داشتط ااشگ.يا مياصرسازي شگه، ضمنا اط عنوان  زيي از مجموعط ييريف در يوانگ مورد اازحراحي قرار گيردمي

شود. در اين قومت مي شود اقاياي فياليت يجاري و اازاري ديگهدر قومت  نواي و  نوب غراي، همان حور  ط ا نون هم ديگه مي

ط خوشبنتانط در ضمع  نواي است داشتط ااشگ. اراي استفاده از سايط و اينكيوانگ حضور  اراري هاي يجاري و اازار دائمي يا هفتگي مي

اق اط قگري پهن در نظر گرفتط شود. و الزم است فضاي رواز سايط مناسبتري ارخوردار است، فرم رواق دار اراي ميماري آن پيشنهاد مي

سبي را هم اراي مشتريان وفقيت ميماري ار ط، ديگ مناشود  ط امكان استفاده اراي  افط و رستوران و ود داشتط ااشگ. در صورت م

  افط ها خواهگ ساخت.

قيت خود را در اداره دمو راييك در قومت غراي ساختمان شهرداري قرار دارد. هر چط ساختمان شهرداري اا ميگان اهتر خود را ييريف  نگ موف

شهرداري اايگ منظم ييريف شونگ،  ارد: مكان پارک ايومبيمهاي وااوتط اطشهر ااال ارده است. انااراين فضاي قومت غراي نياز اط سامانگهي د

يرون را اهتر  نگ يا اگر اود ط  افي ايوانگ اا الحاق قومتي ديگر اريباط اا گرايي خود ايافزايگ، اگر ميساختمان فيمي يا حگ امكان اط ارون

 ه گذاري آن پيشنهاد شگه است.يود (30-4دارد، ساختماني از نو حراحي شود  ط در شكل زير )شكل
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 يوده گذاري -30-4شكل 

رقي و شمالي ميگان پيشنهاد متر قطر فمكط اراي اازسازي دو ساختمان ش 51ها ار اساس انگازه در اين نقشط پيشنهادي هنگسط لكط گذاري

دهنگ. و ميماري آنها اا هم يخگمات مگني م شگه است.  ط اط همراه ساختمان نوساز  تاانانط سط ساختمان نهادي دولتي ااشنگ  ط اط مردم

 اتوانگ ايجاد هويت و هماهنگي در  ميت فضاي شهري ميگان انجام دهگ.

فضاي درارگيرنگه احواس  ساختمان شهرداري اط اين يرييب يك پالزا  موي خود خواهگ داشت  ط اا فراهم  ردن سايط درختان و نشيمن و

 دهگ. ييمق اط شهر و ارائط خگمات اط مردم

ي درخور صورت گيرد و در قومت شمالي ميگان نيز اط همين يرييب، اراي نشان دادن اهميت ميرا ي درخت  هنوال اراي شهر  نو حراح

سي قرار گيرد. اين نقطط از حريم درخت رعايت شود و در اين حريم درخت ديگري  اشتط نشود. درخت نيز مورد مياينط  ارشناسان گياه شنا

ساني يوريوتي ارپا رد، يوان  يوسك احالع رهاي يوريوتي شهر است، و در نزديكي آن مياحر درخت  هنوال از پتانويلشهر نيز اط خ

 همراه اا يجهيزات شهري آانوري، يوالت عمومي.

ت ساختمان شود.  ط اا ييريف دو موير پياده از سمت پارک و  تاانانط اط سمغراي ميگان يوصيط مي-همچنان يا يگ ار  شيگگي شرقي

مشنص شگه است. اين سناريو در وضع مو ود ميگان از نظر يرافيكي نغييري صورت  ---شهرداري اط فضاي فمكط مماس شود  ط در شكل 
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ير  ردن فضا اراي سواره ممكن است يغييرايي اط و ود آيگ  ط آسيب شناسي و مگلوازي آن يوسط مشاور يرافيك ننواهگ داد، البتط اا ينو

 رد.انجام گي

 میدان-سناریوی پارک -3

شود و مقياس يگان ميم-دهگ، يبگيل اط پارکر ط را در خود  اي ميا- نگ و ميگاندر اين سناريو پارک گوترش اط سمت شرق پيگا مي

گيرد، امكان  ط ار ط را درار مي  نگ  ط امكان اقبال عمومي را اط آن ايشتر هم خواهگ  رد. از آنجاخود را اط مقياسي درخور ير يبگيل مي

ط شود، اط  اي دود خودروها و زشتي آسفالت داغ، ا نون ار ط اا درختان احاحز فراهم ميميگان ني-ير از فضاي ار طاستفاده اهتر و آسوده

ريني ااريقاي ي-ست و احيااير شگه و خنك ير و ااصفاير است. از نظر ياريني نيز فرم پارک  گيگ اط فرم محگوده قگيمي  شت ديم نزديك

ط آاي در  نار منظر سبز روو را درون خود دارد. ممكن است اا حراحي خوب منظر آن اتوان  شاورزي شهري را در اين مكان يرويج  رد. ار 

 هاي شهري نيز االطبع در آن زيباير خواهنگ اود.اهتري دارد، صحنط

واحت آن چنگ اراار شگه ايشتر مها نياز اط حواف دور ميگاني  ط حبيا نحوه يردد ايومبيل در اين سناريو متفاوت است. اراي ايضي از موير

ميگان -. اراي ايجاد اين پارکشودگيرد و سطح هگر رفتط آسفالت شگه يا حگ زيادي ارچيگه ميشود، ايومبيل ايشتر در محگوديت قرار ميمي

 احتمال زياد اايگ ينريب و يممك شود. يگان، ساختماني  ط در نقشط اط رنو خا وتري نشان داده شگه است اطم-يا اوستان

ك،  ايي  ط آب اط مقگار يرين مكان اراي شهر از نظر ساختار ا ولوژيپيام زيوت محيطي ميگان شهرداري اين خواهگ اود  ط در مناسب

 ان است.اوست-ايم و دوم اينكط ميگان اصمي اين شهر خود يك پارکشود پارک اصمي شهر را قرار داده افي  اري و  مع مي

يوانگ پذيراي ر اام خود ميساختمان  تاانانط هم درون اين اوستان همچون  وشكي در ااغ موفق عمل خواهگ  رد و اا راه انگازي  افط د

 هاي داخمي و خار ي ااشگ.مردم شهر و يوريوت
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 ميگان-ناريوي پارکس -31-4شكل 
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بافتی شهر کنگ و بندی فضاهای میانگونهبخش پنجم: 

های ارائه راهکارهای طراحی برای آن فضاها در محله

 بافت میانی و ابوذر
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بافتی شهر کنگ و ارائه بندی فضاهای میانبخش پنجم: گونه

های بافت راهکارهای طراحی برای آن فضاها در محله

 میانی و ابوذر

 

 مقدمه و طرح مساله-5-1

 نگ. اا و ود وي ميگرفتن شهر  نو از الگوهاي مشنصي پيررسگ  ط فرمشناسي شهر خاصي است. اط نظر ميرينتشهر  نو از منظر 

حمط ااوذر ) ط در  مگ .... اط مانگ، ييني اافت ياريني، اافت مياني، و اينكط ميان سط نوع اافت  ط از لحاظ ياريخ رشگ شهر قاال يشنيص

هاي ط در هر سط اين انشيوان يمايز قايل شگ، اما  الب است  سط انش شهر پرداختط شگه است( مييفصيل اط يفاويهاي مو ود در اين 

 شناسانط مشاهگه  رد:يوان از منظر رينتشهر خصوصيات  ااتي را مي

و نيوت، اينكط ين اينكط فضا اينكط فضاهاي پر و خالي يا اط عبارت اهتر خصوصي و عمومي يرا م  م و اا فاصمط زياد از هم قرار دارنگ،

ها و درواها حل عبور روانآبمزيواختي اط نام ميبر شايگ در اين شهر ييريف متفاويي دارد. اينكط زيرساخت آب و ريوك نواختن نزديك اط 

هر مشنص ن پارسل ها در اين شاست  ط يييين  ننگه فاصمط گرفتن قطيط ها از يكگيگر است. همچنين، اا نگاهي اط نحوه  نار هم قرار گرفت

مام  هات اراي خانوار ديگر رعايت يشود  ط احتماال عرفي ا تماعي و ود داشتط  ط ار اساس آن هر خانوار خانط خود را اا رعايت فاصمط از مي

مايل دارد اسايي  رد  ط هر پارسل ييوان درااره اافت مياني و ااوذر و يا حگي هم اافت ياريني  نو اين الگو را شن رده است. يقريبا ميمي

انط ديگر متصل نشود. خاي اط  ط همچون يك اموک شهري ااشگ: ييني از چهار حرف اط فضاي ااز ميبر محگود شود و يا حگ امكان خانط

شود  ط در اين شهر مي چنين الگو و فرهنو شكل دهي اط فضا، از نگاه  ار ردي مگرني  ط  ط امروزه  ا افتاده است اين حور يفوير

م اط مترا م سازي زنگگي  نار شونگ، گويي  ط فرهنو سود ويي از زمين نط ينها و ود نگاشتط امكط نيازي هي اط وفور يافت ميفضاهاي خال

از ااتگا و ود داشتط است  شگه است. اگر چنين ااشگ، اين موهبتي آرمانشهري است  ط در فرهنو شهريكگيگر در مردمان اين شهر حس نمي

ارث اين ميزان قاال يو ط فضاي موهبت/هويت استفاده و استقبال  رد. از اين منظر، شهرداري، اط عنوان نهادي  ط وو اهتر است  ط از اين 

 ظير استفاده اهينط  نگ.نااز در شهر است  ط الزم است اط نفع مردم شهر اين سرمايط را مورد استفاده قرار دهگ و از اين فرصت اي
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مل و نقل، شامل مياار شهر حها از يكگيگر هوتنگ، اط دليل اضطرار عممكردي آمگ و شگ و رفتن خانطاين فضاهاي خالي  ط نتيجط فاصمط گ

استانگارد مياار و ساير  هاينيز هوتنگ. از حرفي، نگاه شهرسازي مياصر اط مياار اا يياريف مشنص سمومط مرايب دسترسي و ييريف عرض

سازي  نگ. در صورت پيادهحميل ميياسفالت شگه و استانگارد، خود را ار اين فضاهاي خالي  سازي و عمران خيااانها و  وچط هايممحقات پياده

واهگ داد. البتط  ط اوياري هاي خاص خود را از دست خشود و اين وي گياين نگاه، شهر  نو هم اط شهرهاي ميمولي ديگر ايشتر شبيط مي

تولگ نشگه است. عمت اينكط اين ت و پروژه حاضر اا هگف ارانگازي چنين ممزومايي ماز اين ممزومات و زيرساختهاي مياصر اراي شهر الزم اس

ت را دارد، اين است  ط اتوانگ اراي آن پيشنهاد شگه اس بافتیفضاهای میانشناسي اين فضاهاي خالي  ط نام پروژه اهتمام اط ارائط گونط

وژه ردم شهر  نو و همچنين ياريخ و ميراث فضاي شهري )در مقياس اشري( رقم زنگ. لذا هگف گذاري اين پرمارد را اراي -يك اازي ارد

اي ممكن از پتانويمهاي  دهنگ، يا مياست اط شهر  " نگي"اايگ اط نحوي ااشگ  ط اين فضاها اتواننگ در عين حال  ط هويت  گيگي  ط 

 مو ود آنان و در ااياد گوناگون استفاده شود.

گرفتط است. رونگ و روش  انگي فضاهاي ميان اافتي صورتاراي شناخت اين فضاها از  نبط هاي گوناگون، در اين مجمگ يالشي  هت گونط

س ايجاد نقشط پايط اراي يرسيم اي اط روشي اراي يرسيم فضاهاي خالي، سپانجام اين گونط از قرار زير است: سناريوسازي اوليط اراي دستيا

و مرحمط رفت و ارگشتي در دهاي مو ود در اريباط اا اين موالط، رونگ يرسيم فضاهاي خالي در فضاهاي خالي ضمن مطاليط اسناد و نقشط

گي فضاها ار اساس مواحت و و ياريني، سپس انجام گونط اناس در محگوده انتنااي متشكل از هر سط نوع اافت مياني، ااوذر ايمحيط  ي

صمي/فرعي و مجاري دفع آاهاي سطحي ها، قرار گيري در ميبر اگرا اودن، ييگاد، فرم، مجاورت آنها اا انواع  اراريگرا و ارونمقياس، درون

انگي شگه احي اراي انواع حبقطصورت گرفتط، ضوااط حر)درواها(،  هت گيري و نور و سايط. پس از يكميل اين يحميمها همراه اا نقشط سازي 

 ينظيم و ارائط شگه است.

 بافتی پیش ورودی: سناریوسازی برای رسیدن به روشی برای ترسیم فضاهای خالی میان-5-2

فاده از اين فضاها يصور راي استاااتگا، اا سناريوسازي و يرسيم  ردن، دو سناريو از دو حالت ممكن  ط در دو نهايت متضاد هم قرار دارنگ 

ود  حراحي مياار است، سناريوي شگه است: سناريوي اول، در نظر گيري امكان نهايت حراحي آزادانط اين فضاها اگون در نظر گرفتن الزام و 

 اات و منطقي( يم و اا عرض دوم، يمرين روش يرسيم و اازشناسي اين فضاها در صورت و ود مياار )يصور همزمان فرم مياار اط صورت موتق

امال خردگرا در حراحي فرم  و يوالي و استمرار منطقي خطوط ديگ در حول ميبر )آ س و ويوتا و محور ديگ(  ط يا حگي اازنماينگه نگرش 

 مياار در شهرسازي است.

ي صورت گرفت يا مشنص پس از مرحمط يوت اوليط روي قااميتها و امكانات يرسيم و شناسايي فضاهاي خالي، در نقشط هاي مو ود  وتجوي

منااع  يوان اين فضاها را شناسايي و يرسيم  رد. آيا نقشط اي و ود دارد  ط اين فضاها را مشنص  رده ااشگ؟ها ميشود ار پايط  گام نقشط

دهگ  ط در آن سال اين فضاهاي خالي را در حالت اكريري نشان مي 73منتمفي اررسي شگ. عكوهاي هوايي، انصوص عكس هوايي سال 
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دهگ و نط فكر حراحانط  ط در يرسيم اهترين منبع اراي آزمايش دو سناريوي اوليط اط شمار رفت، چون عكس هوايي واقييت مو ود را نشان مي

 دهگ.خودش را اروز مي

اا يناسبات  هاياحت آنها و فرموري حگا ثري از موفضاها اصورت موتقل اا هگف اهره (1-5اراي يرسيم سناريوي اط روش آزاد )شكل 

يم شگنگ. در اين يمرين، هاي  ميي يرسمناسب اراي يبگيل شگن اط فضاي عمومي قاال استفاده اراي اازي و دور هم  مع شگن و فياليت

دهگ  ط ين سناريو نشان ميضروريي اراي يو ط اط و ود مياار ديگه نشگه و امكانات فضا اا آزادي حگا ثري مورد آزمايش قرار گرفت. ا

و در مواردي از پتانويل آزاد فكر  هاي اهتر  ردوان اا صرف نظر  ردن از و ود ايضي مياار اگون استفاده شهر نيز از آن فضاها استفادهيمي

  ردن اراي حراحي ميادين محمي سود  وت.

 

 يرسيم سناريوي اط روش آزاد -1-5شكل 

ر  اهايي  ط ميان ساختمان دگادها مورد يو ط قرار گرفت. فضاهاي خالي اراي يرسيم سناريوي ار اساس محور ديگ و حفظ خطوط مياار، امت

ون انحنا ييريف شگه و روي صرف و ود داشت شناسايي و يرسيم شگنگ. خطوط اين فضاها اگها و مياار فضايي متفاوت ير از يك پياده

  زييات( ---شكل  و ---فتط است. )شكل خوانايي اهتر محورهاي ديگ انصوص در يقاحع ها در دستور  ار نحوه يرسيم قرار گر
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 اريرسيم سناريوي ار اساس محور ديگ و حفظ خطوط ميا -2-5شكل 
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 های موجود و تولید نقشه پایهبافتی در نقشهجستجوی فضاهای میان-5-3

داري شهر امروز( در اختيار شهر دهگ، مشحضا اين فضاها )اويار وسيع ير ازط انواع مالكيت را نشان مي  ----در نقشط حرو يفصيمي سال 

 (3-5 نو قرار دارنگ. )شكل

 

 شط پايطهاي مو ود و يوليگ نقاافتي در نقشطفضاهاي ميان -3-5شكل 

--د )قرمز رنو در شكل شماره رو هم مطمبقت دار ط اا اليط پياده "فضاهاي مرج شگه"اي و ود دارد اط نام اس شهر اليطايدر نقشط  ي

نگ  ط  ز مياار و ميادين نيوتنگ. از  ممط  ايشترين قراات را اا اين فضاها دارد. در واقع اين اليط يمام فضاهاي ااز شهر را مشنص مي(  ط -

اس اياافتي، اين اليط  يي ميانها و ديگر فضاهاي خالي مو ود. اراي يحميل و شناسايي و يرسيم فضاهاها و  مو آمگگيروها، پيادهپارک

 (4-5ها در پس زمينط )اا خا وتري  مرنو( نشان داده شگه است. )شكلهمراه اليط پارسلاط 
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 اافتيرسيم فضاهاي مياني -4-5شكل 

 ترسیم طراحانه فضاهای میان بافتی در روند رفت و برگشتی -5-4

دو  ط ار اساس يو ط اط محورهاي  ناريوي شمارهاافتي ار اساس يجراط يرسيم ساراي احمينان از رونگ انجام يحميل، ااتگا فضاهاي خالي ميان

اار اين فضاها اين فضاها، يك ديگ و مياار يرسيم شگه اود اود يرسيم گرديگ. هگف اين اود  ط اگون داشتن پيش داوري درااره فرم و حگود

رود. شناسايي اط شمار مي حراحي نيز)رسمي( يرسيم  نيم  ط در واقع اين عمل، خود نوعي  "فضاي مرج شگه"را اگون در نظر گرفتن اليط 

آيگ. پس از اينكط ط حواب ميااي ااتگايي از حراحي و فياليت حراحانط فضاها ار اساس يك منطق و يرسيم آن ار اساس همان قاعگه، مرحمط

انگ چون حگاقل حگ و مرزشان گهشاي ااتگايي، حراحي نيز يوان گفت  ط در مرحمط ننگ و در نتيجط مييرسيم شگنگ، فضاها مو وديت پيگا مي

 (5-5مشنص شگه است. )شكل
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 فت و ارگشتيريرسيم حراحانط فضاهاي ميان اافتي در رونگ  -5-5شكل 

رفتنگ و اا آن مطااقت داده اافتي يرسيم شگه اا اليط فضاي مرج شگه مورد مقايوط و اازيرسيم قرار گسپس در مرحمط ايگ، فضاهاي ميان

ا  شيگگي خطي در راستاي اط حور مشنص، ييگاد و مواحت اين فضاها در محمط ااوذر ايشتر است. اوياري از فضاه مي،در نگاهي   شگنگ.

نگ  ط حاصل هم  هت نبودن مرز رويي عريض يكي دانوت، اوياري از فضاها فرم مثمثي و لچكي داريوان آنها را اا پيادهمحور دارنگ  ط مي

ها ايجاد شگه است. رز ميان پارسلمت  ط دقيقا از ااتگا و ود نگاشتط است، يا اط دليل هنگسط نا متوازن در پارسل و اموک شهري اا ميبري اس

انگي فضاها ط يفصيل اط گونطايواننگ يوسط مياار احاحط شگه ااشنگ. در ادامط اي داشتط و همچون ميگاني ميارخي از فضاها حالت  زيره

 پرداختط خواهگ شگ.
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 اافتي يرسيم شگه اا اليط فضاي مرج شگهفضاهاي ميان -6-5شكل 

 بافتیارزیابی کمّی اولیه از نتیجه ترسیم فضاهای میان-5-5

انگي اين فضاها شناسي و حبقططهاي گوناي يوليگ شگ  ط در  ادر مشنصي  ط از اينجا اط ايگ اراي يحميليا اين مرحمط از  ار، نقشط پايط

ي و مياني و محمط ااوذر مو ود ميمتر(، از هر سط نوع اافت يارين 1628در  1905 نيم. داخل اين  ادر )اط ااياد مانگ استفاده مي اات مي

هكتار  187شود، ادر ديگه مي هكتار  ط در اين  310شود. از مواحت  ل ااشگ و همچنين ا ثر محگوده دو اافت ااوذر و مياني را شامل مي

متر مراع اط فضاهاي  66172رصط خصوصي و فضاهاي محصور و ديواردار اختصاص يافتط است )پارسمها(، و درصگ  ل فضا اط ع 60.48ميادل 

درصگ  ل( و  8.22يادل مترمراع م 254734ميان اافتي اختصاص دارد، اگون احتواب پار ها و ...  ط مواحت اليط فضاي مرج شگه است )

ادر را يشكيل داده انگ. انااراين  درصگ ااقي فضاهاي داخل  29ر و ااغ و دريا و... نيز مانگه مياار، اراضي موات و اايمواحت فضاهاي ااقي

اافتي است  ط موضوع نها و فضاي ميااافتي اط مجموع فضاي پارسلدرصگ نوبت فضاهاي ميان 3.4هكتار زمين ميادل درصگ  6.6حگود 

 اصمي اين مجمگ قرار گرفتط است.
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 فضاهای میان بافتی بندیشناسی و طبقهگونه-5-6

 مقدمه-5-6-1

اي  مي هم در خصوص هاس انجام شگه است يا اتوان يحميلاياراي گونط انگي فضاهاي يرسيم شگه ميان اافتي  ط در محيط آرک  ي

 آنها انجام داد، مراحل زير حي شگ:

گرا ام شگ. دستط فضاهاي ارونمحل قرار گيري آن انجااتگا دستط انگي فضاها ار اساس ميزان ارون گرا اودن و درون گرا اودن آن فضا در 

گانط اين هاي ششين گونطگرا شامل دو نوع فضاي زير گروه حبقط انگي شگ. سپس هر  گام از اشامل چهار نوع زير گروه، و گروه درون

رم اين فضاها و مجاورت آنان فرحمط ايگ هاي مراوحط يوليگ شگ. در مفضاها از نظر ييگاد، نوبت، مواحت يحميل شگنگ و اراي هر  گام نقشط

انگي ضوااط حراحي اي اين گونطانگي از يمام مراحل يحميل، اتوان ارهاي )غير(موكوني اررسي و نقشط نگاري شگ. يا پس از  معاا  اراري

آاهاي سطحي )درواها(،  بورينظيم  رد. ضوااطي  ط عالوه ار مالحظات فوق اتوانگ درااره شرايط قرارگيري فضاها در مويرهاي ريوك ع

 ار ردي خود را اهتر ييريف  قرار گيري  نار ميبر اصمي يا فرعي، مر ز محمط يا مرز محمط، و  هت فضا نوبت اط نور و سايط اتوانگ نقش

ط راهكارها در مقياس ثال  هت ارائ نگ. اراي اين مرحمط چنگ نمونط از فضاها  ط ايانگر شرايط مشااط خود اودنگ انتناب شگنگ  ط اط عنوان م

 حراحي ميرفي شونگ.

 گرا بودن فضاگرا بودن و برونگونه بندی فضاها بر اساس محصوریت، درون-5-6-2

گرايي و ساس ميزان درونااافتي شناسايي و يرسيم شگه يقويم انگي آنها ار انگي فضاهاي خالي ميانشايگ مهمترين مولفط اراي گونط

اساس ميزان از دست دادن  ين اساس فضاي ارون گرا اط فضاهايي احالق شگه است  ط  متر محصور اوده  ط ارشان ااشگ. ار اگراييارون

ياگرامي يصوير شگه است  ط اراي يك فضاي خالي فرضي مثمث د ---محصوريت خود اط چهار دستط يقويم شگه انگ. در شكل شماره 

مشنص شگه انگ، هر چط  نگرا اودن فضا داللت دارنگ  ط اط رنگهاي حيف آايشكل، شش حالت را متصور شگه است. چهار حالت آن اط ارو

يف قرمز مشنص شگه  ط هر چط گرايي ايشتر است. و دو حالت نيز در دستط درونگرا حبقط انگي شگه است  ط اا حآاي پررنگتر، ميزان ارون

 ير ميزان درونگرايي ايشتر.قرمز پررنو
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 گرا اودن فضاگرا اودن و ارونگونط انگي فضاها ار اساس محصوريت، درون -7-5شكل 

 گرافضاهاي ارون

شونگ  ط از هر حرف )ضمع( ااز است و محصوريت نگارد. حالت اول، فضاهاي  زيره و اموک ماننگ  ط خودشان فضاي  امال ااز محووب مي

 (1شماره  7-5)شكل 

حالت دوم، فضاهايي هوتنگ  ط از هر حرف ساختمان يا پارسمي را در خود  اي داده و احاحط  رده انگ. ييني آن ساختمان حالت  وشك پيگا 

 (2شماره  7-5 نگ  ط از هر حرف ااز است و همچنين اين فضاي خالي است  ط  امال احاحط  ننگه است. )شكل مي

گه در آن، از دو يا سط ضمع اط فضاي خالي محگود شگه ااشگ اما  امال درون فضاي خالي قرار گيرد حالت سوم، يك پارسل يا اناي ساختط ش

 (3شماره  7-5و احاحط شود. )شكل 

حالت چهارم اا  مترين ميزان ارونگرايي، وقتي است  ط فضاي مذ ور فقط در يك ضمع آن يوسط پارسل محصور شگه ااشگ و ديگر اضالع 

 (4شماره  7-5آن رو اط ايرون ااز ااشنگ. )شكل 
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 گرافضاهاي درون

-ارسل يا اموک ااشگ )شكل پع خود محصور شگه اط گرا دو حالت قاال اازشناسي است، حالت اول اين  ط فضا از دو ضمدر دستط انگي درون

 (6شماره  7-5رسگ. )شكل محصور شگه ااشگ  ط ميزان درونگرايي آن اط حگا ثر مي ( يا از سط ضمع5شماره  --

  (8-5ااشيم )شكل  اافتي اا يو ط اط اين شش حالت فضا داشتطيوانيم نقشط  گيگي از فضاهاي ميانحال اا چنين دستط انگي مي

 

 شش حالت فضا اافتي اا يو ط اط ايننقشط  گيگي از فضاهاي ميان -8-5شكل 

 م داد اط شرو زير:يوان يحميل  مّي از انگازه و ييگاد و درصگ آنها انجاانگ، انااراين ميها مشنص شگهاس اليطايدر  ي
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 يحميل  مّي از انگازه و ييگاد و درصگ -9-5شكل 

اافتي را درصگ  ل مواحت فضاهاي ميان 83گرا دهگ  ط دستط ارونشان مين  ---1درونگرا و ارونگرا، نمودار در مقايوط ميان دو دستط 

ست  ط همان حور  ط نمودار مترمراع(، و اين در حالي ا 7492)  درصگ 17متر مراع( و دستط ارونگرا فقط  36518دهنگ )مجموعا يشكيل مي

درصگ ييگاد  ل فضاها را اط خود اختصاص  64گرا رونها، نوبتها اط اين شكل نيوت و فضاهاي ادهگ، از لحاظ ييگاد فضانشان مي ---2

 درصگ. 36فضا( و فضاي درونگرا  164داده انگ )مجموعا 

درصگ آن اط گونط فضاي محگود شگه اط پارسل از يك ضمع اختصاص  42گرا اشغال  رده است، درصگ مواحت  ل  ط فضاي ارون 83از 

گرا، گونط محگود اط پارسل از دو ضمع درصگ ديگر مراوط اط سط گونط ديگر هوتنگ  ط متوازن يقويم شگه انگ. سپس از دستط درون 42دارد. و 

درصگ مواحت فضاها را گونط آخر  ط از سط ضمع محگود اط پارسل اوده است يشكيل داده است. از نظر ييگاد اين  0.75درصگ و ينها  16.25

 128گرا اريري نوبي دارد، و در زيرگونط ها ريبط اول اا گونط فضاي محگود شگه اط پارسل از يك ضمع است اا ييگاد دستط ارونفضاها ااز هم 

 فضا اختصاص دارد. 101درصگ  ل و ييگاد  35گراي محگود اط پارسل از دو ضمع اا درصگ  ل. اما ريبط دوم ييگاد اط گونط درون 48 وييگاد 
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 اي خالي ارونگراهفضا-10-5شكل 

فضاي خالي يرسيم شگه در رنگهاي گونط انگي اط يرييب مواحت خود از  وچك اط ازرگ مريب شگه انگ يا اتوان  269 ل  10-5در شكل 

ست، دهگ  ط اا و ود ينوع زيادي  ط در اين فضاها و ود دارد، الگوهايي نيز قاال استنراج انگاه  مي ار آنها انگاخت. يصوير حاصل نشان مي
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خورد. ضمن اينكط شكل فضاي مثمثي اط حور وي ه اي زياد گيري در اين فضاها اا و ود يغيير انگازه اط چشم ميشباهتهاي فرمي و  هت

 نگ. شود، رنو قرمز  اي خود را اا رنو آاي عوض ميشود. همچنين مشنص و واضح است  ط هر چط مواحت فضاها ايشتر مييكرار مي

گراي آن شود اط خصوصيات ارونگرا در انگازه هاي  وچكتر اريري عگدي دارنگ و هر چط انگازه فضاي خالي ازرگتر ميييني فضاهاي دورن

 شود.افزوده مي

 

 شناسايي و  گاسازي فضاهاي مثمث شكل از ليوت فضاهاي ميان اافتي -11-5شكل

 فضا بافتی به تفکیک مقیاسهای اندازه تحلیل شش گونه فضاهای میان-5-6-3

انگازه و مواحت( خواهيم )در ادامط يحميل، اط يفكيك هر زير گونط شش گانط اط اررسي آنها اا دستط انگي  ردن آنها ار اساس مقياس 

هري انوان و مقياس انواني شپرداخت. انگازه فضا اراي ارائط ضوااط حراحي آن اويار يييين  ننگه است، از آنجا  ط موالط اصمي حراحي 

دارنگ  ط اايگ شناختط شود. يهيط  هاي متفاويي درون خودهاي فضا اا يو ط اط مقايوط شگن اا مقياس انواني قااميتگام از انگازهاست. هر  

توان در نظر گرفت، همچنين  نگ  ط يوزيع مكاني هر  گام از آنها را در شهر اهاي اا اين يفكيك هاي انگازه مواحت فضا  مك مينقشط

 اي انگيشيگ.اازه هاي منتمف انگازهاراي هر گونط در 

( صفنات ايگ هر  گام ميرف يك گونط فضا است  ط گونط درونگرا محگود شگه از سط ضمع استثنا شگه و  ز ----يا  ---پنج نقشط )شكل

ن اازه ها اط حور هاي يفكيك مواحت نيوت. هر  گام از گونط ها اا ينوع اازه هاي مواحتي خود يقويم انگي شگه انگ. اياين دستط نقشط

حگودي و يقريبي يكوان است، و يقويم انگي آن اا استفاده از  ي اي اس صورت گرفتط  ط در هر زيرگروه مواحتي يوزيع متناسبي از اين 

ل گروه ها اط چشم انورد. اط حور مثال اراي پر ييگاد يرين گونط  ط فضاهاي محگود شگه اط پارسل از يك ضمع )دستط ارونگرا( را شام
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شود شامل هفت زير گروه مواحتي نشان داده شگه است  ط رنگهاي  مرنو اراي نشان دادن فضاهاي  وچكتر اط  ار رفتط و ارعكس. مي

 (1)نقشط شماره 

 

واحت دارنگ. در اين سطح انگازه، مترمراع م 64دستط انگي فضاهاي خرد و  وچك مقياس است  ط از يك يا  (12-5چهار نقشط زير )شكل

رد. اط دليل اهميت اين مقياس گيگروه فضا حضور دارنگ  ط گروه فضاي درونگرا  ط از سط ضمع محگود ااشگ يماما در اين سطح قرار ميچهار 

از چهل يا شصت و چهار متر   وچك، خود اط سط زير رده مقياسي يقويم شگه است. از يك يا ايوت متر مراع، از ايوت يا چهل متر مراع، و

 متر. 75يك مورد يا و استثنائا در 
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 دستط انگي فضاهاي خرد و  وچك مقياس-12-5شكل 
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 اسدستط انگي فضاهاي خرد و  وچك مقي-12-5ادامط شكل 
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 اسدستط انگي فضاهاي خرد و  وچك مقي-12-5ادامط شكل 
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 اسدستط انگي فضاهاي خرد و  وچك مقي-12-5ادامط شكل 
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 سو  وچك مقيادستط انگي فضاهاي خرد -12-5ادامط شكل 

 های مساحتی برای همه گونه هانرمالیزه کردن بازه-5-6-4

-5تي )اراي نمونط در شكلهاي مواحهاي مجزا اراي هر يك از زير دستطپس از اررسي هر يك از گونط ها اط يفكيك مواحت و يوليگ نقشط

هاي مجزا يوليگ شگ. سپس مع نقشطضاراي گونط ارونگراي احاحط  ننگه دو  (13-5اراي گونط ارونگراي محگود اط دو ضمع، و )شكل (13

 (13-5ها ارائط دهگ. شكل روه انگيهاي ير يبي يوليگ شگ يا اازه هاي  ااتي را اراي مواحتها در نظر اگيرد و اتوانگ نتايجي از اين گنقشط

نقشط هاي اازه  13-5هاي دهگ. و شكمهاي شامل شگه را نشان مينطمتر مراع را اراي همط گو 65نقشط هاي اازه هاي مواحتي  وچك زير 

 سازنگ.متر را مي 65هاي مواحتي ااالي 
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 هاي مواحتي اراي همط گونط هارماليزه  ردن اازهن -13-5شكل 
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 هاي مواحتي اراي همط گونط هارماليزه  ردن اازهن -13-5شكل ادامط 
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 ستاافتي است و در حال يكميل ا مع انگي و نوشتن ضوااط اراي حراحي فضاهاي مياناين قومت پايط اصمي اراي 

 

 متر 20متر الي  2از  ساس مواحتاانگي فضاهاي خالي ار حبقط -14-5شكل 

نگ امكان مكث مترمراع: در اين مقياس امكان آسايش اراي يك نفر و نهايت دو نفر ايشتر فراهم نيوت. فضا در اهترين حالت اتوا 20يا  1از 

شود. و درنگي  وياه را اراي رهگذر رقم زنگ. اگر الزامي ار نشتن در اين فضاها و ود داشتط ااشگ ايجاد سكوي متصل اط  گاره ها پيشنهاد مي

ينط ااشگ. اهترين راه حل اراي اين فضاها اين است  ط يماما يبگيل اط ااغچط شونگ  ط در مقياس اقميم  نو قاال ا را و پايگار و  م هز

انصوص  ط امكان داشتن سايط اراي ا ثر اين فضاها فراهم است، چون اغمب  گاره دارنگ و نوبت اريفاع  گاره اط سطح  ف فضا نوبتي 

يوان در ييامل اا مالكين آن  نگ. از آنجا  ط فضاهاي اا دو ضمع محصور نيز ييگاد زيادي دارنگ، مياست  ط اط يوليگ سايط مناسب  مك مي
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-)يوسط د تر رضواني  ار شگه است(   ---هايي انگيشيگ  ط در مجمگ  ولري اين فضاهاي يورفتط راه حل-رسمها اراي آاياري قطره ايپا

 امكان نزديك شگن )چوبيگن( هر چط ايشتر فضاي سبز اط  گاره ها و ود خواهگ داشت. يكميل اا يوضيح نقشط و پرا نش

ياس اراي مياشرت دو الي سط يوان همچون يك اياق شنصي ااز در فضاي عمومي ديگ. اين مقضا را ميمتر مراع: اين انگازه ف 40يا  20از 

قطط اي مر زي اراي آن فراهم يوانگ ايجاد سايط  نگ و ننفر مناسب است. حضور يك درخت نيز در اين فضا مي 4نفر و اازي اچط ها در حگ 

ا در  اهايي  ط مجاور منازل هاط  گاره ها ااقي امانگ. يوصيط ميشود امكان اازي اچط آورد. مبممان شهري همچنان يوصيط ميشود  ط متصل 

 ح نقشط و پرا نش.موكوني است فراهم شود. حراحي فضا اا يو ط اط خصوصيات  شيگگي يا مر زيت فضا صورت گيرد. يكميل اا يوضي

 

 متر 40متر الي  20از  انگي فضاهاي خالي ار اساس مواحتحبقط -15-5شكل 
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شرت دو خانواده در اين فضا اين انگازه فضا اط مثااط يك فضاي نشيمن خانگي عمومي  ارارد دارد. امكان ميا –متر مراع  65الي  40از 

اط دو انش  وچك اط خواي  وانگييوانگ فراهم ااشگ. يوصيط ميشود حراحي اين فضا اط عنوان يك فضاي واحگ ديگه شود اما اط هر حال ميمي

يي اط سمت مر ز را پيگا شود و اراي هر قومت يا زون فضا ييريف شود. اوتط اط فرم اين فضا مبممان شهري در آن امكان  انمايقويم 

ان  اشت چهار درخت ما زيمم امك  ننگ. انااراين هم امكان ايصال مبممان اط  گاره و ود دارد و هم امكان آزاد اودن مكان  انمايي آن.مي

د. نگهگاري و  اشت درختان و مقياس فضا و عممكرد آن  ود دارد. مبممان شهري اهتر است زير سايط درخت  انمايي شواوتط اط نوع درخت 

مل هاي مجمگ... انصوص اراي يوانگ در ييامل اا سا نان االفصل مجاور فضا صورت گيرد و آاياري آن نيز حبق دستوراليدر اين مقياس مي

ز سايط  گاره ساختمانها اشود. در اين مقياس همچنان امكان استفاده مناسب ا  اشت درخت يوصيط ميآب هفضاهاي مجاور مويرهاي روان

اس فضا همچنان فضاي خالي يواننگ اط همان شيوه دو مثال قبل ييريف شونگ. در اين مقيو ود دارد. ااغچط ها در مجاورت  گاره ها مي

 گيرد.عمگيا اا يك پارسل در اريباط قرار مي

 

 متر 60متر الي  41از  انگي فضاهاي خالي ار اساس مواحتحبقط -16-5شكل 
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 متر 117متر الي  92از  انگي فضاهاي خالي ار اساس مواحتحبقط -17-5شكل 
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 متر 136متر الي  118از  انگي فضاهاي خالي ار اساس مواحتحبقط -18-5شكل 
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 متر 158متر الي  136از  مواحتالي ار اساس انگي فضاهاي خحبقط -19-5شكل 

 نگ. در در اين مقياس،  ط همچون يك حياط ازرگ است، فضاي شهري امكانات اهتري اراي استفاده پيگا مي –مترمراع  200متر يا  65از 

نط خيمي ااز اافت عمگيا يك حبقط  نو محصوريت مناسب دارد و يناسبات حول و عرض فضا نوبت اط اريفاع آن نوبتهاي ميقولي دارد، 

هاي مشااط، يوان دو يا سط فياليت منتمف يييين  رد.  ارگذاري يك يا دو دستگاه اگنوازي، شطرنج و اازياست و نط خيمي اوتط. در آن مي

 شود. در صورت نيازآانوري مبممانهاي ديگري هوتنگ  ط در اين مقياس امكان پذير است. زون انگي فضا از يك يا سط قومت پيشنهاد مي

 يوانگ فكر شود. مناسب اراي اازي  ود ان در  وار اافت موكوني.مكان پارک خودرو و يا دوچرخط هم مي
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گيرد. و رفتط اها قرار ميمترمراع، در اين مقياس فضا همچنان اويار مطموب است. ايش از يك پارسل در محگوده اين فض 400يا  200از 

يجاد  نگ. اين فضاها يوصيط ميشود ايوانگ مزاحمت  مي د. ورزشهايي در انگازه ميز پينو پنو ميشوميرفتط اط ميزان ارونگرايي فضا افزوده 

ام  ار رد و سناريوي  گاگانط اي يوان اراي هر  گخوانا و يك عممكردي ااشنگ. اا يو ط اط ييگاد آنها و يوزيع مناسبشان در اافت شهر، مي

 يكي زمين ورزش، يكي زمين اازي  ود ان، و... ييريف  رد: يكي اوستان ااشگ، يكي پار ينو، 

ريزي يوان ارنامطن و امثال آن ميدر اين مقياس اراي احگاث زمين واليبال و ورزشهاي مشااط فويبال  وچك، اگمينتو–مترمراع  700يا  400از 

هگارد  ط در اين مقياس  مع را منيطف نگ شود  ط مر ز رد. ايجاد سايط الزم خواهگ اود. ييبيط سايط اان در حاشيط هاي فضا يوصيط مي

گ. اراي شهر  وچكي اا يرا م  نآينگ است و امكان انجام فياليتهاي  ميي در آن را ميور ميشگن دور هم در مقياس مر ز محمط اويار خوش

نگازه از فضا امكان يجمع و ود دارد، ن ا نگ. در ايپايين ماننگ  نو اين انگازه از فضا يا حگ زيادي انواع نيازهاي مقياس محمي را ار حرف مي

ه فضا مناسب اط نظر رسگ. لذا امكان يماشا، صحنط پردازي در يك مقياس خودماني امكان پذير است. احتماال اراي پايوق  وانان اين انگاز

ه  ردن  ود ان و فضاي اازي مراشود و همچنين پرهيز از ههاي نو وانان و  وانان اراي اين مقياس فضا پيشنهاد مييو ط اط امكان ورزش

  ود ان اا نو وانان.

 

ن انايي  وچك و  وشك يوامانگ ميمتر مراع در اين مقياس  ط اط مقياس يك ااغ  وچك، يك مر ز محمط خودماني مي 1000يا  700از 

از اط يفكر دارد، اراي انطباق اا يي آن نيهاي هنر شهري اراي اين مقياس مناسب است. روشناماننگ در آن احگاث  رد، اما ايشتر در حگ المان

گه يا حتما حراحي آن اط افراد ششود اراي حراحي در اين مقياس موااقط حراحي گذاشتط  اراري هاي احرافش نياز اط ارنامط دارد. يوصيط مي

گاث  رد در ير يب اا فضاي يوان احذي صالو واگذار شود. هر يك از فضاها اط حور  گاگانط فكر حراحانط نياز دارنگ. اوستاني  وچك مي

ست  ط مورد يو ط قرار گيرد. يوان  ارارد يماييك اراي آن ييريف  رد،  نبط يماشاگط اودن اين مقياس فضا نيز مهم اورزشي و اازي. مي

 استانگاردهاي امكان استفاده اقشار خاص و نايوان نيز در اين مقياس اايگ مورد يو ط قرار گيرد.

 

فاده همط قشرها، همط فضاهاي مقياس شهري، پروژه هاي حايز اهميت هم اراي محمط و هم اراي شهر، اراي است –مراع اط ااال  متر 1000از 

نها مورد يو ط قرار گيرد. موارد آن ارون گرا و احاحط  ننگه هوتنگ، همچون ميادين شهري اا امكانات چنگ منظوره ييريف شونگ، دسترسي اط آ

گي و داشتن فضاي موقتي  نگ و مهمتر نيز هوت. اط اضافط امكان ايجاد اازارهاي هفتقبمي در اينجا هم صگق مي مطرو شگه در مقياس

هم امكاني ااشگ  ط در  غرفط و نمايشگاه و فضاي يجمع و ارگزاري مراسم. امكان موقف  ردن اين فضا اا سازه هاي پارچط اي و موقت

 ر و... اط حراحان ااالغ شود.ييريف نحوه استفاده از فضا در شوراي شه
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 هابافتی با کاربریارتباط فضاهای خالی میان-5-7

در آن رنو زرد موكوني غالب  در دو نقشط زير اريباط فضاهاي خالي اط رنو سياه اا  اراري هاي مو ود نشان داده شگه است. نقشط اول  ط

عنوان شگه در اين پروژه اط  است. اين  اراري غالب در عمگه راهكارهاي است، پارسمهاي موكوني را در اريباط اا اين فضاها يصوير  رده

 نگ، فضاي عمومي مي عنوان پيش فرض همجواري فضاهاي خالي در نظر گرفتط شگه است، و نحوه ييامل اين دو فضا اا هم اهميت پيگا

ير اط آن فضا زنگگي نزديك  ط هر  س نگ، اط حوريياافتي(  ط اط دليل همجواري اا محيط موكوني حالتي نيمط خصوصي نيز پيگا م)ميان

قاط ايصال اا يو ط اط مقياس فضا و  نگ اط حور حبييي اريباط ايشتري اا آن فضا ارقرار خواهگ  رد. انااراين سياست  مي يوليگ فضا در اين ن

يرش موووليت ايشتر در ق شهرونگان اراي پذديگر مالحظات مطروحط، سياست اريباط اريف و محافظط  ارانط اا اين فضاها است و يشوي

 هايشان خواهگ داشت. هت ااروري ايشتر اين فضاها  ط يا ير موتقيم ار حال و هوا و  موه  موي خانط

 

 هااافتي اا  ارارياي خالي مياناريباط فضاه -20-5شكل 
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 اافتياي ميانهاي غير موكوني و اريباحشان اا فضاه اراري -21-5شكل 

رد از اين لحاظ  ط لزوم ارقراري اافتي. اين نقشط اهميت داهاي غير موكوني و اريباحشان اا فضاهاي مياننقشط دوم متمر ز است ار  اراري

 نگ. پس از ره مشنص مياريباط ميان فضاهاي خالي را اا  اراري هاي آموزشي، مذهبي، فرهنگي، يجاري، صنيتي، ورزشي، درماني و غي

ديگ و اراي آنها ارنامط ريزي  ها را ار ييريف درست فضاهاي خالي مجاورشاننقشط واضح است  ط اايگ نقش و يا ير اين  ااري نگاه اط اين

زم است  ار ميگاني صورت الپيش از حراحي انجام داد. اراي حراحي اين فضاها، مثال مجاور يك موجگ، يك فروشگاه يا يك  ارگاه صنيتي 

 اراري هاي غير موكوني اا فضاهاي  يان و دخيالن در استفاده از آن فضا مگ نظر قرار گيرد. در ذيل چهار مثال اريباطنفگيرد و احتيا ات ذي

 (22-5خالي در مقياس ازرگتر نشان داده شگه انگ. )شكل
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 چهار مثال اريباط  اراري هاي غير موكوني اا فضاهاي خالي در مقياس ازرگتر -22-5شكل 
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 بافتیهای اصلی، بر طراحی فضاهای میانها، راهزیرساختهای ریسک روانآبتاثیر -5-8

 

 68ي سال شناسايي مويرهاي روانآاها ار اساس عكس هواي -23-5شكل 

ها از يكگيگر صمط گرفتن زمينيوان مشاهگه  رد  ط عمت فامي – 68شناسايي مويرهاي روانآاها ار اساس عكس هوايي سال  23-5شكل

گ اا اهره گيري از امكانايي اراي يواناافتي در اين نواحي ميمكانهاي ريوك و حفظ فاصمط از آن است. انااراين حراحي فضاهاي ميانيو ط اط 

  مع  ردن آاهاي سطحي يهگيگ را اط فرصت اراي افزايش سرانط فضاي سبز اط  ار انگد.

 تاثیر فرم موجود فضاهای میان بافتی بر طراحی آنها-5-8-1

اط حراحي اهميت دارد. اط وي ه ها اراي ارائط ضواهاي خاص اين فضاها صحبت شگ، پرداختن اط وي گيهاي فرمطور  ط پيشتر درااره فرمهمان

د را دارد. گوشط هاي ييز دارد، ديناميك هاي خاص خوو فرم مثمث پيچيگگي (24-5شود )شكلفرم مثمثي  ط در انگازه هاي گوناگون يكرار مي

 نشگن است. شود چون اغمب نتيجط ييريف نشگه و حراحيارد، ناپايگار است، در شهرها ميموال نكوهش مي ميفضا را ااال

 ط در گونط انگي اا ينوع زياد از  (---هاي راحت يري اراي حراحي فضاهاي عمومي شهري هوتنگ. )شكلفرم هاي چهار ضميي فرم

 اي گوناگون و ود دارنگ.  فضاهاي خيمي  شيگه و خطي يا مراع شكل در انگازه ه
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 ا ير فرم مو ود فضاهاي ميان اافتي ار حراحي آنهاي -24-5شكل 
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بافتی و امکان ایجاد کل بزرگتر )گشتالت( حاصل ارتباط میان این فضاها با ترکیب فضاهای مجاور میان -5-8-2

 یکدیگر

اط ميان حگاقل دو فضا اط و ود امكط منظر شهري اناار ييريف از اريبصرفا نبايگ در سطح يحميل فضاها اط صورت مجزا و يك يك ااقي مانگ، 

هاي مو ود اين نزديكي و مجاورت آيگ و دستور زااني  ط ميان  يفيت و خصوصيات حراحي اين فضاها اريباط ارقرار  نگ الزم است. پتانويممي

هاي عممكردي اين ت  ط نقش مي ارنامط ريزي فضايي الزم اسفضاها در  نار يكگيگر مورد ارنامط ريزي و حراحي قرار گيرد. راهبردهاي 

ر  ميت.  ط نياز اط مطاليط دفضاها را مشنص  نگ، اولويت انگي مگاخالت، ارنامط اقتصادي، و  نترل سيماي شهر در نهايت و ايجاد وحگت 

 ايشتر و فياليت ميگاني دارد و خود پروژه اي  گاگانط اراي آينگه اين شهر خواهگ اود.

 

 اافتيضاهاي مجاور ميانفنمونط اي از -25-5شكل 
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 اافتينمونط اي از فضاهاي مجاور ميان -26-5شكل 
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 مششبخش 

گذر  اجزا در طراحیارائه الگوهای 

 هزیرمهر
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 بخش ششم: ارائه الگوهای طراحی اجزا در گذر زیرمهره
 

 طرح کلی گذر زیر مهره-6-1

ت ان شرقي غراي اوده و داراي مهم اافت ياريني است  ط از ميگان شهرداري شروع و يا ساحل امتگاد يافتط دارد  هگذر زيرمهره از مياار 

 ااشگ. در اريباط اا اين گذر پيشنهادات زير ارائط شگه است.اافت ارگانيك مي

 فوازي يكپارچط از ااتگا يا انتهاي ميبر اا الگوي پيشنهادي  

 در حول ميبر حراحي يك فضاي اازي عمومي 

 هايا يگ ار ورودي 

 شهر ايجاد ار ط در ورودي سمت دريا اا يو ط اط پيشنهادات ارائط شگه در زمينط احياي ساختار ا ولوژيك 

  انمايي سط ايوتگاه ايواوس در سط نقطط از موير  

 هاي پيشيناازسازي و مرمت نماي اانيط در حول ميبر اا يو ط اط ضوااط ارائط شگه در انش 

 

 

 عتاصر مورد يو ط در حراحي گذر زيرمهره-1-6شكل 
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 محور زيرمهره-2-6شكل 
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 حراحي ورودي محور و فضاي  ميي در محور زيرمهرههاي ايگه-3-6شكل 

 

 نمونه جزئیات کفسازی

 ااشگ.واره سنو  يوايك ميس در  فوازي پيشنهادي از دو نوع مصالح عمگه پيشنهاد شگه  ط اراي سطوو پياده سنو الشط و اراي سطح
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  فوازي-4-6شكل 

 

 های پارک خودرومحل

 ه است.اي پيشنهاد شگهايي از ميبر پارک حاشيطدر فضاهاي ااز عمومي پارک خودرو اط صورت مورب و در قومت

   

 پارک خودرو-5-6شكل 

 کاری و فضاهای سبزدرخت

شود. اط مي نظير ننل پيشنهاد ميدهگ استفاده از درختان اواي را ميسبز حاشيط هايي از ميبر  ط عرض آن ا ازه ايجاد فضايدر قومت

 انگ.عالوه فضاهاي مثمثي خالي پيرامون ميبر نيز اط فضاي سبز اختصاص پيگا  رده
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  اشت درخت در حاشيط گذر زيرمهره-6-6شكل 

 

 اجرای ضوابط نما و جداره در گذر زیرمهرهنمونه -6-2

گيرد. مورد اازحراحي قرار مي هاي قبل يك قومت از نماي  بهط  نواي گذر زيرمهرهضوااط ارائط شگه اراي نماي اانيط در انشاا يو ط اط 

  ط يصاوير قبل و ايگ از ا راي ضوااط و حرو پيشنهادي آورده شگه است.
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 يصاوير قبل و ايگ از ا راي ضوااط حراحي نما-7-6شكل 

 طراحی مرکز زیر مهره

هاي حراحي فضاي ااز عمومي زيرمهره ايگه  مي انتقال سواره اط يك  هبط از فضا و آراموازي آن اوده است در سطوو پياده نيز ااغچطدر 

شونگ پيشنهاد شگه است. شرايط اقميمي نيز اا يمهيگايي نظير سايبان مورد يو ط قرار گرفتط است. هاي حبييي پر ميآب  ط از اارشغرق
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از يك سمت ااز اوده و داراي شيبي ماليم اراي ورود و  مع شگن آب است و در سمت ديگر سكوهايي اراي نشوتن افراد  هامقطع ااغچط

 نماييگ.ييبيط شگه است. در ادامط يصاوير مگلوازي شگه از اين فضا را مشاهگه مي

  

 
 حراحي مر ز زير مهره -8-6شكل 
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 مهرهحراحي مر ز زير  -8-6شكل ادامط 
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 حراحي مر ز زير مهره -8-6شكل ادامط 
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 نورپردازی

 

 

نورپردازي -9-6شكل   
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 مقایسه گزینه های پیشنهادی -6-3

گ. در گزينط دوم سطح سواره از ااشگزينط پيشنهادي ديگر ار اساس پيشنهاد اصمي اوده و ينها در مصالح استفاده شگه در  فوازي متفاوت مي

 ااشنگ.پياده از سنو  يوايك و سكوها اتني مي نس آسفالت، 

 

   

 مقايوط گزينط هاي پيشنهادي -10-6شكل 

 طراحی مبلمان  

 اراي مبممان ارائط گرديگه است. هاي پيشنهاديدر حراحي مبممان سيي ار آن اوده يا از مصالح و الگوهاي اومي استفاده شود. در ادامط حرو

 ایستگاه اتوبوس

ح استفاده شگه در آن اومي هاي اومي الهام گرفتط شگه است. اط عالوه  ط مصال اري و مشبكايوتگاه ايواوس از الگوهاي گچدر حراحي 

 هاي استفاده شگه مطااق اا وضييت اقميمي و آب و هوايي منطقط هوتنگ.ااشگ. سايبان و مشبكمي
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 حراحي ايوتگاه ايواوس -11-6شكل 

 نیمکت

 

 حراحي نيمكت-11-6شكل 
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 ها نورپردازی

ها در نوع ديواري و ستوني ورپردازيها و اادگيرها الهام گرفتط شگه است. اين نها نيز از الگوي مشبكاستفاده اراي قاب نورپردازيمورد الگوهاي در 

 انگ.پيشنهاد و حراحي شگه

   

   

 هانورپردازي -12-6شكل 
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 سطل زباله

 

 زاالطسطل -13-6شكل 
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 بخش هفتم

 طراحی معماری هاینمونه
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 طراحی معماریهای بخش هفتم:نمونه

 الگوی طراحی در طمین های بزرگ در بافت تاریخی شهر -7-1

منظور اط متر در اافت ياريني و درعين حال، 500هاي ازرگ و عگم امكان يفكيك قطيات اا حگنصاب  متر از دليل و ود زميناط

هاي يك حبقط در يك قطيط زمين اوده است  ط سازي اا ساختمانپذير نمودن موكن در اين اافت، الگوي پيشنهاد شگه مجتمعاستطاعت

ت ساختمان منظور شود. اين اي ااز )حتي درصورت ييريف استفاده اختصاصي اراي هر واحگ(  زو مشاعااعياني ان اط يممك مالك و فض

  الگو ضمن حفظ ساختار اافت امكان يأمين پار ينو اراي واحگها و خگمات ديگر را نيز فراهم مي آورد.

 است.  اع ارائط شگهمتر مر 2746اط مواحت   هاي شهر  نودر اين حرو، الگوي مذ ور اراي يكي از زمين

واحگ  3اراي حراحي  ( است. در اين زمين، الگويي2متر يفكيك شگه )قطيط  5200از اين زمين، يك قطيط  وچكتر اط مواحت يقريبي 

راي خانوارهايي  ط مالكيت موكوني وياليي نوبتا موتقل دريك قطيط زمين اا فضاهاي ااز در حوزه اختصاصي ارائط شگه است. اين الگو ا

ال، يرا م و ديگر ضوااط منطبق مشترک اراي يك قطيط زمين داشتط و يمايل اط استقالل نوبي از يكگيگرنگ دارنگ، قاال ارائط است. سطح اشغ

 101 و 88و  84هاي اط مواحت اا ضوااط ارائط شگه است. اعياني واحگها قاال يفكبك از نظر مالكيت هوتنگ. در اين زمين سط واحگ موكوني

، امكان سكونت خانوارها حراحي شگه است. اين الگو درعين حفظ درشت دانگي اافت و متناسب اا حگاقل يفكيك در يافت ياراني مترمراع

آورد و عميرغم قيمت ااالير زمين در اافت ياريني نوبت اط ديگر نقاط شهر، قاال دسترس اودن اراي هايي اقتصادي را فراهم ميدر خانط

ايني شگه  ط در صوريي ها پيشاي مشترک در فضاي ااز اراي پارک ماشبنآورد. محگودهاط اين اافت را فراهم ميانش ازرگتري از  اميط 

هاي واده ارخوردار است. پالن ط اراي پارک ماشين مورد استفاده قرار نگيرد، از انيطاف الزم اراي  ار ردهاي ديگر مشترک اراي سط خان

 نيز ارائط شگه  ط هريك شامل فضاهاي مشترک و يك يا دو اياق موتقل است.ميماري پيشنهادي در اين ينناها 

ايني واحگ موكوني پيش 8گيرد، در قالب يك مجموعط ساختماني اراي استقرار مترمراع را درار مي 2200قطيط ازرگتر  ط مواحتي حگود 

ست و فضاهاي ااز اط صورت مشاع ااعياني قاال يفكيك و ارائط  مترمراع متغير هوتنگ. مالكيت 168يا  66شگه است. زيراناي واحگها از حگود 

ن درج در سنگ را دارنگ( يفكيك هوتنگ. فضاهاي ااز مشاع اط دو دستط فضاهاي ااز مشاع عمومي و فضاهاي ااز اا استفاده اختصاصي ) ط امكا

يني شگه است. اما درعين حال اراي شرايط اار ينو در محوحط عمومي مجموعط در فضايي موقف پيشانگ. اراي هر واحگ يك پشگه

ايني شگه  ط از  ريان هوا در فضاهاي ااز نحوي پيشاضطراري، خودرو قااميت دسترسي اط واحگها را دارا است. الگوي چيگمان واحگها اط

 اراي ييگيل دما ارخوردار ااشگ و شرايط اقميمي گرم و مرحوب منطقط را ييگيل  نگ.
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 موقييت قطيط زمين پيشنهادي در اريباط اا اافت پيرامون -1-7شكل 

 

  

1 

2 
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 زمين پيشنهادي در اريباط اا اافت پيرامون 2و 1موقييت قطيط  -2-7شكل 
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 زمين پيشنهادي در اريباط اا اافت پيرامون 2و 1وقييت قطيط نماي ااالي واحگ م -3-7شكل 
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 هکتاری 20محدوده الگوی نمونه طراحی معماری در  -7-2

سازي است. ااياد غالب قطيات موكوني در اين انگي شگه و درحال آمادههكتار اراي يوسيط  گيگ شهر قطيط 20محگوده زميني اط مواحت 

ر اقايمي محووب متر حول و  شيگگي آن در راستاي شمال غرب اط  نوب شرق است  ط  هت مناسبي از نظ 23متر عرض و  15زمين، 

 شود. مي

ها ااط اراي اين زميندر اين انش يالش شگه است  ط الگوي حراحي دو حبقط منطبق اا ضوااط يرا مي و سطح اشغال ييريف شگه در ضو

هاي شهر  نو الگوي حراحي و ا زاي ميماري آن منطيق اا شرايط اقميمي منطقط و اي  ط اا حفظ هويت اومي در خانطگونطداده شود. اط

 شنگ.نيازهاي سا نين اا

 اراين اساس سط گونط پالن اا سط رويكرد اط شرو زير حراحي شگه است:

 : 1پالن تیپ 

صورت دوامكس( حراحي شگه است. دو پار ينو اا دسترسي از مترمراع اراي سكونت يك خانوار در دوحبقط )اط 419اين پالن اا زيراناي 

شونگ، الگويي هماهنو اا سبك زنگگي  اري در اين شهر فراهم مياني ااز مي ااز متنوعي  ط اط فضايميبر، فضاي ااز مياني و فضاهاي نيمط

يوانگ نقش مضيف را داشتط آورد. خانط عالوه ار فضاهاي مشترک داراي سط اياق موتقل در حبقط دوم و يك اياق در همكف است  ط ميمي

 ااشگ.

 :2پالن تیپ 

اع مشترک اين دو احگ درنظر مترمراع و فضاهاي مش 167و 173هاي ل اط مواحتاين پالن اراي سكونت دوخانوار در قالب دو واحگ موتق

ايني شگه  قاال ااز پيشها مشااط و حياط و فضاي نيمطگرفتط شگه است. هر واحگ داراي يك پار ينو اا دسترسي موتقيم از گذر است. پالن

ها  ط در مجاورت ورودي اي سط اياق موتقل است  ط يكي از آناستفاده اراي هر دو واحگ است. هر واحگ عالوه ار فضاهاي مشترک دار

 قرار دارد، نقش مضيف را دارد.

 :3پالن تیپ 

درنظر گرفتط شگه است. هر واحگ داراي يك پار ينو  216و  170هاي اين پالن اراي سكونت دوخانوار در قالب دو واحگ موتقل اط مواحت

هاي شمالي و  نواي زمين موتقل از يكگيگر قرار شود  ط در ضمعاناي دوامكس را شامل مي اا دسترسي موتقيم از گذر است. هر واحگ يك

حي دو واحگ انگ. واحگ شمالي دسترسي اختصاصي اط حياط داشتط و واحگ  نواي داراي فضاي ااز موتقل در سقف پار ينو است. حراگرفتط

هاي  گاگانط از ر دو واحگ داراي وروديهااز اختصاصي هر يك اط حگاقل ارسگ. ها اط يكگيگر و فضاهاي اي انجام شگه  ط اشراف آنگونطاط

 يكگيگر هوتنگ. هر واحگ داراي دو اياق موقل و فضاهاي مشترک است.

 

اي لوت  ط اا گونطشغال اطير يب اين سط الگو در قطيات، ينوع حجمي مناسبي را در اافت پگيگ خواهگ آورد. عالوه ار ان الگوي سطح ا

ز حريق احاحط يك يا دو قطيط يگمان واحگها در  نار يكگيگر  ريان هوا در ميان واحگها متوقف ننواهگ شگ. اين راهكار در اافت قگيم اچ

دهگ، اين انگي  گيگ، اين امكان را در اختيار قرار نمي ط قطيطشگ. اما اايو ط اط اينعرض از يمام  وانب محقق ميمجاور اا گذرهاي  م

 ا خالي گذاشتن فضايي اراي امكان ارقراري  ريان هوا در قطيات مريفع شگه است.موألط ا
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 هكتاري 20الگوي نمونط حراحي ميماري در محگوده  -4-7شكل 
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 1الگو حراحي ييپ  -5-7شكل 

 

 1پالن و نماي ييپ  -6-7شكل 
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 1پالن و نماي ييپ  -7-7شكل 

 

 1پالن و نماي ييپ  -8-7شكل 
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 1پالن و نماي ييپ  -9-7شكل 
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 1الن و نماي ييپ پ -10-7شكل 
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2 پیت یالگو طراح  

 

 

 2الن و نماي ييپ پ -11-7شكل 

 

 2الن و نماي ييپ پ -12-7شكل 
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 2الن و نماي ييپ پ -13-7شكل 
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 2الن و نماي ييپ پ -14-7شكل 
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3الگو طراحی تیپ   

 

 3الن و نماي ييپ پ -15-7شكل 

 

 3پالن و نماي ييپ  -16-7شكل 
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 3الن و نماي ييپ پ -17-7شكل 
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 3الن و نماي ييپ پ -18-7شكل 
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 3پالن و نماي ييپ  -19-7شكل 
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 3پالن و نماي ييپ  -20-7شكل 
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 الگوهای نمونه طراحی معماری برای یک خانوار گسترده در بافت میانی -7-3

 

ايني شگه است. پگر و مادر در اين خانط سكونت دائم دارنگ. مترمراع در اافت مياني شهر  نو پيش 454اين حرو اراي زميني اط مواحت 

ها نيز داراي خانواده هوتنگ و خارج از  نو سا ن هوتنگ، واحگهاي نوبتا موتقل اراي سكونت موقت در نظر  ط آن انهمچنين، اراي فرزنگ

 ت.گرفتط شگه اس

 هاي زير و متناسب اا نياز خانوار انجام شگه است:حراحي اراساس ايگه

 عنوان مكاني اراي پيونگ و ييامل خانوارهاايني فضاي ااز مياني اطپبش -

 استقالل واحگها -

 ااز و اوتط در الگوي سكونت خانوارهاايني انگر نش فضاي ااز، نيمطپبش -

 ل يگاوم و عناصر و ا زاي  البگي مريبط اا آنهاي اومي قااارداري از ارزشحگا ثر اهره -

 يبيين رويكرد نو اط اادگير اراي استفاده مؤ ر از آن -

 

 الگوهاي نمونط حراحي ميماري اراي يك خانوار گوترده در اافت مياني -21-7شكل 
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 الگوهاي نمونط حراحي ميماري اراي يك خانوار گوترده در اافت مياني -22-7شكل 
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 الگوهاي نمونط حراحي ميماري اراي يك خانوار گوترده در اافت مياني -23-7شكل 
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 الگوهاي نمونط حراحي ميماري اراي يك خانوار گوترده در اافت مياني -24-7شكل 
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 الگوهاي نمونط حراحي ميماري اراي يك خانوار گوترده در اافت مياني -25-7شكل 
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 حراحي ميماري اراي يك خانوار گوترده در اافت ميانيالگوهاي نمونط  -26-7شكل 
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 الگوهاي نمونط حراحي ميماري اراي يك خانوار گوترده در اافت مياني -27-7شكل 
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 الگوهاي نمونط حراحي ميماري اراي يك خانوار گوترده در اافت مياني -28-7شكل 
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 کنگطراحی الگو های مسکن استطاعت پذیر در بندر  8-3

طرح به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی در این 

 با مشخصات زیر ارائه شده است: 1399سال 

 دکتر آزاده آقالطیفی -دکتر مریم فرهادی :راهنما اساتید

 دکتر علی غفاری:مشاور استاد

 فائقه احمدی پور :پژوهشگر

 

هماهنگی با ضوابط طرح ویژه کنگ در گزارش به عنوان یک نمونه طراحی مجوعه  نتایج این طرح در

 مسکونی ارائه می شود.
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 مقدمه -1
شهر ياريني  نو اا و ود ارخورداري از اافت ياريني  ارآمگ اا چالش موكن مياصر روارو 

شكل و  ارايي موكن در  اافت مياصر  نو شامل اافت ميانط، اافت محمط ار ط و است. 
ااغات، اافت اسكان غير رسمي محمط ااوذر اط لحاظ  البگي و عممكردي از اوتر و هوتط 

عگم و ود الگوي پاسنگو اط نيازهاي مياصر و عگم استطاعت  .ياريني خود متفاوت است
ا تماعي -مالي افراد در ايجاد شكمي مناسب از موكن  ط مقتضيات اومي و اقميمي، فرهنگي 

و مهمتر از همط اقتصادي را در خود  اي دهگ مو ب روي اوردن انش يوسيط شهر اط الگو 
 ات اقتصادي شگه است. هاي واراديي مطااق اا نياز هاي زمانط و مقتضي

هگف اصمي پ وهش گونط شناسي از الگوي ميماري موكن مياصر در  نو است، اگين 

منظورسايت انتنااي در يك اموک شهري در  اافت ميانط در محمط قزويني هاي شمالي اط 

واحگ هموايگي اصمي و يك زمين  2قطيط و  4متر مراع در امتگاد اموار ميمم انتناب شگ. اين سايت در وضييت مو ود از  4780مواحت 

هر  گام متشكل از دو خانواده گوترده اوده  ط خود نيز   2و  1مترو ط در ضمع  نواي يشكيل شگه است. دو واحگ هموايگي شامل قطيات 

  3ونگي دارنگ.اا هم اريباط خويشا

 

عمت مكان يااي اين سايت اراي ارائط الگوي موكن در  نو ،  عالوه ار قرارگيري آن در اافت مياصر  نو و ارخورداري از شكل رايج 

زنگگي خانواده گوترده در  نو،  ارخورداري آن از مييار هاي  هاني  استطاعت پذيري اوده  ط اصمي يرين مييار ناار ار اين پ وهش 

 است.

ماهط صورت گرفت و  18اط منظور اررسي سايت پيمايش هاي ميگاني گوترده و ييامل اا سا نان واقيي و اموک هاي مجاور در اازه زماني  

سنجي از سا نان اين چنين نتيجط شگ  ط حراحي مجموعط هاي موكوني اا خانوار گوترده اط صورت واحگ هاي موتقل و پس از نياز 

و مقتضيات فرهنگي پاسني مناسب اط  زنگگي مؤلفط هاي يفكيك شگه از هم )اا فرض استقرار فرزنگ پس( اا حفظ ييامالت خانوادگي و

 ير در  نو خواهگ اود.شيوه زنگگي در اين اافت و اط صورت  الن 

ارآورد ييگاد واحگها در اين اموک ار اساس دو % است.  90و يرا م   %55)سطح اشغال در اين منطقط  R21پهنط  محگوده اط عنوان اين

 مييار اصمي شامل يرا م مجاز  و استانگارد هاي استطات پذيري و يطااق آن اا زيراناي مورد يقاضاي اازار در  نو يييين گرديگ.

                                                            
زدوج در قالب مدهند. هر واحد همسایگی متشکل از یک هسته )پدر( و فرزندان پسر دو برادر هسته اصلی دو خانوار گسترده را تشکیل می 3

 یک مجموعه با واحد های مستقل است.

قرارگیری سایت بین دو گره مهم شهر،  1 ریتصو
 مأخذ: نگارنده

 

 ده، مأخذ: نگارنعملکرد های مختلف اطراف سایت انتخابی  2 ریتصو

 

 ، مأخذ: نگارندهواحد های همسایگی در وضع موجود  3 ریتصو
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پس از مطاليط زيراناهاي مو ود در اموک  حال حاضر و زيراناهاي مورد يقاضاي اازار در انگر  نو،  لزوم ارائط سط مقياس از 

متر  120-145متر مراع( و پر مييت ) 85-120متر مراع(، متوسط  ) 60-85واحگها اراي سط دستط از خانوار  م  مييت ) 

ديگ. حراحي اين الگو ها اط گونط اي است  ط قااميت رشگ مجموعط موكوني اط مراع(  در يك مجموعط موكوني  مطرو گر

وسيمط يجميع و يفكيك اين واحگ ها و ود داشتط ااشگ و اين چنين پايگاري يك مجموعط موكوني را در حوالني مگت فراهم 

ن در روااط هموايگي  ط سازد. در مرحمط ايگ چگونگي همنشيني واحگ ها  نار هم ، شكل گيري فضاهاي مشاع و نقش آ

 دهگ مورد يو ط قرار گرفت.ا ثريت آن را اعضاي يك خانوده گوترده  يشكيل مي

اط حور  مي الگو يااي ار اساس مييار هايي چون سبك زنگگي  اري  نگي ، مييار هاي  البگي و زيوت محيطي ارآمگه از اافت ياريني و 

يري هر واحگ از حريق ايجاد يفكيك و يجميع در مقياس واحگ ها است. همنچنين مواردي ميماري اومي، يا يگ ار نقش  ارار و انيطاف پذ

از قبيل حفظ درشت دانگي، يا ييگ ار روااط هموايگي و يگاخل آن اا روااط خانوادگي، يو ط اط فضاهاي مشاع در عين  حفظ مرايب 

زمين هاي خالي مو ود در اافت سازد. استفاده از اين الگو در مي استقالل در مقياس مجموعط اين الگو را اراي مناحق منتمف  نو سازگار

هاي مياصر ماننگ اافت ميانط، محمط ااوذر و مهمتر از همط محمط ار ط و ااغات  ط  ساخت مجتمع هاي موكوني  ط هيچ سننيتي اا 

اين الگو  پيشگيري از يفكيك زمين ها و مناسبي خواهگ اود. مهمترين نتيجط استفاده از  الگوي  ايگرينمقتضيات شهر  نو نگاشتط 

همچنين اينكط از آن  ا  ط اين الگو موقيما از  ميماري ياريني انگر  نو  و ضوااط حا م ار آن ارآمگه است،  ريزدانگي در شهر است.

 سمب شگه  قممگاد  رد.يوان مگل مناسبي اراي ساخت و ساز در اافت ياريني  ط ا ازه دخل يصرف در آن اراي مالكين اين الگو را مي

 طراحی -2

 بررسی ویژگی های  واحد های تیپ -3

اصمي يرين مييار  البگي در خانط هاي اومي و ياريني و مييار عممكردي در خانط هاي مياصر  نو استفاده از اياق اط عنوان يك واحگ 

فضايي است  ط عممكردي منيطف دارد. در نظر گرفتن فضايي اين چنيني اط عنوان فضاي زيوتي پايط ، اط گونط اي  ط  اضافط و  م شگن 

 اي خانوار گوترده را در حول زمان حيات ياميين  نگ مٍو ر است. آن اط خانط نياز ه

 الگوی واحد ها -4

است.  وچكترين الگوي اصمي واحگ ها  الگوي   )L,U,Iالگو هاي ارائط شگه در اين قومت  ارآمگه از الگوهاي پايط خانط هاي ياريني  نو )

I   در نظر گرفتط شگه است. در مريبط ايگ الگو هاي اصمي )خانوار متوسط( از   ط اط عنوان الگوي اصمي) مادر( اراي خانوار  م  مييتاوده

اضافط و  م شگن مگولهاي پيشنهادي اط الگوهاي اصمي او ود آمگه است. هر يك از اين الگو هاي پيشنهادي پس از قرار گيري واحگ ها 

آورنگ. در اين مرحمط نيز اا يو ط اط زنگگي اي ير يبي را او ود ميدرسايت اا يو ط اط نياز هاي خانوار در حول زمان اا هم ير يب شگه و الگوه

 چنگ خانواري و حفظ استقالل خانوار ها از هم  قااميت ير يب و يفكيك و اضافط واحگ ها و ود دارد.
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ياميين انيطاف پذيري اط منظور يوسيط پذير اودن واحگها در واحگ هاي متوسط 

و ازرگ  اا محوريت فضاهاي خيس و قرار گيري آن در مر ز پالن ها صورت 

گرفتط است. اا يفكيك يك پالن اط دو پالن هوتط فضاي خيس اا  مترين 

مچنين در ايگ سوم واحگ هاي  وچك ياايي از يقويم شود. ههزينط يفكيك مي

فضايي و فضاهاي خيس در واحگ هاي ازرگ هوتنگ. اين چنين هزينط هاي 

يااگ. اط منظور انيطاف فضاهاي داخمي ياسيوايي يا مقگار زيادي  اهش مي

عالوه ار قرار گيري اياق ها حول ساااط و دسترسي هر اياق اط ايرون اط شكل 

ر هايي  ط قااميت  ااط  ايي داشتط ااشگ و مطااق اا نياز هاي موتقل، ديوا

سا نين در حول روز و مناسبات يغيير پذير ااشگ نيز مهيا شگه است و اين چنين 

 فضاهايي يطبيق پذير او ود آمگه است.

 

 الگوی های تیپ کوچک -5

 Iالگوی 
 دانه های متوسط و بزرگ، ماخذ: نگارندهدیاگرام رابطه فضایی در  5تصویر  

 الگو های مدوالر واحد های منتخب  4ریتصو
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متر مراع  و مناسب خانوار  م  مييت است. ساااط اط  87مگولط  وچكترين الگوي حراحي شگ اراي مجموعط اط مواحت  4اين الگوي 

 شود.عنوان نشيمن دوم  و استنوان انگي فضاها مواحت قاال يو هي از خانط را شامل مي

متمر ز شگن فضاي خيس در يك انش هزينط هاي ياسيوايي را در حگ قاال قبولي  اهش داده، همچنين اينكط اين واحگ را اط عنوان 

 نگ. فراهم آوردن محمي اراي آشپزي در ساااط و در اريباط افتط در آينگه اا واحگ هاي ازرگ ير در حبقط همكف سازگار ميواحگ گوترش ي

 اا آشپزخانط پاسني مناسب اط سبك زنگگي  نگي است.

 

 
  Iالگو واحد   6ریتصو

 Lالگوی 

دهگ. نفر را پاسخ مي 3نشيمن يشكيل شگه  ط نياز هاي يك خانوار اا ايگ متر مراع را دارد و از يك اياق و يك  70اين الگو پايط زيراناي 

 اين الگو نيز اراي  احگاث  يك واحگ در حبقط اول مناسب است.

 L-1الگوی 

متر مراع فضا داشتط، درصگ فضاي اوتط در اين الگو نوبت اط ساير الگو ها ايشتر اوده است و مواحت  متري اط ساااط  60اين الگو  

 ينصيص داده شگه است.

 L-2الگوی 

 گا  ننگه هايي از  نس  ناف  ط قااميت  ا اط  ايي دارنگ پاسنگوي نياز فضايي سا نان در حول دوران زنگگي خواهگ اود و مواحت 

 سازد.مورد نياز سا نين را در نشيمن و اياق فراهم مي
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 L 1-الگو واحگ  8 رييصو Lالگو واحگ  7 رييصو

 

 

 L 1-الگو واحد  8 ریتصو
 

 الگو های تیپ متوسط -6

 Uالگوی 

اين ييپ دو اياق و نشيمن در حبقط همكف و مجموي در حبقط دوم در فاز اوليط پروژه دارد. دسترسي اط اام از محل ورودي، يفكيك اين 

خانط و گوترش آن در آينگه اا ساختط شگن فضاي اام فراهم مي سازد. در فاز دوم گوترش خانط فضاي مجموي اا اضافط شگن دو واحگ 

 يااگ.( اط محل سكونت پور اختصاص ميL) الگوي فضايي خيس و يك اياق 
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 U الگو واحد   10 ریتصوو L 2-الگو واحد  9 ریتصو
 

 U-2الگوی 

 دهگپاسخ مي در حول حيات متر دو اياق يك مجموي و يك نشيمن نياز هاي يك خانواده ازرگ را 128اين خانط اا زيراناي 
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در اين مرحمط  پس از  در فاز گوترش پروژه مرايب انيطاف پذيري در اين واحگ را يامين  رده است.ينصيص مجموي اط خانط پور 

  نگ.گوترش نشيمن مشتر ا نقش مجموي را نيز ايفا مي

 .قرار گيري آشپزخانط و فضاي خيس ضمع شمالي اط لحاظ زيوت محيطي مناسب است

 
 

 
 U-2الگو واحد  11 ریتصو

 

 L+L-1الگوی  -7

متر مراع اراي خانوار پر مييت در نظر گرفتط شگه است. اريباط پمط و ورودي و فضاي خيس در ميانط امكان  130اين خانط اا مواحت 

يفكيك اين واحگ اط دو واحگ را او ود آورده است. اا يغيير  زئي در محل ورودي و يفكيك آشپزخانط در فاز اول و اضافط  ردن يك اياق در 

 .شودواحگ ديگر مناسب اا سكونت پور اط هوتط اصمي خانط اضافط مي حبقط ااال يك

 

 

 L+L-1الگو واحد   12ریتصو
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 U+L-2الگوی  -8

  Lيغيير محل ورودي ها، حياط هاي موتقل يفكيك واحگ ها را در سطح فراهم آورده است. گوترش در اريفاع اا اضافط شگن الگوي 

 شود.يكميل مي

  
 U+L-2الگو واحد   1 3ریتصو

 U-2+Lالگوی 

 ،پروژه اط خانط پور جموي و انشي از آشپزخانط در فاز دوم ود دو حياط و مجموي در اريباط اا حياط ، يفكيك ورودي ها و ينصيص م و

 متر مرايي  را فراهم ميآورد. 156مرايب يفكيك اين خانط 

 .سا  نان متناسب  رده استو ود ديوار هاي  گا  ننگه متحرک استفاده فضا را اا نياز 

 بررسی ویژگی ها در مقیاس مجموعه -9
متر مراع اراي  1200-1000اا يو ط اط روااط حال حاضر و هوتط هاي خانوار مو ود در اموک انتنااي سط واحگ هموايگي اا متوسط قطيات 

مرايب انيطاف پذيري  دهگ.اين زيرانا متوسط قطيات زمين هاي يفكيك نشگه در  نو را يشكيل مي  اين مجموعط در نظر گرفتط شگ.

 است.  10سال آينگه و افق امنگ مگت حرو ييني  5اين دو سطح شامل افق  وياه مگت حرو  مجموعط در دو سطح در نظر گرفتط شگه است؛
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 U+L-2الگو واحد   14 ریتصو

  
 يغيير پذيري مجموعط در دو سطح يصويرراست  افق  وياه مگت، يصوير چپ افق امنگ مگت 16و 15يور  يصو

 

 انعطاف پذیری -10

ي  انمايي ورودي ها و انيطاف پذيري مجموعط در راستاي گوترش خانوار  نط ينها در مقياس واحگ ها امكط در مقياس مجموعط اط وسيمط

خيس در  نار هم، امكان اضافط و  م شگن واحگ هاي فضايي در سطح و اريفاع و مواردي نقش آن اط عنون مفصل، همنشيني فضاهاي 

  چون ييبيط  دسترسي هاي عمودي عمومي در اگنط مورد يو ط قرار گرفتط است.

امنگ مگت سال آينگه و افق  5اين دو سطح شامل افق  وياه مگت حرو  مرايب انيطاف پذيري مجموعط در دو سطح در نظر گرفتط شگه است؛

 سال است.  10حرو ييني  

 دسترسی -11
گيرد. خودروها در پار ينو ها  ط در اليط اول مجموعط قرار دسترسي اصمي اط مجموعط از اگنط شمال شرقي و شمال غراي صورت مي

هر واحگ در نقشط  مي شونگ. ورود ايوموايل در مواقع ضروري امكان پذير است. چگونگي دسترسي پياده و مويور  اط گرفتط انگ پارک مي

  مشنص شگه است. يغيير پذيري مجموعط در فاز اوليط و فاز دوم )پس از گوترش(  در يصاوير پايين نشان داده شگه است.
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 روابط سلسله مراتبی در مجموعه 17یور تصو

 

هاي پوران در هر واحگ از حريق حياط  سمومط مرايب محرميت و استقالل واحگ ها در هر واحگ هموايگي رعايت شگه است. دسترسي اط خانط
شود. اين اادگير ها اا پمط هايي  ط گيرد. هيچ ان اوتي در مجموعط و ود نگارد و  وچط ها در انتها اط اادگير ختم ميخانط پگري صورت مي

  گيرد.دسترسي اط حبقات اول را فراهم ساختط ير يب شگه و اين چنين عممكرد هاي منتمفي اط خود مي

 هساز -12

ااشگ،  يرارزان آن ا راي هزينط  ط نمود انتناب را سيوتمي اايگ و است مهم اويار نظر مورد حرو اراي سازه هزينط  ط نكتط اين اط يو ط اا

 اسكمت پيشنهادي اي سازه سيوتم همچنين از نظر اقميمي مناسب ااشگ يا در امنگ مگت هزينط هاي نگهگاري افزايش نيااگ. ار اين اساس
شود. در مرحمط اول )احگاث ارپا مي 3.6*3.6يا  7.2*3.6ي هر واحگ هموايگي اط صورت يكجا اا دهانط هاي انااراين  سازه است.   اتني

واحگ ها همكف( سقف حبقط اول اا يو ط اط استطاعت مالي خانوار ممكن است ا را اشود يا نشود؛ اگر خانواري استطاعت ا راي سقف 

ساختماني را نگاشت ميتوانگ از مصالح اومي چون حصير اافتط شگه از درخت خرما فاصمط اين يير ها را اپوشانگ و اين حبقط دوم اا مصالح 

 چنين ار خانط هاي اصمي همكف سايط انگازي  نگ  ط يا ير موتقيمي ار آسايش حراريي فضاهاي داخمي خانط خواهگ داشت.

 فضای باز مرکزی

شود و پاسني اراي سمومط زي اط عنوان حياط اصمي مجموعط  و هوتط پيونگ دهنگه خانواده ها يمقي مياين فضا اط عنوان فضاي ااز مر 
مرايب روااط خانوادگي در مقايس  الن مجموعط است؛ داراي  يفيايي از  ممط ساااط هاي سرياسري حول آن است، همچنين قرار گيري آن 

شود همواره محمي فيال در حول شبانط روز ااشگ و اين  نگ  ط مو ب ميميين ميدر قمب مجموعط دسترسي اط واحگ هاي هموايگي را يا
 چنين امنيت مجموعط يوسط خود آن ايجاد شود.

 اين فضا محمي مناسب اراي مراسمات چون عروسي و عيگ و اازي اچط ها  ... در مقياس  ل خانواده است.
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 اول   واحد همسایگی در سطح سه بعدی 20ریتصو

 نمای غربی مجموعه 24 ریتصو

 دید پرنده مجموعه 22 ریتصو دید از باال  به مجموعه  23ریتصو

 دوم  واحد همسایگی در سطح سه بعدی 2 1 ریتصو
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 دید از محله قزوینی به مجموعه 26 ریتصو
 ورودی مجموعه 25تصویر 

 دید به حیاط عمومی مجموعه 28تصویر

 دید به مجموعه از بلوار معلم 27تصویر
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 دید به ساباط 29تصویر

 دید به حیاط عمومی 33تصویر 

 2دید به حیاط خانه پدری از واحد همسایگی  35 تصویر

 1دید به حیاط خانه پدری از واحد همسایگی  34تصویر

 پرسپکتیو باالخانه 31تصویر

 3دید به حیاط خانه پدری از واحد همسایگی  32تصویر


