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چکیده
امنیت یکی از عوامل ارتقای کیفیت در عرصه  فضاهای شهریست. طراحی مطلوب و کاربردی فضاهای ساخته شده منجر به 
کاهش جرم و افزایش کیفیت فضای شهری خواهد شد. یک فضای شهری امن، فعالیت های مناسب را تشویق و فعالیت های 
که در میزان وقوع جرم و خشونت در شهر تأثیرگذار  نامناسب را تحدید می کند. از این رو این فضاهای شهری و نوع آن است 
خواهد بود. با افزایش حضور و نظارت شهروندان، سطح تعامالت اجتماعی در این فضاها افزایش یافته و امنیت نیز به 
کیفیت در عرصه  فضاهای شهریست. طراحی مطلوب و  محیط تزریق خواهد شد. یکی از اهداف مهم ایجاد امنیت، ارتقای 
کاهش جرم و افزایش  که یکی از پیامدهای آن  کاربردی فضاهای ساخته شده منجر به افزایش حضور شهروندان خواهد شد 
کاهش  که به  کالبدی شهر با هدف تعامل میان انسان و محیط، جدیدترین رویکردی  است  کیفیت پیاده روهاست. ساختار 
کارکرد و  کالبد و در نتیجه  که تأثیرات آن بیشتر در شکل گیری  کالبدی و اجتماعی می پردازد.  جرائم شهری در قالب ابعاد 
کیفیت پیاده رو شهری در راستای افزایش امنیت محیطی  جریانات اجتماعی مشهود است. هدف این پژوهش نیز ارتقای 
که بیشترین در صد استفاده شهروندان از  کالبدی در محیط و پیاده روهایی  است. بررسی امنیت افراد پیاده، با رویکردی 
کارکرد  گلستان اهواز با وجود داشتن عملکردهایی با سطح  این فضاهاست، امری الزامی و ضروری است. در این میان بلوار 
کیفیت و امنیت الزم رنج می برد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع  کمبود تعامل و در پی آن  منطقه ای و فرامنطقه ای از 
گردآوری اطالعات از طریق مصاحبه و  که با استفاده از چارچوب نظری استخراج شده است.  توصیفی_همبستگی است 
گردآوری این اطالعات، بر اساس تأثیر یکی از اجزای فضا )جریان(  گرفت. نتایج حاصل از  مشاهده میدانی صورت خواهد 
کیفیت فضای شهر انتظار  که در نتیجه  آن حضور بیشتر افراد و ارتقای  کارکرد( بررسی خواهد شد  بر روی دیگر اجزا )کالبد و 
کالبد فضای پیاده رو، میزان جریان حضورپذیری )تعامل و نظارت(  می رود. با توجه به این رویکرد و با هدف ایجاد امنیت در 

گردآوری و تحلیل خواهد شد و در راستای آن احکامی برای افزایش امنیت فضا ارائه  خواهد شد.   "LOS" با توجه به معیار

گلستان اهواز کیفیت، فضای شهری، بلوار  گان کلیدی: پیاده رو،  امنیت،  واژ
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نیز شکل گیری خرده  و  و جریان  کارکرد  کالبد،  عدم هماهنگی در 
فرهنگ های ناهنجار،  باعث خدشه دار شدن ساختار شهری و به 
تبع آن خشونت اجتماعی می شود. نحوه انتخاب مسیر با توجه به 
کاربری  ارزشمند موجود و نوع  اهمیت قرارگیری دانه های مهم و 
که تردد تعداد زیادی از افراد را در  و سطح عملکرد آنها بوده است 
این مسیر اجتناب ناپذیر می کند. از طرفی با توجه به همجواری این 
پیاده رو با خیابان عبوری تندرو و نیز همجواری این بلوار با خیابان 
جاذب و توریستی فالفل فروشان شهر، این مسیر واجد شرایطی 
است تا برای ارتقای امنیت عابران آن و نیز ساماندهی و هم ارتقای 

کیفیت پیاده رو موجود تدابیری اندیشیده شود.
پیاده رو  کالبد  طراحی  راهکارهای  ارائــه  هــدف،  پژوهش  این  در   
حضور  افزایش  بــرای  فضا  کارکردهای  و  جریان ها  ــواع  ان اســاس  بر 
امنیت  ایجاد  آن  پی  در  شبانه روز و  ساعات  تمام  در  شهروندان 
این  یاد شده  راستای هدف  در  و  رو  این  از  بــود.  محیطی خواهد 

که سئوال مطرح می شود 
1-  چه شاخص ها و مؤلفه هایی بر امنیت محیطی فضاهای شهری 

پیاده تأثیرگذارند ؟ 
کالبدی تا چه میزان  گلستان اهواز به لحاظ مؤلفه های  بلوار   -2

واجد کیفیت امنیت می باشد؟

2. پیشینه تحقیق، مرور ادبیات و چارچوب نظری
موضوع پیاده راه و ساماندهی حرکت پیاده به اواخر دهه 1940 بر 
محیط  نظریه  با  کولوژی  ا مکتب  سال 1916  در  ابتدا  در  می گردد. 
کرد. بدین طریق  مساعد به تأثیر محیط بر شکل گیری جرائم اشاره 
کننده بزهکاری و  که بعضی از فضاهای شهری مستعد و تسهیل 
برخی دیگر مانع یا بازدارنده آن است. در دهه 1960 نیز جین جیکوبز 
کتاب مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی، خیابان های امن  در 
در شهر و کاهش وقوع جرائم شهری را در پی نظارت و حضور عابران 
پیاده مطرح می کند. در پی آن در نظریه  فضاهای بی دفاع اسکار 
"فضاهای  کتاب  در   1972 سال  در  بار  نخستین  بــرای  نیز  نیومن 
بی دفاع" نظریه جلوگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری عنوان 
کتاب طراحی فضای شهری  شد. محمود توسلی و ناصر بنیادی در 
کاهش آسیب های اجتماعی  تقویت رفتارهای جمعی را از عوامل 
فضاهای  شکل گیری  به  منجر  خــود  ایــن  که  مــی دانــد  محالت  در 
مختص اجتماعات شهری و در پی آن امنیت محیطی می شود. 
هیلر،  وایــت،  کلینگ،  و  ویلسون  جمله  از  دیگری  نظریه پردازان 
کیفیت شهر  کلمن و دیگران بر حفظ امنیت محیط و ارتقای  وود، 
که در جدول زیر به ترتیب زمانی ارائه شده  کردند  نظریاتی را عنوان 

است 

3.   مفهوم امنیت
 )nasri, به معنای نداشتن دلهره و دغدغه است لغت  امنیت1 در 
)2003:115. امنیت عبارت است از تضمین و تأمین زندگی با ایجاد 
کسفورد این واژه را با عبارت زیر  تدابیر و تمهیدات الزم. فرهنگ آ
که در آن یك موجود، در معرض خطر  کرده است:"شرایطي  تعریف 

1 secures 

1. مقدمه:
انسان ها در طول سفر روزانه خود هر چند اندک، قسمتی از راه را 
که در آنها احساس عدم امنیت  پیاده روی می کنند. اما فضاهایی 
گر  ا از جهتی  را مختل می کنند.  افــراد  باشد، حضور  وجــود داشته 
مردم با مشکلی در مسیرهاي عابر پیاده مواجه شوند، از گذراندن 
امید می شوند و امکان حضور  شهری نا  وقت در این مسیرهای 
از   .)Gemzoe and Gehl 31:2006( آنها در این فضاها کم می شود
که در میزان وقوع جرم و  که فضاهای شهری و نوع آن است  آنجا 
بنابراین امنیت مهمترین  تأثیرگذار خواهد بود،  خشونت در شهر 
نیاز از نظر روحــی اســت کــه بــه عــنــوان مهمترین هــدف زنــدگــی و 
جوهر سالمت روانی فرد تلقی می شود )fromm,1981:11(. از این 
رو زمانی که فضا برای آسایش و حضور ایمن و فعال عابر پیاده در 
که از حضور در شهر محروم  شهر مناسب نباشد، نخستین قشری 
می شوند، گروه های ویژه یعنی سالمندان، معلوالن، کودکان و افراد 
که این قشر در صد زیادی از  بزرگسال می باشند. این در حالی است 
استفاده کنندگان از فضای شهری را تشکیل می دهند و عدم حضور 
کیفیت شهر و سلب معنای شهری از  اینان در شهر به معنای افت 

 .)fajr& toseh, 2008:1( آن می باشد
است  ــودن، شرایط مساعدي  قابلیت پــیــاده روي یا پیاده  مدار ب
که افراد پیاده به آسانی قادر به گردش در آن فضا می باشند. این 
مختلفی همچون اتــصــال، خوانایی، ایمنی  ویــژگــی، جنبه هاي 
می گیرد  ــراد پــیــاده را در بــر  و دسترسی بــه خــدمــات مـــورد نیاز افـ
)waldock;2012,64 (. در این میان توجه به مقوله امنیت شهری 
گسترش شهرها و در  که با بررسی  از آن جهت اهمیتی مضاعف دارد 
کالبد و ساختار شهر،  پی آن افزایش جمعیت شهرنشین و نیز تغییر 
که این مقوله، ارتباط نزدیکی با تعامالت  این مهم را در می یابیم 
مختلف  گــروه هــای  همبستگی  و  اتــحــاد  نتیجه،  در  و  اجتماعی 
کیفیت شهری و افزایش سرزندگی و  سنی و جمعیتی و نیز ارتقای 
نشاط در جامعه را دارد. در واقع یک فضای شهری امن مستلزم 
آرامش و امنیت شهرها صرفًا  که  تعامالت اجتماعی است، چنان 
به وسیله پلیس تأمین نمی شود،  بلکه آرامش و امنیت عمدتًا به 
گاهی از نظارت ها  وسیله ایجاد شبکه ای پیچیده و تقریبًا ناخودآ
می شود  حفظ  مــردم  خود  میان  در  هنجارها  داوطلبانه  رعایت  و 
در  اما   .)Salehi, 2008:113( می گردد  اجرا  مردم  خود  وسیله  به  و 
سال های اخیر، پیاده روها از جنبه های اجتماعی، ایجاد تعامالت 
کاربران هیچ رشدی  درونی و نیز از نظر حضور خدمات مناسب برای 
نداشته و به این طریق، حقوق مسلم افراد پیاده که درصد زیادی از 
استفاده کنندگان فضای شهری را تشکیل می دهد، نادیده انگاشته 
که این امر به همراه عدم وجود شرایط مناسب پیاده روی از  شده 
قبیل عدم وجود امنیت، وجود آلودگی های زیستی و صوتی، باعث 
کاسته شدن روز به روز  میزان استفاده کنندگان از آن را شده است. 
برآورد این مشکالت می تواند پیاده روهایی عاری از شهروند را باعث 
از محیط دامن می زند.  ترس  افزایش حس  به  این خود  که  شود 
کاهش میزان عبور عابر پیاده، امکان سرزندگی، نشاط  از طرفی با 
کاسته خواهد شد. این در حالی ست  شهری و نیز امنیت محیطی 
ناهمسان،  کــاربــری هــای  وجــود  دلیل  به  اهـــواز  گلستان  که بلوار 
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صــورت  ایــن  غیر  در  می گیرد،  ــرار  ق فضای  شهری  زمــره   در  بــاشــد، 
برای  تقاطعی  و  یا فلکه  بــرای عبور ماشین  بود  راهــی خواهد  تنها 
عاملی در  فرم، فضا و کالبد،   )Tvassoli, 2013:6( ســواره  زدن  دور 
  .)podatchi,جان بخشیدن به فضاهاي بدون دفاع شهري است
 )2002:35یک فضا ی شهری عالوه بر داشتن یک مفهوم کالبدی 
و تعامالت شهروندی را نیز در بر می گیرد، بدان  و فعالیتی، کنش 
که عرصه ای است برای بروز تعامالت اجتماعی و مکانی است  معنا 
برای برقراری فعالیت های شهری. از این رو شرط اصلی یک فضای 
عمومی، شکل گیری تعامالت اجتماعی و جریان های موجود در آن 
از اجزای آفرینش فضایی است؛ به  کالبد نیز یکی  که در آن  است 
کننده میان ناظر درونی و فضای بیرونی است.  که متصل  گونه ای 
از طرفی فضاها حامل معاني و نمادهاي خاص خود هستند و از 
این طریق مي توانند تأثیر عمیقي بر تفسیر افــراد از موقعیت هاي 
داشته باشند. کنش، نسبت به موقعیت هاي قرارگیري  خود و وا
کالبدی  خصوصیات  چپمن:  عقیده  به   )timothy, 2006: 174(
فضاها می توانند بر رفتار انسان ها مؤثر باشند. اما این فضاها زمانی 
که معانی فضاها را به وضوح  می توانند بر رفتار ما تأثیرگذار باشند 
کنند )chapman,2008: 178 (.  تعامالت اجتماعی جزئی از  تعریف 
ارتباطات جدا ناشدنی جامعه است و آرامش و امنیت موجود در 
که توسط خود مردم  گاهانه ای است  آن توسط هنجارهای خودآ
در    .) Salehi, 2000. Moini, 2007. Jacobs, 1961(می گردد اجرا 
پیاده روها، شهروندان در یک رابطه تعاملی با یکدیگر، با هم بودن 
را آموخته و به منظور ارتقای حیات جمعی می کوشند. بدین ترتیب 
می بایستی در پیاده رو ها همواره زندگی اجتماعی در جریان باشد. از 
این رو سرزندگی از ویژگی های اساسی و اصلی پیاده روهاست. این 
فضا همچنین می بایستی بتواند جاذب طیف وسیعی از شهروندان 
رویــدادهــای درون خود هماهنگ سازد  با  را همواره  بــوده و خود 
)bermasiyan, 2013:5(. از این رو و با توجه به مطالب عنوان شده 
و  کارکرد  کالبد،  قبیل  از  اجزایی  با  را  شهری  فضای  یک  می توان 

کرد. جریان معرفی 
در  انکارناپذیري  نقش  فضا  فــرم  یــا  فضا  فیزیکي  ساختار  کالبد: 
  .) Aliabadi, 2003:58(دارد دفاع  بدون  فضاهاي  ایجاد  چگونگي 

 .)king& murry, 2004:787("از خطر محافظت می شود یا  نبوده 
که از مفاهیم اجتماعی،  امنیت شهری دارای ابعاد متمایزی است 
شهر  ساختار  در  دینی  و  مذهبی  سیاسی،  اقتصادی،  فرهنگی، 
احساس  و  امنیت  امــا   .)Bemanian, 2009:62( می شود  حاصل 
که امنیت بعد عینی مسئله و  امنیت دو مقوله متفاوت هستند. 
  )niazi& parents, می شود  تلقی  آن  ذهنی  بعد  امنیت  احساس 
)2001:155. مقوله نا امنی از جنبه عینی، کلیه مظاهر  آن از جمله 
و از جنبه ذهنی،  سرقت، قتل، خشونت و ... را شامل مي شود. 
 )salehi, شامل داوری در خصوص امنیت منطقه و فضاست 
کنش نسبت به ترس از قربانی شدن باعث مي شود  )2008:107. وا
میزان در  که بسیاری از مــردم از خطرات دوری کنند یا دست کم 
این خود مي تواند  و  معرض خطر قرار گرفتن شان را کاهش دهند 
منجر به عدم حضور مردم نه تنها در یك مکان خاص بلکه در بیشتر 

.)Cremona, 2003:241( فضاهای عمومی شود
3.1.  امنیت در فضاهای شهری 

کیفیت در شهرها امنیت است. از این رو  یکی از شاخصه های مهم 
لیتون آن را نخستین نیاز انسان در مدل پیشنهادی خود معرفی 
از  بعد  را  امنیتی  نیازهای  مازلو  آبراهام  دیگر  مدلی  در  است.  کرده 
نیازهای  از  بعد  و  انسانی  نیازهای  مهم ترین  از  زیستی،  نیازهای 
نظارت   .)lang, 2007:96(اســـت کــرده  معرفی  انسان  فیزیولوژیک 
یک  در  امنیت  ایجاد  روش هـــای  سنتی ترین  و  رایج ترین  از  یکی 
نظارت  امکان  در  مؤثر  عامل  یک  نیز  کالبد  است.  شهری  محیط 
که  طریق  بدین  اســت.  شهری  فضاهای  در   امنیت  آن  پی  در  و 
یک طراح شهری در طرح خود در مقیاس شهری و یا ساختمانی 
که در آن  از هرگونه طراحی فضا  که  کند  التفات  باید به این نکته 
باید  رو  این  از  نماید.  پرهیز  می کند،  کم  را  عمومی  نظارت  امکان 
جلوگیری  یا  کاهش  در  شهری  مناطق  بالقوه  پتانسیل های  به 
به  شهری  فضای   .) Bemanian, 2010:138( نمود توجه  جرم  از 
که از فعالیت ها، بناهای مختلف فرهنگی،  ترکیبی اطالق می شود 
اجتماعی، اداری، تجاری و مانند آن و عناصر و اجزای شهری به 
صورتی آراسته، هماهنگ و واجد نظم و طبیعتًا با ارزش های بصری 
گر خیابان یا میدانی واجد این خصوصیات  سازمان یافته باشد. ا

جدول 1: نظریه پردازان امنیت محیطی

مفاهیم کلیدینظریهسالنظریه پردازردیف
کولوژی1 کنش محیطیمحیط مساعد1916مکتب ا کنش و وا
کی2 مشارکت مردمی- نظارتبی سازمانی اجتماعی1942شاو و مک 
نظارت- مشارکت مردمی- مراقبتخرده- محیط1961الیزابت وود3
نظارت- حضورپذیری- تعامالت اجتماعیچشمان مراقب1961جین جیکوبز4

از جــرم 5 پــیــشــگــیــری  مــؤســســه 
)Cepted(1972کنان- پیشگیری از جرم توسط طراحی محیط سا میان  ارتباطات  اجتماعی-  تعامالت 

نظارت- حس تعلق
نظارت- حس تعلقفضاهای بی دفاع1972اسکار نیومن6
کالرک7 نظارت- تعمیر و نگهداریمدیریت افراد و محیط1976ران 
تعامالت اجتماعی-حضورپذیری-نظارت طبیعیتئوری ترکیب فضا1980بیل هیلر8
کلینگ9 نظارت - تعمیر و نگهداریپنجره شکسته1982جیمز ویلسون و جرج 
کننده هر رفتار1985آلیس کلمن10 نظارت-تعامالت اجتماعیمعماری عامل تعیین 
تعامالت اجتماعیتعامالت اجتماعی1988وایت11
تعامالت اجتماعیارتقاء رفتارهای جمعی2006محمود توسلی12
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عملکرد به شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نیز بستگی دارد. در 
کل جریانات موجود در یک فضای شهری عالوه بر تأثیر در سرزندگی 
را  شهری  فعالیت های  و  انسانی  ــط  رواب محیط،  جنب وجوش  و 
تحت تأثیر قرار می دهد. این جریانات نه تنها حضور افراد را در یک 
فضای شهری باعث می شود، بلکه میزان آن، برقراری امنیت را در 
که شامل اطالعات رایج )با توجه به نوع  آن فضا موجب می شود؛ 

فضا( انرژی و جرم است.

4. روش تحقیق
توصیفی_ آن  روش  و  اســت  کــاربــردی  نــوع  از  شــده  ارائـــه  تحقیق 

کتابخانه ای  به صــورت  نیز  اطالعات  ــردآوری  گ اســت.  همبستگی 
گــردآوری آن مصاحبه و مشاهدات میدانی و  ابزار  الکترونیکی و  و 
گردآوری اطالعات،  تحلیل عمیق داده هاست. بر این اساس پس از 
ماتریس داده ها ترسیم می شود. با توجه به چارچوب نظری عنوان 
شده سه شاخص کالبد، کارکرد و جریان در یک فضای شهری معیار 
کدام دارای وجوهی هستند،  که هر  قرار داده شد. در این معیارها 
کارکرد این محدوده بر اساس جریانات موجود  کالبد و  به تحلیل 
کالبد محدوده از نظر نوع عملکرد،  پرداخته می شود. بر این اساس 
کارکرد آن از نظر زمان فعالیت و جریانات موجود از نظر اطالعات و 
گرفت. تا میزان استفاده از  انرژی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد 
کارکرد با توجه به جریانات موجود سنجیده شود. از طرفی  کالبد و 
گرفته  کردن میزان حضورپذیری در سکانس های شکل  کّمی  برای 
کمی”LOS" استفاده می کنیم. "LOS” یا سطح سرویس  از مبنای 
نیز  کیفیت تردد وسایل نقلیه و عابران پیاده و  که  معیاری است 
که دارای   راحتی حرکت در خیابان ها و پیاده روها را معین می کند؛ 
شش سطح، از A تا F است. در این روش، مسیر به سه سکانس، 
A, B,C بر مبنای فرعی های موجود به بلوار، تقسیم بندی می شود. 
سپس مشاهده و مصاحبه میدانی در 4 بازه  صبح )ساعت 7 تا 12(، 
ظهر )12تا 17(، شب )17تا 24( و نیمه شب )24تا 7( انجام می شود 
افــراد ســواره و پیاده و  بر اســاس آن، اطالعات مربوط به حضور  و 
می شود.  جمع آوری  موجود  کاربری های  از  استفاده کنندگان  نیز 
کارکردها  کالبد، با توجه به  کدگذاری اطالعات، زمان حضور در  با 
کالبد و  افراد پیاده در  و در پی آن، نظارت توسط عابران تندرو و 
اساس  بر  تا  شد.  خواهد  بررسی  درشت دانه   و  ریزدانه  کارکردهای 
کمی حضورپذیری افرد مشخص  اطالعات جمع آوری شده میزان 

چیدمان  نوع  و  موقعیت  به  توجه  با  جرم خیز  فضای شهری  یک 
که واجد این خصوصیت می شود. وجود  فضایی عناصر آن است 
را  مناسبی  شرایط  دیگران،  توسط  مجرم  رؤیــت  عدم  و  کور  نقاط 
برای بزهکاران و مجرمان ایجاد می کند. خوانایی یک شهر از طریق 
با  ابــزار کالبدي آشکارتر می شود و به میزانی که یک کالبد بتواند 
شهروندان خود از طریق ویژگی هاي کالبدي ارتباط نمادین ایجاد 
 .)adibi& saadi ناخوانا ارزیــابــی می شود  یک شهر خوانا و  کند، 
)nejad:02012:87 عناصر فضایی شامل عناصر  ثابت و متحرک از 
نحوه  که  هستند؛  گیاهی  پوشش  و  مبلمان  جــداره،  کف،  جمله 
تأثیر  محیط  خیزی  جرم  و  امنیت  در  آنها  شکل گیری  و  چیدمان 

بسزایی دارد. 
از  و  دارد  گون  گونا ابعاد  شهری  فضای  یک  کاربری های  کــارکــرد: 
کاربری هاست که یک فضای شهری شکل می گیرد.  همجواری این 
اقتصاد شهری تداوم  و  بر فرهنگ، اجتماع  تأثیر  با  کاربری ها  این 
رو  این  از  می سازند.  ممکن  شهر  عمومی  مکان های  در  را  زندگی 
که  نظم دهی در عملکرد آنها از ابعاد مهم یک فضای شهری است 
محیط های  از  شهروندان  استفاده  نحوه   و  رفتارها  فعالیت ها،  بر 
شهری تأثیرگذار است. عدم مکا نیابی مناسب فعالیت هاي مختلف 
کنار یکدیگر که گاهی به صورت ناسازگار در کنار هم واقع می شوند، 
 .)adibi& گردند می توانند سبب بروز اغتشاش و اختالل فعالیتی 
فضای  یک  فعالیت های  در  ناسازگاری   sadi nejad:02012:90(
نیز  را  کالبدی  اغتشاش  فعالیتی،  اختالل  ایجاد  بر  عــالوه  شهری 
باعث می شود. در یک فضای شهری با حضور عملکردهای خاص، 
که در  فضاهایی معین با رفتارهایی مختص آن فضا شکل می گیرند 
کاربری های مکمل یکدیگر، در یک پهنه  شهری و با توجه نوع  آن 
با تکمیل یکدیگر  کارکردی  از نظر زمانی و  عملکرد خود می توانند 

کنند. امنیت را در یک فضای شهری ایجاد 
ــه در آن تــبــادالت  ک ــک فــضــای شــهــری جــایــی اســـت  جـــریـــان: ی
اجتماعی، فرهنگی و انسانی، سیاسی و اقتصادی روی می دهد. به 
کارکرد  کالبد و  بیانی دیگر جریانات موجود در یک فضای شهری به 
کالبدی محیط با افراد در  آن محیط بستگی دارد. بنابراین ارتباط 
چگونگی روند شکل گیری این جریانات تأثیر بسزایی دارد. از طرفی 
کالبد یک محیط نیز به عملکرد موجود در آن فضا  نوع شکل گیری 
باز می گردد و ارتباطی رفت و برگشتی بین این سه مفهوم را ایجاد 
کالبد و   می کند. اما نوع جریانات شکل گرفته در یک محیط عالوه بر 

 

 

 

 

 

 

 فضای شهریاجزای یک 

 جریان کارکرد کالبد
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 جرم کاال اطالعات انرژی

نمودار 1: اجزا در فضای شهر
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5. نمونه موردی
گلستان با نقشی  که بلوار  اهواز دارای هشت منطقه شهری است 
بــا داشتن  بــلــوار  عــبــوری در منطقه 4 آن واقـــع شــده اســـت. ایــن 
کاربری های پر اهمیتی مانند دانشگاه جندی شاپور و مرکز صدا و 
کارون شکل  سیما، جزو استخوان بندی شهر و موازی با رودخانه 
گرفته است. که اتصال دهنده دو  فلکه ابتدایی و انتهایی این مسیر 
تندرو   عبوری  خیابان  یک  بلوار  این  واقع  در  است.  1.5کیلومتری 
از آن عمل  تعریف موجود  با  به صورت یک فضای شهری  و  است 
نمی کند. این خیابان به صورت نواری دو بعدی1 آن هم بیشتر برای 

 Tvassoli,( )2014:42 عبور ترافیک سواره عمل می کند

 

 4منطقه

نقشه 1: موقعیت سایت در منطقه - مأخذ : معاونت شهرسازی واحد 
طراحی شهری شهرداری اهواز

و  اداری  آمــوزشــی،  کــارکــردهــای  با  آن،  دهنده  تشکیل  دانــه هــای 
به  را  روز  از  خاصی  ساعات  که  هستند  خرده فروشی  و  مسکونی 
گلستان،  فعالیت می پردازند. در ابتدای سایت و در همجواری بلوار 
که سرریز  گرفته  توریستی و پرجمعیت فالفل  فروشان شکل  بــازار 
کاربری و جمعتی این بازار به درون بلوار باعث ازدحام در ورودی آن 
شده است. محدوده شکل گرفته شامل دو پیاده رو شرقی و غربی 
کاماًل شفاف و همجوار  که دانه   درشت دانشگاه با جداره ای  است 
با زمین های ساخته نشده در قسمت غربی و دیگر دانه ها با غلبه 
کارکرد اداری در قسمت شرقی واقع شده اند. با تحقیقات به عمل 
آمده، میزان امنیت در این محدوده تا حدودی، مطلوب ارزیابی 
به دلیل وجــود عوامل و مسائل  ایــن منطقه  اســت. گرچه   شــده 
و  تعامل  )حضور،  جریانات  در  محدودیت  با  کــارکــردی  و  کالبدی 
نظارت( مواجه است و همین امر، نا امنی را در این راسته )هرچند 
اندک( باعث شده است. ویژگی های موجود در این راسته، به دو 
کالبدی  کالبدی_کارکردی و امنیتی تقسیم می شود. ویژگی  ویژگی 
کف، مبلمان و فعالیت تعریف می شود و ویژگی  با توجه به جداره، 
امنیتی آن با توجه به میزان حضورپذیری افراد و ایجاد حس ترس 
رو به دلیل  این  از  کالبدی عنوان خواهد شد.  در پی ویژگی های 
محدودیت  موجود،  کاربری های  شبانه روزی  فعالیت  محدودیت 
استفاده از پیاده روهای محدوده را به صورت مستمر شاهدیم. در 
کاربری ها و ناسازگاری آنها با یکدیگر،  این میان درشت دانه شدن 
افزایش  روز  پایانی  ساعات  در  را  کــاربــران  از  منطقه  شــدن  خالی 
می دهد و این یکی از دالیل محدودیت حضور و به تبع آن نا امنی 
در محدوده است. از طرفی با تغییر میزان حضور در ساعات، فصول 

1 a two dimensional ribbon 

شود. نهایتًا بر اساس اطالعات جمع آوری شده، تأثیر جریان حضور 
رابطه میان  و  بررسی می شود  کارکرد  و  کالبد  بر  تعامل(  و  )نظارت 
کاهش جریانات و میزان  کارکرد و تأثیر آن بر افزایش یا  کالبد و  نوع 
با  گرفته  صــورت  مصاحبه های  شد.  خواهد  عنوان  حضورپذیری 
95 نفر از عابران سواره و پیاده  محدوده و به صورت رندوم در هر 
از  سه سکانس انجام شد. در پی آن نیز مصاحبه هایی با 23 نفر 
کنان موقت مسیر مانند نگهبان های ورودی هــا و نیز باغبانان  سا
گرفت.  کارمندان موجود در اداره  های فعال انجام  کار و  مشغول به 
کمی حضورپذیری در محدوده، به صورت  در جدول زیر نیز معیار 
عددی برای عابر سواره و پیاده در نظر گرفته شده است. مشاهدات 
 A-C-E گرفته در سه سکانس بر اساس سه سطح سرویس صورت 
و بر اساس نوع جریان عبور برای دو نوع عابر پیاده و سواره در نظر 
گرفته در ساعات مختلف روز  گرفته شد. در پی ترددهای صورت 
با تقسیم  یک طیف عددی برای هر دو نوع عبور  به دست آمد. 
این  از  هرکدام  کدگذاری  و  مساوی  قسمت  سه  به  آمــاری  جامعه 
کم، میزان  از آن را  از مشاهدات و پایین تر  قسمت ها، میزان %30 
از   %100 مــیــزان  و  متوسط  را  آن  از  پایین تر  و  مشاهدات  از    %60
کردن  مشاهدات و پایین تر از آن را زیاد در نظر می گیریم. با مرتب 
کدگذاری آنها، مقدار عددی جریان را با  مقدار صعودی داده ها و 
که به  توجه به فرمول مورد نظر به دست می آوریم. با توجه به این 
طور متوسط در هر یک ساعت شش هزار عبور سواره در هر دو الین 
با  را شاهد هستیم، میزان عددی جریان حضور  و 120عبور پیاده 

توجه به فرمول آماری زیر بدین صورت خواهد بود.

2
1

4


aNCQa
 

N=تعداد مشاهدات

 

 =a 3و2و1  محل جریان در سکانس مورد نظر 

 

 

 سکانس اول: میزان عبور سواره کم

 

 

 متوسط : میزان عبور سوارهدومسکانس 

و میزان باالتر از معیار عددی متوسط را زیاد در نظر می گیریم. معیار 
عددی جریان حضور پیاده  نیز  با استفاده از همین فرمول آماری 

محاسبه و در جدول2 جایگزین شد.
گرفته شده  حضورپذیری عابر سواره و  جدول 2: معیار عددی در نظر 

پیاده در محدوده در مدت یک ساعت
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عنوان میزان حضورپذیری افراد، شاخص قرار می دهیم. سپس با 
توجه به تعریف سطوح سرویس، میانگین جریان عبور و نظارت در 
سکانس ها بر اساس سه شاخص کالبد، کارکرد و جریان درنظر گرفته 

می شود و توصیف فضایی هر بخش عنوان می شود)جدول3(.
کالبدی ریزدانه و درشت دانه با غلبه ساختار  سکانس A متشکل از 
دانه  درشت  از  این سکانس، بخشی  ریزدانه است. سمت شرقی 
منازل  و  خرده فروشی ها  از  متشکل  آن  شرقی  بخش  و  دانشگاه 
در  فعال  و   متنوع  کارکردهایی  با  بخش  ایــن  در  اســت.  شخصی 
که ازدحام و سرزندگی را به این سکانس  شبانه روز مواجه هستیم 

تزریق می کند. )نمودار2و3(
گرفته در راستای  در آمارگیری انجام شده و با توجه جریانات شکل 
آن  به خصوصیات  توجه  با  را  میزان حضورپذیری  کارکرد،  و  کالبد 
ریزدانگی،  می شود  مشاهده  که  طــور  همان  می کنیم.  مشاهده 
کارکردی  کاربری های فعال شبانه روزی با  کارکرد و حضور  تنوع در 
غیرفصلی و عدم اختصاص آنها به قشری خاص از جامعه از عوامل 
است.  سکانس  این  در  نسبی  امنیت  و  سرزندگی  حضور،  افزایش 
که متشکل از بخشی از دانشگاه  اما در جداره غربی این سکانس 
که از دالیل مهم  است، این سرزندگی و حضور مشاهده نمی شود 
)جــداره  پــیــاده رو  همجوار  جــداره  در  کاربری  نبود  به  می توان  آن 
کنار جداره و  شفاف دانشگاه( وجود زمین های ساخته نشده در 
کالبد به پیاده رو و  کاربران با فضا، عدم وجود نظارت از  عدم ارتباط 
کالبد همجوار با پیاده رو، همسان  ایجاد حس نا امنی به دلیل نبود 
زمانی  هماهنگی  نبود  غربی،  و  شرقی  جــداره  کاربری های  نبودن 
و  عموم  بــرای  استفاده  قابل  کاربری های  نبود  کاربری ها،  میان 

کرد.)جدول4( محدودیت فعالیت آن در طول شبانه روز اشاره 

که با توجه به موقعیت و شرایط محدوده، شکل  و نقاط مختلف 
می گیرد، میزان نا امنی با توجه به شرایط موجود در منطقه متغیر 
مناسب،  تفریحی  و  شهری  امکانات  الزم،  روشنایی  نبود  اســت. 
بدنه  با  پــیــاده رویــی  همجوار  تاریک  و  نشده  ساخته  زمین های 
شفاف، نبود نظارت از بدنه به پیاده رو و عدم دسترسی مناسب و 
کافی از عوامل ایجاد حس ترس در این محدوده است. در نقشه2 
و  مشاهدات  به  توجه  با  محدوده  بحرانی  نقاط  و  دانه ها  کارکرد 

مصاحبه های مختلف نشان داده شده است. 

6.  یافته های پژوهش و تحلیل یافته ها
کالبدی_کارکردی و امنیتی محدوده و جریانات  با توجه به شرایط 
محدوده  بحرانی  نقاط  مــوجــود،  موقعیت  اســاس  بر  شــده  ایجاد 
کارکردی  و  کالبدی  فضای  باید  رو  ایــن  از  بــود.  متغیر خواهد  نیز 
پیاده در نقاط بحرانی اصالح شود تا بر اساس آن میزان حضور و 
و   LOS سرویس  سطح  اســاس  بر  کند.  تغییر  آن  درون  جریانات 
کم تا زیاد و با توجه به تقسیم بندی  تعاریف شش گانه آن از ازدحام 
ســواره  عبور  ــرای  ب را   Cو  B,  A ابتدایی  سطح  ســه  سکانس،  ســه 
طریق  بدین  می دهیم.  قــرار  مدنظر  شاخص،  عنوان  به  پیاده  و 
 Bسرویس سطح  کــم،  حضورپذیری  میزان   A سرویس  سطح  که 
میزان حضورپذیری متوسط و سطح سرویسE حضورپذیری زیاد 
اساس  بر  شکل گرفته  تقسیم بندی  در  اســت.  شده  گرفته  نظر  در 
مصاحبه ها و مشاهدات میدانی، در چهار بازه زمانی صبح، ظهر، 
شب و نیمه شب میزان حضور )نظارت، تعامل( سواره و پیاده در 
کدگذاری شد و براساس آن سه مبنای  این سه سکانس، بررسی و 
به  معیار،  سرویس های  سطح  به  توجه  با  کــم،  و  متوسط  زیـــاد، 

نقشه 2: مستند سازی نقاط بحرانی امنیتی بر اساس مصاحبه های انجام شده
مأخذ : معاونت شهرسازی واحد طراحی شهری شهرداری اهواز
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A جدول 3:  توصیف معیارهای فضایی سکانس

نمودار 2و 3: مستندسازی میزان حضور عابر سواره و پیاده در محدوده با توجه به معیار LOS بر اساس مصاحبه و مشاهده
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زمین های ساخته نشده و همجوار با پیاده رو است.  تردد سواره نیز  
به دلیل عبوری بودن این سکانس در ساعات مختلف شبانه روز 

دیده می شود.

کارکرد اداری است. در این  جداره فوق جداره ای درشت دانه با غلبه 
سکانس اوج تردد تا ساعت 5 بعد از ظهر است و در ساعات پایانی 
روز و شب با محدودیت حضور پیاده مواجه هستیم. جداره غربی 
کندگی ساختمان ها و حضور  نیز امتداد دانه درشت دانشگاه، با پرا

  Bجدول 4: توصیف معیارهای فضایی سکانس
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 پیاده

پایانی روز و شب با محدودیت استفاده عابران روبرو هستیم. همان 
کالبد  که در جدول توصیفی باال مشاهده می شود، شکل گیری  طور 
جریان های  و  کارکرد  نبود  نیز،  و  شفاف  نیمه  اغلب  ساختاری  با 
شدن  مخدوش  عوامل  از  می تواند  راسته،  سطح  در  شبانه روزی 

حضور و در پی آن امنیت باشد.)نمودار6و7(
همچون  مسائلی  حضور  دلیل  به  سکانس  ایــن  در  عبور  جریان 
کاربری ها"، "قطع  "غلبه دانه های درشت"، "تک عملکردی بودن 
کالبد به پیاده رو"، "نبود فضاهای تعریف  جریان نظارت و تعامل، از 
پیاده رو"،  به  کالبد  از  نظارت  "عدم  پیاده رو"،  همجواری  در  شده 
"وجود دانه های درشت تک عملکردی بدون دسترسی"، "فعالیت 
درشت  فضاهای  از  کاربران  استفاده  "عــدم  کاربری ها"،  نقطه ای 
و یکنواخت موجود در روز به دلیل عدم محافظت در برابر عوامل 
کالبد  جوی"، "نبود جریان نظارت و تعامل در شب"، "عدم تنوع در 
"، "غیر فعال بودن  کاربری های خدماتی  کیفیت  کارکرد"، "عدم  و 
کاربری ها" به  "ناهمسانی  کارکرد و دانه درشت نخلستان در روز"، 
کمی از روز محدود شده است. از این رو محدودیت حضور،  ساعات 
کمبود امنیت را برای عابر پیاده شاهدیم. از طرفی تردد  نظارت و 

سواره به دلیل عبوری بودن این محدوده اجتناب ناپذیر است. 

که مالحظه می شود، میزان تردد پیاده در روز به دلیل  همان طور 
میزان،  این  اما  اســت.  ناپذیر  اجتناب  اداری  کاربری های  حضور 
پایانی روز و حتی در شب مشاهده نخواهیم  را در ساعات  حضور 
"غیر  دانگی"،  "درشــت  کاربری ها"،  شدن  عملکردی  "تک  با  کــرد. 
از  نظارت  وجــود  "عــدم  خوابگاه"،  اطــراف  جداره های  شدن  فعال 
کالبد همجوار  کالبد به پیاده رو و ایجاد حس نا امنی به دلیل نبود 
عابر  ارتباط  عدم  و  نشده  ساخته  زمین های  "وجــود  پــیــاده رو"،  با 
"عدم  کــاربــری هــا"،  میان  زمانی  هماهنگی  "نبود  فضا"،  با  پیاده 
تعریف ایستگاه های اتوبوس و امکان وقوع جرم و آسیب به مبلمان 
"کمبود  و  کالبد"  در  تنوع  نبود  و  کارکردی  "محدودیت  موجود"، 
در  را  حضور  و  استفاده  محدودیت  سکانس،  این  "در  سبز  فضای 

ساعات غیر اداری شاهدیم. 
ریزدانه  و  درشــت دانــه  ترکیب  با  ساختاری  از  متشکل   C سکانس 
با غلبه  دانه های درشت است. حضور  )کاربری های درشت و ریز( 
کارکردهایی غیرقابل  مناطق حفاظتی و نیز یک نخلستان دولتی با 
شبانه روز  طول  در  حضور  محدودیت  باعث  خصوصی،  و  انعطاف 
شده است. جداره  غربی دانشگاه نیز در این سکانس مختص منازل 
کارکنان دانشگاه و خوابگاه دانشجویی است. در ساعات  شخصی 

نمودار 4و 5: مستندسازی میزان حضور عابر سواره و پیاده در محدوده با توجه به معیار LOS بر اساس مصاحبه و مشاهده
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  Cجدول 5: توصیف معیارهای فضایی سکانس

بد
کال

کالبد پیاده روها اجزا توصیف 

دانه بندی
درشت دانه

جداره شفاف)نرده( جداره صلب دیوار، جداره نیمه شفاف، ترکیبی از دیوار و شیشه جداره
گیاهی، درختچه های تککف کف پیوسته، منقطع در ورودی ها، مرکب با پوشش 

ریزدانه
کرکره(، جداره شفاف شیشهجداره جداره صلب)دیوار و 

کف پیوسته با مصالح ناهمگونکف
رد

ارک
ک

روزانه

خدماتی
حضورپذیری و تردد روزانه از 6 صبح تا 8 عصرایستگاه اتوبوس، بازارچه

حضورپذیری و تردد روزانه از 7 صبح تا 8 عصرپل عابر پیاده
حضورپذیری و نظارت روزانه از 6 صبح تا 8 عصرخوابگاه و منازل دولتیمسکونی

کشاورزی )نخلستان(فضای سبز غیر فعالسازمان زراعت و 
حضورپذیری و تردد روزانه از 6 صبح تا 8 شبعابر سوارهعبور و مرور

حضورپذیری و نظارت روزانه از 5 صبح تا 8 عصرمنطقه حفاظت شدهنظامی

شبانه

حضورپذیری و تردد شبانه از 8 شب تا 5 بامدادعابر سوارهعبور و مرور
حضورپذیری و نظارت شبانه از 8 شب تا 1 بامدادخوابگاه و منازل دولتیمسکونی

خدماتی
حضورپذیری،تردد و نظارت شبانه از 8 شب تا 9 شبایستگاه اتوبوس و خرده فروشی

حضورپذیری و تردد شبانه از 8 عصر تا 11 شبپل عابر پیاده
حضورپذیری و نظارت شبانه از 8 شب تا 5 صبحمنطقه حفاظت شدهحفاظتی

ان
جری

شنیدن،  دیــدن- 
صحبت کردن 

اطالعات
کارینظارت وجود جریان نظارت توسط عابر تندرو و فروشندگان در  ساعات 
کاری توسط خریداران و مشتریانتعامل برقراری تعامالت در زمان 

انرژینور 
نور روزطبیعی

کافی در شبمصنوعی نبود نور 

کاال  جابجایی کاالحرکت جرم و 
سواره تندرو)اتومبیل، اتوبوس، دو چرخه( با دو باند رفت و برگشتتوسط سواره
کاال توسط انسانتوسط پیاده پیاده رو پیوسته با همجواری با دانه های درشت با جابجایی 
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نمودار 6و 7: مستندسازی میزان حضور عابر سواره و پیاده در محدوده با توجه به معیار LOS بر اساس مصاحبه و مشاهده

احکامی در راستای ارتقای میزان حضور پذیری و به تبع آن افزایش 
کیفیت و امنیت محیط عنوان می شود. این احکام با بررسی جریان 
حضور، با توجه به معیار LOS، در سکانس های سه گانه   محدوده و 
کارکرد و نیز توجه به مسائل و مشکالت  کالبد و  نیز تأثیر جریانات، بر 
نتایج  انتقال  با  می رسد  نظر  به  شــد.  استخراج  مــحــدوده،  درون 
نظری این مطالعه به پیاده رو محدوده و موارد مشابه آن، امنیت و 
گرچه حضور و تعامل  کیفیت پیاده روها  افزایش یابد.  در نتیجه  آن 
کارکردی آن منطقه  در هر نقطه بستگی به شرایط فصلی، اقلیمی و 
دارد اما در کل اعمال نتایج به دست آمده می تواند در بهبود شرایط 

امنیتی و باال بردن کیفیت یک محیط، تأثیرگذار باشد.
 Aاحکام طراحی سکانس

تقسیم جمعیت با پیاده سازی دو جداره  شرقی و غربی در راستای 
ایجاد کاربری های همسان. 

ساماندهی و اصالح مصالح کف و جداره ها برای انتظام بهتر فضایی. 
کم تر و ریزدانه تر در جداره غربی پیاده رو  کاربری های مترا با تعریف 

عالوه بر تزریق افراد، نظارت نیز ایجاد شود.
بــرای  کــاربــری هــایــی  غربی  پــیــاده روی  بــا  همجوار  ــداره  جـ در  باید 

زمین های ساخته نشده تعریف شود.
استفاده  و  آموزشی  عملکرد  مکمل  یا  همسان  کاربری های  ایجاد 

غیرفصلی در کنار جداره غربی. 
نیز  و  سرزنده  کاربری های  و  پــارک  عنوان  به  فضایی  دادن  شکل 
مکمل جداره شرقی در زمین های ساخته نشده غربی برای جذب 

جمعیت. 
نظر  از  هم  فضا  تکمیل  جهت  در  نشده  ساخته  زمین های  از  باید 

کارکردی استفاده شود. زمانی و هم از نظر 
ایستگاه های اتوبوس باید تعریف شده و در غیر از ساعات استفاده 

بسته باشند. 
کم و ممتد در پیاده رو )به دلیل قطع  گیاهان مترا عدم استفاده از 

جریان نظارت و تعامل(.
گیاهی به صورت درخت های تک و با فاصله.  استفاده از پوشش 

7. نتیجه گیری
از  این شاخصه  مهم شهری  بر  کالبد  و نقش مؤثر  امنیت  موضوع 
فضای شهری  خلق  اســت.  شهرسازی  و  معماری  مهم  بحث های 
گذشته همواره دغدغه  بسیاری از نظریه پردازان،  امن از دهه های 
امنیت  میزان  است.  بوده  شهرسازان  و  معماران  جامعه شناسان، 
در پیاده روهای شهری یکی از عوامل افزایش سطح حضور و ارتقای 
یک  در  امنیت  احساس  وجــود  اســت.  شهری  فضای   یک  کیفیت 
فضای  شهری از حضور، نظارت و تعامل میان افراد یک جامعه ناشی 
گرفته در یک  کارکرد و جریانات شکل  کالبد،  می شود. بنابراین نوع 
کیفیت و  فضای  شهری می تواند از شاخصه ها و مؤلفه های ارتقای 
کلی پژوهش،  نیز امنیت یک محیط شهری باشد. با توجه به هدف 
حضور و به تبع آن جریان نظارت و تعامل، به عنوان شاخصه های 
مانند  عواملی  طرفی  از  شد.  عنوان  پیاده روها  امنیت  بر  تأثیرگذار 
کارکرد هم در تنوع و هم در زمان فعالیت  درشت دانگی، محدودیت 
امنیت،  میزان  کاهش  بر  عــالوه  فعالیتی،  و  کالبدی  ناهمسانی  و 
گرفته و در پی آن حضور  بر جریانات شکل  می تواند نقش مؤثری 
در پیاده رو را داشته باشد. از طریق مشاهده نتایج حاصل شده از 
کارکرد و نیز مشاهدات میدانی و  کالبد و  تأثیر همبستگی جریانات بر 
مصاحبه با عابران در فضا به این نتیجه می رسیم که امنیت پیاده رو 
در یک فضای شهری به میزان حضور افراد، )که در نتیجه   طراحی 
مناسب کالبد و کارکرد محیط همجوار پیاده شکل می گیرد( بستگی 
کدام از این عوامل،  کاهش میزان هر  که با افزایش یا  دارد. به طوری 
البته  کاهش می یابد.  افزایش و  میزان حضور و در پی آن امنیت، 
کاربری ها در فصول و ساعات غیرفعال در  محدودیت فعالیت این 
که حضور و نظارت در  میزان مطلوبیت حضور بسیار مؤثر است. چرا 
این راسته به صورت یکنواخت صورت نمی گیرد بلکه بر اساس انتشار 
خدمات در راسته و به صورت نقطه ای، مشاهده می شود و همین 
امر می تواند از عوامل عدم هماهنگی، کاهش کیفیت و امنیت نسبی 
گرفته و نیز  محدوده عنوان شود. با توجه به تقسیم بندی صورت 
آمارگیری های عنوان شده در دو نوع از تردد موجود)سواره و پیاده( 

تصویر 1: بخشی از طراحی بخش غربی محدوده
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تزریق جمعیت با ایجاد فضاهای جاذب در پیاده رو. 
ترغیب  آنها جمعیت جذب و حضور  کیفیت  افزایش خدمات و  با 

شود.
باید فضاهای همجوار با پیاده رو و جداره شفاف تعریف شوند.

کاربری های  گروه های مختلف در میان  ایجاد فضای سبز  و جاذب 
اداری. 

ایستگاه های اتوبوس باید تعریف شده و در غیر از ساعات استفاده 
بسته باشند.

باید جریان نظارت در ساعات عدم وجود نظارت توسط کاربری های 
مکمل زمانی و کاربری تکمیل شود.

کم و ممتد در پیاده رو.  گیاهان مترا عدم استفاده از 

B احکام طراحی سکانس
با طراحی، ساماندهی  و ایجاد فضای مناسب در پیاده رو برای پارک 
اتومبیل، جمعیت سرریز منطقه توریستی همجوار، به این پیاده رو 

تزریق شود.
تبدیل جداره  با  تعامل در جــداره شرقی  و  نظارت  برقراری جریان 

موجود به جداره ای نیمه شفاف.
کالبد افزایش یابد. کالبد به پیاده رو با تعریف  افزایش نظارت از 

با تزریق کاربری های مکمل از نظر زمانی، فضا در شب نیز فعال شود.
باید کارکردهای موجود از نظر زمانی مکمل یکدیگر باشند.

کاربری های مؤثر در میان  ایجاد فضاهای سبز  و قابل دسترسی و نیز 
دانه های درشت یکنواخت. 

 
 

تصویر 2: بخشی از طراحی بخش شرقی محدوده 
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C احکام طراحی سکانس
با طراحی پیاده رو شرقی، جمعیت سرریز جداره آموزشی روبرو را در 

پیاده رو غیرفعال جذب کرد.
جذب جمعیت با طراحی پیاده رو و ایجاد تسهیالتی برای استفاده 

تفریحی از نخلستان.
استفاده از کارکرد نخلستان به منظور تکمیل کارکرد بازارچه  روبرو. 

کاربری های مؤثر و فضاهای  در میان دانه های درشت یکنواخت، 
سبز و قابل دسترسی ایجاد شود.

که امکان ادامه فعالیت آنها در پیاده رو وجود دارد،  کارکردهایی  در 
فعالیت ها در پیاده رو ادامه پیدا کنند.

ایجاد  راستای  در  موجود  کاربری های  عملکردی  و  زمانی  تکمیل 
حضور و تعامل در ساعات زمانی مختلف.

با تزریق کاربری های مکمل از نظر زمانی، فضا در شب نیز فعال شود.
کار محدود  کاربری هایی با ساعات  کاربری های شبانه روزی در میان 

شکل گیرند.
استفاده از کارکرد نخلستان به عنوان یک مکان تفریحی. 

کارکرد نخلستان، در اطراف آن، برای  کاربری های مکمل با  ایجاد 
جذب جمعیت. 

ایجاد جریان در پیاده رو با تزریق فعالیت های جاذب جمعیت. 
با توسعه روش های نورپردازی، جمعیت به پیاده رو جذب شود.

گیاهی برای حفاظت پیاده ها  باید پوشش های سبک و متحرک یا 
در برابر عوامل جوی استفاده شود.
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