مورد پژوهی،
نقد و نظر:
شهری خیابان
پروژه های محرک توسعه ،گامی در جهت ارتقای کیفی فضای
ِ
نمونه موردی :خیابان امام خمینی یزد
نسیم طاهری 1
فاطمه تقوایی 2

كلمات كليدي:خیابان ،فضای شهری ،طراحی شهری ،ساماندهی ،پروژه محرک توسعه
 1کارشناسی ارشد طراحی شهری  ،دانشگاه یزد nasim.taheri1987@gmail.com
 2کارشناسی ارشد طراحی شهری  ،دانشگاه یزد Fatemehtaghvaee@gmail.com

شماره41-42

چكيده:
در سراسـر جهـان ارتقـای کیفـی فضاهای شـهری با هـدف افزایـش حضورپذیری و انجـام انـواع فعالیتهای انسـانی ،یکی از
شـهری خیابـان به عنـوان اولین
محوریتریـن نقـاط توجـه برنامهریـزان و طراحـان شـهری اسـت کـه در ایـن میـان ،فضای
ِ
عرصـه عمومـی مرتبـط بـا زندگـی اجتماعـی مردم ،نقشـی اساسـی را بـر عهـده دارد .با وجـود این مهـم ،مـروری برادبیات دو
قـرن اخیـر خیابـان ،نشـان از آن دارد کـه با پیشـرفت تکنولوژی و ورود بـدون کنترل اتومبیل در شـهرهاو غلبه آن بـر پیاده ،به
ن از منظر پیاده ،نقـش اجتماعی خیابـان در مقابل نقش دسترسـی آن
همـراه عـدم توجـه به حفـظ و ارتقـای کیفیتهای خیابـا 
به فراموشـی سـپرده شـده اسـت .ایـن نوع برخورد علاوه بر مشـکالت ترافیکی و تداخلهای نامناسـب سـواره و پیـاده ،منجر
بـه بـروز مشـکالت هویتـی شـهروندان و مخاطبـان در ارتباط با شـهر شـده اسـت .لـذا بازنگـری همـه جانبه فضـای خیابان،
ضرورتـی اجتنـاب ناپذیر بنظر میرسـد.
خیابـان امـام خمینـی شـهر یـزد نیـز ،در مقام خیابانـی اصلی در مرکز شـهر دیروز و امـروز ،با سـابقه تاریخی طوالنـی در ادامه
حرکتهـای تجددگرایانـه عهـد رضاشـاهی ،بـر شـالوده اصلـی بافـت تاریخـی یزد کشـیده شـده اسـت .در طـول سـالیان و با
افزایـش روزافـزون نیـاز بـه عبور خودروهای شـخصی ،نقش دسترسـی سـواره این خیابان نسـبت به نقش اجتماعـی آن برتری
یافتـه کـه ایـن مشـکل به اضافه مسـائل کالبـدی ،عملکردی موجـود در خیابـان ،موجب تهیـه طرحهای سـاماندهی در خیابان
امـام گردیـده اسـت .امـا در تهیـه و اجـرای ایـن طرحهـا ،دیدگاهی همـه جانبه که منجـر به افزایـش حضور و فعالیـت مردمی
شـود ،بـکار بسـته نشـده اسـت ،بنابراین انتظـارات مخاطـب را در مقام یک خیابـان مطلوب مرکزشـهر که عرصـهای اجتماعی
و برقرارکننـده ارتباطـات اجتماعی اسـت ،برآورده نمیسـازد.
شـهری خیابـان از منظـر دانش
از اینـرو هـدف از پژوهـش حاضـر دسـتیابی بـه رویکـردی جامـع جهـت ارتقـای کیفی فضای
ِ
طراحی ِشـهری بـوده اسـت؛ لـذا در این مسـیر پس از آشـنایی بـا مبانی نظـری مواجهه با موضوع ،بر اسـاس رونـدی فرایندگرا،
ابتـدا شـناخت و تحلیـل نمونـه موردی در ابعـاد مختلف طراحی شـهری صورت گرفتـه و در ادامه با توجه به اهـداف عملیاتی و
چشـماندار خیابـان امـام ،راهبردهـا ،سیاسـتها و برنامههـای اجرایی در قالـب پروژههای محرک توسـعه تدوین گردیده اسـت.
روش تحقیـق مطالعـه حاضـر توصیفی-تحلیلـی و گـردآوری دادهها در این پژوهش ،بر اسـاس مطالعات اسـنادی و کتابخانهای
و برداشـتهای میدانـی انجـام شـده اسـت.عمده نتایـج تحقیـق حاضرنیـز ،ارائـه برنامههـای تدویـن شـده در قالـب  4گـروه
شـهری خیابـان بوده اسـت و نهایتـا دو نقشـه جانمایـی برنامههـای اجرایی در
پروژههـای محـرک توسـعه در مقیـاس فضـای
ِ
خیابـان امـام و همچنیـن الگوسـازی برنامههـای پیشـنهادی ،از دسـتاوردهای اصلـی ایـن پژوهش میباشـد.
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مقدمه
بازشناسـی متـون و تجـارب طراحـی شـهری در سراسـر دنیـا نشـاندهنده اختصـاص درصـد قابـل توجهـی از کانونهـای
بحـث بـه مقولـه خیابـان شـهری اسـت .خیابان بـه عنوان یکـی از عناصـر مهم شـکلدهنده فرم اصلـی شـهر ،نمادفرهنگی و
اجتماعـی و برقرارکننـده ارتبـاط فضایـی و اتصـال فعالیتهـای شـهری بـوده و همواره مـورد توجـه شهرسـازان و برنامهریزان
شـهری قرار داشـته است.
در ایـن بیـن خیابـان مرکز شـهر کـه در مقام قلب تپنده شـهر عمل میکنـد نقش سـنگینتری را در این ارتبـاط و اتصال در
سـازمان فضایـی شـهر برعهـده دارد .هم چنین خیابان مرکز شـهر بواسـطه نقش پررنگ خود در سـازمان فضایـی -عملکردی
شـهر ،در مقـام یـک الگـو بـرای خیابانهای دیگر شـهر ،میتوانـد هدایتکننده سیاسـتهای برخـورد با این فضا در کل شـهر
باشـد کـه خـود اهمیـت پرداخـت بـه ایـن موضـوع را دوچنـدان میکنـد .بنابرایـن خیابانهای امـروز ما که بواسـطه پیشـرفت
تکنولـوژی و سـلطه بیچـونو چـرای اتومبیـل بـه مکانهای مـردهای تبدیل شـدهاند ،میتوانند با تغییر در نگاه سـلطه سـواره
و تلاش در جهـت ارتقـای کیفـی فضـا ،گامـی باشـند در جهـت تبدیـل شـدن خیابـان به یـک فضـای زیسـتپذیر و مطلوب
شهری.
از اینـرو در قالـب مسـئله فـوق و در طـی سـالهای اخیـر ،سیاسـتگذاران و برنامهریـزان شـهری در صـدد ارائـه راهبردها و
راهکارهای نوین در مواجهه با مسـایل و مشـکالت مراکز شـهری و سـایر عرصههای نابسـامان شـهری شـدند .سیاسـتها و
برنامههـای متعـددی بـرای ارتقاء کیفی و سـاماندهی ایـن عرصههای شـهری به اجرا گذاشتهشدهاسـت ،امـا ناکارآمدی برخی
اقدامـات ،دسـتاندرکاران را بـه ارزیابـی و تحلیل اقدامات گذشـته واداشتهاسـت.ارزيابي تجارب گذشـته و تحليل سياسـتهاي
پيشـين نشـان ميدهـد كـه تحقـق اهـداف و برنامههـای بهسـازی و نوسـازی بافتهـای شـهری مسـتلزم تعهـد مشـترک،
رویکـردی جامـع و هماهنـگ و برنامهریـزی با مشـارکت کلیـه نقشآفرینان بویژه سـاکنان و مالـکان این محدودهها اسـت.که
در ایـن بـاب ،برنامهریـزی و اجـرای پروژهایمحـرک توسـعه یکـی از راهبردهای بکار گرفتهشـده جهت فراهمکردن بسـترهای
الزم بـرای حضـور سـاکنان و مالکان اسـت .به اسـتناد تجـارب و نتایج حاصـل از ارزیابی اقدامـات گذشـته ،پروژههای محرک
توسـعه را میتـوان در چهـار گـروه طبقهبنـدی نمـود :ارتقاء و توسـعه زیرسـاختها ،شـبکه معابـر و تجهیز و گسـترش فضاهای
عمومـی ،توسـعه و تأمیـن خدمـات شـهری -محلهـای ،باز زنـده سـازی مجموعههـا و در نهایتالگوسـازی ،چهار سیاسـت این
راهبـرد میباشـند کـه ضمـن ایجـاد سـرزندگی در قلمـرو عمومی بافت ،مشـوق و محرک مناسـبی بـرای حضور مـردم در این
فرایند هسـتند (ایـزدی.)1390 ،
خیابـان امـام یـزد نیـز در مقـام یکـی از خیابانهـای مرکـز شـهر با مشـکالت مشـابهی در محدودههـای مراکز شـهری ،به
عنـوان نمونـه ،مـورد بررسـی قرارگرفتهاسـت .بـا این تفاوت که علـی رغم تهیـه طرحهای سـاماندهی در خیابـان و اجرای این
طـرح هـا ،مشـکالت موجـود همچنـان بـه قوت خـود باقی بـوده و مهم ترین دسـتاورد ایـن طرحها ،سـاماندهی جـداره و کف
فضـا در خیابـان امـام میباشـد .ایـن در حالـی ایسـت کـه در این طـرح ،عملکـرد خیابان بـه عنوان فضای شـهری و نیـز عابر
پیـاده بـه عنـوان عنصـر موثـر در فضای شـهری جایگاهی نداشتهاسـت و خیابان بیشـتر در مقام یک مسـیر شـریانی در جریان
شـبکه معابـر شـهری مورد توجـه قرار گرفته اسـت.
بنابرایـن براسـاس تجربـه طـرح سـاماندهی خیابـان امـام ،هـدف از این مقالـه ارائـه سیاسـتها و برنامههـای اجرایی جهت
ارتقـا کیفـی فضـا و سـاماندهی خیابـان در مقـام مجموعـهای از عرصـه هـای عمومـی شـهری اسـت کـه ایـن مهـم،در قالب
پروژههـای محـرک توسـعه ،پـی گرفتهشدهاسـت.
ایـن تحقیـق از نـوع پژوهشهـای کیفـی و روش تحقیـق مطالعـه حاضـر مبتنـی بـر روش تحقیـق توصیفی -تحلیلـی و از
نـوع پژوهشهـای کاربـردی میباشـد .ابـزار گـردآوری دادهها در ایـن پژوهش نیز بر اسـاس مطالعـات اسـنادی و کتابخانهای
و برداشـتهای میدانـی از بسـتر مـورد مطالعه بوده اسـت.

 -1مروری بر ادبیات موضوع

خیابان شهری ،توقعات و انتظارات از آن
خیابـان ،فضایـی عمومـی ،پویـا و واجـد حـس حرکـت بهشـمار میرود کـه برای اسـتفاده افـراد پیاده و یـا اسـتفاده همزمان
پیـاده و سـواره درنظرگرفتهمیشـود)Cowan, 2005(.
خیابانهـای شـهری  3نقـش فیزیکـی را بطـور سـنتی در یـک جا جمـع کردهانـد ،خیابان شـهری بمثابه مسـیرهای گردش
و جابجایـی ،فضاهـای همگانـی و در آخـر فضـای مقابـل سـاختمانها وبناهـا  )Marshal, 2005, 6(.در طبقهبنـدی
خیابانهـای شـهری بـر اسـاس سلسـله مراتـب حرکتی راههـا ،خیابـان اصلی عالوه بر نقش شـریانی در شـبکه معابر شـهری،
واجـد ماهیـت و نقـش فعـال اجتماعـی نیز میباشـند کـه از اهمیتـی نمادین و ویـژه در منظر ذهنـی و عینی مـردم برخوردارند.
نکتـه ضـروری در ارتبـاط بـا خیابـان اصلـی که شـخصیتی خـاص بـدان میبخشـد ،اجتماعیبـودن خیابـان اسـت .در خیابان
اصلـی شـهر میبایسـت حـس لـذت ،تنـوع و ایمنی بـرای پیـادهروی فراهـم باشـد (بهزادفـر .)57 ،1388 ،بنابرین ایـن خیابان
بعنـوان یکـی از گونههـای متنـوع خیابـان ،فضایـی چندعملکـردی اسـت کـه در کنار امـکان حرکـت و جابجایـی ،محصوریت
و امـکان فعالیـت اسـتفادهکنندگان از فضـا را نیـز فراهـم مـیآورد (عبـاس زادگان .)95 ،1388 ،علاوه بـر ایـن ،خیابان اصلی
مکانـی بـرای برخوردهـای اتفاقـی ،تفریـح و سـرگرمی ،مکالمههـای روزمره و اوقـات فراغت اسـت .چنانچه به عقیـده جیکوبز
"خیابـان و پیادهراههـای آن ،بخـش مهـم و اصلـی مکانهـای عمومـی شـهر بـوده و مهمتریـن جـز حیاتـی آن هسـتند"
)Jacobs, 1961(.

بارزتریـن ویژگـی خیابـان شـهری در اینسـت کـه ایـن مـکان محصـول رشـد تدریجـی و رونـد طبیعـی تغییـرات در شـهر
میباشـند .پـس ایـن خیابانهـا بیـش از آنکـه سـازنده سـاختار کالبـدی شـهر باشـند ،بیانگـر سـاختار اجتماعـی ،اقتصـادی و
فرهنگـی جامعـه میباشـند( .پاکـزاد)132 ،1385 ،
هـر خیابـان شـهری بعنـوان سـاختار اصلـی جریـان زندگـی جمعی میبایسـتی همـواره سـرزندگی خـود را حفظ نمایـد و در
ایـن راسـتا دائمـا تلاش کنـد تـا پذیـرای ایـن همـه تنـوع در وقایـع شـهری و روزهـای مختلف باشـد .لـذا انعطافپذیـری از
ویژگیهـای اصلـی آن بشـمار مـیرود .همچنیـن ایـن فضا میبایسـتی از کلیـه امکانات زمینـه خود اسـتفاده نماید تـا در عین
ایجـاد فضایـی خاطرهانگیزبـرای شـهروندان بتوانـد فضایـی ایمن برای حضور سـواره و پیاده ،کودک و بزرگسـال ،پیـر و معلول
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نقش و جایگاه خیابان در طراحی شهری
مهمتریـن حـوزه کاری طراحـان شـهری ،فضاهـای همگانـی و باز شـهری اسـت .چراکه خواسـتگاه اصلی این حرفـه ،ایجاد
مـکان و ارتقـای کیفیت این فضاها در سـطح شـهر میباشـد (بهزادفـر.)56 ،1388 ،
اکثـر نظریهپـردازان در حیطـه طراحـی شـهری ،خیابـان را بعنوان یکـی از مهمترین عناصر فضای شـهری مطـرح می-کنند
چراکـه خیابانهـا نقـش مهمـی در ایجـاد شـبکه هم-پیونـد فضاهای بـاز و عمومـی شـهری و در نتیجه شـکل-گیری هویت
کالن شـهری ایفـا مینمایند(بهزادفـر .)57 ،1388 ،در واقـع طراحـی خیابانهـای شـهری ،بیشـترین حساسـیت و ظرافت را به
خـود میطلبـد زیـرا خیابانهـا مکانهایـی هسـتند کـه تعاملات اجتماعـی و جنبوجوش شـهری در آنهـا به حداکثـر کمی و
کیفـی خـود رسـیده ،ذهـن شـهروندان را انباشـته از خاطـرات جمعـی و ذهنیتهـای مشـترک راجع بـه نـوع و چگونگی حیات
مدنـی میگردانـد (پاکـزاد .)132 ،1385 ،بنابرایـن خیابـان از جایـگاه ویژهای در سـطح شـهر برخوردار اسـت که بیشـتر از یک
جـای خالـی اسـت کـه بـرای عبـور و مـرور در نظـر گرفتهشدهباشـد ( گروتـر .)127 ،1375 ،بهگفتـه جیمـز مارسـتون فیـچ" ،
جـاده عبـارت اسـت از راهـی بـرای انتقـال اشـخاص و یـا کاال از جایـی یـه جایی دیگـر (از مبـدا به مقصـد) اما خیابـان ،ویژه
اشـخاصی اسـت که قبلا به مقصـد رسـیدهاند (افشـار.)38 ،1388 ،
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و  ...فراهـم آورد( .پاکـزاد )139 ،1385 ،در ایـن بیـن یـک خیابـان اصلـی شـهر ،با ماهیت ویـژه و منحصربفرد خود میبایسـت
علاوه بـر بـرآوردن توقعـات ذکـر شـده ،اصـول کیفیـات محیطی کـه موجـب پاسـخدهندگی محیطی خیابـان میشـود را نیز
بـرآورده سـازد کـه در ادامه بـدان اشـاره میگردد.
آسـایش فیزیکـی :خیابانـی مناسـب اسـت کـه گرما و نـور خورشـید را در فصل سـرد و خنکـی و سـایه را در فصل گرم
فراهـم آورد.آسـایش اقلیمـی بخـش مهمـی از یـک خیابان خوب اسـت که بایـد موردتوجـه قرارگیرد.
تعریـف فضـا :خیابانهـای اصلـی شـهری میبایسـت دارای تعریف مشـخصی بطور عمـودی (ارتفـاع بناها یـا دیوارها) و
بطورافقـی (طـول و فاصلـه میـان بناها) باشـند .همچنین همیشـه چشـمهایی بـرای مراقبـت در آنها وجـود دارند.
جلـب و جـذب دیـد عابریـن :پیچیدگیهای بصـری نکتـهای کلیدی بـرای خیابانهـای خوب اسـت اما نه بـه معنای
بـی نظمـی و اغتشـاش بلکـه در چنین خیابانـی وحدت بصری نیاز هسـت.
شـفافیت :خیابـان میبایسـت محتویـات درونـی خـود را بـه راحتی و شـفافیت هرچه بیشـتر در معـرض دید قـرار دهد ،در
برخـی خیابانهـا سـرریز کافههـای خیابانـی بـه داخـل پیـاده رو بر میزان شـفافیت طـول محـور میافزاید.
شماره41-42
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شـروع و پایـان خیابـان :هرخیابانـی از جایـی شـروع و به جایـی ختم میشـود .بهتریـن خیابـان اصلی ،خیابانی اسـت
کـه بـا ورودیهـای مشـخص ،افـراد را بـه داخل دعـوت میکنـد و با خاصیـت دعوتکنندگـی ،مردم را بـه عبـور از این محور
تشـویق مینماید.
هویـت منحصربفـرد :هرخیابـان اصلی بایسـتی با دیگـر خیابانهای شـهر بطرز معناداری متفاوت باشـد و حسـی خاص
به عابریـن و مـردم انتقال دهد.
احتـرام :سـاختمانهایی کـه در یـک خیابان قـرار گرفتهاند باید با یکدیگر متناسـب باشـند .انها یکسـان نیسـتند اما احترام
بـه ارتفاع و سـبک معمـاری یکدیگر را به نمایـش میگذارند.
تبایـن :تبایـن در طراحـی کیفیتـی اسـت که یک خیابـان را از دیگـری متفاوت میسـازد .تبایـن میتواند در شـکل ،طول،
انـدازه یـا الگـوی محصوریت خیابان ظهـور یابد.
زمـان :بـرای خلـق تنـوع و حس تـداوم تاریخ ،زمانـی مورد نیاز اسـت که این حـس تداوم بیشـتر به سـاختمانهای موجود
در خیابان وابسـته اسـت تا مسـیر و محل اجتماعپذیری در آن (بهزادفر.)62 ،1388 ،
تدوین فرایند برخورد در ساماندهی خیابان شهری
در طـی سـالهای اخیـر بهویـژه از اواخـر دهـه نـود میلادی ،سیاسـتگذاران و برنامهریزان شـهری در صدد ارائـه راهبردها
و راهکارهـای نویـن در مواجهـه بـا مسـایل و مشـکالت مراکز شـهری و سـایر عرصههای نابسـامان شـهری اند .افـت منزلت
اجتماعـی و اقتصـادی و نابسـامانیهای کارکـردی و کالبـدی ایـن محدودههـا بـه همـراه افـت بسـیار شـدید کیفیـت محیـط
شـهری ،ضـرورت توجـه بـه ایـن مناطـق را دوچنـدان کردهاسـت.در ایـن بیـن یکـی از راهبردهـای بکارگرفتهشـده جهـت
ایجـادی رویکـردی جامـع و هماهنـگ وبـا مشـارکت کلیـه نقشآفرینـان از جملـه سـاکنان و مالـکان ،برنامهریـزی و اجـرای
پروژهایمحرک توسـعه اسـت(ایزدی .)3 ،1390 ،به اسـتناد تجارب و اقدامات گذشـته ،پروژه-های محرک توسـعه را میتوان
در چهـار گـروه طبقهبنـدی نمـود :ارتقـاء و توسـعه زیرسـاختها ،شـبکه معابر و تجهیـز و گسـترش فضاهای عمومی ،توسـعه و
تأمیـن خدمـات شـهری-محلهای ،باززندهسـازی مجموعههـا و در نهایتالگوسـازی ،چهـار سیاسـت ایـن راهبـرد میباشـند که
ضمـن ایجـاد سـرزندگی در قلمـرو عمومـی بافت ،مشـوق و محرک مناسـبی برای حضـور مردم در ایـن فرایند هسـتند .که در
ادامـه بـه تشـریح هریک از ایـن پروژههـا میپردازیـم ( ایـزدی.)24 ،1389 ،

 .1ارتقاء و توسعه زیرساختها ،شبکه معابر و تجهیز و گسترش فضاهای عمومی
تجهیـز قلمـرو عمومـی ،توسـعه و ارتقـاء زیرسـاختهای شـهری (شـبکه تأسیسـات شـهری) ،بهبود شـبکه معابر و توسـعه و
ارتقـاء فضاهـای عمومـی در مقیـاس شـهری و محلهـای بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن اقدامـات محرک بهسـازی ،نوسـازی
بهشـمارمیرود .بـا اجـرای ایـن سیاسـت ،ضمـن تحکیم سـاختار و اسـتخوانبندی بافـت ،عاملـی وحدتدهنده و انسـجامبخش
در محـدوده هـدف احیـاء و تقویـت میگـردد .ایـن برنامهها ضمـن تجهیز محـور و ارتقاء زیرسـاختهای آن بسـتری مجهز برای
ارائـه خدمـات بـه محدوده مـورد نظـر را فراهم میکننـد (ایـزدی.)25 ،1389 ،

 .3باز زنده سازی مجموعه ها
بـه طرحهـا و برنامههـای عملیاتـی اطلاق میگـردد کـه براسـاس آن محدودهـای از قلمـرو عمومـی بافـت در چارچـوب
طرحهـای مصـوب باالدسـت مـورد برنامهریـزی بهسـازی و نوسـازی قـرار گرفتـه و بـا مکانیـزم معیـن و مشـارکت بخـش
خصوصـی ،برنامـه بهسـازی و نوسـازی این مجموعه هـا اجرا میگردند .بهسـازی و نوسـازی این مجموعه های شـهری عالوه
بـر تقویـت اسـتخوان بنـدی و سـاختار بافـت بـه عنـوان محـرک توسـعه در مقیاس شـهر ایفـای نقـش میکنند.
 .4الگوسازی
بـه مجموعـه طرحها و برنامه هـای عملیاتی اطلاق میگردد
کـه بـا هدف ارائـه یک مدل یـا نمونهـای مناسـب ،زمینه های
اجـرای کمی و کیفی برنامه های بهسـازی و نوسـازی را فراهم
نمـوده و فراینـد اجـرای اقدامات توسـط مردم ،سـرمایه گذاران،
محققیـن ،سـازندگان و سـایر نهادهـا و سـازمانهای ذیمدخل را
تسـریع و تسـهیل مـی نمایـد .الکوسـازی بـا هـدف ارائـه یک
نمونـه کاربـردی و مناسـب منطبـق بـر مبانی معمـاری بومی با
درنظـر گرفتـن تمامـی عوامـل فرهنگـی ،اجتماعی و براسـاس
ضوابـط و مقـررات طرحهای باالدسـت و رعایت اسـتانداردها و
مشـخصات فنـی ،دسـتورالعملها و آئیننامه های مصـوب با بهره
گیـری از فنآوریهـای نوین (روش سـاخت سـریع ،ارزان ،مقاوم،
سـبک و هوشـمند) در حـوزه هـای مداخلـه بـه اجـرا درمیآید و
درنهایـت بـا اجـرای آن نمونـه و الگویی مناسـب و قابـل تکرار
شـکل میگیرد (ایـزدی.)26 ،1389 ،

نمودار :1فرآیند برخورد با موضوع در طرح ساماندهی خیابان امام
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 .2توسعه و تأمین خدمات شهری -محلهای
ایـن مجموعـه برنامههـای عملیاتـی ،بـا هدف تأمین خدمـات مورد نیاز محـدوده در مقیاس شـهری و محلهـای ،عرصههای
مشـخصی را منطبـق بـا طرحهـای مصـوب باالدسـت و یافتـه هـای طرحهای بهسـازی و نوسـازی بافت فرسـوده بـه خدمات
موردنیـاز محلـه و محـدوده اختصـاص میدهنـد .تأمیـن خدماتـی همچـون پـارک محلهـای ،زمینبـازی ،خانهبهداشـت محله،
کتابخانـه ،قرائتخانـه ،درمانـگاه و سـایر نیازمندیهـای کارکـردی ازجملـه نمونههـای قابـل ذکـر در ایـن بخش میباشـند .البته
تأمیـن خدمـات و کاربریهایـی کـه در هنـگام وقوع بحران کاربرد بیشـتری داشتهباشـند نظیر فضاهـای بـاز ،در اولویتند(ایزدی،
.)25 ،1389
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حـال براسـاس مطالـب ارائـه شـده و جهـت آشـنایی بیشـتر خواننـدگان ،رونـد برخـورد بـا موضوع و خط سـیر طی شـده در
طـول فراینـد طـرح سـاماندهی خیابـان امـام ،در قالب نمـودار زیـر ارائه گردیده اسـت.
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 -2شناخت و تحلیل نمونه مورد مطالعه
جایگاه خیابان امام درشهریزد
خیابـان امـام جزاولیـن خیابـان کشـیهای یزد میباشـد
تصویر :1نمایی از خیابان امام سال 1317
کـه درسـال  1289هجـری شمسـی همزمـان بـا خیابـان
کشـیهای صلیبـی پهلـوی اول همـراه باخیابـان قیـام
یـزد بـرروی بافت تاریخـی یزدکشـیده می شـود .در واقع
ایـن خیابـان هویـت خـود را بـا گسـیختن و پـارهکـردن
بافـت منسـجم تاریخـی دو محله گـودال مصلـی و محله
تلـو عبورکـردن از مرکـز شـهر قدیـم (تکیـه میرچخماق)
نمایـش مـی دهـد .بـا گذشـت سـالیان از کشـیده شـدن
خیابـان امـام و بـا اضافهشـدن خطـوط گسـترده شـبکه
معابـر شـهری و اتصاالیـن معابـر بـا یکدیگـر ،خیابـان
امـام بـه عنـوان یکـی از شـریانهای اصلـی مرکز شـهر،
ایفاینقـش کـرده و روزانـه خیـل عظیمـی از حرکتهـای
سـواره و پیـاده بوسـیله ایـن خیابـان جابجـا میگردنـد.
در موقعیـت امـروز یـزد ،خيابانهـاي صليبـي شـهر
(خيابـان امـام و خيابـان قيـام) از جملـه مهمتريـن معابـر
موجـود در شـهر ميباشـند كـه در نقشـه زیـر جایـگاه
خیابـان امـام ،در شـهر یـزد و ارتبـاط آنـرا بـا دیگـر معابـر بافـت تاریخـی یـزد مشـخص گردیـده اسـت.
اکنـون پـس از آشـنایی مقدماتـی باجایـگاه خیابان امام درشـهر ،مطالعـات پایه در حوزه شـناخت ،در قالـب نظامهای مختلف
طراحـی شـهری بـه تفکیـک دسـته های سـازمان کالبـدی -بصری ،کاربری اراضی ،شـبکه دسترسـی ،منظر شـهری ،زیسـت
بـوم ،اجتماعـی ،تاسیسـات و تجهیـزات شـهری ،و ادراکـی فضـا پـی گرفته شـده اسـت .الزم به ذكر اسـت در ايـن پژوهش از
ارائـه نتايـج مطالعـات انجـام شـده در مرحلـه شـناخت به تفکیـک ابعاد مختلـف فضا اجتنـاب گردیـده و تنها بهارائـه نمونه ای
از ابعـاد کالبـدی و عملکردی خیابان ،اكتفاشـده اسـت.
بررسی بعد کالبدی خیابان امام
بدنه و کف فضا
بدنـه سـازی خیابـان امـام باتوجـه به مـدول بدنه تاریخـی بهجامانده و بر اسـاس اصل بیشـترین هـم خوانی با ایـن مدولها
ارائـه گردیـده اسـت .بصـورت کلـی خیابـان امـام را از نظرکالبـدی میتـوان بـه چنـد دسـته مجـزا تقسـیم کـرد .1 :اکثرا تک
طبقه  .2درقسـمتهایی دارای سـاختمانهای دو و سـه طبقه قدیمی با رواقهای متخلخل فضا  .3سـاختمانهای درشـت دانه
بانکهـا همچنیـن بدنـه سـازی خیابـان امـام درعیـن یکپارچهسـازی کل خیابـان ،بواسـطه دوری از هرگونه تنـوع و پیچیدگی
درنمـاد انـه هـای خیابـان ،حالتـی از یکنواختـی در مسـیرهای ممتـد دانههای تـک طبقه به فـرد بیینده دسـت میدهد.
بـه هرصـورت در دیـدی همه جانبه ،یکسانسـازی بدنه و اسـتفاده از یکسـری مدول مشـخص درکل خیابـان موجب ارتقای

منظـر شـهری خیابـان و افزایـش تعـداد اسـتفادهکنندگان از فضـا بواسـطه حـس جدید فضایـی در این خیابان شـده اسـت .در
رونـد مطالعـه مولفـه بدنـه فضا سـعی شـده اسـت با بررسـی دقیق نما مقطـع جبهه شـرقی و غربـی خیابان بـه تفکیک پالک،
الگوهـا و مدولهـای موجـود اسـتخراج گـردد تا در مرحلـه الگوسـازی برنامههـای عملیاتی ما را یاری رسـاند.
در بررسـی مولفـه کـف فضـا ،خیابـان امـام دارای کفسـازی هماهنـگ در کل خیابـان ،بـا تفکیـک مسـیر نظـاره و توقـف
کاربـری (تعریـف کننـده حریـم دانـه هـای تجـاری) و مسـیر عبـو رحرکـت پیـاده میباشـد .بـه طـور کلـی ایـن کفسـازی
درسـیمای عمومـی خیابـان توانسـته اسـت یکپارچگـی و میلبه حرکـت در فضـا را پررنگ کرده و نوع مصالح اسـتفاده شـده در
مسـیر ،بـرای فـرد اسـتفاده کننـده راحـت و ایمـن بنظر
میرسـد.
بررسی بعد عملکردی خیابان امام
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نحوه پراکنش کاربریها
غالـب کاربریهـای موجـود در خیابان امـام ،تجاری و
خدماتی(نظیـر بانکها) وتنهـا کاربریهـای دیگرموجود؛
چندیـن مسـافرخانه و پذیرایـی ،مسـجد ،کاروانسـرا و
سـراهای متروکـه میباشـد .علـی رغـم هویـت تاریخی
کالبـد خیابـان ،خـرده تجاریهای موجـود در خیابان حال
و هوایـی ازایـن هویت تاریخی نداشـته و برطـرف کننده
نیازهـای روزانـه و هفتگـی اسـتفادهکنندگان و بامقیـاس
عملکـردی محلـی ،فرامحلهای وگاها شـهری میباشـند.
در حـوزه بالفصـل و در محـدوده بافـت اطـراف خیابـان امام نیـز از جمله مهـم ترین کاربریهـای موجود ،وجـود محلههای
مسـکونی بـا بافـت تاریخـی بـا ارزش میباشـدکه درایـن محلات ازجملـه مهمتریـن دانههـای کاربریهـای تاثیرگـذار بـر
محـور فعالیتـی خیابـان امـام مـی تـوان اشـاره کـرد بـه :کوچه مسـجد برخـوردار بعنـوان یـک مرکز درمانـی خطی بـا مقیاس
عملکردی شـهری و فراشـهری -دانشـکده هنر و معماری دانشـگاه یزد -مسـجد و امامزاده سـهل بن علی -مجموعه تاریخی
میرچخمـاق -بازارچـه تاریخـی خواجـه حضـر -دفتر امـام جمعه یـزد ،آیت ا ..صدوقـی و ...
در حـوزه طراحـی ،کاربریهـای موجـود بـه تفکیـک فعالیـت در خیابـان برداشـت و مـورد بررسـی قرارگرفته اند .کـه از نظر
نـوع خـرده تجـاری هـای موجـود ،خیابـان را مـی تـوان در چند دسـته کلی ذیل تقسـیم بنـدی کرد:
 .1کاربریهای برطرف کننده نیازهای روزانه :گوشت فروشی ،سوپر ،سبزی فروشی
 .2کابریهای اداری ،خدماتی :بانکها ،سازمان مخابرات
 .3کاربریهای با قدمت تاریخی و نمایش هویت یزد :شیرینی پزی ،نبات و قند ،روفرشی و پارچه فروشی ،عطاری و ...
 .4کاربریهای فرهنگی مذهبی  :کتابخانه ،کتاب فروشی ،مسجد و ...
 .5کاربریهای با سرریز فعالیتی به بیرون :آبمیوه ،رستوران ،فست فودها و ...
 .6کاربریهای مرتبط با سفر و گردشگری :تعاونیها ،گاراژها ،تاکسی تلفنی ،صرافی و ...
 .7دیگـر خـرده تجـاری هـا برطـرف کننـده نیازهـای هفتگـی و ماهانه که بصـورت پراکنـده در سـطح خیابان پخش شـدهاند:
کفـش فروشـی ،لباس فروشـی ،لـوازم کامپیوتر و ..
یکـی از مـوارد قابـل توجـه در نحـوه پراکنـش کاربریهـا در خیابـان امـام ،وجـود دانـه هـای متروکـه متعـدد در خیابـان
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بخصـوص در حـوزه میانـی خیابـان و در جبهـه غربی آن میباشـد که بواسـطه خـواب فعالیتـی در بدنه بصورت پیوسـته موجب
کاهـش حـس امنیـت افـراد پیـاده بخصـوص در شـب هنـگام و در سـاعات خلـوت روز میگردد.
نقشه  :2پراکنش کاربری به تفکیک ریز فعالیتی کاربریها
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تجزیه و تحلیل اطالعات در قالب : SWOT
درایـن بخـش براسـاس شـناخت بـه دسـتآمده از مرحلـه قبـل ،بـه تحلیـل دادههـای موجـود مـی پردازیـم .درایـن مرحله
براسـاس تکنیـک تحلیلـی سـوآت جـداول نقـاط قـوت ،ضعـف ،فرصت ،تهدیـد خیابـان امام بـه تفکیـک نظامهـای :کاربری،
دسترسـی ،کالبـدی ،زیسـت محیطی ،تاسیسـات وتجهیزات شـهری ،ادراکـی و اجتماعـی– فرهنگی ارائه گردیده اسـت .جدول
 2تنهـا چکیـده ای از جـداول تهیـه شـده در قالـب در ایـن مرحلـه از طرح میباشـد.
کاربری
.1بررسی
کاربریهای
محدوده:
نوع و مقیاسکاربریها
سازگاریکاربریها
 الگویفعالیتها
 .2ویژگیهای
عملکردی
قلمروهای
عمومی:
 تنوع کارایی ایمنی و امنیت سرزندگی وانعطافپذیری

جدول  :1دستهبندی موارد بررسی شده در قالب جداول تحلیلی SWOT

دسترسی

.1شبکه
حرکت و
دسترسی:
 معابر پیاده وگذرها
 پارکینگها وسرویسها
.2ایمنی و
راحتی:
 امنیت کالبدی،عملکردی راهها

کالبدی

زیست محیطی

 .1منظر
سخت:
 بدنه کف -مبلمان

.1اقلیم:
 بررسی عواملاقلیمی
 طراحی خرداقلیم

.2منظر نرم:
 -پوشش گیاهی

.2منابع
طبیعی:
 پوشش گیاهی ساختار فضایسبز

تاسیسات ...

.1تاسیسات و
زیرساختهای
شهری:
 فاضالب آب برق گاز مخابرات .2تجهیزات
شهری:
 تسهیالتهمگانی
 خدمات سرویسشهری

ادراکی

 .1ادراک
محیطی و درک
کیفیتهای
فضایی:
 کیفیتهایفضایی
 .2منظر
شهری:
 منظر عینی،ذهنی
 خوانایی -خاطره و معنا

اجتماعی
.1زندگی
اجتماعی و
قلمروهای
عمومی:
 فعالیتهایاجباری ،اختیاری
و اجتماعی
.2ویژگیهای
اجتماعی
گروههای
استفادهکننده
 .3امنیت و
آسایش
 امنیت اجتماعیمحیطی
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 .3بیانیه چشمانداز "خیابان امام خمینی یزد"
اکنـون قبـل از ورود بـه مراحـل بعـدی بـا توجه بـه مبانی نظری و شـناختی کـه از خیابـان امام حاصل شـده؛ بیانیه چشـمانداز
تدویـن گردیـده اسـت .خیابـان امـام خمینـی با دارا بـودن موقعیتی اسـتراتژیک در شـهر یزد ،با احـداث بر روی بافـت تاریخی،
مفصلـی اسـت ارتباطدهنـده میـان بافـت میانـی و تاریخی شـهر ،مقصدی اسـت هویتمنـد که گروههـای مختلـف مردمی اعم
از شـهروندان ،مهاجـران و توریسـتهای داخلـی و خارجـی را با فضاهای خود درگیر سـاخته اسـت .این خیابان جایگاه مناسـبی
اسـت بـرای تعاملات پایـدار فیزیـک و اجتمـاع کـه با سـرزندگی خـود علاوه بر پاسـخگویی بـه نیازهـای روزانـه و عبوری،
خاطـرات قدیـم را زنـده و بسـتری بـرای ایجـاد خاطـرات جدیـد و تبـادل فرهنگهـا فراهم میسـازد که خـود حستعلق جمع
کثیـری از مخاطبیـن را در بر خواهد داشـت.
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.4تدوین اهداف کالن ،راهبرد ،سیاست
همانطـور کـه در مبانـی مطـرح گردیـد هـدف کالن در عرصههـای عمومـی چون خیابـان ،ایجـاد محیطی با کیفیـت باال و
در شـان مـردم میباشـد .در راسـتای دسـتیابی بـه ایـن هـدف کالن ،اهـداف خردتـری شـامل افزایـش سـرزندگی ،افزایش و
تقویـت خاطرهانگیـزی ،ارتقـای منظـر شـهری ،ارتقـای خدمات شـهری و افزایـش ایمنی در خیابان در نظر گرفته شـده اسـت.
سـپس ،در قالـب اهـداف خـرد تعیینشـده ،راهبردهـا بـا توجـه بـه ابعـاد کالبدی فضـا ،نـوع و نقـش کاربریها ،دسترسـیها و
مسـائل زیسـتمحیطی تدویـن گردیـده اسـت .در ادامه بـرای تنظیم سیاسـتها و مراتب بعـدی ،نقش موضع مرحلـه به مرحله
پررنگتـر شـده اسـت .جایـگاه مـوارد مطرح شـده بـر روی خیابان امـام تدقیق گردیده و سیاسـتها نـه به صورت عـام ،بلکه
در حیطـه موضـع خیابـان امـام ،طریق ه دسـتیابی به راهبردها را نشـان داده اسـت.
در مرحلـه آخـر بهمنظـور تدویـن برنامههـا در قالـب پروژههـای محـرک توسـعه ،بـه صـورت مبنا دو نقشـه تولید شـده اسـت.
نقشـه اول ،از میـان ریزکاربریهـا ،کاربریهایـی کـه بـه فعالسـازی و غنیسـازی ایـن عرصـه عمومـی کمـک میکننـد
مشـخص شـده و بـر روی نقشـه نمایـش داده شـدهاند.
این کاربریها شامل دستههای ذیل میباشند:
 کاربریهایی با سرریز فعالیتی به بیرون کاربریهای درشتدانه که در ساعات تعطیلی از سرزندگی فضا کاسته بودند دفاتر فروش بلیط اتوبوس که بعلت تعدد نیازمند ساماندهی بودند کاربریهای با سابقه خیابان و نشاندهنده هویت یزد کاربریهـای فرهنگـی :بعلـت کمبـود ایـن کاربری در خیابـان ،کاربریهـای موجود نمایش داده شـده تـا کاربریهای جدیدفرهنگـی در ارتبـاط ایـن کاربریها مکانیابی شـوند
 کاربریهایی که میتوانند گردشگران را با فضا درگیر نمایند کاربریهـای مرتبـط بـا فعالیتهـای اجبـاری و بعلـت اهمیـت دانههـای پزشـکی کوچـه برخـوردار در جـذب جمعیـت،داروخانههـا نیـز معیـن گردیدنـد.
از طرف دیگر نقشهای از قابلیتهای مکانی خیابان شامل:
 متروکهها عناصر تاریخی پتانسیلهای ایجاد عرصه همگانی محدودههای کالن بدوندرخت خیابان محدودههایـی بـا جمعیتپذیـری زیـاد مشـخص گردیـده اسـت .ایـن دو نقشـه در هنـگام عملیاتـی شـدن برنامههـا بعنوانابـزار دسـتی کارامد بـکار گرفته شـدند.
در جـدول صفحـه بعـد پروسـه رسـیدن از اهـداف کالن تـا برنامهها دیده میشـود .ایـن برنامههـا ،تنهاگزیـدهای از برنامههای
ارائـه شـده در ایـن مرحله از طرح میباشـند.
 .5تدوین نقشههای جانمایی و الگوسازی برنامههای پیشنهادی
نهایتـا پـس از تدویـن جـداول اهداف و رسـیدن به برنامههـای عملیاتی پیشـنهادی در خیابان امام ،نقشـه جانمایـی برنامههای
اجرایـی در خیابـان امـام ارائـه گردیـده اسـت کـه جایـگاه هـر یـک از برنامـه هـای پیشـنهادی را در سـطح خیابان امـام را به
مـا نشـان میدهـد .هـم چنیـن نقشـه الگوسـازی برنامههـای پیشـنهادی نیـز ،کـه از دیگـر دسـتاوردهای اصلی ایـن پژوهش
میباشـد ارائـه گردیده اسـت.
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راهبردها و راهکارها در زمینه ظرفیت سازی نهادی
راهکار

راهبرد

نهادسازی در مقیاس محلی
نهادسازی و مشارکت از طریق ایجاد تعاونی ها

بهبود وضعیت محالت از

انتخاب مدیر محله از سوی مردم محلی

طریق ظرفیت ها و

شکلگیری و ایجاد مدیریت محلی به عنوان نهادی مردمی

استعدادهای خود اهالی

تشکیل کمیته راهبری محله
احداث خانه محالت به عنوان یک سازمان محلی واسط بین اهالی محل و ارگانهای مجری
که هدف باال بردن سطح ارائه خدمات به ساکنین را دنبال
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ایجاد سازمانهای توسعه محلی توسط شورای محلی

حل مشکالت محالت از

ایجاد واحد آموزش در خصوص ساماندهی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و اسکان

طریق ظرفیت سازی برای

غیررسمی در شهرداریها

شهرداری ها

برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور توانمندکردن کارکنان شهرداریها برای تعامل
سازنده با ساکنین سکونتگاههای غیررسمی و نمایندگان آنها

هویت بخشی به نهاد

تفویض اختیارات بیشتر به شهرداری و شورایاری محالت

شورایاری از طریق تقویت

تقویت ظرفیت اداری  -اجرایی محالت

مدیریت یکپارچه محلی

تهیه طرح آموزش شورایاریها

بهبود کیفیت حمل و نقل

ساخت و گسترش مسیرهای ویژه دوچرخه سواری

عمومی در سطح محالت

تعمیم برنامههای تاکسیرانی و اتوبوسرانی
تعریض معابر موجود

مورد نظر از طریق تعامل
مردم با سازمان های
مربوطه

حمایت از گسترش فعالیت ساکنان در زمینه ایجاد موسسات اتوموبیل کرایه درون شهری
راهبردها و راهکارها در زمینه توسعه مهارت های پایه
راهکار

راهبرد

آموزش کودکان به کارهای مشارکتی و ترغیب آنان به بازیهایی در این زمینه
توسعه مهارت های ورزشی
از سنین پایه از طریق
افزایش همکاری با مدارس

برگزاری کالس های آموزشی جهت ایجاد نگرشی مثبت نسبت به رشتههای ورزشی
برگزاری مسابقات دورهای بین مدارس در محالت اطراف
تشکیل  NGOهایی از درون محالت در زمینه امور ورزشی
در نظر گرفتن پاداشهایی برای تیم های محلی
کمک به تیمهای ورزشی محالت هدف در جهت ارتقای آنان
14
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ن چـه گفتـه شـد ایـن نوشـتار ،سـرآغازی اسـت بـر لـزوم توجـه همهجانبـه بـه ارکان و ابعـاد خیابانهـای مرکز شـهر در
چنـا 
جهـت ارتقـا کیفیتهـای محیـط شـهری .همانطـور کـه اشـاره شـد خیابـان مرکـز شـهر بـه جهـت دارا بـودن نقـش ویژه و
منحصربفـرد خـود در سـاماندهی کیفیـات محیطـی شـهر ،نیازمنـد توجهـات خـاص و رعایـت الزامات مـورد نیـاز در طراحی و
برنامهریـزی شـهری میباشـد .از اینـرو ایـن مهـم در مقاله حاضر در قالـب یکی از راهبردهـای کلیدی بازآفرینی شـهری تحت
عنـوان پرژههـای محـرک شـهری پیگرفتـه شـد .ارتقاء و توسـعه زیرسـاختها ،شـبکه معابـر و تجهیـز و گسـترش فضاهای
عمومـی ،توسـعه و تأمیـن خدمـات شـهری -محلهای ،بـاز زندهسـازی مجموعههـا و در نهایت الگوسـازی ،عناویـن موضوعی
چهـار سیاسـت پروژههـای محـرک توسـعه بودهاندکـه بـه اسـتناد تجـارب صـورت گرفتـه در این مقالـه جهت رفع مشـکالت
و چالشهـای موجـود در خیابـان امـام یـزد مـورد اسـتفاده قـرار گرفتهانـد .در رونـد بررسـی صـورت گرفتـه در خیابـان امـام،
پروسـه شـناخت ،تحلیـل تـا ارائه اهـداف ،راهبردها ،سیاسـتها و برنامه هـای اجرایی در خیابـان انجام گرفته و نقشـه جانمایی
برنامههـای اجرایـی در خیابـان امـام و همچنیـن الگوسـازی برنامههـای پیشـنهادی ،جمعبنـدی اقدامات صـورت گرفته جهت
سـاماندهی خیابـان امـام در ایـن مقاله میباشـد.
در پایان باید گفت نکته مهم و اساسـی در زمینه دسـتیابی به شـرایط و اهداف تدقیق شـده در این نوشـتار ،مسـتلزم همکاری
نزدیـک کنشـگران دخیـل در فرایند بهسـازی و نوسـازی شـهری یعنـی بخـش خصوصی،دولت ،مردم و شـهرداریها اسـت و
در واقـع تنهـا بـا وجـود چنیـن همکاری اسـت که میتوان بـه دسـتآوردهای آن امیـدوار بود.
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