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چكيده:
در سراسـر جهـان ارتقـای كیفـی فضاهای شـهری با هـدف افزايـش حضورپذيری و انجـام انـواع فعالیت های انسـانی، يکی از 
محوری تريـن نقـاط توجـه برنامه ريـزان و طراحـان شـهری اسـت كـه در ايـن میـان، فضای شـهرِی خیابـان به عنـوان اولین 
عرصـه  عمومـی مرتبـط بـا زندگـی اجتماعـی مردم، نقشـی اساسـی را بـر عهـده دارد. با وجـود اين مهـم، مـروری برادبیات دو 
قـرن اخیـر خیابـان، نشـان از آن دارد كـه با پیشـرفت تکنولوژی و ورود بـدون كنترل اتومبیل در شـهرهاو غلبه آن بـر پیاده، به 
همـراه عـدم توجـه به حفـظ و ارتقـای كیفیت های خیابـان  از منظر پیاده، نقـش اجتماعی خیابـان در مقابل نقش دسترسـی آن 
به فراموشـی سـپرده شـده اسـت. ايـن نوع برخورد عـاوه بر مشـکات ترافیکی و تداخل های نامناسـب سـواره و پیـاده، منجر 
بـه بـروز مشـکات هويتـی شـهروندان و مخاطبـان در ارتباط با شـهر شـده اسـت. لـذا بازنگـری همـه جانبه  فضـای خیابان، 

ضرورتـی اجتنـاب ناپذير بنظر می رسـد.
خیابـان امـام خمینـی شـهر يـزد نیـز، در مقام خیابانـی اصلی در مركز شـهر ديروز و امـروز، با سـابقه تاريخی طوالنـی در ادامه 
حركت هـای تجددگرايانـه عهـد رضاشـاهی، بـر شـالوده اصلـی بافـت تاريخـی يزد كشـیده شـده اسـت. در طـول سـالیان و با 
افزايـش روزافـزون نیـاز بـه عبور خودروهای شـخصی، نقش دسترسـی سـواره اين خیابان نسـبت به نقش اجتماعـی آن برتری 
يافتـه كـه ايـن مشـکل به اضافه مسـائل كالبـدی، عملکردی موجـود در خیابـان، موجب تهیـه طرح های سـاماندهی در خیابان 
امـام گرديـده اسـت. امـا در تهیـه و اجـرای ايـن طرح هـا، ديدگاهی همـه جانبه كه منجـر به افزايـش حضور و فعالیـت مردمی 
شـود، بـکار بسـته نشـده اسـت، بنابراين انتظـارات مخاطـب را در مقام يک خیابـان مطلوب مركزشـهر كه عرصـه ای اجتماعی 

و برقراركننـده ارتباطـات اجتماعی اسـت، برآورده نمی سـازد.
از اينـرو هـدف از پژوهـش حاضـر دسـتیابی بـه رويکـردی جامـع جهـت ارتقـای كیفی فضای شـهرِی خیابـان از منظـر دانش 
طراحی ِشـهری بـوده اسـت؛ لـذا در اين مسـیر پس از آشـنايی بـا مبانی نظـری مواجهه با موضوع، بر اسـاس رونـدی فرايندگرا، 
ابتـدا شـناخت و تحلیـل نمونـه موردی در ابعـاد مختلف طراحی شـهری صورت گرفتـه و در ادامه با توجه به اهـداف عملیاتی و 
چشـم اندار خیابـان امـام، راهبردهـا، سیاسـت ها و برنامه هـای اجرايی در قالـب پروژه های محرک توسـعه تدوين گرديده اسـت.

روش تحقیـق مطالعـه حاضـر توصیفی-تحلیلـی و گـردآوری داده ها در اين پژوهش، بر اسـاس مطالعات اسـنادی و كتابخانه ای 
و برداشـت های میدانـی انجـام شـده اسـت.عمده نتايـج تحقیـق حاضرنیـز، ارائـه برنامه هـای تدويـن شـده در قالـب 4 گـروه 
پروژه هـای محـرک توسـعه در مقیـاس فضـای شـهرِی خیابـان بوده اسـت و نهايتـا دو نقشـه جانمايـی برنامه هـای اجرايی در 

خیابـان امـام و هم چنیـن الگوسـازی برنامه هـای پیشـنهادی، از دسـتاوردهای اصلـی ايـن پژوهش می باشـد.

کلمات کليدي:خیابان، فضای شهری، طراحی شهری، ساماندهی، پروژه محرک توسعه
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مقدمه 
بازشناسـی متـون و تجـارب طراحـی شـهری در سراسـر دنیـا نشـان  دهنده اختصـاص درصـد قابـل توجهـی از كانون  هـای 
بحـث بـه مقولـه خیابـان شـهری اسـت. خیابان بـه عنوان يکـی از عناصـر مهم شـکل  دهنده فرم اصلـی شـهر، نمادفرهنگی و 
اجتماعـی و برقراركننـده ارتبـاط فضايـی و اتصـال فعالیت  هـای شـهری بـوده و همواره مـورد توجـه شهرسـازان و برنامه  ريزان 

شـهری قرار داشـته است.
در ايـن بیـن خیابـان مركز شـهر كـه در مقام قلب تپنده شـهر عمل می  كنـد نقش سـنگین  تری را در اين ارتبـاط و اتصال در 
سـازمان فضايـی شـهر برعهـده دارد. هم چنین خیابان مركز شـهر بواسـطه نقش پررنگ خود در سـازمان فضايـی- عملکردی 
شـهر، در مقـام يـک الگـو بـرای خیابان  های ديگر شـهر، می  توانـد هدايت  كننده سیاسـت  های برخـورد با اين فضا در كل شـهر 
باشـد كـه خـود اهمیـت پرداخـت بـه ايـن موضـوع را دوچنـدان می كنـد. بنابرايـن خیابان  های امـروز ما كه بواسـطه پیشـرفت 
تکنولـوژی و سـلطه بی  چـون   و چـرای اتومبیـل بـه مکان  های مـرده  ای تبديل شـده  اند، می  توانند با تغییر در نگاه سـلطه سـواره 
و تـاش در جهـت ارتقـای كیفـی فضـا، گامـی باشـند در جهـت تبديـل شـدن خیابـان به يـک فضـای زيسـت  پذير و مطلوب 

شهری.
از اينـرو در قالـب مسـئله فـوق و در طـی سـال  های اخیـر، سیاسـتگذاران و برنامه  ريـزان شـهری در صـدد ارائـه راهبردها و 
راهکارهای نوين در مواجهه با مسـايل و مشـکات مراكز شـهری و سـاير عرصه  های نابسـامان شـهری شـدند. سیاسـت  ها و 
برنامه  هـای متعـددی بـرای ارتقاء كیفی و سـاماندهی ايـن عرصه های شـهری به اجرا گذاشته  شدهاسـت، امـا ناكارآمدی برخی 
اقدامـات، دسـت  اندركاران را بـه ارزيابـی و تحلیل اقدامات گذشـته واداشته  اسـت.ارزيابي تجارب گذشـته و تحلیل سیاسـت  هاي 
پیشـین نشـان مي  دهـد كـه تحقـق اهـداف و برنامه  هـای بهسـازی و نوسـازی بافت  هـای شـهری مسـتلزم تعهـد مشـترک، 
رويکـردی جامـع و هماهنـگ و برنامه  ريـزی با مشـاركت كلیـه نقش  آفرينان بويژه سـاكنان و مالـکان اين محدوده  ها اسـت.كه 
در ايـن بـاب، برنامه  ريـزی و اجـرای پروژهايمحـرک توسـعه يکـی از راهبردهای بکار گرفته  شـده جهت فراهم  كردن بسـترهای 
الزم بـرای حضـور سـاكنان و مالکان اسـت. به اسـتناد تجـارب و نتايج حاصـل از ارزيابی اقدامـات گذشـته، پروژه  های محرک 
توسـعه را می  تـوان در چهـار گـروه طبقه  بنـدی نمـود: ارتقاء و توسـعه زيرسـاختها، شـبکه معابـر و تجهیز و گسـترش فضاهای 
عمومـی، توسـعه و تأمیـن خدمـات شـهری- محلهـای، باز زنـده سـازی مجموعه  هـا و در نهايتالگوسـازی، چهار سیاسـت اين 
راهبـرد می  باشـند كـه ضمـن ايجـاد سـرزندگی در قلمـرو عمومی بافت، مشـوق و محرک مناسـبی بـرای حضور مـردم در اين 

فرايند هسـتند )ايـزدی، 1390(.
خیابـان امـام يـزد نیـز در مقـام يکـی از خیابان  هـای مركـز شـهر با مشـکات مشـابهی در محدوده  هـای مراكز شـهری، به 
عنـوان نمونـه، مـورد بررسـی قرارگرفته  اسـت. بـا اين تفاوت كه علـی رغم تهیـه طرح  های سـاماندهی در خیابـان و اجرای اين 
طـرح هـا، مشـکات موجـود هم  چنـان بـه قوت خـود باقی بـوده و مهم ترين دسـتاورد ايـن طرح  ها، سـاماندهی جـداره و كف 
فضـا در خیابـان امـام می  باشـد. ايـن در حالـی ايسـت كـه در اين طـرح، عملکـرد خیابان بـه عنوان فضای شـهری و نیـز عابر 
پیـاده بـه عنـوان عنصـر موثـر در فضای شـهری جايگاهی نداشته  اسـت و خیابان بیشـتر در مقام يک مسـیر شـريانی در جريان 

شـبکه معابـر شـهری مورد توجـه قرار گرفته اسـت. 
بنابرايـن براسـاس تجربـه طـرح سـاماندهی خیابـان امـام، هـدف از اين مقالـه ارائـه سیاسـت  ها و برنامه  هـای اجرايی جهت 
ارتقـا كیفـی فضـا و سـاماندهی خیابـان در مقـام مجموعـه  ای از عرصـه هـای عمومـی شـهری اسـت كـه ايـن مهـم،در قالب 

پروژه  هـای محـرک توسـعه، پـی گرفته  شده  اسـت.
ايـن تحقیـق از نـوع پژوهش  هـای كیفـی و روش تحقیـق مطالعـه حاضـر مبتنـی بـر روش تحقیـق توصیفی- تحلیلـی و از 
نـوع پژوهش  هـای كاربـردی می  باشـد. ابـزار گـردآوری داده  ها در ايـن پژوهش نیز بر اسـاس مطالعـات اسـنادی و كتابخانه  ای 

و برداشـت  های میدانـی از بسـتر مـورد مطالعه بوده اسـت.
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1- مروری بر ادبيات موضوع

نقش و جايگاه خيابان در طراحی شهری 
مهم  تريـن حـوزه كاری طراحـان شـهری، فضاهـای همگانـی و باز شـهری اسـت. چراكه خواسـتگاه اصلی اين حرفـه، ايجاد 

مـکان و ارتقـای كیفیت اين فضاها در سـطح شـهر می  باشـد )بهزادفـر، 1388، 56(.
اكثـر نظريه  پـردازان در حیطـه طراحـی شـهری، خیابـان را بعنوان يکـی از مهم  ترين عناصر فضای شـهری مطـرح می-كنند 
چراكـه خیابان  هـا نقـش مهمـی در ايجـاد شـبکه هم-پیونـد فضاهای بـاز و عمومـی شـهری و در نتیجه شـکل-گیری هويت 
كان شـهری ايفـا می  نمايند)بهزادفـر، 1388، 57(. در واقـع طراحـی خیابان  هـای شـهری، بیشـترين حساسـیت و ظرافت را به 
خـود می  طلبـد زيـرا خیابان  هـا مکان  هايـی هسـتند كـه تعامـات اجتماعـی و جنب  وجوش شـهری در آنهـا به حداكثـر كمی و 
كیفـی خـود رسـیده، ذهـن شـهروندان را انباشـته از خاطـرات جمعـی و ذهنیت  هـای مشـترک راجع بـه نـوع و چگونگی حیات 
مدنـی می  گردانـد )پاكـزاد، 1385، 132(. بنابرايـن خیابـان از جايـگاه ويژه  ای در سـطح شـهر برخوردار اسـت كه بیشـتر از يک 
جـای خالـی اسـت كـه بـرای عبـور و مـرور در نظـر گرفته  شده  باشـد ) گروتـر، 1375، 127(. به  گفتـه جیمـز مارسـتون فیـچ، " 
جـاده عبـارت اسـت از راهـی بـرای انتقـال اشـخاص و يـا كاال از جايـی يـه جايی ديگـر )از مبـدا به مقصـد( اما خیابـان، ويژه 

اشـخاصی اسـت كه قبـا به مقصـد رسـیده  اند )افشـار، 1388، 38(.

خيابان شهری، توقعات و انتظارات از آن
خیابـان، فضايـی عمومـی، پويـا و واجـد حـس حركـت به  شـمار می  رود كـه برای اسـتفاده افـراد پیاده و يـا اسـتفاده همزمان 

)Cowan, 2005(.پیـاده و سـواره درنظرگرفته  می  شـود
خیابان  هـای شـهری 3 نقـش فیزيکـی را بطـور سـنتی در يـک جا جمـع كرده  انـد، خیابان شـهری بمثابه مسـیرهای گردش 
و جابجايـی، فضاهـای همگانـی و در آخـر فضـای مقابـل سـاختمان  ها وبناهـا .)Marshal, 2005, 6(  در طبقه بنـدی 
خیابان  هـای شـهری بـر اسـاس سلسـله مراتـب حركتی راه  هـا، خیابـان اصلی عاوه بر نقش شـريانی در شـبکه معابر شـهری، 
واجـد ماهیـت و نقـش فعـال اجتماعـی نیز می  باشـند كـه از اهمیتـی نمادين و ويـژه در منظر ذهنـی و عینی مـردم برخوردارند. 
نکتـه ضـروری در ارتبـاط بـا خیابـان اصلـی كه شـخصیتی خـاص بـدان می  بخشـد، اجتماعی  بـودن خیابـان اسـت. در خیابان 
اصلـی شـهر می  بايسـت حـس لـذت، تنـوع و ايمنی بـرای پیـاده  روی فراهـم باشـد )بهزادفـر، 1388، 57(. بنابرين ايـن خیابان 
بعنـوان يکـی از گونه  هـای متنـوع خیابـان، فضايـی چندعملکـردی اسـت كـه در كنار امـکان حركـت و جابجايـی، محصوريت 
و امـکان فعالیـت اسـتفاده كنندگان از فضـا را نیـز فراهـم مـی  آورد )عبـاس زادگان، 1388، 95(.  عـاوه بـر ايـن، خیابان اصلی 
مکانـی بـرای برخوردهـای اتفاقـی، تفريـح و سـرگرمی، مکالمه  هـای روزمره و اوقـات فراغت اسـت. چنانچه به عقیـده جیکوبز 
"خیابـان و پیاده  راه  هـای آن، بخـش مهـم و اصلـی مکان  هـای عمومـی شـهر بـوده و مهم  تريـن جـز حیاتـی آن هسـتند"  

)Jacobs, 1961(.
بارزتريـن ويژگـی خیابـان شـهری در اينسـت كـه ايـن مـکان محصـول رشـد تدريجـی و رونـد طبیعـی تغییـرات در شـهر 
می  باشـند. پـس ايـن خیابان  هـا بیـش از آنکـه سـازنده سـاختار كالبـدی شـهر باشـند، بیانگـر سـاختار اجتماعـی، اقتصـادی و 

فرهنگـی جامعـه می  باشـند. )پاكـزاد، 1385، 132( 
هـر خیابـان شـهری بعنـوان سـاختار اصلـی جريـان زندگـی جمعی می  بايسـتی همـواره سـرزندگی خـود را حفظ نمايـد و در 
ايـن راسـتا دائمـا تـاش كنـد تـا پذيـرای ايـن همـه تنـوع در وقايـع شـهری و روزهـای مختلف باشـد. لـذا انعطاف  پذيـری از 
ويژگی  هـای اصلـی آن بشـمار مـی  رود. هم  چنیـن ايـن فضا می  بايسـتی از كلیـه امکانات زمینـه خود اسـتفاده نمايد تـا در عین 
ايجـاد فضايـی خاطره  انگیزبـرای شـهروندان بتوانـد فضايـی ايمن برای حضور سـواره و پیاده، كودک و بزرگسـال، پیـر و معلول 
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و ... فراهـم آورد. )پاكـزاد، 1385، 139( در ايـن بیـن يـک خیابـان اصلـی شـهر، با ماهیت ويـژه و منحصربفرد خود می  بايسـت 
عـاوه بـر بـرآوردن توقعـات ذكـر شـده، اصـول كیفیـات محیطی كـه موجـب پاسـخ دهندگی محیطی خیابـان می  شـود را نیز 

بـرآورده سـازد كـه در ادامه بـدان اشـاره می  گردد.
آسـايش فيزيكـی: خیابانـی مناسـب اسـت كـه گرما و نـور خورشـید را در فصل سـرد و خنکـی و سـايه را در فصل گرم 

فراهـم آورد.آسـايش اقلیمـی بخـش مهمـی از يـک خیابان خوب اسـت كه بايـد موردتوجـه قرارگیرد.

تعريـف فضـا: خیابان  هـای اصلـی شـهری می  بايسـت دارای تعريف مشـخصی بطور عمـودی )ارتفـاع بناها يـا ديوارها( و 
بطورافقـی )طـول و فاصلـه میـان بناها( باشـند. هم  چنین همیشـه چشـم  هايی بـرای مراقبـت در آنها وجـود دارند.

جلـب و جـذب ديـد عابريـن: پیچیدگی  های بصـری نکتـه  ای كلیدی بـرای خیابان  هـای خوب اسـت اما نه بـه معنای 
بـی نظمـی و اغتشـاش بلکـه در چنین خیابانـی وحدت بصری نیاز هسـت.

شـفافيت: خیابـان می  بايسـت محتويـات درونـی خـود را بـه راحتی و شـفافیت هرچه بیشـتر در معـرض ديد قـرار دهد، در 
برخـی خیابان  هـا سـرريز كافه  هـای خیابانـی بـه داخـل پیـاده رو بر میزان شـفافیت طـول محـور می  افزايد.

شـروع و پايـان خيابـان: هرخیابانـی از جايـی شـروع و به جايـی ختم می  شـود. بهتريـن خیابـان اصلی، خیابانی اسـت 
كـه بـا ورودی  هـای مشـخص، افـراد را بـه داخل دعـوت می  كنـد و با خاصیـت دعوت  كنندگـی، مردم را بـه عبـور از اين محور 

می  نمايد. تشـويق 

هويـت منحصربفـرد: هرخیابـان اصلی بايسـتی با ديگـر خیابان های شـهر بطرز معناداری متفاوت باشـد و حسـی خاص 
به عابريـن و مـردم انتقال دهد.

احتـرام: سـاختمان  هايی كـه در يـک خیابان قـرار گرفته  اند بايد با يکديگر متناسـب باشـند .انها يکسـان نیسـتند اما احترام 
بـه ارتفاع و سـبک معمـاری يکديگر را به نمايـش می  گذارند.

تبايـن: تبايـن در طراحـی كیفیتـی اسـت كه يک خیابـان را از ديگـری متفاوت می  سـازد. تبايـن می  تواند در شـکل، طول، 
انـدازه يـا الگـوی محصوريت خیابان ظهـور يابد.

زمـان: بـرای خلـق تنـوع و حس تـداوم تاريخ، زمانـی مورد نیاز اسـت كه اين حـس تداوم بیشـتر به سـاختمان  های موجود 
در خیابان وابسـته اسـت تا مسـیر و محل اجتماع  پذيری در آن )بهزادفر، 1388، 62(.

تدوين فرايند برخورد در ساماندهی خيابان شهری
در طـی سـال  های اخیـر به  ويـژه از اواخـر دهـه نـود میـادی، سیاسـت  گذاران و برنامه  ريزان شـهری در صدد ارائـه راهبردها 
و راهکارهـای نويـن در مواجهـه بـا مسـايل و مشـکات مراكز شـهری و سـاير عرصه  های نابسـامان شـهری اند. افـت منزلت 
اجتماعـی و اقتصـادی و نابسـامانی  های كاركـردی و كالبـدی ايـن محدوده  هـا بـه همـراه افـت بسـیار شـديد كیفیـت محیـط 
شـهری، ضـرورت توجـه بـه ايـن مناطـق را دوچنـدان كرده  اسـت.در ايـن بیـن يکـی از راهبردهـای بکارگرفته  شـده جهـت 
ايجـادی رويکـردی جامـع و هماهنـگ وبـا مشـاركت كلیـه نقش  آفرينـان از جملـه سـاكنان و مالـکان، برنامه  ريـزی و اجـرای 
پروژهايمحرک توسـعه  اسـت)ايزدی، 1390، 3(. به اسـتناد تجارب و اقدامات گذشـته، پروژه-های محرک توسـعه را می  توان 
در چهـار گـروه طبقه  بنـدی نمـود: ارتقـاء و توسـعه زيرسـاختها، شـبکه معابر و تجهیـز و گسـترش فضاهای عمومی، توسـعه و 
تأمیـن خدمـات شـهری-محلهای، باززنده  سـازی مجموعه  هـا و در نهايتالگوسـازی، چهـار سیاسـت ايـن راهبـرد می  باشـند كه 
ضمـن ايجـاد سـرزندگی در قلمـرو عمومـی بافت، مشـوق و محرک مناسـبی برای حضـور مردم در ايـن فرايند هسـتند. كه در 

ادامـه بـه تشـريح هريک از ايـن پروژه  هـا می  پردازيـم ) ايـزدی، 1389، 24(.
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1. ارتقاء و توسعه زيرساختها، شبكه معابر و تجهيز و گسترش فضاهای عمومی
تجهیـز قلمـرو عمومـی، توسـعه و ارتقـاء زيرسـاختهای شـهری )شـبکه تأسیسـات شـهری(، بهبود شـبکه معابر و توسـعه و 
ارتقـاء فضاهـای عمومـی در مقیـاس شـهری و محلهـای بـه عنـوان يکـی از مهمتريـن اقدامـات محرک بهسـازی، نوسـازی 
به  شـمارمی  رود. بـا اجـرای ايـن سیاسـت، ضمـن تحکیم سـاختار و اسـتخوان  بندی بافـت، عاملـی وحدتدهنده و انسـجامبخش 
در محـدوده هـدف احیـاء و تقويـت میگـردد. ايـن برنامهها ضمـن تجهیز محـور و ارتقاء زيرسـاختهای آن بسـتری مجهز برای 

ارائـه خدمـات بـه محدوده مـورد نظـر را فراهم میکننـد )ايـزدی، 1389، 25(.

2. توسعه و تأمين خدمات شهری- محلهای
ايـن مجموعـه برنامههـای عملیاتـی، بـا هدف تأمین خدمـات مورد نیاز محـدوده در مقیاس شـهری و محلهـای، عرصههای 
مشـخصی را منطبـق بـا طرحهـای مصـوب باالدسـت و يافتـه هـای طرح  های بهسـازی و نوسـازی بافت فرسـوده بـه خدمات 
موردنیـاز محلـه و محـدوده اختصـاص میدهنـد. تأمیـن خدماتـی همچـون پـارک محلهـای، زمین  بـازی، خانه  بهداشـت محله، 
كتابخانـه، قرائتخانـه، درمانـگاه و سـاير نیازمنديهـای كاركـردی ازجملـه نمونههـای قابـل ذكـر در ايـن بخش می  باشـند. البته 
تأمیـن خدمـات و كاربريهايـی كـه در هنـگام وقوع بحران كاربرد بیشـتری داشته  باشـند نظیر فضاهـای بـاز، در اولويتند)ايزدی، 

.)25 ،1389

3. باز زنده سازی مجموعه ها
بـه طرحهـا و برنامههـای عملیاتـی اطـاق میگـردد كـه براسـاس آن محدودهـای از قلمـرو عمومـی بافـت در چارچـوب 
طرحهـای مصـوب باالدسـت مـورد برنامهريـزی بهسـازی و نوسـازی قـرار گرفتـه و بـا مکانیـزم معیـن و مشـاركت بخـش 
خصوصـی، برنامـه بهسـازی و نوسـازی اين مجموعه هـا اجرا میگردند. بهسـازی و نوسـازی اين مجموعه های شـهری عاوه 

بـر تقويـت اسـتخوان بنـدی و سـاختار بافـت بـه عنـوان محـرک توسـعه در مقیاس شـهر ايفـای نقـش میکنند.

4. الگوسازی
بـه مجموعـه طرحها و برنامه هـای عملیاتی اطـاق میگردد 
كـه بـا هدف ارائـه يک مدل يـا نمونهـای مناسـب، زمینه های 
اجـرای كمی و كیفی برنامه های بهسـازی و نوسـازی را فراهم 
نمـوده و فراينـد اجـرای اقدامات توسـط مردم، سـرمايه گذاران، 
محققیـن، سـازندگان و سـاير نهادهـا و سـازمانهای ذيمدخل را 
تسـريع و تسـهیل مـی نمايـد. الکوسـازی بـا هـدف ارائـه يک 
نمونـه كاربـردی و مناسـب منطبـق بـر مبانی معمـاری بومی با 
درنظـر گرفتـن تمامـی عوامـل فرهنگـی، اجتماعی و براسـاس 
ضوابـط و مقـررات طرحهای باالدسـت و رعايت اسـتانداردها و 
مشـخصات فنـی، دسـتورالعملها و آئیننامه های مصـوب با بهره 
گیـری از فنآوريهـای نوين )روش سـاخت سـريع، ارزان، مقاوم، 
سـبک و هوشـمند( در حـوزه هـای مداخلـه بـه اجـرا درمیآيد و 
درنهايـت بـا اجـرای آن نمونـه و الگويی مناسـب و قابـل تکرار 

شـکل میگیرد )ايـزدی، 1389، 26(.

نمودار1: فرآیند برخورد با موضوع در طرح ساماندهی خیابان امام 
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حـال براسـاس مطالـب ارائـه شـده و جهـت آشـنايی بیشـتر خواننـدگان، رونـد برخـورد بـا موضوع و خط سـیر طی شـده در 
طـول فراينـد طـرح سـاماندهی خیابـان امـام، در قالب نمـودار زيـر ارائه گرديده اسـت.

2- شناخت و تحليل نمونه مورد مطالعه
جايگاه خیابان امام درشهريزد

خیابـان امـام جزاولیـن خیابـان كشـی های يزد می باشـد 
كـه درسـال 1289 هجـری شمسـی همزمـان بـا خیابـان 
قیـام  باخیابـان  همـراه  اول  پهلـوی  كشـی های صلیبـی 
يـزد بـرروی بافت تاريخـی يزدكشـیده می شـود. در واقع 
ايـن خیابـان هويـت خـود را بـا گسـیختن و پـاره  كـردن 
بافـت منسـجم تاريخـی دو محله گـودال مصلـی و محله 
تلـو عبوركـردن از مركـز شـهر قديـم )تکیـه میرچخماق( 
نمايـش مـی دهـد. بـا گذشـت سـالیان از كشـیده شـدن 
خیابـان امـام و بـا اضافه شـدن خطـوط گسـترده شـبکه 
معابـر شـهری و اتصااليـن معابـر بـا يکديگـر، خیابـان 
امـام بـه عنـوان يکـی از شـريان های اصلـی مركز شـهر، 
ايفاينقـش كـرده و روزانـه خیـل عظیمـی از حركت هـای 
سـواره و پیـاده بوسـیله ايـن خیابـان جابجـا می گردنـد.  

شـهر  صلیبـي  خیابان هـاي  يـزد،  امـروز  موقعیـت  در 
)خیابـان امـام و خیابـان قیـام( از جملـه مهم تريـن معابـر 
زيـر جايـگاه  نقشـه  در  در شـهر مي باشـند كـه  موجـود 

خیابـان امـام، در شـهر يـزد و ارتبـاط آنـرا بـا ديگـر معابـر بافـت تاريخـی يـزد مشـخص گرديـده اسـت.
اكنـون پـس از آشـنايی مقدماتـی باجايـگاه خیابان امام درشـهر، مطالعـات پايه در حوزه شـناخت، در قالـب نظام های مختلف 
طراحـی شـهری بـه تفکیـک دسـته های سـازمان كالبـدی- بصری، كاربری اراضی، شـبکه دسترسـی، منظر شـهری، زيسـت 
بـوم، اجتماعـی، تاسیسـات و تجهیـزات شـهری، و ادراكـی 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 گرديـده و تنها بهارائـه نمونه ای 

از ابعـاد كالبـدی و عملکردی خیابان، اكتفاشـده اسـت.

بررسی بعد کالبدی خيابان امام
بدنه و کف فضا

بدنـه سـازی خیابـان امـام باتوجـه به مـدول بدنه تاريخـی به جامانده و بر اسـاس اصل بیشـترين هـم خوانی با ايـن مدول ها 
ارائـه گرديـده اسـت. بصـورت كلـی خیابـان امـام را از نظركالبـدی می تـوان بـه چنـد دسـته مجـزا تقسـیم كـرد: 1. اكثرا تک 
طبقه   2. درقسـمتهايی دارای سـاختمان های دو و سـه طبقه قديمی با رواق های متخلخل فضا   3. سـاختمانهای درشـت دانه 
بانک هـا هم چنیـن بدنـه سـازی خیابـان امـام درعیـن يکپارچه سـازی كل خیابـان، بواسـطه دوری از هرگونه تنـوع و پیچیدگی 

درنمـاد انـه هـای خیابـان، حالتـی از يکنواختـی در مسـیرهای ممتـد دانه های تـک طبقه به فـرد بیینده دسـت می دهد. 
بـه هرصـورت در ديـدی همه جانبه، يکسان سـازی بدنه و اسـتفاده از يکسـری مدول مشـخص دركل خیابـان موجب ارتقای 

                                تصویر1: نمایی از خیابان امام سال 1317
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منظـر شـهری خیابـان و افزايـش تعـداد اسـتفاده كنندگان از فضـا بواسـطه حـس جديد فضايـی در اين خیابان شـده اسـت. در 
رونـد مطالعـه مولفـه بدنـه فضا سـعی شـده اسـت با بررسـی دقیق نما مقطـع جبهه شـرقی و غربـی خیابان بـه تفکیک پاک، 

الگوهـا و مدول هـای موجـود اسـتخراج گـردد تا در مرحلـه الگوسـازی برنامه هـای عملیاتی ما را ياری رسـاند.
در بررسـی مولفـه كـف فضـا، خیابـان امـام دارای كف سـازی هماهنـگ در كل خیابـان، بـا تفکیـک مسـیر نظـاره و توقـف 
كاربـری )تعريـف كننـده حريـم دانـه هـای تجـاری( و مسـیر عبـو رحركـت پیـاده می باشـد. بـه طـور كلـی ايـن كف سـازی 
درسـیمای عمومـی خیابـان توانسـته اسـت يکپارچگـی و میلبه حركـت در فضـا را پررنگ كرده و نوع مصالح اسـتفاده شـده در 

مسـیر، بـرای فـرد اسـتفاده كننـده راحـت و ايمـن بنظر 
می رسـد.

 
بررسی بعد عملكردی خيابان امام

 
نحوه پراکنش کاربری ها 

غالـب كاربری هـای موجـود در خیابان امـام، تجاری و 
خدماتی)نظیـر بانک ها( وتنهـا كاربری هـای ديگرموجود؛ 
و  كاروانسـرا  مسـجد،  پذيرايـی،  و  مسـافرخانه  چنديـن 
سـراهای متروكـه می باشـد. علـی رغـم هويـت تاريخی 
كالبـد خیابـان، خـرده تجاری های موجـود در خیابان حال 
و هوايـی ازايـن هويت تاريخی نداشـته و برطـرف كننده 
نیازهـای روزانـه و هفتگـی اسـتفاده كنندگان و بامقیـاس 
عملکـردی محلـی، فرامحله ای وگاها شـهری می باشـند.

در حـوزه بافصـل و در محـدوده بافـت اطـراف خیابـان امام نیـز از جمله مهـم ترين كاربری هـای موجود، وجـود محله های 
مسـکونی بـا بافـت تاريخـی بـا ارزش می باشـدكه درايـن محـات ازجملـه مهم تريـن دانه هـای كاربری هـای تاثیرگـذار بـر 
محـور فعالیتـی خیابـان امـام مـی تـوان اشـاره كـرد بـه: كوچه مسـجد برخـوردار بعنـوان يـک مركز درمانـی خطی بـا مقیاس 
عملکردی شـهری و فراشـهری- دانشـکده هنر و معماری دانشـگاه يزد- مسـجد و امامزاده سـهل بن علی- مجموعه تاريخی 

میرچخمـاق- بازارچـه تاريخـی خواجـه حضـر- دفتر امـام جمعه يـزد، آيت ا.. صدوقـی و ...
در حـوزه طراحـی، كاربری هـای موجـود بـه تفکیـک فعالیـت در خیابـان برداشـت و مـورد بررسـی قرارگرفته اند. كـه از نظر 

نـوع خـرده تجـاری هـای موجـود، خیابـان را مـی تـوان در چند دسـته كلی ذيل تقسـیم بنـدی كرد:
1. كاربری های برطرف كننده نیازهای روزانه: گوشت فروشی، سوپر، سبزی فروشی

2. كابری های اداری، خدماتی: بانک ها، سازمان مخابرات
3. كاربری های با قدمت تاريخی و نمايش هويت يزد: شیرينی پزی، نبات و قند، روفرشی و پارچه فروشی، عطاری و ...

4. كاربری های فرهنگی مذهبی : كتابخانه، كتاب فروشی، مسجد و ...
5. كاربری های با سرريز فعالیتی به بیرون: آبمیوه، رستوران، فست فودها و ...

6. كاربری های مرتبط با سفر و گردشگری: تعاونی ها، گاراژها، تاكسی تلفنی، صرافی و ...
7. ديگـر خـرده تجـاری هـا برطـرف كننـده نیازهـای هفتگـی و ماهانه كه بصـورت پراكنـده در سـطح خیابان پخش شـده اند: 

كفـش فروشـی، لباس فروشـی، لـوازم كامپیوتر و .. 
يکـی از مـوارد قابـل توجـه در نحـوه پراكنـش كاربری هـا در خیابـان امـام، وجـود دانـه هـای متروكـه متعـدد در خیابـان 
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بخصـوص در حـوزه میانـی خیابـان و در جبهـه غربی آن می باشـد كه بواسـطه خـواب فعالیتـی در بدنه بصورت پیوسـته موجب 
كاهـش حـس امنیـت افـراد پیـاده بخصـوص در شـب هنـگام و در سـاعات خلـوت روز می گردد.

: SWOT تجزيه و تحليل اطاعات در قالب
درايـن بخـش براسـاس شـناخت بـه دسـت آمده از مرحلـه قبـل، بـه تحلیـل داده هـای موجـود مـی پردازيـم. درايـن مرحله 
براسـاس تکنیـک تحلیلـی سـوآت جـداول نقـاط قـوت، ضعـف، فرصت، تهديـد خیابـان امام بـه تفکیـک نظام هـای: كاربری، 
دسترسـی، كالبـدی، زيسـت محیطی، تاسیسـات وتجهیزات شـهری، ادراكـی و اجتماعـی– فرهنگی ارائه گرديده اسـت. جدول 

2 تنهـا چکیـده ای از جـداول تهیـه شـده در قالـب در ايـن مرحلـه از طرح می باشـد.

 
 

نقشه 2:  پراكنش كاربری به تفکیک ريز فعالیتی كاربری ها

زيست محیطیكالبدیدسترسیكاربری
SWOT جدول 1: دسته بندی موارد بررسی شده در قالب جداول تحلیلی

اجتماعیادراكیتاسیسات ...

1.بررسی 
کاربری های 

محدوده:
- نوع و مقیاس 

كاربری ها
- سازگاری 
كاربری ها
- الگوی 
فعالیت ها

2. ويژگی های 
عملكردی 
قلمروهای 

عمومی:
- تنوع كارايی

- ايمنی و امنیت
- سرزندگی و 
انعطاف پذيری

1.شبكه 
حرکت و 
دسترسی:

- معابر پیاده و 
گذرها

- پاركینگ ها و 
سرويس ها

2.ايمنی و 
راحتی:

- امنیت كالبدی، 
عملکردی راه ها

1. منظر 
سخت:
- بدنه
- كف

- مبلمان

2.منظر نرم:
- پوشش گیاهی

1.اقليم:
- بررسی عوامل 

اقلیمی
- طراحی خرد 

اقلیم

2.منابع 
طبيعی:

- پوشش گیاهی
- ساختار فضای 

سبز 

1.تاسيسات و 
زيرساخت های 

شهری:
- فاضاب

- آب
- برق
- گاز

- مخابرات

2. تجهيزات 
شهری:

- تسهیات 
همگانی

- خدمات سرويس 
شهری

1. ادراک 
محيطی و درک 

کيفيت های 
فضايی:

- كیفیت های 
فضايی

2.  منظر 
شهری:

- منظر عینی، 
ذهنی

- خوانايی
- خاطره و معنا

1.زندگی 
اجتماعی و 
قلمروهای 

عمومی:
- فعالیت های 

اجباری، اختیاری 
و اجتماعی

2.ويژگيهای 
اجتماعی 
گروه های 

استفاده کننده

3. امنيت و 
آسايش

- امنیت اجتماعی 
محیطی
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3. بيانيه چشم انداز "خيابان امام خمينی يزد"
اكنـون قبـل از ورود بـه مراحـل بعـدی بـا توجه بـه مبانی نظری و شـناختی كـه از خیابـان امام حاصل شـده؛ بیانیه چشـم انداز 
تدويـن گرديـده اسـت. خیابـان امـام خمینـی با دارا بـودن موقعیتی اسـتراتژيک در شـهر يزد، با احـداث بر روی بافـت تاريخی، 
مفصلـی اسـت ارتباط دهنـده میـان بافـت میانـی و تاريخی شـهر، مقصدی اسـت هويتمنـد كه گروه هـای مختلـف مردمی اعم 
از شـهروندان، مهاجـران و توريسـت های داخلـی و خارجـی را با فضاهای خود درگیر سـاخته اسـت. اين خیابان جايگاه مناسـبی 
اسـت بـرای تعامـات پايـدار فیزيـک و اجتمـاع كـه با سـرزندگی خـود عـاوه بر پاسـخگويی بـه نیاز هـای روزانـه و عبوری، 
خاطـرات قديـم را زنـده و بسـتری بـرای ايجـاد خاطـرات جديـد و تبـادل فرهنگ هـا فراهم می سـازد كه خـود حس تعلق جمع 

كثیـری از مخاطبیـن را در بر خواهد داشـت.
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4.تدوين اهداف کان، راهبرد، سياست 
همان طـور كـه در مبانـی مطـرح گرديـد هـدف كان در عرصه هـای عمومـی چون خیابـان،  ايجـاد محیطی با كیفیـت باال  و 
در شـان مـردم می باشـد. در راسـتای دسـتیابی بـه ايـن هـدف كان، اهـداف خرد تـری شـامل افزايـش سـرزندگی، افزايش و 
تقويـت خاطره انگیـزی، ارتقـای منظـر شـهری، ارتقـای خدمات شـهری و افزايـش ايمنی در خیابان در نظر گرفته شـده اسـت. 
سـپس، در قالـب اهـداف خـرد تعیین شـده، راهبردهـا بـا توجـه بـه ابعـاد كالبدی فضـا، نـوع و نقـش كاربری ها، دسترسـی ها و 
مسـائل زيسـت محیطی تدويـن گرديـده اسـت. در ادامه بـرای تنظیم سیاسـت ها و مراتب بعـدی، نقش موضع مرحلـه به مرحله 
پررنگ تـر شـده اسـت. جايـگاه مـوارد مطرح شـده بـر روی خیابان امـام تدقیق گرديده و  سیاسـت ها نـه به صورت عـام، بلکه 

در حیطـه موضـع خیابـان امـام، طريقه  دسـتیابی به راهبردها را نشـان داده اسـت.
در مرحلـه آخـر به منظـور تدويـن برنامه هـا در قالـب پروژه هـای محـرک توسـعه، بـه صـورت مبنا دو نقشـه تولید شـده اسـت. 
نقشـه اول، از میـان ريزكاربری هـا، كاربری هايـی كـه بـه فعال سـازی و غنی سـازی ايـن عرصـه عمومـی كمـک می كننـد 

مشـخص شـده و بـر روی نقشـه نمايـش داده شـده اند.
اين كاربری ها شامل دسته های ذيل می باشند:

- كاربری هايی با سرريز فعالیتی به بیرون
- كاربری های درشت دانه كه در ساعات تعطیلی از سرزندگی فضا كاسته بودند

- دفاتر فروش بلیط اتوبوس كه بعلت تعدد نیازمند ساماندهی بودند
- كاربری های با سابقه خیابان و نشان دهنده هويت يزد

- كاربری هـای فرهنگـی: بعلـت كمبـود ايـن كاربری در خیابـان، كاربری هـای موجود نمايش داده شـده تـا كاربری های جديد 
فرهنگـی در ارتبـاط ايـن كاربری ها مکان يابی شـوند

- كاربری هايی كه می توانند گردشگران را با فضا درگیر نمايند
- كاربری هـای مرتبـط بـا فعالیت هـای اجبـاری و بعلـت اهمیـت دانه هـای پزشـکی كوچـه برخـوردار در جـذب جمعیـت ، 

داروخانه هـا نیـز معیـن گرديدنـد. 
از طرف ديگر نقشه ای از قابلیت های  مکانی خیابان شامل:

- متروكه ها
- عناصر تاريخی

- پتانسیل های  ايجاد عرصه  همگانی
- محدوده های كان بدوندرخت خیابان

- محدوده هايـی بـا جمعیت پذيـری زيـاد مشـخص گرديـده اسـت. ايـن دو نقشـه در هنـگام عملیاتـی شـدن برنامه هـا بعنوان 
ابـزار  دسـتی كارامد بـکار گرفته شـدند. 

در جـدول صفحـه بعـد پروسـه رسـیدن از اهـداف كان تـا برنامه ها ديده می شـود. ايـن برنامه هـا، تنهاگزيـده ای از برنامه های 
ارائـه شـده در ايـن مرحله از طرح می باشـند. 

5. تدوين نقشه های جانمايی و الگوسازی برنامه های پيشنهادی
نهايتـا پـس از تدويـن جـداول اهداف و رسـیدن به برنامه هـای عملیاتی پیشـنهادی در خیابان امام، نقشـه جانمايـی برنامه های 
اجرايـی در خیابـان امـام ارائـه گرديـده اسـت كـه جايـگاه هـر يـک از برنامـه هـای پیشـنهادی را در سـطح خیابان امـام را به 
مـا نشـان می دهـد. هـم چنیـن نقشـه الگوسـازی برنامه هـای پیشـنهادی نیـز، كـه از ديگـر دسـتاوردهای اصلی ايـن پژوهش 

می  باشـد ارائـه گرديده اسـت.
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14 
 

 راهکارها در زمینه ظرفیت سازی نهادیراهبردها و 
 راهکار راهبرد

بهبود وضعیت محالت از 
طریق ظرفیت ها و 

 استعدادهای خود اهالی

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

 انتخاب مدیر محله از سوی مردم محلی
 نهادی مردمیگیری و ایجاد مدیریت محلی به عنوان  شکل

 تشکیل کمیته راهبری محله
های مجری  احداث خانه محالت به عنوان یک سازمان محلی واسط بین اهالی محل و ارگان

 که هدف باال بردن سطح ارائه خدمات به ساکنین را دنبال

حل مشکالت محالت از 
طریق ظرفیت سازی برای 

 شهرداری ها

 شورای محلیهای توسعه محلی توسط  ایجاد سازمان
های فرسوده و اسکان  ایجاد واحد آموزش در خصوص ساماندهی و توانمندسازی بافت

 ها رسمی در شهرداری غیر
 تعامل برای ها شهرداری کارکنان کردن توانمند منظور به آموزشی کارگاههای برگزاری

 آنها نمایندگان و غیررسمی سکونتگاههای ساکنین با سازنده
نهاد هویت بخشی به 

شورایاری از طریق تقویت 
 مدیریت یکپارچه محلی

 تفویض اختیارات بیشتر به شهرداری و شورایاری محالت
 اجرایی محالت -تقویت ظرفیت اداری 

 ها تهیه طرح آموزش شورایاری
بهبود کیفیت حمل و نقل 
عمومی در سطح محالت 
مورد نظر از طریق تعامل 

مردم با سازمان های 
 مربوطه

 و گسترش مسیرهای ویژه دوچرخه سواری ساخت
 های تاکسیرانی و اتوبوسرانی تعمیم برنامه

 تعریض معابر موجود

 حمایت از گسترش فعالیت ساکنان در زمینه ایجاد موسسات اتوموبیل کرایه درون شهری

 راهبردها و راهکارها در زمینه توسعه مهارت های پایه
 راهکار راهبرد

های ورزشی توسعه مهارت 
از سنین پایه از طریق 

 افزایش همکاری با مدارس

 هایی در این زمینه آموزش کودکان به کارهای مشارکتی و ترغیب آنان به بازی
 های ورزشی برگزاری کالس های آموزشی جهت ایجاد نگرشی مثبت نسبت به رشته

 ای بین مدارس در محالت اطراف برگزاری مسابقات دوره
 هایی از درون محالت در زمینه امور ورزشی NGOتشکیل 

 هایی برای تیم های محلی در نظر گرفتن پاداش
 های ورزشی محالت هدف در جهت ارتقای آنان کمک به تیم



95

41
-4

ه2
مار

ش



96

41
-4

ه2
مار

ش

چنـان  چـه گفتـه شـد ايـن نوشـتار، سـرآغازی اسـت بـر لـزوم توجـه همه جانبـه بـه اركان و ابعـاد خیابان هـای مركز شـهر در 
جهـت ارتقـا كیفیت هـای محیـط شـهری. همان طـور كـه اشـاره شـد خیابـان مركـز شـهر بـه جهـت دارا بـودن نقـش ويژه و 
منحصربفـرد خـود در سـاماندهی كیفیـات محیطـی شـهر، نیازمنـد توجهـات خـاص و رعايـت الزامات مـورد نیـاز در طراحی و 
برنامه ريـزی شـهری می باشـد. از اينـرو ايـن مهـم در مقاله حاضر در قالـب يکی از راهبردهـای كلیدی بازآفرينی شـهری تحت 
عنـوان پرژه هـای محـرک شـهری پی گرفتـه شـد. ارتقاء و توسـعه زيرسـاخت ها، شـبکه معابـر و تجهیـز و گسـترش فضاهای 
عمومـی، توسـعه و تأمیـن خدمـات شـهری- محله ای، بـاز زنده سـازی مجموعه هـا و در نهايت الگوسـازی، عناويـن موضوعی 
چهـار سیاسـت پروژه هـای محـرک توسـعه بوده اندكـه بـه اسـتناد تجـارب صـورت گرفتـه در اين مقالـه جهت رفع مشـکات 
و چالش هـای موجـود در خیابـان امـام يـزد مـورد اسـتفاده قـرار گرفته انـد. در رونـد بررسـی صـورت گرفتـه در خیابـان امـام، 
پروسـه شـناخت، تحلیـل تـا ارائه اهـداف، راهبردها، سیاسـت ها و برنامه هـای اجرايی در خیابـان انجام گرفته و نقشـه جانمايی 
برنامه هـای اجرايـی در خیابـان امـام و هم چنیـن الگوسـازی برنامه هـای پیشـنهادی، جمع بنـدی اقدامات صـورت گرفته جهت 

سـاماندهی خیابـان امـام در ايـن مقاله می باشـد.
در پايان بايد گفت نکته مهم و اساسـی در زمینه دسـتیابی به شـرايط و اهداف تدقیق شـده در اين نوشـتار، مسـتلزم همکاری 
نزديـک كنشـگران دخیـل در فرايند بهسـازی و نوسـازی شـهری يعنـی بخـش خصوصی،دولت، مردم و شـهرداری ها اسـت و 

در واقـع تنهـا بـا وجـود چنیـن همکاری اسـت كه می توان بـه  دسـت آوردهای آن امیـدوار بود.
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