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 مقدمه:.1

 یتوس عه ش هر   یه ا و چ الش  یک  یتراف یبا مشکالت جد، کنندیم یدر شهرها زندگکه جهان  تیاز جمع یمیاز ن شیب

 ازی  ن توانن د ی، نم  یک  یتراف یه ا از جمله شبکه قدیمی یهارساختی، زافتهیتوسعه  یاز شهرها یاریدر بس روبرو هستند.

 یمش کالت ش هر   نی  ک اهش ا  نهیو هز شتهدا یفور یبه بهساز ازیها نرساختیزچراکه این ، سازندشهروندان را برآورده 

 منظ ور ک امالً متف اوت ب   ک رد یرو کی   "فضای مشترک"اصطالح خاص  .(Zeng et al,2019:1)گران است اریغالباً بس

ت ر  با ترکیب وسیع مشترک ی. فضاباشدمی رشدبه سرعت در حال  بوده که جاده یمنیو ا کیتراف انی، جرابانیخ یطراح

ای از اص ول را در راس تای ترکی ب موفقی ت     از مفهوم روانشناختی رفتاری و با تغییر درک خطرپذیری و ایمنی، مجموعه

 .(Hamilton-Baille,2008:161) دهدها و فضاهای شهری ارائه میآمیز تحرکات با دیگر عملکردهای مدنی خیابان

ودگی، ازدحام و مالحظات شهری منجر به تغییر رویه در استفاده از وسایل نقلیه خصوصی مراکز مت راکم ش هری ش ده    آل

ه ا ب ه منظ ور    ه ا و دوچرخ ه   هایی نظیرحمل و نقل عمومی، اشتراک گذاری ماشین ها به سیستم است. غالبا آخرین جاده

-. بسیاری از ش هرها سیاس ت  (Scarinci et al.2017: 310)اند ی و دوچرخه سواری مجهز شدهرو افزایش میزان پیاده

باش د.  روی و دوچرخ ه س واری م ی   های حمل و نقل فعال مانن د پی اده  ها ارتقاء شیوهاند که هدف آنهایی را اتخاذ کرده

ش ود  هش آلودگی هوا ناشی از ترافیک میتشویق به حمل و نقل فعال از اهداف پایداری شهرها پشتیبانی کرده و باعث کا

کن د ت ا ی ک ش یوه زن دگی س الم را اتخ اذ ک رده و س طح فعالی ت ب دنی خ ود را اف زایش              ها کمک میو به کاربران راه

هاست. بدن ما، ادراک حسی و ترین راه برای حرکت انسانروی طبیعی . پیاده(Rushdi and Tarek,2020: 37)دهند

روی عم دتا   . پی اده (Coch et al,2018)جایی تکامل یافته استا سال براساس این سیستم جابهه ذهنی ما برای میلیون

به عنوان یک نوع حمل و نقل پایدار شناخته شده است. این عمل مزایای اجتماعی و منحصر به ف ردی دارد، ب ه وی ده در    

ن  ه ای ت  اثیر مثبت  ی نی  ز   اف  زایش ارتق  ای س  المت و ع  دالت اجتم  اعی و همچن  ین ک  اهش انتش  ار گازه  ای گلخا    

ترویج به اشتراک گذاری فضا به منظ ور ب اربردن کیفی ت زن دگی     از سوی دیگر . (Rafiemanzelat,2017: 94)دارد

 Anvari et)های طراحی مدرن شهری استاجتماعی و ایمنی محیط اطراف خیابان به طور فزاینده مورد پذیرش ویدگی

al,2015:83)ر سنتی مح ل اس تقرار ام اکن دولت ی، کس ب و ک ار، گردش گری و هن ر و         . مناطق مرکزی شهرها به طو

. مش کل عرض ه در نق اج تج اری     (Elsoradi,2018:52)امکانات تفریحی بوده و در بسیاری موارد هنوز هم وجود دارد

در . با این ح ال،  (Lewandowski:2016: 288)ها آغاز شدهای شخصی درخیابان مرکز شهر با افزایش تعداد اتومبیل

ریزی شهری، رون ق یافت ه اس ت. در ع و ،      های معماری و برنامههای اخیر، روند تفکیک ترافیکی، به دلیل پیشرفتسال

طراحی خیابان و مهندسی ترافیک، باعث انتقال تمرکز از وسایل نقلیه به عابران پیاده به منظور ایجاد یک قلمرو عم ومی  

و همچنین هدف از طراحی آن، ب ه   هاستها و شریانها به عنوان مکانخیابانبهتر شده، که عمدتا از طریق تایید عملکرد 

. اق دامات ایمن ی   (Kaparias,2015:115)تر عابران پی اده و ک اهش س رعت وس ایل نقلی ه اس ت      منظور حرکت آسان

اب زار اص لی   های حفاظتی، آموزش و توسعه دانش رفتاری، ها و محیط آن، سیستمپیشرفته شامل وسایل نقلیه، زیرساخت

ای از ک اهش  هاس ت. بخ ش عم ده    ه ا و خیاب ان   پ ذیر در ج اده  برای کاهش تعداد و شدت حوادث مربوج به افراد آسیب

ه ا بهب ود در زیرس اخت،     های امنیتی خودروها، نسبت داد. در کن ار آن  توان به افزایش ویدگی چشمگیر مرگ و میر را می

ه ا ب ا اس تانداردهای ایمن ی     ن های سرعت برای سازگارکردن آ محدودیت های کنترل سرعت، بازنگری سازماندهی دوربین

کیلومتر در ساعت در مناطقی ک ه بس یاری از ک اربران     30های آشامیدن و رانندگی موثر، افزایش ناحیه ها، سیاست جاده

ه ا   ل م وثر در ایمن ی راه  پذیر هستند و بهبود در حفاظت از عابر پیاده و افراد حاضر در خودروها،همه وسایای آسیب جاده

 .  (Mako and Szakonyi,2016: 2122)هستند

نقل در سراسر جهان عناصر طراحی فضای مشترک را ب ه عن وان راه ی ب رای ایج اد      ودر دهه گذشته، برنامه ریزان حمل

به کاهش سرعت هایی که دارای اصول  فضای مشترک هستند تمایل  اند. خیابان دار عابران در نظر گرفته های دوست مکان

. فضای مش ترک ی ک رویک رد    (Beitel et al,2018:710)پذیر دارند خودرو و افزایش ایمنی برای کاربران جاده آسیب

طراحی است که با هدف کاهش ترافیک وسایل نقلیه یا تضعیف ترافیک وسایل موتوری با کاهش یا حذف حجم م دیریت  

رو بوده ک ه منج ر    ها و در برخی مواقع فرونشاندن حاشیه پیادهگذاری راههای ترافیکی،عالمتترافیکی مرسوم مانند نشانه

واقع فضای مشترک به عنوان یکی از ابزاره ای احی ا و ب از زن ده     در   .(Holmes,2015:6)شود به هم ترازی سطوح می
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اینگون ه فض اها   ه ای طراح ی    سازی اصول و دس تورالعمل سازی مراکز سنتی و رو به افول شهری مطرح شده که با پیاده

ه ای حرکت ی ب ین س واره و ع ابران پی اده، زمین ه اف زایش          توان رونق را به مراکز بازگرداند و با تقسیم عادرنه شریان می

آید ک ه معیاره ای   سرزندگی و نشاج را در جامعه شهری پدید آورد. حال با توجه به موارد مطرح شده این بحث پیش می

ه ای طراح ی فض ای مش ترک در ای ن گون ه        اند؟ و دستورالعمل اکز شهری چگونهطراحی شهری فضاهای مشترک در مر

گیری از اسناد ارائ ه  رو در این مقاله سعی برآن شده تا با بهرهاینهای منحصر به فردی هستند. از  فضاها دارای چه ویدگی

و علی الخصوص  مراکز شهری سازی این رویکرد در شده در زمینه طراحی فضاهای مشترک، معیارهای طراحی برای پیاده

 .ی ارائه خواهدشدپیشنهادچارچوب در قالب  که تدوین شده در نمونه مورد مطالعه واقع در خیابان خیام شهر قزوین

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش  .2

 تعریف فضای مشترك:  -1-2

ای مفاهیمی هس تند ک ه   جادههای خانگی، مهندسی ترافیک و طراحی خیابانی یا پهنه سطوح مشترک، فضای مشترک،  

تر شهری و مسکونی است که در آن تاکید بر ساخت محل و عابرین پیاده ب ه ج ای حرک ت     هدف آن ساخت فضاهای امن

ترافیکی بوده است. این مفاهیم شامل حذف جدایی مرسوم بین وسایل نقلیه موتوری، دوچرخه سواران و ع ابرین پی اده و   

ه ا   ها را ب ا مجب ور س اختن آن    باشد. ایده این است که ایمنی جاده ها می ها و سیگنالنهها، نشاحذف خطوج معمولی، لبه

در  (.Grey et al,2012:34های مناسب افزایش دهند) های خود از طریق مناطق مشترک در سرعتبرای مذاکره در راه

 فض ا  در راحت ی  ب ه  پیاده افراد حرکت تا است شده طراحی ای گونه به که باشد می مکانی یا خیابان مشترک واقع فضای

 .باش ند  فض ا  ای ن  از بهین ه  ی استفاده به قادر وران بهره ی همه و یافته کاهش موتوری نقلیه وسایل تسلط گرفته، صورت

 ها سواره و ها پیاده که سطحی اختالف یا جدول هیچ آن در که است کفسازی مشترک، فضای در مشترک سطح از منظور

   (.The Department for Transport UK,2011:5ندارد ) وجود کند، جدا را

اش تراک  »ها و اماکن به عنوان ب ه   برای توصیف تمام خیابان« فضای مشترک»اصالح  به این ترتیب برخالف باور عمومی،

توان د   بویده ب ا توج ه ب ه اینک ه طراح ی خیاب ان نم ی        ؛استفاده نشده است« اشتراک گذاشته نشده»یا به « گذاشته شده

رود ک ه ب ه    به کار م ی « چتر»در عو  فضای مشترک به عنوان اصطالح  استاندارد باشد و نیاز به نفوذپذیری زمینه دارد.

روی ت ر ب رای پی اده   شود که با هدف ایجاد ی ک مح یط دوس تانه    ای از حوزه خیابانی  اطالق می طور کلی به یک محدوده

 ,Chartered Institute of Highways, 2010; UK Department for Transportطراح ی ش ده اس ت)   

2007). 

 طراحی فضای مشترك -2-2

ه ا در برخ ی از   های آرام سازی ترافیکی هستند؛ ب ا ای ن ح ال آن   هایی به طرح های فضای مشترک دارای شباهتطرح  

تواند به ایمنی ترافیک  تنها میهای اساسی نسبت به هم تفاوت دارند. آرامسازی ترافیک راهکاری استاندارد است که  روش

پ ذیر و  و قابلیت دسترسی و زیست پذیری کمک کند با این حال، رویکرد فض ای مش ترک ی ک رویک رد بس یار انعط اف      

تغییر مسیر خیابان برای افزایش سطح به اشتراک گذاشته شده، نیاز به درک چگونگی  .(Shearer,2010:15)پذیراست

های اولیه ب رای ب ه اط الع دادن در طراح ی جم ع       ابراین مفید است مقدار مشخصی از دادهاستفاده مردم از فضا دارد. بن

که شناختن الگوهای برنامه ریزی شده و سطوح م ورد اس تفاده ک امال متف اوت از یک دیگر ب ه نظ ر         آوری شوند، در حالی

حرکات ع ابران پی اده   -3و دوچرخه  محاسبه تعداد خودروها- 2سرعت ترافیک-1های مفید پایه عبارت انداز:  برسند. داده

-8ترافیک شبانه و فعالیت عابران پی اده  -7اطالعات تصادفات -6ترکیب عابران پیاده -5جریان عابران پیاده در خیابان -4

ه ا، م دارس، خ رده     وجود مولدهای سفر مانند بیمارستان-10شناسایی خطوج هدف -9موقعیت ترافیک و شبکه عابرین 

نظرسنجی نگرشی رانندگان، دوچرخه سواران و عابران پیاده از جمل ه اف راد دارای معلولی ت    -11یحی فروشی و مراکز تفر

های هدف محلی،افسران راهنم ایی  نگرش ساکنان، خرده فروشان، مدیریت مراکز شهری، افسران ایمنی جامعه، گروه-12

تجزی ه و تحلی ل   -15ها  زمین و فعالیت جلوخانارزیابی کاربری -14ارزیابی کیفیت محیط عابرین پیاده -13رانندگی و... 
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س وابق )در من اطق تاریخی(مص الح موج ود و مبلم ان      -16ه ای موج ود، معم اری     زمینه به عنوان مثال الگوهای خیابان

ممیزی کاربر، به عنوان مثال ممیزی خیابان شهری، ممی زی دسترس ی و مش اهده نح وه اس تفاده م ردم از       -17خیابانی 

 (.The Department for Transport UK,2011:27-28)فضای موجود . به طور مثال: نشسته، منتظر،اجتماع و... 

 (، طراحی فضای مشترک برپایه اصول زیر بنا شده است:2012بر طبق گفته جویس)
 . اصول کلی طراحی فضای مشترك1شکل 

 

 
 (Joyce,2012 )مآخذ :

های مسیر، چراغ راهنمایی، موان ع ع ابر    در واقع فضای مشترک یک رویکرد کلی طراحی خیابان است که معمور از نشانه

کند. طراحی فضای مشترک عمدتا برای بهبود کیفی ت مح یط س اخته     ت مدیریت ترافیک استفاده میپیاده و سایر اقداما

دادن آزادی -2بهبود محیط ش هری  -1کند که به طیفی وسیعی از نتایج زیر دست یابد:  شود و تالش می شده، معرفی می

اف زایش حی ات   - 5س رمایه اجتم اعی  اف زایش  -4بهب ود محیط ی موقعی ت    -3به حرکات مردم به جای آموزش و کنترل 

 .(Grey et al,2012:39-40)اقتصادی اماکن

 
 نمایی از آستانه ورودی به فضای مشترك. 3 شکل . نمونه ای از یک فضای مشترك)برایتون، انگلستان(2شکل 

 
 

 )مآخذ: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_Road,_Bright

on_-_shared_space.jpg) 

 (The Department for Transport UK,2011:36 . :آخذم) 

 

 

 مناطق مرکزی شهری: -3-2

کار، گردش گری و هن ر و امکان ات س رگرمی ب وده و در       و های اصلی دولت، کسب مناطق مرکز شهر به طور سنتی، مکان  

کن د ت ا مرک ز     تالش م ی  بسیاری از شهرها در سراسر جهان. (Elsorady,2018:52)بسیاری موارد نیز هنوز هم هست

. سرزندگی مرک ز ش هر تح ت ت اثیر عوام ل      (Giusti and Maraschin,2017:50)شهری خود را احیای مجدد کنند

های جهانی قرار دارد و معمور راهبرده ای بازس ازی و احی ای مج دد در ش هرها نس بت ب ه منطق ه          ای و گرایش منطقه

ش برای انتقال فعالیت اقتص ادی ب ه مرک ز شهر،بخش ی ب ه دلی ل       . بنابراین تال(Balsas,2014:158)هماهنگ نیستند

ای برای قرار دادن امکانات رفاهی در مرکز ش هر وج ود داش ته     اعتقاد بر این است که ممکن است مزایای اقتصادی بالقوه

اشد. ب . اغلب از دست دادن نفوس جمعیت نشانگر مشکالت قابل توجه اجتماعی می(Johnson et al,2012:201)باشد
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توان به رکود اقتصادی و رقابت ضعیف تجاری نام برد که بر ساختارها و عملکرد شهری  از دیگر دریل افول مراکز شهر می

ت  وان ب  ه عن  وان معض  الت عم  ده در من  اطق مرک  زی ش  هری ش  ناخت    گ  ذارد. ای  ن م  وارد را م  ی  ت  اثیر منف  ی م  ی

(Elsorady,2018:51). ه ای م رتبط ب ا     رکز شهر به عنوان کانون اولیه سیاستدر بسیاری از شهرها،محدوده تجاری م

. با توج ه ب ه مطالع ات ص ورت گرفت ه،      (D Borger and Russo,2017:77)باشد تعدیل مجدد استفاده از خودرو می

توان د یک ی از عناص ر ح داقلی ی ا       مرکز شهر م ی -1های مراکز شهری را به شرح زیر بیان کرد:  ترین ویدگی توان مهم می

ها به مرک ز   های مختلف شهر و همچنین سایر شهرها و شهرک همیشه از قسمت -2در روند توسعه شهر باشد.  حداکثری

مرکز شهر تع امالت اجتم اعی را ب رای ش هروندان ب ه ف راهم آورده و نم ادی از هوی ت          -3شود. شهر دسترسی پیدا می

مرکز - 5ای مختلف برای شهروندان داشته باشد.ه مرکز شهر همیشه باید جاذبه-4باشد.  اجتماعی و فرهنگی یک شهر می

ه ا حمای ت و    ه ای مختل ف و تواب ع آن    مرکز شهر باید از فعالیت -6شهر عموما محل تجمع مراکز اداری و تجاری است. 

مرکز شهر بای د  -8مرکز شهر باید به عنوان یک مکان با کیفیت بار و به عنوان نماد شهر مطرح شود.  -7پیشتیبانی کند. 

 .(Behzadfar and Shakibamanesh,2011:37)های عمومی اطراف خود را ساماندهی کند اها و مکانفض

 فضای مشترك تجارب جهانی-3

ب ه   5تصمیم به بازسازی بخشی از خیابان برمن هزارنفر،13کشور آلمان با جمعیت  4در ایالت نیدرزاکسن 3در شهر بومته  

این طرح برای جداسازی ب ین ترافی ک وس ایل نقلی ه و      ،2006در سال  عنوان بخشی از پروژه فضای مشترک گرفته شد.

تنه ا دو ق انون    رو و آسفالت و پوشش کل فضا با سنگفرش درنظ ر گرفت ه ش ده ب ود.     حذف مسیرهای پیاده عابران پیاده،

هر فردی ب دون توج ه ب ه    -2. کیلومتر بر ساعت باشد 30حداکثر  سرعت عبور و مرور وسایل نقلیه-1 ترافیکی باقی ماند:

در  .(Whitlock,2007)باید به مقصد خود برسد اینکه آیا دارای یک وسیله نقلیه یا دوچرخه و یا حتی عابر پیاده است،

ش ورای ش هر    د.ان   های خیابانی پیدا کرده فضاهای مشترک جایگاهی ویده در طراحی واقع در کشور نیوزلند، 6شهر اوکلند

( را تح ت عن وان ط رح فض ای      10و فورد 9لورنه ،8کنل ،7)الیوت اوکلند اعالم داشته که حداقل چهار خیابان مرکزی شهر

ط رح فض ای مش ترک ب ا اس تفاده از       .(Auckland city Council,2009)مشترک طی دوسال طراحی ک رده اس ت  

از جمله )الیوت،کنل،لورنه و  واقع در مناطق تجاری شهر اوکلند،های  سطوح به اشتراک گذاشته شده در تعدادی از خیابان

ش ود ک ه    یک طراحی سازگار وجود دارد و شامل فضایی است که به فض ای مش ترک تقس یم م ی     اجرا شده است. فورد(

 تواند مورد استفاده همه کاربران باشد و یک محدوده راحت به نام مسیر دسترسی که ب ه ط ور خ اص م ورد اس تفاده      می

. ای ن مس یر   (Karndacharuk et al., 2011)باش د  م ی  (پذیر)مانند افراد دارای مش کالت بص ری   عابران پیاده آسیب

 4شکل های لمسی مشخص شده که در  متر در هر طرف از فضای مشترک است که با استفاده از سنگفرش 1.8دسترسی 

 داده شده است. نمایشبه طور کامل 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Bohmte 
4 Lower Saxony 
5 Bremen 
6 Auckland 
7 Elliott 
8 Connell 
9 Lorne 
10 Ford 
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فضای مشترك در منطقه تجاری اوکلند. 5شکل فضای مشترك در منطقه تجاری،اوکلندتقسیمات فضایی . 4شکل  

  

 Karndacharuk A. et al., 2011) :)مآخذ
-http://worldlandscapearchitect.com/cbd :)مآخذ

shared-space-auckland-new-zealand-boffa-miskell) 

اصالحات مرتبط با خیابان جدید را انجام دادند و آن را به فضای مش ترک   12و هوو 11شورای شهر برایتون 2007در سال 

CIVITASدر یک بررسی که به عنوان بخشی از پروژه  .تبدیل کردند
که از ط رف اتحادی ه اروپ ا ت امین ش ده ب ود،        13

دی د دریاف ت   ها در ارتب اج ب ا ط رح ج    مقامات محلی با جامعه کسب و کار و عموم مردم صحبت کردند و پاسخ مثبت آن

 کردند. مردم با اشاره به تقلیل فضا به عنوان یک عامل مثبت در درک مالکیت، به سلطه کمتر وسایل نقلیه پاس خ مثب ت  

ها و دوچرخ ه س واران بایس تی در فض ایی ک ه ب ا ع ابران پی اده در اش تراک           دادند. همچنین اعتقاد داشتند که اتومبیل

های کسب و کار محلی نی ز ب ازخورد مثبت ی را نس ب ب ه ح س مالکی ت،        بنگاهاند با دقت بیشتری حرکت کنند.  گذاشته

ه ای   ها، احساس اجتم اعی را ب ین بنگ اه    اند و محیط محصورتر خیابان جذابیت خیابان و تعادل محیطی خیابان را داشته

 .(Tom Grey et al,2012:54-55)ها بیشتر به محیط زیست توجه کنند شوند آن تجاری افزایش داده و باعث می
. نمایی از فضای راحت در خیابان برایتون7شکل                              . نمایی از اشتراك فضا بین کاربران در خیابان برایتون6شکل  

  

-https://davisla5.files.wordpress.com/2014/01/new-road )مآخذ: (/http://gehlpeople.com/work/cases )مآخذ:

brighton-shared-space-street-furniture-within-shared-space.jpg) 

 ك:یشینه ایده فضای مشترپ -1-3

ه ا و  های عمومی خاص طراحی شده برای استفاده مشترک وسایل نقلی ه، پی اده  در حالی که بسیاری معتقدند که خیابان

ب رای اول ین ب ار در هلن د اج را       14ه ای مش ترک وون رف   ان د، خیاب ان   دوچرخه سواران در قرن بیست و یکم ارائ ه ش ده  

                                                           
11

 Brighton 
12

 Hove 
13

(CIVITAS SATELLITE - Cleaner and better transport in cities)  های حلهای اتحادیه اروپا در راستای ارائه راهترین برنامهاین پروژه، یکی از موفق

کشورهای اتحادیه اروپاست که با های حمل و نقل هیات دولت برداری از نتایج گزارشنوآورانه به منظور دستیابی به توسعه پایدار است. هدف از این مهم، مشارکت و همکاری در بهره

 (.http://www.uitp.org/civitas-satellite) های مذکور، یک زنجیره ارزشمند موثر برای نوآوری در تحرک شهری ایجاد کنندسرمایه گذاری بر روی نتایج پروژه
14 Woonerf 
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-با شرایط قانونی و الزامات قانونی مصوب ش د. خیاب ان   1970. این ایده توسط دولت در دهه (Hass-Klau,1990)شد

ه ای محل ی    های قابل زندگی و خیابان خیابان های آرام شده، خیابانهای آرام )از جمله  توان از خیابانهای مشترک را می

ای از مدیریت شده( متمایز کرد. براساس تفکیک درنظر گرفته شده در بین عابران پیاده و وس ایل نقلی ه، طی ف گس ترده    

یم و اص طالحات  باشد. تجزیه و تحلی ل تطبیق ی ای ن مف اه     قابل مقایسه با خیابان وونرف می رویکردهای طراحی خیابان،

به سمت مراکز  ،1960تر و کاربرد ایده خیابان مشترک و ترافیک آرام در طول زمان از دهه  دهد که دامنه وسیع نشان می

   (Karndacharuk et al,2016:119-120).فعالیتی و مالحظات چند منظوره گسترش یافته است

ه ای مختل ف در   مفهوم فضای مشترک ب ه ان واع ط رح    با این حال بررسی ادبیات کشورهای خارجی نشانگر آن است که

به عنوان مثال درکش ور   شود که ممکن است در کشورهای گوناگون متفاوت باشد. های متعدد اطالق می بسیاری از زمینه

 با این حال مطالع ات م وردی در انگلس تان،    شود. وآمد و اماکن خیابانی اطالق میهای پر رفت هلند این اصطالح به تقاطع

  Brighton, Ashford Ring Road, Kent ,New Road)های تجاری در من اطق مرک زی ش هر)   براساس خیابان

(. در Joyce,2012:1-2دارد که معمور شامل حجم پایین ترافیک اما همیشه شامل یک سطح مش ترک نیس تند )   قرار

از اواخ ر ده ه    جاده باید با احتیاج رانندگی کنند،، بطوریکه تمام کاربران هاجدایی بین عابرین پیاده و اتومبیل ،انگلستان

ها و خصوص یات   برخی از ایده 1980در دهه  به عنوان منطقه وونرف و تحت عنوان پهنه خانگی شناخته شده بود. 1990

ب ه   های آرامسازی ترافیک فق ط ها، برنامه  در مقایسه با وونرف رویکرد وونرف به عنوان طرح آرامسازی ترافیک معرفی شد.

بح  ث تض  عیف جری  ان ترافی  ک متمرک  ز ش  ده و عناص  ری در آن ب  رای بهب  ود وض  عیت تع  امالت اجتم  اعی وج  ود     

ه ای خ انگی ب ر اس اس برنام ه طراح ی        مداخالت طراحی خیابانی در مناطق پهنه .(Anvari et al,2015:85)نداشت

 ی را به سوی خود جل ب ک رده اس ت.   های جهان های اخیر جذابیت ( توسعه یافته است که در دهه15هلندی)حیاج زندگی

ان د ک ه   های مسکونی با سرعت پایین هستند که بر اساس مفهوم فضای مشترک طراحی ش ده  این محدوده شامل خیابان

 (.Curl et al,2015:118سازند) نیازهای عابران پیاده و ترافیک وسایل نقلیه را متعادل می

 روش پژوهش: -4

ب ه   یابیب ه منظ ور دس ت   ک ه  تحلیلی ب وده   -توصیفی از نوع  ،قیو روش تحق تیماه از منظر پدوهش نیا: در گام نخست

 یتخصص   یو مرور نوشتارها یاکتابخانه و یاسناد یاز مطالعه و جستجو یمورد بررس یهاهنیدر زم و اولیه هیپا اطالعات

معیاره ای م وثر در   مختل ف   یه ا در ح وزه جه انی  حاصل از مطالعات  جینتابا توجه به شده و  استفاده یو خارج یداخل

-طراحی فضاهای مشترک در مراکز شهری در قالب جداولی ارائه شده است. در وهله بعدی به منظور استفاده موثر از داده

طراح ی در محوره ای گون اگون     معیاره ای  بمنظور دستیابی ب ه ی ک چ ارچوب م دون     ،آنگروهی  های عینی و تحلیل

 کارگروه طراحی استفاده شده است.از روش فرهنگی( –و اجتماعی محیطی،اقتصادیکالبدی،ترافیکی،زیست وضعیتنظیر)

 فرآیند روش کارگروه طراحی -1-4

این پدوهش، مبتنی بر فرآیند و روش طراحی بوده و از طریق طراحی و تحقیق مبتنی بر طراحی ب ا   روش: این گام بعدی

آی د،  مباحث عنوان شده در روش ک ارگروه طراح ی برم ی   همانگونه که از . (Carmona,2014)شوند مسائل مواجه می

نفع در پ روژه، ای ن روش را ب ه ی ک س ازوکار      های عینی همراه با تحلیل گروهی آن، توسط افراد ذیاستفاده موثر از داده

(. در هم ین راس تا ب ه منظ ور پاس خ ب ه       131: 1394ای تحلیلی تبدیل کرده است)سعیدی رضوانی و همکاران، مشاهده

کدامند؟ و با استناد به مطالعات که معیارهای طراحی شهری فضاهای مشترک در مراکز شهری مترین سوال این مقاله مه

اسنادی و مرور تجربیات موفق جهانی صورت گرفته، اقدام به تدوین فرآیند راهنمای طراحی ش هری فض ای مش ترک در    

 های ذیل صورت پذیرفت:مناطق مرکزی شهرها، با رعایت گام

 پیش نیازهای طراحی فضای مشترک در مراکز شهری 

                                                           
15 Living Yard 
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  بهب ود  -3 ش هر  یکالب د  یمایس بهبود -2 کیتراف یو آرامساز تیریمد -1محور : ) 5تدوین معیارهای طراحی در 

و تع امالت   یاجتم اع  یزن دگ  تی  تقو -5ی و خ دمات ش هر   یاقتص اد  تیوض ع  بهبود -4ی طیمح ستیز تیوضع

 ی(.فرهنگ

 در مراکز شهری. فضای مشترک طراحی راهنمای تدوین فرآیند 

 اجرا در مراکز شهرها. برای فضای مشترک طراحی معیارهای ارائه پیشنهادات طراحی در قالب اصول و 
 

 . معیارهای طراحی فضای مشترك در مراکز شهری1جدول                                        

 معیارها
 شهر یکالبد یمایس بهبود. 2 ترافیک آرامسازی و مدیریت. 1

 یو خدمات شهر یاقتصاد تیوضع بهبود .4 یطیمح ستیز تیوضع بهبود .3

 یو تعامالت فرهنگ یاجتماع یزندگ تیتقو.5
 (1399مطالعات نویسندگان، )مآخذ:

 طالعهمحدوده مورد مطا -5

حد فاصل تقاطع طالقانی تا  حوزه مداخله در این پدوهش واقع در منطقه دو شهرداری قزوین و در برگیرنده خیابان خیام

متر و عر  آن در حد  860متر مربع که طول این محدوده  15680باشد. مساحت تقریبی این محدوده  چهارراه عدل می

متر  22تا  17متر و حد فاصل چهارراه بوعلی تا چهارراه عدل بین  22تا  19فاصل تقاطع طالقانی تا چهارراه بوعلی بین 

اهلل مدرس و  شامل بافت اطراف خیابان خیام بوده که از شرق، بافت بین خیابان خیام تا بلوار آیتاست. حوزه بالفصل آن 

از غرب، بافت بین خیابان خیام تا خیابان نادری، قسمت شمالی خیابان عدل و قسمت جنوبی خیابان طالقانی)سه راه 

هایی قابلیت دسترسی به  از یک سو توسط کوچهها  باشد. این بافت آباد می خیام( و بافت شمالی محالت بالغی و ملک

)سعیدی رضوانی  ها وجود داردهای متمرکز در آن های مجاور را دارا بوده و از سوی دیگر پارکینگ خیابان خیام از خیابان

 (.1394و همکاران،

موجود در حوزه مداخله  هاییکاربر یسکانس بند .9شکل 

(امیخ ابانی)خ  

موقعیت محور مورد مطالعه)خیابان خیام( در محدوده  .8شکل

 شهری قزوین

  
 (1399، مطالعات نویسندگان)مآخذ:  (1399، مطالعات نویسندگان)مآخذ: 

 

 . بحث و یافته ها:6

ه ای تج اری ش هر و    ت رین قط ب  خیام قزوین حد فاصل چهارراه عدل تا تقاطع طالقانی ب ه عن وان یک ی از مه م    خیابان 

از ه ایی  محدوده طی دهه اخیر ب ا ت الش  این د.رویک محور کلیدی در شبکه ترافیکی حوزه فراگیر به شمار می همچنین

راه پیاده. طرح همراه بوده استبمنظور افزایش سرزندگی اجتماعی و بهبود وضعیت ترافیک سواره جانب نهادهای مربوطه 
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اجتماعی)کس به و س اکنین( و    ه ای نارضایتی بروزح بدلیل تهیه و یک سال بعد اجرا شد که این طر 1393خیام در سال 

م دیریت  نه اد  ش ده،   اصالح مس ائل ذک ر  . در ادامه بمنظور به سرانجام نرسیدعدم تعبیه ترافیک سواره در فضای مذکور 

شهری اقدام به تهیه طرح فضای مشترک بمنظور اجرا در محدوده مورد مطالعه این پدوهش نم وده ک ه در گ ام نخس ت     

ط رح مطالع اتی ف از دوم طراح ی      نیز  و در ادامه16سنجی فضای مشترک شده سنجی و آثاربه امکان مشاور طرح موظف

 شود.در حوزه مداخله تهیه شد که در ادامه پدوهش به روند تدوین معیارهای طراحی آن پرداخته می17فضای مشترک 

 تدوین معیارهای طراحی فضای مشترك در مراکز شهرها -1-6

نیازهای طراح ی فض ای مش ترک در     با توجه به مطالب عنوان شده در مبانی نظری، باید اذعان داشت که در ابتدا، پیش  

طراحی فضای مشترک در ح وزه   مراکز شهرها بر مبنای مطالعات صورت گرفته، بیان شود و سپس با تدوین استانداردهای

مای طراحی شهری و پیشنهادات در محدوده مراکز ش هری خواه د   مرتبط با موضوع پدوهش، اقدام به تدوین فرآیند راهن

 شد.

 پیش نیازهای طراحی فضای مشترك در مراکز شهری-1-1-6

های درونی و بیرونی در محدوده  ایجاد تغییر در مراکز شهرها بدون در نظرگیری یک برنامه مشخص و مبتنی بر پتانسیل 

تی به نقاج قوت و ضعف مجموعه، دقت فراوانی شده و تا حد امکان م وارد  ها بایس طراحی امکان ناپذیر است. در این طرح

فراهم آورد. طراحی فضای مشترک در مناطق مرکزی شهرها ک ه   را ساز رفع شده و موجبات ارتقای کیفیت محیط مشکل

ی منطق ی و  ری ز های کسب و کار و تمرکز ادارات دولتی و شهری هس تند، نیازمن د ی ک برنام ه     عمدتا محل تجمع بنگاه

ج ایی اف راد، بعض ا    باشند؛چرا که این نواحی غالبا محل تردد وسایل نقلیه پرشماری هستند که عالوه ب ر جاب ه   اصولی می

حج م ت ردد خودروه ا     وظیفه انتقال کار را به درون و بیرون مراکز شهری برعهده دارند. بر همین اساس مح دود ک ردن  

تقوی  ت خ  دمات رس  انی وس  ایل نقلی  ه عم  ومی، ارتق  ای وض  عیت      ه  ایی نظی  ر گس  ترش و    نیازمن  د زیرس  اخت 

های عم ومی،   سازی استفاده از پارکینگ درنظرگیری پارکینگ به تعداد کافی و فرهنگ های)رینگ(دوچرخه سواری، شبکه

های اقتصادی طرح، افزایش خدمات شهری، ساماندهی زم ان ب ارگیری و    مشارکت ذینفعان و افراد محلی، بازگشت هزینه

های فرعی جهت ورود بیش از حد مجاز وسایل نقلیه به فضای مشترک بوده که با توج ه   اراندازی کار و انسداد دسترسیب

تواند تاثیرات موثری در نحوه امکان سنجی، طراحی و اج رای   های اطراف منتهی  به مرکز شهر می به موقعیت و دسترسی

 هداف تعریف شده را تا حد زیادی بار ببرد.  طرح فضای مشترک گذاشته و درصد موفقیت و پیشبرد ا
 

 تدوین معیارهای طراحی-2-1-6

گی ری از تجربی ات جه انی طراح ی فض ای       آمده از مبانی نظری پدوهش و همچن ین به ره   با استناد به مطالب به دست 

محور کالن دس ته  توان معیارهای طراحی شهری در زمینه طراحی فضای مشترک را در پنج  می،مشترک در مراکز شهری

 ( که شامل موارد زیر می باشند:2شوند)جدول بندی می

 مدیریت و آرامسازی ترافیک-1-2-1-6

در این مرحله باید اذعان داشت که اولین گام به هنگام طراحی فضای مشترک، مدیریت جریان ترافی ک و آرامس ازی آن    

طراحی خاص،دسترسی جریان سواره به داخ ل مح دوده ت ا ح د     باشد. در این بخش با بهره گیری از  ای موثر می به نحوه

شود. همچن ین حض ور    چشمگیری کاهش یافته و فضا جهت عبور و مرور افراد پیاده و همچنین دوچرخه سواران مهیا می

وان ب ا  ت   باشد که می افراد پیاده در فضا نیازمند یک سازوکار مناسب برای برقراری امنیت عابرین و ایمنی وسایل نقلیه می

کنترل و مدیریت سرعت وسایل نقلیه تا حد زیادی آن را محقق ساخت. کاهش حجم ترافیک در محور ع الوه ب ر ک اهش    
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به کارفرمایی سازمان  "امکان سنجی و آثار سنجی اجرای ایده فضای مشترک)حدفاصل چهارراه عدل تا تقاطع طالقانی("این طرح تحت عنوان   

 تدوین شد. 1394حمل و نقل شهرداری قزوین، توسط مشاور )نگارنده(در سال 
17

به کارفرمایی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین،  "فضای مشترکطراحی فاز دوم خیابان خیام قزوین به روش  "این طرح نیز تحت عنوان   

 تدوین شد. 1396توسط مشاور در سال 



  9139 بهار، 2، شماره1شهرسازی و معماری هویت محیط، دوره تخصصی -یفصلنامه پژوهش       
 
 

تواند زمینه را برای بهبود وضعیت حضورپذیری اف راد آس یب پ ذیر در فض ای      اکسیدکربن میمیزان تولید گاز آرینده دی

 مشترک فراهم آورد.

 کالبدی شهربهبود سیمای  -2-2-1-6

های بصری از محیط پیرامون اس ت.   ترین اقدامات در طراحی فضای مشترک،بحث افزایش خوانایی و حذف آلودگی از مهم

های عمومی و همچنین طراحی فض اهای مک ث    بطوریکه با حذف تابلوهای اضافی در مسیر و فضاسازی در جلوی کاربری

قای کیفیت سیمای کالبدی محدوده شد. همچنین با یکپارچگی مسیر توان موجب ارت های فرسوده و قدیمی می در جداره

توان زمینه را برای گشایش فضایی و حضور  رو می رو و پیاده های جداکننده سواره محدوده، عدم اختالف ارتفاع و حذف لبه

اوت در قالب دروازه یا های متفدر مقیاس پذیر( آماده ساخت. در نظرگیری آستانه ورودیموثر همه افراد)حتی افراد آسیب

تواند به مثابه یک محصوریت بصری و یا کاهش ارتفاع بصری تاثیر مثبتی در کریدور دید ن اظران ف راهم آورد.    گذرگاه می

ها و مسیرها از مصالح بوم آورد و متناسب با فرهنگ و تاریخ حوزه مداخله اس تفاده   توان در ساماندهی جداره همچنین می

 بحث بهبود سیمای کالبدی فضا، به لحاظ زمینه گرایی نیز، کیفیت محیط مذکور را ارتقا داد.نمود تا عالوه بر 

 بهبود وضعیت زیست محیطی  -3-2-1-6

ه ای محیط ی ناش ی از ک اهش حض ور       ترین اهداف مشخص در اجرای فض اهای مش ترک، ک اهش آل ودگی     یکی از مهم

باش د. از ای ن رو ب ا ک اهش چش مگیر ورود       فضاهای متراکم شهری م ی ها و به طور کلی وسایل نقلیه آرینده در  اتومبیل

های تشویقی نظیر دوچرخه های اشتراکی و یا استفاده  خودروهای آرینده و تک سرنشین و به موازات آن استفاده از طرح

ه ای   پوش ش  های فسیلی شده و ب ا کاش ت   تواند منجر به کاهش استفاده از سوخت از خودروهای هیبریدی و یا برقی می

همچن ین ب ا اج رای    گیاهی متناسب با خرد اقلیم حوزه مداخله،فضایی مطبوع و دلپذیر را برای افراد حاضر، ف راهم آورد.  

پروژه فضای مشترک در مراکز شهری عالوه بر کاهش چشمگیری مشکالت آلودگی ه وا و می زان جزای ر گرم ایی م ابین      

روی و استفاده از دوچرخه افزایش  جسمانی افراد حاضر را به دلیل ترویج پیادهتوان میزان سالمت  ابنیه مرتفع شهری  می

 داد.

 بهبود وضعیت اقتصادی و خدمات شهری  -4-2-1-6

ه ای بص ری ب ه     با طراحی فضای مشترک در مناطق تجاری و محل تمرکز بنگاه های اقتصادی، عالوه بر ایج اد ج ذابیت  

برای حضور افراد پیاده، زمینه برای رونق وضعیت اقتصادی مح دوده ف راهم ش ده و    رو  منظور افزایش میزان سطوح پیاده

توان با طراحی منحصر به فرد در کف، جداره و فضای محدوده پای بازدیدکنندگان از سایر نق اج را ب ه ای ن فض ا ب از       می

اقع شود. عموما در مناطق تجاری تواند در چرخه اقتصادی کل شهر نیز موثر و کرده و عالوه بر رونق اقتصادی محدوده می

کنند. در همین  اقتصادی، همیشه دستفروشانی هستند که اقدام به ارائه کارهای مختلف می -به سبب اقتضائات اجتماعی

ت وان ب ا س اماندهی مناس ب و م دیریت       ت ر اف راد، م ی   ها و امکان حضور گسترده فضا نیز به سبب کاهش سرعت اتومبیل

 سد معبر آنان در فضاهای پرتردد شد.دستفروشان،مانع از 

 تقویت زندگی اجتماعی و تعامالت فرهنگی  -5-2-1-6

پ ذیر،   فضاهای مشترک به دلیل عدم تفکیک بین افراد و ارائه خدمات یکسان به همه اقشار علی الخص وص اقش ار آس یب   

های رفتاری ،در جوامع هدف  ین پاتوقتر بستری مناسب برای ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی بوده و به عنوان یکی از مهم

شود. در این فضا به سبب قرارگیری مبلمان شهری در طراح ی فض اهای راح ت و فض اهای مک ث در ط ول        محسوب می

ه ا و مراک ز    های جاذب نظی ر خ رده فروش ی    توان با تزریق کاربری خیابان،زمینه مراودات اجتماعی افراد فراهم آمده و می

پ ذیر   تعامالت فرهنگی را ارتقا داد. همچنین به دلی ل مناس ب س ازی فض ا ب رای اف راد آس یب       هنری، کیفیت  -فرهنگی

سازد. پ س   های اجتماعی این قشر این خاص در عرصه جامعه فراهم می های رزم برای حضور موثر و فعالیت نیز،زیرساخت

همه اقشار در زمینه نظارت همگ انی ب ر    از آن نیز بایستی اشاره کرد که با طراحی فضاهای با نورپردازی مناسب و حضور

 شود. فضا)چشم ناظر(، بستر بزهکاری و ارتکاب جرم تاحد محسوسی تنزل یافته و موجب ارتقای امنیت محیطی می
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 . معیارهای طراحی فضای مشترك در مراکز شهری2جدول 

ک
ی ترافی

ت و آرامساز
مدیری

 
ارتقاء ایمنی  -3تسهیل در حرکت افراد پیاده در فضای مشترک -2 تغییر رویکرد از اتومبیل محوری به انسان محوری-1

-5عمومی برای کاربران  حمل ونقل به دسترسی تسهیل-4محیط فضای مشترک در سطح مسیر و فضاهای منسوب در 

 تجهیزات های ترافیکی و افزایش زیرساخت-6مسیر و تعبیه پیچانه در آن  طراحی طریق سواره از ترافیک آرامسازی لزوم

 ها پارکینگ ای و تخصیص در نظرگیری پارکینگ غیرحاشیه -7هیبریدی، برقی و با سوخت پاک  نقلیه وسایل با مرتبط

تعبیه بارگیر و بارانداز برای مدیریت  - 8ها وحجم ترافیک در مسیرهای منتهی به فضای مشترک  متناسب با نوع کاربری

طراحی شبکه نردبانی برای عبور و مرور سالمندان، معلولین و سایر افراد  - 9ر ترافیک وسایل نقلیه ویده حمل کار در مسی

تسهیل در حرکت دوچرخه سواران با درنظرگیری خطوج مجزا و رعایت ملزومات  -10برای حرکات آزادانه عابرین پیاده 

 30یه در محدوده)حداکثر تبیین قوانین و مقررات آمد و شد وسایل نقل -11پیوستگی در شبکه متناوب دوچرخه سواری 

 کیلومتر بر ساعت(

ی شهر
ی کالبد

بهبود سیما
 

پیوستگی مسیر نابینایان - 3حذف آلودگی های بصری نظیر تابلوهای اضافه در مسیر -2افزایش خوانایی در طول مسیر  -1

متناسب با اقلیم و فرهنگ های  یکپارچگی در کفسازی مسیر و استفاده از سنگفرش-4به ویده در محل تقاطع های موجود 

احداث مسیر ویده دوچرخه در -6های شهری  ها و المان نگارههای موجود و  نصب دیواره احیا و ساماندهی جداره-5محدوده 

های عمومی و اداری با  فضاسازی در جلوی کاربری-7ها برای جلوگیری از آشفتگی استفاده کاربران از فضا محل تقاطع

طراحی و -9جانمایی و طراحی سر در ورودی با عنوان دروازه ورودی فضای مشترک -8و پرگور  تعبیه آبنما،کریدور

طراحی فضای راحت و جانمایی مبلمان شهری در -10جانمایی فضاهای مکث در فضاهای گمشده موجود در طول مسیر 

 های فرعی مسیرفضای مشترک طعهای مناسب برای آستانه ورودی در تقا تعبیه گذرگاه-11فضاهای در امتداد طول مسیر 

ت
بهبود وضعی

 

 
ی
ت محیط

س
زی

های فسیلی به دلیل  کاهش استفاده از سوخت-2ناشی از کاهش حضور وسایل نقلیه آرینده  های محیطیکاهش آلودگی-1 

نظیر افزایش استفاده از وسایل نقلیه پاک و غیرآرینده -3کاهش حجم ترافیک خودروها و وسایل نقلیه عبوری در مسیر 

تعبیه زیرساخت استفاده -5افزایش استفاده از پوشش فضای سبز در فضاهای خالی -4دوچرخه، ماشین برقی و هیبریدی 

های متناسب  ساماندهی وضعیت جمع آوری پسماند با تعبیه مخزن-6های پاک در تامین انرژی کل مجموعه  بهینه از انرژی

 با محیط

ت 
بهبود وضعی

ت 
ی و خدما

صاد
اقت

ی
شهر

 

ایجاد جذابیت بصری و هنری به منظور تشویق مردم به  -2طراحی زیبا و جذاب در کل مسیر و فضاهای تعبیه شده  -1

استفاده -4،خالقانه و با کیفیت به منظور ارتقای وضعیت خدمات رسانی به عابران  ایجاد کفسازی مناسب -3حضور در فضا 

راحی فضا به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی افراد و عناصر فضایی از مصالح باکیفیت و متناسب با وضعیت اقلیمی در ط

مدیریت وضعیت دستفروشان در اطراف  -6های تاریخی و فرهنگی در جلوخان فضاهای عمومی نگاره طراحی کف-5

 های تجاری واقع در مسیر فضای مشترک کاربری

ی و 
ی اجتماع

ت زندگ
تقوی

ی
ت فرهنگ

تعامال
 

ارتقاء امنیت محیطی -2اعی در کل محدوده فضای مشترک با درنظرگیری مبلمان و ابزار مناسب افزایش تعامالت اجتم -1

  در طراحی CPTED18استفاده از آموزه های طراحی - 3با ایجاد نورپردازی مناسب در شب و نظارت همگانی در طول روز 

تعبیه مبلمان شهری مناسب با طراحی خالقانه به منظور تشویق افراد به - 4فضاهای شهری واقع در سایت فضای مشترک 

تعبیه فضاهای خاص به منظور برگزاری مراسمات تاریخی و فرهنگی در امتداد -5حضور در امتداد مسیر فضای مشترک 

ن به هنگام طراحی نفعامشارکت دادن ذی روی با ایجاد سازوکار مناسب برای تشویق افراد به پیاده-6مسیر فضای مشترک 

تعبیه مبلمان شهری مناسب و طراحی مسیرهای مناسب سازی شده برای افزایش حضور پذیری افراد -7فضای مشترک 

فرهنگی به منظور افزایش -ها و مراکز هنریهای جاذب جمعیت نظیر خرده فروشی تزریق کاربری - 8دارای معلولیت 

 سرزندگی اجتماعی

 (1399نویسندگان،)مآخذ: مطالعات 

 در مراکز شهری فضای مشترك طراحی راهنمای تدوین فرآیند -6-2

در تدوین راهنمای طراحی فضاهای مشترک در مناطق مرکزی شهرها باید به این نکته توجه داشت که پس از استفاده از 

گیری از این  در صورت بهرهمعیارهای بدست آمده از بطن مطالعات نظری، بایستی به مفاهیم دیگری نیز توجه کرد که 

تر کرد. در توان میزان موفقیت در تحقق پذیری اهداف مندرج در اسناد اجرایی طرح مذکور را به واقعیت نزدیک نکات می

های زیر  این بخش با استناد به مباحث مطرح شده، راهنمای طراحی فضاهای مشترک در مراکز شهرها شامل گام

های درونی و بیرونی محدوده با  انتخاب مناسب حوزه مداخله طراحی با توجه به پتانسیل-1انداز:  باشند که عبارت می
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شروع فرآیند شناخت شرایط عام و خاص در حوزه -2نیازهای طراحی در مراکز پر تراکم شهری.   گیری از پیش بهره

گذاری در محدوده به  ستتعیین نوع مداخله و سیا-3مداخله طراحی، برای اجرای صحیح اصول طراحی فضای مشترک. 

های ها و عرصه تدوین اهداف مذبور در مقیاس- 4منظور بهبود وضعیت مراکز شهری با استفاده از ایده فضای مشترک.

شناسایی -5شده از اسناد مورد مطالعه.  مندی از استنتاج مطالب در قالب معیارهای استخراج مختلف طراحی با بهره

ارائه راهبردها، -6ل تاثیرگذار بر آن با استفاده از اصول طراحی فضای مشترک. مسائل محوری استراتدیک و عوام

های آن با  راهکارها، سیاست، ضوابط و توصیه های  طراحی فضای مشترک در مراکز شهری و چگونگی اجرای استراتدی

طراحی با توجه به نوع و ارائه آلترناتیوهای گوناگون -7شده و مسائل استراتدیک آن.  توجه به اهداف از پیش تعیین

شروع فرآیند طراح در -9ارزیابی آلترناتیوها و انتخاب گزینه برتر. -8بندی اجرای آن. مقیاس مداخله و چگونگی زمان

تعبیه یک چارچوب منسجم در راستای تجزیه ،تحلیل و سنجش موفقیت طرح و یا شکست آن با  -10حوزه مداخله.

ها،  لیست ها، چک در قالب تهیه مصاحبه (Feedback)رآیند طراحی شهریپذیری ف توجه به بحث خاصیت برگشت

های زمانی خاص در قالب پایش  های گوناگون از اقشار مختلف در بازه های میدانی و نظرسنجی ها، برداشت پرسشنامه

 اجتماعی.

 

 شهرها اجرا در مراکز برای فضای مشترك طراحی معیارهای اصول و پیشنهادات طراحی در قالب -3-6

 و فضای مشترک، مراکز شهرینظری  مبانی بررسی شامل که در پدوهش، در این مرحله با توجه به مطالب مطرح شده

فضای مشترک  طراحی طراحی فضای مشترک در مراکز شهری در سرتاسر جهان بود، معیارهای با مرتبط جهانی تجربیات

 برای در انتها .است درآمده نمایش تحت عنوان پیشنهادات به 3در قالب جدول  که بدست آمد شهری مرکزی در مناطق

 نشان داده شده است. 10شکل آن در قالب  تحلیلی -پدوهشی فرآیند دستیابی به این مهم، روند نمایش بهتر
 اجرا در مراکز شهرها برای فضای مشترك طراحی معیارهای اصول و پیشنهادات طراحی در قالب .3جدول 

 های طراحی ضوابط و توصیه راهکار محور استراتژیک زیرمعیار معیار

 سیاست اجرایی

ک
ی ترافی

ساز
ت و آرام

مدیری
 

تغییر رویکرد از 

اتومبیل محوری 

 محوری به انسان

 ترویج پیاده مداری-

برقراری آرامش -

 محیطی

 افزایش سرزندگی-

 ترویج فرهنگ پیاده محوری-

های تشویقی  اعمال سیاست-

 نقلیهبرای عبور بدون وسیله 

افزایش عوامل بازدارنده برای -

حضور وسایل نقلیه تک 

 سرنشین

ایجاد محیطی سرزنده و -

 بانشاج

های تشویقی برای حضور افراد  استفاده از طرح-

 پیاده

اعمال محدودیت مستمر برای حضور -

 خودروهای تک سرنشین در فضا

های خیابانی به فضای  ها و رستوران تزریق کافه-

 مشترک

روی بازی مخصوص کودکان و  پیادهتعبیه -

 خردسارن در امتداد محور اصلی

تسهیل در 

 حرکت

مدیریت جریان-

ترافیک سواره و 

 پیاده

کاهش حضور -

های تک  اتومبیل

 سرنشین

اعمال محدودیت ترافیکی -

جهت توقف طورنی مدت 

 وسایل نقلیه در مسیر

اعمال محدودیت ترافیکی -

برای سرریز حجم وسایل نقلیه 

 به محور

 ای در امتداد محور ممنوع کردن پارک حاشیه-

های دوچرخه در ابتدا و انتهای  تعبیه ایستگاه-

 مسیر

های تعبیه فضای ذخیره پارک در جلوی کاربری-

 خاص 

جلوگیری از ورود وسایل نقلیه از سایر -

 به محور اصلی  مسیرهای فرعی

 ارتقای ایمنی

افزایش میزان -

 امنیت عابران پیاده

کاهش میزان -

 تصادفات 

کاهش محسوس سرعت -

 وسایل نقلیه در مسیر

آگاهی بخشی نسبت به  -

 حضور افراد پیاده در محور

استقرار تابلوها و عالئم و نشانه ها در ابتدای -

 مسیر

استفاده از بوررد برای جداسازی فضاهای -

 راحت و مخصوص بازی کودکان

کاهش سرعت وسایل نقلیه بوسیله طراحی -

 پیچانه
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 کاهش سرعت

 

تبیین سرعت -

 متوسط و ایده آل

 حدفاصل سرعت-

کیلومتر بر ساعت  30-

 )متوسط(

 کیلومتر بر ساعت)ایده آل(24-

 

ها در  اطالع رسانی از طریق عالئم و نشانه -

 سرتاسر مسیر

در نظر گیری یک بازه مشخص برای کنترل -

 کیلومتر( 24سرعت وسایل نقلیه)سرعت مجاز 

 نردبانیشبکه 

حرکت آزادانه -

 افراد

 )عموما افراد ناتوان(

جهت گیری حرکت نابینایان -

با استفاده از خطوج ساختمان 

 ها

ارتباج دو طرفه با فضای -

 آرامش

فراهم آوردن کوتاه ترین -

 مسیر 

استفاده از مصالح مناسب در کفپوش جهت -

 تفکیک مسیر هادی نابینایان

 مسیرهای نردبانیاستقرار فضای سبز در امتداد -

انطباق اشبکه  بر مبنای الگوی محور با توجه -

 به ورودی

پارکینگ و 

 بارانداز

 پارکینگ اضطراری-

 پارکینگ درمانی-

مشخص شدن وضعیت بارگیر -

 برای کاربری های خاص

مشخص شدن پارکینگ -

 درمانی

تعبیه بارانداز به توجه به حجم و میزان توقف -

های  در جلوی کاربری های مورد نیاز اتومبیل

 خاص

 های درمانی تعبیه پارکینگ ویده برای کاربری-

شهر
ی 

ی کالبد
سیما

بهبود 
 

 افزایش خوانایی

افزایش میزان -

وضوح تصویر ذهنی 

 افراد از فضا

طراحی فضایی منطبق بر -

عادات و فرهنگ مرسوم 

 ساکنین

جلوگیری از طراحی فضایی -

گزی به  با القای حس غریب

 افراد

طراحی فضاهای شهری سازگار با عادات جمعی -

 عابران

های شهری ناسازگار  حذف کامل مصالح و نشانه-

 ساکنین با زمینه بافت شهری و عادات رفتاری

های  آلودگی حذف

 بصری

کاهش اغتشاش -

 بصری در محور

کاهش اغتشاش بصری در -

 ها جداره

کاهش اغتشاش بصری در -

 کف

های  نابسامان در جدارهحذف تابلوهای تبلیغاتی -

 تجاری

 های منهول تاسیسات شهری ساماندهی درپوش-

 عدم اغتشاش در کاربرد مصالح در جداره-

 کاهش سرعت

 تنگی بصری-

تقویت جاذبه لبه -

 خیابان

کاهش دید رو به -

 جلو

 استفاده از انواع سنگفرش ها-

کیلومتر  7تا  4کاهش سرعت -

بر ساعت بوسیله تغییر در 

 سطوح

استخراج استانداردهای بحث -

پیچانه ها ، مناسب با 

 استانداردها

 ایجاد انحراف افقی-

ایجاد اختالف سطح در مقطع تمامی مسیرهای -

 ورود

ساماندهی و هدایت شاخه های درختان جهت -

 تامین محصوریت مسیر

ساماندهی کاشت درختان در اطراف مسیر  -

 عبوری وسایل نقلیه

 طول مسیرطراحی پیچانه ها در -

 آستانه)ورودی(

 

 

 

 کاهش سرعت-

 دروازه ورودی-

 

 قرار دادن تابلو راهنمایی-

 اختالف ارتفاع در سطح-

 کاهش عر  مسیر-

 کاهش ارتفاع بصری-

 

نصب تابلوهای جذاب  تبلیغاتی، گردشگری و -

 راهنمایی جهت ارتقای گرافیک محیطی مسیر

ایجاد اختالف سطح در مقاطع تمامی -

 های محور  ورودی

 ها تعیین ضوابط ارتفاعی برای جداره-

های  کاهش عر  مسیر ورودی )همانند دروازه-

 محلی(
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مناسب سازی 

 برای معلولین 

)بینایی و 

 حرکتی(

 مخصوصسنگفرش-

 کانال زهکشی-

 

 

تغییر در جنس مواد سطوح -

 تراز 

رعایت استانداردها در کیفیت و 

 اجرای کار 

تعبیه رعایت استانداردهای -

فضای عبور و مرور معلولین 

)بینایی و حرکتی( در مسیر 

 رو پیاده

کاهش نوار برجسته )رین لمسی( با حفظ اثر -

 میلی متر 600میلی متر به  800بخشی از 

متر فضای امن در مجاورت نوار  میلی 230 -

 لمسی

تعبیه مسیر ویده برای عبور معلولین)عر  -

سانتی متر  50تا  30مسیر ویده نابینایان بین 

 می باشد(

 ایجاد شیار عرضی برای عبور نابینایان-

 فضای راحت

 مکانیابی مناسب-

 مبلمان مستقر-

رعایت پیوستگی در در -

ها و اتصال مناسب به  تقاطع

 نقاج عبور

مشخص کردن محدوده -

 فضاهای راحت

 استفاده از ویدگی ترکیبی-

درنظرگیری فضای راحت در مجاورت -

 های خاص  کاربری

جداسازی فضاهای راحت توسط بوررد از -

 ممحور اصلی

های دوچرخه ،  تلفیق فضاهای راحت با ایستگاه-

،هنرهای عمومی و  فضای سبز، مبلمان شهری

 ها المان

 تقاطع ها

گذرگاه فضای 

  19مشترک

تعیین مرزهای مسیر عبوری -

 وسایل نقلیه 

 بافت متفاوت تراز-

و کنتراست در سنگ استفاده از اختالف رنگ -

 فرش خیابان جهت متمایز کردن مسیرها

 های گوناگون هم سطح  استفاده از بافت-

 ها جداره

ساماندهی -

 های فرسوده جداره

زیباسازی -

 های موجود جداره

های  احداث دیوارنگاره-

متناسب با پیشینه فرهنگی و 

 تاریخی شهر

ارتقای کیفی وضعیت -

 های وضع موجود جداره

های مستعد دیوارنگاری در  یابی جداره مکان-

 خیابان و فضاهای محور 

های نامناسب موجود در  بهبود وضعیت جداره-

 خیابان و فضاهای محور

 هنرهای عمومی

تعبیه عناصر 

 زیباسازی شهری

ها و  یابی مجسمه مکان-

 های شهری المان

هایی از مشاهیر و رویدادهای  احداث المان-

 تاریخی

ها با ویدگی خاص و دیوارنگاره احداث مبلمان-

 فرهنگی

 فضای گمشده

احیای فضاهای -

 گمشده شهری

 

بهسازی، نوسازی و بازسازی -

فضاهای گمشده شهری با 

های  استفاده از تزریق کاربری

 خاص

طراحی خالقانه در فضاهای شهری گمشده با -

های  تلفیق عناصر سبز و طبیعی نظیر پارک

 جیبی

پردازی مناسب در فضای تعبیه مبلمان و نور-

 گمشده

ی
ت محیط

س
ت زی

ضعی
بهبود و

 

کاهش آلودگی 

 محیطی

های  آلودگی کاهش-

 زیست محیطی

کاهش میزان -

تولید گازهای سمی 

  مضر

جلوگیری از تردد وسایل -

نقلیه تک سرنشین در فضای 

 مشترک

تشویق مردم به عدم استفاده -

از وسایل نقلیه آرینده محیط 

 زیست

محدودیت ها و جریمه های گوناگون اعمال -

های تک سرنشین در  برای رانندگان اتومبیل

 مسیر

تزریق گیاهان و درختان مناسب با اقلیم -

محدوده جهت ارتقای وضعیت تولید اکسیدن در 

 فضاهای شهری

کاهش استفاده 

 از سوخت فسیلی

کاهش استفاده از -

 وسایل نقلیه آرینده

جلوگیری از حضور وسایل -

 نقلیه آرینده در محیط شهری

جلوگیری از حضور وسایل -

نقلیه تک سرنشین در فضای 

 شهری

های سنگین برای حضور وسایل  اعمال جریمه-

 نقلیه فرسوده و قدیمی در فضای مشترک

های ترافیکی به منظور مدیریت  اعمال طرح-

 حجم ترافیک عبوری وسایل نقلیه

                                                           
19

رور ها هیچ الزام قانونی برای رانندگان به دادن راه عبور و ماین گذرگاه شود.گفته می "ادب و مهربانی"به این گذرگاه در اصطالح طراحی فضای مشترک،گذرگاه   

 .ها دارندرسد که رانندگان تمایل به خوشرویی در اینگونه گذرگاهندارند،ولی در عمل به نظر می
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 فضای سبز

 سایه اندازی-

 تلطیف فضا-

 زیباشناختی-

 غنای حسی-

قرار گیری شاخه بندی -

گیاهان سایه انداز در ارتفاع 

 متر 3باری 

حفظ عناصر موجود واستفاده -

 از آنان در کریدور دید 

ترکیب با جانمایی مبلمان و تامین آسایش -

 برای فضاها

 استفاده از گیاهان بومی مقاوم جاذب سرب-

تفکیک  استفاده از گل جای در پیچانه ها جهت-

 فضایی

عدم استفاده از پوشش گیاهی متراکم در مجاور -

 ها مسیر

 مدیریت پسماند

جانمایی و -

 یابی مخزنها مکان

رسیدگی مستمر -

 به مخزنها

مدیریت عبور و مرور وسایل -

 حمل زباله در مسیر

جانمایی و تعبیه مناسب -

های پسماند در محیط و  مخزن

 نگهداری مستمر

مناسب با توجه به زمینه های  نصب مخزن-

 طراحی محیط

های  ها در فاصله قرارگیری و جانمایی مخزن-

 مناسب 

ها و  رسیدگی و تعمیرات مستمر  مخزن-

 های زباله های نگهداری سطل جایگاه

ی
شهر

ت 
ی و خدما

صاد
ت اقت

ضعی
بهبود و

 

طراحی زیبا و 

 جذاب

طراحی فضای -

 شهری

 ها طراحی جداره-

 طراحی کف-

پالن مناسب و  استفاده از-

خالقانه برای طراحی فضا در 

 محور

 های محور ساماندهی جداره-

های مناسب  استفاده از طرح-

 برای طراحی کفسازی محور

استفاده از مصالح سازگار با اقلیم منطقه در 

 طراحی فضاها ،جداره ها و کف محورهای شهری

 استقرار مبلمان شهری خالق در طول مسیر-

با زمینه فرهنگی در طول  های نگاره نصب کف-

 محور

طراحی کریدورها و فضاهای خالق در فضای -

 مشترک

ایجاد جذابیت 

 بصری

افزایش میزان -

 جذابیت بصری

افزایش غنای -

 حسی در محیط

استفاده از عناصری شهری -

 جذاب در طول محور

گیری از عناصر طبیعی  بهره-

 در تزیین فضاهای شهری

شهری خالق و مبلمان های استفاده از المان-

 مناسب در طول محور

استفاده از عناصری طبیعی نظیر گیاهان -

تزیینی سازگار و آبنماهای تلفیقی برای تزیین 

 فضای مشترک

 کفسازی معابر

کفسازی معبر -

 اصلی

کفسازی معابر -

 فرعی

 رعایت پیوستگی مسیر-

تفکیک سطوح مختلف -

 حرکتی

 حفظ هویت و زمینه گرایی-

 ایجاد اختالف بین معبر سواره و پیادهعدم -

های  های متفاوت در ورودی استفاده از رنگ-

 عمومی

 استفاده از مصالح بوم آورد-

های همگون و هماهنگ با  استفاده از سنگفرش-

 کل محور

های  های متفاوت در ورودی استفاده از کفپوش-

 عمومی

ساماندهی 

 دستفروشان

مدیریت افراد -

 دستفروش

و کنترل  مدیریت-

 فضا

جلوگیری از حضور افراد -

دستفروش به غیر از ساعات 

 تعیین شده

تعبیه فضایی برای ایجاد -

بازارهای روز و استقرار کنترل 

 شده افراد دستفروشان

 فروشان در نقاج خاصی از فضا استقرار دست-

 توسط شده ارائه های قیمت روی کنترل-

 های راسته بازار تعادل حفظ برای فروشان دست

 تجاری

 دستفروشان به تشویقی های طرح نظرگیری در-

 اجازه قالب در کیفیت با محصورت ارائه دهنده

 محور بهتر فضاهای در مداوم نسبتاً حضور
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ی
ت فرهنگ

ال
ی و تعام

ی اجتماع
ت زندگ

تقوی
 

افزایش تعامالت 

 اجتماعی

افزایش حضور  -

تمامی اقشار جامعه 

 در محیط

مشارکت افراد در -

طراحی فرآیند 

 فضاهای شهری

مناسب سازی فضاهای برای -

حضور تمامی افراد جامعه در 

 محور

برگزاری جلسات عمومی با -

 نخبگان و عموم مردم 

طراحی فضاهای شهری بر -

اساس الگوهای رفتاری عابران 

 و افراد ساکن در فضا

استفاده از استانداردهای مناسب سازی برای -

ولین و حضور اقشار آسیب پذیر)نظیر معل

 سالمندان(

برگزاری جلسات  به منظور استفاده از نظرات -

 نفع در فرآیند طراحی پروژه تمامی افراد ذی

های شهری مناسب بر اساس  احداث مبلمان-

 الگوهای رفتاری ساکنین و عابران

استفاده از نورپردازی مناسب در طراحی فضاها -

 در شب

 ارتقای امنیت

در قالب نظارت 

 همگانی

امنیت افراد  -

 ساکن در محیط

امنیت  تمامی  -

 عابرین

 نظارت جمعی-

افزایش نظارت ساکنین بر -

فضاهای شهری با طراحی 

 محیطی مناسب

افزایش سازوکارهای مدیریتی -

 به منظور ایجاد فضایی امن 

جلوگیری از طراحی فضای شهری بسته و بدون -

 نظارت

 طراحی فضاهای جمعی با نورپردازی مناسب-

های شبانه روزی به منظور  ریق کاربریتز-

 افزایش نظارت جمعی در کل محور

 مبلمان شهری

 راحتی افراد-

 زیباشناختی فضا-

 تجهیزات شهری-

 خدمات شهری-

 حفظ عر  مفید راه-

 تامین زیبایی بصری-

داشتن وحدت رویه در -

 مبلمان

 جزییات طراحی مبلمان-

 ها عناصر الحاقی به جداره-

مبلمانهای شهری مشرف به فضاهای استقرار -

 سبز و محور

استفاده از استانداردهای مکان یابی مبلمان -

 شهری

ها دور درختان)استفاده از  تعبیه کردن نیمکت-

 سایه(

های همگن و راحت و هماهنگ  استفاده از فرم -

 با محیط 

استخراج یک مدل هماهنگ برای طراحی -

 جزئیات از جمله مبلمان برای کل مسیر 

جذب عابران 

 پیاده

های  تزریق کاربری-

 جاذب

رعایت اصول -
CPTED 

 

 ها توسعه خرده فروشی-

 های فرهنگی و هنری فعالیت-

 های خیابانی  توسعه کافه-

طرح خیابان و قراردادن -

مبلمان خیابانی و محوطه 

ای جلوگیری از سازی بر

 های بی دفاع مکان

های  در نظر گرفتن فضا جهت استقرار نمایشگاه-

 خیابانی

ها و  های پذیرایی مانند کافه تعبیه کاربری-

 ها رستوران

های چندمنظوره در راستای  استقرار کاربری-

ساعته  24افزایش نظارت اجتماعی)کاربری های 

          ساعته(                                                                                                                        18یا 

قرارگیری مبلمان شهری رو به محور اصلی -

 خیابان از زاویه دیگر()تحقق چشمان 

روشنایی و 

 نورپردازی

بهبود  وضعیت -

 زیباشناختی خیابان

افزایش ایمنی -

 محیط

افزایش امنیت -

 افراد و وسایل نقلیه

استفاده از انواع -

نورپردازی)نورپردازی از کف 

ها،استفاده از  برای المان

های روشنایی در چند کُد  چراغ

ارتفاعی و روشنایی مسیرهای 

 ( مسقف

 تفکیک نورپردازی از روشنایی-

 ها نورپردازی جداره-

 ها نورپردازی المان-

 نورپردازی آبنما-

 اجرای تم واحد برای روشنایی مسیر-

های  محل

نشستن)فضای 

 مکث واستراحت(

افزایش میزان -

 حضور پذیری افراد

ایجاد قرارگاه -

 رفتاری

تعبیه فضایی برای -

 استراحت افراد

های  لحاظ کردن گروه-

استفاده کننده خاص در 

 ها  طراحی مبلمان

مکانیابی مناسب مبلمان با -

 Placeاستفاده از تکنیک 

check   با توجه به الگوهای

 رفتاری جاری

استقرار مبلمان هماهنگ با زمینه محیط -

 متر از یکدیگر 50)خیابان( و با فاصله 

استقرار مبلمان ویده معلولین،کودکان و -

 سالمندان

ه مبلمان خالق و بدیع در فضاهای راحت و تعبی-

 مکث

 تلفیق عناصر سبز با مبلمان مستقر-
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توجه به 

 های خاص گروه

جسمی  )معلولین

حرکتی،نابینایان 

 و سالمندان(

از بین بردن -

 احساس خطر

افزایش میزان -

 حضور پذیری

درنظرگیری یک فضای امن  -

یا آسایش در مجاورت 

 ها ساختمان

عبور و  مشخص شدن مسیر-

مرور به وسیله کف فرش 

های زهکشی  لمسی و کانال

 شده 

 استفاده از عالئم هشداردهنده-

 رعایت پیوستگی در مسیرهای هادی نابینایان-

ایجاد روشنایی رزم برای افراد کم بینا و -

 سالمندان 

های برجسته مخصوص  استفاده از کف نگاره-

ی و نابینایان و کم بینایان به هنگام عبور عرض

 طولی در مسیر

ها و  تعبیه هشدار دهنده های صوتی در تقاطع-

 ها  چهارراه

کوب برای کمک تعبیه تابلوهای راهنمای بریل-

 به نابینایان 

 (1399)مآخذ: مطالعات نویسندگان،

 

 شهرها اجرا در مراکز برای فضای مشترك شهری طراحی معیارهای فرآیند استخراج. 10شکل 

 
 (1399نویسندگان،)مآخذ: مطالعات 
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 نتیجه گیری. 7

گیری از منابع معتبر موجود دراقصی نقاج جهان و مطالعه تجربیات کشورهای اله سعی برآن بود که با بهرهاین مقدر

روی در مراکز رافیک وسایل نقلیه و ترویج پیادهمندی از ایده فضای مشترک برای کنترل ت توسعه یافته در زمینه بهره

معیارهای طراحی این ایده در مناطق مرکزی شهرها و مراکز تجمع شهری تدوین شده و با استناد به منابع معتبر  شهری،

(. در 3و تجربیات صورت گرفته، این معیارها در قالب پیشنهادات طراحی در حوزه مداخله مراکز شهری ارائه شود)جدول

اند که با کاهش حجم ترافیک سواره در  کته دست پیدا کردهطی سالیان اخیر،کشورهای توسعه یافته و صنعتی به این ن

توان سرزندگی و نشاج قبلی را به فضاهای شهری بازگرداند. استفاده بیش از حد  مناطق شهری و ترویج پیاده مداری می

هایت افراد ساز مشکالت جسمی و روحی فراوانی شده که در نهای انسان به آن، زمینه از وسایل نقلیه و وابستگی فعالیت

گیرد. طی سالیان  ساکن در شهرها را از محیط سرزنده شهری دور ساخته و لذت یک زندگی بانشاج را از مردم می

ریزی در راستای کاهش حجم ترافیک وسایل نقلیه کرده که مقتضی به شرایط  گذشته کشورهای متعددی اقدام به برنامه

باشد که با  ست. ایده فضای مشترک یک رویکرد طراحی شهری میطرحی خاص به معر  اجرا درآمده ا خاص هر کشور،

تر و با  هدف کاهش ترافیک وسایل نقلیه، زمینه را برای مدیریت بهتر حجم خودروهای عبوری فراهم کرده و فضایی امن

اج جهان و با توجه به دستاوردهای مثبت این ایده در اقصی نقیار عابرین پیاده قرار داده است. مساحت بیشتر در اخت

ترین راهکارهای کنترل و مدیریت ترافیک سنگین مراکز  توان از آن به عنوان یکی از مهم استقبال مردم از اجرا آن، می

شهری و تجاری کالن شهرها نام برد که عالوه بر حل مشکالت ترافیکی،فضایی بدیع و سرزنده را در اختیار شهروندان 

گیری از تجارب  های طراحی فضای مشترک و بهره ویدگیشد که با برشمردن  دهد. در این مقاله سعی برآن قرار می

بمنظور اجرا در محدوده طراحی  شهرهای موفق در زمینه اجرای این ایده در مناطق مرکزی آن، معیارهای مورد نظر

شهر و همچنین های تجاری سطح ام قزوین که بعنوان یکی از سکانسخیابان خی استخراج شود. )خیابان خیام قزوین(

باشد بدلیل عدم استقبال کاربران از طرح پیشین، پذیرای ایده فضای مشترک)برای افیکی مطرح مییک محور مهم تر

در همین راستا در  پذیر گشت.ای گوناگون امکاناولین بار در عرصه شهرسازی ایران( شد که این امر با مطالعات مرحله

پیش از این مرحله، باید  همچنین پرداخته شد. پدوهشدر حوزه مداخله  طراحی یادامه پدوهش به روند تدوین معیارها

و با اتکا به مراحل آغازین طرح، اقدام به تدوین این معیارها  یازهای طراحی در مراکز شهری توجه شدهن به بحث پیش

شترک در مراکز شهری سایر نمود. به همین منظور با اتکا به منابع نظری معتبر و مطالعه تجارب اجرای ایده فضای م

، )با اتکا به حوزه مداخله پدوهش(تجاری شهرها -های مرکزی نقاج جهان و توجه ویده به مقیاس و نوع مداخله در بافت

مدیریت و آرامسازی  -1پنج معیار اصلی در راستای طراحی فضای مشترک در مراکز شهری به دست آمد که شامل:

 -5بهبود وضعیت اقتصادی و خدمات شهری  -4بهبود وضعیت زیست محیطی -3ربهبود سیمای کالبدی شه -2ترافیک

، ضوابط زیرمعیار، محور استراتدیک،راهکارهر کدام از این معیارها دارای تقویت زندگی اجتماعی و تعامالت فرهنگی بود. 

ریزان  استفاده طراحان و برنامهباشد که باید به هنگام طراحی و اجرای فضای مشترک مورد  طراحی و سیاست اجرایی می

در مراکز شهری در ده مرحله بیان شده که با  فضای مشترک طراحی راهنمای تدوین فرآینددر گام بعدی،  قرار بگیرد.

بایستی مورد توجه قرار بگیرد. باید اذعان داشت که ایده فضای مشترک تنها راهکار ، توجه به نحوه و مقیاس اجرای طرح

ها، به عوامل متعددی چون  گونه طرحز شهری نبوده و میزان موفقیت اینترافیکی و اجتماعی مراک برای حل مشکالت

مطالعات اولیه، نحوه درستی اجرا، بازخورد اجتماعی مردم، نحوه مدیریت جریان ترافیکی و ... بستگی دارد. فرآیند اجرای 

کند که با ایجاد تغییرات کالبدی و ترافیکی،کیفیت  ی میها، لزوما عاری از اشکال و نقص نبوده و تنها سع اینگونه طرح

شاج را برای شهروندان فراهم آورد و فضای زندگی اجتماعی را در مناطق مذکور ارتقا بخشیده و محیطی سرزنده و با ن

 مشترک خیابان خیام قزوین نیز عاری از این مستثنا نبوده و امید به بهبود شرایط فعلی دارد.

 تشکرتقدیر و .1-7

شرکت برازمان گستر پایدار و آقای دکتر محراب  دانند مراتب تشکر صمیمانه خود را ازنویسندگان بر خود رزم می

 یاری دادند، اعالم نمایند. مقالهما را در انجام و ارتقاء کیفی این که  پورنصیر
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 منابع. 8

 انتشارات دانشگاه تهران،تهران.،"تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر "(،1388حرینی، حسین)ب-1

ترجمه:مصطفی بهزادفر ،"آفرینش مرکز شهری سرزنده:اصول طراحی شهری و بازآفرینی"(، 1391پامیر،سای)-2

 .انتشارات دانشگاه علم و صنعت،چاپ دوم،تهران امیرشکیبامنش، و

روش "، (1394مهری،فائزه)زاده،مهرنوش،سادات،همافر،میالد،رحیمی،رابعه،حسن سعیدی رضوانی،نوید،فاطمی،نرجس-3
 ،انتشارات کتابکده کسری، چاپ اول. "تحقیق در مطالعات شهری

طرح امکان سنجی و آثار سنجی اجرای ایده فضای مشترك؛حدفاصل "(،1394سعیدی رضوانی و همکاران)-4
 ، کارفرما: سازمان حمل و نقل شهرداری قزوین."طالقانی تقاطع تاچهارراه عدل 

بررسی و تحلیل مولفه های تاثیرگذار بر بهبود کیفیات فضایی  "(،1392تمری،سودا)زاده،شهاب،باسع-5
 ."ها به منظور افزایش سطح تعامالت اجتماعی، مطالعه موردی؛ محورهای تربیت و ولیعصر تبریز راه پیاده

 .104-95ص، 4فصلنامه مطالعات شهری ، شماره 

جهاد ،"فنون و تجارب برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها "(،1384نتری،خلیل و احمد،پوراحمد)کال-6

 دانشگاهی.
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