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استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه پیام نور «تهران» ایران
تاریخ دریافت مقاله95 31/ 10 / 30 :

تاریخ پذیرش مقاله9316/ 01 / 19 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ارتقا ک في ی ورودی و لبههای بزرگراه شهید کاظمی تهران با تأکيد بر ارزشهای ايرانی  -اسالمی میباشد که
این هدف بر اساس اسناد طرحهای فرادست و معیارهای پایداری در برنامهریزی و طراحی محیط هماهنگ ب ،یزاسرهش تاررقم ا    
توسعه فیزیکی شهرها ،دوری از طبیعت و قطع رابطه انسان را با محیط زیست طبیعی موجب میشود .پژوهش حاضر از لحاظ هدف
کاربردی و به روششناسی از نوع توصیفی -تحلیلی است .در این پژوهش در بدو امر به کندکاو در تعاریف و مفاهیم سیما و من رظ
شهری و معرفی اهداف پژوهش ،حرکت ناظر و ادراک آن با هدف استخراج معیارها و شاخصهای مرتبط با مب رهش یدورو یدا   
پرداخته که نتایج آن در قالب معیارهای اصلی و شاخصهای آنها مشخص میگردد .پس از استخراج متغیرها و معیاره ،طبترم یا   
شناخت کیفیات بصری به وسیله برداشتهای میدانی و تصاویر گرفته شده از سایت انج .دندرگ قیقدت اهریغتم نیا ات دیدرگ ما       
پژوهش حاضر بر روی کلیدیترین لبههای ورودیبزرگراه شهید کاظمی واقع در منطقه  19تهران انجام میگیرد .در حوزه تجزیه
و تحلیل دادهها ،پس از شناسایی متغیرها ،بر روی محدوده موردنظر از طریق عکسهای هوایی و تولید نقشه امکانسنجی ش زا و هد
این طریق تحلیل و تفسیر انجام گرفته است .سرانجام نیز بر اساس تحلیل موقعیت محدوده مورد نظر بر اس ،رظندروم یاهریغتم سا    
پیشنهاداتی در این زمینه مطرح گردیده است.

واژگان کلیدی :توسعه کالبدی ،ورودیهای شهری ،لبههای شهری ،ارزشهای ایرانی – اسالمی

 -1رضا لحمیان (نویسنده مسئول) R_lahmian@yahoo.com
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مقدمه
یکی از مباحث مهم شهری در دوران معاصر کیفیت فض و یرهش یاها

یباش یدورو و ،د
 یاهراکهار ار تتت تتتتق م نآ ءا یی یی

شهرها به عنوان اولین مکانی که مخاطب در ورود به شهر با آن مواجه میشود کیفیت فضایی آن بسیار حائز اهمیت
یه یدبلاک راتخاس یا     – فض یا ی یدورو 
یشم گژیو ،تسا یرا ییی ییی
میباشد ،ورودی شهرها دارای راز و رمزهای بی ی
سزاده و همک ،نارا .)1 : 92 31
شهرهای ایران ،همواره تجلی عناصر محیطی ،اجتماعی ،فرهنگی آن بوده اس ابع( ت سس سس
امروزه با گسترش نسنجيده شهرها ،مبادي ورودي از جمله فضاهاي فراموش شده شهرها به شمار آمده كه با مشكالت
و نابسامانيهاي متنوعي روبهرو هستند .تصاوير و يك فياتي كه امروزه در غالب مبادي ورودي شهرها به چشم ميخورد،
اين عرصهها را به پستترين اليههاي فضا يي شهرها تبديل نموده است .يك فيت ساختوسازهاي حاشيه مبادي ورودي
كه به صورت مجتمعهاي پراكنده و منفصل ظهور يافتهاند ،بر فقدان برنامهريزي ،خودرو بودن جريان توسعه و نيز نبود
نظارت در مبادي ورودي ت يكأ د ميورزند (خطیبی و همک ،را  .)2 : 89 31ام دورو هزور ييي ها ييي ش هره اا بههه س حط

ييي از

ت وهفم يروآداي ممممم ورود،
يك فيت تنزل پيدا كردهاند كه در فضاسازي آنها غالب ًاًا تنها عناصر مشهود برنامهريزي شده جهت ت
تعبيه كي

تابلو است كه ورود به شهر را متذكر شده و خوشآمد ميگويد (ابلقی و همکار.)66 :8315 ،

با اهمیت یافتن روزافزون استفاده از اتومبیل در نظام ارتباطات درون و برون شهری ،ماهیت مبادی ورودی شهرها به
لحاظ کالبدی و کارکردی دچار تغییرات اساسی شده است .بدین ترتیب دروازه شهر به عنوان عنص اب ،صخاش یر    
هویت و در ارتباط با سازمان کالبدی و فضایی شهر ،جای خود را به محوری تندرو برای تردد وسایط نقلیه موت یرو
داد .در شهرهای قدیم دروازه شهر به عنوان فض راد رهش یدورو یا ا کراک ی ر نوچ یعونتم یاهد

اشن ن ،دامن و ه       

محوطهای برای دادو ستد ،امکان برقراری امنیت و نظارت ،فضایی برای گذران فراغ و هقردب ،ت

...و لابقتسا  .دوب      

ی-
(سلطانزاده ،) 385 1 42: ،که به تدریج با ورود اتومبیل و بی توجهی به اهمی رو یدابم ت و زاس رد ید ما دبلاک ن یییی یییی
فضایی شهر ،نه تنها تمامی کارکردهای همگن و هم پیوند خود را از دست داد ،بلکه با جانمایی کارکردهای ن نگمها
و ناسازگار به فضایی با ساختاری منفصل ،فاقد هویت و مغشوش مب ا بیترت نیدب .دش لد م یاضف زور دورو ی      
بسیاری از شهرهای کشور با افت شدید کیفیت کارکردی و کالبدی روبروست و این امر میتواند باع ندز بیسآ ث   
ن اج ییاضف و یدبلاک راتخاس یاز     
جدی به سیما و هویت شهرها شود .مبانی ورودی به عنوان یکی از اصلیت یر ن ن
شهر ،علی رغم اهمیتی که به لحاظ کالبدی ،کارکردی و زیباشناسی دارد با جانمایی کاربریهای ناهمگن و ناس راگزا
ی
ی از ش اهره ی ی
ی ورودی بس رای ی ی
به فضایی با ساختاری منفصل ،فاقد هویت و مغشوش مبدل شده است .امروزه فضای ی
ث آسیب ب
کشور با افت شدید کیفیت کارکردی و کالبدی روبروست و این امر می تواند باعث ث
ی بههه س می اا و
ب زدن جدی ی
هویت شهرها شود .شهر تهران نمونهای از این نوع شهرهاست .نازل بودن شاخصههاي خوانا يي اين محورها به عنوان
فضای شهری ،از ديگر مشكالت دست به گريبان ورودي شهرهاست .این فضاها همچنین توقعات م درو ييي از ورودي
شهر را برآورده نساخته و به عنوان اولين فضاهاي شهري كه در مقابل تازه واردين قرار ميگيرند ،پذیرندگی و تشخص
الزم را ندارند .از سویی بسیاری از لبههای شهری که از عناصر کیفیتبخش فضایی بودهاند و سبب افزایش هوی و ت
ی در ورودی
خوانایی فضاهای شهری میگشتهاند ،امروزه مورد بیتوجهی واقع شدهاند .یکی از ای ل ن بب بببههاای ش ره ی ی
منطقه  19شهر تهران شامل بزرگراه شهید کاظمی میباشد که به آن کمتر پرداخته شده است .بررس هقطنم یدورو ی   

برنامه توسعه کالبدی لبههای شهری531 ...

 19شهر تهران نشان میدهد که یکی از دالیل کیفیت نازل آن ،عدم وجود نشانه در ورودی و ناخوانایی ای یدورو ن
میباشد .به عنوان عنصری از شهر که لبه نیز میباشد ،نقش هویتی خود را از دست داده و از پتانسیلهای موج رد دو

آن جهت هویتبخشی هر چه بیشتر به فضاهای شهری در این منطقه استفاده نمیشود .بنابراین الزم است مسئله بی-

توجهی به این فضا برطرف شود تا به فضایی خوانا و باهویت تبدیل شود ک ادنورهش نهذ رد ه ن ارگشدرگ و  نننن ننننن با
تصوری مثبت باقی بماند .در پژوهش حاضر با توجه به هدف که تعیین برنام ل یدبلاک هعسوت ه

ببب ب بببببههاای ش رد یره

بزرگراه شهید کاظمی منطقه  19شهر تهران میباشد ،پس از شناسایی عوامل و متغیرهای دخی یلحت هب ،نآ رد ل ل و 
بررسی منطقه مورد مطالعه پرداخته و در پی آن ،راهکارها و پیشنهادهای اجرایی در منطقه ارائه گشته است.
بیان مسئله
فضای ورودی شهرها به عنوان مفصل اتصالدهنده فضای طبیعی خارج و فضای مصنوعی داخ و رهش ل

اونع هب ن     

یکند ..گس بدوخ شرت هه هههخ  دو ووو
برقرارکننده ارتباط میان شهر و پیرامونش از برخی الگوهای ارتباط فضایی پیروی می ی
توسعه بیرویه و بدون برنامه شهرها و توجه نکردن به الگوهای توسعه فض یا ی  بسانم  ب لکش رد فعض ثعا و    
محتوای فضاهای ورودی شهرها در ایران گردیده است (حمزهنژاد و همکار .)4 : 94 31 ،از آنجا که فضای ورودی در
شهرها به عنوان یکی از فضاهای شهری محسوب میشود و حتی میتوان آن را به عنوان اولین فض اب دروخرب رد ا    
یت نیر
پدیده شهر تصور کرد ،توجه به مفهوم ورودی و الگوهای رای ا ییاضف طابترا ج ی  هدیدپ ن ی ساسا زا یک ییییییی ییییییی
مطالعات در توجه به رویکرد فضاهای شهری است .بن بایتسد یارب نیاربا ی به ار ه راک ه نم یا ا یحارط رد بس و      
ساماندهی ورودی کنونی شهرها ،ابتدا توجه به ماهیت مفهوم ورودی و شناخت پدیدههای ای و عوضوم ن

ینچمه ن    

توجه به ویژگیهای آن یکی از اساسیترین موضوعاتی است ک رو یحارط رد ه و ب اهرهش ید ا ظن رد دی ر فرگ تتتتتت تتتتتت
ت
(غفاری .)5 : 94 31 ،فضای ورودی شهرها مفصل اتصالدهنده فضای مصنوع داخل ش عیبط یاضف و اهره ی جراخ      
شهر میباشد که همچون دیگر فضاهای شهری توقعاتی بر آن مترتب میباشد (نقصان محمدی و همک ،را .)4 : 92 31
تحوالت اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ناشی از مدرنیزه ش ره رد ار یرهش یاهاضف ،یزورما یگدنز ند   

   

منطقه و ناحیه تحت تأثیرخود قرار داده است .فضای ورودی شهرها نیز از این امر مصون نماندهان  ،د ووو ام یتح هزور   
دارای حداقل ویژگیهای فضای شهری مطل نتسین بو دد ددد نقص ،یدمحم نا

    .) 57 : 93 31از آن رو ب یاضف لیدبت ا    

ورودی شهر قدیم (برج و بارو ،دروازه و  )...به کریدور ورودی با ساختمانهای زش هدوسرف و ت  ،،، ،،تعمیرک را یییه ،ا
ی باا توجههه بههه
کاربریهای نظامی ،انبار مصالح ،اسقاطی اتومبی هاضف و ل ا  هکورتم ی ووو وووو  ...مواج میتسه ه  ... ..از س یو ی ی
ح ج ما ععع
ی آن» و «طرح ح
مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی در خصوص «سیما و منظر ش ره ییی و ارتقاءء کیفی ی

مصوب ساختاری –راهبردی شهر تهران ( ») 86 31و از همه مهمتر این که ،در چشمانداز طرح تفصیلی ،منطقه  19نیز

به عنوان دروازه بینالمللی شهر تهران اشاره گردیده است ،اهمیت توجه به مسئله فوق را به عنوان یکی از ض رور ییی-
ترین دغدغه مدیران شهری کالنشهر تهران به همراه داشته است.
در اين تحقيق به مطالعه ،ارتقاء کیفی سیما و منظر لبههای ورودی شهری بزرگراه شهید ک قاو یمظا عع ععع در منطقه

19

شهر تهران (در ابعاد کالبدی ،زیباشناسانه ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،گردشگری و زیست محیط ططی) ب  ا تتأکی یید بر
ارزشهای ایرانی  -اسالمی میباشد .از مقوالت مورد بحث اين تحقيق بررسی مسیر ورودی و لبههای مورد نظ هب ر   

 631فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هفتم ،شماره دوم ،بهار 6931

لحاظ استقرار انواع کاربریهای سازگار و ناسازگار ،کیفیت مسیر ورودی لبههاای م  ظاحل هب رظندرو ووو وووویژگ گگیهاای
فیزیکی و اجزاء و عناصر وابسته به معبر و کیفیت کالبدی ساختمانها و سازههای همجوار به عنوان عناصر م رب رثؤ   
منظر مسیر ورودی لبهها و همچنین ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای ساماندهی ای و ریسم ن

را ا ئئ ئ ئئئئه ط یارجا حر ی   

برای ورودی بزرگراه شهید کاظمی واقع در منطقه  19شهر تهران میباشد.
مبانی نظری
فضای شهری یکی از عناصر ساخت فضایی شهر است ،که همراه با تاریخ یک ملت ،در ادوار مختلف به وجود ممی-
آید ،شکل میگیرد و دگرگون میشود (توسلی .)7 : 89 31 ،ع ماو للی همچ  لماوع نو فف فففرهنگ گگی ،سیاس سسی ،اجتماعععی،
اقتصادی و جغرافیایی در نهایت نگرش و رفتار خود در مکان ،سیمای ادراکی آن مکان را به تصویر ممیکش  .دن اای یین
ت و ی ییا ن وبا د دی آن جامعه
عوامل باعث تحرک و پویایی یک جامعه در طول زمان میشود و میتواند باع  ث پپیش فر ت ت
سها ييي
گردد (جوادی و همکاران .)141 : 94 31 ،حفظ و نگهداري و رونق اح اي ءء فض اها ييي ش ره ييي موجودد در مق اي س س
مختلف همان ايدههاي طراحي مسكن سنتي است كه به نوعي ميتواند منطبق با رديفهاي موسيقي سنتي ايران عمل و
دنبال شود .اصول مباني كه در اين رابطه ميتوان از آن اس دافت هه رك دد عبارتن :زا د  -1وابس گت ييي و عدممم وابس ،یگت

-2

ط و اتصاللل فض ،اها
گوناگوني فضاهاي شهری -3 ،تجميع چندين عناصر شهری -4 ،حريم فضاهاي شهری -5 ،ارتباط ط
 -6توازن فضاها -7 ،سادگي و بي پيرايگي -8 ،تر يك ب فضاهاي شهري -9 ،مقیاس فضاها (زندیه و همک ،نارا : 90 31
 .) 97همچنین با قبول شهر به عنوان موجودي زنده ،ديگر نميتوان تنها به ابعاد ظاهري آن نگريس يدپ .ت دد دددههاايی در
تو
ل تصم امي ت ت
تهاا و حاصل ل
شهر حضور دارد كه شاخص و نماد درجه يك فيت تمدن و روحيات جمعي اق او ممم و ملت ت
تصورات مردم آن شهر است .اين پديده يك في ،محصول اتفاقي و يا خارج از قوانين و قواعد انسان فهم ،محصول عمل
شاعرانه و يا توهمات نيست بلكه حاصل عمل ارادي ساكنين شهر است و به عنوان عنصري "حامل معنا "براي زندگي
لها ،،مع نا ييي و
بخشيدن به شهر الزم است (آتشینبار .) 47 : 88 31 ،شهر عالوه بر عناصر كالبدي ،شامل نمادها ،،سمبل ل
رموزي است كه مردم بر اساس نقشها و انگيزهها و ذهنيات و ديگر عوامل دروني ،آن را درك ميكنن اب هطبار رد .د    
ورودیهای شهر نیز میتوان گفت که یکی از مؤثرترین و جذابترین نقاط ش رو رظانم ،ره و هک هدوب رهش نآ ید

   

تأثیرگذارترین خاطره هر شهر نیز نشات گرفته از آن میباشد (ظاهری .) 5:1380 ،مبادی ورودی شهر نق رد یمهم ش   
ایجاد تصویری کلی از شهر در ذهن عابر ایفا میکند و معمو ًالًال یکی از متغیرهای م  تواضق رد رثؤ ت رد نیدراو هزا

  

ی-
مورد کلیت شهر محسوب میشود .زشتی و زیبایی شهر از دید تازه وارد میتواند تا حد زیادی تحت تأث گژیو ری یی یی
های کالبدی و کارکردی و زیباشناسی مبادی ورودی شهر قرار گیرد .مبادی ورودی شهر یکی از اصلیت یازجا نیر   
ساختار کالبدی و فضایی شهر محسوب میشود که به لحاظ کارکردهای تعدد خرب یصاخ تیمها زا  وووو وووووردار است ت
ت
یش ظاحل زا هک دنو    
یهای شهری همچنین جزء لبههای شهری محسوب می ی
( .)Carmona & et al, 2007: 78ورود 
ماهیت در دو دسته عینی و ذهنی قابل بررسی است:
 -1عینی :لبههای عینی و کالبدی به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیمبندی میشوند .مؤلفههای لبه طبیعی شهر شامل
متغیرهایی چون کوه ،دشت ،رود و نظیر آن میشود .مؤلفههای لبه مصنوع نیز شامل متغیرهایی چون بزرگراهها ،خطوط
راهآهن ،تودههای پیوسته ساختمانی ،حصارها و نظیر آن است.

برنامه توسعه کالبدی لبههای شهری731 ...

 -2لبههای ذهنی :لبه ذهنی ،لبهای است که کالبد آن وجود ندارد ولی در ذهن شهروندان ،امتدادی را تعریف کرده و دو
نقطه شهری را به هم وصل میکند (یاراحمدی.) 32 : 89 31 ،
لدهنده بسيار وسيع اس نج و ت بب بببههااي پيچ دي ه هاي مانن مظن د    و وح و بيكرت و تد
اصول و مفاهيم و قواعد شك 
هماهنگي تا جنبههاي ملموستري مانند محصور كردن ،مقياس ،نسبت ،تناس دراوم ات و متير و لداعت ،نراقت ،ب       
سادهتري مانند ميزان اشغال سطح زمين و سطح ديد آسمان و ارتفاع و خطوط نما را دربر ميگ ،يلسوت( دري    : 88 31
ی مس انامل ننن برگرفتههه از
ت و زن گد ی ی
ب ز ی ست ت
 .) 45 - 44برای ایجاد محیط اسالمی ابتدا بایستی ویژگیهای فضای مناسب ب
تعالیم اسالمی ،تعیین و تعریف شوند .در حقیقت سخن این است که اسالم یک کالبد فیزیکی و ثابت و بدون تغ ريي ييي
برای معماری و شهرسازی ارائه نکرده بلکه راهی و اصولی برای زیست ،برای رابطه انسانها با یکدیگر ،رابطه انسان و
یکند (مشکینی و همکار.)4 : 93 31 ،
طبیعت ،رابطه انسان و خدا و رابطه انسان و مصنوعش را معرفی م 
جدول  -1مؤلفههای ت ثأ یرگذار در هویت شهرهای ایرانی  -اسالمی
ابعاد

مؤلفههای ایرانی اسالمی

تجلی در فضای شهری
به کارگیری نمادهای ایرانی اسالمی (نظیر شمسه ،نقوش اسلیمی ،گرهها و )...

روحنوازی و زیبایی با

به کارگیری مفاهیم ایرانی نظیر اساطیر ایرانی و ...

مؤلفههای اسالمی و

به کارگیری مفاهیم اسالمی (متون قرآنی ،اعداد قدسی و )...

ایرانی

تأکید بر اصل ذکر و عبادت و استفاده از اسامی خداوند ،انبیا و ...
تأکید بر اصل تقوا و اخالص و استفاده از نور و آب در طراحی فضاها
مردمواری و توجه به اعتقادات و جهانبینی مردم در طراحی فضا
توجه به گروههای ویژه نظیر زنان ،کودکان و سالمندان در تأمین امنیت و توجههه بههه

حداکثر رفاه عمومی

عالیق و خواستههای به عنوان قشر حساس جامعه
توجه به جوانان به عنوان سرمایههای مؤثر اجتماع شهری و رفع خواستتههاا و نیاززز

محتوا يي

ساکنین
سعی در ترویج فرهنگ و

تأکید بر معرفی مشاهیر علم و دین

هنر ایرانی

تأکید بر معرفی اساطیر و ویژگیهای قومی فرهنگی ایرانی و خراسان
تأکید بر تناسبات ،تقارن ،توازن ،تطابق ،تشابه ،تجانس ،تناظر ،تساوی ،تعادل و ...

استفاده از فرمهای
اسالمی ایرانی

استفاده از فرمهای هندسی اسالمی ایرانی مانند شمسه و ...
تأکید بر رعایت سلسلهمراتب عملکردی و تأثیر بر کالبد
تأکید بر جهانبینی و مردمواری در طراحی فضاها
استاتیک

استاتیک
توجه به محیط زیست و
صهای توسعه پایدار
شا خ 

استحکام بنا
مقاوم در برابر حوادث غیرمترقبه
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در طراحی فضا
طراحی منطبق با بستر و اقلیم
استفاده از مصالح بومآور

تأکید بر اصل علم در

استفاده از فناوریهای نوین در طراحی تأسیسات و تجهیزات شهری

طراحی فضاها

تأکید بر استفاده از هندسه در طراحی فضاها

سعی در ترویج فرهنگ و هنر

تعبیه فضاهای برای برگزاری جشنهای ملی مذهبی

ایرانی

تعبیه فضاهایی در جهت آموزش و عرضه هنرهای دستی ایرانی

كالبدي

رعایت سلسلهمراتب عملکردی در طراحی فضاها
توزیع عادالنه خدمات

تسهیل در دسترسی به خدمات و رعایت شعاع دسترسی عملکردها

شهری

توجه به اقشار مختلف اجتماعی در گروههای اقتصادی و سنی متفاوت و توجههه بههه
نیازهای آنها

منبع :احمدي و همکار3 8:139 ،
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پیشینه پژوهش
یهای شهری و یا در جهت ارائه ط  حر پپیش اهن ددی در راستاای
تاکنون پژوهشهای متعددی در راستای بررسی ورود 
بهبود کیفیت لبههای مبادی ورودی شهری انجام شدهاند.
بر اساس مطالعات داخلی ،قدمی و غالمیان در سال  ، 90 31تحقیق ناونع تحت ی     «بررس یدورو یدابم تیفیک ی    
شهرهای گردشگری با تأکید بر جامعه گردشگران نمونه موردی :شهر بابلسررر» انج داد ما ههان آ .د نننه یسررب زا دعب ا    
مبادی ورودی شهر بابلسر بر اساس چند معیار انتخابی به این نتیجه دست یافتهاند که ميزان ماندگاري مبادي ورودي
در ذهن گردشگران به دليل جذابيت بصري پا يي ن آن ،بسيار اندك بوده و سهم آن از تصوير ذهني گردشگران از بابلسر
ناچيز ميباشد .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه مبادي ورودي بابلسر قابليت و جذابيت بصري الزم را براي ماندگاري
و تثبيت در ذهن را دارا نميباشد.
ت ش ره
جوهری و همکاران در سال  1931به ارزيابي فضاهاي واسط در ورودي شهرها ،بر اس يفيک ياهرايعم سا تتت تتت
کرج پرداختهاند .در اين پژوهش در جهت افزايش کارا يي ورودي شهرها ،معيارهاي کيف هاضف رد تي ا ياراد هک يي    
پتانسيل ايجاد فضاهاي واسط در ورودي قديم شهر کرج ميباشند (خيابان شهيد بهشتي و مسير هم  راوج  ر هناخدو    
کرج) بررسي شده و نتايج حاصل شده تأثير هر کدام از فضاهاي م اس رد ار روکذ ما رو يهدن و رظن دروم رهش يد     
نشان ميدهد .براي دستيابي به هر کدام از اين معيارهاي کيفيت ،دستهاي از عوامل نياز است که در طراح يطيحم ي   
تهاای م اب و روکذ   
ورودي شهر از لحاظ کالبدي ،اجتماعي و غيره مفيد ميباشد .در اين مقاله ،پس از بررسي کیفیت ت
استفاده از روش ارزيابي  ،AHPقوت و کيفيت معيار موردنظر از جهات مختلف مورد بررسي قرار گرفته و با استفاده
از معيارهاي مذکور ،در شهر کرج ميزان کيفيت خيابان شهيد بهشتي و مسير همجوار رودخانه کرج در ارتقا عملک در
ورودي قديم شهر کرج بررسي ميشود .کیانی و س لاس رد یزگر     92 31ب رب ه ر رو روحم رظنم و امیس یس و ید      
زاهدان در شهر زابل پرداختهاند .در انتها آنها به این نتیجه رسیدهاند که وجود مشاغل مزاحم شهری ،کمبود پوشش
گیاهی ،عدم پیوستگی در ساختوسازها ،کمبود مراکز خدماتی از مشکالت ورودی این شهر میباش ل زا هک دن حح ح ححححاظ
زیباشناسی ورودی شهر زابل را تحت شعاع قرار داده است .دانشپور و ماستیانی در سال  93 31مقالهای تحت عن ناو
«تدوین راهبردهای طراحی مبادی ورودی شهرها با رویکرد کیفیات ادراکی -بصری ورودی جنوب شرقی کالنش ره
تهران» تدوین کردهاند .ایشان در این مقاله به دنبال تعاريف و مفاهيم مرتبط با پديده ورودي و يك فيات مرتبط با آن بههه
و ژي ه بررسي يك فيات ادرا يك  -بصري در مبادي ورودي ،در جستجوي راهبردها يي ادراکی  -بصر ييي در راس ات ييي اين ن
ن
يك فيات پرداختهاند.
از جمله مطالعات خارجی انجام شده در زمینه محورهای ورودی راهنمای طراحی ورودی شهر درباری است .ه فد
ش-
استانداردهای طراحی در امتداد این محور ورودی شامل موارد زیر میباشد .تقوی رو رظنم ت و رو ،ید و وخ ید ششش ششش
منظر به شهر ،ایجاد استانداردهای طراحی هماهنگ برای تقوی رصب یگدولآ شهاک ،روحم تیفیک ت ی زا یشان     
ساختمانهای ناهماهنگ ،ایجاد الگوهای جریان ترافیک برای بهبود امنیت عمومی ،بهبود ارزشهای مالی ،ایجاد یک
مکان فعال پایدار از نظر بصری ،مالی و اقتصادی .راهنمای طراحی ورودی خیابان راسین از دیگر مطالع یجراخ تا   
است .هدف کلی از این راهنما طراحی مجدد محیط ساخته شده محور ارتباطی خیابان راس وصخ دوبهب و نی ص تای    
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ته و یراجت یا
بصری با اجتناب از یکنواختی و تکرار میباشد .این ناحی را یارب ه ا عف زا یعیسو هدرتسگ هئ ا یل تتتتتت تتتتتت
خدماتی در شهر ماس یا رد عقاو( وگک ا ادیرولف تل ی صخشم )اکیرمآ  رب .تسا هدش ا  ی ت  قیقح ای ،امنهار ن    

        

استانداردهای طراحی در محور ورودی خیابان راسین اجرا میشود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به روششناسی از نوع توصیفی -تحلیلی است .در این پژوهش در بدو امر
به کندکاو در تعاریف و مفاهیم سیما و منظر شهری و معرفی اهداف پ ردا و رظان تکرح ،شهوژ ا نآ ک

اب فده     

استخراج معیارها و شاخصهای مرتبط با مبادی ورودی ش آ جیاتن هک هتخادرپ ره نننن ننننن در قال و یلصا یاهرایعم ب
شاخصهای آنها مشخص میگردد.
پس از استخراج متغیرها و معیارهای مرتبط ،شناخت کیفیات بصری به وسیله برداشتهای می هتفرگ ریواصت و یناد    
شده از سایت انجام گردید تا این متغیرها تدقیق گردند.
عرصه مورد پژوهش
ب-
منطقه  19شهرداري تهران از جمله مناطق حاشيهاي و جنوبي شهر تهران است كه در ح زو هه دروازه ورودي جنوب ب
ب محورها ييي زمزممم و
غربي شهر قرار گرفته است .اين منطقه از شمال با مناطق  17و  18همجوار است كه بههه ترتيب ب
آيتا ...سعيدي (جاده ساوه) مرز مشترك بين منطقه  19با مناطق همجوار شمالي را شكل دادهاند .پژوهش حاضر بر
یگی .در منطقههه  19ته ار ننن
روی کلیدیترین لبههای ورودی بزرگراه شهید کاظمی منطقه  19شهرداری تهران انجام می ی
دارای جمعیت حدود  0 25هزار نفری در قالب حدود  71هزار خانوار میباشد .پ كي ره منطقههه  19در تماممم مس اهري ييي
اطراف خود ورودي و خروجيهاي متعدد ،ناهمسطح ،ن نناهمگن و ن ها ممم عرضضض داشتههه و وروديهاا در بس راي ييي از
ل بافتتت منطقههه فاقددد بههه هممم
محالت فقط به محله مذكور راه دارد .به عبارت روشنتررر مس اهري ييي ورودي در داخل ل
ل
ن منطقههه  19بههه دليل ل
پيوستگي است و در تمام بافت جريان ندارد و اين موضوع از خوانا يي منطقه ميكاهد .بن ياربا ن ن
حضور موانع كالبدي با مناطق همجوار خود يعني مناطق  17 ، 16و  18و همچنين درون منطقه م اي ننن بخششش غرب ييي باا
بخش شرقي آن ،دچار عدم كي پارچگي بافت و عدم ارتباط و پيوند ساختاري ميباشد .اما به دليل حضور محورها ييي
ق و ميعادد در منطقههه ، 19
خدماتي مهم منطقهاي همچون محور مدائن در منطقه  16و محورهاي لطيفي و مهران ،ميثاق ق
توانا يي بالقوهاي براي برقراري ارتباطي مناسب با بافت مجاور خود داراست .با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه
که در حاشیه جنوبی تهران قرار گرفته و به عن ونج هزاورد ناو بب بببی ش  بوسحم ره

19

مم مممممیش پ هنازور ،دو ذذذ ذذذذیرای انب هو

مسافرین استانهای جنوبی کشور و زائرین حرم مطهر حضرت امام (ره) میباشد .افتخار همجواری با ص رهطم نح   
امام خمینی (ره) این منطقه از امتیاز ویژهای برخوردار نموده است .پ كي ره منطقه  91به دليل جدا يي و تكه تكههه ب دو ننن
ت و مراكززز
عناصر و پيوند دهنده هاي درونياش پ كي رهاي چندبخشي ،فاقد كي پارچگي ،چند مر زك ييي و چن راپد هه است ت
پيونددهنده مانند فضاهاي مياني محالت و فضاهاي سبز نتوانسته كي پارچگي ،وحدت ،يگ گنا ييي و كي دست ييي بافتتت را
پديد آورد و شبكهها نيز از هم گسستهاند .جمعيت منطقه در سرشماري سال  90 31برابررر  248837نفررر ب دو هه استتت.
توساززز
ن م ازي ننن س خا ت ت
پس از رشد بسيار زياد  7درصدي جمعيت منطقه در دوره  1359 - 56كههه هم ار ه ه باا بيش يرت ن ن
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ش چشم ريگ ييي در
مسكوني بوده است (تعداد واحدهاي مسكوني منطقه در طي  6سال ،دو برابر شدهه استتت ،).هاك ش ش
اندازه نرخ رشد جمعيت به وجود آمده و نرخ رشد به  5.0درصد در طي سالهاي  365 1- 75رسيده است كههه حت ييي
از نرخ رشد طبيعي جمعيت نيز كمتر است .بنابراين برخالف دوره  1359 - 65كه منطقه به شدت مهاجرپذير بوده ،در
دهه  365 1 - 57تعدادي از جمعيت رشد طبيعي خود را نيز از دست داده است و باا عنايتتت بههه رشد  5.0درصد ييي
جمعيت اين منطقه تبديل به منطقهاي مهاجرفرست شده است .بررس ييي و ژي گ ييي ها ييي جمعيتي ،،اجتم عا ييي منطقههه 19
ل بافتتت كي دستتت و هم گنها ييي نب دو هه و ن عو ييي
ث اجتم عا ييي ش ما ل ل
شهرداري ،حا يك از آن است كه منطقه  19از حيث ث
ناهمگني در و ژي گيهاي اجتماعي و اقتصادي جمعيت منطقه مشاهده ميشود .محدوده مورد بررسی در این پ شهوژ
مبادی ورودی از بزرگراه شهید کاظمی ( 3کیلومتر) منطقه  19میباشد که یکی از مهمممترررین محورهاای ای یین منطقه
محسوب میشود.

نقشه  -1سلسله مراتب تقسیمات کشوری محدوده مورد مطالعه تنظیم :نگارنده – 95 31

تجزیه و تحلیل یافتهها
بر اساس مطالعات و بررسیهای میدانی که در ورودیهای بزرگراه شهید کاظمی در منطقه  19شهر تهران انجام ش هد
است ،نتایج زیر بدست آمد:
نفوذپذیری :فقط مکانهایی که برای مردم قابل دسترسی باشند به آنان حق انتخاب میدهن  اب .د ا تیفیک ریبعت نی      
نفوذپذیری (تعداد راههای بالقوه به یک محیط) عامل دستیابی به مکانهای پاسخده تلقی میگردد (بنتلی و همک ،نارا
 .)6 :9312نفوذپذیری یک عامل اساسی و محوری در رسیدن به مطلوبیت ب م باسح ه

یآی لحارم نیلوا رد و د    
ییی ییی

طراحی باید به آن توجه شود.
ورودی اول و مهمترین ورودی برای منطقه نوزده ،همان بزرگراه ش نیا .دش هداد صیخشت یمظاک دیه ریسم

رد    

یکن زاورد نآ زا دعب و د هه هههای ب یار
درجه اول دروازه ورود به شهر تهران نیز به صورت دروازهای بینالمللی عمل می ی
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منطقه نوزده است .در بزرگراهها و جنب ورودی آنها به علت ایمنی ،نمیتوان کاربریه یا ی ره فقوت یارب 

دنچ

    

کوتاه ایجاد کرد ،مگر تدابیر امنیتی و ترافیکی مخصوص به آنجا در طراحی دسترسیها و حتی نوع دسترس سسی س هراو
یا پیاده به طور مشخص لحاظ گردد .همچنین در ضلع جنوبشرقی و جنوبغربی این بزرگراه ،به نسبت شم ،نآ لا
په ،تخوس یا
فضای وسیعی وجود دارد .این دو فضا میتوانند با استفاده از کاربریه دخ یا م مپ هلمج زا ،یتا پپ پپ پپپپ

رستوران ،کافیشاپ و فضای مهمانپذیر به صورت "متل" که پذیرای مهمانان در کوتاهمدت است ،ایجاد گردد .این

  

کاربریها مختص مسافران بوده و برای ساکنین منطقه و شهر تهران کاربرد کمی خواهد داشت ..در قسم یلامش ت   
بزرگراه وسعت کاهش پیدا میکند و نمیتوان به عنوان دسترسی سواره و پیاده به طور مستقیم اس نمض .درک هدافت    
یه شقن اهنت ا    
این که فضاهایی که به بزرگراه کاظمی نزدیکتر هستند ،به خصوص فضای میانی ورودی و خروجی ی
یه یا ی هب    
نمادین دارند .در نتیجه باید از حاشیه و محیط اطراف آنها در جهتهای شمالغرب و شمالللش دورو قر ی ی
نسبت محدود و کمظرفیت برای سواره و ورودیهای پیاده و استفاده از فضای سبز در نظر گرفت.
گوناگونی :به تنوع قابلیتی که به مردم عرضه میگردد ،توجه دارد .برای رسیدن به گون  نازیم ادتبا ینوگا ا و تیمه   
یش صتقا و یدرکلمع رظن زا سپس ،دو ا زرط ید
مقدار تقاضا برای انواع مختلف کاربریها را در سایت تعیین می ی

    

قرارگیری انواع کاربریها در کنار هم بررسی میگردند که توجیهپذیر باشد و در مرحله آخ د اج نمض ر ا ا ند نواع     
کاربریها (که قب ًالًال با توجه به برخورداری از یک پاسخدهی فضایی انتخاب شده بودند) در حجمه هب نامتخاس یا    
آزمون و جانمایی عوامل و عناصر قابل استقرار به صورت سه بعدی پرداخته میشود و سپس در صورت نی حرط زا   
گسترش بیشتری پیدا میکند (بنتلی ،)6 : 92 31،در نتیجه گوناگونی میتوان به حق انتخاب بیش تفای تسد یرت  .... ...در
محدوده شهید کاظمی همانطور که توضیح داده شد ،در قسمت جنوبی کاربریهایی برای استفاده مستقیم مسافران و
غیرمستقیم ساکنین مطرح شد .این قسمتها در گوناگونی کاربریها به گونهای باید باشند که تقاضای مسافران ب یار
په و تخوس یا
استراحت کوتاهمدت و یا طوالنیمدت ت م ییاهاضف .دشاب هتشاد ار زور ود رثکادح ا ا مپ دنن پپپپ پ پپ پپپپپپپ
یه چ ،هاتوک یا ووو وووون
رستوران و خواروبارفروشیها در کوتاهمدت میتواند پاسخگو باشد .کاربریهایی برای س مرگر ی ی
بیلیارد ،سالنهای نمایش کوچک میتوانند مابین طوالنی و کوتاه مدت دریافتکننده نظرات م هلحرم رد .دشاب مدر    
آخر استفاده از متل و مکانهایی برای استراحت ،دوش گرفتن و تعویض لباس میتواند انگیزه مس مانرب یارب رفا ههه هههه-
ریزی درست و با حوصله برای پیمایش شهری و یا خارج شهری باشد .در قسمتهای شمالی ب تیدودحم تلع ه    
په ای و ا   
یشاپ پ
فضایی و ناتوانی در دسترسی گسترده خودرویی ،ایجاد پارک و فضای س  اب زب ا ناکم ا فاک ریظن یت ییییی ییییی
سرگرمیهایی مانند فضاهای ورزشی اسکیت برد و یا پینتبال و فضاهای ورزشی تلفیقی روباز استفاده کرد.
یآورد (بنتل ،ی
خوانایی :خوانایی ،کیفیتی که موجبات قابل درک شدن یک مکان را فراهم می ی

 .)311 : 92 31هررر فردد

ن
واجد آشنایی دیرین با پارهای از قسمتهای شهر محل سکونت خود است و تصویری که وی از این شهررر در ذهن ن
ت :مقصودد
ی آم سا هد تت تت
دارد همراه با خاطرات و معانی بسیار برای او است (لینچ .)10 : 87 31 ،در تعریفی از خوان یا ی ی
کیفیت بصری شهر است ،که مربوط به وضوح بصری یا خوانایی سیمای شهر است .غرض از خوانایی این است کههه
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ط داد (لی ،چن
به آسانی اجزا شهری را بتوان شناخت و بتوان آن را در ذهن ،در قالبی به هم پیوسته بههه یک گید ررر ارتباط ط
.) 12 : 87 31
در محدوده شهید کاظمی ،گستره دید فضایی باالیی موجود است و موانع دید وجود ن رتمک اجنیا رد هلخادم .دراد     
دیده میشود و دروازه بینالمللی شهر تهران شناخته شده است .برای رسیدن به خوانایی در این فضا باید به گونهههای
عمل کرد که معرف شهر تهران نیز باشد .همخوانی با بافت منطقه و نمایانی بای یید رعای یرامعم یاهدامن .ددرگ ت     
ایرانی اسالمی ،کارایی را باال میبرد ،حس پذیرش و ماندگاری در ذهن را باعث میشود .با توجه به دید گس ات هدرت   
حدودی راههای اطراف و ورودی و خروجیها به خوبی خود را نمایان میکنند و باعث گرههایی خوانا خواهد ش .د
لبه در اینجا به گستردگی شهر تهران است و به تعریف لبه در موارد خاص باید دقت بیشتری ش هلحم اجنیا رد .دو    
تعریف کاملی ندارد و کاربریهای موجود عمومیت پیدا میکنند و نشانهها در این محدوده نیز بای هزاورد رگنایامن د   
بینالمللی شهر تهران در کشوری اسالمی باشد و نمایانگر تاریخ شهر و کشور عزیزمان باشد.
انعطافپذیری :در این مرحله از طراحی ،مرحله چهارم ،بر روی جزئیات طراح هانب کت ی ا اکم و  نننن نننننه ینوریب یا   
تمرکز میشود .هدف ایجاد سازمان فضایی مکانها است که بیشترین حد ممکن فعالیتها و استفادههای آتی ،چه در
کوتاهمدت و چه در بلندمدت ،در آنها آمادهسازی ش ،یلتنب( دو     .)8 : 92 31در مح یزبس یاهاضف رظندروم هدود     
پیشنهاد شده است .در این فضاها چه با وسعت باال و چه با وسعت کم ،رعایت به وجود آمدن مسیرهایی ب راک ا ا یی   
مستقیم نظر مردم ،که بهرهبردار اصلی هستند ،پیشنهاد میشود ،زیرا که این مسیرها جزء بخشهای سخت میباشند و
در خصوص استفاده از گیاهان در بخش س فتسا ،دنتسه ناتخرد هک تخ ا ک بآ فرصم اب ناتخرد زا هد م رت

و

     

ماندگاری بیشتر و در قسمت نرم گلهای هر فصل با توجه ب ات زبس یاهاضف .ددرگ ظاحل رتمک بآ فرصم ه         
حدودی وجود دارد و در قسمتهایی باید تقویت شوند .در خصوص ساختمانهایی که احداث خواهند ش موزل ،د   
پیشبینی آینده و ارجاع به برنامهریزیها و اسناد موجود ضروریس د رضاح لاح رد .ت ر دیهش هارگرزب هدودحم

     

کاظمی ،ساختمانهایی باید احداث گردد و فضاها با تعلقات خود به صورتی ضابطهمند باید تعریف گردد ت راک ا ا یی   
خود را در دهههای عمر ساختمانی خود حفظ کند .استفاده از سازههای جدید که باع جو هب ث و یاهاضف ندمآ د      
بیشتری میان سازههای عمودی (ستونها) میشود ،کیفیت انعطافپذیری را باال میبرد و در ص یغت ترو ی ،یربراک ر    
میتوان از آنها مجدد و بدون تخریب استفاده کرد.
تناسبات بصری :برای این که با نوع گزینههایی که قب ًالًال برای مکانها مربوط طراحی شده اس قرب هطبار ت ر ک را ر ،د     
باید بدو ًاًا کلید رمزهایی جهت درک بصری در محیط برجا نهاد .با استفاده از این کلیدها ،به مثابه ی ،یحارط هیاپ ک    
تصویر ظاهری پروژهها در جزییات نیز سامان پیدا میکن ،یلتنب( د     .)8 : 92 31در مح هدود بزرگ ظاک دیهش هار م ،ی    
قسمت جنوبی تناسبات بر اساس ارتفاع درختان موجود یا طراحی شده شکل میگیرد و احجام نیز به همین ص ترو
خواهد بود .در قسمت شمالی این تناسبات با گستردگی فضا شکل خواهد گرفت.
غنای حسی :باید باقی تصمیمات به طریقی اتخاذ شود که تجربیات حسی اس دافت ههکنن هک یبیترت هب مه نآ ،ناگد

   

موجبات لذت آنان را فراهم نماید ،ارتقا یابد .در این مرحله با ریزترین اجزا پروژهها درگیر شده و باید تصمیم گرفته
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شود که چه جایی از طرح غنای حسی تأمین گردد و برای رسیدن به این هدف چه در بعد بصری و چه غیر بص ،یر
مصالح و تکنیکهای ساختمانی مناسبی را باید برگزید (بنتلی .)9 : 92 31 ،حسهای دخیل در الزامات طراحی را می-
توان به ترتیب زیر برشمرد :حس جابجایی (حرکت) ،حس بویایی ،حس شنوایی ،ح واسب س ا :نامه( یی      .)562در
محدوده مورد نظر ،در خصوص غنای حسی هیچ مورد خاصی برای برداشت مختص مکان وج  درادن دو وو ووو بای هب د   
طراحیهای لبهها و برداشتهای کلی از منطقه نوزده ،تهران و الگوهای ایرانی  -اسالمی بسنده کرد.
رنگ تعلق :در این مرحله طراح آخرین ترفندها در جزییات بصری و مصالح مورد استفاده را به کار میگی گنر .در   
تعلق ،کاربران را به ایجاد ظواهر متفاوت در ساختمان تشویق میکند .نوع هر کاربری را صریحتر و روشنتر میسازد
(بنتلی .) 293 : 92 31 ،رنگ تعلق در محدوده بزرگراه شهید کاظمی به صورت قالب ،رنگ سبز است و این موضوع به
علت وجود فضای سبز موجود در محدوده موردنظر است .در موارد دیگر رنگی که در این مح دهاوخ دوجو هدود    
داشت بر اساس تعاریف از منطقه نوزده و تهران و معماری ایرانی اسالمی خواهد بود.
روشنایی :در فضای شهری به خصوص در مناطق جنوبی تهران که تراکم باالی جمعیتی دارد ،در درجه اول از منظر
امنیتی و انتظامی اهمیت دارد .روشنایی در این مناطق باید به گونهههای باش ناراکهزب تینما هک د      و خ در ههفروش نا
موادخدر را به خطر بیاندازد و از تجمع این افراد در این مناطق که گستردگی باالیی دارد ،جل رظنم رد .دنک یریگو    
یتواند
بعد حس زیباییشناسانه موردنظر خواهد بود .نور هم میتواند به عنوان روشناییدهنده محیط باشد و هم م  یی یی
متمرکز بر روی نشانهای خاص مورد استفاده قرار گیرد .ضمن این که وسایل برقی ن نوگ هب دیاب ازرو هههه هههههای طراحی
شوند که هدررفت انرژی نداشته باشند ،مخصوص ًاًا در موارد استفاده شهری که هزینههای بسیاری را برای شهرداریها
دارد .در محدودههای موردنظر میزان نوری که در شب وجود دارد ،بر اساس نیاز فعلی است و در موارد مورد بحث
باید با طرحهای مدنظر خود ارتباط برقرار کند.
نظر به این که مقاله موجود به بررسی وضع موجود از نقطه نظر توسعه کالبدی لبههای شهری با تأکی یاهوگلا رب د    

اسالمی – ایرانی در بزرگراه شهید کاظمی واقع در منطقه  10شهر تهران پرداخته است و با بررس اد ی ددههاای جمععع-
آوری شده از نمونه موردی ،طبق تحلیل این نتیجه حاصل شده که برنامه توسعه کالبدی لبههاای ش هارگرزب رد یره   
شهید کاظمی منطقه  19تهران معیارهای مورد پژوهش بستگی داشته که تبلور این نظریه از طریق ت ریذپذوفن نیمأ ی   ،
گوناگونی ،خوانایی ،انعطافپذیری ،تناسبات بصری ،غنای حسی ،رنگ تعلق و روشنایی در بزرگ ظاک دیهش هار می    
منطقه  19شهر تهران شدنی و ممکن میباشد و با توجه به این ک رد شهوژپ نیا ه

 حطس م دروم ،هقطن لیلحت و      

بررسی قرار گرفت ،راهکارهای متفاوتی نیز به کار برده میشود که از نظایر آنها میتوان به جانمایی میلهای نمادین

مطابق با الگوهای ایرانی – اسالمی در ورودی بزرگراه شهید کاظمی اشاره نمود.
نتیجهگیری و پیشنهادات

ک-
برای آن که فضایی دارای حس مکانی قوی بوده و پرمعنا ظاهر شود و پیوسته و کامل به نظر آید میبایست محرک ک

که یا
های حسی مختلف توام ًاًا فضا را درک کرده تا حس خاص نسبت به آن مکان ایجاد شود .تجربه ت رحم یلاو کک کک
ت در
بصری از طریق حرکت در فضا میسر میشود .از آنجا که ادراک بصری مهمترین ادراک ماا از فضاست ،،حرکت ت
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فضا نقش مهمی در کمک به ایجاد این حس مکان قوی دارد .مهمترین احساسی که باید در مسافر وارد شده به ش ره
القاء شود حس ورود است ،که در وهله اول روانی و سپس عینی و فیزیکی میباشد .از آنجا که مشخص کردن ابت اد
و انتهای حوزه ورودی امری غیر ممکن است (به لحاظ جنبههای روانی ادراک آن) مهمترین بخ یظنت ش م و هرکیپ 
بدنه اصلی ورودی ،ابتدا و انتهای آن میباشد که فصل مشترک برداشتهای متفاوت است .بر اساس موارد ذکر ش هد
و نتیجهگیری در مطالعات انجام شده ،ورودیها برای نمایانی باید با بدنه خود هماهنگیهایی داشته باش اجنیا رد .دن   
با توجه به تاریخ ایران در قبل و بعد از اسالم که شهرها دارای ب ندوب ییوراب و جر د ای هتساوخ یگتسویپ نیا و         
ناخواسته اتفاق میافتاد .برای بست این موضوع هم به محیط زیست شهری و پایداری محیطی و هم ایج یطیحم دا   
مفرح و شاداب و زیبا به معنی عام آن ،از نمادهای سبز استفاده میش ک یتمسق رد .دو ههه هههه ب و اهوراب ه زا یدامن
مربوط میشود از درختان با رشد ارتفاعی باال تا ارتفاع  51-02متر استفاده میگ در د اب یگتسویپ یارب و 

نآ   

زا طیحم   

  

درختانی که حداکثر ارتفاع آنها ممکن است به  51متر برسد استفاده خواهد شد .این پیوستگی در تمام مح هقطنم طی   
یش هب و دو   
نوزده تهران ادامه خواهد داشت .این نوع فضاسازی باعث کمتر شدن آلودگیهای ص م یطیحم و یتو ییی ییی
عنوان قسمتی از اجزای شهری نیز در اینجا استفاده میشود .برای استمرار این جز از لبه شهری ،این درختک رد یرا
تمام طول بزرگراه شهید کاظمی و در محیط اطراف پارک والیت امتداد خواهد داشت .در کلی طاقت ه عع عععه هارگرزب یا   
کاظمی ،استفاده از درختهای بلندمرتبه توصیه شده است .این درختان در سطوح محیطی قرار میگیرند تا هم نیا    
که جلوگیری از آلودگیهای صوتی شود و هم این که بتواند فضای درونی خود را بهتر و نمایانتر نمایش دهد.

نقشه  -2فضاهای پیشنهادی برای کاشت درخت در تقاطع شهید کاظمی
تنظیم :نگارنده 95 31 -
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در قسمت شرقی ،بوستان افرا قرار دارد ،و در قسمت غربی نیز فضای س هش زب رر ررری وج  رد .دراد دو اای یین دو جهت
غرب و شرق ،پیشنهاد میشود که کاربریهای خدماتی در مقیاس محدود به وجود آی یید ،ت منهار مه ا ااا اااای مس نارفا

باشد و هم این که قبل از ورود و خروج بتوانند مکث کوتاهی برای درک بهتر محیط جدید به دست آورند .کاربری-

ها میتواند پمپ بنزین و گاز ،سرویس بهداشتی ،خدمات رفاهی کوچک و کابین پلیس راهنمایی و رانندگگگی باش .د
ترساننی
البته ایجاد پایگاه اطالعرسانی برای معرفی شهر تهران و راهنمایی مسافران میتوان  هرهب د بب بببیشتررر در خ امد ت ت
شهرداری باشد .در قسمت جنوبی دروازه شهید کاظمی یک فضا در قسمت شرقی به عنوان خدماتی ب و یدورو یار
یک فضا در غرب یه عنوان فضای خدماتی به عنوان خروجی در نظر گرفته شده است.

نقشه  -3فضای خدماتی پیشنهادی در ورودی تقاطع شهید کاظمی
تنظیم :نگارنده 95 31 -

در قسمت شرقی یک فضا با نام راهنمای گردشگری در نظر گرفته شده است ،که در بدو ورود به شهر ته هئارا ،نار   
خدمات کند و تعیینکننده مسیر برای مسافرانی که شناختی از شهر تهران ندارند ،باشد .فضاسازی در حالت کل هب ی   
سه قسمت تقسیم شده است که در مرحله اول قسمت کوتاهمدت قرار دارد .کوتاهمدت به معنی این است ک ینامز ه   

برای سوختگیری یا یک خرید کوچک و یا استفاده از سرویس بهداشتی را برای مسافر فراهم کند .در قسمت میان-

مدت رستوران و کافه و سرگرمیهای کوچک قرار دارد ،که به نسبت زمان بیشتری را خواهد ب  و در بب بببرای قراره یا
موقتی کاری و  ...میتواند استفاده شود .در مرحله آخر ،قسمت طوالنیمدت قرار دارد که میتواند خدمات بلندمدت
یتوان هئارا د   
چند روزه را ارائه نماید .در اینجا متل و اتاقها و سوئیتهایی برای استراحتهای کوتاهمدت روزانه می ی
دهد.

 146فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هفتم ،شماره دوم ،بهار 6931

یتوان دخ د م یتا   
در قسمت شمالشرق بزرگراه کاظمی فضای سبز موجود توانایی ارائه خ و دراد ار یلحم تامد م ییی ییی
همچون کافه و ورزشهای میدانی کوچک را بدهد .همانطور که در قبل گفته شده ب رد یمظاک دیهش هارگرزب ،دو
درجه اول اهمیت قرار داده دارد .برای این منظور و به وجود آوردن نم هک نارهت رهش زا یدا
فرهنگ و اسالمی بودن را بنمایاند و هم مرکزیت تهران را نشان ده ای لیم زا هدافتسا ،د

  

هه ههه ههههههم بتوان ،خیرات د   

یدامن یجرب ن عفترم و        

پیشنهاد شده است .این برج باید نمادی از علم و مدرنیته و تکنولوژی بروز در ایران باشد .مکان این برج نیز اهمیت
دارد .در ادامه فضاهای احتمالی قرارگیری این نماد ارائه میگردد .ضلع شمالغربی دید مناس هب برغ تمس زا یب

   

شرق دارد .با توجه به کشیدگی فضای سبز موجود در اطراف محدوده ،برای فرهنگسازی و استفاده بیشتر س و نینکا
نوعی تفرجگاه ،میتوان مسیر دوچرخه را به وجود آورد .این مسیر میتواند برقرارکننده ارتباط بص رد ییاضف و یر   
ورودی باشد و با طراحی روگذر برای این اس دهاوخ قافتا هخرچود و وردوخ نایم دنویپ هدافت

.داتفا نیا رد

       

خصوص ورزشگاه شهید کاظمی که در ضلع شمالغربی محدوده وجود دارد ،میتوان ا یزکرم هطقن د ی عوضوم ن      
باشد.

نقشه  -4مکان پیشنهادی میل نمادین در شمال غرب تقاطع شهید کاظمی
تنظیم :نگارنده 95 31 -

ضلع شمالشرقی محدودیت فضایی دارد و نصب نشانه پیشنهاد نمیگردد .ولی بزرگراه آزادگان به نوعی مسیر حمل
یت زا ناو
یباشد ،که به علت حوزه گسترده محدوده شهید ک مک تبسن هب کیفارت و یمظا ت  ر م یییییی یییییی
و نقل باری نیز م 
کاربریهای خدماتی در محور مرز میان آزادگان و شهید کاظمی استفاده کرد .ضلع جنوبغربی که در قسمت فض یا
یتواند
کاربری خدماتی قرار دارد به نسبت گزینه قبل نمایانی بیش درتسگ نآ یاضف و دراد یرت ههه ههههت ما .تسا ر ا م یییی یییی
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مداخلهکننده در فضای خدماتی باشد و اگر بنا باشد که برج قابل استفاده هم برای گردشگری باشد نوع خدمات قابل
یتوان رد د
ارائه با محدودیت خواهد بود .در ضلع جنوب شرقی فضا بسیار گسترده میباشد و به همین علت هم م  یی یی
درجهبندی خدمات کوتاه ،میان و بلندمدت مداخله نکند و هم میتواند به عنوان فضایی جداگانه خدمات مخص صو
به خود را انجام دهد .این فضا دید کاملی از تمام زوایا و نقاط مختلف تهران نیز خواهد داشت.
دستاوردهای علمی – پژوهشی تحقیق
در نهایت میتوان راهکارهای پیشنهادی زیر را به عنوان دستاوردهای علمی – پژوهشی تحقیق در منطقه مورد مطالعه
مدنظر قرار داد:
 ارتقاء درک حس مکان توسط تازه واردین و ساکنان با استفاده از عناصر محیطی و طبیعی استفاده از نمادها و المانهای تاریخی و بومی در ورودی شهید کاظمی جهت ایجاد ذهنیت مس راخ نارفا جج جججی ازکشور و تهران
 نورپردازی مناسب در شب که نشانهها و المانهای شهری را در ورودیها برجسته کند گسترش کاربریهای فعال در شب در ورودی بزرگراه استفاده از نمادها و نشانههایی که معرف هویت و تاریخ شهر باشد افزایش کیفیت فضای سبز در ورودی بزرگراه ،به ویژه استفاده از گیاهان همیشه سبز در کنار گیاهان خزانپذیر باچیدمان و آرایش منظم تا از آشفتگی فعلی کاسته شود
 ایجاد پارکینگ جهت توقف در کنار فضاهای سبز و محورهای ورودی ایجاد ایستگاههایی برای معرفی شهر همراه با المانهای طبیعی و مصنوعی چون هر سه محور به جز تردد مسافران یک مسیر حملونقل باری نیز میباشند ،استقرار کاربریهای خ امد تتی درحاشیه بزرگراهها پیشنهاد میگردد
 انطباق مراکز خدماتی محورهای ورودی با فصول مختلف مثل استفاده از فضاهای باز و بسته استفاده از متریال آجر قرمز با گره چینی و ترکیب با فرمممهاای م ،نرد در مح ب هدود اای یید مش رد هک ،دشاب کرت   محدوده شهید کاظمی هم در میل یا برج و هم در کفسازی و دیواره قابل مشاهده خواهد بود.
 استفاده از دیوار سبز در میدان میوه و تره بار که میتواند نمادهای محیط زیستی را در میان رهگذران بیشتر جل هودهد.
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