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موضوعوارزش
فضاهاى كيفيت
شــهرى عمومى
امروز ادبيات در
شــهرى طراحى
مفهوم بين بسيارى نزديكى كه است گونهاى به
تطبيقى بررســى دارد. وجود پايدارى و كيفيت
عمومى فضاهاى در پايدارى و كيفيت معيارهاى
عمومى فضاى يك كه است آن نمايانگر شهرى
فرايند پايدارىگامبرمىداردكه زمانىدرمسير
داشــته جريان زمان طول در آن كيفيت ارتقاى
«جيكوبز»، نظيــر مختلفى متخصصين باشــد.
مؤسسات و «كارمونا» «پانتر»، «بنتلى»، «لينچ»،
در مختلفى هنجارى نظريات گوناگون، مطالعاتى
از دادهاند. ارائه شهرى طراحى كيفيت با ارتباط
بررســى هدف با كه مدونى مطالعات مهمترين
شده، انجام عمومى فضاهاى با ارتباط در كيفيت

كرد. اشاره ODPM و PPS مطالعه به مىتوان
مؤلفههاى شـهرى، عمومـى فضـاى : كليـدى واژگان
كيفيت، مديريـت الگـوى ترافالگار، ميـدان كيفيـت،

پايدارى.
عمومى فضاى كيفيت معيارهاى

عمومي فضاي قطعه 1000 از بيش روي بر 1PPS كه ــهاي مطالع
آن از حاكي است، داده انجام دنيا مختلف ــورهاي كش در ــهري ش
فضاهاي وضعيت كيفي مطلوبيت سنجش اساسي عامل 4 كه است

: است بوده برخوردار بيشتري اهميت از شهري عمومي
2 پيوستگي هم به و دسترسي

ذهني3 تصوير و آسايش
فعاليتها4 و استفادهها

بودن5 اجتماعي
شاخصههاى و اصلى مؤلفههاى ابتدا ــى بخش ــه س مدلى در PPS

ذكر ــتند هس ارتباط در مؤلفهها اين با كه را ناملموس و غيرعينى
مىكند. ذكر را عوامل ــن اي اندازهگيرى معيارهاى ــپس س و كرده
مؤلفه يك عنوان ــه ب اجتماعىبودن با ارتباط در ــال مث عنوان به
از و كرده مطرح غيرعينى ــاخصه ش يك عنوان به را تنوع ــى، اصل
معيار يك عنوان به ــالخوردگان س و بانوان كودكان، حضور ميزان

مىبرد. نام سنجش
روي بر تحقيقي در (ODPM) انگليس ــتوزير نخس معاونت دفتر
پاسخدهنده 150 نظر بررسي با ــهري ش عمومي فضاهاي كيفيت

امنيت،  ــتفادهكنندگان، اس كه ميدهد ــان نش آنها نتايج تحليل و
كيفيت عامل مهمترين را عمومي فضاهاي پاكيزگي و ــي دسترس
و حفاظت ــر نظي ديگري ــوارد م براي مقابل در و ــرده ك ــداد قلم

شدهاند قائل كمتري ارزش عمومي فضاهاي فيزيكي نگهداري
.(OPDM, 2004: 18)

كه طراحي»6 كمك «به سند در آنچه بر تكيه با دفتر اين ادامه، در
اشاره است، شده منتشر 2000 سال در 8DETR و 7CABE توسط
يكديگر از زير عامل 10 با ميتوانند عمومي فضاهاي كه كند ــي م

: شوند مشخص و متمايز
تميزي به و هستند تميز مكانها اين آيا : پاكيزگي9 و نظافت 1 "

ميشود؟ رسيدگي آنها
قابليت آيا و دسترسند در اندازه چه تا فضاها اين : دسترسي10 2

دارد؟ وجود آنها در تحرك
است؟ چقدر آنها بصري جذابيت ميزان : جذابيت11 3

فراغت، اوقات گذراندن هنگام افراد مكان اين در آيا : راحتي12 4
هستند؟ راحت

آن اجتماعي مختلف ــاي طيفه پذيرش ميزان : جامعيـت13 5
است؟ چقدر

آيا و شده ــتفاده اس فضا از حد چه تا : پويايي14 و سـرزندگي 6
دارد؟ وجود زندگيبخش و شاد فعاليتهاي انجام امكان

درآمدن ــرا اج مرحله ــه ب قابليت ــد ح ــه چ ــا ت : عملكـرد15 7
دارد؟ وجود فضا در مختلف فعاليتهاي

دارد؟ خاص شخصيت يك فضا اين آيا : تشخيص16 و تمايز 8

www.travlang.com : مأخذ مكان، از جمعى خاطره موجد ميدان عناصر
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ميكنند القا را امنيت احساس فضاها اين آيا امنيت17: و ايمني 9
هستند؟ امني فضاهاي و

چقدر زمان طول در ــا آنه انعطافپذيرى ميزان نيرومنـدي18: 10
(ODPM,2004:19)" است؟

فضاهاى بهتر كيفيت به دستيابى براى كه معيارهايى همه وجود با
تحقق جهت معيار فوق يك ــد مىرس نظر به ــده، ش ذكر عمومى
مديريت «الگوى مىتوان را معيار فوق اين ــت. اس الزم اهداف اين
عمومى فضاهاى مديريت چگونگى موضوع دانست. عمومى» فضاى
از فضا پايدارى آن دنبال به و كيفيت ارتقاى ــتاى راس در ــهرى ش
مطالعات جامعترين از يكى ــت. اس ــهرى ش طراحى نوين مباحث
بعد : عمومى «فضاى ــاب كت مىتوان را حوزه اين در ــتهها نوش و

دانست. 2008 سال در كارمونا» «متيو نوشته مديريت»
فضاى در كيفيت مديريت الگوى به ــتيابى دس زمينههاى از يكى
ــت. اس موفق عمومى فضاهاى تجربه از ــتفاده اس امكان ــى، عموم

است. حوزه اين در بارز نمونههاى از يكى ترافالگار ميدان

ترافالگار ميدان
به لندن قلب در مينستر20» ــت «وس منطقه در «ترافالگار19» ميدان
دنيا، و ــتان انگلس در ــتى توريس مكانهاى جاذبترين از يكى عنوان
و برنامهريزى در كيفيت به ــتيابى دس چگونگى از مهمى ــاى آموزهه
15 حدود بازديد ــد. مىده ارائه را ــهرى ش عمومى فضاهاى طراحى
طراحى ــاخص ش اثر يك عنوان به را ترافالگار ــال، س در نفر ميليون
توانمندسازى آن دنبال به و ــگرى گردش كيفيت ارتقاى در ــهرى ش
در ترافالگار ميدان اهميت ميزان است. كرده تبديل شهرى مديريت
با همراه كه ــت اس حدى به ــى سياس اجتماعى– فضاى يك جايگاه
نگاه مىشود. مديريت انگليس ملكه شخص نظر زير پارلمان21 ميدان
در ــهرى ش مديريت نقش وضوح به ترافالگار در فضا توليد فرايند به

از برگرفته ميدان نام مىدهد. ــان نش را ــهرى ش هويت تداوم و ايجاد
است. بريتانيا دريايى نيروى پيروزى و 1805 سال در ترافالگار جنگ
راستاى در است، بوده چهارم» ويليام «كينگ ميدان؛ اوليه نام چند هر
لندن مركزى ميدان مهمترين براى ترافالگار نام ملى، هويت ــاى ارتق
نخستينسالمنتسببهشكلگيرىميدان انتخابشد.سال1845را
كه است «نلسن» ستون ميدان نمادين عنصر شاخصترين مىدانند.
فضايى برنزى شير 4 توسط احاطهشده سكوى روى بر قرارگرفتن با
مستقيم و نزديك ارتباط و مخاطبان نشستن امكان كه كرده ايجاد را
ميدان، عناصر با ارتباط ــزان مي اين مىآورد. فراهم را ــمهها مجس با
براى مكان خاطره شكلگيرى و مكان حس تقويت در را مهمى نقش
1845 تا 1843 سالهاى فاصله در كه ستون اين دارد. فضا مخاطبان
استفاده سابقه است. ترافالگار جنگ فاتح نلسون، يادمان شده، ساخته
نصرتها تاق برپايى به ــهرى، ش ميادين در جنگها پيروزى نماد از
وسيلهاى همواره تاريخى تحوالت نمادهاى برمىگردد. باستان رم در
ستون از پس ــت. اس بوده ميدانها هويت به ــتيابى دس ــتاى راس در
جاذبترين شده، طراحى التين» «ادوين توسط كه فوارههايى نلسون
سالهاى در آن فنى سيستم بهطورىكه است ميدان كالبدى عنصر
2009 مى ماه در تغييرات آخرين است. ــده ش متحول بارها مختلف
را مترى ارتفاع 24/4 تا آب پرش امكان كه بود پمپى نصب با همراه
و LED صورت به فوارهها نورپردازى ــتم سيس احياى مىآورد. فراهم
كه جديدى سيستم كه شده سبب 2012 المپيك براى برنامهريزى
از يكى شود. ــنهاد پيش مىدهد، كاهش درصد 90 تا را كربنى اثرات
قسمت پيادهشدن ،2003 سال در ميدان كالبدى تحوالت مهمترين

بود. ملى گالرى مجاورت در ميدان شمالى
شمالى ضلع پلههاى مىشود. احاطه يكطرفه خيابان ــه س با ميدان
را فضا در انتخاب تنوع و نشستن امكان ــى، دسترس بر عالوه ميدان،
از يكى عمومى فضاى در فعاليت انتخاب ــكان ام مىآورد. فراهم نيز
نوشته در ابتدا موضوع اين است. شهروندان جذب در مهم معيارهاى
به را عمومى فضاى فعاليتهاى ــل گه ــد. ش ظاهر گهل» «يان هاى
مىكند. تقسيم اجتماعى و گزينشى ضروى، فعاليتهاى دسته ــه س
انتخابى يا گزينشى فعاليتهاى ارزش ميان اين در ــد مىرس نظر به
انتخاب، امكان فراهمآوردن صورت در كه چرا ــد. باش ــتر بيش همه از
اجتماعى فعاليت زمينه و فضا در شهروندان حضور ميزان
دسترسىها نوع در را انتخاب امكان اين مىآيد. فراهم نيز
ــط توس ــى دسترس كرد. ــاهده مش مىتوان نيز ميدان به
دسترسى «ليسستر»، ميدان از سنگفرششده خيابانهاى
نقل و حمل به دسترسى امكان و ميدان طرف سه در سواره
تنوعدسترسىبهميداناست. نمونه زمينىلندن، ريلىزير
است. ــمهها مجس حضور ميدان تنوع عوامل از ديگر يكى
روبروى مجسمههاى ميدان، گوشههاى در مجسمه چهار

www.Blog.joshuaeichorn.com: مأخذ ترافالگار، ميدان در شهروندان جذب عامل فعاليتها، گزينش در اختيار
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نتيجهگيرى
نو حال در مدام كه تجربهاى است. ايران در شهرى عمومى فضاهاى وضعيت دوباره مرور راستاى در غنى تجربه يك ترافالگار تجربه
انباشت دارد. نهفته خود در را بزرگ عمومى مراسم تا كالبدى جزئيات از ميدان كيفيت به توجه كه تجربهاى است. ارتقاء و شدن
مشاركت راه اين در كه است بديهى مىآورد. فراهم را جديد الگوهاى تدوين زمينه عمومى فضاهاى در كيفيت مديريت تجربههاى
كيفيت اين كه فرايندهايى تدوين و ايران در شهرى عمومى فضاهاى كيفيت بازبينى مىتوان لذا است. اساسى موضعى شهروندان،
است جمعى خاطرات كيفيت گروى در شهروندان و شهر هويت چراكه برشمرد، اساسى نياز يك را درآورد مديريت كنترل تحت را

مىگيرد. شكل عمومى فضاهاى در كه

رويدادها روايتكننده برنزى شير چهار و نلسون مجسمه ملى، گالرى
راوى مجسمهها گفت مىتوان نوعى به هستند. ميدان در اشخاص و
كه كبوترهايى زياد تعداد همچنين ــتند. هس لندن تاريخ از ــى بخش
ميدان غناى بر نيز ــىآورد م فراهم را فضا مخاطب با ارتباط ــكان ام

است. افزوده
رويدادهاى مهمترين كه شده سبب ترافالگار ميدان هويتى ارزش
سال از ــود. ش برگزار ميدان اين در نيز لندن ــى سياس و اجتماعى
8 بزرگداشت مىشود. برگزار ميدان اين در نو سال ــن جش 1947
جمعيت از مملو ميدان كه (روزى ــا اروپ روز عنوان به 1945 ــى م
وينستون زبان از نازىها ــت شكس رسمى خبر ــنيدن ش منتظر و
همچنين ــت. اس ميدان رويدادهاى مهمترين از يكى بود) چرچيل
است. شده برگزار ميدان اين در لندن ــى سياس اتفاقات مهمترين
تظاهرات و 1886 فوريه 8 سياه، دوشنبه در بيكارى عليه تظاهرات
تاريخى تظاهرات مهمترين از 1887 نوامبر 13 در خونين يكشنبه
تظاهرات مهمترين از ــت. اس ديده ــود خ به ميدان اين كه ــت اس
1961 ــپتامبر س 19 در 100 كميته گردهمايى كه معاصر دوران

را آن اهميت ــت، اس ــل برتراندراس ــروف، مع ــوف فيلس حضور با
افغانستان جنگ نژادپرستى، عليه اعتراض ــت. اس كرده دوچندان
1980 اتفاقات از لندن در ــتى تروريس حمالت همچنين و عراق و
ورزشى مهم ــابقات مس ــاى تماش ــت. اس بوده ميدان در 2005 تا
و ــرتها كنس برگزارى ــت. اس ميدان بزرگ گردهمايىهاى از نيز
كه است ميدان رويدادهاى ديگر از يادمانى ــيقى موس برنامههاى
مىگيرد. شكل ميدان در عمومى رويدادهاى تناسب به و هرساله
دستيابى در مديريت ردپاى وضوح به ترافالگار در فضا محتواى به نگاه
و ــت توريس جذب آمار به توجه مىكند. نمايان را ــر بهت كيفيت ــه ب
مكانهاى پرجاذبهترين زمره در شهرى عمومى فضاى يك قرارگرفتن
همواره ميدان مديريت است. ميدان اين كيفيت مديريت گوياى دنيا
و كافه افتتاح برمىدارد. گام راه اين در متنوعترى برنامهريزىهاى با
همچنين آن، زمانى برنامه ارائه و مختلف فصول در آن كرايه ــكان ام
جهت در ــبز س فضاى به ميدان از مترمربع 2000 موقتى اختصاص
ترافيك محدودكننده برنامههاى شهرى، سبز فضاى توسعه و تشويق

است. فعاليتها اين از نمونههايى .... و ميدان اطراف محدوده در

www.london.gov.uk : مأخذ لندن، ترافالگار ميدان از پانورامارا تصوير


