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خيابان ها  و معابر فضاهايى هســتند كه بسيار زياد مورد استفاده 
قرار مى گيرند. اين فضاها بين گســتره اى از نيازهاى شهرى تعادل 
برقرار مى كند. وظيفة ارتباط و تبديل خصوصيات محله ها، شهرها 
و روســتا ها را بر عهده دارد. تداوم حيات خيابان در سده 21 منوط 
به توانايى آن در پاســخ گويى به نيازهاى فرهنگى و شرايط اقليمى 
است. قدر مســلم آن كه خيابان ها افزون بر محدودة آسفالته ميان 
پياده راه ها، مكانى هســتند كــه تمركز عبور و مــرور در آن ها از 

ارجحيت برخوردار است.
كتــاب مقررات خيابان ها بــه عنوان راهنماى جديد دولت، نشــانگر نقش بــارز خيابان ها در ايجاد 
مكان هايى موفق است. اين مقررات مويد اين مسئله است كه خيابان ها بايد پاسخگوى پيچيدگى هاى 
زندگى جمعى، ترقى زندگى اجتماعى مردم و اولويت ها، توقعات و حال و هواى متفاوت آن ها باشد. 
همچنيــن اين مقررات يادآور يك ديدگاه همه جانبه و با تخصص هاى متفاوت اســت كه با خالقيت، 
انعطاف و لزوم ايجاد تعادل بين پياده و ســواره در طراحى خيابان هايى با محيط مسكونى و داراى 

ترافيك سبك، همراه است.
توجه روز افزون به خطرات موجود در مكان هاى عمومى، نشان از اهميت طراحى صحيح خيابان ها 
دارد. نتايج غير قابل پيش بينى و پيچيده برچيدن موانع، بيان كننده اين امر است كه بازنگرى فرضيات 
گذشته درباره ايمنى و رفتار در خيابان ها باعث به وجود آمدن گزينه هايى براى خيابان هايى با كيفيت 
است. هرچند، نتايج تحقيقات و مطالعه نمونه هاى موردى نشان مى دهد كه نقش مهندسين راه سازى 

در حيطة قانون و مديريت انتظام بخش به طور گسترده اى ناديده گرفته شده است.
چالش هايى كه براى به دست آمدن خيابان هاى بهتر وجود دارد، صرفًا مسايل فنى و اجرايى نيست. 
اين گزارش به بيان اصولى مى پردازد كه به منظور داشــتن خيابان هاى بهتر و مطلوب تر مســتلزم 
رعايت اســت. چالش هاى مطــرح در خصوص خيابان هاى مطلوب تنها به مســايل ترافيكى محدود 
نمى شــود و خيابان را تنها به عنوان مســير رفت و آمد  نمى داند. پنج اصل كليدى به دست آمده به 

صورت زير است :

مريم لسان
كارشناس ارشد معمارى منظر

سپهر ژند
كارشناس معمارى

(Vision)چشم انداز
ــم انداز كالبدى قوى و سازمان يافته و حل مشكالت  ايجاد چش
ــوى آن و در نتيجه انطباق  ــم انداز كالبدى ق در چارچوب چش

ساختارها و خدمات.

 همانند يك سازمان مطمئن و با برنامه عمل كنيد.
ــك طراحى خوب براى خيابان نياز به همكارى چند جانبه ميان  ي
ــتفاده كننده  ــترده اى از انتظامات حرفه اى، گروه هاى اس طيف گس
ــاى موفق طراحى خيابان  ــئول محلى دارد. پروژه ه و مقامات مس
ــاكنان محله و ارتباط  مى تواند موجب افزايش اطمينان در ميان س
ــجم ميان مقامات محلى درگير با پروژه شود. اين امر به ويژه  منس

در مواردى اهميت پيدا مى كند كه پروژة مورد نظر داراى قراردادى 
خاص و ارتباطات كارى غيرمعمول است.

ــاش گسترده در مورد خطر، تعهدات و نقش فرايندهايى  اين اغتش
ــى، را الزامى  مى كند.  ــوالً نوانديش ــون توجه به ايمنى، معم همچ
ــكالتى كه طرح را تهديد مى كند وجود يك  براى رويارويى با مش
ــن در پروژه كه توسط يك مسئول قوى  ــم انداز واضح و روش چش

طراحى هدايت مى شود، ضرورى است.

 با فضا و زمان ارتباط برقرار كنيد.
ــان دهنده ارزش ها و فرهنگ  ــا همانند واژه هاى ادبى، نش خيابان ه
 CABE ــاى مورد مطالعه ــت. تمامى نمونه ه جمعى(هر مكان) اس

ترجمه و تأليف 

پروژه هاى موفق طراحى 
خيابان مى تواند موجب 
افزايـش اطمينان در 
ميان ساكنان محله و 
ميان  ارتباط منسجم 
مقامات محلى درگير 

با پروژه شود.
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 گذرگاههاى شطرنجى خيابان كنسينگتون با برداشتن موانع و نرده ها دوباره طراحى شده است.

 بخش مركزى خيابان كنسينگتون شهر لندن به منظور 
3پارك دوچرخه و پوشش گياهى به اندازه3 متر تعريض شده است.

ــان مى دهد و  ــد از امنيت روانى خيابان ها را نش يك فهم رو به رش
ــطح كيفى  ارتباط چنين كيفياتى با ايمنى جامعه، رفاه و ارتقاء س
ــهروندى را بيان مى كند. بحث جايگزينى درختان يكى از  رفتار ش
ــازى مى تواند اثرى  ــت كه در آن تغيير و نوس مثال هاى بارزى اس
ــند و غير قابل قبول داشته باشد كه خود مستلزم فرايندهاى  ناپس
ذهنى و تعهدات جمعى است تا نكات احساسى و كاربردى موجود 

در اين تغيير به خوبى درك شود.
ــش  دادن و تقويت  ــكان را از طريق واكن ــد هويت م ــا باي خيابان ه
ــگ، ارتقاء  ــعه، منظر و فرهن ــازى و توس ــخص نوس الگو هاى مش
ــان و هنرمندان خالق در گروه هاى طراحى،  دهد. همكارى طراح

طرح هاى مورد مطالعه را با هويت كرده است.
ــرى عمومى براى  ــاد يك گال ــا امكان ايج ــى از خيابان ه در بعض
ــه صورت دائم و چه به صورت موقت وجود   هنرهاى نمادين چه ب
ــذت و جاذبه با ابعاد  ــر جزئياتى براى ايجاد ل ــوارد ديگ دارد. در م
ــده و يا ويژگى هاى شهرى، ارتباط با  ــب كودكان ساخته ش متناس
ــكونى، تقويت و با جزئيات ديگر  مكان و تاريخ در خيابان هاى مس

تركيب شده  است. 

 فرضيات قديمى را به چالش بكشيد.
ــه عنوان  ــيار زيادى ب ــى اهميت بس ــاى جمع ــا و فضاه خيابان ه
ــروان حيات اجتماعى و اقتصادى جامعه دارد. ايده هاى نو و  پيش
ايجاد چالش در فرضيات قديمى در تمامى پروژه ها ديده مى شود. 
ــت كه نياز مبرمى به نوانديشى در زمينه طراحى،  اين بدان معناس
ــود آوردن خيابان هاى قابل  ــت و مديريت كيفى براى به وج مديري
ــانه هاى مهمى  قبول وجود دارد. خيابان ها  مى توانند به عنوان نش
براى  نشان دادن مقاصد (طراح) عمل كرده و كيفيت ها و توان هاى 
ــه معيارهاى كالبدى درگير  ــان دهند. زمانى ك بالقوه مكان را نش
ــته  برنامه هاى كوتاه مدت بوده و نياز به تغيير در جهت بهبود داش

باشند، اين امتيازها ارزش بيشترى مى يابد.

 چارچوب هايـى بـراى ارتبـاط واضـح و خـالق به وجود 
بياوريد.

وفق دادن خود با وضع موجود يك خيابان و يا نوسازى آن مى تواند 
ــترده اى در هم آميخته باشد. بيشتر خيابان ها بايد در  به طرز گس
ــاخت مورد استفاده قرار بگيرد و اين بسيار مشكل است  هنگام س
ــه فضاى كار را دربر گرفته و نمى توان عموم را از آزار و اذيت  چراك
ــاخت و ساز دور نگه داشت. به وجود آوردن يك نظام مديريتى  س
ــادل اطالعات، نيازمند خالقيت  ــراى دخالت عموم در پروژه و تب ب
ــح خيابان ها مى تواند  ــت. مديريت صحي ــكار قابل توجهى اس و ابت
ــاورد؛ به ويژه براى  ــت جامعه به وجود بي ــى براى دخال فرصت هاي
ارتقاء اشتياق در ميان كودكان كه با وجود اهميت زياد خيابان  در 

زندگى آن ها، معموالً از آن محروم شده اند.
در بعضى نمونه هاى مورد مطالعه مكان هايى خالق و تخيلى براى 
گفتگو و ارتباط پيش بينى شده كه مى تواند به راه حل هاى مفيدى 

در طراحى منجر شود.

خيابان «كنسينگتون1» شهر لندن عالوه بر آن كه به عنوان نشانة 
ــخص و فضاى عمومى عمل مى كند، نقش يك بزرگراه شهرى  مش
ــق را نيز بر عهده دارد. طراحان اين پروژه هيچ گاه پيش بينى  موف
ــن خيابان به يكى از نمونه هاى موفق در طراحى  نمى كردند كه اي

خيابان، تبديل گردد.

(Commitment)الزامات
تعهد به مقياس طوالنى زمان بندى تحويل، مديريت و نگهدارى 

پس از تحويل.

 براى يك راه طوالنى خود را آماده كنيد.
ــده يك جدول زمانى طوالنى  تقريباً درتمامى نمونه هاى مطالعه ش
ــروع، برنامه ريزى و انجام پروژه نياز بوده است. وجود  مدت براى ش
ــات و پايان پروژه،  ــن اولين مطالع ــاله بي ــاى زمانى ده س فاصله ه
ــت. معموالً اكثر پروژه ها به زمانى بيشتر از آن چه  امرى طبيعى اس
ــورد نياز براى  ــته اند. زمان م ــده احتياج داش در ابتدا تصور مى ش
ــوان بالقوه در بين  ــى و به وجود آمدن نياز و ت ــش توقع عموم افزاي
ــت. برنامه هاى زمانى، معموالً  ــردم معموالً قابل پيش بينى نيس م
ــارت همچون  ــى، دوره هاى تج ــر از برنامه هاى زمانى سياس متأث
ــتم حمل  حراج هاى فصلى، تغييرات زيربنايى ديگر، الزامات سيس

خيابان هـا بايد هويت 
طريـق  از  را  مـكان 
تقويت  و  واكنش  دادن 
مشـخص  الگو هـاى 
نوسازى و توسعه، منظر 

و فرهنگ، ارتقاء دهد.
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ميدان بازار ديوايزس ارتباط مناسب پياده ها، سواره ها و پاركينگ

ــت بتوانيم  ــت. به ندرت ممكن اس ــع مهم ديگر اس ــل و وقاي و نق
ــده تلقى كنيم. چون فشار پاسخ گويى  پروژه يك خيابان را تمام ش
ــاير تغييرات موجود در محيط و زيربناها هميشه وجود دارد.  به س
ــدن با امكانات موجود در  ــازگار ش هماهنگى با مقامات محلى و س

پايدار بودن پروژه، نقش موثرى دارد.

 براى مهارت ها و مصالح با كيفيت  برنامه ريزى كنيد.
فوايد مواد ساده و با دوام كه در برابر فشار بارهاى زياد و فعاليت هاى 
ــده، مشهود است. با  ــتر موارد مطالعه ش پى در پى مقاوم اند در بيش
ــت پايين و نگهدارى  ــطح كيفي ــن وجود همچنان مواردى با س اي
ــى كه قطعيت  ــود مهارت هاي ــود. نب ــب ديده مى ش روزانه نامناس
ــب  ــد و نبود همكارى مناس ــده باش ــا در طول زمان ثابت ش آن ه
ــات درگير در نگهدارى خيابان ها موجب نقصان آن ها  بين موسس
ــتان تقريباً هيچ شركتى مشابه  ــتان شده است. در انگلس در انگلس
ــا street builder كه در تمامى امور مربوط  strabenhauer و ي
ــورهايى همچون دانمارك و  به طراحى خيابان هاى موجود در كش
ــيارى ديگر از كشورهاى اروپايى، مهارت داشته باشد،  آلمان و بس
به وجود نيامده است. با اين كه مثال هاى زيادى از پروژه هاى موفق 
در بسيارى از نمونه هاى موردى وجود دارد، اما همچنان مهارت ها 
ــت يابى به استانداردهاى موجود در  و تكنيك هاى زيادى براى دس

كشورهاى اروپايى الزم است.

(Integration)يكپارچگى
تطبيق مردم با روش هاى مختلف حركت در خيابان ها. متصل 
ــبكة خيابان ها به منظور كمك به مردم براى انتخاب  كردن ش

حركت پايدار.

  با گسترده ترين طيف مردم و فعاليت ها هماهنگى برقرار 
كنيد.

ــهرى به وسيلة طيف وسيعى از مردم و فعاليت هاى  خيابان هاى ش
گوناگون مورد استفاده قرار مى گيرد و يك طراحى خوب و فراگير 
ــد. اين موضوع به اين دليل  ــته باش بايد به اين موضوع توجه داش
ــان دخيل بوده اند  ــه در طراحى خياب ــانى ك اهميت دارد كه كس
ــتفاده كنندگان از خيابان مورد  ــوند كه اس از نتيجة كار متوجه ش
ــور كنند و اين كه آنان به فكر  ــر چقدر تمايل دارند تا از آن عب نظ

چاره انديشى براى حل مشكالت عبور و مرور آن باشند.
ــد هيچ گونه مانعى در  ــك طراحى يكپارچه نباي ــه عنوان مثال ي ب
ــد. در  ــته باش ــط انتخاب كننده داش ــير حركت، توس انتخاب مس
ــرايطى كه اين موانع حذف مى شود نشان هاى راهنما مانند آجر  ش
ــته و يا تغييراتى در ارتفاع به بهترين شكل عمل  فرش هاى برجس
ــت كه اين  ــرعت عبور و مرور بدين معناس ــتن از س مى كند. كاس
ــم پوشى اند، با اين حال چندين مورد از نمونه هاى  موانع قابل چش
ــده گزارش داده  كه چگونه مشكالت هم چنان به همان  مطالعه ش
ــور باال بردن  ــت. برنامه هايى به منظ ــورت قبلى باقى مانده اس ص
ــى، بخش مهمى از پروژة فضاى  ــزان اطمينان و بهبود جهت ياب مي

جمعى براى افراد جوان، پير و معلول است.

 به وراى طراحى هاى متداول  فكر كنيد.
تعداد زيادى از نمونه هاى مطالعه شده نشان مى دهد كه توان بالقوه اى 
ــرعت عبور و مرور در آن ها  براى يكپارچگى بين خيابان هايى كه س
كمتر از 20 مايل بر ساعت است، وجود دارد و با يك طراحى خوب 
ــق وضع قانون و  ــت نمود تا از طري ــه راحتى آن را تقوي ــوان ب مى ت
ــازى ذهن طراحان از ايده وضع  مقررات، كنترل صورت گيرد. رهاس
ــاس  ــن به ايده طراحى آزاد همچنان به عنوان يك بحث حس قواني
ــان و تيم هاى طراحى اجازه  باقى مانده تا به مهندس
ــده است،   دهد كه خارج از آن چه تا كنون طراحى ش
بينديشند. مثال ها شامل به كار بردن طيف گوناگونى 
ــتفاده از سطوح  از مصالح كفپوش، اجبار كمتر به اس
ــتاندارد در برابر اصطكاك و استفاده از مسيرهايى  اس
ــت. در طراحى هايى كه سرعت كم  با عرض كمتر اس
ــايلى همچون  ــود مس ــا در نظر گرفته مى ش در آن ه
ــترين حق انتخاب و به  بهبود دسترسى، تأمين بيش
حداقل رساندن انقطاع حركت مسير افراد پياده مهم 

و ضرورى است.
ــتان، خيابان «بالكت2»  ــل انگلس ــهر نيوكاس در ش
ــبكه حمل و  ــايد3» نقش حياتى در ش ــوى س و «ك
ــد و هر دو طرح  ــهر ايفا  مى كن ــل براى مركز ش نق
ــبكه  ــراى رابطه ميان ش ــكارى را ب ــاى ابت راه حل ه

حمل و نقل و عرصه عمومى مطرح مى كند.

سال كار اختصاصى و طراحى با
دقت است كه در نگاه داشتن و
باال بردن سـرزندگى شـهر
تاريخى ويلتشاير موفق عمل

كرده است.



خيابان اكنل شهر دوبلين، يك شريان مركزى براى ترافيك شهر

خيابان اكنل شهر دوبلين، 
پيش از توسعه

خيابان چند عملكردى، در شهر نيوكاسل انگلستان

بيـد فـورد در سـاحل غربـى
رودخانه توريخ در شـمال كرانه

دوون واقع شده است.

  (Adaptation)(انطباق)سازگارى
ــيدن  در نظر گرفتن تغييرات آب و هوا و فرهنگ به منظور رس

به فضاهاى پايدار كه منطبق با اهداف قرن 21 باشد.
ــار گاز كربن، طراحى  ــورى و ضرورى براى كاهش انتش نياز ف
ــت. از  ــتان را نيز تحت تاثير قرار داده اس ــا در انگلس خيابان ه
ــئله روشن است، از سرعت عبور و  آن جايى كه اهميت اين مس
ــتن درختان گرفته تا انتخاب جزئيات  مرور،  نورپردازى و كاش
ــت.  ــنگفرش، در تصميم گيري موثر اس ــح س ــون مصال همچ
ــتر، طوفان ها و دماى  ــا در آينده با ميزان بارش بيش خيابان ه
ــتر هوا رو به رو است. با اين كه درختان موجود در خيابان ها  بيش
ــا حد محدودى مى تواند فرصت هايى براى خنثى كردن كربن  ت
منتشره از عبور و مرور و مصرف انرژى ايجاد كند، اهميت آن ها 
ــايه بان  در تركيب كلى، كيفيت و مقياس خيابان ها با ايجاد س
ــت. در مثال هاى متعددى  و لبه براى خيابان ها، فوق العاده اس
ــت مانند بزرگراه ها  ــان مى تواند فضايى را كه ممكن اس درخت
ــاد يكپارچگى در تركيب كلى  ــتفاده قرار بگيرد با ايج مورد اس
ــازد. با وجود خطر هواى گرم تر  ــيار غنى س و حس فضايى، بس
ــكل دادن  و نا متعادل تر، خيابان ها به عنوان عنصر مهمى در ش
ــرد كه در نتيجه نياز به  ــهرى نقش بازى خواهد ك فضاهاى ش

آن ها نيز بيشتر و بيشتر خواهد شد.
ــگيرى از سيل،  ــى از برنامة پيش ــيدگى به بخش در ابتداى رس
ــرد جامع به طراحى  ــكله «بيدفورد4» نمونه خوبى از رويك اس
ــيل، ساختمان هاى  ــازه هاى مهندسى حفاظت از س اسكله، س

جديد و عرصه عمومى مى باشد.

(Coherence)پيوستگى و انسجام
تحويل پروژه هاى درست ادراك شده، جايى كه مباحث تكنيكى، 

سياسى و سازمان يافته در يك طراحى منسجم حل شده  است.

 بين خواست ها و عاليق سرمايه گذار تعادل برقرار كنيد. 
همواره همراه با يك طراحى خوب، موفق ترين خيابان ها ساده و آسان 
به نظر مى رسد. اين امر باعث مى شود كه مشكالت گسترده مديريتى، 
ــت بين آن ها  ــى، منطقى و فنى موجود در پروژه كه مى بايس سياس
ــود به نظر نيايد. در اكثر پروژه ها يك سياست  تعادل برقرار و رفع ش
چند جانبه بين مقامات مسئول و سرمايه گذار الزم است تا با صبر و 
ــمار و عاليق گوناگون انسانى و  ــت هاى بى ش ايجاد تعادل بين خواس

همچنين شرايط مختلف، پروژه را به انجام برساند. 

 سادگى ظاهرى را انتخاب كنيد.
تقريباً تمامى نمونه  هاى مطالعه شده، مزاياى استفاده از طيف محدود 
ــاده، مقاوم و مبلمان شهرى را نشان مى دهد. خيابان ها به  مصالح س
عنوان پايه و يك قاب بصرى براى معمارى و زندگى شهرى و چون 

پشت پرده اي براى يك تئاتر نانوشته عمل مى كند. 
ــده با محيط هاى وسيع  ــاختن خيابان هاى طراحى ش يكپارچه س
ــده نيازمند تغيير دكل ها و تيرهاى چراغ برق  ــاخته ش از پيش س
استاندارد موجود در بزرگراه ها است و به جاى آن ها چراغ هايى در 
ــاختمان نصب  ــتفاده قرار مى گيرد كه بر بدنه س طراحى مورد اس
ــود. ضمن آن كه  ــجم و پيوسته ايجاد ش ــود تا فضايى منس مى ش
ــنايى بزرگراه ها وجود دارد؛  ــتانداردهاى روش تالش براى ايجاد اس
ــتفاده از رنگ هاى تند و  ــده اهميت عدم اس نمونه هاى مطالعه ش
ــتفاده از رنگ هاى خنثى به جاى آن، جهت ايجاد سازگارى را  اس
نشان مى دهد. سادگى ظاهرى شامل معانى مهمى براى مهندسى 
ــاد چالش هايى در  ــوده و باعث ايج ــانه گذارى راه ب ــك و نش ترافي
ــده تا وضوح بيشترى را براى افرادى كه از لحاظ بصرى  طراحى ش

آسيب ديده اند (افراد با بينايى ضعيف)، به وجود آورد. 
ــى از تاريخ ايرلند  ــن، بخش عظيم ــهر دوبلي ــان «اكنل»  ش خياب
ــجم، گرد هم مى آورد.  ــاى ايرلندى ها را در يك بلوار منس و نيازه
ــبات زيبا در تركيب ساختمان ها، مجسمه ها، نور و  مقياس و تناس

درختان، آن را در زمره بلوارهاى بزرگ اروپا قرار مى دهد.
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