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شهر خيابان ساالميس   : بررسي تطبيقي ( بر سرزندگي خيابان     مؤثرارزيابي عوامل   
  )شهر اصفهان در ايرانچهارباغ  باال فاماگوستا در قبرس شمالي و 

  3 سيده مرضيه طبائيان، 2 بهرام شاهدي، *,1 سميرا خاكي

 چكيده

هاي شهري از  سرزندگي محيط. ها پرداخته شده است  خصوص خياباندر اين پژوهش به بررسي سرزندگي محيط در فضاهاي عمومي شهري به
هاي عمومي كه امروزه در سطح شهرها ديده  و بيشتر عرصهشود  جمله عواملي است كه در طراحي فضاهاي شهري امروز به آن توجه جدي نمي

بر اين مبنا هدف اين نوشتار ارائه . انگيزند اندن در آنجا برمي را در افراد براي رفتن و مكمتري باشند كه انگيزه  ميكننده كسلهاي  شوند، محيط مي
در ابتداي پژوهش مواردي به صورت نظري، براي درك براي دستيابي به اين چهارچوب . عوامل كالبدي مؤثر در سرزندگي فضاهاي شهري است

ها به   و سپس دربارة نكات اصلي سرزندگي خيابانكندهاي اجتماعي و اصول فضاهاي عمومي شهري بر كيفيت زندگي در شهر ارائه ميارزش
در قبرس  (Famagusta) هاي بزرگ شهر فاماگوستا   پردازد و در نهايت، سرزندگي و عوامل كالبدي وابسته  به آن در يكي از خيابانبحث مي

ها، درك چگونگي فرم كالبدي و توابع تأثيرات نداليل اصلي براي انتخاب اين خيابا. شود شمالي و خيابان چهارباغ باال در اصفهان بررسي مي
اي  تركيبي است كه شامل آوري اطالعات تحقيق، شيوهشيوة جمع. ها است  خياباننيدر اهاي مورد استفاده و يافتن اساس سرزندگي  وابستة الگو

هاي ميان دو خيابان در قبرس شمالي و خيابان فاوتها و تبر اين اساس به بررسي شباهت. بررسي اسناد، مشاهدات ميداني و مصاحبه با مردم است
ها،  بيشتر موضوعاتي مانند نوع كاربران، فعاليتبه عالوه. چهارباغ باال در اصفهان پرداخته تا دركي بهتر براي داليل متعاقب سرزندگي، آماده سازد

 كه شده حاصلن از تجزيه و تحليل اين عناصر شهري اين نتيجه و در پايا. هاي استفاده را با محتواي كالبدي مورد بررسي قرار داده استزمان
تر بوده و مكاني هستند كه مردم تعامل بيشتر و گرايش به ماندن طوالني براي لذت بردن از زمانشان در فضاي عمومي  تر و امنفضاهاي سرزنده سالم
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  مقدمه  -1
ريزان هاست كه فضاهاي عمومي شهري براي برنامهقرن

توان  شهري از اهميت زيادي برخوردار است، حتي مي
 ساخت  اين دغدغه خاطر را از زماني كه كارفرمايي براي

جود داشته در ها در رم وآگوراها در يونان و فروم
براي مدت زيادي طراحي فضاي شهري مشاهده نمود اما 

علت تأثيرات طراحي شهري بر سرزندگي جوامع شهري 
 اخيراً فضاهاي عمومي. اند شده گرفتهمختلف ناديده 
دانان و دانشمندان علوم شناسان، جغرافيمركز توجه جامعه

سياسي همگام با طراحان شهري شده است كه به نظر 
رسد مأموريتشان التيام دادن به حوزة عمومي شهر مي
 تمركز به ترين بيشهاي نوگرا در طراحي. باشد مي

مقررات وسايل نقليه به جاي نيازها و انتظارات عابرين 
هاي زيادي ديده و بدين دليل شهرها زيان. معطوف است

از قديم اين امر . اندمزاياي زيادي را از دست داده
اثرگذاري منفي بر كيفيت زندگي روزانه در شهرها داشته 

تصوير كلي از مفهوم سرزندگي ). Oktay 1996(است 
است كه ايجاد تمايز در نواحي شهري موفق و ديگر 

  . شودها باعث مينواحي را در بيشتر زمينه
 نشاط و سرزندگي در زبان فارسي به يك يها واژه

معنا به كار مي روند، لكن در ادبيات تخصصي طراحي 
ل گردد كه معاد شهري تنها واژه سرزندگي استفاده مي

در زبان انگليسي Vitality و   ivabilityيها واژه
هاي اصلي يك  و سرزندگي يكي از مؤلفهنشاط . باشد يم

هاي  محيط. باشد يممكان واجد كيفيت طراحي شهري 
ساز تعامالت اجتماعي بين افراد  شهري سرزنده، زمينه

. گردند يممتفاوت و خلق و افزايش سرمايه اجتماعي 
با توجه به تحقيقات صورت گرفته در عالوه بر اين؛ 

امريكا و اروپا، سرزندگي يك شهر يا منطقه شهري در 
  .)1390دادپور (باشد توسعه اقتصاد خالق آن نيز مؤثر مي

قلمرو عمومي را با اين عنوان  )1: 1992( فرانسيس تيبالدز
هاي شهري كه مردم دسترسي همة قسمت«كند مطرح مي

كه يي است  فضاهاي عمومي فضا.»ديداري و كالبدي دارند
افراد ناآشنا و كساني كه از دوستان، اقوام و يا همكاران هستند، 

 .)Vernez 1991(وند ش  و آشنا ميشده گذاشتهبه اشتراك 
عمومي، ها درباره فضاهاي تقريباً همة تعاريف و ديدگاه

ما . ها استها و فعاليتهاي اوليه از دسترسيشامل شاخص
عاريف مختلفي را به عنوان يك تعريف جامع توانيم تمي

فضاهاي عمومي شهري، فضايي : كلي بيان و انتخاب كنيم
است داخل منطقة شهري كه براي همة مردم در دسترس 

. شود هاي آنان محسوب مياست و زميني براي فعاليت
ها و توانند به وسيلة يك مركز عمومي عالقه ميها آن

فضاهاي . ه و ايجاد كنندهاي عمومي را آماد جذابيت
 خيابان و ميدان  توان در دو بخشعمومي شهري را مي
  .)1996پور  مدني (قراردادمورد تجزيه و تحليل 

زندگي شهري مردم در فضاهاي عمومي شهر با 
بر اين اساس . دهدها و عملكردها رخ مياي از فرم مجموعه

همچون اين فضاها بايد قادر به مهار رفتارهاي گوناگوني 
روي، گفتگو و استفاده از امكانات سرگرمي، خريد، پياده

استراحت و يا حتي گذراندن زمان براي كارهاي روزانه و 
  اتفاقات شودگونه ايناي و هاي دورههمچنين جشنواره

  .)Jalaladini and oktay 2011)) (2(و  )1 (شكل(
  

  
  ردامهاي آمست هاي روزانه در خيابان  فعاليت.)1(شكل

(www.albertcuyp.nl) 

  
اي در ميدان آمستردام  ها و رويدادهاي دوره  جشن.)2(شكل

)www.albertcuyp.nl (   
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 توجه پرداختن ترين بيشريزي شهري مدرن در برنامه
جاي نيازهاي عابرين پياده به  وسايل نقليه بهبه نيازهاي 

هاي مختلف از وري ترافيك، گونهمنظور باال بردن بهره
 مهندسان طراحي وسيله بههاي شهري تعميرات در محيط

، حال آنكه حركت عابرين پياده براي اند اجراشدهو 
سرزندگي در نواحي شهري از حركت وسايل نقليه 

يك ) Trancik 1986 (در اين رابطه. تر است مهم
فقدان فضا در تضاد با «: دهداصطالح را توضيح مي

 به و مشخص يا فضاي مثبت است كه محصورشدهفضاي 
 مشكالت متداول با تعريف و استفاده از فضاهاي وسيله

. »شهري در شهرهاي مدرن مورد توجه قرار گرفته است
كند كه به او به مشكالت دستاوردهاي مدرنيسم تأكيد مي

حركت و فعاليت عابر پياده در شهر توجه نشده و تصويري از 
فضاهايي مثل نواحي شهري نامطلوب كه نيازمند طراحي 

سازي كند و ساختمانمجرد ضد فضايي هستند را توصيف مي
. كندبدون مشاركت مثبت محيط و كاربر را مطرح مي

هاي عمومي  فضاها قطعاً سرزندگي را در محيطگونه اين
 رويكردها .)Bentley et al. 1985 (دهندليل ميشهري تق

 قرار دادهدر دورة مدرن بيشتر مناطق شهري را تحت تأثير 
 را به فضاهايي فاقد ارزش كه باعث كاهش ها آنو 

   .كيفيت زندگي انساني است انتقال داده است
  
   سرزندگي در خيابان-2

 طراحي سرزندگي را يكي از ابعاد عملكردي از) 1981(لينچ 
كند كه  آن را معرفي ميگونه اينكند و شهري توصيف مي

اي از فرم فضاها و عملكردهاي مورد نياز سرزندگي درجه«
  ).1981لينچ،  (»هاي بشر استبيولوژيكي و توانمندي

توان تعريف عام سرزندگي را، قابليت مكان براي  مي 
 هاي زمينه شيپبا  (كنندگان استفادهها و  تأمين تنوعي از فعاليت

 تنوع هدف با) مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
 كه امنيت، برابري و يا گونه تجربيات و تعامالت اجتماعي به

 در نظر ،فراهم آورد كنندگان استفادهراحتي را براي همه 
 )1998(  در توضيحات مونتگومري.)1390دادپور  (گرفت

ان در طول سرزندگي به تعداد افراد داخل و اطراف خياب
 از امكانات، شمار ها آنروز، درك هاي مختلف از شبانهزمان

هاي ساليانه، درك زندگي جشنواره اتفاقات فرهنگي،
 و به طور كلي اينكه تا چه حد يك گردد بازميخياباني فعال 

سرزندگي . مكان احساس سرزندگي يا سرور و شادي دارد
ت را كاهش  و جناياها جرمدر حوزة شهري مهم است زيرا 

آورد،  ميوجود بههاي تجاري زنده را دهد، جاذبهمي
ها را براي مردم تماشاگر خيابان هاي فعال و سرگرمي جذابيت
سازي  برد و جامعه را به اثرگذاري متقابل و آمادهباال مي
 كنديابي براي تبادالت فرهنگي تشويق ميفرصت

(Montgomery 1998) .  
 در شده ارائهيارهاي سرزندگي با توجه به عوامل و مع

منابع مختلف، معيارهاي عام سرزندگي فضاهاي شهري را 
 اليه فرم 5 به شرح زير نتيجه گرفت و در قالب توان يم

  :د نمويبند دستهشهري 
 

  ها  نظام كاربري و فعاليت-2-1
ها به وسيله  هاي جلويي ساختمان فعال نمودن جداره - 1

 داراي كه مردم هاي جاذب استفاده از فعاليت
  .كاربران باشد تعامل با ترين يشب

  ها ها و فعاليت تنوع و اختالط كاربري - 2
 حفظ و گسترش فضاهاي سبز - 3

  :ها نظام حركت و دسترسي -2-2
 همراه با تأكيد وآمد رفتهاي متعدد براي  تأمين گزينه - 4

 عمومي ونقل حملوسايل  بر جريان پياده و تأمين 
  متنوع

  نفوذپذيري كالبدي به بناها و فضاي شهري ايجاد  - 5
  
 بندي و تجربه فضاهاي همگاني نظام استخوان - 3- 2
پذير براي افزايش قابليت تغيير  طراحي انعطاف - 6

  هاي  ها و فعاليت كاربري
   براي نشستنيرپذ هاي شهري انعطاف تأمين مبلمان - 7
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  نظام فرم كالبدي -2-4
به ويژه (قياس كوچك  م باهاي استفاده از كاربري - 8

 ها و رعايت مقياس انساني در طراحي) هاي تجاري
  

   نظام منظر شهري -2-5
  پذيري بصري ايجاد نفوذ- 9

   ها هاي فعال ساختمان حفظ پيوستگي جداره -10
  ).1390دادپور (

  

  )Landry 2000 (اي گونه به را سرزندگي مفهوم 
 پذيري زيست و سرزندگي او نموده است؛ بررسي متفاوت

   شكل به و عمده رويكرد چهار و با كرده تعريف مجزا را
  

 براي را مؤثر معيار 9 او .تاس پرداخته مسئله به موضوعي

 :شمارد پذير برمي زيست و سرزنده شهر يك شناسايي
 هويت امنيت، و ايمني دسترسي، تنوع، افراد، مفيد تراكم

 ظرفيت مساعي، تشريك و ارتباط خالقيت، تمايز، و

 تري جامع باديد ديگر افراد به نسبت او. رقابت سازماني و

 به و كرده بررسي موضوعي شكل به را شهر سرزندگي

 ساخت در. است نموده  اشارهها آن بر مؤثر عوامل عمده

 بهره سرزندگي به او ديدگاه از پژوهش اين تحليلي مدل

 كالن و سطح خرد مدل، در كه تفاوت اين با شده گرفته

 مواردي چكيده )1( جدول .است شده تفكيك هم از

  .است دنمو اشاره ها آن به الندري كه است

  (Landry 2000)پذيري  زيست و سرزندگي  انواع).1(جدول 

  پذيري انواع سرزندگي و زيست

  اقتصادي سرزندگي
 شمار بررسي، منطقه تحت يك در مردم زندگي استانداردهاي و خالص درآمد اشتغال، سطوح توسط

  .گيرد مي قرار ارزيابي وردم دارائي و زمين ارزش ها، فروشي خرده عملكرد گردشگران، ساليانه

  سرزندگي اجتماعي

 اجتماعي سنجيده ارتباطات ماهيت عالوه به اجتماعي تعامالت و ها فعاليت سطوح وسيله به

 پايين سطوح واسطه به تواند مي اجتماعي لحاظ به پذير زيست و سرزنده شهر يك .شود مي

 روحيه اجتماعي، هاي اليه يانم پويايي و خوب ارتباطات قوي، اجتماعي محروميت، پيوستگي

و يك جامعه شهري با  موزون روابط زندگي، هاي شيوه از دامنه وسيعي مدني، غرور و جمعي
  .طراوت توصيف گردد

  محيطي پذيري زيست و سرزندگي

 و هوا آلودگي نظير با متغيرهايي رابطه در كه اكولوژيكي پايداري اول : گيرد برمي در را جنبه دو
 طراحي جنبه دوم، و دارد قرار سبز فضاهاي و ترافيك انبوهي فاضالب، و زائد ادمو دفع صوت،

مختلف  هاي بخش ارتباط و اتصال معمارانه، تمايز مكان، حس خوانايي، مانند متغيرهايي كه است
 روانشناسي لحاظ به و امن دوستانه، حد چه تا شهري محيط كه اين و روشنايي كيفيت شهر،

  .گيرد برمي در است را نزديك شدني

  فرهنگي پذيري زيست و سرزندگي
 توليد، اجتماعي، ها جشن سنت، هويت، خاطرات، مردمانش، و شهر از تجليل و احترام بقا، دربرگيرنده

  .است باشد مي شهر ماهيت متمايز بيانگر كه هايي نشانه و بشر دست محصوالت مصرف و توزيع
  

   روش تحقيق-3
-   در اين مقاله روش توصيفيشده گرفتهروش به كار 
عالوه بر آن در اين مقاله براساس اطالعات . تحليلي است

يافته شده در زمينه موضوع تحقيق، از مطالعات 
هاي يادگيري با اي، فعاليت ميداني و دربارة شيوه كتابخانه

آوري اطالعات شكل گرفته دستاوردهاي كيفي در جمع
اي تركيبي  شيوهآوري اطالعات تحقيق،شيوة جمع. است

است كه شامل بررسي اسناد مبتني بر مشاهدات ميداني و 
مصاحبه با عابرين پياده در خيابان، ساكنين و فروشندگان 

 شوندگان مصاحبهتعداد . واحدهاي اداري و تجاري بوده است
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تجزيه و تحليل صورت . باشد به طور تقريبي صد نفر مي
ها،  ثل نوع كاربريگرفته شامل موارد كالبدي، اجتماعي م

ها، هاي متنوع، زمان فعاليتهاي اجتماعي، فعاليتگروه
: هاي كالبدي مثلايمني و اثرات متقابل در اين جنبه

 كالبدي، آرامش در فضاهاي خيابان، تنوع هاي فرم
 مورد مطالعه و تحقيق كه باشد ميعملكردي در خيابان 

  .قرار گرفته است
  
  هاي موردي  نمونه-4

 پژوهش دو نمونه خيابان از دو كشور متفاوت در اين
نمونه خارج از كشور خيابان ساالميس . انتخاب شده است

در شهر فاماگوستا واقع در كشور قبرس شمالي نمونه 
دليل . داخلي خيابان چهارباغ باال در شهر اصفهان است

هاي  ريزي انتخاب اين دو شهر داشتن يك سري برنامه
راي نمونه اين دو شهر عالوه بر باشد؛ ب شهري مشابه مي

  ريزي شهري درن به طراحي و برنامهداشتن رويكردي م
هاي تاريخي و فرهنگي را در  توجه به حفظ بافت

هاي   خود قرار داده و در اكثر خيابانهاي فعاليتسرلوحه 
شهر به حضور عابرين پياده در كنار وسايل نقليه توجه 

ان نيز داشتن شده است و دليل انتخاب اين دو خياب
ها و نوع بافت  تشابهات زياد از لحاظ بصري، كاربري

ترين   اين دو خيابان از جمله سرزندهعالوه بهاست، 
آيند كه در اين   به شمار ميبرده نامهاي شهرهاي  خيابان

 ساالميس و پژوهش، سعي شده روابط فضايي خيابان
يل به طور عمده دال. خيابان چهارباغ باال را  بررسي شود

ها، درك چگونگي فرم اصلي براي انتخاب اين خيابان
كالبدي و تأثيرات وابستة الگو مورد استفاده و يافتن 

 .ها است  خياباناين دراساس سرزندگي 

  

   1خيابان ساالميس:  مورد اول-4-1
خيابان ساالميس نوار تجاري شهر فاماگوستا، دومين شهر 

اسكله، يك بزرگ در قبرس شمالي است كه شامل يك 
 54000هسته تاريخي و يك دانشگاه بزرگ با جمعيت 

طور شهر به). Kostof 1993(باشد مي) 1000شده به  گرد(
 كه 2يو. ام.  در راستاي روند رشد دانشگاه ايتوجهي قابل

طول خيابان .  رو به رشد استقرارگرفتهدر انتهاي خيابان 
را به گره  كيلومتر است كه محوطه  دانشگاه 2حدود 

اصلي شهر كه يك ميدان است متصل كرده و از 
 و نقش مهمي شده استفادهانطباقات گوناگون برابر خيابان 
اين سرزندگي براي . كندرا در سرزندگي شهر ايفا مي

  . ))3( شكل(ساكنان شهر و دانشجويان ملموس است 

  ها و كاربرد خيابان نوع كاربران، فعاليت- 4- 1- 1
رو براي  صلي دانشگاه به خيابان يك مسير پيادهاتصال بدنه ا

هايشان،  كند كه براي رسيدن به خانهدانشجويان ايجاد مي
از رستوران، مراكز خريد و حتي گذراندن زمان به صورت 

عالوه . كنند شب استفاده ميتنها يا گروهي از صبح تا نيمه
بر آن ساكنين آن منطقه و يا كساني كه در آنجا مشغول به 
ها  كار هستند نيز از آن مسير عبور كرده و از اين كاربري

 چندمنظورههاي استفاده از آپارتمان. كننداستفاده مي
،  در خيابان كه شامل عملكردهاي مثل رستورانشده ساخته

هاي الكترونيكي ها، فروشگاهتريا، مراكز تجاري، داروخانه
 هاي همكف خود هستند نيز ورزشي در طبقههاي و باشگاه

  .اي در اين مسير ايجاد كرده است مشاهده تردد قابل 
هاي البته برخي عملكردهاي ديگر مثل باشگاه

اند كه گروه  بندي محلي را به خود اختصاص داده شرط
ها  رسد كه آن مي ن به نظركنند و چنيخاصي را جذب مي

تمايلي به پيوستن به سرزندگي خيابان ندارند زيرا 
همچنين . گرايي است ها داراي نوعي درون نعملكرد آ
تواند از نوع گذران وقت در خيابان يا خريد تردد مي

  .اي باشدوسيله
  
  
  

                                                            
1- Salamis 
2- EMU 
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  اين بدنههاي موجود در  نوار خطي خيابان ساالميس و كاربري.)3(شكل 
)Jalaladini and oktay2011(  

  
سرزنده بودن خيابان ساالميس به طور عمده مديون   

حضور دانشجويان و جواناني است كه تعامالت اجتماعي و 
در بخشي از مصاحبه اكثر . انداقتصادي را تأمين كرده

 كنندگان استفاده  كه دانشجويانهشد  شنيدهها  فروشندگان مغازه
 و كودكان در اين ساالن بزرگدائمي خيابان هستند بنابراين 

تري دارند، چرا كه امكانات خاصي  خيابان حضور كمرنگ
  .  در اين مسير نيستها آنبراي 

ي خيابان هم در  روزانهكنندگان استفاده%) 86(اكثراً 
 و تحليل تجزيه. طول هفته و هم در آخر هفته هستند

 از خيابان براي دو دليل ها آندهد كه عميق نشان مي
اول براي نيازهاي اوليه مثل طي كردن . كننداستفاده مي

خيابان براي رسيدن به دانشگاه و رفع نيازهاي روزانه از 
ها و دوم نيازهاي مركب همچون قدم زدن، فروشگاه

ا در هقرارهاي گروهي دوستان براي رفتن به تريا، فعاليت
ها و صبح. ها به زمان بستگي دارد خيابان، كه اين فعاليت

 يك جو كاري در فضا حاكم است و بعدازظهرها
هاي متعدد در خيابان سعي دارد نيازهاي عابرين  كاربري

ها و اداره.  سازدتأمينپياده و دانشجويان و مشتريان را 
 استفاده ها آن ازها و عواملي كه دفاتر كار مثل بانك

 و اين تعامالت اجتماعي كنند محل تعامل افراد هستند يم
 كه طور هماناما ) 4( شكل. باشند ميمشاهده قابل

اند بسته به فصول سال تغييراتي از فروشندگان ذكر كرده
عملكردهاي مختلف .  وجود داردديروقتشب تا 

مثل . كنندهاي گوناگوني را در طول خيابان ايفا مي نقش
 نيمههاي فعال و گيري فعاليت اي شكلدعوت مردم بر

ها و ميزها را براي جذب  براي يك تريا كه صندليفعال

هايي مثل خوردن، صحبت ها و فعاليت بيشتر مشتري
هاي مختلف مردم آماده هاي گروهكردن و ديگر فعاليت

، %)69(در اين بررسي اكثر مصاحبه شوندگان . كنندمي
%) 31(ها و ترياها و رستورانطور عمده از خيابان براي  به

  . كنندها استفاده ميمردم از مغازه
  

  
 خيابان ساالميس در شب .)4(شكل

)Jalaladini and oktay 2011(  
  

  
 در طول ساالميس خيابان در دانشگاه جوياندانش روي پياده .)5(شكل

  )Jalaladini and oktay 2011(روز
  

  
  خيابان ساالميس عمومي ازشكل .)6(شكل

)Jalaladini and oktay 2011(  
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   ارزيابي عمومي خيابان ساالميس-2-1-4
گونه طرح جامعي شبكه خيابان، در شهر فاماگوستا پيرو هيچ

نيست و مسير آن براي فضاي عمومي داراي طراحي و 
براي مثال توسعه . باشد نميشده تعيينريزي از پيش برنامه
 سال گذشته بوده به طوري 15 در  به طور تصادفي،خيابان

هايي متعلق به آن زمان وجود داشته و با بتن كه ساختمان
 طبقه 11 طبقه تا 2 از ها آن، چنانچه ارتفاع اند شده تقويت

توان گفت در محيط خيابان   و در واقع ميمتفاوت است
  .  وجود ندارداي مشاهده قابلوحدت 

يق مشاهدات هاي تحقيق كه از طربا توجه به يافته
ميداني و تهيه پرسشنامه بوده است اطالعاتي به دست 

، نمودارها و جداول ارقام ،آمده كه اين اطالعات به اعداد
تبديل شده است و در مورد كيفيت زندگي در خيابان 

گيري شده است كه تقريباً اكثر   نتيجهگونه اينساالميس 
روز در افراد رضايت خوبي داشته و امنيت در طول شبانه

كه در %) 69(اكثر مردم . بندي بااليي قرار داردرتبه
بررسي شركت دارند بر اين امر معتقدند كه خيابان در 

به امنيت شب در اين خيابان ) 31(%طول روز امن است و 
  .نيز معتقد هستند

 است كيفيت و آرامش كه به عنوان يكي از ذكر قابلالبته 
ري است، در اين عوامل فضاهاي سرزنده در فضاي شه
توان گفت كه اين  خيابان به ميزان كافي وجود ندارد و مي

مشكالت اصلي در . گر استعامل به عنوان يك كمبود جلوه
كنندگان   شركتفضاهاي خيابان بر اساس مشاهدات و عقايد

 اندبندي شدهبندي و رتبه  دسته)7(شكل  و )2(در جدول 
)Jalaladini and oktay 2011(.  

  

 مشكالت كالبدي خيابان ساالميس براساس نظرات مردم. )2(جدول 

)Jalaladini and oktay 2011(  
  مشكالت  سطح مشكل  درصد نارضايتي مردم

  ناكارآمد پياده رو  باال  6/96
  سواريفقدان مسير دوچرخه  باال  4/72
  عموميونقل حملفقدان امكانات  متوسط به باال  1/62

كيفيت ضعيف معماري و كمبود   متوسط  7/51
  هاجذابيت بصري ساختمان

  كمبود روشنايي در خيابان  متوسط  7/51
  سرعت باالي ترافيك  متوسط  3/48
  آلودگي و كثيفي  متوسط  4/41
 هاي خارجيفقدان فضا براي مكان  متوسط  4/41

  
  س نظرات مردم  مشكالت كالبدي خيابان ساالميس براسا). 7 (شكل

  
  خيابان چهارباغ باال :  مورد دوم-2-4

خيابان چهارباغ باال يك محور شاخص شهري است كه 
 رود زايندهاز بافت تاريخي تفريحي سي و سه پل و پارك 

 و به ميدان آزادي و هم جواري با شده شروع) هتل پل(
اين محور يك نوار . شوددانشگاه اصفهان ختم مي

 در شهر توجه قابلفريحي، فرهنگي تجاري، اداري، ت
هاي مسكوني متعددي با آن باشد و بافت اصفهان مي

 اين محور بخشي از آن برعالوه .  استجوار هم
 اصلي شهر كه از ميدان شهدا آغاز تا به بندي استخوان

  . شودرسد را شامل ميخيابان هزارجريب مي
 كيلومتر است كه دانشگاه 5/2طول اين خيابان حدود 

رود متصل  اصفهان را به گره هتل پل و رودخانه زاينده
شود  گستردگي و طوالني بودن اين محور باعث مي. كند مي

هاي مختلف را در خود جاي دهد و كه اين بافت كاربري
  .فضاهاي متنوعي را براي عابرين پياده به وجود آورد

هاي ترين خيابانخيابان چهارباغ باال يكي از سرزنده
 باشد و اين امر به دليل حضور پررنگ مردم دران مياصفه

توان گفت روز است به طوري كه مي ساعات مختلف شبانه
در اكثر ساعت از طول روز تا نيمه شب خالي از تردد عابرين 

ا جوار ب هايي همچون مسيرهاي هم باشد به جز در بخش نمي
هايي مانند كارخانه ريسندگي و بافندگي و يا  كاربري

وآمد در اين  شركت نفت استان اصفهان كه تردد و رفت
  .تر است مسيرها كم
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   نوار خطي خيابان چهارباغ باال و اتصال دو گره ميدان آزادي و هتل پل.)8(شكل 

  
  ها و استفاده از خيابان نوع كاربران، فعاليت- 4- 2- 1

اگر  ابتداي اين خيابان را از گره هتل پل در نظر بگيريم، 
شامل يك بافت تاريخي است كه از پل معروف سي و سه 

 از طريق اين پل و پارك اكثر عابران پياده. شود پل آغاز مي
 اين بافت چندين مجتمع. شوند  وارد اين خيابان ميرود زاينده
ها را شامل   اداري، مراكز پزشكي و داروخانه،تجاري

به همچنين در اين نوار چندين رستوران، تريا و . شود مي
هاي ورزشي  قرار دارد كه شادابي زيادي را به اين  باشگاه

 است بنزين پمپ اين خيابان شامل يك .كندخيابان هديه مي
 بنزين پمپو يكي از شعبات شركت نفت اصفهان در كنار 

 اين خيابان چندين آموزشگاه علمي، آن برعالوه . قرا دارد
هنري و فرهنگي را شامل شده و در پايان به ميدان آزادي 

  .شود ختم مي
 و ترين بزرگدر اين ميدان دانشگاه اصفهان، يكي از 

اين . ها در سطح شهر قرار گرفته استرين دانشگاهتاصلي
 با ميدان آزادي باعث پويايي و جواري همدانشگاه به دليل 

ي هزار اه شادابي چهار خيابان منتهي به آن يعني خيابان
. شود آباد، چهارباغ باال و خيابان دانشگاه ميسعادتجريب، 

عالوه بر تمامي اين عوامل يك عنصر كالبدي شاخص در 
اين مسير وجود دارد و آن وجود يك محور پياده در وسط 
خيابان است كه اين نوار سبز ميدان آزادي را به هتل پل 

سواري در كنار  كند و يك مسير براي دوچرخه متصل مي
اين محور پياده قرارگرفته كه سر زندگي را در اين خيابان 

    .كنددو چندان مي

  
  )الف(

  
  )ب(

  
  )ج(

   تردد دانشجويان از دانشگاه به سمت خيابان)  الف.)9(شكل 
مسير پياده در ) جن، سواري در محور خطي خيابا مسير دوچرخه) ب

   هانخيابان چهارباغ باال اصف
  

 نتيجه گرفت كه سرزندگي چنين اينتوان پس مي
خيابان چهارباغ باال مديون حضور كاربران مراكز 
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، تفريحي و ورزشي و تا حدودي تجاري، اداري، فرهنگي
 به دليل وجود عناصر آن برعالوه . باشد دانشجويان مي

 مسير بخشي از اين بافت را كه  فرهنگي در اينوتاريخي 
توان به عنوان  يك  سه پل است ميو  با سيجوار همبيشتر 

  . ناحيه تفريحي، گردشگري نام برد
 شده بيانهاي هاي اين تحقيق و نارضايتياز يافته

روها به نسبت هايي از پيادهتوان به عرض كم قسمت مي
بود اين كم. عابرين اشاره نمود وآمد رفتحجم زياد 

ها و هاي تجاري، رستورانفضاها در اطراف مجتمع
عالوه بر . هاي ورزشي بيشتر نمود پيدا كرده استباشگاه

آن عرض خيابان چهارباغ باال به نسبت تردد وسايل نقليه 
كم است و اين موضوع بر كيفيت تردد عابرين پياده در 

يك سري از مشكالت . روها تأثير گذاشته است پياده
  . بندي شده است  دسته)3(نظر كاربران در جدول اصلي از 

  
   مشكالت كالبدي خيابان چهارباغ باال از نظر مردم .)3(جدول 

  مشكالت  سطح مشكل  درصد نارضايتي
  سواري دوچرخهمسير   متوسط  30%
   عموميونقل حملامكانات   متوسط به باال  45%
  هاكيفيت معماري و جذابيت ساختمان متوسط به پايين  28%
  روشنايي چراغ در خيابان  كم  26%
  سطح آلودگي و كثيفي  كم  20%

  سرعت باالي ترافيك  ك  %21
  روهاكارآمدي پياده  متوسط  53%

  

  
   مشكالت كالبدي خيابان چهارباغ باال از نظر مردم .)10(شكل 

   شده انتخابهاي   مقايسه تطبيقي خيابان-5
 ويژگي مشترك در اين دو ترديدي نيست كه سرزندگي

 اين است كه آيا اگرچه سؤال. باشد   ميشده انتخابخيابان 
.  از نظر حس مكان و ماهيت فضا شبيه هستند يا خيرها آن

 را كاركردشان اين چند فضاي عمومي چگونگي مقايسه
ها دانسته و از عمد انتخاب  اين خيابان. دهدبهتر توضيح مي

اسي از نظر اندازه و مباني  صورت اس شده است چون به
اي از عناصر در اين  مجموعه. فرهنگي به يكديگر شبيه بودند

دهد به  خيابان وجود دارد كه فضاي اجتماعي را نشان مي
عالوه در شكل كالبدي و مسائل اجتماعي، از قبيل مشكالت 

كنند از ها را انتخاب ميكاربران و يا راهي كه ترجيحاً آن
 به عنوان اثرات متقابل خاص منجر شده و عواملي هستند كه

 را به عنوان شرايط فعلي اجتماعي ها آنهاي توان فعاليتمي
اي به مسائلي  سعي بر آن شده تا مقايسه. در نظر گرفت

ها و اثرات هاي اجتماعي، فعاليتگروه كاربران،: همچون
  . متقابلشان و زمان استفاده از خيابان انجام شده است

 تفاوت اين است كه در خيابان ساالميس ترين مهم
دليل اصلي اين سرزندگي حضور دانشجويان دانشگاه است 
در صورتي كه سرزندگي در خيابان چهارباغ باال بيش از 

هاي تجاري، اداري، پزشكي   به دليل وجود كاربريهر چيز
ها اين نتيجه گرفته شد كه گروه  با بررسي تفاوت. است

خيابان ساالميس جو دوستانه مسير  در كنندگان استفاده
كنندگان خيابان  آورد و استفاده روزانه را به وجود مي

ها در اين  چهارباغ باال به صورت مختلط است زيرا كاربري
هاي سني مختلفي از جمله  مسير متفاوت است و گروه

  . شود ها را شامل مي و توريست ها، دوستان خانواده
االميس مركب است با ها در خيابان ستصوير فعاليت

به . اند نشستهها غذاخوريها و تصوير مردمي كه در كافه
ي خيابان چهارباغ باال  هاي متعدد در بدنه همچنين كاربري

هاي ورزشي كاربران را  هاي فرهنگي و باشگاه و مجتمع
در ساعات مختلف روز و شب ترغيب به قدم زدن در 

  . كند طول مسير خيابان مي
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ر مردم و فعاليتشان براي دو خيابان مدت زمان حضو
در خيابان ساالميس با توجه به زمان شروع . متفاوت است

از  ها حضور مردم هاي دانشگاه و فعاليت ادارهكالس
 است، به عالوه مادامي كه كافه و بعدازظهرصبح زود تا 

بنابراين . ترياها باز هستند حضور مردم مشهود است
 و شب بعدازظهربح زود ،  زمان سرزندگي صترين بيش
در خيابان چهارباغ باال مدت حضور مردم از صبح . است

زود تا ظهر و همچنين از عصر تا شب مشهود است و در 
  .زند اين ساعات شادابي بيشتري در خيابان موج مي

  
هاي  عوامل كالبدي مؤثر در باال بردن سرزندگي خيابان .)4(جدول 

  ساالميس و چهارباغ باال

 باال چهارباغ ابانيخ سيساالم نابايخ

  

 مناسبي كنندگ دعوت با شكل وي يها بدنهي طراح :يكالبد عوامل
 در راي خوبي جمعي فضاها و شده ايپويي فضاها جاديا به منجر كه
 .است آورده وجود به  ابانيخ بدنه

 و ابانيخ تيمركز در مناسب سبزي فضاي طراح:يكالبد عوامل
 سواران دوچرخه و ادهيپ نيعابري برا راي مناسبي ارهيمس ها بدنه

 به منجري شهر مبلمان درستيي جانما نيهمچن و نموده فراهم
 .است شده ابانيخيي فضاي سرزندگ وي كنندگ دعوت شيافزا

  

   ها سرزندگي در خيابان مشخصات عمده.)5(جدول 

  خيابان چهارباغ باال  خيابان ساالميس  مقايسه
ي گروه عمده

  اربردانك
  خريداران  دانشجويان

  هاي خانوادهگروه  هاي دوستانگروه  گروه اجتماعي عمده
ها استفاده از رستوران  هاي عمدهفعاليت

  و بارها
هاي  خريد، فعاليت

اداري، استفاده از 
  ها  رستوران

  صبح زود تا نيمه شب صبح زود تا نيمه شب  زمان استفاده از خيابان

  گيري نتيجه-6
هاي اجتماعي فضاهاي عمومي شهري است كه ارزش
سازد چرا كه با نيازهاي ساده  ميتوجه قابل را در شهر ها آن

بدين ترتيب فضاهاي . و پيچيده مردم درگير شده است
 ها آن و تأثيرگذارندعمومي بر كيفيت زندگي مردم بسيار 

هاي متنوعي را براي مردم بوجود ناگزير هستند فعاليت
هاي جامعه بيرون   اين صورت از قسمتدر غير. آورند

شوند چرا رانده خواهد شد و از قلمرو عمومي حذف مي
هايي جدي براي زندگي روزانه مردم را كه محدوديت

  .دهدنتيجه مي
موضوع كليدي در باب سرزندگي محيط، حضور 

هاي هاي مختلف و سازگاري فعاليتمردم در زمان
د فضاهاي عمومي سرزندگي به تنوع ابعا. مختلف است

. كه شامل بعد كالبدي و اجتماعي باشد ارتباط دارد
ي ترافيك در هاي كاهندههايي كه به عنوان كانالخيابان

كنند عاملي بالقوه براي شهرهاي مدرن ايفاي نقش مي
تبديل شور و حال و سرزندگي فضاهاي عمومي توسط 

  . باشند هاي مختلف مي ها و اتفاقميزباني از فعاليت
هاي چهارباغ باال در اصفهان،  تجزيه و تحليل خيابان

ساالميس در شهر فاگوستاما دو خيابان سرزنده و پرشور 
در زمان مختلف چگونگي كاركردشان را به طور 

ها حضور مردم در  در اين خيابان. دهداجتماعي نشان مي
هاي مختلف مشهود است اگر چه گونه سرزندگي زمان

ي فضاهاي سرزنده با همه.   استدر هر خيابان متفاوت
داليل و كاركردهاي غير يكسان است، از اين رو يك 

تواند سرزنده در نظر گرفته شود كه با مكان هنگامي مي
. مباني مختلف احساس خوب داشتن در فضا تجربه شود

اگرچه در فضاها داليل مشابه يا متفاوت، براي سرزندگي 
جه گرفت كه فضاهاي توان نتي وجود داشته باشد، ولي مي

تر بوده و مكاني هستند كه مردم  تر و امنسرزنده سالم
تعامل بيشتر و گرايش به ماندن طوالني براي لذت بردن 

اگر مكاني مورد . از زمانشان در فضاي عمومي دارند
توجه عموم قرار گيرد مردم رغبت حضور در آن مكان را 

را  آن مكان خود خودبهبيشتر داشته و اين حضور 
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توان به اين راهكار  در واقع مي. تر خواهد كرد جذاب
هايي كه باعث  حضور  دست يافت كه با استقرار كاربري

بيشتر مردم در فضاهاي عمومي همچون خيابان حضور 
 خاطرنشانشود، البته بايد  مردم در اين فضاها بيشتر مي

ها بايد با يكديگر سازگاري داشته  كرد كه اين كاربري
اگر چه بايد حضور مردم با ضمانت باشد و اين امر . باشند

  .  نيست مگر از طريق عوامل كالبدي مناسبغيرممكن
توان گفت كه خياباني سرزنده خواهد بود كه  مي

يابي سازي فرصتجامعه را به اثرگذاري متقابل و آماده
كند و اين امر با رعايت براي تبادالت فرهنگي تشويق مي

 كه به طور عام براي سرزندگي عوامل و راهكارهايي
  : فضاهاي شهري كه در متن نيز به آن اشاره شد نام برد

 داشتن نظام كاربري مناسب، پويا و هماهنگ - 1

 نظام حركتي مناسب و داشتن نفوذپذيري تأمين - 2
 كالبدي به بناها

 بندي پذير و نظم در استخوان طراحي انعطاف - 3

 ها رعايت مقياس انساني در طراحي - 4

  .هاي فعال بناها پيوستگي در جدارهحفظ نظم و  - 5

  
   تاثيرات سرزندگي در فضاهاي عمومي شهري).11(شكل 

   تشكر و قدرداني-7
از استاد گرامي سركار خانم دكتر ريحانه سجاد بسيار 

هاي ايشان نوشتن اين  سپاسگزارم چرا كه بدون راهنمايي
مال تشكر را از شد و به همچنين ك مقاله بسيار مشكل مي

داشت سركار خانم مهندس  هاي بدون چشم راهنمايي
ها را برايم   از سختيافسانه سهرابي دارم چرا كه بسياري

آسان نمود، و در پايان نهايت تشكر را از پدر و مادر 
 گاه هيچدريغشان   كه محبت بيهايي آنبزرگوارم دارم 
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Evaluation of  Factors Affecting Vitality of Street (Comparative 
study: Salamis Street in Famagusta,Northern Cyprus and 

Chaharbaagh Bala Street in Isfahan, Iran)  

 Samira Khaki*,1, Bahram Shahedi2,4Seyedeh Marziyeh Tabaeian31 

Abctract 
This paper focuses on the issue of vitality in urban public spaces, streets in particular, as a major indicator 
of their success. Lively urban environment are among the factors in the design of urban spaces today are 
not serious and more public arena today are seen in urban areas, environments are dull and unattractive 
that no incentive for people to go and stay there not provoke. For the purpose of increasing the traffic 
efficiency, different types of arrangements are implemented by engineers in the urban environment. 
However, pedestrian circulation is more important to provide vitality in urban areas rather than vehicular 
circulation. On this basis, the aim of this paper is to present the physical factors contributing to the vitality 
of our urban environment. The study first provides a theoretical framework for understanding the social 
value and role of urban public spaces on quality of urban life; second, it discusses the essential 
components of vitality in streets. Finally, investigating vitality and its determinants in two major streets in 
Famagusta and Kyrenia and Chaharbagh bala  street in Isfahan North Cyprus, the paper highlights the 
issues of proper connections and proximity to important magnets, and physical and social attributes in the 
street area. Selected streets they provide unique contexts for socio-cultural analysis. Observations of 
social life in these streets reveal a vibrant character. In fact, the main reason for choosing this streets, 
understanding how physical forms and functions of pattern dependent effects on the vitality of this street 
is used to find. The data collection method of the research is a mixed method consisting document survey, 
on-site observations, in-depth interviews with people and questionnaires. The study explores the 
similarities and differences between these two streets in Cyprus and Finally, comparison with Isfahan to 
provide a better understanding of the reasons behind this vitality. It further investigates issues such as 
user types, activities, and time of use within the physical context. In fact we can say that the main points 
of research, linking and connecting the Subject and the importance of attracting and approaching social 
and physical features of the area's streets. The findings of contemporary research indicate that vitality is a 
product of both the visual quality of the environment and the variety of the supported activities. It should 
be noted that a more appropriate design of a public space satisfies more needs of the people.Meeting 
people’s needs and adapting to their activities is then a key objective of a good public space.   Urban 
design is concerned with the creation of equitable urban public spaces, just as much as with the creation 
of physical form. These spaces are essentially democratic, because they give all users a stake in their use. 
They might also be characterized as those which increase choice; therefore, they are more responsive. 
Concerning equity in the design of the public realm guarantees a more socially balanced, democratic 
environment which is available to all. 

Keywords: vitality, Street,Chaharbaagh Bala, Isfahan, Salamis , Famagusta 

                                                            
1- M.A student of Architecture, Daneshpajoohan Higher Education Institute 
2- Assistant Professor, Department of Architecture, Islamic Azad University, Isfahan Branch(khorasgan) 
3- Assistant Professor, Department of Architecture, Islamic Azad University, Isfahan Branch(khorasgan) 
*Corresponding Author : samir.khaki.30@hotmail.com 



 
  


