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ریزي براي طراحی شهري در خیابان انقالببرنامه
ریزي طراح شهري صورت پذیرفت. ولی به یک اشاره: طراحی شهري خیابان انقالب با همیاري دو مشاور برنامه

هاي گذشته چکیده نظریات بخش هاي متفاوت رسید. در شمارهطرح واحد نیانجامید و در مواردي به راه حل
ریزي، به تکمیل ت سنجش برنامهطراحی (در این شماره مجله) چاپ شده است. در این شماره با ارائه نظریا

پردازیم.گزارش می

مقدمه- 1
خصوص از عمر شهرسازي معاصر ایران و بررسی نقاط ضعف و قوت این دوره بهبا گذشت سه دهه 

شمار آید.تواند نقطه عطفی در شهرسازي کشور بهگردد که میهاي آن در بعد کیفی مباحثی مطرح مینارسایی
هاي ریزي کالبدي شهرها از جمله تحوالتی است که در سالمحیطی در برنامههايتوجه به کیفیت

هاي شهري است. این امر گرچه قدم بزرگی به جلو اخیر مطرح گردیده است و حاصل آن رویکرد به تهیه طرح
د، توجه بماند و از الگوي مترادف طراحی شهري پیروي کنهاي نوین شریانی بیاست. اما چنانچه به دیدگاه

شود. زیرا طراحی شهري در حال حاضر گرفتار هاي شهرسازي میموجب بازگشت به عقب در بعد دیگر طرح
معناي کند که گویی مسئله در محیط بصري و بهاي عمل میگونهاي است و بهنوعی حس غیرحرفه

شناسی قابل حل است.زیبایی
عنوان یک تمامیت اي که شهر را بهههاي فکري طراحی شهري به حرفگرچه در میان تمام انضباط

تر است. لیکن این امر تنها در صورت ممکن است که طراحی شهري به شکل یک فرایند پذیرد، نزدیکمی
ریزي براي طراحی شهري خیابان انقالب نیز در این راستان تدوین گردیده است.صورت پذیرد. دستاورد برنامه

غربی شهر تهران است که بسیاري -همترین محور مجهز شرقیکد فعالیتی م339خیابان انقالب با 
دنبال برخورداري از هاي اصلی سطح شهر تهران در ارتباط با آن قرار دارد. این فضاي مهم شهري بهاز فعالیت

غربی، تبدیل به کانال انتقال ترافیک عبوري شهر گردیده و آلودگی حاصل از این عملکرد، -تداوم شرقی
خیابان را به حد انحطاط و زوال نزدیک گردانده است.کیفیت فضایی

پروژه طراحی شهري خیابان انقالب با هدف مطالعات ساماندهی و ارتقاي کیفی خیابان انقالب -
هاي مهم شهري تهران) جهت ایجاد فضاي شهري مطلوب و با تکیه به عنوان یکی از خیابان(به

هاي باالدست انجام شده است.طرحتجدید هویت شاخص آن و البته حفظ نقش آن در
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سطوح مطالعاتی-1-1
این مطالعات در سه سطح کالن، حوزه فراگیر و حوزه مستقیم صورت گرفته است. مطالعات سطح 

کند، مطالعات حوزه فراگیر حیطه نفوذ کالن اهداف تعیین نقش استراتژیک خیابان را در سطح شهر دنبال می
سازد و حوزه مستقیم قلمرو مداخله برنامه طراحی شهري ف توسعه خیابان همگام میدامنه خیابان را با اهدا

گیرد.است که ساماندهی عملکردي و آرایش کالبدي فضاي خیابان در آن صورت می

روش مطالعه- 1-2
هاي محیطی و بصري است. در مطالعات موارد تأکید این طرح، در شیوه شناخت و سنجش کیفیت

هاي توسعه و ساماندهی، شناسایی و مالك لیه موارد ضعف، قابلیت، تهدید فرصتبخش شناخت، ک
گذاري قرار گرفته است.سیاست

ریزي و سنجش کیفیت محیطی در مطالعات طراحی شهري خیابان انقالب، دستاورد بخش برنامه
الگوها و پیشنهادها را هاي سیاستگذاري را فراهم نموده است. بخش معیارها و استراتژي طراحی که چارچوب
کننده ها نشأت گرفته است. دستاورد طرح را اسناد هدایتدهد، مستقیماً از بخش اهداف و سیاستارائه می

دهد.مداخالت و پیشنهادها تشکیل می
منطقه مختلف شهرداري قرار 5هاي هاي مختلف طرح در حیطه کار شهردارينظر به اینکه قسمت

منظور دستیابی مطلوب فرایند کنترل در طرح، توصیه شده است که محدوده فراگیر طرح دارد. بنابراین به
رسد این مبحث اصوالً باید بر تجدیدنظر نظر میعنوان یک منطقه ویژه، تحت نظارت واحد هدایت گردد. بهبه

وزه نفوذ معابر اي، مناطق دیگري که در واقع حاي و ناحیهتقسیمات شهري بینجامد و در بین تقسیمات محله
اصلی شهري است اضافه گردد.

دستاورد مطالعات فراگیر- 2
سطح کالن- 2-1

هاي فوق و نقد مطالعات سطح کالن با هدف ارزیابی اسناد باالدست، معرفی نقش خیابان در برنامه
تاورد این ترتیب دسهاي باالدست صورت گرفته است. بدینتحوالت جاري وضع موجود خیابان نسبت به برنامه

کننده مطالعات حوزه فراگیر بوده است.بخش از مطالعات، استراتژي سطح کالن، توسعه خیابان را رقم زده و هدایت
شود.دنبال ارائه میست داده که بهتري از دامنه نفوذ خیابان مطالعات حوزه فراگیر، شناخت دقیق
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هاي باالدستطرح و برنامه- 2-1-1

طرح ساماندهی- 
حوزه تقسیم کرده است، حوزه مرکزي، داراي شخصیتی 5در طرح ساماندهی تهران، که شهر را به 

منظور کاهش بار تراکمی هسته خدماتی مرکزي شهر، کاهش مسائل فرهنگی و توریستی است. از این رو به
اصلی شهر ترافیکی و تقویت هویت فرهنگی و توریستی هسته مرکزي توصیه شده است که از توسعه خدمات 

ها، در هسته مزبور جلوگیري شود و بسیاري از خدمات اصلی موجود در آن نیز مانند برخی از ادارات، وزارتخانه
ها، واحدهاي تجاري، تولیدي، مؤسسات بازرگانی و ... به چهار حوزه دیگر انتقال یابد.سفارتخانه

هاي و در نتیجه دسترسی پالكدر این طرح محور انقالب قویاً یک محور شهري تعریف شده است
باید از معابر هاي واقع در طرفین آن میباید از معابر دیگر تأمین شود و فاصله تقاطعواقع در طرفین آن می

متر اصالح گردد. مطابق طرح 1000هاي همسطح در آن نیز تا حداقلدیگر تأمین شود و فاصله تقاطع
فرهنگی و توریستی بودن هسته مرکزي شهر [و طبعاً بخش ساماندهی، اگر چه که توصیه و تأکید طرح بر

شمالی آن] است، لیکن استراتژي شریانی دانستن خیابان انقالب از حیث فرهنگی و آموزشی باشد. از سوي 
نظرگاه اول هاي کیفی و محیطی خیابان انقالب، دردیگر پیشنهادها طرح ساماندهی که اساساً با هدف ارزش

باید با یکدیگر هماهنگ شوند و نفی نقشی که طرح ساماندهی (جامع) براي خیابان رسد، مینظر میمغایر به
انجامد و یا به انقالب درنظر گرفته، نفی اصول طرح جامع بوده و یا به شکست طرح باالدست (جامع) می

گرداند.اي میتر، طرح طراحی شهري خیابان انقالب را کتابخانهاحتمال قوي

ت و تحلیلشناخ- 2-1-2

جایگاه تاریخی-یک
احداث خیابان انقالب و حوزه فراگیر آن داراي تقارن زمانی با پیدایش و تکوین مدرنیزه شدن جامعه 

گیري مؤسسات مدنی جدید است. بنابراین خیابان انقالب و حوزه آن بازنمایی از تظاهرات و شکل
مدرنیزاسیون در خود دارد.

جایگاه فرهنگی-دو
خیابان انقالب و حوزه فراگیر آن از جایگاه فرهنگی متمایزي برخوردار است و بزرگترین مراکز 

آموزشی، فرهنگی و اجتماعی شهر در این محدوده قرار گرفته است.
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جایگاه اقتصادي-سه
برداري از واحد زمین در این حوزه بیش از متوسط تهران است وها و میزان بهرهشدت تمرکز فعالیت

کارگاه است.653کارگاه واقع است، در حالی که متوسط تهران 1931در هر کیلومتر مربع این حوزه 

تضاد بنیادین ترافیک عبوري با فعالیت اقتصادي خیابان- چهار
خیابان انقالب از بدو احداث داراي دو کارکرد اصلی ترافیک و عبور و مرور و فعالیت اقتصادي بوده 

اگرچه الزم و ملزوم یکدیگر بودند، اما از این زمان به بعد دوگانگی به 1350هاي تا سالاست. این دوگانگی
تضاد انجامیده و عملکرد این دو کارکرد به نفی یکدیگر ختم شد.

در این میان طرح ایجاد محدوده ترافیکی شهر براي طرح ساماندهی که خیابان را منحصراً به ترافیک 
در این خیابان واقع است، عامل تهدید 12و 11، 7، 6دهد و مرز بین مناطق یو عبور و مرور اختصاص م

اي است که در طرح حاضر که این خود مهمترین مسئلهشود.جدید علیه سرزندگی و فعالیت خیابان تلقی می
هاي عمده طرح باالدست (جامع) حل شود.باید با نفی نکردن سیاستمی

سازمان کالبدي- 2-2
العات سازمان کالبدي مفاهیم ذیل است:هدف از مط

ها،ها و محصوریتشناخت تداوم-
ارتباطات بصري کالن،-
هاي انسانی،ارتباطات عناصر ساختاري فضاي کالن با یکدیگر و فعالیت-
تحلیل کیفیت و ارتباط عناصر در فضاي خرد،-
شناخت فضاهاي رها شده و سعی در تعریف فضا،-
ابنیه تاریخی با فضاي پیرامون و محور مجهز انقالب،خوانا کردن عناصر نمادین و -
هاي پیشنهاد حجم توده ابنیه و چگونگی ایجاد فضاي شهري،تدوین چارچوب-
ها، خوانایی عناصر نمادین، ها فضایی، تناسبات، محصوریتدریافت ادراك شهروندان از کیفیت-

انی شهر.عنوان یک خیابان شریشناخت دقیق و حل مبحث خیابان انقالب به

استراتژي توسعه خیابان-3
هاي استفاده کننده از آن را خیابان انقالب باید خیابانی زنده و فعال باشد تا بتواند نیازهاي کلیه گروه-

برآورده سازد، در حالی که نقش اصلی شهري خود را حفظ کند.
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حفظ و ارتقاي تنوع فعالیتی-
ادي که اکنون وجود دارد، باید تثبیت و تقویت گردد.فعالیت همه نهادهاي اجتماعی، فرهنگی و اقتص-
کننده کاراکترهاي اصلی در حوزه است، الزامی است.برقراري تعادل بین الگوهاي فعالیتی که تعیین-
جوار و سازگاري آنها با هم الزامی است.برقراري تداوم و پیوستگی بین الگوهاي فعالیتی هم-
تدریجی در طول خیابان از حیث عملکردي ضرورت دارد.برقراري تباین فضایی آرام و -
دفاع و رها شده از حیث اقتصادي و اجتماعی ضروري است.فعال کردن فضاهاي بی-
هاي جنبشی هاي مسکونی و حفظ خصلتبرقراري تعادل بین تأمین آرامش براي ساکنان بخش-

ی است.(حرکت مردم، وسائط نقلیه، صدا، بو و ...) فضاهاي خیابان الزام
انجامد، در حدي هاي غیررسمی و حذف عواملی که به تشدید این عوامل میهدایت و کنترل فعالیت-

که به عملکردهاي دیگر لطمه وارد نشود.
هاي مردم، (ساکن، شاغل و عابر)ها و ارزشنزدیکی طراحی شهري به هنجارها، موازین، عالیق، سلیقه- 
هاي مختلف خیاباندر قسمتها فعالیتسنخی در همجواري ایجاد هم-
فرهنگی.-هاي الزم براي تحکیم هویت فضاها و ابنیه تاریخیاحیاء حفظ و توسعه فعالیت-

شناخت و سنجش-4
باشد. هاي محیطی و نارسایی در وضعیت موجود میمرحله سنجش و ارزیابی، معرفی مجموعه توان

گرفت.گذاري و الگوهاي توسعه قرار خواهد که پایه سیاست
هاي پایه سیماي شهري مانند سیماي بام، بنابراین در ماتریس سنجش، دستاورد ممیزي زمینه

سیماي جداره، سیماي زمین، منظر شهري و تجسم فضا، یکجا معرفی گردیده و پایگاه اطالعاتی الزم جهت 
ن کالبدي و گذاري را فراهم نموده است. این فرآیند در خصوص مباحث سازماگیري و سیاستتصمیم
هاي عملکردي نیز صورت گرفته است.زمینه

گذاريسیاست- 5
اي و هاي برنامههاي تحقق آن به تفکیک زمینهبراساس مجموعه اهداف طرح ساماندهی و سیاست

شرح ذیل تعیین گردیده است. بخش برنامه مشتمل بر عملکرد و حمل و نقل است. بخش طراحی طراحی به
باشد، که مجموعاً محتوا و زمان کالبدي و سازمان بصري سیماي شهري به شرح ذیل میهاي ساشامل زمینه

سازند.گیري خیابان را فراهم میانداز شکلچشم
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هاي سازمان کالبدياهداف و سیاست- 5-1
حفظ تداوم تاریخی در فضاي شهري

هاي تهران قدیم.وروديعنوان نما و سمبلیک آباد بههاي دولت و یوسف: احیاي دروازه1سیاست 
خصوص در بعد فرهنگی): تقویت عملکردهاي اوقات فراغت (به2سیاست 
زا در جداره.مند نمودن استفاده از عناصر هویت: ضابطه3سیاست 
ها و...) در مناطق مناسب حوزه فراگیر.هاي دانشجویی و هتل: تقویت سکونت دائم و غیردائم (خوابگاه4سیاست 
ممانعت از هرگونه ساخت و ساز معماري مغایر با هویت اصیل منطقه.: 5سیاست 
هاي ارزشمند نوگرا.: عدم صدور جواز تخریب و نوسازي براي ساختمان6سیاست 
هاي البرز و هاي نمادین مانند دبیرستان: ایجاد فضاي شهري در اطراف ابنیه شاخص تاریخی و نشانه7سیاست 

و برقراري ارتباط بصري عملکردي قوي با آنها.پندار نیک تا خیابان انقالب 
هاي کالبدي تاریخی آنها و در سطح شهر.: سازگار نمودن عملکرد ابنیه شاخص با ویژگی8سیاست 
هاي فرهنگی هنري از تاالر وحدت به منطقه اطراف آن و تا حد خیابان انقالب: امتداد یافتن فعالیت9سیاست 
ن محور ارتباطی به تاالر وحدت از خیابان انقالب.: ایجاد و خوانا نمود10سیاست 

هاي خواناهدف: حفظ توالی گره
هاي خیابان فردوسی و سپهبد قرنی با خیابان انقالب براي سیاست: استفاده از خارج از محور بودن تقاطع

اي.هاي یاد شده و استقرار نشانه منطقهایجاد محور بصري در خیابان

مناسب و تقویت حس مکانهدف: تأمین محصوریت 
منظور تعریف هاي توسعه به: ایجاد تداوم در ابنیه مجاور خیابان با استفاده از فضاهاي رها و حوزه1سیاست 

فضاي خیابان.
هاي هاي مجاور و محصوریت مناسب براي مقاطع فوق در محدوده لفاف: افزایش تراکم ساختمان2سیاست 

فضایی تعریف شده براي هر قسمت.
: استفاده از پوشش گیاهی مناسب براي تعدیل تناسبات فضایی خیابان توسط ناظر.3یاست س

هدف: تعدیل امتداد طوالنی خارج از مقیاس براي حرکت پیاده
هاي فضایی در طول خیابان براي تقویت تنوع فضایی.: ایجاد گشایش1سیاست 
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ملکردي ویژه با حضور قوي افراد پیاده در هاي ع: ایجاد فضاهاي شهري متناسب در جوار کانون2سیاست 
محدوده دانشگاه تهران و تاالر وحدت.

: ایجاد و خوانا نمودن محور ارتباطی به تاالر وحدت از خیابان انقالب.3سیاست 

هاي سازمان بصري سیماي شهري سیماي باماهداف و سیاست- 5-2
ساماندهی خط آسمان- 1هدف 

مقدمه خیابان انقالب:
ریزي با بخش طراحی، در دو مبحث عمده دیگر (که در یک محور قابل حصولند) داراي برنامهبخش 

ریزي خط آسمان، خط نهایی بنا در یک نماي ترسیم شده هندسی اختالفند. در تفکر حاکم بر بخش برنامه
باید ابنیه میشود، بلکه حاصل تماس بنا و یا صفحه با لفاف فضایی بناها ارزشمند است که قائم تلقی نمی

یابند.همجوار در راستاي آن نظام
یابد.حد ارتفاع بنا و تراکم ساختمانی نیز در همین الگو تحقق می

هاي نظام فعالیت و عملکرداهداف و سیاست-5-3
آموزشی و ارتقاي کیفیت مکانی آن.- گیري الاقل دو فضاي فرهنگیهدف: شکل

عنوان مهمترین فعالیت کانونی در حول آموزش عمومی و فرهنگی بهش عالی، : تقویت مراکز آموز1سیاست 
دانشگاه تهران.

ها، فروشی: توسعه فعالیت تجاري در امور کمک آموزشی مانند دفاتر انتشار کتب و نشریات، کتاب2سیاست 
هاي تخصصی و مراکز اداري وابسته به آموزش.رسانی، کتابخانهمراکز اطالع

ایی مفصل ارتباطی در چهار راه ولیعصرایجاد و خوان- هدف
اي در چهار راه ولیعصر: تقویت امکانات پایانه1سیاست 
گیري فعالیت هنري در چهارراه ولی عصر: شکل2سیاست 
عصر در ارتباط با مراکز هنري ردي در مرز مشترك در چهارراه ولی: گسترش مراکز پذیرایی و جهانگ3سیاست 

هاو پایانه

هنري با اهمیت براي شهر تهران-یک مرکز فرهنگیتشکیل - هدف
هاي ویژه براي تمرکز و ارتباطات آنها: گسترش مراکز هنري و نمایشگاهی و اختصاص مکان1سیاست 
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: گسترش مراکز آموشی هنر2سیاست 

هاي نظام حمل و نقلاهداف و سیاست- 5-4
هاي باالدست غیرقابل حذف س طرحضمن حفظ ترافیک عبوري عمومی از خیابان انقالب که براسا

شود.هاي زیر جهت کاهش اثرات نامطبوع آن اعمال میاست، سیاست

کاهش اثرات نامطلوب ترافیک عبوري خصوصی با مقیاس شهري از محور خیابان انقالب- هدف
شود.: خیابان انقالب از نظر فیزیکی براي ترافیک عبوري مسدود نمی1سیاست 
هاي مدیریت ترافیک براي ترافیک عبوري غیرقابل استفاده انقالب با استفاده از سیستم: خیابان 2سیاست 

یابد.شود. اما با تمهیداتی اثرات منفی آن کاهش مینمی
هاي عابر حتی در مقاطعی راهگیرد، بنابراین پیادهعهده می: عابر پیاده خیابان انقالب نقش اول را به3سیاست 

دهد.اي از مقطع را به خود اختصاص میل هستند، سهم عمدهکه ترافیک موتوري فعا
: سیستم حمل و نقل عمومی چه در سطح و چه در زیرزمین بار اصلی دسترسی به انقالب را به 4سیاست 

عهده خواهد داشت.
هاي نفوذي که با محوطه خارج از محدوده ممنوعه مرتبط خواهند بود و در کنار محور : پارکینگ5سیاست 

هاي خیابان انقالب را پاسخگو خواهند بود و هم مشوق شوند. هم مسئله پارکینگ براي کاربريالب بنا میانق
شوند. بنابراین سیاست گشایش محورهاي نفوذي بین انقالب و محوطه غیرممنوعه روي در انقالب میپیاده

کند.اهمیت پیدا می

هالیتهاي مناسب با کیفیت محیط به فعاتأمین دسترسی- هدف
: تغییر شکل شبکه سریع و عبوري خط ویژه فعلی به شکل مطلوب.1سیاست 
هاي داخل خیابان.رانی جهت دسترسی جاذب به فعالیت: استفاده از خطوط اتوبوس2سیاست 
: تشویق تردد پیاده در مسیر و تأمین امکانات.3سیاست 
هی سیماي زمین و تناسبات حرکت پیاده.ها در ساماند: استفاده از مترو و موقعیت ایستگاه4سیاست 
هاي معمولی شود. برقی جایگزین اتوبوسهاي محیطی، اتوبوس: جهت کاهش اثرات منفی زیست5سیاست 

هاي مانع عبور نیز به موانع رسانی آن از سیماي معبر حذف شود و نردههایی که سیستم برقولی با روش
مطلوب تغییر یابد.
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پیشنهادها و اگلوهاي توسعهها، راه حل-6
ها و حلراهبندي فضایی، چارچوب و معیارهاي طراحی که پایهدر این مرحله از مطالعات استخوان

بندي فوق دهد. استخوانهاي اجرایی را تشکیل میباشد، تعیین گردید که سیاستالگوهاي طراحی می
ها طراحی حلسیما برقرار نموده و پایه الگوها و راهارتباطات فضایی و بصري الزم را بین عناصر سازمان بصري

گیرد.قرار می

پیشنهادهاي عمومی نظام حمل و نقل- 1- 6
برنامه اول: مسیر ویژه اتوبوس

رسانی از سیماي معبر) براي تأمین مسیر ویژه اتوبوس برقی (با حذف موانع عبوري و سیستم برق
آید و عمل مییک خندق بوده است، استفاده مضاعفی از این امر بهیر معبر سباتوجه به سابقه تاریخی، که م

ضمن بازگرداندن این سابقه تاریخی مهم، از جهت حل دو موضوع یاد شده یعنی ایجاد موانع عبوري با سیماي 
شکل کهشود. بدینبرداري میسازي نامناسب فعلی آن، بهرهها، به دور از سیمارسانی به اتوبوسمطلوب و برق

ترتیب:شود. بدینمتر گود می5/1مسیر ویژه حدود 
گردد.سایه تاریخی خندق به معبر باز می-یک

شود. هاي عبوري بلند، با سیماسازي نامناسب آن حذف میبا این اختالف سطح نیاز به ایجاد مانع-دو
هاي برق بسیار غیر مسیر سیمجاي گرفت برق از باالي سقف (با رسانی بهها با تغییر سیستم برقاتوبوس-سه

دارند.شکیل) از پهلو و از داخل زمین برق دریافت می
شود و آمد و شد به اتوبوس براي سالمندان، سطح سکو میبا سکوسازي مناسب کف اتوبوس هم- چهار

شود.کودکان و معلولین تسهیل می
پذیرد. هاي پیاده بسیار کوتاه، دسترسی طرفین معبر به یکدیگر صورت میبا گود بودن مسیر ویژه با پل- پنج

ها تر است و یا تمام بخش کناري به پیاده اختصاص یابد، پلهایی که عرض بخش پیاده عریضدر مکان
تدارك زیرگذرهاي تواند جهت دار طراحی شوند. همین گود بودن میتوانند به شکل قوسی و شیبمی

باید با حضور پیاده قطع شوند، مورد هایی از معبر که معبر کندرو نمیپیاده (فقط با چند پله) براي بخش
استفاده قرار گیرد.

مسیر عبوري توام با خط ویژه اتوبوس برقی- شش
سیر وري از مسیر عبوري بخش خصوصی را نیز در مچنانچه مطالعات جامع حمل و نقل ضرورت بهره

تواند با اضافه نمودن یک خط سبقت در میان، براي تعدادي خیابان انقالب ضروري سازد، بخش مربوطه می
معین از وسائل نقلیه غیراتوبوس برقی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
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برنامه دوم: حرکت وسائط نقلیه خصوصی و سواري
هاي باالدست (طرح جامع ساماندهی به طرحاز آنجا که قطع حضور اتومبیل از خیابان انقالب باتوجه

باید مطالعه دقیقی صورت بود، میپذیر نیست، (البته اگر هم میو طرح جامع حمل و نقل و ترافیک) امکان
شود، شد؟) حرکت این وسائل نقلیه در مسیر قطع نمیگرفت که آیا این امر موجب قطع رونق معبر نمیمی

هاي مجاور عدم حضور اتومبیل ضرورت یابد، با انتقال مسیر به پشت بلوكبلکه تنها در نقاطی که قطعاً 
شود. براي مثال در رو میخیابان، حرکت ممتد آن قطع شده و برخی از فضاهاي فاقد بخش کندرو، اتومبیل

هاي مقابل آن، مسیر شرق به غرب قبل از دانشگاه، به شمال هدایت شده و پس منطقه دانشگاه و کتابفروشی
گردد. در امتداد غرب به شرق نیز همین عمل به ز عبور از شمال دانشگاه از غرب آن به خیابان انقالب برمیا

شود. در نتیجه در مقابل دانشگاه، جز ترافیک داخل هاي جنوب خیابان انجام میانتقال ترافیک به جنوب بلوك
رسد:ح دو هدف به شهر میترتیب با انجام این طرخندق، ترافیک عبوري نخواهیم داشت. بدین

شوند.مناطق موردنیاز از ترافیک عبوري عاري می-یک
خصوص یابد و مسیرهاي عبوري موازي بهتمایل به عبور از معبر، با تغییر مسیرهاي متعدد، کاهش می-دو

شود.یابند و بنابراین بار عبوري معبر کاسته میبزرگراه ارجحیت می
هاي کالبدي و طراحی وري از مسیرهاي موازي، بدواً باید برنامهو بهرهبراي تعیین مسیرهاي عبوري 

شهري قطعات مختلف متمایز شده در محدوده مستقیم و حوزه فراگیر مشخص شود.
هاي مهم، با شیب مالیمی در خندق (و یا در خیابان ها در داخل خندق در جوار تقاطعحرکت اتوبوس-سه

سطح را نیز تدارك ببیند.هاي غیرهمقاطعتواند به سادگی تموردنظر) می

سازي سیما و ضوابط مربوطهپیشنهادهاي هماهنگ-3- 6
جایی خیابان با شناخت عناصر ساختمانی با ارزش و یا ضروري براي نگهداري از نظر حفظ سیماي جابه

شود:ضوابط زیر ارائه میاي که باید با آن هماهنگ شود. تاریخی خیابان با انتخاب ابنیه ارزشمند و محدوده
گذرد) هماهنگی با اي که از محور معبر ترسیم و از خط آسمان بنا میبا ترسیم لفاف فضایی بنا (صفحه-یک

یابد.این لفاف در محدوده یاد شده براي دیگر ابنیه، ضرورت می
ی، بازشوها، مصالح با شناخت مبانی طرح ساختمان و موردنظر، ضوابط و مقررات احداث بنا، خطوط افق-دو

گردد.هاي مجاور وضع میبراي ساختمان
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2001جایزه معماري آقاخان 
2001پروژه انتخابی هیأت داوران براي جایزه معماري 9

ه برگزار در سوری(Aleppo)میالدي، طی مراسمی که در ارگ تاریخی حلب 2001نوامبر سال 6در 
، جایزه ویژه هیأت داوران را نیز به معمار 2001برنده جایزه معماري سال 9شد، آقاخان ضمن اعالم 

اهداء کرد. مراسم هشتمین دوره جایزه آقاخان هرسه سال یک بار (Geoffrey Bawa)النکایی جفري باوا سري
شمار دالر آمریکاست که بزرگترین جایزه معماري جهان به500000یزه آن به مبلغشود و جابرگزار می

جشن گرفته خواهد شد.2003آید. بیست و پنجمین سالگرد اهداي جوایز نیز در سال یم
پروژه برتر انتخاب شدند که هیأت 35هاي ارائه شده، در مرحله نهائی در دوره اخیر، از میان پروژه

ارز معماري که هاي بعنوان نمونهپروژه را به9داوران پس از بررسی و مطالعات محلی این آثار، از این میان 
اند، انتخاب کردند. در ارزیابی هیأت داوران براي انتخاب معماري برتر باعث ارتقاي سطح زندگی و محیط شده

فرهنگی و توجه به - هاي اجتماعی، میراث و هویت تاریخیمسائلی چون: همخوانی با محیط، دقت با کیفیت
شأن انسانی، مطرح بوده است.

عبارتند از:2001یله هیأت داوران براي جایزه معماري پروژه انتخاب شده بوس9
باغ فردوسی، تهران، ایران
زندگی جدید، کالبد قدیم، ایران
مرکز اجتماعی اولبیا، آنتالیا ترکیه
موزه نابیا، نابیا، مصر
عیت اکتل، مراکش
مدرسه پرورش طیور کاهره ایال، گینه
هتل داتاي، مالزي
،هندوستانمعماران پابرهنه، تیلونیا
 دهکدهSOSبراي کودکان، عقبه، اردن

پروژه ارائه 427، براي انتخاب برندگان از میان 2001عضور هیأت داوران جایزه معماري آقاخان 9
صورت نهائی برگزیده شدند که پس از پروژه به35شده، در دو نوبت یکدیگر را مالقات کردند و از این میان 

اي و ارائه آن مطالعات به هیأت رشتههاي متخصص میانانجام شده توسط گروههاي محلیمطالعات و بررسی
گردیدند.2001پروژه موفق به اخذ جایزه معماري 9داوران، 

هاي مذکور، به آثاري که در ارتقاء کیفیت، ها و مفاهیم پروژههیأت داوران در تعقیب و بررسی اندیشه
هاي انسانی و اجتماعی این جوامع رفاه اي به جنبهگونهه و بهسطح زندگی و محیط، کمکی به سزاء نمود
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هاي برگزیده در پی ارتقاء کیفیت زندگی از طریق باال جدیدي بخشیده، توجهی ویژه نمود. بسیاري از پروژه
مردمی و فرهنگی بوده که از طریق - هاي اجتماعیبردن تأسیسات محیطی و زیربنائی و یا احداث کانون

ها سعی در هاي وابسته به آن رشد کلی این جوامع کمک بسزائی نموده است. برخی از پروژهرشتهمعماري و 
کمک به جوامع در حال رشد و به ارتقاي موقعیت زندگیشان بوسیله افزایش تولیدات، بهبود بخشیدن به 

اند.محیط ساختاري و دستیابی به فرهنگ و جامعه مدرن داشته
هاي روستایی کنند و کسانی که در همان موقعیتوامع مدرن زندگی میهاي مردمی که در جتالش

اند، تحقق این مهم را ممکن ساخت که سیل مهاجرت و کاهش مداوم منابع انسانی بومی و زوال باقی مانده
ها نیازهاي آموزشی مانند محیطی) متوقف گردد. برخی از پروژههاي زندگی و محیطی (زیستموقعیت

اي نیز اند در حالی که پارهظ زندگی و فرهنگ یک تمدن باستانی را جوابگو بودهنگهداري و حف
اند.گردد را ارائه کردههاي تولید که منجر به غنی شدن وضع تغذیه عمومی میهایی براي روشدستورالعمل

گذارد وهیأت داوران نقش توریسم را در جوامع مدرن در زمینه معماري که به محیط احترام می
هایی که آینده کند نیز در مدنظر داشته است. پروژهفرهنگ بومی را در کارهاي ساختمانی معرفی می

نمایند، از نظر هاي جدید براي تجمع شهري ایجاد میکنند یا پاركهاي با وقار تاریخی را تضمین میساختمان
هاي همان اندازه پروژهی و مذهبی بههاي عمومی، صنعتاند. ساختمانهیأت داوران داراي اهمیت خاص خود بوده

زیست با اهمیت تلقی اما در این دوره هیچکدام به حد مطلوب و موردنظر این جایزه نرسیدند.حفاظتی محیط

آ (هندوستان)، کنت فرامپتون عراق)، چارلزکوره- : کریم آقاخان، سلما الرعدي (انگلستان2001هیأت امنا/
عراق)، لوئیز مونرآل (اسپانیا)، عظیم ننجی (کنیا)، - (آمریکا)، زاها حدید (انگلستان(انگلستان)، فرانک گه ري 

علی شوعبی (عربستان سعودي)

هیئت اجرایی: سوها ازکان (دبیرکل)، جک کندي، فرخ درخشانی

توم : داراب دیبا (ایران)، عبدو فیللی انصاري (مراکش)، دوگان هاسول (ترکیه)، مونا ها2001هیأت داوران/
عراق)، زاهی هاواس (مصر)، ریکاردو لگورتا (مکزیک)، گلن مرکوت (استرالیا)، نورامی اوتمان - (انگلستان

(مالزي)، راج روال (هندوستان)


