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ت ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان
ي ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
دﻛﺘﺮاي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﻬﺮي
ي
داﻧﺸﺠﻮي
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ1395/04/09 :
ﺦ

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ13995/06/27 :

ﭼﻜﻴﺪه
در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻛﻤﺮﺮﻧﮓ ﺷﺪه
ﻓﻀﺎﻫﺎي ﭘﻴﺎده ﻣﺤﻮر ر
ي
ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺗﺪررﻳﺞ اوﻟﻮﻳﺖ داددن ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده و
ش
ﺑﺎ
و از
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮانن ﺑﺴﺘﺮ و
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز ﺷﺷﻬﺮي و ﭘﻴﺎده رراهﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪﺪه اﺳﺖ .ﭘﻴﺎده رراهﻫﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﻲ
ﺖ
اﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ .از اﻳﻦ ررو در ﺑﻴﻦ
ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺎ
ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻦ
ت
در ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎسﻫﺎ ،ارﺗﺒﺎﻃﻃﺎت و
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ،ﻧﻘﻘﺶ ﻣﺤﻮري ر
اﺣﺪاث ﻣﺴﻴﺮ وﻳﮋه ﭘﻴﺎدده ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮاﻛﻪ
ث
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﻴﺎده راه از اﻫﻤﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧ
ن
ﺷﻬﺮي و ﻧﻴﺰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان ،ﻃﺮاﺣﺎن ي
ﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﻳﻔﺎء ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آآوردن ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﻬﺮوﻧﺪان اﺟﺎزه ﻣﻣﻲدﻫﺪ در
ﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﻣﺮاﻛﻛﺰ ﺷﻬﺮي ﻧﻘﺸﻲ
اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﺠ
ﺣﻮاس ﺧﻮد را ﻛﻛﺎﻣﻼً ﻣﻌﻄﻮف اﻧﺘﺨﺎب ،ﺧﺮﻳﺪ ،ﺧﻂ ﺑﺼﺮ و ﻳﺎ ﻴﭘﻴﺎده روي ﺑﺎ آراﻣﻣﺶ ﻛﻨﻨﺪ .در ﻧﻈﻈﺎم ﺷﻬﺮي
آرام و ﺑﺪون ﺧﻄﺮ ﺣ
ﻣﺤﻴﻄﻲ م
ﻣﻴﮕﻴﺮد و اﻛﺜﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺑﻄﻦ ﺷﺒﻜﻪﻫﻫﺎي ﺷﻬﺮي
د
ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺎدده اﻧﺠﺎم
اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺳﻔﺮﻫﺎﺎي درون ي
ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻤﻲﻛﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻪ
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﭘﻴﺎده راه در ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻦ
ﻧﺘﻴﺠﻪ از ارزشﻫﺎ و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي
سﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﭘﻴﺎده دور ﺷﺪه و در ﺠﻪ
ﺷﻬﺮي در اﻳﺮان روز ﺑﻪ روز از ﻣﻘﻴﺎس
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﻃﺮاﺣﻲ ي
ﺻﻠﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ و ارزﻳﺎﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻴﺎده راهﻫﺎي
ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻ
ﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي
ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي 5ﮔﺎﻧﻪ ،ووﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻲ
ﺳﺎزي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺺ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺒﺶ ﭘﻴﺎده ي
ﺣﺰاد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻪ
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻮﻮر ﺻﺎدﻗﻴﻪ و ﻓﺮﺣ
ﭘﻴﺎده راهﻫﺎ ﻣﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻛﻤﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ وﻳﮋﮋﮔﻲﻫﺎي ﭘﻴﺎده رراه ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﭘﻴﺎده راه را
ﭘﻴﺮﺳﻮن و ﺳﻄﺢ
ن
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﺤﻠﻴﻞ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤ
ﻢ.ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از آآن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﺗﺤ
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مقدمه
«پياده راهها» يا «مسيرهاي پياده» جزئي از فضاهاي عمومي شهري است كه امروزه بدليل تأ يك د بيش از حد بر حركت
سواره و حل مسائل مختلف آن و غفلت از ساماندهي و برنامهريزي براي حركت پياده و نيز به لحاظ برقراري ارتباط
فضايي ب ني عملكردهاي شهري و تقويت روابط اجتماعي ،در ب ني برنامهريزان ،طراحان شهري و نيز شهروندان حائز
یباشد و ايجاد گرايشي نو ني در شهرسازي معاصر ،تحت عنوان «برنامهريزي پياده» يا «گسترش فضاهاي
اهميت م 
پياده»« ،جنبش پياده گستري» را به همراه داشته است .به هر حال واق يع ت ا ني است كه تاكنون معابر پياده نه به عنوان
بخشي مستقل از فضاي شهري بلكه به منزله تابعي از حركت سواره به شمار رفته و برنامهريزي براي ماش ني در
بیشتر مواقع بر برنامهريزي براي پیاده مقدم بوده است .در نتيجه ،هجوم انبوه خودرو به مرور زمان ،پيادهها را وادار
به عقب نشيني كرده است .اگر قبول كنيم كه بهبود يك فيت فضاهاي عمومي شهري بر فعاليت روزمره اجتماعي
یگذارد ،ا ني تأثير را بيش از هر جاي ديگري میتوان در معابر ويژه پياده يا مكانهاي بسته بر
شهروندان تأثير م 
تراف كي

موتوري مشاهده كرد .مسيرهای ويژه پياده راهها عالوه بر اينكه در تجديد حيات مراكز شهري نقشي موثر را

یدهد در مح طي ي آرام ،بدون دغدغههای خیابان
ايفاء میكند ،با فراهم آوردن تعامالت اجتماعي به شهروندان اجازه م 
با ارامش کامل به خرید و گشت و گذار بپردازند .پیادهروها با جذب پیادهها در مسیر خود باعث یک تغییر در
یهای
یهای اطراف خود میشوند که این تغییر خود را به سود تبدیل واحدهای مسکونی و مزاحم به کاربر 
کاربر 
یدهند .هم ني عامل باعث گرديده كه برنامهريزي و طراحان شهري در ايران روز به روز
تجاری و ادرای سوق م 
نيازهاي انسان عابر و آسایش حرکتی پیاده را بررسی نموده و در تحقق اهداف پیاده سازی و مسیرهای پیادهروی،به
ارزشها و جاذبههاي اجتماعي و فرهنگي فضاهاي پیاده شهری توجه خاص داشته باشند.
با شروع انقالب صنعتي و به دنبال آن حاكميت تفكر مدرنيسم و به ويژه مطرح شدن تئوري »اتومبیل در شهر مناسب«

از نقش و اهميت فضاهاي پياده كاسته شد و به مرور فرد پياده ،جايگاه و اولويت خود را در فضاي شهري از دست
تهای منطقه بندي و تف كيك
داد .از سوي ديگر ،سياس 

عملكردها و كاربريهاي شهري در دوران شهرسازي مدرن،

باعث از دست رفتن پويايي و حيات شهرها شد كه حاصل آن وجود شهرهايي با تقسيم مناطق همگن ،جدايي طبقات
تهاي متنوع از شهر بود كه نتيجهاي جز از ميان رفتن سرزندگي و حيات بخشهاي
اجتماعي از كي ديگر و حذف فعالي 
مركزي شهرها نداشت ).(Abbaszadegan, 2007: 40
یتواند در،
مهمتر ني اثر اصالح محور و توجه به فرهنگ پیادهروی و پیاده سازی با توجه به شرایط کم و کیف آن م 
بهبود مديريت ترافيک ،سيماي کالبدي شهر ،رفع معضالت زيست مح طي ي و آسودگي در خريد و ارائه خدمات،
توسعه پار يک نگهاي عمومي ،امنيت عابر ني پياده و افزايش تعامالت اجتماعي نقش بسزایی داشته باشد .محدوده مورد
یباشد که در این پژوهش بیشتر به دنبال اصالح ساختار و
مطالعه در این پژوهش محدوده منطقه  2شهر تهران م 
یباشد و از طرفی دیگر به دنبال رواج
جلوگیری از خورندگی معابر منطقه توسط خیابانها و وسایل موتوری م 
یباشم که در روند تحقیق مکانهایی به عنوان مبنی و اساس کار در
فرهنگ پیادهروی و پیاده پذیری در این منطقه م 
یگیرد.
پژوهش قرار م 

شپذیری آن591 ...
ارزیابی عملکرد پیاده راه و نق 

حركت پياده از دو جنبه اصلي به عنوان ركني از سيستم حمل و نقل درون شهري و به عنوان فضايي براي ارتباطات
و برخوردهاي رو در روي اجتماعي ،نه تنها منزلتي نيافته است بلكه در زمان حاضر جايگاهي چنان نا يچ ز دارد كه
حتي به معمولتر ني شكل خود به عنوان سيستمي از حمل و نقل شهري نيز سهمي پيدا نكرده و اينگونه است كه
یيابد .لذا توجه به مسئله افراد پياده در شهر و اصالح ساختار کالبدی و يافتن
پياده حقوق حقه خود را پايمال شده م 
راه حلهايي جهت به رسميت شناختن عابر ني در سيستم حمل و نقل شهري از جهات مختلف حائز اهميت و
یباشد ،كه مجموعه ا ني عوامل انگيزههاي جهت انجام ا ني مطالعات شکل گرفته است .سنجش کم و کیف
بررسي م 
فضاي پياده روها و ارتقاء ايجاد مسيرهاي خاص حركت پياده و فضاهاي مكث در شبكه معابر ،امروزه در شهرهای
برزگ از اهمیت خا یص برخوردار است به گونه ای که با توجه به پيامدهاي رشد و توسعه شهرها و افزايش تراكم
وسايل نقليه موتوري از طر قي جداسازي تراف كي

طهای پیاده کاسته و به محیطهای سواره
سواره و پياده ،گاه از محی 

افزوده شده است.بر همین مبنی " برنامهریزی در راستای پیادهراههای موجود و اصالح آن را در جهت ترویج

فرهنگ پیادهروی و آسایش حرکت پیاده" میتواند ما را از وجود نحوه کنش تعامل عابران با پیادهروها و میزان
رضایت آنها در ابعاد کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی نشان دهد و از طرفی نقش فرهنگی -تاریخی این پیادهها را در

شکل¬گیری تدریجی آنها نشان دهد .در واقع ا ني پژوهش در صدد بررسی و سنجش میزان آسایش و اصالح
پیادهراههای موجود در منطقه 2شهر تهران است که بر گرفته از شرایط محی یط و کالبدی و اجتماعی ،پیادهروها

میباشد .و در نهایت این مقاله در صدد" بازبینی عنصر پیادهروها و شبکههای تردد پیاده پذیر در فضای شهری
یباشد و خواستار بررسی روشهایی مناسب در جهت رسیدن این پیادهراهها به استانداردهای
منطقه  2شهر تهران م 
یباشد تا روشی مناسب را در جهت
جهانی با توجه به مسائل کالبدی ،فرهنگی و آسایش پیادهها در این محورها م 
اجرا و اصالح این معابر را پیشنهاد دهد.
قلمرو مکانی تحقیق
با توجه به مطالعه تطبیقی بین دو محور فرحزاد و صادقیه در این مقاله به صورت اجمالی به قلمرو مکانی این دو
یکنیم:
محور اشاره م 
الف :محور َفَف َرَرحزاد :فرحزاد محله واقع در شمال غرب تهران و از توابع شمیرانات است که از بزرگراه یادگار امام،
جاده فرحزاد و بلوار فرحزادی شهرک غرب قابل آمد و شد است .فرحزادیک از محالت منطقه  ۲شهر تهران به
حساب م 
یآید .محله فرحزاد از محلههای قدیمی شمال تهران است که از گذشته بهصورت روستایی در مسیر جاده
امامزاده داوود استقرار داشته و به مرور زمان و در اثر توسعه پایتخت بهصورت محلهای از شهر تهران در آمده است
و اکنون به عنوان یک محدوده تفریحی در حاشیه شهر تهران شناخته شده است
ب :محور صادقیه :این محله از شمال به بزرگراه جالل آل احمد،از جنوب به خیابان شهید گالب،از شرق به بزرگراه
یشود.نام این محله در ابتدا آریا شهر بوده و با وقوع
یادگار امام و از غرب به بزرگراه محمد علی جناح محدود م 
ییابدمحور اصلی محله از فلکه دوم آریاشهر شروع و به صورت شرقی _ غربی تا
انقالب اسالمی به صادقیه تغییر م 
یکند که در جهت شرقی _
بزرگراه یادگار ادامه دارد .خیابان ستارخان به عنوان محور اصلی و تغذیه کننده عمل م 

یگیرند در جهت شمالی _ جنوبی واقع شدهاند .الگوی
غربی است ولی خیابانهای فرعی که از ستارخان انشعاب م 
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کلی به صورت شطرنجی است و تابع نظم نسبتا " خوبی است اما شطرنجی کامل نیست .محله ی صادقیه تقریب ًاًا از
دوره ی ناصری (قاجاریه) به وجود آمده است و به تدریج گسترش پیدا کرده است .این محور اکنون با دارا بودن
محورهای تجاری و پاساژها و مراکز خرید در ب نط شهر به عنوان یک نمونه محور تجاری مناسب با خیابانهای
همجوار که قابلیت پیاده مداری را دارند در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است.
صهای گانه پیاده سازی و جنبش پیاده مداری
در این مقاله س یع شده است که این دو محدوده را از لحاظ شاخ 
یبایست جنبههای کالبدی،اجتماعی،
صها ،م 
مورد مطالعه تطبیقی قرار دهیم .و پس از بدست آوردن کمیت شاخ 
امنیتی ،و رفتاری عابرین پیاده نسبت به پیادهروهای مذکور را نسبت به هم مقایسه کرد تا سطح و تراز این عوامل
یها بر تغییر کاربری اطراف و باال بردن توان اقتصادی آنها را سنجید ،و آنها
نسبت به هم در تاثیرگذاری پیاده پذیر 
را نسبت به میزان تاثیر بیشتر اولیت بندی نمود.
تا بتوانیم ایده ای را مبني بر ايجاد شرا طي ي به منظور ارتقاء كمي و يك في معابر محيط شهري ،افزايش ارتباطات و
يهاي زيست مح طي ي و مهمتر از همه احترام به
تعامالت اجتماعي افراد با كي ديگر در مح طي ي امن و سالم ،رفع آلودگ 
هويت عابر پياده به عنوان جزئي مهم از سيستم حمل و نقل شهري خلق کنیم

شکل  :1نقشه منطقه مورد مطالعه

Source: Center of Research & Statistical of Iran, 2015

مفاهیم
تعریف پیادهراه
پیادهرو یا پیادهراه راهی است که در امتداد خیابان و برای عبور عابرین پیاده ساخته میشود .گاهی پیادهروها به
وسیله جدول و یا باغچه با پوشش گیاهی از خیابان جدا میشود .گاهی پیادهروها فقط یک راه هموار مناسب برای
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یشود .نیازهای عابرین یکی
قدم زدن و کامال مستقل از خیابان هستند و مثال برای تردد عابرین در یک پارک ایجاد م 
یتوان گفت زمانی ین پیاده پذیرها
یباشد ،م 
از مهمترین عوامل مهم در طراحی معابر پیاده پذیر از سوی طراحان م 
یکنند که قابلیت ان طع اف برای برآورده کردن نیازهای کلیه گروههای عابرین را داشته
نقش مثبت و موثری را ایجاد م 
یخورد حضور همه گروههای
باشد ) .(Bahram chobin:2009,45در پیادهرو اولین چیزی که در نگاه اول به چشم م 
مردم صرف نظر از جنس ،سن و طبقه اجتماعی و ...در کنار هم است که ترکیب منحصر به فردی را در آن به وجود
اورده است .م 
یتوان گفت پیادهرو پاتوق هیچ گروه خا یص نیست .چرا که در پیادهروها همه در متفاوت بودن
شباهت دارند ،پیادهروها صرفا محلی برای گذر نیست بلکه فضایی برای زندگی و حیات است Sedaghat shayegan

).):2011
مبانی نظری و تئوریهای تحقیق
بسياري قدمت شكل گيري نخست ني شهرهاي تمدن بشري را در حدود  ۵هزار سال تخم ني زدهاند انسان پياده شهرهاي
تهاي او امكان گسترش شهرها به وجود آمد .بطور كلي » در
اوليه را بنا نهاد و براساس نيازهاي انسان و پيشرف 
یشد .طول،
شهرسازي دوران باستان و قرون وسطي و حتي تا شروع انقالب صنعتي ،انسان م يع ار هر يچ زي محسوب م 
یشد .انسان ،مبنا و مرجعي
عرض و ارتفاع گشودگيها ،تناسبات و فواصل در انطباق با اندازههاي وي در نظر گرفته م 
طب عي ي براي طراحي شهرهاي ما بود« ).)Sedaghat shayegan :2011
شهرهاي محصور اوليه با ايجاد امكانات دفاعي بهتر ،حصارها را عقبتر رانده و شهر را وسعت دادند .شهرهاي
تمدنهاي بزرگ باستاني ،مفاهيم جديدي به شهر و فضاهاي شهري بخشيد .مراكز اجتماعي و فضاهاي عمومي شهري
با توجه به مالحظات سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي ،دفاعي و اقليمي در شهرها سازمان يافت .در ا ني دوران تنها وسيله
یشد كه در ا ني مورد نيز در
جابجايي شهروندان ،بصورت پياده بود و از ارابهها براي نقل و انتقال بار استفاده م 
شهرهاي روم باستان قوان ني و مقررات ايمني پياده بصورتي وضع شده بود كه تردد ارابهها را در ساعات روز در شبكه
یساخت .در ادوار بعدي ،عملكردهاي متنوع فضاي معابر ،قرباني عملكرد حمل و نقل آن
يخ ابانهاي شهر محدود م 
شد به نحوي كه براي فرد پياده قلمرويي به نام پياده رو در جوار سواره رو به وجود آمد .بعدها در قرن نوزدهم الگوي
جديدي براي معابر مهم و پر تردد ايجاد شد و مسير پياده با فضايي سبز و پردرخت به عرض  ۶/ ۵تا  ۷متر و پياده
رويي به عرض  ۴تا  ۶متر تقسيم بندي شد .ضمن اينكه ايجاد مسيرهاي ميان بر يا انحرافي طوالني ،منشعب از آن
یشد بطور كي ه در مجموعه قوان ني كشور پادشاهي
مجاز نبود ولي حق تقدم عابر پياده هنوز در فضاي معابر رعايت م 
پروس (  ۱۹۰۱تا  ) ۱۹۰۶ا ني چن ني بيان شده است » :مسيرهاي سواره رو را هركسي مجاز است براي پياده رفتن مورد
یباشد«.
استفاده قرار دهد ،استفاده از مسيرهاي پياده بدون تجاوز به حقوق فردي اشخاص فقط براي حركت پياده م 

یكردند و هرگاه براي
در شهرهاي سنتي ايران نيز شهروندان فواصل كوتاه ميان عناصر شهر را به صورت پياده طي م 
یشد ،سرعت و نحوه حركت بگونه اي بود كه الزام ًاًا نيازي به متمايز
جابجايي افراد يا كاالها از چهارپايان استفاده م 
یشد .بطور كلي آنچه از مطالعه ساخت شهرها
بودن راهها و فضاهاي ارتباطي پياده و سواره از كي ديگر احساس نم 
یآيد ،آن است كه همواره شرايط آسايش و راحتي انسان پياده در فضاهاي شهر مدنظر بوده است .بازارهاي
بدست م 
سرپوشيده ،رواق ،ساباط و ميدانها از عناصري هستند كه به نيازهاي فيز كي ي و اجتماعي انسان در كنار برآورده
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ساختن سايراهداف مورد نظر از شكل گيري فضاها به منظور تأم ني شرايط مناسب و مطلوب انسان شكل گرفتهاند و
عالوه بر نقش ارتباطي و دسترسي ،مكاني امن و راحت براي تماس اجتماعي ،گردش و تماشا ،شنيدن اخبار ،برگزاري
یآوردند .
نها و آ نيي ها ،تفريح و سرگرمي ،مجازات بزهكاران ،مذاكره ،داد و ستد و ...فراهم م 
جش 

بطور كلي در شهرهاي كهن ايراني ،نظام كالبدي شهر براساس مقياس انساني يا » مردم واري « استوار بوده است .با
وجود چن ني ديدگاهي در عرصه برنامهريزي و طراحي معابر شهري ،به دنبال انقالب صنعتي و بويژه پس از رواج
وسائل حمل و نقل ماشيني ،تمام بنيادهاي شهرنشيني و شهرسازي در جهان در معرض تحول و تغ يي ر قرار گرفت .از
تها و
جمله با تسلط اقتصاد سرمايه داري و گسترش صنا عي اتومبيل ،شهرسازي و شهرنشيني بشدت به ضرور 
یكرد ،تحت
سهاي حركت سواره وابسته گرديد ،بگونه اي كه معابري را كه تا قبل از آن انسان پياده از آن گذر م 
مقيا 
س طي ره خود درآورد و حتي شهرسازان بنام آن دوران نيز تعريف و تمجيد از آن را آغاز كردند تا جايي كه »كاميلوسيته
عها با چراغهاي گازسوز نام ميبرد و آن را
« شهرساز معروف اتريشي در سال  ، ۱۹۰۹از جزيره احداث شده ميان تقاط 
یشمارد .بد ني ترتيب او نيز مانند بسياري ديگر ،هزاران سال
جزء عالي تر ني وبكرتر ني ابتكارات شهرسازي مدرن برم 
یسپرد و جزيره احداث شده ميان تقاطع را كه عابر
حق اولويت پياده را در استفاده از فضاهاي شهري به فراموشي م 
یكند.در ا ني شرايط در
پياده براي حفظ جان خود از طخ ر سواره به ناچار بايد به آن پناه برد ،فضايي عالي تو يص ف م 
مقابل حل مسائل مطرح شده در شهرها ،انديشمندان جهت گيريهاي مختلفي نموده و راه حلهايي براي رفع معضالت
شها و فنون جديد و مشخصي در نگرش به شهر و
یدادند .بد ني ترتيب نظريات ،الگوها ،رو 
ايجاد شده ارائه م 
شهرسازي و نحوه برخورد با مسائل آن و حفظ و اعتالي يك فيت فضاهاي شهري و حل مشكالت نظام حركت ابداع
گرديد:
یشود،
در سال  ۱۵۸۵شهرساز و معمار امر كي ايي به نام »اولمستد« كه بنيانگذار رشته» معماري منظر «محسوب م 
براي نخست ني بار فكر » جداسازي معابر« را در طراحي »پارك مركزي نيويورك «به كار برد و راه سواره و پياده را از
ًال مستقلي دارد و باعث شده تا به كي
هم جدا كرد .ا ني پارك با پلهاي هوايي و گذرگاههاي عابر پياده شبكه كام ًال
ًال پ يچي ده تبديل شود ).( Brambilla. R & Longo.2009
سيستم كام ًال
در سال  » ۱۸۹۳كاميلوسيته« معمار اتريشي در كتاب» برنامهريزي شهري برطبق اصول هنری « و با شعار» شهر بايد
یرا در شهرهاي جديد مطرح
حافظ منافع و ضامن خوشبختي ساكن ني خود باشد« ،ضروت احياي فضاهاي قديم 
یباشد
ساخت و معتقد بود كه تنها با بازگشت به گذشته ،رهايي شهرهاي معاصر از معايب موجود امكانپذير م 
).)Fredriksson. Lena & Ryden. Christian & Viklund. Linnea:2005
در سال  ۱۹۰۲نظريه »باغشهرها «در انگلستان توسط »ابنزرهاوارد« بصورت كتاب منتشر گرديد .اساس ا ني نظريه
بر ايجاد نزد كي ي ميان شهر و طب عي ت از طر قي گسترش فضاهاي سبز و باز استوار است.
در سالهاي ميان  ۱۹۰۵تا  ۱۹۱۰مهندس فرانسوي به نام »اوژن هنارد « انديشه ايجاد » تقاطع غيرهمسطح « و انواع
عها و راه حل ايجاد فضاهاي سبز
زيرگذر و روگذر و نيز راه حل فلكه با راهروهاي زيرزميني خاص پياده در محل تقاط 
كو كچ

براي هواخوري و گردش شهروندان پياده را مطرح ساخت كه بعدها رواج عام يافت ).( Petren. Finn:2004
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در سال  ۱۹۲۳نظريه » واحد همسايگي« توسط »كالرنس آرتورپري« در امر كي ا منتشر گرديد كه اساس آن تقويت
زندگي جمعي و كاهش مشكالت حركت در نواحي مسكوني شهري استوار است.
در سال  ۱۹۲۸شهرساز ديگر امر كي ايي به نام » كالرنس اشتا ني « مفهوم واحد همسايگي را به صورتي كاملتر در
ساخت شهر» رادبرن « به كار گرفت كه به الگوي »رادبرن « كه بيانگر شبكه جديد ارتباطي براي جداسازي سواره و
یباشد:
یباشد ،معروف شده است و گوياي دو اصل مهم م 
پياده م 
 تقسيم شهر به محالت يا واحدهاي زيستي بدون تراف كي

عبوري

عها.
 جدايي كامل مسيرهاي سواره و پياده و استفاده از پلهاي روگذر در تقاط 

در سال  ۱۹۲۸در بند  ۶۲منشور آتن تا يك د شد « :عابر پياده بايد بتواند براي خود راههايي را برگزيند كه از مسيرهاي
یبايست برحسب عملكردهايشان از هم
خودرو متمايز باشند« .و نيز در بند  ۶۳منشور آتن تأ يك د شد « :يخ ابانها م 
تف كيك

شوند مثل يخ ابانهاي مسكوني ،يخ ابانهاي تفريحي براي گردش و بزرگراهها ).( Petren. Finn:2004

در سال  ۱۹۶۵كتاب «عرصههاي زندگي جمعي و زندگي صخ وصي به سوي كي

معماري انساني» تأليف سرچ

چرمايف و كريستوفر الكساندر در اياالت متحده انتشار يافت كه در نقد شهرسازي معاصر بسيار اثرگذار بوده است .از
جمله در ا ني كتاب عوارض سلطه اتومبيل بر فضاهاي شهري به عنوان «دشمن شماره كي » مورد نقد و تحليل قرار
گرفته است (.)Svensson. Tomas:2002
در سال  ۱۹۷۱كتاب « برنامهريزي و طراحي پياده » در اياالت متحده منتشر گرديد كه نخست ني كتاب پايه در ا ني زمينه
یشود.
جديد محسوب م 

در سال  ۱۹۷۵كتاب « فضاي شهري براي پياده » انتشار يافت كه در گسترش مباحث مربوط به بهسازي فضاهاي
شهري نقش مؤثري ايفاء كرده است.

در سال  ۱۹۷۷كتاب « فقط عابر پياده » در اياالت متحده به چاپ رسيد كه در آن مباني برنامهريزي و طراحي و
مديريت «مناطق بي تراف كي » بويژه در نواحي مركزي شهرها ،مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
یتوان گفت كه موضوع برنامهريزي و طراحي پياده از اواخر دهه  ۴۰در شهرهاي اروپا با شروع
بطور خالصه م 
یتوان گفت ،يخ ابانها و فضاهاي ويژه عابر ني پياده براي
نوسازيهاي بعد از جنگ شكل جدي بخود گرفت بطور كي ه م 
نخست ني بار در شهرهاي اروپا ايجاد شدند .اگرچه در بازسازي ويرانيهاي جنگ ،صخ لت تاريخي و فرهنگي برخي از
مراكز شهري از ميان رفت ولي در همان زمان ،نخست ني تجربههاي آزمايشي در ايجاد «منطقه بي تراف كي

» در شهرهاي

«روتردام» (هلند) و «استکهلم» (سوئد) به وجود آمد ).( Sandahl. Janne & Lindh. Christer:1995
اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
یگرفت و مقیاس انسانی
در گذشته عابر پیاده به عنوان عنصر اصلی در برنامهریزی و طراحی شهری مورد توجه قرار م 
یكرد .هم اكنون ،رشد شهرنشینی و ازدیاد وسایل نقلیه در كشور باعث از
در همۀ ابعاد و جهات حرف اول را عنوان م 
بین رفتن مقیاس انسانی در سطح شهر ،نابودی فضاهای شهری وارتباطات چهره به چهره ،افزایش تراكم در مراكز
شهری و افزایش میزان تصادفات در شبكۀ معابر ،از بین رفتن ایمنی و امنیت عابرین پیاده ،كاهش ارزش عابر پیاده ،و
به طور كلی موجب تنزل كیفیت محیط از منظرهای مختلف گردیده است و امكان بهرهگیری از موقعیت مكانی محیط
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را به شدت كاهش داده است و در نهایت منجر به بروز محی یط با كیفیت پایین به صخ وص برای عابرین پیاده شده
است ).(Rafieian & pormohammadi & sedighi: 2010

توجه به پیاده سازی همواره با رشد متراکم و فشرده شهرها همراه بوده است و برنامهریزان را به سمتی سوق داده تا
بتوانند که تا باالترین معابر پیاده سازی را در برنامهریزی معابر خود برای میادین تجاری و فرهنگی و تاریخی ایجاد
کنند و یک فضای آرام بخش را در درون شبکه شهری به دور از ادحام وسایل نقیله موتوری بیافریندد تا موجب
سالمت و امنیت عابران در آنها شود به گونه ای که میتوان ازحركت پيادهدر پیادهروها به عنوان ضروري تر ني و
مهمترین مورد در حقوق طب عي ي استفاده كنندگان از فضاي شهر تلقي شود.

از آنجا که وضعیت کنونی شهرهای ایران بخصوص تهران پياد روي مورد كم توجهي قرار میگيرد و پيادهها همواره
در معرض حذف شدگی و عقب نشینی توسط وسایل موتوری و ماشینی بوده و از طرفی استفاده کنندگان از پیاده
حهای توسعه معابر در سالیان اخیر و یکسویه بودن آنها
پذیرها گاه دچار آسيب و مخاطره جاني میشوند ،اجرای طر 
و توجه به عامل ترافیک ماشینی و نادیده گرفتن حرکت پیاده و عابران و حذف شدگی معابر در اثر تعریض معابر
شهری ضرورت توجه به این موضوع را با توجه به آسایش عابران و جلوگیری از تخریب بیشتر معابر شهری را در
یباشیم و در نهایت به دنبال تاکید بر عملکرد پیاده راههای موجود و اصالح آن در جهت
این پژوهش خواستار م 
ترویج فرهنگ پیادهروی و آسایش حرکت پیاده ،به دنبال تاثیرات آن در مکانهای استقرار این معابر م 
یباشد. .لذا با
شناسایی عوامل مهم در تاثیر گذاری بر پیادهروها و پیاده پذیرها و با توجه به شاخصهای اجتماعی،فرهنگی و
کالبدی و  ...به دنبال تاثیر این عوامل بر ایمنی و آسایش پیاده راهها و همچنین تغییرات کالبدی از نظر اصالح
یباشیم .در همین ارتباط ضرورت دارد عوامل و مولفههای که در این امر
پیادهروها در سطح منطقه  2شهر تهران م 
یباشند
تهايي که جهت انجام ا ني تحق قي مدنظر م 
یتوان گفت ضرور 
دخیل هستند را بررسی نمود ،لذا به طور كلي م 
عبارتند از:
-1ضرورت اجتماعي ،فرهنگي
برخوردهاي اجتماعي هرچند كوتاه و گذرا ،رو در رو شدن و ديگران را ديدن و ديده شدن از نيازهاي اوليه انسان
یدهد ،تماسهاي لذت بخش و خشنود كننده
است .با توجه به اينكه بخشي از روابط اجتماعي در معابر پياده رخ م 
شهر زنده با شهروند در ا ني معابر كه خاطره انگيز و دوست داشتني است ،موق يع تهايي را با ويژگيهاي منحصربفرد
یآورد و گروههاي مختلف
یآورد .حضور حركت و جريان در مكانهاي شهري امكان مالقاتها را به وجود م 
فراهم م 
یسازد .بطور كلي ،فضاهاي شهري
یدهد و حيات شهري را جاري م 
اجتماعي را در تعامل فرهنگي با كي ديگر قرار م 
یتوانند به گفت و گو منجر شوند كه متعلق به عموم مردم باشند .اگر بخشي از فضاهاي شهري تأم ني كننده
زماني م 
یسازد
نيازهاي بخشي از مردم باشند يا با نيازهاي واقعي شهروندان بيگانه باشند ،نه تنها امكان گفت و گو را فراهم نم 
یانجامد  ,بنابرا ني فضاهاي عمومیشهري به عنوان بسترساز گفت و گو بايد به
بلكه به جدايي و احساس غربت نيز م 
گونه اي باشد كه امكان دسترسي همه شهروندان به آن وجود داشته باشد ( .)Shiva asadollahi:2004:24به عبارت
بهتر تمامی گروهها شامل كودكان ،سالمندان و معلول ني بايستي بتوانند در فضايي امن از فضاهاي شهري آزادانه حضور
يابند و از وجود آن فضاها احساس رضايت و اطمينان خاطر داشته باشند كي

فضاي پياده اغلب يادآور كي

محيط

شپذیری آن201 ...
ارزیابی عملکرد پیاده راه و نق 

یباشد بطور كي ه عابر ني با آسودگي
تها م 
مطبوع و دلپسند براي استراحت ،سرگرمي و حضور طيف وس عي ي از فعالي 
یپردازند .به عبارت بهتر،
تهايي چون خريد و برقراري تعامالت اجتماعي م 
خاطر در كنار حركت پياده به انجام فعالي 
تهاي فرهنگي و ايجاد تماس و برخورد افراد در فضاي پياده راه ،پيش-بيني مكانهايي براي
امكان انجام فعالي 
شهاي خاص فرهنگي و سنتي از مواردي است كه ضرورت
دسترسي به اطالعات و اخبار و اجراي مراسم و نماي 
یسازد ).)Hasan shafiee 2004
ايجاد پياده راهها را در فضاهاي شهري آشكار م 
تهای کالبدی
-2ضرور 
تحول نحوه نگرش به محيط شهر و سيستم حمل و نقل و عابر پياده به عنوان جزئي اصلي در ا ني سيستم حمل و نقل
شهري ،براي طراحان ،برنامهريزان ،مديران شهري و عامه مردم يك ضرورت است .از ا ني رو بازبيني مقررات و آئ ني
نامههاي اجرايي مربوط ،تهيه راهنماهاي طراحي و اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد پياده،
ترويج عمومي مفاهيم حقوق افراد در براي آگاه سازي كليه اقشار،اولويت بخشي به عابر ني پياده ،معماري و شهرسازي
در صخ وص جامعه و در نهايت گنجانيدن آموزشهاي تخ صص ي در برنامه كار متخ صص ان امور معماري ،برنامهريزي و
طراحي شهري و همچن ني آموزشهاي حرفه ای باید در برنامه كار عوامل اجرايي امور شهري و بطور كلي فرهنگ
یتواند به عنوان تمهيداتي در رفع مشكالت مربوط به سيستم حمل و نقل شهري و عابر ني پياده
سازي در ا ني زمينه ،م 
به عنوان جزئي مهم از ا ني سيستم در شهر در نظر گرفته شود (.(Shiva asadollahi:2004:28
-3ضرورت زيست محيطي و سالمت جامعه
آلودگي هوا بر اثر تردد وسايل نقليه موتوري در شهرها از مهمتر ني و حادتر ني مسائل شهرهاي بزرگ است  ۷۰ .درصد
آلودگي هواي شهرها ناشي از بخش حمل و نقل است .در اياالت متحده ،را در سال  ۱۹۷۰پديد آورد .آالينده "هواي
پاك " نگراني درباره آلودگي هواي شهري ،موضوعهاي شهري ناشي از وسايل نقليه شامل  ۹۵درصد مونوكسيد كربن،
نها ۴۰ ،درصد اكسيدهاي نيتروژن ۱۵ ،درصد ذرات معلق و  ۵۰درصد دودهاي شيميايي ناشي از
 ۶۵درصد هيدروكرب 
یباشند .لذا بدليل آلودگي هوا و آلودگي صوتي كه وسايل
نها و اكسيدهاي نيتروژن م 
واكنشهاي اتمسفري هيدروكرب 
یكنند ،مناطق پياده به عنوان كي
حمل و نقل عمومي در فضاهاي شهري ايجاد م 

عامل مفيد و مناسب براي كاهش

یروند .و از طرفی
آلودگيها و نير بهبود سيماي مراكز شهري و محافظت و ارتقاء ارزشي مراكز تاريخي به شمار م 
میتوان تأثير این عوامل را بر سالمت و بهداشت،روحي و رواني اجتماع ،مشاهده نمود که میتواند با حسي از آرامش
و شادابي همراه باشد؛ يا به دلیل شرايط استفاده گسترده از اتومبيل و استقرار انسانها در فضاهاي تنگ و محدود آن ،با
سها و فشارهاي عصبي همراه باشد )(Rafieian & pormohammadi & sedighi: 2010
محدوديت و كسالت ،استر 

 -4ضرورت علمي –حرفه اي
تحول نحوه نگرش به محيط شهر و سيستم حمل و نقل و عابر پياده به عنوان جزئي اصلي در ا ني سيستم حمل و نقل
شهري ،براي طراحان ،برنامهريزان ،مديران شهري و عامه مردم كي

ضرورت است .از ا ني رو بازبيني مقررات و آئ ني

نامههاي اجرايي مربوط ،تهيه راهنماهاي طراحي و اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد پياده،
ترويج عمومي مفاهيم حقوق افراد در براي آگاه سازي كليه اقشار « اولويت بخشي به عابر ني پياده » معماري و
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شهرسازي در صخ وص جامعه و در نهايت گنجانيدن آموزشهاي تخ صص ي در برنامه كار متخ صص ان امور معماري،
برنامهريزي و طراحي شهري و همچن ني آموزشهاي حرفه اي در برنامه كار عوامل اجرايي امور شهري و بطور كلي
یتواند به عنوان تمهيداتي در رفع مشكالت مربوط به سيستم حمل و نقل شهري و
فرهنگ سازي در ا ني زمينه ،م 
عابر ني پياده به عنوان جزئي مهم از ا ني سيستم در شهر در نظرگرفته شود.
استفاده از تجارب و سوابق طرحهاي پياده راهها در ساير كشورها بخصوص كشورهاي اروپايي و بكارگيري اصول و
م يع ارهاي مؤثر و موجود در آنها از ضروريات علمي و حرفه اي است لزوم بازنگري بر اصول و قواعد مربوط به
یباشد .برنامهريزي براي عابر پياده،
کاربريها و تراکمهاي شهري از جمله ضروريات علمي و حرفه اي در ا ني زمينه م 
یباشد .ا ني نگرش به كي
يچ زي فراتر از برنامهريزي حمل و نقل و مديريت مح طي ي م 

سيستم مركب از كارشناسان

علوم مختلف كه به اهميت برنامهريزي شهري و طراحي يك فيت شهري واقف باشند ،نياز دارد كه همگي در مقوله
یتوان گفت كه از ديدگاه مديريت شهري ،شرايط و امكانات الزم جهت ارتقاء كمي و
یگنجد .لذا م 
مديريت شهري م 
يك في وسايل حمل و نقل عمومي ،تأم ني تسهيالت و تجهيزات شهري ،توجه به مسئله پار يك نگ در ايجاد پياده راهها،
رسيدگي به امور زيباسازي و رفع آلودگيهاي بصري ،نظافت و بطور كلي اداره و قابليت كنترل و نظارت بر روند انجام
یباشد.
امور شهر ازجمله ضروريات حرفه اي در ا ني زمينه م 

پس توجه به مناطق پياده به عنوان كي

عامل مفيد و مناسب براي كاهش آلودگيها و نير بهبود سيماي مراكز شهري و

یروند
محافظت و ارتقاء ارزشي مراكز تاريخي به شمار م 
اهداف تحق قي
یتوان گفت هدف اصلی:
در این تحقیق با توجه به بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق م 
شناسایی معابر مورد مطالعه در این تحقیق و انتخاب بهترین معبر برای پیاده ساز
ايجاد مح طي ي آرام و ايمن براي شهروندان بطور كي ه هم بتوانند استراحت كنند و هم نيازهاي روزانه شانرا برطرف کنند
يهای هوا ،آلودگی صوتي و بصری
كاهش آلودگ 
روش تحقیق
یشود
روش تحقیق این پژوهش مبیتی بر ماهیت مساله پژوهش ،روش تحقیق علی و همبستگی خواهد بود .تالش م 
یشود .ابتدا
با شناسایی متغییرهای موثر بر مسأله که با از مبانی نظری رساله و تجارب مطالعاتی حاصل م 
صهای مناسب برای تحلیل مولفهها را تنظیم نمود و سپس با ابزار پرسشنامه و با حضور در محدوده فرایند
شاخ 
مطالعه این تحقیق بصورت روش اکتشافی و توصیفی بتوان بیان مساله را با توجه به سوال اصلی به نتیجه مطلوب در
یتوان گفت برای " ارزیابی عملکرد پیاده راههای موجود و
این مقاله برسیم .با توجه به ماهیت موضوع پژوهش م 

صهای بکار گرفته
یتوان با توجه به شاخ 
اصالح آن در جهت ترویج فرهنگ پیادهروی و آسایش حرکت پیاده" م 

شده از مدل  SWOTو همچنین ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در قالب نرم افزار  SPSSبه بررسی و میزان
صها و گویههای تعریف شده برسی نمود.
معنا داری هر کدام از سواالت تحقیق با توجه به شاخ 
تها و خیابانهای مورد مطالعه
یافتههای تحقیق و تحلیل موقعی 
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قلمرو مکانی محور پیاده راه محدوده فرحزاد (خیابان امامزاده داوود و ابی طالب)
محدوده َرَرَفَفحزاد ،یک محله واقع در شمال غرب تهران و از توابع شمیرانات است که از بزرگراه یادگار امام ،جاده
فرحزاد و بلوار فرحزادی شهرک غرب قابل آمد و شد است .محله فرحزاد از محلههای قدیمی مشمال شهر تهران
است که از گذشته بهصورت روستایی در مسیر جاده امامزاده داوود استقرار داشته و به مرور زمان و در اثر توسعه
شهای خوش آب و هوای شمیران به
پایتخت بهصورت محلهای از شهر تهران در آمده است.محله فرحزاد از بخ 
یباشد ،به
یآید که در منطقه ۲شهرداری تهران واقع شده است .این محله که از محالت قدیمی تهران م 
حساب م 
دلیل هوای با طراوت و فرح انگیزش به همین نام معروف شده است .فرحزاد گردشگاه ییالقی شهروندان تهرانی
است که در فصل تابستان به خاطر باغهای توت پربارش پذیرای اهالی شهر است .این محدود از  3محله تشکیل
شدهاست :محله فرحزاد باال (شمال اتوبان یادگار امام) ،فرحزاد پائین (جنوب اتوبان یادگار امام) و محله امامزاده
یشود .در این
یهای تفریحی و تجاری م 
(صالح) .پهنههای سکونتی فراغتی و تفریحی که شامل مجموعه ای از کاربر 
یباشند .آنچنانکه شبیه
تهای تفریحی و مراودات اجتماعی ناشی از آن در سطح معین مطرح م 
محدوده از حیث فعالی 
ل گی ر ی ای ن
یهای طبی یع این محدودها بسترساز شک 
یشود .ویژگ 
این محدودها در سایر نقاط شهر به دشواری یافت م 
پهنهها بوده است.به گونه ای که سازمان زیباسازی شهرداری تهران نیز در طرحی با عنوان «ساماندهی تفرجگاههای
تهران» که در  ۲۹آبان  ۱۳۸۶کلنگ زنی شدهاست ،در حال محوطه سازی و ساخت باغ تراس در قسمتی از این
محلهاست.

شکل  :1موقعیت خیابان فرحزاد و راههای ارتباطی آن Source: Authors, 2015

شاخصهای 5گانه موجود پیاده راهها و محاسبه امتیاز دهی به آنها
در این امتیاز دهی با توجه به میزان اهمیت از سه عدد استفاده شده است:
صها
جدول  :1میزان اهمیت شاخ 
شاخص عددی

اهمیت وضعیت

0

ضعیف

0/5

متوسط

1

مطلوب
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صهای 5گانه موجود در پیاده راهها (پیاده راه محور امامزاده داوود)
جدول  :2میزان شاخ 
دارا بودن شاخص

یهای پیاده راه
ویژگ 

0/5

احساس امنیت در محله و پیاده راه

0/5

احساس پویایی در محله

1

همبستگی محلی در بین ساکنین حول پیاده راه

1

مشارکت مدنی ساکنین درجهت تقویت فرهنگی پیاده راه

1

هویت مکانی و اجتماعی فرا منطقه ای

0/5

یهای موجود به واحدهای تجاری همجوار پیاده راه
تغییر کاربر 

0/5

باال رفتن قیمت واحدهای تجاری حول محور پیاده راه

0

باال رفتن قدرت خرید بین ساکنین و مهمانان شهری

0

لگیری یک بازار فرا محلی و فرا منطقه ای
شک 

0/5

تغییر در الگوی کسب و کار ساکنین

0/5

تقویت زیر ساختی پیادهراهها در امر پیادهروی

0/5

جذابیت بصری

0/5

احداث اما نک رفاهی و خدماتی جهت رفاه حال بازدیدکنندگان و عابران

0/5

سهولت دسترسی سواره در شهر به پیاده راه

0

باال رفتن کیفیت ساخت و سازها ی محلی

1

یهای صوتی و بصری و هوا
کاهش الودگ 

1

دور ماندن از هجوم وسایل نقلیه موتوری االینده

1

ارتقا فضای سبز در مسیر پیاده راه

0/5

وجود مراکز درمانی و اورژانسی در این محل

0/5

لهای زباله
وجود سط 

0/5

حفظ امنیت جانی و فکری عابران

0/5

سهای پلیس و انتظامی جهت جلوگیری از جرم
ایجاد کانک 

0/5

آسایس و امنیت روحی و روانی پیادهها در مسیر پیادهرو

0

دسترسی به پلهای عابر پیاده

0

روشنایی مناسب در طول شب
 13از  25شاخص

شاخص

صهای اجتماعی
شا خ 

صهای اقتصادی
شا خ 

صهای کالبدی
شا خ 

ص ها ی
شا خ 

زیست

محیطی

صهای امنیتی
شا خ 

جمعبندی شاخصها

Source: Research findings, 2015

با توجه به شناخت اولیه محدوده محله فرحزاد که به آن اشاره کردیم و همچنین نقشه ی موجود وضعیت راههای
صهای  5گانه پیاده راهها ،میتوان علل مهم در
آن که در نقشه شماره ( )1قابل مشاهده است و همچنین بررسی شاخ 
لگیری مناسب پیاده راه درون شهری در محله فرحزاد را اینگونه بیان نمود:
عدم شک 
 .1فاصله زیاد این محله با مناطق شهری و محالت منطقه  2شهر تهران
 .2عدم وجود مراکز تجاری و رفاهی و خدماتی در جوار محله
 .3شیب تند و ناهمواریهای موجود در محله که برای پیادهها مشکل وخسته کننده است
نهای مناسب و فضاهای خالی در جهت ساخت وسازهای مناسب در جهت همپایی با پیاده سازی
 .4نداشتن زمی 
 .5مشکل پارکینگ و تردد در مسیرهای منتهی به این محدوده
 .6عدم وجود امنیت برای عابران با توجه به موقعیت حاشیه و نزدیک به کوهستان برای پیادگان
محور پیاده راه درمحدوده صادقیه (ابتدای میدان صادقیه تا خیابان خسرو )
محله صادقیه این محله از شمال به بزرگراه جالل آل احمد،از جنوب به خیابان شهید گالب،از شرق به بزرگراه
یشود.نام این محله در ابتدا آریا شهر بوده و با وقوع
یادگار امام و از غرب به بزرگراه محمد علی جناح محدود م 

شپذیری آن205 ...
ارزیابی عملکرد پیاده راه و نق 

ییابد .محور اصلی محله از فلکه دوم آریاشهر شروع و به صورت شرقی _ غربی
انقالب اسالمی به صادقیه تغییر م 
یکند که در جهت شرقی _
تا بزرگراه یادگار ادامه دارد .خیابان ستارخان به عنوان محور اصلی و تغذیه کننده عمل م 

یگیرند در جهت شمالی _ جنوبی واقع شدهاند .الگوی
غربی است ولی خیابانهای فرعی که از ستارخان انشعاب م 
کلی به صورت شطرنجی است و تابع نظم نسبتا " خوبی است اما شطرنجی کامل نیست .علت بی نظمی در الگو ی

یباشد .که بافت و الگوی محدوده را ناقص
کلی ،وجود بزرگراههای یادگار امام و آل احمد و خیابان سازمان آب م 

یکند .محله ی صادقیه تقریب ًاًا از دوره ی ناصری (قاجاریه) به وجود آمده است و به تدریج گسترش پیدا کرده
م
لگیری هسته اولیه ،محالت کنونی ارمکان ،برق آلستوم ،مجتمع دادگستری و کاشانی را در بر
است .در بدو شک 
م
یگرفت ،گرچه هم اکنون این محالت تفکیک شدهاند .ساکنان اولیه محله بیشتر یزدی بودند كه شغل بيشتر آنان
بسازبفروش و فروشنده مصالح ساختماني بودند(.معماري ،مصاحبه شفاهي) ولی حاال اقوام مختلفی مانند فارس،
ترک ،یزدی ...،در این محله ساکنند .مذهب ساکنان اولیه شیعه اثنی عشری بوده و هم اکنون نیز مذهب اکثر ساکنان
یكنند .ساكنان
یباشد .گرچه تعدادي از هموطنان زرتشتي،ارمني و يهودي نيز در محله زندگي م 
این محله شیعه م 
یشود .عوامل زیادی در
صادقیه بیشتر کارمندان و کسبه بوده و ارتباطات خویشاوندی خا یص بین ساکنان آن دیده نم 
لگیری این محله تأثیر بسزایی داشته است از جمله:خوش آب وهوا بودن منطقه ،شیب مناسب،چشم اندازهای
شک 
مناسب به کوه وشهر ،وجود باغات و روستاهای با طراوت در منطقه ،همجواری با محورها و عناصر ساختاری شهر.
ویژگیهای تجاری و رفاهی محدوده صادقیه
با گسترش محله و افزایش مهاجرت و در نهایت ازدیاد جمعیت ،فعالیت اقتصادی در محله رونق گرفت و با ایجاد
عهای تجاری به صورت منطقهای اقتصادی درآمد .ساختمان و مکانهای عمومی در این محله از
فروشگاهها و مجتم 
ابتدا تقریب ًاًا موجود نبوده و همگام با گسترش محله ایجاد شدهاند ،هر چند هم اکنون در بر یخ موارد نواق یص مثل
یخورد که امید است رفع گردد .محور
نبود بزرگراه و پل هوایی در جاهای پر ترافیک و پر رفت و آمد به چشم م 
یشود این محور ستارخان راسته مهمی از
میدان صادقیه به سمت خسرو از به شرق به خیابان ستارخان منتهی م 
یباشد .تراکم کالبدی این محدوده بر
یباشد که از سابقه نسبتا طوالنی برخوردار م 
یهای تجاری و خدماتی م 
کاربر 
معرفی این راسته کمک شایانی کرده است .در انتهای غربی این راسته میدان اول و دوم صادقیه وجوددارد که این دو
یکند.
یباشند و بعنوان فصل مشترک مناطق دو و پنج عمل م 
نیز از هستههای کاربریهای تجاری خدماتی منطقه م 
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شکل  :1موقعیت خیابان خسرو در میدان صادقیه و راههای ارتباطی آن Source: Authors, 2015

شاخصهای  5گانه موجود پیاده راهها و محاسبه امتیاز دهی به آنها
صهای 5گانه موجود در پیاده راهها (پیاده محور صادقیه)
جدول  :3میزان شاخ 
شاخص

دارا بودن شاخص

یهای پیاده راه
ویژگ 

1

احساس امنیت در محله و پیاده راه

1

احساس پویایی در محله

0/5

همبستگی محلی در بین ساکنین حول پیاده راه

0/5

مشارکت مدنی ساکنین درجهت تقویت فرهنگی پیاده راه

1

هویت مکانی و اجتماعی فرا منطقهای

1

یهای موجود به واحدهای تجاری همجوار پیاده راه
تغییر کاربر 

1

باال رفتن قیمت واحدهای تجاری حول محور پیاده راه

0/5

باال رفتن قدرت خرید بین ساکنین و مهمانان شهری

0/5

شکلگیری یک بازار فرا محلی و فرا منطقهای

1

تغییر در الگوی کسب و کار ساکنین

0/5

تقویت زیر ساختی پیادهراهها در امر پیادهروی

0/5

جذابیت بصری

1

احداث اما نک رفاهی و خدماتی جهت رفاه حال بازدیدکنندگان و عابران

1

سهولت دسترسی سواره در شهر به پیاده راه

1

باال رفتن کیفیت ساخت و سازها ی محلی

0

یهای صوتی و بصری و هوا
کاهش الودگ 

0/5

دور ماندن از هجوم وسایل نقلیه موتوری االینده

1

ارتقا فضای سبز در مسیر پیاده راه

0/5

وجود مراکز درمانی و اورژانسی در این محل

1

وجود سطلهای زباله

1

حفظ امنیت جانی و فکری عابران

1

سهای پلیس و انتظامی جهت جلوگیری از جرم
ایجاد کانک 

1

آسایس و امنیت روحی و روانی پیادهها در مسیر پیادهرو

1

دسترسی به پلهای عابر پیاده

1

روشنایی مناسب در طول شب
 20از  25شاخص

صها
جمعبندی شاخ 

Source: Research findings, 2015

صهای اجتماعی
شاخ 

صهای اقتصادی
شاخ 

صهای کالبدی
شاخ 

صهای زیست محیطی
شاخ 

صهای امنیتی
شاخ 

شپذیری آن207 ...
ارزیابی عملکرد پیاده راه و نق 

با توجه به توضیخاتی که به آن اشاره کردیم و همچنین نقشه موجود و چگونگی وضعیت عبور و مرور در محدوده
صهای 5گانه پیاده راهها میتوان نتیجهگیری این تحقیق را بصورت ذیل بیان
محور صادقیه و همچنین توجه به شاخ 
کرد:
نتیجهگیری نهایی از تحقیق
صهای مورد بررسی در این تحقیق و بر اساس یافتههای پژوهش که از مشاهدات میدانی در
با توجه به شاخ 
صهای 5گانه در تاثیر گذاری بر میزان باال بردن
محدوده مورد مطالعه بدست آمده است و همچنین با بررسی شاخ 
فرهنگ پیادهروی و اصالح معابر م 
یتوان از ضریب همبستگی پیرسون و سطح معناداری نیز در  spssبه میزان کرد .و
نتیجه کلی را با ق عط یت در مورد این دو محور بیان کرد.
صهای 5گانه
رابطه میزان وضعیت مطلوب بین دو محورهای مطالعاتی با شاخ 
صهای 5گانه از ضریب همبستگی
برای سنجش رابطه میزان وضعیت مطلوب بین محورهای مطالعاتی با شاخ 
اسپرمن و سطح معناداری استفاده شده است
جدول  :4ضریب همبستگی بین میزان وضعیت مطلوب بین دو محورهای مطالعاتی با شاخصهای 5گانه
متغیرها
میزان همخوانی معابر با پیاده
سازی محور

صهای 5گانه
امتیاز شاخ 

ضریب همبستگی

وضعیت معابر محور صادقیه

 20از 25

0.21

وضعیت معابر محور فرحزاد

 13از 25

0.04

سطح معناداری
0.023
0.007

Source: Research findings, 2015

نتايج حاصل در جدول شماره  4بيانگر آن است كه ضريب همبستگي ب ني میزان همخوانی معابر با پیاده سازی محور
در محور صادقیه برابر ( )0/ 21بوده و سطح معناداري نيز درسطح(  )0/ 023است.و این در حالی است که برای محور
فرحزاد ضريب همبستگي ب ني میزان همخوانی معابر با پیاده سازی محور در محور فرحزاد برابر با ( )0/ 04بوده و
سطح معناداري نيز درسطح(  )0/0 07است.که نسبت به محور صادقیه با توجه به موارد زیر از اهمیت کمتری
برخوردار است
مهمترین علل انتخاب محور صادقیه به عنوان محور مناسب جهت پیاده سازی و پیادهروی شهری نسبت به محور
یتوان اینگونه بیان نمود:
صهاو  spssرا م 
صهای گانه و امتیاز شاخ 
پیاده راه محدوده فرحزاد با توجه به جدول شاخ 
در مرحله اول
باید گفت بین  2محور پیشنهادی برای پیاده سازی و ترویج فرهنگ پیادهروی محور صادقیه به عنوان محور مناسب
یهای 5گانه
جهت پیاده سازی و پیادهروی شهری منطقه  2نسبت به محور پیاده بیشترین همخوانی با شرایط و ویژگ 
شاخ 
یتوان به شرح ذیل ارائه
صهای پیادهروها را دارد که مهمترین دالیل این انتخاب با توجه به جدول  swotرا م 
داد:
 قرارگیری در ب نط شهر و شکلگیری یک پیادهرو شهری نسبت به فرحزاد که یک پیادهروی حاشیهای است
 دسترسی مناسب و موقعیت محور برای ساکنین مناطق دیگر
 وجود چندین مرکز تجاری بزرگ در محدوده مورد نظر از نظر خدماتی و رفاهی مانند مرکز خرید بزرگ
گلدیس ،پاساژ ستارخان ،مرکز خرید تهران و...
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 وجود امنیت باال نسبت به محور فرحزاد بخصو در ساعات شبانه برای پیادهها
 قابلیت تامین پارکینگ با توجه به فضاهای مناسب و نسبتا بزرگ در حول محور
کها ،درمانگاهها و...
 وجودمراکز گوناگون خذماتی و اداری و رفاهی نظیر پاسازها ،بان 
 باال بودن قدرت جذب مردم با توجه به صخ وصیات واحدهای تجاری در رفع نیاز اهالی درون و بیرون منطقه
یتوانند در جهت شکوفایی محور همراه
 وجود خیابان شهدای صادقیه ،خیابان ویال ،خیابان ستارخان که همگی م 
باشند
 وجود کاربریهای مناسب در این محدوده جهت پیاده سازی محور
 بازید و حضور مردم در تمامی ساعات شبانه روز در این محور
در مرحله دوم
از آنجا که به دنبال حفظ شرایط سواره در بهترین حالت پیاده که هیچ تضادی بین پیاده و سواره مناسب وجود
صهای 5گانه توجه خاص
نداشته باشد هستیم میتوان گفت که در تعیین معیارهای این دو مقوله باید به جدول شاخ 
داشت .با توجه به اینکه حفظ شرایط پیاده باید به گونهای باشد که کمترین عواقب را برای حفظ شرایط سواره را به
یها به تغییر محور بسواره به پیاده به
دنبال باشد و وسائل نقلیه ماشینی و موتوری نیز بتوانند بدونه مشکل و سخت 
یباشد که و هردو میتوانند
مشکالت ترافیکی و عبوری دچار نشوند باید گفت که یک پیاده راه موفق پیاده راهی م 
یباشم
توامان به کارکرد خود بدون خلل ادامه دهند م 
بنابرای در این پژوهش با استفاده از مطالعات میدانی و مشاهده مستقیم و با توجه به برسی محورهای مختلف و
یهای محورهای پیاده راه در ایران و جهان انجام شده بود به دنبال
همچنین مطالعات کتابخانهای که به بررسی ویژگ 
صهای 5گانه طراحی شده مورد مطالعه قرار
بهترین شرایط میان محورهای پیشنهادی بودهایم که آنرا با توجه به شاخ 
دادهایم.در این باره باید اذعان کرد که انتخاب بهترین مسیر و محور سواره و پیاده برای پیاده سازی باید بر اساس
شاخ 
صهای استاندار صورت گیرد تا هم بتواند؛ در رونق تجاری و افزایش نشاط مردم ورضایت استفاده کنندگان از
این فضا،براساس اطالعاتی که در فصول گذشته آمده و تجربه بر یخ از پیاده راهها در ایران و جهان به این نتیجه رسید
که این پیاده راهها موجب رونق تجاری و افزایش نشاط مردم و برخوردهای اجتماعی خواهد شد.و این عمل نیز به
نوبه خود باعث باال رفتن روحیه همکاری و حس جم یع در مردمو تویج فرهنگ پیادروی باشد.و همچنین با رعایت
یتوان رضایت استفاده از این مسیرها را باال برد.
شهای طراحی پیاده راهها م 
اصول و رو 

راهبردها و پیشنهادات
 - 1لزوم اهیمت دادن به مساله پیاده و پیاده راهها در منطقه  2شهر تهران
 - 2استفاده از تجربیات و شیوههای موفق در این زمینه برای ایجاد مسیرهای پیاده محور
 - 3ارتقا ایمنی عابران پیاده در مسیرهای پیاده محور و تامین ایمنی و امنیت پیاده در فضای خیابان
-4اصالح وضعیت معابر و توجه به نیاز تمامی اقشار مردم از جمله افراد سالمند ،معلولین و كودكان به منظور كاهش
استفاده از خودرو و و باال بردن میزان اعتماد آنها به پیادهروی در فضای شهری؛

شپذیری آن209 ...
ارزیابی عملکرد پیاده راه و نق 

 - 4بهبود شبکه پیاده راهها و سایر احتیاجات ارتباطی
عها و رفتارهای آرام کننده ترافیک در منطقه 2شهر تهران
 - 5اجرای اصالحات تقاط 
 - 6ارتقاء وضعیت کیفی و کمی نحوه استقرار عالمتهای راهنمای مخصوص عابران پیاده
 - 7بهبود و ارتقاء روشنایی پیاده راهها
 - 8اصالح رفتار عابران و رانندگان از طریق آموزش و اجرای قانون به منظور ارج نهادن به پیادگان و تفکیک مسیر
پیاده از سواره؛
 - 9لزوم ایجاد چنین مسیرهایی به علت ترویج فرهنگ پیادهروی و احترام به حقوق پیاده و سواره در سرایط تعین
محورهای پیشنهادی
 - 10توجه ویژه به مبلمان و زیبا سازی مسیرهای پیاده محور و استفاده از المان و مبلمان شهری در مسیر پیادهرو
متناسب با هویت تاریخی و گردشگری خیابان به منظور ایجاد نقاط مکث و نشانهای در طول خیابان؛
 - 11توجه به طراحی مناسب بناها و فضاهای شهری به منظور جذابیت هر چه بیشتر محیط تا افراد سفرهای طوالنیتری
بصورت پیاده انجام دهند و بتوانند با فضای اطراف در تعاملی سهل تر قرار بگیرند؛
 - 12رعایت یکسری اصول در طراحی فضاها و زیبایی و مطلوبیت بصری مسیرها به دیدگاه شهروندان و امکان
مشاركت شهروندان در طراحی؛
- 13تامین محصوریت مناسب برای عابر پیاده به منظور تاثیرگذاری مطلوب و مناسب فضای پیادهرو برمخاطب؛
- 14ایجاد سرزندگی و پویایی در محیط و نیز ایجاد خاطره ذهنی در ذهن مخاطبین و استفاده كنندگان از فضا
داشته باشد و به تشکیل یک هویت واحد از خیابان به منظور قابل شناسایی بودن آن دست یافت.
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