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چکیده

پیادهراهها به دلیل نقش عملکردی ،اجتماعی و فرهنگی ویژه ،از مهمترین فضاهای شهری برای گذران اوقات فراغت
و فعالیتهای اجتماعی است .به همین دلیل خیابانها و فضاهای باز مرکز شهرها ،قابلیت باالیی برای تبدیلشدن به
پیادهراه دارند .هدف از پژوهش تبیین معیارهای امکانسنجی تبدیل خیابان به پیادهراه در هسته مرکزی شهر بابل
است که ابتدا به روش استدالل منطقی انجامشده و بر اساس مبانی نظری و تجارب جهانی ،معیارهای الزم تدوین و
پس از تدقیق و بومیسازی به روش روایی صوری ،نهایی و رتبهبندی شدهاند .سپس در مرکز شهر بابل با استفاده از
معیارهای بهدستآمده و روش تحلیل سلسلهمراتبی ( ،)AHPخیابانهای مناسب برای تبدیلشدن به پیادهراه مشخص و
اولویتبندی شدهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد که در امکانسنجی پیادهراه دو نوع معیار مهم است :اول معیارهای الزم
که شامل دو معیار «غالببودن نقش اجتماعی بر نقش جابهجایی و دسترسی و امکان انتقال نقش جابهجایی و دسترسی
به خیابانهای اطراف (حفظ پیوستگی شبکههای اصلی سواره)» و «شیب طولی متوسط کمتر از  5درصد» است و نبود
آنها مانع از تبدیل خیابان به پیادهراه میشود .دوم شامل معیارهای «وجود لبههای جذاب در خیابان»« ،وجود فعالیت
اختیاری و اجتماعی در خیابان»« ،جمعیت و تعداد مناسب پیاده»« ،وجود جذابیتهای مهم در داخل و یا فاصله 500
متری از خیابان»« ،وجود عناصر مهم ماندگار در ذهن مردم ،در داخل خیابان (نشانه بصری و گره فعالیتی)»« ،دسترسی
به ایستگاه حملونقل عمومی حداکثر در فاصله  500متری از خیابان»« ،وجود پارکینگ عمومی حداکثر در فاصله 500
متری از خیابان»« ،نفوذپذیری مناسب خیابان»« ،وجود پوشش گیاهی در خیابان» و «سکونت در خیابان و یا اطراف
آن» هستند که نبود یکی از آنها مانع از تبدیل خیابان به پیادهراه نمیشود؛ اما وجود آنها در ایجاد پیادهراه موفق و
اولویتبندی آنها بسیار مهم است و میتوانند پس از ایجاد پیادهراه با طراحی خوب تقویت یا ایجاد گردند .در مرکز شهر
بابل ،خیابان آیتاهلل سعیدی به دلیل داشتن اکثریت معیارهای ذکرشده ،مناسبترین خیابان برای تبدیلشدن به پیادهراه
است و میتواند مکان مناسبی برای آغاز شبکه پیادهراهی باشد.
واژگان کلیدی :پیادهراه ،فضای عمومی ،بافت شهری ،شهر بابل.
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گسترش روزافزون وسایل نقلیه مهمترین عامل کاهش
کیفت زندگی در بسیاری از شهرهای دنیا بوده است و این
امر بسیاری از آنها را به فکر احیای دوباره کیفیت وادار
نموده که بهتبع آن بافت مرکزی بسیاری از شهرها به پیاده
اختصاص یافت؛ بهطوریکه امروزه پیادهراه از اصلیترین
و باکیفیتترین فضاهای عمومی شهرها و محل حیات و
زندگی در شهرها به شمار میرود .در ایران نیز تالشهایی
برای ایجاد پیادهراه در شهرهای بزرگ انجامشده که
امروزه نیز در حال افزایش است .در اینبین بافت مرکزی
شهرهای کوچک نیز که معموالً هسته اولیه این شهرها
بوده و عناصر کالبدی ،عملکردی مهم و جمعیت مناسبی
نیز دارند ،پتانسیل ارزشمندی برای تبدیلشدن به پیادهراه
میباشند.
هدف از انجام این پژوهش پاسخ به این سؤال است که:
معیارهای الزم برای امکانسنجی تبدیل خیابان به پیادهراه
چیست؟ و اولویت تبدیلشدن خیابانها به پیادهراه در
بافت مرکزی شهر بابل چگونه است؟
پژوهشهای انجامشده درباره پیاده و پیادهراه را میتوان به
دو دسته کلی تقسیم کرد :پژوهشهای نظری درباره لزوم
و اهمیت حضور پیاده و پیادهراه و همچنین پژوهشهای
میدانی برای ارزیابی موفقیت این فضاها (توسط یانگل،
بیتس ،معینی و پروژههای متعدد ارزیابی و امکانسنجی
در ایران) .البته پژوهش حاضر به این دلیل تازگی دارد
که معیارهای امکانسنجی را از طریق بررسی نمونههای
متعدد موفق که فرآیندهای متعددی را در طول زمان
طی کردهاند استخراج کرده و پس از بومیسازی در نمونه
مطالعه بهکاربرده است.

 .2روششناسی

این پژوهش در فاز اول به روش استدالل منطقی
انجامشده و با گونهای از همسانانگاری با مقولهبندی و
بسط مفاهیم همراه شده است .در ابتدا ابعاد مختلف فضای
پیاده مشخص و شاخصهایی برای بررسی تجارب جهانی
پیادهراه به دست آمد .در ادامه تجارب پیادهراه موردبررسی
قرارگرفته و مهمترین نکات کلیدی آنها استخراجشده
است .سپس با تدقیق و تلفیق نکات کلیدی بهدستآمده،
معیارهای اولیه امکانسنجی پیادهراه بهدستآمده .در
مرحله بعدی جهت بومیسازی و اولویتبندی معیارها ،به
روش روایی صوری از متخصصان مرتبط خواستهشده تا
معیارها را تائید ،حذف و رتبهبندی نمایند؛ که درنهایت با
استفاده از میانگین وزن رتبهها معیارها رتبهبندی و نهایی
شدند .در فاز دوم پژوهش نیز معیارهای بهدستآمده در
مرکز شهر بابل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی
( )AHPو نرمافزار  Expert Choiceخیابانهای مناسب

برای تبدیلشدن به پیادهراه مشخص شد.

 .3چارچوب نظری

ازآنجاکه کیفیت محیط وابسته به کیفیت ابعاد گوناگون آن
محیط است برای رسیدن به کیفیت مطلوب محیط ،باید
ابعاد یا مؤلفههای آن را ارتقا بخشید .به همین دلیل پس
از تعریف پیادهراه ،برای شناسایی مکان مناسب ب ه جهت
ایجاد فضای عمومی پیاده ،ابعاد مختلف آن مورد بررسی
قرار میگیرد.

 -1-3مفهوم پیادهراه

اصطالح پیادهراه 1در مقابل خیابان که مخصوص حرکت
سواره است بیشتر متداول شده است .واژگان مختلفی
نظیر محدوده پیاده (مال ،)2محدوده بدون اتومبیل ،3پهنه
پیاده ،4گردشگاه پیاده 5و پهنه بدون ترافیک 6در کشورهای
مختلف بهکاربرده میشوند (معینی.)20 ،1390 ،
زیگر 7میگوید« :خیابانهای پیاده ،بهطور عمده برای
استفاده پیاد ه بوده و وسایل نقلیه موتوری فقط برای دفع
ت خاص
زباله ،حمل بار و در مواقع اضطراری یا در ساعا 
اجازه ورود به آن را دارند» .عالوه بر این پیادهراههایی نیز
وجود دارند که دارای حملونقل عمومی مثل اتوبوس و
تراموا میباشند که با نام «پیادهراههای دارای حملونقل
عمومی »8یاد میشود (.)Bates, 2013, p. 9
زیگر همچنین چهارگونه پیادهراه را نام میبرد :خیابان
تغییریافته(9یک بلوک از خیابان به روی ترافیک وسایل
نقلیه بستهشده و منحصرا ً برای استفاده پیاده اختصاص
داده میشود) ،پیادهراه منقطع یا میدان(10چندین بلوک از
یک خیابان تجاری منحصرا ً به پیاده اختصاص دادهشده و
خیابانهای متقاطع با آن به روی ترافیک وسایل نقلیه باز
است) ،پیادهراه پیوسته(11حوزهای با چندین بلوک همراه با
تقاطعهای خیابان بهطور کامل به پیادهراه تبدیل میشود)،
شبکه پیادهرو تغییرپذیر(12پیادهراههایی که بهطور پیوسته
در میان کوچهها ،گذرهای طاقدار و یا ورودیهای داخل
ساختمان ایجاد میشوند) (.)Bates, 2013, p. 9
منظور از پیادهراه در این پژوهش ،پیادهراههای پیوسته،
منقطع و پیادهراههای دارای حملونقل عمومی است.
 -2-3ابعاد فضای عمومی پیاده

بسیاری از اندیشمندان شهری در مورد فضای عمومی و
تبدیل آن به مکان ،برای حضور و زندگی افراد بهخصوص
افراد پیاده نظر داده و ابعاد مختلف یک فضای عمومی
موفق و تبدیلشدن آن به مکان را بیان نمودند .کانتر،
پانتر ،گلکار ،بیتس و یانگل (در قالب گروه  )PPSمطالعات
تئوری و عملی مهمی را در جهت بیان ابعاد مختلف فضای
عمومی موفق یا ایجاد مکان داشتهاند (جدول.)1
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جدول :1ابعاد فضای عمومی (مکان) از دید اندیشمندان مختلف

نام

ابعاد فضای عمومی

کانتر

فعالیت ،کالبد و تصورات

پانتر

فعالیت ،کالبد و معنا

گلکار

فعالیت ،کالبد ،معنا و اکوسیستم

بیتس

عملکرد ،دسترسی ،طراحی و آسایش

یان گل ()pps

فعالیت ،دسترسی ،معاشرت پذیری ،آسایش و تصویر ذهنی

(گلکار)PPS, 2019; Bates, 2013;1379 ،

بنابراین با توجه به اشتراکات ابعاد فضای عمومی پیاده در
نظرات اندیشمندان ،میتوان چارچوب مفهومی اولیهای را

جهت بررسی نمونههای مختلف پیادهراه در جهان ارائه داد
(شکل.)1

شکل :1چارچوب مفهمومی اولیه :ابعاد فضای عمومی پیاده جهت بررسی تجارب جهانی و تدوین معیارها

 -1-2-3فعالیت

بیکیفیت صرفاً فعالیتهای ضروری (مثل عبور و مرور)
و در نواحی باکیفیت ،فعالیتهای اختیاری و اجتماعی نیز
صورت میگیرد .این فعالیتها زمانی اتفاق میافتد که شهر
فضاهایی باکیفیت و وسوسهانگیز ارائه دهد .همچنین تعداد
فعالیتهای شامگاهی و محل آنها نیز ،عامل مهمی برای
سرزندگی شهر و ادراک ایمنی به شمار میآیند .اگر تعداد
فعالیتها در ساعات شامگاهی کم باشد ،بازدیدکنندگان

 -2-2-3دسترسی

دسترسی یک مکان را میتوان با توجه به ارتباطات آن با
محیط اطرافش ،چه بصری و چه فیزیکی ،قضاوت کرد.
دسترسی به یک فضای عمومی موفق و عبور از آن باید
آسان بوده و از دور و نزدیک قابلمشاهده باشد (PPS,
.)2020
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برای افرادی که خارج از مرکز شهر زندگی میکنند باید
دلیلی برای رفتن به مرکز و برای افرادی که در داخل
شهر زندگی میکنند باید دلیلی برای شرکت در زندگی
شهری ارائه شود .بهترین راه برای دستیابی به این هدف
داشتن مجموعهای از جاذبهها در مرکز شهر است که در
ارتباط با فضاهای عمومی واقع بادشد (�Alexander, Ishi

احساس میکنند شهر خالی است و از بیرون رفتن دوری
میکنند (.)Gehl, 2002, p. 41
ساختمانها نیز ،در امتداد خیابان اصلی و اطراف فضاهای
عمومی ،نباید کاربریهای منفرد صرفاً مسکونی ،اداری یا
کام ً
ال خردهفروشی باشد؛ بلکه باید دارای کاربری متنوعی
برای کمک به ایجاد تنوع کالبدی و اقتصادی بوده تا
زندگی فعال در خیابان را پرورش دهد (Rubenstein,
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بسیار مهم است که افراد بتوانند با پای پیاده ،انواع
لونقل عمومی ،دوچرخه یا با پارک ماشین در
حم 
نزدیکی ،بتوانند به فضاهای عمومی دسترسی داشته
باشند .درحالیکه دسترسی با پای پیاده ،دوچرخه و
ی در اولویت است ،اما برای کسانی که
لونقل عموم 
حم 
با ماشین میآیند نیز باید محل پارک وجود داشته باشد.
باید ورودیهای زیادی در مسیرهای پیادهروی در فضای
عمومی و ایستگاههای حملونقل زیادی در این نزدیکی
وجود داشته باشد (.)Bates, 2013, p. 41
 -3-2-3کالبد
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برای ایجاد شهری سرزنده و مردمی ،بخش زیادی از
لبههای خیابان باید باز ،شفاف و خوشایند باشند تا حس
ایمنی و زیبایی برای حرکت و گردش در شهر را ایجاد
کنند .بنابراین خیابانهایی که به پیادهراه تبدیل میشوند،
باید دارای لبه جذاب و یا حداقل لبه خوشایند باشند.
«لبه جذاب به لبههایی گفته میشود که دارای واحدهای
کوچک با درهای زیاد ( 15تا  20واحد در هر 100متر)؛
کارکردهای گوناگون ،نداشتن واحدهای بسته یا غیر فعال،
جذابیت در نماها ،مصالح باکیفیت و جزییات فرهیخته
باشد و لبه خوشایند به لبههایی گفته میشود که دارای
واحدهای نسبتاً کوچک ( 10تا  14واحد در هر  100متر)،
عملکردهای نسبتاً گوناگون ،تعداد اندکی واحدهای بسته
یا غیر فعال ،جذابیت نسبی در نماها و جزییات نسبتاً خوب
باشد» (.)Gehl, 2002, p. 36
همچنین از دیگر مباحث مهم در بعد کالبدی شیب خیابان
است .تمایل افراد به راه رفتن در شیبهای تند و طوالنی
بهشدت کاهشیافته و تمایل به استفاده از اتومبیل بیشتر
میشود .شیب طولی متوسط مناسب در مسیرهای عبور
عابران پیاده  1.7درصد است و اگر بیش از این باشد
(حداکثر تا  5درصد) باید در فواصل  15متری فضایی
مسطح برای استراحت افراد ایجاد نمود (راهنمای طراحی
مسیرهای عبور عابر پیاده در معابر شهری.)1375 ،
 -4-2-3آسایش

راحتی شامل میزان محافظت مردم از آبوهوا و پاکیزگی
در فضا میباشد .بااینحال ،راحتی از احساسی که یک
فضای عمومی در مردم ایجاد میکند نیز ناشی میشود.
احساس راحتی از این نظر مهم است که فضای امن و
ایمنی ایجاد شود تا مکان لذتبخش باشند (.)Gehl, 2011

همچنین وجود مکانهای کافی و راحت برای نشستن،
اینکه صندلیها در جای راحت (در سایه یا آفتاب)
قرارگرفته و اینکه فضاها تمیز و عاری از زباله باشد نیز از
موارد مهم آسایش در فضای عمومی است.
 -5-2-3تصویر ذهنی

لینچ پنج عنصر راه ،گره ،لبه ،نشانه و حوزه موجود در شهر
را بهعنوان عناصر ایجادکننده تصویر ذهنی شهروندان نام
میبرد .وی همچنین اشاره میکند که راهها مهمترین عامل
در تصویر ذهنی شهروندان هستند .گرهها نقاط حساس،
محل تمرکز و کانونهایی هستند که مبدأ و مقصد حرکت
را به وجود میآورند .نشانهها نیز نقاط ارجاعدادنی هستند
که ازنظر بصری بهراحتی قابلتشخیص هستند (Lynch,
.)1960
بنتلی و همکاران میگویند برای تقویت راه و گره باید آن را
برجسته نمود و به آن شخصیت قوی داد که با ایجاد جداره
پیوسته و استقرار عناصر مهم و نشانه در آنها میتوان به
آن دستیافت (Bentley, Akcock, Murrain, McGlynn,
.)& Smith, 2003, p. 142
 -6-2-3معاشرتپذیری

وقتی مردم دوستان خود را میبینند ،با همسایگان خود
مالقات میکنند و با آنها احوالپرسی میکنند و از تعامل با
غریبهها احساس راحتی میکنند ،تمایل دارند که احساس
قویتری از مکان یا وابستگی به جامعه خود داشته باشند؛
به همین دلیل برای شهرها و فضاهای پیاده بسیار مهم
است که تعداد زیادی از مردم در مناطق مرکز شهر و در
نزدیکی مناطق پیاده زندگی کندند (�Whyte,1988; Craw
 .)ford, 2002; Speck; 2012; Jacobs, 1993همچنین
فضایی که هم افراد بهصورت تنهایی و همگروهی با سنین
و جنسیتهای مختلف از آن استفاده میکنند بهتر از
فضایی است که فقط افراد تنها از آن استفاده میکنند زیرا
در این فضاها که مکانهایی برای نشستن با دوستان وجود
دارد ،معاشرت بیشتر بوده و از آن لذت بیشتری برده
میشود (.)PPS, 2020
 -7-2-3جمعبندی

بررسی ابعاد مختلف فضای عمومی در نظر اندیشمندان
و حرفهمندان نکات مهمی را برای بررسی تجارب عملی
جهانی پیادهراه به دست میدهد که در جدول  2آمده
است.

جدول  :2نکات کلیدی برگرفته از مبانی نظری جهت بررسی در تجارب پیادهراه
ابعاد فضای عمومی

نکات کلیدی

فعالیت

جاذبههای مهم در فضای عمومی
فعالیتهای انتخابی و اجتماعی
فعالیتهای شامگاهی
اختالط فعالیتهای تجاری ،اداری و غیره با سکونت

تبیین معیارهای امکانسنجی تبدیل خیابان به پیادهراه در مراکز شهرها
شامره صفحه مقاله205-221 :
ابعاد فضای عمومی

نکات کلیدی

دسترسی

تعداد راههای دسترسی به فضا
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شفافیت راههای دسترسی به فضا
حملونقل عمومی
پارکینگ
شیب فضا
کالبد

لبههای جذاب در فضا

آسایش و راحتی

محافظت در برابر شرایط آب و هوایی نامناسب

تصویر ذهنی

عناصر ایجادکننده تصویر ذهنی در فضا (گره ،لبه و نشانه)

معاشرتپذیری

تعداد و تنوع استفادهکنندگان از فضا

 .4تجارب عملی جهانی پیادهراه

(Good Ptactice

پیادهراههای شکلگرفته در کشورهای مختلف دنیا ،تجارب
ارزشمندی را در رابطه با علل موفقیت و یا عدم موفقیت
این پیادهراه به دست میدهد .نمونههای مطالعه شده

بر اساس معیارهای ،نمونههای موفق
 ،)Guideجامعیت نمونهها ،رویکردها و زمینههای مختلف
تفکر شهری در کشورهای بالغ ،در حال گذار و بومی
انتخابشده است (جدول.)3

جدول  :3نمونههای مطالعه شده در حوزههای متفاوت تفکر شهری

حوزهها

بالغ

امریکا

نمونه

محور گردشگری خیابان سوم ،شهر سانتا و ایالت کالیفرنیا
پیادهراه پیرل ،شهر بولدر و ایالت کلرادو
پیادهراه خیابان اصلی مرکز شهر شارلوتسویل و ایالت ویرجینیا

اروپا

پیادهراه استروگت و کپنهاک دانمارک
پیادهراه نوهوسر و کافینگر و مونیخ آلمان

در حال گذار

غیربومی

خیابان اصلی شهر بیوگلو در استانبول

بومی

خیابان پانزده خرداد و شهر تهران
خیابان تربیت تبریز

در این بخش ابتدا ،نکات کلیدی حاصل از بررسی تجارب
جهانی پیادهراه ،پس از بررسی ،تدقیق و تجمیع بهعنوان
معیارهای اولیه امکانسنجی پیادهراه معرفیشده است
تا پس از بومیسازی بهعنوان معیارهای نهایی ،در بستر
پژوهش مورد کاربست قرار گیرد.
در بیان معیارها ،ذکر این نکته مهم است که برخی از
خصوصیات یک پیادهراه خوب ،پس از ایجاد پیادهراه با
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 .5معیارهای امکانسنجی

معماری و شهرسازی آرمانشهر

در این بخش بر اساس نکات کلیدی استخراجشده از
مبانی نظری ابعاد فضای عمومی پیاده ،در پیادهراههای
انتخابشده ،موردبررسی و تحلیل قرارگرفته و سپس
ویژگیهای مهم نمونهها که موجب موفقیت آنها شده،
استخراجشده است .درواقع نکات کلیدی حاصل از مبانی
نظری ،در نمونهها نیز بررسی و تحقیقشده است (جدول
.)4

طراحی و مدیریت خوب به دست میآید و یا اثر مثبت
ایجاد پیادهراه میباشند .بنابراین در تدوین معیارها،
آنهایی موردتوجهاند که در امکانسنجی موردنیاز هستند
و خصوصیاتی که پس از ایجاد پیادهراه میتواند و باید شکل
بگیرد مدنظر نخواهد بود .بنابراین منطق و تحلیلهای زیر
در ارائه معیارها کمککننده خواهد بود:
 در اکثر نمونههای موفق شبکههای اصلی حرکتبهصورت عمودی از عرض پیادهراهها در تقاطعهای مهم
میگذرد .این بدان معناست که شبکههای اصلی حرکت
سواره نباید قطع و پیوستگی آن باید حفظ شود و یا اینکه
بتوان ترافیک سواره را به خیابانهای دیگر انتقال داد.
 در تمامی نمونههای موفق ،تعداد مناسبی از جمعیت درپیادهراه وجود داشت که موجب تنوع استفادهکنندگان در
فضا نیز شده بود .منظور از جمعیت مناسب ،آن حدی از
جمعیت است که موجب شلوغی نسبی خیابان و پر به نظر
رسیدن آن میشود.

210
 لبههای جذاب که ناشی از فعالیت و کالبد جذاب استدر تمامی پیادهراه بهوضوح دیده میشود و از علل اصلی
موفقیت آن به شمار میرود.
 از ویژگیهای مهم پیادهراه که در بسیاری از نمونههایموفق نیز وجود دارد فعالیتهای متنوعی است که در فضا
وجود دارد .این فعالیتها یا انتخابیاند (شامل استفاده
از خردهفروشیها) یا اجتماعیاند شامل (برنامهها و
جشنوارههای متعدد) که بهانهای برای حضور افراد در فضا
هستند .همچنین وجود این فعالیتها در شب (فعالیتهای
شامگاهی) ،موجب خالی نشدن فضا و سرزندگی در شب
میشود.
 -در همه پیادهراههای موفق بررسیشده ،سیستم

نام

ابعاد فضای
عمومی

13

محور گردشگری خیابان سوم -امریکا

فعالیت

حملونقل عمومی بهعنوان پشتیبان حرکت پیاده عمل
میکند؛ بهطوریکه که پیاده میتواند در فاصله کوتاه
و یا مناسب پیادهروی (حداکثر 500متر) به تنوعی از
حملونقل عمومی دست پیدا کند.
 پارکینگهای متعدد و کافی در اطراف پیادهراه ،آنهمدر نزدیکی ورودیهای فضا و در فاصله مناسب پیادهروی
(حداکثر 500متر) بهوضوح دیده میشود.
 در پیادهراههای بررسیشده ،وجود سکونت ،بهخصوصدر طبقات باالی همکف و یا فضاهای اطراف خیابان بسیار
مورد تأکید بوده است .این مورد موجب استفاده بیشتر
فضا در طول شبانهروز شده و موجب افزایش نظارت
اجتماعی و افزایش امنیت فضا میشود.

جدول  :4بررسی نمونههایی از تجارب جهانی پیادهراه

ویژگی پیادهراه بر اساس نکات کلیدی مستخرج از مبانی نظری ابعاد
فضای عمومی

نکات کلیدی برگرفته از تجارب
پیادهراه

ابتدا فعالیت تجاری کاهش و فضای خالی افزایش یافت که با احداث سینما وجود جذابیتهای مهم
وجود فعالیت انتخابی و اجتماعی
و سرگرمی ،جذابیت افزایش یافت.
در این خیابان جذابیتهایی نظیر کتابفروشی ،دانشگاه و کلیسا وجود دارد.

دسترسی

در سه نقطه از پیادهراه سواره بهصورت متقاطع از آن رد میشود.
پارکینگهایی در نزدیک پیادهراه و سینما وجود دارد.
به طول سه بلوک تجاری در بازار ایجادشده است.

حفظ پیوستگی شبکههای اصلی
حرکت سواره
وجود پارکینگهایی در اطراف
غالب بودن نقش اجتماعی خیابان بر
نقش جابهجایی و دسترسی

کالبد

حدود  200مغازه خردهفروشی در طبقه همکف پیادهراه وجود دارد.

وجود لبههای جذاب

آسایش و راحتی درختانی برای ایجاد سایه و زیبایی در پیادهراه وجود دارد.

وجود پوشش گیاهی
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                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

پیادهراه پیرل -امریکا

معاشرتپذیری

برنامههای گسترده در فضا برگزار میشود.

وجود فعالیتهای اجتماعی

فعالیت

وجود جذابیتهای مهم
در مرکز شهر و در نزدیکی دانشگاه بولدر است.
 80درصد فعالیتهای تجاری کوچکمقیاس بوده مثل پوشاک ،کتابفروشی ،وجود فعالیت انتخابی
وجود سکونت در فضا
کافیشاپ ،مغازههای هنری و غذایی؛
اکثر ساختمانها مختلط بوده و همکف به مغازه و رستوران و باال به سکونت
و دفاتر اختصاص یافت.
تئاتر ،هتل ،بازار ،پارک مرکزی ،شهرداری ،کتابخانه عمومی و دانشگاه
نزدیک به پیادهراه است.

دسترسی

نفوذپذیری کالبدی مناسب
شش ورودی در پیادهراه وجود دارد.
دسترسی اتوبوس بهوسیله دوازده ایستگاه در اطراف پیادهراه تأمین میشود .دسترسی مناسب به حملونقل عمومی
حفظ پیوستگی شبکههای اصلی
دسترسی سواره از طریق خیابانهای متقاطع انجام میشود.
حرکت سواره

14

تصویر ذهنی

ایجاد سینما در فضا موجب حضور مردم و موفقیت آن شد.

وجود عناصر مهم ماندگار در ذهن
مردم (گره فعالیتی)

کالبد

اکثر ساختمانها دارای شخصیت تاریخی و جذابیت بصری میباشند.
 80درصد فعالیتهای تجاری کوچکمقیاس بوده مثل پوشاک ،کتابفروشی،
کافیشاپ و غیره.

آسایش و راحتی وجود سایه فراوان باوجود  100اصله درخت بزرگ در خیابان.
تصویر ذهنی

اکثر ساختمانها دارای شخصیت تاریخی و جذابیت بصری میباشند.

وجود لبههای جذاب

وجود پوشش گیاهی
وجود عناصر مهم ماندگار در ذهن
مردم (نشانه بصری)

تبیین معیارهای امکانسنجی تبدیل خیابان به پیادهراه در مراکز شهرها
شامره صفحه مقاله205-221 :
نام

ابعاد فضای
عمومی

ویژگی پیادهراه بر اساس نکات کلیدی مستخرج از مبانی نظری ابعاد
فضای عمومی

نکات کلیدی برگرفته از تجارب
پیادهراه

15

پیادهراه خیابان اصلی مرکز شهر شارلوتسویل -امریکا

معاشرتپذیری

حجم مناسب استفادهکننده
 1473تا  2327نفر در ساعت نیز از این پیادهراه استفاده میکنند.
برنامههای منظم روزانه از مهمترین عوامل کشاندن مردم به فضا و موفقیت وجود فعالیتهای اجتماعی
پیادهراه هست.

فعالیت

اکثر ساختمانهای موجود در پیادهراه دارای کاربری مختلط بوده و طبقه وجود سکونت در فضا
وجود جذابیتهای مهم
باالیی به سکونت و دفاتر اختصاصیافته است
وجود فعالیتهای انتخابی
هتل ،پارک یخی ،سینما و تئاتر از جاذبههای اصلی پیادهراه میباشد.
کافههای روباز در کف خیابان وجود دارد.

دسترسی

نفوذپذیری مناسب
ورود به پیادهراه با  15ورودی انجام میشود.
حفظ پیوستگی شبکههای اصلی
دسترسی اتوبوس و سواره در خیابانهای متقاطع فراهمشده است.
سه پارکینگ اتومبیل و فضاهای خالی در خیابانهای مجاور برای استفاده حرکت سواره
دسترسی به حملونقل عمومی
عموم در نظر گرفته شد.
وجود پارکینگهایی در اطراف

کالبد

طبقه همکف خیابان به مغازهها و رستورانها اختصاص یافت.
ساختمانها دارای شخصیت تاریخی بوده که بر جذابیت خیابان افزوده است.
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وجود لبههای جذاب

آسایش و راحتی  100درخت بزرگ در این خیابان وجود دارد که نقش مهمی در ایجاد سایه وجود پوشش گیاهی
ایفا میکند.

پیادهراه استروگ -دانمارک

دسترسی

پیادهراه استروگت دارای نقاط دسترسی و ورودیهای فراوانی است و حدود نفوذپذیری مناسب
 150پارکینگ دوچرخه برای این خیابان وجود دارد که اکثر آنها در دسترسی مناسب به حملونقل عمومی
حفظ پیوستگی شبکههای اصلی
ورودیها قرار دارند.
یک ایستگاه مترو در نزدیکی خیابان قرار دارد که برای دسترسی بهتر ،حرکت سواره
وجود پارکینگهایی در اطراف
ایستگاهها در حال افزایش میباشد.
دسترسی از طریق اتومبیل شخصی و حملونقل عمومی (اتوبوس) در
خیابانهای متقاطع با پیادهراه میسر است.
چهار پارکینگ نیز در آن خیابان ،بافاصله تقریباً  300متری از پیادهراه
ایجادشده است.

کالبد

طول خیابان استروگت تقریباً  1115متر و عرض آن تقریباً بین  10تا  12وجود لبههای جذاب
متر میباشد
در پیادهراه ،طبقه همکف ساختمانها به خردهفروشی اختصاصیافتهاند.
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فعالیت

وجود سکونت در فضا
در پیادهراه ،طبقات باالی آن به سکونت و دفاتر اختصاصیافتهاند.
مکانهای مهمی نظیر دانشگاه کپنهاک( ،در فاصله  76متری) ،گردشگاه وجود جذابیتهای مهم
ساحلی (در فاصله  152متری) ،کتابخانه عمومی کپنهاک (در فاصله  229وجود فعالیتهای انتخابی
متری) و کلیسا در اطراف پیادهراه قرار دارد.
رستورانها و کافههای زیادی در پیادهراه دیده میشود.

آسایش و راحتی
تصویر ذهنی

  شماره  .35تابستان 1400

معاشرتپذیری

در هر ساعت تقریباً  380تا  1250نفر با توجه به شرایط آبوهوایی روز از حجم مناسب استفادهکننده
آن استفاده میکنند.

برنامههای اجتماعی ،فرهنگی و ورزشی فراوانی در طول سال در آن برگزار وجود عناصر مهم ماندگار در ذهن
مردم (گرههای فعالیتی)
میشود.
وجود فعالیتهای اجتماعی
حجم مناسب استفادهکننده

معاشرتپذیری

جمعیتی در حدود  80000نفر در روز از آن استفاده میکنند.

فعالیت

وجود فعالیتهای انتخابی
طبقه باالی ساختمانهای جداره به سکونت و دفاتر اختصاص دارند.
مرکز خرید زیرزمینی در یکی از میدانها ،برج معروف شهرداری و بازار وجود سکونت در فضا
عمومی در نزدیکی وجود دارد.
برندهای جهانی بسیاری در این پیادهراه حضور دارند.

معماری و شهرسازی آرمانشهر

تصویر ذهنی

هتل ،پارک یخی ،سینما ،تئاتر و ساختمان شهرداری از جاذبههای اصلی وجود عناصر مهم ماندگار در ذهن
مردم (نشانه بصری و گرههای فعالیتی)
پیادهراه میباشد.
شخصیت تاریخی ساختمانها نیز بر جذابیت خیابان افزوده است.
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نام

ابعاد فضای
عمومی

ویژگی پیادهراه بر اساس نکات کلیدی مستخرج از مبانی نظری ابعاد
فضای عمومی

نکات کلیدی برگرفته از تجارب
پیادهراه

پیادهراه نوهوسر 17و کافینگر -18آلمان

دسترسی

دسترسی به پیادهراه با حدود  16ورودی در میدانها ،خیابانها و گذرگاهها نفوذپذیری مناسب
دسترسی مناسب به حملونقل عمومی
انجام میشود.
دسترسی به حملو نقل عمومی از طریق مترو ،اتوبوس و تراموا (در فاصله وجود پارکینگهایی در اطراف
تقریباً  228متری) فراهم شد.
پنج پارکینگ نیز در فاصله تقریباً  400متری از پیادهراه ایجاد شد.

کالبد

شخصیت تاریخی و یا مدرن بناهای خیابان مکمل یکدیگر بوده و آن را ازنظر وجود لبههای جذاب
بصری قابلقبول نمود.
طبقه همکف ساختمانها به خردهفروشیهای تجاری و غذاخوری
اختصاصیافته است.

آسایش و راحتی در برخی از نقاط درختان و گیاهان بزرگ وجود دارد.

وجود پوشش گیاهی

خیابان اصلی شهر بیوگلو - 19استانبول

تصویر ذهنی

برج معروف شهرداری و بازار عمومی در نزدیکی وجود دارد.
چند ساختمان نشانه نظیر کلیسا در آن وجود دارد.
خیابان دارای شخصیت تاریخی ارزشمند است.

وجود عناصر مهم ماندگار در ذهن
مردم (نشانه بصری و گرههای فعالیتی)

معاشرتپذیری

مسافران زیادی به این فضا آمده و پس از ایجاد پیادهراه  49درصد به
استفادهکنندگان فضا اضافه شد.

حجم مناسب استفادهکننده

فعالیت

دارای کاربریهای مختلط است.
رستورانها ،کافهها ،خردهفروشیهای تجاری ،سرگرمی و فعالیتهای
فرهنگی ایجاد شد.
برای سرزندگی بیشتر ،نمایشگاه کتاب ،موسیقی ،فیلم و تئاتر و غیره بهطور
منظم برگزار میشود.

وجود فعالیتهای انتخابی و اجتماعی

دسترسی

خیابان موازی این خیابان بزرگتر شده تا مشکل ترافیک و دسترسی به سایر حفظ پیوستگی شبکههای اصلی
حرکت سواره
حوزههای شهری برطرف شود.
وجود جذابیتها
پارکینگ چندطبقه در اطراف آن وجود دارد.
وجود پارکینگهایی در اطراف

تصویر ذهنی

پیادهراه در پهنه تجاری و تاریخی شهر واقعشده که دارای ساختمانهای وجود عناصر مهم ماندگار در ذهن
مردم (نشانه بصری)
تاریخی ارزشمند است.

معاشرتپذیری
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کالبد

پیادهراه دارای ساختمانهای تاریخی ارزشمند است.
طبقه همکف به کاربریهای خردهفروشی جذاب اختصاص یافت.

آسایش و راحتی دو ردیف درخت در پیادهراه وجود دارد.

فعالیت

دسترسی
کالبد

وجود لبههای جذاب
وجود پوشش گیاهی

تسهیالتی نظیر مدارس که تأمینکننده جریان پیاده است برای موفقیت حجم مناسب استفادهکننده
پیاده بود ایجاد شد.

وجود جذابیتهای مهم
پیادهراه در پهنه تجاری مرکز شهر قرار دارد.
سبزهمیدان ،جلوخان مسجد امام ،خیابان ناصرخسرو ،مدرسه دارالفنون ،وجود حدی از فعالیتهای انتخابی
شمسالعماره ،سرای روشن ،خانه امامجمعه و دفتر موسوم به زرین خط عدم وجود سکونت در فضا
جذابیتهای تاریخی در اطراف پیادهراه است.
رستورانها و تریاها در پیادهراه دارای تنوع گستردهای است اما ضعف جدی
در کاربریهای اوقات فراغت وجود دارد.
سکونت در آن وجود ندارد و به همین دلیل رفتوآمد ،بعد از ساعت کار بازار
در آن بسیار محدود است.
دسترسی به آن از طریق مترو ،اتوبوس ،دوچرخه و تاکسی فراهمشده است دسترسی نسبتاً ناکافی به حملونقل
که به دلیل کافی نبودن موجب رضایت متوسط استفادهکنندگان شده است .عمومی
پیادهراه در پهنه تاریخی و مرکز شهر قرار دارد.
در این محدوده بنگاههای تجاری عمدتاً خردهفروشی بوده و از تنوع زیادی
برخوردار هستند.

آسایش و راحتی درختها و درختچههایی برای ایجاد سایه کاشته شدهاند.

وجود لبههای جذاب در بیشتر نقاط

وجود پوشش گیاهی

تبیین معیارهای امکانسنجی تبدیل خیابان به پیادهراه در مراکز شهرها
شامره صفحه مقاله205-221 :
ابعاد فضای
عمومی

نام

ویژگی پیادهراه بر اساس نکات کلیدی مستخرج از مبانی نظری ابعاد
فضای عمومی

نکات کلیدی برگرفته از تجارب
پیادهراه

ییادهراه تربیت -تبریز

تصویر ذهنی

عناصر تاریخی فراوانی در پیادهراه و اطراف آن وجود دارد.

وجود عناصر مهم ماندگار در ذهن
مردم (نشانه بصری و گرههای فعالیتی)

معاشرتپذیری

روزانه ،تا  400هزار نفر و در برخی از ا.یام خاص تا  2میلیون نفر از آن
استفاده میکنند.
برگزاری برنامههای فرهنگی و جشنها در برخی از ایام خاص.

حجم مناسب استفادهکننده
وجود فعالیتهای اجتماعی نسبی

فعالیت

وجود جذابیتهای مهم
پیادهراه در بافت قدیمی و تجاری شهر قرار دارد.
پیادهراه دونقطه بسیار مهم یعنی میدان ساعت (شهرداری) و بازار قدیم را وجود فعالیتهای جذاب
به هم پیوند میدهد.
فروشگاههای پوشاک ،کیف ،کفش و لوازم تزیینی و اغذیه زمینه شاداب و
فرحبخشی را ایجاد کرد.
فعالیتهای ناسازگار نظیر مبلفروشی و بارگیری و باراندازی آنها مشکالتی
را به وجود آورده است.

دسترسی

عمده بار ترافیکی ناشی از قطع ترافیک سواره از پیادهراه در محورهای کمکی حفظ پیوستگی شبکههای اصلی
حرکت سواره
اطراف متمرکزشده است.
قابلیت دسترسی مناسب به گرهها و مسیرهای اصلی شهر باعث نفوذپذیری نفوذپذیری مناسب
دسترسی مناسب به طریق حملونقل
هر چه بیشتر آن شد.
عمومی
دسترسی به حملونقل در ابتدا و انتهای پیادهراه میسر میباشد.
پارکینگ طبقاتی در خیابان اطراف جهت پارک اتومبیل در نظر گرفتهشده وجود پارکینگهایی در اطراف
است.

کالبد

خردهفروشی متنوعی در پیادهراه وجود دارد.
کرکرههای بسته جذابیت لبه را در ساعات تعطیلی مغازهها بیشتر کرده
است.
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نبود لبههای جذاب در ساعات تعطیلی
مغازهها

آسایش و راحتی درختان بزرگ زیادی در پیادهراه ،سایه کافی را در فصول گرم فراهم مینماید .وجود پوشش گیاهی
تصویر ذهنی
معاشرت پذیری

پیادهراه دو نقطه بسیار مهم یعنی میدان ساعت (شهرداری) و بازار قدیم را وجود عناصر مهم ماندگار در ذهن
مردم (نشانه بصری و گرههای فعالیتی)
به هم پیوند میدهد.
رویدادهای متنوع ،موجب حضور گسترده مردم در پیادهراه شده است.

حجم مناسب استفادهکننده

برگرفته از (الهی و اردانه74 ،1390 ،؛ فالح ،حبیبی و روحی24-51 ،1391 ،؛ قربانی جام کسری66 ،1389،؛ محمدزاده و فالحنژاد،

87 ،1388؛ منتظرالحجه و محمدزاده92 ،1390 ،؛ Bates, 2013, p. 51; Dokmeci, Vedia, Altunbas, Ufuk, Yazgi, & Burcin,
2007, pp. 155-161; Reclaiming City Streets for PeopleChaos or Quality of Life, 2005; Project for Public Spaces
INC, 2008, pp. 56-57; Nelson, 2012, p. 3)i

شکل :2نمونههای بررسیشده از تجارب پیادهراه
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�I(Nelson, 2012, p. 3; Dokmeci, Vedia, Altunbas, Ufuk, & Yazgi, Burcin, 2007, pp. 157 & 160; www.gos
candinavia.about.com; www.business-on.de; www.shahrimtabriz.blogfa.com; www.speaklanguagecenter.
com; www.sangres.com; www.speaklanguagecenter.com)I
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 پیادهراههای بررسیشده دارای تعداد زیادی ورودیهستند که دسترسی افراد را در همه طول مسیر برای
حضور در فضا فراهم مینماید.
 در نمونههای بررسیشده ،وجود جذابیتهای مهم نظیرسینما ،بازارچه ،کلیسا و غیره در پیادهراه به علت جذب
جمعیت مناسب بسیار مورد تأکید بوده است.
 وجود عناصر مهم و ماندگار در ابتدا ،انتها و در طولپیادهراه موجب جذابیت و کشش بصری و عملکردی بسیار
در پیادهراهها شده بود.
 در اکثر پیادهراهها پوشش گیاهی جز عناصر اصلیپیادهراه است که موجب حفاظت افراد در برابر آفتاب
ابعاد

شدید و سرسبزی فضا شده است.
 در همه پیادهراههای بررسیشده ،شیب طولیقابلمالحظهای در آن دیده نمیشود .هرچند معیار «شیب
طولی متوسط کمتر از  5درصد» را که برگرفته از قوانین
موجود و الزامی در کشور است برای هرگونه پیادهراهسازی
در ایران باید مدنظر قرار داد.
بنابراین با توجه به نکات کلیدی برگرفته از تجارب جهانی
که درواقع تدقیق نکات کلیدی حاصل از مبانی نظری
در نمونههای بررسیشده است ،میتوان معیارهای اولیه
امکانسنجی تبدیل خیابان به پیادهراه را تدوین نمود
(جدول.)5

جدول :5معیارهای اولیه امکانسنجی تبدیل خیابان به پیادهراه
معیار
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دسترسی

معیار 1

غالب بودن نقش اجتماعی بر نقش جابهجایی (عبوری) و دسترسی و امکان انتقال
نقش جابهجایی و دسترسی خیابان به خیابانهای اطراف (حفظ پیوستگی شبکههای
اصلی حرکت سواره)

معاشرت پذیری

معیار2

جمعیت و تعداد مناسب پیاده

کالبد

معیار3

وجود لبههای جذاب در خیابان

فعالیت ،معاشرتپذیری

معیار 4

وجود فعالیت اختیاری و اجتماعی در خیابان

دسترسی

معیار 5

دسترسی به ایستگاه حملونقل عمومی حداکثر در فاصله  500متری از خیابان

دسترسی

معیار 6

وجود پارکینگ عمومی حداکثر در فاصله  500متری از خیابان

دسترسی

معیار 7

نفوذپذیری مناسب خیابان

فعالیت

معیار 8

سکونت در خیابان و یا اطراف آن

فعالیت

معیار 9

وجود جذابیتهای مهم در داخل و یا فاصله  500متری از خیابان

تصویر ذهنی

معیار 10

وجود عناصر مهم ماندگار در ذهن مردم ،در داخل خیابان (نشانه بصری و گره فعالیتی)

کالبد

معیار 12

شیب طولی متوسط کمتر از  5درصد

آسایش

معیار 11

وجود پوشش گیاهی در خیابان

نکته مهم که از بررسی مبانی نظری ،تجارب جهانی و بررسی
کارشناسانه نگارندگان در مورد معیارها بهدستآمده این
است که« :دو معیار  1و  12معیار الزم هستند.؛ به این معنا
که اگر در خیابانی نباشند نمیتوان خیابان را به پیادهراه
تبدیل نمود؛ زیرا در صورت پلکانی شدن ،تمایل افراد به
پیادهروی بهشدت کاسته شده (معیار )12و شبکه پیوسته
حرکت و دسترسی را مختل و ناکارآمد مینماید (معیار.)1
اما چنانچه معیارهای دیگر در خیابانی نباشند ،اگرچه
میتوان خیابان را به پیادهراه تبدیل کرد ولی از میزان
مو ّفقت و کیفیت آنها کاسته میشود .همانطور که اشاره
شد معیارهای جدول فوق ،معیارهای اولیه بوده که برای
کاربست در نمونه موردنظر باید بومیسازی و رتبهبندی
شوند .به همین منظور به روش روایی صوری ،از دوازده

متخصص شهرسازی و طراحی شهری که دارای سابقه
آشنایی با مرکز شهر بابل بوده (در آن شهر زندگی کرده یا
پروژه شهرسازی انجام داده ،یا مدرس شهرسازی هستند
یا در نهادهای مدیریت شهری شهر مشغول به کار هستند)
و از سطح علمی و حرفهای کافی برخوردار بودهاند ،کمک
گرفتهشده (جدول )6و از آنها خواستهشده تا معیارهای
ارائهشده را بررسی ،حذف و یا در صورت لزوم به آنها
معیار جدیدی اضافه نمایند و آنها را اولویتبندی نمایند.
همچنین در پرسشنامه رتبهبندی معیارها این نکته که
«معیارهای یک و دوازده معیارهای الزم هستند؛ بنابراین
در اولویت اول قرار میگیرند» اشاره و از متخصصان
خواستهشده که در صورت پذیرش این امر ،ده معیار دیگر
را اولویتبندی کنند.

تبیین معیارهای امکانسنجی تبدیل خیابان به پیادهراه در مراکز شهرها
شامره صفحه مقاله205-221 :
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جدول :6مشخصات پرسششوندگان در اولویتبندی کردن معیارها

تعداد پرسششوندگان

 12نفر

تحصیالت

دکترای شهرسازی ( 5نفر)
کارشناسی ارشد طراحی و برنامهریزی شهری ( 7نفر)

سمت

هیأتعلمی دانشگاه و شاغل در مهندسین مشاور ( 4نفر)
شاغل در سازمانها و ادارات مدیریت شهری ( 3نفر)
شاغل در مهندسین مشاور ( 5نفر)

میانگین سابقه آشنایی با مکان

 19سال

میانگین وزن معیارها در رتبهبندی متخصصان در نرمافزار
 SPSSجدول 7نشان میدهد که دو معیار  1و  12که
بهعنوان معیار الزم توسط نگارندگان بیانشده بودند؛
توسط متخصصان دیگر نیز تائید شده و در اولویت اول
معیارها قرارگرفتهاند .ضمن اینکه تنها یکی از متخصصان،
یکی از معیارها را حذف کردهاند که با توجه به تأیید 11
متخصص دیگر ،آن معیار نیز تثبیتشده است.

 .6کاربست نتایج در بستر میدانی پژوهش (مرکز
شهر بابل)

در این بخش نتایج بخش قبلی (معیارهای امکانسنجی)
در محدوده موردمطالعه که خیابانهای موجود در محدوده
بافت مرکزی (بافت قدیم) شهر بابل است (شکل )4
مورداستفاده قرار میگیرد؛ تا درنهایت میزان کارایی این
معیارها در عمل و در محیط پژوهش و همچنین بهترین
خیابانها برای تبدیلشدن به پیادهراه مشخص شد.

جدول :7معیارهای نهایی امکانسنجی تبدیل خیابان به پیادهراه به ترتیب اولویت
ابعاد

میانگین وزن
معیارها

معیار

اولویت
معیارها

شیب طولی متوسط کمتر از  5درصد

9.50

1

کالبد

معیار3

وجود لبههای جذاب در خیابان

9.00

2

فعالیت ،معاشرتپذیری

معیار 4

وجود فعالیت اختیاری و اجتماعی در خیابان

8.33

3

معاشرتپذیری

معیار2

جمعیت و تعداد مناسب پیاده

7.54

4

فعالیت

معیار 9

وجود جذابیتهای مهم در داخل و یا فاصله  500متری از
خیابان

7.41

5

تصویر ذهنی

معیار 10

وجود عناصر مهم ماندگار در ذهن مردم ،در داخل خیابان
(نشانه بصری و گره فعالیتی)

6.66

6

دسترسی

معیار 5

دسترسی به ایستگاه حملونقل عمومی حداکثر در فاصله
 500متری از خیابان

6.25

7

دسترسی

معیار 6

وجود پارکینگ عمومی حداکثر در فاصله  500متری از خیابان

5.75

8

دسترسی

معیار 7

نفوذپذیری مناسب خیابان

5.75

8

آسایش

معیار 11

وجود پوشش گیاهی در خیابان

4.91

9

فعالیت

معیار 8

سکونت در خیابان و یا اطراف آن

4.50

10

دسترسی

معیار 1

کالبد

معیار 12

برای دستیابی به هدف مذکور ،همه خیابانها باید بر اساس
معیارها رتبهبندی و وزندهی شدند که به این منظور
باید از یک روش ارزیابی چند معیاره مناسب استفاده
نمود .در این پژوهش از روش  AHPبه دلیل «سادگی،

انعطافپذیری ،قابلیت بهکارگیری معیارهای کیفی و کمی
بهطور همزمان ،قابلیت سازگاری در قضاوتها و برتری
این روش نسبت به بسیاری از روشهای دیگر» (زبردست،
 )13-14 ،1380استفاده میشود (شکل.)3
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غالب بودن نقش اجتماعی بر نقش جابهجایی (عبوری) و
دسترسی و امکان انتقال نقش جابهجایی و دسترسی خیابان
به خیابانهای اطراف (حفظ پیوستگی شبکههای اصلی
حرکت سواره)
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مقایسه میشوند (جدول .)8

در این روش ،ابتدا ،معیارها بر اساس اولویت و اهمیت باهم

جدول  :8ماتریس مقایسه زوجی معیارها
M8

M7 M11

M2

M4

M3

M12

M9 M10

M6

M5

5

5

3

3

1

9

9

7

7

7

7

5

3

3

9

9

7

7

7

7

5

1

7

7

5

5

5

5

3

3

7

7

5

5

5

3

3

1

5

5

3

3

3

3

1

5

5

3

3

3

3

3

3

1

1

1

3

3

1

1

3

3

1

1

3

M1

معیارها
M1
M12
M3
M4
M2
M9
M10
M5
M6
M7
M11

1

M8
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سپس ،خیابانها در هر یک از معیارها باهم مقایسه شده و
وزن مناسب از  9تا  1میگیرند (جدول  .)9البته معیارها

در هر خیابان ،تا حد امکان بر اساس شیوهها و فنهای
مختلف میدانی کمی شده است (شکل.)4

جدول  :9ماتریس مقایسه زوجی معیارها
M8

M6 M7 M11

M5

M10

M9

M2

M4

M3

M12

معیارها
M1
گزینه

5

1

5

9

1

5

1

7

1

3

9

7

A

7

1

7

9

3

5

3

7

1

5

9

7

B

9

7

9

1

5

5

7

1

3

7

9

-

C

5

1

9

7

5

7

7

7

7

9

9

7

D

5

5

1

1

7

9

5

5

1

5

9

5

E

7

9

7

9

7

9

3

9

7

9

9

9

F

7

1

9

3

3

3

7

1

3

5

9

-

G

3

1

7

7

7

9

1

7

7

3

9

7

H

3

1

7

7

5

9

1

9

9

7

9

9

I

3

3

5

1

7

9

3

7

7

5

9

7

J
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M5

M10
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M1
گزینه

5

1

7

9

1

9

1

7

1

1

9

7

K

7

1

9

1

5

7

7

7

7

9

9

7

L

5

5

9

3

5

5

7

7

3

5

9

-

M

5

1

5

5

3

1

9

1

1

3

9

-

N

شکل :4محدوده مطالعه و نقشههای پشتیبان جهت کمی کردن و بررسی معیارها در خیابانها
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چنانچه قبلتر ذکر شد در ابتدا همه خیابانها باید ازنظر
دو شرط «شیب کمتر از پنج درصد» و «امکان انتقال نقش
جابهجایی و دسترسی به خیابانهای اطراف» بررسی شود
تا در صورت نداشتن این دو معیار ،از فرایند امکانسنجی
حذف شوند و امکانسنجی بر روی بقیه خیابانها انجام
گیرد .با بررسیهای انجامشده شیب همه خیابانها در
بهترین حالت ممکن قرار دارد؛ اما امکان انتقال نقش

جابهجایی و دسترسی به خیابانهای اطراف در خیابانهای
 C ،G ،Mو Nوجود نداشته و نمیتوان آنها را به پیادهراه
تبدیل نمود .درنتیجه انتخاب بهترین خیابانها برای
تبدیلشدن به پیادهراه از بین خیابانهای باقیمانده صورت
میگیرد .درنهایت ،نتیجه وزندهی و رتبهبندی خیابانها
بر اساس معیارها در نرمافزار  ،Expert Choiceدر شکل 5
آمده است.

شکل  :5اولویت خیابانهای دارای پتانسیل برای تبدیلشدن به پیادهراه بر اساس وزن نهایی آنها

 .7نتیجهگیری
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هدف از انجام پژوهش ،تدوین معیارها و روشی برای
امکانسنجی تبدیل خیابان به پیادهراه در بافت مرکزی
شهر بابل بوده است .در این تحقیق پس از بررسی تجارب
گوناگون ایجاد پیادهراه در نقاط مختلف جهان ،معیارهایی
ِ
برای امکانسنجی تبدیل خیابانهای شهری به پیادهراه
تدوین شد و سپس امکان تبدیلشدن به پیادهراه در
خیابانهای مختلف بررسیشده و درنهایت بهترین گزینه
از بین خیابانهای ممکن معرفی شد .نتایج این تحقیق
نشان میدهد که در امکانسنجی پیادهراه دو نوع معیار
میتواند مدنظر قرار بگیرد .دسته اول معیارهای الزم که
شامل دو معیار  1و « 12غالب بودن نقش اجتماعی بر
نقش جابهجایی (عبوری) و دسترسی و امکان انتقال نقش
جابهجایی و دسترسی خیابان به خیابانهای اطراف (حفظ
پیوستگی شبکههای اصلی حرکت سواره)» و «شیب طولی
متوسط کمتر از  5درصد » است و نبود آنها مانع از تبدیل
خیابان به پیادهراه میشود .دسته دوم شامل معیارهای ،2
 10 ،9 ،8 ،7،6 ،5 ،4 ،3و ( 11جدول  )7هستند که نبود
یکی از آنها مانع از تبدیل خیابان به پیادهراه نمیشود؛
اما وجود آنها در ایجاد پیادهراه موفق و اولویتبندی

ن برای پیادهراه بسیار مهم است .همچنین این
تبدیل خیابا 
معیارها پس از تبدیلشدن خیابان به پیادهراه میتوانند با
طراحی خوب تقویت یا ایجاد گردند .بنابراین بر اساس دو
دسته معیار ذکرشده ،در نمونه مطالعه (مرکز شهر بابل)،
خیابانهای  C ،G ،N ،Mرا به دلیل نداشتن معیار الزم
نمیتوان به پیادهراه تبدیل نمود .خیابان آیتاهلل سعیدی
( )Fبه دلیل نفوذپذیری بسیار زیاد ،دسترسی به حملونقل
عمومی بسیار مناسب ،لبههای جذاب در سراسر خیابان،
فعالیتهای انتخابی و اختیاری ،حجم زیاد استفادهکننده،
دارای نشانههای تاریخی ارزشمند در انتهای خیابان (موزه
بابل) و پوشش گیاهی بهعنوان مناسبترین خیابان برای
تبدیلشدن به پیادهراه انتخابشده است.
خیابانهای  I ،D ،L ،J ،H ،B ،K ،Aو  Eبه دلیل نداشتن
و یا ضعیف بودن در برخی معیارها در اولویتهای بعدی
تبدیلشدن به پیادهراه قرار میگیرند .در انتها میتوان
گفت ،برای خلق شبکه پیادهراه در مرکز شهر بابل الزم
است محورهای مناسبتر که با اطمینان بیشتر و هزینه
کمتر امکان ایجاد کلهایی از شبکه نهایی را دارند ،انتخاب
و طراحی شوند و این فرایند به تدریج و با افزوده شدن
سایر محورها تا تکمیل شبکه پیادهراهی ادامه یابد.
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1. Pedestrian Area
2. Pedestrian Mall
3. Car Free Zone or Auto Restricted Zone
4. Pedestrian Only, Pedestrian Zone
5. Pedestrian Promenade
6. Traffic Free Zone
7. Zeger
8. Transit Mall
9. Modified Street
10. Plaza or Interrupted Mall
11. Continuous or Exclusive Mall
12. Displaced Sidewalk Grid
13. Third Street Promenade, Santa Monica, California
14. Pearl Street in Boulder, Colorado
15. Charlottesvill
16. Stroget
17. Neuhauser
18. Kaufinger
19. Beyoglu
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