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چکیده
خیابان مشخصة مهم حیطة عمومی است و جاذب کیفیت درخور خود میباشد .بر این اساس ،به کیفیت زندگی شهروندانی
کمک میکند که در آن ساکن بوده یا تنها از آن عبور میکنند .از نقطه نظر برنامهریزان و طراحان شهری ،خیابان به عنوان
یک فضای شهری ،باید جوابگوی فعالیتهای مختلف شهروندان در فضاهای عمومی باشد .این فعالیتها میتواند اجباری
بوده و کمترین تأثیر را از فضای کالبدی بپذیرد؛ یا فعالیتی باشد که فرد به میل خود انتخاب میکند و یا فعالیتی باشد که
متأثر از حضور دیگران در فضای عمومی است .مقاله حاضر به بررسی موضوع خیابان با معیارهای انسان گرایی میپردازد.
در این راستا نخست انگارههای نظری و مطالعات پیشین بررسی میشوند .با استفاده از مطالعات موجود ،مجموعهای از
شاخصها و معیارهای مؤثر در جهت ارزیابی خیابان با توجه به سه مؤلفه عملکردی ،تجربی-زیباشناختی و زیست محیطی
پیشنهاد میگردد و وزندهیاین معیارها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکهای ،)ANP(1صورت می گیرد .بر اساس این
مدل ،دو بعد مساعدت عابر پیاده و روانی و آرامسازی ترافیک دارای بیشترین درجه اهمیت بوده است و در نهایت ،مدل
پیشنهادی جهت ارزیابی خیابان سمیه شهر شيراز به كار گرفته می شود.

كليد واژهها:
خیابان ،کیفیت ،ارزیابی ،انسانگرایی ،شیراز
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مقدمه
خیابانها از نظر هدف ،عملکرد و مقیاس ،هر کدام با پیشینه منحصر به فرد خود متنوع و متفاوت میباشند .خیابانها یک
بنا کننده ضروری و اساسی برای متمدن کردن زندگی میباشند و برطرف کنندۀ نیازهای شهروندانی هستند که از آنها
استفاده میکنند .خیابان یکی از عوامل شکل دهندۀ ساخت و کیفیت یک شهر است .اجزاء مقطع یک خیابان از عناصر
هویتبخش آن هستند .خیابانها محل نمایش فرهنگ عمومي بوده و از این رو نقش آموزش رفتاري را بر عهده دارند.
اما ،فعالیت و محتوا از کالبد مهمتر هستند .وقتی تحلیلها از خیابان ،فراتر از فرم می رود ،عوامل خاص فرهنگی مطرح
میشود .سرمایه اجتماعی نوعی اعتماد میان افراد جامعه است که امنیت نسبی و خودجوش را فراهم میکند .این شرایط
در خیابانهای امروز شهرهای ایران تا حدود زیادی از میان رفته است .در واقع خیابان به مفهوم کالسیک فضای شهری،
چنان که در ادبیات طراحی شهری غرب توصیف شده است در ایران کمتر وجود دارد .از طرفی دیگر ،در بسیاری موارد،
فعالیت اجتماعی و حیات جمعی در خیابان کمرنگ است .تنوع فعالیتها در خیابان محدود است و مالکیت و کنترل
(نظارت و اختیار) در خیابانها تعریف نشده است .خیابان موضوعی بوده است که به ناهماهنگ ساختن تغییرات در حیطه
وسیعی از گروهها میپرداخته است .خیابان نه به عنوان یک کلیت ،بلکه به عنوان مجموعهای از اجزای نامرتبط با یکدیگر
تلقی شده است .در این مقاله ،نخست به انگارههای نظری و مطالعات پیشین در خصوص نیازهای انسان و تأثیر آن بر
محیط و درک از فضا بر اساس دیدگاه انسان شناسی پرداخته میشود .سپس خیابان به عنوان یکی از فضاهای مهم از
نظر صاحبنظران و تجارب مختلف در شهرهای امریکا ،اروپا و استرالیا مورد بررسی قرار میگیرد .بر این اساس ،میتوان به
مجموعه معیارهای الزم برای ارزیابی خیابان دست یافت .سپس نمونه موردی خیابان سمیه شیراز ،مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته و انسان گرا بودن این خیابان بر پایه معیارها و شاخصهای انسانگرایی مشخص شده است.

 .1انگارههای نظری و مطالعات پیشین

 -1-1نیازهای انسان و تأثیر آن بر  محیط

از آنجا که انسان مشتمل از دو مؤلفه مادی و معنوی میباشد ،نیازهای او نیز به این دو دسته تقسیم میشوند .هدف
نیازهای مادی به دست آوردن رفاه و هدف نیازهای معنوی به دست آوردن سعادت است .انسان در پی برآوردن
نیازهای مادی و معنوی خویش ،دست به دخل و تصرف در محیط میزند .دامنه این دخل و تصرف در درجه اول به
نیازهای او و در درجه دوم به شناخت و وسعت شناخت وی از محیط دارد (نوروزیان .)3 :1380 ،انسان تمايل به رشد،
نياز به خودشكوفایي ،نیاز به حرمت از سوی خود و دیگران ،نیاز به تعلق داشتن ،نیاز به ایمنی و امنیت ،نظم و ثبات
و نیازهای جسمانی دارد .انسان نه تنها سعي ميكند "خود" را حفظ كند ،بلكه ميكوشد كه خويشتن (خود) را در
جهت تماميت ،وحدت ،كمال و خودمختاري سوق دهد .او ظرفيت ،استعداد و انگيزش الزم را براي حل مشكالتش
دارد .گرچه تمايل به خودشكوفایي منشاء بيولوژيكي دارد؛ اما ،اين موضوع به اثبات رسيده است كه رشد اين تمايل
متأثر از فرهنگ و محيط پيرامون نیز ميباشد .نكته ديگر اينكه انسان در يك زمان به وسيله همه نيازها به پيش
رانده نميشود .در يك زمان تنها يك نياز غالب است .اينكه اين كدام نياز باشد ،بستگي به اين دارد كه كدام يك يا
كدام دسته از نيازهاي ديگر قب ً
ال ارضا شده باشند (كريمي .)156 :1374 ،نیازهای انسان در طول زمان تغییر میکند .در
اثر تحول در نیازها ،دگرگونی در کارکردهای محیط رخ میدهد .چون کارکرد محیط تابعی از نیازهای انسان است و
در نتیجه تغییرات کارکردها باعث تغییرات در کالبدها میگردد .بنابراین ،انسان از یکسو تحت تأثیر شرایط محیط
قرار دارد و از سویی دیگر ،با توجه به نیازها ،ارزشها و هدفهای خود محیط را دگرگون میکند و به محیط سامان
میبخشد .در واقع ،در گفتگوی تعامل گونۀ بین انسان و محیط ،بخشی از نیازهای انسان بر حسب مقتضیات زمان
بازشناسی شده و انسان در پاسخ به این نیازها دست به اصالحات و تغییرات کالبدی در محیط زده است .از آنجا که
محیط شکل دهنده و محدود کنندۀ رفتارهاست ،برنامه ریزی مناسب برای اطمینان یافتن از حداکثر رضایتمندی،
کارایی و رشد ضروری است.
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 -1-2درک فضا بر اساس دیدگاه انسان شناسی
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مبنای رویکرد انسانشناختی به فضا را بر درک فضا به عنوان مجموعههایی پویا از "صحنهها " میداند" .صحنه" به نظر
او محدودهای از فضاست که نظامی از فعالیتها را درون خود جای میدهد به صورتی که رفتارها با محیط درون آن فضا
روابطی قابل انتظار به وجود آورند ) .(Rapoport, 1999: 463بنابراین ،هر صحنه را میتوان مکانی با فعالیتی ویژه دانست.
فعالیت مزبور ،رفتارها را در قالبهای زمانی/مکانی جای میدهد .یعنی آنها را در زنجیره یا زنجیرههایی خاص به صورت
ساده یا ترکیبی در نقاطی مشخص از فضا قرار داده و این نقاط را به صورتی خاص از لحاظ زمانی سکانس بندی میکند .برای
آنکه چنین ساز و کارهای نسبتاً پیچیدهای که شباهت به نوعی سناریو دارد و اغلب به شکل ناخودآگاه به وسیله بازیگران
اجتماعی انجام میگیرد ،عملی شود ،هر یک از صحنهها نیاز به نشانهگذاری و تفاوتگذاری دارند تا بازیگران بتوانند خود
را در زنجیرههای مزبور به درستی جای دهند .درون یک فضا میتوان محیطهای بیشماری را یافت .نشانهگذاریها با ایجاد
تفاوت در اشیاء و رفتارها و ذهنیتها (به اصطالح لینچ) سبب "خوانایی" و "قرائتپذیری" میشود و میتواند صحنه را به
شکل ثابت ،نیمه ثابت و یا با پویایی کامل درآورند (لینچ .)31 :1374 ،درک فضا در دورههای مختلف تاریخی متفاوت بوده
است ،بدین معنی که تغییر بازیگران ،تغییر موقعیتها ،تغییر عملکردها ،ارزشها ،نوع معیشت و روابط همگی بر تغییر فضای
تولید شده اثرگذاری کردهاند .در تبیین انسانشناختی از مفهوم فضا ،اندیشه هانری لوفبور 3مکانی ویژه دارد .وی در بحث
"تولید فضا" ،فضا را نه یک پدیده طبیعی یا استعالیی بلکه یک تمامیت تاریخی و یک تولید اجتماعی میداند .در واقع فضا
از یک سو تجربه حافظه تاریخی ما و از سوی دیگر تجربه زندگی روزمره ماست (فکوهی.)239 :1383 ،
 -1-3خیابان :مهمترین بخش فضای شهری
در کتاب "خیابانهای سرزنده"" ،اپلیارد" خیابان را «مهمترین بخش محیط شهری» مینامد .وی ادامه میدهد «ما باید بصیرتمان
را برای زمان حاضر باال ببریم .یک خیابان مسکونی ،یعنی خیابانی که در آن فرزندانمان بزرگ میشوند ،بزرگساالن زندگی
میکنند و افراد پیر روزهای آخر عمر خود را سپری میکنند ،چگونه خیابانی باید باشد؟» ) .(Appleyard, 1981: 56این
خیابانها هستند که فرآیندهای اجتماعی را متأثر میسازند و بدون شناخت رفتار و توصیف چگونگی پاسخگویی محیط به این
رفتارها ،نمیتوان خیابان را طراحی کرد" .جین جیکوبز" به حیات اجتماعی خیابان نظر دارد و مفهوم "سرمایه اجتماعی" را در
این خصوص مطرح میسازد ( .)Jacobs, 1961بر این اساس ،طراحی مناسب و هدفمند خیابانهای شهری ،شرط الزم است ولی
کافی نیست ،یعنی اگر طراحی به گونهای باشد که رفتارهای اجتماعی بتواند به راحتی در آن صورت بپذیرد ولی میلی برای این
رفتارها وجود نداشته باشد ،قابلیتهای رفتاری مورد نظر به وجود نخواهد آمد .مردم زمانی که به تماس اجتماعی نیاز داشته
باشند در هر شرایطی زمینه آن را فراهم میکنند .عدم امکان شناخت پیچیدگی رفتاری استفادهکنندگان خیابان باعث بروز
مشکالت در طراحی و پیشبینیهای استفاده از طرح میگردد .ویژگی فعالیتها ،نوع پیوند افراد ،ویژگیهای گروههای خاص
استفادهکنندگان ،شأن اجتماعی افراد و حتی روابط غیر رسمی آنها و بسیاری عوامل دیگر باید در طراحی خیابانها مدنظر قرار
گرفته گیرد (مباشر.)99 :1386 ،
 -1-4طراحی خیابان شهری انسان گرا
طراحی خیابان شهری انسان گرا در واقع ،شکلدهی فضای خیابان شهری مبتنی بر خواستهای انسانی است .رویکرد
انسانی به طراحی خیابان شهری ،تالش خود را جهت دستیابی به محیطی بهتر بر مبنای بنیادیترین رفتارهای درونی
انسان که همانا انگیزهها و نیازهای او است ،استوار ساخته است .با محور قرار دادن انگیزههای انسانی ،فضای خیابان
شهری میباید به ابعاد جسمی ،ذهنی و روحی انسان در یک کلیت هماهنگ پاسخگو باشد (مطلبی .)60 :1385 ،یک خیابان
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انسانگرا تنها نیاز دسترسی و جابجایی را برآورده نمیسازد .بلکه فضایی است که هر فردی از اجتماع در خلق آن سهیم
بوده و در عوض ،این فضا قادر است نیازهای افراد با گونهها و تواناییهایی متفاوت را برآورده نماید .اطاقهای نشیمن مدل
خوبی برای خلق خیابانهای انسان گرا هستند و مردم غالباً دوست دارند زمان زیادی را در اتاق نشیمن بگذرانند و در آن
جا حس آرامش ،راحتی ،زیبایی و شگفتی دارند ( .)Jacobs,1995خیابان انسان گرا باید واجد چنین خصوصیاتی باشد ،با
این تعریف جیکوبز این اصطالح را برای نخستین بار تعریف مینماید .هدف از طراحی فضاهای انسان گرا ،خلق خیابانها و
میدانها به نحوی است که شهروند در آن احساس امنیت باالتر ،کارایی بیشتر و سرزندگی فزاینده داشته باشد .این هدف
از طریق تسهیل کنترل شهروند بر فضا تأمین خواهد شد (.)Hanley and Garrick, 2010
 -1-5تجارب كشورهاي ديگر در خصوص معیارهای طراحی خیابان شهری
در این بخش اصول و معیارهای طراحی خیابان که در مواردی در کشورهای پيشرفته مورد استفاده قرار گرفتهاند ،معرفی
میشوند .این معیارها را میتوان با توجه به سه مؤلفه عملکردی ،تجربی -زیباشناختی و زیست محیطی دستهبندی نمود
(جدول  .)1این دستهبندی بر اساس "مدل مکان پایدار" دکتر کوروش گلکار پیشنهاد شده است ،که از ترکیب ابعاد
چهارگانه محیط شامل کالبد ،فعالیت ،تصورات و اکوسیستم سه مولفه "کیفیت عملکردی"" ،کیفیت تجربی-زیباشناختی"
و "کیفیت زیست محیطی" به مثابه نیروهای شکل دهنده کیفیت کلی طراحی شهری یک مکان استنتاج میشوند.
مولفه عملکردی از یکسو دربرگیرنده حرکت و تأمین دسترسی بوده و از طرفی دیگر رفتارهای جمعی و متقابل را در
بر میگیرد .مولفه تجربی-زیباشناختی به موضوع دریافتهای ادراکی ،شناختی و ترجیحات محیطی افراد در فضاهای
مختلف میپردازد .مولفه زیست محیطی هم نگران ارزشهای توسعۀ پایدار بوده و هم در مقیاس خرد موضوع اقلیم و
ویژگیهای محلی بوم شناسانه را مد نظر دارد (گلکار    .)34 :1379 ،
جدول  :1اصول و معیارهای طراحی خیابانهای شهری در کشورهای مختلف جهان
اصول و
معیارها

مؤلفه عملکردی

 آرام سازی ترافیک جایگزین کردن وسایل نقلیه با انسان به عنوان محور مورد توجه در خیابانها ایجاد خیابان به عنوان محیطی با امنیت و دلخواه برای ساکنان،کارکنان ،افراد پیاده و دوچرخه سواران و موتورسواران
نیوزیلند
 - 4ایجاد تسهیالت جهت تشویق به افزایش استفاده از دوچرخه و وسایل
(کریستچرچ)
نقلیه عمومی
 ایجاد امنیت و سرزندگی با افزایش پیاده مدارکردن محیط خیابانها تغییر فرهنگ در اولویت قرار دادن اتومبیلها -تغییر نگرش و سیاستهای مربوط به استفاده و عملکرد فضای خیابانها

سوئد (مالمو)

5

هلند
(اوتریچ)

6

مؤلفه تجربی-
زیباشناختی

مؤلفه زیستمحیطی

 خیابانهای قابل  -سالمت اکولوژیکیزندگی
 حفظ یا بهبودکیفیت زندگی
 توجه به عالیق وخواستههای مردم
در خصوص طراحی
خیابان

  مشارکت تمامی بخشها در طراحی -داشتن یک نگرش کل گرا به طراحی خیابان

توجه به منظر
خیابان

 نگرشی جامع  به خیابانسبز
 استفاده از عناصرطراحی خیابان پایدار

  انسان محور بودن دوچرخه محور بودن خیابانهای عملکردی و اجتماعی استفاده از همه نوع وسایل نقلیه در کنار هم (اتومبیلها -دوچرخهها-عابرین پیاده)
 -توجه به جنبههای عمومی خیابان

  توجه بهعالقمندی مردم

  تقویت عناصر فضای سبز ایجاد نواحی سبز عمومی  (زیستمحیطی)

ارزیابی خیابانهای شهری بر اساس رهیافت انسانگرا
شماره صفحه مقاله  97-110 :

هلند
(آمستردام)

7

  انسان محور بودن خیابانها دوچرخه محور بودن خیابانها خیابانهای عملکردی و اجتماعی استفاده از همه نوع وسایل نقلیه در کنار هم (اتومبیلها -دوچرخهها-عابرین پیاده)
 ایجاد تسهیالت کافی جهت پارکینگ برای دوچرخه تقاطعهای برنامه ریزی شده -تشویق به پیاده روی

 ایجاد جذابیت  -طراحی پایدار خیابان  انسان و دوچرخه محور بودن خیابانهابیشتر برای افراد
 امنیت بیشتر خیابانها برای کودکان اولویت دادن هم به وسایل نقلیه و هم به پیادهها؛ اما فراهم نمودن پیاده و دوچرخه توجه به منظردسترسی بیشتر برای افراد پیاده
خیابان جذاب
 آرام سازی ترافیک استفاده از عالئم جهت هشدار به رانندگان که مکانها برای انسانها  -استفاده از سنگفرشهستند نه فقط جهت عبور و مرور وسایل نقلیه

انگلیس
(لندن)

8

برزیل
(کوریتیبا)

9

کانادا
(ونکوور)

 تقویت عناصر فضایسبز

  کاهش سرمایه تخصیص داده شده جهت حمل و نقل اتومبیل محور    -ایجاد جذابیت  -توجه به معیارهایو سرزندگی در زیست محیطی
و پیشنهاد بیشتر استفاده از دوچرخه و پیاده روی
مسیرهایمخصوص -ایجاد فضاهای سبز عمومی
 تشویق به استفاده از حمل و نقل عمومی و دوچرخهخیابانی
عابرپیاده
 چندمنظوره بودن خیابان تأمین منفعت عمومی -وجود تسهیالت عمومی

10

آمریکا -
مینه سوتا
11
(میپل وود)

 ایجاد فضاییدوستانه و صمیمانه
در مسیرهای عبور
پیاده و دوچرخه
 ایجاد جذابیت ارزش نهادن بهساکنان

 استفاده از عناصرطراحی خیابان پایدار
 استفاده از عنصر آبدر طراحی خیابان
 وجود پارک و فضایسبز کافی برای شهروندان

  رواج انسان محور بودن و دوچرخه محور بودن خیابانها  ایجاد جذابیت  -بهبود ویژگیهای ایجاد زیرساختها و سیاستهای الزم در خصوص مسیرهای  -ایجاد حس دلپذیری زیست محیطیدوچرخه رو
 استفاده از فیلترهایو  زیبایی
 تشویق ساکنان به استفاده بیشتر از وسایل نقلیه عمومی ،دوچرخهطبیعی کافی
و پیاده روی

 .2مدل ارزیابی خیابانهای شهری بر اساس رویکرد انسان گرا
با بررسیهای صورت گرفته در ادبیات نظری و نیز تجربههای عملی در زمینه خلق خیابانهای انسان گرا ،شاخصهای
متنوعی برای ارزیابی انسان گرا بودن خیابان انتخاب شده اند (جداول  3 ،2و  .)4این شاخصهای سنجش کیفیت خیابان
شهری به عنوان برآیند سه نیروی کیفیت عملکردی ،کیفیت تجربی – زیبایی شناختی و کیفیت زیست محیطی در نظر
گرفته شده است .توضیح در خصوص فرآیند انتخاب این شاخصها فراتر از بحث این مقاله می باشد .این شاخصها در
بخش بعد برای ارزیابی خیابان مورد مطالعه استفاده میشوند.
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جدول  :2شاخصها و معیارهای عملکردی
مؤلفه

شاخص

عوامل

قابلیت عبور اتومبیل I11

معیار

سطح سرویس خیابانC111

عرض و ظرفیت خیابانC112
دسترسی به ایستگاههای اتوبوسC121

آرام سازی ترافیک  O1سهولت استفاده از اتوبوس I12

تناوب مناسب برنامه اتوبوسها C122
طراحی خطوط اتوبوسC123
راحتی و آسایش ایستگاههای انتظار اتوبوس C124

سهولت پیاده نمودن افراد I13
همواری و مناسب بودن ساختار
پیاده رو I21

عملکردی

راحتی و آسایش عابرپیاده
I22

مساعدت عابر پیادهO2

نسبت فضای بدون مانع جهت پیاده نمودن افراد C131
فاصله تا فضای پیاده نمودن C132
پیوستگی پیاده رو و محصوریتC211
عرض قابل استفاده پیاده رو C212
عدم وجود موانع فیزیکی C213
وجود تسهیالت جهت نامناسبات جوی (سایه بان و C221)...
تأمین فضاهای استراحتC222
کیفیت کفسازی پیاده راههاC223
متقاعد کردن سامانۀ حمل و نقل عمدهC231

سهولت پیاده روی I23

سامانۀ کمکی سیگنال و  عالئم جهت عابرپیاده C232
12

مقیاس انسانی پیاده رو C233
تداخل جریان ترافیک وسایل نقلیه و عابرینC241
ایمنی عابرپیاده I24

روشنایی پیاده رو C242
میدان دید پیاده رو C243

تساوی و عدالت استفاده کنندگان نسبت سطح پیاده رو به خیابان C311
I31
نسبت عابرین پیاده به پیاده رو C312
سازماندهی فضا O3

وجود تسهیالت جهت معلولین
I32

کمیت تسهیالت جهت معلولین C321
تناسب تسهیالت ویژه معلولین با خیابان C322
مناسب بودن سایت تسهیالتC323

ارتباط بین فعالیت و خیابان  I33ارتباط کاربری تجاری با فضای عابرپیاده C331
جدول  :3شاخصها و معیارهای تجربی -زیباشناختی
مؤلفه

عوامل

شاخص

پیچیدگی فضا  O4گوناگونی طراحی فضایی I41

معیار

طراحی فضای پیچیده C411
تخصیص مناسب فضای بازC511

تجربی-
زیباشناختی زیبایی منظرO5

دوستانه بودن محیط I51

طراحی و جاگذاری مناسب مبلمان خیابان C512
دلپذیری ،جذابیت ،مطبوعیت C513

خود آشکاری و خوانایی محیط I52

تصویر ذهنی فضای خیابانC521
قابل تشخیص بودن فرم و ساختار ساختمانها C522

جدول   :4شاخصها و معیارهای زیست محیطی
مؤلفه

عوامل

زیست محیطی

آسایش منظر O6

شاخص

سرزندگی بیولوژیک I61

آرایش گیاهان C611

هارمونی منظر I62

وسعت نوار سبزC621

معیار

ارزیابی خیابانهای شهری بر اساس رهیافت انسانگرا
شماره صفحه مقاله  97-110 :

 .3محدوده مطالعاتی ،خیابان سمیه شیراز

 -3-1موقعیت خیابان سمیه

موضوع مطالعه ،خیابان سمیه واقع در منطقه یک شیراز ،حد فاصل خیابانهای آزادی و شهید مشکین فام است (تصوير      .)1
تصوير   :1موقعیت خیابان سمیه

 -3-2خصوصیات ساختاری و معیارهای گزینش نمونه
خیابان سمیه در بافت میانی شهر شیراز قرار گرفته است .بافت میانی شهر شیراز  نزدیکترین بافت به بافت تاریخی شهر
است که به صورت نیمه ارگانیک در مجاورت آن شکل گرفته است .خیابان سمیه در دوره پهلوی دوم شکل گرفته و دارای
تفاوتهای بنیادی با بافت قدیم شهر از لحاظ ساختار حجمی ،فضایی و ارزشهای عملکردی است .از دالیل انتخاب خیابان
سمیه میتوان به این موارد اشاره کرد .این خیابان دارای قدمت زیادی می باشد و در تعریف هویت تاریخی شهر شیراز جایگاه
خاصی دارد .موقعیت این خیابان در ساختار فضایی شهر ،آن را به صورت یک مسیر دسترسی برای ارتباط جبهههای شرقی
و جنوبی بافت میانی شیراز درآورده است .عالوه بر آن این خیابان با خیابان ساحلی به عنوان محور شریانی و اصلی شرق
به غرب شیراز در ارتباط مناسبی قرار دارد .این خیابان به لحاظ برخورداری از دامنهای از کاربریهای متنوع از یک طرف و
مجاورت با برخی از کاربریهای شاخص همانند پارک آزادی (وسیعترین پارک شهری شیراز) ،مجموعه هتل هما ،دانشگاه
علوم پزشکی و مرکز خود اشتغالی شهر شیراز از نظر عملکردی اثرگذاری قابل توجهی دارد .تنوع در ساختار حجمی ،جدارهها
و مبلمان خیابانی باعث شده تا این خیابان را بتوان یک فضای شهری واجد ارزشهای بصری و عملکردی قلمداد نمود.
 -3-3ویژگیهای اجتماعی -اقتصادی ساکنان و شاغالن
این بخش بر اساس پرسشنامههای تکمیل شده توسط شاغالن و ساکنان این خیابان جهت آشنایی بیشتر با وضعیت
اجتماعی -اقتصادی افراد استفاده کننده از این خیابان میباشد .با توجه به اطالعات مندرج در پرسشنامهها میتوان
گفت که شاغالن و ساکنان خیابان سمیه صرفنظر از پارهای افتراقهای جزئی ،از نظر خصوصیات اجتماعی -اقتصادی در
وضعیت تقریباً مشابهی قرار دارند .عالوه بر آن ،هر دو گروه تمایل نسبی خود را به مانایی در محل سکونت ( 85درصد)
یا کسب ( 90درصد) اعالم داشتهاند و در این میان درصد افرادی که سابقه طوالنی (بیش از  25سال) سکونت یا فعالیت
در این خیابان را دارند برابر  60درصد است .در واقع میتوان گفت که انتخاب محل سکونت یا فعالیت اقتصادی در این
خیابان کام ً
ال آگاهانه و عقالنی بوده و استمرار الگوی موجود سکونتی -فعالیت قطعی است.
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 -3-4سکانسهای مورد بررسی

تصوير  :2سکانسها در طول خیابان سمیه

از آن جا که در این خیابان ،هر پهنه از نظر عملکردی،
ویژگیهای خاص خود را دارد ،از این جهت از نظر مکانی به
چهار سکانس تقسیم شده است (تصوير.)2
 -3-5بررسی مؤلفۀ عملکردی
 -3-5-1مکان فعالیتها
این سکانسها هر یک از شخصیت متفاوتی برخوردارند.
سکانس  1خصلت مسکونی و تجاری داشته و فعالیتهای
خدماتی نیز در این محدوده موجود میباشند .سکانس 2
شخصیت کام ً
ال متفاوتی دارد .شخصیت این حوزه اداری،
آموزشی و انتظامی میباشد که برخی فعالیتهای تجاری نیز
مانند اغذیه فروشی و خرده فروشی آن را همراهی میکند.
سکانس  3خصلتی کام ً
ال مسکونی داشته و سکانس  4نیز
پارک آزادی و هتل هما را در بر میگیرد .بنابراین به طور
خالصه میتوان از نظر عملکردی سکانس  1را تجاری،
سکانس  2را اداری ،سکانس  3را مسکونی و سکانس  4را
تفریحی توریستی قلمداد کرد.
 -3-5-2نوع فعالیت
فعالیتهای اقتصادی خیابان و حوزه فراگیر آن در رشته شغلی پوشاک وجهی غالب دارد .سایر فعالیتها به نحوی با این
فعالیتها همراه بوده و مراوده دارند .خدمات اداری و نظامی و خدمات آموزشی ،فرهنگی و تفریحی در گونه فعالیتهای
مختلف سطح نسبتاً وسیعی از درصد کل فعالیت ها را به خود اختصاص داده و حضوری فعال در فضا دارند %2 .از فعالیتها
اداری %11 ،فضای سبز و پارک %8 ،آموزشی %18 ،خدماتی و  7درصد نظامی میباشد .در کنار فعالیتهای فوقالذکر،
خدمات خرده فروشی وابسته به مسکونی است .به طوری که قریب به  21درصد کل سطح محدوده مطالعاتی به کاربری
مسکونی و  3درصد به کاربری مسکونی-تجاری اختصاص دارد.
 -3-5-3زمان فعالیت
الگوی زمانی فعالیت در مشاغل مختلف متفاوت است .سکانس  1یعنی مراکز فروش پوشاک قریب به  9ساعت در شبانهروز
فعال می باشند .لذا در این ساعات حضور مشتریان و وجود مبادالت و فعالیت تجاری کیفیت مطلوبی به فضا میدهد.
سکانس  2از الگوی زمانی دیگری پیروی میکند .زمان فعالیت در طول ساعات اداری است و زمان تجمع برای ورود و
خروج به محل کار نیز صبح و بعد از ظهر است .در خارج از ساعت یاد شده فضا فاقد جنب و جوش است و نیز به لحاظ
حضور مرکز نظامی که ساعت فعالیت آن  9صبح تا  5بعد از ظهر است ،فضا کام ً
ال خشک و غیر جاذب است  .سکانس 3
به دلیل خصلت مسکونی بودنش از الگوی زمانی سکانسهای  1و  2پیروی نمیکند .سکانس  4تقریباً در طول شبانهروز
فعال است .لذا به استثناء سکانس   4فعالیت در سایر حوزهها دائمی و تمام وقت نیست.
 -3-5-4قرارگاههای رفتاری
از آنجا که طراحی مناسب فضا ،مستلزم شناخت رفتارهای مردم است ،در این قسمت به بررسی قرارگاههای رفتاری در
امتداد خیابان سمیه پرداخته میشود .تصوير  ،3موقعیت قرارگاههای رفتاری را نشان میدهد .اوج تمرکز قرارگاههاي
رفتاري در جداره تجاری و پارک آزادی بوده و بخشی نیز در جداره آموزشی میباشد.

ارزیابی خیابانهای شهری بر اساس رهیافت انسانگرا
شماره صفحه مقاله  97-110 :

تصوير  :3قرارگاههای رفتاری خیابان سمیه

 -3-5-5ابعاد اجتماعی
یکی از مهمترین محورهایی که فرهنگ میتواند حول آن شکلگیرد ،روابط اجتماعی میان انسان هاست .بعد اجتماعی هر
خیابان با آرایش فضا ساختی و ارتباطات متقابل و ویژگیهای انسانهای سازنده و استفادهکننده در ارتباط است .فضاهای
باز ،عرصههایی برای مشارکت و تبادل نظر مردم فراهم میآورند .مردم با حضور در این فضاهای جمعی احساس تعلق
کرده و حس بخشی از جمع بودن در آنها تقویت میگردد .جذابیتهای منظر شهری میتوانند در الگوی رفتار اجتماعی
مردم مؤثر باشد .در خیابان سمیه ،وجود پارک آزادی و مناظر سبز و دلپذیر ،یکی از عوامل تجمع ساکنین به دور یکدیگر
میباشد .مالقات همسایهها و دوستان و یا استفادههای ورزشی همانند بدمینتون ،شطرنج و حتی دوچرخه سواری در پارک
سبب تقویت سرزندگی این فضا شده است .البته روشنایی ناکافی در شب و فراهم بودن امکان اختفای ناشی از طراحی
محیطی ،پتانسیل وقوع جرم و ناامنی را تشدید کرده است.
 -3-6مؤلفه تجربی -زیباشناختی
 -3-6-1سیمای شهری
خیابان سمیه از تیپ خیابانهای مرزی به شمار میآید .دیوارهای دو بدنه فضا کام ً
ال با یکدیگر متفاوتاند .در این خیابان
دیوارهای دو بدنه از نظر اندازه ،ریتم و کشیدگی در طول تفاوت دارند .در قسمت عمده این خیابان ،یک بدنه از امتداد
ساختمانها تشکیل شده است در صورتی که طرف دیگر به کمک یک فضای باز معرفی میشود .البته وجود درختان
کاشته شده در دو طرف خیابان به شکلی موزون ،موجب ایجاد تداوم در کل خیابان شده است .غلبة تودة ساختمانی بر فضا
تنها در یک سوی خیابان سمیه مشاهده میشود .به اين ترتيب عامل محصور كنندة فضا كه همان حجم پر ساختمانها
ميباشد ،در یک سمت ،از خيابان فاصله ميگيرد و عم ً
ال فضاي خيابان را نامتعادل ميسازد (تصوير.)4
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تصوير  :4سکانسهای  3 ،1،2و 4

 -3-6-2ساختار بصری و منظر ذهنی
عرصه طراحی شامل خیابان سمیه ،دارای نوعی ویژگی و انرژی است که در چشم و ذهن انسان انعکاس یا سابقه ذهنی بر جای
میگذارد .این سابقه نشانه روح و ارزش فضاست .فضای درختکاری شده ،پارک و دید به باباکوهی در طول مسیر خیابان ،از جمله
عواملی است که توجه ذهنی ناظر را در جریان آمد و شد به خود معطوف میسازد .پيوند فضايي با نشانههایی چون هتل هما و
خوانايي در محور سمیه نیز دیده میشود .استفادهکنندگان از خیابان معموالً در حرکت هستند ،آنها در شرایط پیاده یا سواره
درحال رفتو آمدند .درک پیچیدگی تغییر دیدها ،دیدهای ظاهر شده ،تصورات در حال تغییر دائم ،همگی اطالعاتی است که
در زمینه محیط و منظر اهمیت مییابد .وجود باباکوهی ،پارک آزادی و درختان کهن حاشیه خیابان آن ،غلبه عناصر طبیعی
همچون فضای سبز و بافت شهری در کنار هم بر ساختار دید و منظر خیابان سمیه تأثیرهای متفاوتی میگذارند (تصوير.)5
تصوير  :5عمق دید نشانههای طبیعی در خیابان سميه

ارزیابی خیابانهای شهری بر اساس رهیافت انسانگرا
شماره صفحه مقاله  97-110 :

 -3-7مؤلفه زیست محیطی
ناهنجاريهاي صوتي و آلودگي هواي ناشي از تأثیرات اتومبیل از معضالت زیستمحیطی خیابان سمیه میباشد.
ساکنان این خیابان حتي در خلوت خانههاشان از صداي خودروها در امان نيستند و به واقع صداي خودروها مانند
پسزمينهاي در متن زندگيشان همواره نواخته ميشود؛ و این آلودگی خصوصاً در ساعات تعطیلی مدارس ،باعث تنزل
کیفیت محیطی گردیده است .استقرار مرکز خود اشتغالی شیراز در این محل ،تولید آلودگی صوتی را در پی داشته است
(تصوير .)6جويهاي آب به دليل خاصيت تلطيفكنندگي هوا و صدا میتوانند نقشي مؤثر در بهبود محيط این خیابان
داشته باشند .اما ،اکنون اين مجاري تبديل به كانالي براي انباشت پسماند و بعضاً مانعي براي حركت در عرض عابر
پياده میشوند و در زمانهاي بارش شديد یا مسدود شدن جويها ،آلودگی بیشتری نصیب سطح خیابان میکنند .غير
همسنخ بودن برخي فعاليتها باعث گسترش آلودگيهاي اكولوژيكي ،صوتي و بصري شده است و به نوبه خود كيفيت
فضايي خيابان را مخدوش ساخته است .فعاليتهای ناسازگار با محیط ،منحصر به برخی كاربريهاي مستقر در خيابان
نميشود بلکه فعاليتهاي كوتاه مدت و موقتي مانند عمليات ساختماني و يا حفاري را نيز دربر ميگيرد.
تصوير :6مؤلفه زیست محیطی

 .4تجزیه و تحلیل شاخصها و معیارهای مؤثر در انسان محور بودن خیابانهای شهری
در این بخش ،وزندهی معیارها با توجه به سه مؤلفه عملکردی ،مؤلفه تجربی -زیباشناختی و مؤلفه زیست محیطی
انجام گرفت .برای این منظور ،روش فرآيند تحليل شبكهاي( )ANPفازی 13انتخاب شده و با استفاده از نرم افزار سوپر
ديسيژن 14تحلیل انجام گرفته است (جدول ،ANP .)5یک چارچوب جامع برای تحلیل قبل از تصمیم سازی میباشد كه
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در اواخر دهه  ،90توسط توماس ال .ساعتی مبتكر فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی ( )AHPپيشنهاد شد AHP .را ميتوان
حالت خاصی از  ANPدانست كه در آن وابستگيها منظور نشده است (زبردست ANP .)1389 ،فرآیندی است که جهت
بهترین تصمیمسازی میتوان همة عوامل و معیارها – چه ملموس و چه غیرملموس -را در اختیار داشت .در ،ANP
برهم کنش و بازخورد بین عناصر گروهها (وابستگی داخلی) و بین گروهها (وابستگی خارجی) را شاهد هستیم AHP .و
 ،ANPهر دو از اولویتهای مقیاس درصدی برای عناصر و گروههای عناصر به وسیله مقایسه جفتی عناصر بر یک معیار
مشتق میشوند .چنانکه در جدول  5مالحظه میشود ،در اولین سطح ،مؤلفه عملکردی ،بیشترین وزن و بعد از آن مؤلفه
تجربی-زیباشناختی و زیست محیطی قرار دارد .در دومین سطح ،مساعدت عابرپیاده ( ،)O2بیشترین وزن ( )0/3932و
سپس روانی ترافیک ( )O1و آسایش منظر ( )O5وزن بیشتری را به خود اختصاص دادهاند .در سطح شاخصها ،ایمنی
عابرپیاده ( ،)I24با بیشترین وزن ( ،)0/1686سهولت استفاده از اتوبوس( ،)I12سهولت تخلیه افراد( )I13و دوستانه
بودن محیط ( ،)I31همه دارای وزن باالی ( 0/1بین  0و  )1میباشند و این نشان دهندة این امر میباشد که باید توجه
بیشتری را به این ابعاد مبذول داشت .نتایج حاصل از این جدول قابل تعمیم به خیابانها با ویژگیهایی مشابه خیابان
سمیه نیز میباشد.
جدول  :5وزن دهی شاخصهای در نظر گرفته شده جهت خیابانی انسان محور با استفاده از روش  ANPفازی
شاخص

معیار
)C111(0.065), C112(0.025

)I11(0.090

C121(0.044), C122(0.039), C123(0.020),
)C124(0.020

)I12(0.123

)C131(0.075), C132(0.033

)I13(0.108

)C211(0.041), C212(0.025), C213(0.021

)I21(0.087

)C221(0.023), C222(0.021), C223(0.029

)I22(0.073

)C231(0.030), C232(0.012), C233(0.022

)I23(0.065

)C241(0.092), C242(0.048), C243(0.030

)I24(0.169

)C311(0.010), C312(0.009

)I31(0.018

)C321(0.011), C322(0.014), C323(0.020

)I32(0.034

)C331(0.024

)I33(0.024

)C411(0.013

)I41(0.013

)C511(0.015), C512(0.044), C513(0.027

)I51(0.086

)C521(0.032), C522(0.011

)I52(0.043

)C611(0.033

)I61(0.033

)C621(0.035

)I62(0.035

عوامل

مؤلفه

)D1(0.320

)D2(0.393

عملکردی
)(0.790

)D3(0.077
)D4(0.013
)D5(0.129
)D6(0.067

تجربی -زیباشناختی
)(0.142
زیست محیطی
)(0.067

 -4-1انسان گرا بودن خیابان سمیه
امتیاز خیابان سمیه در خصوص هر یک از مؤلفههای عملکردی ،تجربی-زیباشناختی و زیست محیطی در جدول 6
آورده شده است .این امتیاز با مقایسة معیارها و شاخصهای مدنظر در این خیابان با حالت مطلوب به دست آمده است.
همانگونه که مالحظه میشود ،از مجموع امتیاز خیابان سمیه در هر یک از مؤلفهها عدد  0/55حاصل شده که با توجه
به تصوير  ،7انسانمحور بودن این خیابان نزدیک به حالت میانگین قرار دارد و نشاندهندة این امر میباشد که خیابان
سمیه نسبتاً ویژگیهای خیابان انسانمحور را دارا میباشد.

ارزیابی خیابانهای شهری بر اساس رهیافت انسانگرا
شماره صفحه مقاله  97-110 :

جدول  :6امتیاز خیابان سمیه با توجه به معیارهای تعیین شده
مؤلفه
عملکردی

عوامل

امتیاز خیابان سمیه

آرام سازی و روانی ترافیک ()O1

0/203

مساعدت عابر پیاده ()O2

0/198

سازماندهی فضا ()O3

0/027

پیچیدگی فضا ()O4

0/008

آسایش منظر )(O5

0/075

آسایش منظر )(O6

0/047

تجربی -زیباشناختی
زیست محیطی

کل

آستانه

0/559

تصوير  :7نتیجه ارزیابی انسان محور بودن خیابان سمیه

 .5جمعبندی
در این مقاله ،پس از مطالعات پایه در خصوص خیابان سمیه ،به تحلیل ،سنجش و ارزیابی این خیابان بر اساس معیارهای
انسان گرا بودن خیابانهای شهری پرداخته است .این معیارها بر اساس چارچوب نظری در سه مؤلفه عملکردی ،تجربی-
زیباشناختی و زیست محیطی پیشنهاد و توسط روش فازی ANP-وزندهی شدند .بر اساس این وزندهی ،در اولین
سطح ،مؤلفه عملکردی ،بیشترین وزن و بعد از آن مؤلفه تجربی-زیباشناختی و زیست محیطی قرار دارند .در دومین سطح،
مساعدت عابر پیاده بیشترین وزن و سپس آرام سازی و روانی ترافیک و آسایش منظر وزن بیشتری را به خود اختصاص
دادهاند .در سطح شاخصها ،ایمنی عابر پیاده ،با بیشترین وزن ،سهولت استفاده از اتوبوس ،سهولت پیاده نمودن افراد و
دوستانه بودن محیط ،همه دارای وزن باالی  0/1میباشند و این نشان دهندة این امر میباشد که باید توجه بیشتری را به
این ابعاد مبذول داشت .بر اساس ارزیابی انجام شده میتوان گفت که ساختارخیابان سمیه بر اساس رویکرد انسان گرایی،
مناسب بوده و از برخی معیارهای هر سه مؤلفه عملکردی ،تجربی-زیباشناختی و زیست محیطی تا حدودی برخوردار
است .برای اینکه اصول و معیارهای انسان گرایی تقویت گردد ،باید نیازهای انسانها بیشتر مدنظر قرار گیرد.
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