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چکیده
در اغلب کالن شهرهای ایران، پل های  سواره  زیادی وجود دارد که برای رفع مشکل عبور و مرور سواره احداث  شده اند. 
هرچند که طراحی فضاهای زیر پل های  سواره با توجه به ترجیحات استفاده کنندگان به ویژه افراد عابر به ندرت دغدغه  
مدیریت شهری و طراحان بوده است. هدف اصلی این پژوهش رسیدن به چارچوبی مفهومی براساس ترجیحات محیطی 
از فضاهای مدیریت نشده زیر پل های شهری براساس خواسته کاربران این فضاها است. این پژوهش  استفاده کنندگان 
به صورت کیفی صورت گرفته است. گام اول پژوهش مبتنی بر مطالعات اسنادی در حوزه طراحی شهری، فضاهای زیر 
پل های شهری، فضای مدیریت نشده و ترجیحات محیطی است. در گام دوم ارزیابی ترجیحات مشارکت کنندگان، با روش 
مصاحبه و طبقه بندی اطالعات بصری )Q-Sort( با 50 نفر از مشارکت کنندگان تهرانی و مشهدی با بازه سنی 15 تا 60 
سال انجام  شده است. نتایج داده های کیفی به روش تحلیل محتوا بررسی شده اند تا مهم ترین تم های موضوعی از داده های 
جمع آوری شده استخراج شوند. نتایج حاصله از ارزیابی ترجیحات استفاده کننده از فضای شهری زیر پل های شهری حاکی 
از آن است که چهار عامل کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی، ایمنی و امنیت مهم ترین کیفیت های تأثیرگذار بر ترجیح 
افراد از فضای شهری است. این پژوهش نشان می دهد که براساس ترجیحات استفاده کنندگان کیفیت های ایمنی و امنیت، 
رؤیت پذیری، انسجام محیطی، سرزندگی، غنای حسی، احساس تعلق، آسایش اقلیمی از مهم ترین کیفیت های مؤثر در 
طراحی فضای زیر پل ها هستند که باید توسط طراحان شهری و معماران منظر در طراحی فضاهای رهاشده زیر پل ها 

مورد توجه قرار گیرند.
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مقدمه
از فضا  از موانع فیزیکی قلمداد می کنند تا ضمن استفاده  امروزه در مبحث مدیریت شهری، پل را سازه ای برای عبور 
زیر  در  ایجادشده  فضاهای  کند.  تسهیل  را  شهری  مکان های  به  دسترسی  و  عبورومرور  بتواند  زمین(  سطح  صرفاً  )نه 
پل های سواره ازجمله فضاهای مدیریت نشده و رهاشده  شهری هستند که غالباً فاقد عملکردهای جذاب و حضور پذیر بوده 
و برای مدت زمان قابل توجهی در شبانه روز، بی تکاپو و خالی از حیات و سرزندگی باقی می مانند. بدیهی است که کاهش 
حضور جمعیت، زمینه بسیار مناسبی را برای بروز رفتارهای مجرمانه و غیرقانونی در این فضاها فراهم کرده و امنیت 
محیطی را تا حد قابل توجهی کاهش داده است. تسلط روزافزون ماشین در زندگی شهری، حضور فضاهای این چنینی را 
در شهر در مهروموم های اخیر بیشتر کرده است. فضاهای رهاشده زیر پل های شهری، عمدتاً فاقد ارتباط فرمی و عملکردی 
با پیرامون بوده و شکل گیری تصویری منسجم و یکپارچه در هماهنگی با محیط اطراف را ناممکن می سازند. عابر پیاده 

هنگام مواجهه با این گونه فضاها با چنان هیوالیی برخورد می کند که فرار را بر قرار ترجیح می دهد.
فضاهای رهاشده زیر پل ها که درواقع جزئی از شهر هستند، هیچ گاه با شهر پیوند برقرار نکرده و به عنوان زائده ای در شهر 
باقی می مانند. شهروندان نیز هیچ گاه این فضاها را از آن خود نمی دانند؛ بنابراین، هیچ نظارت عمومی نیز بر روی آن ها 
صورت نمی گیرد. این فضاهای مناظر شهری بدون ساختار و رهاشده ای هستند که عالوه بر عدم برخورداری از ایمنی و 
امنیت، بدون استفاده مانده و از جریان پیاده، دورنگه داشته شده اند. از سوی دیگر این فضاها فرصت های بی شماری را 
جهت خلق فضا و کشف بسیاری از منابع پنهان در شهرها در اختیار طراحان قرار می دهند. کارشناسان طراحی شهری، 
منظر شهری و معماری، از طریق شناخت نیازهای شهر و شهروندانش می توانند فضاهای عمومی رهاشده و مرده  یک 
شهر را به فضاهای شهری سرزنده ای تبدیل کنند که با داشتن یک منظر شهری مطلوب، به پیروی از آن، سیمای شهری 

ماندگارتری به وجود آورند.
رابطه  منسجم و  ایجاد یک  فاقد مرزهای مشخص می باشند که در  فضاي زیر پل های شهري، فضاهایی تعریف نشده و 
منطقی میان عناصر موجود ناتوان هستند. به سبب مشکالت متعدد فرمی و عملکردی، این فضاها حکم فضاهای منفی را 
پیدا کرده اند که مردم جزء در مواقع لزوم عالقه ای به حضور و گذراندن وقت در آن ها ندارند. بااین وجود، طراحان در این 
حوزه، فضاهای مدیریت نشده را به عنوان فرصت های قابل توجه و ارزشمندی برای توسعه  شهری و طراحی های خالقانه 
می باشند.  شهرها  مراکز  در  به ویژه  حضور پذیر  و  سرزنده  مطلوب،  شهری  فضاهای  به  قابل  تبدیل  که  می کنند  معرفی 
براین اساس نیازمند پاره ای تغییرات باهدف کسب توانایی در پاسخ گویی به خواسته های استفاده کنندگان هستند تا قادر 
به برآورده کردن حدی از انتظارات شهروندان باشند؛ به گونه ای که بتوانند آن ها را تشویق به حضور و ماندن در فضا کرده 

و موجب شکل گیری روابط و فعالیت های اجتماعی تازه ای شوند.
با  شهری  پل های  زیر  نشده  مدیریت  فضاهای  از  استفاده کنندگان  ترجیحات  به  دستیابی  با  است  درصدد  مقاله  این 
به کارگیری روش هایی نظیر مصاحبه و Q-Sort و ارائه آن ها در قالب تلویحاتی امکان بازگرداندن فضاهای رهاشده را 
به چرخه حیات شهری امکان پذیر سازد. بر این مبنا، این پژوهش به سؤاالت زیر بر مبنای مطالعات اسنادی و روش های 

میدانی با استفاده از اطالعات کیفی پاسخ می دهد:
- کیفیت های مورد انتظار در طراحی فضاهای مدیریت نشده پل های شهری کدم اند؟

- چگونه می توان مطلوبیت فضاهای زیر پل های شهری را برای استفاده کنندگان از فضاهای مذکور ارتقاء داد؟

1. چارچوب مفهومی پژوهش

1-1- مفهوم فضای مدیریت نشده
فضاهای عمومی مهم ترین بخش های شهر را تشکیل می دهند. این فضاها مکان هایی اند که بیشترین برخوردها و کنش های 
از شهر هستند که مردم به آن ها دسترسی  افراد در آن ها به وقوع می پیوندد و شامل تمامی بخش هایی  متقابل میان 
فیزیکی و بصری دارند؛ بنابراین مرزهای این فضاها، خیابان ها، پارک ها یا میدان ها یا بناهایی که آن ها را محدود می سازند، 

.)Tibbalds, 2008( تعیین می شوند
کرمونا فضاهای شهری را به لحاظ مدیریتی به دو دسته  فضاهای شهری با مدیریت پایین و فضاهای شهری با مدیریت باال 
دسته بندی کرده است. به زعم او فضاهای زیر پل های شهری در زمره فضاهای گمشده قرار می گیرد و از این جهت به این 
مهم اشاره می نماید که فضاهای مذبور، توصیفی برای فضاهای عمومی است که نیازمند طراحی مجدد هستند، ضد فضا 
بوده و هیچ عملکرد مثبتی در محیط اطراف و برای استفاده کنندگان ندارند. از نمونه فضاهای گمشده دیگر نیز می توان به 
»زیر برج ها یا میدان ها بی استفاده  پائین تر از سطح زمین، پارکینگ ها، کناره  آزادراه هایی که هیچ کسی مسئول نگهداری آن 
نیست، آب نمای رهاشده، مسیر قطار، فضاهاي نظامی خالی، مجتمع های صنعتی، پارک های متروک و پروژه های خانه سازی 
حاشیه شهرها اشاره کرد. به زعم او وضعیت ضعیف کالبدی این فضاهای عمومی ناشی از این باشد که به ندرت مسئول 
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.)Carmona, 2010( تنزل این فضاها در نظر گرفته شده است )مشخصی برای مدیریت بعد از ساخت یا )بعد از
2-1- ترجیحات محیطی1

در این پژوهش »ترجیحات محیطی« به معنی مجموعه عواملی است که به ترجیح یک فضای شهری در نزد شهروندان 
و استفاده کنندگان تعریف می شود که به ترجیح از طرف مردم در رابطه با فضای شهری اعمال می شود و ثانیاً خود بحث 
ترجیحات باکیفیت هایی ذهنی در ارتباط است که وجود این کیفیت ها در فرد یا گروهی می تواند مفعول بحث ترجیحات 
اساسی ترین  که  دانست  کیفیت ها  این  ازجمله  می توان  را  غیره  و  اختیاری  مشارکت  خوشایندی،  رضایتمندی،  باشد. 
کیفیت های مرتبط با ترجیحات محیطی می باشند.  بدیهی است تجارب، خاطرات، سالیق، ابعاد فرهنگی و هویتی همگی 
سازنده تجارب ذهنی ناظر از موضوعات زیباشناختی است که در تلفیق با اطالعات محیطی منجر به تشخیص کیفیت شده 
و سبب می شود که ناظر براساس شاخص ها و معانی درونی و ذهنی خود از مناظر و سیماي محیط واقعی حظ بصري برد.

مدل راز آمیزی، پیچیدگی، خوانایی، انسجام راشل و استیفین کاپالن یکی از نظریه های مطرح شده در روانشناسی محیطی 
است که اشاره به ترجیحات افراد در محیط بصري داشته و مورد توجه بسیاري از پژوهشگران درزمینه روانشناسی محیط و 
طراحی شهري قرار دارد. براین اساس مردم، براي برقراري ارتباط با محیط پیرامونشان، دو نیاز پایه دارند. فهمیدن محیط، 
ادراک محیط و کشف کردن آن. هرکدام از این نیازها می توانند به دو نوع از سطوح اطالعاتی اشاره داشته باشند. یکی، 
آن چه به سرعت و در یک  لحظه قابل درک است و دیگري، آن چه با حرکت فرد در محیط قابل  ادراک می شود. به این ترتیب 
چنان چه دو نیاز پایه، به عنوان الزامات برقراري ارتباط با محیط، با دو سطح دریافت اطالعات تقاطع داده شوند، چهار 
متغیر شکل می گیرند که کاپالن ها آن ها را متغیرهای اطالعاتی نامیده اند. این چهار متغیر اطالعاتی عبارت اند از: انسجام 
)فهم سریع یا بی درنگ(، پیچیدگی )کشف سریع یا بی درنگ(، خوانایی )فهم استنباطی( و راز آمیزگی )کشف استنباطی( 
 .)Kaplan, 1987( این چهار متغیر از سوي کاپالن ها به عنوان عوامل پیش بینی کننده ترجیحات محیطی پیشنهاد شده اند
توماس هرزوگ مهم ترین عوامل در ترجیحات محیطی را شامل مواردي چون باز بودن2 )گشودگی و وسعت فضا(، پناه 

.)Herzog & Smith, 1988( دادن3، محصوریت، انسجام، خوانایی، رازآمیری، پیچیدگی، سن4 و نمونه واری5 می داند
جک نسر نیز طی مطالعاتی، عواملی را که در فضای شهری مورد عالقه و ترجیح مردم است بررسی می کند. به زعم او 
منظر شهر بدین خاطر اهمیت دارد که می تواند منبع رضایت مردم و یا مرهمی برای نگرانی های روزانه زندگی باشد. با 
این رهیافت شکل دادن و شکل دهی مجدد شهر باید به وسیله  برنامه بصری هدایت شود که شامل مجموعه ای از ضوابط 
و توصیه هایی مربوط به فرم بصری در مقیاس شهر باشد. برای تدوین چنین برنامه ای باید بدانیم که مردم چگونه، منظر 
شهر و معنای آن را ارزیابی می کنند. ما تنها درصورتی که این موارد را بسنجیم می توانیم درک کنیم که آن ها تا چه 
یا نداشتن محیط های  برای تشخیص درجه دوست داشتن  را  یا کم اهمیت هستند. ما می توانیم منابع  اندازه پراهمیت 
مختلف شهر، باهم مقایسه کنیم. محدوده های دوست داشتنی میل به داشتن این متغیرها دارند. در مقابل محدوده های 
غیر دوست داشتنی دارای مزاحمت، آلودگی، خرابی و بی نظمی هستند. جک نسر حضور پنج اصل را در فضاهاي شهري 
مورد عالقه و ترجیح مردم برمی شمارد. اصول پنج گانه مطرح شده از سوي او را به صورت یک سري برتری های کلی می توان 

.)Nasar, 2014( 9بیان کرد: طبیعی بودن6، نحوه نگهداری7، دل باز بودن8، اهمیت تاریخی
در یک جمع بندی از مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که دیدگاه صاحب نظران ترجیحات محیطی حاوي اشتراکات بسیار 
است که در رأس آن، جملگی بر این باورند که تصویر ذهنی ناظر از فضاي شهري مبتنی بر تجارب ذهنی و تجارب خوانایی 
فرد از محیط است. از سوي دیگر توجه به بستر و زمینه های ادراکی آن از عوامل کلیدي رنگ تعلق و ایجاد رابطه با 
محیط به شمار می رود. با توجه به مراتب فوق اهم شاخصه ای کلیدي که از سوي صاحب نظران در مورد ترجیحات محیطی 
می توان به خوانایی، پیچیدگی، راز آمیزی، انسجام، نظم، دل باز بودن به عنوان چارچوب مفهومی این پژوهش اشاره داشت.

2. روش تحقیق
پژوهش حاضر با رویکرد کیفی انجام شده است و در راستای دستیابی به هدف اصلی آن که تبدیل فضاهای مدیریت نشده 
زیر پل های شهری به یک فضای شهری مطلوب است با استفاده از تکنیک مصاحبه  عمیق بر مبنای چارچوب مفهومی 
این فضاها پرداخته  از  به بررسی ترجیحات محیطی مردم   ،)Q-Sort( پژوهش و روش طبقه بندی کیفیت های بصری
است. در روش مصاحبه عمیق رویکرد پژوهشگر کمابیش هدایت کننده است اما به هر شکل او است که موضوع مورد 
مصاحبه عمیق را پیشنهاد می کند. پژوهشگر آزادی کاملی در اداره مصاحبه دارد همان طور که مصاحبه شونده نیز در 
پاسخ هایش از آزادی کامل برخوردار است. در این روش پژوهشگر تالش می کند محتوای پنهان مصاحبه را هدایت کرده 
و آن را به شیوه ای کیفی تحلیل کند. مصاحبه شامل سؤاالتی پایه و کلیدی است که حس کلی افراد نسبت به این فضاها 

را جستجو می کند و در پی آن جویای انتظارات استفاده کنندگان از فضای مذکور است:
 1 - چه چیزهای این مکان را دوست دارید؟
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2- چه چیزهای این مکان را دوست ندارید؟
3- زمانی که وارد این فضا می شوید چه حسی دارید؟
4- اغلب به چه منظور از این فضا استفاده می کنید؟

5- چه چیزهایی را باید اصالح و بهسازی نمود؟
 ازآنجاکه این پژوهش به دنبال یافتن ترجیحات محیطی مردم از فضای زیر پل های شهری است و تأکید ویژه  بر ترجیحات 
استفاده کننده در فضاهای شهری ایران است، به نظر می رسد ترجیح شهروندان شهرهای مختلف ایران در پیش برد این 
پژوهش حائز اهمیت باشد ازاین رو مصاحبه ها با افراد استفاده کننده از فضای زیر پل های شهری در کالن شهرهای ایران 

انجام شده است.

)Q-Sort( شکل 1: مجموعه عکس های روش طبقه بندی کیفیت های بصری

روش طبقه بندی کیفیت های بصری10 براي اولین بار توسط استفسن )1953( در علم روانشناسی مورد استفاده گرفت 
که توسعه و بسط این روش در طول گذر زمان سبب تبدیل این روش به یکي از پرکاربردترین روش های اندازه گیری 
در سایر علوم شد. امروزه این روش به عنوان یکي از رایج ترین الگوهاي سنجش در مطالعات مختلفي همچون سنجش 
نظرات مردم، ارتباطات، برنامه ریزی و طراحي محیط و منظر، مباحث محیط زیست و آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد. 
روش طبقه بندی کیفیت های بصری در مطالعات منظر براي اولین بار توسط زوب، پیت و اندرسون در سال 1974 از 
طریق استفاده از عکس به منظور ارزیابي ارزش های بصري منظر انجام گرفت. به منظور تفسیر و ارزیابی منظر و همچنین 
ادراک آن، استفاده از عکس در روش طبقه بندی کیفیت رایج شد )Golchin et al., 2012(. در انتخاب عکس های تکنیک 
طبقه بندی کیفیت معیار موفقیت پروژه هایی از نمونه های خارجی و داخلی بوده است )شکل 1( که به شرح آن ها در 

جدول 1 پرداخته  شده است.
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جدول 1: معرفی عکس های انتخابی

مجموعه عکس 
اول

در این مجموعه به دنبال رسیدن به دیدگاهی کلی از خواسته های مردم نسبت به فضاهای زیر پل های شهری 
هستیم که در هرکدام از عکس های این مجموعه سعی شده است موارد مذکور بررسی شود: فضای سبز و باز 
برای استراحت کوتاه مدت در اختیار همه  اقشار )پارک زیر پل گاردینر11(، فضایی برای خرید احتیاجات روزمره 
مردم که به دلیل حضور فروشنده ها و مردم تا پاسی از شب امنیت را برقرار می سازد )فضای زیر پل بروکلین12(، 
فضایی مسقف جهت انجام فعالیت های ورزشی )فضای زیر پل منهتن13( و فضایی برای استفاده پارکینگی که 

صرفاً نورپردازی شده است )پل سیرت در نیوزیلند14(.

مجموعه عکس 
دوم

مجموعه عکس در پی هنرهای همگانی خوشایند مردم است. هنری که با استفاده کنندگان از فضا رابطه  مطلوب 
و خوشایندی برقرار کرده و به فضا روحی تازه بخشد، در انتخاب هرکدام از عکس های این مجموعه سعی شده 
است مواردی در نظر گرفته شود: المان شهری که در زیر پل نصب شده و صرفاً جنبه ی زیبایی بصری دارد )المان 
حرم مطهر امام رضا )ع( فضای زیر پل آزادی مشهد(، نورپردازی در فضای زیر پل های شهری و حس سرزندگی 
به دلیل وجود رنگ های گوناگون، عنصری زیبایی شناختی و عملکردی که با انسان ارتباط مستقیم برقرار کرده 
و ضمن تولید صدا حس شنوایی و بساوایی انسان را در فضای شهری برمی انگیزد، نقاشی دیواری که بازهم صرفاً 

جنبه ی زیبایی به لحاظ بصری داشته است.

مجموعه عکس 
سوم

و  فضا  پل های شهری همواره  زیر  ازآنجاکه  است.  موقت  کاربری های  از  افراد  ترجیحات  بررسی  این مجموعه 
مجال کافی برای ایجاد کاربری های دائمی نیست، کاربری موقت بهترین جایگزین برای این امر بوده که برخی 
قرار  شعاع  تحت  نیز  را  می گذارد  تأثیر  افراد  ترجیحات  بر  که  نظریه پردازان  از طرف  مطرح شده  شاخص های 
می دهد. کاربری موقت می تواند باعث ایجاد تنوع، انسجام، حضورپذیری، ایجاد حس امنیت در فضاهای مذکور 
از حیث شکل  موقت  کاربری های  این قسمت سعی شد  داده شده در عکس های  توضیحات  به  توجه  با  شود. 
کالبدی و نوع عملکرد مورد بررسی قرار گیرد و شامل تصاویری از بازار هفتگی  سیاهکل گیالن، گاری لبوفروشی 
که به هر نقطه ای از فضا امکان حرکت دارد، دکه های فروش احتیاجات روزانه مردم، سازه ای فلزی به صورت 
موقت که امکان هر نوع استفاده ای را به دلخواه استفاده کننده از فضا فراهم می کند از نشستن و وقت گذراندن 

با خانواده تا بساط دست فروشی و غیره.

مجموعه عکس 
چهارم

بیانگر هنر  به نوعی  انتخاب شده  و سعی شده عکس های  گیاهی می پردازد  پوشش  بررسی  به  مجموعه عکس 
همگانی و در ارتباط با فرهنگ و خواست های پرسش شوندگان باشد. در انتخاب عکس های این مجموعه موارد 
ذیل مدنظر بوده است. فضای سبز کاربردی و در ارتباط مستقیم با مردم ضمن تعبیه مکان هایی برای استراحت، 
درختان آرایش شده به شکل های جذاب مختلف، تمثالی از قرآن مجید به عنوان عنصری نمادین که با فضای 
سبز ترکیب شده است، تلفیق هنر همگانی و فضای سبز به صورت تیوپ رنگ که به نوعی با فضای سبز تلفیق شده 

است.

مجموعه عکس 
پنجم

در این مجموعه سعی در بررسی ترجیحات استفاده کنندگان از فضا در رابطه با اجزاء محیط شهری نظیر نیمکت 
و غیره از لحاظ شکل، فرم و نحوه قرارگیری، شده است. در این مجموعه عکس تالش شده است مواردی از 
قبیل تلفیق مبلمان شهری با عنصر رنگ، استفاده از سایه درخت به عنوان مکانی برای استراحت کردن و تعبیه 
مبلمان شهری، فضای مشخص و تعریف شده توسط نیمکت، سطل زباله و باغچه ها بدون در نظر گرفتن آسایش 

اقلیمی و تعبیه سایبان یا استفاده از سایه درختان.

براساس اهدافی که در انتخاب عکس های فوق بیان شد از پاسخ دهندگان خواسته می شود که عکس ها را بنا به ترجیح 
از  نفر  میان 50  A4 در  بر روی صفحات  این عکس ها  نمایند.  ترجیح مرتب سازی  به کمترین  ترجیح  باالترین  از  خود 
مشارکت کنندگان با بازه سنی 15 تا 60 سال در فضای زیر پل های گیشا، پارک وی، حافظ، نیایش تهران و پل های آزادی، 
امام حسین، دانشجو، هاشمی در مشهد پخش شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش استفاده کنندگان فضای شهری 
بوده اند که حداقل به صورت هفتگی از آن مکان استفاده کرده اند یا در آن مکان ساکن بوده اند. جواب های آنان به صورت 
پرسشنامه باز جمع آوری شده است. روش نمونه گیری برای مصاحبه های انجام شده نیز از تعداد 20 نفر همراه با اظهارات 
انجام شده از تکنیک Q-sort به صورت هدفمند و با حداکثر تنوع15 بود. جمع آوری داده ها تا اشباع داده ها16 ادامه یافته 
است. معیار انتخاب نمونه، در نظر گرفتن گروه های متنوع سنی از زنان و مردان در فضای شهری پل های تهران و مشهد 
به عنوان نمونه بوده اند. مصاحبه ها و تکنیک Q-sort در مکان های مذکور انجام شده است. مصاحبه ها با سؤال وسیع و 
کلی که »دوست دارید فضای زیر پل چگونه باشد تا از آنجا استفاده کنید« شروع  شده و بعداً در مورد خواسته های آنان به 
نکات ریزتر طراحی پرداخته شده است. مدت مصاحبه ها بین 20-25 دقیقه بوده است. همه مصاحبه ها به صورت دیجیتالی 
ضبط شده و همه پیاده سازی شده اند و به روش تحلیل محتوای کیفی، تحلیل و بررسی شده اند تا تم ها و مفاهیم مرتبط 
استخراج شود. برای افزایش اعتبار پذیری تحقیق کیفی مصاحبه های پیاده شده توسط دو نفر از همکاران طراحی شهری 
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استخراج مفهوم شده است؛ اصول اخالقی نیز با کسب موافقت مشارکت کنندگان به صورت کتبی بدون ذکر نام افراد رعایت 
شده است.

3. یافته های تحقیق
فضای  به عنوان  پل ها  زیر  فضای  از  افراد  ترجیحات  دریافت  برای  میدانی  مطالعات  از  داده های جمع آوری شده  محتوای 
ترجیح  همان  که  فضا  مطلوبیت  مالک های  و  مطلوبیت  عدم  مالک های  دسته  دو  در  باز،  پرسشنامه  مبنای  بر  شهری 
افراد است طبق جدول دسته بندی شده است. مهم ترین موضوعی که اکثر افراد با آن اتفاق نظر دارند عدم وجود ایمنی 
و امنیت خصوصاً در ساعات شب است که به دالیلی چون نبود نورپردازی کافی، وجود گوشه های تاریک و پنهان، ترس 
اتومبیل ها و غیره می توان اشاره نمود. دومین مسأله عدم توجه به  از باال بودن سرعت  از مزاحمت های خیابانی، ترس 
زیبایی های بصری است که ابتدا به دلیل استفاده از مصالح بتن در ساخت پل هاست که باعث خلق فضایی بی روح شده و 
این که در بیشتر موارد بعد از ساخت آن، پل به حال خود رهاشده و هیچ تمهیداتی برای زیبایی آن اندیشیده نمی شود و 

در واقع استفاده افراد پیاده از این فضاها به هیچ وجه در نظر گرفته نمی شود.
در مورد توقعات موردی، بیشترین اشارات در درجه اول به نورپردازی و زیباسازی جداره های پل )استفاده از رنگ های 
روشن و مصالح مختلف مثل کاشی های رنگی و استفاده از پوشش گیاهی برای پوشیده شدن صلبیت ستون های پل و 
غیره( معطوف است. سپس به این موضوع اشاره می شود که چرا با اینکه از فضای زیر پل ها گاهی به عنوان ایستگاه های 
وسایل حمل ونقل عمومی مثل اتوبوس های تندرو استفاده شده است اما هیچ تمهیداتی برای منتظر ماندن و لذت بردن از 

آن انتظار چند دقیقه ای اندیشیده نشده است.

جدول 2: جمع بندی تمایالت و انتظارات استفاده کنندگان از فضا براساس روش مصاحبه و روش طبقه بندی 
کیفیت های بصری

عوامل مطلوبیت )ترجیحات افراد(عوامل عدم مطلوبیت
- احساس ناامنی بخصوص درشب.

- نداشتن نور کافي.
- تبدیل فضای زیر پل به محل پارک خودروها.
- حس خفگي به دلیل کوتاه بودن سقف و بتن.

- خلوتی بیش ازحد به دلیل نبود جذابیت این فضا.
- عدم فضای کافي برای عبور مرور عابر پیاده از عرض 

سواره.
- احساس لرزش توسط پل و استرس تخریب شدن آن.
- ترس از مزاحمت های خیاباني به علت وجود فضاهای 

مخفی.
- ترس از باال بودن سرعت اتومبیل ها.

- فضایی کاماًل بی روح به دلیل رنگ دودزده و غبارآلود.
- جمع شدن معتادان و افراد ناجور در شب.

- ستون های بزرگ و پهن )صلب(.
- بی نظمی و نابسامانی.

- سروصدای زیاد.

- فضای پل فضای خوبي برای یک توقف کوتاه )تبدیل به یک پارک 
یا ایستگاهي جهت انتظار(.

- نورپردازی و زیباسازی جداره ها )رنگ آمیزی دیواره ها و ستون ها(.
- ایجاد فضای سبز و فضای بازی.

- دکه های کوچک فروش مواد خوراکی و در نظر گرفتن نیمکت هایی 
برای جلوی آن ها.

- فضایی برای استراحت کوتاه در شهر.
- ایجاد فضای کافي و امن برای عابران پیاده.

- توجه به مسأله آب های سطحی و جلوگیری از جمع شدن آن ها در 
زیر پل.

- تعبیه مبلمان شهری جهت انتظار.
- استفاده از طراحی های گرافیکی.

- ایجاد دکه های روزنامه و باجه تلفن.
- پایین آوردن سرعت خودروها.

- استفاده از رنگ های روشن و شاد در زیر پل ها.
- وجود نگهبان برای تأمین امنیت در شب.

- تزئین ستون های بزرگ و پهن پل با گل و گیاه.
- ایجاد تهویه مناسب.

- راه حلی برای فضاهای پنهان و مخفی در نظر گرفته شود.
- نصب المان و استفاده از آب نما یا عنصر آب.
- نمایشگاه های موقت )مثل نمایشگاه عکس(.

- غرفه های فروش محصوالت مورداستفاده مردم.
- محلی برای کرایه دوچرخه.

- استفاده از فعالیت های موقت جهت سرزنده سازی فضا.
- امکان مکث و حرکت.

- ایجاد فضاهای ورزش مثل میزهای پینگ پنگ و غیره
- وجود وسایل بازی برای بچه ها و تأمین امنیت آن ها.
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عالوه بر مالک های مطلوبیت و عدم مطلوبیت فضاهای زیر پل، در روش طبقه بندی کیفیت های بصری به منظور دریافت 
نظرات مشارکت کنندگان، پنج مجموعه عکس در نظر گرفته شد و از پاسخ دهندگان خواسته شد، عکس ها را براساس 
ترجیح خود اولویت بندی کنند و انتظارات خود را از مکان مطلوب خود بیان کنند. انتظارات مطرح شده مشارکت کنندگان 
بعد از پیاده سازی، دسته بندی شده و در قالب کیفیت های طراحی شهری استنتاج و دسته بندی  شده اند. نتایج زیر جدول 

3 از تحلیل مجموعه عکس ها و اظهارات مشارکت کنندگان به دست آمده است:

جدول 3: بررسی تمایالت و انتظارات استفاده کنندگان از فضا براساس

نتایج به دست آمده
مجموعه تصاویر در پرسشنامه

شماره 
مجموعه 

تصاویر
کیفیات منتج از 
ترجیحات مردم تحلیل

امنیت
کاربری موقت

ایمنی
سرزندگی

انسجام
تعامالت اجتماعی

سری عکس اول مربوط به 
کلیت فضای زیر پل است. 
در این مجموعه از مردم 

خواسته شد ترجیح خود را 
نسبت به کلیت فضای زیر 

پل عنوان کنند.

بیشترین ترجیح

کمترین ترجیح

1

رنگ های گوناگون
آشنایی با محیط

غنای حسی

در این مجموعه عکس، 
ترجیحات اجتماعی در 
قالب هنر همگانی مورد 

بررسی قرار گرفت و سعی 
شده است هنرهای تزئینی 
و عملکردی بررسی شود.

بیشترین ترجیح

کمترین ترجیح

2

ارائه خدمات
تعامالت مردم

کاربری تجاری و 
خدمات

در این مجموعه عکس 
ترجیحات افراد نسبت به 
کاربری موقت موردبررسی 

قرار گرفت و سعی شد 
قابلیت انعطاف پذیری در 
کاربری موقت لحاظ شود.

بیشترین ترجیح

کمترین ترجیح

3

هنر همگانی
فضای سبز و 

پوشش گیاهی
آسایش اقلیمی

پاکیزگی
روشنایی مناسب

اجزاء فضا

این مجموعه عکس، 
در ارتباط با پوشش 

گیاهی است، سعی شده 
عکس ها بیان گر هنر 
همگانی در ارتباط با 

فرهنگ و خواست های 
پرسش شوندگان باشد.

بیشترین ترجیح

کمترین ترجیح

4

رنگ پردازی
آسایش اقلیمی

تنوع
سازگاری بصری
دسترسی پیاده

در این مجموعه عکس 
اجزاء فضای شهری مورد 
بررسی واقع  شده و سعی 
شده اجزاء محیط شهری 
نظیر نیمکت و غیره از 

لحاظ شکل و فرم و نحوه 
قرارگیری، بررسی شود.

بیشترین ترجیح

کمترین ترجیح

5
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4. بحث و نتیجه گیری
پژوهش  در  مشارکت کنندگان  نظر  از  نا مطلوبیت  و  مطلوبیت  کیفیت های  براساس  که  است  شده  تالش  مقاله  این  در 
فضای رهاشده پل های شهری که در مصاحبه های پیاده شده انجام شده، استخراج شده است و تکنیک Q-Sort براساس 
از این تکنیک ها امکان تحلیل،  ترجیحات موردنظر برای طراحی فضاهای مدیریت نشده شهری دریافت شود. استفاده 
ادراک محیطی  مانند عوامل مؤثر در  ارزیابی کیفیت های طراحی شهری مؤثر در ویژگی های فضای شهری  و  شناخت 
فضای شهری از یک سو و امکان آزمون فرضیه های محتمل مرتبط به ترجیحات محیطی استفاده کنندگان فضای شهری را 
امکان پذیر می سازد. به عالوه، از مزایای روش به کاررفته در این پژوهش پرداختن به کیفیت های بنیادین طراحی براساس 
ویژگی های زمینه فرهنگی- اجتماعی و محیطی است که می تواند خأل ناشی از نبود منابع و مطالعات قبلی را چه در سطح 

ملی و چه در سطح متون نظری جهانی پاسخ دهد.
در این پژوهش مهم ترین کیفیتی که در باال بردن کیفیت های محیطی ادراک شده برای استفاده کنندگان از فضای شهری 
کمک می کند، ایمنی و امنیت است. همه استفاده کنندگان توقعات طراحی خود را از فضای رهاشده زیر پل، برای باال 
به نظریات کرمونا که فضای زیر پل های شهری  با توجه  این موضوع  امنیت در فضای شهری می دانند.  ایمنی و  بردن 
را جزء فضاهای شهری مدیریت نشده می داند قابل  تأمل است که نیاز به ایمنی و امنیت از نیازهای اصلی این فضاها 
بشمار می آیند )Carmona, 2010(. به عالوه از ملزومات فضای شهری راحت17 و نقش انگیز، وجود ایمنی و امنیت است          
)PPs.org(. موضوع ایمنی و امنیت از آن بابت حائز اهمیت است که عمدتاً فضاهای زیر پل ها به دلیل نبود روشنایی و 
مکان های فاقد کاربری فضاهایی هستند که در آن ها احتمال وقوع جرم و در نتیجه ترس برای عابران پیاده در آن ها بسیار 
شایع است. لذا در ترجیحات محیطی افراد تأمین ایمنی و امنیت از طریق نورپردازی و وجود نظارت به عنوان مهم ترین 

خواسته های اصلی افراد به شمار می آید.
از موارد دیگر که در استنباط کیفیت مطلوب محیطی استفاده کنندگان از فضای رهاشده پل ها دریافت می شود. وجود 
انسجام کالبدی با بافت اطراف و محیط پیرامون است. فضای زیر پل ها، عمدتاً بدون وجود هیچ گونه هم پیوندی با بافت 
اطراف رها شده است درصورتی که اگر با بافت و زمینه پیرامون )از لحاظ کالبدی و معماری( هم پیوند شود. می تواند به 
درک کیفیت محیطی مناسب تری در ذهن استفاده کنندگان منجر شود. مطالعات مشابه که به ترجیحات زیبایی شناختی 
سیمای خیابان پرداخته اند نیز وجود انسجام کالبدی در فضای شهری خیابان را از عوامل ادراک زیبایی شناختی سیمای 
خیابان ذکر کرده اند )Weber et al., 2008(. اهمیت هم پیوندی فضای رهاشده زیر پل با فضای شهری خیابان از جهت 
رسیدن به فضای شهری یکدست در ادراک کلیت فضای شهری و حذف احساس جزیره ای اهمیت می یابد. از سوی دیگر 
امکان درک یکپارچه و کلیت گرایی محیط در نظر استفاده کنندگان به صورت کیفیت »رؤیت پذیری« نیز ذکرشده است. 
است  فضاهای شهری خوب  برای طراحی  از جمله کیفیت های الزم  فضاهای شهری  بودن  و خوانا  بودن18  قرائت  قابل 

.)Bentley et al., 1985(
استفاده کنندگان »سرزندگی« فضای زیر پل را از جمله خواسته های مهم خود برای طراحی فضاهای زیر پل ذکر کرده اند. 
نبود فعالیت باعث خلوتی، عدم جذابیت برای حضور افراد می شود. درصورتی که تمهید فضا با کاربری ها و فعالیت های 
موقت مانند دست فروشی و نمایش هنر و حضور هنرمندان می تواند به حضور جمعیت کمک کند. از طرفی عدم رسیدگی 
به وضعیت نگهداری پل ها، نبود کف سازی مناسب، آلودگی های محیطی مانند بتن های سیاه شده، گرافیتی ها و تبلیغات 
نامناسب به منزله اغتشاش، خود مانع جذابیت فضا برای حضور افراد می شوند. سرزندگی19 از کیفیت های ضروری طراحی 

.)Bentley et al., 1985( فضای شهری محسوب می شود که از طریق تنوع فعالیت ها و حضور مردم امکان پذیر می شود
از خواسته های دیگر مردم برای طراحی فضاهای زیر پل ها که می تواند در محوطه آرایی به کار گرفته شود، وجود کیفیت 
»غنای حسی« است، وجود تصاویر چشم نواز از طریق گرافیتی و دیوارنگاره ها20 می تواند جذابیت بصری را ارتقاء بخشد 
و حضور آب می تواند حس شنوایی افراد را تحریک کند. تنوع در کف سازی سطوح با استفاده از مصالح مختلف خود به 
تحریک حس المسه کمک می کند، به عالوه وجود پوشش گیاهی در محوطه آرایی می تواند باعث تحریک حس بویایی افراد 
شود و از این طریق جذابیت محیطی را برای افراد باال ببرد. مطالعات بنتلی و همکاران در کتاب »محیط های پاسخده« نیز 

.)Bentley et al., 1985( به اهمیت کیفیت »غنای حسی« و به کارگیری همه حواس در فضای شهری تأکید دارد
آسایش اقلیمی نیز از دیگر خواسته های ادراکی استفاده کنندگان از فضای شهری است تا بتواند از فضای زیر پل ها استفاده 
کنند. فضای همیشه در سایه زیر پل ها، به دلیل تفاوت دمایی با محیط پیرامون فضای سردی بوده که عمدتاً جایگاه کوران 
هوا است و حضور افراد را در آن فضا با سختی مواجه می کند. طراحی که بتواند به گرمی فضا و حذف باد مزاحم کمک 
کند می تواند ضامن حضور بیشتر استفاده کنندگان از فضای زیر پل ها باشد. کیفیت آسایش محیطی هم از طبق مطالعات 

.)PPs.org( از ملزومات ایجاد فضای شهری موفق است PPS
درنهایت استفاده کنندگان فضای شهری، حضور ویژگی هایی را باعث ادراک زیبایی و درک محیطی بهتری از این فضا 
از ذهن  باال،  به دلیل منحصربه فرد شدن و کیفیت محیطی  از فضاهای دیگر شده و  این فضا  تفاوت  باعث  می دانند که 
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شهروندان باعث احساس تعلق می شود. وجود عناصر جذابیت بصری مانند هنر همگانی در کنار محوطه آرایی، به ارتقاء 
کیفیت های  حاصل  مجموع،  در  می توان  را  تعلق  احساس  می انجامد.  خاص  شهری  خاص  فضای  به  تعلق21  احساس 
خوشایندی22 در فضای شهری دانست که پیش تر توسط جک نسر به عنوان عوامل ارزیابی محیطی فضای شهری به آن 

.)Nasar, 2011( اشاره  کرده است
برای به کارگیری توسط طراحان شهری و معماران منظر در جهت طراحی فضاهای  این پژوهش  نهایت داللت های  در 
رهاشده پل های شهری را می توان در قالب کیفیت ها و اصول طراحی جمع بندی کرد که در ذیل به آن ها اشاره می شود.

جدول 4: سیاست های احیاء و طراحی فضاهای مدیریت نشده زیر پل های شهری در تعامل با ترجیحات 
استفاده کنندگان

اصول طراحی کیفیت
- کنترل سواره در نقاط تداخل آن با پیاده
- استفاده از عناصر طبیعی در ایجاد ایمنی

- اصالح هندسی شبکه ی دسترسی
- استفاده از راهکارهای آرام سازی

- نظارت اجتماعی
- وجود فعالیت های شبانه

- نورپردازی مناسب
- حذف مکان های اختفا

ایمنی و امنیت

- وجود هماهنگی در جنس و نوع مبلمان شهری و فضای سبز
- تعدد دسترسی های پیاده به فضا

- وجود عناصر شاخص
- توجه به عناصر معماری خاص

- شناخت و تقویت عملکردهای موجود

رؤیت پذیری

- وجود هماهنگی در عناصر کالبدی
- وجود وحدت فرمی

- وحدت در خرد فضاهای ایجادشده
- ریتم قابل درک

- جنس و رنگ مصالح
- توجه به استفاده از عناصر نمادین

انسجام

- تنوع در کالبد و عملکرد
- وجود ریتم فضایی

- وجود عناصر طبیعی
- انعطاف جهت پذیرش کاربری های متنوع

- مقیاس انسانی و پیاده محل
- تسهیالت برای پیاده ها

سرزندگی

- سازگاری بصری
- توجه به نورپردازی در شب

- وجود کاربری های موقت در ارتباط با حس شنوایی و بویایی 
)عطر فروشی، با قالی فروشی و غیره(

غنای حسی

- در نظر گرفتن هنر همگانی و طراحی خوش آیند جوانان
- جلب موافقت و مشارکت مردم در جانمایی کاربری ها

- در نظر گرفتن هویت محدوده
زیبایی و منحصربه فردی

- پاکیزگی )کاهش آلودگی های هوا، صوتی و محیطی(
- آسایش ازنظر اقلیم خرد

- کنترل مطلوب عوامل اقلیمی
- حفاظت پیاده ها از شرایط آب و هوایی

آسایش اقلیمی
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پی نوشت
1. Environmental Preferences
2. Spaciousness
3. Refuge
4. Age
5. Typicality
6. Naturalness
7. Upkeep
8. Openness
9. Historical Significance
10. The Prediction of Preference for Familiar Urban Places
11. Gardiner Park
12. Brooklyn Bridge
13. Manhattan Bridge
14. Seart Sylvia Park
15. Maximum Variance of Sampling
16. Data Saturation
17. comfort
18. Neadab
19. vitality
20. Moral
21. Belonging
22. Pleasure
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