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  چکیده
بـراي زنـدگی     ها براي زندگی اثرات مثبتی در شهر مانند کاهش زمان سفر، افزایش دسترسـی و غیـره  ایجاد و گسترش بزرگراه

اجتمـاعی، اقتصـادي و کالبـدي بسـیاري را بـراي شـهروندان و       اما در عین مزایاي ذکر شده مشـکالت زیسـت محیطـی،    . دارد
ارائـه  هـا    مختلفی به منظور نقـد بزرگـراه  هاي   با گذشت زمان نظریه. اطراف آن به وجود آورده استهاي   خصوصاً ساکنان محله

در ایـن مقالـه   . ن شـد در برخی از  شهرهاي جهاها   شدند که در نهایت منجر به ایجاد نهضت ضد بزرگراهی و تخریب بزرگراه
هدف این پـژوهش سـنجش   . و اثرات ایجاد و تخریب آنها مورد بررسی قرار گیردها   سعی بر آن است که علت تخریب بزرگراه

لـذا در ایـن   . بزرگراهـی اسـت  هـاي    میزان بهبود ابعاد کالبدي، اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطی قبل و بعد از تخریب پروژه
اسـتفاده   tب از روش مطالعات اسنادي و جهت سنجش میزان اهمیت هر یک از معیارها، از آزمون توزیع مقاله در بررسی تجار

و جایگزینی آنها با بلوارها و فضاهاي شهري همگانی سبب ها   دهد که تخریب بزرگراهمطالعات انجام شده نشان می. شده است
ی، اقتصادي، زیست محیطـی و حتـی ترافیکـی اثـرات مثبتـی بـر       اطراف بزرگراه شده و از نظر اجتماعهاي   تجدید حیات محله

 .اطراف آنها و حتی شهر داشته استهاي   محله
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  همقدم
همجوار آنها در حـال  هاي   درون شهري و محلههاي   اخیر رابطه جدیدي بین بزرگراههاي   رسد که در دهه  می به نظر

سـنگین در  هـاي    علیرغم نـرخ رو بـه رشـد تولیـد خـودرو و اسـتفاده از آن و وجـود ترافیـک        . شکل گیري است
همسطح و فضاهاي شهري هاي   ظور ایجاد خیابانغیرهمسطح به منهاي   مادرشهرها، در برخی موارد تخریب بزرگراه

همجوار آنها و حتی کل شهر هاي   بر محلهها   این مسأله نشاندهنده اثرات منفی این بزرگراه. در دستور کار قرار دارد
کـه بـا   به اندازه اي زیاد و غیرقابل اغماض بوده ها   توان بیان کرد که اثرات منفی این بزرگراه  می در واقع. بوده است
پورتلند اولین شـهر در دنیـا اسـت کـه     . هنگفت مدیران شهري را مجبور به تخریب آنها نموده اندهاي   وجود هزینه

پس از آن . تخریب شد 1ربر درایوها  به کار آورد و در این چارچوب بزرگراه 1968ایده تخریب بزرگراه  را در سال 
هـا    نتون، سئول و غیره مدیران شهري دست به تخریب بزرگراهدر شهرهاي دیگري مانند سانفراسیسکو، بوستون، تر

بررسـی و بـا یکـدیگر مقایسـه شـود تـا علـت        ها   در این مقاله سعی شده است که چند نمونه از این بزرگراه. زدند
 هدف از نگارش این مقاله بررسی. تخریب و اثرات احداث بزرگراه قبل و بعد از تخریب آنها مورد مداقه قرار گیرد

ها   این درحالی است روز به روز در تهران بر تعداد بزرگراه. جهان استهاي   اثرات ایجاد و تخریب برخی از بزرگراه
در صورتی که در کشورهاي توسـعه یافتـه شـهرهاي پیـاده مـدار      . شود  می افزوده و ترافیک همچنان بیشتر و بیشتر

تسهیل شده و با برطرف شدن نیازهاي حمل و نقلی مردم، مطرح بوده و استفاده از حمل و نقل عمومی راحت تر و 
در ایـران  ها   هدف از این مقاله بررسی امکان تخریب بزرگراه. دیگر نیازي به استفاده از ماشین شخصی وجود ندارد

کند که کشورهاي   می نیست؛ اما تجارب جهانی این نکته را به مدیران و برنامه ریزان شهري و حمل و نقلی گوشزد
کـه  انـد    و به نکات مفیدي دست یافتـه اند   را گذرانده -ها  مرحله ایجاد و گسترش بزرگراه–توسعه یافته این مرحله 
از ایـن رو شایسـته اسـت از    . و پرداختن به رویکرد پیـاده مـداري در شـهرها منجـر شـد     ها   سبب تخریب بزرگراه

نیز هرچه زودتر دوران گذاري که آنها طی کرده اند،  تجربیات آنها استفاده شده و در صورت امکان در کشور ایران
 .سپري شود

 سپس نهضت ضد بزرگراهی مورد بررسی قـرار . شوند  می مرتبط با آن مطرحهاي   در این مقاله ابتدا بزرگراه و نظریه
یـان شـده و   مطرح و اثرات هر یک از آنها بها   بعد از آن تجربه شهرهاي مختلف جهان در تخریب بزرگراه. گیرد  می

  . شود  می نهایتاً مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل واقع

  مرتبط با آنهاي   درون شهري و نظریههاي   روند شکل گیري بزرگراه

توسط  1931اولین بزرگراه در سال. درون شهري ایجاد و گسترش یافتندهاي   بزرگراه 1970تا دهه  1930از دهه 
در سالهاي پس از جنگ جهانی دوم که ). 72: 1390تیموري، (لمان ساخته شدشهردار شهر کلن در آ "کنراد آدنور"

- عامل صنعتی(بازسازي شهرهاي جنگ زده اهمیت فوق العاده اي داشت، مدرنیسم با اتکا به چهار معیار نظري 
أمین توانست در ت) اعتقادي، عامل نیاز به بازسازي پس از دو جنگ جهانی- فناوري، عامل اقتصادي، عامل مذهبی

بر پایه . پرشتاب و سواره، اعتبار زیادي کسب کندهاي   نیازهاي مهم شهرنشینان به ویژه نیاز به مسکن و حرکت
در پی این . را تغییر دادند) اعم از فضاهاي پر و خالی(راهبردهاي این دیدگاه نظري، خودروها رابطه میان انسان و فضا 

آمد و فضاهاي عمومی ایستا و محصور شهرهاي قدیمی جاي خود را به تغییر، فضاهاي باز وسیع در دل شهرها پدید 
این تحول نقطه . فضاهاي عمومی پر تحرك و پر شتاب مدرنی دادند که در آنها حق تقدم با حرکات تند سواره بود

ها   اتومبیلهمزمان با افزایش سریع تعداد ). 28: 1393داعی نژاد، (کنونی استهاي   عطفی در پیدایش و توسعه بزرگراه

                                                 
1- The Harbor Drive Freeway 
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ازدیاد . شود  می در اوایل و اواسط قرن بیستم، بسیاري دریافتند که این امر موجب تنزل کیفیت در واحد همسایگی
. آمد که مامفورد علیه آن هشدار داده بود  می غیر انسانی به شمار» تکنو شهر«وسایل نقلیه موتوري یک عنصر اصلی 
تضعیف «شده و باید نوعی » فرسایش شهرها«ترافیک بسیار زیاد منجر به  همچنین جین جیکوبز بر این باور بود که

که باعث هایی   ، و دیگر گامها  ، باریک کردن خطوط خیابانها  را از طریق تعریض پیاده رو، باریک کردن خیابان» اتومبیل
ی از چشم انداز برنارد بخش» براي مردمها   خیابان« 1960در دهه . شود، اجرا نمود  می کم شدن راحتی رانندگی

این . آمد  می جهانی به شمارهاي   آمریکایی و مسالههاي   رادوفسکی  انسانگرا بود، که تاریخ آموزنده و مصور خیابان
که مرحله ) 1981(قابل زیست هاي   نویسنده کتاب خیابان- اخیر توسط دانشمندانی چون اپلیاردهاي   خط فکري در دهه

و فعاالنی چون اینگویچت استرالیایی تکمیل  -  ورد مدیریت ترافیک واحد همسایگی داشتاي مهمی از پژوهش در م
  ).Wheeler, 2004: 200(شده است

ها   ایجاد و گسترش بزرگراه. بعد از جنگ جهانی دوم با بهبود شرایط اقتصادي شدت گرفتها   سرعت گسترش بزرگراه
با تشدید . شدها   اعث ارائه نظریات متفاوت نسبت به بزرگراهمشکالتی را با خود به همراه داشت که این مسأله ب

، ساخت آنها و استفاده از خودروهاي شخصی مورد انتقاد شدید نظریه پردازان قرار گرفت و ها  مشکالت بزرگراه
، شهر حمل و نقل پایدار، نوشهرگراییهاي   نظریه. مطرح شدها   استفاده از وسایل نقلیه همگانی و ساخت پیاده راه

همگی مربوط به این .... زیست پذیر، رشد هوشمند، جنش شهر سالم، نظریه تبخیر ترافیک و جنبش پیاده راه سازي و
و تجربه کشورهاي مختلف در  سرانجام بر مبناي نظریات مورد اشاره). 115- 118: 1391صرافی، (باشند دوران می

هاي   سازي شکل گرفت که نتیجه آن تخریب تعدادي از بزرگراه، نهضت ضد بزرگراه ها  اثرات ایجاد  و تخریب بزرگراه
  .شود  می چند طبقه و مشهور دنیا بود که در ادامه به آن پرداخته

  1"ضد بزرگراهی"نهضت 

فعالیتی اجتماعی که مقامات نیویورك را ملزم داشت تا در برابر پروژه بزرگراه منهتن جنوبی قد علم کنند، منجر به 
 راها   تخریب بزرگراه ).Waqar, 2016: 12(شد "ضد بزرگراهی"ي تازه تولد یافته به نام نهضت گیري نوزاد شکل
این امر همچنین نشان گر تغییر . توان عملی شجاعانه و به زعم منتقدان، پرمخاطره، در امر نوسازي شهري تلقی کرد  می

د متعلق به زمانی که تحرك پذیري اولویت زندگی بناهایی هستنها   بزرگراه. استها   شهرداريهاي   در ترتیب اولویت
، به خصوص حرکت قشر کاري از حومه ها  الزم به ذکر است منظور از تحرك پذیري، حرکت موثر اتومبیل. شهري بود

چندطبقه، این هاي   در ساخت بسیاري از بزرگراه ظاهراً. باشد  می شهر به سمت محل کار پردرآمدشان در مرکز شهر
، ایجاد موانع فیزیکی ها  منجر به جداسازي محالت کهنه نشینِ حول این بزرگراههایی   احداث چنین بزرگراه مساله که 
شود، مورد توجه قرار   می هاي بصري، سایه افکنی بر این محالت و پراکنش سر و صدا، دود و ارتعاشاتو کژي

هاي   امین شود، آثاري تجمعی از جمله راه بندانتها   طراحی شهر تنها با این هدف که تحرك اتومبیل. نگرفته است
ترافیکی پیوسته، اضمحالل شرایط محیطی و اختالل در کاربري برخی مناطق شهري، در پی دارد؛ به همین دلیل، رفته 

  .به سوي ارتقاي پایداري اقتصادي و محیطی، سرزندگی و برابري اجتماعی سوق پیدا کردندها   رفته اولویت
براي . مرکزي شهر شدهاي   به شکلی ناگهانی تغییر کرده و اولویت اصلی، سالمت محلهها   ، اولویتها  کاندر برخی از م

مثال، توسعه مجدد اقتصادي، ایجاد فضاهاي جذاب و سرزنده، و آزادسازي اراضی متعلق به عموم براي ساخت مسکن 
راهبردهاي "بایست از   می 3ول رشد هوشمند شهريبرخی معتقدند که براي انطباق با اص. الویت ملی شد 2توان پذیر

                                                 
1- “Highway Revolt” Movement 
2- Affordable Housing 
3- Smart Growth 
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در واقع، تخریب . استفاده کرد طراحی دوباره شهر به منظور کاهش سفرهاي انجام شده با اتومبیل – "1تحرك زدایی
در مقیاس کریدور شهري و یا حتی یک راهبرد براي تقلیل ها   شاید به نوعی اقدام به کاهش ترافیک محلهها   بزرگراه
را مقصرِ افزایش ها   برخی از منتقدین بزرگراه. باشد) یکی از اصول نوشهرسازي(شهر هاي   د خودروها در خیابانتعدا

 بزرگراه را بسازید و ببینید که مردم چطور به سوي آن سرازیر": از این دستهایی   براي مثال نقل قول(سفر با اتومبیل 
با درنظرگرفتن استدالل این منتقدین، کاهش ظرفیت . دانندودرو میو ایجاد چشم اندازهاي وابسته به خ) "شوند  می
مردم را تحریک  2بزرگراه پارك ایست": طبق اظهارات شهردار سابق میلواکی. تواند اثري معکوس داشته باشد  می معابر
 "شود  می م ترافیککند، و در نتیجه منجر به افزایش تراک  می غیرضروريهاي   درون شهري بیشتر به مقصدهاي   به سفر

(Schriebman, 2001, p. 10).  
نه تنها با رفع موانع فیزیکی و مناظر چشم آزار، بلکه با ها   معتقدند که تخریب این سازهها   موافقان تخریب بزرگراه

 بزرگ مقیاس، توسعه مجدد را سرعتهاي   آزادسازي نوارهاي وسیعی از اراضی شهري ارزشمند براي انجام پروژه
، تراکم ترافیک در مرکز شهر افزایش یافته و تعداد ها  منتقدان در عین حال اعتقاد دارند که با تخریب بزرگراه. بخشند  می

برخی . شوند و این امر تلفات عابران پیاده را افزایش خواهد داد  می رهاها   بیشتري خودرو و کامیون در سطح خیابان
شدن مشاغل و کسب و کارها از مرکزیت شهر به بهانه خدمت رسانی به مناطقی نیز از این مساله هراسانند که با خارج 

از لحاظ اقتصادي، خنثی خواهد شد ها   در آن جا قرار دارند،  هر گونه سود احتمالی این پروژهها   که این بزرگراه
 )Cervero, 2006: 2.(  تاکنون نظریه اي برخالف جنبش بزرگراه سازي  قرار گرفت و بنابراین این نهضت در مقابل با

فقط تعدادي از مدیران شهري در کشورهاي مختلف . آن مطرح نشده که این نهضت را مورد انتقاد شدید قرار دهد
در ادامه . اندو ایجاد ترافیک دست به تخریب بزرگراه نزدهها   تخریب بزرگراههاي   جهان به دلیل ترس از هزینه

گیرد و نتایج و اثرات هر یک از آنها قبل و بعد از تخریب   می یب شده مورد بررسی قرارتخرهاي   از بزرگراههایی   نمونه
به دلیل آغاز این نهضت از آمریکا، این رویکرد بیشتر در شهرهاي این کشور مورد استقبال . شود  می مورد کنکاش واقع

ی شده است و بسیاري از کشورها قرار گرفت و به دلیل جدید بودن این رویکرد، در کشورهاي دیگر کمتر اجرای
 مورد بررسی بیشتر از کشور آمریکاهاي   بنابراین در این مقاله نمونه. نیستندها   حاضر به تقبل هزینه تخریب بزرگراه

 .باشند  می

 تخریب شده در جهان و اثرات آنهاهاي   بزرگراه ازهایی   نمونه
  3 بزرگراه چونگیچون: سئول کره جنوبی

با افزایش جمعیت و مهاجرت . در دوران سلسله چوسون به منظور زهکشی شهر ایجاد شده بود نمسیل چونگیچو
روستاییان کشاورز به شهر و به دنبال آن گسترش شهر، ساخت و ساز به سمت مسیل شدت گرفت و نخستین 

یاري را از نظر سکونت آنها در این بخش شهر مشکالت و معضالت بس. مهاجران در اطراف این رودخانه ساکن شدند
منطقه مهاجرنشین به داخل رودخانه ریخته و در فصول هاي   موجب شد، زیرا فاضالب... بهداشتی و اجتماعی و

. به طور کلی در این قسمت از شهر زاغه نشینی گسترش یافت. شدند  می بارندگی موجب ایجاد محیطی نازیبا و آلوده
. طرح بستن رودخانه مطرح شد 1926دخانه افتادند و در سال به همین علت مسئوالن شهر به فکر پوشاندن رو

به منظور  1976در سال . به پایان رسید 1987آغاز و با اجراي دو طرح مکمل در  1937عملیات اجرایی در سال 
کیلومتر ساخته شد که بیش از سه  2.6پاسخگویی به نیازهاي جمعیت، به تدریج بر روي این مسیل، بزرگراهی به طول 

                                                 
1- Demobilization 
2- Park East 
3- Cheonggye Expressway 
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با اجراي این طرح در اطراف بزرگراه، واحدهاي ). 83: 1390و همکاران،  دیوساالر(هه مورد استفاده قرارگرفتد
غربی به عنوان یک سمبل پیشرفت، مدرنیزم و صنعتی  ـبانده شرقی  4ساخت این بزرگراه . تجاري بسیاري ساخته شد
در  .منطقه پر رفت و آمد با ترافیک سنگین تبدیل شدبا گذشت زمان این منطقه به یک  .شد  می شدن کره جنوبی تلقی

نوسازي و بهسازي این . شد  می ، منطقه چونگی به عنوان شلوغ ترین و آلوده ترین منطقه سئول شناخته2000سال 
سال در . شد؛ اما تا زمانیکه بزرگراه مذکور فعال بود، تغییري در منطقه اتفاق نیفتاد ناحیه از طرف مردم بشدت دنبال می

شهردار سئول وعده تخریب این بزرگراه و برگرداندن آن به حالت اول یعنی برقراري جریان رودخانه  2001
بود چرا که این بزرگراه با باور کردن آن بسیار مشکل . به حالت سابق آن را به ساکنان شهر سئول داد چونگیچون

کردند و محور   می روزانه صدها اتومبیل از آن تردد. دمیلیون دالر طی چند دهه احداث شده بو 900اي در حدود هزینه
و ممنوع   حمل و نقل عمومی  او با فراهم آوردن دسترسی. میلیونی سئول بود 6/6اصلی ارتباط شمال و جنوب شهر 

در  پیمانکاران نهایی و 2005این پروژه در سال . کردن تردد اتومبیل به این ناحیه مقدمات تخریب بزرگراه را مهیا نمود
میلیون دالر هزینه و در  380براي اجراي این پروژه . احیا رودخانه نمودند سال اقدام به تخریب بزرگراه و 2طی 

زیرزمینی هاي   آب رودخانه از سفره به عالوه بیشتر. هزار تن بتن و آسفالت جمع آوري و بازیافت شد 620جریان آن 
  ).8- 9: 1393آشوري، (استخراج و به داخل رودخانه جریان یافت

بلکه سعی نمود با ترکیبی از . شهر سئول ترافیک بزرگراه را در راه احداث شده به جاي آن دوباره ایجاد نکرد
روز "چند ماه بعد از تخریب این بزرگراه، برنامه . کنترلی ازدحام را خصوصا در مرکز شهر کاهش دهدهاي   سیاست

مختلفی براي تشویق مردم براي هاي   وسط مردم اختیاري بود و انگیزهاجراي این برنامه ت. ارائه شد "بدون رانندگی
درصد  50درصدي در مالیات ماشین،  5رفتن به محل کار از طریق حمل  و نقل عمومی انجام شد؛ مانند کاهش 

ق درصد کاهش هزینه پارکینگ عمومی، الویت پارکینگ در مناط 30الی   20تخفیف عوارض از تونلهاي انتخاب شده، 
سوخت، تخفیف در خدمات تعمیر ماشین، شستشو رایگان ماشین، کاهش در هاي   نزدیک به خانه، تخفیف در جایگاه

ها، اجاره دوچرخه و درصد و تخفیف در استفاده از امکانات اجتماعی مانند رستوران 9الی  8هزینه بیمه ماهانه 
شخصی با کمتر از سه هاي   یافت هزینه جدید براي اتومبیلبرنامه بعدي در.  (Liang, 2014: 26)و غیره ها   کتابخانه

درصد در یکسال  38درصد کاهش پیدا کرده و سرعت تردد  14سرنشین بود که این برنامه باعث شد که ترافیک تا 
ه پارك، همراهاي   سپس افزایش هزینه. درصد افزایش یافت 6جایگزین هاي   در همان سال ترافیک راه. افزایش پیدا کند

تندرو و اتصال تعدادي از این هاي   پارکینگ عمومی و آخرین طرح پیاده شده ایجاد اتوبوسهاي   با کاهش تعداد مکان
همزمان با تخریب . (Liang, 2014: 27)مترو بود تا استفاده از حمل و نقل عمومی تسهیل شودهاي   به الینها   اتوبوس

 120000 با تخریب بزرگراه،. کیلومتر تکمیل و راه اندازي شد 14.5بزرگراه، اولین خط اتوبوس سریع به طول  
تاکید این پروژه بر بهبود مسایل زیست . کردند روزانه از این بزرگراه تردد می یی شدندکهها  اتوبوس جانشین اتومبیلی

ل، گاز مایع اده در قبها به جاي گازوییل مورد استفلذا در سوخت این اتوبوس. محیطی از نظر زندگی و کار بود
درصد کاهش یافت و کیفیت شهري و  9عبوري هاي   تعداد ماشینها   با این برنامه). 7- 9: 1393آشوري، (استفاده شد

شهردار سئول که خواستار بهبود شرایط زندگی و زیست محیطی در این . ارزش اقتصادي مناطق اطراف افزایش یافت
  . (Kriznik, 2011: 297)خود دست یافتمنطقه بود با اجراي این طرح به بخشی از هدف 
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 )سمت چپ(، بعد از حذف بزرگراه )سمت راست(بزرگراه چونگیچون، سئول، کره جنوبی، قبل از برداشتن بزرگراه .  1شکل 

(Archpaper, 2011) (http://static.panoramio.com/photos/large/12155043.jpg) 
 

 2ربر درایوها  بزرگراه : 1پورتلند

ربر درایو و جایگزینی آن با ها  سال پیش براي تخریب بزرگراه 30ورتلند ایاالت اورگون را به دلیل تصمیمی که شهر پ
. شناسند  می جریبیِ کنار آب در این شهر گرفته شد به عنوان پرچمدار در امر برنامه ریزي پیشرو 37یک پارك 

)Cervero, 2006: 1 .(این . اجرا نمود 1968ایده تخریب بزرگراه را در سال  پورتلند اولین شهر در آمریکا بود که
به روي  1978بسته و به جاي آن پارکی ساخته شد که در سال  1974ساخته شده بود، در سال  1942بزرگراه که سال 
پس پورتلند به عنوان یکی از اولین شهرهایی که به شکلی عامدانه اقدام به . (Liang, 2014: 21)عموم باز گردید

ربر درایو به این جنبش ها  این شهر با از میان برداشتن بزرگراه. یب یک بزرگراه غیرهمسطح شهري کرده استتخر
 ).Waqar, 2016: 7(دامن زد و بر سرعت فراگیر شده آن افزود "ضد بزرگراهی"

و محله اي صنعتی،  قرار داشت 3مایل طول، همسطح زمین بوده و در امتداد رودخانه ویالمت 3ربر درایو با ها  بزرگراه
وسیله نقلیه از این بزرگراه  25000روزانه . کرد  می و نواحی جنوبی مرکز شهر پورتلند را به هم متصل 4دریاچه اوسیگو

این بزرگراه قسمت غربی . ولی این بزرگراه اثرات منفی نیز داشت .کردند  می ساخته شد، تردد 1942بانده که در سال  4
. کرده و مشکالت زیست محیطی بسیاري را براي آن به وجود آورده بودها   پارکینگ اتومبیلمرکز شهر را تبدیل به 

براي بهبود موقعیت مرکز شهر طرحی براي آن برنامه ریزي شد که در آن نوسازي بافت و اختصاص مالیات به ایجاد 
مشکالت زیادي را از جمله ایجاد بزرگراه به موازات خط راه آهن . فضاهاي باز عمومی در آن مورد توجه بود

جایی این افراد به  در نهایت این امر باعث جابه. دسترسی به مراکز خرید بوجود آورد و مردم را از مرکز شهر جدا کرد
 .(Ashbaugh, 1987: 42-53)حومه شهر شد

ه پورتلند برنامه میالدي، تسهیالت و امکانات دیگري نیز براي ناحی 1950با اوج یافتن جنبش بزرگراه سازي در دهه 
به دستور مقامات ایالتی اجرایی  l-5 ، اولین بزرگراه پیشنهادي در ذیل این طرح یعنی بزرگراه1964در سال . ریزي شد

 5ایالتیهاي   ، سازمان بزرگراه1968چهار سال بعد در سال . شد، که در کرانه باختري رودخانه ویالمت قرار داشت
با این . و کرانه باختري رودخانه ویالمت داد 6ربر درایو را بین خیابان فرونتها  رگراهپیشنهاد تعریض و تغییر مکان بز

                                                 
1- Portland 
2- The Harbor Drive Freeway 
3- Willamette 
4 - Oswego 
5- State Highway Department 
6- Front 

http://static.panoramio.com/photos/large/12155043.jpg)
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حال، در این زمان نهضت و همیتی جمعی براي بهبود فضاي باز در کرانه رودخانه ویالمت شکل گرفته بود و طرحِ 
توسعه این زمین به شکل یک پارك ربر درایو و ها  فضاي رودخانه ايِ مرکز شهر، تخریب بزرگراهي   توسعه 1968سال 

  ).Switaslski et al., 2008(کرد به منظور زیباسازي منطقه رودخانه اي را پیشنهاد می
 9این گروه . یک کارگروه ویژه براي مطالعه امکان پذیري حذف این بزرگراه و جایگزینی آن با یک پارك تشکیل شد

ربر درایو با ها  طرح پیشنهادي براي بزرگراه 3براي در میان گذاشتن  نفره عهده دارِ ارزیابی و برگزاري جلساتی عمومی
 : عموم مردم بودند

طرح اصالح و پوشش، که طی آن یک بزرگراه به صورت زیرگذر پیش بینی شده و یک پارك روي آن  ·
  .قرار داده خواهد شد) زمینی که پیشتر توسط بزرگراه اشغال شده بود(

 ح این بزرگراهتعریض بزرگراه موجود و تسطی ·
 .باند 6باند به  4ربر درایو به خیابان فرونت و افزایش تعداد باندهاي آن از ها   جابه جایی بزرگراه ·

از این بزرگراه صورت  1990سفري که به صورت روزانه در سال  90000در اصل، این کارگروه ویژه با توجه به 
با افزایش فشار روزافزون عمومی و همچنین ایالتی، این . داشتگرفت، به هیچ وجه گزینه بستن بزرگراه را در نظر ن می

نهایت به این نتیجه رسید که اگر از پیش به عموم مردم در رابطه با بسته  کارگروه ویژه مساله را بازبینی نموده و در
و بدین شدن بزرگراه اخطار داده شود، ترافیک خود به خود و به شکلی مناسب در شبکه شهري توزیع خواهد شد 

 .طریق بستن بزرگراه میسر خواهد شد
در سال  Interstate 405کارگروه مذکور پیشنهاد بستن بزرگراه را داد و این پیشنهاد با تکمیل مسیري جایگزین به نام 

ربر درایو ها  ، بزرگراه1974در ماه مه سال . شد، تقویت شد  می متصل l-5به اتوبان  1، که از طریق پل فرمونت1973
از همان روز بسته . میسر شود Tom McCall Waterfrontته و تخریب شد تا کار براي ساخت پارك کنار آب بس

  )Switaslski et al., 2008 همسطحِ مجاور گزارش نشدهاي   شدن بزرگراه، هیچ تراکم ترافیکی در خیابان
و سیستم ها   ه تا حدي به دلیل الگوي خیابانربر درایو، تاثیرات ناچیزِ ترافیکی مشاهده شد کها  پس از تخریب بزرگراه

، ها  به منظور مدیریت بهتر ترافیک و استفاده موثرتر از شبکه خیابان. مدیریت ترافیک منطقه مرکزي شهر پورتلند بود
راهنمایی طوري تنظیم شدند که سفر وسایل نقلیه هاي   منطقه مرکزي شهر، یک طرفه شده و چراغهاي   تمامی خیابان

هاي   با کاهش محدودیتها   همچنین یک طرفه کردن خیابان. امتداد منطقه مرکزي شهر بدون توقف تسهیل شوددر 
 Switaslski et(سرعت همراه شد تا محیطی امن و سازگار براي عابران پیاده و همینطور موتورسواران فراهم گردد

al., 2008(  

  
 )سمت چپ(، بعد از حذف بزرگراه )سمت راست(تحده، قبل از برداشتن بزرگراه ربر درایو، پورتلند، ایاالت مها  بزرگراه. 2شکل 

(Slideshare, 2012) 

                                                 
1- Fermont 
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  1 بزرگراه امبارکادرو: سانفرانسیسکو
 ,CNU)اي طراحی شده بود که هیچ وقت به اتمام نرسید  3به پل گولدن گیت 2براي اتصال پل بی  بزرگراه امبارکادرو

 الین بود و مرکز تجاري شهر را از واترفرونت جدا 6ساخته شد که داراي  1959 این بزرگراه در سال. (2 :2016
هایی از آن که استفاده در قسمت. عمیقی در بافت محله ایجاد شدهاي   درحال اجرا رمپ. (Liang, 2014: 22)کرد  می

اه در کنار مرکز تجاري همچنین این بزرگر. (CNU, 2016: 2)کرد  می ماشین عبور 100.000شد، روزانه بیشتري می
 . (Cervero et al., 2007)شهر ساخته شده بود

حمل و نقل مسافران اوکلند از طریق پل خلیج به مرکز شهر و محله ) نقش(این بزرگراه دو طبقه  1960ي  در دهه
ده در مجاور همه چیز زیر یک بزرگراه قرار داشت، پیاده روهاي بی استفا 1970ي  تا دهه. کرد ها را ایفا می چینی

، 1989پس از زلزله سال  .ها تقریباً به طور انحصاري در تصرف افراد بی خانمان بود هاي ناتمام و پارکینگ ساختمان
امبارکادرو به دلیل نگرانی در مورد پیامدهاي  ، با  ایده تخریب بزرگراه1986در سال  .امبارکادرو بلوار بزرگ اسکله شد
و  4اما با وقوع زلزله لوما پریتا. همه پرسی تصمیم گرفتند که بزرگراه را تخریب نکنندترافیکی موافقت نشد و در یک 

میلیون دالر هزینه  50اقدام شد که تقریبا  ساله امبارکادرو 35، براي تخریب بزرگراه حدودا ها  گسترده تر شدن این تنش
به اتمام رسید  1991به طور کامل در سال  آغاز و 1989تخریب این بزرگراه بعد از زلزله در سال . به همراه داشت

(Liang, 2014: 22) .یاد "کاملهاي   خیابان"اي شاخص از جنبش سان فرانسیسکو که اغلب از آن به عنوان نمونه 
همسطح جایگزین نمود که ي   را تخریب و آن را با یک بلوار بهبود یافته بزرگراه امبارکادرو 1991شود، در سال   می

 ، دوچرخه و موتورسواران تسهیلها  ي به انواع مختلف وسایل حمل و نقل را براي عابران، ویلچريدسترسی شهر
داد که   می این بلوار اجازه. بودها   بلواري که معموالً پر از دوچرخه سواران و پیاده). Mohl, 2004: 674-706(کرد  می

از میان برداشتن . (Liang, 2014: 22-23)دو طرف راه باشدهاي   راحتر از قبل براي ارتباط بین فعالیتها   عبور پیاده
راه دسترسی به خلیج سانفرانسیکو را از طریق خیابانی ماشین رو که بلوار تزئین شده با درختان  بزرگراه امبارکادرو،

را ها   نطور آنکشانده و همیها   را به سمت رستورانها   کند، گشود و مردم محلی و توریست  می نخل در کنار آب را قطع
کنار افتاده و تیره و تار، زیر سایه بزرگراه غیرهمسطحی "فرهنگی در منطقه اي که پیش تر هاي   به شرکت در فعالیت

غیرهمسطح سان هاي   تخریب بزرگراه ).Mohl, 2004: 674-706(شد، ترغیب نمود  می تلقی "تکمیل نشده
باالي تخریب هاي   این اتفاق مشخص شد که علیرغم هزینه فرانسیسکو روشنگر برخی مسایل بود؛ چرا که در پی

، شهرها همچنان به دلیل فوایدي که چنین )همسطحهاي   در مقایسه با بزرگراه(شهري غیرهمسطحی هاي   چنین بزرگراه
داشتن براي حمل و نقل و دسترسی، تجارت و کیفیت زندگی با خود براي شهر به همراه دارند، به از میان برهایی   طرح

درست همانند شهر نیویورك و هر شهر دیگري، جنبش شهروندان و امضاي طومارهایی . دهند  می ادامهها   این بزرگراه
جدید هاي   در حمایت از این جنبش، مقامات سازمان ابنیه دولتی سان فرانسیسکو را ملزم داشت تا با ساخت بزرگراه

شاید بتوان توفیق این پروژه را از زبان شهردار سانفرانسیکو، آرت . ندمخالفت نموده و از تخریب این معابر حمایت کن
پس از اتمام کار به عنوان . براي تخریب آن زد، بهتر تبیین کرد که اولین ضربه نمادین را به بزرگراه امبارکادرو 5اگنوس

بهترین "رانگیز مزبور، شهردار وقت سان فرانسیسکو، اگنوس در اظهاراتی بیان نمود که تخریب بزرگراه جنجال ب
زخم از - این تصمیم باعث شد تا لکه این کهنه] زیرا[تصمیمی بود که به عنوان شهردار در مدت تصدي خود گرفتم 

                                                 
1- The Embarcadero Freeway 
2- Bay Bridge 
3- The Golden Gate Bridge 
4 - Loma Prieta 
5- Art Agnos 
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  )Preservenet, 2016("پیکر شهر زدوده شده و یکی از مهمترین مناطق شهري جهت توسعه شهر آزاد شود
بی بود که به تدریج عظمت خود را بعد از ساخت این بزرگراه از  ساختمان فري قبالً شلوغ ترین ترمینال در منطقه

محله هاي   بعد از تخریب این بزرگراه این ساختمان دوباره احیا و ساعت باالي آن دوباره به یکی از نشانه. دست داد
ذایی فري بازاري شلوغ براي مواد غ ي حال حاضر، ساختمان ترمیم شده در. (Liang, 2014: 22-23)تبدیل شد

هاي  خانگی بوده و در تمام طول هفته مملوء از گردشگران، افراد پیاده و مردمی است که براي صرف نهار و مالقات
امبارکادرو تبدیل به  خیابان. شوند  می تجاري و نوشیدن قهوه و لذت بردن از دیدن تپه در امتداد دریا، در آنجا حاضر

که با رنگ ) (اتوبوس برقی(ترامواي قدیمی . واحی پارکی شده استیک خیابان بزرگ و مملو از درختان نخل و ن
در سمت راست شش الین ترافیک سواره و )  TTCهاي زرد و سفید خرمایی مایل به قرمز رنگ آمیزي شده و با آرم

ن این بلوار داراي پیاده رویی گسترده که محل تفریح و میزبا. کند مسیرهاي دوچرخه سواري سبز عبور و مرور می
باشد که افراد   می هایی با فضاي آزاد پذیرایی از تمامی نواحی شهر در آن رستوران. عالقه مندان مراکز تاریخی بود

بنابراین حذف این بزرگراه موجب افزایش قابل ). Switaslski et al., 2008(زیادي را به خود جذب کرده است
بدین  .د در سطح، داراي اثرات چشمگیر و مثبت بودتوجهی در حجم ترافیک نشد، اما اتمام ساخت بلواري جدی

. ترتیب بزرگراهی بزرگ و شلوغ به یکی از زیباترین مناظر ساحلی شهر تبدیل و نتیجه کار به نفع مرکز شهر تمام شد
سواري است و راه عبور جدیدي نیز از میان آن  حاال این منطقه فضاي عمومی وسیعی براي پیاده روي و دوچرخه

پذیر است که حتی به لحاظ اقتصادي به نفع شهر  تنها امکان ها نه بردن بزرگراه این تجربه ثابت کرد که از بین. گذرد می
  .(Cervero et al., 2007: 15-25)تر بود به صرفه چرا که ساختن بلوار جدید از تعمیر بزرگراه مقرون. شود تمام می

  
 )سمت چپ(، بعد از حذف بزرگراه )سمت راست(ت متحده، قبل از برداشتن بزرگراه بزرگراه امبارکادرو، سانفرانسیسکو، ایاال: 3شکل 

(ohbythewayblog, 2015) 

 1شریان مرکزي بوستون
جمعیت تقریبی آن . باشد  می این شهر از قرن نوزدهم به بعد از نظر معماري و طراحی شهري سرآمد و داراي شهرت

این شهر در کشور آمریکا و در . کیلومتر مربع مساحت دارد 125شده و نفر برآورد  600.000در حدود  2013در سال 
در دوره اول جنگ جهانی دوم مردم بوستون . گذرد  می ایالت ماساچوست واقع شده و رود چارلز از مرکز این شهر

ا رها کرده و مردم تجارت و کسب و کار خود ر. مانند بقیه شهرهاي آمریکا از شهر گریخته و به حومه شهر پناه بردند
آنها یک بزرگراه فلزي شش . از شهر بیرون رفتند به دنبال آن جمعیت شهر تحلیل رفته و اقتصاد شهر دچار رکود شد

گذشت و رفت و آمد ساکنین حومه شهر را که براي خرید و یا   می راهه طراحی کردند که درست از قلب مرکز شهر
در پایان راههاي خروجی این شش راه هفت پارکینگ بسیار . نمود  می یلآمدند تسه  می انجام امور دیگر به مرکز شهر

 خود را در مکانی امن پاركهاي   نزدیک به یکدیگر و باالتر از سطح زمین ساخته شد که با استفاده از آنها مردم ماشین
بیشتر شد، این بزرگراه  همچنین هنگامی که جمعیت شهر. پرداختند  می کردند و به خرید و یا گشت و گذار در شهر  می

                                                 
1- Central Artery, Boston 
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 نقش بسیار مهمی در رفت و آمد افرادي که محل سکونتشان در حومه شهر و محل کارشان در مرکز شهر بود، داشت

)Switaslski et al., 2008.( 
میالدي، طراحان شهري دریافتند که مرکز شهر بوستون بسیار شلوغ و متراکم  1960پس از این ماجرا و در حدود سال 

هاي   شهرسازان وارد عمل شده و محله. این شهر هم بسیار پر ازدحام شده اندهاي   و شهركها   همچنین محله شده و
فقیرنشین مرکز شهر را که از نظر شهري وضعیت نامناسبی داشته و سمبل فقر و بیچارگی در جامعه شده و از طرفی به 

. به طور کامل تخریب شدها   البته تنها یکی از محله. دازدحام و شلوغی مرکز شهر هم دامن زده بود را تخریب کردن
هاي و بسیار باالیی به خریداران خصوصی فروخته شد و در این اراضی ساختمانهاي   با قیمتها   بعد از تخریب، زمین

د و دیگر چمن زیبایی ساخته شهاي   ، زمینها  در این محل. لوکس با اجاره بهاي بسیار باال ساخته شدهاي   آپارتمان
 پر جنب و جوشهاي   شاهراه اصلی شهر از یکی از این محله. شلوغ و فقیرنشین بر جا نماندهاي   آثاري از آن محله

دولتی فدرال و محلی و هاي   فقیرنشین پاکسازي شدند که در محل آنها هم اکنون ساختمانهاي   تمام محله. گذشت  می
آنچه در خصوص توسعه شهري آرزوي شهر بود محقق شده و . اندواقع شدهایالتی قرار دارد که در اطراف یک میدان 

برنامه . بنابراین برنامه بیگ دیگ مطرح شد. قرار شد که بزرگراه نیز تخریب شود و به جاي آن تونلی احداث گردد
مینی را جایگزین بزرگراه در جهان بود که بزرگراه زیر زها   بلندپروازانه جایگزینی بزرگراههاي   یکی از برنامه 1بیگ دیگ

این پروژه با هزینه  .)Switaslski et al., 2008(نمود  می کرد که از وسط مرکز شهر عبور  می آلتري مرکزي چند طبقه
ماشین هر روز از طریق بزرگراه  200000). 3: 1389سلطانی زاده، (رسید  به اتمام 2002میلیارد دالر در سال  14.6

 جدا 4و محله تاریخی نورث اند 3را از واتر فرونت 2روند که ناحیه اقتصادي  می به مرکز شهر سنترال آلتري چند طبقه
  .)Switaslski et al., 2008(کرد  می

  
 )سمت چپ(، بعد از حذف بزرگراه )سمت راست(بزرگراه شریان مرکزي، بوستون، ایاالت متحده، قبل از برداشتن بزرگراه  :4شکل 

)http://www.turenscape.com/english/news/view.php?id=240(  
(http://www.bostonmagazine.com/news/article/2013/09/24/mayor-tom-menino-big-dig-photos)/  

  5بزرگراه پارك ایست: میلواکی، ایالت ویسکونسین
این معبر حول محور . یست شهر میلواکی مشکالت عدیده اي براي ساکنین این منطقه ایجاد کرده بودبزرگراه پارك ا

این پل، کهنه شده و نیازمند تعمیرات هزینه بردار . را مسدود کرده بودها   ارتباطی محلههاي   مرکزي شهر چرخیده و راه

                                                 
1- Big Dig 
2- Financial District 
3- Water Front 
4- North End Neighborhood 
5- Park East Highway 

http://www.turenscape.com/english/news/view.php?id=240
http://www.bostonmagazine.com/news/article/2013/09/24/mayor-tom-menino-big-dig-photos)
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کریستوفر . و پی 1، فرانچسکا ناپولیتانM.I.Tطبق نظریات مشاوران شهرسازي . جهت نگه داري بلند مدت بود
صنعتی رها شده بسیاري وجود داشته که به هاي   اي که بالفاصله در کنار بزرگراه قرار داشت، سایت ، در محله2زگراس

توسعه مجدد میلواکی در اثر هاي   تشخیص رهبران محلی، علت این امر مسدود شدن راه ارتباطی این منطقه با طرح
به جاي صرف منابع دولتی براي تعمیر چنین بزرگراهی، ). Napolitan, 2008: 68-75(بزرگراه بوده استحضور این 

این . میلیون دالر ارائه داد 45با هزینه اي بالغ بر  2002شهردار میلواکی، جان نورکیست پیشنهاد تخریب آن را در سال 
بانده  6بزرگراه با یک تقاطع همسطح، یک بلوار . مین شدمختلف محلی، دولتی و فدرال تاهاي   توسط سازمانها   هزینه

به عالوه، کوریدوري که پیشتر این بزرگراه را در خود . و همینطور یک فضاي شهري قابل پیاده روي جایگزین شد
افزایش  جاي داده بود، حاال تحت تحولی جدي قرار گرفته است و محالت اطراف آن شاهد رشد روزافزون و متعاقباً

روي کار آمد،  1980به رهبري شهردار نورکیست که در اواخر دهه  "ضد بزرگراهی"جنبش . هستندها   ارزش ملکدر 
سکویی بود براي حمایت  از تخریب بزرگراه پارك ایست که اصناف تجاري مختلف در بخش مرکزي شهر نیز از آن 

ن داد که ساکنین، اولویت دسترسی کامل به انواع در شهر میلواکی نشاها   جنبش تخریب بزرگراه. پشتیبانی کرده بودند
دانند   می صرف و کاهش تراکم ترافیک 3وسایط نقلیه و فواید مالیِ منتسب به تخریب بزرگراه را بیش از تحرك پذیري

)Waqar, 2016: 9.(  

  شناسی روش

هاي وابسته بر  جی و یا نمونهآزمون مقایسه زو. استفاده شده است tدر این مقاله از روش تحقیق کمی و آزمون توزیع 
با توجه به . پردازد  می یک آزمون پارامتري است که در آن به بررسی میانگین یک جامعه در دو حالت Tمبناي توزیع 

محیطی قبل و بعد از تخریب هدف این پژوهش که سنجش میزان بهبود ابعاد کالبدي، اجتماعی، اقتصادي و زیست
، ابتدا بر اساس استانداردهاي عنوان شده به هریک از ابعاد چهار گانه کالبدي، اقتصادي، باشدهاي بزرگراهی میپروژه

هاي کمی تبدیل شده و هر یک  هاي کیفی به داده اي داده گزینه 5محیطی با استفاده از طیف لیکرت  اجتماعی و زیست
  . از ابعاد چهارگانه سنجیده شده است

  هاي تحقیق یافته

میزان  - قبل و بعد از تخریب بزرگراه–ي زوجی و بررسی میانگین این دو بازه زمانی  ن مقایسهبا استفاده از آزمو
، میانگین امتیازات کسب شده با توجه به ادعاي 1در جدول . بررسی شدها   دستیابی به هدف پژوهش در این نمونه

پس از تخریب پروژه بزرگراهی  مجریان و کارفرمایان پروژه و همچنین مخاطبین و منتقدین در پیش از تخریب و
که نشان دهنده دسترسی ایده آل به ابعاد کالبدي، اقتصادي، اجتماعی و )5(بررسی شد، با توجه به سقف امتیازات 

  :اقتصادي است، میانگین امتیازات به قرار زیر است
  ها  مورد بررسی قبل و پس از تخریب آنهاي   هاي بزرگراهبررسی وضعیت پروژه: 1جدول

یانگین م
رتبه هر 
 بعد

براساس 
 Tآزمون 

 اثرات بزرگراه بعد از تخریب

میانگین 
رتبه هر بعد 

براساس 
 Tآزمون 

 نام و مشخصات بزرگراه ابعاد اثرات بزرگراه قبل از تخریب

                                                 
1- Francesca Napolitan 
2- P. Christopher Zegras 
3- Mobility 
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4.25 

خنک شدن (دلپذیر شدن فضا  -
 )فضا به دلیل آب رودخانه

به دلیل حضور (سرزندگی  -
شهروندان و گردشگران که 

ایش تعامالت سبب افز
هاي   اجتماعی و بهبود فعالیت

 )شود  می اقتصادي

3.18 

 افزایش دسترسی -

محور اصلی اتصال شمال و  - 
 جنوب شهر سئول

به (ایجاد آلودگی بصري  -
دلیل کثیف بودن فضا و 

 )وجود زاغه نشینی

 کالبدي

 )1976(چونگیچون 
 کره جنوبی/ سئول

  2003: سال تخریب
 313: هزینه تخریب
  رمیلیون دال
  3.6: طول جاده

  27: طول عمر بزرگراه
پارك : جایگزین شده با
  خطی
 

4.85 

حیات دوباره اقتصادي در  -
 منطقه

بهبود کیفیت شهري و ارزش  -
 اقتصادي مناطق اطراف

بهبود وضعیت اقتصادي از  -
جهات مختلف مانند جذب 
گردشگران  و جایگزینی افراد 
 ثروتمند به جاي فقرا و غیره

 30زمین تا باال رفتن  قیمت  -
 درصد

 جذب گردشگران -

2.40 

اقتصادي هاي   کاهش فعالیت -
 و قیمت زمین

 

 اقتصادي

4.78 

باال رفتن کیفیت زندگی به  -
 دلیل وجود فضاي باز عمومی

باالرفتن میزان حضورپذیري  -
نفر  90.000مراجعه حدود (

به پارك بعد از یکسال 
 )ساخت

کم شدن اختالف بین شمال و  -
 جنوب شهر

 ه اصالت بخشیوقوع پدید -

 باالرفتن کیفیت زندگی -

 افزایش تعامالت اجتماعی -

3.27 

 از بین بردن زاغه نشینی - 
بوجود آمدن مشکالت  -

اجتماعی از جمله جرم و 
جنایت به دلیل جایگزین 
شدن افراد فقیر به جاي 

  ساکنین قبلی
 
 

 اجتماعی

4.90 

درصدي عبور  9کاهش  -
 وسایل نقلیه

تسهیل رفت و آمد بوسیله  -
ایجاد  -و نقل عمومی حمل

 تندروهاي   اتوبوس

بهبود میراث فرهنگی و طبیعی  -
اجراي مراسم فرهنگی (شهر 
 )در آن

 بهبود شرایط زیست محیطی -

 )درصد 14تا (کاهش ترافیک  -

 24از (کاهش آلودگی هوا  -
 )درصد 12درصد به 

1.15 

زیست هاي   ایجاد آلودگی - 
 )شامل آلودگی هوا( محیطی 

 

- زیست
 محیطی

 بعد 4مجموع میانگین امتیازها براي هر  2.5 4.69

به (تأثیرات ناچیز ترافیکی  - 4.10 اتصال محله اي صنعتی،  - 3.23  )1942(هاربر درایو  کالبدي
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و ها   دلیل الگوي خیابان
سیستم مدیریت ترافیک 

 )منطقه مرکزي شهر

ایجاد دسترسی مستقیم به  -
  رودخانه ویالمت

تسریع توسعه مجدد منطقه  -
 مرکزي شهر پورتلند

رونق سکونت دوباره در این  -
 مکان

 زهبازگشایی مو -

و  Oswegoدریاچه 
نواحی جنوبی مرکز شهر 

 به یکدیگر

تبدیل قسمت غربی مرکز  -
 ها  شهر به پارکینگ اتومبیل

مشکالت دسترسی به مراکز  -
 خرید

  پورتلند
  1974: سال تخریب
میلیون  20: هزینه تخریب
  دالر
  2: طول جاده
  29: طول بزرگراه
ناحیه : جایگزین شده با

  واتر فرونت و پارك
 

4.14 

جریب زمین  73آزاد سازي  -
و ایجاد پتانسیلی بیشتر براي 
 تجدید حیات فضاي شهري

 DTWFپیاده سازي طرح  -

URA  به صورت همزمان و
ترکیبی با پارك کنار آب 
سبب اثرات مثبت اقتصادي 
  در مقیاس کلی در درون شهر

ن افزایش قیمت زمین و مسک -
 در این محدوده

 رونق مرکز تجاري  -

 اشتغال زایی -

1.42 

جدا کردن مردم از مرکز  -
 شهر

 کاهش قیمت زمین -

 اقتصادي

4.87 

کاهش در نرخ ارتکاب به  -
 جرم

افزایش رشد در این منطقه  -
) 2002در سال % (7به میزان 

بیشتر نسبت به رشد کلی 
 شهر

جایگزینی طبقه متوسط به  -
 جاي ساکنان قبلی

2.36 

 اجرت افراد به حومه شهرمه - 

 اجتماعی

3.35 

 DTWFپیاده سازي طرح  -

URA  به صورت همزمان و
ترکیبی با پارك کنار آب 
سبب اثرات مثبت اقتصادي 
  در مقیاس کلی در درون شهر

1.12 

 مشکالت زیست محیطی -

- زیست
 محیطی

 بعد 4مجموع میانگین امتیازها براي هر  2.03 4.11

4.76 

احتر از قبل رها   عبور پیاده -
هاي   براي ارتباط بین فعالیت

 دو طرف راه

هاي   توسعه مجدد ساختمان -
قدیمی مانند ساختمان فري 
و بازار جنوبی صنعتی 

 قدیمی

1.05 

عمیقی در هاي   ایجاد رمپ -
 بافت محله

جدا کردن مرکز تجاري شهر از 
 واترفرونت

کاسته شدن عظمت  -
ساختمان فري که قبالً شلوغ 
 ترین ترمینال در منطقه بی

 کالبدي

 )1959(امبارکاردو 
  سانفرانسیسکو
  1991: سال تخریب

میلیون  50: خریبهزینه ت
  دالر
  1.7: طول جاده

  35: طول عمر بزرگراه
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تبدیل شدن ساعت باالي  -
ساختمان فري به عنوان 

 نشانه محله

کاهش ترافیک در این بلوار  -
 تقریباً به نصف

مختلط در هاي   ایجاد کاربري -
 محله 

ارتباط جدید بین راه  ایجاد -
هاي   جایگزین شده و محله

 همجوار آن

هاي   افزایش تعداد واحد -
تا  1990مسکونی از سال 

 )درصد 54(، 2000سال 

هاي   داراي کاربريها   محله -
 .مختلط و با تراکم باال شدند

 ها  افزایش ایمنی پیاده -

 کاهش تصادفات -

هاي   حذف سفر از طریق راه -
 دیگر

تجاري توسعه مسکونی و  -
 اطرافهاي   محله

 7000طراحی و ساخت  -
 واحد مسکونی 

ها، پارك: جایگزین شده با
توسعه شهري، مناطق 

  روي، واگن برقیپیاده
 

4.93 

هاي   افزایش ارزش زمین -
اطراف بزرگراه به دلیل 
امنیت بیشتر و دوست 

 داشتنی بودن

بازگرداندن امکانات  -
اجتماعی و مدنی جدید به 

 محله

دن سریع چندین پررونق ش -
بلوك داخلی، مناطق صنعتی 

 جنوب بازار

 23ایجاد (اشتغال زایی  -
تا  1990درصد شغل از سال 

 )در این محدوده 2005

افزایش ارزش مستغالت  -
 مرکز شهر

سود اقتصادي به دلیل  -
مقرون به صرفه بودن 
ساختن بلوار جدید به جاي 

 تعمیر بزرگراه

 رونق گردشگري -

1.25 

به دلیل اینکه کامل ساخته  - 
 .نشد، هیچ اثر مثبتی نداشت

کاهش ارزش اقتصادي  - 
  مستغالت

 

 اقتصادي
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 %51 باال رفتن قیمت زمین تا -

 %23افزایش شغل تا  -

رونق توسعه تجاري و  -
 مسکونی مجاور آن

 بهبود وضعیت اقتصادي -

4.27 

هاي   افزایش ارزش زمین -
اطراف بزرگراه به دلیل 
امنیت بیشتر و دوست 

 داشتنی بودن

یحاد محیط شهري بهتر و ا -
 ایمن تر

ایجاد امکانات مدنی و  -
 اجتماعی جدید

با (افزایش کیفیت زندگی  -
اختصاص دادن زمین براي 

 )فضاهاي عمومی

1.04 

به دلیل اینکه کامل ساخته  - 
 .نشد، هیچ اثر مثبتی نداشت

 

 اجتماعی

4.50 

 %50کاهش ترافیک تقریباً  -

افزایش پیاده روي ساکنان  -
دلیل امکانات  تا سر کاربه

این . مناسب براي پیاده روي
 1.6، 1990میزان در دهه 

 .درصد افزایش داشته است

بلوار مورد استقبال شدید  -
 ها  دوچرخه سواران و پیاده

1.25 

به دلیل اینکه کامل ساخته  - 
 .نشد، هیچ اثر مثبتی نداشت

 

- زیست
 محیطی

 بعد 4مجموع میانگین امتیازها براي هر  1.15 4.61

4.15 

جذب گردشگران و مسافران  -
 به این محدوده

زیبایی شناختی و هاي   منفعت -
 تجاري

افزایش تولید واحدهاي  -
واحد  4200مسکونی شامل 
 2006مسکونی در سال 

 کاهش ترافیک -

 بهبود کیفیت محیط براي پیاده  -

 نوسازي بافت -

2.27 

 دسترسی اصلی به مرکز شهر -

بسیار شلوغ و متراکم شدن  -
 ون مرکز شهر بوست

 کالبدي
 )1950(شریان مرکزي 

  بوستون آمریکا
  2006: سال تخریب
بیلیون  15: هزینه تخریب
  دالر
  7.8: طول جاده
  47: طول بزرگراه
آکر  15: جایگزین شده با

براي راه سبز  رز کندي و 
 بزرگراه زیرزمینی

4.95 

هاي   افزایش ارزش ملک -
درصد در سال  79تجاري تا 

2004 

جدد جذب سرمایه گذاري م -
 عمومی و خصوصی

دو عامل فوق سبب افزایش  -
 قیمت زمین شد

شغل جدید در  36000ایجاد  -

3.64 

 کاهش قیمت زمین - 

 اقتصادي
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 2006سال 

زیبایی شناختی و هاي   منفعت -
 تجاري

جذب گردشگران و مسافران  -
 به این محدوده

3.68 

 بهبود کیفیت محیط براي پیاده  -

جذب گردشگران و مسافران  -
 ودهبه این محد

زیبایی شناختی و هاي   منفعت -
 تجاري

1.12 

 کاهش روابط اجتماعی - 

 اجتماعی

4.10 
 کاهش ترافیک -

 بهبود کیفیت محیط براي پیاده  -
1.05 

بسیار شلوغ و متراکم شدن  -
 مرکز شهر بوستون 

- زیست
 محیطی

 بعد 4مجموع میانگین امتیازها براي هر  2.02 4.22

4.21 

کاهش تراکم ترافیک در  -
 ه مرکزي شهر میلواکیمنطق

3.43 

 دسترسی بهتر - 
هاي   مسدود شدن راه -

ارتباطی محالت به دلیل 
اینکه بزرگراه حول محور 
  .مرکزي شهر چرخیده بود

صنعتی هاي   رها شدن  سایت -
به دلیل مسدود شدن راه 
ارتباطی این منطقه با 

توسعه مجدد هاي   طرح
میلواکی در اثر حضور این 

 بزرگراه

عمیرات هزینه بردار نیازمند ت -
 جهت نگهداري

 کالبدي
 )1971(پارك ایست 
  میلواکی
  2002: سال تخریب
میلیون  45: هزینه تخریب
  دالر
  1: طول جاده
  40: طول بزرگراه
یک : جایگزین شده با

تقاطع همسطح، یک بلوار 
بانده و همینطور یک  6

فضاي شهري قابل پیاده 
 روي

4.76 

تا ها   افزایش در ارزش ملک -
 درصد 180

افزایش میانگین ارزش زمین  -
درصد با در نظر  45تا حدود 

گرفتن میزان افزایش مالیات 
 در منطقه

1.32 

صنعتی هاي   رها شدن  سایت -
به دلیل مسدود شدن راه 
ارتباطی این منطقه با 

توسعه مجدد هاي   طرح
میلواکی در اثر حضور این 

 بزرگراه

 اقتصادي

2.12 

 افزایش تعامالت اجتماعی -

1.05 

هاي   مسدود شدن راه -
به دلیل ها   ارتباطی بین محله

اینکه بزرگراه حول محور 
 .مرکزي شهر چرخیده بود

 اجتماعی

3.15 
کاهش تراکم ترافیک در  -

 منطقه مرکزي شهر میلواکی
1.13 

- زیست آلودگی هوا - 
 محیطی

 بعد 4مجموع میانگین امتیازها براي هر  1.73 3.56

(Shiraki, 2006: 224; Liang, 2014: 24,29; Switaslski et al., 2008; CNU, 2016: 2; Liang, 2009: 24; 
Cervero, 2006: 2; Blazeric, 2015: 19) 

) 27/3(با توجه به جدول فوق، میانگین امتیازات براي اثرات بزرگراه چونگیچون قبل از تخریب، در بعد اجتماعی 
-و بعد زیست) 40/2(، بعد اقتصادي )18/3(هد و پس از آن بعد کالبدي دباالترین امتیاز را به خود اختصاص می
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-گیري را نشان میپس از تخریب بزرگراه، این امتیازات افزایش چشم. هاي بعدي قرار گرفتنددر رده) 15/1(محیطی 
، )85/4(اقتصادي باالترین امتیاز را به دست آورده و ابعاد ) 90/4(محیطی با امتیاز به این ترتیب بعد زیست. دهد

در مجموع هر چهار بعد از . هاي بعدي قرار گرفتندبا اختالفی بسیار کم در رده) 25/4(و کالبدي ) 78/4(اجتماعی 
انجام هاي   بررسی. افزایش یافته است) 69/4(بود که بعد از تخریب بزرگراه به امتیاز  5/2تخریب بزرگراه داراي امتیاز 

اما تخریب آن به طور . بزرگراه چونگیچون بیشتر مسائل اجتماعی را به همراه داشته است دهد که ایجاد  می شده نشان
در پروژه . همزمان سبب بهبود شرایط در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادي، کالبدي و زیست محیطی شده است

از امتیاز مناسبی ) 42/1(و بعد اقتصادي ) 12/1(محیطی ربردرایو در زمان قبل از تخریب، بعد زیستها  بزرگراه
بررسی . اندترین امتیاز را کسب کردهکم) 23/3(و بعد کالبدي ) 36/2(برخوردار نبوده و نسبت به بعد اجتماعی 

دهنده افزایش شدید میزان رضایت مخاطبان و منتقدان از این وضعیت ابعاد چهارگانه پس از تخریب بزرگراه نشان
ترین میزان افزایش را بیش) 14/4(بعد اقتصادي با امتیاز . ایش امتیازات هستیمبه طوري که شاهد افز. باشداقدام می
) 11/4(بوده که پس از تخریب بزرگراه به امتیاز ) 03/2(مجموع هر چهار بعد قبل از تخریب بزرگراه . داشته است

محیطی ر بعد اقتصادي و زیستمیانگین امتیازات براي اثرات بزرگراه امبارکاردو قبل از تخریب، د. افزایش یافته است
-در رده) 04/1(و بعد اجتماعی ) 05/1(دهند و پس از آن بعد کالبدي باالترین امتیاز را به خود اختصاص می) 25/1(

به این ترتیب بعد . دهدگیري را نشان میپس از تخریب بزرگراه، این امتیازات افزایش چشم. هاي بعدي قرار گرفتند
و ) 50/4(محیطی باالترین امتیاز را به دست آورده و ابعاد زیست) 76/4(و بعد کالبدي   93/4اقتصادي با امتیاز 

در مجموع هر چهار بعد قبل از تخریب بزرگراه . هاي بعدي قرار گرفتندبا اختالفی بسیار کم در رده) 27/4(اجتماعی 
در پروژه بزرگراه شریان مرکزي در . یش یافته استافزا 61/4بود که بعد از تخریب بزرگراه به امتیاز  15/1داراي امتیاز 

از امتیاز مناسبی برخوردار نبوده و نسبت به ) 12/1(و بعد اجتماعی ) 05/1(محیطی زمان قبل از تخریب، بعد زیست
بررسی وضعیت ابعاد چهارگانه پس از . اندترین امتیاز را کسب کردهکم) 27/2(و بعد کالبدي ) 64/3(بعد اقتصادي 

به طوري که شاهد . باشددهنده افزایش شدید میزان رضایت مخاطبان و منتقدان از این اقدام میریب بزرگراه نشانتخ
مجموع هر چهار بعد قبل . ترین میزان افزایش را داشته استبیش 95/4بعد اقتصادي با امتیاز . افزایش امتیازات هستیم

میانگین امتیازات براي . افزایش یافته است 22/4گراه به امتیاز بوده که پس از تخریب بزر 02/2از تخریب بزرگراه 
دهد و پس باالترین امتیاز را به خود اختصاص می) 43/3(اثرات بزرگراه پارك ایست قبل از تخریب، در بعد کالبدي 

پس از . فتندهاي بعدي قرار گردر رده) 05/1(و بعد اجتماعی ) 13/1(محیطی ، بعد زیست)32/1(از آن بعد اقتصادي 
و بعد   76/4به این ترتیب بعد اقتصادي با امتیاز . دهدگیري را نشان میتخریب بزرگراه، این امتیازات افزایش چشم

با اختالفی بسیار کم ) 12/2(و اجتماعی ) 15/3(محیطی باالترین امتیاز را به دست آورده و ابعاد زیست) 21/4(کالبدي 
بود که بعد از  73/1در مجموع هر چهار بعد قبل از تخریب بزرگراه داراي امتیاز  .هاي بعدي قرار گرفتنددر رده

 .افزایش یافته است 56/3تخریب بزرگراه به امتیاز 

  هاي بزرگراهی مورد مطالعهمحیطی پیش از تخریب و پس از تخریب پروژهبررسی معیارهاي بهبود شرایط کالبدي، اقتصادي، اجتماعی و زیست: 2جدول 

بزرگراه نام  ابعاد 
اختالف میانگین در سال اول 
بهره برداري و سه سال بعد از 

 بهره برداري
 سطح معنا داري درجه آزادي

 چونگیچون

.004 24 1.07 کالبدي  

45/2 اقتصادي  15 002.  

51/1 اجتماعی  14 004.  

75/3 زیست محیطی  35 001.  

19/2 مجموع هر چهار بعد  66 000.  
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 هاربر درایو

البديک  87/0  15 004.  

72/2 اقتصادي  14 001.  

51/2 اجتماعی  12 0015.  

23/2 زیست محیطی  34 003.  

08/2 مجموع هر چهار بعد  62 001.  

 امبارکاردو

71/3 کالبدي  12 000.  

68/3 اقتصادي  15 001.  

23/3 اجتماعی  17 004.  

25/3 زیست محیطی  24 0027.  

46/3 مجموع هر چهار بعد  66 001.  

 شریان مرکزي

88/1 کالبدي  16 0023.  

31/1 اقتصادي  15 004.  

56/2 اجتماعی  14 002.  

05/3 زیست محیطی  35 000.  

2/2 مجموع هر چهار بعد  66 002.  

 پارك ایست

78/0 کالبدي  14 0044.  

44/3 اقتصادي  15 000.  

07/1 اجتماعی  11 0032.  

02/2 زیست محیطی  35 001.  

ع هر چهار بعدمجمو  83/1  63 003.  

محیطی براي پنج پروژه براي بررسی ادعاي مطرح شده در باب بهبود شرایط کالبدي، اجتماعی، اقتصادي و زیست
هاي بدست آمده  توان با تعیین میانگین و سطح معناداري میانگینبزرگراهی مطرح در کشورهاي مختلف جهان می

،  در سطح )sig > 05/0(باشد  05/0کوچکتر از  P-Valueاگر مقدار . ه اقدام کردبراي هر چهار بعد در نظر گرفته شد
باشد که فرض صفر در این پژوهش عدم اختالف بین شرایط کالبدي،   می دلیل بر رد فرض صفر%  95معناداري 

نگیچون با در پروژه چو. باشدمحیطی قبل از تخریب بزرگراه و پس از تخریب آن میاجتماعی، اقتصادي و زیست
باشد و سطح معناداري  می05/0کمتر از ) معیارها(توجه به این موضوع که استاندارد میزان معناداري مربوط به کدها 

 Tنتایج بدست آمده از آزمون. یا بیشتر نشان دهنده عدم اختالف بین دو زمان مورد محاسبه در پروژه است 05/0برابر  

با توجه به نتایج بدست آمده از ارزیابی . باشد  می اري بین این دو مرحلهزوجی نشان دهنده اختالف شدید معناد 
توان بیان کرد که پس از تخریب بزرگراه شرایط کالبدي، صورت گرفته قبل و پس از تخریب این پروژه بزرگراهی می

ه تنها بهبودي در این محیطی در منطقه مربوطه بهبود یافته است و اجراي پروژه بزرگراه ناجتماعی، اقتصادي و زیست
ابعاد ایجاد نکرده، بلکه معضالتی از قبیل تبدیل منطقه به یک منطقه پر رفت و آمد با ترافیک سنگین و آلوده را فرآهم 

ربردرایو نیز نشان دهنده اختالف شدید معناداري بین دو ها  زوجی در پروژه  Tنتایج بدست آمده از آزمون. آورده است
هاي کالبدي، دهنده بهبود شرایط محیط از نظر جنبهاین امر نشان. و پس از تخریب بزرگراه است مرحله قبل از تخریب

باشد و توسعه صورت گرفته و ایجاد بزرگراه ها بزرگراه میمحیطی پس از تخریب پروژهاجتماعی، اقتصادي و زیست
، مشکالت دسترسی ها  به پارکینگ اتومبیلدر منطقه مذکور اثرات منفی بسیاري از قبیل تبدیل قسمت غربی مرکز شهر 

زوجی پروژه  Tنتایج بدست آمده از آزمون . محیطی را برجاي گذاشته استبه مراکز خرید و مشکالت زیست
بنابراین . دهنده اختالف شدید معناداري بین این دو مرحله استبزرگراهی امبارکاردو  همانند دو مورد پیشین نشان

احداث پروژه بزرگراهی امبارکاردو نیز در دستیابی به اهداف خود موفق نبوده است و مشکالت توان بیان کرد که می
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محیطی بسیاري از قبیل کاهش اهمیت ساختمان فري به عنوان شلوغ ترین ترمینال در اقتصادي، اجتماعی و زیست
زوجی پروژه  Tت آمده از آزمون نتایج بدس. محیطی را براي منطقه به همراه آورده استمنطقه و سایر مشکالت زیست

با توجه به نتایج به دست . باشد شریان مرکزي نشان دهنده اختالف شدید معناداري قبل و پس از تخریب بزرگراه می
توان بیان کرد که احداث پروژه بزرگراهی شریان مرکزي نیز در دستیابی به اهداف خود موفق نبوده است و آمده می

محیطی بسیاري از قبیل شلوغ و متراکم شدن مرکز شهر بوستون و کاهش قیمت اعی و زیستمشکالتی اقتصادي، اجتم
زوجی براي پروژه بزرگراهی پارك ایست اختالف شدید  Tدر نهایت نتایج آزمون . زمین را به همراه داشته است

هاي کالبدي، ط از نظر جنبهاین امر بیانگر شرایط بهتر محی. دهدمعناداري قبل و پس از تخریب بزرگراه را نشان می
باشد و توسعه صورت گرفته و ایجاد بزرگراه ها بزرگراه میمحیطی پس از تخریب پروژهاجتماعی، اقتصادي و زیست

صنعتی به هاي   ارتباطی محالت و رها شدن  سایتهاي   در منطقه مذکور اثرات منفی بسیاري از قبیل مسدود شدن راه
 .طی مرتبط را برجاي گذاشته استدلیل مسدود شدن راه ارتبا

  نتیجه گیري

تخریب شده در شهرهاي مختلف جهان هاي   با کارکرد و اثرات منفی و بزرگراهها   زیادي از بزرگراههاي   هرچند، نمونه
لذا باید هر یک از آنها را در شرایط خاص خودشان بررسی کرد . وجود دارد، اما هیچ یک از آنها شبیه یکدیگر نیستند

، الویت دادن به مسائل ها  اما نقطه مشترك در علت تخریب بزرگراه. علت تخریب آنها را مورد کنکاش قرار داد و
و پیاده ها   در حال حاضر در کشورهاي توسعه یافته توجه ویژه اي به احداث پیاده راه. اجتماعی و زیست محیطی است

. اندی از کشورها به حذف آنها پرداخته، برخها  ن تخریب بزرگراهپیرو این موضوع علیرغم هزینه بر بود. باشد  می مداري
به عنوان تنها راه حل براي برطرف کردن مشکالت ترافیکی ها   ولی هنوز در کشورهاي درحال توسعه ایجاد بزرگراه

اي مختلف جهان در شهرهها   در ادامه نکات مهم برگرفته از تجربیات تخریب بزرگراه. شود  می مادرشهرها درنظر گرفته
  :شود  می بیان
  . تواند اثر کاتالیزوري داشته باشد و حالل مشکل به طور کامل نیست  می تنهاها   حذف بزرگراه ·
توانند دوباره   می اضافی اغلبهاي   لذا راه. دیگر منتقل شودهاي   تواند به طور منطقی به راه  می حجم ترافیکی ·

البته باید درنظر گرفت که طراحی . رفاهی شهري مانند فضاي باز شوندتوسعه داده شده یا تبدیل به تسهیالت 
طراحی . این که صرفا یک جاده از هم جدا با یک خیابان جایگزین شود، کافی نیست. دوباره خیلی مهم است
ی را مهندسهاي   کند که همه استفاده کنندگان را درنظر بگیرد و آرامسازي ترافیک و تکنیک  می کامل خیابان تالش

 .تواند با جداسازي انواع مختلف حمل و نقل بهینه شود  می ترافیک. به کار ببرد
ارزش مالکیت همجوار . کند  می منجر به احساس بودن در یک منطقه گسترده را ایجادها   تأثیرات از بین رفتن راه ·

تواند   می ن شود و جرم و جنایتتواند جذاب تر براي سرمایه گذاران و مالقات کنندگا  می یابد، محله  می افزایش
حتی اگر جرم و جنایت . غیرقابل دفاع، کاهش یابدهاي   و حذف مکانها   از طریق افزایش رفت و آمد پیاده

 . کاهش پیدا نکند، احساس امنیت اغلب تغییر خواهد کرد
این مورد . هري شودشهاي   تواند سبب احیاء و هویت یابی دوباره محله  می درون شهريهاي   تخریب بزرگراه ·

 .خصوصا در شهر سانفرانسیسکو مشاهده شده است
به . تواند سبب افزایش روابط اجتماعی شود  می جایگزینی خیابان به جاي بزرگراه به دلیل کاهش یافتن سرعت ·

همجوار و افزایش کیفیت هاي   طور مثال تخریب بزرگراه چونگیچون سبب افزایش تعامالت اجتماعی در محله
 .ی ساکنان آنها شدزندگ

 ، سفرهاي اتومبیل محور را کاهشها  شود و کاهش ظرفیت راه  ها می  سبب کاهش ظرفیت راهها   تخریب بزرگراه ·
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اي به همراه دارد، زیست محیطی و اجتماعی فزایندههاي   تا کاهش میزان سفر خودرو محور، منفعت. دهد  می
ش سالمت عمومی و کیفیت هوا، ایمنی فزاینده براي رانندگان، کاهش مصرف انرژي، انتشار کربن، افزای: مانند

حمل و هاي   عابران و دوچرخه سواران، کاهش دود و آلودگی صدا و استفاده مقرون به صرفه بیشتر از ظرفیت
مثالً در سیاتل، حذف بزرگراه و کاهش سفرهاي خودرو محور کمک کرد که شهر به هدف کاهش . نقلی موجود

 .دست یابد 2015ار گازهاي گلخانه اي تا سال درصدي انتش 7
باید همراه با . بایست در طول زمان تسکین داده شده و نظارت شود  می باید مدیریت شود وها   کاهش ظرفیت راه ·

تشویقی جهت عدم حضور هاي   که منجر به تسهیل رفت و آمد استفاده کنندگان شود؛ مانند برنامههایی   آن برنامه
اعمال این موارد سبب . شخصی و بهبود حمل و نقل عمومی و مانند آن که در شهر سئول اجرا شد وسایل نقلیه

 .کاهش سفر با خودرو شخصی و استفاده از حمل و نقل عمومی بود
اما جابه جایی ترافیک بر روي راه . در مطلوب ترین شرایط، تخریب بزرگراه عالج همه مشکالت شهر نیست ·

 .را کاهش دهدها   دلیل وجود عابر پیاده تحرك اتومبیلتواند به   می ،1درجه 
زیست محیطی اولویت داشته هاي   دیگر، مانند کیفیت زندگی، توسعه اقتصادي و کاهش آلودگیهاي   اگر ارزش ·

 .باشد  می کاهش سفر با ماشین شخصی براي برخی از سفرها قابل قبول. باشند
از بین بردن بزرگراه زمانی موثرترین حالت است که . گتر باشدتخریب بزرگراه باید بخشی از یک راهبرد بزر ·

هاي   اقتصادي، زیست محیطی و اجتماعی محلههاي   یکی از عناصر یک چشم انداز مدنی جامع باشد که ارزش
 .همجوار بزرگراه و حتی شهر در الویت باشد

سفر، کاهش هاي   ، بهبود دسترسی، کاهش هزینهها  توان بیان کرد که مهم ترین تأثیر مثبت ایجاد بزرگراه  می به طور کلی
دهد که همراه با مزایاي ذکر   می درحالی که تجربیات مختلف در شهرهاي جهان نشان. مصرف بنزین و مانند آن است

این مشکالت . کنند  می همجوار آن ایجادهاي   شده این امر مشکالت بسیاري را براي شهروندان خصوصاً ساکنان محله
ممکن است این مشکالت جبران ناپذیر . باشد  می مسائل زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادي، کالبدي و امثال آن شامل
انجام شده و اکثر آنها نتیجه هایی   در شهر فعالیتها   بنابراین در برخی از کشورهاي جهان براي تخریب بزرگراه. باشد

تا به حال به دلیل ها   ود مشکالت بسیار زیاد بعضی از بزرگراهامروزه در برخی از کشورها با وج. مشابهی گرفته اند
به طور مثال در ایران مطالعات بسیاري در . اندها نگرفتههزینه گزاف حذف آنها، مدیران شهري تصمیم به تخریب آن

اما . ضح استشهر تهران صورت گرفته و مشکالت آنها بر همه واهاي   خصوصاً بزرگراهها   مورد اثرات منفی بزرگراه
توان گفت اگر بزرگراهی اثرات منفی به همراه داشته نمی. باید وجود یا عدم وجود آنها را به صورت کالن بررسی کرد

کالن شهر با الویت اجتماعی و زیست محیطی اهمیت وجود یا عدم وجود هاي   بلکه باید در برنامه. باید تخریب شود
 .ردمورد بررسی مجدد قرار گیها   بزرگراه

و تمرکز بر برنامه ریزي شهري با محوریت ها   توان بیان کرد که عصر ساخت وساز بی رویه بزرگراه  می به طور کلی
هر بزرگراه و معبر شهري با ظرفیت باال که قرار است . تحرك پذیري و توجه صرف به کالبد، بی شک پایان یافته است

یابی شده و در تناسب با توسعه شهري در مقیاس کلی و اهداف بایست به درستی مکان   می در آینده ساخته شود،
از این رو ایجاد و حتی تخریب . ، انجام شودها  در شهرها و محلهها   مشخص شده براي کاربري اراضیِ محل ساخت آن

مه ریزي شهري باشد که به جاي تحرك پذیري ارجحیت را به برناهایی   باید متناسب با تغییر در اولویتها   بزرگراه
   .دهند  میها   براي مردم و محله
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