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 22/11/1395 :تاريخ تاييد ،30/9/1395: تاريخ وصول

 
  چكيده

عنوان يكي از راهها بهطوري كه پيادهحضور عابران  در معابر اثر زندگي بخشي بر كالبد شهر دارد، به

هاي سازي يكي از سياستراهپيادهاز اين رو، . راههاي تجديد حيات مدني مراكز شهري مطرحند

هدف از انجام . شودعنوان مكاني براي زندگي انجام ميمحدوديت ترافيك و براي بهبود محيط شهري به

هاي حسين از نظر مؤلفهامخرداد و ميدان ام 15هاي ميدان اهرشناسي احداث پيادهاين تحقيق آسيب

جامعه آماري دو . اي و پيمايشي استفاده شده استاست و از روش كتابخانه) فعاليت(كالبدي، اقتصادي 

خرداد و بدنه ميدان امام حسين، ديگري كسبه  15هاي واقع در بدنه ميدان يكي تمام كاربري. نوع  است

نفر تعيين شده 140نفر و  82ترتيب كوكران بهدو محدوده مورد بررسي كه حجم آن براساس فرمول 

. اندتحليل شده Exelافزار هاي توصيفي با استفاده از نرمها در دو كروكي و براساس شاخصداده. است

توان در هر خياباني براي تعامالت بهتر شهروندان اقدام به نميدهد كه نتايج به دست آمده نشان مي

   ه شرايط محيطي توجه بيشتري شودراه كرد و بايد باحداث پياده

  

   .خرداد، ميدان امام حسين 15راه، ميدان شناسي، پيادهآسيب: كليدواژگان

  

                                                
  shahhoseyni@samt.ac.ir؛ )نويسنده مسئول(استاديار مركز تحقيق و توسعه علوم انساني سازمان سمت . 1

   mahnazlesmailian. Yahoo.comآموخته كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركزي؛ دانش. ٢
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           مقدمه

جايي بين مبدأ و مقصد است كه از بدو پيدايش بشر شكل اوليه خود ترين نوع جابهرو سادهپياده
آوري باشد، بيشترين امكان را فراوان فنهاي تأثير پيشرفترا حفظ كرده و بدون اينكه تحت

هاي ها و جاذبهها و احساس شور و تحرك زندگي و كشف ارزشها، فعاليتبراي مشاهده مكان
رو از نظر ادراك هويت فضايي، احساس از اين رو، پياده. كندنهفته در محيط شهري فراهم مي

 .) 82-83: 1387ثقفي اصل،(است  تعلق به محيط و دريافت زيبايي از اهميت اساسي برخوردار
هاي حضور پياده، مانند ميادين، با غلبه مسيرها در كليت شهر و كم اهميت شدن عرصه

كه به مردم هاي با هم بودن و با هم شدن را از دست  داده و خودروها با آنشهروندان مكان
ولي آنها را از هم دور دهند، گيري از امكانات همه گستره شهر را ميفرصت و آزادي براي بهره

و نقش انسان را  )  6: 1373و ديگران،  كريستوفر(رنگ كرده داشته و زندگي جمعي را كمنگه
رو تبديل رو از شكل مستقل خود خارج و به تابعي از سوارهدر فضاي شهري از بين برده و پياده

دو جنبه اصلي  رو ازپياده رو،اين از .Forsyth,et) ؛(Litman 2012; Pike 2011 ;1;2010شده است
عنوان فضايي براي ارتباطات و عنوان ركني از سيستم حمل و نقل درون شهري و بهبه(

، نه تنها منزلتي نيافته بلكه، در زمان حاضر جايگاهي چنان )برخوردهاي رودرروي اجتماعي
هري نيز عنوان سيستمي از حمل و نقل شترين حالت خود بهناچيز يافته كه حتي در عادي

 ).42: 1390رفيعيان و ديگران، ( يابدميگونه است كه عابر حقوق خود را پايمال شده سهمي ندارد و اين

  ، به عقيده جين جيكوبز در »زندگي خيابان«اي از مفهوم محتواي در حالي كه بخش عمده

ند كه با روهاي شلوغ و پر جنب و جوش هستروهاي آن نهفته است و از نگاه او، پيادهپياده
). 296-304: 1375شواي، (بخشند آوردن عرصه روابط متقابل اجتماعي، به مركز شهر معنا ميفراهم

براي رفع اين مشكل يعني احياي حضور زنده و فعال شهروندان در فضاي شهري و ايجاد تعلق 
بيشتر مردم از  و استفاده) 71: 1389خستو و همكاران، (خاطر و امنيت به عابران و ترغيب به ماندن 

جايي عابر در نظام حمل و رو و حمايت از فضاهاي عمومي، بايد دوباره سهم جابهفضاهاي پياده
نقل شهري و افزايش قابليت پياده مدار يعني ايجاد شرايطي كه عابر به آساني بتواند در فضا 

خير به رويكرد هاي اريزان و طراحان شهري در دههاز اين رو برنامه. فراهم آيد. گردش كند
در قالب فرايند بافتهاي فشرده شهري همراه با تراكم متناسب  “رشد هوشمند شهري”اي توسعه
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؛ زمستاني 173: 1391معيني، (اند جايي فعاليت توجه كردههاي متنوع و نحوه جابهتوزيع كاربري

 بر ). Brambill & Longo 1977:1؛cratan,2008: 81؛  69: 1383حسينيون ؛ 29: 1392بابايي، بالكانلو و بيگي
هاي جامع عابر با وجود تفاوت در الگوهاي آنها بنا به اين اساس در بعضي از شهرهاي دنيا طرح
  ابعاد مختلف  منظور برآورد انتظارات انسان در داليل فرهنگي، تاريخي و سياسي، به

ها و زندگي، بهبود دسترسي، بهبود كيفيت محيطي، اجتماعي، كالبدي، اقتصادي و غيرهزيست
، )مجله آرام( سازي ترافيك ـ وونرفها، افزايش تحرك نواحي شلوغ و پر ازدحام، آرامحركت

گذاري و ونقل، سرمايهبهبود كيفيت هوا، آزادي انتخاب مسير و سفر، سرزندگي اقتصادي، حمل
زيست، خلق محيط افزايش ارزش امالك، كاهش اثرات منفي وسايل نقليه بر بازگشت سرمايه،

احياي مجدد مراكز تاريخي و  هاي بسيار زيبا، افزايش ايمني افراد پياده يا دوچرخهخيابان
اجتماعي با افزايش تحرك در نواحي اقتصادي، سالمتي و ايمني و ايجاد محيطي پايدار تهيه  

تا  ;Lock wood &  stillings, 199 (Brambilla & Longo, 1977؛  6: 1385؛ ذمعيني، 19: 1390كاظمي، (شده است 
وجود آيند كه هم سيماي شهر بهبود يابد و هم هاي جذابي براي شهر بهاز اين طريق خيابان

  ). Jacobs,1961:27(شهروندان تصوير ذهني بهتري از شهر خود داشته باشند 

ديگر وسايل  سازي به معني فرآيندي است كه در آن فضاي خيابان از خودروها وراهبنابراين پياده
منظور افزايش نشاني، اورژانس و پليس بهنقليه به جز خودروهاي خاص مانند خودروهاي آتش

  آوردن سرعت ترافيك، افزايش گذرگاههاي پياده و پايينشود،  ايمني عابران پس گرفته

و اقداماتي چون سنگفرش، اضافه نمودن  )Speiregen, 1960:72(سازي استفاده از آنها آسان
و  1ارتقا ايمنيو بدين ترتيب در (Hass – Khao, 1993: 21-23)شود لمان در آن انجام ميمب

كمك مؤثري شده و با . روي دارند، افزايش تعداد مردمي كه تمايل به پياده2آسايش افراد پياده
  ).Fehr, 2011:2(روها را كاهش داد توان تعداد تصادفات در پيادهها ميبهبود ايمني در تقاطع

ها آزادي عمل عابر براي توقف، مكث، تغيير جهت و تماس راهدر پيادهدر چنين شرايطي 
آزادي حركت عابران در شهرها و «شود و به گفته بيوكانن اين مستقيم با ديگران زياد مي

 از جمله) 6: 1387 مجتهد سيستاني،(» فضاهاي شهري نشانه خوبي از تمدن آن شهر است

                                                
1. safety 
2. convenience 
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بنابراين . يابدروي، ميادين هستند كه زندگي جمعي در آنها تبلور ميادهفضاهاي شهري مناسب پي
اي طراحي شوند تا پاسخگوي نياز زندگي اجتماعي و جمعي شهروندان در گونهميادين بايد به

چهره داشته باشند بهمقياسي باالتر از حد محالت باشند و با يكديگر برخوردهاي اجتماعي چهره
تر از ساير ميدان نحوه حضور و رفتارهاي شهروندان بسيار متنوع و راحتو به همين دليل در 

جنبه  ريزي و طراحي پياده، صرفاًبر اين اساس برنامه). 2: 1392آسيابي، (فضاهاي شهري است 
قرباني و (كالبدي يا ترافيكي ندارد، بلكه؛ با اهداف وسيع اجتماعي و فرهنگي نيز همراه است 

فضايي، دسترسي  -اقتصادي، كالبدي  -در مجموع چهار بعد اجتماعي). 62: 1389جام كسري 
. راه درنظر گرفته شده استـ ترافيك و طراحي شهري براي معرفي شاخص و معيارهاي پياده

مداري پردازان بر پيادهو نظرات نظريه 1 راه در جدول شمارهاحداث پياده و سياستهايي اهداف
   .آمده است 2در جدول شماره

. راه  اجرا  شده كه بعضي از آنها در فضاي اطراف ميادين قرار دارندهاي پيادهدر ايران نيز طرح

هاي كالبدي و نظر مؤلفه راه ازشناسي احداث پياددر اين تحقيق سعي بر بررسي و آسيب
خرداد يعني حدفاصل خيام تا ناصرخسرو واقع در  15در دو نمونه ميدان ) فعاليت(اقتصادي 

حسين تا ميدان شهدا حسين يعني حد فاصل ميدان امامو ميدان امام 12محدوده شهرداري منطقه 
رو، تحقيق حاضر از اين ). 1شكل(شهرداري شهر تهران است  14و  13، 12، 7 واقع در مناطق

تواند براي راه ميدر صدد پاسخگويي به اين سوال است كه در چه شرايطي احداث پياده
  تعامالت بيشتر شهروندان مفيد واقع شود؟ 
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  راههاي احداث پيادهاهداف، راهبردها و سياست .1جدول

  هاسياست  راهبرد  هدف

  سرزندگي

  

تنوع در طول 

  مسير

  هادر كاربري

  هاي متنوعكاربريپراكندگي  −

  .هاي مختلف اجتماعي باشدها به نحوي كه جاذب گروهايجاد تنوع كاربري −

  .آورندوجود ميهايي در بدنه كه نقاط خاموش و غيرفعال بهپرهيز از استقرار كاربري - 

  .هاي خدماتي كه متضمن تداوم حضور شهروند در پياده راه استبيني كاربريپيش - 

  اوقات فراغتهاي استقرار كاربري −

  هادر فعاليت

  پرهيز از آرايش يكنواخت مبلمان شهري در طول مسير −

 گيران و دستفروشانايجاد امكان براي فعاليت معركه −

  هاي ويژههايي براي مراسم و فعاليتبيني عرصهپيش - 

  ايجاد فضاهايي براي نشستن، مكث و تماشا - 

  راههاي بدنه به داخل مسير پيادهتداوم كاربري −

  در كالبد

  توجه به  جزييات متنوع و قابل ادراك براي ناظر در نماها −

  حفظ و تقويت متنوع و قابل ادراك براي ناظر در نماها - 

  استفاده از مصالح متنوع در عين وحدت - 

  هاي متنوع و ريتم هاي متنوع در جدارهكارگيري طرحبه −

  هاهماهنگي روشنايي مسير با روشنايي بدنه −

  راه در داخل پياده

  ايجاد امكان رابطه متقابل بصري بين مسير و بدنه −

  ها توسط مسيرايفاي نقش جلوخان براي بدنه −

  در ارتباط با پيرامون  نفوذپذيري

  راهايجاد قابليت دسترسي از نقاط مختلف به پياده −

  تقويت محور پياده به عنوان اتصال نقاط كانون پيرامون −

  مسيرهاي اصلي پيرامونها و ايجاد قابليت دسترسي به گره −

  حفظ و تقويت نقاط شاخص و خاطره انگيز −

  انعطاف

  در كالبد

در مبلمان و عناصر الحاقي در 

  كف

  جاييكارگيري مبلمان صلب، جايگير و غير قابل جابهپرهيز از به −

  ها و ساير عناصر الحاقي در مواقع لزومايجاد تمهيداتي براي نصب آسان سايبان −

  ريختن يك دستي فضا توسط درختان و پوشش گياهياحتراز از به هم  −

  پرهيز از به كارگيري مصالحي چون آسفالت و بتن در كف −

  پرهيز از اختالف سطح و شكستن و  خرد كردن كف −

  پرهيز از باغچه ها و آب نماها ي بزرگ در كف −

  در بدنه

  پرهيز از استقرار بناهاي درشت دانه و صلب در همجوار ي مسير −

  به سكانس هاي قبل و بعد هر سكانس درطرح كالبدي  آن سكانس در راستاي ايجاد وحدتتوجه  −

  درعملكرد

  هاي متفاوتدر زمان

  ايجاد قابليت استفاده هاي متفاوت از مسير در طول هفته و روزهاي تعطيل −

  ايجاد قابليت استفاده هاي متفاوت از فضا در طول شبانه روز −

  هماهنگ نمودن كاركردهاي هر سكانس با حوزه هاي پيرامون در راستاي وحدت −  در مكان هاي متفاوت

  

  ايمني

ايمني براي پياده 

  در مقابل سواره

  جلوگيري از ورود خودرو و موتورسيكلت −  در مسير

  در تقاطع

  به حداقل رساندن تقاطع پياده و سواره −

  مناسب سازي تقاطع هاي سواره با محور پياده −

  دسترسي تعيين سلسله مراتب −

  دسترسي ايمني به سواره −

امنيت پياده در 

  محيط

  به لحاظ كالبدي

  قابليت ديدن از بدنه ها به فضاي پياده −

  هاي تاريك و مخفيپرهيزاز كنج - 

  حذف موانع ديد در عرصه مسير −

  روشنايي مناسب براي حركت پياده −

  به لحاظ كاربري

  امكان وجود چند واحد مسكوني در طول محور −

  هاي اداري و زمان دار در بدنه بالفصل فضااستقرار كاربريپرهيز از  −

               289، 1384: پاكزاد: منبع 
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پردازاني چون جيكوبز، تيبالدز، كرير، رگن، مامفورد و لينچ به در اين تحقيق از مباحث نظريه
  . صورت تلفيقي استفاده شده است

  

  پردازانتلفيق نظريات نظريه .2جدول

  معيارها  اصلي مؤلفه  رديف

  آراييمحوطه ،پيوستگي و تقويت حس حركت در فضا  فرم و كالبد  1

  نورپردازي ،كاهش تداخل سواره و پياده ،حفظ امنيت  آسايش و راحتي  2

  دسترسي و نفوذپذيري  3

دسترسي  ،تأمين ايمني ترافيكي پياده ،بخشي به عابر پيادهاولويت حضور سواره و پياده با

نظير آمبوالنس  (رساني در شرايط اضطراري خدمات ،پاركينگ و وسايل حمل و نقل عمومي

  ...)ماشين آتش نشاني و

  تنوع  4
هاي مختلف گروه( كاربران تنوع، )مختلط هايمسيرهاي پياده با كاربري(تنوع عملكردي 

  ترين كاربري در ارتباط با پياده كاربري تجاري مهم ،)سني

  ها و بناهاي شاخصفعاليت –نشانه شهري   خوانايي و تصوير پذيري  5

  رونق اقتصادي  كارايي  6

  .  44:  1391زاده، سال ؛ رضائيان96: 1391نگارندگان با استفاده از كاشاني جو، : منبع   

  
  هاي مورد بررسيموقعيت محدوده. 1شكل
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  روش تحقيق

جامعه آماري اين پژوهش بر دو نوع  .كاربردي استروش تحقيق تحليلي ـ توصيفي و نوع آن 
حسين و خرداد و ميدان امام15راههاي ميدان هاي واقع در بدنه پيادهيكي تمام كاربري. است

نفر ميدان  82براي تعيين حجم نمونه كسبه با استفاده از فرمول كوكران . ديگري كسبه آنها است
دست آمده از پرسشنامه هاي بهداده. شده است نفر تعيين 140حسينخرداد و ميدان امام 15

  هاي توصيفي شامل جداول فراواني و درصدگيري و نمودار با استفاده از براساس شاخص

  .تجزيه و تحليل شده است Excelافزار نرم

  

  هاي پژوهشيافته

  : هاي به دست آمده در اين پژوهش به دو از طريق مشاهدات و پرسشنامه به قرار زير استيافته

  مشاهدات. الف

خرداد حدفاصل چهارراه گلوبندك تا  15راه محدوده ميدان در پياده :خرداد15ميدان 
مكان  6مكان فعاليت وجود داردكه از اين تعداد  127متر، حدود  438ناصرخسرو به طول 

ساختمان (مكان متعلق به فعاليتهاي قضايي 5هاي بانكي يا در حال ساخت و فعاليتمربوط به 
 و انتظامي) ساختمان راديو ايران(اي ، رسانه)مسجدارگ( ، مذهبي)دادگستري و مجتمع قضايي

راه انجام شده و در اين مسير كفسازي براي  پياده. مكان  بسته  مي باشد 17و حدود ) كالنتري(
 15در چهارراه گلوبندك در دو طرف خيابان . شودخيابان ناصرخسرو كف آسفالت مينزديك 

تعبيه شده و كارگران ) مبلمان(هايي در اين خيابان نيمكت. خرداد ايستگاه مترو وجود دارد
در اين مسير كالسكه .  كنندهاي جاروي مكانيكي آن را نظافت ميخدماتي شهرداري با ماشين

در . خرداد و خيابان داور وجود دارد 15جهت تفريح و بازديد مردم از  ميدان با اسب و تراموا 
اند كه به همين جهت ها بساط پهن كردهخرداد دستفروش 15هاي جنوب خيابان جلوي مغازه

  ).2شكل (باشد خيلي شلوغ مي
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  )نگارندگان: منبع( خرداد 15محدوده ميدان . 2شكل

  

اين محدوده شامل ميدان امام حسين و حدفاصل اين ميدان تا ميدان راه پياده :ميدان امام حسين
مكان به  65از اين تعداد . مكان وجود دارد 425متر است كه در آن حدود  1470شهدا به طول 

، مسكوني و درحال )حسينيه(، مذهبي )بانكها، اسناد رسمي، اداره بيمه(هاي اداري فعاليت
ها قبالً نمايشگاه بيشتر اين مغازه. زه غيرفعال استمغا 95ساخت اختصاص دارد و تعداد 
ايستگاه . هاي واقع در خيابان صفاي شرقي تا خيابان شهبازيخودرو و موتور بوده مانند مغازه

از ابتداي خيابان . مبدل اتوبوس برقي واقع در نبش خيابان خشكبارچي نيز غير فعال شده است
غربي نبش كوچه ها غيرفعال و قبل از صفايغازهشهريور تا صفاي غربي تعداد اندكي م 17

زادگان به باشد، از خيابان صفاي غربي تا كوچه بديعالحسين در حال ساخت ميحسينيه عشاق
 17شود، لكن نسبت به موازات هاي غيرفعال بيشتر ميموازات خيابان خشكبارچي تعداد مغازه

حسين ديوار آهني مشبك، كشيده و براي امتقريباً دورتادور ميدان ام. باشدشهريور كمتر مي
در اين ميدان  پنج نفر از شهداي گمنام جنگ . هاي آهني استفاده شده استنورپردازي از الله
اند و اطراف قبور آنها ديوار آهني مشبك كشيده شده به خاك سپرده شده 1391تحميلي در سال 
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ك و سرويس بهداشتي نيز در اين هايي براي  نشستن، يك آبنماي كوچهمچنين نيمكت. است
هاي تجاري، اداري، مذهبي و فرهنگي حسين به فعاليتاطراف ميدان امام. ميدان تعبيه شده است

راه ايجاد مركزي براي انجام فعاليتهاي از آنجا كه هدف از احداث اين پياده. اختصاص دارد
امام حسين كه به لحاظ ارزش  غيرفعال شده اما مسجد) ميامي سابق(مذهبي بوده، سينما تهران 

قبالً جلوي اين مسجد تعدادي بنا و يك . يافته استتاريخي و معماري نيز ثبت اثر شده توسعه
بست وجود داشت كه تخريب و به فضاي مسجد اضافه كه در حال حاضر به دليل در گذر بن

و تجاري ) يهحسين(هاي فرهنگي ـ مذهبي همچنين فعاليت. باشددست ساخت بودن مسدود مي
در طول مسير حد فاصل . در سطح مغازه و پاساژ و مجتمع تجاري در اين ميدان وجود دارد

ميدان امام حسين تا ميدان شهدا چراغ، فضاي سبز، نيمكت و آب نما تعبيه و خيابان سنگفرش 
اهاي در اين محدوده كه اكثر بن. شده و تردد وسايل نقليه به زيرگذر اين ميدان منتقل شده است

شهريور حدفاصل ميدان امام  17در خيابان . باشدآن فرسوده است، غلبه با كاربري مسكوني مي
از ابتداي .  هاي ون براي رفت و آمد مردم گذاشته شده استحسين تا خيابان شهبازي خودروي

وجود دارد كه همگي با درهاي ) كوچه(گذر فرعي  17شهريور تا خيابان شهبازي  17خيابان 
عنوان هاي آهني مسدود شده و تنها خيابان شهبازي با وجود سنگفرش بهكوتاه و مانع آهني
اي تهران با  در ميدان شهدا ساختمان شركت برق منطقه. شود و باز استراه محسوب نميپياده

عنوان قطب مهم فرهنگي و فراغتي و ورزشي در اين حوزه از شهر كه هكتار، به 9وسعتي حدود 
اند و همچنين ايستگاه مترو قرار دي از بناهاي ارزشمند است كه به ثبت نيز رسيدهداراي تعدا

متري در  300بيني شده در چهارراه صفا در فاصله در طرح اين ميدان پيش). 3شكل(دارند 
  .حسين كاربري تجاري ـ اداري، سالن آمفي تئاتر و شهر كتاب احداث شودجنوب ميدان امام
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  )نگارندگان: منبع( كروكي محدوده ميدان امام حسين .3شكل

  پرسشنامه . ب

  راه وضعيت درآمد كسبه نسبت به قبل از ايجاد پياده. 1

فعلي كسبه نسبت به قبل از دهند كه درآمد ها نشان ميدست آمده از پرسشنامهاطالعات به
اما درآمد كسبه محدوده ) درصد 09/56( خرداد خيلي بهتر شده 15راه در ميدان احداث پياده

  ).3جدول (شده است ) درصد 78.57(حسين خيلي بدتر ميدان امام
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 حسينميدان امام –خرداد  15هاي هاي ميدانراهپيادهوضعيت درآمد كسبه  .3جدول

 خرداد 15ميدان  حسينميدان امام 
  درآمد كسبه

  فراواني  درصد  فراواني درصد

 خيلي بهتر شده 46 56.09 0  0

 بهتر شده 19 23.17 0  0

 تغييري نكرده 10 12.19 8  5.71

 بدتر شده 4 4.87 22  15.71

 خيلي بدتر شده 3 3.6 110  78.57

 كل 82 100 140  100

  .نگارندگان: منبع

  

  راه وضعيت دسترسي پياده. 2 

راه وضعيت دسترسي دهند كه با احداث پيادهها نشان ميدست آمده از پرسشنامهاطالعات به
و بهتر از دسترسي كسبه ) درصد 3/7(خرداد در حد متوسط بوده 15كسبه محدوده ميدان 

  ).4جدول ( است، باشد) درصد 54/73(باشد كه در حد بااليي حسين ميمحدوده ميدان امام

  

 ميدان امام حسين –خرداد  15هاي هاي ميدانراهپيادهوضعيت دسترسي  .4جدول

 خرداد 15ميدان  ميدان امام حسين
  دسترسي

  فراواني  درصد  فراواني  درصد

 درصد 10كمتر از  35  42.67 5  3.57

 درصد 10- 30 16  19.5 8  5.71

 درصد 30- 50 15  18.28 10  7.14

 درصد 50- 70 10  12.18 14  10

 درصد و بيشتر70 6  7.3 103  73.54

  كل  82  100 140  100

  .    نگارندگان: منبع

           

  وضعيت حمل و نقل كاال  . 3

دهند كه كسبه نشان ميشده، هاي بررسي ها در محدودهدست آمده از پرسشنامهاطالعات به 
) درصد 85/72(حسين محدود ميدان اماماز كسبه ) درصد 46/41(خرداد كمتر 15محدوده ميدان 

  ). 5جدول(اند براي حمل و نقل كاال با مشكل مواجه



  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                  82

 

  حسينميدان امام –خرداد  15هاي هاي ميدانراهپيادهوضعيت حمل و نقل كاال  .5جدول

 خرداد 15ميدان  حسينميدان امام
  حمل و نقل كاال

  فراواني  درصد  فراواني درصد

 درصد 10كمتر از  11 13.41 9  6.42

 درصد 10- 30 12 14.63 9  6.42

 درصد 30- 50 12 14.63 10  7.14

 درصد 50- 70 13 15.85 10  7.14

 درصد و بيشتر 70 34 41.46 102  72.85

 كل 82 100 140  100

  .نگارندگان: منبع

  

  تجزيه و تحليل 

  و در منطقه محدوده ميدان و توليدي  خرداد تجاري 15فعاليت اصلي در منطقه محدوده 

فعاليت تجاري هر دو محدوده مورد بررسي در . حسين به جز در بدنه آن مسكوني استامام
خرداد  15با اين تفاوت كه سطح فعاليت در محدوده ميدان . فروشي استسطح عمدتاً خرده

و بعد از  ايراه در سطح منطقهحسين قبل از احداث پيادهكشوري  و در محدوده ميدان امام
به عالوه استقرار ايستگاه مترو و افزايش راه احداث پياده. راه در سطح محلي استاحداث پياده

در  خرداد باعث افزايش درآمد كسبه 15كنندگان در محدوده ميدان خدمات پذيرايي به مراجعه
هاي تجاري اين پياده راه به دليل هاي و فعاليتاما در كاهش يا افزايش كاربريحد بااليي شده 

خرداد تأثيري  15طول مسافت مناسب و مسدود نشدن هيچ معبري به آن به جز ورود ميدان 
مسدود شدن حسين با مسافت زياد كه در محدوده ميدان امامراه احداث پيادهليكن . نداشته است

سبب . به آنها ممنوع استدرو شهريور به همراه داشته و ورود خو 17معابر متعددي را به خيابان 
همچنين در اين محدوده  . تبع آن كاهش درآمد كسبه شده استكاهش رفت و آمد مردم و به

هاي موتورفروشي تعطيل شده يا تغيير شغل هاي تجاري مانند نمايشگاه خودرو و مغازهفعاليت
لفني در مواقع اضطراري نشاني و تاكسي ترساني آمبوالنس، ماشين آتشخدماتعالوه به .اندداده

  شب به بعد به دليل نبود وسيله نقليه تردد حادتر هم  9از ساعت . دچار مشكل شده است

ها همراه با  تاريكي تعطيلي زود هنگام مغازه. شوندرو، مغازه زودتر تعطيل ميشود و از اينمي
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  از . شب سبب ايجاد رعب و وحشت براي عابرين و مكاني براي تجمع معتادان شده است

رسد دو اصل از سه اصل كرل و وايتزمن براي افزايش ايمني و امنيت در نظر ميرو، بهاين
فضاهاي شهري يعني قابليت مشاهده از سوي ديگران و دسترسي آسان و كمك در صورت نياز 

مجموع اين . در اين منطقه رعايت نشده است) 111: 1393خواجه،  اصغري زماني و زادولي(
براي امالك محدوده ميدان امام حسين وجود نداشته و قيمت شرايط سبب شده تا خريداري 

   .امالك بشدت پايين آيد

سازي ترافيك، راه مانند آرامدهد معيارهاي ايجاد پيادهراه مورد بررسي نشان ميمقايسه دو پياده
روهاي عريض و تجهيزات غيرمزاحم در هر دو مسير انجام شده اما معيارهايي چون تمركز پياده

-هاي كمهاي فعال و گوناگون، بلوكفروشيهايي با مقياس انساني، خردهشاد عابران، اندازه

خرداد رعايت شده،  15راه ميدان هاي مسكوني و بنگاههاي تجاري مناسب در پيادهعرض، تراكم
همچنين هر دو مسير فاقد دو معيار فعاليت . حسين رعايت نشده استراه ميدان امامادهاما در پي

  .ساعته، و محافظت در برابر آب و هوا  هستند 24

راه زماني موفق خواهد بود كه عالوه بر عوامل ريزي و طراحي پيادهبرنامه با توجه به اينكه
رواني و رفتاري مردم شهرنشيني نيز در كالبدي، شرايط اجتماعي و فرهنگي و حتي الگوهاي 

توان براي تعامالت در هر خياباني نميرسد كه نظر مي، به)39: 1382 فراهاني،(نظر گرفته شود 
راه كرد و اگر احداث آن در خياباني مانند محدوده ميدان بهتر شهروندان اقدام به احداث پياده

زيرا . كار بردها بهلگو را براي تمامي خيابانتوان اين اخرداد با موفقيت همراه بوده نمي 15
حسين سبب كاهش كارايي، امنيت، دسترسي و نفوذپذيري راه در محدوده ميدان اماماحداث پياده

رساني در شرايط اضطرار به ساكنان اين محدوده و در نهايت نامناسب و اشكال در خدمات
  ). 6جدول (ناراضيتي شهروندان را به همراه داشته است 
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  حسينميدان امام –خرداد  15هاي ها در ميداندست آمده از پرسشنامهو اطالعات بهمشاهدات  .6جدول

  معيارها  مؤلفه اصلي  رديف

ميدان 

  خرداد15

ميدان امام 

  حسين

  فرم و كالبد  1
  خوب  خوب  پيوستگي و تقويت حس حركت در فضا  −

  متوسط  متوسط  محوطه آرايي −

  آسايش و راحتي  2

  ضعيف  متوسط  امنيتحفظ  −

  خوب  خوب  كاهش تداخل سواره و پياده   −

  ضعيف  خوب  نور پردازي −

3  
  دسترسي و

  نفوذپذيري

  -----   ---   حضور سواره و پياده بااولويت بخشي به عابر پياده  −

  خوب  خوب  تأمين ايمني ترافيكي پياده −

  ضعيف  متوسط  دسترسي    −

  ضعيف  خوب  پاركينگ و وسايل حمل و نقل عمومي  −

  ضعيف  خوب  نظير آمبوالنس(رساني در شرايط اضطراري خدمات −

      ...)ماشين آتش نشاني و −

  تنوع  4

  خوب  خوب  ) مسيرهاي پياده با كاربري هاي مختلط(تنوع عملكردي  −

  زياد  زياد  ) گروه هاي مختلف سني(تنوع كاربران  −

  زياد  زياد  كاربري تجاري مهم ترين كاربري در ارتباط با پياده  −

5  
خوانايي و 

  تصويرپذيري
  متوسط  زياد  ها و بناهاي شاخصفعاليت –نشانه شهري  −

  ضعيف  زياد  )كسب و كار(رونق اقتصادي  −  كارايي  6

  .    نگارندگان: منبع

  

  گيرينتيجه

شهري، احياي حضور زنده و فعال شهروندان هدف از ايجاد پياده راه در رويكرد رشد هوشمند 
. رو استو ايجاد تعلق خاطر و امنيت و ترغيب به ماندن و استفاده بيشتر مردم از فضاهاي پياده

خرداد به دليل فعاليت غالب منطقه كه تجاري و  15اين هدف تا حدودي در منطقه محدوده 
حسين به دليل ه ميدان امامتوليدي است و طول راه مناسب آن محقق شده اما در محدود

مسكوني بودن منطقه و طول زياد آن محقق نشده است و تغيير مشاغل، كاهش امنيت، مشكل 
  نظر بدين ترتيب به. تردد و در نهايت كاهش ارزش امالك اين منطقه را به دنبال داشته است

ايجاد تعامالت بيشتر اي به صالح شهروندان نبوده و براي منطقه راه در هررسد احداث پيادهمي
  .بين شهروندان با يد راهكارهاي ديگري را در نظر گرفت
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