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مقدمه و بیان مسئله
آياساختارهایحملونقلشهریميتواندبربافتهایتاريخيتأثیرگذار باشد؟اگرچنین
استچگونهميتوانبا استفاده ازرويکردهایپیادهمداریتغییراترابهبهینهترينحالت
رسانید؟ارتباطمیانحملونقلشهریوبافتهایشهریهموارهموردتوجهصاحبنظرانو
ونقلشهریوبافتهایمسکونيبیشترين

متخصصاناينحوزهبودهاست؛شبکههایحمل
اند.شبکهحملونقلشهریتعیینکنندهشکل

سهم رادراشغالسطحزمینشهریداشته
فضاهایشهریاستوازايندريچهسهمقابلتوجهيدربرنامهريزیوطراحيشهریدارد؛
تاحدیکهنمي توانايندورامنفکازيکديگردانست.درحقیقتشکليکشهرارتباط
یکه درتقسیماتانواعبافتهایشهریمالکعمل
بهطور 
مستقیمباشبکهمعابرآندارد؛ 
بررسيساختارهایشبکهحملونقلبودهاست.پرواضحاستکه هرچهحضورخودرودر
کاهشيافتهوهمینامربسیاریازروابط

فضاهایشهریافزايشيابد،نقشاجتماعيپیاده
اجتماعي،انسانيوفرهنگيراتحتتأثیرخودقرارميدهد .
سیاستهای توسعه شهری ،پیامد توجه بیش از حد به بازدهي

در روند تحوالت در
اقتصادی از طريق توسعه مستغالت ،انتقاداتي را در برداشت کهدر پاسخ به آن ،ديدگاهي که
ديگر در محافل علمي و نهادهای اجرايي ،رويکرد «بازآفريني شهری» شناخته ميشد ،با
استگذاری و اعمال تمرکز بر رویراهحلهای يکپارچه
حرکتبه سوی شکل جامعتری از سی 
و کلنگر ،همچنین توجه به خواستهایجوامع محلي ،بر پايه ديدگاههای مشارکتي و در
همراهي باتغییرات زمانه ،ميرفتتا در انتقال و اتصال قرن بیستم میالدی بههزاره سوم
سیاستهای توسعه شهری به ويژه در بهسازی و نوسازی شهری در

نقشي کلیدی را در
نواحي دروني شهرها ايفا نمايد(بحرينيوديگران .)22:1392،
شهر تهران با جمعیت بیش از  11.6میلیون نفر و با احتساب سفرهای روزانه که
جمعیتشناورآنرابهبیشاز 15میلیوننفردرروزميرساند؛بهبزرگترينکالنشهر
حملونقل شهری به وجود
خاورمیانه تبديل شده است که مسائل متعددی را در حوزه  
ميآورد.اينتأثیرگذاریتنهادرکالبدمحدودنشدهوبهسرعتواردخردهفرهنگهاشدهو

ازآندريچهمجدداً برکالبدشهرتأثیرات خودرابرجایميگذارد(فکوهي.)59:1390،
منطقه  12شهرداری تهران گستردهترين بافتهای ارزشمند و بیشترين بناها و فضاهای
یدادهاست.حفاظت و مرمت ،بهسازی و تجهیز
شاخص و ممتاز تاريخي تهران را در خود جا 
اين میراث فرهنگي وظیفهای ملي است .اين موضوع ،باالترين مزيت نسبيمنطقه محسوب
ارزشهای هويتي (بازماندههای

يرغم
نحال پهنههای وسیعي از منطقه عل 
ميشود .درعی 
روبهرو است (قادری و ديگران .)98 :1391 ،هدف از
گذشته تهران) با فرسودگي مفرط 
پژوهشحاضربررسيچگونگيتأثیر فناوریحملونقلشهریبهعنوان متغیرمستقلبر
شکلوفعالیت بافت محلههایتاريخيبهعنوان متغیروابستهاستکهدرنمونهموردی
منطقه 12شهرداریتهرانوبارويکردکیفينسبتبهتعیینمتغیرهاونحوهتأثیرآنهابا
يکديگرموردبررسيقرارگرفتهاست .
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فناوریحملونقلشهریبر

تاثیر

اگرچهزمینههایگسترده ایبرایبررسيعللوچگونگيتغییراتدربافتمحالت
تاريخيوجودداردکهبحثوبررسيهريکنیازمندمطالعاتگستردهایاست؛اينپژوهش
درپييافتناثراتحملونقلشهریدردورانمعاصربرشکلوچگونگيتغییراتفعالیت
بافتهایتاريخياست.برهمیناساسدرپژوهشحاضردوسؤالاصليمطرحاست :
 )1ويژگيهای بافت بهصورت عام و بافتهای تاريخي بهصورت خاص چگونه در
معرضتغییراتحملونقلشهریهستند؟
 )2شبکه حملونقل شهری چگونه ميتواند پیادهمداری را در بافتهای تاريخي
تشويقکند؟
دراينمطالعهفرضپايهبرآناستکهساختارهایبافتکالبدیمحالتتاريخيدردوران
ونقلشهریدچارتغییراتاساسيشدهاند .

معاصربهدلیلبارزههایفناوریحمل

پیشینه پژوهش
در طي سالیان گذشته مطالعههای نظری و عملي متعددی پیرامون مباحث حملونقل و
بهصورت کلي و موردی انجام پذيرفته است .نحوه و میزان مداخله در
شکل بافت شهری  
بافتهایتاريخينیزبهدلیلحساسیتموضوعمورد عالقه بسیاریازمحققانبودهاست.
مهمتريناينمطالعاتاشارهميشود .
درادامهبهبرخياز 
يکي از مهمترين پژوهشهای صورتگرفته در تعیین متغیرهای مربوط به تأثیر
حملونقلشهریبربافتهایشهریتوسطسرورووکوکلمن)1997(1انجامپذيرفتهاست.

هایشهریدردوراننوشهرگرايي،توسعهحملونقل

ویمحیطشهریرابر اساس  
نظريه
محوروبرنامهريزیشهریسنتي؛ابعادسازندهبافتشهریرادستهبندیکردهاست.ویدر
اينالگوازسهعاملاصلي مرتبطبايکديگرونیزدرارتباطبا ساختارشبکهحملونقل
شهریشامل :تراکم،تنوعوطراحي 2نام ميبردکهارتباطمیانبافت کالبدیوتقاضای
سفررادرشبکهحملونقلشهریايجادميکند(سرورووکوکلمن.)199-219:1997،
تیزدلوهمکاران،)1996( 3درکتابيتحتعنوانباز زندهسازیمحلههایتاريخيشهری
مدتزمان مورد
بهمطالعهانواعمداخلهدربافتهایتاريخيبا توجه بهنوعمسئلهبافتو 
نیاز برایرفعآنهاپرداختند.آنها  سهدستهرويکردحفاظت،بازآفرينيوتخريبوبازسازی
رامتناسببادستهمسائلکالبدی،عملکردیواقتصادی-اجتماعيالزموضروریميداند.
سلطانزاده )1370( ،و ( )1372نیز با بررسي اصول حاکم بر ساخت شهرها و فضاهای
شهریدردورانکهنوجوداصولاسالميدرشکلدهيبهساختشهرهامانندقرارگیری
مساجد جامع شهر در مجاورت بازار و مهمترين معبر شهر ،رعايت محرمیت ،ساختار

1

Cervero and Kockelman
2
سروروازاينسهعاملبهعنوان3 DsنامميبردکهمخففDensity, Diversity, Designاست .
3
Tiesdell et, al.
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سلسلهمراتبيوتقسیمبندیفضاهابهعمومي،نیمهعموميوخصوصيراازويژگيهایمهم

شکلگیریمحالتوشهرهایاسالميبیانميکند(سلطانزاده .)1372،1370،1362

4
استابس ( )2004در پژوهشي تحت عنوان بافتهای تاريخي :ارائه روشي برای
ارزيابيپايداریدرمحیطتاريخيبرپايهمطالعاتنظریوسیعمسائلبافتهایتاريخيدر
سهبعداجتماعي -فرهنگي،اقتصادیوعموميراارائهکردهومتناسبباهريکازمسائل
معیارموردنیازبرایارزيابيسطحتغییراتحملونقلرانیزمدنظرقراردادهاست .

روش پژوهش
روش تحقیق توصیفي -تحلیلي است .پژوهش حاضر بر دو مرحله استوار بود :نخست با
تحلیل اسناد و مطالعات فرايندهای تأثیرگذار بر دو مفهوم «حملونقل شهری» و «بافت
کالبدی»محالتتاريخيشناساييوبر اساس مبانينظریپژوهششاخصهایمرتبطآن
استخراج شد .شاخصها در دو دسته کالبدی و عملکردی و در دو زمینه ساختار بافت و
ويژگيهایمعبرتقسیمبندیشدند.پسازبرداشتهایاولیهوبررسيمسائليچونعرض
معبر،تراکمساختماني،ارتفاع،محصوريتکالبدیو...تدويندودستهپرسشنامهدر40
سؤال صورت گرفت .سپس روشن و صريح بودن ،تعداد و شیوه نگارش پرسشها از ديد
پاسخگويانوهمچنینباتوجهبهشاخصهایآماری(جامعهآماری،میزانپراکندگينتايج
دستآمده ودرصداطمینانموردانتظار)پرسشنامههااستانداردسازیشدهومابین
به 
اولیه 
تعدادمعینيازافرادمنطقه( 234نفردراينپژوهش)توزيعشد.تحلیلنتايجبهپااليش
شاخصهایمؤثر مداخلهدربافتهایتاريخيوارائهالگویمفهوميمبینارتباطساختار
شبکهحملونقلشهریوبافتکالبدیمحالتتاريخيانجامید.ازآنجا که پژوهشحاضر
دارایبعدنظریوعملياغلبمبتنيبرمباحثکیفياست،روشتحلیلمحتواشیوهای
مناسببرایتبیینالگویمفهومياست .

چارچوب نظری پژوهش
مبانی نظری ارتباط حملونقل و بافت شهری
درطولسالیان،تحلیلهایتجربيبااستفادهازاطالعاتشهری برمبنایدو پیشفرض
استواربود؛نخستآنکهشهرنشینيتابعيازفناوریوجامعهاستوديگرآنکهفرآيندهای
فناورانهوتغییراتاجتماعيتابعيازنوعشهرنشینياست(مامفورد .)85-95:1934،فارغ
از صحت هريک از فرضیههای فوق ،اين بحث بیانگر اين مهم است که ارتباط فناوری و
ائهنظريههایمتفاوتدربرخوردبا

پديدههایشهریبسیارپیچیده استوهمینامربهار
موضوعپژوهشخواهدانجامید.بررسيهاینظریدرارتباطشبکهحملونقلوبافتشهری
نشان ميدهد جريان ترافیک توسط سه عامل تحت تأثیر قرار ميگیرد که اساساً با دو
Michael Stubbs

4
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موضوعشکلبافتشهریوکاربریزمینارتباطمييابد:نخستشکلظاهریوعملکردی
شبکهحملونقل،دومترجیحشهروندانبهانتخابمسیرسوم،انتخابابزارحملونقل(ليو
مودون .) 2006 ،5انتخاب مقصد سفر ،ابزار سفر و مسیر سفر همگي بستگي عمیقي با
ريخت شناسيوساختارعملکردیياکاربریزمیندرفضاهایشهریدارد؛ بنابراينجريان
ترافیکشهروندانبهصورتپیادهنیزبرمبنایسهويژگيفوقاتفاقميافتد .
حملونقل و شکل بافت شهری
حملونقل شهری يک مجموعه شبکهای است که بین اجزای تولیدکننده سفر و
استفاده کنندگان از آن روابط منطقي وجود دارد .تحقیقات موردی متعددی ارتباط میان

6
حملونقلوشکلدربافتهایشهریراتائید ميکنند(کیتاموراوهمکاران .)1994،از
سویديگرهمانطورکهپیشازايننیزبحثشد،بررسينظریاقداماتمؤثردربافتهای
تاريخينشانميدهدمهمترينراهکارمداخلهایدربافتهایتاريخياستفادهازروشهای
طراحيشبکهبرایتشويقپیادهمداریاست.نکتهديگرآنکهپیادهمداریدرمحالتنیاز
بهمداخلهتوأماندرشبکهحملونقلوشکلبافتدارد.تحقیقاتگستردهایدراينحوزه،
ارتباطعمیقفشردگيوتراکمبافتمحالتمسکونيومیزانتمايلشهروندانبهپیادهروی
راتائید ميکنند.مواردیچونطولکمتردربلوکها،ابعادکوچکتردرقطعهبندی،تراکم
مسکوني باالتر ميتواند تأثیر بسزايي در افزايش پیادهمداری محالت داشته باشد .وجود
شکلهای متباين ،گشايش ،تنوع و مهمتر از همهرعايت مقیاس انساني نقش بسزايي در
يو بلندیمناسبمعبر،ايجادنسبتبهینهدرارتباط
پیادهمداریدارد.ازطرفديگر،پست 
عرضمعبروعرضمسیرهایپیاده،استفادهازجزئیاتطراحيمسیرمانندپوششگیاهيو
مبلمانشهری،درجهنفوذپذيریباالترمعابربه منظور افزايشفرصتهایانتخابوتغییر
مسیر ،تقسیمبندی مسیرهای پیادهروی و ايجاد تجهیزات الزم برای دوچرخهسواری،
یتشويقميکند(ليومودون،

شهروندانرابهاستفادهازابزارهایحملونقليغیر موتور
2006؛سرورووکوکلمن.)1997،اينويژگيهادرمحالتتاريخيبه دلیلعدمگسترش
شبکههایحمل ونقلسوارهدرزمانتکاملونیزارائهخدماتبرمبنایاصلپیادهمداریو

مقیاسانسانيبیشتربه چشم ميخورد.ويژگيهایکهخودامروزهباعثفرسودگيبافت
شدهوآنرادرفرايندیقرارميدهدکهبهدلیلعدمتأمین نیازهایروزمره،زوالآنرا
منجرميشود.نیازبهساختارهاييکهبافتراواردجريانمعاصرسازیکالبدی

بیشازپیش
کندبدونآنکهبههويتآنلطمهواردسازددراولويتهایطراحيشهریاکثرکشورهاقرار
دارد.دراينراستابرخيشاخصهاومتغیرهابايدموردبررسيقرارگیرند(جدول .)1



Lee and Moudon
Kitamura er al.
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جدول:1شاخصهایکالبدیبافتکالبدیومعبر 
توضیحات

شاخصها

شاخصهای مربوط به بافت ساختمان
تراکم ساختمانی

مجموعتعدادساختمانهادريکمحدودهازبافتشهری 

نسبت توده به فضا

مجموعمساحتهایساختمانيبهمساحتبافتشهری 

تراکم ارتفاعی

مجموعارتفاعساختمانيبهمساحتبافتشهری 

ساختمانی
تراکم ظرفیتی

مجموعمساحتزيربنایساختمانيبهمساحتبافتشهری 

ساختمانی
شکل معماری بنا

شکلظاهریکليمعماریکهميتوانددردستهبندیساده،ترکیبي
وپیچیدهتقسیمبندیشود .
بهکاررفتهدرمعماریبنایکالبدی 
جنسغالب 

ساختار بافت

نحوهقرارگیریبناهادرکناريکديگر 

قطعهبندی ساختمان

متوسطقطعاتساختماندرمحدودهبافت 

قدمت ساختمان

متوسطسنساختماندرمحدودهبافت 

مصالح بنا

شاخصهای مربوط به طراحی معبر در بافت
عرض معبر

عرضکلمسیرعبوریهمراهباکلیهالحاقات 

عرض مسیر پیادهرو

عرضاختصاصيپیادهبدونلحاظخدماتحاشیهایدرآن 

جزئیات طراحی مسیر

وجودعناصرمعماریدرطراحيمسیرپیاده 

محصوریت کالبدی

نسبتارتفاعبهعرضدرمعبر 

هم پیوندی بافت

تعدادتقاطعهاونفوذپذيریدربافت 
منبع:نگارندگان

شاخصهای پژوهش
حملونقل و عملکرد بافت شهری
به ويژه با
بررسيارتباطمیانساختارشبکهحملونقلوکاربریزمیندرسالیاناخیرو 
افزايش سازوکارهای توسعه شهری ،مورد توجه برنامهريزان شهری و طراحان شبکه
دسترسيبودهاست.بناهایتاريخي،الگویحرکتودسترسي،بافتشهری،ساختارهای
کالبدیدوستدارپیادهوفضاهایشهریسرزندهباعملکردهایمتنوعبخشيازساختارهای
شکلدهنده به بافتهای تاريخي محسوب ميشوند .با بررسي نظريهها درمييابیم اغلب
رويکردهای تحلیل و پیشبیني تقاضای سفر بر پايه کاربری زمین و نیازهای حملونقل
يکهاينتحلیلدرموردسفرهایغیرموتوریاغلبناديدهگرفته
موتوریبودهاست؛درحال 
ميشود(بوارنتوکرين.)2001،7يکيازمسائلپیشرودراينزمینهعدموجوداطالعات
Boarnet and Crane

7

شکلوفعالیتدربافتهایتاريخي123...

فناوریحملونقلشهریبر

تاثیر

دقیقبرایتحلیلرفتارهایحرکتيغیرموتوریوويژگيهایجزئيدرشکلوفعالیتهای
ياستکهاغلبنظريههادر

نظامکاربریزمینومرتبطباحالتهایسفراست.ايندرحال
سالهای اخیر مانند نوشهرگرايي ،شهرسازی انسانگرا ،شهرسازی بازآفريني و توسعه بر
مبنایحملونقلعموميبر مبنایارتقاءکیفیتهایپیادهمداریواهدافمشترکيچون
اين موارد است )1 :کاهش تعداد سفرهای حملونقل سواره و آنچه تولید سفر خوانده
ميشود؛)2هدايتسفرهایتولیدشده بهاستفادهازابزارهایغیر موتوری(پیادهمحوریو

استفاده از دوچرخه)؛  )3کاهش طول سفر در سفرهای سواره تولیدشده و افزايش
ظرفیتهای ابزارهای حمل ونقلي (بانیستر و لچفیلد1995 ،8؛ ديتمار .)1995 ،9بر همین

حملونقل وکاربریزمیندرتحقیقاتموردی
اساسشاخصهایمربوطبهساختارشبکه 
بهشرحزيراست(جدول .)2

جدول:2شاخصهایعملکردیبافتکالبدیومعبر 

توضیحات

شاخصها

شاخصهای مربوط به ساختار عملکردی بافت
نوع کاربری طبقه

تعییننوعکاربریدرطبقههمکفمعبر 

همکف
تنوع فعالیتی

متوسطنوعفعالیتهادرطولمسیر 

اجارهبها

اجارهبهایتجاریدرمحدودهبافت 
متوسطقیمت 

کاربری مختلط

وجودکاربریهایمختلطدرونبافت 

کاربری خردهفروشی

خردهفروشيدرکلمساحتبافت 
مساحتکاربری 
شاخصهای مربوط به ساختار عملکردی معبر

نوع پارکینگ

وجودوشکلامکانپارکدرمسیروياپارکینگ 

ابزار سفر

انواعشکلجابهجاييوحملونقلدربافتشهری 

ظرفیت مسیر

حداکثرظرفیتمسیربرایجابهجاييدرطولمسیر 

هدف سفر

هدفانجامسفر 
منبع:نگارندگان

بررسی تجارب جهانی
تجاربکشورهایمختلفجهاننشانميدهدکهتالشحداکثریبراستفادهازروشهای
توسعهحملونقلغیرموتوریوافزايشمیزانپیادهمداریدربافتاست.سیاستهاييچون
توسعه شبکه دوچرخهسواری ،سرعت  ،30احداث تونلهای ترافیکي ،طراحي مسیرهای
پیاده،احداثپارکینگهایطبقاتي،تغییروتنوعدرمسیرخیابانها،محدوديتوممنوعیت
Banister and Lichfield
Dittmar
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ترددوسايلنقلیهشخصيدربافت،توزيعکاربریهایتجاری،تنوعفعالیتهاوبسیاریاز
سیاستهادرکشورهایمختلفنشانازاهمیتاينرويکرددرحفظوبازآفرينيبافتهای
تاريخي دارد .جدول زير بررسي چند نمونه موردی و سیاستها و اقدامات آنها را در
بافتهایتاريخينشانميدهد .


جدول:3بررسيتجاربموفقجهاني 

اقدامات حملونقل شهری با تأکید بر پیادهمداری

نمونه
موردی

بروجس
بلژیک

استانبول
ترکیه

فعالیت

شکل

 بازآفريني کالبدی در بافت با ايجاد  ايجادتنوععملکردیو فعالیتيدر
محوراصليبافت 
محور عملکردی قوی با جزئیات
طراحي کف بسیار زيبا و جلوههای  ايجادپارکینگهایمتعددطبقاتي 
بصری 
 استفاده مجدد از ساختمانهای
 توسعه شبکه حملونقل عمومي در
بافت 
 معاصرسازی شبکه زيرساختي و
 احداثتونلهایترافیکيدربافت 
فاضالبشهری 
 اجرای ضوابط معماری برای حفظ
ساختمانهایقديميومرمتآن 
کهنهومتروکهباکاربریهاینوين

 استفاده از حملونقل عمومي به  ايجادنمايشگاههایموقتدربافت
تاريخيبرایجذبگردشگران 
خصوصترامواواتوبوس 
ايجادتوقفگاههایمتعدددردرون

 آرامسازی حرکت سواره از طريق 
و پیرامون بافت قديم و احداث
تعريف سکانسهای مختلف بصری-
پارکینگهایطبقاتي 
حرکتي 
 ايجاد محورهای پیادهروی شهری با  توسعهشبکهدوچرخهسواری 
کفسازیمناسبدرآن 


بوداپست
مجارستان

 ايجاد راهروهای زيرزمیني در  ايجادتسهیالتپارکینگعمومي 
مسیرهایتقاطعحرکتيسوارهبرای  باز زندهسازی عملکردی با ايجاد
ايمنيوامنیتبیشترپیاده 
هایخردهفروشي

راسته
 سنگفرشکردنمحوراصليبافتو  جابهجايي کاربریهای مولد
جلوگیری از ورود خودروهای
آلودگيوجايگزينيآنبافعالیت-
شخصيبهمحدوده 
هایجاذبجمعیتمانندپوشاک
وزيورآالت 
منبع:نگارندگان 

بافت تاریخی تهران
محدودهمورد مطالعه دربخشتهرانقديم،منطقه 12کنونيشهرداریاستکهازشمال
به خیابانهای امیرکبیر و امام خمیني ،از جنوب به خیابان مولوی (حد فاصل میدان

شکلوفعالیتدربافتهایتاريخي125...

فناوریحملونقلشهریبر

تاثیر

محمديهتاچهارراهمولوی)،ازشرقبهخیابانمصطفيخمینيوازغرببهخیابانخیام
محدودمي شود.اينبافتبهجهتمحدودههستهتاريخيدورانصفویراتشکیلميدهد
کهالبتهقدمتبسیاریازبناهاومعابرآنبهپیش از اين ميرسد.بررسيهانشانميدهد
قدمت 27درصدازاينمحدوده(داخلبارویاول)بیشاز 400سالاستو 43درصداز
محدودهلبهخیابانهایشهریهمچنانجزوبدنهارزشمندتاريخيمحسوبميشود(باوند،
.) 19 -22:1383همینموضوعاهمیتهرچهبیشترنحوهومیزانمداخلهدراينبافت
ارزشمندراپیشازهرنوعتصمیمسازیمشخصميسازد؛چراکهبايدپذيرفتتغییراتيکه
بهواسطه ساختار معابر در شهرها صورت ميگیرد به ندرت و در برخي موارد هرگز قابل
جبراننیستند.پیشازبررسيچگونگياينتأثیرات الزماستتاسیردگرگونياينبخش
بهصورتاجماليموردبررسيقراردهیم .
ازتهرانرا 

جدول:4سیردگرگونيتهرانازصفويهتاقاجاريه 

دوره

شبکه حملونقل و بافت کالبدی

کروکی

 ايجاد چهار دروازه اصلي به
نامهایدروازهحضرتعبدالعظیم،

دوالب،شمیرانوقزوين 
صفویه ،افشاریه و زندیه

 ايجادحدودمرزیبا 114برجو
بارو که امروزه خیابانهای اصلي
شهر را تشکیل ميدهند :خیابان
امیرکبیروسپهدرشمال،ریدر
شرق،مولویدرجنوب ووحدت
اسالميدرغرب 
 ايجاد مسیرهای عبوری داخل
بافتازمیانباغاتوتمرکزآنها
درمحدودهحوزهخدماترساني
 ايجاد ارگ کريمخاني و تقسیم
راهآب 
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 ايجاد محلههای متعدد و مراکز
محلهبرایتأمینخدمات 
 توسعه شبکه حملونقل درون
راههایدوران
بافتيبر پايهشبکه  
پیشازاين

قاجاریه (آقا محمدخان)

 ايجاد نوع جديدی از مسیرهای
مانندسرا،تیمچهوچهارسوق.
عدموجودفضایبازعموميبهجز


میدان کوچکي میان بازار و ارگ
بهنام«میدانشاه»
 وجود  5محله به نامهای چال
میدان ،عودالجان ،ارگ ،بازار و
سنگلج
 قطعهبندیريزدانهدرشهر
 بافت متراکم و فشرده همراه با
گذرگاههای تنگ با اشکال
غیرهندسي 



 ايجادبناهاوساختمانهایجديد
درون بافت کالبدی مانند قصر،
کاخ،کوشک،قنات،سرا،میدانگاه
واماکنمعتبرديگر 
قاجاریه (ناصرالدینشاه)

 احداث میدانها ،خیابانهای
متعدد و عملکردهای شهری به
دستورامیرکبیر 
 هموارسازی مسیر حرکتي داخل
ارگ به راه شوسه برای حرکت
کالسکه 

رشدهمهجانبهوگسترشعرض


و طول معابر ،اما نه بهصورت
متوازن
 تهیه نقشه معابر با مشخصههای
جزئي 

منبع:نگارندگان



شکلوفعالیتدربافتهایتاريخي127...

فناوریحملونقلشهریبر

تاثیر

بافت تاریخی در دوران معاصر
همزمانباپیشرفتهایصنعتيتغییراتگستردهایدرشهرها
پسازدورانقاجاريهوالبته 
اتفاقافتادکهدرابتدابهمیلتجددخواهيباتخريبهایفراوانيدرشهرروبهروشد.ازاين
بافتتاريخيوبناهایارزشمنداکنونبخشاندکيباقيماندهاستکهارزشهایفرهنگيو
عملکردی آن نیز بايد موردتوجه قرار گیرد .اين فضاها شامل طیفي متنوع از بناهای
فرهنگي،مذهبي،آموزشي،تجاریونیزخدماتيمانندمسجد،امامزاده،مدرسه،کاروانسرا،
راستهبازار و تعدادی منازل مسکوني است که به ارزشهای تاريخي آنها بايد
آبانبار  ،
ارزشهای کارکردی و فرهنگي را نیز اضافه کرد .از اوايل قرن  14ه.ش گسترش تهران

سرعت بسیار بیشتری يافت و به همراه آن برج و باروی شهـر از میان برداشته شد و
به تدريج درنواحياطرافتهـرانگسترشيافت .جمعیتتهـران
ساختمانهایمسـکوني 
کهدرسال 1309قمریبهدويستوپنجاههزارنفررسیدهبودودرسال 1335ه.شبه
يشودمتأسفانهبسیاریازتغییراتکالبدیباعثتخريب
حدوديکونیممیلیوننفربالغم 
تمام و يا بخشي از اين آثار ارزشمند شد .به عنوان نمونه بخشي از صحن امامزاده سید
ناصرالدين درخیابانخیامدرپروژهخیابانکشيپهلویاولدرمحوطهاطرافبازارتهران
حذفشدهاست(مهجوروخالديان()116-117:1392،تصوير .)2،1

ادهراه15خرداد 
تصوير:1صحنامامزادهسیدناصرالدينتصوير:2پی 

منبع:نگارندگان



منبع:نگارندگان 




مييابدوافزايشووارداتباعـثميشود
همزمانبااينتحـوالتصنايعتولیـدیگسترش 

که به تدريج  مـراکز تجاری و بازرگاني در سطح شهر پراکنده شوند و بازار که روزگاری
به
بهتدريج اهمـیت اولیه خود را از دست بدهد و  
کهتاز میدان تجارت و دادوستد بود  ،
ي 
مهمترين مرکز
عنوان يکيازمراکـزمهمتجاریشناختهشود .با اين همه هنوزهم بازار  
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دادوستـد و مبادله کاالهای تجاری تهـران و صدور کاال به ساير شهـرهای کشور است.
نیروی

شهریتولید،انباشتوبازتولیدسرمايهو

مرکز
شهرو 
تنها 
هایمتمادی 
تهرانتاسال 
 
هويتي

رو 
ن
شده و ازاي 
يک الگوی غیرقابل تکرار در کشور بدل  
ي به  
به نوع 
کار بود که  
منحصربهفردبرایخويشساختهبود .


تصوير:3نقشههمپیوندیبافتتاريخيتهران 


بهمباحثومبانينظریمطرحشدهبررسيرابطهشبکهحملونقلشهریوبافت

با توجه 
کالبدیتاريخيدرشهرتهراندرچهاردسته متغیرقابل بررسياستکهجداگانهبهآنها
پرداختهخواهدشد .

رابطه بافت کالبدی و میزان پیادهمداری
پردازيم.شاخصهایمورد بررسيدر


مداریمي
نخستبهبررسيرابطهبافتومیزانپیاده
ارتباط با مواردی که مرتبط با بافت کالبدی بوده و امکان پیادهمداری را ارتقاء ميبخشد
شامل تراکم ساختماني ،نسبت توده به فضا ،ارتفاع ساختمان ،مساحت کل زيربنای
ساختماني ،معماری بنا ،مصالح بنا ،ساختار بافت ،قطعهبندی و قدمت ساختمان است .با
توجه بهبررسيمیدانيوپرسشنامهتهیهشده در اينارتباط وتحلیلآمارینشانميدهد
ساختارکالبدیمحدودهدرمعابربرمیزانپیادهگراييمؤثر استوشاخصهایفوقبهجز
تراکمظرفیتي(مساحتزيربنایکل)،مصالحبناوقدمتساختماندراينبررسيرابطه
ارائهشده ازشاخصهایفوقهرچهمیزان
مستقیمدارند.طبیعياستبا توجه بهتعاريف 
ايننسبتهاافزايشيابدمیزانپیادهگرايينیزافزايشمييابد.علتاينامررانیزبايددر
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ساختار کالبدی بافتهای تاريخي جستجو کرد .انسجام ،پیوستگي ،فشردگي و تنوع
فضاهایتاريخيميشود.

کالبدی-فضاييباعثايجادحسامنیت،راحتيوخودمانيبودن
طبیعي است هر يک از اين موارد حد بهینه دارند که بهینهسازی آنها از طريق حذف
به صرفه نبودنهزينه
جوابهایغیرموجهبر اساس تخريببافتکالبدیتاريخي،مقرون  

بهینهسازیواصالحوکاهشسطحکیفیتهایمحیطيصورتميگیرد .
جدول:5تعیینضرايبهمبستگيوسطحمعناداریشاخصهایکالبدیبافتهایتاريخي 

متغیرها کالبدی

ضریب

خطای

همبستگی

استانداردشده

سطح

آزمون t

معناداری

تراکم ساختمانی

 3.24

 1.39

 2.34

 0.02

نسبت توده به فضا

 0.17

 0.02

 3.5

 0.01

تراکم ارتفاعی ساختمانی

 0.11

 0.03

 3.77

 0.00

تراکم ظرفیتی ساختمانی

 -3.25

 1.67

 -3.16

 0.00

شکل معماری بنا

 0.74

 0.31

 2.43

 0.02

مصالح بنا

 -0.13

 1.67

 -2.10

 0.00

ساختار بافت

 0.21

 05.0

 2.38

 0.02

قطعهبندی ساختمان

 1.78

 0.09

 1.32

 0.00

قدمت ساختمان

 -6.12

 3.05

 -5.94

 0.00

منبع:نگارندگان 

بررسی میزان همبستگی و سطح معناداری در ویژگیهای کالبدی مسیر
شاخصهای مورد بررسي در ارتباط با بافت کالبدی معبر شامل عرض معبر ،عرض مسیر
پیادهرو ،جزئیات طراحي مسیر ،محصوريت کالبدی و همپیوندی بافت است .با توجه به
انجامشده ميتوان بیان کرد شکل معبر بر میزان پیادهگرايي مؤثر است و
بررسيهای  
شاخصهایفوقبهجزمحصوريتکالبدی،دراينبررسيرابطهمستقیمدارند .
شدکهفرضاوليعنيتأثیرشاخصهای

دستآمدهازپژوهشنشانداده
به 
باتوجهبهنتايج 
کالبدیومحیطيبرمیزانپیادهگراييدرساختارشبکهحملونقلبافتهایتاريخيتائید
ميشود.


جدول:6ضرايبهمبستگيوسطحمعناداریدرويژگيهایکالبدیمسیر 
متغیرهای کالبدی معبر

ضریب

خطای استاندارد

آزمون t

سطح معناداری

همبستگی
عرض معبر

 1.44

 0.32

 4.46

 0.00

عرض مسیر پیادهرو

 2.42

 0.83

 2.90

 0.01
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جزئیات طراحی مسیر

 2.55

 0.76

 3.38

 0.00

محصوریت کالبدی

 -0.03

 0.02

 -2.04

 0.05

همپیوندی بافت

 0.80

 0.27

 3.02

 0.00

منبع:نگارندگان 

بررسی میزان همبستگی و سطح معناداری در ویژگیهای عملکردی بافت
دومبررسيمیزانارتباطمیانويژگيهایعملکردیبافتکالبدیوپیادهمداریدربافت
عبارتاند ازنوعکاربریطبقههمکف،تنوع

است.شاخصهایمورد استفاده دراينبخش
اجارهبها و وجود يا عدم وجود کاربریهای خردهفروشي در بافت .وجود
فعالیتي ،میزان  
فعالیتهایتجاریومختلطدردرونبافتوبهخصوصطبقههمکفبرتقويتپیادهمداری
بافتمي انجامد.علتاينامررابايددرتعريفهدفسفرجستجوکرد.شهروندانبرایسفر
ازيکنقطه به نقطه ديگرنیازبهدلیلسفروکاربریهایجاذبجمعیتدرمقصدسفر
هستندواينامربهانهسفرپیادهراايجادخواهدکرد .

جدول:7ضرايبهمبستگيوسطحمعناداریدرويژگيهایعملکردیبافت 
متغیرهای عملکردی

ضریب

خطای

بافت

همبستگی

استاندارد

نوع کاربری طبقه

 1.34

 0.40

آزمون t

سطح معناداری

 3.32

 0.00

همکف
تنوع فعالیتی

 5.69

 1.14

 4.98

 0.00

اجارهبها

 -0.41

 0.20

 -2.10

 0.04

کاربری خردهفروشی

 2.89

 0.80

 3.59

 0.00

منبع:نگارندگان 

بررسی میزان همبستگی و سطح معناداری در ویژگیهای عملکردی بافت
شاخصهایمورد بررسيدرارتباطباساختارعملکردیمعبرشاملوجودپارکینگ،ابزار
انجامشده
سفر ،ظرفیت سفر و هدف سفر در بافت است .با توجه به بررسيهای میداني  
ميتوان بیان کرد شکل معبر بر میزان پیادهگرايي مؤثر است و شاخصهای فوق به جز

محصوريتکالبدی،دراينبررسيرابطهمستقیمدارند .
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جدول:8ضرايبهمبستگيوسطحمعناداریدرويژگيهایعملکردیمسیر 
متغیرهای

ضریب

خطای

عملکردی معبر

همبستگی

استاندارد

آزمون t

سطح معناداری

وجود پارکینگ

 1.44

 0.61

 2.36

 0.02

ابزار سفر

 -3.21

 1.41

 -2.36

 0.02

ظرفیت مسیر

 0.74

 0.31

 2.43

 0.00

هدف سفر

 0.11

 0.05

 2.38

 0.02

منبع:نگارندگان 


دستآمده از پژوهش نشان داده شد که فرض دوم پژوهش يعني
به 
با توجه به نتايج  
اثرگذاریشاخصهایعملکردیوفعالیتيبرمیزانپیادهگراييدرساختارشبکهحملونقل
هایتاريخيتايیدميشود .

بافت
وجود
درپهنه 
عملکردی 

برخيشاخصهایکالبدیو 

شايدبتوانگفت

نترتیب
بهاي 
غلبه کاربری تجاری بر سبک زندگي ساکنین
بر شاخصهای اقتصادی و  
دارند ،اما تأکید  
تحتالشعاع قرارداده و تضعیف کرده است .اينامرسبب
گذاشته و بخش مسکوني را  

تأثیر 
شدهتاحضورخودرووتسهیلوحضورشهروندانبامسائليچوننبودايمنيوامنیتکافي
واغلبپاسخگوینیازهای


نمانده
باقي
مسکونيعمالً 

بافت
مناينکهدرپهنه 

همراهباشد.ض
ايجادتوازن


راستای

هستند.بايددر
نقاط 
شهر
ساير 
از 
ها 
مخاطب فعالیت 

منطقهاست  
و

 
فرا
اين پهنه برنامهريزی کرد .از جمله اقدامات موثر در اين زمینه مؤثر
میان کاربریها در  
 
حدی تبديل
موجب شده تا خیابان مذکور تا  

است که 
سنگفرش کردن خیابان باب همايون  
سمتپايین

چه  
به
هر 
شود.ازجنوب اين پهنه  

به فضای گردشگری و فراغتي برای اهالي 
روميشويم.پرواضحاستآسیبپذيربودن
دارروبه 
ومسئله 
بپذير 
هایآسی 
رويم،بامحله 

مي
بافتهایکال بدیمشکالتاجتماعيرابههمراهخواهدآورد.انسجامبافتشهریتاريخي
ازدسترفته و يا در معرض خطرات جدی است و ديگر يک

تهران در بخشهای زيادی 
گستره همپیوند با قابلیت شناسايي ريختشناسيهای متفاوت در طي دوران نیست .اين
گسترهبامجموعهبناها،راهها،فضاهایشهری،تأسیسات وتجهیزاتشهریو...نیازمند
مداخلهاصوليبرمبناینیازهایدورانمعاصروالبتهمنطبقباشرايطوخصوصیاتويژه
بافتاست .

تحلیل یافتههای پژوهش
منحصربهفرد خودنیازمندمداخلههدفمند

بافتهایفرهنگيتاريخيبهجهتسازوکارهای
و در عین حال به موقع ه ستند تا در جريان توسعه و تغییر و تحوالت شهری دچار
آسیبهای غیرقابل جبراني نشوند .ضرورت توجه به الگوها و شبکههای شهری زماني

پررنگترمي شودکهدريابیمتوجهصرفبهمباحثکیفيدرطراحيمسیرهاسببآنشده
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است که بسیاری از پژوهشهای مطالعاتي تنها در حوزه نظری بسط پیدا کنند و نگاه
عملیاتي آن محدود شود .زماني اين طرحها و مباحث نظری خواهد توانست در ارائه
راهبردهای طراحي موفق عمل کند که بتوان درک کاملي از چگونگي تأثیر متغیرهای
محیطيبرروابطوتعامالتاجتماعيبه دست آورد.بديهياستحساسیتهایطراحيدر
بافتهای تاريخي به واسطه ارزشهای تاريخي -فرهنگي و محیطي بیشتر است و نیاز به
بررسيدقیقدارند .
دربررسيطرحمربوطبهشبکهحملونقلودسترسي،مطابقبا مطالعاتمیداني،
محدوده مورد مطالعه بیش از مرکز تاريخي شهر در نظر گرفتهشد تا بتوان شبکهاصلي
دسترسي به بافت تاريخي و تجهیزات مرتبط با آن را در نظر آورد .در اين پژوهش انواع
بهمنظور بازآفرينيکالبدی،
عواملمؤثر درارتباطساختارشبکهحملونقلوبافتشهری 
عملکردی و موقعیتي مورد بررسي قرار گرفت .اين پژوهش نشان داد عرض جادهها و
مسیرهایدسترسيسوارهبهظرفیتعبوریازآنبستگي داردوهرچهعرضکمترباشد،
ظرفیتآننیزکمترخواهدبود.بیشترينمعابربااينويژگيدربافتتاريخيقرارگرفتهاند.
نقاط مسئلهدار در بافت تاريخي به دلیل حرکت وسايل نقلیه خصوصي و عمومي ،باعث
تداخلحرکتسوارهوپیادهميشود.اينوضعیتبهخصوصدرزمانهاييکهحضورپیاده

در بافت افزايش مييابد ،مانند جشنها ،مناسبتها و تعطیالت به شدت مسئلهساز است.
عالوه بر آن تغییرات مداوم در ساختار مقررات و عدم رعايت استانداردهای طراحي و
ترميکند.ابزارهایراهنماييورانندگيبراساستقاضا


يابيدامنهمسئلهراگسترده

مکان
شکلمي گیرد،درجاييکهالزمباشدحرکتخودروهاراممنوعوياباتغییرجريانحرکت
تعادلراايجادميکند.اينمسئلهنیزدرفصولپرترددکهحجمخودروافزايشيافتهونیاز
يافتهحرکتهاوجوددارد،بیشترخودرانشانميدهد .

بهکنترلسازمان
مطالعه بر مبنای تسهیل حرکت ساکنین و جريان حرکت سواره در بافت تاريخي
صورت گرفته است تا با شناسايي اولويتبندی معابر به جهت تأمین دسترسي در بافت
تاريخي و سلسله مراتب دسترسي از نفوذ تغییرات بدون مالحظه بافتهای تاريخي
جلوگیریبهعملآورد.بررسيهادراينزمینهنشانميدهدازمیانشاخصهایطراحي
در حوزه حملونقل شهری شاخصهای شکل مسیر ،طول مسیر ،عرض پیادهرو به نسبت
عرضمعبر ،میزانهمپیوندیبافت(درجهنفوذپذيری)،طراحيمبلمانوجزئیاتدرطول
مسیردردستهشاخصهایحملونقلشهری،هدفسفر،تنوعفعالیتيوکاربریدرطول
اجارهبها و حضور کاربریهای
سفر ،نوع کاربری طبقه همکف ،وجود کاربری مختلط  ،
خردهفروشيدردستهشاخصهایويژگيهایعملکردیبافتشهریوتراکمساختماني،

افزايش فشردگي بافت ،افزايش نسبت توده به فضا ،ارتفاع ،قطعهبندی و اندازه بلوکهای
کوچکتردرتشويقوارتقاءسطحپیادهمداریبافتهایتاريخيتأثیر بسزاييدارد.نمودار
زيرنحوهوابستگيمعیارهایذکرشدهرانشانميدهد .
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منبع:نگارندگان


نتیجهپژوهشحاضراولويتبندیشاخصهایمؤثردربازآفرينيکالبدیوعملکردی
است که در سیاستهای مداخله در بافتهای تاريخي بايد مد نظر قرار گیرد تا حداکثر
استفادهازظرفیتبافتبرایپیادهمداریحاصلشود .

جدول:9شاخصهایمؤثردرطراحيبرایارتقاءپیادهمداریدربافتهایتاريخي 

ابعاد متغیرهای پژوهش
ویژگیهای
کالبدی

ویژگیهای
عملکردی

اولویتبندی شاخصهای موردبررسی

ويژگيهایکالبدی
بافت 

تراکم ساختماني ،قطعهبندی ساختمان ،شکل
معماریبنا،ساختاربافت،تراکمارتفاعي 

ويژگيهایکالبدی
مسیر 

جزئیات طراحي مسیر،عرض مسیر پیادهرو،عرض
معبر،همپیوندیبافت 

ويژگيهایعملکردی تنوع فعالیتي ،کاربری خردهفروشي ،نوع کاربری
طبقههمکف 
بافت 
ويژگيهایعملکردی
مسیر 

وجودپارکینگ،ظرفیتمسیر،هدفسفر 

منبع:نگارندگان
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نتیجهگیری
درطرحهایمرمتشهری،حفظارزشهایتاريخي -فرهنگيهمراهباحفاظتکالبدیو
به فرد اين
معماری صورت ميپذيرد .آنچه اهمیت دارد آن است که ويژگيهای منحصر 
بافتها تحت تأثیر قرار نگیرد .نیاز به برنامه حملونقل در بافت تاريخي ،مستقیماً به
فرصتهاومسائلموجوددربافتتاريخيارتباطمييابد؛يعنيحضورگردشگراندربافت

تاريخيومیراثفرهنگيموجوددرآنکه معرفشهراست.نکتهحائزاهمیتآناستکه
اگرچهحضورگردشگردربافتتاريخييکفرصتويژهبرایارتقاءسطحاقتصادی،فرهنگي
و حفاظت از میراث طبیعي فرهنگي محسوب ميشود ،اما رشد بدون برنامه و شتابزده
اثرات نامطلوب خود را مستقیماً بر همان ابعاد فرصتي که پیش از اين داشت برجای
ميگذارد .

در اينپژوهشيکيازمهمترينعواملتأثیرگذار دردگرگونيمحالتتاريخيتابه
امروز يعني ساختار شبکه حملونقل بر بافت کالبدی محالت تاريخي مورد بررسي قرار
گرفته است .ابعاد و زندگي اجتماعي در اين بافتها الزمه حیات و مهمترين عامل در
بازآفرينيآنبهشمارميروند.بررسيهایصورتگرفتهنشاندادهاستکهاقداماتصورت
گرفته در نمونههای موفق جهاني بر پايه توسعه شبکه حملونقل عمومي و استفاده از
دوچرخه و نیز ايجاد امکانات بهمنظور توسعه رويکرد پیادهمحوری در بافتهای تاريخي
بهمنظور نشان دادن ارزشهای تاريخي و نیز بازآفريني آنها صورت ميگیرد؛ بنابراين

پژوهشحاضرباارائهمدليمفهوميازنحوهارتباطاتشبکهحملونقلوبافتهایشهری،
متناسبباساختارمحالتتاريخيوقابلیتهایفضاييآنهاقصددرارتقاءبسترهایالزم
ارائهشده باآزمايشبربافت
برایسهولتدرعبوروحضورشهروندانراداشتهاست.مدل 
تاريخيتهرانبهفیلتر کردن شاخصهایمؤثر در تأثیر متقابلايندو نشاندادکهاوالً
متناسببانیازهایرفتاریکاربرانتدوينشدهوثانیاًبسترهایالزمبرایبازآفرينيکالبدی
وعملکردیوازآنطريقاحیاروابطوتعامالتاجتماعيراداراست .
بنابراينتماممداخالتطراحانهدربافتهایتاريخيشهریبايدبااحترامبهزمینه
موجودباشد؛حتيمواقعيکهبرخيازاقداماتبامعیارهایپايداریمغايرباشد.عالوهبر
آن ،به دلیل وجود شرايط پیچیده و چالشبرانگیز آنها ،طراحان بهعنوان يک «فضای
فرصتي»بهبافتهایتار يخينگريستهوازآنجاکهاينمقولهبهمسائلاقتصادیشهری
ارتباط مستقیم مييابد ،فرصت طراحي برای سازندگان و سرمايهگذاران نیز از جذابیت
باالييبرخورداراست .برايناساسراهحلهایاجراييدربافتتاريخيبراساسرويکرد
راهبردیمسائلحملونقلومبتنيبرشناخت وضعموجودارائهشدهاستکهدرآنبا
تهیهنقشهنقاطمسئلهدار،تفکیکمسائل،ويژگيهایمنحصربهفردبافتونیزمحدوديت-
هایطراحيبهارائهطرحپیشنهادیوجزئیاتاجراييآنپرداختهشود .
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برایارتقاءنحوهخدماترسانيبهافرادپیاده،پیشنهادميشود

)1حملونقلعمومي:
حجمظرفیتپذيرشاتوبوسهایدرونشهربیشترشودومحلايستگاههایتوقفاتوبوس
نیزکهپیشازايندربسیاریازچهارراههاقرارداشت،متوقفگردد .
 )2مسیرهای پیادهرو و پیاده :در بافت تاريخي و بر اساس طرح پیشنهادی ،عرض
پیادهرو افزايش يابد و در نواحي ممکن اين مسیرها به پیادهراه تبديل شود .همچنین در
نقاطي که تداخل حرکت با سواره ايجاد کرده است و يا از ايمني کافي برخوردار نیست
اصالحشود.برخينواحينیزبهتراستباتجهیزمبلمانشهریوامکاناستراحتموقت،
سهولتترددپیادهرادربافتتاريخيايجادنمايد .
)3کاربریهایمختلط:استفادهازتنوعکاربریهایزمینباهدفافزايشکاربریهای
خردهفروشيعالوهبرايجاد فرصتهایاقتصادیوگردشگریبا جذابیتهایبصریبستر
الزمرابرایتشويقپیادهمداریدربافتايجادميشود .
 )4محدوديتهای ساختوساز :بافتهای ريزدانه و متراکم شهری با کاربریهای
مختلطدرطبقههمکف بهتشويقپیادهمداریميانجامد.حفظبافتهایموجودومرمت
فضاهایشهریبدونتغییراتساختاریومعاصرسازیبناهایتاريخيبايدازاولويتهای
مداخلهدربافتهایتاريخيقرارگیرد.دراينحوزهنیزاستفادهازجزئیاتمتنوعمعماری،
کاشتدرخت،استفادهازرنگهایگرموتناسباتمعماریدرنمابهمنظوربازآفرينيشهری
بسیارمؤثرخواهدبود .
 )5تسهیالت توقف :ايجاد پارکینگ در محلهای نزديک به فعالیتهای پرمخاطب
شهریونیزدسترسيکنترل شدهحضورخودرودرمعابراطرافبافتتاريخيباعثسهولت
دسترسيبهکاربریهایموجوددرمحدودهخواهدشد .
همچنینبرخيپیشنهادهایاجراييبرایکاهشحضورخودرووافزايشپیادهعبارتانداز :
گردشگریباتمرکزويژهبرصنايعدستيدربافتتاريخي

 ايجادکمپینهایجذب

 استفاده از جذابیتهای بصری برای تشويق گردشگران به پیادهروی در میان
کمپینها
 تهیه طرح مطالعاتي جريان حرکت ساکنین و گردشگران به صورت روزانه و
انطباقآنبرایتنظیمترددحرکتدوطرفه

 رفعمشکالتنقاط مسئلهداردربافتتاريخي:بهعنواننمونهترمیممسیرهای
حرکتپیاده،افزايشتجهیزاتاستراحتوفضایشهری،افزايشايمنيو...

 اختصاص برخي زمینهای خالي در نزديکي بافت تاريخي به ايجاد پارکینگ به
خصوصدرايامتعطیلومناسبات
 محدودسازیترددوسايلنقلیهدربافتتاريخي

 ايجادمسیراختصاصيدوچرخهسواریوتجهیزاتمرتبطباآندربافتتاريخي
 ايجاد بدنه محلي برای مديريت و اجرای طرح حرکت و دسترسي برای
محدودسازیجريانحرکتترافیک 

هایانسانشناسيايران،دوره،5شماره2
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 همکاریمیانشورایشهرونیرویراهنماييرانندگيبرایکنترلجريانحرکت
دربافتتاريخي
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