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چکیده
مديريت تردد در بافتهاي تاريخي و فرسوده کالنشهرها يکي از مهمترين معضالت شهري است که با
توجه به گستردگي ابعاد اجتماعي ،اقتصادي ،کالبدي و محيط زيستي خود واجد پيچيدگيهاي
چنداليه است که در صورت عدم برنامهريزي صحيح به معضالت غيرقابلحلي ميانجامد .همچنين عدم
حضورپذيري فضاي شهري منجر به عدم شکلگيري خاطرات فردي و جمعي در ميان شهروندان و
درنتيجه موجب بيگانگي آنان از شهر شده است .در اين پژوهش تالش شده است تا با توجه به همين
ضرورت ،در محدودة بازارچه طرخاني تهران ،نخست با رويکرد تحقيق کيفي و طرح تحقيق توصيفي-
تحليلي و قياسي ،با احصا معيارها و زيرمعيارهاي ساختارهاي اقتصادي ،کالبدي ،محيط زيستي،
اجتماعي ،معابر و تردد از مطالعات کتابخانهاي و سنجش مؤلفههاي هندسه معابر ،عرض معابر ،مبلمان،
منظر شهري ،کاربريها ،نياز اقشار خاص ،حضورپذيري بانوان ،احساس امنيت ،احساس تعلقخاطر،
حجم تردد ،طول مسير ،پارکينگ عمومي ،سرزندگي اقتصادي ،سازگاري فعاليت ،زمان فعاليت ،فضاي
سبز ،کيفيت محيط و همسازي با محدوده به روش مطالعه تطبيقي و تحليل دادهها از طريق استدالل
استنتاجي ،به ارائه راهکارهاي عملياتي مديريت تردد و انتخاب محور پياده و تمهيدات ضروري آن
اقدام شده است .نتايج حاصل از دادهها نشان داد که در ميان ساختارهاي بررسيشده ،ساختار کالبدي،
بيشترين تأثير و با نرمالسازي معيارها مشخص شد که کاربريها مهمترين سهم را در مديريت تردد
دارد .از ميان چهار گزينه انتخابي نيز محور طرخاني مناسبترين محور براي پيادهراهسازي تعيين شد
و براي آن راهکارها و طرحهاي مديريت تردد ارائه شده است.
واژگان کلیدی :حضورپذيري فضاي شهري ،هندسه معابر ،ترافيک درونشهري ،راهکارهاي مديريت
تردد ،بازارچه طرخاني تهران

* اين مقاله مستخرج از مطالعات طرح پژوهشي مصوب در معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد يادگار
امام خميني (ره) شهرري تحت عنوان «اصالح هندسي معابر پياده و سواره مبتني بر حل مسئله ترافيک و ارائة
راهکارهاي عملياتي مديريت تردد در بازارچه طرخاني» است.
 1استاديار گروه معماري ،دانشکده هنر و معماري ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد يادگار امام خميني (ره) شهرري،
akbari@iausr.ac.ir
تهران ،ايران( .نويسنده مسئول)
 2کارشناس ارشد معماري ،دانشکده هنر و معماري ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد يادگار امام خميني (ره) شهرري،
niloofar.lotfaliyan206@gmail.com
تهران ،ايران.

 148پژوهشهاي انسانشناسي ايران ،دوره  ،9شماره 2

مقدمه و بیان مسئله
با افزايش جمعيت شهرها و نيز پيچيدگي ساختارهاي اجتماعي ،کارکردهاي متنوعي در
شهرهاي مدرن ايجاد شده است و هر شهروند ،روابط و وظايف متعدد و متنوعي را نسبت به
قبل به عهده گرفته و ازآنجاکه منطقهبندي کاربريها يکي از اصول شهرهاي مدرن است،
تقاضاي سفرهاي طوالني و خودرويي بيشتر و بيشتر شده است .با توجه به اينکه اغلب
کاربريهاي تجاري -خدماتي در بخشهاي مرکزي شهرها متمرکز شده ،ترافيک موتوري
سنگينتر شده است و کيفيت محيط و زندگي در مرکز شهر را تحت تأثير قرار داده است .از
اواخر دهة  1960ميالدي و با اوجگيري و حادتر شدن مشکالت مراکز کالنشهرها همچون
ازدحام آمدوشد ،زوال کالبدي ،کاهش ايمني ،مشکالت دسترسي ،معضالت رفتوآمد معلوالن،
افول ارزشهاي بصري ،کاهش سالمت عمومي و نيز تأثيرات وسيع و عميق بر سبک زندگي
مردم ،تشکيل اليههاي اجتماعي و حتي وضع رواني و ذهني مردم و با افزايش نگرانيهاي
بينالمللي درباره تأثير فعاليتهاي بشر بر جو و اتمسفر ،واکنشهاي گستردهاي عليه سلطة
حرکت سواره و کاهش تحرکات پياده بهويژه در کشورهاي غربي به وجود آمده است
(کميسيون اروپا )13-1۵ :2008 ،و به دنبال آن مديريتهاي شهري را به تالش در جهت
جستوجوي راهکارهاي برونرفت از اين بحران ،واداشته است تا با استفاده از سياستهاي
تحديد ترافيک سواره ،در راه احياء مراکز شهري روبهزوال گام بردارد.
با توجه به نقش معابر بهعنوان سلسله اعصاب شهري و اينکه معابر هر شهر ابزار پويايي
و توسعة آن محسوب ميشود ،اصالح معابر و مديريت تردد در ازجمله مسائلي است که امروزه
ميبايد در محيطهاي شهري به آن توجه ويژه شود .اين پژوهش با هدف رفع معضل ترافيک
بهواسطة اصالح هندسي معابر در شبکههاي شهري ،بهعنوان يکي از ابزارهاي مديريت ترافيک،
سعي بر آن دارد تا حد امکان با اصالح معابر به حل مسئله ترافيک در محيط موردمطالعه
بپردازد چراکه بهبود نحوة تردد در شبکههاي ارتباطي شهري نقش بسزايي در ارتقاي سطح
رفاه اجتماعي شهروندان به همراه خواهد داشت .همچنين طراحي و اصالح هندسي صحيح
در معـابر شهري ،بسياري از مشکالت توسعهاي و محيط زيستي ،معضالت اجتماعي ،کالبدي،
اقتصادي ،ترافيکي را در محيطهاي شهر کاهش ميدهد (ايماني و ديگران.)86 :139۵ ،
لذا بهمنظور عيني نمودن مباحﺚ و ديدگاههاي مرتبط با موضوع ،در اين پژوهش،
معضل ترافيکي محور بازارچة طرخاني شهر تهران و دسترسيهاي واقع در آن بهعنوان نمونه
مطالعاتي ،موردبررسي و کنکاش قرار گرفته و پﺲ از آسيبشناسي و ريشهيابي مسئله،
راهکارهاي حل مسائل در اين محور ارائه شده است .مسئلة اصلي در اين محدودة هستة تاريخي
تهران آن است که عمدهترين فعاليتهاي تجاري و اداري شهر را در خود جاي داده است و
بهعنوان يکي از مراکز پوياي شهر محسوب ميگردد .محدودة موردمطالعه به دليل عدم تناسب
شبکههاي ارتباطي با ميزان تمرکز فعاليتهاي گوناگون شهري ،همواره با مشکالت عديده
ترافيکي همراه بوده است .ازجمله داليل عمدهاي که اين محدوده را با مشکالت ترافيکي و
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ديگر مسائل همراه ساخته است ميتوان به ضعف دسترسي و ساختار نامناسب شبکه
حملونقل ،تعارضات اجتماعي در تردد ،نامناسب بودن معابر ازلحاظ فيزيکي و امنيتي ،تراکم
و ازدحام بيشازحد ،نامنسجم بودن تردد عابران پياده و وسايل نقليه ،آلودگي صوتي در لبههاي
محدوده ناشي از ترافيک خيابانهاي وحدت اسالمي ،خيام و تسلط سواره در معابر و انسداد
معبر اشاره نمود .همچنين در اين محدوده با توجه به افزايش قلمرو وسايل نقليه عابر پياده
مورد کمتوجهي قرار گرفته است و پياده فاقد جايگاهي درخور و شايسته در نظام حملونقل
ترافيک بوده است .ازاينرو بهمنظور رفع مسـائل و مشکالت تردد در معابر محدوده ميتوان با
اصالح ساختار معابر وضعيت تردد را بهبود ببخشيد .پژوهش حاضر سعي بر آن دارد که با
مديريت در تردد و اصالح هندسي معابر محدوده به حل مسئله ترافيک بپردازد.

چارچوب نظری
ترافیﮏ بهمثابه مسئلة اجتماعی
ترافيک پديدهاي است حاصل از ارتباط سهگانه ميان انسان ،راه و وسيله نقليه ،ويژگيها و
کيفيت عملکرد هرکدام از اين سه عامل نقش تعيينکنندهاي در کيفيت نهايي ترافيک در هر
زمان دارد (روحاني .)166 :1386 ،ترافيک با حجم باال و در قلمروي محدود ،سببساز بروز
مشکالتي ميشود و در مواقعي که ترافيک پيامدها و هزينههاي انساني ،مالي يا محيط زيستي
را موجـب ميشود ،ميتواند امري زيانبار و نامطلوب تلقي گردد (افشار کهن و ديگران:1391 ،
 .)70درمجموع ميتوان ترافيک را پديدهاي دانست که حاصل تعامل ميان کنشهاي انساني،
طبيعت (محيط طبيعي) و ماشين (تکنولوژي) است .معضل ترافيک ،بر اين اساس حاصـل
بـرهم خـوردن تعـادل در روابـط ميـان اجزاست .بدينسان ترافيک در جهان امروز به
مسئلهاي بدل شده است که اصل بهکارگيري وسايل حملونقل را نيز بعضاً با ترديد مواجه
ساخته است .از همين منظـر گفتـه ميشود هر جا که امکان دسترسي به وسايل حملونقل
بهطور گسـترده فـراهم شود ،ترافيک بهطور نامحدودي وسعت ميگيرد .درواقع گسترش
صنعت حملونقل که از حد معيني بگذرد ،بهجاي صرفهجويي در وقـت موجـب اتـالف وقـت
ميگردد (ايليچ.)17 :1974 ،
پیادهراهسازی و اﺻول اﺻالح هندسی معابر
ساماندهي و بازسازي بافتهاي شهري تالشي است در جهت احيا و اصالح مناطق شهري و
تطابق آنها با نيازهاي جاري .ازآنجاکه در مرکز شهرها مسائل و شرايط کامالً متفاوتي نسبت
به مناطق مسکوني وجود دارد ،اصالح و ساماندهي معابر داراي اهداف ،اصول و روشهاي
متفاوتي است .اصل کلي در هر دو مورد جلوگيري از تسخير مناطق شهري توسط اتومبيل
است (سازمان برنامهوبودجه .)70 :137۵ ،پﺲ از توسعه استفاده از حملونقل همگاني و اصالح
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حملونقل با توجه به راهکارهاي مديريتي ،هندسة شبکه معابر مهمترين عاملي است که بر
ظرفيت تسهيالت و معابر موجود به شکل بهينه مؤثر است (معيني.)3۵ :1394 ،
در روش پيادهراهسازي ،برخي از معابر در برابر ترافيک عبوري بسته و به معابر پياده
اختصاص يافته است و ورود وسايل نقليه (جزء در موارد اضطراري) به آنها ممنوع است .اين
موانع را ميتوان بهصورت جزاير با فضاي سبز ،ديوارهها ،دروازهها و ديگر موانعي که عرض
معبر را کمتر از عرض وسايل نقليه باز ميگذارند ،اجرا کرد (عليبيک و ديگران.)111 :1388 ،
اصالح شبکه حملونقل شهري در بافتهاي شهري دستکم براي تسهيل آمدوشد ،ارائه
خدمات و جابهجايي افراد با در نظر داشتن مشخصههاي کارآمدي ،توجيهپذيري اقتصادي و
ايمني در بافتهاي ناکارآمد شهري از ضروريات طرحريزيهاي کالبدي در محيطهاي شهري
به شمار ميرود (پري و سيمون .)68 :1994 ،از اثرات پيادهراهسازي و اصالح هندسي ترافيکي
ميتوان به برقراري دسترسي مطلوب بين فضاها يا کاربريهاي مختلف ،ايجاد ارتباط تنگاتنگ
ميان فضاها و فعاليتهاي شهري از طريق تنظيم دسترسيها ،کوتاه شدن مسيرها بدون وقفه
و بريدگي ،دسترسي به کليه تسهيالت و کاربريها و درنهايت ايمني و راحتي ،رفع مسائل و
مشکالت تردد و مسائل ترافيک ،بهبود شرايط محيط زيستي ،جداسازي ترافيک در محدوده
و تنظيم دسترسيها اشاره نمود .توجه به معيارهاي طراحي ،ايجاد مسيرهاي مناسب براي
انواع حرکت ،افزايش سطح مديريت تردد ،دسترسي آسان و مسيرهاي روان ،آرامسازي ترافيک
و توجه به تمايالت جابهجايي و مديريت کاربري زمين از ديگر اصول مهم اصالح هندسي معابر
است (ايماني و ديگران.)87 :139۵ ،
تحلیل معیارها و شاخصهای مؤثر بر اﺻالح معابر
با توجه به ماهيت هر پژوهش علمي و نيز بهمنظور حصول نتايج دقيق و کارآمد ،انتخاب
معيارها و شاخصهاي مناسب ضروري است .در تحقيقات علمي در بيشتر موارد بايد
مجموعهاي از شاخصها انتخاب گردد که طيف گستردهاي از اهداف بلندمدت و کوتاهمدت
برنامهريزي را منعکﺲ نمايد (محمديان مصمم و همکاران .)۵1 :139۵ ،پژوهشها در زمينة
اصالح و بازسازي ساختار معابر (بررسي امکان پيادهراهسازي و اولويتبندي معابر شهري) نيز
از اين قاعده مستثنا نبوده و مرور ادبيات جهاني نشان ميدهد که پژوهشگران در مطالعات
خود در اين رابطه از معيارهاي مختلفي استفاده کردهاند .با توجه به ادبيات محدود در خصوص
اصالح معابر در اين پژوهش از معيارهاي متعدد بهويژه معيار مربوط به مديريت ترافيک و
اصالح معابر (امکانسازي پيادهراه) استفاده شده است .جدول شماره  1مهمترين معيارهاي
اصالح معابر مبتني بر مکانيابي و اولويتبندي پيادهراهسازي معابر را نشان ميدهد .در اين
جدول معيارهاي منتخب در اين پژوهش آورده شده است.
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جدول .1معيارهاي اصالح ساختار معابر محصول پژوهشهاي بينالمللي و معيارهاي منتخب
محقق

معیارهای محقق

اوينگ هندي
()2009

عرض معابر ،احساس امنيت و راحتي ،هندسه معابر،
سايه درختان (مبلمان) ،ميزان جذابيت ،حجم
ترافيک و تردد ،شمار افراد (حضور پذيري) ،ميزان
جذابيت

اگروال و همکاران
()2008

کيفيت مسير ،امنيت ،فاصله ،زمان

هونر و همکاران
()200۵

کاربريها ،تردد پياده با توجه به نياز اقشار خاص،
زيباييشناختي (تنوع ساختمانها ،پوشش گياهي،
مبلمان ،تنوع کاربريها) ،محيط اجتماعي (امنيت،
ميزان فعاليتهاي فيزيکي) ،ويژگيهاي بصري

فرانک و همکاران
()2006

کاربريهاي مختلط و نسبت کاربريهاي تجار،
پيوستگي معابر ،تراکم مسکوني ،پيوستگي معابر

معیار و زیرمعیارهای منتخب

 +ساختار معابر
 هندسه معابر  -عرض معابر -مبلمان +ساختار کالبدی
 منظر شهري  -کاربريها-نياز اقشارخاص (سالمندان –کودکان -معلولين)
 +ساختار اجتماعی
حضور پذيري (بانوان)  -احساس امنيت احساس تعلقخاطر +ساختار ترافیکی
 حجم تردد  -طول مسير -پارکينگعمومي
 +ساختار اقتصادی

پارسنز و همکاران
()1996
بورتن ميچل
()2006
مانتري ()2008

بهزادفر و همکاران
()2012

سهولت عبور از معابر ،ويژگيهاي خيابانهاي محلي
(شبکه در برابر بنبست) ،توپوگرافي

 سرزندگي اقتصادي -سازگاري فعاليتزمان فعاليت +ساختار محیط زیستی

قابليت دسترسي ،آسايش ،خوانايي ،ايمني

 فضاي سبز -کيفيت محيط  -همسازيبا محدوده

مجاورت ،تراکم ،کاربريهاي مختلط و ايمني،
پيوستگي
تأمين پارکينگ ،جذابيت مسير ،قابليت دسترسي
معابر مجاور ،امکان گسترش مبلمان شهري ،تنوع
کاربريهاي زمين ،سرزندگي شهري و پويايي
اجتماعي ،حجم تردد ،عرض معابر

ادبیات پژوهش
در زمينة تعيين اصالح معابر و حل مسائل ترافيکي ،پژوهشهاي مختلفي توسط محققان
صورت گرفته است .در پروژههاي مطالعاتي در مقياس جهاني ،در سال  1989ميالدي انجمن
دولتي کاليفرنياي جنوبي ،پﺲ از تحقيقات بسيار ،به اين نتيجه رسيد که اقداماتي همچون
اضافه کردن مسيرهاي جديد يا حتي دوطبقه کردن معابر درونشهري ،تأثيري جز يک اثر
زيباييشناختي بر شهرها و مشکالت ترافيک نداشته است (داني و ديگران .)4 :2001 ،بر
اساس مطالعات دولت بريتانيا ،افزايش ظرفيت معابر درونشهري تنها موجب تشويق مردم به
رانندگي بيشتر شده و در کوتاهمدت ،نيمي از صرفهجوييهايي که در اثر ساختن معابر
درونشهري جديد در مدتزمان سفر ايجاد شده ،از بين ميرود و انتظار ميرود اين
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صرفهجوييها بهمرورزمان کامالً ناپديد شود .دولت بريتانيا با اعتراف به اين حقيقت که با
ساخت معابر درونشهري جديد ،نميتوان مشکل ترافيک را بهطورکلي حل کرد ،به کاهش
قابلتوجه بودجه در ساخت معابر شهري جديد پرداخت (ديافتي .)۵3 -۵4 :200۵ ،از ديگر
پژوهشهاي بينالمللي ميتوان به مطالعهاي با عنوان «خيابانها ميتوانند باعـﺚ مـرگ
شـهرها شوند» اشاره کرد .ايـن پژوهش بيـان ميکند که خيابانها ازنظر اجتماعي غالباً
مکانهاي مردهاي هستند که عامـل مـرگ آنها همـان اتـومبيلي است که به خاطر آن ساخته
شدهاند ،اما با اين وسيله نقليه صرفاً راه عبـور خـود را تحتالشعاع قرار نميدهد بلکه آثار
مخرب آن بـر محلهها و محيط پيرامون سايه افکنده است .سروصدا ،دود و لرزش آن براي
خانههاي اطراف مزاحمت ايجاد ميکند و موجب کنارهگيري ساکنان و بستن پنجرهها و
کشيدن حفاظها و پردهها و جلـوگيري از بـازي کودکان ميشود بسياري از مـردم بـا صـداي
مـداوم ترافيــک بيــدار ميشوند و بــه خــواب ميروند (مودن و اپليارد.)1991 ،
در اين زمينه يان گل در اثر خود تحت عنوان «شهرها براي مردم» بيان ميکند که
بخش مهمي از مشکالت مربوط بـه ترافيــک شــهري (ســواره و پيــاده) ريشــه در ســنت
شهرسازي يعني در ساختار شبکه ارتباطي از يکسو و فرهنگ شهرنشيني و نحوة مـديريت
شـهري يعنـي عادات ،رفتار ،مقررات مربوط به رفتوآمد و حملونقل دارد (گل-207 :2010 ،
 .)186او در کتــاب مهم «زندگي ميان ساختمانها» (گل )13-20 :1396 ،انـواع فعاليتهاي
انسـان در فضاهاي همگاني را به سه گروه عمدة فعاليتهاي اجباري ،اجتماعي و اختياري
تقسيمبندي نمـوده است و پيشنهاد ميکند که همة اين فعاليتها ميتواند به صورت حرکت
پياده مديريت شود (گل .)9-1۵ :2011 ،همچنين پژوهش مهم ديگري تحت عنوان
«سازگاري عابران پياده و وسايل نقليه موتوري در جهان امروز» انجام شده است .نتايج اين
پژوهش بيانگر آن است که هر زيرساخت ،زماني ميتواند در بهبود امر ترافيک مؤثر باشد که
استفاده از آن ازنظر زماني ،براي مردم مطلوب و مقرونبهصرفه باشد (مور و ديگران:196۵ ،
 .)۵61-۵۵6در ايران نيز پژوهش هايي در اين زمينه انجام شده است .در راستا پژوهشي در
زمينة آثار اجتماعي و فرهنگي اصالح هندسي معابر شهري توسط ايماني و همکاران در سال
 139۵انجام شده است .نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که  20پيامد در چهار بخش اجتماعي
و فرهنگي ،محيط زيستي ،اقتصادي ،ديـد و منظـر شـهري شناسايي شده است و نتايج آزمون
فريدمن نيز نشان ميدهد در بين پيامدهاي شناساييشده ،توجه بـه نيازهـاي اقشـار خاص
(معلوالن ،سالمندان ،کودکان) اولويت اول ،کاهش منازعات بين رانندگان و مردم اولويت دوم،
تقويت قانونمندي در بين رانندگان اولويت سوم ،افزايش سطح رضايت شهروندان با ميانگين
اولويت چهارم و کاهش خسارت مالي ناشي از تصادفات اولويـت پنجم را دارا بوده است (ايماني
و همکاران.)98-100 :139۵ ،
در پژوهشي ديگري ضمن طبقهبندي عناصر تشکيلدهنده شبکه ترافيک و حملونقل،
مسائل طراحي هندسي در تقاطعهاي همسطح و غير همسطح ،تبادلها و بهخصوص کنترل
رمپهاي ورودي و آثار مثبت آن ،ساختمان پلهاي روگذر بدون توجه به آثار منفي آن به
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بقيه شبکه و نيازمنديهاي پارکينگ خارج خيابان تشريح شود (اردکانيان.)160-169 :1380،
صرافي و محمديان مصمم در پژوهشي که به موضوع پيادهراهسازي خيابانهاي مرکز شهر
همدان پرداختهاند به اين نتيجه ميرسند که حرکت در جهت بازآفريني مرکز شهر ،ابتدا
نيازمند غلبه بر الگوي برنامهريزي حملونقل خودرومحور و کاربري زمين منتج از آن و سپﺲ
پيادهراهسازي تدريجي خيابانهاي مرکز شهر است (صرافي و محمديان مصمم.)11 :1392 ،
عاشوري نيز در پژوهش خود به اين نتيجه ميرسد که خيابانهاي مستعد پياده در شهرهاي
کوچک يا بزرگ ،اغلب با طرحهاي جامع نابود شده است و با تدوين يک برنامه جامع ميتوان
هويت اين فضاها را در مقياس سازمان فضايي شهر بازيافت ،نقش آنها را در مقياس
استخوانبندي اصلي محالت تعريف نمود (عاشوري .)44 :1389 ،ازآنجاکه مطالعات موردي
مثالهاي واقعي زنده براي بررسي و تحليل اثرات اجراي اصالح ساختار معابر است ،در جدول
شماره  2بهطور خالصه چند مطالعة موردي اشاره شده است.
جدول  .2تجارب خارجي و داخلي در زمينه پيادهراهسازي (با اقتباس از صرافي و ديگران)1391 ،
شهر

معيارهاي مؤثر

اهداف طرح

اقدامات

نتايج

داليل موفقيت

کاجاني (فنالند)
(کميسيون
اروپا:2008 ،
)22-24

ترافيک ،آلودگي
زيباشناختي،
عوامل کالبدي،
سالمتي و
ايمني

حل مشکل
ترافيک ،جلوگيري
از مهاجرت ،کاهش
آلودگي ،احيا مرکز
محله

مسدود کردن
خيابانهاي اصلي روي
ترافيک سواره
کاشت درخت و
افزودن مبلمان،
بهبود تسهيالت پياده

کاهش حجم
ترافيک
بهبود فضاي
عمومي
افزايش ايمني

در پيش گرفتن
رويکرد مشارکتي
استراتژي جامع
تخصيص مجدد
فضاي جاده

نورنبرگ
(آلمان)
(کميسيون
اروپا:2008 ،
)31-33

آلودگي ،تراکم
خودرويي،
بناهاي تاريخي

کاهش آلودگي هوا
و ترافيک
اولويت دادن به
شيوههاي
حملونقل پايدار

حذف ترافيک سواره
توسعه مبلمان معابر
بهبود حملونقل
عمومي

کاهش معضل
ترافيک
بهبود کيفيت هوا
بهبود حملونقل
عمومي

رايزني جامع
عمومي در کسب
مقبوليت طرح
اجراي تدريجي
طرح

خيابان جنت
(مشهد)
(مرادي:1379 ،
)73
(ابراهيمي138،
)74 :0

ازدحام ترافيک
سواره
ايمني
آلودگيها

حل معضل ترافيک
افزايش ايمني و
جذابيت خيابان

مسدود نمودن معابر
رو به خودرو
سنگفرش نمودن
معابر
افزايش مبلمان معابر

افزايش برخوردهاي
انساني گسترش
تعامالت اجتماعي
حل ترافيک
بهبود امنيت معابر

پرسشهای پژوهش
 .1چـه معيارها و شاخصههايي بـراي اصالح ساختار معابر ،پيادهراهسازي و
حضورپذيري فضاي شهري تأثيرگذارنـد؟
 .2چگونه ميتوان با اعمال اصالح هندسي معابر و استفاده از ابزارهاي مديريت ترافيک،
به کاهش مشکالت ترافيکي محدوده موردمطالعه کمک کرد؟
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با توجه به موجود بودن چرخة ترافيک در شهرها و نيـاز روزافـزون به اجـراي پروژههاي
عمراني با هدف حل مسئله ترافيک ،نياز به ساماندهي تردد در معابر و رفع معضل ترافيک

بهواسطه اصالح معابر و اصـالح نقـاط حادثهخيز در محدوده پژوهش احساس ميشود.
روششناسی
در ايـن تحقيـق جهت دستيابي بـه اهـداف پژوهـش ،نـوع تحقيـق« ،کاربـردي» و روش
تحقيق ،کيفي است .طرح تحقيق ،توصيفي -تحليلي و قياسي اسـت .در اين پژوهش براي
تحليل دادهها و ارائه استراتژي و راهبرد اصالحات ساختار معابر ،طرحهاي جامع و تفصيلي
محدوده و همچنين مطالعات و مشاهدات ميداني نگارندگان ،مورد تحليل قرارگرفته اسـت.
همچنين از اسناد و مدارک (نقشهها و عکﺲها) موجود در شهرداري و ديگر منابع کتابخانهاي
و نيز از تجارب متخصصاني که در اين زمينه پژوهش کردهاند ،استفاده شده است .ابتدا با
استفاده از طرحهاي جامع و تفصيلي و معيارها و ضوابط مربوطه و همچنين مطالعات ميداني،
چهار محور ارتباطي در محدوده بهمنظور انجام اصالح هندسي و مديريت تردد پيشنهاد شده
است .در ادامه ،بـراي انجام اصالحات هندسي در معابر و يافتـن بهتريـن معبر بهمنظور تبديل
به محور پياده از بين معابر پيشنهادي ،امتيازدهي به هريک از معيارها و زيرمعيارهاي هندسه
معابر ،حجم تردد ،سازگاري فعاليت ،سرزندگي اقتصادي ،حضور پذيري ،احساس امنيت،
کيفيت محيط ،مبلمان ،منظر شهري و ...پﺲ از شناسايي نقاط ضعف و قوت ،فرصت و تهديدها
حاصله با فرآيند تحليل سلسلهمراتبي مقايسه زوجي به کمک سي نفر از نخبگان طراحي
شهري انجام پذيرفت و در مرحله بعد ،براي محاسبه دقيق وزن معيارها و زيرمعيارهاي
پژوهش ،از نرمافزار اکسپرتچويﺲ 1جهت افزايش ميزان دقت در تعيين امتيازات نهايي هر
يک از معيارها استفاده شده است تا مناسبترين معبر براي تبديلشدن به محور پياده
مشـخص گردد .در اين پژوهش براي ارزشدهي بـه معيارها و انتخاب محور ارتباطي پياده
مناسب از تحليل سلسلهمراتبي 2استفاده شـده است.

Expert choice
AHP

1
2

پيادهراهسازي و حضورپذيري فضاي شهري بهمثابه رويکرد اجتماعي155 ...
شکل  .1فرآيند انجام پژوهش

معرفی میدان
بازارچه طرخاني در منطقة  ،12محلة سنگلج ،در هسته تاريخي شهر تهران (شکل  )2و يکي
از مناطق با اصالت و هويت شهر تهران واقع شده است .از سال  1393مديريت شهري تهران
توجه جدياي به اين محدوده داشته است .اين منطقة تاريخي ازجمله مناطق شهر تهران
است که در سالهاي اخير برخالف ساير مناطق ديگر پايتخت ،رشد منفي جمعيتي داشته
است (طرح تفصيلي منطقه .)1383 ،يکي از داليل گريز جمعيت از اين منطقه وجود مسئله
ترافيک در معابر بوده که رفتوآمد مردم و ساکنان اين محدوده را دچار مشکل کرده است.
همچنين نامناسب بودن ظرفيت بار ترافيکي ورودي به معابر ،مزاحمتهايي براي شهروندان و
ساکنان اين محدوده ايجاد کرده است؛ اين شرايط بخصوص در ساعات اوج ترافيک موجب
افزايش حجم سفر بهمنظور دريافت خدمات در محدوده گرديده است .بر اساس مطالعات طرح
تفضيلي ،محدوده موردمطالعه در منطقه  12تهران ،شامل  6ناحيه و  13محله است .بازارچه
طرخاني در ناحيه  3منطقه  12واقع شده است .اين ناحيه با مساحت حدود  107/36هکتار؛
مرزهاي آن را به ترتيب از شمال خيابان  1۵خرداد ،از شرق خيابان خيام ،از جنوب خيابان
مولوي و از غرب خيابان وحدت اسالمي (ورودي بازارچه) تشکيل دادهاند( .قناد و رئيﺲ پور،
 .)1 :1394در اين محدوده يک معبر با عملکرد شرياني درجه  ،1معابر با عملکرد محلي اصلي
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و فرعي ،محورهاي ارتباطي محدوده را شکل داده است .عمدة کاربري موجود در اين محدوده
تجاري است که در حاشيه برخي معابر از تراکم بسيار بيشتري برخوردار است.
شکل  .2موقعيت محدوده مطالعاتي

مأخذ :الگو توسعه و طرح تفضيلي منطقه1383،

ساختار شبکه معابر محدوده
تغيير ساختار شبکه معابر در محيطهاي شهري منجر به دخالت در بافت محالت و تزريق
ترافيک شهري به درون بافت محالت ميشود .الگوي شطرنجي ،خيابانها و کوچههاي محلي
را به مکاني براي آمدوشد وسايل نقليه تبديل ميکند؛ اتومبيلها براي رهايي از ترافيک سنگين
خيابانهاي اصلي به خيابانها و کوچههاي محلي پناه ميآورند و با سرعت و بدون توجه به
حضور پياده از آنها عبور ميکنند که موجب سلب آرامش و تهديد پيادهها ميشود (برده،
 .)32 :1392در محدوده موردمطالعه ،يکطرفه شدن خيابانهاي مولوي و پانزده خرداد موجب
شده محور طرخاني بهعنوان معبر ترافيکي ميانبر محله عمل کند؛ اغلب کاسبان بازار و
کارمندان دولتي نيز از اين معبر بهعنوان يک شبکه محلي اصلي استفاده ميکنند که گاهي
موجب برخورد با عابران شده و پيامدهاي به همراه داشته است .اين موضوع ضمن ايجاد
آلودگيهاي هوا و صدا ،آرامش رواني محدوده را از بين برده است .از ديگر مسائل موجود در
معابر محدوده ميتوان به :نابسامانيهاي ترافيکي (تداخل حرکت سواره و پياده ،موتور و
چرخهاي باربري) ،نارسايي و نابساماني بارگيري و باراندازي ،کم بودن سطوح معابر نسبت به
حجم فعاليت ،عدم وجود نور و مبلمان مناسب ،عرض معابر کم و حجم تردد باال ،هندسه
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نامناسب معابر ،آلودگي محيطي ،نفوذ پنهان و افزايش درصد فعاليتهاي کارگاهي و انبارگاهي
در محدوده ،تبديلشدن معابر به پارکينگ و ...در محدوده بهويژه محور طرخاني اشاره کرد.
در خصوص عرض معابر نيز بيشترين عرض مربوط به خيابان مغفوري و طرخاني است .بررسي
نفوذپذيري بر اساس اندازه بلوکها ،تعداد کوچههاي بنبست و عرض معابر نشان ميدهد که
خيابانهاي طرخاني و مغفوري باالترين ميزان نفوذپذيري را نسبت به خيابانهاي فرزين و
حميد خياباني در محدوده دارا هستند.
شکل  .3نظام سلسلهمراتبي معابر در محدوده طرح

شکل .4سلسلهمراتب دسترسي و معابر بنبست
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شکل  .۵تحليل شبکههاي ارتباطي و ترافيکي محدوده ( مأخذ :نگارندگان)1398 ،

وضعیت ساختار کالبدی و محیطی
اکثر معابر موجود در محدوده پژوهش داراي ساختار کالبدي نسبتاً قديمي بوده و اين ساختار
کالبدي محيطي در بعضي از بخشهاي محدوده به دليل بيتوجهي و عدم رسيدگي به
فرسودگي کشيده شده است .همچنين تبديل اراضي محدوده به کاربريهاي تجاري ،انبار و
کارگاه ،مسکوني و ...و جهتگيري گذرها نسبت به خيابانهاي احداثشده ،از ويژگيهاي
کالبدي احداثشده در محدوده است که خود منجر به رخساره يافتن کالبدي جديد در
مجاورت با کالبد قديمي محدوده گرديده و با ترکيب نشدن در ساختار قديم محدوده ،پويايي
فضاها را کاهش داده است (مهندسين مشاور محيط طرح پايدار .)1388 ،لذا سعي بر اين است
تا با ايجاد کاربريهاي مناسب و مکان گزيني صحيح ،تقويت ديد و منظر شهري و تأمين نياز
کاربران در محدوده بتوان حﺲ سرزندگي و پويايي را در ساختار کالبدي محدوده افزايش
نمود .ازاينرو بهمنظور تحليل دقيقتر در اين زمينه از دادههاي موجود و مشاهدات ميداني در
محدوده پژوهش بهره گرفته شده است .با بررسي معيارهاي زيباشناختي بر مبناي همچون
منظر شهري ،کاربريها ،کيفيت بناها و ...در محدوده موردمطالعه نشان ميدهد که محور
طرخاني از کيفيت مطلوبتري نسبت به ساير معابر برخوردار است .شکل  6کاربريها ،مراکز
تجاري و ...را در محدوده پژوهش نشان ميدهد؛ بهمنظور انجام اصالحات و مديريت تردد در
معابر نوع کاربريهاي موجود در آن مکان از اهميت خاصي برخوردار است خيابان طرخاني
ازنظر ترکيب کاربريهاي سازگار در شرايط بهتري نسبت به ساير معابر قرار دارد.
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شکل  .6کاربري هاي محدوده پژوهش در ارتباط با شبکه هاي دسترسي

مأخذ :طرح تفضيلي منطقه 12
شکل  .7نظام سلسله مراتبي راه در پيرامون محدوده طرح

مآخذ :دفتر خدمات نوسازي منطقه12

وضعیت ساختار اقتصادی  -اجتماعی
وظيفة ديگر راهها ايجاد انسجام و پيوند ميان محيطهاي اجتماعي و فعاليتهاي اقتصادي
است .راهها عامل توسعة اقتصادي و اجتماعياند و متناسب با درجهبندي که در آنها وجود
دارد ،عرصههاي داراي قابليت براي ظهور تعامالت اجتماعي و فعاليتهاي اقتصادي پديد
ميآورند .به همين دليل ،راه و خيابان در برخي موارد بيش از آنکه نقش دسترسي داشته
باشد ،بهعنوان عناصري اجتماعي در راستاي تقويت تعامالت ميان مردم و بنيانهاي فرهنگي
آنان ايفاي نقش نموده و در راستاي توسعة اقتصادي شهر مؤثر واقع ميگردند (شيعه:1380،
 .)227در محدودة پژوهش ازلحاظ کاربريهاي جاذب جمعيت ،کاربريهاي واقع در مجاورت
محور طرخاني و امير مغفوري باالترين تراکم جاذب جمعيت و خيابانهاي فرزين و حميد
خياباني کمترين تراکم جمعيت را دارند .ازنظر مراکز تجاري نيز بيشترين تعداد مراکز خريد
و خردهفروشي در خيابان طرخاني واقع شده است .ازآنجاکه اصالح معابر و توسعه مسيرهاي
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پياده نقش مهمي در ارتقاء خردهفروشي دارد ميتوان گفت که اصالح ساختار معابر
(پيادهراهسازي) و مديريت در تردد معابر محدوده بهويژه محور طرخاني ميتواند فرصت
مناسبي براي توسعه اقتصاد (سرزندگي اقتصادي) محلي و درآمد در اين مسير به همراه داشته
باشد .پيمايشهاي ميداني نشان ميدهد که خيابان طرخاني بهعنوان مسير اصلي ارتباطدهنده
اصليترين عنصر تجاري (بازار) محدوده ،سرزنده بوده و شاهد حضور بيشتر کاربران محلي
(بهويژه بانوان) نسبت به ساير معابر بوده و همين امر منجر به افزايش حضور پذيري و حﺲ
تعلقخاطر و امنيت در اين محور شده است.
وضعیت ساختار ترافیکی – محیط زیستی
افزايش حجم ترافيک عبوري به لحاظ قابليت دسترسي بيشتر در معابر موجب به خطر افتادن
تعادل محيط زيستي ،ارتباطات و تعامالت اجتماعي – فرهنگي موجود در محدوده شده با
توجه به بررسيهاي صورت گرفته ميزان حجم تردد در معابر محدوده و مطابقت آن با ظرفيت
سرويﺲدهي شبکه ترافيکي موجود ،آمارگيري ترافيکي و بررسي ميزان استفاده از معابر در
ساعات پيک بيشتر بوده است .با در نظر گرفتن شـرايط عـادي ،استفادهکنندگان از معـابر و
تـردد آنها بـا توجـه بـه برداشتهاي ميداني متوالي گروههاي مطالعاتي ،زمان پيک ترافيک
کل محدوده پژوهش در بازههاي زماني  7تا  11صبح و  16تا  17بعدازظهر و در ساعات
ديگري بهصورت پراکنده تشخيص داده شد که دليل اين امر ،همزماني سفرهاي آموزشي و
کاري بوده است (دفتر مشاور محيط طرح پايدار.)1388 ،
پيمايشهاي ميداني نشان ميدهد محور طرخاني به دليل استقرار فعاليتهاي تجاري
بهعنوان يک محور تجاري شناخته است؛ و با توجه به فعاليت اين محور حجم زيادي از جمعيت
مردم را به خود جذب نموده است و اين امر منجر گرديد که اين محور نتواند اين ازدياد
جمعيت و حرکت اتومبيل را بپذيرد و اکثر اوقات شاهد ترافيک عبوري پياده و سواره بوده
است .يکي از مسائل اصلي در محور طرخاني و ساير محورهاي ارتباطي محدوده ،تداخل پياده
و سواره و کاهش ايمني بوده؛ بهطوريکه با مديريت ترافيک و اقدامات فيزيکي در اين
محورهاي ارتباطي ميتوان رانندگان را تشويق به رانندگي در سرعتهاي پايين و تعيينشده
نمود و با کنترل ترافيک و تردد ميزان فضاهايي را که به فعاليتهاي غير ترافيکي و فضاي
سبز اختصاص دادهشده در محدوده را افزايش داد و منجر به بهبود کيفيت محيط ،کاهش
ترافيک و افزايش تسهيالت پيادهروي در اين محورهاي ارتباطي گرديد .همچنين آلودگي که
يکي از مشکالت عمده بسياري از مراکز شهرهاي بوده است؛ توسعه شيوههاي پايدارتر
حملونقل ميتواند نقش چشمگيري در کاهش آن ايفا نمايد .ازنظر آسايش اقليمي در محدوده
موردمطالعه وجود تفاوتهاي در عرض ،طول و شکل هندسي و ساختار عناصر متشکل شبکه
ارتباطي ،نماها و پوشش گياهي در محورهاي طرخاني و امير مغفوري بهمراتب بيشتري نسبت
به محورهاي حميد خياباني و فرزين مشاهده شده است.
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یافتههای تحقیق
در اين بخش ابتدا به تحليل پيمايشهاي ميداني و دادههاي جمعآوريشده از سازمانهاي
شهري در خصوص ويژگيهاي کالبدي و اجتماعي ،اقتصادي ،ترافيکي و ...پرداخته ميشود و
سپﺲ با استفاده از مدل قياس سلسلهمراتبي معيارهاي وزندهيشده و اولويت مسيرها براي
اصالح مشخص ميگردد .درنهايت نيز بر مبناي يافتههاي حاصل از ارزيابي کمي و کيفي از
بررسيهاي انجامشده بهترين مسير براي اجراي اصالح معابر (پروژه پياده راه) انتخاب خواهد
گرديد .جدول شماره  3بر مبناي پيمايشهاي ميداني ،وضعيت معابر محدوده به لحاظ کمي
و کيفي بررسيشده و در دو طيف مناسب و نامناسب طبقهبندي گرديده و بر اساس تحليل
محتوا و بررسيهاي صورت گرفته در هرکدام از مؤلفهها عالمتگذاري شده است .جدول 3
گوياي آن است که وضعيت کمي و کيفي خيابان طرخاني مناسبتر از ساير خيابانها ارزيابي
شده است در انتهاي طيف نيز خيابان يوسفي و حميد خياباني که ازنظر مؤلفههاي موجود در
جدول در رتبه انتهايي قرار دارند .عالوه بر خيابان طرخاني ،خيابانهاي مغفوري و فرزين نيز
داراي وضعيت مطلوبتري نسبت به ساير معابر محدوده هستند.
جدول .3مقايسه وضعيت کلي معابر محدوده موردمطالعه به لحاظ کمي وکيفي

شاخصهها و معيارها
اصالح هندسي معابر
(مکانيابي محور پياده)

ساختار معبر

هندسه معابر-عرض معابر – مبلمان

کالبدي

منظر شهري -کاربريها – نياز اقشار خاص
(سالمند -کودکان -معلول)

اجتماعي

حضور پذيري بانوان -احساس امنيت – احساس تعلق

ترافيکي

حجم تردد -طول مسير – پارکينگ عمومي

اقتصادي

سرزندگي اقتصادي -سازگاري فعاليت -زمان فعاليت

محيط زيستي

فضاي سبز -کيفيت محيط -همسازي با محدوده

شاخصههای محور پیاده با توجه به معیارهای مدیریت ترافیﮏ
با توجه به شاخصههاي مکانيابي محور پياده و معيارهاي مديريت ترافيک ونيز بهرهگيري از
طرحهاي جامع و تفضيلي و همچنين مطالعات ميداني مربوطه ،چهار محور ارتباطي (الف -
ب  -ج  -د) بر اين اساس در محدوده بهمنظور حل مسئله ترافيک در معابر پيشنهاد گرديده
است .که در اين پژوهش چهار محور بهنامهاي الف (طرخاني) ،ب (فرزين) ،ج (حميد خياباني)،
د (امير مغفوري) موردبررسي و تحليل قرار گرفته است .جدول شماره  4شاخصهها و معيارها
اصالح هندسي معابر (مکانيابي محور پياده) رانشان ميدهد.
جدول  . 4شاخصهاي مکانيابي محور پياده براساس معيارهاي مديريت تردد
گويه

وضعيت
مناسب

دسترسی
پياده مدار

طرخاني

مغفوري

يوسفي

×

×

×

نامناسب

فرزين

حميد خياباني

×

×

×

×

مناسب
حجم ترافيک

نامناسب

×

×

×
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مناسب

تعداد
اتصاالت

نامناسب

عرض معابر

مناسب

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

نامناسب
مبلمان

تعداد

مناسب

×

نامناسب
توزيع فضايي

مناسب

منظر

عناصر زائد
بصري
اجتماع

ايمني و
امنيت
تنوع
اجتماعي

×

×

×

×

×

×

×

نامناسب
کيفيت نما

×

×

×

×

×

مناسب
نامناسب

×

نامناسب

×

مناسب

×

مناسب

×
×

نامناسب

×
×

×

نامناسب
مناسب

×
×

×
×

×
×

×

×

×

اولویتبندی مسیرها بر مبنای معیارهای وزن دهی
بعد از بررسي و تحليل دادهها در اين بخش به اولويتبندي معابر بر مبناي يافتهها و بررسيهاي
انجامشده با بهرهگيري از مدل اياچپي پرداخته شده است .شکل  8موقعيت ،محدوده معابر
(الف –ب – ج  -د) پيشنهادي بهمنظور انجام اصالحات تردد در محدوده پژوهش را نشان
ميدهد.
شکل  .8موقعيت ،محدوده معابر پيشنهادي
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فرآیند تحلیل کیفی سلسلهمراتبی
الف :سـاخت سلسـله مراتبـی :در ايـن مرحلـه ،مسـئله تعريـف ميشود و هـدف از
تصميمگيري بهصورت سلسـلهمراتبـي از عوامـل و عناصـر تشکيلدهنده ،ترسـيم ميشود.
فرآيند تحليل سلسـلهمراتبـي ،نيازمنـد شکسـتن مسـئله تصميـم با چند شـاخص بـه
سلسـلهمراتبي از سـطوح اسـت .بديـن منظـور از درخـت تصميم اسـتفاده ميشود که از
چهـار سـطح تشکيل شـده اسـت :سـطح اول شـامل هـدف کلـي از تصميمگيري اسـت .در
سـطح دوم معيارهـاي کلـي قرار دارنـد که تصميمگيري بر اسـاس آنها صورت ميگيرد
(اکبري و الماسي )340 :2019 ،در سـطح سـوم زيرمعيارها قرار ميگيرد و در آخريـن سـطح
نيـز گزينههاي تصميم کـه در اينجـا اولويتبندي محورهاي ارتباطي بر مبناي مکانيابي
محور پياده (اصالح هندسي معابر) در منطقه  12تهران مطرح شده است .شکل  9نشاندهنده
سـاختار سلسـلهمراتبـي اولويتبندي شاخصهاي ارزيابي محور پياده با توجه به معيارهاي
مديريت ترافيک در شهر تهران است.
ب :تشکیل ساختار مدل :اولين گام در فرآيند تحليل سلسله مراتبي ،ايجاد يک
نمايش گرافيکي (ساختار سلسله مراتبي) از مسئله است که در آنها هدف ،معيارها و گزينهها
نشان داده ميشوند .تبديل موضوع يا مسئله موردبررسي به يک ساختار سلسله مراتبي
مهمترين قسمت فرآيند تحليل سلسله مراتبي محسوب ميشود (قدسيپور .)21 :1381 ،بدين
منظور ساختار سلسلهمراتبي مسئله تحقيق در نمودار شکل  9نشان داده شده است .انتخاب
معيارها و زير معيارها در اين تحقيق با توجه به بررسيها ،مطالعات و اقدام صورت گرفته
پيرامون مبحﺚ امکانسنجي محور پياده و اصالح معابر در پژوهش مختلف بوده است.
شکل  .9ساخت سلسلهمراتبي شاخصهاي ارزيابي مکانيابي محور پياده
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تحلیل بر اساس پرسشهای پژوهش
اين پژوهش با هدف بررسي پيادهراهسازي بهمثابه اقدامي اجتماعي بهعنوان راهحل مسئله
ترافيک در محدوده بازارچه طرخاني به تحليل بازسازي ساختار معابر (اصالح هندسي) پرداخته
است؛ بنابراين با اصالح هندسه معابر ميتوان تغييرات اساسي در شکل و ساختار و عملکرد
معابر در محدوده به وجود آورد؛ بهگونهاي که دسترسي خودروها را در معابر محدود و
خيابانهاي طوالني و پر از آمدوشد را تبديل بهجايي امن براي تعامل کاربران با يکديگر نمود.
جدول شماره  ۵اولويتبندي معيارها و زيرمعيارها را براساس گويهها نشان ميدهد .بهطوريکه
با اصالح معابر و رود به هر محدوده تنها از يک معبر ميسر خواهد بود و تنها عبور و مرور
اتومبيلها محدودشده و پياده قادر خواهد بود آزادانه هرکجا که ميخواهد حرکت کند.
جدول  .۵اولويتبندي معيارها و زيرمعيارهاي مکانيابي محور پياده براساس گويهها

اولويتبندي شاخصها و معيارهاي
مکانيابي محور پياده با توجه به
معيارهاي مديريت ترافيک

اولويت

معيارها

يک

ساختار
کالبدي

دو

ساختار معابر

سه

ساختار
اقتصادي

چهار

ساختار محيط
زيستي

پنج

ساختار
اجتماعي

شش

ساختار
ترافيکي

اولويت

زير معيارها

يک

هندسه معابر

دو

عرض معابر

سه

مبلمان

يک

کاربريها

دو

نياز اقشار خاص

سه

منظر شهري

يک

احساس امنيت

دو

حضورپذيري بانوان

سه

احساس تعلقخاطر

يک

پارکينگ عمومي

دو

طول مسير

سه

حجم تردد

يک

سرزندگي اقتصادي

دو

سازگاري فعاليت

سه

زمان فعاليت

يک

کيفيت محيط

دو

همسازي با محدوده

سه

فضاي سبز

در اين راستا با بهرهگيري از يافتههاي پژوهش مشاهده ميشود کـه محور طرخاني در
مقايسه با سه محور ارتباطي ديگر داراي بيشترين امتياز بوده است .بدين ترتيب محور طرخاني
بهعنوان يکي از محورهاي پيشنهادي بهمنظور انجام اصالحات براي تبديل شدن به محور
پياده معرفي ميگردد .همچنين بهمنظور مکان گزيني مسير مناسب براي معبر پياده در
محدوده بررسي نوع کاربريهاي موجود از اهميت خاصي برخوردار است .زيرا نوع کاربريهاي
موجود يکي از عوامل اصلي جذب کاربران براي استفاده از آن مسير خواهد بود؛ بنابراين وجود
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کاربري هاي تجاري در محور طرخاني يکي از معيارهاي مؤثر براي تبديل شدن اين محور به
معبر پياده بوده است .بنا بر مطالعات انجامشده و بررسي مسيرهاي ارتباطي محدوده ،در
جدول  6به ارائه راهکارها ،اصالحاتي در ساختار معابر پيشنهادي (طرخاني -امير مغفوري-
فرزين -حميد خياباني) بهويژه طرخاني پرداخته شده است.
جدول  .6اقدامات اصالحات هندسي در ساختار معابر پيشنهادي محدوده بهمنظور بهبود تردد
تغییرات نسبت به وضع موجود

راهکارها

پيادهراهسازي محور طرخاني( ،مسدود نمودن محور طرخاني بر روي ترافيک سواره بهمنظور حل
درگيري ناشي از گره ترافيکي).
اقدام 1

مسدود نمودن حرکت سواره در معبرهاي (حريري ،يوسفي) منتهي به محور طرخاني
برنامهريزي زماني براي دسترسي سواره در ساعات خاصي از روز براي باراندازي و بارگيري مغازهها
تجهيز محور طرخاني ،مغفوري به مبلمان شهري مناسب (تأمين روشنايي ،نيمکت ،سطل زباله ،درخت)

اقدام 2

اصالح هندسي تقاطع (طرخاني ،کارکن اساسي ،مغفوري) و بهبود زواياي برخوردها با ايجاد دو پيچ در
شبکه خيابانهاي محلي بهمنظور تردد آسان به بخشهاي مختلف محدوده
اصالح نبشهاي تند در تقاطع محورهاي (طرخاني ،کارکن اساسي ،مغفوري) بهصورت گرد يا پخ

اقدام 3

امکانسنجي آزادسازي معابر (تعريض معبر) با بهرهگيري از فضا و زمين باير و بدون کاربري در
محورهاي (حريري ،حميد خاني ،مدني ،بهار ،بانکي ،هاشمي ،کيوان) بهمنظور افزايش دسترسي و
نفوذپذيري در محدوده(.با توجه به نقشه کاربري محدوده) و تغيير و انتقال کاربريهاي مزاحم

اقدام 4

اصالح هندسي بخشهاي ورودي به محله بهگونهاي که هنگام ورود به خيابانهاي محلي محدوده وادار
به کاهش سرعت گردد.

اقدام 5

جداسازي معابر پياده و سواره در محور فرزين ،حميد خياباني ،امير مغفوري
بهرهگيري از فضا و زمين باير محدوده در جهت احياء مرکز محله در محور فرزين فضاي جهت مکﺚ و
تعامالت ساکنان بهمنظور افزايش حﺲ سرزندگي و پويايي در محدوده

اقدام 6

محدود کردن پارک حاشيهاي ،ايجاد پارکينگهاي محلهاي ميتواند بهصورت يک فضاي باز نيز ايفاي
نقش نمايد.
حذف کاربريهاي جاذب ترافيک (انبار) در محورهاي ،طرخاني ،مغفوري ،فرزين و امکان انتقال به
جدارههاي حاشيهاي محله (محور يوسفي)

نتیجهگیری
پيادهراهسازي و افزايش سطح حضورپذيري فضاهاي شهري امروز يکي از مهمترين و مؤثرترين
راهکارهاي مديريت تردد و حل معضالن ناشي از ترافيک سواره است .شهروندان ضمن حضور
در فضاي شهري و انجام فعاليتهاي اجتماعي ،خاطرات فردي و جمعي در ذهن آنان شکل
ميگيرد و خاطرهمندي شهر ،موجب افزايش حﺲ تعلق و هويتمندي آنان ميشود .يکي از
مؤلفههاي اصالح ساختار معابر در اين پژوهش که به آن پرداختهشده مکانيابي ،پيادهراهسازي
و تبديل معابر سواره و واجد شرايط الزم جهت ايفاي نقش بهعنوان پياده راه بوده که اين امر
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سبب ارتقاء سالمت جسمي و روحي شهروندان در محدوده شده و منجر به حل بسياري از
مشکالت ترافيکي گرديده ،عالوه بر آن موجب دسترسي بهتر ،حملونقل پايدار ،تجديد حيات
مدني ،رونق اقتصادي و زيستپذيري در بخشي از فضاهاي شهري شده است که اين
نشاندهندة نقش مهم و تأثيرگذار پيادهراهها در توسعه پايدار شهري است .بهاينترتيب اصالح
ساختار معابر در بازارچه طرخاني بهعنوان فرآيند بيرون راندن خودروها و در برخي موارد
کاهش سرعت خودروها و خلق خيابانهاي دوستدار پياده ،مزاياي اقتصادي ،اجتماعي،
زيباييشناختي ،ترافيکي و محيط زيستي را در فضاهاي شهري به همراه داشته است .بازارچه
طرخاني به دليل تراکم جمعيتي ناشي از حضور کاربران محلي و غير محلي ،سهم باالي اين
محور در توزيع جمعيت و همچنين نقش اقتصادي آن با مشکالتي متعددي در زمينة
حملونقل مواجه بوده که نيازمند سياستگذاري و برنامهريزي مقتضي است .ازاينرو با توجه
به موقعيت قرارگيري محور طرخاني در يک بافت قديمي و نقش فرامحلي اين محور بر
حساسيت اجراي پژوه اصالح معابر (پيادهراهسازي) در اين محدوده افزوده است .دراينبين،
اولويتبندي اصالح معابر (پيادهراهسازي) در محدوده ميتواند نقش مؤثري در بهبود عملکرد
محدوده پژوهش به همراه داشته باشد.
بر اين اساس ،شناسايي معيارهاي مؤثر بر انتخاب و نيز ميـزان تأثيـر هر يک از اين
شاخصها امـري حائز اهميت است .بـا توجـه بـه اين الگـو انجام اصالحات در معابر جهت
مکانيابي بهينـه محور پياده در محدوده ،بيـن چهار محور ارتباطي انتخابشده شـامل محور
طرخاني ( الف) ،محور فرزين (ب) ،محور حميد خياباني (ج) و محور مغفوري (د) ،بـا لحـاظ
شاخصها ،معيارهـا و زيرمعيارهـاي مربوطه ،محور الف (طرخاني) بهعنوان مناسبترين محور
ارتباطي جهت انجام اصالحات (پيادهراهسازي) انتخـاب گرديد و محورهاي (د)( ،ب) و (ج)
بـه ترتيـب در اولويتهاي دوم و سـوم و چهارم قـرار گرفتنـد .همچنين بـا توجـه بـه
موقعيـت مناسـب اين محور ميتوان اذعـان نمـود کـه پياده محور شدن اين معبر ميتواند
ازلحاظ خدمات پاسـخگوي نيازهـاي تمامـي گروهها در محدوده باشـد و نقش شاياني در
بهبود عملکرد محدوده ايجاد نمايد .تحليل واگويهها نشاندهندة تأثير بسزاي ساختار فيزيکي
در برنامهريزي پيادهراهسازي محدوده است .در نتيجهگيري کلي اين پژوهش بايد اظهار داشت
که تبديل محورهاي ارتباطي درون بافتهاي تاريخي و فرسوده به پيادهراه و تزريق کاالها از
مبادي ورودي محدوده به درون بافت ،يکي از مهمترين رويکردها به مديريت تردد در اين
بافتهاست.
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