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چکیده
پیاده روی ،ابتدایی ترین نوع حمل و نقل شهری است و میتواند ایمن ترین و راحت ترین آن نیز باشد.
شهر ها در گذشته از قابلیت پیاده مداری باالیی برخوردار بودهاند و پیاده روی به عنوان اصلی ترین الگوی جابجایی
مردم در داخل کانونهای زیستی مطرح بوده است  .امروزه کیفیت و جذابیت فضاهای عمومی شهری به یکی از
مهمترین سنجه های توسعه یافتگی بدل گردیده است ،همچنین به دنبال افزایش آلودگی هوا سیاستهای کنترلی
مبنی بر کاهش استفاده از اتومبیل و سوختهای فسیلی در دستور کار قرار گرفته است .در این میان ،پیاده راه ها بدلیل
قابلیتهای خاص خود در ایجاد فرصت تعامالت اجتماعی و نیز به عنوان پهنههایی چند عملکردی از نقشی اساسی
برخوردارند .هدف از انجام این پژوهش  ،یررسی امکان ایجاد پیاده راه در محورهای شهری و سنجش تمایل حضور
شهروندان از سه بعد کالبدی ،کارکردی ،ادراکی در محیطهای پیاده مدار ،بوده وهمچنین در پی پاسخگویی به این
سوال که چگونه میتوان با تنوع بخشی به کارکردهای موجود در محور مسجد جامع شهر یزد ،امکان پیاده راه سازی
آن را فراهم نمود ،هستیم .این پژوهش از نوع کاربردی بوده و بر اساس روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از نرم
افزار  SPSSانجام شده است .نتایج بررسیها و یافته ها نشان میدهد که محور مسجد جامع شهر یزد به دلیل هویت
تاریخی فرهنگی آن و وجود کاربریهای فعال دارای پتانسیل تبدیل به پیاده راه میباشد.
واژههای کلیدی :خیابان ،پیاده راه ،محورهای شهری ،محور مسجد جامع ،یزد

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه تهران ،پردیس البرز ،تهران ،ایران.
 .2عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
 .3ف کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تفت ،تفت ،یزد.

 -1مقدمه
در قرون گذشته تفکرات برنامه ریزان شهری به سمت این پدیده سوق پیدا کرده است که نقش اصلی را
در شهر ها خیابانها ایفا میکنند و نقطه عطف این تفکرات سلطه بی چون و چرای اتومبیل طی نیم قرن گذشته
میباشد  ،توسعه بی رویه کالبد شهری ،افزایش وسایل نقلیه و زوال محیط زیست ،اثراتی زیان بار را بر ساختار
شهر و در نتیجه سالمت جسمی و روانی شهروندان وارد کرده است .ورود خودرو به عرصه های حمل ونقل
شهری ،باعث نوعی تغییر در جایگاه عابر پیاده در خیابانهای شهری گشته و تغییرات کالبدی و ساختاری
بسیاری را نیز پدید آورده است .از دیدگاه شهر سازی ،طراحی شهرهای مدرن مبتنی بر اولویت خودرو است،
در حالی که این نوع از حمل و نقل مشکالتی از قبیل آلودگیهای صوتی و بصری ،ترافیک ،افسردگی و  ...را
به وجود آورد ه است ،و با از بین بردن پویایی زندگی و روابط گرم گذشته بین افراد جامعه ،کیفیت زندگی را
کم کرده است و جدایی افراد از مراکز تجمعهای عمومی نیز باعث کم شدن تعامالت اجتماعی شده است.
هم اکنون ،رشد شهرنشینی و ازدیاد وسایل نقلیه در کشور باعث از بین رفتن مقیاس انسانی در سطح شهر،
نابودی فضاهای شهری و ارتباطات چهره به چهره  ،افزایش تراکم در مراکز شهری و افزایش میزان تصادفات
در شبکه معابر  ،از بین رفتن ایمنی و امنیت عابرین پیاده  ،کاهش ارزش عابر پیاده ،و به طور کلی موجب تنزل
کیفیت محیط از منظرهای مختلف گردیده است و امکان بهره بری از موقعیت مکانی محیط را به شدت کاهش
داده است ودر نهایت منجر به بروز محیطی با کیفیت پایین به خصوص برای عابرین پیاده شده است .این در
حالی است که پیاده روی در پیاده راه ها باعث ایجاد بسیاری از تعامالت مثبت بین شهرنشینان میشود .با
استفاده روزافزون از اتومبیل در شهرها و لزوم توسعه و گسترش حمل و نقل و دسترسیهای شهری هر روز
نیاز به معابر ،بزرگراه ها و مسیرهای سواره رو جدیدی احساس میشود تا راه برای خودروهای شخصی باز
شود.
بافتهای کهن ،امروزه به دالیل گوناگون از جمله عدم انطباق آنها با سیستمهای حمل و نقل جدید ،با
فرسودگی تدریجی همراه هستند .ایجاد مسیرهای پیاده در بافتهای تاریخی ضمن حفظ و احیاء آنها ،توسعه
شهر را از توسعه به سمت حومه ها ،به توسعه ای از درون و منطقی تبدیل میکند .این درحالی است که در
تمامی روشهای مربوط به مرمت و باززنده سازی بافتهای قدیمی شهری هم ،نسبت به ایجاد مسیرهای پیاده
تاکید فراوان شده است.

 -2نگاهی به تجارب جهانی در زمینه پیاده راه
فضاهای پیاده ،ابتدا در اروپا با هدف حفظ مراکز تاریخی و بهبود ترافیک و در امریکا برای احیای مراکز
خرید آغاز گردید.ولی به سرعت اهدافی باالتر و دامنه ای وسیعتر یافت .به طور خالصه میتوان گفت که
تجارب جنبش پیاده در چند محور عمده زیرصورت گرفته است:
الف -ایجاد مناطق بی ترافیک )( traffic Free zones
ب -ایجاد خیابانهای پیاده) ( walking streets
ج -ایجاد ناحیه پیاده در مرکز شهر) ( pedestrain districts
د -ایجاد خیابانهای سرزنده یا مردمی) ( livable streets
ه -ایجاد مراکز خرید پیاده ) ( shopping mail
و -ایجاد فضاها و مکانهای عمومی و مردمی) ( people place
ز -آرام سازی ترافیک در نواحی مسکونی ) ( traffic calming

ح -ایجاد مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری
 -3اهداف
هدف از انجام این پژوهش یررسی امکان ایجاد پیاده راه در محورهای شهری و سنجش تمایل حضور
شهروندان از سه بعد کالبدی،کارکردی،ادراکی در محیطهای پیاده مدار ،میباشد.
 -4سوال ها و فرضیه ها
دراین پژوهش به منظور سنجش تمایل حضور شهروندان در فضاهای پیاده مدار در جهت امکان سنجی
پیاده راه سازی در محور مسجد جامع دو فرضیه اصلی تدوین شدکه عبارتند از:
به نظر میرسد بین افزایش تنوع کارکردی درساعات مختلف شبانه روز و استرش پیاده راه سازی درمحورمسجد جامع  ،رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر میرسد بین ایجاد مسیرهای حرکت پیاده در محور مسجد جامع با افزایش امنیت اجتماعی در اینمحدوده رابطه معناداری وجود دارد.


 -5نقش پیاده روی در سالمت جسمی و روحی
پیاده روی منافع فراوانی را در جهت سالمت فیزیکی انسان هم به دلیل تحرک و ورزش کردن و هم
برخورداری از کیفیت آب و هوا سبب میگردد .همچنین پیاده روی نسبت به رانندگی تنش کمتری را برای فرد

به همراه دارد .به عالوه ،محدوده محصور گردیده با درختان یا فضای پارکینک خودرو ،ایمنی عابران را افزایش
میدهد .در همین زمینه ،کنفرانس بین المللی پیاده روی در قرن  21خاطر نشان میسازد که " :مردمی که در
محالتِ با قابلیت پیاده روی زندگی میکنند ،یک ساعت در هفته بیشتر از کسانی که در محالت با قابلیت پیاده
روی کمتر زندگی میکنند ،به صورت پیاده راه میروند .و با انجام این کار  04درصد از هدف فعالیت فیزیکی
خود را تأمین و خطر اضافه وزنشان را نصف میکنند .بی فعالیتی ،بزرگترین قاتل در جوامع غربی است .هر
کس که پیاده روی را ترویج کند ،از این رو ،یک متخصص سالمت با یک پیام حیاتی است (.پاکزاد،ج ،162 :
)1336
همچنین ،پیاده روی بدلیل آنکه به فرد فرصت کشف فضاهای جدید و تحریک حس کنجکاوی را میدهد،
میتواند تأثیر بسزایی در ایجاد آرامش و سالمت روانی ایفا کند .در این میان ،تأکید میگردد که انواع دیگر
حمل و نقل حتی دوچرخه سواری ،گرچه انسان را به مقاصد ویژه رهنمون میگردند اما ،تنها قدم زدن است که
ارتباطی تنگاتنگ و کامال زنده را با فضاهای عمومی برقرار نموده و با ایجاد حس مکان سبب شناختی واقعی از
مکانهای شهری میگردد.
 -6تاثیر پیاده روی بر محیط زیست
اگر مردمان بیشتری در شهر پیاده روی را به رانندگی ترجیح دهند ،مصرف سوختهای فسیلی کاهش و در
مقابل کیفیت هوا افزایش مییابد و حتی ممکن است که این امر از تعرض و گسترش جاده ها و مسیرهای
سواره موجود جلوگیری به عمل آورد " .در سراسر جهان ،حمل ونقل موتوری در بیش از  24درصد از انتشار
آالینده های ناشی از فعالیتهای انسانی که به تغییر اقلیم (  ) Climate Changeمنجر گردیدهاند ،سهیم است .
(نامدار ،قشقایی،ن .)131،1331 :عالوه بر این ،بلوارها و مسیرهای پیاده روی درختکاری شده عاملی در جهت
ایجاد زیبایی طبیعت ،تبدیل گاز CO2به اکسیژن و ایجاد زیستگاههایی برای پرندگان و سایر حیوانات (یکی از
اهداف اصلی توسعه پایدار) میباشند.
 -7مبانی نظری
 -7-1فضای شهری

زوکر فضای شهری را ساختاری سازمان یافته ،آراسته و واجد نظم به صورت کالبدی برای فعالیتهای انسانی
و استوار بر قواعد معین و روشن میداند؛ که این قواعد عبارت اند از :ارتباط میان شکل و بدنهی ساختمانهای
محصور کنندهی هم شکل و یکدست ،با متنوع بودن آنها ،ابعاد مطلق بدنه ها نسبت به پهنا و درازای فضایی
که در میان گرفته شده ،و زاویهی گذرها یا خیابانهایی که به میدان میرسند ،و سرانجام موقعیت و محل

بناهای تاریخی ،آبنماها و قواره ها یا عناصر سه بعدی دیگر که میتوان بر آنها تأکید کرد .سه شاخصهی باز
بودن فضا ،عمومی بودن فضا و برقراری تعامالت اجتماعی در فضا را سه شاخص ضروری و توأمان فضای
شهری معرفی میکنند( .پاکزاد ،ه )1330:
 -7-2انواع خیابانها


خیابانهای عبوری:

متداول ترین شکل خیابانها در اکثر شهرهای جهان است که حرکت وسایل نقلیه موتوری و توقف آنها،
دوچرخه ها و عابران پیاده در آن مجاز میباشد .در عین حال که قسمت عمده عرض خیابان به حرکت سواره
اختصاص یافته و حرکت پیاده در پیاده روهای کناری دو طرف خیابان صورت میگیرد که دارای پهناهایی
متغیر هستند ( .کاشانی جو )1331


خیابانهای اشتراکی:

هم عابران پیاده و هم وسایل نقلیه موتوری مجاز به استفاده از عرض آنها به صورت مشترک میباشند .در واقع
اینگونه خیابانها شبیه به الگوی وونرف بوده و بر همسازی حرکت سواره و پیاده تاکید دارند (الگوی وونرف
که از آن تحت عنوان طرح آرام سازی ترافیک نیز نام برده میشود ،برای اولین بار در کشور هلند اجرا شد) .به
طور کلی خیابانهای اشتراکی هم سبب کاهش تاثیرات ترافیک و هم جلوگیری از هرگونه ضرر توقف خودرو
یا دسترسی که ممکن است از پیاده مدار نمودن نتیجه شود ،میگردند) .کاشانی جو )1331


خیابان مخصوص پیاده:

در کشورهای مختلف واژگان گوناگونی چون پهنه پیاده ،پهنه بدون ماشین ،محدود بودن آمد و شد سواره ،پهنه
بسته بر ترافیک موتوری ،محدوده پیاده ،تفرجگاه پیاده و پیاده راه نیز برای تعریف آن بکار برده میشود .متکامل
ترین شکل خیابانها هستند که اولویت اصلی حرکت در آنها به صورت پیاده میباشد .برای
پیاده راه ها تعاریف گوناگونی ذکر گردیده که در ذیل برخی از مهم ترین این مفاهیم ارائه گردیدهاند (کاشانی
جو )1331
 -8تعریف پیاده راه  :خیابان مخصوص عابرین پیاده
یکی از راه های تجدید حیات مدنی مراکز شهری پیاده راه ها هستند که نقش موثری در کشف و ادراک محیط
کالبدی و اجتماعی شهر دارند و مظهر تمدن ،هویت و مدنیت شهر هستند (.اسداللهی )1333,
درواقع پیاده راه ها معابری با باالترین حد نقش اجتماعی هستند که آمد و شد خودرو از آنها حذف شده است .
به عبارت بهتر ،در این مسیرها آمد و شد غیر موتوری اولویت مطلق دارد .البته خودرو های خاص) خودروهای

آتش نشانی ،اورژانس و پلیس (در مواقع اضطراری امکان دسترسی به آن را دارند و وسایل نقلیه خدماتی و
حمل بار نیز طی ساعات خاصی مجاز به تردد در آنها هستند ( .موریس )1310,
پیاده راه ها ،معابری با باالترین حد نقش اجتماعی هستند که در آنها تسلط کامل با عابر پیاده بوده و از وسایل
نقلیه موتوری تنها به منظور سرویس دهی به زندگی جاری در معبر استفاده میشود .پیاده راه ها ،ابزاری برای
فعالیت جمعی به خصوص در ارتباط با اقتصاد شهری ،کیفیت محیطی و سالمت اجتماعیاند(.پاکزاد )1330
بنابراین آنچنان که از تعاریف ذکر گردیده مشخص است ،پیاده راه قسمتی از فضای شهری است که به دلیل
دارا بودن برخی پتانسیلهای خاص ،در تمام و یا بخشی از ساعات شبانه روز کامال بر روی حرکت سواره بسته
شده و به طور کامل به حرکت عابران اختصاص مییابد .در واقع پیاده راه سازی عبارتست از ایجاد خیابانها یا
فضاهای رها از آمد وشد سواره (.کاشانی جو .خ)1331 ،

 -9تجهیزات محدوده های پیاده


امکاناتی برای استراحت:

یکی از عناصر مهم در پهنه های پیاده از نقطه نظر طراحی ،پیش بینی مکانهایی برای استراحت است .
مکانهایی که شخص بتواند در آن گردش کند و زمانیکه نیاز باشد ،توقف نماید  .نیمکتهای نصب شده و
فضاهای نشستن در طول مسیر باید پراکنده شوند تا امکان استفاده از آنها در طول پیاده راه باشد و نوع طراحی
و مواد بکار رفته در ساخت آنها نیز مناسب باشد  ( .کاشانی جو)1331 ،


طراحی مناسب سطوح:

کیفیت مصالح رویه دارای تاثیر قابل توجه بر واکنش پیاده ها نسبت به مسیرهای پیاده و ایجاد حس امنیت
فردی سطح مناسب و حداقل تغییرات ارتفاع برای تردد همه عابرین پیاده اعم از افراد سالمند و معلولین با
ویلچر همچنین عبور دوچرخه ها فراهم شود (کاشانی جو)1331،


تجهیزات بازی و سرگرمی:

تجهیزات بازی و سرگرمی همچون زمینهای اسکیت ،فضاهای بازی بولینگ و شطرنج ،میزهای تنیس،
کاشیهای طرحدار و خطوطی برای بازیها سبب صرف زمان بیشتر عابران در فضاهای شهری( .کاشانی جو،
)1331


نورپردازی و روشنایی:

شکلی از طراحی بوده و بوسیله نوع قرارگیری نورپردازی ،نشانه های شناسایی میتوانند ایجاد شوند و
محدوده های پیاده شکل گیرند( .کاشانی جو )1331 ،روشنایی مناسب شامل؛ منابع روشنایی مرتفع جهت

روشن کردن کلی پیاده راه و منابع روشنایی کوتاهتر برای روشن کردن سطح پیاده رو میباشند .در پیاده راه
خرید بخشی از روشنایی از فروشگاه ها و مغازه ها تامین میشود( .کاشانی جو)1331 ،


گیاهان و فضای سبز:

ایجاد فضای سبز در محدوده های پیاده عامل تلطیف و زیباسازی فضا ،آرامش روانی عابران ،ایجاد سایه و
بوجود آوردن مقیاس انسانی از طریق حضور عناصر طبیعی به جهت تعدیل منظر شهری و کیفیت بخشی به
فضاهای شهری( .کاشانی جو)1331 ،


درختان و پوشش گیاهی:

باید بگونه ای انتخاب شوند که رشد و تغییرات آنها مزاحم تردد عابرین پیاده نگردیده و نیاز به نگهداری و
مراقبت زیادی نیز نداشته باشند ( .کاشانی جو)1331 ،


آب نماها:

آبنماها نه تنها به منظور تصفیه هوا،ایجاد خنکی و عناصر طراحی بکار میروند بلکه همچنین مکانهای مالقات
و مکانهایی سودمند برای نوشیدن آب و آبتنی هستند( .کاشانی جو)1331 ،


مراکز ارائه آثار فرهنگی هنری:

طراحی یک حوزه پیاده ،فرصت خوبی برای تلفیق هنردر مکانهای عمومی شهری و شکل گیری هنرعامه پسند
 است .ارائه آثار هنری امکان مناسبی جهت مکث و ایجاد کشش برای کسانی که به دالیل مختلف دیگریوارد پیاده راه شدهاند میباشد( .کاشانی جو)1331،
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مکان یابی مسیر پیاده

محور پیاده باید بتواند قابلیتهای محلی یا مرکزی شهر را ارتقا دهد .یکی از شرایطی که میتوان برای
مکان یابی مناسب محور پیاده در نظر گرفت قرار گرفتن آن در قلب بافت شهر یا محله ای از یک شهر است
بطوریکه در اطراف آن مسیر های سواره جایگزین وجود داشته باشد (.پاکزاد )1330,
شرط دیگر ،وجود دسترسی سواره اضطراری برای بارگیری ،اورژانس و تردد خودروهای آتش نشانی است و
امکان حضور وسایل نقلیه عمومی سازگار با بافت در حداقل فضا  ،مطلوب میباشد .جذابیت کاربریهای دو
طرف محور برای شهروند پیاده و همچنین بار تاریخی مسیر بطوریکه مکان وقایع و حوادث شهری بوده و یا
اینکه در زندگی امروزشهری نقش هویت بخش و تاثیر گذار داشته باشد،از دیگر شرایط مکان یابی مناسب
محور پیاده است ).پاکزاد )1330,
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شاخصهای پیاده رو مطلوب

پیاده راه ها ،محل حضور همه شهروندان و مشارکت آنان در زندگی جمعی میباشد به همین وجود آنها در شهر به
ارتقاء تصویر ذهنی افراد کمک میکند .پیاده راه ها در مقیاس شهر عمل کررده و بایرد پرذیرای گرروه هرای مختلفری از
شهروندان با اندیشه ،احساس و ادراک فضا  ،سن،جنس و تواناییهای جسرمی متفراوت باشرد .در پیراده راه هرا بایرد،
همواره زندگی اجتماعی در جریان بوده و سرزندگی از ویژگیهای اساسی و اصلی آن است .این فضرا همچنرین بایرد
خود را همواره با رویدادهای درون خودهماهنگ سازد .لذا انعطاف نیز از ویژگیهای مهم در پیاده راههاست و آنچه که
حضرررور همررره شرررهروندان در پیررراده راه هرررا را تضرررمین مررریکنرررد ایمنررری ایرررن فضرررا
میباشد (.پاکزاد )1330,
در جهت ایجاد پیاده روهای مطلوب در شهرها پیش از هر چیز شناخت معیارها و عواملی که میتوانند شهروندان را
به پیاده روی تشویق نمایند ،ضروری میباشد .از سویی دیگر با توجه به ویژگیهای حرکت پیاده ،بهسازی کیفیت
محیطی جهت تسهیل حرکت عابران میتواند بر دیگر ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و حمل و نقل شهری اثر گذار
گردیده و در مجموع سبب ایجاد سرزندگی و پویایی زندگی شهری گردد.
در مطالعه ای که بر روی  14طرح جامع عابر پیاده در اروپا و آمریکا و ارزیابی آن بر اساس شرایط بومی کشور انجام
یافته ،مواردی چون امنیت ،جذابیت ،انتخاب نوع حمل و نقل ،دسترسی ،آموزش و سالمت عمومی ،پیوستگی ارتباط
میان کاربری و عابر پیاده ،دسترسی به ایستگاه های ترابری و رفتار عابر بر اساس موازین فرهنگی اجتماعی به عنوان
معیارهای اصلی قابلیت پیاده مداری مطرح گردیده و در هر مورد شاخصههایی ارائه شده است  .بر مبنای مطالعات
انجام گرفته و نیز بررسی ایده های صاحبنظران مختلف ،شاخصهای اصلی و سنجه های مرتبط پیشنهادی جهت
طراحی یک پیاده رو مطلوب و با کیفیت ارائه گردیده است.
جدول :1شاخصهای پیاده رو مطلوب(ماخذ :نگارندگان)
بعد زیست محیطی

بعد کالبدی

بعد ادراکی

 -جداسازی کامل ترافیک وسایل نقلیه

 -سازگاری با محیط زیست

 -بهداشت جسمی و روانی عابران پیاده

از عابران پیاده

 -طراحی متناسب با شرایط جوی و

 -امنیت و جذابیت محیط

 -ایمنی عابران پیاده

اقلیمی

 -زیبایی بصری محیط

 -طراحی مطلوب مسیر(کف سازی)

 -رفاه و آسایش محیط

 -نظارت اجتماعی در محیط

 -همه شمول بودن فضا

 -طراحی بومی

 روان بودن مسیر پیوستگی مسیر و تداوم سطح گذرعابر پیاده
 جانمایی مناسب اثاثیه شهری وضعیت نورپردازی -مقیاس انسانی
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نقاط ضعف تردد پیاده

بزرگترین برتری پیاده ،نسبت به سایر انواع ترددها نمیتواند به کار گرفته شود ،اگر در طراحی تاسیسات تردد
پیاده ،ضعفها یا جنبه های منفی این نوع را مد نظر قرار دهد و » ناتوانیهای پیاده « تردد نسبت به سایر تردد
ها نادیده گرفته شود .بنابراین هدف برنامه ریز برای تردد پیاده ،میباید این باشد که درصدد جبران آنها برآید .
به طور کلی خصوصیات انسانی زیر ،مانعی برای آمد و شد پیاده بوده و مسیری را که بدون توجه به این نکات
طراحی شده باشد برای تردد پیاده ها غیر جذاب میکند:
 حساسیت نسبت به راه غیرمستقیم و بیراهه حساسیت نسبت به اختالف سطح حساسیت نسبت به محیط زشت و بد منظره اطراف مسیر) توقعات زیبا شناسانه در سفر های پیاده( حساسیت در برابر عوامل جوی(کنف الخر،ه)1331 ،-13

عوامل تاثیر گذار بر حرکت پیاده

بر اساس نظریه راپاپورت حرکت و رفتار عابر پیاده ،به طور کلی متاثر از دو پارامتر فیزیکی و فرهنگی /
اجتماعی است .عوامل بیشمار فیزیکی فرهنگی -و اجتماعی نظیر ایمنی ،امنیت ،راحتی ،زمان و مکان و شرایط
جوی و اقلیمی ،هزینه ،موانع) فیزیکی  /بصری  /اجتماعی و فرهنگی( ،کیفیت محیط حرکت) فیزیکی /
آلودگی /صدا  /دیداری( ،نوع پوشش ،شرایط فیزیکی عابر) زن ،مرد ،کودک ،جوان ،سالخورده ،معلول
جسمی( ،زیبائی و جذابیت مسیر در جابجائی حرکت عابر پیاده تاثیرگذار میباشد)Rapoport. A,1980( .
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اهداف ساماندهی فضاهای پیاده در شهرها
برنامه ریزی جهت به سامان نمودن فضاهای پیاده در همه شهرها نمیتواند با اهداف یکسان انجام گردد .

در این میان ،عوامل گوناگونی نقش ایفا مینمایند که حتی ممکن است از موردی به مورد دیگر با یکدیگر
متناقض به نظر برسند .در مجموع ،اهداف راهبردی برنامه ریزی و طراحی پیاده به پنج گروه کلی تقسیم
میشوند:
الف) بهبود مدیریت ترافیک  :تحرک رفت و آمد در مراکز شهری ،تشویق استفاده از وسایل حمل و نقلیه
عمومی ،دگرگونی در الگوی رفت و آمد ،توسعه پارکینگهای عمومی و. . .
ب) بهبود سیمای کالبدی شهر  :ساماندهی پیاده راه ها یا فضاهای پیاده یکی از ابزارهای موثر برای بهسازی
سیما و منظر شهری محسوب میگردد .

ج) بهسازی محیط زیست شهری  :کاهش منابع آلودگی هوا و صدا ،افزایش ایمنی ،توسعه فضای سبز و باز،
کاهش تراکم و ازدحام ،آرام سازی محله های مسکونی و. . .
د) بهبود وضع خرید و خدمات  :ساماندهی پیاده روها یکی از عوامل موثر در رونق مراکز خرده فروشی سنتی
و جدید و دسترسی آسان به خدمات جزئی ولی ضروری روزمره محسوب میشود.
ه) تقویت زندگی اجتماعی و فرهنگی  :گسترش پیاده روها زمینه ای برای باال بردن کیفیت زندگی اجتماعی و
غنا بخشیدن به فضاهای شیهری بیه حسیاب میآید(.مهدیزاده ،ج)1311 ،
-15

تجزیه و تحلیل داده ها
با استفاده از کلیه اطالعات مستند و قابل دسترس به صورت مطالعه میدانی و بررسیهای آماری که در

خصوص محور مسجد جامع که در بافت تاریخی شهر یزد واقع شده وبه دلیل وجود عنصر فرهنگی تاریخی
مسجد جامع دارای جایگاهی ویژه ای میباشد ،پرسشنامه ای تهیه و طی  6روز متوالی) تمام روزهای هفته ( و
ساعات مختلف روز از  044نفر ،از هر دو جنسیت مرد وزن و با دامنه سنی بین  11تا  61سال و گروه ها و
طبقات مختلتف اجتماعی) ساکن و عابر ( به صورت نمونه تصادفی سیستماتیک در محور مسجد جامع توزیع
و مصاحبه به عمل آمد .بعد از تکمیل پرسشنامه ها ،در نهایت  336پرسشنامه که واجد ارزشهای کامل
اطالعاتی بود انتخاب گردید و داده ها از طریق نرم افزار  SPSSمورد تحلیل قرار گرفت .در این تحلیل جهت
سنجش امکان پیاده راه سازی این محور؛ با توجه به شاخصهای پیاده راه وضعیت محور مسجد جامع از دید
کاربران ،مورد بررسی قرار گرفت و همچنین جهت سنجش میزان ترجیحات مردم برای استفاده از محور مورد
مطالعه  ،سه معیار مورد نظر کالبدی ،کارکردی ،ادراکی با میزان ترجیحات مردم مورد بررسی قرار گرفتند و
میزان همبستگی و ارتباط میان متغیرها مشخص گردید.
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یافته های تحلیلی

 -16-1وضعیت متغیر وابسته (محور شهری مسجد جامع) و متغیرهای مستقل (شاخصهای پیاده راه ) بر
اساس آزمون تک نمونه ایT

با توجه به آزمون  Tمشاهده شد که میانگین وضعیت محور مسجد جامع با توجه به نظر کاربران محیط برابر با
 1/11است که میانگین همه متغیرهای مستقل به جز متغیرهای دسترسی مناسب جهت معلولین ،جذابیتهای
بصری ،و پارکینگ مناسب ،از وضعیت مناسبی برخوردار بودند که جدول زیر نتایج را نشان میدهد.

جدول :2وضعیت متغیر وابسته) محور شهری مسجد جامع ( و متغیرهای مستقل) شاخصهای پیاده راه( از دید کاربران
متغیرهای مستقل(شاخصهای پیاده مدار)

امتیاز  < 3میانگین < 1

عرض مسیر

2401

دسترسی مناسب برای معلولین

1442

فواصل پیاده معقول

2414

مقیاس

2401

امنیت

2436

جذابیت بصری و هویت اجتماعی

1411

سرو صداو کیفیت هوا

2434

پارکینگ مناسب

1443

 -16-2تحلیل رگرسیونی چند متغیر سلسله مراتبی )( (HMRسنجش اثرات متغیر های مستقل بر میزان ترجیحات مردم(

با توجه به جدول زیر ارزش "ویژگیهای ادراک محیطی" محدوده با استفاده از تحلیل رگرسیونی برای
کاربران باالترین میزان اهمیت ( )4/213را داشته است .بدین معنی که اگر به اندازه یک واحد به ویژگیهای
ادراک محیطی محدوده افزایش /کاهش یابد ،میزان کیفیت محیط در محدوده به اندازه ( )4/213واحد افزایش /
کاهش خواهد یافت  .پس از آن " امنیت (، " )4/111دسترسی ) " " )4/113معابر " (" ) 4/161به ترتیب در
اولویت دوم ،سوم ،چهارم قرار گرفتند.
دسته بندی

متغیرهای مستقل

ضریب تاثیر

شدت رابطه (اولویت)

ادراک محیطی

ادراک محیطی

44213

1

کارکردی

امنیت

44111

2

کالبدی

دسترسی

44113

3

کالبدی

معابر

44161

0

کارکردی

کارکردهای اقتصادی

44116

1

کالبدی

محیط زیست شهری

44111

6

کارکردی

کیفیت محیط اجتماعی

44126

1

کارکردی

تعامالت اجتماعی

44122

3

کارکردی

فعالیتهای فرهنگی

44142

1

کالبدی

تسهیالت شهری

44411

14

کارکردی

کارکردهای تفریحی

44466

11

کالبدی

روشنایی

44413

12

در مجموع میتوان گفت ،بر اساس نتایج رگرسیون چندگانه در بین متغیرهای مستقل اصلی" ویژگیهای
کارکردی " که از مجموع متغیر های دسترسی ،معابر ،محیط زیست شهری ،فعالیتهای فرهنگی ،تسهیالت
شهری میباشد ،برای کاربران باالترین میزان اهمیت  44033را داشته است  .پس از آن " ویژگیهای کالبدی
 "44006و " ادراک محیطی  "44213به ترتیب در اولویت دوم وسوم قرار گرفتند.
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نتیجه گیری

با توجه به این نکته که هدف کلی این پژوهش بررسی امکان ایجاد پیاده راه در محورهای شهری و سنجش
تمایل حضور شهروندان از سه بعد کالبدی ،کارکردی ،ادراکی در محیطهای پیاده مدار ،میباشد .فرضیات
تحقیق بر این استوار بوده است که افزایش تنوع کارکردی در ساعات مختلف شبانه روز موجب گسترش پیاده
راه سازی خواهد شد ،همچنین ایجاد مسیرهای حرکت پیاده افزایش امنیت اجتماعی را برای کاربران محیط به
همراه دارد .این فرضیات با مطالعه نمونه های مورد مطالعه تایید گردید یعنی افزایش تنوع کارکردی در ساعات
مختلف شبانه روز شهروندان را به پیاده روی در فضاهای شهری تشویق میکند و امکان پیاده راه سازی در
چنین فضایی با کارکردهای متنوع و زیاد میسر میشود  .این تحقیق هم چنین نشان داد که محور مسجد جامع
با توجه به شاخصهای پیاده راه و با کسب امتیاز  1411از مجموع  3امتیاز دارای پتانسیل تبدیل به پیاده راه
میباشد و همچنین این تحقیق نشان داد که اثر گذاری ویژگیهای کالبدی بر روی میزان ترجیحات مردم در
اولویت اول قرار دارد سپس ادراک محیطی در اولویت دوم و ویژگیهای کارکردی در اولویت سوم قرار دارند
که با توجه به نتایج حاصله ،اهم متغیرهای مستقل تاثیرگذار در این سه دسته) کالبدی ،کاکردی وادراک محیطی (
به ترتیب اولویت عبارتند از شاخصهای امنیت ،دسترسی  ،معابر  ،کارکردهای اقتصادی ،محیط زیست شهری
 ،کیفیت محیط اجتماعی ،تعامالت اجتماعی ،فعالیتهای فرهنگی  ،تسهیالت شهری و آیتمهای کارکردهای
تفریحی و روشنایی کمترین اثرات را دارا هستند  .از این رو در صورتی که برای ارتقاء کیفیت محیط توسط
پیاده راه  ،روی آیتمهای امنیت ،دسترسی  ،معابر و کارکردهای اقتصادی سرمایه اذاری شود ،انتظار بهبود
وضعیت محتمل است .این پژوهش همچنین امکان معرفی شاخصهایی که بر روی میزان ترجیحات مردم و
نیز تصمیم مردم برای پیاده روی در یک مکان خاص اثر دارد را مشخص مینماید .انتخاب افراد برای پیاده
روی و لذت از یک فضای شهری مانند پیاده راه را میتواند بر اساس درک ذهنی آنها از فضا یا ویژگیهای
محیطی فضای شهری صورت گیرد  .بنابراین ،الزم است تحقیقات بیشتری پیرامون موضوع رفتار مردم و درک
ذهنی آنها از محیط شهری توسط مسئوالن امر انجام گیرد.
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