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امکانسنجی گسترش شبکه پیادهراهی در بافت مرکزی شهرکرد
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حسین مشرف دهکردی  -گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران.
اسماعیل شیعه - 2استاد گروه شهرسازی ،مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسالمی قزوین ،عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ،گروه
شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
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چکیده
امــروزه یکی از مهمترین راهبردهای توسعه شهری ،افزایش کیفیت محیط با رویکرد پیادهمداری اســت .شبکههای
پیادهراهی با افزایشتعامالت اجتماعی و فرهنگی،نقش مهمی در تجدید حیات شهری بر عهده دارند .بدیهی است تقویت
محورهای پیاده ،همچونسایر فضاهایشهری ،با در نظر گرفتن معیارهای متناسب و توجه به نیازهای مختلفکاربران
امکانپذیر است .در این مقاله بافت مرکزی شهرکرد که از قابلیتهایی همچون دسترسی مناسب به منابع طبیعی ،وجود
بناهای شاخص تاریخی ،قرارگاههای رفتاری مشخص و ارتباطات فرهنگی مناسب برخوردار است ،به عنوان مورد مطالعاتی
انتخاب شده است .هدف مقاله شناسایی پهنههای مستعد به منظور توسعه شبکههای پیادهراهی با تأ کید بر معیارهای
مؤثر در این زمینه است .نوع تحقیق كاربردی ،روش آن توصیفی_تحلیلی و شیوه گردآوری و وزندهی دادهها با استفاده از
پرسشنامه است .در ابتدا به مطالعه مبانینظری پرداخته ،معیارهای مؤثر در افزایش پیادهمداری شناسایی و پرسشنامهای
متناسب با مؤلفههایپیشنهادی تهیه شده است .سپس با استفاده از روش دلفی و امتیازدهی طیف لیکرت به سنجش
میزان اهمیت معیارها پرداخته شدهاست  .نتایج تحقیق بیانگر آنست که از میان  15معیار انتخاب شده ،معیارهای امنیت،
آسایش و جذابیت بیشترین تأثیر را در افزایش پیادهمداری در محدوده مورد مطالعهداشتهاند .به منظور تعیین قابلیت هر
مسیر ،از روش مقایسه زوجی در نرمافزار ا کسپرت چویس استفاده شده است .مقایسه امتیازهاینهایی نشان میدهد،
محور تاریخی فرهنگی آقابزرگ ،خیابان ولیعصر و خیابان ملت گزینههای برتر برای تبدیل به پیادهراه هستند .درنهایتبه
منظور تقویت شبکه پیادهراهی در این ناحیه پیشنهادهایی متناسب با هر مسیر ارائه شده است .
واژ گان کلیدی :پیادهمداری ،امکانسنجی ،شبکه پیادهراهی ،بافت مرکزی شهرکرد.

 1این مقاله از رساله دکتری حسین مشرف دهکردی ،با عنوان نقش فضاهای پشتیبان شبکه پیادهراهی در بازآفرینی بافتهای فرسوده شهری مورد مطالعه بافت مرکزی
شهرکرد ،با راهنمایی اسماعیل شیعه ،در گروه شهرسازی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران استخراج شده است.
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امکانسنجی گسترش شبکه پیادهراهی در بافت مرکزی شهرکرد

1.1مقدمه
پیادهروی همواره مهمترین الگوی حرکت انسان بــوده و حضور
عابران پیاده در فضاهای عمومی نقش مهمی در افزایش امنیت،
سرزندگی و هویت شهری داشته است .در چند دهه اخیر تحول
در سبک زندگی شهری ،نیازهای جدیدی را مطرح ساخته که با
تغییر در نظام کالبدی و اجتماعی شهرها و به ویژه استفاده بیشتر
از خودروهای شخصی ،جایگاه پیادهمداری در فضاهای عمومی
تنزل یافته است .سیاستهایی همچون تعریض یا اصالح معابر
که اغلب با افزایش ترا کم ساختمانی در بخشهای مسکونی تحقق
یافته ،بیشتر تأمین نیازهای محور سواره را مد نظر داشته و سبب
افول کیفیت محیط و کاهش حضور عابران پیاده در عرصههای
عمومی شده است .در بسیاری از م��وارد وظیفه اصلی این قبیل
فضاها که همانا بازتولید خاطرات جمعی و حمایت از تعامالت
اجتماعی و فرهنگی است ،به فراموشی سپرده شده است.
ب ــررســیه ــا نــشــان مـ ـیده ــد ،ارت ــق ــای پ ــی ــادهم ــداری م ـیتــوانــد
دستاوردهای مختلفی در ابعاد کالبدی و اجتماعی در پی داشته
باشد تا آنجا که امروزه افزایش کیفیت محیط با رویکرد پیادهمداری
در دستور کار اغلب برنامهریزان و طراحان شهری قرار گرفته و این
موضوع یکی از مهمترین راهــبــردهــای توسعه شهری محسوب
مـیشــود .بدیهی اســت تقویت محورهای پیاده همچون سایر
فضاهای شهری ،با برنامهریزی دقیق برای کاربریهای همجوار
و توجه به نیازهای مختلف مراجعان امکانپذیر است .استفاده
حدا کثری از شبکههای پیادهراهی ،با در نظر گرفتن معیارهای
مناسب در پشتیبانی از فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی شهروندان
امکانپذیر اســت .بــه نظر مـیرســد شناسایی نــواحــی مستعد و
تغییر نقش عملکردی فضا در راستای حمایت از حرکت پیاده و
پاسخگویی به نیازهای سا کنان و مراجعان میتواند کیفیت شبکه
پیادهراهی را ارتقا بخشیده و با فراهم ساختن بسترهای الزم،
حضور و مشارکت بیشتر شهروندان را در عرصه عمومی تضمین
نماید.
در این مقاله بافت مرکزی شهرکرد که از قابلیتهای فراوانی مانند
دسترسی ،وجــود بناهای شاخص و مشارکت بــاالی اجتماعی
بــرخــوردار اســت ،به عنوان مــورد مطالعاتی انتخاب شــده است.
بــررســی ساختار کالبدی ایــن مــحــدوده نــشــان م ـیدهــد ،توزیع
خدمات در گذشته به گونهای بــوده که از تــردد به شکل پیاده
حمایت نــمــوده و اغــلــب فــضــاهــای عمومی و معابر در راســتــای
پاسخگویی به نیازها و خواستههای آنان شکل گرفته است .در
چند دهه اخیر ورود خــودرو ،الگوی حرکت در بافت را تغییر داده
و ماهیت اجتماعی و فرهنگی فضاهای عمومی به ویژه محورهای
پیاده را تضعیف نموده است .هرچند در سیاستهای بهسازی و
نوسازی بافت فرسوده شهرکرد ،اقداماتی به منظور توسعه شبکه
پیادهراهی صورت گرفته ،ولی عدم توجه به معیارهایی متناسب
با ساختار موجود ،به نا کارآمدی فضاهای عمومی در پاسخدهی
به نیازهای مراجعان دامن زده است .به نظر میرسد پیادهمداری
در گروی بروز فعالیتها و رخدادهای تضمین کننده برای حیات
شهری پایدار بوده و تحقق اهداف آن با استفاده از روشهای علمی

نوین امکانپذیر است .در واقع آنچه این تحقیق را از سایر موارد
متمایز میسازد ،برنامهریزی براساس معیارهایی است که از دیدگاه
کارشناسان محلی در توسعه شبکه پیادهراهی از اهمیت بیشتری
برخوردار هستند .نظر به این که ارتقای شاخصهای پیادهمداری
در عرصههای کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی
تأثیرگذار است ،دستاوردهای علمی تحقیق در موضوعاتی همچون
امنیت اجتماعی ،محیط زیست ،اشتغال و هویت شهری نیز قابل
توجه خواهد بود .نتایج تحقیق حاضر میتواند با ارائه یک الگوی
مناسب نقش مهمی در ارتقای دانش موجود در این زمینه ایفا
نماید .هدف این مقاله شناسایی پهنههای مستعد برای ایجاد
یک شبکه پیادهراهی کارآمد در بافت مرکزی شهرکرد است .این
موضوع ،عالوه بر پاسخگویی به نیازهای سا کنان این محدوده،
میتواند به تقویت برخی از زیرساختهای توسعه پایدار شهری،
همچون امنیت اجتماعی ،محیط زیست و اقتصاد شهری نیز منجر
شود .در روند نگارش مقاله این پرسشها مطرح است که مهمترین
معیارها برای تقویت جایگاه پیادهمداری در بافت مرکزی شهرکرد
چیست؟ کدام یک از پهنههای موجود از قابلیت بیشتری برای
تبدیل شدن به یک شبکه پیادهراهی موفق برخوردار هستند؟
2.2چارچوب نظری
 . 2.1پیادهمداری
پهنه پیادهمدار ،مکانی است که سا کنان آن با هر سن و توانایی
مـیتــوانــنــد امــنـیــت و راحــتــی ،آســایــش ،تــنــاســب و جــذابـیــت در
پیادهروی را نهتنها در هنگام فراغت بلکه در استفاده از تجهیزات
و آمدوشد نیز احساس کنند(.)zykofsky and burden, 2012,310
ام��روزه افزایش قابلیت پیادهمداری ع�لاوه بر تأثیرات اجتماعی،
فـرـه��نــــیـ ،اقــــصــــدی و زیســــت مـ ــح ـ ـیـ ــطـ ــی(،)Joshi,2017:139
ب ــا تــوجــه ب ــه نــقــشــی ک ــه در ســامــت ج ـ ـسـ ــمـ ــانـ ــی(Mitchell Et
 ،)Al,2018:110درک محیط( )Moeini,1996,13و ارتقای ایمنی و
امنیت( )pakzad,1997,282شهروندان دارد ،به موضوعی کلیدی در
مباحث شهرسازی تبدیل شده است .قابلیت پیادهمداری میزان
مطلوبیت محیط مصنوع برای حضور مردم ،زندگی ،خرید ،مالقات،
گذران اوقات و لذت بردن از آن در یک پهنه است .تنوع مردم و
ً
خصوصا حضور کودکان و سالمندان نشانگر کیفیت ،موفقیت و
سالم و بیخطر بودن یک فضای پیادهمدار است(.)nosal,2009:7
حضور متناسب مراجعان و بروز فعالیتهای پیادهمدار به عنوان
جلوهای از نظارت اجتماعی به ویژه در محلهای خلوت و فاقد
نظارت اجتماعی میتواند تأثیری مثبت در ارتقای حس امنیت
داشــتــه( ،)alizadeh and anbari,2017,152ادرا ک هویت فضایی،
احساس تعلق به محیط و دریافت کیفیتهای محیطی(mirzai
 )and mohammadzaki,2017,129را ممکن سازد.
 .2.1.1جایگاه پیادهمداری در رویکردهای نوین شهرسازی
به منظور تقویت ساختار علمی تحقیق و استفاده از رویکردهای
جدید در مبحث پیادهمداری ،به بررسی برخی از نظریات مطرح
در ایــن زمینه پرداخته شــده اســت .اغلب رویکردهای نوین در
شهرسازی همچون توسعه پایدار ،شهر سالم ،شهر هوشمند و شهر

ایمن ،با هدف افزایش زیست پذیری جوامع ،بر ایجاد بافت شهری
با قابلیت پیادهروی و برخورداری از یك مقیاس انسانی تأ کید دارند
و معیارهایی مانند امنیت ،ایمنی ،احساس رضایت ،پیوستگی،
جذابیت ،مطبوعیت ،راحتی ،دسترسی ،سرزندگی و برخورداری
از کــاربــریهــای مختلط و تسهیالت حملونقل ،در اه ــداف و
شاخصهای مشترک آنها مطرح شده اســت(.)Moeini,2011,209
برای نوشهرگراها نیز مکان شهری دوستدار پیاده ،باالترین کیفیت
محیطی ممکن برای زندگی اســت(Randall & Holcombe, 2004:
 .)285اصول نوشهرسازی به معیارهای زیر اشاره دارد.
تــســهــیــات پـ ــیـ ــادهروی :از دی ــدگ ــاه نــوشــهــرگــرایــیتسهیالت نقش مهمی در جــذب عابران پیاده داشته ،ایمنی و
جذابیت خیابانها و میادین ،موجباب آسایش آنــان را فراهم
مینمایند(.)cooper et al,2009:142
پیوستگی :پیوستگی شبكه معابر مــوجــب كاهشترافیك و تسهیل پیادهروی و افزایش و ترغیب عموم به پیادهروی
میشود(.)bohl,2000:761
ک ــارب ــریه ــای مــخــتــلــط :نـ�وشـهــ�رگـ�رایـ�ی معتقد اسـ�تی تواند موجب فعال شدن بافت،
،استفاده از كاربری مختلط م 
افزایش امنیت ،افزایش تعامالت اجتماعی كاهش سفرهای روزانه و
در نتیجه كاهش ترافیك شود.
ترا کم :اختصاص سطح بهینهای از ترا کم جمعیتی،عالوه بر مزایای زیست محیطی سبب کوتاهتر شدن مسیرهای تردد
و افزایش تمایل افراد به پیادهروی میشود.

تــنــوع مــســکــن :وجـ ــود گــون ـههــای مــخــتــلــف مسکنبــاعــث ایــجــاد تــنــوع و گــونــا گــونــی در ســیــمــای بــافــت ش ــده و به
سرزندگی و شــاداب بــودن جوامع محلی كمك میكند و آنها را از
خطر یكنواختی كه موجب افسردگی سا كنان مـیشــود ،نجات
میدهد(.)Abley,2005:9
هــویــت بــافــت :نــوشــهــرگــرایــی اهــمــیــت ویـ ــژهای بــرایحفاظت از بناهای بــاارزش تاریخی به خصوص بناهای عمومی
موجود در بافتهای شهری قائل است(.)rabbani et al,2017,66
پایداری کیفیت محیط  :این رویکرد در تمام مراحلبرنامهریزی ،از مشاركت سا کنان و مدیریت شهری در راستای
افزایش تعامالت اجتماعی و ایجاد سرزندگی محلی و امنیت عابران
پیاده استفاده می كند(.)Talen & Koschinsky,2011:10
حملونقل :تقویت و تجهیز پایانهها و سایر ملزوماتحــم ـلونــقــل عــمــومــی ،ش ــه ــرون ــدان را ب ــه پـ ــیـ ــادهروی تشویق
مینماید(.)berke et al,2003:401

جذابیت :یک شبکه پیادهراهی کارآمد باید از کیفیتفیزیکی و جذابیت و پیچیدگی ذهنی مناسب برخوردار باشد.
با استفاده از این ویژگیها عابران پیاده میتوانند از فضاهای
همجوار در طول مسیر بهرهمند شده و به ادامه پیادهروی تشویق
شوند(.)Millonig & schechtner,2007:109
ایمنی :براساس تحقیقات سازمان بهداشت جهانی،ایمنی مهمترین عامل در انتخاب مسیر پیادهروی است .بدیهی
است ،استاندارد بودن ساختار فیزیکی مسیر و همچنین مطلوبیت
شرایط محیطی همچون دما ،رطوبت ،وزش باد و نور تأثیر زیادی
در انتخاب مسیرهای پیادهروی دارد(.)Rezakhani,2018:46
نفوذپذیری :نفوذپذیری عالوه بر منافع اقتصادی واجتماعی و دستاوردهای زیست محیطی همچون کاهش مصرف
انرژی و بهبود سالمت عمومی ،در ایجاد سرزندگی مسیرهای
پیاده شهری بسیار مؤثر است .بررسیها بیانگر آنست که
شهروندان در نواحی نفوذپذیر به پیادهروی تمایل بیشتری نشان
میدهند(.)stangl,2019:1
مطلوبیت :یکی از مهمترین عوامل موفقیت پیادهراهاز سوی مراجعان ،برخورداری از سطح مناسب مطلوبیت محیط
است .در جانمایی و طراحی شبکههای پیادهراهی ،خصوصیات
فیزیکی به ویژه ابعاد و اندازهها باید به گونهای باشد که راحتی،
آسایش و ایمنی عابران در طول مسیر تضمین شود(raad and
.)burke,2018:101
انعطافپذیری :انعطافپذیری و امکان تغییر کاربریزمین به منظور افزایش خدماترسانی در برخی از نقاط میتواند به
ارتقای نقش عملکردی فضا منجر شود .کاربریهای انعطافپذیر
با ایجاد ارزش افزوده در حوزه بالفصل ،از رفتار داوطلبانه
شهروندان پشتیبانی کرده و کارآیی شبکههای پیادهراهی را تقویت
مینمایند(.)salvado, 2017, 933
دسترسی :تنوع در دسترسی به نواحی پیرامون نقشکلیدی در توسعه پیادهمداری در بافتهای شهری دارد(soltani et
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حفظ ســاخــتــار سنتی :تقویت فــضــاهــای ب ــاز ،حفظلــب ـههــای مــتــمــایــز و اســتــفــاده مــنــاســب از فــضــاهــای ســنــتــی به
عــنــوان نــمــادهــای هنر شهری سبب افــزایــش تعامالت فرهنگی
شهروندان شده و افزایش پیادهمداری را در پی دارد(& Jepson
.)Edward,2010:421

 .2.1.2معیارهای مؤثر در افزایش پیادهمداری
از دیدگاه سیستمی ،نظام حرکت پیاده از یک سو با استخوانبندی
شهر ،یعنی کاربری زمین ،حملونقل و بافتهای کالبدی ارتباط
دارد و از سوی دیگر از شرایط محیطی ،اجتماعی و مدیریت شهری
تأثیر میپذیرد .شبکههای پیادهراهی ،با فراهم ساختن بستر
کالبدی مناسب ،مراجعان را به حضور و مشارکت در عرصه اجتماعی
تشویق نموده و انتظارات مراجعان را برآورده مینمایند(kakavand
 .)et al,2013,101در ادامه به برخی از مهمترین معیارهای مؤثر در
توسعه شبکه پیادهراهی اشاره شده است.
حضورپذیری:حضورپذیری معیاری مهم در توسعهپیادهمداری است .اتفاقاتی که به واسطه حضور عابران پیاده در
فضاهای شهری رخ میدهد ،شبکه پیادهراهی را از مفهوم یک
ارتباط دهنده صرف به محلی برای تعامل و مشارکت با دیگران
و همچنین محلی برای تجربه سرزندگی و متفاوت بودن تبدیل
میکند(.)riza,2017:63

 .)al,2006:173طراحی یک سیستم مناسب حملونقل بر مبنای
اولویت دادن به حرکت پیاده ،باعث رونق اقتصادی محدوده
شده و مزایای اجتماعی و زیست محیطی آن نیز قابل توجه
است(.)joshi,2016:139
خودکفایی :در نظر گرفتن مؤلفههایی همچونخودکفایی ،تابآوری و پایداری جوامع محلی در ارتباط با
توسعه شبکههای پیادهراهی همواره در اولویت طر حهای
توسعه است .ازین رو استفاده از یک سیستم پایدار حملونقل
به منظور خدماترسانی در شرایط بحرانی ،از ضرورتهای
مکانیابی و برنامهریزی شبکههای پیادهراهی محسوب
میشود(.)hosseini,2015,20
آسایش :آسایش نقش مهمی در افزایش کیفیتشبکههای پیادهراهی دارد .مسیرهای پیادهروی در همجواری
با عناصر طبیعی ،همچون فضاهای سبز ،خرد اقلیمها و لبههای
شهری مفرح ،به دلیل تداوم استفاده از لحاظ زمانی ،بهترین
شرایط را برای حضور حدا کثری مراجعان در شبکههای پیادهراهی
فراهم مینمایند(.)riza,2017:62
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تناسب :درانتخاب پهنه مناسب برای ایجاد و یا توسعهپیادهراه ،درک رفتار عابران برای بسیاری از جنبههای برنامهریزی،
طراحی و مدیریت شهری حائز اهمیت است .ازین رو الزم است
به تناسب هندسه مسیر ،حجم ترافیک عبوری ،سرعت و نحوه
تردد خودروها در نقاط اتصال با محورهای پیاده توجه نموده و
راهبردهایی متناسب با حوزه طراحی پیادهراه ارائه شود(ahadi et
.)al,2016,143
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خوانایی :قابل تشخیص بودن و خوانایی عناصرموجود در طی مسیر پیادهراه ،دسترسی ،جذابیت ،ایمنی،
آسایش و امنیت فضاهای شهری را بهبود میبخشد .با ترکیب
روشهای متداول ادرا ک محیطی با فناوریهای جدید ،میتوان
راهکارهای مناسب از خوانایی را در طراحی فضاهای پیادهمدار

رائه داد(.)Conticelli et al,2018,251
تحقق پذیری :بدیهی است تحقق طر حهایپیادهراهسازی با در نظر گرفتن شرایط خاص هر جامعه و بررسی
میزان مشارکت و همکاری مالکان امکانپذیر است(Saghapour et
 .)al,2019:1برای سنجش تحققپذیری طر حهای توسعه توجه
به شاخصهای بازگشت سرمایه ،جذب همکاری بخشهای
غیردولتی و کاهش هزینههای اجرایی باید در دستور کار قرار
گیرد(.)hosseini,2015,21
سازگاری :ارزیابى طر حهاى پیادهراهسازى فرایندىاست كه باید در قالبى كلنگر و با در نظر گیرى معیارهاى
رویهاى و ماهوى طراحى شهرى ،پیش از اجراى پروژهها صورت
پذیرد( .)nasri,2015,140ازین رو هرگونه مکانیابی به منظور توسعه
شبکههای پیادهراهی باید بر پایه کاهش اثرات منفی و بیان توجیه
الزم برای آن طرح صورت پذیرد.
امنیت :کیفیت کارکردی فضاهای تجمعی در طراحیمحیطی و شهری دارای جایگاه ویژهای است و در راستای ارتقای
عملکرد مطلوب فضاهای شهری ،لحاظ نمودن مؤلفههای
امنیتی ،اهمیتی خاص دارد( .)peyvastegar et al, 2017,15به
منظور تأمین امنیت محورهای پیاده الزم است افزایش نظارت
اجتماعی و کنترل رفتارهای ناهنجار هم برای مراجعان و هم در
خصوص سا کنان نواحی همجوار در دستور کار قرار گیرد.
امکان جایگزینی :امروزه پیادهروی اغلب نقشیمکمل در ارائه خدمات به سایر شبکههای جابهجایی و به
خصوص حملونقل عمومی ایفا میکند.ازین رو افزایش اتصال یک
پیادهراه به سایر مسیرهای ارتباطی ،شهروندان را با پتانسیلهای
باالتری برای انتخاب مواجه ساخته ،دسترسی را تسهیل و امکان
پیادهروی را افزایش میدهد( .)Leslie et al,2006,1خالصهای از
معیارهای مؤثر در افزایش پیادهمداری در جدول شماره 1نمایش
داده شده است.

جدول شماره :1معیارهای مؤثر در افزایش پیادهمداری
مؤلفهها

منبع

حضورپذیری

()riza,2017:63

جذابیت

()Millonig and schechtner,2007:109

ایمنی
نفوذپذیری
مطلوبیت
انعطافپذیری
دسترسی
خودکفایی
آسایش
تناسب
خوانایی
تحققپذیری
سازگاری
امنیت
امکان جایگزینی

()Rezakhani,2018:46
()stangel,2019:1
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()riza,2017:62
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()peyvastegar et al, 2017,15
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3.3روش
ایــن مقاله از نــوع كــاربــردی و روش آن توصیفی_تحلیلی و شیوه
گــردآوری دادههــا پیمایشی با استفاده از پرسشنامه اســت .مورد
مطالعاتی این تحقیق پهنههایی متفاوت در بافت مرکزی شهرکرد
است .در ابتدا با استناد به مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته،
پرسشنامه دلفی با سئواالت باز طراحی شده است .در روش دلفی
شرکت کنندگان با تکرارهای پیدرپی قادر هستند که پاسخهای
ً
خود را با توجه به نظرات سایر شرکت کنندگان مجددا ارزیابی و
تغییر دهند .این پرسشنامه در اختیار  12نفر از اعضای هیأت علمی
دانشگاه (دیدگاه علمی) و  12متخصص از شهرداری و سازمانهای
مربوطه (دیدگاه عملی) گذاشته شده و از آنها خواسته شد تا به
معیارهای مرتبط با موضوع اشاره نمایند .بدین ترتیب فهرستی
از معیارهای مؤثر در افزایش کارآیی شبکههای پیادهراهی تهیه و
امتیاز هر یک براساس طیف لیکرت از  1تا  5محاسبه شده است.
میانگین وزن هر معیار پس از نرمالسازی عددی بین صفر تا یک
و به عنوان یک ضریب در مکانیابی شبکه پیادهراهی مؤثر است.
اعتبار پرسشنامه از روش سنجش روایــی ظاهری از ســوی پنج
تن از متخصصان بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است .با هدف
شناسایی پهنهای مستعد و تبدیل آن به یک شبکه پیادهراهی ،از
تحلیل دادهها در نرمافزار  expert choiceاستفاده میشود .در این
نرمافزار بر مبنای مدل  9کمیتی ال.ساعتی و با روش مقایسه زوجی
به گزینههای موجود امتیازی متناسب با اهمیت کم (نمره )1تا
اهمیت زیاد (نمره  )9اختصاص مییابد .با اعمال ضریب اهمیت هر
معیار برای هر یک از مسیرها ،مقادیر امتیاز نهایی محاسبه و برای
گزینههایی با اولویت بیشتر ،راهکارهای مناسب ارائه شده است.
 .3.1معرفی مورد مطالعه
مورد مطالعاتی با مساحت تقریبی  20هکتار در بخش مرکزی و در
محدوده بافت فرسوده شهرکرد واقع شده و به لحاظ ساختاری،
از الگوی ارگانیک واحــدی در ارتــبــاط با بافت مسكونی موجود
پیروی میکند .توسعه معابر شهری در ایــن مــحــدوده براساس
سیاستهای بازسازی و نوسازی و حمایت از خودرو شکل گرفته
و تنها در م ــوارد خــاص عــرض کــم معابر ،مانع از تــردد خــودروهــا
میشود .شخصیت ترافیكی معابر موجود ،براساس عرض آنها در
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در طی سالیان گذشته مطالعاتی پیرامون مباحث پیادهمداری و
شاخصهای مؤثر در تقویت شبکههای پیادهراهی انجام پذیرفته
اســت .در خصوص امکانسنجی توسعه پــیــادهراه نیز براساس
دیدگاه محقق به ابعاد کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیست
محیطی پیادهمداری توجه شده و معیارهایی در همین راستا ارائه
شده است .در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره شده است.
مک دونالد و همکارانش در پژوهشی با عنوان "منظر شهری ،ابزاری
برای ارزیابی کیفیت زندگی" با اتخاذ دیدگاهی زیست محیطی ،به
اولویتبندی معیارهای پیادهمداری در برخی از شهرهای آمریکا
پرداختهاند .نتایج تحقیقات آنها نشان میدهد ،ایجاد ارتباط میان
عناصر طبیعی هویتبخش و نواحی مستعد در توسعه شبکههای
پیادهراهی مؤثر بوده است(.)Macdonald et al,2017:71
مومینوویچ با تحلیل تصویر ذهنی مراجعان از فضاهای پیاده،
پیادهمداری را در شهر کانبرآ مورد ارزیابی قرار داده است .یافتههای
تحقیق وی بیانگر آنست که تقویت فضاهایی با مقیاس انسانی
که در بر گیرنده وقایع هنری و فرهنگی شهر باشند ،مورد استقبال
مراجعان قرار گرفته و از دیدگاه اجتماعی توسعه شبکه پیادهراهی را
در پی خواهند داشت(.)Muminovic,2017:734
کیم و جانگ با دیدگاهی اقتصادی به بررسی حوز ه نفوذ شبکههای
پیادهراهی منتخب در برخی از شهرهای کشور کره پرداختهاند.
براساس یافتههای آنــان مرا کز خرید ،رســتــورانهــا ،استودیوها،
نمایشگاهها و مکانهای مجهز به مبلمان شهری ،مراجعان را به
پیادهروی و کسب تجربههای جدیدتر تشویق مینمایند(Kim And
 .)Jung,2017:36روسی و همکارانش با تحلیل میزان دسترسی به
خدمات شهری ،توسعه شبکه پیادهراهی را از دیدگاه کالبدی در
کشور فنالند بررسی نمودهاند .نتایج این تحقیق نشان میدهد
اثرات مثبت تغییر کاربری و استفاده مجدد از بناهای قدیمی ،بر رفتار
عابران پیاده قابل توجه بوده و نقش مهمی در افزایش پیادهمداری
داشته است( .)alhava et al,2016:1بکسترام در پایاننامه خود با
استفاده از برآورد ترا کم شبکه کرنل ،به اولویتبندی خیابانهایی
از شهر سیاتل پرداخته است .در نتایج تحقیقات وی ،محدودهها،
کریدورها و تقاطعهایی که نیازمند ارتقای ایمنی عابران پیاده
هستند ،مشخص ش ـ ــدهان ـ ــد( .)Beckstrom,2014,1فرکلتون به
منظور تعیین گزینههای برتر بــرای سرمایهگذاری در پروژههای
پــیــادهراهســازی در شهر میدتاون ،از الگوی رتبهبندی معیارها
استفاده نموده است .نتایج وزندهی به دادههای گردآوری شده
نشان میدهد که بلوکهای نزدیک ایستگاههای راهآهن و میدان
جورجیا در اولویت سرمایهگذاری و توسعه شبکه پیادهراهی قرار
دارنـ ــد( .)Frackelton,2013,1در خصوص تحقیقات داخلی انجام
شده نیز میتوان به موارد زیر اشاره نمود.
کریمی و عبدالهی با استفاده از روش برداشت میدانی ،پیادهمداری
در سطح شهرکرد را بررسی کردهاند .نتایج تحلیل رگرسیون آماری
نــشــان م ـیدهــد ،فــضــاهــای مکث و مبلمان شــهــری در افــزایــش
پیادهمداری مؤثر بودهاند( .)karimi and abdolahi,2017,81ا کبری
و داوودی با استفاده از روشهای تحلیل استنباطی و توصیفی ،به
بررسی اثرات پیادهمداری از دیدگاه هویت شهری در شهر سنندج

پرداخته ،معیارهای خوانایی ،تنوع کاربریها و هویت شهری را
در این رابطه مؤثر دانستهاند(.)akbari and davoodi,2015,49
عباسزاده و تمری در پژوهشی با عنوان بررسی و تحلیل مؤلفههای
تأثیرگذار بر بهبود كیفیات فضایی پیادهراهها به منظور افزایش
سطح تعامالت اجتماعی در تبریز ،با استفاده از روشهای ترکیبی
به بررسی نمونههایی از فضاهای پیاده این كالنشهر از دیدگاه کیفی
پرداختهاند .براساس نتایج حاصل از این پژوهش ،معیارهای
ســرزنــدگــی ،خــوانــایــی ،ایمنی و امنیت و نــفــوذپــذیــری ،ارتــبــاط
معناداری با سطح تعامالت اجتماعی و میزان حضور شهروندان در
فضاهای شهری پیادهمحور در كالنشهر تبریز دارنــد(abbaszadeh
.)and tamri,2013,2

حد جمع و پخشكننده است .کاربری زمین ،اغلب مسکونی و با
توزیع پرا کنده خدمات تجاری محلی همراه است .در بیشتر موارد
مرا کز خدماتی تجاری در مقیاس فرامحلهای و عملكردهای شهری
در حاشیه بافت قرار گرفتهاند .ازین رو عرصه فعالیتهای سرزنده
ً
عمومی و تعامالت اجتماعی جز در مواردی خاص صرفا به نواحی
خارج از مرکز محدود شدهاند .این محدوده همچنین دارای عناصر
تاریخی مانند مسجد جامع و سقاخانه ارباب میرزا در مسیرهای
فرعی و مسجد اتابکان و اطاق آیینه در خیابان اصلی است .اما کن
مذهبی امامزادگان و مسجد نو و مرا کز آموزشی نیز به شکل مدارس
در محدوده وجود دارد .تنها فضای سبز موجود در محدوده پارک
محله است .بافت موجود به دلیل حفظ ساختار ارگانیک ،هنوز
از مزایای خرداقلیمها برخوردار است .هرچند پهنههای موجود از
زیرساختها و امکانات باالیی برخوردار نیستند ولی تردد سا کنان
در بافت مورد نظر ،اغلب به روش پیاده صورت میگیرد و ترافیک
ســواره بیشتر مربوط به خودروهای عبوری اســت .برداشتهای
میدانی نشان میدهد ،توزیع حرکت عابران پیاده در مسیرهایی
به نسبت معین و با تبعیت از فضاهای پشتیبان ،در بیشتر نواحی
بافت تسری یافته است .این موضوع به ویژه در پیادهروی با تأ کید
ً
بر فعالیتهای داوطلبانه کامال مشهود است .تصویر شماره  1شبکه
معابر در بافت مرکزی شهرکرد را نمایش میدهد.
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4.4بحث و یافتهها
بررسیها حا کی از آنست که شبکه عــبــورومــرور در بافت مرکزی
ً
شهرکرد از مسیرهایی با ساختار نسبتا متنوع تشکیل شده که هر
یک بــرای تبدیل به پــیــادهراه ،دارای نقاط قوت و ضعف خاصی
است .ازین رو برای ارزیابی و اولویتبندی پهنههای مستعد ،ابتدا
الزم است معیارهای مناسب این محدوده شناسایی و بومیسازی

شوند .به همین منظور از روش پرسشنامه دلفی با سئواالت باز
استفاده شده اســت .در طراحی سئواالت این پرسشنامه عالوه
بر استناد به مبانی نظری از تجربیات برخی از محققان خارجی و
داخلی و معیارهای پیشنهادی آنها استفاده شده است .گفتنی
است به منظور بهینهسازی نتایج مطالعات و تحقیقات موجود
به مصاحبه و نظرسنجی از مسئوالن ذیصالح پرداخته و مواردی
به فهرست نهایی افزوده و یا از آن حذف شده است .پس از تهیه
فهرست نهایی ،وزن هر معیار به وسیله کارشناسان خبره و براساس
امتیازدهی با روش طیف لیکرت تعیین شــده اســت .میانگین
وزنهــای هر معیار پس از نرمالسازی ،با توجه به میزان اهمیت
نسبی ،اعدادی بین صفر تا یک است .هر معیار با توجه به میزان
اهمیت آن ،در مکانیابی شبکه پیادهراهی مؤثر خواهد بود.
 .4.1انتخاب معیارهای مؤثر
نتایج محاسبات نشان میدهد ،معیارهای امنیت و آسایش با
ضریب  0.98و معیار جذابیت با ضریب  0.87مهمترین معیارهای
مؤثر در افزایش پیادهمداری در بافت مرکزی شهرکرد بودهاند.
جدول شماره 2معیارهای منتخب ،شاخصهای مرتبط و ضریب
اهمیت اختصاص یافته به هر یک را نمایش میدهد.
 .4.2گزینش مسیرهای مستعد
در این مقاله به منظور اولویتبندی مسیرهای مستعد ،از روش
مقایسه زوجــی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده و
میزان اهمیت و اولویت هر یک از گزینهها نسبت به هم سنجیده
شــده اســت .امتیازدهی در نــرمافــزار ا کسپرت چویس (Expert
 )choiceبراساس میزان برخورداری هر مسیر از معیارهای منتخب
صــورت گرفته اســت .به نحوی که در مــورد هر یک از معیارهای

امکانسنجی گسترش شبکه پیادهراهی در بافت مرکزی شهرکرد

تصویر شماره :1شبکه معابر در بافت مرکزی شهرکرد
Source: Shahrekord Urban Development and Reconstruction Organization, 2018

جدول شماره :2معیارهای پیادهمداری و ضریب اهمیت هر کدام
ردیف

معیار

شاخص

روش بررسی

1

حضورپذیری

ترا کم و تنوع عابران پیاده

مشاهده

0.65

2

جذابیت

تعداد فضاهای پشتیبان پیادهروی

مشاهده

0.87

3

ایمنی

رعایت ضوابط معماری و شهرسازی

مشاهده

0.65

4

نفوذپذیری

تعداد تقاطعها با سایر مسیرها

مطالعه

0.76

5

مطلوبیت

تناسب ابعاد و شیب معابر

مشاهده

0.43

6

انعطافپذیری

امکان تغییر کاربریهای همجوار

مصاحبه

0.54

7

دسترسی

تنوع در حملونقل همگانی

مصاحبه

0.65

8

خودکفایی

عدم نیاز به ترددهای ضروری

مطالعه

0.76

9

آسایش

پا کیزگی،زیبایی و سرزندگی مسیر

مشاهده

0.98

10

تناسب

سرعت کمتر خودروها

مصاحبه

0.65

11

خوانایی

تعداد نشانهها و عناصر شاخص

مشاهده

0.54

12

تحققپذیری

امکان تملک و مشارکت مالکان

مصاحبه

0.54

13

سازگاری

همسویی با طر حهای فرادست

مطالعه

0.43

14

امنیت

نظارت و عدم وقوع جرائم

مصاحبه

0.98

15

امکان جایگزینی

نزدیکی به معابر سواره

مطالعه

0.54

نــرمافــزار انجام شــده اســت .به دلیل محدودیت حجم مقاله ،از
ارائه تصاویر محاسبات خودداری شده و نتیجه نهایی در جدول
شماره 3ارائه شده است.
امتیاز نرمال شده گزینهها در ضریب اهمیت معیارهای منتخب
ضرب شده و مجموع امتیازهای اختصاص یافته به هر گزینه نشان
دهنده قابلیت تبدیل مسیر به پیادهراه است .خروجی نرمافزار
نشان میدهد ،گذرآقابزرگ ( ،)6.59خیابان ولیعصر ( )4.58و
خیابان ملت ( )3.34از اولویت بیشتری بــرای ایجاد یک شبکه
پیادهراهی برخوردار هستند .نتایج محاسبات در جدول شماره4
نمایش داده شده است.

تصویر شماره :2مقایسه مسیرهای منتخب براساس معیار حضورپذیری

تصویر شماره :3اولویتبندی مسیرهای منتخب براساس معیار حضورپذیری
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امکانسنجی گسترش شبکه پیادهراهی در بافت مرکزی شهرکرد

پیادهمداری ،هر مسیر با دیگر موارد مقایسه شده و امتیازی نسبی
از  1تا  10به آن اختصاص مییابد .بر مبنای محاسبات این نرمافزار،
نرخ نــاســازگــاری( )Inconsistencyدر همه موارد کمتر از  0.1است و
این موضع تأیید میکند که بین مقایسههای زوجــی ،سازگاری
نسبی وجود دارد .تصویر شماره 2مقایسه گزینهها براساس معیار
حضورپذیری در روش مقایسه زوجی را نمایش میدهد.
نتایج تحلیل دادهها پس از نرمالسازی ،اعدادی بین 0تا  1است.
در تصویر شماره 3امتیاز نرمال شده گزینهها بدون تأثیر ضریب
اهمیت برای معیار حضورپذیری آورده شده است.
مقایسه زوجــی گزینهها بــرای همه معیارهای منتخب با کمک

ضریب اهمیت نسبی

جدول شماره :3نتایج مقایسه زوجی گزینههای منتخب
معیار

شاخصهای پیاده مداری

امتیاز نرمال شده گزینهها بدون تأثیر ضریب اهمیت معیارها
گذر آقابزرگ خیابان ولیعصر خیابان ملت خیابان سعدی خیابان فردوسی کوی نمدمالها خیابان 12محرم

حضورپذیری

ترا کم و تنوع عابران پیاده

1.00

0.39

0.15

0.08

0.16

0.09

0.57

جذابیت

تعداد فضاهای پشتیبان پیادهروی

0.17

1.00

0.21

0.01

0.06

0.03

0.02

ایمنی

رعایت ضوابط معماری و شهرسازی

0.03

0.43

0.16

0.06

0.07

0.01

0.14

نفوذپذیری

تعداد تقاطع ها با سایر مسیرها

0.01

0.21

1.00

0.02

0.03

0.07

0.15

مطلوبیت

تناسب ابعاد وشیب معابر

0.22

0.13

0.02

0.20

1.00

0.02

0.04

انعطافپذیری

امکان تغییر کاربریهای همجوار

1.00

0.02

0.56

0.82

0.98

0.92

0.14

دسترسی

تنوع در حمل و نقل همگانی

0.98

0.56

0.35

0.21

1.00

0.15

0.09

خودکفایی

عدم نیاز به ترددهای ضروری

0.84

0.24

0.38

0.25

0.51

0.09

1.00

آسایش

پا کیزگی ،زیبایی و سرزندگی مسیر

0.49

1.00

0.11

0.63

0.20

0.72

0.09

تناسب

سرعت کمتر خودروها

1.00

0.21

0.29

0.08

0.05

0.34

0.05

خوانایی

تعداد نشانه ها و عناصر شاخص

1.00

0.14

0.29

0.04

0.20

0.09

0.11

تحققپذیری

امکان تملک و مشارکت مالکان

1.00

0.24

0.09

0.29

0.15

0.31

0.40

سازگاری

همسویی با طرح های فرادست

0.30

1.00

0.03

0.01

0.05

0.05

0.08

امنیت

نظارت و عدم وقوع جرایم

1.00

0.50

0.56

0.64

0.20

0.42

0.38

امکان جایگزینی

نزدیکی به سایر معابر

1.00

0.32

0.35

0.55

0.15

0.91

0.12

جدول شماره :4اولویتبندی مسیرهای منتخب در بافت مرکزی شهرکرد
ض ـ ــری ـ ــب
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شاخص

امکانسنجی گسترش شبکه پیادهراهی در بافت مرکزی شهرکرد

معیار
اهمیت
ترا کم و تنوع عابران پیاده
0.65
حضورپذیری
 0.87تعداد فضاهای پشتیبان پیادهروی
جذابیت
رعایت ضوابط معماری وشهرسازی
0.65
ایمنی
تعداد تقاطعها با سایر مسیرها
0.76
نفوذپذیری
تناسب ابعاد و شیب معابر
0.43
مطلوبیت
امکان تغییر کاربریهای همجوار
0.54
انعطافپذیری
تنوع در حملونقل همگانی
0.65
دسترسی
عدم نیاز به ترددهای ضروری
0.76
خودکفایی
پا کیزگی ،زیبایی و سرزندگی مسیر
0.98
آسایش
سرعت کمتر خودروها
0.65
تناسب
تعداد نشانهها و عناصر شاخص
0.54
خوانایی
امکان تملک و مشارکت مالکان
0.54
تحققپذیری
همسویی با طر حهای فرادست
0.43
سازگاری
نظارت و عدم وقوع جرایم
0.98
امنیت
نزدیکی به سایر معابر
امکان جایگزینی 0.54
جمع امتیازات
اولویت

گذر آقابزرگ
0.65
0.15
0.02
0.01
0.09
0.54
0.64
0.64
0.48
0.65
0.54
0.54
0.13
0.98
0.54
6.59
1

5.5نتیجهگیری
نتایج ایــن تحقیق بیانگر آنست که بافت قدیم شهرکرد دارای
ساختاری ارگانیک بوده و بخش زیادی از معابر آن بر مبنای حرکت
پیاده شکل گرفته است .در چند دهه اخیر سیاستهای نوسازی
و بهسازی ،ورود خــودروهــای عبوری به این محدوده را تشویق
نموده و رونــد تغییرات در ترا کم ساختمانی و کــاربــری زمین به
کاهش پیادهمداری در این بافت منجر شده است .به نظر میرسد
اختصاص فعالیتهای مناسب به نواحی مستعد با هدف ایجاد و
گسترش شبکه پیادهراهی عالوه بر مزایای زیستمحیطی میتواند

خ ـ ــی ـ ــاب ـ ــان خ ـ ــی ـ ــاب ـ ــان خ ـ ــی ـ ــاب ـ ــان کـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوی خ ـ ــی ـ ــاب ـ ــان خ ـ ــی ـ ــاب ـ ــان
ولیعصر
0.25
0.87
0.28
0.16
0.06
0.01
0.36
0.18
0.98
0.14
0.08
0.13
0.43
0.49
0.17
4.58
2

ملت
0.10
0.18
0.10
0.76
0.11
0.30
0.23
0.29
0.11
0.19
0.16
0.05
0.01
0.55
0.19
3.34
3

فردوسی
0.10
0.05
0.05
0.02
0.43
0.53
0.65
0.39
0.20
0.03
0.11
0.08
0.02
0.20
0.08
2.93
4

نمدمالها
0.06
0.03
0.01
0.05
0.01
0.50
0.10
0.07
0.71
0.22
0.05
0.17
0.02
0.41
0.49
2.88
5

سعدی
0.05
0.01
0.04
0.02
0.09
0.44
0.14
0.19
0.62
0.05
0.02
0.16
0.01
0.63
0.30
2.74
6

12محرم
0.37
0.02
0.09
0.11
0.02
0.08
0.06
0.76
0.09
0.03
0.06
0.22
0.03
0.37
0.06
2.37
7

اثرات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی در پی داشته باشد .در
این مقاله با گزینش معیارهای علمی و امتیازدهی به معابر موجود
با استفاده از روش مقایسه زوجی ،گزینههای برتر برای تبدیل و
تکمیل محور پیاده انتخاب و راهکارهای اجرایی متناسب با هر
مسیر ارائه شده است.
در ابــتــدا بــا استفاده از روشه ــای علمی ،فهرستی از مهمترین
معیارهای پیادهمداری متناسب با بافت مرکزی شهرکرد تهیه شده
و با روش وزندهی ،ضریب اهمیت هر کدام مشخص گردید .نتایج
اولیه تحقیق نشان میدهد ،توجه به معیارهای امنیت ،آسایش
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of spatial quality of sidewalks in order to increase
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و جذابیت محیطی از مؤثرترین عوامل افزایش پیادهمداری در
بافت مورد مطالعه به شمار میرود .تقویت ساختار موجود با هدف
افزایش امنیت اجتماعی ،تأمین آسایش مراجعان و حمایت از
کاربریها و فعالیتهای جاذب عابران پیاده از راهبردهای اصلی
پیادهمداری در بافت مرکزی شهرکرد محسوب میشود .از آنجا که
محدوده مورد مطالعه شامل معابری با شرایط و ویژگیهای متنوع
است ،با استناد به مطالعات بافت فرسوده ،مشاهدات میدانی و
مصاحبهها ،میزان برخورداری از هر معیار برای مسیرهای مختلف
ب ــرآورد و با روش مقایسه زوجــی امتیازدهی شــده اســت .مقادیر
به دست آمده در ضریب اهمیت هر معیار ضرب شده و مجموع
امــتــیــازات بــه عــنــوان معیار گزینش مسیرها در نظر گرفته شده
است .مقایسه نتایج محاسبات بیانگر آنست که مسیر آقابزرگ،
خیابان ولیعصر و خیابان ملت بــرای پذیرش نقش پــیــادهراه از
قابلیت بیشتری برخوردارند .بدیهی است امتیازهای داده شده
به معیارهای منتخب برای هر مسیر متفاوت بوده و در هر یک از
پهنههای مزبور تقویت معیارهایی که امتیاز کمتری داشتهاند،
میتواند با رفــع موانع موجود به افزایش پیادهمداری در بافت
مرکزی منجر شود .با هدف ارتقای پیادهمداری در محدوده مورد
مطالعه ،پیشنهادهای زیر برای هر یک از مسیرهای منتخب ارائه
شده است.
•در مسیر آقــابــزرگ ،معیارهای نفوذپذیری ،ایمنی و
مطلوبیت کمترین امتیاز را کسب نمودهاند .ازیــن رو مهمترین
اقدام به منظور تقویت پیادهمداری در این محدوده افزایش ارتباط
مسیر موجود با پهنههای پیرامون آن است .از دیگر مــوارد قابل
توجه حفظ ایمنی عابران پیاده است .لزوم تردد برخی خودروهای
شخصی به دلیل وجود کاربریهای مسکونی در این محور از موانع
طرح پیادهراهسازی در این مسیر محسوب میشود .کنترل تردد و
یا کاهش سرعت خودروهای عبوری از برنامههای ضروری در این
راستاست .تغییر کاربری زمین در جبهه اصلی مسیر از مسکونی به
تجاری ،سبب افزایش سرمایهپذیری و جذب فعاالن اقتصادی به
این محدوده خواهد شد .این اقدام عالوه بر توانمندسازی سا کنان
بافت مرکزی ،گردشگری در مقیاس شهری را رونق میبخشد .نظر
به این که اثرات فرسودگی به ویژه در کف و جداره معابر در این مسیر
ً
کامال مشهود است ،ارائه راهکارهای بهسازی محیطی و طر حهای
مرمت شهری میتواند مشکالت کالبدی این محور را تا حد زیادی
بــرطــرف نــمــوده و سبب افــزایــش پــیــادهمــداری در ایــن محدوده
شود .در این راستا افزایش فضاهای پشتیبان پیادهروی و ایجاد
فرصتهای عمدی برای حضور و مشارکت بیشتر شهروندان ،از
طریق عناصری همچون فضاهای از پیش طراحی شده ،پیشنهاد
میشود.
•در خــیــابــان ولــیــعــصــر مــعــیــارهــای انــعــطــافپــذیــری و
مطلوبیت امتیاز به نسبت کمتری کسب نمودهاند .به دلیل فقدان
برنامهای منسجم برای تبدیل این محدوده به مسیر پیاده ،اغلب
کاربریها در راستای عدم محدودیت تردد خودروها شکل گرفته
و به فضاهای پشتیبان شبکه پیادهراهی در این پهنه کمتر توجه
شــده اســت .حمایت از تغییر کــاربــری زمین و رفــع نگرانی برخی

از صاحبان مشاغل از تبدیل این محور تجاری به یک پیادهراه
شهری ،نیاز به فرهنگسازی و تغییر دیدگاه منتقدان این طرح
دارد .به منظور افزایش کارآیی این مسیر ،انجام مجموعهای از
برنامههای حمایتی برای تسریع بهسازی و نوسازی در محدوده
مورد مطالعه ضــروری است .تصویب دستورالعملهای حمایتی
با هدف افزایش مشارکت مالکان ،به ویژه پهنههایی که در حریم
بناهای تاریخی قرار دارند ،باید در اولویت سیاستهای شهرسازی
قرار گیرد .به منظور تقویت خوانایی مسیر برای مراجعان ،تدوین
ضوابط ساختوساز جدید در پشتیبانی از عابران پیاده به ویژه
ارائــه برنامهای مــدون بــرای نمای ساختمانهای پیرامون ،گام
مؤثری در افزایش پیادهمداری در این مسیر است .توجه به برخی از
قابلیتهای موجود همچون بناهای ارزشمند تاریخی ،کریدورهای
دید و عناصری که در برداشت ذهنی سا کنان و مراجعان نقش
اساسی دارد ،میتواند در تدوین طرح جامع ساماندهی محور
پیاده تأثیرگذار باشد.
•در طرح توسعه خیابان ملت تا کنون برنامهای مدون
با رویکرد پیادهمداری پیشبینی نشده اســت .ازیــن رو کمترین
امتیاز در این محور مربوط به معیارهای سازگاری و تحققپذیری
بوده است .سیاستهایی همچون تعریض معابر و افزایش ترا کم
ساختمانی ،در حمایت از تردد بیشتر خودروها به کاهش سازگاری
این محور منجر شده است .بررسیها نشان میدهد ،ریزدانگی
و تــعــدد زی ــاد مالکان از مشکالت مــوجــود در اج ــرای طــر حهــای
ً
پیادهمداری در این محور است .همچنین با توجه به قیمت نسبتا
بــاالی زمین در ایــن مــحــدوده ،امکان تملک و ارائــه برنامههای
توسعه ،بدون در نظر گرفتن مشارکت مالکان وجود ندارد .ازین رو
تقویت زیرساختهای الزم همچون ساخت بارانداز ،تعیین زمان
ویژه تردد برای کسبه و ارائه بستههای تشویقی با هدف افزایش
مشارکت مالکان در بازه زمانی مشخص پیشنهاد میشود .در این
راستا ارائه برنامهای مدون در بازه زمانی مشخص و آ گاه ساختن
مالکان از نتایج مثبت طرح در موفقیت شبکه پیادهراه پیشنهادی
مؤثر خواهد بود.
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