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چکیده

به دلیل توسعه شهرها و به ویژه تراکم بافتهای مسکونی و شبکههای دسترسی ،حرکت افراد پیاده در امتداد بزرگراههای
شهری برای انجام سفرهای روزانه و استفاده از مراکز حملونقل عمومی چشمگیرتر از گذشته است .در این مورد ،منظر
بزرگراهی برای مسافران پیاده ،به نوعی طبیعتِروزانه است که شهروندان همهروزه به واسطة رفتن به محل کار ،منزل یا
انجام فعالیت خاص با آن مواجهند .البته ،مفهوم طبیعت روزانه و آنچه در منظر روزانه درک میشود ،از مفهوم یک پارک یا
فضایی تفریحی ،سرگرمی ،ورزشی و هواخوری زمانبندی شده متفاوت است.
در این مقاله ،مسئلة چگونگی بهسازی مسیرهای پیاده در امتداد محورهای بزرگراه درونشهری و جنبههای کیفی برنامهریزی
و طراحی آنها بررسی شده است .این موضوع با تکیه بر نمونه موردی قطعهای از بزرگراه رسالت حدفاصل پایانههای بیهقی
و سیدخندان به عنوان یکی از مهمترین مناطق اسکان جمعیت و حملو نقل شهر تهران که مسایل زیادی درزمینة تردد
پیاده حاشیه بزرگراه دارد ،بررسی و آسیبشناسی شده است .چارچوب نظری با ابتناء بر مفهوم اکولوژی منظر فرمن و منظر
روزانه کاپالن تدوین شده است .روش کار نیز ،نو ِع
تلفیقی راهبرد نمونه موردی-ترکیبی ( )synthesizing caseاست .در این
ِ
روش بررسی از طریق طراحی و موردپژوهی است که به شناخت موضوع ،برنامهریزی و جستجوی راهحل میپردازد .در این
مورد ،جمعبندی کلی حاصل تلفیق مفروضات به کمک متون تخصصی و بررسیهای میدانی و به ویژه مطالعه موردی است
که متکی بر فهم تجربههای پیشین به روشهای کمی و کیفی است.
دستاوردها و نتیجه نهایی نشان میدهد که در برخی نقاط خاص از شهر ،امتداد بزرگراه فرصت مناسبی برای سفرهای
کوتاه روزانه به صورت ایمن و سریع است .همچنین در محدوده مورد مطالعه ،برای ارتقاء ایمنی ،آرامش جسمی  -روانی
و کیفیت پیادهروی در امتداد نمونه موردی و حدفاصل پایانهها ،ایستگاه مترو و مراکز فعالیت ،میتواند مسیر پیادهای با
توجه به مفاهیم منظر روزانه به صورت ترکیب پل ،پیادهروهای موجود و اتصال لکههای سبز ایجاد شود .در پایان ،تدوین
شناسایی نیاز به بهسازی و همچنین معیارهای چگونگی بهسازیِ قابل تعمیم به مسئلههای مشابه در
شاخصهایِ چگونگی
ِ
موقعیتهای دیگر نیز ارایه شده است.
واژگان کلیدی

پیادهراه ،بزرگراه شهری ،منظر روزانه ،بزرگراه رسالت ،منظر بزرگراهی.

* .این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسیارشد سیدامیر هاشمیزادگان با عنوان «پیادهراه و بزرگراه شهری ،نمونه موردی بزرگراه رسالت حد فاصل پایانه
بیهقی و پل سید خندان» به راهنمایی دکتر سید حسن تقوایی در دانشگاه شهید بهشتی تهران سال  1392است.
** .دکتری معماری منظر ،دانشیارگروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتیs.h.taghvaei@sbu.ac.ir ،
*** .پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران ،نویسنده مسئول amir.h191@yahoo.com ،09126046449
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مقدمه

متراکم
یکی از مسایل مهم در شهرهای رو به رشد و
ِ
موجود ،اثرات بنیادی نظام شبکههای دسترسی سواره و
سواره-پیاده است .مسئلهای که به ویژه به واسطة ترافیک،
افزایش آالیندههای محیط زیستی و بسیاری از ناهنجاریها
در جلوههای بصری و انبوه خودروها به خودیخود موجب
افت کیفیت زندگی شهروندان و سالمت شهرها شده
است .اگرچه چنین زیرساختهایی ،نقش تعیینکنندهای
در خدمات حیاتی و اساسی زندگی دارند ،اما نمیتوان از
پیامدهای نامطلوب آنها بر نیازها و روند فعالیتهای روزانه
مردم چشمپوشی کرد.
آگاهی بر چنین پیامدهای نامطلوب و همچنین توسعه علوم
و تجربه در مقایسه با گذشته در کنار دیدگاههای فلسفی
کلنگر ،باعث شده متخصصان طراحی محیطی و فضاهای
باز عالوه بر توجه به طراحی پارکها ،فضاهای تفریحی و
سرگرمی یا ورزشی و هواخوری به دیدگاههای نوین نظیر
منظر روزانه 1و اکولوژی منظر 2و تجمیع زیرساختها با
طراحی فضاهای باز 3توجه کنند .در این رویکرد توجه به
منظر و محیطی که انسانها هرروز در آن زندگی کرده و
به طور مستمر با آن در تماساند خود اهمیت فراوانی دارد
و نسبت آن با طراحی فضای باز تفریحی میتواند نسبت
پیشگیری به درمان باشد.
در اینجا ،موضوع خستگی و افسردگی در کنار اتالف وقت و
هزینه و نارضایتی -که احوال هرروزه (مشکل) شهروند پیاده
یا سوارهای است ،که در ساعات شلوغ بزرگراههای شهری،
سفر روزانهای انجام میدهد -به شدت مورد توجه است .برای
مثال ،مسئله پیش رو در مورد بزرگراههای رسالت ،حقانی،
همت ،حکیم ،یادگار امام و چمران به خوبی مشهود است؛ به
طوریکه در ساعات صبح و بعدازظهر حتماً افراد پیادهای که
در کنار بزرگراه به صورت پیاده در حال گذر هستند مشاهده
میشوند .زیرا امروزه حضور افراد پیاده در امتداد بزرگراههای
شهری برای دسترسی به مراکز حملونقل عمومی ،انجام
سفرهای روزانه و گریز از شلوغی و ترافیک روند فزاینده دارد.
بنابراین ،مسئلة اصلی در این مقاله ،بررسی ویژگیها و
چگونگی بهسازی پیادهراه برای انجام سفرهای روزانه در
امتداد و حاشیه بزرگراههای شهری از دیدگاه معماری
منظر است .برای این منظور چگونگی ایجاد یک مسیر پیاده
حاصل از ترکیب پلهای هوایی و پیادهراه موجود و جدید
و نیز اتصال لکههای سبز با توجه به مفهوم منظر روزانه
در امتداد بزرگراه رسالت محدوده حدفاصل پایانهها (بیهقی
و سیدخندان) ،ایستگاه مترو (مصلی) و مراکز فعالیتی به
عنوان نمونه موردی ،مطالعه و آسیبشناسی شده است .در
این زمینه این پرسش مطرح است که آیا تجاربی مانند پل
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طبیعت در تهران یا پروژه هایالین در نیویورک به عنوان
مسیرهای گردشگری و تفریحی ،میتوانند نقشی در بهسازی
چنین مسیرهایی به عنوان منظری روزانه داشته باشند؟
پیشینه تحقیق نشان میدهد حضور افراد پیاده در امتداد
بزرگراه شهری مخالفان و موافقان خود را دارد .البته در طول
زمان آرای مخالفان تا حد زیادی کاهشیافته و هماکنون
تعداد زیادی از مطالعات و پژوهشها معطوف به چگونگی
حضور پیاده در امتداد بزرگراههاست .برای مثال به عنوان
ِ
مهم موجود ،تحقیقاتی از جنس طراحی نظیر
یک
واقعیت ِ
مطالعات جامع برنامهریزی و طراحی بزرگراههای ایالتی
(Roads and Airports Department County of Santa
 )Clara, 2008یا فعالیتهای انجمن ساخت آمریکا به مکان
مناسبتری برای پیادهروی ()America walks, 2005

متمرکز بر چگونگی حضور افراد پیاده ،ایمنی و امنیت آنها
وجود دارد که منجر به پروژههای واقعی شدهاند (جدول .)2
یک نکته مهم آنکه ،اغلب مطالعات انجام شده خارج از
ایران درزمینة نحوه ساماندهی مسیرهای پیاده در امتداد
بزرگراهها را میتوان براساس دوره تاریخی و زمان انجام شده
در چهار دسته طبقهبندی کرد  :دوره اول ،تأکید بیشتر بر
توسعه کنارگذرهاست ،نظیر برنامه جامع تحلیل وقفههای
مخل پیوستگی کنارگذرهای بزرگراهها در آمریکا ،دوره دوم،
کوششها برای ارتقاء نحوه و میزان دسترسی به سامانههای
حملونقل عمومی صورت گرفته نظیر برنامههای سازمان
حملونقل ایالت اورگن آمریکا برای ارتقاء محیط پیاده پیرامون
ایستگاه اتوبوس در بزرگراهها ( .)TriMet, 2012سپس،
طراحی مسیرهایی پیوسته به عنوان نوعی سامانه حملونقل
پیاده (پیادهراه) برای انجام سفرهای کوتاه مدنظر قرارگرفته،
نظیر طرح فاز اول بزرگراه کاپیتول (،)fitzwater, 2012
و نهایتاً در دوره چهارم ،توجه و تمرکز بیشتر بر منظر بزرگراه و
ِ
اکولوژیک آن در شبکه راههای شهرهاست؛ نظیر
افزودن نقش
مقالههای حفظ ،ترمیم و افزایش تنوع زیستی و ارتقاء اکولوژی
(تصویر  )3منظر بزرگراه و اکوپسها (;NYS green code, 2012
.)Caltrans, 2013; OREG, 2012
در بسیاری از مطالعات و پژوهشهای داخلی موضوعات مختلف
مرتبط ،نظیر منظر و منظر شهری ،پیاده و پیادهراه و بزرگراهها
و توسعه شهری به صورت مستقل انجام شده است .در این
مورد میتوان به کارهایی نظیر ارزیابی نواقص گذرگاههای
عرضی عابر پیاده (شهاب حسنپور و دیگران،)1391 ،
تأثیر بزرگراههای درونشهری در تغییر منظر شهری تهران
(محمودی ،)1381 ،رویکردها و روشها در زیباییشناسی شهری
(کریمی مشاور )1392 ،یا طراحی پیادهراهها در شهر تهران
با تمرکز بر نیازهای اجتماعی (منصوری و همکاران)1391 ،
اشاره کرد .البته تأثیر یا محل تالقی این موضوعات ،به طور
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قالب
عمده منجر به شکلگیری یکراه حل مشخص در
ِ
پیشنهادی نظاممند و یا روش ،رهیافت و ابزار مشخص برای
عمل در پیرامون بزرگراهها نیست.
داخلی موجود کمتر به منظری که
بنابراین در پژوهشهای
ِ
عم ً
ال شهروندان پیاده به صورت مستقیم با آن هرروز در
امتداد بزرگراه مواجه هستند توجه شده و بیشتر بر فضاهای
تفریحی-تفرجی ،مطالعة جزیینگر در یک حوزة خاص
(مکانیابی ایستگاه اتوبوس و غیره) صورت گرفته یا توجه به
طور کامل بر نیازهای سواره بوده است.
درواقع به سبب تغییرات نظامهای جمعیتی ،اجتماعی و
اقتصادی شهرها ،امتداد کریدورهای بزرگراه به عنوان بخشی
از فضاهای شهری برای انجام سفرهای کوتاه ،مصادیقی از
منظرهای روزانه شدهاند که با تعریفها و پیشبینیهای
حاکم بر علوم دوران مدرن (پارادایم پوزیتویستی) از حاشیه
بزرگراه -به عنوان قلمروهای سوارة بدون انعطاف ،بدون
تغییرپذیری و رابطه با دیگر فضاهای دسترسی درونشهری-
متفاوت است .شاهد این تغییرات ،تقاضای زیاد سفر در
امتداد این شبکههاست که علیرغم خطرات زیاد و کیفیت
پایین ،در حال استفاده بوده و به سایر سامانهها ترجیح داده
میشود (تصویر .)1

شایان ذکر است در ارتباط با محدوده مطالعاتی این پژوهش،
دو پروژه ،یکی با عنوان طرح موضعی ساماندهی بزرگراه
رسالت از پل سیدخندان تا تونل رسالت و دیگری طرح
موضعی ساماندهی مصلی و فضای شهری پیرامون خیابان
آهنچی و فضای شهری بهشتی و پردیس دولتی عباسآباد
در طرح تفصیلی منطقه  7تهران ،با عامل شناختن شهرداری
برای اجرا ،تعریف شده که از نتایج کار اطالعاتی دریافت نشد.
روش تحقیق حاضر نو ِع تلفیقی 4از راهبرد نمونه موردی–
ترکیبی است .بدین ترتیب ابتدا دیدگاه کیفیتگرایی در
منظر ،اکولوژی منظر فرمن ،منظر روزانه کاپالن و تعاریف
و اصول طراحی پیادهراه و بزرگراه بیان شدهاند .سپس با به
کارگیری الگوی تحلیلی واحد ،تجربههای پیشین بررسی و
اطالعات الزم جهت فهم موضوع و طراحی پژوهشی محدوده
مطالعه استخراجشده است .با ابتناء بر این اطالعات ،محدوده
مورد مطالعه آسیبشناسی و چگونگی بهسازی مسیر پیاده
مورد تقاضای آن بررسی شده است .نتایج کار ب ه صورت
شاخصهای شناسایی نیاز به بهسازی و معیارهای چگونگی
بهسازی قابل تعمیم در مسایل مشابه در موقعیت دیگر ارایه
شده است.
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تصویر .1راست باال ،شرق به غرب بزرگراه رسالت قبل از خروجی بزرگراه حقانی ،سفر برای دسترسی به ایستگاه متروی مصلی .چپ باال ،غرب به شرق بزرگراه رسالت
نزدیک مصلی ،خروجی خیابان قنبرزاده ،سفر برای ورود به مراکز شهری .چپ پایین ،شرق به غرب بزرگراه رسالت قبل از پل خیابان عشقباز برای سفر بین پایانهها.
راست پایین ،نمونه یک تقاضای سفر در امتداد بزرگراه در کشور امریکا .مأخذ  :نگارندگان و .MTS,2007
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منظر روزانه

«شهر پدیدهای شامل الیههای مختلف از نظامهای طبیعی
و مصنوع و ساختارهایی است که همپوشانی آنها فرم نهایی
شهر را تشکیل میدهد .این نظامها قابلتفکیک نیستند اما در
عمل ،برنامهریزان و طراحان ،در بررسی ،تحلیل و سادهسازی
مسایل شهری مجبور به تفکیک آنها از یکدیگرند .در این مورد،
یکی از الیههای مهم به سیما و منظر شهری اختصاص دارد
که ارتباط پیچیدهای با فرم شهر دارد»(تقوایی.)148 :1391 ،
در این مورد« ،منظر پدیدهای پویا شناخته میشود که
محصول توأم عین و ذهن بوده و به صورت محسوس و
بیواسطه ادراک میشود» .بدین ترتیب ،منظر شهر نیز
هم متأثر از کلیه الیههای شهر و هم اثرگذار بر آنهاست .به
عالوه« ،فعالیتهای معماری منظر وامدار هنرهای تجسمی،
گیاهشناسی ،جامعه و روانشناسی ،تاریخ هنر ،عمران و
محیطزیست و تخصصهای دیگری است که حول محور
طراحی فضای باز وارد عمل شده و هدف اصلی آنها در سه
زمینه زیباشناسی ،کارکردی و خواناسازی محیط و فرهنگی-
هویتی است» (منصوری .)69 :1383 ،بر این اساس ،مفهوم و
ماهیت منظر به عنوان یکی از جنبههای مهم کیفیت زندگی
باید در هر برنامه توسعه مورد توجه قرار گیرد ،البته متأثر از
ارتقای هر یک از شاخصهای مستقل توسعه شهر ،نباید از
کیفیت کلی منظر کاسته شود.
از دیدگاه کاپالن ،الیة کیفی فوق در شهر و روستا ،فارغ از
مقیاس آنها (اعم از بزرگ یا کوچک) و فارغ از نوع گیاهان و
یا میزان دوری و نزدیکیشان به انسان ،معطوف به نوع تعامل
انسان و طبیعت در جریان زندگی است .از نگاه کاپالن محیط
و منظ ِر انسانساخت یا طبیعی که انسان در جریان هرروز
زندگی ،با آن تعامل دارد منظر روزانه است .منظر روزانه
درباره محیط طبیعی است که سالمت و خوشی را پرورش
داده و میتواند قابلیتهای مردم را به صورت مؤثری افزایش
دهد ( .)Kaplan, Kaplan & Ryan, 1998: 5طبق این
تعریف ،فضا و مسیری در شهر یا خارج از آن که انسانها هر
روز با آن مواجهاند اهمیت فراوانی دارد .این دیدگا ِه متفاوت،
مکمل دیدگاه سابق توجه به پارکها و فضاهای تفریحی برای
ِ
پرورش و بازیابی آرامش جسمی و روحی در تعطیالت و آخر
هفته است .بنابراین اگر تقاضای سف ِر پیادة روزانه در امتداد
بزرگراه به عنوان یک واقعیت موجود پذیرفته شود ،محیط و
مسیر این امتداد به عنوان مصداقی از منظر روزانه به شدت
مغفول واقع شده است.
کاپالن با بیان مفهوم منظر روزانه به دنبال مبانی است تا با
اصول آرامشبخشی ،در طراحی منظر روزانه را
تکیه بر آن
ِ
شناسایی کند .به نظر وی ،اگرچه مردم از جنبههای بسیاری
متفاوتند ولی به نظر میرسد به طور طبیعی در چگونگی
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توجه به اطالعات اشتراک زیادی دارند .لذا این جنبه
میتواند کانونی برای طراحی و مدیریت منطبق با جنبههای
ذاتی و طبیعی انسان ( )Ibid: 5و مالک و معیاری برای
زیباییشناسی باشد .یک نکته مهم آنکه ،پیشنهاد کاپالن
بر نظریه اطالعات متکی است .بدین ترتیب ،اگر محیط به
عنوان یک منبع اطالعات محسوب شود ،منظر روزانه نیز باید
خوانا و قابلدرک باشد .این موضوع هم میتواند موجب رفع
خستگی روانی مردم در جریان زندگی روزانه شده و هم زمینه
بروز تعامالت اجتماعی بیشتر و هرگونه تبادل بهتر اطالعات و
خوانایی محیط و منظر را فراهم سازد .البته ،اطالعات موجود
ِ
در یک محیط تنها از عناصر تشکیلدهنده آن به دست
نیامده ،بلکه ساختار سازماندهی آن میتواند معرف اطالعات
محیط باشد .بر این فرض ،عناصری نظیر گیاهان نیز جزیی از
مبلمان محسوب شده و چیدمان و روابط آنها در فضاسازی،
لبهسازی و مشابه آنها پدیدار میشود .چارچوب فهم و کشف
(ماتریس ارجحیت ،)5شرایط الزم را برای طراحی و مدیریت
منظر روزانه ،مطابق با جدول  ،1فراهم میکند (.)Ibid: 16
جدول  .1ماتریس ارجحیت .مأخذ :

.Kaplan, Kaplan & Ryan, 1998: 13

کشف کردن

فهمیدن

پیچیدگی

همبستگی

دو بعدی

رازآلودگی

خوانایی

سه بعدی

براساس مفهوم منظر روزانه و ماتریس ارجحیت کاپالن که
کیفیتهای الزم عناصر و نحوه سازماندهیشان را بیان
میکند ،در جزییات طراحی مقاطع ،لبهها ،فضاها ،مبلمان،
روشنایی مسیر پیاده برای سفرهای کوتاه روزانه
مصالح و
ِ
در امتداد بزرگراه باید مطابق با جدول  1کیفیتهایی که
8
برای فهمیدن 6در دو بعد به همبستگی 7و در کشفکردن
به پیچیدگی 9منجر میشوند و در سه بعد ،کیفیتهایی که
11
برای فهمیدن به خوانایی 10و برای کشفکردن به رازآلودگی
منجر میشوند لحاظ شوند.
اکولوژی منظر

جدای از جنبههایی مانند تندرستی و راحتی که در منظر
روزانه مورد توجه است ،چیدمان عناصر منظر به پایداری
و اکوسیستمی که طبق دیدگاه آرن نایس 12انسان هم
بخشی از آن است نیز مرتبط میشود (.)Keller, 2009: 211
براساس دیدگاه فرمن ،منظر به عنوان واحدی
15
اکولوژیکی از سه عنصر لکه ،13داالن 14و بستر

شماره /39سال سیزدهم/خرداد و تیر 1395

تشکیل شده است ()Forman, Godron, 1981: 733
که از طریق ایجاد و تقویت شبکه سبز ،زیرساختهای سبز
را تولید و حمایت میکند و ضمن ایجاد تنوع زیستی منابع
طبیعی را حفظ و تجدید میکند (تصویر .)2
در این زمینه یکی از بهترین فرصتهای ایجاد داالنهای
محیطزیستی سودمند در شهرها ،داالنهای در امتداد
رودخانهها و جریان نهرهاست .چنین حاشیههای
زیستمحیطی ،به طور طبیعی طیف وسیعی از حیاتوحش را
نیز جذب و حمایت میکنند (موسوی .)44 :1385 ،این تنوع
زیستی خود میتواند موجب شکلگیری نوعی اکوسیستم
شده و نیز به عنوان معیاری برای سالمت و پایداری آن
باشد .در همین راستا ،بزرگراههای شهری نیز که معموالً
از مساحت ،طول و امتداد طوالنی (پیوستگی) در فضاهای
شهری برخوردارند ،میتوانند به عنوان نوعی داالن به حساب
آمده و برخی کارکردهای داالنهای طبیعی را داشته باشند.
در این زمینه آنچه اهمیت دارد ،نسبت سطوح سخت به نرم و
نحوه پراکندگی آنهاست«.هرچند آلودگیهای محیط زیستی
حاصل از تردد خودروها در بزرگراهها یک تهدید جدی به
شمار میرود ولی در دیدگاههای محیطی میتوان داالن
بزرگراه را مانند امتداد جریان رودها به کریدورهای سبز
تصویر  .2اجزاء
شکلدهنده ماتریس
سبز .مأخذ :
.Dhanapal, 2012

تبدیل کرد و این تهدید را به یک فرصت جهت بهبود کیفیت
شهر ،جابجایی پیاده و یکپارچه ساختن زیرساختهای سبز
تبدیلکرد» (نیکنام 25 :1387،و .)Inthasorn, 2010: 18
بنابراین نقش اکولوژیکی داالن بزرگراه در مقیاس کالن مطرح
اصلی تشکیل و تقویت ماتریس سبز ،افزایش
است .سه محور
ِ
ً
تنوع زیستی و نهایتا بازیابی و حمایت چرخههای طبیعی
(حرکت آب ،گونههای جانوری و غیره) در امتداد بزرگراهها
میتوانند نقش اکولوژیکی در منظر محسوب شوند (تصویر .)3
هرچند در مقیاس خرد کیفیت هوای تنفسی افراد با طراحی
مسیر پیادۀ مستقل از مسیر سوارۀ بزرگراه به سبب فاصله
گرفتن و کاشت گونههای گیاهی و موانع تا حدودی نسبت
به وضعیت کنونی تمام واحدهای همسایگی بزرگراه -و حتی
افراد سوار در اتوبوس و تاکسی متوقف در ترافیک و افراد
پیادهای که در کنارگذر و مسیرهای غیر ایمن خود شکل
گرفته تردد میکنند -ارتقا مییابد؛ ولی نقش اصلی در مقیاس
کالن و به صورت عمومی برای کل شهر تعریف می شود ..ولی
نقش اصلی در مقیاس کالن و به صورت عمومی برای کل
شهر تعریف میشود .رفع تمام نقصهای بنیادینی که خودرو
بر شهر تحمیل کرده در کنار نگاه تولید زیرساختهای سبز و
ارتقاء کیفیت راه پیاده ،نیازمند اقداماتی در سایر علوم نظیر
جایگزینی سوختهای فسیلی با سوختهای پاک در خودرو
است.
حرکت پیاده و سواره

تصویر  .3نمونهای از مسیرهای ترمیمکنندة چرخههای زیستی (اکوپس) در بزرگراه .به کارگیری
موانع و مصالح فن آورانه برای آگاهکردن گونههای جانوری جهت جلوگیری از تصادف و یا فراهم
کردن شرایط مهاجرت گونههای خاص و ترمیم مسیر منقطع شده انواع پدیدههای پویا نظیر
آب ازجمله موضوعات تخصصی نوین است که به آن تمرکز شده است.
مأخذ .OREG, 2010 :

............................................................

کنفالخر ( )Knoflacherمعتقد است « :هرچه سهم
رفتوآمدهایی که به صورت پیاده صورت میگیرد بیشتر
باشد ،ساختار سکونتگاهها استوارتر ،متنوعتر و درعینحال
مصون از بحران خواهد شد» که این امر به عنوانمثال ،در
امتداد بزرگراه به کاهش گروههای معتادین و فروشندگان مواد
مخدر در نقاط متروکه با دسترسی دشوار ،کمک خواهد کرد.
همچنین «نقاط اتصال میان پیادهراهها با پایانههای حملونقل
به صورت ایمن و مناسب هم برای محیط پیادهروی و هم برای
استفاده از حملونقل عمومی بسیار بااهمیت است» (فالح
منشادی و همکاران .)25 :1391 ،باید توجه داشت« ،ارتقاء
محیط پیاده پیرامون و مرتبط با ایستگاههای حملونقل
ضمن افزایش ایمنی و راحتی عابر پیاده منجر به افزایش
استفاده از حملونقل عمومی نیز میشود .به طورمعمول،
استفادهکنندگان از وسایل حملونقل عمومی در یک یا هر
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پیادهراه در ارتباط با بزرگراه شهری5-24/

دو طرف انتها ،سفر پیاده خواهند داشت» (.)Khan, 2001: 1
بنابراین« ،جوهر برنامهریزی و طراحی فضاهای پیاده،
سازگارکردن رفتار وسیله نقلیه با نیازهای انسان و بازگرداندن
امنیت و آسایش ازدسترفته در برابر هجوم خودرو به شهر
است» (پورجعفر و فرزبود.)54 :1386 ،
در این زمینه و از یکجهت ،با توجه به فیزیولوژی انسان،
مصرف انرژی در پیادهروی بسیار پایین است ،متوسط سرعت
آن معادل  1/4متر بر ثانیه و در شرایط عادی رغبت به
پیادهروی در فواصل کمتر از سه کیلومتر وجود دارد .به عالوه،
حداقل پنج دقیقه پیادهروی (معادل  400متر) برای رسیدن
به وسیله نقلیه عمومی از نظر فرد پیاد ه کام ً
ال عادی ،پذیرفته
و مطلوب است (هاشمی و همکاران105 ،103 :1374 ،
و کنفالخر.)50 : 1390 ،
بنابراین« ،اهداف اصلی برنامهریزی برای ساماندهی
پیادهراهها عبارتند از  :ایمنی ،امنیت ،راحتی،
پیوستگی ،کوتاهی ،آسایش ،انسجام سیستم،
جذابیت و زیبایی» (منصوری و همکاران8 :1391،؛
هاشمی و همکاران5 :1375 ،؛ کنفالخر.)56 : 1390 ،
اهداف فوقالذکر هر یک تا سطح کیفی باال موردنظر است؛
به عنوان مثال احساس ایمنی در خیابانهای شهر ،شاخص
خوبی برای درک وضعیت احترام اجتماعی نیز هست.
به عالوه ،اهمیت ایمنی پیادهها فراتر از خسارت ناشی از
تصادفات است.
در استانداردهای جادههای ایران برای حرکت پیاده ،دو دسته
کلی پیادهرو و پیادهراه (یا راه پیاده) تعریف شده است« .پیادهرو
در امتداد و به موازات سوارهرو واقع است (مانند کنارگذر،)16
ولی پیادهراه امتداد مستقل و جداگانهای دارد» .اتصال
پیاده 17نوعی پیادهراه است (هاشمی و همکاران.)1 :1375 ،
در این مقاله توجه به پیادهراه در امتداد بزرگراه است (اتصال
18
پیاده) و هرگونه برنامه تکمیلی نظیر حذف وقفههای
کنارگذرها که به سالمت این اتصالپیادهراه کمک رساند نیز
دنبال میشود .برای این منظور باید به تعاریف اولیه از حرکت
سواره نیز توجه شود.
نقش جابجایی ،دسترسی و
برای حرکت سواره« ،سه
ِ
اجتماعی (فعالیت اجتماعی) معیارهای اصلی طبقهبندی
(شریانی درجه  ،1شریانی درجه  2و محلی) راههای
شهری هستند» (هاشمی و همکاران.)8 :1374 ،
براساس استانداردهای موجود ،در راههای شریانی درجه
«،1جابجایی تنها نقش اصلی است و نقشهای دسترسی
و اجتماعی به نفع آنها تنظیم میشوند .با اعمال درجات
مختلفی در کنترل دسترسی ،راههای شریانی درجه  1به
آزادراه ،19بزرگراه 20و راه عبوری دستهبندی میشوند»
(هاشمی و همکاران .)10 :1374 ،طبق تعریف ،مهمترین تفاوت
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بزرگراه با آزادراه در این است که «آزادراه هیچگونه تقاطع
همسطح ندارد ،ورود و خروج از آن محدود بوده و معموالً در
خارج از شهرها ساخته میشود .برخالف آزادراهها ،بزرگراهها
دارای تقاطعهای همسطح ،محل گذر خط آهن و خطوط
عابر پیاده هستند و محدودیت سرعت در آن بیشتر است»
(آییننامه راهنمایی و رانندگی ایران.)52 ،15 ،4 ،1 :1384 ،
با توجه به تعریفهای موجود و در هر صورت ،حضور افراد
پیاده در امتداد بزرگراه گروههای مخالف و موافق خود را
ِ
مخالف حضو ِر عابر پیاده در محدوده بزرگراه
دارد .گروههای
معتقدند که در بیشتر قسمتهای بزرگراه سرعت خودروها
زیاد و شرایط خطرناک کنترل خودرو در آن مانند آزادراه بوده
و باید حضور پیاده ممنوع باشد ( .)Szoboszlay, 2007در
کنار این مسئله ،باید پذیرفت که هماکنون ساخت بزرگراهها
به تنهایی نمیتواند مشکالت حملونقل را به خوبی و به طور
کامل حل کند .زیرا ترافیک سنگین در بزرگراههای شهری،
به خصوص درساعات شروع و پایان کار اداری به نحوی است
که عم ً
ال طی مسیر ،مستلزم صرف هزینه زیاد ،اتالف وقت
فراوان و اغتشاشهای روانی و عصبی در شهروندان است
موافقان
(پورجعفر و فرزبود .)53 :1386 ،عمدتاً مطالعات
ِ
امکان تردد پیاده در امتداد بزرگراه برای تشویق آن در
مناطقی که پتانسیل باالیی وجود دارد و قانع کردن مخالفان
شامل موضوعات زیر است.
چرا بزرگراهها ،بزرگ (اکسپرس) هستند؟ ریشة مشکل
چیست؟ چرا معموالً بزرگراهها همراه با بهترین شرایط مسیر
پیاده دارای ممنوعیت تردد عابر پیادهاند ولی سایر جادهها
نه؟ مثالهایی از تقاضا و حضور پیاده در شانههای بزرگراه.
چرا در ابتدا تردد پیاده و دوچرخه در بزرگراه ممنوع شد؟
سنجش موقعیتهایی که عابر پیاده در بزرگراه در مقایسه با
سایر جادهها قرار میگیرد .ایمنی پیاده و سواره .چگونگی
تأثیر در ارتقاء میزان و کیفیت سفر و محیط.
از نگاه موافقان ،نظیر آنچه در مطالعات موسسه جامعه
حملونقل مدرن آمریکا 21بیانشده ،بزرگراهها با یک طول
برابر نسبت به راههای عبوری تقاطعهای کمی دارند که
ویژگی بدون
این مزیتی برای عابر پیاده است .درواقع سه
ِ
تقاطع بودن ،تقریباً بدون رفتوآمد و بدون پارکینگ بودن
دلیل بزرگراه (اکسپرس) بودن آن است (تصویر )4؛ «این سه
ویژگی بزرگراهها را برای پیادهها و دوچرخهها به امنترین
جادهها تبدیل کرده ضمن آنکه زمان سفر به سبب همین
سه ویژگی کاهش خواهد یافت بدون آنکه نیازی به افزایش
سرعت باشد».
این موسسه در قسمت سانتا کلرای کالیفرنیا به شدت پیگیر
مسایل تردد عابران پیاده در امتداد بزرگراهها برای قانعکردن
مسئوالن جهت ارتقاء کیفیت زندگی پیاده در قالب مطالعات
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متعدد از سطح فلسفی ،تاریخی و حقوقی تا راهکارهای
اصالح هندسی ،منظرسازی و کاشت گیاه است .ایده توجه
به این امر ،مشاهده موارد متعدد استفاده خودبهخودی مردم
22
از امتداد بزرگراه به سبب کارا نبودن مسیرهایانحرافی
طوالنی است که خطر را افزایش میدهند چرا که «این
مسیرها مجبورند از بسیاری تقاطعهای اضافی ،درست جایی
که تصادف برای عابر پیاده رخ میدهد ،عبور کنند».
ریشه مشکل ،الگوی تاریخی جادههاست که سامانه حملونقل
را مجبور به استفاده از شریانهای اصلی شامل بزرگراهها کرد.
در الگوی اولیة شهر -که یک الگوی مستطیل شکل منظم بوده
است -اگر هم مسیری به هر دلیلی مسدود میشده عابر پیاده
تنها الزم بوده یک بلوک را پیموده و ادامه مسیرش را بیاید.
بعد از این دوران خیابانها به شکل مارپیچ ،رندوم و متناوباً
قطع شونده ظاهر شدند که هدف از این کار منصرفکردن
خودروها برای سفر از طریق خیابانهای ثانویه و تشویق
آنان به استفاده از شریانهای اصلی شامل بزرگراهها بود.
تأثیری که این بزرگرا ِه خودرو بر روی شهر گذاشت ،حمایت
الزم از سفر پیاده را در نظر نگرفت .مسیر طراحیشدهای که
برای خودروها ،در زمان صرفهجویی میکرد برای عابران پیاده
زمان جابجایی را اضافه کرد .در گذشته انتخابهای
 20دقیقه ِ
زیادی برای سفر بود ولی اکنون تنها با وارد شدن به یک
بزرگراه اصلی باید این کار انجام شود که در این صورت اگر
عابر پیاده از بزرگراه عبور نکند باید مسیر بسیار طوالنی را
بپیماید و این در صورتی است که اصوالً مسیر جایگزینی
برای سفر پیاده وجود داشته باشد (تصویر .)5
سنجش موقعیتهایی که عابر پیاده در بزرگراه در مقایسه با
سایر جادهها قرار میگیرد ،نشان میدهد در بزرگراهها مانند
سایر شریانهای اصلی ،تقاطعها خطرناکترین نقاط هستند.
زیرا بیشترین تصادفها در آنجا رخ میدهد .ولی با توجه به
آنکه تردد عابر پیاده در تمام تقاطعها مجاز است ،پس این

تقاطعها در بزرگراهها نیز دلیلی برای ممنوعیت استفاده از
شانهها و امتداد بزرگراه توسط عابران نمیتواند باشد .راهحل،
ایمنتر کردن تقاطعهاست.
همانطور که پیشتر ذکر شد به طور متوسط مسیرهای
انحرافی (مسیر داخل شهر) از خط مستقیم سفر (امتداد
بزرگراه) ده برابر تقاطعهای بیشتری دارد و در نتیجه
ایمنی کمتر است .این خطر به دلیل آن است که در راههای
عبوری نیا ِز پارک کردن خودروها ،احتمال برخورد خودرو
و عابر پیاده را نسبت به بزرگراه افزایش میدهد .همچنین
در مسیرهای انحرافی که همان پیادهروهای متداول شهری
است در بخشهایی معبر پیاده یا شانهای برای تردد پیاده
وجود نداشته یا موانع متعدد باعث میشوند افراد پیاده اغلب
مجبور به استفاده از سوارهرو شوند.
در گزارش سال  2003م .مرکز مطالعات جامع برنامهریزی و
طراحی بزرگراهها ایالتی آمریکا برای سفر در طول بزرگراه،

تصویر  .4مقایسه راه عبوری متداول با بزرگراه .سه ویژگی بزرگراهها که باعث
شده به آنها بزرگ (اکسپرس) گفته شود .مأخذ .MTS, 2007 :

............................................................

تصویر  .5راست ،الگوی
اولیه مستطیلی .وسط،
الگوی جدید مارپیچ و
رندوم .چپ ،نمونهای از
طوالنیشدن مسیر پیاده
در صورت مناسب نبودن
امتداد بزرگراه و در نتیجه
استفاده از مسیرهای
انحرافی ،در صورت وجود.
مأخذ .MTS, 2007 :

..............................................................................
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پیادهراه در ارتباط با بزرگراه شهری5-24/

فهرستی از توسعه کنارگذرها برای ازبینبردن وقفهها در
جاهایی که به صورت ممتد کنارگذر وجود ندارد تعیین
شده است تا دسترسی به حملونقل و کاربریهای در جوار
بزرگراهها فراهم شود .همچنین در آن سال پیشنهاد اولیه
ارتقاء اتصال پیادهراهها و عالیم هدایتکننده به مسیرها و
24
تسهیالت پیادهروی موازی نظیر تریلها 23و جادههایکناری
مطرحشد .موضوع اتصال پیادهراه در گزارش مطالعات 2008
م .به طور کامل جایگزین مطالعات  2003م .قرار گرفت.
اساس کار در این مطالعات جدید ،طراحی مسیرهای پیاده
در امتداد تمام بزرگراههاست .در این گزارش برای شناسایی
مسیرها ،گامهای زیر برداشته شده است.
الف .مسئوالن شهری و ایالتی طی جلساتی مسیر پیاده اولیه
را بر روی نقشه مشخص کردهاند .پس از آن ،جمعآوری
اطالعات برای موقعیتها و فرصتهای اجرایی در دستور کار
قرار گرفت.
25
ب .بررسی گسترده میدانی تمام  264کیلومتر انجام گرفته
است .براساس این مطالعه فرصتها شناسایی شدهاند.
ج .نقشة طرح امتحانی مسیر پیادة تهیه شده به گروه
فنی و متخصص مشاور ایالتی دوچرخه و پیادهراهها 26برای
بازبینی و ارایه نظرات تحویل داده شده است (تصویر  .)6هر
مسیر نقشههایی با جزییات جداگانهای دارد .در هر یک از
این طرحها برای امتداد مسیرها و حذف وقفهها از سه نوع
تسهیالت به شرح زیر استفاده شده است.
اول ،کنار گذرهای موجود 27در امتداد بزرگراهها .دوم،
مسیرهای موازی 28خارج از حد قانونی بزرگراهها .منظور
از مسیرهای موازی ،مسیرهایی با فاصله مناسب از بزرگراه
شامل تریلها ،مسیرهای پارکها ،خیابانهای کناری (مرزی)
و نظایر آن است .البته مسیرهایی که کاربری عمومی ندارند
مانند پارکینگها ،مراکز خرید و غیره -نباید در نظر گرفتهشوند .همچنین اشاره شده که برخی مسیرهای موازی نظیر
پارکها یا تریلها ممکن است تنها در طول ساعات روز فعال
باشند ولی این امر مانعی برای اتصال پیادهراه توسط آنان در
نظر گرفته نشده است ،چرا که تردد پیاده در امتداد بزرگراه
عموماً در طول روز است .سوم ،مکانهای جدید برای پیادهراه
جدید که بخشی از آنها تحت عنوان برنامه بلندمدت 29تهیه
خواهند شد .از این عنصر هنگامی که در داالن بزرگراه با
لکۀسخت 30برخورد شود ،استفاده خواهد شد .لکههای سخت
مکانهایی هستند که از لحاظ فیزیکی محدودیت دارند و
مسیرهای جایگزین نیز وجود نداشته یا مناسب نیستند .به
طور مشخص مکانهایی لکه سخت نامیده شده است که یکی
از شرایط زیر را داشته باشد.
نقاطی که به هر دلیلی نظیر نزدیکی ساختمان ،فضای مناسبی
در پشت جوی وجود نداشته باشد ،نقاطی که تقلیل یا احیای

..............................................................................
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لین یا شانه مقدور نباشد ،نقاطی که امکان افزایش یا کاهش
میانه (ریفیوژ) نباشد و نقاطی که هیچ مسیر جایگزینی وجود
نداشته باشد.
باید توجه داشت در بسیاری از مکانها نیازی به احداث
تسهیالت پیادهروی در امتداد بزرگراه -حتی در بلندمدت-
وجود ندارد .به عنوانمثال مکانهایی که هیچ مقصدی در
اطراف بزرگراه وجود نداشته و مانند یک آزادراه عمل میکند
یا مسیری با تقاضای سفر محدود که در همجواری خط
راهآهن بوده و وسوسة کوتاهکردن مسیر ممکن است منجر
به حادثه شود.
از جنبة فنی ،سه موضو ِع دیوار صوتی ،منظرسازی با
پوشش ِگیاهی و روشنایی و نورپردازی در امتداد بزرگراه
اهمیت بیشتری دارند .مطالعات دیوار صوتی از بررسی نقاط
زیادی از موقعیت و شرایط مختلف بزرگراهها صورت گرفته و
با توجه به هزینهبر بودن ،اولویت با ترمیم دیوارهای قدیمی
است و احداث دیوار صوتی جدید برنامهای بلندمدت محسوب
میشود .ساخت یک منظرسازی پایه در داالن بزرگراه و حذف
وقفهها ،به عنوان یک حداقل الزم است .منظور از منظرسازی
پایه ،کاشت درختان و بوتههای محدو ِد تکمیلکنندة میانهها
و پوشش پیچک بر روی دیوار صوتی و سامانة خودکار آبیاری
است .در این مورد نیز به علت هزینة نگهداری و مصرف
زیا ِد آب ،پوشش گیاهی فقط در نقاط خاص و در قالب
یک برنامه کلنگر انجام میگیرد .در سایر نقاطی که تنها
ارزشهای بصری دورنما وجود دارد رویکردهای نوین نظیر
منظرسازی خشک 31پیشنهاد شده است .تا سال  2003م.
به علت هزینههای زیاد روشنایی ،فقط در تقاطعها و نقاط
مهم ،روشنایی منحصرا ً برای سوارهها فراهم بوده است .تا آن
سال جامعه درخواست داشت بزرگراهها روشنایی کمی برای
سوارهروها داشته باشند چرا که مزاحم خانههای پیرامونی
میشوند .ولی از سال 2008م .همراستا با موضوع پیادهها در
امتداد بزرگراه ،روشنایی در مقیاس انسانی نیز اهمیت یافته
است .استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و پاک در این حوزه
توانسته هزینهها را کاهش دهد.
امروز برای سازماندهی ،ارتقا و تطبیق مداوم تغییرات و
نیازهای مربوط به ادغام زیرساختها با طراحی فضاهای باز
گروههای تخصصی تعریف شده است .یکی از برجستهترین
این متخصصین گروه معماری منظر بخش حملونقل
کالیفرنیا موسوم به کالترنس 32است .مسئولیت و هدف این
گروه تنظیم و ساخت تجربه یک سفر راحت و خوشایند
بصری برای تمام کسانی که در کالیفرنیا زندگی ،کار یا
مسافرت میکنند از طریق ادغام و وحدتبخشی به تسهیالت
حملونقل بیان شده است.
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تصویر  .6مسیرهای
تأییدشده برای سفر پیاده
در امتداد بزرگراههای سانتا
کالرای کالیفرنیا جهت
تهیه نقشههای با جزییات
بیشتر.
مأخذ :

.www.sccgov.org

بررسی تجارب نمونههای موردی

تصویر  .7الگوی جستجو اطالعات در تجارب پیشین .مأخذ  :نگارندگان.

هر  200متر ( 2/4دقیقه) ارتباطی عمودی در نظر گرفته
شده است .مسیرهای پیاده دارای هندسه خطی با انحنایی
مالیماند.
کیفیات زیباییشناسانه پیرامون سه محور اصلی است .محور
اول حذف یا کاهش عوامل ترسآور و تبدیل آن به ارجحیات
است .اقدامات در این راستا از جنبة کمی متوجه به کارگیری
ابعاد متناسب با فیزیولوژی انسان و شرایط مرتبط با آن بوده
و از جنبة کیفی ،متوجه فرمها و چیدمانهای سادة قابل
درک ضمن دارابودن درجاتی از رازآلودگی است.

............................................................

مصداقهای متعددی وجود دارد که میتواند راهحلهای
گوناگونی از شرایط و نحوه حضور عابران پیاده را در امتداد
بزرگراه نشان دهد .بر این اساس ،متناسب با نیاز پژوهش،
تجزیه و تحلیل از طریق الگو (تصویر  )7برای چهارده مصداق
به صورت کلی و سه نمونه از آنها با توجه به ارتباط نزدیکشان
با جنبههای موضو ِع طرح و سال ساخت به صورت تفصیلی
انجام شده است (جدول  2و تصاویر  8و .)9
اینگونه بهسازیها حداقل حدود  4هکتار مساحت و طولی
حدود  1/7کیلومتر ( 20دقیقه پیادهروی) دارند .در طرحهای
بهسازی ،بین  %20تا  %40مساحت را مسیرها ،بین %50
تا  %70را فضاهای سبز ،بین  %1تا  %4را میانه ،بین %1
تا  %10را خدماتی و بین  %2تا  %6را تفریحی اشغال کرده
است .به طور متوسط هر یک کیلومتر فعالیتی خدماتی ،گاه به
صورت ایستگاه و گاه به صورت هسته وجود دارد .فعالیتهای
تفریحی شامل منظرسازی و نظرگاه است که در خدمت ایجاد
تنوع و آگاهی بر حرکت است .در حاشیه بزرگراه سازماندهی
فعالیتها حساس به همسایگی خود بوده و بهرهوری آنان در
ارتباط نزدیک با بافت شهر و واکنش به آن است.
طول مسیرهای پیوسته بین 0/75کیلومتر تا  2/74کیلومتر
است .از میزانی که مسیرها اشغال کردهاند سهم اختصاصی
پیاده  %30است %45 .راههای مخصوص پیاده به صورت
کنارگذر و مابقی به شکلهای دیگر طراحی شدهاند .در
صورتی که مسیر ترکیب سطوح مختلف و هوایی باشد حدودا ً

..............................................................................
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جدول  .2مصادیق تجارب جهانی و ایرانی بررسی شده طبق الگو .مأخذ  :نگارندگان.
کشور

موقعیت شهری

حوزه طراحی

(kmطول (

عنوان

دسته

آمریکا

داخل شهر

معماری منظر

1/6

آمریکا

مرکز شهر با تراکم خودرو

معماری منظر

1

راه پیاده بین دو شهرک بزرگراه شیخ فضلا( ...تهران)

ایران

حومه شهر

بزرگراه چئونگ

کره

هایالین
محدوده ایستگاه بالبوا

33

اتصال پیادهراه

راه پیاده سالمت حاشیه بزرگراه چمران (تهران)

حذف آزادراه و بزرگراه

34

وقفهها

پیادهراه در امتداد بزرگراه

37

...........................................................

مرکز قدیمی شهر در کنار رود

معماری منظر

6

آزادراه مرکز سانفرانسیسکو
طرح پیادهراه و دوچرخه بزرگراه یادگار امام (تهران)

ایران

بافت قدیمی مسکونی شهر

مادرید ریو

اسپانیا

فضای سبز

معماری منظر

1/9
1/6

طراحی شهری

1/7

برزیل

مراکز پرتراکم شهر

برنامهریزی شهری

شهری

36

آمریکا

مسکونی حومه شهر

عمران و حملونقل

3/8

جاده سالمت (تریل) ساحلی سانفرانسیسکو

آمریکا

داخل ،لبه و خارج شهر

برنامهریزی منطقهای

804

راه پیاده آسمانی آستین بلند( 38پل هوایی)

چین

داخل شهر

معماری منظر

0/63

استرالیا

لبه شهر

معماری منظر

شهری

ایران

در کنار رودخانه فصلی داخل شهر

معماری منظر

3

دو طرفه کردن بزرگراه جنوبی

39

راه پیاده در امتداد بزرگراه چمران (شیراز)

تصویر  .8باال راست ،مسقفکردن بزرگراه برای عابر پیاده و کاشت گیاه در اسپانیا .باال چپ ،احداث پل هوایی مخصوص خطوط بی .آر .تی .همراه با ایستگاههای
چندمنظوره در چین .پایین چپ ،پل هوایی در امتداد بزرگراه شهری ،در کره .پایین راست ،احداث پیادهراه و حذف اغتشاشات بصری در امتداد بزرگراه کپیتول،
آمریکا .مأخذ :

.http://www.landezine.com

..............................................................................
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مرکز شهر ،واقع در مسیر فصلی آب

معماری منظر

5/79

آمریکا

ارتقاء پیاده و قطار شهری بزرگراه کپیتول

35

لبه شمالی شهر

مرز محدوده شهر و لبه ساحلی

کورتیبا

تی.او .دی .و تحلیل

ایران

عمران و حملونقل
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تصویر  .9نمونهای از تحلیل تفصیلی نمونهها .تحلیل تداخلی مسیرها در امتداد بخشی از بزرگراه جنوبی استرالیا .مأخذ  :نگارندگان.

محور دوم خوانایی ،جهتیابی و مسیریابی است .اقدامات
در این راستا از جنبه کمی متوجه موضوعاتی نظیر استفاده
از نقشه و تابلوهاست و از جنبه کیفی متوجه تکنیکهایی
مشابه ده کیفیت فرمی لینچ برای خوانایی است.
محور سوم غنابخشیدن به فضا و تأمین شرایط آرامش
روانی و احساسی است .اقدامات در این راستا از جنبه کمی
به نسبتها و فواصل مؤثر بر بزرگی و کوچکی فضاها و
ارتباطشان با خلوت مرتبط بوده و از جنبه کیفی به انواع
مصالح ،تسلطها ،عمق ،گشودگی و نقاط جذاب.
به لحاظ اکولوژیکی  %55مصالح مورد استفاده نرم هستند
و در این میان سهم گیاهان  %98و سهم آب  %2است.
 %40از پوشش گیاهی نیز از گونههای خاص و بقیة آنها
گیاهان بومی با نظام کاشت ارگانیک هستند .طراحی آب،
نقش مدیریت منابع و زیباییشناسی را توأماً دارد .مساحت و
پراکندگی مصالح نرم متناسب با نقش در تکمیل ساختار لکه،
داالن و بستر است .بسترهای سبز ،مانند جنگلها ،از طریق
داالن بزرگراهها ضمن اتصال لکههای سبز مانند پارکها،
زمینه و ماتریس سبز را تقویت کردهاند .حداقل  150گونه
گیاهی خاص استفاده شده که در سلسله کاشت آن نیز به
نیازهای اکوسیستم ،پایداری و غنای آن توجه شده است.
محدوده مورد مطالعه در تقاطع دو محور تاریخی و سبز
شهر تهران واقع است که در مرز مناطق  6 ،3و  7قرار
دارد .این محدوده در امتداد بزرگراه رسالت به طول 1/7
کیلومتر حدفاصل پایانه بیهقی و سیدخندان است .در این
محدوده نقاط شاخص جمعیتی و فعالیتی مانند پردیس
دولتی عباسآباد ،اراضی عباسآباد ،مصلی ،پارک مادران،

............................................................

محدوده موردمطالعه

بافت اداری و مسکونی و هستههای متمرکز رفت و آمدی به
مناسبتی پرازدحامی مانند پایانه بیهقی ،پایانه
صورت روزانه یا
ِ
سیدخندان و ایستگاه مترو مصلی وجود دارد (تصویر .)10
ازلحاظ توپوگرافی محدوده به پانزده تراس قابل تقسیمبندی
است .این تراسها نقش اساسی در هدایت و مدیریت منابع
آبی ،تسلط بصری ،تداخل حرکتی و شرایط اقلیمی و میکرو
کلیماها دارند.
در مجموع از  328526مترمربع شناسایی شده43/52 ،
 %به مسیرها و  % 56/48به فعالیتها اختصاص دارد .از
ِ
مالکیت زمین ،به ترتیب بیشترین زمین
این بین از لحاظ
متعلق به دولت ،شهرداری و سپس بخش خصوصی است .از
لحاظ اکولوژیک  % 61/48مصالح سخت و  % 38/52مصالح
نرم هستند .با توجه به سازماندهی فعالیتی (تصویر )11
و نتایج مصاحبه حضوری از  30نفر (جدول  ،)3سه دسته
شامل هسته حملونقل ،هسته بزرگ فعالیت و هسته کوچک
فعالیت تفکیک و با توجه به آن افراد و اشیا متحرک و مسیر
حرکت آنان شناسایی و الگوی حرکتی به صورت پیاده و
حملونقل عمومی در تصویر  12نمایش داده شده است.
این الگوهای حرکتی بر روی نقشة مسیرهایِ موجو ِد پیاده،
ردیابی شده و دیاگرامهای متعددی از جمله مسیرهای
شخصی و عمومی ،وضعیت ترافیک سواره ،انواع سوارهرو و
سرعتشان ،انواع مسیرهای پیاده ،کیفیت مسیرهای پیاده،
محل روگذرها و پلها و سایر تسهیالت ترسیم شدند .براساس
این الیههای مختلف  3نوع دستهبندی شامل غیراستاندارد،
دارای مشکل و خوب شناسایی شدند (تصویر  .)13از تحلیل
تداخلی مسیر 23 ،تقاطع غیر ایمن و بدون توجه به راحتی
افراد پیاده (که باعث عدم پیوستگی مسیر پیاده نیز شده
است) و پنج موقعیت دارای تداخل (که در آن عابران پیاده

..............................................................................
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پیادهراه در ارتباط با بزرگراه شهری5-24/

تصویر  .10محدوده مورد مطالعه .مأخذ  :نگارندگان.

...........................................................

تصویر  .11همجواری فعالیتها در امتداد محور مورد مطالعه .مأخذ  :نگارندگان.

تصویر .12گراف چگونگی روابط و الگوی حرکتی موجود در امتداد محور مورد مطالعه .مأخذ  :نگارندگان.

..............................................................................
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جدول  .3سؤالها ،مشخصات و پاسخهای اصلی مورد توجه قرار گرفته از طریق پرسشنامه در مصاحبه حضوری .مأخذ  :نگارندگان.
چند روز در هفته از این مسیر تردد میکنید؟

از کجا به کجا میروید؟

چه پدیدهای لذت بخش بوده است؟

چه پدیدهای زجرآور بوده است؟

در مسیر چه فعالیتی کم است؟

خودرو در اختیار دارید؟

چرا استفاده نکردید؟

ردیف

جنسیت

سن

تحصیالت

تعداد

مسیر

لذت

تنفر

کمبود

خودرو

چرا

1

مرد

42

کارشناسی

روز
6

مصلی/آرژانتین

سبز

باریک

سرویس

بله

ترافیک

2

مرد

31

بی سواد

6

مصلی/آرژانتین

هیچ

مسطح

پلیس رانندگی

نه

عدم تمایل

3

مرد

28

کارشناسی

6

مصلی/آرژانتین

سبز

برف

پلیس و سبز

نه

عدم تمایل

4

مرد

25

کارشناسی

استثنا

مصلی/آرژانتین

هیچ

هیچ

سوپر مارکت

بله

ترافیک ،خستگی رانندگی

5

مرد

22

کارشناسی

6

مصلی/آرژانتین

نبود

عرض کم

هیچ

بله

ترافیک ،زوج و فرد

6
7

مرد
زن

25
41

کارشناسی
کارشناسی

3
6

مصلی/پاکستان
مصلی/پاکستان

هیچ
هیچ

هیچ
هیچ

بهبود ایستگاه
بهبود ایستگاه

بله
بله

زوج و فرد ،نبود پارکینگ
زوج و فرد ،نبود پارکینگ

8

مرد

32

کارشناسی

6

مصلی/پاکستان

هیچ

نبود مسیر

هیچ

بله

ترافیک

9

مرد

25

کاردانی

6

مصلی/نیلوفر

هیچ

نبود مسیر

هیچ

بله

ترافیک

10

زن

45

کارشناسی

6

مصلی/نیلوفر

هیچ

برف

بهبود ایستگاه

بله

ترافیک

11

مرد

52

کارشناسی

استثنا

مصلی/نیلوفر

هیچ

باریک

نبود تابلو

بله

بنزین

12

مرد

33

ارشد

3

مصلی/نیلوفر

هیچ

نبود مسیر

هیچ

بله

ترافیک ،خستگی رانندگی

13

مرد

33

کارشناسی

3

مصلی/نیلوفر

هیچ

هیچ

هیچ

بله

زوج و فرد ،نبود پارکینگ

14

زن

36

کارشناسی

3

نیلوفر/پارک

سبز

باریک

پلیس

بله

بنزین

15

مرد

20

کاردانی

6

نیلوفر/پارک

سبز

تداخل

هیچ

نه

عدم تمایل

16

زن

22

کارشناسی

6

نیلوفر/پارک

خلوتی

هیچ

هیچ

بله

ترافیک ،خستگی رانندگی

17

مرد

27

کاردانی

3

نیلوفر/پارک

سبز

هیچ

هیچ

نه

عدم تمایل

18

مرد

29

کارشناسی

6

نیلوفر/آرژانتین

هیچ

هیچ

سرویس

نه

عدم تمایل

19

مرد

43

کارشناسی

3

نیلوفر/آرژانتین

هیچ

هیچ

بهبود ایستگاه

بله

ترافیک

20

زن

35

کارشناسی

6

نیلوفر/آرژانتین

سبز

هیچ

هیچ

نه

عدم تمایل

21

زن

24

کارشناسی

6

نیلوفر/آرژانتین

نزدیکی

هیچ

بهبود ایستگاه

بله

زوج و فرد ،نبود پارکینگ

22

مرد

28

کارشناسی

3

نیلوفر/آرژانتین

هیچ

هیچ

سوپر مارکت

بله

زوج و فرد ،نبود پارکینگ

23

مرد

22

کارشناسی

استثنا

ایستگاه مادران/محلی

سبز

هیچ

هیچ

بله

نزدیک

24

زن

25

کارشناسی

6

ایستگاه مادران/محلی

سبز

باران

هیچ

بله

نزدیک

25

مرد

44

ارشد

3

ایستگاه مادران/محلی

هیچ

هیچ

بهبود ایستگاه

بله

نزدیک

26

مرد

36

کارشناسی

6

ایستگاه مادران/محلی

نبود

هیچ

بهبود ایستگاه

بله

بی ار تی

27

مرد

32

کارشناسی

3

مستضعفان/بیهقی

ترافیک
هیچ

برف باران

اتصال عرضی

بله

نزدیک

28

زن

26

کاردانی

6

آفریقا/مصلی

هیچ

هیچ

اتصال عرضی

نه

عدم تمایل

29

زن

32

کارشناسی

6

آفریقا/آرژانتین

هیچ

عرض کم

سایه

بله

ترافیک

30

مرد

40

کارشناسی

استثنا

رضوان/محلی

نبود

مسطح

هیچ

بله

نزدیک

ترافیک

نیست

نیست

ترافیک

............................................................

..............................................................................
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پیادهراه در ارتباط با بزرگراه شهری5-24/

تصویر  .13ارزیابی مسیرهای پیاده موجود در امتداد محور مورد مطالعه .مأخذ  :نگارندگان.

تصویر  .14وضعیت تداخل مسیر در امتداد محور مورد مطالعه .مأخذ  :نگارندگان.

...........................................................

تصویر  .15حوزهبندی محدوده مورد مطالعه و شناسایی سه ریزمسیر پرتقاضای
سفر که شکل دهنده مسیر طوالنیتر است .مأخذ  :نگارندگان.

به داخل سوارهرو وارد شده است) در امتداد مسیر بزرگراه،
شناساییشد (تصویر .)14
تحلیل یکپارچه براساس اطالعات اخیر ،محدوده را به  3زون
اصلی و  7زون فرعی تقسیم میکند که شکلدهنده سه ریز
سفر اصلی در محدوده مورد مطالعه است (تصویر .)15
تحلیل تطبیقی اطالعات حاصل از سوابق ،استانداردها و
وضع موجود محدودة مورد مطالعه نشان میدهد در شرایطی
که در امتداد بزرگراه ،دو پایانه بزرگ (پایانه بیهقی و پایانه
سیدخندان) ،یک پایانه کوچک (ایستگاه مترو ،پایانه اتوبوس
و تاکسی مصلی) ،دو ایستگاه تاکسی و بی .آر .تی( .پارک

..............................................................................
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مادران) 3 ،بافت مهم شهری (آرژانتین ،شریعتی ،خرمشهر)،
دو مرکز فعالیتی مهم (پردیس دولتی ،مرکز مالصدرا) ،دو
نقطه شاخص شهری (اراضی عباسآباد ،مصلی تهران) ،یک
پهنه سبز بزرگ و مهم شهری و تعدد پارک و کریدور سبز،
وجود ترافیک سنگین ،نبود مسیر پیاده و مسیر موازی
جایگزین و شواهد تقاضای باالی سفر پیاده با وجود شرایط
نامناسب و ناایمن وجود داشته باشد ،نیاز و امکان بهسازی
مسیر پیاده به عنوان منظر روزانه وجود دارد .این تقاضای
سفر را نباید رها کرد ،ضمن آنکه نمیتوان مانع آن شد ،باید
از این کریدور ،به خوبی در راستای مناسبسازی حملونقل
پیاده بهره جست.
در این راستا براساس نتایج جدول سوات ،علیرغم پتانسیلهای
خوب ،جهت بهسازی تردد پیاده در محور مذکور باید به رفع
آسیبهایی مشروح زیر پرداخت :
عملکردی :نزدیکی شدید به بزرگراه ،تداخلهای متعدد سواره
و پیاده ،عدم وجود مسیر پیاده مشخص ،عرض کم ،موانع
بودن مسیر.
فیزیکی و بصری ،عدم پیوستگی ،طوالنی
ِ
زیباییشناسی  :عدم ایمنی ،جرایم و معضالت شهری ،کیفیت
پایین شرایط حضور انسان در مقابل شرایط جوی ،ضعف در
شاخصهای منظر روزانه (آرامش روانی).
محیط زیستی  :آلودگیهای زیستی.
بر این اساس جهت رفع مشکالت ،متناسب با شرایط سه
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حوزه تقسیمبندی شده (تصویر  ،)15با اولویت سه موضوع :
 )1رفع تداخل حرکتی و افزایش ایمنی )2 ،ارتقاء تشخص و
منظر و  )3تأمین سطوح مورد نیاز فعالیت و حذف وقفهها؛
از طریق اتصال لکههای سبز ،پیشنهاد پلهای مخصوص

عابر پیاده در نقاط پرخطر با لحاظ ارزیابی بصری آن در
محیط ،تمرکز ،ادغام و چندعملکردیکردن تسهیالت نظیر
پل عرضی روگذر ،ایستگاه تاکسی ،بی.آر .تی ،.نظرگاه و
خدمات شهری ،مسی ِر ترکیبی از پل روگذر ،پیادهراه موازی،

جدول  .4گزیده برنامه پیشنهادی .مأخذ  :نگارندگان.
نوع

دسته

استاندارد (پیشینه ،مبانی نظری و نمونه موردی)

 حداقل  4هکتار برای تاثیر اکولوژی مهمتفریحی  %2از کلکمی

سازماندهی

عملکرد

کیفی

سازماندهی

کمی

حرکت  -مسیر
کیفی
کمی

زیبایی شناسی

مقطع

کیفی

لبه سازی

کیفی

مصالح

کیفی

کمی
مبلمان شهری
کیفی

کمی
روشنایی
کیفی

محیطزیست
پوشش گیاهی

سرویس هر  1کیلومتر.-سبز عمومی  %50از کل

-سبز عمومی  %35/43از کل

-سبز عمومی افزایش یابد

 -تفریحی شامل منظرسازی و نظرگاه

-تفریحی شامل منظرسازی و فرهنگی

 -منظرسازی و نظرگاه افزایش یابد

ادامه دارد ...

ادامه دارد ...

اجتماعی
ادامه دارد ...

ادامه دارد ...

ادامه دارد ...

 -کل سفر  1/7کیلومتر( 20دقیقه پیاده)

کل سفر  2/3کیلومتر (  27/6دقیقه)

ریزسفرهای بین  0/15تا  0/75کیلومتر

مسیر %40
پیاده %30-
ادامه دارد ...

مسیر %43/53
پیاده %14/55
ادامه دارد ...

مناسب
افزایش یابد
ادامه دارد ...

 هندسه خطی و منحنی مالیم.ادامه دارد ...
 تسلط ارتفاعی پیاده نسبت به سواره و مناظرادامه دارد ...
 -تالش برای حفظ خط آسمان.

هندسه خطی و شکسته
ادامه دارد ...
ضعف در ایجاد تسلط پیاده
ادامه دارد ...
برخی موانع بصری تاسیساتی در خط آسمان

هندسه خطی و منحنی مالیم شود
ادامه دارد ...
تقویت تسلط و شخصیت پیاده
ادامه دارد ...
حذف موانع بصری و تقویت خط آسمان

ادامه دارد ...

ادامه دارد ...

ادامه دارد ...
 -کفسازی مسیر پیاده از بتن سبک به عنوان

ادامه دارد ...
کفسازی پیاده آسفالت،بتن ،خاک ،سنگهای

ادامه دارد ...
یکسان سازی و هویت بخشی از طریق آن

بخشی از هویت طرح.
ادامه دارد ...

فرسوده ،موزائیک سیمانی و سنگ
ادامه دارد ...

ادامه دارد ...

 -پیش بینی دقیق تعداد و موقعیت نه فواصل ثابت

در پارکها متناسب با طرح و در خارج از آن

طراحی متناسب با طرح کالن

بدون وجه به طرح.

مبلمان وجود ندارد

ادامه دارد ...

-لبه مسیر واضح و مشخص.

-یافت نشد

توجه بیشتر به پیاده

 -توجه به فیزیک بدن و شرایط مختلف آن.

تا حدود متناسب با فعالیت است( شطرنج،

به فیزیک بدن عالوه بر فعالیت توجه شود

ادامه دارد ...

پیک نیک ،هواخوری و )..
ادامه دارد ...

ادامه دارد ...

فاصله تیرک سواره هر  50متر

فاصله تیرک سواره هر  50متر

در صورت ایجاد موانع بصری و فیزیکی

ادامه دارد ...
ایده کالن نورپردازی.-استفاده بهینه از برق و توجه به انرژی تجدید پذیر.

ادامه دارد ...
نبود ایده کالن نورپردازی
استفاده از سلولهای

مورد توجه قرار گیرد
ادامه دارد ...
توجه به ایده کالن
تقویت استفاده از انرژی تجدید پذیر

ادامه دارد ...

خورشیدی به صورت محدود
ادامه دارد ...

ادامه دارد ...

پوشش گیاهی %98-

افزایش یابد

سطوح نرم – %38/53

مناسب

پوشش گیاهی %98/5-

ادامه دارد ...

ادامه دارد ...

ادامه دارد ...

 -آب ضمن نقش مدیریت دارای ارزش

 -آب ضمن نقش مدیریت دارای ارزش

مدیریت اب توسط منظرسازی تقویت شود

کیفی

زیباییشناسی.
ادامه دارد ...

زیباییشناسی.
ادامه دارد ...

ادامه دارد ...

کمی

بیش از  150گونه گیاهی

کیفی

بیش از  150گونه گیاهی

حفظ شود

 -توجه به ردیف های کاشت

یک ایده کلی وجود ندارد.

طرح کاشت در سایه ایده کلی

ادامه دارد ...

ادامه دارد ...

ادامه دارد ...

............................................................

اکولوژی

 -تفریحی  % 0/97ازکل

 -تفریحی افزایش یابد

-فاصله سرویس  1/5و حداقل  0/87کیلومتر

سطوح نرم %55 -

کمی

 نقش اکولوژیکی دارد-فاصله سرویس کم شود.

ادامه دارد ...

فعالیت -فضا

وضع موجود
 32/8 -هکتار

شرح اقدام

..............................................................................
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پیادهراه در ارتباط با بزرگراه شهری5-24/

پیادهراه جدید ،کنارگذر ،مسیر پارک به صورت ایمن ،کوتاه و
متشخص پیشنهاد شده است (تصویر  16و جدول .)4
در این طرح پیشنهادی ،هندسه پیادهراه به صورت تابعی از
ایمنی ،سرعت و ارجحیات افراد پیاده در فضای باز حاشیه
بزرگراه پیشنهاد شده است .فقط در لکههای سخت ،با توجه
به سرعت حرکت خودرو ،شرایط کنترل و ترافیک آن از
کنارگذر و پل روگذر استفاده شده است .این مسیر شامل
سه سفر با طول بین  0/15تا  0/75کیلومتر است .در طراحی
این مسیر به نظرگاههای ویژه نظیر دید به مصلی ،کوههای
شمالی و مصادیق توسعه شهری توجه شده است .هر یک

از نظرگاهها ،دورنمایی منحصر به فرد را که پیش از این در
شهر به صورت زنده قابل مشاهده نیست فراهم میکنند؛ که
این خود تنوع و جاذبه را افزایش داده و همراستا با ماتریس
ارجحیت کاپالن برای منظر روزانه است .کیفیات اشاره شده
مانند کیفیاتی است که در پل طبیعت یا هایالین وجود دارد با
این تفاوت که قالب طراحی برای حمل و نقل و سفر باکیفیت
روازنه شهری است و نه تفرج در اوقات فراغت.
در داالن این بزرگراه چند پارک جذاب هست که کمتر کسی
از وجود آنان اطالع داشته و حتی کمتر سوارهرویی متوجه
آبشار و غار مصنوعی شده است که از سمت غرب به شرق

تصویر  .16دیاگرام پیشنهادی نهایی سازماندهی فعالیتی-ارتباطی .مأخذ  :نگارندگان.

...........................................................

تصویر  .17نقشه کلی طرح پیادهراه پیشنهادی .مأخذ  :نگارندگان.

بزرگراه قبل از خروجی حقانی وجود دارد .این مسیر با عبور
از پارکهای مذکور و اتصال آنان از طریق توسعه فضای سبز
و کاشت گیاهان در مسیر نسبت مصالح نرم به سخت را
افزایش داده و نقش داالن در ماتریس سبز را با اتصال لکهها
ایفا میکند ضمن آنکه این پارکهای جزیرهایِ مغفول به یک
مسیر هرروزة پرتقاضا وصل میشود (تصویر .)17
به لحاظ تنوع زیستی و تعدد گونههای گیاهی ،وضع موجود
ِ
نسبت مصالح نرم به سخت در
مناسب است و تنها در حوزة
این محدوده نیاز به افزایش حدود  %10فضای نرم است که

..............................................................................
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این امر با تبدیل زمینهای بایر به سبز و کاشت در طبقه دوم
مسیرها و پارکینگ بیهقی انجام شده است .پلهای هوایی
و مسیرهای روی ستونک ،اجازه عبور آب و جذب در زمین
را میدهند .نقش اکولوژیکی که از این مسیر انتظار میرود
کمک به تبدیل مصالح سخت به نرم در امتداد داالنها برای
تکمیل و تقویت ماتریس سبز در سطح کالن و بهبود هوای
تنفسی از طریق فاصله گرفتن از مسیر سوارهرو و پیشبینی
گونههای گیاهی واسط است.
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نتیجهگیری

به علت تغییرات ساختاری در سبک زندگی ،امتداد بزرگراه شهری برای افراد پیاده ،یک منظر روزانه محسوب میشود که
علیرغم باور عمومی ،فرصت مناسبی برای ارتقاء کیفیت سفر پیاده کوتاه روزانه است .کم بودن تداخل و تقاطع پیاده و سواره
که عامل اصلی خطر و سختی تردد افراد پیاده است در امتداد بزرگراه بسیار محدود است و در کنار سایر شرایطِ خاص امتداد
پیوسته بزرگراه ،امروز طراحی بزرگراه با تمرکز بر پیاده زیر نظر موسسههایی نظیر کالترانس انجام میشوند .بخشی از وظایف
این موسسه -که در محدوده شهر است -قابل تشبیه به تجمیع وظایف واحد فنی و ترافیک ،فضای سبز و زیباسازی شهرداری
مرسوم در ایران است.
نتایج پژوهش نشان میدهد امتداد بزرگراه رسالت حدفاصل پایانه بیهقی و سیدخندان شرایط خاصی دارد که در آن رفت و آمد
شهروندان به صورت پیاده در امتداد بزرگراه امری عادی تلقی شده است .همچنین ،اگرچه تعدادی ایستگاه تاکسی و اتوبوس

تصویر  .18نمونههای از شبیهسازی سهبعدی پیادهراه پیشنهادی .مأخذ  :نگارندگان.

............................................................

وجود دارد اما به دلیل کیفیت فضایی و عدم روانی مسیر حرکت پیاده در ساعات شلوغی کارایی چندانی ندارد .اهمیت این مسیر
و تقاضای سفر زیاد آن به دلیل ترافیک سنگین محور سواره مذکور ،شلوغی و تجمع در صفهای وسایل حملونقل عمومی،
جایگزین پیاده به شدت نیازمند توجه است.
هزینه سفر و کوتاهی نسبی مسیر است که در کنار تمایل به پیادهروی و نبود مسیر
ِ
بررسیها نیز نشان داد که در مورد مشکل و فرضیه مطرح شده ،تاکنون بیشتر بر تسهیل و ایمنی عبور از عرض بزرگراه و حداکثر
نسبت به ایجاد کنارگذرهایی اقدام شده است .حال آنکه این محور مهم میتواند مصداق درخور توجهی در حملونقل عمومی و
سالمت شهر باشد .پیادهراه پیشنهادی با زمان سفر  15دقیقه میتواند نقش به سزایی در ارتقاء ایمنی ،راحتی و منزلت مسافران
بسیار زیاد در جریان سفرهای کوتاه درونشهری و نیز باال رفتن میزان استفاده از نظامهای حملونقل درونشهری ایفا نماید
(تصویر  .)18اقدامات مشروح زیر جهت ساخت پیادهراه مذکور پیشنهاد شده است.
اقدامات عملکردی نظیر :
استفاده از شبدریها ،کنارگذرهای پلهای سواره و سایر امکانات (بوفه ،سرویس بهداشتی ،نمازخانه و غیره) جهت برقراری
تعادل در نیازهای چندجانبه مسیر حرکت پیاده.
استفاده از پیادهراه جدید یا موازی موجود در مکانهای عریض جهت کوتاه و ایمنکردن مسیر.
استفاده از مسیرهای هوایی (پل هوایی) در مکانهای کمعرض ،پرخطر و دارای تداخل.

..............................................................................
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پیادهراه در ارتباط با بزرگراه شهری5-24/

استفاده چندمنظوره ،متمرکز و ترکیبی از تسهیالتی نظیر پل عرضی و ایستگاه اتوبوس.
توجه به نتایج مصاحبه برای شناسایی مقصد سفرها.
اقدامات زیباییشناسی نظیر :
تبدیل تأسیسات شهری هوایی از جمله خطوط انتقال نیرو به سامانههای زیرزمینی.
توجه به تأثیرات بصری پلها بر چشمانداز و محیط و احداث آنها تا جای ممکن فقط در امتداد بزرگراه.
شکلگیری هندسه مسیر براساس ایده اصلی پل هوایی (پل ممتد) با اولویت کوتاهی مسیر ،موقعیت مقصد و نیازهای ماتریس
ارجحیت.
توجه به نتایج مصاحبه برای شناسایی نقاط ارجحیت.
اقدامات محیط زیستی نظیر :
اتصال فضاهای سبز موجود (پارک مادران ،پارکهای آزادگان ،شبدریها و غیره) به یکدیگر به عنوان لکههای سبز از طریق
ایجاد و تقویت داالن سبز.
جدول  .5معیار و شاخص شناسایی ضرورت بهسازی مسیر پیاده در امتداد بزرگراه .مأخذ  :نگارندگان.
معیار

شاخص

ردیف
1

تراکم مراکز فعالیتی در امتداد بزرگراه

حداقل دو محله شهری مهم

2

تراکم هستههای حملونقلی در امتداد بزرگراه

حداقل دو پایانه شهری مهم

3

مناطق خاص شهری

حضور حداقل یک پروژه خاص در مقیاس فراشهری یا شهری

4

فواصل مقاصد

ریز سفرهایی با طول کمتر از  1کیلومتر

5

شواهد تقاضای سفر

نبود مسیر رسمی و نبود مسیر موازی جایگزین

6

ذخیره اکولوژیک در امتداد

تعدد پارکهای در امتداد و همجوار با داالن .وجود پهنه بزرگ سبز.

7

ترافیکهای سنگین گلوگاهی

حضور یکباره جمعیت پیاده در سواره ،اتصال چند مسیر به یک مسیر

8

پتانسیل ارتقا منظر روزانه

وجود عوارض طبیعی خاص

جدول  .6مهمترین معیارهای راهنمای چگونگی بهسازی مسیر پیاده در امتداد بزرگراه .مأخذ  :نگارندگان.
عملکردی

فعالیت فضا

کمی

حرکت مسیر

کمی

کیفی

 %40سهم راه ،سبز  ،%50خدماتی  ،%4تفریحی  ،%2سایر .%4

فضاهای تفریحی محدود به منظرسازی و نظرگاه ،فضاهای خدماتی به صورت
ایستگاه حداقل هر یک کیلومتر.

سفرها حدود  1/7کیلومتر ( 20دقیقه) %70 ،سهم راه سواره و  %30پیاده .از سهم
پیاده نیمی به صورت کنارگذر و نیم دیگر سایر شکلها .در مسیرهای هوایی و چند
سطحی هر  200متر ( 2/4دقیقه) نیاز به ارتباط.

کیفی

تحلیل تداخلی انواع سیستم حملونقلی ،تمرکز بر مسافران روزانه و محلی ،جلوگیری
از اشتباه تریل پنداری.

...........................................................

زیباییشناسی عناصر (مصالح،
مبلمان ،روشنایی )...،و روابط
میان عناصر (مقطع ،لبه،
فضا)... ،
محیطزیست

ترس و ارجحیت
خوانایی ،جهتیابی و مسیریابی
غنا بخشیدن به فضا

کمی
کیفی
کمی

توجه به تابلوها و نقشهها
توجه به مواردی مانند ده کیفیت فرم لینچ

نسبتهای سهبعدی تعیینکننده بزرگی و کوچکی فضا

اکولوژی

کیفی

کمی
کیفی

موضوعاتی شامل حواس و ادراک با هدف حظ بصری (و سایر حواس) و ذهنی

گونه گذاری

کمی
کیفی

تنوع گیاهی حداقل  150گونه
توجه به سلسله کاشت ،توجه به مدیریت آب

..............................................................................
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کمی
کیفی

ابعاد فیزیکی متناسب با فیزیولوژی و ذهن انسان
توجه به قابل درک بودن و رابطه سادگی با راز آلودگی
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حداقل  4هکتار برای تأثیر اکولوژیک مهم %55 ،سطوح مصالح نرم
توجه به پراکندگی مصالح نرم و نقش در ماتریس سبز
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تأمین  %50مصالح نرم و  %50مصالح سخت با اقداماتی نظیر تبدیل زمین بایر به سبز و دوطبقه کردن مسیرها و پارکینگها
برای امکان کاشت گونه گیاهی.
حفظ تنوع گونههای گیاهی از طریق نظام کاشت هدفمند.
تالش برای مدیریت آبهای سطحی و توجه به مصرف آب در گونهگذاری ،ذخیره و استفاده از آن به صورت محلی با توجه به
دیدگاههای زیباییشناختی و نه فنی -مکانیکی تنها.
معیارهای به دست آمده در طول این پژوهش برای شناسایی مناطق با مسایل مشابه و معیارهایی برای چگونگی بهسازی آنها
در جداول  5و  6تدوین شده است .نتایج بررسی نشان داد اگر غالب شروط مندرج در جدول  5در امتداد بزرگراه وجود داشته
باشد آنگاه نیاز بهسازی مسیر پیاده روزانه الزامی است .همچنین مهمترین معیارهایی که براساس این پژوهش به طور مستقیم
در امتداد بزرگراه تدوین و مطرح شد ،میتواند شاخصی برای چگونگی بهسازی بزرگراههای درونشهری در کالنشهرهایی نظیر
تهران باشد .این موضوع در جدول  6به تفصیل تدوین شده و در کنار جدول  5به عنوان دستاورد نهایی پژوهش ،همراستا با
موافقان حضور افراد در امتداد بزرگراه ،با رعایت شرایطی آن را یک فرصت میشمرد .باید توجه داشت این تقاضای سفر به عنوان
یک واقعیت موجود میتواند بدون بررسی رها یا منع شده یا از طریق بهسازی به عنوان فرصت ارتقا یابد .رویکرد آخر گونهای
خاص از ادغام زیرساخت با طراحی فضای باز در معماری منظر شناخته میشود که با دیدی کلنگر در پی تطابق نیازهای شهر
با شرایط جدید با هدف ارتقاء منظر روزانه شهری (کیفیت زندگی طبیعی روزانه) و ایفای نقش در ماتریس سبز شهر است.
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