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مثابه رویکرد اجتماعی به  و حضورپذیری فضای شهری به  سازیراه پیاده 
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 چکیده 
ترين معضالت شهري است که با  هاي تاريخي و فرسوده کالنشهرها يکي از مهم مديريت تردد در بافت 

پيچيدگي واجد  خود  زيستي  محيط  و  کالبدي  اقتصادي،  اجتماعي،  ابعاد  گستردگي  به  هاي  توجه 

انجامد. همچنين عدم  مي  يحلرقابل يغريزي صحيح به معضالت  چنداليه است که در صورت عدم برنامه

گيري خاطرات فردي و جمعي در ميان شهروندان و  حضورپذيري فضاي شهري منجر به عدم شکل 

درنتيجه موجب بيگانگي آنان از شهر شده است. در اين پژوهش تالش شده است تا با توجه به همين  

- طرح تحقيق توصيفيضرورت، در محدودة بازارچه طرخاني تهران، نخست با رويکرد تحقيق کيفي و  

زيستي،  محيط  کالبدي،  اقتصادي،  ساختارهاي  زيرمعيارهاي  و  معيارها  احصا  با  قياسي،  و  تحليلي 

هاي هندسه معابر، عرض معابر، مبلمان،  اي و سنجش مؤلفه اجتماعي، معابر و تردد از مطالعات کتابخانه 

خاطر،  س امنيت، احساس تعلقها، نياز اقشار خاص، حضورپذيري بانوان، احسا منظر شهري، کاربري 

حجم تردد، طول مسير، پارکينگ عمومي، سرزندگي اقتصادي، سازگاري فعاليت، زمان فعاليت، فضاي  

ها از طريق استدالل  سبز، کيفيت محيط و همسازي با محدوده به روش مطالعه تطبيقي و تحليل داده

ب محور پياده و تمهيدات ضروري آن  استنتاجي، به ارائه راهکارهاي عملياتي مديريت تردد و انتخا

شده، ساختار کالبدي،  ها نشان داد که در ميان ساختارهاي بررسياقدام شده است. نتايج حاصل از داده

ترين سهم را در مديريت تردد  ها مهم سازي معيارها مشخص شد که کاربري بيشترين تأثير و با نرمال 

سازي تعيين شد  راه ترين محور براي پياده طرخاني مناسب   دارد. از ميان چهار گزينه انتخابي نيز محور

 هاي مديريت تردد ارائه شده است.  کارها و طرح و براي آن راه 

شهري، راهکارهاي مديريت  ترافيک درون حضورپذيري فضاي شهري، هندسه معابر، :واژگان کلیدی

 تردد، بازارچه طرخاني تهران 

 
اين مقاله مستخرج از مطالعات طرح پژوهشي مصوب در معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد يادگار   *

  ارائة و ترافيک مسئله حل بر  مبتني سواره و  پياده معابر هندسي امام خميني )ره( شهرري تحت عنوان »اصالح 

 طرخاني« است.  بازارچه   در تردد مديريت عملياتي راهکارهاي
استاديار گروه معماري، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد يادگار امام خميني )ره( شهرري،   1

 akbari@iausr.ac.ir                                                                      تهران، ايران. )نويسنده مسئول(
ارشد معماري، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد يادگار امام خميني )ره( شهرري،  کارشناس 2

                                                                   niloofar.lotfaliyan206@gmail.comتهران، ايران.
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 ان مسئله یمقدمه و ب
  در  متنوعي  کارکردهاي   اجتماعي،  ساختارهاي  پيچيدگي  نيز  و   شهرها  جمعيت  افزايش   با

  به  نسبت  را  متنوعي  و  متعدد  وظايف  و   روابط  شهروند،   هر  است و   شده  شهرهاي مدرن ايجاد

اصول شهرهاي مدرن است،   هابندي کاربريمنطقه   ازآنجاکه  و  عهده گرفتهبه    قبل از    يکي 

است  بيشتر  و  بيشتر  خودرويي  و   طوالني   سفرهاي  تقاضاي  اغلب   اينکه  به  توجه  با .  شده 

  موتوري   ترافيک  شده،  متمرکز  شهرها  مرکزي  هايبخش  در  خدماتي  -تجاري  هايکاربري

  از.  داده است  قرار  تأثير  تحت  را  شهر  مرکز   در  زندگي   و  محيط  کيفيت  و   شده است  ترسنگين 

 همچون   شهرهاکالن  مراکز  مشکالت  شدن  حادتر  و  گيرياوج  با  ميالدي و  1960  دهة  اواخر

  معلوالن،   وآمدرفت  معضالت  دسترسي،  مشکالت  ايمني،  کاهش  کالبدي،  زوال  آمدوشد،   ازدحام

  زندگي  سبک  بر  عميق  و  وسيع   تأثيرات  نيز  و  عمومي  سالمت  کاهش  بصري،  هايارزش   افول

  هاينگراني  يشافزا  با   و  مردم   ذهني  و  رواني  وضع  حتي  و  اجتماعي   هايتشکيل اليه  مردم،

 سلطة  عليه  ايگسترده  هايواکنش  اتمسفر،  و   جو  بر  بشر  هايفعاليت  تأثير  درباره  الملليبين

آمده    به  غربي  کشورهاي  در  ويژهبه  پياده   تحرکات   کاهش  و  سواره  حرکت است وجود 

 جهت   در   تالش  به  را  شهري  هاي مديريتبه دنبال آن    و  ( 13-1۵:  2008کميسيون اروپا،  )

برونراه   وجويجست  با   بحران،  اين  از  رفتکارهاي  تا  از  واداشته است    هايسياست  استفاده 

 گام بردارد. زوالروبه  شهري مراکز در راه احياء  سواره، ترافيک تحديد

  يي ايابزار پو  شهر  هر  معابر  کهنيو ا  يعنوان سلسله اعصاب شهربه  با توجه به نقش معابر

امروزه  است که    يمسائلصالح معابر و مديريت تردد در ازجمله  ، اشودمحسوب مي  ة آنو توسع

 ترافيک اين پژوهش با هدف رفع معضل    .به آن توجه ويژه شود هاي شهريبايد در محيطمي

  ترافيک،  مديريت  بزارهاياز ا  يکي  عنوانبه  شهري،  هايشبکه در    هندسي معابر  صالحا  واسطةبه

 موردمطالعه   مسئله ترافيک در محيط   حل  به  اصالح معابرامکان با    حد  دارد تاآن    بر  سعي

سطح ي  ارتقا  در  يينقش بسزاي ارتباطي شهري  هادر شبکه   ترددبهبود نحوة  بپردازد چراکه  

  صحيح   هندسي  اصالح  و  طراحيشت. همچنين  دابه همراه خواهد  شهروندان    يرفاه اجتماع 

  ي،کالبد  اجتماعي،   معضالت  زيستي،محيط  و    ياتوسعه  مشکالت  از  بسياري  شهري،  معـابر  در

 . (86: 139۵، ديگرانايماني و  )دهد يم هاي شهر کاهش محيط  در را ي، ترافيکياقتصاد

د  مباحث  نمودن  عينيمنظور  به  لذا ا  موضوع،  با  مرتبط  هاييدگاهو    پژوهش،   يندر 

 نمونه   عنوانبهدر آن    قعوا   هاي دسترسيو  تهران    شهر  محور بازارچة طرخاني   ترافيکي   معضل

و    قرار  کنکاش و    يموردبررس  مطالعاتي، آسيب  پسگرفته  راز  و    مسئله،   يابييشهشناسي 

هستة تاريخي    محدودة   ينامسئلة اصلي در  .  شده است  ئهارامسائل در اين محور    حلکارهاي  راه

و   ستداده ا  يرا در خود جا  شهراداري    تجاري و  هاييتفعال  ينترعمده  تهران آن است که

  تناسب  عدم   ليلد  به  موردمطالعه  محدودة.  گردديم  محسوب  شهر  پوياياز مراکز  يکي    عنوانبه

  عديده  مشکالت  با  همواره  شهري،  گوناگون  هاييتفعال  تمرکز  ميزان  با   تباطي ار  هايشبکه 

يکي و  مشکالت تراف  بارا    محدوده   ينا  که  ياعمده  اليل ازجمله د  .ستا  بوده   همراه  ترافيکي
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دسترس  به  توانمي  ستا  ساخته  همراه  مسائل ديگر   شبکه    يضعف  نامناسب  ساختار  و 

تراکم   تعارضات اجتماعي در تردد، نامناسب بودن معابر ازلحاظ فيزيکي و امنيتي،   ونقل،حمل 

  يهادر لبه  ي صوت  ي آلودگ  ، هينقل  ل يوسا  و  ادهيعابران پ   دنامنسجم بودن ترد  ، ازحدشيو ازدحام ب

انسداد   و  تسلط سواره در معابرو    اميخ  ي،اسالم  وحدت  يها ابانيخ  کياز تراف  يناش  محدوده

  ادهيعابر پ در اين محدوده با توجه به افزايش قلمرو وسايل نقليه  شاره نمود. همچنين  امعبر  

ونقل در نظام حمل  ستهيو شا  درخوري قرار گرفته است و پياده فاقد جايگاهي  توجهمورد کم

  با  توانيممعابر محدوده  در  تردد  مشکالتو   مسـائل   منظور رفعبه  روزايناترافيک بوده است.  

که با   بر آن دارد  يسع  حاضر  پژوهشتردد را بهبود ببخشيد.    تيمعابر وضع  اصالح ساختار

 د.بپرداز محدوده به حل مسئله ترافيک رمعابي اصالح هندس و در تردد مديريت 

 

 نظریچارچوب 

 جتماعیا  مسئلة   ه مثاببه  ترافیک

  و  هانقليه، ويژگي  وسيله  و  راه  انسان،  ميان  گانهسه   ارتباط  از  حاصل  است  ايپديده  ترافيک

  هر  در  ترافيک نهايي  کيفيت  در  ايکنندهتعيين  نقش  عامل  سه  اين  از  هرکدام  عملکرد  کيفيت

  بروز  سازسبب  محدود،  قلمروي  در  و   باال   حجم  با   (. ترافيک166:  1386روحاني،  )  دارد  زمان

  محيط زيستي  يا  مالي  انساني،  هايهزينه  و  پيامدها  ترافيک  که  مواقعي  در  و   شودمي  مشکالتي

:  1391افشار کهن و ديگران،  )  نامطلوب تلقي گردد  و  بارزيان  تواند امريمي  شود،مي  موجـب  را

  انساني،   هايکنش  ميان   تعامل  حاصل  که  دانست  پديدهاي   را  ترافيک  توانمي  (. درمجموع70

  حاصـل   اساس  اين  بر  ترافيک،  معضل  .است  تکنولوژي()  ماشين  و  طبيعي(  محيط)  بيعتط

 به   مروزا  جهاندر    ترافيک  سانبدين  اجزاست.  ميـان  روابـط  در  تعـادل  خـوردن  بـرهم

 مواجه   ترديد   با   بعضاً  نيزرا    ونقلحمل  سايلو  کارگيريبه  صلا  که  ستا  شده   بدل  ايمسئله 

  ونقلحمل  وسايل   به  سترسيد  مکانا  که  جا   هر  شودمي  گفتـه  منظـر  همين  از.  ستا  ساخته

درواقع  گيردمي  سعت و  نامحدودي  طوربه  ترافيک  شود،  فـراهم   گسـترده  طوربه  گسترش . 

  قـت و  تـالفا  موجـب  قـتدر و  جوييصرفه  جايبه  بگذرد،  معيني  حداز    که  ونقلحمل   صنعت

 (.  17: 1974)ايليچ،   گردديم

 

 اصالح هندسی معابر   صول و ا  سازیراهپیاده

و  مناطق شهري    و اصالحاحيا    در جهتي شهري تالشي است  هابافتي  و بازسازساماندهي  

متفاوتي نسبت   کامالًيط و شرامسائل  مرکز شهرهاکه در ازآنجابا نيازهاي جاري.  هاآن تطابق

ي  هاروشراي اهداف، اصول و  ي معابر دادهسامانبه مناطق مسکوني وجود دارد، اصالح و  

متفاوتي است. اصل کلي در هر دو مورد جلوگيري از تسخير مناطق شهري توسط اتومبيل  

و اصالح   يونقل همگانپس از توسعه استفاده از حمل  (.70:  137۵،  وبودجهبرنامه)سازمان    است
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ترين عاملي است که بر  مهممعابر    ي، هندسة شبکهمديريت  ي ونقل با توجه به راهکارهاحمل 

 (.3۵: 1394مؤثر است )معيني،   ينه شکل به به تسهيالت و معابر موجودظرفيت 

عبوري بسته و به معابر پياده    ترافيک  برابر  در  از معابرسازي، برخي  راهدر روش پياده

  ين ا .است ها ممنوعآني( به اضطرار در مواردجزء ) يهنقلاختصاص يافته است و ورود وسايل 

  عرض  که  موانعي   ديگر  وها  دروازه  ها،يوارهد  سبز،  فضاي  با  جزايرصورت  به   توانيم  را  موانع

  (. 111:  1388بيک و ديگران،  علي)   کرد  اجرا  گذارند،يم   باز  نقليه  وسايل  عرض  از  کمتر  را  معبر

 ارائه   آمدوشد،   تسهيل  برايکم  دست  شهري  يهابافت  در  شهريونقل  حمل   شبکه  اصالح

  و  اقتصادي  پذيرييه توج  کارآمدي،   يهامشخصه   داشتن  در نظر  با   افراد  ييجاو جابه  خدمات

 هاي شهري کالبدي در محيط هاييزيرطرح  ضروريات از شهري ناکارآمد يهابافت در ايمني

سازي و اصالح هندسي ترافيکي  راهپياده  از اثرات  (.68:  1994)پري و سيمون،    روديم  شمار  به

هاي مختلف، ايجاد ارتباط تنگاتنگ ه برقراري دسترسي مطلوب بين فضاها يا کاربريتوان بمي

ها، کوتاه شدن مسيرها بدون وقفه  يدسترسهاي شهري از طريق تنظيم  يتو فعالميان فضاها  

و  مسائل    رفع  ي، و راحتها و درنهايت ايمني  يو کاربرو بريدگي، دسترسي به کليه تسهيالت  

، جداسازي ترافيک در محدوده  محيط زيستيتردد و مسائل ترافيک، بهبود شرايط    مشکالت

ها اشاره نمود. توجه به معيارهاي طراحي، ايجاد مسيرهاي مناسب براي  يدسترسو تنظيم  

سازي ترافيک انواع حرکت، افزايش سطح مديريت تردد، دسترسي آسان و مسيرهاي روان، آرام 

يي و مديريت کاربري زمين از ديگر اصول مهم اصالح هندسي معابر  جاو توجه به تمايالت جابه

 (.87: 139۵)ايماني و ديگران، است 

 

 های مؤثر بر اصالح معابر تحلیل معیارها و شاخص

  انتخاب  کارآمد،   و  دقيق  نتايج  حصول  منظوربه  نيز  و  علمي  پژوهش   هر  ماهيت  به  توجه  با

  بايد  موارد  بيشتر  در   علمي  تحقيقات  در.  است  ضروري  مناسب  هايشاخص  و   معيارها 

  مدتکوتاه  و   بلندمدت   اهداف  از  ايگسترده  طيف  که   گردد  انتخاب   ها شاخص  از  ايمجموعه 

در زمينة   ها پژوهش  (.۵1:  139۵همکاران،    مصمم و  محمديان)   نمايد  منعکس  را  ريزيبرنامه

 نيز   شهري(  معابر  بندياولويت  و  سازيراهپياده  امکان  بررسي)   بازسازي ساختار معابر  اصالح و

  مطالعات  در  پژوهشگران  که  دهد مي  نشان  جهاني   ادبيات  مرور   نبوده و   مستثنا   قاعده   اين  از

خصوص    ادبيات محدود در  به  توجه  با  اند.کرده  استفاده  مختلفي  معيارهاي  از  رابطه  اين  در  خود

به  معيارهاي  از  پژوهش  اين  در  اصالح معابر ترافيکمتعدد  به مديريت  و   ويژه معيار مربوط 

ترين معيارهاي  مهم  1است. جدول شماره    شده  راه( استفادهسازي پيادهامکان)  اصالح معابر

  اين   در  دهد.سازي معابر را نشان ميراهبندي پيادهاولويت  يابي و اصالح معابر مبتني بر مکان

 . است شده آورده هشپژو اين در منتخب معيارهاي جدول
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 پژوهش  ادبیات
زم و  اصالح  تعيين  نةيدر  ترافيکي،  معابر  مسائل   محققان   توسط  مختلفي  هاي پژوهش  حل 

  ميالدي انجمن  1989  لسا در    هاي مطالعاتي در مقياس جهاني،در پروژه.  است  گرفته  صورت

 ن همچو  ماتياقدا  سيد کهر  نتيجه  ينا  به  ر،بسيا  تتحقيقااز    پس  ،جنوبي  يکاليفرنيا  لتيدو

  ثر ا  يک  جز  يتأثير  ،شهريدرون  معابر  دنکر  دوطبقه  حتي  يا   جديد  يمسيرها  دنکر  ضافها

و ديگران،  ا  شتهاند  فيکاتر  تمشکالو    شهرها   بر  شناختيزيبايي )داني    بر (.4:  2001ست 

 به   دممر  تشويق  موجب  تنها   شهريدرون  معابر  ظرفيت  يشافزا  ،بريتانيا   لتدو  تمطالعا  سساا

در    هشد  بيشتر  نندگيرا   معابر  ساختن  اثردر    که  هاييجويي صرفهاز    نيمي  ،مدتکوتاهو 

ا  رودمي  بيناز    ه،شد  ديجاا  سفر  زمان مدت  در  جديد  شهريدرون   ينا  رودمي  رنتظاو 

 منتخب  معیار و زیرمعیارهای محقق معیارهای محقق

اوينگ هندي  

(2009 ) 

 هندسه معابر،  عرض معابر، احساس امنيت و راحتي،

جذابيت، حجم مبلمان(، ميزان درختان )سايه 

ترافيک و تردد، شمار افراد )حضور پذيري(، ميزان  

 جذابيت

 

 

 

 ساختار معابر  +

 مبلمان  - عرض معابر -هندسه معابر  -

 + ساختار کالبدی 

نياز اقشار  -هاکاربري - منظر شهري  -

 معلولين(  -کودکان–سالمندان خاص )

 + ساختار اجتماعی 

 احساس امنيت  -حضور پذيري )بانوان( -

 خاطر تعلقساس اح -

 ساختار ترافیکی  +

پارکينگ  -طول مسير -حجم تردد  -

 عمومي

 ساختار اقتصادی +

 سازگاري فعاليت  -سرزندگي اقتصادي -

 فعاليتزمان -

 محیط زیستی + ساختار 

همسازي  -کيفيت محيط -فضاي سبز  -

 با محدوده 

اگروال و همکاران  

(2008 ) 

 

 زمان  امنيت، فاصله، کيفيت مسير، 

 

هونر و همکاران 

(200۵ ) 

 توجه  به نياز اقشار خاص،  با اده يپ  تردد ها،کاربري 

، پوشش گياهي، هاساختمان تنوع ) يشناختيي بايز

  امنيت،) ياجتماعها(، محيط مبلمان، تنوع کاربري

 ي بصريهايژگيوهاي فيزيکي(، فعاليت زانيم

 

فرانک و همکاران 

(2006) 

 

  هاي تجار،کاربري و نسبتهاي مختلط کاربري 

 ي معابر، تراکم مسکوني، پيوستگي معابروستگيپ

پارسنز و همکاران  

(1996) 

  يمحلي ها ابانيخي هايژگيوسهولت عبور از معابر، 

 ي توپوگراف (، بستبنشبکه در برابر )

بورتن ميچل  

(2006) 

 ، خوانايي، ايمنيشيآسا قابليت دسترسي،

 ( 2008مانتري )
هاي مختلط و ايمني، ، کاربريتراکم مجاورت،

 پيوستگي

 

بهزادفر و همکاران 

(2012 ) 

، جذابيت مسير، قابليت دسترسي نگيپارکتأمين 

 تنوعمعابر مجاور، امکان گسترش مبلمان شهري، 

ي شهري و پويايي سرزندگهاي زمين، کاربري 

 حجم تردد، عرض معابر اجتماعي،

 منتخب  معيارهاي المللي وهاي بين. معيارهاي اصالح ساختار معابر محصول پژوهش1جدول
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  با  که  حقيقت  ين ا  به  افعترا   با  بريتانيا   دولت.  دشو  ناپديد  کامالً  مرورزمانبه  ها جوييصرفه 

  کاهش  به  د،کر  حل  طورکليبه را    فيکاتر   مشکل  تواننمي  ،جديد  شهريدرون  ساخت معابر

ديگر  از  (.  ۵3  -۵4:  200۵تي،  افخت )ديداپر  جديد  يشهر  معابر  ساختدر    جهدتوجه بوقابل

بينپژوهش ميهاي  عنوانمطالعه  به  توانالمللي  با    گرـم  ث ـباع   توانندمي  ها خيابان»  اي 

ازنظرخيابان  که   کند مي  ن اـبي  پژوهش   نـيا  . دکر  رهشااشوند«    هرهاـش   غالباً  جتماعيا  ها 

 ساخته آن    خاطر  به  که  ستا  ومبيليـتا  ناـها همآن  گرـم  لـ عام  که  هستند  ايمرده  هايمکان

  رثاآ  بلکه  دهدنمي  ارقر  الشعاعتحت را    دوـخ  روـعبراه    صرفاً  نقليه  سيلهو  ينا  با  ماا  ، اندشده

 اي برآن    زشلر  دود و  ،ست. سروصدا ا  هفکندا  سايه  نمواپير  محيطو    هامحله   رـبآن    مخرب

  و   هاپنجره  بستنو    نساکنا  گيريکناره  موجبو    کند مي  ديجاا  حمتامز  افطرا  هايخانه

 ايدـ ص  اـ ب  دمرـماز    ريبسيا  شودمي  نکادکو  زياـباز    يوگيرـجلو    ها پردهو    هاحفاظ  کشيدن

 (.  1991روند )مودن و اپليارد، مي ابوــخ هــبو   شوندمي اردــبي  کــفياتر اومدـم

  که   کندمي  نبيا«  دممر  يبرا  »شهرها  انعنو  تحت  د خو  ثردر اگل    اندر اين زمينه ي

  نتــسدر    ريشــه(  دهاــپي و    ارهوــس)  شــهري  کــفياتر  هـ ب  طمربو  تمشکالاز    مهمي   بخش

  ديريت ـم  نحوةو    شهرنشيني  فرهنگو    سويکاز    تباطيار  شبکه  رساختادر    يعني  زيشهرسا

  -207:  2010دارد )گل،    ونقل حملوآمد و  رفت  به  طمربو  راتمقر  ر،فتار  دات،عا   يـيعن  يهرـش

  هايفعاليت  ( انـواع13-20:  1396  )گل،  ها« ساختمان  ميان  مهم »زندگي   کتــاب  در   او   (.186

 اختيارياجتماعي و    اجباري،  هايعمدة فعاليت  گروه  سه  به  را  همگاني  فضاهاي  در  انسـان

تواند به صورت حرکت ها مياين فعاليت کند که همةو پيشنهاد مي است نمـوده بنديتقسيم

)گل،   شود  مديريت  ديگري9-1۵:  2011پياده  مهم  پژوهش  همچنين   ان عنو  تحت  (. 

نتايج اين    « انجام شده است.وزمرا  نجهادر    ريموتو   نقليه  سايلو و  ده پيا  عابران  ريگاز»سا

  که   باشد   مؤثر  فيکاتر  مرا  دبهبودر    تواندمي  ماني ز  يرساخت،ز  هر  بيانگر آن است کهپژوهش  

:  196۵باشد )مور و ديگران،    صرفهبهو مقرون  بمطلو  دممر  ايبر  ،ماني ز  ازنظراز آن    دهستفاا

هايي در اين زمينه انجام شده است. در راستا پژوهشي در  پژوهش  ايران نيز  در  (. ۵61-۵۵6

 در سال توسط ايماني و همکاران    شهري  معابر  هندسي  اصالح  فرهنگي  و  اجتماعي  آثارزمينة  

  اجتماعي  بخش  پيامد در چهار  20دهد که  يم انجام شده است. نتايج اين پژوهش نشان    139۵

 آزمون   و نتايج   است   شده  شناسايي  شـهري  منظـر  و   ديـد   اقتصادي،  ، محيط زيستي  و فرهنگي، 

خاص    اقشـار   نيازهـاي   بـه  توجه  شده، ييشناسايامدهاي  پ دهد در بين  يم  نشان   نيز  فريدمن 

  دوم،  اولويت  مردم   و   رانندگان  بين  منازعات   کاهش   اول،   لويتاو  ()معلوالن، سالمندان، کودکان

  ميانگين با  رضايت شهروندان سطح افزايش سوم، اولويت رانندگان بين  در قانونمندي تقويت

بوده است )ايماني    را دارا  پنجم  لويـتاو  تصادفات  از  ناشي   مالي  خسارت  کاهش  چهارم و  اولويت

 (.  98-100: 139۵و همکاران، 

ونقل،  دهنده شبکه ترافيک و حملبندي عناصر تشکيلضمن طبقه  هشي ديگريوپژدر  

خصوص کنترل ها و به، تبادلسطحهم  يرغ سطح و  هاي هممسائل طراحي هندسي در تقاطع

هاي روگذر بدون توجه به آثار منفي آن به  هاي ورودي و آثار مثبت آن، ساختمان پلرمپ
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  (.160-169:  1380اردکانيان،شود )هاي پارکينگ خارج خيابان تشريح  بقيه شبکه و نيازمندي

پياده  در  مصمم  محمديان  و  صرافي به موضوع  ي مرکز شهر  هاسازي خيابانراهپژوهشي که 

پرداخته    ابتدا  شهر،   مرکز  بازآفريني  جهت  در  حرکت   که  رسنديم  نتيجه  اينبه    اندهمدان 

  سپس  و   آن  از  منتج  زمين  کاربري  خودرومحور و  ونقلحمل   يزيربرنامه  الگوي  بر   غلبه  نيازمند

(.  11:  1392مصمم،    محمديان  و  صرافي)  است   شهر  مرکز  ي هاابانيخ  تدريجي  يسازراهادهيپ 

  شهرهاي  در  پياده  مستعد  يهاابانيخ  که  رسديم  نتيجه  اين  به  خود  پژوهش   در  نيز  عاشوري

 توان يم جامع  برنامه  يک تدوين  با  و  است  شده   نابود  جامع  ي هاطرح  با  اغلب  بزرگ،   يا  کوچک

  مقياس  در  راها  آن  نقش  بازيافت،  شهر  فضايي  سازمان  مقياس  در  را  فضاها  اين  هويت

  موردي  مطالعاتازآنجاکه  (.  44:  1389  عاشوري،نمود )   محالت تعريف  اصلي  يبنداستخوان 

  جدول در ،ساختار معابر استاصالح  اجراي  اثرات تحليل و  بررسي براي  زنده واقعي يهامثال

 است.  شده اشاره موردي مطالعة چند خالصهطور به 2 شماره

 

 

 های پژوهش پرسش
ساختار    بـراي  ييهاشاخصه  و  معيارها  چـه .1 پيادهمعابراصالح  و  راه،  سازي 

 تأثيرگذارنـد؟  حضورپذيري فضاي شهري

  ،فيکاتر  مديريت  ي هااربزاز ا  دهستفامعابر و ا  ياصالح هندس  ل عماا  با   توانمي  چگونه .2

 ؟ کمک کرد  موردمطالعه ودهمحد فيکي اتر تمشکال کاهش به
 

 موفقيت  داليل نتايج  اقدامات اهداف طرح  مؤثر  معيارهاي شهر

 فنالند( ) يکاجان 

)کميسيون 

: 2008اروپا، 

24-22 ) 

 

 

 ترافيک، آلودگي 

زيباشناختي،  

عوامل کالبدي،  

سالمتي و 

 ايمني 

حل مشکل  

ترافيک، جلوگيري 

از مهاجرت، کاهش  

آلودگي، احيا مرکز 

 محله 

مسدود کردن  

هاي اصلي روي خيابان 

 ترافيک سواره 

کاشت درخت و  

 افزودن مبلمان، 

 بهبود تسهيالت پياده 

کاهش حجم  

 ترافيک 

بهبود فضاي 

 عمومي 

 افزايش ايمني 

در پيش گرفتن  

 رويکرد مشارکتي 

استراتژي جامع  

تخصيص مجدد  

 فضاي جاده 

 نورنبرگ

 آلمان( )

)کميسيون 

: 2008اروپا، 

33-31 ) 

آلودگي، تراکم 

خودرويي،  

 بناهاي تاريخي 

کاهش آلودگي هوا 

 ترافيک و 

اولويت دادن به  

هاي  شيوه 

 ونقل پايدارحمل

 حذف ترافيک سواره 

 توسعه مبلمان معابر 

ونقل بهبود حمل 

 عمومي 

کاهش معضل  

 ترافيک 

 بهبود کيفيت هوا

ونقل بهبود حمل 

 عمومي 

رايزني جامع  

عمومي در کسب 

 مقبوليت طرح 

اجراي تدريجي 

 طرح 

خيابان جنت 

 )مشهد( 

:  1379)مرادي، 

73) 

138)ابراهيمي،

0 :74 ) 

ازدحام ترافيک  

 سواره

 ايمني 

 هاآلودگي 

 حل معضل ترافيک 

افزايش ايمني و  

 جذابيت خيابان 

مسدود نمودن معابر  

 رو به خودرو 

سنگفرش نمودن  

 معابر 

 افزايش مبلمان معابر 

افزايش برخوردهاي  

گسترش   انساني

 تعامالت اجتماعي 

 حل ترافيک 

 بهبود امنيت معابر 

 

 

 ( 1391 ديگران،  و صرافي  از  اقتباس  با) سازي راهپياده زمينه و داخلي در  خارجي تجارب  .2جدول 
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  يهاپروژه  جـرايابه    فـزونروزا  نيـاز  و در شهرها  ترافيک    چرخة  موجود بودن  به  توجه  با

ترافيک    معضل  فع و ر  تردد در معابر  ساماندهي   به   نياز  ترافيک،  حل مسئلههدف    با   عمراني

 .شوديم حساسادر محدوده پژوهش  زيخحادثه نقـاط صـالحو ا اصالح معابر واسطهبه

 

 شناسی روش
نـوع  بـه  دستيابي  تحقيـق جهت  ايـن  در پژوهـش،    روش  و  «کاربـردي»  تحقيـق،  اهـداف 

براي    پژوهش  اين  در.  اسـت  قياسي  و  تحليلي  -توصيفي  تحقيق، کيفي است. طرح تحقيق،

  تفصيلي  و  جامع   ي هاطرح ،  معابر  اصالحات ساختار  راهبرد  و  استراتژي  ارائه  و   هادادهتحليل  

. اسـت  قرارگرفته  تحليل  مورد  نگارندگان،  ميداني  مشاهدات  و  مطالعات  همچنين  و  محدوده

 ي اکتابخانه  منابع  ديگر  شهرداري و  در  موجودها(  عکس  وها  )نقشه   مدارک  و  اسناد  از  همچنين

  با   ابتدا.  است  شده   استفاده  ،اند کرده  پژوهش  زمينه  اين  در  که  متخصصاني  تجارب  از  نيز  و

ميداني،    مطالعات  همچنين  و  مربوطه  ضوابط  و  معيارها  و  تفصيلي و  جامع  هايطرح   از  استفاده

پيشنهاد شده    انجام اصالح هندسي و مديريت تردد  منظورچهار محور ارتباطي در محدوده به

منظور تبديل  بهتريـن معبر به  يافتـن   بـراي انجام اصالحات هندسي در معابر و  ادامه،  است. در

به محور پياده از بين معابر پيشنهادي، امتيازدهي به هريک از معيارها و زيرمعيارهاي هندسه  

امنيت،   احساس  پذيري،  حضور  اقتصادي،  سرزندگي  فعاليت،  سازگاري  تردد،  حجم  معابر، 

  تهديدها   و   فرصت  قوت،  ضعف و  نقاط   شناسايي   از  پس  ... ان، منظر شهري وکيفيت محيط، مبلم

فرآيند  حاصله نخبگان طراحي   مقايسه  يمراتبسلسله  تحليل  با  از  نفر  به کمک سي  زوجي 

انجام   زيرمعيارهاي  و  يارهامع  وزن  دقيق  محاسبه  براي  بعد،   مرحله  در  و   پذيرفت   شهري 

ميزان دقت در تعيين امتيازات نهايي هر    جهت افزايش   1چويساکسپرتافزار  نرم  از  پژوهش، 

از   تا معيک  است  شده  استفاده  براي  ترمناسب  يارها  معبر  پياده  يلتبدين  محور  به  شدن 

انتخاب محور ارتباطي پياده    و  معيارها  بـه  يدهارزش   براي  پژوهش  اين  در  گردد.  مشـخص

 شـده است.  استفاده 2مراتبيتحليل سلسله  مناسب از
  

 
1 Expert choice 
2 AHP 
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 معرفی میدان 
  يکيو  (  2شکل )، در هسته تاريخي شهر تهران  محلة سنگلج،  12بازارچه طرخاني در منطقة  

تهران    يشهر  يريت مد  1393از سال    .استواقع شده  شهر تهران    يتاز مناطق با اصالت و هو

ا  ايي توجه جد ا  ينبه  داشته است.  تهران   يخيتار  ةمنطق  ينمحدوده  ازجمله مناطق شهر 

داشته   يتيجمع  يمنفديگر پايتخت، رشد    مناطق  يربرخالف سا  يراخ  يهااست که در سال

  منطقه وجود مسئله   يناز ا  يتجمع  يزگر  يلاز دال   يکي  (.1383)طرح تفصيلي منطقه،    است

دچار مشکل کرده است.  را  محدوده    ينا  ساکنانوآمد مردم و  رفت  که  هبود  معابردر  يک  تراف

شهروندان و   يبرا ييهابه معابر، مزاحمت  يورود  يکيبار تراف  يتنامناسب بودن ظرف  ينهمچن

اين شرايط بخصوص در ساعات اوج ترافيک موجب ؛  ايجاد کرده است  محدوده   ينساکنان ا

مطالعات طرح    بر اساس  فت خدمات در محدوده گرديده است.دريا  منظورسفر بهافزايش حجم  

محله است. بازارچه   13ناحيه و    6تهران، شامل    12منطقه  در    موردمطالعهتفضيلي، محدوده  

  ؛هکتار  36/107حدود    مساحت  با است. اين ناحيه    شده  واقع  12منطقه    3  يهدر ناحطرخاني  

  خيابان  جنوب  از  خيام،   خيابان   شرق  خرداد، از  1۵خيابان    از شمال  ترتيب  به   را  آن  يمرزها

يس پور،  رئ. )قناد و  اندداده  تشکيل  ورودي بازارچه()  ي اسالم  وحدت   خيابان   غرب  از  و  مولوي

، معابر با عملکرد محلي اصلي  1يک معبر با عملکرد شرياني درجه  محدوده  (. در اين  1:  1394

 فرآيند انجام پژوهش  .1 شکل
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ين محدوده  در ال داده است. عمدة کاربري موجود  ي، محورهاي ارتباطي محدوده را شکفرع و  

 که در حاشيه برخي معابر از تراکم بسيار بيشتري برخوردار است.  استتجاري 

 

 
 1383و طرح تفضيلي منطقه، الگو توسعه  :خذمأ

 شبکه معابر محدوده   ساختار

  تزريق   و   محالت  بافت  در  دخالت   به   منجر  هاي شهريمحيطساختار شبکه معابر در    تغيير

  محلي  يهاکوچه  و  هااباني خ  شطرنجي،  الگوي.  شودمي  محالت  بافت  درون  به  شهري  ترافيک

  سنگين   ترافيک  از  براي رهايي  هالياتومب  کند؛مي  تبديل  نقليه  وسايلآمدوشد    يبرا  مکاني  به  را

 به   توجه  بدون  و  سرعت  با   وآورند  مي  پناه   محلي  يهاکوچه   و  ها ابانيخ  به  اصلي  يهاابانيخ

شود )برده،  ها ميپياده  ديو تهدکه موجب سلب آرامش    کننديم  عبورها  آن   از  پياده  حضور

خرداد موجب   پانزده  و  مولوي  هايخيابان   شدن  طرفهيک(. در محدوده موردمطالعه،  32:  1392

به طرخاني  محور  معبر  شده  اغلبعنوان  کند؛  عمل  محله  ميانبر    و  بازار  کاسبان  ترافيکي 

  گاهي  کنند کهعنوان يک شبکه محلي اصلي استفاده ميدولتي نيز از اين معبر به  کارمندان

و   عابران  با  برخورد  موجب است.    شده  داشته  همراه  به    ايجاد   ضمن  موضوع  اينپيامدهاي 

در موجود    مسائل  يگرداز    .است  ين بردهاز ب  محدوده را  رواني  آرامش  صدا،  و  هوا  هايآلودگي

به:  يم محدوده    معابر سواره  ينابسامانتوان  حرکت  )تداخل  ترافيکي  پ هاي  و  و  موتور  ياده، 

 به   نسبت  معابر  سطوح  بودن  کم  ،باراندازيو    بارگيري  نابسامانيو    نارساييي باربري(،  هاچرخ 

نور و مبلمان مناسب، عرض    حجم عدم وجود  باال، هندسه    معابر کمفعاليت،  و حجم تردد 

 مطالعاتي   محدوده موقعيت  .2شکل 
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  انبارگاهي  و   کارگاهي  هايفعاليت  درصد   افزايش  و   پنهان  نفوذنامناسب معابر، آلودگي محيطي،  

  يژه محور طرخاني اشاره کرد. وبهدر محدوده    ...شدن معابر به پارکينگ ويلتبدمحدوده،    در

  بررسي.  ي استو طرخانمغفوري    خيابان  به  مربوط  عرض  بيشترين  نيز  معابر  عرض  خصوص  در

که    دهديم   نشان  معابر  عرض  وبست  بن  يهاکوچه  تعداد  ،هابلوک  اندازه  اساس  بر  نفوذپذيري

ي فرزين و  هاابانيخبه    را نسبت  نفوذپذيري  ميزان  ي طرخاني و مغفوري باالترينهاابانيخ

 هستند. ادار در محدوده حميد خياباني 

 

 

 

 

 طرح  محدودهدر  معابر مراتبي نظام سلسله .3شکل 

 

 بست مراتب دسترسي و معابر بن. سلسله4شکل
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 محیطی   و   یساختار کالبد  وضعیت

ي نسبتاً قديمي بوده و اين ساختار  ساختار کالبداکثر معابر موجود در محدوده پژوهش داراي  

از   بعضي  در  محيطي  دليل  هابخشکالبدي  به  محدوده  به  توجهيب ي  رسيدگي  عدم  و  ي 

انبار و    ي تجاري،هايکاربر  محدوده به  اراضي  ليتبدفرسودگي کشيده شده است. همچنين  

و و...  مسکوني  نسبت  يريگجهت  کارگاه،    يهايژگيو  از  ،شدهاحداث  يهاابانيخ  به  گذرها 

کهشده  ثاحدا  کالبدي است  محدوده    در   جديد  کالبدي  يافتن  رخساره  به  منجر  خود  در 

  پويايي  محدوده،  قديمدر ساختار    نشدن   ترکيب  با  گرديده و قديمي محدوده  کالبد  با   مجاورت

سعي بر اين است  (. لذا  1388محيط طرح پايدار،    مشاور  )مهندسين  داده است  کاهش   را  فضاها

هاي مناسب و مکان گزيني صحيح، تقويت ديد و منظر شهري و تأمين نياز  تا با ايجاد کاربري

پويايي  افزايش    کاربران در محدوده بتوان حس سرزندگي و  را در ساختار کالبدي محدوده 

ي موجود و مشاهدات ميداني در  هادادهزمينه از  در اين    ترقيدق  تحليلمنظور  بهرو  ازاين  نمود.

ي بر مبناي همچون باشناختيزي  ارهاي معمحدوده پژوهش بهره گرفته شده است. با بررسي  

که محور  نشان مي  موردمطالعهدر محدوده    ... وبناها  ها، کيفيت  يکاربر  منظر شهري، دهد 

  مراکز  ها، کاربري  6ست. شکل  ي نسبت به ساير معابر برخوردار اترمطلوبطرخاني از کيفيت  

در  و مديريت تردد    منظور انجام اصالحاتبه؛  دهد مي  پژوهش نشان  در محدودهرا    ... تجاري و

خيابان طرخاني    هاي موجود در آن مکان از اهميت خاصي برخوردار استنوع کاربري  معابر

 . دارد قرار معابر ساير به نسبت بهتري شرايط در  سازگار هايکاربري ترکيبازنظر 

 

 

 (1398هاي ارتباطي و ترافيکي محدوده ) مأخذ: نگارندگان، تحليل شبکه . ۵شکل 
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 12مأخذ: طرح تفضيلي منطقه 

 

 
 12مآخذ: دفتر خدمات نوسازي منطقه

 

 اجتماعی  - اقتصادی   ساختار  وضعیت

  اقتصادي  يهاتيفعال  و  اجتماعي   هايمحيط  ميان  پيوند  و   انسجام  ايجاد ها  راه  ديگر  وظيفة

  وجودها  آن  در  که  يبنددرجه  با  متناسب  و  اندياجتماع اقتصادي و    توسعة  عاملها  . راه است

  پديد  اقتصادي   هايفعاليت  و   اجتماعي   تعامالت  ظهور  براي  قابليت  داراي  ي هاعرصه  دارد،

  داشته   دسترسي  نقش  آنکه  از  بيش   موارد  برخي  در  خيابان  و  راه   دليل،  همين  به.  آورندمي

  فرهنگي يهاانيبن و مردم ميان تعامالت تقويت راستاي در اجتماعي عناصري عنوانبه باشد، 

:  1380گردند )شيعه،مي  مؤثر واقع  شهر  اقتصادي  توسعة  راستاي  در  و  نموده  نقش  ايفاي  آنان

هاي واقع در مجاورت  هاي جاذب جمعيت، کاربري(. در محدودة پژوهش ازلحاظ کاربري227

ي فرزين و حميد  هاابانيخ تراکم جاذب جمعيت و    نيباالتري  مغفورمحور طرخاني و امير  

 خريد   مراکز  تعداد  بيشترين  نيز  تجاري  مراکزازنظر  خياباني کمترين تراکم جمعيت را دارند.  

  مسيرهاي  توسعه  اصالح معابر و  . ازآنجاکهاست  شده  خيابان طرخاني واقع  در  يفروشخرده  و

 کاربري هاي محدوده پژوهش در ارتباط با شبکه هاي دسترسي  .6شکل 

 طرح  محدودهنظام سلسله مراتبي راه در پيرامون . 7شکل 
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ساختار    که  گفت  توانيم  دارد  يفروشخرده  ارتقاء  در  مهمي  نقش  پياده معابر اصالح 

محدوده  راهپياده) معابر  تردد  در  مديريت  و  طرخاني    ژه يوبهسازي(   فرصت  توانديم محور 

  مسير به همراه داشته   اين  در  درآمد  و  محلي  سرزندگي اقتصادي(اقتصاد )  توسعه  براي  مناسبي

  دهنده ارتباط   اصلي  مسير  عنوانبه  خيابان طرخانيکه    دهد يم   نشان  ميداني  يهاشيمايپ   .باشد

بيشتر کاربران محلي    حضور  شاهد   و   بوده   سرزنده   محدوده، (  بازار)   عنصر تجاري  نيترياصل

و همين امر منجر به افزايش حضور پذيري و حس  نسبت به ساير معابر بوده    ويژه بانوان()به

 شده است.  در اين محور خاطر و امنيتتعلق
 

 محیط زیستی –ترافیکی    ساختار  وضعیت

خطر افتادن موجب به    بيشتر در معابر  دسترسي  قابليت  لحاظ  به  عبوري  ترافيک  حجم  افزايش

ارتباطاتمحيط زيستي  تعادل فرهنگي موجود در محدوده شده با    –اجتماعي    و تعامالت  ، 

و مطابقت آن با ظرفيت معابر محدوده  ميزان حجم تردد در    هاي صورت گرفتهي بررستوجه به  

شبکه ترافيکي موجود، آمارگيري ترافيکي و بررسي ميزان استفاده از معابر در    دهي يسسرو

کنندگان از معـابر و  عـادي، استفاده  يط. با در نظر گرفتن شـراستبيشتر بوده اساعات پيک  

مطالعاتي، زمان پيک ترافيک   يهاميداني متوالي گروه يهاها بـا توجـه بـه برداشتتـردد آن

زماني  هابازهدر    پژوهش  وده محد کل   و در ساعات    بعدازظهر  17  تا   16صبح و    11تا    7ي 

آموزشي و   يسفرها  يزمانامر، هم  ينه شد که دليل اتشخيص دادپراکنده    صورتبهديگري  

 (. 1388 محيط طرح پايدار، دفتر مشاور) کاري بوده است

هاي تجاري  استقرار فعاليت  ليبه دلدهد محور طرخاني  ي ميداني نشان ميهاشيمايپ 

با توجه به فعاليت اين محور حجم زيادي از جمعيت    ؛ وعنوان يک محور تجاري شناخته استبه

امر   اين  و  است  نموده  به خود جذب  را  اين محور    منجرمردم  که  ازدياد    نتواندگرديد  اين 

و سواره بوده   جمعيت و حرکت اتومبيل را بپذيرد و اکثر اوقات شاهد ترافيک عبوري پياده

  پياده  تداخل  ي ارتباطي محدوده،محورهادر محور طرخاني و ساير    اصلي  مسائل  از  است. يکي

و   کهي طور بهبوده؛    ايمني   کاهش  و  سواره  و ترافيک  مديريت  اين    اقدامات  با  در  فيزيکي 

  شدهنييتع  و   پايين  يهاسرعت  در  رانندگي  به  تشويق  را  رانندگان  توانيمي ارتباطي  محورها

  فضاي  و   ي کيتراف  ريغ   هايفعاليت  به  که  را  فضاهايي   نمود و با کنترل ترافيک و تردد ميزان

کاهش    کيفيت محيط،  به بهبود  منجرداد و    در محدوده را افزايششده  داده  اختصاص  سبز

 در اين محورهاي ارتباطي گرديد. همچنين آلودگي که يروادهيپ  تسهيالت  افزايش و ترافيک

  پايدارتر   ي هاوه يش  توسعه  است؛  بوده  شهرهاي  مراکز  از  بسياري  عمده   کالتمش  از  يکي

  اقليمي در محدوده  آسايش. ازنظر  نمايد  ايفا   آن  کاهش   در  چشمگيري  نقش  تواند يم  ونقلحمل 

و شکل هندسي و ساختار عناصر متشکل شبکه   ، طولدر عرض  هاي تفاوت  وجود  موردمطالعه

بيشتري نسبت   مراتببهي طرخاني و امير مغفوري  در محورها  گياهي  پوشش  و   نماها   ارتباطي،

 به محورهاي حميد خياباني و فرزين مشاهده شده است. 
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 های تحقیق یافته 
  هاي سازمان  از  شدهآوريجمع  هايداده  و  ميداني   هايپيمايش  تحليل  به  ابتدا  بخش  اين  در

شود و مي  پرداخته... اقتصادي، ترافيکي و  اجتماعي،   و  کالبدي  هايدر خصوص ويژگي    شهري

يرها براي مسيت و اولوشده دهييارهاي وزنمع  مراتبيقياس سلسله   مدل سپس با استفاده از  

از    کيفي  و  کمي   ارزيابي  از  حاصل   هاييافته  مبناي  بر  نيز  يت درنهاگردد.  يم  اصالح مشخص

  خواهد انتخاب  (راه پياده   پروژه )اصالح معابر  اجراي براي مسير بهترين  شدهانجامهاي يبررس

  کمي  لحاظ   به  محدوده   معابر  ميداني، وضعيت  هاييمايشپ   مبناي   بر  3شماره    جدول  . گرديد

  تحليل   اساس  بر   و   گرديده   ي بندطبقه  نامناسب  و   مناسب   طيف  دو   و در   شده يبررس  کيفي   و

  3است. جدول    شده  يگذارها عالمتمؤلفه  ازهرکدام    هاي صورت گرفته دري بررس  و  محتوا

  ارزيابي هايابانخ ساير ازتر مناسبکيفي خيابان طرخاني  و  گوياي آن است که وضعيت کمي

  در  موجود  ي هاازنظر مؤلفه   که طيف نيز خيابان يوسفي و حميد خياباني  انتهاي  است در   شده

 ين نيز و فرزهاي مغفوري  يابانخي،  خيابان طرخان  بر  عالوه  دارند.  قرار  انتهايي  رتبه  در  جدول

 ساير معابر محدوده هستند. به نسبت يترمطلوب  وضعيت داراي
 

 

 های محور پیاده با توجه به معیارهای مدیریت ترافیکشاخصه

گيري از  يابي محور پياده و معيارهاي مديريت ترافيک ونيز بهره هاي مکانبا توجه به شاخصه 

 - الف  )همچنين مطالعات ميداني مربوطه، چهار محور ارتباطي    هاي جامع و تفضيلي و طرح 

منظور حل مسئله ترافيک در معابر پيشنهاد گرديده  د( بر اين اساس در محدوده به - ج   - ب 

حميد خياباني(،  ج )فرزين(،  )   طرخاني(، ب) الف  هايکه در اين پژوهش چهار محور بهنام  است.

معيارها   و  ها شاخصه 4رار گرفته است. جدول شماره امير مغفوري( موردبررسي و تحليل ق)د 

 دهد. رانشان مي (پياده محور  يابيمکان)  معابر هندسي اصالح

 

 ها و معيارها شاخصه

 اصالح هندسي معابر

 يابي محور پياده()مکان

 مبلمان  –عرض معابر -هندسه معابر ساختار معبر 

 کالبدي 
 نياز اقشار خاص  –ها کاربري -منظر شهري

 معلول(  -کودکان -سالمند)

 احساس تعلق –احساس امنيت  -حضور پذيري بانوان اجتماعي 

 پارکينگ عمومي –طول مسير  -حجم تردد ترافيکي

 فعاليتزمان  -سازگاري فعاليت -سرزندگي اقتصادي اقتصادي 

 همسازي با محدوده  -کيفيت محيط -فضاي سبز محيط زيستي

 گويه وضعيت  طرخاني  مغفوري يوسفي فرزين حميد خياباني 

  مناسب × × ×  

 پياده مدار 
 دسترسی

 نامناسب    × ×

  مناسب     

 نامناسب × × × × × حجم ترافيک

  . مقايسه وضعيت کلي معابر محدوده موردمطالعه به لحاظ کمي وکيفي3جدول

 

 يابي محور پياده براساس معيارهاي مديريت تردد هاي مکانشاخص.  4 جدول
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 بر مبنای معیارهای وزن دهی  رها یمسی  بندتیاولو

ي  هايبررسو    هاافتهي معابر بر مبناي يبندتياولودر اين بخش به    هادادهبعد از بررسي و تحليل  

معابر    موقعيت، محدوده  8شکل  شده است.    پرداخته  پياچاي  ي از مدل ريگبهره  با   شدهانجام

انجام اصالحات تردد در محدوده پژوهش را نشان    منظوربهد( پيشنهادي    -ج    –ب  –)الف  

 دهد. مي

 
 

 
 

 

 تعداد مناسب × × × × ×

 نامناسب      اتصاالت 

 عرض معابر  مناسب × × × × ×

 نامناسب     

 مبلمان تعداد  مناسب ×    
 نامناسب  × × × ×

 فضايي  توزيع مناسب ×    

 نامناسب  × × × ×

 منظر کيفيت نما مناسب  ×  × ×
 نامناسب ×  ×  

عناصر زائد  مناسب  × ×  ×

 نامناسب ×   ×  بصري

و  ايمني مناسب × ×  × 

 ت يامن
 اجتماع

 نامناسب   ×  ×

تنوع  مناسب ×   × 

 نامناسب  × ×  × اجتماعي 

 معابر پيشنهادي  . موقعيت، محدوده8شکل 
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 مراتبیکیفی سلسله تحلیل فرآیند

 از   هـدف   و   شوديم  تعريـف  مسـئله  ،مرحلـه  ايـن  در:  مراتبـی  سلسـله  الف: سـاخت

.  شوديم  ترسـيم  ،دهنده ليتشک  عناصـر  و  عوامـل  از  مراتبـيسلسـله صورت  به   يريگميتصم

  بـه   شـاخص  چند  با  تصميـم  مسـئله  شکسـتن  نيازمنـد  مراتبـي،سلسـله   تحليل  فرآيند

بداسـت  سـطوح  از  مراتبيسلسـله    از   که  شودمي  اسـتفاده  تصميم  درخـت  از  منظـور  ـني. 

 در . اسـت گيريتصميم از کلـي هـدف  شـامل اول سـطح: اسـت شـده تشکيل سـطح چهـار

 گيرد مي  صورتها  آن   اسـاس  بر  گيريتصميم  که  دارنـد  قرار  کلـي  معيارهـاي  دوم  سـطح

 سـطح   آخريـن  در  و  دريگيم  قرار  زيرمعيارها  سـوم  سـطح  در  (340:  2019)اکبري و الماسي،  

مکانبندتياولو  اينجـا  در  کـه  تصميم   يهانهيگز  نيـز مبناي  بر  ارتباطي  محورهاي  يابي  ي 

  دهندهنشان  9شکل  تهران مطرح شده است.    12محور پياده )اصالح هندسي معابر( در منطقه  

محور پياده با توجه به معيارهاي    ارزيابي  هاي شاخص  بندياولويت  مراتبـيسلسـله  سـاختار

 مديريت ترافيک در شهر تهران است.

  يک   ايجاد   مراتبي،  سلسله  تحليل  فرآيند   در  گام   يناولتشکیل ساختار مدل:    ب:

  هانهيگز  و  معيارها  هدف،ها  آن   در  که  است  مسئله  از(  مراتبي  سلسله  ساختار)  گرافيکي  نمايش

  مراتبي  سلسله  ساختار  يک   به  يموردبررس  مسئله  يا  موضوع  تبديل .  شونديم  داده  نشان

  بدين.  (21:  1381  پور،قدسي)  شودمي  محسوب  مراتبي  سلسله  تحليل  فرآيند  قسمت  ترينمهم

  انتخاب .  است  شده  داده  نشان  9شکل    نمودار  در  تحقيق  مسئله  مراتبيسلسله   ساختار  منظور

 گرفته  صورت  اقدام   و   ، مطالعاتهايبررس  به  توجه  با   تحقيق  اين   در  معيارها  زير  و   معيارها 

 پژوهش مختلف بوده است.محور پياده و اصالح معابر در  يسنجامکان  مبحث پيرامون

 

 

  

 يابي محور پياده ارزيابي مکان هايشاخص مراتبيسلسله  ساخت. 9شکل 
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 های پژوهش بر اساس پرسشتحلیل 
پژوهش   پيادهاين  بررسي  بهراهبا هدف  بهسازي  اجتماعي  اقدامي  راه مثابه  حل مسئله عنوان 

بازسازي ساختار معابر )اصالح هندسي( پرداخته تحليل  به  ترافيک در محدوده بازارچه طرخاني  

و عملکرد    و ساختارتوان تغييرات اساسي در شکل  يم با اصالح هندسه معابر  بنابراين  ؛  است

در آوردبه  محدوده    معابر  دسترسي  اگونهبه؛  وجود  که  و    خودروهاي  محدود  معابر  در  را 

يي امن براي تعامل کاربران با يکديگر نمود.  جابهرا تبديل    آمدوشدهاي طوالني و پر از  يابانخ

که ي طوربهدهد.  ها نشان ميبندي معيارها و زيرمعيارها را براساس گويهاولويت  ۵جدول شماره  

تنها عبور  با اصالح معابر و بود و  معبر ميسر خواهد  از يک  تنها  به هر محدوده    و مروررود 

 خواهد حرکت کند. يمکه   هرکجا آزادانهبود  قادر خواهدياده  و پ  محدودشدهها  يل اتومب

 

 

کـه محور طرخاني در  شوديم ي پژوهش مشاهده هاافتهي از يريگبهرهدر اين راستا با 

ي بيشترين امتياز بوده است. بدين ترتيب محور طرخاني  دارا  گري دمقايسه با سه محور ارتباطي  

پيشنهادي  به از محورهاي  يکي  محور   منظوربهعنوان  به  تبديل شدن  براي  اصالحات  انجام 

معرفي   در  به  همچنين  .گردديمپياده  پياده  معبر  براي  مناسب  مسير  گزيني  مکان  منظور 

هاي  زيرا نوع کاربري  رخوردار است.هاي موجود از اهميت خاصي بمحدوده بررسي نوع کاربري

بنابراين وجود   موجود يکي از عوامل اصلي جذب کاربران براي استفاده از آن مسير خواهد بود؛

  معيارهاي   و  هاشاخص   بندياولويت

به  مکان توجه  با  پياده  محور  يابي 

 معيارهاي مديريت ترافيک

 زير معيارها  اولويت معيارها  اولويت

 يک 
ساختار  

 کالبدي 

 هندسه معابر يک 

 عرض معابر  دو

 مبلمان سه

 ساختار معابر دو

 ها کاربري  يک 

 نياز اقشار خاص  دو

 منظر شهري سه

 سه
ساختار  

 اقتصادي 

 احساس امنيت  يک 

 حضورپذيري بانوان  دو

 خاطراحساس تعلق سه

 چهار 
ساختار محيط 

 زيستي 

 پارکينگ عمومي  يک 

 طول مسير  دو

 حجم تردد  سه

 پنج
ساختار  

 اجتماعي 

 سرزندگي اقتصادي  يک 

 سازگاري فعاليت دو

 زمان فعاليت سه

 شش
ساختار  

 ترافيکي

 کيفيت محيط  يک 

 همسازي با محدوده  دو

 فضاي سبز سه

   هابراساس گويه  ادهيمحور پ ياب ي مکان يارهاي رمعزي و معيارها بندياولويت. ۵ جدول
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به    هاي تجاري در محور طرخاني يکي از معيارهاي مؤثر براي تبديل شدن اين محورکاربري

است. بوده  پياده  انجام  بنا  معبر  مطالعات  مسيربر  بررسي  و  ارتباطي محدودهشده  در  هاي   ،

ارائه راه   6  جدول پيشنهادي )طرخانيبه   - امير مغفوري  -کارها، اصالحاتي در ساختار معابر 

 ويژه طرخاني پرداخته شده است.به  (حميد خياباني -فرزين

 

 
 تغییرات نسبت به وضع موجود  راهکارها

 1 اقدام 

منظور حل  بهسازي محور طرخاني، )مسدود نمودن محور طرخاني بر روي ترافيک سواره  راه پياده 

 ترافيکي(.از گره  ناشي درگيري

 ي )حريري، يوسفي( منتهي به محور طرخاني معبرهامسدود نمودن حرکت سواره در 

 ها مغازه  بارگيري و باراندازي براي روز از خاصي ساعات در سواره  دسترسي براي زماني يزيربرنامه

 (درخت تأمين روشنايي، نيمکت، سطل زباله،)تجهيز محور طرخاني، مغفوري به مبلمان شهري مناسب 

 2 اقدام 

و بهبود زواياي برخوردها با ايجاد دو پيچ در  (اصالح هندسي تقاطع )طرخاني، کارکن اساسي، مغفوري

 ي مختلف محدوده هابخشمنظور تردد آسان به ي محلي بههاابانيخشبکه 

 گرد يا پخ  صورتبه (ي تند در تقاطع محورهاي )طرخاني، کارکن اساسي، مغفوريهانبشاصالح 

 3 اقدام 
از فضا و زمين باير و بدون کاربري در ي ري گبهره با  (تعريض معبر)ي معابر آزادساز ي سنجامکان

و  منظور افزايش دسترسي همدني، بهار، بانکي، هاشمي، کيوان( بخاني،  ديحم محورهاي )حريري،

 هاي مزاحمبا توجه به نقشه کاربري محدوده( و تغيير و انتقال کاربري)ي در محدوده.رينفوذپذ

 4 اقدام 
ي محلي محدوده وادار هاابانيخي که هنگام ورود به اگونهبهي ورودي به محله  هابخش اصالح هندسي 

 به کاهش سرعت گردد.

 مغفوري ريام ي معابر پياده و سواره در محور فرزين، حميد خياباني،جداساز 5 اقدام 

 6 اقدام 

  جهت مکث و فضايي از فضا و زمين باير محدوده در جهت احياء مرکز محله در محور فرزين ريگبهره 

 منظور افزايش حس سرزندگي و پويايي در محدوده به ساکنان تعامالت

 يفايا يزباز ن يفضا  يک صورتبه تواندمي ايهاي محلهايجاد پارکينگ  اي،حاشيهمحدود کردن پارک 

 .يدنقش نما

  به انتقال امکان و فرزين مغفوري، طرخاني، محورهاي، در( انبار) ترافيک جاذب هايکاربري  حذف

 ( يوسفي محور) محله ايحاشيه هايجداره 

 

 گیری نتیجه 
ترين و مؤثرترين سازي و افزايش سطح حضورپذيري فضاهاي شهري امروز يکي از مهمراهپياده

کارهاي مديريت تردد و حل معضالن ناشي از ترافيک سواره است. شهروندان ضمن حضور راه

خاطرات فردي و جمعي در ذهن آنان شکل    هاي اجتماعي،در فضاي شهري و انجام فعاليت

يکي از  شود.  مندي آنان ميندي شهر، موجب افزايش حس تعلق و هويتمگيرد و خاطرهمي

  سازي راهيابي، پيادهمکان  شده پرداخته هاي اصالح ساختار معابر در اين پژوهش که به آن  مؤلفه 

  راه بوده که اين امر پياده  عنوان به نقش  ايفاي  جهت الزم شرايط واجد  و  سواره معابر تبديل  و

 منظور بهبود تردد. اقدامات اصالحات هندسي در ساختار معابر پيشنهادي محدوده به6 جدول
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  از   بسياري  حل  بهو منجر    در محدوده شده  شهروندان  روحي  و  جسمي  سالمت  سبب ارتقاء

  حيات  تجديد   پايدار،   ونقلحمل  بهتر،  دسترسي  موجب  آن  بر  عالوه   گرديده،   ترافيکي  مشکالت

درزيست  و   اقتصادي   رونق  مدني،  شهري  از  بخشي  پذيري  که  فضاهاي  است    اين  شده 

اصالح    بيترتن يابهاست.    يشهر  داري پا  توسعه  درها  راهپياده  رگذاريتأث  و   مهم  نقش   دهندةنشان

بازارچه طرخاني   معابر ساختار     موارد   برخي  در  وخودروها    راندن  بيرون  فرآيندعنوان  به  در 

اجتماعي،    اقتصادي،   مزاياي  پياده،  دوستدار  يهاابانيخ  خلق  و   خودروها   سرعت  کاهش

بازارچه    است.  ي شهري به همراه داشتهفضاهار  را د  محيط زيستي ي وکيتراف  ي، شناختييبايز

اين    باالي  محلي، سهم   ري غ   وحضور کاربران محلي    از  ناشي  جمعيتي  تراکم  ليبه دلطرخاني  

در زم  متعددي   مشکالتي  با   آن  اقتصادي   نقش  همچنين  و  جمعيت  توزيع  محور   نة يدر 

با توجه   روازاين .است مقتضي يزيربرنامه و يگذاراستيس  نيازمند  که بوده مواجه  ونقلحمل 

بر  محور  اين  فرامحلي  نقش  و  قديمي  بافت  يک  در  طرخاني  محور  قرارگيري  موقعيت  به 

  ، نيبنيدرا  سازي( در اين محدوده افزوده است.راهحساسيت اجراي پژوه اصالح معابر )پياده

در بهبود عملکرد  نقش مؤثري    تواند يمسازي( در محدوده  راهپياده)ي اصالح معابر  بندت ياولو

 محدوده پژوهش به همراه داشته باشد. 

  اين   از  يک  هر  تأثيـر  و نيز ميـزان  مؤثر بر انتخابيي معيارهاي  شناسا  اساس،  نيبر ا

  معابر جهت انجام اصالحات در    الگـو   اين  بـه  توجـهبـا    اهميت است.  حائز  امـري  هاشاخص

محور    شـاملشده  انتخاب يمحور ارتباطچهار    بيـن  در محدوده،   اده يمحور پ   بهينـه يابيمکان

  لحـاظ  بـا ،  الف(، محور فرزين )ب(، محور حميد خياباني )ج( و محور مغفوري )د()  يطرخان

محور   ترينمناسب   عنوانبه  )طرخاني(  محور الف  مربوطه،  زيرمعيارهـاي  و  معيارهـا   ، هاشاخص

  (جو )  (ب)  ،(د)  محورهاي  و  گرديد  انتخـاب  سازي(اهرپيادهاصالحات )ارتباطي جهت انجام  

چهارم   سـوم  و  دوم   ي هاتياولو  در   ترتيـب  بـه   بـه  توجـه  بـا   همچنين  . گرفتنـد  قـرار  و 

  توانديمپياده محور شدن اين معبر    کـه  نمـود  اذعـان  توانيم  مناسـب اين محور  موقعيـت

پاسـخگوي باشـد و نقش شاياني در    در محدوده  ها گروهتمامـي    نيازهـاي  ازلحاظ خدمات 

دهندة تأثير بسزاي ساختار فيزيکي  نشانها  تحليل واگويهبهبود عملکرد محدوده ايجاد نمايد.  

گيري کلي اين پژوهش بايد اظهار داشت  سازي محدوده است. در نتيجهراهريزي پيادهدر برنامه

راه و تزريق کاالها از ي و فرسوده به پيادههاي تاريخکه تبديل محورهاي ارتباطي درون بافت

از مهم ترين رويکردها به مديريت تردد در اين  مبادي ورودي محدوده به درون بافت، يکي 

 هاست. بافت
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 منابع 
، صص  29، ش  3ها، دوره  ديگر«، ماهنامه شهرداري  نگاهي  مشهد،  جنت  راه(. »پياده1380)  رضا  وحيد  ابراهيمي،

77- 73. 

(. »بررسي ابعاد اجتماعي مسئله کنترل ترافيک  1391)محمد  ؛ قدسي، عليافشار کهن، جواد؛ اسماعيل باللي

 .۵9-90، صص 4، ش 2موردمطالعه مشهد(«، نشريه مطالعات شهري، دوره )  يشهر

  عابرم   هندسي  اصالح  فرهنگي  و  اجتماعي   آثار  رزيابي»ا  (.139۵)؛ آمويي، محمدرضا ايماني، علي؛ فردين منصوري
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