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مقدمه 
حملونقل شهری از جمله بنیادیترین مسائل برنامهریزی و طراحی شهرهاست؛ چراکه یک سیستم حملونقل کامل
میتواند تأثیرات فضایی متفاوتی بر امالک و اراضی اطراف و نحوة استفاده از این اراضی داشته باشد .این تأثیرات میتواند
گاه بهصورت نقطهای در ایستگاههای حملونقل ،گاه بهصورت طولی در اطراف کریدورهای حملونقلی و در مواردی
بهصورت ترکیبی از این دو مشاهده شود ( .)Perk et al., 2009توسعة مبتنی بر حملونقل همگانی ،ارتباطی میان کاربری
زمین و حملونقل ایجاد میکند و میزان استفاده از حملونقل عمومی را افزایش میدهد (عباسزادگان و همکاران:4013 ،
 .)10زمانی که از حملونقل شهری صحبت به میان میآید ،ناخودآگاه مفهوم خیابان در اذهان تداعی میشود .خیابانها و
بهطورکلی معابر شهری ،نقش قابلتوجهی در عملکرد شهرها ایفا میکنند؛ چراکه دسترسی افراد را به محل کار و زندگی،
خرید ،تفریح و بهطورکلی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی فراهم میکنند؛ بنابراین خیابانها باید برای همة افراد جامعه ،پیر
یا جوان ،پیاده یا سواره ،دوچرخهسوار یا خودروسوار طراحی شوند (خاکساری و همکاران.)4010 ،
در امتداد همین قرائت و برخالف تصور بسیاری از افراد ،خیابان تنها کارکرد ترافیکی ندارد ،بلکه در شهرهای امروزی
یک فضای عمومی با کارکرد اجتماعی نیز محسوب میشود؛ در حالی که خیابانهای امروزی اتومبیل محور و ناکاملاند؛
زیرا نهتنها انسان و نیازهایش محور طراحی این خیابانها نیست ،بلکه افرادی که به اتومبیل شخصی دسترسی ندارند ،از
جمله گروههایی هستند که در نظام طراحی خیابانها به نیازهایشان توجه نشده است (ناصری و خاکساری .)4 :4010 ،در
جوامع شهری توسعهیافته ،خیابانها تنها از لحاظ ابعاد فیزیکی و کالبدی مدنظر نیستند؛ زیرا کیفیت شهر و توسعة
شهری ،بیش از هر عامل دیگری به کیفیت خیابانهای آن بستگی دارد .منظور از این کیفیت تنها برخورداری از
استانداردهای ترافیکی الزم نیست ،بلکه پیوندهای اجتماعی و قابلیت شکلگیری تعامالت انسانی در خیابان از عوامل
دخیل در تعیین کیفیت آن محسوب میشود.
با توجه به این واقعیت که توسعة حملونقل عمومی از ملزومات شهرهای مدرن امروزی است ،این نکته باید مدنظر
قرار بگیرد که توسعة زمانی کارآمد و مؤثر خواهد بود که بر مبنای مطالعات علمی و نظری و با درنظرگرفتن هویت
چندوجهی شهر اتفاق بیفتد؛ چراکه چالشی مانند توسعة حملونقل عمومی بیشک تأثیرات نهانی بر شریانهای حیاتی
شهر یعنی خیابانها خواهد داشت .آنچه در تهران و کالنشهرهای ایران مشهود است ،نبود خیابان کامل با ترکیب اقسام
حملونقل سواره و پیاده و متعاقب آن نبود کارکردهای متناسب ترافیکی و اجتماعی در کنار یکدیگر است .این مسئله را
میتوان ناشی از توسعة کالبدمحور شهرهای ایران در چند دهة اخیر برشمرد که عنصر هدف یعنی انسان را به حاشیه
رانده است .همچنین در شرایطی که باید اساس توسعة حملونقل ،بهویژه حملونقل عمومی با هدف خدمت به انسان و
بهبود کیفیت زندگی او پیریزی شود ،با نقض غرضی آشکار عنصر انسان در معادالت توسعة حملونقل شهری در
کالنشهرهای ایران ،بهویژه تهران نادیده انگاشته شده و به تعبیر دیگر توازن کارکردهای ترافیکی و اجتماعی بر بستر
توسعة حملونقل یعنی شریان عبوری یا خیابان برهم خورده است.
از اینرو در این مقاله ،با بررسی پیشینة پژوهشی دربارة کارکردهای ترافیکی و اجتماعی خیابانها ،تأثیر احداث
ایستگاههای مترو بهعنوان یکی از بارزترین محصوالت توسعة حملونقل عمومی در شهرها بر کارکردهای اجتماعی و
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ترافیکی خیابان بررسی شده است؛ بنابراین مقالة حاضر با استخراج شاخصهای کارکرد اجتماعی و ترافیکی خیابان
براساس تلفیقی از پیشینههای یافتشده و ابتکار نویسندگان ،با ارزیابی تأثیر شاخصهای کمی بهدنبال یافتن پاسخ برای
دو پرسش است که احداث ایستگاههای مترو چه تأثیری بر کارکرد اجتماعی و ترافیکی خیابان دارد؟ تأثیر احداث ایستگاه
مترو بر کارکرد اجتماعی و ترافیکی خیابان در ایستگاههای شادمان و قلهک چه تفاوت معناداری با یکدیگر دارند؟ برای
این منظور پژوهشگران ایستگاه متروی شادمان در محدودة خیابان آزادی و ایستگاه متروی قلهک در محدودة خیابان
شریعتی را با رویکرد تطبیقی مطالعه کردند.

مبانینظری 
حملونقلعمومی
مترودرادبیاتعلمیتوسعة 

در دهههای پایانی قرن نوزدهم و با شکلگیری حملونقل ریلی درون شهرها ،ایستگاههای قطار و راهآهن به مراکز مهم
ترافیکی و دروازههای ورودی شهر تبدیل و سبب تغییرات شگرفی در ساختار شهرها شدند (کاشانیجو و مفیدی شمیرانی،
 .)5 :4011یکی از نخستین نظریاتی که دربارة حل مشکل افزایش تردد خودروها در اواخر قرن  41مطرح شد ،نظریة
ابنزر هاوارد 4بود که با عنوان «باغشهر» دیدگاههای خود را ارائه داد (پاپلی یزدی و رجبی سناجردی .)4012 ،دیدگاههای
جدیدی در سالهای بعد از سوی اندیشمندانی مانند کالین بیوکنن ،2نیک دی بوئر ،0پیتر کالتورپ ،1شلی بوتیچا ،5استفان
پلودن ،6آندراس دوآنی ،7هانک دیتمار ،1گلوریا اوهلند 1و سایر اندیشمندان حوزة مطالعات شهری مطرح شد .خالصهای از
مهمترین دیدگاههای مذکور و محورهای اصلی آنها در جدول  4قابلمشاهده است.
حملونقلعمومیشهریازسال9885تاکنون
جدول.9نظریههایمرتبطبا 
بازةزمانی
نظریه
4133-4113

نظریهپرداز

عنواننظریه

ابنزر هاوارد

باغ شهر

43

4103-4123

لوکوربوزیه

4103- 4133

سام بأس وارنر

4173- 4163

کالین بیوکنن

شهر درخشان
حملونقل همگانی
توسعهمدار
طرح پهنههای
محیطی با رویکرد
ترافیکی

محورهایاصلینظریه
ایدة باغشهر عامل اجتناب از سفرهای روزانه به محل کار ،نظام حملونقل عمومی مبتنی بر راهآهن
تشکیلدهندة عناصر ساختاری و اتصالدهندة باغ شهرها به یکدیگر ،مرکز مجموعة لچورث و ولوین
در مجاورت ایستگاه راهآهن
ایستگاه راهآهن زیرزمینی در مرکز شهر و توجه به تاکسیهای هوایی ،استفاده از شبکة حملونقل به
جای خیابان و تفکیک معابر
توسعة بافت مسکونی در اطراف خطوط تراموای حومهای ،افزودن ارزش به توسعة مسکونی ،ایجاد
خردهفروشی تجاری در اطراف ایستگاههای تراموای حومهای شهر
مارپیچ ترافیک و ضرورت جداسازی تردد سواره و پیاده در شهرها ،ضرورت افزایش استفاده از
حملونقل همگانی ،کیفیت ،قابلیت اطمینان و دسترسی آسان به حملونقل همگانی

1. Ebenezer Howard
2. Colin Buchanan
3. Nick Deboer
4. Peter Calthorpe
5. Shelley Poticha
6. Stephen Plowden
7. Andrea Duane
8. Hank Dittmar
9. Gloria Ohland
10. Le Corbusier
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حملونقلعمومیشهریازسال9885تاکنون
ادامةجدول.9نظریههایمرتبطبا 
بازةزمانی
نظریه

نظریهپرداز
4

محورهایاصلینظریه

عنواننظریه
اصول شهرسازی
2
هوشمند ()PIU

4113- 4173

لوییس سرت

4113- 4163

نیک دی بوئر

الگوی وونرف یا
آرامسازی ترافیک

4115- 4115

پیتر کالتورپ و
شلی بوتیچا

توسعة وابسته به
حملونقل همگانی

2333- 4113

استفان پلودن و
آندراس دوآنی

رشد هوشمند

2335- 4115

مایکل برنیک 5و
6
رابرت سرورو

دهکدة حملونقلی

0

1

7

پیتر کالتروپ،
هانک دیتمار و
2343- 2333
گلوریا اوهلند
منبع :نگارندگان با اقتباس از کاشانیجو و مفیدی شمرانی4011 ،
توسعة حملونقل
1
همگانی مدار

سامانههای حملونقل بههمپیوسته و تعادل میان گونههای مناسب حرکت ،دهکدههای شهری
پرتراکم پیاده در اطراف گرههای حملونقل انبوه ،گرههای شهری کوچک با تراکم متوسط ،تسهیالت
عمومی و دسترسی پیاده
حداکثر سرعت خودروهای معمولی  45 -42و خودروهای اضطراری  25کیلومتر در ساعت ،پیشبینی
محلهای پارک خودرو ،محل بازی بچهها و مسیر پیاده در همة سطوح خیابان
ایجاد محدودههای خودرومدار در اطراف ایستگاههای حملونقل عمومی ،تمرکز سرمایهگذاری و
ساخت کاربریهای تجاری و اداری توسط دولت و آژانسهای ترابری در اطراف ایستگاههای
حملونقل عمومی
کاربری زمین مختلط ،طراحی ساختمانی فشرده ،ایجاد انتخابهای سکونتی ،ایجاد محلههای
پیادهمدار ،فراهمکردن یک گوناگونی از گزینههای ترابری ،هدایت توسعه بهسوی اجتماعات موجود،
تشویق مشارکت ذینفعان در تصمیمها
اصول چهارگانة فاصلة  533متری از پایانه ،فضاهای عمومی پیرامون مرکزیت ایستگاه ،پایانه سبب
تسهیل ارتباط با دیگر مناطق ،فضاهای عمومی اطراف دارای نقشی عمده در گردهمایی و برگزاری
مراسم
پایانههای ریلی ،مشخصة برجستة مرکز شهر با حداکثر تقدم برای عابران پیاده ،ایجاد سامانههای
حملونقل حمایتی جمعکننده (چرخهای دستی ،تراموا و امثال آن) ،فضاهای کاهشیافته و
مدیریتشدة پارکینگ در حلقة پیادة اطراف پایانهها

در این میان ،نظریة توسعه حملونقل همگانیمدار بر ایجاد سامانة حملونقل عمومی ریلی بهطور مستقیم تأکید دارد.
کالتورپ یکی از بنیانگذاران این نظریه ،جزئیات آن را چنین بیان میکند« :توسعة حملونقل محور درواقع مرکزی با
آمیزهای متراکم از کاربریهای مسکونی ،تجاری ،اداری ،عمومی و فضای باز است که در آن مغازههای خردهفروشی و
خدماتی در یک هستة تجاری با دسترسی آسان به خانهها قرار گرفتهاند .یک ایستگاه حملونقل عمومی در هستة این
مرکز قرار دارد و استفادهها در مرکز بهصورت عمومی بوده و ادارهها در طبقات باالتر از سطح زمین قرار میگیرند»
( .)Calthorpe, 1993: 1درواقع ،چهار عنصر اساسی در طرح کالتورپ از یک واحد توسعة حملونقل محور شامل
محدودة تجاری ،محدودة مسکونی ،فضای عمومی و نواحی جانبی تشکیل شده است .الگوی توسعة حملونقل محور
برای ایجاد یکپارچگی عملکردی میان کاربری زمین و حملونقل ،جامعة متراکم ،کاربری مختلط و ایستگاه حملونقل
قابلدسترس توسط پیاده نیازمند اصولی است که در ادامه مطرح شده است (:)Litman, 2003
 .4توسعة فشرده و متراکم ،در فاصلة  1تا  1کیلومتر از ایستگاه حملونقل باشد.
 .2ایستگاه حملونقل با تراکم باال در مرکز و گسترش این توسعه با تراکم کمتر به سمت بیرون مرکز احاطه شده باشد.
1. Louis Seret
2. Principles of Intelligent Urbanism
)3. Transit Related Development (TRD
)4. Smart Growth (SG
5. Michael Bernick
6. Robert Burke Cervero
7. Transit Village
)8. Transit Oriented Development (TOD
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 .0کاربری مسکونی با کاربری خردهفروشی و کاربری خدماتی و فضای سبز بهصورت مختلط ترکیب شده باشد.
 .1پیادهروی و دوچرخهسواری با ایجاد پیادهروهای امن و قابلدسترس تشویق شده باشد.
 .5بلوکهای مسکونی متراکم به همراه مسیرهای پیادهروی مطلوب ،صمیمی و راحت با استفاده از بازارهای محلی
ایجاد شده باشد.
 .6انواع مسکن برای استفاده گروههای مختلف جامعه از نظر درآمد ایجاد شده باشد.
 .7عالئم ،نمادها و نشانههای خیابانی و جذابسازی ورودیها مدنظر قرار گرفته باشد.
 .1ایجاد شبکهای از انواع حملونقل عمومی متصل به یکدیگر مدنظر قرار گرفته باشد.
اصول فوق ،لزوم احداث ایستگاه مترو را بهدلیل ظرفیت باالی جابهجایی نفرات و قابلیت استفادة افراد از کاربریهای
متراکم در محدودة ایستگاه منطقی و موجه میکند؛ از اینرو احداث ایستگاه مترو را میتوان هستة اصلی بارگذاری
فعالیت و بهدنبال آن ایجاد تعامالت اجتماعی در الگوهای جدید توسعة شهری قلمداد کرد.
کارکردهایخیابان 

خیابانهای شهری امکانات و قابلیتهای خاص برای بروز طیف وسیعی از فعالیتها و رفتارهای جمعی دارند و بیراه
نیست اگر بگوییم حتی میدانهای شهری هم بهپای آنها نمیرسند (خادمی و همکاران .)16 :4011 ،از دیدگاه مودن
هدف خیابانها در سه گروه شامل حرکت ،کانالهای ترافیکی و تعامالت اجتماعی دستهبندی میشود .تمامی این سه
کارکرد بهصورت غیرمجزا با شکل خیابان ارتباط دارند و سطوح پیچیدهای از مشارکت اجتماعی را شکل میدهند
( .)Moudon, 1991یک خیابان بیش از آنکه سازندة ساختار کالبدی شهر باشد ،بیانگر ساختار اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی جامعه است؛ به همین دلیل نمیتوان به بهانة حل مسائل ترافیک سواره ،جایگاه خیابان را در حد یک شریان
عبوری تنزل داد (پاکزاد)402 :4011 ،؛
بنابراین ماهیت خیابان در شهرهای امروزی ،چندوجهی و منعطف است و در عین آنکه بهعنوان یک معبر مدنظر قرار
میگیرد ،بستری برای تعامالت اجتماعی افراد نیز قلمداد میشود؛ از اینرو الزم است با توجه به هدف مقاله ،شاخصهای
سنجش هر دو کارکرد اجتماعی و ترافیکی خیابان بررسی شود.
شاخ هایسنجشکارکرداجتماعیخیابان 

خیابانها یکی از بخشهای مهم فضای عمومیِ باز در شهرها هستند که مردم برای فعالیتهای شغلی ،اجتماعی ،اوقات
فراغت ،سفر ،خرید ،بازی ،تعامل با سایر افراد و حتی ایجاد آرامش به آن وابستگی دارند ( .)Jacobs, 1961نظریهپردازان
متعددی دربارة کارکرد خیابان بهعنوان یک فضای عمومی دیدگاههایی را ارائه کردهاند که لوکوربوزیه یکی از آنهاست.
از نظر وی ،نادیدهگرفتن خیابان بهمنزلة یک مکان عمومی بر مناسبات کنونی جامعه ما تأثیرگذار بوده است .به تعبیر او،
خیابانهای شهرهای امروزی به مکانی تحت سلطه خودروها تبدیل شدهاند و درنتیجة این اتفاق ،ارزش زیباییشناسی
خیابانها کاهش یافته است ( .)Carmona et al., 2010: 38از نظر جیکوبز خیابانها باید ارتباطی قوی با عموم مردم
داشته باشند تا بتوانند افراد غریبه را به بهترین نحو مدیریت کنند (.)Karuppannan and Sivam, 2011: 2
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برایناساس شاخصها و ابعادی که برای سنجش کارکرد اجتماعی خیابان بهکار میروند ،بهنوعی با شاخصها و ابعاد
سنجش فضای عمومی مطلوب و اجتماعپذیر مشابهت خواهد داشت.
اولین گروه از شاخصهای مورد اشاره به مؤسسة پروژه برای فضاهای عمومی ( 4)PPSمربوط است .این مؤسسه در
سال  2333ابعاد چهارگانهای را برای فضای عمومی درنظر گرفت که عبارتاند از اجتماعپذیری ،فعالیت و کاربری،
دسترسی و ارتباط ،تصویر ذهنی و آسایش (تحقیقات مؤسسة پروژه برای فضاهای عمومی .)2345 ،همچنین تعامل
اجتماعی ،آزادی عمل برای درنگکردن و دسترسی ،عواملی هستند که میتوانند بر اجتماعپذیری بهمنزلة مهمترین بعد
کارکرد اجتماعی اثرگذار باشند (شجاعی و پرتویی .)4011 ،دومین گروه از شاخصهای مطرح در این زمینه به دادههای
جمعآوریشده از مشاهدات مستقیم پژوهشگری به نام مهتا مربوط است که در پژوهشی با هدف گردآوری مجموعه
ابزاری برای سنجش عملکرد فضای عمومی صورت گرفت و در قالب شش شاخص ارزیابی شد که عبارتاند از :شدت
استفاده (کالبدی) ،شدت استفادة اجتماعی ،مدتزمان حضور افراد ،تنوع زمانی استفاده ،تنوع کاربری (کاربردهای مکانی) و
تنوع استفادهکنندگان از مکان (.)Mehta, 2007: 5
سومین گروه از شاخصها با توجه به این نکته بررسی شد که هر خیابان شهری بهمنزلة ساختار اصلی جریان زندگی
جمعی باید همواره سرزندگی خود را حفظ و تالش کند تا پذیرای تنوع و انعطاف در وقایع شهری در ساعات مختلف باشد.
این فضای عمومی حیاتی باید با ایجاد فضایی خاطرهانگیز برای شهروندان همواره انگیزههایی جدی در آنها برای
حضور ،نظارت ،نگهداری و امثال این بهوجود آورد .همچنین از آنجا که حضور سواره و پیاده ،کودک و بزرگسال ،پیر و
معلول و غیره همواره در آن مجاز است ،توجه به ایمنی محیطی از مهمترین موضوعات مدنظر آن است (پاکزاد.)4011 ،
دگاهها 
جدول.2شاخ هایکارکرداجتماعیاستخرا شدهازدی 
ردیف  نظریهپرداز 

4

مؤسسة پروژه
برای فضاهای
عمومی ()PPS

2

Mehta

ابعاداصلی 
اجتماعپذیری
فعالیت و کاربری
دسترسی و
ارتباط
آسایش
______

پاکزاد
0
______
منبع :نگارندگان با اقتباس از دیدگاههای ارائهشده

شاخ هایاستخرا شده 
تعداد زنان و کودکان و سالمندان ،شبکههای اجتماعی ،زندگی خیابانی ،زندگی در تمام ساعات شبانهروز
میزان و دفعات مراجعة افراد به فضا ،مشارکت در فعالیتهای اجتماعی ،تجارب محلی مالکان ،الگوی
کاربری زمین ،ارزشهای مالکیت ،خردهفروشی
امکان قدمزدن ،تداوم حرکت ،حضور گروههای اجتماعی ویژه ،وجود پارکینگهای کافی
منظر ساختمانها ،آمار جرم و جنایت ،اطالعات محیطی ،وضعیت بهداشت
شدت استفاده (کالبدی) ،شدت استفادة اجتماعی ،مدتزمان حضور افراد ،تنوع زمانی استفاده ،تنوع کاربری
(کاربردهای مکانی) ،تنوع استفادهکنندگان از مکان
سرزندگی ،انعطاف ،خاطرهانگیزی ،ایمنی محیطی

عالوهبر دیدگاههای اشارهشده ،پژوهشهایی دربارة فضاهای عمومی شهری از سوی دانشمندانی مانند گودمن

2

( ،)4116کالتورپ ( ،)4110تیبالدز ،)4112( 0مدنیپور ( ،)4112برمن ،)4116( 1سرکین ،)4112( 5راجرز )2330( 6و برخی
1. Project For Public Spaces
2. Goodman
3. Tybaldz
4. Berman
5. Serkin
6. Rogers
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دیگر از نظریهپردازان صورتگرفته و نشاندهندة این نقطة اشتراک است که فضاهای عمومی شهری باید مکانی برای
تعامالت اجتماعی با هدف افزایش سرمایه اجتماعی جوامع قلمداد شوند (رفیعیان و خدایی.)4011 ،
شاخ هایسنجشکارکردترافیکیخیابان 

امروزه کارکرد ترافیکی خیابانها یکی از اقسام راهحلهای مسئلة دسترسی برای شهروندان است .با وجود توسعة کالبدی
شهرهای امروزی ،بدون وجود معبری مانند خیابان امکان جابهجایی بسیار دشوار خواهد شد؛ بنابراین باید پذیرفت که
صرف وجود کارکرد اجتماعی پاسخگوی انتظارات شهروندان از خیابان نیست و در کنار آن باید حتماً کارکرد ترافیکی نیز
وجود داشته باشد ( .)Litman, 2003یکی از مفاهیمی که میتواند برای تبیین شاخصهای سنجش کارکرد ترافیکی
مطلوب یک خیابان استفاده شود ،مدیریت جابهجایی است که گروه اول شاخصهای کارکرد ترافیکی حول آن تبیین
میشود .این اصطالح رایج ،بیانگر راهبردهایی است که بهدنبال استفادة کارآمدتر از منافع حملونقل بهمنظور افزایش
عرضة حملونقل ،گسترش معابر ،خدمات و تسهیالت پارکینگ و دیگر خدمات مرتبط با وسایل حملونقل موتوری ارائه
میشود .در اصل میتوان ادعا کرد که مدیریت جابهجایی ،واکنشی عمومی به مسائل موجود در بخش حملونقل یا به
عبارت دقیقتر راهحلی برای مسائل ترافیکی است (پترسون و همکاران.)4011 ،
گروه دوم شاخصها برخاسته از دیدگاه پاکزاد است .از نظر وی دو ویژگی عمده که خیابانها باید داشته باشند،
روانبودن و ایمنی است که هریک از این ویژگیها شاخصهایی را برای سنجش کارکرد ترافیکی خیابان در اختیار
شهروندان قرار میدهند.
گروه سوم شاخصها ،نتایج پژوهشی است که سیوام و کاروپانان دربارة بررسی نقش خیابانها صورت گرفته است .در این
پژوهش کیفیت حملونقل در یک خیابان بر مبنای شاخصهایی همچون حرکت وسایل نقلیه ،حرکت افراد پیاده ،عبور عابران
پیاده ،پارکینگهای رسمی ،مدیریت حملونقل و مقررات حملونقلی اندازهگیری شده است ( Karuppannan and Sivam,

 .)2011جدول  ،0خالصهای از مجموعه شاخصهای مرتبط با هریک از دیدگاههای فوق را نشان میدهد.
دیدگاهها 

جدول.9شاخ هایکارکردترافیکیاستخرا شدهاز
شاخ هایاستخرا شده 
ردیف  نظریهپرداز  ابعاداصلی 
قابلیت جابهجایی تعداد مطلوبی از وسایل نقلیه ،نبود اختالف فراوان در جابهجایی میان گروههای درآمدی،
پترسون و
جابهجایی
4
تنوع حملونقل موتوری ،تأمین ایمنی تردد ،دسترسی ،پارکینگ برای جلوگیری از پارک در حاشیة خیابان
همکاران
رعایت سلسلهمراتب در اتصال معابر ،استفادهنکردن از عناصر پیچیده در مبلمان ،متمرکزشدن ایستگاههای
نظم
اتوبوس ،وجود جلوخان برای کانونهای جاذب جمعیت ،قرارنگرفتن کاربریهای مشابه در دو طرف خیابان
قابل رؤیت بودن تقاطعها توسط پیاده و سواره ،روشنایی مناسب تقاطع در شبها ،بهکارگیری عوامل
وضوح
محیطی و کالبدی در فاصلهای مناسب از تقاطعها
ممانعت از پارک خودرو در حاشیه ،ممانعت از پیاده و سوارکردن مسافران در تقاطع ،جدایی کامل مسیر پیاده
سهولت حرکت
پاکزاد
2
و سواره ،عقبنشینی ایستگاههای اتوبوس و سایر وسایل حمل ونقل عمومی
پرهیز از بهکارگیری موانعی که پیاده را از دید سواره مخفی میکند ،اجتناب از ایجاد نقاط کور برای رانندگان
ایمنی سواره
در تقاطع ،ممانعت از پارکینگ حاشیهای در طول مسیر ،غیر از نقاط تعیینشده
تفکیک مناسب مسیر سواره و پیاده ،توجه به تداوم پیادهروها در تقاطعهای سواره ،کفسازی متناسب با
ایمنی پیاده
حرکت پیاده در طول پیادهروها ،عدم استقرار موانع در پیادهروها
سهولت حرکت وسایل نقلیه ،قابلیت عبور عابران پیاده ،وجود پارکینگهای رسمی ،استقرار مدیریت کارآمد
سیوام و
0
____
حملونقل ،وجود مقررات حملونقلی روشن
کاروپانان
منبع :نگارندگان با اقتباس از نظریات ارائهشده

452

هایجغرافیایبرنامهریزیشهری،دورة،8شمارة،4زمستان 9911


پژوهش


مدلتحلیلیپژوهش
با تلفیق شاخصها و مؤلفههای ارائهشده در مبانی نظری براساس تأکید بر شاخصها و مؤلفههای مشترک میان
نظریهپردازان و غربالکردن شاخصهای کمی ،مدل تحلیلی پژوهش تشکیل شده است .ارتباط میان احداث ایستگاه مترو
و کارکردهای اجتماعی و ترافیکی مجموعاً متشکل از چهار مؤلفه و چهارده شاخص در مدل مذکور و در قالب شکل 4

قابلمشاهده است .

شکل.9مدلتحلیلیپژوهش 
منبع:نگارندگان 

روشپژوهش 
پژوهش حاضر در روششناسی دارای رویکرد کمی است .ازآنجاکه نتایج بهدستآمده از این پژوهش میتواند برای
مدیران ،مسئوالن و مجریان حوزة حملونقل کاربرد داشته باشد ،کاربردی توصیفی و پیمایشی است .مطالعه تطبیقی،
بهدلیل مقایسة دو ایستگاه متروی شادمان و قلهک در پاسخ به سؤاالت پژوهش ،از دیگر ویژگیهای پژوهش حاضر از
حیث روششناختی است .جامعه آماری پژوهش شامل ساکنان محدودة ایستگاههای متروی شادمان و قلهک در شهر
تهران است که دو ویژگی را توأمان دارند .ویژگی نخست ،فاصلة محل سکونت آنها تا ایستگاه مترو است .در این
پژوهش ،با توجه به میانگین فاصلة حدوداً  4کیلومتری بین ایستگاههای متروی درونشهری تهران ،ساکنانی مطالعه
شدند که حداکثر در شعاع  533متری ایستگاهها و محدودة خیابانهای آزادی و شریعتی سکونت داشتند .محدودة مکانی
پژوهش در شکل  2قابلمشاهده است.
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شکل.2محدودةمکانیپژوهش 

ویژگی دوم ،سابقة سکونت پرسششوندگان است .در این پژوهش افرادی بررسی شدند که از پیش از زمان
بهرهبرداری از ایستگاه مترو تا زمان انجام پژوهش در محدودة مدنظر ساکن بودهاند تا بتوان روایی پاسخهای ایشان را
استناد کرد که احراز این ویژگی با سؤال از پرسششوندگان پیش از تکمیل پرسشنامه صورت گرفته است .همچنین
بهمنظور تعیین حجم نمونه منتخب از جامعة آماری مورد نظر ،از فرمول کوکران 4استفاده شد.
در این پژوهش و براساس اطالعات حاصل از پیمایش اولیة پژوهشگران ،میزان جامعة آماری  43تا  45هزار نفر در
محدودة مطالعاتی هر ایستگاه تخمین زده شده است .با درنظرگرفتن جامعة آماری و خطای  ،3/35حجم نمونة مورد نظر
 011نفر محاسبه شده است که برای افزایش روایی پیمایش مطالعة تطبیقی میان دو ایستگاه مترو ،حجم نمونه  533مورد
( 253مورد برای هر ایستگاه) درنظر گرفته شد .روش نمونهگیری نیز تصادفی ساده بود و برای گردآوری دادهها از ابزار
پرسشنامه استفاده شد .پرسشنامة مذکور بر مبنای شاخصهای مندرج در مدل تحلیلی پژوهش و برای پاسخ به سؤاالت
پژوهش طراحی شده است.
پرسشنامه اعم از دو بخش ،شامل سؤاالت زمینهای و سؤاالت اصلی طراحی شد .در سؤاالت زمینهای اطالعاتی
دربارة جنسیت ،میزان تحصیالت ،سن ،محل زندگی ،مدتزمان سکونت و شغل افراد جمعآوری شد .در سؤاالت اصلی نیز
گویههای مبتنی بر شاخصهای مدل تحلیلی پژوهش و با درنظرگرفتن موقعیت محیط پرسش و شرایط طرح پرسشها و
پرسششوندگان ،برای سنجش تغییر وضعیت کارکردهای اجتماعی و ترافیکی ناشی از احداث ایستگاه مترو طراحی شد.
پاسخ سؤاالت اصلی براساس طیف لیکرت 2پنج گزینهای (خیلی کمتر شده -کمتر شده -تفاوتی نکرده -زیادتر شده-
خیلی زیادتر شده) جمعآوری شده است .جدول  ،1گویههای مورد سؤال در پرسشنامه را که حاوی شاخصهای مستخرج
از مدل تحلیلی هستند ،نشان میدهد.

1. Cochran
2. Likert Scale
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جدول.4گویههایموردسؤالدرپرسشنامه
متغیر 

مؤلفه 
تغییر الگوی
سفر شهروندان

کارکرد
ترافیکی

تغییر حجم
ترافیک

تغییر تعامالت
اجتماعی
کارکرد
اجتماعی
ایجاد
کاربریهای
مختلط

گویه(حاویشاخ موردسؤال) 
از زمان احداث ایستگاه مترو (شادمان /قلهک) در تمایل به استفاده از حملونقل عمومی چه تفاوتی ایجاد شده است؟
از زمان احداث ایستگاه مترو (شادمان /قلهک) در سرعت رفتوآمد به مقاصد مورد نظر افراد چه تفاوتی ایجاد شده است؟
از زمان احداث ایستگاه مترو (شادمان /قلهک) در تعداد خودروهای در حال تردد در محدودة ایستگاه چه تفاوتی ایجاد شده است؟
از زمان احداث ایستگاه مترو (شادمان /قلهک) در تعداد ایستگاههای اتوبوس یا تاکسی در محدوده چه تفاوتی ایجاد شده است؟
از زمان احداث ایستگاه مترو (شادمان /قلهک) در تعداد خودروهای پارکشده در حاشیة خیابان چه تفاوتی ایجاد شده است؟
از زمان احداث ایستگاه مترو (شادمان /قلهک) در متوسط تغییر سرعت حرکت خودروها چه تفاوتی ایجاد شده است؟
از زمان احداث ایستگاه مترو (شادمان /قلهک) در میزان تنوع استفادهکنندگان از خیابان (زنان ،کودکان ،سالمندان) چه تفاوتی ایجاد
شده است؟
از زمان احداث ایستگاه مترو (شادمان /قلهک) ،در میزان وقوع جرم و جنایت در محدوده چه تفاوتی ایجاد شده است؟
از زمان احداث ایستگاه مترو (شادمان /قلهک) در امکان مالقات دوستانه و کاری در محدودة ایستگاه چه تفاوتی ایجاد شده است؟
از زمان احداث ایستگاه مترو (شادمان /قلهک) در انجام فعالیت شبانهروزی مغازههای اطراف ایستگاه چه تفاوتی ایجاد شده است؟
از زمان احداث ایستگاه مترو (شادمان /قلهک) در امکان و سهولت حرکت پیاده در محدوده چه تفاوتی ایجاد شده است؟
از زمان احداث ایستگاه مترو (شادمان /قلهک) در تعداد رستورانها ،کافهها و مغازههای مواد غذایی در محدوده چه تفاوتی ایجاد شده
است؟
از زمان احداث ایستگاه مترو (شادمان /قلهک) در تعداد پارکها و مراکز تفریحی اطراف ایستگاه چه تفاوتی ایجاد شده است؟
از زمان احداث ایستگاه مترو (شادمان /قلهک) در میزان کاربری واحدهای تجاری و اداری اطراف ایستگاه چه تفاوتی ایجاد شده است؟

در این پژوهش ،بهمنظور حصول روایی پرسشنامه از روایی سازه استفاده شده است .روایی سازه داللت بر این دارد که
نتایج تا چه حد با تئوریهایی که آزمون براساس آنها طراحی شده ،سازگاری دارد .بهمنظور سنجش پایایی پرسشنامه نیز
در مرحلة پیشآزمون به جمعآوری داده با پخش  03پرسشنامه اقدام شد .سپس برای تعیین پایایی از نرمافزار SPSS

استفاده شد و مقدار ضریب آلفای کرونباخ 3/71 4بهدست آمد که مقدار قابلقبولی است .همچنین بهمنظور تحلیل
دادههای حاصل از پرسشنامهها ،از آزمونهای میانگین یک جامعه ،میانگین دو جامعه و برای بررسی و مقایسة میزان
تأثیرپذیری هریک از مؤلفههای کارکرد ترافیکی و اجتماعی ،از آزمون رتبهبندی فریدمن استفاده شد.

یافتههایپژوهش 

بررسیتأثیراحداثایستگاهمتروبرکارکرداجتماعیخیابان 

مبتنی بر مدل تحلیلی پژوهش و بهمنظور بررسی سنجش تأثیر احداث ایستگاه مترو بر کارکرد اجتماعی خیابان ،هشت
شاخص در قالب سؤاالت پرسشنامه مطابق با جدول  1سنجش شد که تحلیل برآیند آنها در نرمافزار  ،SPSSتأثیر بر دو
مؤلفة کارکرد اجتماعی ،یعنی تغییر تعامالت اجتماعی و ایجاد کاربریهای مختلط را در قالب دو فرضیه سنجیده است.
بررسی آمار توصیفی حاصل از پیمایش در این رابطه نشان میدهد ،بهطور میانگین  61/52درصد پاسخدهندگان بر این
نظر بودهاند که تنوع استفادهکنندگان از خیابان پس از احداث ایستگاه مترو بیشتر یا خیلی بیشتر شده است .دربارة شاخص
امکان مالقات دوستانه و کاری نزدیک ایستگاه مترو ،بهطور میانگین  72/06درصد پاسخدهندگان بر این نظر بودهاند که
مالقات دوستانه و کاری در نزدیکی ایستگاه مترو بیشتر یا خیلی بیشتر شده است .دربارة شاخص فعالیت شبانهروزی

1. Cronbach's Alpha

آسایشوهمکاران:بررسیتأثیر احداثایستگاهمتروبرکارکردهایاجتماعیوترافیکیخیاباندرشهرتهران ...
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مغازههای اطراف ایستگاه ،بهطور میانگین  11/66درصد پاسخدهندگان بر این نظر بودهاند که فعالیت شبانهروزی مغازهها
پس از احداث ایستگاه مترو بیشتر یا خیلی بیشتر شده است .دربارة شاخص تغییر در تعداد رستورانها ،فستفودها ،کافه و
مغازههای مواد غذایی در اطراف ایستگاه مترو نیز بهطور میانگین  71/5درصد پاسخدهندگان معتقد بودهاند که تعداد
کاربریهای مذکور پس از احداث ایستگاه مترو بیشتر یا خیلی بیشتر شده است .همچنین دربارة شاخص تغییر در تعداد
پارکها و مراکز تفریحی در اطراف ایستگاه مترو نیز بهطور میانگین  13/32درصد پاسخدهندگان بر این نظر بودهاند که
تعداد کاربریهای مذکور پس از احداث ایستگاه مترو افزایش داشته است .دربارة شاخص تغییر در کاربریهای اداری و
تجاری در اطراف ایستگاه مترو بهطور میانگین  13/70درصد پاسخدهندگان عقیده داشتند که تعداد کاربریهای مذکور
پس از احداث ایستگاه مترو افزایش یافته است .درنهایت دربارة شاخص امکان پیادهروی و حرکت بدون خودرو نیز بهطور
میانگین  71/55درصد پاسخدهندگان معتقد بودند که امکان پیادهروی پس از احداث ایستگاه مترو افزایش یافته است.
درنهایت با توجه به نتایج فوق ،مشاهده میشود که احداث ایستگاه مترو با افزایش تعامالت اجتماعی و شکلگیری
کاربریهای مختلط در محدودة ایستگاه ،کارکرد اجتماعی خیابانهای آزادی و شریعتی را در مقایسه با قبل از احداث
ایستگاه مترو افزایش داده است.
همچنین یافتههای تحلیلی مدنظر براساس بررسی فرضیة وجود تأثیر احداث ایستگاه مترو بر تغییر تعامالت اجتماعی
ساکنان در خیابانهای آزادی و شریعتی در محدودة مطالعه و همچنین فرضیة وجود تأثیر احداث ایستگاه مترو بر ایجاد
کاربریهای مختلط در خیابانهای آزادی و شریعتی در محدودة مدنظر ارائه شده که نتایج آن بهترتیب در جدولهای  5و
 6قابلمشاهده است.
بهمنظوربررسیتأثیراحداثایستگاهمتروبرتغییرتعامالتاجتماعی 
جدول.6نتای آزمون T
ارزشآزمون= 9


شاخ

حال مورد

میانگین  ضریب

ایستگاه شادمان
ایستگاه قلهک
کل

23/516
40/563
20/017

آزمون 
تغییر تعامالت
اجتماعی

T

0/1775
0/775
0/1775

درجة

سطح

اختالف

آزادی

معناداری 9

میانگین 

411
411
011

3/333
3/333
3/333

3/1775
3/7775
3/1775

سطحاطمینان=
 %16
حدپایین  حدباال 
4/3744
3/1101
3/1136
3/6611
3/1542
3/1301

یهایمختلط 
بهمنظوربررسیتأثیراحداثایستگاهمتروبرایجادکاربر 
جدول.5نتای آزمون T
ارزشآزمون= 9
شاخ



حال مورد
آزمون 

ایجاد
کاربریهای
مختلط

ایستگاه شادمان
ایستگاه قلهک
کل

میانگین 
0/1723
1/3613
0/1613

ضریبT

41/517
25/524
04/010

درجة

سطح

اختالف

آزادی

معناداری 

میانگین 

411
411
011

3/333
3/333
3/333

3/1723
4/3613
3/1613

سطحاطمینان= %16
حدپایین 
3/7112
3/1141
3/1371

حدباال 
3/1511
4/4162
4/3216

1. Sig
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جدول  5نشان میدهد با توجه به اینکه سطح معناداری  3/333و این مقدار کمتر از  3/35است ،فرض برابربودن
میانگین با مقدار مورد آزمون (عدد  )0رد شده است .از سوی دیگر نیز با توجه به اینکه حد پایین ( )3/1301و حد باال
( )3/1542هر دو مثبت هستند و در این فرضیه میانگین  0/1775و از مقدار مورد آزمون بیشتر است ،احداث ایستگاه مترو
بر تغییر تعامالت اجتماعی شهروندان در محدودة مورد مطالعه از خیابانهای آزادی و شریعتی تأثیر داشته است .همچنین
براساس یافتههای بهدستآمده دربارة تأثیر احداث ایستگاه مترو بر ایجاد کاربریهای مختلط که در جدول  6قابلمشاهده
است ،با توجه به اینکه سطح معناداری  3/333و این مقدار کمتر از  3/35است ،فرض برابربودن میانگین با مقدار مورد
آزمون (عدد  )0رد شده است .از سوی دیگر با توجه به اینکه حد پایین ( )3/1371و حد باال ( )4/3216هر دو مثبت
هستند و در این فرضیه میانگین  0/1613و از مقدار مورد آزمون بیشتر است ،میتوان نتیجه گرفت احداث ایستگاه مترو
بر ایجاد کاربریهای مختلط در محدودة مورد مطالعه از خیابانهای آزادی و شریعتی تأثیر داشته است.
بررسیتأثیراحداثایستگاهمتروبرکارکردترافیکیخیابان 

مبتنی بر مدل تحلیلی پژوهش و بهمنظور بررسی سنجش تأثیر احداث ایستگاه مترو بر کارکرد ترافیکی خیابان ،شش
شاخص در قالب سؤاالت پرسشنامه مطابق با جدول  1سنجیده شد که تحلیل برآیند آنها در نرمافزار  ،SPSSتأثیر بر دو
مؤلفة کارکرد ترافیکی ،یعنی تغییر الگوی سفر شهروندان و تغییر حجم ترافیک را در قالب دو فرضیه سنجیده است.
بررسی آمار توصیفی حاصل از پیمایش در این رابطه نشان میدهد ،بهطور میانگین  13/00درصد پاسخدهندگان معتقد
بودند تمایل به استفاده از حملونقل عمومی پس از احداث ایستگاه مترو بیشتر یا بسیار بیشتر شده است .دربارة شاخص
سرعت رفتوآمد به مقاصد مدنظر بهطور میانگین  71درصد پاسخدهندگان بر این نظر بودهاند که سرعت رفتوآمد پس
از احداث ایستگاه مترو افزایش یا بسیار افزایش یافته است .دربارة شاخص تعداد خودروهای در حال تردد نیز بهطور
میانگین  11/21درصد پاسخدهندگان اعتقاد داشتند تعداد خودروها در خیابانهای آزادی و شریعتی پس از احداث ایستگاه
مترو افزایش یافته است .دربارة شاخص تعداد ایستگاههای اتوبوس یا تاکسی در محدودة ایستگاه ،بهطور میانگین 64/14
درصد پاسخدهندگان بر این نظر بودهاند که تعداد ایستگاههای اتوبوس یا تاکسی پس از احداث ایستگاه مترو افزایش
داشته است .دربارة شاخص تعداد خودروهای پارکشده در حاشیة خیابانهای مذکور نیز بهطور میانگین  15/70درصد
پاسخدهندگان باور داشتند ،تعداد این خودروها پس از احداث ایستگاه مترو افزایش یا بسیار افزایش یافته است .درنهایت با
توجه به نتایج فوق ،احداث ایستگاه مترو با ایجاد تغییر در الگوی سفر شهروندان و حجم ترافیک ،کارکرد ترافیکی
خیابانهای آزادی و شریعتی را در مقایسه با قبل از احداث ایستگاه افزایش داده است .همچنین یافتههای تحلیلی مدنظر
براساس بررسی فرضیة وجود تأثیر احداث ایستگاه مترو بر تغییر الگوی سفر شهروندان در خیابانهای آزادی و شریعتی در
محدودة مورد مطالعه و همچنین فرضیة وجود تأثیر احداث ایستگاه مترو بر تغییر حجم ترافیک در خیابانهای آزادی و
شریعتی در محدودة مورد نظر ارائه شده که نتایج آن به ترتیب در جدولهای  7و  1قابلمشاهده است.
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جدول.4نتای آزمونTبرایبررسیتأثیراحداثایستگاهمتروبرتغییرالگویسفرشهروندان 
ارزشآزمون= 9
شاخ

حال 



میانگین 

مورد
آزمون 
ایستگاه
شادمان
ایستگاه
قلهک
کل

تغییر
الگوی
سفر
شهروندان

ضریبT

سطحاطمینان= %16

درجة

سطح

آزادی

معناداری 

اختالفمیانگین 

حدپایین 

حدباال 

1/3223

25/416

411

3/333

4/32233

3/1141

4/4324

1/3153

02/641

411

3/333

4/31533

4/3411

4/4536

1/3050

13/317

011

3/333

4/350053

4/3341

4/4352

بهمنظوربررسیتأثیراحداثایستگاهمتروبرتغییرحجمترافیک 
جدول.8نتای آزمون T
ارزشآزمون= 9
شاخ



حال مورد
آزمون 

تغییر حجم
ترافیک

ایستگاه شادمان
ایستگاه قلهک
کل

میانگین 
1/4143
1/4563
1/4615

ضریبT

27/101
25/154
07/761

درجة

سطح

اختالف

آزادی

معناداری 

میانگین 

411
411
011

3/333
3/333
3/333

4/41433
4/45633
4/46153

سطحاطمینان= %16
حدپایین 
4/3164
4/3612
4/4377

حدباال 
4/2651
4/2101
4/2210

براساس جدول  ،7با توجه به اینکه سطح معناداری  3/333کمتر از  3/35است ،فرض برابربودن میانگین با مقدار
مورد آزمون (عدد  )0رد میشود .از سوی دیگر با توجه به اینکه حد پایین ( )4/3341و حد باال ( )4/4352هر دو مثبت
هستند و در این فرضیه میانگین  1/3505و از مقدار مورد آزمون بیشتر است ،احداث ایستگاه مترو بر تغییر الگوی سفر
شهروندان در هر دو خیابان آزادی و شریعتی تأثیر داشته است .همچنین براساس یافتههای بهدستآمده دربارة تأثیر
احداث ایستگاه مترو بر تغییر حجم ترافیک در خیابانهای اطراف ایستگاه که در جدول  1مشاهده میشود ،با توجه به
اینکه سطح معناداری  3/333و کمتر از  3/35است ،فرض برابربودن میانگین با مقدار مورد آزمون (عدد  )0رد میشود .از
سوی دیگر با توجه به اینکه حد پایین ( )4/4377و حد باال ( )4/2210هر دو مثبت هستند ،در این فرضیه میانگین
 1/4615و از مقدار مورد آزمون بیشتر است؛ از اینرو میتوان نتیجه گرفت که احداث ایستگاه مترو بر تغییر حجم ترافیک
در هر دو خیابان آزادی و شریعتی تأثیر داشته است .براساس یافتههای اشارهشده ،احداث ایستگاههای متروی شادمان و
قلهک بر کارکرد ترافیکی خیابانهای آزادی و شریعتی که ایستگاه در آنها واقع شده ،تأثیر داشته است.
تأثیراحداثایستگاهمتروبرکارکرداجتماعیخیابانهایآزادیوشریعتی 

مقایسة

در پژوهش حاضر ،دو ایستگاه متروی شادمان و قلهک مطالعه شدند؛ از اینرو باید مقایسة تأثیرات احداث ایستگاه مترو بر
کارکردهای ترافیکی و اجتماعی خیابان میان دو ایستگاه مورد مطالعه نیز صورت بگیرد .بدینمنظور از آزمون میانگین
دوجامعه برای تحلیل پاسخها استفاده شد .همچنین بهمنظور خالصهسازی نتایج ،یافتهها بر مبنای مقایسة تأثیر احداث
ایستگاه مترو بر تعامالت اجتماعی و نیز مقایسة تأثیر احداث ایستگاه مترو بر ایجاد کاربریهای مختلط در خیابانهای
آزادی و شریعتی ارائه شده که نتایج مذکور بهترتیب در جدولهای  1و  43مشاهده میشود.
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ابانهایآزادیوشریعتی 
جدول.1نتای آزمونمیانگیندوجامعهدرمقایسةتأثیراحداثایستگاهمتروبرتغییرتعامالتاجتماعیدرخی 
آزمونلوین 
متغیر 

تغییر
تعامالت
اجتماعی

فرض برابر
بدن
واریانسها
فرض
برابرنبودن
واریانسها

آمارة
F

آزمونمیانگیندوجامعه 

سطح
معناداری 

آمارة T

درجة

سطح

اختالف

آزادی 

معناداری 

میانگین 

2/617
1/217

3/331

011

حدپایین 

3/23333

3/35067

حدباال 
3/01600

3/331
2/617

3/331

011/570

3/23333

3/35066

3/01601

ابانهایآزادی
یهایمختلطدرخی 
جدول.95نتای آزمونمیانگیندوجامعهدرمقایسةتأثیراحداثایستگاهمتروبرایجادکاربر 
وشریعتی 
آزمونلوین 
متغیر 

ایجاد
کاربریهای
مختلط

فرض برابربودن
واریانسها
فرض برابرنبودن
واریانسها

آمارة F

سطح
معناداری 

آزمونمیانگیندوجامعه 
آمارة T
-0/411

4/617

درجة
آزادی 
011

سطح

اختالف

معناداری  میانگین 
3/332

-3/41233

حدپایین 

حدباال 

-3/04414

-3/37231

3/410
-0/411

016/211

3/332

-3/41233

-3/04414

-3/37231

در جدول  1با توجه به اینکه مقدار آمارة  )2/617( Tبیشتر از  4/16است ،فرض برابربودن واریانسهای دوجامعه رد شده
است که این امر نشاندهندة تفاوت تأثیر احداث ایستگاه مترو بر مؤلفة تغییر تعامالت اجتماعی در خیابانهای آزادی و شریعتی
است .از سوی دیگر با توجه به اینکه عالمت آمارة  Tمثبت و سطح معناداری  3/331و کمتر از سطح خطای  3/35است و
همچنین با توجه به اینکه در آزمون مدنظر خیابان آزادی بهعنوان جامعه اول و خیابان شریعتی بهمنزلة جامعة دوم درنظر گرفته
شدهاند ،براساس قاعدة آزمون میانگین دوجامعه ،تأثیر احداث ایستگاه متروی شادمان بر تغییر تعامالت اجتماعی در خیابان
آزادی ،بیشتر از تأثیر احداث ایستگاه متروی قلهک بر تغییر تعامالت اجتماعی در خیابان شریعتی است.
در جدول  43نیز با توجه به اینکه مقدار آمارة  )-0/411( Tکمتر از  -4/16است ،فرض برابربودن واریانسهای
دوجامعه رد شده و این امر نشاندهندة تفاوت تأثیر احداث ایستگاه مترو بر مؤلفة ایجاد کاربریهای مختلط در خیابانهای
آزادی و شریعتی است .از سوی دیگر با توجه به اینکه عالمت آمارة  Tمنفی و سطح معناداری برای تأثیر احداث ایستگاه
مترو بر تغییر تعامالت اجتماعی  3/332و کمتر از سطح خطای  3/35است ،همچنین با توجه به اینکه در آزمون مورد نظر
خیابان آزادی بهعنوان جامعة اول و خیابان شریعتی بهعنوان جامعة دوم درنظر گرفته شدهاند ،براساس قاعدة آزمون
میانگین دوجامعه ،تأثیر احداث ایستگاه متروی شادمان بر ایجاد کاربریهای مختلط در خیابان آزادی ،کمتر از تأثیر
احداث ایستگاه متروی قلهک بر ایجاد کاربریهای مختلط در خیابان شریعتی بوده است.
تأثیراحداثایستگاهمتروبرکارکردترافیکیخیابانهایآزادیوشریعتی 

مقایسة

بهمنظور مقایسة تأثیر احداث ایستگاه مترو بر کارکرد ترافیکی خیابانهای آزادی و شریعتی نیز از آزمون میانگین دوجامعه
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برای تحلیل پاسخها استفاده شده است .بهمنظور خالصهسازی نتایج ،یافتهها بر مبنای مقایسة تأثیر احداث ایستگاه مترو
بر تغییر الگوی سفر شهروندان و نیز مقایسة تأثیر احداث ایستگاه مترو بر تغییر حجم ترافیک در خیابانهای آزادی و
شریعتی ارائه شده که نتایج مذکور بهترتیب در جدولهای  44و  42مشاهده میشود.
ابانهای
جدول.99نتای آزمونمیانگیندوجامعهدرمقایسةتأثیراحداثایستگاهمتروبرتغییرالگویسفرشهرونداندرخی 
آزادیوشریعتی 
آزمونلوین 
متغیر 

تغییر
الگوی سفر
شهروندان

فرض برابربودن
واریانسها
فرض برابرنبودن
واریانسها

آمارة F

1/252

سطح
معناداری 

آزمونمیانگیندوجامعه 
آمارة T

درجة

سطح

اختالف

حدپایین 

حدباال 

-4/233

011

3/204

-3/36033

-3/46625

3/31325

-4/233

010/322

3/204

-3/36033

-3/46626

3/31326

آزادی 

معناداری  میانگین 

3/313

ابانهایآزادیوشریعتی
جدول.92نتای آزمونمیانگیندوجامعهدرمقایسةتأثیراحداثایستگاهمتروبرتغییرحجمترافیکدرخی 
آزمونلوین 
متغیر 

تغییر حجم
ترافیک

فرض برابربودن
واریانسها
فرض برابرنبودن
واریانسها

آمارة F

سطح
معناداری 

آزمونمیانگیندوجامعه 
آمارة T
3/131

3/335

درجة
آزادی 
011

سطح

اختالف

معناداری  میانگین 
3/617

3/32533

حدپایین 

حدباال 

-3/31677

3/41677

3/114
3/131

017/504

3/617

3/32533

-3/31677

3/41677

در جدول  44با توجه به اینکه مقدار آمارة  )-4/233( Tکمتر از  -4/16است ،فرض برابربودن واریانسهای دوجامعه
اثبات شده و این امر نشاندهندة نبود تفاوت در تأثیر احداث ایستگاه مترو بر مؤلفة تغییر الگوی سفر شهروندان در
خیابانهای آزادی و شریعتی است .از سوی دیگر ،بیشتربودن سطح معناداری ( )3/204از سطح خطای  3/35نیز نبود
تفاوت در تأثیر احداث ایستگاه مترو بر مؤلفة تغییر الگوی سفر شهروندان در خیابانهای آزادی و شریعتی را اثبات میکند.
در جدول  42نیز با توجه به اینکه مقدار آمارة  )3/131( Tکمتر از  4/16است ،فرض برابربودن واریانسهای دوجامعه
اثبات شده و این امر نشاندهندة نبود تفاوت تأثیر احداث ایستگاه مترو بر مؤلفة تغییر حجم ترافیک در خیابانهای آزادی
و شریعتی است .از سوی دیگر بیشتربودن سطح معناداری ( )3/617از سطح خطای  3/35نیز نبود تفاوت در تأثیر احداث
ایستگاه مترو بر مؤلفة تغییر حجم ترافیک در خیابانهای آزادی و شریعتی را اثبات میکند.
مؤلفههایکارکرداجتماعیوترافیکیخیابلانازاحلداثایسلتگاههلایمتلروی

مقایسةشدتتأثیرپذیری
شادمانوقلهک 

برای این منظور از آزمون فریدمن استفاده شد .با توجه به سطح معناداری کمتر از  3/35و سطح اطمینان  ،3/15نتایج این
آزمون نشان میدهد شدت تأثیرپذیری مؤلفههای کارکرد اجتماعی و ترافیکی خیابانهای آزادی و شریعتی از احداث
ایستگاههای متروی شادمان و قلهک یکسان نبوده است .به همین دلیل میانگین رتبة این عوامل بررسی شد که
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برایناساس بهترتیب مؤلفههای تغییر الگوی سفر شهروندان ،تغییر حجم ترافیک ،تغییر تعامالت اجتماعی و ایجاد
کاربریهای مختلط از احداث ایستگاه مترو اثر پذیرفتهاند که جدول  40آن را نمایش میدهد.
مؤلفههایکارکردترافیکیواجتماعیخیابان 

جدول.99شدتتأثیرپذیری

مؤلفه 
تغییر الگوی سفر شهروندان
تغییر حجم ترافیک
تغییر تعامالت اجتماعی
ایجاد کاربریهای مختلط

کارکرد 
ترافیکی
ترافیکی
اجتماعی
اجتماعی

میانگینرتبه 
2/11
2/11
2/07
2/04

با توجه به جدول  ،40هر دو مؤلفة کارکرد ترافیکی در مقایسه با هر دو مؤلفة کارکرد اجتماعی تأثیرپذیری بیشتری از
احداث ایستگاه مترو در دو نمونة مورد مطالعه این پژوهش داشتهاند که این امر نشاندهندة نوعی بیتعادلی کارکردی
ناشی از احداث ایستگاه مترو بهطور خاص و توسعة حملونقل عمومی و توسعة شهری حملونقل محور بهطور عام در
شهر تهران است که در بخش بعد دربارة آن بحث شده است.

نتیجهگیری 

بحثو
با توجه به نتایج یافتهها میتوان گفت احداث ایستگاه مترو موجب تقویت کارکرد ترافیکی و اجتماعی خیابانهای آزادی و
شریعتی در محدودة مورد مطالعه این پژوهش شده که این نتیجه تأییدکنندة نظریات استنادشده است .به عبارت دیگر
دستیابی به این نتیجه ،بیانگر ضرورت تغییر کارکرد خیابان از یک مسیر عبوری صرف ،به یک فضای عمومی فعال با
کارکرد توأمان اجتماعی و ترافیکی است .احداث ایستگاه مترو گامی برای توسعة حملونقل عمومی و توسعة حملونقل
محور و یکی از نیازهای کالنشهرهای پرازدحام و آلودهای مانند تهران است .همچنین میتواند با بازتولید کارکرد
اجتماعی خیابان که با سلطة خودرو بر شهرها فراموشی شده بود ،این معابر را به عرصههای اجتماعی سرزنده و بستری
برای تعامل شهروندان و تولید معانی متنوع اجتماعی تبدیل کند.
با بازگرداندن کارکرد اجتماعی به خیابان بار دیگر میتوان این شریانهای حیاتی شهر را یکی از فضاهای عمومی
مهم تلقی کرد که در آن خودروها ،دوچرخهسواران و عابران پیاده از اقشار و گروههای گوناگون جامعه ،اعم از پیر ،جوان،
زن ،مرد ،سالم ،معلول و بهویژه گروههای بهحاشیه راندهشدة شهری ،مغازههای خردهفروشی ،ساکنان محلهها و سایر
عناصر دخیل در شکلگیری تعامالت اجتماعی مطلوب ،نقش و جایگاهی ویژه دارند و از حقوقی نسبتاً یکسان برخوردارند.
اساسیترین عملکرد شهر ،دمیدن نوعی حیات جمعی در فضای شهر است .این قرائت از اصلیترین عملکرد شهر ،به لزوم
پیوند اجزای کالبدی و اجتماعی در شهر اهمیت و اولویت فراوانی میدهد .به عبارت دیگر برای ایجاد حیات جمعی در
فضای یک شهر الزم است مهمترین ذینفعان آن یعنی شهروندانش ،مانند ریسمان به یکدیگر پیوند یابند .این پیوند
میسر نمیشود ،مگر آنکه میزان معینی از تعامالت اجتماعی در همة نقاط شهر وجود داشته باشد .چنانچه فرض شود این
پیوند اجتماعی در خیابانها که شریانهای حیاتی و راههای ارتباطی شهر بهحساب میآیند ،وجود نداشته باشد .در این
صورت و بنا بر آنکه خیابانها در شهرها استعارهای از رگهای بدن انساناند ،انفصالی گسترده شهر را فرامیگیرد که
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شهروندانش افرادی بیگانه با یکدیگر و در نامطلوبترین حالت ،عاری از هویت مکانی هستند .چنین شهری دیری
نمیپاید که به مخروبهای مدرن تبدیل میشود که تنها رباتهایی انساننما در آن زندگی میکنند و حس تعلقی به کالبد
و روح شهر ندارند.
نگاه اجتماعی به خیابان بهقدری مهم است که نادیدهگرفتن آن میتواند موجب نابودی هویت یک شهر شود .توسعة
شهری باید براساس الگویی صورت بگیرد که همة ابعاد زندگی شهری در آن مدنظر قرار میگیرد و شهرها را بهسوی
انسانمحوری و حذفنشدن یا حتی تضعیفنکردن کارکردهای اجتماعی هدایت کند .حملونقل بهعنوان یکی از
حوزههای عملکردی مدیریت شهرها از این قاعده مستثنا نیست .شاید بتوان یکی از دالیل تفاوت در اثرپذیری کمتر
کارکرد اجتماعی خیابان به کارکرد ترافیکی خیابان را در مقایسه میان دو مورد مطالعاتی این پژوهش ،بیتوجهی به توسعة
حملونقل محور و صرف توجه به توسعة شبکه مترو دانست .با توجه به آنچه در مبانی نظری پژوهش اشاره شد ،توسعة
شهری مبتنی بر حملونقل یا توسعه حملونقل محور ،الگویی از توسعة شهری است که میتوان هدف آن را افزایش
مطلوبیت زندگی شهروندان مبتنی بر توسعة حملونقل عمومی ریلی زیرزمینی قلمداد کرد؛ بهگونهای که به سایر
ساحتهای توسعة شهری ،بهویژه ساحت اجتماعی بهشکلی متعادل توجه میکند.
کم و کیف توسعة شهری تهران در سالهای اخیر بهوضوح موجب شده است تا کیفیت زیستپذیری شهری و احساس
آرامش و آسایش شهروندان به شکلی فراوان تقلیل یابد .این روند نافرجام توسعة شهری ،محصول ساختارهای ناکارآمد
مدیریت شهری در کشور است که نتوانسته پیوند ،همکاری و هماهنگی سلسلهمراتب مدیریت فضا را از سطح محلی تا ملی
بهدرستی پایهگذاری کند .تجربه نشان میدهد مدیریت شهری در ایران ،بیش از آنکه مدیریت شهر را عهدهدار باشد،
مدیریت شهرداری را عهدهدار است .شهر ،موجودی چندکارکردی ،چندساحتی ،چندهدفی و چندذینفعی است که تمشیت
امور آن ،نیازمند مدیریتی واحد و مقتدر است .در غیر این صورت ،هماهنگی میان حوزههای عملکردی شهر که حملونقل
عمومی یکی از آنهاست ،شکل نخواهد گرفت و محصولی جز آنچه اکنون در تهران و بسیاری دیگر از شهرهای کشور
شاهد آن هستیم ،تولید نخواهد نشد .برای این منظور الزم است اقداماتی برای اصالح نظام برنامهریزی و توسعة شهری
کشور ،بهویژه در سطح کالن شکل بگیرد که متعاقب آن ،توسعة حملونقل محور بهمنزلة رکن رکین توسعة شهری مدنظر
قرار بگیرد .این اقدامات بهطورکلی شامل اصالح قوانین مرتبط با نظام مدیریت شهری در ایران ،بهویژه قانون شهرداری و
تصویب قانون جامع مدیریت شهری ،تصویب قانون درآمد پایدار شهرداریها ،اصالح رویههای منسوخشدة حاکم بر تهیه و
تصویب طرحهای تفصیلی شهرها را شامل میشود .عالوهبر موارد مذکور ،در سطح عملیاتی نیز باید اقداماتی بهمنظور
کاهش بیتعادلی کارکردهای ترافیکی و اجتماعی خیابان ،مدنظر مدیران شهری قرار بگیرد:
 ارزیابی و رصد مستمر کارکردهای ترافیکی و اجتماعی خیابانهایی که ایستگاه مترو در مجاورت آنها احداث
شده است.
 ایجاد مجتمعهای ایستگاهی در قالب طرحهای توسعة شهری با مقیاس محلهای ،بهصورت نمونه در
ایستگاههایی که کارکرد ترافیکی و اجتماعی آنها نامتوازن است.
 سنجش کارکردهای ترافیکی و اجتماعی خیابانهای دارای پتانسیل احداث ایستگاه مترو.

هایجغرافیایبرنامهریزیشهری،دورة،8شمارة،4زمستان 9911


پژوهش


492

 مکانیابی احداث خطوط و ایستگاههای مترو با توجه به پیشبینی آثار آن بر کارکردهای ترافیکی و اجتماعی
خیابانهای مجاور ایستگاهها.
 نظرسنجی از ساکنان و کسبة محلی پیش از تصمیم به احداث ایستگاه مترو.
 پیشبینی ظرفیتهای ترافیکی ،اجتماعی و اقتصادی درصورت احداث ایستگاه مترو در قالب اصول توسعة
حملونقل محور.

آسایشوهمکاران:بررسیتأثیر احداثایستگاهمتروبرکارکردهایاجتماعیوترافیکیخیاباندرشهرتهران ...
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