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صفحات     19-30

تبیین شاخص های جانمایی پیاده راه های شهری بر اساس 
ANP اهداف توسعه پایدار اجتماعی با استفاده از روش

)مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر رشت(٭

دکتر اسماعیل شیعه٭٭، دکتر کیومرث حبیبی٭٭٭، مهندس میالد پیرایه گر٭٭٭٭

تاریخ دریافت مقاله:  1391/11/15 ، تاریخ پذیرش نهایی:  1392/06/18

 چکیده
توجه به پیاده و پیاده مداری از ضروریات برنامه ریزی شــهری در راســتای توسعه پایدار است. زمانی که صحبت از قدم زدن 
در فضاهای شهری به میان می آید، بیشترین ارتباط بین پیاده و مقوله توسعه پایدار، در بخش اجتماعی احساس می شود. این 
مقاله در پی آن اســت تا شــاخص هایی را تبیین نماید که برای جانمایی پیاده راه در شهرهای ایران مناسب بوده و از طرفی 
اهداف توســعه پایدار اجتماعی را نیز دربر داشــته باشد. استخراج شاخص های مورد نظر طی یک فرایند نظام مند انجام شده 
اســت. تلفیق شاخص های اجتماعی توســعه پایدار و شاخص های ایجاد پیاده راه توسط ماتریس گولر، انتخاب خیابان برتر از 
میان هشت نمونه مورد مطالعه به کمک فرایند تحلیل شبکه ای و ارائه پیشنهاداتی برای آن از جمله موارد طی شده در این 

فرایند است. در انتها نیز نکاتی درجهت برنامه ریزی برای ایجاد یک پیاده راه پایدار بیان می شود.

 واژه  های کلیدی
پیاده راه، توسعه پایدار اجتماعي، بخش مركزي شهر رشت، شاخص هاي جانمایي پیاده راه

* این مقاله برگرفته از پایان نامه میالد پیرایه گر در مقطع کارشناســی ارشــد برنامه ریزی شهری در دانشگاه علم و صنعت ایران با عنوان برنامه ریزی 
ایجاد پیاده راه ها با هدف دســتیابی به شــاخص های اجتماعی توسعه پایدار درون شــهری )نمونه موردی: بخش مرکزی شهر رشت( است که در سال 

1391 ، با راهنمایی دکتر اسماعیل شیعه و مشاوره دکتر کیومرث حبیبی، مورد دفاع قرار گرفت.
** دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه شهرسازی.

Email: es_shieh@iust.ac.ir 
Email: habibi_ki@yahoo.co.uk        .دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه کردستان، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه شهرسازی ***
 
Email: milad.pirayegar@gmail.com                  )کارشناس ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری. )مسئول مکاتبات ****
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 مقدمه

حرکت در راستای دستیابی به شاخص های توسعه پایدار را می توان 
یکی از مســائل اصلــی در برنامه ریزی هــا و طراحی های امروزی 
دانســت. یکی از شاخص های توسعه پایدار، سالمت محیطی است و 
از آنجا که امروزه از یک ســو، غلبه سواره بر پیاده ها سبب افزایش 
آلودگی های مختلف زیســت محیطی، صوتی و موارد دیگر شده و از 
ســوی دیگر منجر به کاهش اصلی ترین نیاز انســانی یعنی قدم زدن 
و پیاده روی می شــود، می توان اذعان داشــت که یکــی از بهترین 
راهکارها به منظور احیا ء توسعه پایدار شهری پیاده راه ها و سبزراه ها 
اســت. بنابراین پیاده روي یكي از پایدارترین روش هاي حمل و نقل 
اســت و مي تواند از جنبه هاي مختلف كالبدي، اجتماعي، اقتصادي، 
زیســت محیطي و فرهنگي سبب توسعه پایدار شهرها شود. زمانی که 
صحبت از پیاده مــداری و برنامه ریزی ایجاد فضاهای پیاده به میان 
می آید، نزدیکی و ارتباط بیشــتری بین پیاده راه ها و بخش اجتماعی 
مقوله توســعه پایدار احســاس می شــود. این که چگونه می توان با 
برنامه ریزی ایجاد پیاده راه ها به شاخص های اجتماعی توسعه پایدار 
دســت یافت تبدیل به مسئلة اصلی این مقاله شده است. برای بیان 
کلی مســئله باید این گونه گفت کــه چالش های متعددی در جوامع 
شــهری امروزی به چشم می خورد که مهم ترین آنها عبارتند از عدم 
وجود ســرزندگی، کاهش تعامالت مثبــت اجتماعی، غلبه خودرو در 
خیابان ها، وجود انواع آلودگی های ناشــی از تردد خودروها، کاهش 
امنیت در عبور و مرورهای خیابانی، افزایش تعداد خودروها در شــهر 
و موارد دیگر. یکی از شــیوه های پشــت ســر نهادن این چالش ها 
خلق فضایی مختص به شــهروندان پیاده است که تبدیل به محلی 
با قابلیت باالی ایجاد تعامالت اجتماعی شــود، امن باشــد، آسایش 
و آرامش را به شــهروندان برگرداند، سرزنده باشد و نشاط و روحیه 
را به شــهر القا کند. مقاله به دنبال این اســت کــه بتواند با ارائه 
شــاخص هایی به جانمایی یک پیاده راه در ســطح شــهر )به عنوان 
نمونه موردی، بخش مرکزی شــهر رشت در نظر گرفته شده است( 
مبادرت ورزد که معیارهای اجتماعی توســعه پایدار درون شهری را 
نیز دربرداشــته باشد. بدین منظور با اســتفاده از مرتبط ترین منابع و 
مبانی نظری، شــاخص های جانمایی پیاده راه ها و نیز شــاخص های 
توسعه پایدار اجتماعی جمع آوری شده و سپس با استفاده از ماتریس 
گولر شــاخص های نهایی اســتخراج گردید. در ادامه با بهره گیری 
از فرایند تحلیل شــبکه ای1، پیاده راه مورد نظر جانمایی شــد. بخش 
مرکزی شــهر رشــت، که یکی از بافت های تاریخــی و باارزش با 
بناهای قدیمی و سبک های معماری مختص به خود است، امروزه با 

دکتر اسماعیل شیعه، دکتر کیومرث حبیبی، مهندس میالد پیرایه گر

مشکالت ترافیکی و تراکم باالی جمعیت سواره و پیاده همراه است. 
این بافت از راســته های تجاری، ســاختمان های اداری، فرهنگی و 
کاربری های تفریحی متعدد تشــکیل شده اســت. هــر روزه جمعیت 
زیادی برای تفریح، گردش، خرید، رفع نیازهای ماهانه و ساالنه خود 
از ســایر محالت شهر و نیز از سایر شــهرهای استان به این بخش 
مراجعه می کنند. محصوریت باالی بناها، عرض کم معابر )ســواره و 
پیاده(، وجود کاربری های جاذب جمعیت و موارد دیگر بر مشــکالت 
ترافیکی این بخش از شهر رشــت افزوده است. نیاز به یک فضای 
شهری که بتواند پاســخگوی مراجعات کاربران پیاده بوده و امنیت 
و ایمنی آنها را به خطر نیندازد به شــدت احساس می شود. جانمایی 
یــک پیاده راه در این بخش می تواند به نوعــی نیاز ها و چالش های 

مذکور را برطرف نماید.

 روش پژوهش
در ابتدا با استفاده از مرتبط ترین اسناد و منابع، مبانی نظری تکمیل 
شــده و نظرات کارشناسان و صاحب نظران علم شهرسازی پیرامون 
مســائل توســعه پایدار و پیاده راه آورده شده اســت. از این مطالب، 
نکاتی اســتخراج شــده که پیش زمینه تبیین شاخص های مورد نظر 
مقاله را به وجود می آورند. سپس با بررسی چهار نمونه از پیاده راه ها 
در ایران و جهان، نقاط قوت و ضعف هر یک به دست آمد که کمک 
شایان توجهی به تدوین شــاخص های نهایی نمود. بدین ترتیب که 
نــکات مثبت در برنامه ریزی هر یک به عنوان سرمشــقی در تدوین 
شاخص ها مورد استفاده قرار گرفت و از نکات منفی دخیل در ایجاد 
آنها، پرهیز شد. در ادامه نمونه مورد مطالعه مورد شناسایی و بررسی 
دقیــق قرار گرفت. نمونــه مورد مطالعه، خیابان هــای اصلی بخش 
مرکزی شــهر رشــت هســتند که در نهایت یکی از آنها به عنوان 
گزینه برتر انتخاب و برنامه ریزی الزم برای آن انجام شــد. این کار 
با اســتفاده از ابزارهای متعددی نظیر عکس، برداشت های میدانی، 
کروکی، نقشــه های شــهری و مشاهده مســتقیم انجام  شد. پس از 
بررســی دقیق محدوده مورد مطالعه، خیابان هایی که قابلیت تبدیل 
شــدن به پیاده راه را دارند از جنبه های گوناگون )ترافیکی، کالبدی 
و اقتصادی( شناســایی شــدند. ســپس به تحلیل مطالب گفته شده 
پرداخته شــد تا در نهایت، شــاخص های مورد نظر اســتخراج شده 
و جانمایی یک پیاده راه در شــهر رشت با اســتفاده از فرایند تحلیل 
شــبکه ای انجام پذیرد. این شــاخص ها برآمده از دو دسته کلی از 
شاخص های ایجاد پیاده راه و شــاخص های اجتماعی توسعه پایدار 
هستند. برخی از شــاخص ها از مبانی نظری استخراج شده و برخی 
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تبیین شاخص های جانمایی پیاده راه های شهری بر اساس اهداف ...

فناوری به سوی عدالت اجتماعی باشد و در جهت آلودگی اکوسیستم 
و تخریب منابع طبیعی نباشــد )عزیزی، 1380(. تأکید مفهوم توســعه 
پایــدار بر ارتقا ء کیفیت زندگی و اســتفاده از حداقل امکانات برای 
بهبود شــرایط نسل فعلی و آتی است )Cozen, 2002(. همچنین یکی 
از اهداف پایداری در پروژه های نوســازی شــهری، دسترسی پیاده 
ســهم زیادی از شهروندان به مراکز شهری جذاب و کاهش اتکا به 

.)Bromley et al., 2005( وسایل نقلیه شخصی ذکر شده است

 شاخص های ایجاد پیاده راه با هدف دستیابی به توسعه 
پایدار اجتماعی

شــاخص های مورد نظر دو دسته کلی شاخص های ایجاد پیاده راه ها 
و نیز شــاخص های اجتماعی توســعه پایدار را شــامل می شوند که 
از تلفیق این دو دســته، شاخصی نهایی به دســت می آید. در مورد 
شــاخص های ایجاد پیاده راه ها »دام نوزی3 16 شاخص را به عنوان 
شــاخص های اصلی ایجاد، توســعه و نگهداری یک پیاده راه مطرح 
نموده اســت: تمرکز شــاد برای عابران پیاده، تراکم های مسکونی، 
اندازه های با مقیاس انســانی، خرده فروشــی های فعال و گوناگون، 
آرام سازی ترافیک، فعالیت 24 ساعته، محوطه های باریک، محافظت 
در برابر آب وهوا، پیاده روهای عریض، تجهیزات غیرمزاحم، نماهای 
اصلی فعال ساختمانی، شعاع های چرخش متعادل و فواصل عبوری، 
همجــواری، بلوک های کم طــول، دور منظر انتهایــی، بنگاه های 
تجاری مناسب )کاشانی جو، 1389(. در یک دسته بندی دیگر که توسط 
ســازمان برنامه ریزی منطقه ای سن دیه گو انجام شده، شاخص های 
ایجــاد پیاده راه ها به 9 مؤلفه ختم می شــوند که عبارتند از: پیاده رو، 
دسترســی به کاربری های مطلوب، دسترســی مناسب برای معلولین 
و ناتوانان جســمی، فواصل پیاده معقول، مقیــاس، امنیت، جذابیت 
بصری و هویت اجتماعی، ســرو صدا و کیفیت هوا، پارکینگ مناسب 
)سازمان برنامه ریزی منطقه ای ســن دیه گو، 1388(. در مطالعه ای 
دیگــر که بــر روی 14 طرح جامع عابــر پیاده در اروپــا و آمریکا 
انجام یافته مواردی چون امنیــت، جذابیت، انتخاب نوع حمل ونقل، 
دسترسی، آموزش و سالمت عمومی، پیوستگی، ارتباط میان کاربری 
و عابر پیاده، دسترسی به ایستگاه های ترابری و رفتار عابر بر اساس 
موازیــن فرهنگی- اجتماعی به عنوان شــاخص های اصلی قابلیت 
پیاده مداری ارائه شده است )کاشانی جو، 1389(. در یک دسته بندی 
دیگر شاخص های آشنایی، خوانایی، تمایز، دسترسی، آسایش و امنیت 
بــه عنوان مهم ترین عوامل ایجاد یک مســیر زنده، پویا و پایدار ذکر 

.)Burton & Mitchel, 2006( شده اند

دیگر از بررسی نمونه های موردی در ایران و جهان به دست آمد. اما 
شــاخص های نهایی از ماتریس گولر، که نظر مسئولین، کارشناسان 
و شــهروندان را دربردارد، منتج شــد. در بخش نتیجه گیری نیز یک 
ســری پیشــنهادات، ضوابط و اصول معرفی می شــود که می تواند 

راهنمای ایجاد پیاده راه ها در ایران باشد.

 تعاریف و بررسی متون علمی
در ابتــدا مجموعه تعاریــف اولیه به منظور هماهنگــی در ادبیات 
مقاله ارائه خواهد شــد. این تعاریف شامل تعریف و مقصود مقاله از 
عبارت های پیاده راه، پایداری و توسعه پایدار است. در مورد پیاده راه 
باید گفته شود که مسیرهاي پیاده را مي توان به عنوان راه هایي که 
به دور از معابر سواره بوده و طیف وسیعي از کاربران شامل عابرین، 
دوندگان، دوچرخه سواران از آن استفاده مي کنند، تعریف نمود )سازمان 
برنامه ریزي منطقه اي ســن دیه گو، 1388(. در مورد پیاده راه  سازی نیز باید 

گفته شــود که پیاده مدار کردن عبارت اســت از ایجاد خیابان ها یا 
فضاهاي رها از آمد و شــد سواره. هنگامي که در سال 1971 اولین 
مکان عمومي در ســیدني اســترالیا به منظور صرف استفاده عابران 
پیاده اختصاص یافت سیاســت مدار محلي مسئول این امر )لئوپورت 
که خودش را به عنوان وزیر عابران پیاده نامید( همواره بر گفتن این 
جنبه مثبت تأکید داشــت که آن خیابان براي عابران پیاده باز شده 
.)Cowan, 2005( بود و نه این که بر روي آمد و شد سواره بسته گردد

در مورد مفاهیم پایداری و توســعه پایدار نیز تعاریف زیر ارائه شده 
اســت. این تعاریف از میان بســیاری تعاریف دیگر انتخاب شده که 
بیشــترین ارتباط با موضوع مقالــه را دارند. چهــار مفهوم یا تعهد 
اصلی نهفته توســعه پایدار که در راســتای برقراری رابطه ای میان 
جامعــه، اقتصاد و محیط بــوده و برقراری عدالــت در بهره وری از 
آن منابــع و فرصت ها را در تأمین نیازهای انســان و اجتماع برقرار 
می ســازند عبارت است از: آینده نگری، محیط گرایی، عدالت گرایی و 
مشارکت گرایی )ســینگری و مفیدی، 1390(. اما اگر وجه اجتماعی 
پایــداری، که یکی از موضوعات مرتبط با مقاله اســت، مدنظر قرار 
گیرد این تعریف از آن منتج می شــود که »پایداری نیازمند آن است 
کــه به طور جمعی برای خیر جمعی جامعه به عنوان یک کل تصمیم 
گرفته شــود و کیفیت زندگی از چگونگی روابــط افراد با یکدیگر از 
نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاســی در درون یک نسل و بین نسل ها 

 .)Ikerd, 1996( نتیجه می شود
لمن و ککس2 توســعه پایدار را چنین تعریف می کنند: توسعه پایدار 
روندی اســت که بهبود شــرایط اقتصادی، اجتماعــی، فرهنگی و 
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 اگر خواسته شــود از شهرسازی سنتی ایرانی شاخص هایی به دست 
آورده و در راســتای ایجاد پیاده راه ها از آنها بهره برده شود، مطالب و 
مباحثی غنی و باارزش در دست است. یکی از مهم ترین آنها بازارها 
اســت که هنوز هم سرزنده بوده و حیات شهری در میان آنها جریان 
دارد. »در تجربه هــای ایرانی، بازارها در واقــع بارزترین نمونه های 
همراهی حرکت پیاده و فعالیت تجاری را به عنوان عناصر برجســته 
ساختار شهر قدیمی نشــان می دهند. بازار در شهرهای کهن ایران، 
ســتون فقرات و نطفه اصلی شهر بوده است. این مجموعه ها ترکیبی 
از فرم ها، فضاها و عملکردهای پرتنوعی هســتند که در پیوند بسیار 
نزدیک با یکدیگر، در خدمت تأمین دامنه وسیعی از نیازهای انسانی 
شهری، کل واحدی را در مرکز شهرها به وجود آورده و به آن هویت 
بخشــیده اند« )محمودی، 1382(. با مطالعه ســاختار فضایی بازارهای 
ســنتی ایرانی، نتایجی به دســت می آید که می توان با اســتفاده از 
آنهــا در طرح هــای جدید محورهــای پیاده به ایجــاد فضاهایی با 
کیفیــت و کارایی مطلوب تر دســت یافت. برخــی از مهم ترین این 
موارد عبارتند از: توجه به محصور و سرپوشــیده کردن فضا و رعایت 
تناســب بدنه ها و عرض معبر، توجه به زاویه و دامنه دید ناظر )عابر 
پیاده(، توجــه به تنوع و ترکیب فضاها، فضاهای باز و بســته، پهن 
و باریک )ایســتایی و پویایی(، همراهــی فضای بازار با عابر پیاده و 
معرفی عناصر و فعالیت هــای مرتبط با آن، ارتقا ء کیفیت خوانایی و 
ادراک فضا و ایجاد احســاس آشــنایی و حس تعلق میان انسان و 
محیــط، توجه به جهت یابی حرکت پیاده با هدایت حرکت ها از نقاط 
مختلف به راســته اصلی، رعایت جنبه های زیست محیطی از طریق 
حل مســائل نورگیری و تهویه و حفاظت از بــاد و باران و تابش و 
ســرما و گرما، قابلیت استفاده برای تمامی اقشار جامعه، توام نمودن 
فعالیت خرید با فعالیت های سرگرم کننده )ایجاد عملکردهای متنوع( 
در داخــل فضای عبوری یا فضای مکمل- مثل نمایش های نقالی یا 
معرکه گیران در چهارســوق ها یا قهوه خانه ها و یا تکیه های هم جوار 
بازار، مکان یابی عملکردها در مناســب ترین محل از نظر دسترسی و 
یا ســازگار بودن آنها، قرار گیری بازار در مرکز شهر و نحوه ارتباط 
آن با ســایر محالت از طریق گذرهــای اصلی مرتبط با آن و ایجاد 

سهولت دسترسی برای مردم )کاشانی جو، 1389(.
برای بخش اجتماعی توسعه پایدار درون شهری شاخص های متعددی 
ارائه شــده است. در ادامه به برخی از مهم ترین این شاخص ها اشاره 
خواهد شــد. در یک نوع از این گروه بندی ها، شــاخص های اجتماعی 
توســعه پایدار درون شهری شامل این موارد می شوند: اتومبیل کمتر، 
دسترســی بیشــتر، آلودگی و مواد زائد کمتر، مسکن و محیط زندگی 

خوب، اکولوژی اجتماعی ســالم، مشــارکت مردم و حفظ فرهنگ و 
درایــت محلی )بحرینــی و مکنون، 1380(. در یک دســته بندی دیگر که 
در کشــور انگلستان مورد اســتفاده قرار می گیرد بر روی پنج شاخص 
اصلی تمرکز می شــود: فقر و محرومیت )شــاخص های کاهش فقر و 
محرومیت(، آموزش )تحصیل تا 19 ســالگی(، بهداشــت )سال های 
زندگی ســالم مورد انتظار(، مسکن )شــرایط خانه و مسکن(، جرائم 
)میزان جرائم( )مهدیزاده، 1389(. یکی از شاخص های مهم نامبرده شده 
در این بخش آموزش اســت که ابعاد وسیعی را دربرمی گیرد. »نگرش 
توسعة پایدار بر این اندیشه است که فناوری نمی تواند هرگونه کاهش 
منابع طبیعی را جبران سازد و ســرمایة طبیعی مکمل سرمایة انسان 
ســاخت است و در این راستا سازمان ملل از مبانی و دیدگاه مفهومی 
توســعة پایدار حمایت می کند و راه دســتیابی به توســعة پایدار را به 
وجود بسترهای فرهنگی مناسب می داند که با آموزش و آگاهی دادن 
به مردن می توان به آن دســت یافت« )کیانی، 1383(. آموزش مقوله ای 
اســت که می تواند تضمین کننده سایر شــاخص ها و به وجود آمدن 
آنها نیز باشــد. یکی از معتبرترین منابع پیرامون اصول توسعه پایدار، 
بیانیه ریو اســت که شــاخص های مرتبط با بخش اجتماعی در اینجا 
گزینش شــده و ارائه می گردند: نقش محوری انســان و نیازهای او، 
ریشه کن کردن فقر و کاهش تفاوت های طبقاتی، مسئولیت مشترک 
و همکاری کلیه دولت ها و ملت ها، سیاســت های جمعیتی مناســب و 
تغییر الگوهای تولید و مصرف غیر پایدار، مشارکت کلیه مردم و تالش 
دولت ها برای ترویج و ارتقا ء آگاهی عمومی، نقش زنان در مدیریت و 
توسعه محیط زیست حیاتی است و مشارکت کامل آنها ضرورت شدید 
دارد، بسیج نیروهای بومی و جلب مشارکت آنها و حمایت از هویت و 
فرهنگ ایشــان. جان و راولز اصولی را با نام اصول عدالت انصافی 
ارئه می دهند که شــامل دو محور اصلی اســت: اصل اول )آزادی(: 
هر شــخصی باید حقی برابر نســبت به گســترده ترین نظام جامع 
آزادی های پایه ای برابر داشــته باشد که با نظام مشابه آزادی برای 
همگان منافاتی نداشته باشد. اصل دوم )تفاوت و برابری فرصت ها(: 
نابرابری های اقتصادی و اجتماعی باید چنان سامان یابند که هر دو 
آنها نخســت بیشترین نفع را برای کم نصیب ترین افراد داشته باشند. 
دوم، به مناصب و مشــاغلی وصل باشــند که در شرایط منصفانه و 
برابــر از نظر فرصت به روی همه گشــوده باشــند )مهدیزاده، 1389(. 
اگرچه شاخص های توسعه پایدار در یک طیف وسیع از بین المللی تا 
ملی و محلی قابل تعریف هســتند لکن برخی از مؤلفه های مشترک 
توسعه پایدار مبتنی بر ارتقا ء کیفیت زندگی و محیط زیست شهری در 
مسائل طراحی و توسعه شهری قابل دریافتند. این مؤلفه ها از طریق 

دکتر اسماعیل شیعه، دکتر کیومرث حبیبی، مهندس میالد پیرایه گر
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راهبردها در جهت تحقق اهداف زیر هســتند: تسهیل زندگی شهری 
و ارتقا ء کیفیت زندگی و تعامالت اجتماعی مثبت شــهروندان، تأمین 
عدالت در دسترســی به خدمات شهری برای همه شهروندان، لحاظ 
کردن حقوق شــهروندی به خصوص معلولین، سالمندان، کودکان و 
اقشار آسیب پذیر از طریق طراحی شهری مسئوالنه، کاهش استفاده 
از وســایل نقلیه شخصی، افزایش اســتفاده از وسایل نقلیه عمومی 
و تشویق ســفرهای پیاده از طریق طراحی مناسب محورهای پیاده 
شــهری و محله ای و ارتقا ء بهداشت و ســالمت شهروندان )مثنوی، 

.)1381

می توان وجه مشــترک تمامی این شــاخص ها را توجه به عدالت 
اجتماعی و حق برخورداری برابر از فضاهای شــهری برای همگان 
دانســت. »به این معنا که امکان بهره وری و اســتفاده شــهروندان 
در ســطوح مختلف از امکانــات، فرصت ها و کارکردهای شــهری 
به صورت متعادل و هماهنگ باشــند و تقریبــًا همه افراد جامعه از 
فرصت های یکسانی برخوردار گردند. تبلور موضوع عدالت اجتماعی 
به عنوان یک تفکر و ذهنیت و تصور فکری در جامعه و به ویژه شهر 
منجر به توزیع مناسب کاربری ها و خدمات عمومی و در نظر گرفتن 
رفاه، امنیت و آرامش همه گروه های شهروندی می گردد« )مشارزاده 
مهرابــی و همکاران، 1388(. عدالــت اجتماعی برآمده از انبوهی از 
ســرمایه های اجتماعی خواهد بود که شــهر را به وجود آورده و به 
آن حیات می بخشــند. اما نقش سرمایه های اجتماعی در شکل دهی 
جوامع پایدار هم چنان مبهم باقی مانده اســت. عقیده بر این است 
که ســرمایه اجتماعی به مثابه وزنه ای است که تعادل را در پایداری 
شهری برقرار می کند )Newman et al., 2008(. در جدول 1 جمع بندی 
نظر کارشناســان پیرامون شاخص های اجتماعی توسعه پایدار درون 

شهری آمده است.

 بررسی نمونه مورد مطالعه
به منظور تدوین و آزمودن شــاخص های مورد نظر مقاله، جانمایی 
یک پیاده راه در قســمت مرکزی شهر رشت مدنظر قرار گرفته است. 
روند کار بدین صورت اســت که خیابان های قســمت مرکزی شهر 
رشــت مورد مطالعه و شــناخت جامع و کامل قــرار می گیرند. این 
خیابان ها، مســیرهای اصلی ارتباطی در مرکز شهر هستند و سابقه 
تردد )سواره و پیاده( در آنها به بیش از چهار دهه می رسد. با مطالعه 
این خیابان ها از نظر جایگاه آنها در ارتباطات درون شــهری، نقاط 
شاخص، شیب، ســاختمان های باارزش وموارد دیگر شناخت کاملی 

حاصل خواهد شــد که اهداف مدنظر مقاله را پوشش می دهد.

شناخت کلی محدوده
بخش مرکزی شــهر رشت مساحتی حدود 600 هکتار داشته و شامل 
هشت محله قدیمی به نام های بازار، استادسرا، کیاب، زاهدان، خمیران 
زاهدان، خمیران کیاب، صیقالن و چمارسرا است. این محدوده باتوجه 
به پیشــینه فرهنگي - تجاري و همچنین دارابودن بناهایي با ارزش 
و با قدمت تاریخي نظیر میدان شهرداري، ساختمان استانداري قدیم 
و اداره پســت، ساختمان شــهرداري و موزه و همچنین تمركز شدید 
فعالیت هاي فرهنگي نظیر ســینما، كتابخانه و نگارخانه و مجتمع هاي 
فرهنگــي و وجود مراكز تجاري متعدد از قبیل مراکز خرید و بوتیك ها 
و مغازه ها و در كنار آن بازار ســنتي با كاروانســراهاي قدیمي، داراي 
قابلیت هاي باالیي براي جذب گردشگر می باشند. همچنین مسیرهاي 
منتهي به میدان شهرداري و ســبزه میدان قابلیت الزم جهت تبدیل 

شدن به پیاده راه را دارند.

سیستم شبكه بندي معابر موجود در بخش مرکزی شهر رشت
شهر رشــت داراي دو میدان مركزي به نام هاي شهدا)شهرداري( و 
سبزه میدان اســت كه چهار محور اصلي از خارج شهر به آنها متصل 
مي شــود. خیابان امام خمیني كه از سمت جاده تهران به میدان شهدا 
متصل مي شــود. خیابان طالقاني كه از ســمت فومن به سبزه میدان 
متصل شده و در امتداد آن خیابان علم الهدی میدان هاي شهدا و سبزه 
میدان را به یكدیگر متصل مي نماید، محور بعدي خیابان شــریعتي و 
بلوار شهدا است كه مسیر شرقي - غربي را تأمین مي نماید و به جاده 
الهیجان ختم مي شود. محور انزلي نیز با چند پیچ  وخم توسط خیابان 
سعدي و بلوارشــهید انصاري به میدان شهدا متصل مي گردد. در این 
مقاله مســیرهایی که به منظور جانمایی پیاده راه کاندید می شــوند را 

می توان بدین شکل نام برد: 
محورهای شرقی - غربی: خیابان طالقانی )بلوار معلم - سبزه میدان(، 
خیابان علم الهدی )سبزه میدان - میدان شهرداری(، خیابان شریعتی 

)میدان شهرداری – خیابان تختی(، خیابان انقالب؛
محورهای شــمالی - جنوبی: خیابان ســعدی )بلــوار معلم - میدان 
شــهرداری(، خیابان امام خمینی )میدان شهرداری - خیابان انقالب(، 

خیابان تختی، خیابان 22 بهمن )سبزه میدان - میدان دفاع مقدس(
مشخصات ترافیکی خیابان های مورد مطالعه در جدول 2 و جانمایی 

آنها در شکل 1 آمده است.
از بررسی مطالب ارائه شده می توان این نکات را در مورد خیابان های 
مورد مطالعه استنباط نمود: خیابان های مورد مطالعه دارای شیب مالیم 
و مناســب برای جانمایی پیاده راه بوده و از این نظر تفاوت چندانی با 

تبیین شاخص های جانمایی پیاده راه های شهری بر اساس اهداف ...
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جدول 1. نظر کارشناسان پیرامون شاخص های اجتماعی توسعه پایدار درون شهری

دسترســی به امکانات، دسترســی به فضای سبز، فرصت های شغلی، حمل و نقل عمومی، فرصت هایی برای قدم زدن و دوچرخه سواری، فضای ویلیامز4 و دیگران
مســکونی، سالمت و بهداشــت عمومی، میزان جرم خیزی، جدایی گزینی اجتماعی کمتر، باالبردن فرصت های شغلی برای افراد با مهارت پایین، 

.)Williams et al., 2000( مسکن مقرون به صرفه، دارایی
قوانین مربوط به کاربری زمین، نوع مالکیت، ســرمایه، محرک های مالی و ســرمایه گذاری، استانداردهای ساختمانی، آموزش و آگاهی عمومی برک و کونروی5

.)Berke & Conroy, 2000(

اشتغال و بیکاری، فقر، تحصیالت، سالمت و بهداشت، امنیت عمومی، آلودگی هوا، مشارکت فعال شبکه اسکاتلند پایدار
.)Sustainable Scotland Network, 2007(

اتومبیل کمتر، دسترسی بیشتر، آلودگی و مواد زائد کمتر، مسکن و محیط زندگی خوب، اکولوژی اجتماعی سالم، مشارکت مردم و حفظ فرهنگ بحرینی و مکنون
و درایت محلی )بحرینی و مکنون، 1380(.

فقر و محرومیت )شاخص های کاهش فقر و محرومیت(، آموزش )تحصیل تا 19 سالگی(، بهداشت )سال های زندگی سالم مورد انتظار(، مسکن انگلستان
)شرایط خانه و مسکن(، جرائم )میزان جرائم( )مهدیزاده، 1389(.

نقش محوری انســان و نیازهای او، ریشــه کن کردن فقر و کاهش تفاوت های طبقاتی، مســئولیت مشترک و همکاری کلیه دولت ها و ملت ها، بیانیه ریو
سیاســت های جمعیتی مناســب و تغییر الگوهای تولید و مصرف غیر پایدار، مشــارکت کلیه مردم و تالش دولت ها برای ترویج و ارتقا ء آگاهی 
عمومی، نقش زنان در مدیریت و توســعه محیط زیســت حیاتی اســت و مشارکت کامل آنها ضرورت شــدید دارد، بسیج نیروهای بومی و جلب 

مشارکت آنها و حمایت از هویت و فرهنگ ایشان.
اصول عدالت انصافی: آزادی و برابری فرصت ها.جان و راولز6

تســهیل زندگی شــهری و ارتقا ء کیفیت زندگی و تعامالت اجتماعی مثبت شــهروندان، تأمین عدالت در دسترسی به خدمات شهری برای همه مثنوی
شهروندان، لحاظ کردن حقوق شهروندی به خصوص معلولین، سالمندان، کودکان و اقشار آسیب پذیر از طریق طراحی شهری مسئوالنه، کاهش 
استفاده از وسایل نقلیه شخصی، افزایش استفاده از وسایل نقلیه عمومی و تشویق سفرهای پیاده از طریق طراحی مناسب محورهای پیاده شهری 

و محله ای ارتقا ء بهداشت و سالمت شهروندان )مثنوی، 1381(.
میزان برخورداری از توســعه، تراکم جمعیتی، حمل و نقل عمومی، نحوه پراکنش ترافیک، وجود کاربری مختلط، دسترسی به خدمات، دسترسی فری7

.)Frey, 1999( به فضای سبز

محــور بودن انســان و نیازهای او، مقابله با انفجار جمعیت شــهری و کاهش نرخ رشــد جمعیت تا نزدیک به صفــر، اهمیت دادن به هویت و لقایی و محمدزاده تیتکانلو
ویژگی های فرهنگی خاص هر شــهر و حفظ و تقویت ارزش های مثبت فرهنگ محلی، کاهش فقر و کاهش اختالفات طبقاتی، بســیج زنان و 
جوانان و کودکان برای مشــارکت در آموزش و ارتقاء ســطح فرهنگ زیست محیطی، توزیع عادالنه و متعادل امکانات بین مناطق شهری )لقایی 

و محمدزاده تیتکانلو، 1378(.
حس تعلق، تعامل، امنیت، رضایتمندی مسکونی، پویایی و ثبات، مشارکت، دسترسی به خدمات محلی )Jenks & Jones, 2010(.جنکس و جونز8

مفاهیم عام برابری، عدالت، فقرزدایی و توزیع متعادل امکانات )مشارزاده مهرابی و  همکاران، 1388(.مشارزاده مهرابی و دیگران

پویایی، آموزش، خدمات مختص به ناتوانان، اشتغال )Evans et al., 2005(.اوانز9 و همکاران
حس تعلق مکانی، سرمایه اجتماعی، میراث معنوی، هنر و فرهنگ )Stubbs, 2004(.استوبز10

مهارت های شغلی، تنوع اجتماعی و قومی، ترکیب اجتماعی اقتصادی از ساکنین، تعادل، تراکم معقول )Raco, 2007(.راکو11
بازیافت، آلودگی هوا و صوتی، هنرهای عمومی، دسترسی، حضور پیاده در فضا )Bevan et al., 2007(.تیموثی و بیوان12

یکدیگر ندارند. تمامــی خیابان ها دارای کاربری غالب تجاری بوده و 
تنها خیابان تختی اســت که کاربری غالب در آن تجاری - مسکونی 
اســت. پوشش تمامی خیابان ها آسفالت اســت اما کیفیت آسفالت ها 
در شــهر رشــت با کوچک ترین بارش باران و برفی خدشه دار گردیده 

و در فصول مختلف ســال این کیفیت متغیر خواهد بود. به غیر از سه 
خیابان علم الهدی، ســعدی و تختی که یک طرفه هستند سایر معابر 
مورد مطالعه دو طرفه می باشند. میزان نورپردازی در تمامی خیابان ها 
قابل قبول اســت. تعداد تابلوها و عالئم راهنمایی و رانندگی در همه 

دکتر اسماعیل شیعه، دکتر کیومرث حبیبی، مهندس میالد پیرایه گر
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توضیحاتوضعیتنام معبرردیف

دسترسي به باند رویه آسفالتي
مخالف

تابلو و عالئم روشنایي
راهنماي 

شهري

تراكم پیاده رو
پارك 

حاشیه اي

موقعیت حد فاصلكاربري غالب

کم عرضبلوار معلم - سبزه میدانتجاریزیادمناسبضعیفداردداردخوبطالقانی1

خط ویژه اتوبوسسبزه میدان - میدان شهرداریتجاريممنوعمناسبضعیفداردیك طرفهخوبعلم الهدی2

پیاده رو میدان شهرداری - خیابان تختیتجاريزیادمناسبضعیفداردداردمتوسطشریعتي3 مناطــق  برخي  در 
كم عرض

تجاريزیادمناسبضعیفداردداردخوبانقالب4

بلوار معلم- میدان شهرداريتجاريممنوعمناسبضعیفداردیک طرفهخوبسعدي5

میدان شهرداري - خیابان انقالبتجاريزیادمناسبضعیفداردداردخوبامام خمیني6

- زیادمناسبضعیفداردیک طرفهمتوسطتختي7 تجــاري 
مسكوني

كم عرض

سبزه میدان - میدان دفاع مقدستجاريزیادمناسبضعیفداردداردخوب22 بهمن8

جدول 2. مشخصات ترافیکی خیابان های مورد مطالعه در بخش مرکزی شهر رشت

شکل 1. جانمایی خیابان های مورد مطالعه در شهر رشت

تبیین شاخص های جانمایی پیاده راه های شهری بر اساس اهداف ...
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معابر کم است. پیاده رو در تمامی خیابان ها وجود داشته اما از عرض 
مناسبی برخوردار نیســت. به غیر از خیابان های علم الهدی و سعدی 

پارک حاشیه ای در سایر معابر مجاز است.

 تحلیل
در این بخش در ابتدا شــاخص های جانمایی پیاده راه ها با اســتفاده 
از ماتریــس گولر به دســت می آید. پس از ایجاد این شــاخص ها، با 
بهره گیری از فرایند تحلیل شــبکه ای، از میان 8 خیابان مورد مطالعه 

یک خیابان به عنوان پیاده راه شناسایی خواهد شد.

 استخراج شاخص های نهایی توسط ماتریس گولر
در اســتفاده از ماتریس گولر روش کار بدین صورت بوده است که از 
مخاطبین )کارشناسان، مسئولین و عموم مردم( خواسته شده تا اهمیت 
و تأثیرگذاری هر یک از شاخص ها در ایجاد پیاده راه را با دادن نمرات 
یــک تا پنج بیان کننــد. در نهایت و برای نتیجه گیری از نمرات یک 
شــاخص، نظر کارشناسان ضریب 2، نظر مسئولین ضریب 1/5 و نظر 
عمــوم مردم ضریب 1 را به خود اختصــاص خواهد داد. دلیل انتخاب 
این ضرایب این بوده اســت که کارشناسان بدون درنظرگرفتن منافع 
شخصی و با لحاظ نمودن اصول علمی، مسئولین بر اساس خواسته ها 
و اهداف سازمانی خود و عموم مردم بدون داشتن پیش زمینه تئوری و 

صرفا از روی امیال و خصوصیات فردی اظهار نظر می نمایند.
بــا جمع بندی مطالــب مذکور در بخش مبانی نظــری موارد زیر را 

می توان به عنوان مهمترین شاخص ها دسته بندی کرد:
شــاخص های ایجاد پیاده راه: عرض مناسب، طول مسیر پیاده روی، 
المان، نورگیری، مقیاس انســانی، تجهیزات غیرمزاحم، کف ســازی، 
دید و منظر، کاربری های مطلوب، نما، عرض قطعات، نقاط شــاخص 
فرهنگی، مبلمان، پیوستگی، فضای سبز، محصوریت، تنوع کاربری ها، 
نزدیکی به پارکینگ های عمومی، کارکرد دسترسی های اطراف، خرده 

فروشی، افزایش فرصت های مکث و ایجاد تعامالت.
شــاخص های اجتماعی توسعه پایدار: توجه ویژه به گروه هاي ناتوان 
و کم توان )کودکان، معلوالن و سالمندان(، برنامه ریزي بر پایه جذب 
حداکثــري و دفع حداقلي جمعیت، کاهش اســتفاده از وســیله نقلیه 
شــخصي، توزیع عادالنه و متعادل امکانات، ارتقا ء بهداشت و سالمت 
شــهروندان، توجه به کودکان و فعالیت آنها در برنامه ریزی ها، کاهش 
جرائم شــهری، تشــویق به پیاده روي و دوچرخه سواري، بازه زمانی 
مناســب برای فعالیت در شــبانه روز، کاهش فقــر و فاصله طبقاتی، 
دسترســي آسان به خدمات شــهري براي همگان، جلوگیری از انواع 
آلودگی هــا، برنامه ریزي، طراحــي و اجراي پروژه ها با اســتفاده از 

شــیوه هاي مشــارکت جو، تقویت حس تعلق و هویت فرهنگي در هر 
شهر، طراحی منطبق با اقلیم هر محدوده.

شاخص های ذکر شــده در قالب چهار دسته کلی ترافیکی، کالبدی، 
اقتصادی و زیســت محیطی قــرار گرفته و از میــان آنها، مهم ترین 
شاخص ها توسط ماتریس گولر و نظر کارشناسان استنتاج شده است. 
در هر دســته دو شــاخص که کمترین امتیاز13 را کسب کردند حذف 

شده اند.

 جانمایی پیاده راه توسط فرایند تحلیل شبکه ای
روش هــای ارزیابی چندمعیاره کاربرد وســیعی در همه علوم از جمله 
شهرســازی پیدا کرده اند. یکی از این روش ها فرایند تحلیل سلســله 
مراتبی اســت. اما یکی از محدودیت های جدی این فرایند این است 
که وابستگی های متقابل بین عناصر تصمیم، یعنی وابستگی معیارها، 
زیرمعیارها و گزینه ها را در نظر نمی گیرد و ارتباط بین عناصر تصمیم 
را سلســله مراتبی و یک طرفه فرض می کند. این محدودیت ها باعث 
شــد تا ابداع کننده آن، توماس ساعتی روش فرایند تحلیل شبکه ای 
را ارائــه و معرفی کند که در آن ارتباطات پیچیده بین و میان عناصر 
تصمیم، از طریق جایگزینی ساختار سلسله مراتبی با ساختار شبکه ای، 
در نظر گرفته می شــود. فرایند تحلیل شبکه ای حالت عمومی ساختار 
سلســله مراتبی و شــکل گســترده آن محسوب می شــود که در آن 
موضوعات با وابستگی متقابل و بازخورد را نیز می توان در نظر گرفت. 
به همین دلیل در سال های اخیر استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای به 
جای فرایند سلســله مراتبی در اغلب زمینه ها افزایش پیدا کرده است 

)زبردست، 1389(.

از میان 8 خیابان مورد نظر، قرار است یک خیابان به عنوان پیاده راه 
انتخاب شود. برای انتخاب خیابان مطلوب تر، مراحل زیر طی می شود: 

- تبیین مدل
- تشکیل ماتریس های مقایسه ای؛

- مقایسه دودویی شاخص های اصلی؛
- مقایسه دودویی وابستگی های درونی شاخص های اصلی؛

- مقایسه دودویی زیرشاخص های هر یک از شاخص های اصلی؛
- مقایسه دودویی وابستگی های درونی زیرشاخص ها؛

- مقایسه دودویی ارجحیت گزینه ها؛
- محاسبه سوپرماتریس حد؛

- تشکیل سوپرماتریس ناموزون؛
- محاسبه سوپرماتریس ناموزون؛

- انتخاب خیابان مناسب برای ایجاد پیاده راه.
 فرایند تحلیل شبکه ای دارای جداول متعددی است که با ترتیبی که 

دکتر اسماعیل شیعه، دکتر کیومرث حبیبی، مهندس میالد پیرایه گر
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جدول 3. محاسبه شاخص مطلوبیت خیابان های مورد نظر برای ایجاد پیاده راه و تعیین رتبه آنها در بخش مركزي شهر رشت در سال 1391 

Wi Eij شاخصزیر شاخص
22 بهمنتختيامام خمینيسعديانقالبشریعتيعلم الهدیطالقانی

مبلمان0.005210.008110.006010.006710.007860.009060.004710.00641

کالبدی

نقاط شاخص فرهنگی0.004540.008440.006340.006040.008190.009390.007040.00374

نما0.004610.007510.005410.004110.006260.007460.002110.00581

نقاط مکث0.006980.006880.004780.005480.007630.007830.005480.00618

المان های شهری0.003350.006250.006150.005850.005000.006200.004850.00355

توجه به ناتوانان و کم توانان0.002920.004820.003720.002420.001570.004870.001420.00212

توجه به کودکان0.003550.003450.002350.002050.002220.002140.002050.00205

محصوریت0.006150.008050.006950.004650.004800.005000.003650.00435

کف سازی0.005250.008150.007050.008750.006900.008100.008750.00745

طول مسیر0.004290.009990.006090.009790.007940.006140.005790.00419
ترافیکی عرض معبر0.005100.009000.005900.007600.005750.006950.007600.00630

کارکرد محورهای اطراف0.007650.008550.008450.008150.005300.009500.008150.00885

فاصله تا پارکینگ های عمومی0.007750.009650.008550.009750.008400.009600.008250.00695

کاربری های سرگرم کننده0.005190.009990.006990.007690.006840.008040.006690.00539
اقتصادی تنوع و ترکیب کاربری ها0.004030.008930.006830.007530.006680.007880.006530.00423

زمان فعالیت0.004800.008700.006600.007300.006450.007650.006300.00500

خرده فروشی0.004360.008260.006160.006860.006690.007210.005860.00456

فضای سبز0.003690.008890.006490.007190.006640.007640.006190.00489
زیست محیطی طراحی منطبق با اقلیم0.003870.009770.005670.009870.006520.006780.005370.00407

دید و منظر0.007710.009610.005510.006210.006360.006560.005210.00391

0.1010.1630.1220.1340.1240.1440.1120.100= ∑ i
i=1 Wi Eij Di

شکل 2. تراکم جمعیت و محصوریت خیابان علم الهدی در بخش مرکزی شهر رشت در سال 1391
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در باال به آن اشاره شد و در قالب ماتریس های نام برده ارائه می شوند. 
از ارائه تمامی جدول ها به دلیــل باالبودن اندازه آنها اجتناب ورزیده 
شــده اســت. اما نتیجه نهایی در جدول 3 قابل رؤیت است. الزم به 
ذکر اســت که محاسبات پیچیده فرایند تحلیل شبکه ای به کمک نرم 
افزار Super Decision و مقایسه میان شاخص ها توسط مقیاس 9 
کمیتی ســاعتی انجام شده است. نگاهی به این جدول نشان می دهد 
که خیابان علم الهدی مطلوب ترین خیابان برای ایجاد پیاده راه اســت 

)شکل 2(.
خیابان علم الهدی با کســب بیشــترین امتیاز مهم ترین محور برای 
ایجاد پیاده راه شناخته شد و بعد از آن خیابان امام خمینی قرار گرفت. 
خیابان های 22 بهمن و طالقانی نیز حائز کمترین امتیاز ممکن شــده 
و برای تبدیل به محور پیاده واجد شــرایط شــناخته نشــدند. خیابان 
علم الهدی از جمله قدیمی ترین مسیرهای تردد در بخش مرکزی شهر 
رشــت اســت. این خیابان متصل کننده مهم ترین میادین شهر، یعنی 
سبزه میدان و میدان شــهرداری، است. سرتاسر مسیر دارای بناهای 
قدیمی با معماری سنتی و بومی است که طبقه همکف آنها به کاربری 
تجاری تغییر یافته اســت. در حال حاضر این مسیر برای تردد وسایل 
حمل و نقل عمومی دو طرفه اما برای وسایل نقلیه شخصی یک طرفه 
اســت. در سوابق تردد وسایل نقلیه در این مسیر چندین جابه جایی در 
یک طرفه و دوطرفه شــدن خیابان صورت گرفته است. در این خیابان 
عرض پیاده رو نســبت به ســواره رو دارای نســبت مناسبی است و 
کاربران پیاده در این مســیر با آســودگی، امنیت و ایمنی باالیی تردد 
می کنند. همچنین خرده فروشــی، چه به صورت دست فروشــی و چه 
به صورت ساماندهی شده، در سرتاســر مسیر دیده می شود. این گونه 
فعالیت ها خود به جذب کاربر و تشــویق به پیاده روی کمک شــایان 
توجهی می کند. اما دســت فروشــی در برخی موارد مشکالتی را نیز 
برای تــردد عابرین به وجود می آورد. نزدیکــی خیابان علم الهدی به 
پارکینگ های عمومی یکی از نکات بارز در مورد این مســیر اســت. 
خیابان علم الهدی دارای ویژگی های متعددی اســت که بر تبدیل آن 
به یک پیاده راه شــهری تأکید می ورزند. از آن جمله می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
وجود بناهای تاریخی در ابتدا )سبزه میدان( و انتهای )کتابخانه ملی( 
مسیر، محصوریت مناسب )شــکل 2(، وجود دو گره با هویت در ابتدا 
و انتهای مســیر، دارابودن مقیاس انسانی، وجود جداره های قدیمی با 
معماری ســنتی، وجود کاربری های متعــدد تجاری و پذیرایی و وجود 

مسیرهای موازی برای انتقال جریان ترافیک به آنها.
 

  نتیجه گیری 

شــاخص های اجتماعی توسعه پایدار درون شهری از محلی به محل 
دیگر و از شهری به شهر دیگر متفاوت است. نگاه به شاخص ها، یک 
نگاه کالن و اجرایی کــردن آن باید در مقیاس محلی صورت پذیرد. 
به عنوان مثال در مورد شاخص مبلمان باید گفت که جانمایی صحیح 
مبلمان شــهری در محدوده پیاده راه یک ضرورت اســت که می تواند 
آســایش و آرامش شــهروندی را در پی داشته باشد اما نحوه طراحی 
آن باید منطبق با اقلیم و با اســتفاده از مصالح بومی باشد. همچنین 
در تدوین شاخص های اجتماعی باید شناخت کاملی از کاربران داشته 
و نظرات کارشناسان، مســئولین و همچنین استفاده کنندگان از فضا 

را درنظرگرفت. 
بــرای پیاده راه منتخب چندین مورد به صورت ضابطه و راهکار ارائه 
می گــردد که می تواند در تأکید بر روی نقاط قوت خیابان برای تبدیل 
شــدن به پیاده راه و همچنین اصالح نقاط ضعف آن مفید باشــد. این 

موارد با استناد به شاخص های به دست آمده، مطرح می شود.
- اعمال کنترل، نظارت و جلوگیری از ورود وسایل نقلیه به فضا؛

- تأکید بر روی کاربری های فرهنگی موجود در خیابان و جداره سازی 
و به سازی نمای آنها؛

- درنظرگرفتن معابر جایگزین با طول و عرض مناسب )شکل 3(؛

پیــاده راه علــم الهــدی                                                  
مســیرهای منتهی به پیاده راه                                        
معابر جایگزین                                                        

شکل 3. مسیرهای جایگزین برای پیاده راه علم الهدی

- کنترل ورودی دسترسی های منتهی به خیابان علم الهدی؛
- جانمایی چندین المان بومی در وسط خیابان؛

- بهسازی نمای ساختمان های قدیمی؛
- توجه به ناتوانان جسمی و حرکتی در کف سازی ها؛

دکتر اسماعیل شیعه، دکتر کیومرث حبیبی، مهندس میالد پیرایه گر
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- استفاده از پوشش گیاهی منطبق با اقلیم در حاشیه پیاده راه؛
- تعبیه تجهیزات و مبلمان شهری در طول مسیر؛

- استفاده از مصالح مناسب در کف سازی )شکل 4(؛

 

شکل4. کف سازی پیاده راه علم الهدی پس از اجرا
)Source: Nasirmahaleh, 2012( 

- تأکیــد بر میدان های موجود در ابتدا و انتها با نورپردازی، ســاخت 
نشــانه و المان شــهری، درختکاری مناســب و باز کردن خط دید به 

سمت آنها؛
- استفاده از نظرات شهروندان در تمامی فرایند ایجاد پیاده راه.

در صورت جانمایی صحیح پیاده راه، تجهیز آن یکی از مسائلی است 
که در موفقیت پروژه تأثیر بسزایی دارد. پیاده راهی فاقد مبلمان کافی، 
تجهیزات مناسب، کاربری های متنوع و موارد دیگر نمی تواند موفقیتی 
دربرداشته باشد. درنظرداشــتن این نکته بسیار ضروری است که اگر 
چه در ســابقه شهرســازی در ایران فضاهایی )مانند بازار( مختص به 
پیاده وجود داشــته اما پیاده راه ســازی پدیده تازه ای است که از دهه 
هفتاد شمسی وارد مباحث نوین شهرسازی کشور شده است. ورود هر 
پدیده جدید نیاز به فرهنگ ســازی و ایجاد پشتوانه فرهنگی دارد. به 
عنوان مثال نحوه اســتفاده کاربران از صندلی ها و میزهایی )متعلق به 
رســتوران و یا کافی شــاپ( که در پیاده راه چیده می شود بسیار مهم 
است؛ و یا عدم ورود وسایل نقلیه یکی از مهم ترین چالش هایی است 
که پروژه های پیاده راه سازی با آن مواجه هستند و نیاز به فرهنگ سازی 
گســترده ای دارد. عدم موفقیت بسیاری از پروژه ها و نحوه استفاده از 
پدیده هایی که در کشورهای توســعه یافته به موفقیت دست یافته اند 
عــدم وجود فرهنگ اســتفاده از آن فضا و یا پدیده خاص اســت. در 
مــورد پیاده راه باید این نکته را مد نظر داشــت کــه این گونه عمل 
نشــود که به یک باره دو طرف یکی از خیابان های شهر مسدود شده 

و پیاده راه ســازی آغاز گردد؛ بدون اینکه پیش زمینه مناسبی در اختیار 
شهروندان قرارگیرد و آمادگی الزم برای قبول این فضا به وجود آید.

در برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری چندین اصل وجود دارد که 
بــا تکیه بر موضوع مقاله این اصول نمایان گشــته و اهمیت ویژه ای 
می یابند. در روند تدوین مقاله، این اصول بدین شــکل به دست آمدند 
که در برنامه ریزی ایجاد پیاده راه ها باید به شاخصه های بومی و هویت 
فرهنگی محل مورد مطالعه توجه خاصی داشــت و بدون مشارکت و 
نظر شــهروندان و عدم درنظرگرفتن نحوه اســتفاده آنها از مسیرهای 
مرکزی شهر نمی توان خیابان مناسب برای احداث پیاده راه را جانمایی 
نمود. به عنوان نتیجه گیری و پیشــنهاد، برآمده از نکته آخر، باید حق 
نظر نهایی و حق رد و یا قبول پروژه را برای شهروندان درنظر داشت. 
بدین گونه که پیش از شروع عملیات اجرایی، دو طرف خیابان منتخب 
برای مدت چند هفته بر روی ســاکنین بسته شود و نحوه استفاده آنها 
از مســیرهای جایگزین مورد آزمون قرار گیرد. در صورت مثبت بودن 
پاســخ و صحیح بودن انتخاب، عملیات عمرانی آغاز گردد. زیرا رابطه 
تنگاتنگی میان کاربران و فضاهای شهری وجود دارد و زمانی که این 
فضا پیاده راه باشــد رابطه مورد نظر بیش از سایر روابط خود را نشان 
می دهد. قبول فضا و اســتفاده پیش بینی شده کاربران از آن می تواند 
بازده اقتصادی، اجتماعی، ترافیکی و فرهنگی مورد نظر را تأمین کند 

و برعکس.
نکتــه حائز اهمیت دیگر برای موفقیت طرح، تدوین و اجرای قوانین 
ســخت گیرانه برای وسایل نقلیه ای است که قصد ورود به پیاده راه را 
دارنــد. یکی از متداول ترین راه های جلوگیــری از وقوع چنین امری 
استفاده از موانع کالبدی اســت. این موانع می تواند میله های پیوسته 
و یــا موانع مکانیکی قابل کنترل باشــد. راه حل دیگر اجرای قوانین 
ســفت و سختی اســت که تبعات آن، رانندگان را از ورود به محدوده 
طرح بازدارد. اما مؤثرترین و ماندگارترین روش، تمرکز بر روی مباحث 
فرهنگی اســت. این کار می تواند توســط تبلیغات گســترده شهری، 
اســتفاده از معتمدین محلی و فرهنگ ســازی خوشه ای در محالت 

انجام پذیرد.

  پی  نوشت ها
1. Analytical Network Process (ANP)
2. Leman and Cox
3. Dom Nozzi 
4. Williams
5. Berke & Conroy
6. John & Rovelse
7. Frey
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8. Jenks & Jones
9. Evans
10. Stubbs
11. Raco
12. Timothy and Bevan 

13. امتیاز ها از یک تا پنج به هر شــاخص داده می شود و با توجه به ضریب 
و اهمیت نظر هر یک از گروه ها )کارشناســان، مسئولین و عموم مردم( نمره 

نهایی به دست می آید.
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