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پژوهــش حاضــر بــا هــدف تحلیــل تأثیــر ویژگیهــای ترافیکــی فضاهــای بــاز مجموعههــای مســکونی ،بــر میــزان بــروز فعالیــت اجتماعــی
در آنهــا انجــام شــده اســت .پیشــینۀ پژوهــش در طراحــی محیــط نشــان میدهــد کــه ویژگیهــای کالبــدی فضاهــای بــاز مســکونی
و رفتارهــای ترافیکــی در آن میتوانــد بــر میــزان مطلوبیــت آنهــا تأثیرگــذار باشــد و کیفیــت زندگــی اجتماعــی ســا کنین را تحــت تأثیــر
قــرار دهــد .در ایــن پژوهــش ،بــا اســتفاده از روش تحقیــق پیمایشــی ،ارزیابــی ســا کنین دو واحــد همســایگی مشــابه از تأثیــر حرکــت
خــودرو بــر میــزان و کیفیــت فعالیــت اجتماعــی در دو محلــه در مجموعــه شــهری مهــرگان شــهر قزویــن مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
یافتههــا نشــان میدهــد کــه در بررســی تأثیــر تأمیــن پارکینــگ محلــی ،از آنجــا کــه پارکینگهــای ســا کنین در هــر دو ســایت ،در محیــط
بیرونــی تأمیــن شــده ،تفــاوت معنــاداری در تأثیــر ایــن مســئله بــر زندگــی اجتماعــی ســا کنین مشــاهده نمیگــردد .پرســش شــوندگان،
طــرح ســایت محــل ســکونت خــود را ،از نظــر کاهــش خوانایــی ســواره و تأمیــن پارکینگهــای محیطــی متوســط ارزیابــی کردهانــد .در
مجمــوع میتــوان گفــت ،سلســله مراتــب معابــر و مدیریــت ترافیکــی ،بــر ایجــاد ظرفیــت بــرای فعالیــت کافــی و مؤثــر در ســایت ،تأ کیــد
دارد .مطابــق یافتههــای تحقیــق ،تحقــق زندگــی اجتماعــی در ُبعــد مدیریــت ترافیــک در دو طــرح مــورد بررســی تفــاوت معنــاداری بــا
یکدیگــر دارنــد .ســا کنینی کــه فعالیــت بیشــتری دارنــد ،کاهــش ســرعت و حجــم تــردد محــل زندگــی خــود را نســبت بــه ســایر پرســش
شــوندگان بیشــتر ارزیابــی کردنــد .در طــرح واحــد همســایگی اول ،بهدلیــل اســتفاده از ابزارهــای مدیریــت ترافیکــی متنــوع ،ســرعت
حرکــت ســواره کمتــر اســت و در آن بــرای پیــاده اولویــت باال تــری در نظــر گرفتهانــد .ولــی وجــود زندگــی اجتماعــی در دو ُبعــد کاهــش
خوانایــی ســواره و تأمیــن پارکینگهــای محیطــی ،معنــادار نیســت امــا در مجمــوع مطابــق یافتههــای تحقیــق ،میتــوان ادعــا کــرد
کــه مدیریــت ترافیــک بهصــورت معنــاداری زندگــی اجتماعــی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.

مقدمه

نیــاز بــه مســکن جمعیتهــای در حــال رشــد ســریع ،ســبب
شــد تــا بــا اســتفاده از معمــاری مــدرن مجموعههــای مســکونی
بزرگــی طــرح شــوند .از دهــه  70قــرن بیســتم میــادی ایــن
مجموعههــا بــه دلیــل بــروز مشــکالت اجتماعــی ،مــورد نقــد و
بازبینــی قــرار گرفتنــد .نقدهــا در ایــن زمینــه فــراوان و مــوارد
خــاص متعــددی را شــامل میشــوند
()Lang & Moleski, 2010؛ ()Coleman, 1985؛ (Jenks,

)1985؛ ( )Jacobs, 2007؛ ()Lang, 2005؛ Newman,(.

 )2005برخــی از نقدهــا در حــوزۀ مطالعــات محیطــی کــه
موردنظــر ایــن مقالــه اســت ،مربــوط بــه کیفیــت فضــای بــاز
مابیــن بلوکهــا ،در مجموعههــای مســکونی اســت (Carr et
 .)10-9 ,1992 ,.alاز آنجــا کــه شهرســازی معاصــر مــا منبعــث
از شهرســازی دنیــا بــوده ،بنابرایــن مشــکالت اخیــر مــا نیــز بــا آن
مشــکالت همپوشــانی داشــته و دارد.
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بــا توجــه بــه پیشــینۀ تحقیــق ،کیفیــت فضــای بــاز میــان
بلوکهــا در مجموعههــای مســکونی ،کــه بــه آن محیــط
بیرونــی گفتــه میشــود ،بــا مطلوبیــت طر حهــای مســکونی
و رضایتمنــدی ســا کنین آنهــا رابطــه دارد .در ایــن تحقیــق،
حرکــت خــودرو بــه عنــوان یکــی از عوامــل تأثیرگذار بــر مطلوبیت
محیطــی در نظــر گرفتــه شــده اســت ،کــه میتوانــد کیفیــت
زندگــی و رضایتمنــدی ســا کنین مجموعههــای مســکونی را
تحــت تأثیــر قــرار دهــد.

نیوزق رهش رد ینوکسم هعومجم ود یدروم هعلاطم
ینوکسم یاه هعومجم زاب یاضف رد 

هــدف ایــن تحقیــق ،بررســی تأثیــر حرکــت ســواره بــر زندگــی
اجتماعــی در فضــای بــاز مجموعههــای ســاختمانی اســت.
بنابرایــن ،پرســش اصلــی در ایــن تحقیــق ایــن اســت کــه
«چگونــه ترافیــک زندگــی اجتماعــی ســا کنین را تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد؟» بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ،ابتــدا تعاریــف
مربــوط بــه فعالیتهــای اجتماعــی و تأثیــر منفــی ترافیــک بــر
آن تبییــن میشــود؛ ســپس بــرای تدویــن چارچــوب نظــری
مقالــه ،ابعــاد مســئله کــه بــر زندگــی اجتماعــی و ترافیــک
تأثیرگــذار هســتند ،شناســایی میشــوند .قبــل از ارائــه نتایــج
تحقیــق تجربــی ،معیارهــای ســنجش براســاس پیشــینه
تحقیــق ،معرفــی میشــود .در قســمت تحقیــق تجربــی،
گزارشــی از نحــوه آزمــون فرضیههــای مســتخرج از چارچــوب
نظــری ارائــه خواهــد شــد .روش تحقیــق پیمایشــی اســت و
بــرای گــردآوری دادههــا از پرسشــنامه پیمایشــی اســتفاده
شــده و بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا ،از آزمــون ناپارامتریــک
کای اســکور اســتفاده میشــود.

 -1ادبیات موضوع

 1-1ترافیک
یکــردن نیازهــای خــودرو ،یــک موضــوع مهــم در
پیشبین 
طراحــی شــهری مناطــق مســکونی در قــرن بیســتم بــوده
ً
اســت .در مناطقــی کــه پیشــتر ســاخته شــده بودنــد ،معمــوال
ایــن بــه معنــی اســتفاده از فضاهــای بــاز عبــوری پیشــین و یــا
حتــی قســمتهای عمومــی و فضــای ســبز بــود .در مناطــق
مســکونی جدیــد اســتفاده بیــش از پیــش ماشــین ســبب شــده
اســت عبــور و مــرور بــه مهمتریــن قســمت طراحــی یــک خیابــان
تبدیــل شــود ،ضمــن اینکــه ترکیبــات و اشــکال ســکونتگاهی
جهــت در نظــر گرفتــن ایــن نیــاز تغییــر کردهانــد (Biddulp,
 .)2007, 203بهگون ـهای کــه اتومبیــل کــه بهعنــوان وســیلهای
بــرای انجــام مقاصــد آدمــی بهوجــود آمــد ،خــود بــه نیرویــی
چیــره مبــدل شــده اســت .فــرم شــهریای کــه نتیجــه ایــن
نیــرو اســت ماننــد ردیــف مغازههــا در دو طــرف خیابانهــای
اصلــی بســیاری از شــهرهای جدیــد بــا مقصــود اصلــی از
اختــراع اتومبیــل کــه انجــام مقاصــد آدمــی اســت در تضــاد قــرار
میگیــرد .فضاهــای معمــاری تمدنــی کــه پیادههــا در آن نقــش
اصلــی داشــتند-مانند کوچههــای ســایهدار و میدانهــای
خلــوت و آرامــی اســت کــه بــا خیابانهــای پــر جنــب و جــوش
و پــر جــد و نشــاط یــا بــا خیابانهــا تضــادی مطبــوع ایجــاد
میکردنــد در مقابــل اتومبیــل بــا آن خیابانهــای قیرریــزی
شــده کــه حرکتــش را تســریع میکننــد و فروشــگاههایی کــه در
دو جنــب راهــش بهوجــود میآینــد ،اهمیــت خــود را از دســت
دادهانــد ()Chermayeff & Alexander, 1965, 54
اهمیــت ایــن مســئله بــه عنــوان یــک فرآینــد تاریخــی در
توجــه بــه تغییــر زندگــی در خیابــان اســت و اینکــه چگونــه فــرم
ُ
خیابانهــا و فضاهــای عمومــی بهطــور کامــا دقیقــی ارزشهــا
و اولویتهــای جامعــه مــا را بازتــاب میدهنــد .خیابانهــا تبدیــل
بــه یــک وســیله بــرای عبــور و مــرور عمومــی شــدهاند بــه جــای
نکــه یــک مقصــد و یــا یــک مــکان مفیــد و قابــل اســتفاده بــرای
ای 
ســا کنان محلــی باشــند .بنابرایــن زندگــی محلــی و فعالیتهــا
متمایــل بــه تــرک خیابــان و ســایر فضاهــای عمومــی شــدهاند
و در عــوض در داخــل خانههــا و حیاطهــای خصوصــی متمرکــز
شــدهاند .بــرای اتومبیــل بایــد تســهیالت ایجــاد کــرد؛ امــا دیگــر
نیازهــای انســان نیــز احتیــاج بــه تســهیالت دارد .در حــال
حاضــر فــرم شــهرها فقــط منعکــس دارنــده تســهیالت الزم
بــرای اتومبیــل اســت و در آن دیگــر نیازهــای انســان نادیــده
گرفتــه شــده اســت.

تصویر1فعالیتهایبیرونیازدیدگاهکار.ماخذ.)Pilechiha,2009,p65(:

 -2-1فعالیت اجتماعی
یــان گل در کتــاب مطــرح خــود بــا نــام «زندگــی در میــان
ســاختمانها» نقطــه آغــاز مناســبی بــرای بررســی انــواع
فعالیتهایــی کــه ممکــن اســت مــا بــه دنبــال آن تشــویق آن در
خیابــان باشــیم فراهــم میکنــد .او اینگونــه میگویــد کــه ســه
نــوع فعالیــت بیرونــی ممکــن اســت مشــاهده گــردد:
_ فعالیتهــای ضــروری  -کارهایــی کــه مجبوریــم انجــام
دهیــم.
_ فعالیتهــای انتخابــی -کارهایــی کــه انتخــاب میکنیــم تــا
انجــام دهیــم.
_ فعالیتهای منتجه (یا اجتماعی).

کار در کتــاب «فضــای عمومــی» بــا دقــت بیشــتری طیــف
فعالیتهایــی کــه افــراد مختلــف انجــام میدهنــد را نشــان
داده کــه ایــن مــوارد را هــم میتــوان بــه گونــه کارآمــدی در
طبقــه بنــدی مطــرح شــده توســط گل دســتهبندی کــرد.
اســتفاده از ایــن ایدههــا ،ســبب گســتردهتر شــدن نگرشمــان
در طراحــی خیابــان میشــود بهگون ـهای کــه بیــش از تفکــر در
مــورد میــزان رفــت و آمــد مؤثــر خودروهــا و پیادههــا ،بــه میــزان
همســازتر شــدن بــا طیــف وســیعتری از فعالیتهــای انتخابــی
و منتجــه اجتماعــی خواهیــم پرداخــت .ایــن امــر ممکــن اســت
منجــر بــه ایــن شــود کــه مهندســان ،خــود را فقــط منحصــر بــه
اطالعــات مربــوط بــه تعــداد ســوارهها و پیادههایــی کــه در یــک
ســاعت از یــک مــکان میگذرنــد نکننــد بلکــه آنــان را بــه تعــداد
عابــران و دوچرخــه ســواران در واحــد زمــان ،زمانــی کــه صــرف
بــازی میشــود ،زمانــی کــه صــرف نشســتن بــر روی نیمکــت
میشــود ،و یــا حتــی میــزان وقــوع مکالمــات مشــاهده شــده در
خیابــان عالقهمنــد ســازند! از ایــن طریــق ممکــن اســت بهطــور
کلــی بتــوان فهمیــد مناطــق مســکونی چگونــه ممکــن اســت
اســتفاده شــوند ،امــا بــا ایــن حــال توجــه دقیــق بــه نیازهــای
گروههــای خــاص از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .بــه طــور
مشــخص ،جوانــان و ســالمندان نیازهــای خاصــی دارنــد کــه
بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد (.)carr, 1992, 25
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آمیــزش فعالیتهــای بیــرون از خانــه تحــت تأثیــر شــرایط
مکانــی و محیطــی اســت و محیــط کالبــدی یکــی از عوامــل
تأثیــر گذارنــده بــر ایــن فعالیتهــا اســت .فعالیتهــای ضــروری
کمابیــش اجبــاری اســت؛ ماننــد رفتــن بــه مدرســه یــا کار ،خرید،
ایســتادن در صــف اتوبــوس ،یــا بــه انتظــار کســی مانــدن و کاری
را بــه انجــام رســانیدن .بهطــور کلــی فعالیتهــای روزمــره
مــردم در ایــن گــروه قــرار میگیــرد .بیشــتر اینهــا فعالیتهایــی
اســت کــه اغلــب بــا پیــادهروی صــورت میگیــرد .از آنجایــی
کــه فعالیتهایــی از ایــن دســت اجبــاری اســت کمتریــن تأثیــر
را از محیــط مــادی و فضــای عمومــی میپذیــرد ،چــون در
همــه روزهــای ســال و در تحــت هــر شــرایطی انجــام میپذیــرد.
فعالیتهــای انتخابــی زمانــی صــورت میگیــرد کــه فــرد تمایــل
بــه آن داشــته باشــد و زمــان و مــکان مســاعدت کنــد؛ ماننــد
پیــادهروی بــرای اســتفاده از هــوای تــازه ،ایســتادن و تماشــای
جنــب و جــوش زندگــی یــا نشســتن و لــذت بــردن از آفتــاب.
ایــن فعالیتهــا تنهــا زمانــی رخ میدهنــد کــه شــرایط محیــط
بیرونــی مطلــوب باشــد و هــوا و مــکان مســاعد .رابطــه ایــن گروه
از فعالیتهــا بــا طراحــی کالبــدی فضاهــای عمومــی بیشــتر از
فعالیتهــای دیگــر اســت ،چــرا کــه اغلــب تفریحــات ســالم در
ایــن گــروه قــرار میگیرنــد .ا گــر محیــط بیرونــی کیفیــت نازلــی
داشــته باشــد ،مــردم فقــط فعالیتهــای ضــروری را انجــام
میدهنــد؛ و در جایــی کــه کیفیــت فضایــی باالســت عــاوه

بــر اینکــه بــه فعالیتهــای ضــروری میپردازنــد تمایــل آنهــا
بــه حضــور در محیــط کوچــه و خیابــان بیشــتر میشــود و بســا
کــه پیــادهروی را بــه عبــور ســریع بــا اتومبیــل ترجیــح دهنــد.
فعالیــت اجتماعــی بــه همــه فعالیتهایــی اطــاق میگــردد
کــه بــه حضــور دیگــران در فضــای عمومــی نیازمنــد اســت؛
ماننــد بــازی کــودکان ،دیــدار کوتــاه بــا همســایگان و کســبه
محــل ،انــواع فعالیتهــای محل ـهای و رایجتریــن فعالیــت
یعنــی تماسهــای انفعالــی مــردم بــا یکدیگــر کــه همــان دیــدن
دیگــران و شــنیدن حرفهــای آنهــا اســت .فعالیتهــای
اجتماعــی بــه صــورت خــود بهخــودی روی نمیدهنــد ،چــرا کــه
مــردم دیگــری هــم در همــان محیــط حضــور دارنــد ،بــا یکدیگــر
ً
مالقــات میکننــد ،از کنــار هــم میگذرنــد یــا صرفــا در دیــدرس
همدیگــر قــرا دارنــد .در خیابانهــای مســکونی ،نزدیــک محــل
کار و مدرســه کــه مــردم عالئــق و خواســتگاههای مشــترک
دارنــد ،فعالیتهــای اجتماعــی رونــق بیشــتری میگیرنــد ،امــا
در خیابانهــای شــهر و مرکــز شــهر فعالیتهــای اجتماعــی
حالتــی گــذرا دارنــد و اغلــب بــه تماسهــای انفعالــی محــدود
میشــوند .ایــن گونــه فعالیتهــا هــم ممکــن اســت دلپذیــر
باشــند و نطفــه فعالیتهــای اجتماعــی پــر بارتــری گردنــد
(.)Gehl،1996,15

بنابرایــن میــزان فعالیتهــای ضــروری کــه در خیابــان رخ
میدهنــد در نســبت بــا کیفیــت محیطــی ،مقــدار ثابتــی باقــی
میماننــد .در مقابــل بهبــود محیــط ســبب افزایــش قابــل
توجهــی در میــزان فعالیتهــای انتخابــی شــده و بــه تبــع آن
ایــن امــر میــزان فعالیتهــای اجتماعــی میــان مــردم را افزایــش
میدهــد ( .)Biddulph, 2007, 146بهبــود کیفیــت فضاهــای
عمومــی شــهرها بــر فعالیــت روزمــره و اجتماعــی شــهروندان
تأثیــر میگــذارد و ایــن تأثیــر را بهتــر از هــر جــای دیگــر میتــوان
در محورهــای پیــاده یــا مکانهــای بســته بــر ترافیــک ســواره
مشــاهده کــرد .در نمونههــای متعــدد ایــن بهبــود کیفیــت
تعــداد پیادههــا را دو برابــر کــرده و میانگیــن زمانــی را کــه مــردم
یتــر کــرده و
در بیــرون از ســاختمانها بــه ســر میبرنــد طوالن 
نیــز تنــوع فعالیتهــا در محیــط شــهر را افزایــش داده اســت
(.)Gehl, 1996, 43
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 -1-2سلسله مراتب معابر
ا کثــر محورهــای شــهری مــا ،اعــم از خیابانهــای اصلــی تــا
خیابانهــای محلــی و کوچههــا تبدیــل بــه محورهــای منظــم
و هندســی بــا پیــروی از یــک الگــوی کلــی (دو طــرف پیــاده و
وســط ســواره) شــدهاند .بــدون توجــه بــه اینکــه هــر فضــای
شــهری دارای نقشــی خــاص بــوده و توقعــات فضایــی خــاص از
آن انتظــار مـیرود .بهعنــوان مثــال ا گــر یــک خیابــان  30متــری،
اصلــی در نظــر گرفتــه میشــود ،بایــد عبــور ســریع خودروهــا را
در جابجایــی شــهری تأمیــن کنــد ولــی کوچــه و خیابــان محلــی
در حقیقــت نخســتین فضاهــای شــهری میباشــند کــه فــرد
پــس از خــروج از عرصــه خصوص ـیاش بــا آن مواجــه شــده و بــه
تعامــل اجتماعــی میپــردازد .در عمــل محلههــای مســکونی
زیــادی (بهویــژه در مناطــق نوســاز) وجــود دارنــد کــه بــه علــت
سلســله مراتــب فضایــی خــود ،از مزاحمــت ترافیکــی مصــون
ماندهانــد .ولــی ا کثــر خیابانهــای موجــود مغشــوش بــوده
و ترافیــک عبــوری از راههــای مختلــف بــه داخــل آنهــا نفــوذ
کــرده ،آرامــش و آســایش الزم را مختــل کردهانــد (Gharib,
.)2010, 16
بــر اســاس سلســله مراتــب شــبکه ارتباطــی ،در یــک منطقــه
ً
مســکونی عمومــا بــا دو نــوع معبــر روبــرو هســتیم ،خیابــان
جمعکننــده و پخشکننــده و خیابانهــای فرعــی مســکونی.
خیابانهــای جمــع و پخشکننــده وظیفــه برقــراری ارتبــاط
بیــن خیابانهــای اصلــی و خیابانهــای فرعــی (محلــی) و یــا
محلههــای مجــاور را دارنــد .اینگونــه خیابانهــا ترافیــک چنــد
خیابــان فرعــی را جمــع آوری نمونــده و بــه خیابــان اصلــی و
یــا خیابــان اصلــی درجــه یــک عبــوری منتقــل مینماینــد.

بــه عقیــده پا کــزاد ایــن معبــر در گذشــته گــذر یــا راســته محلــه
نامیــده میشــدند و نقــش ســتون فقــرات محــات را ایفــا
میکردنــد .راســته محــات محــل تعامــل تمامــی افــراد محلــه
بــوده و بــه واقــع بســتری بــرای تعامــات اجتماعــی فراتــر از حــد
همســایگی را فراهــم میآوردنــد .در ایــن معابــر دوســتیها
جــای خــود را بــه آشــناییها م ـیداد .آشــناییهایی کــه بــر
دوش غریبههــا ســنگینی مینمــود (.)Pakzad, 1997, 216
خیابــان فرعــی نیــز ،وظیفــه ارتبــاط بیــن واحدهــای همجــوار
و همچنیــن امــکان دسترســی بــه مناطــق مســکونی ،تجــاری،
صنعتــی و یــا دیگــر اراضــی مجــاور را فراهــم ســاخته و بــه خیابــان
جمــع و پخشکننــده و یــا خیابــان اصلــی درجــه یــک عبــوری
منتقــل مینمایــد (همــان) .در ایــران مــرز میــان خیابانهــای
فرعــی و جمــع و پخشکننــده بهدرســتی مشــخص نیســت.
اینگونــه خیابانهــا بــه هیــچ وجــه نبایــد در اختیــار ترافیــک
عبــوری قــرار گیرنــد (.)Gharib, 1010, 16
بــا در نظــر گرفتــن حــذف ترافیــک عبــوری ،وزارت ترابــری
انگلســتان ،الگــوی محیطهــای احاطــه شــونده را ارائــه
دادهانــد ( .)ministry of transport, 1963آنهــا پیشــنهاد
دادنــد کــه بــا اســتفاده از سلســله مراتــب معابــر و ابزارهــای
مدیریــت ترافیــک در ایــن مناطــق هیــچ ترافیــک خارجــی نبایــد
وجــود داشــته باشــد .بررســی اخیــری کــه در مــورد دو محیــط
احاطــه شــونده در لنــدن انجــام شــده نشــان میدهــد کــه در
تــاش بــرای آرامســازی برخــی مناطــق ،اســتفاده از وســایل
مدیریــت ترافیــک ،ســبب جابجایــی ترافیــک عبوری ســنگینتر
و ســریعتر بــه دیگــر مناطــق شــده اســت .بدیــن طریــق رانندگــی
در شــهر آســانتر شــده اســت ،ضمــن اینکــه ترافیــک ســواره
در مجــاورت خانههــا کاهــش یافتــه اســت و بــه ایــن ترتیــب
عرصههــای احاطــه شــونده ،جزیرههایــی آرام در دریــای
ترافیــک عبــوری شــدهاند (.)Biddulph, 2007, 206
در خیابــان فرعــی مســکونی اولویــت بــا عابــر پیــاده بــوده و
اســتفاده از وســیله نقلیــه فقــط بــرای افــراد ســا کن خیابــان
مجــاز اســت .حدا کثــر ســرعت مجــاز ســواره 30 ،کیلومتــر در
ســاعت اســت ( .)Gharib, 2010, 16بــه نظــر اپلیــارد ،تمامــی
جوانــب زندگــی خیابانــی مثبــت نیســت امــا محیــط بایــد
بــه ســا کنان ایــن اجــازه را بدهــد کــه بــدون تحــت فشــار قــرار
گرفتــن از ســمت ســوارههای غریبــه کــه در حــال گذرنــد ،ارتبــاط
داشــتن بــا هــم را تمریــن کننــد (.)Appleyard, 1985, 45
بنابرایــن بایــد بــرای هدایــت حرکــت آرام در محــات بایــد از
حرکــت ترافیــک عبــوری و میانبــر جلوگیــری نمــوده و نیــز مســیر
حرکتهــای مبدائــی و مقصــدی بایــد طــوری تنظیــم شــوند

 -2-2پارکینگ
در مطالــب قبلــی اشــاره شــد کــه خیابانهــای محلــی کنونــی
نــه تنهــا تبدیــل بــه مجــاری عبــور خودروهــای غیرمحلــی
شــدهاند ،بلکــه هــر راننــدهای نیــز بــه خــود اجــازه میدهــد
در صــورت عــدم وجــود پارکینــگ در ســطح شــهر ،در کوچــه و
خیابانهــای محلــی دیگــران توقــف کنــد .در اینصــورت کوچــه
و خیابــان حکــم پارکینــگ شــهری را پیــدا کــرده و خــودرو نیــز
بــه واســطه حجــم بزرگــش بخــش بزرگــی از ایــن فضــا را اشــغال
میکنــد .در صورتــی کــه ایــن فضــا بایــد جوابگــوی نیازهــای
اجتماعــی ســا کنان ،همچــون بــازی کــودکان ،مکــث کــردن و
توقــف بزرگســاالن باشــد.

 -3-2مدیریت ترافیک
در دهــه  ،1980اپلیــارد ( )Appleyard, 1981و فرانســیس
( )Francis, 1987بــه ترتیــب در مــورد اینکــه خیابانهــا
بایــد بیشــتر قابــل زندگــی باشــند بحثهایــی را آغــاز کردنــد.
اپلیــارد بهطــور مشــخص بــه پژوهــش خــود همــراه بــا مــارک
لینتــل در مــورد میــزان رضایــت ســا کنین در ســه خیابــان ســان
فرانسیســکو ارجــاع م ـیداد کــه ســرعتها و حجمهــای عبــور
و مــرور ســواره متفاوتــی داشــتند .خیابانهــا بــا عبــور و مــرور
ســواره کمتــر ،بیشــتر مــورد توجــه ســا کنین قــرار میگرفتنــد؛
یعنــی روش ـنتر نگــه داشــته میشــدند و شــواهدی نیــز مبنــی
بــر تعامــات اجتماعــی گســتردهتر و قلمروهــای ســکونتی
وســیعتر مشــاهده میشــد .در مقابــل ،معابــر دارای حجــم عبــور
و مــرور بــاال منجــر بــه اســترس و کنارهگیری ســا کنان میشــدند.
در ایــن مناطــق مــردم تمایــل داشــتند کــه هرچــه ســریعتر بــه
ســمت خانهشــان حرکــت کننــد و بهنــدرت بــا همســایگان
خــود ارتبــاط برقــرار میکردنــد .در ایــن میــان کســانی بیشــترین
زیــان و رنــج را متحمــل میشــدند کــه توانایــی حرکتــی
نتــری داشــتند .ایــن پژوهــش طبیعــت آسیبرســان
پایی 
ترافیــک بــر زندگــی شــهری و وا کنــش مــردم نســبت بــه محیــط
را روشــن ســاخت و توجــه را بــه فوایــد کاهــش اثــر ترافیــک بــر
مناطــق مســکونی جلــب کــرد .فرانســیس (Francis, 1987,
 )65نیــز مدیریــت ترافیــک را یکــی از دوازده کیفیتــی میدانــد
کــه طراحــان بایــد فعاالنــه بــه دنبــال ارتقــای آن باشــند .پا کــزاد
در کتــاب راهنمــای طراحــی فضــای شــهری معتقــد اســت
نتیجــه عــدم توجــه بــه ایــن مســئله ،محالتــی هســتند پــاره پــاره،
ســا کنینی کــه جــرات حضــور و تــردد در خیابانهــا را ندارنــد و
ا گــر بــرای اثبــات شــهامت خــود در کوچــه و خیابــان نیــز حاضــر
شــوند ،بــا دود ،ســر و صــدا و خطراتــی مواجــه میشــوند کــه
ترجیــح میدهنــد هرچــه ســریعتر بــه مســکن خــود پنــاه
بــرده ،عطــای خیابــان را بــه لقایــش ببخشــند .در ایــن کوچــه
و خیابانهــا دیگــر کمتــر اثــری از تعامــات اجتماعــی دیــده
میشــود .بدتــر اینکــه حضــور فیزیکــی کــودک و ســالخورده را بــه
نــدرت در آن میتــوان مشــاهده کــرد (.)Pakzad, 1997, 217

گل ( )Gehl، 1996نیــز معتقــد اســت بهبــود کیفیــت فضاهــای
عمومــی شــهرها بــر فعالیــت روزمــره و اجتماعــی شــهروندان
تأثیــر میگــذارد و ایــن تأثیــر را بهتــر از هــر جــای دیگــر میتــوان
در معابــر ویــژه پیــادگان یــا مکانهــای بســته بــر ترافیــک
موتــوری مشــاهده کــرد .در نمونههــای متعــدد ایــن بهبــود
کیفیــت تعــداد پیادههــا را دو برابــر کــرده و میانگیــن زمانــی را
کــه مــردم در بیــرون از ســاختمانها بــه ســر میبرنــد طوالنیتــر
کــرده و نیــز تنــوع فعالیتهــا در محیــط شــهر را افزایــش داده
اســت.
در پاســخ بــه ایــن مســئله ،در تعــدادی از طر حهــای
مجموعههــای مســکونی پارکینگهــا در لبــه مجموعــه قــرار
داده شــدهاند .وابــان در فریبــرگ و فرنزوسیســکیس ویرتــل
در توبینگــن آلمــان مناطــق مســکونی موفقــی هســتند کــه در
آنهــا ماشــینها در گاراژ چنــد طبقــه ایمــن کــه متعلــق بــه
محلــه اســت و در ورودی مجموعــه واقــع شــده اســت ،پــارک
میشــوند .بدیــن شــکل کل منطقــه از حضــور و ترافیــک
ســواره خــاص میشــوند ،ا گــر چــه خیابانهــا همچنــان بــرای
خودروهــای ون حمــل کننــده کاال و مواقــع اضطــراری قابــل
دســترس اســت .نگهداشــتن بیشــتر ترافیــک در لبــه مجموعــه،
فضاهــای عمومــی را در باقــی مناطــق بــرای اســتفاده بــه
مقاصــد دیگــر آزاد میگــذارد ( .)Biddulph, 2007, 210ایــن
الگــو بــرای ایمنســازی ترافیکــی و حفــظ آرامــش در منطقــه
مســکونی اســتفاده شــده و در آن فاصلــه بیــن پارکینگهــا
و بلوکهــای مســکونی بــرای همــه مســاوی در نظــر گرفتــه
میشــود ( .)Gharib, 2010, 118در کتــاب «شــبکه ارتباطــی
در طراحــی شــهری» گونههــای دیگــری از نحــوه ســازماندهی
پارکینگهــا بــا بلوکهــای مســکونی و نیــز طراحــی

در آوریــل  1983میــادی مقــررات جدیــد در هلنــد بــه
اجــرا گذاشــته شــد کــه بــه مدیــران شــهری اجــازه م ـیداد تــا
ســرعت را در خیابانهــا یــا بخشــی از خیابانهــای مناطــق
مســکونی بــه ســی کیلومتــر در ســاعت تقلیــل دهنــد .ایــن
تجربــه در ســطح بینالمللــی بــه نــام هلنــدی آن وونــرف
معــروف شــد .ترجمــه لغــوی ایــن اصطــاح «حیــاط مســکونی»
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نقـــش
جه ــان
نیوزق رهش رد ینوکسم هعومجم ود یدروم هعلاطم
ینوکسم یاه هعومجم زاب یاضف رد 

کــه هرچــه ســریعتر از محلــه خــارج شــده و بــه خیابانهــای
عبــوری دسترســی یابنــد ( .)Pakzad, 2005, 61

پارکینگهــای موقــت در خیابانهــای فرعــی مســکونی را نیــز
میتــوان مشــاهده کــرد (.)Gharib, 2010, 118-126

ا کمتر دردسر میکشند و خودروها هم مجبور میشوند سرعت خود را در جایی که ممکن است مردم گذر
درختان ،گیاهان و یا بوالردها و آرایش پارکینگها نباید برای افراد کم بینا مشکل ایجاد کنند .تغییرات
کن نگه داشته شود و در صورت نیاز همیشه با یک شیب مالیم ( به ) به هم اتصال پیدا کنند (

هادی سنجش

ضوع میتوان مدلی تحلیلی از ابعاد
جتماعی و ترافیک ارائه داد .نمودار
حقیق را نشان میدهد .این مدل
ن زندگی اجتماعی در بافتهای
 ،چهار مولفه اصلی سلسله مراتب
و تعامل با پیاده مؤثر است .بُعد
ی و بسعد پارکینگ ،معیار حضور
پارکینگ در لبههای سایت یا در
دل ارائه شده ،هر کدام از ابعاد
یز توسط دو معیار قابل سنجش و
مدیریت ترافیک را قابل سنجش
تردد سواره .بُعد تعامل با پیاده به
نمودار  :مدل تحلیلی پیشنهادی برای سنجش ابعاد و معیارهای زندگی
ترافیک
اده و کاهش خوانایی محیط برای نمــودار :1مــدل تحلیلــی اجتماعی
ســنجش ابعــاد و معیارهــای
پیشــنهادیوبــرای
ت.
زندگــی اجتماعــی و ترافیــک
را که برای آزمون در نمونههای موردی انتخاب شدهاند مطرح کرد .هرکدام از فرضیههای چهارگانه به

فضاهــای مشــترک و نیمــه عمومــی تعــداد
اینـت و منظــور
یکی از متغیرهای اصلی بحث باشد .اسـ
فرضیهها عبارتند از:
ً
فعالیتدرهایواقــع
استاوســت.
همجــوار
ـای مسـ
واحدهـ
ـادی از
بهترـبتا زیـ
حله مورد نظر و سطوح باالتر از آن نسـ
ـکونی کمتر
عبوری در آن
ترافیک
باشد،
لحاظ شده
ایــن کوچههــا و خیابانهــا بهعنــوان حیــاط دوم خانههــا
شود.
بازتـرا در
اجتماعی
داخل
کرد.ـورت ونهــوف
تقویتهصـ
آنـود را ب
ـاب خـ
زندگیمــدل
توانایــن
میـد.
ـل مآنیکنـ
لبههای محله و عدم ورود خودرو بهعمـ
شاهد فعالیتهای اجتماعی بیشتری بود.
پیدامی
خودروها
عبور و مرور
توانبود.
کرده
آلمان نیز
در محله و همچنین کاهش حجم در
به جای سواره مسلط باشد و خوانایی محیط برای سواره پایین باشد ،زندگی اجتماعی فعالتری را انتظار
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نقـــش
جه ــان
نیوزق رهش رد ینوکسم هعومجم ود یدروم هعلاطم
ینوکسم یاه هعومجم زاب یاضف رد 

مشــخصه اصلــی وونــرف هلنــدی و ونهــوف آلمانــی عــاوه بــر
کاهــش ســرعت بــه ســی کیلومتــر در ســاعت تجدیــد نظــری
بــود کــه در تخصیــص فضــای ســواره و پیــاده در مســیرها
انجــام گرفــت .بدیــن ترتیــب نظــام معمــول تفکیــک مســیر
بــه نوارهــای مســتقل پیــاده ،دوچرخــه و ســواره کنــار رفــت و
ســطحی یکدســت و بــدون اختــاف ســطح و بــدون جــدول
ایجــاد گردیــد کــه بــرای هرگونــه حرکــت پیــاده ،دوچرخــه
و ســواره حقــوق مســاوی قائــل بــود .ایــن راه حــل کــه در
مقابــل تفکیــک رایــج ســطحها و نوارهــا ،اختــاط آنهــا را
پیشــنهاد میکــرد ،حرکــت ســواره را ملــزم نمــود تــا در کوچههــا و
خیابانهــای مســکونی ســرعت خــود را بــا گامهــای عابــر پیــاده
تنظیــم نماینــد .یکــی از مشــخصههای دیگــر ایــن مــدل اجــازه
توقــف خودروهــا در محلهایــی کــه بــرای آن پیشبینــی و
عالمتگــذاری شــده بــود .در ایــن مــدل اولویــت مطلــق بــه
حضــور ســا کنان و تعامــل اجتماعــی ،در مقابــل حرکــت عبــوری
مســیر داده شــد .جلوگیــری از ترافیــک عبــوری و میانبــر نیــز
بــه ایــن وســیله تأمیــن گردیــد(Schäfer-Breede, 1992,
 . )432-44ایــن مــدل در انگلســتان بــا نــام «قلمــرو مســکونی»
ب ـهکار گرفتــه شــده اســت .ویژگیهــای «قلمــرو مســکونی»
ً
عمومــا آرامتریــن خیابانهــای مســکونی را فراهــم م ـیآورد
و نیازمنــد تدابیــر طراحــی مشــخصی اســت کــه خودروهــا را
ً
ملــزم میکنــد تــا بــا آهنــگ تقریبــا برابــر آهنــگ قــدم زدن انســان
حرکــت کننــد ()Biddulph, 2007, 124

نصــب تابلــو بــرای مدیریــت ســرعت و یــک طرفــه کــردن
خیابانهــای محلــی دو راه حلــی اســت کــه در ایــران شــناخته
شــده اســت .ولــی بایــد توجــه کــرد هــر چنــد ایــن تمهیــدات
الزم اســت ولــی کافــی نیســت .ضــرورت حــذف ترافیــک
عبــوری و توجــه بــه وضعیــت تقاطعهــا و کنتــرل ســرعت در
طــول خیابــان محلــی از طریــق موانــع کالبــدی بــا توجــه بــه
ضعفهــای فرهنگــی در حــوزه رعایــت قوانیــن راهنمایــی و
رانندگــی ضــروری اســت (.)Pakzad، 1997,217
 -4-2تعامل با پیاده
همانطــور کــه اشــاره شــد امــروزه بــا از بیــن رفتــن سلســله مراتــب
فضایــی و شــیوع شــبکههای شــطرنجی ،بــا وضعیتــی روبــرو
شــدهایم کــه نــه پیــاده در آن ایمــن اســت نــه ســواره .چنانکــه
در معابــر پیادههــا حکــم عنصــری حاشــیهای و دســت دوم
ً
دارنــد کــه ا کثــرا بهفراموشــی ســپرده میشــوند و تمامــی فضــای
کوچــه در ســیطره تــردد و توقــف خودروهــا اســت؛ بــه عبــارت
دیگــر پیــاده علیرغــم داشــتن احســاس ناامنــی و ناخوانــده
بــودن ،ناچــار بــه حرکــت در مســیر ســوارهرو میباشــد و حدا کثــر
نوارهــای باریکــی در حاشــیه ســوارهرو و در مجــاورت بدنههــا
بــرای تــردد پیــاده در نظــر گرفتــه شــده کــه بــه دلیــل عــرض
بســیار کــم و گاهــی تعــرض ورودیهــای عرصههــای خصوصــی
ً
بــه آنهــا عمــا قابــل اســتفاده نبــوده ،تــداوم الزم را بــرای حرکت
پیــاده تأمیــن نمیکننــد .گاه حتــی تفکیــک ایــن نوارهــا از مســیر
ســواره چنــان صــورت میگیــرد کــه ســواره بــه راحتــی میتوانــد
بــه آنهــا دســت درازی کنــد .بــه ویــژه بــا پــارک کــردن در آنهــا
پیــاده وادار بــه انحــراف مســیر و اســتفاده از ســوارهرو میشــود.
در هــر حــال بایــد توجــه داشــت کــه درنظر گرفتــن مجرایــی برای
حرکــت پیــاده جــز اتخــاذ یــک راه درمــان موقــت و نــه چنــدان
کارا نمیباشــد .چنانکــه بخواهیــم مشــکل را بهصــورت
ریش ـهای حــل نماییــم ،ناچاریــم حا کمیــت را از ســواره ســلب
کــرده و در اختیــار پیــاده قــرار دهیــم .البتــه ایــن نکتــه بهمعنــای
حــذف حضــور ســواره نیســت بلکــه مقیــد ســاختن حضــور و
عبــور آن اســت ( .)Pakzad, 2005, 245بهعنــوان یــک راهحــل
در انگســتان ایــده «قلمــرو ســکونتی» مطــرح و ویژگیهــای
آن اینگونــه شــرح داده شــده اســت :یــک قلمــرو ســکونتی
بایســتی قانــون معیــن خــود را داشــته باشــد ،جایــی کــه بــا
عالئــم مناســب عالمتگــذاری شــده اســت و مشــخص اســت
کــه پیــاده و هــم ســواره ،اســتفاده از فضــای میــان خانههــا را
بــه اشــترا ک گذاشــتهاند و در صورتــی کــه یــک تصــادف اتفــاق
بیفتــد ،ایــن راننده اســت کــه باید پاســخگو باشــد (Biddulph,
 .)2007, 223همچنیــن ،زمانــی کــه خودروهــا بــه فضایــی کــه
بــرای پیادههــا فراهــم شــده تجــاوز میکننــد ،بایــد ایــن مناطــق

طرح باالدست در هر محله درحدود هزار نفر سکونت دارند.
سایتهای بهگونهای انتخاب شدهاند که جمعیتی در
حدود
نفره را تحت پوشش قرار دهند .در این مطالعه،
مطابق معیارهای حجم نمونه،

تصویر باال :منطقه شهری مهرگان – قزوین ،پایین مناطق مورد مطالعه در منطقه شهری مهرگان .ماخذ:

بهگونهای که بتوان از معرّف بودن آن اطمینان داشت ،در هر مجموعه مسکونی نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند
همانطور که در قسمت قبل مشخص شد ،ابعادی که بر روی فعالیتهای اجتماعی و حرکت خودرو در بافت اثر میگذارند ،عبارتند از:
سلسله مراتب معابر ،پارکینگ ،مدیریت ترافیک و تعامل .بنابراین ،در این تحقیق به چهار بُعد از وجوه زندگی اجتماعی و ترافیک توجه شده
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تصویر 2پایین:منطقهشهریمهرگان-قزوین،باال مناطقموردمطالعهدر منطقهشهریمهرگان.ماخذURl4:

خــاص را بــا اســتفاده از جــداول ،گلدانهــا ،بوالردهــا و ســایر
عــوارض فیزیکــی از خودروهایــی کــه قصــد پــارک در آن را دارنــد
حفاظــت کــرد ()Biddulph, 2007, 223

فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
نیوزق رهش رد ینوکسم هعومجم ود یدروم هعلاطم
ینوکسم یاه هعومجم زاب یاضف رد 

در ایــن ســطوح اشــترا کی جهــت بــرآورده کــردن نیاز ســالمندان
و یــا معلــوالن جســمی بایــد ســطوحی بــا کیفیــت بــاال ،پیوســته
و همــوار و نــه لغزنــده بــا عــرض دو متــر بــرای اســتفادهکنندگان
از ویلچــر ،کالســکه بچــه یــا کســانی کــه مشــکل حرکتــی دارنــد
ایجــاد شــود .نقــاط تقاطــع بایســتی عــاری از جــدول باشــند.
ممکــن اســت بعضــی بگوینــد کــه جــداول بایســتی ســطح
نتــر بیاورنــد امــا ایــن بیشــتر مناســب اســت
ســوارهرو را پایی 
کــه ســطح جــاده را تــا ارتفــاع پیــادهرو بــاال بیاوریــم ،بنابرایــن
پیادههــا کمتــر دردســر میکشــند و خودروهــا هــم مجبــور
میشــوند ســرعت خــود را در جایــی کــه ممکــن اســت مــردم
گــذر کننــد کاهــش دهنــد .عوارضــی نظیــر درختــان ،گیاهــان
و یــا بوالردهــا و آرایــش پارکینگهــا نبایــد بــرای افــراد کــم بینــا
مشــکل ایجــاد کننــد .تغییــرات ارتفاعــی میبایــد در کمتریــن
حــد ممکــن نگــه داشــته شــود و در صــورت نیــاز همیشــه بــا یــک
شــیب مالیــم ( 1بــه  )20بــه هم اتصــال پیدا کننــد (Biddulph,
)2007, 221

-5-2مدل پیشنهادی سنجش�
بنابرایــن بــا توجــه بــه پیشــینه موضــوع میتــوان مدلــی
تحلیلــی از ابعــاد و معیارهــای مؤثــر بــر رابطــه زندگــی اجتماعــی
و ترافیــک ارائــه داد .نمــودار یــک رابطــه میــان متغیرهــای
اصلــی تحقیــق را نشــان میدهــد .ایــن مــدل نشــان میدهــد
کــه در رابطــه میــان زندگــی اجتماعــی در بافتهــای مســکونی
و ترافیــک ســواره در آنهــا ،چهــار مولفــه اصلــی سلســله مراتــب
معابــر ،پارکینــگ ،مدیریــت ترافیــک و تعامــل بــا پیــاده مؤثــر
اســتُ .بعــد سلســله مراتــب ،معیــار ترافیــک عبــوری و بســعد
پارکینــگ ،معیــار حضــور خــودرو را در ســایت از طریــق تأمیــن
پارکینــگ در لبههــای ســایت یــا در کل آن شــامل میشــود.
مطابــق مــدل ارائــه شــده ،هــر کــدام از ابعــاد مدیریــت ترافیــک و
تعامــل بــا پیــاده نیــز توســط دو معیــار قابــل ســنجش و ارزیابــی
هســتند .معیارهایــی کــه ُبعــد مدیریــت ترافیــک را قابــل
ســنجش میکننــد عبارتنــد از ســرعت و حجــم تــردد ســوارهُ .بعد
تعامــل بــا پیــاده بــه وســیله دو معیــار محوریــت داشــتن پیــاده
و کاهــش خوانایــی محیــط بــرای راننــدگان قابــل ســنجش و
ارزیابــی اســت.

ش ـمـ ــار ه 5-1
بـ ـ ـه ـ ـ ـ ـرا ۱۳۹۴

تعداد
درصد

سلسله مراتب معابر

ترافیک عبوری

پارکینگ

وجود پارکینگ محلی

سرعت تردد سواره
مدیریت ترافیک
حجم تردد سواره
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ش ـمـ ــار ه 5-1
بـ ـ ـه ـ ـ ـ ـرا ۱۳۹۴
فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان

محوریت پیاده
تعامل با پیاده
کاهش خوانایی سواره

واحد همسایگی 1

واحد همسایگی 2

تعداد

درصد

تعداد

درصد

جمع

کم

30

25

39

32

69

28.75

متوسط

41

34

43

36

84

35

زیاد

49

41

38

32

87

36.25

کم

23

19

20

17

43

17.91

متوسط

61

51

55

46

116

48.33

زیاد

36

30

45

37

81

33.76

به هیچ وجه

20

16

18

15

38

15.83

کم

31

26

46

38

77

32.08

متوسط

41

34

30

25

71

29.58

زیاد

28

24

26

22

54

22.5

به هیچ وجه

19

16

29

24

48

20

کم

28

23

34

28

62

25.83

متوسط

39

33

31

26

70

29.16

زیاد

34

28

26

22

60

25

به هیچ وجه

17

14

36

30

53

22.08

کم

48

40

43

36

91

37.91

متوسط

37

31

30

25

67

27.91

زیاد

18

15

11

9

29

12.08

کم

40

33

31

26

71

29.58

متوسط

49

41

54

45

103

42.91

زیاد

31

26

35

29

66

27.5

120

100

120

100

240

100

جمع

نیوزق رهش رد ینوکسم هعومجم ود یدروم هعلاطم
ینوکسم یاه هعومجم زاب یاضف رد 

جدول:1نتایجمستخرجاز پرسشنامه

بنابرایــن میتــوان فرضیههــای زیــر را کــه بــرای آزمــون در
نمونههــای مــوردی انتخــاب شــدهاند مطــرح کــرد .هرکــدام
از فرضیههــای چهارگانــه بــه گون ـهای مطــرح شــده اســت کــه
شــامل یکــی از متغیرهــای اصلــی بحــث باشــد .ایــن فرضیههــا
عبارتنــد از:
 -1هــر چــه سلســله مراتــب معابــر در محلــه مــورد نظــر و ســطوح
باال تــر از آن بهتــر لحــاظ شــده باشــد ،ترافیــک عبــوری در آن
کمتــر اســت و فعالیتهــای اجتماعــی در آن پررنــگ تــر انجــام
میشــود.
 - 2بــا اختصــاص پارکینــگ محلــی در لبههــای محلــه و عــدم
ورود خــودرو بــه داخــل آن میتــوان زندگــی اجتماعــی را در آن
تقویــت کــرد.

 - 3بــا کاهــش ســرعت تــردد ســوارهها در محلــه و همچنیــن
کاهــش حجــم عبــور و مــرور خودروهــا میتــوان شــاهد
فعالیتهــای اجتماعــی بیشــتری بــود.
 - 4چنانچــه در بیــرون از خانــه ،پیــاده بــه جــای ســواره مســلط
باشــد و خوانایــی محیــط بــرای ســواره پاییــن باشــد ،زندگــی
لتــری را انتظــار داریــم.
اجتماعــی فعا 

 -3مطالعه موردی

در ایــن تحقیــق ،تنهــا بــه بررســی تأثیــر متغیــر رفــت و آمــد
ســواره بــر ابعــاد زندگــی اجتماعــی در میــان ســاختمانهای
محلــه مســکونی بســنده شــده اســت .از ســوی دیگــر ،مطابــق
مــدل تحلیلــی مقالــه ،زندگــی اجتماعــی نیــز بــا ابعــاد سلســله
مراتــب معابــر ،پارکینــگ ،مدیریــت ترافیــک و تعامــل بــا پیــاده
قابــل مشــاهده و انــدازه گیــری شــده اســت .هــر کــدام از ایــن

ابعاد

شاخص ها

کای اسکور

درجه
آزادی

ضریب
همبستگی

سطح
معناداری

سلسله مراتب معابر

ترافیک عبوری

11.07

4

0.17

*0.02

پارکینگ

وجود پارکینگ محلی

5.83

4

0.11

0.21

سرعت تردد سواره

16.09

6

0.21

*0.01

حجم تردد سواره

21.48

6

0.24

*0.002

محوریت پیاده

18.43

6

0.22

0.005

کاهش خوانایی سواره

5.41

4

0.11

0.24

مدیریت ترافیک

تعامل با پیاده

**P<0.01*P<0.05
جدول:2آزمونمعناداریابعادترافیکیبرحسبهرواحدهمسایگی

ترافیک

واحد همسایگی 1

واحد همسایگی 2

کل

به هیچ وجه

15

19

34

کم

40

42

82

متوسط

43

39

82

زیاد

22

20

42

کل

120

120

240

جدول:3میزانترافیکبرحسبهرواحدهمسایگی

ترافیک

واحد همسایگی اول
واحد همسایگی دوم

ش ـمـ ــار ه 5-1
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کای اسکور

درجه آزادی

ضریب همبستگی

سطح معناداری

4

5

0.10

0.67

بــرای آزمــون فرضیههــای منتــج از مــدل تحلیلــی ،از روش
پیمایــش اســتفاده میشــود .نمونههــای انتخــاب شــده در
شــهر قزویــن ،در مجموعــه شــهری مهــرگان انتخــاب شــدهاند.

ایــن مجموعــه کــه شــامل  9محلــه اســت ،بهصــورت محلــه
محــور طراحــی و اجــرا شــده اســت ( )URL1و شــامل  25هــزار
واحــد مســکونی بــرای اقشــار متوســط رو بــه پاییــن جامعــه
اســت( )URL3کــه در بلوکهــای  6طبقــه و بــرای جمعیــت
 100هــزار نفــری طراحــی گشــته اســت ( .)URL2از آنجــا کــه
ایــن مجموعــه در یــک بــازه زمانــی نزدیــک ،طراحــی و اجــرا
شــده و بــه بهر هبــرداری رســیده اســت و از لحــاظ برنامهریــزی،
چــه اجتماعــی و چــه شهرســازی یکســان طــرح شــده اســت،
بنابرایــن میتوانــد از تأثیــر متغیرهــای ناخواســته بــر نتیجــه
پژوهــش جلوگیــری کنــد .در ایــن مجموعــه دو ســایت  1و 2
در دو محلــه جدا گانــه جهــت بررســی انتخــاب شــدهاند .ایــن
دو مجموعــه هــر دو از نظــر وســعت و تعــداد ســا کنین تاحــدود
زیــادی مشــابه هســتند .مطابــق ضوابــط طــرح باالدســت در

فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
نیوزق رهش رد ینوکسم هعومجم ود یدروم هعلاطم
ینوکسم یاه هعومجم زاب یاضف رد 

جدول:4آزمونمعنیداریترافیکبرحسبهرواحدهمسایگی

چهــار بعــد بــه وســیله معیارهــای دیگــر ،تبییــن شــدهاند.
تحقیــق حاضــر بــا تمرکــز بــر وجــوه طراحــی و ویژگیهــای
محیطــی مجموعههــای مســکونی ،بــه دنبــال بررســی تأثیــر
حرکــت خــودرو ،بــر میــزان تحقــق فعالیتهــای اجتماعــی
در محلــه اســت .ایــن عوامــل ،ممكــن اســت بهصــورت
بالقــوه بــر روی طراحــی ســایت مجموعههــا و متعاقــب آن بــر
کیفیــت و مطلوبیــت طر حهــای مســکونی تأثیرگــذار باشــند.
بــا شناســایی عوامــل طراحــی تأثیرگــذار بــر عملكــرد محیــط،
امــکان ایجــاد محیطهــای مســكونی بیرونــی متناســب بــا
نیازهــای كاربــران و ارزشهــای آنهــا بیشــتر میشــود.

13

هــر محلــه درحــدود  10هــزار نفــر ســکونت دارنــد .ســایتهای
بهگون ـهای انتخــاب شــدهاند کــه جمعیتــی در حــدود1200
نفــره را تحــت پوشــش قــرار دهنــد .در ایــن مطالعــه ،مطابــق
معیارهــای حجــم نمونــه،
بهگون ـهای کــه بتــوان از معـ ّـرف بــودن آن اطمینــان داشــت،
در هــر مجموعــه مســکونی 120نفــر بهعنــوان نمونــه انتخــاب
شــدند.

14
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بـ ـ ـه ـ ـ ـ ـرا ۱۳۹۴
فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان

همانطــور کــه در قســمت قبــل مشــخص شــد ،ابعــادی كــه
بــر روی فعالیتهــای اجتماعــی و حرکــت خــودرو در بافــت
اثــر میگذارنــد ،عبارتنــد از :سلســله مراتــب معابــر ،پارکینــگ،
مدیریــت ترافیــک و تعامــل .بنابرایــن ،در ایــن تحقیــق بــه
چهــار ُبعــد از وجــوه زندگــی اجتماعــی و ترافیــک توجــه شــده
اســت .بــرای ســنجش هــر یــک از ایــن ابعــاد ،ســؤاالت چندگانــه
و بهصــورت طیــف تنظیــم شــده ،کــه از برآینــد ســواالت مربــوط
بــه هــر ُبعــد ،میتــوان تحقــق زندگــی اجتماعــی را در آن
وجــه بهصــورت کمــی مشــخص نمــود .در جــدول فراوانــی،
میــزان زندگــی اجتماعــی در قالــب طیــف «بــه هیــچ وجــه ،کــم،
متوســط ،زیــاد و خیلــی زیــاد «بیــان شــده اســت .در وزنپذیری
شــاخصها نیــز از اعتبــار ُصــوری اســتفاده شــده ،ضمــن
آنکــه کوشــش گردیــده تــا از توزیــع چندگانــه عناصــر بهدالیــل
مختلــف اجتنــاب شــود .بنابرایــن ،وزنپذیــری ســاده و یگانــه
عناصــر مدنظــر بــوده اســت.

 -4یافتهها

نیوزق رهش رد ینوکسم هعومجم ود یدروم هعلاطم
ینوکسم یاه هعومجم زاب یاضف رد 

نکــه گفتــه شــد ،بــه نظــر میرســد طــرح مختلــف
چنا 
مجموعههــای مســکونی در میــزان تعامــات اجتماعــی
صــورت گرفتــه در آنهــا تفــاوت ایجــاد خواهــد نمــود .جــدول
 ،1فراوانــی پاس ـخهای شــهروندان را بــه ابعــاد مســئله در دو
واحــد همســایگی در منطقــه شــهری مهــرگان شــهر قزویــن را
نشــان میدهــد .هــر کــدام از ایــن چهــار ُبعــد بهوســیله چنــد
معیــار ســنجش پذیــر شــده انــد.
 49درصــد ســا کنین واحــد همســایگی اول ،بیشــترین تعــداد
افــرادی بودنــد کــه تأثیــر ترافیــک عبــوری را بــر فعالیتهــای
اجتماعــی شــان زیــاد ارزیابــی کردنــد .امــا در واحــد همســایگی
دوم بــا  37درصــد ،ســا کنیــن تأثیــر وجــود پارکینگهــای
محلــی را زیــاد دانســتند .در معیــار ســرعت تــردد ســواره41 ،
درصــد ســا کنین واحــد همســایگی اول نســبت بــه  30درصــد
ســا کنین واحــد همســایگی دوم ،محیــط محــل زندگــی خــود را
متوســط ارزیابــی کردنــد .در معیــار حجــم تــردد ســواره نیــز 39
درصــد ســا کنین واحــد همســایگی اول ،ویژگیهــای تــرددی را
متوســط ارزیابــی کردنــد .در ایــن معیــار 31 ،درصــد ســا کنیــن

واحــد همســایگی دوم ،حجــم تــردد را متوســط دانســتند.
متأســفانه کمتریــن ارزیابیهــا مربــوط بــه محوریــت پیــاده
اســت و دلیــل آن عــدم توجــه طراحــان بــه ایــن مســئله اســت.
کمتریــن ارزیابــی مربــوط بــه ســا کنین واحــد همســایگی اول بــا
 48درصــد ،و پــس از آن واحــد همســایگی دوم بــا  43درصــد
میباشــد .کاهــش خوانایــی ســواره در واحــد همســایگی دوم
بیشــتر از واحــد همســایگی یــک اســت 29 .درصــد ســا کنیــن
واحــد همســایگی یــک و  26درصــد ســا کنین واحــد همســایگی
دو ،محیــط مســکونی خــود را از نظــر معیــار کاهــش خوانایــی
ســواره ،زیــاد ارزیابــی کردهانــد .کمتریــن ارزیابــی مربــوط بــه
ســا کنین واحــد همســایگی دوم اســت کــه  22درصــد ســا کنین،
آن را کــم ارزیابــی کردنــد.

 - 5تحلیل یافتهها

بــه منظــور درک تفــاوت معن ـیداری میانگینهــا ،در جــدول ،2
آزمــون کای اســکور و درجــه آزادی ،ضریــب همبســتگی و ســطح
معنــاداری آمــده اســت .بــا توجــه بــه درجــه آزادی و ســطح
معن ـیداری میتــوان گفــت میــزان ترافیــک عبــوری ،ســرعت
تــردد ســواره ،حجــم تــردد ســواره و محوریــت پیــاده در دو واحــد
همســایگی مــورد مطالعــه ،دارای تفــاوت معن ـیدار میباشــد.
بنابرایــن ،نتایــج ایــن معیارهــا قابــل تعمیــم بــه کل جامعــۀ
آمــاری میباشــد .امــا میــزان دو معیــار کاهــش خوانایــی ســواره
و وجــود پارکینــگ محلــی دارای تفــاوت معنــا داری در ایــن دو
محــدوده نمیباشــند.
بــه ایــن ترتیــب میتــوان گفــت کــه میــزان ترافیــک عبــوری،
ســرعت تــردد ســواره ،حجــم تــردد ســواره و محوریــت پیــاده بــر
میــزان وقــوع فعالیتهــای اجتماعــی تأثیرگــذار اســت .مطابــق
نتایــج بدســت آمــده ،ترافیــک عبــوری در واحــد همســایگی
دومــی بیشــتر از اولــی اســت .همچنیــن در ســه معیــار ســرعت
تــردد ســواره ،حجــم تــردد ســواره و محوریــت پیــاده نیــز در
واحــد همســایگی اول رضایــت بیشــتری دیــده شــده اســت.
بــه بیــان دیگــر ،مدیریــت ترافیــک در طر حهــای مــورد مطالعــه
بــر فعالیتهــای اجتماعــی آنهــا تأثیرگــذار اســت .پــس از
تحلیــل جدا گانــۀ ابعــاد محیطــی ،الزم اســت نتیجــه گیــری
کلــی در ایــن خصــوص در دو طــرح مــورد مطالعــه صــورت
گیــرد .بدیــن منظــور شــاخص کل محیطــی ،مــا ک قضــاوت
قــرار میگیــرد .از بررســی درصدهــای محاســبه شــدۀ جــدول
 3اســتنباط میگــردد کــه میــزان تحقــق زندگــی اجتماعــی در
واحــد همســایگی اول بیــش از گونــه دوم اســت ،امــا ایــن تفــاوت
در دو طــرح مــورد مطالعــه معنــادار نیســت.
همانطــور کــه نتایــج جــدول  4نشــان میدهــد ،ســطح
معنــاداری آزمــون کای اســکور بزرگتــر از پنــج درصــد اســت و

ضریــب همبســتگی نیــز  0/1میباشــد .بنابرایــن ،بــا اطمینــان
 95درصــد میتــوان نتیجــه گرفــت كــه بیــن نــوع زندگــی
اجتماعــی و ترافیــک رابطــه معنــاداری وجــود نــدارد .البتــه
بایــد در نظــر داشــت متغیــری ماننــد زندگــی اجتماعــی ،تنهــا
از یــک متغیــر مســتقل ترافیــک تأثیــر نمیپذیــرد و متغیرهــای
مســتقل دیگــری نیــز بــر آن اثرگــذار هســتند ،کــه در ایــن مقالــه
مجــال بحــث در مــورد آنهــا نیســت .همانگونــه که در پیشــینه
تحقیــق مشــخص شــد ،فضاهــای بــاز مجموعههــای مســکونی
یــا بهعبــارت دقیقتــر محیطهــای بیرونــی ،بــا تســهیل نمــودن
زمینــه بــروز فعالیتهــای اجتماعــی ،نقشــی تعییــن کننــده
در ارتقــای کیفیــت ســکونت پذیــری و مطلوبیــت طر حهــای
مســکونی دارنــد.
در مجمــوع و بــا تحلیــل دادههــا مشــخص شــد ،بــه دلیــل
پاییــن بــودن میــزان رضایــت ســا کنین دو مجموعــه مســکونی
مــورد بررســی در معیارهــای مأخــوذه از چارچــوب نظــری،
بیــن دو طــرح مختلــف ،تفــاوت معنــاداری در میــزان تحقــق
فعالیتهــای اجتماعــی وجــود نــدارد (جــدول  .)4البتــه بــا
توجــه بــه جــدول  2مشــخص میشــود کــه در چهــار معیــار
ترافیــک عبــوری ،ســرعت تــردد ســواره ،حجــم تــردد ســواره و
محوریــت پیــاده تفــاوت معنــاداری بیــن دو طــرح مســکونی
مــورد مطالعــه وجــود دارد.

 -6نتیجهگیری

مطابــق یافتههــای تحقیــق ،میــزان پاس ـخدهی محیطــی
در بعــد مدیریــت ترافیــک در دو طــرح مــورد بررســی تفــاوت
معنــاداری بــا یکدیگــر دارنــد .از آنجــا کــه ســا کنین واحــد
همســایگی اول ،کاهــش ســرعت و حجــم تــردد را محــل زندگــی
خــود را نســبت بــه ســایر پرســش شــوندگان بهتــر ارزیابــی
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مطابــق یافتههــای تحقیــق ،هرچــه ترافیــک عبــوری در ســایت
بهوســیله رعایــت سلســله مراتــب معابــر کاهــش مییابــد،
فعالیــت اجتماعــی افزایــش مییابــد .در دو واحــد همســایگی
مــورد مطالعــه ،تأثیــر وجــود پارکینــگ محلــی در دو مجموعــه
مســکونی مــورد مطالعــه بــر زندگــی اجتماعــی ســا کنان ،تفــاوت
معنــاداری بــا یکدیگــر نداشــتند .از آنجــا کــه پارکینگهــای
ســا کنین در هــر دو ســایت ،در محیــط بیرونــی تأمیــن شــده لــذا
پرســش شــوندگان ،طــرح ســایت محــل ســکونت خــود را ،از نظــر
تأثیــر کاهــش خوانایــی ســواره و تأمیــن پارکینگهــای محیطــی
متوســط ارزیابــی کردهانــد ،بنابرایــن درمــورد تأثیــر ایــن
معیارهــا بــر زندگــی اجتماعــی نمیتــوان نظــر داد .در مجمــوع
میتــوان گفــت ،سلســله مراتــب معابــر و مدیریــت ترافیکــی ،بــر
ایجــاد قابلیــت بــرای فعالیــت کافــی و مؤثــر در ســایت ،تأ کیــد
دارد.

کردنــد و از نظــر آنهــا اولویــت بیشــتری بــرای حرکــت پیــاده
در طــرح وجــود دارد ،میتــوان گفــت کاهــش ســرعت ســواره
و حجــم تــردد آنهــا بوســیله ابزارهــای مدیریــت ترافیکــی و
نیــز پیــاده مــداری در ســایت ،بــر زندگــی اجتماعــی و تشــویق
آن مؤثــر اســت .در مجمــوع مطابــق یافتههــای تحقیــق،
میتــوان ادعــا کــرد کــه مدیریــت ترافیــک بهصــورت معنــاداری
زندگــی اجتماعــی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .ولــی از آنجــا کــه
معیــار کاهــش خوانایــی محیــط بــر ســوارهها از جهــت تقویــت
زندگــی اجتماعــی تفــاوت معنــاداری نــدارد و در مــورد تأثیــر آن
نمیتــوان اظهــار نظــر کــرد.
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