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  نقش ترافیک بر زندگی اجتماعی  در فضای باز 
مجموعه  های مسکونی  

وین مطالعه موردی دو مجموعه مسکونی در شهر قز
مجتبی انصاری1، پیمان پیله چی ها2 احسان حیدری زادی3

چکیده
گی هــای ترافیکــی فضاهــای بــاز مجموعه هــای مســکونی، بــر میــزان بــروز فعالیــت اجتماعــی  پژوهــش حاضــر بــا هــدف تحلیــل تأثیــر ویژ
گی هــای کالبــدی فضاهــای بــاز مســکونی  کــه ویژ در آن هــا انجــام شــده اســت. پیشــینۀ پژوهــش در طراحــی محیــط نشــان می دهــد 
کنین را تحــت تأثیــر  و رفتارهــای ترافیکــی در آن می توانــد بــر میــزان مطلوبیــت آن هــا تأثیرگــذار باشــد و کیفیــت زندگــی اجتماعــی ســا
کنین دو واحــد همســایگی مشــابه از تأثیــر حرکــت  ــا اســتفاده از روش تحقیــق پیمایشــی، ارزیابــی ســا قــرار دهــد. در ایــن پژوهــش، ب
خــودرو بــر میــزان و کیفیــت فعالیــت اجتماعــی در دو محلــه در مجموعــه شــهری مهــرگان شــهر قزویــن مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 
کنین در هــر دو ســایت، در محیــط  کــه پارکینگ هــای ســا کــه در بررســی تأثیــر تأمیــن پارکینــگ محلــی، از آنجــا  یافته هــا نشــان می دهــد 
کنین مشــاهده نمی  گــردد.  پرســش شــوندگان،  بیرونــی تأمیــن شــده، تفــاوت معنــاداری در تأثیــر ایــن مســئله بــر زندگــی اجتماعــی ســا
ح ســایت محــل ســکونت خــود را، از نظــر کاهــش خوانایــی ســواره و تأمیــن پارکینگ هــای محیطــی متوســط ارزیابــی کرده انــد. در  طــر
کیــد  مجمــوع می تــوان گفــت، سلســله مراتــب معابــر و مدیریــت ترافیکــی، بــر ایجــاد ظرفیــت بــرای فعالیــت کافــی و مؤثــر در ســایت، تأ
ح مــورد بررســی تفــاوت معنــاداری بــا  دارد. مطابــق یافته هــای تحقیــق، تحقــق زندگــی اجتماعــی در ُبعــد مدیریــت ترافیــک در دو طــر
کــه فعالیــت بیشــتری دارنــد، کاهــش ســرعت و حجــم تــردد محــل زندگــی خــود را نســبت بــه ســایر پرســش  کنینی  یکدیگــر دارنــد. ســا
ح واحــد همســایگی اول، به دلیــل اســتفاده از ابزار هــای مدیریــت ترافیکــی متنــوع، ســرعت  شــوندگان بیشــتر ارزیابــی کردنــد. در طــر
حرکــت ســواره کمتــر اســت و در آن بــرای پیــاده اولویــت باالتــری در نظــر گرفته انــد. ولــی وجــود زندگــی اجتماعــی در دو ُبعــد کاهــش 
کــرد  خوانایــی ســواره و تأمیــن پارکینگ هــای محیطــی، معنــادار نیســت امــا در مجمــوع مطابــق یافته هــای تحقیــق، می تــوان ادعــا 

کــه مدیریــت ترافیــک به صــورت معنــاداری زندگــی اجتماعــی را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد.
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1- ادبیات موضوع
1-1 ترافیک

در  مهــم  موضــوع  یــک  خــودرو،  نیازهــای  پیش بینی کــردن 
بــوده  بیســتم  قــرن  در  مســکونی  مناطــق  شــهری  طراحــی 
کــه پیشــتر ســاخته شــده بودنــد، معمــواًل  اســت. در مناطقــی 
ایــن بــه معنــی اســتفاده از فضاهــای بــاز عبــوری پیشــین و یــا 
حتــی قســمت های 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 
 Biddulp,( کرده انــد گرفتــن ایــن نیــاز تغییــر  جهــت در نظــر 
کــه به عنــوان وســیله ای  کــه اتومبیــل  203 ,2007(. به گونــه ای 

بــرای انجــام مقاصــد آدمــی به وجــود آمــد، خــود بــه نیرویــی 
کــه نتیجــه ایــن  چیــره مبــدل شــده اســت. فــرم شــهری ای 
نیــرو اســت ماننــد ردیــف مغازه هــا در دو طــرف خیابان هــای 
از  اصلــی  مقصــود  بــا  جدیــد  شــهرهای  از  بســیاری  اصلــی 
کــه انجــام مقاصــد آدمــی اســت در تضــاد قــرار  اختــراع اتومبیــل 
کــه پیاده هــا در آن نقــش  می گیــرد. فضاهــای معمــاری تمدنــی 
و میدان هــای  ســایه دار  کوچه هــای  داشــتند-مانند  اصلــی 
کــه بــا خیابان هــای پــر جنــب و جــوش  خلــوت و آرامــی اســت 
و پــر جــد و نشــاط یــا بــا خیابان هــا تضــادی مطبــوع ایجــاد 
می کردنــد در مقابــل اتومبیــل بــا آن خیابان هــای قیرریــزی 
کــه در  کــه حرکتــش را تســریع می کننــد و فروشــگاه هایی  شــده 
دو جنــب راهــش به وجــود می آینــد، اهمیــت خــود را از دســت 

)Chermayeff & Alexander, 1965, 54(  داده انــد

در  تاریخــی  فرآینــد  یــک  عنــوان  بــه  مســئله  ایــن  اهمیــت 
ــه فــرم  ــان اســت و اینکــه چگون ــه تغییــر زندگــی در خیاب توجــه ب
خیابان هــا و فضاهــای عمومــی به طــور کامــاُل دقیقــی ارزش هــا 
ــاب میدهنــد. خیابانهــا تبدیــل  و اولویتهــای جامعــه مــا را بازت
ــه جــای  ــرای عبــور و مــرور عمومــی شــده اند ب ــه یــک وســیله ب ب
این کــه یــک مقصــد و یــا یــک مــکان مفیــد و قابــل اســتفاده بــرای 
کنان محلــی باشــند. بنابرایــن زندگــی محلــی و فعالیت هــا  ســا
متمایــل بــه تــرک خیابــان و ســایر فضاهــای عمومــی شــدهاند 
و در عــوض در داخــل خانه هــا و حیاط هــای خصوصــی متمرکــز 
کــرد؛ امــا دیگــر  شــده اند. بــرای اتومبیــل بایــد تســهیالت ایجــاد 
بــه تســهیالت دارد. در حــال  نیازهــای انســان نیــز احتیــاج 
فــرم شــهرها فقــط منعکــس دارنــده تســهیالت الزم  حاضــر 
بــرای اتومبیــل اســت و در آن دیگــر نیازهــای انســان نادیــده 

گرفتــه شــده اســت.

مقدمه
نیــاز بــه مســکن جمعیت هــای در حــال رشــد ســریع، ســبب 
شــد تــا بــا اســتفاده از معمــاری مــدرن مجموعه هــای مســکونی 
ح شــوند. از دهــه 70 قــرن بیســتم میــالدی ایــن  بزرگــی طــر
ــد و  ــورد نق ــی، م ــکالت اجتماع ــروز مش ــل ب ــه دلی ــا ب مجموعه ه
گرفتنــد. نقدهــا در ایــن زمینــه فــراوان و مــوارد  بازبینــی قــرار 

خــاص متعــددی را شــامل می شــوند

 Jenks,(  ؛)Coleman, 1985( ؛)Lang & Moleski, 2010(
 Newman,(. ؛)Lang, 2005( ؛  )Jacobs, 2007(  ؛)1985

کــه  محیطــی  مطالعــات  حــوزۀ  در  نقدهــا  از  برخــی   )2005

کیفیــت فضــای بــاز  موردنظــر ایــن مقالــه اســت، مربــوط بــه 
 Carr et( مابیــن بلوک هــا، در مجموعه هــای مســکونی اســت
ــث  ــا منبع ــر م ــازی معاص ــه شهرس ک ــا  al., 1992, 9-10(. از آنج

از شهرســازی دنیــا بــوده، بنابرایــن مشــکالت اخیــر مــا نیــز بــا آن 
مشــکالت همپوشــانی داشــته و دارد. 

میــان  بــاز  فضــای  کیفیــت  تحقیــق،  پیشــینۀ  بــه  توجــه  بــا 
محیــط  آن  بــه  کــه  مســکونی،  مجموعه هــای  در  بلوک هــا 
ح هــای مســکونی  گفتــه می شــود، بــا مطلوبیــت طر بیرونــی 
کنین آن هــا رابطــه دارد. در ایــن تحقیــق،  و رضایتمنــدی ســا
حرکــت خــودرو بــه عنــوان یکــی از عوامــل تأثیرگذار بــر مطلوبیت 
کیفیــت  گرفتــه شــده اســت، کــه می توانــد  محیطــی در نظــر 
کنین مجموعه هــای مســکونی را  زندگــی و رضایتمنــدی ســا

تحــت تأثیــر قــرار دهــد. 

هــدف ایــن تحقیــق، بررســی تأثیــر حرکــت ســواره بــر زندگــی 
اجتماعــی در فضــای بــاز مجموعه هــای ســاختمانی اســت. 
کــه  اســت  ایــن  تحقیــق  ایــن  در  اصلــی  پرســش  بنابرایــن، 
کنین را تحــت تأثیــر  »چگونــه ترافیــک زندگــی اجتماعــی ســا
قــرار می دهــد؟« بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش، ابتــدا تعاریــف 
مربــوط بــه فعالیت هــای اجتماعــی و تأثیــر منفــی ترافیــک بــر 
آن تبییــن می شــود؛ ســپس بــرای تدویــن چارچــوب نظــری 
ترافیــک  و  اجتماعــی  زندگــی  بــر  کــه  مســئله  ابعــاد  مقالــه، 
تأثیرگــذار هســتند، شناســایی می شــوند. قبــل از ارائــه نتایــج 
پیشــینه  براســاس  ســنجش  معیارهــای  تجربــی،  تحقیــق 
تجربــی،  تحقیــق  قســمت  در  می شــود.  معرفــی  تحقیــق، 
ج از چارچــوب  گزارشــی از نحــوه آزمــون فرضیه هــای مســتخر
نظــری ارائــه خواهــد شــد. روش تحقیــق پیمایشــی اســت و 
از پرسشــنامه پیمایشــی اســتفاده  گــردآوری داده هــا  بــرای 
ــه و تحلیــل داده هــا، از آزمــون ناپارامتریــک  ــرای تجزی شــده و ب

می شــود. اســتفاده  اســکور  کای 
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بــر اینکــه بــه فعالیت هــای ضــروری می پردازنــد تمایــل آن هــا 
ــا  ــود و بس ــتر می ش ــان بیش ــه و خیاب ــط کوچ ــور در محی ــه حض ب
کــه پیــاده روی را بــه عبــور ســریع بــا اتومبیــل ترجیــح دهنــد. 
فعالیــت اجتماعــی بــه همــه فعالیت هایــی اطــالق می گــردد 
بــه حضــور دیگــران در فضــای عمومــی نیازمنــد اســت؛  کــه 
کســبه  کوتــاه بــا همســایگان و  کــودکان، دیــدار  ماننــد بــازی 
فعالیــت  رایج تریــن  و  محلــه ای  فعالیت هــای  انــواع  محــل، 
کــه همــان دیــدن  یعنــی تماس هــای انفعالــی مــردم بــا یکدیگــر 
فعالیت هــای  اســت.  آن هــا  حرف هــای  شــنیدن  و  دیگــران 
کــه  اجتماعــی بــه صــورت خــود به خــودی روی نمی  دهنــد، چــرا 
مــردم دیگــری هــم در همــان محیــط حضــور دارنــد، بــا یکدیگــر 
کنــار هــم می گذرنــد یــا صرفــًا در دیــدرس  مالقــات می کننــد، از 
همدیگــر قــرا دارنــد. در خیابان هــای مســکونی، نزدیــک محــل 
مــردم عالئــق و خواســتگاه های مشــترک  کــه  کار و مدرســه 
ــا  ــد، ام ــتری می گیرن ــق بیش ــی رون ــای اجتماع ــد، فعالیت ه دارن
در خیابان هــای شــهر و مرکــز شــهر فعالیت هــای اجتماعــی 
گــذرا دارنــد و اغلــب بــه تماس هــای انفعالــی محــدود  حالتــی 
گونــه فعالیت هــا هــم ممکــن اســت دلپذیــر  می شــوند. ایــن 
گردنــد  بارتــری  پــر  اجتماعــی  فعالیت هــای  نطفــه  و  باشــند 

 .)Gehl،1996,15(

طیــف  بیشــتری  دقــت  بــا  عمومــی«  »فضــای  کتــاب  در  کار 
کــه افــراد مختلــف انجــام می دهنــد را نشــان  فعالیت هایــی 
کارآمــدی در  گونــه  کــه ایــن مــوارد را هــم می تــوان بــه  داده 
کــرد.  گل دســته بندی  ح شــده توســط  بنــدی مطــر طبقــه 
ــان  ــدن نگرش م ــترده تر ش ــبب گس ــا، س ــن ایده ه ــتفاده از ای اس
کــه بیــش از تفکــر در  در طراحــی خیابــان می شــود به گونــه ای 
مــورد میــزان رفــت و آمــد مؤثــر خودروهــا و پیاده هــا، بــه میــزان 
همســازتر شــدن بــا طیــف وســیع تری از فعالیت هــای انتخابــی 
و منتجــه اجتماعــی خواهیــم پرداخــت. ایــن امــر ممکــن اســت 
ــه  ــه مهندســان، خــود را فقــط منحصــر ب ک ــه ایــن شــود  منجــر ب
کــه در یــک  اطالعــات مربــوط بــه تعــداد ســواره ها و پیاده هایــی 
ســاعت از یــک مــکان می گذرنــد نکننــد بلکــه آنــان را بــه تعــداد 
ــرف  ــه ص ک ــی  ــان، زمان ــد زم ــواران در واح ــه س ــران و دوچرخ عاب
کــه صــرف نشســتن بــر روی نیمکــت  بــازی می شــود، زمانــی 
می شــود، و یــا حتــی میــزان وقــوع مکالمــات مشــاهده شــده در 
خیابــان عالقه منــد ســازند! از ایــن طریــق ممکــن اســت به طــور 
کلــی بتــوان فهمیــد مناطــق مســکونی چگونــه ممکــن اســت 
اســتفاده شــوند، امــا بــا ایــن حــال توجــه دقیــق بــه نیاز هــای 
ــور  ــه ط ــت. ب ــوردار اس ــی برخ ــت باالی ــاص از اهمی ــای خ گروه ه
کــه  مشــخص، جوانــان و ســالمندان نیازهــای خاصــی دارنــد 

.)carr, 1992, 25( گیــرد بایــد مــورد توجــه قــرار 

1-2- فعالیت اجتماعی
میــان  نــام »زندگــی در  بــا  ح خــود  کتــاب مطــر گل در  یــان 
انــواع  بررســی  بــرای  مناســبی  آغــاز  نقطــه  ســاختمان ها« 
فعالیت هایــی کــه ممکــن اســت مــا بــه دنبــال آن تشــویق آن در 
کــه ســه  خیابــان باشــیم فراهــم می کنــد. او اینگونــه می گویــد 

گــردد: نــوع فعالیــت بیرونــی ممکــن اســت مشــاهده 

انجــام  مجبوریــم  کــه  کارهایــی   - ضــروری  فعالیت هــای   _
. هیــم د

کــه انتخــاب می کنیــم تــا  _ فعالیت هــای انتخابــی- کارهایــی 
انجــام دهیــم.

_ فعالیت های منتجه )یا اجتماعی(. 

شــرایط  تأثیــر  تحــت  خانــه  از  بیــرون  فعالیت هــای  آمیــزش 
کالبــدی یکــی از عوامــل  مکانــی و محیطــی اســت و محیــط 
تأثیــر گذارنــده بــر ایــن فعالیت هــا اســت. فعالیت هــای ضــروری 
کمابیــش اجبــاری اســت؛ ماننــد رفتــن بــه مدرســه یــا کار، خرید، 
ایســتادن در صــف اتوبــوس، یــا بــه انتظــار کســی مانــدن و کاری 
روزمــره  فعالیت هــای  کلــی  به طــور  رســانیدن.  انجــام  بــه  را 
گــروه قــرار می گیــرد. بیشــتر این هــا فعالیت هایــی  مــردم در ایــن 
کــه اغلــب بــا پیــاده روی صــورت می گیــرد. از آن جایــی  اســت 
کــه فعالیت هایــی از ایــن دســت اجبــاری اســت کمتریــن تأثیــر 
از محیــط مــادی و فضــای عمومــی می پذیــرد، چــون در  را 
همــه روزهــای ســال و در تحــت هــر شــرایطی انجــام می پذیــرد. 
کــه فــرد تمایــل  فعالیت هــای انتخابــی زمانــی صــورت می گیــرد 
کنــد؛ ماننــد  بــه آن داشــته باشــد و زمــان و مــکان مســاعدت 
پیــاده روی بــرای اســتفاده از هــوای تــازه، ایســتادن و تماشــای 
جنــب و جــوش زندگــی یــا نشســتن و لــذت بــردن از آفتــاب. 
کــه شــرایط محیــط  خ می دهنــد  ایــن فعالیت هــا تنهــا زمانــی ر
بیرونــی مطلــوب باشــد و هــوا و مــکان مســاعد. رابطــه ایــن گروه 
ــتر از  ــی بیش ــای عموم ــدی فضاه ــی کالب ــا طراح ــا ب از فعالیت ه
کــه اغلــب تفریحــات ســالم در  فعالیت هــای دیگــر اســت، چــرا 
گــر محیــط بیرونــی کیفیــت نازلــی  گــروه قــرار می گیرنــد. ا ایــن 
داشــته باشــد، مــردم فقــط فعالیت هــای ضــروری را انجــام 
کیفیــت فضایــی باالســت عــالوه  کــه  می دهنــد؛ و در جایــی 

.)Pilechiha, 2009, p65 (:تصویر 1 فعالیت های بیرونی از دیدگاه کار. ماخذ
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ــه  ــته محل ــا راس ــذر ی گ ــته  ــر در گذش ــن معب ــزاد ای ک ــده پا ــه عقی ب
ایفــا  را  محــالت  فقــرات  ســتون  نقــش  و  می شــدند  نامیــده 
ــه  ــراد محل ــی اف ــل تمام ــل تعام ــالت مح ــته مح ــد. راس می کردن
بــوده و بــه واقــع بســتری بــرای تعامــالت اجتماعــی فراتــر از حــد 
معابــر دوســتی ها  ایــن  در  فراهــم می آوردنــد.  را  همســایگی 
کــه بــر  جــای خــود را بــه آشــنایی ها مــی داد. آشــنایی هایی 
 .)Pakzad, 1997, 216(  دوش غریبه هــا ســنگینی می نمــود
خیابــان فرعــی نیــز، وظیفــه ارتبــاط بیــن واحد هــای همجــوار 
ــاری،  ــه مناطــق مســکونی، تج ــی ب و همچنیــن امــکان دسترس
صنعتــی و یــا دیگــر اراضــی مجــاور را فراهــم ســاخته و بــه خیابــان 
جمــع و پخش کننــده و یــا خیابــان اصلــی درجــه یــک عبــوری 
ــد )همــان(. در ایــران مــرز میــان خیابان هــای  منتقــل می نمای
فرعــی و جمــع و پخش کننــده به درســتی مشــخص نیســت. 
این گونــه خیابان هــا بــه هیــچ وجــه نبایــد در اختیــار ترافیــک 

 .)Gharib, 1010, 16( گیرنــد عبــوری قــرار 

ترابــری  وزارت  عبــوری،  ترافیــک  حــذف  گرفتــن  نظــر  در  بــا 
ارائــه  را  شــونده  احاطــه  محیط هــای  الگــوی  انگلســتان، 
داده انــد )ministry of transport, 1963(. آن هــا پیشــنهاد 
کــه بــا اســتفاده از سلســله مراتــب معابــر و ابزار هــای  دادنــد 
مدیریــت ترافیــک در ایــن مناطــق هیــچ ترافیــک خارجــی نبایــد 
ــط  ــورد دو محی ــه در م ک ــری  ــی اخی ــد. بررس ــته باش ــود داش وج
کــه در  احاطــه شــونده در لنــدن انجــام شــده نشــان می دهــد 
تــالش بــرای آرام ســازی برخــی مناطــق، اســتفاده از وســایل 
مدیریــت ترافیــک، ســبب جابجایــی ترافیــک عبوری ســنگین تر 
و ســریع تر بــه دیگــر مناطــق شــده اســت. بدیــن طریــق رانندگــی 
در شــهر آســان تر شــده اســت، ضمــن اینکــه ترافیــک ســواره 
کاهــش یافتــه اســت و بــه ایــن ترتیــب  در مجــاورت خانه هــا 
دریــای  در  آرام  جزیره هایــی  شــونده،  احاطــه  عرصه هــای 

 .)Biddulph, 2007, 206( شــده اند  عبــوری  ترافیــک 

در خیابــان فرعــی مســکونی اولویــت بــا عابــر پیــاده بــوده و 
کن خیابــان  اســتفاده از وســیله نقلیــه فقــط بــرای افــراد ســا
کثــر ســرعت مجــاز ســواره، 30 کیلومتــر در  مجــاز اســت. حدا
ســاعت اســت )Gharib, 2010, 16(. بــه نظــر اپلیــارد، تمامــی 
بایــد  محیــط  امــا  نیســت  مثبــت  خیابانــی  زندگــی  جوانــب 
کــه بــدون تحــت فشــار قــرار  کنان ایــن اجــازه را بدهــد  بــه ســا
کــه در حــال گذرنــد، ارتبــاط  گرفتــن از ســمت ســواره های غریبــه 
.)Appleyard, 1985, 45( کننــد داشــتن بــا هــم را تمریــن 

بنابرایــن بایــد بــرای هدایــت حرکــت آرام در محــالت بایــد از 
حرکــت ترافیــک عبــوری و میان بــر جلوگیــری نمــوده و نیــز مســیر 
حرکت هــای مبدائــی و مقصــدی بایــد طــوری تنظیــم شــوند 

خ  کــه در خیابــان ر بنابرایــن میــزان فعالیت هــای ضــروری 
ــا کیفیــت محیطــی، مقــدار ثابتــی باقــی  می دهنــد در نســبت ب
افزایــش قابــل  می ماننــد. در مقابــل بهبــود محیــط ســبب 
توجهــی در میــزان فعالیت هــای انتخابــی شــده و بــه تبــع آن 
ایــن امــر میــزان فعالیت هــای اجتماعــی میــان مــردم را افزایــش 
می دهــد )Biddulph, 2007, 146(. بهبــود کیفیــت فضاهــای 
عمومــی شــهرها بــر فعالیــت روزمــره و اجتماعــی شــهروندان 
ــوان  ــای دیگــر می ت ــر از هــر ج ــر را بهت ــذارد و ایــن تأثی ــر می گ تأثی
در محورهــای پیــاده یــا مکان هــای بســته بــر ترافیــک ســواره 
کیفیــت  کــرد. در نمونه هــای متعــدد ایــن بهبــود  مشــاهده 
کــه مــردم  کــرده و میانگیــن زمانــی را  تعــداد پیاده هــا را دو برابــر 
کــرده و  در بیــرون از ســاختمان ها بــه ســر می برنــد طوالنی تــر 
نیــز تنــوع فعالیت هــا در محیــط شــهر را افزایــش داده اســت 

 .)Gehl, 1996, 43(

2- بیان مفاهیم و چارچوب نظری

2-1- سلسله مراتب معابر
کثــر محورهــای شــهری مــا، اعــم از خیابان هــای اصلــی تــا  ا
خیابان هــای محلــی و کوچه هــا تبدیــل بــه محورهــای منظــم 
کلــی )دو طــرف پیــاده و  و هندســی بــا پیــروی از یــک الگــوی 
وســط ســواره( شــده اند. بــدون توجــه بــه اینکــه هــر فضــای 
شــهری دارای نقشــی خــاص بــوده و توقعــات فضایــی خــاص از 
گــر یــک خیابــان 30 متــری،  آن انتظــار مــی رود. به عنــوان مثــال ا
اصلــی در نظــر گرفتــه می شــود، بایــد عبــور ســریع خودرو هــا را 
در جابجایــی شــهری تأمیــن کنــد ولــی کوچــه و خیابــان محلــی 
کــه فــرد  در حقیقــت نخســتین فضاهــای شــهری می باشــند 
پــس از خــروج از عرصــه خصوصــی اش بــا آن مواجــه شــده و بــه 
ــکونی  ــای مس ــل محله ه ــردازد. در عم ــی می پ ــل اجتماع تعام
کــه بــه علــت  زیــادی )به ویــژه در مناطــق نوســاز( وجــود دارنــد 
سلســله مراتــب فضایــی خــود، از مزاحمــت ترافیکــی مصــون 
کثــر خیابان هــای موجــود مغشــوش بــوده  مانده انــد. ولــی ا
و ترافیــک عبــوری از راه هــای مختلــف بــه داخــل آن هــا نفــوذ 
 Gharib,( کرده انــد کــرده، آرامــش و آســایش الزم را مختــل 

.)2010, 16

بــر اســاس سلســله مراتــب شــبکه ارتباطــی، در یــک منطقــه 
مســکونی عمومــًا بــا دو نــوع معبــر روبــرو هســتیم، خیابــان 
جمع کننــده و پخش کننــده و خیابان هــای فرعــی مســکونی. 
خیابان هــای جمــع و پخش کننــده وظیفــه برقــراری ارتبــاط 
بیــن خیابان هــای اصلــی و خیابان هــای فرعــی )محلــی( و یــا 
محله هــای مجــاور را دارنــد. اینگونــه خیابان هــا ترافیــک چنــد 
خیابــان فرعــی را جمــع آوری نمونــده و بــه خیابــان اصلــی و 
یــا خیابــان اصلــی درجــه یــک عبــوری منتقــل می نماینــد. 



فـصــــــــلنــــــامـــــــه
 علـمی-پژوهـشی
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پارکینگ هــای موقــت در خیابان هــای فرعــی مســکونی را نیــز 
.)Gharib, 2010, 118-126( کــرد  مشــاهده  می تــوان 

2-3- مدیریت ترافیک
فرانســیس  و   )Appleyard, 1981( اپلیــارد   ،1980 دهــه  در 
خیابان هــا  اینکــه  مــورد  در  ترتیــب  بــه   )Francis, 1987(
کردنــد.  بایــد بیشــتر قابــل زندگــی باشــند بحث هایــی را آغــاز 
اپلیــارد به طــور مشــخص بــه پژوهــش خــود همــراه بــا مــارک 
کنین در ســه خیابــان ســان  لینتــل در مــورد میــزان رضایــت ســا
کــه ســرعت ها و حجم هــای عبــور  فرانسیســکو ارجــاع مــی داد 
و مــرور ســواره متفاوتــی داشــتند. خیابان هــا بــا عبــور و مــرور 
کنین قــرار می گرفتنــد؛  کمتــر، بیشــتر مــورد توجــه ســا ســواره 
ــی  ــز مبن ــواهدی نی ــدند و ش ــته می ش ــه داش ــن تر نگ ــی روش یعن
ســکونتی  قلمرو هــای  و  گســترده تر  اجتماعــی  تعامــالت  بــر 
وســیع تر مشــاهده می شــد. در مقابــل، معابــر دارای حجــم عبــور 
کنان می شــدند.  و مــرور بــاال منجــر بــه اســترس و کناره گیری ســا
ــه  ــریعتر ب ــه س ــه هرچ ک ــتند  ــل داش ــردم تمای ــق م ــن مناط در ای
کننــد و به نــدرت بــا همســایگان  ســمت خانه شــان حرکــت 
خــود ارتبــاط برقــرار می کردنــد. در ایــن میــان کســانی بیشــترین 
حرکتــی  توانایــی  کــه  می شــدند  متحمــل  را  رنــج  و  زیــان 
آسیب رســان  طبیعــت  پژوهــش  ایــن  داشــتند.  پایین تــری 
کنــش مــردم نســبت بــه محیــط  ترافیــک بــر زندگــی شــهری و وا
کاهــش اثــر ترافیــک بــر  را روشــن ســاخت و توجــه را بــه فوایــد 
 Francis, 1987,( کــرد. فرانســیس مناطــق مســکونی جلــب 
کیفیتــی می دانــد  65( نیــز مدیریــت ترافیــک را یکــی از دوازده 

کــزاد  کــه طراحــان بایــد فعاالنــه بــه دنبــال ارتقــای آن باشــند. پا
کتــاب راهنمــای طراحــی فضــای شــهری معتقــد اســت  در 
نتیجــه عــدم توجــه بــه ایــن مســئله، محالتــی هســتند پــاره پــاره، 
کــه جــرات حضــور و تــردد در خیابان هــا را ندارنــد و  کنینی  ســا
گــر بــرای اثبــات شــهامت خــود در کوچــه و خیابــان نیــز حاضــر  ا
کــه  شــوند، بــا دود، ســر و صــدا و خطراتــی مواجــه می شــوند 
پنــاه  خــود  مســکن  بــه  ســریع تر  هرچــه  می دهنــد  ترجیــح 
بــرده، عطــای خیابــان را بــه لقایــش ببخشــند. در ایــن کوچــه 
کمتــر اثــری از تعامــالت اجتماعــی دیــده  و خیابان هــا دیگــر 
کــودک و ســالخورده را بــه  می شــود. بدتــر اینکــه حضــور فیزیکــی 
.)Pakzad, 1997, 217( ــرد ک ــوان مشــاهده  نــدرت در آن می ت

بــه  هلنــد  در  جدیــد  مقــررات  میــالدی   1983 آوریــل  در 
کــه بــه مدیــران شــهری اجــازه مــی داد تــا  گذاشــته شــد  اجــرا 
ســرعت را در خیابان هــا یــا بخشــی از خیابان هــای مناطــق 
کیلومتــر در ســاعت تقلیــل دهنــد. ایــن  مســکونی بــه ســی 
وونــرف آن  هلنــدی  نــام  بــه  بین المللــی  ســطح  در   تجربــه 
 معــروف شــد. ترجمــه لغــوی ایــن اصطــالح »حیــاط مســکونی« 

ج شــده و بــه خیابان هــای  کــه هرچــه ســریع تر از محلــه خــار
.)Pakzad, 2005, 61 ( عبــوری دسترســی یابنــد

2-2- پارکینگ
ــی  ــی کنون ــه خیابان هــای محل ک ــی اشــاره شــد  ــب قبل در مطال
عبــور خودروهــای غیرمحلــی  بــه مجــاری  تبدیــل  تنهــا  نــه 
شــده اند، بلکــه هــر راننــده ای نیــز بــه خــود اجــازه می دهــد 
در صــورت عــدم وجــود پارکینــگ در ســطح شــهر، در کوچــه و 
خیابان هــای محلــی دیگــران توقــف کنــد. در اینصــورت کوچــه 
کــرده و خــودرو نیــز  و خیابــان حکــم پارکینــگ شــهری را پیــدا 
بــه واســطه حجــم بزرگــش بخــش بزرگــی از ایــن فضــا را اشــغال 
کــه ایــن فضــا بایــد جوابگــوی نیازهــای  می کنــد. در صورتــی 
کــردن و  کــودکان، مکــث  کنان، همچــون بــازی  اجتماعــی ســا

توقــف بزرگســاالن باشــد.

گل )Gehl،  1996( نیــز معتقــد اســت بهبــود کیفیــت فضاهــای 
عمومــی شــهرها بــر فعالیــت روزمــره و اجتماعــی شــهروندان 
ــوان  ــای دیگــر می ت ــر از هــر ج ــر را بهت ــذارد و ایــن تأثی ــر می گ تأثی
ترافیــک  بــر  بســته  مکان هــای  یــا  پیــادگان  ویــژه  معابــر  در 
کــرد. در نمونه هــای متعــدد ایــن بهبــود  موتــوری مشــاهده 
کــرده و میانگیــن زمانــی را  کیفیــت تعــداد پیاده هــا را دو برابــر 
کــه مــردم در بیــرون از ســاختمان ها بــه ســر می برنــد طوالنی تــر 
کــرده و نیــز تنــوع فعالیت هــا در محیــط شــهر را افزایــش داده 

اســت. 

ح هــای  طر از  تعــدادی  در  مســئله،  ایــن  بــه  پاســخ  در 
مجموعه هــای مســکونی پارکینگ هــا در لبــه مجموعــه قــرار 
داده شــده اند. وابــان در فریبــرگ و فرنزوسیســکیس ویرتــل 
ــه در  ک در توبینگــن آلمــان مناطــق مســکونی موفقــی هســتند 
کــه متعلــق بــه  گاراژ چنــد طبقــه ایمــن  آن هــا ماشــین ها در 
محلــه اســت و در ورودی مجموعــه واقــع شــده اســت، پــارک 
ترافیــک  و  حضــور  از  منطقــه  کل  شــکل  بدیــن  می شــوند. 
گــر چــه خیابان هــا همچنــان بــرای  ســواره خــالص می شــوند، ا
خودرو هــای ون حمــل کننــده کاال و مواقــع اضطــراری قابــل 
دســترس اســت. نگه داشــتن بیشــتر ترافیــک در لبــه مجموعــه، 
بــه  اســتفاده  بــرای  مناطــق  باقــی  در  را  عمومــی  فضا هــای 
مقاصــد دیگــر آزاد می گــذارد )Biddulph, 2007, 210(. ایــن 
الگــو بــرای ایمن ســازی ترافیکــی و حفــظ آرامــش در منطقــه 
مســکونی اســتفاده شــده و در آن فاصلــه بیــن پارکینگ هــا 
گرفتــه  و بلوک هــای مســکونی بــرای همــه مســاوی در نظــر 
می شــود )Gharib, 2010, 118(.  در کتــاب »شــبکه ارتباطــی 
در طراحــی شــهری« گونه هــای دیگــری از نحــوه ســازماندهی 
طراحــی  نیــز  و  مســکونی  بلوک هــای  بــا  پارکینگ هــا 
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کــردن  طرفــه  یــک  و  ســرعت  مدیریــت  بــرای  تابلــو  نصــب 
کــه در ایــران شــناخته  خیابان هــای محلــی دو راه حلــی اســت 
کــرد هــر چنــد ایــن تمهیــدات  شــده اســت. ولــی بایــد توجــه 
ترافیــک  حــذف  ضــرورت  نیســت.  کافــی  ولــی  اســت  الزم 
کنتــرل ســرعت در  عبــوری و توجــه بــه وضعیــت تقاطع هــا و 
کالبــدی بــا توجــه بــه  طــول خیابــان محلــی از طریــق موانــع 
ضعف هــای فرهنگــی در حــوزه رعایــت قوانیــن راهنمایــی و 

.)Pakzad، 1997,217( اســت   ضــروری  رانندگــی 

2-4- تعامل با پیاده
کــه اشــاره شــد امــروزه بــا از بیــن رفتــن سلســله مراتــب  همانطــور 
فضایــی و شــیوع شــبکه های شــطرنجی، بــا وضعیتــی روبــرو 
ــه ســواره. چنانکــه  ــه پیــاده در آن ایمــن اســت ن ــه ن ک شــده ایم 
در معابــر پیاده هــا حکــم عنصــری حاشــیه ای و دســت دوم 
کثــرًا به فراموشــی ســپرده می شــوند و تمامــی فضــای  کــه ا دارنــد 
کوچــه در ســیطره تــردد و توقــف خودروهــا اســت؛ بــه عبــارت 
دیگــر پیــاده علیرغــم داشــتن احســاس ناامنــی و ناخوانــده 
کثــر  بــودن، ناچــار بــه حرکــت در مســیر ســواره رو می باشــد و حدا
نوارهــای باریکــی در حاشــیه ســواره رو و در مجــاورت بدنه هــا 
کــه بــه دلیــل عــرض  گرفتــه شــده  بــرای تــردد پیــاده در نظــر 
کــم و گاهــی تعــرض ورودی هــای عرصه هــای خصوصــی  بســیار 
بــه آن هــا عمــاًل قابــل اســتفاده نبــوده، تــداوم الزم را بــرای حرکت 
پیــاده تأمیــن نمی  کننــد. گاه حتــی تفکیــک ایــن نوارهــا از مســیر 
کــه ســواره بــه راحتــی می توانــد  ســواره چنــان صــورت می گیــرد 
کــردن در آن هــا  بــه آن هــا دســت درازی کنــد. بــه ویــژه بــا پــارک 
پیــاده وادار بــه انحــراف مســیر و اســتفاده از ســواره رو می شــود.

در هــر حــال بایــد توجــه داشــت کــه درنظر گرفتــن مجرایــی برای 
ــدان  ــه چن ــت و ن ــان موق ــک راه درم ــاذ ی ــز اتخ ــاده ج ــت پی حرک
به صــورت  را  مشــکل  بخواهیــم  چنانکــه  نمی  باشــد.  کارا 
کمیــت را از ســواره ســلب  ریشــه ای حــل نماییــم، ناچاریــم حا
کــرده و در اختیــار پیــاده قــرار دهیــم. البتــه ایــن نکتــه به معنــای 
حــذف حضــور ســواره نیســت بلکــه مقیــد ســاختن حضــور و 
عبــور آن اســت )Pakzad, 2005, 245(. به عنــوان یــک راه حــل 
گی هــای  ح و ویژ در انگســتان ایــده »قلمــرو ســکونتی«  مطــر
یــک قلمــرو ســکونتی  ح داده شــده اســت:  اینگونــه شــر آن 
کــه بــا  بایســتی قانــون معیــن خــود را داشــته باشــد، جایــی 
عالئــم مناســب عالمت گــذاری شــده اســت و مشــخص اســت 
کــه پیــاده و هــم ســواره، اســتفاده از فضــای میــان خانه هــا را 
کــه یــک تصــادف اتفــاق  ک گذاشــته اند و در صورتــی  ــه اشــترا ب
 Biddulph,( بیفتــد، ایــن راننده اســت کــه باید پاســخگو باشــد
ــه  ک ــه فضایــی  ــه خودروهــا ب ک ــی  223 ,2007(. همچنیــن، زمان

بــرای پیاده هــا فراهــم شــده تجــاوز می کننــد، بایــد ایــن مناطــق 

اســت و منظــور فضاهــای مشــترک و نیمــه عمومــی تعــداد 
نســبتًا زیــادی از واحد هــای مســکونی همجــوار اســت. در واقــع 
خانه هــا  دوم  حیــاط  به عنــوان  خیابان هــا  و  کوچه هــا  ایــن 
 عمــل می کنــد. ایــن مــدل بازتــاب خــود را به صــورت ونهــوف

 در آلمان نیز پیدا کرده بود. 

مشــخصه اصلــی وونــرف هلنــدی و ونهــوف آلمانــی عــالوه بــر 
کیلومتــر در ســاعت تجدیــد نظــری  کاهــش ســرعت بــه ســی 
پیــاده در مســیرها  و  کــه در تخصیــص فضــای ســواره  بــود 
گرفــت. بدیــن ترتیــب نظــام معمــول تفکیــک مســیر  انجــام 
کنــار رفــت و  بــه نوارهــای مســتقل پیــاده، دوچرخــه و ســواره 
ســطحی یکدســت و بــدون اختــالف ســطح و بــدون جــدول 
دوچرخــه  پیــاده،  حرکــت  هرگونــه  بــرای  کــه  گردیــد  ایجــاد 
کــه در  راه حــل  ایــن  بــود.  قائــل  و ســواره حقــوق مســاوی 
را  نوارهــا، اختــالط آن هــا  رایــج ســطح ها و  مقابــل تفکیــک 
پیشــنهاد می کــرد، حرکــت ســواره را ملــزم نمــود تــا در کوچه هــا و 
خیابان هــای مســکونی ســرعت خــود را بــا گام هــای عابــر پیــاده 
تنظیــم نماینــد. یکــی از مشــخصه های دیگــر ایــن مــدل اجــازه 
کــه بــرای آن پیش بینــی و  توقــف خودروهــا در محل هایــی 
عالمت گــذاری شــده بــود. در ایــن مــدل اولویــت مطلــق بــه 
کنان و تعامــل اجتماعــی، در مقابــل حرکــت عبــوری  حضــور ســا
مســیر داده شــد. جلوگیــری از ترافیــک عبــوری و میان بــر نیــز 
 Schäfer-Breede, 1992,(گردیــد بــه ایــن وســیله تأمیــن 
 44-432( . ایــن مــدل در انگلســتان بــا نــام »قلمــرو مســکونی«

گی هــای »قلمــرو مســکونی«  گرفتــه شــده اســت. ویژ  بــه کار 
عمومــًا آرام تریــن خیابان هــای مســکونی را فراهــم مــی آورد 
کــه خودرو هــا را  و نیازمنــد تدابیــر طراحــی مشــخصی اســت 
ملــزم می کنــد تــا بــا آهنــگ تقریبــًا برابــر آهنــگ قــدم زدن انســان 

)Biddulph, 2007, 124( کننــد حرکــت 

 که یصورت در واند گذاشته اشتراک به راها خانه انیم یفضا از استفاده سواره، هم و ادهیپ که است مشخص و است شده یگذارعالمت مناسب
ها ادهیپ یبرا که ییفضا به خودروها که یزمان ،همچنین .() باشد پاسخگو دیبا که است راننده نیا فتد،یب اتفاق تصادف کی

 قصد کههایی خودرو از یکیزیف عوارض ریسا و بوالردهاها، گلدان جداول، از استفاده با را خاص مناطق این باید ،کنندمی تجاوز شده فراهم
 () کرد حفاظت دارند را آن در پارک

 با لغزنده نه و هموار و وستهیپ باال، کیفیت با یسطوح باید یجسم معلوالن ای و سالمندان ازین کردن برآورده جهت اشتراکی سطوح این در
 جدول از یعار یستیبا تقاطع نقاط .شود جادیا دارند حرکتی مشکل که یکسان ای بچه کالسکه لچر،یو از کنندگاناستفاده یبرا متر دو عرض
 ارتفاع تا را جاده سطح که است مناسب شتریب نیا اما اورندیب ترنییپا را روسواره سطح یستیبا جداول که ندیبگو یبعض است ممکن .باشند

 گذر مردم است ممکن که ییجا در را خود سرعت شوندمی مجبور همها خودرو و کشندمی دردسر کمترها ادهیپ نیبنابرا ،میاوریب باال روادهیپ
 راتییتغ .کنند جادیا مشکل نایب کم افراد یبرا نبایدها نگیپارک شیآرا و بوالردها ای و اهانیگ درختان، رینظ یعوارض .دهند کاهش کنند
) کنند دایپ اتصال هم به ( به ) میمال بیش کی با شهیهم ازین صورت در و شود داشته نگه ممکن حد نیکمتر در بایدمی یارتفاع

) 

 سنجش پیشنهادی مدل--
 ابعاد از تحلیلی مدلی توانمی موضوع پیشینه به توجه با بنابراین

 نمودار .داد ارائه ترافیک و اجتماعی زندگیبر رابطه  مؤثر معیارهای و
 مدل این .دهدمی نشان را تحقیق اصلیهای متغیر میان رابطه یک

های بافت در اجتماعی زندگی میان رابطه در که دهدمی نشان
 مراتب سلسله اصلی مولفه چهار ،هاآن در سواره ترافیک و مسکونی

 عدبُ .است مؤثر پیاده با تعامل و ترافیک مدیریت ،پارکینگ ،معابر
 حضور معیار ،پارکینگ عدسب و عبوری ترافیک معیار ،مراتب سلسله
 در یا سایتهای لبه در پارکینگ تأمین طریق از سایت در را خودرو

 ابعاد از کدام هر ،شده ئهارا مدل مطابق .شودمی شامل آن لک
 و سنجش قابل معیار دو توسط نیز پیاده با تعامل و ترافیک مدیریت
 سنجش قابل را ترافیک مدیریت عدبُ که معیارهایی .هستند ارزیابی

 به پیاده با تعامل عدبُ .سواره تردد حجم و سرعت از عبارتند کنندمی
 برای محیط خوانایی کاهش و پیاده داشتن محوریت معیار دو وسیله

.است ارزیابی و سنجش قابل رانندگان

 به گانهچهارهای فرضیه از هرکدام .کرد مطرحاند شده انتخاب موردیهای نمونه در آزمون برای که را زیرهای فرضیه توانمی بنابراین
 :از عبارتندها فرضیه این .باشد بحث اصلی متغیرهای از یکی شامل که است شده مطرحای گونه

های فعالیت و است کمتر آن در عبوری ترافیک ،باشد شده لحاظ بهتر آن از باالتر سطوح و نظر مورد  محله در معابر مراتب سلسله چه هر -
.شودمی انجام تر پررنگ آن در اجتماعی

کرد. تقویت آن در را اجتماعی زندگی توانمی آن داخل به خودرو ورود عدم و محلههای لبه در محلی پارکینگ اختصاص با  - 
بود. بیشتری اجتماعیهای فعالیت شاهد توانها میخودرو مرور و عبور حجم کاهش همچنین و محله درها سواره تردد سرعت کاهش با  - 
 انتظار را تریفعال اجتماعی زندگی ،باشد پایین سواره برای محیط خوانایی و باشد مسلط سواره جای به پیاده، خانه از بیرون در چنانچه - 

داریم.

مدل تحلیلی پیشنهادی برای سنجش ابعاد و معیارهای زندگی : رنمودا
نمــودار1: مــدل تحلیلــی پیشــنهادی بــرای ســنجش ابعــاد و معیارهــای اجتماعی و ترافیک

زندگــی اجتماعــی و ترافیــک
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2-5-مدل پیشنهادی سنجش�
مدلــی  می تــوان  موضــوع  پیشــینه  بــه  توجــه  بــا  بنابرایــن   
تحلیلــی از ابعــاد و معیارهــای مؤثــر بــر رابطــه زندگــی اجتماعــی 
و ترافیــک ارائــه داد. نمــودار یــک رابطــه میــان متغیر هــای 
ــد  ــان می ده ــدل نش ــن م ــد. ای ــان می ده ــق را نش ــی تحقی اصل
کــه در رابطــه میــان زندگــی اجتماعــی در بافت هــای مســکونی 
و ترافیــک ســواره در آن هــا، چهــار مولفــه اصلــی سلســله مراتــب 
معابــر، پارکینــگ، مدیریــت ترافیــک و تعامــل بــا پیــاده مؤثــر 
اســت. ُبعــد سلســله مراتــب، معیــار ترافیــک عبــوری و بســعد 
پارکینــگ، معیــار حضــور خــودرو را در ســایت از طریــق تأمیــن 
کل آن شــامل می شــود.  پارکینــگ در لبه هــای ســایت یــا در 
کــدام از ابعــاد مدیریــت ترافیــک و  مطابــق مــدل ارائــه شــده، هــر 
تعامــل بــا پیــاده نیــز توســط دو معیــار قابــل ســنجش و ارزیابــی 
قابــل  را  ترافیــک  مدیریــت  ُبعــد  کــه  معیارهایــی  هســتند. 
ســنجش می کننــد عبارتنــد از ســرعت و حجــم تــردد ســواره. ُبعد 
تعامــل بــا پیــاده بــه وســیله دو معیــار محوریــت داشــتن پیــاده 
کاهــش خوانایــی محیــط بــرای راننــدگان قابــل ســنجش و  و 

ارزیابــی اســت.

خــاص را بــا اســتفاده از جــداول، گلدان هــا، بوالردهــا و ســایر 
کــه قصــد پــارک در آن را دارنــد  عــوارض فیزیکــی از خودرو هایــی 

 )Biddulph, 2007, 223( کــرد حفاظــت 

کی جهــت بــرآورده   کــردن نیاز ســالمندان  در ایــن ســطوح اشــترا
و یــا معلــوالن جســمی بایــد ســطوحی بــا کیفیــت بــاال، پیوســته 
و همــوار و نــه لغزنــده بــا عــرض دو متــر بــرای اســتفاده کنندگان 
کــه مشــکل حرکتــی دارنــد  از ویلچــر، کالســکه بچــه یــا کســانی 
ــند.  ــدول باش ــاری از ج ــتی ع ــع بایس ــاط تقاط ــود. نق ــاد ش ایج
کــه جــداول بایســتی ســطح  ممکــن اســت بعضــی بگوینــد 
ســواره رو را پایین تــر بیاورنــد امــا ایــن بیشــتر مناســب اســت 
کــه ســطح جــاده را تــا ارتفــاع پیــاده رو بــاال بیاوریــم، بنابرایــن 
مجبــور  هــم  خودرو هــا  و  می کشــند  دردســر  کمتــر  پیاده هــا 
کــه ممکــن اســت مــردم  می شــوند ســرعت خــود را در جایــی 
کننــد کاهــش دهنــد. عوارضــی نظیــر درختــان، گیاهــان  گــذر 
ــا  ــم بین ک ــراد  ــرای اف ــد ب ــا بوالردهــا و آرایــش پارکینگ هــا نبای و ی
ــن  ــد در کمتری ــی می بای ــرات ارتفاع ــد. تغیی ــاد کنن ــکل ایج مش
حــد ممکــن نگــه داشــته شــود و در صــورت نیــاز همیشــه بــا یــک 
 Biddulph,( بــه هم اتصــال پیدا کننــد )شــیب مالیــم )1 بــه  20

)2007, 221

URl 4 :تصویر2 پایین: منطقه شهری مهرگان - قزوین، باال مناطق مورد مطالعه در منطقه شهری مهرگان. ماخذ

 موردی مطالعه -
 شده بسنده مسکونی محلهی هاساختمان میان در اجتماعی زندگی ابعاد بر سواره آمد و رفت متغیر تأثیر بررسی به تنها تحقیق، این در

 پیاده با تعامل و ترافیک مدیریت ،پارکینگ ،معابر مراتب سلسله ابعاد با نیز اجتماعی زندگی مقاله، تحلیلی مدل مطابق دیگر، سوی از .است
 وجوه بر تمرکز با حاضر تحقیقاند. شده تبیین دیگر، معیارهای وسیله به بعد چهار این از کدام هر است شده گیری اندازه و مشاهده قابل

 است محله در اجتماعیهای فعالیت تحقق میزان بر ،خودرو حرکت تأثیر بررسی دنبال به مسکونی،های مجموعه محیطیهای ویژگی و طراحی
 گذارتأثیر مسکونیهای طرح مطلوبیت و کیفیت بر آن متعاقب وها مجموعه سایت طراحی روی بر بالقوه صورتبه است ممکن عوامل، این

 هایارزش و کاربران نیازهای با متناسب بیرونی مسکونیهای طیمح ایجاد امکان محیط، عملکرد بر گذارتأثیر طراحی عوامل شناسایی با باشند
 شودمی بیشترها آن

 شهری مجموعه در ،قزوین شهر در شده انتخابهای نمونه شود.می استفاده پیمایش روش از تحلیلی، مدل از منتجهای فرضیه آزمون برای
 ،است محله  شامل که مجموعه ایناند. شده انتخاب مهرگان

 و  است شده اجرا و طراحی محور محله صورتبه
 پایین به رو متوسط اقشار برای مسکونی واحد هزار  شامل
 جمعیت برای و طبقه های بلوک در که است جامعه
 این که آنجا از . است گشته طراحی نفری هزار 

 به و شده اجرا و طراحی ،نزدیک زمانی بازه یک در مجموعه
 اجتماعی چه ،ریزیبرنامه لحاظ از و است رسیده برداریبهره

 از تواندمیبنابراین  ،است شده طرح یکسان شهرسازی چه و
 در .کند جلوگیری پژوهش نتیجه بر ناخواسته متغیرهای تأثیر
 جهت جداگانه محله دو در  و  سایت دو مجموعه این

 و وسعت نظر از دو هر مجموعه دو ایناند. شده انتخاب بررسی
 وابطض مطابق هستند. مشابه زیادی تاحدود ساکنین تعداد
 دارند. سکونت نفر هزار  درحدود محله هر در باالدست طرح

در  جمعیتی کهاند شده انتخابای گونهبههای سایت
 مطالعه، این در دهند. قرار پوشش تحت را نفره حدود
   نمونه، حجم معیارهای مطابق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شدند انتخاب نمونه عنوانبه نفر مسکونی مجموعه هر در داشت، اطمینان آن بودن معرّف از بتوان کهای گونههب
 :از عبارتند گذارند،می اثر بافت در خودرو حرکت و اجتماعیهای فعالیت روی بر که ابعادی شد، مشخص قبل قسمت در که همانطور

 شده توجه ترافیک و اجتماعی زندگی وجوه از بُعد چهار به تحقیق این در بنابراین، تعامل. و ترافیک مدیریت ،پارکینگ ،معابر مراتب سلسله

پایین مناطق مورد مطالعه در منطقه شهری مهرگان. ماخذ:  ،قزوین – باال: منطقه شهری مهرگان یرتصو
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کاهــش ســرعت تــردد ســواره ها در محلــه و همچنیــن  3 -  بــا 
شــاهد  می تــوان  خودرو هــا  مــرور  و  عبــور  حجــم  کاهــش 

بــود. بیشــتری  اجتماعــی  فعالیت هــای 

4 - چنانچــه در بیــرون از خانــه، پیــاده بــه جــای ســواره مســلط 
باشــد و خوانایــی محیــط بــرای ســواره پاییــن باشــد، زندگــی 

اجتماعــی فعال تــری را انتظــار داریــم.

3- مطالعه موردی
آمــد  بــه بررســی تأثیــر متغیــر رفــت و  ایــن تحقیــق، تنهــا  در 
ســواره بــر ابعــاد زندگــی اجتماعــی در میــان ســاختمان های 
ــق  ــه مســکونی بســنده شــده اســت. از ســوی دیگــر، مطاب محل
مــدل تحلیلــی مقالــه، زندگــی اجتماعــی نیــز بــا ابعــاد سلســله 
مراتــب معابــر، پارکینــگ، مدیریــت ترافیــک و تعامــل بــا پیــاده 
کــدام از ایــن  گیــری شــده اســت. هــر  قابــل مشــاهده و انــدازه 

در  آزمــون  بــرای  کــه  را  زیــر  فرضیه هــای  می تــوان  بنابرایــن 
کــرد. هرکــدام  ح  نمونه هــای مــوردی انتخــاب شــده اند مطــر
ــه  ک ــت  ــده اس ح ش ــر ــه ای مط ــه گون ــه ب ــای چهارگان از فرضیه ه
شــامل یکــی از متغیرهــای اصلــی بحــث باشــد. ایــن فرضیه هــا 

عبارتنــد از:

1- هــر چــه سلســله مراتــب معابــر در محلــه  مــورد نظــر و ســطوح 
باالتــر از آن بهتــر لحــاظ شــده باشــد، ترافیــک عبــوری در آن 
ــر انجــام  ــر اســت و فعالیت هــای اجتماعــی در آن پررنــگ ت کمت

می شــود.

ــدم  ــه و ع ــای محل ــی در لبه ه ــگ محل ــاص پارکین ــا اختص 2 -  ب
ورود خــودرو بــه داخــل آن می تــوان زندگــی اجتماعــی را در آن 

کــرد. تقویــت 

تعداد
درصد

جمعواحد همسایگی 2واحد همسایگی 1

درصدتعداددرصدتعداد

تزا یگفقبشریسلفلزفضزاتبفضقشنز

302539326928.75کم

413443368435ضترسط

494138328736.25زیشن

نررنفپشوکینگفضحلنپشوکینگ

231920174317.91کم

6151554611648.33ضترسط

363045378133.76زیشن

ض طریتفتزا یگ

سزقتفتزننفسراوه

201618153815.83هزفبیچفنرز

312646387732.08کم

413430257129.58ضترسط

282426225422.5زیشن

حممفتزننفسراوه

191629244820هزفبیچفنرز

282334286225.83کم

393331267029.16ضترسط

342826226025زیشن

تقشضلفهشفپیشنه

ضحشریتفپیشنه

171436305322.08هزفبیچفنرز

484043369137.91کم

373130256727.91ضترسط

18151192912.08زیشن

کشبافخرابشطیفسراوه

403331267129.58کم

4941544510342.91ضترسط

312635296627.5زیشن

120100120100240100ر ع

ج از پرسش نامه جدول1: نتایج مستخر
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کــه شــامل 9 محلــه اســت، به صــورت محلــه  ایــن مجموعــه 
محــور طراحــی و اجــرا شــده اســت )URL1( و شــامل 25 هــزار 
واحــد مســکونی بــرای اقشــار متوســط رو بــه پاییــن جامعــه 
اســت)URL3(  کــه در بلوک هــای 6 طبقــه و بــرای جمعیــت 
کــه  گشــته اســت )URL2(. از آنجــا  100 هــزار نفــری طراحــی 
ایــن مجموعــه در یــک بــازه زمانــی نزدیــک، طراحــی و اجــرا 
ــرداری رســیده اســت و از لحــاظ برنامه ریــزی،  ــه بهره ب شــده و ب
ح شــده اســت،  چــه اجتماعــی و چــه شهرســازی یکســان طــر
بنابرایــن می توانــد از تأثیــر متغیرهــای ناخواســته بــر نتیجــه 
کنــد. در ایــن مجموعــه دو ســایت 1 و 2  پژوهــش جلوگیــری 
ــن  ــده اند. ای ــاب ش ــی انتخ ــت بررس ــه جه گان ــه جدا در دو محل
کنین تاحــدود  دو مجموعــه هــر دو از نظــر وســعت و تعــداد ســا
ح باالدســت در  زیــادی مشــابه هســتند. مطابــق ضوابــط طــر

شــده اند.  تبییــن  دیگــر،  معیارهــای  وســیله  بــه  بعــد  چهــار 
گی هــای  ویژ و  طراحــی  وجــوه  بــر  تمرکــز  بــا  حاضــر  تحقیــق 
محیطــی مجموعه هــای مســکونی، بــه دنبــال بررســی تأثیــر 
اجتماعــی  فعالیت هــای  تحقــق  میــزان  بــر  خــودرو،  حرکــت 
به صــورت  اســت  ممکــن  عوامــل،  ایــن  اســت.  محلــه  در 
بالقــوه بــر روی طراحــی ســایت مجموعه هــا و متعاقــب آن بــر 
ح هــای مســکونی تأثیرگــذار باشــند.  کیفیــت و مطلوبیــت طر
بــا شناســایی عوامــل طراحــی تأثیرگــذار بــر عملکــرد محیــط، 
بــا  بیرونــی متناســب  ایجــاد محیط هــای مســکونی  امــکان 

ارزش هــای آن هــا بیشــتر می شــود. کاربــران و  نیازهــای 

از مــدل تحلیلــی، از روش  بــرای آزمــون فرضیه هــای منتــج 
پیمایــش اســتفاده می شــود. نمونه هــای انتخــاب شــده در 
شــهر قزویــن، در مجموعــه شــهری مهــرگان انتخــاب شــده اند. 

کای اسکورشاخص هاابعاد
درجه 
آزادی

ضریب 
همبستگی

سطح 
معناداری

0.02*11.0740.17تزا یگفقبشریسلفلزفضزاتبفضقشنز

5.8340.110.21نررنفپشوکینگفضحلنپشوکینگ

ض طریتفتزا یگ
0.01*16.0960.21سزقتفتزننفسراوه

0.002*21.4860.24حممفتزننفسراوه

تقشضلفهشفپیشنه
18.4360.220.005ضحشریتفپیشنه

5.4140.110.24کشبافخرابشطیفسراوه

P<0.01*P<0.05**

کلواحد همسایگی 2واحد همسایگی 1

تزا یگ

151934هزفبیچفنرز

404282کم

433982ضترسط

222042زیشن

120120240کل

سطح معناداریضریب همبستگیدرجه آزادیکای اسکور

تزا یگ
ناح فب فشیگنفاال

450.100.67
ناح فب فشیگنفننم

جدول2: آزمون معناداری ابعاد ترافیکی بر حسب هر واحد همسایگی

جدول3: میزان ترافیک بر حسب هر واحد همسایگی

جدول4: آزمون معنی داری ترافیک بر حسب هر واحد همسایگی
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را متوســط دانســتند.  تــردد  واحــد همســایگی دوم، حجــم 
بــه محوریــت پیــاده  ارزیابی هــا مربــوط  کمتریــن  متأســفانه 
اســت و دلیــل آن عــدم توجــه طراحــان بــه ایــن مســئله اســت. 
کنین واحــد همســایگی اول بــا  کمتریــن ارزیابــی مربــوط بــه ســا
48 درصــد، و پــس از آن واحــد همســایگی دوم بــا 43 درصــد 
می باشــد. کاهــش خوانایــی ســواره در واحــد همســایگی دوم 
کنیــن  بیشــتر از واحــد همســایگی یــک اســت. 29 درصــد ســا 
کنین واحــد همســایگی  واحــد همســایگی یــک و 26 درصــد ســا
کاهــش خوانایــی  دو، محیــط مســکونی خــود را از نظــر معیــار 
کرده انــد. کمتریــن ارزیابــی مربــوط بــه  ســواره، زیــاد ارزیابــی 
کنین،  کنین واحــد همســایگی دوم اســت کــه 22 درصــد ســا ســا

کردنــد.  کــم ارزیابــی  آن را 

5 - تحلیل یافته ها
بــه منظــور درک تفــاوت معنــی داری میانگین هــا، در جــدول 2، 
آزمــون کای اســکور و درجــه آزادی، ضریــب همبســتگی و ســطح 
معنــاداری آمــده اســت. بــا توجــه بــه درجــه آزادی و ســطح 
گفــت میــزان ترافیــک عبــوری، ســرعت  معنــی داری می تــوان 
تــردد ســواره، حجــم تــردد ســواره و محوریــت پیــاده در دو واحــد 
همســایگی مــورد مطالعــه، دارای تفــاوت معنــی دار می باشــد. 
کل جامعــۀ  بنابرایــن، نتایــج ایــن معیارهــا قابــل تعمیــم بــه 
آمــاری می باشــد. امــا میــزان دو معیــار کاهــش خوانایــی ســواره 
و وجــود پارکینــگ محلــی دارای تفــاوت معنــا داری در ایــن دو 

نمی  باشــند. محــدوده 

کــه میــزان ترافیــک عبــوری،  گفــت  بــه ایــن ترتیــب می تــوان 
ــر  ســرعت تــردد ســواره، حجــم تــردد ســواره و محوریــت پیــاده ب
میــزان وقــوع فعالیت هــای اجتماعــی تأثیرگــذار اســت. مطابــق 
نتایــج بدســت آمــده، ترافیــک عبــوری در واحــد همســایگی 
ــار ســرعت  ــی اســت. همچنیــن در ســه معی دومــی بیشــتر از اول
تــردد ســواره، حجــم تــردد ســواره و محوریــت پیــاده نیــز در 
واحــد همســایگی اول رضایــت بیشــتری دیــده شــده اســت. 
ح هــای مــورد مطالعــه  بــه بیــان دیگــر، مدیریــت ترافیــک در طر
از  پــس  اســت.  تأثیرگــذار  آن هــا  اجتماعــی  فعالیت هــای  بــر 
گیــری  گانــۀ ابعــاد محیطــی، الزم اســت نتیجــه  تحلیــل جدا
مــورد مطالعــه صــورت  ح  ایــن خصــوص در دو طــر کلــی در 
ک قضــاوت  کل محیطــی، مــال گیــرد. بدیــن منظــور شــاخص 
قــرار می گیــرد. از بررســی درصدهــای محاســبه شــدۀ جــدول 
کــه میــزان تحقــق زندگــی اجتماعــی در  3 اســتنباط می گــردد 
واحــد همســایگی اول بیــش از گونــه دوم اســت، امــا ایــن تفــاوت 

ح مــورد مطالعــه معنــادار نیســت. در دو طــر

ســطح  می دهــد،  نشــان   4 جــدول  نتایــج  کــه  همانطــور 
کای اســکور بزرگتــر از پنــج درصــد اســت و  معنــاداری آزمــون 

هــر محلــه درحــدود 10 هــزار نفــر ســکونت دارنــد. ســایت های 
کــه جمعیتــی در حــدود1200  انتخــاب شــده اند  به گونــه ای 
نفــره را تحــت پوشــش قــرار دهنــد. در ایــن مطالعــه، مطابــق 

معیارهــای حجــم نمونــه،  

کــه بتــوان از معــّرف بــودن آن اطمینــان داشــت،  به گونــه ای 
در هــر مجموعــه مســکونی120 نفــر به عنــوان نمونــه انتخــاب 

شــدند.

کــه  کــه در قســمت قبــل مشــخص شــد، ابعــادی  همانطــور 
بــر روی فعالیت هــای اجتماعــی و حرکــت خــودرو در بافــت 
اثــر می گذارنــد، عبارتنــد از: سلســله مراتــب معابــر، پارکینــگ، 
بــه  مدیریــت ترافیــک و تعامــل. بنابرایــن، در ایــن تحقیــق 
چهــار ُبعــد از وجــوه زندگــی اجتماعــی و ترافیــک توجــه شــده 
اســت. بــرای ســنجش هــر یــک از ایــن ابعــاد، ســؤاالت چندگانــه 
و به صــورت طیــف تنظیــم شــده، کــه از برآینــد ســواالت مربــوط 
آن  در  را  اجتماعــی  زندگــی  تحقــق  می تــوان  ُبعــد،  هــر  بــه 
کمــی مشــخص نمــود. در جــدول فراوانــی،  وجــه به صــورت 
میــزان زندگــی اجتماعــی در قالــب طیــف »بــه هیــچ وجــه، کــم، 
متوســط، زیــاد و خیلــی زیــاد »بیــان شــده اســت. در وزن پذیری 
ضمــن  شــده،  اســتفاده  ُصــوری  اعتبــار  از  نیــز  شــاخص ها 
ــه عناصــر به دالیــل  ــا از توزیــع چندگان ــده ت آنکــه کوشــش گردی
مختلــف اجتنــاب شــود. بنابرایــن، وزن پذیــری ســاده و یگانــه 

عناصــر مدنظــر بــوده اســت.

4- یافته ها
مختلــف  ح  طــر می رســد  نظــر  بــه  شــد،  گفتــه  چنان کــه 
اجتماعــی  تعامــالت  میــزان  در  مســکونی  مجموعه هــای 
صــورت گرفتــه در آن هــا تفــاوت ایجــاد خواهــد نمــود. جــدول 
1، فراوانــی پاســخ های شــهروندان را بــه ابعــاد مســئله در دو 
واحــد همســایگی در منطقــه شــهری مهــرگان شــهر قزویــن را 
کــدام از ایــن چهــار ُبعــد به وســیله چنــد  نشــان می دهــد. هــر 

معیــار ســنجش پذیــر شــده انــد.

کنین واحــد همســایگی اول، بیشــترین تعــداد  49 درصــد ســا
کــه تأثیــر ترافیــک عبــوری را بــر فعالیت هــای  افــرادی بودنــد 
اجتماعــی شــان زیــاد ارزیابــی کردنــد. امــا در واحــد همســایگی 
پارکینگ هــای  وجــود  تأثیــر  کنیــن  ســا  درصــد،   37 بــا  دوم 
محلــی را زیــاد دانســتند. در معیــار ســرعت تــردد ســواره، 41 
کنین واحــد همســایگی اول نســبت بــه 30 درصــد  درصــد ســا
کنین واحــد همســایگی دوم، محیــط محــل زندگــی خــود را  ســا
متوســط ارزیابــی کردنــد. در معیــار حجــم تــردد ســواره نیــز 39 
گی هــای تــرددی را  کنین واحــد همســایگی اول، ویژ درصــد ســا
ــار، 31 درصــد ســا کنیــن  ــد. در ایــن معی ــی کردن متوســط ارزیاب
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کردنــد و از نظــر آن هــا اولویــت بیشــتری بــرای حرکــت پیــاده 
کاهــش ســرعت ســواره  گفــت  ح وجــود دارد، می تــوان  در طــر
و حجــم تــردد آن هــا بوســیله ابزارهــای مدیریــت ترافیکــی و 
نیــز پیــاده مــداری در ســایت، بــر زندگــی اجتماعــی و تشــویق 
تحقیــق،  یافته هــای  مطابــق  مجمــوع  در  اســت.  مؤثــر  آن 
کــه مدیریــت ترافیــک به صــورت معنــاداری  کــرد  می تــوان ادعــا 
کــه  زندگــی اجتماعــی را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. ولــی از آنجــا 
ــت  ــر ســواره ها از جهــت تقوی ــار کاهــش خوانایــی محیــط ب معی
زندگــی اجتماعــی تفــاوت معنــاداری نــدارد و در مــورد تأثیــر آن 

کــرد. نمی  تــوان اظهــار نظــر 
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ــا اطمینــان  ضریــب همبســتگی نیــز 0/1 می باشــد. بنابرایــن، ب
زندگــی  نــوع  بیــن  کــه  گرفــت  نتیجــه  می تــوان  درصــد   95
اجتماعــی و ترافیــک رابطــه معنــاداری وجــود نــدارد. البتــه 
بایــد در نظــر داشــت متغیــری ماننــد زندگــی اجتماعــی، تنهــا 
از یــک متغیــر مســتقل ترافیــک تأثیــر نمی  پذیــرد و متغیرهــای 
ــه  ــذار هســتند، کــه در ایــن مقال ــر آن اثرگ مســتقل دیگــری نیــز ب
مجــال بحــث در مــورد آن هــا نیســت. همانگونــه که در پیشــینه 
تحقیــق مشــخص شــد، فضاهــای بــاز مجموعه هــای مســکونی 
یــا به عبــارت دقیق تــر محیط هــای بیرونــی، بــا تســهیل نمــودن 
کننــده  زمینــه بــروز فعالیت هــای اجتماعــی، نقشــی تعییــن 
ح هــای  کیفیــت ســکونت پذیــری و مطلوبیــت طر در ارتقــای 

مســکونی دارنــد. 

در مجمــوع و بــا تحلیــل داده هــا مشــخص شــد، بــه دلیــل 
کنین دو مجموعــه مســکونی  پاییــن بــودن میــزان رضایــت ســا
نظــری،  از چارچــوب  مأخــوذه  معیارهــای  در  بررســی  مــورد 
ح مختلــف، تفــاوت معنــاداری در میــزان تحقــق  بیــن دو طــر
فعالیت هــای اجتماعــی وجــود نــدارد )جــدول  4(. البتــه بــا 
کــه در چهــار معیــار  توجــه بــه جــدول 2 مشــخص می شــود 
ترافیــک عبــوری، ســرعت تــردد ســواره، حجــم تــردد ســواره و 
ح مســکونی  محوریــت پیــاده تفــاوت معنــاداری بیــن دو طــر

مــورد مطالعــه وجــود دارد.

6- نتیجه گیری
مطابــق یافته هــای تحقیــق، هرچــه ترافیــک عبــوری در ســایت 
می یابــد،  کاهــش  معابــر  مراتــب  سلســله  رعایــت  به وســیله 
ــد. در دو واحــد همســایگی  فعالیــت اجتماعــی افزایــش می یاب
مــورد مطالعــه، تأثیــر وجــود پارکینــگ محلــی در دو مجموعــه 
کنان، تفــاوت  مســکونی مــورد مطالعــه بــر زندگــی اجتماعــی ســا
کــه پارکینگ هــای  معنــاداری بــا یکدیگــر نداشــتند. از آنجــا 
کنین در هــر دو ســایت، در محیــط بیرونــی تأمیــن شــده لــذا  ســا
ح ســایت محــل ســکونت خــود را، از نظــر  پرســش شــوندگان، طــر
تأثیــر کاهــش خوانایــی ســواره و تأمیــن پارکینگ هــای محیطــی 
ایــن  تأثیــر  درمــورد  بنابرایــن  کرده انــد،  ارزیابــی  متوســط 
ــوان نظــر داد. در مجمــوع  ــر زندگــی اجتماعــی نمی  ت معیارهــا ب
می تــوان گفــت، سلســله مراتــب معابــر و مدیریــت ترافیکــی، بــر 
کیــد  ایجــاد قابلیــت بــرای فعالیــت کافــی و مؤثــر در ســایت، تأ

دارد. 

محیطــی  پاســخ دهی  میــزان  تحقیــق،  یافته هــای  مطابــق 
ح مــورد بررســی تفــاوت  در بعــد مدیریــت ترافیــک در دو طــر
واحــد  کنین  ســا کــه  آنجــا  از  دارنــد.  یکدیگــر  بــا  معنــاداری 
همســایگی اول، کاهــش ســرعت و حجــم تــردد را محــل زندگــی 
ارزیابــی  بهتــر  پرســش شــوندگان  بــه ســایر  نســبت  را  خــود 
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