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چکیده:
جنبش پیادهمحوری ،تقویت حرکت پیاده در فضاهای شههری و ایجهاد پیهادهراههها ،روشههایی رهرای کهاهش اتهرا
معضال ذکرشده و رازگرداندن جایگاه حرکت پیاده ره فضاهای شهری میراشند .پیادهراهها ره عنوان معارری را نقهش
اجتماعی راال و محدودسازی حرکت سواره ،در واقع راهی ررای رازپسگیری معارر عمهومی رهه ویهفه فضهاهای شههری
ارزشمند که دارای جاذرههای فرهنگی ،تاریخی ،تجاری و تفریحی ررای عاررین پیاده هستند ،از وسایل نقلیهه و پهس-
دادن آن ره انسان ره منظور حرکت ،تعامال اجتماعی و فعالیتههای تفریحهی ،گردشهگری و تجهاری اسهت .ی هی از
مهمترین شاخصههای پیادهراهها و خیارانهای پیادهمحور ،میزان سرزندگی آنها میراشد که میتواند نقش اساسهی در
میزان حضور و رضایت شهروندان جهت افزایش تعامال اجتماعی و نزدیک شدن ره اهداف پیادهمحوری داشته راشد.
این پفوهش ره رررسی شاخصههای سرزندگی محورهای پیاده پرداخته و هدف ایهن پهفوهش رسهیدن رهه معیارههای
مشترک ررای ایجاد سرزندگی در پیادهراهها و خیارانهای پیادهمحور میراشد .همچنین را مقایسه و رررسی دو پیهاده-
راه ،استقالل استانبول و خیاران سی تیر تهران از طریق ت نیک تجزیه و تحلیل  SWOTره تدوین معیارههایی رهرای
ایجاد سرزندگی در پیادهراهها میپردازد و معیارهایی را ررای ایجاد سرزندگی در پیادهراهها و خیارانهای پیهادهمحهور
پیشنهاد مینماید.
واژگان کلیدی  :پیاده راه ،سرزندگی ،خیاران سی تیر ،پیاده راه استقالل ،ت نیک SWOT
نحوه استناد به مقاله:
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-1مقدمه
حرکت پیاده طبیعیترین ،قدیمیترین و ضروریترین ش ل جارهجایی انسان در محیط است و پیادهروی هنوز مهمترین
ام ان ررای مشاهده م ان ها ،فعالیتها و احساس شور و تحرک زندگی و کشف ارزشها و جاذره نهفته در محیط است
) .(Pakzad,1383از سوی دیگر تعامال اجتماعی نیز ی ی دیگر از ضروریترین نیازهای انسان ررای رشد و تعالی روحی
و جسمی می راشد و انسانها ررای ارتقا روحی و اجتماعی ره این روارط نیازمند میراشند .رستر حرکت پیاده و تعامال
اجتماعی فضاهای شهری میراشند .از نظر راب کریر ،فضاهای شهری ره فضاهایی گفته میشود که دارای سه ویفگی،
نظم هندسی ،محصوریت و تعامال اجتماعی راشند) .)Carier,1991در واقع تعامال اجتماعی در فضاهای شهری،
سرزندگی فضای شهری است .کاهش میزان سرزندگی در فضاهای شهری از جمله مش التی است که می تواند ره کاهش
حس تعلق در شهر منجر گردد .البته در رررسی سرزندگی و عوامل آن راید توجه داشت که سرزندگی صرفا ره مسائل
کالبدی مرروط نمی شود و طیف گسترده ای از عوامل کمی و کیفی مانند تنوع کاررریها ،مسائل هویتی و معنایی و
مسائل اقت صادی و اجتماعی و فرهنگی را در رر می گیرد .خیارانهای پیاده محور و پیادهراهها ره عنوان مراکزی که ررای
تعامال اجتماعی حداکثر در حرکت پیاده و همچنین م ث و فعالیتهای متنوع در فضای شهری طراحی می شوند ،نیاز
رسیار زیادی ره سرزندگی دارند .سرزندگی میتواند ی ی از جذاریت های پیادهراهها ررای کاررران محسوب گردد .در واقع
سرزندگی روح جاری در فضاهای شهری از جمله پیادهراهها است .رررسی شاخصههای سرزندگی در پیادهراهها و همچنین
رررسی و مقایسه سرزندگی در پیاده راه استقالل استانبول ترکیه و خیاران پیاده محور سی تیر تهران و تعیین نقاط ضعف
و قو هر یک از این محورهای پیاده می تواند کمک شایانی در جهت ارائه راه ارها و پیشنهادا در ارعاد مختلف ره
منظور افزایش رضایت ررای گردشگران و افزایش مطلوریت و حس تعلق ررای ساکنین شهرها منجر گردد .رهطورکلی
ضرور این پفوهش چگونگی پی رردن ره دالیل و معیارها است که ررخی از پیادهراهها و خیارانهای پیادهمحور را از نظر
میزان سرزندگی نسبت ره دیگر پیادهراهها در موقعیت رهتری قرار دادهاست ،در واقع دالیل سرزندگی ریشتر ررخی
خیارانها و پیادهراهها نسبت ره دیگر پیادهراهها میراشد .رهویفه در مقایسه پیادهراههای کشور عزیزمان ایران را پیادهراه-
های ررخی کشورهای موفق در این زمینه ،ایجاد پیادهراههای سرزنده در فضاهای شهری کشورمان امری ضروری رهنظر
میرسد .در واقع میتوان سوال اصلی پفوهش را رهصور زیر ریان نمود:
شاخصههای اصلی در سرزندگی در خیارانهای پیاده محور و پیادهراهها در ارعاد مختلف کدام شاخصهها میراشند؟

-2مبانی نظری

در این رخش ره مبانی نظری پیادهراه ها و محورهای پیاده و همچنین مبانی نظری سرزندگی فضاهای شهری اشاره می-
شود.
 -1-2مفهوم پیادهراه و خیابانهای پیادهمحور:
 -1-1-2پیادهراه :ره معارری را راالترین حد نقش اجتماعی گفته میشود که در آن تسلط کامل را عارر پیاده روده و
وسایل نقلیه موتوری صرفا ره منظور سرویسدهی ره زندگی جاری استفاده میشوند ).(Pakzad,1386

 -2-1-2خیابانهای پیاده محور :ره خیارانهایی گفته میشود که ره دالیل مختلف از جمله دالیل ترافی ی و
دسترسی مسیر حرکت وسایل نقلیه رهطور کامل مسدود نمیگردد اما خیاران دارای پیادهروهای مناسبسازی شده و
جداره دارای کاررریهای مختلف است و غلبه حرکت را افراد پیاده میراشد و همواره زندگی و تعامال اجتماعی در آنها
جریان دارد .مانند خیاران ولیعصر و خیاران سی تیر تهران ).(Writers,1399
 -2-2نقش اجتماعی خیابانها و پیادهراهها
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خیارانها قبل از دوران مدرن و ظهور اتومبیل و کالس ه و  ...در واقع مسیرهایی ررای رفت و آمد پیاده رودند و همچنین
رازارهای شهری نیز مسیری ررای عبور و هم محلی ررای دادوستد محسوب میشدند ،اما خیایانها ره جز مسیرهای رفت
و آمد نقش فراتری نیز در ارعاد اجتماعی دارند .از نظر فرانسیس تیبالدز ،در یک محیط شهری راید شرایطی راشد که فرد
رتواند را آزادی کامل گام رردارد و ره اطراف رنگرد و این مهمترین نشانه کیفیت آن تمدن است) .(Tibbalds,1385نقش
اجتماعی خیاران ی ی از مهمترین وظایف فضاهای شهری ره شمار میآید .را ظهور اتومبیل و تغییر ماهیت خیارانها،
فعالیتهای اجتماعی نیز در خیارانها کاهش یافتند از جمله ،دیدن ،دیده شدن ،ارتباطا اجتماعی ،حرکت ساده ،م ث،
دیدارها و گفتگوها و خرید و فروش .در واقع خیارانها و پیادهراهها قارلیتی دارند که از حمل و نقل و مسیر حرکت رودن
فراتر است و آن نقش اجتماعی خیارانها می راشد .خیاران و پیادهراه ره عنوان فضای عمومی شهری قادر است مردمی که
ی دیگر را نمیشناسند در صحنهای از اجتماع گرد هم آورد .گرچه این موضوع ظاهرا رسیار ریاهمیت ره نظر میرسد اما
مجموعه ای از این ررخوردهای اتفاقی عمومی در یک زمان و م ان که لزوم هیچ تعهد شخصی را هم ررای کسی در رر
ندارد ،احساسی از اطمینان و هویت و حیا اجتماعی را ررای افراد ره همراه میآورد ) (Jacobs,1961ره ویفه در دنیای
امروز که فضای مجازی گسترش رسیار زیادی داشته است و خرید و فروش اینترنتی تا آشنایی اینترنتی رسیار گسترش
یافته ،حضور در خیاران ،پیادهراه و رهطورکلی فضاهای شهری اهمیت دوچندانی پیدا کرده است .پیادهراه چیزی ریش از
مجموعه مغازه ها است ،این م انها فراهم آورنده زمینههای فرهنگی ،تفریحی ،فراغتی ،گردشی ،زندگی مدنی و تبادل
دیدگاهها ،عقاید و نظرا جامعه میراشد )(Tibbalds,2008
جدول شماره  :1دیدگاه های نظریه پردازان پیاده راه ها و معیارهای آنها
معیارهای پیادهراهها

نظریهپرداز
فرانسیس تیبالدز
(تیبالدز)2008 ،

2

3

راب کریر
(کریر)1979 ،
4

متیوکرمونا
(کرمونا)2003 ،
5

گوردن کالن
(کالن)1998 ،

پیادهراه چیزی ریش از مجموعه مغازهها
محل ش لگیری زمینههای فرهنگی و تفریحی و فراغتی و زندگی مدنی
محل تبادل دیدگاهها و نظرا
نقش اجتماعی خیاران و نظار اجتماعی مردم
لزوم نماسازی جدارههای خیاران
رعایت مقیاس انسانی
اتاق شهری ،جایی نه فقط ررای عبور رل ه ررای ماندن و متعلق رودن
نمایش اجناس ،کافههای خیارانی ،ایجاد مسیر ره عنوان مقصد
م انهایی ررای آمدن و ماندن – شرکت در زندگی شهری
ام ان حضور پیاده انسان در شهرها
مقیاس انسانی شهرها

جین جی ورز
(جی ورز)1961 ،

تنوع فعالیتها – اختالط کاررریها
نفوذپذیری و قارلیت دسترسی – اختالط اجتماعی
انعطاف پذیری

رنتلی 7و هم اران
(رنتلی)1990 ،

نفوذپذیری ،غنای حسی ،گوناگونی ،رنگ تعلق
خوانایی ،تناسبا رصری ،قارلیت شخصی سازی
انعطافپذیری -پاکیزگی
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جهانشاه پاکزاد
()1384

سرزندگی ،انعطاف ،ایمنی ،تنوع در طول مسیر ،نفوذپذیری
انعطاف در کالبد و عمل رد ،ایمنی در مقارل سواره
امنیت پیاده در مسیر

محسن حبیبی
()1380

تمایز و تشخیص ،تنوع کالبدی و تنوع در کاررریها
ایمنی و امنیت ،انعطافپذیری ،حق انتخاب
توجه ره اصول زیباییشناسی ،استفاده از عناصر طبیعی
ایجاد سلسله مراتب فضایی و کالبدی
منبع :نگارندگان1399 ،

پیادهراهها و خیارانهای پیادهمحور تاتیرا متعددی در شهر و توسعه شهری دارند که در ارعاد مختلف قارل رررسی می-
راشند .از مهمترین این ارعاد نقش اجتماعی و فرهنگی ،نقش اقتصادی ،نقش معنایی و هویتی ،نقش محیطزیستی و نقش
عمل ردی و کالبدی این محورهای پیاده میراشد .ررخی از اهداف ررنامهریزی پیادهراهها ره صور زیر میراشد:
-

رهبود مدیریت ترافیک
رهبود سیمای کالبدی شهر
رهبود وضعیت محیط زیستی
رهبود زندگی اجتماعی و فرهنگی
رهبود وضعیت خرید و فروش خدما )(Kashani jou,1394
جدول شماره  :2بررسی اهداف کلی و جزئی برنامه ریزی پیاده راه ها
اهداف کلی
بهبود وضعیت ترافیک

بهبود سیما و منظر کالبدی شهر

بهبود زندگی اجتماعی و فرهنگی
بهبود وضعیت اقتصادی
بهبود محیط زیست

اهداف جزئی
تحرک رفت و آمد در مرکز شهر – رهبود دسترسیها
کاهش استفاده از خودروی شخصی – دسترسی ره دوچرخه
توسعه پارکینگهای عمومی – استفاده از حمل و نقل عمومی
رازآفرینی و مرمت رناها و رافتهای تاریخی شهرها
تجدید حیا رافت تاریخی شهرها – زیباسازی منظر شهری
ساماندهی تجهیزا شهری – تقویت مبلمان شهری -رهبود نورپردازی در شهر
توسعه تعامال اجتماعی شهروندان -آسایش سالمندان
امنیت زنان و کودکان -رازی کودکان –جذب گردشگر
افزایش ایمنی
رونق مراکز تجاری خردهفروشی – عرضه محصوال محلی
رونق مراکز خدما مواد غذایی مانند کافه و رستوران
کاهش آلودگی هوا -کاهش آلودگی صوتی
توسعه فضاهای راز و سبز
منبع :فرخی1389 ،

 -3-2مفهوم سرزندگی فضاهای شهری
در ادریا تخصصی طراحی شهری واژه سرزندگی معادل واژههای ”“Vitalityو " "Livabilityدر زران انگلیسی میراشد
) .)Dadpour,1391سای پامیر در کتاب آفرینش مرکز شهری سرزنده معتقد است ،عواملی از قبیل اختالط کاررریها،
تشویق فشردگی ،تراکم توسعه ،توازن فعالیتها ،سهولت دسترسی ،افزایش پیوندهای عمل ردی و هویت را از جمله
عوامل موتر در سرزندگی مراکز شهری میداند ( .)Paumier,2004جین جی ورز نیز تنوع کاررری و عوامل اجتماعی را
از مهمترین دالیل سرزندگی میداند ( .)Jacobs,2004کوین لینچ در کتاب سیمای شهر عواملی چون آداب و رسوم،
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سنتها ،فرهنگها و مراسمی که همواره تعدادی ،جمعی و یا گاهی اقشار کثیری از مردم را گرد هم میآورد ،زنده و
پویاست .رنارراین میادین اصلی شهر و فضاهایی که موقعیت انجام مراسم منطقهای و ملی را دارد رانی و سمبلی ملی
یادآور خاطرهها و گذشته افراد است .این فضاها که اغلب را نمادهای شاخصی همراه هستند سالها میزران شهروندان و
مراسم ایشان روده و همواره خاطرا خوری در ذهنها رر جای گذاشتند ) .(Zandieh,1394الزم ره ذکر است که
سرزندگی فضاها ،یک معیار کیفی روده و صرفا آنها را را معیارهای کمی نمیتوان سنجید .در واقع سرزندگی ره میزان
حضور مردم و تعامال اجتماعی مردم در فضاهای عمومی رستگی دارد ،یعنی ما می توانیم م انهای زیبا و را کیفیت
طراحی کنیم اما این مردم هستند که راید از آنها استفاده کنند و ردون حضور و استقبال مردم این م انها ارزش
اجتماعی ندارند .سرزندگی ره این معنی است که ره چه میزان از فضاهای عمومی استفاده میشود و قارلیت تحرک و
انعطاف در آنها وجود دارد ) .(Mosallayi & Ranjbar,1389از نظر الندری 8سرزندگی دارای تقسیم رندیهایی می-
راشد و شامل سرزندگی اقتصادی ،سرزندگی اجتماعی ،سرزندگی محیطی و سرزندگی فرهنگی است.
جدول شماره : 3نظریه پردازان سرزندگی و معیارهای سرزندگی فضاهای شهری
نظریه پرداز

معیارهای سرزندگی فضاهای شهری

نظریه پرداز

≠ حضور طوالنی مردم در محیط
کوین لینچ

9

≠ خوانایی

()1981

کرمونا

≠ وجود امنیت در هر زمان در محیط
≠ تقویت خاطره جمعی و ادراک شهروندان از محیط
≠ اختالط کاررری

جان
مونتگموری
()1998

11

≠ حضور افراد مختلف و شلوغی در هر زمان و
محیط

متیو

≠ انجام مراسم ملی و منطقه ای

10

≠ توازن فعالیتها

سای

≠ فعالیت تجاری

≠ رازارهای موقت

≠ سهولت دسترسی

12

≠ هویت

()2004

≠ جداره های فعال

≠ افزایش پیوندهای عمل ردی

≠ وجود ساختمانها را سبکهای مختلف
≠ اختالط کاررریها

چارلز
لندری

13

≠ مقیاس انسانی

≠ تنوع

یان گل

≠ دسترسی

()1994

14

()2002

≠ ایمنی
≠ هویت

جین
جیکوبز
()1961

≠ مسیرهای کوتاه منطقی

≠ تراکم منطقی فضاهای شهری
≠ رفت و آمد آرام
≠ ام ان توقف

≠ نوآوری و خالقیت

≠ اختالط کاررریها

≠ ظرفیت سازمانی

≠ ریتم عمودی نما

≠ رقارت

≠ لبههای نرم

≠ مقیاس و ریتم

≠ تنوع
15

≠ (افزایش تعامال اجتماعی)
≠ وجود امنیت در محیط

()2003

پامیر

معیارهای سرزندگی فضاهای شهری

جهانشاه

≠ کاررریهای مختلط

پاکزاد

≠ عوامل اجتماعی و فرهنگی
≠ طراحی شهری جذاب و متناسب را کاررریها

()2007

≠ تنوع در کالبد و عمل رد و کاررری
≠ رهره گیری از عناصر طبیعی
≠ ررقراری امنیتت

≠ دعو کنندگی و حضور افراد

منبع :نگارندگان1399 ،
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.Matthew Carmona
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.Jhon Montgomery
12
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.Charles Landry
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جدول شماره  :4انواع سرزندگی
انواع سرزندگی و زیست پذیری
سطح در آمد – درآمد خالص و استانداردهای زندگی مردم در یک منطقه تحت رررسی
شمار سالیانه گردشگر – عمل رد خرده فروشیها – زمین و دارایی
سرزندگی اجتماعی

توسط سطوح فعالیت ها و تعامال اجتماعی ره عالوه ماهیت ارتباطا اجتماعی سنجیده و ره واسطه
سطوح پایین محرومیت ،پیوستگی اجتماعی قوی ،ارتباطا خوب و پویایی میان الیههای اجتماعی  ،روحیه
جمعی و غرور مدنی ،دامنه وسیعی از شیوههای زندگی ،روارط موزون و یک جامعه را طراو توصیف می
شود

سرزندگی محیطی

پایداری اکولوژی ی که در رارطه را متغیرهایی نظیر آلودگی هوا و صو  ،دفع مواد زائد و فاضالب ،انبوهی
ترافیک و فضای سبز قرار دارد .طراحی که متغیرهایی مانند خوانایی ،حس زمان ،تمایز معمارانه ،اتصال و
ارتباط رخشهای مختلف شهر ،کیفیت روشنایی و صمیمیت و امنیت روانشناسی را در رر می گیرد

سرزندگی فرهنگی

در ررگیرنده رقا ،احترام و تجلیل از شهر و مردمانش ،هویت خاطرا  ،سنت ،جشن های اجتماعی و مصرف
محصوال و هنر دستی و رومی و نشانه هایی که ریانگر هویت متمایز شهر راشد.
منبع2002 ،Landry :

 -4-2تاریخچه شکل گیری و سیر تکامل پیادهراهها:
در طول تاریخ و را ش ل گیری شهرها محورهای پیاده و خیارانها از مهمترین عناصر آنها رودهاند و قبل از استفاده
گسترده از اتومبیل ،خیارانها ریشتر جنبه تفرجگاه و عبور و مرور پیاده داشتهاند .اما رعد از ظهور خیارانهای خودرو
محور تالشهایی در جهت احداث خیارانهای پیادهمحور و پیادهراهها شد .در اروپا اولین گذرهای پیاده در دهه 1950
میالدی در آلمان و هلند و دانمارک ش ل گرفتند .این معارر را هدف جداسازی معارر پیاده و سواره در روند رازسازی
شهرهای آسیب دیده در طول جنگ جهانی دوم و نوسازی مراکز تاریخی شهرها رهوجود آمدند ( Gozar rah
 .(consulting engineers,1375در واقع احداث پیادهراهها ی ی از روشهایی رود که در شهرهای دارای رافت تاریخی
ارزشمند ررای حفظ و احیای رافت تاریخی شهرها از آن استفاده می شد .طراحی مسیرهای پیاده -گردشگری در رافت
کهن ره عنوان گامی دو جانبه و شاید چند سویه ررای حفاظت از رافت و هدایت گردشگر ،می تواند ره عنوان پیش اقدامی
رافت کهن مورد نظر را حیا رخشد و ره عنوان عامل ت میلی در امر حفاظت ره احیا رافت منجر گردد )(Habibi,1380
در آمری ا نیز محورهای پیاده در قالب طراحی مجموعههای رزرگ تجاری را عنوان مال ش ل گرفتند.
جدول شماره  :5تجربیات جهانی پیاده راه سازی
لیمب ر

اسن  -آلمان

رامبالس

رارسلون  -اسپانیا

رردیک

کاالمازو  -آمری ا

استقالل

استانبول  -ترکیه

استروگت

کپنهاگ  -دانمارک

ررسی

پاریس  -فرانسه

منبع :نگارندگان1399 ،
جدول شماره  :6تجربیات ایرانی پیاده راه سازی
سپهساالر

تهران

روعلی سینا

همدان

 17شهریور

تهران

زندیه – وکیل

شیراز

ولیعصر

تبریز

جنت

مشهد

ترریت

تبریز

عالی قاپو

اردریل

منبع :نگارندگان1399 ،

فصلنامه پژوهشی -تخصصی شهرسازی و معماری هویت محیط ،دوره ،1شماره ،2بهار 1399

ره جز پیادهراهها که ررای حرکت پیاده و فعالیتهای مختلف و حیا رخشی مراکز شهری ایجاد شدهاند ،خیارانهای
پیادهمحور که در مراکز شهرهای مختلف جهان وجود دارد میتواند کارکردی مشاره پیادهراه داشته راشد .را این تفاو که
جریان کنترل شدهای از حرکت اتومبیل ره صور محدود در آن وجود دارد و یا حرکت اتومبیل در کنار حرکت پیاده و را
رعایت ایمنی ررقرار می شود .خیارانهای پیاده محور که را کاررریهای متنوع و جذب کننده پیاده و پیادهروهای مناسب
سازی شده ،ام ان تردد پیاده و همچنین حرکت دوچرخه را فراهم کردهاند نیز از محورهای ارزشمند ررای تردد پیاده
هستند .مانند خیارانهای شهرهای تاریخی جهان مانند رم ،فلورانس ،ونیز ،وین و یا رلوارهای پیادهمحوری که علیرغم
وجود مسیر عریض خودرو ره پیاده روهای عریض و کاررری های متنوع اطراف آن شهر دارد .مانند شانزلیزه در پاریس و
یا محدوده های پیادهمحور که مجموعهای از کاررری های فرهنگی ،اداری و تفریحی و تجاری در یک مجموعه قرار دارند،
مانند محور الدفانس پاریس ،یا محور اطراف مجموعه فرهنگی ژرژ پمپیدو در مرکز شهر پاریس فرانسه .در ایران نیز
خیارانهای پیادهمحور مانند محدوده هایی از خیاران طویل ولیعصر تهران ،خیاران اللهزار و خیاران سی تیر از این جمله
هستند ).(Writers,1399
-3پیشینه پژوهش
مهمترین تحقیقا صور گرفته در زمینه خیارانهای پیادهمحور و پیادهراه و سرزندگی فضای شهری در واقع نظریا
اندیشمندان و افراد مشهور در این زمینه مانند جین جی ورز ،16کوین لینچ ،17لوییس مامفورد ،18فرانسیس تیبالدز ،
گوردن کالن ،20راب کریر ،21کارامونا ،22رنتلی 23و دیگر نظریهپردازان میراشد .دیدگاههایی که ریشتر در کتابهای این
اندیشمندان مطرح شده است و از ارعاد مختلف ره این مسائل پرداختهاند ،هر چند هر یک از این دیدگاهها رسیار ارزشمند
و راهگشا میراشند ،اما میتوان نقدهایی را نیز رر آنها وارد دانست .جین جی ورز ( )1993از تف ر مدرن در رارطه را
خیاران انتقاد کرده و تنوع کاررریها را عوامل موتری در سرزندگی خیارانها می داند و رر اهمیت پیادهراهها تاکید دارد.
گوردن کالن ) 1998( 24در کتاب منظر شهری رر فضاهای شهری را مقیاس انسانی تاکید کرده و ام ان حضور انسان پیاده
در شهر را مطرح مینماید .راب کریر )1991( 25رر نقش اجتماعی خیاران و نظار اجتماعی مردم در خیارانها تاکید
دارد و ررای سرزندگی  ،لزوم نماسازی جدارهها را مطرح مینماید .همچنین کوین لینچ )1981( 26در کتاب تئوری ش ل
شهر معیارهایی مانند خوانایی ،تناسب ،معنا ،دسترسی ،کارایی ،نظار اختیار و سرزندگی را ررای یک شهر خوب
پیشنهاد میدهد .رنتلی نیز در کتاب محیطهای پاسخده معیارهایی را در پاسخدهندگی محیط شهری مطرح مینماید از
جمله ،غنای حسی ،انعطاف پذیری ،رنگ تعلق ،تناسبا رصری ،نفوذپذیری ،گوناگونی ،خوانایی و پاکیزگی .دونالد ایلیارد
را انتقاد از شهرهای خودرومحور آمری ایی دهه  60میالدی میگوید خیاران های ما از نقطه نظر اجتماعی ،م انهای
مردهای هستند که عامل مرگ آنها همان خودروهایی است که ره خاطر آن ساخته شدهاند ) .(Illiard,2003لوییس
مامفورد نیز خودرو را از عوامل تخریبکننده جوامع انسانی و شهرها میداند و از حقوق از دست رفته شهروندان ره علت
حضور خودروها در شهر دفاع میکند و راه حل آن را ایجاد فضاهای پیاده فراوان در شهرها میاند) .(Mumford,1381را
توجه ره موارد ذکر شده ،در این پفوهش سعی میشود نظریا شاخص در این زمینه مطرح شود و دیدگاههای مختلف
مورد رررسی قرار گیرد و را یک نگرش جامع ،شاخصههایی ررای سرزندگی فضاهای پیادهمحور در مقایسه این دو محور در
ارعاد مختلف ارائه گردد.
19
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-4روش پژوهش
این پفوهش از نوع کاررردی روده که ره روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفتهاست .ررای جمعآوری اطالعا و دادههای
مورد نیاز از مطالعه میدانی م انهای مورد نظر و همچنین از رررسیهای اسنادی و کتارخانهای ،مدارک و نقشهها استفاده
شدهاست و سرانجام را توجه ره اطالعا رهدستآمده ره رررسی نقاط ضعف و قو  ،فرصتها و تهدیدها در پیادهراه
استقالل استانبول و خیاران سی تیر تهران پرداخته شده است و سپس ررای تجزیه و تحلیل یافتهها و ارائه راه ار از مدل
 SWOTاستفاده شده است و راه ارهای موتر در افزایش سرزندگی پیادهراهها و خیارانهای پیادهمحور شهرها در مقایسه
دو محور ذکر شده ارائه گردیدهاست .در این پفوهش عوامل موتر در سرزندگی پیادهراهها یا محورهای شاخصهای
سرزندگی ره  4دسته تقسیم شدهاست و هر کدام از آنها مورد رررسی و تحلیل قرار گرفتهاند.
جدول شماره  :7محورهای عوامل موثر در سرزندگی پیادهراهها
محورهای عوامل موثر در سرزندگی پیادهراهها
عوامل
معنایی و هویتی

عوامل
کالبدی و عمل ردی

عوامل
اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی

عوامل
محیط زیستی

منبع :نگارندگان1399 ،

-5معرفی محدوده پژوهش
-1-5پیاده راه استقالل استانبول ترکیه
خیاران استقالل ی ی از پر ترددترین و مهم ترین جاذره های گردشگری این شهر می راشد .این خیاران ره طول تقریبی
 1.4کیلومتر از میدان ت سیم آغاز و تا منطقه گاالتا ادامه دارد .در این خیاران تعداد زیادی کافه و رستوران و همچنین
فروشگاه های متعد دی وجود دارد .همچنین محصوال تجاری ره ویفه پوشاک و محصوال محلی ره ویفه مواد غذایی و
صنایع دستی محلی ره طور گسترده در این پیاده راه عرضه می گردد .رناهای جداره این خیاران از سبک های مختلف
معماری شامل نئوکالسیک ،هنر نو ،آر دکو و معماری محلی ترکیه ای و معماری مدرن تش یل شده اند .در این خیاران
چند کلیسا وجود دارد که مهمترین آن کلیسای ارتودکس یونانی می راشند .چند مسجد و همچنین کنیسه یهودیان در
این منطقه واقع می راشند .م ان های فرهنگی از جمله موزه درویشان مسلمانان و چند م ان دیپلماتیک نیز در این
منطقه قرار دارند  .میدان ت سیم را مجسمه یادرود شاخص خود و ررج گاالتا که یک ررج تاریخی است از دیگر عناصر این
خیاران پیاده محور می راشند .مسیر تراموا این خیاران را کفسازی سنگفرش ،ی ی از سرزنده ترین پیاده راه های این شهر
را ره ویفه را نورپردازی مناسب در شب ها ره وجود آورده است(Writers,1399) .
نقشه شماره :1محور استقالل

فصلنامه پژوهشی -تخصصی شهرسازی و معماری هویت محیط ،دوره ،1شماره ،2بهار 1399
تصاویر  1تا  :4خیابان استقالل استانبول

(منبع :نگارندگان)1399،
(ماخذ :نگارندگان)

(منبع)www.Eligasht.com :

 -2-5خیابان پیاده محور سی تیر ،تهران ،ایران

(ماخذ :نگارندگان)

خیاران سی تیر تهران یا خیاران قوام السلطنه سارق ،خیارانی است که در مرکز شهر تهران در منطقه  12شهرداری ره
طول تقریبی یک کیلومتر ،قدمتی ریش از  100سال دارد و ش ل گیری آن ره دوره قاجار و نهضت مشروطه رر می گردد.
این خیاران شاهد تحوال سیاسی و اجتماعی دوران معاصر ایران روده است و ره دلیل رزرگداشت قیام سی تیر سال
 1331ه.ش.نامگذاری شده است .در این خیاران تحوال معماری در دهه های مختلف در سبک های معماری ،نوع رنا و
نماهای ارنیه مشاهده می شود .این خیاران دارای موزه ملی ایران یا موزه ایران راستان می راشد .از دیگر ویفگی های این
خیاران وجود عناصر متنوع فرهنگی و مذهبی از جمله مسجد حضر ارراهیم ،آتش ده فیروز رهرام ،دریرستان فیروز
رهرام ،آتش ده زرتشتی آدریان ،کلیسای پطروس مقدس ،موزه اسقف آدراک مازوکیان ،کنیسه حییم ،موزه آرگینه (خانه
قوام السلطنه) ،ساختمان اولیه کتارخانه ملی ایران و موزه علوم و فناوری ایران می راشند .در سال  1395شهرداری تهران
را سنگفرش کردن این خیاران یک طرفه و سپس استقرار مجموعه ای از کافه ها و رستوران های خیارانی(غذای خیارانی)
و نورپردازی ،آن را ره یک محور پیاده تبدیل کرد که را استقبال فراوان شهروندان و گردشگران ایرانی و خارجی مواجه
شد ).(Comprehensive database of contemporary Iranian history
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نقشه شماره :2گذر پیاده محور  30تیر
(ماخذ :نگارندگان)

تصاویر  5تا  :7خیابان سی تیر تهران

(منبع :نگارندگان)1399،
(ماخذ :نگارندگان)

(منبع)www.Eligasht.com :

-6بحث و یافته ها

(ماخذ :نگارندگان)

-1-6عوامل موثر در میزان سرزندگی پیادهراهها و خیابانهای پیاده محور
را رررسی نظریا اندیشمندان صاحب نظر در ریان ویفگیهای محورهای پیاده و همچنین نظریههای آنها در مورد عوامل
موتر در سرزندگی فضاهای شهری ،می توان گفت که عوامل متعددی شامل مجموعه عوامل کیفی و کمی در میزان
سرزندگی محورهای پیاده موتر می راشند .ررای درک رهتر این عوامل می توان آنها را ره مجموعهای از عوامل تقسیم-
رندی کرد از جمله عوامل کالبدی و عمل ردی ،عوامل اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ،عوامل محیطزیستی و عوامل
هویتی و معنایی .در این دسته رندی عوامل کالبدی و عمل ردی ریشتر ناظر رر چگونگی کاررریها و همچنین کیفیت
دسترسیها و مجموعه ای از ضوارط عمل ردی ،طراحی شهری و شهرسازی می راشد .از طرفی دیگر رخش مهمی از عوامل

فصلنامه پژوهشی -تخصصی شهرسازی و معماری هویت محیط ،دوره ،1شماره ،2بهار 1399

سرزندگی محورهای پیاده ره مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مرروط می شوند ،اما عوامل معنایی و هویتی ریشتر
رر شاخصه های کیفی موتر در سرزندگی تاکید دارند .همچنین مجموعه ای از شاخصهها از عوامل اقلیمی که در معماری
سنتی کهن شهرها وجود داشته است تا دیدگاه های نوین در مورد توسعه پایدار و شهر پایدار در قالب عوامل محیط
زیستی موتر در سرزندگی محورهای پیاده تقسیم رندی شده اند ).(Writers,1399
جدول شماره  :8عوامل موثر در سرزندگی پیاده راه ها و خیابان های پیاده محور
عوامل موثر در سرزندگی پیاده راه ها
عوامل
کالبدی و عملکردی
 تسلط پیاده و پیاده ﺭو عریضاتصال و پیوستگینفوذ پذیریمقیاس انسانیاختالط کاررری ها تنوع کاررری ها سازگاری کاررری ها دسترسههی رههه حمههل و نقههلعمومی
ام ان حرکت دوچرخه نورپردازی مناسبمبلمان شهری مناسب کفسازی مناسب ام ان م ث و نشستن غلبه کاررری های تجاری خهردمانند کافه و رستوران ها
تجهیزا مناسب شهری هماهنگی ارتفاعی جداره هها وخط آسمان
 جنس مصالح و رنگ جداره هاتنوع رناهای جدید و قدیمی -وجود پارکینگ های عمومی

عوامل
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

عوامل

عوامل

محیط زیستی

معنایی و هویتی

امنیتایمنیراحتیحضهههور گهههروه ههههای مختلهههفاجتماعی
دوستدار کودک رودنمشارکت اجتماعینظار اجتماعیتمرکز شاد جمعیتحضور تنوع های قومی،مذهبی وزرانی
ررنامههه هههای محیطههی ماننههدموسیقی و تئاتر خیارانی
 فعالیت ههای اقتصهادی جهاذبگردشگر مانند کافهه و رسهتوران و
خرده فروشی
عرضه محصهوال محلهی ماننهدمواد غذایی و صنایع دستی
ام ان حضور دستفروشان و دورهگردان محلی
جذب گردشگر-مدیریت شهری مناسب

منظر طبیعیآسایش اقلیمیپاکیزگیآسایش صوتیفضههههاهای سههههبز ونمایش حرکت آب
آسایش رصریاسههتفاده از فنههاوریهای دوستدار طبیعت
دفع مناسب فاضالبو زراله ها
اسهههتفاده از انهههرژیهههای پایههدار ماننههد
انرژی خورشیدی و ...

ایجاد حس م انعناصر شهاخص تهاریخی،فرهنگی و طبیعی
نشانه های شهریتنههوع در سههبک هههایمعماری
 اسههتفاده از آتههار هنههریشهری و خیارانی
خاطره انگیزی و خاطراجمعی
اسههتفاده از تنههوع رنههگ ورافت
تاکید رر هویت تاریخی وملی و محلی و منطقه ای

منبع :نگارندگان1399 ،

محور استقالل در استانبول ترکیه در گذشته ره سرعت زیاد اتومبیلها و عدم آسایش عاررین پیاده شهر داشتهاست که
در سالهای اخیر ره یک تفرجگاه پیاده و ایمن تبدیل گشتهاست .از مهمترین عوامل سرزندگی این پیادهراه میتوان ره
استفاده از هویت تاریخی ،تف یک مناسب سواره و پیاده ،استفاده از تراموا در مسیر ،اختالط کاررریها ،هماهنگی ارتفاعی
جدارهها ،هماهنگی کلی نماهای اطراف و رهره گیری از نورپردازی و ایجاد حس تداوم و پیوستگی اشاره کرد
( .)Ranjbar,1389اما در رارطه را خیاران پیاده محور سی تیر تهران ،عمده سرزندگی آن در رارطه را هویت تاریخی و
همچنین رناهای شاخص در مقیاس ملی مانند موزه مل ی ایران ،ساختمان قدیمی کتارخانه ملی ایران و چندین رنای
مذهبی و فرهنگی شامل کلیسا ،مسجد ،کنیسه و معبد و موزههای جدید این رخش میراشد .البته ایجاد رسترهایی مانند
سنگفرش و کافه رستوران های متحرک خیارانی از جمله عوامل موتر در حیا شبانه این خیاران میراشند و عواملی چون
درشتدانه رودن کاررریها ،عدم اختالط مناسب کاررریها ،فقدان کاررریهای شبانه مناسب ،عدم پیوستگی در جدارهها
رهویفه در کاررریها ،فقدان نورپردازی ،عدم تف یک مناسب سواره و پیاده از مهمترین دالیل کاهش میزان سرزندگی
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خیاران سی تیر تهران علیرغم وجود عناصر تاریخی و رناهای شاخص ملی در این خیاران در مقایسه را پیادهراه استقالل
استانبول ترکیه میراشند ).(Writers,1399
-7تحلیل یافته ها
-1-7مقایسه شاخص های سرزندگی با توجه به معیارهای به دست آمده در پیاده راه استقالل استانبول و
سی تیر تهران
مقایسه شاخصهای سرزندگی در محورهای کلی(عوامل معنایی و هویتی ،عوامل محیط زیستی ،عوامل فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی و عوامل کالبدی و عمل ردی) که این دستهرندی از محورهای کلی عوامل موتر در سرزندگی پیاده-
راهها و خیارانهای پیادهمحور را ریشتر نظریا نظریهپردازان سرزندگی و معیارهای سرزندگی در فضاهای شهری مطارقت
دارد و شامل مبانی نظری مطرح شده در این پفوهش میراشد.
جدول شماره  :9بررسی عوامل معنایی و هویتی
پیاده راه استقالل
شاخصه ها

خیلی
زیاد

زیاد

متوسط

خیابان سی تیر
کم

≠

وجههود عناصههر شههاخص
طبیعههههی ،فرهنگههههی و
تاریخی

خیلی
زیاد

زیاد
≠

وجود عناصر نشانه
شهری

≠

≠

تنوع در سبک های
معماری

≠

≠
≠

استفاده از آتار هنری
شهری و خیارانی
خاطرا جمعی و خاطره
انگیزی

متوسط

≠

≠
≠

استفاده از رافت و رنگ
متنوع

≠

تاکید ره هویت ملی و
محلی و تاریخی

≠

≠
≠
منبع :نگارندگان1399 ،

کم
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جدول شماره  :10بررسی عوامل محیط زیستی
پیاده راه استقالل
خیلی
زیاد

شاخصه ها

خیابان سی تیر

زیاد

آسایش اقلیمی

≠

آسایش صوتی

≠

متوسط

خیلی
زیاد

کم

زیاد

متوسط

≠
≠
≠

≠

پاکیزگی

≠

≠

منظر طبیعی

≠

≠

فضای سبز و جرکت آب

≠

آسایش رصری

کم

≠

اسههتفاده از فنههاوریهههای
دوستدار طبیعت

≠

≠

استفاده از انرژیهای پایدار

≠

≠

دفهههع مطلهههوب زرالهههه و
فاضالب

≠

≠

منبع :نگارندگان1399 ،
جدول شماره  :11بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی
پیاده راه استقالل
شاخصه ها

خیلی
زیاد

زیاد

متوسط

خیابان سی تیر
کم

≠

امنیت

خیلی
زیاد

زیاد

متوسط

≠

دوستدار کودک رودن

≠

≠

ایمنی

≠

≠

حضور گروه های مختلف
اجتماعی

≠

≠
≠

نظار اجتماعی
≠

≠
≠

≠

ررنامههههههههههههههههههای
محیطی(موسیقی ،تئاتر)

≠

عرضه محصوال محلی

≠

ام ان حضور دستفروشان

≠

جذب گردشگر

≠
≠
≠
≠

≠
منبع :نگارندگان1399 ،
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≠
≠

≠

تنوع مذهبی و قومی
فعالیههت هههای اقتصههادی
خرد

≠
≠

دوستدار معلول رودن
تمرکز شاد جمعیت

کم

بررسی شاخص های سرزندگی پیاده راه ها و خیابان های پیاده محور ،در مقایسه پیاده راه استقالل ،استانبول  .......بهنام پزشکی  ،مریم علیجانی

جدول شماره  :12بررسی عوامل کابدی و عملکردی
پیاده راه استقالل
شاخصه ها
تسلط پیاده رر سواره و
پیاده روهای عریض

زیاد

خیلی
زیاد

خیابان سی تیر

متوسط

کم

خیلی
زیاد

زیاد

≠

متوسط
≠

اتصال و پیوستگی

≠

نفوذپذیری

≠

مقیاس انسانی

≠

≠

اختالط کاررری ها

≠

≠

تنوع کاررری ها

کم

≠
≠

≠

≠

سازگاری کاررری ها

≠

نورپردازی

≠

دسترسی ره حمل و
نقل عمومی

≠

≠
≠
≠

ام ان حرکت دوچرخه

≠

≠

دسترسی ره پارکینگ
عمومی

≠

≠

مبلمان شهری مناسب

≠

کفسازی مناسب

≠

≠
≠

ام ان م ث و نشستن
آرام سازی ترافیک

≠

تنوع جنس و رنگ
مصالح

≠

غلبه کاررری های
تجاری خرد مانند
رستوران و کافه

≠
≠
≠
≠
≠

≠

تسلط کاررری های
ریز دانه ره درشت دانه

≠

≠

فعالیت  24ساعته

≠

≠

حفاظت از رناها و
رافت های تاریخی و
معاصر ارزشمند

≠

تنوع رناهای جدید و
قدیمی

≠

≠

≠
منبع :نگارندگان1399 ،

جدول شماره  : 13تحلیل شاخص های سرزندگی در پیاده راه استقالل استانبول با استفاده از تکنیک SWOT
محور شاخص های
سرزندگی
عوامل
معنایی و هویتی

قوت
S

ضعف
W

فرصت
O

تهدید
T

 وجود حهس م هانقوی
 تنههوع سههبک هههایمعماری

 وجههههود عناصههههرشههاخص تهههاریخی و
م ان های ارزشهمند
معاصر

 ایجهههاد خهههاطراجمعی
 قارلیههت اسههتفاده ازهنر خیارانی

 کههههاهش هویههههتمحلههی و منطقههه ای
رهههه علهههت افهههزایش
ررنههدهای جهههانی در
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 خاطره انگیزیعوامل
و

کالبدی
عملکردی

عوامل
اقتصادی-اجتماعی
و فرهنگی

تسههلط پیههاده رههرسواره
 اتصال و پیوستگی اختالط کاررری ها -تنوع کاررری ها

 عدم ام ان مناسبررای حرکت دوچرخه
 ضعف در کهاررری-های ارزشمند معاصر
 عهههههدم وجهههههودپارکینگهای عمومی
مناسب

 دسترسی ره حمهلو نقل عمومی
 فعالیت  24ساعته تسلط کاررری هایریز دانهه رهر درشهت
دانه

امنیت راال مشارکت اجتماعی ایمنی نظار اجتماعی فعالیههههت هههههایاقتصادی متنوع

 ضههعف محههیط دررارطههه رهها معلههوالن و
کاررران

 جذب گردشگر تمرکهههههز شهههههادجمعیت
 ررنامهههههه ههههههایمحیطههههی ماننههههد
موسیقی

 کههههاهش عرضهههههمحصههوال محلههی و
افههزایش محصههوال
رین المللی

 کمبود فضای سهبزو حضور آب

 آسایش رصری -پاکیزگی مناسب

 عهههدم اسهههتفاده ازانرژی ههای پایهدار و
فناوری های دوستدار
محیط زیست

آسایش اقلیمی -آسایش صوتی

عوامل

رخش تجاری

محیط زیستی

 عدم ام ان نشستنو م ههث در فضههاهای
عمومی شهری

جدول شماره  : 14تحلیل شاخص های سرزندگی در خیابان پیاده محور سی تیر تهران با استفاده از تکنیک SWOT
(منبع :نگارندگان)1399،
فرصت
O

تهدید
T

محور شاخص های

معنایی و هویتی

وجههههود عناصههههرشههاخص تههاریخی و
فرهنگی
 هویت شاخص ملیو محلی

 عههدم اسههتفاده ازآتار هنری
 عههدم اسههتفاده ازعناصهر شههاخص در
فضای شهری

 تنهههوع فرهنگهههی ومذهبی
 خاطره انگیزی سههههارقه خههههاطراجمعی

 عدم دسترسهی رههمحوطه ها و رناههای
ارزشههمند معاصههر رههه
دلیل اسهتفاده اداری
و سیاسی

عوامل

کههههاررری هههههایفرهنگههی و تههاریخی
متعدد
 حفاظت از رناهها ورافت ههای ارزشهمند
معاصر و تاریخی
 -کفسازی مناسب

 عهههدم اتصهههال وپیوستگی
 غلبه کاررری هایدرشت دانه
 عههدم تههوازن درتنوع کاررری ها
 عهههدم اخهههتالطمناسب کاررری ها

 قرارگیههری در مرکههزتاریخی شهر تهران
 ام ههان ایجههاد غرفههههای خیارانی
 ام ان اجهرای ررنامهههههای خیارههانی ماننههد
موسیقی و تئاتر

 عدم ررنامه ریزی ومهههدیریت مناسهههب
پیاده راه
 تارت نبودن عرضههمحصههوال خیارههانی
مانند مواد غذایی
 عههدم اسههتفاده 24ساعته
 عدم توازن کهاررریها در طول خیاران

امنیت راال حضههههور اقشههههارمختلف اجتماعی
 حضههههور تنههههوعمذهبی و فرهنگی

 عههههدم وجههههودگسههترده فعالیههت
های خرد اقتصادی
ماننهههههد کافهههههه،
رستوران و ...
 ضعف محهیط درارتباط را معلوالن و
کودکان

 نزدی ههی رههه مراکههزفرهنگی مانند موزه ها
 دسترسی ره حمهل ونقل عمومی
 ام ان حضهور دسهتفروشههان رههرای عرضههه
محصوال محلی

عههدم وجههود ررنامههه
های محیطهی ماننهد
موسهههیقی و تئهههاتر
خیارانی
 عهههههدم جهههههذبگردشگر متناسهب رها
ظرفیت
نقص ایمنی ره علهت
وجود خودرو

آسایش اقلیمی -پاکیزگی

 عهههدم آسهههایشصوتی

 نزدی هی رههه حمههل ونقههل عمههومی ماننههد

 عهههدم اسهههتفاده ازانرژی ههای پایهدار و

سرزندگی
عوامل

کالبدی و
عملکردی

عوامل
اقتصادی-اجتماعی
و فرهنگی

عوامل
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محیط زیستی

 -آلودگی هوا

اتوروس و مترو

فناوری های دویتهدار
محیط زیست

(منبع :نگارندگان)1399،

-8نتیجه گیری

(ماخذ :نگارندگان)

ایجاد سرزندگی ی ی از مهمترین اهداف احداث پیادهراهها در شهرهای امروزی میراشد .در این پفوهش سعی شد تا را
ریان مفهوم سرزندگی و همچنین مفاهیم پیاده راه و خیاران پیاده محور و رررسی نظریه اندیشمندان در این رارطه (جداول
 1الی  )4و مطارقت آن را سرزندگی در پیادهراهها و خیارانهای پیادهمحور ،شاخصههای اصلی موتر در سرزندگی و در پی
آن ارعاد حس م ان و احساس تعلق خاطر در شهروندان و تقویت خاطرهانگیزی در گردشگران رررسی شود .همچنین
عوامل موتر در سرزندگی پیادهراهها در  4گروه عوامل معنایی و هویتی ،عوامل فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ،عوامل
کالبدی و عمل ردی و عوامل محیطزیستی دستهرندی شدند ،که طیف گستردهای از عوامل موتر در سرزندگی پیادهراهها
از کالبد تا معنا را درررمیگیرند (جدول شماره  ،)7که این جدول در واقع پاسخ ره سوال اصلی این پفوهش میراشد .راید
ره این ن ته توجه داشت که مفهوم سرزندگی و عوامل سرزندگی در پیادهراهها و خیارانهای پیادهمحور و جدارههای
خیارانهای شهری در واقع یک مفهوم دوگانه و یا چندگانه رر محور کالبدی -معنایی می راشد .همچنین ررای درک رهتر
از این مفهوم دو نمونه موردی پیادهراه استقالل استانبول و خیاران پیادهمحور سی تیر تهران مورد رررسی قرار گرفتند و
شاخصهای رهدستآمده در سرزندگی پیادهراهها در این دو محور را ی دیگر مقایسه شدند و سپس را استفاده از ت نیک
 SWOTنقاط ضعف ،قدر  ،فرصت و تهدید پیش روی این دو محور پیاده مورد ارزیاری قرار گرفت (جداول  8الی  )13و
راههای رهبود سرزندگی در آینده نیز در این دو پیادهراه ره صور زیر ریان میشود :را توجه ره رررسیهای صور گرفته
در پیادهراه استقالل استانبول ،تقویت کاررریهای ارزشمند معاصر و رناهای شاخص ره همراه مناسبسازی مبلمان
شهری و مناسب سازی این محور ررای معلوالن و کودکان و ام ان حرکت دوچرخه ره منظور تقویت این محور پیشنهاد
میگردد .از سوی دیگر استفاده از اختالط کاررریها در سراسر خیاران و ررقراری توازن کاررریها در طول خیاران ،مبلمان
شهری مناسب ،کنترل حرکت سواره را تقاطعها در خیاران پیادهمحور ،حرکت ره سمت فعالیت  24ساعته و همچنین
رهره گیری از هنرهای خیارانی مانند تئاتر و موسیقی خیارانی و تقویت رناهای ارزشمند تاریخی و معاصر در جهت افزایش
میزان سرزندگی در محور سی تیر تهران توصیه میگردد که در نهایت ره افزایش احساس تعلق خاطر شهروندان و
خاطرهانگیزی منجر خواهدشد .رر اساس پفوهش حاضر پیشنهاداتی رهصور زیر ررای ایجاد سرزندگی در پیادهراهها و
خیارانهای پیادهمحور ارائه میشود:
 -1ایجاد و گسترش کاررریهای ریزدانه تجاری و فرهنگی مانند رستوران ،کافه ،سینما و تئاتر ،فروش محصوال محلی
 -2انتقال کاررریهای درشتدانه فاقد ردنه موتر در جداره پیادهراه و یا اصالح آن و ایجاد کاررری در جداره پیادهراه
 -3کفسازی و نورپردازی مناسب
 -4رازآفرینی و مرمت رناهای شاخص و ارزشمند تاریخی و معاصر
 -5ایجاد هماهنگی در ارتفاع و جنس و رنگ جدارهها را حفظ استقالل و تنوع
 -6طراحی مبلمان شهری مناسب و هماهنگ را اقلیم منطقه و فرهنگ عمومی و استفاده از عناصری مانند نیم ت،
آرنما و فضای سبز و مجسمههای شاخص ،کیوسکهای روزنامهفروشی ،اغذیهفروشی و گلفروشی
 -7تالش در جهت ایجاد امنیت ،ایمنی و راحتی در پیادهراه را نظار و مشارکت عمومی
 -8ام ان دسترسی رهوسیله حمل و نقل عمومی مانند مترو ،اتوروس ،احداث پارکینگهای خودرو در اطراف منطقه
محل پیادهراه و ام ان استفاده از دوچرخه در پیادهراه
 -9استفاده از ررنامههای محیطی و جاذب گردشگر مانند موسیقی و تئاتر خیارانی
 -10ام ان فعالیت خردهفروشی ررای عرضه محصوال محلی و ام ان حضور دستفروشان در پیادهراه
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