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ارزیابی تطبیقی گذرگاههای همسطح و پلهای عابر
پیاده در قابلیت پیادهمداری خیابانهای شهری

چکیده:
وقوع انقالب صنعتی ،رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت بر مساحت شهرها تأثیر شگرفی گذاشته و سبب افزایش سرسامآور
تعداد اتومبیلها و خیابانهایی شده که با هدف تسهیل حرکت سواره به وجود آمدند .یکی از مهمترین مشکالت مطرح در
خیابانهای شهری ،تداخل عابر پیاده و سواره در گذر عرضی است که دغدغهای اساسی برای شهروندان به شمار میرود.
برای حل این معضل ،احداث پلهای هوایی در ایران مورد حمایت ارگانهای مربوطه قرار گرفته و قابلیتی به منظور افزایش
پیادهمداری خیابانهای شهری تصور شده است .این پژوهش کاربردی درصدد ارزیابی تطبیقی پلهای هوایی با عبور
همسطح از خیابانهای شهری طبق دیدگاه پیادهمداری است .پژوهش حاضر از نوع توصیفی_تحلیلی است و از روش
تحلیل شبکهای ( )ANPبرای ارزیابی یافتهها بهره گرفته شده است .بدین ترتیب پس از مطالعه مبانی نظری پژوهش به
روش اسنادی_کتابخانهای ،معیارهای مناسب سنجش قابلیت پیادهمداری به روش دلفی وزندهی شده و جمعآوری
اطالعات میدانی به روش پیمایشی با تکمیل پرسشنامه از شهروندان در محدوده مورد مطالعه انجام گرفته است .اطالعات
ب شده برای ارزیابی در نرمافزار  Super Decisionsوارد گردید و سه امکان انتخاب برای شهروندان ،شامل گذر از پل
کس 
هوایی عادی ،گذر به وسیله پلهوایی مکانیزه و عبور همسطح از خیابان برای ارزیابی پلهای عابر در قابلیت پیادهمداری
خیابان کریمخان زند شهر تهران در نظر گرفته شد .یافتهها نشان میدهد که براساس نقطهنظرات بهرهبرداران به ترتیب
معیارهای امنیت و ایمنی ،جابهجایی و دسترسی و شرایط فیزیکی ،درجه اهمیت باالتری نسبت به سایر معیارها در انتخاب
پلهای عابر پیاده برای گذر از عرض خیابان دارند .همچنین برخالف تصور مدیران شهری ،عبور عرضی همسطح با کسب
امتیاز ) ،(A=0.36از مطلوبیت بیشتری نسبت به پلهای هوایی و پل مکانیزه ) (B=0.33از مزیت بیشتری به نسبت پل
معمولی ) (C=0.30در قابلیت پیادهمداری خیابان برخوردار است که از اینرو تجدید نظری جدی در روند کنونی توسعه
پلهای عابر پیاده در کشور را ضروری مینماید.

.1مقدمه
در شهرهای گذشته ،طراحی و برنامهریزی فضاهای شهری با
محوریت انسان صورت میگرفت و مسیرهای دسترسی براساس
پاسخگویی به نیاز عابر پیاده در نظر گرفته میشدّ .اما با شکلگیری
تفکر مــدرن در شهرسازی و جدایی عرصههای مختلف زندگی
انسان ،تعداد اتومبیل که از دستاوردهای انقالب صنعتی به شمار
میرود ،در خیابانها افزایش یافت .باوجود امتیازاتی که اتومبیل
در کاهش زمان جابهجایی و افزایش سرعت حرکت فرد به وجود
آورد و همچنین در پی شکست تفکر مدرن در شهرسازی ،جایگاه
پیاده در شهر همانند گذشته خود پر رنگ شده و سخن از شهرهای
پیادهمدار در ادبیات شهرسازی به میان آمده است .این پارادایم
به دنبال ایجاد تعامالت اجتماعی مطلوب در فضاهای شهری ،بر
حضور هرچه بیشتر پیاده در شهر تأ کید دارد ( .)Williams, 2005در
اﻳﻦ زمینه میتوان ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از بزرگترین ﺷﻬﺮﻫﺎي
ﭘﻴﺎده ﺗﺎ ﺳﺎل  2015و ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دﻟﻔﻲ 1در ﺳﺎل  2010اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
گفتنی اســت کــه فضای پــیــادهمــدار بــه معنای نداشتن یــا عدم
استفاده از اتومبیل نیست ،بلکه طراحی خیابانها و نحوه استقرار
تسهیالت و ارائه خدمات بهگونهای است که ب ه طور طبیعی افراد
را به تحرک جسمانی و اجتماعی در طول زندگی روزمــره تشویق
میکند (ّ .)Rezazadeh et al., 2011اما به دلیل وجود مشکالت
عمده در فضاهای شهری ،روزبـهروز از تعداد افرادي که تمایل به
پیادهروی در شهر دارنــد ،کاسته شده است (Ahmadi&Habib,
 .)2008در این میان ،مسئله عبور عرضی از خیابانهای شهری و
شماره بیستوهشتم تداخل سواره با پیاده را میتوان از مهمترین محدودیتهای پیاده
پـ ــای ـ ـیـ ــز 1397
در نظر گرفت که گاهی خطرات جانی برای شهروندان به همراه دارد.
ف ــص ــل ــن ــام ــه
در این مواقع برای افزایش ایمنی عابر پیاده و عدم تداخل آن با
علمی-پژوهشی
وسایل نقلیه ،تسهیالتی مانند گذرگاههای همسطح و گذرگاههای
غیرهمسطح در نظر گرفته میشود .گذرگاههای همسطح نوعی
پیادهراه در سطح زمین ،ولی به دور از حرکت ســواره هستند .در
حالی که پلهای عابر پیاده در دسته گذرگاههای غیرهمسطح
جا میگیرند و وظیفه اصلی آنها ایجاد ارتباط میان طرفین خیابان
است ( .)Development and Research Management, 2011این
پلها از جهتی با اشغال فضای پیاده و ایجاد مانع حرکتی و بصری
بــرای پیاده ایجاد مزاحمت مینمایندّ ،امــا با کاهش مشکالت
ترافیکی ،تردد عابر پیاده را تسهیل میکنند .پلهای عابر پیاده در
شهر تهران ،بهعنوان پرجمعیتترین شهر کشور و وجود ترافیک
سنگین در معابر آن ،به یکی از مهمترین عناصر تأمینکننده ایمنی
پیادهها در فضای شهری تبدیل شده است .هدف از این پژوهش
ارزیابی تطبیقی گذرگاههای همسطح و پلهای هوایی عابر پیاده
از منظر قابلیت پیادهمداری است تا در واقع نقش پلهای هوایی
عابر پیاده در میزان پیادهمداری خیابانهای شهری مشخص
گــردد .برای دستیابی به این هدف ،سه حالت مختلف استفاده
از پل هوایی عــادی ،پل هوایی مکانیزه و عبور از خیابان بدون
استفاده از پل هوایی در خیابان کریمخان زند شهر تهران بهوسیله
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1 Delphi

روش تحلیل شبکهای 2مورد ارزیابی قرار میگیرند .در این خیابان
به سبب موقعیت ویژه در مرکز شهر تهران ،تداخل باالی سواره و
پیاده در گذر عرضی وجود دارد که مکان مناسبی برای جمعآوری
دادههــای مــورد نیاز پژوهش بهوسیله پرسشنامه متخصصان و
شهروندان است و دستیابی به هدف پژوهش را میسر میسازد.
در اصل این سئواالت مطرح است که معیارهای سنجش قابلیت
پــیــادهمــداری بــرای پلهای هوایی کــدمانــد؟ پلهای هوایی از
نظر قابلیت پیادهمداری چه عملکردی دارند و در نهایت از میان
حالتهای پل هوایی عابر پیاده و گذر همسطح از خیابان ،کدام
یک اثر مطلوبتری در قابلیت پیادهمداری خیابانهای شهری
دارد؟
.2روش
ایــن پژوهش از حیث هــدف ،کــاربــردی و از نظر ماهیت و روش،
توصیفی_تحلیلی به شمار میرود .جمعآوری دادههای نظری به
صورت اسنادی_کتابخانهای و مطالعات میدانی به روش پیمایشی
با ابزار پرسشنامه ،مصاحبه و مشاهده انجام گرفته است .در وهله
نخست با بررسی متون مرتبط به پلها ،تاریخچه آنها بیان شد
و با مطالعه ویژگیها ،مزایا ،معایب و اهداف پلهای هوایی عابر
پیاده ،بررسی عمیقتری نسبت به این پدیده انجام گرفت .در
بخش ادبیات نظری قابلیت پیادهمداری ،ابتدا تعریف و دیدگاه
دانشمندان مختلف بیان و پارامترهای ارزیابی استخراج شدند.
این پارامترها از طریق مصاحبه ،با متخصصان این حوزه تدقیق
گردیده و مــورد پایش قــرار گرفته اســت و سپس میزان تکرارشان
در مطالعات پیشین در جدولی ارائــه شــد .وزنده ــی معیارها و
زیرمعیارها با استفاده از روش دلفی با تکمیل پرسشنامه به وسیله
 20نفر از متخصصان شهری و مقایسه دودویــی هر کــدام انجام
پذیرفت و اهمیت پارامترها طبق روش تحلیل شبکهای با نرمافزار
 Super Decisionsتعیین گردید و مال ک سنجش نقش پلهای
عابر پیاده در قابلیت پیادهمداری خیابانهای شهری قرار گرفت.
سپس به عنوان نمونه مــوردی پژوهش ،پلهای هوایی موجود
در خیابان کریمخان زند تهران در دو تقاطع با خیابان خردمند و
خیابان حافظ انتخاب شدند .سه گزینه مد نظر پژوهش ،از  150نفر
ب شده به
از عابران محدوده مورد نظر پرسش شد و اطالعات کس 
روش تحلیل شبکهای ارزیابی گردید و نتایج بیان شد .گفتنی است
تکمیل پرسشنامهها تا جایی پیش رفت که با ادامه آن تأثیری بر
نتیجه نهایی گذاشته نشود .نمونه مــورد نظر متناظر با جامعه
موجود در خیابان کریمخان زند و از 58درصد خانمها و 42درصد
آقایان بوده که حدود 40درصد از کل نمونه در گروه سنی 29-15
سال قرار دارند.
.3چارچوب نظری
بــا گسترش تفكرات جديد انــســانمــداری در ح ــوزه حملونقل
شهري ،بسياري از كشورهاي پيشرفته جهان با دستور كار قرار
دادن «پيادهمداري» بيش از سه دهه است كه با ايجاد تسهیالت
)2 Analytic Network Process (ANP

شبکههای كامل پياده و حذف موانع و محدوديتهاي پيادهروي
به مناسبسازی و رعايت حق تقدم براي عابران پياده در سطح
شهر اهتمام ورزيدهاند (.)Ewing et al, 2006;Wood et al, 2010
طبق نتایج مطالعهای در جا کارتای اندونزی ،احداث پلها بهویژه
در سطح باالی ارتفاعی ،اغلب غیردوستانه است و با شرایط عابر
پیاده منطبق نیست و زمان و انــرژی بیشتری هدر میدهد و در
نتیجه فقط به وسیله حدود 65درصد عابران پیاده مورد استفاده
قرار میگیرند ( .)Leather et al, 2011در جدول شماره 1به تعدادی از

مطالعات در خصوص پلهای عابر پیاده و معیارهای مورد نظرشان
اشاره شده است.
همانطور کــه مشخص اســت جنبههای مختلفی در سنجش
پلهای عابر پیاده بیان گردیده که بدون چارچوب نظری علمی
انجام شــده اســت .همچنین در حــوزه قابلیت پــیــادهمــداری نیز
مطالعات در مقیاسهای مختلفی از جمله منطقه شهری ،محله،
پهنه و خیابان انجام گرفته ّاما موضوع پژوهش حاضر تا کنون مورد
هدف قرار نگرفته و از این نظر حائز نوآوری است.

جدول شماره :1نمونه مطالعات پلهای عابر پیاده
ردیف

نظریهپرداز

مکان/سال پژوهش

1

Mikko& Farahnaz& Aydim

آنکارای ترکیه
()1385

2

معینی

تهران
()1386

بررسی جانمایی پلها ،تعداد پله پلها ،میزان امنیت در ساعاتی از شبانهروز به خصوص برای
کودکان و زنان و سالخوردگان

3

نیکومرام

تهران
()1387

مکانیابی پلها ،میزان تداخل با سایر تسهیالت عابر پیاده ،عرض خیابان و سرعت وسایل نقلیه،
زمان عبور ،طراحی هندسی و تجهیزات پلها ،وجود حصار بین خطوط ،بررسی قوانین مناسب،
بررسی عوامل مزاحم مثل دستفروشان ،معتادان و ...

4

Walter Lizandro

آرکوپای پرو ()1391

5

Mohammad Abojaradeh

امان اردن
()1392

6

سلطانی

شیراز
()1393

مفاهیم کلیدی مورد نظر پژوهش
ایمنی ،زمان عبور ،عالئم راهنمایی و رانندگی در زیر پل ،بررسی تجهیزات پل مثل پله برقی

در نظر گرفتن زمان ،تنبلی ،امنیت ،نیاز
راحتی عابر پیاده ،در نظر گرفتن زمان ،ارتفاع پلهها ،ایمنی
خوانایی موقعیت پلها ،احساس امنیت ،مکانیابی پل ،سرعت و حجم تردد خودروها و امکان
تصادف ،زمان عبور ،تجهیزات پلها ،راحتی تردد پیاده ،ارتفاع پل و تعداد عابران

)(Mikko, Farahnaz& Aydim, 2006; Moeini, 2007; Nikomaram, Vazifedoost & Khani 2008; Lizandro, 2012; Mohammad Abojaradeh, 2013; Soltani, 2014
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.3.1دیدگاهها و ویژ گیهای پلهای عابر پیاده
اوژن هنارد در سال  1905در فرانسه باتوجه به تغییر در شکل شهرها
و ابعاد خیابانها ،اصطالح "تقاطع غیرهمسطح" را وارد ادبیات
حملونقل نمود (ّ .)Ostrowski, 1992امــا پس از جنگ جهانی
دوم ،گــرایــش بــه سمت گــذرگــاههــای غیرهمسطح شکل گرفت
( .)Jansen, 1998بین سالهای  1950تا  1970مهندسان ترافیک
سعی کردند با افزایش ظرفیت جادهها از تصادفات خودرو با عابر
پیاده جلوگیری کنند .همچنین تسهیالت مختلف از جمله زیرگذر
و پلهای هوایی ایجاد کردند و افراد پیاده را مجبور به استفاده
از پلهها برای باال رفتن و پایین آمدن کردند ( .)Gehl, 2014روش
جداسازی عمودی ترافیک در آمریکای شمالی به سال  1962در
شهر مینیاپلیس اجرا شد ( .)Robertson, 1993پل عبور عابر پیاده،
سازهای است که به منظور رفتوآمد افراد از جایی به جای دیگر
ساخته میشود .یک پل عابر در واقع عابر پیاده را از سطح جاده
حذف کــرده و باعث پیوستگی بیشتر جادهها میشود که در آن
وسایل نقلیه و عابر پیاده مزاحمتی بــرای هم ایجاد نمیکنند
( .)Abojaradeh, 2013پلهای زیادی در ایران و جهان وجود دارند
که به سبب برخی ویژگیهایشان به عنوان پلهای موفق شناخته
میشوند .در جدول شماره 2به برخی از آنها اشاره میشود.
در تهران از حدود  45سال پیش نخستین پلهای عابر پیاده در

شهر تهران به وسیله یک شرکت بلژیکی 1و پس از آن به وسیله شرکت
صنعتی ایران استیل ساخته شدند که به فرمهای امروزی پلهای
عابر پیاده شباهت بیشتری دارند ( .)Sahraee Nejad, 2014گفتنی
است در هیچ شهری به اندازه شهرهای کشور ما از پل عابر پیاده
استفاده نشده است .در دیگر کشورها پس از اعمال قانون در مورد
رعایت سرعت ،طراحی مناسب در تقاطعها و زمانبندی چراغ عابر
پیاده ،شاید بهندرت به پل هوایی برخورد کنیم (.)Moeini, 2014
برخی از ویژگیهای پلهای هوایی در جدول شماره 3جمعبندی
شدهاند:
طبق ج ــدول شــمــاره 3م ـیتــوان نتیجه گــرفــت کــه هــدف اصلی
ایجاد پلهای هوایی جلوگیری از تداخل ســواره و پیاده و عدم
مزاحمت برای ترافیک عبوری است که توجه خاص به اتومبیل را
نشان میدهد و طبیعی است که در این طرز تفکر توجه کمتری
ً
به عابر پیاده لحاظ شــود .ایــن پلها عموما از جنس آهــن و به
رنگ سفید در منظر شهری پدیدار شدهاند .به طور کلی مواردی
همچون اغتشاش دید و منظر شهری ،عدم امکان استفاده اقشار
آسیبپذیر ،ایجاد فضاهای بیدفاع ،کاهش امنیت عابران پیاده
ب ه ویژه در شب ،مکانیابی و استفاده از مصالح نامناسب را بهعنوان
مهمترین عوامل آسیبزای کیفیت پلهای عابر پیاده میتوان نام
برد.
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جدول شماره :2ویژ گی پلهای موفق ایران و جهان
وجه تمایز

نام و موقعیت

 سازگاری پل با اقلیم منطقه شفافیت و وضوح سازه پلپل عابر پیاده شنژن در چین
 سیستم روشنایی خاص چشمانداز مناسب پل به مرکز محله ایجاد منظری مناسب به سبب ارتفاع زیادپل عابر پیاده مرند هلند
 نورپردازی ویژه آن در شب و القای حس مکان بخشی از چشمانداز شهرپل آلمیلو در اسپانیا
 سازه بتنی نیمه شفاف آن به عنوان نماد شهر شناخته شده است ایجاد یک مکان تفریحی نمادین با استفاده از سازه فوالد سبکپل عابر پیاده پارک مرکزی ووکسی شیدانگ چین  -چشمانداز زیبا به دریاچه
 نمایشی از ارتباط پارک ووکسی شیدانگ با آب را به وجود آورده است به عنوان یک نشانه شهری الگوگیری از پل خواجو و دیگر عناصر زیستی در فرمپل طبیعت در تهران
 مکانی برای تجمع و حضورپذیری دارای فرمی فنری تابیده و نیمه شفاف تأمین روشنایی آن از طریق انرژی خورشیدی و توربین بادیپل عابر پیاده جوادیه در تهران
 به عنوان یک نشانه شهریسی و سه پل در اصفهان
پل خواجو در اصفهان
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ارزیابی تطبیقی گذرگاههای همسطح و پلهای عابر
پیاده در قابلیت پیادهمداری خیابانهای شهری

مزایای پلهای عابر
پیاده

معایب پلهای عابر
پیاده

•
•
•
•
•
•
•
•
زیر پل
•
•
•
میشود.
•
•
•
•
•
•

کاهش مشکالت ترافیکی معابر در خیابانهای ناشی از تردد شهروندان
تسهیل در عبورومرور و تردد عابر
جداسازی مسیرهای عابران پیاده از خودرو
ایمنی و امنیت و رفاه تردد شهروندان
تفکیک کامل حرکت عابر پیاده و وسایل نقلیه و کاهش زمان معطلی وسایل نقلیه
فرصت مناسب برای ارتقای کیفیت بصری در فرمت مبلمان شهری
تسهیل در حملونقل عبورومرور شهری و افزایش سرعت وسایل نقلیه عالوه بر افزایش ایمنی عابران پیاده
درآمدزایی ارگانهای ذیربط با استفاده از تبلیغات بر روی بدنه و یا بازگشت سود سرمایهگذاران از طریق ایجاد واحدهای تجاری
به صفر رساندن تصادفات و افزایش ظرفیت سوارهرو با حذف تداخل جریان عابران
از لحاظ ساختاری دارای عملکرد روشن و مشخص
تردد از روی روگذر عابر پیاده به طول سفر عابران پیاده اضافه کرده که باعث کاهش مطلوبیت استفاده از پلهای عابر پیاده
سبب محدودیت دید و اغتشاش مناظر شهری و مخل چشماندازهای مطلوب شهر از نظر کارشناسان
غیرقابل استفاده بودن برای معلوالن و سالخوردگان و عدم همهشمولی فضا در صورت عدم تجهیز به تسهیالتی مانند پلهبرقی
استفاده از پلهبرقی عالوه بر هزینه باال به فضای قابل توجهی نیاز دارد .این فضا در مرا کز مترا کم مرکزی شهر در اختیار نیست.
در مواردی سبب اختالل تردد عابران پیاده در پیادهروها
کاهش کیفیت فضای پیادهرو
ش از حد به بعد دسترسی و نقش عملکردی آن و نادیده گرفتن جنبه زیباییشناسی
توجه بی 

منبع)Mohaghegh Naseb&Nazemi, 2014; Paumier, 2014; Mansour Khaki et al., 2012( :

.3.2پیادهمداری و شاخصها
پیادهروی مهمترین ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ مکانها ﻭ فعالیتها ﻭ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺗﺤﺮﮎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﮐﺸﻒ ارزشها ﻭ جاذبههای ﻧﻬﻔﺘﻪ
ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ میآید ( .)Pakzad, 2005هر سفری با
ل توسعه
پیادهروی آغاز میشود و پایان مییابد .در کشورهای در حا 

ً
ً
و توسعهیافته ،تقریبا تمام سفرها در هر دو حالت "مستقیما به یک
مقصد" و یا "مکمل حالتهای دیگر حملونقل" به پیادهروی نیاز
دارد ( .)Krambeck, 2006شرایط نامناسب در شبکههای پیاده
و عدم وجــود تسهیالت گــذر ،میتواند اثــرات بسیار نامناسبی بر
ارتباط فیزیکی و در نهایت قابلیت پیادهمداری در مسیرها داشته

باشد .قابلیت پیادهمداری میزان مطلوبیت محیط مصنوع برای
حضور مردم ،زندگی ،خرید ،مالقات ،گذران اوقات و لذت بردن از
آن در یک پهنه است (Waldock, 2012; King et al, 2003; Nosal,
 .)2009ویژگیهای عمده فضاهای شهری پیادهمدار را میتوان
اجتماعپذیری ،امنیت اجتماعی و روانــی ،خوانایی ،نفوذپذیری
و دسترسی راح ــت ،تــنــوع و پویایی و ســرزنــدگــی ،حــس تعلق و
خاطرهانگیزی مکان ،احیای هویتهای تاریخی و اجتماعی،
کیفیت سیما و منظر شهری ،کیفیت فضای سبز و مبلمان شهری
نه فقط در هنگام فراغت بلکه در استفاده از امکانات و تسهیالت و
حین تردد برشمرد (Soltan Hosseini et al., 2011; Pourmokhtar,
 .)2012در جدول شماره 4برخی از مهمترین نظریات و دیدگاههای
حرفهمندان شهری دربــاره اهمیت پیادهمداری جمعآوری شده
است.
بهطورکلی مهمترین اهداف هر برنامه ساماندهی و توسعه سیستم
پیاده ،عبارت است از تأمین امکانات جابهجایی و حضور هرچه
بیشتر اف ــراد پــیــاده در فضای شهری هــمــراه بــا ایمنی ،امنیت،
دسترسی ،پیوستگی و راحتی با توجه به نیازهای جاری و آتی و
تشویق افراد به حضور هر چه بیشتر در مکانهای شهری به منظور
تقویت تعامالت اجتماعی و سرزندگی شهری.
در نــهــایــت نــیــز پ ــی ــادهم ــداری را مــیت ــوان ســنــج ـهای از چگونه
تشویقکنندگی یک پهنه به پیادهروی و یک ایده وسیع شامل هر
دو عوامل کمیو کیفی مثل داشتن حس راحتی و ایمنی ،داشتن
مقاصد متنوع در طول مسیر و داشتن سطح معینی از جذابیت
بصری در طول مدت سفر تعریف کرد (.)Southworth, 2005
تجارب جهانی موفق نشان داده است که در برنامهریزی و طراحی

فضاهای پیاده باید با نگرشی جامع از اصولی همچون رعایت
تمامیاستانداردها و جوانب پیادهمداری ،از قبیل زیرساختها و
تجهیزات گذرگاههای پیاده در راستای افزایش امنیت و آسایش
پیادهها ،فرهنگسازیها و پیشبینی مسیر حرکتی معلوالن قدم
برداشت ( .)Feyzi et al., 2012در همین راستا طی مطالعهای با
نام" شاخصهای جهانی پیادهمداری" در سال  ،2006پارامترهایی
برای سنجش پیادهمداری به وسیله بانک جهانی پیشنهاد گردید.
سازمان بانک جهانی 1با هدف به اشترا کگذاری دانش مبدعانه
در راستای پیشرفت کشورهای در حال توسعه قدم برمیدارد .2در
مطالعه دیگری به نام "ابتکار عمل هوای پا ک در آسیا " 3که به وسیله
سازمان غیردولتی هوای پا ک آسیا در  21شهر آسیایی انجام شد،
معیارهای بانک جهانی با توجه به زیرساختها و سیاستهای
این شهرها تعدیل شد ) .(Gota et al, 2010این سازمان با هدف
ایجاد شهرهای سرزنده با کیفیت هوای بهتر و سالمتر در آسیا به
تهیه دانش فنی و راهنمایی در زمینههای مختلف از جمله توسعه
شهری با سازمانها و ادارات خصوصی و دولتی همکاری میکند.4
این سازمان طی مطالعهای به نام"پیادهمداری در هندوستان"
با همکاری "سازمان انرژی پایدار شا کتی" هندوستان ،شاخصها
را بــرای شــش شهر هند مناسبسازی و مــورد آزمــایــش قــرار داد
) .(Initiative & Cities, 2011براساس این مطالعات ،معیارها و
زیرمعیارهای متناسب با موضوع پژوهش در جدول شماره 5ارائه
میگردد که برای تأیید اصالت آنها ،میزان استفاده از این پارامترها
در مطالعات پیشین و نظرات اندیشمندان و سازمانهای مرتبط
شماره بیستوهشتم
نیز نمایش داده میشود.
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جدول شماره :4نظریات اندیشمندان درباره اهمیت پیادهمداری
ردیف

نظریه پرداز

سال

متن/نظریه

2

اوژن هنارد

1905

3

اشپرای رگن

1960

کتاب معماری شهرها

4

گوردن کالن

1961

کتاب منظر شهری

5

جین جیکوبز

1961

کتاب مرگ و زندگی شهرهای
بزرگ آمریکایی

6

الرنس هالپرین

1972

کتاب شهرها

7

ادوارد رلف

1976

کتاب مکان و بیمکانی

8
9

ادموند بیکن
یان گل

1976
1987

10

پا کزاد

2005

جدایی سواره از پیاده
جدایی غیرهمسطح مسیر سواره از پیاده
افزایش گذرگاههای پیاده و آسانسازی استفاده از آنها برای حل مزاحمت خودروهای مزاحم
عابران
لزوم ایجاد شبکه پیوسته و متنوع پیاده که فضاها را به وسیله پلهها ،پلها و کفهای مختلف
و شاخص به هم پیوند میزند
افزایش تعامالت و سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد بسترهای پیادهمداری
جدایی حملونقل سواره و پیاده_سواره همکف ،سواره تندرو در ترازی پایینتر ،عابران پیاده
در باالترین سطح
بیتوجهی به پیادهمداری و پاسخ به نیاز حرکت خودروی شخصی ،عامل پدیده بیمکانی و
ناپدید شدن مشخصههای محلی است
بیانگر اهمیت حرکت پیوسته پیاده برای ادرا ک فضا
طراحی مناسب برای حرکت پیاده را الزمه افزایش تعامالت اجتماعی

کتاب طراحی شهرها
کتاب زندگی بین ساختمانها
کتاب راهنمای طراحی فضاهای
ایجاد زندگی ،سرزندگی و حضورپذیری بهوسیله پیادهمدار کردن فضا
شهری در ایران

World Bank Organisation
http://www.worldbank.org
CIA Asia
http://cleanairasia.org

1
2
3
4
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1

المستد

1885

شهر چند سطحی

اهداف /مفاهیم کلیدی

جدول شماره :5معیارها و زیرمعیارهای پیادهمداری متناسب با پژوهش
ردیف
1

2

3

4

5
6

34

معیار

Moeini
()2006

زیرمعیارها

امنیت ناشی از جرم
حفظ دید مناسب برای عابران
امنیت و ایمنی
رعایت سرعت مجاز به وسیله رانندگان
حضور دیگر افراد پیاده
عرض فضای حرکتی
شیب و توپوگرافی
شرایط فیزیکی وضعیت کفسازی فضای پیاده
طول مسیر
جذابیت بصری
مبلمان شهری مناسب
امکانات فضای
تسهیالت تردد برای افراد کمتوان
پیاده
روشنایی در شب
صرفهجویی در زم ــان (طــوالنــی شــدن زمــان
جابهجایی و عبور)
جابهجایی آسان (بدون حضور موانع)
دسترسی
پیوستگی مسیر
حفظ و نگهداری مسیرها
کیفیت و نگهداری
تمیزی و نظافت مسیرها
میزان آلودگیها (هوا ،سروصدا و )...
راحتی و
آسایش اقلیمی
جذابیت
خاطرهانگیزی
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.4معرفی و بررسی ویژ گیهای محدوده مورد مطالعه
شماره بیستوهشتم نمونه مورد مطالعه این پژوهش ،خیابان کریمخان زند تهران واقع
پـ ــای ـ ـیـ ــز 1397
در منطقه  6شهرداری انتخاب شده است .این منطقه به دلیل
ف ــص ــل ــن ــام ــه
استقرار در مرکزیت جغرافیایی شهر تهران به عنوان استخوانبندی
علمی-پژوهشی
شهر تهران و مرکز ثقل جدید حکومتی،اداری و تجاری ایفای نقش
میکند ) .(Naghsh-e-Jahan Pars Co., 2007خیابان کریمخان
زند محور پیونددهنده دو مرکز هستهای کار و فعالیت یعنی میدان
هفتتیر و میدان ولیعصر در جهت شرقی_غربی است که با وجود
کاربریهای اداری_خدماتی در سطح فرامنطقهای ،تــردد باالی
پیاده و سواره در آن به وقوع میپیوندد ّاما مدتهاست که اولویت
حرکت در اختیار وسایل نقلیه قرار گرفته و سبب گرایش به راهحل

Basiri
World Bank
CAI-Asia
Mozhdehi Organisation
()2010
()2009
()2005

×

×

×

×
×

×

CRRI
()2011

Taghvaie et al
()2014

×

×
×
×

×
×
×
×

×
×

×
×
×
×
×
×

×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×
×

×

×

×
×

×

×

×
×

×
×

×
×
×
×

×
×

×
×
×

×

×
×
×
×
×
×
×

×
×

×

×
×
×
×

تفکیک و جدایی مسیر سواره و پیاده شده است .در چنین شرایطی
راهحل کنونی شهرها ،استفاده از پلهای روگذر عابر پیاده است.
در این خیابان دو پل هوایی وجود دارد که اولی در تقاطع خیابان
شمالی_جنوبی خردمند از نوع معمولی و غیرمکانیزه است .پل دوم
در تقاطع با خیابان حافظ قرار دارد که از نوع مکانیزه است .خیابان
حافظ نیز بهصورت شمالی_جنوبی کشیده شده است .موقعیت
این پل در فاصله  50متری تقاطع است؛ یعنی مکانی که قابلیت
عبور عرضی از خیابان کریمخان را بـ ه صــورت همسطح فراهم
مینماید .بدین ترتیب سه گزینه مورد نظر پژوهش در زمینهای
یکسان مد نظر قرار گرفتهاند (تصویر شماره.)1

تصویر شماره :1موقعیت قرارگیری نمونه مورد مطالعه

تصویر  2موقعیت سه گزینه مورد نظر سنجش را در کنار یکدیگر نشان میدهد.

تصویر شماره :2گزینههای مورد ارزیابی به روش ANP

.5تحلیل یافتهها
در این پژوهش ،برای سنجش سه حالت استفاده از پل هوایی
معمولی ،پل هوایی مکانیزه و عبور همسطح بــدون استفاده از
پل برای جابهجایی عرضی در خیابان ،از روش تحلیلی شبکهای
استفاده شده است .از آنجا که کلیه مسائل و مشکالت برنامهریزی
ً
لزوما دارای ساختار تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPنیستند ،این
1
محدودیت عمده باعث شد تا ابداعکننده آن ،توماس ساعتی
روش فرآیند تحلیل شبکهای ( )ANPرا ارائه کند که در آن ارتباطات
پیچیده بین و میان عناصر تصمیم ،از طریق جایگزینی ساختار
سلسله مراتبی با ساختار شبکهای ،در نظر گرفته میشود و از آنجا
که فرآیند تحلیل شبکهای ،حالت عمومی تحلیل سلسله مراتبی
و شکل گسترده آن است ،بنابراین تمامی ویژگیهای مثبت آن از
جمله سادگی ،انعطاف پذیری ،بهکارگیری همزمان معیارهای ّکمی
و کیفی و قابلیت بررسی سازگاری در قضاوتها را دارا بوده ،افزون

بر آن میتواند ارتباطات پیچیده (وابستگیهای متقابل و بازخورد)
بین و میان عناصر تصمیم را با بهکارگیری ساختار شبکهای به جای
ساختار سلسله مراتبی در نظر گیرد ( .)2010 ,Zebardastبرخالف
روش تحلیل سلسله مراتبی که ارتباط بین معیارها ،زیرمعیارها و
گزینهها یکطرفه و سلسله مراتبی است ،در بخشهایی از مدل
ممکن است معیارها و زیرمعیارها باهم ارتباط درونی و وابستگی
متقابل داشته باشند بنایراین روش تحلیل شبکهای کارا خواهد
بود.
بــرای استفاده از ایــن روش چهار مرحله وجــود دارد .نخستین
مرحله آن تشکیل مــدل شبکهای در بــر دارن ــده عناصر تصمیم
پژوهش و ارتباط بین آنهاست (نمودار شماره  .)1مدل این مطالعه
از چهارعنصر هدف ،معیارها ،زیرمعیارها و گزینهها تشکیل شده که
خوشهها هستند .برای تعیین اهمیت و وزن معیارها و زیرمعیارها شماره بیستوهشتم
پـ ــای ـ ـیـ ــز 1397
از روش دلفی بهره گرفته شد .بدینصورت که پرسشنامهای برای
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نمودار شماره :1مدل تحلیل شبکهای ()ANP
1 Tomas L Saaty

این پژوهش مطابق جدول شماره 8تمام معیارها با یکدیگر ارتباط
دارنــد .بــرای درک وابستگیهای متقابل بین معیارهای اصلی،
مقایسه دودویی بین معیارهای اصلی به منظور دستیابی به عناصر
ماتریس W22انجام میشود .برای محاسبه ضریب اهمیت هر یک
از معیارهای اصلی الزم است تا یکی از معیارها کنترل شود و بردار
ویژه برای دیگر معیارها محاسبه گردد .برای تکمیل ماتریس W22
میبایست برای هر معیار ماتریسی تشکیل شود و بردار ویژه معیارها
در آن وارد گردد .جدول شماره 9ضریب اهمیت معیارها نسبت به
یکدیگر و بردار ویژه دیگر معیارها را با فرض کنترل معیار "امنیت و
ایمنی" نشان میدهد .با توجه به وجود شش معیار در ارزیابی ،الزم
است  5ماتریس دیگر مشابه جدول شماره 9برای مقایسه درونی
معیارها انجام پذیرد .بــرای تکمیل اطالعات مــورد نیاز نرمافزار
 ،super decisionsاین مراحل برای زیرمعیارها نیز طی میشود.
بهطوریکه مقایسه دودویی زیرمعیارها در هر معیار انجام پذیرد
( .)W32سپس وابستگیهای درونی آنها به هم نیز مشخص شود
و با توجه به وجود  20زیرمعیار در این پژوهش ،با کنترل هر یک
ماتریسی تشکیل شود و بردار ویژه هر یک به ماتریس ( )W33انتقال
یابد .در آخرین مرحله نیز ماتریس دودوی ــی ارجحیت گزینهها
نسبت به هر معیار تهیه میشود .باید توجه داشت که در تشکیل
هرکدام از ماتریسها ،سازگاری در قضاوتها میبایست کمتر از 0.05
باشد .پس از طی این مراحل با جای گذاری این چهار ماتریس در
ماتریس اولیه مقایسهای(جدول شماره ،)6سوپر ماتریس ناموزون
ایجاد میشود و بهوسیله نرمافزار محاسبه گردیده و تبدیل به سوپر
ماتریس موزون شده و سوپر ماتریس حد به دست میآید .گفتنی
است که در تبدیل سوپر ماتریس ناموزون به موزون نیز از ماتریس
خوشهای استفاده میگردد که در این پژوهش ،بردار ویژه آن برای
معیارها  0.66و برای زیرمعیارها برابر  0.33است .بدین معنی که
اهمیت خوشه معیارها دو برابر خوشه زیرمعیارهاست .در جدول
شماره 10بهصورت خالصه اطالعات پــردازش شده کار با نرمافزار
 super decisionsنمایش داده میشود.

مقایسه زوجی معیارها و زیرمعیارها طبق طیف  9کمیتی ال ساعتی
تهیه شد و از  20نفر متخصصان این مقوله مورد نظرسنجی قرار
گرفت .گفتنی است که برخی از پارامترهای سنجش پیادهمداری
که در مقایسه با شرایط یکسان مکانی بیتأثیر هستند ،مانند حجم
ترافیک عبوری ،فقدان آ گاهی عابران و سواره از مقررات مربوط به
پیاده و غیره از معیارها و زیرمعیارها حذف شدند .این شاخصها در
سنجش پلهای هوایی با موقعیت مکانی متفاوت اهمیت دارند
که از موضوع پژوهش حاضر خارج است .در ادامه ،برای دستیابی
به هــدف در سه حالت متفاوت گــذر از عــرض خیابان ،به تهیه
پرسشنامهای برای جمعآوری اطالعات از شهروندان در چارچوب
شاخصهای برگرفته از مبانی نظری و پرسشنامه متخصصان اقدام
گردید .نمونه آماری انتخابی از جامعه شهروندان سا کن در منطقه
و افراد عابر بهصورت تصادفی انتخاب شدند ،بهطوری که در طی
روزهای مختلف و در ساعات متفاوت نسبت به تکمیل پرسشنامه
اقدام شد .مرحله دوم فرآیند شبکهای به تشکیل ماتریس اولیه
رابطه عناصر تصمیم اختصاص دارد (جدول شماره.)6
جدول  :6ماتریس اولیه مقایسهای
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در این جدول  W21بردار موزون شده حاصل از مقایسه دودویی
معیارهاست .به ایــن ترتیب که همانند روش سلسله مراتبی با
استفاده از روش دلفی و طیف  9کمیتی ساعتی به تعیین میزان
اهمیت معیارها در نسبت با هــدف پرداخته شد که در جدول
شــمــاره 7نمایش داده شــده اســت .در قسمت بعد ابتدا ارتباط
متقابل بین معیارهای اصلی (ارتباط درونی) را مشخص میکنیم .در

جدول شماره :7مقایسه دودویی معیارها نسبت به هدف پژوهش
معیارها

()SS

()PS

()FS

()MR

()QC

()CA

بردار ویژه ()W21

امنیت و ایمنی ()SS

1

1.51

2.2

1.23

4.22

4.62

0.296

شرایط فیزیکی ()PS

-

1

1.462

0.816

0.357

3.062

0.196

امکانات فضای پیاده ()FS

-

-

1

0.558

1.914

2.093

0.134

جابهجایی و دسترسی ()MR

-

-

-

1

3.428

3.75

0.240

کیفیت و نگهداری ()QC

-

-

-

-

1

1.093

0.070

راحتی و جذابیت ()CA

-

-

-

-

-

1

0.064

جدول شماره :8وابستگی درونی معیارهای اصلی با یکدیگر
معیارها

()SS

امنیت و ایمنی ()SS
شرایط فیزیکی ()PS

ü

()PS
ü

()FS
ü

()MR
ü

()QC
ü

()CA
ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

امکانات فضای پیاده ()FS

ü

ü

جابهجایی و دسترسی ()MR

ü

ü

ü

کیفیت و نگهداری ()QC

ü

ü

ü

ü

راحتی و جذابیت ()CA

ü

ü

ü

ü

ü
ü

جدول شماره :9وابستگی درونی معیارهای اصلی با کنترل معیار"امنیت و ایمنی"
()PS

معیارها
شرایط فیزیکی ()PS

()FS

1

امکانات فضای پیاده ()FS

()QC

()MR

بردار ویژه ()W22

()CA

0.60

0.75

3

1.5

1.602

1

1.25

5

2.5

2.665

1

4

2

2.133

1

0.5

0.533

1

1.067

جابهجایی و دسترسی ()MR
کیفیت و نگهداری ()QC
راحتی و جذابیت ()CA

جدول شماره :10خروجی نرمافزار Super Decisions
ردیف

1

2

3

4

5

6

معیارها

امنیت و ایمنی

شرایط فیزیکی

امکانات فضای
پیاده

جابهجایی و
دسترسی

کیفیت و
نگهداری

راحتی و جذابیت

وزنها

0.296

0.196

0.134

0.240

0.070

0.064

امنیت ناشی از جرم
0.280
0.317

0.350

0.394

0.306

0.269

0.336

0.317

0.315

0.308

0.239

0.156

0.277

0.278

0.285

0.324

0.299

0.285

0.362

0.328

0.214

0.239

0.267

0.200

0.185

0.201

0.218

0.196

0.277

0.353

0.370

0.328

0.333

0.339

0.487

0.513

0.335

0.347
0.331

0.355

حفظ دید مناسب برای عابران

رعایت سرعت مجاز توسط رانندگان

حضور دیگر افراد پیاده

عرض فضای حرکتی

شیب و توپوگرافی

وضعیت کفپوش فضای پیاده

طول مسیر

جذابیت در بصری

مبلمان شهری مناسب

تسهیالت تردد برای افراد کمتوان

روشنایی در شب

صرفهجویی در زمان

جابهجایی آسان

پیوستگی مسیر

حفظ و نگهداری مسیرها

تمیزی و نظافت مسیرها

میزان آلودگیها (هوا ،سروصدا و )...

آسایش اقلیمی

خاطرهانگیزی

عبور عرضی از سطح
خیابان

0.318

استفاده از پل هوایی
مکانیزه

0.325

استفاده از پل هوایی

مجموع امتیازها

                         وزنها
گزینهها.
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0.266

0.394

0.327

0.336

0.336

0.317

0.315

0.338

0.322

0.459

0.291

0.316

0.348

0.324

0.371

0.360

0.384

0.466

0.325

0.335

0.385

0.212

0.366

0.395

0.327

0.366

0.370

0.354

0.439

0.385

0.432

0.406

0.367

0.352

0.330

0.356

0.254

0.203

0.350

0.362
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.6بحث
با استفاده از تحلیل امتیازات دادهشده به شاخصهای مورد ارزیابی
به وسیله متخصصان ،مهمترین عوامل در عبور پیاده از خیابان،
به ترتیب امنیت و ایمنی افــراد و قابلیت جابهجایی و دسترسی
تعیین شدند و کماهمیتترین به ترتیب جذابیت و راحتی مسیر
و کیفیت و نگهداری آن مشخص گردید .در زیرمعیارهای مربوط
به امنیت و ایمنی مسیر ،امنیت ناشی از جرم و حضور دیگر افراد از
مؤثرترین شاخصها تعیین گردید .در معیار شرایط فیزیکی مسیر،
طول مسیر بهعنوان مهمترین عامل است و شیب و توپوگرافی از
کمترین اهمیت برخوردار است .شاخص روشنایی مسیر در شب
در معیار امکانات فضای پیاده مهمترین زیرمعیار به دست آمد و در
میان زیرمعیارهای جابهجایی و دسترسی میتوان پیوستگی مسیر
و سهولت جابهجایی را مهمترین عوامل برشمرد.
همانطور که از جدول بر میآید ،حالت گذر همسطح از خیابان
با بیشترین امتیاز ( )0/362مطلوبترین حالت از نظر قابلیت

پــیــادهمــداری در خیابان کریمخان زنــد طبق نظر شــهــرونــدان و
کارشناسان مشخص گــردیــد .همچنین استفاده از پــل هوایی
مکانیزه نیز با امتیاز ( )0/335در اولویت بعدی قرار میگیرد و پل
عابر عادی با امتیاز ( )0/302در جایگاه آخر مطلوبیت قرار دارد.
در بــررســی حالتهای عبور از خیابان طبق نظر شــهــرونــدان در
زیرمعیارهای معیار امنیت ،م ـیتــوان بــه مشکل سرعت بــاالی
سواره در گذر سطحی از خیابان اشاره کرد که شاخصی مهم برای
تصمیمگیری شهروندان و بهویژه سالمندان برای استفاده از پل
عابر است .البته این امر در حال حاضر در سیاستهای شهرداری
با اقــدام به نصب موانع ثابت در بین خطوط ســواره حل شده و
چــارهای برای گذر از خیابان به جز استفاده از پلهای عابر باقی
نمیماند که خود اقدامی نامطلوب از نظر پــیــادهروی محسوب
میشود .در بررسی دیگر زیرمعیارهای معیار امنیت ،دید مناسب
به اطراف برای عابران از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و با توجه به
بررسی پل هوایی مکانیزه و عادی نمونه مورد مطالعه همانند ا کثر
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پلهای هوایی در کشور ،به دلیل نصب تابلوها و پوشش جداره
آنها ،میزان دید عابران به اطراف کاهش یافته و به تبع آن از میزان
استفاده از پلهای هوایی از سوی شهروندان بهویژه خانمهای
کمتر از  40ســال کاسته میشود .ایــن عامل بر میزان وقــوع جرم
روی پلها نیز اثرگذار است .در زیرمعیار امنیت ناشی از جرم ،از نظر
ا کثر شهروندان جوان ،میزان خطر جرم و جنایت بر روی پلها به
سبب قرارگیری در ارتفاع و نبود نظارت و دید کافی به آنجا ،بیشتر
از سطح خیابان است که تمایل شهروندان به عبور عرضی از سطح
خیابان را افزایش میدهد .همچنین حضور دیگر افراد پیاده و عبور
دستهجمعی از سطح خیابان ،به دلیل ایجاد نوعی حس امنیت
در برابر سرعت حرکت سواره و راحتی بیشتر ،مورد استقبال بیشتر
قرار گرفته است.
با توجه به دیگر معیارها و زیرمعیارها ،طول مسیر حرکتی ،میزان
روشنایی در شب و صرفهجویی در زمان زیرمعیارهایی هستند که
به دلیل مطلوبیت آنها در سطح خیابان ،موجب تمایل شهروندان
بهویژه آقایان کمتر از  40سال به عبور عرضی از سطح خیابان نسبت
به عبور از پلهای هوایی میشوند .الزم به توضیح است از آنجا که
شیب و توپوگرافی خیابان بر سرعت اتومبیلها تأثیرگذار است،
طبق نظر متخصصان در تصمیم شهروندان بر انتخاب حالت عبور
از خیابان ،نسبت به بقیه عوامل اهمیت کمتری دارد .همچنین
به دلیل عدم وجود تجهیزات روشنایی در پلهای هوایی ،این
زیرمعیار در دسته امکانات فضای پیاده در نظر گرفته شده که
مستقل از کیفیت امنیت قابل بررسی است.

در مقایسه بین دو حالت عبور از پل هوایی عــادی و مکانیزه،
زیرمعیارهایی مانند تسهیالت تردد برای افراد کمتوان ،جابهجایی
آســان ،صرفهجویی در زمــان ،آسایش اقلیمی و مبلمان شهری
مناسب موجب ارجحیت یافتن انتخاب پل هوایی مکانیزه نسبت
به پل هوایی عــادی از ســوی شهروندان شــده و از عوامل اصلی
ایجاد اختالف امتیاز بین این دو حالت میباشند .در زیرمعیارهای
امکانات فضای پیاده ،عمده مشکالتی که در پلهای عادی وجود
دارد ،مربوط به پلههای متعدد و عدم وجود روشنایی است که به
میزان زیادی باعث کاهش پیادهمداری از دید شهروندان میشود.
.7نتیجهگیری
پل هوایی شهری برای گذر عابر و جلوگیری از تداخل حرکت آن
با اتومبیل از حدود نیم قرن پیش در کشور مطرح شد و بهتدریج
در طراحی آن ارتقا به وجــود آمــد .هــدف ایــن پژوهش ،سنجش
تطبیقی پلهای هوایی عابر بهعنوان تسهیالت تردد پیادهها ،با
عبور همسطح از خیابان در میزان پیادهمداری خیابانهای شهری
اســت .در بخش نمونه مــوردی پژوهش ،خیابان کریمخان زند
بهعنوان یکی از خیابانهای شهری در مرکز شهر تهران که هر سه
گزینه عبور عرضی را در فاصله اندکی از یکدیگر داراست ،انتخاب شد
و با استفاده از روش تحلیلی شبکهای به ارزیابی سه گزینه استفاده
از پل عابر پیاده معمولی ،گذر از پل هوایی مکانیزه و گذر همسطح
از عرض خیابان پرداخته شد .در نمودار شماره ،2امتیاز هر گزینه در
هر یک از زیرمعیارها نشان داده شده و با یکدیگر مقایسه شدهاند.
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نمودار شماره :2امتیاز زیرمعیارها برای هر گزینه

در انتها با توجه به خروجی نرمافزار تحلیلی میتوان نتیجه گرفت
که ا گرچه در برخی شاخصها همچون آسایش اقلیمی ،تسهیالت
تردد برای افراد کمتوان و رعایت سرعت مجاز به وسیله رانندگان،
پلهای هوایی عــادی و مکانیزه نسبت به گذر همسطح برتری
نسبی دارن ــد ّامــا بهطورکلی و در برآیند معیارها ،گــذر عــادی از
عرض خیابان نسبت به استفاده از پلهای عابر از منظر قابلیت
پیادهمداری مطلوبیت بیشتری دارد .در پارامتر ایمنی عابر در برابر
سرعت سواره در معیار امنیت و ایمنی که مهمترین پارامتر سنجش
طبق نظرسنجی از متخصصان مطرح است ،عبور از پلهای هوایی
از امتیاز قابل توجهی نسبت به عبور عرضی همسطح برخوردار
هستند که با توجه به شرایط موجود خیابان کریمخان زنــد و
پتانسیل باالی حرکت پرسرعت سواره ،امری طبیعی تلقی میشود.
این در حالی است که پلهای مکانیزه از نظر سایر شاخصههای
قابلیت پیادهمداری همچون پیوستگی مسیر ،جابهجایی آسان،

صرفهجویی در زمان ،روشنایی در شب ،مبلمان شهری مناسب،
طول مسیر ،عرض فضای حرکتی ،حضور دیگر افراد پیاده و امنیت
ناشی از جــرم از امتیاز به مراتب بــاالتــری از پلهای عابر پیاده
برخوردار هستند.
در نهایت این که با توجه به نتایج این پژوهش ،به نظر میرسد
که تغییر نگرشی جــدی در میان مسئوالن و مــدیــران شهری در
زمینه ایجاد و گسترش پلهای عابر پیاده شهری ضروری بوده و
در خصوص تعداد قابل مالحظه پلهای هوایی عابر موجود در
شهرهای کشور نیز با ارائه راهکارهایی همچون نصب و راهاندازی
شیبراههها ،پلهبرقی و آسانسور ،شفافسازی جدارهها و قابلیت
دیــد پــیــاده ،ایــجــاد نــورپــردازی مناسب در شــب و نصب سقف و
سایبان در طــول مسیر حرکتی به منظور کاهش اثــرات اقلیمی
میتوان تا حدودی نسبت به اصالح و افزایش قابلیت پیادهمداری
خیابانهای شهری اقدام نمود.
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