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 شهر در خیابان ترافیکی و اجتماعی کارکردهای بر مترو ایستگاه احداث تأثیر بررسی

 قلهک( و شادمان متروی های ایستگاه تطبیقی:ة )مطالع تهران

 ، تهران، ایرانیئارشناس ارشد مدیریت شهری، دانشگاه عالمه طباطباک -یشمریم آسا

 ، تهران، ایرانیئطباطبا عالمه دانشگاهی، ا منطقه وی شهری زیر برنامهگروه  استاد -علی خاکساری

 ، تهران، ایرانیئی، دانشگاه عالمه طباطبادولت تیریمدگروه  اریدانش -زاده اهلل قربانی وجه

 24/37/4011 :مقاله دییتأ  41/30/4011 :مقاله رشیپذ

چکیده
.یاسل ونقللحمللهایشبکهترینپاکوترینسریعازیکیمتروشهری،عمومیونقلحملمختلفانواعمیاندر

تلرددمسلیرمجزابلودناسل ،شدهاستفادهجاییجابهبرایخیابانازمجزامسیریازسیستمنوعایندراگرچه

هلدفبلاحاضلرپلژوهشروهملینازشلود منجراطرافمحالتومعابربرآناحداثتأثیراتازغفل بهنباید

کلارکردهلایشلاخ اسل .شدهانجامخیابانترافیکیواجتماعیکارکردبرمتروایستگاهاحداثتأثیربررسی

اسلتخرا شلدهیاف هایپیشینهازتلفیقیبراساسوجدیدرویکردیبامقالهایندرخیابانترافیکیواجتماعی

وروایلیتأییدازپسپرسشنامهبرمبتنیپیمایشباهادادهگردآوریوبودهکمینوعازپژوهشروشاس .شده

محدودناساکنمیانپرسشنامه655راستاایندراس .گرفتهصورتپایایی وشلادمانیمتلروهلایایسلتگاهة

ازیبلرداربهلرهزملانازپلیشوندداشلتسکون هاایستگاهتریم655شعاعدر.اینساکنانشدتوزیعقلهک

هلایآزملونازهلا،دادهتحلیللمنظلوربلهبودند.ساکننظرموردةمحدوددرپژوهشانجامزمانتامتروایستگاه

شلانننتلای اسل .شدهاستفادهSPSSافزارنرمازگیریبهرهبافریدمنودوجامعهمیانگینجامعه،یکمیانگین

ترافیکلیکارکردتقوی اماشده،خیاباناجتماعیوترافیکییکارکردهاتقوی سببمتروایستگاهاحداثدهدمی

شلادمانمتلرویایسلتگاهاحداثدهدمینشاننتای همچنیناس .بودهخیابانیاجتماعکارکردتقوی ازبیش

بلاشلریعتیخیابلاناجتملاعیکارکردتقوی قایسهبادرمآزادیخیاباناجتماعیکارکردتقوی بربیشتریتأثیر

تغییلربلرقلهلکوشلادمانمتلرویهایایستگاهاحداثتأثیرةمقایساس .داشتهقلهکمترویایستگاهاحداث

تفلاوتشلریعتی،وآزادیهلایخیابلانترافیکلیکارکردافزایشضمندهدمینشاننیزخیابانترافیکیکارکرد

 نشد.یاف مطالعهموردهایخیابانترافیکیکارکرد تقویدرمعناداری



محور،خیابان،کارکرداجتماعی،کارکردترافیکی،مترو.ونقلحملهایکلیدی:توسعةواژه
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مقدمه
ونقل کامل  حمل ستمیس چراکه یک ؛شهرهاست یو طراح یزیر مسائل برنامه نیتر یادیبن جمله از یونقل شهر حمل

 تواند یم راتیتأث نی. اداشته باشد یاراض نیاستفاده از ا ةاطراف و نحو یبر امالک و اراض یمتفاوت ییفضاتأثیرات  تواند یم

 یو در موارد یونقل حمل یدورهایدر اطراف کر یطول صورت بهونقل، گاه  حمل یها ستگاهیدر ا یا صورت نقطه گاه به

 میان کاربری همگانی، ارتباطیونقل  حمل بر مبتنی توسعة .(Perk et al., 2009) دو مشاهده شود نیاز ا یبیترک صورت به

: 4013و همکاران،  زادگان عباسدهد ) می افزایش را عمومیونقل  حمل از استفاده میزان کند و ایجاد میونقل  حمل و زمین

 و ها شود. خیابان آید، ناخودآگاه مفهوم خیابان در اذهان تداعی می شهری صحبت به میان می ونقل حمل(. زمانی که از 10

 و زندگی، کار محل به را افراد کنند؛ چراکه دسترسی می ایفا شهرها در عملکرد توجهی قابل نقش معابر شهری، یطورکل به

 پیر جامعه، افراد همة برای باید ها خیابان بنابراین کنند؛ می اجتماعی فراهم و اقتصادی های فعالیت یطورکل به و تفریح خرید،

 (.4010شوند )خاکساری و همکاران،  طراحیخودروسوار  یا سوار دوچرخه سواره، یا ادهپی یا جوان،

 امروزی شهرهای در بلکهرد، ندا ترافیکی کارکرد تنها خیابان افراد، از بسیاری تصور برخالف و قرائت همین امتداد در

 ؛اند ناکامل و محور لیاتومب امروزی یها ابانیخ که حالی در؛ شود می محسوب نیز اجتماعی کارکرد با عمومی فضای یک

 از ،ندارند یدسترس یشخص لیاتومب به که یافراد بلکه ،نیست ها ابانیخ نیا یطراح محور شیازهاین و انسان تنها نه رایز

 در (.4 :4010 ،یخاکسار و ی)ناصر است نشده وجهت شانیازهاین به ها ابانیخ یطراح نظام در که هستند ییها گروه جمله

 ةتوسع و شهر تیفیک رایز ؛ستندین مدنظر یدکالب و یکیزیف ابعاد لحاظ از تنها ها ابانیخ افته،ی توسعه یشهر عجوام

 از یبرخوردار تنها تیفیک نیا از منظور .دارد یبستگ آن یها ابانیخ تیفیک به یگرید عامل هر از شیب ،یشهر

 عوامل از ابانیخ در یانسان تعامالت یریگ شکل تیقابل و یاجتماع پیوندهای بلکه ست،ین الزم یکیتراف یاستانداردها

 .شود یم محسوب آن تیفیک نییتع در لیدخ

 مدنظر باید نکته این است، امروزی مدرن شهرهای ملزومات از یعمومونقل  حملة توسع که واقعیت این به توجه با

 تیهو درنظرگرفتن با و ینظر و یعلم اتمطالع یمبنا بر که بود خواهد ثرؤم و کارآمد یزمان ةتوسع که گیردب قرار

 حیاتی های شریان بر نهانیتأثیرات  شک بی عمومی ونقل حملة توسعمانند  چالشی چراکهبیفتد؛  اتفاق شهر یچندوجه

 اقسام ترکیب با کامل خیاباننبود  است، مشهود ایران شهرهای کالن و تهران در آنچه داشت. خواهد ها ابانیخ یعنی شهر

 را مسئله این است.یکدیگر  کنار در اجتماعی و ترافیکی متناسب کارکردهاینبود  آن متعاقب و پیاده و سواره ونقل حمل

 حاشیه به را انسان یعنی هدف عنصر که برشمرد اخیرة ده چند در ایران شهرهای کالبدمحورة توسع از ناشی توان یم

 و انسان به خدمت هدف با عمومی ونقل حمل ژهیو به، لونق حملة توسع اساسباید  که شرایطی دراست. همچنین  رانده

 در شهری ونقل حملة توسع معادالت در انسان عنصر آشکار غرضی نقض با شود، ریزی پی او زندگی کیفیت بهبود

 بستر بر اجتماعی و ترافیکی کارکردهای توازن دیگر تعبیر به و شده انگاشته نادیده تهران ویژه به، ایران شهرهای کالن

 است. خورده برهم خیابان یا عبوری شریان یعنی ونقل حملة توسع

 احداث تأثیر ها، خیابان اجتماعی و ترافیکی کارکردهایبارة در پژوهشیة پیشین بررسی با، مقاله این در رو ینا از

 و اجتماعی کارکردهای بر شهرها در عمومی ونقل حملة توسع محصوالت بارزترین از یکی عنوان به مترو های ایستگاه



 514... شهرتهراناحداثایستگاهمتروبرکارکردهایاجتماعیوترافیکیخیاباندربررسیتأثیر:آسایشوهمکاران

 خیابان ترافیکی و اجتماعی کارکرد های شاخص استخراج با حاضرة مقال بنابراینبررسی شده است؛  خیابان ترافیکی

 برای پاسخ یافتندنبال  به کمیی ها شاخص تأثیر ارزیابی با نویسندگان، ابتکار و شده یافتی ها نهیشیپ از تلفیقی براساس

 ستگاهیا احداث ریثتأ دارد؟ خیابان ترافیکی و اجتماعی کارکرد بر تأثیری چه مترو های ایستگاه احداثکه  است پرسش دو

 برای د؟ندار با یکدیگر یمعنادار تفاوت چه قلهک و شادمان یها ستگاهیا در خیابان یکیتراف و یاجتماع کارکرد بر مترو

 خیابانمحدودة  در قلهک متروی گاهایست و آزادی خیابانمحدودة  در شادمان متروی ایستگاهپژوهشگران  منظور این

 کردند. مطالعه تطبیقی رویکرد با را شریعتی

نظریمبانی
 عمومیونقلحملمترودرادبیاتعلمیتوسعة

 مهم مراکز به آهن راه و قطار های ایستگاه شهرها، درون ریلیونقل  حمل گیری شکل با و نوزدهم قرن پایانی های دهه در

 شمیرانی، مفیدی و جو )کاشانیشدند  شهرها ساختار در شگرفی تغییرات سبب و تبدیل شهر رودیو های دروازه و ترافیکی

ة نظری ،شد مطرح 41 قرن اواخر در خودروها تردد افزایش مشکل حلبارة در که نظریاتی نخستین از یکی (.5 :4011

های  دیدگاه (.4012 سناجردی، رجبی و یزدی پلی)پا داد ارائه را خود های دیدگاه «شهر باغ» عنوانبا  که بود 4هاوارد ابنزر

 استفان ،5بوتیچا شلی ،1کالتورپ پیتر ،0بوئر دی نیک ،2بیوکنن کالینمانند  اندیشمندانید از سوی بع های سال در جدیدی

 از ای خالصه شد. مطرح شهری مطالعاتة حوز اندیشمندان سایر و 1اوهلند گلوریا ،1دیتمار هانک ،7دوآنی آندراس ،6پلودن

  است. مشاهده قابل 4 جدول در ها آن اصلی محورهای و مذکورهای  دیدگاه نیتر مهم

 تاکنون9885سالازیشهریعمومونقلحملبامرتبطیهاهینظر.9جدول

یزمانةباز

 هینظر
 هینظریاصلیمحورها هینظرعنوان پردازهینظر

 شهر باغ هاوارد ابنزر 4113-4133

آهن  راه بر یمبتن یعمومونقل  حمل نظام ،کار محل به روزانه یسفرها از اجتناب عامل شهر باغ ةدیا
 نیولو و ورث لچ ةمجموع مرکز ،گریکدی به شهرها باغ ةدهند اتصال و یساختار عناصر ةدهند لیتشک

 آهن راه ستگاهیا مجاورت در

 درخشان شهر 43هیلوکوربوز 4123-4103
 بهونقل  حمل ةشبک از استفاده یی،هوا یها یتاکس به توجه و هرش مرکز در ینیرزمیزآهن  راه ستگاهیا

 معابر کیتفک و ابانیخ یجا

 وارنربأس  سام 4103- 4133
 یهمگانونقل  حمل

 مدار توسعه
 جادیا ی،مسکون ةتوسع به ارزش افزودن ی،ا حومه یتراموا خطوط اطراف در یمسکون بافت ةتوسع

 شهر یا حومه یتراموا یها ستگاهیا اطراف در یتجار یفروش خرده

 وکننیب نیکال 4173- 4163
 یها پهنه طرح

 کردیرو با یطیمح
 یکیتراف

 از استفاده شیافزا ضرورت ،شهرها در ادهیپ و سواره تردد یجداساز ضرورت و کیتراف چیمارپ
 یهمگانونقل  حمل به آسان یدسترس و نانیاطم تیقابل ت،یفیک ی،همگانونقل  حمل

                                                           
1. Ebenezer Howard 

2. Colin Buchanan 

3. Nick Deboer 

4. Peter Calthorpe 

5. Shelley Poticha 

6. Stephen Plowden 

7. Andrea Duane  

8. Hank Dittmar 

9. Gloria Ohland 
10. Le Corbusier 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx1eXzlITWAhUBmxQKHcHcCYQQFghAMAc&url=http%3A%2F%2Fbaghshahreman.blogfa.com%2Fpost%2F4&usg=AFQjCNH_QDu6h5pWTJ_O0DjY7FCpqDfyVg
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 تاکنون9885سالازیشهریعمومونقلحملبامرتبطیهاهیرنظ.9جدولادامة

یزمانةباز

 هینظر
 هینظریاصلیمحورها هینظرعنوان پردازهینظر

 4سرت سییلو 4113- 4173
 یشهرساز اصول

 2(PIU) هوشمند

 یشهر یها دهکده ،حرکت مناسب یها گونه میان تعادل و وستهیپ هم هبونقل  حمل یها سامانه
 التیتسه متوسط، تراکم با کوچک یشهر یها گره ،انبوهونقل  حمل یها گره اطراف در ادهیپ پرتراکم

 ادهیپ یدسترس و یعموم

 بوئر ید کین 4113- 4163
 ای وونرف یالگو
 کیتراف یساز آرام

 ینیب شیپ ،ساعت در لومتریک 25 یاضطرار یخودروها و 45 -42 یمعمول یخودروها سرعت حداکثر
 ابانیخ حوسط همة در ادهیپ ریمس و ها بچه یباز محل ،دروخو پارک یها محل

4115 -4115 
 و کالتورپ تریپ

 چایبوت یشل
 به وابسته ةتوسع
 0یهمگانونقل  حمل

 و یگذار هیسرما تمرکز ی،عمومونقل  حمل یها ستگاهیا اطراف در خودرومدار یها محدوده جادیا
 یها ستگاهیا اطراف در یترابر یها آژانس و دولت توسط یادار و یتجار یها یکاربر ساخت

 یعمومونقل  حمل

4113 -2333 
 و پلودن استفان

 یدوآن آندراس
 1هوشمند رشد

 های همحل جادیا ی،سکونت یها انتخاب جادیا فشرده، یساختمان یطراح مختلط، نیزم یکاربر
 موجود، اجتماعاتسوی  به توسعه تیهدا ی،ترابر یها نهیگز از یگوناگون ککردن ی فراهم مدار، ادهیپ

 ها میتصم در نفعان یذ مشارکت قیتشو

4115 -2335 
 و 5کیبرن کلیما

 6سرورو رابرت
 7یونقل حمل ةدهکد

 سبب انهیپا ستگاه،یا تیمرکز رامونیپ یعموم یفضاها انه،یپا از یمتر 533 ةفاصل ةگانچهار اصول
 یبرگزار و ییگردهما در هعمد ینقش یدارا اطراف یعموم یفضاها مناطق، گرید با ارتباط لیتسه

 مراسم

2333 -2343 
 کالتروپ، تریپ

 و تمارید هانک
 اوهلند ایگلور

ونقل  حمل ةتوسع
 1مدار یهمگان

 یها سامانه جادیا ،ادهیپ عابران یبرا تقدم حداکثر با شهر مرکز ةبرجست ةمشخص ،یلیر یها انهیپا
 و افتهی کاهش یفضاها ،(آن لامثا و تراموا ،یدست یها )چرخ کننده جمع یتیحماونقل  حمل

 ها انهیپا اطراف ةادیپ ةحلق در پارکینگ ةشد تیریمد

  4011جو و مفیدی شمرانی،  منبع: نگارندگان با اقتباس از کاشانی

 .دارد تأکید مستقیم طور به ریلی عمومی ونقل حملة سامان ایجادبر  مدار همگانی ونقل حمل توسعهة نظری ،میان این در

 با مرکزی درواقع محورونقل  حمل توسعة» کند: می بیان چنین را آن جزئیات نظریه، این گذاران بنیان از ییک کالتورپ

 و فروشی خرده های مغازه آن در که است باز فضای و عمومی اداری، تجاری، مسکونی، های کاربری از متراکم ای آمیزه

 اینة هست در عمومی ونقل حمل ایستگاه یک. اند گرفته قرار ها خانه به آسان دسترسی با تجاریة هست یک در خدماتی

« گیرند می قرار زمین سطح از باالتر طبقات درها  هادار و بوده عمومی صورت به مرکز در ها استفاده و دارد قرار مرکز

(Calthorpe, 1993: 1.) ،لشام محور  نقل و حملة توسع واحد یک از کالتورپ طرح در اساسی عنصر چهار درواقع 

 محور ونقل حملة توسع الگوی است.تشکیل شده  جانبی نواحی و عمومی فضای مسکونی،ة محدود تجاری،ة محدود

ونقل  حمل ایستگاه و مختلط کاربری متراکم، جامعة ،ونقل حمل و زمین کاربری میان عملکردی یکپارچگی ایجاد برای

 :(Litman, 2003)است   شده در ادامه مطرح که است اصولی نیازمند پیاده توسط دسترس قابل

 .باشد ونقل حمل ایستگاه از کیلومتر 1 تا 1ة فاصل در متراکم، و فشردهة توسع .4

 باشد. شده احاطه مرکز بیرون سمت به تراکم کمتر با توسعه این گسترش و مرکز در باال تراکم باونقل  حمل ایستگاه .2

                                                           
1. Louis Seret 

2. Principles of Intelligent Urbanism 

3. Transit Related Development (TRD) 
4. Smart Growth (SG) 
5. Michael Bernick 

6. Robert Burke Cervero 

7. Transit Village 

8. Transit Oriented Development (TOD) 
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 .باشد شده ترکیب مختلط صورت به سبز فضای و خدماتی کاربری و فروشی خرده کاربری با مسکونی کاربری .0

 .باشد شده تشویق دسترس قابل و امن روهای پیاده ایجاد با سواری دوچرخه و روی پیاده .1

 محلی بازارهای از استفاده با راحت و صمیمی مطلوب، روی پیاده مسیرهای همراه به متراکم مسکونی های بلوک .5

 .باشد شده ایجاد

 .باشد شده ایجاد درآمد نظر از جامعه مختلف های گروه استفاده برای مسکن انواع .6

 .باشد گرفته قرار مدنظر ها ورودی سازی جذاب و خیابانی های نشانه و نمادها عالئم، .7

 .باشد گرفته قرار مدنظر یکدیگر به متصل عمومیونقل  حمل انواع از ای هشبک ایجاد .1

ی ها یکاربر از افرادة استفاد قابلیت و نفرات جایی جابه االیب ظرفیت دلیل به را مترو ایستگاه احداث لزوم فوق، اصول

 بارگذاری اصلیة هست توان یم را مترو ایستگاه احداث رو این ازکند؛  می موجه و منطقی ایستگاهة محدود در متراکم

 کرد. قلمداد شهریة توسع جدید الگوهای در اجتماعی تعامالت ایجاد آندنبال  به و فعالیت

یابانکارکردهایخ

 راه بی و دارند جمعی رفتارهای و ها فعالیت از وسیعی طیف بروز برای خاص های قابلیت و امکانات شهری های خیابان

 مودن دیدگاه از(. 16: 4011)خادمی و همکاران،  رسند نمی ها آن ایپ به هم شهریهای  میدان حتی بگوییم اگر نیست

 سه این تمامی شود. می بندی دسته اجتماعی تعامالت و ترافیکی های کانال حرکت، شامل گروه سه در ها خیابان هدف

 دهند می شکل را اجتماعی مشارکت از ای پیچیده سطوح و دارند ارتباط خیابان شکل با غیرمجزا صورت به کارکرد

(Moudon, 1991). و تصادیاق اجتماعی، ساختار بیانگر باشد، شهر کالبدی ساختارة سازند آنکه از بیش خیابان یک 

 شریان یک حد در را خیابانجایگاه  سواره، ترافیک مسائل حلة بهان به توان نمی دلیل همین به؛ است جامعه فرهنگی

 ؛(402 :4011 )پاکزاد، داد تنزل عبوری

 قرار مدنظر معبر یک عنوان به آنکه عین در واست  منعطف و چندوجهی امروزی، شهرهای در خیابان ماهیت بنابراین

 های شاخص مقاله، هدف به توجه با است الزم رو نیا از؛ شود یم قلمداد نیز افراد اجتماعی تعامالت برای بستری د،گیر می

 .شود بررسی خیابان ترافیکی و اجتماعی کارکرد دو هر سنجش

یسنجشکارکرداجتماعیخیابانهاشاخ 

 اوقات اجتماعی، شغلی، های فعالیت برای مردم هک هستند شهرها در باز عمومیِ فضای مهم های بخش از یکی ها خیابان

 پردازان نظریه (.Jacobs, 1961) دارند وابستگی آن به آرامش ایجاد حتی و افراد سایر با تعامل بازی، خرید، سفر، فراغت،

 هاست. آن زا یکی لوکوربوزیه کهاند  کرده ارائه را هایی دیدگاه عمومی فضای یک عنوان به خیابان کارکردبارة در متعددی

، او تعبیر به است. بوده تأثیرگذار ما جامعه کنونی مناسبات بر عمومی مکان یکمنزلة  به خیابان گرفتن نادیده وی، نظر از

 شناسی زیبایی ارزش اتفاق، اینة درنتیج و اند شده تبدیل خودروها سلطه تحت مکانی به امروزی شهرهای های خیابان

ها باید ارتباطی قوی با عموم مردم  خیابان جیکوبز نظر از .(Carmona et al., 2010: 38) است یافته کاهش ها خیابان

 .(Karuppannan and Sivam, 2011: 2)داشته باشند تا بتوانند افراد غریبه را به بهترین نحو مدیریت کنند 
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 ابعاد و ها شاخص با نوعی به، روند می کار به خیابان اجتماعی کارکرد سنجش برای که ابعادی و ها شاخص اساس براین

 داشت. خواهد مشابهت پذیر اجتماع و مطلوب عمومی فضای سنجش

 در مؤسسه این است. مربوط 4(PPS) عمومی فضاهای برای پروژهة مؤسس به اشاره مورد های شاخص از گروه اولین

 کاربری، و فعالیت پذیری، ماعاجت از ندا عبارت که گرفت درنظر عمومی فضای برای را ای چهارگانه ابعاد 2333 سال

 تعامل همچنین (.2345 عمومی، فضاهای برای پروژهة سسؤم )تحقیقات آسایش و ذهنی تصویر ارتباط، و دسترسی

 بعد ترین مهممنزلة  به پذیری اجتماع بر توانند یم که هستند عواملی دسترسی، و کردن درنگبرای  عمل آزادی اجتماعی،

 های داده به زمینه این در مطرح های شاخص از گروه دومین (.4011 پرتویی، و )شجاعی اشندب اثرگذار اجتماعی کارکرد

 مجموعه گردآوری هدف با پژوهشی در که است مربوط مهتا نام به پژوهشگری مستقیم مشاهدات از شده آوری جمع

 شدت :از ندا عبارت که شد ارزیابی شاخص شش قالب در و گرفت صورت عمومی فضای عملکرد سنجش برای ابزاری

 و مکانی( )کاربردهای کاربری تنوع استفاده، زمانی تنوع افراد، حضور زمان تمد اجتماعی، ةاستفاد شدت )کالبدی(، استفاده

 (.Mehta, 2007: 5) مکان از کنندگان استفاده تنوع

 زندگی جریان اصلی اختارسمنزلة  به شهری خیابان هر که شد بررسی نکته این به توجه با ها شاخص از گروه سومین

 باشد. مختلف ساعات در شهری وقایع در انعطاف و تنوع پذیرای تا کند تالش و حفظ را خود سرزندگی همواره باید جمعی

 برای ها آن در جدی هایی انگیزه همواره شهروندان برای انگیز خاطره فضایی ایجاد با باید حیاتی عمومی فضای این

 و پیر سال، بزرگ و کودک پیاده، و سواره حضور که آنجا از همچنین آورد. وجود به این امثال و نگهداری نظارت، حضور،

 (.4011 )پاکزاد، است آن مدنظر موضوعات ترین مهم از محیطی ایمنی به توجه است، مجاز آن در همواره غیره و معلول

هادگاهیدازشدهاستخرا یاجتماعکارکردیهاشاخ .2جدول

شدهاستخرا یهاشاخ یاصلابعادپردازهینظرفیرد

4 
 پروژه ةسسؤم

 یفضاها یبرا
 (PPS) یعموم

 روز شبانه ساعات تمام در یزندگ ،یابانیخ یزندگ ،یاجتماع یها شبکه سالمندان، و کودکان و زنان تعداد یریپذ اجتماع

 یکاربر و تیفعال
 یالگو ن،امالک یمحل تجارب ،یاجتماع یها تیفعال در مشارکت فضا، به افراد ةمراجع دفعات و زانیم

 یفروش دهرخ ت،یمالک یها ارزش ن،یزم یکاربر

 و یدسترس
 ارتباط

 یکاف یها نگیپارک وجود ژه،یو یاجتماع یها گروه حضور حرکت، تداوم زدن، قدم امکان

 بهداشت تیوضع ،یطیمح اطالعات ت،یجنا و جرم آمار ها، ساختمان منظر شیآسا

2  Mehta ______ 
 یکاربر تنوع استفاده، یزمان تنوع افراد، حضور زمان مدت ،یاجتماع ةاستفاد شدت(، ی)کالبد استفاده شدت

 مکان از کنندگان استفاده تنوع(، یمکان ی)کاربردها

 یطیمح یمنیا ،یزیانگ خاطره انعطاف، ،یسرزندگ ______ پاکزاد 0

 شده رائها های دیدگاهبا اقتباس از  نگارندگان: منبع

 2گودمن مانند دانشمندانی از سوی شهری عمومی فضاهای  بارةدر هایی پژوهش ،شده اشاره های دیدگاه بر عالوه

 برخی و (2330) 6راجرز (،4112) 5سرکین (،4116) 1برمن (،4112) پور مدنی (،4112) 0تیبالدز (،4110) کالتورپ (،4116)

                                                           
1. Project For Public Spaces 
2. Goodman 

3. Tybaldz 

4. Berman 

5. Serkin 

6. Rogers 
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 برای مکانی باید شهری عمومی فضاهای که است اشتراک ةنقط این ةدهند نشان و گرفته صورت پردازان نظریه از دیگر

 .(4011 خدایی، و )رفیعیان دنشو قلمداد جوامع اجتماعی سرمایه افزایش هدف با اجتماعی تعامالت

یسنجشکارکردترافیکیخیابانهاشاخ 

 کالبدی ةتوسع وجود با است. شهروندان برای دسترسی ةمسئل های حل راه اقسام از یکی ها خیابان ترافیکی کارکرد امروزه

 که پذیرفت باید ؛ بنابراینشد خواهد دشوار بسیار جایی جابه امکان خیابان مانند معبری وجود بدون امروزی، شهرهای

 نیز ترافیکی کارکرد حتماً باید آن کنار در و نیست خیابان از شهروندان انتظارات پاسخگوی اجتماعی کارکرد وجود صرف

 ترافیکی کارکرد سنجش های شاخص تبیین برای تواند می که مفاهیمی از یکی (.Litman, 2003) باشد داشته ودوج

 تبیین آن حول ترافیکی کارکرد های شاخص اول گروه که است جایی جابه مدیریت ،شود استفاده خیابان یک مطلوب

 افزایش منظور به ونقل حمل منافع از کارآمدتر ةستفادا دنبال به که است راهبردهایی بیانگر رایج، اصطالح این .شود یم

 ارائه موتوری ونقل حمل وسایل با مرتبط خدمات دیگر و پارکینگ تسهیالت و خدمات معابر، گسترش ،ونقل حمل ةعرض

 به یا ونقل حمل بخش در موجود مسائل به عمومی یواکنش جایی، جابه مدیریت که کرد ادعا توان می اصل در شود. می

 (.4011 و همکاران، )پترسون است ترافیکی مسائل برای حلی راه تر قیدق بارتع

 باشند، داشته باید ها خیابان که عمده ویژگی دو وی نظر از .است پاکزاد دیدگاه از برخاسته ها شاخص دوم گروه

 اختیار در خیابان ترافیکی کارکرد سنجش برای را هایی شاخص ها ویژگی این از هریک که است ایمنی و بودن روان

 دهند. می قرار شهروندان

ها صورت گرفته است. در این  بررسی نقش خیابانبارة ها، نتایج پژوهشی است که سیوام و کاروپانان در گروه سوم شاخص

هایی همچون حرکت وسایل نقلیه، حرکت افراد پیاده، عبور عابران  در یک خیابان بر مبنای شاخص ونقل حملپژوهش کیفیت 

 ,Karuppannan and Sivam) گیری شده است ی اندازهونقل حملو مقررات  ونقل حملهای رسمی، مدیریت  ده، پارکینگپیا

 .دهد یمفوق را نشان  های دیدگاههای مرتبط با هریک از  ی از مجموعه شاخصا خالصه، 0جدول  (.2011

هادیدگاهازشدهاستخرا یکیترافکارکردیهاشاخ .9جدول
شدهاستخرا یهاشاخ یاصلابعادپردازهیرنظفیرد

4 
و  پترسون

 همکاران
 ییجا جابه

 ،یدرآمد یها گروه میان ییجا جابه در فراوان اختالف نبود ه،ینقل لیوسا از یمطلوب تعداد ییجا جابه تیقابل
 ابانیخ ةیحاش در پارک از یریجلوگ یبرا نگیپارک ،یدسترس تردد، یمنیا نیتأم ،یموتورونقل  حمل تنوع

 پاکزاد 2

 نظم
 یها ستگاهیا متمرکزشدن مبلمان، در دهیچیپ عناصر از نکردن استفاده معابر، اتصال در مراتب سلسله تیرعا

 ابانیخ دو طرف در مشابه یها یکاربر نگرفتنقرار ت،یجمع جاذب یها کانون یبرا جلوخان وجود اتوبوس،

 وضوح
 عوامل یریکارگ هب ها، شب در تقاطع مناسب ییروشنا سواره، و ادهیپ توسط ها تقاطع بودن  تیرؤ قابل

 ها تقاطع از مناسب یا فاصله در یکالبد و یطیمح

حرکت سهولت  
 ادهیپ ریمس کامل ییجدا تقاطع، در نامسافر سوارکردن و ادهیپ از ممانعت ه،یحاش در خودرو پارک از ممانعت

 یعموم ونقل حمل لیوسا ریسا و اتوبوس یها ستگاهیا ینینش عقب سواره، و

 سواره یمنیا
 رانندگان یبرا کور نقاط جادیا از اجتناب کند، یم یمخف سواره دید از را ادهیپ که یموانع یریکارگ هب از زیپره

 شده نییتع نقاط غیر از ،ریمس طول در یا هیحاش نگیپارک از ممانعت تقاطع، در

 ادهیپ یمنیا
 با متناسب یساز کف سواره، یها تقاطع در روها ادهیپ تداوم به توجه اده،یپ و سواره ریمس مناسب کیتفک

 هارو ادهیپ در عدم استقرار موانع روها، ادهیپ طول در ادهیپ حرکت

0 
 و وامیس

 ____ کاروپانان
 کارآمد تیریمد استقرار ،یرسم یها نگیپارک وجود اده،یپ عابران عبور تیقابل ه،ینقل لیوسا حرکت سهولت

 روشن یونقل حمل مقررات وجود ،نقلو حمل
 شده ارائه اتیبا اقتباس از نظر نگارندگان: منبع
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 پژوهشتحلیلیمدل

 میان مشترک های مؤلفه و ها شاخص بر تأکید براساس نظری مبانی در شده ارائه های مؤلفه و ها شاخص تلفیق با

 مترو ایستگاه احداث میان ارتباط است. شده کیلتش پژوهش تحلیلی مدل کمی،ی ها شاخص کردن غربال و پردازان نظریه

 4 شکل قالب در و مذکور مدل در شاخص چهارده و مؤلفه چهار از متشکل مجموعاً ترافیکی و اجتماعی کارکردهای و

است. اهدهمش قابل

 

پژوهشیلیمدلتحل.9شکل

نگارندگان:منبع

پژوهشروش
 برای تواند می پژوهش این از آمده دست هب نتایج ازآنجاکه .ستا کمی رویکرد دارای شناسی روش در حاضر پژوهش

 تطبیقی، مطالعه .است پیمایشیو  توصیفی کاربردی کاربرد داشته باشد،ونقل  حمل ةحوز مجریان و مسئوالن مدیران،

 از حاضر پژوهشی ها یژگیو دیگر از ،پژوهش سؤاالت به پاسخ در قلهک و شادمان متروی ایستگاه دو ةسیمقادلیل  به

 شهر در قلهک و شادمان یمترو های ایستگاه ةمحدود ناساکن شامل پژوهش آماری جامعه است. شناختی روش حیث

 این در است. مترو ایستگاه تا ها آن سکونت محل ةفاصل نخست، ویژگی .دارند توأمان را ویژگی دو که است تهران

 مطالعه نیاساکن تهران، شهری درون متروی های ایستگاه ینب کیلومتری 4 حدوداً ةفاصل میانگین به توجه با پژوهش،

 مکانی ةمحدود .داشتند سکونت شریعتی و آزادی های خیابان ةمحدود و ها ایستگاه متری 533 شعاع در حداکثر کهشدند 

 است. مشاهده قابل 2 شکل در پژوهش

 



 459... شهرتهراناحداثایستگاهمتروبرکارکردهایاجتماعیوترافیکیخیاباندربررسیتأثیر:آسایشوهمکاران

 

پژوهشمکانیةمحدود.2شکل

 زمان از پیش از که بررسی شدند افرادی پژوهش این در ست.ا شوندگان پرسش سکونت ةسابق دوم، ویژگی

 را ایشانی ها پاسخ روایی بتوان تا اند بوده ساکن نظردم ةمحدود در پژوهش انجام زمان تا مترو ایستگاه از برداری بهره

 همچنین است. گرفته صورت پرسشنامه تکمیل از پیش شوندگان پرسش از سؤال با ویژگی این احراز کهکرد  استناد

 شد. استفاده 4کوکران فرمول از نظر، مورد آماری ةجامع از منتخب نمونه حجم تعیین منظور به

 در نفر هزار 45 تا 43 یآمارة جامع زانیم ،پژوهشگران ةیاول شیمایپ از حاصل اطالعات براساس و پژوهش نیا در

 نظر مورد ةنمون حجم، 35/3 یخطا و یآمار ةعجام درنظرگرفتن با. است شده زده نیتخم ستگاهیا هر یمطالعات ةمحدود

مورد  533تطبیقی میان دو ایستگاه مترو، حجم نمونه  ةافزایش روایی پیمایش مطالع که برایمحاسبه شده است  نفر 011

 ابزار ها از برای گردآوری دادهگیری نیز تصادفی ساده بود و  مورد برای هر ایستگاه( درنظر گرفته شد. روش نمونه 253)

 سؤاالتپاسخ به  برایو  پژوهشهای مندرج در مدل تحلیلی  مذکور بر مبنای شاخص ة. پرسشنامپرسشنامه استفاده شد

 طراحی شده است. پژوهش

ای اطالعاتی  ای و سؤاالت اصلی طراحی شد. در سؤاالت زمینه شامل سؤاالت زمینه ،پرسشنامه اعم از دو بخش

در سؤاالت اصلی نیز  شد.آوری  سکونت و شغل افراد جمع زمان مدتل زندگی، جنسیت، میزان تحصیالت، سن، محبارة در

ها و  ی مدل تحلیلی پژوهش و با درنظرگرفتن موقعیت محیط پرسش و شرایط طرح پرسشها شاخصهای مبتنی بر  گویه

 شد. طراحی ومتر ایستگاه احداث از ناشی ترافیکی و سنجش تغییر وضعیت کارکردهای اجتماعی برایشوندگان،  پرسش

 -شده زیادتر -نکرده تفاوتی -شده کمتر -شده کمتر )خیلی ای گزینه پنج 2لیکرت طیف براساس اصلی سؤاالت پاسخ

 مستخرج های شاخص حاوی که را پرسشنامه در سؤال مورد های گویه ،1 جدول است. شده آوری جمع شده( زیادتر خیلی

 .دهد یم نشان ،هستند تحلیلی مدل از

                                                           
1. Cochran 

2. Likert Scale 
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 پرسشنامهدرسؤالموردیهاهیوگ.4جدول

سؤال(موردشاخ ی)حاوهیگومؤلفهریمتغ

 کارکرد
 یکیتراف

 یالگو رییتغ
 شهروندان سفر

 ؟است شده جادیا یتفاوت چه یعمومونقل  حمل از استفاده به لیتما در( قلهک )شادمان/ مترو ستگاهیا احداث زمان از

 ؟است شده جادیا یتفاوت چه افراد نظر مورد مقاصد به آمد و رفت سرعت در( هکقل )شادمان/ مترو ستگاهیا احداث زمان از

 حجم رییتغ
 کیتراف

 ؟است شده جادیا یتفاوت چه ستگاهیا ةمحدود در تردد حال در یخودروها تعداد در( قلهک )شادمان/ مترو ستگاهیا احداث زمان از

 ؟است شده جادیا یتفاوت چه محدوده در یتاکس ای اتوبوس یها ستگاهیا ادتعد در( قلهک )شادمان/ مترو ستگاهیا احداث زمان از

 ؟است شده جادیا یتفاوت چه ابانیخ ةیحاش در شده پارک یخودروها تعداد در( قلهک )شادمان/ مترو ستگاهیا احداث زمان از

 ؟است شده جادیا یتفاوت چه خودروها حرکت سرعت رییتغ متوسط در( قلهک )شادمان/ مترو ستگاهیا احداث زمان از

 کارکرد
 یاجتماع

 تعامالت رییتغ
 یاجتماع

 جادیا یتفاوت چه( سالمندان کودکان،)زنان،  ابانیخ از کنندگان استفاده تنوع زانیم در( قلهک )شادمان/ مترو ستگاهیا احداث زمان از
 ؟است شده

 ؟است شده جادیا یتفاوت چه محدوده در تیجنا و جرم وقوع زانیم در(، قلهک )شادمان/ مترو ستگاهیا احداث زمان از

 ؟است شده جادیا یتفاوت چه ستگاهیا ةمحدود در یکار و دوستانه مالقات امکان در( قلهک )شادمان/ مترو ستگاهیا احداث زمان از

 ؟است شده جادیا یتفاوت چه ستگاهیا اطراف یها مغازه یروز شبانه تیفعال انجام در( قلهک )شادمان/ مترو ستگاهیا احداث زمان از

 ؟است شده جادیا یتفاوت چه محدوده در ادهیپ حرکت سهولت و امکان در( قلهک )شادمان/ مترو ستگاهیا احداث زمان از

 جادیا
 یها یکاربر

 مختلط

 شده جادیا یتفاوت چه محدوده در ییغذا مواد یها مغازه و ها کافه ها، رستوران تعداد در( قلهک )شادمان/ مترو ستگاهیا احداث زمان از
 ؟است

 ؟است شده جادیا یتفاوت چه ستگاهیا اطراف یحیتفر مراکز و ها پارک تعداد در( قلهک )شادمان/ مترو ستگاهیا احداث زمان از

 ؟است شده جادیا یوتتفا چه ستگاهیا اطراف یادار و یتجار یواحدها یکاربر زانیم در( قلهک )شادمان/ مترو ستگاهیا احداث زمان از

 

 که دارد این بر داللت سازه روایی است. شده استفاده سازه روایی از پرسشنامه روایی حصولمنظور  به پژوهش، این در

 نیز پرسشنامه پایایی سنجش منظور به دارد. سازگاری شده، طراحی ها آن براساس آزمون که هایی تئوری با حد چه تا نتایج

 SPSSافزار  نرم از پایایی تعیین برای سپس .شد اقدام پرسشنامه 03 پخش با داده آوری جمع به آزمون پیش ةمرحل در

 تحلیل منظور به همچنین است. قبولی قابل مقدار که آمد دست به 71/3 4کرونباخ آلفای ضریب مقدار و شد استفاده

 میزان ةمقایس و بررسی برای و جامعه دو میانگین جامعه، یک میانگین های آزمون از ها، پرسشنامه از حاصلی ها داده

 شد. استفاده فریدمن بندی رتبه آزمون از اجتماعی، و ترافیکی کارکرد های مؤلفه از هریک تأثیرپذیری

پژوهشهاییافته
متروبرکارکرداجتماعیخیابانایستگاهاحداثتأثیربررسی

 هشت خیابان، اجتماعی کارکرد بر مترو ایستگاه احداث تأثیر سنجش بررسی منظور به و پژوهش تحلیلی مدل بر مبتنی

 دو بر تأثیر ،SPSS افزار نرم در ها آن برآیند تحلیل که شد سنجش 1 جدول با مطابق پرسشنامه سؤاالت قالب در شاخص

است.  سنجیده فرضیه دو قالب در را مختلطی ها یکاربر ایجاد و اجتماعی تعامالت تغییر یعنی ،اجتماعی کارکرد ةمؤلف

 این بر دهندگان پاسخ درصد 52/61 میانگین طور به دهد، می نشان رابطه این در پیمایش از حاصل توصیفی آمار بررسی

 شاخصبارة در است. شده بیشتر خیلی یا بیشتر مترو ایستگاه احداث از پس خیابان از کنندگان استفاده تنوع که اند بوده نظر

 که اند بوده نظر این بر دهندگان پاسخ درصد 06/72 میانگین طور به ،مترو ایستگاه کنزدی کاری و دوستانه مالقات امکان

 روزی شبانه فعالیت شاخص دربارة است. شده بیشتر خیلی یا بیشتر مترو ایستگاه نزدیکی در کاری و دوستانه مالقات

                                                           
1. Cronbach's Alpha 
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 ها مغازه روزی شبانه فعالیت که اند بوده نظر این بر دهندگان پاسخ درصد 66/11 میانگین طور به ایستگاه، اطراف های مغازه

 و کافه فودها، فست ها، رستوران تعداد در تغییر شاخص دربارة است. شده بیشتر خیلی یا بیشتر مترو ستگاهیا احداث از پس

 دادتع که اند بوده معتقد دهندگان پاسخ درصد 5/71 میانگین طور به نیز مترو ایستگاه اطراف در غذایی مواد های مغازه

 تعداد در تغییر شاخص دربارة همچنین است. شده بیشتر خیلی یا بیشتر مترو ستگاهیا احداث از پس مذکور های کاربری

 که اند بوده نظر این بر دهندگان پاسخ درصد 32/13 میانگین طور به نیز مترو ایستگاه اطراف در تفریحی مراکز و ها پارک

 و اداری های کاربری در تغییر شاخصبارة در است. داشته افزایش مترو یستگاها احداث از پس مذکور های کاربری تعداد

 مذکور های کاربری تعداد که داشتند عقیده دهندگان پاسخ درصد 70/13 میانگین طور به مترو ایستگاه اطراف در تجاری

 طور به نیز خودرو بدون حرکت و روی پیاده امکان شاخصبارة در نهایتدر است. یافته افزایش مترو ایستگاه احداث از پس

 است. یافته افزایش مترو ایستگاه احداث از پس روی پیاده امکان که بودند معتقد دهندگان پاسخ درصد 55/71 میانگین

 گیری شکل و اجتماعی تعامالت افزایش با مترو ایستگاه احداث که شود می مشاهده فوق، نتایج به توجه با درنهایت

 احداث از قبل در مقایسه با را شریعتی و آزادیی ها ابانیخ اجتماعی کارکرد ایستگاه، ةمحدود در مختلطی ها یکاربر

 است. داده افزایش مترو ایستگاه

 اجتماعی تعامالت تغییر بر مترو ایستگاه احداث تأثیر وجود ةفرضی بررسی براساس نظردم تحلیلی های یافته همچنین

 ایجاد بر مترو ایستگاه احداث تأثیر وجود ةفرضی همچنین و مطالعه ةمحدود در شریعتی و آزادی های خیابان در ناساکن

 و 5 های جدول در ترتیب به آن نتایج که شده ارائه نظرمد ةمحدود در شریعتی و آزادی های خیابان در مختلط های کاربری

 است. مشاهده قابل 6

یاجتماعتعامالترییتغبرمتروستگاهیااحداثریتأثیبررسمنظوربهTآزمون ینتا.6ولجد

شاخ 

9=آزمونارزش

موردحال 

آزمون
بیضرنیانگیم

T 

ةدرج

 یآزاد

سطح

9یدارامعن

اختالف

نیانگیم

=نانیاطمسطح

16%

باالحدنییپاحد

 تعامالت رییتغ
 یاجتماع

شادمان ستگاهیا  1775/0  516/23  411 333/3  1775/3  1101/3  3744/4  

قلهک هگاتسیا  775/0  563/40  411 333/3  7775/3  6611/3  1136/3  

1775/0 کل  017/20  011 333/3  1775/3  1301/3  1542/3  

مختلطیهایکاربرجادیابرمتروستگاهیااحداثریتأثیبررسمنظوربهTآزمون ینتا.5جدول

شاخ 

9=آزمونارزش

موردحال 

آزمون
 Tبیضرنیانگیم

ةدرج

 یآزاد

سطح

یدارامعن

اختالف

نیانگیم

%16=نانیاطمسطح

باالحدنییپاحد

 جادیا
 یها یکاربر

 مختلط

شادمان ستگاهیا  1723/0  517/41  411 333/3  1723/3  7112/3  1511/3  

قلهک ستگاهیا  3613/1  524/25  411 333/3  3613/4  1141/3  4162/4  

1613/0 کل  010/04  011 333/3  1613/3  1371/3  3216/4  

                                                           
1. Sig 
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 برابربودن فرض ،است 35/3 از کمتر مقدار این و 333/3 معناداری سطح اینکه به توجه با دهد نشان می 5 جدول

 باال حد و (1301/3) پایین حد اینکه هب توجه با نیز دیگر سوی از است. شده رد (0 )عدد آزمون مورد مقدار با میانگین

 مترو ستگاهیا احداث است، بیشتر آزمون مورد مقدار از و 1775/0 یانگینم فرضیه این در و هستند مثبت دو هر (1542/3)

 همچنین است. داشته ریثأت شریعتی و آزادی های خیابان از مطالعه مورد ةمحدود در شهروندان یاجتماع تعامالت رییتغ بر

 مشاهده قابل 6 جدول در که مختلط های کاربری ایجاد بر مترو ایستگاه احداث تأثیربارة در آمده دست هب های یافته براساس

 مورد مقدار با میانگین برابربودن فرض ،است 35/3 از کمتر مقدار این و 333/3 معناداری سطح اینکه به توجه با است،

 مثبت دو هر (3216/4) باال حد و (1371/3) پایین حد اینکه هب توجه با دیگر سوی از است. شده رد (0 )عدد آزمون

 مترو ستگاهیا احداث گرفت نتیجه توان می است، بیشتر آزمون مورد مقدار از و 1613/0 میانگین فرضیه این در و هستند

 است. داشته ریثأت شریعتی و آزادی های خیابان از مطالعه مورد ةمحدود در مختلط یها یکاربر جادیا بر

متروبرکارکردترافیکیخیابانایستگاهاحداثتأثیربررسی

 شش خیابان، ترافیکی کارکرد بر مترو ایستگاه احداث تأثیر سنجش بررسی منظور به و پژوهش حلیلیت مدل بر مبتنی

 دو بر تأثیر ،SPSS افزار نرم در ها آن برآیند تحلیل کهجیده شد سن 1 جدول با مطابق پرسشنامه سؤاالت قالب در شاخص

 سنجیده است. فرضیه دو قالب در را ترافیک حجم تغییر و شهروندان سفر الگوی تغییر یعنی ،ترافیکی کارکرد ةمؤلف

 معتقد دهندگان پاسخ درصد 00/13 میانگین طور به ،دهد می نشان رابطه این در پیمایش از حاصل توصیفی آمار بررسی

 شاخص دربارة است. شده بیشتر بسیار یا بیشتر مترو ایستگاه احداث از پس عمومی ونقل حمل از استفاده به تمایل بودند

 پس آمد و رفت سرعت که اند بوده نظر این بر دهندگان پاسخ درصد 71 میانگین طور به نظرمد مقاصد به آمد و رفت رعتس

 طور به نیز تردد حال در خودروهای تعداد شاخص دربارة است. یافته افزایش بسیار یا افزایش مترو ستگاهیا احداث از

 ستگاهیا احداث از پس شریعتی و آزادی های خیابان در خودروها تعداد دداشتن اعتقاد دهندگان پاسخ درصد 21/11 میانگین

 14/64 میانگین طور به ،ایستگاه ةمحدود در تاکسی یا اتوبوس های ایستگاه تعداد شاخص دربارة است. یافته افزایش مترو

 افزایش مترو ستگاهیا حداثا از پس تاکسی یا اتوبوس های ایستگاه تعداد که اند بوده نظر این بر دهندگان پاسخ درصد

 درصد 70/15 میانگین طور به نیز مذکوری ها ابانیخ ةحاشی در شده پارک خودروهای تعداد شاخص دربارة است. داشته

 با درنهایت است. یافته افزایش بسیار یا افزایش مترو ستگاهیا احداث از پس خودروهااین  تعداد، داشتند باور دهندگان پاسخ

 ترافیکی کارکرد ترافیک، حجم و شهروندان سفر الگوی در تغییر ایجاد با مترو ایستگاه احداث، فوق نتایج به توجه

 نظردم تحلیلی های یافته همچنین است. داده افزایش ایستگاه احداث از قبل در مقایسه با را شریعتی و آزادیی ها ابانیخ

 در شریعتی و آزادی های خیابان در شهروندان سفر الگوی رتغیی بر مترو ایستگاه احداث تأثیر وجود ةفرضی بررسی براساس

 و آزادی های خیابان در ترافیک حجم تغییر بر مترو ایستگاه احداث تأثیر وجود ةفرضی همچنین و مطالعه مورد ةمحدود

 است. مشاهده قابل 1 و 7 های جدول در ترتیب به آن نتایج که شده ارائه نظر مورد ةمحدود در شریعتی
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شهروندانسفریالگورییتغبرمتروستگاهیااحداثریتأثیبررسبرایTآزمون ینتا.4لجدو

شاخ 

9=آزمونارزش

حال 

مورد

آزمون

 Tبیضرنیانگیم
ةدرج

 یآزاد

سطح

یدارامعن
نیانگیماختالف

%16=نانیاطمسطح

باالحدنییپاحد

 رییتغ
 یالگو

 سفر
 شهروندان

 ستگاهیا
 شادمان

3223/1  416/25  411 333/3  32233/4  1141/3  4324/4  

 ستگاهیا
 قلهک

3153/1  641/02  411 333/3  31533/4  3411/4  4536/4  

3050/1 کل  317/13  011 333/3  350053/4  3341/4  4352/4  

کیترافحجمرییتغبرمتروستگاهیااحداثریتأثیبررسمنظوربهTآزمون ینتا.8جدول

شاخ 

9=ونآزمارزش

موردحال 

آزمون
 Tبیضرنیانگیم

ةدرج

 یآزاد

سطح

یدارامعن

اختالف

نیانگیم

%16=نانیاطمسطح

باالحدنییپاحد

 حجم رییتغ
 کیتراف

شادمان ستگاهیا  4143/1  101/27  411 333/3  41433/4  3164/4  2651/4  

قلهک ستگاهیا  4563/1  154/25  411 333/3  45633/4  3612/4  2101/4  

4615/1 کل  761/07  011 333/3  46153/4  4377/4  2210/4  

 

 مقدار با میانگین برابربودن فرض ،است 35/3 از کمتر 333/3 معناداری سطح اینکه به توجه با، 7 جدول براساس

 مثبت دو هر (4352/4) باال حد و (3341/4) پایین حد اینکه هب توجه با دیگر سوی از شود. می رد (0 )عدد آزمون مورد

 سفر یالگو تغییر بر مترو ستگاهیا احداث است، بیشتر آزمون مورد مقدار و از 3505/1 میانگین فرضیه این در و هستند

 تأثیربارة در آمده دست هب های یافته براساس همچنین است. داشته ریثأت شریعتی و آزادی خیابان دو هر در شهروندان

 به توجه با ،شود می مشاهده 1 جدول در که ایستگاه اطراف های خیابان در فیکترا حجم تغییر بر مترو ایستگاه احداث

 از شود. می رد (0 )عدد آزمون مورد مقدار با میانگین برابربودن فرض ،است 35/3 از کمتر و 333/3 معناداری سطح اینکه

 میانگین فرضیه این در تند،هس مثبت دو هر (2210/4) باال حد و (4377/4) پایین حد اینکه هب توجه با دیگر سوی

 کیتراف حجم رییتغ بر مترو ستگاهیا احداث که گرفت نتیجه توان می رو این از ؛است بیشتر آزمون مورد مقدار از و 4615/1

 و شادمان متروی یها ستگاهیا احداث ،شده اشاره های یافته براساس است. داشته ریثتأ شریعتی و آزادی خیابان دو هر در

 است. داشته تأثیر شده، واقع ها آن در ایستگاه که شریعتی و آزادی های خیابان ترافیکی رکردکا بر قلهک

هایآزادیوشریعتیتأثیراحداثایستگاهمتروبرکارکرداجتماعیخیابانةمقایس

 بر مترو ایستگاه احداث تأثیرات ةمقایس باید رو ینا از شدند؛ مطالعه قلهک و شادمان متروی ایستگاه دو ،حاضر پژوهش در

 میانگین آزمون از منظور بدین گیرد.ب صورت نیز مطالعه مورد ایستگاه دو میان خیابان اجتماعی و ترافیکی کارکردهای

 احداث تأثیر ةمقایس مبنای بر ها یافته نتایج، سازی خالصه منظور به . همچنینشد استفاده ها پاسخ تحلیل برای دوجامعه

ی ها ابانیخ در مختلط یها یکاربر جادیا بر مترو ایستگاه احداث تأثیر ةمقایس نیز و اجتماعی تتعامال بر مترو ایستگاه

 شود. می مشاهده 43 و 1 های جدول در ترتیب به مذکور نتایج که شده ارائه شریعتی و آزادی
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یعتیشرویآزادیهاابانیخدریتاجتماعتعامالرییمتروبرتغستگاهیاحداثاریثأتةسیمقادردوجامعهنیانگیمآزمون ینتا.1جدول

ریمتغ

دوجامعهنیانگیمآزموننیلوآزمون

ةآمار
F

سطح

یمعنادار
Tةآمار

ةدرج

یآزاد

سطح

یمعنادار

ختالفا

نیانگیم
باالحدنییپاحد

 رییتغ
 تعامالت

 یاجتماع

 برابر فرض
 بدن

ها انسیوار  
217/1  331/3  

617/2  011 331/3  23333/3  35067/3  01600/3  

 فرض
 برابرنبودن

اه انسیوار  

617/2  570/011  331/3  23333/3  35066/3  01601/3  

یآزادیهاابانیخمختلطدریهایکاربرجادیارمتروبستگاهیاحداثاریثأتةسیمقادردوجامعهنیانگیمآزمون ینتا.95جدول

یعتیشرو

ریمتغ

دوجامعهنیانگیمآزموننیلوآزمون

Fةرآما
سطح

یمعنادار
Tةآمار

ةدرج

یآزاد

سطح

یمعنادار

ختالفا

نیانگیم
باالحدنییپاحد

 جادیا
 یها یکاربر

 مختلط

 برابربودن فرض
 ها انسیوار

617/4 410/3 

411/0- 011 332/3 41233/3- 04414/3- 37231/3- 

 برابرنبودن فرض
 ها انسیوار

411/0- 211/016 332/3 41233/3- 04414/3- 37231/3- 

 

 های دوجامعه رد شده فرض برابربودن واریانس است، 16/4از  بیشترT (617/2 ) ةبا توجه به اینکه مقدار آمار 1در جدول 

های آزادی و شریعتی  تغییر تعامالت اجتماعی در خیابان ةتفاوت تأثیر احداث ایستگاه مترو بر مؤلف ةدهند نشانامر این  که است

و  است 35/3کمتر از سطح خطای  و 331/3سطح معناداری  ومثبت  T ةتوجه به اینکه عالمت آمار است. از سوی دیگر با

دوم درنظر گرفته  ةجامعمنزلة  عنوان جامعه اول و خیابان شریعتی به نظر خیابان آزادی بهمدهمچنین با توجه به اینکه در آزمون 

خیابان  در یاجتماع تعامالت رییتغ بر شادمان یمترو ستگاهیا داثاحتأثیر ، آزمون میانگین دوجامعه ةقاعد براساس، اند شده

 بر تغییر تعامالت اجتماعی در خیابان شریعتی است. قلهک یآزادی، بیشتر از تأثیر احداث ایستگاه مترو

 های واریانس برابربودن فرض است، -16/4 از کمتر T (411/0-) ةآمار مقدار اینکه به توجه با نیز 43 جدول در

 های خیابان در مختلط های کاربری ایجاد ةمؤلف بر مترو ایستگاه احداث تأثیر تفاوت ةدهند نشان امر این و شده رد جامعهدو

 ستگاهیا احداث ریثأت برای معناداری سطح و منفی T ةآمار عالمت اینکه به توجه با دیگر سوی از است. شریعتی و آزادی

 نظر مورد آزمون در اینکه به توجه با همچنین است، 35/3 خطای سطح از کمتر و 332/3 یاجتماع تعامالت رییتغ بر مترو

 آزمون ةقاعد براساس ،اند شده گرفته درنظر دوم ةجامع عنوان به شریعتی خیابان و اول ةجامع عنوان به آزادی خیابان

 تأثیر از کمتر آزادی، خیابان در مختلط های کاربری ایجاد بر شادمان یمترو ستگاهیا احداث تأثیر، دوجامعه میانگین

 است. بوده شریعتی خیابان در مختلط های کاربری ایجاد بر قلهک یمترو ایستگاه احداث

هایآزادیوشریعتیتأثیراحداثایستگاهمتروبرکارکردترافیکیخیابانةمقایس

 دوجامعه میانگین آزمون از نیز شریعتی و یآزاد های خیابان ترافیکی کارکرد بر مترو ایستگاه احداث تأثیر ةمقایس منظور به
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 مترو ایستگاه احداث تأثیر ةمقایس مبنای بر ها یافته نتایج، سازی خالصه منظور به .است شده استفاده ها پاسخ تحلیل برای

 و دیآزای ها ابانیخ در ترافیک حجم تغییر بر مترو ایستگاه احداث تأثیر ةمقایس نیز و شهروندان سفر الگوی تغییر بر

 .شود می مشاهده 42 و 44 های جدول در ترتیب به مذکور نتایج که شده ارائه شریعتی

یهاابانیخدرشهروندانسفریالگورییتغرمتروبستگاهیاحداثاریثأتةسیمقادردوجامعهنیانگیمآزمون ینتا.99جدول

یعتیشرویآزاد

ریمتغ

دوجامعهنیانگیمآزموننیلوآزمون

Fةآمار
سطح

یمعنادار
Tةآمار

ةدرج

یآزاد

سطح

یمعنادار

ختالفا

نیانگیم
باالحدنییپاحد

 رییتغ
 سفر یالگو

 شهروندان

 برابربودن فرض
 ها انسیوار

252/1 313/3 

233/4- 011 204/3 36033/3- 46625/3- 31325/3 

 برابرنبودن فرض
 ها انسیوار

233/4- 322/010 204/3 36033/3- 46626/3- 31326/3 

یعتیشرویآزادیهاابانیخدرکیترافحجمرییتغرمتروبستگاهیاحداثاریثأتةسیمقادردوجامعهنیانگیمآزمون ینتا.92جدول   

ریمتغ

جامعهدونیانگیمآزموننیلوآزمون

Fةآمار
سطح

یمعنادار
Tةآمار

ةدرج

یآزاد

سطح

یمعنادار

ختالفا

نیانگیم
باالحدنییپاحد

 حجم رییتغ
 کیتراف

 برابربودن فرض
 ها انسیوار

335/3 114/3 

131/3 011 617/3 32533/3 31677/3- 41677/3 

 برابرنبودن فرض
 ها انسیوار

131/3 504/017 617/3 32533/3 31677/3- 41677/3 

 

 دوجامعه های واریانس نبرابربود فرض است، -16/4 از کمتر T (233/4-) ةآمار مقدار اینکه به توجه با 44 جدول در

 در شهروندان سفر الگوی تغییر ةمؤلف بر مترو ایستگاه احداث تأثیر در تفاوتنبود  ةدهند نشان امر این و شده اثبات

نبود  نیز 35/3 خطای سطح از (204/3) معناداری سطح بیشتربودن ،دیگر سوی از است. شریعتی و آزادی های خیابان

 کند. می اثبات را شریعتی و آزادی های خیابان در شهروندان سفر الگوی تغییر ةمؤلف بر مترو اهایستگ احداث تأثیر در تفاوت

 دوجامعه های واریانس برابربودن فرض است، 16/4 از کمتر T (131/3) ةآمار مقدار اینکه به توجه با نیز 42 جدول در

 آزادی های خیابان در ترافیک حجم رییتغ ةمؤلف بر مترو ایستگاه احداث تأثیر تفاوت نبود ةدهند نشان امر این و شده اثبات

 احداث تأثیر در تفاوت نبود نیز 35/3 خطای سطح از (617/3) معناداری سطح بیشتربودنگر دی سوی از است. شریعتی و

 کند. می اثبات را شریعتی و آزادی های خیابان در ترافیک حجم تغییر ةمؤلف بر مترو ایستگاه

هلایمتلرویهایکارکرداجتماعیوترافیکیخیابلانازاحلداثایسلتگاهمؤلفهشدتتأثیرپذیریةمقایس

شادمانوقلهک

 این نتایج ،15/3 اطمینان سطح و 35/3 از کمتر معناداری سطح به توجه با شد. استفاده فریدمن آزمون از منظور این برای

 احداث از شریعتی و آزادی های خیابان افیکیتر و اجتماعی کارکردی ها مؤلفه تأثیرپذیری شدت دهد می نشان آزمون

 که شد بررسی عوامل این ةرتب میانگین دلیل همین به است. نبوده یکسان قلهک و شادمان متروی های ایستگاه
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 ایجاد و اجتماعی تعامالت تغییر ترافیک، حجم تغییر شهروندان، سفر الگوی تغییر های مؤلفه ترتیب به اساس براین

 .دهد یم نمایش را آن 40 جدول که اند پذیرفته اثر مترو ایستگاه احداث از لطمخت های کاربری

ابانیخیاجتماعویکیترافکارکردیهامؤلفهیریرپذیتأثشدت.99جدول

رتبهنیانگیمکارکردلفهؤم
 11/2 یکیتراف شهروندان سفر یالگو رییتغ

 11/2 یکیتراف کیتراف حجم رییتغ
 07/2 یاجتماع یاجتماع تعامالت رییتغ

 04/2 یاجتماع مختلط یها یکاربر جادیا
 

 از بیشتری تأثیرپذیری اجتماعی کارکرد ةمؤلف دو هر در مقایسه با ترافیکی کارکرد ةمؤلف دو هر، 40 جدول با توجه به

 کارکردی یادلتع بی نوعیدهندة  نشان امر این که اند داشته پژوهش این مطالعه مورد ةنمون دو در مترو ایستگاه احداث

 در عام طور به محور ونقل حمل شهری ةتوسع و عمومی ونقل حمل ةتوسع و خاص طور به مترو ایستگاه احداث از ناشی

 دربارة آن بحث شده است. بعد بخش در که است تهران شهر

گیرینتیجهوبحث
 و آزادی های خیابان یاجتماع و ترافیکی ردکارک تقویت موجب مترو ایستگاه احداث گفت توان می ها یافته نتایج به توجه با

 دیگر عبارت به .است شدهاستناد نظریات ةتأییدکنند نتیجه این که شده پژوهش این مطالعه مورد ةمحدود در شریعتی

 با فعال عمومی فضای یک به صرف، عبوری مسیر یک از خیابان کارکرد تغییر ضرورت بیانگر ، نتیجه این به دستیابی

 ونقل حمل ةتوسع و عمومی ونقل حمل ةتوسع برای گامی مترو ایستگاه احداث است. ترافیکی و اجتماعی مانتوأ کارکرد

 کارکرد بازتولید با تواند یم. همچنین است تهران مانند ای آلوده و پرازدحام شهرهای کالن نیازهای از یکی و محور

 بستری و سرزنده اجتماعی های عرصه به را معابر این ،بود شده فراموشی شهرها بر خودرو ةسلط با که ابانیخ اجتماعی

 .کند لیتبد اجتماعی متنوع معانی تولید و شهروندان تعامل برای

 عمومی فضاهای از یکی را شهر حیاتی های شریان این توان می دیگر بار خیابان به اجتماعی کارکرد بازگرداندن با

 جوان، پیر، از اعم ،جامعه گوناگون های گروه و اقشار از پیاده عابران و سواران دوچرخه خودروها، آن در که کرد تلقی مهم

 سایر و ها همحل ناساکن فروشی، خرده های مغازه شهری، ةشد رانده حاشیه به های گروه ویژه به و معلول سالم، مرد، زن،

 برخوردارند. یکسان نسبتاً وقیحق از و دارند ویژه جایگاهی و نقش مطلوب، اجتماعی تعامالت گیری شکل در دخیل عناصر

 لزوم به شهر، عملکرد ترین اصلی از قرائت این است. شهر فضای در جمعی حیات نوعی دمیدن شهر، عملکرد نیتر یاساس

 در جمعی حیات ایجاد برای دیگر عبارت به دهد. می فراوانی اولویت و اهمیت شهر در اجتماعی و کالبدی اجزای پیوند

 پیوند این .یابند پیوند یکدیگر به ریسمان مانند ،شهروندانش یعنی آن نفعان ذی ترین مهم ستا الزم شهر یک فضای

 این شود فرض چنانچه باشد. داشته وجود شهر نقاط همة در اجتماعی تعامالت از معینی میزان آنکه مگر شود، نمی میسر

 این در .باشد نداشته وجود ،آیند می حساب به شهر ارتباطی های راه و حیاتی های شریان که ها خیابان در اجتماعی پیوند

 که ردیگ یفرام را شهر گسترده انفصالی ،اند انسان بدن های رگ از ای استعاره شهرها در ها خیابان آنکه بر بنا و صورت
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 دیری شهری چنین هستند. مکانی تیهو از عاری، حالت نیتر نامطلوب در و یکدیگر با بیگانه افرادی شهروندانش

 کالبد به تعلقی حس و کنند می زندگی آن در نما انسان هایی ربات تنها که شود می تبدیل مدرن ای مخروبه به که پاید مین

 ندارند. شهر روح و

 ةتوسع .شود شهر یک هویت نابودی موجب تواند می آن گرفتن نادیده که مهم است قدری به خیابان به اجتماعی نگاه

 سوی به را شهرها و گیرد می قرار مدنظر آن در شهری زندگی ابعاد همة که گیردب رتصو الگویی براساس باید شهری

 از یکی عنوان به ونقل حمل .کند هدایت اجتماعی کارکردهای نکردن تضعیف حتی یا نشدن حذف و محوری انسان

 کمتر اثرپذیری در تتفاو دالیل از یکی بتوان شاید نیست. امستثن قاعده این از شهرها مدیریت عملکردیی ها حوزه

 ةتوسع به یتوجه بی پژوهش، این مطالعاتی مورد دو میان مقایسه دررا  خیابان ترافیکی کارکرد به خیابان اجتماعی کارکرد

 ةتوسع شد، اشاره پژوهش نظری مبانی در آنچه هب با توجه دانست. مترو شبکه ةتوسع به توجه صرف و محور ونقل حمل

 افزایش را آن هدف توان می که است شهری ةتوسع از الگویی محور، ونقل حمل توسعه یا ونقل حمل بر مبتنی شهری

 سایربه  که ای گونه به ؛کرد قلمداد زیرزمینی ریلی عمومی ونقل حمل ةتوسع بر مبتنی شهروندان زندگی مطلوبیت

 .کند می توجه متعادلشکلی  به اجتماعی ساحت ویژه به ،شهری ةتوسع های ساحت

پذیری شهری و احساس  تا کیفیت زیست است موجب شده وضوح بهی اخیر ها سالشهری تهران در  ةتوسع کم و کیف

شهری، محصول ساختارهای ناکارآمد  ةتقلیل یابد. این روند نافرجام توسع  فراوان یآرامش و آسایش شهروندان به شکل

از سطح محلی تا ملی  را مراتب مدیریت فضا لهمدیریت شهری در کشور است که نتوانسته پیوند، همکاری و هماهنگی سلس

 ،دار باشد مدیریت شهری در ایران، بیش از آنکه مدیریت شهر را عهده دهد میکند. تجربه نشان  یگذار هیپادرستی  به

نفعی است که تمشیت  دار است. شهر، موجودی چندکارکردی، چندساحتی، چندهدفی و چندذی مدیریت شهرداری را عهده

 ونقل حملی عملکردی شهر که ها حوزههماهنگی میان  ،نیازمند مدیریتی واحد و مقتدر است. در غیر این صورت ،امور آن

هاست، شکل نخواهد گرفت و محصولی جز آنچه اکنون در تهران و بسیاری دیگر از شهرهای کشور  عمومی یکی از آن

شهری  ةی و توسعزیر برنامهاصالح نظام  برایداماتی شاهد آن هستیم، تولید نخواهد نشد. برای این منظور الزم است اق

 مدنظرشهری  ةرکن رکین توسعمنزلة  محور به ونقل حمل ةکه متعاقب آن، توسع شکل بگیردویژه در سطح کالن  به ،کشور

هرداری و ویژه قانون ش به ،طورکلی شامل اصالح قوانین مرتبط با نظام مدیریت شهری در ایران گیرد. این اقدامات بهبقرار 

حاکم بر تهیه و  ةشد ی منسوخها هیرو، اصالح ها یشهردارتصویب قانون جامع مدیریت شهری، تصویب قانون درآمد پایدار 

 منظور بهاقداماتی  بایدبر موارد مذکور، در سطح عملیاتی نیز  . عالوهشود یمی تفصیلی شهرها را شامل ها طرحتصویب 

 گیرد:بو اجتماعی خیابان، مدنظر مدیران شهری قرار کارکردهای ترافیکی  یتعادل بیکاهش 

 احداث ها آن مجاورت در مترو ایستگاه کهیی ها ابانیخ اجتماعی و ترافیکی کارکردهای مستمر رصد و ارزیابی 

 .است شده

 در نمونه صورت به ،یا محله مقیاس با شهری ةتوسعی ها طرح قالب در ایستگاهیی ها مجتمع ایجاد 

 .است نامتوازن ها آن اجتماعی و ترافیکی کارکرد هکیی ها ستگاهیا

 مترو ایستگاه احداث پتانسیل دارایی ها ابانیخ اجتماعی و ترافیکی کارکردهای سنجش. 
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 اجتماعی و ترافیکی کارکردهای بر آن آثار بینی پیش به توجه با متروی ها ستگاهیا و خطوط احداث یابی مکان 

 .ها ستگاهیا مجاوری ها ابانیخ

 مترو ایستگاه احداث به تصمیم از پیش محلی ةکسب و ناساکن از سنجینظر. 

 ةتوسع اصول قالب در مترو ایستگاه احداث درصورت اقتصادی و اجتماعی ترافیکی،ی ها تیظرف بینی پیش 

 .محور ونقل حمل
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