محیطشناسی،دورة،54شمارة،2تابستان،8931صفحة998-953


سنجش کیفیت منظر خیابانهای شهری در کالنشهر تهران
شبنم شاملو*1
 .1دکترای شهرسازی ،دانشکدة هنر و معماری ،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ وصول مقاله1316/11/22 :

تاریخ پذیرش مقاله1318/04/20 :

چكيده

با ظهور مفاهیم نو در شهرسازی و معماری کالن هزاره جدید ،همچون کیفیت زندگی شهری ،شهرساازی سا ز و شاهرهای ساا م و
پیاده مدار و به دن ال رقابت شهرهای مختلف جهان بهمنظور ارتقای زیستپذیری شهری؛ یکی از مفاهیم مورد توجاه در ایام میاان،
کیفیتبخشی به منظر شهر از طریق ساماندهی ،هویتبخشی و سرزنده سازی منظر خیابان است .ضرورت ایم موضوع در شهرساازی
ایرانی به د یل ظهور مدرنیته ،مدرنیزاسیون و مدرنیسم در دهه های پیشیم و به دن ال فقدان رویکرد جاام بهساازی منظار تااریخی
خیابان بیشازپیش احساس میشود .بر ایم اساس هدف ایم مقا ه در گام نخست ،تدویم شاخصهاای جاام منظار خیاباان و ارا اه
چارچوبی استاندارد برای ارزیابی و سنجش منظر خیابان با استفاده از روش تحقیق «فرا تحلیل» م تنی بر تدقیق و واکاوی در نظریات
و تجارب داخلی و خارجی است .در رهیافت بعدی پژوهش حاضر نیز به سنجش کیفیت منظر خیابانهای شهری در کالنشهر تهران
با تأکید بر رویکرد ذهنی ساکنان و شهروندان که م تنی بر اندازهگیاری و سانجش مقاادیر شااخصهاای 06گاناه منظار خیاباان در
محدودههای هدف مطا عه است ،پرداخته میشود .بررسی شرایط اجتماعی ،کا دی و محیطی خیابانهای سهگانه نشان میدهاد کاه
خیابان ناصرخسرو با امتیاز  2/7در باالتریم جایگاه ،خیابان و یعصر با امتیاز  2/0در جایگاه بعدی و در نهایت خیابان انقالب باا امتیااز
 2/2در جایگاه آخر قرار دارد .با ایم وجود همچنان هیچ یک از خیابانها حد متوسط رضایتمندی مردم را کسب نکردهاند.
كليدواژه

رویکرد ذهنی ،سنجش ،شاخص ،کالنشهر تهران ،منظر خیابان.

و خارات مبادرت شدت ادتر بیا ددداابت باه ایان هاد ،

 .1سرآغاز
در این مقاله به تدوین شاخصهاا ااامم مر ای خااباا و

ب ییات  5صاحخب ی اییابت و  55صاحخب ای اهاابت کاه

ارائااه راااررابت اداادابدارد باایا ارظیااابت مر اای خاابااا و

آرا آ ها به مر ی خاابا پیداخده ادت ،بیردت شدت اداتر

درجش کافات مر ی خاابا ها شهی در کال شاهی تهایا

دپس ،در بااش بعاد مقالاه حابای باه مایور مه دایین

پیداخدااه شاادت ادااتر رویتااید مرداااخ باایا ابداااا

مصادیق و تجار

شاخصها قابل ابداظتگای  ،رویتید ذهرت بادت اداتر باه

خاابا اظ دید مطالعات تجیبت ابجام شدت تادط داظما ها

عبارت دیگی ،در راددا درجش شااخصهاا مردااخ در

مادلف شهی پیداخده شادت اداتر بادین تیتااخ ،در ایان

این پژوهش اظ رویتید تحلال ذهرت اددفادت شدت ادتر بیا

باش  81ب ابه اظ مه دیین تجیبااات و مصاادیق داخلات و

این مر ار ،باست بعاد اظ ببقاهبراد رویتیدهاا ب ای

خارات خاابا اظ شهیها مادلاف اهاا ابدااا شادت و

صاحخ ب یا و تجار

اهابت مر ی خاابا بای ادااس داه

مر ی خااباا و ادادایا شااخصهاا

شاخصها و دارجههاا آ مسدرددااظ شادت ادات و در

رویتید عارت ،ذهرت و تیکابت به میور ب ییات و دیدگاتها

بهایاات ،بااه تاادوین ب اای و ارائ ا شاااخصهااا خااا

صاحخ ب یا مر ی خاابا در دو باش صاحخب یا داخلت

بیبامه ریز و بیاحات مر ای خااباا پیداخداه شادت اداتر

* بایسردت مسئال:

Email: shabnamshamlou@gmail.com
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دپس ،بی اداس شاخصها میبابه ،ده خاابا باا ادادفادت

وبعات شاخص ها مر ی خاابا در خاابا ها داهگاباه

اظ ب ابهگای هدف رد مارد آظما قیار گیفداه اداتر بادین

پیداخده شدت ادتر معاار وظ دهت به شاخصها میبابه،

تیتاخ ،در هی یک اظ خاابا ها مرداخ به دارجش کافاات

ماابگان حسابت شااخص هاا میباباه اظ ب ای دااکرا و

مر ی خاابا اظ ب ی شهیوبدا بی اداس ماابگان ربااید رد

شهیوبدا بادت ادت که بی اداس روح ب ابهگای باا ن،

اظ شاخصها پیداخده شدت ادت و در بهایت در باش پایابت

 033بفی را شامل متشدبدر

مقاله حابی به درجش شاخصها مر ی خاابا در مج ااِ
ده خاابا مرداخ پیداخده شدت و دپس به ا مبرد بهاایت

 .3چارچوب نظری ،طبقهبندی و ارائة شاخصهاای

مطالعه مبادرت شدت ادتر

خاص برنامهریزی و طراحی منظر خیابان
در مقال حابی به مر ار شرادایت و مسدردداظ ابعااد،

 .2روششناسی پژوهش
با عرایت به این مسئله که وقدت بحث خاابا در شهیدااظ

در ب ییااات و ابدی ااههااا مر اای خاابااا اظ دیاادگات 5

اییا به ماا ماتآیاد ،باه دلاال عادم تراداخ ری اههاا

صاحخ ب ی اییابت و  55صاحخ ب ای اهاابت پیداخداه کاه

شتلگای با مفهام غیبت ،بایور ادات کاه عاالوت بای
ابدی ردا و صاحخ ب یا اهاابت ایان حااظت ،ب ییاات
مر ی خاابا اظ دیدگات ابدی ردا اییابت باز بیردت شاادر
برابیاین ،در این مقاله دعت بی ایان باادت ادات کاه اوز اظ
ب ییات صاحخب یا اییابت که در این ظماره آثاار دارباد
و در فهیدت مرابم و در فیایرد پژوهش باز به آ هاا اشاارت
ش دت باه مر اار میاعاات مباابت فیهراح و محااط اییابات
اداادفادت شااادر ثاباااا ،بااه مدفتاایا غیباات ع اادتا اظ مر اای
اددایا و مسدردداظ شاخصهاا م ادیم مااااد در
بان ادباات اهابت پژوهش اددراد شدت ادتر ه چران زظم
به ذکی ادت ،مر ار اظ مقااس خااباا و حااظع ع لتاید

معاارها و شاخصها مر ی خاابا  ،بهبار خا

مالم ابداا

به تدقاق

 03صااحخ ب ای ماوکار ،ماازا ادادراد باه

مطالعات آ ها در مقازت معدبای عل ات مااااد در ظمارا
ماباِ پژوهش ادتر بهعالوت ،در باش بعد پژوهش به
میور ،مه دیین مصاادیق و تجاار

داخلات و خاارات در

ظمار مر ی خاابا ها شهی پیداخده شادت اداتر هاد
این باش رداد به راررابت ب ی بیا اددایا ابعااد
و شاااخصهااا مر اای خاابااا اظ بییااق ماایور تجااار
خاابا ها مهم اها ادت که تفاوت این باش باا بااش
پا ان ،اددایا شاخص ها مر ی خاابا اظ مر ی تجار
ع لت و حیفها در ب ابها اظ مه دایین شاهیها اهاا

آ عالوت بی دطاح داارت میبابه ،فضا پااادت بااز ادات

ادت به بار که بیا رداد باه ایان هاد

که در دامره ش ال این فضا شهی قیار متگایبدر بی ایان

مافق داخلت و خارات میور شدت و باا تککااد بای ابعااد و

اداس ،مر ار اظ خاابا در این مقاله ،فضا شاهی ادات

شاااخصهااا آ مطالعااات میبابااه ماایور و واکاااو

که هم اتامبالها بهراحدات در آ حیکات ماتکرراد و هام

گیدیدتابدر در این میحله ،بیردات فیایراد و محدااایت اظ

فضا مرادخ حیکت و دیگی فعالاتها مدبت پاادتهاا در

یکدا و اظ دا دیگی دددهبرد ماااد در ادباات مر ای

آ فیاهم آمدت ادتر بدین تیتااخ ،باسات پاس اظ مایور

خاابا ب ا متدهد که متتاا ده ببقه روشارت را بایا

ب ییات و دیدگاتها صاحخب یا اییابت و اهاابت مر ای

این مر ار در ب ی گیفتر ایان داه ببقاه کاه باهاخدصاار

داخلت

متتاا آ را بهعراا ده بحله فتای اظ هام باظشاراخت،

و خارات مر ی خااباا  ،باا ادادفادت اظ روح تحقااق «فایا

عبارت ابد اظ :ببق باست ،عاراتگیایا (صاحخ ب ایا و

تحلال» به تدوین شاخصها اامم مر ای خااباا و ارائاه

مصادیقت که با دی بی اربهها عارت خاابا مابرد اربهها

خاابا و ه چران میور مه دیین مصادیق و تجار

راررابت اددابدارد بیا ارظیابت و دارجش مر ای خااباا
پیداخده و ه چراان در اداماه باه اباداظتگاای و دارجش

 81تجیباه

تیافاتت ه چا عیض داارت تککااد دارباد مابراد تجیباه
خاابا اوماها) ،ببق دوم ،ذهراتگیایا (صااحخ ب ایا و
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مصادیقت که با دی بی ارب ذهرت خاابا ه چا دیظبدگت

ب ی و تجار

ااد اعت در خاابا اشارت داربد مابرد دابلد اپلااارد) ،ببقا

روشن مت ب اید که در ظماراه کادامیاک اظ شااخصهاا در

دام ،رویتید تیکابت (عارت و ذهرت بهصارت تاأماا  ،باه

ادباات اهاابت اتفااق ب ای با ادی واااد دارد و در راه

عبارت دیگی صاحخ ب یا و مصادیقت که به های دو اربا

اربههایت رردا اا اعت هرااظ باان صااحخب ایا فااق

عارت و ذهرت مر ی خاابا پیداخده ابد مابرد ماتاا کارماباا)ر

پدید باامدت ادتر اظ دا دیگی اظ ارب مهام ع لات و در

در باش بعد پژوهش ،شاخصها عام مر ی خااباا در

ارتباط با خاابا ها ده گابه ابداا

شدت و بی اداس امدااظ

قالااخ  637شاااخص ا اامبرااد شاادت کااه در ادامااه،

دادت شدت اظ دا داکران و عابیین و ابداظتگای الگاها

شاخص ها تتیار آرا صاحخ ب یا اییابت و اهابت و

ادراکت آ ها اظ شاخصها  73گابه به این مهم ماترداام

و در

که آیا شاخصها دارا فیاوابت با دی در ادباات اهاابت،

میحل بعد ،شاخصها م ادیم بهاایت مر ای خااباا باه

دارا وبعات مطلابت در خاابا هاا ماارد بیردات بااز

و مرطبق بی شیایط اییا بی اداس رهار شیط

هسدرد یاا خاایر کاه ایان مابااِ بای ادااس ب ادارهاا و

ذیل ،اددایا متشابدر این شیوط عبارتاباد اظ :فیاوابات

تحلال ها ک ت در باش ها بعد بهتفصال تدقاق شادت

شااخصهاا ذهرات بای

شااخص هاایت اظ

باز تجار
مفهام خا

داخلات و خاارات مر ای خااباا حاو

اددفادت اظ هی شااخص ابدااا
اداس اهدا

ادتر ه چران اظ داا دیگای ابدااا

شاخصها و دؤازت ذهرات

ارس شاخص ها ذهرت و ه چران قابلاات اباداظتگاای

مر ی خاابا اظ ادبااات اهاابت و دارجش الگاا ادراکات

آ ها در قالخ پید رامه اظ فااید و بدایج دیگای غیباالگی

داکران اظ بییق امدااظدهت به شاخص میباباه در خااباا

ابجام شدت به مدد ابیماتییس میبابه بادت ادتر

هد

مطالعه (ابداا

اهابت مر ی خاابا ب ا متدهد و کاامال

مطالعه بی اداس باف پرجگابه لاتیت در پید ارامه

بدین تیتاخ 73 ،شاخص مر ی خاابا به مفهام خا

تادط داکران و عاابیین خااباا هاا داهگاباه) ابدااا

و مرطبااق باای شاایایط ایاایا باای اداااس عااماال مااوکار اظ

شاخصها قابل ابداظتگای (قابلات ابداظتگای در قالاخ

شاخص ها عام اددایا شادت و باهصاارت ابیمااتییس

پید رامه) و شیایط شهیداظ و اها بارت اییا ر
بداج بهایت ابیماتییس شاخص هاا مر ای خااباا در
بهایت به  73شاخص بیبامهریز و بیاحات مر ای خااباا
بی اداس شیایط خا

اییا و بی اداس رهار دلال اشاارت

شاخصها خا

بیبامهریز و بیاحت مر ای خااباا در

قالخ ادول  8ارائه شدت ادتر این ابیماتییس در دو باش
«ب ییات و ابدی اههاا اییابات و اهاابت» و «مصاادیق و
تجار

داخلت و خارات» تر ام شدت ادتر صاحخب ایا

شدت مردهت شدر  73شاخص میبابه در بهایات تبادیل باه

اییابت و اهابت و مصادیق و تجار

دؤال ها پید رامه شدت و به تفتاک در های داه خااباا

مج اِ در  81ددا و شاخصهاا مر ای خااباا در 73

هد

داخلت و خاارات در

مطالعه بی اداس ب ابه گای با ن در بان دااکران و

دطی قیار گیفدهابدر بدین تیتاخ ،هی صاحخب ی یا مصداق

عابیین تت ال شدر بیخت اظ این شاخصها به دلال فیاوابت

در هی ددا با هی یک اظ شاخصها در دطیها مااتییس

با دی در ادباات اهابت یا به دلال بااظ به باش اظ یک دؤال

با یتدیگی بیردت شدت و ررابچه ب ییات آ صااحخب ای

در پید رامه با دو دؤال ابداظتگای شادت اداتر فیاوابات

یا مطالعه مصداق به شاخص مزبار اشارتا داشاده باشارد،

شاخصها تاک خاردت در ماتییس فاق اظ دو ارب بساار

در محل مارد ب ی تاک خاردت ادتر ه چران ،در پایا هی

مهم ب ی و ع لت در خار اه ات و تااه ادتر اظ اربا

دطی فیاوابت اددفادع شاخص میباباه در های داطی ارائاه

ب ی اه ات آ بی این اداس ادت کاه ماازا ادادراد باه

شدت ادت که ب ا مت دهد در مج اِ ررد صاحخب ای و

شاااخصهااا میبابااه را در باااف گساادیدتا اظ ادباااات

مصداق به آ شاخص اشارت کیدتابدر
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به مر ار ادادفادت اظ شااخص هاا ادادایا شادت اظ

رابطااه بااا مطلابااات مر اای خاابااا مااوکار قاایار داردر در

بیباماه ریاز و

مج اِ ،تعداد  75پیدش در این پید ارامه واااد دارد و

بیاحت مر ی خاابا » حاصل اظ میحله قبل و درجش آ هاا

پادخهاا بای ادااس بااف پرجگاباه لاتایت و بای ادااس

مطالعاه پاژوهش ،زظم ادات کاه باه

وظ دهت به هی شاخص در قالاخ های پیداش باهصاارت

مر ای

خالت کم ،کم ،مدادط ،ظیااد و خالات ظیااد در مقابال های

خاابا بی اداس قل یوها خاابا شهی دددهبرد شابدر

پیدش تر ام شدت ادتر بی این ادااس ،بیردات روایات و

مر ی خاابا را باید بی ادااس

در قالخ «بیردات روایات و

ادول «ابیمااتییس شااخص هاا خاا
در خاابا ها هد

تدوین پید ارامه پیداخداه و شااخصهاا خاا
برابیاین ،شاخص ها خا

پایایت پید رامه در ب ا

ماایتبط باااد آ هااا بااا قل یوهااا خاابااا و مدرادااخ بااا

پایایت دؤازت پید رامه در پی تسات اولااه» ارائاه شادت

قل یوها احد الت دددهبرد کیدت و شاخصهاا مایتبط

ادتر

با هی قل یو را در باش قل یو میبابه قیار دهامر بادین
تیتاخ ،پس اظ بیردتها زظم شاخصها خاا

مر ای

خاابا در قل یوها کالبد  ،محاطات و ااد ااعت خااباا
ددده برد شدت و اظ آبجایت که فقط یک شاخص اقدصاد
در ماا شاخص ها خا

مر ای خااباا واااد داشات،

 .4معرفی خیابانهای مورد مطالعه
در این مقاله به مر ار ابجام ماردپژوهت ،زظم ادت باست
به ب ابهگای و تعاان تعداد ب ابهها و ابداا
مطالعه پیداخده شاد که ایان ابدااا

هد

خاابا هاا
باا ادادفادت اظ

قل اایو اقدصاااد لحااا ب اادت ادااتر باادین تیتاااخ،

روح «ب ابهگای هدف رد» صارت پوییفده ادتر در ایان

مر اای خاابااا در قالااخ  0ددااده

پاژوهش اظ یاکداا و

شاااخصهااا خااا

روح ب ابهگای  ،بی اداس اهدا

شاخصها کالبد  ،شاخصها محاطت و شااخصهاا

ه چران ابداا

ااد اعت ارائه شدت ادتر ددده شااخص هاا کالباد 01

ب ابه ها در راددا تع ام بهدای بداایج پاژوهش ،اقادام باه

شاخص را در بی متگاید که با دیین تعداد شااخصهاا را

ب ابهگای متشادر

باااه خااااد اخدصاااا

دادت ادااات و پاااس اظ آ دداااده

ب ابهها مادلف اظ گیوتهاا مادلاف،

بهمر ار گسدیح دامره ش ال ابااِ خاابا ها در ایایا ،

شاخص هاا ااد ااعت باا  85شااخص و در آخای دداده

یک ب ابه خاابا تاریات بااز باه دلاال تککااد رااررا

شاخص ها محاطت با  6شااخص م ااص شادت اداتر

ب ی مقاله باه اه اات مر ای تااریات خااباا  ،در تهایا

برابیاین ،در میحل بعد هی یاک اظ شااخصهاا بهاایت

ابداا

مر ی خاابا به مر اار تر اام پید ارامه ،تبادیل باه یاک

مارد آظما قیار گیفده ادتر ه چران ،بی ادااس دااخدار

پیدش متشاد و ه ابرد قیارگای شاخصها مایتبط باا

فضایت شهی تهیا به ب ابهگای و تعاان تعداد ب ابههاا و

هی قل یو در یک ددده ،پیدشها میتبط باز در ده باش

ابداا

مطالعه اقدام شدت اداتر در

پید رامه که حاو دؤازت میباط باا های قل ایو ادات،

رابطه با داخدار فضایت شهی تهیا  ،گزارح کارشراس بابک

دددهبرد مت شابد و در پایا هی باش باز پید ات کلات

اهابت «آلن بیتا» بیردت شدت ادات کاه دااخدار فضاایت

در رابطه با مر ی خاابا در آ قل یو قیار ماتگاایدر بادین

تهیا را در دال  8015بیردت و ب یات خاد را ارائه کیدت

تیتاخ ،داخدار پید رامه شامل ده باش ادتر در بااش

ادتر بیتا در مطالع موکار «هسد ثقل هرددت» و «هساد

باست تعداد  03پیدش میتبط با قل یو کالبد خااباا ،

ثابایه ع لتید » شهی تهیا را م اص کیدت و به ت ایی

در باش دوم تعداد  87پیدش میتبط با قل یو ااد ااعت

داخدار فضایت تهیا بی اداس این هسدهها پیداخداه ادات

خاابا و در باش دام تعداد  1پیدش میتبط با قل ایو

(بیتا)55-88 :8015 ،ر و رهاررات ولاعصی را «هسد ثقال

محاطت خاابا و  8پیدش بااز رااام باه کافاات ظبادگت

هرددت» شهی تهیا معیفت کیدت ادات ،براابیاین ماتتااا

شهی در خااباا ماوکار و در بهایات پید ات ااامم در

شدت و بهعراا یتت اظ خاابا هاا هاد

دو خاابا دیگی هد

خاابا ابقال

را اظ ماادا ابقاال

مطالعاه

تاا رهااررات ولاعصای،
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بزدیک تیین خاابا به میکز هرددت شاهی در ب ای گیفاتر
خاابا ابقال

در مرطقهها  6 ،11 ،6و  85شهیدار تهیا

واقم شدت که محدودت مارد ب ی اظ خاابا ابقال

کیدر این خاابا هماکرا اظ خاابا پابزدت خایداد در بالم
ارابت کاخ گلسدا که باظار بزر

به مر ار

ادت ،آغاظ و با اهت ارا

تهیا در آ قیار گیفداه

به ش ال به مادا امام خ ارت

ماردپژوهت مقاله ،در مرطق  7قیار گیفده ادتر این خاابا

مردهت مت شااد کاه باه مر اار ادادفادت اظ ایان خااباا در

به علت اا گیفدن داب گات تهیا و فیوشگاتهاا بازر

ماردپژوهت مقاله ،کل خااباا باصیخسایو اظ ماادا اماام

و ب ییات در کرارت آ  ،اظ خااباا هاا مهام تهایا

خ ارت تا دایدر بااظار در خااباا پاابزدت خایداد ،در ب ای

کدا

ادت که یتت اظ خاابا ها اصلت شهی در راهپا اایتهاا و

گیفده شدت ادتر برابیاین ،خاابا هاا هاد

اظ کابا ها گیده ایتها خاابابت به ش ار متآیدر

مقاله را ده خاابا در شهی تهیا ت تال مت دهراد کاه بای

ه چرااان ،بیتااا مااادا ولاعصاای را «هسااده ثابایااه

اداس فیایرد موکار بهصارت هدف رد ابداا

مطالعاه ایان
شدتابدر این

اظ ماادا ابقاال

تاا

ع لتید » شهی تهیا معیفت کیدت ادت ،برابیاین مت تااا

خاابا ها عبارتابد اظ :خاابا ابقال

خاابا ولاعصای را اظ ماادا ولاعصای تاا خااباا فااب ت،

رهاررات ولاعصی به دلال واقم شد در میکز هرددت شاهی

بزدیکتیین خاابا به میکز ع لتید شهی در ب ی گیفاتر

خاابا ولاعصی اظ مادا ولاعصی تا خاابا فاب ت باه دلاال

خاابا ولاعصی بلرادتیین خااباا شاهی تهایا و ه چراان

واقم شد در میکز ع لتید شهی و خااباا باصیخسایو

بلردتیین خاابا خاورماابه با دراظا  86/3کالاامدی اداتر

اظ مادا امام خ ارت تا دیدر باظار به دلال دارا باد ارظح

این خاابا در مسای خاد اظ مرابق شهیدار  7 ،0 ،8و 88

تاریاتر

عبار متکرد که محدودع مارد ب ای اظ خااباا ولاعصای باه
مر ار ابجام مااردپژوهت مقالاه ،در مرطقا  7قایار گیفداه

 .5سنجش کیفیت منظر خیابان از نظر شهروندان بر

ادتر خاابا ولاعصی کاه بسااار آ را ظیبااتیین خااباا

اساس میانگین رضایتمندی از شاخصها
در راددا تعااان ماازا ربااید رد شاهیوبدا اظ مر ای

و بزدیک یاظدت هزار رراار

خاابا ها ابقاال  ،ولاعصای و باصیخسایو 73 ،شااخص

تهیا مت دابرد ،در  6د  8033ثبت ملت شدر ایان خااباا
دارا پاادترو ،اا بزر

آ

در دو دا خاد ادت که بزدیک به  33دال ع ی دارباد و

اصلت به ددت آمدت اظ مطالعات صاارت گیفداه در ظمارا

اکرا ازو مایاث ملت به ش ار متآیردر

مر ی خاابا اییابت و رهاار شااخص کلات شاامل شایایط
و

کالبد  ،شیایط ااد اعت ،شیایط محاطت و شیایط ع اامت

مصادیق اییابت و اهابت ماااد بی مر ی خاابا هاا واقام

در این خاابا ها در قالخ پید رامه تدوین و درجادت شادت

در بافااتهااا باااارظح تاااریات شااهی ،مااتتاااا خاابااا

ادتر در این بیردت تعداد  833پید ارامه در های خااباا

باصیخساایو (باصااییه دااابق) را اظ مااادا امااام خ اراات

تت اال شاادت اداات کاه دااؤازت مطاایح شادت مبدراات باای

(تاپاابه دابق) تا دیدر باظار بهعراا خاابا تاریات شاهی

شاخصها 73گابه یاد شدت در رااررا

بااف لاتایت

تهیا در ب ی گیفتر در واقم ،خاابا باصیخسیو در مرطقه

(باف پرجگابه :خالت کم ،کم ،مدادط ،ظیاد و خالت ظیااد)

 85و در محل پامرار در محدودع تهیا باصی قیار گیفداه

تر ام شدتابدر در بداجه ک دیین امدااظ کاه شاهیوبدا باه

ادت که اظ محلهها تاریات تهیا به ش ار متآیدر خاابا

هی دؤال متدهرد ،رقم  8و با دیین مقادار رقام  5اداتر

با تااه به مبابت ب ی این مقالاه و ت یکاز تجاار

در داال 8515

رقم  0حد ودط و ماابگان ایان امداااظات ،حاد مداداطت

ترق به وااد آمد و آ را خاابا «باصییه» بیگیفده اظ ادام

بیا این امدااظدهت به ش ار آیدر بدین تیتاخ ،در ذیال باه

باصیالدین شات بامادبدر اظ براها معیوفت که در این خاابا

بیردت تکتک شاخصها در هی محار پیداخده شدت ادتر

باصیخسیو با پی شد خرادق شایقت ار

وااااد دارد مااتتاااا بااه دبایداادا دارالفرااا  ،ع ااارت
ش س الع ارت و ع ارت کامیا مایظا بایاخ السالطره اشاارت

سنجش کیفیت منظر خیابانهای شهری در کالنشهر تهران
شبنم شاملو

 993

 .1.5مقایسة وضع موجود منظر خیابان ولیعصر
مطالعات صارت گیفده در خاابا ولاعصی ببق ایان روال،

حسمتا و تعلق خابی ( )0.0مازا مدادط رباید رد را

ب ا متدهد که بازتیین امدااظ در این خاابا باه شااخص

تادط میدم کسخ کیدتابد ،اما مابقت شاخصها در شایایط

«دددیدت آدا به میاکز خیید» ( )0.5و ک دیین امداااظ باه

بامطلا

قیار داربد که در شتل  ،8بیردات امداااظ شایایط

شاخص «وااد خطاط و امتابات دوریخه دااار »()8.5

ع امت مر ی خااباا ولاعصای باه تفتااک شااخصهاا اظ

اخدصا

داردر وبعات شااخصهاایت ه چاا  :عایض

میاکااز خیی اد( ،)0.5امتابااات ح االوبقاال ع ااامت( )0و

دیدگات شهیوبدا ارائه شدت ادتر

پاادت( ،)0.0تکداسات و تجهازات( ،)0.8دددیدت آدا باه

شکل  .۱بررسی امتیاز شرایط عمومی منظر خیابان ولیعصر به تفکیک شاخصها از دیدگاه شهروندان
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 .2.5مقایسة وضع موجود منظر خیابان انقالب

«خاابااایت و اهااتیااابت»(« ،)0امتابااات ح االوبقاال

در خاابااا ابقااال  ،بااازتیین امدااااظ مدعلااق بااه شاااخص

ع امت»(« ،)0تکداسات و تجهاازات شاهی »( )0رباایت

«دددیدت به خاابا » ( )0.5و ک دیین امدااظ به شاخصها

بسبت میدم را الخ کیدت و مابقت شاخصها باا بارباایدت

«وااد خدمات بهداشدت» و «فضا باظ کادکا »« ،وااد

شدید میدم ماااه هسدرد کاه در شاتل  ،5بیردات امداااظ

پارکارااح»« ،رباااید رد اظ پاااکت هاااا»« ،رباااید رد اظ

شیایط ع امت مر ی خاابا ابقال

به تفتاک شاخصها اظ

آدایش صاتت» با امداااظ  8.0تعلاق گیفداه اداتر در ایان

دیدگات شهیوبدا ارائه شدت ادتر

خاابااا ترهااا شاااخصهااا «دددیداات بااه خاابااا »(،)0.5

شکل  .2بررسی امتیاز شرایط عمومی منظر خیابان انقالب به تفکیک شاخصها از دیدگاه شهروندان

سنجش کیفیت منظر خیابانهای شهری در کالنشهر تهران
شبنم شاملو

 958

 .3.5مقایسة وضع موجود منظر خیابان ناصرخسرو

«پاادتمادار در خااباا »(« ،)0.8شاصاات فضاایت ویاژت

در خاابا باصیخسیو شااخص «دددیدات باه امتاباات و

خاابااا »(« ،)0.8بیگاازار ا اانهااا و میاداام فیهرگاات

تسهاالت فیهرگت» ( )0.0و شاخص«عیض دااارت» ()8.0

تفییحت»( )0در شیایط بسبدا مطلابت قایار دارباد و ماابقت

مطلا تیین و بامطلا تیین شاخصها ایان خااباا باه

شاخصهاا در شایایط باامطلا

هسادرد کاه در شاتل ،0

ش ار ماتروبادر در ایان خااباا شااخصهاایت ه چاا :

بیردت امدااظ شیایط ع امت مر ی خااباا باصیخسایو باه

«کافاااات پااااادتروهاااا»(« ،)0.5کااافدااااظ مراداااخ

تفتاک شاخصها اظ دیدگات شهیوبدا ارائه شدت ادتر

پاااادتروهااا»(« ،)0.5کافااات ورود داااخد ا هااا»(،)0.5
«دددیدت آدا باه امتاباات و تساهاالت فیهرگات»(،)0.0

شکل  .۳بررسی امتیاز شرایط عمومی منظر خیابان ناصرخسرو به تفکیک شاخصها از دیدگاه شهروندان
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 .455مقایسة وضع موجود منظر خیابانهای ولیعصار،

باصیخسیو شیایط کالبد با امدااظ  5/1در اایگات باسات

انقالب و ناصرخسرو

و بیتی اظ شیایط ااد اعت و محاطت با امدااظ  5/8اداتر در

به مر ار درجش و مقایسه کافات مر ی در هی ده خااباا ،

بگاهت کال ماتتااا رراان بیداشات کاید کاه وباعات

اظ ماابگان امدااظات هی شااخص باهعرااا آماارتا بایا

کالبد  ،ااد اعت و محاطت هاچ یک اظ خاابا یاد شادت اظ

ارظیابت مدغایها میبابه اددفادت گیدیدت ادتر بایا ایان

ب ی میدم در حد مدادط رباید رد قایار بداشاده اداتر

مر ار ،بیردتهاا صاارت گیفداه در ایان رادادا ب اا

بیردت شیایط ع امت خااباا هاا کاه دربیگایبادت شایایط

متدهد که در خاابا ولاعصی شیایط ااد اعت با امدااظ 5.1

ااد اعت ،کالبد و محاطت آ هادت ب اا ماتدهاد کاه

وبعات بهدی بسبت به شیایط کالبد با امدااظ  5.6داشده

خاابااا باصیخساایو بااا امدااااظ  5/6در بااازتیین اایگااات،

و شیایط محاطت با امدااظ  5/5در پایانتایین اایگاات قایار

ولاعصی با امدااظ  5/7در اایگات بعد و در بهایات خااباا

داردر ببق ه ان مراال ،وباعات خااباا ابقاال

بیردات

ابقال

با امدااظ  5/5در اایگاات آخای قایار داردر شاتل ،8

شدت و بداایج ب اا ماتدهاد کاه در ایان خااباا شایایط

بهصارت تصایی مازا رباید رد مایدم را اظ ایان داه

ااد اعت و کالبد با امدااظ  5/8در وبعادت م اابه باادت و

خاابا ب ایش متدهدر

البده بهدی اظ شیایط محاطت باا امداااظ  5هسادردر در خااباا

شکل  .4مقایسه امتیاز شرایط عمومی منظر خیابانهای انقالب ،ناصرخسرو و ولیعصر از دیدگاه شهروندان

 .6جمعبندی نهایی

پیداخده ابدر و اظ دا دیگی ،در اغلخ کال شهیها ایایا

ه ا بار که میور بی مدا و ادباات پژوهش در بسااار

اظ قبال تهیا  ،هاچگابه راررا

اظ ک ارها تادعهیافده ب ا متدهد ،ارتقا مر ی خاابا

که بهعراا مر ار و راهر اا اقادام در ایان رادادا باشاد

به بهباد کافات محاط ک ک کیدت و باعث مطلابات خاابا

وااد بداشده و اظ این حاث ،معااار و شااخص دارجش و

و دا ا شهی و در بهایت رقابتپویی شاهی ماتشاادر

ارظیابت مطلابات یا عدم مطلابات مر ای خااباا باهعرااا

برابیاین با تااه به ایرته راهر اها بیاحت و بیبامه ریاز

مه دیین رکن فیم شهی ماااد باستر اظاینرو یافدههاا

خاابا در ایایا با ادی کاابا تاااه خااد را باه بااابط

ایاان پااژوهش در دو باااش ب اای و ع لاات مااتتاابااد

تیافاتت و هرددت خاابا و با دی بی اداس شااخص هاا

راهگ ا پژوه اگیا و حیفاهمرادا واقام شاادر بادین

عارت معطا

متداربد ،ک دی به تدوین شاخصها خا

مر ی خاابا اظ دیادگات شهیدااظ و شااخصهاا ذهرات

اامعت اظ مر ای خااباا

صارت که ،در باش ب ی مت تاابد به تدوین شاخص هاا
و اصال ادادت بیا بهساظ خاابا هاا کاال شاهیها

سنجش کیفیت منظر خیابانهای شهری در کالنشهر تهران
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اییا به مفهام عام بهعراا راررا
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مداخله ع ال کراد و

پید رامهها تر ا ت اقدام شدت و مارد آظما و تدقاق در

اظ دا دیگی ،در باش ع لت بهصارت کاربید متتاابد

ماباِ پژوهش قیار گیفده و در بهایت به بیردت تکتاک

به شرادایت حااظتهاا بااظمراد اقادام در

شاخص هاا در های ب اباه و مقایساه وبام مااااد مر ای

کال شهیها مبادرت شادر ایان مقالاه اظ یتساا باه تادوین

خاابا ها هد

مطالعه پیداخده شدت اداتر باهباارکلت،

شاخص ها اامم مر ی خاابا و ارائه راررابت اددابدارد

 75دؤال در پید رام بهایت گرجابدت شدت ادات کاه ایان

باایا ارظیااابت مر اای خاابااا و داارجش کافااات مر اای

پید رامه ها تادط  833بفی اظ داکران و عابیین هی یک اظ

خاابا هاا شاهی کاه یتات اظ مهامتایین اولایاتهاا

داه خاابااا ماارد مطالعااه تت ااال شادت اداات کااه دارا

بیبامهریز و بیاحت شهی در داالهاا اخاای در ایایا

ظماره ها فیهرگت ،اقدصاد  ،ااد اعت و ماوهبت مدفااوت

ادت ،متپیداظد و اظ دا دیگی ،کافاات مر ای خااباا اظ

هسدردر دؤازت مطیح شدت در پید رامه بهاایت مبدرات بای

ب ی شهیوبدا بی اداس ماابگان رباید رد اظ شاخص هاا

شاخصها 73گابه یاد شدت در رااررا

بااف لاتایت

را متدرجدر برابیاین بیا بال به این اهدا  ،با ادادفادت اظ

(باف پرجگابه :خالت کم ،کم ،مدادط ،ظیاد و خالاتظیااد)

روح تحقاق «فیا تحلال» به تادوین شااخص هاا ااامم

تر ااام شاادتاباادر در بداجااه ک داایین امدااااظ کااه تادااط

مر ی خاابا و ارائه رااررابت ادادابدارد بایا ارظیاابت و

شهیوبدا به هی دؤال تعلق ماتگااید ،رقام  8و با ادیین

داارجش مر اای خاابااا پیداخدااه و ه چرااان در ادامااه بااه

مقدار رقام  5اداتر براابیاین ،ربااید رد های شااخص

ابداظتگای و درجش وبعات شاخصهاا مر ای خااباا

متتاابسده یک عدد بان  8و  5باشادر بایا مثاال ،رقام 0

در خاابا ها دهگابه پیداخده شدت ادتر بای ایان ادااس،

بهعراا حد ودط و ماابگان این امداااظات ،حاد مداداطت

مقال حابی در گام باست به تدوین شااخصهاا ااامم

بیا این امدااظدهت و رباید رد میدم به شا ار ماتآیادر

مر ی خاابا پیداخده و راررابت اددابدارد را بیا ارظیابت

باایا  73شاااخص در ب اای گیفدااه شاادت ،ایاان اعااداد

و درجش مر ی خاابا ارائه شادت اداتر ایان مهام در دو

رباید رد در پید رامهها با داکران و عابیین ده خااباا

باش تادقاق در ب ییاات مه دایین صااحخب ایا مر ای

مااارد ب اای ،رتبااهبرااد شاادت ادااتر ماااابگان ت ااام ایاان

خاابا و به تفتاک ب ییات داخلت و خارات اظ یکداا و

شاااخصهااا باایا هاای متااا یااا خاابااا بااهعراااا معاااار

و ب اباه هاا مافاق

رباید رد میدم اظ آ خاابا یا متا در ب ی گیفده شادت

بهصارت خا

ه چران تدقاق در مه دیین تجاار

خارات اظ دا دیگی تحقاق یافداه اداتر در بهایات73 ،
شاخص اصلت و قابل ابداظتگای مر ی خاابا با تککااد بای
رویتید ذهرت و بی اداس شیایط خاا

ادتر بی این ادااس ،بیردات شایایط ع اامت خااباا هاا
هد

مطالعه کاه دربیگایبادت شایایط ااد ااعت ،کالباد و

شهیدااظ ایایا

محاطت آ هادت ب ا متدهد کاه خااباا باصیخسایو باا

مسدردداظ و به تفتااک صااحخب ایا و شااخصهاا

امدااااظ  5/6در بااازتیین اایگااات ،ولاعصاای بااا امدااااظ  5/7در

میبابه در قالخ ابیماتییس شاخصها ا ب ییهها تادوین و

اایگات بعد و در بهایت خااباا ابقاال

ارائه شدت ادتر در رهاافت بعد پژوهش حابی ،ابددا باه

اایگات آخی قیار داردر ب ی به ایرتاه ،های داه خااباا ماارد

تدوین پید رامه بی اداس شاخص ها ادادایا شادت اظ

مطالعه ماابگان امدااظ ک دی اظ  0را که بهعراا حد مداداط

میحله قبل پیداخده و داپس ب اباهگاای و تعااان تعاداد

در باف پرجگابه لاتیت ادت کسخ کیدتابد ،هااچ یاک اظ

ب ابهها بهصارت هدف رد ابجام شدت و بای ادااس آ داه

خاابا ها حد مدادط رباید رد میدم را دارا باسدردر

خاابا هد

مطالعاه ابدااا

شادت و در میحلا بعاد باه

ا اامآور ابالعااات در خاابااا هااا ب ابااه باای اداااس

باا امداااظ  5/5در
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در فیمال باز ،واریاابس کال داؤازت

و واریاابس های

بررساای روایاای و پایااایی سااشاام پرس اانامه در

دؤال

پریتست اولیه

پرج گزیرها لاتیت تر اام شادت و یاا آظماا اظ تعاداد

به مر ار بیردت روایت و پایایت پید رامه ،اظ آظما آلفا

خیدت آظما ت تال شادت باشاد ،ماتتااا اظ فیماال دوم

کیبباااخ اداادفادت شاادت ادااتر در اداادفادت اظ ایاان آظمااا ،

اداادفادت کاایدر در محادااب روایاات و پایااایت پید اارامه بااا

دؤازتت که مازا آلفا کیبباخ را کاهش متدهرد ،اظ حاطه

اددفادت اظ هی دو فیمال یاد شدت ،هیراه مقادار باه ددات

شدت و بدین تیتاخ پید رامه پازیش شادت

آمدت به رقم  8بزدیک تی باشد ،پایاایت با ادی پید ارامه را

و بی مازا روایت و پایایت آ افزودت متشاادر ماتتااا اظ

ب ا متدهدر ررابچه بییخ آلفاا کیببااخ با ادی اظ 3/6

بییخ آلفا کیبباخ بیا تعاان پایایت یاک پید ارامه یاا

باشد پایایت خا  ،مابان ارقام  3/5و  3/6پایایت مدادط و

آظما با تککاد بی ه بسدگت دروبت آ اددفادت کیدر در ایان

ک دی اظ  3/5فاقاد پایاایت اداتر ماازا پایاایت پید ارامه

روح اازاء یا قس تها پید رامه بیا درجش باییخ

پژوهش حابی اظ بییق آظما آلفا کیبباخ و با اددفادت اظ

پایایت آظما به کار متروبدر اگای داؤازت باهصاارت دو

بیمافزار  spssبه صارت ظیای بیردات شادت اداتر مقادار

حالدت (دردت= 8و غلط= )3در ب ی گیفده شاابد باییخ

آلفا کیبباخ به ددت آمدت در بیردت 75دؤال پید ارامه،

پژوهش حو

آلفا اظ رابط ظیی قابل محادبه خااهد باد:

ادتر ررابچه یک پید رامه با ادادفادت اظ بااف

رقم  3/307را ب ا متدهدر با تااه به این که ایان مقادار

∑

اظ  3/6با دی باادت و باه رقام  8بزدیاک ادات ،ماتتااا
در این فیماال (تعاداد داؤازت= )( ،تعاداد پاداخهاا

پید رامه مارد ب ی را اظ ب ی پایایت ،کامال مطلا

دردت= )( ،تعداد پادخها غلاط= ) و (واریاابس کال

کاایدر مااازا آلفااا کیبباااخ بدداات آماادت ( )3/307باایا

) ادتر روح آلفا کیبباخ ترها بیا دؤازت

تکتک دؤازت و مقایس این مقادیی با ه ان مؤلفاه بایا

دؤازت=

ارظیابت

هاچ یک اظ دؤازت

دو ارظشت اددفادت ب تشاد ،بلته اگی دؤالهاا باه صاارت

کل پید رامه ،ب ا متدهد که حو

ارظشت باشرد به این معرا که های داؤال ارظح میبااط باه

در افزایش مازا پایایت پید رامه تکثای رردابت بداشده و در

خاد را دارا باشد ،آلفاا کیببااخ اظ فیماال ظیای محادابه

مج اِ پید رامه ماارد ب ای اظ لحاا پایاایت در شایایط

خااهد شد:

مطلابت قیار داردر
∑

منابع
بیتا ،آر 8015ر داخدار فضایت شهی تهیا محدودیتها و فیصتهایت بیا تادعه آتات ،تیا اه ادافردیار ظبیددات ،وظارت مساتن و
شهیداظ  ،داظما ملت ظمان و مستن ،ک اده ملت ادتا ب ی ،تهیا ر
پاکزاد ،ر 8017ر راهر ا بیاحت فضاها شهی در ایایا  ،راا

داام ،ابد اارات شاهاد  :وظارت مساتن و شهیدااظ  ،معاوبات

شهیداظ و مع ار  ،تهیا ر
تادلت ،مر 8063ر بیاحت شهی خاابا کارگی -فضا حد فاصل مادا ابقاال

اداالمت تاا ماادا حای ،راا

اول ،وظارت مساتن و

شهیداظ  ،شیکت ع یا و بهساظ شهی  ،تهیا ر
اام کسی  ،ر 8038ر بیردت کافات پاادت رات تیبات تبییز با رویتید تادعه گیدشگی  ،پایا بامه کارشرادت ارشد بیباماه ریاز شاهی و
مرطقها  ،به راهر ایت دکدی رح ت مح دظادت ،داب تدع مع ار و شهیداظ  ،داب گات بانال للت امام خ ارت قزوین ،قزوینر

سنجش کیفیت منظر خیابانهای شهری در کالنشهر تهران
شبنم شاملو

و ظبدگت شهیها بزر

ااتابز ،ر 8017ر می

آمییتایت ،تیا

ح ادربا پاردت و آرظو افالبابت ،راا
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اول ،ابد اارات داب اگات

تهیا  ،تهیا ر
حبابت ،مر 8015ر اظ شار تا شهی :تحلالت تاریات اظ مفهام شهی و دا ا کالبد آ تفتی و تکثی ،را

رهارم ،ابد ارات داب گات تهایا ،

تهیا ر
دددجید  ،مر 8018ر پاادتراتداظ باغ دپهسازر ،پایا بام کارشرادتارشد ،داب گات شهاد به دت ،تهیا ر
ذکاوت ،مر 8013ر مع ار خاابابت و هایت دا ا شهی در اییا  ،دابش ب ا ،ماهرامه فرت ا تاصصت داظما ب ام مهرددت دااخد ا
اددا اصفها  ،ویژتبامه دا ا و مر ی شهی 813-863 :)0( 83 ،ر
ر 8013ر درجش کافات پاادت رات ها شهی در اییا  ،ب ابه مارد  :پاادت رات صف (دپهسازر) ،هریها ظیباا:5 ،

ربجبی ،ار و اد اعالت،
85ر

ظیده ،مر 8015ر داخت شهی بی اداس مبابت هری  ،تیا ه فییدو قییخ ،را

دوم ،ابد ارات داب گات تهیا  ،تهیا ر

شیکت خدمات مهرددت و مدیییدت اییاباا ر 8017ر بیح مطالعاتت دامابدهت مر ی شاهی محلاه عادزااا  ،دااظما ع ایا و بادااظ
شهیدار تهیا  ،تهیا ر
شیکت خدمات مهرددت و مدیییدت اییاباا ر 8013ر بیح مطالعاتت باداظ و باظگ اایت خااباا دایدارا ارومااه ،دااظما بادااظ و
بهساظ شهی اروماه ،اروماهر
کالن،

ر 8015ر گزیدت مر ی شهی  ،تیا

مرارهی بباباا  ،را

لارچ ،مر 8018ر دا ا شهی ،تیا ه مرارهی مزیرت ،را

دوم ،ابد ارات داب گات تهیا  ،تهیا ر

پرجم ،ابد ارات داب گات تهیا  ،تهیا ر

مزیرت ،مر 8066ر مطالع کالبد شهی تهیا اظ ب ی بصی و ظیبایت شرادت ،میکز مطالعات و بیبامه ریز شهی تهیا  ،تهیا ر
بقتظادت ،مر 8013ر تحلال و بیاحت فضا شهی  ،پژوه تدع فیهرح و هری ،را

اول ،ابد ارات اهاد داب گاهت ،تهیا ر
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