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  :چكيده
مهندسـين   دشـ ايـن امـر موجـب       . هـاي شهرسـازي گرديـد       استفاده گسترده از اتومبيل در جوامع صنعتي سبب تغيير سيستم          

 گرفـت، ايـن    س از پايان جنگ جهاني دوم رويكرد جديدي در شهرسازي شـكل           پ. دادندشهرسازي اولويت را به وسائل نقليه         
دسـتاوردها  عابر پيـاده يكـي از ايـن         پل  .  را مد نظر قرار داد      جنبش ايجاد فضاي اختصاصي عابرين پياده و اولويت دادن به آن          

 بـا رفتـار عـابران پيـاده در ارتبـاط اسـت كـه يكـي از                   )1385( تصادفات شهر تهران  % 38طبق آمار راهنمايي و رانندگي      . است
هاي عابر پياده درون      زان اثر بخشي پل   يهدف اين مقاله بررسي و ارزيابي م      . باشد  ده از پل عابر مي    مهمترين علل آن عدم استفا    

آوري شده، داليلي چـون       هاي جمع   بر اساس تحليل داده   . ت گرفت ربراي پي بردن به اين امر بررسي ميداني صو        . شهري است 
 موجب كـاهش اثـر   غيرهبر بودن، عوامل مزاحم و  ن، زمان عدم مكانيابي مناسب، عدم كاربرد براي همه اقشار، عرض كم خيابا          

هاي تحقيق و مطالعات انجام شده راهكارهاي نرم افزاري مانند راهكارهـاي  فرهنگـي و                  بر اساس يافته  . استبخشي پل عابر    
 .هاي  كالبدي سازه مورد نظر تاكيد دارند، پيشنهاد شده است قانوني و راهكارهاي سخت افزاري كه بر جنبه
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  مقدمه
  

هـا و     خيابـان . امـع صـنعتي گرديـد، و جابجـايي انـسان و كـاال را تـسريع كـرد                   ايجاد تحوالتي در جو    سببظهور اتومبيل   
هاي بسياري براي حركت وسايل نقليه احداث شدند  و در ساخت و بازسازي شهر ها به رغم آنكه عابرين پياده جز الينفـك                          بزرگراه
ـ حال توسعه مانند ايران كه شهري شدن        در كشورهاي در    . باشند، اولويت به وسايل نقليه داده شد        هاي حمل و نقل مي      سيستم يش پ

بنـابراين عـابرين   . ها وجود داشته اسـت  از صنعتي شدن رخ داده است، پس از ورود اتومبيل، از همان ابتدا مسئله اولويت دادن سواره    
ها در تهران نشان از  زرگراهتوجه ويژه به ساخت ب. گيرد ها قرار مي باشند كه توجه به آنها پس از سواره       اي از شهروندان مي     پياده طبقه 

تـصادفات شـهر تهـران بـا     % 38طبق آمار راهنمايي و رانندگي . )1383قـضايي، (ريزي شهروند محور    خودرومحور بودن دارد، نه برنامه    
ي راننـدگي،  آمـار راهنمـاي  ( باشـد  رفتار ترافيكي عابران پياده در ارتباط است، كه يكي از مهمترين علل آن عدم عبور از پل عابر پياده مي              

1385(.  
  

  اهدا ف تحقيق 

شناسايي اثر بخشي پل هاي عابر پياده در افزايش ايمني عابرين پياده، معرفي و پيشنهاد راهكارهـاي علمـي و عملـي              : هدف كلي 

ات مناسب، فراهم آوردن زمينه الزم به منظور روان سازي سواره و پياده، افزايش ايمني سفر درون شهري و كاهش تصادفات و تلفـ                      
  .انساني

  

  اهداف فرعي

  .ها شناخت نحوه مكانيابي پل هاي عابر پياده و تاثير آن در كاركرد پل
  .شناخت نظام ترجيهات رفتار ترافيكي عابران پياده در عبوريا عدم عبور از پل عابر پياده

  . هاپل زيبا شناسي با كاربردپذيري شناخت ارتباط بين تاثير الگوهاي طراحي پل هاي عابر پياده از منظر طراحي بصري و جنبه هاي

هـاي  هاي عابر پياده با تقويت نقش و كاركرد پل        شناخت ارتباط بين تاثير تدوين ضوابط و مقررات قانوني در زمينه لزوم عبور از پل              
  .عابر پياده

  

  سواالت تحقيق 

  ند؟آيا پل هاي عابر پياده در سطح شهر تهران به اهداف خود دست يافته ا :سوال اصلي
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  سواالت فرعي 

  )بعد مكانيابي(نحوه مكانيابي پل هاي عابر پياده چه تاثيري بر اثربخشي آنها دارد؟ 
  ) بعد فرهنگي(دهند ؟  شهروندان تهراني در نظام ترجيحات رفتار ترافيكي خود تا چه حد به عبور از پل عابر پياده ا هميت مي

  )  كالبدي-بعد هندسي (ياده با اثربخشي آنها وجود دارد؟ آيا رابطه اي ميان الگوي طراحي پل هاي عابر پ
آيا تدوين ضوابط و مقررات قانوني در زمينه لزوم عبور از پل هاي عابر پياده مي تواند در تقويت نقش و كاركرد آنها در شهر تهـران                           

  )بعد قانوني(تاثير گذار باشد؟ 

  
  ه موضوعچمروري بر تاريخ

  انتاريخچه پل عابر پياده در جه

 تعداد فراوان عابرپياده از مشخصه مراكز شهري است، اما پياده روهاي مراكز شهري به منظور تسهيل آمـد وشـد وسـايط نقليـه                           
هاي عـابر پيـاده    موتوري روز به روز باريك تر شده اند، برنامه ريزان معتقدند كه براي جذب مردم به مراكز شهري ، توجه به گذرگاه  

             .)1993ليـنچ ،    (  و سپس در آمريكـااز سـوي متخصـصان امـور شـهري مـدنظر واقـع شـد                   ها در انگلستان    اه اين گذرگ  .ضروري است 

  .  در فرانسه تقاطع غير همسان را وارد ادبيات حمل و نقل نمود1905 سال بهد راوژن هنا
ا ناديـده گرفتـه و عابـرين نيـز بنـدرت از هاي هم سطح ر   كنندگان از سيستم حمل ونقل، گـذرگاه       پس از جنگ جهاني دوم، استفاده     

سـطح شـكل     مههاي غير      گرايش به سمت گذرگاه    1946 سال   بهبراي حل اين معضل     . )1997كلين،  (كردند    اين گذرها استفـاده مي   
ـ روش جداسازي عمودي ترافيك در آمريكـاي شـمالي   .  ها ايجاد گرديد  اين گذرگاه1960 سال به و )1998جانـسون، (گرفت    سـال  هب
 30 در   1976شماري گذر عابر پياده در آمريكا بوجود آمده اسـت  و از سـال                  هم اكنون تعداد بي   .  در شهر مينيا پليس اجرا شد     1962

  .)1993رابرتسون،(شهر آلمان اقدام به احداث فرا گذر عابر پياده شده است 
  

  تاريخچه پل عابر پياده در ايران

هاي نظري حاكي بوده است كه  پل هاي عابر اثر بخـشي               بررسي. گذرد   ايران بيش از نيم قرن مي       از احداث اولين پل عابر پياده در      
اولـين  . درجهت تامين امنيت و تشويق عابر به عبور از پل اقدام به تاسيس پـل هـاي مكـانيزه شـد                    لذا  . )1371احمدي،(   را ندارد  الزم

برداري شـده در اصـفهان بـوده     رسيد، اولين پروژه احداث پل مكانيزه بهره پروژه احداث پل مكانيزه در اهواز بود كه به مرحله عمل ن           
پل عادي در تهـران     170 پل مكانيزه و       29هم اكنون     . است و اولين پروژه احداث پل مكانيزه در تهران پل مكانيزه هفت تير است             

      باشـد    مـي  199 هاي عابر در تهـران      اد كل پل  هم اكنون تعد  . اند  وجود دارد ،جز دو مورد همگي توسط سازمان زيباسازي احداث شده          
 كـه اهـالي محـل، مـدارس يـا مـديران ادرات و كارخانجـات و يـا                   استاحداث پل عابر پياده به اين صورت        روند  . )1386زيباسازي ، ( 

ه سازمان ترافيك  داده، و از طريق شهرداري درخواست ب        ارائه شهرداري منطقه درخواست احداث پل عابر پياده را به شهرداري محل          
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كارشناسان سازمان ترافيك با بكارگيري ضوابط مكانيابي، ضرورت احداث پل را تاييد و در نهايت تـصويب و بـراي          . منتقل مي شود  
وظيفه طراحي و نصب به عهده سازمان زيباسـازي اسـت و            . )1378آقايي،(شود    هاي مربوط اقدام مي     طراحي و نصب از طريق سازمان     

 15  تـا  13هزينه احداث پـل عـابر معمـولي حـدود           . سازمان ترافيك و شهرداري نيز در طراحي و اجرا  دخالت دارند           در بعضي موارد    
هاي تجاري و   فضا، مربوط به تبليغات شركت٪85باشد در پل هاي مكانيزه         ميليون تومان مي   45  تا 40ميليون تومان و پل مكانيزه      

 بـه شـرح زيـر اسـت       مزايـا ومعايـب كـاربرد پـل عـابر پيـاده             . .)1386مان زيباسـازي،  سـاز  (فضا، مربوط به تبليغات مذهبي اسـت      % 15
    .)1371احمدي،(

  .  تداخل عابر پياده با وسايط نقليه و زمان معطلي وسايط نقليه كاهش مي يابد:مزايا

هاي عابر پياده مـورد       ن بيايند و لذا پل    ها اختالف ارتفاع را باال رفته و پايي         بايد پياده    مي .هزينه هاي زياد احداث اين گذرگاه      :معايب

هاي عابر پيـاده بـا شـرايط موجـود بـراي معلـولين        گيرند،  به صورت جسم خارجي و تحميلي به نظر مي آيند، پل             استقبال قرار نمي  
  . نيستجسمي حركتي قابل استفاده 

 

  ضوابط مكانيابي استاندارد پل عابر پياده

كي و اجتماعي و بر اساس معابر شرياني و بزرگراهـي و بـا اسـتفاده از شـاخص امتيـازدهي بـه                           با در نظر گرفتن مالحظات ترافي     
  :توان اينگونه بيان كرد عوامل موثر در احداث گذرگاه عرضي غير همسطح را مي

  سطح  امتيازدهي به عوامل مؤثر در احداث گذرگاه عرضي غيرهم
   3000 از باالتر) چهار ساعت متوالي(ميزان تردد وسائل نقليه 

 )1385سازمان ترافيك،( نفر  300باالتر از ) چهار ساعت متوالي(ميزان عبور عابر پياده 

  

  ضوابط فني استاندارد

 شـود   متـر در نظـر گرفتـه مـي    20/5هـا   راه  هـا و بـزرگ       متـر و در آزادراه     80/4ارتفاع آزادو مجاز روزگذر عابر پياده و معابر شرياني          
   .)1376آقايي،(

   .)1377بحريني ،( متر است 80/1روگذر حداقل عرض 
  .ودمقابل عوامل جوي محافظت شدر روگذر بايد 

  . به پله نبايد تيز بوده و لبه پله بايد ترجيحاً داراي قوس ماليمي باشدل 
  . درصد باشد2كف پله بايد داراي شيب 

هـاي آزاد باعـث لغزنـدگي و          دي شود تا تجمـع آب     بن   شيب ، مطابق ضوابط   و راهه روگذر بايد غير لغزنده       كف عرشه، راه پله و شيب     
  . )1374بهبهاني،( زدگي آن در زمستان نشود يخ

  .  )1381طالبي،(ها بايد داراي  اندازه حداقل سه گام باشد  پاگرد پله
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   .)1376ه ،صفارزاد(  درجه، از طول پلكان كاسته شود90 مستقيم باشد،  با استفاده از پاگرد و پيچ  نبايدمحور راه پله روگذر
 در تقاطع هاي غير همسطح مكان استقرار پـل عـابر پيـاده نبايـد منجـر بـه  كـاهش ايمنـي و تـداخل در جريـان ترافيـك باشـد                           

   .)1385كهزادي،(
  .)1993لينچ،( انجام اصالحات هندسي در محل احداث گذرگاه الزم است

  
  ضوابط طراحي منظر

رايط محيطي دارا مي باشد براي ايجاد انگيزه عابرين در استفاده از پل ها الزم است                    هر نوع طرح و رنگي تاثير خود را با توجه ش          
     در ايـن حالـت درك فـضائي        . )1385كهـزادي، (در طراحي و رنگ آميزي پل  نظر جامعه شناسان و روان شناسان نيـز لحـاظ  گـردد                     

  : عابر پياده از دو بعد قابل بررسي است

 متر فاصله قابل قبول است بنابراين پلها بايد متناسب باديد ناظر طراحي و نـصب                25يالت تا حدود      ديد براي شناسائي تسه     :ديدن

  .شوند

  بسياري از متخصصين طراحي شهري بر اين عقيده هستند كه اگر كسي بخواهد فـضاي شـهري را طراحـي كنـد،                        :لمس كردن 

  .)1997ژاكوب ، ( آموزش ببيندعالوه بر آموزش تئوري، بايد در فضاي شهري حركت كند و از نزديك 

رنگ تاثير بسزايي در جذب يا عدم جذب پيام در گيرنده ايجاد مي كند آشنايي طراحان شهري با نوع رنگها، زمينه ساز موفقيت آنها                        
 سـازه مـورد   ادغام شرايط، نوع عابرين و رنگها براي تسهيالت مي تواند تمايل افراد را به اسـتفاده از . )1993ليـنچ، (در هدف مي باشد   
  .)1385مرتضوي ،( نظر رهنمون سازد

  

  ضوابط قانوني در استفاده عابر پياده از پل عابر پياده

  .)1383فضايي ،(در گذرگاه پياده حق تقدم عبور با عابرين پياده است : ر.ر. آ126ماده 
 شناسـد  قليه تصادف كند، عابر پياده را مقصر مـي در قانون راهنمائي و رانندگي نيز، در صورتيكه عابر پياده در زير پل عابر با وسائل ن    

    .)1383فضايي،(
  

  روش اجراي كار 

تـشكيل  ) آسانسور و پلـه برقـي     ( پل مكانيزه    29 پل عادي و     170 پل عابر بوده كه از تعداد        199    جامعه آماري اين تحقيق شامل      
  : اشدب هاي ياد شده در شهر تهران به شرح زير مي مكان استقرار پل. شده است

  مركز  جنوب  غرب  شرق  شمال  نوع پل
  عادي

  مكانيزه
41  
6  

33  
5  

53  
8  

24  
7  

19  
3  

  22  31  61  38  47  جمع
  

  نگارنده: مأخذ                                                                 هاي شهر تهران      مكان استقرار پل-1دول ج
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 پل مـدنظر قـرار گرفـت، كـه     65اي بالغ بر    هران و براساس بيشترين واريانس حجم نمونه      هاي مستقر در ت     براي مطالعه، از ميان پل    
هاي مورد نظر به شرح زير تعيين شدند كـه از             تعداد پل ) عادي و مكانيزه  (بندي بين مناطق و همچنين نوع پل عابر           براساس سهميه 

  . هاي هر منطقه به طور تصادفي تعداد ياد شده انتخاب گرديدند ميان پل
  مركز  جنوب  غرب  شرق  شمالي  هاي انتخابي پل

  عادي
  مكانيزه

12  
2  

11  
2  

18  
3  

8  
2  

6  
1  

  7  10  21  13  14  جمع
  

  نگارنده:      مأخذ                                                                                     هاي انتخابي پل-2دولج

نظـران و پايـايي آن از طريـق           اي تهيه شد كه اعتبار آن از طريق اخذ نظريات اصالحي صاحب            آوري اطالعات پرسشنامه    براي جمع 
  .  مورد تأييد قرار گرفت89/0اخ بميزان وبناندازه آلفاي كر

مستقر در هر منطقـه مـدنظر       هاي     پرسشنامه براساس نسبت پل    200    براي گردآوري اطالعات از طريق پرسشنامه ياد شده تعداد          
هـاي عـادي و        پرسشنامه براي پـل    172قرار گرفت كه به صورت تصادفي براي تكميل آنها اقدام گرديد به طوري كه از اين تعداد،                  

  . هاي مكانيزه اختصاص يافت  پرسشنامه به پل28
  

  ها تجزيه و تحليل يافته
  توصيف نمونه 

  
  دامنه جنسيت افراد 

  103= مرد     97= زن 

uncrossingcrossing
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60

50

40

30

count

femail̀

mail

  
  نگارنده: مأخذ                                                 رابطه عبور و عدم عبور با جنسيت -1نمودار 

  ) تقسيم شده است85 تا 55 و مسن 54 تا 35سال  ، ميان34 تا 10دامنه سني جوان (                دامنه سني 

uncrossingcrossing
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40
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0
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  نگارنده:  مأخذ                                                         رابطه عبور و عدم عبور با سن -2نمودار 
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  منه تحصيلي دا

uncrossingcrossing
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  نگارنده:  مأخذ                                                     ابطه عبور و عدم عبور با تحصيالتر -3نمودار 

         در نظـر گـرفتن سـاعات       ( بـوده اسـت      24 الي   22 و   21 الي   15،  16 الي   14 و   14 الي   7 بين   -ساعات مصاحبه و تكميل پرسشنامه    
  ) پر تردد و كم تردد و تأثير ساعات مختلف براي افراد متفاوت از نظر سن، جنس و تحصيالت

  

  ها  تحليل يافته

 عبور از پلداليل  - 1

 نفر از پاسخگويان از پل عبور كرده بودند كه بعضي افراد بيش از يك دليل ارايه نمودند و براين اساس عمده داليـل                        80تعداد  
  : عبور از پل به شرح زير مشخص شده است

  )  مورد25(يابي مناسب  بعد مكان
  )  مورد10(برنده، وجود حصار بعد هندسي و كالبدي مناسب شامل طراحي هندسي مناسب، انتخاب نوع باال

  )  مورد18(رعايت مقررات : بعد قانوني شامل
  )  مورد40(امنيت : بعد فرهنگي شامل

 

 داليل عدم عبور - 2

  . اند اند كه بعضي به بيش از يك مورد را اشاره كرده  نفر از پاسخگويان تاكنون از پل عبور نكرده120تعداد 
 نفر، تـداخل    24 نفر، سرعت پايين ماشين      67بر بودن     سب مانند عرض كم خيابان و زمان      يابي نامنا    مكان :يابي شامل   بعد مكان 

  )  مورد115( نفر 24با ساير تسهيالت عابر پياده 
   نفر32 نفر، عدم وجود حصار 41 نفر، عدم مكانيزه بودن 36 طراحي هندسي نامناسب :بعد هندسي و كالبدي

   ) مورد121( نفر 12چند بانده بودن خيابان 
  ) مورد50( فقدان قوانين مناسب  :بعد قانوني شامل

 56(  نفـر 42 عدم عالقه براي استفاده از پل عابر ، نفر14عوامل مزاحم مانند معتادان، كارتن خوابها، دستفروشان        :بعد فرهنگي 
  ) مورد
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دليل احداث پل، وجود سـازمان خاصـي يـا    تنها ) يابي نامناسب بدليل مكان(كردند   در بعضي از مكانها كه افراد از پل عبور نمي         
  .، پل خيابان شهيد رجايي وافع در مقابل شهرداري منطقه3مانند پل مقابل شهرداري منطقه . شهرداري منطقه بوده است

 

 ها مقايسه و تفاوت - 3

 اسـتفاده شـده اسـت       براي مشاهده تفاوت و يا عدم تفاوت در ابعاد تأثيرگذاري براي عبور يا عدم عبور از پل از آزمون فريدمن                   
  : دهد كه در دو بخش داليل عبور و عدم عبور، نتايج زير را نشان مي

  
 داليل عبور 

 
  بندي رتبه

  بعد هندسي
  بعد فرهنگي
  يابي بعد مكان
  بعد قانوني

75/2  
73/2  
35/2  
17/2  

  
2χ  درجه آزادي  P 

67/17  3  001/0  
  

  نگارنده:      مأخذ                      بندي و نتايج آزمون رتبه-3                                            جدول 

    با توجه به نتايج آزمون مشخص شده است، بيشترين دليل عبور مربوط به تا ثير ابعاد هندسـي و فرهنگـي مـي باشـد كـه                           
  . ستريزي و اجرا  در اين دو قسمت نسبت  به ساير ابعاد انشان دهنده توجه مسولين  به برنامه

  

 داليل عدم عبور

 

  بندي رتبه
  يابي بعد مكان

  بعد هندسي
  بعد فرهنگي
  بعد قانوني

05/3  
56/2  
30/2  
09/2  

  

2χ  درجه آزادي  P 

50/66  3  00/0                                              

  نگارنده:      مأخذ                     بندي و نتايج آزمون رتبه-4                                            جدول 

  .يابي است     با توجه به نتايج فوق بيشترين دليل عدم عبور مربوط به تاثير ابعاد مكان



  
  )شهر تهران: مطالعه موردي(هاي عابر پياده درون شهري ارزيابي و تحليل اثر بخشي پل

 

 

11

  گيرينتيجه
هاي عابر پياده در تهران از يـك سـو و رفتـار شـهروندي در              در اين تحقيق سعي شده تا بطور كلي نگاهي به اثربخشي پل           

هاي تحقيق و داليل مربوط به عبور و عدم عبور عابران پياده از پل عـابر مـشخص                   با توجه به يافته   . خته شود رابطه با اين سازه پردا    
هاي انجام شده و با توجـه    براساس تحليل . باشد  هاي عابر پياده در حد چهل درصد مي         گيري و كاركرد پل     شده كه ميزان تحقق بهره    

ترين داليل عبور، به ترتيب براسـاس ابعـاد هندسـي و فرهنگـي      هنگي، قانوني، عمدهيابي، طراحي هندسي و منظر، فر  به ابعاد مكان  
مسئولين در مورد بعد قانوني     . باشد  ريزي و اجرا در اين دو بعد، نسبت به ساير ابعاد مي             دهنده توجه مسئولين به برنامه      است، كه نشان  

  .يابي مناسب امتياز كمتري را دارد عبور از پل بدليل مكان. دگيرن جهت عبور از پل عابر، تنها راهكار ايجاد حصار را بكار مي
با توجه به نتـايج،     . يابي، بعد هندسي، بعد فرهنگي و بعد قانوني است                  همچنين داليل عدم عبور به ترتيب مربوط به بعد مكان         

هـاي    مجري بودن سازمان ترافيك بيشتر به جنبه      يابي استاندارد ايجاد نشده و به دليل          هاي عابر پياده براساس ضوابط مكان       اكثر پل 
يابي و هندسي استاندارد، و نهادينه كردن رعايـت          در نتيجه استفاده از ضوابط مكان     . ترافيكي و حمل و نقل، اين امر توجه شده است         
باشـد بلكـه مـسئولين        نمـي  در زمينه بعد قانوني نيـز تنهـا وجـود حـصار، مـؤثر             . باشد  رفتار ترافيكي در استفاده از اين سازه الزم مي        

  . بايست نسبت به تدوين قوانين مناسب و اجراي دقيق آن بصورت الزامات قانوني اقدام نمايند مي
  

  پيشنهاد 

و بـا توجـه بـه       ) يابي، هندسي، كالبدي، فرهنگي، قـانوني       مكان(هاي ميداني و ابعاد مورد نظر             با توجه به نتايج حاصل از مصاحبه      
ــه اصــول ســه ــرم) مهندســي(افــزاري  كارهــاي ســخت راه) اجــراي مقــررات. 3آمــوزش، . 2مهندســي، . 3E 1) 1گان              افــزاري  و ن

  :شود به شرح نمودار زير پيشنهاد مي)  مقررات-آموزش (
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                
  

 نگارنده:  راهكار پيشنهادي                                           مأخذ-4نمودار 

افزاري نرم  

 قانوني فرهنگي

  اصالح رفتار ترافيكي

 تبليغات آموزش

ــداخل   ــدم ت ع
ــات  ملزومــــ

 جانشين

تناســـب پـــل
ــه   ــراي همـ بـ

  اقشار

 

تسهيالت 
  جايگزين

ــي طراحـ
ــي  هندسـ

 مناسب

 

ــاد  ايجـــ
  حصار

ــارگيري بكـــــ
يابي   ضوابط مكان 

 ناسبم

ــع  توزيـــــ
مناســـب در 

  سطح شهر

ــب ــع مناس توزي
برحــــــــسب 

ــاربري ــاي  كـ هـ
 موجود

هـاجايابي صحيح پـل
  هاي مورد نياز در مكان

  راهكار پيشنهادي

افزاري سخت  
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