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چکیده
میزان موفقیت فضاهای شهری با میزان استفاده از آن فضا و حضور انسان در آن متناسب است .آنچه در شهرهای امروز ،حیات شهری
و زندگی سالم شهروندی را بیش از سایر عوامل موجب میشود ،توجه به ابعاد اجتماعی در طرحهای شهری است.افزایش حجم حضور
و تردد اتومبیل ها در سطح شهر و به وجود آمدن ازدحام ترافیکی باعث شده که شهروندان برای یک پیاده روی راحت ،ایمن و لذت
بخش ساعات منتهی به شب را انتخاب کنند که در این صورت استفاده از تکنیک نورمصنوعی در ایجاد یک نوپردازی مناسب برای یک
پیاده روی ایمن و جذاب موثر است .این پژوهش با هدف تاثیر نورپردازی درافزایش پیاده مداری و برقراری تعامالت اجتماعی خیابان
طالقانی شهر اهواز انجام گرفته؛ با توجه به ماهیت موضوع و اهدافی که برای آن پیش بینی شده ،از نوع توصیفی-تحلیلی و در زمره
تحقیقات کاربردی است .جامعه آماری  1227011نفر ساکن در شهر اهواز در سال  1395می -باشد .به منظور انتخاب حجم نمونه با
توجه به محدودیت زمانی به تعداد  50نفر انتخاب شده اند .یافته های پژوهش حاصل از تکنیک  SWOTنشان می دهد که امتیاز عوامل
داخلی  2/56و امتیاز عوامل خارجی  2/79می باشد و این بدان معناست که فرصت ها بر تهدیدها غلبه کرده اند و راهبرد تهاجمی
راهبرد برتر در این تحقیق است .همچنین فرضیه مورد آزمون قرار گرفته با میانگین( )3/26مورد تایید قرار گرفت .براساس ضریب
همبستگی پیرسون ،فرضیه با ضریب( )0/092وسطح معناداری( )0/049می باشد.
نتایج نشان می دهد که نورپردازی مطلوب از بارزترین مولفه هایی است که باعث تمایز در تمایل کاربران به استفاده از مکانها در شب
هنگام دارد .کیفیت نور به عنوان عاملی که باعث ادراک انسان از محیط پیرامون میشود نقش مهمی در ترغیب کاربران به استفاده از
فضاهای شهری در ساعات پایانی شب را ایفا میکند.
کلمات کلیدی :نورپردازی ،پیاده مداری ،تعامالت اجتماعی ،خیابان طالقانی ،شهر اهواز
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بیان مساله
تا قبل از انقالب صنعتی ،اندازه و تناسبات عناصر شکل دهنده شهر ،بر مبنای مقیاس انسانی و الگوی جا به
جایی شهری نیز بر مبنای حرکت پیاده بوده است .هم چنین مقیاس انسانی و حرکت پیاده ساختار سکونتگاه های
شهری را شکل داده است .اما با شکل گیری انقالب صنعتی و به دنبال آن تفکر مدرنیسم و به ویژه مطرح شدن
نظریه «شهر متناسب با اتومبیل شخصی» از نقش و اهمیت فضاهای پیاده کاسته شد و به مرور شهروند پیاده،
جایگاه و اولویت خود را درفضای شهری از دست داد(شیخی و رضایی .)84 :1396،شهرها ،اغلب شامل شبکه
پیچیده ای از راهها ،خیابان ها ،پارک ها و پیاده روها می باشند ،ایجاد هرگونه چالش برای افراد پیاده ،باعث
بروز معضالت زیادی در جهت رسیدن آنها به مقصدشان می شود .تجربه نشان می دهد اگر مردم با مشکلی در
مسیرهای عابر پیاده مواجهه شوند ،از گذراندن وقت در این مسیرها در شهر ناامید می شوند و امکان حضور آنها
در این فضاها کم می شود(  .)Gemzoe and Gehl,2006:31در مدت زمانهای متفاوت از روز و شب محیط
شهر دارای استفاده های متفاوتی است که این امر می تواند به عنوان یک آگاهی و تجربه برای طراحان شهری
جهت مشاهده یک زندگی روزانه در فضای عمومی و یا برخی فضاها در فصول متفاوت قرار گیرد(ادیبی و
همکاران .)35 :1385،در سالهای اخیر ،محیط کالبدی که در برخی شهرها ایجاد شده است ،به طور عملی از
مناسبات دوستانه شهروندان جلوگیری کرده و مردم را از تعامالت اجتماعی مناسب دلسرد نموده است .راه حل
این مسئله از نظر اندیشمندان علوم اجتماعی ،بازسازی این روابط با اتخاذ راهکارهایی مانند فراهم آوردن عرصه
های تعامل می باشد .هنگامی که در برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری بتوان به گونه ای عمل کرد که
مشوق حرکت پیاده در شهر شد ،آنگاه حضور پذیری ،سرزندگی ،دیدن و دیده شدن به شهر برگشته و چنین
کیفیت هایی باعث افزایش سطح تعامالت اجتماعی شده و فضای شهری به تعریف و جایگاه واقعی خود بر
خواهد گشت (سیف الهی فخر .)86 :1392،پیاده روی به عنوان ابتدایی ترین شکل جابه جایی انسان ،عالوه بر
سودمندی های آشکاری که در زمینه تأمین و تداوم سالمت فیزیکی افراد دارد( .)Frank et al,2010پیاده روها
نیز همانند بسیاری از جنبه های زندگی شهری ،دارای ساختار اجتماعی و فیزیکی خاص خود هستند .در
کشورهای گوناگون ،تالش های زیادی در سطوح متفاوت برنامه ریزی شهری برای تشویق و تسهیل حرکت در
پیاده روها صورت می گیرد و حمایت های دولتی و شهرداری ها در این زمینه سهم بسزایی دارند .آن چنان که
بسیاری از شهرها به تدوین برنامه ها و چشم اندازهای توسعۀ شبکه های پیاده در مقیاس های زمانی متفاوت و
به ویژه با چشم انداز قرن بیست و یکم همت گماشته اند (شاهیوندی و قلعه نوعی.)74 :1392،
در طراحی و برنامه ریزی شهری مقوله نورپردازی و ارتباط آن با موضوعاتی چون ایمنی ،سرزندگی ارتباطات
اجتماعی و مصرف انرژی به موضوعی قابل گفتگو تبدیل شده است( .)Kim and Park, 2017: 233چرا که در
هنگام شب ،نورپردازی و طراحی آگاهانه آن نقش مهمی در زندگی شهروندی ،فعالیتهای انسانی و حیات شهری
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بازی می کند( .)Murray and Feng, 2016: 14فراهم کردن مرکز شهر برای طیف گسترده ای از مردم برای
لذت بردن از آن مکان بدون داشتن احساس ترس ،استفاده هرچه بیشتر مردم از مراکز شهری در شب می تواند
تاثیر چند جانبه ای بر اقتصاد محلی داشته باشد و همین امر باعث تبدیل شدن این مراکز شهری به اماکنی امن تر
و قابل دسترس تر خواهد شد .بنابراین ناامنی که یکی از معضالت و مشکالت شهر محسوب می شود از این طریق
ازبین می رود(فیضی و بصیری .)18 :1399،توسعه اقتصاد شبانه شهر ،یک نمود برجسته از ارتباط پیچیده ،پویا و
فزاینده ای است که بین اجزای اقتصاد جامعه و فرهنگ وجود دارد .از حالت این ارتباط هم فوایدی حاصل می
شود و هم امکان به وجود آمدن ضررهایی است که بسته به شرایط و چگونگی مدیریت و توجه به این رابطه می
توانند به عنوان فرصت ها و تهدیدهایی در کنار یا در مقابل مدیریت و طراحی شهری قرار گیرند .بهبود سیمای
شهر برای جذب سرمایه های داخلی ،یک مرکز شهر سرزنده در شب به عنوان جاذبه مثبت برای جذب سرمایه
های داخلی محسوب می شود .هر سه مفهومی که در باال مطرح شد از مشکالت عمده و اساسی شهر امروز است
که به کاربستن رویکرد زندگی شبانه و استفاده از اقتصاد شبانه ،راهی در جهت رفع این موانع و معضالت و ایجاد
محیطی جذاب برای شهروندان در فضاهای عمومی شهر به وجود می آید .یکی از نقائص معماری و شهرسازی ما
در این است که همه طراحی ها با احتساب نور خورشید انجام می شود ،به عبارتی با تاریکی هوا تمامی خالقیتها
و هنرهایی که برای آن کوشش شده ،یکباره در تاریکی شب محو میشود .زندگی شهری و بالطبع الزامات اقتصادی
مرتبط با آن ایجاب میکند که دامنه فعالیتهای انسانی از طول روز گذشته و تا پاسی از شب ادامه یابد .به این ترتیب
کار و فعالیت شبانه به مرور به قسمتی از زندگی شهری تبدیل شده است .تقریبا کلیه فعالیت های شهری که قبال
در روشنایی روز امکان پذیر بوده ،حال در شب و به کمک نور مصنوعی قابل اجرا است(احمدی،لقایی،یزدخواستی،
.)158 :1394
نورپردازی مناسب ،ضمن تأمین دید کافی ،سایر کیفیتهای محیطی مختل شده را نیز جبران می کند .این موضوع
حضورپذیری فضا را تحت تأثیر قرار داده و فضایی که در روز به واسطه حضور مردم سرزنده و سرشار از
زندگی بوده است را به فضایی مرده مبدل کرده و عملکرد فضا را پایین می آورد .چنانکه گفته است نورپردازی
خیابانها ،امنیت عابرین پیاده و رفت وآمد وسایل نقلیه را افزایش داده و فرصت وقوع جرم و جنایت در فضاهای
شهری را کاهش می دهد و از اینرو نقش مهمی در افزایش احساس ایمنی و امنیت شهروندان دارد( Boomsma

.)and Steg, 2014: 22
حیات شبانه شهرهایی همچون اهواز به دلیل موقعیت جغرافیایی و تابش مستقیم نور خورشید در اکثر روزهای سال
همواره مورد توجه بوده است .مردم اینگونه شهرها اغلب در ساعات تاریکی هوا و با غروب خورشید به کارهای
روزمره خود اعم از خرید ،تفریح و سرگرمی می پردازند .این پتانسیل ویژه ،لزوم فراهم کردن شرایط مناسب برای
حضور با کیفیت شهروندان در فضای شهری را دوچندان می کند .از طرفی پیاده روها همواره به عنوان مطلوب
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ترین گزینه جابجایی و حمل و نقل در فضای شهری شناخته شده است .لذا توجه به کیفیت بخشی به مسیرهای
عابران پیاده و ترغیب شهروندان به پیاده مداری مستلزم یک نورپردازی کارآمد و با کیفیت می باشد .در این راستا
فرضیه پژوهش چنین مطرح می شود :نورپردازی شهری خیابان طالقانی می تواند در افزایش زمان خرید
وگردشگری در هنگام شب مؤثر باشد.
اهمیت و ضرورت
در دهه های اخیر ،گسترش تدریجی سواره بر فضاها و معابر شهری ،برنامه ریزی و طراحی شهری را از مقیاس
انسان محوری دور ساخته و درنتیجه از ارزشها و تعامالت اجتماعی و فرهنگی فضاهای شهری کاسته است.
تداوم چنین روندی باعث شده ،حیات مدنی فضاها و تمدن شهری و به دنبال آن کیفیت فضاهای شهر با خطر
روبرو شود .زندگی شهری و مدنی زمانی به اوج خود میرسد که حضور مردم در فضاهای عمومی ضمن آسایش،
موجب افزایش کسب دانش و ارتقای فرهنگ معنوی و تعالی روح جمعی آنها که تابعی از نظام ارزشی و
اعتقادات دینی ،تاریخ و فرهنگ اسالمی است در فضاهای عمومی شهری گردد .در ابتدا هدف از پرداختن به
مسئله پیاده راه شهری ،بیشتر جلوگیری از تصادفات بود(شماعی و اقبال ،)129 :1395 ،اما امروزه این مبحث از
زوایای متفاوتی ازجمله :افزایش کیفیت فضاهای شهری و ارتقای اوضاع زیست محیطی ،توسعه فضاهای
اجتماعی ،اقتصادی ،ادراکی و غیره حائز اهمیت است .از طرفی توسعه فضاهای پیاده و انسان مدار شهری از جنبه
های فنی ،اجتماعی و سالمت جسمی و روحی نیز قابل تبیین است ،ولی آنچه مد نظر است نقش هایی است که
مردم را به مکانها پیوند زده و موجب خاطره و سرزندگی فضای شهری میشود؛ بنابراین پیاده سازی این پتانسیل
را دارد که عالوه بر کمک به بخش تجاری پیرامون خود ،موجب تعامل اجتماعی روحی-روانی شهروندان گردند
و این به واسطه ترکیبی از تجارت خرده فروشی و ارائه خدمات اداری ،سیاسی و فرهنگی صورت میگیرد .لذا
توجه به مسأله ارتقاء کیفیت محیط ها ی شهری و در پی آن توجه به افراد پیاده در شهر به عنوان عناصر اصلی
تشکیل دهنده شهر و یافتن راه حل هایی جهت به رسمیت شناختن عابرین در سطح شهر و ارتقاء کیفیت محیط
های شهری به منظور ارتقاء رضایتمندی افراد از این محیط ها از جهات مختلف حائز اهمیت می باشد(صدری و
همکاران.)83 :1398،
برنامه ریزی برای ساماندهی فضاهای پیاده در سالهای اخیر در بعضی از کالن شهرهای کشورمان ازجمله اهواز
مورد توجه قرار گرفته است .در حال حاضر در شهر چند میلیون نفری مانند اهواز ،نیازمند فضاهایی هستیم تا
عالوه بر اینکه مردم در آنها گشت و گذار و استراحت میکنند ،فرصت گفت و شنود میان آنها در کنار هنرمندان،
اندیشمندان و مسئوالن فراهم شود .به این دلیل است که گسترش پیاده سازی به عنوان یکی از ابزارهای الزم
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برای سالمت شهر و شهروندان در طرح های جامع ،موضوعی ،موضعی و حمل و نقل ترافیک شهراهواز مورد
توجه قرار گرفته است.
اهداف پژوهش
شناسایی تاثیر نورپردازی درافزایش پیاده مداری
شناسایی تاثیر نورپردازی در برقراری تعامالت اجتماعی
ارائه راه کار ایجاد محیط سرزنده و با نشاط جهت برقراری تعامالت اجتماعی
مبانی نظری
نورپردازی

1

نورپردازی پیاده رو جزئی مهم در چشم انداز شبانه شهر به شمار می آید .همچنین عنصری کلیدی است که بر
امنیت شخصی افراد از طریق فراهم کردن سطوح روشنایی مناسب برای پیاده روی و سایر اقدامات فیزیکی تاثیر
می گذارد .به منظور بهبود کیفیت نورپردازی و اطمینان بخشی از پیاده روی شبانه در پیاده روهای شهری ،محققان
راه درازی را برای کشف روشی جهت تعریف و ارزیابی آن پیموده اند ،که خطر ادراک شده عاملی برجسته و
چشمگیر در تجربه شبانه افراد بوده و به تاثیری چشمگیر بر رفتار آنان منجر می شود) Osch,2010:17(.به طوری
که تاثیر نورپردازی بر کاهش جرم موضوع بحث بسیاری از مجامع علمی است(.)Haans & Kort,2012: 343
پیاده روی

2

در فرهنگ لغت دهخدا پیاده روی با واژگانی چون «عمل پیاده رونده» و «رفتن غیر سواره» توصیف شده است.
در لغتنامه انگلیسی آکسفورد واژه پیاده معادل ( )pedestriaبوده و فردی است ،که سفرهای خود را در مقایسه با
سایر شیوه های حمل و نقل ،بیشتر از طریق پیاده روی انجام می دهد و پیاده روی معادل( )walkingفعالیت طی
مسیر به صورت پیاده اغلب به منظور تفریح و سرگرمی تعریف شده است .تعریف اخیر را اغلب فعالیتی
غیرایجابی معرفی میکند ،در حالی که سویه دیگری نیز بر آن قابل بیان است که همانا جنبه ایجابی آن می باشد.
پیاده روی و قدم زدن ساده ترین روش جابه جا شدن انسانهاست و همواره عاملی در طراحی جوامع ،از شکل
گیری نخستین سکونتگاههای انسانی تاکنون بوده است .به تازگی مفاهیم پیاده و پیاده مداری بر اثر طرح
مشکالت چندگانه ای ،ناشی از طراحی بافت براساس حرکت اتومبیل متأثر از رویکرد برنامه ریزی مدرنیستی در

- lighting
- walking
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شهرها( )Gehl, 2010و تبعات آن بر ابعاد جسمی و روانی افراد اهمیت دوچندانی پیدا کرده است .از این منظر،
مباحث گسترده ای در خصوص قابلیت پیاده روی محیط ها مطرح شده است.
پیاده

1

در دوران مدرن این واژه معموالً به کسی که بر روی جاده ها یا پیاده روها راه می رود اشاره دارد ،اما در گذشته
چنین نبود است(.نجارزاده و همکاران.)65 :1397،
پیاده رو و پیاده راه

2

در سال های اخیر پیاده مداری و افزایش قابلیت پیاده ها با توجه به مفهوم شهر پایدار ،شهر فشرده ،رشد هوشمند
و ...از طرف بسیاری از برنامه ریزان شهری به عنوان یک فرم پایدار از شهر مورد پذیرش قرار گرفته است( King,

 .)2013:850پیاده راه ها معابری با باالترین میزان نقش اجتماعی است که عبور و مرور خودرو از آن حذف شده
است و مسیرهای رفت و آمد وسایل نقلیه غیر موتوری در آن به استثنای خودروهای خاص(آتش نشانی،اورژانس
و پلیس) در مواقع اضطرای اولویت دارد(نجارزاده و همکاران.)65 :1397،
پیاده مداری

3

قابلیت پیاده مداری میزان مطلوبیت محیط مصنوع برای حضور مردم ،زندگی ،خرید ،مالقات ،گذران اوقات و
لذت بردن از آن در یک پهنه است .تنوع مردم و خصوصاً حضور کودکان ،سالمندان و مردم با ناتوانیهای
خاص نشانگر کیفیت ،موفقیت و سالم و بی خطر بودن یک فضای پیاده مدار است(  .(Nosal,2009:7در یک
مسیر پیاده مدار اولویت باید به حرکت پیاده یا دوچرخه داده شود ،سپس وسیله حمل و نقل عمومی و در نهایت
حرکت خودرو در نظر گرفته شود .در این نوع طراحی راه های پیاده و دوچرخه باید در ابتدای طراحی در نظر
گرفته شوند ،در غیر این صورت قرارگیری این نوع راه ها در جوار راه های سواره اگر غیرممکن نباشد ،دشوار
خواهد بود( .)Carmona et al., 2003:210قابلیت پیاده مداری در فضاهای شهری ارتباط مستقیمی با امنیت،
دلپذیری و جذابیت محیطی ،دسترسی ،پیوستگی و تداوم فضایی ،ارتباط کاربری زمین و حمل ونقل عمومی و
مسائلی از این دست دارد .شناسایی نیازهای عابران پیاده از نخستین اقداماتی است که در برنامه ریزی برای آنها
باید مد نظر قرار گیرد .بر همین اساس میتوان به هرم سلسله مراتبی نیازهای عابر پیاده اشاره نمود .اهداف
عملیاتی که میتوان برای حوزه های پیاده مدار ترسیم نمود ،به شرح زیر است( San Diego Regional

)Planning Agency,2002:24
*ترغیب مردم برای پیاده روی ،دوچرخه سواری و استفاده از حمل ونقل عمومی؛
*امکان ایجاد اختالطی از کاربر یها به منظور خلق محیطی انسانی برای مردم؛
1

- on foot
- Sidewalk and sidewalk
3 - Pedestrian
2
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*دستیابی به الگویی فشرده از کاربری ها در حوزه ای که حامی پیاده روی و دوچرخه سواری است،
*تأمین سطح باالیی از تسهیالت عمومی که محیطی جذاب و راحت را برای پیاده ها فراهم نماید،
*حفظ سطح معقولی از پارکینگ و دسترسی برای خودروها و وسایل نقلیه خدماتی ،اما به حداقل رساندن
محوطههای پارکینگ و نیز کاستن از تعداد عناصری با عنوان «رابط پیاده رو» در راستای محورهای اصلی،
*ایجاد جزئیات ریزدانه در فرم های معماری و شهرسازی که عالقه و پیچیدگی جذابی را در تراز پیاده می آفریند.
*ایجاد ترا کم معقولی از کارکنان ،ساکنان و کاربری های تفریحی به منظور حمایت از شیوه های سفر و
عبورومرور غیر سواره.

شکل  :1سلسله مراتب نیازهای عابر پیاده()Mateo-Babiano, 2003:7

تعامالت اجتماعی

1

تعامالت و روابط اجتماعی هم به عنوان یک نیاز فطری و هم وسیله ای برای ارضای نیازهای دیگر نام برده می
شود .فضاهای عمومی شهر به دلیل امکان دهی به مناسبات اجتماعی و مراودات شهروندی می توانند محل و عرصه
برخوردها و تعامالتی باشند که شهروندان در جوار هم قرار می دهند .چنین فضاهایی در صورت تعریف درست و
مدیریت فضایی می توانند نقشی اساسی در کارامدی این تعامالت و بروز رفتارهای هماهنگ وهمگون شهروندی
داشته باش ند که بهبود سرمایه اجتماعی سازنده را به همراه خواهد داشت .سرمایه اجتماعی را نتیجه ارتباطات و
تعامالت اجتماعی در محیط های شهری می دانند(صدری و همکاران.)87 :1398،

- Social interactions
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پیشینه پژوهش
فیضی و بصیری( )1399در مقاله خود تحت عنوان "بررسی اهمیت نورپردازی در ارتقاء سرزندگی شبانه فضاهای
شهری (نمونه موردی :محله سنتی مقصودیه تبریز)" یافته ها بیانگر این مطلب بود که سرزندگی با تصویرذهنی
شهروندان رابطه مستقیمی دارند و میزان نورپردازی و رنگ و نحوه نورپردازی تاثیر مثبتی در ایجاد سرزندگی
شبانه شهری دارد.
صارمی و همکاران( )1398در مقاله "امکان سنجی ارتقا پیاده مداری با رویکرد سرزندگی در فضاهای شهری مطالعه
موردی طراحی خیابان امام خمینی (ره) سنندج)" نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد محور امام خمینی (ره)
دارای باالترین سطح منظری و عملکردی است و قابلیت پیاده مداری در این خیابان با رعایت اصولی چون تکمیل
ساختاری فعالیت های اجتماعی ،توجه به عناصر کالبدی ،عمومی نمودن فضای خانه کرد به عنوان پارک شهری،
ساماندهی و بهسازی منطقی پیاده روها و جداره خیابان ،ایجاد فضاهای جمعی مانند کافه و رستوران باعث اثبات
فرضیه های افزایش سرزندگی در این خیابان م ی شود که تا حال حاضر با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته
نتوانسته نقش کیفیت و سرزندگی را ایفا کند.
صیادبیدهندی و همکاران( )1396در مقاله "ارزیابی کیفیت نورپردازی پیاده روها و تأثیر آن بر امنیت ادراک شذة
شهروندان (مطالعه موردی:منطقه گردشگری شورابیل)" یافته های تحقیق نشان می دهد ویژگی های محیطی پیاده
روها شامل یکنواختی نورپردازی ،قابلیت تشخیص چهره در شب و اختفا بر میزان امنیت ادارک شده موثر است.
شماعی و یوسفی )1396،در مقاله " ارزیابی طرح های توسعه شهری از دیدگاه شهروندان مورد مطالعه ،پیاده راه
سازی خیابان سلمان فارسی اهواز" نتایج این پژوهش نشان می دهد که شهروندان از پیاده راه سازی مسیر رضایتمند
هستند که به ترتیب بیشترین رضایتمندی شهروندان در بعد کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و در نهایت زیست محیطی
است.
خلیل آباد و همکاران( )1395در مقاله "طراحی پیاده راه و تأثیر آن بر کیفیت زندگی در بافت تاریخی شهرها،
مطالعه موردی پیاده راه تربیت تبریز" نتایج حاصل از کیفیت های کالبدی هرچند نشان دهندة اثرات سازنده بر
کیفیت زندگی از نظر کالبدی پس از کاربرد پیاده راه است ،ضعف هایی نیز در برخی از شاخص ها دیده می شود.
امیر اکبرزاده مقدم لنگرودی ،امیر،احمدی ،حسن و آزاد ،سید رضا،)1395(،در مطالعه خود با عنوان "ارزیابی
مطلوبیت پیاده راههای شهری براساس مؤلفه های کیفی؛ مطالعه موردی :پیاده راه علم الهدی شهر رشت" شد.
نتایج این بخش از لحاظ شاخصهای کالبدی نشان داد که عرض پیاده روها با نمره  3/65در رتبه اول و طراحی
مناسب جداره ها با نمره  2/21در رتبه هفتم قرار دارد .در بخش زیست محیطی شاخص حفاظت از پیاده ها در
مقابل تغییرات جوی با نمره  2/61بهترین وضعیت را دارد .در بخش آسایش و راحتی ،شاخص آلودگی صوتی با
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نمره  3/59در رتبه اول قرار دارد .شاخصهای سهولت دسترسی به پیاده راه و امنیت به ترتیب با نمرات
3/47و 3/45در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.
موری و فنگ )2016(1در "ارزیابی استانداردها و موفقیت در نوپردازی خیابان های عمومی" تحقیق را در چند شهر
ایاالت متحده آمریکا به منظور فهم مسائل مهم خدمات عمومی در مورد موضوع نورپرداری شبانه و بررسی
نورپردازی در محله های شهری انجام دادند و با استفاده از تحلیل های فضایی ،استانداردها و موفقیت ها در پیاده
سازی ،سیستم نورپردازی را در محالت شهرهایی چون سن دیگوو کالیفرنیا بررسی و همبستگی ان را با امنیت در
این شهرها تحلیل کردند.
گارسیا و همکاران )2015(2در تحقیق با عنوان "تاثیر نورپردازی فضای عمومی بر ادراک عابران پیاده از ایمنی و
رفاه ،به منظور ارزیابی ادراک از نورپردازی فضاهای عمومی مختلف" بیان کردند .در این میان مشخص گردید که
نورپردازی با استفاده از سیستم های  LEDروشنایی بیشتر و مصرف کمتری دارد .سیستم روشنایی  HPSدر کنار
تاثیرات محیطی و اقتصادی اندک این نوع از سیستم های روشنایی نیز آلودگی نوری کمتری دارد و به صورت
عمومی کارایی بهتری از خود نشان می دهد.
روش تحقیق
این پژوهش بنا به ماهیت موضوع و اهدافی که برای آن پیش بینی شده ،از نوع توصیفی-تحلیلی و در زمره
تحقیقات کاربردی است .به منظور تحلیل داده ها،ازروشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده و به منظور گویا
نمودن و پاالیش دادهها در سطح توصیفی،از شاخصهای توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف معیار استفاده شده
است .جهت تجزیه و تح لیل یافته ها ابتدا داده های توصیفی از طریق نرم افزار  SPSSو سپس یافته های تحلیلی
هر یک از عوامل مذکور با استفاده از فرایند تحلیل ، SWOTبرای آزمون فرضیه ها ضریب همبستگی اسپیرمن
استفاده شده است .جامعه آماری  1227011نفر ساکن در شهر اهواز در سال 1395می باشد(شهرداری اهواز.)1396،
به منظور انتخاب حجم نمونه با توجه به محدودیت زمانی تعداد  50نفر انتخاب شدند .روش نمونه گیری مورد
استفاده در این پژوهش با توجه به نوع جامعه مورد بررسی و به جهت اینکه همه اعضاء بتوانند از شانس مساوی
در انتخاب شدن برخوردار باشند ،نمونهگیری تصادفی ساده و اطالعات از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است.
روایی پرسشنامه با استفاده از جلسات گفتگوی آزاد با استاد محترم راهنما و مشاوره با افراد خبره و مطلع در امر
مسائل مربوط به پروژه تأیید گردید .در بررسی پایائی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.

Murray, Alan T., Xin Feng
Peña-Garcíaa,A. b, A. Hurtadob, C, M.C
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محدوه مورد مطالعه
شهر اهواز از نظر جغرافیایی ،در عرض شمالی ´ 20º31و ´ 40º48طول شرقی قرار دارد .شهرستان اهواز از شمال
غربی به شهرستان شوش ،از شمال و شمال شرقی به شهرستان شوشتر ،از شرق به شهرستان رامهرمز ،از جنوب
شرقی به شهرستان بندر ماهشهر ،از جنوب به شهرستان شادگان ،از جنوب غربی به شهرستان خرمشهر و از غرب
به شهرستان دشت آزادگان محدود میگردد(ملکی و همکاران.)1397:9،

شکل :2نقشه موقعیت جغرافیایی استان خوزستان ،شهر اهواز ،مأخذ :شیاعی، 1398،تهیه و تنظیم نگارنده1400،

موقعیت و سابقه خیابان طالقانی
در دهه پنجاه شمسی طرح خیابانی در مرکز شهر اهواز برای اتصال میدان شهدا به ایستگاه راه آهن کارون ریخته
شد .اما وجود حسینیه اعظم در برابر این خیابان و ممانعت مردم از عقب نشینی حسینیه ،مسیر خیابان را تغییر داد.
چند سال بعد حسینیه اعظم از سمت دیگر عقب نشینی کرد تا با اتصال خیابان شاپور به آن ،خیابان طالقانی شکل
بگیرد .رشد روزافزون ساخت وسازها ،خیلی زود این خیابان با فرم متفاوت به یکی از مهمترین خیابانهای شهر
اهواز تبدیل کرد .به تدریج ساختمانهای تجاری خیابان تازه شکل گرفته ،باعث فعال شدن بازار در آن قسمت از
شهر شد(.قلی و مجتهد موسوی)9 :1391،

122

فالحی

شکل :3موقعیت خیابان طالقانی ،ماخذ :موسسه دانا ،تنظیم (نگارنده)1400،

شکل :4نمای کلی خیابان طالقانی در شب(نگارنده)1400،

خیابان طالقانی به دلیل فرم متفاوت از خیابانهای اطراف ،عرض مناسب و قرارگیری در امتداد مسیر پل سفید،
هویت تجاری و تفرجگاهی پیدا کرد و کاربریهای مربوط به این موضوع در آن شکل گرفت .حسینیه اعظم نیز به
عنوان مهمترین بنای خیابان طالقانی ،قبل از ایجاد خیابان و بعد از آن از مراکز مهم مذهبی و سیاسی شهر بوده
است.

شکل :5حسینیه اعظم؛ شهرداری منطقه(،نگارنده)1400،
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عرصه های شهری خیابان طالقانی
افزایش عرض پیاده رو و گوشه سازی طبق استاندارد ،باعث شکل گیری چند عرصه شهری در این خیابان خواهد
شد .مهمترین این عرصه ها در تقاطع خیابان حافظ و البته با تغییر مسیر ترافیکی به وجود می آید .این عرصه های
شهری به عنوان فضای مکث ،میتوانند مکانهای ارائه خدمات شهری و تفرجگاهی باشد .خیابان طالقانی سالها به
عنوان مهمترین خیابان تفرجگاهی شهر اهواز ،صحنه حضور شهروندان بوده است .پل سفید که نماد شهر و
معروفترین پل رودخانه کارون است ،در یک سمت خیابان بر حضورپذیری و دعوت کنندگی این خیابان می افزاید.
اما در طی سالهای اخیر با افزایش جمعیت و ازدحام مرکز شهر ،این ویژگی در خیابان طالقانی کمرنگ شده است.
همچنین ایجاد جاده ساحلی در حاشیه رودخانه و از بین بردن بخش بزرگی از پارک ساحلی باعث کم شدن جاذبه
این بخش از شهر شده به طوری که شهروندان مکانهای دیگری از شهر را برای گشت وگذار و تفرج انتخاب
میکنند .متأسفانه این خیابان به بزرگترین مسیر عبوری شرقی -غربی در بافت مرکزی شهر برای خودروها تبدیل
شده است .سابقه تاریخی این خیابان در ذهن شهروندان و پتانسیل های آن لزوم تقویت موقعیت خیابان برای
حضور پیاده و افزایش سرزندگی آن را ایجاب می کند .افزایش عرض پیاده رو در کنار شکل گیری عرصه های
شهری گامی در جهت رسیدن به این اهداف است(قلی و مجتهد موسوی)10 :1391،

شکل :6سرزندگی و پتانسیل پیاده مداری در انتهای خیابان طالقانی(نگارنده)1400،

شرایط جوی متفاوت همچون وجود باران و گرد وخاک شدید ناشی از کشور عراق و آفتاب شدید ،این ضرورت
را به وجود می آورد تا برای عابران که عمدتا به صورت پیاده در این مسیر عبور می کنند ،رفاهی نسبی فراهم
گردد .ساخت رواق در پیاده روها سبب میشود عابران پیاده از گزند آفتاب و باد در امان نگاه داشته شده و حرکت
برای پیاده دلنشین شود.
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پروژه پیاده روی خیابان طالقانی
پروژه مذکور  2200متر مربع سنگ کاری و  1800متر مربع کف پوش گذاری با سنگ گرانیت نهبندان به منظور
بهبود عبور و مرور و آسایش شهروندان بکار رفته است(شهرداری اهواز.)1392،

شکل:7عملیات ساخت سقف خیابان طالقانی(نگارنده)1400،

الزم به ذکر است نصب مبلمانهای جدید شهری ،ایجاد فضای سبز مناسب ،ساماندهی تابلوها و مناسبسازی پیاده
رو ویژه معلوالن و نابینایان از برنامههای خیابان طالقانی اهواز می باشد.

شکل :8مبلمان شهری خیابان طالقانی به منظور خلق فضای با کیفیت(نگارنده)1400،

پروژه بدنه سازی خیابان طالقانی
هدف از انجام پروژه خیابان طالقانی اهواز را بدنه سازی یکپارچه متناسب با معماری بومی  ،طراحی رواق با
رویکرد اقلیمی ،انجام پیاده رو سازی جهت همسان سازی مسیر تردد عابرین ،طراحی مسیر حرکت نابینایان و رمپ
معلولین ،ساماندهی مبلمان شهری ،زیر زمینی نمودن تاسیسات و شبکه برق عنوان کرد(شهرداری اهواز.)1392 ،
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شکل :9سقف خیابان طالقانی در روز و شب (نگارنده)1400،

این پروژه با اعتباری بالغ بر  1/700/000/000تومان بوده و توسط سازمان بهسازی و نوسازی اهواز انجام شد.
مدت انجام پروژه  6ماه به طول انجامید که به طول  350متر و عرض  6متر ومساحت  2100مترمربع و ارتفاع 6
متر بوده است که برای رفاه حال همشهریان گرامی به بهره برداری رسید(حلفی.)96 :1398،

شکل:10پروژه بدنه سازی خیابان طالقانی(نگارنده)1400،
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نور تابلو های مغازه ها
وضعیت نور تابلوی مغازه ها در خیابان طالقانی از کیفیت و زیبایی بهتری برخوردار است .به دلیل تخصصی بودن
این خیابان که به چند راسته از جمله (راسته عینک فروشی ،لوازم لوسترو روشنایی ،لوازم برق صنعتی و )...شاهد
تنوع تابلوها از نظر رنگ ،نور ،اندازه و ...هستیم.

شکل:11نورتابلوهای مغازه ها در خیابان طالقانی(نگارنده)1400،

یافته های تحقیق
توصیفی
از میااان پرسشاانامه هااای توزیااع شااده تعااداد افااراد مااورد پرسااش تعااداد مااردان(65درصااد) و تعاادادزنان(35
درصد) مای باشاند52( .درصاد) از افاراد ماورد پرساش مجارد ،و ( 48درصاد) متاهال هساتند .بیشاترین افاراد
مورد پرساش در گاروه سانی  51تاا 60ساال (32درصاد) ،و کمتارین افاراد ماورد پرساش نیاز در گاروه سانی
 20تا30سال ( 8درصد) هستند.

یافته های تحلیلی تحقیق
نورپردازی شهری خیابان طالقانی می تواند در افزایش زمان خرید وگردشگری در هنگام شب مؤثر باشد.
برای بررسی "شاخص تاثیرنورپردازی درافزایش زمان خرید وگردشگری در هنگام شب" از  8گویه استفاده شده
که چگونگی توزیع نسبی پاسخگویی به گویه ها در جدول( )1آمده است .میانگین کل شاخصها برابر  3/26می
باشد .این میانگین در بازه  1تا  5تعریف شده است .باالترین میانگین مربوط به گویه تاثیر وجود نورپردازی بر

127

جغرافیا و روابط انسانی ،تابستان  ،1401دوره 5شماره1

جذابیت مناظر مسیرهای پیاده ( )3/65و پایین ترین میانگین مربوط به گویه تاثیر وجود کاربریهای تجاری نیاز
روزمره ( )2/61می باشد.
جدول :1میانگین شاخص تاثیرنورپردازی درافزایش زمان خرید وگردشگری در هنگام شب
ردیف

میانگین

گویه

1

تاثیر وجود مبلمان مناسب برای پیاده روی ،مکث

3/51

2

تاثیر وجود آب نماها ،سنگفرشها و صندلیها برای نشستن و استراحت

3/42

3

تاثیر وجود فضای کافی برای نشستن و دید و بازدید

3/25

4

تاثیر وجود محیطی پاکیزه و به دور از انواع آلودگیها

3/31

5

تاثیر وجود تابلوهای مغازه ها و نورپردازی مناسب پیاده راه

3/34

6

تاثیر وجود کاربریهای تجاری نیاز روزمره

2/61

7

تاثیر وجود نورپردازی بر جذابیت مناظر مسیرهای پیاده

3/65

8

تاثیر وجود میزان رضایت از کیفیت فضای مسیرپیاده رو

3/04
3/26

جمع

(یافته های پژوهش)1400،
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیکSWOT

بر اساس نتایج حاصل از شناخت در عرصه های مختلف و تلفیق آن با نتایج حاصل از بررسی وضعیت
شاخصهای تاثیر افزایش قابلیت پیاده مداری در پیاده راه ها بر خلق فضای با کیفیت در خیابان طالقانی نظرات
نخبگان و مسولین ذیربط بصورت جدول  SWOTخالصه شد.
جدول:2نتایج حاصل از بررسی تاثیر افزایش قابلیت پیاده مداری در پیاده راه ها بر خلق فضای با کیفیت در خیابان طالقانی از
نظر مسئولین ذیربط براساس SWOT
محیط داخلی
قوت()S
( )S1وجود محور اصلی

محیط خارجی
فرصت() O

ضعف()W
( ) W1عدم تامین
پارکینگ

( )O1امکان افزایش بهره
وری اقتصادی

تهدید()T
) )T1کمبود فضای
باز برای گسترش فضای
سبز

( )S2انسداد ورود ماشین در بعضی
خیابان های فرعی
( )S3پوشش مناسب شبکه معابر

( )W2وضعیت نامناسب
روشنایی

()O2تقویت نشانه های
شهری

()W3کمبود مبلمان شهری

( )O3فرصت تزریق کاربری
جدید
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( )S4نزدیکی به ایستگاه های حمل و
نقل عمومی

( )W4عدم تجهیز معابر

()O4احیای فضای شهری

برای معلولین

) )T4ساخت
بناهای ناهماهنگ از نظر
سیما

( )W5زشتی سیمای
عمومی
()W6ضعف در سیستم
جمع آوری فاضالب
( )W7بافت فرسوده برخی
ساختمان ها

(یافته های پژوهش)1400،

تدوین برنامه راهبردی
باتوجه به توضیحات ذکر شده ،برنامه ریزی و تعیین راهبردهای برتر از طریق زیر صورت میگیرد:
گام اول:تعیین عوامل خارجی و داخلی تاثیرگذار؛ اولین گام تعیین عوامل خارجی و داخلی با بهره مندی از
تکنیک  SWOTمیباشد .عوامل داخلی شامل قوتها و ضعفها و عوامل خارجی شامل فرصتها و تهدیدها میباشد.
گام دوم:تعیین ضریب اهمیت عوامل خارجی و داخلی؛ از طریق پرسشنامه و ایجاد جلسات مصاحبه های
عمیق با کارشناسان ،به هر یک از عوامل درونی و بیرونی تعیین شده ،ارزش و یا ضریب داده میشود.
گام سوم :تعیین رتبه عوامل خارجی و داخلی؛ در این گام به هر یک از عوامل خارجی و داخلی که موجب
موفقیت یا ضعف و فرصت یا تهدید میباشند پرداخته شده است و از طریق پرسشنامه ،شاخصها و عوامل از  1تا
 8بر اساس میزان ارزش آنها رتبه بندی شده اند.
گام چهارم :تعیین امتیاز نهایی عوامل خارجی و داخلی و تحلیل آنها ؛ با ضرب رتبه در ضریب اهمیت عوامل،
ارزش نهایی هر عامل تعیین میشود .با جمع ارزشها و نمرات ،ارزش نهایی هر یک از عوامل چهارگانه محاسبه
میشود.
جدول :3ضریب اهمیت و رتبه عوامل داخلی
امتیاز وزنی= ضریب

ضریب اهمیت

رتبه

( )S1وجود محور اصلی

0/12

4

0/48

( )S2انسداد ورود ماشین در بعضی خیابان های فرعی

0/98

3/5

0/34

*رتبه
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( )S3پوشش مناسب شبکه معابر

0/114

3/9

0/44

( )S4نزدیکی به ایستگاه های حمل و نقل عمومی

0/083

3/6

0/30

( )W1عدم تامین پارکینگ

0/074

1/6

0/12

( )W2وضعیت نامناسب روشنایی

0/085

1/5

0/13

()W3کمبود مبلمان شهری

0/075

1/8

0/14

( )W4عدم تجهیز معابر برای معلولین

0/089

1/8

0/16

( )W5زشتی سیمای عمومی

0/081

1/6

0/13

()W6ضعف در سیستم جمع آوری فاضالب

0/079

1/5

0/12

( )W7بافت فرسوده برخی ساختمان ها

0/102

2

0/20

1

---

2/56

جمع نهایی

(یافته های پژوهش)1400،

جمع نهائی امتیازها در عوامل داخلی رقمی بیشتر از  2/5است (عدد بدست آمده  2/ 56میباشد) ،این امر بیانگر
غلبه قوتها بر ضعف های ذکر شده میباشد و این مطلب ویژگی مهم و یاری دهنده ای برای رسیدن به هدف
تحقیق میباشد .ضرایب اهمیت ،رتبه ها و درنهایت امتیاز وزنی هر یک از عوامل خارجی در جدول نشان داده
شده است.
جدول :4ضریب اهمیت و رتبه عوامل خارجی
ضریب

عوامل خارجی

رتبه

امتیاز وزنی= ضریب* رتبه

اهمیت
( )O1امکان افزایش بهره وری اقتصادی

0/15

3/8

0/57

()O2تقویت نشانه های شهری

0/17

4

0/68

( O3فرصت تزریق کاربری جدید

0/093

3/6

0/33

0/1

3/3

0/33

) )T1کمبود فضای باز برای گسترش فضای سبز

0/096

2

0/19

) )T2کاهش حس مکان

0/18

1/8

0/32

) )T3تداخل سواره و پیاده

0/12

1/8

0/22

) )T4ساخت بناهای ناهماهنگ از نظر سیما

0/091

6

0/15

()O4احیای فضای شهری

1

جمع نهایی

(یافته های پژوهش)1400،
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با توجه به جدول مالحظه میشود که امتیاز نهائی عدد  2/79به دست آمده است .این بدین معنا است که فرصتهای
ذکر شده بر تهدیدها غلبه کرده اند و این مطلب نیز ویژگی مثبتی برای رسیدن به هدف تحقیق می باشد.
گام پنجم:تشکیل ماتریس عوامل داخلی و خارجی؛ جمع امتیاز نهائی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی که بر
روی محور Xها و جمع امتیاز نهائی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی که بر روی محور  Yها نشان داده میشود.
شکل ( )11نشان میدهد که راهبردهای تهاجمی )(SOراهبردهای برتر در این تحقیق می باشند.

شکل :11نمودار ماتریس استراتژیها و اولویتهای اجرایی SWOT

ماخذ ( :نگارنده)1400:

گام ششم :ارائه راهبردها براساس مدل SWOT :باتوجه به نتایج به دست آمده از تحلیل  ، SWOTبرای توسعه
کانونهای پیاده مداری در پیاده راه ها بر خلق فضای با کیفیت در خیابان طالقانی منطبق با شرایط ،راهبردهای زیر
در جدول ( )5ارائه میشود.
جدول :5راهبردهای افزایش قابلیت پیاده مداری در پیاده راه ها بر خلق فضای با کیفیت در خیابان طالقانی
SWOT

فرصت ها()O

تهدیدها ()T

( )O1امکان افزایش بهره وری اقتصادی

) )T1کمبود فضای باز برای گسترش
فضای سبز

()O2تقویت نشانه های شهری

) )T2کاهش حس مکان

( O3فرصت تزریق کاربری جدید

) )T3تداخل سواره و پیاده
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) )T4ساخت بناهای ناهماهنگ از نظر

()O4احیای فضای شهری
سیما
قوت ها()S

راهبردهای تهاجمی()SO

راهبردهای اقتضایی()ST

( )S1وجود محور اصلی

( )SO1وجود محور اصلی امکان افزایش

)(ST1ا وجود محور اصلی کمبود فضای

بهره وری اقتصادی

( )S2انسداد ورود ماشین در بعضی
خیابان های فرعی
( )S3پوشش مناسب شبکه معابر

باز برای گسترش فضای سبز

( )SO2انسداد ورود ماشین در بعضی
خیابان های فرعی تقویت نشانه های شهری

نقل عمومی

خیابان های فرعی کاهش حس مکان

( )SO3پوشش مناسب شبکه معابر فرصت
تزریق کاربری جدید

( )S4نزدیکی به ایستگاه های حمل و

) (ST2انسداد ورد ماشین در بعضی

) (ST3پوشش مناسب شبکه معابر
تداخل سواره و پیاده

( )SO4نزدیکی به ایستگاه های حمل و نقل
عمومی احیای فضای شهری

( )ST4نزدیکی به ایستگاه های حمل و
نقل عمومی ساخت بناهای ناهماهنگ از نظر
سیما

ضعف ها()W

راهبردهای انطباقی()W O

راهبردهای تدافعی()WT

( )W1عدم تامین پارکینگ

) (WO1عدم تامین پارکینگ امکان افزایش

( )WT1عدم تامین پارکینگ کمبود

بهره وری اقتصادی
( )W2وضعیت نامناسب روشنایی

فضای باز برای گسترش فضای سبز

) (WO2وضعیت نامناسب روشنایی تقویت
نشانه های شهری

()W3کمبود مبلمان شهری

کاهش حس مکان

) (WO3کمبود مبلمان شهری فرصت
تزریق کاربری جدید

( )W4عدم تجهیز معابر برای معلولین

( )WT2وضعیت نامناسب روشنایی

( )WT3کمبود مبلمان شهری تداخل
سواره و پیاده

) (WO4عدم تجهیز معابر برای معلولین
احیای فضای شهری

( )WT4عدم تجهیز معابر برای معلولین
ساخت بناهای ناهماهنگ از نظر سیما

( )W5زشتی سیمای عمومی
()W6ضعف در سیستم جمع آوری
فاضالب
( )W7بافت فرسوده برخی ساختمان
ها
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در میان استراتژیهای ذکر شده ،با نظر کارشناسان  5استراتژی انتخاب شده اند که نیازمند اولویت دهی میباشند.
استراتژیهای انتخاب شده در جدول( )6آورده شده است .شایان ذکر است که همانطور که پیشتر نیز گفته شد،
تاکید کارشناسان در انتخاب راهبردها ،راهبردهای تهاجمی بوده است ولی به دلیل اینکه از تمام نواحی راهبرد
انتخاب شود و از بخش های دیگر شهر دچار ضعف نگردد از بین تمامی راهبردها استراتژهایی انتخاب گردیدند.
جدول:6استراتژیهای انتخاب شده
استراتژی

ردیف
1

) (SO2انسداد ورود ماشین در بعضی خیابان های فرعی تقویت نشانه های شهری

2

) (WO2وضعیت نامناسب روشنایی تقویت نشانه های شهری

3

) (WO3کمبود مبلمان شهری فرصت تزریق کاربری جدید

4

) (ST3پوشش مناسب شبکه معابر تداخل سواره و پیاده

5

) (WO4عدم تجهیز معابر برای معلولین احیای فضای شهری

(یافته های پژوهش)1400،

گام هفتم :اولویت بندی راهبردهای قابل قبول(جدول (QSPMاکنون برای اولویت بندی استراتژیهای انتخاب
شده در مرحله قبل ،از ماتریس برنامه ریزی کمی  QSPMاستفاده میشود .تصمیم گیری درباره استراتژیهای قابل
قبول در برنامه ریزیها ،با استفاده از تجزیه و تحلیل علمی و قضاوت شهودی صورت می گیرد .در این مرحله،
در ارتباط با استراتژیهای قابل قبول ،تصمیم گیری میشود .جذابیت هر استراتژی با استفاده از ماتریس برنامه
ریزی کمی مشخص شده و استراتژیهای دارای جذابیت باال ،به عنوان استراتژی های مورد تاکید و اولویت دار در
برنامه ریزیها تعیین میگردد .حال در جدول استراتژی های انتخاب شده براساس ماتریس  SWOTو نتایج جدول
 ،QSPMباتوجه به جمع نمره جذابیت و اولویت هر کدام از آنها طبقه بندی میشود.
جدول:7اولویت بندی استراتژیهای انتخاب شده
ردیف استراتژی

استراتژی

نمره جذابیت

اولویت

1

) (SO2انسداد ورد ماشین در بعضی خیابان های فرعی تقویت نشانه های شهری

12/27

1

2

) (WO2وضعیت نامناسب روشنایی تقویت نشانه های شهری

12/23

2

3

) (WO3کمبود مبلمان شهری فرصت تزریق کاربری جدید

9/45

3

4

) (ST3پوشش مناسب شبکه معابر تداخل سواره و پیاده

8/68

4

5

) (WO4عدم تجهیز معابر برای معلولین احیای فضای شهری

6/72

5
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آزمون فرضیه
نورپردازی شهری خیابان طالقانی می تواند در افزایش زمان خرید وگردشگری در هنگام شب مؤثر باشد.
همان طور که در جدول ( ،)8جدول ماتریس همبستگی ،مشاهده می شود .مقدار همبستگی اسپیرمن بین دو متغیر
تنوع مبلمان و ارتقاء سطح کیفی پیاده راه ( )0/092است .سطح معناداری( )0/049نیز بیانگر آن است که با اطمینان
 99درصد و سطح خطای کوچک تر از 0/01بین این دو متغیر رابطه مثبت وجود دارد .به بیان ساده تر ،هر چه
نورپردازی در شهر بیشتر شود ،افزایش زمان خرید و گردشگری هنگام شب را در پی خواهد داشت .بنابراین
فرضیه تایید می شود.
جدول :8نتیجه آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین تنوع مبلمان و ارتقاء سطح کیفی پیاده راه
متغیر

ویژگی های اماری

افزایش زمان خرید و گردشگری در هنگام شب

نورپردازی شهری

همبستگی اسپیرمن

0/092

سطح معناداری

0/049

نتیجه گیری
امروزه در ایران هرچند به نقش عملکردی نورپردازی به عنوان یکی از شیوه های مناسب سازی و شکل بخشی
به فضاهای شهری در هنگام شب تا حدی توجه گردیده ،اما هنوز قابلیت آن به عنوان عاملی مؤثر در جذب پیاده
مداری شهری کمتر مورد توجه جدی قرار گرفته است .نورپردازی شهری محدود های عملکردی است که هنوز
علی رغم پیشرفت های انجام شده از قابلیتهای مهم و تأثیرگذاری برخوردار است که باید به آنها پرداخته شود.
این پژوهش با هدف تاثیر نورپردازی درافزایش پیاده مداری و برقراری تعامالت اجتماعی مورد مطالعه خیابان
طالقانی شهر اهوازانجام گرفته ،نتایج به دست آمده از تکنیک  SWOTامتیاز عوامل داخلی  2/56و امتیازعوامل
خارجی  2/79می باشد و این بدان معناست که فرصت ها بر تهدیدها غلبه کرده اند و راهبرد تهاجمی راهبرد برتر
در این تحقیق است .همچنین فرضیه مورد آزمون قرار گرفته با میانگین( )3/26که از عدد استاندارد( )3بیشتر است
مورد تایید قرار گرفت .همچنین براساس ضریب همبستگی پیرسون ،فرضیه با ضریب( )0/092و سطح
معناداری( )0/049مورد تایید قرار گرفت .نتای ج حاصل از فرضیه مطرح شده در پژوهش با پژوهش (شیخی و
رضایی )1396،همسو می باشد.
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در پایان با توجه به مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی انجام شده در مسیر پژوهش ،میتوان دریافت که
نورپردازی مطلوب از بارزترین مولفه هایی است که باعث تمایز در تمایل کاربران به استفاده از مکانها در شب
هنگام دارد .کیفیت نور به عنوان عاملی که باعث ادراک انسان از محیط پیرامون می شود نقش مهمی در ترغیب
کاربران به استفاده از فضاهای شهری(نمونه موردی؛ پیاده راه شهری) در ساعات پایانی شب را ایفا میکند .در
نتیجه میتوان دریافت که میتوانیم با طراحی فضاها با علم به نورپردازی صحیح ،باعث ایجاد فضاهایی در شهرها
شد که شهروندان بتوانند با امنیت خاطر ،آرامش روحی و آسایش فیزیکی به فعالیت در آنها درکلیه ساعات شبانه
روز بپردازند.
طراحی فضا در جهت پاسخگویی به حضور گروههای اجتماعی ویژهتوجه به ساختارهای فرهنگی اقتصادی مختلفساماندهی پیاده رو موجود و ارتقاء کیفیت منظر و تناسبات بصری (کف سازی ،نصب مبلمان ،ابعاد و اندازه فضا،شکل فضا و )...جهت تقویت سرزندگی.
استقرار کاربریهای متنوع (تنوع و گوناگونی)در طول مسیر ،تنوع فعالیتی و تنوع فضایی بر جاذبه محیط میافزاید و امکان حضور هر چه بیشتر گروههای مختلف اجتماعی در آن را افزایش میدهد.
کنترل ساخت و سازهای حاشیه به نحوی که در مغایرت با چهره عمومی خیابان شهری نباشند.استفاده از نورپردازی و روشنایی متناسب با حرکت پیاده ها در طول خیابان در شب.قرار دادن گذرهای عرضی مناسب در خیابان به منظور افزایش ایمنی.الگوبرداری مناسب از مدل های خالقانه کشورهای پیشرفته.تخصیص بودجه های مشخص و معین برای انجام طرح های مطالعاتی جامع مطابق با نیازهای جامعه و برطبقنیازسنجی جامعه.
تجدید نظر نسبت به نورپردازی به عنوان یک فعالیت تزیینی و جنبی ،بلکه به عنوان سیاستی مفید در معماریمجدد شهرها در شب.
توجه به افزایش کمی و کیفی نورپردازی معابر تقویت امنیت در سطح خیابان طالقانی و پیاده راه آن بخصوص برای بانوان از طریق جلوگیری از عبورموتورسیکلت به منظور افزایش نگرش مثبت آنها به پیاده مداری شبانه.
 گسترش کیفیت پیاده راه ،افزایش روشنایی پیاده راه در شب از طریق نورپردازی در کف زمین و استفاده از کفپوش های شفاف.
 تقویت واحدهای تجاری در خیابان طالقانی به منظور کاستن از پیاده مداری در خیابان های همجوار و افزایشحضور شهروندان در خیابان طالقانی.
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