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  چكيده 

محله، مكان تعامالت اجتماعي و زندگي جمعي است. اما محالت امروز ما به واسطه سرعت و  شـتابي كـه بـراي    

انـد. پديـده ماشـيني شـدن     اند موجبات اضمحالل زندگي اجتماعي را فـراهم آورده مدرنيزه شدن به خود گرفته

روندان عطا كـرده و موجـب شـد تـا طراحـي شـهرها بيشـتر        جايي به شه آوري براي جابه شهرها، آزادي شگفت

ها  ي اتومبيل در خيابان رويه براساس پاسخگويي به نياز خودرو انجام شود تا نيازهاي انسان. همين امر حضور بي

هاي محلي را فراهم آورد. و سبب شد تا رانندگان بدون توجه بـه حضـور افـراد پيـاده بـا سـرعت از دل        و كوچه

و مكـاني بـراي حضـورپذيري و     ،هـاي محلـي كـه حيـاط دوم سـاكنين      ها و كوچـه  كنند و خيابان محالت عبور

 گيري تعامالت اجتماعي آنان بود را مورد هجوم قرار دهند و موجبات تضعيف پايداري اجتماعي محالت را شكل

ــك     ــه از تكني ــن مشــكل در برخــي كشــورهاي توســعه يافت ــراي حــل اي ــد. ب ــراهم آورن ــه  ف ــايي موســوم ب  ه

دهـد كـه ايـن    است. نتـايج نشـان مـي    براي آرامسازي ترافيك درون محالت استفاده شده  (Woonerf)وونرف

ها سبب ارتقا حضورپذيري و افزايش روابط اجتماعي درون محله شده و در نتيجه پايـداري اجتمـاعي را   تكنيك

ـ   به همراه داشته امسـازي ترافيـك   ه بررسـي نقـش آر  اند. در اين پژوهش با استفاده از شيوه تحليلي ـ اسـنادي ب

پرداخته شده و نتايج آن بر پايه اسناد تحليلي و تجارب ساير كشـورها نشـان از آن دارد    درون محالت مسكوني

كه آرامسازي ترافيك سبب افزايش حضورپذيري ساكنين درون محله شده و پايـداري اجتمـاعي محـالت را بـه     

  آورد. ميدنبال 

  

   ، آرامسازي ترافيك ، پايداري اجتماعي (Woonerf)پايدار ، وونرف توسعه هاي كليدي:  واژه

  

  

  همقدم -1

فضاي شهري محل تعامالت اجتماعي و زندگي جمعي است و محالت هم بعنوان بخشي از فضاهاي شهري از اين 

دچار تحول شدند و  قاعده مستثني نيستند. اما محالت امروز ما بواسطه سرعت و شتابي كه براي مدرنيزه شدن بخود گرفتند

موجبات اضمحالل زندگي اجتماعي را فراهم آوردند . پديده مدرن و ماشيني شدن، آزادي شگفت آوري براي جابه جايي به 

هاي  ها براساس پاسخگويي به نياز خودرو انجام شود. از اينرو خيابانها و كوچه شهرنشينان اعطا كرد و موجب شد تا همه طراحي
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اي  كه همه عرضي مشابه داشتند و از هندسه و نظم يكساني برخوردار بودند كه سبب پديد آمدن شبكه متعددي شكل گرفتند

هاي عمود برهم موسوم به شبكه شطرنجي را فرآهم آوردند. در شبكه شطرنجي اولويت با حركت اتومبيل  ها و كوچه از خيابان

هاي محلي را فراهم  ها و كوچه ر حضور اتومبيل در خياباناست  و به حركت عابرين پياده كمتر توجه شده است. و همين ام

زند. همچنين بواسطه عدم  هاي محلي خلوت و آسايش ساكنين محالت را برهم مي ها و كوچه آورد. حضور اتومبيل در خيابان

يابد.  بيل افزايش ميهاي محلي، خطر برخورد عابران پياده با اتوم ها و كوچه ن توجهي به نقش خيابا رعايت سلسله مراتب و بي

بر و  هاي محلي را، به مسير مناسبي براي ميان ها و كوچه ها، خيابان بندان هاي اصلي و راه ها در خيابان افزايش اتومبيل

جويي در وقت تبديل كرد كه افراد غريبه بدون توجه به حضور زن، كودك، بزرگسال، كهنسال و معلول با سرعت از آنها  صرفه

توانستند كانوني براي تعامالت  هاي محلي كه بعنوان حياط دوم خانه ساكنين هستند و مي ها و كوچه خيابانعبور كنند. و 

توانستند به بازي بپردازند و اولين  اجتماعي ساكنان محله باشند را مورد هجوم قرار دادند. فضاهايي كه در آنها كودكان مي

  توانستند براي روابط اجتماعي خود استفاده كنند. و سالمندان مي يشان در آنجا شكل گيرد هاي زندگي اجتماعي تجربه

  

  آرامسازي ترافيك، پيشينه ، مفاهيم- 2

به نام رسمي  2ليفرنياكاايالت . در سن خوزه شود با اسامي متفاوتي در سراسر جهان شناخته مي 1آرامسازي ترافيك

در  اشاره دارد تا همين اواخر 5، به كاهش ترافيك4كلورادو شود در آيين نامه بولدور اي شناخته مي محله 3مديريت ترافيك

هم نام متداول ديگري براي  8اي شد. كنترل ترافيك محله شناخته مي 7با نام پيش گيري از ترافيك ، 6فلوريدا ساراسوتا 

 )(ITE/FHWA,1999 : 2 آرامسازي ترافيك بوده است.

افيك يك ون تفكيك سواره از پياده، بستن جاده ، سيستم ترهاي سنتي چ اقع آرامسازي ترافيك جايگزين روشدر و

ك در نواحي مسكوني بكار هاي محدوديت سرعت شده است كه پيش از اين براي كاهش اثرات ترافي طرفه و يا اتكا بر عالمت

 ور مثالبط )Biddulph, 2007: 117( هاي سنتي داشتند. شده است دليل اين جايگزيني معايبي بودند كه روش گرفته مي

كرد، و  آنها ضعيف است ميتفكيك عابر پياده از سواره، عابرين را مجبور به استفاده از زير گذر و نواحي مشخصي كه نظارت بر 

شدند و هچنين ترافيك بيشتري را به شبكه توزيع كننده  مسيرها سبب طوالني شدن فاصله مي يا بستن جاده و يكطرفه كردن

هاي مسكوني ايجاد  هايي را بخصوص در محدوده مزاحمت ضور بي رويه خودروها خطرات وكردند. از طرفي ح تحميل مي

و مشخص ساخت كه حضور بي  صورت گرفت) 1972( 9كردند از اينروي مطالعاتي در اين رابطه توسط اپليارد و لين تل مي

هاي محلي را  ر خيابانها و كوچهدات همسايگان دشود و مراو مي هاي مسكوني و محدوده رويه خودروها باعث زوال محالت

  )167: 1387دهد.(به نقل از الكساندر،  كاهش مي

بكارگرفته شد كه، در طراحي  (Woonerf)بنابراين در برخي شهرها، بخصوص بسياري در هلند مفهومي با نام وونرف 

اي كه آرام  ر آن تردد وسايل نقليهداد كه د مياختصاص  ،رو ي را به عنوان ناحيه اي تماما پيادهخيابان مسكوني فضاي مشترك

ها رفت و آمد ضروري سواره حذف  در اين خيابان (Banerjee & Loukaitou-Sideris , 2011: 170) .كنند مجاز است حركت مي

ده شهاي محلي  نشده بلكه با بكارگيري طيف متنوعي از ابعاد فيزيكي اما تاثيرگذار اقدام به آرامسازي و مديريت ترافيك خيابان

ل حركت عبوري مسير ها اولويت مطلق به حضور ساكنان و تعامل اجتماعي، در مقاب ) در اين خيابان39: 1387.(تيبالدز، است
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ها و دوچرخه سواران مورد  يرها بطور گسترده اي توسط كودكان، پيادهاز اين روي اين مس )44:  1390(پاكزاد، داده شده است.

  بنابراين با توجه به مطالب باال آرامسازي ترافيك بصورت زير تعريف شده است : )Biddulph , 2007: 23(گيرد. استفاده قرار مي

و آنها را  )ITE/FHWA,1999(2 :آرامسازي ترافيك تركيبي از اقدامات عمدتا فيزيكي است كه سبب تغيير رفتار رانندگان شده 

ين روي اثرات نامناسب استفاده از وسايط نقليه موتوري را كند از ا هاي پايين و تعيين شده مي تشويق به رانندگي در سرعت

هدف آرامسازي به  )Biddulph, 2007: 93(.شود  دهد و سبب افزايش كيفيت محيطي ساكنين نواحي مسكوني مي كاهش مي

 http://www.pps.org/reference/livememtraffic/>.{28>.{online}تعادل رساندن ترافيك خيابان با ساير استفاده هاست

feb.2013} بصورت متداول در محالت و نواحي مسكوني  يرو از اين)Biddulph,2007: 117( ترين شيوه  بعنوان بهترين و راحت

در دسترس براي ايجاد شرايط مناسب براي حركت غير موتوريزه و انجام هر نوع فعاليت اجتماعي مورد استفاده قرار 

ختاني هستند كه بصورت هدفمند در در اجزاي طراحي اين مسيرها (Banerjee& Loukaitou-Sideris,2011: 422).گيرد مي

. و )2(تصوير  اند و يا فضاهاي پاركينگي كه براي ايجاد مسيرهاي پر پيچ و خم تعبيه شده )1(تصوير  اند مسير قرار داده شده

  .(همان منبع)كند كه وسايل نقليه آهسته حركت كنند اين تمهيدات تضمين مي

  

  
  ونكور كانادا 1تصوير 

  New York City Department of Transportationماخذ 

  خيابان منهتن 2تصوير 

  New York City Department of Transportationماخذ 

  

  توسعه پايدار، پايداري اجتماعي- 3

ي بصورت متقابل آنرا نقطه شروع توسعه پايدار بر پايه رضايت از نيازهاي انساني است. كه اهداف اجتماعي و محيط

در بعد اجتماعي، رابطه انسان و جامعه و تبيين ارتباط ميان عرصه  (Karuppannan & Sivam,2011 : 852-853)كند تقويت مي

هاي اجتماعي به حضور افراد در فضاهاي عمومي  ) زيرا وقوع فعاليت50:  1387هاي عمومي مدنظر است (نوريان و عبدالهي ، 

هاي غير ارادي(منفعالنه) همچون ديدن و شنيدن  هاي عمومي، تماس كردن، گفتگو با ديگران، فعاليت بستگي دارد (سالم

گيرند. (كارمونا  گيرند و بدنبال حضور مردم در يك مكان و در يك زمان صورت مي صداي مردم) اين فعاليت ها دفعتا شكل مي

هاي پيشنهادي و الگوي طرح  اعي به طراحي عناصر، فعاليتهاي اجتم ) اما بطور معمول شدت فعاليت240:  1390و تيزدل، 

هاي مسكوني، پايدار اجتماعي ، تركيب عناصر طراحي از جمله محله هاي دوست  از اين روي براي ساخت توسعه بستگي دارد.

تسهيالت  )Karuppannan & Sivam,2011 : 852-853به نقل از   (Talen & Ellis,2002دار عابر پياده، اختالط كاربري ها،

ها، فارغ از اندازه سن،  تفريحي براي همه گروه هاي سني و همچنين قابليت دسترسي به عرصه عمومي و توانايي انجام فعاليت

 (Karuppannan & Sivam,2011 : 853)هاي ضروري براي افزايش شركت كنندگان در فعاليت هاي اجتماعي است مولفه

هاي اجتماعي بعنوان مفهومي كليدي در جستجو براي توسعه پايدار مي باشد.  ر فعاليتبنابراين مشاركت و حضور شهروندان د

  )100:  1386(ماتين و شرلي ، 
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  ارتباط ميان آرامسازي ترافيك و پايداري اجتماعي -4

كنار در  در آمريكا) 1920هاي  (ايده كلرنس پري در طول سال از ابتداي ايده طراحي محالت و واحدهاي همسايگي

و ايجاد محله طرح فيزيكي و تعيين محدوده، اهداف اجتماعي همچون تعامل با همسايه ، ايجاد حس تعلق به محيط، هويت 

ابزاري براي ارتقاء روابط  هميشه ) از اين روي محله228:  1391تعادل از نظر اجتماعي مد نظر بوده است.(كارمونا و همكاران ، 

و از كالبدي آن ساختار محالت را دچار تغيير كرد.   مدرنيزاسيون الگوهاي دخالت بعد ازاما  )230اجتماعي بوده است(همان ، 

جمله دستاوردهاي شهرسازي مدرن رواج الگوي شطرنجي در شهرها بود. شبكه شطرنجي بواسطه سادگي و سهولت طراحي به 

ها و  ) و در نتيجه اجراي آن خيابان1389: 23 شد.(رابرتز و گريد ، شهري تبديل يك الگوي با دوام و مورد اعتماد طراحي

اي شكل گرفت كه همه به هم راه داشتند و ميانبري براي رانندگاني بودند كه بجاي اتالف وقت  هاي عمود بر هم و مشابه كوچه

  . كرد استفاده كنند هاي ميانبري كه از دل محالت مسكوني عبور مي دادند كه از راه هاي اصلي ترجيح مي هاي خيابان بندان در راه

. بوداين تغيير ساختار شبكه منجر به دخالت در بافت محالت و تزريق ترافيك شهري به درون بافت محالت شده  بنابراين

هايي كه به  هاي محلي را به مكاني براي آمد و شد وسايل نقليه موتوري تبديل كرد، اتومبيل ها و كوچه الگوي شطرنجي، خيابان

آوردند و با سرعت و بدون توجه به  هاي محلي پناه مي ها و كوچه هاي اصلي به خيابان رافيك سنگين خياباندليل رهايي از ت

كردند. حضور خودروها آسايش و آرامش ساكنين را سلب و خطر برخورد با اتومبيل هر لحظه  ها از آنها عبور مي حضور پياده

كاهش امنيت شهروندان و سلب آرامش  همچنين موجب كند. را تهديد مي عابرين پياده از كودك تا كهنسال و از سالم تا معلول

كه بدين منظور بسياري از ملل پيشرفته و حتي عقب مانده نيز به اين نتيجه رسيدند كه با آرامسازي و مديريت شود  آنها مي

) 1390:  32.(پاكزاد، هاي زندگي خود دست خواهند يافت هاي زيادي در محله هاي محلي به كيفيت ترافيك در خيابان

كند. آرامسازي  هاي پايين و تعيين شده مي آرامسازي ترافيك با اقدامات فيزيكي، رانندگان را تشويق به رانندگي در سرعت

دهد. از طرفي بهبود محيط  هاي غيرترافيكي و فضاي سبز اختصاص داده شده را افزايش مي ميزان فضايي را كه به فعاليت

 & Karuppannan)شود.  ك و افزايش تسهيالت پياده روي سبب ارتقاء سالمت و لذت بردن از زيبايي ميمحلي ، كاهش ترافي

Sivam, 2011: 853)   
  

  بررسي تجربيات هلند در زمينه آرامسازي ترافيك  -5

در آمايش سرزمين و سياست شهرسازي هلند تثبيت شده است. به همين جهت حركت  1970از سال هاي  آرامسازي

آرامسازي في كرده اند. در اين ارتباط هلندي ها ، خه را شاخصي براي سنجش ميزان موفقيت يك طرح شهري معردوچر

  )78-77:  1390(پاكزاد ، :  اندمحدوده ها ، خود را به شرح زير بسط و توسعه داده 

فضاي شهري ، فقط ميم داده شود به عبارتي حضور شهروندان در عتواند به خيابان هاي اصلي هم ت آرامسازي مي -

  .باشد محدود به كوچه ها و خيابان هاي مسكوني نمي

  استفاده از مشاركت مردمي در اين پروژه ها بعنوان امري ضروري و حتي اجباري اعالم شده است.  -

به مديريت هاي محلي توصيه شده است كه با پروژه هاي كوچك شروع كرده و به تدريج به پروژه هاي بزرگتر و  -

بپردازند. در هر صورت بايد اقدام هاي انجام گرفته ، در راستاي يك طرح ترافيك كلي براي شهر پيش  پيچيده تر

  رود.

  .ممانعتي اصولي براي حركت وسايل حمل و نقل عمومي در سطح محله وجود ندارد -

وردار است حركت دوچرخه  هر كجا كه ضروري يا امكان پذير باشد نسبت به حركت سواره از اولويت مشهودتري برخ -

و فضا بايد براي آن تجهيز شود (ايجاد مسير مستقل ، امكان حركت دوطرفه دوچرخه در مسيرهاي يك طرفه و ورود 

  .ممنوع براي خودروها و غيره)

  انتقال حركت وسايل حمل و نقل موتوري به مسيرهاي ديگر بايد در مقياس خرد و كالن ، برنامه ريزي شوند.  -
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هش سرعت در محدوده ها، به نحوي طراحي شود كه باعث تغيير رفتار در رانندگان و دقت تمهيدهاي الزم براي كا -

  .بيشتر رانندگان شود

  

آيد تاكيد و توجه هلندي ها بر امر آرامسازي مسيرهاي حركتي است. مسيرهاي آرامسازي شده بدليل  آنچه از مطالب باال بر مي

ان و كهنساالن فراهم ميكنند. بنابراين تجربه هلندي ها در امر آرامسازي در ارتقا امنيت ترافيكي شرايط را براي حضور كودك

طي ساليان كيفيت هاي حاصل شده از طريق آرامسازي محالت مسكوني را بخوبي براي آنها روشن ساخته است  به همين 

ديل شده است. در واقع دليل آرامسازي مسيرهاي حركتي بعنوان يك امر تثبت شده در سياست هاي شهرسازي اين كشور تب

براي حضور شهروندان ) زيرا 77:  1390(پاكزاد ، است.  "از آرامسازي انساني تر كردن محيط مسكوني ها هدف هلندي"

 ر حاشيه قرار داده اند.درا در فضاهاي شهري ارزش قائل شده و عبور و مرور خودرو 

  

  نتيجه گيري :  -6

يري و فعاليت در سطح محالت از ابتداي طراحي محالت مسكوني و، اين مطالعه نشان داد كه توجه به حضورپذ

ات ظهاي اصلي حرفه مندان حوزه مطالعات شهري بوده است. بگونه اي كه مالح واحدهاي همسايگي بعنوان يكي از دغدغه

دسترسي و حركتي  طراحي بر انسان محوري مسيرها و گذرها تاكيد داشته است. اما با شروع دوره مدرن و ظهور خودرو ساختار

در شهرها و به تبع آن در محالت دچار تغيير شده و اولويت از انسان محوري به خودرو محوري تغيير پيدا كرده است. اين 

هاي زيستي، عدم امنيت ترافيكي و مسائلي  تغيير ساختار، سبب پديد آوردن مشكالتي از قبيل تصادفات منجر به جرح، آلودگي

ل داشته كه موجب شده تا ساكنين محالت از محل زندگي خود اظهار نارضايتي كنند. و نتوانند مانند از اين قبيل را بدنبا

اي از انديشمندان راه حل برون رفت از اين  گذشته در محل سكونت خود حضور داشته و يا به فعاليت بپردازند. در اين ميان پاره

هاي ترافيكي از جمله آرامسازي  ديدند. كه راه حل الت مسكوني ميمسائل را كاهش تردد خودروها و كم شدن بار ترافيكي مح

هاي شهرسازي  ترافيك محالت مسكوني را پيشنهاد دادند. اين راهكارها در هلند قوت گرفت و بعنوان بخشي از سياست

ها  رافيك هلنديها ساير كشورها را بر اين داشت تا نگاهي به مفهوم آرامسازي ت ها درآمد. تجربيات موفق هلندي هلندي

تر كردن محالت مسكوني خود آنها را بكار بگيرند. و محالت مسكوني خود را به مكاني براي  بياندازند و براي انساني

هايي براي پايداري اجتماعي محالت  حضورپذيري،  فعاليت و شكل گيري تعامالت اجتماعي تبديل كنند. و از اين طريق گام

اند كه با كاهش تردد خودرو، و افزايش فضاي  كشورهاي كمتر توسعه يافته هم به اين نتيجه رسيدهمسكوني بردارند. اما امروزه 

ها ايجاد كنند و اين افزايش تعامالت و  هاي بسياري را در محله توانند كيفيت ها مي اضافي براي حركت و حضور پياده

  بخشيد.هاي پايداري اجتماعي را استحكام خواهد  حضوپذيري رفته رفته پايه
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