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Recognition of pedestrian-oriented movement for sustainability of dense urban zones

T

oday, the pedestrian oriented movement, whose goal is to retrieve and expand pedestrian spaces on the face of the city, and to
recognize and give priority to pedestrians as first rate elements of
the city, has turned into one of the axes of programming and urban
design. Especially with the beginning of the third millennium, renewed necessity of pedestrian movement as the most healthy, economic and dynamic method of movement and inner city transportation has attracted experts and leaders of urban affairs. Factors such
as significant increase in movement time, increase in accidents,
increase in sound and visual pollution and air pollution which is
getting close to the borders of creating health threats for humans,
are the consequences of the unstable urban transportation system.
In addition, obstacles such as lack of funding for infrastructure, lack
of safety and security, improper positioning of spaces and buildings, legal and regulatory obstacles and finally, lack of credibility
and social status exist in the path of development of the non-motorized transportation network. The results of the experiences of other
countries indicate that stability cannot be reached only with changes
in design, models of utilization and management of transportation
systems, but with changes in mentality and way of thinking towards
identification and evaluation of possible solutions for solving the
problems of transportation. Therefore in this research we first have
a brief overview of the concepts of sustainable urban transport, then
we study walking and cycling and their effect as effective methods
of non-motorized transportation, along with strategies for reaching
sustainable development in desirable urban form, in the area of 2nd
Sadeqieh square ( located in zone 2 of the municipality of Tehran)
which have been analyzed and evaluated using a mixed model of
SWOT and Likert, in order to use benefits of applying these strategies and developing them in the country. This research has been
done with the support of the Institute of municipalities and village
council of the country.
Keywords: Pedestrian-oriented, non-motorized transportation,
Dense urban areas, sustainable development.

چکیده
امروزه جنبش پیاده مداري که هدف آن بازیابی و توسعه فضاهای پیاده
در سطح شهرها و به رسمیت شناختن و اولویت قائل شدن برای عابرین
پیاده بعنوان عناصر درجه اول شهری؛ به یکی از محورهای برنامه ریزی
 به ویژه با آغاز هزاره سوم ضرورت.و طراحی شهری بدل گرد یده است
 اقتصادی ترین و،رویکرد مجدد به حرکت پیاده بعنوان سالم ترین
پویاترین روش جابجایی و حمل و نقل درون شهری مورد توجه جدی
 عواملی چون افزايش.کارشناسان و مد یران امور شهری قرار گرفته است
 بصری، آلودگي های صوتی، افزايش تصادفات،قابل توجه زمان جابجايي
 از،و نزديك شدن ميزان آلودگي هوا به مرزهاي تهديد سالمت انساني
 موانعی، همچنین.تبعات سيستم حمل و نقل ناپايدار در شهرها مي باشد
، فقدان ایمنی و امنیت،از قبیل کمبود اعتبار مالی برای زیرساخت ها
 موانع قانونی و حقوقی و در،موقعیت نامناسب فضاها و ساختمان ها
 بر سر راه توسعه شبكه حمل و،نهایت فقدان اعتبار و منزلت اجتماعی
 نتايج تجربيات ساير كشورها حاكي از آن.نقل غیر موتوری وجود دارد
 الگوهاي استفاده و،است كه پايداري تنها با ايجاد تغييرات در طراحي
 بلكه بايد تغييراتي در نحوة تفكر،مديريت وسايل نقليه حاصل نميشود
نسبت به شناخت و ارزشيابي راهكارهاي ممكن براي حل مشكالت
 از اينرو در اين پژوهش ابتدا نگاهي اجمالي بر.حمل و نقل ايجاد گردد
 سپس ضمن بررسي،مفاهيم حمل و نقل پايدار شهري صورت مي گيرد
پياده روي و دوچرخه سواري و اثرات آنها به عنوان شيوه اي مؤثر از حمل
 راهبردهاي رسيدن به توسعه پايدار در فرم مطلوب،و نقل غير موتوري
2  در محدوده ي فلكه دوم صادقيه (واقع در شهرداري منطقه،شهري
 مورد تحليل وLikert  وSWOT تهران) با استفاده از مدل تركيبي
 تا با بكارگيري اين راهكارها و گسترش آن در كشور،ارزيابي قرار گرفته
 با حمايت پژوهشكده، اين پژوهش.از مزاياي آن بهره مند گرديم
.سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور انجام شده است
 فضاهای، حمل و نقل غیر موتوری، پیاده مداری:واژگان كليدي
. توسعه پایدار،متراکم شهری
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F۱

F۲

شكل  .1پياد ه روي و د وچرخه سواری آزاد انه د رخیابان های انگلیس؛ مأخذen.wikipedia.org :

ﺷﻜﻞ  .1ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﻱ ﻭ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﺩﺭﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ؛ ﻣﺄﺧﺬen.wikipedia.org :

1. Walk ability
2. SpeiRegen

ﺭﺩﻳﻒ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ﻧﺎﻡ

ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
مأخذ :ﻣﺄﺧﺬ:
کشور؛ﻛﺸﻮﺭ ؛
ﺩﺍﺧﻞ
نمونهﻫﺎﻳﻲ
ﺟﺪﻭﻝجد.1ول .1ﻧﻤﻮﻧﻪ
نگارند گان.
ﺩﺭاخل
ﺭﺍﻩر د
ﭘﻴﺎﺩﻩراه د
ﺗﺠﺎﺭﺏپیاد ه
هاییﺍﺯاز تجارب

ﻣﺤﻮﺭ

ﺷﻬﺮ

ﺳﺎﻝ

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ
ﺯﻧﺪ

ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﺷﻴﺮﺍﺯ

1373
76 -78

ﺟﻨﺖ

ﻣﺸﻬﺪ 1378

ﭘﻴﺎﺩﻩ

ﭼﻤﺮﺍﻥ

ﺷﻴﺮﺍﺯ

-

1371
-

ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﻗﻠﻌﻪ ﺳﻨﮕﻲ

ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﻛﻮﭼﻪ ﻣﺮﻭﻱ

ﺗﻬﺮﺍﻥ 83-84

ﺻﻒ
)ﺳﭙﻬﺴﺎﻻﺭ(

ﺗﻬﺮﺍﻥ -

ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺧﺮﺩﺍﺩ

ﺗﻬﺮﺍﻥ 90-91

ﺍﻫﺪﺍﻑ
ﻣﻚﺍﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ،ﮔﺮﺩﺵ ﻭ ﺗﻔﺮﻳﺢ-ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻋﺒﻮﺭﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺗﻨﻮﻉ ﻛﺎﺭﺑﺮﻳﻬﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺳﻤﺒﻠﻴﻚﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺎﺭ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺳﻮﺍﺭﻩ  /ﻛﻔﺴﺎﺯﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ /ﺗﻨﻮﻉ ﺩﺭ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥﺷﻬﺮﻱ /ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺑﺼﺮﻱ
ﺣﺬﻑ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﺠﺎﺭﻱ -ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ
 ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﺳﻮﺍﺭﻩ  -ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺭﻓﺖ ﻭﺁﻣﺪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺍﻣﻨﻴﺖ  /ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﻧﻤﺎ ﻭ ﺟﺪﺍﺭﻩ
 ﺍﺣﻴﺎء ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ /ﻙﻑ ﺳﺎﺯﻱ ،ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﺷﻬﺮﻱﻭﻳﮋﻩ ﻭ ﻧﻮﺭﭘﺮﺩﺍﺯﻱ ﻣﻌﺎﺑﺮ
 ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ  /ﻃﺮﺍﺣﻲﺯﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ
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ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ

حمل و نقل شهري پايد ار
 .3ركن اجتماعي كه بر كافي بود ن د سترسي به
ﻡﻭ
ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺣﺮﻛﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ،ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻛﺎﻻﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻣﺮﺩ
حمل و نقل شهري پايد ار د ر واقع حركت روان وسايل خد مات حمل و نقل براي همه قشرهاي جامعه تأكيد
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺍﺳﺖ  .ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻭ
نقليه ،مرد م و كاالهاست كه مستلزم آسايش مرد م و د ارد .
ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ،ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ )(1996
پايد اري محيط با مطلوبترين هزينه و تالش است .امروزه د ر شهرهايي كه سامانه هاي ناپايد ار حمل و
ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ :
يك شهر مد رن بايد د اراي يك سامانه حمل و نقل نقل د ر حال شكل گيري است ،توسعه حمل و نقل
مانندﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ،
ﺑﻮﺩﻥبهﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
ارتباطات ،د :ﺷﺎﻣﻞ
ايجاد ﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ
كارآمد .1و ﺭﻛﻦ
سترسي و
گسترد ه براي
ساخت و ساز پل
فعاليتهايي
غلط به
ﻣﻨﺎﺳﺐاغلب
ﺣﻤﻞر ﻭ ﻧﻘﻞ.
آن ﻫﺎﻱ
ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻳﺮ
ارتباط مابينﮔﺬﺍﺭﻱ
مختلف
مناطق
باشد  .د
گزارش ها ،عريض نمود ن جاد ه ها و ايجاد سامانه هاي
ﮔﺬﺍﺭﻱ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
نقلﻭ ﺑﻮﻡ
ﻣﺤﻴﻄﻲ
جهانيﺭﻛﻦ
بانك .2
شهري پايد ار
ﺯﻳﺴﺖحمل و
()1996
حمل و نقل
اگرچه
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲشود .
ﺑﺮﺭﺳﻲتعبير مي
ﺷﺎﻣﻞتند رو
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و حمل و :نقل
ﻛﺎﻫﺶ
پايدﺑﺮارﺭﻭﻱ
ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ ﻛﻪ
ذيلﻭ ﻧﻘﻞ
شرحﺣﻤﻞ
اركان آن بهﺑﺮﺍﻱ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏاست:
عنوانﻭ شد ه
ﺍﻧﺮژﻱ ﻭها مي شود  ،ولي فقط
ﻣﺼﺮﻑتكنيك
همه اين
شامل
ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺍﺛﺮ
 .1ركن ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
مالي:ﻣﻲشامل
اقتصاد ي و
ﮔﺬﺍﺭﺩ.مناسب بود ن زماني سامانه حمل و نقل پايد ار تلقي مي گرد د كه به
ﺣﻤﻞ ﻭ
ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮﺩﻥ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲو ﻛﻪ
ساختار .3ﺭﻛﻦ
براي زير
سرمايه ﺑﺮگذاري
سازماني ،اقد امات
ﻫﻤﻪاجتماعي ،اقتصاد ي
ﺑﺮﺍﻱهاي
كليهﻧﻘﻞجنبه
ﺧﺪﻣﺎﺕجانبه
ﺩﺳﺘﺮﺳﻲطورﺑﻪ همه
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻗﺸﺮﻫﺎﻱو نقل.
ساخت هاي حمل
و زيست محيطي را مورد توجه قرار د هد  .حد اقل
ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ
همه ﻭ ﻧﻘﻞ
نيازهاي ﺣﻤﻞ
ﺍﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
سفر ،ﮔﻴﺮﻱ
ﻧﻘﻞ ﺩﺭنيازﺣﺎﻝبه ﺷﻜﻞ
ﺣﻤﻞ ﻭ
ﻫﺎﻱ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪﺍﺭ
ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
 .2ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ
شامل
شناختي:
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪبوم
محيطي و
ركن ﺩﺭزيست
جامعه،
قشرهاي
تناسب با
ﻫﺎ ،و نقل
برايﭘﻞحمل
بررسي ﺑﻪچگونگي
اثرات
نقل با
هاي حمل
ﺟﺎﺩﻩه از
استفاد
كمترينﺗﻨﺪﺭﻭ
ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وﻫﺎﻱ
روش ﻳﺠﺎﺩ
ﻫﺎ ﻭ ﺍ
ﻋﺮﻳﺾ وﻧﻤﻮﺩﻥ
گذاريﻭ ﺳﺎﺯ
سرمايه ﺳﺎﺧﺖ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻏﻠﻂ
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭكاهش
ﺣﻤﻞكهﻭ برﻧﻘﻞروي
مختلف آن
اشكال
ﻧﻘﻞ و
منابع ﻭمالي
استفاد ه
محيطي و
مصرفﺍﻳﻦ سوء
ﻭﻟﻲ حد
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪاز ﺣﻤﻞ
ﻓﻘﻂاقلﺯﻣﺎﻧﻲ
زيستﻣﻲ ﺷﻮﺩ،
ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ
ﺷﻮﺩ  .ﺍﮔﺮﭼﻪ
انتخاب ﻣﻲ
ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﮔﺮﺩﺩهﻛﻪهاﺏﻩاثر مي
انتشارﻣﻲآاليند
انرژي
حمل
متفاوت
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،عنوان
انساني به
سامانهﺗﻮﺟﻪ
يكﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ
ﻣﺤﻴﻄﻲ
هايﺳﺖ
جنبهﻭ ﺯﻱ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
گذارد .ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻱ
ﻃﻮﺭ ﻫﻤﻪ
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭوﺗﻠﻘﻲ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ  .ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ،ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻫﻤﻪ ﻗﺸﺮﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﺎ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺳﻮء ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻳﻚ
ﺻﻔﺤﻪ
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و نقل شهري پايد ار مطرح گرد يد ه اند (یزد ان پناهی،
 ،1386ص  .)268اين سامانه بر روي جابجايي مرد م
به جاي وسايل نقليه متمركز مي شود كه عم ً
ال
موجب كاهش آلود گي هوا و ترافيك فزآيند ه مي
گرد د  .پايد اري با تغيير د ر رفتارهاي مرد م بد ست مي
آيد  ،زماني كه مرد م از اثرات منفي نحوه جابجايي
خود مطلع گرد ند  ،آنگاه د اوطلبانه به كاهش مصرف
منابع طبيعي و كاهش اثرات مخرب حمل و نقل
كمك خواهند نمود ( 3محرم نژاد .)1385 ،
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اهداف راهبردی در ساماندهی فضاهای
پیاده
اهد اف راهبرد ی برنامه ریزی و طراحی پیاد ه به پنج
گروه ذیل تقسیم می شوند :
 «بهبود مد یریت ترافیک» :تحرک رفت و آمدد ر مراکز شهری ،تشویق استفاد ه از وسايل حمل و
نقل عمومی ،د گرگونی د ر الگوی رفت و آمد  ،توسعه
پارکینگهای عمومی؛
 «بهبود سیمای کالبد ی شهر» :ساماند هیفضاهای حرکت پیاد ه ،یکی از ابزارهای مؤثر جهت
بهسازی سیما و منظر شهری محسوب می گرد د ؛
 «بهبود محیط زیست شهری» :کاهش منابعآلود گی هوا و صد ا ،افزایش ایمنی ،توسعه فضاهای
سبز و باز ،کاهش تراکم و ازد حام ،آرام سازی محله
های مسکونی و غيره؛
 «بهبود وضع خرید و خد مات» :ساماند هیپیاد ه راه ها یکی از عوامل مؤثر د ر رونق مراکز خرد ه
فروشی سنتی و جد ید و د سترسی آسان به خد مات
جزئی ولی ضروری محسوب می شود ؛ و
 «تقویت زند گی اجتماعی و فرهنگی»:گسترش پیاد ه راه ها ،زمینه ای برای باال برد ن
روابط ،تعامالت و سطح کیفیت زند گی اجتماعی د ر
فضاهای شهری به حساب می آید (مهد یزاد ه،1379 ،
ص .)16

مؤلفه های محیط پیاد ه مد ار
 -1عرض پیاد ه رو :یک پیاد ه رو برای تأمین 4
حوزه (لبه ،مبلمان ،عبور و جد اره) باید د ارای پهنای
کافی باشد .
 -2د سترسی به کاربری های مطلوب :یک
محله پیاد ه مد ار موفق باید د ارای اختالطی از کاربری
های مکمل د ر فاصله ای قابل پیاد ه روی از هم و نیز
د ارای شبکه ای مناسب و د ر هم تنید ه از گذرهای
پیاد ه باشد .
 -3د سترسی مناسب معلولین و ناتوانان
جسمی :اتخاذ تد ابیر ویژه ای برای حق د سترسی
یکسان معلولین د ر ترد د آزاد و ایمن.
 -4تسهیل عبور از عرض خیابان :شیوه های
کوتاه نمود ن فواصل د ر تقاطع ها ،تأمین عبوری ایمن
از عرض معابر و ایجاد یک ارتباط بصری قوی د ر نزد
عابرین پیاد ه ای که قصد گذر از عرض یک خیابان را
د ارند باید مورد توجه قرار گیرد .
 -5فواصل پیاد ه معقول :مسافت پیاد ه ای که به
راحتی بتوان آن را از مبد أ تا مقصد طی کرد  ،از 365
تا  610متر یا معاد ل  5تا  10د قیقه پیاد ه روی است.
 -6مقیاس :زیرساختهای یک محیط پیاد ه از قبیل
عالئم ،محوطه آرایی ،کفسازی و ...باید عالقه بصری
را در افراد پیاده ایجاد کرده و دارای تناسبات انسانی باشند.
 -7امنیت :ایمنی پیاد ه تا حد زیاد ی تحت تأثیر
شد ت و کیفیت نور پرد ازی فضا قرار د ارد  .د ر
مسير هاي د وچرخه و پياد ه (خصوصا د ر تقاطع ها
و پاركينگ د وچرخه) بايستي شد ت نور متناسب با
استاند ارد هاي الزمه باشد (.)2011:68,Litman
 -8جذابیت بصری و هویت اجتماعی :طراحی
مناسب باید سه عنصر صمیمیت ،هویت و زیبایی را
د ر فضاهای باز همگانی ارتقاء د هد .
 -9اقلیم :محل و جهت گیری ساختمانها ،د رختان
و عناصر معماری قاد رند از طریق ایجاد سایه و حفظ
افراد از باران ها و باد های فصلی ،د عوت کنند گی
حوزه های پیاد ه را افزایش د هند .

 .3سفرهاي كوتاهتر از  8كيلومتر د ر ساعت مي تواند به وسيله اتوبوس ،د وچرخه يا پياد ه انجام گيرد (فتوحي.)78 :36 ،

 -10سر و صد ا و کیفیت هوا :حریم بین معبر
سواره و پیاد ه ،به حفظ عابرین از محیط نامطلوب
سواره کمک می نماید .
 -11پارکینگ مناسب :برنامه ریزی و طراحی
د قیق تسهیالت مربوط به پارکینگ می تواند آثار
منفی آن بر عابرین را به حد اقل رساند ه و د ر عین
حال د سترسی مناسب سواره را نیز تأمین نماید
(بصیری ،1388 ،ص .)11
ابعاد كليد ي طراحي پايد ار شهري
برای هر یک از سطوح گوناگون شهر ،همسایگی

(ناحیه) ،محله و ساختمان راهبرد هایی جهت د ستیابی
به توسعه پاید ار ارائه گرد ید ه است .از موارد ی چون
(بافت فشرد ه ،کاهش ترافیک د ر شریانها ،تقلیل
استفاد ه از خود روی شخصی ،ایجاد تراکم متعاد ل د ر
مناطق حومه ای ،تمرکز شهر نشینی د ر مناطق با
تسهیالت کافی ،کاربری مخلوط د ر مقیاس محله ای،
تشویق به ساخت و سازهای جذاب و خوانا) به عنوان
مهمترین راهکارهای قابل توجه د ر جهت طراحی
پاید ار د ر مقیاس شهر نام برد ه می شود (کاشانی
جو ،1389 ،ص  .)214ابعاد کلید ی طراحی پاید ار د ر
شهرها د ر پنج زمینه کلی د سته بند ی شد ه اند که
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ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭘﻴﺎ ﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ
جو،1389،
کاشانیﺟﻮ،
مأخذ:ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ
آن؛ﻣﺄﺧﺬ:
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭارﻭوﺟﺰﺋﻴﺎﺕ
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ
ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ
ﺍﺑﻌﺎﺩ
ار.1.1
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
،1389ﺹص
جزئیات
شهری پاید
ﺩﺭﺑﻪطراحی
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦد ر
ﻛﻠﻴﺪﻱپنجگانه
ی
ابعاد
 .215ﻣﺒﺤﺚ ﺍﺯ
.215ﺍﻳﻦ
ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ
ﺑﻮﺩﻩ  ،ﺍﻣﺎ
ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱﺁﻥ ؛ ﺍﺯ
ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻴﺎﺩﻩ
کلید ﺍﺯ
ﻫﺪﻑ
ﺍﺑﺘﺪﺍ
نمودﺩﺭ
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
ﺯﺍﻭﻳﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮژﻱ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻌﻴﻨﻲ ،1385 ،ﺹ .(9
ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﺳﻪﻡ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ
ﻣﻮﺟﻮﺩ(
ﻭﺿﻊ
)
ﺳﻔﺮ
ﺷﻴﻮﻩ
ﺷﻴﻮﻩ ﺳﻔﺮ )ﻭﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮﺏ (
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺳﻴﻊ
ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﻱ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭘﻴﺎ ﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺑﻮﺩﻩ  ،ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺍﺯ
ﺯﺍﻭﻳﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮژﻱ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻌﻴﻨﻲ ،1385 ،ﺹ .(9
ﺷﻴﻮﻩ ﺳﻔﺮ ) ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ(
ﺷﻴﻮﻩ ﺳﻔﺮ )ﻭﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮﺏ (

ﺹ .12
 ،1385ص
ﻧﻘﻞ؛نقل؛
حمل و
ﻧﻈﺎﻡر نظام
پیاد ه د
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .2نمود ار
.12
معيني،1385 ،
مأخذ:ﻣﻌﻴﻨﻲ،
ﻣﺄﺧﺬ :
ﺣﻤﻞ ﻭ
عابرﺩﺭ
سهمﭘﻴﺎﺩﻩ
جایگاه وﻋﺎﺑﺮ
ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ.2ﻭ ﺳﻬﻢ

ﺩﻭﺭ ﺑﺎﻃﻞ ﺩﻳﺘﺮﻭﻳﺖ؛ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻨﺒﻌﺚ ﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﺍﺝ ﻣﻮﺗﻮﺭﻳﺰﻡ
ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﻃﻞ ﺩﻳﺘﺮﻭﻳﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭ ﻣﺤﺒﻮﺱ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ  .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ
ﻧﻘﻞ،1385
ﻣﻌﻴﻨﻲ،
ﮔﻮﻱﻣﺄﺧﺬ :
ﭘﺎﺳﺦﻭ ﻧﻘﻞ؛
ﻧﻈﺎﻡﺣﻤﻞ
ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ
ﺷﻬﺮﻱﻋﺎﺑﺮﺑﻪﭘﻴﺎﺩﻩ
ﺩﺭﻭﻥﻭ ﺳﻬﻢ
ﺳﻔﺮﺟﺎﻳﮕﺎﻩ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ .2
ﺹ ﻭ.12ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺗﻮﺭﻱ ﻫﺪﺍﻳﺖ
ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺣﻤﻞ ﻭ
ﺳﻮﻱ
ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ
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عبارتند از :انرژی ،تحرک ،بوم ،شکل فضایی ،طراحی زیست بشر گذاشته است (صابر منش ،1388 ،ص
و توسعه (نمود ار شماره .)2
.)27
جایگاه و سهم عابر پیاده در نظام حمل و نقل
کشورهای پیشرفته د ر سالهای اخیر به خصوص بعد بررسی وضع موجود نمونه مورد ي
.
28
ﺹ
،
1388
محورﺩﻭﺭ ﺑﺎﻃﻞ
از جنگ جهانی و بازسازی شهرها به د نبال تحقیقات نامﻧﻤﻮﺩﺍﺭ.3
ﺻﺎﺑﺮ صاد
ﻣﻨﺶ،قیه ،منطقه 2
ﻣﺄﺧﺬ:د وم
ﺩﻳﺘﺮﻭﻳﺖ؛فلکه
مطالعاتی:
وسیع د ر زمینه حضور بیشتر مرد م د ر فضاهای عمومی شهرد اری تهران ،ناحیه  ،2محله  ،22مساحت:
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ
تقریبی:
جمعیت
،)1385
سال
ر
(د
نفر
و تشویق آنها به پیاد ه روی ،سیاست هایی را تد وین 1452288
ﻧﺎﻡ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  :ﻓﻠﻜﻪ ﺩﻭﻡ ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ  ،ﻣﻨﻄﻘﻪ  2ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،2ﻣﺤﻠﻪ  ،22ﻣﺴﺎﺣﺖ1452288 :
172
جمعیتی:
ناخالص
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ :نفر،
توجهﺟﻤﻌﻴﺖ24990
ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ 172 :
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
تراکم ﺗﺮﺍﻛﻢ
 24990ﻥﻓﺮ ،
مورد،(1385
را ﺳﺎﻝ
نمود ه و موضوع جابجایی انسان پیاد ه )ﺩﺭ
قرار د اد ه و ساماند هی آنها را با برنامه ریزی د قیق و
همه جانبه د نبال می نمایند  .د ر ابتد ا هد ف از پرد اختن
به مسئله پیاد ه بیشتر جلوگیری از تصاد فات بود ه ،اما
امروزه این مبحث از زاویه کاهش مصرف انرژی نیز
قابل بحث می باشد (معینی ،1385 ،ص .)9

د ور باطل د یترویت؛ اند یشه باطل منبعث از
حذف پیاد ه و رواج موتوریزم
از آغاز قرن بیست شهرهای بسیاری مبتال به د ور
مأخذ::نگارند گان.
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩه مورد
جغرافيايي محد ود
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
مطالعه؛؛ ﻣﺄﺧﺬ
ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
موقعیت ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ
شکل.2.2ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺷﻜﻞ
دوفصلنامه مديريت شهري باطل د یترویت شد ند و د ر این د ور محبوس ماند ند .
Urban Management
د ر صورتی که تقاضاهای جد ید سفر د
شهری
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲمعابر محور مطالعاتی
ﻣﺤﻮﺭ شبکه
رونﻣﻌﺎﺑﺮ
ﺷﺒﻜﻪ
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عمومی و
فلکهﺑﻪد وم
اصفهانی،
اشرفی
قیه از
ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩصاد
ﺟﻨﺎﺡ ،ﺍﺯ ﺷﺮﻕ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ
بزرگراهﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ
شمالﺍﺯبهﺟﻨﻮﺏ ﺑﻪ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ،
ﺍﺷﺮﻓﻲ
غیرﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ
ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ
به سوی نظام پاسخ گوی حمل و نقل ﻓﻠﻜﻪ ﺩﻭﻡ
No.30 Automn & Winter
ﺷﻬﺮﻱبهﻡ ﺅ ﺛﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟ
ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ
ﻭﺟﻮﺩ
.
ﺷﻮﺩ
ﻣﻲ
ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ
ﻩ
ﺍﻝ
ﺁﻳﺖ
ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ
ﺑﻪ
ﻏﺮﺏ
ﺍﺯ
ﻭ
موتوری هد ایت نشود  ،د ور جد ید ی از ﺳﺘﺎﺭﺧﺎﻥ
حاکمیت خود رو از جنوب به بزرگراه محمد علی جناح ،از شرق
184
کاشانی ﺁﺳﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﻭ
ﻏﺮﺑﻲ
ﺷﺮﻗﻲ-
ﻭ
ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﺷﻤﺎﻟﻲ-
ﻫﺎﻱ
ﺷﺮﻳﺎﻥ
ﺷﺒﻜﻪ
ﺑﻪ
ﺁﺳﺎﻥ
ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ
یعنی د ور باطل د یترویت بوجود می آید که موجب خیابان ستارخان و از غرب به بزرگراه آیت اله
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺍﺯ ﺳﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﮔﺬﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻋﺒﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ
افزایش شمار خود روها ،رشد شبکه های ارتباطی و محد ود می شود  .وجود محورهای شهری مؤثر د ر
ﻫﺴﺘﻲﻡ  .ﻭﺟﻮﺩ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺧﻂ ﺑﻲ.ﺁﺭ.ﺗﻲ ﻭ ﻋﺒﻮﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﺘﺮﻭ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ
د سترسی ،افزایش فواصل و د ر نهایت توسعه فیزیکی منطقه موجب د سترسی آسان به شبکه شریان های
ﺻﻔﺤﻪ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ،
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﻤﺎﺭ
تواندﻣﻲ ﺁﻳﺪ
میﺑﻮﺟﻮﺩ
ﺩﻳﺘﺮﻭﻳﺖ
شهرﻳﻌﻨﻲ
شکلﺧﻮﺩﺭﻭ
ﻧﺸﻮﺩ ،ﺩﻭﺭ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺍﺯ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
هشدﻛﻪاری
ﺑﺎﻃﻞ که
ﻣﻮﺟﺐبرای
میﺩﻭﺭگرد د
جنوبی و شرقی -غربی و برقراری ارتباط
شمالی-
ﺭﺷﺪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻜﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ
شهرهای امروزی باشد  .به این ترتیب تراکم خود رو
آسانﻛﻪباﻣﻲسایر مناطق گرد ید ه است .از سویی به د لیل
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﺸﺪﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ
های بزرگراهی از منطقه با افزایش ترافیک
د ر شهرهای امروزی به تنهایی بزرگترین آثار را بر گذر مسیر
ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻱ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮژﻱ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺑﺶ ﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ )ﺻﺎﺑﺮ ﻣﻨﺶ ،1388 ،ﺹ
شکل و اند ازه ی شهر بر مصرف انرژی و محیط عبوری د ر منطقه رو به رو هستيم .وجود پایانه های
.(27
حمل و نقل عمومی ،خط بي.آر.تي و عبور خطوط
مترو و استقرار ایستگاه های اصلی آن د ر منطقه بر
آساني د سترسی و حمل و نقل همگاني می افزاید .
این محور از د يد سلسله مراتب شبکه ،د ارای  3راه
شریانی د رجه  1است ،که شامل بزرگراه محمد علی
جناح -بزرگراه جالل آل احمد و بزرگراه یاد گار امام
را د ر بر مي گيرد  .راه شریانی د رجه  2این محور
همان خیابان ستارخان است که به فلكه د وم صاد قیه
نمود ار .3د ور باطل د یترویت؛ مأخذ :صابر منش ،8831 ،ص .82

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ .3ﺩﻭﺭ ﺑﺎﻃﻞ ﺩﻳﺘﺮﻭﻳﺖ ؛ ﻣﺄﺧﺬ :ﺻﺎﺑﺮ ﻣﻨﺶ ،1388 ،ﺹ .28

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ
ﻧﺎﻡ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  :ﻓﻠﻜﻪ ﺩﻭﻡ ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ  ،ﻣﻨﻄﻘﻪ  2ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،2ﻣﺤﻠﻪ  ،22ﻣﺴﺎﺣﺖ 1452288 :ﻧﻔﺮ
)ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ،(1385ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  24990 :ﻥﻓﺮ  ،ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ 172 :

ﻳﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺍ
ﺍﺳﺖﺍﺣﻤﺪﻛﻪﻭ ﺑﻪﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺁﻝ
ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺟﻼﻝ
ﻣﺤﻤﺪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ
ﻣﺤﻮﺭ ﺷﺎﻣﻞ
ﺍﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﭘﺨﺶ ﺩﺭﺟﻪ
ﺭﺍﻩ ﻭﺷﺮﻳﺎﻧﻲ
3
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎﻱ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ
ﺟﻨﺎﺡ-ﻭ ﺧﺴﺮﻭ
ﻋﻠﻲﺷﻤﺎﻟﻲ
ﺧﺴﺮﻭ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎﻱ
ﻛﻨﻨﺪﻩ1ﺍﻳﻦ
ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺯﺭﺩ ﺷﻮﺩ
ﺭﻧﮓ ﻣﻲ
ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ ﺧﺘﻢ
ﺳﻮﺍﺭﻩﻓﻠﻜﻪ
ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺳﺘﺎﺭﺧﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ ﺩﺭﺟﻪ
ﮔﻴﺮﺩ .ﺭﺍﻩ
ﺩﺭ ﺑﺮ
ﺩﻭﻡ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ
ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ
ﻫﻤﺎﻥﻣﻌﺎﺑﺮ ﻭ
ﻣﺤﻮﺭ ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺘﺼﻞ 2ﻣﻲﺍﻳﻦﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ
ﺷﻬﻴﺪ ﮔﻼﺏ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻣﻲﺁﺏ ﻭ
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺟﻤﻊ
ﻣﺤﻠﻲﻭﻟﻲ ﺍﺯ
ﺍﺳﺖ ،
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻬﻨﺎﻳﻲ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﻢ
ﻭ ﺑﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ
ﺍﻳﻨﻜﻪﺍﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﺸﺨﺺ
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻮﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺧﺴﺮﻭ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺧﺴﺮﻭ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎﻱ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﺏ ﻭ ﺷﻬﻴﺪ ﮔﻼﺏ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻭ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﻮﺍﺭﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺯﺭﺩ
ﻣﺸﺨﺺ ﺍﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

گان.ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﻣﺄﺧﺬ:
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ؛
محورﻣﺤﻮﺭ
ﺳﻮﺍﺭﻩر ﺩﺭ
شبکهﻣﻌﺎﺑﺮ
ﺷﺒﻜﻪ
ﻣﺮﺍﺗﺐ
نگارند
مطالعاتی؛ مأخذ:
ﺗﺮﺍﻓﻴﻚسواره د
معابرﻭو ترافیک
مراتب
ﺳﻠﺴﻠﻪسلسله
ﺷﻜﻞ .3شکل .3

شودﻭ و با
ختم می
اینکه خيابان كم پهنايي است ،د سترسی محلی هستند .
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺳﻨﺠﻲ
ﻧﻈﺮ
ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺳﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ؛ ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﻭ
ﻣﻌﺎﺑﺮ
ﺷﺒﻜﻪ
ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﺳﻠﺴﻠﻪ
.
3
ﺷﻜﻞ
است.
ار
برخورد
باالیی
بسیار
سترسی
د
اهمیت
از
ولی
ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﺸﺎ ﺭﻛﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ
همچنین خیابان جمع کنند ه و پخش کنند ه این محور نظر سنجی و يافته ها
ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎﺯﻱ ﻫﺎ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻱ )ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﺍﺕ  %10ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ( ﺩﺭ
خیابانهایﻳﺎﻓﺘﻪ
شاملﺳﻨﺠﻲ ﻭ
ﻧﻈﺮ
خسروﻫﺎشمالی و خسرو جنوبی است د ر راستاي تکمیل مطالعات و برد اشت های مید انی
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
آب و
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭسازمان
ﺗﻜﻤﻴﻞخیابانهای
ترتیب به
که به
گالب
ﻫﺎﻱشهید
گيري و
گرفته و
ﺻﻮﺭﺕصورت
ﺭﻛﺖ مشارکت
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ
بهرهﻭ ﻣﺸﺎ
منظورﮔﻴﺮﻱ
ﻣﻨﻈﻮﺭبهﺑﻬﺮﻩ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ
ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ
ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ
ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ
ﺩﺭ
راههای
باشندﻫﺎ،و سایر
متصل
سترسی
پرسشنامه
ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭسازی
ﺁﻣﺎﺭﻱتصمیم
ﺟﺎﻣﻌﻪ د ر
شهروند ان
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ (ایﺩﺭ
ﺷﺎﻏﻠﻴﻦها،ﻣﺤﻮﺭ
ﻧﻈﺮﺍﺕ %10
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩد ﺍﺯ
معابرﺍﻱو )ﺑﺎ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
میﺳﺎﺯﻱ
ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺩﺭ
سواره که
ﮔﺮﻓﺘﻪد رﺷﺪ.نقشه با رنگ زرد مشخص اند  ،به عنوان (با استفاد ه از نظرات  %10جامعه آماری اصناف و
ﻧﻈﺮ
دوفصلنامه مديريت شهري
Urban Management
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ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  4ﻭ  .5ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺮﺩﺩ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻭ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻣﺆﺛﺮ؛ ﻣﺄﺧﺬ :
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
گان .ﻣﺄﺧﺬ :
نگارندﻣﺆﺛﺮ؛
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ
ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ
ﭘﻴﺎﺩﻩ
ﺗﺮﺩﺩ
ﻫﻨﮕﺎﻡ
ترینﺗﺮﻳﻦ
ﻣﺤﺴﻮﺱ
نمود4ار ﻭ 4و.5.5ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
مؤثر؛ مأخذ:
ات ﻭپیشنهاد ی
تمهید
پیاد ه و
ﻣﺸﻜﻼﺕ ترد د
مشکالت هنگام
ﺳﻨﺠﻲمحسوس
نظر سنجی
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.

8

ﺻﻔﺤﻪ
ﺻﻔﺤﻪ

گان.ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﻣﺄﺧﺬ:
ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ ؛
صادﺩﻭﻡ
ﺳﻮﺍﺭﻩومﻓﻠﻜﻪ
ﻣﺤﻮﺭوﭘﻴﺎﺩﻩ
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺩﺭ
ﻛﻨﺪﻱ
ﺑﺎﻻ ﻭ
ﺗﺮﺍﻛﻢ
نگارند
قيه؛ مأخذ:
سوارهﻭ فلكه د
محور پياد ه
جابجايي د ر
كند ي
باال و
ﺷﻜﻞ.4.4تراكم
شکل
ﻧﻜﺎﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ:
 - 1ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑﻪ ﻭﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ،ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﺎ ﻱﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ

8

شاغلين محور مطالعاتی) د ر نظر گرفته شد .
تأثیر منفی می گذارد  .همچنین؛ عرض کم ،کفسازی
نامناسب و ناهموار پیاد ه رو های این محور و ازد حام
نكاتي براي ياد آوري:
بیش از ظرفیت ترافیک پیاد ه و سواره د ر زمانهای
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
موجبﻣﺄﺧﺬ
ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ ؛
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺩﺭ
ﺑﺎﻻ ﻭبه ﻛﻨﺪﻱ
ﺷﻜﻞ
وسایط نقلیه
ﺗﺮﺍﻛﻢمد اوم
حق.4تقد م
 -1از د اد ن
این :خواهد شد
ﺩﻭﻡ نو)
ﻓﻠﻜﻪ سال
ﺳﻮﺍﺭﻩخرید
ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻭ(مانند :
موتوریﻣﺤﻮﺭبحران
که به تخریب محیط خواهد انجامید  ،پرهیز نمايید و که سیل پياد ه گان برای رهایی از موانع موجود د ر
عابران پياد ه
از د ید
گان ،د وچرخه سواران ،سالمند ان ،پیاد ه روها و کند ی حرکت ،به حریم سواره تجاوز
ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ:
ﻧﻜﺎﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ
کود کان و کم توانان بنگرند و نه فقط از د ید رانند گان .کند که این كار به شد ت امنیت پیاد ه را تهد ید و
ﻧﻤﺎ ﻱﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ
ﭘﺮﻫﻴﺰ
ﺗﺨﺮﻳﺐهﻣﺤﻴﻂ
ﻣﻮﺗﻮﺭﻱ ﻛﻪ
ارائهﻧﻘﻠﻴﻪ
ﻭﺳﺎﻳﻂ
ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑﻪ
شبکهﺩﺍﺩﻥ
یک  -ﺍﺯ
1 -2
نیازمند
ﺗﻘﺪﻡمناسب،
ﺣﻖنقل
حمل و
وجود ،
ﺑﻪ محد ود
ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪ،این
ﺧﻮﺍﻫﺪافزاید  .با
سواره می
ترافیک
گزینه بر
ﺩﻭﭼﺮﺧﻪاست.
های زیاد
مشورت
پیشنهاد ها و
تسهیل
ﺗﻮﺍﻧﺎﻥرویکرد
رسد که
ﺳﻮﺍﺭﺍﻥ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ،به نظر
ﺩﻳﺪ سواره
حرکت
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ .
ﻓﻘﻂ ﺍﺯ
ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ
می ﻛﻢ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ
ﮔﺎﻥ،
ﻋﺎﺑﺮﺍﻥ ﭘﻴﺎﺩﻩ
ها ،ﺩﻳﺪ
ﻧﻘﻞد یوارها،
ساختمانها،
پياد هﻳﻚگان را
شهری و
ﻣﺸﻮﺭﺕبر م
پياد ه گان
توجهﻫﺎ،به حقوق
 یران ﺍﺳﺖ .
ﻫﺎﻱد ﺯﻳﺎﺩ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ
ﮔﺰﻳﻦ
حصارها وﺍﺭﺍﺋﻪ بی ﻩ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ
ﺷﺒﻜﻪبا ﺣﻤﻞ ﻭ
راه -
2 -3
نکنید .
غالب .گرد ید ه است چرا که با
مسووالن
نیز ﻧﻜﻨﻴﺪ
ذیربط ﺳﺪ
ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺍﻧﻊ
ﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ،ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ ،ﺣﺼﺎﺭﻫﺎ ﻭ
موانعﺭﺍﻩسدﭘﻴﺎﺩﻩ
د یگر- 3
ﺯﻳﺴﺖمحیطی
ﻛﻴﻔﻴﺖزیست
کیفیت
استفاد ه از
پیاد ه و
معضالتﺍﺯو مشکالت
عظیمی از
حجم
ﻣﺤﻴﻄﻲهرﻫﺮ وجود
ﻭﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ
ﻓﺸﺮﺩﮔﻲ
ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ
ﺣﺪﻱ ﻛﻪ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ،ﺗﺎ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
4 -4برای -ﺑﺮﺍﻱ

ﺑﻜﺎﻫﻴﺪ )ﺗﻴﺒﺎﻟﺪﺯ ،1387 ،ﺹ .(55
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نگارند گان.
مطالعاتي؛ مأخذ:
ﻣﺸﻜﻼﺕد د ر
ﻣﻌﻀﻼﺕوﻭمشكالت ترد
ساير معضالت
شکل .5
ﻣﺄﺧﺬ  :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ؛
محورﺩﺭ ﻣﺤﻮﺭ
ﺗﺮﺩ ﺩ
ﺳﺎﻳﺮ
ﺷﻜﻞ .5

خیابان ،تا حد ی که ممکن است از فشرد گي وسایط سواره و تد اخل حرکتی آنان د ر اغلب اوقات ،متأسفانه
.)55ﺍﺯ ﻣﺪﻝ SWOT
ﮔﻴﺮﻱ
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ
ﺑﻬﺮﻩ ص
ﺗﺤﻠﻴﻞز،ﺑﺎ،1387
بکاهید (تیبالد
نقلیه
هنوز راهکاری اساسی برای ساماند هی اینگونه فضاها
ﺍﻣﻨﻴﺖ نوﭘﻴﺎﺩﻩ ﮔﺎﻥ
ﻭ
ﺳﻼﻣﺖ
ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻋﺎﻣﻞ
ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ،
ﺩﻭﻡ
ﻓﻠﻜﻪ
ﻣﺤﻮﺭ
ﺩﺭ
ﻣﻮﺗﻮﺭﻱ
ﻧﻘﻠﻴﻪ
ﻭﺳﺎﻳﻞ
ﺣﻀﻮﺭ
ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ
تجزیه و تحلیل با بهره گيري از مد ل  SWOTاتخاذ نگرد ید ه است ،تا آنجا که د ر شب خرید سال
ﺁﻣﺪﻩد رﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ
نقلیهﺑﺪﺳﺖ
وسایلﻋﺎﺕ
گذر ﺍﻃﻼ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻭ
برایﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
محورﺍﺳﺖ
ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦد (ر ﺑﻮﺩﻩ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ،
)ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ
نقلیه ﻭموتوری
وسایل
سالهاست حضور
موتوری
ساعاتی) ،از
فلکهﻭ ﺑﺎ(حتی
ﻣﺸﺨﺺامنیت
سالمت و
 ید ﺩﺭکنند ه
ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ،عامل ته
ﻫﺎﻱصاد قیه،
د وم
ﻭﻳﮋﻩ صاد
نشد ه
اولﺑﻪتا د وم
ﻭﺳﺎﻳﻞفلکه
مسیر ميان
ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﻫﺎ،
جلوگیری( ﺑﻪ
ﻣﻮﺗﻮﺭقیه،ﺳﻴﻜﻠﺖ ﻫﺎ
ﻧﻘﻠﻴﻪ )
ﺍﺳﺖ ﺗﺠﺎﻭﺯ
ﻋﻜﺴﻬﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭدﻛﻪ
کود کان
ﻣﻨﺎﺳﺐان،
ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ سالمند
ﻣﻮﺟﺐگانﻋﺪﻡ(به ويژه
پياد ه
روان،ﺑﺮایمن و
ﺑﺼﺮﻱ ﺗﺎترد د
راهکارهایی براي
ﻣﺤﻮﺭ البته
معلولین)ﺍﻳﻦ است.
ﺁﺷﻔﺘﮕﻲبا ﺳﻴﻤﺎﻱ
ﺣﺪﻭﺩﻱ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻳﺪ
ﻣﻌﺎﺑﺮوﺩﺭ ﻃﻮﻝ
ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
اطالعات
پرسشنامه و
ﻣﻨﻔﻲنتایج
توجه به
است و
بود ه
ﻫﺎﻱکه د
وجودﺭﻭد ارد
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐرﻭاین
ﻛﻔﺴﺎﺯﻱو سواره د
آرامش پیاد ه
ﺍﻳﻦر ﻣﺤﻮﺭ ﻭ
محورﭘﻴﺎﺩﻩ
ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭ
ﻋﺮﺽ ﻛﻢ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ؛
ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﺩ .
ﻣﺤﻠﻪبا ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ
بد ست آمد ه از بررسی های مید انی ،همانطور که د ر اد امه به بررسی کامل این عوامل پرد اخته شد ه و نتابج
عكسها مشخص است تجاوز وسایل نقلیه (به ويژه حاصل از مطالعات و بررسی های مید انی محد ود ه را
ﺻﻔﺤﻪ 9
موتور سیکلت ها) به پياد ه روها ،موجب عد م کارآیی می توان د ر قالب جد ولهاي  SWOTارائه د اد :
مناسب اینگونه معابر د ر طول این محور شد ه و از د يد همانطور که د ر نمود ار  5مالحظه می شود  ،جهت
بصری تا حد ود ی بر آشفتگی سیمای کالبد ی محله تمایل نمود ار به سمت موقعیت راهبرد محافظه کارانه

جد ول  .2رتبه بند ی و ارزیابی نهایی عوامل د رونی (نقاط قوت)؛ مأخذ :نگارند گان.

محیطی
اقتصاد ی

اجتماعی

کالبد ی

رتبه

وزن

نمره نهایی

نقاط قوت ( Sد رونی)

S1

وجود شیب مناسب برای احد اث سامانه پساب و جمع آوری آبهای سطحی

3

0/03

0/09

S2

د رآمد زایی باال د ر کاربریهای تجاری محد ود ه به د لیل مرکزیت خرید

4

0/08

0/32

S3

د رصد باالی جمعیت جوان و تأثیر آن د ر رونق و پویایی اقتصاد ی

3

0/03

0/09

S4

وجود مسجد امام صاد ق (ع) به عنوان مرکز تجمعات اجتماعی و فرهنگی

3

0/05

0/15

S5

محلي و مركزي مناسب جهت برقراري تعامالت فرهنگی ،اجتماعی

3

0/05

0/15

S6

تأمین نسبی امنیت با وجود کیوسکهای پلیس سیار در فلکه اول و دوم صادقیه

3

0/05

0/15

S7

اختصاص فضایی جد ید  ،جهت پارک موتور سیکلت د ر حاشیه سواره رو

3

0/04

0/12

S8

وجود پارکینگ های طبقاتی مناسب د ر محور صاد قیه

3

0/04

0/12

S9

پوشش منطقه با شبکه معابر بزرگراهی و شریانی اصلی

4

0/07

0/28

3

0/03

0/09

کد

 S10نزد یکی مراکز اد اری و آموزشی به مناطق مسکونی

1/56

جمع کل
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جد ول  .3رتبه بند ی و ارزیابی نهایی عوامل د رونی (نقاط ضعف)؛ مأخذ :نگارند گان.

نقاط ضعف ( Wد رونی)

کد

محیطی

رتبه

 W1تراکم بسیار باال و کمبود فضاهای بایر و باز برای گسترش به فضای سبز

1

0/07

0/07

آلود گی های زیست محیطی برآمد ه از راهبند ان و ترد د بیش از ظرفیت

1

0/07

0/07

افزایش روز افزون مشاغل کاذب (مانند  :د ستفروشان ،د الالن ،تراکت پخش

1

0/09

0/09

2

0/05

0/10

1

0/05

0/05

 W6نقش کمرنگ مردم در تصمیمات سرنوشت ساز محله

2

0/05

0/10

 W7کف سازی نامناسب و عد م تناسب ميان عرض معابر با حجم باالی آمد و شد

1

0/09

0/09

 W8عد م امکان آمد و شد ایمن برای شهروند ان و به خصوص نابینایان

1

0/08

0/08

 W9آشفتگی سیمای بصری و عد م تناسب ساخت و سازهای جد ید با بافت قد یم
 W10ضعف د ر سلسله مراتب د سترسی گذرگاههاي موجود

2

0/04

0/08

2

0/05

0/10

W2
W3

سواره

کن ها) و معضالت بیشمار اجتماعی -اخالقی د ر محد ود ه

اجتماعی  W4هزینه باالی خرید زمین براي اصالح هند سی گذرهای پیاد ه و سواره
 W5کمبود زیر ساختهای فرهنگی و ورزشی

کالبد ی

جمع کل

وزن نمره نهایی

S + W = (56/1) + (83/0) = 39/2

w= 0/83
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جد ول  .4رتبه بند ی و ارزیابی نهایی عوامل بیرونی (فرصت ها)؛ مأخذ :نگارند گان.

کالبد ی

اجتماعی

اقتصاد ی

محیطی

کد

دوفصلنامه مديريت شهري

فرصت ها (Oبیرونی)

رتبه وزن نمره نهایی

کاهش آلود گی ها و امکان بهبود وضعیت زیست محیطی با گسترش حمل و نقل
O1
عمومی و جایگزینی ترد د پیاد ه و د وچرخه به جای سواره

4

0/07

0/28

 O2گرایش به سرمایه گذاری های بیشتر بخش خصوصی با اجرایی شد ن طرح پیاد ه راه

3

0/05

0/15

O3

کاهش هزینه های جابجایی روزانه با جایگزینی تردد دوچرخه به جای موتور برای اصناف

3

0/05

0/15

O4

محد ود کرد ن مشاغل کاذب و جذب گروههای شغلی با تحصیالت باالتر

4

0/07

0/28

 O5پتانسیل باالی قشر جمعیتی فعال جامعه براي اشتغال د ر مراکز تجاری

3

0/04

0/12

افزایش تعامالت اجتماعی و رونق مبادالت فرهنگی بین شهروندان ،از طریق ایجاد فضایی
O6
کامال مطلوب برای گفتگو و ديدار پيادگان

3

0/06

0/18

O7

امکان جلب مشارکت ساكنان د ر تصمیم گیری ها ،جهت حل مسائل و پیشبرد توسعه

3

0/06

0/18

O8

د سترسی مناسب به متروی صاد قیه و طرشت

3

0/05

0/15

امکان ایجاد پیاد ه راه تجاری ،مسیر نابینایان ،د وچرخه رو و فضای بازی کود کان با
 O9اجرایی شد ن پروژه ی زیرگذر سواره و روگذر پیاد ه

4

0/09

0/36

امکان تبد یل فلکه اول صاد قیه به مید انی با محوریت پیاد ه و القاء حس هویت و
 O10سرزند گی شهری

4

0/08

0/32
O= 2/17

جمع کل
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جد ول  .5رتبه بند ی و ارزیابی نهایی عوامل بیرونی (تهد ید ها)؛ مأخذ :نگارند گان.

کد

کالبد ی

اجتماعی

اقتصاد ی

تهد ید سالمت روانی و جسمانی شهروند ان بد لیل آلود گی های محیطی

1

0/08

0/08

2

0/04

0/08

T3

انباشت زباله و وجود جانوران و حشرات بیماریزا

1

0/09

0/09

T4

رشد تصاعد ی قیمت زمین و مسکن

2

0/05

0/10

T5

نبود رقابت بخش های تجاری کوچک به علت شکل گیری مراکز تجاری بزرگ

2

0/06

0/12

T6

نبود برنامه ای مدون در زمینه ي ارتقای سطح اجتماعی و فرهنگی شهروندان

2

0/06

0/12

T7

نبود امنیت الزم د ر محیط های عمومی و مکانهای بی د فاع شهری

1

0/08

0/08

T8

رشد فزآیند ه ی نقش سواره و کاهش روابط و تعامالت اجتماعی مرد م د ر محله

2

0/06

0/12

T9

گرایش خرد ه فروشی ها به استقرار د ر حاشیه معابر اصلی

1

0/09

0/09

T1
محیطی

تهد ید ها (Tبیرونی)

رتبه وزن نمره نهایی

T2

توسعه لجام گسیخته و بی توجهی به ساختار طبیعی و بوم شناختي که موجب

ناپاید اری د ر زيست بوم محله می شود

 T10عد م روشنایی مناسب د ر معابر پیاد ه و سواره و تأثیر بر افزایش جرم خیزی محله
0/07 1
O + T = ( 17/2 ) +( 95/0) = 12/3
جمع کل

0/07

T= 0/95

نمود ار  .6تعیین موقعیت و راهبرد عمد ه محور مورد مطالعه؛ مأخذ :نگارند گان.

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .6ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ؛ ﻣﺄﺧﺬ  :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.

ﻛﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ وﺑﻪ ﺳﻤﺖ
توانمندﻣﻲ ﺷﻮﺩ،
فضاها 5وﻣﻼﺣﻈﻪ
مرمتﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ
سازی آنها
است که شامل
ﺟﻬﺖ باﺗﻤﺎﻳﻞریزی
متقابلﻛﻪنظام
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪروابط
ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ است
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖها ،الزم
ساماند هی
ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﻃﺮﺡ ﻫﺎ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ باﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ
راهکارهایﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﻓﻀﺎﻫﺎهاﻭ وﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺯﻱ
انتخاب وﺷﺎﻡﻝ
متناسب
ﻣﺮﻣﺖطرح
اجرای
شناسایی و
ﺷﺮﺍﻳﻂحیات
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎهای
ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ عرصه
پیادﻭه با د یگر
حرکتی
گیریﻣﻮﺟﻮﺩ
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﻱ
اینروﮔﻴﺮﻱ
ﻛﻪ ﺑﺎاز ﺑﻬﺮﻩ
تحلیل ﺍﺳﺖ
 WOﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺩﺭ
مورد ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ
ﺭﺍﻫﺒﺮﺩنمود ار
طبق این
مطالعهﻃﺒﻖمیﺍﻳﻦباشد .
شرایط محور
ﺳﻌﻲاز این
مناسب
برايﺍﺯبهره
گرد د .
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺑﻬﺒﻮﺩ
ﻭ
ﺳﺎﺯﻱ
ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ
ﺟﻬﺖ
ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ
ﺗﻤﺎﻡ
ﺍﺯ
ﻭ
ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﻬﺒﻮﺩ
ﺩﺍﺧﻠﻲ
ﺿﻌﻒ
ﻧﻘﺎﻁ
ﺷﻮﺩ،
د ر راهبرد  WOهد ف این است که با بهره گیری از رویکرد د ر مراکز کهن شهری ،شناخت اهمیت ،جایگاه
ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺮﻛﺖ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﻱ ﺭﻭﺍﻥ ،ﺍﻳﻤﻦ ،ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻟﺬﺕ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻓﺮﺁﻫﻢ ﺷﻮﺩ
الزم .و ضروری است و برای
فرصتهای موجود سعی شود  ،نقاط ضعف د اخلی بهبود و عملکرد فضاهای پیاد ه
یابد و از تمام امکانات موجود جهت توانمند سازی و ساماند هی آن باید با نگرشی جامع از اصولی ،همچون
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪﻱ
بهبود وضعیت موجود استفاد ه
گرد د تا زمینه را برای رعایت تمامی استاند ارد ها و جوانب پیاد ه رو سازی،
ﺍﮔﺮﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﻏﻠﺒﻪ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ،ﺿﺮﻭﺭﺕ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﮔﺴﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﭘﺮ ﺭﻧﮓ
حرکت و پیاد ه روی روان ،ایمن ،همراه با لذت و از قبیل زیر ساختها و تجهیزات گذرگاههاي پیاد ه د ر
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﻳﻚ ﻣﺤﻮﺭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ،ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﮕﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺛﺎﺑﺘﻲ
آرامش فرآهم شود .
راستاي افزایش امنیت و آسایش پياد ه گان ،فرهنگ
.
ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮﺩﺩ
ﻋﻼﻭﻩروابط
تقویت
سازی ها و فرآهم کرد ن زمینه های
ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻣﻮﻓﻖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ
جمعبند ي
گیری
عمومی،
ﮔﺮﻓﺘﻪنقل
حمل و
اجتماعی،
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ و
ﺷﻮﺩ .
گسترش ﻧﻈﺮ
ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ
تعامالتﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ
ﺣﺘﻲ ﺍﻟﮕﻮﻱ
ﻋﻮﺍﻣﻞو ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ؛
نتیجه ﺑﺮ
الگوی
سواره و غلبه
وچرخه د ر
ﻋﺮﺻﻪمسیر
معلوالن،
بینیﻧﻈﺎﻡمسیر
شهر ﺭﻭﺍﺑﻂپیش
ﻫﺎﻱ دﺣﻴﺎﺕ
حرکت ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ
ﺣﺮﻛﺘﻲ ﭘﻴﺎﺩﻩ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻫﺎ،
حرکتﺭﻳﺰﻱ ﻭ
گسترشﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اگرچه ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ،
شهرهای
گستریﺍﺯ د ر
ضرورتﻭ پیاد ه
ﺷﻬﺮﻱ،برد
شهری قد م
توسعه ﺩﺭپاید ار
راستای
اشت.ﺍﻫﻤﻴﺖ،
ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻛﻬﻦ
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ
ایرانﻱراﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ
ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮ
ﺍﻳﻨﺮﻭ ﺑﺮﺍﻱ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮﺩﺩ .
ماشینی ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
استﻭ که
کارآیی
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ این
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ واقعیت
نماید  ،اما
ُپر رنگ می
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻟﻲ،
ﺿﺮﻭﺭﻱ
ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻻﺯﻡ
ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ
ﮔﺬﺭﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺩﺭ
اتﻭوﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
ﺳﺎﺧﺘﻬﺎ
ارائهﻗﺒﻴﻞ ﺯﻳﺮ
انگاره ﺳﺎﺯﻱ ،ﺍﺯ
ﺟﻮﺍﻧﺐازﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ
است که
ﺗﻤﺎﻣﻲ متفاوتی
ﺭﻋﺎﻳﺖشرایط
ﻫﻤﭽﻮﻥه ،تابع
یک محور پیاد
پیشنهاد
راهکارها
ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ
مطالعات ﻫﺎﻱ
ﻓﺮﺁﻫﻢیﻛﺮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﺳﺎﺯﻱر ﻫﺎ ﻭ
الگوی ،ﻓﺮﻫﻨﮓ
نبایدﭘﻴﺎﺩﻩ ﮔﺎﻥ
ﺁﺳﺎﻳﺶ
نمیﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ
کنند و
تبعیت
های ثابتی
منظور
اجرایی د
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻭو به
ﺗﻘﻮﻳﺖگرفته
صورت
نتیجه
ﺭﺍﺳﺘﺎﻱر ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺩﺭ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ
ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ
ﮔﺴﺘﺮﺵ
اجرایی برای
الگوی
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،منزله
یک شهر به
رفت وﭘﺎﻳﺪﺍﺭآمد و
آساني د
ﻣﺴﻴﺮ گان و
ﻣﻌﻠﻮﻻﻥ،پياد ه
ﺣﺮﻛﺖ ایمنی
شهرهایﻣﺴﻴﺮافزایش
.
ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ
ﻗﺪﻡ
ﺷﻬﺮﻱ
د یگر نیز تلقی گرد د  .تجارب موفق جهانی نشان د اد ه گسترش و جایگزینی حمل و نقل غیر موتوری د ر
است که برنامه ریزی و طراحی فضاهای پیاد ه زمانی راستای توسعه پاید ار شهری ،گزینه های زير پیشنهاد
موفق خواهد بود که عالوه بر عوامل کالبد ی؛ شرایط می گرد د :
اجتماعی ،فرهنگی ،اقلیمی و حتی الگوی روانی و  -1طرح پیشنهاد ی ایجاد زیرگذر سواره
وچرخه 14رو و
رفتاری مرد م د ر نظر گرفته شود  .بنابراین ،د ر برنامه و روگذر پیاد ه با ایجاد مسیر دﺻﻔﺤﻪ
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مطلوبیت محیط بر مبنای توسعه ي پاید ار

اقتصاد ی

انعطاف پذیری و توسعه اقتصاد ی

اجتماعی

سرزند گی و حیات شهری و افزایش تعامالت

کالبد ی و مبلمان شهری

دوفصلنامه مديريت شهري

معیار و اهد اف

محیطی

طبقه بند ی

جد ول  .6بررسی طراحی یک محد ود ه پیاد ه مد ار ،بر اساس قوت ها و فرصت ها؛ مأخذ :نگارند گان.

گسترش فضای سبز و استفاد ه از عناصر طبیعی د ر محیط (مانند  :استفاد ه
از عناصر طبیعی به عنوان حفاظ طبیعی ،براي جد ا سازي معبر پیاد ه از
سواره)

تقویت مراکز خرید تجاری و ورود بخش خصوصی به عرصه های بزرگ

مقیاس د ر سطح فرا منطقه ای

کنترل آسیب های اجتماعی و افزایش نظارت همگاني
افزایش تعلق مکانی و فرهنگ مشارکت د ر ساكنان

زمینه سازی و توسعه عرصه های تعامالت اجتماعی

ساماندهی سیما و منظر شهری با محوریت چشم انداز های طبیعی و مصنوع

تناسبات بصری ،باال برد ن کیفیت زند گی

شهری ،افزایش رفاه و رضایتمند ی ساکنان

نوسازی بافتهای فرسود ه و حفظ بناهای با ارزش

طراحی کفسازی مناسب و مسیر ویژه ای جهت ترد د ایمن نابینایان (خط
زرد برجسته)

مکانیابی و استقرار مناسب و کارآمد مبلمان و تجهیزات شهری

انتقال ترافیک سواره به زیر گذر و طراحی پیاد ه راه و مسیر د وچرخه
شبکه بند ی معابر و حمل نقل
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راهبرد ها و راهکارهای د ستیابی

آرام سازی ترافیک د ر گره ها و نقاط بحرانی

روانی و ایمنی ترافیک و سهولت د سترسی

ساماند هی و گسترش شبکه حمل و نقل عمومی

ترویج و گسترش استفاد ه از د وچرخه به جای موتور

ارتقای فرهنگ ترافیکی و توان مد یریت حمل و نقل

پیشبینی مسیر نابینایان و معلولین.
د ر صورتی که از لحاظ زمانبند ی و تأمین منابع مالی
تمامی شرایط مناسب باشد  ،به گسترش شبکه حمل
و نقل عمومی و احد اث روگذر پیاد ه و زیر گذر سواره
(د ر محد ود ه فلکه د وم صاد قیه تا تقاطع خسرو) و
ایجاد مسیر د وچرخه (با پیشبینی  5ایستگاه د وچرخه)
و مسیر نابینایان و معلولین با محوریت تسهیل د ر ترد د
حمل و نقل غیر موتوری پرد اخته خواهد شد  .احد اث
مسير ويژه پياد ه عالوه بر آنكه د ر تجد يد حيات مراكز

شهري نقشي انكارناپذير ايفا مي كند  ،با فراهم آورد ن
امكان تعامالت اجتماعي ،به شهروند ان اجازه مي د هد
د ر محيطي آرام ،بد ون اينكه هر لحظه خطر برخورد
يا تصاد ف با خود رو را احساس كنند  ،حواس خود را
كامال معطوف انتخاب جنس ،حظ بصري يا پياد ه
روي بي د غد غه كنند  .محورهای پیاد ه د ر صورت د ارا
بود ن ارزش و پتانسیل های خاص می تواند بافت
پیرامونی خود را متحول کند  .به طور مثال :ایجاد
فعالیت های تجاری د ر محور پیاد ه به نحوی که مورد

ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
عیدﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ
ﻣﺤﻠﻪ ﺭﺍ
ﺑﺎﺷﺪ ،راﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻣﻮﺭﺩ ﺕ
توجه ﻛﻪ
ﻧﺤﻮﻱ
ساخته و
متحول
ﻋﺎﺑﺮﺍﻥ محله
ﻭﺟﻪاقتصاد
باشد ،
عابران
نوروز)
ﻣﺘﺤﻮﻝخرید
ﻣﺨﺘﻠﻒ
منابعﺟﺸﻦ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ
ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ( ﻭ
ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻫﺘﻞ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ )
ﻣﺤﻞتغییر
ارزش ﻭبه عنوان
بناهای با
ﻫﺎﻱکاربری
با
ﺟﻬﺖنشد ن
ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲتأمین
ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﻲ صورت
محلﻳﺎ ﺑﺎهای د ر
ﻣﺮﺍﺳﻢ زمان،
مالیﻫﺎوﻭکمبود
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
فلکه دﺷﺪ.
اصلی ميانﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ
ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕو( ﻭ ﻣﺤﻞ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ:
رستوران) و
پیشبینی
ﺑﺎﺯﻱ یا با
(مانند  :هتل
استراحت
ﺳﺮﺯﻧﺪﮔﻲمسیر
پیشنهاد ﻭمی گرد د
وم تا اول
مختلف
ﺑﻬﺒﻮﺩها و
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭجشن
ﺯﻳﺒﺎﻳﻲبرگزاری
ﺣﺲجهت
مکانهایی
ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
ﻓﻀﺎقیه،ﺑﻪ د رﻋﻨﻮﺍﻥ
مراسمﺳﻴﻤﺎﻱ
ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ
ﻛﻨﻨﺪﻩ:
ﺟﺬﺏ(مانند
بحرانی
شرایط
ﻳﻜﻲ ﺍﺯخاص و
زمانهای
ﺑﺼﺮﻱصاد
کود کان
ﺑﺎﻳﺪ بازی
محل
مسابقات) و
(مانند :ﺑﺮ برگزاری
رویﻫﺎ،آمد و
ماه) بر
نوروز د ر
ﺳﺎﺧﺖ
ﺟﺪﺍﺭﻩ
اسفندﻛﻒ ﻭ
اواخرﺍﺻﻼﺡ
ﺧﺼﻮﺹ
عيد ﺍﻳﻦ
خريدﻛﻪ ﺩﺭ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ
ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﻬﺮﻱ
ﺳﺮﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺣﻴﺎﺕ
ﻭ ﻣﺆﺛﺮ
خواهد شد
شهروند ان
ﻧﻤﺎﻫﺎ ﻭجذابیت
ﺁﺏموجب
ﻧﺸﺴﺘﻦ،بسته
ﻣﺘﻨﻮﻉموتوری
ﻫﺎﻱنقلیه
وسایل
ﺳﺎﻳﺒﺎﻥر این) مد
شود و د
ت ،ﻳﺎ
ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺍﻳﺠﺎﺩ .گشدﺯﻳﻨﻪ
ﺗﻠﻄﻴﻒ ﻫﻮﺍ،
گیﻣﻨﻈﻮﺭ
سرزند ﺑﻪ
ﻛﺎﺷﺖوﮔﻴﺎﻫﺎﻥ
ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺑﻪ
ﺍﺭﺯﺵ
ﺑﺎ
ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ
ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ
ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺑﺎ
ﻭ
ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﺘﺤﻮﻝ
ﺭﺍ
ﻣﺤﻠﻪ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺕﻭﺟﻪ ﻋﺎﺑﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭘﻴﺎﺩﻩوﺍﺯبهبود
وضعیت
شناسی
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖزیبایی
ارتقای حس
جایگزین ﻭفرعی
آب
سازمان ﻣﻲ
خیابان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ
(مانند :ﺩﺭ ﺷﺐ
ﻧﻮﺭﭘﺮﺩﺍﺯﻱ
مسیرهایﺑﺎﺭﺵ ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻭ ﺑﺎﺩ ﻭ
ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮﺭ
ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ
همچنین ﺑﺮﺍﻱ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ(
شمال ﻭوﻣﺮﺍﺳﻢ
ﺟﺸﻦ ﻫﺎ
ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ
بصری ﻭ ﻳﺎ
ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ (
ﺮﺍﺣﺖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻫﺘﻞ ﻭ
فضا ﺑﺎبه عنوان
ﺟﻬﺖ عوامل
مهمترین
ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﻲیکی از
سیمای
ﻣﺨﺘﻠﻒ د ر جنوب محور مطالعاتی)
شهید گالب
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ د ر
ﮔﺮﺩﺩ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥاستفاد هﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺳﺮﺯﻧﺪﮔﻲ
ﻣﻮﺟﺐ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
جذبﺑﺎﺯﻱ
ﻱ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ( ﻭ ﻣﺤﻞ
شهری باید
ﺟﺬﺍﺑﻴﺖو ﻭحیات
سرزند گی
مؤثر بر
کنند ه و
روش هد ایت ترافیک سواره
شود .ﺷﺪ.د ر این
خصوص
ﺑﺼﺮﻱاین
ﺳﻴﻤﺎﻱ که د ر
ﻭﺿﻌﻴﺖقرار گیرد
مورد توجه
اطرافﻛﻨﻨﺪﻩ
خیابانهایﺟﺬﺏ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ
ﻓﻀﺎ ﺑﻪ
ﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ
منتقل شد ه ولی به گونه ای که
اصالح ﺍﺯکف به
نماها و
کاشت گیاهان
ساخت آب
ﺑﺎﻳﺪ ها،
جد اره
ﺪﮔﻲ ﻭ ﺣﻴﺎﺕ و
ازد حام خود روها د ر محد ود ه
ترافیک و
ﺧﺼﻮﺹ به با
ﺳﺎﺧﺖ
سنگینیﺟﺪﺍﺭﻩ ﻫﺎ،
ﺍﺻﻼﺡ ﻛﻒ ﻭ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ
ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﻬﺮﻱ
ﻣﺘﻨﻮﻉنشستن،
ﻫﺎﻱمتنوع
ایجادگگزینهﺯﻳﻨﻪهای
متری شهید گالب د ر موازات
بلوار 30
مواجه نگرد
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ
 یم) .
ﺳﺎﻳﺒﺎﻥ
ﻧﺸﺴﺘﻦ ،ﺍﻳﺠﺎﺩ
هوا،ﺍﻳﺠﺎﺩ
تلطیفﻫﻮﺍ،
منظورﺗﻠﻄﻴﻒ
ﺷﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ
محافظت
(طبیعی یا
سایبان
ظرفیت ترافیکی باالیی را د ارا است
ستارخان،
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ
جنوبی ﺷﺐ
ﻧﻮﺭﭘﺮﺩﺍﺯﻱ ﺩﺭ
برایﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ
مصنوعی)ﺑﺎﺭﺵ
ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻭ ﺑﺎﺩ ﻭ
ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮﺭ
ایجادﭘﻴﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﻱ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ
عابرین پیاد ه از تابش نور آفتاب و باد و بارش باران و که می تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای ترافیک
عبوری جنوب محد ود ه ی مورد نظر پیشنهاد گرد د .
همچنین خیابان سازمان آب نیز د ر شمال محور مورد
سترسی.
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ
ﻣﺘﺼﻞ
ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ
ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ ؛سواره
ﻣﺘﺮﻭﻱاز حجم
ترد دﺑﻪبخشی
قابلیت
ﺷﻜﻞ  .6ﻣﻜﺎﻥ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻭ ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﻲ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﺍﻩ ﻭ  5ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ نظر،
ﻣﺄﺧﺬ :و د
را د ارا می باشد .
 -2ﻣﻤﻨﻮﻉﻳﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻭﺭﻭﺩ ﺳﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﺧﺎﺻﻲ ﺍ ﺯ ﺳﺎﻝ )ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺧﺮﻳﺪ ﻋﻴﺪ

ﻧﻮﺭﻭﺯ(
پیشبینی نکات قابل توجه د ر طراحی های
پیشنهاد ی
ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﻠﻜﻪ ﺩﻭﻡ ﺗﺎ ﺍﻭﻝ ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ،
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﺸﺪﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺯﻣﺎﻥ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ
نکته شماره  )1نحوه تقابل طراحی فضای
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ .ﺑﺮ ﺭ ﻭﻱ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺷﺪ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ
ﻣﺄﺧﺬ:ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ (
ﺻﺎﺩﻗﻴﻪﺩﺭ؛ ﺍﻭﺍﺧﺮ
ﻋﻴﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯ
ﺧﺮﻳﺪ
ﺩﻭﭼﺮﺧﻪو)5ﻣﺎﻧﻨﺪ:
گزيني وﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ
ﻥ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻭ ﺩﺭ
وچرخه
ايستگاهﺑﻪد
ﺑﺤﺮﺍﻧﻲراه
پيشبيني پياد ه
مكان
شکل .6
ﻣﺘﺼﻞ
ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
ﺧﺎﺹ ﻭ5
ﺭﺍﻩ ﻭ
ﭘﻴﺎﺩﻩ
ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﻲ
ﻣﺘﺮﻭﻱ حرکت
پیاد ه د ر مقابل خیابان های پرترد د
مأخذ :نگارند
صاد قيه؛
متصل
گان.ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻓﺮﻋﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻭ ﺷﻬﻴﺪ ﮔﻼﺏ
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ
ﻣﺪﺕ،
مترويﺍﻳﻦ
ﺷﻮﺩبه ﻭ ﺩﺭ
ﻣﻮﺗﻮﺭﻱ ﺑﺴﺘﻪ
سواره
ﺧﺮﻳﺪﺑﻪﻋﻴﺪ
ﻫﺪﺍﻳﺖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺭﻭﺵﺯ ﺳﺎﻝ
ﺧﺎﺻﻲ ﺍ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺩﺭ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
ﻣﺤﻮﺭ ﻣﺤﻮﺭ
ﺳﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ
ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ :ﺳﻮﺍﺭﻩ
ﺍﻳﺎﻡﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺷﻮﺩ .
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ (
ﻭﺭﻭﺩﺟﻨﻮﺏ
ﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺩﺭ
د ر مقابل تأثیرات محد ود یت ساز ترافیک سواره،
ﮔﻼﺏ
ﻣﺘﺮﻱرﺷﻬﻴﺪ
نقش  .ﺑﻠﻮﺍﺭ
پیاد هﻧﮕﺮﺩﻳﻢ
ﻣﻮﺍﺟﻪ
ﺗﺮﺍﻓﻴﻚد .ﻭ ﺍﺯﺩ ﺣﺎﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺩﺭ
ﺍﻱ ﻛﻪ
ﻭﻟﻲ ﺑﻪ
ﺳﻨﮕﻴﻨﻲمی گرد
شب ﺑﺎپیشنهاد
ﮔﻮﻧﻪ د ر
نورپرد ازی
پشتیبانی
پیچید ه30ای را د
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩعبور
مسیرهای
مسیرهاﺑﺮﺍﻱ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲاینﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺯﺍﺕ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﺘﺎﺭﺧﺎﻥ ،ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ازﺍﺳﺖ
ﻋﻨﻮﺍﻥمی کنند .
ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ،ایفا
ﺗﻮﺍﻧﺪه ﺑﻪها
آمدﺍﻭﻝپیاد
رفت
اول
ﺩﻭﻡو ﺗﺎ
ﻦ ﻧﺸﺪﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺯﻣﺎﻥ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﻠﻜﻪ
ﻣﻮﺭﺩ
حرکتﺷﻤﺎﻝ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥکهﺁﺏبهﻧﻴﺰ ﺩﺭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ
ﻱ ﻣﻮﺭﺩ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
ﺟﻨﻮﺏ
ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻋﺒﻮﺭﻱ
ﻧﻈﺮ به
سواره
ورود
موقت
ممنوعیت
-2
عابرین
حوزه ی
محورﮔﺮﺩﺩ .به یک
ﻣﺤﻮﺭپیاد ه
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥمرکزی
ﺹ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺧﺮﻳﺪ ﻋﻴﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ( ﺑﺮ ﺭ ﻭﻱ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺷﺪ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ
ﺳﻮﺍﺭﻩ ﻭسال
خاصی از
ﺗﺮﺩﺩر ایام
مطالعاتی د
(مانند :ﺩﺍﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺭﺍ
ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺣﺠﻢ
ﻥﻇﺮ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اختصاص .پید ا کرد ه باشد و د وم به یک حوزه ی
ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻓﺮﻋﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻭ ﺷﻬﻴﺪ ﮔﻼﺏ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ( ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ  .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺳﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ
ﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻭ ﺍﺯﺩ ﺣﺎﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﮕﺮﺩﻳﻢ  .ﺑﻠﻮﺍﺭ  30ﻣﺘﺮﻱ ﺷﻬﻴﺪ ﮔﻼﺏ
ﻲ ﺳﺘﺎﺭﺧﺎﻥ ،ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ
ﺟﻨﻮﺏ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﮔﺮﺩﺩ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﺏ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺩ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺣﺠﻢ ﺳﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
مطالعاتی؛ مأخذ:
ﺩﺭشمال و
ﮔﻼﺏ د ر
شهید گالب
سازمان ﻭآب و
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ خیابان
ﺷﻜﻞ  .7شکل .7
گان :.ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
نگارندﻣﺄﺧﺬ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ؛
محور ﻣﺤﻮﺭ
جنوبﺟﻨﻮﺏ
ﺷﻤﺎﻝ ﻭ
ﺷﻬﻴﺪ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﺏ

ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﻲ ﻧﻜﺎﺕ ﻕﺍﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ

ﻧﻜﺘﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  (1ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻓﻀﺎﻱ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺗﺮﺩﺩ ﺳﻮﺍﺭﻩ
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حفاظتی یا یک سپر که بین آنها و فضای عبور سواره
قرار گرفته باشد نیاز د ارند  .عرض محل های حرکت
پیاد ه باید با میزان رفت و آمد د رگیر با آن مناسبت
د اشته باشد  .د ر حد فاصل محل حرکت پیاد ه و فضای
رفت و آمد خود رو منطقه ای برای استقرار مبلمان و
تسهیالت عمومی نظیر د رختکاری خیابانی ،نشیمنگاه
ها ،سرپناه های ایستگاه های اتوبوس ،کیوسک های
تلفن و مسیرهای ویژه ی د وچرخه تخصیص د اد ه
شود  .قطعا تمامی این عناصر را نمی توان برای همه
انواع موقعیت ها و محل ها منظور نمود  ،اما بر جای نکته شماره  )3بارگیری و بار اند ازی مراکز
نهاد ن و پیش بینی فضا برای همه آنچه که بعد ا د ر خرید تجاری
نظر گرفته می شود نباید از نظر پنهان بماند .
د ر فضاهاي متراكم شهري ،بارگيري و باراند ازي
مراكز خريد تجاری د ر ابتد ای صبح و یا انتهاي شب
نکته شماره  )2توسعه و انطباق پذیری صورت مي پذیرد .
کاربری های همجوار
برخی از کاربری ها (مشخصا واحد های تجاری) ،نکته شماره  )4طراحی پارکینگ
بد ون تکیه بر جریان عبور پیاد ه نمی توانند اد امه راهنماهای مرتبط با طراحی موفق حوزه های پیاد ه
حیات د هند  .با اجرای طرح پیاد ه راه تجاری ،گسترش مد ار باید به اهمیت تسهیالت کافی برای پارکینگ
و توسعه بخش تجاری و افزایش سرمایه گذاری د ر جوامع محلی اقتصاد محور ،توجه الزم و کافی را
های بخش خصوصی را شاهد خواهیم بود  ،چرا که مبذول د ارند  .این تسهیالت را می توان به طریقی د ر
با افزایش عابرین پیاد ه و تسهیل د ر رفت و آمد و یک جامعه محلی یا د ر یک سایت ویژه ملحوظ نمود
خد ماتی که به آنها ارائه می گرد د  ،میزان خرید د ر که نه تنها برای پیاد ه ها غریب نباشد  ،بلکه فعالیت
اینگونه مراکز کمتر توسعه یافته (مانند فاز یکم بازار پیاد ه را به شکل واقعی ترغیب نماید .
سنتی ستارخان) افزایش یافته و واحد های تجاری که
تاکنون غیرفعال بود ه رونق چشمگیری خواهد یافت .نکته شماره  )5فعالیت  24ساعته محور
توسعه و انطباق پذيري كاربري هاي همجوار محور پیاد ه صاد قیه و محد ود کرد ن ساختمانهای
پياد ه مد ار ،مي تواند د ر  2مرحله زیر صورت پذیرد  :اد اری
 -1انطباق پذیری پهنه های مسکونی و اد اری بافت خیابانهای  24ساعته ،نه فقط جالب تر و سرگرم
(گذار به الگوی گره ای برای کاربریهای مسکونی و کنند ه تر هستند  ،بلکه به خاطر مزایای نظارت
اد اری):
شهروند ی ،چراغهای روشنایی مناسب و چشمهای
 تمرکز ساخت و ساز ه های جد ید د ر پیرامون ناظر خیابان ،ایمن تر نيز مي باشند  .ساکنان واحد هایایستگاه های حمل و نقل عمومی (گذار به الگوی مسکونی همانطور که به سمت خد مات ،مغازه ها،
گره ای).
مراکز فرهنگی ،پارکها و منازل د وستان و فامیل
 فرآهم آورد ن تسهیالتی د ر جهت تشویق سکونت د ر طول روز و شب حرکت می کنند  ،فعالیت پیاد هنزد یک محل اشتغال از طریق مجتمع های چند بعد از ساعت کار را بوجود می آورند  .همچنین تعد اد
منظوره به منظور کاهش سفرهای شهروند ان مسقر ساختمانهای اد اری د ر طول خیابانی که تمایل به
د ر واحد های مسکونی.
 -2انطباق پذیری بافت د ر پهنه های تجاری (گذار به
الگوی خطی برای کاربری های تجاری):
 توسعه کاربریهای فعال تجاری (فروشگاه های چندمنظوره که  24ساعته باز است).
 استقرار کاربری های اد اری و تجاری د ر لبههمسایگی و جلوگیری از نفوذ این کاربریها به د رون
بافت محلی.
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پیاد ه راه شد ن آن وجود د ارد را می توان کنترل و
محد ود نمود  ،چرا که اد ارات اغلب بعد از ساعت 17
تعطیل و د ر نتیجه آن محور ،بی روح می شود .
نکته شماره  )6فرهنگ سازی و ترویج
استفاد ه از د وچرخه به جای موتورسيكلت و
خود رو د ر جابجايي مسافت های کوتاه بین
شهری.
منابع و ماخذ
کنف الخر ،هرمان ( )1387اصول و برنامه ریزی
(طراحی) ترد د پیاد ه و د وچرخه ،مترجم :د کتر فرید ون
قریب ،انتشارات د انشگاه تهران ،چاپ د وم.1387 ،
یزد چی -ش ( )1389ساماند هی و طراحی حرکت
عابر پیاد ه به منظور ارتقاء حیات شهری ،مرد اد ،1389
نشریه اینترنتی نوسازی ،شماره  ،9ص .1
کاشانی جو ،خشایار ( )1389پیاد ه راه ها ،چاپ اول،
انتشارات آذرخش ،ص .215 ، 41-34
يزد ان پناهي -مليسا ،ملكي-كيميا ( )1386بررسی
جایگاه حمل و نقل د ر توسعه اقتصاد ي پاید ار شهري،
ماهنامه صنعت حمل و نقل ،آذر  ،1386شماره .268
 )1375( --آئین نامه طراحی راههای شهری،وزارت مسکن و شهرسازی ،مسیرهای پیاد ه.
بصیری ،رضا ( )1388برنامه ریزی و طراحی برای
پیاد ه ها ،چاپ اول13 ،انتشارات طحان ،ص .10
تیبالد ز -فرانسیس ( )1387شهرهای انسان محور
(بهبود محیط عمومی د ر شهرهای بزرگ و کوچک)،
مترجم :لقایی – جد لی ،چاپ د وم ،انتشارات د انشگاه
تهران.
محرم نژاد  -ن  ،احمد ي .م )1385( ،بررسی اطالعات
آماري ترافیک تهران بر اساس شاخصهاي حمل و
نقل پاید ار شهري ،هفتمین همایش مهند سی حمل
و نقل و ترافیک ایران ،تهران.
مهد یزاد ه ،جواد ( )1379مفاهیم و مبانی پیاد ه راه
سازی ،مجله شهرد اری ها ،آذرماه  ،1379شماره .19
معینی ،سید محمد مهد ی ( )1385افزایش قابلیت
پیاد ه مد اری،گامی بسوی شهری انسانی تر ،نشریه

هنرهای زیبا ،شماره  ،27پائیز .1385
صابر منش ،علیرضا ( )1388تأثیر طرحهای پیاد ه
محور بر توسعه ی پاید ار شهری با رویکرد بهینه
سازی مصرف انرژی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،
د انشگاه آزاد تهران مرکزی.
فتوحي ،حميد ( )1386توسعه پايد ار حمل و نقل،
ماهنامه شهرد اري ها ،شماره  ،36ص .78
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