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  فصلنامه مطالعات مديريت شهري
 1390 پاييز/ هفتمشماره / ومسسال 

  

  
  

   فضاهاي پياده شهري سازي هاي مناسب چالش
 )محور پياده خيابان وليعصر: مطالعه موردي( 

  
 ۱۵/۹/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش مقاله  ۳۰/۸/۱۳۹۰: تاريخ دريافت مقاله

  
  اسماعيل علي اکبري

  دانشيار گروه جغرافيا دانشگاه پيام نور
com.aliakbariesmaeil@yahoo )مسئول مكاتبات(  

  دبرسيد جالل م
  کارشناس ارشد مديريت شهري 

 
  چكيده

زيست محيطي و ترافيکي در شهرها از يک سوي ، ياجتماعدر چند دهه اخير با بروز مسائل : مقدمه و هدف پژوهش
و افزايش نيازهاي فرهنگي و فراغتي شهروندان از سوي ديگر احياء فضاهاي پياده براي گسترش نظام حرکت پياده در 

. محورهاي پياده از وجهي نو مورد توجه نهاد مديريت شهري قرار گرفته است سازي مناسبي و بهسازهاي  قالب طرح
قبل از  سازي هاي مناسب و مسائل طرحها  چالش اين مقاله در راستاي بازشناسي و تاکيد بر اهميت و نقش معابر پياده

 راه وليعصر تا چهارراه طالقاني شناسايي و تحليلهنگام اجرا و پس از اجرا را در پاره محور خيابان وليعصر از چهار، اجرا
  . نمايد مي

در مطالعه نمونه پرسشنامه پژوهش  توصيفي همبستگي از نوع کاربردي و ابزار، حاضرپژوهش  روش: روش پژوهش
ساکنان و کسبه ، نفر از کارشناسان ۲۰۰محقق ساخته است که بر اساس روش نمونه گيري از جوامع نامحدود ميان 

 ده محور توزيع شده استمحدو
ابهام و ترديد مديران شهري نسبت به ، مستقل و متمرکز، دهد که فقدان مديريت واحد مي نشانها  يافته: ها يافته

و نارسايي نظام اطالع رساني به موقع به ساکنان و کاربران يا بي توجهي به مشارکت  سازي مناسبضرورت و اهميت 
مشکالت ناشي از فعاليت روزمره به ويژه . قبل از اجرا است سازي هاي مناسب پروژه يفرا روهاي  چالش نيتر مهممحلي 

 يها مؤلفه نيتر مهممتعدد در اجرا و نبود ستاد يا متولي مراقبت و نگهداري به ترتيب هاي  تردد عابران توأم با توقف
  . باشند مي زا در زمان اجرا و پس از آن چالش

  وليعصر خيابان، ، رو يادهپسازي،  مناسب: واژگان كليدي
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  اسماعيل علي اکبري و سيد جالل مدبر 
  

۱۶ 
 

 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

  مقدمه
کردن وسايل حمل و  يموتورانقالب صنعتي با 

نقل بنيادهاي شهرنشيني و شهرسازي جهان را به شدت 
به . حرکت سواره وابسته کرد يها اسيمقو  ها ضرورتبه 

اين ترتيب بسياري از فضاهاي شهري که محل زندگي 
ايل ماشيني بدل اجتماعي بود به گذرگاه و توقفگاه وس

 ريزتدريج ساختارهاي کالبدي و اجتماعي شهر ه شد و ب
  . قرار گرفتکارکرد وسائط نقليه  نفوذ

 يها يناهنجاردر چند دهه اخير که مسائل و  
زيست محيطي و ترافيکي زندگي شهري را به ، اجتماعي

ريزي  برنامه ،خود متأثر ساخت بار انيزشدت از پيامدهاي 
 تيو محورشهري با رويکرد اجتماعي  و مديريت فضاهاي
از وجهي نو مورد بازنگري ) انسان( عنصر شهرنشين
يکي از نمودهاي اين رويکرد . قرارگرفته است

و ساماندهي فضايي و کارکردي فضاهاي  سازي مناسب
ها براي رو پيادهو  ها راهعمومي شهري به ويژه پياده 

  . حرکت پياده است تسهيل در نظام
از نظر لغوي به معناي ايجاد شرايط  سازي مناسب 
از . انطباق با شرايط جديد و به روز کردن است، مناسب

اين اصطالح تعاريف متعددي ارائه شده است که اگرچه 
مشخص از محيط اي  بر قشري خاص و يا عرصه کيهر 

شهري تأکيد دارد ولي در مجموع معنا و مفهوم مشترک 
  . کنند مي و واحدي را بيان
سلسله اقداماتي است که سبب ايجاد  سازي مناسب

 سازش ميان کالبد و فضاي کهن با نيازهاي معاصر
گردد؛ يا سلسله اقداماتي که منجر به تغيير و اصالح  مي

موجود يا پيشنهادي  يها يکاربرفضا به منظور انطباق با 
در تعريف فوق هدف از . )۱۳۸۱ حبيبي و همکار( است

، ي جديد و معاصر استپاسخ به نيازها سازي مناسب
و اصول حاکم  شمار آمدهاقدامي کوتاه مدت و مقطعي به 

مداخله به ميزان مورد نياز و ، بر آن عبارت از سازش
سازگار  سازي مناسب. مداخله با حداقل اثرگذاري است

است که به نيازهاي اي  محيط شهري به گونه يساز
دانشنامه ( معلوالن جسمي پاسخ مناسب داده شود

اصالح محيط و . )۱۳۸۸ يريت شهري و روستاييمد
تدارک وسايل حمل و نقل به طوريکه افراد معلول قادر 
باشند آزادانه و بدون خطر در محيط پيرامون خود اعم از 

محيط شهري و بين شهري و ، معابر، فضاهاي عمومي
عمومي حرکت کنند و از تسهيالت هاي  ساختمان
طي با حفظ استقالل فرهنگي و محي، اقتصادي، اجتماعي

  . )۱۳۸۸ پورجعفر و همکار( شوند مند بهرهفردي الزم 

برخي تعاريف با رويکرد دسترس پذيري به تعريف 
 سازي مناسببر اين اساس . اند پرداخته سازي مناسب

رابطه محکمي با طراحي فضاهاي عمومي و قابليت 
دامنه چنين دسترسي تمامي . دسترسي مناسب دارد

شود ولي بديهي است افرادي  مي را شامل اقشار اجتماعي
جسمي هستند بايد هاي  يا معلوليتها  که داراي ناتوانايي

با بکارگيري تکنولوژي توان  سازي هاي مناسب در طرح
  . رنديقرار گبخشي به طور ويژه مورد توجه 

فضاهاي پياده در واقع يکي  سازي مناسببهسازي يا 
ي و رو پيادهفرهنگ  از راهکارهاي زيربنايي براي تعميم

محور يا  –تشويق به حرکت پياده است که به روش فضا 
رفتار پياده معروف ريزي  برنامه پايه در ـرويکرد فضا 

فضا به طور اعم و فضاي پياده به طور اخص از . است
مختلفي تشکيل شده است که در هاي  عناصر و مؤلفه
: ردتوان در سه عنصر از هم تفکيک ک مي مجموع آنها را

که به  عنصر محيط )۳ ؛عنصر کالبد )۲ ؛عنصر انسان )۱
محيط کالبدي و محيط ، ترتيب محيط اجتماعي

 سازي مناسببهسازي و . شوند مي جغرافيايي نيز ناميده
و مديريت فضا در عرصه کالبدي ريزي  برنامه پياده راه

ساختار کالبدي يک پياده راه از سه عنصر کف يا . است
عناصر . شود مي يواره و سقف تشکيلجداره يا د، سطح

اند  متحرک يا نيمه متحرک، موجود در اين ساختار ثابت
و برخي چون درختان و پوشش گياهي ثابت و جاندار 

  . هستند
انسان روزانه براي انجام هر نوع فعاليتي با اين 

در واقع بيشترين تماس انسان با . عناصر در ارتباط است
عابر و ، اره در معرض ديد ناظراين عناصر است و آنها همو

ساماندهي و بهسازي آنها مطابق با ؛ لذا بيننده قرار دارند
استانداردهاي فني و شهرسازي از يک سوي و الزامات 

تواند  مي فرهنگي و اجتماعي جامعه شهري از سوي ديگر
چرا که . اثرات انکارناپذيري بر رفتار انسان برجاي بگذارد

ساختار فضاي پياده از طريق  رضايت يا عدم رضايت از
ادراکي در واکنش رفتاري فرد  ـفرايندهاي ذهني 

فضاي موزون و مناسب از طريق . شود مي منعکس
فرايندهاي پيچيده ادراکي قادر است انسان را به رفتار 

و فضاي ناموزون و نامناسب نيز قادر  و معقولموزون 
م عقل و است انسان را به رفتار ناموزون و به دور از نظا

  . هنجار وادار نمايد
با موضوع رابطه فضا و رفتار يا  كلاين بحث در 

کارکردهاي فضا در ارتباط است که يک مقوله ميان 
در مديريت شهري کشورهاي پيشرفته از . استاي  رشته
قابل توجه فضا براي هدايت و مديريت هاي  توان
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  ... یمناسب سازي فضاهاي پياده شهر یها چالش 

۱۷ 
 

  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

) رفتارهاي حرکتي و غير حرکتي( رفتارهاي شهري
ولي در ايران علي رغم . ه زيادي شده استاستفاد
فضا در هدايت هاي  موجود هنوز از ظرفيتهاي  پتانسيل

ضروري ؛ لذا رفتارهاي شهري استفاده چنداني نشده است
و به ويژه نهاد مديريت شهري به ريزي  برنامه است نظام

موازات اقدامات فرهنگي و آموزشي يا رويکردهاي 
محور يا ارتباط غير کالمي  از رويکرد فضا، آموزش محور

هاي  يکي از تفاوت. نيز در هدايت رفتارها استفاده نمايد
اساسي اين رويکرد در مقايسه با ساير رويکردها پايداري 

  . اثرات آن در اصالح رفتارها است
خاستگاه جنبش پياده سازي شهرهاي اروپا در 

هاي  است که طي آن نخستين تجربه ۱۹۴۰اواخر دهه 
ر ايجاد منطقه بي ترافيک و ايجاد ناحيه پياده اجرايي د

اين جنبش . )۶۸ ،۱۳۸۳ حسينيون( پايه گذاري شد
طرح آرام . بعدها در سراسر اروپا و آمريکا گسترش يافت

ريزي  برنامه هاي نمونه نيتر موفقسازي ترافيک يکي از 
که  )۱۸ ،۱۳۷۹ مهدي زاده( پياده در اروپاي غربي است

و اشکال گوناگون به اجرا  ها ناما در کشورهاي مختلف ب
يا محله آرام  )woonerf( تجربه موسوم به وونرف. درآمد

در هلند بر مبناي اولويت دادن به حرکت پياده و محدود 
برنامه ايجاد امنيت براي ، )۱۸: همانجا( کردن سواره

ي در رو پيادهعابران پياده و دوچرخه سواران و ترويج 
و مديريت ريزي  برنامه ،)۱۳۸۰ ،۶۸ دانا عربي( فنالند
محيط شهري در آلمان و اطريش به ويژه  سازي مناسب

ترافيکي و بر ريزي  برنامه در شهر هامبورگ بر اساس
، )۳۹، ۱۳۸۰ شويب( مبناي منافع زنان يا شهر زنان

محيط شهري بر مبناي شهرسازي فراگير  سازي مناسب
پياده طرح کاربرد ، )۱ ،۱۳۸۵ مدني پور( در انگلستان

سازي در کاهش آلودگي صوتي در منطقه شهري 
محور ريزي  برنامه و )۲۲ ،۱۳۸۴ دستجردي( کپنهاگ

پياده در استانبول بر مبناي حمايت از رفت و آمد پياده و 
 ،۱۳۸۲ جبجي و همکاران( يرو پيادهحفاظت از امکانات 

هاي  مطالعاتي و اجرايي طرحهاي  نمونه )۶۲
  . در اروپا است سازي مناسب

پياده يا پياده هاي  در آمريکا ايده احداث خيابان
بر  يعني دو دهه پس از اروپا ۱۹۷۰‐۱۹۶۰در دهه  ها راه

مبناي پتانسيل بالقوه فضاهاي درون شهرها براي 
. ي با هدف خريد و رونق اقتصادي شکل گرفترو پياده

هاي  پروژه سازي مناسبمحورهاي  نيتر مهميکي از 
ي عمومي و پياده بر مبناي طراحي و اجراي فضاها

قابليت و کارايي دموکراسي مشارکتي و خودکفايي در 
    .)۳۹‐ ۳۵ ،۱۳۷۹ هستر( شهرها بود

مسائل  اخير با بروز يها سالنيز طي  رانيدر ا
زيست محيطي و ترافيکي در شهرها و افزايش نيازهاي 

احياء و باز زنده سازي فضاها و نظام ، فراغتي شهروندان
 سازي مناسبيا  بهسازيهاي  در قالب طرح حرکت پياده

محورهاي پياده به ويژه در کالن شهرها مورد توجه نظام 
در تهران بازسازي و . مديريت شهري قرار گرفته است

 و کف سازي گذرها  جداره، ساتيتأس، ساماندهي بصري
مروي به عنوان يکي از محورهاي بافت تاريخي  )کوچه(

پروژه پياده ، )۱۰‐۸ ،۱۳۸۶ ساماندهي گذر مروي( شهر
با هدف محدود کردن  )باغ سپهساالر( سازي خيابان صف

ي و سهولت در رو پيادهتقويت فرهنگ ، ترافيک پياده
تجربه پياده سازي خيابان ، )۱۳۸۴ دستجردي( تردد عابر
بافت ( و خيابان شهريار )يو مرکزبافت تاريخي ( تربيت
ياده از در شهر تبريز با هدف تفکيک حرکت پ )جديد

 مرادي( سواره و ايجاد محورهاي شاخص براي پياده
و پياده سازي محور جنت مشهد به عنوان  )۷۲ ،۱۳۷۹

، ۱۳۷۹ مرادي( يک محور ويژه پياده در بافت جديد شهر
و سوابق اجرايي  مطالعاتي از پيشينه ييها نمونه )۷۵

  . است سازي هاي مناسب پروژه
ور خيابان محپژوهش موردي اين مقاله بر اساس 
نقش و ، بازشناسي اهميت وليعصر تالشي است براي

، جايگاه فضاهاي پياده در حيات شهر و شهرنشيني
مسائل شهرنشيني و شهرسازي کنوني  تر قيعمشناخت 
چاره جويي براي توليد فضاهاي شهري داراي ، کشور

شناخت و تحليل  طور نيهممحتواي انساني و اجتماعي و 
هاي  طرح يفرا روکالت مسائل و مش ها، چالش
همزمان و پس ، محورهاي پياده شهري قبل سازي مناسب

که فرايند مطالعاتي آن در قالب سؤاالت  سازي مناسباز 
  : شود مي زير رديابي

پياده  فضاهاي سازي مناسبمسائل و مشکالت  )۱
 چيست؟ اجرا و هنگامشهري قبل 

با چه  فضاهاي پياده پس از اجرا سازي مناسب )۲
 روبرو است؟  ييها چالشمشکالت و 
  

  پژوهشروش 
توصيفي همبستگي از نوع  به روشپژوهش اين 
 پژوهشگرتوصيفي است زيرا . انجام شده استکاربردي 

 شرايط و موقعيت را به صورت دقيق و واقعي تعريف
 کند که آنچه وجود دارد يا مشاهده مي کند و سعي مي
ش رو .کند را بدون دخالت و استنتاج توصيف کند مي

همبستگي است زيرا که براي کسب اطالع از رابطه بين 
  . گيرد مي متغيرها صورت
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  اسماعيل علي اکبري و سيد جالل مدبر 
  

۱۸ 
 

 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

  پاره محور پياده وليعصر سازي هاي مناسب رابطه عوامل و چالش: ۱ جدول

 چالش چالش زا عوامل

 به موقع و اقدامات سريع وهامستقل و متمركز در تصميم گيري،نبود مديريت واحد و يكپارچه

هاي  موانع و چالش
محور سازي مناسب

پياده خيابان 
وليعصر تقبل از 

 اجرا

 كاربران و كسبه محل،ضعف اطالع رساني به موقع و شفاف به ساكنان
  نظرات و سليقه اهالي و كسبه محل و ضعف مشاركت محليها،عدم توجه كافي به ديدگاه

 پيش بيني و تأمين اعتبار الزم براي پروژهنارسايي در سيستم
 به موقع اعتباراتنارسايي در نحوه تخصيص و پرداخت

  هاي شهريرو پيادهسازيمناسبفقدان يك طرح جامع باالدستي و راهنماي كلي در زمينه
 در مديريت شهري سنتيهاعدم اعتقاد كافي در اجراي اين گونه پروژه

  مديريت شهريدرهانبود يا كمبود تجارب قبلي در زمينه اجراي اين گونه پروژه
 مختلف شهرداريهايعدم اتفاق نظر كافي در ميان بخش

هاي  موانع و چالش
محور سازي مناسب

پياده خيابان 
وليعصر هنگام اجرا

 هاطرحگونهنياز اسياسي و تبليغاتي، استفاده ابزاري
 ماهر و با تجربه براي پروژه،عدم انتخاب مشاور و طراح خبره

 راي پروژهضعف نظارت بر اج
 پيمانكاران مجري پروژهيو ناهماهنگ تعدد

 نارسايي در تهيه و تدارك به موقع مواد و مصالح مورد نياز
  سازيو کفنامرغوب براي جدول سازيهايو قطعهمواد،از مصالح استفاده

 عدم توجه به زمان و فصل مناسب براي انجام كار
 زمان اجراي پروژهوالني شدن درمتعدد در انجام كار و طهاي  توقف

 روزمرههايمشكالت ناشي از تردد عابران در جريان فعاليت
 روهاي پيادهتراز و شيبها،عدم دقت كافي در نصب سنگفرش

  نصب شده بود قبالًََجديدي كه توسط اهالي و كسبههايناشي از تخريب سنگفرش يها انيز
 هاآنجايگزيني برخي ازاحداث شده و عدمهاي  تخريب پل

 مجاورهايمشكالت ناشي از بي توجهي به ضوابط بر و كف ساختمان
ناشي از خطر سقوط برخي درختان بلند چنار در هنگام اجراي پروژه به دليل پوسيدگيهاي  محدوديت

  ها آنريشه 

آب و عدم ، گازهاي  لهلو، مخابرات، برقهاي  كابل: وجود تأسيسات زيربنايي مختلف و متعدد مانند
  ها آناطالع دقيق مجريان از موقعيت 

و تأثير آن در ايجاد بوي ها برخي پلراكد به دليل عدم رعايت ضوابط ارتفاع دريهاآبتجمع زباله و 
  نامطبوع و منظره نامناسب

هاي  موانع و چالش
محور سازي مناسب

پياده خيابان 
وليعصر پس از اجرا

  شهروندان در طراحي و معماري منظرهايو سليقههاتهكم توجهي به خواس
 خاصي جهت حفظ و نگهداري پروژهيو متولعدم وجود ستاد

 عدم تعريف ضوابط و مقررات مشخص جهت حفظ و نگهداري پروژه
 رساني كافي به منظور روشنايي مسير در طول شبعدم پيش بيني برق

  

رك موتور به خصوص مقابل پاساژها كه موجب اشغال عرصه عدم پيش بيني جايگاه مناسب براي پا
  گرديده ...و ها  لب پراني سنگ، روغن ريزيرو،  پياده

 زباله در طول مسيرهايمكان يابي نامناسب سطل
 زباله غير استاندارد در طول مسيرهاي استفاده از سطل

با توجه به شعار حركت بدون هاعوجود موانع فيزيكي و همچنين غير هم سطح بودن بعضي از تقاط
  مانع از تجريش تا راه آهن براي معلوالن

  آتيهاي  و تخريبهاتأسيساتي الزم جهت جلوگيري از حفاريهاياحداث كانال عدم
  هدايت كننده و راهنمايي كننده در طول مسير و گذرها،عدم نصب تابلوهاي اطالع رساني

 هاروپيادهمناسب به فضاهاي سبزعدم پيش بيني سيستم آب رساني
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  ... یمناسب سازي فضاهاي پياده شهر یها چالش 

۱۹ 
 

  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

اطالعات تئوريک با استفاده از اسناد و مدارک 
در بررسي نمونه پژوهش  تهيه شده ولي ابزاراي  کتابخانه

براي تجزيه و . مطالعاتي پرسشنامه محقق ساخته است
ن و از آزمون وکارل پيرسخي دو از روش ها  تحليل داده

همچنين براي . تاستفاده شده اسها  مقايسه نسبت
بررسي روايي و پايايي پرسشنامه از آزمون مقايسه 

  α% =۵احتمال خطاي  در سطحدر دو جامعه ها  نسبت
  . استفاده شده است

جامعه آماري پژوهش را کارشناسان و متخصصان 
سازمان زيباسازي شهر ، شهر تهران ۶شهرداري منطقه 

اهالي و کسبه مستقر در  ،تهران و همچنين ساکنان
براي . دهند محدوده محور پياده مورد مطالعه تشکيل مي

- انتخاب نمونه آماري از ميان جامعه آماري از روش نمونه
شده و براي تعيين حجم  استفادهگيري تصادفي ساده 
گيري از جوامع نامحدود و با توجه به نمونه از روش نمونه

 ۲۲( نفر ۴۴امل نفر ش ۲۰۰فرمول حجم نمونه تعداد 
متخصصان و کارشناسان  )درصد کل حجم نمونه

 )درصد کل حجم نمونه ۷۸( نفر ۱۵۶شهرداري و 
 ۸۴. محدوده مورد مطالعه تعيين شد و کسبهساکنان 

درصد داراي تحصيالت  ۵۱، درصد جامعه نمونه مرد
درصد شاغل در  ۵/۷۴، درصد کارشناسي ۳۳، ديپلم

 بقه کار بيش از دهدرصد داراي سا ۵۷ بخش خصوصي و
و يا ) کارشناسان شهرداري( سال در حرفه مورد نظر
در محور مورد ) کسبه و ساکنان( سابقه اشتغال و سکونت

  . اند بودهمطالعه 
  

      محدوده پژوهش
محدوده مورد مطالعه پاره محور پياده خيابان 
وليعصر در حد فاصل چهارراه وليعصر و خيابان طالقاني 

جنوبي کشيده ‐ که در امتداد شماليمتر  ۶۰۰به طول 
اين پاره محور يکي از نخستين فازهاي . شده است

معابر پياده محور سراسري  سازي مناسب اجرايي طرح
خيابان وليعصر از ميدان تجريش تا ميدان راه آهن بود 

توسط شهرداري  ۱۳۸۴که عمليات اجرايي آن از سال 
عرصه به همين دليل در نوع خود . تهران انجام شد

مطالعاتي ارزشمندي براي آسيب شناسي و چالش 
معابر پياده شهري به  سازي هاي مناسب شناسي پروژه

اهميت اين پاره محور و ارزش مطالعاتي آن . رود مي شمار
يکي از نخستين ( ها تنوع چالش نه تنها ناشي از

 برخاسته از ترکيب اساساًبلکه  )سازي هاي مناسب تجربه
موقعيت جغرافيايي و نقش ، مجاور هاي متنوع کاربري

فضايي و کارکردي ميان  يونديهم پمهم آن در ايجاد 

و اي  شهري مختلف در مقياس منطقههاي  و کانونها  گره
اين  تجربه و دستاورد مطالعاتي؛ لذا استاي  فرا منطقه
تواند راهنما مناسبي براي مديريت  مي پاره محور

در ساير  سازي مناسب يها پروژه يفرا روهاي  چالش
  . معابر پياده شهري باشد

محور ياد شده از نظر تقسيمات کالبدي در محدوده  
شيب توپوگرافي . شهر تهران قرار دارد ۶منطقه  ۱ناحيه 

محور از شمال به جنوب است و ارتفاع مسير از شمال به 
کمترين ارتفاع در چهارراه وليعصر . يابد مي جنوب کاهش

ارتفاع در چهارراه طالقاني  متر و بيشترين ۹۷۰با 
کارکرد اصلي آن در هماهنگي با محور . شود مي مشاهده

گردشگري است و از ‐سراسري وليعصر کارکرد تجاري
ي توأم با خريد و يا مشاهده منفعل ويترين رو پيادهنظر 
با توجه . است منحصر به فرديهاي  داراي ويژگيها  مغازه

جنوب به شمال  بودن خيابان وليعصر از طرفه کيبه 
شود و در  مي ترافيک عبوري از جنوب وارد اين محور

برقراري ارتباط و ايجاد هم پيوندي ميان دو گره اصلي 
 ايفاء و ميدان وليعصر نقش مهمي يعني چهارراه وليعصر

  . کند مي
  
  پژوهشهاي  يافته

چنانچه در جدول  سازي مناسبو موانع ها  چالش
جنبه مورد توجه قرار  شود از سه مي مالحظه ۱شماره 

هنگام اجرا و پس از ، قبل از اجراهاي  چالش. گرفته است
تأثيرگذار بر بهسازي و هاي  عوامل چالش زا يا مؤلفه. اجرا

مورد بر حسب هر  ۳۶محور پياده نيز در  سازي مناسب
  . اند شدهتنظيم و از هم تفکيک  گانه سههاي  يک از چالش

وط به عوامل چالش مربهاي  فراواني ۲جدول شماره 
با تلفيق . دهد مي زا را به تفکيک هر يک از عوامل نشان
توان رابطه  مي ۱اطالعات اين جدول و جدول شماره 
 سازي هاي مناسب فراواني عوامل چالش زا را با نوع چالش

نتايجي که بر اساس تلفيق اين . تبيين و توصيف کرد
جمع بندي توان ارائه داد در موارد زير قابل  مي جداول
  : است
 پياده راه سازي مناسب زا در چالش مؤلفه نيتر مهم ●

مستقل و ، بود مديريت واحد و يکپارچهنقبل از اجرا 
. اجرايي استاقدامات و ها  متمرکز در تصميم گيري

کاربران و ، ضعف اطالع رساني به موقع به ساکنان
 و زمينهاين در بومي و داخلي کمبود تجارب ، کسبه

در ها  پروژه گونه نياکافي به اجراي  قادعدم اعت
 ۵/۵۵، درصد ۶۲مديريت شهري سنتي به ترتيب با 

 بيشترينها  درصد فراواني ۵/۵۴و درصد  ۵۵، درصد
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  اسماعيل علي اکبري و سيد جالل مدبر 
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 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

پياده راه  سازي هاي مناسب اثرات بر کيفيت پروژه
  . اند داشتهقبل از اجرا 

عامل يا مانع  نيتر مهمپاسخ دهندگان  نظراز  ●
ه راه در هنگام اجراي عمليات پياد سازي مناسب
مشکالت ناشي از تردد عابران در سازي  مناسب

بيشترين  است که روزمرههاي  جريان فعاليت
به همراه داشته  سازي مناسبمحدوديت را بر اجراي 

متعدد در انجام کار هاي  در همين رابطه توقف. است
تأثير چشم گيري  و طوالني شدن زمان اجراي پروژه

پياده راه در محور  سازي مناسبروژه بر اجراي پ
  . مورد مطالعه داشته است

پياده راه پس از  سازي مناسب ي کهچالش نيتر مهم ●
مشخص  ستاد يا متولي نبود با آن مواجه است اجرا
تجمع زباله و . است مراقبت و نگه داري براي
راکد به دليل عدم رعايت ضوابط ارتفاع در هاي  آب

آن در ايجاد بوي نامطبوع و  ريتأثو ها  برخي پل
دومين چالش پس از اجراي پروژه  منظره نامناسب

  . پياده راه بيان شده است سازي مناسب
 چالش زاهاي  در مجموع از کل عوامل و مؤلفه ●

مشکالت  بيشترين فراواني و تأثيرگذاري مربوط به
روزمره هاي  ناشي از تردد عابران در جريان فعاليت

 سازي مناسبمشکل و چالش  نيتر مهمکه است 
  . است بودهپياده راه در محور وليعصر 

هاي  در يک جمع بندي کلي از موانع و چالش
توان چند  مي پياده راه در محور وليعصر سازي مناسب

  . عامل را به ترتيب اهميت بيان کرد
نخستين عامل تأثيرگذار مشکالت ناشي از فعاليت  

همزماني اين . استها  اهروزمره و تردد عابران در پياده ر
ضمن کند کردن  سازي مناسبفعاليت با اقدامات 

عمليات و کاهش کيفيت آن در مجموع فرايند کلي 
زيادي را هاي  را مختل کرده و محدوديت سازي مناسب

  . کند مي بر آن تحميل
متعدد و طوالني هاي  دومين مؤلفه تأثيرگذار توقف

ت که در اس سازي مناسبشدن زمان انجام پروژه 
بر آن ها  درصد فراواني ۵/۶۴و نفر  ۱۲۰ يدانيممطالعات 
مديريتي هاي  اين امر چه به دليل نارسايي. . تاکيد دارد

عوامل دروني مربوط به ( اجرايي و يا کمبود منابع مالي –
و چه به دليل عوامل بيروني ) سازي مناسبعناصر و اجزاء 

خواسته و ، چون تغييرات آب و هوايي و تردد عابران
 گونه نياناخواسته اثرات چشم گيري بر کيفيت عملکرد 

بر جاي گذاشته و اثر بخشي آنها را در تحقق ها  پروژه
اين . دهد مي اهداف کوتاه مدت يا بلند مدت کاهش

تأثيرگذاري هم از طريق ايجاد اختالل در نظام حرکت 
پياده و سواره و هم نارسايي در فعاليت کسب و کار و 

به ويژه در محورهاي با کارکرد تجاري قابل توجيه  مبادله
  . است

  
  پاره محور پياده وليعصر سازي مناسبهاي  ه عوامل و چالشبمربوط هاي  رابطه فراواني: ۲جدول 

  ها سؤالشرح عوامل و 
  جمع  زياد  خيلي زياد

  درصد فراواني درصد فراوانيدرصدفراواني

وهـاو متمرکـز در تصـميم گيـريمستقل،نبود مديريت واحد و يکپارچه
  اقدامات سريع و به موقع

۶۵  ۵/۳۲  ۵۹ ۵/۲۹  ۱۲۵  ۶۲  

  ۵/۵۵  ۱۱۱  ۵/۲۴ ۴۹  ۳۱  ۶۲ کاربران و کسبه محل،ضعف اطالع رساني به موقع و شفاف به ساکنان

نظرات و سليقه اهالي و کسبه محل و ضـعفها،عدم توجه کافي به ديدگاه
  مشارکت محلي

۵۸  ۲۹  ۵۰ ۲۵  ۱۰۸  ۵۴  

  ۴۶  ۹۲  ۲۴ ۴۸  ۲۲  ۴۴ براي پروژهاعتبار الزمنيتأمپيش بيني و نارسايي در سيستم

  ۵/۴۰  ۸۱  ۵/۲۰ ۴۱  ۲۰  ۴۰ نارسايي در نحوه تخصيص و پرداخت به موقع اعتبارات

سـازيمناسـبفقدان يک طرح جامع باال دستي و راهنماي کلي در زمينـه
  هاي شهريرو پياده

۵۵  ۵/۲۷  ۵۸ ۲۹  ۱۱۳  ۵/۵۶  

  ۵/۵۴  ۱۰۹  ۵/۳۸ ۷۷  ۱۶  ۳۲ در مديريت شهري سنتيهاعتقاد کافي در اجراي اين گونه پروژها عدم

در مـديريتهـانبود يا کمبود تجارب قبلي در زمينه اجراي اين گونه پروژه
  شهري

۴۹  ۵/۲۴  ۶۱ ۵/۳۰  ۱۱۰  ۵۵  

  ۵/۵۶  ۱۱۳  ۲۸ ۵۶  ۵/۲۸  ۵۷ مختلف شهرداريهايعدم اتفاق نظر کافي در ميان بخش

  ۵۵  ۱۱۰  ۲۷ ۵۴  ۲۸  ۵۶ هاطرحسياسي و تبليغاتي از اين گونه، اده ابزارياستف
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  پاره محور پياده وليعصر سازي مناسبهاي  ه عوامل و چالشبمربوط هاي  رابطه فراواني: ۲جدول ادامه 

  ها سؤالشرح عوامل و 
  جمع  زياد  خيلي زياد

  درصد فراواني  درصد فراوانيدرصدفراواني

  ۴۸  ۹۶  ۲۳ ۴۶  ۲۵ ۵۰ ماهر و با تجربه براي پروژه،ر و طراح خبرهعدم انتخاب مشاو

  ۵/۵۳  ۱۰۷  ۲۹ ۵۸  ۵/۲۴ ۴۹ ضعف نظارت بر اجراي پروژه

  ۵۵  ۱۱۰  ۵/۲۶ ۵۳  ۵/۲۸ ۵۷ ي پيمانکاران مجري پروژهگتعدد و نا هماهن

  ۵/۴۳  ۸۷  ۵/۲۶ ۵۳  ۱۷ ۳۴ نارسايي در تهيه و تدارک به موقع مواد و مصالح مورد نياز

  ۵/۴۲  ۸۵  ۲۰ ۴۰  ۵/۲۲ ۴۵ مواد و قطعات نا مرغوب براي جدول سازي و کف سازي، اده از مصالحاستف

  ۵/۵۶  ۱۱۳  ۲۶ ۵۲  ۵/۳۰ ۶۱ عدم توجه به زمان و فصل مناسب براي انجام کار

  ۵/۶۴  ۱۲۰  ۲۵ ۵۰  ۵/۳۹ ۷۹ متعدد در انجام کار و طوالني شدن زمان اجراي پروژههاي  توقف

  ۷۳  ۱۴۶  ۳۱ ۶۲  ۴۲ ۸۴ روزمرههايبران در جريان فعاليتمشکالت ناشي از تردد عا

  ۴۳  ۸۶  ۲۰ ۴۰  ۲۳ ۴۶ روهاي پيادهتراز و شيبها،عدم دقت کافي در نصب سنگفرش

و کسـبهجديدي که توسط اهـاليهايناشي از تخريب سنگفرشهاي  زيان
  نصب شده بود قبالً

۴۴  ۲۲  ۵۲ ۲۶  ۹۶  ۴۸  

  ۵/۴۰  ۸۱  ۵/۲۳ ۴۷  ۱۷ ۳۴ هاآنزيني برخي ازاحداث شده وعدم جايگهاي  تخريب پل

  ۵/۳۹  ۷۹  ۲۱ ۴۲  ۵/۱۸ ۳۷ مجاورهايمشکالت ناشي از بي توجهي به ضوابط بر و کف ساختمان

ناشي از خطر سقوط برخي درختـان بلنـد چنـار در هنگـامهاي  محدوديت
  ها آناجراي پروژه به دليل پوسيدگي ريشه 

۲۴  ۱۲  ۳۳ ۵/۱۶  ۵۷  ۵/۲۸  

،مخـابرات،برقهايکابل:زير بنايي مختلف و متعدد مانند اتسيتأسوجود 
  ها آن تيموقعآب و عدم اطالع دقيق مجريان از ، گازهاي  لوله

۵۰  ۲۵  ۶۲ ۳۱  ۱۱۲  ۵۶  

راکد به دليل عدم رعايـت ضـوابط ارتفـاع در برخـي يها آبتجمع زباله و 
  مطبوع و منظره نا مناسبآن در ايجاد بوي نا ريتأثو ها  پل

۷۱  ۵/۳۵  ۴۷ ۵/۲۳  ۱۱۸  ۵۹  

يو معمـارشـهروندان در طراحـيهـايو سـليقهها  کم توجهي به خواسته
  منظر

۵۲  ۲۶  ۵۱ ۵/۲۵  ۱۰۳  ۵/۳۱  

  ۶۱  ۱۲۲  ۵/۳۲ ۶۵  ۵/۲۸ ۵۷ عدم وجود ستاد و متولي خاصي جهت حفظ و نگهداري پروژه

  ۵۵  ۱۱۲  ۳۳ ۶۶  ۲۳ ۴۶ مشخص جهت حفظ و نگهداري پروژهو مقرراتعدم تعريف ضوابط 

  ۵/۴۷  ۹۵  ۵/۲۳ ۴۷  ۲۴ ۴۸ عدم پيش بيني برق رساني کافي به منظور روشنايي مسير در طول شب

هاعدم پيش بيني جايگاه مناسب براي پارک موتور به خصوص مقابل پاساژ
  گرديده ...و ها  لب پراني سنگرو،  پيادهکه موجب اشغال عرصه 

۴۸  ۲۴  ۵۶ ۲۸  ۱۰۴  ۵۲  

  ۵/۴۰  ۸۱  ۵/۲۳ ۴۷  ۱۷ ۳۴ زباله در طول مسيرهاي مکان يابي نا مناسب سطل

  ۳۹  ۷۸  ۵/۲۱ ۴۳  ۵/۱۷ ۳۵ زباله غير استاندارد در طول مسيرهاي  استفاده از سطل

بـاهـاو همچنين غير هم سطح بودن بعضي از تقـاطع وجود موانع فيزيکي
  توجه به شعار حرکت بدون مانع از تجريش تا راه آهن براي معلوالن

۵۳  ۵/۲۶  ۵۳ ۵/۲۶  ۱۰۶  ۳۳  

وهـاجهـت جلـوگيري از حفـاريسيسـاتي الزمهـاي تا  عدم احداث کانـال 
  آتيهاي  تخريب

۶۷  ۵/۳۳  ۵۳ ۵/۲۶  ۱۲۰  ۶۰  

هدايت کننده و راهنمايي کننده در طول،عدم نصب تابلوهاي اطالع رساني
  مسير و گذرها

۳۸  ۱۹  ۶۳ ۵/۳۱  ۱۰۱  ۵/۵۰  

  ۵/۴۶  ۹۳  ۲۴ ۴۸  ۵/۲۲  ۴۵  هارو پيادهز سبهاي  عدم پيش بيني سيستم آب رساني مناسب به فضا
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 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

موانع و  نيتر مهمدر همين رابطه يکي ديگر از 
پياده راه فقدان مديريت  سازي مناسب يفرا رومشکالت 

و  ها يريگمستقل و متمرکز در تصميم ، اجرايي واحد
. اجراي تصميمات يا اقدام به موقع در اجراي آنها است

شود  مي مشاهده ۲ چنانچه در جدول شماره مؤلفهاين 
ميداني متوجه هاي  را در برداشتها  نفر يا درصد فراواني
و اقدامات ها  بديهي است پروژه. خود ساخته است

هاي  چون بسياري از پروژهها  پياده راه سازي مناسب
عمران شهري به دليل ويژگي چند وجهي و ماهيت 

مختلفي هاي  اجزاء و فعاليت، از عناصر، ترکيبي آن
متولي خاص  کيهر شود که بر اساس قانون  مي تشکيل

خود را دارد و در حوزه وظايف و اختيارات نهاد مشخصي 
، مديريتي زمان اين تنوع و پراکندگي نهادهاي. است

عمران شهري به طور هاي  کارايي و کيفيت اجراي پروژه
به طور اخص را ها  پياده راه سازي هاي مناسب اعم و پروژه

بديهي است در . دهد مي ر خود قراربه شدت تحت تأثي
شرايط کنوني که يکپارچه سازي نظام مديريت شهري و 

اجتماعي ، تحقق مديريت واحد در کشور با موانع سياسي
توان با ايجاد هماهنگي فني و  مي و اجرايي مواجه است

اجرايي ميان نهادهاي مختلف مديريت شهري اثرات 
ا تا آنجا که ناشي از نبود مديريت واحد و منسجم ر

  . ممکن است کاهش داد
نارسايي مديريتي ناشي از فقدان مديريت مستقل و  

متمرکز نه تنها در زمان اجرا بلکه پس از آن در نگهداري 
اصوالً در . است رگذاريتأثنيز  سازي هاي مناسب پروژه

نظام مديريت شهري ايران مديريت اجرايي عمران شهري 
مديريت نگهداري به مراتب خود از هاي  با همه نارسايي

نبود مديريت واحد و مشخص و تنوع . بهتر است
هاي  نگهداري طرح، دستگاهها و ارگانهاي مداخله کننده

عمراني انجام شده را با مشکالت اساسي مواجه ساخته 
 سازي مناسبدقيقاً از همين روست که در تجربه . است

نمونه  هاي درصد فراواني ۵۵پياده راه محور وليعصر نيز 
مطالعاتي بر نبود ستاد يا متولي مشخص براي حفاظت و 

ضروري است نه تنها به ؛ لذا نگهداري از پروژه تاکيد دارد
ملي که در هاي  دليل ارزش گذاري به اعتبارات و سرمايه

شود بلکه اصوالً براي  مي اين زمينه مصرف و هزينه
تقويت فرهنگ ، استمرار در روان سازي حرکت پياده

ي و لزوم حفاظت و صيانت از آنچه انجام شده رو پياده
ضوابط و مقررات مدون و ارگان مشخصي براي نگهداري 

 که يزمانبديهي است تا . تعريف شودها  پروژه گونه نيااز 
و مديريت شهري کماکان فرايندي از ريزي  برنامه نظام

باال به پايين دارد و از نظر تصميم گيري و اجرا در اختيار 

توان به مشارکت  نمي دولتي استهاي  ولت و دستگاهد
مؤثر محلي در اين زمينه حداقل در کوتاه مدت چندان 

 گونه نياضروري است مديريت نگهداري ؛ لذا اميدوار بود
نيز در پايگاهي رسمي با پشتوانه بخش دولتي ها  پروژه

تشکيل شود و به طور مستمر با همکاري مردم به 
  . مايدنگهداري آن اقدام ن

مهندسي  ـدو مشکل اساسي ديگر ماهيتي فني 
در  سازي هاي مناسب فني پروژههاي  دارند و با جنبه
دهد که حساسيت  مي اين خود نشان. ارتباط هستند

اجتماع و درک ساکنان و عابران شهري نه تنها به 
عمران هاي  آشکار و عمومي پروژه، صوريهاي  جنبه

اساساً قادر است به دهد بلکه  مي شهري واکنش نشان
نيز ها  پروژه گونه نيامهندسي هاي  مسائل فني و جنبه
از اي  آن را در ميان مجموعههاي  توجه نموده و کاستي

  . عوامل شناسايي کرده و حتي برجسته نمايد
 يکي از موارد فني که مورد توجه جامعه محلي

محور پياده وليعصر و ) کسبه و عابران، ساکنان(
کارشناسان و متخصصان (اي  عه حرفهجام طور نيهم

و ها  قرار گرفته تعبيه نامناسب دريچه) شهرداري
کنترل تأسيسات و  ها، دسترسي به زيرساختهاي  کانال

ها  درصد فراواني ۶۰ که يطوربه . بازخواني کنتورها است
به شمار آورده  سازي مناسبآن را يک مساله يا مشکل 

سترسي به تأسيسات دهاي  کانال. )۲جدول شماره ( است
شهري چنانچه در مکاني مناسب با فاصله کافي از کف 

بعدي را هاي  و حفاريها  پياده راه احداث نشوند تخريب
ها  ورودي اين کانالهاي  دريچه. به دنبال خواهد داشت

نيز چنانچه با ضوابط و استانداردهاي مشخص و در 
 هماهنگي با عناصر کف و جداره تعبيه نشود نه تنها

احتمالي براي حرکت پياده را به دنبال هاي  محدوديت
خواهد داشت بلکه قادر است طراحي منظر پياده راه را 

  . نيز مخدوش نمايد
ديگر مورد فني عدم رعايت ضوابط ارتفاع در برخي 

و اثرات آن در تجمع زباله و آب راکد و ايجاد بوي ها  پل
قابل توجه نامطبوع و منظره نامناسب است که با فراواني 

محور  در پارهدرصد نمونه آماري  ۵۹مورد توجه 
البته بديهي . . مطالعاتي خيابان وليعصر قرار گرفته است

است چنين مشکالتي با رفتار بهداشتي ساکنان شهري و 
. زباله نيز در ارتباط استهاي  مناسب سطل يابي مکان

چنانچه در فرهنگ رفتاري ساکنان و عابران شهري رفتار 
زباله تابع قيودات و الزامات فرهنگ شهرنشيني  دفع

زباله نيز ضوابط هاي  سطل ييجا نمانباشد و در 
و استانداردهاي الزم رعايت نشود بستر  يابي مکان

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ... یمناسب سازي فضاهاي پياده شهر یها چالش 

۲۳ 
 

  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

مجاري به  گونه نياشهري و جريان آب در هاي  جوي
محلي براي دفع زباله و ضايعات شهري تبديل خواهد 

و مجاري جريان آب  ها کانالدر حال حاضر منظره . شد
يکي از بارزترين نمودهاي بي توجهي ساکنان شهرها به 
فرهنگ شهرنشيني به طور اعم و الزامات رفتار بهداشتي 

بديهي است در شرايطي که . باشد مي به طور اخص
تغييرات رفتاري براي هدايت رفتارهاي شهري به سوي 

 سنتي موجود به داليلهاي  نظام هنجار با توسل بر شيوه
مختلف حداقل در کوتاه مدت مقدور نيست لذا ضروري 

 ساماندهي فضا و، است در ضوابط فني طراحي محيط
رفتاري و  يها يژگيوساختارهاي کالبدي به ريزي  برنامه

خصوصيات فرهنگي جامعه شهري بيش از پيش توجه 
توان از رويکرد فضا محور يا ارتباط  مي از اين طريق. شود

ت و هدايت رفتار پياده به خوبي در مديري غير کالمي
  . بهره گرفت

نتايج مطالعات ميداني در محور وليعصر بيانگر اين 
نکته است که در ميان مديران و در بدنه مديريت شهري 
سنتي اعتقاد الزم يا اتفاق نظر کافي نسبت به اهميت و 

در جدول . وجود نداردها  ضرورت بهسازي پياده راه
بر اين نکته ها  رصد فراوانيد ۵/۵۶بيش از  ۲شماره 

  . تاکيد دارد
ي و امکان قدم زدن رو پيادهواقعيت اين است که  

نيازهاي زندگي شهري و از جمله  نيتر مهميکي از 
شهر سالم در الگوي توسعه پايدار شهري هاي  شاخص
ي در مقايسه با رو پيادهحرکت پياده يا  چرا که. است

، زاياي اجتماعيو وسايل حرکت داراي م ها روشساير 
عالوه بر . اقتصادي و درماني متعدد است، زيست محيطي

. آن در زندگي شهري حرکت پياده اجتناب ناپذير است
در کالن شهرها نيمي از سفرها و در ساير شهرها بيش از 

تقريباً تمامي . شود مي نصف سفرها به صورت پياده انجام
فضاي  اختياري و اجتماعي که در، اجباريهاي  فعاليت

شود ارتباط تنگاتنگي با حرکت پياده  مي شهري انجام
ترافيک سواره هم بي نياز از  يها روشحتي . دارد
کوتاهي از هاي  ي نيستند و الجرم مسافترو پياده

ايستگاه تا مقصد و يا از محل پارک اتومبيل تا مقصد 
بنابراين تقريباً تمامي . شود مي مورد نظر پياده پيموده

هاي  شهري در اشکال مختلف و مسافت هاي فعاليت
ضروري است که ؛ لذا اند وابستهمتفاوت به حرکت پياده 

 نيتر يضرورروش و در عين حال  نيتر ييابتدابه عنوان 
و مديريت ريزي  برنامه شکل حرکت مورد توجه نظام

  . شهري قرار گيرد

يکي ديگر از مسائل مهمي که نتايج مطالعات 
صر بر آن تأکيد دارد ضعف اطالع ميداني پاره محور وليع

کاربران و کسبه و بي ، رساني به موقع و شفاف به ساکنان
مشارکتي و مشورتي آنان در هاي  توجهي به توان

اطالع رساني و نظرسنجي از ساکنان . است سازي مناسب
يا جامعه محلي حوزه محورهاي پياده در  و کسبه

آنان نه تنها آمادگي و مشارکت  سازي مناسبخصوص 
 اقدامات را افزايش گونه نيابراي همکاري در اجراي 

شود ساکنان و به ويژه کسبه رأساً  مي دهد بلکه سبب مي
اقدامي براي بهسازي فضاي مقابل محل کار خود انجام 

دهد  مي محور وليعصر نشان سازي مناسبتجربه . ندهند
تجاري حاشيه هاي  که در موارد زيادي صاحبان فعاليت

 سازي مناسببه دليل بي اطالعي از انجام پروژه  رو پياده
اي  تنها يک ماه يا يک هفته قبل از انجام چنين پروژه

نسبت به بهسازي پوشش کف پياده راه در مقابل مغازه 
  . اند کردهخود اقدام 

 تأثيرگذارهاي  اولويت بندي عوامل و مؤلفه ۳جدول 
و ن وکارل پيرس ي دورا با روش خ) متغيرهاي مستقل(

  . دهد مي بر اساس اولويت محاسبه شده نشان
  

  نتايج و پيشنهادات
 پياده نشانهاي  اگرچه مطالعات گسترده در محيط

کند  مي دهد آنچه واقعاً مردم را به فضاي پياده جذب مي
حضور انسان و روح اجتماعي حاکم بر فضا است ولي 
عناصر و ساختارهاي کالبدي يا اجزاء معماري و 

ي پياده نيز چون چارچوب تأثيرگذار براي شهرسازي فضا
اين چارچوب به عنوان . کند مي حضور اجتماعي عمل

و يا  ديفزايب تواند بر حضور اجتماعي مي عامل بيروني
ساختار کالبدي . سطح حضور اجتماعي را کمرنگ نمايد

فضا در همين حال قادر است از طريق تأثيرگذاري بر 
کيفيت حضور ، )ناهنجار رفتار هنجار و( الگوهاي رفتاري

هدف . اجتماعي پياده را نيز تحت تأثير خود قرار دهد
و بهسازي فضاي پياده نيز خلق  سازي مناسباصلي 

سطوح باالي فعاليت پياده يا جذب حداکثر اقشار به 
هاي  فضاي پياده از يک سوي و توليد الگوها يا گونه

 . هنجار فعاليت و رفتار پياده از سوي ديگر است
 سازي مناسبديهي است هرگونه اقدام براي ب

. فضاهاي پياده خود نيازمند دو حرکت اساسي است
نوع حرکت و فرايندهايي ، عملکرد، نخست شناخت نيازها
و ها  افتد و دوم آگاهي از چالش مي که در آن فضا اتفاق

  .است سازي مناسبموانع پيش روي 
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  محاسبه شده 2χاولويت بر اساسن و يرسكارل پ ي دوخمرتب شده نتيجه آزمون : ۳جدول 

 محاسبه شده 2χ شرح عوامل و متغيرهاي مستقل

 103 روزمرههايفعاليتانيدر جرمشكالت ناشي از تردد عابران

 73/8  در مديريت شهري سنتيها  عدم اعتقاد كافي در اجراي اين گونه پروژه

 68/4  عدد در انجام كار و طوالني شدن زمان اجراي پروژهمتهاي  توقف

  60/5 و اقدامات سريع و به موقعهامستقل و متمركز در تصميم گيري،نبود مديريت واحد و يكپارچه
  60/3 عدم تعريف ضوابط و مقررات مشخص جهت حفظ و نگهداري پروژه

 56/5 عدم وجود ستاد و متولي خاصي جهت حفظ و نگهداري پروژه

 54/5  آتيهاي  و تخريبهاتأسيساتي الزم جهت جلوگيري از حفاريهايعدم احداث كانال

  50/5 مختلف شهرداريهاياتفاق نظر كافي در ميان بخش عدم

 47  در مديريت شهريهانبود يا كمبود تجارب قبلي در زمينه اجراي اين گونه پروژه

و تأثير آن در ايجاد بوي ها ايت ضوابط ارتفاع در برخي پلراكد به دليل عدم رعيها آبتجمع زباله و 
  نامطبوع و منظره نامناسب

46/4 

 46/2 كاربران و كسبه محل،ضعف اطالع رساني به موقع و شفاف به ساكنان

 45/8  در طول مسير و گذرهاهدايت كننده و راهنمايي كننده،عدم نصب تابلوهاي اطالع رساني

 45/6 روپيادههايتراز و شيبها،سنگفرشعدم دقت كافي در نصب

 45 عدم توجه به زمان و فصل مناسب براي انجام كار

 43 تعدد و ناهماهنگي پيمانكاران مجري پروژه

با توجه به شعار حركـت بـدون   هاسطح بودن بعضي از تقاطعهمريغوجود موانع فيزيكي و همچنين
  مانع از تجريش تا راه آهن براي معلوالن

39/8 

 39/6  هاي شهريرو پياده سازي مناسبزمينه  فقدان يك طرح جامع باال دستي و راهنماي كلي در

 39/5  شهروندان در طراحي و معماري منظرهاي  و سليقهها  كم توجهي به خواسته

آب و عـدم  ، گـاز هـاي   لولـه ، مخابرات، برقهاي  كابل: مانند و متعددوجود تأسيسات زيربنايي مختلف 
  ها آنع دقيق مجريان از موقعيت اطال

39/4 

 38/5 نارسايي در تهيه و تدارك به موقع مواد و مصالح مورد نياز

 37 هاطرحسياسي و تبليغاتي از اين گونه، استفاده ابزاري

 36/9 مجاورهايمشكالت ناشي از بي توجهي به ضوابط بر و كف ساختمان

 34/7 هاروپيادهضاهاي سبزعدم پيش بني سيستم آب رساني مناسب به ف

 32/5  نظرات و سليقه اهالي و كسبه محل و ضعف مشاركت محليها،عدم توجه كافي به ديدگاه

 32/2 نارسايي در نحوه تخصيص و پرداخت به موقع اعتبارات

 30/8 ضعف نظارت بر اجراي پروژه

جـراي پـروژه بـه دليـل     ناشي از خطر سقوط برخـي درختـان بلنـد چنـار در هنگـام ا     هاي  محدوديت
  ها آنپوسيدگي ريشه 

۱/۲۶ 

 25/8 نارسايي در سيستم پيش بيني و تأمين اعتبار الزم براي پروژه

 24 عدم پيش بيني برق رساني كافي به منظور روشنايي مسير در طول شب

بيني جايگاه مناسب براي پارك موتور به خصوص مقابل پاساژها كه موجب اشـغال عرصـه    عدم پيش
  گرديده ...و ها  لب پراني سنگ، روغن ريزي، رو ادهپي

22/7 

 20/8  نصب شده بود قبالًََجديدي كه توسط اهالي و كسبههايناشي از تخريب سنگفرشهاي  زيان

 19/7 زباله در طول مسيرهايمكان يابي نامناسب سطل

 18/4 ماهر و با تجربه براي پروژه،عدم انتخاب مشاور و طراح خبره

 11 قطعات نامرغوب براي جدول سازي و كف سازيمواد و،تفاده از مصالحاس

 10/6 هاآنشده و عدم جايگزيني برخي ازاحداثهاي  تخريب پل

 9/4 زباله غير استاندارد در طول مسيرهاي استفاده از سطل
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مورد نخست از طريق مطالعات ساختار شناسي يا 
آيد ولي  يم شناخت شناسي وضع موجود محور بدست

و ها  آنچه در اين زمينه بسيار اهميت دارد شناخت چالش
است که بايد از طريق انجام مطالعات  سازي مناسبموانع 

. شده به دست آيد سازي مناسبميداني در محورهاي 
مطالعات هم در ارزشيابي نظام تصميم  گونه نيادستاورد 

در  و هم) برنامه ريزي و طراحي شهري( ساز و ايده پرداز
) مديريت شهري( ارزيابي نهاد اجرايي و تصميم گيرنده

از . حائز اهميت زيادي است سازي مناسبدر زمينه 
و جنبش پياده  ها راهپياده  سازي مناسبآنجايي که 

گستري در ايران در مراحل آغازين خود قرار دارد لذا 
موانع و مشکالت  ها، شناخت و تحليل دقيق چالش

شده در  سازي مناسبمحورهاي  در معدود سازي مناسب
تواند تجارب و راهنماي ارزشمندي براي  مي نوع خود

تعميم جنبش پياده . اقدامات مشابه در آينده باشد
گستري در شهرهاي ايران به ويژه در کالن شهرها و در 
رأس همه تهران به شدت نيازمند شناخت دقيق و علمي 

 سازي سبهاي منا پروژه يفرا روو تنگناهاي ها  چالش
 . است ها راهپياده 

تجربه بهسازي و ساماندهي محور پياده خيابان 
 ۳۶وليعصر از ميدان تجريش تا ميدان راه آهن به طول 

که توسط ) محورهاي غربي و شرقي پياده راه( کيلومتر
آغاز شده در نوع خود  ۱۳۸۴شهرداري تهران از سال 

ناخت منبع مطالعاتي منحصر به فرد و ارزشمندي براي ش
مطالعات گزارش مرحله . است سازي هاي مناسب چالش

توسط مهندسين مشاور  ۱۳۸۳اول اين طرح در سال 
تهيه شده و در يکي از نخستين فازهاي  و تعاونطرح 

اجرايي آن پاره محور پياده وليعصر در حد فاصل چهارراه 
متر ساماندهي و  ۶۰۰وليعصر تا خيابان طالقاني به طول 

  . تبهسازي شده اس
مطالعات ميداني در پاره محور  بر اساساين مقاله 

، قبل از اجرا ها راهپياده  سازي هاي مناسب فوق چالش
هنگام اجرا و پس از اجراي پروژه را در موارد زير 

  : شناسايي کرده است
ا مشکالت يرنده يم گيو تصم يمتول يتنوع نهادها •

فقدان طرح ، ت واحد و متمرکزيرياز نبود مد يناش
نظام اطالع  يينارسا، ها راهاده يپ سازي مناسبامع ج

کسبه ، ساکنان( و شفاف به کاربران به موقع يرسان
به بهره  يتوجه يا بيو  يکمبود تجارب قبل، )عابران

و  ياقدامات مشابه قبل ياز تجارب و دستاوردها يريگ
نسبت  يران شهريان مديد موجود در ميت ترديدر نها

 نيتر مهم، ها راهاده يپ سازي مناسببه ضرورت 

اده راه يپ سازي مناسب يفرا روهاي  ا چالشيمشکالت 
ا مرحله قبل از ي يريم گيو تصمريزي  برنامه در مرحله

 . اجرا بوده است
ر به طرز يو فراگ يک چالش اساسياجرا  يدر فضا •

 هيسا سازي مناسبات يبر انجام عمل يريچشم گ
ان يان در جراز تردد عابر يمشکالت ناش. اندازد مي
بر  ياديزهاي  ر توقفيروزانه که ناگزهاي  تيفعال
شدن زمان  يل کرده و به طوالنيتحم ييند اجرايفرا
 . انجامد مي اجرا

پس از اجرا ها  پروژه گونه نيات رها شدن يو در نها •
 يعمران شهرهاي  پروژه ييت اجرايريمد اصوالًَ. است
 يت نگهداريريخود از مدهاي  ييران با همه نارسايدر ا

ضوابط و  ينيش بيعدم پ. به مراتب کارآمدتر است
حفاظت از  يمقررات مشخص و دستورالعمل مدون برا

 يعدم وجود متول طور نيهماقدامات انجام شده و 
و رفع ها  بيم آسيترم، از پروژه ينگهدار يمشخص برا

مشکل  نيتر مهم يکمبودها و نواقص احتمال
ن نمود کم يبارزتر. شدبا مي پس از اجرا سازي مناسب
توان در تجمع زباله  مي را يت نگهداريريبه مد يتوجه
ر يو تأثها  پل يدهانه برخ يراکد در ورودهاي  و آب

نامطبوع و منظره نامناسب مشاهده  يجاد بويآن در ا
 جاديت ضوابط ارتفاع ايل عدم رعايکرد که به دل

 . شود مي
ت و اياست که مجموعه عمل ينديفرا سازي مناسب •

مرحله . شود مي اقدامات آن در سه مرحله انجام
و اجرا و  يمرحله طراح، يزيو برنامه ر يريم گيتصم

مسائل و مشکالت خاص  کيهر که  يمرحله نگهدار
ق مسائل و ياست شناخت دق يهيبد. خود را دارد

ک مراحل يبه تفک سازي مناسب يفرا روهاي  چالش
م جنبش يمتعسازي،  مناسبم تجربه يتعم يفوق برا

دن به يت بخشيجه عموميو در نت ياده گستريپ
اما در کنار آن . است يالزم و ضرور يرو پيادهفرهنگ 

ند يکه در کل فرا ييها مؤلفهاز عوامل و  يآگاه
را  ييو چالش زا يرگذارين تأثيشتريب سازي مناسب
حائز  سازي مناسبند يت کالن بر فرايريمد يبرا، دارند
عصر يابان وليربه پاره محور ختج. است ياديت زياهم
ت وجود چند يت و اولويب اهمين منظر به ترتياز ا

 ينخست مشکالت ناش. دهد مي را نشان يچالش اساس
ات يآن با عمل ياده و همزمانياز تردد عابران پ

هاي  رگذار توقفين عامل تأثيدوم. است سازي مناسب
درون هاي  ييل نارسايمکرر در انجام پروژه چه به دل

کمبود ، ت و اجرايرينهاد مد يناکارآمد( يستميس
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ل يو چه به دل )...و ص اعتبار يو تخص يمنابع مال
) ييرات آب و هواييتغ، تردد عابران( يرونيعوامل ب
 . است

از تنوع نهادها  يمشکالت ناش، رگذارين مؤلفه تأثيسوم •
ان مرتبط با يا متولي يياجرا يها دستگاهو 

در  يت شهريريات مدياست که در ادب سازي مناسب
 يشهر» کپارچهيت يريمد« و» ت واحديريمد« قالب

چند  ينديفرا سازي مناسب. رديگ مي مورد بحث قرار
مختلف سروکار  يو نهادهاها  است که با سازند يوجه
مسائل و  ين سازندها از منظر موضوع شناسيا. دارد
ف و يدر حوزه وظا کيهر  يشهرهاي  تيفعال
. است يمشخص ييدستگاه اجراا يارات نهاد ياخت
و  يفن يجاد هماهنگيا يطين شراياست در چن يهيبد
تواند  مي مختلف مداخله کننده يان نهادهايم يياجرا

عمران هاي  پروژه ييت اجرايفيو ک ييکارا، زمان اجرا
به طور  سازي هاي مناسب به طور اعم و پروژه يشهر

  . قرار دهد خود ريتأثاخص را تحت 
با  ها راهاده يپ سازي مناسبگر که يد يسدو مشکل اسا •

نخست . دارند يو مهندس يفن يتيآن مواجه است ماه
مخصوص  يها کانالو ها  چهيه نامناسب دريتعب

 يسات و بازخوانيکنترل تأس ها، رساختيبه ز يدسترس
مناسب با  ين عناصر چنانچه در مکانيا. کنتورها است

با  يمشخص و در هماهنگ يضوابط و استانداردها
نشوند نه تنها  يابي مکانر عناصر کف و جداره يسا

اده را به دنبال يحرکت پ يبرا ياحتمالهاي  تيمحدود
ز ياده را نيمنظر پ يبلکه قادر است طراح دارند

ت ضوابط يد به عدم رعايعالوه بر آن با. ديمخدوش نما
و اثرات آن در تجمع زباله و آب ها  پل يارتفاع در برخ
نامطبوع و منظره  يجاد بويد که به اراکد اشاره کر

است در  يهيبد. انجامد مي آب يبا در مجاريناز
ت يبه رعا يودات و الزامات چندانيکه ق يطيشرا

 يان ساکنان شهريدر م يفرهنگ و رفتار بهداشت
و  يت ضوابط فنيدر رعا ييشود نارسا نمي دهيد

تواند بستر  ها مي پل گونه نيا ياسازه  ياستانداردها
ه يان آب حاشيجر يو مجار يشهرهاي  يجو
هاي  عات و زبالهيدفع ضا يبرا يها را به محلرو پياده
  . ديل نمايتبد يشهر

هاي  چالش نيتر مهمگر از يد يکيت يو در نها •
ت يريد در بدنه مديرا با ها راهاده يپ سازي مناسب
. جستجو کرد يران شهريان مديو در م يشهر
 عصر نشانيپاره محور ول در يدانيمطالعات مهاي  افتهي

ا ي ياعتقاد کاف يران شهريان مديدهد که در م مي

 يت بهسازينسبت به ضرورت و اولو ياتفاق نظر روشن
از  ين طرز تلقيا. وجود ندارد يشهر يها راهاده يپ

مقاومت قابل  يران شهريان مديتواند در م مي موضوع
به وجود  ها راهاده يپ سازي مناسبنسبت به  يتوجه
اندک از  يتواند آگاه مي ين طرز تلقيل چنيدال. ردآو
به طور  يشهر يعموم يفضاها يت و کارکردهاياهم

ح حرکت يا ترجياده به طور اخص يپ ياعم و فضاها
) ل بر انسانيح اتومبيترج( ادهيسواره بر حرکت پ

ران يد مديتوان آن را با ترد مي ن حاليدر هم. باشد
کرد يا رويحور فضا مهاي  افتينسبت به ره يشهر
جه ياده و در نتيک پيترافريزي  برنامه ه دريپا‐فضا
آموزش محور و هاي  افتيره( ها افتير رهيح سايترج
  . ه کرديتوج) بر فشار يمبتنهاي  افتيره

مسائل و ، تحقيقاتي که در قالب مواردهاي  يافته
فوق به آن اشاره شد دستاورد تحقيقاتي و هاي  چالش

ي نتيجه گيري علمي و دستيابي به راهنماي مناسبي برا
آنچه که به عنوان نتيجه . پيشنهادهاي اجرايي است

توان بر آن تأکيد کرد در  ها مي گيري از اين يافته
 : پيشنهادهاي زير قابل جمع بندي و ارائه است

 ييطرح در فصل آب و هوا يچون اجرا يعوامل )١
 طور نيهمو  ياجرا در مسافت طوالن، نامناسب

در هر دو ضلع  سازي مناسبزمان  هم ياجرا
 يياجراهاي  چالش نيتر مهماده يمحور پ
که  اند بودهعصر ياده وليدر محور پ سازي مناسب

  ١٠٣x2 ز باين نورسيکارل پ دو خيدر آزمون 
؛ ت را به خود اختصاص داده استين اولويباالتر
اده راه در فصل يپ يشود بهساز مي شنهاديپلذا 

ا يکوتاه هاي  در مسافتمناسب و  ييآب و هوا
ابتدا در  بر آنعالوه . قطعات کوچک اجرا شود

ا شرق و يشمال و جنوب ( رو پيادهک محور از ي
گر به اجرا ياجرا شود و سپس در محور د) غرب

 . گذاشته شود
طرح و کاهش  يز از توقف در اجرايپره يبرا )٢

اده نه تنها مقدار ياختالل در نظام آمد و شد پ
از ياز متناسب با نيات مورد نزيمصالح و تجه
 ياز قبل برآورد شود بلکه محل ييقطعات اجرا

و  ينيش بيمصالح پ يه و نگهداريتخل يبرا
 . ده شوديتدارک د

ر و دستورالعمل يتداب، ف ضوابطين و تعريتدو )٣
ا يت پس از اجرا يرياعمال مد يمشخص برا

 يازهاين نيتر مهماز  يکي يت نگهداريريمد
هرگونه . . است ياده شهرير پمعاب سازي مناسب
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  ... یمناسب سازي فضاهاي پياده شهر یها چالش 
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  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

و  ياحتمالهاي  بيو آسها  يرفع کاست، راتييتغ
دخل و تصرف چه توسط کسبه و ساکنان  هر نوع

د مطابق با ضوابط و يبا يياجراهاي  و چه ارگان
 . ن شده انجام شوديمقررات تدو

ف ضوابط و مقررات يعالوه بر ضرورت تعر )٤
است جهت حفاظت از  يضرور ينگهدار
ت بر اقدامات انجام يريطرح و مد يدهادستاور

 يبه عنوان متول يا ستاد مشخصيشده نهاد 
گاه و هسته ين نهاد که پايد؛ ايبه وجود آ ينگهدار
) يشهردار( يت شهريريآن در درون مد ياصل

طرح با  يفه کنترل و نگهداريرد وظيگ مي شکل
کسبه و ( يو مشارکت بخش عموم يهمکار
ر يبا سا يهنگو هما يک سوياز ) ساکنان
گر را بر عهده يد ياز سو يت شهريريمد ينهادها

 . خواهد داشت
 به کاربران طرح يقبل يو اطالع رسان يآگاه )٥

، يجاد آمادگيجهت ا) ساکنان و عابران، کسبه(
از نقطه  يمند بهرهو  يجلب مشارکت و همکار

ش يپ نيتر مهماز  يکيشنهادات آنان ينظرات و پ
 يعموم يفضاها سازي بهاي مناس پروژه يازهاين

 . است اده به طور اخصيپ يبه طور اعم و فضاها
و ها  ان سازمانيجلسات مشترک م يبرگزار )٦

سات و خدمات يتأس يمختلف متول ينهادها
 يت شهريريمد يت نهاد اصليبا محور يشهر

الزم و هاي  يجاد هماهنگيجهت ا) يشهردار(
م يو تصمريزي  برنامه شتر در مراحليب يکپارچگي
 . طرح يو اجرا يريگ

ران يان مديشتر در ميت و تحرک بيجاد حساسيا )٧
هاي  ت و ضرورت طرحينسبت به اهم يشهر

به طور اعم و  يعموم يفضاها سازي مناسب
ن کار از يا. به طور اخص ياده شهريپ يفضاها

نخست انتقال . تواند انجام شود مي قيچند طر
هاي  نه طرحيموفق در زم يتجارب کشورها

ت يزان رضايانعکاس نظرات و م. سازي مناسب
 طور نيهمو  سازي هاي مناسب شهروندان از طرح

 يدر روان سازها  ن طرحياثرات ا يبرجسته ساز
ق يعابران از طر يمنيش اينظام حرکت و افزا
هاي  عملکرد طرح يابيارز« انجام مطالعات

هاي  پروژه ياجتماع يابيارز« و» سازي مناسب
 ين مطالعات در فضايرد او انعکاس بازخو» يشهر
ن يدر هم. يران شهريان مديو م يت شهريريمد
هاي  کارگاه يق برگزاريتوان از طر مي حال

ت ياهم، ضرورت يران شهريدر سطح مد يآموزش
 يو فضاها يعموم يفضاها سازي مناسبو کارکرد 

ش يب يت شهريريرا در مجموعه مد ياده شهريپ
 . ش اشاعه دادياز پ

 يالزم برا يفن ياستانداردهااعمال ضوابط و  )٨
 يابي مکانو  ييربنايسات زيتأسهاي  کانال
 يسات فوق در محليبه تأس يدسترسهاي  چهيدر

 نهر و معبر سواره، رو پيادهمناسب نسبت به 
که ضمن امکان کنترل اي  به گونه) ابانيخ(

جاد نکرده يتردد ا يبرا يمانع، ساتيکارآمد بر تأس
 . ديوارد ننما يبيز آسيط نيو به منظر مح

در خصوص  يو ساختمان يت مالحظات فنيرعا )٩
ژه در محل يآب به و يب و عمق بستر نهرهايش
هاي  از تجمع زباله و آب يريبه منظور جلوگها  پل
 . راکد

در  سازي مناسببا توجه به جوان بودن مقوله  )١٠
مناقصه  يمانکاران به جايران در انتخاب پيا

ان يدر ماز مناقصه محدود صرفاً  يعموم
در . معتبر و با درجه باال استفاده شودهاي  شرکت
طرح و کنترل  ينظارت بر اجرا ين حال برايهم
استفاده شود اي  از ناظران باتجربهها  پروژه يفيک

 . نداشته باشند ييبه ارگان اجرا يکه وابستگ
 طور نيهمزباله و هاي  سطل يابي مکاندر  )١١

نه ) تيظاهر و ظرف( آن يفيو ک يمشخصات کم
ت شود بلکه يرعا يشناس ييبايتنها مالحظات ز

، مغازه، بانک، رستوران( ه محوريحاش ينوع کاربر
 . رديز مورد توجه قرار گين )...و رگاه يتعم

نگ يورود به پارکهاي  پل يابي مکانو  يدر طراح )١٢
با مالکان و  يمسکون يو واحدهاها  مغازه، پاساژها

تا پس از اجرا د يآ به عملالزم  يکاربران هماهنگ
توسط مالکان  ياحتمالهاي  بيا تخريرات يياز تغ
 . شود يريجلوگ

درون  يکلت امروزه در سفرهاياستفاده از موتورس )١٣
. افته استيت يخواسته و ناخواسته عموم يشهر

 يفضاها يماياز شهرها چهره و س يدر برخ
ت تردد در آنها يفيها و کرو پيادهژه يبه و يعموم

؛ کلت قرار دارديورود موتورس ريبه شدت تحت تأث
 يبرا سازي هاي مناسب است در طرح يضرورلذا 
 رو پيادهکف هاي  ب سنگ فرشياز تخر يريجلوگ

 يبرا ييها محل، و سبزاده يپ يو تعرض به فضا
ن يچن. شود ينيش بيکلت پيپارک موتورس

از  يتواند در بخش مي در وهله نخست ييها محل
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 يحالت اضطرار موجود و در ينگ پاساژهايپارک
 يابي مکانو  ينيش بياده پيه محور پيدر حاش
 . شود

ران است و در اغلب شهرها يا يچنار درخت بوم )١٤
سواره و  يه محورهايحاش يعنصر زنده و اصل

هاي  در طرح. دهد مي لياده را تشکيپ
 ياست برا يضرور ها راهاده يپ سازي مناسب

و مرتفع چنار و  يميحفاظت از درختان قد
ات ياز سقوط آنها در هنگام عمل يريجلوگ
با کمک کارشناسان سازمان حفاظت  يبهساز
د و يبازد يا سازمان کشاورزيست يط زيمح
به  ازيد و در صورت نيبه عمل آ يکافهاي  يبررس

ده به يپوسهاي  شهير يانواع دارا يمقاوم ساز
 ظاهر مناسب يمحکم و داراهاي  له داربستيوس

  . اقدام شود) طيبا منظر مح يدر هماهنگ(
  
  و مآخذ منابع
، اشهرسازي شهروندگر .)١٣٨٣( .فرانسيس، تيبالدز )١

  .نشر خاک :اصفهان. ترجمه محمد احمدي نژاد
پياده  .)١٣٨٢( .و همکاران، عمرفاروق، جبجي )٢

ترجمه فرحناز  .جايي درجا بهفراموش شده اي  مهره
  .٥٧شماره ، سال پنجم، ها يشهردارمجله ، نوبخت

 يبر طراحاي  مقدمه .)١٣٨٣( .لمازسو، حسينيون )٣
شماره ، سال ششم، ها يشهردارمجله  .ها پياده راه

٦١.  
پياده راه  .)١٣٨٤( .معصومه سادات، دستجردي )٤

پايان نامه کارشناسي ، سازي خيابان باغ سپهساالر
  .دانشگاه شهيد بهشتي، ارشد

زيباسازي  و سازمانريزي  برنامه و دفتر مطالعات )٥
طرح مقدماتي و جامع  .)١٣٧٣( .شهر تهران

 : تهران. شهر تهرانبهسازي و ساماندهي معابر پياده 
  .شهرداري تهران

ساماندهي  .)١٣٨٦( .شهر تهرانسازمان زيباسازي  )٦
  شهر تهرانسازمان زيباسازي :  تهران. گذر مروي

مطلوبيت سنجي فضاهاي  .)١٣٨٤( .مهسا، سيفيايي )٧
خاص هاي  عمومي شهري جهت استفاده گروه

، پايان نامه کارشناسي ارشد .)زنان( ماعياجت
  .دانشگاه تربيت مدرس

هامبورگ شهري مناسب براي  .)١٣٨٠( .اُته، شويب )٨
سال ، ها يشهردارمجله ، حضرتي ترجمه داود .همه
  .٢٦شماره ، سوم

گزارش مرحله اول پروژه  .)١٣٨٣( .طرح و تعاون )٩
 بهسازي و زيباسازي محور پياده خيابان وليعصر

مهندسين  :تهران. )شهرداري تهران ٦منطقه (
   .مشاور طرح و تعاون

پياده راه و کاهش آلودگي  .)١٣٨٢( .فريبا، قرائي )١٠
  .٥٢شماره ، سال پنجم، ها يشهردارمجله  .هوا

تجربه پياده سازي خيابان  .)١٣٧٩( .نازيال، مرادي )١١
سال ، ها يشهردارمجله  .تربيت تبريز و جنت مشهد

  .١٨شماره ، دوم
 طراحي فضاي شهري .)١٣٧٩( .علي ،مدني پور )١٢

ترجمه فرهاد  .)اجتماعي و مکاني يندبر فرآنگرشي (
 انتشارات شرکت پردازش و :تهران .مرتضايي
  .شهريريزي  برنامه

همايش ، شهرسازي فراگير .)١٣٨٥( .علي، مدني پور )١٣
پژوهشکده  :تهران .محيط شهري سازي مناسبملي 

   .مهندسي و علوم پزشکي جانبازان
مفاهيم و مباني پياده راه  .)١٣٧٩( .جواد، زادهمهدي )١٤

  .١٩شماره ، سال دوم، ها يشهردارمجله  .سازي
 يدر طراحمشارکت  .)١٣٧٩( .راندولف، هستر )١٥

مجله ، زاده يصابر قلترجمه  .فضاهاي فراغت
   .١٧شماره ، سال دوم، ها يشهردار

 يجاددر ابرنامه فنالند ، )١٣٨٠( .گمردر و همکاران )١٦
ترجمه . سواران و دوچرخهعابران پياده  امنيت براي

، سال سوم، ها يشهردارمجله ، علي غرباني دانا
  .٢٥شماره 

پارک شهر  سازي مناسب) ١٣٨٧( .فرزانه، يسجاد )١٧
دانشگاه آزاد  :تهران. لچريکاربران و يتهران برا

  يواحد مرکز، ياسالم
مرمت  .)١٣٨١( .يمقصودحه يملمحسن و ، يبيحب )١٨

  .اه تهراندانشگ :تهران. يشهر
 .نژاد يمحمود يهادمحمدرضا و ، پورجعفر )١٩

در  يه اجتماعيو سرما يشهر يطراح .)١٣٨٨(
  .هله :تهران. يشهر يفضاها

مستند از  ييها نمونه .)١٣٦٨( .رسول، يرهاديم )٢٠
 :تهران .نيمعلول يبرا يط شهريمح سازي مناسب

وزارت مسکن و ، قات ساختمان و مسکنيمرکز تحق
 .يشهرساز

 يت شهريريدانشنامه مد .)١٣٨٨( .اسعب، يديسع )٢١
  .ياسالم المعارف يرهدااد يبن :تهران .ييو روستا

  

www.SID.ir

www.SID.ir

