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  چکیده
فراموش شده و  یشهر یزیبرنامه ر و یاست که در شهرساز یعامل سازندة شهر مدت زمان نتری یانسان به عنوان اصل

عدم تناسب در استفاده انسان و خودرو از فضا موجب  نی. همکنند یم تازی کهیدر شهرها  یشهر یو اتوبان ها خودروها

ده ش کالبدی – یتیفعال و یشهر یریپذ ستیز ، ی، اقتصاد فرهنگی – یاجتماع یدر عرصه ها یبروز مشکالت مختلف

در شهرها به خصوص کالن  یزندگ تیفیبه دنبال خود داشته است و باعث افت ک زیرا ن یریاست. که عواقب جبران ناپذ

 افتنیرو  نیاز شهر نه ممکن است ونه مطلوب، از ا ،ییبه تنها اده،یعابر پ ایاست حذف خودرو  یهیشهرها شده است.بد

معقول  ای تا به رابطه کند یاست که تالش م یپژوهش جهیحاضر نت مقالة .دینما یم یدو ضرور نیا انیمناسب م یرابطه ا

 ستمیکه در س یو نقش مهم تیتهران با توجه به اهم اتوبان رسالت .ابدیدست  یشهر یخودرو و انسان در فضاها نیب

 یوحل کند، اما از س ار غربی – یشرق یو دسترس از مشکالت جمل و نقل یاریکند ، توانسته بس یم فایسواره شهر تهران ا

مقاله  نیباعث شده است که در ا زیدر محالت اطراف را ن یزندگ تیفی، افت ک مختلف یدر عرصه ها یبا بروز مشکالت گرید

شده در  دیق ینظر یاز مبان یناش کردیبا توجه به رو شنهاداتیپ نیا .رفع شود مشکالت نیا یشنهاداتیشده با ارائه پ یسع

در آن کاهش اثرات نامطلوب احداث  یداشته و هدف اصل دیتاک یچند عملکرد یفضاها جادیو ا یمدار ادهیمقاله بر ارتقاء پ

 است. یرامونیپ یبافتها یشهر یازهایو پاسخ به ن یشهر یبزرگراه ها

 ، فضای چند عملکردیSWOT،یراهبرد لیتحل کیتکن ،یمدار ادهیپ ،یبزرگراه شهر یمناسب ساز ،یزندگ تیفیک كلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
است.  یی دهیمختلف در حال حاضر متحمل مشکالت عد لینفر به دال ونیلیاز هشت م شیب با  یتقر یتیبا جمع شهر تهران

کرده  کینزد یشهر تهران را به مرحله خطرناک یریپذ ستیمناسب، ز یشیگذشته و عدم چاره اند انیتداوم، روند مشکالت سال

 قیو دق یجهت توجه علم نیشور است و به همک تیدهم جمع کیحل مشکالت شهر تهران به مفهوم حل مشکل حداقل  است.

 است. یو مل یضرور ،یاتیح ییشهر مساله  نیبه مشکالت ا

است  و... کیاوقات فراغت، حمل و نقل، تراف ست،یز طیمح یتیریمد ،ییمشکالت گوناگون در ابعاد مختلف اجرا یدارا تهران

 یتوسعه شهر یراهبرد یزیشهر در کوتاه مدت قابل حل باشد، برنامه ر نیتوان انتظار داشت که همه مشکالت ا ینم یرو نیبد

 د.و در کوتاه مدت حل نمو ییآنها را شناسا نیو قابل حل تر نیتر یادیشهر، بن نیا دمشکالت متعد انیکه از م دینما یم جابیا

 یو مورد توجه برا زیچالش برانگ یهمواره از حوزه ها یشهر ستیآن در ز عیبا توجه به نمود سر یحمل و نقل شهر حوزه

،  "ها، اتوبان ها و بزرگراه ها ابانیتوسعه خ "همچون ییخصوص تاکنون راهکارها نیتهران بوده است که در ا یشهر تیریمد

ارائه و  "(BRT)یاتوبوسران عیگسترش خطوط سر"و  "کیطرح تراف دودهمح نییتع"، "شهر یمترو یخطوط سراسر جادیا"

 گرفته اند.مورد عمل قرار 
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طرح ها و راه حل ها تمام و کمال اجرا  نیاوال  ا رایاست ز دهینرس یروشن جهیاز اقدامات فوق الذکر به نت کی چیه تاکنون

 بوده است. یکمتر به صورت متوازن و چند بعد یتوسعه شهر ینشده است و مهمتر از آن نگاه به راهبردها

و بوستان  ینیاسی دیبزرگراه از بزرگراه شه نیادر محدوده شرق تهران است.  یغرب - یبزرگراه شرق نیتریرسالت اصل بزرگراه

 .شودیسرخه حصار  در شرق آغاز و به بزرگراه کردستان ختم م یمل

 نیا ریدر مس زیسه باند رفت و سه باند برگشت است. تونل رسالت ن یطول دارد و دارا لومتریک 12به  کیبزرگراه نزد نیا

 بزرگراه قرار دارد.

وار بل ن،یجاده دماوند،بلوار پرو ،ینیاسیدیبزرگراه شه شاملبزرگراه رسالت از شرق به غرب  یهایو خروج یورود نیترمهم

 ،یصورمن دیشه ابانی)ع(،خیبزرگراه امام عل ت،یدکتر آ ابانیهنگام، خ ابانیخ ،یباقر دیبزرگراه شه رانداز،یآرش ت ابانیشاهد،خ

 ،یزیالپ ابانیخ ،یعتیشر ابانیخ دخندان،یس پل ،یرازیش ادیدصیاستاد حسن بنا، بزرگراه شه ابانیخ ،ییهما دیشه ابانیخ

 می شود. رسالت تونل ،یهقیبلوار ب قا،یبلوار آفر مدرس، دیشه بزرگراه ،یمصل ،یحقاندیشه بزرگراه

خط دو مترو تهران در سه  نیاست، همچن ژهیخط و یبزرگراه واقع شده که دارا نیا ریتندرو در مس یهااتوبوس 5 خط

اد، نارمک عباس آب یهاخود از محله ریبزرگراه در مس نیا دارد. یتهرانپارس، علم و صنعت و سرسبز با بزرگراه رسالت تالق ستگاهیا

 .گذردیم هیدیو مج

 نیتراز مهم ینیبزرگ امام خم یاطالعات و مصل یتهران، وزارت ارتباطات و فنارو اتورینیباغ موزه م صنعت،علم و  دانشگاه

 اند.بزرگراه رسالت واقع شده ریکه در مس ،کشور هستند یو علم یاماکن عموم

نور سابق( در غرب  دانی)م یاز پل عالمه جعفر لومتریک ۹ یبیبه طول تقر "بزرگراه آیت اهلل حکیم"با نام بزرگراه  نیاامتداد 

 وسفیو  رآبادینصر، ام یکو ،یشهرک ژاندارمر ض،یباغ ف یهاخود به سمت شرق پس از گذر از محله ریآغاز شده و در طول مس

 . شودیآباد به تونل رسالت ختم م

ه و کردستان تقاطع دارد ک یاهلل نورفضل خیامام، ش ادگاری ،یاصفهان یاشرف یهاخود با بزرگراه ریبزرگراه در طول مس نیا

 بزرگراه رسالت در اتصال شرق به غرب ترتیب میتوان نقش  بدین .کندیها عبور مهمسطح از آن ریغ یهاها و تقاطعپل لهیبوس

 (2و  1شکل )را بخوبی مشاهده نمود.پایتخت  جنوبی -یو نیز نقش مفصلی آن در اتصال محورهای شمال تهران

 

 
: موقعیت بزرگراه رسالت در نقشه شهر  1شکل شماره 

 تهران
 در نقشه شهر تهران کیمح: موقعیت بزرگراه 2شکل شماره 

 

پایتخت در طول بیش از یکی از مهمترین ویژگی های بزرگراه رسالت را می توان اهمیت این محور در جابجایی مسافران 

تا  1401سال دانست. رشد روز افزون جمعیت شهر تهران درحالی صورت گرفت که در برنامه های توسعه پایتخت از سال  04

 کنون وضع این بزرگراه تغییر چندانی را به خود ندیده است.

رین برنامه توسعه پایتخت یکی از سه این محور چنان اهمیتی در جابجایی جمعیت و نظام فضایی شهر تهران دارد که در آخ

 از آن یاد شده است. "پیشانی تهران"غربی پایتخت دانسته شده و با عنوان  –محور اصلی شرقی 
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 روش شناسی پژوهش
 پژوهش شامل اهمیت و ضرورت پرداختن به مساله و الگوی نظری مدل تحلیلی در انجام پژوهش است.روش شناسی 

 اهمیت پژوهش -2-1

خودرو و غفلت از  تیو بزرگراه ها با حاکم ضیعر یها ابانیگذشته، توسعه خ یدر دهه ها سمیاز جمله اثرات تفکر مدرن

ت تعامال بانیپشت یخود را به عنوان فضا یکارکرد تیفیفضاها به شدت ک نیکه ا یبوده است، به طور یباز جمع یفضاها

 نیعامل در ا نتری یدر آن است. پس اصل یوقوع تعامالت اجتماع اسطةبه و یشهر یفضا تیاز دست داده اند. اهم یاجتماع

ساختار شهر، همراه با  دهنده لیاز اجزاء تشک یکیمدار به عنوان  ادهیپ یهمواره فضاها گر،ید یاست. از سو ادهیفضا، عابر پ

قرار  هیتوج یفضاهای شهری مورد ب ،گرایی با آغاز دوران تجدد و با تسلط پدیده ماشین کهطوری به. اند کرده رییتحوالت آن تغ

گرفتند.کمبود فضاهای باز پیاده محور و همچنین کفیت نامطلوب فضاهای موجود از این جنس، درشهرهای کنونی سبب تضعیف 

است و تمام  یشهر یاز همه سفرها یبخش یرو ادهیپ نکهیبا وجود ا نیشهروندان شده است.همچن انیم یتعامالت اجتماع

ه ها در اکثر  ادیپ یازهایکنند، ن یم یط ادهیخود را به صورت پ یرهایاز مس یروزانه حداقل قسمت یتهایفعال رشهروندان د

 یهرسامانه حمل ونقل ش کیکه در  یبه طور گرند،یکدیو سواره متأثر از  ادهیکه پ ی.در حالشوندیگرفته م دهیناد یشهر یفضاها

أثیرپذیری ت پیاده ، تأثیرپذیری پیاده از وسیله نقلیه،وسیله نقلیه از  یریپذ ریتاث: کندیبه سه حالت بروز م ادهیکنش و واکنش پ

 شیپ یاز چالش ها یشهر یدر فضاها یحضور و یبرا یشهر طیمح یو مناسب ساز ادهیو توجه به عابر پ تیپیاده از پیاده. اهم

 امروز ماست. یرو در کالنشهرها

و  نندیتا دیگران را بب ابندی یارتباطی در جامعه حضور م دیوسایل جد شیدایپ رغم یو عل یروان ازیمردم به واسطه ن امروزه

 نینشی زندگی ماشینی، مشکالت آپارتمان های محدودیت ها، آلودگی ،یشهر یفشارهای روانی زندگ ن،یشوند. عالوه بر ا دهید

 ادهیحال که نقش پ نی. در عدر فضایی امن، آزاد و به دور از خودروها را بیشتر نموده است ادهپی حضور به شهروندان نیاز ،... و

 در سالمت فرد و جامعه دارد. یریقابل توجه و انکارناپذ ریخود تأث روی

 ضرورت پژوهش -2-2

حرکت پیاده اولین و اساسی ترین شکل جابه جایی انسان است. تنها انسان پیاده است که میتواند درک درستی از محیط 

اطراف خود داشته باشد و در این نوع حرکت است که فرد مجال کافی برای برقراری ارتباط با محیط پیرامون خود پیدا میکند. 

هرنشینی تبدیل شده است، از اینرو نیاز به بازنگری در شکل و ساختار خیابانهای امروزه حرکت پیاده به حلقه گمشده زندگی ش

 
 در نقشه سازمان فضایی شهر تهران "پیشانی تهران"به عنوان  : موقعیت بزرگراه رسالت 3شکل شماره 
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امروزی، ضرورتی است که ذهن تمامی متخصصان طراحی شهری و همچنین مخاطبان و کاربران فضاهای شهری را به خود 

 مشغول کرده است.

وده ب یمورد کم توجه یشهربزرگرا های  یزیبرنامه ر در مطالعات ژهیراهها در کشور ما و به و ادهیموضوع پ نکهیبا توجه به ا

 یفضاها کشور که یگذرا به شهر تهران و اکثر کالنشهرها ینگاه گریاز طرف د .ابدی یم یشتریمسئله وضوح ب نیاست، ضرورت ا

 نیا ضرورت دیبرند، مؤ یبه سر نم یشهروندان در وضع مطلوب یازهایبه ن ییاز نظر پاسخگو هاآن یراهها ادهیو پ کناربزرگراهی

  پژوهش است.
 

 روشهای مورد استفاده در پژوهش -2-3

وارد مرحله تحیل خواهیم شد. در گام نخست با روش  1در بخش نخست پس از انجام مرحله شناخت سایت به روش جامع

به هدف گذاری کالن برای طراحی پرداخته خواهد شد. هدف گذاری کالن یاد  2"تدوین چارچوب چشم اندازسازی چند وجهی"

برای عملیاتی کردن اهداف  در این مرحلهبا مبانی نظری مورد پذیرش منطبق خواهد شد.  "روش قیاسی / تطبیقی"شده با 

 با مساله به کار گرفته شده است.ی مواجهه و سیاستها و سنتز آن در جهت تولید راهبردها 4روش تحلیل یکپارچه راهبردی کالن،

 مبانی نظری پژوهش -3
توان از منظر مکاتب مختلف  یرا م یمدار ادهیجهت ارتقائ پ یمداخله در بافت شهر یالگو ینظر یدر سطح جهان مبان

 نمود:  یدسته بند ریبه قرار ز ینظر

 یبرا یآن سبب شد که عناصر شهر یازهایبرآوردن ن یاز حد این گروه به خودرو و تالش برا شیمکتب تجدد : توجه ب -

 یمعمو یفضاها جه،ی. در نترندیانسان مورد غفلت قرار گ یو اجتماع یروان یازهایو ن ابندی شآرای خودرو تر گسترده تیحاکم

 محو عرصه ،یشهر اتی. حاصل، مرگ ح(1)شدند  جادیا عیباز وس یآنها، فضاها یرفتند و به جا نیاز ب -دانیمانند م -محصور 

 و ... بود.  ییفقدان حس تعلق، القاء حس تنها ها، یگسترش آلودگ ،یبزهکار شیافزا ،یوقوع تعامالت اجتماع های

 نسانا نیب یبه مکتب تجدد دارد، به پیاده اهمیت داده و بر تعامالت اجتماع هایی نهضت گروه ده : این نهضت که شباهت -

 . (2)نموده است. بدین ترتیب، این گروه منتقد مکتب تجدد بود  دتأکی ها

. در نتیجه، میدان از داد یم تیو وقوع تعامل در آنها اهم یشهر یجنبش به فضاها نینهضت فراتجدد : بر خالف تجدد، ا -

فراتجدد، با تحدید حرکت خودرو در شهر، عابر پیاده را در کانون  (4) .شود می محسوب فرامتجدد شهر فرم دهندة عناصر تشکیل

 و زیست محیط حفظ اجتماعی، تعامالت بروز امکان عمومی، نقل و و استفاده از وسایل حمل روی پیاده رایتوجه قرار داد. ز

 .دنمای می فراهم را منابع اتالف از جلوگیری

 ودش یم یو سواره به طور کامل نف ادهیکامل پ ییجدا ایپس حذف خودرو  کند، یرا جذب م یزندگ ،یزندگ  کوبزیج دید از

 مطلق تیدوران حاکم انیظهور فراتجدد پا دیرو، شا نی. از ادی. فراتجدد تالش نمود تا نقاط ضعف تجدد را بر طرف نما(0)(2)

 باشد. یشهر های بر عرصه ودروخ

ها -منتشر نمود. او در طرح« در شهرها کیگزارش بوکانان، تراف»خود را با نام  های دهیبوکانان، ا نیگزارش بوکانان : کال -

و  راه دهایپ یطراح ،یدسترس لتحلی کاربران، رفتار سبز، نقل و حمل های طرح دار،یمانند توسعة پا یلیو مطالعات خود، به مسا

 . بود نموده توجه راه دوچرخه

 یراب یساده و قطع یوابسته است و راهکار ادهیحرکت عابر پ یو آسان یآزاد زانیبه م ،یپهنة شهر کی تیفیاو، ک دید از

فاده از است شیبر ضرورت افزا ست،یز طیسوخت خودروها بر مح ریانکارناپذ ریبا اشاره به تأث یوجود ندارد. و کیحل معضل تراف

 ها انانس جه،یچرخ اختراع خودرو را به عقب بازگرداند؛ در نت توان یمعتقد بود که نم ان. بوکانکند یم دیتأک عمومی ونقل حمل

 (.5خود را با خودرو وفق دهند ) های و فرم سکونتگاه زندگی عادات اند توانسته

                                                 
1 - Comprehensive 

2 - Multi Aspect Vision Statement Framework (MAVSF) 

3 - SWOT 
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معتقدند که شهرهای سنتی فضاهای شهری قوی داشتند که امروزه تحت تسلط خودرو  انگرای سنت:  گرایی نهضت سنت -

ر این نهضت، حرکت غالب با عابر پیاده است تا فضا و زمان را تجربه کرده و با اجتماع رابطه برقرار . د(6)(5قرار گرفته است )

 ازمندنی اه پیاده دارند، پارکینگ و  کفسازی شمار، بی های تقاطع گسترده، های به شبکه راه زنیا ها خودرو نکهیا رغم ینماید. عل

 هستند. وستهیپ یرهایمختلط، نزدیک به هم و مس های یبا کاربر ییفضاها

 ئلهمس حل راه پس،. زند می صدمه نیز زیست محیط به و بوده بر تیبالدز  معتقد است که ساخت معابر هزینه فرانسیس

را  ییجا ،یاسیدر هر مق ها دانیپاول زوکر  همة م دیاز د (1) است پیاده تردد و عمومی نقل و حمل لوسای از استفاده ترافیک،

 گرایی رو، سنت نی(. از ا8) بخشند یم یانسان یبه آن رنگ و بو ،یامکان تعامالت اجتماع یو با برقرار جادیتجمع مردم ا یبرا

 بیآس یشهر طیمح تیفکی و ها انسان یکه به زندگ ای داده و استفاده از خودرو را در حد نیاز و به اندازه تیاولو ادهیبه عابر پ

 .داند ینرساند، مجاز م

 لقتع دوم، جایی برای تردد پیاده و تعامل شهروندان نداشتند. این عدم یبعد از جنگ جهان ینهضت رفتارگرایی : شهرها -

 اهنجارین بزهکاری، بار، کسالت یکنواختی به مردم، روانی نیازهای از بسیاری ماندن پاسخ بی و هویتی بی حس محیط، به خاطر

 و زمان توجه به کیفیت افتی انیم.، دوران سیطره کمیت پا 1۹64. در اواخر دهة انجامید بسیاری روانی مشکالت و اجتماعی های

 (. 6) درسی فرا محیطی های

رو، ایجاد فضای شهری که بتواند نیازهای  نیو بسیار مهم هستند. از ا یخصوص فضاهای دهنده ارتباط ،یعموم یفضاها

 انسان جایی به نوع جابه ی. چون ادراک محیطی تا حد(1نهضت است ) نیاصل ا کیرفتاری مردم را به طور کامل برآورده کند، 

رو، در (. از این 4) ابدی یم تیجنبش اهم نیدارد، شبکه ارتباطی در ا طیاست و عابر پیاده درک بهتری از مح هوابست فضا در

 . آنهاست به مربوط عملکردهای و ها اولویت با پیاده ،یینهضت رفتارگرا های طراحی

منی و ای ؛فناوری: از عبارتند روی عوامل مؤثر بر میزان پیاده یاستفاده از فضاهای شهری منشاء فرهنگی دارد. برخ چگونگی

 روانی و جسمی های ویژگی فرهنگ؛ خدمات؛ به دسترسی روی؛ پیاده فاصلة توپوگرافی؛ وهوا؛ امنیت؛ متغیرهای محیطی؛ آب

 . (14)(۹) افراد

 بود مصرفی فرهنگ یک گسترش و مرورها و عبور شدن در حقیقت پاسخی به ماشینی 24فضاهای پیاده در قرن  طراحی

 بی سبب شهر بر خودرو غلبه وی، نظر از. بلعد ومحل مالقات مردم را به شدت می ی(. از نظر هال ، خودرو فضاهای عموم11)

 ن،همچنی. است شده آن چهره شدن زشت و ها آلودگی گسترش ها، بسیاری از بیماری به ابتال روی، مردم برای پیاده انگیزگی

 (. 12شود) می فضا از درک کاهش باعث و کند خودرو سرنشینان خود را از امکان دیدار و تعامل با دیگران محروم می

هر فضا  تیفی(. پس ک14) نماید محدود را  آن ایرا پیشنهاد دهد  فعالیتی یا رفتار تواند گروه معتقدند که یک فضا می این

 بگذارد.  ریتأث یتعامل اجتماع تیفیو ک زانیبر م تواند یم رایدارد؛ ز یادیز تاهمی کنندگان ارتباط آن با استفاده یو نحوة برقرار

 یاربسی. کرد ارائه زیست قابل و امن های خیابان ایجاد برای را هایی م. دونالد اپلیارد  در کتاب خود ، روش1۹81سال  در

 .(10ورد استفاده هستند )م زیامروزه ن ،یشهر یدر فضا ادهیحضور پ دهنده لیتسه های روش نیاز ا

سرشار  و داشتنی دوست یزندگ جادیا یبرا یبود. و یشهر  طیمردم و مح انیتعامل م نیشتریب نةیزم جادیا یدر پ  نیهالپر

 (.15) کند یم یبه آن پافشار تیاز آرامش، بر ضرورت حذف خودرو و دادن درجه دوم اهم

 ییو از فضاها دهند یم یخود رأ یمعتقد است که مردم با پاها ییحوزة رفتارگرا شمندانیاند نتری از مهم یکی تیوا امیلیو

 (.16عوامل جذب مردم به یک فضاست ) نتری یاز اصل یکیحضور دیگران،  نیکه در آن آسوده باشند. همچن کنند یاستفاده م

 حد زا بیش ها انسان که شود می آغاز آنجایی از مسئله بلکه نیست، وارد عیبی خود گروه بر خودرو به خودی نیاعتقاد ا به

 است شده تبدیل عمومی آرامش زدن به عاملی برای بر هم ،یرفاه ای لهیوس جای به خودرو نتیجه، در. کنند می استفاده آن از

 بر تردد عابر پیاده است. رفتارگرایی جنبش تأکید  ب،یتتر نی(. بد11)

اصول در  نتری ارزان، مؤثر و کارا مورد توجه است. مهم نده،آالی فاقد پاک، ونقل حمل دار،یشهر پا کی: در  یداریمکتب پا -

 یهای دانیاست. پس م یعموم فضاهای بخش به عنوان عامل وحدت یاجتماع یو عملکردها ادهیبر تردد عابران پ دیتأک یداریپا
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 ادهیو پ یسوار برخوردارند. عالوه بر دوچرخه ای ژهیو تیداد، از اهم لیبارور تشک یکه بتوان در آنها گرد هم جمع شد و اجتماع

 (10)تأکید دارند. عمومی ونقل بر شبکة جامع حمل داریپا یشهرها ،روی

 جهانی پژوهش  یاتتجرب -3-1
 اتریش یکی از اولین کشورهای اتحادیه اروپا است که یک استراتژی ملی جهت ترویج پیاده را توسعه داده است.

نقطه عطفی است جهت ترویج راه رفتن به عنوان حالت تحرک سازگار با محیط زیست.  "طرح جامع اتریش برای پیاده روی"

و ترابری فناوری و نوآوری به همراه  این طرح توسط وزارت کشاورزی ، جنگل داری، محیط زیست، مدیریت آب و وزارت راه

 آژانس محیط زیست و متخصصین در ایاالت فدرال، شهرها و شهرداری ها و نهادهای صنعتی و علمی حمایت شده است.

 ارتقابرنامه عمل ملی برای مدیریت تحرک پشتیبانی از پروژه های سازگار با محیط زیست و ترویج پیاده روی هدف از 

هرها دولت فدرال و ش وضعیت راه رفتن و توجه بیشتر به نیازهای افراد پیاده در سیاست گذاری ها و نیز در استراتژی و نقشه ی

 (0شکل )و جوامع کوچک است.

مه ی حمل و نقل ، محیط طرح جامع برای پیاده روی سهم مهمی در اجرای اهداف ملی و توافقنامه ی بین المللی مانند برنا

 (1جدول )زیست و سالمتی، محیط زیست و بهداشت و طرح بهداشت  محیط کودکان را در اروپا ایفا می کند.

 

 

 ایی پیاده محوردر توجه به مبحث جابججهانی بیات رجتنمونه ای از : 1جدول 

 اتریش -وین  دانمارک - كپنهاگ انگلستان - نبورگیاد

بدون تردد  یعموم یفضا -

 خودرو 

 پر تردد یخطوط اتوبوسران -

 یمدارس و سوپرمارکت ها -

 در دسترس 

 کودکان  یباز یفضا -

کلوپ خودرو جهت استفاده  -

 یضرور

 ادهیکامال  پ یاصل یبه راهها ابانهایخ لیتبد -

 نگیو پارک کیتراف یجیکاهش تدر -

 نیادیبه م نگیپارک یمحوطه ها لیتبد -

 یعموم

 اسینگه داشتن مق نییمتراکم و پا -

  یانسان اسیاحترام به مق -

 یساکن کردن مردم در هسته مرکز -

 ییدانشجو یزندگ قیتشو -

 فصول راتییانطباق منظر شهر با تغ -

 یدوچرخه سوار جیترو -

درصد از جابجایی های  21در حال حاضر بیش از  -

 شهری بر محوریت حرکت پیاده استوار است.

کاهش هزینه جابجایی خودرویی منجر به افزایش  -

GDP  .به طور چشمگیری شده است 

م شاخص های سالمت عمومی با توجه به حج -

 باالی فعالیت بدنی رو به ارتقا است.

برند جهانی وین امروزه یک شهر پیاده مدار و  -

دوست دار سالمت شهروندی است. این شهر میزبان 

 2415در سال  WALK21کنفرانس بین المللی 

 میالدی بوده است.
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 ریزی شهری وین یاست گذاری حمل و نقل پیاده محور در نظام برنامهس:  4شکل شماره 

 

 شناخت نمونه موردی -4
غربی ترافیکی تهران به شمار میرود که شکل گیری امتداد بزرگراه رسالت و -شریانهای اصلی شرقی بزرگراه رسالت یکی از

اتصال دو بخش غربی و شرقی این شریان از طریق بهره برداری از تونل رسالت حد فاصل خیابان آفریقا تا بزرگراه کردستان 

  تحولی عمده در ساختار حرکتی بخش مرکزی شهر تهران ایجاد نمود.

تونل شامل دوقسمت  نیا .شودیشروع و به بزرگراه کردستان ختم م قایآفر دانیاست که از م یمتر ۹54 یتونل رسالت تونل

 یاست و قسمت دوم دارا ینجوگ یتا دره نظام قایآفر دانیمتر و از م 822 بایدو تونل که طول آن تقر یاست. قسمت اول دارا

 .ابدییامتداد م یاسدآباد ابانیتا بعد از خ یگنجو یمتر بوده که از دره نظام 164برابر  بایکه طول آن تقر دهیدو تونل بهم چسب

 (5)شکل 

تاثیرات منبعث از احداث تونل رسالت، عمدتا معطوف به الیه زیرسطحی فضای شهری بوده و تاثیرات آن بر ساختار فضایی 

شرقی  -سطح فوقانی تونل تسری نیافت. اراضی فوقانی تونل، با توجه به موقعیت مکانی ویژه خود می تواند نقش ارتباطی غربی 

 .نماید ایفاء بافت از عبوری بیجنو–مهمی در رابطه با شریانهای شمالی 

توسعه چندسطحی در شهر تهران با توجه به ازدحام و تراکم فعالیتها از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. شکل گیری 

تونل رسالت ایده ی مثبت در جهت بهره گیری از ترازهای زیرین و آزادسازی تراز همکف برای تخصیص فعالیت و عملکردهای 

ارتباط تونلی میان شرق و غرب بزرگراه رسالت شرایط ویژه ای را وجود  محدوده میانی شهر تهران به شمار می آید. متناسب با

 (5برای این محور در ایجاد امکان ارتباطات در سطح فوقانی تونل فراهم ساخته است.)شکل 

 : موقعیت تونل رسالت و بافت شهری پیرامونی در سطوح فوقانی 5شماره  شکل
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 تحلیل نمونه موردی -5
قابل  2به قرار جدول ( SWOTبا توجه به شناخت انجام شده و وضع موجود نمونه موردی جدول تحلیل یکپارچه راهبردی )

 تدوین است:

 

 (SWOT) یراهبرد کپارچهی لیتحل: 2جدول 

 تهدید فرصت ضعف قوت عرصه های اصلی

 -عرصه کالبدی 

 عملکردی

موقعیت مناسب در شهر  -

برای تبدیل شدن به مرکز  

تفریحی در  –فرهنگی 

 مقیاس شهری

به وجود آمدن عرصه های  -

 ناامن شهری در اطراف اتوبان

نبود دسترسی مطلوب بین  -

 دوقسمت شمالی و جنوبی

 اراضی غنی پتانسیل -

 مصالی و آباد عباس

 پروژه مجاورت در تهران

 تحرک مدیریت ارتقا -

 پیاده سهم افزایش به

 برنامه طریق از روی

 ملی عمل

حجم باالی توده در  -

مقایسه با فضای خالی 

 کالبدی

فرسودگی کالبدی  -

 عرصه فوقانی سایت

عرصه  طبیعی و 

 زیست محیطی

وجود تعداد نسبتا  -

مناسبی از فضاهای سبز و 

 باز شهری

- 

آلودگی شدید هوا به دلیل  -

 تردد بیش از حد وسایل نقلیه

موافقت شهرداری با تغییر  -

کاربری از کاربری های با 

 آلودگی کم به زیاد

امکان ایجاد ارتباط  -

سبزراهی میان فضاهای 

 سبز و باز موجود

امکان سبک سازی  -

پوسته از طریق ایجاد 

 پارک های جدید

روند رو به رشد  -

ترافیکی عبوری از 

 محور

تغییر کاربری به  -

 کاربری های آالینده

عرصه  اجتماعی 

 فرهنگی -

شورایاری محالت  وجود -

به عنوان زیرساخت توسعه 

 سرمایه اجتماعی در سایت

از بین رفتن مناسبات محلی  -

به دلیل دو تکه شدن محالت 

قدیمی شهری به دو قسمت 

 شمالی و جنوبی

 حرکتی ارتباطتقویت  -

 مراکز و مساجد بین

 با مصلی تهران محالت

سرمایه اجتماعی  -

آسیب دیده ناشی از 

 مداخالت باال به پایین

 عرصه اقتصادی

سهم باالی مالکیت  -

عمومی/دولتی در عرصه 

 مداخله

وجود راسته های فعال  -

 کسب و کار

افت ارزش اراضی اطراف  -

 اتوبان رسالت

عدم سرمایه گذاری بر روی  -

 اراضی اطراف اتوبان

افت چشم گیر  بها امالک  -

ساکنینی که اتوبان از مجاورت 

 آن ها گذشته است

امکان ارتقا بهای امالک  -

با نوجه به کاهش نرخ 

تورم و افزایش میزان وام 

 مسکن

رکود بازار مسکن به  -

عنوان پشتوانه 

مداخالت توسعه 

 مدیریت شهری

 

 اهداف كالن طراحی داز و چشم انتدوین سند  -6
 انداز توسعه فضایی نمونه موردی به دو موضوع کالن توجه شده است. تدوین سند چشم ر د 

به حرکت عرصه مداخله به سوی  مورد دومتعهد به اصالح مشکالت موجود در وضع فعلی نمونه موردی و در  مورد نخستدر 

 ( توجه شده است.و نظرات فنی مولفین تهران های ابالغی رهبری، مجموعه شهرداری سیاستآینده آرمانی )
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 : برنامه راهبردی طراحی پیاده مدار عرصه پیرامونی اتوبان رسالت 3جدول 

1 

 اصالح مشکالت وضع موجود:

 جنوبی اتوبان  –هم پیوندی مجدد دو قسمت شمالی 

 برطرف شدن مشکالت اجتماعی  که رد اثر پاره شدن محالت شهری ایجاد شده است

 فرهنگی در مقیاس شهر تهران –شهری در قالب بستری برای فعالیت های اجتماعی  ایجاد فضای

 رفع نبود یک مرکز شهر پیاده مدار  در مرکز شهر 

ایجاد یک مسیر پیاده هدفمند و دارای سلسله مراتب شهری از طریق پیوند سایت های مهم شهری در طول 

 مسیر 
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 به سوی آینده آرمانی:

 مختصات به می باشد که در آن مقاوم و عمومى، رفاه داراى نواز، روح و زیبا اسالمى، و ایرانى هویت با شهرى تهران

می  ساخته و طراحی گونه ا ی به شهری زندگی اسالمی در ساخت و سازهای شهری توجه می شود و محیط شهر

است. از سوی دیگر تهران شهری پیاده مدار است که  ن پذیر امکا راحتتر اسالمی زندگی سبک تحقق که شود

اولویت  با جرکت پیاده بوده و فضاهای شهری متعددی در سطح شهر وجود دارد که از یک الگوی هم پیوند 

تبعیت می کند در ارتباط با یکدیگر بوده ودر تسریع و بهبود حرکت هدف مند پیاده تاثیر مثبت دارد. این فضاهای 

 اسالمی را به –که  فعالیت های فرهنگی یک زندگی اجتماعی  ،اجتماعی هستند –ی فرهنگی پیاده ، فضاهای

 خوبی پاسخگو می باشند.

 

به ظرفیت های موجود در نمونه موردی که به شرح زیر هستند توجه  (MAVSF)در تدوین این چشم انداز مطابق با روش 

 شده است:

 پروژه مجاورت در تهران مصالی و آباد عباس اراضی غنی پتانسیل -

 حتی و کشور شهروندان برای مناسب عرصه ای و گردشگری و فرهنگی مذهبی، مجموعه یک گاه جلوه تهران مصالی -

 تواند می نیز آن برای تهران شهر بزرگ گردهمایی و اجتماعات مرکز یک پیش بینی حتی. خارجی است گردشگران

 .دهد جلوه مهم پیش از بیش را مجموعه این کارکرد

 فرهنگی های بودجه رفتن هدر و کاری دوباره از پرهیز -

 .ای محله ارتباط و مسیر از جدید تعریف یک قالب در محالت مدیریت و انسجام -

  توپوگرافی و ابزرگراه ه کثرت ناشی از محالت مراکز ، مصلی تهران ومساجد بین حرکتی ارتباطرفع محدودیت  -

 مناسب بستری در جامعه فراغت اوقات تدبیر و خالءها کردن پر برای فرهنگی ریزی برنامه راهها، پیاده تحقق صورت در -

 .شد خواهد ارائه

 مردم خواسته خود جابجائی نحوه در ترافیکی عادت تغییر و محدوده این در امکانات تزریق و راهها پیاده تحقق با تنها -

 شود برده بهره اسالمی ناب ایدئولوژیک مفاهیم از راهها پیاده طراحی در چنانچه. کرد غلبه هوا آلودگی مشکل بر میتوان

 خواهد مبدل انسان تعالی مسیر یک راه پیاده این .میگردد دوباره احیاء مدرن شهرسازی نیز اسالمی زندگی سبک ساختار

 واحد مدیریت مسیر، حاشیه فعالیتهای نوع ساماندهی در تعادل و ها،تعریف نامگذاری همچون ظریفی نکات به توجه .شد

 .شود می منجر ایرانی اسالمی الگوی یک ایجاد به انسانی شرافت و منزلت حفظ و

 : قابل پیشبینی جهت تحقق چشم انداز را می توان به ترتیب زیر فهرست نمود عملیهای  زمینه

 محله و منطقه سطح در نیروها تجمع برای هماهنگی و همکاری افزایش -

 ملی عمل برنامه طریق از روی پیاده سهم افزایش به تحرک مدیریت ارتقا -

 گذاری سرمایه های طرح و ها ساخت زیر بهبود -
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 شهری های ریزی برنامه و فصل و حل پیاده، عابر دوستدار نقل و حمل -

 ها جاده ایمنی بهبود و پیاده عابر دوستدار نقل و حمل سازمان -

 نقل و حمل وسایل سایر با ارتباطات سازی بهینه -

 رسانی اطالع های سیستم و آگاهی افزایش -

 روی پیاده پشتیبانی جهت در هوشمند آوری فن و نوآوری برای پژوهش -

 ریزی برنامه در مسئوالن و ریزان برنامه ، آموزان دانش پرورش و آموزش  -

 روی پیاده فرهنگ ء ارتقا و پیاده عابر مسیر -

  نظارت و روی پیاده برای رسانی داده پایگاه بهبود  -

ایجاد برند تهران در نتیجه تکمیل پیوستار فضایی، هویتی پایتخت از برج میالد تا محدوده اراضی عباس آباد با محوریت  -

 ( 6پیشانی تهران )شکل

 
 جایگاه حوزه مداخله در تکمیل برند تهران )برج میالد تا اراضی عباس آباد(:  6شماره  شکل

 

شش محور کالن به ترتیب مندرج در جدول  راهبردهای طراحی جهت تحقق چشم انداز تدوین شده دراهداف کلی، سیاست ها و 

 :  تنظیم شده است 0

 
 : برنامه راهبردی طراحی پیاده مدار عرصه پیرامونی اتوبان رسالت 4جدول 

 سیاست ها راهبردها اهداف کلی ردیف

1 

 –ارتقاء سطح فرهنگی 

اجتماعی در بستر فضای 

 شهری 

 –استقرار کاربری های فرهنگی  -1

 اجتماعی

تسهیل تعامل اجتماعی و  -2

احیای زندگی جمعی برای مراجعه 

 کنندگان

ایجاد بستری مناسب  برای  -4

 فعالیت های مذهبی

برگزاری مراسم و مناسبت های با شکوه   -1-1

 آیینی در مقیاس شهری

برپایی نمایشگاه های فرهنگی هنری   -1-2

 موقت

استقرار کتابخانه  و مراکز فرهنگی نظیر  -1-4

 تئاتر و غیره 

طراحی کافه های متعدد در طول مسیر   -2-1

 برای گذران اوقات
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طراحی مکان هایی برای مکث و باهم   -2-2

 بودن

طراحی محیطی وسیع و متناسب برای  -4-1

برپایی اعیاد و عزاداری های مذهبی در مقیاس 

 شهری

های مذهبی نظیر استقرار  فعالیت  -4-2

کتابفروشی و مراکز بحث و گفتگو توسط 

 کارشناسان مذهبی در طول مسیر

مذهبی  –برپایی نمایشگاه های هنری  -4-4

 برای  آشنایی بیشتر جوانان با هنر مذهبی

طراحی موزه  با هدف معرفی مذاهب در   -4-0

 طول تاریخ 

2 

احیای زندگی جمعی و 

سرزندگی در فضای 

 شهری

 ایجاد تنوع در طول مسیر پروژه -1

ایجاد نفوذپذیری بیشتر در  -2

 محدوده بالفصل بزرگراه  

ایجاد امنیت و ایمنی برای  -4

 مراجعه کنندگان

پرهیز از آرایش یکنواخت مبلمان شهری  -1 -1

 در طول مسیر

گیران و ایجاد امکان برای فعالیت معرکه -1-2

 دستفروشان

بدنه به داخل مسیر های  تداوم کاربری -1-4

 راهپیاده

 استفاده از مصالح متنوع در عین وحدت -1-0

های بکارگیری فرمهای متنوع با ریتم -1-5

 متنوع در جداره

هماهنگی روشنایی مسیر با روشنایی  - 1-6

 هابدنه

ایجاد تنوع در کاربریها به نحوی که جاذب  -1-1

 گروههای مختلف اجتماعی باشد

قرار کاربریهایی در بدنه که پرهیز از است -1-8

 آورندنقاط خاموش و غیرفعال بوجود می

بینی کاربریهای خدماتی که متضمن پیش -1-۹

 راه استهتداوم حضور شهروند در پیاد

اتصال دوباره محالت قدیمی شهری که  -2-1

 توسط اتوبان دوپاره شده اند.

ایجاد قابلیت دسترسی از نقاط مختلف به   -2-2

 پروژهمحدوده 

به عنوان اتصال نقاط  پروژهتقویت محور  - 2-4

 کانونی پیرامون

ایجاد امکان رابطة متقابل بصری بین مسیر  -2-0

 و بدنه
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 حذف موانع دید در عرصة مسیر -4-1

 روشنایی مناسب برای حرکت پیاده -4-2

 مخفی و تاریک هایکنج از پرهیز -4-0

 توسعه فضای سبز 4

اجرای الگوی فضای سبز  -2

یکپارچه و پیوسته متناسب با 

 فعالیت های مختلف درپروژه

 احداث مسیر حرکت سبز در کل مسیر -1-1

 استفاده از گودال باغچه در طراحی پروژه -1-2

مدنظر قرار دادن سلسله مراتب متناسب  -1-4

 برای الگو در ارتباط با اجزاء دیگر طرح

استفاده از گونه های گیاهی متناسب با   -1-0

 فعالیت و کاربری در مجاورت آن

0 
ارتقاء کیفیت حمل و 

 نقل عمومی

داشتن حق انتخاب شهروندان   -1

برای استفاده از وسایل حمل و نقل 

 عمومی 

اجرای سیستم های نوین حمل و نقل  -1-1

 .PRTو  LRTعمومی مانند

 استفاده از مسیر حرکت دوچرخه -1-2

تناسب عرضه و تقاضا در سیستم حمل و  -1-4

 نقل عمومی  

5 

 –ایجاد مرکز تفریحی 

گردشگری در مقیاس 

 شهری

ساخت فضاهایی با فعالیت های  -1

مختلف  برای گروه های مختلف 

 مراجعه کننده

 ساخت فضای بازی کودکان -1-1

عامل در ساخت فضاهای باز برای تجمع و ت -1-2

 طول مسیر

تفریحی در  –ساخت مجمتع فرهنگی  -1-4

 قالب سینما در پروژه

6 
استفاده از انرژی های 

 نوین 

بهره گیری از انرژی تجدید   -1

 شونده

استفاده از پنل های خورشیدی در تامین  -1-1

 انرژی پروژه

 ایجاد پیاده راه های مولد انرژی الکتریکی -1-2

 بهره گیری از انرژی بادی -1-4

انرژی مصرفی ناشی از سوخت کاهش  -1-0

 فسیلی در جابجایی سواره

 

 گیرینتیجه -7
 نمود: انیتوان ب یرا م ریز جینتا دیگرد انیبا توجه به آنچه در مراحل باال ب

و مداخله طراحانه در  ژهیتوجه و ازمندین تختیپا یشهر یاز فضاها گرید یاریبزرگراه رسالت در حال حاضر همانند بس -

 دارد. یشهر ستیز تیفیجهت بهبود و ارتقا ک

 ی)مجموعه شهردار یشهر تیری( و مدیمقام معظم رهبر یابالغ یها استی)س یمل تیریکالن مد یها یگذار استیس -

 در پوسته بزرگراه رسالت است. یاصالحات ازمندیداشته و تحقق آنها ن یریتهران( با وضع موجود بزرگراه فاصله چشم گ

( SWOT) تیسا کیاستراتژ کپارچهی لیو تحل یشهر یمدار کردن فضاها ادهیدر پ یالملل نیموفق ب یبا توجه به نمونه ها -

 مورد بحث دانست. یفضاها نییپا تیفیبه مساله ک یتوان پاسخ یالگو را م نیا رسدیبه نظر م

خه حرکت دوچر ریو مس ادهیو ...( با محور پ یفرهنگ ،یتجار ،یورزش ،ی)فراغت یچند عملکرد یمفصل گاه یفضاها قیتلف -

 را برآورده خواهد ساخت. یرامونیپ یبافت مسکون یخدمات یازهایشده، ن ادیمحور  یبرا ییافزا یضمن معن
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ه ب "یچند عملکرد یفضاها جادیو ا یمدار ادهیارتقاء پ کردیبا رو رسالت یجداره بزرگراه ها یبازطراح"طرح پیشنهادی  -

 ارائه می گردد. 14الی  1شماره  اشکالشرح 

 

 

 

 
 )رنگ زرد( و محورهای پیاده )با رنگ بنفش( مسیر دوچرخه سواری :1شکل شماره 

 
 محدوده های ویژه استفاده از انرژی های تجدید شونده :8شکل شماره 

   
ها، سینماها، پارکینگ و مجنمع چند عملکردی با هدف جذب جمعیت و ایجاد ورودی شرقی مجموعه با ترکیبی از پارک  :۹شکل شماره 

 دعوت کنندگی
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