


طرح روي جلد: مربوط به محور اصلي
عكس پشت جلد: میدان شهرداری برِمن-کشور آلمان

1. مطالب مندرج در ماهنامه لزوماً بیانگر ديدگاه هاي سازمان شهرداری ها 
و دهیاري هاي کشور نیست.

2. ماهنامه در ويرايش و تلخیص مطالب آزاد است.
3. مطالب ارسالي به هیچ وجه بازگردانده نخواهند شد.

4. استفاده از مطالب و طرح هاي ماهنامه تنها با ذکر ماخذ مجاز است.
5. مقاالت بايد با لوح فشرده در محیط )فارسي word( همراه باشد.

صاحب امتياز: سازمان شهرداری ها و دهیاري هاي کشور
و  شهرداری ها  سازمان  رئیس  خندان دل،  هوشنگ  مسئول:  مدیر 

دهیاري هاي کشور
زیر نظر: محمدرضا بهاروند

دبير انتشارات: دکتر هادي محمودي نژاد
هيأت تحریریه و شوراي سياستگذاری: 

 مجید عبدالهي، دکتر در جغرافیا و برنامه ريزی شهري علي اکبر اسدي، 
مديرکل دفتر برنامه ريزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاري هاي 
کشور عباس جاللي عبدالعزيز راد درويش، دکتر در علوم اقتصادی
 جواد نیكنام، کارشناس مرکز مطالعات  محمد جوانمردي، دکتر در 

مهندسي صنايع  فرهنگ فقیه الريجاني، دکتر در حقوق
همكاران این شماره : 

مهدي شهرياري، احسان طاهري مهر، نیما متین فر، محمد طوالبي، 
عباس جاللي، میثم حیدراوالد،  سیده فاطمه عدناني، حديثه گرشاسبی، 

فرشید قاسملو
مدیر اجرایي: زهره ترحمي

ویراستار ادبي: جمشید افقي
طراحي و صفحه آرایي: جمشید افقي

ویراستار انگليسي: میثم حیدراوالد
ناشر : انتشارات مرکز مطالعات برنامه ریزی  شهری و روستایی

نشاني: تهران، بلوار کشاورز، ابتدای خیابان نادری ، پالك 17، مرکز 
مطالعات برنامه ريزی شهری و روستايی

کدپستي: 1416633661    تلفن:4  - 63902053     نمابر: 88977912
شمارگان: 3000 نسخه

ISSN:16067495 
http://www.imo.org.ir
E.mail: shahrdariha91@yahoo.com

درگاه فروش الكترونیكی ماهنامه:     
http://safta.imo.org.ir      

118
سال چهاردهم  - شماره 118  - آبان 1392

شهر و پيادگان

يادداشت...................................................................................................................2محور اصلی:
پیشگفتار...................................................................................................................3

گزارش اصلي
شهر و شهروند پیاده مدار/جواد نیكنام، عباس جاللی................................................4

انديشه و پژوهش
جستاری بر بازشناسی الگوها و ويژگي فضاهای شهری پیاده مدار/ ندا قیومي...... 15
حمل و نقل غیر موتوري و توسعه ي پايدار شهري/محمد جواد فیضي، آزيتا رجبي،.... 20
لزوم بسترسازي شهرهاي پیاده مدار/ آرتور امید آذري.......................................... 30

کاهش مصرف انرژي در معماري مسكن با تأکید بر رويكردهاي اقلیمي در طراحي/ 
امیرعباس اشراقي...................................................................................................35
فضاهاي شهري پیاده مدار و معیارهاي سنجش آن/حمیدرضا تلخابي.../.................40
پیاده راه؛ سپهري همگاني براي احیاي هويت تاريخي شهرها/ محمدصادق صادقي پور.47

گفت و گو
پیاده راه، فضاي زندگي شهري،مصاحبه با مهندس مهرداد هاشم زاده/ 

زهره ترحمي...........................................................................................................56
قانون شهر

صالحیت و اختیارات کمیسیون ماده ي 100 و 77/عبداله حكیمي، ندا خسروي.. 62
مشاوره اداري مالي

راهكارها و عوامل مؤثر بر مشارکت بخش خصوصي در پروژه هاي سرمايه گذاري 
شهرداري ها/ علي بابايي رايني................................................................................67
عدالت سازماني و خالقیت کارکنان/ فرهاد نژاد ايراني، افشین میرحسامي و.........72

شهرداري ها به روايت اسناد
پیادگان، مات بر نطع شهر/عباس جاللي................................................................77

از نگاه شهردار
سهولت در پیاده مداری، گفت و گو با شهردار آبسرد/هادی محمودی نژاد...............82

تجربیات جهاني
روياي شهر پیادگان/فرشید قاسملو....................................................................... 85

طرح و شهر
پل عابر پیاده تسكیني براي شهر اتومبیل محور/  ندا خسروي، محمد طوالبي...........91

شهرها و شهرداري هاي جهان
شهرهايي براي پیادگان/نیما متین فر...................................................................... 94

آموزش
فضاهاي مشترك، روشي براي پیاده مدار کردن شهر/نويد سعیدي رضواني، 

زهرا شش پري.......................................................................................................97
الماسي،  الكترونیك/حسین  شهر  پیاده سازي  در  شهروندان  مشارکت  میزان  ارزيابي 
هومن عسگريان......................................................................................................99

گزيده پژوهش
امكان سنجي پهنه ي امن خانگي در قزوين/زهرا شش پري....................................110

گزارش خبري
اولین جلسه ي هم انديشي حمل و نقل/ آلودگي هوا و مديريت شهري..................115

اخبار کوتاه
ديدار سرکنسول ايران با شهردار تبريز/افزايش دوربین .../احسان طاهري مهر......120

يك شهر يك نگاه
برازجان، پاکدشت، گناباد، مرزن آباد و.../ محمد طوالبي.................................... 122

اخبار سازمان
انتصاب مهندس خندان دل به رياست کارگروه مديريت بحران/تدوين برنامه جامع 
مديريت شهری/... احسان طاهري مهر................................................................ 123

معرفي پايگاه شبكه
معرفي وب سايت walk21 /میثم حیدراوالد...................................................... 125

تازه هاي نشر
مهندسي ترافیك و ايمني/ سیده فاطمه عدناني......................................................126



سال چهاردهم/شماره2118

 هوشنگ خندان دل

ضرورت طرح » شهرهای پیاده مدار« يا »پیاده مداری در شهر« از رويكردهای نوين در حوزه ی مديريت 
همه  از  مهم تر  و  اجتماعی  و  اقتصادی  محیطی،  زيست  مؤلفه های  به  توجه  با  که  است  جهان  در  شهری 

»بهداشتی« در شهرهای امروز، اهمیتی دوچندان يافته است.
که شهرهای  باورند  اين  بر  مديريت شهری  ايده پردازان حوزه ی  و  اتفاق صاحبنظران  به  قريب  اکثريت 
تعامالت  میزان  افزايش  باعث  آن،  از  ناشی  چالش های  و  ترافیك  کاهش حجم  می توانند ضمن  پیاده مدار 

سازنده ی اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و گسترش بهداشت  و ايمنی در شهرهای کشور باشند. 
اين مهم در اين شماره ماهنامه ی شهرداريها مورد توجه قرار گرفته که با توجه به وضعیت موجود در مناطق 

کالنشهری کشور می تواند راه کاری مفید و سازنده به شمار رود.
در پايان امید است مطالب اين شماره مورد توجه مخاطبان و کارکنان خدوم شهرداری ها، شهرداران کشور 
و تمامی صاحبنظران و اهالی دانشگاه قرار گرفته و دستیابی به شرايط و الگوهای زيستی حاکم از جهان بینی 

دين مبین اسالم را در ساختار شهرهای امروز فراهم گرداند.
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 محمد رضا بهاروند

پیشگفتار
فزآينده ی  روند  و  طرف  يك  از  شهری  درون  نقل  و   حمل  و  مراسالت  گسترش  به  توجه  با  امروزه 
آالينده های زيست محیطی ناشی از ترافیك و کاربست روبه رشد وسائل نقلیه عمومی از طرف ديگر،  و 
التفات به موضوعات توسعه ی پايدار و شهرهای اکولوژيكی، به قابلیت »پیاده مداری« در شهر توجه ويژه ای 
شده است که طلب می کند اين موضوع در حوزه ی محورهای مطالعاتی توسعه ی شهری و مديريت شهرها 

مورد بازانديشی و مداقه قرار گیرد.
در عین حال، »شهرهای پیاده مدار«، خارج از دايره ی قلمرو پژوهشی آنها )بستر و زمینه، محتوا، ماهیت 
و روش شناسی( از جمله مفاهیم نوين در ادبیات شهرسازی است که موضوع ويژه ی اين شماره ماهنامه ی 

شهرداريها را به خود اختصاص داده است.
در پايان امید است که طرح اين مسئله بتواند ضمن برداشتن گامی هر چند اندك در اين موضوع، راه گشای 

تحقیقات آينده يا حداقل طرح بابی برای تحقیقات بیشتر و اقدامات عملی سازنده در اين رابطه باشد.
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Architecture

گزارش اصلی

شهروشهروندپیادهمدار

شهرها  سطح  در  پیاده  فضاهاي  توسعه  و  بازيابي 
براي  شدن  قائل  اولويت  و  شناختن  رسمیت  به  و 
پیادگان به عنوان عناصر درجه اول شهري، به يکي 
بدل  شهري  طراحي  و  برنامه ريزي  محورهاي  از 
گرديده است. به ويژه با آغاز هزاره ی سوم ضرورت 
رويکرد مجدد به حرکت پیاده به  عنوان سالم ترين، 
اقتصادي ترين و پوياترين روش جابه جايي و حمل 
و نقل درون شهري مورد توجه جدي کارشناسان و 

گرفته  قرار  شهري  امور  مديران 
در  توجه  قابل  موانع  از  است. 
نقل  و  حمل  شبکه ي  توسعه ي 
کمبود  به  مي توان  غیرموتوري 
زيرساخت ها،  براي  مالي  اعتبار 
موقعیت  امنیت،  و  ايمني  فقدان 
ساختمان ها،  و  فضاها  نامناسب 
موانع قانوني و حقوقي و در نهايت 
فقدان اعتبار و منزلت اجتماعي، 
اشاره کرد. پايداري تنها با ايجاد 
و  الگوها  طراحي  در  تغییرات 
حاصل  نقلیه  وسايل  مديريت 
نمي شود، بلکه بايد تغییراتي در 
شناخت  به  نسبت  تفکر  نحوه ي 
ممکن  راهکارهاي  ارزشیابي  و 
نقل  و  حمل  مشکالت  حل  براي 
اين  در  اين رو  از  گردد.  ايجاد 
گفت  و  بحث  به  ماهنامه  شماره 
صاحب نظران  و  اساتید  با  گو  و 
موضوع نشسته ايم و مشکالت و 
مسائل مرتبط با پیادگان شهري 
امید  کشیده ايم،  چالش  به  را 
عالقه مندان  توجه  مورد  است 

قرار گیرد.
میهمانان حاضر در جلسه:

کشاورز،  يزدان  مهندس  آقای 
و  شهرسازی  ارشد  کارشناس 
طراحی  خدمات  سازمان  معاون 

شهرداری قزوين
رحمانی،  نادر  سرهنگ  جناب 
رشته ی  در  دکتری  دانشجوی 
علمی  هیئت  عضو  و  ترافیک  و  ايمنی  مديريت 
و  راهنايی  مسائل  در  صاحبنظر  پلیس،  دانشگاه 

رانندگی
آقای دکتر نويد سعیدی رضوانی، دکتر در رشته ی 
آزاد  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  و  شهرسازی 

اسالمی واحد قزوين
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بهتر  سعيدی  دکتر  آقای   :
است ابتدا تاریخچه ی پياده رو را مرور 
کنيم. اصاًل از کی و چه زمانی پياده رو 
محدودیت  می توانيم  آیا  داشته ایم؟ 
مشخص  آن  برای  را  خاصی  تاریخی 
آن  از  پياده رو  که  بگویيم  یعنی  کنيم؛ 
زمان شروع شده، شكل گرفته، تكا مل 
رسيده  اینجا  به  و  است  کرده  پيدا 
است؟ آیا اول پياده رو ایجاد شد، بعد 
ساختند  را  سواره رو  اول  یا  سواره رو 
و بعد گفتند باید برای ایمنی پياده ها، 
کنيم؟  ایجاد  کنارش  در  را  پياده رو 

مبنای علمی آن چيست؟ 
پیاده،  حرکت  تاريخی،  نظر  از  رضوانی:  سعیدی 
از  قبل  است.  جهان  در  موجود  حرکت  قديمی ترين 
سواره، حرکت پیاده وجود داشته است. بحثی که معمو الً 
مطرح می شود،  تفاوت فلكه با میدان است. میدان، محلی 
است که مردم با هم مالقات می کنند و فعالیت اجتماعی 
دارد.  قد مت  سال  هزار   12 که  می شود  انجام  آن  در 
فلكه جايی است که ترافیك پخش می شود و برخالف 
میدان، محل تفرق است. اين موضوع به 107 سال پیش 
در  ماشین ها  اينكه  دلیل  به   1906 سال  در  برمی گردد. 
چهار راه ها با هم بر خورد می کردند، اژنرال موضوع فلكه 
را مطرح کرد. در اين زمان، فلكه با میدان جايگزين شد؛ 
بدين معنا که حرکت سواره به پیاده بدل گرديد و جالب 
اينكه ما امروزه فلكه ها را غیر از چند  مورد انگشت شمار 
و  می نامیم  میدان  است،  باقی مانده  قبل  از  آن هم  که 
ديگر مكانی با کاربری واقعی میدان نداريم؛ البته اخیراً 
اقداماتی شده است. در مشهد به  در جهت احیای آنها 
فضای  آن  مرکز  در  زيرا  می گويند؛  »گل کاری«  فلكه ها 
عنوان  به  میدان  بحث  در  همیشه چه  دارد.  سبز وجود 
محل تجمع و چه در مورد خیابان به عنوان محل گذر، 
 مبنای حرکت، تردد پیاده بوده است. به تدريج که ارابه ها 
صد مه  جمله  از  پیاده ها  مسئله ی  آمدند،  وجود  به  و... 
ديدن آنها چندان حاد نبود. به هر حال همواره بین سواره 
قديم)که  رم  در  اينكه  داشت؛  تا  وجود  تعاد ل  پیاده  و 
در آن زمان يك میلیون نفر جمعیت داشت(پديده ای به 
ارابه ها  يعنی حدود  آمد؛  به وجود  ترافیك  عنوان طرح 
معلوم و تدا خل سواره و پیاده سامان دهی شد. در ايران 
تا زمان شاه تهماسب، مفهومی از خیابان شامل سواره و 
پیاده رو نداشتیم. در آن زمان معبر وجود داشت و تسلط 
در  بود. می گويند که خیابان جايی  پیاده  با  حرکت هم 
شهر هرات بوده است که از آن الهام گرفتند و بعد بحث 
خیابان ها  داشتن  مقطع  و  سواره رو  و  پیاده رو  تفكیك 
ايران  در  آن  ام��روزی  مفهوم  به  پیاده رو  شد.  مطرح 
حدود400 سال قدمت دارد. بعدها شیخ بهايی آن را در 

اصفهان تكمیل کرد. چهار باغ که سا خته شد، پیاده رو ها 
کا ماًل تفكیك شده بودند و شاه عباس به خاطر عشقی که 
به امام رضا)ع( داشت، باالخیابان و پايین خیابان مشهد 
را احداث کرد. در آنجا نیز تفكیك پیاده رو وجود داشت. 
ايران،  به  با ورود خودرو  سپس حدود 100 سال پیش 
از  تغییر حرکت  با عث  سر عت و گسترش تدريجی آن 
راه ها  بر  خودرو  باالخره  و  شد  پیاده  سمت  به  سواره 
تسلط پیدا کرد و پیاده  ها در معرض آسیب قرار گرفتند.

 
و  سواره  قا نون  سالی  چه  در  بار  اولين   :  
پياده تدوین شد و از چه زمانی این تفكيک به صورت 

 امروزی درآمد و کدام ضوابط عمده تر هستند؟
مطرح  ضوابط  در  که  بحثی  اولین  رضوانی:  سعیدی 
دراين باره  وقتی  معموالً  ما  بود.  پیاده روها  عرض  شد، 
و  نقد  مورد  نیز  را  خود مان  کشور  صحبت  می کنیم، 
و  سواره رو  تعريف  به هر حال  می دهیم.  قرار  بررسی 
ضوابط  اعمال  و  اقدام  بود.  اولین  مثبتی  اقدام  پیاده رو، 
در زمان بوذر جمهری رخ داد. در آن زمان بوذرجمهری 
شهردار مقتدر تهران بود و دو مسئله ی عمده ای که وجود 
داشت، يكی عرض و ديگری ضوابط گذر عابر پیاده از 
تحت  پیشرفته  کشورهای  در  معبر  عرض  بود.  خیابان 
بلوار ها،  احداث  با  يعنی  داشت؛  قرار  بلوار سازی  تأثیر 
روی خندق ها عرض مناسبی پیدا کرد؛ مثاًل در فرانسه 
را  سواره   درصد  و60  پیاده  درصد   40 ابتدا  همان  از 
مبنا قرار دادند که سبب حذف فضای رديف درختان  از 
سواره رو و در آن صورت اگر رديفی از مبلمان شهری نیز 
وجود داشت، از پیاده ها گرفته می شد. اگرعرض پیاده رو 
مطلوب باشد، مردم وارد خیابان ها نخواهند شد. معموالً 
مردم در جاهايی  وارد خیابان می شوند که عرض پیاده رو 
پیاده رو  دو  مشهد  کوه سنگی  خیابان  مثاًل  دارد؛  اشكال 
مطلوب  اندازه  است.  نشده  تعريض  هم  هنوز  و  دارد 
و33  پیاده  به  فضا  درصد   66 اختصاص  باعث  خیابان  
زمان  آن  در  که  است  شده  سواره  به  متر(   13( درصد 
به عنوان يكی از ضوابط مطرح بود. هم اکنون درکشور 
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ما اين تناسب معموالً 30 به 70 است؛ يعنی حدود 67  
می دهند  اختصاص  سواره  به  سوم(را  درصد)دو  تا70 
تقسیم  خیابان  طرف  دو  بین  را  باقیمانده  سوم  يك  و 
می کنند. در اين فضا جدول، باغچه و ديوار  هم وجود 
کشور های  در  پیاده راه ها  از  بسیاری  درحالی که  دارند؛ 
در  چه  پیاده راه،  عرض  ابتدا  در  ديوار  ندارند.  ديگر 
چه  شیراز،  زند  خیابان  در  چه  رضاشاهی،  طرح های 
در بلوار را مسر و چه در کوه سنگی  مشهد رعايت شده 
است؛ ولی متأسفانه بعدها اين معیارها به سمت تمرکز 
روی سواره عوض شدند. نكته ی دوم، ضوابط گذر از 
خیابان بود. اولین کسی  هم که در تصادف رانندگی در 
ايران کشته شد، درويش خان موسیقی دان معروف ايرانی 
بود.  در زمان بو ذر جمهری برای گذر از خیابان، مقررات 
سختی وجود داشت. پلیس ها خودروها را نگه می داشتند 
قا نون خط عابر  پیاده رو ها محافظت می کردند. در  از  و 
پیاده احترام  دارد، ولی آنچه در عمل اتفاق افتاده، فقط در 
صورت قرمز بودن چراغ، حق عابر پیاده رعايت می شود. 
باالخره  تا  کنیم  شروع  يكجا  از  ضوابط  زمینه  در   بايد 

به کشور هايی  رعايت شود.  در سفر  گذر  مهم  فرهنگ 
از  خیلی  انسانی،  توسعه ی  شاخص های  لحاظ  از  که 
که  اين  دريافتیم  ارمنستان(  و  پايین ترند)تاجیكستان  ما 
مقررات در آنجا کاماًل رعايت می شود؛ يعنی حتی وقتی   
پیاده ای به يك خیابان خلوت وارد می شود و روی خط 
قرار می گیرد، خودروها از دور مراقبند که قبل از خط 
را  پیاده  عابر  حق  بخواهید  اگر  ايران  در  ولی  بايستند، 
اين  به  و  بوق می زند  کنید، خودروی پشت سر   رعايت 

کار اعتراض می کند. 

: این ضوابط در پياده رو های  شهر شما  تا 
چه حد رعایت می شود؟ 

کشاورز: تالش می کنیم ضوابطی را که برای پیاده رو 
نمی توان در همه ی  البته  نمايیم.  تعیین شده اند، رعايت 
خیابان ها به سبب عرض طبیعی شان، ضابطه ی يكسانی  
را رعايت کرد. چون معبر، ترکیبی از سواره رو و پیاده رو 
است. در بر خی از خیابان ها شايد نتوان عرض مناسبی را 
رعايت کرد. ما سعی می کنیم با توجه به قد مت  پیاده رو 
يا  فرسوده  بافت  در  آن  قرارگرفتن  يا  تاريخی  نظر  از 
جديد شهر، مقررات را متناسب با وضعیت شان رعايت 

استانداردی وجود دارد؛ مثاًل عرض  کنیم، ولی ضوابط 
پیاده رو نبايد کمتر از 4 متر و شیب آن نیز بايد بین 2 
پیاده رو  کنار  اول  پالك های  کاربری   باشد.  درصد   5 تا 
نبايد چندان عمده و کالن باشد؛ مثاًل پارکینگ در پالك 
همه  کرده ايم  سعی  قزوين  در  باشد.  شده  دوم  رعايت 
اين نكات را رعايت کنیم؛ يعنی نكاتی مانند  کف سازی، 
بدنه جداره، تجهیزات مورد نیاز،  جا نمايی مبلمان شهری 
آسايش  از خیابان،  کو چه ها  زباله، ورودی  و سطل های 
قرار  نظر  مد  را  آسیب پذير  اقشار  و  نابینايان  معلوالن، 
زمینه  اين  در  را  ضوابطی  نیز  بهزيستی  ساز مان  دهیم.  
نماينده ی  از  جلساتمان  تمام  در  است.  کرده  تعیین 
سازمان بهزيستی نیز دعوت به حضور می کنیم تا مباحث  
مخصوص افراد آسیب پذير، معلوالن، کم توانان و... را در 

طرح هايمان اعمال کنیم. 

فقط  آمده،  پيش  تعریض  بحث  هرگاه   :
به  خيابان  ها را مورد توجه قرار داده ایم و مالكان را 
باید  پياده رو  شما  نظر  از  کرده ایم.  وادار  عقب نشينی 
عرض خاصی داشته باشد،  ولی در بعضی از محالت 
شهر امكان پذیر نيست. آیا می توانيم همان طور که  برای 
پياده رو  برای  می گيریم،  نظر  در  عقب نشينی  خيابان 
هم چنين قا نونی بگذاریم؟ مثاًل پياده رو فالن خيابان 
آن طرف تر  متر   2 باید  مالكان  پس  باشد،  متر   4 باید 

ساخت وساز کنند؟
ولی  است،  مقررات خیلی خوب  اين گونه  کشاورز:  
هیچ  وقت اين اتفاق  نمی افتد؛ چون بحث تملك به وجود 
جمله  از  شهر ها،  تعريض  همه ی  و  قزوين  در  می آيد. 
است.  مهم  بسیار  موضوعی  تملك،  ولی  نادر،  مباحث 
نقدينگی  محور،  تمام  تملك  و  خريد  برای  شهر داری 
متو جه  منطقه  آن  مالكان  اگر  مخصوصًا  ندارد؛  کافی 
در  می بر ند.  باال  کاذب  را  قیمت ها  شوند،  موضوع  اين 
کشور ايتالیا، اسپانیا و... معابر قديمی را حفظ می کنند و 
اصاًل تعريض خیابان معنا ندارد. سعی کرده اند  که ورود 

خودرو را کم کنند. 

: جناب سر هنگ، پليس راهبر جز ضوابط 
فيزیكی، معماری و شهر سازی، ضابطه ی  در زمينه ی 
خاصی برای سامان دهی معابر دارد یا خير؟ مثاًل قوانين 
نورپردازی چيست یا چگونه از ورود  موتورسوار به 

پياده رو جلوگيری می شود؟
رحمانی: پلیس  راه در مورد تصادفات می تواند وارد 
تصادف  مقصر  مو جود،  قوانین  براساس  و  شود  عمل 
يا  بهره بر داری  زمینه ی  در  راهبر  پلیس  تعیین  کند.  را 
اعمال  نیز  تقاطع ها  کردن  چراغ دار  و  تابلو ها  جا نمايی 
نظر می کند. راهنمايی و رانندگی طبق تبصره ی 3 ماده ی 
در  را  نقلیه  وسیله ی  راه  يا  تقصیر  درصد  می تواند   14

تصادفات حدود 3 درصد درآمد ناخالص ملی 
ما را به خودش اختصاص داده است عالوه 
بر آن بايد هزينه های درمانی، نگهداری و 
ساير هزينه هايی که عابران برای  درمان 

مي پردازند را هم محاسبه کرد

 دکتر نويد 
سعیدی رضوانی
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تصادف تعیین کند و قا نون هم وظیفه را کا ماًل مشخص 
کرده است. 

: آیا »چراغ در اختيار« طرح پليس راهبر،  
و  کداميک  بوده  شهرساز ها  یا  را نندگی  و  راهنمایی 
این نوع چراغ را در ایران ابداع کرده اند؟ این کار در 
کشورهای دیگر انجام می شود، اما در ایران فقط در 
2 یا 3 منطقه اجرا شده که  نا موفق بوده است. یكی از 
آنها مقابل ساختمان وزارت کشور قرار دارد که حتی 
نمی دانند چراغ  اصاًل  منطقه  آن  پياده های  از  بسياری 
توجه  آن  به  اصاًل  هم  راننده ها  و  چيست  اختيار  در 

نمی کنند.
رحمانی: احتماالً اين طرح مختص شهر داری بوده و 
اين  است. شايد وجود  اجرا شده   نمونه   عنوان  به  فقط 
نوع چراغ مقابل وزارت کشور، دلیل خاصی داشته است، 
ابزاری  است که در بسیاری از  ولی اين طرح از جمله 
از  حیوا نات   عبور  حتی  و  پیاده  عابران  برای  کشور ها 
نابینا  افراد  به سگ  مثاًل  و  به کار می برند  عرض خیابان 
انجام  صاحبش  برای  را  کار  اين  که  می دهند  آموزش 
اين  الزم  بسترهای  نبود  دلیل  به  ما  کشور  در  اما   دهد، 
که  تقاطع هايی  در  البته  است.  نیفتاده  جا  هنوز  فرهنگ 
طرح آرام سازی ترا فیك اجرا شده، امكان انجام اين کار 
کم  را  نقلیه  وسیله ی  سر عت  بدين ترتیب،  دارد.  وجود 
می کنند و به پیاده  اجازه می دهند که به اختیار خودش، 
چراغ عابر را سبز  و چراغ حرکت وسیله ی نقلیه را قر مز 
با درصد خطر  و  کند  عبور  امن  از محل  بتواند  تا   کند 

کمتری از عرض راه رد شود.
 

: به نظر شما، حمل و نقل در کشور های 
دیگر و در کشور ما چگونه است، چه اهميتی دارد و 

الزامات آن کدامند؟
رحماني: عابران پیاده يكی از مهم ترين مؤلفه های حمل 
و نقل در کلیه ی کشور ها هستند. ابتدا بايد معضالت اين 
بخش، مثاًل تصا دف پیادگان در کشور مان مورد بررسی 
بیشترين  ما  کشور  در  پیادگان  تصادفات  گیرد.  قرار 
درون شهری  حوزه ی  در  رانندگی  سوانح  فوتی  علت 
در6  ناجا  شهری  ترافیك  پلیس  آمار  براساس  است. 
درون شهری  حوزه ی  در  پیاده  نفر   298 امسال  اول  ماه 
بیشترين  که  شده اند  کشته  رانند گی  تصادفات  اثر  بر 
اصفهان  استان  به  مربوط  هم  درصد(   40 تعداد)حدود 
در سوانح  فوت  علل  از  ترتیب،40 درصد  بدين  است. 
را نندگی  مربوط به  تصادفات عابر پیاده بوده است؛ زيرا با 
کوچك ترين ضربه و اولین بر خورد، آسیب های جدی به 
فرد وارد می شود که قابل جبران نیست. تصادفات حدود 
3 درصد درآمد ناخالص ملی ما را هزينه می کند؛ عالوه 
بر آن، بايد هزينه های درمانی، نگهداری و ساير وجوهی 

که عابران برای  درمان مي پردازند را هم محاسبه کنیم. 

: آیا هيچ اطالعاتی موجود است که ببينيم 
در این تصادفات چند درصد عابران  مقصر بودند  و 

چند درصد خودرو ها؟ 
رحماني: بله اطالعات وجود دارد، اما جانی که در اين 
تصادفات از دست رفته است با هیچ عدد و رقم و برآورد 
اقتصادی قابل جبران نیست. ما بايد ببینیم عابر پیاده چه 
نیاز هايی دارد؟ مسلمًا پیادگان برای آمد و شد در معابر 
شهری نیازمند خیابان و پیاده رو های امن در کنار هستند.
هچنین اين پیاده رو ها بايد برای رفت و آمد راحت باشند. 
بايد محل هايی مناسب برای تردد پیاده ها  وجود داشته 
باشد و پیاده به هر د لیلی که می خوا هد حرکت کند، بايد 
مسیر او از تسهیالت الزم برخوردار باشد و مسیر آنقدر 
جذاب باشد تا افراد را به سمت پیاده روی سوق دهد. 
مبلمان  اصطالح  در  و  تسهیالت  بايد  در حقیقت  يعنی 
شهری را طوری فرا هم کنیم که پیاده روها برای عابران 
محل های مناسبی باشند.ضمنًا محل آمد و شد پیاده بايد 
ديد کافی را داشته باشد. يعنی هم راننده ها بايد عابر را 
ببینند و  هم عابر بايد بتواند تردد وسايل نقلیه را در  کنار 
خیابان ببیند، خصوصًا وقتی می خواهد از عرض خیابان 

عبور کند اين موضوع بسیار اهمیت دارد. 

: آیا نيروی انتظامی در این زمينه ضوابط 
خاصی دارد؟ چون از نظر شهر سازی مشخص است 
که مثاًل عرض و شيب معبر و کيفيت سنگ فرش به چه 

صورت باشد. از نظر قا نونی چطور؟
مهندسی  به  مربوط  قوانین  از  بخشی  بله،  رحماني: 
اين  در  هم  بین المللی  استاندار د های  است.  ترافیك 
يا  »ان يو تی سی دی«  کار  دستور  مثل  دارد،  وجود  زمینه 
»آشتو«، که در مهندسی ترافیك از آنها استفاده می شود. 
عرض  به  مربوط  استانداردهای  دستورالعمل ها  اين  در 
معبر پیاده، مشخصات نشیمن گاه ها برای پیاده ها، شیب و 
زاويه ی پیاده رو هاو...آمده؛ ولی شرايط برای پیاده رو های 
 ما بايد به گونه ای فرا هم باشد که عابران پیاده به استفاده 
از پیاده رو تمايل بیشتری داشته باشند. موضوعی که در 
تهران بايد بیشتر به آن تو جه شود اين است که سهیالت 
پیاده بايد متصل به هم باشند. مطابق استاندارد  از محل 
اولین  به  تا  کنیم  طی  متر   400 الی  بايد300  حرکت 
سوار  از  پس  برسیم.  عمومی  نقلیه ی  وسیله ی  ايستگاه 
نقلیه ی  وسیله ی  بايد  بعدی  نقطه ی  به  رسیدن  و  شدن 
ديگری به راحتی در اختیار عابر پیاده قرار گیرد تا او را 
به مقصد نهايی برساند. در اين صورت وقتی برای افراد 
وسايل  از  می دهد  ترجیح  باشد  فرا هم  الزم  تسهیالت 
نقلیه ی همگانی استفاده کند. به خصوص در کالن شهر ها  
عابر  نظر گرفته شود و تسهیالت  در  اين موضوع  بايد 

 سرهنگ دکتر 
نادر رحمانی
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پیاده به هم پیوسته باشد. 

خ��اص��ی  ض���اب���ط���ه ی  آی����ا   :
و سواره وجود  پياده  نقل  و  درخصوص سهم حمل 

دارد ؟ 
در بحث ترافیك می گويند هر قدر  رحماني: معموالً 
بتوانید از تردد  موتوری کم و به تردد غیر موتوری اضافه 
کنید، در حوزه ی مديريت شهری موفق  تر عمل کرده ايد. 

وجود  ندارد؟  خاصی  ضابطه ی  پس   :
پيادگان 30 درصد و سهم  نمی توان گفت سهم  مثاًل 
وجود  ضابطه ای  چنين  آیا  است؟  درصد  سواره20 

ندارد؟ 
من   ن��دارد.  وجود  خاصی  ضابطه ی  نه  رحماني: 
شبكه ی حمل و نقل کشور مالزی را بررسی  کردم. مدتی 
پیش، مالزی خدمات اتوبوس ها و حمل و نقل عمومی 
کرد.  متوقف  را  طرح  مدتی  از  بعد  اما  کرد،  را    رايگان 
بررسی کردند که چرا اين کار را کرد و چرا بر  داشت؟ 
گفتند به خاطر اينكه وقتی ما اتوبوس ها را  مجانی کرديم 
مردم ديگر از پیاده روی دور شدند، از دو چرخه سواری 
دور شدند، همه  آمد ند از اتوبوس استفاده کردند و اين 
دو چرخه سوار ان  و  پیاده  ها  درصد  کاهش  موجب  کار 
شده بود. اما مديريت شهري هر چقدر بتواند به تعداد 
است.  موفق تر  کند  اضافه  دو چر خه سوار هايش  يا  پیاده 

و  ترافیك  کاهش  و  آمد  و  رفت  بحث  در  همچنین 
با تسهیالت عابر وجود  قا نون در رابطه  تصادفات.چند 
به  رسیدگی  نحوه ی  قا نون   26 ماده ی  تبصره ی  دارد 
تخلفات را نندگی می گويد که وزارت راه و شهرداری ها 
و  راهنمايی  هما هنگی  با  مورد  حسب  هستند  مكلف 
را  معابر  کلیه ی  در  عابران  عبور  محل های  رانندگی، 
 23 ماده ی  کنند.  مشخص  تجهیزات  و  عال ئم  نصب  با 
همین قا نون درصد مشخصي از وجوه حاصل از جرايم 
گرفته  نظر  در  تجهیزات  اين  نصب  برای  را  رانندگی 
و30  جدا  رانند گی  جريمه های  درصد   60 يعنی  است، 
درصد آن 60 درصد را به شهرداری می دهند و شهرداری 
نیز موظف است اين مبلغ را برای مناسب سازی پیاده رو 
کند.ماده ی  هزينه  پیاده  برای  مناسب  و ساخت گذر گاه 
به فراهم  نیز، شهرداری ها را  آيین نامه ی راهنمايی   218
نمودن پیاده رو های استاندارد، هموار و ايمن برای عبور 

سالخورد گان، معلوالن و مسیر های مجزا برای دو چر خه 
موظف کرده است. 

بحث  در  را  عا مل   5 آمريكايی  لینچ  کوين  کشاورز: 
از  يكی  که  است  کرده  عنوان  شهر  سیمای  خوا نايی 
مهم ترين آنها راه است. راه به معنای عام که خیابان و 
پیاده رو جزء آن هستند، عناصری چون لبه، نرده، نشانه 
برده  نام  راه  را  عامل  مهم ترين  ايشان  دارد.  محله  و 
هم  با  می  توانند  که  است  راه  عا مل  مردم  توسط  است. 
شهر ها  در  که  کاربری  هايی  تمام  کنند.  برقرار  ارتباط 
پیاده راه  بحث  می گیرند.  شكل  راه  ها  پیرا مون  در  داريم 
يكی از مهم ترين بحث هايی است که در شهر ها مطرح 
است.  خیابان  و  میدان  دارای  شهری  فضای  است. 
و  خیابان  ها  را  در  اجتماعی شان  برهمكنش های  مردم 

به خصوص در پیاده راه ها انجام می دهند. 

: از قدیم و در دوره ی صفوی خيابان در 
به  اصاًل  معنایش  و  است  داشته  دیگری  معنی  ایران 
خيابانی  تازه  می گویيم.  ما  نيست  که  امروزی  معنای 
هم که ما از آن اسم می بریم شا مل  سواره رو و پياده رو 
است. چرا پياده رویی که محل امن پياده است و پياده 

باید از آن عبور کند   نرده کشی شده است؟ 
شايد  که  است  خیابانی  شهری،  خیابان  کشاورز: 
تأکید اصلی آن  برعابر پیاده است. ما استادی داشتیم که 
می گفت اصاًل ماشین  حقي ندارد، خیابان در درجه ی اول 
برای پیاده است و بعد برای  ماشین. يعنی اول بايد  براي 

اتومبیل ها معبر بگذاريم و بعد  برای انسان. 

و  است  افتاده  دیگری  اتفاق  امروزه  اما   :
که  است  ماشين  یعنی  شده اند.  محور  ماشين  شهرها 
باید راه پيدا کند. بر اساس همان قوانين، پياده  حذف، 
پياده رو ها. و عابر  به دا خل  فشرده و کشيده می شود 

مجبور به خروج از پياده رو می شود.
کشاورز: درست است. در قزوين  در چند سال اخیر 
تا  و  کرديم.  مناسب سازی  را  اصلی  مسیر   30 حدود  
کنون10 تا 12 مسیر نیز اجرا شده است. خوشبختانه در 
هیچ کدام نرده نداريم. يعنی در قزوين  پیاده رويی با نرده 
وجود ندارد و يك نمونه هم پیدا نمی کنید.   30 محوری 
که عرض کردم نیز از اصلی ترين محور های شهر  قزوين 
ثابت  را  معابر  خارجی  عرض  کشور های  در  هستند. 
نگاه  می دارند. يعنی پیاده راه و خیابان را در  برخی جا ها 
را  سواره  کاًل  هم  خیابان ها  بعضی  کرده اند.در  ترکیب 

حذف کرده اند يا بر عكس. 
: به نظر شما اين کار حاصل چیست ؟ يعنی 

روی پیاده ها کار  کرده ايد؟ 

هرقدر بتوانید به تردد پیاده و دوچرخه 
اضافه کنید و از تردد وسايل نقلیه ی شخصی 

کم بکنید، توفیق بیشتری در مديريت 
شهری پیدا خواهید کرديد

 مهندس 
يزدان کشاورز
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ما  بگويم  درص��د  صد  نمی توانم  خیر،  کشاورز: 
هم  حرکت  آنجا  در  چون  کرده ايم،  کار  پیاده ها  روی 
دلیل  شايد  می بینیم.  سواره رو  به  را  پیاده   عابر  عرضی 
زيادی  ناگوار  تصادفات  و  اتفاقات  که  است  اين  آن 
به وجود  را   الزام  اين  است  تا  نیفتاده  اتفاق  قزوين  در 
رعايت  ذات��ی  ص��ورت  به  عابران  شايد  يا   بیاورد. 

کرده باشند. 

ايران مجبوريم  : جناب سر هنگ چرا ما در 
و  صادقیه  يا  ونك  در  مثاًل  بكشیم؟  نرده  خیابان ها  در 
جا های ديگر. چرا پیاده های ما وقتی می خواهند از محل 
هر  می آيند  و  بی مواالت  هستند  بشو ند  خارج  امن شان 

جايی که می خواهند می ايستند؟ 
رحمانی:  علل مختلفی دارد.  نرده کشی  ها فقط جنبه ی 
ايمنی  ندارد، بلكه برای جلوگیری از انسداد  است. يعنی 
جاهايی که نرده می کشند برای اين است که مردم نايستند 
و عبور نكنند، تاوسیله ی نقلیه مجبور به توقف نشده و 
از  نرده هايی که می بینید در بسیاری  ايجاد نشود.  صف 
موارد  برای ايمنی نیست، بلكه به منظور ممانعت مردم از 
ورود به خیابان است. نقش عمده ی نرده ها برای تقلیل 
ترافیك است نه آن هسته ی ايمنی. درجايی که سر عت 
 وسیله ی نقلیه باالست نرده را برای ايمنی عابران نصب 
می کنند. اما در تقاطع چون سر عت اتومبیل ها کم است، 
نیست.   زياد  آن  يا شدت  بر خورد   کم صورت  می گیرد 
آقای مهندس نیز درست می گويند، در قزوين الحمد اهلل 

آمار کشتار پیاده کم بوده است. 

: ببينيد جناب سر هنگ! به نظر می رسدآزادی 
نا نوشته ای برای پياده ها وجود دارد که متأسفا نه نيروی 
آن  کنار  یعنی  نيست،  حساس  آن  به  نسبت  انتظامی 
پياده از هر  می ایستد و هيچ واکنشی نشان نمی دهد. 
انسداد  که  نمی کند  توجه  اصاًل  و  می شود  رد  جایی 
خودروها  به  بيشتر  هم  مأمور  نكرده.  یا  کرده  ایجاد 
توجه می کند. نمی  گویم این آزادی  را باید گرفت، اما 
چگونه می شود به عابرپياده تفهيم کرد  که این آزادی 

را نمی توانی داشته باشی؟ 
رحمانی: در قانون برای اين  اعمال جريمه تعیین شده 
با کارت  نیز جريمه می کردند و  است، سابقًا عابران را 
شناسايی از طرق مختلف مبلغ جريمه را از او می گرفتند. 

:  چه سال هایی این اتفاق می افتاد؟ 
شناسايی  را  پیاده  عابر  انقالب  از  قبل  رحمانی: 
می کردند و برايش جريمه صادر می شد. آن موقع چون 
جريمه نقدی بود، از عابر هم جريمه را نقدی می گر فتند. 
کارت  يا  ملی  کارت  با  مثاًل  است.  خوبی  فرآيند  اين 

شناسايی يا به صورت نقدی، غیر نقدی، حساب بانكی 
يا به هر ترتیب بدهكار حقوق در فیش حقوق شان، در 
حساب بانكی شان می آ مد. اين کار نیاز مند تدوين  قوانین 
مشخص است. هم اکنون در جد ول جرايم رانندگی برای 
عابر پیاده هم جريمه تعیین شده است ولی اجرا  نمی شود. 

وجود  موضوع  این  ما  قوانين  در  اگر   :
دارد اجرا نمی شود؟ آیا ساز و کار آن پيش بينی نشده 

است؟
اخذ  و  کار جريمه  کردن  و  ساز  بله. چون  رحمانی: 

جريمه پیش بینی  نشده است. 

یا  است    انتظامی  نيروی  کار  کار،  این   :
وزارت کشور که ساز و کار آن را تعریف  کند؟ یعنی 

چه کسی باید پی گير باشد؟ 
بايد فرآيندی تعريف شود که همه ی مردم  رحمانی: 
بعد  باشند.  داشته  همراه  به  ملی  کارت  حرکت   هنگام 
پلیس می تواند هنگام تخلف عابران، کد ملی کارتشان را 
يادداشت   کند و  مبلغ جريمه را برايشان در نظر بگیرد. 
مرحله ی بعد اخذ جريمه است، قا نونی بايد وجود داشته 
باشد که مِن پلیس بتوا نم همان جا مبلغ جريمه را تحويل 
بگیرم يا بتوانم از ساز و کار های بانكی و حقوقی  آن را 
اخذ کنم. بخشی از اين کار به پلیس مربوط است يعنی 

ابتدا و انتهای کار مربوط به پلیس است. 

:  چه کسانی می توانند در این راه به شما 
راه  از  آیا  مثال  طور  به  نهاد هایی؟  چه  کنند؟  کمک 
باید  ماجرا شد؟از کجا  این  وارد  باید  مردم  آموزش 
یكی  شهرداری  مدرسه؟   از  یا  ازخانه  کرد؟  شروع 
می کنيد شهر داری  فكر  است،  اصلی شهر  مدیران  از 

می تواند این کار را انجام دهد؟ 
رحمانی: نه به تنهايی نمی تواند. فرض کنید کاری را 
از طريق مشخصی  انجام  و  تا صد  از صفر  می خواهید 
ببینید چه  کسانی با شما  همكار هستند  بايد  دهید. اول 
و  نقش هر کدام از آنها چیست؟ بعد بر نامه ريزی تان را 
مردم.  در مرحله ی آخر می آيید سراغ  کنید و  مشخص 
را  آنها اطالع می د هید که می خوا هیم کارت ملی تان  به 
تعويض کنیم، شما بايد کارت ملی داشته باشید. به آنها 

تبصره ی ماده ی 26 قا نون نحوه ی رسیدگی 
به تخلفات را نندگی می گويد که وزارت راه 
و شهرداری ها مکلف هستند حسب مورد 

با هما هنگی راهنمايی و رانندگی، محل های 
عبور عابران در کلیه ی معابر را با نصب عال ئم 

و تجهیزات مشخص کنند
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اطالع می دهید که وقتی بیرون می آيند بايد کارت ملی 
همراه شان باشد. پس اين کار يك پروژه ی کشوری است 
که عملی است، اگر بخواهیم می توانیم  عابر پیاده را هم 
به عنوان فردی تأثیر  گذار در ترافیك مشخص و جريمه 

و نحوه ی اخذ آن نیز تعیین کرد. 

:  آیا در قز وین تعریض خيابان ها هم انجام 
شده است؟ 

خیلی  عرض  قزوين  پیاده رو های  چون  کشاورز: 
 کمی دارند، از تعريض نتیجه ی خوبی نخواهیم گرفت، 
نمی توانیم پیاده رو ها را عريض کنیم و  اين فضای پیرا مون 
را به راه اضافه کنیم. چون شما هر چقدر که خیابان را 
تعريض کنید، به همان اندازه تجربه نشان داده است که 
وسیله ی نقلیه بیشتر خواهد شد. ما می خواهیم در مورد 
حمل و نقل عمومی فعالیت کنیم که ماشین زياد وارد 
شهر و خیابان های شهری نشود وبیشتر پیاده ها بیايند.  من 
مقاله ای را 4يا 5 سال پیش نوشته بودم،  عنوان مقاله ام » 
بود.  انسان«  با  پیاده رو ها  همگون نمودن فضای کالبدی 
و  همگون  انسانی  با  خصوصیات  را  پیاده رو ها  بايد  ما 
پیاده رو و قدم زدن  به  از آمدن  پیاده  هم جنس کنیم که 
زمانی  ما  ببرد.  پیاده  لذت  به طور  کار هايش  انجام  و 
باغچه های کنار پیاده رو، حد فاصل پیاده رو و خیابان را 
جوی آب و باغچه می گذاشتیم. با غچه را نرده  می کشیديم 
که مثاًل به عنوان تا بوت با غچه بود. يا قباًل دور پارك ها 
و  ادارات  از  برخی  دارد  اشكالی  چه  می کشیديم.  نرده 
آن  دا خل  وسیعی  دارند،  بسیار  حیاط های  که   نهاد هايی 
فضای سبز را نیمكت بگذارند و نرده ها را بر دارند تا اين 
مجموعه به پیاده رو ها اضافه شود تا مردم بتوانند دا خل 
همان طور  می گفتند  زمانی  می آيد  يادم  بر وند.  هم  آنها 
که پلیس برای  ماشین ها داريم بايد پلیس پیاده رو  داشته 
عابرينی  ما  کند.  جريمه  را  پیاده ها  پلیس  يعنی  باشیم، 
داريم که حرکت زيكزاکی انجام می دهند، سبقتی که در 
ماشین داريم در پیاده هم داريم، سبقت های غیر مجاز، 
از هر طرف می خوا هند رد می شوند. مثاًل می گفتند بیايید 
پیاده رو ها را با  کف سازی های مختلف درجه بندی کنیم. 
پیاده رو ها  مخصوص  کاربری  دارند  دوست  که  آنهايی 
را ببینند، بايستند،  مكث کنند و خريد کنند در خط اول 
باشند. چیزی که در  خیابان ها داريم.  برای شان يك خط با 
يك رنگ خاص مشخص بشود که از آنجا حرکت کنند. 
عابرانی که واقعًا کار دارند و می  خوا هند به جايی برسند 
و عجله دارند مسیر ديگری برايشان در نظر بگیريم. برای 
نهادينه کردن اين کار به نظرم از آموزش و پرورش بايد 
ابتدا که وارد دبستان  از  شروع کنیم. يعنی اگر کودکان 
می شوند نكات مربوط به ترا فیك و پیاده رو و عابر پیاده  
را آ موزش ببیند، يعنی بداند که پیاده رو چه جايی است   و 

چه قوانینی دارد، جواب می دهد. آموزش ها را می توانند 
تلويزيونی صدا و سیما اجرا کنند  برنامه های  در غالب 
و   فر هنگ پیاده روی را آموزش دهند. اين که پیاده  نبايد 

وارد فضای خیابان شود و... 

امن  به عنوان کوچه ی  را  پياده رو ها  ما    :
پياده اسم می بریم. گاهی اتفاقاتی  می افتد مانند ورود 
موتورسيكلت به حریم پياده ها. موتور سيكلت تا وقتی 
در سواره رو  حرکت می کند پليس بر آن اشراف دارد؛ 
ولی وقتی  وارد پياده رو می شود کمتر پليسی است  که 
محل پست خودش را در سواره رو ترک کند و وارد 
پياده رو شود تا موتور سوار را تعقيب و جریمه کند. 

واقعًا ساز و کار آن چگونه است؟ 
رحمانی: اين که تخلف است. يك ناهنجاری  اجتماعی 
 است که قابلیت جلوگیری هم دارد و پلیس هم می تواند 
وارد  آنها  باالخره  بگیرد.  را  جلوی  آنها  را حت  خیلی 
پیاده رو که می شوند  در جای ديگر از ان خارج می شوند.  

پس می توان انها کنترل کرد.

آن جا  که  پليسی  قا نونی  لحاظ  به  آیا    :
 ایستاده است مجاز است وارد پياده رو بشود؟ 

رحمانی: بله پیاده رو يكی از مصاديق توقیف وسايل 
در  موتورسیكلت  يعنی  است.  موتورسیكلت   نقلیه 
پار کینگ توقیف می شود. اما  اين مسئله ريشه ی فر هنگی 
پايگاه  يك  عنوان  به  موتورسیكلت  دارد.  اقتصادی  و 
اقتصادی � اجتماعی در اختیار برخی شهروندان ماست 
و مشخص است که آنها ممكن است میزان قا نون پذيری 
باشد.  از سطح متوسط جا معه کمتر  قا نون مداری شان  و 
امكان حضور پلیس در جای جای شهر  در هیچ جای دنیا 
فرا هم نیست. مِن شهروند بايد  بدانم که  نبايد در پیاده رو 
است  آن  عبور  برای  امنی  محل  و  عابر  عبور  محل  که 
او مجبور  تا  پارك کنم و راهش را سد  کنم  ماشینم را 
شود بیايد در خیابان و اتفاقی برايش بیفتد. اين موضوع 
مو جود  بستر های  اصالح  نیز  مابقی  و  است  فر هنگی 
حمل و نقلی است. البته بستر های مو جود حمل و نقلی 
از مؤلفه های مختلف بیرونی نیز متأثر هستند. مؤلفه های 

اقتصادی، اجتماعی، فر هنگی بايد اصالح شوند.

: چه مدت زمانی طول می کشد تا این کار 
انجام شود؟ 

يك  معضالت  شما  فر موديد  معضالتی  که  رحمانی: 
تمام  نیست.  سال  دو  و  سال  يك  و  روز  دو  و  روز 
و  بايد همكاری  دارند،  نقش  ترافیك  در  که  يگان هايی 
وظیفه ای  بايد  آنها  از  يك  هر  برای   کنند،  بر نامه ريزی 
و  شود  تعیین  شده  زمانبندی  برنامه  بايد  شود،  تعیین 



11 سال چهاردهم/شماره118

را  خود  وظیفه ی  بخش  هر  مشخص،  زمان  مدت  در 
عنوان  به  من  شود.  اما  موضوع حل  اين  تا  د هد  انجام 
يك کار شناس می گويم عامل کلیدی آن ترابری همگانی 
 است. ما هرقدر بتوانیم حمل  و نقل عمومی را در کشور 
کم  هم  معضالت  خود به خود  کنیم،  پی گیری  قو ی تر 

خوا هد شد. 

مفهوم  به  اشاره ای  است  الزم  اینجا  در   :
پياده رو و پياده راه داشته باشيم. پياده راه نقطه ای امن 
ورود  و  است  پياده رو  از  بزرگ تر  و  پيادگان  برای 
است. ممنوع  آن  به  موتورسيكلت  و  ماشين  هرگونه 

در واقع یک مكان گردش، خرید و تفریح است که 
مبلمان مناسب نيز در آن تعبيه شده است، اما پياده رو 
و  موازات خيابان کشيده می شود  به  خطی است که 
محل  تازگی  به  و  است  عابران  مرور  و  عبور  محل 
عبور دوچرخه سواران نيز به آن اضافه شده است که 
متأسفانه از آن خوب استقبال نشد. علل مختلفی برای 
آن وجود دارد که یكی از آنها فراموش شدن فرهنگ 
دوست  همه  و  است  کشور  در  دوچرخه سواری 
دارند با خودروی شخصی حرکت کنند و با اتومبيل 
احساس غرور بيشتری می کتند. علت دیگر به نظر من 
و  است  پياده  مسير  از  دوچرخه  مسير  نشدن  تفكيک 
همچنين آلودگی هوا در شهرهای بزرگ که استفاده از 
دوچرخه را محدود کرده است؛ چراکه  این ورزش 
مفرح را به خطری بالقوه برای سالمتی انسان تبدیل 
نظر  در  را  خط  کذایی  یک  پياده رو  در  کرده است. 
می گيریم و می گویيم خط امن که به موازات خيابان  ها 
مثاًل در  اما  تهران.  جلو می رود، مثل خيابان وليعصر 
خيابان سپهساالر که بازار کفش است پياده راه ایجاد 
کرده اند و از ورود اتومبيل به ان ممانعت می کنند.  شما 

در قزوین از این  نوع پياده راه هایی که گفتيم دارید. 

کشاورز: ما در قز وين فعاًل نداريم. 

:حتی در بخش های تاریخی شهر؟ 
کشاورز: در بخش  تاريخی هم مانند خیابان سپه  که 
ا ولین خیابان در ايران است، کل خیابان را که کف سازی 
آسفالت   ندارد.  اصاًل  خیابان  سنگ فرش  کرده ايم.    و 
ولی به آن معنای جنت يا کوی ولیعصر تبريز  که فقط 
پیاده ها  هستند و ماشین در مواقع خاص می تواند عبور 
کند)مثل آمبوالنس( نیست. هدف ما از سنگ فرش کردن 
مختص  سا عاتی  در  آينده  در  که  بود  اين  خیابان  اين 
هم  و سا عات خاصی  بز نند  قدم  بیايند  تا  باشد  پیاده ها 
برای ماشین ها باشد.  حمل و نقل عمومی اگر به معنای 
واقعی کلمه در ايران پیاده شود خیلی از اين معضالت 
کند،  پیدا  افزايش  دوچرخه سواری  مثاًل  می شود.  حل 

پیدا  رونق  پیاده روی  بیايد،  بیرون  کم  شخصی  ماشین 
اتوبوس شهری  و  مترو  مثل  نقل عمومی  و   کند. حمل 
افزايش پیدا کند. اما به قول شما فر هنگی ايجاد شده که 
اصاًل خیلی  ها دو ست دارند تا سر کو چه هم  با ماشین 

شخصی خودشان  بر وند. 
که  بچه  شده.  ما  عوض  زندگی  سبك  رحمانی: 
با دو چر خه می رفتیم مدرسه، اآلن شما يك بچه  بوديم 
 دوچرخه سوار نمی بینید که به مدرسه برود، اگر هم برود 

با موتورسیكلت می رود. 
کشاورز: يك چیزی هم  که هست خیلی ها کسر شأن 
سوار  مثاًل  است.و  مهمی  نكته ی  خیلی  اين  می دانند، 
در  می کنند.  مسخره شان  می کنند  فكر  بشو ند  دو چرخه 
از  استفاده  و  سواری  دوچرخه  فرهنگ  متأسفانه  ايران 

حمل و نقل پاك وجود ندارد.

: جناب سر هنگ، قوا نين راهنمایی رانندگی 
که از اول خودرو محور بوده است، حاال چگونه به نفع 
پياده کار کند یا وادارش کنيم به نفع پياده کار کند؟ 

حقیقت  در  می دانید  که  راهنمايی  قوانین  رحمانی: 
بین المللی  کمیسیون  يعنی  هستند.  بین المللی  قوانین 
ما  هستند.  رانندگی  راهنمايی  قوانین  ناظر  و  وين  ژنو 
می کنیم.  اجرا  در کشور مان  را  آنها  قوانین  تجربه ی  هم 
قوا نین بین المللی هستند و البته در آيین  نامه موضو عات 
مشخصی برای پیاده ها مشخص شده و ضوابط مشخصی 
خودرو  علت  به  داده ان��د  قرار  نقلیه  وسايل  برای  که 
محوری نیست، بلكه آيین نامه ی ما می خواهد بخشی از 
تردد سايرين را نیز تأمین کند، از جمله عابران پیاده و 
منتهی الیه  از  بايد  دوچر خه سوار ها. وقتی می گويند شما 
راهنمای  بايد  برای مسیر  کنید و  سمت راست حرکت 
پیاده و  عابر  ايمنی  برای  کنید،  را روشن  راست  سمت 
در  که  مواردی  يعنی  باشد.  می تواند  هم  دوچر خه سوار 
آيین نامه قید شده بخشی از آن معطوف بر ايمنی ساير 
نه فقط خود خودرو سوار.  راه است  از  استفاده کنند گان 
اما  آنها را تغییر داد.  قوانین بین المللی بوده و نمی توان 
اگر می خواهیم به عابر پیاده اولويت بد هیم بايد بستر را 

برای او فرا هم کنیم. 

: آیا راهنمایی رانندگی یا نيروی انتظا می به 
این فكر هستند که مجمو عه ای از قوانين پياده را یا راه 
و روش رفتار پياده را با جزوه و کتابچه و درس وارد 
واحد های درسی دانش آموزان کنند؟ چنين چيزی تا 
به حال به فكر مسئوالن و دست اندر کاران رسيده که 

دست به این کار بزنند یا حرکتی کرده باشند؟ 
از  شنیده ايد؟  را  پلیس  همیار  واژه ی  آيا  رحمانی: 
بیشتر  خیلی  پلیس  يعنی  کرده اند.  خیلی  که  کار ها  اين 
همین  است.  کرده  کار  آموزش  امر  در  وظیفه اش  از 
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اسم  به  که  رانندگی  راهنمای  برای  تبلیغاتی  آگهی های 
تبلیغات  بنیان گذار ساير  »سیا ساکتی« هم معروف شد، 
داد.  پلیس  انجام  داد؟  انجام  را چه  کسی  کار  اين  شد. 
کنیم  فعال  را  روستا ها  دهیاران  خواستیم   88 سال   ما 
در  سال   8 من  بدهند.  آموزش  را  ترافیك  فر هنگ  که 
پرورش  و  آموزش  کردم.  کار  راهبر  عمومی  آموزش 
می دهد.  نشان  مقاومت  درسی  کتاب های  تغییر  درمورد 
يادم است دوران اولیه ی خدمت يك کتاب نوشتیم و به 
کتاب کمك آموزشی در آموزش و پرورش تبديل شد، 
جلد کتاب های فارسی فقط ارجاع شده بود و اسمش هم 
»کودك و ايمنی عبور و مرور« بود. يعنی آنجا به بچه ها 
می گفتیم شما وقتی عابر پیاده در پیاده رو هستید، سرت 
را باال نگیر، جلوی پايت را نگاه کن، وقتی می خواهی رد 
شوی اول به چپ نگاه کن بعد به راست نگاه کن وعبور 
کن،در وسط خیابان بايست و...  کل اين موارد يك عبور 
کا مل  اطمینان  با  را  مطلب  اين  می شود.  شا مل  را  امن 
می توانم خدمت تان عرض کنم که هیچ کس در زمینه ی 
آموزش ترافیك در کشور به اندازه ی راهنمايی رانندگی 

کار نكرده است. 

:علت مقا ومت آموزش و پرورش چيست؟
رحمانی: نمی دانم، چون ما خیلی تالش کرديم. سال 

85 شش میلیون دانش آموز کارت همیار پلیس گرفتند. 
کارت  همیار پلیس و يك برو شور در کنارش. واقعًا ما 
بسیار هزينه کرديم. حتی به خاطر دارم از کشور قطر و 
حوزه ی خلیج فارس آمدند اين طرح را از ما بگیرند. در 
وزارت امور خا رجه مطرح شد که شما اين طرح موفق تان 
را به  ما هم آموزش بد هید و بگويید  چه کار کرديد. چون 
همان سال دانشگاه شهید بهشتی برآورد کرد و تحقیق 
دانشگاهی درخصوص آن انجام شد و مشخص شد که 
در سال85 به میزان 17 درصد کمتر کشته داديم که البته 
مربوط به 20 روز ابتدای سال نو و در تعطیالت بود. بعد 
را  دبیر ستان ها  به وجودآمد و  پلیس يار  نو جوان و جوان 
پیشتاز و سازمان دانش آموزش و... پلیس   فعال کرديم، 
پیش آهنگ  همان  می دانید  که  دانش آموزی  )سازمان 
سابق است(. اخیراً راهبر،   معلم ها را فر هنگ يار کرد و به 
تمامی معلم های آموزش و پرورش گفت شما فر هنگ يار 

پلیس  رئیس  امضای  گرفتند)به  نیز  و حكم  هستید  من 
و  آموزش  وزير  معاون  امضای  و  مؤمنی  سردار  و  راه 
ارتقای  پرورش(. وآنها معلم  هايی شدند که در راستای 
پلیس همكاری می کنند. راه بر  با  ترافیك  سطح فرهنگ 
برای تولید  و پخش انیمیشن های آموزشی از طريق صدا 

و سیما، سالیانه  میلیون ها تو مان  هزينه می کند. 

:   اکثراً در شهر ها می بينيم که ساختمان ها 
را 6 طبقه می سازند. در نتيجه 10تا 12 ماشين از آن 
خارج می شوند. این کار یعنی مجبور کردن شهرداری 
با  باید  آنها  که  رانندگی  را هنمایی  کردن  گرفتار  و 
در  باید  طرفی  از  کنند،  مبارزه  بيشتری  اتومبيل های 
در  سا ختمان ها  و  روی  بياورند  فشار  بعد  مرحله ی 
برای  جا  تا  عقب  بروند  پياده رو ها  که  روی  اصل 

اتومبيل ها فراهم شود. 
چگونه  ما  که  بحث  اين  مورد  در  رضوانی:  سعیدی 
به عرض پیاده رو ها کمك کنیم، بايد در بر نامه ی اولیه، 
به  توسعه های  جديد  در  و  شهر های  جديد  در  حد اقل 
اين مسئله تو جه کنیم. چون سئوال هايی است که مرتب 
تكرار می شود و بايد  به آن فكر کنیم. اقدامی که اآلن 
می شود کرد يكی  اين که تعريض را به نفع پیاده انجام 
اتفاق می افتد. مگر جا هايی که  دهیم،  اما اين کار کمتر 
ما  و  می کنند  عقب نشینی  باشد  متری   16 مثاًل  امعبر 
می توانیم آن عقب نشینی را به نفع پیاده نگه داريم و به 
عرض سواره ند هیم. مثاًل عرض خیابان می شود 16 متر 
و به عرض پیاده اضافه می شود. نمونه ی آن در خیابان 
مرزدار ان و خیابان يگانه اتفاق افتاده  است. برای سا خت 
و ساز عقب نشینی کردند، اما به عرض سواره رو اضافه 
نشد بلكه به عرض پیاده رو اضافه شد. کار ديگری که 
می شود انجام داد اين است که جوی ها را بپوشانیم. اين 
کار در قزوين و مشهد )خیابان راهنمايی( و درخیابان 
کارگر تهران انجام شده است. اآلن قزوين حرکت بعدی  
که دارد انجام می دهد پیاده راه کردن خیام شمالی است. 
يعنی اين حرکت مورد استقبال  قرار گرفت و در قزوين 
هر کس دلش بگیرد می آيد  خیابان قدم می زند و دلش 
می کند.  پیدا  اجتماعی  خوب  حس  يك  و  می شود  باز 
فكر می کنم راه حل هايی هست که ما به آن سمت برويم. 
حقیقتًا ما سر کالس ها همیشه پارك آب و آتش را مثال 
می زديم که تماس با آب است. ديگری هم عقب نشینی 
سواره به نفع پیاده  در خیابان شانزه لیزه رو. چون شانزه لیزه 
يك بار سا خته شد و يك بار هم پیاده رو هايش عريض 
شد و  در خیابان راهنمايی مشهد هم اين اتفاق افتاد. يعنی 
حرکت خیلی خوبی بود.  نكته ی بعد خطر جانی معلو الن 
به  بايد  که  هستند  واقع  قشری  در  معلوالن   هم هست. 
نیازهايشان تو جه  کنیم. ما دو  گروه عمده داريم، معلو الن 
و  نا بینايان  شا مل  که  معلوالن  حسی  و  حرکتی  جسمی 

شهر ها را بايد برای افراد ساخت نه خود رو. 
اگر همه ی شهروندان به جای استفاده از 
 وسايل  موتوری به پیاده روی و استفاده از 
دو چرخه سواری و سیستم های حمل و نقل 
عمومی روی می آوردند مشکل حل می شد



13 سال چهاردهم/شماره118

 شنوايان  هستند. مسئله ای که اآلن در کشور ما به وجود 
آمده اين است که ما 95 هزار نابینا داريم ويك میلیون و 
200 هزار معلول جسمی حرکتی که  جسمی حرکتی ها 
 تعداد شان رو به گسترش است. متأسفانه االن برای آن 
صد هزار نفر با شیوه های  غلط  مناسب سازی کرديم، اما 
آن 1 ملیون و 200 هزار نفر فراموش شده هستند. همین 
خیابان  بلوار کشاورز که قرار بود پايلوت باشد اما  موفق 
جای  دو  يكی  صوتی  هشداردهنده ی  مقداری  نبوديم. 
زياد  محیط  آنقدر صدای  اما  شده  است  گذاشته  تهران 
است که اصاًل شنیده نمی شود.  مثاًل سر چهار راه فلسطین. 
تا سگ  نابینايان4  برای  ما  اگر  سر هنگ  جناب  قول    به 
تربیت شده بگیريم بهتر است تا اين که کل شهر را به هم 
 بريزيم و آن هم در  جاهايی که اصاًل نابینا نمی رود. مثاًل 
يك پارکی هست که من 250 روز از سال را می روم آنجا 
ورزش می کنم. يك  نابینا و يا کم بینا من آن جا نديده ام، 
ولی تمام پارك را به هم ريخته اند که می خواهند برای 
نابینايان مناسب سازی کنند. چون برای آن امكان سنجی 
نشده است. در مورد فرمايش شما قا عدتًا وقتی که تر ا کم 
می آيد.  به وجود  مشكالت  اين  طراحی  نباشد  با  همراه 
رعايت  با  کرد  بلند مرتبه سازی  جايی  در  يعنی  می شود 
ضوابط و تعداد ما شین هم متعادل باشد.   نمونه ی خوب 
آن شهرك امید است. يكی از مسا ئل اصلی غیر از مسا ئل 

زير سا ختی، بحث خودروهاست.

: درحال حاضر استقبال از پياده روی خيلی 
ببرد،  هم  لذت  باید  می زند  قدم  که  است. کسی  کم 
زیبایی های بصری ببيند آرامش داشته باشد، بنشيند و 
استرا حت کند. تا چه حد این موضوع اهميت دارد؟ 

سعیدی رضوانی: ترا کم جاذبه ها مهم است. می گويند 
در يك مسیر بايد ترا کم جاذبه ها  وجود داشته باشد تا 
عابران عالقه مند باشند تا پیاده روی کنند. مثاًل مسیر های 
جايی  وقتی  که  باشند  بصری  سبز  مسیر های  پیاده روی 
ترا کم  نشويد.  خسته  بر می گرديد  دوباره  و   می رويد 
جاذبه ها  و اول و آخر مسیر وجود داشته باشد و يك 
کاربری تجاری يا فر هنگی باشد.  در محور خیام قزوين 

کار هايی انجام شده است. 

: در قزوین چه کاری در این زمينه انجام 
شده است؟ آیا اآلن مثال عينی در شهر قز وین داریم؟

انسان  با  را  پیاده رو  کالبدی  فضای  بايد  ما  کشاورز: 
لذت  پیاده رو  به   ورود  از  وقتی  انسان  همگون  کنیم. 
است.  همگون  با  خودش  فضا  آن  بدا ند  می برد  که 
قز وين  خیام  خیابان  گفتند،  دکتر  آقای  که  همان  مثالی 
معبر  عرض  و  کاًل  بود  شهر  قديمی  خیابان های  آن  از 
 کم بود.  آمدند سهم سواره رو را کم کردند. يعنی شايد 
بودند  نگران  خیلی ها  گرفت،  صورت  مقا ومت  خیلی 

و لی  می دهد.  رخ  فا جعه  يك  و  می  ز ند  پس  طرح  که 
اصاًل اين طور نشد و برعكس بود. يعنی خیابانی که به 
لحاظ  از  داشت  پیرا مون خود  در  که  خاطر جاذبه هايی 
پیاده روی خیلی  شلوغ بود، پیاده های آن خیلی هم بیشتر 
شدند. يعنی اآلن مسیر دو چرخه را هم در دا خل پیاده رو 
است.  پیاده رو  دا خل  دو چرخه  مسیر  خیام  از   ديده ايم. 
عالوه بر آن، کف سازی آن شكل بهتری گرفت و پستی 
و بلندی و چاله ها  هم که  قباًل وجود داشتند، اصالح شد. 
طراحی ومبلمان شهری نیز تغییر  کرد. در خیابان سپه که 
آقای دکتر فر مودند اولین خیابان دوره ی صفوی است و 
ما کف سازی  کرديم.  که  ايران  هم هست  اولین خیابان 
که  سیاستی  داديم.  افزايش  هم  را  پیاده رو ها  عرض  و 
شهرداری قزوين داشت اين بود  که  فرض کنید تا ساعت 
4 بعد از ظهر ماشین رو باشد و از ساعت 4 به بعد آنجا را 
ببندند و تبديل کنند به يك مسیر پیاده ی کا مل به سمت 
آن جنت که شما گفتید يا کوی تربیت يا ولیعصر تبريز 
و  اول و آخری هم داشته باشد. بعد بايد کالسكه بیاورند 

را  را   با غچه ها  نرده های  تمام  ما  کنند.  ايجاد  جاذبه  و 
جمع کرديم. بعد چاله های دور درختان را با ايجاد شیار  
و رنگ های خاص جذاب کردند. همه ی اين کارها برای 

افزايش جذابیت عابران و مردم انجام شد. 

سامان دهی  زمينه ی  در  شما   پيشنهاد   :
عابران پياده و معابر چيست؟ چه کاری می شود کرد و 

از کجا باید شروع کنيم؟ 
رحمانی: من پیشنهادم را به عنوان يك فرد کارشناس 
افراد  برای  بايد  را  شهر ها  کنم   که  عرض  خدمت تان 
جای  به  شهروندان  همه ی  اگر  خ��ود رو.  نه  ساخت 
از  استفاده  و  پیاده روی  به  از  وسايل  موتوری  استفاده 
عمومی  نقل  و  حمل  سیستم های  و  دو چرخه سواری 
روی می آوردند، مشكل حل می شد. نیاز به بر نامه ريزی 
در  مختلف  واحد های  و  هست  شهری  کالن  و  دقیق 
با  نوعی  به  نهادهايی  که  تمام  دارند.  سهم  قضیه  اين 
در  را  خود  سهم  می توانند  هستند  ارتباط  در  ترافیك 
بتوانیم  هرقدر  ما  کنند.  ايفاء  سیاست  اين  کردن  پیاده 
به  روش صحیح  به  کشور  در  را  نقل  عمومی  و  حمل 
عمومی  نقل  و  حمل  معابر  شبكه ی  و  کنیم  وصل  هم 
پاسخ گوی  نیاز های  که  کنیم  بر نامه ريزی  طوری  را 

کتابی نوشتیم با عنوان»کودک و ايمنی عبور 
و مرور« که کتاب کمک آموزشی در آموزش 
و پرورش بود. هیچ کس در زمینه ی آموزش 

ترافیک در کشور به اندازه ی راهنمايی و 
رانندگی کار نکرده است.



سال چهاردهم/شماره14118

 همه ی شهروند ان باشد، در توسعه ی پیاده روی هم مؤثر 
خواهد بود. 

کشاورز: اگر ياد تان باشد قباًل کف خیلی از پیاده راه های 
ما آسفالت بود. خود آسفالت از لحاظ قوانین اين حس 
را القاء می کند که اينجا با خیابان هیچ فرقی ندارد. يعنی 
و  داشت  هم  گرمايشی  بحث  است.  خیابان  همان  اين 
آفتاب که می خورد  گرما جذب می کرد. اما شهر قز وين 
پیاده راه سازی و کف سازی خیلی دقت کرده.  در بحث 
تأکید کردند که پیاده روها نبايد آسفالت بلكه بايد حتمًا 
 30 اين  جريان  در  من  که  وقتی  از  باشند.  سنگ فرش 
محور قرار گرفتم که طرا حی کرديم و 12 مورد آن اجرا 
شده است، ديديم بعد از  تغییر مبلمان و  کف سازی، مردم 
خیلی پیاده مدار تر شدند. بايد واقعًا شهر برای شهر  وند ان 
طراحی شود. يعنی انسان است که به شهر معنا می دهد. 
بايد اول  برای مردم   کار کنیم و بعد برای خودروها و 
پیاده رو ها را انسان محور کنیم.  ما برای تعريض پیاده رو ها 
را  جوی ها  نداشت،  وجود  آن  امكان  که  جا هايی  در 
سرپوشیده  کرديم. اليروبی و...را می شود با دستگاه هايی 
سطح  در  اختالف  جای  به  رمپ  از  استفاده  داد.  انجام 
پیاده رو برای معلوالن هم موضوع ديگری است و بايد 
رمپ  کنیم  پله  پله  را  پیاده رو ها  بیايیم  اين که  جای  به 
پارکینگ  نابینايان،  برای  مسیر  طراحی  کنیم.  ايجاد 
محور ها،  طول  در  برای   دو چرخه  مسیر  معلوالن،  برای 
تجهیزات و مبلمان شهری و همه و همه مهم است.  با 
اين کار ها می شود پیاده رو را برای مردم جذاب تر کرد. به 
نظر من حتمًا بايد آموزش و پرورش را درگیر کنیم که 
از دوران ابتدايی که بچه ها  وارد مدرسه می شوند بحث 

ترافیك و مسائل مربوط به آن را  آموزش دهد. 
و  کرديم  بسیاری   تال ش های  رضوانی:  ما  سعیدی 
از  کیلومتر   18 تهران  در  مثاًل  بوده.  هم  مثبت  خیلی 
کیفیتی  آن  همچنان  اما  نبود؛  کمی  کار  ولیعصر  خیابان 
می گويند  را  از   مادر ها  خیلی  نداريم.  را  ببینیم  بايد  که 
هنوز  يعنی  نمی آوريم،  بیرون  کالسكه  با  را  بچه  ما  که 
کالسكه  بچه،  با  بانو  نیست.  بانوان  ما  شهر حامی  شهر 
و  است  پوشیده  که  است  خودش  مناسب  لباس  با  و 
کند،  با خود حمل  را  بار  از  زيادی  ممكن است حجم 
پلی که بشود  راحت از آن رد شود ندارد. نورپردازی ها 
مشكل دارند. در بحث روان شناسی می گويند وقتی   فرد 
ترشح  مغزش  در  سراتونین  می کند  پیاده روی  مقداری 
وقتی  آدم ها  خیلی  می کند.  آرامش  احساس  و  می شود 

التیام  اعصاب شان  که  می روند  راه  می شو ند  عصبانی 
اما  بد هند  انجام  می توانند  ديافراگمی  پیدا  کند.  تنفس 
را  مشكالت  و  ناهمواری  ناامنی،  وقتی  انسان ها  همین 
تا  استفاده  نكنند  پیاده روی  از  ترجیح می دهند  می بینند، 
دچار مشكل نشوند. شما فر  موديد که بايد پیاده رو ها را 
و  دنبال  تو جه شده  به  پیاده رو  ما  در کشور  کرد.  مجزا 
بر نامه ريزی  خاصی  و  امكا ن سنجی  بايد  اما  هستند.  آن 
شود. بعضی بر نا مه ريزی هايی که شده جواب نداده است. 
پل های عابر پیاده همچنان  مشكل زا هستند، پل شیب دار 
که معلول بتواند بیايد، نداريم و معلول را هم نمی گذاريم 
بیايد بیرون. اما در کشور های ديگر مثل دبی  پل شیب دار 
 وجود دارد و در محل آن نوشته شده هر کسی با موتور 
روی پل بیايد 5 هزار در هم)يا رقمی شبیه آن( جريمه 
می شود.  آنجا دوربین کار گذاشته اندتا اگر موتوری عبور 
کند، نمره اش ثبت شود و هیچ کس نمی تواند تخلف کند. 
پیاده رو، پل شیب دار  بیايد در  ما از ترس اين که موتور 
با پله برقی های ما هم اولش  درست نمی کنیم. حتی پل 
نمی توانند  پیر زن ها  و  پیر  مردها  باز  که  دارد  پله   چندتا 
راحت از آن استفاده کنند. روش های جديدی که امروزه 
در دنیا وجود دارد مانند »پهنه ی امن خانگی« و »فضا های 
مشترك« و »اتوبوس پیاده ی مدرسه« که می توان روی آن 
کار کرد. بحث ديگری که وجود دارد تصادفات کود کا ن 
است و ايمن سازی  اطراف مدارس. بحث آب و هوا در 
اهواز و قشم  قباًل  در  ما  مثاًل  پیاده روی هم مهم است. 
در  را  هوا  و  آب  بحث  و  داشتیم  مسقف  پیاده رو های 
گرم  آنقدر  اوقات  آنجا  گاهی  می ديديم.  پیاده رو  سازی 
است که افراد از پیاده روی صرف نظر می کنند. اما  متولی  
معاونت های  شهر داری ها،  شهرسازی  معاونت  کار  اين 
هستند.  اما  طراحی  خدمات  ساز مان های  و  زيباسازی 
دلیل نمی شود که بقیه مشارکت نداشته باشند. مشارکت 
شود،  داده  بنیادی  آموزش های  بايد  هست.  مهم  خیلی 
نگهداری  و  اجرا، حفظ  در  مشارکت هايی  اينكه  ضمن 
با  است  کارشده  خوب  که  قز وين  در  دارد.  وجود  نیز 
سازما ن   می شود. يك  انجام  کار  و  ملی  بومی  عزم  يك 
ديگر   سازمان  می گذارد،  پیاده رو  در  را  دو چرخه  خط 
مخزن زباله را می گذارد و... پس با مشارکت و عزم ملی 

می شود حرکت های بسیار مؤثری را انجام داد.

 ما بايد فضای کالبدی پیاده رو را 
 با انسان همگون  کنیم. انسان زمانی

  از ورود به  پیاده رو لذت می برد  که بدا ند 
آن فضا با  خودش همگون است



15 سال چهاردهم/شماره118

انديشه و پژوهش

مقدمه
معماری  و  اقتصادی  اجتماعی،  نقش  به  بی توجهی 
مسائل  حل  سواره،  حرکت  به  توجه صرف  پیاده روها، 
برنامه ريزی  و  ساماندهی  از  غفلت  و  آن  مختلف 
معاصر  شهرسازی  نقايص  از  يكی  پیاده،  حرکت  برای 
اين تفكر مورد  محسوب می شود که در 30 سال اخیر 
نتیجه ی  در  که  است؛ چرا  گرفته  قرار  اساسی  انتقادات 
اوج گیری و حاد شدن مشكالت شهری، مانند آلودگی 
فسیلي،  سوخت های  کاهش  و  شهرها  زيست محیطی 
توجه به سالمت عمومی افراد جامعه، دشواری رفت و 
آمد و مشكالت ترافیكی، ناامنی و کاهش ايمنی راه ها، 
افت کیفیت فضاهای شهری، افول ارزش های بصری و 
واکنش های  شهرها،  پايداری  رويكرد  به  گرايش  ازدياد 
به دنبال  و  موتوری  حرکت  سلطه ی  علیه  گسترده ای 
نقلیه ی شخصي  وسايل  از  استفاده  کاهش  سیاست  آن، 
برنامه ريزي  رويكرد  با  پیاده  تحرکات  افزايش  برای 
قابلیت  افزايش  امكان  مقوله ی  احیاي  شهري در جهت 
واقع  در  است.  گرفته  شكل  شهرها  در  پیاده محوري 
امروزه يكي از نقايص عمده ی شهرسازي معاصر جهان، 
حرکت  نیازهاي  به  آن  حد  از  بیش  سرسپردگي  همین 
پیاده و  از حفظ و ساماندهي فضاهاي  سواره و غفلت 
حرکت عابران است که يكي از عوامل عمده ی کاهش 
اجتماعي،  ارزش هاي  افت  و  محیط های شهري  کیفیت 
فرهنگي و بصري در فضاهاي شهري محسوب مي شود. 

تأمین  و  مطلوب  زندگی  به  دستیابی  منظور  به  انسان ها 
اساسی  نیازهای  ساير  و  رفاه، سالمت  آسايش،  امنیت، 
خود در شهرها سكنی می گزينند، تدريجًا محیط شهری 
را شكل و گسترش می دهند و در آن به کار و زندگی 
می پردازند. انسان دارای يكسری نیازهای اجتماعی است 
از  نیازهايی  تأمین می شود.  بودن در جمع  از طريق  که 
قبیل داشتن تعامالت اجتماعی با ساير انسان ها و تعامل 
با محیط پیرامون به منظور سازگار شدن با آن از جمله 
داده  پاسخ  آن  به  جامعه  و  شهر  در  که  است  نیازهايی 
می شود. در واقع يكی از تحوالت اخیر در گرايش های 
جديد شهرسازی جهان را می توان توجه به حرکت پیاده 
و نیازهای آن به عنوان يك موضوع فراموش شده ی مهم 
اين،  بر  افزون  شهری دانست)حبیبی و ديگران،1390(. 
ساير  تأمین کننده ی  حدودی  تا  می تواند  شهری  محیط 
و  بودن  شاد  طبیعت،  با  ارتباط  قبیل  از  انسان  نیازهای 
پیش  باشد.  فعالیت  و  پويايی  تنوع گرايی،  زيستن،  شاد 
از انقالب صنعتی، راه رفتن، اصلی ترين روش رفت و 
آن شكل  اساس  بر  انسان  زندگی روزمره ی  بود و  آمد 
فضاهای  که  باستان  رم  مانند  شهرهايی  در  می گرفت. 
برخوردار  بسزايی  اجتماعی  نقش  و  اهمیت  از  شهری 
بودند، محدوديت هايی برای عبور وسايل نقلیه در مرکز 
شهر وجود داشت. پس از ظهور اتومبیل، ساختار شهر 
شهرها  بر  اتومبیل  حرکت  شد.  اساسی  تغییرات  دچار 
تسلط يافت و فضاهايی که امكان ارتباط مستقیم انسان ها 

جستاریبربازشناسیالگوها
وويژگيفضاهایشهریپیادهمدار

 ندا قیومی، دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسالمی مهدی شهر
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اقتصادی و طبیعی شهر  با محیط کالبدی، اجتماعی،  را 
فراهم می ساختند، رفته رفته محدودتر شدند و کارآمدی 
اکثر  که  جايی  تا  دادند  دست  از  را  خود  سرزندگی  و 
فعالیت های ممكن برای پیاده در محیط شهری به مرور 
کنار  پیاده روهای  از  پیاده  عبور  حد  در  و  رفت  بین  از 
خیابان محدود شد. اين ساختار جديد شهری، سالمت 
قرار  تهديد  مورد  شدت  به  را  انسان  روانی  و  جسمی 
داد و با حذف يا کاهش امكان حضور و فعالیت افراد 
در فضاهای باز، شهرهای ناموفقی شكل گرفتند که نیاز 
انسان به  قرارگرفتن در فضاهای اجتماعی خاطره انگیز، 

امن و آرامش بخش را بي پاسخ مي گذارند.

شهرها با قابلیت پیاده روی
از سال 1990 فعالیت هايی به منظور اصالح محیط های 
شهری و مطلوب ساختن آنها برای فعالیت های روزانه ی 
انسان ها در بسیاری از شهرهای جهان آغاز شد و جنبش 
پیاده مداری به عنوان سیاست محدودکننده ی ترافیك و با 
هدف کاهش تأثیرات منفی محیطی و امنیتی وسايل نقلیه 
شكل گرفت و در بسیاري از شهرها، طرح جامع پیاده 
امروزه  شد.  اجرا  و  تهیه  پیاده  فضاهاي  توسعه ی  براي 
پیاده روی در شهر، يك عامل کلیدی در  قابلیت  وجود 
اين  می شود.  محسوب  موفق  شهری  محیط های  ايجاد 
براي حضور  را  قابلیت،  میزان سازگاري محیط شهري 
بردن  لذت  و  معاشرت  گردش،  زندگي،  خريد،  مردم،  
براي شهرها  پیاده موفق  باال می برد. فضاهاي  از محیط 
و  سالمت  آنكه  بر  عالوه  چراکه  سودآورند؛  بسیار 
مي دهند،  غرور  ارتقاء  را  شهر  ساکنان  زندگي  کیفیت 
شهري به وجود می آورند،  تعامالت اجتماعي را پرورش 

می دهند و حیات اقتصادي را رونق مي بخشند.
زيست،  قابل  شهرهاي  نظیر  مباحثي  ديگر،  طرف  از 
نهايتًا  پیاده روي،  قابلیت  با  شهرهايي  سالم،  شهرهاي 
ادبیات شهرسازي  اخیر در  پايدار که در دهه  شهرهاي 
مديران  و  دست اندرکاران  شده اند،  مطرح  م��درن 
تردد  به  جديدي  نگاه  تا  است  داشته  آن  بر  را  شهري 
شهري  فضاهاي  طراحي  در  پیاده محوري  اولويت  با 
و  واکنش  عنوان  به  همچنین   .)1385 کنند)معیني،  پیدا 
چاره جويي در برابر اين وضع، در طول دهه های اخیر، 
گرايش ها و ديدگاه هاي جديدي در عرصه ی شهرسازي 
جهان مطرح شده است که از آن به عنوان جنبش پیاده 
و  پیدايش  جنبش،  اين  حاصل  مي شود.  ياد  گستري 
رواج رشته جديد برنامه ريزي و طراحي پیاده روها است 
و  برنامه ريزي  از  مستقلي  شاخه ی  عنوان  به  امروزه  که 
از  حاضر  حال  در  مي آيد.  حساب  به  شهري  طراحي 
امن  محیطی  ايجاد  پیاده روها،  مقوله ی  به  توجه  داليل 
برای عابران است که به طور میانگین، روزانه بیش از 12 

نفر از آنان در سطح کشور کشته می شوند.

محیط های پیاده محور
پی ريزی  که  هستند  کارآمدی  تعاريف  زير،  تعاريف 

اين مقاله بر پايه ی آنها، راهگشا به نظر می رسد. 
شده  اشغال  فضا های  به  پیاده روی،  محیط های   -1
روش های  که  جايی  می شود؛  گفته  پیاده  عابران  توسط 
ممكن  تردد خودروها هم  از جمله  نقل  و  ديگر حمل 
با حرکت عابران  اولويت  به کار گرفته شود، ولی  است 

پیاده در اين محیط ها است.
2- امكان ايجاد مكان هايی که بازخوردهای اجتماعی، 

اقتصادی، فرهنگی و محیطی دارند.
3- پیاده راه، بستر تاريخی اتفاقات و تعامالت اجتماعی 

امروز شهر است)براتی،1390،54(.
4- پیاده روها، معابري با باالترين حد نقش اجتماعي 
هستند که آمد و شد خودروها از آنها حذف شده است. 
به عبارت ديگر، در اين مسیرها آمد و شد غیرموتوري 

اولويت مطلق است)محمودی،1388(. 
که  هستند  شهری  فضاهای  از  بخشی  پیاده روها،   -5
گذران  پیاده روی،  تفريح،  انسان ها،  بین  مراوده  امكان 
و  ديدار  تظاهرات،  و  تجمع  خريد،  فراغت،  اوقات 
نشستن، دسترسی و تردد، تبلیغات، اطالع رسانی و غیره 
را برای همگان فراهم می آورند)رسولی و رحیم دخت 

خرم،1388(.
جمعی  فضاهای  نمودهای  از  يكی  پیاده روها،   -6
بايد  خود  حیات  ادامه ی  برای  که  هستند  شهرها  در 
پذيرای حضور مردم باشند و همچنین می توانند محملی 
و  باشند)رفعت  اجتماعی  تعامالت  برقراری  برای 

الهی،1390،78(. 
7- پیاده روی، يك فرآيند دينامیك است که پیش نیازها، 

واسطه ها و عوامل میان فرآيندی دارد.

پیشینه ی تاريخی پیاده محوری در فضاهای شهری
1-نظريه ی شهر صنعتي توني گارنیه که در ابتداي قرن 
بیستم ارائه شد، جزء اولین طرح ها پس از انقالب صنعتي 
پیشنهاد  براساس  می کرد.  توجه  پیاده  عابران  به  که  بود 
بايد  زمین هاي بخش مسكوني  از  نیمي  گارنیه، حداقل 
به فضاي سبز اختصاص داده شوند و شبكه ي پیاده روها 
بايد از داخل اين فضاي سبز عبور  کند و در تمامي سطح 
شهر پخش شود. همچنین او به حفاظت آب و هوايي 

پیاده روها تأکید داشت. 
در  که  است  صاحب نظري  ديگر  رگن،  2-اسپراي 
اواسط دهه ی 1960 بر نقش حرکت پیاده در فضاهاي 
شهري تأکید کرد. او از پیاده روي به عنوان معیار مقیاس 
مناسب در طراحي شهري و ايجادکننده ی بیشترين سطح 
تماس با يك مكان که براي هرگونه قرارگاه انساني بسیار 

ضروري است، نام مي برد. 
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هالپرين  الرنس   ،1970 دهه ی  نظريه پرداز  3-ديگر 
است که دغدغه اصلي او تنظیم انواع حرکت ها در شهر 
است. هالپرين به ضرورت حذف خودرو و جايگزيني 
و گسترش سامانه حمل و نقل همگاني تندرو و راحت 
مختلف  ارتفاعي  ترازهاي  از  استفاده  بر  و  است  معتقد 
برای متمايز کردن سرعت هاي متفاوت، کیفیت  حرکت 
پیاده و تأثیر کف سازي بر آن تأکید مي نمايد. او همچنین 
سطح،  در  ارتفاع  تغییر  از  شهر،  سوم  بعد  به  اشاره  با 
پیاده روي  تجربه ی  به  بخشي  کیفیت  عامل  عنوان   به 

نام مي برد. 
4-ادموند بیكن، صاحب نظر برجسته ی مسائل شهري 
به  شهرها«،  »طراحي  نام  به  او  مشهور  اثر  که  است 
بازشناخت ساختار شهرها و نظام هاي حرکتي می پردازد 

)پاکزاد،1386،406(. 

سلسله مراتب )پايگان(نیازها و پیاده محوری
مقدار  شدن  کم  با  که  زندگی  مسائل  کیفیت  کثرت 
مراتب  از  را  بسیاری  محققان  بود،  همراه  پیاده روی 
مختلف، بر آن داشته است تا عواملی را که مربوط به اين 
تغییر رفتاری است، پیدا کنند. مطالعات نشان داده اند که 
عوامل متعددی بر سطح فعالیت های فیزيكی، از جمله 
عوامل  اين  از  برخی  البته  و  می گذارند  تأثیر  پیاده روی 
از  آلفونزو،  دارند.  ديگر  به عوامل  نسبت  بیشتری  تأثیر 
جمله  عوامل مؤثری را که در طراحی پیاده روها بايد به 

آنها توجه کرد، شامل موارد زير می داند:
1-عوامل فیزيكی- کالبد

2-عوامل فرهنگی- اجتماعی
3-عوامل جغرافیايی- اقلیمی

4-عوامل روانشناسی
5-عوامل جامعه شناسی- آماری- جمعیتی

6-عوامل زيستی

وضعیت فضايی کالبدی و پیاده گرايی
بیل هیلییر، صاحب نظر متأخری است که بر ارتباط میان 
وضعیت فضايي و حرکت و تحلیل شبكه هاي عمومي 
مناسب تر  طراحي  در  کاربردي  نتايج  به  مي تواند  که 
فضاي شهري بینجامد، توجه بسیار نشان داده است. از 
نظر او حضور مردم، احساس امنیت در فضاي عمومي را 
افزايش می دهد. همچنین او رابطه ی میان حرکت عمدتًا 
میان  ارتباط  همچنین  و  شهري  فضاي  وضعیت  پیاده، 
می کند؛  آشكار  را  زمین  کاربري هاي  و  پیاده  تراکم هاي 

لذا می توان به نكات زير اشاره کرد:
1-ايكل. اي. آرث، هنرمند، طراح منظر-خانه-شهري، 
جديدترين  از  يكي  معاصر،  نويسنده ی  و  آينده نگر 
انديشه های مرتبط با حرکت پیاده در فضاهای شهري را 
پیشنهاد داده است. نظريه او موسوم به »نوپیاده گرايي« که 
در سال 1999 بیان شد، يك دگرگوني آرمان گرايانه تر از 
نوشهرسازي در نظام موجود برنامه ريزي شهري است. 

با نوشهرسازي را  2-»نوپیاده گرايي« مشكالت همراه 
معرفي می کند و کوششي در جهت حل مسائل گوناگون 
و  زيباشناختي  اقتصادي،  انرژي،  بهداشتي،  اجتماعي، 
اتومبیل  نقش  کاهش  بر  ويژه  تمرکز  با  زيست محیطي 
پیاده گرايي  نو  از  که  يا شهرك جديد  محله  است. يك 
مي شود.  نامیده  پیاده  دهكده  يك  مي کند،  استفاده 
از  عاري  تقريبًا  طیفي  در  مي توانند  پیاده  دهكده هاي 
محل  و  خانه  هر  پشت  از  دسترسي  امكان  تا  اتومبیل، 
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کار به اتومبیل، متغیر باشند، اما مسیرهاي عبوري پیاده ها 
همیشه در جلو هستند. با حذف خیابان سواره جلويي و 
جايگزيني آن با يك مسیر عبوري درختكاري شده خطي 
پیاده، در واقع بر سفرهاي جايگزين، همچون پیاده روي 

و دوچرخه سواري تأکید شده است. 
به  را  »نوپیاده گرايي«  آرث   ،2005 سال  3-در 
پیشنهاد  نئواورلئان  بازسازي  راه حل  از  بخشي  عنوان 
برنامه ريز  و  معمار  گیل،  جان  داد)کاشانی جو،1388(. 
مابین  »حیات  جمله  از  خود  آثار  در  دانمارکی،  شهری 
زندگی  عمومی،  »فضاهای  و  ساختمان«  توده های 
عمومی و فضاهای شهری جديد«، برای ايجاد محیطی 
قابل تحمل در قرن 21، استفاده از مصالح قابل تحمل، 
را  عمومی  نقل  و  حمل  و  دوچرخه سواری  پیاده روی، 
تنها راه چاره برای تجديد حیات بافت های کهن شهرها 
پايتخت  کپنهاگ سازی)کپنهاگ  مفهوم  از  و  می برد  نام 
کشور دانمارك، طوالنی ترين محور خريد پیاده را به نام 
به عنوان يك  از ماشین که  اروپا و عاری  استروگت در 
جاذبه ی توريستی در شهر مطرح است، دارد.( نام می برد 
پیاده محوری  و  دوچرخه سواری  فرهنگ  طريق  از  که 

حاصل شده است)حبیبی و ديگران،1390،58(. 

ويژگي هاي محیطي فضاهاي پیاده
قابلیت پیاده پذيري،  میزان سازگاري محیط شهري براي 
حضور مردم،  زندگي،  خريد، گردش، معاشرت و لذت 
بردن از محیط تعريف می شود. يك زندگي فعال فقط با 
سیاست ها  اعمال  و  پیاده  محیط هاي  و ساختن  طراحي 
بلكه  نمي آيد.  به وجود  شهري  طراحي  راهكارهاي  و 
مردم،   روزانه ی  عادت هاي  به  فیزيكي  فعالیت  افزودن 
نیازمند روش و برنامه اي جامع تر است که در درازمدت، 
پیوند  ما  روزانه ی  زندگي  به  را  سالم  زندگي  الگوهاي 
دهد. آنچه باعث مي شود مردم به  راحتي بتوانند در اين 
و  رفتارها  به  دقیق  توجه  کنند،   مرور  و  عبور  محیط ها 
نیازهاي انسان در اين محیط هاست. عوامل بسیاري روي 
کیفیت محیط پیاده تأثیر مي گذارند. اصول زير، قواعدي 
پیاده،  محیط هاي  طراحي  در  آن  به کار گیري  که  است 

میزان موفقیت اين فضاها را افزايش مي دهد. 
پیاده روها،  باشند:  ايمن  بايد  پیاده  الف-محیط هاي 
مسیرها و تقاطع ها بايد ايمن و بي خطر طراحي و ساخته 
شوند و بايد سعي شود عواملي چون سرو صدا، ترافیك 
براي  را  مزاحمت  کمترين  بناها  پیش آمدگي  و  سواره 
جزئیات  و  مصالح  همچنین  و  آورند  به وجود  عابران 
اجرايي مسیر به گونه اي باشند که آرامش بصري و ايمني 

الزم را در تمامي طول سال تأمین کنند.
باشد:  استفاده  قابل  همه  براي  بايد  پیاده  ب-شبكه 
میادين،  تقاطع ها،  پیاده رو ها،  خیابان ها،  پیاده،  مسیرهاي 
بايد  شهري  عناصر  اجزاء  و  تمامی  و  نشانه ها  تابلوها، 

به گونه اي باشند که نیازهاي حرکتي همه ی مردم را با هر 
سن و سطح توانايي جواب دهند.

و  شهري  مقصدهاي  تمام  به  بايد  پیاده  ج-شبكه 
بايد  پیاده  شبكه  باشد:  متصل  پیرامون  محدوده ی 
سمت  به  مردم  ق��دم زدن  براي  را  مناسب  مسیرهاي 
مقصدهاي مختلف فراهم کنند. اين مقاصد شهري شامل 
خانه، مدرسه، مناطق خريد، محل کار، پارك،  فضاهاي 
عمومي، بخش هاي خدماتي، فضاهاي ورزشي و تفريحي 

و شبكه حمل و نقل عمومي هستند.
مردم  باشد:  درك  قابل  و  خوانا  بايد  پیاده  د-محیط 
آن  به سمت  و  کنند  پیدا  را  مسیر خود  راحتي  به  بايد 
هدايت شوند و محیط نیز بايد به گونه اي طراحي شود که 
حس اشراف بر آن براي عابر پیاده به وجود آيد. اين کار 
باعث مي شود  نظم مي بخشد و  را  پیاده  حرکت عابران 

يك تجربه ی مثبت و موفق از محیط داشته باشند.
يك  باشد:  زيبا  و  جذاب  متنوع،  بايد  پیاده  ه-محیط 
احساسي  و  ظاهري  ويژگي هاي  بايد  خوب  طراحي 
فضاهاي  بايد  پیاده  محیط  ارتقاء  دهد.  را  پیاده  محیط 
متعدد و متنوعي را در درون خود داشته باشد که امكان 
فعالیت هاي متفاوت را براي شهروندان به وجود مي آورد 

و همین کار به جذابیت محیط مي افزايد.
و-محیط هاي پیاده بايد امكان فعالیت هاي متنوعي را 
نیازهاي  تمامی  محیط ها  اين  طراحي  در  نمايند:  فراهم 
عبور  ق��دم زدن،  سريع،  راه رفتن  نظیر  پیاده  عابران 
غذا خوردن،  نشستن،   فروشگاه ها،  از  بازديد  دوچرخه، 
و  سرگرمي  ورزش،  کودکان،   بازي  مالقات،  قرارهاي 
امكان  بايد  پیاده  محیط  گیرد.  قرار  توجه  مورد  بايد   ...
خیاباني،   رستوران هاي  و  کافه ها  نظیر  فعالیت هايي 
غرفه هاي فروش،  نمايش و اجراهاي خیاباني و همچنین 
نیز  را  تبلیغات  و  دستفروشي  نظیر  تجاري  فعالیت هاي 

فراهم کند. 
توجیه  بايد  پیاده  محیط هاي  ارتقای  و  ز-ايجاد 
اقتصادي داشته باشد: ارتقای  محیط پیاده بايد به گونه اي 
و  محیط  بازسازي  براي  که  هزينه اي  برابر  در  که  باشد 
نگهداري از آن مي شود، بیشترين سود اقتصادي حاصل 
شود. اين توسعه و ارتقاء  بايد  تقويت کننده، متناسب و 
مرتبط با نوسازي و ارتقای  اماکن خصوصي مجاور اين 
 محیط ها باشد. همچنین روش هاي حمل و نقل گران بايد 

کاهش يابند. 
افزايش  را  اجتماعي  امنیت  بايد  پیاده  ح-محیط هاي 
دهند: محیط هاي پیاده بايد احساس امنیت براي عابران 
با الگوي  به وجود آورند. يك فضاي شهري موفق بايد 
تمام ساعات روز  داشته و در  انسان هماهنگي  رفتاري 
و هر روز هفته، امن و قابل استفاده باشد. ايجاد امكان 
ايجاد  به  خیابان ها  در  مردم  براي  متفاوت  فعالیت هاي 
معموالًً  خلوت  خیابان هاي  مي کند.  کمك  امنیت  حس 
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در  درحالي که  مي  آورند؛  وجود  به  مشكوك  حسي 
خیابان هاي کمي شلوغ، همیشه اين احساس وجود دارد 
میزان  نتیجه،  در  و  است  جمع  نظاره ی  مورد  فضا  که 

جرم خیزي فضا پايین مي آيد.
ط-محیط پیاده بايد پويا باشد: يك محیط پويا، محیطي 
سرزنده،  پرانرژي و سرشار از هیجان است. امكان انجام 
نمايشگاه،   برپايي  نظیر  محیط  در  متنوع  فعالیت هاي 
جشن هاي خیاباني، گسترش فعالیت مغازه ها در پیاده رو 
يا هنرنمايی گروه هاي هنري نظیر گروه هاي موسیقي و 
نقاشي بر پويايي محیط تأثیر مي گذارد. چنانچه کاربري 
بیشتري  جمعیت  باشد،   متفاوت  و  متنوع  ساختمان ها 
و  عبور  محیط  در  شب  و  روز  مختلف  زمان هاي  در 
فعالیت  از  باالتري  سطح  نتیجه،  در  که  مي کنند  مرور 
فعال  نماي  وجود  همچنین  مي آيد.  به وجود  پويايي  و 
تأثیر  بر سرزندگي محیط   در طبقه همكف ساختمان ها 

مثبت مي گذارد.

نتیجه گیری
می توان شهرهای  در شهر  پیاده روی  قابلیت  ايجاد  با 
فضاهايی  رويكرد،  اين  آورد.  وجود  به  را  سرزنده تری 
سالم، پايدار، پويا و سرزنده را به وجود می آورد، پیاده 
زندگی  کیفیت  و  سالمت  می دهد،  قرار  اولويت  در  را 
شهروندان را ارتقاء می دهد و امنیت عمومی محیط های 
و  حضور  امكان  شهرها  اين  در  می برد.  باال  را  شهری 
از  فعالیت روزانه در محیط جامعه، فرصت لذت بردن 
فراهم  محیطی  اطالعات  کسب  و  شهری  باز  فضاهای 
می شود و مردم اجازه می يابند که بدون نیاز به اتومبیل، 
در شهر رفت و آمد کنند و به مكان های مورد نظرشان 
بروند. فضاهای پیاده، بسته به نیاز مردم و نوع و ويژگی 
متفاوت  الگوی  چهار  در  شهری  فضاهای  و  خیابان ها 
قلمرو   .2 زنده  خیابان های   .1 بگیرند:  شكل  می توانند 
پیاده 3. محدوده های مشترك 4. ساماندهی خیابان اصلی 

برای پیاده.  

محیط ها،  نوع  اين  ساختن  و  طراحي  با  فقط  اگرچه 
باعث  آنچه  نمی آيد،  وجود  به  شهری  فعال  زندگی 
مي شود مردم بتوانند به  راحتي در اين محیط ها عبور و 
مرور کنند و در آن فعال باشند،  توجه دقیق به رفتارها 
و نیازهاي انسان در اين محیط هاست. 9ويژگی کلیدی 
عبارتند  که  می گذارند  تأثیر  پیاده  محیط های  کیفیت  بر 
جذابیت،  خوانايی،  اتصال،  دسترسی پذيری،  ايمنی،  از 

فعالیت پذيری، اقتصادی بودن، امنیت مداری و پويايی. 
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مقدمه 
پیاده روی و دوچرخه سواري شیوه ای از حمل و نقل 

)NMT( غیرموتوری
پايدار  روش ه��اي  دوچرخه سواري  و  پیاده روي 
کوتاه،  چه  سفرها،  همه ی  می روند.  به شمار  حمل ونقل 
متعدد،  داليل  به  آمیخته اند.  پیاده روي  با  طوالني  چه 
پیاده روي و دوچرخه سواري روش های آرمان گرايانه ای 
زيرا  می آيند؛  حساب  به  شهري  درون  سفرهاي  براي 
انرژي  و  نمی کنند  ايجاد  يا صدا  هوا  آلودگي  هیچ گونه 
مورد نیاز سفر مستقیمًا توسط فرد تأمین مي شود. به عالوه 
اينكه اين روش کاماًل اقتصادي است و هزينه اي کمتر از 
حمل ونقل عمومي بردارد. در بسیاری از تردد های شهری 
حرکت  مطلوب،  و  مناسب  فضای  وجود  صورت  در 
مقابل حرکت سواره است  در  پیاده، جايگزين مطلوبی 
که خود می تواند به کاهش گره های ترافیكی شهر کمك 
کند]2[. در عصر حاضر و با طرح مفهوم توسعه ی پايدار، 
پیاده راه ها و تسهیالت  ايجاد  پیاده و  تشويق به حرکت 
مرتبط با آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در بسیاری 
از کشورها، پیاده روی و دوچرخه سواري به عنوان يكی 
جدی  شكلی  به  و  مطرح  پايداری  مهم  مؤلفه های  از 
معمول،  ارزيابي هاي  است]1[.  گرفته  قرار  توجه  مورد 
اتومبیل  از  استفاده  به  نسبت  را  غیرموتوري  حمل ونقل 

شخصي در اولويت قرار مي دهند. اين نوع از حمل ونقل 
به سختي مي توان  متأسفانه  ولي  دارد،  بي شماري  منافع 
آنها را محاسبه کرد؛ در نتیجه، مورد غفلت و کم توجهي 
در  غیرموتوري  سفرهاي  تعداد  تعیین  گرفته اند.  قرار 
يك منطقه مشكل است؛ چون اغلب در مطالعات سفر 
مطالعات  برخي  نمي شوند.  ثبت  ترافیكي  شمارش  و 
همه ی اشكال غیرموتوري سفر را در نظر نمي گیرند و 
يا  پیاده  به حساب آورند، سفرهاي  اگر هم در شمارش 
با دوچرخه، اغلب کمتر محاسبه مي شوند؛ چون شامل 
بسیاري سفرهاي کوتاه، غیرشغلي و تفريحي هستند که 

بايد در برنامه ريزي ها لحاظ شوند.

حمل و نقل شهري پايدار 
روان  حرکت  واقع  در  پايدار  شهري  نقل  و  حمل 
وسايل نقلیه، مردم و کاالهاست که مستلزم آسايش مردم 
و پايداري محیط با مطلوب ترين هزينه و تالش است. 
يك شهر مدرن بايد يك سامانه حمل و نقل کارآمد و 
گسترده براي ايجاد ارتباطات، دسترسي و ارتباط مابین 

مناطق مختلف داشته باشد.
شهري  نقل  و  جهاني)1996(حمل  بانك  گزارش  در 

پايدار و ارکان آن به شرح زير عنوان شده است:
1-رکن اقتصادي و مالي: شامل مناسب بودن ساختار 

1)NMT(حملونقلغیرموتوری
وتوسعهيپايدارشهری

 محمد جواد فیضي، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه آزاد شهرری                                                                                                  
 آزيتا رجبي، استاديار و  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکز
 ياسمن حسینی، کارشناس ارشد معماری دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقیقات البرز
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سازماني، اقدامات و سرمايه گذاري براي زيرساخت هاي 
حمل و نقل

بررسي  شامل  زیست بوم:  و  زیست محيطي  2-رکن 
انتخاب  و  نقل  و  حمل  براي  سرمايه گذاري  چگونگي 
کاهش  روي  که  است  نقل  و  حمل  مختلف  اشكال 

مصرف انرژي و انتشار آالينده ها اثر مي گذارد.
3-رکن اجتماعي: که بر کافي بودن دسترسي به خدمات 

حمل و نقل براي همه ی اقشار جامعه تأکید دارد.
و  ناپايدار حمل  سامانه هاي  که  شهرهايي  در  امروزه 
نقل در حال شكل گیري اند، توسعه ی حمل و نقل اغلب 
به غلط به فعالیت هايي نظیر ساخت وساز پل ها، عريض 
کردن جاده ها و ايجاد سامانه هاي حمل و نقل سريع گفته 
اين  همه ی  شامل  پايدار،  نقل  و  اگرچه حمل  مي شود. 
فنون است، ولي فقط زماني سامانه ی حمل و نقل پايدار 
جنبه هاي  تمامي  همه جانبه،  به طور  که  مي شود  تلقي 
اجتماعي، اقتصادي و زيست محیطي را مورد توجه قرار 
دهد. حداقل نیاز به سفر، تناسب با نیازهاي تمامی اقشار 

جامعه، استفاده از روش هاي حمل و نقل با کمترين آثار 
و  مالي  منابع  از  استفاده  حداقل  و  زيست محیطي  سوء 
انساني به عنوان جنبه هاي متفاوت يك سامانه ی حمل و 

نقل شهري پايدار مطرح شده اند     ]3[.
وسايل  جاي  )به  مردم  جابه جايي  روي  سامانه  اين 
ترافیك  آلودگي هوا و  متمرکز مي شود که عماًل  نقلیه( 
فزآينده را کاهش می دهد. پايداري با تغییر در رفتارهاي 
منفي  آثار  از  مردم  که  زماني  مي آيد.  به دست  مردم 
نحوه ی جابه جايي خود مطلع شوند، داوطلبانه به کاهش 
 مصرف منابع طبیعي و آثار مخرب حمل و نقل کمك

 خواهند نمود ]7[.

آماده سازی فرم شهر برای گزينه های غیرموتوری 
فردی  امنیت  و  ايمنی  موجب  خيابان:   روشنایی 

خواهد شد. 
کاربری بدنه: اختالط باالتر، منجر به تشويق فعالیت ها 

و تشويق بیشتر به گزينه های غیرموتوری می شود. 

نمودار1: راهبردهاي دستيابي به حمل و نقل پایدار شهري ]11    [.
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تسهیالت حمايتی در مكان های عمومی و خصوصی: 
توقفگاه ها، عالئم، تابلوها و … 

درختان خيابانی: درختان، پیاده و دوچرخه سواران را 
از گزند آفتاب، باران و باد مصون می دارند. 

از  منفك  ک��ام��اًلً  منظوره:  چند  پياده روهای 
و  عابران  همزمان  استفاده ی  برای  و  هستند  سواره رو 
شوند)مناسب  گرفته  نظر  در  می توانند  دوچرخه سواران 

برای حومه های شهری(.
استفاده  در  موانع  برداشتن  دولتی:  برنامه ریزی های 
آرام سازی  مثال،  طور  به  غیرموتوری؛  گزينه های  از 

ترافیك]14[.

بررسی وضع موجود )نمونه ی موردي( 
منطقه ی2  فلكه ی دوم صادقیه،  مطالعاتی:  نام محور 

شهرداری تهران، ناحیه ی2، محله ی22  
مساحت: 1452288 نفر)در سال 1385( 

جمعيت تقریبی: 24990 نفر
تراکم ناخالص جمعيتی:172

شبکه ی معابر محور مطالعاتی 
اشرفی  بزرگراه  به  شمال  از  صادقیه  دوم  فلكه ی 
از  جناح،  محمدعلی  بزرگراه  به  جنوب  از  اصفهانی، 
شرق به خیابان ستارخان و از غرب به بزرگراه آيت اله 
کاشانی محدود می شود. وجود محورهای شهری مؤثر 
در منطقه موجب دسترسی سهل به شبكه ی شريان های 
شمالی-جنوبی و شرقی-غربی و برقراری ارتباط آسان با 
ساير مناطق شده است. از سويی به دلیل گذر مسیر های 
بزرگراهی از منطقه با افزايش ترافیك عبوری در منطقه 
خط   عمومی،  نقل  و  حمل  پايانه های  وجود  مواجهیم. 
BRT، عبور خطوط مترو و استقرار ايستگاه های اصلی 
آن در منطقه بر سهولت دسترسی و حمل و نقل عمومی 

می افزايد. 
اين محور از نظر سلسله مراتب شبكه، 3 راه شريانی 
جناح،  محمدعلی  بزرگراه  شامل  که  است   1 درجه ی 
ام��ام)ره(  يادگار  بزرگراه  و  آل احمد  جالل  بزرگراه 
می باشد. راه شريانی درجه ی 2 اين محور همان خیابان 
می شود  ختم  صادقیه  میدان  به  که  است  ستارخان 
اهمیت  از  ولی  دارد،  کمی  بسیار  عرض  اينكه  با  و 

نمودار2: ابعاد کليدی پنجگانه در طراحی شهری پایدار و جزئيات آن ]2[.
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دسترسی بسیار بااليی برخوردار است. همچنین خیابان 
جمع کننده و پخش کننده ی اين محور شامل خیابان های 
ترتیب  به  که  می باشد  جنوبی  خسرو  و  شمالی  خسرو 
و  متصل اند  شهید گالب  و  آب  سازمان  خیابان های  به 
ساير معابر و راه های دسترسی سواره ، راه های دسترسی 

محلی به شمار می روند.

گذرگاه عرضی پیاده در محور مطالعاتي 
راه ها،  عرض  از  پیاده ها  عبور  نامطلوب  وضعیت 
همه ی  ترافیكی  مسئله ی  حساس ترين  و  اصلی ترين 
اولین  ترديد،  بدون  است.  بزرگ  و  کوچك  شهرهای 
خود  ترافیك  وضعیت  بهبود  در  بايد  شهرها  که  قدمی 
بردارند، اصالح وضعیت عبور پیاده از عرض راه هاست 
که با طراحی و استفاده از چهار ابزار مؤثر زير می توان 

ايمنی تردد پیاده از عرض سواره را بهبود بخشید: 
1-کاهش سرعت ترافیك و عرض عبور پیاده ها 

2-بهبود ديد متقابل پیاده و سواره و تنظیم عبور پیاده 
و سواره

نظرسنجی 
میدانی  برداشت های  و  مطالعات  تكمیل  جهت  در 
مشارکت  و  بهره گیري  منظور  به  و  گرفته  صورت 
شهروندان در تصمیم سازی ها، پرسشنامه ای)با استفاده از 

نظرات10% جامعه ی آماری اصناف، شاغالن و عابران 
پیاده محور مطالعاتی( در نظر گرفته شد. 

 

نکاتي براي يادآوري مسئوالن:
1-از دادن حق تقدم مداوم به وسايط نقلیه ی موتوری 
که به تخريب محیط خواهد انجامید، پرهیز نمايید و از 
ديد عابران پیاده، دوچرخه سواران، سالمندان، کودکان و 

کم توانان بنگريد؛ نه فقط از ديد رانندگان.
ارائه ی  نیازمند  مناسب،  نقل  و  حمل  شبكه  2-يك 

گزينه ها، پیشنهادها و مشورت های فراوان است.
غیرقابل گذر،  ساختمان های  با  را  پیاده  عابران  3-راه 

ديوارها، حصارها و ديگر موانع سد نكنید.
4-برای استفاده از کیفیت زيست محیطی هر خیابان، تا 
حدی که ممكن است از تراکم وسايط نقلیه بكاهید ]6[.

 SWOT تجزيه و تحلیل با استفاده از مدل
سال هاست حضور وسايل نقلیه ی موتوری در محور 
و  سالمت  تهديدکننده ی  عامل  صادقیه،  دوم  فلكه ی 
امنیت عابران پیاده، به ويژه سالمندان، کودکان و معلوالن 
اطالعات  و  پرسشنامه  نتايج  به  توجه  با  و  است  بوده 
به دست آمده از بررسی های میدانی، تجاوز وسايل نقلیه، 
پیاده،  عابر  مختص  معابر  به  موتورسیكلت ها  خصوصًا 
موجب عدم کارآيی مناسب اين گونه معابر در طول اين 
آشفتگی  بر  حدودی  تا  بصری  لحاظ  از  و  شده  محور 
همچنین  می گذارد؛  منفی  تأثیر  محله  کالبدی  سیمای 
پیاده روهای  ناهموار  و  نامناسب  کم، کف سازی  عرض 
و  پیاده  ترافیك  ظرفیت  از  بیش  ازدحام  و  محور  اين 
سواره در زمان های بحرانی، مانند خريد سال نو موجب 
موجود  موانع  از  رهايی  برای  پیاده  عابران  سیل  هجوم 
به حريم سواره خواهد  پیاده روها و کندی حرکت،  در 
بر  و  می کند  تهديد  را  پیاده  امنیت  شدت  به  که  شد 
ترافیك محدوده ی سواره مي افزايد. با وجود اين، به نظر 
به  بی توجه  تسهیل حرکت سواره،  که رويكرد  می رسد 
حقوق عابران پیاده بر مديران شهری و مسئوالن ذيربط 
نیز غالب شده است؛ چرا که با وجود حجم عظیمی از 
پیاده و سواره و تداخل حرکتی  معضالت و مشكالت 
اساسی  راهكاری  هنوز  متأسفانه  اوقات،  اغلب  در  آنان 
برای ساماندهی اين گونه فضاها اتخاذ نگرديده است؛ تا 
برای  از سال نو)حتی  آنجا که در روزهای خريد پیش 
ساعاتی(، از عبور وسايل نقلیه ی موتوری در مسیر بین 
فلكه ی اول تا دوم صادقیه، جلوگیری نشده است. البته 
راهكارهايی جهت تردد روان، ايمن و با آرامش پیاده و 
سواره در اين محور وجود دارند که در ادامه به بررسی 
و  مطالعات  از  نتايج حاصل  و  پرداخته شده  آنها  کامل 
بررسي های میدانی محدوده را می توان در قالب جداول 

نمودار3 و4: نظرسنجی محسوس ترین مشكالت هنگام 
تردد پياده و تمهيدات پيشنهادی مؤثر
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SWOT  به صورت باال ارائه داد.
جهت  می شود،  مالحظه   5 نمودار  در  که  همان طور 
تمايل نمودار به سمت موقعیت راهبردي محافظه کارانه 
آنها  توانمند سازی  و  فضاها  مرمت  شامل  که  است 
با  متناسب  راهكارهای  و  طرح ها  اجرای  و  انتخاب  با 
نمودار  اين  طبق  می باشد.  مطالعه  مورد  محور  شرايط 
در راهبردي WO هدف اين است که با بهره گیری از 
فرصت های موجود سعی شود، نقاط ضعف داخلی بهبود 
توانمند سازی  جهت  موجود  امكانات  تمام  از  و  يابند 
برای  زمینه  تا  شود  استفاده  موجود  وضعیت  بهبود  و 
 حرکت و پیاده روی روان، ايمن، همراه با لذت و آرامش 

فراهم آيد.

نتیجه گیری 
اگرچه گسترش حرکت سواره و غلبه ی الگوی شهر 
را  ايران  شهرهای  در  پیاده گستری  ضرورت  ماشینی، 
يك  کارآيی  که  است  اين  واقعیت  اما  می کند،  پُررنگ 
محور پیاده، تابع شرايط متفاوتی است که از انگاره های 
اجرايی يك شهر  الگوی  نبايد  و  نمی کنند  تبعیت  ثابتی 
به منزله ی الگوی اجرايی برای شهرهای ديگر نیز تلقی 
شود. تجارب موفق جهانی نشان داده اند که برنامه ريزی 
که  بود  خواهد  موفق  زمانی  پیاده  فضاهای  طراحی  و 
فرهنگی،  اجتماعی،  شرايط  کالبدی،  عوامل  بر  عالوه 
نظر  در  مردم  رفتاری  و  روانی  الگوی  حتی  و  اقلیمی 
گرفته شود؛ بنابراين در برنامه ريزی و ساماندهی ها، الزم 
است روابط متقابل نظام حرکتی پیاده با ديگر عرصه های 

منظور  به  اين رو  از  شوند.  تحلیل  و  شناسايی  حیات 
بهره گیری مناسب از اين رويكرد در مراکز کهن شهری، 
شناخت اهمیت، جايگاه و عملكرد فضاهای پیاده الزم و 
ضروری است و برای ساماندهی آن بايد با نگرشی جامع 
به اصولی همچون رعايت تمامی استانداردها و جوانب 
معابر  تجهیزات  و  زيرساخت ها  قبیل  از  پیاده روسازی، 
پیاده،  عابران  آسايش  و  امنیت  افزايش  جهت  در  پیاده 
فرهنگ سازی ها و فراهم کردن زمینه های تقويت روابط 
عمومی،  نقل  و  حمل  گسترش  اجتماعی،  تعامالت  و 
پیش بینی مسیر حرکت معلوالن، مسیر دوچرخه و... در 

راستای توسعه ی پايدار شهری قدم برداشت.

پیشنهادها و راهکارها 
در نتیجه ی مطالعات صورت گرفته و به منظور افزايش 
و  گسترش  و  آمد  و  رفت  در  تسهیل  و  عابران  ايمنی 
جايگزينی حمل و نقل غیرموتوری در راستای توسعه ی 

پايدار شهری، نكات زير پیشنهاد می شوند:
مابین  پیاده  روگذر  و  سواره  زيرگذر  ايجاد  1-طرح 
مسیر  ايجاد  با  خسرو  خیابان  تا  صادقیه  دوم  فلكه ی 
پیش بینی  و  دوچرخه   ايستگاه   5 )با طراحی  دوچرخه 

مسیر نابینايان و معلوالن(
2-ممنوعیت موقت ورود سواره به محور مطالعاتی در 

ايام خاصی از سال )مانند شب عید نوروز(
3-ممنوعیت دائم ورود سواره و جايگزينی مسیرهای 
دسترسی فرعی و هدايت ترافیك سواره به آن )بارگیری 
و باراندازی مجتمع های تجاری فقط در ابتدای صبح يا 
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آخر شب آزاد باشد.(
4-بهبود و گسترش سیستم حمل و نقل عمومی وضع 

موجود
5-فرهنگ سازی و ترويج استفاده از دوچرخه به جای 

موتور در مسافت های کوتاه درون شهری 

زمان بندی اجرايی طرح
چشم انداز کوتاه مدت: در صورت عدم تأمین منابع 
بین  اصلی  مسیر  می شود  پیشنهاد  زمان،  کمبود  و  مالی 
فلكه ی دوم تا فلكه ی اول صادقیه، در زمان های خاص 
و شرايط بحرانی بر تردد وسايل نقلیه ی موتوری بسته 
شود و در اين مدت، مسیرهای جايگزين فرعی، مانند 
خیابان سازمان آب در شمال و شهید گالب در جنوب 

محور مطالعاتی استفاده شوند.
اجرا،  در  زمان بندی  نوع  اين  ميان مدت:  چشم انداز 
تعمیر  مانند  پیاده،  معابر  فعلی  وضعیت  ساماندهی  به 
اساسی يا تعويض کف سازی ها، تنظیم شدت روشنايی 
معابر  در  موجود  موانع  رفع  شب،  در  خصوصًا  نور  و 
مناسب  امنیت  تأمین  سواره،  ترافیك  آرام سازی  پیاده، 
پیاده ها و بهبود وضعیت سیمای کالبدی محدوده   برای 

اشاره دارد. 
لحاظ  از  که  صورتی  در  بلندمدت:  چشم انداز 
مناسب  شرايط  تمامی  مالی  منابع  تأمین  و  زمان بندی 
و  عمومی  نقل  و  حمل  شبكه ی  گسترش  به  باشد، 
محوريت  با  سواره  زيرگذر  و  پیاده  روگذر  احداث 
ترويج  و  فرهنگ سازی  و  غیرموتوری  تردد  در  تسهیل 
استفاده از دوچرخه به جای موتور در مسافت های کوتاه 

درون شهری پرداخته خواهد شد.

پی نوشت ها: 
1- None Motor Transportation
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مقدمه 
بااليي  پیاده محوري  قابلیت  از  گذشته  در  شهرها 
برخوردار بودند و پیاده روي به عنوان اصلي ترين الگوي 
دلیل  به  زيستي،  کانون هاي  داخل  در  مردم  جابه جايي 
اقشار  تمامی  براي  آسان  بودن  دسترس  در  يا  کم هزينه 
تولید  و  اتومبیل  اختراع  با  اما  مي رفت،  به شمار  جامعه 
دچار  مردم  زندگي  نوع  و  آن، چهره شهرها  روزافزون 
تغییراتي شد. فضاهاي شهري که تا قبل از آن براساس 
پیاده  عابر  کند  حرکت  به  توجه  با  و  انساني  مقیاس 
با  و  خودروها  مقیاس  با  پس  آن  از  مي شدند،  تعريف 
رفته  رفته  شدند.  طراحي  آنها  سريع  حرکت  به  توجه 
وجود انسان به عنوان کاربر اصلي فضاهاي شهري، رو 
به فراموشي گذارده و نیاز او به آرامش و ايمني در شهر 
شهرها،  در  مردم  نبود  ترتیب،  بدين  شد؛  گرفته  ناديده 
دست  از  موجب  معابر،  از  استفاده کنندگان  عنوان  به 
و  کیفیت، سرزندگي  افت  و  مدني شهرها  مفهوم  رفتن 
شده  تعیین  جمعیت  افزايش  طرفی  از  شد.  آنها  نشاط 

براي شهرهای جديد، نیاز به شهرهاي بزرگ تر را ايجاد 
پیاده روي  از  تغییر  موجب  مقیاس،  تغییر  اين  مي کرد. 
اتومبیل  و  نقل عمومي  و  به حمل  و دوچرخه سواري 

شخصي شد.
حمل  گونه های  مهم ترين  از  يكی  به عنوان  پیاده روی 
زيست  و  اقتصادی  اجتماعی،  متعدد  مزايای  نقل،  و 
پیاده  حرکت  به  تشويق  ديگر،  سويی  از  دارد.  محیطی 
مورد  پیش  دهه ی  چندين  از  مرتبط  تسهیالت  ايجاد  و 
توجه جوامع پیشرو قرار گرفته؛ درحالی که پیاده روی در 
کشور ما حتی به عنوان روشی از حمل و نقل ناشناخته 
مانده است. اين بی توجهی در طراحی و برنامه ريزی ها، 
سواره  حرکت  فضای  به  پیاده  عابر  تعرض  موجب 
و  آشفتگی  موجب  و  تهديد  را  پیاده  امنیت  و  می شود 
برهم زدن نظم تردد در اين گونه فضاهای متراکم شهری 
می گردد؛ درحالی که در بسیاری از ترددهای شهری در 
صورت وجود فضای مناسب و مطلوب، حرکت پیاده، 
جايگزين مطلوبی در مقابل حرکت سواره است که خود 
می تواند به کاهش گره های ترافیكی شهر کمك کند. در 
عصر حاضر و با طرح مفهوم توسعه ی پايدار، تشويق به 
حرکت پیاده و ايجاد پیاده راه ها و تسهیالت مرتبط با آن 
بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در بسیاری از کشورها، 
پیاده روی به عنوان يكی از مؤلفه های مهم پايداری مطرح 
و به شكلی جدی مورد توجه قرار گرفته است، تا جايی 
که طرح جامع پیاده روی در بسیاری از شهرها در دست 

تهیه قرار گرفت )کاشانی جو، 1389: 34(.
بااليی  پیاده مداری  قابلیت  از  گذشته  در  شهرها 
در  يا  کم هزينه  دلیل  به  پیاده روی  و  بودند  برخوردار 
جابه جايی  الگوی  اصلی ترين  عنوان  به  بودن  دسترس 
به  به شمار می رفت.  مردم در داخل کانون های زيستی 
دنبال انقالب صنعتی و سلطه ی اتومبیل در شهرها سواره 
بر حقوق پیاده در شهر تعرض و مسئله عابرين پیاده به 
کثرت  واقع  در  شد.  سپرده  فراموشی  دست  به  تدريج 
پیاده روی  مقدار  شدن  کم  با  که  زندگی  مسائل  کیفیت 
از مراتب مختلف  را  بوده است، محققان زيادی  همراه 
تا عوامل کالبدی و محیطی را که موجب  بر آن داشته 
جابه جايی  سیستم  به  نسبت  پیاده روی  به  افراد  ترجیح 
با خودروهاست، پیدا کنند. همچنین براساس تحقیقات 
اخیر، سالمت بیش از هر چیز بر فعالیت های فیزيكی و 

لزومبسترسازیشهرهایپیادهمدار
مفهوموساختارشناسی

 آرتور امید آذری، کارشناس ارشد دانشکده ی هنرهای زيبا، دانشگاه تهران                            
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تغذيه، به عنوان مهم ترين عوامل مؤثر بر سالمت عمومی، 
فعالیت  پیاده روی،  که  می دهند  نشان  و  است  متمرکز 
فیزيكی ارزشمندی است که برای نیل به سالمت عمومی 

جامعه قابل سرمايه گذاری است )معینی، 1385: 5(. 

ساماندهی فضاهای پیاده 
پنج  به  پیاده  طراحی  و  برنامه ريزی  راهبردی  اهداف 

گروه زير تقسیم می شوند: 
در  آمد  و  رفت  تحرك  ترافيک:  مدیریت  1-بهبود 
نقل  و  حمل  وسائط  از  استفاده  تشويق  شهری،  مراکز 
توسعه ی  آمد،  و  رفت  الگوی  در  دگرگونی  عمومی، 

پارکینگ های عمومی و ...
فضاهای  ساماندهی  شهر:  کالبدی  سيمای  2-بهبود 
حرکت پیاده، يكی از ابزارهای مؤثر جهت بهسازی سیما 

و منظر شهری محسوب می گردد.
آلودگی  منابع  کاهش  محيط زیست شهری:  3-بهبود 
و  سبز  فضاهای  توسعه  ايمنی،  افزايش  صدا،  و  هوا 
محله های  آرام س��ازی  ازدح��ام،  و  تراکم  کاهش   باز، 

مسكونی و...
4-بهبود وضع خرید و خدمات: ساماندهی پیاده راه ها 
يكی از عوامل مؤثر در رونق مراکز خرده فروشی سنتی و 
جديد و دسترسی آسان به خدمات جزئی، ولی ضروری 

محسوب می شود.
گسترش  فرهنگی:  و  اجتماعی  زندگی  5-تقویت 
و  تعامالت  روابط،  بردن  باال  برای  زمینه ای  پیاده راه ها، 
به  شهری  فضاهای  در  اجتماعی  زندگی  کیفیت  سطح 

حساب می آيد )مهديزاده، 1379: 16(.

مؤلفه ها و شاخص های فضاهای پیاده مدار شهری 
1-عرض پياده رو: يك پیاده رو برای تأمین 4 حوزه )لبه، 

مبلمان، عبور و جداره( بايد دارای پهنای کافی باشد.
محله  يك  مطلوب:  کاربری های  به  2-دسترسی 
کاربری های  از  اختالطی  دارای  بايد  موفق  پیاده مدار 
دارای  نیز  و  هم  از  پیاده روی  قابل  فاصله ای  در  مكمل 

شبكه ای مناسب و در هم تنیده از گذرهای پیاده باشد.
جسمی:  ناتوانان  و  معلوالن  مناسب  3-دسترسی 
اتخاذ تدابیر ويژه برای حق دسترسی يكسان معلوالن در 

تردد آزاد و ايمن.
کوتاه  شیوه های  خيابان:  عرض  از  عبور  4-تسهيل 
نمودن فواصل در تقاطع ها، تأمین عبوری ايمن از عرض 
عابران  نزد  در  قوی  بصری  ارتباط  يك  ايجاد  و  معابر 
پیاده ای که قصد گذر از عرض يك خیابان را دارند بايد 

مورد توجه قرار گیرد. 
5-فواصل پياده معقول: مسافت پیاده ای که به راحتی 
بتوان آن را از مبدأ تا مقصد طی کرد، از 365 تا 610 متر 

يا معادل 5 تا 10 دقیقه پیاده روی است.

قبیل  از  پیاده  محیط  يك  زيرساخت های  6-مقياس: 
عالئم، محوطه آرايی، کفسازی و... بايد عالقه بصری را 
در افراد پیاده ايجاد کرده و دارای تناسبات انسانی باشند.
7-امنيت: ايمنی پیاده تا حد زيادی تحت تأثیر شدت 

و کیفیت نور پردازی فضا قرار دارد. 
طراحی  اجتماعی:  هویت  و  بصری  8-جذابيت 
مناسب بايد سه عنصر صمیمیت، هويت و زيبايی را در 

فضاهای باز همگانی ارتقاء دهد. 
9-اقليم: محل و جهت گیری ساختمان ها، درختان و 
عناصر معماری قادرند از طريق ايجاد سايه و حفظ افراد 
بادهای فصلی، دعوت کنندگی حوزه های  باران ها و  از 

پیاده را افزايش دهند.
10-سر و صدا و کيفيت هوا: حريم بین معبر سواره 
سواره  نامطلوب  محیط  از  عابران  حفظ  به  پیاده،   و 

کمك می کند.
دقیق  طراحی  و  برنامه ريزی  مناسب:  11-پارکينگ 
بر  منفی آن  آثار  پارکینگ می تواند  به  تسهیالت مربوط 
دسترسی  حال  عین  در  و  رسانده  حداقل  به  را  عابران 

مناسب سواره را نیز تأمین کند )بصیری، 1388: 11(.

توسعه ي پايدار شهری و پیاده مداری
زبر  گزينه های  شهری،  پايدار  توسعه ي  راستای  در 

پیشنهاد می شود:
مابین  پیاده  روگذر  و  سواره  زيرگذر  ايجاد  1-طرح 
مسیر  ايجاد  با  خسرو  خیابان  تا  صادقیه  دوم  فلكه 
پیش بینی  و  دوچرخه   ايستگاه   5 )با طراحی  دوچرخه 

مسیر نابینايان و معلوالن(.
2-ممنوعیت موقت ورود سواره به محور مطالعاتی در 

ايام خاصی از سال )مانند خريد عید نوروز(.
3-ممنوعیت دائم ورود سواره و جايگزينی مسیرهای 
دسترسی فرعی و هدايت ترافیك سواره به آن )بارگیری 
و باراندازی مجتمع های تجاری فقط در ابتدای صبح يا 

آخر شب آزاد است(.
عمومی  نقل  و  حمل  سیستم  گسترش  و  4-بهبود 
موجود و فرهنگ سازی و ترويج پیاده روی و استفاده از 

دوچرخه در مسافت های کوتاه بین شهری. 
تأسیسات  کانال های  و  ساخت ها  زير  به  5-توجه 
)طبق  نور  شدت  تنظیم  و  محاسبه  همچنین  شهری؛ 
برنامه  و  کنترل  و  تجاری(  مختلط  کاربری  استاندارد 
و ساير عوامل مخرب  دفاع شهری  بی  ريزی فضاهای 
در پهنه ی پیاده در جهت مطلوبیت فضای عمومی شهر.

الگوهاي فضاي پیاده ی شهري
شهر،   در  پیاده  زندگي  جريان  آمدن  به  وجود  براي 
فضاهاي شهري بايد پیاده پذير باشند يعني امكان عبور، 
کنند.  فراهم  را  پیاده  عابر  آزادان��ه  فعالیت  و  حضور 
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آن  کوچه هاي  و  خیابان ها  را  شهرها  باز  فضاي  بیشتر 
اساس عرض،  میزان  بر  اين خیابان ها  تشكیل مي دهند. 
نوع  و  استفاده کنندگان،کاربري  تنوع  عبوري،   ترافیك 
ساختمان هاي پیرامون و موقعیت آنها در شهر ويژگي هاي 
متفاوتي دارند و روش هاي متفاوتي در طراحي آنها براي 
عابر پیاده وجود دارد. انواع فضاهای موجود عبارتند از: 

خیابان های زنده
طراحي  در  که  هستند  خیابان هايي  زنده،  خیابان های 
آنها زندگي اجتماعي و تعامالت انسان ها به عنوان يك 
اتومبیل  عبور  است.  گرفته    قرار  توجه  مورد  اولويت 
طراحي  به گونه اي  ولي  نیست  ممنوع  خیابان ها  اين  از 
شده اند که رانندگان متوجه اهمیت عابران پیاده و ساير 
استفاده کنندگان از خیابان نیز مي باشند )تصوير شماره 
نیازهاي  به  از يك خیابان زنده آن است که  1(. هدف 
تمامی استفاده کنندگان از خیابان اعم از ساکنان، صاحبان 
اتومبیل رانان  و  سواران  دوچرخه  پیاده،  عابران  مشاغل،  
پاسخ داده شود و در کنار آن کیفیت بهتري از زندگي 
اجتماعي  فعالیت هاي  از  وسیع تري  طیف  و  شهري 
از  غیر  شهري  خیابان  نوع  هر  گردد.  فراهم  خیاباني  و 
بزرگراه مي تواند به يك خیابان زنده تبديل شود. اگرچه 
اين ايده بیشتر براي خیابان های کم ترافیك مناسب است 
ولي مي تواند در قسمت کوچكي از خیابان های شرياني 

نیز اجرا گردد.
ايجاد سرزندگي در خیابان و  براي  متنوعي  ايده هاي 
پاسخگويي به نیازهاي استفاده کنندگان  وجود دارند که 
برخي از آنها عبارتند از: 1. تدبیرهايي براي آرام کردن 
ترافیك خیابان) سرعت گیر، چراغ راهنما، خطوط عابر 
مصنوعي) فضاي  و  طبیعي  سازي هاي  منظره   .2 پیاده( 
فعالیت هاي  براي  فضاهايي   .3 مجسمه(  آب نما،  سبز، 
براي   قرارهاي مالقات،  يا فضاهايي  اجتماعي)رستوران 
نطق و خطابه(  4. زمین هاي بازي کودکان  5. مكان هايي 
مناسب ن��ورپ��ردازي  ک��ردن  فراهم  نشستن6.   ب��راي 
مردمي) گروه هاي  هنرهاي  اجراي  براي  فضاهايي   .7

کوچك موسیقي، تئاتر( .   
دسترسي ها  زنده،  خیابان  يك  در  معايب:   و  مزايا 
راحت تر و مناسب تر شده و امنیت عابران پیاده،  حیات 
اقتصادي، کیفیت سكونت،  پايداري،  زيبايي و دلپذيري 
پیدا مي کند. همچنین شبكه ها و تعامالت  ارتقاء  محیط 
به وجود  تقويت شده و حس مكان و هويت  اجتماعي 
مي آيد. اگرچه اجراي اين ايده پر هزينه مي باشد و باعث 

کاهش سرعت ترافیك سواره مي گردد.

قلمروی پیاده
خیابان  يك  از  قسمتي  مي تواند  قلمرو  اين  محدوده 
شامل يك يا چندين بلوك باشد و يا خیابان های عمود 

همه ی  مي تواند  قلمرو  اين  شود.  شامل  نیز  را  آن  بر 
شامل  را  شهر  از  منطقه  يك  کوچه هاي  و  خیابان ها 
از  محدوده اي  به  تاريخي(.  شهرهاي  مرکز  شود) مانند 
طور  به  نقلیه  وسايل  مرور  و  عبور  که  شهري  فضاي 
پیاده  کامل يا نسبي از آن حذف شده و تنها به عابران 
اختصاص دارد، قلمروی پیاده می گويند. ايجاد قلمروی 
تردد  مانند خیابان های خريد که  پیاده در محدوده هايي 
نوع  اين  در  است.  مفید  بسیار  است  زياد  آنها  در  پیاده 
مي کنند  عبور  خیابان  عرض  از  دائمًا  عابران  خیابان ها 
سواره  و  پیاده  جريان  بین  زيادي  تداخل  نتیجه  در  و 
به  آن  انتقال  و  سواره  ترافیك  حذف  مي آيد.  به وجود 
خیابان های جانبي مي تواند امنیت و کارآيي الزم را براي 
عابران پیاده به وجود آورد. معموالً اتومبیل امكان عبور از 
اين نوع محدوده هاي پیاده را ندارد اما بسته به نیاز بافت، 
اعمال محدوديت هايي فقط در ساعاتي  با  ممكن است 
از شب اين امكان  وجود داشته باشد. اگرچه ماشین هاي 

اورژانس همیشه مي توانند به محدوده وارد شوند. 
مزایا و معایب:  در اين قلمرو ها بهترين شرايط براي 
آزادي و امنیت حرکت پیاده فراهم است. کیفیت بصري 
صدا  آلودگي  و  رفته  باال  آن  اجتماعي  کارآيي  و  فضا 
و  هوا و ازدحام پیاده کاهش مي يابد. اجراي اين ايده 
در خیابان های خريد باعث افزايش فرصت هاي خريد و 
فروش، رقابت بیشتر و در نهايت افزايش رونق اقتصادي 
مي گردد. اگرچه اجراي اين ايده مكن است مشكالتي را 
ترافیك سواره  مثال حذف  براي  نیز در پي داشته باشد. 
از اين خیابان ها و انتقال آن به خیابان های مجاور ممكن 
به جود  خیابان ها  آن  براي  را  ترافیكي  مشكالت  است 
آورد. همچنین متقاعد ساختن تاجران به خريد واحدهاي 
اقتصادي  رونق  اينكه  وجود  با  محدوده ها  اين  تجاري 
ثابت شده است، ممكن است کمي  اين مناطق   آنها در 

دشوار باشد.

محدوده هاي مشترک
محدوده هاي مشترك، خیابان های مسكوني يا تجاري 
هستند که در آنها عبور سواره به طور کامل حذف نشده  
وجود  سواره  دسترسي  امكان  روز  ساعات  تمام  در  و 
محدود  توجهي  قابل  طور  به  دسترسي  اين  ولي   دارد 
به  مسیر سواره   با طراحي  اين محدوديت  است.  شده 
وجود مي آيد. عناصر فیزيكي،  فضاي سبز،  سرعت گیر 
و  مسیرهاي چرخش اتومبیل به نحوي طراحي شده اند 
نتیجه  در  مي دهند  کاهش  بسیار  را  اتومبیل  سرعت  که 
اين مسیر به عنوان مسیر عبوري توسط رانندگان انتخاب 
به وجود مي آيد  نمي شود و  يك محیط مواظبت شده 
عبور  براي  مشخص  دلیل  يك  فقط  اتومبیل  آن  در  که 
دارد.  تعداد اتومبیل ها کم است و در نتیجه میزان توجه 
آنها به عابران و دقت آنها در رانندگي باالتر است. در 
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اين فضاها اولويت با ساکنان و عابران پیاده است. هیچ 
مرز فیزيكي و يا تغییر کفسازي بین مسیر سواره و پیاده 
از  عبور  اجازه  عابران  به  بايد  اتومبیل ها  ندارد.  وجود 
نیز  عابران  مقابل،  در  و  بدهند  را  سواره  مسیر  عرض 
نبايد مانع حرکت اتومبیل ها گردند. اين نوع طراحي فضا 
براي مناطق مسكوني يا تجاري متراکمي که بار ترافیكي 
کمي دارند مناسب مي باشد. اندازه ی آنها بايد به گونه اي 
باشد که خودروهاي اضطراري بتوانند در زمان مناسب 

به مقاصد مورد نظر خود برسند. 
مزایا و معایب:  در اين محیط ها  کیفیت فضايي باالتر 
سبز  فضاي  يافته،  کاهش  صوتي  و  هوا  آلودگي  است. 
بیشتري تأمین شده و در نهايت مطبوعیت محیط افزايش 
بیشتر  دقت  و  اتومبیل ها  کم  سرعت  دلیل  به  مي يابد. 
کاهش  بسیار  مجروحان  و  تصادفات  تعداد  رانندگان،  
حس  و  مي نمايند  رشد  اجتماعي  تعامالت  مي يابد.  
بهتري از محله و جامعه در مردم به وجود مي آيد؛ چراکه 
مردم امكان راه رفتن، بازي کردن، لذت بردن از محیط و 
معاشرت کردن در فضاي خیابان را به دست مي آورند. با 
افزايش تعداد عابران پیاده، نظارت اجتماعي بیشتر شده 
به  موجود  خیابان های  تبديل  مي رود.  باال  نیز  امنیت  و 
محدوده هاي مشترك و نگهداري آنها، گران و هزينه بر 
است و انتقال ترافیك سواره به خیابان های مجاور، بار 

ترافیكي آنها را افزايش مي دهد.

ساماندهي خیابان های اصلی سواره براي پیاده
خیابان های  و  کوچك  شهرهاي  اصلي  خیابان های 
ترافیكي  عملكرد  بزرگ،  شهرهاي  دو  درجه  شرياني 
نیست.  کاهش  يا  شدن  حذف  قابل  که  دارند  مهمي 
معموال  خیابان ها  اين  جداره هاي  در  ديگر  سوي  از 
که  دارد  وجود  زيادي  خدماتي  مراکز  و  فروشگاه ها 
اين  مي کشد.  خود  سمت  به  را  زيادي  پیاده  جمعیت 
تجمع پیاده در جاهايي به درون خیابان نیز انتقال مي يابد. 
با اتومبیل به اين خیابان مي آيند  همچنین مشترياني که 
مدتي  کوتاه  توقف هاي  فروشگاه ها   جلوي  در  گاهي 
دارند که ترافیك خیابان را تحت تأثیر قرار مي دهد. عبور 
عابران از عرض خیابان نیز مشكالت ترافیكي را به وجود 
از  مزاحمت هايي  نیز  ترافیكي خیابان  مي آورد. عملكرد 
پیاده  عابران  براي  را  صدا  و  سر  و  هوا  آلودگي  قبیل 
چنین  در  م��ي آورد.  به وجود  فروشگاه ها   صاحبان  و 
محدوده هايي امكان حذف يا محدود کردن هیچ يك از 
ندارد و  تجار ي خیابان  وجود  ترافیكي و  دو عملكرد 
راه حل، ساماندهي محیط و طراحي در جهت  بهترين 
ارتقای وضع موجود است، به نحوي که امنیت و کیفیت 

محیط براي تمامي استفاده کنندگان باال رود. 
طرح ساماندهي اين محیط ها بايد به گونه اي باشد که 
به تمامي نیازهاي استفاده کنندگان پاسخ دهد. اين طرح 

بايد از طرف مردم و کلیه ذينفعان و سازمان ها حمايت 
شود. مردمي که در اين خیابان ها تردد مي کنند نیازهاي 
متنوعي دارند. اتومبیل ها بايد به راحتي و بدون مزاحمت 
در خیابان تردد و عابران پیاده بايد بتوانند به راحتي و 
در امنیت از خیابان عبور کنند. مشترياني که با اتومبیل 
مناسبی  جاي  در  را  خود  اتومبیل  بتوانند  بايد  مي آيند، 
پارك کنند. موتور سواران و دوچرخه سواران بايد بتوانند 
با امنیت در خیابان تردد نمايند. مغازه ها بايد مشتريان را 
جذب کنند. خودروهاي حمل بار بايد به راحتي بار خود 
بايد  توان  معلول و کم  افراد  کنند.  تخلیه  يا  و  را سوار 
امكان گردش راحت و ايمن در محیط را داشته باشند. 
براي قرارهاي مالقات مردم بايد يك مرکز امن و جذاب 
وجود داشته باشد. قدرت هاي محلي بايد بتوانند هزينه ها 

را پايین نگه دارند. 
بین  درگیري  طراحي،  نوع  اين  در  معایب:  و  مزایا 
کاهش  دوچرخه سواران  و  اتومبیل رانان  پیاده،   عابران 
باال  استفاده کنندگان  تمامی  براي  فضا  امنیت  مي يابد. 
رونق  و  يافته  ارتقاء  خیابان  محیطي  کیفیت  مي رود. 
اين  ايجاد  مي گردد.  بیشتر  نیز  فروشگاه ها  اقتصادي 

تغییرات در اين نوع خیابان ها هزينه بر است.

گونه شناسی طرح های پیاده گرايی 
به طور کلی سه نوع طرح پیاده گرايی وجود دارد: 

نقلیه  وسايل  ورود  از  کامل  ممانعت  طرح  اين  1.در 
از  سواره  دسترسی  و  خدمات  معموالً  و  دارد  وجود 

خیابان پشتی انجام می شود.
2.ورود وسايل نقلیه زمان های خاصی مجاز است، هیچ 
فضای پارکینگ در خیابان مجاز نیست ولی فضاهايی به 

عنوان بار انداز وجود دارد.
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پیاده داده می  به عابر  اولويت  اين نوع خیابان،  3.در 
وجود  نقلیه  وسیله ی  مقابل  در  مانعی  هیچ   ولی  شود 
فضاهای  و  هستند  عريض  پیاده  مسیرهای  ولی  ندارد 

پارکینگ کاهش يافته است.

نقش عوامل فردی و اجتماعی در تمايل به پیاده روی
ويژگی های فردی، گروهی و روانی می توانند ارتباط 
و  پیاده روی  برای  فرد  نیازهای  مراتب  سلسله  بین 
تصمیم گیری او را در نوع رسیدن به مقصد تعیین کند. 
که  دارد  اعتقاد  و  می دهد  اهمیت  به سالمتی  که  فردی 
پیاده روی روش خوبی برای رسیدن به اين مهم است، 
پیاده روی،  نیازهای  از  اول  تأمین اليه ی  با  ممكن است 
انگیزه ای  اما فردی که  بگیرد.  کار  اين  انجام  به  تصمیم 
تصمیم  اينكه  برای  است  ممكن  ندارد،  سالمتی  برای 
باالی  رده  نیازهای  رفع  نیازمند  بگیرد،  پیاده روی  به 
اين سلسله مراتب باشد. بهداشت روانی فرد، انتظارها، 
انگیزه های او و ديگر ويژگی های روانشناختی و ادراکی، 
نیازهای  مراتب  سلسله  از  نقطه ای  بر  می توانند  همگی 
تأثیر  پیاده روی،  به  تصمیم  و  آن  رفع شدن  از  بعد  فرد 
می توانند  نیز  آماری  متغیرهای  همچنین  باشند.  داشته 
تأثیر  پیاده روی  برای  فرد  تصمیم  مراتب  سلسله  بین 
ناتوانی جسمی،  دلیل  به  افراد مسن،  مثاًل  باشند.  داشته 
فرد  سن  پس  می کنند.   پیاده روی  جوان  افراد  از  کمتر 
می تواند بر درجه ی نیازهای او برای قدم زدن تأثیر داشته 
فرد  تصمیم  بر  می تواند  نیز  جامعه  يك  فرهنگ  باشد. 
که  اعضای جامعه ای  باشد.  داشته  تأثیر  پیاده روی  برای 
نیازهای کمتری  تأکید دارند، ممكن است  پیاده روی  بر 
ويژگی های  همین طور  باشند.  داشته  پیاده روی  برای 
منطقه ای نیز می توانند به عنوان تعديل کننده عمل کنند. 
برخی مناطق ممكن است ويژگی هايی داشته باشند که 
مثال  برای  ببرند.  باال  فرد  پیاده روی  برای  را  مبنا  خط 
افرادی که در مناطق ساحلی و معتدل زندگی می کنند، 
ممكن است تمايل بیشتری به پیاده روی نسبت به افرادی 
زندگی  گرم  و  ساحلی  غیر  مناطق  در  که  باشند  داشته 

.)Alfonzo ,2005(می کنند

نتیجه گیري
از آنجا که يكي از شاخص هاي پايداري شهرها در قرن 
حاضر، کاهش استفاده از سوخت هاي فسیلي و به دنبال 
هوا  آلودگي  وکاهش  نقلیه  وسايل  از  کمتر  استفاده  آن 
است، اين موضوع خود می تواند باعث ارتقای جذابیت 
پیاده روها و به دنبال آن، تغییرات نوين در کیفیت زندگی 
شهری امكان ارتقای سالمت عمومی شهروندان، افزايش 
افزايش  شهری،  عمومی  فضاهای  در  حضور  زمان 
فضاهای تفريحی و گردشگری  و داشتن شهری سرزنده 
و سالم، در جهت تشويق به افزايش پیاده روي شهروندان 

گردد. بنابراين موضوع جايگاه و سهم عابرپیاده در چند 
دهه ی اخیر دوباره در دستور کار برنامه ريزان و مديران 
شهري قرار گرفته است. مردم معموالً با توجه به عوامل 
محیطی  اغلب  و  برمی گزينند  را  مكانی  دفع،  و  جذب 
بیشتری داشته  انطباق  نیازها و خواسته هايشان  با  را که 
باشد، انتخاب می کنند. پس با شناخت نیازهای فیزيكی 
پیاده روها،  در  عوامل  اين  تأثیر  و  شده  ذکر  محیطی  و 
پیاده روی  برای  افراد  در  انگیزه  ايجاد  با هدف  می توان 
کردن، موجب تغییر تصمیم فرد برای استفاده از سیستم 
زمینه ی  آوردن  به وجود  با  همچنین   شد.  نقل  و  حمل 
افراد  در  انگیزه  ايجاد  و  خاص  مكاني  به  افراد  جذب 
برای استفاده ی مجدد از آن فضا، بايد عناصر و عوامل 
محیطی و رفتاری مؤثر شناسايی شوند، تا افراد احساس 
به  پیاده روها  امروزه  باشند.  داشته  محیط  از  رضايت 
عنوان مكان هايی هستند که دارای بیشترين بازخوردهای 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی- رفتاری هستند 
و همین طور دارای بیشترين جريان تردد عمومی و تعداد 
افراد؛ پس می توانند مكانی برای فعالیت های اقتصادی در 

يك شهر نیز باشند. 

منابع: 
سازمان برنامه ريزی سن ديه گو )1388( برنامه ريزی 
و طراحی برای پیاده ها، بصیری مژدهی، رضا، انتشارات 

طحان، چاپ اول، ص 10 و 11
انتشارات  پیاده راه ها،   )1389( خشايار  کاشانی جو، 

آذرخش، چاپ اول، ص 41-34.
قابلیت  »افزايش   )1385( مهدی  محمد  معینی، 
نشريه ی  انسانی تر«،  شهری  به سوی  گامی  پیاده مداری، 

هنرهای زيبا، شماره 27.
پیاده راه  مبانی  و  »مفاهیم   )1379( جواد  مهديزاده، 

سازی«، مجله ی شهرداريها، شماره19.
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مقدمه
با نگاهي به نحوه ی استقرار و مكان قرار گیري مسكن در 
مناطق گوناگون جغرافیايي درمی يابیم که با توجه به شرايط 
اقلیمي مي توان تا حدود زيادي از میزان هدررفت انرژي 
کاست. عالوه بر اين، برخورداري از ويژگي هاي اقلیمي 
مناطق شهري در تأمین انرژي ساختمان با توجه به تنوع 
آب و هوايي و پتانسیل هاي طبیعي مناطق شهري در ايران 
الزم مي رسد، آنهم در عصري که بحران انرژي و ضرورت 
نگهداشت منابع انرژي در قالب رويكرد توسعه پايدار الزم 
به نظر مي رسد تا از اين طريق، امكان بیشینه هماهنگي و 
همسازي طراحي مسكن و ساختمان با شرايط اقلیمي فراهم 
شود. در اين گفتار نیز فقط به نكاتي در اين مفهوم در حوزه 

طراحي ساختمان و مسكن اشاره مي شود.

جهت استقرار خانه
منظور از جهت استقرار خانه، جهت قرار گرفتن پنجره 
جنوب  پنجره ها  استقرار  براي  بهینه  جهت  اتاق هاست. 
خورشید  گرماي  از  مي توان  حالت  اين  در  زيرا  است؛ 
علت  به  موارد  از  بعضي  در  اما  کرد،  را  استفاده  حداکثر 
محدوديت هاي زمین، اين جهت براي استقرار ساختمان 
امكان پذير نیست و مقداري انحراف از جهت جنوب وجود 
خواهد داشت. انحراف به جنوب شرقي يا جنوب غربي 
تا 30 درجه، میزان استفاده از گرماي خورشید را 2 تا 5 
درصد و انحراف تا 45 درجه اين میزان را تا 10 درصد 
کاهش مي دهد. با حساب سرانگشتي، اگر جهت پنجره هاي 
اتاق هاي اصلي از جنوب به اندازه ی 45 درجه به غرب و 
تا 30 درجه به شرق انحراف داشته باشد، رضايت بخش 
خواهد بود. در اينجا فرض شده است که تابش خورشید 
در بعدازظهر از جبهه ی غربي نسبت به تابش از جبهه ی 
شرقي در قبل از ظهر مفیدتر است و بنابراين میزان انحراف 

به غرب مي تواند بیشتر باشد)شكل 1-4(.
همچنین جهت استقرار ساختمان بايد به گونه اي باشد 
بادهاي  از  و  يابد  کاهش  زمستاني  سرد  بادهاي  اثر  که 
تابستاني براي کمك به سرمايش طبیعي ساختمان استفاده 
شود. مخصوصًا اگر پنجره هاي بزرگي براي بهره گیري از 
تابستان  در  شوند،  نصب  زمستان  در  خورشید  گرماي 
اتاق ها خواهند شد.البته همان طور که  باعث گرم شدن 
توضیح داده خواهد شد، از ديوارکشي و درختان می توان 
زمستاني  سرد  بادهاي  مقابل  در  خانه  محافظت  براي 
استفاده کرد، ولي راه حل اصلي، دورکردن ورودي هاي 

خانه از مسیر باد غالب در زمستان است)شكل 2-4(.

كاهشمصرفانرژيدرمعماریمسكن
باتأكیدبررويكردهایاقلیمیدرطراحی

 مهندس امیر عباس اشراقی، معمار و پژوهشگر مسائل شهری

شكل1: محدوده جهت استقرار ساختمان
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شكل2: محل ورودي درساختمان

زمستان  در  جنوبي  پنجره هاي  اگر  که  است  واضح 
براي مدتي طوالني در سايه ی ساختمان هاي مجاور قرار 
داشت.  خواهد  کمتري  فايده ی  جنوبي  جهت  گیرند، 
فصل  ماه هاي  در  خورشید  تابش  زاويه ی  محاسبه ی  با 
زمستان براي هر محل، مي توان حداقل فاصله ی الزم بین 
ساختمان ها را براي جلوگیري از تشكیل سايه محاسبه 
مي شود  معلوم  نمونه  محاسبه ی  يك  با  کرد)شكل2(. 
موجود  تراکم هاي  با  و  است  زياد  نسبتًا  فاصله  اين  که 
دي،  اواخر  تا  آذر  اوايل  از  بنابراين  نیست؛  امكان پذير 
و  است  قبول  قابل  طبقه ی همكف  مقداري سايه روي 
محاسبه ی حداقل فاصله براي اين مدت صورت گیرد. 
وقتي انواع مختلفي از ساختمان ها در يك محوطه قرار 
سمت  در  کوتاه تر  ساختمان هاي  دادن  قرار  مي گیرند، 
جنوب محوطه، ايجاد سايه را کاهش خواهد داد)شكل 

 .)4-4

   شكل3- محاسبه حداقل فاصله براي قرارگرفتن 
آنها در تشكیل سايه روي ساختمان ها

شكل4- اثرارتفاع ساختمان ها و طرز جلوگیري از 
ايجاد سايه روي ساختمان ها

تجمیع ساختمان ها
نظر  از  مهمي  اث��ر  ساختمان ها  تجمیع  نحوه ی 
صرفه جويي بر مصرف انرژي دارد؛ زيرا با مشترك شدن 
میزان  نتیجه،  در  و  خارجي  سطح  بناها،  کف  و  سقف 
مي کند.  پیدا  کاهش  ساختمان  پوسته ی  از  گرما  اتالف 
و  شده  داده  نشان  تجمیع  نوع  چندين   5-4 شكل  در 
در  متناسبي  تهويه اي  گرماي  اتالف  يك،  هر  مورد  در 
نظر گرفته شده است)اتالف گرما بین اجزای ساختماني 
مشترك صفر فرض شده است(. تفاوت قابل توجهي در 
میزان اتالف گرماي طبقات میاني آپارتماني و خانه هاي 
مجزا از هم مشاهده مي شود. نتیجه اي که مي توان گرفت 
انرژي،  مصرف  در  صرفه جويي  نظر  از  که  است  اين 
هستند،  زيادي  میاني  طبقات  داراي  که  بلند  بلوك هاي 
ترجیح دارند. البته بايد توجه داشت که اين نتیجه گیري 
صرفًا بر پايه ی صرفه جويي در مصرف انرژي به دست 
آمده است و اثر عوامل ديگر از قبیل مسائل اجتماعي که 
موجب احتراز از استفاده از ساختمان هاي بلند مي شود 
و حتي مصرف انرژي توسط آسانسورها و اتالف گرما 
ناشي از اثر باد در ارتفاع باال در نظر گرفته نشده است. 

 شكل5: اثر نحوه تجمیع ساختمان ها 
در میزان اتالف گرما

شکل ساختمان
از نظر صرفه جويي در مصرف انرژي، شكل ساختمان 
پوسته ی  خارجي  سطح  که  باشد  گونه اي  به  بايد  خانه 
آن به حداقل برسد. عوامل متعددي در شكل ساختمان 
زيربنا  دارند. سطح  نزديك  ارتباطي  با هم  که  دخیل اند 
پالن  ولي شكل  است،  ثابت  نسبتًا  افراد  براي سكونت 
براي يك زيربناي معین تقريبًا مي تواند تا بي نهايت متنوع 
باشد. از آنجا که ارتفاع متوسط ساختمان خانه )داخلي( 
با توجه به حداقل ارتفاع اتاق ها، نسبتًا ثابت است، حجم 
ساختمان ها هم تقريبًا ثابت خواهد بود. براي يك حجم 
اما  دارد،  را  خارجي  سطح  حداقل  کروي  شكل  ثابت، 
بنابراين  نیست؛  عملي  شكل  اين  ساختمان ها  مورد  در 
را  خارجي  حداقل سطح  مكعب  به  نزديك  شكل هايي 
خواهند داشت. در نتیجه، از نظر صرفه جويي در مصرف 
انرژي، شكل مكعبي يك شكل بهینه است؛ زيرا اتالف 
با  مي  رساند.  حداقل  به  را  ساختمان   پوسته ی  از  گرما 
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وجود اين، در شكل ساختمان ها مي توان شكل مكعبي 
گرمايي  عايق کاري  افزايش  با  زيرا  داد؛  تغییر  کمي  را 
پوسته ی ساختمان، میزان تأثیر سطح خارجي کاهش پیدا 
مي کند، اما اگر در شكل مكعبي ساختمان تغییرات زيادي 
بیرون زده  اتاق هاي  يا   U به صورت  را  مثاًل آن  بدهیم، 
از نماي ساختمان يا شكل هاي پیچیده ی ديگر درآوريم، 

میزان مصرف انرژي ناگهان افزايش پیدا مي کند.

حجم ساختمان
حجم ساختمان در میزان اتالف گرماي ناشي از تهويه 
کل  هواي  تعويض  معیني  میزان  براي  زيرا  است؛  مؤثر 
کردن  گرم  مفهوم  به  حجم  در  افزايش  هر  ساختمان، 
هواي جايگزين شونده ی بیشتري است. از آنجا که براي 
يك زيربناي معین تغییر در حجم ساختمان به تغییرات 
ارتفاع اتاق ها بستگي دارد، معموالً تغییرات اندك خواهد 
 m31 کردن گرم  براي  انرژي الزم  اين،  بر  بود. عالوه 
و  مرغوب  درزبندي  با  و  است   33  wh/co فقط  هوا 
کاهش  هوا  تعويض  میزان  شده،  کنترل  هواي  تعويض 
بنابراين  تعويض در ساعت(؛  بار  زيِر يك  مي يابد)نوعًا 
کل  گرماي  اتالف  در  کمي  نسبتًا  اثر  حجم  افزايش 

ساختمان خواهد داشت.
ساختمان  گرفتن  قرار  شد،  گفته  قباًل  که  طور  همان 
خانه در جهت جنوب و جلوگیري از افتادن سايه روي 
آن از نظر دريافت گرماي خورشید الزم است، اما شكل 
ساختمان  شكل  زيرا  دارد؛  اهمیت  هم  خانه  ساختمان 
اين  روي  پنجره ها  میزان  و  جنوبي  نماي  تعیین کننده ی 
نما است. ثابت شده است که تبديل نقشه از حالت مربع 
به حالت مستطیل اثر کمي در اتالف حرارتي از پوسته ی 
از  بهترين شرايط براي استفاده  بنابراين  ساختمان دارد؛ 
گرماي خورشید مستطیلي است که طول آن در جهت 
معین  عرض  به  طول  نسبت  دارد.  قرار  غربي  شرقي- 
قرار  ارزيابي  مورد  ساختمان  براي  بايد  و  است  نشده 
گیرد. با حساب سرانگشتي، نسبت طول به عرض نقشه 
تا 3 به 1 موازنه ی رضايت بخشي برقرار مي کند. مسلمًا 
همیشه  زمین  شكل  به  توجه  با  عريض  دهانه ی  ايجاد 
مقدور نیست. در شكل) 4-6( تا) 4-9(چندين راه حل 
براي استفاده از گرماي خورشید در حالتي که دهانه ی 

خانه ها باريك باشد، نشان داده شده است.

     
شكل6-شكل ذوزنقه اي بر مقاطع گوه اي پنجره هاي 

روبه مساحت نماي جنوبي مي افزايد.

شكل7- شكل ذوزنقه اي مقاطع گوه اي پنجره هاي 
جنوب را افزايش مي دهند.

طراحي فضاي داخلي خانه
طراحي داخلي عبارت است از تقسیم بندي فضاها در 
داخل خانه. از نظر صرفه جويي در مصرف انرژي، نكات 
کلي زير بايد در طراحي داخلي خانه ها مورد توجه قرار 

گیرند:
گرماي  دريافت  منظور  به  فضاها  1-منطقه بندي 

خورشید و به حداقل رساندن اتالف گرما
به  کمك  و  زمستان  در  هوا  نفوذ  از  2-جلوگیري 

تهويه ی ساختمان در تابستان
کانال هاي  و  لوله ها  طول  رساندن  حداقل  3-به 

تأسیساتي
پهنه بندي عبارت است از جمع کردن فضاهايي که به 
دمايي مشابه نیاز دارند. در ساخت خانه حداقل بايد دو 
منطقه در نظر گرفته شود. اتاق  ها و ديگري سرويس ها 
و راهرو، اما معموالً ترجیح دارد که از سه منطقه استفاده 
شود. نشیمن و ناهارخوري، اتاق هاي خواب، سرويس ها 
و راهروها. حالت بهینه از نظر طراحي داخلي، قرار دادن 
از  بتوانند  که  طوري  است؛  جنوب  جهت  در  اتاق ها 
سرويس ها  دادن  قرار  و  کنند  استفاده  خورشید  گرماي 
نیاز دارند، در سمت  پايین تري  و راهروها که به دماي 
شمال؛ طوري که بتوانند به عنوان يك بازدارنده در مقابل 
حداکثر  آوردن  دست  به  براي  کنند.  عمل  گرما  اتالف 
جنوبي  در جهت  پنجره ها  بايد  پهنه بندي  اين  از  نتیجه 
متمرکز شوند و در جهت شمال به حداقل برسند )شكل 

.)12-4

ويژگي هاي اقلیم سرد
در اين مناطق در سرد ترين ماه سال، حداکثر دماي هوا 
دارد؛  قرار  فعال  خورشیدي  دستگاه های  محدوده ی  در 
دستگاه های  بردن  کار  به  امكان  اقلیم،  اين  در  بنابراين 
در  داخلي  فضاهاي  گرمايش  براي  فعال،  خورشیدي 
تأمین  براي  هر صورت  در  اما  دارد،  فصل سرد وجود 
زمستان  فصل  بحراني  مواقع  در  نیاز  مورد  حرارت 
تابستان  در  است.  ضروري  حرارتي  وسايل  از  استفاده 
باال  دلیل  به  اقلیم  اين  در  واقع  مناطق  حرارتي  شرايط 
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بودن رطوبت و دماي هوا، کمي از محدوده هاي کنترل 
که  آنجا  از  مي شود.  خارج  داخلي،  فضاهاي  طبیعي 
میانگین شرايط حرارتي در فصل تابستان در اين گروه، 
مي گیرد،  قرار  سنگین  مصالح  از  استفاده  محدوده ی  در 
در اقلیم مورد نظر شرايط حرارتي هوا فقط در گرم ترين 
شده  ياد  محدوده هاي  از  سال  ماه  گرم ترين  از  ساعات 

خارج مي شود )کسمايي، 76، ص 213(.
دراين مواقع براي کنترل دقیق شرايط حرارتي فضاهاي 
داخلي و تنظیم آنها در حدي کاماًل مطلوب، استفاده از 
سیستم تهويه مطبوع ضروري است، اما در بقیه ساعات 
در  آن،  از  بعد  و  قبل  ماه هاي  در  يا  سال  ماه  گرم ترين 
از مصالح ساختماني سنگین، فضاهاي  استفاده  صورت 
داخلي شرايط حرارتي مناسبي خواهند داشت. به دلیل 
باال بودن نوسان روزانه دماي هوا در گرم ترين ماه سال 
در  حتي  و  تابستان  فصل  شب هاي  در  مناطق  اين  در 
گرم ترين ماه سال با باز گذاشتن پنجره ها که به تعويض 
منتهي  خارج  خنك  هواي  با  داخل  شده ي  گرم  هواي 
خواهد شد، مي توان شرايط مطلوبي در فضاهاي داخلي 

برای استقرار ساختمان در اقلیم سرد ايجاد کرد.

ويژگي هاي معماري بومي مناطق سرد
در مناطق سرد از آنجا که منبع ايجاد حرارت در داخل 
ممكن  که  آنجا  تا  شده  کوشش  دارد،  قرار  ساختمان 
با استفاده از بخاري هاي بزرگ  است، به شكل طبیعي، 
و گرماي ناشي از پخت و پز ساختمان را گرم نمود؛ لذا 
اصول عمده اي که در معماري بومي اين مناطق رعايت 

شده، به شرح زيرند:
1-استفاده از نقشه هاي متراکم و فشرده

حجم  برابر  در  خارجي  سطح  رساندن  حداقل  2-به 
مورد پوشش

عايق  و  ظرفیت  داراي  که  مصالحي  از  3-استفاده 
حرارتي خوب هستند.

4-به حداقل رساندن میزان تعويض هواي داخلي و 
در  ايجاد سوز  از  نتیجه، جلوگیري  در  و  طبیعي  تهويه 

داخل و فرار گرماي داخلي به خارجي
بام هاي مسطح و نگاه دارنده ي برف روي  5-انتخاب 

بام ها به عنوان عايق حرارتي
تفاوت اساسي بین معماري اين مناطق و مناطق گرم 
و خشك، ضرورت و تمايل بهره گیري از گرماي ناشي 
از تابش آفتاب در داخل ساختمان و در زمستان است 
که البته اين نیاز معموالً به وسیله ي عامل باد و سرماي 
ناشي از وزش آن بر ساختمان تحت الشعاع قرار گرفته 
ممكن  حداقل  در  خارجي  سطح  شده  سعي  کل  در  و 
نگه داشته شود، اما در هر صورت به منظور استفاده از 
خارجي،  سطوح  پوشش  آفتاب،  تابش  حرارتي  انرژي 
تیره رنگ انتخاب گرديده و ابعاد پنجره ها نیز در مقايسه 

با مناطق گرم و خشك افزايش يافته است)کسمايي، 76، 
ص 216(.

انتخاب مصالح ساختماني
گرفتن  نظر  در  با  ساختماني  مصالح  مناطق  اين  در 
ديگري  و  خارج  هواي  بحراني  شرايط  يكي  عامل  دو 
دماي مطلوب تعیین مي گردد. بدين صورت که نخست 
حادترين شرايط هواي خارج و بعد از آن دماي مطلوب 
هواي داخلي ساختمان مشخص و پس از استفاده از اين 
انتخاب  و  محاسبه  مصالح  نوع  مناسب ترين  عامل،  دو 

مي گردد)کسمايي، 76، ص 219(.

اهداف عمده طراحي اقلیمي
ساختمان  نیاز حرارتي  باالترين  اقلیمي،  پهنه  اين  در 
بعد  درجه ی  در  و  مكانیكي  گرمايش  اول  درجه ی  در 
گرمايش خورشیدي است. در تابستان به دلیل پايین بودن 
نسبي دما و رطوبت در اغلب اوقات تا حدودي مي توان 
با استفاده از عملكرد حرارتي مصالح ساختماني سنگین، 
شرايط حرارتي مناسبي در فضاهاي داخلي ايجاد نمود؛ 
به عالوه در ايام محدودي از تابستان، به دلیل گرم شدن 
استفاده  خنك کننده  مكانیكي  وسايل  از  است  الزم  هوا 
شود. منتهي به کار بردن يا نبردن اين سیستم تفاوتي در 

طرح کلي ساختمان ايجاد نمي کند.
1-کاهش اتالف حرارت در ساختمان

2-کاهش تأثیر باد در اتالف حرارت ساختمان
گرمايش  در  خورشیدي  ان��رژي  از  3-بهره گیري 

ساختمان
4-بهره گیري از نوسان روزانه ی دماي هوا )کسمايي، 

76، ص 305(

کاهش اتالف گرما در ساختمان
گام  مسیر  اين  در  مي توان  زير  روش هاي  طريق  از 

برداشت:
1-اجتناب از احداث ساختمان در شیب هاي منفي و 

فرورفتگي ها
2-استقرار ساختمان هاي به هم پیوسته در بخش هاي 

میاني شیب هاي رو به جنوب
3-پوشاندن حاشیه هاي خارجي ساختمان با بوته ها و 

گیاهان همیشه سبز
4-پیش بیني پالن هاي فشرده و متراکم

5-پیش بیني ساختمان هاي دو طبقه
6-در مجموعه هاي ساختماني، استفاده ی هرچه بیشتر 
و  پیوسته  هم  به  بافتي  ايجاد  و  مشترك  ديوارهاي  از 

متراکم
مرکز  در  آشپزخانه  مثل  7-پیش بیني فضاهاي گرمازا 

پالن ساختمان
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عنوان  به  انبار،  مثل  کم اهمیت،  فضاهاي  8-پیش بیني 
عايق حرارتي در جدارها يا قسمت هاي سرد ساختمان

9-استفاده از عايق هاي حرارتي مناسب در ديوارهاي 
خارجي و به خصوص در بام

10-اجتناب از پیش بیني پنجره هاي بزرگ به خصوص 
در نماهاي شمالي

مواقع  بعضي  يا  دو جداره  از شیشه هاي  11-استفاده 
سه جداره

12-استفاده از شبكه هاي متحرك در پشت پنجره ها به 
عنوان عايق حرارتي

داخل  در  حرارتي  عايق  ورقه هاي  13-پیش بیني 
بازشوها 

14-استفاده از انواع مختلف پرده، شبكه ی عايق متحرك 
اتالف  از  جلوگیري  منظور  به  پنجره  پشت  دريچه ی  و 

حرارت ساختمان از بازشوها )کسمايي، 76، ص 305(

کاهش تأثیر باد در اتالف گرمای ساختمان
دامنه هاي  در  زمین  داخل  در  ساختمان  1-احداث 

پشت به باد
مجموعه هايي  ايجاد  و  فشرده  نقشه هاي  2-پیش بیني 

با بافت متراکم
کاهش  نظر  از  مناسب  کالبدي  فرم هاي  3-پیش بیني 

تأثیر باد
زمستاني،  شديد  بادهاي  به  مشرف  جبهه هاي  4-در 

استفاده از ساختمان هاي يك طبقه و کم ارتفاع
درخت،  مثل  مختلف  شكن هاي  باد  از  5-استفاده 

ديوار، حصار و...
رو  نماهاي  مقابل  در  مشبك  نرده هاي  6-پیش بیني 
و  پنجره ها  به  برف  نفوذ  از  منظور جلوگیري  به  باد  به 

ورودي ها
7-به حداقل رساندن تعداد درهاي ورودي ساختمان 

و قرار دادن ورودي اصلي در قسمت پشت به باد 
8-نصب دريچه يا شبكه ی متحرك عايق حرارتي در 

پشت پنجره ها يا استفاده از پرده هاي داخلي
در  زمستاني  غالب  بادهاي  وزش  جهت  به  9-توجه 
صص   ،76 )کسمايي،  ساختمان  استقرار  جهت  تعیین 

306 و 307(

بهره گیري از نوسان روزانه ی دماي هوا
حرارتي  عايق هاي  و  سنگین  مصالح  از  •استفاده 

يكپارچه در سطوح خارجي
•پیش بیني بعضي از فضاهاي زندگي در پناه ديواره هاي 
سنگین به منظور استفاده از زمان تأخیر مصالح و بعضي 
از فضاهاي زندگي در پشت ديواره هاي سبك و  ديگر 
عايق شده به منظور بهره گیري از واکنش سريع اين گونه 

مصالح در برابر شرايط هواي خارج

•پیش بیني فاصله ی مناسب بین ديوارهاي خارجي و 
بوته ها و شاخ و برگ درخت هاي مجاور به منظور فراهم 
ساختن امكان بازتاب حرارت از اين جدارها )کسمايي، 

76، ص 310 و 311(
منابع:

خورشیدي«،  مسكن  »طراحي  هادي.  نژاد،  محمودي 
نشريه پیام مهندس، آذر 1385.

کسمايي، مرتضي. اقلیم و معماري، چاپ دوم، شرکت 
خانه سازي ايران، بهمن 1376.

ياسوج  در  مسكوني  مجموعه  طراحي  امین.  حبیبي، 
مقطع  انرژي،  صرفه جويي  و  رفتاري  علوم  بر  تأکید  با 
کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده هنرهاي زيبا، 

.1382
فیاض، ريما. کاربرد عناصر خورشیدي در بناهاي بلند 
تهران، دانشكده هنرهاي  تهران، مقطع دکتري، دانشگاه 

زيبا، 1379.
فصلنامه   ،23 شماره   ،1375 زمستان  آبادي،  مجله 

مطالعات و تحقیقات معماري و شهرسازي.
مجله آبادي، زمستان 75، شماره 23، صص99-98.

مجله آبادي، شماره 23، زمستان 75، ص 100.

مجله آبادي، شماره 23، زمستان 75، ص 101.

مجله آبادي، شماره 23، زمستان 75، ص 102.
مربوطه  استانداردهاي  و  »مسكن  محمد،  رسولي، 
جهت دستیابي به الگوي بهینه«، مجموعه مقاالت اولین 
وزارت  ايران،  در  مسكن  توسعه  سیاست هاي  سمینار 
مسكن و شهرسازي، سازمان ملي زمین و مسكن، جلد 

دوم، مهر 1373.
مجموعه  انرژي«،  و  »مسكن  محمدرضا.  عراقچیان، 
در  مسكن  توسعه  سیاست هاي  سمینار  دومین  مقاالت 
ايران، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان ملي زمین و 

مسكن، جلد دوم، مهر 1374.
مجموعه  لواسان«،  اقلیمي  »خانه  حمید.  سید  نوحي، 

مقاالت سمینارهاي انرژي خورشیدي، 1374.
رياضي، جمشید. »ديوار خورشیدي«، مجموعه مقاالت 

سمینارهاي انرژي خورشیدي، 1374.
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مقدمه
شكل  ضروری ترين  و  طبیعی ترين  پیاده،  حرکت 
برای  امكان  ومهم ترين  محیط  در  انسان  جا به جايی 
مشاهده ی مكان ها، فعالیت ها و احساس شور و تحرك 
زندگی و کشف ارزش ها و جاذبه های نهفته در محیط 
ساير  با  مقايسه  در  که  حال  عین  در  روی  است.«پیاده 
مصرف  همچون  فراوانی  مزيت های  نقلیه  وسايل  انواع 
محیط  آلودگی  عدم  تجديدناپذير،  انرژی  منابع  نكردن 
مرتبط،  تأمین شبكه های  ناچیز  هزينه ی  زيست شهری، 
به  نظر زمانی، عدالت در دسترسی  از  بودن  اتكاء  قابل 
و  فردی  نشاط  و  سالمت  به  کمك  شهری،  امكانات 
به  دارد،  شهری  فضاهای  به  بخشی  تحرك  اجتماعی، 
برای  پیاده راه ها  دلیل خاطره انگیز و هويت بخش بودن 
شهر، می تواند عامل بسیار مهمی برای تقويت تعامالت 
اعضای جامعه و کاهش  اجتماعی و روحیه همبستگی 
که  باشد  جامعه  در  ناامیدي  و  افسردگی  بزرگ  خطر 
امروز  اجتماعی  معضالت  و  جرائم  از  بسیاری  ريشه 
شهرهای  مشكل  اين  حاضر  حال  در  متأسفانه  است. 
عابر  يك  جايگاه  در  اگر  می کند.  تهديد  را  ما  بزرگ 
بزرگ  شهرهای  از  يكی  پیاده رو  مسیرهای  به  پیاده، 
همچون تهران توجه کنیم،  به چنین تعريفی از آن دست 
می يابیم:»پیاده رو محلی با ازدحام و شلوغی بیش از حد، 

و  نقلیه  وسیله ي  و  انسانی  پیاپی  درگیری های  عرصه 
موانع و حاصل حضور پیاده در چنین محیط هايی بدون 
ترديد، توأم با انواع صدمات جسمانی، روانی و اجتماعی 
ناديده  محیط ها  اين  در  آنچه  ديگر،  عبارت  به  است.« 
گرفته شده است، انسان پیاده، ايمنی، آسايش و راحتی 
به  توجه  ضرورت  و  دلیل  بهترين  می تواند  که  اوست 

نیازهای اين گروه از استفاده کنندگان شهر باشد.
اجتماعی  رويكرد  با  پیاده  حرکت  موضوع  به  توجه 
پراهمیت ترين موارد در حقوق  از مهم ترين و  می تواند 
طبیعی استفاده کنندگان از شهر تلقی شود. حضور عابران 
در معابر شبكه دسترسی، در کالبد شهر اثر زندگی بخش 
از دو جنبه ی اصلی به عنوان رکنی  پیاده  دارد. حرکت 
از سامانه حمل و نقل درون شهری و به عنوان فضايی 
در  اجتماعی  رودرروی  برخوردهای  و  ارتباطات  برای 
زمان  در  بلكه  نیافته،  منزلتی  تنها  نه  ما  شهرهای  اکثر 
پیاده  معبر  که  آنجا  از  دارد.  ناچیز  جايگاهی  حاضر، 
در  پیاده  عابر  حرکت  برای  شهری  عمومی  فضای  در 
تقويت  در  مهمی  نقش  می تواند  است،  گرفته شده  نظر 
ولی  کند،  ايفاء  شهروندان  معنوی  و  اجتماعی  رابطه 
اغلب به دلیل بی توجهی و تخصیص امكانات ناچیز و 
ناآگاهی  و  آموزش  نبود  و  پیاده راه ها  سطح  در  ناقص 
خود  اجتماعی  نقش  ايفای  در  غالبًا  پیاده راه ها   مردم، 

فضاهایشهریپیادهمدارومعیارهایسنجشآن
 حمیدرضا تلخابی، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ريزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران
 نّیر فارابی اصل، کارشناس ارشد برنامه ريزی شهری دانشگاه آزاداسالمی واحد تهران مرکز
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ناکام بوده اند. 
بعد  به   1960 دهه  از  که  شهری  جامع  طرح های  در 
در دنیا مطرح شد، به مسائل کالن نظیر کاربری زمین و 
حمل و نقل پرداخته، ولی به کیفیت محیطی و عابر پیاده 
چندان توجهی نشد، اما در سال های اخیر با رويكردهای 
نوينی که در شهرسازی مطرح شد، توجه به عابر پیاده 
و محورهای پیاده رو مورد تأکید قرارگرفت و از جمله 
در تعدادی از شهرهای دنیا، طرح جامع عابر پیاده تهیه 
از  اقدام در جهت تفكیك حرکت سواره  شد. نخستین 
معمار  و  شهرساز  توسط   1858 سال  در  دنیا،  در  پیاده 
امريكايی به نام »اولمستد« صورت گرفت. طی اين اقدام، 
اولمستد در طراحی پارك مرکزی نیويورك، برای عبور 
پیادگان، پلی از سنگ روی جاده ی وسايل نقلیه بنا نهاد. 
در اياالت متحده آمريكا، پس از جنگ جهانی دوم اين 
که  گرفتند  شكل   Mall»« نام  با  پیاده  خیابان های  نوع 
بودند  شهرها  مرکز  در  تجاری  مقاصد  با  همسو  بیشتر 
و در عین حال هدفشان ايجاد محیط های مطلوب برای 

خريد و گردش در شهرها بود.
در اين مقاله ابتدا مفاهیم و ادبیات مرتبط با پیاده راه ها 
و نظريه پردازان با رويكردهای اجتماعی و ادراك بصری 
و  مطرح شده  ايران  در  پیاده راه ها  مطالعات  پیشینه ی  و 
برای  الگويی  عنوان  به  معیارها  از  مجموعه ای  سپس 
با استفاده از  ايران  ارزيابی مسیرهای پیاده در شهرهای 

مرور منابع مختلف گردآوری و ارائه شده است.

1-مفاهیم و ادبیات مرتبط
1-1-تعريف پیاده راه

از فضاهای شهری هستند  پیاده قسمتی  محدوده های 
که به داليل ويژه عمدتًا به سبب داشتن برخی توان  های 
کاماًل  از ساعات شبانه روز  يا بخشی  تمام  خاص و در 
روی حرکت سواره بسته شده و به طور کامل به حرکت 
وجودی  فلسفه ی  می يابند.  اختصاص  پیاده  عابران 
ارتباطی،  و  فیزيكی  عملكردهای  صرفًا  نه  پیاده راه ها 
اقتصادی،  مسائل  و  کاربری ها  برخی  تقويت  و  تثبیت 
بلكه گسترش ارتباطات و تعامالت اجتماعی- فرهنگی 
و ايجاد مقیاس انسانی در عرصه عمومی است. واژگانی 
همچون پیاده، محدوده فارغ از ماشین، خیابان پیاده مدار، 
می شوند.  برده  به کار  پیاده راه  مفهوم  برای  پیاده  معبر 
اصطالح تغییر کاربری منطقه و تبديل آن به پیاده راه را 

پیاده راه سازی می گويند.

مزيت های  و  موانع  و  نیازها  پیاده راه،  انواع   -2-1
پیاده راه

پیاده راه های شهری به لحاظ محدوديت حرکت سواره 
شده  بیان  شماره1  جدول  در  که  دارند  مختلف  انواع 
پیاده مداری  مزيت های  و  موانع  نیازها،  مهم ترين  است. 

جدول 1- انواع پياده راه، نيازها و موانع و مزیت های پياده راه
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نیز در همان جدول ذکر شده است.

1-3- مروری بر نظريه پردازان با رويکرد گسترش 
ادراک  و  اجتماعي  تعامالت  تقويت  و  پیاده مداري 

فضايی بصری
1-3-1- نظريه پردازان با تأکید برحرکت وگسترش 

پیاده مداري در فضای شهري
قرن  ابتدای  در  که  گارنیه  توني  شهرصنعتی  نظريه 
انقالب  از  پس  طرح ها  اولین  جزء  شد،  ارائه  بیستم 
صنعتي است که به عابران پیاده توجه نشان داده است. 
از زمینه ای بخش  نیمي  پیشنهادگارنیه، حداقل  براساس 
مسكوني بايد به فضاي سبز اختصاص داده شوند، شبكه 
پیاده روها از داخل اين فضاهاي سبز عبور می کند و در 
خیابان های  با  می شود.گارنیه  پخش  شهر  سطح  تمامی 
کافي  هوای  و  آفتاب  برتأمین  او  کرد.  مخالفت  داالني 
وهوای  آب  حفاظت  بر  وهمچنین  ساختمان ها  براي 

پیاده ها تأکید نمود) اوستروفسكي،1371؛47(.
و  دهه1970(،پويايي  )نظريه پرداز  هالپرين  الرنس 
حرکتي  ساختار  به  وابسته  را  شهري  زندگي  تكاپوی 
آن معرفي می  کند و به تنظیم موزون انواع حرکت ها در 
شهر تأکید  می کند. وی به کیفیت بي بديل حرکت پیاده 
ارتفاع  تغییر  از  و  می کند  اشاره  برآن  تأثیرکف سازي  و 
درسطح به عنوان عامل کیفیت بخشي به تجربه پیاده روي 

نام می برد.
اثر  ادموندبیكن، صاحبنظر برجسته مسائل شهري در 
مشهور خود با نام طراحي شهرها، برساختار شهرها  و 
نظام هاي حرکتي تمرکز کرده است. به باور او، فقط با 
حرکت پیوسته در فضا است که مي توان آن را تجربه کرد 
و چنین تجربه اي فقط ديداري نیست، بلكه براي ادراك 
درگیر  انسان  احساسات  و  حسي  اندام هاي  تمام  فضا، 

مي شوند )بیكن ،15،1376( .

تعامالت  تقويت  رويکرد  با  1-3-2-نظريه پردازان 
اجتماعي و ادراک فضايی بصری

عمومي(  عرصه  نظريه پردازان  از  حناآرنت)يكي 
زندگي  و  برونگرايي  مشوق  انساني،  رابط  درکتابش 
سیاسي و اجتماعي است که درآن قلمرو عمومي نقش 
معناي،  دو  در  را  فضا  آرنت  مي کند.  بازي  را  اصلي 
ديگران  مابین  ديگران و فضاي  میان  در  فضاي حضور 
تحلیل کرده تا درکي جامع از قلمرو عمومي سیاست و 
همین طور فضاي عمومي کالبدي شهر فراهم کرده باشد. 
هماهنگي مردم و اشیاء در تحلیل و پذيرش اين مطلب 
مي گیرد،  شكل  اشیاء  واسطه ی  به  اجتماعي  روابط  که 
نكته کلیدي است که در تحلیل آرنت درباره ی فضاي 

عمومي آمده است )مدنیپور،1387،198(.
جین جیكوبز، روزنامه نگار و صاحبنظر برجسته مسائل 

آمريكا  بزرگ  حیات شهرهاي  و  مرگ  درکتاب  شهري 
تعامالت  ايجاد  در  شهري  عمومي  فضاهاي  نقش  بر 
از يك شهر  او، آنچه  باور  به  تأکید مي نمايد.  اجتماعي 
به ويژه  شهر،  عمومي  فضاهاي  مي ماند،  ذهن  به  بیشتر 
)پاکزاد،1386،  مي باشند  آن  پیاده روهاي  و  خیابان ها 

.)135
معتقد  »مكان خیلي خوب«،  درکتاب خود  اولدنبرگ 
است زندگي روزانه براي آسوده و رضايت بخش بودن، 
بايد تعادلش را در سه قلمرو تجربه اي، سكونتي،کاري و 

اجتماعي پیدا کند.
يك  جذابیت  عامل  مهم ترين  وايت،  ويلیام  گلو  يان 
که  می داند  مردمی  انبوه  و  افراد  ساير  حضور  را  فضا 

وقتشان را آنجا سپری می کنند.
به مسائل  از جمله صاحبنظراني است که  کامیلوزيته 
اواخر  در  و  دارد  ويژه  توجهي  شهري  شناختي  زيبايي 
در  اتومبیل  حضور  هنوز  که  هنگامي  و  نوزدهم  قرن 
بصري  برتداوم  بود،  نیافته  گسترش  آنچنان  شهرها 
حرکت پیاده در فضاهاي شهري که سبب افزايش ادراك 

فضايي مي گردد، تأکید نموده است.
نظريه ديدهايم توالیگورد و نكالن در واقع تأکیدي بر 
ادراك فضايي و بصري در فضاهاي شهري است. به باور 
او، شهر مجموعه اي است که مي توان در آن حرکت کرد 
و به صورت تباين پیوسته، مناظر آن را ادراك نمود، نه به 

.)Gosling, 1966, 43( صورت تصويری ثابت
شهر«  و  اجتماعی  »عدالت  کتاب  در  هاروی  ديويد 
برنامه ريزی  برای  که  کلی  راهبرد  »هر  است  معتقد 
نوعی  به  بايد  می شود  تدوين  شهری  سیستم های 
باشد:  سیاست  رشته  دو  هماهنگ کننده  و  دربرگیرنده 
شكل  دادن  تغییر  برای  که  سیاست هايی  رشته  يك 
فضايی شهر )مقصود تعیین محل پديده هايی مانند خانه، 
خطوط ارتباطی و مانند آن است( اتخاذ شود و ديگری 
سیاست هايی است که برای تأثیر گذاشتن بر فرآيندهايی 
اجتماعی که در شهر جريان دارد، اتخاذ می گردد )يعنی 
با  را  افراد  که  فعالیت هايی  و  اجتماعی  ساخت هايی 
با  را  اشتغال  امكانات  مردم،  با  را  سازمان ها  يكديگر، 
شاغالن و خدمات رفاهی را با جمعیت شهری مربوط 
می کند. همسازی و هماهنگی اين سیاست ها در غايت 
امر برای نیل به يك هدف اجتماعی منطقی، ضروری و 

الزم است )هاروی،1376؛37(.

1-3-3-پیشینه ي مطالعات پیاده راه ها در ايران
موضوع  با  ارتباط  در  ايران  در  شده  انجام  تحقیقات 
ساير  با  ارتباط  در  غالبًا  پیاده روی  تسهیالت  و  پیاده راه 
مطرح  شهر  در  موردنظر  مبتنی  معیارهای  و  اصول 
می گردند و به طور خاص نیز تحقیقات انجام شده در پی 
برنامه های توسعه ای  اهداف و سیاست های کلی  تحقق 
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در  ترافیكی  معضالت  حل  جهت  در  که  بوده  دولت 
مورد  در  مطالعاتی  انجام  به  اي��ران  بزرگ  شهرهای 
مختلف  مشاوران  توسط  پیاده  مسیرهای  و  پیاده روی 

منجر گرديده است.
با  مرتبط  موجود  مطالعات  مهم ترين  از  مجموعه ای 
مسئله ی پیاده روی اصول و ضوابط و همچنین مالحظات 
مختلف مرتبط با آن در ايران مشتمل بر موارد جدول2 

است.
در بررسی افكار و انديشه های نظريه پردازان در رابطه 
آنها،  پیاده وجه اشتراك مهم  با عنصر خیابان و خیابان 
در نظر داشتن جنبه ی انسانی در ارائه نظرات می باشد. 
در مقطع زمانی اوايل قرن 19 تا اوايل قرن بیستم جهان 

دستخوش حوادث و تغییرات بسیاری، از جمله افزايش 
شده  و...  تكنولوژيك  و  علمی  پیشرفت های  جمعیت، 
با هدف  ابتدا  در  پیاده  به بحث مسیرهای  توجه  است. 
شروع  اقتصادی  کیفیت  ارتقای  يا  ترافیك  معضل  رفع 
اصالح  و  انسانی  محیط  ارتقاي  به  نهايت  در  اما  شده، 
کیفیت محیط زيست انسان و تعامالت اجتماعی انسان ها 

منجر شده است.

طراحی  و  برنامه ريزی  در  الزم  مطالعات   -4-1
پیاده راه

حرکت و شبكه پیاده، در واقع جزئی اندامواره از کل 
نظام حرکت و شبكه ارتباطی در شهر محسوب می شود. 

جدول2-پيشينه ي مطالعات پياده راه ها در ایران
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جدول 3- مطالعات الزم در برنامه ریزی و طراحی پياده

جدول4- معيارها و شاخص های پيشنهادی سنجش پياده راه ها
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از سوی ديگر، کیفیت حرکت و رفتار پیاده تابع بسیاری 
است.  فرهنگی  و  اجتماعی  کالبدی،  اقلیمی،  عوامل  از 
است  الزم  پیاده،  ساماندهی  و  برنامه ريزی  در  بنابراين 
عرصه های  ديگر  با  پیاده  حرکت  نظام  متقابل  روابط 
حیات مورد شناسايی و تحلیل قرار گیرند که مطالعات 
الزم در برنامه ريزی و طراحی پیاده در جدول شماره3 

ارائه شده است.

2-ارائه الگويی برای سنجش پیاده راه های شهری
بسیار گفته و شنیده شده،  پیاده راه ها سخن  مورد  در 
ولی آنچه حائز اهمیت است، ايجاد پیاده راه هايی است 
از  انتظاراتی که  با همه  را  بتوانند نقش واقعی خود  که 
آنها می رود، برآورده سازند. برای نیل به اين مقصود در 
اينجا جدولی از معیارها و شاخص ها برای ارزيابی اين 
نیز  منابع مختلف و  از بررسی  استفاده  با  نوع محورها، 
بررسی نظرات نظريه پردازان مطرح شده در اين مقاله و 
نیز مرور اجمالی بر طرح های جامع پیاده و همچنین با 
فهرست  در  آن  مشخصات  که  نامه  پايان  از  بهره گیری 

منابع ذکر شده، ارائه می شود.

3-نتیجه گیری
شكل  فناوري  پیشرفت  با  بشر  زندگی  هرچقدرکه 
جز  چیزی  صحنه اش،  پشت  می گیرد،  خود  به  نوين تر 
لحظه  به  لحظه  شدن  دور  و  روحی  فشارهای  انواع 
فردی  هويت  بحران  و  انسانی  اجتماع  و  انسان ها  از 
خود  خاص  ذکاوت  با  شهرساز  نیست.  اجتماعی  و 
را  اهمیتی  با  عوامل  در چنین شرايطی،  که  دريابد  بايد 
برنامه ريزی نموده و آسايش خیال شهروندان را کسب 
مقصودی،  چنین  به  رسیدن  راه ه��ای   از  يكی  نمايد. 
طراحی جذاب و ايجاد فضاهای شهری پويا با حضور 
شهروندان است.پس ضرورت دارد  در البه الی زندگی 
و  سرزندگی  و  نشاط  به  بازگشت  برای  امروز  ماشینی 
انسان ها، جغرافیدانان شهری، شهرسازان  در  امید  حس 
اجتماعات  برنامه ريزان  و  طراحان  عنوان  به  معماران  و 
انسانی به مقوله پیاده مداری با ظرافت و طمأنینه ی بیشتر 
نگريسته و به افزايش کیفیت اين مسیرها و انطباق ان با 
نیازها و خواسته های نسل امروز و با توجه به فرهنگ و 

هويت بومی هر محل توجه بیشتر مبذول نمايند. 
و  پسند  مورد  و  موفق  پیاده راه  يك  داشتن  برای 
استفاده مردم ابتدا بايد عوامل مورد عالقه و نیز عوامل 
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ناخوشايند برای مردم استفاده کننده از محل را شناسايی 
نموده و در برنامه ريزی و طراحی مورد توجه قرار داد. 
نگاه کردن به ديوارهای خالی، بسته بودن مناظر خوب، 
فقدان  و  استفاده،کسالت  بدون  بزرگ  فضاهای  ديدن 
نامطلوب  برای بچه ها،  نامطلوب  امكانات  شادابی فضا، 
محیط  زياد  سروصدای  و  رسیدگی  و  نگهداری  بودن 
فضاهای  کردن  تجربه  و  ناخوشايند  عوامل  جمله  از 
دورنمای  و  مناظر  سبز،  فضای  به  کردن  نگاه  صمیمی، 
زيبای فضا، ديدن حرکت مردم، پیچیدگی و تنوع ، رمز و 
راز و خوانايی و انسجام از جمله عوامل خوشايند مردم 
مقاله  اين  در  شده  ارائه  الگوی  می باشد.  پیاده راه ها  در 
قالب  در  پیاده  محورهای  مسائل  اصلی ترين  شامل  که 
ارزيابی است و در آن سعی شده عدالت  شاخص های 
اجتماعی در برخورداری همه اقشار وگروه های سنی از 
اين فضا و محیط اجتماعی شهری تاحد امكان رعايت 
شود، می تواند به عنوان يك الگوی کوچك و سريع برای 
پیاده راه ها و در  ارزيابی و بررسی نقاط ضعف و قوت 

نتیجه، ارتقای کیفیت آنها به کارگرفته شود.
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مقدمه و بیان مسأله
شهر معاصر در میانه آرمان ها و واقعیت گرفتار آمده 
است، میان وعده های تاريخی و فلسفی اش از يكسو و 
از  آن وعده ها می زند  انكار  به  جهانی واقعی که دست 
ديگرسو. شهر، به معنايی مشخص، ديگر وجود ندارد. 
نیست  اصیل  شهری  ديگر  امروز  غول آسای  کالن شهر 
بلكه بیانی از يك شهرسازی خارج از حد و اندازه است 
که هیچ نسبتی با يك شهر اصیل ندارد و همین دلیل بود 
عنوان  مدرن  شهر  به  تا  واداشت  را  مامفورد  لويس  که 
»ضدشهر« بدهد. از منظری فلسفی، شهر سپهری است 
برای منافع انسانی، آزادی و مشارکت همگانی؛ قلمروی 
اجتماعی که افراد به آن نیاز دارند تا به شهروند تبديل 
شوند و از اين رهگذر فردانیت و شخصیت شان را در 
نسبت با ساير افراد دريابند و تشخیص دهند. شايد بتوان 
مهم ترين وجه ممیزه يك فضای شهری را اين دانست 
که پهنه ای است برای مشارکت و حضور همگانی. يعنی 
به  بلكه  نیستند  تك افتاده ای  و  منفرد  اجزای  شهروندان 
قلمرويی اجتماعی برای تحقق فردانیت خود نیاز دارند. 
شكل گیری شهر فرايندی طوالنی مدت بوده که در خالل 
آن نظمی مدنی از دل روابط و اجتماعات مختلف مانند 
خانواده، طايفه و قبیله متبلور شده است. ارزش اقتصادی 

باال در فضای کالبدی شهر، از اين واقعیت ناشی می شود 
که با پهنه فعالیت های میلیون ها فرد مواجهیم. اين افراد 
خلق  شهر  در  را  ارزش ها  که  است  فعالیت هايشان  و 
تنها  آنها.  مالكان  و  کالبدی  زيرساخت های  نه  می کنند 
از طريق سرمايه گذاری اين جهان هرروزه همبستگی و 
مشارکت اجتماعی در تلفیق با قدرت سیاسی و اقتصادی 
 است که بازيابی تعريف شهر به مثابه يك »خیر عمومی« 

ممكن می شود. 
از  تنها  امروز  آرمانی  شهر  که  باشیم  داشته  باور  اگر 
طريق تبارشناسی شهر عقل گرای سنت فلسفی افالطون 
و »جمهور1«ش در انديشه مغرب زمین و »مدينه فاضله« 
حفظ  و  مشرق زمین  انديشه  در  فارابی  ابونصر  حكیم 
تاريخی  خألهای  کردن  پر  و  امروز  تاريخی  پیوستگی 
و گسست های نظری حاصل می آيد آنگاه بايد به سوی 
شهروندان  که  کنیم  حرکت  شهرهايی  احیای  و  ايجاد 
خوب  بلكه  کنند  زندگی  تنها  نه  تا  می سازند  قادر  را 
و  داده  تشخیص  را  خود  استعدادهای  و  کنند  زندگی 
باززنده سازی شهری  به  ديدگاه  اين  برسانند.  فعلیت  به 
به عنوان طرحی جمعی و مشارکتی نگاه می کند که در 
آن افراد فرصت تقبل يك هويت شهروندی و مديريت 
تبعات حاصل از نوع زندگی کردن خود را فراروی شان 

پیادهراه،سپهریهمگانی
برایاحیایهويتتاريخیشهرها

 نويسنده: محمدصادق صادقی پور، دکترای فلسفه هنر
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می بینند. در چنین شهری که برپايه مدنیت، عقالنیت و 
انسانیت شكل گرفته، فضاهای عمومی اهمیتی دوچندان 
پیدا می کنند زيرا امكان مشارکت اجتماعی و رويارويی 
پیاده راه ها میان  اين  در  و  می کنند  فراهم  را   شهروندان 
فضاهای  و  خیابان ها  همینطور  و  پیاده رو  شامل  )که 
طراحی شده برای حرکت ايمن و همراه با آرامش عابران 
عمومی  فضای  مهم ترين  بتوان  شايد  می شوند.(را  پیاده 
شهری محسوب کرد زيرا بیشترين تداول عامه را داشته 
و در هر روز از زندگی شهری در مسیر و مورداستفاده 
عابران قرار می گیرند در حالیكه ساير فضاهای عمومی 
يا نیمه عمومی مانند پارك ها و تفريحگاه ها يا کتابخانه ها 
نباشند.  شهروندان  هرروزه  مورداستفاده  است  ممكن 
جايگاهی  و  اهمیت  به  می شود  تالش  نوشتار  اين  در 
باشد  داشته  بايد  و  می تواند  امروز  در شهر  پیاده راه  که 
در شكل گیری سپهر همگانی  آن  مهم  نقش  و  پرداخته 
اينكه  و  شود  تبیین  شهر  تاريخی  هويت  احیای  و 
در  را  نقشی  چنین  بتواند  که  پیاده راهی  داشتن  برای 
پايداری  بر  مبتنی  نگرشی  داشتن  کند چگونه  ايفا  شهر 
به نظر می رسد  امروز حیاتی است زيرا  برای شهرهای 
شكل گیری پیاده راه هايی با کارکردهای پیش گفته تنها از 
طريق نگرشی کالن و نظام مند  برای تمامی عرصه شهر 
پايدار و  داشتن شهری  بدون  اساسًا  باشد و  تحقق پذير 
گفتمانی  نظام  از  بخشی  نیز  پیاده راه  که  زيست سازگار 
آن است هیچ عنصری به تنهايی و در انفراد خود کارا 

نخواهد بود. 

شهر پايدار2 
با شكل گیری گفتمان توسعه پايدار در دهه 1980 که 
در نظر گرفتن تمامی وجوه الزم اقتصادی، اجتماعی و 
بر روی کره زمین  انسان  آرمانی  برای زندگی  فرهنگی 
و لزوم دوام و بقای اين نوع زندگی تا نسل های آينده 
را  آن  رئوس  مهم ترين  زيست  محیط  و  منابع  حفظ  و 
تشكیل می دهند آرام آرام وجوب گسترش اين گفتمان 
در تمامی عرصه های زندگی بشری و برنامه ريزی برای 
و  برنامه ريزان  متخصصان،  موردتصديق  آن  به  دستیابی 
سیاست گذاران کالن کشورها قرار گرفت و در اين میان 
شهرسازی نیز از دايره گفتمان پايداری جدا نماند و ايده 
يا »شهر زيست محور« در سال 1987 در  پايدار«  »شهر 
کتاب »ساختن شهرها برای آينده ای سالم« نوشته ريچارد 
رجیستر مطرح شد. به عنوان تعريفی ابتدايی شهر پايدار 
زيست محیطی  تأثیرات  که  دانست  شهری  می توان  را 
در آن موردمالحظه قرار گرفته و شهروندان آن تالشی 
هدفمند و مستمر مبتنی بر فرهنگی عمومی از خود نشان 
دهند برای مصرف بهینه منابع انرژی و حداقل ساختن 
خروجی های آلوده کننده محیط زيست، آلودگی هوا و آب 
و تولید هرچه کمتر گازهای مخرب برای محیط زيست. 

شهری که نیازهای امروز خود را پاسخ دهد بدون قربانی 
ساختن منابع موردنیاز نسل های آينده. شهر پايدار برای 
وابستگی  کمترين  بايستی  خود  ساکنان  غذای  تأمین 
منابع  از  همچنین  و  داشته  خود  از  خارج  محیط  به  را 
تجديدپذير انرژياستفاده کند. در راستای دستیابی به اين 
اهداف راهكارهای متعددی قابل  توصیه است از جمله:

گرفتن  نظر  در  مانند  کشاورزی  متفاوت  1-نظام های 
فاصله  که  مرکز شهر  يا  در حومه  زمین های کشاورزی 
حداقل  به  را  شهروندان  غذای  تأمین  برای  طی شده 
کشاورزی های  از  می توان  هم  زمینه  اين  در  و  برساند 
از  هم  و  گرفت  بهره  خصوصی  بخش  کوچك مقیاس 

کشاورزی های بزرگ مقیاس عمودی و آسمانخراشی. 
2-استفاده از منابع تجديدپذير انرژی مانند توربین های 
بادی، سلول های خورشیدی و همچنین گازهای زيستی 

تولیدشده از فاضالب. 
3-به کارگیری روش های مختلف برای کاهش نیاز به 
تهويه در شهرها که منبع عظیمی از انرژی را مورداستفاده 
قرار می دهد. روش هايی مانند سیستم های تهويه طبیعی 
و کاشت درختان و گسترش فضای سبز و کمربندهای 
سبز تا بیشترين حد ممكن به گونه ای که تا بیست درصد 

سطح شهر را شامل شود. 
پیاده راه ها  گسترش  و  عمومی  نقل  و  حمل  4-بهبود 
در سطح شهر هم در وجه فرهنگ سازی و هم در وجه 

توسعه کالبدی که موضوع اصلی اين نوشتار است. 
5-حرکت به سوي کاهش پراکندگي شهري3  از طريق 
برنامه ريزي براي نزديك کردن محل زندگي شهروندان 
به محل کار آنها. در اين خصوص توجه به نظريه رشد 
مناطق  از  بعضي  براي  محدود  صورت  به  هوشمند4  
که  مطالعاتي  انجام  و  فرهنگي  ويژگي هاي  لحاظ  با  و 
کارآمدي طرح را در مناطق موردنظر به اثبات برساند، در 
برنامه ريزي شهري و حمل و نقل مي تواند راهگشا باشد؛ 
مراکز  در  شهري  جمعیت  رشد  تمرکز  بر  که  نظريه اي 
پراکندگي  از  پرهیز  براي  پیاده راهي  و  فشرده  شهري 
نقلیه و آلودگي هوا  افزايش ترافیك وسايل  جمعیت و 

مبتني است. 

شهری که برپايه مدنیت، عقالنیت و انسانیت 
شکل گرفته، فضاهای عمومی اهمیتی 

دوچندان پیدا می کنند زيرا امکان مشارکت 
اجتماعی و رويارويی شهروندان را فراهم 

 می کنند و در اين میان پیاده راه ها
)که شامل پیاده رو و همینطور خیابان ها و 
فضاهای طراحی شده برای حرکت ايمن و 
همراه با آرامش عابران پیاده می شوند.(را 

شايد بتوان مهم ترين فضای عمومی شهری 
محسوب کرد
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مسكوني؛  مجتمع هاي  براي  سبز5   سقف  6-طراحي 
که شامل طراحي فضاي سبز و گیاهان قابل رشد بر روي 
ضدآب  پوسته اي  روي  بر  که  ساختمان هاست  سقف 
کشت مي شوند و با داشتن دستگاه های زهكشي و آبیاري 
منافع زيادي براي ساختمان ها و همینطور شهر دارند از 
جمله جذب آب باران، برطرف کردن نیاز به عايق کاري 
و ايزوالسیون پشت بام ها، تصفیه هوا و کاهش حرارت 

هواي شهر. 
7-حمل و نقل پايدار که ترابري مسافران شهر را با 
هزينه اندك و تسهیالت باال و کمترين میزان آاليندگي 

محیط زيست انجام دهد. 
8-دستگاه های زهكشي پايدار

به توصیه هاي فوق که در کشورهاي  نگاهي اجمالي 
در  اتفاقًا  و  کرده اند  پیدا  کاربردي  جنبه  توسعه يافته 
که  را  نكته اي  اولین  هستند  کارآمد  هم  بسیار  مواردي 
نیاز  که  آنهاست  بودن  هزينه بر  مي سازد  متبادر  ذهن  به 
به شكل گیري نوعي گفتمان و فرهنگ سازي خاص در 
شهري  مديريت  و  برنامه ريزي  همینطور  و  شهروندان 
آن  مهم  ويژگي هاي  از  يكي  که  مي کند  ايجاد  را  ايران 
بسیاري  در  باال  اولیه  است که هزينه  نكته  اين  پذيرش 
گذر  در  آنها  سودبخشي  و  پايداري  ضامن  طرح ها  از 
زمان خواهد بود. اما تا شكل گیري و توسعه عملي چنین 
و  بهبود وضعیت حمل  در وضعیت حاضر  و  گفتماني 
گام  شهري  پیاده راه هاي  کنارگسترش  در  عمومي  نقل 
طرحي  فرهنگي  لحاظ  از  هم  زيرا  است  مهمي  بسیار 

امتحان شده است و هم در قیاس با ساير موارد هزينه هاي 
معقول تري دارد و اين دو ويژگي مهم قابلیت اجرايي آن 

را بسیار باال مي برد.

تبارشناسي تاريخي پیاده راه و سیر تحول خیابان ها 
و جايگاه عابران پیاده 

براي آن که درك صحیحي از مفهوم پیاده راه در زمانه 
حاضر داشته باشیم بررسي سیر تاريخي شكل گیري اين 
مفهوم و الگوي شهري خیابان ها مي تواند بسیار راهگشا 
باشد. در زير به مهم ترين موارد اين روند تاريخي اشاره 

مي شود:
از  پیش  پنجم  قرن  حدود  در  پوليس6:  مدل   -1
يوناني  دولت-شهرهاي  شكل گیري  شاهد  مسیح  میالد 
در  دموکراسي  نخستین  عنوان  که  هستیم  پولیس  نام  با 
مغرب زمین را به خود اختصاص مي دهند زيرا ساختار 
صور  مانند  کهني  دولت شهرهاي  با  آنها  اداره  سیاسي 
پادشاه  يك  نظر  زير  که  امروزي  سوريه  در  صیدا  يا 
خرد  و  متفاوت  مي شدند  اداره  سرآمدان  از  گروهي  يا 
جمعي شهروندان اداره کننده پولیس بود. چنانكه افالطون 
در رساله »جمهور« خود به آن پرداخت و بهترين شیوه 
بر خیر و سعادت  مبتني  اداره آن را روشي دانست که 
همگان باشد. آن چه که در ساختار فضايي پولیس امروز 
فضاهاي عمومي  به  توجه  است  اهمیت  واجد  ما  براي 
و قدم زدن شهروندان در آن فضاها و مكالمه و تعامل 
فیزيكي  ماهیت  از  را  همگاني  فضاي  که  بود  اجتماعي 
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نام  به  به ساختاري اجتماعي و فرهنگي  خارج کرده و 
سپهر همگاني7  تبديل مي کرد. سپهري که در آن هويت 
اجتماعي  سرمايه  مفهوم  و  شده  معنا  واجد  شهروندي 
و  جمعي  معنوي  نیروي  نوعي  يعني  مي گیرد  شكل 
اداره  به  که  شهروندان  بین االذهاني  خردورزي  حاصل 
سیاسي و اجتماعي شهر تبديل مي شود. يكي از مهم ترين 
شهر  مرکزي  میدان  يوناني  پولیس  در  موجود  فضاهاي 
ختم  آن  به  اصلي  پیاده راه هاي  که  است  آگورا8   نام  با 
شهروندان  جمعي  گفتگوهاي  ماحصل  و  مي شوند 
به  مي آمده  حاصل  پیاده راه ها  در  آنها  زدن   قدم  در  که 
تصمیمي همگاني در آگورا منجر مي شده که محل گرد 
آمدن نهايي شهروندان براي شنیدن فرمان هاي حكومتي 
مي شود تبديل  شهر  اصلي  بازار  به  نیز  بعدها  و   بوده 
آگورا  )1996Ring.Watson.Schellinger(.م��ش��اب��ه 
هم  آن  که  مي شود  تبديل  فورم9  به  رومي  فرهنگ  در 
بازار اصلي شهر، محل مالقات ها و گفتگوهاي سیاسي 
 Abbott1926اس���ت ب��وده  شهروندان  اجتماعي   و 
در  روم��ي  ف��ورم  و  يوناني  FrostChesterآگ�����ورا 
در  پیاتزا10  ص��ورت  به  خ��ود  تاريخي  سیر  ادام��ه 
تقاطع  محل  که  مي آيند  در  اسپانیا  پالزا11در  و  ايتالیا 

همگاني  فضاهاي  از  يكي  و  شهر  پ��ی��اده راه ه��اي 
شهرها  اين  در  فرهنگي  و  اجتماعي  کارکرد  با   مهم 

محسوب مي شوند. 
2- مدل شهري هيپوداموس12: هیپوداموس يوناني که 
را  از میالد مسیح زندگي مي  کرد  پیش  پنج قرن  حدود 
الگوي  که  دانست  شهري  نظريه پرداز  نخستین  مي توان 
شبكه خیاباني چهارخانه اي13 را براي نخستین بار مطرح 
چنین  با  بود  میلتوس  شهر  هم  آن  عملي  نمونه  و  کرد 
شبكه اي از خیابان ها و میداني به نام آگورا در مرکز شهر. 
پولیو  مارکوس  ویتروویوس14:  شهري  مدل   -3
میالد مسیح زندگي  از  پیش  ويتروويوس که 100 سال 
با هشت خیابان شعاعي طراحي  مي  کرد شهري آرماني 
و  نمي شدند  ختم  شهر  مرکز  به  مستقیمًا  البته  که  کرد 
ايده  مي يافتند.  ادامه  شهر  دفاعي  نقاط  و  قلعه ها  تا 
شكل گیري اين شهر مقابله با بادهاي نامساعد و مخالف 

بود. 
4- شهر پومپي15)نابود شده در سال 79 ميالدي(: 
خیابان هاي شهر به خوبي سنگفرش شده همراه با پیاده رو 
)با عرض 1 تا 1/5 متر و ارتفاع 0/5 تا 0/6 متر( بودند 
عابران  گذرگاه هاي  در  قدمگاه16  سنگ هاي  همچنین  و 

جدول شماره1: الگوي شهر و خیابان ها در قرن بیستم با در نظر گرفتن جايگاه عابران پیاده
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پیاده وجود داشتند.
داشت:  خیابان  نوع  سه  شهر  اين  باستان:  5-رم 
ايتینرا17که تنها براي عبور عابران پیاده بود، اکتوس18 که 
براي عبور يك گاري در آن واحد بود و ويا19 که براي 
عبور دو گاري به صورت پهلوبه پهلو بود اما به هرحال 
وسائل  و  پیاده  عابران  همیشگي  رويارويي  با  خیابان ها 
نقلیه رفته رفته پرازدحام شدند. در سال 50 پیش از میالد 
استثناي  به  بار،  حمل  گاري هاي  عبور  سزار  ژولیوس 

گاري هاي دولتي، را در طول روز ممنوع کرد.
وسطايي  ق��رون  شهر  وسطایي:  قرون  شهر   -6
به  که  داشت  متعدد  بن بست هاي  و  مارپیچ  خیابان هاي 
سادگي با شمشیر قابل دفاع بودند. میدان شهر بسیار مهم 
و هم بازار و هم مكاني براي مالقات ها بود؛ کارکردي 
داوينچي  لئوناردو  يوناني.  پولیس هاي  در  اگورا  مشابه 
داد  پیشنهاد  را  دوسطح  با  1487 طرح شهري  سال  در 
که سطح بااليي براي عابران پیاده و سطح پايیني براي 

وسائل نقلیه پیش بیني شده بود. 
7- شهر رنسانس: الگوي شهر قرن شانزدهم مبتني بر 
دفاع نظامي بود مانند پالما نووا در ايتالیا. اختراع سالح 
ايجاد کرد و  را  الگوي خیابان هاي مستقیم  به  نیاز  گرم 
شد.  احیاء  چهارخانه اي  خیاباني  شبكه  الگوي  مجدداً 
همچنین فضاهاي عمومي و به ويژه پیاده راه ها موردتوجه 

قرار گرفتند مانند پیاتزا ناوونا در شهر رم. 

سال  لندن  نوزدهم:  قرن  اواخر  در  لندن  شهر   -8
دود  و  متعدد  اسبي  کالسكه هاي  از  بود  آکنده   1850
در  خوبي  به  شهري  سیماي  اين  و  بخار  موتورهاي 
به  فرانسوي  مشهور  نقاش  دوره20  گوستاو  نقاشي هاي 
تصوير کشیده شده است. در سال 1865 قانون موسوم 
به پرچم قرمز سرعت وسايل نقلیه موتوري را حداکثر4 
مايل در ساعت )حدود 6/4 کیلومتر در ساعت( تعیین 
کرد و اين الزام را به وجود آورد که فردي با پرچم قرمز 

در جلوي وسیله نقلیه حرکت کند. 
9- جراحي شهري: ناپلئون سوم و هوسمان در پاريس 

سال هاي 1850-70
ناپلئون سوم ايده اي براي تبديل پاريس به رم باستان 
يك  با  پاريس  هوسمان،  اوژن  ژرژ  نظر  زير  داشت. 
بولوارهاي  و  داد  چهره  تغییر  وسیع  شهري  جراحي 
بزرگ و طوالني در شهر ايجاد شد. هدف اين تغییرات، 
نظامي و اقتصادي بود. نتیجه اين فعالیت هاي هوسمان 
ايجاد بیش از 1100 کیلومتر پیاده رو و درختان و فضاي 
سبز کاشته شده در حاشیه آنها بود. اين الگو بسیاري از 
شهرهاي ديگر جهان مانند وين و استكهلم را تحت تأثیر 

خود قرار داد.
صفحات  براي  طرحي  متحرک:  پياده روهاي   -10
نیويورك سال  در  پیاده روها  در  بر روي چرخ  متحرك 
تحت عنوان  نیز  امروز  ايده  اين  و  شد  پیشنهاد   1874
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پیاده رويي است متحرك و عابران  پیاده21 که  نقاله عابر 
مي کند  جابه جا  ساعت  در  کیلومتر   16 سرعت  با   را 

دنبال مي شود. 
به اين ترتیب مشاهده مي شود که پیش از سال 1850 
شهر مبتني بود بر حرکت پیاده  و حمل و نقل با اسب 
و عابران پیاده آزادانه در خیابان ها قدم مي زدند. انقالب 
صنعتي و عصر ماشین  موقعیت را تغییر داد. عابران پیاده 
بیشتر و بیشتر به خارج از جايگاه خود در خیابان ها و 
میدان ها رانده شدند تا فضا را براي جوالن ماشین ها و 
با سلطه  کنند.  و وسايل نقلیه چرخ دار خالي  اتوبوس ها 
مدرنیته بر شهرها در قرن بیستم و روند روزافزون تولید 
شهروندان  بیشتر  هرچه  وابستگي  و  مدرن  خودروهاي 
به آنها فرهنگ پیاده روي بیشتر و بیشتر در محاق رفت 
هرچند همواره مخالفت هايي با فرهنگ غالب شهرنشیني 
خودرومحور در سطح نظر و عمل صورت پذيرفته است 
اما امروزه با شكل گیري و پذيرش فرهنگ پايداري در 
دنیا و همینطور مفهوم شهر پايدار رجعتي به ارزش هاي 
عنوان  به  شهر  در  پیاده روي  فرهنگ  احیاي  و  تاريخي 
به  الزامي  پايدار  شهر  سوي  به  حرکت  اصول  از  يكي 
نظر مي رسد. سیر تحول جايگاه عابران پیاده و فرهنگ 
پیاده روي در شهر در قرن بیستم تا به امروز در جدول 
شماره 1 خالصه شده است. همانطور که اين سیر تاريخي 
مجمل نشان مي دهد، پیاده حرکت کردن در شهرها يكي 
از ويژگي هاي مهم شكل دهنده مفهوم شهر است و جالب 

ديده  يوناني  پولیس  در  اهمیت  اين  اوج  اينكه  توجه 
در  گفتگوهاي شهروندان  و  رفتن  راه  پیاده  که  مي شود 
شهر تجلي خردورزي همگاني و عملي مشارکت جويانه 
شهر  اقتصادي  و  سیاسي  حیات  در  آن  نتايج  که  بوده 
نخستین  شكل گیري  موجب  و  است  مي شده  ديده  نیز 
دموکراسي در مغرب زمین مي شود اما اين جايگاه مهم 
که يكي از رئوس تشكیل دهنده مفهوم شهر بوده است 
به مرور زمان و با تحوالت صنعتي جوامع دچار تزلزل 
مي شود اما امروز نگاهي نوين و رجعتي به ارزش هاي 
بنیادين براي حرکت به سوي پايداري در شهرها الزامي 

به نظر مي رسد.

قابلیت پیاده روي24
به  حرکت  مهم  معیارهاي  از  يكي  پیاده روي  قابلیت 
چه  تا  که  نكته  اين  بر  است  ناظر  و  پايدار  شهر  سوي 
و  ايمن  محیطي  شهر  در  محله  يا  خیابان  يك  میزان 
دوستانه براي حرکت عابران پیاده فراهم مي آورد. عوامل 
وجود  منطقه  يك  در  پیاده روي  قابلیت  بر  تأثیرگذار 
اختصاصي  مسیرهاي  و  پیاده روها  نداشتن  يا  داشتن 
مسیر  تا  فاصله  آنها،  کیفیت  و  ابعاد  و  پیاده  عابران 
الگوهاي  منطقه،  آن  در  شرايط حمل و نقل  و  خودروها 
به ساختمان ها  کیفیت دسترسي  و  نحوه  زمین،  کاربري 
هستند. پیاده  عابران  ايمني  مهم  عامل  همینطور   و 

(Online TDM Encyclopedia)
پیاده روي  قابلیت  براي  پیشنهادي  تعاريف  از  يكي 
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عبارت است از اينكه چهمیزان يك محیط شهري براي 
و  کردن  خريد  زدن،  قدم  زمینه  در  شهروندان  حضور 
لذت  و  دوستانه  مالقات هاي  مغازه ها،  ويترين  تماشاي 
بردن از صرف وقت در آرامش فضايي دوستانه فراهم 

  )Abley, Stephen. 2005(.مي آورد
به اين ترتیب قابلیت پیاده روي مفهومي فراتر از قدم 
زدن صرف در يك محیط شهري است و عناصر متعددي 

نیز در کیفیت آن دخیل اند از جمله: 
میزان  متفاوت و  نقلیه  1- حق تقدم عابران و وسايل 

محدوديت سرعت اين وسايل
2- تراکم ساختمان ها در واحد سطح

3- تكرارپذيري يا گونه گوني ساختمان ها
نماي  در  قابل مشاهده  ورودي ه���اي  تعداد   -4

ساختمان ها
5- عنصر شفافیت25 که به میزان شیشه استفاده شده در 

پنجره ها و درها ناظر است.
6- جهت  گیري و میزان نزديكي خانه ها و ساختمان ها 

براي نظاره خیابان
شهري  فضاهاي  و  ساختمان ها  تنوع  و  تعداد   -7

مختلف در نزديكي خانه هاي مسكوني
حضور  که  خیابان ها  طراحي  نوع  و  فضاسازي   -8
گرفته  نظر  در  مهم  عوامل  از  يكي  نیز  را  پیاده  عابران 
باشند و تنها معطوف به وسايل نقلیه طراحي نشده باشند. 
میزان  و  درختان  و  سبز  فضاي  کیفیت  و  تراکم   -9

آفتابگیر بودن يا سايه داشتن خیابان
10- کیفیت مبلمان شهري

هم  که  عابران  چشم انداز  براساس  طراحي   -11

ترغیب کننده کنجكاوي و ايجادکننده جذابیت براي طي 
ادامه مسیر باشد.

يكي از بهترين و سريع ترين راه هاي تشخیص میزان 
قابلیت پیاده روي در يك منطقه، شمارش تعداد افرادي 
فعالیت هاي خريد  يا درگیر  است که مشغول قدم زدن 
هستند. خیابان  آن  در  دوستانه  مالقات هاي  و  مغازه  از 

)Gehl and Gemzoe.1996(
پیاده روي به  از جمله مزاياي باال بردن سطح قابلیت 
عنوان يكي از عوامل بسیار تأثیرگذار در حرکت به سوي 
شهر پايدار-به ويژه در ايران- مي توان به موارد زير اشاره 

کرد:
1- ايجاد و افزايش فرصت براي تعامل هاي اجتماعي 
سرمايه  سطح  ارتقاي  و  شهروندان  میان  روزاف��زون 

اجتماعي
به  منطقه  ساکنان  میان  روان شناختي  مثبت  تأثیر   -2

دلیل باال بردن تعداد دوستان و آشنايان افراد در محله 
در  افراد  بیشتر  حضور  دلیل  به  جرائم  کاهش   -3
فضاهاي عمومي که نظاره گر رفتارهاي اجتماعي سايرين 

هستند. 
به محله و شهر  تعلق شهروندان  بردن حس  باال   -4

در کشور ايران با سابقه تاريخي کهن و 
ارزش هاي فرهنگي غني و شهرهايي باستاني 

و سابقه مديريت شهري بیش از صدسال، 
احیاي هويت محله ها مي تواند راحت تر از 

کشورها و شهرهاي جديد جهان اتفاق بیافتد
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خود و هويت بخشي به آنها در مقام يك شهروند فعال 
و اجتماعي

زندگي  در  خودروها  ناخوشايند  تأثیرات  کاهش   -5
شهري و کمتر شدن سطح آلودگي هوا

حرکت به سوي زندگي شهري پايدار و پیاده محور
با در نظر گرفتن موارد فوق به نظر مي رسد حرکت به 
احیاي مراکز سنتي  سوي طراحي شهري محله محور و 
محله  در کنار حفظ و به رسمیت شناختن مراکز جديد 
محله  مبتني بر نیازهاي عابران پیاده و استفاده حداقلي، 
محدود و هدايت شده از فرهنگ خودروسواري راهكاري 
براي دستیابي به شهر پايدار در زمانه معاصر است.نگاهي 
به تجربه کشورهاي ديگر الگوهاي موفق پیاده راه سازي 
را در اختیار مي گذارد که مي تواند براي مديريت شهري 

ايران قابل بهره برداري باشد:
که  است  خیاباني  زنده  خیابان  زنده26:  خيابان    -1
دوچرخه سواران  و  پیاده  عابران  نیاز  به  توجه  با  اساسًا 
اجتماعي  قابلیت  با  است  فضايي  و  مي شود  طراحي 
مالقات هايشان  قرار  براي  آن  از  افراد  که  باال  بودن 
ايمن  طور  به  و  آزادانه  نیز  کودکان  و  مي کنند  استفاده 
از  استفاده  همچنان  خیابان ها  اين  در  مي کنند.  بازي 
وسايل نقلیه مجاز است اما طراحي آنها به نحوي است 
که سرعت و سلطه وسايل نقلیه را کاهش مي دهد و اين 
اشتراکي27   فضاي  رويكرد  از  استفاده  با  عمدتًا  اتفاق 
حدود  تعیین  و  عالمت گذاري  آن  در  که  مي دهد  رخ 
مي يابد کاهش  بسیار  وسايل نقلیه  و  پیاده  عابران   میان 
در  زنده  خیابان هاي   .)Moody, S. Melia, S.2011(
کشورهاي مختلف نسخه هاي تا حدي متفاوتي دارد که 
از آن جمله مي توان به خیابان کامل28 در اياالت متحده، 
منطقه خانگي29 در انگلستان، منطقه اشتراکي30 در استرالیا 
و نیوزيلند و وونرف31 در هلند اشاره کرد. اين خیابان ها 
معموالً در همان سطح پیاده رو و بدون جدول گذاري و 
محدوده  مي شوند.  ساخته  و  طراحي  پیاده رو  براي  لبه 

ساير  در  اختاللي  که  است  حدي  تا  خودروها  سرعت 
کاربري هاي خیابان ايجاد نكند که معموالً در حد سرعت 
عابران پیاده است. براي اينكه اين کاهش دادن سرعت، 
که  مي شود  طراحي  طوري  خیابان  کند  جلوه  طبیعي 
براي فاصله زيادي در يك خط مستقیم  نتواند  خودرو 
خراب  براي  هم  سرعت گیر  از  معموالً  و  کند  حرکت 

نشدن جلوه طبیعي سرعت پايین استفاده نمي شود. 
2- خيابان کامل: يكي از انواع اين خیابان هاي زنده، 
خیابان هاي کامل هستند که رويكرد طراحي آنها تأمین 
فضايي براي حرکت و سفر ايمن، راحت و تسهیل شده 
از  اعم  حمل ونقل  شیوه  هرگونه  و  سنین  تمامي  براي 
يا  خودروسوار  موتورسوار،  دوچرخه سوار،  پیاده، 

وسايل نقلیه عمومي است. 
ارزش هاي  و  کهن  تاريخي  سابقه  با  ايران  کشور  در 
مديريت  سابقه  و  باستاني  شهرهايي  و  غني  فرهنگي 
شهري بیش از صدسال، احیاي هويت محله ها مي تواند 
راحت تر از کشورها و شهرهاي جديد جهان اتفاق بیفتد. 
در کهن شهر هاي ايراني فرهنگ پیاده روي يكي از اجزاي 
مهم زندگي شهري بوده و کارکرد سنتي  بازار به عنوان 
يك مرکز سیاسي، فرهنگي و اطالع رساني فراتر از يك 
کارکرد اقتصادي صرف بوده و در ارتباطي تنگاتنگ و 
ارگانیك با مسجد جامع قرار داشته و در مقام قلب تپنده 
شهر هر روز تجلي گاه فرهنگ پیاده روي بازاريان و اهالي 
شهر از بازار  تا مسجد بوده است که در اين بین تعامل 
اجتماعي میان شهروندان شكل مي گرفته و ضمن خريد 
کردن و تماشاي زيبايي هاي بازار از مهم ترين وقايع روز 
در  و  مي پرداختند  يكديگر  با  گفتگو  به  مي شده،  باخبر 
نهايت در عبادت آيیني و جمعي نیز مشارکت داشته اند. 
با  قیاس  در  را  ايراني  پیاده روي  فرهنگ  ترتیب  اين  به 
دموکراسي  به مثابه  پولیس  شهروندان  پیاده روي  تجربه 
مشرق زمین  دموکراسي  تجلي گاه  مي توان  مغرب زمین، 

دانست.

جمع بندي، نتیجه گیري و پیشنهادها
 با داشتن اين سنت تاريخي شهري در ايران حرکت 
بستر  اين  بر  شهري  پیاده روي  فرهنگ  احیاي  به سوي 
تاريخي و فرهنگي کاماًل امكان پذير است. آنچه که در 
اين میان مهم است تالش براي برآوردن نیازهاي مختلف 
زيرا  است  محله  همان  در  ترجیحًا  محله  هر  ساکنان 
جداسازي کالبدي محل زندگي شهروندان از جايي که 
کار مي کنند، جايي که خريد مي کنند و جايي که اوقات 
فراغت خود را مي گذرانند توسعه فرهنگ خودرومحور 
مرحله  نخستین  در  بنابراين  مي سازد.  اجتناب ناپذير  را 
ضمن  که  شاخص  محله  مرکز  يك  گرفتن  نظر  در 
وسیع  حجم  به  پاسخگويي  و  نیازها  ساختن  برآورده 
دسترسي  شب،   تا  بعدازظهر  در  محله  ساکنان  مراجعه 

نگاهي به تاريخ بسیاري از شهرهاي ايران، 
نام خیابان هاي مشهوري مانند خیابان 
ولي عصر در تهران، خیابان چهارباغ در 

اصفهان، خیابان تربیت در تبريز، خیابان ارم 
در شیراز و ... را در ذهن زنده مي کند که 
در کنار کارکرد ايجاد مسیر ارتباطي میان 
قسمت هاي مختلف شهر در نقش تفرجگاه 
و مکاني براي حضور تعاملي و تبلور سرمايه 
اجتماعي شهروندان عمل مي کرده اند و در 
زمانه معاصر نیز مي توانستند بخش مهمي 
از میراث فرهنگي و تاريخي اين شهرها به 

شمار آيند
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خودروها به آن محدود شده و کاهش يافته باشد، اهمیت 
کنار  در  مي تواند  مرکز  اين  اطراف  پیاده راه سازي  دارد. 
فضاسازي مناسب شهري  و ايجاد جذابیت هاي بصري 
و محیطي براي عابران پیاده، فرهنگ کنار نهادن خودرو 
و حرکت پیاده و قدم زنان به سمت مرکز محله را در آنها 
تقويت کند. البته طراحي و در نظر گرفتن پارکینگ ها و 
مراکز  اين  نزديكي  در  عمومي  حمل و نقل  ايستگاه هاي 
محله در موفقیت فرهنگ پیاده راه سازي بسیار مهم است.
نام  اي��ران،  شهرهاي  از  بسیاري  تاريخ  به  نگاهي 
تهران،  در  ولي عصر  خیابان  مانند  مشهوري  خیابان هاي 
تبريز،  در  تربیت  خیابان  اصفهان،  در  چهارباغ  خیابان 
که  مي کند  زنده  در ذهن  را   ... و  در شیراز  ارم  خیابان 
قسمت هاي  میان  ارتباطي  مسیر  ايجاد  کارکرد  کنار  در 
براي حضور  مكاني  و  تفرجگاه  نقش  در  مختلف شهر 
عمل  شهروندان  اجتماعي  سرمايه  تبلور  و  تعاملي 
بخش  مي توانستند  نیز  معاصر  زمانه  در  و  مي کرده اند 
مهمي از میراث فرهنگي و تاريخي اين شهرها به شمار 
از  بخش  اين  آنها  از  بسیاري  متأسفانه  امروز  اما  آيند. 
کارکرد خود را از دست داده اند يا در آنها کمرنگ شده 
فرهنگ  تقويت  و  ترويج  با  مي رسد  نظر  به  و  است 
انكارناپذير  ارزشي  و  ذهني  امري  مقام  در  پیاده مداري 
نیز برنامه ريزان و مديران شهري در  براي شهروندان و 
در  که  پیاده راه سازي  موفق  الگوهاي  از  بهره مندي  کنار 
مثابه تجلي  به  دارند  قرار  آنها  با شرايط خاص  تناسب 
عیني آن ارزش، مي توان به احیاي بخشي مهم از هويت 
تاريخي اين شهرها امیدوار بود. زنده ساختن گذشته اين 
خیابان ها که در خاطره جمعي شهروندان حك شده اند 
که  طريقي  زيرا  مكان  هاست  اين  جذابیت  اصلي  منبع 
مي تواند  مي شوند  تجربه  و  زندگي  همگاني  فضاهاي 
فیزيكي  صرفًا  الگوهاي  و  ساختارها  از  جالب تر  بسیار 
آنها باشد. در اينجا فضاي همگاني بسیار فراتر از کارکرد 
تبديل مي شود  به منظره اي شهري  کالبدي خود رفته و 
و تاريخ و خاطره و تعامالت انساني را به تجربه فضاي 
شهري مي افزايد.به اين ترتیب،با پاسخگويي مناسب به 
نیازهاي فیزيكي و رواني و نیز ايجاد جذابیت هاي کافي 
در برابر آسايش متأثر از خودرو و بهره گیري از حافظه 
مي توان  کهن،   سنت هاي  احیاي  به  عالقه  و  تاريخي 
پیاده راه سازي و فرهنگ مواجهه با آن را به عنوان يكي 

از نخستین راه هاي نیل به شهر پايدار در نظر داشت.
پی نوشت ها:

1-republic
2- sustainable city
3- urban sprawl
4 - smart growth
5 - green roofs
6- Polis
7 - public sphere

 8- Agora
9 - Forum
10 - Piazza
11 - Plaza
 12- Hippodamus
 13- grid pattern street network
14-Vitruvius
15 - Pompeii
 16- stepping stone
 17- itinera
 18- actus
 19- viae
 20- Gustave Dore
21- pedestrian conveyors
22- Broadacre city
 23- woonerf
24-walkability
25 -transparency
26- Living Street
 27- shared space
 28- complete street
 29- home zone
 30- shared zone
 31- woonerf
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: می خواهيم به عنوان اولين سئوال از شما 
محيط های  در  پياده رو  احداث  ضرورت  که  بپرسيم 

شهری چيست؟ 
تعريف مان  چیست؟  شهر  از  انتظار مان  ببینیم  بايد  ما 
کسی  شهروند،  از  ما  تعريف  اگر  چیست؟  شهروند  از 
برمی گردد  شب  و  سرکار  می رود  روز  فقط  که  است 
منزل استراحت می کند، اين نوعی تعريف است. اما اگر 
شهروند را کسی بدانیم که از محیط زندگی اش بايد لذت 
ببرد و در رفاه باشد، آن وقت     ما به چیز های ديگری در 
کمی  بحث های  از  بخوا هیم  اگر  يعنی  داريم.  نیاز  شهر 
آن وقت  می شود.  متفاوت  موضوع  کنیم،  عبور  کیفی  به 
کودکی که می خواهد برود مدرسه ديگر ضرورتی ندارد 
پیاده به مدرسه اش برود و در  با ماشین برود، می تواند 
زياد  فضايی  تنوع  با  و  راحت  ايمن،  محیط  امن،  يك 
رفت و آمد کند. پس اين موضوع به تعريف ما از شهر و 
شهروند بستگی دارد. شهری که ايجاد کننده ی يك محیط 
امن باشد، برای اينكه شهر وندانش احساس امنیت و رفاه 
کنند، مسلمًا به پیاده راه احتیاج دارد. اما شهری که فقط 
بخوا هد شهروندان به محیط کار شان برسند يا به محیط 
ديگر  شهر  آن  کنند، خوب  پیدا   دسترسی  آموزشی شان 
رفاه و امنیتی برای شهروند ندارد و مردم بايد با اتومبیل 
سواره به مكان های مورد نظرشان برسند. در واقع ما اگر 
از تعريف شهر و شهروند به اين مقوله برسیم، آن موقع 
خود به خود ضرورتش را پیدا می کند. مثال های خوبی 
چه  و  تهران  در  چه  بز نیم،  می توانیم  خود مان  شهر  در 
ديگر  ما  واقع  در  که  بزرگ مان  و  کو چك  در شهر های 
فضايی برای زندگی نداريم. فضای شهری ما در تسلط 
اتومبیل است و اوست که پیروز شده است. بچه های ما 
ديگر نمی توانند بیايند در کو چه ها بازی کنند، بچه ها بايد 
بیايند پای کامپیوتر بنشینند و بازی    کنند و اين است که 
و  کو چه ها  هم اکنون  که  شده ايم  دچار  سر نوشتی  به  ما 

پیاده راه های ما برای پیاده روی اصاًل مناسب نیستند. 

: فرق پياده رو با پياده راه چيست؟ 
پیاده رو در  به تعبیر ما شهر سازان يا طرا حان شهری، 
واقع فقط مسیر دسترسی است. پیاده رو مسیری است که 
ما فقط می خواهیم به يك مكان دسترسی پیدا کنیم. ولی 
پیاده راه واژه ای است که چندين سال است وارد مقوله ی 
شهر سازی شده است، درحقیقت مسیر هايی هستند که ما 
پیاده  کنیم.  امنیت  آن جا می توانیم زندگی واحساس  در 
راه فقط يك مسیر دسترسی نیست بلكه می توانیم در آن 
مكث کنیم،  بنشینیم،  فضا هايی را مشاهده و تجربه کنیم 
که بسیار متفاوت با پیاده رو است. پیاده راه مكاني فضايی 
است، يك فضای شهری است که اتفاقات گو نا گونی در 
آن می افتد. شايد مراسمی در آنجا بر گزار شود يا اتفاقاتی 
بیفتد، مثاًل يك گروه موسیقی آنجا برنامه اي اجرا کنند يا 
نمايشگاهی داير باشد، در آنجا امكان مكث هم وجود 
دارد. پیاده راه جايی است  که ما می توانیم در آن زندگی 
طراحان  تعبیر  ما  به  پیاده رو  اما  باشیم.  داشته  شهری 

شهری، جاي زندگی نیست، يك مسیر عبور است. 

: ارتفاي کيفيت پياده راه های شهری چگونه 
تأثير گذار  شهروندان  اجتماعی  تعامالت  بر  می تواند 
نقشی  اجتماعی  برهمكنش های  در  اصواًل  آیا  باشد؟ 

دارد؟ 
می گويیم  که  وقتی  يعنی  است.  اين طور  مسلمًا 
می توانیم در پیاده راه زندگی کنیم، يعنی آنجا ديدار های 
ديگر  شهر وندان  با  آنجا  می شود،  انجام  رو در روی مان 
با  باشد  محله مان  در  اگر  می شويم.  آشنا  رو  در  رو 
برهمكنش  می تواند  و  می شويم  آشنا  هم محلی هايمان 
اجتماعی و بهبود فرهنگی ايجاد کند. در واقع پیاده راه ها 
نقش اساسی را در فضا دارند و اصاًل شايد ارتباطی هم 
پیاده   کا ماًل  مسیر  يك  و  باشند  نداشته  سواره  مسیر  با 
حضور  معقول  حد  در  آنجا  در  سواره  اينكه  يا  باشند. 
داشته باشد. پیاده راه جايی است که ما می توانیم زندگی 

پیادهراه،فضايزندگيشهري

و  تهران  دانشگاه  از  معماری  رشته ي  فارغ التحصیل  همايونی  هاشم زاده  مهرداد 
شهر سازی،  درحوزه ی  عمدتًا   وي  است.  بهشتی  شهید  دانشگاه  از  شهری  طراحی 
طر احی شهری، مطالعات شهری و مسائل مرتبط به آن فعالیت مي کند. تألیفاتی در 
از ايشان موجود است. آخرين کتاب او »تاريخ طراحی  نیز  زمینه ي طراحي شهري 
شهری« است که  اخیراً منتشر شده است. بنا به تجارب ارزنده ي وی در تحقیقات 
و مطالعات اجرايي گفت و گويي را در زمینه ي پیاده روهاي شهري با ايشان انجام 

داده ايم که توجه عالقه مندان را به آن جلب مي کنیم.

گفتگو

 تهیه و تنظیم: زهره ترحمی
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شامل  خود  که  کنیم.  تجربه  واقعی  معنی  به  را  شهری 
و  گو نا گون  تجربه های  است، شامل  اجتماعی  تعامالت 
بهبود کیفیت فضايی است. ارتقاي حس زيبايی شناختی، 
حس فر هنگی و آن نیاز های عالی بشری را مي توانیم در 

آنجا پیدا کنیم. 

: اگر طراحان و مدیران شهری ما بخوا هند 
با  کنند،  بازنگری  یا  باز سازی  طراحی،  را  پياده راه ها 
توجه به وضعيت فعلی شان چه مؤلفه هایی را باید در 

نظر داشته باشند؟  
اول از همه بايد نگر ش آنان تغییر کند. يعنی نگرش شان 
بايد اين باشد که ما شهر را برای شهروندان می خواهیم. 
از  اول  نه شهر نشین.  باشیم،  داشته  می خواهیم شهرو ند 
همه اين نگاه بايد تغییر کند، نه در کالم، نه در ظاهر، 
بايد شهروند به معنای واقعی بسازيم .  بلكه درعمل. ما 
تغییر  است.  چیزی  هر  از  مهم تر  نگرش  تغییر  اين 
نگرش که پیدا شود شايد ديگر به اتوبان های دو طبقه 
نقل  به حمل و  ترتیب  اين  به  باشیم. شايد  نداشته  نیاز 
سواره هم نیاز نداشته باشیم. گام بعدی اين است که ما 
می توانیم مسیر ها را پیدا کنیم و ببینیم  کدام مسیر ها برای 
زندگی مناسب اند. در شرايط فعلی شايد مديران شهری 
آرمانشهری  هم  را  ما  و حرف های  نكنند  هیچ کاری  ما 
به  نه  دنیا  همه جای  در  ولی  قلمداد  کنند.  روشنفكرانه 
که  فاجعه ای  داشته ايم.  را  تجربه  اين  اما  شدت،  اين 
تا حدودی  در ساير  آمده،  به وجود  ايران  در شهر های 
کشورها هم وجود داشته است. ديدگاه ها به سوی ايجاد 
يك شهر شهروند مدار نبوده است، بلكه هدف ايجاد يك 
تغییر نگرش مديران  با  بوده است.  شهر شهر نشین  مدار 
از  بسیاری  تغییر دهیم.  را  شهری مي توانیم شهر  هايمان 
اصول و مبانی مان بايد تغییر  کند و به نحوی باشد که ما 
اتومبیل را در حد خودش استفاده  کنیم که البته نمی شود 
آن را کنار گذاشت، بايد بتوا نیم کوچه ها و خیابان ها را 
برای فرزندانمان ايمن کنیم. من فكر می کنم اگر بخوا هیم 
به آنجا دست پیدا  کنیم بايد از تجربه های کوچك استفاده 
کنیم. استفاده از تجربه های بزرگ مثل  اين  است که ما 
بیايیم خیابان ولیعصر را يك دفعه پیاده کنیم يا خیابان 
انقالب را پیاده راه کنیم، شايد امكان پذير نباشد. بايد ابتدا  
شروع  را  شهروند مداری  محله ها،  داخل  کو چه های  از 
کنیم، پیاده راه سازی کنیم، اول پیادگان را در آنجا تقويت 
کنیم و اول محیط را در محله ها امن کنیم و بعد کم کم 
برويم به محیط های بزرگ تر و وسیع تر. من فكر می کنم 
بود.  نا موفق خواهیم  کنیم  بزرگ شروع  جاهای  از  اگر 
از تجربه های کو چك استفاده کنیم، کم کم به جلو  بايد 
برويم تا بتوا نیم شهرمان را در يك دوره ی  ده ساله برای 

شهروندانمان ايمن کنیم. 

برای  اخير  سال های  در  که  اتفاقی   :
بيشتر  می بينيم  که،  است  این  است  افتاده  پياده راه ها 
پياده راه ها را  در مراکز تجاری درست کرده اند. شاید 
بيشتر هدف شان ممانعت از ورود ماشين ها و وسایل 
نقليه به این  مكان ها بوده است، مثل بازار تهران. من 
می خو اهم مقداری راجع به این پياده راه ها و خصوصًا 
و  افتاده  گذرشان  نوعی  به  همه  بازار)چون  منطقه ی 
آن را  دیده اند( داشته باشيم. به نظر شما آنجا چگونه 

است؟ 
من  است.  مثبتی  گام  بازار  سازی  منايب  من  نظر  به 
بازديد هايی که از  بار رفتم آنجا. اآلن چه برای  چندين 
ديدم  زدن،  قدم  برای  چه  و  هست  بازار  تاريخی  آثار 
خوب است و مردم هم از اين طرح استقبال کردند. اما 
نواقص خودش را دارد. يا خیابان سپهساالر. تجربه های 
وسیع تر  خیلی  بايد  هستند.  ناقص  هستند  اما  خوبی 
که  شرايطی  در  را  خاصی  نقد  من  برويم.  جلو  اين  از 
را  نقدی  و  انجام شده  تهران  در کل  تجربه ی کوچكی 
که در اساس بخوا هد آن را زير سئوال ببرد، قبول ندارم. 
برعكس می گويم تجربه ی خوبی است و اين تجربه بايد 
بسط پیدا  کند. مثاًل شايد اگر بازار را   برای زندگی شبانه 

آماده و تجهیز کنیم يا برای روز های تعطیل آماده  کنیم، 
به نحوی که با کار های خیلی وسیع تر بتواند حوزه ای که 
عملكردش در مقیاس شهر است را رونق بیشتری بد هد، 
حتی در بحث اقتصاد و اشتغال شهروند ها بتوا ند کمك 
زيادی  کند، بهتر است. پیشنهادم اين است که ابعاد اين 
فضاها را وسیع تر کنیم و حتی برای شب آنها را آماده 

 کنیم و فقط به زندگی روزانه اختصاص نداشته باشد. 
يعنی فضايی باشد که شب آنجا سر زندگی پیدا  کند. 
کار های مختلفی آنجا انجام شود. شما بازار را می دانید 
از ساعت 4 و 5 بعد از ظهر ديگر سوت و کور است. اين 
فضايی است که آماده است، فضايی است که می تواند 
برای زندگی شبانه تجهیز شود  و بخشی از اوقات فراغت 
شهروندان را تأمین کند. مراسم  مختلف ، گروه های تئاتری 
مختلف آنجا می توانند بیايند و شادابی و سرزندگی را به 
شهر بد هند. چون ما در طول روز سرکار هستیم و اوقات 
فرا غت مان شب ها است. به خصوص  برای مردمی  که در 
حوزه ی اطراف بازار با فاصله ی چند کیلومتری اطراف 

پیاده راه مکاني فضايی است، يک فضای 
شهری است که اتفاقات گو نا گونی در آن 

می افتد. شايد مراسمی در آنجا بر گزار شود 
يا اتفاقاتی بیفتد، مثاًل يک گروه موسیقی 

آنجا برنامه اي اجرا کنند يا نمايشگاهی باشد، 
در آنجا امکان مکث وجود دارد
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بازار زندگی می کنند آن فضا می تواند خیلی مناسب باشد 
که اوقات فراغت شب شان را بیايند آنجا بگذرانند. من 

فكر می کنم اين کار را بايد تكمیل  کرد. 

در  ما  شهروندان  زندگی  از  بخشی   :
این  می گذرد.  کار  محل  به  آمد   و  رفت  مسير های 
مسيرها مشكالتی را برای شان به وجود می آورد. بخشي 
از این مشكالت برمی گردد به ترافيک شهری،  من بحث 
تهران را بيشتر   عرض می کنم، شهر های بزرگمان هم 
این مشكالت را دارند. پياده رو هایی که در شهر های 
فاصله  چقدر  استاندارد ها  با  دارند،  وجود  کشور  ما 
و  می کنند  عبور  پياده رو  از  سرعت  با  مردم  دارند؟ 
یا  شلوغی  به خاطر  می شوند  مجبور  اوقات  گاهي 
مسائل دیگر به داخل خيابان بيایند و  حریم ماشين ها 
را اشغال  کنند. به نظر می رسد بخشی از این مشكل به 
نامناسب بودن پياده روها برمی گردد. اگر بخواهند آنها  
را بهسازی کنند، چه چيز هایی را باید رعایت کنند؟ 

ارتباطی  اصاًل  است.  فاجعه  واقعًا  ما  پیاده رو های 
از  خیلی  پیاده رو های  ندارد.  معیار ها  و  استاندارد ها  با 
خیابان های  مهم را می بینیم که عرضشان کم  است، يعنی 
مثاًل  ساده  معیار های  و  استاندارد  سری  يك  اساس  بر 
اينكه دو تا آدم می توانند در کنار هم راه بر وند پس دو 
تا 60 سانتي متر می شود 120 سانتي متر، يك پیاده رويی 
را تعبیه کردند. کنارش باغچه  ای هم گذاشتند به عرض 
از  انبوهی  پیاده رو  اين  کنار  در  بعد  سانتي متر.  40تا50 
الحاقات  اقسام  و  انواع  يا  شهری  تجهیزات  مبلمان، 
يك  خودش  برای  آمده  سازمانی  هر  نصب  کردند.  را 
چیزی نصب کرده است. پیاده رو های ما حتی برای افراد 
سالم هم مناسب نیستند.، چه برسد به معلوالن جسمی 
و حرکتی که اين همه تأکید می کنند تا پیاده رو ها برای 
آنها مناسب سازی بشود؛ همان طور که شما می  فرمايید ما 
در پیاده رو راه می رويم اما مجبوريم وارد خیابان شويم. 
رعايت  را  پیاده رو ها  حقوق  مردم  خود  وقت ها  خیلی 
می کنند  پارك  پیاده رو  در  را  اتومبیلشان  مثاًل  نمی کنند، 
رسیدگی  مسائل  اين  به  که  نیست  هم  نهادي  هیچ  و 
کند. حتی پیاده رو های ما ويژگی  پیاده رو هم ندارند که 
پیاده  راه که خیلی فاصله  تا  مسیر دسترسی است، ديگر 
 است. من عكس هايی   دارم از پیاده رو هايی که انبو هی از 

تجهیزات در آن است. چراغ راهنمايی، چراغ روشنايی، 
صندوق صدقات، تجهیزات تلفن، کافو ها، انواع تابلو ها، 
عظیم  حجم  اين  آمادگی  اصاًل  ما  پیاده رو های  و... 
تجهیزات را  ندارند. يك بحث خیلی جدی  در طراحی 
شهری  و خیابان ها اين است که در گام اول پیاده رو ها 
را پاك سازی کنیم. يا رمپ هايی که تا مدت ها پیش برای 
ورود به پارکینگ سا ختمان ها وجود داشت و از پیاده رو 
سال  سال های  شوند.  اصالح  بايد  می گرفتند  را  شیب 
شهرداری ها اجازه دا دند اين رمپ ها از  دا خل پیاده رو زده 
بشوند. اما درسال های اخیر اين کار ممنوع شده است و 
شیبراه ها  نوع  اين  پیاده رو  داخل  نمی دهند  اجازه  ديگر 
است  افتاده  متأسفانه  بدی  اتفاقات خیلی  احداث شود. 
نقش  ما  پیاده رو های  تا  شده  باعث  آنها  مجموعه ی  و 
پیاده رو های واقعی خیلی فاصله  با  پیاده رو را نداشته و 
د اشته باشند. در  مجموع وضعیت موجود با استاندار د ها 

و معیار های مربوطه خیلي فاصله دارد. 

مثاًل  آیا  کدامند؟  الزم  استانداردهاي   :
می گيرد  صورت  که  آمدی  و  اساس  ميزان  رفت  بر 
باید عرض یک پياده رو محاسبه بشود یا نه؟ معيارها 

کدامند؟ 
نوع  به  بستگی  بسازيم،  استاندارد  بخوا هیم  اگر   
داريم  کار بری هايی  نوع  ببینیم چه  بايد  دارد.  کاربری ها 
و مسیر بايد به چه جا هايی دسترسی پیدا کند و حجم 
رفت و آمد پیاده ها در آن  چقدر است. اين معیارها ما را 
ارقام کمی و رقمي می رساند که فقط حرکت کنیم،  به 
اما به شرطی که الحاقات ديگری در پیاده رو ها نباشد که 
متأسفانه مرتب اين تجهیزات به مسیرها اضافه می شوند. 
يعنی هر سازمانی به خودش اجازه می دهد يك چیزی 
به پیاده ر و ها اضا فه کند. استاندارد ی به آن معنی وجود 
 ندارد ولی برای حرکت امن و را حت معیار هايی وجود 
دارد که نامش را استاندارد نمی  توان گذاشت اما به عنوان 
که  کرد  پیش بینی  برايش  را  حداقل هايی  مي توان  معیار 
برای سهولت دسترسی است. به عنوان مثال در خیلی از 
کشور های اروپايی يا حتی کشور های جهان سوم عادت 
دارند که رستوران ها در پیاده رو ها میز و صندلی شان را 
بچینند. اما پیاده رو های آنها بسیار تجهیز شده و با عرض 
کافی طراحی شده است، به  نحوی که مانعی برای کسی 
وجود ندارد. ما در ايران چنین تجربه هايی را نداريم يا 
اگر وجود دارد، خیلی کم است. خوب اين  استانداردها 
و معیارها برای جای ديگري است و برای  ما خیلی ذور 
از ذهن است  که بخوا هیم آن معیار را برای خود مان پیاده 
کنیم. در آن کشورها پیاده روهايی وجود دارد به عرض 
10 متر. در حالی  که ما فضای شهرمان برای اين  چیز ها 
ندارد  آمادگی  به هیچ وجه تجهیز نشده است. و اصاًل 
مردم  و  پیاده رو  در  بگذاريم  صندلی  و  میز  اينكه  برای 

تغییر نگرش که پیدا شود شايد ديگر به 
اتوبان های دو طبقه نیاز نداشته باشیم. 

شايد به حمل و نقل سواره به اين ترتیب 
نیاز نداشته باشیم. گام بعدی اين است که 
ما می توانیم برويم مسیر ها را پیدا کنیم و 

ببینیم  کدام مسیر ها برای زندگی خوب است
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کنار  در  بقیه هم  و  بنوشند  يا آب میوه  بیايند يك چای 
آنها پیاده راه بروند. ما در تهران خیابان هايی را داريم که 
تعداد زيادی از رستوران ها و مراکز غذا خوری مختلف از 
قنادی،  بستنی فروشی،  کافی شاپ،  آبمیوه فروشی،  جمله 
را  خوبی  محیط  و  فست فود هايی  است  يا  رستوران 
پیاده رو  در  نمی توانند  مردم  ولی  است،  آورده  به وجود 
روی  مجبورند  کنند.  پیدا  نشستن  برای  مناسبی  جای 
روی جدول باغچه ها بنشینند يا...  مثل خیابان ستار خان 
که در عین حال که فضای خیلی خوبی است،)يكی از 
جاهای خیلی معدود در تهران است که فضای شادابی 
دارد(، ولی تجهیز نشده، و به هیچ وجه آمادگی ندارد 
که اين کار را آنجا اجرا کرد. خوب اين بستگی به نوع 
و  مبلمان  نوع  يك  کاربری  نوع  اين  دارد.  کاربری اش 
آن  برای  اکنون  متأسفانه  که  می خواهد،   کافی  فضای 
آمادگی الزم وجود ندارد. اين است که عرض می کنم ما 
نمی توانیم استاندارد  بگذاريم، ولی می توانیم معیار هايی 
لحاظ کنیم. اگر يك محور داريم که مثاًل محور خريد 
محورمان  اگر  يا  نیاز  دارد،  چیزی  پس  است،  گردشی 
ولی  دارد.  نیاز  را  ديگري  است، چیز  غذا خوری  مراکز 
اين  قبیل کارها آمادگی نداريم. چون  خوب فعاًل برای 
اساس  بر  که  نشده  انجام  مطالعه ای  به حال  تا   متأسفانه 
که  کاربری هايی  يا  کنیم.  مستقر  را  کاربری ها  معیار ها، 
تجهیز  کاربری ها  آن  برای  ما  پیاده رو های   شده،  مستقر 

نشده اند.

یک  آمد،  پيش  مطالعه  بحث  که  حاال   :
سئوال مطرح است. و آن اینكه  که اگر قرار باشد ما 
این که  در خصوص  برویم، حاال چه  پيش  مطالعه  با 
بخوا هيم پياده رو هایمان را بازسازی یا بهسازی کنيم یا 
از ابتدا آنها را ایجاد کنيم)و به خصوص در شهر هایی 
من  بيشتر  و  می شود(  احداث  جدید  خيابان های  که 
ما  و  دارد  وجود  پياده رو  است  جا هایی  منظورم  
طراحي  کابری هایشان  جهت  در  را  آنها  می خواهيم 
باید انجام بشود؟ اولویت با چه  کنيم، چه  مطالعاتی 
و  مقدمه  برای  شهرداری ها  که  است  مطالعه ای  نوع 
شروع کار می توانند آنها را انجام بد هند و بر اساس 

آن اجرا کنند؟ 
به نظر من در گام اول آن فضا هايی که فعاًل به لحاظ 
مثال  همان  مثل  می کند  کار  شهروندان  فعال  حضور 
در  شهروندان  ولیعصر،  خیابان  از  بخشی  يا  ستار خان 
جايی  دارند،  بسیارحضور  مختلف،  داليل  به  بنا  اينجا 
خريد گردشی است، مثاًل ستار خان فضا های غذا خوری 
و  اوقات فراغت دارد. اول بايد نیازهای مربوط به اين 
نوع فعالیت شناسايی بشوند و تالش بشود که پیاده راه ها، 
به  اينجاها  در  را  اتومبیل  وحرکت  ترافیكی   طرح های 
پیاده راه  يك  به  تبديل  بتوانند  برسانیم  که  معقولی  حد 

اول است ولی کار سختی است چون   اين گام  بشوند. 
باشد  بهتر  شايد  که  داريم  ترافیك  مشكل  آنقدر   ما 
را  آن  به  مربوط  ترافیك و محدوديت های  ابتدا مشكل 
را  تهران  افزايش  جمعیت  اين که  ضمن  کنیم،  برطرف 
گسترش  شدت  به  را  عمومی مان  ترابری  کنیم.  کنترل 
بد هیم. خطوط مترو و اتوبوس رانی را گسترش بدهیم تا 
تردد اتومبیل شخصی به حداقل خودش برسد و در آن 
زمان بتوانیم اين فضا هايی که اآلن فعال هستند را تبديل 
کنیم به  پیاده راه هاي مناسب. بعضی از اين فضا ها همین 
سر عت  به  و  شناسايی  مي توانند   و  دارند  قابلیت  اآلن 
آن  قابلیت های  و  شوند  پیاده راه  فضای  يك  به   تبديل 
که  دارد  قابلیت  من  نظر  به  ستارخان  خیابان  برود.  باال 
با اقدامات محدوديت ترافیكی بتواند احیاء و تبديل به 
از  برای شهروندان شود. بخشی  قبول  قابل  يك فضای 
خیابان ولیعصر يا مثاًل بازار نیز اين قابلیت را دارد. من 
فكر می کنم در گام اول بايد روی شناسايی فضا هايی که 
فعاًل قابلیت دارند مطالعه انجام شود و با حداقل تغییرات 

نسبت به مناسب سازي آنها اقدام کرد.

:  چون روی صحبت مان با شهرداری ها و 
می توانند  مؤثری  اقدامات  چه  است،  شهری  مدیران 
انجام بد هند تا این که شهروندان را تشویق کنند که از 

مسير های پياده استفاده کنند؟ 
خوب، حرکت  های مختلفی بايد انجام شود. در قدم 
است.  عمومی  نقل  و  حمل  گسترش  من  نظر  به  اول 
گسترده تر کردن ترابری همگانی يك قدم اساسی است. 
شهر  هر  در  اجرايی  اولويت های  شناساندن  دوم  قدم 
مسیر هايی  چه  که  کنیم  پیدا  را  اولويت ها  يعني  است، 
را  عادت ها  بعد  باشد،  پیاده روی  مناسب  برای  می تو اند 
کم کم تغییر د هیم، عادت ماشین سواری را تبديل کنیم به 
پیاده روی و آن فضا ها را تجهیز کنیم. بعضی از مسیر ها 
شايد در طول روز مسیر عبور باشد و روزها اتومبیل ها 
رفت و آمد بیشتری در آن داشته باشند، اما می توانند در 
همین  در  مسدود شوند.  عبوری  ترافیك  روی  به  شب 
اين  دارند.  فضا ها وجود  اين  از شهر ها  يا خیلی  تهران 
را  بايد شناسايی شود که کجا می توانیم فضايی  فضا ها 
در شب ببنديم و آن را تبديل کنیم به يك مسیر پیاده راه 
و  بگذرانند.  آنجا  را  فراغت شان  اوقات  بیايند  مردم  که 
بد هیم.  ترويج  مردم  در  را  پیاده روی  عادت  اين  کم کم 
به خصوص بايد تالش کنیم که آلودگی زيست محیطی 
را در شهر ها کاهش بدهیم. در شهر آلوده ای مثل تهران 
شهروندان  سالمت  افتادن  خطر  به  موجب  پیاده روی 
اين يك واقعیت است. من فكر می کنم بحث  می شود. 
محیط زيست يك اولويت انسانی است. اول از همه جان 
انسان ها بايد حفظ بشود بعد برويم سراغ پیاده روی شان. 
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بحث  شهری  جامع  طرح های  در  آیا   :
پياده رو ها و مسير های پياده رو یا پياده راه ها دیده شده 

است؟ 
به هیچ وجه. يعنی ما شرح خدماتی را که در طرح های 
جامع داريم به هیچ وجه پاسخگوی اين موضوع نیست. 
می روند سراغ  بررسی شود  بايد  که  در جايی  متأسفانه 
بايد  که  اراضی  و  حوزه ها  تراکم ها،  مثل  ديگر  مسائل 
همیشه  را  تعارضات  اين  يعنی  بشود.  اضافه  شهر  به 
در طرح های  من  می بینیم.  خود  در طرح های جامع مان 
جامع يكی دوتا شهر تجربه کردم، از آن شرح  خدمات 
چیز هايی  که  رفتم  فراتر  مقداری  يك  جامع  طرح های 
را  ما  استان  در  کارشناس  دو تا  يكی  ببینیم،  را  ديگر 
تشويق کردند و گفتند کار خوبی است، ولی به صورت 
يا  کارگروه ها  فنی،  کمیته های  اينكه  و  سازمان يافته 
شورای عالی به اين موضوع تو جه کنند، متأسفانه اصاًل 
کهنه است و  ما هم  نیست. شرح خدمات  نظرشان  مد 
توجه کسانی که می خواهند يك طرح جامع را بررسی و 

تصويب کنند بیشتر به موضوع رانت زمین است. 

اگر  شما  نظر  به  جا مع  طرح  در  یعنی   :
پر داخته  مقوله  این  به  بعد  و  بشود  انجام  آینده نگری 
قرار  کجا ها  کنند  که  پيش بينی  می شود  مسلمًا  شود 
اتفاقات  مسائل،  آن  بعد  باشد،  پياده راه  که  است 
فرهنگی و آموزشی و تفریحی حتی رستوران ها را در 
آن قسمت ها متمرکز  کنند، ولی از نظر شما در حال 

حاضر چنين چيزی در طرح جامع ما نيست.
خیلی  جامع  طرح های  خدمات  شرح  متأسفانه  بله. 
که  هست  هم  سال  سال های  است.  کهنه  و  قديمی 
طرح های  اين  الگوی  که  می کنند  تالش  متخصصان 
الگوی  نشده اند.  موفق  هنوز  که  بد هند  تغییر  را  جامع 
بر اساس کمیت ها است  شرح خدمات کهنه و قديمی 
بايد کیفیت ها را   به شرح خدمات  بايد تغییر  کند و  و 
اين  هیچ وجه  به  متأسفانه  کنیم.  اضافه  جامع  طرح های 
کار انجام نشده و شايد بگويیم نزديك به 20 سال است 
اين تالش ها بیهوده مانده است و هنوز  شرح خدماتی را 
استفاده می کنیم که شايد نتعلق به  ديد گاه هايی است که 
مربوط به 60 يا 70 سال پیش است. ديدگاه هايش همان 
ديدگاه های کهنه و قديمی است.ما نیاز داريم  که در هر 
طرح جا معی موضوع پیاده راه ها گنجانده شود. يعنی هر 
را  تفصیلی شهر  و طرح  دارد طرح جا مع  که  مشاوری 
می بیند نگاهی به پیاده راه و کیفیت های زندگی در شهر 

نیز داشته باشد. 

: سئوال دیگر من را جع به کف پوش های 
پياده رو هاست که در طراحي آنها از بافت و رنگ هاي 

مختلفي استفاده مي شود، به عنوان شهروندی که از این 
مسير ها عبور می کنيم  گاهي با مشكالتی موا جه هستيم 
که به نوع بافت این کف پوش  ها مربوط مي شود. آیا  
است؟   مسير  زیبایی  برای  صرفًا  رنگ  و  بافت  تغيير 
می خواهم بدانم اصاًل فلسفه ی وجودی  این بافت ها و 

رنگ های مختلف در پياده رو چيست؟ 
من هم با شما هم عقیده هستم.  نه به لحاظ مصالح و 
نه به لحاظ رنگ و بافت و به خصوص بافت آن، اصاًل 
پیاده روی  در  را  مشكالتی  و  نمی رسند  نظر  به  مناسب 
ايجاد می کنند. من مطمئن هستم کسانی که اين سلیقه ها 
راه  پیاده  پیاده رو ها  اين  در  خودشان  می کنند  اعمال  را 
نمی روند.  حاال فرض کنید مسیری را با ظرا فت خاصی 
نابینايان پیش بینی کنیم که وقتي راه می رود  شايد برای 
اما اين  با پايش حس کند.  متو جه مسیر بشود و آن را  
باشد  طوري  بايد  آن کف سازی  که  معنا  نیست  اين  به 
غلط  الگوبرداری  متأسفانه  ببیند.  آسیب  انسان  پای  تا 
اشتباهات  اين  موجب  کشورها  ساير  از  کورکورانه  و 
بافتی را در  است. مثاًل در يك کشور خارجی مي بینند 
به  نیاز  بدون   نابینا  استفاده کرده اند که يك  کف سازی 
عصا مي تواند مسیر را تشخیص بد هد و عبور کند. بعد 
مي آيند همان کار را  خیلی اغراق آمیز در همه جا استفاده 
سلیقه ای  می شود،  استفاده  که  هم  رنگ هايی  مي کنند. 
نوع  آن  و  رنگ  بافت،  اين  نمی کند  نگاه  اصاًل  و  است 
يك  خیر.  يا  است  مناسب  منطقه  آن  برای  کف سازی 
مسئله هم کیفیت است که اصاًل به آن توجه نمی شود به 
صوری که به سر عت در يك يخ بندان از بین می روند و 
بعد از چند سال بايد آنها را جمع کنند  و دوباره از اول 
خوب  موزايیك  يك  نمی توانیم  ما  هنوز  يعنی  بسازند. 
اين  بیاورد.  برای شهر بسازيم که دو تا زمستان را دوام 
قطعًا  نداريم؟  را  آن  فناوري  ما  آيا  است.  فاجعه  واقعًا 

داريم. 

:پس اشكال کار به کجا برمی گردد؟ 
من فكر می کنم اساسًا شهرداری ها به کیفیت ها تو جه 
کیفیت محیطی در  ابتدا و  کیفیت سا خت در  نمی کنند. 
مرحله بعد بسیار اهمیت دارد. کیفیت ساخت که همان 
بايد  لحاظ دوام  به  موزايیك است و سا خته مي شود و 
ما  چرا  کند.  سپری  را  زمستان  بتوا ند  و  باشد   مناسب 
بتن ها را رنگ می زنیم؟ اين کار از تهران شروع شد و   به 
شهرهای ديگر سرايت کرد. بتن چه اشكالی دارد؟ بافت 
بسیار خوبی دارد، مصالح طبیعی است، سیمان است و 
سنگ. چرا ما آن را رنگ می زنیم که  خود  اين رنگ از 
نظر زيست  محیطی مشكل دارد، چراکه ريخته می شود و 
آلود گی خاك را ايجاد می کند. اين رنگ ها همه فرسوده 
به  نهايتًا  و  می شوند  جاری  آب  های  وارد  و  می شوند 
آب های زيرزمینی وارد می شوند و باالخره از يك جايی 
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عادت  که  است  سلیقه  هايی  چه  اين  می آورند.  در  سر 
بخورد.  رنگ  جدول ها  همه ی  و  بتن ها  کرديم  همه ی 
در کشورهاي  نه  انجام می شود؟  کار ها  اين  دنیا  کجای 
جهان سوم انجام می شود نه در کشور های پیشرفته. فقط 
در ايران باب شده است. اينها سئواالتی هستند که  بايد 
کف سازی ها  کیفیت   چرا  دومًا  بپرسیم.  شهرداری ها  از 
خوب نیست؟ چرا حتی وقتی که يك اتوبان می سازيم 
نمی توانیم آب های سطحی  را مديريت کنیم؟. پیاده رو ها 
هم همین طور، از لحاظ آب های سطحی مشكل دارند. 
يا  باشند  مناسب  نداشته  پیاده رو ها شیب بندی  بايد  چرا 
بگیرند؟  آب  که  باشند  گود  و  نشوند  ساخته  درست 
سیالب را عرض نمی کنم، يك آب معمولی، يك باران 
خیلی معمولی. خوب اينها سؤاالتی است که شهر داری ها 
واقعًا بايد از خودشان بپرسند. وقتی ما به عنوان شهروند 
در پیاده رو راه می رويم در زمان هوای بارانی بايد بتوانیم 
پای مان  نپاشد،  ما  به  برويم، آب  راه  پیاده رو راحت  در 
در آب نرود، يا حتی به عنوان يك شهروندی که پشت 
اتومبیل نشستیم بتوا نیم در  يك رانندگی با امنیت کا مل 
شويم؟  آب  استخر  يك  بايد  وارد  چرا  کنیم.  رانندگی 
پرسید،  شهرداری ها  از  بايد  که  است  زيادی  سئواالت 
باشد  بازنگری  جدی در شهرداری ها  به يك  نیاز  شايد 
و اگر می خواهند  قرار دادی با يك پیمان کار ببندند  به 
کیفیت ها بسیار تو جه کنند و روی تضمین کیفیت حداقل 

5 ساله تأکید داشته باشند. 

: چه پيشنهاد یا راه کاری دارید؟به عنوان 
سئوال آخر اگر مطلب خاصی هست  که می تواند برای 
شهر داری  ها و مدیران اجرایی  یا سازمان شهرداری ها 

مفيد باشد بفر مایيد. 
به وجود  را  سازمان هايی  شهرداری ها  کنار  در  بايد 
بیاورند که اتاق فكر هم داشته باشند. حاال می گويیم اتاق 
فكر نه اين که يك اتاقی درست کنند چهار نفر را منصوب 
کنند. اتاق های فكر به معنای واقعی داشته باشند که به 
بتو انند  و  بپردازند  دا خلی  تشكیالت  و  کیفیت ها  بحث 
فارغ از مسا ئل روز مره ی شهرداری ارزيابی های اصولی 
و علمی انجام دهند. شهرداری ها آن چنان درگیر مسا ئل 
روز مره ی شهری هستند که نمی توانند به بحث های کیفی 
بپردازند و اين  کارها را بعضی وقت ها اقدامات لوکس 
می دانند. اما می شود که شهرداری ها در کنار تشكیالت 
و  ها  پروژه  که  د هند  تشكیل  را  گروه هايی  خودشان، 
راستای  در  و  کنند  ارزيابی  مرتب  را  اجرايی  اقدامات 
زمینه ی  در  چه  بد هند.  پیشنهاداتی  کارها  کیفیت  بهبود 
بهبود کیفیت زندگی در شهر ها و چه  در راستای افزايش 
کیفیت سا خت.با انجام اين کار، صرفه جويی های زيادی 
در هزينه های شهرداری انجام  خواهد شد و پرو ژه هايی 
که اولويت ندارد را اجرا نخواهند کرد. و اگر  قرار است 

کار عمرانی را با کیفیت انجام بد هند در دراز مدت  برای 
شهرداری موجب صرفه جويی است، چراکه با استفاده از 
مصالح و کار با کیفیت ديگر ناگزير به تعويض آسفالت 
و کف سازی دوباره  بعد از 5 سال  نیستند. شهرداری ها 
بايد نگاه بلند مدت تری درخصوص پروژه ها داشته باشند 
و کیفیت کار را در اولويت قرار دهند. من فكر می کنم 
بايد تشكیالت طرح و برنامه  شهرداری ها تقويت شود،  
البته بعضی شهرداری ها اين امكان را دارند و بعضی ها 
بايد  الگوسازي  آزمايشی و  پروژه های   ندارند. همچنین 
در شهرها اجرا شود. ضمنًا توصیه ای هم به دولت دارم. 
هم به وزارت کشور و هم به وزارت راه و شهر سازی 
برای  بايد  آنها  هستند.  شهرسازی  اصلی  متولیان  که 
درآمد  شهرداری ها يك فكر اساسی کنند که شهر داری ها 
اين چنین  نباشند،  ناپايدار  درآمد های  دنبال  اين چنین 
چطور  اين  که  دنبال  بروند  که  نباشند  روزمرگی  دنبال 
تراکم بفروشند و چگونه از سا خت و ساز درآمد کسب 
که  می کنند  کسب  درآمد  راه  ها  و  اقسام  انواع  از  کنند. 
بتوانند امور جاری خودشان را بگذرانند. پس دولت بايد 
نقش خودش را در تأمین درآمد های پايدار شهرداری ها 
پايگان و درجه بندی که شهرداری ها دارند،  با تو جه به 
ايفاء کند. اآلن ما مالیات می گیريم  و به خزانه ی دولت 
می رود، هم مالیات معمولی  و هم مالیات ارزش افزوده. 
درآمد نفت را هم داريم که باز می رود در خزانه ی دولت. 
در صورتی که شهر های ها  قطب توسعه ی کشورهستند. 
کند.  هزينه  بايد   دولت  و  است  توسعه  محور  شهر 
بايد  دولت  را  شهرداری ها  هزينه های  از  بزرگی  بخش 
روز مرگی  اين  از  بتوانند  هم  شهرداری ها  که  تقبل  کند 
مسائل  به  بلند مدت تری  و  نگاه  بشوند  جدا  خودشان 
مديريت شهری داشته باشند. يكی از مسا ئل کلیدی ما 
در شهر ها )شايد او لويت يك يا دو داشته باشد( بحث 
درآمد شهرداری ها است. تا اين مشكل با عنايت دولت 
حل نشود و از حوزه ی حاکمیتی به آن وارد نشود  خیلی 
از مسا ئل ما يا حل نمي شود يا به سختی حل مي شود. 
هم  شهر ها   شهروند  مداری  و  پیاده محوری  بحث  حتی 
دولت  اين  در  است. خوشبختانه  وابسته  آنها  درآمد  به 
اين نگاه وجود دارد. هم در نگاه وزير راه و شهر سازی 
نگاه شهروند مداری وجود دارد، هم در نگاه وزير کشور. 
من فكر می کنم که بايد خیلی جدی تر از آنها بخوا هیم 
 که به نوعی اين موضوع را در اولويت کاری خودشان 

قرار بد هند. 
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قانون شهر

مقدمه
فی مابین  حاصله  اختالفات  به  رسیدگی  منظور  به 
اشخاص بر طبق مقررات حاکم، مراجع مختلفی پیش بینی 
می شود با عنوان مراکز عام و خاص. مرجع عام نهادی 
است که می تواند به تمامی اختالفات رسیدگی کند مگر 
آنچه را که قانونگذار درصالحیت مراجع خاص قرار داده 
تنها حق رسیدگی  نهادی است که  باشد. مرجع خاص 
مراجع  دارد.  را  قانونگذار  توسط  شده  تصريح  امور  به 
عام نیز به دو قسمت دادگستری و ديوان عدالت اداری  
تقسیم بندي مي شوند. به موجب اصل 156 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ايران، دادگستری مرجعی است که به 
تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوی و رفع 
خصومت و اخذ تصمیم اقدام می نمايد و ديوان عدالت 
نهاد عام اداری مي باشد. نهادهای رسیدگی کننده در يك 
تقسیم بندي ديگربا توجه به مرجع رسیدگی به نهادهای 
قضايی و شبه قضايی تقسیم می گردند.منظوراز نهادشبه 
قضايی، نهادی است که به موضوع پیش بینی شده توسط 
از  آنكه  بی  اتخاذتصمیم می کند،  و  قانونگذار رسیدگی 
جنس محاکم دادگستری باشد. پیش بینی نهادهای خاص 
يا شبه قضايی هرگز به معناي رهايی موضوع از لحاظ 
برای  فقط  و  نیست  عمومی  و  عالی  مراجع  بازنگری 

رسیدگی بهتر به موضوع از حیث تخصص است.
و  است  قانونی  و  مردمي،  عمومي  نهادی  شهرداری 
مي شود.  محسوب  دولتي  غیر  مؤسسه ی  يك  عنوان  به 
ولیكن وظايفي را قانون برعهده ی شهرداری ها قرار داده 
قانوني جهت تضمین  اختیارات  آنها  از جمله  است که 
آن  بر  مي باشد. عالوه  مردم و شهرداري  متقابل  حقوق 
به  رسیدگي  و  بررسي  فرآيندهای  از  مجموعه ای   نیز 
همین منظور تحت عنوان کمیسیون هاي مقرر در قانون 

شهرداری ها تعیین شده است. 
با   1345 سال  مصوب  شهرداری ها  قانون  طبق 
اصالحات بعدی و قانون نوسازی، چهار کمیسیون مهم 
برای رسیدگی به مسائل و مشكالت پیش  ينی شده است 
از جمله کمیسیون هاي مندرج در ماده 8 قانون نوسازی، 
اکثريت  )که   77 ماده  کمیسیون  و  ماده100  کمیسیون 

قريب به اتفاق شهروندان با آن سر و کار دارند(است.
يكي از منابع مهم درآمد شهرداری ها »عوارض« است 
عوارض،  به  مربوط  مقررات  و  قوانین  گستردگي  با  و 
اختالف بین مؤدی و شهرداري اجتناب ناپذير مي باشد. 
بر همین اساس قانونگذار در ماده 77 قانون شهرداری ها 
براي  شهرداري  از  مجزاي  شخصیت  با  مستقل  قانوني 
رسیدگي به اين امور تحت عنوان »کمیسیون ماده 77« 

قانون شهرداري پیش بیني نموده است .
مصوب  شهرداری  قانون   56 م��اده   24 بند  طبق 
صدور  شهرداری،  وظايف  از  يكی  1334/4/11ش، 
شهر  در  که  است  ساختمان هايی  تمامی  برای  پروانه 
احداث می شود. در قانون اصالح پاره ای از مواد و الحاق 
مواد جديد به قانون شهرداری مصوب 1345/11/27ش، 
به منظور الزام رعايت اين بند و نحوة رسیدگی به تخلفات 
ساختمانی، ماده ای تحت عنوان ماده 100تصويب گرديد 
انجام  برای  مالكان موظف شدند،  تمام  آن  براساس  که 
نمايند. در  از شهرداری پروانه اخذ  عملیات ساختمانی 
رسیدگی  مرجع  به عنوان  کمیسیونی  همچنین  ماده،  اين 
به تخلفات ساختمانی در داخل محدوده و حريم شهر 
»کمیسیون  عنوان  تحت  اکنون  هم  که  گرديد  پیش بینی 

ماده 100 » قانون شهرداری ها شناخته می شود.
ماده ی صد قانون شهرداری به عالوه 2 تبصره درسال 
در  وسپس  گرديد  الحاق  شهرداری ها  قانون  به   1345
سال 1352 تبصره 1 ماده ی صد به شكل موجود اصالح 
صد  ماده ی  به  تبصره   6 الحاق  قانون   1355 درسال  و 
اسالمي  شوراي  مجلس  طريق  از  شهرداری ها   قانون 
تا   2 هاي  تبصره   58/6/27 درتاريخ  و  گرديد  تصويب 
انقالب  پیروزي  از  پس  گرديد.  الحاق  صد  ماده  به   8
درسال 1362 امر رسیدگي به تخلفات درکمیسیون ماده 
صد متوقف و مقررشد پرونده هاي مذکور به دادگستري 
تعزيرات  کمیسیون   1367 سال  دراوايل  گردد.  ارسال 
به  رسیدگي  کار  و  تشكیل  شهرداری ها  در  حكومتي 
برعهده  مربوطه  نامه  آئین  طبق  را  ساختماني  تخلفات 
گرفت . در اواخر سال 1367، فعالیت مجدد کمیسیون با 
تنفیذ مع الواسطه حضرت امام خمینی)ره( آغاز گرديد و 

صالحیتواختیاراتكمیسیونمادهی100
و77قانونشهرداریها

 امیر عبداله حکیمي،کارشناس ارشد مديريت)دستگاه های اطالعاتي پیشرفته( 
 ندا خسروي،کارشناس ارشد مديريت دولتي،
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تاکنون فعالیت آن درسراسر کشور ادامه دارد.
 100 ماده  کمیسیون  به  مربوط  موراد  بخش  اين  در 
مباحث  دوم  بخش  در  و  مطرح  شهرداری ها  قانون 
کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها و گزارش عملكرد 

مطالبات شهرداری هاي سراسر کشور ارائه مي گردد.

متن ماده ی 100 قانون شهرداری ها
يا  امالك واقع در محدوده ی شهر  اراضي و  »مالكان 
حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكیك اراضي 

و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.«
 شهرداري مي تواند از عملیات ساختماني ساختمان هاي 
بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورين خود 
اعم از آن که ساختمان در زمین محصور يا غیر محصور 

واقع باشد جلوگیري نمايد.

تبصره 1
در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازي يا 
فني يا بهداشتي قلع تأسسات و بناهاي خالف مشخصات 
پروانة  بدون  يا  باشد  داشته  پروانه ضرورت  در  مندرج 
شده  احداث  به  شروع  يا  احداث  ساختمان  شهرداري 
کمیسیون هائي  در  موضوع  شهرداري  تقاضاي  به  باشد 
مرکب از نمايندة وزارت کشور به انتخاب وزير کشور 
و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري 
و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح 
مي شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذينفع اعالم 
مي نمايد که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبًا ارسال 
دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مكلف است 
موضوع را با حضور نمايندة شهرداري که بدون حق رأي 
اداي توضیح شرکت مي کند ظرف مدت يك ماه  براي 
تصمیم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردي که 
شهردراي از ادامة ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد 
پروانه جلوگیري مي کند مكلف است حداکثر ظرف يك 
هفته از تاريخ جلوگیري موضوع را در کمیسیون مذکور 
مطرح نمايد، در غیر اين صورت کمیسیون به تقاضاي 

ذينفع به موضوع رسیدگي خواهد کرد .
در صورتي که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام يا قسمتي 
از بنا باشد مهلت مناسبي که نبايد از دو ماه تجاوز کند 

تعیین مي نمايد .
شهرداري مكلف است تصمیم مزبور را به مالك ابالغ 
کند. هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد 
شهرداري رأسًا اقدام کرده و هزينة آن را طبق مقررات 
آئین نامة اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد 

نمود.

تبصره 2
مندرج  زيربناي  مساحت  بر  زائد  بنا  اضافه  مورد  در 

اراضي  از  استفاده  حوزة  در  واقع  ساختماني  پروانة  در 
عدم ضرورت  در صورت  مي تواند  کمیسیون  مسكوني 
مكاني  نظر  از  ملك  موقعیت  به  توجه  با  بنا  اضافه  قلع 
)در برخیابان هاي اصلي يا خیابان هاي فرعي و يا کوچة 
متناسب  که  جريمه اي  اخذ  به  رأي  بن بست(  يا  بن باز 
با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از 
مكلف  شهرداري  و  تعیین  باشد،  مصرفي  مصالح  نظر 
است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. 
برابر  سه  از  و  کمتر  دوم  يك  حداقل  از  نبايد  )جريمه 
ارزش معامالتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي 
جريمه  پرداخت  از  ذينفع  که  در صورتي  باشد(  بیشتر 
خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را 
به همان کمیسیون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب 
را بنمايد. کمیسیون در اين مورد نسبت به صدور رأي 

تخريب اقدام خواهد نمود.

تبصره 3
در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة 
تجارتي و  اراضي  از  استفاده  واقع در حوزة  ساختماني 
عدم  صورت  در  مي تواند  کمیسیون  اداري  و  صنعتي 
از  ملك  موقعیت  به  باتوجه  بنا  اضافه  قلع  ضرورت 
نظر مكاني)در برخیابان هاي اصلي يا خیابان هاي فرعي 
جريمه اي  اخذ  به  رأي  بن بست(  يا  بن باز  کوچة  يا  و 
ايجاد شده و نوع  از فضاي  با نوع استفاده  که متناسب 
ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد، تعیین و شهرداري 
مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام 
نمايد )جريمه نبايد از حداقل دوبرابر کمتر و از چهاربرابر 
ارزش معامالتي ساختمان براي هررمتر مربع بناي اضافي 
ايجاد شده بیشتر باشد( در صورتي که ذينفع از پرداخت 
مجدداً  است  مكلف  شهرداري  نمود  خودداري  جريمه 
تقاضاي صدور  و  ارجاع  کمیسیون  همان  به  را  پرونده 
رأي تخريب را بنمايد. کمیسیون در اين مورد نسبت به 

صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.

تبصره 4
در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزة استفاده از 
اراضي مربوطه در صورتي که اصول فني و بهداشتي و 
شهرسازي رعايت شده باشد کمیسیون مي تواند با صدور 
رأي بر اخذ جريمه به ازاء هرمتر مربع بناي بدون مجوز 
يك دهم ارزش معامالتي ساختمان يا يك پنجم ارزش 

مالکان اراضي و امالک واقع در محدوده ی 
شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام 

عمراني يا تفکیک اراضي و شروع ساختمان 
از شهرداري پروانه اخذ نمايند
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ارزش  ساختمان  که  صورتي  در  ساختمان،  سرقفلي 
دريافت سرقفلي داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر 
است از ذينفع، بالمانع بودن صدور برگ پايان ساختمان 
را به شهرداري اعالم نمايد. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز 

براساس مفاد تبصره هاي 2و3 عمل خواهد شد.

تبصره 5
در مورد عدم احداث پارکینگ و يا غیرقابل استفاده 
بودن آن و عدم امكان اصالح آن کمیسیون مي تواند با 
توجه به موقعیت محلي و نوع استفاده از فضاي پارکنیگ 
برابر و حداکثر  که حداقل يك  اخذ جريمه اي  به  رأي 
مترمربع  هر  براي  ساختمان  معامالتي  ارزش  دوبرابر 
فضاي از بین رفتة پارکینگ باشد. صادر نمايد )مساحت 
هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي باشد( 
و صدور  شده  تعیین  جريمة  اخذ  به  مكلف  شهرداري 

برگ پايان ساختمان مي باشد. 

تبصره 6
در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكان موظف هستند 
در هنگام نوسازي براساس پروانة ساختمان و طرح هاي 
مصوب رعابت برهاي اصالحي را بنمايند. در صورتي 
اين  در  تجاوزي  پروانه  بدون  يا  و  پروانه  برخالف  که 
مورد انجام گیرد شهرداري مكلف است از ادامة عملیات 
نمايد.  ارسال  کمیسیون  به  را  امر  پروندة  و  جلوگیري 
عدم  بنا،  استحكام  عدم  مانند  تخلف  موارد  ساير  در 
رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان 
مادة  کمیسیون هاي  صالحیت  در  موضوع  به  رسیدگي 

صد است.

تبصره 7
عملیات  به  نسبت  مكلفند  ساختماني  ناظر  مهندسان 
اجرايي ساختماني که به مسئولیت آنها احداث مي گردد 
از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه 
نظارت  آن مستمراً  فني ضمیمة  نقشه ها و محاسبات  و 
کرده و در پايان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه 
و محاسبات فني را گواهي نمايند. هرگاه مهندس ناظر 
موقع  به  را  تخلف  يا  و  نمايد  گواهي  واقع  برخالف 
طرح  به  منتهي  موضوع  و  نكند  اعالم  شهرداري  به 
قانون  صد  مادة  يك  تبصرة  در  مندرج  کمیسیون  در 
شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان 
گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري 
و ساختماني منعكس نمايد. شوراي انتظامي نظام مذکور 
موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر 
با  مورد  ساختماني حسب  و  معماري  نظام  قانون  برابر 
توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت 
از کار و در صورتي که مجدداً مرتكب تخلف شود که 

منجر به صدور رأي تخريب به وسیلة کمیسیون مادة صد 
گردد به حداکثر مجازات محكوم کند 

نظام  انتظامي  شوراي  طرف  از  محكومیت  مراتب 
معماري و ساختماني در پروانة اشتغال درج و در يكي 
از جرائد کثیراالنتشار اعالم مي گردد. شهرداري مكلف 
است تا صدور رأي محكومیت به محض وقوف از تخلف 
مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون مادة صد به 
ناظر  از اخذ گواهي امضاء مهندس  مدت حداکثر6 ماه 
مربوطه براي ساختمان جهت پروانة ساختمان شهرداري 
خودداري نمايد. مأموران شهرداري نیز مكلفند در مورد 
تخلف  موارد  از  هرگاه  و  نمايند  نظارت  ساختمان ها 
يا در مورد صدور  در پروانه به موقع جلوگیر نكنند و 
گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصیري شوند 
طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسیدگي مي شود و 
در صورتي که عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران 
شهرداري واجد جنبة جزائي هم باشد از اين جهت نیز 

قابل تعقیب خواهند بود. 
از  جلوگیري  به  مكلف  شهرداري  که  مواردي  در 
اجرا  شهرداري  دستور  و  است  ساختماني  عملیات 
و  اجرائیات خود  مأموران  از  استفاده  با  مي تواند  نشود 
در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن 

عملیات ساختماني اقدام نمايد.

تبصره 8
دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معاملة قطعي 
در مورد ساختمان ها گواهي پايان ساختمان و در مورد 
ساختمان هاي ناتمام گواهي عدم خالف تا تاريخ انجام 
معامله را که توسط شهرداري صادر شده باشد مالحظه 

و مراتب را در سند قید نمايند. 
قانون  تصويب  از  قبل  که  ساختمان هائي  مورد  در 
شهرداری ها  قانون  صد  م��اده  به  الحاقي  تبصرة   6
)1355/11/24( معامله انجام گرفته و از يد مالك اولیه 
خارج شده باشد در صورتي که مورد معامله کل پالك را 
شامل نگردد گواهي عدم خالف يا برگ پايان ساختمان 
الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله 

بالمانع مي باشد. 
در مورد ساختمان هايي که قبل از تاريخ تصويب نقشة 
جامع شهر ايجاد شده در صورتي که اضافة بناء جديدي 
حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهندة ايجاد بنا 
قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح 
مراتب فوق در سند مالكیت انجام معامله بالمانع مي باشد. 

تبصره 9
از تاريخ  آنها قبل  ساختمان هايي که پروانة ساختمان 
شمول  از  است  شده  صادر  شهر  جامع  نقشة  تصويب 

تبصرة 1 ماده صد قانون شهرداري معاف مي باشند. 
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تبصره 10
قانون  صد  مادة  کمیسیون  از  صادره  آراء  مورد  در 
شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از 
تاريخ ابالغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي 
اعتراض نمايد، مرجع رسیدگي به اين اعتراض کمیسیون 
ديگر ماده صد خواهد بود که اعضاي آن غیر از افرادي 
باشند که در صدور رأي قبلي شرکت داشته اند. رأي اين 

کمیسیون قطعي است. 

تبصره 11
آئین نامة ارزش معامالتي ساختمان پس از تهیه توسط 
شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم 
قابل اجراست و اين ارزش معامالتي سالي يكبار قابل 

تجديدنظر خواهد بود.

اعضاء کمیسیون ماده 100
1. نماینده وزارت کشور

2. نماینده وزارت دادگستري
3. نماینده شوراي اسالمي شهر

دبیرخانه کمیسیون ماده ی 100 و اهم وظايف آن 
تشكیل  و  اعضاء  از  دعوت  جهت  برنامه ريزي   .1
تعداد  به  توجه  با  صد  م��اده ی  کمیسیون  جلسات 

پرونده هاي ارجاعي به کمیسیون.   
تشكیل  و  اعضاء  از  دعوت  جهت  برنامه ريزي   .2
جلسات کمیسیون ماده صد با توجه به تعداد پرونده هاي 

واصله و مهلت مقرر در قانون.
اعضاء  انتصاب  جهت  ذيربط  مراجع  از  پیگیري   .3
مربوطه در کمیسیون و در صورت تعیین مدت عضويت، 
مراقبت بر اين که قبل از اتمام مهلت تعیین شده حكم 

آنان تمديد يا فرد جايگزين منصوب شود.   
4. شرکت در جلسات کمیسیون ها جهت رفع ابهامات 
مطلع  نماينده  از  دعوت  و  شده  مطرح  هاي  پرونده 
در  شرکت  جهت  پرونده  هر  اقتضاي  به  بنا  شهرداري 
قانوني و  توضیحات  ارائه  منظور  به  جلسات کمیسیون 

فني به اعضاء.
در  و  دفاعیه  ارسال اليحه  براي  ذينفعان  به  اعالم   .5
صورت لزوم دعوت براي حضور در جلسه براي دفاع و 

اداي توضیحات الزم.
6. تنظیم صورتجلسه بر اساس راي مورد نظر اعضاي 

کمیسیون.
به  صد  ماده  هاي  کمیسیون  صادره  آراء  ابالغ   .7

شهرداري يا مناطق شهرداري و افراد ذينفع.
قائم  يا  مالك  يا  شهرداري  کتبي  اعتراض  وصول   .8

مقام او در مهلت مقرر.

مهلت هاي قانوني    
به موجب تبصره يك و ده ماده صد قانون شهرداري 
رعايت پنج موعد از طرف شهرداري، کمیسیون و ذينفع 

الزامي است.   
ارسال  جهت  شهرداري  براي  هفته اي  يك  مهلت   .1
پرونده تخلفات ساختمان که از ادامه عملیات ساختماني 

آنان جلوگیري شده است.   
2. مهلت ده روزه براي مالك جهت اداي توضیحات 

و دفاع.
گیري  تصمیم  و  بررسي  جهت  ماهه  يك  مهلت   .3

کمیسیون.
4. مهلت حداکثر دو ماهه جهت قلع و قمع بنا خالف.
5. مهلت ده روزه براي اعتراض به راي کمیسیون اول.

صالحیت کمیسیون ماده ی 100  قانون شهرداری ها
با  می گردد  تشكیل  قانون  موجب  به  که  نهادی  هر 
توجه به تخصصی يا عام بودنش می تواند به موضوعات 
محدوده ای  به  توجه  بدون  نمی تواند  و  نمايد  رسیدگی 
نمايد  اتخاذ تصمیم  اقدامبه  نموده  تعیین  قانون گذار  که 
قاعده  اين  نیز  شهرداری ها  قانون   100 ماده  کمیسیون 
در  شده  تعیین  محدوده ی  در  تنها  و  نبوده  مستثنی 
تبصره های اين ماده می تواند به موضوع رسیدگی نمايد 
به موجب تبصره های ماده ی 100 قانون شهرداری ها اين 

کمیسیون در موارد زير شروعبه رسیدگی می نمايد: 
در  مندرج  مشخصات  خالف  بنای  احداث   - الف 
پروانه)مانندتجاوز به معابر شهر، عدم احداث پارکینگ 

يا غیر قابل استفاده بودن آن، اضافه بنا(
اخذ  بدون  بنا  احداث  به  شروع  يا  بنا  احداث  ب- 
پروانه در مورد صالحیت کمیسیون باتوجه به متن ماده 
و تبصره های آن ممكن است اختالف نظر صورت گیرد.

انواع تصمیمات
شهرداری ها  قانون   100 ماده  تبصره های  به  توجه  با 

تصمیمات کمیسیون عبارتند از: 
الف - تخریب
ب- اخذجریمه

قابل اعتراض بودن رأی کمیسیون
اقدام  کمیسیون بعد از آن که به موضوع رسیدگی و 
بر  رأی  اين  مینمايد.  ابالغ  را  آن  نمود  رای  صدور  به 
طبق تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری ها ظرف مدت 
شعبه  در  شكايت  واقع  در  اعتراضاست،  قابل  روز   10
از  از کمیسیون ماده ی 100 که اعضای آن غیر  ديگری 
ماده  نظر  تجديد  اولیه اند)کمیسیون  کمیسیون  اعضای 
100( قابل طرح مي باشد. نحوه رسیدگی اين کمسیون 



سال چهاردهم/شماره66118

ی100
ماده

پس از رسیدگی مبادرت به صدور رای می نمايد و اين 
رأی يا در تأئید رأی کمسیون بدويو يا اينكه بر خالف 
رای کمسیون بدويخواهد بود . رأی صادره قطعی و الزم 
االجراست البته بايد توجه نمود که اين رای به موجب 
بند 2ماده 13 قانون ديوان عدالت اداری قابل اعتراض در 

ديوان عدالت اداری است.

رسیدگي به آرای کمیسیون هاي ماده ی 100 توسط 
ديوان عدالت اداري

ايران  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون   173 اصل 
تخلفات  به شكايات،  رسیدگي  منظور  به  مي دارد  مقرر 
و اعتراضات مردم نسبت به مأموران يا واحدها يا آيین 
نام  به  ديواني  آنها،  حقوق  احقاق  و  دولتي  نامه هاي 
ديوان عدالت اداري زير نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس 
را  ديوان  اين  عمل  نحوه  و  اختیارات  حدود  مي گردد. 

قانون تعیین مي کند.
اداري، رسیدگي در  طبق ماده 21 قانون ديوان عدالت 
ديوان مستلزم تقديم دادخواست است که به زبان فارسي و 
روي برگه هاي چاپي مخصوص نوشته مي شود. دادخواست 
و تصوير مصدق کلیه مدارك و مستندات پیوست آن بايد به 

تعداد طرف دعوي به عالوه يك نسخه باشد.
در تبصره هاي2 و3 و4 و5 ماده 100 حداقل و حداکثر 
جرايمي که کمیسیون ماده 100  مي تواند در صورت قلع 
نمايد  جريمه  اساس  اين  بر  را  ساختماني  متخلفین  بنا 

تعیین شده است.

شیوه های نظارتی شهرداري
قانون   100 ماده   8 7و  تبصره های  در  شیوه ها  اين 
شهرداری ها مورد توجه قرار گرفته اند  بر اساس اين مقررات 
نظارت شهرداری توسط مهندسانناظر، مأموران شهرداری و 

دفاتر اسناد رسمی به شرح زير صورت می گیرد. 

الف- اعمال نظارت توسط مهندسان ناظر
عملیات  به  نسبت  مكلفند  ساختمانی  ناظر  مهندسان 
اجرايی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد 
از لحاظ انطباق ساختمان  بامشخصات مندرج در پروانه 
و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه ی آن، مستمراً نظارت 
کرده و درپايان کار ، مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه 

و محاسبات فنی را گواهی نمايند.
و  نمايد  گواهی  واقع  بر خالف  ناظر  مهندس  هرگاه 
يا تخلف را به موقع به شهرداری اعالم نكند و موضوع 
بر  ماده ی 100 و صدور رای  به طرح کمیسیون  منتهی 
مكلف  شهرداری  گردد،  ساختمان  تخريب  يا  جريمه 
گزارش  ساختمانی  و  معماری  نظام  به  را  مراتب  است 
نمايد. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس 
ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون معماری و 

به  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  مورد  حسب  ساختمان 
6ماه تا 3 سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً 
تخريب  رأی  صدور  به  منجر  که  شود  تخلف  مرتكب 
به وسیله کمیسیون ماده 100 گردد به حداکثر مجازات 
محكوم کند مراتب محكومیت از طرف شورای انتظامی 
نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در 
شهرداری  می گردد.  اعالم  کثیراالنتشار  جرايد  از  يكی 
مكلف است تا صدور رأی محكومیت به محض وقوف 
از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده 
100 به مدت 6 ماه از اخذ گواهی امضای مهندس ناظر 
مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری 

خودداری نمايد. 

ب- اعمال نظارت ازطريق دفاتر اسناد رسمی
معامله  انجام  از  قبل  مكلفند  نیز  رسمی  اسناد  دفاتر 
قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پايان ساختمان و در 
مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خالف تا تاريخ 
معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد، مالحظه 

و مراتب را در سند قید نمايند. 
در خصوص اين مورد استثنائاتی در نظر گرفته شده 

است، اين مواردعبارتند از: 
1-  ساختمان هايی که قبل از تصويب قانون 6 تبصره 
الحاقی به ماده 100 قانون شهرداری ) 1355/11/24 ( 
مورد معامله قرار گرفته و از يد مالك اولیه خارجشده 
شامل  را  پالك  کل  معامله  مورد  که  صورتی  در  باشد 
نگردد گواهی عدم خالف يا برگ پايان ساختمان الزامی 
با ثبت و تصريح در سند انجام معامله بالمانع  نبوده و 

است. 
2-  در مورد ساختمان هايی که قبل از تاريخ تصويب 
بنای  اضافه  که  ايجاد شده درصورتی  نقشه جامع شهر 
اسناد نشان  باشد و مدارك و  جديدی حادث نگرديده 
شهر  جامع  طرح  تصويب  ازسال  قبل  بنا  ايجاد  دهنده 
باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكیت انجام 

معامله بالمانع است.

منابع:
منصور جهانگیر، قانون شهرداری ها،1383، تهران،نشر 

ديدار.
تدوين  و  تهیه  شهرداري،  قانون  صد  ماده  کمیسیون 

عبدالرضا عباس زاده. 
محمد فاضل صارمي زاده، مجموعه قوانین مرتبط با 

شهرداری ها.
پايگاه شبكه شورای اسالمی شهر سروآباد

www.sarvabadshora.com
پايگاه شبكه نظام مهندسی ساختمان استان گیالن

www.Giltam.ir
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مشاوره اداری  مالی

مقدمه  
بوده  اينكه بخش عمده کشور شهرنشین  به  توجه  با 
و شهرها نیز مرکز تحول، ابتكار، تجدد در تولید علم و 
ثروت هر کشور محسوب می شوند بر اين مبنا پیشرفت 
و رشد و ترقی هر ملت وامدار تالش و همت شهرداری 
ها در آماده سازی بستر فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی ، 

فرهنگی و رونق بخشیدن به کسب و کارهاست.
افزايی  هم  مكان  شهرها  کالن  که  است  پرواضح 
نیروهای اجتماعی بوده و تأثیر شايانی در توسعه اشتغال 
و اقتصاد ملی، منطقه ای و شهری دارد. يكی از راه های 
طی  است.  خصوصی  بخش  مشارکت  شهری  توسعه 
دنیا  مانده  از کشورهای عقب  بسیاری  40 سال گذشته 
به سرعت  را  توسعه خود  تعبیری جهان سوم مسیر  به 
پیموده و امروزه به کشورهای  توسعه يافته و پیشرفته 
مبدل گشته اند. از جمله اين کشورها می توان به مالزی، 
اشاره  امارات  چین،  کنك،  هنگ  تايوان،  جنوبی،  کره 
کرد که اگرچه هنوز به آنها نام »در حال توسعه« اطالق 
می گردد اما کیفیت زندگی و استانداردهای زندگی در اين 
کشورها در سطح بسیار بااليی به نسبت ديگر کشورهای 
کمتر توسعه يافته قرار دارد. اکثر جوامع عقب مانده با 
مشكل نبود استعدادهای بالقوه و منابع طبیعی و انسانی 

مواجه نیستند، بلكه از نبود »نگاه توسعه گرا« و »مديريت 
از  عمده ای  بخش  می برند.  رنج  برنامه ريزی صحیح«  و 
در بخش خصوصی  توسعه  توانمندی های  و  ظرفیت ها 
نهفته است که رويكردهايی همچون عدم انعطاف، عدم 
کارآيی و اثربخشی، جزئی نگری، نبود منابع کافی، عدم 
خالقیت و نوآوری و نبود آينده نگری و بدون مشارکت 
تمامی بخش های جامعه نمی توان به موقعیت و رشد و 

توسعه در کشور و شهرها دست يافت.
توسعه  معلولی  و  علت  و  سیستمی  نگاه  يك  در 
شهری خود منجر به توسعه ملی و کشور خواهد شد. 
بايد  شهری  ارشد  مديران  و  سیاستگذاران  بدين جهت 
بكوشند با نگاهی کلی نگرانه و توسعه گر سیستمی به 
جذب و جلب تمامی مشارکت های ممكن و آزادسازی 
پتانسیل های موجود و خلق توانايی های جديد بپردازند.

افزايش تقاضا برای خدمات عمومی و زير ساخت ها 
عمده ای  چالش های  از  شهری  مناطق  در  مسكن  نیز  و 
ويژه  به  توسعه  ح��ال  در  کشورهای  که  می باشد 
شهرداری ها با آن مواجه اند . دولت های محلی و مرکزی، 
به منظور فراهم آوردن طیف وسیع تر و کیفیت بهتری 
شهر  در  کالبدی  ساخت های  زير  اجتماعی  خدمات  از 
ها با محدوديت منابع مواجه می باشند. در واقع، تقاضا 

راهكارهاوعواملمؤثربرمشاركتبخشخصوصی
درپروژههایسرمايهگذاریشهرداریها

 مهندس علی بابايی راينی
معاون برنامه ريزی و اقتصادی شهرداری کرمان
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ظرفیت  از  بیشتر  بسیار  زيرساخت ها  و  خدمات  برای 
سرمايه گذاری دولتی است. در مديريت شهری مشارکت 

جايگاه ويژه ای دارد.
آن  با  شهرها  که  مشكالتی  و  مسائل  با  مواجهه   
درگیرند )مانند انفجار جمعیت ، بدی وضعیت رفت و 
آمد خودروها در خیابان ها و جاده ها، آلودگی ها و محیط 
حاشیه  فزاينده  موج  روستايی،  مهاجران  سیل  زيست، 
نشینی وصدها مسئله ديگر( ، تنها با برنامه های مشارکتی 
و سرمايه گذاری های خصوصی، قابل دستیابی است. زيرا 
با محدوديت  پروژه های شهری  اجرای  در  شهرداری ها 
بودجه مواجه اند . تجربه کشورهايی ديگر که با استفاده 
از اهرم مشارکت به مقابله با مشكالت و مسائل شهری 
مديريت شهری  اوالً  از آن است که  برخاسته اند حاکی 
بیش از اداره سیاسی نیازمند مشارکت بخش خصوصی 
بوده به نحوی که سهم و نقش اساسی را در برنامه های 
ثانیًا مشارکت بخش های  دارد ،  اداره شهرها  مديريت و 
به نحوی که  دولتی وخصوصی گستره ای جهانی دارد، 
روز به روز بر اهمیت و جايگاه چنین مشارکتی افزوده 

می شود. 
نقش سرمايه در بین اقتصاددانان به منزله موتور محرك 
و رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه ای تلقی می شود که 
مطابق با آن، اکثر الگوها و مدل های رشد اقتصادی بر 
به  مهم  اين بخش ها  در  پايه گذاری  ايده  اساس همین 
نظر می رسد. سرمايه گذاری به معنای عام خود می تواند 
در  اجتماعی  اقتصادی–  تحوالت  تمامی  سرچمشه 
جامعه باشد و از اين رو مديريت بر آن نیز از اهمیت 
زمنیه های  در  است  برخودار  بااليی  بسیار  و حساسیت 
جذب سرمايه گذاری بايد اولويت ها، طرح ها و انتظارات 
اولويت های  باشد.  شفاف  و  مشخص  سرمايه گذاری 
سرمايه گذاری بايد به بخش هايی که مزيت نسبی دارند، 
اختصاص يابد در حال حاضر يكی از اولويت های مهم 
عمران  پروژه های  شهری،  پروژه های  در  سرمايه گذاری 
طبقاتی،  پارکینگ های  معابرو  بازگشايی  مانند  شهری 
می باشند برای اجرا و به صرفه بودن اين پروژه ها، معموالً 
اداری،  مجتمع های  ساخت  مانند  اقتصادی  پروژه  يك 
تجاری و فرهنگی در کنار اين پروژه ها تعريف می شود. 
در اين راستا بخش های مختلف تولیدی– صنعتی، بخش 
IT ) فناوری اطالعات(، مسكن، مستغالت و بازسازی 
بايد در حال  بافت های فرسوده و بخش گردشگری را 
در  سرمايه گذاری  برای  بخش ها  مناسب ترين  از  حاضر 

شهرها دانست که دارای مزيت نسبی بالفعل می باشند.

1.عوامل مؤثر بر میزان مشارکت  
هنگامی  سرمايه گذار  يك  توسط  مشارکت  به  اقدام 
صورت می پذيرد که اوالً قصد و نیت او برای مشارکت 
شكل گرفته و انگیزه کافی )اقتصادی– اجتماعی( برای 

مشارکت را يافته باشد. هر يك از اين دو عامل )قصد 
و نیت مشارکت و امكان مشارکت( تحت تأثیر عوامل 

ديگری مشخص و تعیین می گردند: 
اطالعات  مشارکت،  بر  مؤثر  عامل  1.نخستین 
سرمايه گذار در مورد مشارکت و انواع آن است. به بیان 
ديگر، اولین شرط گرايش به مشارکت اطالع سرمايه گذار 
چه  در  و  چیست؟  مشارکت  که  است  واقعیت  اين  از 

زمینه هايی می تواند صورت گیرد؟ 
تصور  مشارکت،  میزان  بر  مؤثر  عامل  2.دومین 
سرمايه گذار از پیامدهای مشارکت است. سرمايه گذاری 
که اجماالً می داند مشارکت چیست، بايد در اين زمینه 
چیز  چه  مشارکت  به  اقدام  اثر  در  که  کند.  انديشه  نیز 
مشارکت  اصلی  پیامدهای  برخی  می گردد.  حاصل 
فرآيند  در  خانوادگی  و  فردی  منافع  از  دفاع  امكان  را 
تصمیم گیری عمومی  می دانند و در واقع به آن به عنوان 
برخی  می نگرند.  خويش  از  دفاع  برای  مناسب  ابزاری 
نظر  در  را  مسئله  اقتصادی  بعد  مشارکت صرفًا  در  نیز 
وسیله  تنها  مشارکت  ديگر،  برخی  نظر  از  می گیرند. 
تأمین منافع مادی و دفاع از حقوق فردی نیست، بلكه 
بالقوه  استعداد  می توان  آن  طريق  از  که  است  محملی 
خويش را به فعلیت در آورده و محقق سازد . آنچه مسلم 
است اينكه از نظر سرمايه گذار مشارکت حصول منافع 
اقتصادی  می باشد. بنابراين عالوه بر سئواالت قبل اقدام 
به مشارکت حاصل پاسخ به اين سئوال نیز است که در 
و  مادی  منافع  می شود؟  حاصل  چیز  چه  مشارکت  اثر 

معنوی حاصل از فرآيند مشارکت چیست؟ 
انگیزه های  شكل گیری  در  مؤثر  عامل  3.سومین 
زمینه  در  داوری  ارزش  مشارکت  زمینه  در  درونی 
پیامدهای متصور برای مشارکت است. به طور مثال، اگر 
اقتصادی  منافع  افزايش  را  مشارکت  پیامد  سرمايه گذار 
اقتصادی  منافع  برای  خود  داوری ه��ای  در  اما  بداند، 
در  برانگیزاننده ای  و  مثبت  ارزيابی  نباشد،  قايل  ارزشی 
مورد مشارکت نخواهد داشت. مجموعه عوامل سه گانه 
بیان  مشارکت  به  نسبت  را  سرمايه گذار  گرايش  فوق 

می کند.
4.تصور فرد از قضاوت ديگران در مورد مشارکت 

ديگران  توقعات  ب��رآوردن  در  فرد  عالقه  5.میزان 
می باشند. 

نظر  از  )البته  ديگران  قضاوت  نخست،  عامل  در 
سرمايه گذار( و در عامل دوم میزان تبعیت سرمايه گذار 

از اين قضاوت ها مطرح است. 
عامل مؤثر ديگری که می تواند نقش تسهیل کننده يا 
مانع را در ايجاد انگیزه برای مشارکت ايفاء نمايد، سوابق 
تأيید  مشاهدات  است.  مشارکت  زمینه  در  سرمايه گذار 
می کنند افراد دارای سابقه معموالً برای تكرار آن اقدام، 
از وضعیت مساعدتری برخوردار می باشند. به بیان ديگر، 
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مانند  فردی  ويژگی های  دارند.  بیشتری  ريسك پذيری 
سن، تحصیالت و غیره را نیز بايد مد نظر قرار داد. در 
صورت مساعد بودن همه عوامل فوق، قصد مشارکت 
در سرمايه گذار پديد می آيد، اما تنها قصد مشارکت برای 
نیز  الزم  امكان  وجود  نیست.  کافی  مشارکت  به  اقدام 
شرط است. امكان مشارکت دو جنبه متفاوت را در بر 
قانونی و  نظام  به  مشارکت  امكان  از يك سو  می گیرد: 
نهادی جامعه باز می گردد. قوانین يك جامعه از يك سو 
چهار چوب های قابل قبول و رسمیت يافته را مشخص 
می سازد و از سوی ديگر حقوق متقابل افراد و وظايف 
مرتبط با اين حقوق را تعیین می نمايند. برای مشارکت 
در تأمین مالی طرح های مختلف، داشتن حداقل امكانات 
مالی کاماًلضروری است که خود پشتوانه ای را تشكیل 
زمینه های  ريسك پذيری،  بر  تأثیر گذاری  با  که  می دهد 

اقدام عملی مشارکت را در سرمايه گذاری فراهم آورد.

الگوی های مشارکت 
شامل  مديريت،  و  تصمیم گیری  در  مشارکت   .2
مشارکت افراد در مديريت و سطح و محدوده مشارکت 

در مديريت. 
انجام طرح، میزان  3. مشارکت در تأمین مالی هزينه 
هزينه های  مالی  تأمین  در  سرمايه گذاران  مشارکت 
میزان  دارد:  بستگی  عامل  دو  به  شهری  طرح های 
مطلوبیت اين طرح ها برای سرمايه گذار و قدرت و توان 
سرمايه گذار  اصلی  انگیزه  اول  سرمايه گذار، شرط  مالی 
برای حضور در عرصه مشارکت می باشد. به بیان ديگر، 
اوالً سرمايه گذاری مشارکتی بیشتر در طرح هايی صورت 
ثانیًا  باشد،  برخوردار  باالتر  آوری  سود  از  که  می گیرد 
پروژه های  در  می توانند  سرمايه گذارانی  و  شرکت ها 

مالی  توانايی  که  باشند  داشته  شهری حضوری گسترده 
داشته  شهری  بزرگ  پروژه های  اجرای  برای  بااليی 
نسبی  مزيت های  از  يكی  مالی  توانايی  واقع  در  باشند. 
محسوب می شود که عالوه برافزايش قدرت رقابت، تا 
و  مشارکت  در  انحصار  ايجاد  به  منجر  می تواند  حدی 

سرمايه گذاری شود. 
شهر  ساکنان  انسانی،  نیروی  تأمین  در  مشارکت   .4
را  خاص  فعالیت  يك  انجام  برای  الزم  انسانی  نیروی 
نه در مديريت کار  افراد  اين وضعیت  نمايند در  تأمین 
و نه در تأمین مالی شرکت داشته، اما در مرحله اجرای 
آن با در اختیار گذاشتن نیرو و توان خويش به صورت 

داوطلبانه از هزينه های اجرايی آن می کاهند.
با توجه به مطالب فوق الذکر و اهمیت سرمايه گذاری 
عملی  راهكارهای  ارائه  به  بخش  دراين  شهرها،  در 
سازمان،  درونی  اصالحات  گروه  در سه  سرمايه گذاری 

نهادی، و ترويجی پرداخته شده است.

الف ( اصالحات درون سازمانی 
عدم  اصلی  مشكل  که  می دهد  نشان  مطالعات  نتايج 
درون  شهرداری  طرح های  در  سرمايه گذاران  مشارکت 
می گیرد،  نشأت  شهرداری  ساختار  از  و  بوده  سازمانی 
سرمايه گذاری  عرصه  در  تحرك  ايجاد  برای  بنابراين 
درون  اصالحات  است  الزم  سرمايه گذاران  جذب  و 

سازمانی با اتخاذ سیاست های زير صورت گیرد:

شدن  مشخص  و  سرمايه گذاران  به  تضمین  ارائه 
نحوه مشارکت  

در  سرمايه گذاران  مشارکتی  ترجیحات  به  توجه  با 
اقتصادی  انگیزه های  ايجاد  شهری،  وپروژه های  طرح ها 
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ايجاد  در  وي��ژه ای  نقش  می تواند  سود  ويژه  به  باال 
داشته  بخش خصوصی  به صورت  مشارکت  زمینه های 
شهری  پروژه های  کلیه  می شود  پیشنهاد  بنابراين  باشد. 
برآورد  آن  از  توجیه و سود حاصل  اقتصادی  لحاظ  به 
تا سرمايه گذار  و نحوه مشارکت در آن مشخص گردد 
اقدام  پروژه  فنی  و  اقتصادی  ابعاد  از  کامل  اطالعات  با 
به سرمايه گذاری مشارکتی نمايد. همچنین شهرداری ها 
بايد با همكاری شوراهای اسالمی شهر نسبت به ايجاد 
تسهیالت الزم به منظور جذب سرمايه گذار اقدام نمايند. 
و  منافع  با  همراه  شهری  طرح های  بايد  براين،  عالوه 
سرمايه گذاری  نحوه  و  تشريح  عموم  برای  آنها  فوايد 
انتظار  مورد  سود  با  همراه  سرمايه  مطمئن  بازگشت  و 
از  می توان  زمینه  اين  در  شود .  بیان  شفاف  صورت  به 
مشاوران و خبرگان شهری داخل و خارج از شهر کمك 
گرفت و در عین حال از تجربه ديگر شهرها با شرايط 
مشابه استفاده نمود. همچنین الزم است افق ديد مسئوالن 
شهری اعم از اعضای شوراهای اسالمی شهرها و مديران 

شهرداری، فرامنطقه ای گردد.

ثبات در قوانین و مقررات و حاکمیت نظم و قانون
عوامل  مهم ترين  از  که  می دهد  نشان  مطالعات  نتايج 
در  ثبات  ايجاد  خصوصی  بخش  مشارکت  افزايش  در 
قوانین و مقررات و حاکمیت نظم و قانون می باشد. در 
اين راستا پیشنهادات زير می تواند به منظور ايجاد ثبات 

به کار گرفته شوند: 
ثبات در نظم  ايجاد  1.پايداری سیاست های دولت و 
افزايش  همراه  به  مقررات  و  قوانین  تدوين  و  حقوقی 

حاکمیت نظم و قانون.
تمرکز  و  موازی  ودستگاه های  سازمان ها  2.ادغ��ام 
و  اقتصادی  اهداف  به  دستیابی  راستای  در  مديريتی 

اجتماعی. 
مرتبط  امور  کردن  مكانیزه  و  قوانین  سازی  3.شفاف 
با ارباب رجوع در سازمان ها و حرکت به سوی دولت 
نظام  طراحی  امور،  در  تسريع  منظور  به  الكترونیكی 
و  نظارت  در  دقت  افزايش  منظور  به  الكترونیكی  مالی 
افزايش جذب  به  منجر  معامالتی که  کاهش هزينه های 

سرمايه گذاری می شود.

 تسريع وتسهیل امور
 عدم تسهیل امور باعث می شود سرمايه گذار، سرمايه 
می شود  باعث  که  نمايد  ديگری   امور  صرف  را  خود 
يا  و  کند  جلوه  کمتر  سرمايه گذاری  اولويت  و  اهمیت 
حتی باعث انصراف سرمايه گذار از سرمايه گذاری گردد.

ب ( ايجاد نهادهای جديد 
تعاونی  تأسیس  و  خرد  پیمانکاران  1-ادغ��ام 

سرمايه گذاری 
تبديل  ترکیب سرمايه های خرد و  اينكه  به  توجه  با   
هزينه های  کاهش  عین  در  عظیم  سرمايه  يك  به  آن 
بروکراسی اداری، می تواند به مديريت کارآمد سرمايه ها 
نیز منجر گردد و عالوه بر اين، در اختیار داشتن حجم 
باالی وجوه سرمايه ای می تواند گزينه های بیشتر و سود 
گفت  می توان  نمايد،  فراهم  مجموعه  برای  را  آورتری 
با اتخاذ اين سیاست منافع دوجانبه برای طرفین ايجاد 

می گردد. 

2- تأسیس سازمان سرمايه گذاری
 به منظور توسعه و تحول اقتصاد شهری الزم است 
شهردار،  عضويت  با  داخلی  سرمايه گذاری  سازمان 
نظر  و صاحب  مطلع  کارشناسان  شهر،  نماينده شورای 
در امور و مسائل اقتصادی به انتخاب شهردار و تصويب 

شورا تأسیس گردد.

3-تأسیس صندوق ذخیره شهرداری
  به منظور تأمین مالی پروژه های کالن پیشنهاد می شود 
صندوق  اين  وظیفه  تأسیس.  شهرداری  ذخیره  صندوق 
پرداخت اعتبارات برای پروژه های بزرگ مقیاس شهری 

بوده.

4-تأسیس کارگزاری های جذب سرمايه گذار
  از آنجا که کارگزاران شهرداری ها از بخش خصوصی 
می باشند و از انگیزه بااليی جهت ارتقاء و پیشرفت خود 
برخوردارند و بر عواملی که در ايجاد ارزش افزوده نقش 
از تكنیك های  استفاده  با  دارند، تمرکز داشته و  مؤثری 
تدوين  اقتصادی ،  گوناگون  مشاوره های  اخذ  بازاريابی، 
سیستم های  ايجاد  همچنین  و  بودجه  و  برنامه  و  طرح 
در  فعالیت های خود  مطلوبیت  افزايش  کیفی در جهت 
نمود.  خواهند  نقش  ايفای  سرمايه گذار  جذب  راستای 
بنابراين به نظر می رسد چنانچه مديريت شهری در پی 
اتخاذ  با  می تواند  باشد،  مذکور  مزايای  از  برخورداری 
کارگزاری های  به کارگیری  همچون  جديد ،  شیوه های 
جذب سرمايه گذار ، به اين خواسته جامعه عمل بپوشاند. 

ج(راهکار ترويج وتبلیغ سرمايه گذاری
1-توسعه فرهنگ مشارکت در شهر 

فرهنگ سازی و بستر سازی برای مشارکت کل جامعه 
مهم ترين  از  يكی  فردی  زندگی  محیط  ساخت  در 
از  بايد  می شود.  محسوب  شهری  توسعه  راهكارهای 
طريق برنامه های آموزشی، فرهنگی و عملی مختلف و 
به مسائل محیط  نسبت  را  تا شهروندان  مستمر کوشید 
بهبود  به  نسبت  را  آنان  و  نموده  حساس  زندگی شان 

شرايط شهری خودشان تحريك نمود . 
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2-ايجاد انگیزه
توسعه  منظور  به  بخش خصوصی  در  انگیزه  ايجاد   
نمی توان  که  است  پیچیده ای  و  حیاتی  بسیار  امر  شهر، 
الگوی کلی و نسخه عمومی را برای آن ارائه داد . بلكه 
اجتماعی  بافت  شناخت  مبنای  بر  بكوشند  بايد  مديران 
جامعه خود الگوی بومی مناسب را يافته و به کار ببندند. 
انگیزش دارای سطوح مختلف و مخاطبان متفاوت است. 
جنس انگیزه بسیاری از مردم، محله ای، منطقه ای، شهری، 
استانی، ملی، مذهبی، سیاسی و غیره است، اما آنچه بايد 
مد نظر قرار گیرد اين است که يك انگیزه اصلی بخش 
بايد  به همین علت  است.  اقتصادی  ماهیت  خصوصی، 
شرايط و تسهیالتی ايجاد نمود که بخش خصوصی از 

نظر مالی برانگیخته شود. 

و  تخصصی  همايش های  و  سمینارها  3-برگزاری 
جشنواره 

 در جهت اطالع رسانی و آگاهی سرمايه گذاران الزم 
از  شناسايی ظرفیت های سرمايه گذاری ،  تا ضمن  است 
سرمايه گذاران خرد و کالن و داخلی و خارجی دعوت 

به عمل آيد.

4-معرفی زمینه ها و فرصت های سرمايه گذاري
شهرداری ها بايد يك برنامه زمان دار با چاپ بسته هايی 
شامل  که  سرمايه گذاری  فرصت های  عنوان  تحت 
نیازمندی های شهر و معرفی شهر و اعطای معافیت های 
مرتبط برای سرمايه گذاری های اولويت دار باشد، را اعالم 

نمايند.

نتیجه گیری
عالوه بر بحث آسیب شناسی از آنجايی که دستیابی به 
توسعه پايدار، از جمله مهم ترين وظايف مديران شهری 
نقاط قوت  بايد  رقابتی  دنیای  اين  به شمار می رود، در 
و ضعف شهر شناخته شود و در صدد تقويت مزايای 
حوزه  در  که  اصلی  مسائل  جمله  از  برآئیم.  آن  رقابتی 
آن  به  بايد  که  است  اهمیت  بسیار حائز  اقتصاد شهری 
مناسبی  برنامه ريزی  آن  رفع  در جهت  و  شود  پرداخته 
صورت پذيرد، می توان به استقرار نظام واحد و يكسان 
و سامان يافته در امور سرمايه گذاری و مشارکت، فراهم 
کردن زمینه و بستر مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی 
در امور مربوط به شهرداری، افزايش ضريب اطمینان و 
امنیت در سرمايه گذاران و جذب سرمايه ها، بكارگیری 
و  حقیقی  اشخاص  و  انديشه  و  فكر  از  مندی  بهره  و 
تسهیل  و  امور شهری، شفاف سازی  توسعه  در  حقوقی 
و روان سازی فعالیت های مربوط به امور سرمايه گذاری 
تأمین  در  کارآمد  الگوی  آوردن  فراهم  مشارکت و  و 
منابع مالی مستمر و پايدار برای شهرداری، تالش برای 

کاهش تصدی گری شهرداری و افزايش سرانه عمومی و 
خدماتی اشاره نمود که در آينده ای نزديك درآمدهايی 
اينكه روزی  با امید  پايدار برای شهررقم ايجاد می کند. 
در  همگون  و  چشمگیر  توسعه  و  پیشرفت  شاهد 
شهرهايی زيبا، با وجود ظرفیت ها و شهروندان سالم و 

سرزنده، باشیم.

منابع:
موثر  عومل  بررسی   ، مجدی  محسن  عدالتی،  -رضا 
مشارکت بخش خصوصی ، محلی  در مديريت توسعه ی 

شهری با رويكرد مديريت پروژه.
پايدار  مالی  »تأمین   ،1390، و،ماجد  و  ای،غ  -شرزه 
شهر:چگونگی تأمین مالی به منظورتوسعه پايدار شهری«، 

مجموعه مقاالت اولین کنفرانس اقتصاد شهری ايران.
-شاکری روش، م . ع، فیروز زارع. م، برجی،1389، 
جهاد  انشارات  اول،  جلد   : شهری  اقتصاد  در  مباحثی 

دانشگاهی مشهد.
از  مالی  جنتی،1390،»تأمین  نجار،وم،  زاده  -جعفر 
ها«،  وتهديد  مشارکت،فرصتها  اوراق  انتشار  طريق 

مجموعه مقاالت اولین کنفرانس اقتصاد شهری ايران.
-شاکری روش، م . م، برجی. م ، رجبی،1390، راهبر 
های عملیاتی اقتصاد شهری: انشارات دانشگاه فردوسی  

مشهد.
-علوي تبار، علیرضا ،1379، بررسي الگوي مشارکت 
سازمان  انتشارات  شهرها،  امور  اداره  در  شهروندان 

شهرداری هاي کشور، تهران.
-محسني تبريزي، علیرضا، )1375(،» بیگانگي مانعي 
براي مشارکت و توسعه ملي، بررسي رابطه میان بیگانگي 
پژوهش،فصلنامه  نامه  سیاسي«،  اجتماعي-  مشارکت  و 

تحقیقات فرهنگي، شماره يك.
برخورد  ولزوم  شهری  خانی،»مديريت  هاشم  -میثم 
مشارکتی«،1390،  سرمايه گذاری های  با  تخصصی 

روزنامه دنیای اقتصاد ،شماره 2460.
رجبی،1390،  م،  روش،م.  ع.شاکری  زارع،  -فیروز 
اقتصاد شهری  : گروه تحقیقاتی  اقتصاد محلی  شناخت 

شهرداری مشهد.
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مقدمه
مباحث  مهم ترين  جزء  ديربار  از  عدالت  موضوع 
بوده  گوناگون  علوم  انديشمندان  و  بشر  دغدغه هاي  و 
حوزه اي  هر  در  و  است  وسیعي  مفهوم  عدالت،  است. 
از حیات  بشر،  زندگي  در  و  دارد  را  کاربرد ويژه خود 
به ويژه  پیچیده اجتماعي  نهادهاي بسیار  تا  فردي گرفته 
دولت و سیستم اداري آن مد نظر قرار مي گیرد. عدالت 
حیات و بقاي دستگاه های اجتماعي را استمرار مي بخشد 
و عناصر اجتماعي را در کنار يكديگر منسجم مي سازد، 
اضمحالل  و  جدايي  موجبات  عدالتي  بي  که  درحالي 
مديران  عدالت گرا،  سیستم  در  مي آورد.  فراهم  را  آنها 
سازمان ها موظفند با کارکنانشان به نحوي رفتار کنند که 
عزت و آبروي هیچ فردي خدشه دار نگردد، همواره نیك 
خواهانه و انسان دوستانه با آنها رفتار شود و عدالت و 
انصاف را در توزيع منابع و امكانات، رويه هاي سازماني 
و اداري و مراودات خود، رعايت نمايند. به طور کلی 
اخالقی  و  منصفانه  و  برابر  رفتار  به  سازمانی  عدالت 
سازمان با کارکنان  اشاره دارد)الوانی و ديگران3،1388( 

ضمن اينكه از طرف ديگر خالقیت، 
انسان است که  از ويژگی های  يكی 
با استعداد الهی می تواند بسیاری از 

چیزها را خ�لق ن�م�اي�د. 
چ�ن�انچه خالقیت و نوآوری را از 
صحنه زندگی بشر کنار بگذاريم، در 
واقع تیر خالص به حرکت، پويايی، 
زده ايم.  بشر  زندگی  حیات  و  بقا 
زندگی  تكرار حقیرانه  و  رکود  زيرا 
است.  نابودی  و  م��رگ  مساوی 
سازمان ها  همه  )رضائیان33،1385( 
و  نو  انديشه های  نیازمند  بقا  برای 
و  افكار  تازه اند.  و  بديع  نظرات 
کالبد  در  روحی  همچون  نظرات 
سازمان دمیده می شود و آنرا از نیستی 
و فنا نجات می دهد. برای اينكه در 
دنیای متالطم وتغییر امروز به حیات 
ادامه داد بايد به نوآوری و خالقیت 

روی آورد.)الوانی223،1385( 
بسیار  و  رقابتی  دن��ی��ای  در   
و  تغییرات  با  انطباق  کنونی  پیچیده 
است.  حیاتی  و  ضروری  امری  تغییرات  اين  مديريت 
امروز شعار»نابودی در انتظار است مگر خالق و نوآور 
باشید« در پیش روی مديران همه سازمان ها قراردارد که 
.خالقیت  نیستند  مستثنی  قاعده  اين  از  نیز  شهرداری ها 

عدالتسازمانیوخالقیتكاركنان
)مطالعهموردی،شهرداریبوكان(

 فرهاد نژادايرانی، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب
 افشین میرحسامی، مدرس دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بوکان، 
 رشید میرحسامی، داشجوی کارشناسی ارشد، مديريت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد
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سودمند  و  جديد  ايده های  توسعه  فرآيند  از  عبارتست 
بگیرند.)نژاد  قرار   استفاده  مورد  عمل  در  می تواند  که 
ايرانی31،1381( به عقیده بسیاری از صاحبنظران عوامل 
متعددی در توسعه و تقويت قدرت خالقیت کارکنان در 
سازمان ها دخیل می باشند که ساختار سازمانی و فرهنگ 
باشند.  اين عوامل م   سازمانی، جوسازمانی و...از جمله 
از سوی ديگر همه ما شنیده ايم »که عقل سالم در بدن 
سالم« شايد مصداق اين مسئله در سازمان ها نیز وجود 
داشته باشد يعنی افكار و ايده های نو و سالم)منابع انسانی 
سالم( در سازمان سالم. بنابراين در پژوهش حاضر سعی 
و خالقیت  سازمانی  عدالت  بین  رابطه  که  است  آن  بر 
گیرد،  قرار  بررسی  مورد  بوکان  شهرداری  در  کارکنان 
اجتماعی  مؤسسات  سالمتی  عامل  اولین  راولس   زيرا 
را عدالت قلمداد می{نمايد.)نعامی و شكرکن81،1385( 
لذا طور کلی پژوهش حاضر در پی پاسخگويی به سئوال 

زير است:
بین عدالت سازمانی و خالقیت کارکنان درشهرداری 
الويت  ترتیب  و  دارد؟  وجود  رابطه ای  نوع  چه  بوکان 
با خالقیت کارکنان به چه  ابعاد عدالت سازمانی  رابطه 

صورت می باشد؟
سازمانی  عدالت  سئوال،  اين  به  پاسخگويی  جهت 
می گردد.  بررسی  وامله   و  فرناندوس  نظر  به  توجه  با 
فرناندوس و وامله بیان مي دارند که عدالت سازمانی به 
کارکنانشان  با  سازمان ها  عادالنه  و  منصفانه  رفتارهای 
اشاره داشته، معموالً در بر گیرنده سه جزء متفاوت است 

که عبارتند از:  
از  توزيعی نشات گرفته  توزيعی: عدالت  1- عدالت 
ها  پیامد  از  شده  ادراك  انصاف  به  بوده،  آدامز  نظريه 
می پردازد و به منزله يك عامل بالقوه با کاربردهای مهم 

در زمینه های سازمانی، در نظر گرفته می شود.
2- عدالت رويه ای: از ديدگاه عدالت رويه ای، عدالت 
بايد با استفاده از رويه هايی منصفانه تعريف شود،يعنی 
نتیجه هايی  که  هستند  تصمیماتی  عادالنه ای  تصمیمات 

منصفانه باشند.
3- عدالت تعاملی: به کیفیت رفتارهای بین فردی که 
يك فرد ،قبل و بعد از اتغاذ تصمیم در معرض آنها قرار 
مي گیرد، اشاره دارد.)امیر خانی و پور عزت22،1387( 

که  يافته  شكل  گونه ای  به  بشرامروزی  زندگی   
و  متعدد  سازمان های  با  ناگريز  مرگ  تا  تولد  لحظه  از 
مختلف اجتماعی و فرهنگی و... چه دولتی يا غیردولتی 
جايگاه  اهمیت  دهنده  نشان  موضوع  .اين  دارد  سرکار 
سازمان ها در دنیای کنونی است.)حسین زاده و ناصری، 
را  امروز  اجتماع   ، اتزيونی  خاطر  همین  به   )1386،6
است  حالی  در  اين  کند.  می  معرفی  سازمانی  جامعه 
که با توجه به آمارهای موجود بیش از نصف جمعیت 
توضیحات  اين  با  که  می کنند  زندگی  شهرها  در  ايران 
نقش و اهمیت شهرداری ها در جامعه سازمانی پررنگ تر 
می شود. با اين حال تحقیق حاضر از جنبه های زير دارای 

اهمیت و ضرورت می باشد.
با توجه به اينكه سازمان سیستمی اجتماعی است که 
حیات و پايداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان 
اجزا و عناصر تشكیل دهنده آن است .ادراك بی عدالتی 
اهتمام  زيرا  دارد.  جمعی  کار  روحیه  بر  مخربی  اثرات 
نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت الشعاع خود 
بنابراين  ديگران56،1387(  و  می دهد)سیدجوادين  قرار 
سوی  .از  می باشد  ضروری  سازمانی  عدالت  به  توجه 
مديريت،  و  سازمان  نظريه های جديد  امروزطبق  ديگر، 
يكی از مهم ترين عناصر و وظايف مديريت، ايجاد زمینه 
الزم برای بروز خالقیت ها و نوآوري ها به منظور ايجاد 
تغییر و تحول در سازمان ها، جهت همگام شدن با محیط 
در  ايرانی19،1381(  می باشد.)نژاد  بینی  پیش  قابل  غیر 
تحقیق حاضر عدالت سازمانی به عنوان متغیر مستقل و 
خالقیت کارکنان نیز به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته 
شده است، و هدف آن تبیین وجود همبستگی میان عدالت 
است، همچنین  کارکنان  باخالقیت  آن  ابعاد  و  سازمانی 
نظر  جلب  از  عبارتست  حاضر  تحقیق  کاربردی  هدف 
و  سازمانی  عدالت  اهمیت  به  بوکان  شهرداری  مديران 
رابطه آن با خالقیت کارکنان و افزايش خالقیت کارکنان 
از طريق تأکید و افزايش عدالت سازمانی در شهرداری 
و  حاضر  موضوع  نوآوری  به  توجه  با  می باشد.  بوکان 
نتايج حاصله از کاربرد آن در سازمان و با توجه به اين 
پژوهشی  چنین  تاکنون  بوکان  شهرداری  در  که  مطلب 
انجام نشده ضرورت انجام تحقیق حاضر شكل گرفت.

ابزار و روش تحقیق
کاربردی  هدف  نوع  از  حاضر  تحقیق  هدف،  ازنظر 
توصیفی–همبستگی  نوع  از  روش  و  ماهیت  نظر  از  و 
پژوهش  اين  در  اطالعات  گ��ردآوري  اب��زار  اس��ت. 
که  پرسشنامه  دو  از  راستا  اين  در  می باشد،  پرسشنامه 
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عدالت سازمانی)پرسشنامه استاندارد(و خالقیت کارکنان 
که  بسته  سئواالت  قالب  در  ساخته(  محقق  )پرسشنامه 
روايی وپايايی آن مورد تأيید قرار گرفت، برای سنجش 

چگونگی متغییرهای پژوهش استفاده شد .

 جامعه و نمونه آماری 
جامعه آماری تحقیق حاضر عبارتست از کلیه کارکنان 
شهرداری بوکان که براساس آمار اخذ شده تعداد کارکنان 
رسمی  کارمند  نفر  و64  قراردادی  نفر   36 سازمان  اين 
واحد  از  آمار  می باشد.)براساس  مجموع100نفر  در  و 
به اينكه  توجه  با  و  آذرماه1391(  در  سازمان  کارگزينی 
گرفته شد  تصمیم  می باشد،  آماری100نفر  جامعه  حجم 
تمام100نفر از کارکنان شهرداری بوکان مورد سرشماری 
قرار گیرد و به جای نمونه گیری از تمام شماری استفاده 

شده است. 

يافته ها و نتايج تحقیق
شده،  جمع آوری  داده های  تحلیل  و  تجزيه  به منظور 
توصیف  برای  استنباطی  و  توصیفی  آمار  چارچوب  در 
توزيع  جداول  از  شده  جمع آوری  داده های  تلخیص  و 
آزمون  برای  و  شده  استفاده   ... و  میانگین  و  فراوانی 
فرضیه های تحقیق ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف 
اسمیرنف، نرمال بودن توزيع داده ها و جامعه مشخص 
پارامتريك  آماری  آزمون  از  استفاده  با  سپس  و  گرديد 
همبستگی پیرسون رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته 
بررسی گرديد، برای تجزيه و تحلیل داده های جمع آوری 
شده از نرم افزار کامپیوتری SPSS استفاده گرديد. يافته ها 
و نتايج حاصل از آزمون فرضیه ها به صورت زير است: 

و  سازمانی  عدالت  بین  اصلی:  فرضیه  نتیجه گیری 
معناداری  رابطه  بوکان  شهرداری  در  کارکنان  خالقیت 

وجود دارد. 
  جهت آزمون فرضیه يادشده از آزمون آماری ضريب 

همبستگی پیرسون استفاده شده است. چنانچه در جدول 
دو  معنی داری  سطح  در  می گردد  مالحظه  يك  شماره 
دامنه ای، سطح معنی داری آزمون r پیرسون0/000 بوده 
و اين سطح از حداقل سطح معنی داری0/05 کوچكتر 
می باشد و نیز با توجه به مقدار r محاسبه شده که0/439 
درجه  با  پیرسون  بحرانی  مقدار  از  مقدار  اين  و  بوده 
معنی  رابطه  است،  بزرگتر  می باشد،  9 که0/195  آزادی 
داری بین دو متغیر مذکور در فرضیه يك  وجود دارد. 
لذا می توان نتیجه گرفت که با اطمینان 95 درصد فرضیه 

اصلی ياد شده تأيید می شود  .
نتیجه گیری فرضیه فرعی اول: بین عدالت توزيعی و 
معناداری  رابطه  بوکان  شهرداری  در  کارکنان  خالقیت 

وجود دارد.  
  چنانچه در جدول شماره دو مالحظه می گردد. در 
سطح معنی داری دو دامنه ای، سطح معنی-داری آزمون 
r  پیرسون0/001بوده و اين سطح از حداقل سطح معنی 
 r داری)0/05(کوچكتر می باشد و نیز با توجه به مقدار
محاسبه شده که0/322 بوده و اين مقدار از مقدار بحرانی 
بزرگتر  0/195می باشد،  که  آزادی99  درجه  با  پیرسون 
است، رابطه معنی داری بین دو متغیر مذکور در فرضیه 
وجود دارد. لذا فرضیه ياد شده نیز با اطمینان 95 درصد 

تأيید می شود.

رويه ای  عدالت  بین  دوم:  فرعی  فرضیه  نتیجه گیری   
و خالقیت کارکنان در شهرداری بوکان رابطه معناداری 

وجود دارد. 
در  می گردد  مالحظه  سه  شماره  جدول  در  چنانچه 
 r سطح معنی داری دو دامنه ای سطح معنی داری آزمون
پیرسون0/000 بوده و اين سطح از حداقل سطح معنی 
مقدار  به  توجه  با  نیز  و  می باشد  داری)0/50( کوچكتر 
مقدار  از  مقدار  اين  و  بوده   0/396 که  شده  محاسبه   r
با درجه آزادی 99 که0/195 می باشد،  بحرانی پیرسون 
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بزرگتر است، رابطه معنی داری بین دو متغیر مذکور در 
با 95 درصد  فرضیه  وجود دارد. لذا فرضیه  ياد شده 

اطمینان تأيید می شود .
و  عدالت تعاملی  بین  سه:  فرعی  فرضیه  نتیجه گیری   
معناداری  رابطه  بوکان  شهرداری  در  کارکنان  خالقیت 

وجود دارد. 
در  می گردد  مالحظه  شماره4  جدول  در  چنانچه   
سطح معنی داری دو دامنه ای، سطح معنی داری آزمون 
r پیرسون0/000بوده و اين سطح از حداقل سطح معنی 
 r داری)0/05(کوچكتر مي باشد و نیز با توجه به مقدار
محاسبه شده که0/380 بوده و اين مقدار از مقدار بحرانی 
بزرگتر  که0/195می باشد،   99 آزادی  درجه  با  پیرسون 
است، رابطه معنی داری بین دو متغیر مذکور در فرضیه 
وجود دارد. لذا فرضیه ياد شده نیز با 95 درصد اطمینان 

تأيید می شود .

  نتیجه گیری کلی و بحث
مثبت  رابطهی  بر وجود  مبنی  تحقیق  اصلی  فرضیهی 
و معنی دار بین عدالت سازمانی وخالقیت کارکنان در 
آن  نتايج  و  گرفت.  قرار  تأيید  مورد  بوکان  شهرداری 
مديران  سوی  از  سازمانی  عدالت  رعايت  ضرورت  بر 
انسانی  نیازهای  مانند ساير  دارد. چرا که عدالت  تأکید 
به عنوان يك نیاز فطری مطرح است و اجرای عدالت 
عینی  بايد  آن در شهرداری  ابعاد گوناگون  در  سازمانی 
باشد. لذا با توجه به نقش و اهمیت عدالت سازمانی در 
افزايش و ارتقاء خالقیت کارکنان که در اين تحقیق برآن 
صحه گذاشته شده است، پیشنهاد مي شود برای افزايش 
خالقیت کارکنان در شهرداری بوکان، دوره های آموزش 
با  شهرداری  مديران  آشناسازی  برای  مناسب  و  کافی 
به کارگیری آن  اصول ومبانی عدالت سازمانی و نحوه 
برگزار شود و مديران نیز تشويق شوند تا از يافته های 
تحقیقات، در تعامل با کارکنان بهره گیرند.از آنجايی که 
رابطه معنی  داری بین عدالت توزيعی و خالقیت کارکنان 
در شهرداری بوکان مورد تأيید واقع شد فلذا مديران و 

مقامات ارشد سازمانی می توانند با میزان رعايت عدالت 
در توزيع و تخصیص منابع و پاداشهای سازمان و ايجاد 
قابل  کمك  سازمان  کارکنان  خالقیت  ارتقاء  به  انگیزه 
و  افزايش  برای  زمینه ای  خود  اين  و  کنند  مالحضه ای 
اقدامات و  ازجمله  آورد  فراهم خواهد  ارتقاء خالقیت 
و  ظهور  موجبات  آن  طريق  از  می توان  که  برنامه هايی 
تقويت خالقیت را در سازمان فراهم ساخت عبارتنداز: 
و  زيارتی  تشويق های  کتبی،  تشويق های  از  استفاده 
سیاحتی، تشويق در ارتقاء گروه و... از آنجايی که رابطه 
در  کارکنان  وخالقیت  رويه ای  عدالت  بین  داری  معنا 
مديران  بنابراين  واقع شد،  تأيید  مورد  بوکان  شهرداری 
رعايت  میزان  با  می توانند  سازمانی  ارشد  مقامات  و 
مالحضه ای  قابل  کمك  سازمانی  تصمیمات  در  عدالت 
خود  اين  و  کنند  سازمان  کارکنان  ارتقاءخالقیت  به 
فراهم  را  ارتقاء خالقیت  و  افزايش  برای  مناسب  زمینه 
بايد  سازمان  ارشد  مقامات  و  مديران  آورد.البته  خواهد 
ای  رويه  عدالت  رعايت  هنگام  به  باشند  داشته  توجه 
ادراکات کارکنان نقش کلیدی دارد زيرا واکنش کارکنان 
ها،  رويه  از  ادراکشان  چگونگی  به  رويه ها  به  سازمان 
مثال هنگامی که  دارد.  بستگی  آنها  واقعی  ماهیت  به  نه 
کارکنان تصمیمات سازمانی در زمینه توزيع درآمدها را 
عادالنه بدانند انگیزه بیشتری برای عملكرد بهتر خواهند 
داشت؛ چراکه می دانند در اين صورت عملكردشان را به 
دقت ارزيابی می شود؛ برعكس اگر فكر کنند مسئوالن 
را  عملكردشان  طبعا  و  ندارند  آگاهی  آنان  خدمات  از 
به طور دقیق ارزيابی نمی کنند يا عواطف شخصی خود 
را در ارزيابی عملكرد دخالت می دهند انگیزه چندانی از 
خود نشان نخواهند داد و اين به نوبه خود مانع ارتقاء و 
افزايش خالقیت کارکنان در سازمان می شود. از جمله 
مواردی که مديران و مقامات ارشد بايد در فرآيند های 
مي توان  دهند  قرار  توجه  مورد  سازمانی  تصمیم گیری 
متناقض  سازمانی  تصمیمات  کرد:  اشاره  موارد  اين  به 
و  دقیق  باشند،  به دور  تعصب  از  نباشند،  يكديگر  با 
واضح باشند، قابل اصالح باشند، در تصمیمات سازمانی 
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نظرات کارکنان ناديده گرفته نشود، تصمیمات مبتنی بر 
استانداردهای اخالقی باشند. 

از آنجايی که رابطه معنی داری بین عدالت تعاملی   
و خالقیت کارکنان در شهرداری بوکان مورد تأيید واقع 
داشته  توجه  بايد  ارشد سازمان  مقامات  و  مديران  شد، 
باشند که عدالت تعاملی رفتاری است که توسط رفتار 
بايد  که  هستند  مديران  اين  و  مي شود  تعیین  مديريت 
کارکنان  با  مراودات  هنگام  به  عدالت  رعايت  میزان  با 
آنها  در  را  خالقیت  ارتقا  و  تقويت  موجبات  سازمان 
به  سازمان  مديران  که  مواردی  جمله  .از  آورند  فراهم 
بايد مد نظر داشته باشند  هنگام رعايت عدالت تعاملی 
از  اشاره کرد: قدردانی  قبیل  اين  از  به مواردی  مي توان 
عمل  سازمان،  برای  دستاوردهايشان  به خاطر  کارکنان 
قضاوت  از  جستن  دوری  آنان،  های  توصیه  به  کردن 
های ناروا، صداقت و وفای به عهد در مراودات، رفتاری 
کارکنان.   با  برخورد  هنگام  احترام  و  اعتماد  از  حاکی 
روابط  افراد  میشود  منجر  نتايج  عادالنه  توزيع  همچنین 
متقابل بین شخصی مديران را نیز عادالنه تصور نمايند. 

 با توجه به نتايج بدست آمده پیشنهاد میگردد زمینه 
رويه  عدالت  توزيعی،  سازمانی)عدالت  عدالت  بروز 
ای وعدالت تعاملی( در شهرداری بوکان، فراهم آيد تا 
کارکنان خالقیت بیشتری از خود بروز دهند. همان طور 
نهايت  در  که  است  مفاهیمی  از  خالقیت  شد  بیان  که 
سازمانها  طرف  از  جديد  خدمات  و  کاال  ارائه  موجب 
می شود، در نتیجه توجه به زير ساختها و عوامل مؤثر 
بر خالقیت کارکنان مهم تلقی میشوند. همچنین با توجه 
همبستگی  دارای  هم  با  سازمانی  عدالت  ابعاد  اينكه  به 
هستند ارتباط بین اين ابعاد نیز بايد مورد توجه قرار گیرد 
)پاداش ها(  نتايج  توزيع  افراد  چنانچه  مثال  برای  زيرا 
سازمانی  رويههای  کنند  ادراك  منصفانه  و  عادالنه  را 
را  میگردد  نتايج  توزيع  به  منجر  که  فرآيندهايی  يعنی 
نیز عادالنه تلقی مینمايند. همچنین توزيع عادالنه نتايج 
منجر میشود افراد روابط متقابل بین شخصی مديران را 
نیز عادالنه تصور نمايند. در صورت نارضايتی کارکنان 

از ابعاد عدالت سازمانی بايستی يك بازنگری جدی در 
نحوه  و  نتايج  توزيع  رويههای  سازمانی،  نتايج  توزيع 
ارتباطات مديران با کارکنان صورت گیرد. همانطور که 
بیان شد ادراك از عدالت سازمانی از مفاهیم نوينی است 
و  گرفته  شكل  انسانی  نیروی  به  توجه  راستای  در  که 
شده  مطالعه  زيادی  تحقیقات  در  آن  از  حاصل  مزايای 
اين  به  بسیاری  پیشنهاد می گردد توجه  اين رو  از  است. 
ن سازمان  برای  حاصله  مزايای  تا  گردد  مبذول   مفهوم 

مايان گردد. 
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 عباس جاللي

شهرداری ها به روايت اسناد

77 سال چهاردهم/شماره118

پیشزمینه سند
گذر گاهی  که  آنند  بر  شهری  پژو هند گان  از  گرو هی 
که  است  صفويان  روزگار  آفريده ي  »خیابان«  نام  به 
باور   � افغانستان  هرات  شهر های  در  آن  از  نمونه هايی 
بر اين است که نخستین خیابان در هرات بوده- مشهد، 
قز وين و اصفهان هنوز هم بر جا مانده است، اما تغییر در 
پهنه ی اين خیابان ها در بازه ی چند صد سال، جدا بودن 
راهی برای پیاد گان و سواره را در محاق فرو برده است. 
گستره ی  و  بودن  راست  خیابان ها سر  اين  ويژگی  تنها 
چشمگیر آنهاست )شهرداريها، ش 96 »معابر شهری 

در رويارويی با يورش خودرو« جاللی(.
اما در شهری چون تهران؛ پايتخت قاجاريان از 1210 
قمری که پیشینه ای دويست ساله را برای خود اندوخته 

معابرش  و  گذر گاه  است، 
بیشتر از کو چه های  تنگ و 
که  می شد  درست  باريكی، 
دو  کو چه ی  برخورد گاه  از 
فضايی  ه��م  ب��ر  ع��م��ود 
دلگشا تر را پديد می آورد، با 
چند دکان، اما نه به صورت 
اين  سرپوشیده.  بازار چه ی 
»گذر«  يا  »گ��ذار«  به  فضا 
معابر  که  داش��ت  آوازه 
درست  گذر   60 از   تهران 
شده بود، همچون گذر  های 
»حمام  م��وش«،  »مهدی 
چال«،  »مدرسه ی  خانم«، 

»لوطی صالح«.
آنچه در روز گار ناصری 
شد،  سا خته  خیابان  نام  به 

تقلید  به  آنهم  بر خی،  تنها  و  بود  باريك  و  کو تاه  بیشتر 
از فرنگستان گشاده بودند و در دوسو يشان درختكاری 
داشتند، ما نند: خیابان »باب همايون« که پیاده روی در دو 
بر داشت و بسیار با صفا بود. در واقع اين  خیابان برای 
آمد و شد و تشريفات سلطنتی بوده است. خیابان هاي 
بسیاری  و  نداشته اند  مطلوبی  تهران وضع چندان  ديگر 
حتی سنگفرش هم نبوده اند، اما آنچه به گونه ای مستدل 
از عكس های قديمی تهران در پیش از 1300 خورشیدی 
همايون«،  »ب��اب  چون  خیابان هايی  می شود،  دي��ده 
عال الدوله )فردوسی( و دوالب در خاور تهران پیاده رو 
داشته اند، آن هم پیاده رويی مشخصًا جدول بندی شده در 
طهران،  بر  گذری  عكس  )کتاب  دوالب:  همین  خیابان 

جواد تهامی(. 

پیادگانماتبرنطِعشهر

دوالب، شرق تهران، 1295
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و باز آن چه از تصاوير کلی خیابان هايی چند برمی آيد، 
آب  جوی  سواره رو،  و  پیاده رو  میان  جداگر  خط  اين 
عمومی و رديف درختان کاشته در دو سوی جويها بوده 

 است. 
افزايش  با  هنگام  هم  رضا خان،  فر مانفر مايی  آغاز 
که  پايتخت  شهری  پهنه های  در  خودرو  بی سابقه ی 
از  دراز تر  و  دور  و  گسترده  جوالنگاهی  به  بی گمان 
ناگهانی  اين يورش  داشته است. در  نیاز  کو چه و گذر 
به فضا های تنگ و کوتاه، خطرآفرينی هايی برای پیاد گان 
پیاد ه ای از گزند اين هیو الی  پديدار می شده، زيرا هیچ 
آهنین نو آمده و پرزاد و رود ايمن نبوده است. چندانكه 
يكی  جان  درشكه،  يك  با  خودرو  تصادف  نخستین 
را  خان  درويش  ايران،  موسیقی  مردان  پرآوازه  ترين  از 
از  آمیزه ای  را  خیابان ها  و  گذر  روز گار  آن  در  گرفت. 
ا نسان، اسب و استر، گاری، درشكه و کالسكه در خود 
سده ی  سال های  آغازين  همین  در  بعداً  که  می گرفت 
افزوده شد  بدان  نیز  چهار دهم خورشیدی، خودرو 
همگانی  ترابری  سالگی  »صد   ،76 ش  )شهرداريها، 

شهری؛ از درشكه تا  اتوبوس«جاللي(. 

گاهشناسی سند
نگاهی به رخداد های سال سند � 1299 خورشیدی � 
افت و خیز های سیاسی و اجتماعی شديدی را به  نمايش 

می گذارد که زمینه ی پیدايی سند شده اند. 
اول��ی،  آق  فضل اهلل  خ��ان  کلنل  ف��روردي��ن(  يكم 
صاحب منصب ژاندارمری به علت انعقاد قرارداد 9 اوت 
1919 میالدی که متضمن تحت الحمايگی ايران توسط 

انگلیسی ها بود، انتحار کرد. 
تبريز آغاز  قیام شیخ محمد خیابانی در  2 فروردين( 
شد. دموکرات ها و مجا هدين مسلح شده در محل »حزب 

تجدد« حضور يافتند. 
از تصرف شهربانی  19 فروردين( شیخ خیابانی پس 

دو  به  دموکرات  حزب  مديره  هیأت  طرف  از  بیانیه ای 
زبان فارسی و فرانسه صادر نمود. در اين اعالمیه آمده 
است، بر نامه ی شیخ برقرار داشتن آسايش عمومی و از 

قوه به فعل درآوردن رژيم مشروطیت است. 
حكو مت  گیالن  در  خان  کو چك  میرزا  خرداد(   18

موقت انقالبی و شورای نظامی تشكیل داد. 
4 تیر ماه( میرزا حسن خان وثوق الدوله، رئیس الوزرا 

از کار کناره گرفت. 
شديداللحنی  يادداشت  انگلیس  دول��ت  12آذر( 
که  شد  متذکر  يادداشت  اين  در  داد.  ايران  دولت  به 
خرِج  نظارت  و  فر ماندهی  تحت  در  بايستی  قراولخانه 

مأمورين انگلیسی باشد. 
2 اسفند( ساعت شش بعداز ظهر سید ضیاء الدين برای 
نیروی اعزامی نطق مهیجی ايراد نمود و سپس به هر يك 
از افراد نفرات سه ماه حقوق معّوقه پر دا خت گرديد و 

نیرو به سمت تهران حرکت کرد. 
3 اسفند( کلیه ی زندانیان از زندان آزاد شدند. 

3 اسفند( از طرف میرپنج رضا خان اعالمیه ای در 9 ماه 
تحت عنوان »حكم می کنم« صادر و توسط قزا قان به در 
و ديوار شهر الصاق گرديد. به موجب همین اعالمیه در 

شهر تهران حكو مت نظامی اعالم شد. 
4 اسفند( فر مان رئیس الوزرايی سید ضیاء الدين مدير 

روزنامه ی رعد صادر شد. 
مراسالت  و  تلگرافی  مخابرات  امروز  از  اسفند(   12
داير  نیز  شهری  تلفن های  و  پذيرفته  شهر ها  بین  پستی 

گرديد. 
شش  ظرف  کرد،  اعالم  نظامی  حكو مت  اسفند(   12

روز همه بايد سالح های خود را تحويل د هند. 
بود جه ي  رئیس الوزرا  ضیا ء الدين،  سید  اسفند(   27
را  احمد شاه  از جمله حقوق  و  کرد  تعديل  را  مملكتی 
از 40 هزار  تو مان به 30 هزار تو مان تنزل داد. همچنین 
حقوق تمام شاهزاد گان از 43 هزار  تو مان به بیست هزار 

تو مان تقلیل يافت.

بررسی سند
چندگانه ی  و  نود  فرا مین  از  برگرفته  سند  اين 
با   1299 اسفند  کود تای  در  که  است  رئیس الوزرايی 
همكاری رضا خان سردار سپه و گرو هی از سران نظامی 
فرمانروايی  گسیخته ی  رشته ی   � قزاق  بريگارد های   �
قا جاريان را بدست گرفتند. اين فرا مین که بیشتر دارای 
رخساره های اجتماعی است، خود به پژوهشي ويژه نیاز 
دارد. زيرا در کمال شگفتی با گذشت نزديك به يك سده 
برخی از اين فر مان ها هنوز اجرا می شوند، بر خی قا نون 
نشسته اند،  اجتماع  بر چار چوبه ی عرف  پاره ای  و  شده 
اينهمه  با گذشت  آرمانی اند که  آنها چنان  از  اما چندی 
سال تنها بخش هايی از آن به صورت خام به کار گرفته 

سر در الماسیه 1280
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شده اند )اصل سند(. 
در  میان اين نود و اندی فرمان آنكه بیش از همه ارزش 
و  پیاد گان  پايدار  مشكل  و  شهری  زمینه ی  در  تاريخی 

سواره ها دارد، اينست که: 
»در خيابان ها باید عابرین پياده، از پياده رو و سواره ها 

از سواره رو، یعنی وسط خيابان عبور کنند« 
شده  ضبط  شهری  سند  نخستین  ساده،  فرمان  همین 
نمودن جايگاه  از سواره و مشخص  پیاده  برای جدايی 
ترابری شهری است.  نخست  تاريخ  آنها در  از  هر يك 
وزير کو دتا چندان اين فر  امین را اصولی می دانست که 
شوند:  گمارده  کار  اين  بر  پاسبانانی  تا  بود  داده  فر مان 
عبور  خیابان  از وسط  گذارده  را  رو  پیاده  که  »عابرينی 
می کردند و آژان هايی که مأمور آن شده بودند که فرياد 
بزنند � آقا پیاده رو، خانم پیاده رو!«. اين مشكل را می بینیم 
که تا به امروز هم پايیده است با پوششی از سكوت تا 
مگر از سنگیني بار اين کژرفتاری اجتماعی کاسته شود. 
ديوار ك های  نرده،  چون  فیزيكی  بازدارنده های  همه ی  
اين کژرفتاری نمی شوند  درختچه ای و بوته ای جلوگیر 
و پیاد گان خطر را بر جان می خرند و در سواره رو ها بی 
هیچ واهمه ای از برخورد با خودرو ها، جوالن می دهند. 

در پی همان فر مان ساده چند سال بعد با آسفالت شدن 
قوانین  خودرو ها؛  شد  و  آمد  گرفتن  سر عت  و  خیابان 
ومقرراتی بر گرفته از فرنگستان بر چهره ی سیاه آسفالت 
خط و رنگی معنا دار کشید تا آن را برای رانند گان و در 
برخی موارد برای پیاد گان خوانا و  امن کند. هر چند بجز 
چند تابلوی بازدارنده  و گذر گاهی، چیزی برای پیاد گان 

چهره نبست. 
خ(   1357  -1320 )پاد  دوم  پهلوی  روزگ��ار  در 
مدارس«  »پلیس  و  راهنمايی«  »پلیس  چون  نهاده هايی 
را  پیادگان  از  بخش هايی  جايگاه  دستكم  تا  کوشیدند 
امروزی تر  تمهیدا تی  اما  سازند،  روشن  سوارگان  برای 
و نو تر چون گذر پیاده با »چراغ باختیار« نه مفهوم شد 
خود  برای  شهری  ترابری  در  جايگاهی  توانست  نه  و 
پیاد گان،   و  خودرو  گسیخته ی  افسار  افزايش  بیابد. 
پر  شهر های  و  کالنشهر ها  در  را  بزرگی  دشوار های 
بناگزير  آن  از  برون رفت  برای  که  آورد  پیش  جمعیت 
سازه اي سا خته شد که هم اکنون راه تكا مل را در پیش 
باشند گان  برای  نه چندان زيبا  که  گرفته است. سازه ای 
شهر ها حتی پايتخت غريب می نمود و در سال های سند 
1299 خورشیدی هیچ کس، هیچ انگاره ای از آن در ذهن 
نداشت. اين سازه ي نودرآمد »پل پیاده« است برای گذر 
از روی رود های دايمی و خرو شان  خودرو در بزرگراه ها 
فنی  آرايه های  با همه ی  و خیابان های شهر، شور بختانه 
برای کارآمدی بیشتر و آسايش پیادگان، چون پلكان با 
اعتنای چندانی  پیاد گان خود مختار  حسگر های سر عت. 
سیل  میان  از  عبور  با  را  مرگ  خطر  و  نمی کنند  آن  به 
پايان می توان گفت  در  آنچه  بجان می خرند.  خودرو ها 
آنست که سید ضیاء با گونه ای آموزش اجباری کار را 
جز  راهی  امروزه  و  گرفت  سخت  خودسر  پیادگان  بر 
نوبا وگان  برای  اجباری  آموزشی  است.  نمانده  باقی  آن 
و د انش آموزان تا مگر نسلی ديگر بر  رفتار خودسرانه ی 

پیاده ی خويش چیره  گردد. 

نمايی از تهران، 1288
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از نگاه شهرداراز نگاه شهردار

میان  وی  5کرج.  منطقه  شهرداري  مديران  از  مديريت،  کارشناس  دانش آموخته  قنبری،  پرويز 
بوده  استان همدان  توابع  از  رزن  نیز شهردار  از سال73تا76  و  فامنین  70تا73 شهردار  سال های 
است، از سال76تا80  از مديران شهرداری زنجان بوده و سرپرستي شهرداري زنجان را هم به مدت 
9ماه به عهده داشته  است. وی از سال80تا82 شهردار ابهر و از سال82تا85 نیز شهردار شهر آبسرد 

بوده است. هم اکنون نیز از سوی شورای اسالمی شهر آبسرد به سمت شهردار برگزيده شده است.

استان  از شهرهای خوش آب و هوای  آبَسرد يكی 
شهرستان  مرکزی  بخش  در  شهر  اين  است.  تهران 

دماوند قرار دارد و مرکز دهستان جمع آبرود است.
و  هراز  جاده  جنوب  کیلومتری   5 در  آبسرد  شهر 
میان دو شهر دماوند و کیالن واقع شده است. آبسرد در 
تهران  استان  توابع  از  دماوند  مرکزی شهرستان  بخش 

*****

سهولتدرپیادهمداری
 تهیه و تنظیم: هادی محمودی نژاد

واقع گرديده است، اين شهر دارای حريمی به مساحت 
تا  دقیقه  9381 هكتار می باشد که در 52 در جه و 6 
تا35  دقیقه   35 و  شرقی  طول  دقیقه   35 و  درجه   52
است  شده  گسترده  شمالی  عرض  دقیقه   42 و  درجه 
شهر آبسرد در اواخر سال 1375 توسط هیئت وزيران 
بر  اين شهر  عنوان يك شهر شناخته شد. جمعیت  به 
اعالم  نفر   9202 تعداد   1390 سال  سرشماري  اساس 
شد. آبسرد به شهر گل و گیاه معروف است، چرا که 
صنعت گل و گیاه آبسرد با دارا بودن پتانسیل باال )آب 
و هوای مناسب ( و نیز وجود تولید کنندگان مجرب و 
اين حرفه  به  با سوابق فعالیت چندين دهه  کارآزموده 
داخل  در  صنف  اين  اهمیت  بر  عالوه  گشته  موجب 
رقابت  توان  مناسب  زمینه  ايجاد  صورت  در  کشور، 
باشد. در م����نطقه ي  دارا  نیز  را  بازارهای جهانی  در 
آب�����سرد انواع  گلهای شاخه بريده از قبیل : گاليول، 
مريم، رز، مارگريت، لیلیوم و... به دو صورت در هوای 
مساحت  بیشترين  می شود.  کشت  گلخانه ای  و  آزاد 
اراضی زراعی به زير کشت سیب زمینی و گل و گیاه 
رتبه های  در  جات  صیفی  و  گندم  و  يافته  اختصاص 
بعدی قرار دارند. آثار تاريخی فرهنگی در اين شهر دو 
تپه ي تاريخی و خانه های تاريخی است که بقايای 14 

باب از آنها وجود دارد. 

: در رویكردهای جدید برنامه ریزی، تأکيدی 
ویژه بر بسترسازی شهرهای سالم و تسهيل پياده مداری 
در شهر شكل گرفته است. جنابعالی شهر پياده مدار را چه 

شهری می دانيد؟
اصلي  کاربر  عنوان  به  انسان  رفته رفته وجود  امروزه، 
به  نیازش  و  گذارده  فراموشي  به  رو  شهري،  فضاهاي 
آرامش و ايمني در شهر ناديده گرفته شده است. استفاده 
نكردن مردم از معابر، موجب از دست رفتن مفهوم مدني 
شهرها و کاهش کیفیت، سرزندگي و نشاط شده است. 

با  شهرها  در  جمعیت  افزايش  هم  ديگر  مسئله ی 
افزايش  طرفی  از  است.  شهرنشینی  روند  گسترش 
به  نیاز  جديد،  شهرهای  براي  شده  تعیین  جمعیت 
تغییر مقیاس،  اين  ايجاب مي کرد.  را  شهرهاي بزرگ تر 
موجب تغییر از پیاده روي و دوچرخه سواري به ترابری 
همگانی و اتومبیل شخصي شد؛ بنابراين بايد گفت که 
در  به خصوص  ايران،  فضاهای شهری  در  مدني  حیات 
خیابان ها، نظیر ساير کشورهاي در حال توسعه، به دلیل 
و  سنت  با  تاريخي  تقابل  باال،  از  نوآمدسازی1  تحمیل 
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ماحصل آن، مدرنیته اي ناتمام، کم رنگ و فاقد سرزندگي 
فیزيكي  موانع  انواع  دلیل  به  که  به ويژه  است؛  نشاط  و 
شهري  زندگي  احیاي  شرط  اصلي ترين  اجتماعي،  و 
اين فضاهاست،  در  پیاده  افراد  بیشتر  که حضور هرچه 
ناديده گرفته شده است. حرکت سريع يكی از بنیادهای 
شهرنشینی و تمدن معاصر است. با اختراع قطار، سرعت 
حرکت از يك منطقه به منطقه ی ديگر تغییر ماهوی پیدا 
کرد، فاصله ی زمانی بین شهرها و کشورها کاهش يافت و 
تصور جديدی از فضا و زمان ايجاد شد. مراکز شهرهای 
اروپا در قرن نوزدهم درهای خود را به روی اين اختراع 
جديد گشودند و ساختار شهر را برای عبور راه آهن و 
ايجاد ايستگاه های قطار دگرگون کردند. با ورود خودرو 
يافت  جديد  ابعادی  فضا  در  سريع  حرکت  صحنه،  به 
و ساختار شهرها را به صورتی بی سابقه تغییر داد. تعدد 
امتیازاتی که اتومبیل به سرنشینانش می داد، چنان بود که 
گويی برای کسی، جای کمترين شبه ای در قبول کامل 
آن باقی نمی ماند. از سويی ديگر، تشويق به حرکت پیاده 
مورد  پیش  دهه ی  چندين  از  مرتبط  تسهیالت  ايجاد  و 
توجه جوامع پیشرو قرار گرفته؛ در حالی که پیاده روی در 
کشور ما حتی به عنوان روشی از حمل و نقل، ناشناخته 
مانده است. اين بی توجهی به طراحی و برنامه ريزی ها، 
موجب تعرض عابر پیاده به فضای حرکت سواره شده 
و  آشفتگی  موجب  و  می کند  تهديد  را  پیاده  امنیت  و 
برهم زدن نظم تردد در اين گونه فضاهای متراکم شهری 
در  تردد های شهری  از  بسیاری  در  درحالی که  می شود؛ 
پیاده  مناسب و مطلوب، حرکت  صورت وجود فضای 
که  است  سواره  حرکت  مقابل  در  مطلوبی  جايگزين 

می تواند به کاهش گره های آمدوشد شهر کمك کند. 

شهرهای  شناختی  مؤلفه های  و  ویژگی ها   :
پياده مدار را در چه می دانيد؟

همچون  مسائلی  می رسد،  ذهنم  به  اکنون  آنچه  مثاًل 
مطلوب،  کاربری های  به  دسترسی  پیاده رو،  عرض 
تسهیل  جسمی،  ناتوانان  و  معلوالن  مناسب  دسترسی 
عبور از عرض خیابان، فواصل پیاده ی معقول، مقیاس، 
اقلیم،  اجتماعی،  هويت  و  بصری  جذابیت  امنیت، 

سروصدا، کیفیت هوا و پارکینگ مناسب می شود.

شهرهای  بر  زیباشناختی  مؤلفه های  آیا   :
پياده مدار تأثير می گذارند؟ 

روانی  زمینه ی  که  است  کیفیتی  پويايی،  مثاًل  بله!   
حرکت در مسیرها، به خصوص مسیرهای پیاده را فراهم 
می آورد. پر واضح است خیابانی می تواند جاذب پیادگان 
يا گسستگی  مانع  بدون هیچ گونه  بتوانند  آنان  که  باشد 
مسیر، به حرکت خود ادامه دهند. مثاًل درباره ی زيبايی 
قابل  نقش  ما  شهرهای  آشفتگی  که  گفت  بايد  بصری 

در  پیاده روی  از  شهروندان  شدن  گريزان  در  توجهی 
فضاهای شهری، به خصوص خیابان ها دارد. کافی است 
از رنگ ها، سنگ ها،  انبوهی  با  تا  بگذاريم  به خیابان  پا 
شیشه ها، آجرنماها و بتن هايی روبه رو شويم که نام بنا را 
بر خود گذاشته اند. اين گوناگونی و ناهمگونی در سبك 
بی هويت،  شهرهايی  و  انجامیده  اغتشاش  به  شكل  و 
غیرانسانی، ناهماهنگ و نابسامان را به شهروندان تحمیل 

کرده است. 

: آیا امنيت بر شكل گيری شهرهای پياده مدار 
تأثير می گذارد؟

احساس امنیت نیز يكی از نیازهای روحی انسان و از 
مهم ترين شاخص های کیفیت فضاست. يكي از مهم ترين 
عوامل تهديدکننده ی حضور مردم در عرصه های شهری، 
يا  بزهكاری  از  ترس  ترددگاهی،  فضاهای  به خصوص 
مورد تعرض هاي غیرمدني و خشونت قرار گرفتن است؛ 
سرزندگی  ايجاد  در  مهم  و  اساسی  نكات  از  يكی  لذا 
امنیت  ايجاد  آن،  در  به حضور  مردم  تشويق  و  خیابان 
جنبه ی  هم  و   ذهنی  جنبه ی  هم  که  فضاهاست  اين  در 
احساس  معنای  به  ذهنی  امنیت  دارد.  عینی)فیزيكی( 
امنیت در عرصه های همگانی شهرهاست و امنیت عینی 
نیز شامل حفظ امنیت پیادگان در مقابل خودروهاست . 
لحاظ  به  که  می پردازد  خیابان  بستر  به  بعدی  کیفیت 
نظام  خیابان  بستر  در  دارد.  بسیاری  اهمیت  عملكردی 
حرکت و فضای مكث تعريف می شود، رويدادها و وقايع 
اجتماعی به وقوع می پیوندد، برخوردهای چهره به چهره 
جشن ها،  می گیرد،  شكل  اجتماعی  برهمكنش های  و 
مراسم، عزاداری ها و اعیاد مذهبی برگزار می شوند و به 
بدان وابسته  آنچه حیات مدنی يك شهر  طور کلی هر 

است، در اين عرصه شكل می گیرد. 

: به نظر شما، شهرهای پياده مدار بر عرصه ی 
و  الزامات  و  مثبتی می گذارند  آثار  ترابری شهری چه 

زمينه های الزم برای تحقق آن چيست؟
يكي از شاخص هاي پايداري شهرها در قرن حاضر، 
آن،  دنبال  به  و  فسیلي  سوخت هاي  از  استفاده  کاهش 
استفاده کمتر از وسايل نقلیه و کاهش آلودگي هوا است. 
اين موضوع می تواند باعث بهبود جذابیت پیاده روها و 
شهری،  زندگی  کیفیت  در  نوين  تغییرات  آن،  به دنبال 
امكان ارتقای سالمت عمومی شهروندان، افزايش زمان 
فضاهای  افزايش  شهری،  عمومی  فضاهای  در  حضور 
و  سرزنده  شهری  داشتن  و  گردشگری   و  تفريحی 
پیاده روي شهروندان  افزايش  به  سالم در جهت تشويق 
بیشترين  با  به عنوان مكان هايی  پیاده روها  امروزه  شود. 
محیطی-  و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  بازخوردهای 
تردد  جريان  بیشترين  از  همین طور  و  مطرحند  رفتاری 
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می توانند  نتیجتًا  که  برخوردارند  افراد  تعداد  و  عمومی 
نیز  شهر  يك  در  اقتصادی  فعالیت های  برای  مكانی 
زندگي  جريان  آمدن  به  وجود  براي  شوند.  محسوب 
باشند؛  پیاده پذير  بايد  شهري  فضاهاي  شهر،   در  پیاده 
پیاده  عابر  آزادانه  فعالیت  و  عبور، حضور  امكان  يعني 
را فراهم آورند. بیشتر فضاي باز شهرها را خیابان ها و 
بر اساس  اين خیابان ها  کوچه هاي آن تشكیل مي دهند. 
استفاده  کنندگان،  تنوع  عبوري،   ترافیك  عرض،  میزان 
کاربري و نوع ساختمان هاي پیرامون و موقعیت آنها در 
متفاوتي  روش هاي  و  دارند  متفاوتي  ويژگي هاي  شهر، 
وجود  پیاده  عابر  آسايش  جهت  در  آنها  طراحي  براي 
محیط  سازگاري  يعنی  میزان  پیاده پذيري،  قابلیت  دارد. 
گردش،  زندگي،  خريد،  مردم،   حضور  براي  شهري 
معاشرت و لذت بردن از محیط. يك زندگي فعال فقط 
با طراحي و ساختن محیط هاي پیاده و اعمال سیاست ها 
بلكه  نمي آيد؛  به وجود  شهري  طراحي  راهكارهاي  و 
مردم،   روزانه ی  عادت هاي  به  فیزيكي  فعالیت  افزودن 
نیازمند روش و برنامه اي جامع تر است که در درازمدت، 
پیوند  ما  روزانه ی  زندگي  به  را  سالم  زندگي  الگوهاي 
دهد. آنچه باعث مي شود مردم به  راحتي بتوانند در اين 
و  رفتارها  به  دقیق  توجه  کنند،   مرور  و  عبور  محیط ها 

نیازهاي انسان در آنها است.

می توان شكل گيری  شما، چگونه  نظر  به   :
شهرهای پياده مدار را تسهيل کرد؟

اين کار را می توان به روش های زير انجام داد: 1-تبديل 
خیابان ها به راه های اصلی کاماًل پیاده 2-کاهش تدريجی 
به  پارکینگ  محوطه های  تبديل   -3 پارکینگ  و  ترافیك 
مقیاس  داشتن  نگه  پايین  و  متراکم   -4 عمومی  میادين 
در  مردم  انسانی 6- ساکن کردن  مقیاس  به  احترام   -5
هسته ی مرکزی 7- تشويق زندگی دانشجويی 8- انطباق 
منظر شهر با تغییرات فصول 9- ترويج دوچرخه سواری 

با در دسترس قرار دادن دوچرخه ها و ....

شهرهای  تحقق  برای  شما  پيشنهادهای   :

پياده مدار در ایران با توجه به شرایط فعلی در حوزه ی 
مدیریت شهری چيست؟

حرکت  کردن  محدود  و  س��واره  دسترسی  کنترل 
و سنگ فرش  باند سواره رو  کاهش عرض  با  خودروها 
کردن بستر آن، پیوستگی مسیر پیاده رو، حذف کاربری های 
اداری، درمانی، آموزشگاه های علمی و بانك ها، افزايش 
پارکینگ  تأسیس  فراغت،  اوقات  با  مرتبط  کاربری های 
ساختمان ها  مالكان  تمامی  کردن  ملزم  عمومی،  طبقاتی 
به تعبیه ی پارکینگ اختصاصی، حفظ نشانه های موجود، 
و  ساخت  ضوابط  تدوين  درشت دانه،  بدنه های  حذف 
تدوين  مغازه ها،  تابلوهای  ساماندهی  نماسازی،  و  ساز 
ساختمان  نورپردازی  مصالح،  رنگ  به  مربوط  ضوابط 
نشانه ها،  سازی  برجسته  شب،  در  فعال  کارکردهای 
نمای  عقب رفتگی  ممنوعیت  پیاده رو،  نورپردازی 
روشنايی  بهبود  مسكونی،  کاربری  افزايش  ساختمان ها، 
پیاده روها، ممنوعیت تعرض به حريم پیاده و ايجاد موانع 
حرکتی، تعريف مناطقی مشخص به منظور عبور پیاده از 
عرض معبر، سنگ فرش کردن مسیر پیاده و سواره، حفظ 
کارکردهای برخوردار از رايحه و صدا، حفظ تمامی خرده 
طراحی  عمومی،  طبقاتی  پارکینگ  احداث  فروشی ها، 
به  برگشت(  باند   2 و  رفت  )2باند  بانده  مسیر سواره4 
در  خودرو  حاشیه ای  پارك  ممنوعیت  متر،   2/5 عرض 
سراسر خیابان، تداوم حرکت پیاده در تقاطع ها، تعريض 
پیاده رو تا 6 متر،  استفاده نكردن از موانع فیزيكی میان 
مناسب  از کف پوش  استفاده  پیاده رو و مسیر سواره رو، 
در مسیر سواره و پیاده، استفاده از رامپ جهت تعديل 
در  درخت  کاشت  سواره رو،  و  پیاده رو  سطح  اختالف 
زيبا، ساده و  نیمكت های  از  استفاده  متری،  فواصل 15 
کارا، تعبیه ی سطل زباله، نصب گلدان و تجهیزات نور، 
از بین بردن اختالف سطوح در مسیر و سرپوشیده کردن 
جوی ها، پوشش باغچه ها با قاب های مشبك، استفاده از 
گلدان های خیابانی با رنگ های شاد و  قراردادن عالئم 

و نقشه های شهری. 
پی نوشت:

1-Medernization
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تجربیات جهانی

 فرشید قاسملو

مقدمه
تا  گذشته  زمان های  از  بشر  تمدن  و  پیشرفت 
اينگونه  است.  بوده  »پیاد گان«  شد  و  آمد  وام دار  کنون، 
واقع  به  بوده؛  ساله  هزار  چند  تجربه ای  جابه جايی، 

سا ختار سكونتگاه های انسانی را پديد آورده است. 
و  وسطی  قرون  و  باستان  دوران  شهرسازی  »در 
چیزی  هر  معیار  انسان  صنعتی،  انقالب  شروع  تا  حتی 
گشودگی ها،  ارتفاع  و  عرض  طول،  می شد.  محسوب 
نظر  در  اندازه های وی  با  انطباق  در  فواصل،  و  تناسب 
گرفته می شد. انسان مبنا و مرجعی طبیعی برای طراحی 

شهر های ما بود«. )1- ص16( 
عابر پیاده در طی هزاران سال با شكل دادن به سكونتگاه 
خود، رو ستا ها و شهر ها را به وجود آورد، توسعه داد و 
بیشتر  در  می توان  امروزه  رسا ند.  بیشترين شكو فايی  به 
کاربردی  قديمی  مراکز  يا  بخش ها  جهان،  شهر های 
بسیارزيبا، به يادگار  مانده از دوران کهن را مشاهده نمود. 
مبنای حرکت سواره  بر  تا  باعث شد  اما رخ داد هايی 
رفته رفته  جايگاه، نقش و اهمیت پیاد گان در آمد و شد 
شهری از دست برود و يا دستكم به شكل بدی کاهش 
يابد. از جمله اين رخ داد ها، »انقالب صنعتی« و »اختراع 

خودرو« را می توان عامل مهم محسوب نمود. 
از قرن هجدهم میالدی به دنبال يك رشته اختراع های 
نخ ريسی،  ماشین  خودکار،  ماکوی  ما نند  تو جه  جالب 
صورت  به  کار خانه ها  و....  مكانیكی  بافندگی  دستگاه 
واحد های تولیدی واقعی، جايگزين کارگاه های خانگی 
شدند. اين دگر گونی علی رغم جنبه های مثبت، به دلیل 
فقدان زير سا خت ها، قوانین و مقررت الزم و  نابسا مانی  ها 
در بعضی موارد نتايج وحشتناکی را به دنبال داشت. از 
جمله اين نابسامانی ها و با توجه به اهداف مقاله حاضر، 

می توان به هجوم کار گران ارزان قیمت به شهر ها، ايجاد 
زاغه نشینی  شهر ها،  حاشیه  در  نامناسب  سكوتنگاه های 
و به طور کلی رشد توسعه نامناسب شهر ها اشاره نمود. 

مدتی پس از اختراع خودرو، معادله آمد و شد شهری 
به سود اين وسیله و به زيان »پیاد گان« تغییر يافت. بدين 
شدن  »موتوريزه  مثل  نظريه هايی  مبنای  بر  شهر  ترتیب 
تغییر  خودرو  مناسب  محیط های  به  ممكن«،  نهايت  تا 

شكل يافت. 
شد.  مشاهده  تغییراتی  چنین  زيان بار  نتايج  به زودی 
آلودگی شديد  فسیلی،  مصرف سر سام آور سوخت های 
هوا، آلودگی صوتی، راه بندان و اتالف وقت شهروندان، 
نبودن آسايش و آرامش در شهر)حتی در سطح محله های 

کو چك( و...
»خودرومحوری«  انديشه ی  رفته  رفته  نظر  اين  از 
جايگزين »پیاده محوری« شد. موضوعی که کوشش شده 
قرار  بررسی  مورد  آن  مختلف  جنبه های  مقاله  اين  در 

گیرد. 

طراحی  و  برنامه ريزی  خودرو،  تسط   شهر نشینی، 
پیاده

هزار  پنج  از  بیش  جهان  شهر های  نخستین  اگرچه   
و  اروپا  در  شهری  تمرکز  رشد  شدند،  بنا  پیش  سال 
آمريكا پديده به نسبت جديدی است. پیشینه اين پديده 
به حدود يكصد و پنجاه سال قبل، يعنی اوايل انقالب 
صنعتی بر می گردد )2- ص 676(. همچنان که در مقدمه 
ذکر شد در اين شهر ها حتی تا شروع انقالب صنعتی، 
 انسان معیار هر چیزی محسوب می شد. »همواره شرايط 
آسان و راحتی انسان پیاده در فضا های شهر مد نظر بوده 

است.« )3 – ص 2(
اما رفته رفته، تفكر ديگری بر نظام شهر سازی جهان 
حاکم گرديد. اين تفكر با دوری  جستن از نگهداری و 
ساماندهی فضا های پیاده و حرکت پیاده، بیش از حد به 
روشن تر  بیان  به  يافت.  تمرکز  سواره  حرکت  نیاز های 
موضوع  »اين  شد.  مسلط  شهر ها  بر  محوری«  »خودرو 
افول  و  شهری  محیط  کیفیت  عوامل  کاهش  از  يكی 
فضا های  در  بصری  و  فر هنگی  اجتماعی،  ارزش های 

شهری محصوب می شود« )پیشین( 
برای چاره جويی و به عنوان واکنش در برابر اين شرايط 
نامناسب و نامطلوب »گرايش و ديدگاه های جديدی در 

رويایشهرپیادگان
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آن  از  عرصه ی شهر سازی جهان مطرح شده است، که 
)همان(.  می شود«  ياد  گستری«  پیاده  »جنبش  عنوان  به 
دستاورد اين جنبش، رشته ی جديدی به نام »بر نامه ريزی 
و طراحی پیاده« است. اين رشته امروزه شاخه ای مستقل 

از برنامه ريزی و طراحی شهری محسوب می شود. 
با  اروپا،  شهر های  در  پیاده  طراحی  و  برنامه ريزی 
 40 دهه ی  اواخر  از  جنگ،  از  بعد  نوسازی های  شروع 
میالدی به موضوعی جدی بدل شد. بر اين اساس برای 
نخسین بار در شهر های اروپا، خیابان ها و فضا های ويژه 
پیاده ايجاد شد. سیاست محدود کردن آمد و شد  عابر 
خودرو ها و ايجاد  ناحیه ی پیاده مطرح گرديد. »موضوع 
بهبود حمل و  نوسازی و بهسازی محله های مسكو نی، 
نقل و احیاء فضا های عمومی و طرح خیابان های پیاده در 
او لويت مسا ئل برنامه ريزی شهری قرار گرفت.« )همان(

بازآفرينی شهری  و آرام سازی خیابان های محلی
 باز آفرينی شهری، يك اصطالح عام است که مفاهیم 
ديگری نظیر بهسازی، نوسازی، بازسازی، مقتدرسازی و 

روان بخشی شهری را در بر می گیرد)4 – 15(.
تفكر وونروف يك تجربه هلندی است. آن را می توان 
نمونه عینی بازآفرينی شهری محسوب نمود. اين فكر از 
حدود 25 سال پیش در کشور هلند شكل گرفت و به 
همین نام در جهان شهرت يا فت. در زبان آلمانی به آن 
لغوی  ترجمه ی  شماره1و2(.  )عكس  می  گويند  ونهوف 
 .)47 ص   – است)5  مسكونی«  »حیاط  اصطالح  اين 
مفهوم آن فضای مشترك و نیمه همگانی برای تعداد به 
نسبت زيادی از وا حد های مسكونی هم جوار است. »در 
واقع اين کو چه ها و خیابان ها به عنوان حیاط دوم خانه ها 
اين مدل، سطحی يكدست،  عمل می کنند«)پیشین(. در 
بدون اختالف سطح و بدون جدول به وجود آمد، که در 
آن حرکت پیاده، دو چرخه و خودرو حقوقی برابر يافتند. 
با اين محدو ديت که خودرو ها مي بايست سر عت خود 
ديگر  نكته ی  نمايند.  تنظیم  پیاد گان  گام های  در حد  را 
آن که خودرو ها فقط در محل های از قبل پیش بینی شده 
و عالمت گذاری شده حق توقف داشتند. از اول آوريل 
به اجرا گذاشته شد که  1983 در کشور هلند مقرراتی 

از  بخشی  يا  خیابان ها  در  خودرو ها  سر عت  حد اکثر 
خیابان های مناطق مسكونی را به سی کیلو متر بر سا عت 
کاهش می داد. از ژانويه 1984 اين قا نون به محدوده ی 

محله نیز گسترش يافت. 
اينگونه  آلمان،  و  هلند  کشور های  بر  عالوه  امروزه 
اعمال  نیز  پیشرفته  کشور های  از  بسیاری  در  تدابیر 
زمانی  تفاوت  شد  مشخص  زودی  به  زيرا  می گردد. 
ثا نیه است.  با 30 کیلومتر فقط 48  سرعت 50 کیلومتر 
با رعايت سر عت 30 کیلومتر در هر  بیان روشن تر،  به 
سفر، 48 ثانیه اتالف وقت ايجاد می گردد، اما در مقابل، 

دستاورد های گو نا گونی فراهم می شود. از جمله: 
� جلوگیری از ورود افراد بیگانه به محل زندگی، در 

راستای افزايش امنیت محله های مسكونی 
کاهش  راستای  در  رانندگی،  تصادف های  کاهش   �

خسارت های جانی و مالی 
در  آالينده ها،  کاهش  انرژی،  مصرف  بهینه سازی   -

راستای کمك به حفظ محیط زيست
کو دکان  مثل  کم توان،  افراد  ويژه  به  محله،  سا کنان   �
با  عزلت نشینی  و  خانه  در  حبس  به جای  سالمندان،  و 
حضور در حیاط دوم خانه )کو چه و خیابان( به بازی و 

روابط اجتماعی می پردازند و ... . 
الزم به تذکر است، همچنان که نبايد خودرو به صورت 

عکس شماره 1 - وونروف                                                    عکس شماره 2-وونروف

عکس شماره 3



87 سال چهاردهم/شماره118

را  شهر ها  مختلف  امور  نشدنی  مهار  و  گسیخته  لگام 
به دست گیرد، نبايد و نمی توان انتظار داشت که خودرو 
 به کلی از زندگی امروزی حذف شود. »بنا براين جوهر 
بر نامه ريزی و طراحی پیاده در اين جهت قرار دارد که 
حرکت و رفتار وسايل نقلیه با نیاز های انسان و زندگی 
اجتماعی شهر سازگار گردد و امنیت و آسايش از دست 
 رفته و در برابر هجوم اتومبیل، دوباره به شهر بازگردد«

 )3 ص 3(. 
در این زمينه تجربه هاي زیر را مي توان نام برد: 

خیابان های   ،)3 شماره  بدون ترافیك)عكس  مناطق 
پیاده) عكس شماره 4(، نا حیه پیاده در مرکز شهر، خیابان 
سرزنده و مردمی، مراکز خريد پیاده، فضا ها و مكان های 
عمومی و مردمی، آرام سازی ترافیك در نواحی مسكونی، 

مسیر های پیاده روی و دو چرخه سواری.
پياده راه )خيابان پياده(: در اين نوع خیابان، آمد و شد 
بیان روشن تر  به  است.  مطلق  اولويت  در  موتوری  غیر 
شد  و  آمد  که  هستند  مجزايی  و  منفرد  »خیابان های 
خودرو از آنها حذف شده است«)6 ص69(. البته بعضی 
خودرو های ويژه مثل خودروی آتش نشانی، اورژانس و 
خیابان ها  اين  از  اضطراری  شرايط  در  می توانند  پلیس 
استفاده کنند. در ساعت های معین، خودرو های خدماتی 
اين خیابان ها رفت و آمد  نیز می توانند در  بار  و حمل 

کنند. 
دوم  جهانی  جنگ  از  پس  آمريكا  متحده  اياالت  در 
يك نوع خیابان  پیاده با نام Mall شكل گرفت که بیشتر 
عین  در  و  شهر ها  مرکز  در  تجاری  مقاصد  با  همسو 
حال هدف شان ايجاد محیط های مطلوب برای خريد و 

گردش در شهر ها بود)پیشین(.
و  پیاده  محدوده  های  پياد ه روی:  حامی  نهاد های 
پیاده روی در شهر، به ويژه از دهه های میانی قرن بیستم 
میالدی مورد توجه قرار گرفتند. نظر به اهمیت موضوع، 
نهاد ها، انجمن ها و گروه های به طور عمده غیر دولتی، به 
طرفداری و حمايت آن بر خاستند. اطالع رسانی و آگاهی 
بخشی، واکاوی موضوع، تشويق مردم، ايجاد انگیزه در 

فعالیت های  جمله  از   ... و  شهری)شهرداران(  مديران 
اين نهاد ها می باشد. واك 21  يكی از اين گروه ها است 

)عكس شماره 5(. 
واك 21، يك گروه غیر دولتی به سرپرستی »انجمن 
پیاده روی لندن« است که  نمايند گی »فدراسیون پیاده روی 
اروپا« را نیز بر عهده دارد. طراحی و  معماری، اجتماعی، 
بر نامه ريزی  مهندسی،  تندرستی)بهداشت(،  ايمنی، 
هیئت  مختلف  بخش های  مدرسه،  تا  پیاده  اجتماعی؛ 
هیئت ها،  اين  اعضا  می دهند.  تشكیل  را  آن  مديره ی 
به طور معمول از میان کوشندگان، انديشمندان و استادان 
دانشگاه در حوزه های مرتبط برگزيده شده اند . واك 21 
تا کنون چهارده همايش جهانی  از سال 2000  میالدی 

برگزار کرده است )7 و 8(. 
 2000 سال  فوريه  انگلستان،  لندن،  نخست،  همايش 
)با شعار پیش به سوی پیاده روی(، همايش دوم، پرث، 
استرالیا، فوريه سال 2001 )با شعار پیاده روی قرن بیست 
اسپانیا، می سال  و يكم(، همايش سوم، سن سباستین، 
قابل  شهر های  سوی  به  قدم  به  قدم  شعار  )با   2002
می  آمريكا،  اورگان،  پروتلند  چهارم،  همايش  زندگی(، 

سال 2003 )با شعار تندرستی، انصاف، محیط زيست(، 
با  دانمارك، ژوئن سال 2004،  کینهاگ،  پنجم،  همايش 
زوريخ،  ششم،  همايش  مردم(،  برای  )شهر هايی  شعار 
سويس، سپتامبر 2005، با شعار )جايی برای پیاده روی 
 ،2006 اکتبر  استرالیا،  ملبورن،  هفتم،  همايش  طبیعی(، 
همايش هشتم، تورنتو، کانادا، اکتبر 2007، همايش نهم، 
نیويورك،  اکتبر 2008، همايش دهم،  اسپانیا،  بارسلون، 

عکس شماره5

عکس شماره6

عکس شماره 4
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هلند،   ، الهه  يازد هم،  همايش   ،2009 اکتبر  آمريكا، 
اکتبر  کانا دا،  ونكور،  دوازدهم،  همايش   ،2010 نوامبر 
2011، همايش سیز دهم، مكزيكوسینی، مكزيك سپتامبر 
2012 و همايش چهاردهم، مونیخ، آلمان، سپتامبر 2013 
برنامه ريزی های  با  مو نیخ(.  همايش   ،6 شماره  )عكس 
انجام شده قرار است همايش پانزدهم در سال 2014 در 

شهر سیدنی استرالیا بر گزار شود. 
مزایا و کارکرد های پياده راه ها: محدوده ها و نواحی 
پیاده)پیاده راه ها( در بخشی از شهر هستند که برای ساعتی 
از شبانه روز و يا به طور کا مل از آمد و شد خودرو  رها 
هستند. در بیشتر مواقع بخش های مرکزی و قديمی شهر 
از  اروپايی  قديمی  شهر های  »اغلب  می شوند.  شا مل  را 
اين نوا حی ر ها از ترافیك عبوری سواره، استفاده زيادی 
بافت های  کالبدی  شرايط  با  کار  اين  که  چرا  می برند. 
تاريخی انظباق و هما هنگی زيادی دارد )6 – ص 68(. 
زير  موارد  به  می توان  پیاده راه ها  مزيت های  جمله  از 

اشاره کرد: 
بهبود  را  شهر  مرکزی  تجاری  نوا حی  در  حرکت   �

می بخشد. 
� شهروندان را به استفاده  نكردن از خودروی شخصی 

تشويق می کند. 
� دسترسی به نوا حی مرکزی شهر بهبود می يابد. 

� مبادالت تجاری در  محدوده های مزبور بهبود می يابد. 
� باعث جذب سرمايه گذاری های جديد می شود. 

� سطح آلودگی محیط کاهش می يابد. 
� شرايط فیزيكی و چهره نوا حی مزبور بهبود می يابد. 
� باعث تقويت نوا حی تاريخي شده و از اين نوا حی 

محافظت می نمايد. 
� فضای الزم برای فعالیت های پیاد گان تأمین می شود. 

� چهره اجتماعی شهر تقويت شده و بهبود می يابد.
� ايمنی پیادگان افزايش می يابد )پیشین(. 

کارکرد های  پیاده راه ها  تجاری،  عملكرد  بر  عالوه 
ديگري نیز دارند؛ از جمله: 

�  مكان گذاران اوقات فراغت 
� محل بازی و سر گرمی 

اجرای  و  هنری  نمايشگاه  جشنواره،  برپايی  محل   �
نمايش های خیابانی 

� اجرای تور های گردشگری پیاده
 

الزا مات و امکا نات پیاده راه ها
 نظر به کار کرد های وسیع و متنوع نوا حی پیاده، بديهی 
خواهند  حضور  آن  در  پیاد گان  مختلف  اقشار  است 
داشت. از جمله  اين گروه ها می توان به بانوان، کو دکان، 
از  بايد  بنا بر اين،  نمود.  اشاره  معلوالن  و  سالخوردگان 
امكا نات و مقدورات الزم بر خوردار باشند. نخستین  نیاز، 

امنیت و ايمنی است. 

به  خ��ودرو،  نزديكی  پارکینگ  به  آسان  دسترسی 
ايستگاه های وسايل حمل و نقل همگا نی  ما نند ايستگاه 
و  مختلف  ان��واع  از  بر خورداری  مترو،  و  اتوبوس 
و...،  آبخوری  و  نیمكت  از  اعم  شهری  مبلمان  مناسب 
سرويس های بهداشتی )توالت( به تعداد کافی و به طور 
امكا ناتی است  از جمله  و...  استفاده  قابل  تمیز و  کا مل 
مورد  پیاده راه ها  ويژه  به  شهر،  بخش های  تمام  در   که 

نیاز می باشد. 

نگاهی به پیاد ه روی و تور های گردشگری پیاده در 
جهان 

همچنان  که در قبل اشاره شد، بیشتر شهر های قديمی 
و  آمريكا  در  برخوردارند.  زيادی  پیاده راه های  از  اروپا 
»هدف  نوا حی،  اين  از  بسیاری  است.  چنین  نیز  آسیا 
همواره  نظر  اين  از  می شوند.  محسوب  گردشگری« 
بر نامه های گو نا گون »گردشگری پیاده«، در قالب تور های 
گردشگری يا به صورت انفرادی، در آنها بر گزار می گردد. 
الزم به ذکر است اين تور ها به صورت »موضوعی« يا 
موضوعی،  تور های  در  شده اند.  بر نامه ريزی  »موضعی« 
را  ويژه ای  موضوع  پیاده روی  طی  در  بازديد کنند گان 
دنبال می کنند؛ در تور های موضعی هدف، بازديد از يك 

 محدوده ی ويژه است)9 ص 73(.
پیاده به  از معروف ترين و قديمی ترين تور های  يكی 
 London Walks شهر لندن مربوط می شود. »شر کت
در  که  تور هاست،  اين  برگزار کنند گان  مهم ترين  از 
سال های 2008 و 2009 در جشنواره گردشگری به مدال 
طال دست يا فت« )پیشین(. تور های لندن در تمام طول 
است.  اجرا  قابل  بارانی  هوای  شرايط  در  حتی  و  سال 
مترو  ايستگاه های  از  يكی  تور ها  پايان  و  آغاز  نقطه ی 
است تا بازديد کنند گان بتوا نند به آسانی در تور شر کت 
کرده و پس از پايان گردش، به سادگی به مبادی خود 
در  معمول 2 سا عته اند.  به طور  پیاده  تور های  باز گردند. 
ادامه، در بخش »پیاده روی در لندن«، يكی از بر نامه های 
گردشگری اين شهر که به صورت انفرادی نیز  قابل انجام 

است توضیخ داده می شود. 
متحده(  )ايالت  نیويورك،  شهر  در  محله ای  »هارلم« 
است. در اين محله، گشت پیاده ای با هدف مرور تاريخ 
آن برگزار می شود. بازديد کنند گان، ابتدا از »تئاتر آپولو«، 
به  آن  در  معروفی  اجرا های  میالدی   1960 دهه  در  که 

نمايش درآمد، ديدن می کنند. 
و  قديمی  فیلم  های  فیلمبرداری  مكان  تماشای 
پرطرفدار و به دنبال آن بازديد و عكس گرفتن از منزل 
ديگر  از  هاگس،  النكستون  نیويورکی  مشهور  شاعر 
بر نامه های تور است.  اين بخش، در حالی انجام می گیرد 
بازديد کنند گان شعر شاعر را در گوشی هايی که در  که 
از  و  ساعت   3 تور  مدت  می شنوند.  است،  آنها  اختیار 
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سا عت 1 تا 4 بعداز ظهر است)همان(. 
پاريس تور های موضوعی گو نا گونی برگزار  در شهر 
بازديد کنند گان  پیاده،  تور های  اين  از  يكی  در  می شود. 
که  مهمی  فضا های  و  سا ختمان ها  و  فرانسه  انقالب  با 
وقايع اصلی انقالب فر  انسه در آنها يا پیرا مون آنها رخ 
داده، آشنا می شوند. میدان کنكورد، مجلس ملی و زندان 
 2 تور  اين  مدت  است.  مكان ها  اين  جمله  از  پاريس 

ساعت و هزينه آن 12 يورو است )6(. 
اتوبوسی« و  »تور  از  تلفیقی  که  تور جالبی  در دوبی 
»تور پیاده« است، برگزار می گردد. اين بر نامه گردشگری، 
همه  روزه از سا عت 11 صبح تا 15/30، با بازديد از بازار 
انجام   ... و  ادويه  بازار  طالفروشان،  بازار  دوبی،  قدمی 

می شود. 

پیاده روی در لندن
واقع  تیمز  رود  سا حل  بر  انگلستان  پايتخت  لندن،   
دارد  کیلومترمربع مساحت  اين شهر 1580  است.  شده 
و برابر آمار سال 2003 میالدی 7615000 نفر جمعیت 
دارد. لندن بزرگترين شهر اروپای غربی است )10 ص 
458(. اين شهر با بیش از 565 بانك خارجی، بزرگترين 
مرکز مالی جهان به شمار می رود)پیشین(. لندن در جنگ 
جنگ  در  و  ديد  آسیب  هوايی  بمباران  از  اول  جهانی 
شد  ويران  آن  مشهور  بنا های  از  بسیاری  دوم  جهانی 
با فت ها  هنوز  تاريخی  پیشینه ی  علت  به  ولی  )همان(، 
رود  جنوبی  کرانه ی  دارد.  متعددی  تاريخی  بنا های  و 
تمیز در مرکز شهر لندن يكی از جاذبه های گردشگری 
مهم آن محسوب می شود. بازديد از اين منطقه به وسیله 
تور های پیاده و هم به صورت انفرادی امكان پذير است. 
بازديد کنند گان به طور معمول پیاده روی خود را از بازار 
بارو در نزديكی ايستگاه مترو )به نام لندن بريج( شروع 

کرده و تا يكی دو قسمت ديگر شهر ادامه  می دهند. 
بازار  قديمی ترين  ساله،   250 پیشینه ی  با  بارو  بازار 
غذا و میوه لندن است. در جنوب شرقی قسمت مرکزی 
)عكس  است  واقع شده  بريتانیا،  مالی  بازار  قلب  شهر، 
غذايی  مواد  و  غذا  به  همه چیز  اينجا  در   .)7 شماره 
و  برپا  است  دکه ای  گوشه ای  هر  در  می شود.  مربوط 
غذای کشور های مختلف را عرضه می کند. از کباب های 
نسبت  به  کیفیت  با  ساندويچ  انواع  تا  گرفته،  مختلف 
تجربه ها،  با   .)8 شماره  می شود)عكس  عرضه  خوب 
برای آن که با ديدن دکه های بعدی پشیمان نشوند، خود 
ابتدا گشتي زده و  بلكه  نمي کنند،  اولي سیر  را در دکه 
دکه ها را تحت نظر گرفته، سپس غذاي مورد عالقه خود 
را انتخاب می کنند. در اين محل عالوه بر غذا، چندين 
آماده  غذايی  فروشی،  مواد  پنیر  ماهی فروشی،  قصابی، 
طبخ و... وجود دارد. میوه و سبزيجات تازه و متنوع اين 

بازار منحصر به فرد است)عكس شماره 9(.

شده  واقع  قهوه فروشی  يك  بازار  اصلی  در  روبروی 
که محل خوبی برای رفع خستگی است. هم قهوه داغ 
کوبیده شده عرضه  قهوه ی  و  قهوه  دا نه ی  و  می فروشد 

می کند. 
انگلیسی  سنتی  غذای  چیپس،  فیش اند  بازار  اين  در 
فرو خته  نیز  شده،  سرخ  سیب زمینی  و  ماهی  شا مل 

می شود. 
به طور معمول موزه ی سیاه چال  از صرف غذا،  پس 
قرار  بازديد  مورد  است  نزديكی ها  همان  در  که  لندن 
به  را  قديمی  لندن  تاريخ  از  بخشی  موزه  اين  می گیرد. 
ابزار  و  آالت  اقسام  و  انواع  آن  در  می گذارد.  نمايش 

شكنجه ديده می شود. 
به  رسیدن  با  تیمز،  رود  طرف  به  مسیر  ادام��ه  در 
چپ  سمت  در  غرب  سمت  به  حرکت  و  رود خانه 
گالری هنری  موزه يك  اين  داد.  قرار  تیت مدرن  موزه 
از  تا دهه ی 1980 میالدی يكی  است که ساختمان آن 
نیرو گاه های برق لندن بوده است. در سال 2000 میالدی 
بازسازی شد و به صورت گالری درآمد. در اين ساختمان 
عالوه بر نمايشگاه های دوره ای، مجمو عه ای از مهم ترين 
آثار هنری مدرن در تمام طول سال به نمايش گذاشته 

می شود. بازديد از اين نمايشگاه دائمی رايگان است. 
روبروی گالری تیت، در آن سوی رود خانه، کلیسای 
جامع سن پل، بزرگترين کلیسای لندن و دو من کلیسای 
بريتانیا قرار دارد. با گذر از پل پیاده رو می توان از آن 

بازديد کرد. 
به  و  ندارد  را  فوق  کلیسای  بازديد  قصد  کسی  اگر 
کمی  با  طرف  همین  در  نمی رود،  رود خانه  طرف  آن 
ملی،  خانه  فیلم  ملی،  تئاتر  غرب،  سمت  به  پیاده روی 
گالری  و  الیزابت  کويین  و  فستیوال  رويال  سالن های 
قلب  واقع  در  منطقه  اين  آماده اند.  بازديد  برای  هیوارد 
هنر و فرهنگ لندن است. با ادامه همین مسیر می توان به 
چرخ و فلك لندن، موزه دالی، گالری ساچی و در خاتمه 

به ساختمان پارلمان و برج بیگ بن رسید. 

عکس شماره7



سال چهاردهم/شماره90118

داده  توضیح  قبل  در  است، همچنان که  تذکر  به  الزم 
شد، نواحی پیاده و پیاده راه ها کارکرد های مختلفی دارند. 
آن چه در باال شرح داده شد )گردشگری پیاده(، تنها يكی 

از اين کارکرد ها است. 

نتیجه
نقش  از  بشر  تمدن  اعتالی  و  پیشرفت  در  پیاد گان   
دوران  در  شهر سازی  بر خوردارند.  انكاری  غیرقابل 
انقالب صنعتی  تا شروع  و حتی  قرون وسطی  باستان، 
»انسان مدار« بود. رفته رفته در سال های پس از انقالب 
و  جايگاه  نقش،  و  خودرو  اختراع  با  به ويژه  و  صنعتی 
در  ترتیب  بدين  رفت.  دست  از  پیاده روی  اهمیت 
انرژی  با مصرف سر سام آور  »شهر های خودرو  محور«، 
آرامش  و  آساش  و...،  راه بند  هوا،  آلودگی  فسیلی، 
شهروندان فرا  موش شد. برای رفع مشكالت اين شهر ها، 
جديدی  گرايش  و  ديد گاه  بیستم  قرن  میانی  دهه ی  از 
به عنوان »جنبش پیاده« شكل گرفت. بر اين اساس در 
نام  به  »برنامه ريزی و طراحی شهری« رشته ی جديدی 
»برنامه ريزی و طراحی پیاده« ايجاد گرديد. بدين ترتیب، 
پیشرفته،  کشو ر  های  شهر های  در  بار  نخستین  برای 
پیاد  عابر  ويژه ی  خودرو  از  رها  فضا های  و  خیابان ها 

پديد آ مد. 
اين فضا ها برای شهر شهروندان فوايد و کار کرد های 
گو نا گون دارند. اين گونه بود که »پیاده محوری« جايگزين 
»خودرو محوری« شد. الزم به تذکر است نبايد و نمی توان 
انتظار داشت که خودرو به کلی از زندگی امروزی شهر ها 
به ويژه  خودرو،  که  داد  اجازه  نبايد  بلكه،  شود.  حذف 
به دست  را  مختلف شهر  امور  لگام  خودروی شخصی، 
گیرد. در اين مورد، شهرهايی موفق بوده اند که »از سامانه 

ترابری همگانی« کارآمد و به روز برخوردارند. 

منابع:
1- ُکنف الخر، هرمان »اصول برنامه ريزی )طراحی( 
قريب،  فريدون  دکتر  ترجمه:  دو چرخه«،  و  پیاده   تردد 
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سادا ت  محمد علی  فانی،  کامران  علی،  رامین،   -2
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طرح و شهر

تعريف پل عابر پیاده
پل پیاده رو يا پل عبور عابر پیاده به پلی است که به 
ساخته  ديگر  جای  به  جايی  از  افراد  رفت وآمد  منظور 
می شود. اين گونه پل ها، معموالً برای عبور امن افراد پیاده 
از موانع طراحی می شوند. اين موانع ممكن است طبیعی 
يا مصنوعی باشند. از موانع طبیعی می توان به رودخانه ها 
و از موانع مصنوعی می توان به ريل راه آهن يا جاده ها 
اين   خاص،  شرايط  برخی  در  کرد.  اشاره  آزادراه ها  و 
پل ها دارای قابلیت عبور دادن موتور سیكلت، دوچرخه 
عابر  پل هاي  از  استفاده  ضرورت  هستند.  حیوانات  يا 
براي ساخت  که  به گونه ايست  امروزه  در شهرها  پیاده 
و استفاده از آنها قوانین و مقررات خاصي نوشته شده 

است.

تاريخچه
در  بجز  شهرها  در  پیاده  عابر  پل های  تاريخچه ی 
موارد عبور از رودخانه ها و دره ها، به دوران تولید انبوه 
اتومبیل و به جود آمدن مشكالتي که بعداً به معضالت 
پیشرفت قرن بیستم معروف شدند، برمي گردد. زماني که 
در  تمام سعي  توان هرچه  با  شرکت هاي خودروسازي 
پرکردن شهرها و جاده و جیب هايشان مي کردند بدون 
آنكه کسي در فكر سنتي بودن شهرهاِي بدون جاده و 
ماشین  گسترده ی  حضور  براي  زمینه اي  و  باشد  معبر 
اول  پهلوي  آمدن  کار  روي   با  که  هرچند  کند،  فراهم 
در  شديد  مدرنیزاسیون(  قولي  به  نوگرايي)يا  در  سعي 

شهرها مي شد.
در سطح جهاني نیز اوژن هنارد، اولین کسی بود که 
واژه ی  بار  نخستین  برای  فرانسه  در  1905م  سال  در 
نقل شهری  ادبیات حمل و  تقاطع غیر همسان را وارد 
کرد و در دهه های 1950 و 1960م ساخت گذرگاه های 
و  اروپايی  در شهرهای  متداول  الگويی  به  غیرهمسطح 
بعد و  به  از دهه 1970  اينكه  تا  آمريكايی بدل گرديد. 

با مطرح شدن نظريه هاي شهر پیاده محور به جاي شهر 
شیوه ی  در  اساسي  تغییر  تهران(  اتومبیل محور)مانند 
نگرش به شهر و شهرسازي به وجود آمد و تسهیل هرچه 
بیشتر حرکت پیادگان در شهرها مد نظر شهرسازان قرار 

گرفت.
حضور گسترده و پرشتاب اتومبیل در شهرهاي ايران 
و به خصوص در  تهران در دهه 1330 ه ش به شدتي 
بود که رشدي حدود 900 درصد را در يك بازه بیست 
ه   1335( بود  سال ها  همان  در  و  مي دهد  نشان  ساله 
مديران  و  آمد  به وجود  ترافیكي  گره هاي  اولین  ش(که 
شهري براي برون رفت از اين معضل اولین راه فرار را 
در احداث زيرگذر ديده و نخستین زيرگذر پیاده رو در 
کشور در میدان توپخانه احداث گرديد)جاللي، ماهنامه 
پیاده  عابر  خط کشي  اولین  115ص67(.  شهرداری ها 
بود  هوشمند  سرتیپ  توسط  ش  ه   1312 سال  در  نیز 
خیابان  عرض  از  را  پیاده ها  عبور  محل  کرد  اعالم  که 
به صورت مورب سنگ فرش کنند و عابران را موظف 
کرد تنها از همان مسیرها عبور کنند. با بیشتر شدن تردد 
اتومبیل ها در شهر و برخورد و تصادف با عابران پیاده، 
قوانین راهنمايي و رانندگي به صورت امروزي شروع به 
شكل گیري کرد و خط کشي و جداسازي مسیر عابرين از 
سواره ها شكل گرفت و جاده هاي امروزي شهري بنیان 

نهاده شد.

گذر و خطر
کشته هاي  درصد   28 حدود  مي دهد  نشان  آمارها 
تصادفات جاده هاي کشور مربوط به عابران پیاده است، 
بیشتر منجر  پايین  به علت سرعت  که در معابر شهري 
به جرح مي شود، ولي در اتوبان ها اغلب به کشته شدن 
نداشتن  تصادفات  اين  دلیل  بزرگ ترين  و  مي انجامد 
عابر است)آمار  پل  پیاده وساخته نشدن  عابر  خط کشی 

راهنمايي و رانندگي 1392(.
عنوان  به  جاده اي  کاربران  میان  در  پیاده  عابرين   
تصادف  خطر  معرض  در  گ��روه  آسیب پذيرترين 
از  عابِرپیاده  ايمن  عبور  براي  است  نیاز  لذا  قراردارند، 
بنابراين  شود.  گرفته  نظر  در  تمهیداتی  خیابان  عرض 
از يك مسیر  پیاده ها  ايجاد گذرگاه هاي عرضی هدايت 
احتمال  از  نقلیه  وسايل  رانندگان  ساختن  وآگاه  معین 
نتیجه فراهم آوردن  پیاده در مسیر و در  وجود عابرين 
گذرگاه همسطح امن  راحت ترين مسیر براي عبور عابران 
مي باشد.، اما بايد توجه داشت که همیشه نمي توان اين 

پلعابرپیاده،تسكینيبرايشهراتومبیلمحور
 ندا خسروی
 محمد طوالبی1
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شرايط عبور را فراهم نمود، زيرا در شهرهاي بزرگ با 
باالي آمد و شد،  نقلیه و حجم  به تعداد وسائط  توجه 
نگه داشتن اتومبیل ها به عنوان مثال پشت چراغ قرمز و 
فراهم کردن شرايط مناسب براي عبور عابر پیاده مسلمًا 
منجر به ايجاد راهبندان هاي بزرگ خواهد شد، چه بسا 
بعدی  تا چند چهارراه  از يك چهارراه  خیابان  در يك 
اول  به علت وجود چراغ قرمزهاي متعدد پشت چراغ 
و دوم بمانید! بنابراين اينجاست که به کارگیري و ايجاد 
گذرگاه هاي غیر همسطح چه به صورت زيرگذر و چه 
به صورت رو گذر و پل هاي عابرپیاده ضروري به نظر 
مي رسد که انتخاب نوع آن به شرايط محیط مانند میزان 
تردد، هزينه ی احداث، مبلمان و منظر شهر بستگي دارد.

پل های عابرپیاده کارآمدي يا بیهودگي
در شهرسازي امروزي توجه به باشندگان شهر بیشتر 
از پیش مورد توجه قرار گرفته و اصطالح شهر پیاده مدار 
گسترش  آن  نمونه هاي  که  مي گیرد  نشأت  همین جا  از 
مكان هاي پیاده روي و گردشگري شهري در تهران؛ باغ 
شهريور)حدفاصل   17 خیابان  شمالي  سپه ساالر،بخش 
میدان امام حسین تا میدان شهدا( و خیابان پانزده خرداد 
شرقي است. به وجود آوردن شرايط مساعد در برابر نفوذ 
اتومبیل از عوامل تأثیرگذار بر حضور پیادگان در شهر 
است و گذر از عرض خیابان هاِي متأثر از نظام حمل و 
نقل شهري گريزناپذير است. تأمین امنیت اين عبور کوتاه 
اما خطرناك همواره از چالش هاي طراحان و برنامه ريزان 
شهري بوده و خواهد بود. يكي از اولین امكاناتي که اين 
طراحان و برنامه ريزان به طراحي آن مي پردازند پل هاي 
آن  ايجاد  با  که  است  روگذر  غیرهمسطح  پیادرو  عابر 
موانع زيادي همچون جلوگیري از تصادفات و تسهیل 
عبور و مرور عابرين پیاده و مشكالت ترافیكي برطرف 

مي شود.
خیابان  )در  درايران  پیاده  عابر  پل  اولین  احداث  از 
مخبرالدوله( بیش از پنجاه سال می گذرد. در اين مدت 
پل هاي متعددي در گذرگاه ها و چهارراه ها و مناطق پر 
رفت و آمد احداث شده  که بسیاري از آنها توانسته اند 
جايگاه خود را بیابند. در طراحي پل ها، همیشه مكانیابي 

استفاده  علت  مهم ترين  آنها  بودن  مكانیزه  و  درست 
و  زيبا  طراحي  چون  ديگري  عوامل  و  بوده  کنندگان 
توجه  مورد  بايد  که  هستند  عوامل  ساير  از  جذابیت 
که  در جاهايي نصب شده اند  پل ها  بعضي  گیرند.  قرار 
آنها ندارد ومكانیابي  از  پیاده تمايلي براي استفاده  عابر 
بعضي ديگر به گونه اي است که نه تنها عبور و مروري 
روي آنها نیست بلكه معدودي از آنها را مي توان پل هاي 
کم  خیابان هاي  در  که  پل هايي  همچنین  نامید،  متروکه 
عرض ساخته مي شوند معموالً کمتر مورد استقبال قرار 

مي گیرند تا پل هاي احداث شده روي بزرگراه ها.
پل هاي مكانیزه به شدت در جذب عابران تأثیرگذار 
عابر  پل هاي  زير  دقیقا  که  عابراني  بسیار  چه  و  هستند 
عادي جان خود را از دست داده اند و يا مجروح شده اند.
و  زيبايي شناسانه  نگاه  از  پل ها  طراحي  در  همچنین 
نشده  برده  به کار  هم  چنداني  بصري خالقیت  جذابیت 
اتوبان  در  عابر  پل  محدود)مانند  مورد  چند  در  تنها  و 
تندگويان نزديك به پارك بهمن(هیچ تكنیك و طرحي 
استفاده نشده تا پیاده ها را به خود جذب کند و به همان 
سبك همیشگِي يك رديف پله فلزي با عرض کم ساخته 
مي شوند و به سیما و منظري که به شهر مي دهد و نقشي 
نمي شود.  توجهي  مي بندد  شهر  باشندگان  ذهن  در  که 
البته چنديست که نهاد هاي ذيربط که اغلب شهرداری ها 
هستند براي خروج از اين معضل و همچنین درآمدزايي 
اقدام به نصب تابلوهاي تبلیغاتي بسیار بزرگی کرده اند 
که بعضًا تا چند متر باالتر از پل را هم مي پوشانند که 
آمدن مشكالت جديدي  به وجود  امر موجب  اين  خود 

شده است که در ادامه مطلب مي آيد.

  مزايا و معايب پل پیاده رو
از مزايای احداث پل عابر پیاده می توان به رفع تداخل 
عابرين پیاده و وسايل نقلیه و در نتیجه به صفر رسیدن 
تصادفات ناشی از عبور از عرض خیابان به وسیله عابرين 
سرعت  افزايش  و  رو  سواره  ظرفیت  افزايش  پیاده، 

تردد زير پل عابرپیاده

پوشانده شدن پل با تبلیغات
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وسايل نقلیه به همراه کاهش زمان تأخیر، افزايش ايمنی 
پل ها مي توان  اين  معايب  از  و  اشاره کرد  پیاده  عابرين 
به هزينه هاي زياداحداث و نگهداري آنها و بیشتر شدن 
طي  خیابان  از  عادي  به صورت  بايد  عابر  که  مسافتي 
کند و يك ارتفاع را باال رفته و پايین بیايند اشاره کرد 
و  مي گیرند  قرار  استقبال  مورد  کمتر  دلیل  همین  به  و 
همچنین اين پل ها براي معلوالن جسمي حرکتي و افراد 
سالخورده و ناتوان قابل استفاده نیستند. همچنین به علت 
با  شدن  پوشیده  همچنین  و  پل ها  بعضي  بودن  خلوت 
انواع تبلیغات و حضور معتادان و افراد خطرناك محیطي 
مناسب  را برای انواع خالف و بزهكاري به وجود آورده 
است و حس ناامني را خصوصًا در قشر آسیب پذير يعني 

خانم ها و کودکان و افراد سالخورده ايجاد مي کند. 
 
 

راهکارها و  فرهنگ سازي
بهترين راهكار در شهرسازي، توجه بیشتر به پیاده مدار 
اجرايي و گسترش  ايجاد و بسط ضوابط  شدن شهر و 
حمل و نقل عمومي به  منظور استفاده ی کمتر مردم از 
خودرو و از محور خارج کردن اتومبیل مداري در طراحي 
کمتر  استفاده  سمت  به  عمومي  فرهنگ سازي  و  شهر 
باشندگان شهر از اتومبیل شخصي و استفاده از حمل و 
نقل عمومي است؛ زيرا وسیله ی نقلیه ي شخصي کمتر، 
داشتن  به  کمتر  نیاز  نتیجه  در  و  کمتر  ترافیك  معني  به 
فرهنگ  ارتقاء  همچنین  است.  غیرهمسطح  روگذرهاي 
عمومي به منظور رعايت حق تقدم عابرين پیاده به هنگام 
مكان هاي خط کشي  در  به خصوص  و  از خیابان  عبور 
از ساخت پل  قبل  ترافیك  از راهكارهاي کاهش  شده، 
است؛ زيرا پل ها بیشتر به مثابه ی دارويی ُمسكن هستند 
تا راه حل. در صورت ناچار بودن به جهت احداث پل 
عابر پیاده، مكانیابي صحیح با استفاده از مطالعات شهري 
و باالبردن فرهنگ استفاده از پل ها)که نقش صدا و سیما 
مي تواند بسیار پررنگ باشد( و مكانیزه و استاندارد کردن 
اجراي  و  وضع  و  جذاب  طرح هاي  از  استفاده  و  آنها 
قوانین2محكم براي عابرين پیاده و نرده کشي)متاسفانه( 

وسط خیابان از راهكارهاي بعد از ساختن پل هاست.
 

نتیجه
را  اتومبیل محور  شهر  با  پیاده محور  شهر  تفاوت 
و  فهمید  شهر  آن  پیاده  عابر  پل هاي  تعداد  از  مي توان 
قرار  اولويت  پیادگان را در  میزان  تا چه  اينكه آن شهر 
داده. پل هاي عابر مانند ُمسكن هايي عمل کردند که در 
يك بیماري به کار گرفته شده اند و اکنون کالبد اين شهر 
به اين مسكن ها پاسخ نمي دهد، چنديست که با مكانیزه 
کردن بعضي پل ها به مبارزه مجدد با اين معضل رفته اند 

در صورتي که بیماري  اين شهر به درمان نیاز دارد.

پیشرو،  کشورهاي  در  شهري  مديران  رويكرد 
پیاده محور کردن شهرها بوده و همواره به سمت حذف 
پل هاي پیاده رو و ايجاد تقاطع همسطح پیش رفته اند چون 
پیاده و چراغ هاي راهنمايي و رانندگي  خط کشي عابر 
ساخت  براي  ضرورتي  پیادگان  و  رانندگان  فرهنگ  و 
بزرگراه ها  در  اينكه  مگر  نمي کند،  ايجاد  شهر  در  پل ها 
و مكان هايي که موانع طبیعي و ازدحام شديد جمعیت 
پل های  به هر صورت  البته  کند.  ايجاب  را  اين شرايط 
روان سازی  در  ويژه ای  نقش  امروز  ايران  در  پیاده  عابر 
از  جلوگیری  و  عابران  امنیت  آن  از  مهم تر  و  ترافیك 
حوادث ناگوار ايفا می کنند. بنابراين، به منظور استفاده ی 
چندبعدی  مطالعات  انجام  پیاده،  عابر  پل های  از  بهینه 
شهری  طراحی  و  اقتصادی  اجتماعی،  همه جانبه نگر  و 
به منظور مكان يابی و همچنین باالبردن میزان امنیت پل ها 

ضروری است. 

پی نوشت:
1- Mohammad_tolabi@yahoo.com

داراي  اشخاص  تمامي  پیشرو  کشورهاي  2-در 
کارت هاي هوشمند الكتريكي هستند که همواره موظف 
به همراه داشتن آن مي باشند و در صورت تخلف همانند 
اتومبیل جريمه خواهند شد. قانون جريمه عابران نیز در 
علت  به  ولي  شد،  تصويب  انقالب  از  قبل  در  و  ايران 
نبود زيرساخت ها و ضمانت هاي اجرايي و درگیري هايي 
که با مأموران مجري قانون به وجود مي آمده، ملغي شده 
و  مطالعه  حال  در  قانون  اين  که  است  سال  چندين  و 

آماده سازي زيرساخت هاست.
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 تهیه و تنظیم : نیما متین فر، کارشناس مرکز مطالعات برنامه ريزی شهری و روستايی

شهرها و شهرداری های جهان

کالیفرنیا

ارج  برای   1958 سال  در  هالیوود  مشاهیر  پیاده رو 
نهادن به خدمات هنرمندانی که در صنعت سرگرمی کار 
می کردند طراحی شد و اولین ستاره آن در سال 1960 
کالیفرنیا،  شهرداري   1985 سال  در  شد.  نصب  درآن 
ناحیه تجاری و تفريحی بلوار هالیوود را برای محافظت 
گذشته  اينكه  از  اطمینان  حصول  و  ساختمان هايش  از 
هالیوود به عنوان بخشی از آينده آن حفظ شود، در لیست 
رسمی آثار تاريخی ملی آمريكا قرار داد. اين افتخار به 
ستارگانی  رسید که يك عمر فعالیت در عرصه ی سینما، 
تئاتر، راديو، تلويزيون و موسیقی در کنار همكاری های 
خیريه و مدنی، داشتند. پیاده رو مشاهیر هالیوود تا سال 
و  برنزی  حاشیه ای  با  پر   5 ستاره   2380 حدود   2011
دايره ای منبت کاری شده با ذغال در داخلش روی يك 
موزائیك مرمری حك شده و به نام هنرمندان 5 بخش 
معرض  در  موسیقی،  و  تلويزيون  راديو،  تئاتر،  سینما، 
تماشا قرار دارد. اين پیاده رو به احترام هنرمندانی طراحی 
صنعت  اين  در  دوربین،  پشت  چه  و  جلو  چه  که  شد 

نقشی داشته اند.

هلند
ارتقاء  به منظور  هلند  شهرداری های  برخی  مديران 
کمی و کیفی فعالیت های عمرانی خود، ابزار و تجهیزات 
جديدی را به کار گرفته اند. استفاده از سنگ فرش برای 
اما  می دهد.  شهر  به  زيبايی  نمای  پیاده روها،  ساخت 
با  بايد  آن  سنگ  هر  که  خیابان  يك  کردن  سنگ فرش 

برای  و  بر  زمان  کاری  گیرد  قرار  در جای خود  دست 
آسیب  کمر  و  زانو  به  که  فرساست  طاقت  کارگران 
می زند. يك شرکت هلندی برای آسان کردن کار ساخت 

يك  واقع  در  و  زده  جالبی  ابتكار  به  دست  سنگ فرش 
جای  به  و  سنگ  از  جوهر  جای  به  که  ساخته  چاپگر 
کاغذ از کف خیابان با نقش کردن سنگ بر آن استفاده 
شده،  نامیده  ببرسنگ  که  عجیب  چاپگر  اين  می کند. 
سه  يا   2 از  استفاده  با  را  سنگ فرش  ساخت  عملیات 
کارگر به سادگی و با سرعت باال و بدون ايجاد مشكالت 
جسمی برای کارگران پیش می برد. برای کار با ببرسنگ 
ابتدا مسیری که می خواهند سنگ فرش شود را زيرسازی 
الگوی  دستگاه  باالی  در  کارگر  يك  سپس  و  می کنند 
و  آرامی  به  دستگاه  و  می چیند  را  سنگفرش  نظر  مورد 
البته با سرعت بسیار بیشتر از انسان، سنگ ها را بر خیابان 
نقش می کند. اين ماشین بی سر و صدا که با جريان برق 
تا  را  جاده  مترمربع   300 روزانه  می تواند  می کند،  کار 
عرض 6 متر و با الگوهای مختلف سنگ فرش کند و البته 
بعد از پايان کار کسی نخواهد فهمید که اين همه سنگ 

با دست بر زمین قرار گرفته يا با يك پرينتر غول پیكر.

آلمان)برلین(

شهرهايیبرایپیادگان
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شهرداري آلمان برای معلولین و کسانی که از ويلچر 
در سطح شهر  رفاهی  امكانات  می کنند، حداکثر  استفاده 
جا  هر  که  معناست  بدين  اين  است.  گرفته  نظر  در  را 
نظر گرفته  در  آسانسور هم  بايد  دارد، حتمًا  پله وجود 
ايجاد گردد. فاصله  نیز  شود و يا سطح شیب دار ماليم 
پیاده رو تا خیابان به حدی است که اگر کسی که کالسكه 
بتواند  به راحتی  يا روی ويلچر می نشیند  کودك دارد و 
رو  پیاده  سطح  تا  اتوبوس  فاصله  کند.   تردد  آن  در 
طوری است که ويلچرنشین يا کالسكه دار می تواند سوار 
اتوبوس شود. قوانین و مقررات عمومي ساخت پیاده رو 
عمومي  پیاده روهاي  مي باشد:  بدين شرح  شهر  اين  در 
عرضي  حداقل  بايد  ساخت  حال  در  يا  و  شده  ساخته 
میلیمتر   6 برابر  همچنین  باشند.  دارا  را  متر   1.52 برابر 
در  گردد.  تعبیه  جدول  و  سنگفرش  بین  انبساطي  درز 
مواردي که پیاده رو داراي قسمتي براي چمن و يا گیاهان 
مي باشد، عرض اين قسمت نبايد از 90 سانتي متر کمتر 
باشد و عرض پیاده رو نیز بايد حداقل 10.16 سانتي متر 

در نظر گرفته شود.

آلمان)دويس بورگ(
 پیاده رو تنديس گونه، سازه ای عجیب و غريب است 
دويس  در شهر  هانیريش  پارك  در  تپه ای  باالی  در  که 
اين  طراحان  است.  شده  اجرا  و  طراحی  آلمان  بورگ 
پروژه، دو آلمانی به نام های هنكه موتلر1 و اوريچ گنت2 
ترن هوايی  به  شبیه  بسیار  پیاده رو،  اين  سازه  می باشند. 
شاخص های  از  يكی  به  متر،   21 ارتفاع  با  و  می باشد 
مهم شهری در آلمان تبديل شده است. اين سازه فلزی 
بزرگ، پس از طی پیچ و تاب زياد و رسیدن به ارتفاع 
اوج، سرازير می شود و دوباره به زمین بر می گردد. درون 
مسیر سهمی شكل اين سازه، راه پله ای تعبیه شده است 
که در طول مسیر و هماهنگ با پیچش و چرخش لوله ها، 
به طرز شگفت انگیزی درهم می پیچد تا امكان پیاده روی 
را برای کاربران فراهم کند. عالوه براين، اين سازه فلزی، 
باعث رونق گردشگری در منطقه شده است به گونه ای 
می گذرد،  آن  افتتاح  از  که  کوتاهی  زمان  مدت  در  که 
گردشگران بسیاری به سوی آن جذب شده اند. سیستم 

نورپردازی در اين سازه، بسیار حساب شده صورت گرفته 
است و در نهايت، نمای جديد برای دويس بورگ در 
روز و شب به وجود آمده است. بازديدکنندگان، از محل 
اتصال سازه به زمین، پیاده روی را آغاز می کنند و پس از 
پیچ و تاب های زياد و مواجهه با موانع، بن بست ها، به 

نقطة آغازين باز می گردند.

واشنگتن
واشینگتن  جورج  افتخار  به  که  واشینگتن،  شهر 
نامگذاری شده، در 1791 تأسیس شد تا پايتخت جديد 
کل  برای  را  شهرداری  دولت  يك  کنگره  باشد.  کشور 
تأسیس کرد.  آمريكا  از جنگ داخلی  کلمبیا پس  ناحیه 
برابر  تخمینی  جمعیت   2011 در  سی.  دی.  واشینگتن 
617.996 داشته و 25 مین شهر پرجمعیت آمريكا بوده  
است. در زمان کار افرادی که از مريلند و ويرجینیا می آيند 
منطقه  می برند.  باال  نفر  میلیون  يك  تا  را  آن  جمعیت 
شهری واشینگتن با 5.6 میلیون جمعیت، هفتمین منطقه 
ساخت  عمومي  قوانین  است.  کشور  در  بزرگ  شهری 
پیاده روهاي  مي باشد:  بدين شرح  واشنگتن  در  پیاده رو 
پرتلند  بتن سیماني  از  بايد  مناطق مسكوني  عمومي در 
از رنگ هاي غیر مجاز  به غیر  به رنگ هاي طبیعي آن  و 
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نواحي  پیاده روهاي  عرض  شوند.  ساخته  شده،  اعالم 
ضخامت  باشد.  متر   1.52 برابر  حداقل  بايد  مسكوني 
10.16سانتي  حداقل  بايد  مسكوني  نواحي  پیاده روهاي 
داراي  مسكوني  نواحي  پیاده روهاي  عرض  باشد.  متر 
باشد.  متر  برابر 1.52  بايد حداقل  يا جوي آب  جدول 
يا  داراي جدول  نواحي مسكوني  پیاده روهاي  ضخامت 
پیاده  باشد.کلیه  بايد حداقل 15.16سانتي متر  جوي آب 

روهاي عمومي بايد داراي جدول باشند.

نیويورک

متحده  اياالت  در  شهر  ترين  پرجمعیت   نیويورك 
آمريكاست که از 5 ناحیه شامل برانكس، بروکلین، منهتن، 
کوينز و استاتن آيلند تشكیل شده  است. اين شهر يكی 
از قطب های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهان است. 
بدين شرح  نیويورك  در  پیاده رو  قوانین عمومي ساخت 
مي باشد: عرض پیاده روهاي نواحي مسكوني بايد حداقل 
برابر 4 فوت باشد. ضخامت پیاده روها بايد حداقل 10.16 

سانتی متر باشد. عرض پیاده روهاي نواحي تجاري بايد 
بايد  پیاده روها  ضخامت  باشد.  متر   1.52 برابر  حداقل 
حداقل 10.16 سانتی متر باشد. جنس پیاده روها بايد از 
باشد.  تعیین شده  استاندارد  مواد  يا ساير  و  بتن، سنگ 
خطرناك،  ترك هاي  هرگونه  از  عاري  بايد  روها  پیاده 
قسمت هاي شكسته، درختان پیش آمده در سطح پیاده رو 
و يا هرگونه پیش آمدگي هايي که باعث سقوط، برخورد 

و يا ايجاد جراحت براي عابرين باشد.

دانمارک )کپنهاک(
يكی از بزرگترين شهرهای پیاده دنیاست. اگرچه اين 
همچون  ويژه اش  تاريخی  میراث  شاخصه های  با  شهر 
يك شبكه خیابانی قرون وسطايی باريك اعتبار يافته است 
زندگی  کیفیت  بهبود  جهت  در  مداوم  صورت  به  اما 
سالی   40 در  بوده است.  فعالیت  حال  در  خود  خیابانی 
محدوده  يك  به  )استروگت(  کپنهاگ  اصلی  خیابان  که 
کاماًل پیاده تبديل شده است، برنامه ريزان شهری گام های 
يك  از  شهر  شكل  تغییر  جهت  در  بی شماری  کوچك 
مكان اتومبیل مدار به يك محیط شهروندگرا برداشته اند. 
فضاهای پیاده مدار مرکزی اين شهر در طی يك برنامه 40 
ساله از ابتدای دهه 1960 تا اواخر قرن گذشته به بیش از 
6 برابر افزايش يافته است. همین اقدامات سبب شد که 
کپنهاگ به عنوان يكی از موفق ترين شهرهای پیاده جهان 
در ژوئن سال 2004 پذيرای پنجمین کنفرانس بین المللی 

Walk 21 با شعار شهرهايی برای مردم باشد.

پي نوشت:
1-Heike Mutler
2-Ulrich Genth 

دانمارک )کپنهاک(
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آموزش

به  اتومبیل ها،  اختراع  و  صنعتی  انقالب  شروع  با 
واسطه ی استفاده ی بسیار از اتومبیل برای سفرهای درون 
شهری، به تدريج اولويت عابر پیاده در فضای شهری و 
کمرنگ  پیاده ها  مرور  و  عبور  فضايی جهت  تخصیص 
شد و به واسطه ی اين امر از کیفیت فضايی عرصه های 
عمومی شهر، فضاهای باز شهری و فضاهايی که مختص 
بنابراين نظريات و ديدگاه های  پیاده کاسته شد؛  عابران 
معاصر با ارائه ضوابط و اصولی سعی در بهبود وضعیت 

پیاده مداری در فضاهای شهری نموده اند.
خصوص،  اين  در  شده  مطرح  ديدگاه های  از  يكی 
می توان  ساده  بیان  به  می باشد.  مشترك1  فضاهای 
که  به  دانست  طراحی  در  ديدگاهی  را  مشترك  فضای 
نحوه ی  تغییر  در  سعی  مختلف  راهكارهای  وسیله ی 
عمل خیابان ها و کاهش تسلط وسايل نقلیه ی موتوری 
که  رفتاری  به  آنان  تشويق  و  سرعت  کاهش  طريق  از 
نشان دهنده ی پذيرش اولويت پیاده باشد، دارد. در مقاله 
اولیه ی اجرای  حاضر، تعريف فضای مشترك و اصول 

آن برای آشنايی بیشتر با اين روش ارائه شده است.
که  است  شهری  طراحی  مفهوم  يك  مشترك  فضای 
است.  عمومی  فضای  از  يكپارچه  استفاده ی  آن  هدف 
و  شهری  برنامه ريزان  ترافیك،  مهندسان  روش  اين  در 
فضای  ساماندهی  در  که  رشته ها  ساير  از  متخصصان 
و  خیابان ها  طراحی  مراحل  در  دارن��د،  نقش  شهری 
میادين، با بهره وران نهايی از فضاهای عمومی مشورت 
و  ذينفعان  مشارکت  بر  آنان  خاص  تأکید  و  می کنند 
متنوع  گروه های  نیازهای  به  توجه  با  يكپارچه  طراحی 

مردم و توجه به سن، جنس و ناتوانی جسمی است.
در اين محدوده، تمامی موانع سنتی بین وسايل نقلیه ي 
راه  از  استفاده کنندگان  ديگر  و  پیاده  عابران  موتوری، 

برچیده می شوند. بدين ترتیب، تجهیزات و سامانه های 
مديريت حق تقدم راه، از قبیل جداول، خطوط، تابلوها 
و عالئم به وسیله ی يك فضای عمومی يكپارچه ی قابل 
درك و پیاده محور جايگزين می شود؛ به نحوی که قدم 
يك  در  ماشین  راندن  و  خريد  دوچرخه سواری،  زدن، 
عابران  بی آنكه  است؛  امكان پذير   کاماًل  فضای مشترك 

پیاده و دوچرخه سواران احساس ناامنی کنند.
 )Drachen(دراخن شهر  در  طرح  اين  مثال  برای 
از  آن  معابر  برخی  در  که  شهری  شد.  آزمايش  هلند 
پیاده، خطوط ممتد وسط خیابان، چراغ  خط کشی عابر 
قرمز، تابلو های توقف ممنوع و هزاران عالئم رانندگی 
ديگر که رهگذران شب و روز در هنگام تردد در معابر 
بايد به دستورهای آنها توجه کنند، خبری نیست و هیچ 
خودروها  و  پیاده  عابران  عبور  میان  مشخصی  فاصله 

وجود ندارد. 
با توجه به موارد فوق، سازمان حمل و نقل انگلستان، 
تعريف زير را برای فضای مشترك ارائه داده است: فضای 
شده  طراحی  گونه ای  به  که  مكانی  يا  خیابان  مشترك، 
پیاده روها  فضای  راحتی  به  پیاده  افراد  تا حرکت  است 
کاهش  موتوری  نقلیه ی  وسايل  تسلط  گرفته،  صورت 
از اين  بهینه  يافته و همه ی بهره وران قادر به استفاده ی 
فضا باشند. منظور از سطح مشترك در فضای مشترك، 
اختالف  يا  جدول  هیچ  آن  در  که  است  سازی  کف 
سطحی که پیاده ها و سواره ها را جدا کند، وجود ندارد 

)سازمان حمل و نقل انگلستان2011(.
الزم به ذکر است پهنه ي امن خانگی نیز مانند فضای 
مشترك بر استفاده ی مشترك از معابر توسط عابران پیاده، 
وسايل نقلیه ی موتوری و دوچرخه سواران تأکید دارد؛ 
پهنه ي  و  تجاری  نواحی  مختص  مشترك،  فضای  ولی 
نواحی مسكونی می باشد، می توان  امن خانگی مختص 

تعريف زير را برای پهنه ي امن خانگی ارائه داد:
پهنه ي امن خانگی، خیابانی مسكونی است که مردم و 
وسايل نقلیه در استفاده از آن شريك هستند و تأکید آن 
بر ايمنی و کیفیت زندگی در عین حضور ترافیك است.

مزايای استفاده از فضای مشترک
از مهم ترين مزايای استفاده از فضای مشترك می توان 

به موارد زير اشاره کرد.
پیاده روی؛  2-افزايش  خیابان؛  خوانايی  1-افزايش   
3-تأکید بر ايجاد خیابان به عنوان يك فضای اجتماعی؛ 
5-افزايش  عمومی؛  عرصه ی  جذابیت های  4-افزايش 

فضاهایمشترک،روشیبرایپیادهمداركردنشهر
 نويد سعیدی رضوانی، استاديار دانشگاه آزاد اسالمی قزوين
 زهرا شش پری، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ريزی شهری دانشگاه آزاد قزوين
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حس مكان؛ 6-کاهش سرعت ترافیك؛ 7-ايجاد محیط 
سطح  اختالف  8-کاهش  راه؛  کاربران  همه  برای  امن 
بهتری  تحرك  بتوانند  مردم  همه ی  می شود  باعث  که 
نیاز خیابان به عالئم 10-بهبود  باشند. 9-کاهش  داشته 
به  بهتر  11-دسترسی  سواری  دوچرخه  برای  دسترسی 
پارکینگ دوچرخه و جای نشستن، 12-امكان استفاده ی 
ترغیب  با  سالمتی  سطح  13-افزايش  رنگ ها  از  بهتر 

سطوح باالتر حرکت فعال.
 تغییر از يك خیابان متعارف به يك فضای مشترك، 
با سنجه های مختلفی مشخص می شود که ممكن است 
قبیل  از  شود؛  استفاده  مشترك  به صورت  يا  تنهايی  به 
به عنوان  باريك سازی بصری2  کاهش در عرض معبر، 
موردی،  نقطه ی  طرف  دو  هر  در  درخت  کاشت  مثال 

تغییر در ساخت مواد کف و تغییر عالئم و تابلوها.

اطالعات مورد نیاز
فضاهای  طراحی  از  قبل  است  الزم  که  اطالعاتی 

مشترك جمع آوری شوند، به شرح زير است:
1-میزان سرعت و حجم ترافیك

2-اندازه گیری حجم آمدوشد شامل پیاده ها، دوچرخه 
و تقاطع های عابر پیاده، ترکیب پیاده ها، ترافیك شبانه و 
ترافیك  عمده ی  تولیدکننده های  در شب،  پیاده  فعالیت 

از جمله بیمارستان، مدارس، مراکز تجاری و تفريحی.
3-کاربری زمین لبه ی معبر

4-تحلیل الگوهای ترافیكی محدوده ی بالفصل
عناصر و عواملی که الزم است در طرح فضای مشترك 

به آنها توجه شود، شامل موارد زير است:
1-حرکت پیاده در طول و عرض خیابان

2-در نظرگرفتن مكان هايی برای فعالیت های اجتماعی
و  توقف  و  مكث  برای  مكان هايی  نظرگرفتن  3-در 

استراحت
4-پیش بینی کردن فضايی برای برگزاری رويدادها از 

جمله بازارها
نقلیه،  وسايل  مكث  برای  فضايی  کردن  5-پیش بینی 
از جمله دوچرخه ها، پارکینگ، بارگیری و ايستگاه های 

اتوبوس
ديگر  يكی  مشترك  فضای  محدوده ي  در  بازنگری2، 
که  بازنگری  اين  است.  محدوده  برنامه ريزی  مراحل  از 
دهد  نشان  می تواند  می شود،  انجام  اجرا  از  بعد  مدتی 
که چگونه تعدادی از شاخص های مدنظر از قبیل بهبود 
است؛  کرده  پیدا  تجلی   ... و  تجارت  بهبود  پیاده روی، 
همچنین بازنگری شامل عوامل اجتماعی از قبیل ادراك 
مردم از اصالحات انجام شده است. پرس وجو از مردم 
و  شويم  مطلع  آنها  بازخورد  از  تا  کند  پیدا  ادامه  بايد 
شود.  بیان  دارد،  اصالح  به  نیاز  که  اجرايی  مشكالت 
چنین بازخوردی می تواند طرح های آينده را هم تحت 

تأثیر قراردهد.

برخی مالحظات در طراحی فضاهای مشترک
پارکینگ  برای  مكان  بهترين  دوچرخه:  1-پارکینگ 
است؛  مشترك  فضای  ورودی های  به  نزديك  دوچرخه 
البته بايد پارکینگ های ديگر با تعداد کمتری جای پارك 
در طول مسیر ايجاد شوند)بايد به اين نكته توجه کرد 

که پارکینگ های دوچرخه نبايد مانع پیاده روی شوند(.
2-حمل و نقل عمومی: فضاهای مشترك می توانند به 
عنوان يك مسیر تردد اتوبوس مورد استفاده قرار گیرند 
و ايستگاه های اتوبوس بدون تجهیزات فراوان و متناسب 
محدوده  داخل  در  می توانند  مشترك،  فضای  محیط  با 

مكان يابی شوند.
3-بارگیری مغازه های اطراف: بهتر است بارگیری در 
زمانی انجام شود که مزاحمت کمتری برای فعالیت های 

ديگر و عبور و مرور داشته باشد.
4-تعبیه ی مكان های نشستن: توصیه می شود فضاهای 
... در  انتظار، رفع خستگی و  نشستن جهت گفت وگو، 

هر 50 متر ايجاد شود.
و  ابتدا  در  فقط  ترافیكی  عالئم  ترافیكی:  5-عالئم 
قرار گیرند و جهت  استفاده  بايد مورد  انتهای محدوده 
عالئم  استفاده ی  از  بهره وران  فكری  آسايش  افزايش 

داخل محدوده جلوگیری شود.

جمع بندی
فضای  تعريف  از  گرفته  ص��ورت  بررسي های  با 
مشترك، اصول و ملزومات اين روش، به نظر می رسد 
و  تمهیدات  ساير  تكمیل کننده  می تواند  مشترك  فضای 
روش های آرا م سازی ترافیك و اجتماعی کردن خیابان ها 
که  باشد  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  ما  کشور  در  که 
آرامش، ايمنی و امنیت را به مراجعان محدوده بازگرداند 
البته  کند؛  فراهم  را  اجتماعی  برای حیات  بستر الزم  و 
الزمه ی اين امر رعايت کردن اصول و ضوابط ايجاد اين 

فضاها است که در مقاله حاضر تشريح شد.
پی نوشت ها:

1-Shared space
2-Visual narrowing
3-Monitoring

منابع:
مشهد،  شهر  اسالمی  شورای  پژوهش های  •مرکز 
شهری)تجارب  مديريت  با  آشنايی  مفید«،  »دوتجربه 

جهانی(، مشهد-امید مهر، سال نشر1389.
•www.flickr.com
•www.Hamilton – Baillie.co.uk
•www.oktnz.co.nz
•www.universaldesign.ie
•www.wikipeadia.org
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 1-مقدمه
و  آسايش  موجبات  که  است  شهري  مجازي،  شهر 
فراهم  شهروندان  همه  براي  را  خدمات  به  دسترسي 
مي آورد. شهر مجازي يا شهر الكترونیك از خصلت هاي 
فراگیري  خدمات،  به  آسان  دسترسي  بودن  نظام مند 
نوعي غیر مرکزي کردن خدمات  به  خدمات شهري و 
و  بودن  تاريخي  بودن،  رسانه اي  چند  با  همراه  شهري 
است. برخوردار  ديني  و  قومي  تنوع هاي  به  توجه 
امروز  جهان  که  ندارد  وجود  واقعیت  اين  در  ترديدي 
به دوران تازه اي از حیات خويش پاي نهاده، که تحت 
عنوان جامعه اطالعاتي شناخته مي شود.)امیني، 1387(. 
ديني  ارزش هاي  به  بخشیدن  نظام  شهر  مجازي،  شهر 
ساختن  ظرفیت  شهر  اين  است.  جامعه  فرهنگي  و 
و  فراگیر  شهري  فضاي  يك  در  را  زندگي  ايده آل هاي 
الهي دارد.  مبتني بر چارچوب هاي قانونمند، اخالقي و 
با  همراه  که  بیاموزد  بايد  الكترونیك  شهروند  بنابراين 
را  آن  با  متناسب  رفتار  بايد  فناوري  عرصه ی  به  ورود 
نیز داشته باشد تا بتواند از خدمات شهر الكترونیك در 
کند)ديهیم،1388.(نبود  استفاده  اطالعاتي  جامعه  يك 

نیاز اجراي شهر مجازي چالش هايي  ظرفیت هاي مورد 
زمینه  در  که  است  الزم  بنابراين  است؛  ايجادنموده  را 
پیاده سازي هر چه سريع تر شهر الكترونیك، مؤلفه هاي 
و  بررسي  مورد  جامعه  در  آن  تأثیر  و  تشكیل  در  مؤثر 
در  اصلی  عوامل  گیرد)بیگي،1386(.از  قرار  تحقیق 
بستر  زمین  يعنی  می باشد،  زمین  بحث  شهری  توسعه 
توسعه شهر است و نبود کمیت آن به لحاظ فیزيكی و 
کالبدی شهر را تحت تأثیر قرار می دهد يعنی، توسعه ی 
می سازد  مواجه  مشكل  با  کارکردی  لحاظ  به  را  شهر 
استفاده ی  برای  يافته  توسعه  کشورهای  دلیل  همین  به 
عقاليی از بستر توسعه ی شهری که همان زمین است، 
مطالعات  آورده اند)مؤسسه  روی  الكترونیك  شهر  به 
شهر  طرح  کامل  اجراي  با  الكترونیك،19،1389(.  شهر 
ارتباطات  اطالعاتي،  جامعه ی  تحقق  و  الكترونیك 
نیز  جهان  نقاط  ساير  با  منطقه  اين  اقتصادي  و  تجاري 
مي گیرد  کم صورت  هزينه ای  با  و  زمان  کوتاه ترين  در 
و يك سازمان الكترونیكي مي تواند خدمات خود را از 
دهد.)سرمد،  ارائه  سهولت  به  الكترونیكي  بستر  طريق 
ارتباطات  تمامي  الكترونیك  شهر  يك  در   .)1382،14

ارزيابيمیزانمشاركتشهروندان
درپیادهسازيشهرالكترونیك

وارتقایكیفیتزندگيشهرونداندرسمنان
 حسین الماسي، کارشناس ارشد برنامه ريزي شهري، دانشگاه آزاداسالمي سمنان
 هومن مسگريان، کارشناس ارشد برنامه ريزي شهري، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
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وبهداشتي  فرهنگي  تجاري،  اقتصادي،  فعالیت هاي  و 
بخش هاي خصوصي و دولتي در فضاي وب به صورت 
اين طرح  انجام مي شود و مهم ترين مزيت  الكترونیكي 
است)جاللي،1384(.  وهزينه  وقت  در  صرفه جويي 
اصول شهر الكترونیك در واقع بیشتر بر روی کمیت ها 
تكیه دارد، يعنی با ورود بحث های شهرهای الكترونیك 
توسعه يافته،  کشورهای  در  آن  به  مربوط  موضوعات  و 
قرار  عامل  اين  تحت الشعاع  شهری  اراضی  کاربری 
توسعه ی  نظام  در  رويكردی  چنین  با  است.  گرفته 
شهری می توان گفت پس از پیاده سازی شهر الكترونیك 
فیبر  ارتباطات  داليل  به  شهروندان  فیزيكی  رفتار های 
آن حمل  طبع  به  شود،  می  کمرنگ تر  ايترنتی  و  نوری 
نقل و شبكه ها و زير مجموعه های آن، از جمله شبكه ی 
معابر، پايانه ی حمل و نقل و ايستگاه های مربوط به حمل 
و نقل درون شهری با توجه به مخاطب کم در زمینه ی 

کاربری زمین به شكل های مختلف تغییر پیدا می کنند.

2-سئوال تحقیق
کاربری  بر  تأثیری  چه  الكترونیك  شهر  پیاده سازی 
چه  الكترونیك  شهر  پیاده سازی  دارد؟  شهری  اراضی 
آيا  داشت؟  خواهد  شهری  پايدار  توسعه  در  تأثیری 

الكترونیك می تواند  پیاده سازی شهر  به  رويكرد مربوط 
ارتباط  در  شهری  کاربری های  بهینه ی  تخصیص  به 
اين  تمام  بپردازد  استاندارد  شهری  اراضی  کاربری  با 
سئواالت در راستای تحقیق و فرضیات طرح شده به آنها 

پاسخ داده خواهد شد.  
1- آيا بین پیاده سازی سیستم شهر الكترونیك و تغییر 

کاربری اراضی شهر رابطه معناداری وجود دارد؟
الكترونیك  پیاده سازی شهر  به  مربوط  2-آيا رويكرد 
شهری  کاربری های  بهینه ی  تخصیص  به  می تواند 

بیا نجامد؟
3-آيا با پیاده سازی شهر الكترونیك تغییرات در سطح 
کاربری های مربوط به مؤسسات مالی و بانكی تغییراتی 

ايجاد می شود؟

3-فرضیه
1- به نظر می رسد پیاده سازی سیستم شهر الكترونیك 
وجود  معناداری  رابطه ی  شهر  اراضی  کاربری  تغییر  و 

دارد.
پیاده سازی  به  مربوط  رويكرد  می رسد  نظر  به   -2
شهر الكترونیك می تواند به تخصیص بهینه کاربری های 

شهری بیا نجامد.

شكل1 –موقعیت شهرستان سمنان در کشور و استان سمنان،سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان سمنان،1390
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الكترونیك  شهر  پیاده سازی  با  می رسد  نظر  به   -3
تغییرات در سطح کاربری های مربوط به مؤسسات مالی 

و بانكی تغییراتی ايجاد می شود.

4-مروری بر تحقیقات انجام شده 
ودر  دنیا  در  قبلي  گرفته  مطالعات صورت  از  برخي 
و  سجني  وامكان  مطالعه  خصوص  در  جهان  سطح 
ويژگي هاي شهر الكترونیك را می توان به صورت ذيل 
معماري  بررسي  2006به  درسال  فاکس  داشت:  بیان 
واجراي شهر الكترونیك پرداخته است وهمچنین استفان 
.همچنین  است  گفته  سخن  باره  اين  1992در  سال  در 
فیشر درسال 2008 درخصوص معماري وتغییرات شهر 
و شهرسازي در اين زمینه تحقیقاتي انجام داده است. به 
 Canniffe.:از عبارتند  تحقیقات  اين  از  برخي  اجمال 
 ،1 9 9 2 .C a r r . S t e p h e n ،2 0 0 6 .E a m o n n
 ، 2009 .Fewings. Peter ، 2000. Day.Kristen
  2006  .Fox. Warwick ،  2008.Fisher.Thomas
 F. R. Illies .Christian  1989.Francis .M،
Goaman- ،2006 .Fox .Warwick ،2009 .
Dodson Toby .2009 . اما درخصوص شهر مجازي 
تاکنون  نیز   ايران  در  آن  اجراي  و  الكترونیك  وشهر 
جمله  اين  از  که  است  گرفته  انجام  بسیاري  مطالعات 
می توان به تحقیق تبريزي درسال 1386 با عنوان پورتال 
سرافرازي  پژوهش  مجازي،  آينده  و  الكترونیكي  شهر 
در سال 1386، تحقیق صفري در سال 1386و پژوهش 
بین  کنفرانس  در   1386 سال  در  فوالدوند  شده  انجام 

المللي شهر الكترونیك درتهران اشاره نمود.

5-روش شناسی تحقیق
در انجام پژوهش گردآوري داده ها به روش کتابخانه اي 
مصاحبه  میداني،  روش  در  و  گرفته  صورت  میداني  و 
انجام  پرسش نامه  تكمیل  مشاهده ی  و  منظم(  طور  )به 
خواهد شد. در گردآوري اطالعات تحقیق از پرسشنامه 
وتحلیل  تجزيه  بخش  در  و  شده  استفاده  ومصاحبه 
داده ها میزان حجم نمونه بر اساس روش هاي متداول و 
شیوه های مرسوم در  علم آمار انتخاب می شود. همچنین 
بهره   SPSS افزار  نرم  از  تحقیق  کمي  تحلیل هاي  در 

گرفته شده است.

6-منطقه مورد مطالعه
سمنان يكی از شهرهای ايران، مرکز استان سمنان و 
کوه  در جنوب رشته  اين شهر  است.  شهرستان سمنان 
البرز و شمال دشت کوير در راه تهران به خراسان قرار 
گرفته است. آب و هوای آن خشك و معتدل می باشد.اين 
شهر در حد فاصل سه شهر دامغان، گرمسار و مهديشهر 
عرض  و  دقیقه   23 و  درجه   53 جغرافیايی  طول  در 

ارتفاع  و  شده  واقع  دقیقه   34 و  درجه   35 جغرافیايی 
متوسط آن از سطح دريا 1130 متر است. همچنین فاصله 
آن تا تهران 216 کیلومتر است و به راه آهن سراسری 
بر  سمنان  می باشد. جمعیت شهر  متصل  تهران_مشهد، 
برابر  خورشیدی،   1385 سال  سرشماری  نتايج  اساس 
126.780 نفر بوده است. نژاد مردم سمنان ايرانی)آريايی( 
است و به زبان سمنانی سخن می گويند.)سازمان مديريت 

وبرنامه ريزي استان سمنان،1389(.

7-مفهوم شهر
کلمه »شهر« يا »مدينه« در بسیاری از کشورهای جهان 
از کلمات يونانی و رومی اتخاذ گردد که معنی آن کلمات 
»تمدن« يا »مقررات« بوده است. به اين ترتیب شهر به 
جايی اطالق می شده است که در آنجا تمدن و مقررات 
بر توحش و خشونت غلبه داشته باشد. از نظر حقوقی 
محدوده ی  در  که  قانونی  حدود  با  است  محلی  شهر 
جغرافیايی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، 
ويژگی های  با  سیمايی  دارای  عوامل  ساير  و  اشتغال 
خاص خود بوده به طوری که اکثريت ساکنان دائمی آن 
در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی و خدمات 
و فعالیت های اداری اشتغال داشته و در زمینه ی خدمات 
شهری از خود کفايی نسبی برخوردار و کانون مبادالت 
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه ی جذب  اجتماعی، 
و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر 

جمعیت باشد)فروغی،13،1389(.

8-شهرالکترونیک
سال  در  بار  اولین  براي  الكترونیك  شهر  اصطالح 
مطرح  اروپا  ديجیتال  کنفرانس شهر  در  میالدي،   1994
اين  تحت  پروژه هايي  نیز  1996میالدي  سال  در  شد. 
اروپايي  توسعه يافته ی  شهرهاي  از  تعدادي  در  عنوان 
مانند آمستردام وهلسینكي به اجرا درآمد)بیگي، 1386(.
انقالب  يا  سوم  موج  دستاوردهاي  از  الكترونیكي  شهر 
انفورماتیك است. در موج سومي که آلوين تافلر مطرح 
افزارها  نرم  اين  خ��ردورزي،  عصر  يعني  است  کرده 
هستند که به خدمت بشر مي شتابند وتفكرات وتصورات 
آدمي را به شكل کدهاي صفر يا يك وبا کمك امواج 
عبارت  الكترونیك  شهر  مي کنند)2(.  مبادله  ماهواره اي 
است از شهري که اداره امور شهروندان شامل خدمات 
بخش خصوصي  سازمان هاي  و  دولتي  سرويس هاي  و 
روزي،  شبانه  صور  به  و  آنالين  يا  برخط  صورت  به 
درهفت روز هفته با کیفیت وضريب ايمني باال با استفاده 
از ابزار فناوري اطالعات و ارتباطات و کاربردهاي آن 
اندازه زيادي  تا  انجام مي شود. و در آن مرزهاي خیال 
مكان  به  شهر  اين  ديگر  عبارت  به  و  شده  مخدوش 
واقعي  زمان  با  بلكه  نیست  وابسته  جغرافیايي  زمان  و 
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پخش و دريافت فوري يك پیام رابطه دارد)کیاکجوري، 
الكترونیك  کريم وهمكاران، بررسي موانع اجراي شهر 
در ايران، ششمین کنفرانس بین المللي مديريت فناوري 

اطالعات و ارتباطات ،تهران، 1388(.
مانند  خود  روزم��ره  کارهاي  انجام  ب��راي  م��ردم   
پرداخت قبوض آب و برق وتلفن وخريد کاال وغیره، 
اين  تمام  کنند،  صرف  را  زيادي  وقت  اينكه  به جای 
خود،  شخصي  کامپیوتر  طريق  از  می توانند  را  کارها 
انجام  متصل اند  اينترنت  جهاني  شبكه  به  که  هنگامي 
الكترونیك   شهر  يك  دهند)Colecchia,a.,2000(.در 
تمامي ارتباطات و فعالیت هاي اقتصادي، تجاري، فرهنگي 
وبهداشتي بخش هاي خصوصي و دولتي در فضاي وب 
و به صورت الكترونیكي انجام مي شود و مهم ترين مزيت 
است)جاللي،  هزينه  و  وقت  در  اين طرح صرفه جويي 
وارتباطات،شهرالكترونیك،  اطالعات  اکبر،فناوري  علي 
 .)1384 تهران،  وصنعت،  علم  دانشگاه  انتشارات  مرکز 
بر اساس ديدگاه هاي خلق شده، شهر الكترونیك شهري 
فناوري  انقالب  شده ی  ايجاد  فرصت هاي  از  که  است 
اطالعات و همگام با آن از شبكه هاي ارتباطات مخابراتي 
براي انجام تبادالت ارتباطي و اطالعاتي هماهنگ استفاده 

مي کند.
(Colecchia,a., 2000)و )John Zitzner, 2005(

وتربیت  خدمات  از  استفاده  با  الكترونیك  شهر  در 
و  توسعه  براي  نیاز  مورد  انساني  نیروي  کردن  وفراهم 
امكان  روابط،  بودن  الكترونیكي  به  توجه  با  اداره شهر، 
پذير  امكان  افراد  تمام  به  زمان ومكاني  آموزش در هر 

است)فتحعلیان، 1385(.

9-تعريف شهروند الکترونیک
شهروند الكترونیكي مفهوم جديدي است که همزمان 
با توسعه ی جامعه اطالعاتي در حال شكل گیري است.
از  استفاده  توانايي  الكترونیك، فردي است که  شهروند 
فناوري اطالعات را در انجام امور روزمره ی خود داشته 
از  استفاده  با  را  نیاز خود  بتواند خدمات مورد  و  باشد 
ذيربط  مؤسسات  و  ادارات  از  الكترونیكي  دستگاه های 
آم��وزش،  تفريحات،  ترتیب  بدين  نمايد.  دريافت 
وتراکنش هاي فردي)داد وستد و...( به طريق الكترونیكي 
انجام مي شود)کیاکجوري، 1388، 20(. و فردي است که 
الزامًا يك  استفاده کند و  الكترونیكي  از خدمات  بتواند 
با سواد کامپیوتري باشد و اثر رواني مثبت آن واقعیت 
زندگي  مفهوم  با  مفهوم  اين  بود.  خواهد  انكار ناپذير 
الكترونیك ارتباط نزديكي دارد)جاللي، علي اکبر،1382، 
درجامعه  زندگي  براي  الكترونیك  شهروندان   .)38
اطالعاتي، بايد توانايي ها ومهارت هاي خاصي در زمینه 
رفع  براي  و  نمايند  کسب  اينترنت  و  رايانه  از  استفاده 
نیازهاي خود آن را به کار برند و از خدمات الكترونیكي 

يك شهر استفاده کنند)Colecchia.a.. 2000(بر اساس 
استاندارد، شهروند الكترونیك کسي است که از حداقل 
و  اطالعات  فناوري  پايه ی  مفاهیم  درباره  الزم  دانش 

ارتباطات برخوردار است)سرافرازي،1386(.

10-مزايای شهر الکترونیک
برای  باال  و سرعت  کیفیت  با  آوردن خدمات  فراهم 
شهروندان، فراهم آوردن کانال های آموزشی مختلف و 
محیط آموزشی مادام العمر، بهبود کیفیت زندگی مردم، 
ارائه خدمات يك مرحله ای به شهروندان، تقويت رقابت 
توسط  بیشتر  تجاری  ايجاد فرصت های  و  تجاری شهر 
نهاد های  و  سازمان ها  بهتر  ارتباط  الكترونیك،  تجارت 
مختلف شهری، دسترسی 24 ساعته به خدمات شهری، 
افزايش مشارکت مردم در اداره ی شهر، کاهش ترافیك 
شهر با توجه به کاربرد اينترنت در فعالیت های شهری، 
همسو  شهری،  ترافیك  کاهش  با  هوا  آلودگی  کاهش 
شهر،  و  شهروندان  نیازهای  با  سرمايه گذاری ها  کردن 
تسريع در برطرف شدن و مشكالت ايجاد شده و ارتباط 
در  صرفه جويی  شهروندان،  با  شهری  مسئوالن  مستقیم 
وقت و انرژی، جلوگیری از سرمايه گذاری بیشتر روی 
ساخت های  زير  ايجاد  شهر،  اداره ی  قديمی  روش های 
اداری و  فساد  کاهش  آتی شهر،  توسعه های  برای  الزم 
سیستم  هستند.  الكترونیك  شهرهاي  مزاياي  از  برخي 

پیاده سازی شهر الكترونیك را به شرح زير است:

الف( طراحی شهر الکترونیک
•تعريف چشم اندازها ، راهبردها ، سیاست های شهر 

در پیاده سازی شهر الكترونیك
•مشخص نمودن طرح های کاربردی قابل اجرا برای 

شهر الكترونیك
•تعريف پروژه های راهبردی مورد نیاز

•آموزش نیروی متخصص
•اطالع رسانی عمومی

ب(اجرای نمونه
فرايند های  ساختار  مجدد  مهندسی  و  •بازنگری 

فعالیت های شهر
•وارد کردن فناوری اطالعات در فرآيندهای اجرايی 

سازمان های شهر
•تعريف ارتباط فعالیت های شهری شهر با استفاده از 

سیستم های الكترونیكی
•اجرای پروژه های راهبردی

•آموزش گسترده شهروندان جهت استفاده و کاربری 
سیستم

•ارائه بخشی از خدمات شهری به صورت الكترونیكی 
به عنوان نمونه
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ج( بازرسی و بازبینی
•ارزيابی و بررسی نقاط ضعف وقوت

بازخوردهای  کسب  منظور  اطالعات)به  •مديريت 
حاصل از شهر نمونه(

نمونه ی  طرح  ضعف  نقاط  )اصالح  تغییر  •مديريت 
اجرا شده(

•تجزيه و تحلیل سیستم جديد پیشنهادی
•مقايسه سیستم جديد با سیستم قبلی

د( پیاده سازی
•يكپارچه سازی فعالیت های شهری

•تدوين استاندارد های الزم در حوزه ی شهر الكترونیك
•ايجاد يك وب سايت درگاه برای دسترسی به تمامی 

خدمات شهر الكترونیك
•ايجاد زيرساختار الزم برای ارائه خدمات الكترونیكی
و  خدمات  تمامی  به  دسترسی  امكان  •فراهم سازی 

اطالعات شهری از طريق اينترنت
دولت  برنامه های  و  سیاست ها  منظم  •بازنگری 
الكترونیك و به روز رسانی آنها)مهندس تی تی دژ،1390(.

راهکارهاي  مفهومي)جهت  مدل  يک  ارائه   -11
الکترونیک در راستاي تحقق جامعه  اجرايي شهر 

اطالعاتي(
وجامعه ی  الكترونیك  شهر  موضوع  ما  کشور  در 
اطالعاتي يك موضوع نسبتاً جديد و مطالعات وبررسي 
علمي در خصوص آن محصول سال هاي اخیر مي باشد. 
آنها در  به تحقق  اين زمینه  بنابراين طرح مدل هايي در 

کشور کمك خواهد نمود.

12-تجزيه وتحلیل داده ها
12-1 قسمت ارائه يافته ها

12-1-1-تعداد اعضای خانواده
تعداد  بیشترين  که  می دهد  نشان  بررسی  نتیجه 
خانواده های مورد مطالعه متعلق به خانواده های 4 نفری 
با فراوانی 77 خانواده )1/19 درصد( و خانواده های 6 
نشان  نفری 7/14 درصد می باشد و اطالعات همچنین 

می دهد که 5 خانواده 9 نفره می باشند.

تعداد 
نشان  پاسخگويان  از  آمده  به دست  اطالعات  آنالیز 
می دهد که بیشترين فراوانی تعداد متعلق به گروه 100-
 ،  161-180 گروه  به  مربوط  فراوانی  کمترين  و   81
 180 حداکثر  و   3 حداقل  و   81 مطالعه  مورد  میانگین 

می باشد.

12-1-2-سابقه ی شهر الکترونیک
شهر  سابقه ی  خصوص  در  آمده  به دست  داده های 
که  می دهد  نشان  مطالعه  مورد  افراد  در  الكترونیك 
سابقه،  لحاظ  از  مطالعه  مورد  افراد  فراوانی  بیشترين 
نفر )7/28  با فراوانی 113  به گروه 10-1 سال  مربوط 
و   31-40 گروه  به  مربوط  فراوانی  کمترين  و  درصد( 
است.  درصد(   8/3( نفر   15 فراوانی  با  سال   41-50
حداقل و حداکثر سابقه به ترتیب 2 و 45 سال و میانگین 

سابقه8/17 سال می باشد.

راهكارهای 
اجرای شهر 
الكترونیك 
در راستای

 تحقق جامعه
 اطالعاتی

تصويب 
قوانین و 
مقررات

برنامه ريزی 
توسط مديران 

ارشد

توسعه 
زيرساخت ها

----------
فرهنگ سازی
---------

آموزش

رفع مشكل 
اينترنت و 

شكاف ديجیتال

پشتیبانی 
خدمات 
الكترونیكی

تكامل
تدريجی

شكل 2- ارائه يك مدل مفهومي جهت راهكارهاي اجراي شهر الكترونیك در راستاي تحقق جامعه اطالعاتي
) دهقان، 1391، 3(
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 جدول  شماره1 .  توزيع فراوانی تعداد اعضاء خانواده
افراد مورد مطالعه

  جدول شماره 2 .  توزيع فراوانی تعداد افراد
مورد مطالعه

منبع : برگرفته از نتايج تحقیقمنبع : برگرفته از نتايج تحقیق

منبع : برگرفته از نتايج تحقیقمنبع : برگرفته از نتايج تحقیق

 جدول شماره 4 .  توزيع فراوانی درآمد ماهانه
افراد مورد مطالعه

 جدول شماره 3 .  توزيع فراوانی سابقه ی شهر
الکترونیک افراد مورد مطالعه

جمع              395           100
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منبع : برگرفته از نتايج تحقیق

 جدو ل شماره 5 .  توزيع فراوانی هزينه های
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با طرح مرزياری افراد مورد مطالعه

منبع : برگرفته از نتايج تحقیقمنبع : برگرفته از نتايج تحقیق

جدول شماره 7 . توزيع فراوانی میزان مشارکت در فعالیت های جمعی حوزه ی الکترونیک
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12-1-3-درآمد ماهانه
درآمد  جدول  از  آمده  به دست  داده های  به  توجه  با 
بیشترين  که  است  مشخص  مطالعه،  مورد  افراد  ماهانه 
با  هزارتومان  اف��راد351-500  ماهانه  درآمد  فراوانی 
فراوانی 158 نفر)46/8درصد( و کمترين فراوانی درآمد 
با  هزارتومان   150 از  کمتر  مطالعه  مورد  افراد  ماهانه 

فراوانی 7نفر)1/8 درصد( می باشد.

12-1-4-هزينه های ماهانه
مورد  افراد  ماهانه  هزينه های  مطالعه،  اين  نتايج  طبق 
هزينه های  فراوانی  بیشترين  که  می دهد  نشان  مطالعه 
با  هزارتومان   351-500 مطالعه  مورد  افراد  ماهانه ی 
فراوانی  کمترين  و  نفر)38/2درصد(   151 فراوانی 
 150 از  کمتر  مطالعه  مورد  افراد  ماهانه  هزينه های 

هزارتومان با فراوانی 1 نفر )0/3 درصد( می باشد.

12-1-5-سابقه ی همکاری با طرح 
بر اساس نتايج به دست آمده از اين تحقیق از کل 395 
افراد مورد مطالعه، 274 نفر)4/69 درصد( سابقه ی  نفر 
درصد(  109نفر)27/6  و  داشته اند  طرح  با  همكاری 

سابقه ی همكاری نداشته اند.

12-2- قسمت تحلیلی 
از  استفاده  با  متغیرها  روابط  12-2-1-بررسی 

ضريب همبستگی
نتیجه ی آزمون ضريب همبستگی اسپیرمن نشان داد که 
بین میزان مشارکت در شهر الكترونیك  به عنوان متغیر 
وابسته و متغیرهای میزان رضايت از عملكرد دولت، سن 
افراد ، توجه به امرار معاش توسط دولت، میزان آگاهی 
و دانش اجتماعی، میزان عضويت در نهادهای محلی و 
منطقه ای، رابطه ی معناداری و در سطح 99 درصد وجود 
دارد. همچنین اطالعات نشان داد که بین میزان مشارکت 
شهر الكترونیك و متغیرهای تحصیالت، تعداد اعضای 
خانواده و وضعیت تأهل، رابطه ی معناداری وجود ندارد. 
که  می دهد  نشان  همبستگی همچنین  اطالعات ضريب 
بین متغیر وابسته میزان مشارکت در شهر الكترونیك و 
متغیرهای مستقل میزان درآمد رابطه ی عكس معناداری 

وجود دارد. 

12-2-2-آزمون  
-به نظر می رسد میزان رضايت از اقدامات دولتی می تواند 

درمیزان مشارکت در شهر الكترونیك مؤثر باشد. 

جدول  شماره 9. توزيع فراوانی نگرش افراد مورد مطالعه

منبع : برگرفته از نتايج تحقیق
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r= 0.          sig=0.000
 )sig= 0.000( همبستگی  میزان ضريب  به  توجه  با 
و درجه معناداری)r= 0254( دو متغیر میزان مشارکت 
شهر الكترونیك و میزان رضايت از عملكرد افراد مورد 
مطالعه با همديگر رابطه ی معناداری در سطح 99 درصد 
دارند و بدين ترتیب فرض صفر رد و فرض يك مورد 

قبول می باشد. 
از  پاسداری  میزان  افراد و  بین سن  -به نظر می رسد 

مرزها، رابطه ی معناداری وجود دارد. 
r= 0.254          sig=0.000

با توجه به نتايج باال دو متغیر سن و میزان مشارکت 
شهر الكترونیك رابطه ی معناداری دارند. 

r= 0.262          sig=0.000
که  می دهد  نشان  همبستگی  ضريب  آزمون  نتیجه 
هم  با  معناداری  رابطه ی  الكترونیك  شهر  متغیرهای  
آگاهی و  میزان  نظر می رسد  به  به عبارت ديگر  دارند؛ 
دانش اجتماعی می تواند در میزان مشارکت آنها رابطه ی 

معناداری  را به وجود بیاورد. 
r= 0.226          sig=0.000

برای بررسی رابطه ی دو متغیر میزان آگاهی و دانش 
اجتماعی و میزان مشارکت در شهر الكترونیك از ضريب 
بررسی  نتیجه ی  و  گرديد  استفاده  اسپیرمن  همبستگی 

حاکی از رابطه ی معنادار بین دو متغیر فوق می باشد. 
به نظر می رسد میزان  مشارکت افراد می تواند درمیزان 
ايجاد  معناداری  رابطه ی  الكترونیك  شهر  در  مشارکت 

r= 0.238          sig=0.000 .کند
 )sig= 0.000( همبستگی  میزان ضريب  به  توجه  با 
و درجه معناداری)r= 0.238( دو متغیر میزان مشارکت 
با همديگر  افراد مورد مطالعه  میزان  الكترونیك و  شهر 
رابطه معناداری در سطح 99 درصد دارند و بدين ترتیب 

فرض صفر رد و فرض يك مورد قبول است. 
به نظر می رسد بین میزان تحصیالت ومیزان مشارکت 

شهر الكترونیك شهر رابطه معناداری وجود دارد.
r= 0.049          sig=0.338

نتیجه ی بررسی با توجه به آزمون ضريب همبستگی 
میزان  متغیر  دو  بین  که  می دهد  نشان  آمده  عمل  به 
تحصیالت افراد و میزان مشارکت آنها رابطه ی معناداری 

وجود ندارد.
میزان  و  خانواده  اعضای  تعداد  بین  می رسد  نظر  به 

مشارکت آنها  در شهر رابطه معناداری وجود دارد. 
r= 0.100          sig=0.157

آزمون  به  توجه  با  که  می دهد  نشان  بررسی  نتیجه ی 
تعداد  متغیر  دو  بین  آمده  عمل  به  همبستگی  ضريب 
معناداری  رابطه  آنها  میزان مشارکت  اعضای خانواده و 

وجود ندارد. 
به نظر می رسد میزان درآمد می تواند در میزان مشارکت 

آنها در شهر الكترونیك مؤثر باشد.

r = - 0.236         sig = 0.000
میزان  در  می تواند  تأهل  وضعیت  می رسد  نظر  به 

مشارکت در شهر مؤثر باشد.
r = 0.030          sig = 0.557

ضريب  آزمون  نتیجه ی  به  توجه  با  مطالعه:  نتیجه ی 
دو  بین    r = 0.030       sig = 0.557 همبستگی 
متغیر وضعیت تأهل و میزان مشارکت رابطه معناداری با 

همديگر ندارند.
به نظر می رسد بین میزان عضويت در نهادهای محلی 
معناداری  رابطه ی  آنها  مشارکت  میزان  و  منطقه ای  و 

وجود دارد.
r = 0.326         sig = 0.000

 sig = 0.000و   r = 0.326 میزان  به  توجه  با   
و  منطقه ای  و  محلی  نهادهای   در  عضويت  متغیرهای 

میزان مشارکت رابطه ی معناداری با همديگر دارند. 

12-2-3-رگرسیون چندگانه  
چند  رگرسیون  تحلیل  و  تجزيه  از  تحقیق  اين  در 
متغیره ی گام به گام يا مرحله اي  استفاده شده است. در 
متغیر  پیش بیني  در  که  متغیرهايي  مؤثرترين  روش  اين 
زماني  تا  مي شوند  محاسبات  وارد  دارند  نقش  وابسته 
متغیرهايي  بنابراين  برسد.   %5 به  آزمون  خطاي  که 
از  عمده اي  بخش  مي شوند  معادله  محاسبات  وارد  که 
تغییرات متغیر وابسته را تبیین  مي کنند. در اين بخش از 
چندگانه،  رگرسیون  به کارگیري  از  عمده  هدف  تحلیل 
مشارکت  میزان  بر  مؤثر  متغیرهاي  نسبي  اهمیت  تعیین 
استفاده شده است که با استفاده از پرسش های مربوطه 
محاسبه شده اند.  است  آمده  تحقیق  پرسشنامه ی  در  که 

رگرسيون  عوامل مؤثر بر ميزان مشارکت:
با مشارکت  مرتبط  متغیر مستقل  اين تحقیق 22   در 
مورد مطالعه قرار گرفت و در اينجا ارتباط اين متغیرها 
با متغیر وابسته تحقیق مشارکت به منظور تأثیر متغیرهای 
مستقل در تبیین متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. 
مستقل  متغیرهاي  بین  از  که  داد  نشان  رگرسیون  نتیجه 
مشارکت  گسترش  متغیر،   12 سنجش،  مورد  عوامل  و 
فنآوری  با  افراد  ساختن  آشنا  محلی،  امور  در  مردمی 
به  توجه  مشكالت،  و  مسائل  شناسايی  مناطق،  نوين 
فرصت های شغلی، تقويت همكاری مردم، توجه به امرار 
مردمی،  و  محلی  تشكل های  در  حضور  جامعه  معاش 
تشويق افراد در فعالیت های اقتصادی، تقويت اعتقادات 

دينی و دفاع مرزی، ارائه شده است.

13-نتیجه گیري 
عنوان  به  الكترونیك  شهر  و  هوشمند  شهر  امروزه 
توجه  مورد  شهري  معضالت  حل  بي بديل  راهكار 



سال چهاردهم/شماره108118

اصول  است.  شده  واقع  شهري  مديران  و  شهرسازان 
تكیه  کمیت ها  بر روی  بیشتر  واقع  در  الكترونیك  شهر 
و  الكترونیك  شهرهای  بحث های  ورود  با  يعنی  دارد 
يافته،  توسعه  کشورهای  در  آن  به  مربوط  بحث های 
کاربری اراضی شهری تحت الشعاع اين عامل قرار گرفته 
در  شهری  توسعه ی  شیكاگو  نیويورك،  شهر  در  است. 
ابعاد شهر الكترونیك با يك رشد افقی همراه شده است، 
شهری  توسعه ی  مختلف  طرح های  در  که  طوری  به 
شهرهای  حوزه ی  در  کارکردی  لحاظ  به  را  مكان هايی 
طرح  اجرای  از  بعد  و  کرده اند  جانمايی  الكترونیكی 
شهر الكترونیك، تعدد مؤسسات مالی و بانكی در سطح 
بحث های  قالب  در  بیشتر  و  شده  کاسته  شهرها  اين 
مؤسسات  اين  که  طوری  به  است  کرده  بروز  اينترنتی 
ارتباطات  از  و  است  يافته  تمرکز  خاص  مكانی  در 
فیزيكی جلوگیری به عمل می آيد. با چنین رويكردی در 
پیاده سازی  از  نظام توسعه ی شهری می توان گفت پس 
به داليل  فیزيكی شهروندان  رفتارهای  الكترونیك  شهر 
به  می شود،  کمرنگ تر  ايترنتی  و  نوری  فیبر  ارتباطات 
طبع آن حمل نقل و شبكه های و زير مجموعه ی آن، از 
جمله شبكه ی معابر، پايانه ی حمل و نقل و ايستگاه های 
مربوط به حمل و نقل درون شهری با توجه به مخاطب 
تغییر  مختلف  به شكل های  زمین  کاربری  زمینه  در  کم 
پیدا می کند. با چنین علمی به شهر الكترونیك، مزايای 
و کالن  بزرگ  در شهر های  اينگونه طرح ها  پیاده سازی 
شهرها سبب آزادسازی زمین و استفاده آن به کاربرهای 
مورد نیاز شهروندان تغییر می يابد. از جمله فوايد شهر 

فعالیت ها،  انجام  زمان  کاهش  به  می توان  الكترونیك 
مسافت،  کاهش  محور،  وعدالت  يكسان  دهي  خدمات 
به  مدني  فعالیت هاي  ايجاد  وقت،  و  زمان  نرفتن  هدر 
روز و مناسب، جلوگیري از آلودگي هاي زيست محیطي، 
حل مشكالت ترافیك و حمل و نقل و... اشاره نمود. بر 
اساس اين تحقیق در خصوص اجراي شهر الكترونیك 

در منطقه ی مورد مطالعه نتايج ذيل حاصل مي گردد:
دولتی  اقدامات  از  رضايت  میزان  می رسد  نظر  به   -
مؤثر  الكترونیك  شهر  در  مشارکت  درمیزان  می تواند 
در  دولت  واقدامات  فعالیت ها  از  مردم  هرچه  باشد. 
زمینه هاي گوناگون رضايت بیشتري داشته باشند، میزان 

مشارکت آنها در اجراي طرح بیشتر خواهد بود .
و خدمات  الكترونیك  شهر  از  مردم  آگاهي  میزان   -
تأثیر بسزائي در مشارکت در اجراي طرح  آن می تواند 

داشته باشد.
- میزان رضايت افراد در منطقه مورد مطالعه رابطه ی 

نزديكي با مشارکت در طرح داشته  است.
از  پاسداری  افراد ومیزان  بین سن  به نظر می رسد   -

مرزها رابطه ی معناداری وجود دارد. 
می دهد  نشان  همبستگی  ضريب  آزمون  نتیجه ی   -
که متغیرهای  شهر الكترونیك رابطه ی معناداری با هم 
دارند؛ به عبارت ديگر هر به نظر می رسد میزان آگاهی و 
دانش اجتماعی می تواند در میزان مشارکت آنها رابطه ی 

معناداری وجود دارد 
- برای بررسی رابطه دو متغیر میزان آگاهی و دانش 
اجتماعی و میزان مشارکت در شهر الكترونیك از ضريب 
بررسی  نتیجه ی  و  گرديد  استفاده  اسپیرمن  همبستگی 

حاکی از رابطه ی معنادار بین دو متغیر فوق می باشد . 
میزان  افراد و  میزان مشارکت  بین  نظر می رسد  به   -
وجود  معناداری  رابطه ی  الكترونیك  شهر  در  مشارکت 

دارد. 
 )sig= 0.000( با توجه به میزان ضريب همبستگی -
و درجه معناداری)r= 0.238(، دو متغیر میزان مشارکت 
با همديگر  افراد مورد مطالعه  میزان  الكترونیك و  شهر 
بدين  و  دارند  درصد   99 سطح  در  معناداری  رابطه ی 
ترتیب فرض صفر رد و فرض يك مورد قبول می باشد . 
میزان  در  می تواند  درآمد  میزان  می رسد  نظر  به   -

مشارکت افراد در شهر الكترونیك مؤثر باشد.
- به نظر می رسد بین میزان عضويت در نهادهای محلی 
و منطقه ای و میزان مشارکت افراد رابطه ی معناداری وجود 

دارد.
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ايده  امكان سنجی اجرای  با هدف  » پژوهش حاضر 
و  مالصدرا  محله  دو  از  يكی  در  خانگی  امن  پهنه ی 
مورد  محالت  از  يكی  است.  شده  تهیه  قزوين  آخوند 
بررسی، )مالصدرا( دارای بافت جديد و ديگری دارای 
اين  پی  در  تحقیق  و  می باشد  قديمی  و  ارگانیك  بافت 
پاسخ است که: با در نظر گرفتن اصول طراحی پهنه ي 
بافت های  از  ايده در کدامیك  اين  امن خانگی اجرای 

مذکور امكان پذير می باشد.«
تهیه و تدوين گرديد و  پنج فصل  نامه در  پايان  اين 
ساختار آن عبارت است از: کلیات پژوهش، چارچوب 
نظری پژوهش، تجارب جهانی، شناخت نمونه ی موردي 

و ارائه ی راهكارها و پیشنهادات.

طرح مسئله
با گسترش زندگي ماشیني وافزايش روزافزون ترافیك 
در شهرها و معابراصلی، خیابان های محلی که در واقع 
باشد،  محله  ساکنان  برای  خصوصی  فضای  ادامه  بايد 
برای  بیگانه  اتومبیل های  عبوری  گذرهای  به  تبديل 
اين  حاشیه ي  و  شده اند  سنگین  ترافیك های  از  رهايی 
معابر به عنوان پارکینگ اتومبیل برای ساکنان و میهمانان 
نتیجه ی  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  مسكونی  محالت 
مناطق مسكونی،  اين وضعیت، حضور کمرنگ ساکنان 
و  می باشد  فضاها  اين  در  سالمندان  و  کودکان  ويژه  به 
علت اصلی اين امر را می توان ايمنی بسیار پايین معابر 
اول  درجه ی  در  اصلی  بازنده  شرايط،  اين  در  دانست. 
پیاده و در درجه ی  ساکنان محالت مسكونی و عابران 
دوم افراد سواره هستند، زيرا افراد سواره نیز از احساس 
دونالد  که  همانطور  نمی باشند.  مصون  ايمنی  فقدان 
اپلیارد2 می گويد، خیابان های مسكونی بايد مقصد باشند 
خاطر  به  )مردم(  که  کرد  کاری  نبايد  عبوری.  مسیر  نه 
ناراحتی های ناشی از ترافیك، خود را از صحنه ي خیابان 
خارج سازند. محیط خیابان بايد حاوی فضاهايی باشند 
بازی  حتی  و  گفتگو  بنشینند،  آنها  در  بتوانند  مردم  که 

کنند.
کاهش سرعت  برای  متعددی  ديدگاه های  و  نظريات 
وسايل نقلیه عبوری و متناسب سازی شرايط خیابان های 
اجتماعی  زيست پذيری  با  مسكونی  محالت  در  واقع 
از  يكی  خانگی  امن  پهنه ي  ايجاد  و  است  شده  مطرح 

محالت  زيست پذيری  افزايش  روش های  جديدترين 
مسكونی است.

دپارتمان حمل و نقل انگلستان در مقاله »جنبش منطقه 
انداز«،  چشم  و  پیشرفت  تاريخ.  انگلستان:  در  خانگی 
مناطق خانگی را خیابان های مسكونی می داند که فضای 
و  موتوری  نقلیه  وسايل  رانندگان  بین  آنها  در  جاده ای 
ساير استفاده کنندگان از خیابان به اشتراك گذاشته شده، 
و  پیاده  عابران  )شامل  مناطق  اين  ساکنان  نیاز  به  البته 

گزيده پژوهش

تابلوهای نشان دهنده ی پايان محدوده  پهنه ي امن خانگی

دوبلین- نصب تابلو شروع محدوده پهنه ي امن خانگی              

امكانسنجیتحققپهنهيامنخانگی1
درقزوين

 پايان نامه کارشناسی, دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوين
 استاد راهنما: دکتر محمد رضا خطیبی
 دانشجو: زهرا شش پری
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دوچرخه سواران و کودکان( توجه بیشتری شده است و 
هدف از آن، تغییر نحوه ی استفاده از خیابان ها و بهبود 
کیفیت زندگی و يا تبديل اين خیابان ها به فضاهايی است 
که برای مردم بوده و تنها به ترافیك خیابانی اختصاص 

ندارد.
دارد  بسیاری  مزايای  خانگی  امن  منطقه ي  احداث 
به عواملی نظیر کاهش  اين مزايا می توان  از جمله   که 
تصادفات، کاهش صدمات و خسارات، کاهش آلودگی 
صوتی، کاهش آلودگی هوا، کاهش رنج و ناراحتی ناشی 
از تردد و شلوغی، ترافیك کمتر، بهبود کیفیت زندگی، 
افزايش  ترافیكی.  ايمنی  بهبود  پیاده روها.  بیشتر  ايمنی 
احساس امنیت فردی، فضای بیشتر برای برهمكنش های 
پیاده  فضای  گسترش  بازی،  فضای  گسترش  اجتماعی، 
اصلی  مزيت  البته  نمود.  اشاره  سواری  دوچرخه  و  رو 
يك پهنه امن خانگی تبديل خیابان مسكونی به فضای 
عمومی ارزشمندی است که تنها برای رفت و آمد مورد 

استفاده قرار نمی گیرد3. 
پهنه  اين  تحقق  جهت  فنی  اصول  بیان  به  ادامه  در 

می پردازيم.
 

اصول فنی برای اجرای پهنه ي امن خانگی

محدود  برسرمايه  عالوه  محلی  مسئوالن  از  بسیاری 
با مشكل انتخاب بین تعدادی از مكان های بالقوه برای 
نظر  در  هستند،  مواجه  نیز  خانگی  امن  پهنه ي  اجرای 
خیابان های  مكانیابی  و  طراحی  برای  زير  موارد  گرفتن 
سكونت،  قابل  منطقه  به  شدن  تبديل  جهت  مناسب، 

می تواند تا حدودی راهگشا باشد.
-پهنه های امن خانگی می توانند ترکیبی از خیابان ها، 
بن بست  های  کوچه  يا  محصور  محوطه های  میدان ها، 

باشند.
نمای  اعظم  بخش  خانگی  ام��ن  پهنه های  -در 
)مانند  باشد  خیابان  به  رو  بايد  مسكونی  ساختمان های 

ورودی  و  درها  سكونت،  محل  اتاق های  پنجره های 
نیز  تا فرصت مناسب را برای زندگی طبیعی و  منازل( 

القای حس مالكیت خیابان القا کند.
-حذف باغچه های جلوی منازل و يا به حداقل رساندن 
تعداد آنها، زيرا وجود باغچه های بزرگ در مقابل منازل 
باعث به عنوان حائل و فاصله عمل کرده و باعث کاهش 
تعامل بین ساکنان و ازبین رفتن نقش خیابان به عنوان 
يك فضای مشترك می شوند؛ ولی می توان مكان هايی که 
در  نشستن  باشد، جهت  داشته  نیز  باغچه های کوچكی 

نظر گرفت.
بافتی  وسیله ی  به  بايد  خانگی  امن  پهنه ي  -ورودی 

متمايز مشخص شود.
که  باشد  گونه ای  به  بايد  خانگی  امن  پهنه ي  -طرح 
اين  در  مهمان  منزله  به  کنند  احساس  موتورسواران 
برايشان  باال  با سرعت  و حرکت  دارند  خیابان حضور 

دشوار باشد.
شده  جدول کشی  آنها  دوطرف  که  خیابان هايی  -در 
که حق  می کند  القا  رانندگان  به  را  احساس  اين  است، 
تقدم دارند، بنابراين در راستای پهنه ي امن خانگی نبايد 

از جداول بلند و ممتد استفاده کرد.
مشخصی،  نقاط  در  بايد  خانگی،  امن  پهنه ي  -در 
گردد.  تعیین  اتومبیل  پارك  برای  خیابانی  پارکینگ های 

خیابان،  داخلی  فضای  اشغال  دلیل  به  پارکینگ ها  اين 
گونه ای  به  بايد  و  می دهند  کاهش  را  ترافیك  سرعت 
نكرده  مسدود  را  خیابان  چشم انداز  که  شوند  طراحی 
آن  در  شده  انجام  فعالیت های  شدن  مختل  موجب  و 

نگردند.

تا امكان  -در نظر گرفتن عرض مناسب برای معابر، 
جابه جايی دو طرفه نیز فراهم شود. 

به گونه ای  بايد  -در کف سازی مصالح مورد استفاده 
و  کند  مشخص  را  فضا  از  بودن  ترجیحی  که  باشد 

ايمنی کودکان هنگام بازی در پهنه ي امن خانگی

در نظر گرفتن مکانهايی برای نشستن 
در پهنه ي امن خانگی
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هماهنگی و همگنی در شخصیت فضا به وجود آورد.
-نورپردازی در پهنه ي امن خانگی بايد مناسب بوده 
و بعد از نیمه شب کاهش پیدا نكند تا تدابیر به کار رفته 
قابل  اتومبیل  رانندگان  سوی  از  سرعت  کاهش  برای 

رؤيت باشد.
در پهنه ي امن خانگی آسانی آمدوشد وسايل نقلیه ي 

و...(،  آمبوالنس  نشانی،  اتش  ماشین  )نظیر  اضطراری 
برای تردد گاه و بی گاه و در هنگام وقوع حوادث، نیز 

بايد در نظر گرفته شود.                
در  و  امن خانگی  پهنه ی  بررسی ويژگی های  از  پس 
نظرگرفتن مسائل فنی طراحی آن، به بررسی نمونه های 
موردی )محله مالصدرا با بافت شطرنجی و عرض زياد 
معابر، محله آخوند با بافت کاماًل ارگانیك و عرض کم 
معابر( و تطبیق ويژگی آنها با ويژگی و اصول طراحی 

پهنه ي امن خانگی پرداخته شده است.
و  پیمايش  روش  از  موردی  نمونه های  بررسی  برای 
سئواالت  در  و  است  شده  استفاده  مشاهده  و  برداشت 
فراغت  اوقات  گذران  میزان  مانند  عواملی  پرسشنامه، 
نوع  همسايگان،  با  آنان  ارتباط  محله،  در  ساکنان 

    در نظر گرفتن فضايی برای پارک اتومبیل 
در پهنه ي امن خانگی

پهنه ي امن خانگی طراحی شده در مالصدرا

پهنه ي امن خانگی طراحی شده در مالصدرا    نصب موانع برای کاهش سرعت وسايل نقلیه
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استفاده ی آنان از حیاط منزل و فضای کوچه )ورزش، 
بازی، پارك ماشین، همنشینی با همسايگان و ...(، میزان 
رضايت ساکنان از سكونت در محله، احساس امنیت و 
محله  در  غريبه ها  میزان حضور  بررسی  ساکنان.  ايمنی 
و علت آن، بررسی مناسب بودن سرعت وسايل نقلیه، 
در  پارك حاشیه ای   ، پیاده  و  مسیر سواره  درهم شدگی 
مورد   ... و  محله  در  موجود  مشكالت  بررسی  معابر. 
بررسی قرار گرفت و در نهايت نتايج حاصل از هر يك 
محالت با يكديگر با اصول طراحی پهنه ي امن خانگی 

مقايسه شده است.
گزينه  مالصدرا  محله  گرفته  صورت  مقايسه های  با 
خانگی  امن  پهنه  اج��رای  و  طراحی  جهت  مناسب 

شناسايی شده است.
 

 جمع بندی
پهنه ي امن خانگی دارای مكان های مشترك، مسیرهای 
ويژگی هايی  ساير  و  سبز  فضای  مستقیم،  غیر  آمدوشد 
هستند که افراد را به استفاده از خیابان حتی برای نشستن 

در آن نیز ترغیب می کند. قراردادن دروازه و يا عالئم 
خاص برای نشان دادن محدوده ی اين مناطق ضروری 
است.3 نبايد پهنه ي امن خانگی را تنهابه عنوان يك راه 
حل در نظر گرفت، بلكه بايد آن را به عنوان بخشی از 
يك مفهوم گسترده برای کاهش حجم ترافیك و ترويج 

فرهنگ پیاده روی و دوچرخه سواری دانست.
»ارزيابی  پژوهش  اصلی  ذکر شد هدف  که  همانطور 
از  يكی  در  خانگی  امن  پهنه ي  اجرای  تحقق  امكان 
محالت  از  ترتیب  به  که  آخوند  و  مالصدرا  محالت 
است.  ذکر شده  می باشند«،  قزوين  قديم شهر  و  جديد 
با توجه به بررسی های انجام شده و شناخت ويژگی هاو 
اين محالت  يكپارچه  تحلیل  و  اين محالت  بافت  نوع 
گرديد،  نتیجه حاصل  اين   )SWOT(با جداول سوات
محله مالصدرا که از محالت جديد شهر قزوين می باشد. 
با داشتن ويژگی هايی از جمله  شبكه شطرنجی، عرض 
زياد معابر، سرعت باالی وسايل نقلیه، حضور بسیار زياد 
ايمنی  نداشتن  محله،  در  غريبه  و  گذری  خودروهای 
عابرين پیاده به ويژه کودکان و سالمندان، تمايل مردم به 

  نمونه ای از خیابان پیش از اجرای ايده پهنه ي امن خانگی    نمونه ای از خیابان پس از تبديل به پهنه ي امن خانگی     

         قزوين- محله آخوندقزوين-محله مالصدرا                        
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گزيده ای از نتايج حاصل از پرسشنامه ها به شرح زير می باشد:

اجرای اين ايده و اعالم آمادگی برای مشارکت در اجرا 
و نگهداری آن و... قابلیت بیشتری برای اجرای پهنه ي 
امن خانگی دارد؛ از طرفی محله آخوند يكی از محالت 
قديمی با بافت ارگانیك و عرض کم معابراست، برای 
اتومبیل  اتومبیل طراحی نشده است ولی همچنان  تردد 
به داخل بافت اين محله رسوخ و به حريم پیاده تجاوز 
ويژگی هايی  داشتن  که  است  درست  البته  است  کرده 
مانع  تا حدودی  ارگانیك و عرض کم معابر  نظیربافت 
می گردد  بافت  داخل  در  نقلیه  وسايل  باالی  از سرعت 
ولی برای ايمنی بیشتر عابرپیاده و حفظ ارزش تاريخی 

اين بافت، تأکید برپیاده مداری در اين بافت شده است 
بنابراين جنس راهكارهای پیشنهادی برای هريك از اين 

محالت متفاوت است.

پی نوشت ها:

1- Home Zone
2-D.Appleyard
3-the Institute of Highway Incorporated En-
gineers, 2002:11
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گزارش خبری

اولین جلسه هم  انديشي حمل و نقل با دستور کارهاي 
قابل  کالن  موضوعات  در خصوص  تصمیم  گیري   -1
طرح در جلسات هم  انديشي و 2- استانداردهاي مورد 
نیاز در زمینه حمل و نقل درون  شهري در روز دوشنبه 
مطالعات  مرکز  در   10 ساعت  رأس   92/8/20 مورخ 
برنامه ريزی شهري و روستايي و با حضور اعضای زير 

تشكیل گرديد:
- دکتر شعباني)عضو هیأت علمي دانشگاه(
- دکتر نادران )عضو هیأت علمي دانشگاه(
- مهندس متوسلي )معاون پژوهشي مرکز(

- دکتر يگانه )دبیر هم  انديشي مرکز(
وزارت  نقل  و  دفتر حمل  غیبي)نماينده  مهندس   -

کشور(
- مهندس محمديان)نماينده شهرداري تهران(
- مهندس رمضاني)نماينده شهرداري رشت(

نقل  و  فیني)نماينده ستاد حمل  احمدي  مهندس   -
وسوخت(

- مهندس امیني شیرازي )مدير گروه حمل و نقل و 
ترافیك مرکز(

-مهندس کرم  رودي)کارشناس گروه حمل و نقل و 
ترافیك مرکز(

در ابتداي جلسه، جناب آقاي مهندس متوسلي ضمن 

برگزاري  اهمیت  به تشريح  اعضا  به  خوش  آمد گويي 
ترافیك و اهداف  جلسات هم  انديشي حمل و نقل و 

ناشي از برگزاري اين جلسات پرداختند.  
در ادامه مهندس امیني شیرازي مدير گروه حمل و 
هم  انديشي  نشست  هاي  فعالیت  حوزه  هاي  مرکز،  نقل 
ايمني،  همگاني،  نقل  و  حمل  بخش   4 قالب  در  را 
مديريت ترافیك و روسازي تشريح نمود و توضیحاتي 
در خصوص موضوع جلسه )استانداردهاي مورد نیاز 
در زمینه حمل و نقل درون شهري و موضوعات قابل 
طرح در جلسات هم  انديشي( ارائه کرد. همچنین ايشان 
گرفته  صورت  بررسي  هاي  اساس  بر  نمود،  عنوان 
استانداردهاي موجود در کشور در زمینه حمل و نقل 

شامل عناوين ذيل مي  باشند:
1-معابر شهري- آرامسازي ترافیك

هدايت  تابلوهاي  نصب  و  تهیه  شهري-  2-معابر 
مسیر

3-معابر شهري- طبقه  بندي
عمودي  ترافیك-عالئم  مهندسي  4-ملزومات 
قسمت2-مشخصات  قسمت1-نشانه  ها،  ثابت)شامل 
تابلوهاي  نصب  قسمت3-آيین  فني،  ويژگي  هاي  و 

راهنمايي و رانندگي(
5-مشخصات فني آسفالت گرم

گزارشاولینجلسهیهمانديشيحملونقل

 تهیه و تنظیم:  مهندس حامد امینی شیرازی
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6-بازيافت آسفالت سرد
سپس هر يك از اعضاي جلسه به بحث و تبادل نظر 
در خصوص موضوعات مطرح شده پرداختند که شامل 

موارد زير است:
مطرح شدند،  شعباني  دکتر  توسط  که  مواردي  اهم 
هم-انديشي  آتي  جلسات  که  طي  است  بدين شرح 
حمل  با  مرتبط  باالدست  سندهاي  و  سیاست  ها  بايد 
سیاست-ها  اين  راستاي  در  و  شده  بررسي  نقل  و 
گردد.  مطرح  هم  انديشي  در جاسات  مهم  موضوعات 
همچنین تهیه سند راهبردي و پژوهشي در زمینه حمل 
حوزه  گیرد.  قرار  کار  دستور  در  مرکز  براي  نقل  و 
فعالیت کارگروه در دو بخش مديريت تقاضا و مديريت 
سیستم تقسیم  بندي شود تا کلیه زمینه  هاي حمل و نقل 
فرهنگ  سازي  و  آموزش  مقوله  گردد.  ملحوظ  آن  در 
ويژه حمل  و نقل موضوع بسیار مهمي مي  باشد که الزم 
است به موضوعات قابل طرح در جلسات هم  انديشي 
اضافه گردد. در نهايت ايشان پیشنهاد نمودند با توجه 
به  مطالعات پژوهشي حمل و نقل صورت گرفته در 
مرکز، اين مطالعات از طريق نشريات سازمان مديريت 
آنها  از  باشند  قادر  عموم  تا  گردد  ارائه  و  شده  چاپ 

استفاده نمايند.
بدين  کردند،  مطرح  نادران  دکتر  که  مواردي  اهم 
شرح است که دستورالعمل  هاي تهیه شده در خصوص 
تا  شده،  کتاب چاپ  قالب  در  مرکز  در  نقل  و  حمل 
نتايج مطالعات توسط شهرداری ها قابل استفاده باشد. 
ضوابط و دستورالعمل  هاي تهیه شده در کشور در قالب 
موضوعات مختلف حمل و نقل توسط اعضا گردآوري 
گشته تا از انجام مطالعات مشابه در کشور پرهیز گردد. 
شرح خدمات تفصیلي در خصوص مطالعات مختلف 
حمل و نقل در جلسات آتي هم  انديشي در دستور کار 
قرار گیرد تا چارچوب مطالعات مشخص باشد. مقرر 
گرديد کلیه مطالعاتي که در زمینه حمل و نقل در مرکز 
اين  بر  ندارد.  سازي  استاندارد  به  نیاز  گرديده،  انجام 
اساس در جلسات آتي هم  انديشي بررسي مي  شود تنها 
مطالعاتي که نیازمند استاندارد   سازي مي  باشند، تبديل 
به استاندارد ملي گردند و ساير موارد در قالب ضابطه 
اطالع  رساني  لزوم  نمودند،  تاکید  ايشان  شوند.  ارائه 
نتايج مطالعات حمل و نقل صورت گرفته در مرکز در 

قالبي مدون وجود دارد.
بدين  کردند،  مطرح  غیبي  مهندس  که  مواردي  اهم 
شرح است که مكانیزمي بايد مدون شود که شهرداری ها 
بتوانند  از دستورالعمل  ها و استانداردهاي تهیه شده در 
زمینه حمل و نقل استفاده نمايند. همچنین ايشان تاکید 
نمودند که متولي مشخصي در زمینه حمل و نقل در 
کشور وجود ندارد و اين مساله باعث تداخل در وظايف 
ارگان  هاي  مسئوالن  نمودند،   پیشنهاد  ايشان  مي  شود. 

مختلف در زمینه حمل و نقل آموزش  هاي الزم را ببینند 
تا بر اساس سلیقه خود عمل ننمايند. به منظور استفاده 
در  موجود  استانداردها  و  دستورالعمل  ها  از  مناسب  تر 
زمینه حمل و نقل، آنها بايد به گونه  اي خالصه گردند 
باشند.  کشور  شهرداری هاي  توسط  استفاده  قابل  که 
بر  بايد   استانداردها  و  دستورالعمل  ها  اين  همچنین 

اساس نیازهاي شهرداری هاي کشور تهیه گردند.
کردند،  مطرح  محمديان  مهندس  که  مواردي  اهم 
بدين شرح است که ضوابط و دستورالعمل  هايي که در 
خصوص حمل و نقل  در کشور تهیه شده است براي 
شهرداری ها اجرايي نمي-باشند و خروجي الزم را به 
به همراه  گیرند،  نظر  در  را  اجرايي  زمینه  که  گونه  اي 
ندارند. بعضي از موضوعات مهم حمل و نقل همانند 
طراحي پايانه  هاي درون  شهري ضابطه ندارند و همین 
مطلب باعث شده است در بسیاري موارد، شهرداري 
تهران در کشور الگو گردد. همچنین عدم وجود ضابطه 
باعث شده  نقل،  موارد حمل  و  از  بعضي  مشخص در 
به  شود.  خطرساز  آنها  صحیح  اجراي  عدم  که  است 
خصوص  در  مشخص  ضابطه  وجود  عدم  مثال  طور 
آنها  مي  گردد،  سبب  پیاده  عابر  خط  کشي  هاي  رنگ 
حمل  موضوع  يك  خصوص  در  شوند.  اجرا  لغزنده 
و نقل در کشور چندين ضابطه و مالك عمل مختلف 
دستورالعمل  قالب  در  آنها  است  الزم  که  دارد  وجود 

واحدي مدون گردند.
مطرح  رمضاني  مهندس  توسط  که  م��واردي  اهم 
گرديد، بدين شرح است که ضوابط و دستورالعمل  هاي 
تهیه  جزئي  نگر  صورت  به  است  الزم  نقل  و  حمل 
توجه شود.  در شهرها  آنها  اجرايي  به جنبه  و  گردند 
در اغلب شهرهاي کشور، مشكل اصلي نبود ضوابط و 
دستورالعمل  هاي مرتبط با حمل و نقل نمي  باشد، بلكه 

اجرايي نمودن ضوابط موجود حائز اهمیت است.
کردند،  مطرح  احمدي  مهندس  که  مواردي  اهم 
بدين شرح است که نهادهاي مختلف در زمینه حمل 
و نقل، تمرکز و يكپارچگي الزم را ندارند. در بعضي 
نقل  و  حمل  همانند  نقل،  و  حمل  موضوعات  از 
موتور سیكلت دستورکار و ضوابط مشخصي موجود 
تهیه  دستورالعمل  هاي  و  ضوابط  از  بسیاري  نیست. 
نظر  در  را  ايران  شرايط  نقل  و  حمل  زمینه  در  شده 
نگرفته اند. توسط ايشان پیشنهاد گرديد، نظامي تدوين 
توسط  گرفته  صورت  نقل  و  حمل  مطالعات  تا  شود 
شهرداری ها قابل دسترس عموم باشند و همچنین الزم 
آنها لحاظ  اجرايي  تهیه دستورالعمل  ها جنبه  است در 
مطالعات،  نمودن  هدفمند  منظور  به  همچنین  گردد. 
مطالعات  بودجه  از  درصدي  نمودند،  توصیه  ايشان 

شهرداری ها توسط وزارت کشور تامین گردد. 
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جمع  بندي
در پايان موارد زير به عنوان نتیجه جلسه به اجماع 

اعضاي جلسه رسید:
1-لزوم جمع  آوري و يكپارچه  سازي دستورالعمل  هاي 

مختلف در زمینه حمل و نقل توسط اعضاي کارگروه
2-نیازهاي پژوهشي مربوط به حوزه حمل و نقل در 
شهرداری هاي کشور با همكاري مرکز و دفتر حمل و 

نقل وزارت کشور جمع  آوري گردند.
کارهاي الزم  و  آتي هم  انديشي ساز  3-در جلسات 
جهت رفع موانع و مشكالت موجود در زمینه اجرايي 

شدن پروژه  هاي مطالعاتي مورد بررسي قرار گیرد.

4-در جلسات آتي هم  انديشي، تهیه شرح  خدمات  هاي 
مطالعاتي يكسان در دستور کار قرار گیرد.

5-جمع  آوري مطالعات صورت گرفته در زمینه حمل 
خصوص  در  تصمیم  گیري  و  کشور  سطح  در  نقل  و 
نیاز در زمینه حمل و  استانداردهاي مورد  مطالعات و 

نقل
6-مقرر گرديد در جلسات آتي تصمیم  گیري شود با 
توجه به مطالعات صورت گرفته در زمینه حمل و نقل 
در مرکز، کدام يك از آنها قابل تبديل به استاندارد بوده 

و کدام يك مي  تواند در قالب ضابطه ارائه گردد.

مقدمه
يكی  به  زيانبارش  پیامدهای  به  توجه  با  هوا  آلودگی 
به  شهري  زيست محیطی  معضالت  ملموس ترين  از 
ويژه کالنشهرهاي کشور تبديل شده است. آمارها نشان 
شمار  هوا،  آلودگی  تشديد  روزه��ای  در  که  می دهد 
بیشترين  می يابد.  افزايش  درصد   60 تا  تنفسی  بیماران 
عامل مرتبط با تشديد بیماری های سیستم قلبی، عروقی 
ذرات  گوگرد،  دی اکسید  آالينده های  افزايش  ريوی،  و 

معلق و مونواکسیدکربن است، 
و  بخش حمل  آمده،  به عمل  بررسي هاي  به  توجه  با 
نقل و ترافیك، سهم بسزايي در افزايش آلودگي هواي 
خودروها  زياد  تعداد  دارد.  کالنشهرها  به ويژه  شهري 
نقلیه ی دودزا و فرسوده،  معابر شهر، وجود وسايل  در 
احتراق نامناسب سوخت و نقص فني خودروها، کیفیت 
نامناسب سوخت، همگي از جمله عواملي هستند که در 

اين زمینه قابل بررسي مي باشند.
تراکم آمدوشد باعث کاهش سرعت حرکت خودروها 
 Nox از  غیر  آلودگي  تولید  عوامل  اکثر  افزايش  و 
باعث  شهرها  در  ترافیكي  تراکم  کلي  طور  به  مي شود. 
اجراي روش هاي  با  آلودگي مي شود.  بدتر شدن وضع 
مديريت ترافیك و افزايش سهم حمل و نقل همگاني به 
شكلي که سرعت متوسط وسايل نقلیه از 10 کیلومتر بر 
افزايش يابد،  مي توان  ساعات به 20 کیلومتر بر ساعت 
تا 40 درصد میزان Co2 هوا را کاهش داد. بنابراين در 
شهرهاي با آلودگي هواي زياد، مي توان يكي از اهداف 
توسعه ی  و  ترافیك  مديريت  روش            هاي  اجراي  مهم 
بهبود شرايط  آلودگي هوا و  ترابری همگاني را کاهش 
شرايط  تعیین  در  همچنین  کرد.  عنوان  زيست محیطي 
روش            هاي مديريت ترافیك بايد اين موضوع را در نظر 
گرفت که اگر سفرهاي حذف شده در ساعات ديگري 

گزارشاولینجلسهیهمانديشيآلودگيهوا
ومديريتشهري

 تهیه و تنظیم: مهندس علی اصغر حبیب پور
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يا  شود  انجام  نمي گردد،  اجرا  طرح  اين  که  روز  از 
از  ترافیك  انتقال  باعث  ناحیه ،  در  تردد  کردن  محدود 
مناطق کم جمعیت به پرجمعیت گردد يا باعث انتقال 
سفرها به مسیرهاي طوالني تر شود، نه تنها آالينده هاي 
زيست محیطي کاهش نمی يابد، بلكه باعث افزايش آنها 

نیز می شود.
میزان  کشور،  کالن            شهرهاي  در  اخیر   سال هاي  در 
به  مستقیم  بستگی  که   HC و   CO آالينده های  نشر 
ترتیب  به  دارد،  نقلیه  وسايل  حرکت  پايین  سرعت 
به  که  است،  داشته  و 33 درصد  با 57  معادل  رشدی 
در  و  شخصي  نقل  و  حمل  از  استفاده  افزايش  دلیل 
نتیجه افزايش تراکم و شرايط ناسالم وضعیت آلودگی 

هوا مي            باشد.
لذا با اجرای راهكارهاي مديريت ترافیك به ويژه در 
مناطق مرکزی شهر که دارای تراکم ترافیك باال هستند، 
می توان شرايط زيست محیطی را بهبود بخشید. همچنین 
توسعه ی حمل و نقل همگاني  باعث کاهش استفاده از 
خودروهای شخصی شده و اين مسئله افزايش استفاده 
که  داشت  خواهد  پی  در  را  همگانی  نقل  و  حمل  از 
منجر به کاهش مصرف سوخت در شهرها شده و میزان 

آلودگی هوا بدين ترتیب کاهش خواهد يافت.

مباحث جلسه
موضوع»آلودگي  با  علمي  انديشي  هم  جلسه  اولین 
و  توسط گروه محیط زيست  مديريت شهري«  و  هوا 
روستايي  و  شهري  برنامه ريزي  مطالعات  مرکز  ايمنی 
حضور  با  کشور،  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 
مرتبط  ارگان های  و  سازمان ها  کارشناسان  و  مديران 

تهران،  دانشگاه های  از  دانشگاهی  اساتید  همچنین  و 
امیرکبیر و علوم پزشكی اهواز در محل سالن  صنعتی 

جلسات مرکز مطالعات به شرح زير تشكیل شد. 
پژوهشي  معاون  متوسلي،  مهدي  محمد  مهندس   

مرکز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي
 مهندس علي اصغر حبیب پور، مدير گروه محیط 

زيست مرکز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي
محیط  گروه  کارشناس  ترحمي،  زهره  مهندس   
زيست مرکز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي 

 دکتر خسرو اشرفي، عضو هیئت علمي دانشگاه 
تهران

 دکتر میقات حبیبیان، عضو هیئت علمي دانشگاه 
صنعتي امیر کبیر

علمي  هیئت  عضو  گ��ودرزي،  غالمرضا  دکتر   
دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز

 مهندس سحر شهراز، نماينده دفتر HSE وزارت 
صنعت، معدن و تجارت

 مهندس سپهر نواب زاده، کارشناس دفتر حمل و 
نقل و ترافیك وزارت کشور

 مهندس رقیه حصاري، کارشناس دفترحمل و نقل 
و ترافیك سازمان شهرداري ها و دهیاري ها

 مهندس سید مهدي میري، کارشناس IT سازمان 
شهرداري ها و دهیاري ها

 مهندس محمد علي نجفي، نماينده شرکت کنترل 
کیفیت هواي شهرداري تهران

دانشگاه  علمي  هیئت  عضو  کرمي،  دکتر حجت   
سمنان و کارشناس مرکز مطالعات

 مهندس محمود کرمرودي، کارشناس گروه حمل 
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و نقل و ترافیك مرکز مطالعات
مرکز  کارشناس  ن��وروزي��ان،  رس��ول  مهندس   

مطالعات
علمي  انديشي  هم  دبیر  يگانه،  منصور  دکتر   

گروه هاي مرکز مطالعات.

و  نقل  و  حمل  نقش  بررسی  جلسه،  اين  موضوع 
با محورهای  ترافیك شهری در آلودگی هوای شهری 

زير انتخاب شده بود:
)انبوه بر،  نقل همگانی   و  1.نقش سیستم های حمل 

پايه و شبه همگانی( در کاهش آالينده های هوا
2.نقش مديريت ترافیك در کاهش آالينده های هوا

3.نقش معاينه فنی و بازديدهای دوره ای در کاهش 
آالينده های هوا

و  نقل  و  حمل  با  مرتبط  نوين  فناوری های  4.نقش 
ترافیك در کاهش آالينده های هوا

اين جلسه با سخنان آقای مهندس متوسلي، سرپرست 
معاونت پژوهشی مرکز مطالعات برنامه ريزي شهري و 
به  خوش آمدگويی  ضمن  ايشان  شد.  آغاز  روستايي 
مطالعات  مرکز  اجمالي  معرفي  و  جلسه  در  حاضران 
موضوع  اهمیت  به  مرکز،  پژوهشي  گروه هاي  به ويژه 
پرداخت.  بحث  محورهای  معرفی  و  هوا  آلودگی 
ادامه  جلسه  در  حاضر  اعضای  معرفی  با  جلسه 
ديدگاه های  با  کارشناسان  که  شد  ومشخص  يافت 
از جمله شهرداری  از سازمان های مختلف  و  متفاوت 
مختلف  بخش های  هوا(،  کیفیت  کنترل  تهران)شرکت 
دهیاری های  و  سازمان شهرداری ها  و  کشور  وزارت 
و  کشور  وزارت  ترافیك  و  نقل  و  )دفتر حمل  کشور 
نقل  و  حمل  گروه  و   زيست  محیط  گروه  سازمان، 
و  معدن  صنعت،  وزارت  مطالعات(،  مرکز  ترافیك  و 
تجارت، سازمان حمل و نقل و ترافیك، دانشگاه های 
کشور و ساير نهادها در اين جلسه حضور دارند. پس از 
اين مرحله، آقای دکتر اشرفی)دبیر جلسه( ضمن مطرح 
نمودن مشكالت آلودگی هوا در شهرهای بزرگ به اين 
موضوع پرداختند که اين آالينده ها می توانند به صورت 
وارد  شهری  ترافیك  و  نقل  و  حمل  بخش  از  عمده 
محیط شهرها شوند، ولی اين مسئله، تنها منبع آالينده ها 
در محیط های شهری نیست و در عمل نمی توان يك 
در  گرفت.  نظر  در  شهرها  همه  برای  واحد  نسخه ی 
که  نمودند  درخواست  جلسه  اعضای  از  ايشان  ادامه 
در مورد محورهای مطرح شده، وارد بحث شوند. بر 
همین مبنا نماينده ی شرکت کنترل کیفیت هوا )جناب 
اين که  از  قبل  که  نمودند  نجفی( مطرح  مهندس  آقای 
اقدامی در زمینه ی کاهش آالينده ها در بخش  هرگونه 
اين  تأثیر  میزان  و  نقش  بايد  شود  انجام  نقل  و  حمل 
بخش در کیفیت هوای شهرها مشخص شود که اين امر 

مستلزم تهیه فهرست انتشار آالينده ها در کالن شهرها و 
کل کشور می باشد. البته ايشان تأکید داشتند که حمل 
و نقل عمومی، يكی از بهترين  راهكارها برای کاهش 
آالينده های هوا در محیط های شهری است. مسئله ی« 
تهیه فهرست انتشار آالينده ها« مورد استقبال دبیر جلسه 

و برخی از اعضا قرار گرفت. 
قرار گرفت مسئله ی  مورد بحث  که  بعدی  موضوع 
کاهش  يعنی  کالن تر  ديدگاه   از  درون شهری  سفرهای 
بود. بحث های زيادی  تقاضا  تقاضای سفر و مديريت 
مختلف  اعضای  و  گرفت  صورت  مسئله  اين  روی 
حاضر در جلسه، نظرات خود را در اين زمینه مطرح 

نمودند.
و  خودرو  مسئله ی  جلسه  از  بخشی  در  همچنین 
سوخت و تأثیر آن  در آالينده های شهری مطرح شد. از 
آنجا که اين مسئله کاماًل در حیطه ی اختیارات وزارت 
و  می باشد  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  و  نفت 
با نظر دبیر  وزارت کشور در اين زمینه دخالتی ندارد 
آن   به  ديگر  جلسات  در  تا  شد  گذاشته  کنار  جلسه 
را  اصلی  مشكل  اين  نمی توان  هرچند  شود.  پرداخته 

ناديده گرفت. 
بخش  دو  در  خودروها  فنی  معاينه ی  ادام��ه،  در 
نظرات  و  شد  مطرح  و شخصی  همگانی  خودروهای 
مختلفی در اين خصوص بیان گرديد. يكی از مهم ترين 
بحث ها اين نكته بود که بخش معاينه فنی آلودگی هوا 
از بخش معاينه فنی ايمنی جدا شود تا اين مسئله در 
قرار گیرد. همچنین  بازبینی تخصصی  خودروها مورد 
موتور  و  فرسوده  خودروهای  نقش  به  بین  اين  در 
شد.  پرداخته  کالن شهرها  آلودگی  در  نیز  سیكلت ها 
نوين  فناوری های  نقش  يعنی  چهارم  محور  همچنین 
از  استفاده  نانوکاتالیست،  مانند  نقل  در بخش حمل و 
سیستم هوشمند جمع آوری اطالعات مربوط به تولید 
آالينده های ناشی از خودروها، مورد بحث قرار گرفت. 
در انتها مقرر شد در جلسات آينده موضوعاتی مطرح 
بررسی های  و  نظارت ها  حیطه ی  در  بیشتر  که  شوند 
می باشند و  دهیاری های کشور  و  سازمان شهرداری ها 
بر اين اساس مقرر شد مسائل زير به ترتیب در جلسات 

بعدی مورد بحث و بررسی قرار گیرند.
نقل  و  حمل  خودروهای  برای  ضوابط  1.ارائ��ه ی 

همگانی با تأکید بر آلودگی هوا
2.معاينه ی فنی خودروها از ديدگاه آلودگی هوا

3.مديريت تقاضا
هوای  آلودگی  در  آنها  نقش  و  سیكلت ها  4.موتور 

شهرها
5.فهرست انتشار آالينده های هوا

به  صلوات  ذک��ر  با   16/30 ساعت  در   جلسه 
پايان رسید.
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اخبار کوتاه

عمومی  روابط  از  نقل  به  نیوز  شهريار  گزارش  به 
در  ايران  سرکنسول  قلیچ خان،  رضا  تبريز،  شهرداری 
نجفی،  صادق  دکتر  دفتر  در  حضور  با  ترکیه  ارزروم 
ديدار و در خصوص راهكارهای  با وی  تبريز  شهردار 
و  فرهنگی  مناسبات  و  رواب��ط  گسترش  و  تقويت 

گردشگری اين دو شهر با وی گفت وگو کرد.
در اين ديدار، دکتر صادق نجفی، طی سخنانی از آمادگی 

در  دوجانبه  روابط  سطح  افزايش  برای  تبريز  شهرداری 
حوزه های فرهنگی، هنری و گردشگری خبر داد و افزود: 
تبريز و ارزروم دو شهر گره خورده در تاريخ روابط فرهنگی، 
شمار  به  ترکیه  و  ايران  گردشگری  و  اقتصادی  تجاری، 
می روند و از گذشته های دور، وجود دروازه ای به نام تبريز 

در ارزروم، مؤيد اين موضوع است.
قلیچ خان، سرکنسول ايران در ارزروم نیز در اين ديدار 
جديد  شهردار  عنوان  به  نجفی  دکتر  انتخاب  تبريك  با 
مديريتی  دوره ی  اين  در  که  کرد  امیدواری  ابراز  تبريز 
تبادالت فرهنگی و هنری  جديد زمینه های همكاری و 
شهرهای تبريز و ارزروم بیش از گذشته تقويت شود و 

افزايش يابد.
هفته های  برپايی  برای  برنامه ريزی  است  گفتنی 
فرهنگی متقابل، تقويت و فعال سازی دفاتر فرهنگی دو 
شهر و بسترسازی برای تبادل گروه های گردشگری میان 
دو شهر مذکور، از جمله موضوعات مورد بحث در اين 

ديدار بودند. 

مديرعامل شرکت کنترل ترافیك شهر تهران با بیان اينكه 
از ابتدای مهرماه تاکنون 10 دوربین ثبت تخلفات سرعت 
جديد در بزرگراه های شهر نصب و راه اندازی شده است، 
گفت: با نصب دوربین های جديد، بزرگراه شهید باکری 
به طور کامل تحت پوشش سیستم ثبت تخلفات سرعت 
قرار گرفت.به گزارش سايت شهرداری تهران، مهندس 
حجت اهلل بهروز با بیان اين مطلب اظهار کرد: 10 دوربین 
بزرگراه های  مهرماه در  ابتدای  از  ثبت تخلفات سرعت 
 شهید باکری، امام علی)ع( و پل صدر، نصب و راه اندازی 

شده است.

مجموع 107  در  سال جاری،  ابتدای  در  داد:  ادامه  وی 
دوربین ثبت تخلفات سرعت در تهران داشتیم که خوشبختانه 
هم اکنون تعداد اين دوربین ها به 166 دستگاه افزايش يافته 
اين سیستم  پوشش  پايتخت تحت  بزرگراه های  بیشتر  و 
بزرگراه های  قرار گرفته اند.بهروز خاطرنشان کرد: تكمیل 
شهید همت و شهید بابايی از اولويت های بعدی افزايش 
دوربین های ثبت تخلفات در سطح شهر تهران هستند و در 
تالشیم تا همه بزرگراه های پايتخت را تحت پوشش اين 
سیستم قرار دهیم تا نظارت دقیق تر و بهتر بر بزرگراه ها و 

نحوه رانندگی شهروندان امكان پذير شود.

ديدارشهردارتبريزباسركنسولايراندرارزروم

افزايشتعداددوربینهایثبتتخلفاتسرعتدرتهران

 تهیه و تنظیم:احسان طاهری مهر

و  فنی  معاونت  حوزه ی  عمومی  روابط  گزارش  به 
همراه  به  خیرانديش  رضا  شیراز،  شهرداری  عمرانی 
معاونان و کارشناسان آن حوزه از پروژه های در دست 
اجرا بازديد کرد. معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز، 
هفت تن-دلگشا،  تقاطع  پروژه های  از  بازديد  پی  در 
تونل  مطهری،  ستارخان-  غفاری،  اب��وذر  چپ گرد 
کوهسار مهدی)عج( و همچنین پل ايمان، اين بازديدها 
را مثبت ارزيابی و اظهار کرد: با توجه به مشكالتی که در 
اجرای پروژه ها به وجود می آيد، بازديد و تبادل نظر میان 

پیمانكار و کارفرما تا حد زيادی موانع پیشرفت پروژه را 
کاهش می دهد و مشكالت فنی پیش بینی نشده نیز مرتفع 
می گردند. وی ادامه داد: در اين جلسات که گروه مشاور، 
فنی  معاونت  حوزه ی  ارشد  مديران  و  پیمانكار  گروه 
و  ترافیكی  مالی،  تأسیساتی،  فنی،  موارد  دارند،  حضور 
غیره مورد بررسی قرار می گیرند و راهكارهای کاربردی 
نیز مطرح می شوند.  بنا بر همین گزارش، اين بازديدها 
و  مشكالت  و  می شوند  انجام  هفته  در  سه روز  حداقل 

موارد بررسی و مرتفع می گردند.

مشكالتپیشبینینشدهمرتفعمیشوند
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اجرايبیشاز25هزارتنآسفالتدرسطحشهرهمدان

مردمحقدارندازكیفیتساختمانخريداريشده
اطمینانيابند

اطالعاززمانرسیدناتوبوسباپیامك

همدان:  شهرداری  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط 
شهردار همدان از اجراي بیش از 25 هزار تن آسفالت 
ماه  دو  طي  در  همدان  شهر  معابر سطح  و  خیابانها  در 

گذشته خبر داد.
با  هگمتانه  خبرنگار  با  گفتگو  در  يوسفیان  امیررضا 
اعالم اين خبر افزود: اجراي آسفالت در مناطق چهارگانه 
همدان انجام گرفته که به صورت تراش آسفالت قديمي، 

روکش کامل يا لكه گیري بوده است.
يوسفیان از تراش آسفالت قديمي و روکش کامل خط 
شرقي بلوار بسیج به طول 4/5 کیلومتر خبر داد و اظهار 
داشت: براي اين مسیر هفت هزار تن آسفالت اجرا شده 

است.
وي اضافه کرد: خط غربي جديداالحداث بلوار بسیج 
نیز با حدود چهار هزار تن آسفالت به طول دو کیلومتر 

در دو مسیر آسفالت شده است.
شهردار همدان با اشاره به اينكه روکش آسفالت الين 
غیرهمسطح  تقاطع  ابتداي  از  نجفي  آيتا...  بلوار  شمالي 
افزود:  است،  شده  انجام  بیجار  جاده  سهراهي  تا  غدير 
شده  اجرا  آسفالت  تن   500 و  هزار  سه  امر  اين  براي 
آسفالت  تن  هزار  دو  اجراي  از  يوسفیان  است.امیررضا 
در اليه بین دو رمپ جنوبي و راستگرد و شمال شرقي 
بلوار  سمت  در  نجفي  آيتا...  پل  کندروهاي  آسفالت  و 
نجفي خبر داد و گفت: در بلوارهاي مطهري و خیابان 
اصلي کوي حاج شمسعلي حدود شش هزار تن تراش 
آسفالت قديم و روکش انجام شده است. يوسفیان يادآور 
شد: همچنین حدود سه هزار تن آسفالت در خیابان ها و 
معابر فرعي سطح شهر در مدت دو ماه اخیر لكه گیري و 

آسفالت انجام شده است.

نثاري، رئیس کمیسیون  به گزارش، عبدالرسول جان 
معماري، عمران و خدمات شهري شوراي  شهرسازي، 
اسالمي شهر اصفهان با بیان اين مطلب گفت: به منظور 
افزايش کیفیت ساخت و ساز ، بیمه کیفیت ساختمان ها 

ضروري است اما هنوز اين مهم الزام نشده است. 
کیفیت  بیمه  براي  اولیه  مطالعات  اينكه  بیان  با  وي 
هاي  شرکت  اف��زود:  است،  شده  انجام  ها  ساختمان 
بازرسي فني و کنترل کیفي نیز در تهران به اين منظور 

تعريف شده است. 
مقاوم  در  مهمي  نقش  اقدام  اين  افزود:  نثاري  جان 
با اجرايي شدن  سازي ساختمان ها دارد، تصريح کرد: 
ساختمان  اطمینان  با  متقاضیان   ، ساختمان  کیفیت  بیمه 

در  نیز  ناظر  مهندس  و  مالك  و  کند  مي  خريداري  را 
برابر کاري که انجام مي دهند مسئولیت بیشتري خواهند 
داشت و ساخت و سازهاي مطمئن تري انجام مي شود . 
اين  نیز  بزرگ  انبوه سازان  داشت:  اظهار  نثاري  جان 
کیفیت  بیمه  طرح  رو  اين  از  نكردند  اجرايي  را  مهم 
ساختمان به دلیل وضعیت مسكن، نوسانات بازار و تغییر 

سیاست ها هنوز بر زمین مانده است. 
براي داشتن  الزام ساختمان ها  اينكه  بر  تاکید  با  وي 
اسالمي  شوراي  مجلس  در  بايد  ساختمان  کیفیت  بیمه 
ادامه داد: مردم حق دارند از کیفیت  به تصويب برسد، 

ساختماني که خريداري مي کنند، اطمینان داشته باشند.

مدير عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از 
تجهیز تمام مناطق بیست ودو گانه شهر تهران به سامانه 
برای  اتوبوس  رسیدن  برای  انتظار  زمان  اطالع رسانی 

نخستین بار در کشور خبر داد.
سنندجی گفت: تمام ايستگاه های اتوبوس شهر تهران، 
يعنی حدود 3500 ايستگاه به اين سیستم تجهیز شده اند 
تا گامی ديگر به سوی هوشمندسازی مديريت ترافیك و 
ارتقای سطح خدمات رسانی به شهروندان برداشته شود.

می توانند  شهروندان  ترتیب  اين  به  وی،  گفته ی  به 
رسیدن  برای  بايد  زمانی  مدت  چه  که  شوند  مطلع 

اتوبوس بعدی منتظر بمانند و شهروندانی که در انتظار 
اتوبوس هستند، به وسیله ی پیامك بايد کد ايستگاه را به 
از لحظاتی، زمان  تا پس  شماره 2000111 ارسال کنند 
دقیق رسیدن اتوبوس به ايستگاه به آنها اعالم شود. وي 
جی.پی.اس  سامانه  به  شهر  اتوبوس های  تمام  افزود: 
تجهیز شده اند تا به طور دقیق مشخص شود که اتوبوس 
در چه فاصله ای از ايستگاه بعدی قرار دارد و با توجه 
به سرعت متوسط اتوبوس ها در آن مسیر، چه زمانی به 

ايستگاه می رسد.
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 تهیه و تنظیم: محمد طوالبی
يک شهر، يک نگاه

برازجان
برازجان 100اصله  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
نهال از نوع کنوکارپوس در خیابان شورا کاشته شد. شهردار 
شهرها،  در  سبز  فضای  اثرات  مهم ترين  گفت:  برازجان 
در  تعادل  ايجاد  است.  آنها  محیطی  زيست  کارکردهای 
متابولیسم شهر از يك سو و باال بردن سطح زيبايی از سوی 
ديگر، سبب افزايش کیفیت زيستی شهرها می شوند و در 

حقیقت فضای سبز، ريه های تنفس شهر به شمار می آيند. 

پاکدشت
و  نمايشگاه  کتابخواني،  و  کتاب  هفته ی  مناسبت  به 
و  شهرداری  مشارکت  با  پاکدشت  در  کتاب  فروشگاه 
اداره ی امور کتابخانه های شهرستان پاکدشت افتتاح شد. 
اين نمايشگاه دارای 10 هزار جلد کتاب در زمینه های 
آموزشی، علمی، دينی، ادبیات و... است که با تخفیف 
20 تا 50 درصد در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است.
اسالمی  و شورای  روابط عمومی شهرداری  مسئول 
شهر پاکدشت با اعالم اينكه کتاب، دروازه ی ورود به 
دنیای دانش، آگاهی و معرفت است، گفت: سیاست های 
اصولی مديريت شهری بر مدار ارتقای سطح فرهنگی 
بر  و  است  استوار  پويايی جامعه ی شهری  و  علمی  و 
مخصوصًا  فرهنگی  اقدامات  از  اساس، حمايت  همین 
در حوزه ی کتاب و کتابخوانی و اعتالی فرهنگی شهر 

در دستور کار قرار دارد.

چهاردانگه
برای  شهروندان  آگاهی  سطح  ارتقای  منظور  به 
با هدف  جامعه  سازی  و حساس  ديابت  از  پیشگیری 
آموزش  محور،  سالمت  اجتماعی  خدمات  ارائ��ه 
خصوص  در  اطالع رسانی  و  فرهنگ سازی  همگانی، 
ديابت، همايشی تحت عنوان  »همه با هم برای ديابت« 
با  همكاری انجمن ديابت ايران در مجموعه ورزشی 

امام علی )ع( برگزار شد.

رامسر
شورای  و  شهرداری  همت  به  تیرماسیزده  مراسم 
اسالمی شهر رامسر و ستاد گرامیداشت آئین تیرماسیزده 
برگزار گرديد. به منظور گرامیداشت احیای فرهنگ و 
مناسبت های  از  که  تیرماسیزده،  آئین سنتی  بومی  سنن 
حضور  با  مراسمی  است،  مازندران  تاريخی  و  کهن 
گرم  حضور  و  گیالن  استان  و  منطقه  بومی  هنرمندان 
مسئولین شهری و شهروندان برگزار شد. در اين مراسم 
امیری خوانی، اجرای موسیقی محلی، برپايی نمايشگاه 

سنتی و پذيرايی محلی از حاضرين صورت گرفت.

عباس آباد
احداث پل تقاطع کوچه ی عدالت به شهید جمالی در 
مسیر شبكه ی 20متری به اتمام و بهره برداری رسید. به 
اين  گفته ی مسئول واحد عمران شهرداری عباس آباد، 
منظور  به  دارد،  متر عرض   2/5 و  طول  متر   8 که  پل 
استحكام نداشتن پل قبلی و هدايت آ ب های سطحی با 

رعايت استانداردهای الزم احداث شد.

گناباد
حسین زاده گفت: جهت رفاه حال همشهريان عزيز 
با همكاري سازمان شهرداری ها و دهیاري هاي کشور 4 
دستگاه ون به مبلغ دو میلیارد و چهارصد میلیون ريال 
تعداد 25  اکنون  افزود: هم  خريداري شده است. وي 
تاکسي سازمان حمل  دستگاه میني بوس و ون و 198 
و نقل همگاني شهرداري گناباد به شهروندان خوب و 

شريف اين شهر خدمات می دهند. 

مرزن آباد
به گفته شهردار مرزن آباد، با توجه به ساخت و ساز 
اطراف و حريم شهر، جهت کنترل و مديريت نظارت 
بر ساخت و ساز حريم شهر مرزن آباد، قرارداد اين طرح 
با مجوز اداره ی کل راه و شهرسازی استان و شورای 

اسالمی شهر تصويب و منعقد شد.
مرزن آباد  شهر  حريم  مساحت  اينكه  بیان  با  وی 
و  ساخت  اغلب  کرد:  تصريح  است،  يكهزارهكتار 
درحالی که  می افتند؛  اتفاق  حريم  در  شهر  سازهای 
شهرداری چون طرحی در آن نواحی ندارد، در صدور 
اين طرح  تهیه ی  با  که  است  قانونی  مجوز دچار خأل 
می توان امیدوار بود که درآمد شهرداری از محل ساخت 
اينكه ساخت و سازها هم  افزايش يابد، ضمن  و ساز 
و شهرسازی صورت  فنی  مسائل  رعايت  و  کیفیت  با 

می پذيرد.

نیل شهر
با  نیل شهر  دهالويه  محله ی  در  واقع  پارك  احداث 
اعتبارات  محل  از  و  مربع  متر   1500 حدود  مساحت 
خواجه احمدی  مهندس  شد.  آغاز  شهرداری  داخلی 
شهردار نیل شهر، ضمن اعالم خبر فوق اظهار امیدواری 
با دهه ی مبارك فجر آماده  کرد که اين پارك همزمان 

بهره برداری شود. 
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 تهیه و تنظیم:احسان طاهری مهر
اخبار سازمان

انتصابمهندسخنداندلبهرياست
كارگروهتخصصيمديريتبحرانكشور

ابالغبخشنامهبودجهسال1393شهرداريهايكشور

قائم  و  کشور  وزير  فضلي،  رحماني  دکتر 
بحران  مديريت  شوراي عالي  رئیس  مقام 
هوشنگ  مهندس  حكمي  ط��ي  ک��ش��ور، 
امور  توسعه ی  و  عمران  معاون  خندان دل، 
رئیس  و  کشور  وزارت  روستايي  و  شهري 
کشور  دهیاري هاي  و  شهرداری ها  سازمان 
تخصصي  رئیس»کارگروه  سمت   به  را 
توزيع  و  تأمین  بازتواني،  و  بازسازي  و  بیمه 
ساختمان ها،  آوارب���رداري  ماشین آالت، 
انتقال و تدفین  آتش نشاني، مواد خطرناك و 

متوفیان« منصوب کرد.
شهرداری ها  سازمان  عمومي  رواب��ط  گ��زارش  به 
عبدالرضا  دکتر  حكم  متن  کشور،  دهیاري هاي  و 
رحماني فضلي وزير کشور به اين شرح است: »به استناد 
تبصره ی 1 و بند 12 ماده ی 15 آيین نامه ی اجرايي قانون 
اين  موجب  به  کشور،  بحران  مديريت  سازمان  تشكیل 

رئیس  سمت  به  را  جنابعالي  حكم، 
و  بازسازي  و  بیمه  تخصصي  کارگروه 
ماشین آالت،  توزيع  و  تأمین  بازتواني، 
آتش نشاني،  ساختمان ها،  آوارب��رداري 
مواد خطرناك و انتقال و تدفین متوفیان« 

منصوب مي نمايم.
شرح  چارچوب  در  است  ضروري 
وظايف ابالغي، با همكاري و هم افزايي 
را  الزم  تمهیدات  کارگروه،  اعضاي 
معمول  محوله،  وظايف  اج��راي  در 
سازمان  به  يكبار  ماه  چهار  هر  را  عملكرد  گزارش  و 

مديريت بحران کشور ارائه نمايند.
توفیق شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت مي نمايم.«

جداگانه اي  احكام  طي  همچنین  رحماني فضلي  دکتر 
8 نفر ديگر از رؤساي کارگروه هاي تخصصي مديريت 

بحران کشور را منصوب کرد .

بخشنامه بودجه سال 1393 شهرداري هاي کشور که 
از سوي معاونت توسعه و پشتیباني سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي کشور تهیه شده از سوي مهندس خندان 
دل معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير 

کشور و رئیس سازمان به استانداري ها ابالغ شد. 
اين بخشنامه شامل سیاست ها و راهبردها و ضوابط 

تهیه و تنظیم بودجه است.
شهرداري هاي سراسر کشور موظفند بودجه پیشنهادي 
سال 1393 خود را در چارچوب اين بخشنامه تهیه و در 
اقدامات  ذيربط،  اسالمي  شوراي  تصويب  مراحل  سیر 
الزم را جهت رعايت کامل ضوابط اين بخشنامه به عمل 

آورند.
هدف  تبیین  با  است  شده  سعي  بخشنامه  اين  در 
تدوين  جهتگیري هاي  اساسي؛  راهبردهاي  اهم  و  کلي 
بودجه سال 1393 شهرداري ها مشخص شود که برخي 
مالي  انضباط  به  اهتمام  از:  عبارتست  راهبردها  اين  از 
مصارف  و  درآمدي  منابع  بین  تعادل  و  بودجه اي  و 
هزينه اي، استقرار مديريت هزينه با رعايت اصل صرفه 
جويي، پرهیز از اسراف، حذف هزينه هاي غیر ضرور و 
الگوي صحیح مصرف،  راستاي  در  مصارف  جهتگیري 
و  ها  بر طرح  تاکید  با  ها  پروژه  و  ها  ساماندهي طرح 
بهره  افزايش  و  مالي  نظام  اصالح  ناتمام،  هاي  پروژه 
هاي  نظام  بكارگیري  و  بهبود  شهرداري ها،  در  وري 

يكپارچه و هوشمند فناوري اطالعات در نظام اداري و 
اجرايي درجهت افزايش کارايي و بهبود خدمت رساني، 
تاکید  با  شهري  مديريت  و  برنامه ريزي  نظام  توسعه 
عملكرد،  ارزيابي  شاخصهاي  و  کمي  اهداف  برتعیین 
توجه  انساني،  منابع  بهبود  کارآيي،  و  بهره وري  افزايش 
به آموزشهاي مهارتي کارکنان و ارتقاء سطح علمي آنها 
فناوري اطالعات؛ ديگرجهتگیري هاي تدوين  و توسعه 

بودجه سال 1393 شهرداري هاي کشور است.
سیاستهاي اجرايي تدوين بودجه شهرداري ها در سال 
1393 نیز مطابق اين بخشنامه عبارتست از: تنوع بخشي 
به ابزارهاي مختلف مالي براي تامین منابع مالي، اجراي 
تكالیف مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه کشور در 
حوزه شهرداري ها،برونسپاري و يا واگذاري وظايف و 
وظايف  حوزه  در  کرد  هزينه  سمت  به  بودجه  هدايت 

اصلي و قانوني شهرداري ها.
 اجراي فعالیت هاي فرهنگي و هنري درجهت تعمیق 
معرفت  اعتالي  و  ديني  باورهاي  اسالمي،  هاي  ارزش 
بر  نظارت  و  مديريت  کارهاي  و  ساز  تقويت  ديني، 
هزينه کرد اعتبارات به ويژه برقراري نظام کنترل پروژه، 
ارتقاء شاخصهاي حفاظت محیط زيست و منابع طبیعي، 
ساير  شهري؛  پذيري  و خطر  فرسوده  بافتهاي  نوسازي 
سال  در  شهرداري ها  بودجه  تدوين  اجرايي  سیاستهاي 

1393 است.
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بررسيمسائلمديريتشهريوروستايي
چهارحوزهیانتخابیه

مسائل و مشكالت مرتبط با مديريت شهري و روستايي 
چهار حوزه ی انتخابیه در ديدار عصر دوشنبه 20 آبان ماه 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با مهندس خندان دل، 
معاون عمران و توسعه ی امور شهري و روستايي وزير 
کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاري هاي کشور 

و معاونان اين سازمان بررسي شد.
و  شهرداری ها  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
دهیاري هاي کشور، حجه االسالم والمسلمین، سید محمد 
گتوند،  و  شوشتر  مردم  نماينده ی  ابراهیمي،  سادات 
شهرستان هاي  نماينده ی  علوي،  سیداحسن  مهندس 
سلطاني صبور،  عطاءاهلل  کامیاران،  و  ديواندره  سنندج، 
نماينده ی  کامران،  حسن  دکتر  و  رزن  مردم  نماينده ی 
مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي در اين ديدارها، 
حوزه ی  دهیاري هاي  و  شهرداری ها  با  مرتبط  مسائل 

انتخابیه ی خود را مطرح کردند.
در اين ديدارها که تني چند از فرمانداران، بخشداران، 

اعضاي شوراي اسالمي شهرها، شهرداران و دهیاران نیز 
حضور داشتند، مسائل و مشكالت مربوط به بخش هاي 
مديريت شهري و روستايي نظیر تأمین منابع مالي پايدار 
شهري  گردشگري  توسعه ی  دهیاري ها،  و  شهرداری ها 
مديريت  شهري،  عمومي  نقل  و  حمل  روستايي،  و 
سبز  فضاي  توسعه ی  روستايي،  و  شهري  پسماندهاي 

شهري و روستايي و ... توسط حاضران مطرح شد.
پرسش هايي  کردن  مطرح  ضمن  خندان دل،  مهندس 
و  شهرداری ها  خدمات رساني  وضعیت  زمینه ی  در 
وزارت  برنامه هاي  آخرين  شهروندان،  به  دهیاري ها 
کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاري هاي کشور را در 
زمینه ی مديريت شهري و روستايي با حاضران در میان 
قرار  موضوع  اين  خاص  مسائل  جريان  در  و  گذاشت 
گرفت و دستورات الزم نیز براي رفع برخي کاستي ها و 

مشكالت صادر شد.

سازمان  شهرداري هاي  امور  معاون  نوذرپور،  علي 
اينكه  با وجود  کشورگفت:  دهیاري هاي  و  شهرداري ها 
در برنامه پنجم توسعه بايد برنامه جامع مديريتي شهري 
در وزارت کشور تدوين مي شد اما اين کار انجام نشده 

بود.
وي افزود:  بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت مكلف 

شد تا اين برنامه جامع را تدوين کند.
وي با بیان اينكه اين برنامه دولت را اجبار به تدوين 
است  دلیل  همین  به  افزود:  است  نكرده  جامع  برنامه 
که تاکنون اين کار آغاز نشده است، اما اولويت جديد 
وزارت  و  کشور   دهیاري هاي  و  شهرداري ها  سازمان 
کشور در اين دوره، تنظیم و تدوين برنامه جامع مديريت 

شهري است.
سازمان  شهرداري هاي  ام��ور  معاون  گفته ی  به 
روابط  در  تسهیل  کشور،  دهیاري هاي  و  شهرداري ها 
درآمدهاي  منابع  تكلیف  تعیین  شهرداري ها،  با  دولت 
جنس  از  وظايف  واگ��ذاري  و  شهرداري ها  پايدار 
امور است و  اين  انجام  تصدي گري که دولت در حال 
حرکت به سمت مديريت يكپارچه و هماهنگ شهري از 

اهداف اصلي اين برنامه است.
تدوين  حال  در  برنامه  اين  اينكه  بیان  با  نوذرپور 

است، تأکید کرد: بعداز تدوين اين برنامه تا پايان سال 
با همكاري متخصصان و شهرداري ها، به دولت واگذار 
ابالغ  شدن  اجرايي  براي  را  برنامه ها  دولت  تا  مي شود 
کند. البته بخش هايي از اين برنامه که نیاز به قانوني شدن 
ارائه  به مجلس  به صورت اليحه  از طريق دولت  دارد 
خواهد شد تا رسمًا برنامه جامع مديريت شهري اجرايي 

شود.
وي با اشاره به برنامه دوم توسعه و برنامه اي که تحت 
اين  گفت:  داشت،  مشی شهري« وجود  و  »خط  عنوان 
موضوع در ماده 136 برنامه سوم تحت عنوان واگذاري 
وظايف از دولت به شهرداري ها مطرح شد و در برنامه 
چهارم نیز در ماده 137 به آن توجه شد اما هیچگاه منتج 

به برنامه عملي نشد.
و  شهرداري ها  سازمان  شهرداري هاي  امور  معاون 
نیز  پنجم  برنامه  در  اينكه  بیان  با  کشور  دهیاري هاي 
قرار گرفته و  برنامه جامع مديريت شهري مورد توجه 
دولت را مجاز کردند تا اين برنامه تدوين شود، اظهار 
کرد: دولت گذشته نیز به دلیل اينكه اجباري براي اجرا 
نداشت، نسبت به آن بي توجهي کردند تا شاهد آن باشیم 
که در سال های گذشته از عمر اين برنامه اتفاقي در اين 

بخش نیفتد.

تدوينبرنامهجامعمديريتشهري
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معرفی پايگاه شبکه
 تهیه و تنظیم: میثم حیدراوالد

 Access شرکت  به  متعلق  وب سايت  اين 
همكاران  و  محدود  مسئولیت  با   Associate
وي مي باشد که اساسًا براي استفاده سازمان هاي 
شده  اندازي  راه  حوزه  اين  در  فعال  بريتانیايي 
است، که البته هم اکنون مورد استفاده ی کاربران 

بسیاري در بیش از 92 کشور مي باشد.
در صفحه ی اصلي اين وب سايت به برنامه ها 
اشاره   walk21 آتي  و  جاري  کنفرانس هاي  و 
شده است و در بخش خبر نیز به اخبار به روز 
مربوط به موضوع پیادگان و شهر و اتفاقاتي که 
مي افتد  جهان  مختلف  نقاط  در  راستا  اين  در 

اشاره شده است.
در اين وب سايت بخش »هیأت علمي« وجود 
تخصصي  هیأت هاي  معرفي  به  آن  در  که  دارد 
علمي  هیأت هاي  می پردازد.  آنها  اعضاي  نیز  و 
ايمني،  اجتماعي،  معماري،  و  طراحي  شامل 
بهداشت، مهندسي، طراحي اجتماعي، پیاده روي 
قسمت هاي  در  و  مي باشند  مدرسه  سوي  به 
هیأت  وضعیت  از  خالصه  گزارشي  مربوطه 
بازديدگنندگان  اختیار  در  آن  اعضاي  و  علمي 

مي گذارد.
متن  از  آگاهي  بر  عالوه  »منشور«  بخش  در 

از  را  خود  حمايت  مي توانند  کاربران  منشور، 
منشور به صورت حقیقي و حقوقي اعالم دارند 
جمله  از  بسیاري  کشورهاي  بخش  اين  در  که 

ايران از منشور مذکور حمايت کرده اند.
در بخش کنفرانس ها، تمامي کنفرانس هايي که 
نام  ذکر  با  برگزار شده اند  راستا  اين  در  تاکنون 
شهر محل کنفرانس قابل مشاهده و بهره برداري 
موضوع  به  آن  قسمت هاي  زير  در  که  هستند 
در  که  مسائلي  از  خالصه اي  و  کنفرانس ها 
کنفرانس ها مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند، 

اشاره شده است.
از  يكي  نیز  عملكردها«  »بهترين  بخش  در 
حال  در  باب  اين  در  که  پروژه هايي  بهترين 
از آن قابل مشاهده  با توصیفي کوتاه  اجراست، 

است.
ودر بخش آخر، مقاالتي که با موضوع شهر و 
پیادگان و مسائل جانبي آن نگارش شده اند، قابل 
دسترسي هستند. کاربراني که خود صاحب نظر و 
مقاالتي در اين باب دارند، مي توانند مقاالت خود 
را به اين وب سايت ارسال کنند تا در صورت 
موفقیت مورد پذيرش قرار گرفته و از طريق اين 

وب سايت در اختیار ديگران قرار گیرد.

معرفيوبسايت

www.walk21.com 
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 تهیه و تنظیم: سیده فاطمه عدنانی
تازه های نشر

نام کتاب:  مهندسي ترافیك و ايمني
مؤلف:  محمدرضا احدي

سال نشر: 1390

شهري  نقل  و  حمل  و  ترافیك  طرح هاي  بیشتر 
کشور به صورت بخشي و مستقل از واقعیات محیطي، 
مي شوند.  اجرا  و  تهیه  اقتصادي،  و  فرهنگي  اجتماعي، 
هدف از اجراي طرح ها اين  است که با ارائه تسهیالت 
و تجهیزات فني، به ويژه مدل سازي مسائل و مشكالتي 
پارکینگ،  کمبودهاي  تصادفات،  بندان ها،  راه  همچون 
 زمان هاي طوالني انتظار، کمبود شبكه ارتباطي، آلودگي 
هوا، صدا و نظاير آنها کاهش يابد. گرچه اين برخورد با 
به کارگیري روش ها ومدل هاي پیشرفته ترافیكي احتماالً 
ممكن است در کوتاه مدت رضايت بخشي از عموم، به 
علت  به  کند،  تأمین  را  سیاسي  مسئوالن  رضايت  ويژه 
بلند  در  شهري  پديده هاي  و  عناصر  نظام مند  ارتباط 
مي شود.  ديگري  مشكالت  و  مسائل  منشاء  بروز  مدت 
تا چند دهه پیش  اين وضعیت  شايان ذکر است مشابه 
تا آن که  نیز وجود داشته است  پیشرفته  در کشورهاي 
در پي تشديد نارسايي و انجام تالش هاي علمي گسترده 
بالطبع روش برخورد و  و پیگیر، اساس طرح مسئله و 
اساسي شد.  راه حل ها دچار تحوالتي  ارائه  نهايت،  در 
1950میالدي  دهه  از  که  میان  اين  در  مهم  بسیار  نكته 
به بعد پررنگ تر شد، ارتباط تنگاتنگ برنامه ريزي حمل 
با برنامه ريزي شهري و لزوم توجه به جنبه هاي  و نقل 
دسترسي از طريق کاربري زمین است که اين امر در پي 

پیدايش نگرش سیستمي و ظهور انديشه هاي شهرسازي 
دهه 1960 میالدي و طرح مباحث محیط زيست در دهه 
1970 میالدي به شدت تقويت شد. اين روند نه تنها تا 
نقل  و  توسعه حمل  با  بلكه  است،  نشده  متوقف  کنون 
عمومي و گسترش گذرگاه هاي پیاده و دوچرخه، ابعاد 
بیشتري نیز به خود گرفته است. در سال 1850 میالدي 
چهار شهر با جمعیت بیش از يك میلیون نفر در جهان 
وجود داشت، اما در سال 1980 میالدي حدود 100 شهر 
با اين جمعیت وجود داشت که اين تعداد در سال 2000 
به بیش از 1000 شهر رسید. بدين ترتیب، در  میالدي 
دهه هاي اخیر، مهندسي حمل و نقل، مهندسي ترافیك 
و برنامه ريزي حمل و نقل شهري اهمیت ويژه اي يافتند. 
حمل و نقل )ترابري( در فرهنگ لغت به معني عمل، 
فرآيند يا نمونه اي از جا افتاده شدن يا  حمل و نقل کردن 
است. مهندسي، در واقع کاربرد  علوم و فنون و توجه به 
خواص مواد و منابع انرژي موجود در طبیعت، سازه ها، 
ماشین ها و فرآيندها و در کل، تمام سامانه هاي مفید براي 
نوع بشر است. بنابراين، مهندسي را مي توان کاربرد علوم 
و رياضیات، با توجه خواص مواد و انرژي، در کاالها به 
شیوه اي مفید و مؤثر براي بشر تعريف کرد. اين تعريف 
ساده و مختصر اطالعات اندکي را درباره مهندسي حمل 
و نقل ومسائل مرتبط به آن به ما مي دهد. مهندسي راه، 
ترافیك، راه آهن، بندر، فرودگاه، پل و تونل همه و همه 
زير شاخه هاي حمل ونقل هستند. اين اثر تألیفي متشكل 
تنظیم  ايمني  مهندسي  و  ترافیك  مهندسي  بخش  دو  از 
يازده  ترافیك شامل  گرديده است:  بخش اول مهندسي 
فصل مي باشد و بخش دوم مهندسي ايمني نیز که شامل 

يازده فصل مي باشد. 
اين  تدوين  در  که  وسیعي  وتالش  سعي  وجود  با 
نگارشي  نوشتاري،  نقايص  ؛ بدون شك  آمده  مجموعه 
و محتوايي آن از چشم تیزبین متخصصان و صاحبنظران 

پوشیده نخواهد ماند. 



127 سال چهاردهم/شماره118



سال چهاردهم/شماره128118

118
Monthly Journal of Information 
Educational and Research an
Urban Management and Planning 
vol.14, No .118,  November 2013  

License Holder: Ministry of Interior

  

Iranian Municipalities and 
Rural Management Organization
Managing Director: Hamidreza Ershadmanesh

Contents

Address: No.17, Naderi st. , keshavarz Blvd. Tehran
Tel:  63902053  4                 Fax: 88977912
ISSN:16067495 
http://www.imo.org.ir
E.mail: shahrdariha91@yahoo.com

Note.................................................................................................................................................................................. 2

Introduction..................................................................................................................................................................... 3
  

Main Report
Walking-Oriented City and Citizen/A. Jalali, J. Niknaam................................................................................................ 4 

                                                                                                                       
Idea and Research
A Survey in Recognition of Models and Characteristics of Walking-Oriented Urban Spaces/N. Ghayoomi.................15
The Impact of Non-Motor Transportation on Urban Sustainable Development/M. Feizi, A. Rajabi, Y. Hosseini.........20
Providing Situation for Construction of Walking-Oriented Cities/A. Omid Azari..........................................................30
Reduction of Energy Consumption in Building Architecture with .../A. Eshraghi..........................................................35
Walking-Oriented Urban Spaces and the Criteria for its Evaluation/H. Talkhaabi, N. Farabi........................................40
Pedestrian; Public Value for Revitalization of Hoistorical Identity of Cities/M. Sadeghipoor........................................47

Interview
Pedestrian; Urban Living Space- Interview with Mehrdad Hashemzadeh/Z. Tarahomi..................................................56

Urban Law
Jurisdiction and Power of Article 100 and 77 Commissions of Municipalities Law/A.Hakimi, N.Khosravi.................62

Financial and Official Consultation
Solutions and Factors Influencial to Participation of Private Sector in .../A. Babayi Raini............................................67
Organizational Fairness and Creativity of Employees/F. Nejadirani, A. Mirhessami, F. Mirhessami............................72

Municipalities According to Documents
Pedestrians, Ambigiuous in City/A. Jalali.......................................................................................................................77

Mayors’ View
Dialogue to Mayor of Absard/H.Mahmoodinezhad.........................................................................................................82

World Experiences
Ambition of City of Pedestrians/F. Ghassemloo..............................................................................................................85

City and plan
Walking Bridge, A Relief to Automobil-Oriented City/M. Toolabi, N. Khosravi............................................................91

World Cities and Municipalities 
Cities for Walking/N. Matinfar........................................................................................................................................94

Education
Common Spaces, A Method for Making Cities Walking-Oriented/N. Saeedi Rezvani, Z. Sheshpari............................97
Estimating the Rate of Citizens’ Participation in Implementation of Electronic City/H. Almasi, H. Asgarian...............99

Research Work
Feasibility Study of House Security in Qazvin/Z. Sheshpari.........................................................................................110

News Report
First Scientific Conference on Transportation/Air Pollution and Urban Management..................................................115

Brief News
Increase in the Number of Speed Control Cameras/E. Taherimehr................................................................................120

Glance at Cities
Borazjan, Pakdasht, Gonabad, Marzanabad, .../M. Toolabi...........................................................................................122

News of the Organization
Election of Hooshang Khandandel as the Head of the Crisis Management Workgroup/E. Taherimehr........................123

Website
Walk21.com/M. Heydarolad..........................................................................................................................................125

New Publication
Security and Traffic Engineering/S. F. Adnaani.............................................................................................................126




	001.pdf (p.1)
	118.pdf (p.2-129)
	002.pdf (p.130)

