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مدل مفهومی و چارچوب تحلیلی پیاده مداری با تأکید بر رویکرد 
نوشهرسازی

مطالعه موردی؛ فاز چهار مهرشهر کرج1

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران آرزو تاجیک - 
پروین پرتوی2 - دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران
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کید بر رویکرد نوشهرسازی«  کارشناسی ارشد آرزو تاجیک با عنوان »امکان سنجی پیاده مداری در فاز چهار مهرشهر با تأ گرفته از پایان نامه  1 این مقاله بر 
به راهنمایی دکتر پروین پرتوی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران می باشد.

p.partovi@art.ac.ir :2 نویسنده مسئول مقاله

چکیده:
یافتن »مسئله« برای تحقیق، همواره یکی از دشوارترین مراحل تحقیق علمی محسوب شده است. اما چرا این عنصر با ارزش 
در تحقیق حاضر »پیاده روی« و به عبارتی »پیاده مداری« بوده است؟ پیاده روی قدیمی ترین و جذابترین شکل جابجایی 
که »کم تحرکی« به عنوان یکی از آسیب های سالمت عمومی و از مقوله های  انسان در فضا بوده است. این در حالی است 
که موجب از دست رفتن یکی از ارزش های بنیادین زندگی شده است: تجربه  کیفیت زندگی انسان محسوب می شود  کاهش 
کاوی مؤلفه ها و معیارهای موثر بر پیاده مداری و سنجش آن در محدوده  زیسته فضاهای شهری! تحقیق حاضر با هدف وا
که به بررسی پیشینه تحقیقاتی، مبانی نظری و تجارب  مورد بررسی در دو بخش جامه عمل پوشیده است. در بخش اول 
گرفته شده و مدل مفهومی و عملیاتی تحقیق  کار  جهانی معطوف بوده است، ترکیبی از استدالل قیاسی و استقرایی به 
گردیده است. استراتژی غالب در این مرحله توصیفی بوده است. در مرحله بعد پس از آزمون اولیه مدل و بومی  تدوین 
گرفته است. با طراحی پرسشنامه براساس مدل به  سازی، سنجش وضعیت در محدوده براساس مدل عملیاتی صورت 
کید بر استفاده از ترکیب ابداعی  گردید. متعاقبًا با تأ کنین توزیع  روش لیکرت به روش نمونه گیری تصادفی ساده در بین سا
کنار بررسی منابع و اسناد، زمینه الزم برای تشکیل ماتریس های  )مثلث بندی(، شیوه »مکان سنجی« نیز به یاری آمد و در 
که  سوات )SWOT( جهت سنجش وضعیت براساس میزان تحقق معیارها و زیرمعیارها در ناحیه مورد بررسی فراهم آمد 
خود از ویژگی های ممتاز این تحلیل محسوب می شود. نتایج نهایی در قالب اهداف، راهبردها و سیاست های اجرایی ارائه 
کاربردی می باشد. نتایج بررسی میدانی، نشان داد علیرغم اهمیت کلیه مؤلفه های مدل، شرایط  گردیده و لذا تحقیق حاضر 
کارآمد را در  کیفیت محیط، ایمنی و امنیت و مدیریت شهری  کرج، نقش مؤلفه هایی چون  و اقتضائات فاز چهار مهرشهر 
قیاس با سایر مؤلفه ها، پررنگ تر می نمایاند و لذا باید راهبردها و سیاست های اجرایی ذیربط با این مؤلفه ها مورد توجه 

جدی قرار بگیرد.

کرج واژگان کلیدی: پیاده مداری، نوشهرسازی، مکان سنجی، فاز چهار مهرشهر 
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و  پیاده مداری  عملیاتی  و  مفهومی  مدل  تدوین  پیاده مداری،  با 
کاربست آن در محدوده مورد مطالعه، بررسی قابلیت پیاده مداری 
در این محدوده و در نهایت، ارائه راهبردها و سیاست های اجرایی 
در راستای تحقق پیاده مداری در محدوده مورد مطالعه می باشد.

2. روش تحقیق
بخش  در  اســت.  شــده  تشکیل  متمایز  بخش  دو  از  بــررســی  ایــن 
تجارب  و  نظری  مبانی  تحقیقاتی،  پیشینه  بررسی  به  که  نخست 
جهانی معطوف بوده است، ترکیبی از استدالل قیاسی و استقرایی 
و اصول  ابتدا مفروضات  که  بدین معنا  گرفته شده است،  کار  به 
گرفته و سپس  کاوی قرار  مورد وفاق در حوزه پیاده مداری مورد وا
اســت.  گــردیــده  تــدویــن  تحقیق  مــدل  مقوله ها،  تــواتــر  مبنای  بــر 
بعد،  مرحله  در  است.  بوده  توصیفی  مرحله  این  در  غالب  راهبرد 
بررسی،  بومی سازی مدل در محدوده مورد  و  اولیه  آزمــون  از  پس 
گــرفــتــه اســـت. روش  سنجش وضــعــیــت بـــراســـاس مـــدل صـــورت 
می باشد  ســوآت  کیفی  مــدل  تحقیق،  در  استفاده  مــورد  تحلیلی 
قــوت، ضعف،  نقاط  ارزیابی  این بخش،  بــارزه هــای  از  )جـــدول1(. 
است  عملیاتی  مدل  زیرمعیارهای  براساس  تهدیدها  و  فرصت ها 
که امکان بررسی واقع بینانه و عینی را فراهم ساخته است. عالوه 
ک  براین، برای امکان قضاوت صحیح و دستیابی به نیازها و ادرا
کنین، پرسشنامه هایی براساس معیارها و زیرمعیارهای  ذهنی سا
با پذیرش خطای  و  لیکرت طراحی شده  با طیف  و  مدل تحقیق 
کنین به روش نمونه گیری تصادفی ساده  10درصد، به 100 نفر1 از سا
که از نتایج آن در سنجش وضعیت محدوده استفاده  گردیده  ارائه 
است.  شــده  تشکیل  بخش  چند  از  پرسشنامه  اســت2.ایــن  شــده 
و در  کاربری ها  انــواع  به  کنان  و زمان دسترسی سا ابتدا، نحوه  در 
از  ادامه، به شیوه لیکرت در مورد شرایط پیاده روی در محدوده، 
گرفتن میانگین پاسخ ها،  کنان نظرسنجی شده است. با در نظر  سا
کنان و  پاسخ های نزدیک به چهار و پنج در طیف رضایت باالی سا
پاسخ های نزدیک به یک و دو در طیف عدم رضایت دسته بندی 
شده است. میزان انحراف معیار پاسخ ها نیز، میزان توافق و یا تفرق 
که در  پاسخ ها را نشان داده است. به این ترتیب، مالحظه می گردد 
بخش دوم، تحقیق عمدتًا بر استدالل استقرایی مبتنی بوده و در 
برخی از موارد جنبه تبیینی یافته است. عالوه براین، برای شناخت 
بر  عــالوه  ابــداعــی«3  »ترکیب  تکنیک  بر  تکیه  با  محدوده  از  جامع 
پرسشنامه، از روش مشاهده و برداشت های بصری نیز سود جسته 
قالب  در  و  لیست  چک  تهیه  طریق  از  »مکان سنجی«  تکنیک  و 
گرفته شده است. از آنجا  کار  نقشه، عکس و یادداشت برداری، به 
راستای  راهکارهایی در  و  راهبردها  ارائه  نهایی تحقیق،  که هدف 
تقویت پیاده مداری در محدوده بوده، در انتها براساس اهداف خرد 

1 برای اطالع از نحوه محاسبه نمونه به این منبع مراجعه شود: 
اجتماعی  تحقیقات  در  پیمایش   .)1387( ای  دی.  دواس، 

)مترجم:هوشنگ نایبی(. تهران، نشر نی، ص 78.
به  مرحله  این  در  قضاوت ها  صحت  و  دقت  به  نسبت  2 حساسیت 

که هیچ قضاوتی بدون ذکر ماخذ، بیان نگردیده است. حدی بوده 
3 Triangulation

1. مقدمه
شکل گیری  بــدو  از  شــهــرســازی  رســالــت هــای  از  یکی  کــه  حالی  در 
انتخاب  دامنه  گسترش  و  عمومی  منافع  تأمین  آن،  کادمیک  آ
گذشت نزدیک  با وجود  شهروندان در زندگی شهری بوده است، 
گشوده  به یک قرن از حضور حرفه ای شهرسازان، حضور مسائل نا
آلودگی های  دارد.  قرار  شهری  زندگی  و  شهروندان  راه  فرا  بسیاری 
اجتماعی،  نــابــرابــری هــای  مــنــابــع،  غــیــر عــادالنــه  تــوزیــع  محیطی، 
از نیازهای انسان و ... فضای شهری را به فضایی پرتنش  غفلت 
امــر،  حاصل  ــت.  اس ساخته  بــدل  بیگانه  ــوارد،  مـ از  بسیاری  در  و 
ــره تعامالت  ــ انــســان هــا، تنگ شــدن دای جــدایــی گــزیــنــی اجــبــاری 
اجتماعی و تهی شدن فضای شهری از ارزش های بنیادین است 
این  در  می یابد.  عینیت  امکان  انسان ها،  فعال  حضور  با  تنها  که 
میان، مسائلی به ظاهر ساده ولی بسیار پر اهمیت به آرزوی انسان 
که به  شهرنشین بدل می شود: امکان حرکت پیاده درشهر!. امری 
زعم بسیاری از جامعه شناسان، روان شناسان محیطی و پزشکان، 
برای تأمین سالمت جسمی و روحی انسان ها، حائز اهمیت فراوان 
بوده و انسان را از امکان تجربه غنی شهر، بهره مند می سازد؛ ولی 
امروزه، امری ناآشنا می باشد. تا پیش از وقوع انقالب صنعتی، عابر 
پیاده حضوری پررنگ در فضاهای شهری داشته و محور طراحی 
این فضاها به شمار می رفته است. اما پس از آن، غفلت از حفظ و 
کیفیت زندگی  ساماندهی فضاهای پیاده در شهرهای مدرن، افول 
کاهش حضور عابران پیاده را به همراه داشته  در فضای شهری و 
که در سال های اخیر، جنبشی برای احیای  از این روست  است. 
رویکردهایی  در  آنچه  اســت.  افتاده  راه  به  شهر  در  پیاده  حرکت 
است  ویژگی هایی  همان  غالبًا  می شود،  گفته  نوشهرسازی  چون 
از آن برخوردار  از مواجهه شتاب آلود با »ماشین«  که شهر تا پیش 
بوده است. ایمنی حرکت پیاده، سرزندگی محیط، تنوع و اختالط 
حضور  محلی،  خدمات  به  پیاده  مناسب  دسترسی  کــاربــری هــا، 
گروه های مختلف اجتماعی در فضای شهری، مرکز محله متمایز 
و... عناصر ناآشنایی در شهرهای سنتی ما نیستند. در واقع آنچه 
ارزش هــای  بازشناسی  اســت،  توجه  مــورد  متأخر  رویکردهای  در 
فراموش شده است. براین اساس، با توجه به اهمیت حرکت پیاده 
گردیده و برنامه ریزی  در فضاهای شهری، بایستی بستر آن فراهم 
و طراحی شهرها در راستای امکان حرکت مطلوب، راحت و ایمن 
با طیب  تا شهروندان  گیرد،  افــراد پیاده در فضای شهری صورت 
و  به خدمات  و  نهاده  گــام  و جــذاب  آرام  امــن،  خاطر در محیطی 
تسهیالت مورد نیاز خود دسترسی یابند. البته در این میان کمرنگ 
شدن حضور شهروندان در فضاهای عمومی، صرفًا ریشه در شرایط 
اقتصادی، اجتماعی  از شرایط  و عواملی متأثر  ندارد  کالبدی شهر 
این  دارد.  معاصر  انسان  زندگی  بر  چشمگیری  تأثیر  نیز  سیاسی  و 
که در این تحقیق به عواملی چون »ضرورت  گردیده  نگرش موجب 
مختلف  گــروه هــای  حضور  ــرورت  »ضـ و  کــارآمــد«  شهری  مدیریت 
کالبدی توجه شود.  کنار عوامل  اجتماعی در فضاهای شهری« در 
هستیم،  آن  پی  در  حاضر  تحقیق  در  که  هدفی  اســـاس،  ایــن  بر 
بررسی  طریق  از  مـــداری  پــیــاده  زیرمعیارهای  و  معیارها  تبیین 
اجمالی پیشینه تحقیقاتی، مبانی نظری و تجارب جهانی مرتبط 
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که به مقوله  تحقیقات عده ای از صاحب نظران در سال های اخیر 
گستری معطوف بوده است از جمله  کیفیت محیط و از آن ره پیاده 
کزاد، 1386؛ رفیعیان و همکاران، 1390؛ صادقی و دیگران، 1388؛  پا
معینی،  1384و  مدنی پور،  1389الــــف؛  کاشانی جو،  1383؛  قریب، 

1390 اشاره نمود )جدول2(.

4. مبانی نظری
4.1. پیاده راه2

که حرکت پیاده  پیاده راه، نوعی فضای شهری محسوب می گردد 
در آن در اولویت بوده و حرکت سواره در تمام یا بخشی از ساعات 
شبانه روز حذف می گردد. پیاده راه عالوه بر تأمین دسترسی، فضایی 
اجتماعی،  مختلف  گروه های  حضور  بــرای  راحــت  و  امن  سرزنده، 
ایجاد  اختیاری  فعالیت های  انجام  و  اجتماعی  تعامالت  برقراری 
کزاد، 1386؛  )پا دارند  قرار  متنوع  کاربری های  آن  در  که  می نماید 

گل، 1387(.  کاشانی جو، 1389الف؛  رفیعیان و دیگران،1390؛ 
4.2.  پیاده مداری3 و محله پیاده مدار4

مکان  یــک  پـــیـــاده روی  قابلیت  مــیــزان  معنای  بــه  ــیــاده مــداری  پ
می باشد )King et al, 2003(. محله پیاده مدار، فضایی مطلوب و 
جذاب برای پیادگان به همراه احساس آسایش، راحتی و امنیت 
پیوسته ای  هم  به  شبکه  با  ســرزنــده  مکان  ایــن  مـــی آورد.  فراهم 
و  مقاصد  انـــواع  بــه  مناسب  دسترسی  مسیرهای  خیابان ها،  از 
می آورد  فراهم  را  جنسی  و  سنی  مختلف  گروه های  حضور  امکان 
)اصغرزاده یزدی، 1389؛سلطان حسینی و دیگران، 1390؛ معینی، 
 Congress for the New Urbanism, 1999; Falconer et al,1385؛
 2010; Grant, 2006; Haas, 2008; Hannes et al, 2009; King et
 al, 2003; Manaugh et al, 2011; Saelens et al, 2003; Schmitz,

.)Scully, 2006; Song, Knaap, 2003; Stevens et al, 2010
با  آن  ارتباط  و  نوشهرسازی  رویکرد  پیشنهادی  اصــول    .4.3

پیاده مداری
که مدنظر نوشهرسازان بوده است، می توان به  از مهمترین اصولی 
کیفیت  ارتقای  ایمنی،  و  امنیت  بافت،  کاربری، فشردگی  اختالط 
انسانی، حمل ونقل عمومی هوشمند،  به مقیاس  توجه  محیط، 
طراحی محالت پیاده مدار، دسترسی مناسب، سرزندگی و در یک 
یــزدی، 1389؛  )اصغرزاده  نمود  اشــاره  زندگی  کیفیت  ارتقای  کالم 

2 Walkable Street
3 Walkability
4 WalkableNeighbourhood

تحقیق )همان مؤلفه های اصلی مدل( و با جمع بندی راهبردهای 
تدافعی، تهاجمی و ... پیشنهادهایی  در قالب طرح های موضوعی 
که در مجموع به این تحقیق جنبه  گردیده است  و موضعی ارائه 

کاربردی بخشیده است.

3. پیشینه تحقیق
»کیفیت زندگی« و »کیفیت محیط« همواره یکی از دغدغه های اصلی 
گذار از شرایط ویژه  اندیشمندان در حوزه شهرسازی بوده است. در 
اقتصادی  رکودهای  جهانی،  جنگ های  صنعتی،  انقالب  از  متأثر 
که به پذیرش جبریت مسائل اجتماعی و تأثیر آن بر مکان  و... _ 
و محیط انجامیده_ به چرخشی بنیادین به سمت ارتباط متقابل 
نظریه پردازان  کثر  ا که  نمود  مالحظه  می توان  محیط،  و  انسان 
متأخر، سعی در مالحظه این تأثیر و تأثر دو سویه داشته و بر مبنای 
آن مفروضاتی را در راستای بهبود زندگی انسان ها ارائه نموده اند. 
از این میان می توان به صاحب نظرانی چون جین جیکوبز، دانلد 
یان  تیبالدز،  فرانسیس  الکساندر،  کریستوفر  لینچ،  کوین  اپلیارد، 
کیفیت زندگی و محیط  که در راستای ارتقای  گل و ... اشاره نمود 
توجه ویژه ای به جنبه های اجتماعی و عملکردی فضاهای عمومی 
قابلیت  افزایش  ایشان  توجه  مورد  مقوله های  از  یکی  و  داشته اند 
پیاده مداری در شهرها بوده است. اهمیت حضور انسان در فضای 
کیفیت  که آن را مهمترین نشانه  گاهی به حدی تصور شده  شهری 
تمدن دانسته اند )تیبالدز، 1383: 74 به نقل از بوچانان، 1963(. 
این مبحث در نظریه های متأخر شهرسازی مانند »توسعه پایدار«، 
»رشد هوشمند« و »نوشهرسازی« نیز انعکاس قابل توجهی داشته 
است. به این ترتیب، جنبش پیاده گستری در یك دوره گذار از چند 
کسری،  کرد )جام  پیدا  انتشار  به همه دنیا  اروپــا  شهر محدود در 
قربانی، 1389؛ رفیعیان و دیگران، 1390(. همچنین در سال 2000 
ک 211« با هدف  کنفرانس بین المللی درباره پیاده روی با عنوان »وا
تثبیت اهمیت پیاده روی و لزوم توجه به آن در سطوح سیاسی و 
کاهش  کنفرانس،  اصلی  محورهای  گردید.  برگزار  تصمیم سازی 
اثـــرات خـــودرو بــر شهر، افــزایــش پــیــاده مــداری محالت و پــایــداری 
بیشتر محالت و شهر بوده است )کاشانی جو، 1389الف؛ کاشانی جو، 
1389ب(. در ایران، »مطالعات جامع ساماندهی پیاده راه های شهر 
هدف  با  ــوم  زادب مشاور  مهندسان  توسط   1373 سال  در  تهران« 
کردن  بهبود نظام حرکت پیاده، اشاعه فرهنگ پیاده روی، انسانی 
به  براین، میتوان  گردیده است. عالوه  انجام  آرام ســازی محیط  و 

1 Walk21

جدول1: راهبردهای تدوین شده پژوهش براساس تحلیل سوآت

محیط داخلی

نقاط ضعفنقاط قوت
ط خارجی

محی

فرصت
راهبردهای تهاجمی
کثر( کثر-حدا )حدا

راهبرد انطباقی
کثر( )حداقل- حدا

تهدید
راهبرد اقتضایی 

کثر- حداقل( )حدا
راهبرد دفاعی

)حداقل-حداقل(
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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

نهم ــاره  ــمــ شــ  

معیارهای پیشنهادیروشهدفافراد

ارتقای خوانایی و وضوح فضای شهریکوین لینچ )1981(
کـــــــــــاربـــــــــــردی، 
تـــــوصـــــیـــــفـــــی-

تبیینی

کیفیت زندگی، سرزندگی، دسترسی، حضور، استفاده و فعالیت، انطباق،  ارتقای 
حس مکان، امنیت، مقیاس انسانی

جین جیکوبز )1961(

تــنــوع در فضای  و  ــش ســرزنــدگــی  ــزای اف
ــــی شـــهـــر، تـــوجـــه به  ــارآی ــ ک عــمــومــی و 
جــنــبــه هــای اجــتــمــاعــی و عــمــلــکــردی 

خیابان و پیاده روها

ــی- ــ ــلـ ــ ــیـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ تـ
تـــــبـــــیـــــیـــــنـــــی، 

کاربردی

تنوع فعالیتی، نظارت، سرزندگی پیاده روها، ترکیب متنوع ساختمان ها، اختالط 
خدمات  انتظام  شــهــری،  مبلمان  ســبــز،  فــضــای  انــعــطــاف پــذیــری،  اجتماعی، 
حمل ونقل عمومی، نفوذپذیری )کوچکی بلوک ها(، حس مکان، امنیت، مقیاس 

انسانی، فضای عمومی، تعامالت اجتماعی

آلن  و  اپلیارد  دانلد 
جیکوبز )1987(

ارائــه  و  مطلوب  شهری  محیط  تعریف 
اهداف برای افزایش قابلیت زندگی

تـــــحـــــلـــــیـــــلـــــی، 
کاربردی

قابل زندگی بودن، ایمنی، سالمتی، دسترسی به تسهیالت و امکانات تفریحی، 
تنوع اجتماعی، اصالت و معنی، تأمین آسایش عابرین، اختصاص فضا به پیاده، 

کردن حرکت سواره محدود 

دانلد اپلیارد و مارک 
لینتل )1969(

ارزیابی تأثیر آمد و شد بر زندگی مردم و 
واحدهای همسایگی

ــی،  ــ ــقـ ــ ــیـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ تـ
کاربردی

کاهش حرکت سواره گروه های مختلف سنی،  افزایش تعامالت اجتماعی، حضور 

تیبالدز  فــرانــســیــس 
)1992(

کیفیت  ارائه مجموعه معیارهای مؤثر بر 
مطلوب محیط شهری

تـــــوصـــــیـــــفـــــی- 
تـــــحـــــلـــــیـــــلـــــی، 

کاربردی

اجتماعی،  تنوع  زدن،  قدم  و  گــردش  آزادی  انسانی،  مقیاس  کاربری،  اختالط 
کیفیت زندگی خوانایی، لذت بصری، حس مکان، امنیت، آسایش پیاده، 

گل )1987( یان 
انـــــواع فــعــالــیــت هــا در فــضــای  تــعــریــف 
در  خیابان  نقش  بــه  تــوجــه  و  عمومی 

زندگی اجتماعی انسان

تـــــوصـــــیـــــفـــــی- 
تبیینی

فضاهای  آرام ســــازی،  ســرزنــدگــی،  جذابیت،  اجتماعی،  تنوع  محیط،  کیفیت 
همگانی، مبلمان شهری، امنیت، راحتی، لذت بردن، مطلوبیت، تعامل اجتماعی

کریر راب 
باززنده سازی فضاهای شهری با توجه 

به نمونه های تاریخی فضاهای شهری
تـــــوصـــــیـــــفـــــی- 

تبیینی
کاربری، خوانایی، حس مکان، امنیت توجه به مقیاس انسانی، اختالط 

ــا و  ــ ــونـ ــ ــارمـ ــ کـ ــو  ــیـ ــتـ مـ
همکاران )1388(

کیفیت و سرزندگی  معرفی اصول بهبود 
مکان های  آفرینش  و  شهری  فضاهای 

بهتر برای مردم
تحلیلی

سبزینگی،  کیزگی،  پا سرزندگی،   ، کاربری  راحتی،  دسترسی،  امنیت،  و  ایمنی 
جذابیت ، خوانایی، جامعه پذیری

آنـــــــــــدره دوانـــــــــــی و 
الیزابت پالتر زیبرک

تحلیلیبرنامه ریزی و توسعه سنتی محالت
کاربری، تنوع مسکن، مقیاس انسانی، ارتباط پذیری، خوانایی، فشردگی  اختالط 
بافت، وجود مسیرهای مختلف دسترسی، مرکز محله متمایر، فضاهای عمومی، 

گزینه های مختلف حمل و نقل

تحلیلیارائه الگوی حمل و نقل پایدارپیتر کالتورپ
عمومی،  ــوزش  آم مکان،  حس   ، عمومی  فضای  پیاده،  مقیاس  مسکن،  تنوع 

کاربری، فشردگی دسترسی به ایستگاه های حمل و نقل عمومی ، اختالط 

Saelens et al 
)2003(

بر  کیفیت محیط  تأثیر  سنجش میزان 
فعالیت فیزیکی

تطبیقی، تبیینی
کاربری، نفوذپذیری، تسهیالت پیاده روی،  کم باالی مسکونی، تنوع و اختالط  ترا

کاربری زیبایی شناسی، ایمنی و امنیت، دسترسی به انواع 

Schmitz, Scully 
)2006(

ــردن رابــطــه مــیــان ســالمــت و  کـ ــن  روشـ
محیط ساخته شده، روش های ایجاد 

محله پیاده مدار
توصیفی

برای  تــردد  امنیت  مناسب،  پیاده روهای  ترافیک،  آرام ســـازی  کاربری،  اختالط 
کودکان، تنوع فعالیت ها، مقیاس انسانی، گسترش حمل و نقل عمومی

Cerin et al )2007(
ــر ویـــژگـــی هـــای  ــی ــأث ــزان ت ــیـ ســنــجــش مـ

کنان محیطی بر میزان پیاده روی سا

کـــــــــــاربـــــــــــردی، 
تـــــوصـــــیـــــفـــــی- 

تبیینی

پیاده  به خدمات، تسهیالت  کاربری، دسترسی  باالی مسکونی، اختالط  کم  ترا
کم خیابان ها روی، ایمنی، شیب 

کزاد )1386( پا
تدوین اصول و ضوابط طراحی شهری و 

کیفیت محیط تالش جهت ارتقای 
گیاهی، انعطاف، ایمنیکاربردی سرزندگی، تنوع و نفوذپذیری، نورپردازی، پوشش 

ــو  ــ کــــــــاشــــــــانــــــــی ج
)1389الف(

ارائه اصول طراحی پیاده راه ها به عنوان 
راهنمای طراحان شهری

تـــــبـــــیـــــیـــــنـــــی، 
کاربردی

دسترسی،  حمل و نقل،  نــوع  انتخاب  جذابیت،  ایمنی،  انعطاف،  ســرزنــدگــی، 
کاربری و عابر، دسترسی به  ارتباط میان  آموزش و سالمت عمومی، پیوستگی، 

ایستگاه های ترابری، رفتار عابر

معینی )1385(
بررسی و شناخت بیشتر موضوع افزایش 

قابلیت پیاده مداری در شهر

کـــــــــــاربـــــــــــردی، 
تـــــوصـــــیـــــفـــــی- 

تبیینی

امنیت، ارتباط پذیری، آموزش سالمت عمومی، ویژگی های اجتماعی و جمعیتی، 
دلپذیری، جذابیت محیطی، دسترسی

همکاران  و  رفیعیان 
)1390(

ــررســــی و ســنــجــش تـــمـــایـــل حــضــور  ــ ب
کیفیت  به  توجه  با  مختلف  گــروه هــای 

محیط شهری

تـــــوصـــــیـــــفـــــی- 
تحلیلی

ایجاد مسیرهای خاص حرکت پیاده و فضاهای مکث، دسترسی مناسب، امنیت، 
کیفیت محیط، تعامالت اجتماعی کالبدی مناسب، ارتقای  شرایط 

گل، 1387؛ معینی،  کارمونا و دیگران، 1388؛کاشانی جو، 1389الف؛  کزاد، 1389ب؛ جیکوبز، 1388؛ تیبالدز، 13983؛  کزاد، 1389الف؛ پا کزاد، 1386؛ پا مأخذ: پا
Congress for the New Urbanism, 1999; Grant, 2006; Saelens et al, 2003; Schmitz, Scully, 2006; Cerin et al, 2007 1385؛ رفیعیان و دیگران، 1390؛

جدول2: جمع بندی نظرات اندیشمندان و محققان شهرسازی
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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

نهم ــاره  ــمــ شــ  

که در این تحقیق بدان توجه  ک و تعریف قرار می گیرد. اصلی  ادرا
شده است، اصل تفاهم بین ذهنی2)اجماع و توافق صاحب نظران( 
حول مؤلفه های »پیاده مداری« در حوزه مورد مطالعه بوده است. 
در این بخش از تحقیق، با وجود انتخاب رویکرد نوشهرسازی، برای 
گیرتر، رویکردهایی چون توسعه پایدار و رشد  رسیدن به دیدی فرا

گرفته است )جدول3(.  هوشمند نیز مورد بررسی قرار 
مورد  گستری  پیاده  زمینه  در  جهان  و  ایــران  تجارب  عالوه براین، 
کارآمد  گرفته و از قبل آن، مؤلفه هایی همچون مدیریت  بررسی قرار 
که از جنبه اجرایی، بسیار اثرگذار بوده اند، افزوده شدند. در  شهری 
ارائه مدل نهایی )نمودار1( و معیارها و زیرمعیارهای هر  ادامه، به 

مؤلفه )چارچوب عملیاتی( )جدول4(، بسنده می گردد3.

2 Intersubjectivity
3 برای دسترسی به یافته های تفصیلی این بخش به صفحات 15-

63 پایان نامه یاد شده رجوع شود.

تیبالدز، 1383؛ سلطان حسینی و دیگران، 1390؛ صادقی و دیگران، 
 Al-Hagla, 2009;Congress for the New Urbanism,1388؛
 1999; Grant, 2006; Haas, 2008; Song, Knaap, 2003; Stevens
ساختن  با  نوشهرسازان  اعتقاد  et al, 2010; Talen, 2005(.بـــه 
گامی بزرگ به سوی ایجاد محله ای سرزنده تر،  نواحی پیاده مدار، 
 Congress for the( پویاتر و دوستدار عابران پیاده برداشته می شود
New Urbanism, 1999; Haas, 2008; Talen, 2005(. درواقع این 
کنین و تأمین  جنبش بر ایجاد بافت شهری با قابلیت پیاده روی سا
صورت  به  راه  پیمودن  طریق  از  روزانــه  کارهای  انجام  و  مایحتاج 
)سلطان  دارد  کید  تأ انسانی  مقیاس  یك  از  بــرخــورداری  و  پیاده 
 Al-Hagla, 2009; Congress for the 1390؛  دیگران،  و  حسینی 
.)New Urbanism, 1999; Grant, 2006; Haas, 2008; Talen, 2005

5. مدل مفهومی و چارچوب مرجع پیاده مداری
 یکی از سخت ترین مراحل بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی، 
ک عینی و ذهنی ما  که ادرا بنا نهادن یک چارچوب مرجع1 است 
بررسی شکل می دهد. درواقــع چارچوب مرجع،  پدیده مورد  از  را 
که پدیده مورد نظر از آن منظر، مورد  چشم انداز و رویکردی است 

1 ReferenceFramework

جدول3: جمع بندی اصول پیشنهادی رویکردهای متأخر
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 Chiesura, 2004; Falconer et al, 2010; Grant, 2006; Lesliea et al, 2005; Schmitz, گرفته از: خادمی و دیگران، 1389؛ فدایی، 1388؛ مأخذ: نگارنده، بر 
Scully, 2006; Song, Knaap, 2003; Thinh et al, 2002; Yang et al, 2008
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منابعزیرمعیارمعیارمؤلفه

ی کارآمد
ت شهر

مدیری

آموزش همگانی

معینی، 1390وجود شوراهای محلی	 

از 	  شهروندان  تندرستی  و  سالمتی  بــرای  برنامه ریزی 
با هدف  پیاده روی  به  آموزش مردم  و  طریق تشویق 

افزایش سالمت عمومی

 Song  سلطان حسینی و دیگران، 1390؛ معینی، 1390؛
Talen, 2005؛et al, 2003

انجام فعالیت های تبلیغاتی و استفاده از رسانه های 	 
جمعی متنوع در راستای ترویج پیاده روی

Portland Master Plan Pedestrian, 1998 معینی، 1390؛

کودکان	  Schmitz et al, 2006آموزش پیاده روی ایمن به خصوص برای 

تأمین خدمات شهری

Portland Master Plan Pedestrian, 1998تجهیز فضای پیاده به امکانات و عالئم ایمنی	 

Schmitz et al, 2006نظافت معابر و ارائه خدمات برای دفع زباله	 

کیفیت خدمات ارائه شده	  معینی، 1390؛ Portland Master Plan Pedestrian, 1998سرمایه گذاری برای بهبود 

سرمایه گذاری )دولتی و 
راستای  در  خصوصی( 
ارتــــقــــای حــمــل ونــقــل 

عمومی و پیاده مداری

ارتــقــای  ــرای  بـ خصوصی  بخش  ســرمــایــه گــذاری  جـــذب 
پیاده مداری

Portland Master Plan Pedestrian, 1998 معینی، 1390؛

معینی، 1390؛ Portland Master Plan Pedestrian, 1998سرمایه گذاری برای بهبود کیفیت فیزیکی خیابان

معینی، 1390؛ Portland Master Plan Pedestrian, 1998سرمایه گذاری برای احداث پیاده راه ها

کرایه ای Portland Master Plan Pedestrian, 1998در اختیار قرار دادن دوچرخه 

معینی، 1390؛ Portland Master Plan Pedestrian, 1998سرمایه گذاری برای تجهیز ناوگان حمل ونقل عمومی

نمودار1: مدل مفهومی تحقیق )چارچوب مرجع( -مأخذ: نگارندگان

جدول4: مؤلفه ها، معیارها و زیرمعیارهای برگرفته از مدل مفهومی تحقیق و بومی سازی شده

ی 
دار

ه م
اد

 پی
لی

حلی
ب ت

چو
چار

ی و 
وم

فه
ل م

مد
ی

ساز
هر

وش
د ن

کر
روی

 بر 
ید

أک
با ت



87
1392 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

نهم ــاره  ــمــ شــ  

ی
ت و ایمن

ن امنی
تأمی

عبورومرور ایمن افراد 
پیاده

تفکیک مسیر پیاده، دوچرخه و سواره از طریق تابلوی 	 
ایجاد  خط کشی،  راهنمایی،  چــراغ  سیستم  ایست، 

موانع میان دو مسیر

کزاد، 1389؛ سلطان حسینی و دیگران، 1390؛ معینی،  پا
Schmitz et al, 2006 1385؛

سواره 	  حرکت  روی  بر  پیاده  پرتردد  مسیرهای  بستن 
طی ساعات خاصی از روز

,Jacobs,1987 Appleyard کاشانی جو، 1389 الف؛

احداث پیاده راه در مسیرهای پرتردد	 
کزاد، 1386؛ رفیعیان و دیگران،  کاشانی جو، 1389 الف؛ پا

1390

وجود پیاده روهای یکپارچه، ایمن و مناسب در تمام 	 
خیابان های محله

کزاد، 1389؛ تیبالدز، 1383؛ رفیعیان و دیگران، 1390؛  پا
 Hass, سلطان حسینی و دیگران، 1390؛ معینی، 1385؛

Schmitz et al, 2006 2008؛

تأمین روشنایی مناسب و نورپردازی با فواصل مناسب 	 
در سطح معابر

1387؛  ــل،  گ ــان  ی 1390؛  ــران،  ــگ دی و  حسینی  سلطان 
 Grant, 2006Congress for the new urbanism, 1999;

Hass, 2008؛ 

جدایی حرکت سواره و پیاده از طریق پارک خودرو در 	 
حاشیه خیابان و نوار سبز حاشیه ای

 Hass, گل، 1387؛ سلطان حسینی و دیگران، 1390؛ یان 
2008

کیلومتر 	  آرام سازی ترافیک )کاهش سرعت سواره تا 30 
کاشت  با  خیابان  کــردن  باریک  طریق  از  ساعت(  در 
درختان، ایجاد موانع بر سر راه حرکت مستقیم سواره، 

استفاده از جزایر میانی در وسط خیابان 

1385؛  معینی،  الف؛   1389 کاشانی جو،  1389؛  کزاد،  پا
یان گل، 1387؛ Jacobs,1987 Appleyard,؛ Hass, 2008؛ 
 Congress for the؛Schmitz et al, 2006 Grant, 2006؛ 

new urbanism, 1999

امنیت در برابر شرایط 
نامساعد آب وهوایی

گرفتن شرایط آب وهوایی در طراحی مبلمان و 	  در نظر 
جزئیات شهری مانند احداث رواق ها ، پیش آمدگی ها

یان  1390؛  دیگران،  و  حسینی  سلطان  1383؛  تیبالدز، 
Grant, 2006؛   Hass, 2008؛ Talen, 2005؛   گل، 1387؛  

Schmitz et al, 2006

وجود پوشش گیاهی در حاشیه معابر به عنوان محافظ 	 
در برابر باد، ایجاد سایه، جلوگیری از نور آزاردهنده

 Schmitz et al, Hass, 2008؛  1383؛  تــیــبــالــدز، 
Congress for the new urbanism, 19992006؛

گروه های  توجه به نیاز 
مختلف سنی- جنسی 
)کودکان، افراد مسن، 

گروه های  زنان( و 
خاص )معلولین(

پیش بینی تمهیدات الزم برای حضور معلولین و سایر 	 
افــراد مسن  و  کالسکه  با  زنــان  )مانند  گروه های خاص 
کر( در فضای شهری و دسترسی ایشان به  با عصا یا وا
حاشیه  جــدول  در  رمپ  ایجاد  همچون  پیاده  فضای 
کاربری ها، هموار  پیاده رو، دسترسی مناسب به تمام 

کف پوش و ... بودن مسیر پیاده، مناسب بودن 

دیگران،  و  کارمونا  1390؛  دیــگــران،  و  حسینی  سلطان 
 Hass, 1387؛  ــل،  ــ گ ــان  ــ ی 1385؛  مــعــیــنــی،  1388؛ 
 Congress for the new urbanism, 2008؛Grant, 2006؛ 

1999

مسکونی 	  واحدهای  نزدیک  بازی  محوطه های  وجود 
به منظور نظارت والدین

Schmitz et al, 2006 کارمونا و دیگران، 1388؛

کم بودن میزان جرم و جنایت	 
 Schmitz et ؛Hass, 2008 جیکوبز، 1388؛ معینی، 1385؛

al, 2006

افزایش نظارت بر 
خیابان )تئوری 
چشم های ناظر(

تاریک، 	  کنج های  مانند  غیرقابل دفاع  فضاهای  نبود 
اراضی بایر و ساختمان های متروک

 Grant, Hass, 2008؛  1385؛  معینی،  1388؛  جیکوبز، 
 Congress for the new؛Schmitz et al, 2006 2006؛ 

urbanism, 1999

فعالیت های 	  قرارگیری  طریق  از  فعال  نماهای  ایجاد 
خیابان،  به  رو  پنجره های  وجود  خیابان،  در  مختلف 

بالکن ها و افزایش تعداد بازشوها

 Grant, Hass, 2008؛  1385؛  معینی،  1388؛  جیکوبز، 
 Congress for the new؛Schmitz et al, 2006 2006؛ 

urbanism, 1999

که نقاط خاموش و 	  کاربری هایی در بدنه  عدم استقرار 
غیرفعال به وجود می آورند

کارمونا و دیگران، 1388 جیکوبز، 1388؛ 

کاربری های فعال در 	  کاربری های 24 ساعته و  استقرار 
کم تردد نقاط تاریک و 

و  کارمونا  1390؛  دیــگــران،  و  رفیعیان  1388؛  جیکوبز، 
Cerin et al, 2007؛  1387؛  گــل،  یــان  1388؛  دیــگــران، 

Congress for the new urbanism, 1999

جیکوبز، 1388 باال بودن نظارت پلیس و نگهبانان محلی	 
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ارتباطی وضع موجود شامل معابر اصلی درجه 3 و مابقی  شبکه 
کیفیت  دسترسی های محلی و یک پیاده راه با عرض شش متر )و با 

نامناسب( می باشد. 

7. یافته های تحقیق 
گردید، برای سنجش وضعیت  که در روش تحقیق بیان  همان گونه 
مدل مفهومی و عملیاتی تحقیق در محدوده، ابتدا پرسشنامه ای 
فرایند،  این  با  گردید. همزمان  توزیع  کنین )جــدول5(  در بین سا
تهیه  لیستی  چک  »مکان سنجی«،  تکنیک  کاربست  منظور  به 
جمع آوری  میدانی  بازدید  در  محقق  توسط  تکمیلی  اطالعات  و 
در  پیاده مداری  زیرمعیارهای  مطلوبیت  میزان  ادامــه،  در  گردید. 
گردید.  کاماًل مطلوب تعیین  کاماًل نامطلوب تا  محدوده،در طیف 
مجموع  مثبت،  زیرمعیارهای  بــرای  مطلوبیت،  میزان  تعیین  در 
درصد پاسخ های متوسط، زیاد و خیلی زیاد و برای زیرمعیارهای 
کم در نظر  کم و خیلی  منفی، مجموع درصد پاسخ های متوسط، 

6. شناخت محدوده مورد مطالعه 
محدوده مورد مطالعه، بافت مسکونی فاز چهار مهرشهر می باشد. 
کرج )نقشه  کالنشهر  این محدوده شهری در منطقه 4 و ناحیه 16 
1 و 2( واقع شده است. بخش اعظم محدوده در فاصله سال های 
1356 تا 1367 و مابقی تا سال 1376 شکل گرفته است. در بازنگری 
محدوده   ،)1387( کرج  شهر  ساختاری  طرح  و  راهبردی  برنامه 
کم متوسط )250-350 نفر در  مورد مطالعه در پهنه مسکونی با ترا
بازنگری طرح تفصیلی، عناصر اصلی  گرفته است. در  قرار  هکتار( 
سیب،  باغ  گردشگاهی  مجموعه  شامل  محدوده  در  پیشنهادی 
شهری  سبز  پیاده  ارتباطی  شبکه  و  عمومی  خدمات  مجموعه 
این  طــرح،  این  در  باوند، 1385(.  مشاور  )مهندسین  است  بــوده 
تعریف  خدماتی  ارتباطی_  غالب  کارکرد  با  دروازه ای  کانون  ناحیه 
شده است. مساحت محدوده 155/57 هکتار و جمعیت آن طبق 
سرشماری سال 1385، 25هزارو374 نفر می باشد. بیشترین سطح 
است.  یافته  اختصاص  درصــد(   52( مسکونی  کاربری  به  کاربری 
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گردیده است. عنوان و تعداد  به ارائه یک نمونه )جدول8(، بسنده 
با  نهایت،  در  اســت.  بــوده  مدل  معیارهای  تعداد  پیرو  سوات ها، 
استفاده از ماتریس سوآت و میزان مطلوبیت تعیین شده،مؤلفه ها، 
راهبردهای  آن،  پی  در  و  اولویت دار  عوامل  زیرمعیارها،  و  معیارها 

گردیده است. اولویت دار تعیین 

7.1. تدوین اهداف، راهبردها و سیاست های اجرایی
کالن پژوهش  در ادامه، با توجه به تحلیل های انجام شده و هدف 
_ ارتقای پیاده مداری محدوده_ هفت هدف خرد تبیین و در قالب 

گرفته شده است. در جدول6، میزان مطلوبیت زیرمعیارهای یک 
معیار به عنوان نمونه ارائه شده است1.در تعیین میزان مطلوبیت 
میزان  تعیین  در  و  آن  زیرمعیارهای  مطلوبیت  میانگین  معیارها، 
نظر  در  آن  معیارهای  مطلوبیت  میانگین  مؤلفه ها،  مطلوبیت 
گروه از اطالعات  گرفته شده است )جــدول7(. آنگاه با تکیه بر سه 
به دست آمده )پرسشنامه، مشاهدهو بررسی منابع( ماتریس های 
سوات برای سنجش وضعیت )نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت و 
کلیه سوات ها  تهدید( به سامان رسید. به دلیل عدم امکان ارائه 

به  پژوهش  زیرمعیارهای  مطلوبیت  جداول  به  دسترسی  1 برای 
صفحات 83-111 پایان نامه یاد شده رجوع شود.

نقشه2: موقعیت فاز چهار مهرشهر در منطقه نقشه 1: موقعیت منطقه چهار در شهر

جدول5: ویژگی های جامعه آماری

درصدمتغیردرصدمتغیردرصدمتغیردرصدمتغیر

ت
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ل50زن
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35/1ویالیی

ت اشتغال
وضعی

14کارمند

کمتر از 5 طبقه 34آزاد61/7آپارتمانی 

14بازنشسته3/2آپارتمانی بیش از 5 طبقه54مجرد50مرد
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1بیکار115/3 تا 4 سال2046/5-25/330کارشناسی

428/6 تا 10 سال 3019/2-340کارشناسی ارشد
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جدول6: میزان مطلوبیت زیرمعیارهای تأمین آسایش و راحتی افراد پیاده در شهر

زیرمعیارمعیار
نوع برداشت

کنانبرداشت میدانی اسنادنظر سا

تــأمــیــن آســایــش 
ــراد  ــ اف راحـــتـــی  و 
پیاده در فضای 

شهری

استفاده از مبلمان شهری مناسب 	 
که مانع حرک پیاده، سواره و محورهای جذاب 	  نصب مبلمان شهری در جایی 

دید نشود.
هم سطح بودن فضای عبوری با پیاده روها	 
گیری از مبلمان شهری مناسب با اقلیم منطقه	  بهره 
کیفیت مناسب پیاده روها شامل عرض مناسب، همواری، نبود موانع فیزیکی در 	 

پیاده رو 
کثر شیب طولی مسیر پیاده 4 درصد(	  توپوگرافی مناسب )حدا

جدول 7 :میزان مطلوبیت مؤلفه های پیاده مداری در محدوده

وضعیت مؤلفهمؤلفه

تأمین امنیت و ایمنی

ارتقای کیفیت محیط

کاربری مختلط

دسترسی مناسب

کید بر حمل و نقل هوشمند تأ

تنوع اجتماعی

کارآمد مدیریت شهری 

جدول8: تحلیل مؤلفه ارتقای کیفیت محیط_ معیار تأمین آسایش و راحتی 

تهدیدفرصتنقاط ضعفنقاط قوتمعیارها

ی
ی شهر

ضا
ی افراد پیاده در ف

ش و راحت
ن آسای

تأمی

ــود مـــوانـــع فــیــزیــکــی در  ــب - ن
اصلی  مــعــابــر  پـــیـــاده روهـــای 

)برداشت عینی(
بــــودن سطح  - هـــم ســطــح 
معابر  در  ســـواره  و  رو  پــیــاده 

اصلی )برداشت عینی(
- مناسب بودن پیاده روهای 
محدوده  پرتردد  مسیرهای 
ــرای پـــیـــاده روی )بــرداشــت  بـ

عینی و پرسشنامه(
- عرض مناسب پیاده روهای 
معابر اصلی )2متر( )برداشت 

عینی(

- نبود مبلمان شهری مناسب )برداشت عینی و پرسشنامه
کثر پیاده روهای معابر  - وجود سطل زباله به عنوان یک مانع در ا

فرعی )برداشت عینی(
- هم سطح نبودن سطح پیاده رو و سواره در تمام معابر فرعی و 

بخش هایی از معابر اصلی )برداشت عینی(
- نــبــود مــکــانــی بــــرای نــشــســتــن )عــــدم رضـــایـــت 88 درصـــد 

پرسش شوندگان( )برداشت عینی و پرسشنامه( 
- نامطلوبی پیاده روها در معابر فرعی )عدم رضایت 75 درصد 

پرسش شوندگان( )برداشت عینی و پرسشنامه( 
کم پیاده روها در معابر فرعی )0/5 متر( )برداشت عینی( - عرض 
کثر معابر فرعی )برداشت عینی( - نبود پیاده روهای مطلوب در ا

در  ساخت و سازها  از  حاصل  ساختمانی  نخاله های  وجــود   -
کنان محدوده  پیاده روها یکی از مهم ترین موانع پیاده روی سا

می باشد )پرسشنامه(
- عدم توجه به اقلیم در طراحی مبلمان شهری )برداشت عینی(
پیاده روها  پوش  کف  در  لغزنده  و  نامرغوب  مصالح  از  استفاده 

)برداشت عینی و پرسشنامه(

ــاســـب  ــنـ مـ شــــیــــب   -
درصــد   3-1 ــدوده  ــح م
توانمندسازی  ــرح  )طـ
ســــکــــونــــتــــگــــاه هــــای 

کرج 1386( غیررسمی 
افــــزایــــش  امـــــکـــــان   -
پــیــاده روهــا  مطلوبیت 
ــات  ــ ــدام ــ اق طـــریـــق  از 
بــهــســازی و اصــالحــات 
ــــه )قـــضـــاوت  ــان ــراحــ طــ

حرفه ای(
- امکان نصب مبلمان 
ــاســــب  ــ ــن ــ ــری م ــ ــ ــهـ ــ ــ شـ

)قضاوت حرفه ای(

وجــــود  ــود  ــبـ نـ  -
ــامــه تــدویــن  ــرن ب
شــــــــــده جـــهـــت 
ــی  ــ ــابـ ــ ــان یـ ــ ــکـ ــ مـ
ــان  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــبـ ــ ــ مـ
)طــــــــرح هــــــــای 

فرادست(
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و  یافت  تعمیق  کنان  سا از  نظرسنجی  بــا  شناخت،  ایــن  یــافــت. 
افزود.  ابداعی )مثلث بندی( به غنای اطالعات  از ترکیب  استفاده 
حاصل سنجش وضعیت در قالب ماتریس های سوات، نشان داد 
تحقق  در  باالیی  اهمیت  از  همگی  شده  یاد  مؤلفه های  گرچه  که 
وجه  از  را  وجهی  محلی  اقتضائات  ولی  برخوردارند،  پیاده مداری 
مطرح  این  از  پیش  که  همان طور  می نمایاند.  پراهمیت تر  دیگر 
گردید، با توجه به میزان مطلوبیت مؤلفه ها، معیارها و زیرمعیار و 
تحلیل های انجام شده توسط ماتریس سوآت، مؤلفه ها، معیارها 
گردیده اند. در محدوده مورد  و نیز راهبردهای اولویت دار مشخص 
دارد.  قــرار  نخست  اولویت  در  محیط«  کیفیت  »ارتقای  مطالعه، 
شهری  مدیریت  آن  متعاقب  و  بوده  بعدی  اولویت  امنیت  تأمین 
ناممکن  پیشنهادی  سیاست های  تحقق  آن  بــدون  _کــه  کــارآمــد 
راســتــای  در  راهــبــردهــا  مهمترین  اســـت.  داشــتــه  قـــرار  می نماید_ 
کیفیت محیط، شامل ضرورت بهسازی پیاده روها و ایجاد  ارتقای 
مسیرهای پیاده ایمن و جذاب، توجه به آسایش و راحتی عابران، 
کیزگی محیط، گسترش فضای سبز، بهبود کیفیت  کید بر حفظ پا تأ
منظر محدوده و ارتقای سرزندگی در فضای شهری بوده است. در 

این اهداف، راهبردها )جدول9( و سیاست های پژوهش1 )نقشه 3( 
گردیده است. تدوین 

8. نتیجه گیری 
زندگی  پراهمیت  مقوله های  از  یکی  گردید  تحقیق، تالش  این  در 
از  که  گیرد. فرایندی  قــرار  کــاوی و سنجش  شهری معاصر مــورد وا
بررسی  با  گردیده،  آغاز  تحقیقاتی  پیشینه  و  نظری  مبانی  بررسی 
تجارب ایــران و جهان ادامــه یافته و در رسیدن به مدل مفهومی 
کرد.  و چارچوب مرجع تحقیق _ وجه اصیل2 تحقیق_ تبلور پیدا 
و  امنیت  چــون  مؤلفه هایی  کــه  داد  نشان  بــررســی  از  بخش  ایــن 
اجتماعی،  تنوع  هوشمند،  حمل ونقل  محیط،  کیفیت  ایمنی، 
از  کارآمد  شهری  مدیریت  و  مناسب  دسترسی  مختلط،  کاربری 
گستری در یک ناحیه می باشند.  اهم مقوله های تأثیرگذار بر پیاده 
تــداوم  کــرج  مهرشهر  چهار  فــاز  شناخت  با  تحقیق  بعدی  مرحله 

به صفحات 137- تحقیق  پیشنهادی  1 برای مطالعه سیاست های 
138 پایان نامه یاد شده رجوع شود.

2 Original

جدول 9: اهداف و راهبردهای پیشنهادی پژوهش

راهبردهااهداف خرد

ارتقای کیفیت محیط

بهسازی پیاده روها	 
تبدیل خیابان های محدوده به فضای مطلوب برای حضور مردم	 
گسترش فضای سبز	 
ارتقای سرزندگی در فضای شهری	 
ارتقای کیفیت منظر محدوده	 
کیزگی محیط	  کید بر حفظ پا تأ

تأمین امنیت و ایمنی 

افزایش حضور مردم	 
آرامسازی ترافیک	 
اصالح تجهیزات ایمنی عبورومرور	 
تأمین روشنایی فضاهای شهری	 
ارتقای امنیت اجتماعی	 

کارامد کید بر مدیریت شهری  تأ
تشویق به سرمایه گذاری برای ارتقای پیاده مداری در محدوده و حمل ونقل پایدار	 
تأمین خدمات شهری توسط مدیریت شهری	 

افزایش تنوع اجتماعی
گروه های مختلف سنی و جنسی و پیش بینی فضای مناسب برای حضور و فعالیت این 	  گرفتن نیاز  در نظر 

گروه ها
فرهنگ سازی پیاده روی	 

تقویت کاربری های مختلط
توسعه کاربری های متنوع 	 
توزیع مناسب خدمات محله ای و فرامحله ای	 
کاربری های ناسازگار	  حذف 

کید بر حمل ونقل هوشمند توسعه و ترویج تردد پیاده، دوچرخه و حمل ونقل عمومی در محله	 تأ

تـــأمـــیـــن دســـتـــرســـی مـــنـــاســـب و 
ــه انــــواع فــعــالــیــت هــا و  مــطــلــوب ب

مقاصد 

کاربری های خدماتی	  تقویت دسترسی پیاده به 
تقویت پیاده راه ها	 

مأخذ: نگارندگان
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منابع: 
اصغرزاده یزدی، سارا )1389(. »اصول پیشنهادی نوشهرگرایی 	 

در برنامه ریزی محله های شهری«. مسکن و محیط روستا،29 
.63-50 ،)130(

شهری. 	  فضاهای  طراحی  )1386(.راهنمای  جهانشاه  کزاد،  پا
تهران: انتشارات شهیدی.

)از 	  شهرسازی  در  اندیشه ها  سیر  )1389الــــف(.  جهانشاه  کزاد،  پا
آرمان تا واقعیت(، جلد اول. تهران: آرمان شهر.

کزاد، جهانشاه )1389ب(. سیر اندیشه ها در شهرسازی )از فضا 	  پا
تا مکان(، جلد سوم. تهران: آرمان شهر.

)محمد 	  شهروندگرا  شهرسازی   .)1383( فرانسیس  تیبالدز، 
ک.  احمدی نژاد، مترجم(. اصفهان: خا

پیاده 	  »جنبش   .)1389( رســول  قربانی،  محمد؛  کسری،  جام 
ــورد مطالعه  کــز شــهــری؛ م نــو در احــیــاء مــرا گستری، رویــکــردی 

آرام سازی  با مؤلفه تأمین امنیت، راهبردهای اصلی شامل  رابطه 
و  اجتماعی  امنیت  ارتقای  مــحــدوده،  روشنایی  تأمین  ترافیک، 
تشویق  اســت.  بــوده  شهری  فضای  بر  مراقبت  و  نظارت  افــزایــش 
در  تشویقی  ضوابط  طریق  از  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  به 
راستای تأمین مبلمان شهری و خدمات شهری، تقویت سیستم 
از  همگانی،  آمــوزش  برنامه های  به  کمک  و  عمومی  حمل ونقل 
کارآمد  جمله راهبردهای پیشنهادی ذیل مؤلفه مدیریت شهری 

بوده است. 

 
نقشه 3: خالصه سیاست های پیشنهادی
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معینی، محمدمهدی )1385(. »افزایش قابلیت پیاده مداری، 	 
گامی به سوی شهری انسانی تر«. هنرهای زیبا، )27(، 16-5.
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