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ــه از پايان نامة  ــه برگرفت 1. اين مقال
كارشناسى ارشد نگارنده تحت عنوان 
ــهرى  راهنماى ارزيابى آثار طراحى ش
كه  ــت،  خيابان ها  اس ــازى  پياده راه س
ــوروش گلكار در  با راهنمايى دكتر ك
ــكدة معمارى  دى ماه 1393 در دانش
ــگاه شهيد بهشتى  و شهرسازى دانش

دفاع شده است.
ــد طراحى شهرى،  2. كارشناس ارش
ــازى،  شهرس و  ــارى  معم ــكدة  دانش

دانشگاه شهيد بهشتى؛
Elmira.nasri@yahoo.com

در 3 پياده راه موجود در شهر تهران، و تحليل داده ها نيز از طريق تحليل محتواى 
متون نظرى و متن پياده شدة مصاحبه ها.

به  رويه اى،  معيارهاى  و  عوامل  بررسى  كه  است  آن  از  حاكى  نهايى  دستاورد 
منظور تغيير در روندهاى تصميم گيرى پياده راه سازى خيابان ها، به ويژه معيارها و 
چارچوب هاى اقتصادى، مديريتى و انتفاع ذى نفعان اصلى از فرايند مزبور، تقدمى 
كه  نيز  ماهوى  معيارهاى  مهم ترين  دارد.  ماهوى  معيارهاى  حصول  بر  راهبردى 
براى ارزيابى گام به گام طرح ها به شيوه اى مكان محور، بر پاية كاهش اثرات منفى 
و بيان توجيه الزم براى طرح، اولويت مى يابند، در زمينة ارزيابى امكانات بالقوة 
خيابان، بر  بستن  امكان  و  مختلط  بر عملكردهاى  تأكيد  با  پياده  جذب  در  مكان 

ترافيك سواره مطرح مى شوند.

1. مقدمه
انسان براى راه رفتن خلق شده و بسيارى از وقايع زندگى وى، اعم 
اين  و  مى دهد  ُرخ  ديگران  ميان  در  رفتن  راه  با  بزرگ،  و  كوچك  از 
خودروها  حد  از  بيش  هجوم  با  شهرها  كه  دورانى  در  حتى  حقيقت، 

چكيده

پياده راه سازى يكى از رويكردهاى متأخر در حوزة طراحى شهرى است 
جمعى  زندگى  ترويج  به  شهروندان  حضور  بستر  تأمين  طريق  از  كه 
تاريخى  و  مركزى  حوزه هاى  در  به ويژه  شهرى،  فضاهاى  رونق  و 
طرح ها،  اين  موفقيت  ميزان  از  فارغ  مى كند.  بسزايى  كمك  شهرها، 
نيز  ايران  شهرى  فضاهاى  به  اخير  سال هاى  در  رويكرد  اين  موج 
رسيده است، ليكن همچنان در مورد چگونگى گزينش خيابان ها براى 
پياده راه سازى و آثار احتمالى اين طرح ها وفاق نظرى نيست. در مقالة 
حاضر، با تأكيد بر اهميت ارزيابى اين طرح ها، به منظور كاهش اثرات 
منفى پياده راه سازى و فراهم آوردن پايه اى براى ارتقاى آن ها، سعى 
در تدوين فرايندى بالنسبه كل نگر براى ارزيابى پياده راه ها با اتكا بر 
ساختارى تحليلى ـ سلسله مراتبى شده است. براى دستيابى به فرايند 
ارزيابى مزبور، از روش تحقيق كيفى مبتنى بر شواهد استفاده شده 
است. به اين منظور گردآورى داده ها از سه طريق صورت گرفته است: 
متخصصان  نفراز  با 5  نيمه ساختارمند  مصاحبة  نظرى،  متون  مطالعة 
حوزة طراحى شهرى و مصاحبه با 30 نفر از ساكنان و كسبه و كاربران 

كليدواژگان: پياده راه سازى، فرايند ارزيابى، اثرات طرح هاى پياده راه سازى، تهران.

فرايند ارزيابى طرح هاى پياده راه سازى خيابان ها1
الميرا نصرى2
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ــواه و محمد فاضلى،  3. فردين عليخ
ــرض و مجرى مصمم:  «اجتماع معت
ــازى  پياده راه س پروژة  اجتماع  مطالعة 
ــهريور شهر تهران»،  خيابان هفده ش

ص 230.

پرسش هاى پژوهش
بررسى  براى  مطلوب  ارزيابى  فرايند  ـ 
در  با  خيابان ها  پياده راه سازى  امكان 
نظرگيرى اولويت بندى معيارها در هر دو 
بُعد ماهوى و رويه اى، از منظر طراحى 

شهرى، چگونه است؟
در  منفى  و  مثبت  اثرات  مهم ترين  ـ 
عوامل  و  پياده راه سازى  داخلى  تجارب 
مرتبط در شكل گيرى آن ها، براى تكميل 

فرايند ارزيابى مزبور، چيستند؟

در  پياده راه سازى  رويكرد  راستا،  اين  در  است.  انكارناپذير  گشته اند،  مواجه 
سراسر جهان با هدف ارتقاى كيفيت زندگى شهروندان متداول شده و با روند 
فزاينده اى رو به رشد است. با اين حال، نبود دليل توجيه و و نداشتن موفقيت 
كامل همة نمونه هاى عملياتى شده، موجب ترديد در چگونگى انتخاب خيابان ها 
در  عمدتًا  كه  اقداماتى،  كه  چرا  است؛  شده  پياده راه ها  اين  مطلوب  اجراى  و 
حمايت از حقوق شهروندان و با اولويت دهى به زندگى پياده صورت مى گيرند، 
گاه با انتخاب نامناسب، فقدان ارزيابى صحيح پيش از اجراى طرح، و رعايت 
نكردن معيارها و شاخص  هاى يك پياده راِه موفق مى توانند باعث تضييع حقوق 

شهروندان و حتى مرگ شهر در يك محدوده شوند.
در سال هاى اخير، رويكرد پياده راه سازى در تهران و ساير شهرهاى بزرگ 
كشور نيز گسترش يافته است، به طورى كه يكى از اقدامات جديد مديريت 
كه  است،  شهرى  طرح هاى  در  پياده  رهوارى  سياست  يافتن  محوريت  شهرى 
سازمان  جمله  از  سازمان ها،  برخى  در  آن  گرفتن  قرار  دستور كار  در  موجب 
نظير  اجراشده،  نمونه هاى  از  برخى  آنكه  على رغم  است.  گرديده  زيباسازى، 
نسبى  موفقيت  با  بزرگ)،  (بازار  خيابان 15خرداد  و  سپهساالر  پياده راه  تجربة 
با  همه جانبه  طرح هايى  به  دستيابى  تا  هنوز  طرح ها  اين  لكن  بوده اند،  همراه 
از  يكى  دارند.  زيادى  فاصلة  توجيه كننده  اجتماعى  و  اقتصادى  مثبت  اثرات 
بوده  شهريور   17 خيابان  پياده راه سازى  پروژة  زمينه  اين  در  اقدامات  آخرين 
بحث برانگيز  بسيار  نسبى،  موفقيت  نداشتن  و  نارضايتى ها  به  توجه  با  كه 
صاحب نظران  از  بسيارى  انتقاد  مورد  آن  اجراى  و  انتخاب  چگونگى  و  شده 
كه،  است  پيدا  ناگفته  است.  بوده  كسبه3  و  ذى نفع،  گروه هاى  كارشناسان،  و 
رويكرد  مطلوبيت  مورد  در  شكل گرفته  سؤاالت  و  ترديدها  به  مسئله  اين 

پياده راه سازى دامن زده است. 
از سويى، وارونه شدن نتايج حاصل از اجراى پروژه هاى پياده راه سازى كه 
به شكلى افراطى و بدون در نظرگيرى مالحظاتى، از قبيل مكان يابى و رعايت 
مديريت  و  شهروندان  ذهنيت  مى توانند  مى گيرند،  صورت  مرتبط،  معيارهاى 
شهرى را نسبت به حقانيت زندگى پياده و مطلوبيت تشويق آن تغيير دهند و 

منجر به تداوم اين رويكرد به شكلى معكوس گردند. 
اين  در  امروز  به  تا  آنچه  و  مفهوم  اين  بازنگرى  و  بررسى  مزبور  نقصان 
حوزه صورت گرفته است را به صورت يك ضرورت مطرح مى كند، بر اين مبنا، 
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4. Evidence-based Practice
ــوا   محت ــل  تحلي ــى  كيف روش   .5
ــت كه به منظور  ــيوة پژوهشى اس ش
ــزان حضور، معانى،  تجزيه وتحليل مي
ــة بين كلمات و مفاهيم در هر  و رابط
ــامل كتاب، مقاالت،  ارتباط زبانى ش
ــمى  ــمى و غيررس ــاى رس و گفتگوه
ــتنباط پيام هاى مورد نظر به  براى اس
 C. Busch, et al, :ــى رود (نك كار م

 .(Content Analysis

هدف اصلى نوشتار حاضر تدوين فرايندى مطلوب براى ارزيابى 
آن ها  اثرات  نظرگيرى  در  با  خيابان ها،  پياده راه سازى  طرح هاى 
از منظر طراحى شهرى، بوده است كه برون داد نهايى آن يك 
«ساختار تحليلى ـ سلسله مراتبى» و شامل اهداف و معيارهايى 
طرح هاى  ارزيابى  براى  رويه اى،  و  ماهوى  بعد  هردو  در 
دستيابى  براى  مقاله  ساختار  است.  خيابان ها،  پياده راه سازى 
آراى  بررسى  نظرى،  متون  مطالعة  گام  سه  از  مزبور  هدف  به 
متخصصان، و نظرات كاربران و كسبه تشكيل شده است. در گام 
نخست معيارهاى ماهوى طراحى شهرى براى ارزيابى مطلوبيت 
پياده راه ها، از طريق تحليل چهار مورِد گزيده شده از نظريات و 
مدل هاى ارزيابى، شناسايى و بر مبناى ميزان تكرار و اهميت 
در قالب معيارهاى يكسان معرفى شده اند. در گام دوم تكميل 
چارچوب هاى  به  دستيابى  و  ماهوى  معيارهاى  اولويت بندى  و 
رويه اى مؤثر در ارزيابى پروژه هاى پيشنهادى، بر  اساس شرايط 
موجود در ايران، از طريق مصاحبة عميق با 5 نفراز متخصصان 
به  نيز  سوم  گام  در  است.  گشته  محقق  شهرى،  طراحى  حوزة 
اولويت بندى  نظرگيرى  در  با  دخيل،  معيارهاى  تكميل  منظور 
تجربى  نمونة  سه  اجراى  از  حاصل  اثرات  و  برون دادها  آن ها، 
ذى نفعان  از  نفر  با 10  مصاحبه  طريق  از  تهران،  در  پياده راه ها 
هرخيابان، شامل كاربران و ساكنان و كسبه بررسى شده است 
و درنهايت با جمع بندى نتايج و شواهد به دست آمده از اين سه 

مرحله،  فرايند ارزيابى پياده راه ها پيشنهاد شده است.

2. روش پژوهش
و  عملياتى  طرح هاى  تا  انتزاعى  مفاهيم  ميان  عميق  شكاف 
اتكا  ضرورت  پياده راه سازى  طرح هاى  از  منتج  گوناگون  اثرات 
به پژوهشى شواهدمحور4 را ايجاب كرد و منجر به شكل گيرى 
سه گام اصلى جهت گردآورى داده ها در نوشتار حاضر گرديد. 
در وهلة اول، پايگاه اطالعاتى بر اساس مطالعات متون نظرى 
پى ريزى شد، در گام بعدى از طريق مصاحبة عميق با بهره گيرى 

از سؤاالت باز از 5 نفر از متخصصان حوزة طراحى شهرى و در 
مرحلة آخر ارزيابى اثرات طرح هاى پياده راه سازى از طريق حضور 
در 3 پياده راه در تهران در خيابان هاى 15خرداد، سپه ساالر و 
ذى نفعان  از  نفر   10 با  نيمه ساختارمند  مصاحبة  و  شهريور   17
اصلى هر خيابان، شامل ساكنان، كاربران، و كسبه (مجموعًا 30 
نظرى  متون  تحليل  براى  سپس،  است.  گرفته  انجام  مصاحبه) 
كيفى  روش  از  مرحله،  سه  اين  در  مصاحبه ها  پياده شدة  متن  و 
و  الزم  معيارهاى  استخراج  و  تعيين  منظور  به  محتوا5،  تحليل 
است  شده  استفاده  مزبور،  ارزيابى  فرايند  در  آن ها  اولويت بندى 

(ت 1). 

3. گام اول پژوهش: پيشينة نظرى 
آراى  در  پياده  فضاهاى  و  مسيرها  ارزيابى  عوامل  و  معيارها 
عناوين  تحت  جهانى،  بسيط  تجارب  بيان  در  و  نظريه پردازان 
استراتژى هاى  طراحى،  اهداف  و  اصول  معيارها،  نظير  متنوعى 
طرح و نظاير آن، و در قالب نظريات، مدل ها، و ابزارهاى ارزيابى 
طراحى  مطلوب  معيارهاى  بخش  اين  در  شده اند.  صورت بندى 
گزيده شده  مورِد  چهار  تحليل  طريق  از  پياده راه ها،  در  شهرى 
از نظريات و مدل هاى ارزيابى، كه تعدادى از مهم ترين مراجع 
ميزان  مبناى  بر  و  شناسايى  هستند،  تشخيص داده شده  مرتبط 

ت 1. ساختار استنباط و استخراج 
مأخذ:  پياده راه ها،  ارزيابى  فرايند 

نگارنده.
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ــى و  ــاى عموم ــان گل، فضاه 6. ي

زندگى جمعى، ص 2.
7. گل، همان، ص 97.

8. نك: 
M. Alfonzo, “The 
Relationship of 
Neighborhood Built 
Environment Features and 
Adult Parents’ Walking”.
9. feasibility
10. Accessibility
11. Safety
12. Comfort
13. Pleasurability

14. نك: 
Alfonzo, “To Walk or Not 
to Walk? The Hierarchy of 
Walking Needs.”.
15. Walking Audit 
Instruments
16. R. Ewing, et al, “Identifying 
and Measuring Urban 
Design Qualities Related to 
Walkability”, p. 227.
17. Imageability
18. Enclosure
19. Human Scale
20. Transparency
21. Complexity
22. Coherence
23. Legibility
24. Linkage
25. Project for Public Spaces 
2014

26. نك:
K. Bates, Making Pedestrian 
Malls Work: Key Elements of 
Successful Pedestrian Malls 
in the US and Europe.

تكرار و اهميت در قالب معيارهاى يكسان معرفى شده اند.
الف. شهر انسانى يان گل: زمانى كه از طراحى پياده محور سخن 
به ميان مى آيد، بى شك آثار و نظريات يان گل، با نقطة  عطف 
توجه به بُعد انسانى در طراحى شهرها، در اولويت يافته ها قرار 
مى گيرد. وى در كتاب ها و پروژه هايش با حساسيتى قابل تحسين 
براى  فراهم شده  كالبدى  شرايط  و  شهرى  فضاهاى  تحليل  به 
افراد پياده و بررسى زندگى جمعى در اين فضاها مى پردازد6. در 
همة اين نمونه ها كيفيت فضاهاى عمومى را از ديد عابر پياده اى 
كه با سرعت 5 كيلومتر در ساعت راه مى رود، ارزيابى و تحليل 
مى كند. بخش اعظم توجه وى به عملكرد و فعاليت هاى رخ داده 
فراگير  فعاليت هاى  براى  مناسبى  موقعيت  ايجاد  مانند  فضا،  در 
انسانى و وقوع فعاليت هاى توقفى و اختيارى، عملكردهاى فعال 
و مختلط، لبه هاى نرم شهرى، ايمنى و امنيت عابران پياده، و 

توجه به حواس و مقياس انسانى، معطوف مى گردد7.
مدل  يك  عرضة  با  آلفونزو  آلفونزو:  سلسله مراتبى  مدل  ب. 
در  الزم  مشوق هاى  نيازهاى پياده،  از  پنج سطحى  سلسله مراتبى 
فرايند تصميم گيرى پياده ها براى راه رفتن را مشخص مى كند8. 
بر اساس اين ساختار سلسله مراتبى افراد به طور معمول نيازهاى 
سطح باالتر را در تصميم گيرى براى راه رفتن شان تا رضايت از 
نيازهاى سطح پايين تر در نظر نمى گيرند؛ به طور مثال، افراد تا نياز 
به ايمنى و امنيت را احساس نكنند، به دنبال نياز به راحتى و لذت 
بردن از محيط هاى پياده نيستند. اين نيازها چنين هستند: معيارهاى 
امكان پذيرى9، دسترسى10، ايمنى11، راحتى12، و لذت بخشى13 بيان 

شده اند و اولويت هاى الزم در طراحى را در اختيار مى گذارند14.
پ. كيفيت هاى هشت گانة طراحى شهرى مرتبط با پياده مدارى: در 
سال هاى اخير ابزارهايى15 براى اندازه گيرى كيفيت محيط پياده 
ايجاد شده اند كه عمومًا محققين، دولت ها، و گروه هاى محلى 
پياده مدارى  به  مربوط  كالبدى  ويژگى هاى  اندازه گيرى  براى 
طراحى  كيفيت هاى  مجموعه  مشهورترين  از  مى برند.  كار  به 
شامل  گروهى  كه  است  مجموعه اى  خصوص  اين  در  شهرى 

متخصصان در زمينة مطالعات برنامه ريزى و طراحى شهرى به 
دست آورده اند16. در اين پژوهش از ميان 51 كيفيت  قابل ادراك 
از محيط، 8 كيفيت با عنوان كيفيت هاى طراحى شهرى اصلى 
در زمينة پياده مدارى انتخاب شده اند. اين كيفيات چنين هستند: 
شفافيت20،  انسانى19،  مقياس  محصوريت18،  نقش انگيزى17، 

پيچيدگى21، انسجام22، خوانايى23، و ارتباط24.
ت. مدل فضاهاى عمومى موفق: اين مدل يكى از چارچوب هاى 
نظرى است كه بر اساس عناصر و كيفيت هاى تأثيرگذار در فرايند 
كيفيت هاى  شود25،  استفاده  مى تواند  خيابان ها  پياده راه سازى 
تشكيل دهندة اين مدل در انطباق با پياده راه سازى، در مطالعه اى 
مؤلفة  چهار  قالب  در  موفق»26  پياده راه هاى  بر «ساخت  مبتنى 

دسترسى27، عملكرد28، طراحى29 و راحتى30 بيان گشته اند.
ذكرشده،  نمونة   4 در  كه  محتوايى  تحليل  اساس  بر 
طراحى  معيار  ده  شدند،  پژوهش  با  مرتبط  نظرى  پايگاه هاى 
گرفته،  صورت  آن ها  بر  تأكيد  بيشترين  كه   «2 «ت  شهرى 
سازندة  مؤلفه هاى  چارچوب  در  و  يكسان  معيارهاى  قالب  در 
تجربى ـ  عملكردى،  مؤلفه هاى  از  متشكل  پايدار31،  مكان  مدل 
زيباشناختى و زيست محيطى تلخيص گرديدند تا امكان مقايسة 
معيارها در گام هاى بعدى پژوهش و جمع بندى نهايى بر مبناى 

يك چارچوب معين مكان سازى فراهم آيد.
بر اساس  كه،   «2 «ت  جدول  اصلى  معيار   10 ادامه  در 
جمع بندى آراى نظريه پردازان، در ارزيابى مطلوبيت و كيفيت هاى 

ماهوى پياده راه ها اهميت بيشترى دارند، معرفى شده اند. 

3. 1. مؤلفه هاى عملكردى
و  دوچرخه،  پياده،  دسترسى  معيار  اين  نفوذپذيرى:  و  دسترسى 
حمل و نقل همگانى به فضاهاى پياده رهوار و ميزان پاركينگ هاى 
عمومى متعلق به آن را شامل مى گردد32. همچنين تنوع الگوهاى 
حمل ونقل، كميت و كيفيت مسيرها، تنوع و نزديكى فعاليت هاى 
عرضه شده، و نيز ارتباط بين عملكردها در بررسى اين معيار در 
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27. Accessibility
28. Use
29. Design
30. Comfort

ــكار، آفرينش مكان  ــورش گل 31. ك
پايدار: تأمالتى در باب نظرية طراحى 

شهرى، ص 127.
32. Bates, ibid, p. 12.

33. نك:
Alfonzo, ibid.
34. Bates, ibid, p. 15.

35. گل، شهر انسانى، ص 73.
36. گل، همان، ص 97.

37. نك:
Alfonzo, ibid.
38. Bates, ibid, p. 22. 

39. گل، همان، ص 88.
40. نك: 

R. Ewing and K. 
Bartholomew, “Eight 
Qualities of Pedestrian- and 
Transit-Oriented Design”.

41. نك:
Alfonzo, ibid. 

42. گل، همان، ص 97.

مسيرهاى پياده مطرح مى گردند33. 
و  تراكم  جمله  از  مواردى  معيار  اين  عملكردى:  تنوع  و  اختالط 
اختالط عملكرد ها، ميزان عملكردهاى فعال، و چگونگى استفاده 
از آن ها براى جذب مردم به پياده راه ها را شامل مى شود34. فضاى 
شهرى خوب از نظر كيفى با دعوت پياده ها به توقف طوالنى تر 
مناسبى  موقعيت  ايجاد  طريق  از  مرور،  و  عبور  كردن  آرام  و 
براى فعاليت هاى فراگير انسانى، شامل ايستادن، نشستن، نگاه 
انگيزة  كاربرى ها  اختالط  مى گيرد،  قرار  تأثير  تحت  و...  كردن، 
توقف و امكان وقوع فعاليت هاى توقفى و اختيارى را، به سبب 
و  رستوران ها،  كافه ها،  بازارها،  چون  فعالى  عملكردهاى  وجود 

تسهيالت تفريحى فراهم مى آورد35.
ايمنى و امنيت: توان راه رفتن ايمن در فضاى شهرى پيش نياز 
را  انسان ها   براى  خوب  كاركرد  با  و  ُپركشش  مكان هايى  خلق 
باعث  كه  دارد  اشاره  جنبه هايى  به  معيار  اين  مى كند36.  ممكن 
مى شوند فرد از سوى تهديد جرايم احساس آسودگى كند و تحت 
تأثير فرم شهر، كاربرى ها، و فعاليت هاى جارى در فضا، حضور 

گروه هاى خاص و يا افراد رفع مى شود37.

آسايش اقليمى: اين معيار در قالب نياز به راحتى حين راه رفتن 
كه  طراحى  عناصر  و  پياده  مسيرهاى  شرايط  مى شود.  مطرح 
براى كاهش شرايط بد آب و هوايى و حفاظت مردم در برابر آن ها 
در نظر گرفته مى شوند، فضا را براى مردم جذاب تر و راحت تر 

مى گردانند.38
شفافيت لبه: توجه به عملكرد و طراحى لبه هاى شهرى شفاف، 
بر  سرنوشت ساز  تأثيرى  پياده محور،  طراحى  محدوده هاى  در 
سرزندگى و جذابيت فضاى پياده راه ها دارد39. اين معيار به ميزانى 
اشاره دارد كه مردم فعاليت هاى انسانى و آنچه را كه وراى لبة 
خيابان و يا فضاى عمومى مى گذرد و يا در آن نهفته را درك و 

مشاهده كنند40. 
كيفيت عرصة همگانى: اين نياز به سطحى از آسودگى، راحتى، 
تأثير  تحت  كه  دارد  اشاره  محيط  در  پياده  فرد  خشنودى  و 
اضطراب زا  و  ناراحت كننده  عوامل  نبود  و  پياده روى  تسهيالت 
طراحى  درختان،  نيمكت ها،  مانند  امكاناتى  مى گيرد41.  صورت 
آن  نظاير  و  مناسب،  كف سازى  نورپردازى،  نشانه ها،  آب نما، 

پيش نياز يك فضاى شهرى خوب را فراهم مى آورند42. 

مؤلفه هاى سازندة مكان 
پيدار

معيارهاى مؤثر در فرايتد 
ارزيابى پياده راه عا

شهر انسانى
(گل، 2010)

مدل سلسله مراتبى 
(آلفونزو، 2008)

كيفيت هاى هشت گانة 
پياده مدارى (اوينگ، 2006)

مدل فضاهاى عمومى موفق 
در انطباق با پياده راه سازى 

(بيتز، 2013)

مؤلفه هاى عملكردى

دسترسى و نفوذپذيرى

اختالط و تنوع عملكردى

ايمنى و امنيت

آسايش اقلبمى

شفافيت لبه

كيفيت عرصة همگانى

مؤلفه هاى تجربى ـ 
زيبايى شناختى 

مقياس انسانى

كيفيت بصرى

محصوريت

پاكيزگى و نگهدارى فضامؤلفة زيست محيطى

ت 2. جمع بندى معيارهاى ماهوى 
پياده راه ها،  طراحى  با  مرتبط 
نظرى،  متون  در  بيان شده 

برداشت: نگارنده.
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43. گل، همان، ص 44.

44. Ewing, et al, ibid, p. 226.
45. نك: 

Ewing, et al, ibid.
46. Outdoor Room
47. Ewing, et al, ibid.

48. نك:
Bates, ibid.

ــال و گرچن ب.  ــك: ك. مارش 49. ن
راسمن، روش تحقيق كيفى.

ــتاد  ــر مصطفى بهزادفر: اس 50. دكت
ــهرى ـ عضو هيئت علمى  طراحى ش
دانشگاه علم و صنعت؛ دكتر جهانشاه 
ــتاد طراحى شهرى ـ عضو  پاكزاد: اس
ــگاه شهيد بهشتى؛  هيئت علمى دانش
ــتاد طراحى  ــارى: اس ــر على غف دكت
ــهرى ـ عضو هيئت علمى دانشگاه  ش
غالمرضا  مهندس  ــتى؛  بهش ــهيد  ش
ــوت در حوزة حرفة  جزايرى: پيشكس
حميدرضا  مهندس  ــهرى؛  ش طراحى 
نيلى: معاون فنى و طرح هاى شهرى 

سازمان زيباسازى شهر تهران.

3.2. مؤلفه هاى تجربى ـ زيبايى شناختى
مقياس انسانى: انسان در مسيرى مانند پياده راه فرصت دارد كه آنچه 
در مقابلش هست را درك و مشاهده كند، بنابراين معمارى پنج كيلومتر 
در ساعت بر محرك هاى فراوان حسى استوار گشته و نياز به مقياسى 
انسانى دارد43. مقياس انسانى به نوع بافت شهرى و بيان عناصر 
فيزيكى بستگى دارد كه با تناسبات انسانى مطابقت دارند و عناصر 
فيزيكى همچون جزئيات ساختمان ها، بافت كف سازى، درختان، و 

مبلمان خيابان همگى در ايجاد اين كيفيت كمك مى كنند44. 
كيفيت بصرى: در محيط هاى پياده رهوار، از طريق بررسى ميزان 
پيچيدگى و انسجام فضا كه به غنا و نظم بصرى مى انجامند، 
محيط  تنوع  به  مكان  يك  پيچيدگى  ميزان  مى گردد.  حاصل 
و  معمارى  تنوع  ساختمان ها،  انواع  و  تعداد  به ويژه  كالبدى، 
فعاليت هاى  و  عالئم  شهرى،  مبلمان  منظر،  عناصر  تزيينات، 
انسانى بستگى دارد. ميزان انسجام از طريق ثبات و كمال در 
مقياس، شخصيت و چيدمان ساختمان ها، و منظرسازى و ساير 

عناصر فيزيكى تحت تأثير قرار مى گيرد45.
با  بصرى  نظر  از  فضاها  و  خيابان ها  كه  هنگامى  محصوريت: 
تعريف  عمودى  عناصر  ديگر  و  درختان،  ديوارها،  ساختمان ها، 
شوند، يكى از ويژگى هاى كليدى فرم در طراحى فضاهاى پياده 
شكل مى گيرد. ايجاد محيطى محصور در فضاى باز46 قوى ترين 
هويت  موضع شناسى،  احساس  ايجاد  براى  وسيله  بارزترين  و 
محيط، و تجسم بخش مفهوم اينجا بودن در افراد پياده است47. 

3. 3. مؤلفه هاى زيست محيطى
پاكيزگى و نگهدارى فضا: اين معيار به چگونگى تميز نگه داشتن 
چگونگى  آن،  بر  دائم  مديريت  و  نظارت  و  عمومى  فضاهاى 
جمع آورى زباله ها، وضعيت تأسيسات روبنايى، و پاكسازى مداوم 
كف براى جذب افراد پياده بسيار ضرورى است و به منزلة تنها 

معيار در اين مؤلفه بر آن تأكيد مى شود48.
منابع  در  كه  دارد  آن  از  نشان  فوق  معيارهاى  جمع بندى 

نظرى مرتبط، معيارهاى ماهوى در بعد عملكردى جايگاه اصلى 
را در ارزيابى امكان پياده راه سازى خيابان ها و سپس تبديل آن ها 
به يك مسير موفق دارند. همچنين در اين نظريات هرچند به 
مشاركت  اجرا،  و  برنامه ريزى  فرايند  به ويژه  رويه اى،  عوامل 
مردمى، بعد زمانى، و معيارهاى فرهنگى اشاره گرديده است، اما 
اين معيارها به مثابه چارچوب هاى پيش فرض و حل شده اى در 
نظر گرفته شده اند كه در فرايند ارزيابى و تحليل نقش كليدى و 

بازدارنده اى را ايفا نمى كنند.

4. گام دوم پژوهش: مصاحبه با 
متخصصان

ماهوى  معيارهاى  اولويت بندى  و  تكميل  براى  بخش،  اين  در 
و دستيابى به چارچوب هاى رويه اى مؤثر در ارزيابى پروژه هاى 
و  مصاحبه  به  ايران،  در  موجود  شرايط  بر اساس  پيشنهادى 
گفتگو با متخصصان طراحى شهرى پرداخته شده است. توفيق 
اين پژوهش هاى كيفى غيرمردم نگارانه اغلب در گرو آن است 
كافى  تجربة  و  آگاهى  به  توجه  با  به دست آمده،  اطالعات  كه 
مختلفى  جنبه هاى  و  دارد  بااليى  كيفيت  مصاحبه شوندگان، 
 5 مصاحبه شونده  هدف  گروه  مى دهد49.  پوشش  را  موضوع  از 
دانش  ميزان  بر اساس  بوده اندكه،  حرفه مندان  و  اساتيد  از  تن 
تحليل  در  گشته اند50.  انتخاب  موضوع،  زمينة  در  تجربه شان  و 
گفتگوهاى صورت گرفته، عالوه بر بومى سازى عوامل مؤثر در 
فرايند ارزيابى، آنچه بيشتر مورد نظر بوده اولويت بندى در تكميل 
و شكل دهى به فرايند ارزيابى است. در اين مصاحبه كه سعى بر 
گفتگوى آزاد با صاحب نظران و دريافت ديدگاه آن ها بوده است، 

دو سؤال اصلى زير چارچوب گفتگو را شكل داده است:
ـ مهم ترين معيارها و عوامل ماهوى و رويه اى موثر در فرايند 

ارزيابى طرح هاى پياده راه سازى خيابان ها را در چه مى دانيد؟
تقدم  و  اولويت بندى  صورت گرفته،  داخلى  تجارب  به  باتوجه  ـ 

معيارهاى مطرح شده در فرايند ارزيابى به چه صورت است؟
روبه رو).  (صفحة   3 ت 
اولويت بندى متخصصان از فرايند 

طراحى پياده راه، مأخذ: نگارنده.
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اهم موضوعات و معيار هايى كه به زعم هريك از متخصصين 
بايد در فرايند ارزيابى دخيل گردد، با لحاظ كردن اولويت هاى 

مورد تأكيد ايشان، در نمودار «ت 3» شرح داده شده است.

بر مبناى تحليل گفتگوهاى صورت گرفته، آنچه در تكميل 
و اولويت بندى معيارهاى ارزيابى در دو بعد رويه اى و ماهوى به 

دست مى آيد، شامل مواردى مى گردد. 

بررسى ابعاد و اليه هاى مختلف 
شهرى در سطح راهبردى 

بررسى عملكرد و فعاليت فضا، 
مهم ترين عامل در جذب پياده و 

وقوع تعامالت اجتماعى

ارزيابى زيرساخت هاى 
حمل ونقل همگانى، به ويژه 
ميزان پيوستگى و گونه هاى 

مختلف موجود

طراحى مشاركتى و پايين به باال 
( فرايند شكل گيرى اين اقدام 

بايد بر اساس خواست و استقبال 
كاربران فضا باشد)

دكتر على غفارى دكتر جهانشاه پاكزاد

بررسى عملكرد و فعاليت هاى 
جارى، حال وهواى موجود در 
فضا (رويكردى مكان محور)

بررسى الية  حركت  و دسترسى 
در سطحى راهبردى (بررسى هاى 
ترافيكى، به منظور بستن خيابان 

و مسيرهاى جانشين)

ميزان رضايتمندى و مشاركت 
گروه هاى ذى نفع و كاربران فضا

توافق و همكارى ميان 
سازمان ها و مسئولين ذى نفوذ

بررسى مسائل حقوقى و روند 
تغييرات اقتصادى 

بررسى فرايند اجراى طرح در 
قالب اسناد فرادست و مطالعات 
راهبردى (طرح هاى موضوعى، 

طرح حوزه هاى خاص و 
طرح هاى موضعى)

مديريت يكپارچه و توافق همة 
مسئولين و سازمان هاى ذى ربط

طراحى مشاركتى و پايين به باال 

بررسى شبكة دسترسى و 
حمل ونقل همگانى (بررسى 

شيوه هاى تلفيقى بين حمل ونقل 
همگانى و پياد رهوارى) 

بررسى كيفيت هاى طراحى در 
بعد ماهوى، به ويژه در طراحى 

جداره و بدنه ها

دكتر مصطفى بهزادفر

بررسى موقعيت قرارگيرى 
خيابان در سازمان فضايى 

(قرارگيرى در شبكه اى پيوسته 
از مسيرهاى پياده براى اتصال 

محورها و عناصر شاخص)

بررسى الية عملكرد و فعاليت 
(نقش خيابان و فعاليت هاى 

جارى در فضا)

ميزان عناصر شاخص به لحاظ 
ذهنى و بصرى

مديريت يكپارچه (توافق و 
همكارى بين سازمان ها بر سر 
چگونگى تصميم گيرى و اجرا)

رعايت چارچوب هاى زمانى 
(اقدامات دراز مدت مديريتى)

مهندس غالمرضا جزايرى

لحاظ كردن تصميم هاى 
مديريتى براى پياده راه سازى 

برخى فضاها، به منظور تحريك 
توسعه

بررسى الية عملكرد و فعاليت 
(بررسى فعاليت  و عملكردهاى 

جاذب پياده در خيابان)

بررسى زيرساخت هاى 
حمل ونقل همگانى

بررسى ارزش هاى 
زيبايى شناختى (عناصر ذهنى و 

بصرى) و خاطرات جمعى

مهندس محمدرضا نيلى
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4. 1. عوامل و معيارهاى مؤثر در فرايند ارزيابى 

پياده راه ها در بعد رويه اى
نتايج اين تحليل نشان دهندة آن است كه چارچوب هاى رويه اى 
بيش از هر معيار ماهوى، عامل بازدارنده در موفقيت طرح هاى 
انتخاب هايى  مانع  مى توانند  و  بوده اند  ايران  در  پياده راه سازى 
درست و حتى موجب بروز اثرات وارونة چنين طرح هايى گردند. 
از اين رو، در نظر گرفتن مالحظات رويه اى بر ساير معيارهاى 
ايجاد  با  طرح ها  اين  موفقيت  و  دارد  راهبردى  تقدم  ماهوى 
تغييراتى رويه اى در سطح كالن، مانند روند تهية اسناد شهرى، 
مديريت يكپارچه، و رويكرد مشاركتى در فرايند انتخاب و اجراى 
آن ها آغاز مى گردد، مهم ترين اين معيارها در ادامه بيان مى شود.
جايگاه طرح در اسناد راهبردى: انتخاب و مكان يابى مسيرهاى پياده 
بايد بر اساس مطالعات فراگير صورت گيرند كه در اين خصوص 
مربوط  مطالعات  شهر،  كل  مقياس  در  موضوعى  راهنماى  تهية 
پروژه هاى  مستقيم  اجراى  بر  حوزه اى  طرح هاى  و  سايت ها،  به 
مكان يابى  صحيح  فرايند  در  بنا بر اين،  هستند.  مقدم  موضعى 
موضعى  و  موضوعى  طرح هاى  تعريف  بايد  پياده راه ها  طراحى  و 
در قالب طرح هاى تفصيلى لحاظ گردند كه در طول اين فرايند 
مناسكى،  (مراكز  فعاليتى  مناسب  كانون هاى  شهر،  ويژة  مراكز 
شناسايى  جديد  جمعيتى  كانون هاى  و  و...)،  تجارى،  و  فرهنگى 
و سپس مسيرهاى مناسب براى پياده راه سازى مشخص مى شوند. 
مكان يابى يك خيابان بدون در نظر گرفتن طرح هاى راهبردى، 
جدا از شبكة اصلى پيشنهادى و به صورت منفصل است و ماهيتى 

جزءنگر و ضربتى دارد كه فاقد رويكردى همه جانبه خواهد بود.
و  گروه ها  بين  همكارى  و  مشاركت  توافق،  يكپارچه:  مديريت 
مسئوالن ذى نفوذ در حوزة پياده راه سازى و بستن يك خيابان بايد 
پيش از عملياتى كردن اين تصميم به دست آيد، چرا كه فرايند 
مزبور نمى تواند به صورت يكباره و با پيشنهاد خاص يك سازمان 

نظير شهردارى اتفاق  افتد و نياز به مديريتى يكپارچه دارد.
طراحى مشاركتى و از پايين به باال: فرهنگ و كشش پياده مدارى 

فرايند  است  الزم  و  نمى پذيرد  صورت  آمرانه  اقداماتى  طريق  از 
شكل گيرى پياده راه ها به صورتى مشاركتى و با شناسايى ذى نفعان 
و كاربران اصلى فضا، با توجه به نقش غالب خيابان و اطمينان از 
رضايتمندى و منتفع شدن استفاده كنندگان از اجراى طرح، پيش 
رود. بنا بر اين بايد توجه داشت كه حضور افراد در يك خيابان 
وقوع  عامل  و  ديگر  افراد  حضور  براى  جذابيت  بزرگ ترين  خود 
اتفاق هاى زنجيره وار جذاب است، و طراح بايد از اين اتفاق ها به 
ايجاد يك تجربة مثبت برسد؛ در اصل نقش طراح تنها يك نقش 

تسهيل كننده و محرك در ايجاد اتفاق هاى مثبت است.
چارچوب زمانى: فرايند طراحى بايد به صورت تدريجى و حتى 
يك  با  و  محلى  كسبة  و  ساكنين  توسط  خودانگيخته  گاهى 

برنامه ريزى و اقدامات درازمدت مديريتى پيش رود. 

4. 2. عوامل و معيارهاى مؤثر در فرايند ارزيابى 
پياده راه ها در بعد ماهوى

ايجاد  در  الزم  معيارهاى  و  عوامل  مهم ترين  عملكردى:  مؤلفة 
نظرى  پيشينة  همانند  متخصصان  ديد  از  موفق  پياده راهى 
عملكرد ـ  معيار  دو  بر  تمركز  با  عملكردى  مؤلفة  به  معطوف 

فعاليت و دسترسى مى گردد.
ـ عملكرد و فعاليت: عملكرد و فعاليت هايى كه در يك فضا رخ 
خود  و  هستند  پياده  افراد  جذب  در  عامل  مهم ترين  مى دهند، 
افراد پياده نيز مهم ترين جذابيت براى حضور سايرين محسوب 
قادر  كه  فعاليت هايى  و  عملكردها  بررسى  رو،  اين  از  مى شوند. 
به جذب پياده هستند، در اولويت فرايند ارزيابى پياده راه ها قرار 
مى گيرد. درواقع، دليل اصلى پياده راه سازى تقويت حضور بيشتر 
يك  به  معمول  طور  به  كه  است  آن هايى  به ويژه  شهروندان 
و  عملكرد  وجود  طريق  از  امر  اين  كه  مى كنند  مراجعه  خيابان 
خود  و  شده  ميسر  آن ها  ارتقاى  امكانات  و  متنوع  فعاليت هاى 
موجب پويايى تعامالت اجتماعى و ساير فعاليت هاى انسانى در 

خيابان مى گردد. در اين خصوص موارد زير مطرح مى شوند:
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51. Mixed Pedestrian-
oriented and Vehicles

52. عليخواه و فاضلى، همان.
ــا  ــوى و مون ــيدعلى اكبر موس 53. س
حاجى بنده، به سوى خلق يك فضاى 
ــهرى پايدار، نخستين پالزاى شهر  ش

تهران، ميدان امام حسين، ص 30.
ــانى جو, پياده راه ها  ــايار كاش 54. خش
ــاى  ــا ويژگى ه ــى ت ــى طراح از مبان

كاركردى، ص 149.

ـ بررسى موقعيت خيابان در قياس با كانون هاى فعاليتى جاذب 
پياده، مانند مكان هايى با غلبة حضور خريداران، دانشجويان، و... 

كه اولويت هاى اصلى پياده راه سازى هستند،
حضور  براى  خيابان  عملكردى  مقياس  و  نقش  به  توجه  ـ 

فعاليت هاى خرده فروشى مختلط،
ـ در نظرگيرى فرايندهاى طبيعى تغيير در عملكردها و روندهاى 
اقتصادى و اينكه جهت گيرى تغييرات به سمت اثرات مثبت و يا 

منفى در حال انجام است.
اين  در  ارزيابى ها  عمومى:  نقل  و  حمل  و   دسترسى  شبكة  ـ 
خصوص بايد در سطح خيابان و محدودة راهبردى آن صورت 

پذيرد، موارد زير در اين باره اهميت مى يابند:
در  سواره  ترافيك  بر  خيابان  بستن  اثرات  نظرگيرى  در  ـ 

محدوده ى پيرامون و شناسايى مسيرهاى جايگزين؛
براى  تلفيقى تر  و  تركيبى  مدل هاى  از  استفاده  امكان  بررسى  ـ 
پياده مدارى، مانند مسيرهاى پياده در تركيب با حمل ونقل عمومى51، 

مانند تراموا، مسيرهاى دوچرخه به جاى پياده راه سازى صرف،
ـ دسترسى و امكان اتصال خيابان به شبكة حمل ونقل عمومى 
يكپارچه در سطح شهر، به لحاظ زمانى، مكانى، و با گونه هاى 

مختلف  (مترو، تراموا، اتوبوس، دوچرخه، و...). 
مؤلفة  زيبايى شناختى: در اين زمينه توجه به حال وهواى موجود 
در مكان، عناصر ارزشمند تاريخى و هويتمند، خاطرات جمعى 
نهفته در آن توان هاى بالقوه اى از فضا محسوب شده كه از نظر 
ساير  از  بيش  و  دارند  را  پياده  باالى  جذب  قدرت  متخصصان 
معيارها در اين مؤلفه اهميت مى يابند. ابعاد كالبدى و الگوهاى 
ارزشمند موجود در فضا، به ويژه در طراحى جداره ها و كف سازى 
نيز جايگاه ويژه اى در فرايند ارزيابى خيابان ها مى يابند، هرچند 
نمى تواند  به تنهايى  خيابان  كالبدى  طراحى  داشت  نظر  در  بايد 

موجب جذب جمعيت پياده گردد.
مؤلفة  زيست محيطى: استفاده از مدل هاى تلفيقى و مسيرهاى 
آرام سازى  دوچرخه،  عمومى،  حمل ونقل  با  تركيب  در  پياده 

خيابان، و كاهش سطح مسير سواره، در جايگاه گزينة جانشين 
در خيابان هايى كه امكان بستن آن ها بنا به شرايط فوق نيست، 
از سوى اكثر متخصصان، به منظور ارتقاى كيفيت هاى زيست 

محيطى در سطح شهر پيشنهاد شده است.

5. گام سوم پژوهش: مصاحبه با كاربران 
و كسبه 

ارزيابى  فرايند  در  دخيل  معيارهاى  تكميل  منظور  به  ادامه  در 
خيابان هاى پيشنهادى، با در نظرگيرى اولويت بندى تدقيق شده، 
برون دادهاى حاصل از چند نمونة تجربى از ديد ذى نفعان اصلى 
و كاربران فضاهاى پياده بررسى مى شود. بدين منظور سه مورد از 
پروژه هاى پياده راه سازى در تهران، بر اساس ويژگى هاى خاص 
و بنا بر تأكيد متخصصان انتخاب شده و اثرات حاصل از اجراى 
آن ها، از طريق مصاحبة حضورى با كسبه و ساكنين كه، به دليل 
نوع شغل و زندگى شان، بيشترين تأثيرات را از طرح ها مى پذيرند، 
هفده  خيابان  شامل  انتخاب شده  نمونه هاى  است.  شده  ارزيابى 
شهريور، يكى از آخرين و بحث برانگيزترين طرح هاى اجراشده52، 
صورت  تجربة  مهم ترين  و  پررونق ترين  خرداد،  پانزده  خيابان 
(باغ  صف  خيابان  و  شهر53،  بزرگ  بازار  مجاورت  در  گرفته 
در  صورت گرفته  محلى  تجربه هاى  ابدايى  ترين  از  سپهساالر)، 

فروش صنف كيف و كفش تهران54 بوده است (ت 4).

هدف از اجراى طرحوضعيت اوليه خيابانداليل انتخاب
خيابان هفده شهريور 

آخرين و بحث برانگيزترين نمونة 
اجراشده در تهران 

يكى از خيابان هاى اصلى شهر 
با غلبة عملكرد مسكونى و 

عملكردهايى نظير نمايشگاه خودرو

پياده راه فرهنگى، مذهبى، و 
آيينى براى برگزارى مراسم 

مرتبط
خيابان پانزده خرداد

پررونق ترين و مهم ترين تجربة 
صورت گرفته 

در كنار هستة اولية بازار بزرگ شهر 
همراه با عملكردهاى متنوع تجارى 
و عناصر جاذب فرهنگى و تاريخى

پياده راهى با عملكرد تجارى، 
فرهنگى، و گردشگرى براى 
تجديد حيات هستة مركزى شهر

خيابان صف (باغ سپهساالر)
از ابتدايى ترين تجربه هاى صورت گرفته 

در محدودة كانون ها و مراكز فعاليتى 
شهر با غلبة عملكرد تجارى 

پياده راهى تجارى، مركز فروش 
كيف و كفش زنانه

بررسى  تجربى  نمونه هاى   .4 ت 
شده در پژوهش، مأخذ: نگارنده.
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ــؤاالت متناسب با پرسش هاى  55. س
ــه و همچنين  ــكل دهندة مقال اولية ش
ــاى  مصاحبه ه و  ــون  مت ــرور  م
تدوين  متخصصين  ــا  ب صورت گرفته 

گشته است.

مصاحبة صورت گرفته نيمه ساختارمند، مبتنى بر سؤاالت باز، 
و در جهت شكل دادن به يك گفتگوى آزاد با گروهى شامل 
است.  بوده  خيابان  هر  كاربران  از  نفر  و 5  مغازه داران  از  نفر   5
نقش  به  توجه  با  شهريور،  هفده  خيابان  در  كه،  است  قابل ذكر 
و  طرح  محدودة  ساكنان  از  مصاحبه شوندگان  مسكونى،  غالب 
در دو خيابان ديگر از مراجعه كنندگان غيرساكن انتخاب شده اند. 

پرسش هاى زير شكل دهندة مصاحبه هاى مزبور بودند55:
ـ چه ويژگى هايى باعث جذب مردم به اين پياده راه مى شود؟

داده  روى  خيابان  اين  در  تغييراتى  چه  اول  حالت  به  نسبت  ـ 
است؟ آيا اين تغييرات براى شما مثبت بوده است؟ 

بله: فوايد و اثرات مثبت آن چه بوده است؟

بوده  چه  طرح  اين  اجراى  از  پس  مشكالت  بزرگ ترين  خير: 
است؟ 

ـ اطالع رسانى از اجراى اين پروژه و ميزان مشاركت شما (كسبه 
يا ساكنين) در مراحل مختلف طرح چگونه بوده است؟

ـ آيا از اجراى اين پروژه راضى هستيد؟
از  حاصل  منفى  و  مثبت  اثرات  مهم ترين   «5 «ت  جدول  در 
ذى نفعان،  سوى  از  ذكرشده  پياده راه سازى،  طرح هاى  اجراى 

آورده شده است.
تحليل مصاحبه ها نشان مى دهد كه، تأكيد اصلى ذى نفعان 
و كاربران فضا در بُعد ماهوى بر اثرات مثبت يا منفى ناشى از 
دسترسى  در  تغييرات  از  به ويژه  كه  است،  عملكردى  اقدامات 
تنوع  از  ناشى  خيابان  سرزندگى  ميزان  آن،  در  تردد  و  خيابان 
ايمنى  و  همگانى،  عرصة  در  به كاررفته  تجهيزات  عملكرد ى، 
سپس  مى كند،  بروز  پياده  عابران  براى  شكل گرفته  امنيت  و 
جداره ها،  شامل  خيابان  منظر  زيبايى شناختى  كيفيت هاى 
زيست  اثرات  بر  تأكيد  همچنين  و  فضا،  عناصر  كف سازى، 
طرح  موفقيت  ميزان  در  كه  است  اقدام  اين  از  ناشى  محيطى 
اهميت مى يابند. همچنين تأكيد زياد بر رونق يا ركود كسب وكار، 
معضالت و آسيب هاى اجتماعى پيش آمده ناشى از خلوت شدن 
محورهاى پياده در شب، و اظهار به روند غير مشاركتى طرح ها 
در  مهمى  نقش  رويه اى  روندهاى  كه  است  آن  نشان دهندة 
در  اصلى  ذى نفعان  براى  به ويژه  طرح ها،  منفى  اثرات  كاهش 
معيار در  ميان مهم ترين  اين  مى كنند. در  ايفا  محدودة خيابان، 
خريداران و روند مثبت اقتصادى  افزايش  كسبه  رضايت  جهت 
بوده كه در بيشتر موارد بيش از حد واقع بر خريداران و كاربران 

سواره، در مقام مشتريان اصلى خود، تأكيد مى ورزند. 

6. تدوين فرايند ارزيابى 
مرحله  سه  اين  از  به دست آمده  شواهد  و  نتايج  جمع بندى  از 
مى توان فرايند پيشنهادى ارزيابى پياده راه ها را در يك «ساختار 

اثرات مثبتاثرات منفىذى نفعان

كسبة محدوده
رويه اى

ركود در كسب و كار؛ كاهش 
تعداد خريداران ، كاهش 

ارزش ملك
رونق كسب وكار؛ افزايش تعداد خريداران و 

گردشگران

دشوارى در دسترسى و ماهوى
-حمل ونقل كاال

كاربران فضا

ساكنين

رويه اى
ناامنى و افزايش معضالت 
اجتماعى؛ كاهش ارزش 

امالك
-

ماهوى
دسترسى نامناسب و دشوارى 

در رفت و آمد؛ كاهش 
سرزندگى و جذابيت خيابان 

(عملكردى)

افزايش ايمنى پياده؛ پاكيزگى محيط و 
كاهش آلودگى صوتى و هوا؛ ارتقاى زيبايى 
و كيفيت منظر خيابان (ارتقاى كيفيت هاى 
زيبايى شناختى ناشى از كف سازى، طراحى 

جداره، مبلمان، و نورپردازى)

مراجعه كنندگان غير ساكن

--رويه اى

ماهوى
دشوارى در تردد و دسترسى 
به فضا (دسترسى نامناسب 

به حمل ونقل عمومى و 
پاركينگ عمومى)

افزايش ايمنى و امنيت پياده؛ ارتقاى زيبايى 
و كيفيت منظر خيابان (ارتقاى كيفيات 
زيباشناختى)؛ ارتقاى كيفيت و تجهيزات 

عرصة عمومى مانند مبلمان شهرى، پوشش 
گياهى، و نورپردازى؛ پاكيزگى محيط و 

كاهش آلودگى صوتى و هوا

منفى  و  مثبت  اثرات  اهم   .5 ت 
مأخذ:  پياده راه سازى،  پروژه هاى 
نگارنده.
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دستيابى  كرد.  بيان  معيارها  و  اهداف  از  سلسله مراتبى»  تحليل 
به اهداف اين ساختار در فرايند ارزيابى طرح هاى پياده راه سازى 
اثرات  بروز  از  جلوگيرى  يا   طرح  موفقيت  افزايش  به  مى تواند 
منفى در خيابان منجر گردد. بررسى ميزان دستيابى به هر هدف 

نيز از طريق معيارهاى عرضه شده ميسر مى گردد. 

6. 1. اهداف رويه اى
بر اساس تحليل هاى صورت گرفته از دو بخش آخر، در شرايط 
در  تغيير  منظور  به  رويه اى،  معيارهاى  و  عوامل  بررسى  كنونى 
فرايند تصميم گيرى و روندهاى مديريتى پياده راه سازى خيابان ها 
بر حصول معيارهاى ماهوى تقدم راهبردى داشته اند، مهم ترين اين 
موارد رويه اى كه به شيوه اى عام در همة طرح هاى پياده راه سازى 

بايد لحاظ شوند، با بررسى دو هدف مرتفع مى گردند.

6. 1. 1. در نظر گرفتن معيارها و چارچوب هاى اقتصادى 
و مديريتى در فرايند انتخاب و سپس طراحى پياده راه

ـ انطباق طرح پيشنهادى با مطالعات و طرح هاى فرادست، مانند 
طرح جامع و تفصيلى (در قالب راهنماهاى موضوعى در سطح 

شهر، چارچوب هاى طراحى حوزه خاص، و طرح هاى موضعى).  
ـ هماهنگى و توافق ميان سازمان هاى ذى نفوذ و ذى ربط حقوقى، 
با توجه به موقعيت خاص خيابان در فرايند انتخاب و اجراى طرح 
(از جمله سازمان ترافيك، راهنمايى و رانندگى، شهردارى هاى 
فرهنگى،  ميراث  سازمان  زيباسازى،  سازمان  مربوطه،  مناطق 
شركت اتوبوس رانى، شوراى شهر، نيروى انتظامى، ادارات آب، 

برق، گاز و تلفن و پليس راهور، و...).
ـ وجود مرحله بندى در اجرا و برنامه ريزى براى انجام تغييرات 
زمانى  چارچوب  با  پياده راه،  ايجاد  در  گام به گام  و  تدريجى 
براى  سال   10 تا   5 حدود  بلندمدت  و  ميان مدت  پيشنهادى 

تكميل نهايى طرح.

6. 1. 2. رضايتمندى و منتفع شدن گروه هاى ذى نفع از 
فرايند پياده را سازى خيابان

ـ نظرسنجى از مالكين، اهالى محدوده، و كسبه در مورد قابليت 
اجتماعى،  ارزيابى هاى  و  مطالعات  طى  خيابان  كردن  پياده راه 
به ويژه كسب رضايت و جلب مشاركت كسبه و مغازه داران، در 
با  خيابان هايى  در  پروژه  حاميان  و  ذى نفعان  بزرگ ترين  مقام 

سه گانه  اطالعاتى  مجارى   .6 ت 
تحليل  ساختار  شكل گيرى  در 
مأخذ:  پياده راه ها،  سلسله مراتبى 

نگارنده.
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غلبة كاربرى تجارى.

ـ برگزارى نشست ها، كارگاه ها، و جلسات براى عرضة طرح و 
تبادل چشم انداز، دريافت پيشنهاد ها، و دانش محلى از ساكنين 

پيش از شروع پروژه.
ـ استفاده از سياست هاى تشويقى، تسهيالت خاص، و اقدامات 
مشاركتى براى تغيير مناسب عملكردها و بهبود وضع ظاهرى 
مغازه ها، ايجاد شرايط عادالنه و مناسب براى تملك و يا اجارة 
واحد هاى تجارى ناسازگار از سوى مسئولين و نهادهاى ذى نفوذ.

6.2. اهداف ماهوى
براى  و  ماهوى  بعد  در  آنچه  فوق،  هدف  دو  ارزيابى  از  پس 
طراحى گام به گام هريك از طرح هاى پياده راه سازى به شيوه اى 
كالن  هدف  دو  بررسى  طريق  از  شود،  ارزيابى  بايد  زمينه گرا 
پيشنهاد مى گردد كه در قالب الگوريتم «ت 7» يك ابزار ارزيابى 

به شيوه اى سلسله مراتبى قابل پيگيرى است. 
داشتن  كه  اول،  هدف  به  دستيابى  امكان  الگوريتم  اين  در 
پياده راه سازى  به  اقدام  در  مكان محور  و  كل نگر  رويكردى 
براى  كه  شده  حاصل  خرد  هدف  دو  بررسى  طريق  از  است، 
موفقيت طرح و كاهش آثار نامطلوب آن، به ويژه براى ذى نفعان 
مبنا  اين  بر  هستند.  الزام آور  طرح  شروع  براى  خيابان،  اصلى 
توان  بر  تكيه  با  خيابان  كه  شد  مطمئن  بايد  نخست  گام  در 
سپس  و  پيرامونى  محدودة  و  خود  عملكردى  بالقوة  امكانات  و 
جذابيت هاى زيبايى شناختى مى تواند جمعيت كافى پياده را پس 
نبردن  باال  تا  صورت  اين  غير  در  كند،  جذب  پياده راه سازى  از 
پياده،  جمعيت  جاذب  زيبايى شناختى  و  عملكردى  كيفيت هاى 
دليلى موجه براى بستن خيابان بر ترافيك سواره و مختل كردن 
تردد در آن نيست. پس از دستيابى به اين هدف در گام بعدى، 
مناسب  حمايت  و  سواره  ترافيك  بر  خيابان  بستن  امكان  اگر 
فراهم  اهالى  و  ساكنين  به  آسيب  بدون  و  همگانى  حمل ونقل 
گردد، شروع چنين اقدامى مى تواند توجيه پذير باشد، در غير اين 

در  پياده  مسير  مانند  منعطف تر،  گزينه هاى  از  استفاده  صورت 
تلفيق با حمل ونقل همگانى، براى حفظ حيات خيابان و كاهش 
مشكالت بعدى ضرورت مى يابد. پس از ارزيابى اين دو هدف 
شهرى  طراحى  كيفيت هاى  بايد  نهايى  گام  در  ماهوى،  بعد  در 
مطلوب در ساخت مسير هاى پياده بررسى شود و تدريجًا براى 

ارتقاى آن ها اقدامات مديريتى درازمدت انجام گردد.

7. نتيجه گيرى
ارزيابى طرح  هاى پياده راه سازى خيابان ها فرايندى است كه بايد 
در قالبى كل نگر و با در نظرگيرى معيارهاى رويه اى و ماهوى 
نتايج  پذيرد.  صورت  پروژه ها،  اجراى  از  پيش  شهرى،  طراحى 
اين پژوهش حاكى از آن است كه بررسى عوامل و معيارهاى 
رويه اى به منظور تغيير در روندهاى تصميم گيرى پياده راه سازى 
چارچوب هاى  و  معيارها  گرفتن  نظر  در  ويژه  به  خيابان ها، 
اقتصادى و مديريتى، در انتخاب و طراحى خيابان و منتفع شدن 
حصول  بر  راهبردى  تقدمى  مزبور  فرايند  از  ذى نفع  گروه هاى 
معيارهاى ماهوى بوده اند و در همة طرح هاى مرتبط بايد لحاظ 
ماهوى  معيارهاى  فوق،  معيارهاى  كردن  لحاظ  از  پس  گردند. 
پياده راه سازى،  طرح هاى  از  هريك  گام به گام  ارزيابى  براى  كه 
به شيوه اى مكان محور، بيش از همه اهميت مى يابند و توجيه 
الزم را براى اقدام به چنين طرح هايى فراهم  مى آورند، در زمينة 
تأكيد  با  و  پياده  جذب  در  مكان  بالقوة  ويژگى هاى  و  امكانات 
سپس  و  فضا  در  جارى  فعاليت هاى  و  مختلط  عملكردهاى  بر 
امكان بستن خيابان بر ترافيك سواره، مطرح مى شوند. حصول 
اين دو معيار از مهم ترين اثرات منفى چنين طرح هايى در مورد 
نارضايتى  و  كسب وكار  افتادن  رونق  از  به ويژه  فضا،  ذى نفعان 
ساكنين و كسبه از نبود دسترسى جانشين مناسب جلوگيرى و 
شرايط را براى فراهم آورى تدريجى ساير كيفيت هاى محيطى 

پياده راه ايجاد مى كند.
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فرايند  ارزيابى  الگوريتم   .7 ت 
پياده راه سازى، مأخذ: نگارنده.
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