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 چکیده 
 نیازمهمتر ها،یبرکار ییوکارا تیدارد.دوعامل ظرف یا ژهیعملکرد و ی.وهرکاربرشوندیم جادیا یخاص هابااهدافیکاربر 

 ایاره بود.چه فکر ب دیبا دهدیخودرا ازدست م ییوهم کارا تیهم ظرف یکاربر کی.آنجا که روندیآن به شمار م یمؤلفه ها

ا شهر ر کی از یشتریب یباشند که فضا یم ییهایکاربر.معابر ازجمله داد رییعملکرد آن راتغ ایکرد  جادیا یدیجد تیظرف

 یکیکت ونه حرگشوند،با دو  یجادمیا گرید یهایبه کاربر ی.ازآنجا که معابر با هدف دسترسدهندیبه خود اختصاص م

 جادیا باعث رگیکدیدوحرکت ضمن تداخل با  نیا ی.اما گاهمیباش یدرآنها مواجه م ادهیحرکت پ یگریحرکت سواره ود

را  ، خود هیلنق طیاروزافزون استفاده از وس لیحرکت سواره با توجه به تما نیب نیشوند، که درا یم یا دهیت عدمشکال

 یم یشهر ه اولعناصردرج ادهیپ نینهاده است. عابر یازخود برجا یریکرده وآثار جبران ناپذ لیتحم ادهیبه حرکت پ

ره که حرکت سوا حد بهاز شیتا از تبعات توجه ب دینما نیوتام ییآن راشناسا یازهاین دیبا زین یشهر یزیباشندوبرنامه ر

 یت اجتماععامالترفتن  نی، هوا وازب یداری،دیصوت یها یتصادفات،آلودگ شیها،افزا ییزمان جابجا شیازآن جمله:افزا

 بعنوان اریشهر )عج(عصریول ابانیضمن مطالعه خ یشیمایوپ یلیتحل -یفیباشد،بکاهد. لذا ، پژوهش حاضر با روش توص یم

 کردیوبا ر ادهیسواره به پ یکاربر لیمختلف ،جهت تبد  یها نهیهدف به گز یواکنش گروه ها یمرکز شهر،به بررس

 دهیرزومحورمبادرت  نیگذار ا ریمشارکت فعال عناصر تاث هیبر پا ادهیپ یحرکت سواره وگسترش فضاها دیتحد

 اده،صاحبانیپ نیبرعا نی،ازبیطبقه ا یرینفربا روش نمونه گ 259 یبا جامعه نمونه آمار یاساس پرسشنامه ا نیاست.برا

درنرم  کرونباخ یآلفا بیپرسشنامه با استفاده از ضر ییای. پادیگرد هیته کرتیل اسیمشاغل ورانندگان وبا استفاده از مق

برخوردار  یطلوبم ییایبه دست آمده ،پرسشنامه از پا 786/0 بیمورد سنجش قرار گرفت که با توجه به ضرspssافزار  

موجود  یادهینقاط قوت،نقاط ضعف،فرصتها وتهد یبه بررس swot یلیتحل کیبا استفاده از تکن انیباشد.درپا یم

ور به ین محا.براساس نتایج حاصله ظرفیت تبدیل مناسب، پرداخته شده است یاستراتژ نییوتع )عج(عصریول ابانیدرخ

 د.ن می باشنخالف آیاده راه وجودداشته، اما عابرین پیاده موافق،رانندگان مرددوکسبه ،بعنوان عناصرتاثیرگذار، مپ

 

 اریشهر )عج(عصریلو ابانی،خ spss ،swot  ،یمشارکت یزیبرنامه ر ،یراه ساز ادهی، پ یسنج تیظرف های کلیدی:واژه
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 مقدمه 

ینی ست بشر سنگدساخته  آشنایی به تقابل نزدیک شده ودراین بین کفه ترازو به نفع ایندرپی مواجهه انسان با اتومبیل ،این 

 نسان را بهاند که کرده وروز به روزعرصه را بر خالق خود تنگ نموده است. وفضاهای شهری را به گونه ای از آن خود میک

شهری  نامه ریزانالش برتنسان برتری یافته وتمام ه نیاز خودرو بر نیاز ابه تنهایی یکه تازی مینماید؛چنان کحاشیه رانده و

ر به اشد.حتی اگه می بجلب رضایت آن، وتمام امکانات جهت توسعه معابر وخیابانها به منظور حرکت روانتر وبهتر وسایل نقلی

،زیست یاناقتصادی،رو -محدود شدن فضاهای حرکت پیاده وپیاده راه ها بیانجامد. این روند ،پیامدهای گوناگون اجتماعی

ن به دنبال آشینی ومحیطی وکالبدی  را برای شهرها و بویژه مراکز شهری به همراه داشته است.درپی گسترش روزافزون شهرن

ن یامدهای ای. از پافزایش شهرها حضور وسایل نقلیه به شدت افزایش یافته وحرکت سواره جایگزین حرکت پیاده گردیده است

مالت ی توان به ازدست رفتن فضاهای دسترسی پیاده بعنوان عناصر ظهور تعاتاکیدبیش ازحد به حرکت سواره م

افیکی درو محور با گره های تربه مراکز خو -نوان بافت هویت بخش از آن یاد می شودکه غالباً بع-اجتماعی،تبدیل مراکز شهر

ای بافته ی( ،ازبین رفتنشدید،افت استانداردهای ایمنی ، تشدید انواع آلودگی های زیست محیطی)هوا،صوتی وبصر

مل حرکت سلط کاارزشمندشهری ، اشاره کرد. وهمه ی این دالیل وشاید حتی نیمی از آن کافی است تا حساسیت نسبت به ت

ستفاده از اکاهش  سواره افزایش یافته، تا طی سه دهه گذشته سیاستهای برنامه ریزی شهری وشهرسازی را به سمت تمایالت

کل جابه شترین  ترین و ضروری طبیعی ترین، قدیمی ات اجتماعی با تاکید بر حرکت پیاده، بعنوانخودرو وافزایش ارتباط

ه دپیا وجنبش 1نوین هوشمندوشهرگرایی رشد همچون،سوق دهد ودراین راستا نظریه ها وجنبشهایی جایی انسان در محیط 

دوده ها ی این محبوجود آید.مسیرهای پیاده به عنوان عناصری خاطره انگیز وهویت بخش درشهرها می باشند.برا 2راه سازی

ی رید ،مخمی توان عملکردهای متنوعی به جز حرکت پیاده پیش بینی نمود.عملکردتفریحی ودرکنار آن وجود مراکز 

بدیل می تجایی  نهایی برای استراحت این مراکز را بهتواندمردم را از هر سن وجنسی به خود جلب نماید.پیش بینی مکا

 نیتمسپری نماید.اکندکه شخص می تواند درآن گردش کند وهرگاه نیاز بودتوقف نموده وزمان بیشتری را با احساس امنیت ،

رخورد به نگران ادابر پیحاصل از عدم تردد وسایط نقلیه دراین گونه فضاها به دیده شدن شهر وعناصر شهری می انجامد. زیرا ع

به آن  ها به نوعیم مسیروسیله نقلیه با خود وتوجه مدام به این موضوع ،نخواهد بود.دراین میان مراکز شهری که معموالً تما

ریانهای جا شدت ختم می شوند واز جایگاه مهمی درپویایی وبرقراری تعامالت گوناگون اجتماعی برخوردارند،به نقاطی ب

 ت ودرنهایتالف وقای بصری ،صوتی وهوا،محل ایجادگره های ترافیکی،کاهش ایمنی،هدررفت انرژی،اتترافیکی باال،آلودگی ه

ه حرکت پیاد جدد بهعامل تهدید سالمت روانی وجسمی شهروندان شده است.نگاه به این موضوع ازاین زاویه ،ضرورت رویکرد م

ید ن همیشه باکه درطراحی آ-. فضاهای شهری، به عنوان پویاترین روش جابه جایی و حمل و نقل شهری، را می طلبد

ت ، به نفع حرک-داحساس امنیت و آرامش ،دسترسی آسان وبرقراری ارتباط ذهنی مناسب با شهروندان ،مورد توجه قرار گیر

ه تنها ی باشدکه نمالزم  سواره ازدست رفته ،وآنچه برای عابر باقی مانده است بسیارمحدود ودراغلب موارد فاقد استانداردهای

رویکرد  یافته کمکی به حل موضوع نکرده بلکه خود به معضلی دیگر بدل گشته است. درسه دهه گذشته ،درکشورهای توسعه

ابان خی لبه عنوان مثاعابرمداری دراولویت برنامه ریزیهای شهری قرارگرفته واین نگرش به شکلهای گوناگون اجرایی می شود.

ط نقلیه ه روی وسایروز ب ن زیباترین ومدرنترین خیابان جهان یاد می کنندساعاتی از شبانهشانزالیزه پاریس که از آن به عنوا

وی سواره ود که به ربانی ببسته شده وتبدیل به یک پیاده راه می شود.یا بعنوان نمونه ای دیگرجاده لندن در نورویج اولین خیا

 پیاده مدارگردید. 1957بسته شدودر سال
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ز ا شاید بسیاری ،اگر به این موضوع ایمان بیاوریم که شهر جایی است برای زندگی کردن ، نه جایی برای گذران زندگی  

ز آنها انه شده که نهادی مشکالتی که انسان شهرنشین با آن روبروست قابل حل باشد.البته این اندیشه ابتدا باید در شهروندان

ن وده ،وایشاباسخگو پان شهری ،برنامه ریزان وشهرسازان بخواهند درمقابل عملکردشان انسانهایی پرسشگر ساخته تا از مدیر

ی دهد مد را نشان نجا خوآنیز خودر ا ملزم به مشارکت شهروندان در تصمیم گیریها و برنامه ریزیها، بدانند.اهمیت این موضوع 

گرفته  نسانی قراردیده انسان شهرنشین تحت تاثیر این پکه ، با ظهور پدیده ای به نام اتومبیل به سرعت تمام ابعاد زندگی ا

ضاهای فرفتن  ،گویی سرنوشت انسان دردست اوست واوست که برای انسان تعیین تکلیف می نماید. مصداق این امر ازدست

روزه به واژه ای ام_که 1دارپیاده به مرور زمان به نفع اتومبیل می باشدکه پیامد آن چیزی جز ازبین رفتن مؤلفه های توسعه پای

 اریخچةگرچه تا، ازجمله؛ امنیت، سالمت جسمانی ،بهداشت روان ، محیط زیست و... ،نبوده است. _پرطمطراق تبدیل شده

 دهة اواخر در وصخص به و گردد، می باز اروپا در جهانی جنگ از پس بازسازی دوران به شهری پیاده های محدوده به توجه

ندو دراین زمینه کرد آغاز زمینه این در ای گسترده فعالیتهای هلند و آلمان همچون کشورهایی ،1970 دهة اوایل و 1960

نی، بهرام سلطا«)یبردماصوالً تا دهه هفتاد کمتر کسی فواید اتومبیل ونقش آن را در جامعه زیر سوال »مایکل رِنرمی نویسد

رسام سافزایش و، با توجه به رشد سریع شهرنشینی  (اما ضرورت توجه کشورهای درحال توسعه وبه خصوص ایران129: 1387

دل بین اد تعاآور خودرو، به پیاده راه سازی جهت کاهش اثرات غلبه حرکت سواره، بصورت یافتن راه حلهایی جهت ایج

 ود.شاس می اتومبیل وعابرپیاده وبازگشت به برنامه ریزی پیاده محور بجای برنامه ریزی خودرو محور، بیشتر احس

 د از موقعیاتکاه شاای_دراین میان شهر شهریار بعنوان مرکزشهرستان شهریار،که بارزترین ویژگی های آن ،مهاجرپذیری بااال 

افازایش حرکات ،، تراکم باالی جمعیتی ، باال رفتن تعداد خودروها _خاص آن، درنزدیکی به کالنشهر تهران نشأت گرفته است

رکز شاهرمی های ترافیکی متعدد درنقاط مختلف ازورودی های شهر گرفته تا م سواره وسفرهای درون وبین شهری ،وجود گره

یااد  رکز شهرازآنکه نمادی از پویایی ،سرزندگی و به نوعی بافت هویت بخش واز همه مهمتر بعنوان م )عاج(باشد.خیابان ولیعصر

روبروسات  اده و سوارهبه هم تنیدگی انسان پیمی شود، با تراکم باالی کاربریهای خدماتی ،تجاری وتراکم بسیارِ خودرو و عابر و

 که باعث ازهم گسیختگی هرچه بیشترروابط آنها ومغلوبه شدن این رویارویی به نفع حرکت سواره شده است.

ه بره وآن هم سوا به نفع حرکت)عج(تمایل مدیران وبرنامه ریزان شهری برای حل این موضوع ویا بهبود شرایط خیابان ولیعصر

ه ان جداکنندژ( بعنووخطا بوده، که تبعات سنگینی درپی داشته است.این خیابان ابتدا بصورت بلوار)دارای رفیوروش آزمون 

آزمایش  ه جنوبحرکت رفت وبرگشت طراحی شده بودکه آنرا برداشته و حرکت دوطرفه دراین خیابان به یکطرفه از شمال ب

ی درپی عویض پتابلوهای ورود ممنوع درخیابانهای فرعی وت گردید. حرکت یکطرفه ازجنوب به شمال امتحان شد.سپس نصب

ابان نوب خیجآنها انجام شد ومی شود.اکنون حرکت یکطرفه از جنوب به شمال وتعریف یک خط ویژه تاکسی از شمال به 

که است بل یدهل نگرددرحال اجراست.که این تغییرات پی درپی باعث سردرگمی رانندگان وعابران پیاده شده ونه تنها مشکل ح

خیابان  نی اینفشاهد نوعی بهم ریختگی عملکردی بین عناصر شهری می باشیم.نکته مهم دراین بین مغفول ماندن مشخصات 

ی باشد ان مشاغل(موصاحب و مهمتراز همه ، نادیده گرفتن عناصر درجه اول تاثیر گذار دراین خیابان )عابران پیاده، رانندگان

 زیر است: والهایسه ریزیها و تصمیمات نداشته اند؛واین تحقیق بدنبال پاسخی مناسب برای که تاکنون جایگاهی در برنام

ان بعنوان اه ایشواکنش گروههای هدف درمواجهه با پیشنهاد تغییر عملکرد خیابان به پیاده راه باتوجه به جایگ -1

 عناصر مهم وموثردربرنامه ریزیها، چگونه خواهدبود؟

ن بازدهی بهتری ون،ازنظر عابران پیاده،رانندگان وصاحبان مشاغل ،کدام روش دارایدرصورت وجود روش های گوناگ -2

 خواهدبود؟
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 :یمطالعات نهیشیپ

 قاتیگذرد و تحق یو... نم "یعابرمدار"،"یراه ساز ادهیجنبش پ"،  1"یمدار ادهیپ"چون  یمیاز رواج مفاه یادیز زمان

  گرید یوتعداد تیوفقمبا  یراستا انجام شده است که بعض نیزدراین ییباره به نگارش درآمده است وپروژه ها نیدرا یومقاالت

 یضمن بررس"رمدا ادهیپ یباعنوان شهرها "، درکتاب خود 1390،ینیمع یدمهدینداشته اند. س یمورد نظر را درپ جینتا

، 1385ز،دبالیت سیفرانسآنها پرداخته است. جادیالزم درا یراه ها واستانداردها ادهیپ ی،به بررس ادهیحرکت پ یفضاها تیهما

زادی هم در آبر مالحضات م یدترجمه حسن علی لقایی و فیروزه جدلی به منظور تأک"انسان محور یشهرها"درکتاب خود 

رد توجه به ها، سهولت در دسترسی و استفاده از آنها و همچنین بحث در موافراد پیاده و چگونگی وضوح بخشیدن به مکان

ها و نها از طریق ترکیب صحیح کاربریمحور بودن ت -دهد که دستیابی به کیفیت انسانمقیاس انسانی، اینگونه نظر می

 یلاز اصو یبرخ ات،رییوضوح و کنترل تغ جادیا ها،تیو فعال هایبرشود. توجه به گذشته، ادغام کارمی ذیرپها امکانفعالیت

 نیام از اهر کد لیحلو ت یبا بررس بالدزیشده است. ت تیگذشته رعا یشهر یهاطیدر شهرها و مح یو یدهیهستند که به عق

ان باعنو یقیدرتحق بیغر دیور و امپ نیحس یدعلیکرده است.س رحمط ییهاهیها و نظرحلراه ،یسنت یاصول در شهرها

 محور در دهایای پبا هدف ارائه راهکارهای استفاده از فضاه"های شهری ندهیمحور و راهبردهای کاهش آال ادهیفضاهای پ"

ر د ادهیبر پعا هژیبه احداث گذرهای و کردیشهری با رو تیریکه مد کنندیم یریگ جهینت نگونهیها ا ندهیراستای کاهش آال

ی، رو ادهیپ قیت تشوجه یتواند به عنوان راه حل یم ادهیپ نیالزم برای عابر التیجادتسهیو ا حیصح یابیصورت انجام مکان 

داشته  رونق اقتصادی کاربرد شیو افزا یرفاه اجتماع ،یمنیها، باال بردن ا ندهیآال کاهش مصرف سوخت ، حذف

،با 1391 "یمتراکم شهر یفضاها یداریدر پا یمدار ادهیبازشناخت جنبش پ"خود با نام قیدرتحق یضیباشند.محمدجوادف

از  وه ای مؤثروان شیآنها را به عن تنگاهی اجمالی برمفاهیم حمل و نقل پایدار شهری ، پیاده روی ودوچرخه سواری و اثرا

 ی قرار داده است.حمل و نقل غیر موتوری، درمحدوده ی فلکه دوم صاد قیه مورد تحلیل وارزیاب

 یکشورهاه ودربود شگامیپ افتهیتوسعه  یکشورها انیم نیبه مرحله اجرا درآمده است که درا زین یاریبس یها نمونه

در  جاده لندن ان ازتو یشده اند.بعنوان نمونه م یطراح یاجرا شده است که هرکدام با اهداف خاص یموارد زیدرحال توسعه ن

 ابانیخ نیان اولها و کاهش اثرات حرکت سواره بعنو لیاتومب یبه رو ابانیبا هدف بستن خ (اشاره نمود که1957)جینورو

 تیان وارتقاء امنرفت وآمد شهروند لیکه با هدف تسه ی( نمونه کوچک1384تهران) ی.کوچه مرودیمدارگرد ادهیانگلستان، پ

ها  لیباتوم یه روب یحیروتف یستید،توریمراکز خر جادیبا هدف ا زیاستقالل استانبول ن ابانینما وجداره اجراشد. خ یوسامانده

 ین شهرحرکت سواره ،ساخت مبلما دیاست که با هدف تحد یگری( نمونه د1390خرداد تهران ) 15 ابانیخبسته شد.

 یخیتارو یرهنگف یمحورها یایسپهساالر  تهران با هدف اح ابانیشد. خ لیراه تبد ادهیپ کیمختلف به  یهایوکاهش آلودگ

 ازین نیظت ، تام، حفا تی(با هدف امن1391رشت ) یعلم الهد ابانیخ. دیمدار گرد ادهیپ یونورپرداز ژهیو ی،مبلمان شهر

بته اند که ال ا شدهواجر یبااهداف گوناگون طراح گرکهید یاریبس یونمونه ها تی، جذاب ی، سادگ ی، راحت یروزمره ، دسترس

 نکرده اند. نیاهداف موردنظر را تام گرید یوتعداد تیبا موفق یبعض

 

 

 

 

 

 

 

 نترنتیا رشت مأخذ: یعلم الهد ابانیاستقالل استانبول وخ ابانیتهران،خ ی:کوچه مرو بی: به ترت3و 2، 1 شکل
................................................................................... 
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 روش تحقیق

مراجعه و یتابخانه ااطالعات بصورت ک یباشد.جمع آور یم یشیمایوپ یلیتحل -یفیآن توص تیپژوهش با توجه به ماهروش 

 یمونه هاننبود موجود و یتهایبه محدود تیپرسشنامه با عنا هیپرسشنامه بوده است.درته هیبا ته یدانیبه سازمانها وم

ع با واالت متنوسن از آ ییایباال بردن پا یحبنظران استفاده شده وبراشد از نظر کارشناسان وصا ی،سع قیاستاندارد جهت تطب

روش  باشند با یدگان ممشاغل ورانن اده،صاحبانیهدف که عابران پ یگروهها نیاز ب یمطلوب استفاده شود.جامعه آمار یفراوان

عابر  134 یصورت تصادف به ادهیعابران پ زا یقینداشتن آماردق لی.به دلدینفر انتخاب گرد 259به تعداد  یطبقه ا یرینمونه گ

 یعدادرفتند که ترار گبود مدنظر ق )عج(عصریول ابانیحرکت آنها خ ریکه مس یانتخاب شد.درمورد رانندگان فقط رانندگان ادهیپ

ه ب اشدب یم  ابانیخ نیعبورآنها ا ریاست که مس ییها یآمار مربوط به رانندگان  تاکس نیشتریوب یشخص یخودروها شانیاز ا

 یوخدمات یادار یهایکاربر یتعداد سوا نیشمارش شده که ا یواحد تجار 157راننده پرسشنامه داده شد.ازتعداد  54تعداد 

پرسشنامه ها  لیحلت. دینفر با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گرد 111با تعداد  یاست،حجم نمونه ا یتجار یومجتمع ها

 یها تیظرف ینقشه ها هیجهت ته gisجهت محاسبات و ازنرم افزار  exelگرفت.از نرم افزار  نجاما spssبا استفاده از نرم افزار 

 .دیاسب اقدام گردمن یاستراتژ نییبه تع swot یلیتحل کیتکن لهیمختلف استفاده شد.درآخر بوس یهایکاربر لیو تحل یکالبد

 

 دالیل ایجاد پیاده راه ها
ی دنبال حان شهرطرحهای موضعی وموضوعی با اهداف مختلفی ازسوی برنامه ریزان وطراشاید احداث پیاده راه ها درغالب 

ها  داف ،مؤلفهاز اه شود ،اما بی شک همه آنها دربسیاری از موارد با یکدیگر اشتراک نظر دارندکه درجدول ذیل به تعدادی

 ومزایای اجرای طرحهای پیاده راه  اشاره می شود:

 
 دیگران منابع از بهره گیری با نگارندگان: اد پیاده راه ها ومزایای آن مأخذ: اهداف ایج1جدول شماره 

 مزایا معیار مؤلفه های اصلی

 

 

 

 

 کالبدی

بهتردیده شدن شهر،کنترل مرتفع سازی، رعایت معیارخط آسمان، طراحی مناسب جداره  دید ومنظر

ازالمانهای یادآور هویت، حفظ  ها،انتظام بخشی به تابلوهای تبلیغاتی،ایجاد مبلمان شهری،استفاده

 بناها های باهویت وارزش تاریخی،ایجادجذابیت های بصری

تنوع پذیری در کاربریها،برآورده شدن نیازهای عابرین درکوتاهترین زمان وکوتاهترین  اختالط کاربریها

 مسیر،کاهش هزینه ها،رونق اقتصادی،

سازگاری 

 کاربریها

ومنظر سازگار،باالرفتن کیفیت هوا،کیفیت صدا،میزان نور،بو ، دیدقرارگیری کاربریهای   

دسترسی بیشتروراحت تر به انواع کاربری، ارتباطات فضایی گسترده تر، سلسله مراتب، خدمات  نفوذپذیری

 رسانی مناسب درشرایط اضطراری

 

 

 

 

 

 اقتصادی

بهداشتی 

 درمانی

سالمت همگانی ، تأثیرات مثبت پیاده روی کاهش هزینه های درمانی ، باال رفتن شاخص های 

 برروی سالمت اعصاب وروان، استقبال بیشتر شهروندان بعد از لمس نتایج مثبت این طرح ها،

حذف هزینه حمل ونقل خانوارها برای دسترسی به کاربریها، حذف هزینه استفاده از خودرو، رقابت  اقتصادخانوار

نفع مشتری خواهد بود. پذیری بیشتر کسبه درجذب مشتری که به  

باال رفتن قیمت زمین وامالک، باال رفتن طول زمان فعالیت کاربریها ودرپی آن رونق کسب و کار  ارزش افزوده

 صاحبان مشاغل ، جذب سرمایه گذار

درصورت تامین زیرساخت ها ورعایت اصول پیاده راه سازی، پتانسیل جذب گردشگر ازسوی این  گردشگری

دارد. محورها وجود  

تامین امکانات زیرساختی جا نمایی مناسب آنها ،کف سازی مناسب،تامین نور محیط،سیستم  زیرساخت ها

فاضالب پیشرفته وجمع آوری زباله، راحتی بیشتر استفاده کنندگان از این محورها بدنبال خواهد 
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 داشت.

 

 زیست محیطی

 کاهش آلودگی های هوا، شنیداری ، بصری انواع آلودگی

حفاظت از فضای سبزموجود درمقابل آلودگی هوا، گسترش فضای سبز،تنوع درایجاد فضاهای سبز  فضای سبز

 مختلف ومناسب محیط،

 کاهش نیازبه توسعه زمین، عدم نیاز به عریض تر کردن معبر برای اتومبیل ها توسعه زمین

 

 

 اجتماعی

تعامالت 

 اجتماعی

و اندیشه ها گوناگون ، ایجادسرزندگی درپی حضور برخوردهای چهره به چهره، تبادل افکار 

 اقشارمختلف

عدم تداخل وسایط نقلیه وعابرین،کاهش تصادفات، حس امنیت ناشی از بازطراحی مجدد پیاده راه  امنیت

 ها، ایجاد کاربری انتظامی برای احساس آرامش بیشتر درساعات مختلف شبانه روز

برای کودکان ،کهنساالن و معلولین ، حضور اقشارمختلفایجاد محیطی مناسب  عدالت اجتماعی  

افزایش مشارکت مردم، امکان نظرسنجی از استفاده کنندگان از محور، نظارت مستمرعابرین بر  مشارکت

 پیاده راه
 

 یقلمرو مکان
ز شهرستان مرک اریباشد.شهرشهر یمتر م 1360بعنوان مرکز شهر به طول  اریشهر )عج(عصریول ابانیخ یمطالعات محدوده

 624440 تیمربع و جمع لومتریک 320از  شیب یاستان تهران است که با وسعت یغرب یاز شهرستانها یکی اریشهر

ده ونرخ رشد گستر یریواقع است. مهاجرپذ ایسطح در از یمتر 1160( در ارتفاع 1390نفوس ومسکن  یعموم ینفر)سرشمار

محور  نیمترمه دیوشا یمهم شهر یاشد.محدوده مورد مطالعه از محورهاب یشهرستان م نیا یهایژگیاز و تیجمع یدرصد7

 ابانیباشد. خ یآن م یهایژگیو نیاز مهمتر یو خدمات ی، ادار یتجار یهایکاربر یباشد که تراکم باال یمرکز شهر م یارتباط

قش نبر  آن یکه نقش خدمات یشودبه نحو یمحصوب م یمجهز شهر یداشته وازمحورها ینقش ساختار اریدرشهر)عج(عصریول

 اش غلبه دارد. یارتباط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 google mapشهریار مأخذ:  )عج(: موقعیت خیابان ولیعصر1نقشه شماره
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 مشخصات فنی خیابان ولیعصر)عج(:

 جدول شماره 2: مشخصات فنی خیابان ولیعصر)عج( مأخذ: طرح تفصیلی شهرشهریار

 
 حداقل)2 رجهد شریانهای بین فنی، مشخصات لحاظ ، با (عج)ولیعصر شهری،خیابان معابر مراتب سلسله تعاریف به توجه با

ور،باید گفت بالحاظ مشخصات فنی این مح.قرارمیگیرد( متر12 عرض حداقل) کننده وپخش جمع وخیابانهای( متر 16 عرض

ودسترسی های  (درواقع دردسته خیابانهای جمع وپخش کننده1391متر عرض )طرح جامع شهریار؛ 13با  )عج(:خیابان ولیعصر

وجه به تآن با کز شهر بوجود آمده است،لذا عملکردمحلی قرارمی گیرد وبه دنبال رشد ارگانیک شهر شهریار وبخصوص مر

فته اهش یاکباالرفتن روزافزون ترددهای موتوری ورشد جمعیت بواسطه مهاجرپذیری باالی شهرستان شهریار، به شدت 

رود ترین حجم وه بیشبعنوان کاربری فراشهری ومنطقه ای است ک )عج(وبازدهی الزم را ندارد.نکته دیگر ، نقش خیابان ولیعصر

 عابر وخودرو از شهرهای اطراف به این محور را بدنبال داشته است.

 

 یافته های پژوهش

 عج()لیعصردراین بخش به سه موضوع وضع موجود وپیامدها ،ظرفیتهای کالبدی موجود و ظرفیتهای اجتماعی خیابان و

 درراستای امکان سنجی تبدیل سواره راه  به پیاده راه ،پرداخته خواهد شد.

 

 وپیامدها موجود وضع
وایان  بعنوان مهمترین خیابان شاهریاردارای ساه نقاش دسترسای،ارتباطی وجابجاایی اسات )عج(درحال حاضر خیابان ولیعصر

ازموقعیت خاص قرارگیاری آن درمرکاز شاهر میباشادکه هایا یاک از ایان وظاایف باه شایساتگی وبطورکامال انجاام نمای 

ایان محاور  ختگی این محور وکاهش بازدهی آن دروهله اول، وظیفاه ارتبااطیپذیرد.مهمترین علت تداخل این وظایف وبهم ری

وتااه است که نزدیکترین وکوتاهترین مسیرجهت دسترسی به محور اندیشه وکرج درشمال می باشد،به هماین دلیال جهات ک

ردن ور ،پارک کاین مح شدن مسیر، وسایط نقلیه به استفاده ازاین مسیر تمایل بیشتری دارندکه حجم باالی ترافیک ورودی به

بجاایی وسایط نقلیه درمنتهی الیه سمت راست این خیابان، وجود خط ویژه تاکسی با جهت حرکت شمال به جناوب جهات جا

سترسای باه مسافران،وجود سه چراغ راهنمایی درتقاطع ها وانتهای مسیر،پارک دوبال راننادگان بارای جابجاایی مساافر یاا د

وی خیاباان سااده زیاد عابران پیاده از عرض محور جهت دسترسی به خدمات گونااگون در دو کاربریهای تجاری وخدماتی،استف

ت خاود ،بااز وکم عرض بودن پیاده رو ،ازجمله عواملی می باشد که باعث گردیاده ایان خیاباان باا اساتفاده از حاداکثر ظرفیا

  پاسخگوی نیازها نباشد.
 

 وپیامدهای آن مأخذ: مطالعات میدانی نگارندگان)عج(: وضع موجود خیابان ولیعصر3جدول شماره

 پیامدها وضع موجود

اتصال جنوب مرکز شهر به شمال وکوتاهترین مسیردسترسی به 

 محور کرج واندیشه

 تبدیل محوربه یک راه دسترسی کم عرض با حجم ترافیک باال

امنیت،تجاوز اتومبیلهای شخصی اختالل درنظام رفت وآمد،کاهش  ایجادخط ویژه تاکسی ازشمال به جنوب محور

 به این مسیر،نداشتن کارایی الزم به علت عرض کم

توقف های نسبتاً طوالنی وپی درپی پشت چراغها وتشدید ترافیک  تعبیه چراغهای راهنمایی

عرض  نام خیابان

 برداشتی

 تعدادخطوط
سواره   

حاشیه ای عرض پارک عرض هر خط سواره میانی جداکننده   

 غربی شرقی
متر 13 ولیعصر)عج( متر 3.5 2  متر 3  متر3   ندارد 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 وآلودگی هوا

پارک اتومبیل درمنتهی الیه سمت راست خیابان توسط صاحبان 

 مشاغل

 کاهش عرض معبر،تشدید ترافیک

ارک دوبل اتومبیل ها جهت جابجایی مسافر یا دسترسی به پ

 کاربریها بعلت نبود فضای کافی

کاهش امنیت،کاهش عرض معبر،تشدید ترافیک،آلودگی صوتی 

 ناشی از اعتراض رانندگان با استفاده ازبوق

تراکم بیش ازحدعابر،کندی آمدوشد،برخورد فیزیکی نا خواسته  عرض کم پیاده روها

اده عابران از خیابان برای رفت وآمد،عابران،استف  

تمرکز کاربریهای زمان بَر،مانند بیمارستان امام سجاد)ع( ،شهرداری 

شهریار،کلینیک ها ومطب ها، دانشگاه، اداره پست،بانکها وموسسات 

 مالی

تالش ورقابت جهت یافتن پارکینگ،اتالف انرژی وزمان،تشدید 

پارک اتومبیل ترافیک، استفاده ازخیابانهای فرعی جهت 

 وناکارآمدی این خیابانها

کاهش عرض محور،ایجادگره ترافیکی در ورودی،توقف نسبتاًطوالنی  قرارگیری ایستگاه تاکسی واتوبوس درورودی محور

 مسافربرهای شخصی

 کاهش فضای مفید پیاده رو وجود درختان کهنسال درپیاده رو

کاربریهابی نظمی در قرارگیری تابلوهای تبلیغاتی   آلودگی بصری،وبهم ریختگی درمنظر شهری 

 

 نقشه کاربری )وضع موجود(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : کاربری وضع موجود مأخذ: نگارندگان2نقشه شماره 

 

 ظرفیت سنجی
 و حقیقااتت اسااس بار و است پیشنهادی پروژه یک پتانسل تحلیل و تجزیه و ارزیابی سنجی، امکان مطالعات یا سنجی امکان

ت  که طی ( ظرفیت سنجی فرایندی اسWikipedia ) .کند پشتیبانی را گیری تصمیم روند که است شده ریزی پایه مطالعاتی

ه ان ،شاهرومحلآن قابلیتهای موجود اقتصادی، اجتماعی،جمعیتی ،کالبدی ومدیریتی درمورد مطالعه، با هرمقیاسی از یاک اسات

 انواع کاربریها باشد.،مورد بررسی قرار میگیرد.گرفته تا عناصر کالبدی آن که می تواندشامل 
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 موجود کالبدی ظرفیتهای

 ظرفیتهای کالبدی مناسب وسازگار جهت پیاده راه 
ی ویا تجار مهمترین مسایل موجود در تغییر کاربری ها ،محدودیتهای پیش روی آنهاست.تغییر کاربری مسکونی به 

البته -ند بود ه خواهبالعکس،تغییرکاربری آموزشی به مذهبی،تغییر کاربری اداری به آموزشی ،درعمل با مشکالت کمتری مواج

را با  ریزان شهری لکرد کاربری درمعابر شهری، مدیران وبرنامهکن تغییر عملی، -با مطالعات امکان سنجی ورعایت استانداردها

دقیق  طالعاتمشکالت ومحدودیتهای فراوانی ازجمله:اقتصادی،اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی روبرو خواهد ساخت که با م

 نیوجه به ات عدم .قطعاً دواربودی،ام یکاربر راتییبه تغ میبخش بودن اتخاذ تصم جهیتوان به نت یدرست از آنها م وشناخت

 ابانیخ کیف در مختل یهایباشد.حضور کاربر یمورد نظرم جیبه نتا افتنیاز طرح هاودست ن یاریبس یناکام لیدل ارهایمع

ؤثر در عوامل م شود.اما مهتر ازآن یخود م یها ازیبه ن ییاست که باعث جذب شهروندان جهت پاسخگو  یمهم اریعامل بس

 هایبه کاربر یدسترسومختلط  یهایها،کاربریکاربر ،تنوعیت،وابستگیت،مطلوبی،ظرفیازجمله؛سازگار هایکاربر تیفیوک یریقرارگ

 باشد. یم
 

 مأخذ: مطالعات میدانی نگارندگان )عج(موجود خیابان ولیعصر کالبدی : ظرفیتهای4جدول شماره

 

 موجود کالبدی ظرفیتهای

 وضعیت کاربریها عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کالبدی 

 فضایی

 

 

 

ل حیث قاب این ازتراکم باالی کاربریهای تجاری وخدماتی برخوردار می باشد که از )عج(خیابان ولیعصر خدماتی –تجاری 

ط بی اختالقیاس با هیا محور دیگری در سطح شهرستان نمی باشد.مهمترین ویژگی این محور تنوع و

 نظیر انواع کاربری می باشد که یکی از مزایای آن بشمار میرود.

،اداره انندگیاداری دراین محور ساختمان شهرداری شهریار ،اداره راهنمایی ورمهمترین کاربریهای  انتظامی –اداری 

 پست،وادارات خصوصی میباشند.

درورودی محورومسجد المهدی درانتهای محورومسجدحاج حسن ،مصالی بزرگ  )عج(مسجد قائم مذهبی

راکز همترین ماز م انقالبدرخیابان )ع(شهریار درخیابان انقالب وازهمه مهمتر بارگاه امام زاده اسماعیل

 مذهبی جاذب جمعیت می باشند.

ش فکری پرور سینما بهمن درابتدای خیابان انقالب،فرهنگسرای استاد شهریار درانتهای محور،کانون هنری –فرهنگی 

 کودکان شهید کافی

 دانشگاه آزاد اسالمی درانتهای محورونزدیک به شش مدرسه وهنرستان دراطراف خیابان آموزشی

 ،آموزشگاه های خصوصی زبان،رایانه،حسابداری و...)عج(ولیعصر

 ا ناممهمترین کاربری درمانی این محور بیمارستان امام سجاد می باشدومجتمع های پزشکی ب بهداشتی درمانی

ب ا،ومطهساختمان پزشکان،مراکز تخصصی تصویربرداری پزشکی وآزمایشگاه های تخصصی ،داروخانه 

 -شکیحورپزمومتخصص از فراوانی بسیاری برخوردارند.شاید بتوان این محور را  های پزشکان عمومی

 درمانی شهریار هم نامید.

جموعه علم،مبا وجود سالن ورزشی کیانی درخیابان زمانپور ،سالن ورزشی هالل احمرنزدیک میدان م ورزشی

این خیابان ورزشی آئین علوی درخیابان شهیدکیانی ، کاربری ورزشی وضعیت مناسبی در 

 نداردوکمبود محسوسی  درآن احساس میشود.

ی با گ شهرازکمبود های فاحش این محور ،فقر فضای سبز می باشد وتنها مورد قابل ذکر پارک بزر پارک وفضای سبز

 می باشد.که تقریباً درانتهای محور قرار دارد. "پارک کودک"نام 

 کاربریهای پشتیبان

 )انواع پارکینگ(

ا با دو ی اشد.کهپارکینگ به تعداد کافی ومتناسب با استانداردها مهمترین مشکل این محور می بنبود 

 سه پارکینگ عمومی با مساحت کم واز نوع همسطح ،پاسخگوی نیاز این محور نیست.
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کمال حت  دررا یخود ، دسترس یازهایجهت برطرف کردن ن هایشود انواع کاربر یم ابانیخ کیباعث جذب مردم به  آنچه

ر ت یالنبه حضورطو یشتریب لیتما نیشود عابر یکه باعث م یزیباشداما چ یزمان ممکن م نیدرکمتر تیآرامش وامن

رفته تا گدکان کو یگوناگون ازمحل باز یوامکانات رفاه یربص یها تی،جذاب تیاز خود نشان دهندعالوه برامن ابانیدرخ

 دیرخمرکز  کیه ب لیدرا تب )عج(عصریول ابانیفراوان خ یتجار یهایتواند باشد.کاربر یم نیعابر یاستراحت برا یبرا ییمکانها

ذار به گشت وگ تنها حورم نیکه مراجعه کنندگان به ا اورندیرا فراهم ب یطیشرا دیبدنبال خود با دیبزرگ نموده ومراکز خر

ف باعث برطر د خودباش یمحور م نیا یهایژگیمختلط که از و یهای.کاربرندینما دفکریخر یوانتخاب فروشگاه مناسب خود برا

 محور هستند. نیمراجعه کنندگان به ا یازهایشدن ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مأخذ : نگارندگان  )عج(: وضع موجود خیابان ولیعصر4شکل شماره

مرکز  عنوانب ابانیخ نیراحضور د یبرا یدیگوناگون رقابت شد یزمان بر از جمله بانکها وموسسات اعتبار یهایکاربر

گار ری های سازه کاربکباشد. الزم به ذکر است  یمردم م یمحور با حضور حداکثر نیا ییایبر پو یلیامر دل نیشهردارندکه هم

ا،مطب هچه ها،بانکبازار با پیاده محوری ازجمله: فضاهای واجد ارزش تاریخی، فضاهای سبز و تفریحی، امامزاده ها، بازارها و

اردکه تلف وجود دمخ یبا فراوان)عج(عصریول ابانیو... درخ هایها،خرده فروش یفروش هی،رستورانها،اغذیورزش ی،فضاهایشکپز یها

 ارستانمیوب اریهرش یردارتوان ساختمان شه یتنها م هایکاربر یبرخورداراست.اما درباره سازگار ییباال تیاز مطلوب ثیح نیازا

 د.رده انک دیمحور را تشد نیا یکیناسازگار قلمداد کردکه بار تراف نسبتاً هایکاربر گریامام سجاد)ع( را با د

 

 (نگی) انواع پارکبانیپشت یهایکاربر
 یشدن زندگ ینیباشد.با ماش لیاتومب یپارک برا یجا افتنی دیشا یدغدغه شهروندان درمراجعه به مراکز شهر نیمهمتر

مورد از کمبود  نیدرا )عج(عصریول ابانیاست.خ افتهی شیافزا زیکوتاه ن یرهایدرمس یحت هینقل لهیبا وس ییبه جابجا لیتما

محور از داشتن  نیمحور را بدنبال داشته است.ا نیاز مراجعه کنندگان به ا یاریبس یاتالف وقت وانرژ نیبردوا یرنج م یفاحش

وعدم  یکاف نیمحور وکمبود زم نیدر ا نیزم یباال متیباشد.با توجه به ق یمحدود ،محروم م یجز موارد نگیانواع پارک

رسد  ی،به نظر م ابانیخ نیرامختلف د یهایدر کاربر نگیاحداث پارک نینشدن قوان تیورعا نگیاستقبال از احداث پارک

آن هم از  نگیبه احداث پارک یبخش خصوص قیجهت تشو ازهایامت یبا درنظر گرفتن بعض دیبا عتریهرچه سر یشهر تیریمد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 نگیپارک یابیمعضل اقدامات الزم را مبذول دارد.نکته مهمتر در مکان نینسبت به رفع ا کجانبهی یگذار هیسرما ایو یاتنوع طبق

 مراجعه کنندگان به محور را فراهم سازد. یآسان برا یباشد تا امکان دسترس یم یآن با انواع کاربر ناسبها فاصله م
 

 (1376 ب،یتا مراکز مختلف جاذب سفر) قر نگیاز پارک یرو ادهیپ ی: فاصله مناسب برا 5شماره  جدول

 یشنهادی( موجود وپنکی)انواع پارکبانیپشت یها یکاربر نقشه
 تیح وبا مالکباشدکه از نوع همسط یمترمربع م 8470واطراف آن  )عج(عصریول ابانیموجود درخ ینگهایمساحت پارک مجموع

به  نگیرکپا زانیم نینموده اند.ا لیتبد نگیخود را به پارک یباشد که اشخاص ملک شخص یودرقطعات کوچک م یخصوص

  .ستیمحور ن نیا ازین یعنوان پاسخگو ایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( bufferingوتعیین فاصله مناسب) )عج(: وضعیت پارکینگ موجود،درحال ساخت وپیشنهادی خیابان ولیعصر3نقشه شماره 

 با کاربریها   مأخذ: نگارندگان
 

مساحت اندک  نیپارک درا تیدستگاه قابل2117تنها  مییمترمربع لحاظ نما4را  لیهر اتومب یبرا ازین دمور یاگر فضا

 یطبقات یها نگیرکپا یابی.جهت مکانندینما یخود در شب از آن استفاده م یشخص لهیجهت پارک وس شتریرادارند.که البته ب

 باشد. یناسبم نهیتواند گز یم یخدمات -یتجار یهایدارد،مالک فاصله از کاربر گرید یقیبه تحق ازیکه خود ن

انواع کاربریها با پارکینگ فاصله استاندارد  

مناسب فاصله نوع کاربری  

خدماتی و تجاری  350 - 100  

150 - 300 اداری  

ها پایانه و زیارتی آموزشی، درمانی، تفریحی، مانند موارد سایر  350 - 200  
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 نیولفته مسئباشد که با افتتاح آن به گ یدرحال ساخت م یشهردار یمحورموردمطالعه مجتمع تجاردرحال حاضر درشرق 

مع ساخت مجت درحال گریپروژه دد. )عج( برطرف خواهد شعصریول ابانیدر خ نگیدرصد از مشکل کمبود پارک 20به  کینزد

را  نگید پارکواح 1000آن حدود  یطبقات گنیمحور وجنوب آن درحال ساخت است که پارک یدرابتدا روزهیف یاراد یتجار

خت بدنبال سا یبقاتط نگیکه پارک یمعن نی.بدهاستیکاربر نینبودن ا یمورد تخصص نیفراهم خواهد آورد.نکته قابل تامل درا

 رد آن صرفاً عملک که یطبقات نگینسبت به ساخت پارک کندتایجاب میمحور ا نیا ازیساخته شده اند.لذا ن یتجار یمجتمع ها

 یبقاتط ینگهایرکداث پامراجعه به آن اح زانیمحور و م نیدرا نگیباشد،اقدام شود.باتوجه به مشکل پارک لیامکان پارک اتومب

خود، به  لیتومباپارک  درمراجعه کنندگان جهت سهولت  رایخواهد داشت.ز زین یاقتصاد هیمقرون به صرفه خواهد بود وتوج

 ندبود.خواه نهیبه پرداخت هز لیخود،حتماً ما یخودرو تیامن نیپارک وتأم یجا افتنیجهت  اریصرف وقت بس یجا

متار( باا  350ازنظرفاصله)حداکثر  یشنهادیموجود وپ ینگهایگفت که پارک توانیم 3ونقشه شماره  5باتوجه به جدول شماره 

 یشانهادیپ ینگهاایپارک نیداشاته وخواهناد داشات.البته متاسافانه زما یمطلوب تی)عج( وضععصریول ابانیدرخ هایانواع کاربر

هتراسات رساد ب یشده است که به نظر ما شنهادیپ یوورزش یآموزش یبعنوان کاربر اریشهر یلیدرطرح تفص  3درنقشه شماره

 شود. اقدام عتریموضوع سر نینظر درا دینسبت به تجد یطبقات یها نگیبه پارک ابانیخ نیمبرم ا ازیون نیباتوجه به کمبود زم
 

 )عج(عصریول ابانیخ کیبارتراف عیتوز
اره چ دیاف بااطر یابانهایآن درخ یعبور کیتراف عیبازتوز یبرا لهایاتومب یبه رو )عج(عصریول ابانیبسته شدن خ درصورت

ر عبور ومرو رد کهک شنهادیآن پ یبرا ینیگزیجا یرهایاطراف مس یابانهایخ یضمن توان سنج دیبا نکاریا ی.برادیشیاند یا

 شهر کرج درر مادربه محو یجهت دسترس نیگزیجا یرهایمس هیارا نهیزم نیبا مشکل مواجه نشود.مسئله مهم درا هینقل لیوسا

  باشد. یمحدوده شهر م یداخل یرهایمسافران درمس ییوجابجا یودسترس )عج(عصریول ابانیشمال خ

راه ،  ادهین به پآ لیدوتب لهایاتومب یبه رو ابانیبسته شدن خ نهیمسئله در صورت انتخاب گز نیموضوع مهمتر نیبا توجه به ا

حات البته با اصال، یادشنهیپ یها ریمنظور نقشه مس نیباشد که بد یاطراف م یابانهایمحور درخ نیا یکیبار تراف عیامکان توز

 :گرددیم هیمورد نظرارا

  نقشه مسیرهای پیشنهادی
 بلوار  1ارهمسیر پیشنهاد می شود.مسیر شم 4جهت توزیع بار ترافیکی محورودسترسی به شمال خیابان ومحور کرج واندیشه 

 2ه شمار ری.مسردیصورت گ یآن اقدامات ضینسبت به تعر دیباشد که البته با ی)عج( معصریول ابانیدر غرب خ ییعالمه طباطبا

 3شاماره  ریباشد.مسا یالزم ما یاستانداردها یدارا یتاحدود یربوط به کمربندم فیباشد که درتعار یم یشاد چا یکمربند

ل راداردکاه اتصال به بلوار رسول اکرم)ص( جهت ارتباط جنوب محاور باه شاما هب ازین ریمس نیاست که ا ینواب صفو ابانیخ

ه تاراکم با توجه ب رسد یردد.به نظر مانقالب به بلوار رسول اکرم)ص(  متصل شود تا قطعه کامل گ ابانیخ دیمنظور با نیا یبرا

 نیاا نیمالک یمکارطرح با ه نیا یاجرا امکانمذکور، ریدرمس عینسبتاً وس رمثمریقطعه باغ غ کیووجود معابر و هایکاربر نییپا

باه  یکایزدنباشد که با توجه باه  ی)عج( معصریول ابانی)ره( در شرق خینیخم یمصطف ابانیخ 4رشمارهیوجود دارد.مس ریمس

 انتقاالت )عج(  جهصرعیول ابانی،آماده شود. از خ یکیبارتراف رشیتواند نسبت به پذ یالزم م طیمحور مورد مطالعه با اتخاذ شرا

 یبارون شاهر ریوکالنشهر کرج بعنوان مسا  یداخل یرهایبعنوان مس یفرماندار دانیوم لیمسافر به سه مقصد امامزاده اسماع

 موضوع مرتفع خواهد شد نیا نیگزیجا یرهایمس فیشودکه با تعر یاستفاده م
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 مأخذ: نگارندگان )عج(: مسیرهای پیشنهادی جهت توزیع ترافیک خیابان ولیعصر5نقشه شماره 

 

 کیرافا احتساب تب یول ها روبرو شودیوتاکس هینقل لیبا مقاومت رانندگان وسا دیشا رهایمس ی.البته با توجه به دورشدن نسب

 باشد. یم ریپذ هیموضوع توج نیواتالف زمان ا )عج(عصریول ابانیخ

 ظرفیت های اجتماعی
ناصر ان مشارکت عشناسایی ظرفیت های اجتماعی  به شناخت عوامل تاثیر گذار در فرآیند تبدیل عملکرد سواره به پیاده ، میز

شاکل هاای ریزیها،شاناخت نهادهاا وساازمانهای ماردم نهاد،تفعال درتصمیم گیریها،سازو کار مشاارکت شاهروندان دربرناماه 

لاه مردمی،شورای محالت،تشکل های فرهنگی،مذهبی وصاحب نظران باومی ،اطاالق میگاردد. کاه باروشاهای گونااگون ازجم

 بهره برد. نظرسنجی ها،تدوین پرسشنامه هاوبرگزاری همایشها آرای ایشان را می توان کسب ودر برنامه ریزیها از آنها
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    خیابان ولی عصر)عج(در ساعات مشخصی از شبانه روز                                 خیابان ولیعصر)عج(به رو ی اتومبیل ها بسته شود.

.به روی اتومبیل هابسته شود                         

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

          خیابان ولیعصر)عج(به پیاده راه ویک مرکز گذران                                       خیابان ولیعصر)عج(بیشتر دراختیار وسایط نقلیه 

.است  

.گردد تبدیل خرید و فراغت،تفریحی اوقات             
 نمودار شماره 4،3،2،1: نظر گروه هدف درباره تبدیل خیابان ولیعصر)عج( به پیاده راه  مأخذ: نگارندگان

 

ار ورد بررسای قاربعمل آماده را ما )عج(نتایج نظرسنجی که با استفاده از پرسشنامه از عناصر فعال خیابان ولیعصردراین قسمت 

زیع شد.با توجه به تعداد رانندگان تو -3و صاحبان مشاغل-2هعابرین پیاد -1خواهیم داد.پرسشنامه بین سه گروه از شهروندان 

 مهم ونتیجه آنها پرداخته خواهدشد.زیاد سواالت پرسشنامه دراین قسمت به سواالت 
 60به  کینزدوموافق طرح  ادهیدرصد ازعابران پ 70به  کینزد لهایاتومب یبه رو ابانیدرپاسخ به سوال بسته شدن خ

غل خود با توجه به ش ازرانندگان یآمار نی.البته چنباشندیطرح م نیدرصد از کسبه مخالف ا 60به  کیدرصد از رانندگان ونزد

ف واتال لهایباتوم با نیموجود وتداخل حرکت عابر یورانندگ ییراهنما یاغهامحور وچر کیاحتساب تراف ین نبود ولدور ازذه

 باشد.   رموثریدسته از استفاده کنندگان مس نینظر ا رییتواند در تغ یحاصل ازآن ،م یوقت وانرژ

،ترس از رکود  ابانیخ نیبه ا لیمحور از عدم ورود اتومب نیمخالفت کسبه ا افتیتوان در یتوجه به نمودارها وپرسشنامه م با

باشد.به  یم یراه ساز ادهیپ یپرسش شوندگان با طرحها ییاز عدم آشنا یباشدکه ناش یم شانیواز رونق افتادن کسب و کار ا
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 30درصد نزد رانندگان کمتر از  نیوا ن،یباشد تا عابر یم هینقل لیدرخدمت وسا شتریبمحور  نیا ن،یدرصد عابر 60نظر حدود

 باشد. یدرصد م

 

 (:SOWTتجزیه وتحلیل با استفاده از مدل سوات)
م قبیل عرض ک مهم می نماید مشکالت پیش روی آن از)عاج( با توجه به نتایج حاصل از پرسشنامه آنچه در مورد خیابان ولیعصر

ن مادو شاد فاراوارو وتجااوز باه حاریم ساواره راه باا توجاه باه آمعبر ، افزایش خودرو وتردد آنها ازاین محور، عرض کم پیاده 

ناگ فاحش پارکی عابرین،تداخل حرکت سواره وپیاده  وکاهش  امنیت،نبود برنامه ای مدون برای باز طراحی این خیابان،کمبود

وخاط ویاژه  نادگانوالبته پارکینگ های طبقاتی ، گره های ترافیکی حاصل از وجود چراغهای راهنماایی وپارکهاای دوبلاه ران

حمیل شده تتاکسی از شمال به جنوب این محور که خود باعث تشدید مشکالت ترافیکی وبدنبال آن پیامدهای روانی،وجسمی 

لاب تحقیاق درقا به شهروندان می باشد.دراین جا با عنایت به یافته های تحقیق ونظرتنی چند از صاحبنظران به بررسی نتاایج

 ایج در قالب جداول ودر آخر تعیین استراتژی مناسب پرداخته خواهد شد.وارایه نت SOWTمدل تحلیلی 
 

 : مدل تحلیلی سوات  مأخذ: نگارندگان6جدول شماره

 عوامل درونی بیرونی عوامل

 (S)ها قوت فهرست (W)ها ضعف فهرست (O)ها فرصت فهرست (T)ها تهدید فهرست
 

 
وت قازنقاط  دیبا یشهر تیریومد زانیباشد وبرنامه ر یم یتهاجم )عج(عصریول ابانیبه دست آمده راهبردخ جیبه نتا تیبا عنا

فها وجود بر ضعم یصتهاآن گام بردارند. با توجه به غلبه قوتها وفر تیاستفاده را برده، درجهت تقو تیموجود نها یوفرصتها

ود مکانات موجردها واراه را با توجه به استاندا ادهیپ کیبه  لیمحور امکان تبد نیوار بود که ا دیتوان ام یم دهایوتهد

 خواهد داشت. یشنهادیوپ
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 مأخذ: نگارندگان  )عج(عصریول ابانی( خیراهبرد)استراتژ نیی: تع5نمودارشماره

 بندی ونتیجه گیریجمع 
 ماا باا اهمیاتیر محسوسی نداشاته ایدرگذرزمان ازلحاظ فنی تغ )عج(نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که خیابان ولیعصر

وخادماتی  یافتن روزافزون بعنوان مرکز شهر که مهمترین محور خدماتی شهریار می باشد ، شااهد حضاور کاربریهاای تجااری

کاردی وگسترش حرکت سواره با تردد روزافزون وسایل نقیله می باشدکه نتیجاه ای جاز تاداخل وظاایف وبهام ریختگای عمل

حسوسای ه به افزایش ارزش امالک وزمین درایان محاور کاه حتای ابتادا وانتهاای آن تفااوت قیمات منداشته است.لذا باتوج

نداشاته  نونی را نیزکدارداجازه تغییر عمده ای دراین خیابان بعنوان مثال تعریض آن را نخواهدداد وازطرفی تحمل بار ترافیکی 

ر باا عال این محاوفمه وسواالت تحقیق ،به نظر می رسد عناصر وتبعات سنگینی بدنبال دارد. با توجه به نتایج حاصل از پرسشنا

رد ه چشم می خوبتبدیل این سواره راه به پیاده راه موافق می باشند.فقط درمیان کسبه تردید نسبت به کاهش رونق اقتصادی 

ن جود مای تاواهای مو که با آشنایی ایشان با مزایای این طرح نسبت به آن نظری متفاوت خواهند یافت.باعنایت به محدودیت

ضاعف  امیدوار بود با نگرشی نو به مسایل از سوی مدیریت شهری ،شجاعت دراتخاذ تصمیمات درسات وبرطارف کاردن نقااط

ب رو به ترتی وتقویت نقاط قوت و عینیت بخشیدن به فرصتهای موجود ،به اجرایی شدن این طرح امیدوار بود.گزینه های پیش

اً ه روز مخصوصابان به روی اتومبیل ها وبعد از آن بسته شدن محور درساعات مشخصی از شباناولویت بسته شدن کامل این خی

بقاه کاردن ساعات پیک ترافیک می باشد که ازسوی شهروندان مورد استقبال قرار گرفته است.البته گزیناه ای همچاون دو ط

ناه اده راه گزیال ومنافاات باا اهاداف ایجااد پیامحور نیز مطرح شد که درای جذابیت خاصی می باشد ،که با توجه به هزینه باا

 مناسبی به نظر نمی رسد. 
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 نقشه پیشنهادی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 نقشه شماره6 : نقشه پیشنهادی پیاده راه ولیعصر)عج(  مأخذ : نگارندگان
 

یان اچه مهم است رعایت استانداردهای الزم جهت پیاده راه سازی در موفقیت این طرحها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آن

ن خیاباان است ؛ هرتصمیمی که منجر به کاهش تردد وسایل نقلیه وافزایش ایمنی وحضور هرچاه بیشاتر عاابرین پیااده درایا

 به همراه خواهد داشت.  گرددایمنی، پویایی وسرزندگی را دراین محور

خط  کی نییحرکت سواره،تع نیگزیجا ریمس4، یبهداشت سیسرو 1دوچرخه، ستگاهیا 3اختصاص  یشنهادیدرنقشه پ

ساختمان  یبجا یطبقات یحیمجتمع تفر1،یطبقات نگیپارک2آن، یتهایتراموا با لحاظ مز حاًیتراموا ، ترج ای یتاکس ژهیو

 ینتهاابتدا وا یاهنمار ی،به همراه تابلوها)ع(امام سجاد مارستانیب یبجا یهنر یفرهنگ یهایسبز وکاربر یفضا جادیوا یشهردار

 ظرات عناصرن فتایبا در )عج(عصریول ابانیبا عناصر موجودخ قیدرتلف یومبلمان شهر هایآسانتر به کاربر یمحورجهت دسترس

 راه خواهد بود. ادهیپ یهایژگیاز و ،یفعال شهر

 :شنهاداتیپ
 افتیدر و رهایگ میرتصمدمشاغل ورانندگان(  اده،صاحبانیپ نی)عابر )عج(عصریول ابانیخ  یدادن عناصر اصل مشارکت -

 شانینظرات ا

 تیری، مد لهایاتومب یرت بسته شدن آن به رواطراف درصو یابانهای،به خ )عج(عصریول ابانیخ کیباتوجه به انتقال تراف -

ه ب یسترسشهر در شرق وغرب همت گمارده تا د یدو کمربند یواستاندارد ساز ینسبت به بازساز عتریهرچه سر یشهر

 کرج به سهولت انجام شود. ریشمال شهر ومس
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 نیا اریع شهر( درطرح جامیرماندارف دانی)م)عج(عصریول ابانیدر شمال خ یمسافربر انهیپا کی جادیا شنهادیباتوجه به پ -

 به انجام برسد. عاًیکار سر

 انابیها از خعبور آن ریکه مس اریشهر یرانیتاکس یوط داخلاز خط یاریمفتح بعنوان مبدأ بس ستگاهیسامان دادن به ا - 

 باشد. ی)عج( معصریول

 یربرمتاسفانه به کا اریشهر یلیکه در طرح تفص یطبقات نگیپارک جهت ساخت ریبا یاختصاص دو قطعه از اراض - 

 باشند. ینم تیاولو یرسد دارا یاختصاص داده شده که به نظر م یو ورزش یآموزش

را راً به اجطرح فو نیشده است ا ادیکه از آن درطرح جامع  )عج(عصریول ابانیخ یبازطراح یطرح موضع هیباتوجه به ته  -

 .دیدرآ

شود  لیبدترا ه  ادهیپ کیمحور به  نیااز شبانه روز کامالً  یدر ساعات مشخص )عج(عصریول ابانیدرصورت بسته شدن خ -

 شود. یریبه آن جلوگ هینقل لیواز ورود وسا

ا ه یاع کاربردرانو نگیپارک ازیهستند ضوابط  ومقررات حداقل مورد ن یگوناگون که عمدتاً تجار یهایکاربر جادیدرا -

 شود. تیرعا

 شود. یاتیسپاه( عمل دانیمحور )م نیا عتردرشمالیهرچه سر اریتهران به شهر یمترو 2 نیاحداث اکسپرس ال -

 محور نیساخت درا یمجوزها یخاص در اعطا ریاتخاذ تداب -

 آب نماها  جادیوا یروز جهت نورپرداز یاستفاده از تکنولوژ -

 کار  نیب امناس یوشهاراه با استفاده از کفپ ادهیپ یبه رو ادهیمحور توسط حرکت عابران پ یاز انرژ یبخش نیتام -

ه نقش ک یشودبه نحو یمحصوب م یمجهز شهر یداشته وازمحورها ینقش ساختار اریدرشهر)عج(عصریول ابانیخ -

 هیورها توصمح نیا یبرا یشهر یراهنماها هیکند.ته یرا طلب م یا ژهیو یاش غلبه داردوطراح یآن بر نقش ارتباط یخدمات

 شود.  یم

 .ردیگ رقرا تیدراولو ونما،تابلوها و... ،مصالحیهمگان یومنظر،فضاها مایس ،حرکت،یکالبد ،یضوابط کارکرد تیرعا -

 متر 1400 یبیبا توجه به طول  تقر ریمجهز در مس یبهداشت یسهایسرو جادیا -

 مناسب یاواستفاده از المان ه یغاتیتبل یبا سرو سامان دادن تابلوها یاصالح منظر شهر -

 مناسب  یها ستگاهیا نییدوچرخه،وتع ژهیو ریمس جادیا -

 راه ادهیپ یوکودکان وسالمندان ،دربازطراح انیناین،نابیمعلول یازهایتوجه به ن -

 دبود.خواه زیمسافر، خود جاذب گردشگر ن ییخط ترامواکه عالوه بر جابجا جادیا یامکان سنج -

 زسب یوفضا یطبقات یحیکز تفرآنها به مرا لیامام سجاد ازمحور وتبد مارستانیوب یخروج ساختمان شهردار -

 هایبه کاربر یمحور جهت سهولت دردسترس یوخروج یراهنما درورود ینصب تابلوها -

 یوخدمات یتجار یهایمکان وزمان مناسب جهت بارانداز کاربر نییتع -

 خط آسمان در ساخت وسازها اریمع تیرعا -

 مبلمان مناسب ،به روز وجذاب وهمخوان با فرهنگ غالب منطقه جادیا -

 درطول محور یسالمت عموم نییتع یها ستگاهیا جادیا -

 یسطح یآبها یشبکه فاضالب وجمع آور نیانهار وتام یباز کردن رو -

 باشند. یم ابانیخ نیا تیهو یدرختان چنارکهنسال که به نوع مستمراز ومراقبت یدگیرس -
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 ومآخذ: منابع

 قاتی،مرکز مطالعات وتحقدوم،چاپ اول ست،جلدیز طی،محیشهرساز ی(، مجموعه مباحث وروشها1387)زی،کامبیبهرام سلطان -

 ،تهرانیدیشه ران،انتشاراتیا یومعمار یشهرساز

امه مدرس ( ابعاد و راهبردهای پارادایم متراکم سازی فضاهای شهری، فصلن 1382ور محمدی، محمد رضا و قربانی، رسول ) پ -

  85 -108، صص  29علوم انسانی، شماره 

 مت،تهرانچهارم،انتشارات س ا،چاپیچندشاخصه درجغراف یریگ میتصم یوشها(،کاربرد ر1393)،ی،مهدیپورطاهر -

 سمت، تهران ،انتشاراتیشهر یاراض یکاربر یزی(،برنامه ر1382محمدرضا) ،یپورمحمد -

 سمت،تهران ،انتشاراتیدرعلوم انسان قیبر روش تحق ی(،مقدمه ا1393)ا،محمدرضا،یحافظ ن -

دوازدهم،شماره  ،سالهای(، درآمدى بر نظریه ىرشد هوشمند شهرى،ماهنامه شهردار1391،) ا،نینژاد،ح،ترکمن ن ی،ک،حاتمیاریز -

 17،ص 104

کشور،  یاهیاریوده هایهردار( ، جلددوم ، انتشارات سازمان شهای)کتاب سبزشهردار یشهر نیزم ی( ، کاربر1383احمد ، ) ا،یدنیسع -

 تهران

 ومیسمپوز نیهشتم ،یشهر داریتوسعه پا کردیشهر سالم با رو یخص هاشا ی(،بررس1392)،م،یمفرد،س، گردفرامرز یدیسع -

 دار،مشهدیوتوسعه پا یوشهرساز یمعمار

 ( ،مهندسان مشاور باوند1392)ار،یشهر یلیطرح تفص -

 ند(،مهندسان مشاور باو1390)ار،ی( شهریساختار - یطرح جامع)راهبرد -

ش نتخب اولین همایمپایدار شهرها،چاپ شده در کتاب مجموعه مقاالت (، نقش محور های پیاده در توسعه 1389)م،ی،مریفرخ -

 4توسعه ی شهری پایدار در ایران،ص 

 , انتشارات دانشگاه تهرانیشهر یدر طراح یابانیخ ی(, شبکه ها 1376,) دونی.فر بیقر -

مجموعه مقاالت  ز،یتبر یشهر تیریمد یداریجهت پا ییراهبردها -داریپا یشهر تیری( ، مد۱۳۷۸) نیمجتهدزاده، غالمحس -

 زیتبر دار،یپا یشهر تیریمد ناریسم

 شی،فصل نامه آماهای مرکز شهر همدان ابانیراه سازی خ ادهیپ ی(، امکان سنج1391)،مظفر،یمصمم،حسن ،صراف انیمحمد -

 116-117 ر،صصیواحد مال یم،دانشگاه آزاد اسال1392، تابستان  21شماره  –،سال ششم  طیمح

 یمعمار ومیمپوزس نیشهری،هشتم داریپیاده راه در توسعه پا گاهیجا ی( ، بررس1392، خاک نژاد،ع، ) ،میمهرگان،ح، رهام -

 دار،مشهدیوتوسعه پا یوشهرساز

 رانشوراها، شماره پنجاه وسوم،ته یو پژوهش یآموزش ،یالع رسان( ،ماهنامه اط1389)دار،یتوسعه پا ینظرپور، شاپور، ابعاد و مولفه ها -
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