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علي خاكساري ،الناز ناصري ،محمود صفارزاده

 .1مقدمه

مسئوليت پذيري مالي در سن ديگو 8اشاره كرد].اتحادیه ملی خیابان

يكي از مهم ترین دغدغه هاي مديريت شهري در شهرهاي امروز

کامل . 2012[ ،شهرهاي مختلف كشور ،بخصوص شهر تهران،

انسان -محور بودن و يا خودرو -محور بودن شهر است .افزايش

امروزه با بسياري از پديده ها و نمادهاي نامناسب گسترش بي رويه

قابل توجه مالكيت خودرو و استفاده روزافزون از این وسیله نقلیه،

وابستگي به خودرو شخصي مواجه هستند ،به طوري كه راهكارهاي

مشکالت بسیاری را برای شهرها به وجود آورده است .انواع

سنتي عرضه -محور ديگر قادر به مقابله با اين تأثيرات نیستند و لزوم

آلودگیهای محیطی ،کاهش ايمني افراد پیاده ،افزایش تلفات ناشی

توجه و تأكيد بر امكان سنجي و اجراي روشهاي نوين برنامه ريزي و

از سوانح رانندگی ،افزایش گازهای گلخانهای ،پایین بودن میزان

مديريت شبكهها و سيستم هاي حمل و نقل ضروري است.

مطلوبیت محیطی ،همه از جمله مسایلی هستند که در شهرهای

در این مقاله با هدف اجرای طرح "خیابان کامل" در ایران برای

کشور بویژه در کالنشهرها ،قابل رویت است ،به نحوی که كيفيت

دستیابی به توسعه پایدار محلهمحور ،سعی شده تا ضمن معرفی و

زندگی را در محيطهاي شهري كاهش داده است.

بررسی مفهوم "خیابان کامل" و با مطالعه و بررسی موردی شرایط

از سوی دیگر ،برنامهريزيها و طراحي هاي مرسوم و سنتي

محالت ایران و همچنین با توجه به مبانی نظری توسعه پایدار شهری

خیابانهای شهری را متناسب با تسهيل حركت خودرو ها ،و نه

و مفهوم محله ،طرح و الگوی پیشنهادی جهت اجرای "خیابان

دسترسي انسان ،انطباق داده است .به بیان دیگر این خیابانها،

کامل" در ایران ارائه شود.

خیابانهایی خودرو  -محور و ناکاملاند ،زیرا نه تنها انسان و
نیازهایش ،محور طراحی این خیابانها نیست ،بلکه افرادی که به

 .2تعریف مساله و اهداف پژوهش

هر نحو به خودرو شخصی دسترسی نداشته و يا تمايلي به استفاده

خیابانها ،و به طور كلي معابر شهري ،نقش مهم و قابل توجهي در

از وسيله نقليه شخصي خود ندارند ،به شدت با مشكل جابجايي و

عملكرد شهرها ايفا مي کنند و سهم مهمي از فضاهاي شهري را به

دسترسي مواجه هستند.

خود اختصاص میدهند .خیابان ،دسترسی افراد را به محل کار و

امروزه دولتها و جوامع در پی کاهش اثرات منفی ناشی از استفاده

زندگی ،خريد ،تفريح و بهطور كلي فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي

بي رويه از خودرو و افزایش کیفیت زندگی 5و پایداری محیطی

فراهم میسازد .بنابراین خیابانها باید برای همه افراد جامعه ،پیر یا

شهرها و محالت شهری هستند.

جوان ،پیاده یا سواره ،دوچرخهسوار و یا خودروسوار طراحی شوند.

طرح "خیابان کامل" ،چندی است که در کشورهای پیشرفته صنعتی

]اتحادیه ملی خیابان کامل ،]2011-2005 ،اما اغلب اوقات تنها برای

به اجرا گذاشته شده است و نتایج مثبت آن تا حد زیادی حاکی از

خودروها طراحی شدهاند.

موفقیت نسبتا زیاد طرح است.

این در حالی است که خیابانها فقط برای خودروها ساخته نشدهاند،

تجربههاي بسيار زيادي در زمينه تاثيرات مثبت اجراي خيابان كامل

بلکه برای انسانها هستند .از طرفی ورود خودرو به شهرهای ایران

گزارش شده است كه مي توان به اثراتي مانند خيابانهاي ايمن تر

و استفاده روزافزون از این وسیله نقلیه مشکالت بسیاری را برای

در شهر سانتا مونيكا ،2منافع اقتصادي در لنكستر ،3بهبود بهداشت

شهرهای ما بهوجود آورده است.

و سالمتي در بالدوين پارك ،4دسترسي ،جابجايي و انتخاب در

این مشکالت در تمام سطوح شهر از جمله محالت شهری دیده

ساكرامنتو 5و سانفرانسيسكو ،6سرزندگي در ديويس 7و همچنين

میشود .اين در شرایطی است كه محلههاي شهري ،مكانها و
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امکانسنجی و اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور ...
محدودههايي هستند كه ابعاد مسائل در آنها كام ً
ال قابل شناسایی است.

افزایش آسایش و آرامش ساکنین شهر ،کاهش بیعدالتیهای موجود

در پاسخگويي به نيازهاي جديد كه حاصل تغييرات اجتنابناپذير

در طبقات مختلف جامعه در نحوه دسترسی به وسایل حملونقل

محلههاي شهري هستند ،راهبردها ،سياستها و برنامههاي مختلفي

(عمومی -خصوصی) و به طور کل افزایش کیفیت زندگی باشند.

تجربه ميشوند .نقاط قوت و ضعف هر يك از برنامهها ميتواند

بنابراین ضرورت مقاله حاضر با پیگیری اهداف اجرای طرح "خیابان

ميزان كارآيي آنها را تحت تأثير قرار دهد.

کامل" در ایران ،دستیابی به توسعه پایدار در مقیاس محله ،افزایش

طرح "خیابان کامل" یکی از راهبردهایی است که در محالت

کیفیت زندگی و ایجاد سرزندگی در محلههای شهری و همچنین

میتواند ايمني ،آسایش ،دسترسی آسان برای هر فرد را با توجه به

به منظور هر چه کاملتر کردن یک خیابان شهری برای استفاده

سن و توانایی او فراهم آورد .همچنین خودروسواران ،افراد پیاده،

تمامیاعضای جامعه است .با توجه به لزوم اجرای این طرح ،در ادامه

دوچرخهسواران و رانندگان وسایل حملونقل عمومیمیتوانند به

امکانسنجی اجرای آن و همچنین مدل پیشنهادی برای اجرای طرح

طور همزمان در "خیابان کامل" رفتوآمد کنند .در واقع "خیابان کامل"،

خیابان کامل در محله شهرک قدس شهر تهران بررسی شدهاست.

خیابانی برای همه است.
اجرای طرح "خیابان کامل" میتواند کاهش تلفات ناشی از سوانح

 .3مبانی نظری پژوهش

رانندگی ،ارتقای ايمني افراد پیاده و دوچرخهسواران ،کاهش گازهای

 1-3پیشینه و خاستگاه مفهوم "خیابان کامل"

گلخانهای ،افزایش میزان مطلوبیت محیطی ،کاهش تأخیرات ،تشویق

در اواسط دهه  1990دانشگاه کوچکی واقع در خارج شهر تاکوما،9

سفرهای پیاده و دوچرخه ،بهبود کیفیت هوا ،افزایش میزان دسترسی

واشنگتن یکی از اولینها در ثبت اولویت اضافه کردن پیادهروها به

افراد معلول و ناتوان ،حیات بخشی مجدد محالت شهری را به همراه

راههای قدیمیبود ،از آن هنگام شهرها تعهد اولیهای در این رابطه

داشته باشد ]جعفری ،[ 1389 ،که در صورت اجرای آن ،دستیابی به

دادند ،همان چیزی که امروزه "خیابانهای کامل" نامیده میشوند.

محیط شهری مطلوب زندگی با کیفیتهای زیستی باال که شهروندان

ایدهای که تمام پروژههای خیابان به تبع آن ،نیازهای هرکسی که از

به راحتی در آن زندگی کنند ،امکانپذیر به نظر میرسد .و به این

خیابان استفاده میکند ،نه تنها کاربران وسایل نقلیه موتوری بلکه

ترتیب اجتماعات بهتری به منظور زندگی ،کار ،خرید و تفریح برای مردم

مردمیکه پیادهروی یا دوچرخهسواری میکنند و یا اتوبوس سوار

خلق خواهد شد.

میشوند ،را در نظر میگیرد .آنها کار خود را با فریب دادن شرکت

از طرفی ،در سالهای اخیر ،بویژه در دهه گذشته ،پایداری به یکی از

گاز برای تقسیم هزینهها در هنگام تعویض خطوط گاز و همچنین

واژگان کلیدی و پراهمیت در شهرسازی تبدیل شده است ،توسعه

از طریق تبدیل شانههای شنی (سنگریزهای) به پیادهرو آغاز کردند.

پایدار و متعاقب آن توسعه پایدار شهری ،از اهداف اصلی عصر

آنها به دنبال فرصتهایی برای احداث خطوط دوچرخه همزمان با

حاضر به شمار میرود .امروزه" ،خیابان کامل" گام مهمیدر دستیابی

پروژههای آسفالت کردن مجدد خیابان و همچنین تأمین فضا جهت

شهرها و محالت شهری به توسعه پایدار شهري از طريق توجه به توسعه

ساخت ایستگاههای اتوبوس بودند .سپس تغییرات اساسی بیشتری

حمل و نقل پايدار محسوب میشود.

را آغاز کردند .اگرچه محققان از اینکه آیا پیشرفتهای ناشی از

افزایش روزافزون مشکالت شهری ،برنامهریزان شهری را بر آن داشته

این سیاست تفاوت زیادی در ارزش مالکیت ایجاد میکند ،مطمئن

است تا همواره به دنبال راه حلی برای کاهش اثرات منفی خودرو،

نیستند ،اما برای برخی از حامیان طرح ،تأثیر اقتصادی دلیل اصلی
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حمایت از رویکرد خیابانهای کامل است]مک کان. [ 2009 ،

هر جامعهایهستند .یک "خیابان کامل" ممكن است همه و يا بخشي

در سراسر کشور آمریکا تعداد در حال افزایشی از جوامع ،از ابزار

شامل پیادهروهای ممتد و ایمن ،مسیرهای ویژه دوچرخه ،مسیرهای

ساده سیاستهای خیابانهای کامل برای تغییر روش دستیابی به

ویژه اتوبوس ،ایستگاههای راحت و قابل دسترس حملونقل عمومی،

حملونقل استفاده میکنند .این سیاست پذیرفته شده به عنوان قانون

فضاهای ایمن جهت توقف و استراحت ،فرصتهای رفتوآمد

ایالت ،دستور محلی و یا به عنوان راه حل شورای شهر ،چشم انداز

مکرر ایمن ،فضاهای میانی وسط خیابان ،10عالیم و راهنماهایی برای

جدیدی را برای سرمایهگذاران حملونقل بنا مینهد .بیش از 85

عابرین پیاده ،رمپ لبه پیادهرو برای تردد معلولین ،مسیرهای سفر

ایالت ،منطقه و شهر سیاستهای خیابانهای کامل را پذیرفتهاند.

باریک ،پر پیچ و خم و ...باشد.

سیاستهای خیابانهای کامل ،شهروندان آمریکایی را به فعالیت
بیشتر تشویق میکند ،در حالیکه گزینههای بیشتر سفر را فراهم

 .4روششناسی پژوهش

میآورد و ازدحام و شلوغی ناشی از ترافیک را کاهش میدهد.

مقاله حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که با کمک روش کمیو

بیشتر ایالتها و شهرهای آمریکا ،برنامههای مخصوص مسيرهاي

کیفی انجام شده است .در این بررسی در بخش کمی ،ابزار گردآوری

ویژه دوچرخه و یا پیاده را پذیرفته اند .در سال  2000در آمریکا

اطالعات پرسشنامه تهیه شده است .جهت تعیین اعتبار ابزار پژوهش

ت خیابان کامل به
قانونی به شرح زیر در راستای اجرای سیاس 

در این مطالعه ،از نقطه نظرات متخصصان استفاده شد و به اینوسیله

تصویب رسید:

اعتبار صوری ابزار پژوهش بهدست آمد .بهمنظور بررسي قابليت

"تسهیالت دوچرخهسواری و پیادهروی در تمامیپروژههای

اعتماد ابزار سنجش (طيفهای) مورد استفاده ،از ضريب آلفای

حملونقل ،بجز در مواردي كه شرایط خاص وجود دارد ،بايد لحاظ

کرونباخ استفاده شده است .میزان ضریب آلفای کرونباخ به دست

شود"]مک کان.[ 2009 ،

آمده براي هر يك از شاخصهای پژوهش بزرگ تر از  0/7است که

 2-3ویژگیها و مزایای یک "خیابان کامل"

اين موضوع نشان دهنده همبستگي دروني بين متغيرها براي سنجش

سیاستگذاري "خیابان کامل" با فراهم ساختن فضایی ایمن

مفاهيم مورد نظر است و به این ترتيب ميتوان گفت كه مقاله حاضر

برای رفتوآمد عابرین پیاده ،دوچرخهسواران ،کاربران حملونقل

از قابليت اعتماد و يا پايايي الزم برخوردار است .در بخش کیفی نیز

عمومیو خودروسواران در هر سن و با هر توانایی به طور همزمان

مطالعه نمونه موردی شامل بررسی زمینه و پیشینه منطقه دو شهرداری

و در کنار هم ،فواید بسیاری از قبیل افزایش ایمنی ،افزایش سالمتی،

تهران و محله شهرک قدس ،دستاوردهاي مطالعات اسناد فرادست،

افزایش گزینههای رفتوآمد ،کاهش آلودگی آب و هوا ،ایجاد فضایی

شناخت عوامل موثر بر ساختار فضایی محدوده مطالعاتی ،شامل

مناسبتر برای رفتوآمد گروههای خاص (سالمندان ،کودکان و

بررسی و شناخت ساختارهای عمده محیط طبیعی و جغرافیایی،

معلولین) ،کاهش هزینههای حملونقل ،کاهش زمان سفر ،کاهش

جمعیت و اجتماع شهری ،فعالیت و اقتصاد شهری ،کاربری اراضی،

تراکم ،تجدید حیات و افزایش کیفیت زندگی را برای جوامع به

استخوانبندی فضایی و سیمای شهری ،زیر ساختها و تجهیزات

ارمغان میآورند].اتحادیه ملی خیابان کامل[.2011-2005 ،

شهری و حرکت و دسترسی ،اساس کار مقاله حاضر را تشکیل

برای "خیابان کامل" توصیف واحدی وجود ندارد ،هر یک از

میدهند.

توصیفها منحصر به فرد بوده و پاسخگوی نیازهای زمینهای خاص

جامعه آماری پژوهش در بخش میدانی ،ساکنین ،کسبه و رهگذران
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خیابان ایرانزمین و بلوکهای اطراف آن است که  14392نفر هستند

منظور تهیه و اجرای هر برنامهای ابتدا باید فرآیند برنامه مشخص

]مرکز آمار ایران .[ 1385 ،بهمنظور دستیابی به جامعه آماری مورد

شود تا بتوان با آگاهی از خطوط اصلی و روند کلی حرکت،

نظر از نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای استفاده شد .برای انتخاب

تمامیقسمتها را به گونهای سازمانیافته در کنار هم قرار داد .فرآیند

واحدهای نمونه در بین ساکنین و کسبه از نمونهگیری تصادفی ساده

کار در الگوی تئوریک اجرای طرح "خیابان کامل" در ایران برای

استفاده شد .بهمنظور تعیین حجم نمونه در بین افراد جامعه آماری،

دستیابی به توسعه پایدار محلهمحور به سه قسمت کلی و اصلی

از فرمول عمومیکوکران استفاده شده است .بر این اساس تعداد 384

شناخت ،تحلیل -سنجش -ارزیابی و طراحی برنامه "خیابان کامل"

نفر بهعنوان حجم نمونه پژوهش در این بخش بهدستآمد.

تقسیم میشود.

در بخش کیفی ،الگوی تئوریک اجرای طرح "خیابان کامل" در ایران

 1-5شناخت محدوده مطالعاتی

برای دستیابی به توسعه پایدار محلهمحور ،شامل سه قسمت کلی و

محدوده مورد مطالعه ،خیابان ایرانزمین و بلوکهای اطراف آن است

اصلی شناخت ،تحلیل -سنجش -ارزیابی و طراحی برنامه "خیابان

که در محله شهرک قدس ،واقع در منطقه دو شهرداری تهران قرار

کامل" است .تمامیاین قسمتها در ارتباط متقابل با همدیگر قرار

دارد (شکل .)1

دارند و نتیجه آنها طراحی بهینه خیابان ایران زمین برای انسجام

این خیابان در شمال غرب شهر تهران و در جنوب شرق محله

بخشی و افزایش کارآیی و پایداری در مقیاس محله است .تجزیه

شهرک قدس واقع شده است و طوالنیترین خیابان این محله با

و تحلیل دادههای کمیبا کمک نرم افزار  SPSSانجام شده است و

طولی برابر سه کیلومتر و عرض  36متر است (شکل .)2خیابان

به منظور تجزیه و تحلیل دادههای کیفی ،از بررسی و تحلیل عوامل

ایرانزمین با شکلی مانند یک نیم دایره (کمانی شکل ساعت گرد 12

موثر بر ساختار فضایی محدوده استفاده شده است.

تا  ،)8شمال و جنوب بلوار خوردین را به یکدیگر متصل کرده و

طراحی برنامه "خیابان کامل" با روش برنامهریزی توسعه راهبردی

کل خیابانهای فرعی فاز یک شهرک قدس را پوشش میدهد .دو

انجام شده است .به این معنی که ابتدا با ترسیم چشمانداز مورد نظر

خیابان اصلی مهستان و گلستان نیز در میان این شکل هندسی قرار

برای خیابان ایرانزمین به تدوین بیانیه راهبردی پرداخته شده و

گرفتهاند.

سپس بر اساس بیانیه راهبردی ،الگوهای پیشنهادی ارائه گردیدهاند.
از میان الگوهای پیشنهادی ،الگویی که بیشترین امتیاز را دستیابی به
توسعه پایدار در مقیاس محله کسب نمود ،به عنوان الگوی برگزیده
جهت اجرا انتخاب گردید.

 .5اجرای "خیابان کامل" در ایران
خیابان ایران زمین در محله شهرکقدس شهر تهران به عنوان نمونه
موردی جهت بررسی ،تحلیل و طراحی "خیابان کامل" انتخاب
گردیده است .هر نوع برنامهریزی دارای فرآیندی خاص است که
مراحل و روند کلی کار برنامهریزی را نشان میدهد .بدیهی است به

شکل  .1نقشه محدوده مورد مطالعه

مساحت محدوده مورد مطالعه  151/86هکتار است که بر اساس
سرشماری سال  1385جمعیت محدوده  14392نفر است که از این
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علي خاكساري ،الناز ناصري ،محمود صفارزاده
تعداد  7566نفر مرد و  6826نفر زن هستند .تعداد خانوار محدوده،

شهركقدس ،برنامهريزي توسعه شهري ،محوريت توسعه به سمت

 4005خانوار است .بعد خانوار  ،3/6درصد باسوادی  95/3درصد،

شمال غرب و غرب ،ساخت بزرگراهها در منطقه ،ايجاد كاربريهاي

درصد اشتغال  ،96/8ضریب فعالیت  ،31/3بعد خانوار در واحد

بزرگ خدماتي و فرهنگي ،و حضور مستقيم مردم و نهادها در امر

مسکونی  1/1و بار تکفل  3/7است ]مرکز آمار ایران.[ 1385 ،

تملك و توسعه شهري ،فعاليت تعاونيها در جنوب ،غرب و شمال

در شهرک قدس ،سلسله مراتب شبکه ارتباطی به نحو مطلوبی

غرب پارك پرديسان ،گسترش سرمايهگذاري و استقبال مردم براي

رعایت شده است .بزرگراههای همت ،شیخ فضل اهلل نوری ،یادگار

سكونت در منطقه را میتوان از عوامل توسعه منطقه دو شهرداری

امام ،چمران و نیایش وظیفه برقراری ارتباط بین شهرک قدس و شهر

تهران به شمار آورد ] مهندسین مشاور معمار و شهرساز سراوند،

تهران را بر عهده دارند .بین معابر شریانی درجه دو و جمع و پخش

.[ 1385

کنندهها و واحدهای مسکونی ،فضای سبزی به شکل نواری قرار

 2-5تحلیل ،سنجش و ارزیابی

گرفته است که از پیشنهادات طرح اولیه شهرک قدس بوده است .در

تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق حاضر در دو قسمت یافتههای

بيشتر بخشهاي محله دسترسی به واحدهای مسکونی از طریق معابر

حاصل از مطالعات کیفی و یافتههای حاصل از مطالعات کمیتدوین

بنبستی فراهم میشود که در انتهای این بنبست ها ،دوربرگردان دو

شده است.

طرفه احداث شده و امکان عبور عابر پیاده از انتهای معبر وجود دارد.

 1-2-5یافتههای حاصل از مطالعات کیفی

با گذشت بيش از  50سال از شروع توسعه شهري در منطقه دو،

بنا بر یافتههای حاصل از مطالعات کیفی و تحلیل استراتژیک محیطی

اراضي باير به ندرت در منطقه يافت ميشود ،به این ترتيب خوش

چنین برمیآید که شیب عمومیمحدوده ،حدود چهار درصد و

آب وهوا بودن منطقه ،شيب مناسب ،چشماندازهاي مناسب به كوه

شمالی -جنوبی است و عارضه قابل توجه توپوگرافیکی در محدوده

و شهر ،وجود باغات و روستاهاي با طراوت در منطقه ،همجواري

وجود ندارد .گسل داوودیه در جنوب شرقی محدوده و بر روی

با محورها و عناصر ساختاري شهر (وجود خيابان آزادي و چمران

قسمتی از فاز یک شهرک قدس قرار گرفته است و این محدوده،

و كاربريهاي عمده شهري در غرب مركز شهر) ،توسعه عناصر

جزو اراضی پر خطر محسوب میشود که در تعیین سقف جمعیت

ساختاري شهر به منطقه (ايجاد كاربريهاي بزرگ شهري) ،توسعه

پذیری محدوده و استقرار کاربریها باید به این موضوع توجه شود.

اقتصادي و رشد مهاجرت به شهر ،توسعه كالبدي حول محور

بررسی شاخصهای اقتصادی– اجتماعی در سطح محدوده مورد

دسترسي به روستاهاي موجود (كن و سولقان) ،توسعه شهري

مطالعه و مقایسه آنها با وضعیت شهر تهران و منطقه دو شهرداری

بهعنوان نوعي سرمايهگذاري ،فعاليت بخش دولتي و خصوصي در

تهران ،حکایت از باال بودن سطح اقتصادی و اجتماعی ساکنین

شکل  .2پالن موجود خیابان ایرانزمین
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جدول  .1سنجش و تحلیل استراتژیک محیطی ( )SWOTعوامل محیط طبیعی و زیست و جمعیت و اجتماع شهری و فعالیت و اقتصاد موثر بر ساختارفضایی
موضوع

محیط
طبیعی
و
زیست

عوامل درونی
نقاط قوت

نقاط ضعف

فرصتها

 تحتتاثيربودننيمهشمالي منطقه2ازجريانهايهواييكوهبه دشت،
جريانهاي هوايي دره هاي فرحزاد و
دركه و وزش بادهای شمالغربی

 شيب تند معابر در نيمه شماليمنطقه

 وجود قطعات ملكي درشت دانهدر محدوده ( مساحت بیش از 700
مترمربع) جهت ایجاد فضاهای عمومیو
سبز محلی و شهری

 برخورداري از ريزشهاي جويباالتر از ميانگين شهرتهران
 برخورداري از چشم اندازهايزيباي طبيعي
 حضوركمرنگصنايعآالينده اجراي طرح آزمايشي تفكيك زبالهدر مبدا در شهركقدس و محدود
شدن فعاليت زباله جمع كنهاي غير
مجاز در شهركقدس با توجه به
اجرای طرح آزمايشي تفكيك زباله
در مبدا

جمعیت
و
اجتماع
شهری

عوامل بیرونی

 متعادل بودن ساختار جنسی سطح باالي باسوادي و اليه هايوسيع داراي تحصيالت عالي
 رشد يافتگي سطح فرهنگ ساکنينبه دليل سطوح باالي تحصيل

 تردد زياد خودروهای شخصیدر سطح معابر محدوده بهعنوان
مهم ترین عامل ايجاد آلودگي
صوتي
 باقي ماندن بخشهايي از زبالهكه در ساعات غير مقرر از مراكز
توليد بيرون گذارده مي شود
 رفتوآمد تعداد زياديخودروهای حمل زباله درطول
ساعات شب
 آلودگی هوا در محدوده میدانصنعت به دلیل مکان توقفگاهی
خودروها و اتوبوسها
 ناامنی اجتماعی بدلیل تجمعمعتادین کارتنخواب در
پارکهای محدوده و حضور زنان
خیابانی ،و کودکان خیابانی در
میدان صنعت و خیابان ایرانزمین
 مهاجرت خانوارهای باسطح پایین فرهنگ زندگی
آپارتماننشینی به محله
شهرکقدس در سالهای اخیر

فعالیت
و
اقتصاد

 باال بودن ارزش فضايي محله وبالتبع آن ارزش زمين و ساختمان و
باال بودن ارزش زمین مسکونی در
محله شهرکقدس
 وجود مجتمعهاي تجاري مدرن درمحدوده و گردش باالي نقدينگي و
جذب درآمد از ساير مناطق و
 وجود اقشار پردرآمد و سطح بااليمتوسط درآمد خانوارها

 -حفاظت از چشم اندازهاي طبيعي

 گستردگيالگوي مراکز فعاليتدر مراکز سکونتي (مراکز تجاري
و خدماتي خرد) و مکانيابي
ي مراکز منطقه ايو شهري
برخ 
درمراکزمحله اي و ناحيه اي
 اشباع برخي محورهاي خدماتي– تجاري که موجب توقف و
تراکم فوق العاده رفتوآمد و
اختالل در بافتهاي سکونتي در
آن شده است (محور ایرانزمین و
محور گلستان جنوبی)
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 گرایش به تولید و تأمین فضاهایسکونتی نسبت به تأمین فضاهای
عمومیو باز
 تكيه زياد بر حمل و نقلخصوصي ،گسترش توقف و
راهبندانهاي طوالني در بزرگراههای
اطراف محدوده و در نتيجه افزایش
آلودگي

 بهرهگيريبهينهازشبكهوسيعمعابرازطريقحفاظت ازمطلوبيتآنها
درجهت جلوگيري از گسترش آلودگيها

 بيشترين مسافت طي شده (وسيلهنقليه كيلومتر) در ميان مناطق 22
گانه مربوط به منطقه دو است

 توسعه فضاي سبز در دره هاي غربيو شرقي( دره فرحزاد ،اوين دركه) و
در کناره بزرگراهها در جهت تخفیف
آلودگیهای صوتی

 گرفتگي جويها و انهار در مواقعبارندگي شديد

 امکان توسعه ،بهبود و پايداريالگوهاي اکولوژيک و زيست محيطي

 وجود فضاهاي باز شهري در محدوده(ميدان صنعت ،مجتمع تجاری گلستان،
محور ایرانزمین جهت زندگي اجتماعي
شهروندان)
 مركزیت و پویایی فعاليتهای تجاريواقع در محدوده

 فقدان فضاهای جمعی مناسببه منظور افزایش مراودات
اجتماعی
 تمركز و پويايي فعاليت هاياقتصادي در محدوده مطالعاتی و
وجود محورها و مراکز خدماتي –
تجاري در سطوح محلی ،ناحيهای و
منطقهای كه فضاي فعاليت و اشتغال
را در منطقه  2تامين نموده است

 حفظاراضيييالقيو خوشآبوهوايشمال منطقه و باغات

تهدیدها

 بهرهبرداري از عالقمندي وحس تعلقساکنین ب ه محدوده جهت حفاظت و
ارتقای آن

 حفظ و توسعه فعاليت هاي اقتصاديپويا و متناسب با نیاز محله
 جلب مشاركت شهروندان درسرمايهگذاري ومديريت شهري
 وجود زمینههاي سرمايهگذاريدر ايجاد خدمات شهري (فرهنگي-
فراغتی -پاركينگهاي عمومي) درجهت
توسعه زندگي اجتماعي
 باز بودن حيات اقتصادي منطقه  2وارتباط با سطوح خارج از منطقه و باالتر
 امکان توسعه مراکز گردشگري –تفريحي به دليل موقعيت طبيعي و
زيست محيطي منطقه

 كاهشزيباييچشماندازهايطبيعيدرمجاورت زباله هاي پراكنده
 عبور گسل داوودیه از جنوبشرقی محله شهرکقدس
 تغییر الگوی سکونت ساکنینمحله شهرکقدس به علت صرفه
اقتصادی (از ویالیی به آپارتمانی )
 سکونتبخشوسيعيازمنابعنيروي انسانيدر مناطق پر خطر
(درحاشيهخطوط گسل داوودیه)
کهباتهديداتطبيعيروبرو هستند
 کاهش تدریجی تمایل ساکنانقدیمیبه سکونت در محله

 توسعه مراكز تجاري بدون صرفهاقتصادي
 اغتشاش در بافت ،ناكارايي وكاهش كيفيت مطلوب زندگي در
منطقه
 گسترش آلودگي ها ،توقفو پيچيدگي مسائل رفتوآمد در
محدوده و در نتيجه كاهش فعاليت
و اشتغال
 توسعه مراكز شهري غيرسازگار بابافت مسکونی ،فعاليتي محدوده
 توسعه رانت خواري از زمينو افزايش متزايد نرخ سكونت و
زيست در منطقه
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علي خاكساري ،الناز ناصري ،محمود صفارزاده
شهرک قدس ،نسبت به شهر تهران و منطقه دو دارد .مقایسه سرانه

اتومبيلها) در معابر مقابل پلهاي همسطح عابر پياده ،عدم استمرار و

انواع خدمات در وضع موجود با سرانههای پیشنهادی طرح جامع

پيوستگي در پيادهروها ،عدم اجراي طرح موجود سيستم پياده -سبز

تهران نیز این موضوع را تایید مینماید .باال بودن قیمت اراضی در

شهرک قدس ،کيفيت متغير مصالح کف پيادهروها ،عدم نور کافي در

سطح محدوده و ظرفیت باالی شبکه موجود و وجود گرایش به

پيادهروها و ضعف در تابلوهاي راهنما و اسامي معابر.

آپارتماننشینی در محدوده ،افزایش تراکم ساختمانی در محدوده را

عالوه بر یافتههای فوق ،مطابق جداول 1و  2در این قسمت به تحلیل

میسر خواهد ساخت و به نظر میرسد که محدوده مورد مطالعه ،در

کلی وضع موجود محله شهرک قدس بر مبنای معیارهای توسعه

حال حاضر ظرفیت پذیرش ساکنین بیشتری را دارا است .باال بودن

پایدار در قالب موضوعات محیط طبیعی و زیست ،جمعیت و اجتماع

سطح اقتصادی ساکنین این محدوده و از سوی دیگر کمبود امکانات

شهری ،فعالیت و اقتصاد ،کاربری زمین و حرکت و دسترسی پرداخته

مناسب حملونقل عمومیو نیز نامساعد بودن مسیر پیادهروها ،میل

شده است .سنجش و تحلیل استراتژیک محیطی ( ،)SWOTبهمنظور

به استفاده از خودروهای شخصی را در میان ساکنین افزایش داده که

شناسایی نقاط قوت و ضعف درونی و فرصتها و تهدیدهای بیرونی

سبب باال رفتن مصرف سوخت نیز گردیده است.

عوامل موثر بر ساختار فضایی انجام گرفته است.

در بررسی آسیبهای اجتماعی محله شهرک قدس ،بر اساس

 2-2-5یافتههای حاصل از مطالعات کمی

مشاهدات میدانی و مصاحبه با اهالی محل و بررسی دادههای

یافتههای توصیفی :از طرفی بنا بر یافتههای حاصل از مطالعات

جمعآوری شده ،چنین استنباط میشود وجود معتادین ،تردد افراد

کمیویژگیهای جامعه آماری پژوهش در بخش کمیبدین صورت

غیربومیآسیب زا در خیابان ایران زمین و پارکهای محله ،و همچنین

است که  56/7درصد پاسخگویان مرد و  43/2درصد زن هستند.

وجود کارتنخوابان و کودکان خیابانی از تهدیدهای موجود در این

 59درصد از پاسخگویان مورد مطالعه در رده سنی  25تا  40سال

شهرک هستند ] شهرداری منطقه دو تهران.[ 1385،

و  41درصد در رده سنی  41سال به باال هستند .سنجش میزان

کليه شهروندان تهراني بر اين مسئله اذعان دارند که قدم زدن در

تحصیالت پاسخگویان نشان داد که  57/02درصد دیپلم و فوق

خيابانهاي اين شهردلپذير نيست .ساکنين يک شهر بزرگ بايد

دیپلم 31/24 ،درصد نیز دارای تحصیالت لیسانس و باالتر و 11/71

بتوانند از خيابانها نه تنها براي گذر ،بلکه براي پيادهروي ایمن استفاده

درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت سیکل و کمتر از آن هستند.

کنند ،زيرا اتفاقات و فرصتهايي که در پيادهروها شکل ميگيرند

از نظر هزینه ماهیانه خانوار نیز 20/4 ،درصد از پاسخگویان هزینه

همان چيزهایي هستند که در وهله اول مردم و گردشگران را به شهر

ماهیانه خانوادهشان کمتر از  700هزار تومان 56/2 ،درصد بین 701

جذب ميکند ،مانند تنوع مغازهها و خدمات ،فرصتهاي مالقات،

هزار تومان تا  1/5میلیون تومان و  23/2درصد نیز هزینه ماهیانه

جنبوجوش و  ،...ليکن مردم تهران از چنين امکاناتي برخودار

خانوادهشان بیشتر از  1/5میلیون تومان است.

نبوده و از پيادهروي در خيابانهاي اين شهر پشيمان ميشوند که

 91/14درصد از پاسخگویان مورد مطالعه ساکنین و  5/21درصد

دالئل آن را ميتوان به این ترتیب برشمرد :عرض ناکافي پيادهروها،

کسبه خیابان ایرانزمین هستند و  3/65درصد پاسخگویان نیز از

سد معبر در پيادهروها ،عدم وجود سايبان در پيادهروها (البته این

رهگذران هستند .از نظر شیوههای ترددی روزانه ،یافتهها حاکی از آن

موضوع در محدوده خیابان ایرانزمین به علت پوشش گیاهی مناسب

است که  40/62درصد از پاسخگویان بهصورت پیاده 29/94 ،درصد

پیادهروی آن کمتر به چشم میخورد) ،وجود موانع (جوي و پارک

از خودرو شخصی 20/84 ،درصد از وسایل حملونقل عمومیو
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امکانسنجی و اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور ...

موضوع

جدول  .2سنجش و تحلیل استراتژیک محیطی ( )SWOTعامل کاربری زمین و حرکت و دسترسی موثر بر ساختار فضایی
عوامل بیرونی
عوامل درونی
نقاط قوت
 سطح وسيع و الگوي مناسبفضاي سبز منطقه  2كه فراتراز
سرانه فضای سبز ساير مناطق
است

کاربری
زمین

 تعداد نسبتا» زياد اجزاءالگوي تجاری(مراکز تجاری
گلستان ،ایرانزمین و میالدنور)
و بالتبع تنوع و حجم زياد
مخاطبين الگوي تجاری در محله
شهرکقدس و محدوده مطالعاتی
 تنوع كاربريهاي فرامنطقهايو كفايت اكثر كاربريها با توجه
به سرانهها

فرصتها

نقاط ضعف

 عدم وجود پاركينگ کافی متناسب باتقاضای پارکینگ در سطح محدوده
 -کمبود خدمات رفاه عمومی

 قرارگرفتن مراكزمهم در مقياسشهري و حتي ملی در منطقه 2
 اجراي اكثر طرحهاي مصوبمعابر منطقه و تقاطعهاي
غيرهمسطح
حرکت و
دسترسی

 وجودپيادهرو در معابر محدودهمطالعاتی به صورت تفكيك شده
از سواره
 وجود شبكه شطرنجي معابر كهانعطاف پذيري زيادي دارد
 وجود زير ساختهاي نسبتا”مناسب در محدوده بويژه در
زمينه رفتوآمد
 شبكه وسيع معابر با بارترافيكينسبتا”كموحركت روان خودروها
با سرعت نسبتا” باال

 تعداد بسيار كم كاربريهاي شهريناسازگار با كاربري مسكوني

 عدم جانمایی کاربرهای وابسته در مجاورتکاربریهای تجاری (فرهنگي ،هنري ،ورزشي،
اوقات فراغت)

 غلبه كاربري مسكوني در سطح محلهشهرکقدس

 تداخل شديد كاربري مسكوني با كاربريهایتجاری فرامنطقهای در محدوده مطالعاتی

 امكان اتصال به ساختار شهري به كمككاربريهاي فرامنطقه اي

 -عدم جانمايي مناسب كاربريهاي فرامنطقهاي

 وجود زمينهاي باير كه امكان ايجادكاربريهاي مورد نياز را فراهم مي كند

 -کیفیت نازل سطح آسفالت خیابان ایرانزمین

 ساماندهي نظام حملونقل در محدودهمطالعاتی عمدت ًا متكي بر پیادهروی،
دوچرخهسواری و وسايط نقليه عمومي

پايين بودن نسبي سطح تراکمخالص و ناخالص مسکوني
نسبت به متوسط تهران

 پوشش منطقه  2باشبكهمعابربزرگراهي وشرياني اصلي
و تأمین دسترسی سريع و آسان
بهسايرمناطقو مراكز شهر

 وجود اراضي آزاد براي كاربريهايعمومیو پتانسیل ايجاد كاربريهاي
همگاني درآمدزا در محدوده

 پوشش ناقص سيستم حمل و نقل همگانيو كيفيت نامطلوب سيستمحمل ونقل همگان 
ي
موجود
 عدم ساماندهي ايستگاههايحملو نقلهمگاني و محل سوار و پياده شدن مسافران
 وجود مراكزجاذب سفر درمقياسشهريدر محدوده مطالعاتی بدون تامين دسترسي
اصولي
 عدم وجود مسيردوچرخه سواري و ضعفدرسيستم حركت پياده در محدوده
 گسستگي در سازمان فضايي موجود(درمقياس محله ،ناحيه و منطقه) ازطريق
احداث بزرگراهها
 عدم تجهيز معابر محدوده مطالعاتیبهسيستم روشنايي مناسب و کافی
 ضعف تابلوهاي راهنما و اسامي معابر متناسب نبودن معابر و تقاطعها جهتاستفاده معلولين و نابينايان
 عدم تامين پاركينگ مناسب جهتكاربريهاي عمده جاذب سفر
 عدم تامين ايمني تردد در معابر ،بويژه درتقاطعها و ميادين
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 ايجاد تسهيالت براي دسترسي بهمراكز تجاری ( مرکز تجاری گلستان و
ایرانزمین)
 وجود پتانسيلها براي ايجاد شبكه پيادهراهي و دوچرخهسواری
 امكان توسعه سيستم حمل و نقلهمگاني به دليل سطح وسيع شبكه موجود
 احداث خطوط جديد مترو(خط 7پیشنهادی مترو)
 هوشمند نمودن تقاطعها اجراي موج سبز در معابر شرياني اصلي كاهش تاخيرها در تقاطعها و افزايشسطح خدمات درحد مطلوب
 آماده سازي كليه معابر و تقاطعها جهتاستفاده معلولين و نابينايان
 تقسيم بندي زمان پارك حاشيه اي درمعابر با تقاضاي پارك قابل توجه و اخذ
وجه جهت استفاده از اين فضا

تهدیدها
 عدم تلفيق مناسبالگوي كاربريهاي وابسته
با كاربري تجاري كالن
 پایین بودن امنيتدرشب
 فشار الگوي مسكوني،فعاليتهاي تجاري به
الگوي فراغتي
 عدم تلفيق مناسبكاربريهاي اصلي و عمده
منطقه با شبكه معابر
 گرايش بيش از حد بهايجاد كاربريهاي تجاري
و اداري فرامنطقه اي
با توجه به سرانه هاي
مصوب در محدوده
مطالعاتی

 فشار ترافیکی ناشی ازمراکز تجاری فرامنطقهای
 گسترش سفرهايعبوری از محدوده
مطالعاتی
 پراكندگي و توزيعنامناسب مراكز خدمات
عمومي در مقياس
شهري و منطقه اي (عدم
مديريت تقاضاهاي سفر)
 افزايش ميزان مالكيتخودروي سواري
شخصي
 آلودگي تدريجيهواي محدوده
 آلودگي تدريجيصوتي معابر محدوده

 واگذاري حمل ونقل عمومي به بخشخصوصي درمحدوده منطقه 2
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علي خاكساري ،الناز ناصري ،محمود صفارزاده
 8/59درصد نیز از دوچرخه استفاده میکنند.

بویژه در کالنشهرها امکان اجرای طرح "خیابان کامل" وجود دارد،

 61/19درصد از پاسخگویان اطالعی از "خیابان کامل" و ویژگیهای

طرح "خیابان کامل" یکی از ابزارهای دستیابی به توسعه پایدار در

آن نداشتند و در مقابل  38/8درصد نسبت به "خیابان کامل" شناخت

مقیاس محله است ،طرح "خیابان کامل" باعث میزان سرزندگی در

نسبی داشتند 54 .درصد از پاسخگویان در حد زیاد و در مقابل 30

محلههای شهری را افزایش میدهد و همچنین طرح "خیابان کامل"

درصد در حد کم اظهار کردهاند که خیابان ایران زمین برای اجرای

باعث ارتقای کیفی زندگی در محلههای شهری میگردد.

طرح "خیابان کامل" تناسب دارد 78/11 .درصد ازپاسخگویان بیان

 3-5طراحی برنامه "خیابان کامل"

کردند که استقبال کودکان از اجرای طرح "خیابان کامل" زیاد است.

شبکه خیابانها ،استخوانبندی اصلی محله را تشکیل میدهند ،از

همچنین در ارتباط با استقبال سالمندان بیشتر پاسخگویان (75/51

این رو در صورت ناکارآمدی و ضعف عملکردی آن ،محله دچار

درصد) میزان استقبال سالمندان از اجرای طرح "خیابان کامل" را

مشکلی جدی خواهد شد و قادر به پاسخگویی به نیاز ساکنین خود

زیاد بیان کردند .در مورد معلولین نیز  48/17درصد پاسخگویان بیان

نخواهد بود .به این منظور طراحی شبکه خیابانهای کاملی که بتواند

کردند که میزان استقبال معلولین از اجرای طرح "خیابان کامل" زیاد

خود را با شرایط موجود و آتی محله تطبیق دهد و در عین حال

است و در مقابل  20/57بیان کردند که میزان استقبال معلولین در حد

پایدار باشد ،از اهمیت بسیاری برخوردار است.

کم است ]ناصری.[ 1391 ،

ک قدس و ماهیت تحوالت
با بررسی ویژگیهای خاص محله شهر 

یافتههای استنباطی :عالوه بر این ،با توجه به شاخصهای امکانسنجی

توسعه محلی آن میتوان رویکرد مناسب مواجهه با خیابان ایرانزمین

اجرای "خیابان کامل" برای دستیابی به توسعه پایدار محلهمحور و

را از میان سه رویکرد کنترل و حفاظت ،ترمیم و پاالیش و تغییر و

گویههای سازنده آنها که در جدول  4آمده است ،فرضیات پژوهش با

توسعه انتخاب نمود.

کمک آزمون tتک نمونه مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتهاند .بنا بر

با توجه به بررسیهای انجام شده در خیابان ایرانزمین و با توجه

نتایج حاصل در جدول  ،5در خصوص هر چهار متغیر آزموده شده

به ماهیت آن ،خیابان نیاز به طراحی مجدد و دوباره سازی ندارد

میانگین موافقت پاسخگویان بیشتر از میانگینهای مفروض است،

و میتوان با تلفیق الگوی موجود با الگوهای دیگر ،در کنار حفظ

بنابراین از این سنجش چنین استنباط میشود که در شهرهای ایران

کلیت آن ،عملکرد آن را بهبود بخشید .از این رو به منظور مواجهه

جدول  .4شاخصهای امکانسنجی اجرای "خیابان کامل" برای دستیابی به توسعه پایدار محلهمحور و گویههای سازنده آنها

شاخص

گویه

خیابان کامل

مسیرهای پیاده روی ممتد و ایمن ،مسیرهای ایمن ویژه دوچرخه ،مسیرهای ویژه اتوبوس ،ایستگاههای راحت و قابل دسترس حملونقل عمومی،
فضاهای ایمن جهت توقف و استراحت ،رفیوژهای خیابان ،عالیم و چراغ راهنما برای افراد پیاده و رمپ لبه پیادهرو برای تردد معلولین.

توسعه
پایدار

توسعه و نهادینه شدن فرهنگ پیادهروی و دوچرخهسواری ،افزایش امنیت و ایمنی ،صرفهجويي در زمان و هزينه ،کاهش نابرابري در میزان
دسترسي افراد به شیوههای مختلف حملونقلی ،اشتغالزايي در محله و توسعه اقتصادی ،کاهش فقر ،کاهش جرایم ،افزایش قيمت منازل مسکوني
اطراف ،حفظ منابع زیستمحیطی و افزایش حق انتخاب افراد برای تردد.

کیفیت
زندگی

تسهیل تردد عابرین در سطح شهر ،کاهش ترافیک و تردد ،کاهش آلودگی هوا ،ارتقای حقوق شهروندی ،تسهیل در دسترسی به خدمات و توسعه
آزادی مدنی.

نشاط و
سرزندگی

افزايش سالمت جسماني مردم مانند کاهش درد ،فشار خون و ،...افزايش نشاط و شادابی در بين مردم ،افزايش سالمت فکري و رواني مردم مانند
کاهش استرس ،افسردگي ،اضطراب و ...و احساس آرامش والدين از بابت فضاي مناسب براي تردد کودکانشان.
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جدول  .5نتایج حاصل از آزمون  tتک نمونه در خصوص بررسی امکان اجرای طرح "خیابان کامل" در خیابان ایران زمین

متغیر

دامنه تغییرات

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین
مفروض

5/45

24

6/672

30

10/360

383

8/256

383

0/000

13/595

383

0/000

کمترین

بیشترین

امکان اجرای طرح خیابان کامل

8

40

27/64

توسعه پایدار

10

50

39/20

6/95

افزایش سرزندگی در محلههای
شهری

4

20

16/95

3/37

12

ارتقای کیفی زندگی در
محلههای شهری

7

35

31/52

5/53

21

t

درجه آزادی
()df

سطح معنیداری
()Sig

383

0/000
0/000

شکل  .3بیانیه چشمانداز "خیابان کامل" ایرانزمین

با ساختار خیابان ایرانزمین رویکرد ترمیم و پاالیش اتخاذ میگردد.

بیانیه راهبردی طراحی ساختار فضایی خیابان ایرانزمین محله

پس از تعیین رویکرد مواجهه با وضعیت موجود ،گام بعدی در

شهرک قدس ،در ارتباط با سه موضوع و معیار اصلی در طراحی

طراحی برنامه "خیابان کامل" ،تدوین چشمانداز خیابان ایرانزمین

ساختار فضایی پایدار ،یعنی پایداری محیطی ،زیست پذیری و رقابت

است (شکل .)3

پذیری تدوین شده است و سعی بر آن شده است که همه عوامل و

پس از تدوین چشمانداز ،به طراحی بیانیه راهبردی پرداخته شده

ساختارهای محلی در قالب سه موضوع مذکور گنجانده شوند تا با

است .در طراحی بیانیه راهبردی ،اهداف کالن ،اهداف خرد و

بررسی آنها ،راههای مطلوب رسیدن به ساختار فضایی بهینه و پایدار

راهبردها در راستای نیل به چشمانداز ترسیم شده ،تعیین میشوند.

محله حاصل شود (جدول .)6
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طراحی "خیابان کامل" در واقع مرحله نهایی و محصول فرآیند مقاله

هستند .رویکرد مواجهه با ساختار خیابان ایرانزمین در هر سه گزینه

حاضر محسوب میشود ،که به دلیل نگاه همه جانبه و یکپارچه به

پیشنهادی ،رویکرد ترمیم و پاالیش است  .تفاوت اصلی این الگوها

شیوههای گوناگون تردد ،اجازه آزمون و خطا را در زمینه طراحی

در میزان و نحوه مداخله در خیابان است .در طراحی هر یک از

الگویی مطلوب و بهینه از طریق طراحی الگوهای گزینهای مختلف،

الگوهای پیشنهادی "خیابان کامل" ،مهم ترین مسائل ،طراحی شبکه

ک قدس،
فراهم میکند .خیابان ایرانزمین در قسمت غربی محله شهر 

ارتباطی کارا و چند شیوهای است به نحوی که تمامیشیوههای تردد

بخشي از حیات اقتصادی محله ميباشد .حفظ سالمت آن به پرورش

در خیابان اعم از پیادهروی ،دوچرخهسواری ،حملونقل عمومیو

هويت محلي كمك نموده و به نوبه خود به توسعه پايدار نيز ياري

خودرو شخصی بتوانند در ساختاری منسجم و پایدار عبور و مرور

ميرساند .به منظور ارائه ساختاری پایدار و متناسب با نیاز ساکنین

را برای تمامیگروههای جامعه صرف نظر از سن و توانایی آنها

محله ،سه الگوی گزینه "خیابان کامل" ایرانزمین در محله شهرک

فراهم کنند.

قدس طراحی گردیده است که هر یک دارای ویژگیهای خاص

درطراحی الگوی اول ،تالش بیشتر بر این بوده است که با کمترین

جدول  .6بیانیه راهبردی طراحی ساختار فضایی پایدار خیابان ایرانزمین محله شهرکقدس

شکل  .4الگوی پیشنهادی اول خیابان کامل ایران زمین
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مداخله و با احترام به وضع موجود ،به اصالح خیابان و تبدیل آن

طرفی با اجرای این الگو و افزایش کمیکاربران دوچرخه ،حملونقل

به خیابانی کامل پرداخته شود و از این طریق بتوان به اهداف مورد

عمومیو همچنین فراهم ساختن فضایی مناسب برای پیادهروی،

نظر طرح نزدیک شد .به این منظور مسیر ویژه دوچرخه در کنار

اهداف موردنظر توسعه پایدار از جمله کاهش آلودگی هوا ،حفظ

پیادهروی موجود در خیابان به عنوان اصلیترین ماموریت این الگو

محیط زیست ،برقراری عدالت اجتماعی ،افزایش کیفیت زندگی

شناسایی شده است .طراحی مسیر دوچرخه مناسب با رعایت ضوابط

مورد توجه ویژهای قرار گرفته است .سایر اقداماتی که در الگوی

و قوانین در کنار مسیر پیاد ه و سواره خیابان ،تعاملی مناسب را

اول به منظور ارتقای کیفی خیابان پیشنهاد شده است از قبیل بهبود

برای عابرین پیاده ،دوچرخهسواران ،کاربران وسایل نقلیه عمومیو

سطح سواره و پیاده موجود در خیابان ،ارتقای روشنایی خیابان و

خصوصی بهمنظور حضور همزمانشان در خیابان با حفظ امنیت هر

پیادهرو ،ساماندهی ایستگاههای اتوبوس ،تعبیه مبلمان مناسب ،خلق

یک فراهم میسازد .در این الگو  2/5متر از فضای سواره به پارک

کاربریهای مختلط و متناسب با نیاز ساکنین محله در این الگو نیز

حاشیهای اختصاص داده شده است که این فضا با محدودیت و در

مد نظر هستند (شکل .)5

ساعاتی خاص در اختیار خودروسواران قرار میگیرد .تعبیه مسیر

الگوی سوم کلنگرتر و واقعگرایانه تر از دو الگوی قبل تدوین

سبز مابین مسیر ویژه دوچرخه و سواره ،از طرفی ضامن حفظ ایمنی

شده است .در این الگو هم به پیادهروها و مسیرهای ویژه دوچرخه

و امنیت دوچرخهسواران است و از طرف دیگر در افزایش سرانه

پرداخته شده و هم رفیوژ مورد توجه ویژهای قرار گرفته است.

فضای سبزساکنین نیز تأثیرگذار است .عالوه بر این ،در این الگو با

خیابان ایرانزمین در این الگو ،خیابانی ایمن و راحت برای تردد

انجام اقداماتی از قبیل بهبود سطح سواره و پیاده موجود در خیابان،

همزمان تمامیگروهها با هر نوع شیوه تردد در نظر گرفته شده است.

ارتقای روشنایی خیابان و پیادهرو ،ساماندهی ایستگاههای اتوبوس،

تعریض مسیرهای پیادهرو ( 3/5متر) ،دوچرخه ( 1/5متر) ،افزایش

تعبیه مبلمان مناسب و مورد نیاز عابرین و ساکنین و  ...سعی در

سطح اختصاص یافته به فضاهای سبز در خیابان ،کاهش سطح سواره

بهبود کیفی ساختار خیابان و به تبع آن ارتقای کیفیت زندگی مردم

( 5متر) ،افزایش سطح رفیوژ ( 2/5متر) به عنوان فضایی حائز اهمیت

شده است (شکل .)4

در حفظ ایمنی و امنیت عابرین پیاده به همراه تابلوهای مخصوص

موضوع اصلی در طراحی الگوی دوم توجه به عابرین پیاده،

و خطکشی عابر پیاده ،نورپردازیهای مناسب در فضای خیابان و

دوچرخهسواران و کاربران حملونقل عمومیاست .به این منظور

پیادهروها ،مبلمان مناسب و راحت ،فضاهای دلنشین به منظور توقف

با کاهش سطح سواره خودرو شخصی و افزایش آن به خط ویژه

و استراحت عابرین پیاده در پیادهروها ،ایجاد کاربریهای مختلط

حملونقل عمومیسعی در برقراری عدالت میان این دو شدهاست .از

با رعایت ضوابط حفظ آسایش ساکنین ،همگی خیابان ایرانزمین

شکل  .5الگوی پیشنهادی دوم خیابان کامل ایران زمین

283

مهندسی حمل و نقل  /سال ششم  /شماره دوم  /زمستان 1393

علي خاكساري ،الناز ناصري ،محمود صفارزاده
را به فضایی دلچسب برای تردد تبدیل میکنند (شکل  .)6به علت

الگوی بهینه "خیابان کامل" ایرانزمین ،با توجه به معیارهای پایداری

حذف پارکینگ حاشیهای از سطح خیابان ،تأمین پارکینگ عمومیدر

انتخاب گردید و از میان گزینههای موجود ،بیشترین موفقیت را در

مجاورت خیابان از دیگر قسمتهای مهم این طرح است .همچنین

تحقق اهداف توسعه پایدار دارد .همانطور که ذکر شد الگوی سوم

ایجاد انجمنهای مردمیمختلف در سطح محله برای اجرای هر

از حیث اجرا ،واقعبینتر است و از طرف دیگر در فراهم نمودن

چه بهتر طرح ،حفاظت از دستاوردهای طرح ،ضرورت تغییرات

فضای مورد نیاز برای دسترسی پیاده ،دوچرخه ،حملونقل موتوری

و بازنگریهای پی در پی در طول اجرا و گسترش طرح در سراسر

و همچنین افزایش سطح رفیوژ به عنوان پناهگاهی برای عابرین پیاده

خیابانهای محله شهرکقدس به منظور ایجاد شبکهای از خیابانهای

در هنگام عبور از خیابان و عاملی در کاهش تصادفات موفقتر عمل

کامل در سطح محله از ویژگیهای منحصر به فرد الگو است که برای

میکند .الگوی سوم به عنوان الگوی پیشنهادی اولیهای برای اجرا،

تحقق آنها برنامههای کاربردی مد نظر است .اگرچه امکان نشان دادن

دریافت بازخوردها ،شناسایی نقاط قوت و ضعف الگو در عمل و

این برنامهها بر روی نقشه نیست ،اما به عنوان سیاستگذاريهای

نهایتا" بازنگری و تدوین مجدد راهکارهای اجرایی آن معرفی شده

مدیریت شهری قابل اعمال هستند.

است تا از این طریق بتوانیم در هر بار بازنگری به طرح کامل تری از

پس از ارائه الگوهای پیشنهادی ساختار "خیابان کامل" ایران زمین،

"خیابان کامل" ایرانزمین دست یابیم.

در این قسمت به ارزیابی و تحلیل تطبیقی این الگوها پرداخته شده
است .الگوهای پیشنهادی ،در این مرحله با معیار اهداف طرح در

 .6جمعبندی و نتیجهگیری

جهت تحقق توسعه پایدار ارزیابی شدهاند و از آن میان هر یک امتیاز

در این مقاله تالش گردید تا طرح اجرایی "خیابان کامل" در یکی

بیشتری کسب نمود به عنوان گزینه بهینه برگزیده شد .در جدول

از محلههای شهری ایران با توجه به شرایط موجود زیست محیطی،

ارزیابی (جدول  ،)8امتیازات از یک تا چهار به گزینهها تخصیص

اجتماعی ،اقتصادی ،ترافیکی و  ...مورد بررسی و طراحی قرار گیرد.

یافت .امتیاز  4به این معنی است که گزینه مورد ارزیابی از جهت

نتایج حاصل از این پژوهش به شرح زیر است:

تحقق معیار سنجش ،وضعیت خیلی خوبی دارد ،امتیاز  3یعنی

 -1بیشترخیابانهای موجود در محالت شهری ایران ،خیابانهایی

وضعیت نسبتا خوبی دارد ،به همیت ترتیب امتیاز  2یعنی از جهت

ناکاملاند ،به نحوی که عبور و مرور را با حفظ ایمنی و آسایش افراد

تحقق آن معیار وضعیت چندان خوبی ندارد و امتیاز  1یعنی انطباقی

و با ایجاد فضایی برای تردد تمامیشیوههای حملونقلی از طریق به

با آن معیار ندارد.

وجود آوردن شبکه ایمن و کارآ فراهم نمیسازند .این موضوع بیانگر

پس از امتیازدهی الگوهای پیشنهادی ،الگوی پیشنهادی سوم به عنوان

این است که اساسا" "خیابان کامل" ،یک طرح خاص و ثابت نیست

شکل  .6الگوی پیشنهادی سوم خیابان کامل ایرانزمین
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که در برخی جوامع و محالت پاسخگو باشد و در برخی دیگر خیر،

رشد اقتصادی ،کاهش هزینهها و رشد هوشمند به تدریج شهرهای

بلکه "خیابان کامل" ،طرحی انعطافپذیر است که شامل مجموعهای

کاملتری را شکل میدهد.

از راهبردها ،سیاستگذاريها و اقدامات در جهت کامل کردن خیابان

 -4طرح "خیابان کامل" از طریق ایجاد فضایی ایمن و راحت برای

است و در هر جامعهای بسته به مقتضیات مکانی آن جامعه قابل

پیادهروی و دوچرخهسواری ،محلی برای توقف ،استراحت ،گذران

کاربرد است .به بیان دیگر اجرای طرح "خیابان کامل" برای محالت

اوقات فراغت و ارتقای معاشرت و ارتباطات اجتماعی ،بویژه در

شهری ایران یک ضرورت محسوب میشود.

محالت شهری است و به خلق اجتماعات قویتر و افزایش کیفیت

" -2خیابان کامل" از طریق راهکارهای اجرایی آن برای کامل کردن

زندگی و سرزندگی در جامعه و محلههای شهری منجر میگردد.

خیابان و بازتاب این راهکارها در جوامع ،ابزار مناسبی برای دستیابی

 -5کاملسازی خیابانها چه در محالت مسکونی و چه در محالت

به اهداف توسعه پایدار یعنی پایداری محیطی ،زیستپذیری و

تجاری مرکز شهر یک ضرورت محسوب میشود .راهکارهای

رقابتپذیری است.

اجرایی "خیابان کامل" در محالت مسکونی و محالت تجاری مرکز

 -3اجرای طرح "خیابان کامل" در شهرها ،در دستیابی به شهرهای

شهر متفاوت است و بسته به نوع خیابان اعم از شریانی ،جمع و

کامل میتواند گام مهمیمحسوب شود .این به این معنی است که

پخش کننده و محلی طرحهای متفاوتی از مفهوم "خیابان کامل" باید

طرح "خیابان کامل" از طریق افزایش شیوههای رفتوآمد ،افزایش

اتخاذ گردد .باید اذعان داشت که برخی از برنامههای "خیابان کامل"

ظرفیت خیابانها ،باال بردن ایمنی و امنیت ،ارتقای سطح سالمتی،

مانند مسیرهای ویژه دوچرخه ،در محالت مسکونی اثرگذارتر است

جدول  .8ارزیابی الگوهای پیشنهادی "خیابان کامل" ایران زمین
اهداف کلی

الگوی اول

الگوی دوم

الگوی سوم

ارتقاء کیفیت محیط زندگی و افزایش سرزندگی ساکنین

3

3

4

حفاظت از محیط زیست طبیعی ،افزايش فضاهاي سبز و باز و توجه به مشكالت زيستمحيطي

3

4

4

حفظ ساكنين اصلي و قديمي محله

2

3

3

تأمین آسایش فردی-جمعی

3

3

4

ساماندهي ترافيكي ،کاهش حملونقل سواره و بهبود وضعيت معابر

2

3

4

افزایش مطلوبیت دسترسی عمومی

2

3

3

حفظ ارزشها و تقويت هويتهای فرهنگی محله و فضاهاي خاطرهانگيز موجود

1

3

4

محور قرار دادن انسان و فعاليتهايش

2

3

4

ساماندهی کاربریها و انتظام بخشیدن به آنها

1

3

3

افزایش توان اقتصادی

2

4

3

تقویت صنعت گردشگری

2

3

4

ت محيطي
افزايش فضاهاي سبز و باز و توجه به مشكالت زيس 

2

3

4

مجموع امتیازات

25

38

44
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علي خاكساري ،الناز ناصري ،محمود صفارزاده
و بیشتر مورد استقبال مردم قرار میگیرد و برخی دیگر مانند خطوط

 -دانشنامه آزاد ویکیپدیا ( " )2012جایگاه خیابان ایران زمین در

ویژه اتوبوس ،در محالت تجاری مرکز شهر راهکار مناسبتری

شهرک قدس".www.fa.wikipedia.org ،

جهت کامل نمودن خیابان است.

 زیاری ،کرامت اهلل (" )1383برنامهریزی شهریهای جدید"،تهران ،انتشارت سمت ،ص.18-17 .

 .8پی نوشتها
 : Incomplete Streetخیابانهای ناکامل ،خیابانهایی هستند که

 -شهرداری تهران(" )1385شناسنامه اجتماعی محالت شهری منطقه

صرفا" با توجه به و در نظر گرفتن نیازهای خودروها ،طراحی شدهاند

دو شهرداری تهران" ،معاونت اجتماعی شهرداری منطقه دو تهران

و با ایجاد پیادهروی ،دوچرخهسواری و حملونقل عمومیغیرراحت،

(.)1385

غیرجذاب و غالبا" خطرناک حق انتخاب برای سایر شیوههای
رفتوآمدی را محدود میکنند.

1- Complete Street
2- Santa Monika
3- Lancaster
4- Baldwin Park
5- Sacramento
6- San Francisco
7- Davis
8- San Diego
9- Tacoma
10- Refuges

انتشارات سازمان آمار ایران .
 مهندسین مشاور معمار و شهرساز سراوند ( " )1385طرح تفصیلیمنطقه دو مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران" تهران :مهندسین
مشاور معمار و شهرساز سراوند
 -میالدی ،مهدی ( " )1390برنامهریزی کاربری زمین شهری به

 .9مراجع
 جعفری ،رضا ( " )1389کارگاه آموزشی خیابان کامل" ،دهمینکنفرانس بینالمللی مهندسی حملونقل و ترافیک.

منظور صرفه جویی در مصرف سوخت؛ نمونه مورد بررسی :محله
( 11شهرک قدس) منطقه  2شهرداری تهران" ،رساله کارشناسی
ارشد برنامهریزی شهری ،دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

 چپ من ،دیوید (" )1384آفرینش محالت و مکانها در محیطانسان ساخت" ،ترجمه شهرزاد فریادی و منوچهر طبیبیان ،انتشارات
دانشگاه تهران

اسالمی ،تهران.
 ناصری ،الناز (" )1391امکانسنجی اجرای طرح خیابان کامل درایران برای دستیابی به توسعه پایدار محلهمحور" ،رساله کارشناسی

 حبیبی ،محسن و مسائلی ،صدیقه (" )1378سرانه کاربریهای شهری"،سازمان ملی زمین و مسکن ،وزارت مسکن و شهرسازی ،تهران
 خاكساري ،علي (" )1388محله هاي شهري در ايران" انتشاراتپزوهشگاه علوم انساني ،چاپ دوم
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 -مرکز آمار ایران (" )1385سرشماری عمومینفوس و مسکن"،
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ارشد رشته برنامهریزی شهری و منطقهای ،دانشگاه عالمه طباطبایی،
دانشکده علوم اجتماعی.
streets,

“Complete

)(2009

Barbara

McCann,

-

Pedestrian- and bike-friendly street successes”, Source:

... امکانسنجی و اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور
On Common Ground, National Association of Realtors.

- McCann, Barbara (2009) “Introduction to complete
streets”, Website www.completestreets.org, www.fhwa.
dot.gov/environment/bikeped/design.htm

- National Complete Streets Coalition (2005-2011)
1707

(202)

207-3355,

info@completestreets.org

“The benefits of complete streets” Website www.
completestreets.org

- National Complete Streets Coalition (2005-2011)
“Welcome to the National Complete Streets Coalition”,
Website www.smartgrowthamerica.org

- National Complete Street Coalition (2012) “Complete
Streets in California”, Report Feb 22, 2012
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